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 مقدمه
 

 در ایران اجتماعی ستیزی به مقام ایدئولوژیشناسی برای یافنت نقطه آغاز ارتقای غرباستانب

اسالمی  ترین کشورهایعنوان یکی از نامسلماننقطه بیگ بنگ انقالب اسالمی در ایران به

دنیا را کجا باید جستجو کرد؟ آیا اینجا هم باید رساغ انقالب مرشوطه رفت؟ مگر انقالب مرشوطه 

نتیجه شیفتگی حسدآلود ما نسبت به ترقیات فرنگ و روس و عثمانی نبود؟ مگر یکی از عزیزترین 

آمریکایی نبود؟  Howard Conklin Baskerville  1909-1885یدان آن انقالب هوارد باسکرویل شه

نشسنت در "قنسولخانه تابستانی" بریتانیای کبیر و آموخنت مرشوطه در آن "مکتب" چی؟ مگر  بست

دار فرنگ ترین  ایرانی  طرفزاده تربیزی، شیفتهترین شخصیت آن انقالب، سید حسن تقیبزرگ

قانون  برداری متممای آن انقالب لقب "مسیو" نداشت؟ نسخهود؟ مگر یکی از رهربان افسانهنب

اساسی مرشوطه از قانون اساسی بلژیک، نشان دیگری از بیگانگی جامعه ایران در دوران مرشوطه 

 با غرب ستیزی و دیگرستیزی است. 

یابیم. یآملان نازی)!( م های بعدی جامعه ایران را متوجه روسیه بولشویکی و سپسشیفتگی

 1332تا  1320های نسبی در ایران بعد از اشغال کشور از سوی متفقین، دوران دوازده ساله آزادی

ادامه یافت. در آغاز این دوران دوازده ساله، شاه جوان در رشایط اشغال کشور با دعای خیر 

مروز هم دگی نکرد. تا به ا های اشغالگر بر تخت نشست و کسی از این بابت، احساس رسخور قدرت

ست. پایان مند نبوده اهای تحت تأثیر اشغال نظامی کشور، از بیگانگان، گلهکسی از بابت آزادی

است. مجموع  1330اردیبهشت  7ماهه رشوع شده از  27این دوران دوازده ساله، مصادف با دوران 

 شود. حوادث این دوران، "نهضت ملی شدن نفت" نامیده می

هراسی سنتی از نوع رایج در بسیاری از بیگانهات رادیکال مسلح و ارتقای ظهور جریاندوران 

وژی ستیزی به یک ایدئولستیزی،  و تبدیل این غربجوامع برشی در همه اعصار تاریخ، به غرب

که اولین حلقه از امواج  1356تا  1332است. از فاصله  1332اجتماعی، محصول دوران بعد از 

ستیزی الب اسالمی کشور را دریافت، حادثه مهمی که بتواند جو جامعه را در جهت غربویرانگر انق
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وی، های پایانی دوران پهلدچار یک تغییر جدی بکند، اتفاق نیفتاده است. جامعه ایران در سال

 مسحور در طلسم جمعی ناشی از باوری ایمانی به ضدیت با غرب بود و خواهان بازگشنت به خویشنت. 

 

 رحله تکوینی از یک پدیدهسه م

اساسا باید کلید فهم ماهیت آن نهضت و تاثیر آن بر سیر تاریخ ایران را در فهم تفاوت ماهوی 

 سه مرحله زیر از سیر تکوینی یک پدیده مشابه جستجو کرد:

 شود،می که و آنچه "بیگانه" نامیدهالف:  یک نوع سوءظن نسبی به آن

"ضدامپریالیسم" که در دوران جنگ رسد رونقی عجیب در  ب: غرب ستیزی ایدئولوژیک بنام

 بخش مهمی از جهان را تجربه کرد،

ج: تبدیل ایدئولوژی ضدامپریالیستی فوق به محور اتحاد جامعه و کشف "بازگشت به خویشنت" 

 بخش. عنوان نسخه اسالمی از الهیات رهاییهب

ی با تبدیل کشورهای مسیحی اروپایتوان نگاهی قیاسی به یهودستیزی سنتی برای مقایسه می

ستیزانه قدیمی به یک ایدئولوژی نازیستی در رایش سوم انداخت. های انسانشدن همین سنت

همه کشورهای اروپای رشقی، اروپای مرکزی و غرب اروپا هرکدام باری از یهودستیزی در تاریخ 

گر یجبه یک ایدئولوژی بس اند. اما ارتقای همین سنت زشت ضد انسانیقدیم و جدید خود داشته

لحاظ ماهوی متفاوت هآید، دو پدیده ب نظرها، علیرغم هر مشابهتی که به یدولتی در حکومت ناز 

از همدیگر است. اگر پدیده زشت اولی، حاصل یک دوران طوالنی از یک سیر تکوینی است، 

شمار ینخبگان ب پردازان و سیاسیون، روشنفکران و هرنمندان ودومی، محصول مستقیم نظریه

است. به همین ترتیب در ایران نیز، سوءظن توأم با حسادت نسبت به دنیای  1930آملان دهه 

ستیزانه که موجود، نسبت به جنبش ارتجاعی غربهای پیرشفته غربی، علیرغم همه شباهت

وتی ا ای از جامعه ایران را برای تحقق انقالب اسالمی بسیج کند، تفکنندهتوانست بخش تعیین

خی یخاطر داشت که در درون همه جوامع غربی در همه مراحل تار هکیفی و ماهوی داشت. باید ب

حوزه های حاکم غربی، بخشی از رسزندگی های مخالف و نقد جدی نظامها، جنبشحیات آن

فرق این جوامع دمکراتیک در نقدپذیری و قابلیت  ا  و از ارکان آن جوامع بود و است. اساسعمومی 

گرفت  سیستمی است. آنچه در ایران پا های خود اصالحگر و عمدتا دروناصالح و وجود مکانیسم

و نیرومند شد و کشور را در تقابل با همسایگان و کل جهان )بجز روسیه و چین( قرار داد، مسلما از 

 ی نبود.جنس آن نقد متعادل رایج در جوامع غرب

از میان مجموعه عواملی که جامعه ایران از شیفتگی دوران مرشوطه به این ایمان ناشی از 

فریبانه راه انداخته شده از سوی دکرت محمد ظن و دشمنی به غرب رسانده بود، جنبش عوامسوء

یز با تبین مورخین و منتقدین بوده است.  گویی سمصدق و جبهه ملی، کمرت از بقیه عوامل زیر ذره
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محصول یک روند  1357غرب از همان مرشوطه با ما بوده و اولین انقالب فقاهتی دنیا در سال 

 های تأثیر گذار برجسته در اینعمومی بوده و امکان دست گذاشنت روی نقاط عطف و شخصیت

 مسیر، موجود نیست. 

غرب مثل ایران، ها، بازار جنگ رسد، حسابی داغ بود و در همه کشورهای اقمار در این سال

ناسیونالیست  کار وستیز فعال بودند. اما، نخبگان دولتی و اقشار محافظهجریانات نیرومند چپ غرب

گرایان رادیکال غرب ستیز، جای نداشتند. در کشورهای اسالمی در همه این کشورها، در میان چپ

فدار و مبلغ نیستی، طر خاورمیانه بخصوص روحانیون مسلمان، در تقابل ایدئولوژیک با ُکفر کمو 

ران هایی کم و بیش شبیه ایها، اکرثیت بزرگی از کشورهای جهان، با نظامغرب بودند. در آن سال

 ها، دارای اهالی معتقد به اسالم بودند.شدند که حدود یک سوم آنپهلوی اداره می

های مونهن نتریها نبود یکی از نامسلمانترین کشور اسالمی آن سالایران اگر نامسلمان 

نظر از نیروهای رادیکال چپ، در ممالک اسالمی بود. بسیاری از این کشورهای اسالمی رصف

گران در کنار های مرسوم جنگ رسد، طرفدار غرب بودند. در این کشورها، حکومتگیریجبهه

ی های شورو های نگران از کودتاسازیکاران و ناسیونالیستنخبگان حکومتی، روحانیت، محافظه

 بوده و در نتیجه طرفدار غرب نیز بودند. 

را از بقیه کشورهای مشابه مسلمان و غیرمسلمان در  1350تا  1330های  آنچه ایران در دهه

ستیز نبود. اشاره شد که این نیروها، در همه این کرد، وجود نیروهای رادیکال غربدنیا متمایز می

کشورها وجود داشتند. جریانات مارکسیستی در همه کشورهای آمریکای التین، آسیا و آفریقا و حتی 

شکل نیرومندی وجود داشتند. وجه مشخصه و وجه اصلی تمایز ایران، ای غربی، بهکشورهای اروپ

و تقویت فزاینده طی این روند، همه  1340ستیزی از دهه گیری یک اجماع ملی حول غربشکل

 های پایانی حکومت پهلوی است. سال

ی این اجماع گیر هر نگاهی به حوادث صد ساله اخیر ایران، برای رصد کردن سیر تکوینی شکل

رساند. معرفی  ماهه نهضت ملی کردن نفت می 27ما را به دوران طوفانی  ،ستیزانهخودویرانگر غرب

ده پایان عنوان "دشمن" و وعیک رشکت انگلیسی طرف قرارداد رسمی دولت قانونی کشور ایران به

به پایان قابل  1332مردادماه  28ید از آن رشکت در  عنقریب شب یلدای گرسنگی و فقر، با خلع

 بینی خود منجر شد. پیش

ماهه آکنده از آرزو و هوس زندگی بدون کار و زحمت در بقیه عمر و غرق شدن در  27آن دوران 

پایان" نفتی در میان آحاد ملت، رویایی شیرین بود که هرگز های "بیتجمل ناشی از توزیع ثروت

 1357" به عمر خود تا فردای انقالب بهمن آل حکومتیعنوان یک "مدل ایدهتحقق نیافت اما به

 ادامه داد.
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این مدل حکومتی که در میان مردم به اختصار "کویت" نام گرفته بود، مبنی بر توزیع ماهانه  

درآمد "نامحدود" نفت به ازای نفوس هر خانوار در دم درب منزل بود! تاریخ تولد این مدل حکومتی 

ضت ملی کردن نفت بود و نه بعد از آن.  پوپولیسم نفتی طی در ذهن جامعه، نه قبل از حماسه نه

محل صادر کرد و از آنجایی که این غائله پوپولیستی ناب، با ماه، به مردم دروغ گفت و چک بی 27

مداخله ارتش و نقش نیروهای آمریکایی و انگلیسی خاتمه یافت، سکه خباثت بنام غرب رضب شد 

یستی "نهضت ملی" به قهرمانان ملی بدل شدند. در این معرکه گردانان معرکه زشت پوپولو صحنه

دند. شناسیم، متولد ش"ملی"، همه عنارصی که امروز ما بخشی از دستاوردهای انقالب اسالمی می

های  کاری علیه زنان و ها و ممنوعیتاعمالی چون ممنوعیت فروش مرشوبات الکلی، محدودیت

شالق زدن در مالء عام، دادن نقش قوه چماقیه به دستجات  زمزمه اخراج آنان از ادارات دولتی،

اوباش چماقدار در سیاست، اعدام با جرثقیل در میدان سپه تهران،  ترور سیاسی مخالفین، حمله 

جوانان  مجازاتبدون مجازات با قمه و زنجیر به تظاهرات دانشجویی و مراکز فرهنگی، کشنت بی

ل وزیر با متعصبین مذهبی )مثقتدار حاکم، همکاری نخستمخالف دولت از سوی اوباش طرفدار ا

شکار در داری بدون مسئله جریانات فاشیستی آفدائیان اسالم( برای قتل مخالفین سیاسی، میدان

های نفتی تا حد وجود یک افرس ایرانی اس اس از آملان هیتلری در میان رهربان صفوف پوپولیست

ماهه "نهضت ملی"، این دوران  27ها حادثه مهم دیگر از هدهنده جبهه ملی)!( و داحزاب تشکیل

 ستیزانه در ایران پهلویعنوان کاندیدای احراز موقعیت نقطه بیگ بنگ ظهور اجماع غربرا به

 کند.مطرح می

و دیگری مربوط به  1340های آغازین دهه دو حادثه مهم از دوران فوق، یکی مربوط به سال

 1341ی است. حادثه اول اعطای حق رأی به بانوان کشور در سال های پایان حکومت پهلو سال

( است. هر دوی 1353بهمن  15و دیگری تصویب "قانون حمایت خانواده" از سوی مجلس سنا )

این اصالحات تاریخی مهم، با مخالفت و در بهرتین حالت با سکوت همه اوپوزیسیون راست و چپ 

خرداد  15کشور مواجه شد. اما قیام ارتجاعی و سیاه و همه محافل روشنفکری و دانشجویی وقت 

 از سوی طیف بزرگی از نیروهای راست و چپ کشور، مورد حمایت قرار گرفت.  1342

 ،د رهرب در تاریخ معارص ایران استی سعیمجموعه حارض که حاصل چند دهه پژوهش پیگیرانه

رای دیجیتال این مجموعه نیز باکنون در دسرتس ما قرار گرفته است. امکان دسرتسی به نسخه 

ترین زحمت طرف تا با کمتوانند از جایگاهی بیهمه دانشجویان و محققین فراهم است. آنان می

ترین روزنامه وقت کشور دسرتسی پیدا ماهه در مهم 27ممکن، به بازتاب رویدادها و مسائل این 

 کنند. 

ر پیچ و خم جای گرفتاری دکس بتواند بهشود تا هر ین بار فرصتی فراهم میواقع برای نخست در

ماجراهای پلیسی و جاسوسی، رشوع، اوج و افول حماسه درگیری یک جامعه نه چندان پیرشفته در 
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یک ماجراجویی پوپولیستی را از این طریق تماشا کرده و در صورت لزوم مورد قضاوت قرار دهد. 

پردازی، نهان شده رسایی و افسانههماهه، در پس کوهی از حماس 27چرا که حقیقت وقایع این 

 است. 

های ه روشکجی باملللی و دهنتراشی از یک رشکت بینطور که پیشرت  اشاره شد ،دشمن همان

املللی و معرفی این هنجار شکنی پرهزینه برای مردم از همه جا بیمتمدنانه تجارت و همکاری بین

عنوان عنوان "حماسه ملی سازی نفت" و معرفی یک رشکت خارجی و یک کشور اروپایی بهخرب به

"دشمن" و امتناع از هرگونه سازش با این رشکت، فرو بردن کشور به باتالق هرج و مرج و 

اعتبارزدایی از کشور در نگاه رسمایه جهانی و بازیگران عمده اقتصادی دنیا، بدون توجه به عواقب 

لی و دالری این ماجرا، یک اقدام پوپولیستی محض و فاقد هرگونه مبنای عقالنی و محاسبه سود ریا 

 و زیان از نظر منافع اقتصادی و سیاسی ملی کشور بود. 

 1332مرداد  28ماه را به یک فاجعه تبدیل کرد، پایان این ماجراجویی با حوادث  27آنچه این 

ستیزی به موضوع یک اجماع ملی ستیزی و دیگرارتقای غربجدید و و تبدیل این روز به عاشورایی 

فخرالدین شادمان، احمد فردید، احسان بگان رسمی مثل سیداست که در نقطه اوج خود، حتی نخ

ها و حسین نرص، داریوش شایگان و یک سلسله از بوروکراتراقی، آیت الله مرتضی مطهری، سیدن

یر قرار داد و جامعه را مستعد پیروزی یک انقالب های حکومت پهلوی را هم تحت تأثتکنوکرات

 ستیز کرد. اسالمی فوندامنتالیستی )واپسگرایانه( و غرب

سعید رهرب در این مجموعه، بدون اینکه مدعی دادن پاسخ به صدها پرسش موجود در مورد 

 یسازی برای چندین نسل از مردمان ایران باشد، منبع دست اول حاو ماهه رسنوشت 27حوادث 

ها را برای همه قابل دسرتسی کرده است. کافی است که با یک کلیک، به همه پاسخ این پرسش

صورت دیجیتال، هترین زمان ممکن، یکجا و بمطالب منترشه در یک دوره تاریخی مهم ، در کوتاه

به دنبال  هایی دقیقدست یافت. این امکان، شبیه یک معجزه است و برای کسانی که با پرسش

 هایی درخور هستند، منبعی است بسیار مهم.پاسخ

 

 خطر راه انداخنت غوغای پوپولیستی در فضای بسته

شود. در فضای آنارشی نقد غرب در درون کشورهای غربی، در یک فضای بسته انجام نمی

نظری )نقد همه علیه همه( در یک دموکراسی، فضای عمومی بحث،  هرگز به دو روایت "رسمی و 

زمان همه نظرات ممکن و شوند. امکان حضور هم"ممنوع و غیردولتی" تقسیم نمیدولتی" و  

ها در یک فضای گلوبال، تنها برای رنگارنگ کردن ویرتین نظری جوامع صاحبان و مدافعان آن

غربی نیست. کارکرد این تنوع، همان حاکم کردن یک مکانیسم خودساملساز برای حفظ تعادل، رفع 

بینی است. نقد غرب در یک فضای آزاد های واقعا موجود یا قابل پیشپلیدی نواقص و برخورد با
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صدا، الزاما صدای برخواسته از میدان و خیابان نیست و هر صدایی از حقی ترین قویکه در آن 

ستیزانه در یک محیط بسته ن برخوردار است، با یک غوغای غرببرابر برای بودن و شنیده شد

متفاوت و حتی متضاد است. در ایرانی که تحت زعامت پیشوا محمد مصدق  محروم از تنوع صداها،

از آن تا وقوع انقالب اسالمی، علیرغم وجود  ساله بعد 25وجود داشت و مدت  1332مرداد  28تا 

هزار و یک بند پیدا و نهان میان جامعه و دولت ایران با دنیای غرب، نقد غرب در یک فضای بسته 

شد، صدای طرف مخالف داخلی و شد. در این هیاهو، آنچه شنیده نمیم میو بشدت یکطرفه انجا 

دهی افکار عمومی بخصوص وقتی روایت رسمی حاکم در مظان گیری و شکلخارجی بود. شکل

و دشمنی  توانست از رشد کنرتل نشده دیگر ستیزیاتهام "وابستگی" بود، در یک فضای بسته، نمی

توان به آزادترین کشورهای غربی چنین هم شد. برای مقایسه میبا غرب )موسوم به "اجانب"( و 

ها، نقد غرب از هر موضعی و با هر مرت و معیاری جریان داشته است اشاره کرده که در همه این سال

 اما حاصل این نقد، هرگز تولد هیوالهای ویرانگر ضد حقوق برش و دموکراسی، نبوده است.  

 

 عنوان منبعت بهسندیت مطالب روزنامه اطالعا 

های طراز اول کشور، منبع بسیار روزنامه وقت، در همه تواریخ و همه دنیا، بخصوص روزنامه

 مهمی در درج اخبار یک کشور حتی در جوامع بسته و فاقد آزادی مطبوعات است. 

باید توجه کرد که با توجه به توازن قوای موجود در آن دوران، سانسور مهمی بر مطبوعات 

شد. از سویی دیگر با در نظر گرفنت اینکه اخبار روزنامه با فاصله بسیار ناچیز از وقوع نمی اعمال

های متعدد از یک اتفاق خاص، شدند، عامل فراموشی فردی یا ظهور روایتحوادث منترش می

کند، حضور افراد در صحنه بازی ها را تضمین میبسیار اندک است. عامل دیگر که اعتبار روزنامه

ر یک ها نفر ددر زمان انتشار روزنامه است. به این معنی که وقتی خربی از ماجرای با رشکت ده

شود، هم این بازیگران امکان اعرتاض به تحریف احتمالی دارند و روزنامه مهم کشوری منترش می

ک یای مثل اطالعات، بخواهد بطور سیستماتهم با توجه به تنوع مطبوعات آن زمان، اگر روزنامه

رسعت اعتبار خودش در جامعه را از  دست به تحریف در امر خربرسانی از حوادث جاری بزند، به

دهد. البته امکان هرگونه اشتباهی با هر نیتی و به هر دلیلی در پوشش خربی حوادث دست می

کشور وجود دارد که در این صورت، مدعی وجود اشتباه یا تحریف در خربرسانی روزنامه اطالعات 

 مکلف به اثبات ادعای خود با استناد به دیگر منابع است. 

 

 پرستیسازی و میانهجویی، میانهمیانه

خري األمور های ارسطویی و  حکم به "( در آموزهaurea mediocritas"راه بینابینی طالیی" )

ان، یها و ادیان با اندکی تفاوت در شکل و بها و سنتدر سنت اسالمی در همه فرهنگ "أوسطها
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ط تفریتواند یا پرهیز از افراط و های اخالقی، میوجود دارد. مضمون همه این احکام و توصیه

هنی انسان در مواجهه با مسائل پیچیده زندگی و اجتماعی. اگر تفسیر ذکننده ُکندباشد یا توجیه

ار از ر اول چیزی پسندیده است، دومی، حکمی است برای فرار از قضاوت در میان خوب و بد و ف

ها و قبول مسئولیت قضاوت. ساخنت یک جامعه سالم و حفظ سالمت یک جامعه بدون تنبیه بدی

ای که استعداد یا تمایل تمیز خوب و بد در رشایط مشخص ها، ممکن نیست. جامعهتشویق خوبی

ر متواند امیدی به بهبود اوضاع خود داشته باشد. بخش مهمی از ا و در امور مشخص را ندارد، نمی

ساز شهروندان در تشخیص دائمی خوب و بد کارهای حاکمان سیاسی در جامعه مدرن، نقش سالم

های تها در پسترینساز است که دائما تیمی از شایستهاست. از طریق این مکانیسم سالم

کنند. میزان وسواس شهروندان در گذاری و مقامات اجرایی، انجام وظیفه میقضایی، قانون

از بد است که بهرتین رهربان و مدیران را به خوب ماندن و بهرت شدن تشویق تشخیص خوب 

زده که شهروندان به دلیل  کند. این میدان جای امتناع از قضاوت نیست. اما در جوامع استبدادمی

هزینه باالی مداخله در سیاست از تربیت سیاسی و ایفای نقش ناظر عالی بر اعمال رهربان خود 

یری و امتناع از گمیانه جویی و میانه سازی و میانه پرستی به یک شیوه فرار از موضععاجز هستند، 

ص تجربه که توان تشخیشود. درست مثل یک قاضی بیسواد و بیمقام قضاوت، تبدیل می

گیری و تقسیم تقصیر بین قاتل و مقتول متوسل مجرمیت یا برائت متهم را ندارد و به معدل

 شود!می

ی بههدو جها در ایران پهلوی که تحت تأثیر فضای جهانی جنگ رسدی، دربار و کمونیست

، آلرتناتیو پوپولیسم مصدقی، آدرسی برای جویندگان راه وسط مابین متخاصم در برابر هم بودند

دوگانه "سلطنت" و "کمونیسم" جلوه می کرد. اگر جامعه ایران از تربیت سیاسی متعارف در جوامع 

توانست هم دربار پهلوی و هم مخالفین کمونیست، مصدقی و تیک برخوردار بود، میدمکرا 

های مشخص ها و موقعیتها در زمانها، شعارها و اعمال مشخص آناسالمیست را حسب برنامه

قضاوت کند. این نیاز مردمان محروم از تجربه و تربیت سیاسی برای یافنت یک "راه میانی"، با 

عوام  کرد. بسیاری ازی حاکم در آن دوران به نفع مصدق و مصدقیسم عمل میتوجه به جو سیاس

اند و هرگز های گذشته در حد پرستش شعارهای ناسیونالیستی مصدق ماندهو خواص در طی سال

اند که معنی دالری و ریالی این شعارهای مصدقیون، چه بود؟ آیا پاسخ این سوال را جستجو نکرده

این شعار و عملکرد محمد مصدق و جبهه ملی، سود برد یا زیان کرد. اگر کشور  کشور ایران از بابت

ایران از غائله سود برده است، سود آن مادی است یا معنوی؟ اگر این سود مادی است آیا قابل 

گیری به ریال و دالر هم هست؟ اگر پاسخ این سوال آخر هم مثبت است، پس میزان این اندازه

ند دالر بوده است؟ سود یا زیان ایران از بابت وارد شدن کشور به یک غوغای سود، چند ریال و چ

 کننده نفت که توانستند خواست اصالح وبزرگ با جهان غرب، نسبت به کشورهای دیگر صادر
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های بزرگ جهانی را از طریق مذاکرات حاصل کنند، چه تعدیل در منت قراردادهای نفتی با رشکت

  بود؟

 مصدق بت سازی از محمد

های ملی یا دینی، بیماری عمومی جوامع عقب مانده سازی از شخصیتگری و ُبتحماسی

های خودساخته در مواجهه با هر معضلی، اگر هم به حل خاورمیانه است. "ذکر" اسامی این ُبت

 کند.  معضل کمک نکند، ذکر کننده را به حل عنقریب آن امیدوار می

از سلک محمد مصدق، همان خودداری از حقیقت سنجی در مورد آیا رفتار جامعه ما با کسانی 

 ادعاهای طرفداران مصدق نیست؟ 

اشغال  وزیری وی، مثل دورههای دوران نخستآیا مصدق فرد دموکراتی بود؟ یا اینکه آزادی

های اولیه بعد از انقالب، به دلیل کامل نبودن قدرت کنرتل دولتی، امکان خارجی کشور و سال

 شد؟رای اوپوزیسیون سیاسی )رصفنظر از اراده حاکمیت( تأمین میتنفس ب

قت وزیر و آیا مصدق در دوران ریاست اوپوزیسیون پارملانی در مجلس شورای ملی، نخست

وزیر آرا( را  به مرگ تهدید نکرد؟ اگر این رفتار از سوی امیر عباس هویدا علیه نخستعلی رزم)حاج

 ها در این مورد چگونه بود؟ رفتار چپ افتاد،قبل از خودش اتفاق می

اس شد و سپس امیرعبوزیر وقت ترور میاگر بعد از این تهدید فرضی از سوی هویدا، نخست

شد، وزیری انتخاب میاحمد( به نخستدار )به کارگردانی بنیهویدا طی یک انتخابات مسئله

فو قاتل ای عهویدا، الیحه تک ماده بود؟ اگر امیرعباسقضاوت روشنفکری ایرانی در باره او چه می

وزیر قبل از خودش را با نقض اصل تفکیک قوا، با سه فوریت به تصویب قوه مقننه نخست

بود؟ اگر قاتل بعد از عفو، در منزل شخصی امیرعباس هویدا به رسانید، نگاه ما به او چگونه میمی

وزیری هویدا، )بجز د نخستشد، چی؟ آیا این حکایت فرضی در مور حضور وی "رشفیاب" می

های ای در تاریخ دنیا دارد؟ آیا این داستان شبیه سناریوی فیلموزیری محمد مصدق( نمونهنخست

 سینمایی نیست؟

محمد مصدق چه چیزی را "ملی" کرد؟ معنی این ملی کردن چی بود؟ آیا این "ملی" کردن خیر 

بود و نمیتوان تأثیر آن را بصورت افزایش  دنیوی برای ایران داشت یا سود آن از نوع اجر اخروی

 درآمد ملی ایران از ثروت نفت با ارقام قابل کنرتل نشان داد؟

املللی بود و چه املللی تا کجا مبتنی بر حقوق بیندرگیری محمد مصدق با یک رشکت بزرگ بین

و  دوچه سسود و زیانی برای جامعه ایران داشت؟ مخالفت محمد مصدق با پیشنهادات مصالحه، 

 20للی املهای بینزیانی برای ایران به همراه آورد؟ همین امروز صنایع نفت نروژ با حضور رشکت

کشور دنیا در فعالیت است. خلع ید کردن از یک رشکت انگلیسی، بر اساس کدام محاسبات 

 اقتصادی و عقالنیت بود؟ 
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 اما تنها حمایت ششهای سیاسی روشن است. قباحت استفاده از لشکر اوباش در کشمش

ماهه شعبان جعفری از دربار پهلوی بد است و نباید حمایت بیست و یک ماهه وی از محمد مصدق 

 را در نظر گرفت؟

ها از طریق عفو و آزادی پیش از استفاده از نیروی چاقوکشان پایتخت، افزودن به تعداد آن

گرای طرفدار حزب توده در ها، کشنت جوانان و دانشجویان چپموعد هزاران نفر اوباش از زندان

 ُکشی" نامیدن این کشتار از سوی مطبوعات جبهه ملی، قابل نقد نیست؟ های تهران و "سگخیابان

آیا وعده افشای ده هزار پرونده خیانت در آرشیو رشکت نفت و وعده پرداخت روزانه سیصدهزار 

 های خیانت وجودهای واقعی بودند؟ آیا آن پروندهلیره اسرتلینگ به حساب مردم ایران، وعده

ها افشا وزیری محمد مصدق، این پروندهداشتند؟ آنهم ده هزار پرونده؟ چرا طی دوران نخست

 ها به دست رژیم انقالبیها کجا هستند؟ آیا در جریان انقالب، این پروندهد؟ امروز این پروندهنشدن

مرداد بود؟  28نیفتادند؟ آیا اداره کشور تحت حکومت نظامی، ابتکار ارتشبد زاهدی بعد از کودتای 

 کرد؟ آیا محمد مصدق قبل از کودتا کشور را با حکومت نظامی اداره نمی

 

 ماجرا از نگاه مختصات آنروزی؟دیدن 

آیا ما باید حوادث موضوع این مجموعه را از یک پنجره قدیمی و در سایه نوری ساطع از حوادث 

قدر شنویم، اما از مؤلف اولیه آن، خربی نداریم. همین آن دوران ببینیم؟ هرچند این ادعا را زیاد می

ن ل پیشینیان، دوست دارند که برای نجات آدانیم که مدافعین امروزی رفتارهای غیرقابل قبو می

رفتارها از حکم  حاصل از کاربست معیارهای امروزی حقوق برشی، منتقد امروزی را به تمکین به 

توان از بی حقوقی زنان، از یهودستیزی، ها مقید کنند. با این شیوه میمقدسات امروزی آن

ها را از ر گذشته، دفاع کرد و یا حداقل آنستیزی و هر عمل دیگر ضد انسانی دُکشی، اقلیتفقیر

ستیزی را قبول روزی، نجات داد. اگر امروز ما زندایره اصابت نگاه منتقدانه و حقوق برشی نسل ام

کنیم، نشانه سپری شدن یک مرحله از تعالی انسان در نگاه به خودش است و دلیلی ندارد که نمی

ن قدیمی با زنان، ابتدا نگاه برابر خود به حقوق زنان و مرداانسانی جوامع در پرداخنت به رفتارهای ضد

 را کنار بگذاریم. 

در مورد موضوع این مجموعه، اوال  در همان زمان صداهای برخاسته از عقالنیت و تعادل در 

ل جامعه ستیزی، کم نبودند و ثانیا حتی در صورتی که قبول کنیم، کبیگانهجامعه برانگیخته از نفرت 

و  1357ستیز آلوده بود، با دیدن نتایج قطعی از حرکت این بهمن ویرانگر در سال زدگی اجنبیبه جو

ستیزی و دادن نتایج ناشی از گسرتش این بیماری به منطقه، لزومی به ارصار در ادامه ابتال به غرب

نگاه  ررسنوشت کشور به دست ماجراجویی پوپولیسم ارزان  نیست. از سویی دیگر باید پرسید که اگ

ما به حوادث تاریخی باید از مجرای عدسی معیوب دوربینی از همان زمان باشد، امتیاز نگاه به 
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کنیم، دلیل دعوت به ها، عادات و حاکمان امروزی را نقد میگذشته در چیست؟ اگر ما امروز نُرم

  رفتار خطاپوشانه در مواجهه با حوادث دیروز در چیست؟

 

 هر دو طرف را باید دید!

در نظر برخی از هموطنان، نگاه منتقدانه به حماسه نهضت ملی مصدق، کاشانی و جبهه ملی، 

نباید بدون برخورد با طرف مقابل این حماسه یعنی دربار و حکومت پهلوی انجام شود. گویی نگاه به 

تاریخ، چیزی شبیه تقسیم غذا در بین جمعی گرسنه است که در صورت عدم رعایت دقیق عدالت، 

را گل گرفت.  نوسیتواند به بهای مرگ برخی از گرسنگان تمام شود! با این منطق، باید در تاریخمی

ای کوچک که بجز چند بازیگر در میدان وجود ندارد، زمان همه نیروها حتی در صحنهچون نقد هم

 هعمال غیرممکن است. از سوی دیگر، این کتاب نه حاوی "نظرات" نویسنده یا کسی، بلکه مجموع

 اند. هها گم شدها و ضدمصدقیبزرگی از اسناد دست اول حوادثی است که در پس هیاهوی مصدقی

ها، بخصوص امروز که آخرین بازماندگان آن نسل هم بندرت در میان نگاه به حوادث آن سال

ظری ترین و از نما هستند، امتیاز مهمی چون امکان نگاه خالی از ُحب و ُبغض به یکی از طوفانی

ترین دوران تاریخ ما باشد. خواننده این مجموعه باید توجه کند که سعید رهرب در این ُمخرب

مجموعه بزرگ، تنها به آسان شدن امر دشوار قضاوت در مورد یک دوره مهم از تاریخ ایران کمک 

دهد. کار سعید رهرب در اصل کمک ای را تحویل مخاطب خود نمیکند و خودش قضاوت آمادهمی

گری "نهضت ملی" سواالت دقیق مطرح سل امروزی است که بتواند در برابر مدعیان متولیبه ن

کند. حدس من این است که مثل معمای چرایی ظهور نازیسم در آملان، پاسخ به معمای بزرگ چرایی 

ول های متوالی ایران را بخود مشغظهور انقالب اسالمی در ایران )و مثال نه در فلسطین( ذهن نسل

العلل بروز این فاجعه در ایران، مجموعه هد داشت. برعکس هزاران تحلیل ضعیف از علتخوا

کند تا حل معمای انقالب اسالمی ایران را در یک هایی در برابر ذهن خواننده باز میحارض، افق

  های دینی قم، جستجو نکند.مقاله و تظاهرات طالب حوزه

  

 جراکنجکاوی عوامانه ما  و غفلت از عمق ما

سال سپری شده از عاشواری جبهه ملی و مصدقیون در ظهر  68هایی که در این در همه سال

تا کنون، جامعه ما با کنجکاوی مشغول این بحث بوده است که باالخره حوادث آن  1332مرداد  28

 MI6روز، یک "کودتا" بود یا  یک "قیام ملی"؟ نقشه طراحی شده اجانب به رهربی سازمان سیا و 

 پخت" شعبان جعفری و "مردم" تحت فرمان وی؟ریتانیای کبیر بود یا "دستب

های کشورهای غربی و انتشار هر نیم در دو سه دهه اخیر نیز با باز شدن هر پرونده از آرشیو

زنان غربی، بازار کنجکاوی ما در مورد جزئیات پشت پرده و پلیسی مردان و دولتجمله از زبان دولت
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و جنایی و جاسوسی ماجرا، ُگر گرفته است. این یک رفتار طبیعی است که تماشاگر تئاتر تاریخ، 

دنبال برانگیخنت احساسات  های پیچیده اجتماعی و سیاسی در طول زمان شده، بهخیال پروسهبی

 و هیجان باشد. و به لذت ناشی از شنیدن یک جمله کوتاه بیاد ماندنی یا رشح یک فقره جاسوسی

پیچیده، اکتفا کند. تا اینجا ایرادی نیست که چرا این همه تمرکز بر حوادث یک روز و روزهای منجر 

نگری تماشاگر این پرده مهم از تئاتر تاریخ ایران، نپرداخنت به زمان با آن سطحیبه آن؟ اما هم

مه، ماندن در حد تر از هپروسه ایجاد این حماسه از روز صفر آن و ندیدن سود و زیان ماجرا و مهم

شور و شعف و افتخار و خشم بدون وارد شدن به محاسبه سود و زیان و تأثیر مجموعه حوادث آن 

 های سپری شده، گناهی نابخشودنی است. سه سال بر زندگی یک و چند نسل در این دهه

 

 لوالی اتصال محمد مصدق با اندیشه والیی

وده و های متعدد ایرانیان بلی برحق نسلهای فاناتیسم اسالمی از دملشغو جستجوی ریشه

خواهد بود. برخی از این جستجوها به افکار روحانیت سنتی در قرون گذشته معطوف شده است و 

کشور اسالمی در  57اند. با توجه به وجود های توطئه شدهگاه این جستجوگران متوسل به تئوری

 به اریکه قدرت دولتی را باید توضیح داد ودنیا، علل  ظهور فاناتیسم دینی در ایران و جلوس آن 

 عوامل این پروسه سیاه را شناسایی کرد. 

 

 پوپولیسم

وعده مجانی کردن آب و برق و اتوبوس و مسکن در اول انقالب اسالمی، برای اولین بار نبود 

الله خمینی در بهشت سال قبل از سخرنانی  آیت 25که در صحنه سیاست ایران رس داده می شد. 

هرا، محمد مصدق به مدت سه سال ذهن عالم و عامی را با وعده شیرین دادن سیصدهزار لیره ز 

 اسرتلینگ به مردم، مشغول کرده بود. 

کس با حداقلی از دانش ریاضی، رسگرم محاسبه سهم خود از آن سیصدهزار برای سه سال، هر 

و به امید دریافت این لیره اسرتلینگ بود. ماجرای خدمتکاری که از شغل خود استعفا داده 

السیر برای النفت"  توصیف گویایی از این ماجراست. پوپولیسم به معنی راه میان بر و رسیع"سهم

مصدق،  هایدل وعدهدرمان معضالت بزرگ است. این حادثه بسیار گویاست که یک قربانی ساده

تومان  35آورند و به من و زنم  ام میتومان به من، این پول را دم خانه  5/17با گفنت اینکه: "روزی 

 دهد.  ارتقایعنوان پیشکار یک خانواده متمول استعفا میجمعا  می دهند" از محل کار خود به

"مردم" و "ملت" به اولوهیتی قابل ستایش و معرفی نخبگان به عنوان خائن و وطن فروش و عامل 

ظر پوپولیسم، دشوار بودن راه اجنبی، وجه اشرتاک پوپولیسم در چهارگوشه جهان ماست. از ن

وصول به رفاه و عدالت، ادعای نخبگان فاسد و خودفروش برای پنهان کردن خیانت خودشان 
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م ُبر برای رسیدن به مقصود، خلع ید از نخبگان فاسد حاکها، راه میاناست. در تبلیغات پوپولیست

ها ادعا دارند که م" است. آنها و دادن اختیار اداره مملکت به دست "مردو اربابان خارجی آن

 بهشت در یک قدمی است و تنها مانع در راه این وصال، حاکمیت نخبگان خودفروش است. 

 

 خلع ید از رشکت نفت ایران و انگلیس و اشغال سفارت

سال هر دو، اعالم جنگ به جامعه جهانی بود. یکی از این دو مورد  28این دو حادثه با فاصله 

املللی باز کردن جبهه علیه موازین جهانی همکاری اقتصادی، فنی و جلب رسمایه و تخصص بین

د املللی. در مورد تغییر مفابود و دیگری یک جنگ علیه همه موازین دیپلماسی و روابط بین

املللی قبل از حماسه خلع ید از رشکت نفت ایران و های نفتی بینادهای موجود با رشکتقرارد

هان آفرینی و بدون اینکه مشت محکم بر دهان جانگلیس، ونزوئال، عربستان و کویت بدون حماسه

بکوبند، موفق شده بودند که از طریق مذاکره و مصالحه، تغییرات مطلوب خود حتی قبل از پایان 

اعتبار قراردادهای موجود عملی کنند. در مورد ایران هم، طرف انگلیسی قراردادهای موجود، دوره 

حارض به مذاکره در مورد بهبود مفاد قراردادها به نفع طرف ایرانی شد و موارد متعددی از این 

 1313قرارداد جدید الحاقی به قرارداد قبلی از سال  توافقات به عمل آمد. در یکی از این موارد 

 26ماده، بسیار زودتر از حماسه خلع ید در  11مشتمل بر « گس ـ گلشاییان»معروف به قرارداد 

به امضای نمایندگان دو طرف رسید. این طرح به مجلس شورای ملی هم ارائه شد اما  1328تیرماه 

با مجاهدت یاران دکرت مصدق از سوی مجلس رد شد. طرح مصاله دیگری هم حتی به تأیید شخص 

ات یکی از یاران مخالف قرارداد، نظر پیشوا مصدق هم رسید اما حسب یک عادت مألوف با مالق

خودش را بالفاصله تغییر داد. معروف بود که نظر پیشوا مطابق نظر آخرین فرد مورد اعتمای وی 

سیبی و شایگان و حکند، قابل تغییر است و از جمله نوشته شده است که است که مالقاتش می

کننده، نظر او را های سازش تعیینسترین شانزیرک زاده و فاطمی قبل از عملی شدن یکی از مهم

 عوض کردند.  

کشور در سطح روابط بین کشوری و جهانی، از  200اگر رابطه میلیاردها انسان جمع شده در 

های بازیگر اقتصاد جهانی شامل کشورها و کند، روابط میلیونموازین دیپلماسی پیروی می

ایاالت  کند. اگر اشغال سفارتتبعیت می های پذیرفته شدهها، از یک رسی قوانین و سنترشکت

املللی بود، توسل به حماسه موازین دیپلماسی بین ه، اعالم جنگ ب1358متحده آمریکا در سال 

برای برهم زدن یک طرفه قراردادی معترب قبل از پایان مهلت اعتبار، بازکردن جبهه جنگ از سوی 

. روشن ها نیازمند استظیم رابطه خود بدانیک بازیگر علیه همه مقدساتی بود که جهان برای تن

یا هر توافق دیگری نیست و نبود. اتفاقا طرف  1313است که مسئله بر رس "عادالنه" بودن قرارداد 

همترضر از یک توافق ناعادالنه، اصوال باید انگیزه باالتری برای رعایت قواعد بازی داشته باشد و ب
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اخته شده بازی و در نتیجه تقابل با همه بازیگران، در طرفه علیه همه قواعد شنجای قیام یک

 چهارچوب همان قواعد برای احقاق حقوق خود تالش بکند. 

 

 توسل به قدرت الیزال قوه چماقیه

های نهای فقیر تحقیر شده به رهربی لومپبه میدان کشیدن نیروهای رضبت رسیع از میان الیه

ها به نام مبهم "مردم"، از مشخصات دیگر پوپولیسم است. دولت شناخته شده و ملقب کردن آن

پیشوا مصدق، لشکری چند هزار نفری از این اوباش را در تهران در اختیار داشت. این لشکر، 

های تئاتر، النها، به سها، به دانشگاهکردند، به کتابفروشیتی به تظاهرات مخالفین حمله میراحبه

آدم  راحتیبردند و بهبه مرکز فرهنگی شوروی و به هر تجمع و مکان فرهنگی دیگری حمله می

های کشتند. این جنایات هرگز منجر به پروسه تعقیب قضایی و محکومیت کیفری در دادگاهمی

توانستند از کشنت جوانان مخالف مصدق در تهران با شد و مطبوعات جبهه ملی میر نمیکشو 

 ُکشی" تمجید بکنند. عنوان "سگ

ل های مشهور تهران مثنیروی هزاران نفری این اوباش به رهربی شعبان جعفری و دیگر الت

ای دن فلهکچالن"، با آزاد کر رمضان یخی، حاج طیب رضایی، هفت برادر معروف به "هفت

جبهه  آمیز مطبوعاتچاقوکشان زندانی از سوی مصدق تقویت شد. در گزارشات پرهیجان و تأیید 

 شد.ملی از این نیروها، یافنت القابی مثل "هنگ تحت رهربی شعبان جعفری" به کرات استفاده می

دوران  بار و اوباش ریز و درشت اهل زورخانه هم در دولت مصدق و همهای میدان ترهلومپن

گران جهکشان بودند. بسیاری از شکنحکومت اسالمی، بدنه اصلی نیروی رسکوب خیابانی و چماق

چین اسالمی از میان همین نیروها دست کنندگان تیرخالص به اعدامیان در جمهوریو شلیک

 ها به زنان، از سوی" علیه سیاست اعطای برخی آزادی1342خرداد  15شدند. جالب است که "قیام 

عنارصی رهربی و تأیید شد که دهسال قبل از آن، در جنبش پیشوا مصدق فعال بودند. حاج طیب 

" بود، در همه تحرکات 1342خرداد  15ترین چهره اعدامی )همان "شهید"!( "قیام رضایی که مهم

 خیابانی در دهسال قبل هم  در کنار شعبان جعفری از رسدمداران اوباش مصدقی بود.

 

 ان توحشرجعت به دور 

از اصالحات ناشی از اجرای قانون اساسی مرشوطه در دوران پهلوی، کنار گذاشنت رفتارهای 

زدن در مالء عام یا حلق آویز کردن علنی افراد در عهد توحش با مجرمین و مظنونني بود. شالق

می سال میادین شهر از اقداماتی است که در نظر نسل امروز ایرانیان، از ابداعات رژیم جمهوری ا

است. در حالی که هر دوی این کارها، بسیار زودتر از رژیم اسالمی در دوران رژیم ملی مصدقی در 

 زنی در مالء عام وشدند. صفحات روزنامه اطالعات در آن دوره، از اخبار شالقپایتخت کشور اجرا 
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 س مراسمآویز کردن مجرمی با جرثقیل در میدان سپه تهران است. عکحتی در موردی از حلق

زنی افراد در مالء عام با مشایعت گروه موزیک نظامی )!( بارها در میان اخبار روزنامه اطالعات شالق

 آن دوران منعکس شده است.

 

 !زنان در دولت ملی مصدقی

های جبهه ملی به جرم "پرت کردن طرح فکر اخراج زنان از ادارات دولتی، از سوی شخصیت

گر حاکمیت نگاه زن ستیزانه امروزی رژیم جمهوری اسالمی در آن حواس آقایان محرتم")!( نشان

 دوران است. 

در مورد دادن حق رأی به زنان نیز، موضع پیشوا مصدق، موکول کردن آن به عدم مخالفت 

سیاسی در این راه نبود و روشن بود که  ترین هزینهروحانیت بود. یعنی وی حارض به دادن کوچک

نه سیاسی دفاع از حق توانست هزید پشتيبانی بیشرتین اقشار "مردم"، نمیجنبش پوپولیستی نیازمن

ب ای اشاره کرد که محمدرضا شاه با تصویتوان، به هزینهرأی زنان را تقبل کند. برای مقایسه می

نمایان  1342خرداد  15همین حق، مجبور به پرداخت آن شد. این هزینه در جریان قیام ارتجاعی 

توان نقش این هزینه در از دست دادن تاج و تخت پهلوی ه زنجیره بعدی حوادث میشد که با توجه ب

 را هم مدعی شد. 

 

 مدل کالسیک پوپولیسم

دی ساده بننظر از مختصات کشوری و زمانی پوپولیسم در موارد مختلف ظهور آن، فرمولرصف

ن خائنین سد عنوابه گفتمان پوپولیستی، در دسرتس بودن رفاه و امنیت و نشان دادن "نخبگان"

نند و نه مخرتع کراه این خوشبختی است. رهربان پوپولیستی خود را کاشف این حقیقت معرفی می

آن. گویی نخبگان و مقامات دولتی مشتی سادیست هستند که فکر و ذکرشان از بین بردن رفاه و 

ست ن آن جماعت سادیامنیت مردم است و کافی است که "مردم" رهرب پوپولیست را در از میان برد

بندی کالسیک پوپولیستی بود که مصدق، رشکت نفت ایران و همراهی کنند. طبق این فرمول

انگلیس، دربار و ده هزار نفر خائن دارای پرونده مکتوب خیانت در بایگانی رشکت نفت )!؟( را 

ورای مجلس شکرد. بیرون آمدن از عنوان موانع رس راه خوشبختی ابدی ملت ایران معرفی میبه

جای مقید ماندن به قواعد بازی و "مجلس" نامیدن جمع طرفداران خودش در خیابان هم هملی ب

سال بعد، رهربان  25ها بود. این همان مدلی بود که در تبعیت از این مدل استداللی پوپولیست

ُبر رسیدن به خوشبختی و هم نشان دادن دربار و همه نخبگان انقالب اسالمی هم وعده راه میان

ی را در ها ایرانعنوان دشمنان سادیست، همان نوای سحرآمیزی بود که میلیونکشور به طراز اول
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ماجرای نهضت ملی مصدق به حرکت در آورده بود. درست مثل ماری که با نوای فلوت ماربازان به 

 آیند. رقص درمی

 

 ستفاده از تعصبات دینی مردما

بات دینی به هیجان و حرکت درآورد. سادگی با کمک تعصتوان بهسواد را مییک جامعه بی

توانست حساسیت زیادی نسبت به درصد، نمی 10با نرخ باسوادی حول  1320جامعه پایان دهه 

کش و قوس حقوقی روابط ایران و رشکت بریتیش پرتولیوم داشته باشد اما توسل به کدهای شناخته 

ردم و گانگی شدید با فرهنگ و مشده دینی، تصور عمومی از "کافر" بودن کشورهای اروپایی و بی

خصوص انگلستان با نام "اجانب" کافی بود که سیاست در اروپای آن زمان، یاد کردن از غرب و به

کردن آن در د. در فهم اهمیت این نکته و لحاظامواج سهمگینی از بدنه جامعه را به حرکت درآور 

ه یون صد سال اخیر ایران، رویطرح شعارها و اتخاذ تاکتیک سیاسی، همه روشنفکران و سیاس

ها و شاهان پهلوی، واهمه اند. هم روشنفکران صدر مرشوطیت و هم کمونیستمشابهی داشته

لی ترین تعصبات دینی جامعه داشتند. علیرغم وجود استثناهایی، رویه کماندهبزرگی از تقابل با عقب

ظت ت بیسوادی بدنه جامعه و غلبا احتیاط با واقعی نخبگان ایرانی یک برخورد "عقالنی" توأم

مصدق  کاریسنگین اوهام دینی بر فکر و ذکر مردمان این کشور بود. مسلما  مالحظات و محافظه

و جبهه ملی تحت رهربی وی نیز در حد این برخورد "عقالنی" سنتی، قابل قبول است. اما آنچه 

بازی وی کند، دست و دلیز میها تا دربار، متما های سیاسی از کمونیستمصدق را از دیگر نحله

 در توسل به دین و سنت برای کسب مرشوعیت و پشتيبانی مردمی است. 

 

 اهمیت فاکتور زمان، انحصار قدرت و حق تقدم

های حکومت مصدقی و رژیم فقاهتی برای رعایت دقت باید دو قضاوت امروزی ما از شباهت

ا وجود ها اشاره شد، بگفتار بدانها که در این پسنکته را در نظر بگیرد. اوال برخی از آن شباهت

سال( اهمیت  25خاطر تقدم زمانی )به مدت ها در دولت مصدقی، بهمحدود بودن دامنه اعمال آن

ماه بود. اگر عمر حکومت اسالمی معادل  27کند. تر میها در دولت مصدق را برجستهاربست آنک

شد. از گذاشته می 1360خرداد  12عمر حکومت مصدق بود، باید نقطه پایان رژیم اسالمی در 

سویی دیگر، دوران زعامت پیشوا مصدق در اریکه قدرت کوتاه بود و در همه این دوران کوتاه، هرگز 

مزه انحصار قدرت دولتی از نوع انحصار رهربی رژیم اسالمی بعد از انقالب اسالمی را نچشید. این 

استدالل برای مقایسه دو رژیم کامال متفاوت در دو دوره کامال متفاوت از تاریخ ایران نیست و تنها 

بعدا  هایی است کهگذاریماهه حکومت مصدقی از نظر بدعت 27تأکیدی است بر اهمیت دوران 

 به شیوه حکومتی رژیم اسالمی تبدیل شدند. 
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 حلقه انسانی اتصال حکومت مصدقی به رژیم اسالمی

ساله رژیم  42توان با عمر سال بود که می 25فاصله زمانی دوران مصدقی با انقالب اسالمی 

له این سا  25جمهوری اسالمی در زمان نوشنت این سطور مقایسه کرد. فاصله زمانی  نه چندان زیاد 

ه بعد های اولیامکان را به بسیاری از دست اندر کاران نهضت مصدقی داد که دوران انقالب و سال

از انقالب را دریابند. برخی از یاران دکرت مصدق در ابتدای پیروزی انقالب نقش معلم رهربان رژیم 

سالمی بارها به داری را بازی کردند که در خاطرات رهربان انقالب ااسالمی در ابتدای حکومت

توانست از سوی نیروهای غیرمذهبی مثل اهمیت این نقش اشاره شده است. چنین خدماتی می

ها میان ها هم به رهربان جدید ارائه شود. اما وقتی این نقش در کنار بقیه موارد مشابهتکمونیست

کری ی عملی، فهاتواند پازل روابط و خویشاوندیگیرد، میدو نهضت مصدقی و اسالمی قرار می

 تر کند.و ایدئولوژیک را کامل

 

 توسل به خشونت سیاسی مرشوعیت یافته از واپسگرائی فاناتیسم دینی

میالدی یعنی دوره تاریخی وقوع نهضت مصدقی در ایران، ترور سیاسی، ربط  1950در دهه 

از همه  شخاصی به اسالم نداشت. بعدها هم که ترور به یک وسیله اعمال سیاست تبدیل شد، بی

آرا، لی رزمعاز آبشخور ایدئولوژی مارکسیستی بهره داشت. با این وجود، نقش مصدق در ترور حاج

های توسل یک سیاستمدار به نیروی فاناتیزم دینی برای از میان بردن مخالفان ترین نمونهاز قدیم

ر پا نهادن، زی سیاسی خود است. مصدق در تبدیل کردن یک تروریست اسالمی به قهرمان ملی، از

آرا در یک علی رزماصل تفکیک قوای قانون اساسی مرشوطه نیز، مضایقه نکرد. او با ترور حاج

دار  مجلس شورای ملی به پیشنهاد جمال امامی به قدرت رسید و سپس با تکیه بر انتخابات مسئله

ومیت ائیه در محکقدرت ناشی از ریاست قوه مجریه، قوه مقننه را وا داشت تا حکم قطعی قوه قض

قاتل را ابطال کند! جالب است که در همه مراحل اجرای این عملیات غیرقابل باور، از حمایت و 

لله کاشانی و اهمدلی تا همکاری عملیاتی فاناتیسم دینی هم در رهربی این روحانیت به رهربی آیت

 ود. هم در بازوی اجرایی فاناتیسم اسالمی یعنی فدائیان اسالم، برخوردار ب

 

 تاریخ، اسطوره، ایدئولوژی و حقوق

ها، با یکدیگر شمول نیستند و نسخ متفاوت آنشمول و همهکدام جهانتاریخ و ایدئولوژی، هیچ

در رابطه ناسخ و منسوخ بوده و درگیر جنگ دائمی با یکدیگر هستند و بالنتجه، پیروان خود را درگیر 

، طالبانی، القاعدهفقیهیخو والیتهای اسالمی رژیمهای کمونیستی و کنند. رژیمستیز ابدی می
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های هیتلر و موسولینی، مدعی کسب ای و داعشی، محصول ایدئولوژی بودند و هستند و رژیم

 مرشوعیت از تاریخ بودند. 

شود و نه ایدئولوژی یا تاریخ. حقوق معیارهای زندگی انسان مدرن، از حقوق استخراج می

امللل( برخالف ایدئولوژی و تاریخ، ها و حقوق بینحقوق جمعی اقلیت)حقوق فردی، حقوق برش، 

در  .شمول است و هم شامل همه آحاد برش به یکسانیک روایت مشرتک جهانی دارد که هم جهان

های احتمالی متفاوت از منت واحد قوانین، مراجع حقوقی خوانشضمن برای قضاوت در میان 

د موجو خوانشرند اما برای قضاوت در باب صحت و سقم هزاران بازوهای اجرایی وجود دا ربرخوردا

 و ممکن از تاریخ، هیچ مرجعی وجود ندارد. 

های ویرانگر انجام شده داستان "نهضت ملی" تحت زعامت پیشوا مصدق، بخشی از تالش

تبدیل  ،برای تبدیل روایتی از تاریخ به اسطوره و ایدئولوژی بود. در این ایدئولوژی، بازیگران تاریخ

سازی از تاریخ، جاوید یافتند. در این اسطوره به اسطوره شده و برای بازتولید نفرت ابدی، زندگی

هجری قمری در  61ظهر عاشورا در دهم محرم سال کربالی تهران همان  1332مرداد  28ظهر 

ان در ایر  رتاریخ اساطیری شیعه است. در نگاه از این پنجره تاریخی به جهان، هدف رشکت کشو 

الطم، ی دائما متاملللی، دیگر نه منافع ملی قابل تعریف در هر لحظه از جهانمیدان بازی روابط بین

 ناپذیر حق با باطل تا دمیده شدن شیپور ارسافیل در قیامت موعود است.بلکه نربد پایان

 تمدناملللی، تأمین حقوق فرد و کشورها در یک دنیای ماگر هدف از وضع قوانین ملی و بین

داشنت میدان نربد حق و مانا گرم نگاهسازی یا حداقل نتیجه عملی آن، هاست، هدف از اسطوره

باطل است. تعریف کردن "رشکت نفت ایران و انگلیس" به عنوان دشمن و تبدیل صنایع غربی و 

 وجدان همراه با اعطای نقش نگاهبان خائنریدار نفت خام به مشتی غارتگر بیکشورهای صنعتی خ

و سادیست منافع اجانب به دربار پهلوی، به مثابه ایجاد زمینی با شیب مالیم بسوی یک نربد 

آخرالزمانی با "دشمن" بود.  جامعه ایران هم که به نوبه خود، فاقد هرگونه تربیت سیاسی و تجربه 

رت بزرگدار، رس از نربد یاقوت و طاغوت و اشغال سفا ک بود و با حرکت در این زمین شیبدموکراتی

 ،در تهران درآورد. اگر پیشوا مصدق 1358بان آ  13ترین نیروی نظامی دنیا در ترین اقتصاد و بزرگ

 43غارتگر را رشوع کرد، انقالب اسالمی و رژیم مولود آن،  انگلستانزدن مشت محکم به دهان 

 دهد.سال است که به زدن مشت به دهان جهان، ادامه می
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٧٤٧٩ شماره ,١٣٣å.١.٧ چهارشنبه

خوزستان در حكومتنظامي اع"م
است گرديده اع"م حكومتنظامي خوزستان هفتشهر در

از بـعضي در فروردين چهارم و سوم روزهاي در است شده اط�ع كسب دولتي مقامات از كه طوري به

به نسبت اعتراضات كارمندان و كارگران از بعضي طرف از و آمده بهوجود مخصوصي خوزستانوضع مناطق

آموزشگاه بيندانشآموزان مقاماتچوندر همين اظهار طبق است/ ميگرفته امتيازاتصورت بعضي ندادن

كار دست از دست چاهها آن كارگران چاه يكيدو در آن متعاقب كه بود شده توزيع هم اع�ميههائي كارگران و

بـراي مـاه فروردين پنجم روز از كه نمود تصويب وزيران هيأت مسئول مقامات صوابديد با لذا كشيدند

گردد/ اع�م نظامي حكومت خوزستان شهرهاي از شهر هفت در نظم استقرار و خرابكاري از جلوگيري

امور گچساران/ بندرمعشور, Pلي, هفتگل, آغاجاري, سليمان, مسجد آبادان, از عبارتست شهرهايمزبور

به رسيدگي براي است/ دريائيجنوب نيروي و خوزستان ده لشكر با نقاط اين در نظامي فرمانداري مربوط

داده Pزم دستورات خوزستان استانداري و كار وزارت به نخستوزير آقاي طرف از نيز كارگران تقاضاهاي

است/ عادي خوزستان در اوضاع Uفع ميدارند اظهار مسئول مقامات كه طوري به است/ شده

٧٤٧٩ شماره ,١٣٣å.١.٧ چهارشنبه

حومه و تهران فرماندارينظامي اع"ميه
و مايحتاج ميتوانند خاطر فراغ با تهران سكنه عموم و بوده آزاد شب ٢٤ ساعت تا مرور و عبور چون

و نداشته موردي غيرضروريو شب در دائم عبور پروانه صدور بنابراين نمايند تأمين و تهيه را ضرورياتخود

و خودداري دائم طور به پروانه عبور تقاضاي و مراجعه از كه دارد تقاضا تهران محترم اهالي از وسيله بدين

دريافت و تقاضا پروانه است ممكن شب يك براي فقط كند پيشآمد ضروري امر يك حقيقتا چنانچه البته

تهران نظامي فرماندار دارند/

حجازي سرلشكر

٧٤٧٩ شماره ,١٣٣å.١.٧ چهارشنبه

اشخاص بازداشت
سئوال جواب در مسئول مقامات داشت وجود اشخاص بازداشت درباره زيادي شايعات روزه چند اين در

نمودند/ خودداري اط�عي گونه هر دادن از آنها تهام ا و اسامي و دستگيرشدگان خصوص در اداره خبرنگاران

ولي گرديدهاند دستگير كرباسچيان واحدي, فقيهزاده, كه شد حاصل اط�ع امروز وقت آخر در خ�صه طور به

بود/ دولتي مقامات رسمي نظر اظهار منتظر بايد و نيامده دست به اط�عي آنها تهام ا و توقيف علت درباره



ملي دولت سياهه ٢

٧٤٧٩ شماره ,١٣٣å.١.٧ چهارشنبه

زنگنه درگذشتدكتر
معاون و سياسي علوم و حقوق دانشكده رئيس و فرهنگ سابق وزير زنگنه اعظم عبدالحميد دكتر آقاي

به و سوءقصدواقع تهرانمورد دانشگاه در ماه اسفند هشتم بيستو دوشنبه روز ١١ ساعت كه تهران دانشگاه

درگذشت/// سينا بيمارستان در ماه فروردين چهارم يكشنبه روز ظهر بود, گرديده مجروح شدت

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

ايران نخستوزير به سوءقصد
ايران نخستوزير عليه توطئه كشف گزارشخبرنگارآسوشيتدپرسدرباره

جمعيت افراد از تن ٩ امروز كه داشت اظهار چهارشنبه روز پليس منبع يك ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

شدهاند/ بازداشت ايران نخستوزير حسينع�ء قتل براي توطئهسوءقصد شركتدر تهام ا به فدائياناس�م

ترور را وي ميشد خارج نخستوزيري كاخ از ع�ء آقاي كه هنگامي ظهر ديروز داشتند قصد نامبردگان

ساخت/ مستحضر نخستوزير عليه توطئهاي چنين جريان از را شهرباني اداره شخصي بامداد ديروز نمايند/

تا شد/ دستگير ميكرده حمل خود با تپانچه كه حالي در بود شده نخستوزير ع�ء آقاي قتل مأمور كه مردي

كردهاند/ خودداري خبر اين تأييد از رسمي مقامات كنون

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

حومه و تهران فرماندارينظامي اع"ميه
از دولت رسيد محترم اهالي اط�ع به حومه و تهران نظامي فرمانداري اع�ميه اولين در كه طوري به

نـتيجه در كـه بود عمومي افكار از نگراني رفع و آرامش و نظم استقرار فقط و فقط نظامي حكومت اع�م

تشويش باعث اشخاص ترور نفسو قتل به آنها اقدام وآشوبطلبو ماجراجو عدهاي قانون خ�ف عمليات

روزه چند اين در بود/ نموده مأيوس فردي امنيت داشتن به اطمينان از را عموم و شده عمومي خاطر تزلزل و

آسايش شهرباني نظاميو حكومت مأمورين مجدانه اقدامات اثر در فرمودهاند مشاهده محترم اهالي كه هم

بـعدي مـضر و ك خـطرنا نقشههاي انجام از گرديد تخاذ ا كه سريعي تدبير با نيز و تأمين عمومي رفاه و

اوضاع ايجاد خصوصيو نظريات روي اشخاص بعضي كه ميشود مشاهده معهذا شد/ ماجراجويانجلوگيري

عمومي اذهان راه اين از دارند سعي و مبادرتنموده حقيقت خ�ف اخبار بيشتر سوءاستفاده بهمنظور آشفته

آسايشو بخواهند مختلفه عناوين به كه كساني ميرساند اط�ع به نظامي فرماندار اينك نمايند/ مشوب را

را آشوبطلب و مفسدهجو عناصر همچنين يا و نمايند تحريك را عمومي افكار و مختل را عمومي امنيت

نمايند, مخفي انحاء از نحوي به را آنها يا و داده پناه با و داده قرار خود حمايت مورد غيرمستقيم يا مستقيما

حجازي سرلشكر شد/ خواهند مجازات و گرفته قرار تعقيب مورد شديدا نظامي حكومت مقررات طبق

حومه و تهران نظامي فرماندار



٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

حكومتنظامي از دولت منظور
علت و اخير جريانات به نسبت عمومي افكار شدن روشن منظور به برآمد صدد در اداره خبرنگار امروز

ايجاد مختلف محافل در اينموضوع زيرا كند پيدا تماس دولتي و رسمي مقامات با نظامي حكومت اع�م

اين در دولت نظر بود Pزم كه دادند انتشار مطالبي آن درباره نيز خارجي خبرگزاري حتي و نموده تفسيرهائي

هدف يگانه كه رسيد نتيجه اين به آورده عمل به رسمي تحقيقاتي نتيجه در اداره خبرنگار روشنشود/ مورد

قتل از پس كه است بوده پايتخت آرامش و امنيت و نظم استقرار نظامي حكومت برقراري از فعلي حكومت

رسمي مقامات بود شده ايجاد شديدي نگراني و تشويش حقوق دانشكده استاد و رئيس زنگنه دكتر مرحوم

كه: نمودند تأييد

مطالعه مشغول كه روزهائي نخستين در و كرد پيدا را دولت تشكيل مأموريت كه آن از پس ع�ء <آقاي

حادثه ولي نداشت نظامي حكومت برقراري براي تصميمي هيچوجه به بوده, خود همكاران انتخاب براي

براي كه وجودي با دولت تشكيل در ايشان تعجيل و نمود تصميمي چنين اخذ به وادار را او زنگنه دكتر ترور

وزيران هيأت تصويبنامه صدور يا قانون طبق كه بود منظور همين به نكرد انتخاب وزير وزارتخانه چند

اينكه بدون شد معرفي اعليحضرت حضور به دولت كه آن از پس ب�فاصله و گرديد اع�م نظامي حكومت

حكومت و گرديد مبادرت دولت هيأت جلسه اولين تشكيل به مرمر كاخ همان ميان در شوند قائل فاصلهاي

علني دولت معرفي تشكيلو از قبل نظامي حكومت اع�م تصميم كه بود جهت همين به شد/ اع�م نظامي

طبق سنا و ملي شوراي مجلس به نظامي حكومت موضوع ارجاع مورد در رسمي مقامات نيز و بود/> شده

با و ميباشد قانوني موازين و اصول رعايت و حفظ به مقيد Uكام <دولت دادهاند: توضيح چنين اخير مصوبه

حكومت اع�م از پس معهذا نشده اجرا توشيح لحاظ از نظامي حكومت اخير قانوني تشريفات هنوز اينكه

تقاضاي و شده داده اط�ع سنا و ملي شوراي مجلس دفتر به نامه, طي مراتب دولت هيأت طرف از نظامي

دوره پـايان از بعد است بديهي است تهران در نظامي حكومت برقراري مدت به نسبت دولت نظر تأييد

دولت بـماند/ باقي ماه دو براي ميتواند مجلسين تأييد و تصويب با نظامي حكومت مجلسين تعطي�ت

و امـنيت اسـتقرار و اص�حات انجام راه در عمومي افكار پشتيباني و مجلس دو همكاري با است مصمم

به معرفي از قبل كهچگونه است كرده سئوال ما خبرنگار سپس بردارد/> مفيدي و قدمهايمؤثر آرامشكشور

از اينسئوال درجواب كند/ نظامي حكومت اع�م ميتواند دولت اعتماد, راي اخذ و سنا مليو مجلسشوراي

است: شده اظهار رسمي مقامات طرف

و بكند كار به شروع ميتواند ب�فاصله و ميكند پيدا رسميت اعليحضرت حضور معرفي از پس <دولت

Pحـا نمايد/ اعمال ميتواند يافتن رسميت از پس كه است دولت قانوني حق هم نظامي حكومت اع�م

از پس نظامي حكومت برقراري به را دولت نظر آيا كه است مجلسين نظر و تصميم به منوط بعد قسمت

ندهند/> يا بدهند دولت به اعتماد راي و نكنند يا كنند تأييد تعطيل پايان



ملي دولت سياهه ٤

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

حكومتنظامي مورد در ملي جبهه اع"ميه
را حكومتنظامي استقرار ملي جبهه

ميداند قانون برخ"ف
از يكي كه هستند مطلع عزيز هموطنان ميداند/ قانون برخ�ف را نظامي حكومت استقرار ملي جبهه

اجازه احوال اوضاعو وقتو كه حدي تا yبعونا كه نظاميبود حكومت قانون اص�ح ملي جبهه مرامنامه مواد

شد/ تبديل ١٣٢٩ ماه اسفند ١٦ قانون وسيله به ميداد

چون را ع�ء آقاي دولت و شد ساقط كابينه نظامي حكومت قانون اص�ح قانون گذشتن از پس ب�فاصله

حـاضر مـلي جبهه نمايندگان بياورند كار روي بود مشروطيت سنن بر منطبق كه تمايلي راي با خواستند

عنوان به جلسه از راي موقع در دليل همين به و كنند شركت تمايلي راي چنين در اصول خ�ف بر نشدند

شدند/ خارج اعتراض

بر آزادي ضد اقدام هر از را ع�ء آقاي جناب مكرر و ننمودند دخالتي هيچ كابينه تشكيل در هم آن از پس

داشتند/ حذر

نظامي حكومت اينكه براي داشته را نظامي حكومت اع�ن قصد ابتدا از شده معلوم اينك كه ع�ء آقاي

هيچ بدون را نظامي حكومت مجلسين تعطيل از پس شده فرصت منتظر نشود روبرو مجلسين مخالفت با

است/ كرده اع�ن موجبي

زيرا: آمده عمل به هم قانون خ�ف بر نداشته مورد اينكه بر ع�وه نظامي حكومت اع�ن

بود/ نشده معرفي مجلس به هنوز ع�ء دولت نظامي حكومت اع�ن موقع در او{

كثريت ا صورتيكهدولت در كنند, ميتوانداع�ن كثريتهيأتوزراء يعنيا دولت, را نظامي حكومت ثانيا

شركت تصويبنامه صدور و دولت در وزراء جاي به نميتوانند هيچوجه به وزارتخانهها معاونين چه نداشته

كنند/

نشد موفق نبوده حاضر طهران در آن اعضاء اغلب اينك واسطه به روز چند اين در ملي جبهه معذالك

عمليات به دست حكومت كه اينك ولي برساند ايران ملت سمع به نظامي حكومت باب در را خود اعتراض

است پرداخته مردم ارباب و اخافه براي زمينهسازي در مخالفينخود انتقام كينهجوئيو به و زده قانون خ�ف

بماند/ كت سا نميتواند

و قانون خ�ف بر عمومي امنيت و نظم مأمورين يعني نظامي قواي كه كند تحمل نميتواند كس هيچ

همه مرتكب اطفالمعصوم و مرد زنو از خانه اهالي به نسبت ريخته بيپناه مردم خانه به شبانه خود وظيفه

شوند/ شتم و ضرب و اهانت و تهديد گونه

حكومت هنوز كنند توجه نظامي حكومت معني به نميخواهند ما دولتهاي هنوز كه است تعجب جاي

ميكنند/ اع�ن ملت كميت حا حق اعمال از جلوگيري كينهتوزيو خصوصيو اغراض اعمال براي را نظامي



٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

متهم شركاء از كه را اشخاصي ولي است عمومي كم محا تعقيب تحت قتل به متهم Uفع اينكه عجبتر

ميافكنند/ زندان به نموده جلب نظامي كم محا به ميكنند قلمداد

رفـع را مردم نگراني و اضطراب فقط نه عدالت خ�ف و قانون خ�ف اعمال قسم اين كه نيست شك

ملت كه بهخصوص مينمايد فراهم پيشتر از بيشتر را آنها غضب خشمو عكسموجبات به بلكه نميكند

ايادي از ناشي منحصرا آيد پيش اغتشاش و فشار و سختگيري قسم هر كه ميداند خوبي به امروز ايران

عـظيم دسـتگاه برچـيدن كه خود اصلي هدف به وصول از را ايران ملت ميخواهند كه است نفت شركت

عدالت خ�ف و قانون خ�ف اعمال قبيل اين با ملي جبهه حال هر در دارند/ باز است انگلستان جاسوسي

خواهد مبارزه شديدا اساسي قانون طبق بر آزادي تأمين ملتو مسلمة حفظحقوق براي استو مخالف جدا

ملي جبهه كرد/

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

كردند اجتماع مردم
نمودند سنگباران را مغازه چند و

مرگ علت استو مرده نفر يك يزد ابوالمعالي محله در كه ميدهند شهربانياط�ع به گذشته هفته ـ يزد

هنوز و نموده اجتماع نيز مردم شهرباني رئيس و بازپرس و قانوني پزشك رسيدن از پس نيست معلوم او

گرفته صورت بهائيان دست به قتل اين ميزنند فرياد جمعيت بين از نفر دو يكي كه داشت ادامه تحقيقات

ابرقو قتل واقعه به دادگستري دستگاه رسيدگي عدم از خصوص به و شده واقع تأثير تحت كه جمعيت است

به خيابان اواسط در ميكنند حركت پهلوي بيمارستان سمت به و برداشته را جسد بودند, عصباني سخت

شروع و فحاشينمود مغازه صاحب به ميرسند است بهائي نام خرم به متعلق كه خرازيفروشي مغازه اولين

ميكنند/ سنگاندازي به

او سر به سنگي گهان نا ميكند حمله مردم سمت به آبليمو بطريهاي با بود شده ك وحشتنا كه خرم

حملهور صمداني غ�محسين خرازيفروشي مغازه سمت به مردم سپس ميشود زمين نقش و كرده اصابت

مـيخورد مـفصلي كتك و ميافتد مردم دست به است داشته فرار خيال و بسته را مغازه كه او و ميشوند

اصـابت �سرك�نتر� سر به هم سنگي و ميرسد سر موقع اين در ژاندارم و پاسبان عدهاي با نيز سرك�نتر

ميرساند/ پهلوي بيمارستان به را مضروب نفر دو و كرده شليك هوا به تير چند او ولي ميكند

كه بهائيان تمام ميشود/ كليخورد به هم گلستان داروفروشي مغازه شيشه سنگاندازيها اين ضمن در

كمك به كه ميشود ديگرمضروب بهائي نفر يك هم پهلوي خيابان در و ميگذارند فرار به پا داشتهاند مغازه

است/ بهبودي به رو حالشان و بستري بيمارستان در خرم و صمداني Uفع مييابد نجات انتظامي مأمورين

بيمارستان به شكافي كالبد براي شده پيدا ابوالمعالي محله خرابههاي در كه ساله ١٥ شعباني جليل جسد

شعباني استاد خياط عباس Pزم تحقيقات از پس و بوده نوانخانه خياط گرد شا مقتول يا متوفي و ميشود برده

يافت/ پايان خونريزي بدون اينآشوب yالحمدا و است شده بازداشت



ملي دولت سياهه ٦

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

اصفهان كارخانجات وضع
و ديروز گرديده تعطيل ميباشد اصفهان بزرگ كارخانجات از يكي كه ريسباف كارخانه چون ـ اصفهان

ساعت مينمودند/ تظاهرات حقوق اخذ و كارخانه كردن باز براي و نموده اجتماع استانداري در كارگران امروز

به عصبانيت و احساسات با كارگران نماينده صفوي شمس دستگيري براي كارگران ششم روز صبح يازده

به و شكسته را شيشهها و ريخته هم روي را استانداري اطاقهاي از اطاق دو ثاثيه ا و شده وارد استانداري

از را جمعيت و نموده تيراندازي به مبادرت انتظامي مأمورين حوادث از جلوگيري براي دادند ادامه تظاهرات

گرفتند/ نظر تحت را محل و نموده خارج استانداري

افـتادن كـار بـه بـراي گـر ا زيـرا گيرد قرار دولت سريع توجه مورد اصفهان فعلي اوضاع است شايسته

و گوار نا پيشآمد است ممكن تدبيرينشود كارخانهها ساير تعطيل از جلوگيري و شده تعطيل كارخانههاي

دهد/ رخ كي خطرنا

٧٤٨å شماره ,١٣٣å.١.٨ پنجشنبه

دامغان در تظاهرات
ميتينگي و كرده اجتماع فلكه در شهر اهالي كليه صبح هشت ساعت ماه اسفند سيام چهارشنبه ـ دامغان

شد/ ايراد ايران ملت كردن بيدار براي سخنرانيهائي و دادند نفتجنوب شدن ملي نفع به

٧٤٨١ شماره ,١٣٣å.١.١å شنبه

دارد ادامه خوزستان اعتصابدر
اعتصابكنندگان درخواستهاي و تقاضاهاي

صبح پريروز كه است كي حا رسيده تهران به اداره خبرنگاران وسيله به اهواز و آبادان از كه اط�عاتي

كردهاند/ اعتصاب مسجدسليمان در نفت شركت نقل و حمل تعميرات كارخانه كارگران

و گرديده اع�م نظامي حكومت نيز منطقه اين در نكردهاند/ معين را كار از علتخودداري اعتصابيونهنوز

منتقل بندرشاهپور به بود آبادان آغاجاريو حال به تا كه اعتصاب مركز كنون ا است/ نداده مهميروي حادثه

بر اعتراض عنوان به و كشيده كار از دست است روز ده قريب بندرمعشور در شركت كارگران است/ گرديده

مخابره روزنامه اين به تلگرافي بندر اين اعتصابيون ميكنند/ خودداري كار از حقوقشان اضافه و مزايا حذف

مينويسند: كرده معرفي نفر ٦ååå را خودشان تعداد كردهاند

و قطعي نتيجه حصول تا و شدهاند رانده شهر از خارج كيلومتري دو به وارده تضيقات و فشار نتيجه <در

داشت/> برنخواهيم اعتصاب از دست خود حق گرفتن

مـتحصن تـلگرافـخانه در و آمده اهواز به بندرمعشور كارگران از نفر ٢åå قريب ديروز از اط�ع, طبق

اعتصاب به رسيدگي براي چندكميسيون كنون تا آبادان و اهواز تهرانو دولتيدر مقامات طرف از گرديدهاند/



٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

است/ نشده تخاذ ا هنوز اعتصاب رفع و كارگران مزاياي دادن براي قطعي تصميم ولي گرديده تشكيل

كارگران به اينكه <با مينويسد: شد واصل امروز و كرده مخابره بامداد ديروز كه تلگرافي در اداره خبرنگار

اين در نيز اعتصابيون عموم رفتار و نزنند تندي عمليات به دست و نخورده را تحريكات فريب شده توصيه

خورد و زد بيموقوع لحظه هر كه است تشنجآور اندازهاي به محيط معهذا بوده, منظم مرتبو بسيار روزه چند

ساير و تهران <از داشت: اظهار ارتشي مقام يك امروز نظامي نيروهاي انتقال و نقل خصوص در ميرود/>

در نظامي حكومت مقررات و اجرايدستورات اصو{ و است نگرديده اعزام جنوب به نيروئي حال به تا نقاط

به شهري از واحد يك محلي مقتضيات طبق گر ا ميباشدو دهم لشكر دريائيو نيروي فرمانده با مناطق آن

طرف از اينكه با گردد/> تلقي قوا اعزام يا نيرو تمركز خارج در نبايد انتقال نقلو اين شود فرستاده ديگر شهر

٤٨ ظرف معهذا است نيافته انتشار اعتصابكنندگان درباره رسمي خبر يا اع�ميه حال به تا دولتي مقامات

اعـتصاب و جنوب حوادث پيرامون تلگراف كلمه هزار چندين تهران مقيم خارجي خبرنگاران اخير ساعت

كردهاند/ مخابره خارج به كارگران

آبادان, خوزستان, منطقه چهار در كارآموزان و كارگران اعتصاب هنوز كه است كي حا عموما اخبار اين

شـده اعـ�م مـناطق آن در نـظامي حكـومت آنكه با و داشته ادامه مسجدسليمان آغاجاري, بندرمعشور,

است/ رسيده تن ١٢ååå به اعتصابكنندگان كليه تعداد كنون ا معالوصف

خطوط كه كردند درخواست انگليس و ايران نفت شركت اولياي از مسجدسليمان كارآموزان و كارگران

شركت اختيار از ميشد اداره شركت توسط كنون تا كه مناطق آن در نقل و حمل وسائل ساير و توبوسراني ا

كنند/ استفاده راه اين از و مناطقشوند آن نقل حملو امور عهدهدار شخصا دادهشود اجازه آنها به و شده خارج

ادامه سبب امر همين و ورزيده خودداري اعتصابكنندگان درخواست به صريح پاسخ نفت شركت كنون تا

به رسيدگي براي وزارتخانهها نمايندگي به هيأتي زودي به دولت طرف از است قرار است/ گرديده اعتصاب

گردد/ اعزام منطقه آن به خوزستان اوضاع

٧٤٨١ شماره ,١٣٣å.١.١å شنبه

ازطرففرماندارينظامي افراد بازداشت
اشخاصخودداري بازداشت به اخبارمربوط دادن از سابق مانند نظامي فرمانداري شهربانيو كل ادارات

زير شرح به گريدهاند بازداشت كه افرادي اسامي كه شد حاصل اط�ع خصوصي طور به امروز مينمايند

yامـيرعبدا واحـدي, سـيدمحمود واحـدي, سـيدعبدالحسـين حسـيني, سيدهاشم حاج آقايان ميباشد:

احمد ذوالفقاري, كبري, ا حسين نوري, ميرزاي نوري, ابوالقاسم بقال, مشهديحسن كمالي, كرباسچيان,

حـجراPسـواد, محمدباقر حاج خياط, قدير سيدمحسن, فقيهزاده, رضا حاجآقا اشتياق, خاننايب عشقي,

مـحمدآقا, شـريعتمداري, شيخمهدي گازري, ابوالقاسم كفاش, اصغر طريقت, رضا قدوس, آقارضا مدني,

خـبر كنون تا نيز آنها بازداشت علت و افراد اين تهام ا خصوص در مظفريان, محمدجعفر صداقت, مهدي

بود/ انتظامي و دولتي مقامات توضيحات انتظار در بايد و است نيامده دست به رسمي



ملي دولت سياهه ٨

٧٤٨١ شماره ,١٣٣å.١.١å شنبه

حكومتنظامي اع"م دولتبر تصميم
برسد سنا و شورا مجلسين تصويب به بايد

حكومت اع�م به راجع ١٣٢٩ اسفند ١٧ مصوبه قانون به توجه با دولت شده حاصل كه اط�عي طبق

مسبوق تصميمخود از را مجلسين ميبايستي نظامي حكومت اع�ن تاريخ از هفته يك ظرف در كه نظامي

اعـ�م لزوم دربـاره شرحـي ماه فروردين ٥ تاريخ در گرديده صادر ع�ء آقاي امضاي با كه نامه طي دارد

و تأييد تقاضاي و شده اشعار ملي شوراي مجلس و سنا مجلس به خوزستان در و تهران در نظامي حكومت

نمودهاند/ را مجلسين موافقت

شد باز مجلس ادارات كه امروز بود تعطيل نيز تقنينيه ادارات و هستند تعطيلنوروز در مجلس هردو چون

٢٧ مصوبه قانون در زيرا برآمدند فوقالعاده جلسة تشكيل براي نمايندگان مقامدعوت در مجلسين رؤساي

و تشكـيل فـوقالعـاده جلسه يك هر دولت پيشنهاد محض به <مجلسين كه: است شده تصريح اسفند

ميدارند/> اع�م را خود تصميم

پيشنهاد به و بدهند تشكيل فوقالعاده جلسه هفته اين در كه شد اين بر مجلس هردو رؤساي نظر ابتداء

و شوراي نمايندگان از زيادي عده كه شدند متوجه ولي سازند مطرح نظامي حكومت اع�م به داير را دولت

هستند خارج به مسافرت در سنا

فرستاده �فردا� ماه فروردين ١٢ دوشنبه روز براي ملي نمايندگانشوراي نام به نامهدعوت ترتيب اين با

وقت به Pا و يافت خواهد رسميت فوقالعاده جلسه شوند حاضر مجلس در نمايندگان از كافي عده كه شد

ميشود منعقد رسمي جلسه كه فروردين ١٨ يكشنبه آن تاريخ ميرود احتمال كه ميگردد محول ديگري

باشد/

٧٤٨٢ شماره ,١٣٣å.١.١١ يكشنبه

جنوب در كارگران اعتصاب وضع
مـحصلين از نـفر ٣٥ كـه داشت اظـهار امـروز ص�حيتدار مهم مقام يك ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

به و كشيده دست اعتصاب از مسجدسليمان نفت كارگران از نفر ٥åå همچنين و آبادان فني آموزشگاههاي

حقوق به درصد هشتاد كه خواستهاند نفت شركت از مسجدسليمان در اعتصابكنندگان بقيه برگشتهاند كار

سايرين از پيروي به است نفتخيزي كوچك منطقه كه �Pلي� در نفت كارگران از قليلي عده اضافهشود آنها

همانمنبع كردهاند اعتصاب به مبادرت نيز آغاجاري دفتريدر جزء كارمندان همچنين زده اعتصاب به دست

تخليهو در بندر آن در نفت شركت كارمنداندفتري اينك بندرمعشور اعتصابدر ادامه به نظر كه كرده اضافه

كردهاند/ شروع را خود كمك فني بارگيريمحموPت

منبع است گشته فلج شركت عمليات از %٢å حدود در بندرمعشور در نفت شركت كاركنان اعتصاب اثر بر

است/ زده تخمين نفر هزار ده حدود در كثر حدا به را جنوب نفتخيز مناطق اعتصابيون تعداد مطلعي



٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٢ شماره ,١٣٣å.١.١١ يكشنبه

خوزستان در كارگر هزار دوازده
اعتصابزدهاند به دست

شده وسيعتر اخير روز دو در اعتصاب دامنه
است سرايتكرده نيز مسجدسليمان به و

رفت خواهد خوزستان به شركت با نفريبرايمذاكره سه يكهيأت

شركت كارگران اعتصاب داشت اظهار روزنامه اداره نماينده به صبح امروز رسمي منبع يك كه قراري به

دارد/ ادامه كان كما خوزستان در نفت

تـعداد شـايد و است كـرده سـرايت نيز مسجدسليمان به و شده وسيعتر دامنهاش كنون تا رو اين از و

برسد/ نفر هزار ١٢ تا كردهاند اعتصاب كه كارگراني

بوده چنين جريان و ميباشد كارگران حقوق اضافه شدن قطع به مربوط ظاهرا اعتصاب ـ اعتصاب علت

بر ع�وه اضافهاي يك ميكردند زندگي چادر در و نداشته خانه كه كارگراني به نفت شركت معلوم قرار از كه

آن ١٣٣å سال اول از است داده خانه آنها به Uفع چون و است ميپرداخته ميگرفتهاند مزد عنوان به آنچه

اعتصاب به دست خود حق گرفتن براي و بوده متعرض شركت عمل اين به كارگران و كرده كسر را اضافه

زدهاند/

كارهاي در و كرده را آرامش و نظم رعايت حال به تا اعتصابكنندگان آنكه با ـ نظامي حكومت اع.م

خـوزستان نفتخيز منطقه نفتي مختلف تأسيسات حفظ نظر از دولت ولي نكردهاند اخ�لي Uعم شركت

با كاركنان و يافته خاتمه اعتصاب زودتر چه هر كه نظر آن از ديگر طرف از و كرده اع�م نظامي حكومت

است/ شده كره مذا وارد شركت اولياي با دولت شوند كار مشغول خاطر رضايت

هيأتي فردا و امروز ظرف در كه گرفته تصميم دولت هيأت كار در تسريع نظر از ـ آبادان به هيأت اعزام

آقايان از هيأتمزبور و دارد اعزام خوزستان به نخستوزيري دادگستريو دارائيو نمايندگانوزارت از مركب

طـرف از مقدم آقاي دارائي وزارت طرف از مهران آقاي كه گرديده تركيب حجازي سراج و مقدم و مهران

گرديدهاند/ انتخاب نخستوزير بازرسي رئيس حجازي سراج آقاي و دادگستري وزارت

در آقايانمزبور شايد و دارد اعزام خوزستان به زودتر چه هر را هيأت اين كه است آن بر نخستوزير آقاي

نمايند/ عزيمت خود مأموريت محل به صبح فردا يا و عصر و امروز ظرف

اخيرا ولي نمودهاند را آرامش و نظم رعايت اعتصابكننده كارگران آنكه با ـ شدهاند دستگير نيز افرادي

تحريكاتي كار به دست و رفته آبادان به تهران از آنان اغواي تحريكو براي وآشوبطلب ماجراجو نفر چند

وخيميبشود عواقب به منجر ممكنبود كه آنان عمليات كردن خنثي نظر از نيز نظامي فرماندار و بودند شده

خواهد رسيدگي نيز اينموضوع به اعزامي هيأت و دهند قرار تعقيب تحت كرده توقيف را آنان كه داد دستور

كرد/



ملي دولت سياهه ١٠

٧٤٨٢ شماره ,١٣٣å.١.١١ يكشنبه

ميكند بيان را افراد بازداشت علت فرماندارينظامي
نظامي طرففرمانداري از اع"ميهاي زودي به

گرديد خواهد صادر

نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به اشخاص و افراد بازداشت درباره تهران, در كه شايعاتي خصوص در

داشت: اظهار رسمي مقام يك امروز يافت, انتشار شهرباني و

ميگيرد/> ٨صورت و ٥ مواد از استفاده با و نظامي حكومت قانون مقررات طبق افراد اين <بازداشت

اداره خبرنگار پاسخسئوال در ميباشد, اجرايدستوراتمزبور عهدهدار نظامي فرمانداري در كه مقام اين

تـهام ا و مدرك بدون كساني ميدارند اظهار و داشته شكايت عمل طرز و روش اين به افراد از بعضي كه

مدرك نظامي فرمانداري ميباشند, بازداشت در كنون ا كه افرادي دستگيري <براي گفت: گرديدهاند دستگير

ميداند/ كافي خود اقدامات براي كه دارد دست در مهمي

از افراد اين كه پروندههائي و گاهي كارآ گزارشات از نظامي فرمانداري افراد اين دستگيري در ع�وه به

به كه جديدي مدرك طبق را مزبور افراد بلكه نكرده, استفاده دارند و شهربانيداشته گاهي كارآ اداره سابقدر

اخير حوادث مباشرين با غيرمستقيم و مستقيم طور به افراد اين آن ضمن و آورده دست به خودشان خط

مينمايد/> بازداشت ميكنند, پيدا ارتباط

بـه بازداشتشـدگان از مسلمي مدارك تهران نظامي فرماندار كه صورتي در كرد سئوال اداره خبرنگار

مورد در چنان هم چرا ترتيب اين با است, كرده بازداشت را آنها مزبور مدارك و اسناد طبق و آورده دست

در اط�عاتي و نميگذاريد جرايد خبرنگاران اختيار در رسمي گزارش و كرده اختيار سكوت جاري اقدامات

نميدهيد؟ عمومي افكار به مورد اين

شده بازداشت افراد درباره را خود ادعانامه نظامي دادستان آنكه از قبل زودي <به داد: تذكر مزبور مقام

و شـده بـازداشت افراد صورت آن طي و گرديده صادر نظامي فرمانداري طرف از اع�ميهاي كند, تنظيم

نكردهاند بازداشت هستند متهم كه افرادي كليه اينكه نظر از Uفع و كرد خواهد بيان را آنها منتسبه تهامات ا

نميشود/> داده زمينه اين در خبري شده مراعات سكوت لذا

٧٤٨٢ شماره ,١٣٣å.١.١١ يكشنبه

هستند زنداني شهرباني در بازداشتشدگان
فرمانداري مقامات طبقدستور افراد بازداشت كه داشت: اظهار شهرباني كل اداره افسران از يكي امروز

ميگيرد/ گاهيصورت كارآ كاركنان از عدهاي كمك با گاهي آ اداره مأمورين وسيله به نظامي

شريعتمدار شيخمهدي حاج آقايان است يافته انتشار آنچه برخ�ف كه داشت اظهار همچنين منبعمزبور

در شده بازداشت افراد نميباشند/ هم تهام ا مورد و نگرديده بازداشت پاچناري مدني و فقيهزاده حاجرضا و

نگرديدهاند/ دادگستري زندان تحويل هنوز و ميباشند بازداشت شهرباني



١١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٣ شماره ,١٣٣å.١.١٢ دوشنبه

انجاميد؟ كجا به خوزستان كارگران اعتصاب
مسجدسليمان و آغاجاري تلگرافكارگران
اعتصاب علت درباره اع"ميهشركتنفت

آبادان به عزيمتهيأترسيدگي
كسب رسمي مقامات از باره اين در كه مطالعاتي و نفت شركت كارگران اعتصاب علت ديروز شماره در

و آبـادان و اهـواز از كـه تـازهاي اخبار و مطالب امروز گزارش در اينك و رسيد خوانندگان نظر به بود شده

ميرسانيم/ خوانندگان اط�ع به را نفت شركت اع�ميه همچنين و رسيده اعتصاب درباره مسجدسليمان

و دامنهتر پر ديروز و پريروز از اعتصاب دامنه داديم انتشار كهديروز شرحي به ـ مسجدسليمان از تلگراف

كارگران اعتصاب كه است كي حا مسجدسليمان از واصله تلگراف و است كرده سرايت نيز مسجدسليمان به

هستند/ اعصاب حال در آرامش نهايت در كارگران ولي دارد ادامه كارخانجات اعظم قسمت در

ما كه شده تصريح رسيده اداره به آغاجاري كارگران طرف از كه تلگرافي در ـ آغاجاري كارگران اعتصاب

از كه معيشت سختي فوقالعاده دريافت يعني مشروعخود قانونيو حق احقاق براي آغاجاري ناحيه كارگران

اعتصاب به دست ١٣٣å فروردين سوم تاريخ از شده قطع نفت شركت وسيله به ١٣٢٩ اسفند دهم تاريخ

هستيم/ اعصاب حال در كه است هفته يك و زده عمومي

گرديدهاند/ كره مذا كار اداره و شركت با ما نمايندگان و دارد ادامه كامل آرامش و نظم با ما اعتصاب

ميورزد/ امتناع ما قانوني تقاضاهاي پذيرفتن از شركت ولي

نظامي حكومت جاريمأمورين ماه فروردين نهم روز گرفتهو سخت ما بر را كار نظامي حكومت اع�م با و

چون گذشته آن از و است وخيم نفر يك حال كه نمودند مجروح را نفر چهار حتي و آورده ما بر زيادي فشار

كه توبوسراني ا سرويسهاي گرديده مجزا هم از جادهها و شده قطع راهها سرباز پستهاي قراري بر براي

حكومت محاصره در معني تمام به ما و است گرديده تعطيل مينمودند ذهاب و اياب آن وسيله به كارگران

داريم/ قرار نظامي

برنيامدهايم/ اخ�ل صدد در هيچوجه به و دارد آرامشوجود و نظم كارگران منطقه در

نفتخيز مناطق ساير و آبادان كارگران براي را زير اع�ميه نفت سهامي شركت ـ نفت شركت اع.ميه

فرستادهاند/ روزنامه به درج براي را آن از نسخه يك كه است نموده صادر

هـميشه شركت نشدهاند حاضر كار سر در آغاجاري و بندرمعشور در كارگران از عدهاي ـ اع.ميه متن

نمايندگان حضور در آنها مختار نمايندگان با باشند داشته كارگران كه را شكايتي گونه هر است بوده حاضر

نمايد/ كره مذا دولت

و بپردازند اعتصاب به كار و كارفرما بين Pزمه كرات مذا از قبل كه نميدهد اجازه كار قانون مقررات چون

كارگران عموم از اينك است نموده اجرا دقت نهايت با را كار قانون مقررات كليه هميشه شركت اينكه به نظر



ملي دولت سياهه ١٢

كارگر نمايندگان و كارفرما بين را قانوني كرات مذا بتوان اينكه تا شوند حاضر خود كار سر بر كه دعوتميشود

نمود/ شروع

كمك بودهاند مشغول آنجا در كه كارگرانخود كارمندانو به نفت شركت شد بندرمعشور در كار كه زماني از

اسباب گونه هر فاقد كلي به ابتدا در كه منطقهاي در كار ناراحتي جبران تا است ميداده آبادي از دوري هزينه

آسايش وسائل بر و يافت بهبودي كارگران و كارمندان براي زندگي وضع كه آنجا از اما باشد شده بود رفاهي

و زندگي يافته بهبود احوال و اوضاع با را هزينهها كمك اين خود معمول روش طبق نفت شركت شد افزوده

كرد/ مطابق دارد وجود بندرمعشور در كنون ا كه رفاهي وسائل زيادي

به مارس اول از كارگران براي و فوريه اول از كارمندان براي هزينه كمك تازه ميزانهاي آنكه از پيش

كار اين ودPئل رسيد بندرمعشور شركتدر كارمندان كارگرانو اط�ع به تصميم اين گذاشتهشود اجرا مرحله

كارمندان مورد در كه � معوقه فوقالعاده به مشابهي تعدي�ت و تجديدنظر شده/ داده توضيح آنها براي Uكام

آغاجاري در شد� گذارده اجرا مورد به بندرمعشور در مارس اول تاريخ در كارگران مورد در اولفوريهو تاريخ در

گرفت/> قرار عمل مورد

خوزستاندولت نفتخيز مناطق در كارگران اخير اعتصاب دنبالحوادثو در ـ رسيدگي براي هيأت اعزام

شماره در كه طوري به و دارد اعزام آبادان به شركت با كره مذا و رسيدگي براي را هيأتي كه برآمد صدد در

رسانديم/ خوانندگان اط�ع به ديروز

سراج آقاي را آن رياست كه ميباشند مقدم اعتماد و مهران محمد حجازي, سراج آقايان از هيأت اين

به امروز ظهر از قبل كمي مزبور هيأت اط�ع قرار از و دارند عهده به نخستوزيري بازرسي رئيس حجازي

و داده قـرار دقـيق رسيدگي مورد را اعتصاب كار تا نمودند عزيمت خود مأموريت محل به تومبيل ا وسيله

را كارگران رفاهيت و آسايش موجبات نموده را آنها نگراني رفع و داده قرار تحقيق مورد را كارگران تقاضاي

سازند/ فراهم

٧٤٨٣ شماره ,١٣٣å.١.١٢ دوشنبه

ملي مجلسشوراي اقدام
اعتصاب برايرفع

اهواز مسجدسليمان, آغاجاري, بندرمعشور, از نفت شركت كارگران كه تلگرافاتي مورد در اط�ع, قرار به

كرده مخابره شكايت عنوان به تهران جرايد و ملي شوراي مجلس به آنها درخواست وضع به رسيدگي براي

بودند/

نـقاط كـارگران بـه پاسخ در تلگرافي ملي شوراي مجلس رئيس نايب عنوان به امامي نورالدين آقاي

شد رسانده دولت اط�ع به كارگران شكايت كهموضوع ساختهاند نشان خاطر آن طي و كرده مخابره نامبرده

شده توصيه كارگران به همچنين مزبور تلگراف در شود/ مرعي Pزم اقدام آنها وضعيت به رسيدگي درباره تا

بكشند/ اعتصاب از دست دولت اقدام تا كه



١٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٣ شماره ,١٣٣å.١.١٢ دوشنبه

ب"تكليفهستند كارگران
كارگران از نفر هزار از بيش بيكاري باعث ژاله و هما كبريتسازي كارخانههاي عمدي تعطيل - همدان

سـر به ب�تكليفي در Uفع و شده پرداخت ماه اسفند نيمه تا فقط فلكزده مردمان اين حقوق است شده

ميبرند/

٧٤٨٣ شماره ,١٣٣å.١.١٢ دوشنبه

فاشسازند را اسرار كه كارمنداني
ميشوند كنار بر كار از اغماضوم"حظهاي هيچ بدون

تشبث از خودداري لزوم
كارمندان > است: داشته اع�م نموده صادر اداري اسرار حفظ براي كه بخشنامهاي طي دارائي وزير آقاي

بـاشند/ كـوشا خصوصي و محرمانه پروندههاي عموم به نسبت محرميت اصول حفظ در پس اين از بايد

جـريان از يا و سازند منعكس خارج به است نرسيده نهائي تصميم مرحله به تا را اداري مطالب چنانچه

در تقوي صفت اين و كنار بر كار از اغماضي و م�حظه هيچ بدون سازند خبر با را ذينفع اشخاص پروندهها

و تشبث بردن كار به و جلب از خودداري براي هم ديگري بخشنامه شد/> خواهد ثبت آنان خدمت پرونده

است/ شده صادر توصيه

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

كشور انتخابوزير
كـاخ در صـبح ١١ ساعت امروز و گرديده منصوب كشور وزارت سمت به سناتور زاهدي سرلشكر آقاي

پيدا حضور كشور وزارت در آن از پس و شد معرفي همايوني اعليحضرت حضور ع�ء وسيله به اختصاصي

زاهدي سرلشكر آقاي به كشور وزارت معاون آقاي وسيله به ادارات رؤساي تمام كردند/ كار به شروع و نمود

كابينه در شركت براي ع�ء آقاي طرف از جديد تشكيلدولت ايجاد در زاهدي سرلشكر آقاي شدند/ معرفي

ادامه خدمتخود به سنا در كه ميداند ترجيح داشتندو وزارتخودداري كار قبول از ديروز تا ولي شدند دعوت

در كه بود كلكشور شهرباني رياست سناتوري به انتصاب از قبل زاهدي سرلشكر آقاي خدمت آخرين دهند

بردارند/ كشور آرامش و امنيت تعميم راه در مؤثري قدمهاي شدند موفق سمت اين

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

حومه و تهران آگهيفرماندارينظامي
فـرمانداري مأمـورين عمل طرز به راجع شكايتي نوع هر ميشود تمنا حومه و تهران محترم اهالي از

حجازي سرلشكر فرمايند/ مراجعه شهرباني در فرمانداريواقع دفتر به مستقيما دارند, نظامي

حومه و تهران نظامي فرماندار



ملي دولت سياهه ١٤

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

آغاجاري و سفيد نفت مسجدسليمان, بندرمعشور, شكاياتكارگران
حكومتنظامي مأمورين شدتعمل از

است شده افزوده آن شدت بر و دارد ادامه اعتصاب
داشتهو ادامه كان كما كارگران اعتصاب كه است كي حا رسيده خوزستان از روزه ايندو در كه تلگرافهائي

است/ شده كشانيده نفتخيز نقاط تمام به آن دامنه و شده افزوده آن وخامت بر حتي

بـراي را هـيأتي پـنجشنبه روز موضوع اهميت نظر از دولت دارند اط�ع خوانندگان كه طوري به البته

و شود كار مرحله وارد و برسد محل به مزبور هيأت تا البته كه داشت اعزام خوزستان به بررسي و رسيدگي

باشند جريانموضوع در خوانندگان نظر اين از اينك و كشيد مدتيطولخواهد دهد گزارش بهدولت را نتيجه

ميسازيم/ منتشر است شده مخابره اداره به نفت كارگران و خبرنگاران طرف از كه را تلگرافهائي

بندرمعشور در ترتيب و نظم با كارگر هزار ٥ اعتصاب كه است روز چهار مدت ـ بندرمعشور از تلگراف

دست به كارگران عليه قانوني بهانه يك نتوانسته شده متوسل وسيله هر به نفت شركت كنون تا و دارد ادامه

به منجر است ممكن كه زدهاند عملياتي به دست ناحيه اين كار رئيس و نظامي فرماندار متأسفانه ولي آورد

گردد/ سوئي تفاقات ا

فشار بر نظامي حكومت ولي نرود بين از حقوقشان و شود حقوق احقاق آنان از ميخواهند فقط كارگران

اين چون شود گذاشته آنها پرونده در كه بگويند مطالبي كارگران عليه كه ساخته مجبور را مردم و افزوده خود

و خـ�فكاريها ايـن كـه داريم رسيدگي تقاضاي دولت از شد خواهد كارگران حقوق تضييع موجب رويه

ميگيرد/ كارگرانصورت عليه كارشكنيها

آنچه از اينك و بود شده مخابره اداره به بندرمعشور كارگران طرف از كه بود تلگرافي گذشت Pبا در آنچه

كنيد/ حاصل اط�ع نگاشته بندرمعشور از اداره نماينده و خبرنگار كه

از يعني اعتصابند, حال در بندرمعشور كارگران كه است روز دوازده از بيش اينك ـ اداره خبرنگار گزارش

ميباشد: است زير شرح به نيز اعتصاب علت و زدهاند اعتصاب به دست ١٣٢٩ اسفند ٢٨ تاريخ

ميكردند كار منطقه اين در كه كارگراني به نفت شركت رو اين از نيستو بيش بياباني اصو{ بندرمعشور

٤ و ٣ درجه كارگران يعني ميكردند, زندگي چادر در كه اشخاصي مينمود/ پرداخت ترتيب اين به مزاياتي

درصد/ سي

داشتند كرايه يا و شخصي منزل و ميكردند زندگي اداره كيلومتري سه در معشور قريه در كه اشخاصي

بيش كنون ا متأسفانه ميشد/ داده درصد بيست داشتند شركتسكونت منازل در كه افرادي به و درصد چهل

است كرده قطع كارگران از را مزايا اين شده آباد بندرمعشور اينكه عنوان به نفت شركت كه است روز بيست از

نميشود/ داده ديگر ميشد پرداخت معيشت سختي عنوان به كه فوق مبالغ و

مـردم درمـاندهترين بـندرمعشور كـارگران و نـيست زنـدگي قابل هيچوجه به بندرمعشور كه حالي در



١٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

به نفت شركت بحراني اينمواقع در كه است اين در عجب و ميبرند سر به جهنمي چنين در كه خوزستانند

است/ كرده قطع را ايشان حقه حقوق كند, كمك آنان به آنكه جاي

شده واصل اداره به شركت كارگران طرف از مضمون اين به تلگرافي نيز اهواز از ـ اهواز از وارده تلگراف

به كارگران نماينده تلفن از روز ٥ مدت آنكه با و شده آغاز كه است روز ١٤ مدت كارگران اعتصاب است:

نفت شركت اجحاف از جلوگيري براي مسئول مقامات طرف از توجهي كوچكترين كنون تا ميگذرد تهران

است/ نيامده عمل به

زور به ميكوشند و ميافزايند اعتصابيون به نسبت خود فشار بر روز هر نظامي فرماندار و نفت شركت

و نميكشند اعتصاب از دست عملها شدت اين مقابل در كارگران كنند/ مشغول كار به را كارگران سرنيزه

به و نكند دست به دست اين از بيش ميخواهيم دولت از دهند ادامه مبارزه به پيروزي سرحد تا كه برآنند

ندهد/ ميدان نفت شركت عمليات

اضافه زودتر هرچه كه داريم تقاضا مسجدسليمان اعتصابكننده كارگران ما ـ مسجدسليمان از تلگراف

بـه اثـري ترتيب گونه هيچ كردهايم كه متعددي شكايات با متأسفانه و گردد پرداخت ما شده قطع حقوق

است/ نشده داده ما مشروح تقاضاي

و اعـتصابكننده كـارگران نمايندگان حضور با ماه فروردين پانزدهم روز در كه اخت�في حل جلسه در

تشكيل مسجدسليمان بخشدار و شوشتر فرماندار و خوزستان لشكر ستاد رئيس و نفت شركت نمايندگان

انجام ما تقاضايمشروح نمايندو حق احقاق كارگران از نشدند حاضر شركت نمايندگان جلسه آخر در گرديد

شود/

حـق و بكشد زورگوئي از دست نفت شركت زودتر هرچه كه كند توجهي دولت كه داريم تقاضا كنون ا

بپردازد/ را كارگران قانوني

تاريخ از سفيد نفت كارگران كه است كي حا نيز هفتگل از اداره نماينده تلگراف ـ سفيد نفت در اعتصاب

پيوستهاند/ اعتصابكنندگان ساير به و كرده اعتصاب ماه فروردين دهم

كارگراندر اعتصاب كه است كي حا مسجدسليمان از اداره نماينده گزارش ـ ازمسجدسليمان وارده اخبار

مجلس بهدولتو حقخود احقاق براي متعددي تلگرافهاي كارگران دارد/ ادامه كارخانجات از اعظم قسمت

دارد/ ادامه اعتصاب و ساخته متفرق را كارگران پليس كردهاند/ مخابره

شدت از تلگرافي طي در اعتصابند حال در پيوسته كه نيز آغاجاري كارگران ـ آغاجاري كارگران شكايت

ميآيد وارد ما به كه فشاري با كردهاند تصريح تلگرافخود در و كرده شكايت نظامي عملمأمورينحكومت

مأمـورين و نـفت شركت آن مسئول دهد رخ ناحيه اين در كه سوئي پيشآمد هر كه ميكنيم خطر اع�م

مانند ميخواهند هم باز و ميچينند توطئه ما عليه نظامي حكومت مأمورين زيرا بود خواهند نظامي حكومت

سازند/ غرقه خون در را ما اعتصاب گذشته

از و بـيايند منطقه اين به منصف افراد داريم انتظار و نداريم خود قانوني حق دريافت جز تقاضائي ما



ملي دولت سياهه ١٦

هر كه مسلسلهائي و نظامي محاصره ميان در افتاده دور گوشة اين در بيچاره كارگران ما كه ببينند نزديك

ميبريم/ سر به چگونه است تيراندازي آماده آن

ميشويم/ تهديد حبس و قتل به لحظه هر و داريم قرار نظامي محاصره در معني تمام به ما

مـحله در پيوسته نيز ارتش تانكهاي و ميكند صادر تهديدآميز اع�ميه پي در پي نظامي فرماندار

عاجل رسيدگي تقاضاي و جلب فشارها اين به را دولت توجه كارگران ما ميباشند شد و آمد در كارگران

داريم/

گرديد/ واصل آبادان از امروز كه تلگرافي آخرين در ـ آبادان از تلگراف

دوازدهـم از و نـموده اعـتصاب نيز نفت شركت افزارمندهاي از نفر ٨åå به قريب كه است رسيده خبر

نرفتهاند/ كار سر پريروز يعني ماه فروردين

فـرماندار حضور با كميسيوني پريروز بعدازظهر چهار ساعت كه شده تصريح همچنين تلگراف اين در

آمد/ عمل به تي كرا مذا و گرديد تشكيل باره اين در نفت شركت رؤساي و نظامي فرماندار و آبادان

صادر كارگران به خطاب زير شرح به گهي آ اخيرا نيز خوزستان كار رئيس ـ خوزستان كار رئيس گهي آ

است: كرده

به راجع داشتهام كار وزارت مقام از الساعه كه تلگرافي طبق شاهپور و بندرمعشور كار اداره رئيس آقاي

رسيد خواهد نتيجه به قطعا و شده دولتشروع عاليه مقامات طرف از اقداماتفوري آنجا كارگران تقاضاهاي

بـراي فـورا و بـوده واقـف خود ملي وظائف به بايستي باريك موقع اين در بدانند بايد كارگر برادران ولي

جدي اقدامات صدا و سر بي و آرام محيط در تا برگردند خود كارگاههاي به گوار نا پيشآمدهاي از جلوگيري

بشود/ آنها قانوني تقاضاهاي انجام براي

و وطنشان و مملكت به هم كردهاند خيانت خودشان به هم برنگردند خود كار به كارگران كه صورتي در

نماينده دولت بشود آنها خانواده و خود سرگرداني و بيناني بيكاريو باعث آنها عمل اين است ممكن حتما

اختيار نمايندگانخود به و برگردند كار به فورا كه شرطي به فقط اقدام مشغول آنها براي جدا استو كارگران

گردد/ اب�غ قطعي نتيجه تا باشند تماس در دولت نمايندگان با كه دهند

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

شدند آزاد بازداشتشدگان از نفر ده
شدند: مرخص بود گرديده آنان از تهام ا رفع كه زير آقايان نظامي فرمانداري دادسراي طرف از امروز ظهر

محمدي نصيري, دكتر حجراPسود, حاجباقر طريقت, رضا كفاش, اصغر ديبائي, احمد اشتياق, محمدرضا

گازري/ ابوالقاسم اردهالي,

نظامي دادسراي دستور طبق بر عارينژاد حسين و صداقت مهدي آقايان امروز وقت آخر در همچنين

گرديدند/ مرخص

سازند/ آزاد گرديده رفع تهامشان ا كه را كساني صددند در تحقيق مقامات كلي طور به



١٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

اصفهان ريسمان و پشمبافي كارخانه كارگران تقاضاي
بهترين داراي و دارد كارگر كسري و هزار يك كه اصفهان پشمباف كارخانه كه است سال چهار مدت

در و شده افزوده آن اوضاع وخامت بر روز به روز آن مديران استفاده و سوءاداره اثر در و ميباشد ماشينآPت

اوليه نداشتنمواد عذر به كه است ماه مدتدو كنون ا ميبرند/ سر به بدبختي و فشار نهايت كارگراندر نتيجه

عائله و كارگر هزار ٥ و گذارشود بهدولتوا كارخانه دادهاند اختيار سهام صاحبان ميگويند تعطيلو را كارخانه

عرض متعدد تلگرافات بهوسيله حتي و كتبا و شفاها كرات به مدت اين در نمودهاند سرگردان پريشانو را آنها

براي كارگران طرف از عدهاي لذا نشده, اقدامي كوچكترين امور اولياء طرف از متأسفانه ولي نموديم تظلم

تهيه كردنو كار جز كه كارگران عرايض به هم باز كه صورتي در و آمدهاند تهران به عرايضخود به رسيدگي

دربـار بـه دادخواهـي براي ناچارا نشود توجهي بذل ندارند نظري عائلهشان و خود اعاشه جهت Pيموت

نموده/ خواهيم اختيار تحصن ميباشد كارگران ما پناهگاه و ملجا يگانه كه شاهنشاهي

اعزامي: كارگران طرف از

و اسـتكي حياتعلي ـ شاهپري جليل ـ آذري علي ـ كريمي چراغعلي ـ علوي حسين ـ كريمي ناصر

مينويسند: چنين خود تلگراف در نيز اصفهان ريسباف كارخانه كارگران گندماني/ yفتحا

كارخانه غيرقانوني تعطيل اثر بر ٢٩.١٢.٣å چهارشنبه روز از كه اصفهان ريسباف كارخانه كارگران <ما

جاي به كرديم مراجعه استانداري به كار و نان گرفتن براي ٣å.١.٦ سهشنبه روز اين شده سرگردان و بيكار

قرار گلوله هدف را ما ميشوند كشيده نابودي به خود خانوادههاي با كه كارگر نفر ٢ååå زندگي به رسيدگي

دادند/

يـادآور و مـيرسانيم امـور اولياء گوش به نيست كار و نان جز چيزي كه را خود صداي وسيله بدين ما

بود/ خواهد دولت و مجلس آن عواقب گونه هر مسئول نشود رسيدگي ما كار به كه صورتي در ميشويم

مـصيبي, ابوالقـاسم قانوني, مرتضي موسوي, آقارضا مظلومي, محمود زريباف, محمود عمويي, احمد

فتحاyفتوحي, شهبازي, محمد خمسه, عليخان كرباسي, حسين امين, كبر ا ذوالفقاري, كريم محمدداودي,

ديگر/ نفر ١٢٤٦ امضاء به و تي برا عباس كبري, ا عباس

٧٤٨٤ شماره ,١٣٣å.١.١٤ چهارشنبه

رفعسوءتفاهم
بازداشتشدگان آزادي و

دسـتور حسب بـر لذا گـرديد, ثـابت نظامي فرمانداري تحقيق مقامات به زير آقايان بيگناهي چون

مظفري, جواد قناتآبادي, فخرالدين زرگر, احمد جعفري, احمد نجفي, محمود گرديدند: آزاد نظامي فرماندار

فرمانداري طرف از بود نظامي فرمانداري بازداشت و تعقيب تحت كه كمائي سيدحسين آقاي همچنين و

گرديد/ آزاد و تبرئه نظامي



ملي دولت سياهه ١٨

٧٤٨٥ شماره ,١٣٣å.١.١٥ پنجشنبه

دارد ادامه كارگرانشركتنفت اعتصاب
اعتصابكننده كارگران و نخستوزير به ملي مجلسشوراي نامه

انجاميد خواهد طول به هفته يك اعزامي هيأت كار

است رسيده اخير ساعت ٢٤ در تلگرافكه چند

شدت و حدت از چيزي كه ميكند حكايت رسيده خوزستان استان از امروز و ديشب ظرف در كه اخباري

خـودداري كـارگاهها بـه حضور از كان كما اعتصابكنندگان و نشده كاسته نفت شركت كارگران اعتصابات

اعـتصاب نـفت شـركت شعبات كليه در شعبه سه يا دو از نظر صرف آبادان از غير حاضر حال در ميكنند

در نتوانستهاند هنوز شدهاند اهواز وارد ديشب كه نيز دولت اعزامي هيأت و دارد ادامه كارگران دستهجمعي

بكاهد/ چيزي اعتصاب دامنه از و نموده مثبت تأثير احوال و اوضاع

زيادي اميدواري اعزامي هيأت موفقيت به كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز كار سخنگويوزارت ولي

بردارند/ كارگران حق احقاق و اعتصابات رفع در مؤثري قدمهاي بتواند آينده هفته عرض در شايد و است

ممكن و كليبوده اصول به رسيدگي اهوازمشغول در امروز و ظرفديروز در هيأت كرد: اضافه سخنگويمزبور

از زدهاند اعتصاب به دست كارگران كه محلهائي در تا كنند عزيمت نفتخيز نقاط مقصد به فردا از است

بر بالغ شايد رسيدگي مدت دهند/ قرار بررسي مورد را تقاضاهايشان و گرفته تماس آنها نمايندگان با نزديك

تـقاضاي مـ�حظه از پس مزبور هيأت است/ وقت مستلزم مختلف نقاط به عزيمت زيرا گردد هفته يك

به كرد خواهد آغاز را كرات مذا آنان حقه منويات تأمين براي و گرفت خواهد تماس نفت شركت با كارگران

بـا اعزامـي نفري سه هيأت كه داشتند عقيده و كرده اميدواري اظهار امروز دولتي رسمي مراجع كلي طور

شد/ خواهند روبرو موفقيت

كارگران اخير روز چند ظرف در شده داده اط�ع Uقب كه همانطور ـ كارگران به ملي شوراي مجلس نامه

مـزبور تـلگرافـات در و داشـته ارسـال مـلي شـوراي و سنا مجلسين به متعددي تلگرافات اعتصابكننده

بـه تـلگراف چـهار مـزبور تلگرافات جواب در ملي شوراي مجلس داشتهاند/ اشعار را خود حقه تقاضاهاي

ارسالنموده مسجدسليمان و بندرشاهپور بندرمعشور, آغاجاري, يعني: نقطه چهار كارگران براي زير مضمون

كارگران: به خطاب ملي شوراي مجلس تلگراف متن اينكه است/

محترم كارگران آقايان

به نسبت كه شد كيد تأ و تذكر هيأتدولت به مراتب آمده عمل به اقدامفوري آقايان درخواست به نسبت

به مجدانه اقدامات هم دولت طرف از و نمايند اقدام فورا معيشت سختي فوقالعاده به راجع آقايان تقاضاي

رفع آرامش و نظم رعايت با و اميدواري كمال با كارگران آقايان فورا است مقتضي بنابراين است آمده عمل

عمل به همراهي و مساعدت كمال ملي شوراي محل طرف از و شوند مشغول خود كار به نموده اعتصاب

آمد/ خواهد



١٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

داراي ولي است يكي آنها همه متن كه فوقالذكر چهارگانه تلگرافات بر ع�وه ـ دولت به خطاب نامه

است: شده نوشته زير شرح به بهدولت خطاب ملي مجلسشوراي طرف از نيز نامه يك است مختلف عناوين

نخستوزير آقاي جناب

از نفت شركت كارگران طرف از متعددي تلگرافات بود نوروز تعطيل با مصادف كه اخير روز چهار سه در

فوقالعاده %٣å قطع به راجع و رسيده ملي شوراي مجلس به مسجدسليمان و بندرمعشور بندرشاهپور, اهواز,

عمومي اعتصاب به دست نظر همين از و كي شا عموما شده قطع ماه اسفند دهم تاريخ از كه معيشت سختي

زدهاند/

تأمـين و كـارگران عموم حال آسايش و رفاه هميشه دولت و ملي شوراي مجلس منظور اينكه به نظر

بـه مـقتضي وسـائل وقت اسرع به فرمائيد دستور فوري است مقتضي ميباشد عائلهشان و آنها معيشت

عمل به Pزم اقدام آنها نگراني رفع و آسايش تأمين و حق احقاق در و شده رسيدگي دقيقا شكايت موضوع

جريان نتيجه از است بديهي آيد عمل به آنها اعتصاب رفع و شوند مشغول خود كار به خاطر فراغت با تا آيد

ملي شوراي مجلس رئيس نايب داشت/ خواهند مستحضر را ملي شوراي مجلس امر

امامي نورالدين

اط�ع براي كه است شده مخابره روزنامه به تلگراف چندين امروز و ديشب ظرف در ـ اهواز از تلگراف

زير تلگراف سه جمله از ميكنيم/ چاپ اعتصاب مخالف يا موافق از اعم را تلگرافها آن محترم خوانندگان

است: گرديده واصل

ششـم از اعتصابند/ حال در كه است روز شانزده بندرمعشور كارگران ـ اط.عات روزنامه كپيه ـ تهران

ولي گـرديده شـروع اعـتصابيون عليه وسيعي تحريكات شد/ اع�م نظامي حكومت محل در كه فروردين

انتظامي مقامات و شركت تحريكات تمام بر آنان تحسين شايان گاهي آ كارگرانو متشكل و منظم صفوف

از عدهاي امضاي به كه است استشهادي تنظيم نفتمشغول شركت بهدستور محل بخشدار است/ كرده غلبه

اين و كرده پاره پاره را بخشدار استشهاد كارگران اما داشتهاند/ اعتصابوا به زور به را آنها كه برساند كارگران

ساختهاند/ فاش را شركت نيرنگ

است حدي به كارگران متحد قدرت عاليو روحيه ولي شده بسته نظاميها مسلسل وسيله به خيابانها

تشكـيل را خـود ميتينگهاي و ميروند شهر كيلومتري ٦ به روزانه نظامي حكومت سرنيزه عليرغم كه

ع�مت به فروردين دهم از ميكنند كار نفت رويلولههاي در كه Pين پايپ كارگران نفر هزار يك ميدهند/

پيوستهاند/ اعتصابيون به همدردي

مـيتينگ بـه را خـود كـه گذاشتهاند اعتصابيون اختيار در مجانا و كرده تجهيز كاميون ١٢ محل اهالي

برسانند/

فـرمانداري عـمل شـدت است/ بخشيده اعتصابيون در نيكوئي تأثير مردم استعماري ضد روحيه اين

صبح رفتند/ رژه خيابانها در اهواز از اعزامي تانكهاي پيش روز چند است/ زياد خيلي آغاجاري در نظامي



ملي دولت سياهه ٢٠

ولي سازند متفرق را كارگران نيزهفنگ حال در كه ميدهد دستور سربازان به نظامي فرمانداري جمعه روز

از و بكشند سرنيزه بياخاستهاند حقشان احقاق براي كه خود دلير هموطنان روي به نميشوند حاضر سربازان

شدت به را نفر چهار و ميكند اجرا را دستور گروهان يك فقط ميورزند/ امتناع جدا فرمانده دستور اجراي

ميسازد/ مجروح

شهيدي و مرد [فروردين] ١٢ روز بود شده مجروح روزمزبور در كه ساله ٣٩ كارگر غ�محسينخوشاخ�ق

قهرمانانه اعتصاب به هستند خشمگين فوقالعاده اينكه عين در كارگران شد/ افزوده خوزستان شهداي به

ميدهند/ ادامه بينظير ترتيب و نظم با خود

اعتصابيون به آنان بيشتر ولي داشتهاند وا كار به اعتصابيون جاي به زور به كار مقاطعه كارگر از عدهاي

كردهاند/ سوار مسلسل محل, كارخانجات بام روي به پيوستهاند

كه نفت شدن ملي قانون تصويب از پس ـ اط.عات روزنامه كپيه ـ تهران خرمشهر: از ديگر تلگراف

به توده منحله حزب اعضاء خارجيو عمال از جمعي باز هستند نزديكي تيه آ در آن اجراي به اميدوار ايرانيان

صنعت شدن ملي قانون اجراي اينكه اميد به نمودهاند اعتصاب تحريكو به وادار را كارگران و آمده خوزستان

آورند/ فراهم بيگانگان براي را زمينه و انداخته تعويق به را نفت

مـقرر دارد اسـتدعا و است امـيدواري موجب نظامي حكومت برقراري در امور اولياي مجدانه اقدامات

آلتدست كارگران كه ندهند اجازه و رسيدگينموده كارگران حقه شكايات به كار مقرراتقانون طبق فرمائيد

ايجاد دوباره بودند كرده ايجاد اينجا در تودهايها پيش سال چهار كه را گواري نا اوضاع و گيرند قرار محركين

كنند/

عمال از مليو جبهه جدي مخالفين مينمايند اعتصاب به تشويق و نموده گمراه را كارگران كه محركين

ايران ملت حق احقاق موجب آرامش و سكون موقع اين در كه است گاه آ كس همه زيرا هستند بيگانگان

كارگران از نفر سي امضاي به است/ كشور اين منافع ضرر به تشنج گونه هر و بود خواهد

كسر را فدويان فوقالعاده جهت بدون نفت شركت ـ اط.عات روزنامه كپيه ـ تهران ـ شادگان از تلگراف

طبق داد جواب كار اداره نمايد حق احقاق تا كرديم رجوع كار اداره به است/ شده ما شكايت موجب و نموده

اشعار به شدند وارد توده حزب عمال از نفر چند گهان نا نموديم قبول هم ما ميشود رسيدگي كار مقررات

اعـتصاب بـا كـارگران كثريت ا Pوا نمودند اعتصاب به مجبور و كردند اغفال را كارگران از عدهاي تودهاي

مينمايند/ مخالفت

خود سركار ما كه شوند مانع و بيايند محل به متفرقه نفر چند كه ميشود سبب آنها ساختگي تلگرافات

دقيقه هر ماجراجويان و اع�مشود بندرمعشور در نظامي حكومت كه شد سبب تودهاي عده يك آمدن برويم/

ميزنند/ دامن را اغتشاش و آشوب و فتنه آتش

ماجراجويان اغتشاشات و آشوب از كه فرمايند دستور انتظامي مأمورين به كه داريم عاجزانه استدعاي

كارگران از نفر چهل امضاي به ندهد/ رخ گواري نا و سوء تفاق ا تا نمايند جلوگيري تودهاي



٢١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٥ شماره ,١٣٣å.١.١٥ پنجشنبه

تصميمگرفت: ديروز تلگرافاز و پست وزير

خارجي بياساسخبرنگاران اخبار مخابره از
شود جلوگيري

از كه نمود اع�م ديروز ايران تلگراف و پست وزير زنگنه احمد مهندس آقاي ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

خواهد خودداري باشد كشور مصالح و عمومي امنيت مخالف كه خارجي مطبوعات اخبار مخابره از پس اين

اوضاع درباره كه بياساس اخبار مخابره به نسبت لكن تكذيبنمود را سانسور قراري بر نامبردهموضوع شد/

كرد/ شكايت اظهار مييابد انتشار خارجي خبرنگاران از بعضي توسط ايران عمومي

قـرارداد ٢٩ مـاده بـه هـمچنين و شـد داده اطـ�ع خارجـي خبرنگاران انجمن به تصميم اين جريان

از كه نمودهاند توافق ملل نمايندگان آن طي كه شده اشاره تلگرافي ارتباطات درباره سيتي> <آت�نتيك

بـاشد داشـته منافات كشوري هر جاري قوانين و عمومي امنيت و مصالح با كه تلگرافات گونه هر مخابره

آيد/ عمل به جلوگيري

توسط تهران در نظامي اع�نحكومت از پس كه بيمورديبوده اخبار از ناشي تلگراف پستو اقداموزير

و بوده آرام Uكام تهران اوضاع كه حالي در است/ شده مخابره خارج به تهران از خارجي خبرنگاران برخي

در زنگـنه آقاي نيست/ مهمي اغتشاشات از كي حا هيچوجه به نيز جنوب نفتخير مناطق از واصله اخبار

اوضاع مورد در خارجي خبرنگاران بياساس انتشارات دروغ اخبار كه كرد اضافه مخصوصا خويش مصاحبه

كنيم/ تخاذ ا تصميمي چنين شديم گزير نا و بود كرده زحمت دچار را ما ايران

٧٤٨٥ شماره ,١٣٣å.١.١٥ پنجشنبه

تهران در اصفهان كارگران نمايندگان
انـداخـتن كار به براي و آمده تهران به اصفهان پشمباف كارخانه كارگران از عدهاي كه است روز چند

سـهام صـاحبان چون كه ميگويند و كردهاند مراجعه اقتصاد وزارت و كار وزارت و نخستوزير به كارخانه

در نيز ارتش سررشتهداري و كنند گذار وا دولت به سود دريافت بدون را كارخانه اداره شدهاند حاضر كارخانه

كارخانه ارتش سررشتهداري خوبست كارخانه انداختن كار به براي دارد پارچه متر ميليون دو به احتياج سال

مـينمايد خـريداري سررشتهداري كه قيمتي از ارزانتر را پارچه كه ميكنيم تعهد هم ما و نمايد اداره را

است/ مطالعه تحت كار وزارت و اقتصاد وزارت در كنون ا كارگران اين پيشنهاد دهيم/ تحويل

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

شد تهران وارد امريكا كبير سفير
بودند كرده عزيمت بيروت به مرخصي از استفاده و استراحت براي كه امريكا كبير سفير گريدي مستر

شد/ وارد تهران به امريكا سفارت نظامي وابسته هواپيماي با عصر پريروز



ملي دولت سياهه ٢٢

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

مصدق دكتر منزلآقاي در

شد انجام مطبوعاتي مصاحبه امروز
است ايران حاكميتملت حق از ناشي نفت شدن ملي

گيرد قرار دستور جزء وشهرداريها ملي مجلسشوراي انتخابات قانون كه كند تقاضا بايد دولت

خبرنگاران حضور با مطبوعاتي مصاحبه جلسه آمد, عمل به مصدق دكتر آقاي طرف از كه دعوتي بنابه

اللـهيار و شايگان حائريزاده, آقايان و خارجي آژانسهاي و جرايد نمايندگان و مخبرين و داخلي جرايد

شد/ تشكيل صالح

تـاس, خـبرگزاري فـرانسـه, خـبرگزاري امـريكا, تـايم مجله آسوشيتدپرس, يونايتدپرس, خبرنگاران

در ديگـر خارجي خبرنگار چند و ايتاليا, پمپو روزنامه لندن, كسپرس ا ديلي تركيه, جمهوري روزنامههاي

و گرديد توزيع بود شده تهيه فرانسه فارسي, زبان به كه مصاحبه متن اينك داشتند/ حضور مزبور مصاحبه

كردند/ قرائت را مصاحبه فارسي متن سپس و نموده كوتاهي اظهارات شفاها ابتدا مصدق دكتر آقاي سپس

از خارجيسئواPتي روزنامههاي محترم مخبرين از بعضي طرف از اخيرا چون ـ مصدق دكتر آقاي بيانات

مجلس در امروز را مزبور كهجوابسئواPت گرفتم تصميم لذا آمده عمل به آن شدن ملي و نفت درباره بنده

كنم/ عرض

صنعت شدن ملي تصميم ملي مجلسشوراي اينكه از قبل محترم, آقايان ـ مصدق دكتر آقاي نطق متن

به كه كردهاند سئوالهائي اينجانب از خبرگزاريها نمايندگان و جرايد مخبرين از عدهاي كند تخاذ ا را نفت

مجلسشوراي كه بودم موقعينموده به را مفصلخود مشروحو وجواب شده داده اجمالجواب طور به بعضي

كند/ اظهار را خود نظريات ملي

شوراي و سنا مجلس نمايندگان آقايان وطنپرستانه نيات و ايران ملت احساسات واسطه به كه كنون ا

وارد تصميم مرحله از كار اين و شده تخاذ ا نفت صنعت شدن ملي در قطعي تصميم مطبوعات كمك و ملي

اجابت را اينجانب دعوت كه جرايد محترم نمايندگان آقايان شما از كه مفتخرم است گرديده عمل مرحله

از كدام هر به نسبت را خود نظريات و كنم عرض يكجواب يك مختلفه بهسئواPت و كنم تشكر فرمودهايد

تا فرمايند اع�م دنيا به كند ايجاب را آن انتشار بينالمللي صلح كه صورتي در تا دهم توضيح مشروحا آنها

اسـتق�ل تأمـين از غـير برداشته كه قدمي اين در ايران ملت كه بدانند جهان مختلف قارههاي كنين سا

به كنون ا و است نداشته نظري بينالمللي صلح به كمك و ايران مردم رفاهيت و خود سياسي و اقتصادي

ميپردازم: جوابسئواPت

ملي به راجع ملي شوراي مجلس تصميم اجراي طرز خصوص در را خود نظريات است شده سئوال ـ ١

كنم/ اظهار نفت شدن

اجراي كه اينست آن و كردهام پيشنهاد نفت خاص كميسيون به قبل چندي كه است همان من نظر



٢٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

صورت ايران ملت منويات طبق بر دولت دست به تنها نفت صنعت شدن ملي به راجع مجلسين تصميم

گرفت نخواهد

نظريات با دولتي چنين عمليات چون تشكيلشود هم ملت غمخوار معنا تمام به و دولتيدلسوز گر ا زيرا

ساقط را چنيندولتي ميكند سعي هستند جا همه در كه عمالخود بهواسطه كمپاني نميكند تطبيق كمپاني

اندازد/ تأخير به را قانون اين اجراي كه بياورد كار روي دولتي و كند

و مـلي شـوراي مـجلس طرف از يعني مجلسين نمايندگان از مختلط كميسيون يك چنانچه بنابراين

است مملكت ص�ح بيشتر البته كند پيدا مأموريت نفت> صنعت شدن <ملي اصل اجراي براي سنا مجلس

مختلط يككميسيون با تا كند سازش آنان با و نفوذ عمال ميتواند بيشتر رئيسدولت يك در كمپاني زيرا

مجلسين/ نمايندگان از

خواستهاند/ نفتجنوب معادن خارجي متخصصين خصوص در را اينجانب نظر همچنين و ـ ٢

را خود امور خارجي متخصصين معاونت و كمك بدون ايرانيان كه است اين ايران ملت آمال و آرزو البته

بهرهبرداري كار در سكتهاي كه كار اين براي نداريم متخصص كافي قدر به ما كه زماني تا ولي كنند اداره

كنيم/ استفاده خارجي متخصص از بايد دنيا, بزرگ ملل اغلب مثل نشود حاصل نفت

كرد/ خواهد چه ايران كند مراجعه حكميت به كمپاني گر ا كردهاند سئوالي نيز و ـ ٣

ملي نيستو حكميت به ارجاع مللقانون كميت حا حق به مسائلمربوط او{ است: اين اينسئوال جواب

است/ ملت كميت حا حق از ناشي مملكت هر در صنايع كردن

هيچ قبولواقعشود تقاضاياومورد كه محال فرض بر كندو رجوع حكميت به شركت اينكه فرض بر ثانيا

كميتخود حا حق از ملتي محروميت به نميتواند باشد ظالم بيانصافو و دستنشانده هم قدر هر حكمي

به نامشروع بايد آن موضوع شود منعقد هم امن و آزاد محيط در قراردادي اينكه فرض بر ثالثا دهد/ حكم

و بـاطل بـه Uاصـ باشد شرط سه اين از يكي فاقد كه قراردادي هر و باشد غيرممكن يا و اخ�ق اخ�ف

است/// كانلميكن

اساسا كه ديكتاتوري دولت يك تهديد و فشار تحت ١٩٣٣ باطل قرارداد كه ميدانيم همه كه آن حال

شده/// منعقد بود آمده بهوجود كار همين براي

قـصد به آن عمال و نفت كمپاني كه اينست شود داده توضيح ميدانم Pزم را ديگري نكته خاتمه در

خارجـي دولتهاي يا و دولت يك دست كه كنند وانمود چنين خواستهاند دنيا عمومي افكار كردن مشوب

در كه شما قيامينمودهاند چنين بيگانگان تحريك با نفعو به ايران ومليون دخالتداشته امر اين ديگريدر

بـه داشتهايـد توقف ايران در مبارزات اين آغاز از كه خبرگزاريهائي نمايندگان خصوص به هستيد ايران

و سياسي استق�ل تحصيل منظور به فقط و خودگذشتگي از نهايت با ايران ملت كه هستيد واقف خوبي

كه عملي به نسبت بيگانه تحريك تهمت بنابراين است نموده تصميم اين تخاذ ا به مبادرت خود اقتصادي

است/ جهانيان اذهان كردن مشوب و تحريك منظور به فقط و محض افتراي است ملي صرفا



ملي دولت سياهه ٢٤

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

انگليس و ايران كارگرانشركتنفت اعتصاب درباره اخبار آخرين
است شده تخفيفكليحاصل اعتصابخوزستان در

معنياست اين مؤيد رسيده نفراتاعتصابكننده درباره كه آخرينآماري

خوزستان چگونگيپيدايشاعتصاب و علل درباره م"حظه قابل و گزارشجالب يك

است: گفته نفت سخنگويشركت

كرد آغاز را مذاكرات نميشود نشوند حاضر كارگاهها در كارگران كليه كه مادام

رسمي منابع از فروردين پانزدهم پنجشنبه بعدازظهر در كه آماري طبق ـ يافته تخفيف كمي اعتصاب

مسجدسليمان در و شدند كار مشغول بودند كرده اعتصاب نفتي مناطق از يكي Pلي در كه كارگر ٣٣å شده

٦åå و گر كار ٨åå سفيد نفت در دادهاند/ ادامه اعتصابخود به كان كما نفر ٣٧åå و كارند مشغول نفر ٢ååå

اعتصاب كارگران مطلقا هفتگل در شدهاند/ كار مشغول كارگاهها در نفر ٢åå و اعتصاب حال در كارمند] ] نفر

مـركز دومـين اهـميت نظر از كه آغاجاري در ميباشند/ كار مشغول ناحيه اين كارگر نفر ٨åå هر و نكرده

ميكنند/ كار نفر ٤åå تنها و هستند اعتصاب حال در نفر ٢٧åå پنجشنبه ساعتروز آخرين تا است اعتصاب

در مـيباشند/ كـار مشـغول سـامان ايـن كـارگر نفر ٨٢å و نشده اعتصاب هفتگل مانند نيز كچساران در

نفر ٢٢å اعتصابو حال در نفر ٢٢åå است خوزستان اخير اعتصاب قابلم�حظه مركز كهسومين بندرمعشور

اعـتصاب حـال در هنوز ميشود بالغ نفر ٨åå بر آنها تعداد كه نيز آبادان فني دانشآموزان كارند/ مشغول

نشدهاند/ حاضر ك�سها در و هستند

كه ميرود اميد گفت: ما خبرنگار به آبادان در نفتديروز شركت يكسخنگوي - گفت شركت سخنگوي

كـار مشـغول كارگاهها در كه كارگراني تعداد بر ساعت به ساعت زيرا شوند كار مشغول كارگران تدريج به

هـيأت با شدند كار مشغول كارگران تمام آنكه از پس است حاضر نفت شركت و ميگردد اضافه ميشوند

درباره چنينموقع در است حاضر شركت همچنين شود/ كره مذا وارد آنها با و كند همكاري صميمانه اعزامي

نمايد/ تخاذ ا آنان نفع به مفيدي تصميمات كارگران تقاضاهاي

آن اخبار و ميگذرد خوزستان نفت كارگاههاي كارگران اعتصاب از كه است مدتي كنون ا ـ اعتصاب علل

واجد كه مفيد و جالب گزارش يك هنوز چون ولي است رسيده محترم خوانندگان اط�ع به گريخته و جسته

خبرنگارانخوددستور به روزنامه اين لذا بود نشده منعكس باشد امروز به تا اول از اعتصاب علل نكاتو تمام

نمايند/ مخابره را عزيزمان خوانندگان اط�ع براي و كنند تهيه آخر تا اول از كامل و جامع گزارش يك كه داد

گرديد: واصل باره اين در ميشود چاپ Uذي كه گزارشي پنجشنبه روز بعدازظهر

٢٩ سهشنبه روز است: چنين خوزستان كارگران اعتصاب مشروح جريان ـ اط.عات روزنامه ـ طهران

مدد گهاني نا شدن كسر علت به بندرمعشور كارگران از نفر هزار كه ميرسد خبر خوزستان كار ادارة به ما اسفند

ادارة با كارگران معاش مدد كردن كسر از قبل بايد نفت شركت كردهاند/ اعتصاب قبلي بدوناط�ع آنها معاش



٢٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

به تشريفاتي چنين ولي ميداد انجام را كار اين اداره آن تصويب و نظر با و ميگرفت تماس خوزستان كار

از پس و ميدارد معمول را Pزم اقدام اعتصاب جريان از اط�ع از پس ب�فاصله كار ادارة است/ نيامده عمل

يك طي در كه شرطي به كنند كار به شروع كارگران بعد روز از كه ميشود قرار كارگران نمايندگان با كره مذا

به عدهاي تحريك به كارگران كه ميشود وسيلهاي كوچك اعتصاب اين اما شود/ داده آنها معاش مدد هفته

اعتصاب نفر هزار يك تعداد روز آن فرداي كنند/ خودداري كارگاهها در حضور از و داده ادامه خود اعتصاب

به راجع هم آبادان فني آموزشگاه كارآموزان امر, اين دنبال به ميشود/ نفر چهارصد و هزار دو بر بالغ كننده

آنها نمايندگان با فرهنگ اداره و بود نفر ٣åå عده اين تعداد و كردند اعتصاب مزد كمي و تحصيلي سنوات

اوايـل در كـه اعـتصابشان نتيجه در و كرد موافقت آنها تقاضاهاي با نيز شركت و نموده كره مذا به شروع

يافت/ خاتمه بود شده آغاز ماه فروردين

كـه رسـيد اطـ�ع روز ايـن در ولي بـود آرام فروردين سوم روز تا پس اين از اوضاع ـ بيانيهها انتشار

اين بودند/ كرده ترغيب و تشويق اعتصاب ادامه به را كارگران آنها در و شده توزيع كارگران بين بيانيههائي

و تر برجا پا كارگاهها در عدمحضور اعتصابو در را كارگران و كرده را اثرخود آنها هيجانانگيز لحن و بيانيهها

مدد كمي نيز اعتصاب علت و ميشود آغاز آغاجاري كارگران اعتصاب ماه فروردين سوم روز نمود/ واضحتر

اعتصابنمودندو ماه فروردين ششم از كارگران نيز سليمان مسجد در است/ كافيبوده منزل نداشتن معاشو

سختي واسطه به كه داريم تقاضا مسجدسليمان كارگران ما ميدهند: توضيح چنين را خود اعتصاب علت

اعتصاب به همدست اينمنظور انجام براي و اضافهشود مزدمان به درصد هشتاد زندگاني مضيقه معيشتو

كارگران ساير شود عملي دستمزد اضافه اين گر ا كه است مدعي نفت شركت تقاضا اين مقابل در زدهايم/

نظر اظهار براي ص�حيتداري مرجع كه نيز خوزستان كار اداره است/ شده تبعيض ميگويند نفتخيز مناطق

تشريفات با بايد تقاضا اين كه مينمايد اظهار است مسجدسليمان اعتصابكننده كارگران تقاضاي مورد در

شود/ تخاذ ا مفيد تصميم يك قوانينموجود طبق بر بايد آن درباره و شود عملي خاصي

هفتگل كارگران ولي شد بالغ نفر ٦ååå به اعتصابكنندگان تعداد رفته رفته حال هر به ـ همدردي ابراز

به ميشوند نفر ١٥åå رفته هم روي كه عنبل و Pلي سفيد, نفت كارگران نزدند/ اعتصاب به دست امروز تا

يكشنبه روز نيز آبادان در زدند/ اعتصاب به دست فروردين دوازدهم روز از كارگران ساير با همدردي عنوان

كردن موظف توبوسو تعدادا ازدياد و مزد ازدياد براي شد خواهند فني كارگر كه افزارمند كارآموزان از نفر ٦åå

در كردند/ اعتصاب نمايد كارمند هستند متوسطه اول سيكل گواهينامه داراي كه را افرادي اينكه به شركت

شب از آبادان در و نمود نظامي حكومت اع�م دولت ميگذاشت توسعه به رو اعتصاب دامنه كه موقع اين

است/ ممنوع بعد به شب دوازده ساعت از مرور و عبور كه شد مقرر جمعه شب يعني ماه فروردين شانزدهم

طرف به نفت شركت و كارگران با كره مذا براي كه دولت اعزامي نفري سه هيأت ـ اعزامي هيأت ت.ش

اداره رئيس شدند/ اهواز وارد ماه فروردين سيزدهم روز بعدازظهر نيم و ده ساعت بودند كرده حركت خوزستان

استاندار آقاي نظر تحت هيأتمزبور پيوستو هيأت اين به نخستوزير آقاي تلگراف طبق بر خوزستان كار



ملي دولت سياهه ٢٦

و مسـجدسليمان كـارگران نمايندگان با پانزدهم شب و فروردين چهاردهم روز پرداخت/ كار به ب�فاصله

حفظ را آنها حقوق كليه دولت كه داد وعده آنان به و گرفت تماس بودند شده احضار آبادان به كه بندرمعشور

زودي به دولت اقدامات برابر در كه دادند قول مقابل در هم سليمان مسجد كارگران نمايندگان كرد/ خواهد

كره مذا براي اعزامي هيأت با تا رفتند اهواز به پريروز آغاجاري كارگران نمايندگان بكشند/ اعتصاب از دست

انتخاب نماينده عنوان به اعتصابكنندگان از نفر سه نيز آبادان از بگيرند/ تماس كارشان در نظر تبادل و

و بوده رسيدگي مشغول جديت با اعزامي هيأت كلي طور به كنند/ عزيمت كرات مذا براي اهواز به تا شدند

شود/ نائل شايان موفقيتهاي به عنقريب كه است اميدوار

يافت/ انتشار كارگران به خطاب اعزامي هيأت طرف از پانزدهم روز زير بيانيه ـ اعزامي هيأت بيانيه

اهواز به كارگران قانوني تقاضاهاي و شكايات به رسيدگي براي دولت طرف از هيأتي كه موقع اين <در

انـجام و رسـيدگي تـا شـوند حاضر خود كار سر به فوري ميشود توصيه موكدا كارگران كليه به شده وارد

آيد/> عمل به اقدام آرام محيط يك در آنان تقاضاهاي

دكـتر آقـاي و مصدق دكتر آقاي و مجلسين رؤساي طرف از واصله تلگرافات كه است اين ديگر نكته

انجام راه در دولت تا كنند كار به شروع و بكشند اعتصاب از دست كه ميكند توصيه كارگران به شايگان

است/ بخشيده سزائي به تأثير كارگران در تلگرافات اين كنند/ اقدام آنان تقاضاهاي

قابل كاهش اعتصابكنندگان تعداد در كه ميكند حكايت شده واصل امروز كه خبر آخرين ـ خبر آخرين

هيأت تماس فردا و امروز ظرف در كردند/ كار به شروع همگي عنبل و Pلي كارگران و داده رخ م�حظهاي

شركت با كرات مذا سپس و يافت خواهد پايان آنان با كره مذا و اعتصابكننده كارگران نمايندگان با اعزامي

است/ نخواسته كره مذا براي نفت شركت از نمايندهاي اعزامي هيأت هنوز اط�ع قرار از شد/ خواهد آغاز نفت

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

شدند آزاد نفر نه
عـباس لباف, احمد صنايع, سيدمحسن مدني, سيدمصطفي آقايان پنجشنبه روز بعدازظهر ساعت دو

نظامي دادسراي دستور طبق بر بودند توقيف نظامي حكومت قانون ٥ ماده طبق بر كه عربينژاد و بختيار

و خرازي حسن و انصاري حسين و رفيعي عباس آقايان گرديدند/ متخلص وارده تهام ا به رسيدگي از پس

شدند/ آزاد امروز نيز ساجدي هاشم

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

جرايد توقيفمديران
كرباسچيان و شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور اميرمختار آقايان جرايد مديران از نفر سه كنون تا

نظامي حكومت ٥ ماده حسب بر رازاني روزنامه امتياز صاحب حائري محمدحسين ملتو نبرد روزنامه مدير

شدهاند/ بازداشت



٢٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

حكومتنظامي
ميشود لغو

قريب كثريت ا گرفتو قرار كره مذا نظاميمورد حكومت هيأتدولت,موضوع فوقالعاده جلسه در ديشب

بـا Uفع و بوده تشنج رفع براي نظامي حكومت اع�م اصو{ چون كه بودند معتقد كابينه اعضاي تفاق ا به

كردند/ موافقت نظامي حكومت لغو با بنابراين نيست, ضروري آن ادامه آمده, پديد كه آرامشي

از كه كساني اقدامات از شديدا باشندو امنيت حفظ مراقب جدا ميبايستي شهرباني دادگستريو منتهي

نمايند/ جلوگيري شوند آشوب و اغتشاش بروز موجب و ميكنند تخطي قوانين

از قبل تا داريم اط�ع كه قراري به كند/ مجازات جدا را قوانين از تخلف گونه هر دولت خ�صه طور به

دولت طرف از نظامي حكومت لغو مورد در اع�ميهاي ميشود تشكيل ملي شوراي مجلس جلسه فردا صبح

يافت/ خواهد انتشار

٧٤٨٦ شماره ,١٣٣å.١.١٧ شنبه

را پشمبافاصفهان و نور كارخانه دو
انداخت خواهد كار به دولت

گرديد ممنوع كلي به پنبه و پشم صدور
است قرار و شده توجهدولتواقع اصفهانمورد پشمباف و نور كارخانه كارگراندر بيكاري اصفهانو وضع

پشم و پنبه محصول اينكه با بگمارد/ كار به مجددا را بيكار كارگران و كند اداره دولت را كارخانه دو هر امور

در و گرديده خارج كشور از پنبه تن هزار هيجده حدود در امسال ولي نيست داخلي مصرف اندازه به كشور

عجيبي تأثير دستي كارخانههاي وضع در حتي قسمت اين و شده گران و كمياب كارخانهها اوليه مواد نتيجه

است/ داشته

و پشم صدور از و نموده تخاذ ا مؤثري تصميمات كه شد ناچار دولت كارخانهها تعطيل از جلوگيري براي

ممنوع كلي به كشور از خام پشم صدور گرديد صادر كه تصويبنامهاي موجب به و نمايد جلوگيري جدا پنبه

شد/ خواهد جلوگيري جاري سال محصول آمدن دست به تا پنبه صدور از ولي است شده

بافندگي دستگاههاي كردن برايوارد پيش چندي گرديده تعطيل Uفع كه اصفهان ريسندگينور كارخانه

افتادن كار به براي اقدامي هيچوجه به ولي گرفته اعتبار دولت از تومان نيم و ميليون دو كارخانه تكميل و

رفتهاند مسافرت به نيز آن متصديان و نگاهداشته تعطيل حال به را كارخانه بلكه نكرده آن توسعه كارخانهو

گرفته دست در دولت را كارخانه امور كه دارند تقاضا دولت از داوطلبانه پشمبافخود كارخانه اوليايامور لكن

نمايد/ جلوگيري آن شدن تعطيل از و

هر زودي به كه ميرود اميدواري ميشدو اداره تصديدولت به مدتي اخيرالذكر كارخانه نيز پيش سال در

بشود/ اصفهان كارگران نگراني رفع و افتاده كار به مجددا كارخانه دو



ملي دولت سياهه ٢٨

٧٤٨٧ شماره ,١٣٣å.١.١٨ يكشنبه

مجلسشورايملي
زيرصحبتكردند مسائل دربارة دستور از قبل نطق عنوان به نفر سه

جديد دولت تبليغاتشركتنفت,
كرد معرفي را جديد دولت نخستوزير ع"ء آقايحسين

نمود تشريح را دولت و ملي جبهة روابط مصدق دكتر

ترياكتصويبشد و الكلي مسكرات به مربوط طرح

امروز دقيقه پانزده و ساعتده در ١٣٣å تعطي�تنوروز از پس ملي مجلسشوراي علني جلسه نخستين

شد/// تشكيل حكمت سردار آقاي رياست به

دوست نخستوزير ع�ء آقاي جناب از كه است Pزم Uقب مصدق: دكتر آقاي ـ دموكراسي از استفاده

درباره كه سوابقي با چون كنم تشكر آمده مجلس به نظامي حكومت الغاي از بعد اينكه براي خود سيساله

جبهه نمايندگان اعتراض مورد اول وهله همان در و بيايند مجلس به نميشدند راضي دارم ايشان اخ�ق

شوند/ مليواقع

بـه كه نكند كاري و كند استفاده دموكراسي و اصول از امكان سرحد تا كشورمان كه است اين ما نظر

شود/ اداره قلدري و زور حكومت با ابد تا مملكت و شده وارد سكته رژيم اين مقررات

روز چند كه نبود مگر ميكنند استفاده نظامي حكومت از قتلي برايوقوع ممالكدموكرات از يك كدام در

شدند/ محكوم و كمه محا عادي قوانين طبق بر امريكا در جمهور رئيس جان به سوءقصدكنندگان قبل

ادارهشود رژيمي چنين تحت ما مملكت هميشه گر ا و كنند نظامياع�ن حكومت بايد كاري هر براي گر ا

ترقي عالي مدارج به توانست ايرانخواهد ملت چهوقت داريمو عرضوطويل اين دادگستري به احتياج چه

قسمي به كه كس هر از و شود حكومتواقع رأس در قلدري شخص كه است كافي فقط اينوضع با و برسد

ملي مجلسشوراي نظر كنند/ دژبانيمحبوس شهربانيو تاريك زندان در را او و دستگير را او درآمد [ناخوانا]
صحيحي علت به آزاديخواه دولت يك گر ا كه اينست مجلس به پيشنهاد براي روز هفت مدت تعيين از

آن از مزبور مدت در گر ا و كند كر ذ را دPيلخود و بيايد مجلس به نمود احساس را نظامي حكومت برقراري

حكومت لغو به راجع ملي جبهه نظريات اينكه از كند/ ملغي را مدت آن شدن تمام از قبل نمود فوري استفاده

كه مرضيهاي شيوه با دولت كه اميدوارم و سپاسگزارم شده ايندولتواقع اعضاي رئيسو توجه نظاميمورد

خلفا بر كه ندهد رضا وقت هيچ و نموده عملي را وطنپرستان و آزاديخواهان آمال بتواند است گرفته پيش

شوند/ محكوم حسباPمري نظامي دادگاه در بيگناه مردم عدالت و انصاف

اين داشته دخالت ايندولت تشكيل در ملي جبهه كه دادهاند شهرت چنين بعضيها ـ دولت و ملي جبهه

اين دولت اعضاء رئيسو درحضور حاضرند هموطنان از عدهاي محترمو نمايندگان كه جلسه اين در كه است

مقصود و بس و است داشته منفي جنبه فقط دولت اين در ملي جبهه دخالت ميكنم/ تكذيب قويا را مطلب



٢٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

است مملكتPزم به خدمت براي كه بدانند بعد وزراي تا ايندولتنشود كسيوارد سابق وزراي كه اينبوده

كه وقتي ميبايست بودند مخالف گس و ساعد الحاقي قرارداد با قبل دولت وزراي گر ا كنند/ شخصيت احراز

مسئوليت زيرا دهند استعفا گرفت عهده به را قرارداد آن از دفاع صريحا نفت كميسيون و سنا در دولت رئيس

ايران ملت طرف از كه قراردادي با را موافقتخود كه كنند همكاري دولتي رئيس با كه نميداد اجازه مشتركه

بود/ كرده اع�م بود شده مردود

٧٤٨٧ شماره ,١٣٣å.١.١٨ يكشنبه

رزمناو كرانههايايران در

ندارد انگليسيوجود

باقياست آبادان در كارآموزان اعتصاب
ميشود كاسته تدريجا مختلف نقاط در كارگران اعتصاب از ولي

كاركردهاند به شروع زيادياكنون وعده

استان انتظامات جريان به رسيدگي و كارگران اعتصاب امر در مطالعه مأمور كه ما خبرنگار كه مسائلي از

ورود دربـاره طرف اين به چندي از كه است انتشاراتي موضوع داده قرار رسيدگي مورد ميباشد خوزستان

كرد/ پيدا شيوع فارس خليج و ايران ساحلي آبهاي به انگليسي رزمناو

كـه آوردنـد وجود به ولوله دنيا در و شد زده دامن خارجي خبرگزاريهاي ناحيه از بيشتر موضوع اين

بود اخباري تأثير تحت هم تهران در خارجي مطبوعات نگرانكننده و وحشتآور انتشارات از زيادي قسمت

گرديد/ منتشر دنيا در ايران سوي به انگليسي رزمناوهاي حركت به مربوط كه

دفتر در خرمشهر در را شاهين دريادار آقاي جنوب دريائي نيروي كل فرمانده ديروز اط�عات خبرنگار

تكذيب ايران كرانههاي به را خارجي رزمناو گونه هر دريائيجنوبورود نيروي فرمانده م�قاتنمود/ ايشان

كه: كرد تصريح و نمود

خليج در ايران جزاير و بنادر و ايران آبهاي به انگليس جنگي كشتيهاي از نوع هيچ ساعت اين <تا

فارس خليج ديگر سواحل در انگليسي رزمناو آيا اينكه درباره مزبور فرماندة سپس است/> نشده وارد فارس

داشت: اظهار ميكند رفت و آمد و دارد وجود

رفت و آمد در ناوهائي نيست ايران بهسواحل كهمربوط بنادري در و فارس خليج امارت كرانههاي در بله

آبهاي در انگليسي رزمناوهاي بنابراينورود دارد/ ادامه نيز عجالتا استو عادي رفتها و آمد اين و هستند

شده فزوده آنها تعداد بر تازگي به اينكه اما دارد جريان عاديو است امري ديگر نقاط مقصد به فارس خليج

نداشتهام/> دريافت خود مأمورين از جديدي گزارش باشد

تشريفاتمخصوصو طبق بر جنگيمعمو{ كشتيهاي نمودند<ورود شاهينع�وه دريادار آقاي سپس

كـه مـعين مـدت براي ميتوانند صورت اين در و ميگيرد انجام خارجه امور وزارت وسيله به اجازه كسب

و نشده ايران دولت از تقاضائي چنين هيچوجه به اخيرا ولي بياندازند لنگر ايران سواحل در كردهاند تحصيل



ملي دولت سياهه ٣٠

ميكرد/> حاصل استحضار دريائيجنوب نيروي ميگرديد موافقتواقع مورد و بود شده تقاضا گر ا

٦åå اعتصاب كه داد اط�ع امروز كارآموزان اعتصاب دربارة ما خبرنگار ـ دارد ادامه كارآموزان اعتصاب

از اعزامي هيأت با كره مذا براي را خود نمايندگان نشدهاند حاضر كنون تا و دارد ادامه كان كما كارآموز تن

به رسيدگي براي دولت گر ا ميگويند اعتصابكنندگان اين دارند/ اعزام اهواز به ميباشند اهواز در كه تهران

تصور كنند/ رسيدگي ما وضعيت به نزديك از اينجا در كه نميآيند آبادان به چرا است فرستاده مأمور ما كار

جديدي تصميم باره اين در و بيايند نيز آبادان به نقاط ساير مطالعه و سركشي هيأتمزبور زودي به ميرود

شود/ تخاذ ا

گفتهاند: كارآموزان اعتصاب وضع درباره اداره نماينده پرسش جواب در نفت شركت اولياي

زماني به مربوط كره مذا شروع معهذا داد انجام را كارآموزاني تقاضاهاي از بعضي است ممكن آنكه <با

با اعتصاب حال در نيستند حاضر اينصورت در و كنند كار به شروع و بكشند اعتصاب از دست آنان كه است

اعتصاب نظر تأمين حلموضوع از قبل ميگويند كارآموزان نمايندگان طرف آن از شوند/> كره مذا وارد آنان

وعده به شركت كنيمو آغاز را كار ما است ممكن زيرا نداريم اعتماد كنيمو كار به نميتوانيمشروع ما كنندگان

نشود/ كره مذا داخل و نكند وفا خود

حكمفرما آرامش آبادان شهر در كه است كي حا اط�عات خبرنگار ديگر گزارش ـ حكمفرماست آرامش

نظامي حكومت مأمورين و زدهاند اعتصاب به دست ترتيب و نظم با خود محل در نيز اعتصابيون و است

اعتصاب فقط هستند خود كار مشغول و نكرده اعتصاب كلي طور به كارگران آبادان در ميباشند/ آنها مراقب

ميباشد/ كارآموزان به مربوط

هيأت كه تي كرا مذا نتيجه در داديم اط�ع كهديروز همانطور ـ ميشود كاسته اعتصابكنندگان تعداد از

دسته آورد, عمل به آمدهاند اهواز به مختلف نقاط از كه اعتصابكننده كارگران نمايندگان با تهران از اعزامي

كـار مشغول و ميكشند اعتصاب از دست ميشود داده آنها به كه وعدههائي به اطمينان با كارگران دسته

ولي ماندهاند باقي اول روزهاي شدت همان با اعتصابكنندگان نفتي مناطق از پارهاي در چه گر ا ميشوند

ميرود انتظار و شده كاسته خيلي سابق شدت از و نبوده بيتأثير رفته هم روي يافته جريان كه كراتي مذا

كارگران هم كه است ترتيب و نظم مراعات برخوردم خودم مطالعات در آنچه شود شكسته اعتصاب تدريجا

است/ نداده رخ سوئي حادثه هيچگونه و داشتهاند مراقبت انتظامي مأمورين هم و بوده متوجه اعتصابكننده

مسكن و روشنائي و آب براي زندگي وسايل مابهالتفاوت آغاجاري و بندرمعشور در كارگران تقاضاهاي

اين شركت ولي است آنان اصلي ٣å%حقوق تفاوت اين در و ميباشد آن فاقد جديد محلهاي كهمعمو{ بود

بار زير كارگران ميكندو كم تدريج به آبادي از دوري هزينه كمك ديگرو وسايل و خانه ايجاد اثر در را تفاوت

گونه اين حل براي كه كراتي مذا در ميرود انتظار و داد حق كارگران به اصو{ بايد مورد اين در و نميروند

و حـقوق و بـنمايد كارگران رقتبار وضع در تجديدنظر كلي طور به نفت شركت ميشود شروع اخت�فات

بگيرد/ نظر در و تأمين Uكام را آنان معيشت و زندگي وضعيت



٣١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٧ شماره ,١٣٣å.١.١٨ يكشنبه

الغاي
حكومتنظامي

تشكيل نظامي حكومت الغاي و كشور عمومي وضع به رسيدگي براي دولت هيأت جلسه گذشته, شب

شد: صادر زير تصويبنامه آمد عمل به كه تي كرا مذا از پس و گرديد

نظامي حكومت لغو درباره دولت تصويبنامه متن

تـصويبنامه مـوجب به را نظامي حكومت الغاء ١٣٣å فروردين هفدهم مورخ جلسه در وزيران هيأت

و تهران در ١٣٣å فروردين هيجدهم صبح شش ساعت از شده برقرار ١٣٢٩.١٢.٢٩ مورخ ٤.٥å٩å شماره

نمودند/ تصويب حومه

دولت اع.ميه

از بـرخـي و مـركز در چـندي وقـايع حـدوث اخـيرا شد: صادر تصويبنامه تعقيب در نيز اع�ميه اين

كه شد سبب مذكور تفاقات ا از ناشي نگراني و اضطراب و آورده فراهم را اهالي خاطر تشويش شهرستانها

امنيت قرين اوضاع و شده نگراني رفع درجهاي تا yحمدا به كه اينكه نمايد اع�م را نظامي حكومت دولت

مقررات ١٣٣å ماه فروردين ١٨ تاريخ از و داده تشخيص غيرPزم مركز در را نظامي بقايحكومت استدولت

دولت اقدامات كه شود مستحضر گرامي هموطنان خاطر بايد ميشود لغو حومه و تهران در نظامي حكومت

حسن نهايت با هيأتدولت كه همانطور استو كشور تمام در امنيت حفظ آسايشو ايجاد معطوف همواره

و كرده عمل خود وظيفه به نيز طبقات عموم كه داريم انتظار ميبرند كار به را Pزم مساعي زمينه اين در نيت

نمايند/ خودداري نمايد مختل را عمومي آسايش و امنيت است ممكن كه رويهاي و اقدام گونه هر از

همواره را ملي اينوظيفه يگانگي روح صميميتو كمال با دارم تقاضا عزيز هموطنان قاطبه از اينجانب

و دولت خ�فمنظور بر كه افرادي مسلما نفرمايند دريغ صادقانه همكاري از امنيت حفظ در و داشته نظر در

قـواي وسـيله بـه بنمايند كشور از نقطه هر در آسايش و نظم اخت�ل به اقدام مردم عموم نيات عليرغم

شد/ خواهند مجازات سختي به و گرفته قرار تعقيب مورد قوانينموجوده طبق و انتظامي

كشور اهالي قاطبه با مرجوعه وظايف ضمن كه است شده صادر كيد ا دستورات تامينيه نيروهاي كليه به

عمل به را اهتمام كمال مقررات قوانينو رعايت اشخاصو احترامات در داشته عرفي را سلوك حسن نهايت

و نظم ازوجود اشخاص كليه و مملكتميشود افراد عموم عايد انتظامات امنيتو نتيجه كه آنجائي از بياورند

مأمورين به كمك و آسايش و امنيت حفظ راه در نيز آنان فرد فرد است بديهي ميگردند بهرهمند آسايش

ننمايند/ مضايقه ممكنه مساعدتهاي گونه هر از تامينيه قوانين و انتظامي

و نـظم در را خود مؤثر شركت نكرده خودداري انتظامي مأمورين به فساد عوامل معرفي از همچنين و

نخستوزير نمايند/ ثابت Uعم مردم آسايش

ع.ء حسين



ملي دولت سياهه ٣٢

٧٤٨٨ شماره ,١٣٣å.١.١٩ دوشنبه

خوزستان اعتصابدر
اعزامي هيأت كار نتيجه

رسيده خوزستان از اخباريكه
ميكند اعتصاباتحكايت تخفيفدامنه از

نفت شركت رئيساداره

شد اهواز وارد اعزامي هيأت با مذاكره براي

آن در تـازهاي حادثه كه ميكند حكايت خوزستان از واصله اخبار اخير ساعت چهار و بيست ظرف در

در مـا خـبرنگار كـه تلگرافي در ميشود/ كاسته لحظه به لحظه نيز اعتصابات دامنه از و نداده رخ سامان

است: نوشته نموده اعزامي هيأت كار خصوص

احوالبودهو اوضاعو به رسيدگي مرتبامشغول ساعت پانزده مدت روزانه هيأتمزبور اخير روز ظرفدو در

ميكردهاند/ دنبال را كرات مذا ششم استان استاندار بهرامي آقاي دفتر در نفت شركت اولياي با

ديروز ١١ ساعت در زير اع�ميه اعزامي هيأت كه رسيده اينجا به مزبور بررسيهاي و كرات مذا نتيجه

نمود: صادر

توصيه كه كارگراني از امتنان اظهار با Pلي, و سفيد نفت و مسجدسليمان كارگران ـ كارگران براي بيانيه

ميرساند: اط�ع به شدهاند حاضر خود كار سر و قبول را اعزامي هيأت و استانداري

شركت زير موارد در آمد عمل به شركت اولياي با فروردين ١٧ مورخ اول جلسه در كه كراتي مذا از پس

نمود: موافقت

و كارفرما و دولت نمايندگان از مركب فوقالذكر نواحي در فوريت به كميسيونهائي كار قانون طبق V١

شود/ تصفيه و حل قانون مقررات طبق كارفرما و كارگر فيمابين مختلف مسائل كليه و تشكيل كارگر

بر برنامه اولين انتشار تاريخ و نوروز فاصله در سفيد نفت Pليو مسجدسليمانو كارگران كه روزهائي V٢

ميگيردمحسوب تعلق آينده در يا و يافته تعلق آنها به كنون تا كه مرخصي ايام جزء نشدهاند حاضر كار سر

كرد/ نخواهد ايجاد آينده براي سابقهاي هيچوجه به امر اين است بديهي شد/ خواهد

شد/ خواهد پرداخت شركت طرف از عيد ١٣ تعطيل و نوروز ايام در شركت تعطي�ت دستمزد V٣

دلگرمي كمال با كه مينمايد توصيه فوقالذكر كارگران به و داده ادامه خود كرات مذا به اعزامي هيأت

نـظارت شـد خواهد رسيدگي و مطرح مربوطه كميسيونهاي در كه آنان شكايات مورد و بوده كار مشغول

نمود/ خواهند

كه: است كي حا رسيده اداره خبرنگار از كه ديگري تلگراف ـ شدند كار مشغول

كـار مشـغول امروز از بودند كرده اعتصاب گذشته چهارشنبه از كه مسجدسليمان كارگران از نفر ٣٥åå

شدند/



٣٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

شده داده كارشان به رسيدگي براي كه قولهائي اثر در اعزامي هيأت با كره مذا از پس آنها نمايندگان

شوند/ كار مشغول كارگران كه كردند موافقت

پيشنهادات كه است معتقد مسجدسليمان كار اداره و خواستارند منزل حقوقو اضافه %٨å كارگرانمزبور

است/ قانوني كارگران

اهواز به اعزامي هيأت با كره مذا براي ايران نفت شركت كل رئيس <دريك> آقاي است قرار صبح امروز

كند/ مسافرت

شهرباني و نظامي مأمورين مجاهدت و است ممنوع بعدازظهر ١١ ساعت از مسجدسليمان در شد و آمد

نشدهاند/ توقيف كارگران از يك هيچ و است تقدير قابل آرامش و نظم ايجاد براي

كه عنبل Pليو كارگران از نفر ٦åå كه ميدارد اشعار روزنامه خبرنگار تلگراف سومين ـ اعتصابند حال در

نفر ١٥åå به تعدادشان كه اعتصابكننده كارگران آغاجاري در ولي كردند كار به شروع بودند كرده اعتصاب

حال كاندر كما و نكرده كار به شروع هنوز دارند اعتراض معاشخود كمك شدن قطع به نسبت و بالغميشود

دارد/ ادامه اعتصاب نيز بندرمعشور در هستند اعتصاب

اط�عات استفاده براي آن رونوشت و رسيده اهواز از ديروز كه چهارم تلگراف اما ـ ديگر تلگراف يك

كه: ميدهد توضيح شده ارسال

بـندرمعشور در شنبه روز از و است شده قطع اعزامي هيأت با بندرمعشور و آغاجاري كارگران كرات مذا

است/ گذاشته زحمت در را آنها خانوادههاي و اعتصابيون و بسته را كارگران خواربار فروشگاه نفت شركت

كوي برق جريان آبادان در است/ افزايش به رو اعتصابيون به نسبت نظامي حكومت مأمورين عمل شدت

كردهاند/ قطع را كارآموزان اجتماع محل

٧٤٨٨ شماره ,١٣٣å.١.١٩ دوشنبه

اط"عات روزنامه اداره
شده: درج اهواز از تلگرافي روزنامه آن ١٣٣å فروردين ١٥ مورخه ٧٤٨٥ شماره در

نظامي فرمانداري مأمور تيراندازي اجراي اثر در ساله ٣٩ كارگر غ�محسينخوشاخ�ق اينكه بر مبني

اولين در فرمائيد مقرر است متمني ندارد صحت موضوع اين نظر است/ مرده فروردين ١٢ روز بندرمعشور

ارتش ستاد رئيس طرف از نمايند/ تكذيب روزنامه آن شماره

كروان پا سرهنگ

بود شده مخابره اط�عات روزنامه به كپيه كارگران طرف از كه است تلگرافي شده اشاره بدان كه تلگرافي

اط�ع براي كه است شده مخابره روزنامه به تلگراف چندين امروز و ديشب ظرف در ـ اهواز از [<تلگراف
زير تلگراف سه جمله از ميكنيم/ چاپ اعتصاب مخالف يا موافق از اعم را تلگرافها آن محترم خوانندگان

بنابراين و كرد مبادرت آن طبع به كارگران نظريه انعكاس لحاظ به اط�عات اداره و است>] گرديده واصل

ندارد/ فرستادهاند اداره خود نمايندگان كه خبري با ارتباط مزبور تكذيب



ملي دولت سياهه ٣٤

٧٤٨٨ شماره ,١٣٣å.١.١٩ دوشنبه

خوزستان در را قراريحكومتنظامي بر جريان آقاينخستوزير
گزارشميدهد مجلسشورايملي به نامة ضمن

ملي شوراي مجلس

يك از كه رسيد انتظامي مسئولين و كشوري مأمورين از تلگرافي گزارشهاي فروردين اول روزهاي در

انتظار در آبادان فني دانشكده دانشجويان از عدهاي ميكرد/ حكايت نفتخير مناطق در تظاهرات سلسله

جلساتدرسخودداري در ازحضور اعتصاب حال با داشتند تحصيليخود بهوضع راجع كه تقاضاهائي انجام

سـختي فوقالعـاده و معاش مدد مطالبه عنوان تحت كارگران از عدهاي اوقات همان مقارن و بودند نموده

بودند/ زده اعتصاب به دست معيشت

ساده اعتصاباتصورت كه رسيد اط�ع شد رسيدگيداده فرصت بهدولت آنكه از پس ايناحوال خ�ل در

حوادثي انتظامي قواي نبودن كافي اثر بر كه ميرود آن بيم و است جريان در تحريكاتي و ندارد طبيعي و

شده تصريح حتي و تمامشود زيانكشور به بالمآل كه گردد وارد نفتخير مناطق به تي خسارا كندو پيشآمد

بـودند نـموده پـيشنهاد آقـايان كـه هـم را دولتـي مـقامات استمهال هفته يك اعتصابكنندگان كه بود

از و بود بهجنوب هيأتي اعزام مستلزم آنان تأمين كارگرانو تقاضاي به رسيدگي طرفي از چون نپذيرفتهاند

امنيت تأمين و آرامش و نظم حفظ براي چيز هر از قبل كه ميكرد ايجاب نفتخيز مناطق وضع ديگر طرف

به مربوط واحده ماده به توجه با و واصل گزارشهاي و پيشنهادها مداقه با دولت هيأت شود اقدام نقاط آن

تـصويب ١٣٣å فـروردين ٥ جلسه در سنا و ملي شوراي مجلسين مصوب نظامي حكومت اع�ن مقررات

و هـفتگل بـندرمعشور, Pلي, آغـاجاري, گـچساران, آبـادان, نـقاط در فـقط ماه دو مدت براي كه نمودند

بـه فـروردين ٧ تـاريخ در مـراتب مزبور واحده ماده اجراء در و شود اع�م نظامي حكومت مسجدسليمان

رسانيد/ نيز سنا و ملي شوراي مجلسين استحضار

منظور به و نفتخيز مناطق در آرامش و نظم حفظ براي فقط عمل اين ميفرمائيد م�حظه كه طوري به

در دولت هيچوجه به و گرديده انجام خرابكاري و تحريكات و غيرمنتظره پيشآمدهاي از فوري جلوگيري

ديگـر شـهرهاي و اهـواز در كـه چنان شود اع�م نظامي حكومت خوزستان تمام در كه است نداشته نظر

دارند استحضار كه طوري به هم اعتصابكنندگان اظهارات به رسيدگي براي است نشده اع�م خوزستان

بـا مـيرود كـامل امـيد و بـوده رضايتبخش هيأت كار نتيجه حال به تا و گرديده اعزام جنوب به هيأتي

براي هم اقداماتي البته شد/ خواهد فراهم كارگران خاطر ترضيه آمد خواهد عمل به كه دقيقي رسيدگيهاي

بنابه است آمده عمل به مركز در شود فراهم آنان آسايش وسايل بايستي حال هر در كارگران حوائج تأمين

شد داده شرح كه نقاطي در نظامي حكومت قراري بر با موافقت واحده ماده استناد به مذكوره دPئل و جهات

نخستوزير مينمايد/ درخواست

ع.ء حسين



٣٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٨٩ شماره ,١٣٣å.١.٢å سهشنبه

دارد ادامه اعتصاب هنوز آغاجاري و بندرمعشور در
رسيدگي آبادانمشغول در اعزامي هيأت

ميباشند اعتصاب امر به
به ديروز تهران از اعزامي هيأت كه است كي حا آبادان از اداره نماينده تلگراف ـ آبادان در اعزامي هيأت

اعتصابند حال در كه نفت شركت فني آموزشگاه افزارمندان و كارگران نمايندگان با تا شدهاند وارد آبادان

نمايند/ حاصل تماس

و آنـان نـظريه تأمـين بـراي اقدام مشغول و نموده م�قات اعزامي هيأت را آنها نمايندگان از عدهاي

آنان كرات مذا است ممكن ميشود پيشبيني كه طوري به و ميباشند افزارمندان و كارگران درخواستهاي

شود/ منتهي نتيجه حسن به

بـابت اعتصاب مدت حقوق است شده مقرر اينكه با ـ دارد ادامه اعتصاب بندرمعشور و آغاجاري در

و بندرمعشور كارگران دارند دريافت را اعتصاب ايام مزد بتوانند كارگران تا شود محسوب كارگران مرخصي

اعتصاب و نكرده پرداخت شده قطع معاش مدد تا ميگويند صريحا و اعتصابند حال در كان كما آغاجاري

شد/ نخواهند مشغول كار به نشود شناخته قانوني

در و نموده رعايت را آرامش و نظم كارگران منطقه دو در كه است كي حا اداره نماينده از رسيده تلگراف

دادهاند/ ادامه خود اعتصاب به مسالمتآميزي محيط

به كه جنوب> نفت شركت با مبارزه ملي <نهضت نمايندگان غفاري مجيد و لنكراني مصطفي آقايان

از شدهاند بازداشت نظامي حكومت طرف از مسجدسليمان در و نموده مسافرت نفتخيز نقاط و خوزستان

است/ گرفته قرار قضائي مقامات دسترس در رسيدگي براي آنها پرونده و آمده عمل به بازجوئي آنها

در كه كشي لوله قسمت و بندرمعشور اعتصابي نمايندگان از تلگراف دو ـ كارگران نمايندگان تلگراف

١٧ روز از نفت شركت كه ميباشند مدعي مزبور نمايندگان و شده مخابره تهران به ميباشند متحصن اهواز

شكايت نظامي حكومت قراري بر از و نفروشند بندرمعشور كارگران به خواربار كه است داشته مقرر فروردين

كردهاند/

٧٤٨٨ شماره ,١٣٣å.١.١٩ دوشنبه

مجلس مقابل در بيكار كارگران اجتماع
شوراي مجلس مقابل در ميشد بالغ نفر ٤åå تقريبا تعدادشان كه بيكار كارگران از عدهاي امروز صبح

ميكردند/ كار تقاضاي و كرده اجتماع

آنها نمايندگان به كشور وزير زاهدي سرلشكر آقاي آنكه با و شد گرفته تماس آنها با مأمورين طرف از

بعدازظهر تا بيكاران معالوصف دادهشود كار آنها به تا كنند نامنويسي و رفته ژاندارمري اداره به كه بودند گفته

بودند/ نشده متفرق امروز



ملي دولت سياهه ٣٦

٧٤٨٩ شماره ,١٣٣å.١.٢å سهشنبه

آبادان در اعتصاب پايان
آبادان اعتصابات اعزامي هيأت اقدامات اثر در رسيد كار وزارت وسيله به امروز وقت آخر كه خبري طبق

شدهاند/ مشغول كار به نقطه آن اعتصابكنندگان كليه و يافته خاتمه

٧٤٨٩ شماره ,١٣٣å.١.٢å سهشنبه

مرخصميشوند نفر فقطدو پنج ماده توقيفشدگان از
و يافته حضور شهرباني اداره در تهران دادسراي اول شعبه بازپرس مهدوي آقاي كه داديم اط�ع ديروز

قرار و داده قرار رسيدگي مورد بودهاند توقيف در نظامي حكومت قانون پنج ماده طبق كه را كساني پرونده

است/ شده صادر زير شرح به مقتضي

آورد: دست به زير شرح به را بازداشتشدگان اسامي شد موفق اداره خبرنگار مزبور قرار صدور دنبال در

سـيدابـوالحسـن فكـري, عـيسي حائري, محمدحسن مرندي, فقيه حسين واحدي, ميرمحمد آقايان

كه نوري ابوالقاسم و محمد آقايان نفر دو ذوالفقاري, قدوسي, رضا كبري, ا حسين ج�لي, عباس واحدي,

شوند/ آزاد دادسرا طرف از ميرود احتمال بودهاند توقيف نظامي حكومت قانون طبق

شد/ نخواهند مرخص پنج ماده زندانيان از يك هيچ مزبور نفر دو جز به ترتيب اين با

٤٣ فقط كه رسيدگينموده پرونده ٢٤٨ به جمعا كار اختتام تا تشكيل آغاز از نظامي فرمانداري گفت بايد

نحو بدين شدهاند دادسرا تحويل و بوده توقيف در كه كساني آمار و شد دادسرا تحويل و نبود مختوم آن فقره

شده: گزارش

نفر/ ٢٣ چاقوكشي� و �شرارت زندانيان نفر, ٤ روزنامهنگار نفر, ١١ سياسي زندانيان

٧٤٨٩ شماره ,١٣٣å.١.٢å سهشنبه

شد دادرسيجعفريرد تقاضاياعاده
كرد رد جعفريرا حسن تقاضاي كشور ديوان

جلسه هنريدر رياحيو آقايان مستشاري هدايتيو علي آقاي رياست به عاليكشور هشتمديوان شعبه

جعفري حسن مدافع وكيل تفضلي محمود آقاي تقديمي دادخواست رسيدگي و مطالعه از پس خود ديروز

به اط�ع براي قريبا حكم مفاد نمودند/ رد كثريت ا به را دادرسي اعاده بر مبني دهقان, احمد مرحوم قاتل

گردد/ فراهم حكم اجراي مقدمات تا شد خواهد فرستاده دو و يك استان دادسراي

٧٤٨٩ شماره ,١٣٣å.١.٢å سهشنبه

دارند شكايت زندان وضع از
داشتهاند ارسال اداره به كه نامهاي در شهرباني موقت بازداشتگاه مقيم سياسي متهمين از نفر ٣å از بيش

است/ شده اعتراض زندانيان با م�قات از جلوگيري و غذا بدي به و كرده شكايت بازداشتگاه ناراحت وضع از



٣٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩å شماره ,١٣٣å.١.٢١ چهارشنبه

مراجعتكرد اهواز به آبادان از اعزامي هيأت

پرداختهاند كار به كارآموزان از قسمتي
بندرمعشور آغاجاريو در اعتصاب وضع

با كره مذا براي كه اعزامي هيأت كه است كي حا اهواز از اداره نماينده تلگراف ـ اهواز در اعزامي هيأت

كردهاند/ مراجعت اهواز به ديروز بود رفته آبادان به اعتصابي كارآموزان نمايندگان

در را اقداماتهيأت نتيجه ايشان گرفتو تماس اعزامي حجازيعضو سراج آقاي با ديشب اداره نماينده

داشتهاند: اظهار و نموده تشريح آبادان

قابل و منطقي كه را كارآموزان پيشنهادات از پارهاي شد موفق آبادان در اقامت طي در اعزامي هيأت

نيز آنان بقيه ميرود اميد و كردند كار به شروع سهشنبه روز از آنان از قسمتي رو اين از و دهد انجام بود قبول

پذيرد/ پايان آبادان اعتصاب و شوند كار مشغول تدريج به هستند عصباني و جوان خيلي اغلب كه

نظر تحت اهواز به ازورود پس هيأت كه داشتند اظهار نيز بندرمعشور آغاجاريو كارگران اعتصاب درمورد

و نظم رعايت Uكام نيز كارگران خوشبختانه و بودهاند كره مذا مشغول كارگران نمايندگان با استاندار آقاي

محيط در ميرود اميد و شد خواهد آغاز آنان نمايندگان با كره مذا مجددا نيز �امروز� فردا از و كردهاند را آرامش

انجام و پذيرفته را آنان تقاضاهاي نيز شركت و نمايند كار به شروع نيز آنها دارد ادامه كره مذا كه صميمانه

دهد/

از تا رفت خواهد نفتخيز مناطق به اعزامي هيأت زودي به كه داشتند اظهار همچنين حجازي آقاي

در مسافرت اين شايد و نمايد مطالبه را آنان شكايات موجبات كارگرانو زندگي طرز و كار چگونگي نزديك

گيرد/ صورت آينده روز دو

اعـزامـي نـمايندگان از صميميت با خوشبختانه كارگران چون كه كردن اميدواري اظهار حجازي آقاي

يافت/ خواهد پايان زودي به اعتصاب نمودهاند استقبال

طبققانون كارگران جلساتشوراهاي كه است كي حا مسجدسليمان از رسيده اط�ع ـ درمسجدسليمان

اعتصاب رفع كه آنجا كارگران شكايت به رسيدگي براي و گرديده تشكيل مسجدسليمان در دوشنبه روز از كار

و دارند حضور كارفرما و كارگران نمايندگان جلسات اين در پرداختهاند/ اقدام به شدهاند كار مشغول و نموده

شود/ داده اثر ترتيب مسجدسليمان افزارمندان و كارگران درخواست به كه ميرود اميدواري

هفتگل كارگران دارد ادامه اعتصاب هنوز رسيده اط�ع طبق نقطه ايندو در ـ بندرمعشور و آغاجاري در

آنـها تـقاضاهاي به يافت خواهد پايان آنان استمهال مدت كه ديگر روز ١٣ تا گر ا كه كردهاند اع�م نيز

در كـه كـردهانـد وعـده آنها نمايندگان به اعزامي هيأت ولي زد/ خواهند اعتصاب به دست نشود رسيدگي

تا را آنان نظريات و نمود خواهند رسيدگي آنان تقاضاهاي به آورد خواهند عمل به هفتگل از كه بازديدي

كرد/ خواهند تأمين باشد مقدور كه جائي



ملي دولت سياهه ٣٨

٧٤٩å شماره ,١٣٣å.١.٢١ چهارشنبه

مكي سيدحسين حاج
عتبات به اسفند نهم و بيست روز كه ملي جبهه دبير و ملي شوراي مجلس نماينده مكي, حسين آقاي

ديروز و نمود بازديد نيز لبنان و سوريه كشورهاي از مقدسه, اعتاب زيارت از پس بودند, شده مشرف عاليات

گشتند/ باز تهران به بعدازظهر

٧٤٩å شماره ,١٣٣å.١.٢١ چهارشنبه

برابرشهرداري در اجتماع
توبوسهاي ا نرخ به كه اعتراضي واسطه به كبرآباد ا و سلسبيل و خيابانهاينواب اهالي از عدهاي امروز

كميسيون شد قرار و آوردند عمل به م�قات شهردار با و نموده اجتماع شهرداري برابر در دارند پانزده خط

نمايد/ رسيدگي توبوسها صاحبانا اظهارات همچنين اهالي, شكايات به نرخ تعيين

آخر تا سپه ميدان از نرخ است شده اسفالت سلسبيل و باغشاه پشت خيابان كه كنون ا دارند تقاضا اهالي

يابد/ تخفيف نيم و ريال يك به ريال ٢ از سلسبيل

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

تهران دانشگاه دانشجويان تظاهرات
در تي تظاهرا اعتصابيونجنوب با همدردي عنوان به تهران دانشگاه دانشجويان از عدهاي طرف از امروز

شركت اعتصابي كارگران با همدردي ابراز بر مبني قطعنامهاي تظاهرات اين پايان در و آمد عمل به دانشگاه

شد/ صادر نفت

و بود داير ك�سهائي قبل روزهاي مانند <امروز ميدهند اط�ع رسما تهران دانشگاه از كه طوري به

ميدادند/> ادامه خود كار به معمول مطابق چنان هم ك�سها و آزمايشگاهها

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

دارد] ادامه كماكان [اعتصاب
است منفجرهسرقتشده مواد تن ١å

و كـارگران از عـدهاي كان كما و نداده روي تغييري آبادان عمومي وضع در كه شد حاصل اط�ع امروز

مينمايند/ خودداري كار به شروع از كارآموزان

مسجدسليمان از منفجره تنمواد ده قريب كه بود كرده تصريح خود امروز گزارش در اداره اعزامي خبرنگار

نيست/ معلوم عمل اين از هدفشان و سارقين هنوز ولي است شده برده سرقت به

دولتي مقامات كرد/ خواهد سركشي فوق در نامبرده نقاط به زودي به تهران از اعزامي هيأت اط�ع قرار به

به رو نقاط ساير آبادانو اوضاع ميرود اميد كردند اظهار و خوشبينينموده ابراز اوضاعجنوب به نسبت امروز

ميدارد/ ارسال تهران در دولتي مقامات براي را خود گزارش روزانه اعزامي هيأت گذارد/ آرامش



٣٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

بيكاران از نفري ١٥å عده يك
رفتهاند تهران در سفارتشوروي به

قسمتهاي از بيكار افراد و عملجات از مركب نفري پنجاه و صد عده يك امروز صبح ١å ساعت مقارن

عده اين رفتن علت ميشوند/ سفارت باغ وارد مستقيما و كرده حركت سفارتشوروي سمت به تهران مركزي

آنجا به بيكاري از شكايت و كار تجسس براي عده اين كه ميشود گفته نيست مشخص هيچ سفارت به

مقام در سفارتشوروي اولياي رفت چاپ زير روزنامه صفحات كه امروز عصر تا چرا نيست وليمعلوم رفتهاند

از پس يافتيم اط�ع كه طوري به برنيامدهاند/ شوروي سفارت عمارت از آنها كردن خارج و ساختن متفرق

اولياي با كره مذا صدد در و تلقينموده استحباب با را يافتندموضوع اط�ع جريان اين از دولت مقامات آنكه

امور وزارت معاون نخعي قدس آقاي برآمدهاند/ آنها نگاهداشتن و پذيرفتن دليل پرسش و شوروي سفارت

اقدام مزبور عده خروج به نسبت تا گرفت تماس سفارتشوروي اولياي با امروز بعدازظهر ساعت سه خارجه

نسبت است شده داده وعده و تعجبنموده اظهار پيشآمدمزبور از نيز سفارت اولياي چون عملآورد/ به Pزم

حسـن بـا تأسفآور واقعه اين اميدواريم ما نمايند اقدام فرصت نزديكترين در سفارت از آنها خروج به

پذيرد/ خاتمه خوشي و خوبي به سفارتشوروي امور اولياي معاضدت و دارد وجود كشور دو بين كه رابطهاي

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

روزنامهنگار دو آزادي
آزاد آهـنين مشت روزنـامه مدير مرندي فقيه حسين و شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقايان

شدند/

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

ملي مجلسشوراي
مصدق آقايدكتر نطق

كه اينست آن و بدهم توجهيخواستم يك بكنم عرايضم به شروع اينكه از قبل گفت, مصدق دكتر آقاي

بـه را خـود پـيشنهادات روز يازده ظرف در نمايندگان آقايان كه نمود تصويب البته ملي شوراي مجلس

تصميم تأخير از دولت ضرر ليره هزار صدها حسابروزي كمترين به وليچون بدهند نفت حاضر كميسيون

دوشـنبه روز در تـا بـدهند يكشـنبه روز تا را خود پيشنهادات آقايان كه ميكنم استدعا است كميسيون

و تقديمشود ملي مجلسشوراي به زودتر هرچه نفت نظرياتكميسيون و شده كره مذا مطرحو پيشنهادات

بـعد و است� �صـحيح نشـود/ متضرر خيلي كرده تعيين ملي شوراي مجلس كه مدتي اين از ملت و دولت

تجاوز قدري البته آئيننامه مدت از بنده عرايض كه كنم عرض Pزمست است ٩å ماده بهموجب كه عرايضم



ملي دولت سياهه ٤٠

علت است/ آمده مطلب همين ادامه در تقيزاده> باب <در مبحث در نقطهچين, صورت به كه مصدق دكتر جناب نطق ادامه /١
است/ كرده اظهار مصدق دكتر جناب كه است نكاتي نمودن روشن تفكيك,

ميكنم///7١8 شروع بنابراين بفرمائيد� �عدهاي: كنم/ شروع تا ميفرمائيد اجازه گر ا كرد خواهد

ضرري چه دارم دوستي است سال سي ع�ء آقاي جناب با كردهام اظهار من اينكه از ديد بايد كنون ا

نميكنم حاصل ندامت صراحتخود اين از و دوستم است سال سي ايشان با من است/ شده مملكت متوجه

را آن شدهاند وارد كه كاري هر در و دموكراتمنش و متواضع خيرخواه, فعال, هستند مردي ايشان كه چون

و صميمي هستند مردي ايشان نكردهاند/ قبول مقام تحصيل و معاش امرار براي را كار و نموده تلقي جدي

آن تقيزاده آقاي نظامي حكومت قراري بر در كه نميكردند اقرار هرگز داشتند سوءنظري اندك گر ا راستگو

كـه مـيكنم اظهار هم باز دادند/ فوقالعاده اهميت تقيزاده آقاي نظريات به ايشان و كردهاند اظهار طور

مخالف يكحزب در كدام هر پسر و پدر يك است ممكن كه چون نداردو سياسي امور با ارتباطي من دوستي

خوب كار با اقليت نمايندگان نمايند/ حفظ را خود فرزندي و پدري ع�يق خانه در ولي كنند قبول عضويت

تشكر رزمآرا از ايران شورويو با تجارتي قرارداد موقع در كه چنان هم ميكنند تمجيد آن از و موافقند دولت

و نـبوده دولت مـوجده عـلت من اينكه از مينمايند/ مخالفت آن با و تنقيد هم دولتي هر بد از و كردهاند

و كنم عملي بيگناه مردم از زيادي عده استخ�ص براي را عزيزم همكاران و ملي جبهه نظريات توانستهام

ماه دو براي كه نظامي حكومت كنمخوشوقتم/ خ�ص آزاديست دشمن كه نظامي حكومت دست از را آنها

بيتالمـال از ميخواهند كه آنهائي تا شود قرار بر هميشه و تمديد سازي زمينه با بود ممكن شده اع�ن

نمايند/ زنداني و دستگير نظامي حكومت وسيله به را خود مخالفين كنند سوءاستفاده مسلمين

اين در سابق وزراي از كه نخستوزير آقاي به اقليت نظريات اب�غ و رفت بين از دولت اين توجهات با

كرد/// نگاه چشم يك به را وزراء آن تمام نبايد كه است بديهي رسيد/ مطلوبه نتيجه به نشوند وارد دولت

ايـن در نـفت شـركت سـاله پنجاه دخالت آيا بدهم دولت تشكيل اينجانب ميگويند بعضيها اينكه

شدني كار اين گر ا كند/ پيدا كار در موفقيتي و دهند تشكيل دولتي امثالهم و من كه داد خواهد اجازه مملكت

ولي كـنند اغـفال را مـردم و مـن كه اينست براي فقط بيانات اين پس ميشد اخير سال چند اين در بود

شـر از را ما باز كه دارم مسئلت متعال خداوند از و نشدهايم اغفال هيچوقت من و ايران ملت خوشبختانه

كند/ حفظ شياطين

٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه

تقيزاده] باب [در مجلسشورايملي
كس هيچ كه بود حقايقي آن از قسمتي شد مجلس قبل جلسه در كه بياناتي مصدق: دكتر آقاي نطق

در كه ميدهم توضيح شده اظهار ع�ء آقاي جناب دخالت به راجع كه قسمتي در و كند انكار را آنها نميتواند

ايران ملت حقوق از نتوانستند ايشان گر ا يقيندارم من ولي دخالتنمودهاند ايشان ١٩٣٣ قرارداد كار مقدمات

با هميشه ملت كه قراردادي همان دارسي قرارداد اجراي عدم از ملت نميدانستند كه اينبوده علت كنند دفاع



٤١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

است/ شده متضرر چقدر بوده مخالف آن

كار استو منطق عقلو خ�ف بر كند اظهار دقيق نظريات مطالعه بدون كس هر دارند انتظار كه كساني

كافيه اط�عات مطالعاتدقيقو بدون كه ندارد را اين كسص�حيت هيچ كه كاريست معادنجنوب استخراج

بكند/ اظهاري كوچكترين بتواند

كنند قبول را دولت كافيمأموريت مطالعه بدون شدند حاضر چرا نمود را ايراد ع�ء آقاي به ميتوان البته

كند/ تخلف دولت از نميتوانست بود كار متصدي ديكتاتوري دورة در كس هر كه ميدانند همه ولي

تقيزاده آقاي گفته گرفتهاند عهده به را قرارداد الغاي از دفاع چرا كه باشد وارد ايشان به ايراد چنانچه

نكردهاند/ عمل خود وظيفه به ولي بودند مطلع Uكام حقايق از ايشان چون است تصور حد مافوق

هفته يك ظرف در گر ا شده متذكر و نوشته ايران دولت به يادداشتي انگليس دولت امتياز الغاي از بعد

وليچون مطرحميشود Pهه بينالمللي ديوانداوري در نكندموضوع استرداد الغاء درخصوص را مراسلهخود

دولت و كنند رجوع آن به طرفين كه بود اخت�فاتي شامل ديوان آن ص�حيت اساسنامه ٣٦ مادة استناد به

كند/ تخاذ ا تصميمي و شود وارد اخت�ف حل در نميتوانست داوري ديوان بود نكرده مراجعه كه ايران

روي جامعه اعضاي بين اخت�في وقت هر كه ملل جامعه اساسنامه ١٥ ماده استناد به انگليس دولت لذا

كرد/ مراجعه ملل جامعه و كند دخالت بايد جامعه شوراي شود روابط قطع به منجر كه برسد حدي به و دهد

هم بينالمللي امور از و داشت عهده به قانونا و مستقيما را كار كهمسئوليت ماليه وزير تقيزاده آقاي ولي

كه اخت�في مللدر جامعه كه نكرد اعتراض و مخالفتننمود نفت كمپاني با سازش واسطه به بود كامUمطلع

كند/ دخالت نميتواند باشد نفت شركت آن طرف يك

آقاي جناب و داور مرحوم و انگليسموافقتنمود نظرياتدولت با جهات از جهتي هر به هم سلطانوقت

كرد/ ملل جامعه مأمور قرارداد اين الغاي از دفاع براي نداشت كار نقشه از سابقهاي كه را ع�ء حسين

تنظيم ماده ٤ كنم معرفي معامله دPل را او ميخواهم كه ملل جامعه در كي چكاسلوا نماينده بنش آقاي

مسكـوت شـورا در ١٩٣٣ مه ماه جلسه تا را موضوع كه نمودند موافقت <طرفين بود: آن اول ماده كه نمود

كرد/ فراهم را تمديد كار مقدمات ترتيب اين به و نمايند/> موافقت تمديد در لزوم صورت در و بگذارند

گفتهاند: و كرده ايراد پانزده مجلس در كه نطقي در تقيزاده آقاي جناب اينكه و

بوده اشتباهي يا كار اين در قصوري گر ا و نبودند هم ديگران و نبودم مدت تمديد به راضي شخصا <من

به راضي هم خود او برگردد نتوانست و كرد اشتباه بدبختانه كه فاعلبوده تقصير بلكه نبوده فعل آلت تقصير

عجب گفت وحشت و تحاشي به آنها روبروي حضرات طرف از مطلب اين اظهار بدو در و نبود مدت تمديد

كرديم لعنت كه كار اين براي گذشتگان بر سال سي ما كه ميخواهيد نيست شدني هيچوجه به كه كار اين

محض خ�ف شد/> تسليم اصرار مقابل در عاقبت ولي بشويم آيندگان و مردم لعن مورد ديگر سال پنجاه

بر تمديد از قبل سال چند هم و شود تمديد نفت شركت امتياز بود شده قرار ملل جامعه در هم چون است

بـراي كـه بـودهانـد مطلع تمديد به راجع كمپاني نظر از نمودهاند تيمورتاش مرحوم با كه تباتي مكا طبق



ملي دولت سياهه ٤٢

ميشود: قرائت عينا تبات مكا اين ايران ملت استحضار

١٣å٨ ماه آذر ١٩

ترديد قدري آنكه صميمي ارادت مراتب تجديد و خالصانه س�م تقديم از پس معظم و محترم دوست

پهلوي دربار جليله وزارت به يعني رسمي طور به كنم عرض ميخواهم ذيل در كه را مطالبي اينكه در داشتم

كه شدم مصمم جهاتي به تأمل از پس ولي حضرتعالي خود به غيررسمي و خصوصي طور به يا كنم عرض

حسابهاي و آن شرايط و آن تمديد و نفت امتياز به راجع كرات مذا باب در مخصوصا كنم اختيار را دوم شق

طور به آنچه جز نرسيد مخلص دست به اط�ع هم كلمه يك آنها از كدام هر منظور و طرفين دPيل و نفت

و ميفرستاد سفارت به فيض عيسيخان ميرزا آقا كه تلگرافاتي از يا ميشد شنيده حرفي كسي از تصادف

ميشد/ استنباط قياس و حدس طور به چيزي آنها مندرجات قرائن از و ميآيد رمز با آنها جواب

تصديق البته و نديدم امروز تا شد منعقد امتياز تمديد براي بود نظر در كه را قراردادي پروژه حتيصورت

آن دولتدر كهخود چيزي باب در رفتهو فيض آقاي پيش مخلص كهخود همنبوده مقتضي كه خواهيدفرمود

امر سابقه از مرا نفرمودهاند حكم هم دادهاند قرار كار آن واسطه را او كه كسي به و نداده اينجانباط�ع به باب

بدارد/ مستحضر Uكام و مرتبا كار جريان و

معرفي ايران دولت به را او آنها گويا دارد گلبانگيان با ارتباطي تك> كلين <ما كه كنم عرض بايد ضمنا

سفارت مالي افتخاري تاشه ا را لندنخود در كه پاريس گلبانگيان پسر يعني گلبانگيان ايناواخر در كردهاندو

را تك كلين ما هم يكروز زده حرف امتياز تمديد مسئله در ايران> <انگليسو نفت كمپاني ميداندمنظورات

كه شرايط همان به كمپاني پيشرفتمنظور تكدر كلين ما و آورد من پيش باب اين در بياندPيلخود براي

طور به چنان و دارد حاليه عايدات از بيشتر عايداتي كمپاني پيشنهاد كه كند ثابت من به ميخواستند

جـديد تـقاضاي هـيچ بدون و سابق امتياز همان با كمپاني آنكه مثل ميكرد بيان را مطلب اين سادگي

دولت از كمپاني آنچه با را منافع اضافه تناسب و نميكنيم قبول ما و بدهد منفعت بيشتر ما به ميخواهد

نميداشت/ منظور ميخواهد عوض در ايران

در كه نفت در ع�قمندان تمام طرف از كه مشتركه مساعي واسطه كه شده واضح Pحا كه صورتي در

را نفت منافع كسي هر ميآيد عمل به محصول [ناخوانا] و دنيا تمام در نفت فروش در رقابت داشتن موقوف

لهذا است ربوده را سبقت گوي بفروشد گرانتر و دربياورد كمتر بتواند و باشد داشته دست در درازتري مدت به

او بهمنظور نسبت باب اين در ما قيمتموافقت و مدتدارد تمديد به زيادي ع�قهمندي نفتجنوب كمپاني

ندهيم دست از ارزاني قيمت به داريم حق باشدو تقاضا و عرضه اقتصادي طبيعي قانون تابع بالطبع بايد هم

قوام استحكامو قدرتو و شود نزديكتر امتياز اجل چه هر و ميكند كار ما براي زمان ميدانيم هم ما كه زيرا

ميشود/ حاصل بهتر ما منظور گيرد تزايد دولت و مملكت داخلي

صميمي ارادت تب/ مرا تكرار جز ندارم عرضي زياده

تقيزاده حسن



٤٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

نفت كار از كمپاني دست كه نبود اين مقصود قرارداد الغاي از كه ميدانستند تقيزادهخوب آقاي بنابراين و

به ع�ء آقاي جناب هم امروز حتي كه نميكنم تصور من و شود تمديد قرارداد كه بود اين بلكه شود كوتاه

باشند/ مستحضر مطلب كنه از است Pزم كه طوري

در كه داد كسيميتوان به را نسبت اين كه استچون انصاف از ايشاندور به خيانت جرم نسبت بنابراين

و باشد شده هم جرم مرتكب و باشد intention coupableداراي جزائيون اصط�ح به و فاسد جرم ارتكاب

با ميدهند/ زياد اهميت تقيزاده آقاي نظريات به كه است اين شمرد ايشان براي ميتوان كه را نقصي تنها

مثل كه صورتي در فرمودند شدم كره مذا داخل ايشان با نظامي حكومت الغاي خصوص در من وقتي اينكه

مملكت مصالح برخ�ف نظامي حكومت كه داريد عقيده چطور شما باشد آنموافقتنموده با كسي تقيزاده

اميدوارم و نزدند حرفي و شدند نمودندمبهوت استماع تقيزاده هويت به نسبت را من اظهارات وقتي استو

باشد/ شده واقع مؤثر ايشان در كه

مرحوم اخ�ق به نسبت داشت قرابت اينجانب با كه تبريز مجتهد جواد ميرزا حاج مرحوم كه است معروف

است بدتر يزيد از كند انتخاب پيشكاريخود به را شمر وليعهد گر ا گفته اينطور بعد� شاه �مظفرالدين وليعهد

است/ پيغمبر حكم نموده انتخاب پيشكاري به را سلمان گر ا و

كوچكترين كه بود نخواهد قادر دهد قرار خود مشاور را تقيزاده آقاي جناب گر ا كه ميكنم عرض حال

را نيكخود نام كند مشورت خدمتگزار و خيرخواه اشخاص با گر ا ولي بكند بدبخت مملكت اين به خدمتي

نفت ميسيون به اينجانب رزمآرا زمامداري زمان در كه نبود بيجهت ميكنند/ ثبت ايران تاريخ صفحات در

چون شود انتخاب مجلسين نمايندگان از كميسيوني كمپاني با دولت حساب تسويه براي كه كردم پيشنهاد

با سازش كند مشورت تقيزاده آقاي با كرده نا خداي كه بيايد كار روي دولتي گر ا ميكردم پيشبيني كه

است/ ميسر و سهل دولت رئيس نفر يك با كمپاني

عمومي جلسه اين در كه چون داشتهام شخصي نظر يك من كه كرد نخواهند تصور پيشنهاد اين از البته

عضويت به مرا ملي شوراي مجلس گر ا ميكنم عرض دارند حضور عزيزم هموطنان و محترم نمايندگان كه

كنم/ قبول را آن نميتوانم مزاج ضعف و خستگي واسطه به كند انتخاب كميسيون

٧٤٩٢ شماره ,١٣٣å.١.٢٤ شنبه

مصدق آقايدكتر بيانات به تقيزاده آقاي پاسخ
مصدق دكتر بياناتآقاي به راجع كلمهايچند

ملي مجلسشوراي فروردينماه ٢٢ پنجشنبه جلسه در

اين به مصدق دكتر آقاي قبل جلسه اظهارات جواب در را زير پاسخ سنا مجلس رئيس تقيزاده آقاي

ميگردد: درج زير در عينا كه فرستادهاند روزنامه

به نسب انتقاداتي متضمن اين به بياناتي گاهي به گاهي از طرف اين به چندي از مصدق دكتر آقاي

و فهم اعتقاد به بوده حقايق از انحراف و كامل اشتباه بر مبني آنها اساس چون كه ميكنند و كرده اينجانب



ملي دولت سياهه ٤٤

به محتاج رعايتادب افراطدر هم قدري و قديم رعايتدوستي به هم حدي تا مليو وجدان و عامه قضاوت

غـرض ظـن من كه بوده بياساس افسانه يك تكرار همان اظهارات آن همه كه خصوصا نديدهام جواب

ميكردم/ ايشان اشتباه بر حمل هميشه و نكرده آنها در عمدي

از وقت هيچ نبايد باشد داشته هم سني و تجربه كه خصوصا مملكت عمومي سياست در وارد شخص

عدالت انصافو از و شده خارج ميكند اظهار مسئوليتي با مقام در كه مطالبي دقيق سنجيدن تحقيقو جادة

معايبي بزرگترين از يكي كه باشد تهمتي متضمن اظهارات آن كه درمواردي خاص بكند انحراف حقانيت و

زبان ورد را عنواناتي شمسي هجري ١٣١٢ سنة در نفت جديد امتيازنامه عقد درباره مصدق آقايدكتر است/

و بيگناه اشخاص بر تهمت كبيره گناه مرتكب اظهارات آن با ندارد مطابقت حقيقت با ابدا چون كه كردهاند

ميشوند/ بوده تقوي م�زم عمر همه در كه شخصي مخصوصا

راجع ميكنند اضافه آن بر بيشتري تفسيرات اظهارات آن پيروي به كه كساني و ايشان اظهارات همه

استو بوده ايران مصالح خ�ف بر فقره اين و بوده امتياز مدت تمديد متمم نفت جديد امتياز كه است اين به

لب و متن اين بودهام/ من قرارداد امضاءكننده و يافته ماليهوقوع وزارت به اينجانب تصدي زمان در كار اين

بدون و راستي و صداقت نهايت با اينجانب آنكه جز ندارم بحثي ايشان با باب اين در و است مطلب اصلي

از جزئي كتمان و پردهپوشي بدون زياد و بيكم را امر اين حقيقي داستان و ماوقع عين حقيقت خ�ف كلمه

همان امتياز آن عمدة عيب كه دادهام توضيح و كردهام بيان ملي شوراي مجلس در علنا امر جزئيات و كليات

مساعي نشستو شركت نمايندگان با كرات مذا آن در كه هيأتي اعضاي ساير نه منو نه و مدتبوده تمديد

از تحاشي نهايت در و نبوده امر آن به راضي ميبردند كار به ايران براي بيشتري استيفايحقوق براي Pزمه

داشتيم/ آن

امتياز الغاي مدعاي پيشرفت عدم انديشة به ظاهرا زمان آن در مطلقه قدرت مصدر آنكه از پس ولي

و نبوده امتناع مقاومتو ياراي متصديانصوريامور از را كسي شد امتياز بهقبول مصمم ملل جامعه سابقدر

بودند/ غيرهمك�مسلوباPختيار و ملي شوراي مجلس اعضا و وزراء و كره مذا ديگر مأمورين و امضاءكننده

آنان ولي باشند قاصر زمان آن وضع تصور از ممكنست جديد عهد جوانان فقط و است حقيقت عين اين

ندارند/ مطلب اين در شك ذرهاي قلبا زيستهاند عصر آن در كه

موضوع امتيازنامه كرات مذا در كه گفتم نيز و كردم اظهار مجلس در عينا من شد بيان كه حقيقت اين

از كه نفت شركت رئيس آخر روز ولي بود محال آن در موافقت ميشد كر ذ گر ا و نبوده ميان در مدت تمديد

مرخصيخواستو حركتو اجازه رفتو شاه پيش شد ايرانيمأيوس كنندگان كره مذا با مواد ساير موافقتدر

كند/ دنبال را دعوي و برگردد ژنو به كه بود آن قصدش

شـركت رئيس آنجا در و داد ترتيب مجددي جلسه خود حضور در و شد او حركت مانع رضاشاه مرحوم

عاقبت حركتميخواستو اجازه باز نميشد وچونقبول ورزيد اصرار و كشيده ميان به هم را تمديد موضوع

كرد/ عمل انجام و موافقت و تصميم مرحوم شاه جلسه آن از پس



٤٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

تمديد گر ا كه گفتهاند� نيز مصدق دكتر آقاي كه �چنان ميكنند اظهار بعضي كه ميشود ديده مكرر Pحا

استماع مدتو تمديد به كمپاني ميل از آن از قبل سال چند اينجانب پسچطور آمد ميان به امر آخر مدتدر

كردهام/ كر ذ دربار وزير مرحوم به خودم مراسله در ديگران و فيض مرحوم از آن

من آن آخر روزهاي و تهران در امتياز كره مذا موقع تا گفتهام من مگر است مغلطه واقع در ايراد گونه اين

من حرف دارند/ ميلي چنان حضرات كه بود نخورده هم من گوش به و بودم نشنيده را تمديد كلمة وقت هيچ

نيتي چنين يك هم آن از قبل سالها حضرات Uاص شايد آنو از قبل سال چهار نه بود كره مذا بهموقع راجع

نيست/ ديگري تكذيب تضمين يكي و ندارد هم با منافاتي نوع هيچ اظهار دو اين و داشتهاند

خوانده را آن متن و كرده كر ذ خود نطق در مصدق دكتر آقاي تيمورتاش مرحوم به مرا مراسله خوشبختانه

حسابهاي آنو شرايط و آن تمديد نفتو راجع كرات مذا باب در كه<مخصوصا شده كر ذ آن در صريحا كه

طور به آنچه جز نرسيد مخلص دست به اط�ع هم كلمه يك آنها از كدام هر منظور و طرفين دPيل و نفت

و ميفرستد سفارت به كردن رمز براي فيض آقاي كه تلگرافاتي از يا ميشد شنيده حرفي كسي از تصادف

ميشد/> استنباط قياس و حدس طور به چيزي آنها مندرجات قرائن از و ميآيد رمز با آنها جواب

احتمالي ميل جز چيزي ميشد شنيده آن و اين از افواها گاهي كه هم متفرقه صحبتهاي آن همه از

نميشد/ استنباط سال چند براي مدت تمديد به حضرات

مقرر بنش دكتر راپرت در و ملل جامعه در امتياز مدت تمديد اينكهموضوع بر مصدق دكتر آقاي ادعاي

است/ كامل بياط�عي بر مبني و عظيم اشتباه و بود شده

جامعه توصية بنابر كه شده داده توافقي از خبر فقط باشد� صحيح ايشان اقتباس عين گر �ا راپرت آن در

گفته و بود آمده عمل به طرفين بين مه ماه جلسه تا آنموضوع در بحث براي جامعه جلسه تأخير براي ملل

مه ماه از بعد جلسه به بحثموضوع يعني بكنند نيزموافقت مهلت اين تمديد براي شد ديده گرPزم ا كه شده

تمديد قرارداد الغاي از مقصود ميدانستم اينجانب اينكه بر مبني مصدق دكتر آقاي اظهار همچنين بماند/

چون و بودم نكرده هم استشمام وقت هيچ را منظور چنين من و خطاست و وهم بر مبني Uكام بود آن مدت

به خود سهم به من و باشد مستوجب را الهي كيفر كه قسمي بخورند قسم دارند يقين گر ا كار اين به قطعا

حاضرم/ مباهله

Uقب كار اين از من Uاص كه ميدارند ابراز تي تصورا وهم در افراط عالم در مصدق دكتر آقاي اينكه اما

جامعه دخالت به من و بود من با كار آن مسئوليت ميگويند و داشتهام دخالتي امتياز تجديد در و بودم واقف

تمام كه بگويم بايد فقط شدم ژنو به ايران نمايندگان رفتن باعث و مخالفتننموده اعتراضو امر اين مللدر

و نـجيب و شـريف شـاهدي امـر اين در Uفع خوشبختانه چه گر ا و نيست/ بيش موهوماتي تصورات اين

اين در اينكه براي من لكن بدهد توفيقش خدا كه است دومان هر مشترك دوست كه داريم زنده راستگوي

زيرا را خدا �فقط ميطلبم شهادت به فقط را خدا تنها نكشم ميان به را صديق و منزه دوست يك پاي غوغا

بازارشرواج كه توهينآميز ايننوعحم�ت مقابل شايددر باشند هم حقيقت به ديگريواقف زنده گرشهود ا



ملي دولت سياهه ٤٦

/yأيما كه كنند� باز لب كه كرد نخواهند شهادت اداي جرات است

ادني مدت تمديد قصد نه و سابق امتياز الغاي بر تصميم امر سابقه از كه اينجانب ـ اص] و مطلقا و ابدا

استيفايحقوق سعيدر جز مطلقا جديد امتياز امر اين در دخالتي گونه هيچ و نداشتهام كلمه يك اط�عيولو

ديگر مأمورين هم و من هم منظور اين در و نداشته سابق امتياز مدت حفظ با خود مملكت براي بيشتري

بر مدت تمديد ماده شدن اضافه بهواسطه كه چنانخواست قضا عاقبت ولي نموديم بياندازه جهد كرات مذا

گرديد/ سند آن انجام باعث اضطرار و مجبوريت و شد هدر خيرخواهانه عظيم و ممتد زحمات آن نامه امتياز

<عين ميگويم و گفتم آنچه كه ميكنم باد سوگند محكمه شهود مثل من كه گفتم نيز مجلس در من

نيست/> متضمن را حقيقت از غير چيزي هيچ و است حقيقت تمام و است حقيقت

صورت آن به امر آن انجام و وقوع از ما خاطر م�ل فوقالعادة شدت موقع همان در كه كنم اضافه را اين

سال ٢٧ تا و بود نشده مقتضي هنوز كه �دارسي� اولي امتياز كه اينبود ميكرد خطور ما خاطر به كه تسليتي

ايران ملت سال ٢٧ اين در و ميشويم بهرهمند جديد امتياز مساعدتر شرايط از امتياز آن مدت بقيه ديگر

در ملل جامعه جلسه در منازعه, عواقب از ترس و خود جان از مردم بيم تحت كه را قيود اين و ميشود آزادتر

مدت انقضاي از پيش سال ده هنوز كه شد ديده Pحا و ميكند فسخ و پاره شده گنجانده جديد امتيازنامه

ميآيد/ عمل به قيود آن از آزادي به اقدام yبعونا دارسي امتياز

كه آن �با باشد صحيح گر ا كردهام نظامي حكومت از منهواخواهي كه ع�ء آقاي قول از ايشان روايت اما

قانون مطابق نظامي حكومت البتهمقصود باشم/> كرده ايشان به اظهاري چنين كه نميآيد خاطرم هيچ من

نمايند/ تصويب را آن مجلسين و بداند ضرور دولت كه نظامي حكومت يك معني به بود, اخير

تازه هم آن دادهاند مجلسين به آن شرايط با را آن قانون و نيست غيرجايز البته نظامي حكومت چنين

است/ بوده آن جواز و امكان بلكه نبوده هواخواهي

دخـالت يـا و امـور در مـن بـا عـ�ء آقـاي مشـاوره تـصور كه شود ع�وه است مناسب هم اين ضمنا

اثري و بياساس كلي به مصدق دكتر آقاي فوق تصورات ساير مثل نيز ايشان كارهاي در من ص�حانديشي

هيچنوع جديد حكومت امور در كه كرديم پيمان عهدو سنا مجلس در ما يافت/ نميتوان مشاوره چنين آثار از

اعضاي از يك هيچ ميدانم كه آنجا تا بلكه نشده عهد در نقضي اينجانب طرف از تنها نه و نكنيم مداخله

نكردهاند/ دخالتي چنين ما همكاران و سنا مجلس محترم

كلمه قبل چندي نيز مصدق دكتر خود كه است بياني تكرار درواقع كه بهفوق صادقانه اظهارات از بعد گر ا

تأويـ�ت حـتي و نـاروا حم�ت و مجادله اين دنباله بخواهند ايشان باز كردهاند اط�ق آن بر <صادقانه>

روش كه ميگذارم كمينوا حكمالحا با را گناهي چنان درباره حكم ميكنمو منسكوت بگيرند را تهمتآميز

شخص با غرضي و كينه نوع هيچ من بگويم بايد خاتمه در است/ بوده مجادله از اجتناب و سكوت هميشه

ادعا اين كه كنند باور همه كه دارم ميل و ندارم و نكرده پيدا ايشان اسفانگيز اشتباهات اين علت به ايشان

تقيزاده سيدحسن است/ محض صدق نيز



٤٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

بنش دكتر راپرت فرمول در مندرجه شرايط متن و عبارت عين مزيدالتوضيح كه رسيد نظر به بعدالتحرير

مخبر تلگراف روي از نموده تقديم ملل جامعه شوراي به مسيحي ١٩٣٣ فوريه ماه سوم جمعه روز در كه را

ميشود: نقل Uذي �١å٥ صفحه قرن> ربع يك در <اص�حات كتابچه �از اط�عات روزنامه مخصوص

مه ماه در كه شورا آينده جلسه تا است شده مراجعه شورا به كه مسائلي كليه كه ميكنند <طرفينموافقت

را مه ماه در مذكور موعد يكديگر موافقت با كه داشت خواهند حق ضمن در و دارند معلق ميشود منعقد

دهند/> تمديد

٧٤٩٢ شماره ,١٣٣å.١.٢٤ شنبه

سفارتشوروي از بيكاران شدن متفرق
شش سـاعت در بـيكاران و عـملجات از مـركب شـوروي سفارت در پنجشنبه روز نفري ١٥å اجتماع

شدند/ متفرق و يافته خاتمه روز همان بعدازظهر

دولت طرف از و يافت جريان دوستانه محيط در شوروي سفارت اولياي با كرات مذا پنجشنبه بعدازظهر

خروج در بايد و نيست قانوني موازين موافق شوروي سفارت باغ به بيكاران دسته اين ورود كه شدند متذكر

داخليكشور قوانين و مقررات مراعات به نسبت را خودشان موافقت سفارتخانه اولياي و بشود اقدام فورا آنها

داشتند/ اع�م و اظهار

سـفارت بـاغ داخـل شهرباني مأمورين از عده يك دولت دستور طبق بعدازظهر پنج ساعت نتيجه در

شهرباني تشويقمأمورين روي تدريج به آنها دسته دسته نمودندو خارج به رادعوت عملجات و شده شوروي

باغ بزرگ در و نبود سفارتشوروي باغ در كسي ديگر بعدازظهر شش ساعت در كه طوري به گرديدند خارج

وقايعي حدوث از جلوگيري براي نيز احتياطي نظامي اقدامات رشته يك پنجشنبه عصر شد/ بسته سفارت

در تحريكي قوي احتمال كه بودند رفته سفارتشوروي به كه عملجاتي عده بر افزايش يا و اقدام اين نظير

آمد/ عمل به است داشته وجود آنها بين

در كه بيكار عملجات زياد عده يك كه است بوده قرار اين از سفارتشوروي به عملجات اين رفتن موضوع

همه به آمده تهران به اخير هفتههاي اين در بودند آمده آذربايجان از آنها بيشتر و بودهاند نفر ٢٥åå حدود

١٩å١ كار وزارت اقدامات نتيجه در كه ميخواستهاند كار و مراجعه كار وزارت به منجمله ميكردند مراجعه جا

سـاوه, راهسـازي آذربايجان, راههاي تهران, شوسه راه اداره در كردن كار براي تدريج به را عده اين از نفر

به را آنها از عدهاي وسايل بودن فراهم با و تقسيم تهران آب كشي لوله ميانه, و آذربايجان خط راهسازي

ميدارند/ اعزام خود محلهاي

بوده قرار پنجشنبه روز همان آنها از دسته يك كه بوده كار تهيه مشغول هم مانده باقي نفر ٦åå براي

نفري ١٥å يكدسته ميشود آنها بين كه تحريكاتي اثر بر كه شوند اعزام آذربايجان به راهآهن قطار با است

خوشبختانه كه شوند ملحق آنها تحريكات اثر استدر ممكنبوده هم بقيه و ميروند سفارتشوروي به آنها

پذيرفت/ خاتمه غائله



ملي دولت سياهه ٤٨

٧٤٩٢ شماره ,١٣٣å.١.٢٤ شنبه

انگليسي م"ح نفر دو آبادان در پنجشنبه روز
رسيده قتل به ششايراني و مهندسايتاليائي يكنفر و

شدند شدتمجروح به وششانگليسي
شدند مجروح نفر يازده و يكزن نيز بندرمعشور در

داشتهاند ارسال خوزستان از خبرنگاراناداره كه گزارشي جامعترين و كاملترين

نيروهايجنوبمنصوب فرمانداريكل به شاهبختي سپهبد
شد واردآبادان دولت فوقالعاده نماينده عنوان با و

شهرهاي از اداره نمايندگان از كه گزارشهائي تلگرافاتو و حاصله اخبار متأسفانه ـ بندرمعشور حوادث

آبادان و بندرمعشور در كارگران اعتصاب شدت بر اخير روز دو در كه است كي حا رسيده خوزستان مختلف

اعتصاب چگونگي از قبلي گزارشهاي طي در عزيز خوانندگان است/ گرديده منجر حوادثي به و شده افزوده

مطالعه مشروح بهطور خوزستان مختلف نقاط در را اعتصاب علت و كرده حاصل خوزستاناط�ع در كارگران

نمودند/

بـه دست پـيش روز پنج و بيست از آنها معاش مدد شدن قطع اثر در بندرمعشور و آغاجاري كارگران

شروع نپردازد را آنان شده قطع معاش ممد نفت شركت تا كه داشتند اع�م بيانيهها انتشار با و زدند اعتصاب

و يافت افزايش بندرمعشور اعتصابكنندگان تعداد بر گذشته چهارشنبه روز از آنكه تا كرد/ نخواهند كار به

عمل شدت بر گرديدند, محروم نيز روزانه دستمزد گرفتن از و نشد توجهي تقاضاهايشان به اينكه از كارگران

افزودند/ خود

چـنين بـندرمعشور اخير حوادث درباره فرستاده اهواز اداره نماينده كه تلگرافي در ـ تيراندازي و حمله

است: شده تصريح

از ديگـري دسته يافت افزايش بندرمعشور در كارگران اعتصاب شدت ماه فروردين ٢٢ پنجشنبه <روز

خوزستان ١å لشكر نماينده طرف از صبح ساعتده پيوستند اعتصابكنندگان به بودند كار سر بر كه كارگران

در اعزامـي هيأت ورود تا را كارگران آن طي در كه شد ريخته بندرمعشور در هواپيما وسيله به اع�ميهاي

بود/ نموده اعتصابدعوت رفع و آرامش به بندرمعشور

اثر ترتيب مذكور اع�ميه به ميرسيدند نظر به عصباني تشان پيشنهادا نشدن انجام از كارگران چون

آنان بين در كه زن نفر هزار دو از بيش روز همان صبح يازده ساعت ماندند/ باقي اعتصاب حال در و نداده

قـواي مـوقع ايـن در و شدند ملحق اعتصابكنندگان دستجات به ميشد مشاهده نيز بچه و مرد عدهاي

نفرمقتولو نتيجهدو در و جسته مبادرت تيراندازي به آنان كردن متفرق منظور به نظامي فرماندار انتظاميو

بسـتري نفت بيمارستان در نفر چهار و زخمبندي نفر هفت مجروحين تعداد از كه شدند زخمي نفر يازده

و شـدند تـقسيم كوچك دستجات به و متفرق اعتصابكننده كارگران مزبور تيراندازي دنبال در گرديدند/
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جـديد قـواي نيز لشكر طرف از و داد گزارش ١å لشكر به را مراتب ب�فاصله بندرمعشور نظامي فرماندار

گرديد/ اعزام محل به جنگي ارابههاي و تامينيه

روز تـيرانـدازي وقـايع از بعد بندرمعشور كارگران طرف از تلگراف اين ـ بندرمعشور كارگران تلگراف

است: رسيده اداره به پنجشنبه

خود قانوني حق دريافت براي كه دليري كارگران خون از را خوزستان زمين نفت, شركت عمال <باPخره

مـيتينگ مـحل بـه كارگران وقتي صبح پنجشنبه روز بندرمعشور در ساختند/ رنگين بودند, كرده اعتصاب

حال كه شدند زخمي عدهاي رسيدند قتل به يككودك زنو يك داشتند/ دريافت جانگداز تيرهاي ميرفتند

گرفت/ قرار هدفگلوله بود آمده مجروحين بردن براي كه نيز پرستار يك است/ وخيم آنان از نفر چند مزاجي

ميشود/> بيشتر نظامي حكومت فشار لحظه هر

بندرمعشور كارگران مانند نيز آغاجاري كارگران دارند اط�ع خوانندگان كه طوري به ـ آغاجاري اعتصاب

حال در كه است روز دو بيستو مدت كنون ا و كشيدند كار از دست معاشخود مدد قطع به اعتراض عنوان به

رعايت Uكام آنكه با كه آنست از كي حا رسيده آغاجاري كارگران طرف از ديروز كه تلگرافي هستند اعتصاب

چـنين خـود تلگرافات طي در آنان و گرفتهاند قرار نظامي حكومت تهديد مورد نمودهاند را آرامش و نظم

كارگران نمايندگان ساعت ده از متجاوز روز همان غروب تا ماه فروردين ٢١ چهارشنبه صبح <از نوشتهاند:

آغاجاريمشغول شهرباني رئيس و بخشدار نظاميو فرماندار بهبهانو تيپ فرمانده حضور با اعتصابكننده

را آنان سپس و داده قرار تهديد مورد را ما نمايندگان دولت, نمايندگان كرات مذا طي در ولي بودند كره مذا

تـرك بـه را كـارگران كـه كردهاند مجبور اسلحه به تهديد با را آنان و آورده ميتينگ محل به تحتالحفظ

دور نفر سه و نشكنند اعتصاب كارگران كه صورتي در نمود تصريح نظامي فرماندار و نمايند اعتصابدعوت

حق كه صورتي در را كارگران ميخواهند طريق اين به و ببندم مسلسل به را آنان دارم دستور شوند جمع هم

نمايند/> مشغول كار به نگرفتهاند را خود قانوني

و بـندرمعشور اخـير حوادث آنكه از قبل خوزستان اعتصابكننده كارگران ـ خطر آستانه در خوزستان

چنين تلگراف آن خ�صه شدهاند متذكر را آينده حوادث و كرده, مخابره اداره به تلگرافي گيرد آبادانصورت

نـمايندگان بـا بـار دو مدت اين در ميگذرد اهواز به مركز اعزامي هيأت ورود از روز ده مدت كنون ا است:

هيأت كردهاند كره مذا آبادان افزارمند كارآموزان نمايندگان با بار يك و آغاجاري و بندرمعشور اعتصابيون

كوچكترين كنون تا و كرده تكرار اعتصاب ترك بر مبني را خود اوليه نظر همواره كره مذا جريان در اعزامي

را بـندرمعشور نمايندگان كه رسانيده جائي به را كار حتي است برنداشته ستمديده كارگران نفع به قدمي

مرد/ خواهند گرسنگي از آنان خانواده و كارگران اعتصاب ادامه صورت در كه است كرده تهديد

در نمايد/ تسليم به وادار را آنان اعتصابيون نمودن خسته با ميخواهد كردن فردا و امروز با اعزامي هيأت

هزار چندين خواربار فروشگاه تعطيل با نفت شركت و ميگذرد اعتصاب شروع از روز ٢٥ اينكه با بندرمعشور

كارگران اراده و روحيه در فتوري و تزلزل گونه هيچ است, داده قرار گرسنگي معرض در را كودك و مرد و زن
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برادرانخود با همدردي عنوان به قبل روز ده از Pين پايپ كارگران نفر هزار يك نميشود/ مشاهده اعتصابي

آشپزهاي و سرايداران همچنين و آتشنشاني و ولفهاوس قسمتهاي كارگران زدهاند/ اعتصاب به دست

از پشتيباني به قبل روز دو از بودهاند مشغول كار به اعتصاب مديره هيأت دستور به كنون تا كه انگليسيها

زدهاند/ اعتصاب به دست خود رفقاي

بيسابقه نظم با را خود ميتينگهاي نظامي حكومت افزون روز تضييقات وجود با بندرمعشور كارگران

اعـتصابيون اعـتراضآمـيز ميتينگهاي ميگذرد/ روز ٢٢ نيز آغاجاري كارگران اعتصاب از نمودند/ برگزار

قوت روز به روز اعتصاب امواج نيز آبادان در ميشود, برگزار روزه همه آرامش و نظم كمال در نيز آغاجاري

ميكند پيدا وسيعتري دامنه آغاجاري و بندرمعشور كارگران به نسبت همدردي جنبش و ميگيرد بيشتري

ميگذرد/ روز ده جوان افزارمندان اعتصاب از

قسمت كارگران و فروردين ٢å از پاPيشگاه داخلي راهآهن كارگران و ماهلكوموتيورانان فروردين ١٩ از

در نـيز دانشآموز كارآموزان زدند/ اعتصاب به دست اعتصابيون ساير با همدردي عنوان به پلنت و موبيل

حكومت و خودداري آنان اعتصاب ايام حقوق پرداخت از شركت ولي بودند شده پيروز خود صبح اعتصاب

است/ نموده آنان سازمان مديره هيأت اعضاء از نفر سه دستگيري به وادار را نظامي

كـار از دست خـود نـمايندگان آزادي و اعـتصاب ايام حقوق گرفتن براي مجددا ٣å.١.٢١ روزهاي در

و كـرده نظامي محاصره را هاستل و تكنيكال محوطه ٣å.١.٢١ روز نظامي حكومت مأمورين كشيدهاند

و كارآموزان روز همان نمودند/ توقيف را آنان نمايندگان از ديگر نفر سه و زدند كتك را كارآموزان از عدهاي

مقابل در داشته دست در شعارهائي كه حالي در پلنت موبيل و راهآهن كارگران و ولكوموتيورانان افزارمندان

نفر سه شد مجبور نظامي فرمانداري زدند تظاهرات به دست خود نمايندگان آزادي براي نظامي فرمانداري

دانشجويان و است نظامي اشغال در چنان هم نفت فني عالي آموزشگاه كند/ آزاد را كارآموز نمايندگان از

به ٣å.١.٢٤ روز از نكنند تخليه را آموزشگاه محوطه ٣å.١.٢٣ غروب تا نظاميان چنانچه گرفتهاند تصميم

و بزنند اعتصاب به دست اعتصابيون ساير با همدردي نظاميانو رفتارخشونتآميز به نسبت اعتراض عنوان

ميگذرد خوزستان در كه بزرگي قبالحوادث در و گذاشته رويدست دست مجلسين دولتو چرا نيست معلوم

ماندهاند/> بياعتنا دارد كار و سر زحمتكش مردم نفر هزار ده زندگي با و

نماينده رسيده اداره به آبادان حادثه از قبل يكروز كه تلگراففوق دنبال در ـ آبادان در خونريزي و قتل

ميدهد: گزارش چنين را جريان نيز آبادان در اداره

كارگران از نفر هزار چند بر بالغ زيادي عده نيز آبادان در پنجشنبه روز كه رسيد اط�ع بعدازظهر ٥ ساعت

و دريائي نيروي و نمودهاند تظاهرات به شروع خيابانها در و زدهاند اعتصاب به دست آبادان نفت شركت

تيراندازي و خورد و زد به كار نتيجه در و گرديده دخالت به مجبور انتظامات حفظ نظر از نظامي فرمانداري

مجروح نيز تن چند و رسيده قتل به بوده آنان بين در انگليسي نفر سه كه عدهاي خورد و زد اثر در و ميكشد

ميگردد/ اعزام آبادان به جنگي ارابههاي و زرهپوش كمكي نيروي اهواز لشكر از ب�فاصله ميشوند/
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نيروي فرماندهي به شاهبختي تيمسار ب�فاصله اخير وقايع از پس ـ جنوب نيروي كل فرمانده اقدامات

شاهبختي سپهبد كه است كي حا اهواز از اداره خبرنگار تلفن نمودند/ حركت اهواز طرف به و جنوبمنصوب

تهران از اعزامي هيأت و استاندار آقاي با ب�فاصله و شدند اهواز وارد ماه فروردين ٢٣ روز صبح ده ساعت

نمودند/ تخاذ ا Pزم تدابير خوزستان در آرامش تأمين انتظاماتو حفظ درباره و داده تشكيل فوقالعاده جلسه

بيان طور اين را آبادان حادثه جريان داده آبادان از كه تلفني خبر در اداره نماينده ـ آبادان از تلفني خبر

ميكند:

تأثير تحت و بكشند اعتصاب از دست نبودند حاضر هيچوجه به آبادان اعتصابكننده كارآموزان <چون

پنجشنبه شب نصف از بعد ٥ ساعت كه گرفتند تصميم امور اولياي ميافزودند خود عمل شدت بر عواملي

آماده آنان دستگيري براي انتظامي نيروي كه هنگامي و سازند منتقل خرمشهر به را آنان سران از تن چند

شد/ شدتمجروح به كارآموزان از يكي نتيجه در و شد منجر خورد و زد به كار و پرداخته دفاع به كارآموزان شد

در پرداختند/ تظاهر به خيابانها در و كرد آغشته خون به را سفيد پرچم حادثه اين دنبال در كارآموزان

در را مـجروح جـوان ظهر نزديك از كارآموزان شد/ افزوده اوضاع شدت بر تدريج به نيز آنان روزي شبانه

سپس گستردندو آن روي بر را پرچمهايخونآلود و تزئيننموده گياه گلو با را آن روي و داده قرار آمبوPنس

پرداختند/ تظاهرات و سخنراني به آمبوPنس باPي از بودند روان شهر خيابانها در كه حالي در

در كه دستمزد حداقل كميسيون از ميشد بالغ نفر ٦åå به تعدادشان كه كارگران از عدهاي اثناء اين در

نـيروي و پيوستند كارآموزان اجتماع به ديدند را جريان اين چون ميآمدند بيرون بود تشكيل فرمانداري

تصريح اداره خبرنگار ولي پرداخت تيراندازي به و شد قهريه قوه به متوسل ديد سخت را كار چون انتظامي

نـيروي مـمتد تيراندازي و كارآموزان تظاهرات دنبال در مينمودند/ تيراندازي هوا طرف به آنان كه كرده

افزودند/ عمل شدت بر تظاهركنندگان و كرد پيدا غيرعادي شهرصورت و بسته را دكانها نيز اهالي انتظامي

تظاهر به و داشتند اجتماع كارگر عدهاي آبادان شهر در نيز ايران باشگاه مقابل در بعدازظهر ٤ ساعت

غالبا كه ايران باشگاه به علت چه به نبود معلوم كه انگليسي نفر سه تظاهرات اين اثر در كه بودند مشغول

بين خورد و زد اثر در شدند/ مقتول نگرديده روشن هويتشان هنوز و بودند آمده است ايرانيان اجتماع محل

ولي نيست مشخص هنوز مجروحين تعداد شدهاند/ مقتول نيز ايراني نفر شش انتظامي نيروي و كارآموزان

و شـدند دسـتگير ماجراجويان از عدهاي حادثه اين دنبال در ميباشند/ معالجه تحت بيمارستان در آنان

است/ مسلط اوضاع بر انتظامي نيروي عاديستو شهر كنون ا و شدند كنده پرا اجتماع محل از نيز كارآموزان

ده ساعت رسيد تهران به آبادان و بندرمعشور حوادث جريان آنكه از پس ـ ملوكانه حضور به شرفيابي

اعـليحضرت كه طور همان شدند شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به دولت اعضاي كليه ديروز صبح

رسانيدند/ عرض به را حوادث ع�ء آقاي بودند آرميده بستر در همايوني

مبني را اع�ميهدولت داخله اخبار پخش ضمن بعدازظهرديروز هفت ساعت تهران راديو ـ دولت اع.ميه

رسانيد/ عموم اط�ع به شرح اين به خوزستان حوادث بر
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دولت اع.ميه

امنيت خ�ف بر عمليات كشمكشو به منجر اخيرا كه نفتجنوب كارگران اعتصاب رسيده گزارشهاي طبق

يافته شدت مشكوك ايادي و مزدور عمال تحريكات علت به بود گرديده دولت مصالح و عمومي آسايش و

و ساختهاند مختل را عمومي نظم شدهاند تحريك دستهجاتي وسيله به كه ماجراجو عدهاي آبادان در است/

قواي گرديدند مقتول نفري چند حتي و مجروح سختي به خارجيها و ايرانيان از بيگناه عدهاي بالنتيجه

اين محرك اشخاص پرونده تكميل و غيرمنتظره وقايع از جلوگيري براي و است مسلط اوضاع بر تامينيه

است/ شده تخاذ ا مقتضي تدابير و صادر Pزم دستورات واقعه

Uكام عمومي امنيت و آسايش حفظ براي قوا تمام با دولت كه ميرساند عامه اط�ع به وسيله بدين و

جان و حراستكشور حفظو براي كه دولت اينمنظور در ميشود تقاضا هموطنان كليه از استو مهيا و حاضر

مشكوكو اشخاص كشور منطقه هر در ننمايندو مساعدتخودداري كاريو فدا گونه هيچ از است ملت مال و

در دولت طبقات عموم همكاري با خداوند خواست به تا نمايند معرفي دولتي مقامات به دارند محركوجود

نخستوزير گردد/ موفق خود وظيفه انجام

ع.ء] [حسين
ديروز بعدازظهر نيم و هفت ساعت ع�ء آقاي تقاضاي بنابه ـ ملي شوراي مجلس علني جلسه تشكيل

همين در آن مشروح جريان كه گرديد تشكيل آبادان اخير حوادث درباره ملي شوراي مجلس علني جلسه

ميرسد/ خوانندگان اط�ع به شماره

مقتولينو تعداد رسمي منابع از رسيده خبر آخرين در ـ شدند مقتول ايتاليائي نفر يك و انگليسي نفر دو

است: شده تصريح چنين آبادان مجروحين

مهندس نفر يك انگليسيو م�ح نفر دو از عبارت رسيدهاند قتل ايران باشگاه مقابل در كه خارجي افراد

كه هنگامي پنجشنبه روز بعدازظهر كه گرفته طريقصورت اين به نيز آنان قتل جريان و ميباشند ايتاليائي

افراد و ساخته متوقف را شركت تومبيلهاي ا افسران باشگاه مقابل در بودند تظاهر و اجتماع حال در كارگران

به را مجروح و مقتول سپس و ميساختند مقتول چماق و چوب و سنگ با و آورده بيرون آن از را غيرايراني

شش ايتاليائيمقتولو انگليسيو نفر, سه آبادان جمعه حوادث در و ميدادند تحويل نفت شركت بيمارستان

ميباشند/ معالجه تحت Uفع كه ميشوند مجروح شدت به نيز انگليسي نفر

اداره خـبرنگار ـ شدهانـد مجروح زيادي تعداد و مقتول ايراني نفر شش آبادان اخير خورد و زد در

در و اعتصابند حال در هنوز كارگران از قسمتي و كارآموزان كنون ا كه كرده تصريح خود خبر اين در همچنين

و تانكها شده, تقويت انتظامي مأمورين خوزستان لشكر طرف از و نميكند كار شركت مؤسسات حقيقت

هستند/ شد و آمد و گردش در خيابانها در پيوسته جنگي ارابههاي

دارند عهده به را خوزستان استانداري اداره اينك كه شاهبختي سپهبد آقاي ـ آبادان در شاهبختي سپهبد

بقائي سرلشكر آقاي تفاق ا به صبح يازده ساعت ديروز شدند/ آبادان وقايع به رسيدگي طرفدولتمأمور از و



٥٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

دارند/ قرار رسيدگي مورد را حادثه جريان و گرديد آبادان وارد

آبادان مقتولين تعداد درباره استامروز آمده آبادان از كهديروز مسافري ـ رسيدند قتل به خارجي نفر پنج

كه اروپائي م�ح نفر يك نفتو شركت كارمندان از انگليسي نفر دو اخير حادثه در كه ميداشت اظهار چنين

رسيدند/ قتل به باشند ايتاليائي كه ميشود زده حدس ولي نيست معلوم هويتشان هنوز

انتظامي مأمورين كه بودند تاجمحصور سينما در نيز انگليسي نفر ٢ تعداد كه كرد اضافه مسافر همچنين

ميدهند/ نجات را آنان

٧٤٩٢ شماره ,١٣٣å.١.٢٤ شنبه

بهارستان ميدان در ميتينگديروز
شد داده بهارستان ميدان در ميتينگي ايران و انگليس نفت شركت با مبارزه ملي جمعيت طرف از ديروز

اسمعيلزاده, آقاي تابكي, ا آقاي جمله از ناطقيني و داشته شركت آن مختلفدر طبقات از بيشماري عده كه

خواند خوزستان كارگران به را جمعيت پيام آخري ناطق و كردند صحبت نامور رحيم آقاي شمسالدين, آقاي

رسانيد/ مردم اط�ع به را جمعيت قطعنامه علوي پرتو آقاي پايان در و نمود صحبت آن پيرامون و

جـنوب نـفت شـركت مـورد در را نـفت صـنعت شـدن ملي اجراي مزبور جمعيت اول قطعنامه اين در

و رسيدگي تقاضاي دوم ماده در و شدهاند خواستار دولت از امريكائيها شركت به بحرين و �انگليسيها�

از چـهارم ماده در و گرديده خواستار خوزستان در را نظامي حكومت الغاي سوم ماده و كارگران حق احقاق

تـصميمات كردن خنثي برابر در را آنها تظاهرات و دستجات و احزاب آزادي كه خواستهاند امور متصديان

دارد/ اع�م نفت درباره واشنگتن

انزجار و تنفر اظهار فارس خليج به انگليسي جنگي كشتي بحريو نيروي اعزام از قطعنامه پنجم ماده در

جمعيت پايان در و نموده را خوزستان زندانيان و جمعيت نمايندگان كردند آزاد تقاضاي ششم ماده در و شده

يافتو پايان ميتينگ بعدازظهر ربع پنجو ساعت كردند/ تقاضا را اعتصابكنندگانخوزستان به مادي كمك

گرديد/ متفرق جمعيت

٧٤٩٢ شماره ,١٣٣å.١.٢٤ شنبه

تلگرافخانه در حضوري مخابره
از تن چند و مجلس رئيس آمدهاند اهواز به كه بندرمعشور كارگران نمايندگان ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

عده چون كه بودند نموده تلگرافخانهدعوت در حضوري مخابره براي را روزنامهنگاران و مجلس نمايندگان

آقايان از تلگرافخانه در همچنين و نيافت انجام حضوري مخابره نكردند پيدا حضور دعوتشدگان از كافي

مـدير مسـعودي عـباس وزيـري, صـادق شهباز, روزنامه مدير نامور رحيم آسيا, روزنامه مدير علوي پرتو

هم آقايان ساير كه ديگري وقت به حضوري مخابره كردند تقاضا داشتند حضور تلگرافخانه در كه اط�عات

شود/ نمايندموكول شركت



ملي دولت سياهه ٥٤

٧٤٩٣ شماره ,١٣٣å.١.٢٥ يكشنبه

است وخيم آبادان اوضاع
انداختهاند لنگر خليج دهانه در انگليسي رزمناو سه

بود تعطيل امروز نفت مؤسسات

ميفرستند بصره به را خود بچه و زن انگليسيها

ايراني مجروح و مقتولين تعداد و انگليسي مقتولين هويت
ميشوند معالجه اهواز در بندرمعشور مجروحين

اعتراضكردهاند جديدا بندرمعشور كارگران
محافل در همواره گرفت صورت بندرمعشور و آبادان در گذشته پنجشنبه روز كه شومي حوادث و وقايع

تازهاي اط�عات باره آن در ع�قمندند نيز ما خوانندگان البته و ميباشد گفتگو و بحث مورد تهران مختلف

و بوده تماس در رسمي و موثق منابع با مرتب تهران اداره خبرنگاران آنكه از گذشته رو اين از كنند كسب

ناظر پيوسته اعتصاب كز مرا در نيز اداره مخصوص خبرنگاران ميرسانند/ عزيز خوانندگان اط�ع به را اخبار

ميدهند/ اط�ع تهران به را مناطق اين حوادث و اخبار تلگراف وسيله به و بوده جريان

به امروز صبح يازده ساعت از اهواز از �آقايمنصوري� اداره مخصوص خبرنگار ـ خوزستان عمومي وضع

ندارد/ تازهايوجود خبر و است قرار بر آرامش نفتي مناطق اعظم قسمت در اينك كه داد خبر تلفن وسيله

كه حادثهاي در نمود تصريح خود خبر در ما خبرنگار ـ رسيدند قتل به زن نفر دو بندرمعشور حوادث در

براي اهواز بيمارستان به را آنها جنازه كه شدند مقتول ايراني زن دو افتاد تفاق ا بندرمعشور در پنجشنبه روز

در كـنون ا شـدند مـجروح بـندرمعشور در كـه كارگراني نفر بيست تعداد همچنين و نمودند منتقل معاينه

ميباشند/ درمان و معالجه تحت اهواز بيمارستان

حادثه از قبل روز يك يعني چهارشنبه روز كه تهران از اعزامي هيأت ـ آبادان به اعزامي هيأت عزيمت

دنبال در بودند, كرده مراجعت اهواز به اعتصابكننده كارآموزان نمايندگان با تماس و كره مذا از پس آبادان

پـنجشنبه روز حوادث و جريان علل به رسيدگي مشغول شهر اين در كنون ا و رفته آبادان به اخير حوادث

ميباشند/

طرف از امروز صبح نيم و ١١ ساعت كه تلفني خبر متأسفانه ـ تازهايست شورش يك آستانه در آبادان

انـق�ب و شـورش مقدمات از حكايت رسيده آبادان از بوستاني� �آقاي خرمشهر اداره مخصوص خبرنگار

ميكند/ آبادان در تازهاي

شد و آمد و بسته بازارها و كين دكا اغلب و است آشفته بسيار شهر وضع كنون ا كه است كي حا خبر اين

است/ شده قطع خيابانها در تومبيلها ا

<بريزيد, ميزنند فرياد پيوسته و ايستاده كارآموزان شبانهروزي محل مقابل در اجتماع حال در عدهاي

نترسيد> كنيد, حمله



٥٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

تأثيري آنان اجتماع و سربازان تيراندازي ولي هستند اوضاع مراقب Uكام انتظامي نيروهاي طرفي از

هستند/ خود اقدامات و تظاهرات صدد در كان كما كارگران و نداشته

خارجي كارمند معدودي عده جز و كشيدهاند كار از دست كارگران و تعطيل نفت شركت مؤسسات كليه

نميكند/ كار كسي

نماينده وسيله به بعد كه ديگري خبر ـ ميكنند و كرده خارج آبادان از را خود فرزندان و زن انگليسيها

و آمد از كه طوري به ميكند/ آبادان در انگليسيها شديد نگراني و اضطراب از حكايت رسيده آبادان از اداره

فرستادهاند/ بصره به را فرزندانخود زنانو از زيادي عده امروز و ظرفديروز در و شهرخوددارينموده در شد

رزمـناو سه كنون ا كه شده تصريح آبادان از رسيده خبر در همچنين ـ خليج دهانه در انگليسي رزمناو

انداختهاند/ لنگر ايران ساحل از دور �شطالعرب� فارس خليج دهانه در انگليسي

ميكند/ مراقبت نظارتو را امر جريان و برده جلو دريا در شطالعرب كنار در را جنگي ناو نيز دريائي نيروي

و اغتشاش صدد در مجددا اعتصابيون تأثير تحت كارگران گر ا كه ميشود گفته آبادان مختلف محافل در

تـباع ا جان و كرده حمله تخريب قصد به نفت شركت مؤسسات و انگليسيها به بخواهند و برآيند اخ�ل

و آبادان شهر در و نمايند مداخله باب اين در انگليسيها كه ميرود قوي احتمال اندازند خطر به را انگليسي

ميباشد/ شايع خيلي مردم بين كنند پياده نيرو انگليسيها است ممكن كه مطلب اين خرمشهر

امروز كه موثقي خبر آخرين ديروز اخبار دنبال در ـ رسيدهاند قتل به انگليسي نفر سه پنجشنبه وقايع در

ميباشد: قرار اين از شده كسب آبادان پنجشنبه روز حادثه درباره

ميتينگ بود قرار و نموده اجتماع خود محل در اعتصابكننده كارآموزان كه هنگامي گذشته پنجشنبه روز

خورد و زد به كارآموزان تيراندازي اثر در ميكند/ تيراندازي آنان ساختن متفرق براي انتظامي نيروي بدهند

ميشوند/ مجروح نفر سي و مقتول ايراني نفر ٩ تأسف كمال با نتيجه در و پرداخته

تـفتيش بـه تـحريك و تأثـير تـحت اعـتصابكنندگان از عده يك خورد و زد و حوادث اين دنبال در

و آورده بيرون تومبيل ا از را خارجي افراد ايران باشگاه مقابل در و پرداخته بودند شد و آمد در كه تومبيلهائي ا

كسكوانو ما كسكلوت, كا اسامي� به انگليسي نفر سه نتيجه در كه ميساختند سنگمجروحشان باچوبو

از سه هر باريو كشتي سوميملوان نفتيو ادارهمحصوPت كارمند دومي ساختمانو مهندس اولي كه دكولد�

تعدادشانمعلوم هنوز كه انگليسي بچه زنو عدهاي ميگردند مقتول ميباشند نفت شركت اداري كارمندان

از نميرود آنان براي خطري احتمال و خوبست آنها همه مزاجي حال ظاهرا, كه ميگردند مجروح نيست

ميبرند/ سر به انگلستان در آنها خانواده كنون ا كه ميباشند فرزند و زن داراي اول نفر دو انگليسي مقتولين

ميدادند/ تحويل و برده نفت شركت بيمارستان به را خود مقتولين و مجروح اعتصابكنندگان

اعـتصاب طرف از انگليسي افراد كه حيث همان در ـ بودند خطر در و محاصره نيز انگليسي نفر ٢٥

محاصره تاج سينما كارگراندر از ديگر عدهاي طرف از نيز انگليسي نفر ٢٥ تعداد ميشدند كنندگانمضروب

فرستادند/ خود محلهاي به و دادند نجات را آنان انتظامي مأمورين كه بودند



ملي دولت سياهه ٥٦

پـنجشنبه روز در كه شده داده اط�ع رسيده آبادان از كه ديگري خبر در ـ ايران باشگاه و تاج سينما

را آن اشياء از بعضي و شكستند را شيشهها و در و ريخته ايران باشگاه تاج, سينما به اعتصابيون از عدهاي

بردند/ بين از و نموده خراب

كه ميباشند نفر ٩ رسيدهاند قتل به آبادان حادثه در كه ايرانياني ـ ايراني مجروحين و مقتولين تعداد

انگليسي ايرانيو نفر سي تعداد رفته هم روي روز آن حادثه در همچنين و نگرديده روشن آنان هويت هنوز

ايراني مجروح نفر ده حال و ميباشند معالجه تحت نفت شركت بيمارستان در كنون ا كه شدهاند مجروح

است/ وخيم سخت

هـنوز مـتأسفانه شـده مـجروح و مـقتول ايـرانـيهاي هويت تعيين براي اداره طرف از كه كيدي تأ با

كمال با Uقب نظامي مأمورينحكومت اعزاميو هيأت زيرا دهند ما به باره اين در كافي اط�عات نتوانستهاند

امروز رفته هم روي دارند/ اط�عيخودداري گونه هر دادن از و ميباشند آرامش و نظم اعاده صدد در جديت

و آمد به خيابان در انتظامي مأمورين حال عين در ولي ميباشد وخيمتر گذشته روز به نسبت ظهر تا آبادان

آوردند/ عمل به جلوگيري جديدي حوادث بروز از حتياPمكان كه ميكوشند و مشغولند رفت

اعتصاب مديره هيأت طرف از امروز ظهر كه تلگرافي آخرين در ـ بندرمعشور از واصله تلگراف آخرين

و دارد ادامه بندرمعشور كارگر هزار ده اعتصاب هنوز كه شده اشاره رسيده بندرشاهپور از بندرمعشور كارگران

در داخله اخبار ضمن آندر متن كه نموده صادر آنان حلاخت�ف درباره اعزامي هيأت كه بيانيهاي از كارگران

و منتظري آقاي و دارند اعتراض بدان و عصبانيبوده سخت است رسيده خوانندگان اط�ع به شماره همين

اعتصابي كارگر هزار پنج كنون ا كه شدند متذكر بندرمعشور كارگران اعتصاب مديره هيأت طرف از فخرآبادي

چهحوادث غروب تا نيست معلوم و محاصرهاند در نظامي نيروي طرف از شهر كيلومتري چهار در بندرمعشور

گيرد/ تازهايصورت

از چه هر كنون تا ما كه است شده اضافه ادامه اعتصابكنندگان مديره هيأت تلگراف اين در همچنين و

مورد نزديك از را شكايت تا نيامدهاند منطقه اين به و نرسيده ما درد به جستهايم استمداد اعزامي هيأت

دهند/ قرار مطالعه

متذكر كردهاند مخابره اط�عات اداره به كه ديگري تلگراف در بندرمعشور كارگران ـ ديگر تلگراف يك

اعتصاب از دست نشود حق احقاق آنان از و نياورد عمل به رسيدگي شكاياتشان به دولت رسما تا شدهاند

و فاخري حيدر خسرويو حسنيو قلينژاد علي آقايان يعني كارگران نمايندگان را تلگراف اين و نميكشند

كردهاند/ امضا ارزاني yعبدا

اظهار اداره خبرنگار به رسمي يكسخنگوي امروز ظهر مقارن ـ ميروند آبادان از امريكائي متخصصين

[ناخوانا] از مانع نفت شركت كارآموزان استو شده وخيمتر و شديدتر ديروز به نسبت آبادان كهوضع داشت

كه ميرود آن بيم استو تعطيلبوده نفت تصفيهخانه كليه امروز نتيجه در و شوند مشغول كار به كارگران كه

در كـه امـريكائي مـتخصصين از تـن سـي امروز و ديروز ظرف در رو اين از و گيرد صورت سوئي حوادث
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انگليسي كارمندان همچنين و شوند خارج آبادان از كه بودند صدد در ميكنند كار نفت شركت پاPيشگاهها

ميدارند/ اعزام ايران از خارج به را خود فرزندان و زن تدريج به نفت شركت

وخامت و شدت از حكايت رسيده آبادان از وقت آخر كه ديگر تلفني خبر يك ـ آبادان در بزرگ ميتينگ

ميتينگ حال در نفت شركت كارگران از نفر هزار بيست كه رسيده اط�ع همچنين و ميكند آبادان اوضاع

ايرانيان كه كردهاند تقاضا و شود> عملي فورا بايد نفت صنعت شدن <ملي ميزنند: فرياد پيوسته و هستند

نميكنند/ كار نفت شركت براي

نظر آن از كه است كي حا همچنين واصله اخبار ـ نميشوند نزديك آبادان به نفتكش بزرگ كشتيهاي

كه است شده توصيه بزرگ كشتيهاي به تقليلاست به بنزينرو نفتو وموجودي افتاده كار از پاPيشگاه كه

كلي به نفت تصفيه فعUموضوع و كنند حمل نفت آنجا از و بروند كويت مانند ديگر بنادر به نيايندو آبادان به

است/ مانده مختل

رسيد اداره به روزنامه صفحات شدن بسته هنگام كه خبري آخرين ـ ميرود تازهاي حوادث بيم آبادان در

شدت و عصبانيت بر كه بود شده تصريح خبر اين در مينمود/ حكايت اوضاع وخامت و شدت از متأسفانه

ميرود/ تازهاي بيمحوادث و شد افزوده اعتصابكنندگان عمل

٧٤٩٣ شماره ,١٣٣å.١.٢٥ يكشنبه

اعزامي هيأت توافقشركتنفتو جريان
گزارشميدهند اعتصابرسما به دادن پايان درباره

شده حاضر نفت شركت گرديد اع�م طهران از اعزامي نفري سه كميسيون و خوزستان استاندار طرف از

كميسيون تا بپردازد ارديبهشت پانزدهم تا سابق ميزان همان به را كارگران مركز از دوري فوقالعاده است

آنجا در كه نواحي از يك هر در بتواند ميشود, تشكيل كارگران و كارفرما دولتو نمايندگان از كه مخصوصي

فوقالعاده تقليل آيا نمايد, معلوم آورده, عمل به رسيدگي آسايشموجود و رفاه وسائل به است شده اعتصاب

نه/ يا است بوده موجه مركز از دوري

نفت شركت با كرات <مذا است كي حا اعزاميدولت كميسيون خوزستانو استاندار طرف از صادره اع�ميه

شرحي طي در دهند/> انجام را خود وظائف اطمينان و اعتماد با كارگران كه ميشود توصيه جدا و دارد ادامه

تي كرا مذا در كه است ساخته نشان خاطر نفت شركت كل رئيس دريك آقاي نفري سه كميسيون به خطاب

كامل توافق طرفين بين ماده هفت از ماده سه به نسبت گرفته آبادانصورت در كارآموزان نمايندگان بين كه

حاصل نظر توافق است ممكن نيز مانده باقي مسائل درمورد كه مينمايند احساس شركت نمايندگان و شده

است: نموده ع�وه فوق شرح در شركت كل رئيس گردد/

و گيرد قرار بحث مورد معوقه مواد آنكه از بيش كه ديدند ص�ح خودشان كارآموزان نمايندگان <متأسفانه

كه است شده متذكر ضمنا نمايند> خودداري بعد روز دو خود كار سر در حضور از دهند خاتمه كرات مذا به

شوند/ كار به مشغول كارآموزان اينكه به مشروط بگيرد را كرات مذا دنباله است حاضر شركت
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خوزستان] اعتصابي كارگران با [همدردي
ميگذارند اضطرابي پر ساعات و بود متشنج اصفهان در ديروز

گذشته شب نيمه از بعد يكساعت
اصفهان به دستورات|زم گرفتن اصفهانپساز لشكر فرمانده سرتيپمظهري

نمود عزيمت
شدند اعزام جنوب به ژاندارم و سرباز واگن ٢٦

بيمناكگرديدهاند اصفهان مقيم خارجيان

بردند ازمسجدشاه را مقتول كارگر جنازه امروز بامداد

درآمدهاند حركت به شهرباني و تلگرافخانه بهسمت اعتصابكننده كارگران
اصفهان در اداره خبرنگار از تلفني و تلگرافي جامع گزارش

از زيادي عده طرف از اصفهان شهر در روز اين در گذارند را هيجاني و تشويش پر روز ديروز اصفهان,

روز خوردهاي و زد در كه كارگراني و خوزستان اعتصابكننده كارگران با همدردي نام به كارخانجات كارگران

ديگر نفر چند و مقتول پاسبان يك و كارگر يك آن طي كه داد روي تظاهراتي رسيدهاند, قتل به پنجشنبه

شدند/ مجروح

است: داده گزارش ترتيب بدين را حادثه اين اصفهانوقوع در اداره خبرنگار

بـدين و كشيدند كار از دست كارگران از زيادي عده بعدازظهر <ديروز ـ پاسبان يك و كارگر يك قتل

گرفت/ خود به جديد قيافهاي ديگر بار مدتي, بعداز اصفهان ترتيب

ميدان به خوزستان اعتصابكننده كارگران با همدردي ابراز براي اجتماع طور به داشتند قصد كارگران

بروند/ اسفند چهارم و بيست

گروه اين حركت سرنوشت نميدانست و نداشت زيادي اط�ع عصباني اجتماع اين قصد از كه شهرباني

گرفت/ جلوگيري به تصميم كشيد خواهد كجا به خشمگين انبوه

رحيمزاده رضا و كارخانه كارگر حيدر حسنپور تيراندازي نتيجه در شده خورد و زد بروز سبب اقدام اين

شدند/ مجروح نيست معلوم دقيق طور به تعدادشان هنوز كه نفر چند و گرديدند مقتول شهرباني پاسبان

در را آن دارند قصد و ميدهند حركت شهر در را مقتول كارگر نعش كارگران و است تعطيل مغازهها كنون ا

كنند/> حمل مخصوصي تشريفات با فردا گذاشته مسجدشاه

است: داده را زير گزارش اداره نماينده ديگر تلگراف در ـ مسجد در نعش دادن قرار

مسجد كارگراندر از عدهاي دادندو قرار مسجدشاه در را حيدر نعشحسنپور آخروقتديروز كارگراندر >

دفن و شده حمل مخصوص شعارهاي با نعش فردا, تا كنند نگاهداري خود مقتول رفيق جسد از تا ماندند

شود/
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حادثه در ميشود/ بيشتر لحظه هر مردم نگراني كه حالي در رساند پايان حادثه اين با را اصفهانديروز

معهذا دهد, روي واقعهاي نميرود هم احتمال و نشد وارد صدمهاي خارجي تباع ا به نسبت چه گر ا ديروز

و خيابانها در كمتر كه طوري به است كنموده هراسنا سخت را اصفهان مقيم خارجيان آبادان اخبار وصول

ميشوند/> مشاهده بيگانه معبر

داد: را زير گزارش تلفن با اداره خبرنگار امروز وقت آخر در ـ جنازه گرفتن براي

شدت به دولت مأمورين كه حالي در گذارند, را تشويش سراپا و پراضطراب شب يك ديشب <اصفهان,

نعش برنامه, آن طبق تا ميكردند تنظيم برنامه امروز تظاهرات براي اعتصابي كارگران بودند اوضاع مراقب

نمايند/ مبادرت تظاهرات به خيابانها در مخصوص شعارهاي دادن با و برداشته را مقتول كارگر

و سر و شود ختم غائله كه اين براي بودهاند شهرباني افراد از ميشود گفته كه عدهاي آفتاب, طلوع از قبل

بين وخوردي زد عمل اين به اقدام هنگام بردند, خارج به مسجدشاه از را حيدر حسنپور جنازه بخوابد صداها

شدند/ مجروح نفر چند نتيجه در كه داد روي پاسبانان و ميكردند محافظت جنازه از كه كارگراني

نقش ميدان و مسجدشاه مقابل در كرده گره مشتهاي با عصباني كارگران استو متشنج اصفهان كنون ا

بگيرند/ را جنازه و بروند شهرباني به دارند تصميم كرده, اجتماع جهان

درآمدهاند/ حركت به شهرباني تلگرافخانهو دولتو طرفدروازه به كارگران همراه جمعيتديگري كنون ا

مينمايد/> تكليف كسب پي در پي استاندار و تهران از شهرباني رئيس

رسيد تهران به اصفهان حوادث گزارش آنكه از پس ب�فاصله گذشته شب ـ ده لشكر فرمانده حركت

به قبل روز دو كه را اصفهان لشكر فرمانده مظهري سرتيپ آقاي ارتش ستاد رئيس گرزن سرلشكر آقاي

اصفهان اطرافوضع در تي كرا مذا ديگر عدهاي ايشانو شركت با و ارتشخواسته ستاد به بودند آمده تهران

پايان جلسه اين شب نيمه از بعد ساعت يك و شد گرفته اصفهان نيروي تقويت به تصميم و آمد عمل به

ايشـان اط�ع طبق نمودند/ عزيمت اصفهان به وقت همان در تومبيل ا با مظهري سرتيپ آقاي و يافته

رسيدهاند/ اصفهان به امروز صبح ده ساعت

ديشب نظامي و ژاندارمري افراد حمل مخصوص قطار ك ارا از خبر قرار به ـ واحد اعزام و نيرو تقويت

است/ نموده عزيمت اهواز به و رسيده

انتقاPت نقلو كه داد گزارش نظامي منبع يك امروز است/ بوده ژاندارم و سرباز گن وا ٢٦ شامل قطار اين

و گرفته صورت همدان و خرمآباد كازرون, بهبهان, آبادان, اهواز, اصفهان, تهران, پادگانهاي در عمدهاي

اوضاع مراقب كه ميسازد مطلع را عمومي افكار بدهد, دقيقتري اط�ع بخواهد اينكه بدون ارتش ستاد

شدهاند/ تقويت نظامي واحدهاي حساس نقاط كليه در و است

آقـاي بـه مشـروحي گـزارش اصـفهان اسـتاندار سـجادي دكتر آقاي اط�ع طبق ـ استاندار گزارش

رسيده اصفهان از كه گزارشي امروز ساعت آخرين در دادهاند/ كشور زاهديوزير سرلشكر آقاي و نخستوزير

ميداد/ نشان آرام را شهر اوضاع بود
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خواهدگرديد/> حقايقمرگدهقانآشكار يافتكهدرآن انتشارخواهد <پسازمرگمنكتابي جعفري:

بدهم ارائه ميخواستم كه داشتم مداركي رزمآرا مرگ از پس

گفت و كرد گله فاسد اجتماع از مرگ موقع در جعفريهم حسن

شد نخواهد اص"ح كشور اين من كشتن با

داشت تن بر بود پوشيده دهقان ترور موقع كه را لباسي امروز جعفري,
و روزنـامهنويس دهـقان, احمد مرحوم قاتل را او قضاوت و دادگستري دستگاه كه جواني بامداد, امروز

روز جعفري حسن تهران, جنائي دادگاه راي طبق شد/ آويخته دار به بود, شناخته ملي مجلسشوراي نماينده

از دادگاه راي بود, رسانيده قتل به كارش دفتر در را مجلس نماينده دهقان احمد گذشته سال ماه خرداد ششم

قانون كه تي مجازا به نتيجهوي در و نشد قبولواقع اومورد تقاضايعفو گرديدو ابرام طرفديوانعاليكشور

و لرزان معهذا دهد, نشان نيرومند و قوي را خود ميكرد سعي اينكه با جعفري رسيد/ بود كرده معين برايش

خاموش بود آمده وجود به وي عمليات اطراف در كه صداهائي و سر او مرگ با و گرديد دار چوبه تسليم زبون

جنائي عالي اولديوان شعبه طرف از صادره حكم حسب بر گفت قاتل به ٢ ١و استان دادسراي نماينده شد///

شدهايد/// اعدام به محكوم

از پس <من گفت: بود يافته باز را خود آرامش كه حالي در جعفري بگوئيد/ داريد وصيتي مطلبو هر حال

كه درآوردهايد, صورتي به را قوانين منتهي كنم/ روشن را حقايقي ميتوانستم كه داشتم مداركي رزمآرا مرگ

تا نمائيد تسليم ارائهو داريد مدركي گر <ا شد: دادستانيگفته نماينده طرف از ميگيرد/> آدم از را مجال وقتو

پيش كه نيست معلوم دهمو ارائه را مدارك اين نميتوانم <متأسفانه گفت: جعفري گيرد/> قرار رسيدگي مورد

ندارد>/// را حرفها اين شنيدن لياقت اجتماع اين و باشد خودم

خواهد انتشار كتابي من مرگ از پس بنويسيد ميگويم هرچه كنيد <دقت گفت: روزنامه مخبر به جعفري

</٣٥٦ صفحات تعداد هنري, حوزه ,١٣٧٤ اول چ تفضلي, ابوالقاسم همت به شد, آويخته دار به <بيگناهي نام به مزبور, كتاب /١
است/> سابق موضوعهاي همان تكرار دهقان> احمد قتل پيرامون شده داده قول <حقايق از و يافت, انتشار

ساعت در محكوم قانونيمزبور تشريفات تمام ا از پس خواهدنمود/> روشن را دهقان قتل حقايق كه يافت7١8

جعفريدر خواند/ را دادنامه متن مديردفتر آقاي پايچوبهدار در شد/ حمل سپه ميدان به صبح دقيقه ده پنجو

به پيراهني و رنگ قهوهاي لباس دهقان قاتل ميكرد/ هم گويي بذله حتي و بود خونسرد Uكام هنگام اين

ترور هنگام وي كه بود لباسي همان مأمورين گفته طبق لباس اين داشت/ تن بر گلدار تي كراوا با آبي رنگ

صداي با بار يك انجاميد بهطول ساعت يكربع از بيش كه مدتمزبور تمام جعفريدر داشت تن بر دهقان

كرد: اظهار جرايد مخبرين به خطاب بلند

به كمكي من كشته گردد, اص�ح اجتماع تا شود ريخته خونها بايد شود اص�ح بايد فاسد اجتماع <اين

كرد/> نخواهد اوضاع اص�ح
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گرگان در تحصن تظاهراتو
اصناف تحاديه ا جاري ماه سوم بيستو روز صبح ده ساعت كه است كي حا گرگان از واصله تلگرافي خبر

فـوري انـح�ل ميشود, ايراد كه نطقهائي ضمن شهر فلكه ميدان در و داده تشكيل ميتينگي گرگان در

كه ميشوند متذكر خود ميتينگ در تظاهركنندگان ميشود درخواست شهردار كناري بر و شهرداري انجمن

مركز به را خود اظهارات عين و رفته تلگرافخانه سوي به مجتمعا سپس و داد نخواهيم را شهرداري عوارض

و درآمده عادي حال به شهر اوضاع كه ميرسد خبر تحصن متعاقب ميكنند اختيار تحصن آنجا در و مخابره

است/ شده داده امنيت حفظ براي Pزم زاهديدستورات سرلشكر طرف از
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تهران در امريكا رسميسفارت اع"ميه
است اميدوار امريكا دولت كه داشت اظهار تهران در امروز امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر ـ تهران

شود/ حل آنست از جزئي نيز ايران كه آزاد دنياي نفع به و ايران مردم رضايت با نفت مسئله كه

است شده منتشر روزنامهها در امريكا نظريات <فحواي> درباره كه فراواني اخبار به اشاره با كبير سفير

بحراني اوضاع در را نفت و آزاد ملل جامعه عضو يك را ايران كه است اين امريكا دولت حقيقي نظر گفت

كه حلي راه است اميدوار امريكا متحده دولت گفت وي ميداند آزاد دنياي براي ارزش پر ثروت جهان فعلي

شود/ پيدا باشند داشته رضايت آن با ايران و انگليس نفت شركت هم و ايران مردم هم

ميباشد/ واشنگتن در خارجه امور وزارت سخنگوي نظريات شبيه نظرياتي شامل كبير سفير اع�ميه

از دارد بينالمللي مهم مسائل به زيادي توجه آنكه نظر از امريكا دولت ميكند, پيدا ادامه چنين اع�ميه

ملل با ميافتد نيزمؤثر امريكا درسرنوشت آزاد درسرنوشتكشورهاي تأثير با كه اموري درباره پيش مدتها

است/ ميكرده نظر تبادل غيررسمي طور به انگلستان جمله از و آزاد

در انگلستان نمايندگان و امريكا خارجه امور وزارت مأمورين بين واشنگتن در اينك كه هم كنفرانسي

واشنگتن در كه طور همان كنفرانس اين از منظور كه گفت بايد است/ منظور همين به دارد جريان واشنگتن

راه گردد فصل و حل ذينفع طرفين وسيله به و ديگر جاي در بايد كه مسئلهاي براي كه نيست آن شده گفته

شود/ پيدا حلي

تجارت در مهمي رل ايران نفت است شده گفته واشنگتن در كه چنان هم ميكند اضافه سپس اع�ميه

اين مردم رفاه ايرانو اوضاع ثبات است كرده بازي آزاد دنياي كشورهاي از بسياري احتياجات تأمين جهانو

امريكاست/ دولت توجه كمال مورد كه است موضوعي شده گفته واشنگتن در باز كه چنان هم كشور

منتشر ـ اع�ميهها ساير ميان ـ امريكا خارجه امور آچسنوزير طرف از واشنگتن در كه هم اع�ميههائي

جريان و باشد نفت شركت ايرانو رضايت مورد كه قراردادي دارد ميل امريكا دولت كه آنست از كي حا شده

شود/ منعقد كند تأمين آن معمولي بازارهاي به را نفت



ملي دولت سياهه ٦٢

٧٤٩٤ شماره ,١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه

آبادان از تلفني اخبار آخرين
جمشيدآباد در داشتند تصميم و بودند اعتصاب حال در كارگر نفر هزار ٢٧ امروز

سازند برپا ميتينگعظيمي آبادان خارج در واقع
مجروحگرديدند تانك با تصادف اثر در كارگر يك و سرنيزه با برخورد اثر در كارگر يك ديروز

ميرود بندرمعشور زوديبه به تهران از اعزامي هيأت

بندرمعشور و آبادان كارگران حضوريبا مخابره
اخبار كه داشتند آن مصروف را خود هم تمام خوزستان در چه و تهران در چه اداره خبرنگاران نيز امروز

بگذارند/ گرامي خوانندگان اختيار در و نمايند كسب بندرمعشور و آبادان اعتصابيون وضع از تازهاي

دارد آن از حكايت رسيده آبادان از امروز صبح يازده ساعت مقارن كه تلفني اخبار ـ آبادان عمومي وضع

مشغول كار به آنان از نفر هزار سه صبح امروز بودند اعتصاب حال در ديروز كه كارآموزي و كارگر هزار ٣å كه

اعتصابند/ حال در هنوز نفر هزار ٢٧ و شدند

بعضي كه هنگامي ديروز كه شده تصريح مزبور خبر در ـ شد مجروح كارگر نفر يك ديروز خورد و زد در

مأمـورين و مـيداشـتند اظـهار تندي مطالب و پرداخته ميتينگ دادن به شدت و عصبانيت با كارگران از

نتيجه در و برآمدند آنان ساختن متفرق صدد در نمودند تيراندازي هوا طرف به مدتي آنكه از پس انتظامي

است/ معالجه تحت بيمارستان در كنون ا كه ميگردد مجروح سرنيزه وسيله به كارگر يك

شهر خيابانها در انتظامي نيروي كه حالي در آبادان ديروز جريان در ـ رفت تانك زير نيز كارگر يك

تحت و بستري شركت بيمارستان در كنون ا كه مينمايد تصادف تانك با كارگر يك بوده گردش مشغول

است/ معالجه

پنجشنبه حادثه مجروحين كه برميآيد چنين آبادان از واصله اخبار از ـ آبادان مجروحين مزاجي حال

روشن ما خبرنگار براي آنان هويت هنوز و ميباشند درمان تحت و معالجه مشغول بيمارستان در كان كما

است/ نشده

رزمناو سه كه شده كيد تأ نيز آبادان از امروز واصله خبر در ـ هستند خليج دهانه در انگليسي رزمناوهاي

دارند/ قرار همانجا در كان كما بودند انداخته لنگر خليج دهانه در كه انگليسي

يكهواپيماي كهديروز است كي حا آبادان از خبرخصوصي يك ـ شدند آبادان وارد انگليسي نفر دوازده

است/ آورده آبادان به را انگليسي نفر ١٢ انگليسي

تحت تمام نفتي تأسيسات و آبادان شهر خيابانهاي واصله اخبار آخرين بنابه ـ جمشيدآباد در ميتينگ

و حكمفرماست بيشتري آرامش گذشته روز به نسبت و دارد قرار پليس و نظامي حكومت مأمورين نظر

شـهر خارج در جمشيدآباد ميباشند/ جمشيدآباد در بزرگي ميتينگ مقدمات مشغول كارآموزان و كارگران

است/ گرفته قرار آبادان



٦٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

سپهبد كه داد اط�ع خود امروز تلفني خبر در اهواز در اداره خبرنگار ـ است اهواز در شاهبختي سپهبد

ميباشند/ اهواز در خوزستان استاندار و نيروهايجنوب كل فرمانده شاهبختي

در كان كما اعتصابكنندگان كه ميدهد اط�ع تلگرافا بندرشاهپور از ما خبرنگار ـ بندرمعشور اعتصاب

در نفت, شركت پيشنهادات خوزستانو استاندار اخير اع�ميه از پس نشدهاند حاضر و هستند اعتصاب حال

را آرامش و نظم ميباشند/ جديد استاندار فوري اقدامات منتظر و تحصن حال در آنان شوند, حاضر كار سر

تحت كامل مراقبت با را امر جريان نيز نظامي نيستندومأمورينحكومت اخ�ل صدد در و كرده رعايت Uكام

دارند/ نظر

كه آندارد از حكايت رسيده اهواز از اداره نماينده از كه ديگري خبر ـ ميرود بندرمعشور به اعزامي هيأت

از را كارگران شكايات تا ميروند بندرمعشور به زودي به شاهبختي سپهبد بنابهدستور تهران از اعزامي هيأت

اين عزيمت با است ممكن كه كرده اميدواري اظهار خبرنگارمزبور دهند/ قرار بررسي رسيدگيو نزديكمورد

بـه شود رسيدگي تقاضاهايشان به كه صورتي در و شود كاسته كارگران عصبانيت از بندرمعشور به هيأت

نمايند/ كار به شروع تدريج

خارجي مقتولين از نفر دو كه است كي حا خصوصي خبر يك ـ بودند اسكاتلندي آبادان مقتولين از نفر دو

است/ نرسيده خانوادهشان اط�ع به آنان فوت خبر هنوز و بوده تلند اسكا اهالي از آبادان در پنجشنبه روز

را زير خبر آبادان اوضاع درباره خرمشهر در اداره خبرنگار صبحامروز ـ خرمشهر از اداره خبرنگار تلگراف

است: كرده تلگراف

و كـارآمـوزان شـبانهروزي اطـراف و خـيابانها تـمام دولتـي قـواي طرف از و نداده رخ تازهاي تفاق ا

ميباشند/ اوضاع مراقب و حركت در ساعت ٢٤ در سربازان و شده پستبندي پاPيشگاهها

پـنج سـاعت كـه است كرده تصريح مذكور تلگراف در اداره خبرنگار ـ خرمشهر در سرباز گن وا سي

نمايند/ محافظت را آبادان منطقه كه شد خرمشهر وارد سرباز گن وا سي ماه فروردين ٢٥ بعدازظهر

نفت شركت كل رئيس پيام

است/ شده فرستاده كارگرانخوزستان كليه به خطاب نفت شركت كل رئيس دريك آقاي طرف از زير پيام

به ايران در را آن رئيسه هيأت و نفت شركت مديره هيأت تأسف و همدردي عميقترين كوتاه پيام اين با

مينمايد/ اب�غ دادهاند دست از بندرمعشور و آبادان در اخير اغتشاش در را خود جان كه كساني منسوبين

فشار اين و بودهاند زياد روحي فشار دچار اخير روز چند ظرف در آنها خانواده نفتو شركت كارگران كليه

يابد/ ادامه است ممكن نشده قرار بر Uكام آرامش و نظم كه هنگامي تا روحي

صميم از هستيد كه خوزستان كجاي هر در را شما يكايك پسنديده روش اين ميخواهم حال عين در

بستايم/ قلب

براي صالحه مقامات با همه, نمايندگي به دائما و ميكند حس را انضباط حسن اين شركت رئيسه هيأت

همان را آرامش كنيد سعي خواهشمندم شود/ جلوگيري بيشتر خونريزي از تا مينمايد كره مذا نظم اعاده



ملي دولت سياهه ٦٤

در آنچه از شما رفاه تأمين براي باشيد مطمئن و كنيد حفظ نموديد, حفظ گذاشته هفته چند ظرف در كه طور

دريك سي, اي, ا, شد/ نخواهد گذاري فرو باشد امكان حيطه

نفت شركت كل رئيس

حضوري تلگرافهاي مخابره

كـارگران نمايندگان همچنين و آبادان اعتصابي كارگران نمايندگان ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

نمودند/ حضوري مخابره تهران با بندرشاهپور و خرمشهر تلگرافخانههاي از بندرمعشور اعتصابي

به روزنامه مدير ژندي شهباز, روزنامه مدير نامور آقايان و ملي مجلسشوراي نماينده حائريزاده آقاي

و مـصلحت روزنـامه نـماينده لنكرانـي مرتضي ايران, آزادي جمعيت نماينده لنكراني مظفر آينده, سوي

در كارگران شده مخابره تلگرافهاي متن داشتند/ حضور مخابره اين در اط�عات روزنامه نماينده همچنين

ميرسيد/ عزيز خوانندگان اط�ع به عينا زير

آبادان كارگران نماينده حضور تلگراف

حادثه در نداريم/ جاني تأمين هيچوجه به شهرباني نظاميو نيروهاي تحريكات اثر بر آبادان كارگران ما

كردند/ زخمي و مجروح يا و كشته را ما رفقاي از تن سي از بيش اخير

خيابانها در ارتش تانكهاي امروز و كرده اشغال را دانشآموزان شبانهروزي نظامي حكومت مأمورين

تشييع ترس از را مقتول دانشآموز جسد نظامي نيروهاي ديشب گرفتند/ زير را كارگر يك و ميرفتند رژه

بردند/ سرقت به مسلحانه جنازه,

از منظور كه است بديهي پيوسته بهوقوع اغتشاشاتي جنوب در كه انداخته راه فراواني صداي و سر دولت

كارگران ما ايرانست/ داخل به بيگانه ارتش پاي كردن باز و نفت شركت دست به بهانه دادن جنجالها اين

ندارد/ آبادانوجود شهر در اغتشاشي گونه هيچ كه ميكنيم اع�م بلند صداي با آبادان

كسي ديگر تا كشتند را ما دوستان از تن ده و كردند برپا اغتشاش كه بودند پليس و نظامي نيروهاي اين

اعتصاب اعتراض عنوان به آبادان كارگران تمام كنون ا كند/ بلند نفت شركت ضد بر را صدايخود نكند جرات

كردهاند/

نـظامي فـرماندار و شـود لغـو خوزستان نظامي حكومت زودتر هرچه كه ميخواهيم آبادان كارگران ما

شود/ كمه كمال]محا [سرتيپ
آبادان در نفت شركت كارآموزان كارگرانو عادPنه حقو به درخواستهاي زودتر هرچه كه ميخواهيم ما

تعيين كار قانون مطابق دستمزد حداقل و شود پذيرفته خوزستان نقاط ساير در ما اعتصابي برادران ديگر و

شود/ پرداخت افتاده عقب حقوق اضافه و گردد

تأمين هيچوجه به كارگران ما كه بدانيد شما جرايد مديران ملي, شوراي مجلس نمايندگان ايران, مردم

نداريم/ جاني

حكـومت بيندازد/ راه خون سيل نيز اينجا در تا است, فرستاده خوزستان به را شاهبختي سپهبد دولت



٦٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

گـلولههاي كـارگر, نـفر هـزار پـنج و سي عظيم اعتصاب شكستن درهم براي آن هر است ممكن نظامي

بكشاند/ خون و ك خا به را ما ياران از بيشماري گروه باز و سازد رها را كشندهاش

گوش به را ما صداي كه ميخواهيم نيز شما از و ميداريم اع�م روش اين به را خود شديد اعتراض ما

ادامه خود مبارزه به سخت شرايط چه در كارگرانخوزستان كه بدانند ديگران تا برسانيد جهانيان هموطنانو

ميدهند/

تلگرافخانه در تأمين گرفتن تا و بدهند تأمين ما به زودتر هرچه كه ميخواهيم مسئول مقامات از ما

كارگران نمايندگان طرف از شد/ نخواهيم خارج آنجا از و شده متحصن خرمشهر

آبادان كارآموزان و دانشجويان و

برهمند كيهانپناه, نورائي,

بندرشاهپور از حضوري تلگراف

در و هستيم تحصن حال در كه است شب سه و روز سه مدت خود فرزند و زن با كارگر نفر هزار سه ما

بار صدمين براي است/ حتمي ديگري كشتار نظامي فرمانداري طرف از ميباشيم محاصره در شديدا بيابان

ادامه خود حق گرفتن تا خويش اعتصاب به ما كنيد ياري ما به و برسيد ما درد به كه ميكنيم طلب شما از

بندرمعشور كارگران اعتصابي هيأت داد/ خواهيم

آبـادان ديـروز وقايع درباره امروز شهر رسمي سخنگوي يك ـ شدند كار آماده كارگران درصد بيست

گذاشت: اداره خبرنگار اختيار در را زير اط�عات

از درصد بيست رسيده آبادان از خوزستان كار اداره از ديروز بعدازظهر نيم ششو ساعت كه تلفني طبق بر

ديروز نمود اضافه همچنين شود/ افزوده آنان تعداد بر تدريج به است ممكن و ميباشند كار آماده كارگران

نظامي حكومت مأمورين بودند داشته نگاه شبانهروزيخود محل در اعتصابكننده كارآموزان كه را جنازهاي

سپردند/ ك خا به را آن متوفي پدر حضور با و گرفته آنان از

اثر در تصفيهخانهها كه است كي حا رسيده آبادان از امروز كه اخباري است تعطيل كان كما تصفيهخانهها

خبر آن در همچنين استو مانده مختل نفت تصفيه نتيجهموضوع در استو تعطيل هنوز كارگران اعتصاب

حاصل تقليل درصد پنج و هفتاد پاPيشگاهها نفت توليدي ميزان در اخير اعتصاب اثر در كه شده تصريح

است/ شده

و مـينمايد سوئي حادثه گونه هيچ وقوع عدم از حكايت رسيده امروز بعدازظهر كه واصله خبر آخرين

بود/ حكمفرما شهر در آرامش ظهر از بعد تا امروز كه كرد تأييد اداره نماينده

خارجي خبرگزاريهاي منابع از رسيد امروز وقت آخر آبادان از كه ديگري خبر ـ شدند خارج امريكائيها

بود/

مقيم كه را امريكائيهائي و شد آبادان وارد امريكائي موتوره چهار هواپيماي يك امروز اينكه بر مبني

برد/ خود با ميكردند كار نفت مؤسسات در و بودند آبادان



ملي دولت سياهه ٦٦

٧٤٩٤ شماره ,١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه

اعتصابكشيدهاند از كارگراندست از نفر هزار سه
آمد خواهد عمل به رژه آبادانمراسم شهر در فردا

را/// زير اخبار آبادان از امروز بعدازظهر دو ساعت اط�عات اعزامي مخصوص نماينده

قتل به پنجشنبه درحوادث كه كارآموزي قبر باPي در جمشيدآباد كارگراندر از زيادي عده صبحامروز V١

پرداختند/ ميتينگ دادن به و نموده اجتماع بود رسيده

دادند/ قرار بازديد مورد را شهر صبح امروز رفتهاند خبر كسب براي آبادان در كه امريكائي خبرنگاران V٢

نميرود/ شومي حوادث انتظار و كشيدهاند اعتصاب از دست كارگران از نفر هزار سه و آرام شهر وضع V٣

به كه شاهبختي سپهبد حضور با شهر در نظامي نيروهاي طرف از آبادان شهر در بزرگي رژه صبح فردا V٤

يافت/ خواهد انجام شد خواهد آبادان وارد زودي

٧٤٩٤ شماره ,١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه

اعتصابميشود؟ نيز كاشان در آيا
حوادثي و زده اعتصاب به دست كارگران نيز كاشان در كه رسيد خبر اط�عات اداره به امروز ظهر از قبل

اظـهار باره اين در كار وزارت سخنگوي گرفت تماس كار وزارت با اداره نماينده ب�فاصله است/ داده روي

تـحريكاتي كارگران بين در كاشان در كه دادند اط�ع كار وزارت به محل معتمدين قبل چندي كه داشت

نماينده عنوان به را باقري آقاي نيز كار وزارت رو اين از گردد وخيمي عواقب به منجر است ممكن كه ميشود

ظهر تا كرد اضافه سخنگو همان دهد/ قرار رسيدگي مورد را اينموضوع تا داشت اعزام كاشان به فوقالعاده

است/ نرسيده وزارتخانه اين به كارگران اعتصاب درباره خبري امروز

٧٤٩٤ شماره ,١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه

آجرفشاري كورهها در امروز
بودند كرده اجتماع كارگرها

روي مزد اطراف در گفتگوئي و كشمكش كارگران از عده يك بين آجرفشاري كورههاي در امروز بامداد

رسيدگي اعتراضكنندگان شكايت به رفتهو تميزكار كارخانه محلواقعه, به ازمأمورين عدهاي ب�درنگ داد,

را مزبور محوطه انتظامي مأمورين كارخانه, مدير وسيله به معترضين درخواستهاي انجام از پس و نمودند

شدند/ متفرق كارگران و نمودند ترك

٧٤٩٤ شماره ,١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه

[منشيزاده] شرفيابي
اسكـندريه دانشگاه در ادبيات استاد و مونيخ دانشگاه در ايرانشناسي استاد منشيزاده داود دكتر آقاي

شدند/ شرفياب ملوكانه حضور به امروز ظهر از بيش



٦٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩٥ شماره ,١٣٣å.١.٢٧ سهشنبه

بندرمعشور كارگران از نفر هزار سه
كردند كار به امروزشروع از

آبادان امروز وضع

مراجعتكردند آبادان به بندرمعشور از اعزامي نمايندگان
شد خواهد انجام آزمايشي رژه يك آبادان در امروز

دارد ادامه كارگران تظاهرات
است اهواز در هنوز شاهبختي سپهبد

كرد قبول را شركتنفتتصميماتدولت
است پايان شرف نفتدر چاههاي مراكز تمام در اعتصاب و

شاهبختي سپهبد با اهواز در اداره نماينده مصاحبه

اسـتاندار شاهبختي سپهبد آقاي با اهواز در اط�عات نماينده منصوري آقاي صبح ديروز يازده ساعت

در كارگران نظر تأمين براي كه راههائي و خوزستان حوادث درباره نيروهايجنوب] كل فرمانده [و خوزستان

ميگذرد/ گرامي خوانندگان نظر از Uذي آن متن كه نموده مصاحبه گرفتهاند نظر

ثابت ايشان به م�قاتو را نفت شركت رؤساي من داشتند: اظهار مصاحبه طي شاهبختيدر سپهبد آقاي

بايستي ايران كارگران عيد ايام در آنكه دليل به است بوده بياط�عي روي از تقريبا اعتصاب اين كه نمودم

حقوق از عيد شب كه داديد دستور شما ع�وه به دارند عيدي انتظار ع�وه به و بخورند پلو را عيد شب حتما

هستمو شما مال جانو حافظ من كه ميگويم صريحا شما به من نمايند كسر سي صدي عيدي جاي به آنها

حق پرداخت از بعد بهع�وه و بپردازيد اينموقع در را كارگر حق بايد شما ولي ميكنم تضمين را شما آسايش

و خارجنموده هستند وآشوبطلب ولگرد اينجا در كه را عده آن من رفتند/ كار سر كارگران كه همين كارگرانو

نمود/ خواهم فراهم را شما آسايش

آبادان نظامي فرمانداري

است نموده تعهد را كارگران پيشنهادات انجام

نظر از ديروز شماره در كه مطالبي تأييد در رسيده آبادان از اداره نماينده طرف از امروز صبح كه تلگرافي در

كشيدهاند/ اعتصاب از دست كارگران از عدهاي شده متذكر گذشت خوانندگان

نمايندگان با نظامي فرمانداري و اعزامي هيأت كرات مذا نتيجه در كه نموده تصريح خود تلگراف در وي

و ميبرند سر به اعصاب حال در بقيههنوز و رفته سركار كارگران از عدهاي �دوشنبه� كارآموزانديروز كارگران

شديدا را آشوب اغتشاشو به محركين دو شماره يكو شماره اع�ميههاي طي در آبادان نظامي فرمانداري

است/ كرده آرامش به دعوت را اعتصابكنندگان و نموده تهديد

در و يـافته حضور نظامي فرمانداري در �دوشنبه� ديروز ٩ ساعت در نفت شركت كارآموزان نمايندگان



ملي دولت سياهه ٦٨

حاضر خود كار سر بر همگي شد قرار آنها پيشنهادات انجام به نسبت نظامي فرمانداري تعهدات مقابل

شوند/

شبانه مرور و عامهممنوعيتعبور رفاهيت بهمنظور ديگري اع�ميه طي همچنيندر نظامي فرمانداري

است/ داده تغيير بعدازظهر ٩ به بعدازظهر ٧ ساعت از �امروز� ماه فروردين ٢٧ تاريخ از را

اين در و بوده مسلط اوضاع بر Uكام نظامي فرمانداري كه است كرده اضافه تلگراف آخر در ما خبرنگار

به اصفهان و خرمآباد از كه جنگي ارابهها و تانكها و اعزامي ستونهاي و است قرار بر كامل آرامش ساعت

است/ گرديده مستقر بود شده فرستاده آبادان

تلفن وسيله به امروز ظهر مقارن اهواز در اداره خبرنگار ـ شكستند را اعتصاب امروز بندرمعشور كارگران

كه كرد اضافه ما خبرنگار رفتهاند/ كار سر بر و شكسته را اعتصاب امروز بندرمعشور كارگران كه داد اط�ع

نظر تأمين كارگرانو نمايندگان با كرات مذا و بندرمعشور به اعزامي مسافرتهيأت اثر در ميرود احتمالقوي

باشند/ كشيده اعتصاب از دست اعتصابكنندگان آنان

سـپهبد است قـرار كـه بـود شـده اشاره ديروز واصله اخبار در ـ است اهواز در هنوز شاهبختي سپهبد

است كي حا اهواز از تلفني خبر ولي برود شهر آن به آبادان, در سربازان رژه مراسم در شركت براي شاهبختي

بودهاند/ شهر اين در نيز را ظهر از قبل تا امروز ايشان كه

تلفن وسيله به امروز بعدازظهر اط�عات اعزامي مخصوص خبرنگار ـ است بدتر ديروز از آبادان وضع

با و حكمفرماست شهر در زيادتري تشنج استو بدتر ديروز از آبادان امروز رفتهوضع هم روي كه داد اط�ع

نميشود/ انجام كاري همه اين با كشيدهاند اعتصاب از دست كارگران از نفر ٣٨åå تعداد امروز آنكه

در كارآموزان و كارگران طرف از تي تظاهرا امروز كه شده تصريح فوق خبر در ـ فلكه ميدان در تظاهرات

رفتند/ شهر خارج به و شدند متفرق كارگران انتظامي نيروي مداخله اثر در كه آمد عمل به فلكه ميدان

وقـوع بـه آنان اعتصاب دنبال در اخير حوادث كه آبادان كارآموزان ـ اعتصابند حال در كارآموزان تمام

جدا نفت شركت نمايندگان آنانو نمايندگان با نظامي فرمانداري آنكه با و اعتصابند حال كاندر كما پيوست

را اعـتصاب هنوز همه اين با بيابد آنان پيشنهادات نمودن عملي براي حلي راه كه شد كره مذا وارد جدا

نشكستهاند/

اسـتاندار شـاهبختي سـپهبد حـضور در آبـادان در رژه مراسم امروز بود قرار ـ آبادان در آزمايشي رژه

مراسم امروز است اهواز در شاهبختيهنوز سپهبد چون و آيد عمل به نيروهايجنوب كل فرمانده خوزستانو

خواهد انجام كمال سرتيپ بقائيو سرلشكر آقايان شركت با آزمايشي رژه يك ولي شد نخواهد انجام مزبور

گيرد/ انجام رژه مراسم آبادان به شاهبختي سپهبد ورود از پس تا شد

كارگران غالبا كه است كي حا رسيده آبادان از كه ديگري خبر ـ ميكنند تهديد تلفن با را انگليسيها

منطقه به سرباز گروهان يك نظامي مقامات گذشته شب در رو اين از و ميكنند تهديد تلفن با را انگليسيها

را مزبور مناطق تا فرستادند شركت اول درجه كارمندان كوي به نيز سرباز گروهان يك و انگليسي كارمندان



٦٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

دهند/ قرار مراقبت تحت

تصريح رسيده آبادان و بندرمعشور از كه اخباري آخرين طبق ـ آبادان و بندرمعشور در دستگيرشدگان

توقيف آبادان در نفر ٧ و بندرمعشور در نفر ٣å كنون تا بندرمعشور آبادانو نظامي فرمانداري طرف از كه شده

را آن ثاثيه ا و رفته تاج سينما به كه هستند افرادي گرفتهاند قرار تعقيب تحت آبادان در كه نفري ٧ كه شدهاند

بودند/ برده بين از

كه تهران اعزامي هيأت حجازي سراج و مقدم اعتماد و مهران آقايان ـ آبادان به اعزامي هيأت بازگشت

كارگران به آنكه از پس بودند رفته شهر اين به بندرمعشور كارگران تقاضاهاي بررسي رسيدگيو براي ديروز

بكشندديروز اعتصاب از دست كه گرفتند آنانقول از و كرد حفظخواهند را آنان قانوني حق كه دادند اطمينان

هزار سه كه است كي حا اهواز از واصله اخبار خوشبختانه و كردند مراجعت آبادان به بعدازظهر شش ساعت

كردهاند/ كار به شروع امروز از بودند اعتصاب حال در كه بندرمعشور كارگران

ولي است تعطيل كلي به آبادان تصفيهخانههاي كه بود شده اشاره پيش اخبار در ـ تصفيهخانه وضع

كه نظر آن از ولي ميكند كار پاPيشگاه از قسمتي كه آندارد از حكايت رسيده تلفن بهوسيله امروز كه خبري

شـده تـصريح خـبر ايـن در همچنين و است گرديده فلج تصفيه كار رو اين از اعتصابند حال در كارگران

باشند بنزينداشته بازگشت رفتو براي كه گزيرند نا ميكنند پرواز آبادان مقصد به تهران از كه هواپيماهائي

نميدهند/ بنزين هواپيماها به آبادان در زيرا

٧٤٩٥ شماره ,١٣٣å.١.٢٧ سهشنبه

بود ديشبهيأتدولتطو|ني جلسه
تصميماتديشب با

يافت خواهد پايان اعتصاب
دولت گـذشته جـلسه كـرات مذا اعظم قسمت بود/ طوPني حرارت و شور با ديشب دولت هيأت جلسه

پرداخت و كارگران حقة تقاضاهاي انجام به جنوب نفت شركت ساختن م�زم و خوزستان حوادث پيرامون

بود/ اعتصاب مدت حقوق و مزايا

نطقخود ضمن در را مجلس نمايندگان امروز آقاينخستوزير كه شد گرفته Pزم تصميمات باره اين در

نظريات و پيشنهادات نفت شركت كه است كي حا آمده دست به كه اط�عي آخرين و ساخت مستحضر

است/ پذيرفته نفتي منطقه كارگران مورد در را دولت

جـزو بـايستي كـارگران اعتصاب مدت دولت هيأت ديشب تصميم طبق يافتهايم اط�ع كه طوري به

بپردازند/ است كارگران مطالبه مورد كه مزايائي ع�وه به شود محسوب آنها مرخصي

اع�م ارديبهشت ١٥ تا را خود موافقت صبح امروز شركت و شد اب�غ نفت شركت به دولت تصميمات

خود كارهاي به غيره� و مسجدسليمان هفتگل, �بندرمعشور, نفتي چاههاي كارگران ترتيب اين به و داشت

شدند/ مشغول



ملي دولت سياهه ٧٠

٧٤٩٥ شماره ,١٣٣å.١.٢٧ سهشنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
خوزستان اعتصابكنندگان به خطاب

صـادر نـفتخيز مـناطق كارگران به خطاب كاشاني yآيتا حضرت طرف از ديروز عصر اع�ميه اين

است: گرديده

بسماjالرحمنالرحيم

و هـفتگل و مسجدسليمان و آغاجاري و بندرمعشور و آبادان گرامي كارگران از عزيزم برادران بر س�م

سال دويست يعني اخير قرن دو در كه نيست پوشيده عزيزم برادران بر البته توفيقاتهم دامت كرمانشاهان

نفت به مسلط كه اخير سال پنجاه در مخصوصا و نديده خوش روز اجنبي مظالم و يوغ زير در ايرانيان و ايران

سيهروزي و اخ�ق فساد و بيچارگي و كت �ف و فقر و جور و ظلم روز به روز گرديده ما حياتي امر و جنوب

مصائبها تحملانواع است سالها ايران امور در نفت شركت يد قطع براي شده كمتر نفوس عده و فزونتر

تـصويب از نفت صنعت شدن ملي قانون سنا و ملي شوراي مجلس و ملت همت به yحمدا به تا نموده

اخذ مشغول حياتي ماده اين از شركت غاصبانه ايادي قطع و آن شدن عملي و اجرا از و گذشت مجلسين

طرفو بر بدبخت ملت اين سياه روزگار عمليو مطلب اين yانشاا معقريبا است, Pزم مهلتي و Pزمه تدابير

آنچهمطلوب همه اجتماعيو عدالت فرهنگو و بهداشت رفاهيتو آسايش عزتو استق�لو نوين روزگار

آيد/ بهوجود است ملت

برادران همت و است ملت مجاهدت و همت به موقوف مقصود و هدف اين به رسيدن است واضح پر

سـاير و آنـها حيله و دسائس از نكردن پيروي و اغتشاش موجبات و اعتصاب گونه هر از خودداري عزيزم

گرسنه ملت و گذارده ملت اين گردن به رعيت طوق دوباره حيله و اينوسيله به ميخواهند كه است مفسدين

نمايند/ محروم خود حق از را بيچاره

از بـپذيريد را خـود خيرخـواه و دوست و اس�م مجاهد اين مشفقانه نصايح خواهشمندم عزيز برادران

ندهيد ايران ملت دشمنان دست به بهانه كوتاه كلي به آنها دست تا بپرهيزيد اغتشاش موجبات و اعتصاب

ملت اين سيهروزي رفع حيثيتو حفظ اجنبيو تسلط قطع راه كه مصائبي تحمل و خورده كه خونجگرهائي

ننمائيد/ باطل و ضايع اين نمودهايد فلكزده

كوتاهي حيله و دسيسه تشبثو گونه هر از شد خواهد قطع قريبا شركت حيات شريان چون عزيز برادران

كه اغتشاش موجبات و اعتصاب گونه هر از بيداري و متانت كمال با است واجب و Pزم شما بر نمينمايند

اين شما با دوستي عنوان به كه را محركين و نموده خودداري است خودمان نااميدي و آنها كاميابي باعث

متذكر خاتمه در باشيد خود خيرخواهان مجلسينو نهائي تصميم منتظر و دور خود از مينمايند را تحريكات

ميشويدس�متو مستحضر آن نتيجه از جدينموده اقدامات شما حقه وحقوق مرام انجام دولتدر ميشود

كاشاني سيدابوالقاسم احقر دارد/ مسئلت خداوند از را همه آسايش



٧١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

ميكند تشريح را آبادان وضع كه گزارشي جالبترين
ميشوند مواجه هم با چگونه سربازان و كارگران
ميگردد آبادان عوامليموجبوخامتاوضاع چه

آبادان مردم اجتماعي عموميو اوضاع تشريح دربارة آبادان به اط�عات اعزامي نماينده مشروح گزارش

و سربازان و كارگران زندگي چگونگي درباره دقيقي نكات و است فراواني اهميت حائز چون و رسيد امروز

منتشر خوانندگان اط�ع براي را آن است, شده تشريح گزارش اين در نيرو ايندو معارضه و برخورد و تماس

حكومت واسطة به مرور و عبور رفته فرو سكوت و تاريكي در آبادان است/ بعدازظهر ده ساعت ميسازيم/

شكافتهو را آسمان تاريكي غليظ دودي با همراه رنگ زرد شعله دو كميدور فاصله از است/ شده نظاميقطع

ميكند/// خودنمائي

با همراه گروهي و نگراني با تؤام جمعي راحت, عدهاي ميگذرانند, چگونه را شب مردم نميداند كسي

روي بر كه سنگين و سبك مسلسلهاي لولههاي پناه در كارگران/ ميان در بلوا و آتش ايجاد براي فعاليت

آرامش آبادان دارد, قرار سنگين تانكهاي و توبوسها وا كاميونها نفتو عماراتدولتيومؤسسات بامهاي

است/ كرده كت سا را مخالفين اعتراض فرياد سنگين ارابههاي چرخهاي غرش است/ دستآورده به جديدي

شود/ حفظ چگونه بعد به اين از و يابد ادامه كي تا سكوت اين نيست معلوم ولي است كت سا آبادان

هـم كـنار در بـيكاري مـواقـع در خشـم و تعصب بدون و برادرانه كارگران و سربازان ـ كارگر و سرباز

ندارد هم از كمي دست كه را خود زندگي ميكنند, گوش هم دل درد به ميكنند, صحبت هم با مينشينند,

ميخورند/ تأثر هم دلخراش و زار حال به متفقا كه اوقات بسا چه و ميكنند تشريح يكديگر براي

نشان كارگر دشمن بهصورت را انتظامي مأمورين و افسران سربازانو ميكنند سعي خيليها اين باوجود

كنند/ آتشبازي نفت, چاههاي روي در و بزنند دامن را خشم و اخت�ف آتش دهند,

كه نفت, شركت كارآموزان و كارگران از زيادي عده ظهر از قبل �دوشنبه� ديروز ـ تظاهرات نمونه يك

روز خوردهاي و زد در كه نفت شركت كارآموزان از يكي قبر سر به ميشد, نفر هزار ٢å بر بالغ تعدادشان

كه دارد عقيده زيرا نكرد جلوگيري اعتصاب و اجتماع از نظامي فرمانداري رفتند/ بود شده مقتول پنجشنبه

كارگرانسوگواري نكند/ مداخله كارگري مسائل ساير به و باشد امنيت مراقب بايد و اوست با شهر نظم فقط

هم به را جمعيت امنيت نظمو نطقها سخنرانيها, ولي زارينمودند رفيقمقتولخود براي كارآموزان كردند,

پشت و جلو صف در زنها و كودكان آوردند/ رو تانكها جانب به و شدند عصباني اعتصابيون و كارگران زد,

آبادان طاقتفرساي گرماي از شده نرم اسفالت كه حالي در ميكردند/ حركت كارگران و كارآموزان سرشان

از شده سوخته چهرههاي با كارگر مردهاي و زنها ميشد فشرده محروم عظيم گروه اين برهنه پاهاي زير

آرامش, و نـظم بـا ميشد, خوانده مرگ انتظار آن در كه متشنج قيافههاي خورده, گره مشتهاي آفتاب,

دست سـربازان, سوي به تانكها, طرف به كجا, به درآمدند, حركت به دارد طوفان قبل دريا كه آرامشي



ملي دولت سياهه ٧٢

مسـلسل لوله آورد/ وجـود بـه عظيمي كشتار كه بود نمانده چيزي ميكرد هدايت را گروه اين كه مرموزي

پسـتان و زده ك چا را خود پيراهن كه كارگر زنهاي گرفت/ هدف را جمعيت سر باPي زده چرخ تانكها

فـاصله از پي در پي جنگي ارابه چند داشتند, را گلوله انتظار ميآمدند جلو گرفته دست به را خود خشك

و نميشدند متفرق كارگران حساسبود, بسيار لحظاتي پرداخت, تيراندازي به جمعيت سر باPي در نزديك

كمال سرتيپ و بقائي سرلشكر باPخره نداشتند را جمعيت ميان به تيراندازي همدستور افسران و سربازان

جـريان ايـن در نـمود/ مـتفرق را كـارگران و آمد جمعيت ميان به نظامي فرماندار شدند, فعاليت مشغول

شد/ مجروح و رفت تانك زير چپش پاي شركت ١١åå شماره كارگر ابوالفضل زند عبدالحسين

درخواستهايشان ميكنند, صحبت ميشوند سربازانروبرو و افسران با كارگران وقت هر ـ مرموز دست

ميدهند ميتينگ ميزنند, فرياد ميشوند, جمع همه دوباره بعد كمي ولي طرفميشود بر تشنج ميگويند, را

دامن آتش اين به كه است مرموزي دست چه اين نيست معلوم ميگيرد/ قرار سرباز برابر در كارگر باPخره و

بگير! سرباز از را حقت برو ميگويند, كارگر به كه هستند رهبران از دسته كدام اينها و ميزند

ب�فاصله كه بود رفته فرو تشويش در قدري به بيچاره بكنم/ او از سئواPتي تا كردم صدا را كارگري ديروز

گـذشته, فشـارهاي شـود! صـرفنظر اخـراجش از كرد تقاضا و داد نشان و درآورده را طفلش پنج عكس

ايجاد سبب اينها مانند مسائلي قانونيو اضافات كسر آنها, پي در پي اخراج كارگران, تقاضاي به بياعتنائي

است/ شده متشنجي محيط چنين

طرف از پي در پي تلفنهاي برنميدارند فعاليت از دست نفت شركت انگليسي رؤساي ـ دائم مراقبت

كوچكترين و ميشود نظامي مقامات به فني و سياسي معاونين تولمن و فلولر و شركت كل رئيس دريك

پستهاي استقرار نظامي مقامات از ميشود داده اط�ع خارجمؤسسات و داخل در كارگران حركت و اجتماع

را فوقالعـاده تقاضاهاي و مراقبتها اين نظامي مقامات ميشود/ اقدامات ساير و نفرات افزودن بيشتر,

مراقبت ميكوشند كه حالي در و ميكنند بررسي دقت با بدهد بهانهجوئي مجال دهند اجازه اينكه بدون

ميافزايند/ خود پستهاي بر نيايد در كارگران عليه بر تحريك بهصورت حد از زياده و فراوان

دارد/ ادامه آبادان شهر به آذوقه و مهمات و سرباز از مملو كاميون ستونهاي ورود هنوز ـ نظامي جزيره

ميشود/ آبادان سرعتوارد به است آننمودار باPي از مسلسل لولههاي كه حالي در سرباز از پر كاميونهاي

سرباز, جا همه است/ كرده پيدا را نظامي محل يك كنونصورت ا است مجزائي جزيره حقيقت در كه آبادان

بايد كنيم فاش را اسرار نخواهيم نظامي مقامات قول به گر ا ميكند/ نظر جلب زرهپوش كاميون, و تانك

و سـبك س�ح به مسلح كه سربازاني دارد, وجود سرباز لشكر يك از بيش آبادان در فقط بگويم سربسته

هستند/ سنگين

امريكائي بيشترشان كه خارجي خبرنگاران از زيادي عده ديروز, ـ است اوضاع بر مسلط ايران دولت

بر گفت آنها راهنماي مسئول افسر ديدند/ را نظامي واحدهاي دادند قرار بازديد مورد را آبادان شهر بودند

تأمين نيز خارجيها مال و جان ميباشيمو نظم مراقب و هستيم اوضاع بر مسلط ما خارجي شايعات خ�ف



٧٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

تانكهاي ورود ميگويند مردم بگيرد/ اشغال بهانه را اينحوادث خارجي نيروي نميشود داده اجازه و است

در هم كه ميخواهند بلكه نيست اعتصاب از جلوگيري براي فقط س�حها ساير و خمپارهاندازها و سنگين

مـيان در شبهـا و هسـتند اعتصابي كارگران مراقب روزها سربازان, كنند/ قدرتنمائي خارجيها مقابل

ديگران تحريك به مسلح عشاير احتمالي هجوم از دارند قصد راه اين از و ميباشند ديگران مراقب نخلها

كنند/ خودداري

كه شد سبب آبادان به اهواز خرمآباد, اصفهان, تهران, از سربازان ورود ـ انگليس و ايران جنگي ناوهاي

به ايران, ساحلي آبهاي در بروند/ خود كار سر به بودند, نگهباني مشغول شهر در كه دريائي نيروي افراد

نـاو چـون و است ايران به متعلق بحرين چون ولي ندارد, وجود زرهداري يا رزمناو ديده شخصا كه طوري

ناو ميگويند مناسبت همين به بعضيها شايد است, انداخته لنگر آنجا در كس> <ويلكا خليج فرماندهي

در <پلنگ> ناو و شطالعرب دهانه در <ببر> ناو كنون ا حال هر به است/ شده ايران نزديك انگليس جنگي

است/ كاري فدا براي حاضر قسمتها ساير مانند دريائي نيروي و گرفته پهلو ١٢ شماره اسكله

از عدهاي دستگيري به منجر كه پنجشنبه روز خونين حادثه از بعد ـ شد نخواهد تكرار پنجشنبه روز

و شدند وارد كمال سرتيپ بقائي, سرلشكر شاهبختي, سپهبد آقايان شد/ خونين خوردهاي و زد و كارگران

با كمال سرتيپ بقائيو سرلشكر و است اهواز در شاهبختي سپهبد آقاي كنون ا گرديدند/ نظم اعاده عهدهدار

روز حـوادث كـه دارنـد عقيده نفر سه اين هستند/ كارها مراقب ميدارند, دريافت ايشان از كه تي دستورا

اغلب اسلحه جاي به و هستند صبور و پخته كارديده, مرداني نفر سه هر انصافا شد/ نخواهد تكرار پنجشنبه

چه شما از و مينشينند آنها با ميروند كارگران و كارآموزان ميان به ميكنند, صحبت زبان با كارگران براي

ميكنند/ گريه هم اوقات گاهي پنهان

نشان خود از خوزستان حوادث به نسبت زيادي مراقبت انگلستان دولت تنها نه ـ كستان پا و هندوستان

است/ ساخته نگران دارند, منطقه اين در تباعي ا كه را دولي كليه ناحيه اين اوضاع بلكه ميدهد,

ميآيد, نماينده خرمشهر آبادانو به تهران در هندوستان و كستان پا سفارتخانههاي طرف از روزه همه

در است مـحال ايـرانـي كـارگران كـه مـيدهد نشـان اوضـاع ولي ميگردد, اعزام خبرنگار ميشود, تلفن

كنند/ بلند دست خود هندوستاني و كستاني پا برادران روي به اوضاع بحرانيترين

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

تهران احتماليمؤسساتكارگريشهر اعتصابات از جلوگيري
زده اعتصاباتي به دست تهران شهر كارگري مؤسسات در كه ميرفت آن بيم چون جاري هفته اوايل در

در حـضور از خـوزستان مناطق كارگران به نسبت همدردي ابراز عنوان به مزبور مؤسسات كارگران و شود

از يكي كه قراري از و آورده عمل به Pزمه پيشبينيهاي دولتي مسئول مقامات كنند, خودداري گارگاهها

كارگري مؤسسات تعطيل از جلوگيري براي ص�حيتدار مقامات دستور به ميكرد عقيده اظهار مطلع محافل

آوردند/ عمل به را Pزمه احتياطهاي تهران شهر



ملي دولت سياهه ٧٤

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

صورتگرفت آبادان در ديروز كه شكوهي با رژه

كشيد طول ربع يك و يكساعت

شدند مجروح نفر چند آبادان ميتينگديروز در
شود تعطيل بينالملليآبادان فرودگاه كه ميرود احتمال

بودند اعتصاب حال در آبادان كارگران قسمتاعظم نيز امروز
ساعت يك را بعد جريان تلگرافو با را ديروز عصر جريان صبح امروز اط�عات روزنامه اعزامي نماينده

ميرسد: گرامي خوانندگان استحضار به زير در كه داد اط�ع تلفن با بعدازظهر نيم و

و ميتينگ ديروز صبح كه فلكه ميدان در تاج سينما روبروي اط.عات: ـ تهران ـ خرمشهر از تلگراف

قوايموتوريزه همه اين عبور آبادان تاريخ در كه گرفت مهميصورت رژه بعدازظهر ٦ ساعت بود تظاهرات

بود/ بيسابقه نظامي

صورت بود داده روي گواري نا حوادث كه كارگرنشين و انگليسي مح�ت بين از مهم خيابانهاي در رژه

افسران نيروهايجنوبو ستاد رئيس شاهينو دريادار كمال سرتيپ بقائي سرلشكر تاج سينما گرفتجلوي

گرفتند/ رژه واحدها از ارشد

ضد مسلسلهاي و زرهپوشها با دريائي قوايموتوريزه دريائي تفنگداران هنگ دريائي نيروي موزيك

گل و ميزد كف كه اجتماعي ميان از تانكها و نيرويموتوريزه لرستان اهواز, اصفهان, اعزامي قواي هوائي

كرد/ عبور ميريخت

كثرت اين به نيروئي چنين هرگز آبادان انجاميد/ طول به ربع ساعتو يك از بيش نظامي واحدهاي عبور

روي بـه عـدهاي و بـود نديده سبك و سنگين شامل بازوكا خمپارهانداز, زرهپوش, جنگي, ارابه به مسلح

كفزدن با جانخود انداختن خطر به با برق چراغ تيرهاي و دكلها باPي از گروهي ميريختندو گل تانكها

ملبس سربازي لباس به كه برادراني باPخره و اهوازي اصفهاني, لرستاني, عزيز برادران از كشيدن فرياد و

بودند آمده تماشا به كه كارمندي و كارگر هزاران چشم در رغبت و شوق اشك ميكردند/ استقبال بودند شده

ميشد/ ديده

به ميدادند تكان دست خود برادران براي مخصوص جايگاه مقابل از عبور از پس كه حالي در سربازها

ميگفتند/ جواب مردم بيشائبه احساسات

كه متقابلي وظيفه و ارتش از و كردند صحبت مردم براي كمال سرتيپ و بقائي سرلشكر رژه پايان در

آنو جاويد پرچم ايرانو پايداري به جمعيت همراه به و نمودند گفتگو دارند يكديگر به نسبت ارتش و مردم

كشيدند/ هورا و زده كف پادشاه

فوقالعاده اثر ميشد حراست فراواني نگهبانان وسيله به حساس نقاط كليه كه حالي در بيسابقه رژه اين

گذاشت/ امريكائي فيلمبرداران و خبرنگاران بيگانه و خودي انظار در



٧٥ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

تباع ا و نفتخيز مناطق امنيتخوزستانو حفظ به قادر ايران كه ادعائيبشود چنانچه عظيم ايننيروي با

بود/ خواهد بيمورد نيست خارجي

براي است عشاير اوضاع مراقبت رسائي ناخدا تفاق ا به كه دريائيجنوب نيروي فرمانده شاهين دريادار

طوايف نشوند ماجرا ايجاد وسيله فرستاده سركار بر را افرادخود كه بود داده پيام [ناخوانا] كعب ممسني طوايف

كـارگاههاي كـه تـباعش ا نفر هزار پنج به است افليج كه كعبي شيخ حاج حتي دادند مساعد جواب مزبور

داد: پيام چنين ارتش به خود نماينده وسيله به و بروند كار سر به داد دستور ميكنند كار كشتيسازي

حـاضر كـاري فـدا براي ملت و دولت اوامر تحت نيز Pحا بودم خدمتگزار پدر در پدر كه طور <همان

هستم/>

را ديگر نفر چند و شوشتريزاده و كرده قدغن اع�ميهاي طي را دوچرخهسواري آبادان نظامي فرماندار

نمود/ دستگير

مدخل در و ميكردند مضروب را رانندهها گرفته را تومبيلها ا جلو نفري سه دستههاي با دوچرخهسواران

ميبريم/ برود كار سر كه را كسي گوش ميگفتند و نموده تهديد داشتند كار قصد كه را كارگراني كارگاهها

نداده روي حادثه اين اط�ع طبق كه حالي در بريدهاند را ما گوش ميگفتند بستهو سر به دستمال هم عدهاي

ميكردند/ تهديد را ديگران

كرد يافتغروب پايان نظامي نيروي رژه با و شروع اعتصاب با و نبود آرام كه را روزي آبادان ترتيب بدين

كه Pحا نميديدند اعتصاب براي علتي بندرمعشور كارگران با همدردي جز كه آبادان كارگران ميرود انتظار

بروند/ خود كار سر به شده تمام آنجا اعتصاب

تلفن با را زير اخبار اط�عات نماينده بعدازظهر نيم و ساعت يك ـ آبادان از ما نماينده تلفني خبرهاي

داد: گزارش

مـحله در كـارگران از نـفر هـزار پـنج تـا چهار حدود در امروز ظهر از قبل ـ جمشيدآباد در خورد و زد

شديدي تظاهرات به دست و دادند شوري پر و عظيم ميتينگ دارد قرار آبادان شهر خارج در كه جمشيدآباد

حفظ نظر از نظامي فرماندار برآمدند سوءاستفاده مقام در كارگران ميتينگ از محركين از بعضي چون زدند/

تانك و سرنيزه و تفنگ قنداق وسيله به سربازان كه حملهاي و خورد و زد اثر در و نمودند مداخله انتظامات

تمام در نظامي حكومت مأمورين ولي شدند مجروح نفر سه دو آوردند عمل به آنان ساختن متفرق براي

نشدند/ تيراندازي به متوسل امروز جريان

آنان تعداد شكستهاندچون را اعتصاب آبادان كارگران از عدهاي آنكه با ـ دارد ادامه هنوز آبادان اعتصاب

Uكام را آبادان نميتوانوضع رو اين از است ناچيز و كم بسيار اعتصابند حال در هنوز كه كارگراني مقابل در

آبـادان مـحيط چـون ولي نـمايند رعـايت را آرامش و نظم كه برآنند Uكام كارگران آنكه با و دانست آرام

گيرد/ حوادثيصورت آن هر است ممكن رو اين از نيافته پايان تشنجها و است هيجانآميز

yآيتا آقـايان طـرف از اخيرا كه اع�ميههائي كه شده تصريح مذكور تلفني خبر در ـ اع.ميه تأثير



ملي دولت سياهه ٧٦

اشـاره است/ نكـرده درج اطTعات روزنامه را مصدق محمد و كاشاني Vآيتا <جوابيه>, ماه فروردين دهم مشترك تلگراف /١
است/ شده منتشر ماه فروردين ٢٧ تاريخ به كه است كاشاني Vآيتا اعTميه به اشاره احتما\ نيز اخير اعTميههاي

7١٦١ ص اول جلد تركان محمد گردآورنده مصدق> محمد دكتر 8<نامههاي كتاب از شده استخراج مشترك, جوابيه تلگراف متن
ميشود/ نقل مصدق محمد دكتر مشتاقان براي

١٣٣å فروردين ١å>
7!8 كارگران محترم نماينده ساير و موحدي احمدي, آقايان ـ اهواز

آورد عمل به اعتصابكنندگان و متحصنين رفاهيت براي aزم اقدامات كه شد داده تذكر دولت به بTفاصله واصل, آقايان تلگراف
هيأت گرفته, قرار كره مذا مطرح موضوع دولت هيأت ديشب جلسه در شود/ رسيدگي مأمور هيأتي بوديد كرده درخواست چنانچه و

داشت/ خواهيم آقايان مشروع منويات رعايت در را مراقبت كمال ملي جبهه و اينجانبان اعزام, قريبا تعيين,
آرامش و نظم و معمول بيگانگان دسايس از جلوگيري براي كردهايد هميشه چنانچه را وطنپرستي كمال رعايت كه داريم انتظار

دارند/ مستحضر جريانات از مرتبا را اينجانبان و مراقبت جدا را
مصدق> محمد دكتر ـ كاشاني سيدابوالقاسم

به تأثير آنان در شده صادر متانت و آرامش به آنان دعوت و كارگران به خطاب مصدق7١8 دكتر و كاشاني

است/ بخشيده سزائي

آرام وضع اسكله در دارد ادامه روزه همه كارگران ميتينگ كه حالي در آبادان در ـ است آرام اسكله وضع

نمودند/ نفتگيري و گرفته پهلو آبادان اسكله به اقيانوسپيما بزرگ كشتي سه امروز كه طوري به است

سپهبد هنوز كه است كي حا آبادان از واصله اخبار ـ شود آبادان وارد فردا شاهبختي سپهبد است ممكن

انجامشود آبادان استدر قرار كه بزرگي رژه شركت در برايحضور فردا است ممكن استو اهواز شاهبختيدر

سپهبد حضور با اصلي رژه است بوده آزمايشي شده انجام شهر در ديروز كه بزرگي رژه بيايد/ شهر اين به

شد/ خواهد انجام شاهبختي

نمايندگان با پيوسته و ميباشند آبادان در كنون ا تهران از اعزامي هيأت ـ است آبادان در اعزامي هيأت

نقاط ساير مانند نيز شهر اين اعتصاب كه بيابند حلي راه شايد تا ميباشند تماس در نفت شركت و كارگران

در را اينشهر شاهينامور دريادار كمالو سرتيپ بقائيو سرلشكر آقايان كنون ا پذيرد/ پايان نفتيخوزستان

كار مشغول شهر اين در كنون ا شده منصوب آبادان شهرباني رياست به كه غفاري سرهنگ و دارند دست

ميباشند/

اط�ع مختلف منابع از تهران در اداره خبرنگار صبح امروز ـ بصره و حبانيه در انگليس نيروهاي تقويت

حقيقت به مقرون شده نزديك ايران بهسواحل انگليس دريائي نيروي از كه رزمناوهائي آنكه شايد كه يافت

تعداد بر احتياط نظر از نيست ايران به مربوط كه آن سواحل و فارس خليج در انگلستان دولت البته و نيست

نشدهاند/ نزديك ايران سواحل به كشور آن ناوهاي كنون تا ولي است افزوده خود حفاظتي سابق ناوهاي

حبانيه و بصره در را خود نظامي نيروي اخير روزهاي در انگلستان دولت كه نمودند اضافه منابع همان

است/ كرده تقويت

درباره اداره نماينده به ظهر امروز كار وزارت سخنگوي ـ شد خواهد تعطيل آبادان بينالمللي فرودگاه

عدهاي كه آنست از كي حا رسيده امروز كه اخباري كه داشت اظهار آبادان امروز وضع چگونگي و اعتصاب



٧٧ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

سخنگوي برآمده بكشند اعتصاب از دست ميخواهند كه كارگراني تهديد مقام در مختلف وسائل به محرك

و بكشند كار از دست نيز آبادان بينالمللي فرودگاه كارگران كه شده سبب تهديدات اين كه كرد اضافه مزبور

هواپيماهاي ديگر و گردد تعطيل آبادان بينالمللي فرودگاه كه ميرود قوي احتمال يابد مداومت امر اين گر ا

پائين آبادان فرودگاه در نتوانند ميرفتند آبادان به ايران شهرهاي و دنيا مختلف نقاط از روزه همه كه مختلفي

بيايند/

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

عوارض پرداخت از استنكاف و انجمنشهر انح"ل تقاضاي
ما خبرنگار گرگان در شهردار تعيين و شهر انجمن انتصابات تجديد براي مردم اصنافو اجتماع دنبال به

و نموده اجتماع شهر فلكه در كه بازرگانان و اصناف تحاديه ا اعضاء از زيادي عده جمعه روز ميدهد اط�ع

و شهر انجمن انح�ل بر مبني را خود قطعنامه تلگراف ضمن و رفته تلگرافخانه به مهيجي سخنراني از پس

شدند خارج تلگرافخانه از و نموده مخابره آنها نظر تأمين براي قطعي دستور تا پرداختعوارض از استنكاف

جـدا شـهرداري بـه عوارض دادن از و گماشتهاند شهر دروازههاي از مراقبت به را عدهاي دوشنبه روز از و

عنوان هيچ به عوارض كه نشدهاند موفق مربوطه مأمورين هم ششم و بيست روز تا و مينمايند جلوگيري

با اهالي و نداده رخ سوئي تفاق ا كوچكترين و ميباشد آرام Uكام شهر ايناحوالوضع تمام با نمايند/ وصول

ميكنند/ پافشاري خود نظر انجام براي نظم كمال

نزديك گرگان دشت شهرو در ماه يك مدت باراندر نيامدن ميدهد تذكر اداره نماينده تلگراف پايان در

دير از اهالي زارعينو نيستو جاري سال در خوبيوضعغ�ت به اميدي و ببرد بين از را زراعت كلي به است

هستند/ نگران سخت باران شدن

تحاديه ا نمايندگان فروردين ٢٧ صبح ده ساعت قبل خبر پيرو ـ نمودند اجتماع تلگرافخانه در مجددا

دولت نماينده و ملي جبهه نمايندگان با حضوري تلگراف و نموده اجتماع تلگرافخانه در بازرگانان و اصناف

در و شود داده شهردار كناري بر شهرداريو انجمن برايانح�ل سريعي نمودهانددستور تقاضا و نموده مخابره

حكمفرماست/ كاملي آرامش شهر در روز چند اين تمام

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

تهران شهر بنزين كارگرانپمپهاي آيا
اعتصاببودند؟ به مصمم

مناطق كارگران از پيروي به نيز تهران شهر بنزين پمپهاي كارگران است ممكن كه بود شده شايع اخيرا

كنند/ خودداري بنزين فروش از و زده اعتصاب به دست خوزستان

نتيجه در و كرد مراجعه دارند عهده به را بنزين توزيع و پخش كه مسئول مقامات به امروز اداره خبرنگار

شد/ تكذيب مزبور شايعه



ملي دولت سياهه ٧٨

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

بودند نموده مسموم را خود زنداني پنج
مبادرت نشده رسيدگي آنها پرونده به اينكه علت به دادگستري كاخ بازداشتگاه زندانيان از نفر پنج امروز

معالجات نيستو حالشخوب نفر يك فقط يافته رهائي مرگ از آنها از نفر چهار نمودهاند ك تريا خوردن به

است/ رسيده زندانيان به چگونه مزبور ك تريا كه نيست معلوم دارد/ ادامه دربارهاش

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

مصدق] [مهندساحمد
ميدهد استعفا راه وزارت معاون

نوشتهورونوشت راه وزير ارفع سرلشكر آقاي به كه زير نامه ضمن راه معاونوزارت مصدق احمد مهندس

ميدهد: توضيح را آن علل و داشته اع�م را استعفايخود است, فرستاده اط�عات روزنامه در درج براي را آن

راه محترم وزير ارفع سرلشكر تيمسار

كه است اصولي مخالف زير جهات به شده اجرا كه ترتيبي با هم آن راه وزارت براي اداري معاون تعيين

دارد: ضرورت وزارتخانه اص�ح و تثبيت براي

كـافي تجربيات و نموده خدمت صادقانه است سالها كه هستند اشخاصي راه وزارت خود در چون V١

سزاوار شوند قائل عاليتري مقامات به اداري اصول طبق بر و خود خدمات نتيجه در كه اميدوارند و اندوخته

شود/ مقام اين حائز مراتب سلسله رعايت بدون باشد خوب كه هم قدر هر ديگري وزارتخانه كارمند نيست

و فقط ندارد ضرورت هيچ كه اضافي معاون انتخاب و بوده معاون يك داراي تأسيس بدو از راه وزارت V٢

ميآيد/ وارد بودجهكشور به كه است ب�جهتي تحميل ميشود انجام متنفذ اشخاص خاطر ارضاي براي فقط

نظريات مخالف نه عملي امور اولياي كه ميكند اقتضا كشور كنوني وضعيت كه معتقدم اينجانب چون

مصدق احمد مينمايم/ استعفا معاونت خدمت از وسيله بدين لذا نكنند جامعه و دولت اس�مي

٧٤٩٦ شماره ,١٣٣å.١.٢٨ چهارشنبه

اعتصابكردند كارگرانكورههايآجرپزيديروز
علت آنها كشيدند/ كار از دست مزد كمي علت به شهر كورههايجنوب كارگران از نفر ٦åå قريب ديروز

آنان دستمزد به بايد افزودهاند آجر قيمت به كورهها صاحبان چون كه ميدارند اظهار اينطور را اعتصابخود

از شش بخش ك�نتر اردPن حسنعلي سرهنگ آقاي مجاهدت اثر در ديروز بيافزايند/ تناسب همان به هم

كارگران نمايندگان صبح ساعتده در امروز كه شد اين بر قرار و آمد, عمل به كارگرانجلوگيري بقيه اعتصاب

راه و داده كميسيون تشكيل شش ك�نتر و بهزادي عيسي آقاي حضور با فخار صنف دفتر در كارفرمايان و

كـه كـردند قـبول كـارفرمايان كـه رسـيد اط�ع مزبور كميسيون دنبال به نمايند, پيدا كار اين براي حلي

گرديدند/ كار مشغول و شكست كارگران اعتصاب ترتيب اين با و برآورند را كارگران تقاضاهاي



٧٩ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩٧ شماره ,١٣٣å.١.٢٩ پنجشنبه

راه وزارت از
مهندسمصدق آقاي جواب در

است/ شده درج تقاضاي و رسيده اط�عات اداره به زير شرح

شدن روشن نظر از كه بود شده درج اط�عات گرامي روزنامه ١٣٣å.١.٢٨ مورخ ٧٤٩٦ شماره در شرحي

ميورزد/ مبادرت زير توضيح به عمومي افكار

و سوءاستفاده اخير سالهاي در راه وزارت در كه اين بر مبني زياد انتشارات دارند اط�ع عموم كه طوري به

ع�ء آقاي جناب اصلي منظور چون و است شده راه وزارت مختلفه قسمتهاي در ميلهائي و حيف تفريط

از ادارات كه آنست كار نخستين است كشور حياتي امور رشتههاي تمام اص�ح ايشان وزيران و نخستوزير

ستمديده مردم دسترنج از كه مالياتي تا نادرستيجلوگيريشود و سوءاستفاده از و آلوده كو ناپا عناصر وجود

ميشود/ خرج مردم راه در واقعا كه بشود كارهائي صرف ميشود گرفته ايران

داشته نظارت وزارت اين شئون تمام در سال ده متجاوز و معروفبوده درستي به كه شخصيتي از بنابراين

گردد/ عملي فوق منظور راه وزارت در او همكاري با كه شد استدعوت مطلع و وارد نيز مالي امر در و

بهصورت راه وزارت وضع كه ميدادند ترجيح كه شد عدهاي اضطراب و تشويش باعث اقدام چنين البته

دهند/ ادامه تدريجا را خود سوء نقشههاي اجراء بتوانند تا بماند سابق

اقـدام بـه وادار و اغفال بوده غيرآلوده و درست شخصا كه را كارمندي توانستهاند عناصر اين متأسفانه

ميباشند/ جريان اين از سوءاستفاده مترصد اشخاص اين كه حالي در بنمايند نسنجيدهاي

مقابل در كه مقدسي بهوظيفه توجه با جرياناتو اين مقابل در عاليخود هدف به كامل ايمان با راه وزير

تعقيبو را اص�حيخود اقدامات نقشه تصميماتخود تزلزلدر كمترين بدون است گزير نا دارد كشور ملتو

راه وزارت ندهد/ قرار باشد ناشي كه كجا هر از تشبثات اين تأثير تحت را خود

علوي مهندس

٧٤٩٧ شماره ,١٣٣å.١.٢٩ پنجشنبه

مقتول كارگران براي مقرري
نمايندگان كافي امضاي به وقت آخر تا و شد تقديم آشتيانيزاده آقاي وسيله به امروز جلسه در طرح اين

شود/ مطرح بعدا تا رسيد

ملي شوراي مجلس رياست محترم مقام

نفت كارگر شهداي بازماندگان براي ميكنيم پيشنهاد فوريت سه قيد با ذيل امضاءكنندگان اينجانبان

بپردازد: آنها به ماهيانه زير شرح به مقرري دولت مقتولين, خونبهاي عنوان به اصفهان و جنوب

ريال/ ١٥åå ماهيانه ميباشند آنها تكفل تحت كه مادر و پدر يا و متعدد فرزند زنو داراي كه كارگراني V١

ريال/ هزار يك ماهيانه باشد نفر دو از بيش تكفلشان تحت بازماندگان كه كارگراني V٢
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٧٤٩٧ شماره ,١٣٣å.١.٢٩ پنجشنبه

اميدبخشاست آبادان اوضاع
بودند اعتصاب حال در آبادان كارگران از نفر هزار ٢٧ نيز امروز

اعتصاب رفع براي آبادان كارگران پنجپيشنهاد
دريك آقاي با شاهبختي مذاكراتسپهبد

كارگران نظاميدربارهپيشنهادات كميسيون نظريات

در ما و است داده اط�ع تلفن وسيله به را آبادان اخبار نيز امروز بعدازظهر آبادان به اداره اعزامي خبرنگار

خوانندگان اط�ع به رسيده آبادان از كه اخباري طبق بر اخير ساعت چهار و بيست طي در را آبادان زيروضع

ميرسانيم/ گرامي

از نـفر هـزار ٢٧ هنوز كه است كي حا نيز امروز واصله تلفني اخبار ـ اعتصابند حال در كارگر هزار ٢٧

است/ نداده رخ تازهاي حادثه و نموده را آرامش و نظم رعايت ولي اعتصابند حال در كارگران

پنج و كرده كار به شروع تصفيهخانهها از قسمتي كه شده تصريح مذكور خبر در ـ ميكند كار تصفيهخانهها

است/ بوده آن اخير محصول نفت گالون ميليون

براي تهران از اعزامي هيأت كه شده تصريح مذكور خبر در ـ شركت رؤساي با اعزامي هيأت كرات مذا

كرات مذا اين در بودند, كره مذا در شركت رؤساي با بعدازظهر ده ساعت تا آبادانديروز كارگران اعتصاب رفع

داشتهاند/ شركت نيز كمال سرتيپ و بقائي سرلشكر آقايان

مأمور كه اعزامي هيأت به را زير شرايط كار به شروع اعتصابو رفع براي كارگران ـ ميگويند چه كارگران

كردهاند: پيشنهاد هستند اخت�ف حل و رسيدگي

شود/ لغو فورا نظامي حكومت V١

كمه محا و توقيف كردهاند تيراندازي كارآموزان طرف به فروردين ٢٢ پنجشنبه واقعه در كه افسراني V٢

شوند/

گردد/ پرداخت آنان اعتصاب ايام مزد V٣

جديدي نمايندگان بتوانند تا انتخاباتشود تجديد دارند تقاضا و نميدانند قانوني را فعلي نمايندگان V٤

نمايند/ انتخاب خود براي

كـار بـه شـروع نشـود انجام آنان خواستههاي تا كه ميكنند تصريح خود پيشنهادات به دنبال در V٥

نميكنند/

چنين مزبور پيشنهادات درباره اعزامي هيأت و نظامي هيأت ـ دارد عقيده چه اعزامي] [و نظامي هيأت

دارند: عقيده

است/ خارج آنان اختيارات از آن الغاي كرده تصويب مجلس را نظامي حكومت چون V١

و آغـاجاري اعـتصابكنندگان بـا هـمدردي مـنظور بـه زيرا نيست قانوني اصو{ كارگران اعتصاب V٢



٨١ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

نفت شركت با ميباشد اعتصاب موجب كه نظري اخت�ف و كشيده كار از دست مسجدسليمان و بندرمعشور

است/ نبوده ميان در

مقررات مشمول و نيست فرمانداري و اعزامي هيأت به مربوط كار اين نيز انتخابات تجديد مورد در V٣

مطالعه مأمور اعزامي هيأت افراد از يكي مقدم آقاي باشد شده پيدا حلي راه كه نظر آن از ولي است خاصي

بيابند/ حلي راه تا ميشوند كار اين

ايام مزد نمايند كار به شروع كارگران گر ا كه ميدهد وعده اعزامي هيأت نيز اعتصاب ايام مزد مورد در V٤

شود/ پرداخته آنان اعتصاب

مستلزم امر اين كه شد متذكر اين به نيز افسران تعقيب و پنجشنبه روز حادثه به رسيدگي مورد در V٥

درآيند/ تعقيب تحت و شود معين مقصرين تا ميباشد دقيق رسيدگي

اين مقابل در كارگران كه نميرود اميد همه اين با كه شده اضافه مطالب اين دنبال در امروز تلفني خبر در

نمود: خ�صه ميتوان شرح اين به جمله دو در را آبادان وضع و نمايند كار به شروع و شده تسليم پاسخها

است/> اميدبخش ولي نيست آرام <اوضاع

مشغول دقت كمال با نظامي هيأت كنون ا كه نموده تصريح اعزامي: خبرنگار ـ بازداشتشدگان عده

از كه شدهاند بازداشت آنروز غائله محركين از نفر ٦٩ كنون تا و بوده گذشته پنجشنبه جريانروز به رسيدگي

ميباشند/ آنان جزء در ميزدند دامن آتش اين به پيوسته كه دانشگر و كيهانپناه, احمدزاده, جمله

ميباشد آبادان به اعزامي هيأت اعضاي از كه مهران محمد ـ مسجدسليمان به مهران آقاي عزيمت

دهد/ قرار مطالعه مورد را آنان تقاضاي و گيرد تماس نمايندگان با تا نمود عزيمت مسجدسليمان به امروز

نظامي كميسيون طرف از كه تحقيقات و بازجوئيها نتيجه در ـ شد روشن انگليسيها قاتلين هويت

ايرانو باشگاه و تاج سينما غارت كه است شده روشن آمد عمل به آن محركين و پنجشنبه روز حادثه درباره

تأثير تحت آشوبطلب عدهاي بلكه نگرفته صورت كارگران وسيله به انگليسيها قتل و ضرب همچنين

مـبادرت تأسـفآور كـار ايـن به و كرده پيدا وجود آنها بين مرموز عواملي دستور بنابه و خاص تحريكات

جستهاند/

كشتيهاي اخير روز دو در كه است كي حا واصله اخبار ـ ميدهند ادامه خود كار به نفتكش كشتيهاي

ميكنند/ بارگيري نفت افتاده كار به چاههاي محصول از و شده نزديك آبادان اسكله به پيوسته نفتكش

در كه است شده تقاضا خوزستان مقيم روحاني مقامات از نظامي محافل طرف از ـ بيانيه صدور تقاضاي

بيانيههائي رسيده كارگران اط�ع به و شده صادر ملي جبهه كاشانيو yآيتا طرف از كه اع�ميههائي دنباله

شود/ صادر اغتشاش از احتراز و كار به آنها بهدعوت مبني كارگران به خطاب آنان طرق از نيز

دو پريروز كه داد اط�ع گزارشخود ضمن امروز آخرينوقت در اداره اعزامي نماينده ـ انگليسي رزمناو دو

ساحلكويت در آنها از يكي و شد فارسوارد خليج آبهاي به و<رن> به<ف�مينگو> انگليسيموسوم رزمناو

است/ انداخته لنگر بحرين ساحل در دومي و



ملي دولت سياهه ٨٢

امروز داديم انتشار آن تعطيل احتمال آبادانو فرودگاه به راجع كهديروز خبري تعقيب در ـ آبادان فرودگاه

جريانورود كارگراندر اعتصاب ميباشند كار كانمشغول كما فرودگاه كارمندان كه نظر آن از كه رسيد اط�ع

تعطيل احتمال و دهند ادامه خود رفت و آمد به ميتوانند هواپيماها و نداشته زيادي تأثير هواپيما خروج و

نميرود/ فرودگاه شدن

كه است كي حا اهواز از اداره نماينده تلفني خبر ـ نفت شركت كل رئيس با شاهبختي سپهبد كرات مذا

كردن پيدا آبادانو كارگران اعتصاب خصوص در مدتي عصر خوزستانديروز استاندار شاهبختي سپهبد آقاي

بود/ كره مذا مشغول اهواز در نفت شركت كل رئيس دريك آقاي با آنان اعتصاب رفع براي حلي راه

آقـايان يـعني پـايپPين و بـندرمعشور كـارگران نـمايندگان ـ بـندرمعشور كارگران تشكر تلگراف

كه شدهاند متذكر كردهاند مخابره اط�عات اداره به كه تلگرافي طي در دستخط ارزانيو خسروي, فخرآبادي,

٢٧ روز عـصر خـوشبختانه بـود توأم قربانيها دادن و محروميتها با كه مقاومت روز ٢٨ از پس كارگران

و نكرده مضايقه آنان با همدردي از كه روزنامههائي از ضمنا و شكستند را خود تاريخي اعتصاب فروردين

نمودند/ تشكر بودند نموده منعكس را آنان سخنان

٢٢ پنجشنبه حادثه مجروحين از تن دو خارجي خبرنگاران از يكي گزارش به ـ كارگران از تن دو فوت

نمودند/ فوت امروز و نشده واقع مؤثر تداوي بودند معالجه تحت نفت شركت بيمارستان در آنكه با فروردين

٧٤٩٧ شماره ,١٣٣å.١.٢٩ پنجشنبه

افتاد كار به اصفهان ريسندگي كارخانه پنج
گماشت خواهد كارهايديگر به را كارخانجات اضافي دولتكارگران

و شهرضا كارخانجات نمايندگان و آنوزارتخانه متصديان حضور با كار وزارت در كه كميسيونهائي اثر بر

و ريسبـاف كارخانجات افتادن كار به براي نمودند/ كار به شروع فوق كارخانه دو شده تشكيل رود زاينده

آقايان حضور با و كار كفيلوزارت نفيسي مهندس آقاي رياست به كميسيوني نيز صبح امروز نور, پشمبافو

كارخانه نماينده كسائي برنامه, سازمان نساجي شركت عضو عاملو مدير عطائي مهندس اسبقيو مهندس

زيادي كرات مذا از پس شدو تشكيل نور كارخانه نماينده كميلي پشمباف, كارخانه نماينده دهش ريسباف,

كار مشغول و باز را كارخانهها آينده هفته ظرف در كه نمودند تعهد كارخانجات نمايندگان گرفت كهصورت

اين در كار وزارت شد قرار هستند زياد آنها كارگران عده كه كارخانجات نمايندگان ادعاي اين مورد در شوند/

و كارفرما نمايندگان و استاندار آقاي حضور با كميسيوني هم اصفهان در و نموده بيشتري تحقيقات مورد

ديگري كارهاي به را زيادي كارگران عده دولت داشت/ صحت آنها اظهارات چنانچه و شود تشكيل كارگر

نمانند/ بيكار اضافي كارگران هم و باشند كار مشغول كارخانجات هم تا دارد مشغول

كره مذا اينكميسيون در است گرفته برنامه سازمان از نور كارخانه كه وامي تومان ميليون خصوصدو در

براي كه را جديدي ماشينآPت كتورهاي فا و اط�عاتPزم كارخانهمزبور نماينده كه شد قرار و آمد عمل به

بگذارد/ كار وزارت دسترس در است شده خريداري تومان ميليون دو محل از كارخانه



٨٣ پنجم و بيست سال سي, فروردين اط"عات,

٧٤٩٧ شماره ,١٣٣å.١.٢٩ پنجشنبه

آبادان كارگران قطعنامه
حاوي كه شده واصل اداره به خرمشهر از آبادان اعتصابكنندگان نماينده طرف از زير تلگراف صبحديروز

در ١٣٣å.١.٢٦ دوشنبه روز عصر ميرسانيم: خوانندگان اط�ع به زير در را آن متن و است كارگران قطعنامه

نـفت شـركت با مبارزه جمعيت از پشتيباني بر مبني زير قطعنامه آبادان اعتصابكنندگان عظيم ميتينگ

مدت كه آبادان كارگران هزار ٣٥ ما رسيد/ تصويب به آراء تفاق ا به حاضرين هلهله و شور ميان در انگليس

عنوان به و نفت شركت ايرانينماي عمال توسط خود عزيز برادران فجيعانه كشتار به نسبت است روز سه

ميتينگ اين در كنون ا هم و كشيده كار از دست خوزستان مناطق ساير اعتصابكنندگان به نسبت همدردي

اولين از كه نفت شركت با مبارزه جمعيت از را خود پشتيباني وسيله بدين آمدهايم هم گرد شور پر و عظيم

اع�م داد پاسخموافق خوزستان زحمتكشان حقطلبانه نداي به نفتخيز مناطق در اعتصاب شروع روزهاي

و سپاسگزاريـم صميمانه داشتند ابراز مبارز و محروم كارگران با نسبت كه شرطي و بيقيد مساعدت از و

و اعتصاب راه از كه شرافتمند محروم و غيور كارگران كليه از شكوه با اجتماع اين در حاضريم ما همچنين

در و ميكنيم تشكر داشتهاند ابراز ما به نسبت را خود بيشائبه همدردي اعانه ارسال و پيام دادن و ميتينگ

ضد مبارزين آتشين احساسات و ك پا قلوب از كه همبستگي و همدردي مقدس و عظيم امواج اين برابر

عادPنه مبارزه كه ميدهيم قول عزيز هموطنان به ما ميآوريم/ فرود تعظيم سر ميگيرد سرچشمه استعمار

شرافتمندانه ميهن و ملت به نسبت را خويش عظمي دين و داده ادامه تزلزل بدون آزادي سنگر در را خود

اعتصاب مديره هيأت طرف از دهيم/ انجام

شهرياري عباسعلي

٧٤٩٨ شماره ,١٣٣å.١.٣١ شنبه

لندن راديو سخنگوي
ميداند استهزاآميز آبادان در را اعتصاب ايجاد به اتهاماتمربوط

كه ساخت منتشر مردم بين اوراقي آبادان خيابانهاي در ايران انگليسو نفت شركت امروز ـ لندن راديو

كرده م�مت را آنان و معرفي ايران نفتخيز نواحي اغتشاشهاي مسئول را محرك و مخرب عناصر آن طي

و خنده مايه است بوده شركت تحريك به اخير اعتصابات كه مطلب اين اظهار شده گفته اوراق اين در بود

موجباتي ايجاد مشقتعموميواقعشوند تعديو كارمندانشدستخوش نميخواهد شركت زيرا است استهزا

سـر بر كه كارگراني به است داشته اع�م نيز شركت است بيمعني عملياتش تعطيل براي شركت توسط

نـفتخيز مـناطق از قبلي گزارشات پرداخت/ خواهد فوقالعاده درصد پنج و سي ماندهاند باقي خدمتشان

شده معلوم دادهاند ادامه ميكردهاند تهديد را كارگران كه كساني جمعآوري به ايران امور اولياي كه كيبود حا

امور اولياي كه ميرسد گزارش داشتهاند/ خود با را توده حزب عضويت كارت اشخاص اين از بعضي كه است

مييابد/ افزايش شدت به كارگران تهديد در محركين فعاليت كه داشته اظهار شركت
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است نداده آبادانتغييريروي وضع در
وزير نخست به شاهبختي گزارشسپهبد

شكستند اعتصابرا كه كارگراني
داشت خواهند دريافت ميگرفتند آنچه بر ع"وه كار اضافه %٣٥

كاشاني آيتا� اع"ميه به آبادان كارگران پاسخ
روي آبادان در اغتشاشي تازگي به كه ميكند حكايت شده كسب رسمي مختلفو منابع از كه اط�عاتي

بازي مهمي نقش اعتصاب به دادن خاتمه در مؤثر عامل دو ميرود/ سكون و آرامش به رو اوضاع و نداده

و ميپردازد اعتصاب ايام اضافهحقوق %٣٥ پرداخت با كارگران از نفت شركت كه است تشويقي يكي ميكند

تهديد را كارگران كه است اخ�لكنندگان و مخرب عناصر دستگيري در نظامي فرمانداري اقدامات ديگري

بدين است نموده منتشر آبادان در اع�ميه نفت شركت حقوق اضافه اين درباره نروند/ خود كار سر ميكنند

و شجاعت پاداش به كه است گفته آن در و نموده صادر كارگران به خطاب اع�ميهاي نفت <شركت مضمون:

كه كوششهائي برابر در و مانده باقي خود كار سر بر بندرمعشور نفتخيز مناطق در كه كارگراني وفاداري

كـار اضافه شامل كه آنان حقوق %٣٥ برابر پاداشي نمودهاند مقاومت ميآمده عمل به آنان ارعاب جهت

اطمينان آبادان كارگران تمام به نيز اع�ميه اين شد/ پرداختخواهد ناحيه هر در اعتصاب ايام جهت ميشود

شـركت اولياي براي داشت/ خواهد پاداش گونه همين نوع اين از شجاعت و وفاداري گونه هر كه ميدهد

به آنان ارعاب همانا ميكند ممانعت كار سر بر آمدن از را كارگران حقيقت در كه عاملي تنها كه است مبرهن

ميدهند/> انجام خشونت و شدت با را عمل اين كه است آشوبگران وسيله

به دعوت را كارگران مهرباني كمال با و ساخته منتشر اع�ميهاي هم شاهبختي سپهبد آقاي اين بر ع�وه

به شركت به را كارگران تقاضاي كه شده داده وعده همچنين اع�ميه اين در است/ نموده اعتصاب شكستن

تظاهراتي ميرفت احتمال و بود جمعه اينكه با ديروز كه است كي حا آبادان از واصله تلگرافي اخبار قبوPند/

رسميدر يكمنبع امروز است/ نداده رخ تازهاي تفاق ا هيچگونه شدو تظاهراتجلوگيري از ولي گيرد, صورت

وضـع Uفـع رفـته هم روي كه ميرساند آبادان از رسيده اخبار كه داشت اظهار اداره نماينده به كار وزارت

كهوضع ميرود انتظار ميدارد بروندمعمول كار سر به كه كارگراني به نسبت شركت كه تشويقي با عاديستو

يعني ماه فروردين ٣å تاريخ در كه اهواز از اداره نماينده تلگراف در كند/ حاصل بهبود آبادان فعلي متشنج

هم به حضور استانداري در مرتبا سهشنبه روز از شاهبختي تيمسار كه گرديده تصريح شده مخابره ديروز

و كار سرعت به نسبت پذيرفته را ادارات كارمندان رؤسا, عموم امر بدو در ايشان بود/ كار مشغول و رسانيده

رؤساي با مرتب نيز ضمنا نمودندو صادر Pزم ودستورات داشته ايراد بياناتي مردم با همكاري عملو صحت

اعتصاب زودتر هرچه نيز آبادان كارگران بلكه تا كه بيابند حلي راه بتوانند تا بودند كره مذا و تماس در شركت

نمايند/ كار به شروع مناطق ساير كارگران مانند و شكسته را
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كـرات مذا نتيجه در كه است كي حا دادهاند نخستوزيري به امروز شاهبختي سپهبد آقاي كه گزارشي

بود شده حذف دستور از كه كارگران فوقالعاده كه گرديد مقرر نفت شركت رؤساي با اعزامي هيأت طوPني

كارآموزان به گرددو تبديل جديد توبوس بها متدرجا كارگران كارآموزانو نقليه وسايط گرددو پرداخت كان كما

مطالعه مورد آنان تقاضاهاي كار به شروع محض به كه شده اب�غ نيز اعتصابند حال در هنوز كه كارگراني و

شكسته را اعتصاب نظر اظهار با كارگران از بعضي نموده تصريح گزارشخود در شاهبختي گرفت/ خواهد قرار

عمل به اقدام نيز آبادان كارگران و كارآموزان ديگر تقاضاهاي از يكي درباره همچنين كردند/ كار به شروع و

از اداره نماينده تلگرافديگر آيد/ عمل به آبادان كارگران مجدد انتخابات ارديبهشت�فردا� اول شد قرار آمدو

مكي سيدحسين آثار به است, شده اشاره ملي جبهه اعTميه به اطTعات روزنامه مخبرين گزارشهاي در كنون تا بار چندين /١
مصدق> <نامههاي كتاب ١٦٣ ١٦٢ـ صص در ولي نميآيد/ دست به مزبور اعTميههاي اين از ردپائي شود مراجعه كه ديگران و

است: شده نوشته شكل بدين شاهپور مقصد به تلگراف جوابيه دو تركمان, محمد گردآورنده اول جلد
١٣٣å.١.٢٦>

فخرآبادي ـ آقايمنتظري كارگران: اعتصاب مديره هيأت ـ بندرشاهپور
ميدارد: اشعار بود داشته ارسال را بندرمعشور اعتصاب جريانات گزارش آن ضمن كه شما فروردين ٢٤ مورخ تلگراف پاسخ

كشور سراسر در نفت صنعت بودن ملي اصل اجراي جريانات كه موقع اين در شد/ تسليم دولت به اقدام براي عينا شما تلگراف
ميباشد/ ضروري و aزم ايران نفتخير نواحي در آرامش و نظم حفظ است ملي شوراي مجلس و كميسيون دستور جزو

گردد/ انجام و رسيدگي كارگران حقة تقاضاي كه شد خواهد اقدام البته
مصدق محمد دكتر

فخرآبادي[!] كارگرانآقايمنتظري اعتصاب مديره هيأت ـ شاهپور بندر
ميدارد: اشعار بوديد داشته ارسال را بندرمعشور اعتصاب جريانات آن گزارش ضمن كه شما فروردين ٢٤ مورخ تلگراف پاسخ

كشور سراسر در نفت صنعت بودن ملي اصل اجراي جريانات كه موقع اين در شد/ تسليم دولت به اقدام براي عينا شما تلگراف
ميباشد/ ضروري و aزم ايران نفتخيز نواحي در آرامش و نظم حفظ است ملي شوراي مجلس و كميسيون دستور جزء

گردد/ انجام و رسيدگي كارگران حقه تقاضاي كه شد خواهد اقدام البته
مصدق> محمد دكتر
آقـايان شود, مراجعه ١٣٣١ ماه فروردين ٢٥ اطTعات روزنامه به چنانچه است/ خوانندگان عهده به را جوابيه دو اين قضاوت

نيستند/ فرد يك فخرآبادي و منتظري

تأثيري آبادان كارگران در نيز ملي7١8 جبهه و كاشاني yآيتا از صادره اع�ميههاي كه است كي حا آبادان

بـه كـه پـاسخي در پـيمانكاران و كارگران مركزي شوراي طرف از پايدار عبدالحميدپور آقاي كرد/ فراوان

و نگشـته خارج وطنپرستي سير خط از هيچگاه <ما نوشتهاند: چنين اين دادهاند كاشاني yآيتا اع�ميه

سرزمين در ما كه بدانند ما مقدس پيشواي ولي داشت/ نخواهيم و برنداشته مملكت مصالح خ�ف بر قدمي

آنكه جاي به و نشنيد را ما صداي عنوان هيچ به كس هيچ و نميبينيم خود به دادرسي و ميسوزيم جنوب

با روز به روز و دادند جلوه برعكس را ما گفتارهاي هميشه بيگانه نوكران بپذيرند, را ما قانوني تقاضاهاي

تقاضاي فقط فقطو مظلوميت, بردباريو كمال با اينك و شد اضافه ما بر تعديات فشار بيگانهپرستان دست

سيدجمالالدين مرحوم كه را كه راهي همان اميدواريم خاتمه در مينمائيم/ و نموده حق احقاق و ظلم رفع

مـرد آن نگذاشتند شهرتپرستان و كند طي ميخواست جهان مسلمانان تحاد ا باني يگانه آن اسدآبادي

مسلمانان و بپيمائيد خود خللناپذير اراده و متعال خداوند ياري به آنجناب گردد نايل خود بهمقصود شريف

دهيد/> نجات بدبختي و فقر بار زير از و ساخته متحد را
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خوزستان وقايع جنوبدرباره به اعزاميدولت سرپرستهيأت

توضيحميدهد اعزامياداره خبرنگار به

پذيرفت را كارگران تقاضاهاي از قسمتي دانستو قانوني را اعتصاب شركت
مسجدسليمان به اعزامي حركتهيأت

از نوعي گذاشت نامي آن براي بتوان گر ا است, باقي آنچه و است يافته پايان اعتصاب خوزستان <در

وضـع از كـه خبرنگاراني به اعزامي هيأت رئيس مهران محمد كه بود جوابي اين است/> انق�ب يا اخ�ل

در موفقيت با ما كار كه ميرسد نظر به گفت: جلسه اين در مهران [آقاي] داد/ ميكردند پرسش اعتصاب

مهمي مناطق در و است رفته ميان از كارفرما و كارگر بين اخت�ف موارد بزرگترين زيرا است پايان شرف

است/ شده شروع كار داشت نگرانيوجود همه از بيش كه بندرمعشور مانند

مشغول موقع چه آبادان كارگران كه آمد عمل به سئوال و شد آبادان خصوصوضع در كه سئوال جواب در

سـپهبد شـخص نـماينده بقائي سرلشكر آقايان كه حالي در تهران از اعزامي هيأت رئيس ميشوند, كار

فرماندار فهيمي و نخستوزيري بازرسي رئيس حجازي سراج آقاي و جنوب نيروي كل فرمانده شاهبختي

با همدردي نام به اينها نداشتند نفت شركت از تقاضائي آبادان كارگران > گفت: داشتند حضور نيز آبادان

بهتر رفتهاند كار سر به و پذيرفته درمان رفقايشان درد كه Pحا و بودند كرده اعتصاب بندرمعشور كارگران

دادهاند/> ادامه اعتصاب به جهت بدون كارگران اين ميشود ديده كه حالي در شوند, كار نيزمشغول آنها است

به كه را اقداماتي و كار مشك�ت كليه ميكرد سعي كه حالي در خاطر آرامش با مهران [آقاي] همچنين

مـناطق در بـود, حقوق پرداخت موقع كه ماه اسفند پنج و بيست روز <از گفت: دهد شرح است آمده عمل

شركت يعني آنها, كارفرماي كه بود رسيده كارگراناط�ع به زيرا آمد, بهوجود نگراني جنبوجوشو كارگري

تصويب نفتو شدن ملي همآهنگ تصادفا و كرد خواهد جلوگيري آنها فوقالعاده درصد سي پرداخت از نفت

در كه كارگري به كه طوري به شد, گذاشته اجرا موقع به نفت شركت تصميم اين آن, به مربوط پيشنهاد

شرائط و سوزان هواي آن در كه ديگري و گرديد پرداخت ريال ٢٨ گهان نا ميشد داده ريال ٤å بندرمعشور

اقدام اين كارگران/ قانوني و بزرگ رنجش علت بود اين كرد, دريافت ريال ١٤ ميگرفت ريال بيست دشوار,

به را مهمي اعتصاب گرفت, صورت Pلي و آغاجاري و سفيد نفت نقطه سه و بندرمعشور در كه نفت شركت

بـا هـمدردي عـنوان بـه و جـهت ايـن به و كرد اع�م غيرقانوني را اعتصاب اين نفت شركت آورد/ وجود

كشيدند/> كار از دست هفتگل و مسجدسليمان كارگران اعتصابيون,

به پرداخت/ كار به بود گرفته تهران از كه تي اختياراتودستورا با و شد اهواز سرعتوارد به اعزامي هيأت

قانون تشريفات حقوق كسر در چون شود, كسر مقدمه بدون حقوق بايد اينكه از صرفنظر كه فهماند شركت

و كـارگران نـمايندگان اظـهارات به توجه از پس شركت باشد/ كارگران با حق لذا است نشده رعايت كار

شد قرار و دانست قانوني را اعتصاب پذيرفت/ را كارگران تقاضاي تهران, اعزامي هيأت رئيس پيشنهادات
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بنا آنها براي نيز غسالخانه مسجدو پرداختشودو سابق مثل مديدي مدت براي همچنان كارگران كهحقوق

گردد/

و شـد شروع كار آغاجاري و سفيد نفت مسجدسليمان, , Pلي, معشور, بندر در گذشته سهشنبه روز از

پرسيد و نموده روزنامهنگاران از يكي كه سؤال جواب در پرداختند/ كار به آبادان جز مناطق كليه در كارگران

آقاي پذيرفت/ آبادان و اهواز در را كارگران نمايندگان و نرفت اعتصابي مناطق به ورود, بدو در هيأت چرا

به تشويق عصيانو به تحريك از ميگرفت نظر در را كارگران رفاه كه حالي در بوده گزير نا هيأت گفت: مهران

نميتوانست كارفرماست كه نفت شركت با كره مذا از قبل چون ديگر طرف از ميشود خودداري اعتصاب

سود به Pزم امتيازات گرفتن و نفت شركت با گفتگو بعداز بوده گزير نا لذا بنمايد كارگران قبال در تعهدي

شد/ موفق و نموده مبادرت نيز كار همين به جريان اين در تفاقا ا شود كره مذا وارد نمايندگانشان با كارگران

فراهم برايخود نفتخيز مناطق در خاصي محبوبيت كارگران پيشنهادات گرفتن نظر در با كه مهران آقاي

آنها ميان به آزادانه ويشود به حم�تي اعتصابيون اع�ميههاي در اينكه بدون جهت همين به استو كرده

اعـتصابي دانشآموزان و كارآموزان نمايندگان با هفته اين سهشنبه و دوشنبه روزهاي مانند اغلب و رفته

نفت <شركت گفت: آبادان خصوص در ميكند/ گفتگو آنها با بيشتري آشنائي با راه اين از و كرده غذا صرف

سـفيد, نفت بندرمعشور, زحمتكشان قانوني حق دادن يعني كارگران, رفاه براي كه را ما تقاضاهاي كليه

كنار ما با هنوز آبادان كارگران درباره ولي است پذيرفته بود آمده عمل به نقاط ساير و Pلي مسجدسليمان,

كسر چيزي حقوقشان از هم شركت نداشتهاند تقاضائي آبادان كارگران چون كه دارد عقيده زيرا است نيامده

داشت/>// نخواهند شركت گردن بر هم حقي و بروند كار سر ب�فاصله لذا بود, نكرده

٧٤٩٨ شماره ,١٣٣å.١.٣١ شنبه

كاشاني آيتا� اع"ميههاي
كـارگران بـه خـطاب ديگري و دانشآموزان و دانشجويان به خطاب يكي اع�ميه دو كاشاني yآيتا

ميرسد: گرامي خوانندگان نظر به را آن متن زير در كه كردهاند صادر اصفهان

ايران دانشجويان و دانشآموزان به خطاب

بسماjالرحمنالرحيم

محروم زحمتكشو طبقات نفع به عظيم تحول يك آستانه در ما كهكشور كنون ا ارجمندم و عزيز فرزندان

بـيرحـم چنگالهاي از خود وطن رهائي براي كه خللناپذيري تصميم ما كشور طبقات تمام و ميباشد

و بـزرگ وظـيفه ارجـمند دانشجويان و گرامي دانشآموزان شما گرفتهاند نفت شركت استعماري سياست

براي را شما افتخارآميز و مبارزاتدامنهدار ما تاريخكشور داريد/ عهده بر ملتخود تاريخو مقابل در سنگيني

محروم زحمتكشو طبقات تمام اميد چشم و برد نخواهد ياد از هرگز كشور سراسر در نفت صنعت كردن ملي

شما سوي به بپاخاستهاند استعمار عمال و استعماري زنجيرهاي و بندها از قطعي رهائي براي كه كشور اين

ميباشيد پرافتخار باستانيو كشور يك تمدن و فرهنگ وارث شما من, فرزندانمحبوب است/ شده دوخته



ملي دولت سياهه ٨٨

توفيق خود وطن نفت كردن ملي راه در مردانه كه شما است/ بوده جهان تمدن دانشو مشعلدار سالها كه

و شرافت كمال با ميتوانيد را خود ملي وظائف كه بدهيد نشان دنيا به كه داريد لياقت �كام كردهايد حاصل

مختلف طبقات ميان بزرگيدر همآهنگي كه كنون ا كنم يادآوري كه ميدانم بهمورد برسانيد/ انجام به شجاع

شده ايجاد بيگانه محيل و ك خطرنا سياستهاي عمال و كمه حا طبقات فساد با مبارزه براي ما وطن مردم

بيگانه مزدور و پليد عناصر از چند تني بهوسيله نفاق ايجاد با كه كرد سعيخواهند بيگانه سياستهاي است

انتظار و ميخواهم ارجمند فرزندان شما از اميدواري نهايت در من نمايند/ رخنه ايران ملت صفوف ميان در

دامنوطن از بيگانه عمال دستهاي كه كنيد مراقبت تفاق ا و تحاد ا جوانمرديو هوشياريو كمال با كه دارم

به شرافتمندانه را مليخود دينيو وظائف گرديده شامل خداوندي توفيق yانشاا كه تا گردد كوتاه كلي به ما

كاشاني سيدابوالقاسم برسانيم/ پايان

اصفهان كارگران به خطاب اع.ميه

بسماjالرحمنالرحيم

آن زندگاني سختيامور است واضح ميدهم زحمت لزوما س�م از بعد را اصفهاني كارگران عزيزم برادران

و سـختيها ايـن سبب كه است هويدا همه بر كوچك توجه يك با ولي نمود اعتصاب به وادار را برادران

است نزديك ملت مجاهدت همتو با خداوندي بهخواست كه اجنبيپرستانبوده اجنبيو همان بدبختيها

بـه موقوف نتيجه اين به وصول و گردند مسرت و آسايش و ترقي قرين مملكت و ملت كنده بن و بيخ از

اين در و ايجاد اجنبي انگشت به كه است تشويشات و اعتصاب و اغتشاش موجبات از خودداري و بردباري

و وسيله تحملو را بيچارگي سختيو هر است مقتضي برادرانم شد/ خواهد تمام اجنبي نفع به حساس موقع

بـرادرانـم مـرام انـجام و آسايش مقام در جدا هم دولت نمائيد مسدود را اجنبي شوم مقاصد پيشرفت راه

كاشاني سيدابوالقاسم احقر هستم/ برادرانم وطنخواهانه مردانه همت نتيجه منتظر ميباشد/

٧٤٩٨ شماره ,١٣٣å.١.٣١ شنبه

شهرري در ميتينگ
قرار بر ميتينگ ري شهر فلكه ميدان در بعدازظهر ٤ ساعت ديروز كارگرانجنوب, با همدردي اظهار براي

بعدازظهر ٦ ساعت نمودند/ پشتيباني آبادان كارگران پيشنهادات از و پرداخته سخنراني به نفر چند و بود

يافت/ خاتمه مزبور ميتينگ

٧٤٩٨ شماره ,١٣٣å.١.٣١ شنبه

كفاش كارگران از يكعده اجتماع
اجتماع كشاورزي بانك عمارت پشت محوطه در امروز ظهر از پيش خيابانها كفاش كارگران از عدهاي

خوزستان كارگران با همدردي اظهار و آبادان در نظامي حكومت الغاي لزوم به راجع كارگران از يكي و نموده

كرد/ نطق



٧٤٩٩ شماره ,١٣٣å.٢.١ يكشنبه

بودند كار مشغول كارگر نفر ٧٢١å آبادان در امروز
گرفتهاند قرار تحتتعقيب محركين از نفر ١٦å كنون تا
رسيد گالن نيم و ميليون چهار به آبادان پا|يشگاه ديروز محصول

شكستهاند اعتصابرا نفر ١١٥ نيز كارآموزان از
اميدبخش رسيده تلفن وسيله به آبادان به اعزامياط�عات نماينده وسيله به بعدازظهر امروز كه اخباري

گرديده حكمفرما بيشتري آرامش نظمو آبادان عمومي دروضع اخير روز دو در كه آنست از كي حا ميباشدو

اخبار اين كردهاند/ كار به شروع و كشيده اعتصاب از دست بيشتري تعداد قبل روزهاي به نسبت و است

١١٥ همچنين و گشته بالغ نفر ٧٢١å به كردهاند شروع كار به كه كارگراني تعداد آمار آخرين كه است كي حا

كردهاند/ كار به شروع ميدادند تشكيل را آبادان اعتصاب مركزي هسته كه كارآموزي ٦åå از نفر

نظامي فرماندار كه اقداماتي مقابل در مخصوصا و آرامش نهايت در شهر كه شده تصريح مزبور خبر در

فراواني كاهش تظاهرات و ميتينگها تعداد در داشته معمول اخير ساعت ٤٨ در كمال سرتيپ آقاي آبادان

هنوز چه گر ا و ميشوند خارج خود خانه از كمتر و نگشته تظاهرات گرد اصو{ كارگران ديگر و شده حاصل

ديروز تا كه نفري هزار ٣å تعداد از و است شده شروع Uعم كار كه شد متذكر بايد ولي دارد ادامه اعتصاب

نبود/ اثري امروز ميكردند اجتماع

و فـروردين ٢٢ پنجشنبه حادثه جريان رسيدگي به شروع اخير روز دو از و تشكيل نظامي دادگاههاي

در كه شدهاند توقيف مظنون محركو افراد از نفر ١٦å حدود در كنون تا استو نموده آن محركين از بازجوئي

برد/ نام ميتوان را <زماني> و <راهخدا> و <دريابادي> و <لهراسب> آنان بين

به رسيدگي براي كه اعزامي هيأت است اهواز در شاهبختي سپهبد هنوز كه آنست از كي حا مزبور خبر

مينمايند مراجعت آبادان به امروز رفتهاند مسجدسليمان به كارگران شكايات

ميكنند/ بارگيري و شده نزديك اسكله به پيوسته اقيانوسپيما نفتكش كشتيهاي

هيأت كرات مذا نتيجه در كه شده تصريح آبادان از اداره تلگرافي گزارش در ـ آبادان از تلگرافي اخبار

پرداخته مجددا بود شده كسر آنان حقوق از كه كارگران فوقالعاده كه شد قرار نفت شركت رؤساي با اعزامي

گرفت/ خواهد قرار مطالعه مورد آنها تقاضاي كار شروع محض به كه است شده اب�غ كارآموزان به و شود

از رسمي منبع يك امروز ظهر مقارن ـ است بوده گالن ميليون ٤.٥ آبادان پاrيشگاه ديروز محصول

واصـله گزارشهاي و است رضايتبخش و خوب آبادان اخبار كه داشت اظهار اداره خبرنگار به كار وزارت



ملي دولت سياهه ٩٠

ايام محصول با گر ا كه است بوده پاPيشگاه محصول گالن نيم و ميليون چهار تعداد ديروز كه ميدهد نشان

زيرا است آمده دست به آن ربع مقدار حدود در كنون ا كه ميرسيم نتيجه اين به مقايسهشود اعتصاب از قبل

٦ ديروز كه كرد اضافه منبع همين ميرسيد/ گالن ٢åميليون به روز در پاPيشگاه اخيرمحصول حوادث از قبل

خانه به شد و آمد از محركين گر ا و گرفتند نفت و شده نزديك آبادان اسكله به بارگيري براي بزرگ كشتي

يابد/ پايان اعتصاب زودي به ميرود اميد بكشند دست آنان به تهديد از و كارگران

٧٤٩٩ شماره ,١٣٣å.٢.١ يكشنبه

دانشآموزان و دانشجويان تظاهرات
قبلي اط�ع طبق حومه تهرانو دبيرستانهاي تهرانو دانشگاه دانشآموزان دانشجويانو از زيادي عده

مختلف شعارهاي داشتن دست در با البرز دبيرستان و دانشگاه مقابل تدريج به امروز صبح هشت ساعت از

بودند/ نكرده شركت اجتماع اين در دبيرستانها از بعضي نمودند/ اجتماع

ميدان در و نموده عبور شاهآباد اس�مبول, نادري, شاهپور, خيابانهاي از فوق عده صبح ده ساعت مقارن

آنها طاق بر بلندگو كه عقب در ديگري و صف جلوي در يكي سواري ماشين دو نمودند اجتماع بهارستان

Pزم خارجيدستورات اشخاص ازورود جلوگيري ترتيبو و نظم تأمين براي و حركتبود در است شده نصب

از عدهاي بود/ دانشآموزان دست در آبادان آموزشگاه مقتول كارآموز چهار تصوير قلمي تابلوهاي ميدادند/

ميشد/ ديد ميتينگدهندگان بين در نيز دبيرستان چند دانشآموز دوشيزگان

پـرچـم موقع اين در نمود/ سخنراني شركتكننده دانشآموز دختران طرف از دانشآموزي دوشيزه بعد

به سپس نمودند/ احساسات ابراز دانشجويان و شد باز بود شده آورده تهران به اصفهان از كه خوني به آغشته

دانشكده سازماندانشجويان دبير بعد شد/ قرار بر دقيقهسكوت يك اصفهان و آبادان كارگرانمقتول خاطر

كرد/ سخنراني پزشكي

و آبادان اعتصابي كارگران و كارآموزان تقاضايهاي تأييد بر مبني نمودند قرائت قطعنامهاي خاتمه در

جـنگي نـاوهاي ورود بر اعتراض و خوزستان فجايع مسببين كمه محا و خوزستان در نظامي حكومت لغو

خروج و بحرين نفت و جنوب نفت مورد در نفت شدن ملي قانون اجراي و فارس خليج آبهاي در انگليسي

است/ ايران كميت حا حق خ�ف بر واشنگتن در منعقده تصميمات اينكه ايرانو از امريكائيها و انگليسيها

دانشآمـوزان و دانشـجويان امروز تظاهرات و ميتينگ جريان در ميدهد اداره خبرنگار كه اط�عي طبق

مأمورين مينمودهاند/ اظهار تظاهركنندگان عليه بر مطالبي و نموده اجتماع بهارستان ميدان در هم عدهاي

داشتند/ ندهد رخ حادثهاي اينكه براي تام مراقبت انتظامي

تظاهر با بودهاند حدود آن در كه ديگري عده بين تصادمي يوسفآباد چهارراه نزديكي در بازگشت هنگام

نتيجه در ولي گيرد صورت خوردي و زد بود ممكن و ميريزد هم به دانشجويان انتظام و داد رخ كنندگان

گرديد/ متفرق جمعيت گفتگوئي و كشمكش مختصر از پس انتظامي مأمورين مداخله و مراقبت



٩١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

كارگر هزار فقط١٢ آبادان در ظهر امروز
بودند اعتصاب در

كاركردهاند به شروع پا|يشگاه كارگران تمام

توقيفشدهاند نفر ٢åå كنون تا ازطرفحكومتنظامي
شكستهاند را اعتصاب كارگر از نفر ٩å٤å

است/ نفتي مناطق در هنوز اعزامي هيأت

بر استو آرامتر ديروز از كهوضع ميدهد نشان رسيده آبادان از تلفن وسيله به امروز بعدازظهر كه اخباري

نفر ٩å٤å به كردهاند كار به شروع امروز كه كارگراني آمار و شده افزوده شكستهاند را اعتصاب كه افرادي تعداد

است/ رسيده

پريروز به نسبت رقم اين و شدهاند مشغول كار به نفر ٢٧٦ اعتصابكننده كارآموز نفر ٦åå از همچنين

كرده كار به شروع پاPيشگاه كارگران تمام است كي حا رسيده اخباري همچنين است/ يافته افزايش نفر ١٦å

ندارد/ اخ�ليوجود تصفيه كار در ديگر و

توقيف ماه فروردين ٢٢ پنجشنبه واقعه محركين از نفر ٢åå كنون تا شده تصريح امروز تلفني اخبار در

سـيدحسن احسـان, محمد آشوت, مير, yعبدا صبح, امروز و عصر ديروز توقيفشدگان بين در و شدهاند

تحت ميباشند كارگران رهبران از كه قرباني و هاشميپور yامانا خواجه, yنصرا فتاحي, خداداد انصاري,

گرفتهاند/ قرار تعقيب

نفر هزار ١٣ كه ميدهد نشان آمده دست به هستند اعتصاب در هنوز كه افرادي تعداد از كه رقمي آخرين

اعتصابند/ حال در هنوز كارگر

مشـغول نـفتي مـناطق در هـنوز رفتهاند سليمان مسجد به قبل روز سه از كه تهران از اعزامي هيأت

در آنكـه از پس آنـان كـه شـده اشـاره امـروز اخـبار آخرين در و ميباشند كارگران شكايات به رسيدگي

منطقه اين در نيز را ديروز وقت تمام و رفته هفتگل به نمودند رسيدگي كارگران دعاوي به مسجدسليمان

هستند/ Pلي منطقه در كنون ا و رفته Pلي طرف به امروز و گذرانيده

نيز منطقه اين در كه داشتند عقيده هفتگل كارگران شكايات به رسيدگي و مطالعه هنگام مهران آقاي

براي خوزستان كار كل اداره و آيد عمل به تسريع كارگران انجامامور در تا تشكيلشود حلاخت�ف كميسيون

است/ اقدام مشغول نظر اين از اجرا

رئيس حضور با اخت�ف حل كميسيون نفتخيز مناطق تمام در بعد به اين از كه شده اضافه فوق خبر در

به بنابراين و شد خواهد تشكيل كارفرما و كارگر نمايندگان و دادگستري نماينده و بخشدار و محل كار اداره

شد/ خواهد رسيدگي ميكنند كار كه محلي همان در كارگران شكايات

كـمال سـرتيپ و بـقائي سرلشكر آقايان و است اهواز در كان كما خوزستان استاندار شاهبختي سپهبد



ملي دولت سياهه ٩٢

در پيوسته شركت نمايندگان با ديگر طرف از و ميكنند صادر را Pزم دستورات و بوده ارتباط در او با پيوسته

بقبوPنند/ شركت به شايستهاي و خوب نحو به را كارگران تقاضاهاي بتوانند تا ميباشند كره مذا

مسجدسليمان كارگران اعتصاب آنكه با دارد آن از حكايت رسيده مسجدسليمان از كه رسمي خبر يك

مزبور اوراق و ميكنند منتشر اوراقي و كرده استفاده شب تاريكي از عناصري هنوز معذالك يافته, خاتمه

مسجدسليمان وضع همه اين با كه شده تصريح خبر اين در مينمايد, اعتصابدعوت به مجددا را كارگران

است/ آرام Uكام

تهران از اعزامي هيأت كه شده تصريح كرده مخابره مسجدسليمان از ديروز اداره نماينده كه تلگرافي در

از نفر ٧åå هنگام همان در پرداختند كره مذا به كارگران نمايندگان با ب�فاصله و شده هفتگل وارد شنبه روز

نمودند/ ايراد مطالبي نفت شركت ضد بر و پرداخته نطق به و نموده اجتماع باشگاه مقابل در كارگران

كه رسيده اداره به خرمشهر از آبادان كارگران نمايندگان طرف از نيز متعددي تلگرافهاي اخير روز دو در

كردهاند/ انتقاد نظامي حكومت عمل شدت از و كرده اعتراض كارآموزان و كارگران رهبران توقيف به آن در

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

اع"ميه
ايران هيأتمركزياتحاديههايكارگري

كـار آزاد جهاني كنفدراسيون به وابسته ايران كارگري تحاديههاي ا مركزي هيأت طرف از اع�ميه اين

است/ شده پخش تهران در كارگران عموم بين در و گرديده صادر

باشيد بيدار عزيز كارگران

نقاط در تشنجاتي متأسفانه كه اخير ماه يك عرض در آن مسئولين ايرانو كارگري تحاديههاي ا كنگره

خودگذشتگيو از نهايت با و تظاهر گونه هيچ بدون است داده روي كي اسفنا بسيار وقايع و شده پيدا مختلفه

عـناصر شـيطاني و خـيانتكارانـه دسـايس از جـلوگيري و كـارگران حـقه تـقاضاهاي برآورد در كاري فدا

است/ كوشيده اجنبيپرست

جلوگيري اخت�فو حل در و تماسبوده در كارگري واحدهاي و امور مصادر با مدت اين تمام در ما كنگره

كرد/ اقدام گوار نا وقايع از

كـه گـرديد آن بـاعث مـركز از خارج نقاط در وطنپرست كارگران هوشياري و كنگره عاق�نه سياست

تـحريك و آشـوب و بلوا آوردن وجود به در آنها تير و شده آب بر نقش اجنبيپرستان شيطاني نقشههاي

اختيار در كه دقيقي اط�عات طبق كنون ا استو سنگخورده به ما داخليكشور امور در دخالت به خارجيها

كاري هيچ از خارجيخود اربابهاي نزد خدمتي خوش براي كه جنايتكار و خائن عناصر همين است كنگره

در را اصفهان و آبادان خونين صحنههاي كه برآمدهاند صدد در ندارند دريغ نيز كارگران خون ريختن حتي

نمايند/ تجديد طهران

در كشور كنوني بحراني وضع با كه دارد تقاضا شما از كارگران كنگره ايران وطنپرست و هوشيار كارگران



٩٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

كنيد/ دقت ميگويند شما به و ميشنويد كه آنچه

هستند كساني همان كنند تحريك آشوب و بلوا اعتصابو به را شما ميخواهند كه كساني عزيز, كارگران

از را شما مليت شرافتو حيثيتو و استق�ل و بگيرند ماهي خود نفع به و نموده گلآلود را آب ميخواهند كه

نمايند/ تجزيه را شما ساله هزار شش وطن و ببرند بين

آيه شما گوش در تاريكي و سياهي در شب نيمه و شب ترسو دزدان چون كه كساني هوشيار, كارگران

ميتينگ خيابانها خارجيدر سرنيزه مسلسلو پناه در كه هستند كساني همان ميخوانند اعتصاب عصيانو

ميدادند/

به ايران كارگران سياسي رشد كه كنيد ثابت عناصرآشوبگر طرد با شرافتمند, هموطنان و عزيز كارگران

بـيگانگان پليد نقشههاي اجراي عامل و دست آلت معيشت سخت وضع وجود با كه است رسيده حد آن

نميشوند/

باشيد! متوجه عزيز كارگران

حذر نظم مخل تظاهرات از امكان حدود تا شده ريخته ايران استق�ل نابودي براي كه شومي نقشههاي

دندانشكني بيگانهجواب مزدوران و بهآشوبگران متانت با كنيد حفظ را خونسردي كنوني موقعيت در كرده

بدهيد/

جز كه تشنجات از برايجلوگيري آيد/ بهوجود ايران كارگري مبارزات تاريخ ضعفيدر نقطه نشويد راضي

خونريزي و جنگ ميدان را شما عزيز ميهن نگذاريد و كرده مجاهدت نيست ايران استق�ل دشمنان نفع به

كه نداريد دور نظر از هرگز كارگران تجديدشود/ ايران در كره سرزمين جانگداز دلخراشو صحنههاي و كرده

دست در كافيوسيله قدر به اجتماعي دزدان غارتگرانو مملكتشود, اين خطريمتوجه خداينخواسته گر ا

و قتل و خونريزي شاهد و بمانيد بايد اجبار حكم به كه شمائيد آن ولي درآورند آب از را خود گليم كه دارند

ايران كارگري اتحاديههاي مركزي هيأت باشيد/ خود ملي نواميس بر بيگانه سرباز تسلط و غارت

كار آزاد جهاني كنفدراسيون به وابسته

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

خوزستان كارگران نماينده
ميگويد؟ چه

در كه را نامهاي استرونوشت تهران در كنون ا كه خوزستان كارگران نماينده اسمعيلزاده yسيفا آقاي

انـتخاب عـدم بـه آن در و فرستاده اداره اين به نموده تقديم كار عالي شوراي به ماه فروردين دوم تاريخ

از مركب هيأتي است كرده درخواست پايان در اعتراضو كار اعزاميشورايعالي هيأت عضويت به مشاراليه

نمايندگان و كارگران اعتماد مورد جمعيتهاي نمايندگان و كار شورايعالي نماينده و كل دادستان نماينده

را كارگران قتل مسببين و نموده رسيدگي كارگران تقاضاي به تا شود اعزام جنوب به و تشكيل روزنامهها

بكشند/ كمه محا ميز پاي به و دستگير



ملي دولت سياهه ٩٤

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

كشيد خورد و زد به تظاهراتديروز چگونه
عـبور مسير خيابانهاي در حادثهاي شوند متفرق بهارستان جلوي تظاهركنندگان آنكه از قبل ديروز

جريان كه شد ترجيحداده شدو گزارش خ�صه به خيلي ديروز كه داد رخ دانشآموزان دستجاتدانشجويانو

برسانيم محترم خوانندگان استحضار به را حادثه چگونگي اطمينان, به تا داريم محول امروز به را آن مشروح

است: شده ديروز حادثه پيرامون كه موثقي تحقيقات طبق واقعه جريان اينك و

ديروز بود ممكن كه تفاقاتي ا و حوادث از جلوگيري منظور به دانشگاه دبيرخانه ـ رسيدند دير پليسها

انتظاماتو حفظ براي پليس كافي عده كه داد اط�ع شهرباني اداره به قبل روز عصر دهد رخ دانشگاه جلوي

ميكرد اظهار دانشگاه كهسخنگوي بهطوري ولي نمايد مستقر دانشگاه جلويمحوطه در ازحوادث جلوگيري

بدين و بودند حركت به مصمم و تظاهرات آماده دانشجويان كه رسيدند دانشگاه جلوي هنگامي پليسها

بشوند/ دانشگاه محوطه از دانشجويان خروج مانع نتوانستند انتظامي مأمورين جهت

شركت جريانديروز در دانشگاه دانشجويان از نفر حدوددويست در كه نمود اضافه نيز دانشگاه سخنگوي

بودند/ تدريس مشغول استادان آقايان و شده حاضر درس ك�سهاي در بقيه و جستند

جـلوي شـركتكنندگان كـه بود شده اع�م Uقب ميتينگ كنندگان اداره طرف از ـ دانشآموزان اجتماع

به مايل كه صبحدانشآموزاني هفت ساعت از جهت بدين نمايند اجتماع شاهرضا خيابان در البرز دبيرستان

اطـفال كـه دانشآمـوزان ميرساندند/ مذكور محل به را خود توبوس ا وسيله به بودند تظاهرات در شركت

شدچوبهاي معلوم بعدا كه داشتند دستخود در مقداريچوب ميشد ديده آنها بين هم دبستاني خردسال

نـصب اجـتماع محل در و بود شده نوشته آنها روي مختلف شعارهاي كه پارچههائي نصب براي را مزبور

و تجريش و قلهك و ري شهر از اط�ع قرار از بود/ حاضر و نوشته Uقب شعارها اين ميكردند/ حمل ميشد

ميداد/ تشكيل را زيادي جمعيت هم روي بر و داشتند شركت ديروز تظاهرات در دانشآموز عدهاي نيز كرج

وقت اول از نكنند شركت تظاهرات در دانشآموز دوشيزگان اينكه براي ـ دانشآموز دوشيزگان شركت

بود شده بسته آنجا درهاي و نمودند محاصره را نوربخش دبيرستان محوطه پاسبان زيادي عده ديروز صبح

به پريروز اصو{ بودند شركت به مايل كه دوشيزگان اما بودند مراقب دبيرستان داخل در نيز پاسبان تن چند

پاس آن مقابل در پاسبان عدهاي و بود بسته نيز دادگر دبيرستانانوشيروان ورودي در بودند/ نرفته دبيرستان

مدرسه از كه دانشآموز دوشيزه چند و تظاهركنندگان از تن چند كه بود صبح ١å ساعت نزديك ميدادند/

از دانشجويان از تن چند همانموقع در شكستند را در اينكه تا زدند تنه قدر آن و كرده حمله در به بودند خارج

نمودند/ تظاهركنندگان به الحاق و دبيرستان از خروج به تشويق را دانشآموزان و رفته Pبا دبيرستان ديوار

شركت به دعوت را دانشآموزان شده, دبيرستانوارد به دوشيزگان و دانشجويان بقيه در شكستن از پس

بـقيه پـيوستند مـيتينگدهندگان صـف به و آمده بيرون آنها از عده يك نتيجه در كه كردند ميتينگ در

بردن براي كه والدينخود تفاق ا به نيز دوشيزگان از عدهاي نميائيم> <ما ميزدند فرياد صدا يك دوشيزگان



٩٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

جريان كه درآمدند حركت به تظاهركنندگان ده ساعت رفتند/ منزل به بودند آمده دبيرستان به خانه, به آنها

شد/ داده اط�ع ديروز

ميدان طرف دو در بودند تظاهرات مشغول عده اين كه حيني همان در ـ مخالف دستههاي تظاهرات

تمام در نفت <صنعت كه ميكردند اظهار و پرداخته دانشجويان عليه بر سخنراني به ديگري عده بهارستان

بشوند> اجانب دست آلت ما خواهرهاي كه نميدهيم اجازه ما شود  ملي بايد ايران

گرديد اعزام بهارستان ميدان به سوار و پياده پاسبان كافي عده شهرباني كل اداره طرف از هنگام اين در

در نيز خارجي اشخاص ورود از سوار پاسبانان و ندهد روي دسته دو اين بين خوردي و زد باشند مراقب كه

آمده كه مسيري همان از بازگشت و يافت خاتمه تظاهرات ١٢ ساعت ميآوردند/ عمل به جلوگيري محوطه

جلوي در كه عدهاي يك گهان نا ميرسيد شاهآباد خيابان اول آنها دسته اولين كه موقعي در شد/ شروع بودند

به ميكوفتند سينه و سر به و انداخته گردن دور به و كرده باز را عمامههايخود كه حالي در معمم نفر سه آنها

انتظامي مأمورين حال همين در شود> ملي مملكت تمام در بايد <نفت ميزنند فرياد و آمده خيابان وسط

دخـالتي تـفاقات ا در مـوقع اين تا پليس مأمورين و شدند دانشجويان با آنان برخورد از مانع دانشجويان

كه را چوبهائي و كردند حمله دانشجويان صف طرف به عدهاي مجددا مخبرالدوله چهارراه در نميكردند/

و زد بودند آورده همراه Uقب كه چوبهائي با و شكستند گرفته دانشجويان دست از بود آويخته آنها به شعار

شد/ شروع خورد

انتظامي مأمورين از عدهاي رسيد خياباناس�مبول در شمشاد كافه مقابل دانشجويان صف كه هنگامي

آسيبي مبادا تا كشيدند پائين را آنجا درهاي و بردند كافه داخل به را شركتكننده دوشيزگان تظاهركنندگان

چند از پس بودند ايستاده بيرون در و بسته را خود مغازههاي نيز اس�مبول مغازهداران تمام برسد/ آنها به

بـه شـروع مـخالف دسـته از عـدهاي مجددا رسيد اس�مبول چهارراه به ميتينگدهندگان صف كه دقيقه

اين در درگرفت/ طرفين بين خورد و زد و شد شروع حمله دانشجويان طرف از بار اين در كه نمودند تظاهرات

انتظامي مأمورين مداخله نتيجه در و نمودند مداخله و ندانسته جايز را كت نزا پليس مأمورين ديگر هنگام

چهارراه تا اس�مبول چهارراه از كردند/ سوار كاميونها در و گرفته نيز را عدهاي و گرديد قرار بر آرامش پليس

آن تـوسعه و شدت از پليس مأمورين مداخله با كه درگرفت كوچكي نزاعهاي باز جا سه دو در يوسفآباد

رسيده پايان به تظاهرات شويد متفرق كه كردند اع�م بلندگوها يوسفآباد چهارراه در آمد/ عمل به جلوگيري

برگشت/ عادي حال به وضع و شدند متفرق آنها كليه دقيقه ده از پس و است

بردن از پس كه شدند مجروح مخالفين و دانشجويان از عدهاي وقايع اين در ـ مزبور حادثه مجروحين

نام به نفر دو مخالف دسته از شدند مرخص صورت و سر كردن پانسمان و سينا شفا, بيمارستانهاي به آنها

yذبيحا شدند/ مرخص و پانسمان شفا بيمارستان در كه شدند مجروح خرازي كبر ا و نجار yلطفا yعزتا

فـرزند مـحمدعلي نـجار, سـاله ١٩ yنصرا فرزند حسين خياط, توفيقي يحيي محمدحسن, yيدا فرزند

كردند/ پانسمان سينا بيمارستان در را مخالفين دسته از نيز نقاش محسن



ملي دولت سياهه ٩٦

شدند: مجروح اشخاص اين دانشجويان از

حيدر دانشآموز, وثوقي محسن دانشآموز, تقيزاده ابوالفضل حقوق, دانشجوي ابوالحمد فرزند حميد

جبهه به وابسته دانشآموز هاله رقابي حيدر فقط شدند مرخص زخمبندي از پس كه دانشآموز كبر ا فرزند

بستري بيمارستان در گرديد مجروح و داشت شركت ميتينگدهندگان مخالف تظاهرات در ديروز كه ملي

است/ بهبودي به رو او حالت كه است

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

نامه دو مبادله
وشركتنفت رزمآرا بين

تـقاضاي ما خوانندگان از بعضي نفت شركت و رزمآرا نامههاي به راجع ديروز مقاله انتشار تعقيب در

ميشود: مبادرت آن شرح به زير در كه نمودهاند را مزبور نامه دو متن انتشار

٢٨٢٦.١å شماره ١٣٢٩ ماه بهمن ١٢ تاريخ ـ تهران

نخستوزير آقاي جناب

سـاختن عملي براي ايران شاهنشاهي دولت اينكه از شركت اط�ع به نظر اخير كرات مذا به اشاره با

مستحضر را آنجناب خاطر محترما بهوجوهيدارد مبرم احتياج اوضاعكشور اص�ح منظور به مهم طرحهاي

ايران شاهنشاهي دولت به كمك كثر حدا يعنيدادن هميشگيخود طبقرويه است حاضر شركت كه ميدارد

نمايد/ پرداخت شاهنشاهي دولت به زير شرح و معينه تاريخهاي در را زير وجوه

زودتر/ چه هر انگليسي ليرة ميليون� �پنج ٥åååååå مبلغ V١

شمسي ماه هر آخر همچنيندر ١٩٥١و مارس ٣١ تاريخ انگليسيدر ليره ميليون� �دو ٢åååååå مبلغ V٢

شركت و ايران شاهنشاهي دولت بين قرارداد كه تاريخي تا يا ١٩٥١ دسامبر ٣١ تا تاريخ آن از مسيحي

١٣١٢ قرارداد در آنچه بر اضافه وجوهي اين موجب به و گردد مجري و منعقد ايران و انگليس نفت سهامي

باشد�/ جلوتر كه كدام �هر گيرد تعلق ايران دولت به حقاPمتياز بابت گرديد مقرر

شاهنشاهي دولت به نامه اين طبق كه كهوجوهي مينمايد ايرانموافقت انگليسو نفت سهامي شركت

تـعلق دولت به حقاPمتياز بابت آن از بعد سالهاي و ١٩٥١ سال در كه وجوهي كليه از ميشود پرداخته

گردد/ مستهلك نامه اين طبق پرداختي كلوجوه مبلغ كه وقتي تا نمايد پرداخت ميگيرد

به نامه اين طبق كه وجوهي متعارفي بهره مطالبه از است حاضر ايران و انگليس نفت سهامي شركت

نمايد/ صرفنظر ميشود پرداخت ايران شاهنشاهي دولت

تلگرافي شركت است شده آنجنابواقع قبول مورد نامه اين در مندرج پيشنهاد اينكه از وصول از پس

انگليس دولت مربوطه اولياي از كه نمود خواهد تقاضا نامبرده اداره رؤساي از و مخابره لندن در خود اداره به

احترامات تقديم با گردد/ خواستار را فوق نامبرده پرداختوجوه تصويب

ايران و انگليس نفت سهامي شركت طرف از



٩٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٤٤٩å شماره ١٣٢٩ ماه بهمن ١٦ تاريخ به

ايران و انگليس نفت سهامي شركت

استوجوهي حاضر شركت آن اينكه بر داير ١٣٢٩ ماه بهمن ١٢ مورخ ٢٨٢٦١.١å شماره نامه پاسخ در

نمايد پرداخت ايران شاهنشاهي دولت به زير شرح به نامبرده نامه در مندرج ترتيب به معينهو تاريخهاي در

ميپذيرد/ را پيشنهاد اين ايران شاهنشاهي دولت كه ميدارد اشعار

زودتر/ هرچه انگليسي ليره ميليون� �پنج ٥åååååå مبلغ V١

شمسي ماه هر آخر همچنيندر ١٩٥١و مارس ٣١ تاريخ انگليسيدر ليره ميليون� �دو ٢åååååå مبلغ V٢

نفت سهامي شركت و ايران شاهنشاهي دولت بين قرارداد كه تاريخي تا يا ١٩٥١ دسامبر ٣١ تا مسيحي

گرديده مقرر ١٣١٢ قرارداد در آنچه بر اضافه وجوهي آن موجب به و گردد مجري و منعقد ايران و انگليس

جلوتر�/ كدام �هر گيرد تعلق ايران دولت به حقاPمتياز بابت

را ايرانوجوهي انگليسو نفت سهامي شركت كه مينمايد ايرانموافقت شاهنشاهي دولت بدينوسيله

از بعد سالهاي و ١٩٥١ سال در كه وجوهي كليه از ميپردازد شاهنشاهي دولت به شركت آن نامه طبق كه

نامه اين طبق پرداختي كلوجوه مبلغ كه وقتي تا نمايد برداشت ميگيرد تعلق دولت به حقاPمتياز بابت آن

بـهره مـطالبه از است حـاضر ايران و انگليس نفت سهامي شركت كه گرديد م�حظه نيز گردد مستهلك

نمايد/ صرفنظر ميشود پرداخت ايران شاهنشاهي دولت به نامه اين ٢ و ١ بندهاي طبق كه وجوهي

بـابت ايـران ملي بانك حساب بستانكار به شركت نامه در مندرجه مبلغ داريد مقرر است خواهشمند

نخستوزير شود/ پرداخت محدود ميدلند بانك به ايران شاهنشاهي دولت كل خزانهداري

[ [رزمآرا

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

انگلستان به يادداشتدولتتركيه
ايران نفت درباره

انگلستان دولت به يادداشتي اخيرا تركيه دولت رسيده, <آنكارا> در اداره نماينده از كه تلگرافي بهموجب

شدن ملي با دنيا امروزي باوضع و گيرد پيش دوستانه رويه ايران به نسبت كه است شده متذكر آن طي و داده

ننمايد/ دشمني ايران با و نكرده مخالفت كشور اين در نفت صنعت

###

مـوارد در كه ترك اصيل و نجيب ملت از و مينمائيم تلقي مسرت و خوشوقتي كمال با را خبر اين ما

مـلت كـه مـيدهيم اطـمينان و سپاسگزاريم نهايت داشته ابراز را خود برادري و دوستي مراتب مختلف,

نخواهد فراموش هرگز را مودتآميز تظاهرات گونه اين و ميداند قدر خوب را خود دوستان ايران حقشناس

كرد/



ملي دولت سياهه ٩٨

٧٥åå شماره ,١٣٣å.٢.٢ دوشنبه

نفت شدن ملي اجراي پروژه
مخصوصنفت كميسيون امروز جلسه جريانكامل

پروژه دو

است تقديمكرده نفت مليشدن اجراياصل براي

پروژه دو گرديد/// تشكيل مصدق آقايدكتر رياست به صبحامروز ده ساعت نفتدر كميسيونمخصوص

شد: قرائت زير شرح به مزبور

اول پروژه

وزراي و ملي شوراي مجلس نمايندگان از نفر چهار سنا, مجلس نمايندگان نفر چهار از مركب هيأتي V١

ملي قانون اجراي براي تصفيه هيأت نام به ايران [ملي] بانك كل مدير و ملي اقتصاد دادگستري, ماليه,

شود/ تشكيل نفت صنعت شدن

عايدات از درصد چند است مكلف هيأتمزبور نفتجنوب منابع از ب�تأخير بهرهبرداريفوريو براي V٢

ديگري مرضيالطرفين بانك يا ايران ملي بانك در امتياز صاحب شركت به مدعي تأمين براي را جاري

گذارد/ وديعه

سابق امتياز صاحب شركت حقه دعاوي همچنين و دولت حقه دعاوي به است مكلف تصفيه هيأت V٣

گذارد/ اجرا موقع به مجلسين تصويب از پس و دهد گزارش مجلسين به را خود نظريات نموده رسيدگي

آئيننامه است مكلف تصفيه هيأت ايراني متخصصين به خارجي متخصصين تدريجي تبديل براي V٤

تجربيات مختلفمعلوماتو رشتههاي گرفتن فرا براي سال هر در كه را جامعالشرايط محصل عده يك اعزام

تدوين پرداختهشود نفت عوائد از آنها تحصيل مخارج بروندو خارج كشورهاي به بايد نفت صنايع به مربوط

شود/ گذارده اجرا موقع به فرهنگ وزارت وسيله به وزيران هيأت تصويب از پس و نمايد

هيأت و عامله هيأت آن در كه را نفتجنوب دولتي شركت اساسنامه زودتر هرچه بايد تصفيه هيأت V٥

پيشنهاد مجلسين به تصويب براي و تهيه شود پيشبيني خارجي و داخلي متخصصين از مختلط نظارت

كند/

صـ�حيت ـ برسد مجلسين تصويب به مورد هر در بايد خارجي متخصصين از يك هر مليت تبصره�

باشد/ رسيده آنان متبوع دولت تصديق به يك هر سابقه حسن و امانت ـ عملي علمي,

شـدن ملي تصويب تاريخ تا ١٩٤٨ سال اول از سابق امتياز حوزه نفتي محصوPت خريداران كليه V٦

داشت/ خواهند تقدم حق شرايط تساوي صورت در ايران در نفت صنعت

گزارش و دهد خاتمه خود كار به قانون اين اجراي تاريخ از ماه سه ظرف در بايد تصفيه كميسيون V٧

در را آن موجه دPيل باشد داشته تمديد به احتياج كه صورتي در كند تقديم مجلسين به را خود عمليات

نمايد/ كر ذ خود گزارش



٩٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

دوم پروژه

سراسر در نفت صنعت شدن ملي به دائر سنا مليو شوراي مجلسين تصميم اجراي منظور به ـ اول ماده

دارائي, وزراء مليو مجلسشوراي نمايندگان از نفر ٥ و سنا مجالس نمايندگان از نفر ٥ از مركب هيأتي كشور

ميشود/ انتخاب دولت انتخاب به ديگر نفر يك و ايران ملي بانك رئيس و ملي اقتصاد دادگستري,

در و استخدام خارجه كشورهاي از را هيأت احتياج مورد خارجي متخصصين است مكلف دولت ـ تبصره

بگذارد/ هيأت اختيار

نظر در با رسيدگيو شركت آن دعاوي به نفت شركت با حساب تصفيه براي است مكلف هيأت ـ ٢ ماده

نمايد/ تصفيه را شركت حساب طرفين توافق با حتيالمقدور ايران دعاوي گرفتن

يا ايرانو ملي بانك در را نفتجنوب خالص عوايد از درصد ٢٥ نفت شركت دعاوي تأمين براي ـ تبصره

بگذارد/ وديعه مرضيالطرفين بانك

تصويب براي و تهيه جنوب نفت معادن از بهرهبرداري براي را Pزمه طرحهاي مكلف هيأت ـ ٣ ماده

نمايد/ ملي شوراي مجلس تقديم

آئيننامه است مكلف هيأت ايراني متخصصين و خارجي متخصصين تدريجي تبديل براي ـ ٤ ماده

صنايع به مربوط تجربيات معلومات مختلف رشتههاي گرفتن فرا براي سال هر در محصل از عدهاي اعزام

گذارد/ اجرا بهموقع فرهنگ وزارت وسيله به هيأتوزيران تصويب از پس تدوينو خارجه كشورهاي به نفت

شد/ خواهد پرداخته نفت عوائد از تحصيل مخارج ـ تبصره

نفت عوايد در است مكلف هيأت است ايران ملت به متعلق عوايد قانون اين تصويب تاريخ از ـ ٥ ماده

نمايد/ كامل نظارت آن اداره در قطعي تكليف تعيين تا جنوب

آن گزارش و انجام را تكاليفخود قانون اين تصويب تاريخ از ماه ٥ ظرف در است مكلف هيأت ـ ٦ ماده

نمايد/ تمديد تقاضاي لزوم صورت در و دارد تقديم ملي شوراي مجلس به را

تأيـيد كشـورها آن بـه نـفت فروش براي خارجي كشورهاي با نفت شركت قراردادهاي كليه ـ ٧ ماده

ميشود/

و عميق مطالعه از پس تا شود توزيع و چاپ پروژهها كه شد قرار اعضاء كثريت ا موافقت بنابه پايان در

يافت/ خاتمه ظهر مقارن جلسه شود/ بحثواقع مورد آينده چهارشنبه جلسه در اعضاء دقيق

٧٥å١ شماره ,١٣٣å.٢.٣ سهشنبه

مجددا ريسبافاصفهان كارخانه
افتاد كار به

حدوددو در كه اصفهان ريسباف كارخانه كه است كي حا نموده مخابره اصفهان اداره نماينده كه تلگرافي

از اصفهان استاندار سجادي دكتر آقاي اقدامات اثر بر بود شده تعطيل گذشته سال اواخر از و دارد كارگر هزار

نمودند/ كار به شروع كارگران و يافته افتتاح مجددا امروز بامداد



ملي دولت سياهه ١٠٠

٧٥å١ شماره ,١٣٣å.٢.٣ سهشنبه

آبادان كارگران از نفر هزار ٢٢
شدهاند مشغول كار به

بازداشتشدند اعتصاب محركين از نفر ٣å نيز امروز
نخستوزيري سراجحجازيبه گزارشتلفنيآقاي

ارتش ستاد به خوزستان ده تلگرافلشكر

بالغگرديد گالون ميليون ٩ به محصولپا|يشگاههايآبادان امروز

منطقه آن در كلي آرامش از حكايت نيز آبادان از اداره نمايندگان امروز تلگرافي و تلفني گزارشهاي

حدود در امروز كه شده تصريح رسيد اداره به بعدازظهر ساعت يك كه اداره نماينده تلفني خبر در مينمايد/

شدهاند/ حاضر خود كار سر به و شكسته را اعتصاب كارگران از نفر هزار ٢٢

و بـازجـوئي بـراي اخـير روزهاي در كه افرادي بر نفر ٣å تعداد نيز امروز كه شده اضافه مزبور خبر در

يـعني اعـتصابيون زعـماي از يكـي امـروز ظـهر مـقارن و است شـده افزوده شدهاند بازداشت تحقيقات

پزشكان مهندسينو از عدهاي به نظامي فرمانداري ضمنا است/ گرديده توقيف نيز شهرياري> <عباسعلي

را آبادان زودتر چه هر كه است نموده اخطار ميرسيدند نظر به بودهاندومظنون كار نفتمشغول شركت در كه

سرتيپ آقاي آبادان نظامي فرماندار ديروز كه دارد حكايت همچنين اداره نماينده تلفني گزارش كنند/ ترك

سخنرانينموده كارآموز نفر هزار برايدو و رفته هاستل به شاهبختي سپهبد تلفني پيرودستوراتمؤكد كمال

ضمنا شوندو كارخودمشغول به و كشيده اعتصاب از دست زودتر هرچه كه كردهاند توصيه آنان به ومخصوصا

بود شده صادر كارگران به خطاب خوزستان كار كل اداره رئيس و خوزستان استاندار طرف از كه اع�ميههائي

است/ شده توزيع آنان بين

اع.ميه

از و آمـده خوزستان به اينجانب دولت امر حسب بر رسيده شما اط�ع به كه طوري به عزيز كارگران

با اعزامي هيأت كه تي كرا مذا با داريد اط�ع كه طوري به و ميباشم وضعيت به رسيدگي مشغول نزديك

كار مشغول آرامش كمال در نيز كارگران و انجام بندرمعشور كارگران تقاضاهاي آورده عمل به نفت شركت

عمل به موافقتهائي و شده كراتي مذا نيز شما قانوني خواستههاي انجام و رسيدگي به نسبت و گرديدهاند

كنون تا ماجراجويان اغواي تحريكو با ديگر عده متأسفانه ليكن گرديدهاند حاضر كار سر به عدهاي و آمده

و شوند كار مشغول و رفته خود كارهاي سر به عموما زودتر هرچه دارد انتظار نگرديدهاند حاضر كار سر در

از شما اطاعت كه است بديهي شد خواهد انجام شما قانوني خواستههاي اسرعوقت در باشيد اطمينانداشته

مورد شديدا كه بدانند محركين و ماجراجويان ضمنا ساخت خواهد فراهم را كار تسهيل موجبات دولت اوامر

خوزستان استاندار و نيرو فرمانده گرفت/ خواهند قرار سخت مجازات و تعقيب

شاهبختي



١٠١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

شكستهاند/ را اعتصاب كارآموزان از نفر ٢٤å كنون تا كه كرد اشاره خود تلفني خبر در امروز اداره خبرنگار

پاPيشگاههاي امروز محصول و نمودند بارگيري و آمده آبادان اسكله به نفتكش كشتي ٧ امروز صبح

است/ بوده گالون ميليون ٩ نفت

حسن آقاي امروز صبح كه تلفني گزارش طبق ميباشند/ نفتي مناطق در هنوز تهران از اعزامي هيأت

كامل بهبودي جنوب اوضاع در دادهاند, نخستوزيري به نخستوزيري بازرسي كل رئيس حجازي سراج

است/ رضايتبخش حيث هر از اوضاع و بوده حكمفرما

عاديست/ Uكام اوضاع و شده كار مشغول كارگران تمام آبادان استثناي به نفتي مناطق در

مشـغول كـامل مراقبت با اعزامي هيأت كه باقيست آنها دستمزد كمبود سر بر كوچكي اخت�فات فقط

دهد/ پايان نيز را آن تا ميباشد نفت شركت با كره مذا

مانع كه دارند محركوجود عدهاي فقط و گشتهاند باز خود كار به كارگر نفر هزار ١٢ از بيش آبادانامروز در

اين رفع براي Pزم اقدامات شاهبختي سپهبد آقاي طرف از و شوند مشغول خود كار به كارگران كليه آنند از

اعتصاب از دست اعتصابند حال در هنوز كه كارگري نفر هزار ١٧ نتيجه در كه است آمده عمل به تحريكات

بكشند/

شده تصريح چنين تلگراف اين در دارد/ آبادان آرامش از حكايت نيز ارتش ستاد به تلگرافي گزارش

آبادان در كارگران از نفر هزار ٢١ از بالغ معموله اقدامات اثر در و آرام مزبور استان مناطق تمام اوضاع است:

طبق انتظامي مأمورين طرف از Pزم اقدامات پيوسته كار به كارگران بقيه ترغيب براي و شدند كار مشغول

فرستنده دستگاه از كارگران به خطاب مؤثري بسيار خطابه چنانچه ميآيد عمل به ارتش ستاد دستورات

شد/ پخش اهواز لشكر

داده ارتشدستور ستاد گرفت/ قرار كارگران كليه دسترس در و گرديده طبع لشكر طريق از نيز خطابه ضمنا

دهند/ تغيير ٢٢.٥ به ٢١ از را ممنوعيت ساعت اهالي رفاه منظور به است

تـابع نظامي فرمانداريهاي مناطق وضع داده گزارش ارتش ستاد رياست به تلگرافي اهواز ده لشكر

آرامش قرين Uكام بندرمعشور گچسارانو آغاجاري, سفيد, نفت هفتگل, مسجدسليمان, Pلي, مانند لشكر

آرامش و پرداخته را كارگران حقوق كليه انتظامي مأمورين دستور با نفت شركت هم مسجدسليمان در و بوده

است/ گرديده قرار بر

صبح در شهر وضعيت كه است داده گزارش ارتش ستاد به آبادان از كمال سرتيپ آبادان نظامي فرماندار

است/ نداده رخ مهمي تفاق ا هيچوجه به و آرام كلي به جاري روز

اعتصاب اصو{ كه داشت اظهار اداره خبرنگار به كار وزارت رسمي سخنگوي يك نيز امروز ظهر از قبل

در چون ولي دهند ادامه خود كار به حاضرند كارگران از زيادي عده زيرا كرد تلقي يافته خاتمه بايد را آبادان

مقدور زودي به عادي حال به آن بازگشت كه بود آمده پيش تشنجي نفت مؤسسات كار در اخير اعتصاب اثر

شوند/ كار مشغول دفعه يك نميتوانند كارگران تمام رو اين از نيست



ملي دولت سياهه ١٠٢

٧٥å١ شماره ,١٣٣å.٢.٣ سهشنبه

است وخيم هنرآموز اين مزاجي حال
پريروز ميتينگ در دانشآموزان خورد و زد حادثه در كه رنگرزي هنرستان هنرآموز سالور كامران آقاي

وصورتوي سر بر جراحاتوارده چون بستريبودهو تختخوابي پانصد بيمارستان در كنون ا بود, شده زخمي

است/ وخيم او مزاجي معالوصفوضع آمده عمل به كنون تا كه معالجاتي با ميباشد شديد

٧٥å١ شماره ,١٣٣å.٢.٣ سهشنبه

كارگر نفر ٤åå
شدند مشغول كار به كارخانجاتچيتسازي در

برنامه سازمان طبقدستور بوده مانده ناتمام كه تهران چيتسازي كارخانه ريسندگي سالن تكميل براي

گرديدند/ مشغول به بودند بيكار كه كارخانه آن كارگران از نفر ٤åå گذشته هفته از

٧٥å١ شماره ,١٣٣å.٢.٣ سهشنبه

اراك باغداران از عدهاي تحصن
از بيش كه ك ارا باغداران از عدهاي اخير روز دو در كه شده تصريح ك ارا اداره نماينده تلگرافي خبر در

و ميپردازند شرب حق و ميكنند مشروب ناصرالدوله به موسوم قنات از را خود باغات است سال دويست

است شده آب از استفاده از مانع و ساخته باغدارانوارد به بانك نماينده كه فشارهاي و تضيقات اثر در اخيرا

برود بين از آنان باغات كه شد خواهد موجب كار اين تعقيب اينكه از و گرديده متحصن شهر تلگرافخانه در

كردهاند/ مخابر مسئول مقامات به نيز متعددي تلگرافهاي و دارند شكايت

٧٥å٢ شماره ,١٣٣å.٢.٤ چهارشنبه

است بهتر رقابيهاله حيدر مزاجي حال
و سـينا بـيمارستانهاي در و مـجروح وارده ضـربات اثـر در سـختي بـه نــفر دو اخــير, مــيتنيگ در

و آورد عمل به عيادت بيمارستان در مزبور نفر دو از اداره خبرنگار امروز گرديدند/ بستري پانصدتختخوابي

جراحي بخش در ملي, جبهه سازمان به منتسب كه رقابيهالهدانشآموزي حيدر چنينبود: او تحقيق نتيجه

پـزشك اظهار قرار به و يافته نسبي بهبودي آمده عمل به كه معالجاتي با است بستري سينا بيمارستان

شد/ خواهد مرخص ديگر روز دو تا بيمارستان

روز استو رنگرزي هنرستان اول سال هنرآموز او سالور/ كامران نام به ساله ١٨ است جواني دوم مصدوم

همراه عقيدهخود با را نفري چند و نموده امتناع ميتينگ در ازحضور هنرستان اولياي توصيه طبق بر ميتينگ

همان در ميرود, بهارستان سمت به منزل قصد به تركو را هنرستان ظهرمحوطه به ساعت يك ميسازد,

زده مزبور جوان سر به چوب يك كاميون يك باPي از بود, شده آغاز چوب با حمله و نزاع افراد بين موقع

ميشود/// زمين نقش رو پياده در و افتاده اغماء حال به مصدوم ب�فاصله كه ميشود



١٠٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٢ شماره ,١٣٣å.٢.٤ چهارشنبه

دارد ادامه مظنون افراد بازجوئي [توقيفو
توقيفشدهاند] نفر ٢٥å بيشاز كنون تا

شاهبختي مذاكراتسپهبد
اهواز در رئيسشركتنفت با

اميد كه شده تصريح مزبور اخبار در ميدهدو نشان بهتر ديروز از را رسيدهوضع آبادان از امروز كه اخباري

بكشند/ اعتصاب از دست آبادان كارگران تمام زودي به ميرود

اعتصاب آبادان جز به نفتخيز نقاط كليه در كه ميكند حكايت رسيده دولت به امروز كه رسمي گزارشي

شدهاند/ كار مشغول نفر هزار ٢å از بيش آبادان در و يافته خاتمه كلي به

همچنين و آنان مزد تأمين و كارگران تقاضاهاي انجام براي نفت شركت رؤساء با مرتبا اعزامي هيأت

مساعيمأمورين نتيجه در كه اميدواريميشود اظهار ميباشدو كره مذا اعتصابمشغول ايام پرداختحقوق

و خوزستان استاندار آقاي طرف از گردد/ قرار بر روزه هميندو در عادي وضع شده رفع مشك�ت اغلب دولت

انتظامي مأمورين و آمده عمل به بحران رفع و امنيت قراري بر براي مقتضي اقدام استان آن نيروي فرمانده

نيست/ باقي نگراني جاي گونه هيچ و ميباشند اوضاع بر مسلط Uكام

در اعتصابي كارگران > كه: است شده تصريح كرده مخابره كار وزارت به خوزستان كل اداره كه تلگرافي در

كرات مذا طريق از تا گردند باز كارهايخود به هستند حاضر استعموما شده داده آنان به كه تي تذكرا نتيجه

خبر اين دنبال در صبح امروز كار وزارت سخنگوي آيد/> عمل به رسيدگي آنان درخواست به نسبت قانوني

كرد/ تلقي يافته خاتمه بايد را اعتصاب Uعم آبادان در كه نمود اضافه

مناطق تمام در كه ميدهد نشان ارتش رئيس به خوزستان كل فرمانداري از واصله گزارشات همچنين

گرديدهاند/ كار مشغول نفر هزار ٢å از متجاوز آبادان در و شده قرار بر آرامش مزبور استان

اهواز در نيز امروز خوزستان استاندار شاهبختي سپهبد كه است كي حا اهواز از اداره نماينده تلگرافي خبر

بر كلي به كار مشك�ت كه آوردند عمل به تي كرا مذا و داده كميسيون تشكيل نفت شركت رئيس با و بوده

كرد/ خواهد عزيمت آبادان طرف به فردا شاهبختي سپهبد كه شده اضافه خبر اين در و گردد طرف

مسلط اوضاع بر Uكام انتظامي مأمورين كه دارد آن از حكايت نيز آبادان از اداره نماينده تلگرافي اخبار

اخير غائله در كه شد محق چون بودند شده بازداشت بازجوئي و تحقيق براي كه افرادي از تن چند و هستند

گرديدند/ آزاد نداشتهاند دخالتي آبادان

آنها از بعضي كه شدهاند توقيف نفر ٢٥å از بيش كنون تا و دارد ادامه مظنون افراد بازجوئي و توقيف البته

گرديدند/ آزاد ساعت چند از بعد

و مـيكنند بارگيري و آمده آبادان اسكله به پيوسته نفتكش كشتيهاي كه شده تصريح اخبار اين در

ميشود/ افزوده پاPيشگاهها توليد ميزان بر پيوسته



ملي دولت سياهه ١٠٤

٧٥å٢ شماره ,١٣٣å.٢.٤ چهارشنبه

انتشاراتشركتنفت رئيساداره نامه
١٣٩١.٨ شماره ـ ١٣٣å.٢.٤

تهران ـ اط.عات محترم روزنامه

ميشود واقعي خ�ف اظهارات مصرا خوزستان حوادث به نسبت نفت شركت رويه مورد در اينكه به نظر

هيأت عقيده به گذاشتهشود/ دسترسعموم در شركت نظريات خصوص در بيشتري اط�عات كه است Pزم

موجب عملياتخود مناطق وسائليدر به شركت اينكه بر داير شايع اظهارات آبادان مقيم نفت شركت رئيسه

عامدا نفت شركت كه اظهار اين بودن بيمعني از گذشته است/ خندهآور و مسخره ساخته فراهم را ناراحتي

كارگران نيست مايل نفت شركت كه است آشكار واضحو بياندازد خطر به را عملياتخود كه مينمايد اقدامي

بوده اين نفت شركت مداوم هدف بشوند/ كردهاند ايجاد آشوبگران كه ناراحتي و سختي دچار كارمندانش و

معمول را ممكنه اقدام گونه هر تأخير بدون خوزستان در موجوده ناراحتي به بخشيدن پايان براي كه است

در است/ نموده كامل مساعي تشريك خوزستان به دولت اعزامي كميسيون با شركت منظور اين براي و دارد

مـناطق كـارگران نـتيجه در و كرد حاصل نظر توافق آنها با شركت مزبور هيأت ورود اول روزه چند همان

كه كارگراني به پاداش در پنج سيو آبادان نفت شركت اين بر نمودهع�وه كار به شروع بندرمعشور و نفتخيز

قرار تقدير مورد را آنان وفاداري و رشادت ماندهاند باقي خود كار سر بر مناطق اين در اعتصاب مدت طي در

برگردد/ عادي حال به زودتر چه هر آبادان اوضاع كه است مايلبوده مشتاقو امر دو از نفت شركت است/ داده

فقط نه آنان از بيشماري عده و تقاضائيننموده نفت شركت از برگشتهاند كارهايخود به كنون ا كه كارگراني

ابراز ميشده آنان مراجعت مانع كه آشوبگران تهديد از بلكه كرده خوشوقتي اظهار خود كار به مراجعت از

ايران و انگليس نفت سهامي شركت رئيس طرف از احترامات تقديم با نمودهاند/ تنفر

انتشارات اداره رئيس

استاكيل فيليپ

٧٥å٢ شماره ,١٣٣å.٢.٤ چهارشنبه

كارمندانمسلول و كارگران مورد در تعهداتشركتنفت
نماينده كارگرانو نماينده حضور با امروز ظهر قبلاز نفت كارگرانمسلول شكايات به رسيدگي كميسيون

ضـمن و گـرديد تشكـيل كـار وزارت در شـاهآباد آسايشگاه نماينده و بيمه شركت نماينده و نفت شركت

نفت شركت داشت اظهار نفت شركت نماينده شد گرفته مسلول كارگران براي كلي طور به كه تصميماتي

كليه بر ع�وه شوند گرفتار سل بيماري به كه شركت كارمنداني و كارگران از يك هر به كه مينمايد موافقت

نسبت ضمنا بپردازد آنها به حقوق با سالدستمزد يك معادل ميگيرد, تعلق آنها به قانونا كه مزاياتي حقوقو

نظريه طبق و تشكيل ديگري كميسيون شد قرار يافتهاند بهبودي كه مسلولين گماردن كار به موضوع به

بنمايد/ خصوص اين در دولت اولياي با همكاري و مساعدت نوع هر است حاضر نفت شركت كميسيون,



١٠٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

خوزستان در اعتصابكارگران پايان
است بالغشده گالون ميليون پانزده به پا|يشگاههاينفت امروز محصول

ك"سدرسخودداريدارند در حضور از كارآموزان از نفر فقط٥١٢
يافته پايان اعتصاب كلي به آبادان در كه ميدهد نشان و است رضايتبخش Uكام آبادان امروز اخبار

فقط و ميباشند مشغول كار به كارگران Uفع كه شده تصريح خوزستان كار كل اداره گزارش آخرين در است/

نـفت مـحصول كـه شـده اضـافه خـبر ايـن در دارنـد/ خودداري ك�س در حضور از كارآموزان از نفر ٥١٢

است/ شده بالغ گالون ميليون ١٥ به روز در آبادان پاPيشگاههاي

شاهبختي سپهبد است قرار و دارد ادامه بازداشتشدگان از بازجوئي و تحقيق كه است كي حا ديگر اخبار

اهالي آسايش و ترفيه نظر از نيز آبادان نظامي فرمانداري طرف از شود/ آبادان وارد امروز خوزستان استاندار

است/ گرديده آزاد بعدازظهر نيم و ١å ساعت تا مرور و عبور ساعات

در گذشته پنجشنبه روز از آنكه از پس تهران از اعزامي هيأت كه ميدهد اط�ع اهواز از اداره خبرنگار

ب�فاصله و شدند اهواز وارد سهشنبه بعدازظهر ٦ ساعت پرداختند مطالعه و گردش به نفتي مختلف مناطق

داشتند/ ارسال نيز نخستوزيري براي و تسليم خوزستان استاندار به را خود اقدامات گزارش

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

كار وزارت اع"ميه
خوزستان كارگران اعتصاب پايان

سـراسـر در كـارگران اعتصاب كه ميدهد اط�ع گرامي همميهنان عموم به كار وزارت مسرت كمال با

حكمفرماست/ Uكام منطقه آن در آرامش و نظم و يافته خاتمه خوزستان

خـوزستان كارگران مستدعيات به شفقت نهايت با قانون و مقررات كامل رعايت با دولت است مسلم

كار وزارت كرد/ خواهد و كرده رسيدگي

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

روز] در ليره هزار ٣åå دارم, كه اط"عاتي [طبق
مجلسشورايملي

من به كه اخباري و دارم كه اط�عاتي طبق داشت/// اظهار مصدق دكتر <آقاي ـ مصدق دكتر آقاي نطق

كردهايد ايران ملت و شما كه را كاريهائي فدا و كارها همه كه بدهد تفاقاتيروي ا است ممكن تيه آ در رسيده

نتيجه به كمتر آنها افكار و اعمال دهيم خاتمه نفت كار اين به زودتر هرچه اصل اين روي و بگذارد عقيم

ضرر ليره هزار ٣åå حدود در ما روز هر اقتصادي نظر از نباشد/ صحيح اخبار اين اينكه فرض به ميرسد

كنيم/> سير را آنها و داده گرسنه زيادي تعداد به اما روز يك پول است ممكن كه حالي در ميبينيم



ملي دولت سياهه ١٠٦

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

دررشت دانشآموزان تظاهراتشديد
ميباريد آجر پاره خيابانهايرشت در بعدازظهر ديروز
مجروحگرديدند انتظامي مأمورين از نفر ١٤ و ازدانشآموزان نفر ٢å

شد شيشههاياستانداريخورد كليه و

بازداشت حادثه محركين از نفر ١٢
نگرانند مردمسختمضطربو و

و زد به منجر كه آمد عمل به تي تظاهرا شاهپور دبيرستان طرفدانشآموزان از رشت در بعدازظهر ديروز

تلفني خبر در رشت در اداره نماينده گرديد/ انتظامي مأمورين و دانشآموزان از عدهاي شدن مجروح و خورد

است/ كرده تشريح چنين را جريان داده اداره به صبح امروز كه

بـود قـرار قـبلي اطـ�ع حسب بـر �ديروز� ارديبهشت چهارم چهارشنبه روز بعدازظهر سه ساعت <در

پهلوي خيابان طول در دستهجمعي طور به و نموده اجتماع دبيرستانمزبور در دبيرستانشاهپور دانشآموزان

بزنند/ تظاهرات به دست اصفهان و خوزستان اخير وقايع و نفت صنعت شدن ملي درباره

از است ممنوع راه انسداد اثر در خيابان در تظاهرات كه كرد گوشزد آنان به اع�ميهاي طي در شهرباني

مأمور نظامي مأمورين و نمودند اجتماع دبيرستان خارج در عدهاي و داخل در عدهاي دانشآموزان رو اين

دانشآموزان ولي نمودند توقيف را دانشآموزان از نفر پنج و گرديدند دانشآموزان خروج و ورود در نظارت

هيچوجه به نبودند حاضر و ميدادند نشان شديدي ع�قه و نموده زياد اصرار خود برنامه ساختن عملي براي

موافقت گردد تأمين دانشآموزان نظر كه جهت آن از انتظامي مأمورين و نمايند تعطيل را خود تظاهرات

گردد/ اجرا <ناصريه> در شهر از خارج در آنان برنامه كه نمودند

شرطي به حاضريم گفتند و داشته اع�م را خود موافقت مشروط طريق به پيشنهاد اين با دانشآموزان

گردند/ آزاد شدهمان بازداشت رفقاي كه كنيم تأمين را انتظامي مأمورين نظر

كرده تعيين تظاهرات براي خود اع�ن در دانشآموزان كه ساعتي و نشد حاصل توافق باره اين در چون

و گرفت قرار دبيرستان بلندگو پشت در دبيرستان باPيديوار در دانشآموزي رو اين از ميشد نزديك بودند

از ما و خارج از شما رو اين از نيازمنديم شما ارزش پر كمك به ما كه داشت اظهار دبيرستان دانشآموزان به

آمد/ خواهيم جلو داخل

طرف هر از گهان نا و گرديد منجر تندي و عصبانيت به كار كمكم و شده كمتر مترا جمعيت اثناء اين در

طـول بـه ساعت ربع يك مدت عمل اين و گرفت باريدن آجر پاره قطعات و گرديد پرتاب آجر پارههاي

به آجر پاره برخورد اثر در انتظامي مأمورين از نفر ١٤ و دانشآموزان از نفر ١٥ حدود در عدهاي و انجاميد

و شدند روانه شهرداري طرف به و خارج دبيرستان از دانشآموزان ماجرا اين ميان در گرديدند/ سختيمجروح

نمودند/ سخنراني به شروع و نموده اجتماع شهرداري ميدان در



١٠٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

بـه مـزبور دانشآمـوزان عـليه و شـهرداري ميدان در فرقهاي از ديگري دسته آنان سخنراني حين در

به يكديگر ضد بر كه دسته دو آن تصادم از جلوگيري براي انتظامي مأمورين پرداخته تظاهرات و سخنراني

تظاهركنندگانو نتيجه در و كرد تفرقه به مجبور را آنان و نموده مداخله ميكردند فعاليت پرداختهو سخنراني

رفتند/ عقب استانداري ساختمان انتهاي تا جمعيت

استانداري درهاي شيشههاي تمام نتيجه در و شد شروع مجددا آجر و سنگ پرتاب حين اين در ولي

و شده مجروح و مضروب آجر و سنگ يا تصادم اثر در جمعيت و تظاهركنندگان از ديگر نفر ١٥ و شد خورد

كليه مزبور حوادث اثر در ديروز بعدازظهر كه كرده اضافه خود تلفني خبر در اداره خبرنگار گرديدند/ متفرق

حدود در كنون تا اط�ع قرار از و بودند نگران مضطربو شدت به مردم و بود بسته خيابانها و بازارها كين دكا

شدهاند/ بازداشت انتظامي مأمورين طرف از تظاهركنندگان زعماي از نفر ١٢

مردم و است متشنج دانشآموزانهنوز آنانوضع شدن بازداشت اثر در كه شده تصريح مزبور خبر آخر در

نگرانند/ و مضطرب سخت نيز

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

نور كارخانههايپشمبافو انداختن كار به براي
است شده وام ميليون ٥ تقاضاي

و يدكي ماشينآPت مقداري به احتياج اصفهان پشمباف و نور كارخانههاي انداختن راه به براي چون

كراتي مذا پيرو لذا نميباشند تهيهلوازم تأمينو به قادر كارخانه ايندو مديره هيأت و ميباشد كار سايرلوازم

دو شركتمزبور كه شد قرار نمود برنامه سازمان نساجي شركت و كارخانه دو اين نمايندگان با كار وزارت كه

٥ به احتياج بر مبني دولت هيأت به شرحي نساجي شركت بياندازند/ كار به خود نظر تحت را مزبور كارخانه

ملي بانك با هيأتدولت كه نمود تقاضا و فرستاد ماشينآPت يدكيو لوازم خريد جهت اعتبار تومان ميليون

هيأت ديشب جلسه در برنامه اين بگذارد/ شركت اختيار در معمولي ربح با را مزبور مبلغ كه شود كره مذا وارد

نشد/ تخاذ ا نهائي تصميمي ولي گرفت آنصورت اطراف در تي كرا مذا و مطرح دولت

مشاور دشتيوزير آقاي نخستوزيري در ايران كارگران كل تحاديه ا طرف از نماينده نفر چند صبح امروز

آقاي كردند تي كرا مذا اصفهان كارگران بيكاري رفع و فوق كارخانه دو انداختن كار به نسبت و م�قات را

خواهند جلب آن به را هيأت توجه نظر و مطرح را دولتموضوع هيأت جلسه در مجددا كه دادند وعده دشتي

نمود/

٧٥å٣ شماره ,١٣٣å.٢.٥ پنجشنبه

توقيفشدگان از نفر دو آزادي
بودند زنداني نظامي حكومت قانون ٥ ماده طبق كه حسيننوري نوريو محسن آقاي امروز ظهر از قبل

شدند/ آزاد [!] ديروز كفيل اخذ و صادره قرار موجب به



ملي دولت سياهه ١٠٨

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

است مهميرويداده وقايع امروز و ديروز
داد استعفا ع"ء ديروز

تمايلداد رأي مصدق دكتر به و شد مجلستشكيل امروز

استعفايدولت/// چگونگي نفت, گزارشكميسيون

نفت كميسيون تصميم

آراء تفاق ا به را نفت صنعت كردن ملي اجراي طرح ملي مجلسشوراي نفت پريشبكميسيونمخصوص

٤.٥ ساعت در كه جلسه اين در رساند/ انجام به داشت عهده به كه را وظيفهاي ترتيب بدين و نمود تصويب

يافتند/ حضور نفر ١٣ كميسيون اعضاي نفر ١٨ از شد, تشكيل بعدازظهر

ملي شوراي مجلس به نفت مخصوص كميسيون گزارش

ملي اصل اجراي طرح تهيه مأمور ١٣٢٩ ماه اسفند ٢٩ و ٢٤ قانون طبق كه نفت مخصوص كميسيون

٥ جـلسه در بـاPخره جـلسه چند تشكيل از پس بود گرديده تشكيل كشور سراسر در نفت صنعت شدن

بـهرهبرداري مـورد نفت معادن به نسبت Uفع انجاميد طول به ساعت پنج حدود در كه ١٣٣å ارديبهشت

را آن گزارش اينك و تخاذ ا را ذيل مادهاي] ٩ [طرح تصميم آراء تفاق ا به ايران انگليسو نفت سابق شركت

نفت مخصوص كميسيون مخبر ميدارد/ تقديم ملي شوراي مجلس به تصويب براي

مكي حسين

نفت/// صنعت شده ملي به راجع ١٣٢٩ ماه اسفند ٢٩.٢٤ مورخه قانون اجراي ترتيب منظور به ـ ١ ماده

شد تشكيل ملي شوراي مجلس خصوصي جلسه

شد پيشنهاد مصدق دكتر آقاي به و شد مطرح ع.ء آقاي استعفاي جلسه اين در

كردند قبول هم ايشان و كنند قبول را زمامداري

به تمايل رأي نفر ٧٩ حضار عده نفر ١åå از و گرديد تشكيل تمايل رأي اخذ براي سري جلسه سپس

دادند مصدق دكتر آقاي

اعليحضرت ديشب كه نمودند اظهار جلسه رئيس آقاي گرديد/ تشكيل خصوصي جلسه صبح ٩ ساعت

بگيرند پس را خود استعفاي ايشان مايلم من و كردهاند استعفاء ع�ء آقاي و فرمودند و احضار مرا همايوني

نـتوانسـتيم ايشـان با م�قات در ولي دارند/ مسترد را خود استعفاي كه كنيد وادار و م�قات را ايشان شما

نميبينم/// خود در را خدمتگزاري ادامه بسياري جهاتي به گفتند و كردند كر ذ را عللي چون سازم قانعشان

اينجانب منزل به آقايع�ء نفت جلسهكميسيون ختم از بعد كه نمود اظهار نطقي طي مصدق آقايدكتر

و بـدهند استعفا كه نبود قرار ولي فرمود اظهار نفت خصوص در را خود مشك�ت و نمود م�قات مرا و آمد

نداشتند/ استعفا براي نظري هيچوجه به و بفرمايند را مشك�ت رفع فرموده اقدام كه دادند وعده مخصوصا

آقاي با فرمودند امروز هم اعليحضرت و نداشتهام خصوصي نظر كنون تا من داشت اظهار رئيس آقاي



١٠٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

اصول طبق ماندند باقي خود استعفاي به ايشان كه وقتي بگيرند پس را خود استعفاي كه شود كره مذا ع�ء

كميسيون طرح امروز كه است صحيح ع�وه به برسانم عرض به بايد را محترم نمايندگان تمايل راي اينجا

داد/ تغيير را برنامه اين دولت استعفاي ولي شود تشكيل كه شده داده اط�ع فوقالعاده جلسه نفت

تمام در كه كردهام عرض ملي شوراي مجلس علني جلسه در ديگر بار يك بنده گفت: امامي جمال آقاي

شدهايم/ تفريط و افراط عكسالعملهاي گرفتار ما كشور اين تاريخ دوران

اط�ع بندهچون نمودهاند استعفا به مجبور را ع�ء آقاي اينكه بر مبني كردند اظهار مصدق آقايدكتر او{

به همايون اعليحضرت كه هستم مطلع زيرا كنم تكذيب را ايشان اظهار اين جدا ميتوانم دارم قضيه اين از

نمايد عدول خود نظر از كه كردهاند اصرار ايشان به حتي و بدهند استعفا ع�ء آقاي كه نبودند راضي هيچوجه

نكند/ بحران گرفتار را كشور باريك اينموقع در و

دارند مسترد را خود استعفاي كه كردم استدعا ايشان از مصرا و م�قات ع�ء آقاي با ديروز هم خودم من

بدون كردهاند كه عملي با نفت كميسيون كه بود اين ايشان استدPل و نرفت بار زير ايشان بدبختانه ولي

كرده/ ضايع را مجريه قوه حق و داده اعتماد عدم راي دولت به Uعم دولت با استشهاد

روز بـنده مـيكردم/ عـمل طور همين بودم ايشان جاي به گر ا و هستم موافق ايشان نظر با هم بنده

خوبي اين به حال تا كه را حياتي امر اين نبايد كه بودم معتقد زيرا نيافتم, نفتحضور كميسيون در پنجشنبه

قوه دارد قوه سه مشروطيت آقايان زيرا كرد تسريع عمل در و نموده خارج خود طبيعي سير از كرده پيشرفت

تا نيست اينديگردموكراسي كنند دخالت يكديگر امور در اينقوا شود بنا گر ا قضائيه قوه اجرائيهو قوه مقننه,

بايد Uاق رسيد اجراء مرحله به كه آن از پس ولي مجلسبود حق نفتبود صنعت شده ملي به راي كه آنجائي

در برويم ميفرمايند مصدق دكتر هم حال نشده بدبختانه كه شود خواسته نظر مجريه قوه يعني دولت از

نظريه كه ندارد دولتيوجود زيرا مخالفم نظر اين با بنده بگيريم راي نفت كميسيون راي به نسبت مجلس

كه اينست من نظر بنابراين بدهيم رأي اينموضوع به دولت حضور بدون نميتوانيم ما و كند ابراز را خود

به و فيالمجلس آقايان كه اينست من نظر ندارم غرضي گونه هيچ كه ميگيرم شاهد را خدا ميدارم اظهار

بـه ايشـان خود را Pيحه آن ميخواهند گر ا شده زمامدار ايشان كه بدهند تمايل رأي مصدق دكتر آقاي

داريم� قبول احسنت, است, صحيح �نمايندگان: بدهيم/ راي متفقا و بدارند عرضه مجلس

تصويب به امروز نفت Pيحه كه شرطي به ميكنم قبول نمود اظهار هم مصدق دكتر آقاي اينموقع در

بگيريم رأي برويم است مبارك yانشاا كه گفتند نمايندگان برسد/

داد تمايل راي مجلس

اع�م حكمت آقاي و شد تشكيل آينده نخستوزير به تمايل ابراز براي سري جلسه تاPر در ب�فاصله

دكتر آقاي راي نفر ٧٩ نفر, ١åå جلسه در حاضر عده بود: قرار اين از نتيجه آرا جمعآوري از پس و نمود راي

رأي ١ داراي يك هر آزاد عبدالقدير سجاديو دكتر قوامالسلطنه, طباطبائي, سيدضياءالدين آقايان مصدقو

دادند/ امتناع ع�مت سفيد ورقه هم نفر ١٧ و بودند



ملي دولت سياهه ١١٠

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

داد استعفا آقايع"ء چرا
چاپ آن متن كه گذاشتند اداره خبرنگار اختيار در استعفايخود علل درباره را زير Pيحه ع�ء حسين آقاي

ميشود/

ع.ء آقاي نامه

فقط مستحضرند گرامي هموطنان كه چنان اينجانب طرف از نخستوزيري مقام خطير مسئوليت قبول

آن از و آمد عمل به سنا مليو مجلسينشوراي تمايل اظهار شاهنشاهيو همايوني اعليحضرت امتثال روي

بـراي بيطرفي و بيغرضي كمال با بود همكارانم و خود قدرت و قوه در آنچه كه مفتخرم كنون تا تاريخ

گرديد/ مصرف مملكت امور اص�ح

فرد هر حتمي وظايف مقدسترين اجدادمان و آباد خانه و ك خا و آب اين به خدمت كه معتقدم چون

كه كنم بيان تفضيل به است شده انجام قليل مدت اين در كه كارهائي فهرست كه نميدانم مناسب ميباشد/

گردد/ خودستائي به حمل نكرده خداي

كه گرديد كشور گسيخته هم از دستگاه اينجانبوارث دولت كه گردد يادآور ميدانم Pزم مثال براي ولي

و بـود مـوجود بودند حساس كارهاي راس در كه كساني اغلب به نسبت اطمينان و اعتماد عدم و سوءظن

ايران سرتاسر اعتصاب و نبود كارمنداندولت پرداختحقوق به قادر كشور خزانه نوروز عيد شب در همچنين

و گـرديد نيز مملكت اين ديگر بدبختيهاي از يكي هم ملخ هجوم مانند طبيعي آفات و بود گرفته فرا را

قسعليهذا/

حسـاس كـارهاي سـر بر ملت اعتماد و اطمينان طرف اشخاص انتصاب با امر بدو در اينجانب دولت

و گـردد مـوفق دولتـي دستگاه به نسبت عمومي اعتماد عدم و سوءظن رفع در حدي تا توانست مملكتي

وزارت هم امروز و پرداختشود Uكام كارمنداندولت حقوق كه شد حاصل توفيق عيدنوروز شب در همچنين

بپردازد/ ماه فروردين آخر تا را دولت اعضاي كليه حقوق است قادر دارائي

جدي اقدامات اثر در نيز خارجي كمكهاي و نمود جلوگيري به شروع اساسي اقدامات با را ملخ هجوم

نجات غيرمترقبه ب�ي اين از و آيد دست به خوبي نتايج است اميد كه درآمد عمل مرحله به و جلب دولت

بيابيم/

كليه دل در فوقالعاده هراس و بيم و تشنج كه جنوب نواحي خصوص به كشور مختلف نقاط اعتصابات

ساير در يافتو خاتمه انتظامات امنيتو حفظ تدابيرPزمو تخاذ ا خونسرديو با بود كرده ايجاد طبقاتكشور

گرديد/ محسوس اوضاع در فاحشي اخت�ف درستكار و Pيق مأمورين اعزام با هم نقاط

اينجانب دولت اخت�فاتموجوده مشك�تو كليه برابر در خارجيو سياست و كشور منافع حفظ مقابل در

انجام بوده ايران كشور ملتو مقتضي ص�حو در آنچه كامل قدرت و صراحتلهجه با كه است سربلند نهايت

است/ داده



١١١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

گرفته قرار زيادي گرفتاريهاي و مسائل مقابل در ايرانخواهناخواه كه كرد اذعان بايد احوال اين تمام با

ايـن مـقابل در بتوانـد سنا و ملي شوراي مجلسين همآهنگي و كامل اعتماد با بايد دولت مسلما و است

دهد/ نويد ايران ملت براي را روشنتري تيه آ و كند ايستادگي مشك�ت

كرده استفاده نظر حس اين از كه اينبود ما فرد فرد اينجانبوظيفه دولت به مجلسين تمايل راي از پس

گردد/ باز بسته گرههاي شايد تا برداريم كشور مشك�ت رفع در برجستهاي قدمهاي و

اسـاسي شـرط اوليـن كه همآهنگي و همكاري و اعتماد حس كه شد مشاهده عمل در متأسفانه ولي

درباره ملي شوراي مجلس راي و مجلسين كرات مذا كه چنان ميشد كمتر روز به روز است امور پيشرفت

نـديده را دولت مهم امور ساير در همچنين و است نظر اين مؤيد جاري سال بودجه دوازدهم يك Pيحه

نفت/ صنعت كردن ملي اجراي طرح نفت كميسيون تصميم به اشاره /١

بود/ دولت به نسبت اعتماد عدم بارز دليل اينخود و ميگذاردند7١8 بياط�ع متخذه تصميمات از و انگاشته

و نداشتم نظري صداقت و صميميت نهايت با وظيفه انجام و كشور به خدمتگزاري جز اينجانب چون

كـه كشـور مسـئول مـقامات كليه اعتماد مورد باريك موقع اين در درصد صد دولت بايد كه هستم معتقد

و فوت موقع نكرده خداي كه نخواستم و است واجب و Pزم مشترك مقصود پيشرفت براي آنها همآهنگي

اعـليحضرت مبارك حضور گذشته شب را خود استعفاي گردد نامطلوبي حوادث دستخوش عزيزمان كشور

ايران واقعي و صديق خدمتگزار يك لحاظ از من آرزوي و اميدواري نمودم/ تقديم شاهنشاهي همايون

نمايند سعي و داده هم بهدست باشنددست كه مقام هر در ايران ملت فرد فرد خطير هنگام اين در كه اينست

وجدان و خدا مقابل در تا آورند بهوجود فرزندانخود براي را بهتري آينده و آمده فائق برمعض�تموجود كه

مسـئلت خداوند از ايران ملت و ملك براي سعادت و ترقي نعمت و خدمت توفيق همواره باشيم/ مسئول

ع.ء حسين مينمايم/

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

چيتسازي كارخانه در
ايـن بـه ميباشد وقوع شرف در تفاقي ا تهران چيتسازي كارخانه در كه رسيد خبر ساعت آخرين در

داده اطـ�ع فـردا شروع جريان نمودهاند اعتراض كارگران ساير كارگران از عده يك جلب براي كه ترتيب

شد/ خواهد

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

حزبي اوراق ناشر
شد دررشتدستگير

در حزبي اوراق برگ چند كه حالي در نام ابراهيم محمد گذشته روز كه است كي حا رشت از رسيده خبر

شد/ دستگير داشته, جيب



ملي دولت سياهه ١١٢

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

گرديد آبادان وارد پنجشنبه روز شاهبختي سپهبد
شد خواهد فوريانجام كارگران قانوني تقاضاهاي تمام

نمود نطقمؤثريايراد برايعشاير خوزستان استاندار

جوابگفت: در عشاير نماينده

جوشآورد به را ما خون سپهبد اظهارات
ميدهد/ گزارش چنين را آبادان اخبار نموده مخابره اداره به كه تلگرافي در آبادان در اداره نماينده

و مركز از اعزامي هيأت معيت در خوزستان استاندار و نيرو فرمانده شاهبختي سپهبد صبح پنجشنبه روز

ساعت يك از شدند آبادانوارد فرودگاه به صبح نيم و ٩ ساعت ارتشيدر كوتاي دا طياره با نيرو ستاد افسران

و محترمين و شهر انجمن و نفت شركت عاليرتبه رؤساي و آبادان دولتي ادارات رؤساي و فرماندار از قبل

شده پياده محض به بودند رسانيده هم به حضور فرودگاه در نيرويجنوب ارشد افسران اصنافو بازرگانانو

آمد/// عمل به دريائي نيروي احترامي گارد وسيله به احترامات مراسم نيرو فرمانده

باشگاه سالن به را خوزستان عشاير رؤساي ١٦ ساعت در خوزستان نيروي فرمانده ـ عشاير با م.قات

آنان وظايف و ميهنپرستي و شاهدوستي به داير مؤثري و مبسوط مطالب و احضار دريائي نيروي افسران

راضي خود زندگاني از اميدوارم خوشحالم خيلي شما ديدار از نمودند: بيان شرح بدين ك خا و آب به نسبت

به بزرگ بدبختي كه بودم منطقه اين در نيم و سال سه و دارم شما با طوPني و تاريخي سابقه من باشيد

آمد پيش بدبختي اين ميهنپرستان شما وجود با نميشد پيشبيني هيچ تاريخ آن در آورد/ روي ما ميهن

ميبينيد و شده عوض دنيا مستحضريد كه بهطوري امروز آورد بهوجود را آن مختلف سياستهاي ولي نمايد

دست به براي كه شدهاند هوشيار طوري به ما كارگران حتي دارد خود مليت به ع�قه حد چه تا ملتي هر كه

ميكنند/ اقدام خودشان حقوق آوردن

ميدانيد شما باشد بيشتر تعصبتان بايد هستيد درخشان سابقه و ريشه داراي مرز اين در كه شما البته

ما از چيزي نداريم هم ميل نميخواهيم چيزي ديگران از ما دارد دوست دارد كه را چيزي هر زنده ملت هر كه

ملتي هيچ هستيم سالها هزار شش تاريخ در بسو ميخواهيمو متقابل احترامات ملتي هر از ما و بخواهند

و سربلند هميشه ملتي چنين پس كردهايم آقائي دنيا به ما و كند آقائي ما بر كه ندارد سندي و نيست قادر

استق�ل حفظ براي و زندهايم هميشه كه بفهمانيم دنيا به بايد ما باشد بيع�قه مذهبخود مليتو به نبايد

بر كه است شما بر داشتو دوستنخواهد را ما بيگانه هيچ بدانند بايد كرد كاريخواهيم فدا مملكت مليتو و

اين داريم/ اعتماد و ع�قه خود ميهن و جوانبخت شاهنشاه به و زندهايم ما كه بگوئيد تلخ لحن با بيگانه هر

نمائيد/ تقويت هم خود اوPد و كسان در بايد را احساسات

بين استو بزرگي يكخانواده هم ما ايران باشند سرباز ملت افراد تمام كه ميكند ايجاب دنيا امروز وضع

براي ظاهرا كه بيگانه هر باشد داشته يگانگيوجود وحدتو بايد غيره و عشاير و سرباز از اعم خانه آن افراد



١١٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

پوست آن خوردنآب از بعد و كرد فرضخواهد پرتقال يك مانند را ما بدهد نشان عاطفه يا كندو مادلسوزي

داشته دوست را خودمان بايد كه هستيم ما اين ببريم پي نكته اين به بايد پس انداخت خواهد دور را تفاله و

خود افراد بايد كه هستيد ايران افسران منزله به شما هستيد بوم و مرز اين سرحدداران شما ديگران, نه باشيم

سپهبد خاتمه در نمائيد/ تربيت شاهنشاه و ميهن راه در خدمت براي را خود اوPد و آماده جانبازي براي را

Pزم دستورات زمينه اين در و نمايند گزارش را بهداشتيخود و فرهنگي نواقص عشاير رؤساي كه شد متذكر

نمودند/ صادر خرمشهر فرماندار به

جـانفشاني بـر داير مطالبي [عشاير] نمايندگي به تيمسار بيانات جواب در مخور حاج و فاضلي آقاي

ما خون تيمسار اظهارات گفتند: و نموده بيان ايران شاهنشاه به خدمت و ميهن حفظ راه در خوزستان عشاير

شد/// خواهد مشهود ما كاري فدا عمل موقع در و آورد جوش به را

بر شد آبادانوارد به امروز سپهبد تيمسار معيت به كه اعزامي هيأت ـ است شده پيدا شركت با كه توافقي

حضور با كميسيوني بودند نفتنموده شركت اولياي با شخصا كه قبلي كرات مذا سابقه با ايشان حسبدستور

نتيجه اين به مفصل كرات مذا از پس تشكيلو فاتح آقاي شركتو رؤساي و كار اداره رئيس اعزاميو هيأت

كه: شد حاصل توافق و رسيده

شود/ پرداخت شركت طرف از اعتصاب ايام در كارگران حقوق كليه V١

گردد/ پرداخت كند ايجاب مقتضيات كه مدتي تا بود شده كسر كه فوقالعادهائي V٢

پيشبيني قانون در آنچه و انجام فوري را كارگران قانوني تقاضاهاي تمام كه نمود موافقت شركت V٣

گردد/ عملي كارگران درخواستهاي كليه ترتيب اين با نمايند اقدام مساعد نظر با شده

٧٥å٤ شماره ,١٣٣å.٢.٧ شنبه

گزارشرشت
كنند متفرق را تظاهركنندگان آنكه براي مأمورينانتظامي

تيراندازينمودند هوا سمت به
شكستند را شيشههايآن و نموده حمله اتومبيلها به تظاهركنندگان

توقيفشدند تظاهركنندگان از نفر ٤٨
ميباشند بازداشت در هنوز نفر ٢٨ عده آن از كه

تعقيب در كه آنست از كي حا شده واصل منابعموثق از رشت در چهارشنبه روز بهحوادث راجع كه اخباري

غـروب كـه خود شده بازداشت رفقاي استخ�ص براي دانشآموزان سازمان افراد از عدهاي مزبور جريان

تقاضاي متعدد خطابههاي از پس و نمودند اجتماع آنجا در رفتهو استانداري به بودند شده توقيف چهارشنبه

داشتند/ را انتظامي مأمورين تعقيب و بازداشتشدگان استخ�ص

نبودند حاضر چون نبخشيد تأثيري آنها در فرهنگ رئيس و فرماندار تيپو فرمانده نصايح متأسفانه ولي

پس تظاهركنندگان ولي بروند بيرون آنجا از كه كردند وادار را آنان انتظامي خارجشوندمأمورين استانداري از



ملي دولت سياهه ١١٤

آوردندچون فرهنگهجوم اداره طرف به مجتمعا و گذارده را آشوب و غوغا بناي شهر در استانداري از خروج از

را آنان و نمودند خالي هوا طرف به تير چند انتظامي مأمورين نبود كافي انتظامي مأمورين تعداد آنجا در

روز كه مطالبي دنبال در نموده مخابره اداره به كه متعددي تلگرافهاي طي در نيز اداره نماينده كردند/ متفرق

است: گذاشته ما اختيار در زير اط�عات رسيده خوانندگان اط�ع به روزنامه در پنجشنبه

در پنجشنبه صبحروز [ناخوانا] ساعت از آنان رفقاي شدند توقيف تظاهركنندگان از عدهاي آنكه از <پس

توجهي فرهنگ رئيس و فرماندار و شهرباني رئيس و تيپ فرمانده نصايح به و نمودند اجتماع استانداري

موافقت نظر اين با ولي نمايند تعيين كره مذا براي نمايندهاي كه شد پيشنهاد آنان به آنكه با و نكردند

پشت از را خود و شده خارج استانداري از آنان از عدهاي تدريج به ولي شدند متحصن استانداري در ننمودندو

از را زندانيان و كرده حمله شهرباني به داشتند تصميم گويا و رسانيدند شهرباني زندان طرف به دخانيات

بـه را خـود مـجددا آنـان لكن نداد رخ حادثهاي انتظامي مأمورين مراقبت اثر در ولي دهند نجات زندان

شده بازداشت رفقاي كه ميكردند تقاضا پيوسته استانداري در و پيوستند رفقايخود به و رسانيده استانداري

آرامش به دعوت را آنان و شد صادر محل محترمين و معتمدين طرف از بيانيههائي آنكه با و شوند آزاد آنان

نكردند/ توجهي نيز بيانيهها آن به متأسفانه مينمود

يكي تظاهركنندگانصورت كه ميكند حكايت رسيده اداره به ديگر منابع از رشتو از كه ديگري گزارش

بلند دست سر بر و داده جلوه وخونآلود مجروح را او و ساخته رنگين مقداري<مركوركرم> با را دانشآموزان از

سمتهوا به شليك انتظاميو مداخلهمأمورين اثر در ولي بردند ٢هجوم ك�نتري به كبر اyا فرياد با و كردند

روز در آنان كه شده اضافه مزبور گزارش در و شدند متفرق و نهاده زمين روي به را جوان آن تظاهركنندگان

و شكسـتند را آن شـيشههاي و كرده حمله بوده افسران حامل آن تاي دو كه تومبيل ا چهار به چهارشنبه

كردند/ سنگباران را تيپ ستاد رئيس تومبيل ا همچنين

كان كما دانشآموزان ولي ميرود آرامش به رو شهر كمكم جمعه روز از كه شده تصريح تلگراف پايان در

از نـفر ٤٨ كـنون تـا چـهارشنبه روز از كـه مـيدهد اط�ع اداره خبرنگار نيز و هستند عصباني و ناراحت

آزاد بازجوئي ساعت چند از پس نفر ٢å عده اين از كه شدند بازداشت توقيفو چهارشنبه روز تظاهركنندگان

بودند: بازداشت در زير افراد تلگراف مخابره تاريخ تا كه گرديده

منوچهر كاسب, افضلي حاج محمدهادي دانشآموز, گنجيان هادي دانشآموز, نظري انوشيروان آقايان

آشپز, گرد شا انصاري محمدعلي كفاش, شهرستاني نجيب حسن كاسب, آراسته علي دانشآموز, گلچين

مـي�نچي اسـماعيل دانشآمـوز, شكـوري پرويز دانشآموز, ناصراني پرويز دانشآموز, نصرالهي yنصرا

ميكانيك, گرد شا جنتپناه منوچهر كاسب, نژادمهدوي منوچهر دانشآموز, ص�حيشمار محمد دانشآموز,

اصغري محمدباقر دانشآموز, مشهدي yضياءا خياط, گرد شا اسفندي جمشيد دانشآموز, نيكوكار يوسف

مـهدي كـاسب, نوروزي محمد دانشآموز, انكشافي زينالعابدين خياط, رحمتآبادي سيدابراهيم خياط,

سرخوش/ راضيه دوشيزه ادارهچي, هما دوشيزه صحرانورد, منير دوشيزه كفاش, [ناخوانا] نوشاد



١١٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

داد تمايل رأي هم مجلسسنا
زمامداري به نمايندگان اكثريت امروز خصوصي جلسه در

تمايلنمودند ابراز مصدق آقايدكتر

نمود قبولزمامداري مصدق دكتر
حضور امروز ظهر مقارن نخستوزيرجديد

گرديد صادر ملوكانه فرمان صدور دستور بعدازظهر و اعليحضرتشرفيابشد

تمايل ابراز درباره تصميم اخذ به منتهي شد تشكيل بعدازظهر سه ساعت كه سنا خصوصيديروز جلسه

در و آيد عمل به زمينه اين در بيشتري مطالعات شد قرار و نگرديد آينده زمامدار به نسبت مشورتي نظر و

خصوصي جلسه صبح ده ساعت امروز شود/ تخاذ ا قطعي تصميم بود شده محول صبح امروز كه بعد جلسه

اين بر عقيده اظهار آمد عمل به آينده نخستوزير انتخاب زمينه در كه تي كرا مذا از پس و شد منعقد مجددا

امور اداره شايستگي جهت هر از شدهاند زمامداري قبول به حاضر كه مصدق دكتر آقاي موقع اين در كه شد

وجود عدم بحران تا گردد روشن زودتر سنا نمايندگان نهائي تصميم است مقتضي و ميباشند دارا را كشور

٤٣ جلسه در حاضر عده شد راي اع�م مخفي راي با آينده زمامدار انتخاب براي بنابراين شود/ مرتفع دولت

٢ زاهدي سرلشكر راي, ٢ ع�ء آقاي راي, ٢٩ مصدق دكتر آقاي گرديد: استخراج زير شرح به نتيجه و بود نفر

شد/ داده هم سفيد ورقه ٨ و داشتند راي يك كدام هر احمدي سپهبد و حكيمي آقايان راي,

رئيس تقيزاده آقاي سنا نمايندگان آقايان تمايل راي اع�م از پس ـ شدند شرفياب تقيزاده آقاي

شرفياب اعليحضرت سلطنتيحضور كاخ در سنا مجلس گزارش عرض براي ربع و ١١ ساعت در سنا مجلس

شدند///

ظهر به ساعت نيم امروز كه سنا مجلس تمايل راي اع�م از پس ب�فاصله ـ شد شرفياب مصدق دكتر

به كه رسيد مصدق دكتر آقاي اط�ع به دربار وزارت از تلفن وسيله به رسيد همايوني اعليحضرت عرض به

شرفياب اعليحضرت سلطنتيحضور كاخ در مصدق آقايدكتر ظهر مقارن شوند/ شرفياب اعليحضرت حضور

گرديد/ تفويض ايشان به آينده دولت تشكيل مأموريت اعليحضرت طرف از و شد

و جديد نخستوزير كرات مذا و بودند اعليحضرت حضور در مصدق دكتر آقاي ـ نخستوزيري فرمان

مصدق آقايدكتر فرماننخستوزيري صدور سپسدستور يافت ادامه ظهر نيم ساعتو يك تا اعليحضرت

گرديد/ صادر

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

حفظصلحجهاني براي
اسفند چهارم بيستو ميدان در صلح طرفداران جمعيت طرف از بعدازظهر ٤ ساعت جمعه روز ـ اصفهان

كردند/ ايراد بياناتي صلح منافع و جنگ مضار درباره آنان زعماي از نفر چند و بود شده برپا ميتينگي



ملي دولت سياهه ١١٦

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

گرديد عملي خوزستان درخواستهايكارگران كليه
كار اداره رئيس اعزاميو هيأت حضور با كميسيوني پنجشنبه روز ميدهند اط�ع كار وزارت از كه قراري به

كه شد حاصل توافق شرح اين به مفصل كرات مذا از پس و شد تشكيل فاتح آقاي و نفت شركت رؤساي و

مدتي تا بود شده كسر كه فوقالعادهائي و شود پرداخت شركت طرف از اعتصاب ايام در كارگران حقوق كليه

كارگران قانوني تقاضايهاي تمام كه شركتموافقتنمود همچنين گرددو پرداخت كند ايجاب مقتضيات كه

اقدامات اثر در ترتيب اين با نمايد/ اقدام مساعد نظر با نشده پيشبيني قانون در آنچه و انجام فوري را

گرديد/ عملي كارگران درخواستهاي كليه دولت مأمورين

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

ارتشرا احتياجات كليه است شده ارتشحاضر سررشتهداري
پشمبافسفارشدهد و نور كارخانجات به

و پشمباف كارخانجات انداختن كار به براي دشتي آقاي اطاق در پنجشنبه روز كه كميسيوني تعقيب در

آقاي حضور با نخستوزير معاون پناهي آقاي اطاق در ديگري كميسيون نيز صبح امروز شد تشكيل نور

كـارخـانجات كشـاورزي, بانك برنامه, سازمان ملي, بانك نمايندگان و كار وزارت كفيل نفيسي مهندس

ادامه اطرافموضوعفوق كراتدر مذا گرديد/ تشكيل كارگران و برنامه سازمان نساجي شركت نور, پشمبافو

كار به براي كمك گونه همه وعده نساجي شركت و كشاورزي و برنامه نمايندگان كميسيون اين در يافت/

دو از را خود احتياجات كليه كه است حاضر نيز ارتش سررشتهداري اداره دارند/ را فوق كارخانه دو انداختن

است/ ننموده ابراز درخواستي وام به نسبت را خود نظر هنوز ملي بانك فقط كند تأمين فوق كارخانه

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

شدهاند كار به اصفهانمشغول كارگران از هزار سه
كارخانجات دهم استان استاندار سجادي آقاي اقدامات اثر بر ميدهند اط�ع كار وزارت از كه قراري به

به شروع ارديبهشت چهارم چهارشنبه روز از بود شده تعطيل پيش مدتي كه اصفهان پشمباف و ريسباف

شدهاند/ كار مشغول كارگران نفر هزار سه قريب و نمودند كار

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

گرديد مرخصخواهد توقيفشدگان از نفر ٩
مبلغ به بازداشتشدگان از يك هر كفالت پذيرش از پس دادسرا, اول شعبه بازپرس مهدوي آقاي ديروز

عـبدالحسـين كـرباسچيان, yامـيرعبدا حسيني, سيدهاشم آقايان آزادي صدور دستور ريال هزار پانصد

yفـضلا مـيرلوحي, سيدعلي قدوسي, رضا باباعلي, حسن كبري, ا حسين ذوالفقاري, علياصغر واحدي,

شد/ تسليم زندان اداره به امروز صادره اب�غ عين نمودند/ صادر را اسماعيلي



١١٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

چيتسازي كارخانه در خورد و زد
كارگران از ششتن

شدند مجروح مأمورين از نفر سه و
پـنجشنبه روز مـيشود كارگرها ميان در روزها اين ميشود گفته كه فعاليتهائي به دادن خاتمه براي

ديگر نفر سه عده آن جلب متعاقب وچون توقيفنمودند را چيتسازي كارگران از نفر هفت انتظامي مأمورين

جلب براي و شوند جلب ميبايد نيز اسفندياري علياصغر و صبوحي محمد گلي, كوه احمد آقايان اسامي به

را نامبرده نفر سه جلب قصد كه هنگامي و رفته مزبور كارخانه به ظهر از ساعت يك ديروز مأمورين آنها

ميكردند/ آنان توقيف براي مدرك ارائه تقاضاي مأمورين از و نموده اجتماع كارگران داشتهاند

ارتش دادستاني طرف از صادره قرار طبق بر نفر سه اين جلب كه شد داده تذكر مأمورين طرف از آنكه با

مأمور نفر دو و ميكند پيدا را مأمورين به حمله صورت آنها اجتماع كمكم و نشده متقاعد كارگران معهذا است

ميان را خود كه خاورزميني> <بهرام نام به شهرباني بازرسين از يكي و مينمايند مجروح سنگ و مشت با را

ميكند/ شليك كارگران ارعاب براي هوائي تير يك و برده كمري اسلحه به دست ميبيند محصور كارگران

ميشود درگير كارگران پليسو افراد بين خوردي و زد و ميافزايند عملخود شدت بر كارگران عمل اين با

مييابد/ خاتمه قضيه پليس ديگر افراد رسيدن با كه

اسـماعيل خـوببخت, بسـيجي, رشيدي, ابراهيمي, اسامي به كارگران از نفر شش كشمكش اين در

ميگردند/ مجروح رحيمي صادق خمسهاي,

مـجروح پـنج كـ�نتري مـعاون قطبي سرگرد و سرهنگپور yاسدا و خاورزميني بهرام نيز مأمورين از

حوالي در كه كارگران زنان از تن چند تظاهراتكنندگان از نفر چند دستگيري هنگام ميشود گفته شدهاند/

از يكي گفت ما خبرنگار به كارگرها از يكي و شدند حملهور سنگ با پاسبانها سوي به دارند منزل كارخانه

است/ شده مجروح پليسها باطوم ضربه اثر در زنها

و بودهاند كار مشغول كارگران كليه و بوده قرار بر آرامش چيتسازي كارخانه در امروز واصله اط�ع قرار از

نمودهاند/ توقيف و دستگير را گلي كوه و صبوحي اسفندياري, گذشته شب انتظامي مأمورين

٧٥å٥ شماره ,١٣٣å.٢.٨ يكشنبه

تظاهرات و ميتينگ
در نفت صنعت شدن ملي طرفداران جمعيت طرف از ميتينگي شهر ورزش زمين در جمعه روز ـ شاهي

را Pزم دستورات و يافته حضور آنجا در Uقب اط�ع, از پس استاندار سياح آقاي كه بود شده برپا ساري و بابل

نـتيجه در و دادنـد ژاندارمري و پادگان رؤساي و شهرباني به انتظامات اخ�ل و ناامني از جلوگيري براي

شد/ برگزار آرامش با تظاهرات



ملي دولت سياهه ١١٨

٧٥å٦ شماره ,١٣٣å.٢.٩ دوشنبه

تهران راديو از نخستوزير پيام متن
شما با راديو وسيله به نخستوزير عنوان به كه آيد پيش موقعي نميشد تصور هيچ عزيز, هموطنان

نـمايم/ قبول را خطيري كار چنين مسئوليت دارم كه مزاجي ضعف با نميكردم تصور هيچ و كنم/ صحبت

تحمل را آن كيبتوانم تا ميداند خدا تنها كنون ا بكشمو بهدوش را گران بار اين من كه شد سبب نفت قضيه

و مـلي شوراي مجلس محترم نمايندگان عزيزم همكاران بيشائبه و بيسابقه راي عزيز, هموطنان كنم/

زمامداري قبول از ملي فريضه نظر از كه شد سبب اينجانب زمامداري به آنها تمايل اظهار و سنا مجلس

نمايم/ اطاعت دولت تشكيل در را شاهنشاهي همايون اعليحضرت امر و نكنم خودداري

چون ميروم بين از گرفتهام دوش به كه گراني بار و كار اين قبول براي كه ندارم ترديد عزيز, هموطنان

قلب صميم از و نيست قابلي چيز جان شما راه در ولي نيست مهمي وظيفه چنين قبول با متناسب من مزاج

كه دارم درخواستي عزيزم هموطنان از دسته دو از اينجا در كنم/ شما آسايش فداي را آن كه هستم راضي

بعضي از من اول تقاضاي كنند/ كمك من به آن قبول با نمايم تقاضا حضورشان از و كنم عرض را آن ناچارم

نمايند رعايت هميشه را قلم عفت و نكنند سوءاستفاده آزادي از كه است روزنامهنگاران و قلم ارباب آقايان از

و منويات اظهار ولي كنند اظهار را خود منويات نتوانند آنها كه آيد پيش ترتيبي نميخواهم هيچوقت زيرا

وارد خللي مملكت امنيت به و آنها مشروع حقوق و ديگران آزادي به كه باشد حدي تا بايد آزادي از استفاده

و دارم دوست خـودم حقيقي فرزند مثل را آنها من كه است آن كارگر هموطنان از من دوم تقاضاي نكند/

نمينمايند/ سوءاستفاده ديگران كار از و ميخورند نان و ميكشند زحمت آنها ميدانم

بزرگ جشن آن در بالطبع هم آنها و دنياست كارگران عيد كه مه ماه اول روز مناسب به كه فردا اميدوارم

شود/ سرمشق ديگران براي آنها آرامش و ترتيب و نظم كه نمايند رفتار طوري ميكنند شركت

تأمين و دمكراسي بسط براي خود تشكيل ابتداي از ملي جبهه كه ميدانند ما عزيز و ارجمند كارگران

نجات راه و كرده مبارزه مملكت محروم طبقات آسايش و رفاه موجبات كردن فراهم براي مخصوصا و آزادي

مـلي ثـروت مـنافع بر تسلط و اقتصادي استق�ل در را ملي مقاصد اين به وصول و ايران ستمديده ملت

ثروت منابع بزرگترين مجلسين نمايندگان همت به متعالو خداوند خواست به اينكه است/ داده تشخيص

در توانست خواهد ما ملت شود استفاده سرشار ثروت آن از درست گر ا كه داريم يقين همگي بازگشته ملي

به عالم تمدن به كمك در را خود وظيفه راقيه ملل دوش به دوش و برده سر به آسايش و رفاه نهايت با تيه آ

ايران ملت زحمات تمام شود پيدا ما ميان در اغتشاش و نفاق و تفرقه گر ا كه است واضح ولي برساند انجام

از نـاچار و كـند اغـتشاش با مبارزه بايد ملي قواي بينظمي و مرج و هرج با زيرا شد خواهد آب بر نقش

ماند/ خواهد باز خود كشور آبادي و عمران براي فعاليت گونه هر از و نفت منابع از بهرهبرداري

از هم را بهانه اين اغتشاش بروز از جلوگيري آرامشو نظمو حفظ با ما كارگرانهوشيار اطميناندارم ولي

اينك و ميدهد تشخيص چاه از را راه ايران ملت كه كرد خواهند ثابت دنيا به گرفتو خواهند دشمنان دست



١١٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

ايران ملت سعادت آفتاب yانشاا عنقريب و شده نزديك سحر به آنها ديده رنج كشور تيره شب ميبينند كه

بال فراغ با تا داد مجالخواهند ندارد ومقصودي هيچگونهمنظور آنها به خدمت جز كه دولتي به طالعميشود

نموده عمل است كشور اقتصادي استق�ل تأمين و سياسي استق�ل تقويت كه خود ملي خطير وظيفه به

كند/ فراهم yانشاا را مملكت طبقات عموم آسايش و رفاه و اجتماعي عدالت

نكند/ شرمسار عزيزم هموطنان مقابل در مرا كه دارم مسئلت تعالي باري از و ميسپارم خدا به را شما

٧٥å٦ شماره ,١٣٣å.٢.٩ دوشنبه

است آزاد �فردا� مه ماه اول تظاهراتروز
آيد عمل به ممانعت �فردا� مه ماه اول روز تظاهرات از كه بود شده تخاذ ا تصميمي سابق دولت در چون

جرايـد از بعضي كه جست مبادرت اع�ميهاي انتشار به تصميم اين اجراي منظور به كشور كل شهرباني

اع�ميه صدور و تصميم اين تخاذ ا از ديروز كه مصدق دكتر آقاي ولي ساختند منتشر را آن متن نيز تهران

ابراز در را مردم و آيد عمل به جلوگيري موضوع تعقيب از كه دادند دستور فورا نمودند حاصل اط�ع مزبور

بگذارند/ آزاد مه اول روز تظاهرات و احساسات

٧٥å٦ شماره ,١٣٣å.٢.٩ دوشنبه

شد صادر شهرباني كل اداره ازطرف اع"ميه اين امروز
ماه ارديبهشت دهم روز مورد در كشور كل شهرباني طرف از كه ميشود اع�م محترم اهالي اط�ع براي

نظم استقرار و حفظ در قانوني مقررات حدود در كشور كل شهرباني است/ نشده صادر اع�ميه جاري سال

كشور كل شهرباني كل رئيس آورد/ خواهد عمل به را Pزمه مراقبتهاي

حجازي سرلشكر

٧٥å٦ شماره ,١٣٣å.٢.٩ دوشنبه

شدند كار مشغول دربار وزارت در مجددا آقايع"ء
مدتامور اين در و بودند دربار نخستوزيريوزير تصدي از قبل كه سابق نخستوزير ع�ء حسين آقاي

مجددا صبح امروز از ميكردند اداره شاهنشاهي دربار وزارت معاون هومن دكتر آقاي ايشان غياب در را دربار

شدند/ كار مشغول دربار وزارت در

٧٥å٦ شماره ,١٣٣å.٢.٩ دوشنبه

شد خواهد تعطيل تبريز نساجي كارخانجات يابد ادامه وضع اگر
١٣٢٩ سال در پشم صدور اجازه علت به ميدهد اط�ع تبريز از تلگراف وسيله به خوشنقش علي آقاي

بار چند شفاها چه و كتبا چه كهموضوع حالي استدر ديده زيادي خسارت و شده وقفه دچار پشمينه كارخانه

كلي به نساجي كارخانجات نشود جلوگيري ١٣٣å سال در پشم صدور از گر ا و شده داده تذكر استاندار به

ميگردد/ پامال كارگر زيادي عده حقوق راه اين از و شد خواهد تعطيل



ملي دولت سياهه ١٢٠

٧٥å٧ شماره ,١٣٣å.٢.١å سهشنبه

تهران در مه ماه اول عيد
كارخانهها وتعطيل كارگران تظاهرات

مبارزه نخستين ياد به روز اين دنياست/ كارگران مخصوص روز ارديبهشت, دهم مه ماه اول روز امروز

تاريخ در يافت, پايان كارگر طبقه پيروزي با كه مبارزهاي گو, شيكا در ١٨٨٦ سال در كارگران خونين و شديد

كارگري نهضتهاي آنكه از پس است/ درآمده بينالمللي روز يك بهصورت زحمتكش, و كارگر طبقه تحول

به مختلف كشورهاي در كارگران و گرفت رونق دنيا در جديد مدنيت بسط و كارخانجات توسعه نتيجه در

كارگران بينالمللي عيد بهصورت مه ماه اول روز گرديدند/ متشكل و شده آشنا حقوقخود به گون گونا صورت

را تاريخي روز اين مسلك حتي و نژاد و مليت به توجه بدون جهان كشورهاي كليه كارگران كنون ا آمد/ در

كه آرزومنديم ما و ميدانند خود عيد را امروز ما زحمتكش همميهنان و برادران نيز ايران در ميگيرند/ جشن

نشان گذشته در كه همانطوري مصالحكشور, گرفتن نظر در آرامشو و نظم اصول رعايت با ايراني كارگران

اقتصادي اوضاع اص�ح نتيجه در اميدواريم ميباشند/ ايران استق�ل ضامن قويترين و بهترين دادهاند,

بـينالمـللي عيد و مه ماه جشن مناسبت به امروز شوند/ برخوردار مرفه زندگاني شرايط از نيز آنان كشور

اط�عات روزنامه ولي تعطيلبود گراورسازي و چاپ سهامي شركت منجمله كارگاهها, و چاپخانهها كارگران

يك موافقت روي باشند مطلع وقايع و اخبار از عزيز خوانندگان اينكه براي تحريريه هيأت تصميم طبق

يافت/ انتشار روزنامه كارگران از قسمت

كـليه كـارگران عـيد بزرگترين با تصادف مناسبت به امروز ـ ايران در مه ماه اول روز جريان اينك

كشيده كار دستاز نيز شهري توبوسهاي كاركنانا رانندگانو و تعطيلبود تهران دولتيدر مليو كارگاههاي

كنگره محل در �شاه� خيابان در كارگر دستجات صبح ٧ ساعت از حركتبود كسيدر تا معدودي تعداد بودندو

به رجالدعوت و مجلسين نمايندگان از جمعي نيز مراسم اين در بودند/ شده مجتمع ايران كارگران تحاديه ا

قطع را هادي شيخ چهارراه و شاه چهارراه از مرور و عبور انتظامي مأمورين امنيت حفظ براي بود آمده عمل

با تحاديه ا در سر بودند/ شده مجتمع بود نفر هزار چندين آنها عده كه كارگران محوطه اين در و بودند كرده

نوشته بزرگ پارچه روي به خيابان وسط در بود, يافته تزئين جالبي طرز به ايران ملي رنگ سه پرچمهاي

در ميگويد> تبريك جهان كارگران به را مه ماه اول بزرگ عيد ايران كارگران تحاديههاي ا كنگره > بود شده

در و ماست> هدف آزادي صلح, <نان, بود نوشته آن در كه ميشد ديده شعاري سمت دو در ساختمان مدخل

تحاديه ا ٣٢ افراد بزرگ حياط سراسر در گو> شيكا شهيدان روان به بيپايان <درود بود, شده نوشته ديگر جاي

دخانيات, سيلو راهآهن, كارگران سنديكاي بودند: بسته صف ترتيب بدين خود صنفي پرچمهاي با كارگري

مـوتوري كـورهپزخـانهها, چـرمسـازي, گـرمابهها, كـارگران كشـور, باربري كشور, مسافربري چيتسازي,

خياطها, تهران, كشتارگاه شمشك, معدن قلمزن, و زرگر قنادي, كسي, تا شهري� توبوسهاي ا �رانندگان

آبـجوسازيها, گـليسيرين, و شـيميائي ضرابـخانه, كندرو, وسايط آب, بشكهداران دباغخانهها, رفتگرها,



١٢١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

بدين شعارهائي افراد اين دست در تهران, يخچالهاي كارگران ميهن, كبريتسازي لواسانات, كشاورزان

موزيك صبح ٩ ساعت در خواستاريم> دولت از را خانه ساختمان قانون اجراي <ما ميشد: ديده مضمون

كـارگري تحاديههاي ا كنگرة عالي مشاور صدر هدايت yعزتا مهندس آقاي ابتدا نواخت, را ملي سرود

خوزستان, ايالتي شوراي ايران], كارگران مركزي تحاديه [ا امكا ايران], كارگران سنديكاي تحاديه [ا �اسكا

ماه اول عيد راجع شرحي ابتدا رفته, پشتميكروفون ايران� كشاورزان شوراي ايران, كارگران مركزي شوراي

كه كنم نصيحت شما به دلسوز برادر يك مانند ميدهم اجازه خود �به كارگر برادران گفتند: پايان در و ايراد مه

است/ نيازمند آرامش و سكون و تفاق ا و تحاد ا به چيز هر از بيش ما كشور امروز

است/ كافي نمودند فراهم ما براي سال پنج كه را مصيبتي همان نخوريد را فريبنده الفاظ گول

به را كشور اين و نموده تجديد ايران در را كره جنگ صحنه تا آوردند وجود به شرايطي ميخواهند اينها

به چيز هر از قبل ملي و ديني شعائر به تكيه با و ميفهمد ايراني كارگر اينكه از غافل بكشند خون و ك خا

است/ ع�قمند خود كشور جغرافيائي و سياسي استق�ل

شما به ما گفت چيزخواهيم ف�ن و كرد ف�نخواهيم شما براي ما كه ميگويند شما به تخريب گرعوامل ا

شما براي را سعادتمند و آزاد بشر يك زندگي شرايط تمنائي و توقع گونه هيچ بدون كه ميدهيم اطمينان

هر در است, بيگانه بيگانه من/ انگشت ناخن جز من, پشت نخارد كس ميگويم آخر بار براي سازيم/ فراهم

تيه آ بردباري و متانت رعايت با و نموده آرامشدعوت و سكون به را شما شود/ ظاهر كه ماسكي هر و لباس

ميدهم/ نويد شما به را درخشاني

كار/> آزاد جهاني كنفدراسيون باد پيروز ايران, كارگران خللناپذير تفاق ا و تحاد ا باد قرار بر ـ ايران پاينده

عضو قزلباش عزيز آقاي سپس رسيد پايان به حضار زدن كف با هدايت yعزتا مهندس آقاي نطق

كه نمود اظهار مطالبي كارگران يگانگي و وحدت درباره گرفته دست به را سخن رشته كنگره مركزي هيأت

آرامش جاده از و ميكنند تحمل خود كشور در را رنجي و زحمت نوع هر ايراني كارگران كه بداند بايد دنيا

مانند وقت آن در ميكنند كشور امور در مداخله بيگانگان بدهند تشخيص اينكه صرف نميگردند, منحرف

ميگردند/ آماده كاري فدا گونه هر براي و آمده گرد هم دور به پوPدين حلقه

شعباني, علي سيفي, فاميلي, برومند, اميرشاهي, صابر, آقايان ترتيب به قزلباش آقاي سخنراني از پس

دفـتري, مـتين دكـتر آقـايان چـون داشتند/ اظهار مطالبي يك هر باباخاني بابائي, كبر عليا شهربانوئي,

صحبت شد تقاضا كارگران طرف از داشتند/ حضور مزبور مراسم در صدر كشاورز حائريزاده, آزاد, عبدالقدير

داشتند/ اظهار مطالبي كارگران, عيد تبريك اظهار از پس نامبردگان نمايند/

بيانات در ملي مجلسشوراي نمايندگان يافت/ خاتمه حضار شديد كفزدن با آقايان اظهارت پايان در

جشن ديگري و مه ماه اول جشن يكي دارند جشن دو كارگران عمومي نظر از امروز كه ساختند متوجه خود

اميد دارد, كارگران زندگي و رفاه در مستقيم تأثير امر اين چون ايرانو كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي

باشند/// خرسند ايران در ملت موقعيت اين از همه از بيش كارگر طبقه داريم



ملي دولت سياهه ١٢٢

بـلندگو, حـامل تومبيلهاي ا وسيله به امروز بامداد صبح ٨ ساعت از ـ بهارستان ميدان در تظاهرات

در شـركت بـراي كارگران از عدهاي ظهر از قبل ميشدند/ بهارستان ميدان در اجتماع به دعوت كارگران

چهار ساعت به ميتينگ كه شد داده اط�ع وليچون بودند آمده بهارستان ميدان به مه ماه اول روز تظاهرات

كـارگران, از زيـادي عـده بـعدازظـهر, نـيم و ٣ ساعت از شدند/ متفرق لذا است گرديده موكول بعدازظهر

در و بودند يافته حضور بهارستان ميدان در مخصوص شعارهاي و منظم صفوف با افزارمندان كشاورزان,

ميشود/ داده انتشار فردا آن جريان كه گرديد آغاز ميتينگ بعدازظهر ٤ ساعت

٧٥å٧ شماره ,١٣٣å.٢.١å سهشنبه

شكاياتكارگرانشركتنفت به برايرسيدگي
مـهندس آقـايان شركت با كميسيوني �امروز� ارديبهشت دهم تاريخ از نخستوزير آقاي دستور بنابه

مـلي, شـوراي مـجلس نـماينده شايگان دكتر دارائي, وزارت معاون پيرنيا دكتر كار, وزارت معاون فهيمي

نخستوزيري در مرتبا نخستوزيري بازرسي رئيس حجازي سراج زيركزاده, مهندس حسيبي, مهندس

به تصويب براي و تهيه را خود گزارش تا ميشود تشكيل نفت شركت كارگران تقاضاي به رسيدگي براي

برسانند/ نخستوزير اط�ع

٧٥å٧ شماره ,١٣٣å.٢.١å سهشنبه

قزوين ناشناسدر نفر دستگيريدو
حـزبي روزنامههاي و اوراق زيادي مقدار كه مسافري نفر دو ارديبهشت هشتم يكشنبه روز بعدازظهر

كه خامنة تقي بهوسيله را ايناوراق بود قرار داشتند كه مأموريتي و طبقدستور و قزوينوارد به داشتند همراه

شود/ توزيع دارد نانوائي تلفنخانه جنب قزوين در

مدير خامنة عباس آقاي منزل به اشتباها خامنة منزل درباره تحقيق قزوينو به ورود از پس نفر دو اين

مدير خامنة آقاي م�قات از پس و ميروند ندارد خامنة تقي با بستگي ارتباطو هيچوجه به كه تلفن شركت

تـحويل داشتهاند همراه كه را اوراق سپس و كره مذا گندم بهاي موضوع در ابتدا دستور طبق تلفن شركت

ميدهند/

همراه كه اشيائي با مسافر نفر دو و داده اط�ع گاهي آ و شهرباني به را قضيه جريان فورا شركت مدير

و بـوده نانوا خامنة تقي م�قات آنان منظور كه ميشود كشف بازجوئي از پس و ميشوند دستگير داشتند

اشياء و اوراق با فورا و دستگير آنها همدستان نفر چند و نانوا خامنة تقي رفتهاند/ تلفن مدير خانه به اشتباها

سه مثل بودند مترصد اينكه شايعه مخصوصا قزوين در خبر اين انتشار تعقيب در ميشوند/ اعزام طهران به

به را خود اجناس بازاريها از بعضي و شده نگران فوقالعاده بازار كسبه بزنند آتش را شهر و بازار پيش سال

شده شهر امنيت حفظ در كه مراقبتي و افراد اين دستگيري از فوقالعاده اهالي Uفع و بردهاند مطمئن جائي

خوشوقتند/



١٢٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٧ شماره ,١٣٣å.٢.١å سهشنبه

مه ماه اول مناسبتروز به
بهارستان ميدان در كارخانهها و كارگاهها تظاهراتكارگران

براي بود/ شده ترتيبداده كارگران وسيله به بهارستان ميدان ميتينگيدر بعدازظهرديروز چهار ساعت از

سيروس سهراه از را نقليه وسائط مرور و عبور بعدازظهر دو ساعت از دژباني و انتظامي مأمورين انتظام حفظ

كرده فرهنگممنوع خيابانوزارت ديگر سمت از و صفيعليشاه خيابان پشت و ژاله خيابان از و �سرچشمه�

محل دو آن در نفرات و انتظامي مأمورين نميكرد/ عبور بهارستان ميدان از نقليه وسايل كه طوري به بودند

روي واقعهاي چنانچه تا بودند جريان مراقب هم پاسبانان از ديگر عده و بودند بسته صف خيابانها تقاطع

كنند/ قرار بر را آرامش دهد

شمارههايمخصوصخود با سيمان چيتسازيو كارخانههاي كارگران دستجات بعدازظهر سه ساعت از

رنگ بـه پـرچـمي ديوار, روي به ملي شوراي مجلس ورودي در سمت دو در شدند/ بهارستان ميدان وارد

در بود گرديده ترسيم است صلح نشانه كه پرواز حال در سفيد يككبوتر آن روي در كه ميشد ديده آسماني

ايران ملي رنگ سه پرچمهاي پرچممزبور سمت دو در بود, شده كشيده زمين كره نقشه نيز پاهايكبوتر زير

ساعت تا كه طوري به گذاشت ازدياد به رو جمعيت و شدند ميدان وارد كارگري دستجات كمكم ميشد/ ديده

خبرنگاران و خارجي و داخلي خبرنگاران از عدهاي بود/ گرفته فرا را ميدان سراسر جمعيت بعدازظهر چهار

ميدان شرقي قسمت تقريبا بود, آمده گرد كه جمعيتي بودند/ آمده خبر كسب براي نيز جهان خبرگزارهاي

انتظامي مأمورين به تظاهرات اداره مسئولين طرف از ابتدا نيم و چهار ساعت مقارن بود/ گرفته را بهارستان

رئيس و چيتسازي كارخانه كارگر قاضيزاده آقاي سپس نمايند رعايت را نظم كه شد داده خودشاندستور

كـارگران بـه را تـهران كـارگران تهنيت و س�م و پرداخت سخنراني به ١٩٥١ مه ماه اول ميتينگ كميته

خاطر به كه نمود تقاضا و گفت تبريك كارگران به را ماه اول عيد سپس نمود اع�م اصفهان و خوزستان

اسدي مرضيه بانو منجمله ديگر نفر چند سپس يكدقيقهسكوتشود/ اصفهان آبادانو اخير شهيدانوقايع

كه نمودند سخنراني اصفهان و آبادان وقايع و مه ماه كارگري عيد اطراف در نوبهار شمس و اميني دكتر و

به مربوط شيوع قرار به كه بزرگي عكسهاي مزبور ميتينگ در يافت/ پايان حضار كفزدن با نطقهايشان

اصفهاني مقتول كارگر خوني پيراهن كتو كه هنگامي و ميشد ديده نيز بود اصفهان و آبادان مقتولينواقعه

بعدازظهر نيم و شش ساعت كردند/ عميق احساسات ابراز و شد افزوده جمعيت هيجان بر شد داده نشان

گرديدند/ متفرق بودند يافته حضور كه افرادي و يافت خاتمه ميتينگ

٧٥å٨ شماره ,١٣٣å.٢.١١ چهارشنبه

نمودند/// م"قات نخستوزير از انگليسامروز و امريكا كبير م"قاتسفير
كـاخ در امـريكا سـفير گـريدي دكتر آقاي �١٩٥١ مه ٢� امروز ده ساعت ـ امريكا كبير سفير م.قات

نمودند/ كره مذا كشور دو روابط درباره و نموده م�قات را مصدق دكتر آقاي نخستوزيري



ملي دولت سياهه ١٢٤

٧٥å٨ شماره ,١٣٣å.٢.١١ چهارشنبه

انتشاراتروزنامهها درباره نخستوزير مراسله
گرديد/ اب�غ شهرباني به نخستوزير طرف از زير مراسله امروز

كشور كل شهرباني

به باشد نوشته كه هر باشندو نوشته هرچه ميشود نگاشته اينجانب شخص به راجع آنچه ايران جرايد در

به شود/ عمل بايد قانون مقررات وفق بر موارد ساير در لكن گيرد قرار تعرض و اعتراض مورد نبايد هيچوجه

فـراهـم اشـخاص بـراي مـزاحـمتي كـه فـرمائيد صـادر بـاب ايـن در Pزم دســتور مــربوطه مأمــورين

نخستوزير نشود/

مصدق محمد دكتر

٧٥å٨ شماره ,١٣٣å.٢.١١ چهارشنبه

عزيمت
ايران به امريكا كارشناسانكشاورزي

امور در ايران دولت به كمك براي امريكا دام و كشاورزي امور كارشناس دز> <استفان دكتر ـ واشنگتن

كرد/ حركت ايران طرف به امريكا از كشاورزي مناطق آبادي و عمران به مربوط

سه با و آمد خواهد ايران به فرزندش دو زنو با امريكا كشاورزي وزارت نماينده سمت به دز استفان دكتر

كرد/ خواهد كار آمدهاند ايران به چهارم ماده برنامه طبق بر كه امريكائي ديگر كارشناسان از نفر

دامپروريصورت به امورمربوط در ايران به كمك براي ايرانو دولت درخواست بنابه دز استفان مسافرت

ميرود/ شمار به كشورها ساير به امريكا فني كمك برنامه جزء و ميگيرد

٧٥å٨ شماره ,١٣٣å.٢.١١ چهارشنبه

ميكنند مهندسمعدنشناسچه دو
ميثاقي سروان آقاي و مترجم يك تفاق ا به معدنشناس انگليسي مهندس نفر استدو روز چند ـ جهرم

شهر كوهستاني كيلومتريجنوب ١å به بندرلنگه از گردش ايرانو در توقف ماه هشت اجازه با ارتش نماينده

با تماسي گونه هر از ولي ميباشد آنها همراه هم مسجدسليماني و اصفهاني كارگر نفر چند و شدند وارد

مينمايند/ ممانعت ديگران

٧٥å٨ شماره ,١٣٣å.٢.١١ چهارشنبه

مشهد پزشكي دانشكده تقاضايدانشجويان
كه نمودهاند تقاضا فرستادهاند روزنامه اين به كه تلگرافي ضمن مشهد پزشكي دانشكده دانشجويان

تكميل به مربوط بودجه و برداشته دانشكده آن نواقص رفع براي مؤثري قدم مجلسين نمايندگان آقايان

دهند/ ادامه خود تحصيل به راحت خيال با بتوانند تا نمايند تصويب را دانشكده توارها Pبرا لوازم



١٢٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٩ شماره ,١٣٣å.٢.١٢ پنجشنبه

برنامه و جديد دولت
نمود: معرفي ملي شوراي مجلس به زير شرح به را دولت هيأت نخستوزير مصدق دكتر آقاي امروز

خارجه, وزير كاظمي باقر آقاي تلگراف, و پست وزير مشار يوسف آقاي بهداري, وزير حكيمالدوله آقاي

تـيمسار كشـاورزي, وزيـر ضياءالملك دارائي, وزير وارسته محمدعلي آقاي راه, وزير بوشهري جواد آقاي

بعد اقتصاد وزير فرهنگ, وزير سنجابي دكتر كار, وزير ك�لي تيمور امير آقاي كشور, وزير زاهدي سرلشكر

شد/ خواهد تعيين

كشور در نفت شدن ملي قانون جديد دولت برنامه

است شهرداريها و مجلس انتخابات قانون اص.ح و

آقـايان اطـ�ع بـه زيـر شـرح به را خود برنامه است/ مندرج مجلس اخبار در كه خود نطق پايان در و

فعليكشور وضعيات با عجالتا بدهد دراز و وعدههايدور اينكه بدون فعلي <دولت رسانيد/ مجلس نمايندگان

مينمايد/ ذيل دوموضوع به منحصر را خود برنامه

شـدن ملي اصل اجراي طرز قانون طبق بر كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي ـ ١

بنيه تقويت به آن از حاصله عوائد تخصيص و ١٣٣å ارديبهشت نهم مورخه كشور سراسر در نفت صنعت

عمومي/ آسايش و رفاه موجبات ايجاد و كشور اقتصادي

شهرداريها/ و ملي شوراي مجلس انتخابات قانون اص�ح ـ ٢

درموقعخود و صرفنظر جزئيات كر ذ از عجالتا نيستو ماده ايندو به منحصر اص�حيدولت نظرات البته

نمايندگان كه شد خواهد ممنونوخوشوقت بسيار و نمود خواهد تقديم Pزم اص�حات براي را ضروري لوايح

اساس بفرمايند/ اص�حات براي دولت به Pزم هدايتهاي و راهنمائيها سنا و ملي شوراي مجلس محترم

احترام و دول كليه با دوستي و بينالمللي سازمان اين تقويت و متحد ملل منشور بر مبتني خارجي سياست

ميباشد/> ملل همه به نسبت متقابل

٧٥å٩ شماره ,١٣٣å.٢.١٢ پنجشنبه

زندان از نخستوزير بازديد
زندانيان آزادي براي جديد پيشنهاد

خارج ملي مجلسشوراي از كه آن از پس آقاينخستوزير امروز ظهر از قبل بيستدقيقه و يازده ساعت

و كشور وزير زاهدي سرلشكر آقايان تفاق ا به قبلي اط�ع بدون گرديد مدهوش تظاهرات ديدن اثر در و شد

كل دادستان شاهباغ حائري و ملي شوراي مجلس نمايندگان مكي و بقائي دكتر و دادگستري وزير هيئت

از امروز باختر روزنامه مدير فاطمي دكتر شهربانيو رئيس حجازي سرلشكر تهرانو دادستان عاملي و كشور

كريدور از و عمومي زندانيان محل پائين كريدور از سلول چند و آورد عمل به بازديد شهرباني موقت زندان

شده قطع ران باPي از پايش كه زنداني يك مقابل در نخستوزير كرد/ ديدن را سياسي زندانيان محل Pبا



ملي دولت سياهه ١٢٦

آقاي هدايتنمودند/ خارجمحوطه به گرفته را ايشان بغل زير همراهان و [غش] رفت حال از تأثر فرط از بود

صرف از جلوگيري و زندانيان حال ترفيع براي پيشنهاد دو يكي موقع, اين در كل دادستان شاهباغ حائري

دولت طرف از كه كردند تقاضا نخستوزير آقاي از ايشان دادند/ محكومين نگاهداري براي بيمورد هزينه

جنحه به <محكومين شود: داده ملي شوراي مجلس تصويب براي قانوني Pيحه بهصورت زير پيشنهادات

ميگردد/ تعليق آنها دربارة حكم اجراي سال پنج مدت در نه, يا باشد شده اجرا آنها درباره حكم اينكه از اعم

اجرا قبلي مجازات آن ابتدا شدند, جرمي مرتكب محكومين مجازات اجراي تعليق سال پنج مدت در هرگاه

مـدت ثـلث دو كـه جـنايت بـه محكومين كليه > اينكه: ديگر پيشنهاد گردد/> معمول ثاني مجازات بعد

و گردد اجرا آنها دربارة حكم سال پنج مدت در مانده باقي ثلث به نسبت باشند ديده را خودشان محكوميت

<محكومين اينكه: سوم پيشنهاد گيرند>/ قرار مجازات اPمورد معافو شدند جرمي مرتكب مدت اين در گر ا

اسـتفاده فـوق قانون مزاياي از پرداختند, دولت صندوق به را اخت�س مورد اصل گاه هر اخت�س جرم به

را كل دادستان آقاي پيشنهاد نخستوزير, مصدق دكتر آقاي بازديد اين در شد>/ خواهند آزاد و كرد خواهند

ايـن طي در نخستوزير آقاي پذيرفت/ مجهولالمالك اعتبارات محل از جديد زندان ساختمان مورد در

نمود/// سئواPتي آنها وضع از داشتند قرار بازديد مورد سلولهاي در كه زندانياني يكايك از بازديد

رئـيس اطـاق بـه ايشـان براي را زندانيان از يكي غذاي كه خواست مكي آقاي از نخستوزير آقاي

كشور كل شهرباني رئيس تاق ا به همراهان تفاق ا به زندان بازديد از پس مصدق دكتر آقاي ببرد/ شهرباني

تشكيل كل دادستان و كشور وزير و ايشان از مركب كميسيوني كه داد دادگستريدستور وزير آقاي به و رفته

وزيـر به خطاب شهرباني رئيس اطاق در همچنين و دهد قرار رسيدگي مورد را زندانيان شكايات و گردد

ترفيهو درباره گفت شهرباني رئيس آقاي به سپس استو قتلگاه نيست زندان اينجا داشت اظهار دادگستري

و غذا به كه نمود تصريح سياسي زندانيان مورد در مخصوصا آورد/ عمل به كافي مراقبت زندانيان آسايش

براي بازديد اين كه كرد اضافه و باشند مجزاي عادي زندانيان ساير از و شود بيشتري توجه آنان مكان

آوردم دست به فرصت كه روزي هر كه كردم عهد خود با بودم زندان در كه زمان آن از من و نبوده تشريفات

آيـد/ پـيش زندان اوضاع در محسوسي تغييرات زودي به كه اميدوارم و بكوشم زندانيان حال ترفيه براي

فورا و داشته معمول Pزم اقدام هستند دزدي و سوءاستفاده به معروف شهرباني در كه كساني درباره همچنين

كنيد/ كنار بر كار از را آنها

٧٥å٩ شماره ,١٣٣å.٢.١٢ پنجشنبه

خوزستان تلگرافكارگران
اعتصاب رفع در نظامي مقامات اقداماتهيأتدولتو از تقدير بر مبني تلگرافاتي پي در پي خوزستان از

yسـيفا و سيگار yفرجا منجمله كارگران از عدهاي امضاء به كه تلگرافات اين در ميشود/ واصل جنوب

شاهبختي سپهبد آقاي اقدامات و ملوكانه توجه تحت كارگران كه است شده داده تذكر شده مخابره بهزادي

كنند/ دريافت را اعتصاب روزهاي حقوق شدند موفق



١٢٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥å٩ شماره ,١٣٣å.٢.١٢ پنجشنبه

شاهانه ابرازخرسنديذات
بازرگان و اصناف تحاديه ا اعضاي خدمتگزاري عرض به نسبت را خرسنديخود همايوني, اعليحضرت

معاون هومن دكتر آقاي وسيله به مزبور تحاديه ا عريضه جواب در نامهاي ضمن اينموضوع و فرمودهاند ابراز

است/ گرديده اب�غ بازرگانان و اصناف و تحاديه ا به دربار وزارت

٧٥١å شماره ,١٣٣å.٢.١٤ شنبه

ميتينگديروز در برخورد اثر بر
شدند مجروح نفر چند و شد تعطيل موقتا قزوين مغازههاي

انجام براي نفت [شركت] با مبارزه ملي جمعيت طرف از بيانيهاي پنجشنبه روز ظهر از قبل ـ قزوين

اين صدور تعقيب در نمايند/ شركت ميتينگ در كه بود شده دعوت اهالي از و شد منتشر شهر در ميتينگ

تحريك از را اهالي بيانيه اين در يافت/ انتشار بيانيه شهر وعاظ و بازار قاطبه و دانشآموزان طرف از بيانيه

نموده حذر بر و ساخته گاه آ است درآمده فعاليت به قزوين در رشت وضع تجديد براي كه كي خطرنا ايادي

بودند/

را اهالي و درآمده حركت به بود نصب آن روي بلندگو يك كه توبوسي ا بعدازظهر ٣ ساعت از جمعه روز

پشت در سخنراني به فردوسيشروع خيابان اول بعدازظهر چهار ساعت ميتينگدعوتنمود/ در شركت براي

احتياط براي مغازهداران ب�فاصله شدند خورد و زد مشغول و كرده حمله توبوس بها نفر چند گاه نا شد/ بلندگو

و ساختند متفرق را مردم و پرداخته مداخله به ژاندارمري شهربانيو مأمورين و بسته موقتا را خود مغازههاي

برگشت/ عادي حال به شهر و شدند اعزام بيمارستان به مجروحين از نفر سه دو

٧٥١å شماره ,١٣٣å.٢.١٤ شنبه

خوزستان كارگران درخواستهاي
معاون دفتر در دوازده ساعت خوزستان كارگران درخواستهاي به رسيدگي منظور به كميسيوني در امروز

به تي كرا مذا و گرديد تشكيل حجازي سراج زيركزاده, مهندس حسيبي, مهندس آقايان حضور با كار وزارت

شد/ خواهد فرستاده نخستوزير به جلبموافقت براي تصميماتمزبور گرديد/ تخاذ ا تصميماتي آمدو عمل

٧٥١å شماره ,١٣٣å.٢.١٤ شنبه

كاشاني آيةا� ازطرف اط"عيه
محمد دكتر آقاي جناب كه است شده تشخيص چنين باريك موقع اين در مملكت و ملت ص�ح چون

خودداري ابتدا از ايشان به توصيه گونه هر از اينجانب لذا باشند, آزاد Uكام خود همكاران انتخاب در مصدق

نفرمايند/ مانعي احساس گرفتهاند خود عهده به كه مسئوليتي انجام در تا نمود خواهم نيز بعدا و نموده

كاشاني سيدابوالقاسم



ملي دولت سياهه ١٢٨

٧٥١å شماره ,١٣٣å.٢.١٤ شنبه

كاشانيميگويد: آيتا�
كنند مبارزه خارجي نفوذ گونه هر با بايد ايراني بانوان

شد نخواهد كمونيستيتشكيل حكومت ايران در
آورد/// عمل به yآيتا با مصاحبهاي فرانسوي ليبر> <پاري روزنامه نويسنده و خبرنگار كالوك> > خانم

چيست؟ ايران زنهاي درباره yآيتا نظر بدانم ميخواهم هستم زن چون من ـ س

مبارزه امپرياليسم و خارجي سياستهاي نفوذ گونه هر با يگانگي و تفاق ا به بايد ايراني زنهاي ـ ج

كنند/

كنند؟ مبارزه امپرياليستها و خارجي سياستهاي با ميتوانند راه چه از ايران زنهاي ـ س

با و كنند خدمت خود كشور وطنو به كه موظفند بهخصوص ايران زنهاي و مسلمانعموما زنهاي ـ ج

سـياستهاي نفع به را آنچه و نخرند خارجي امتعه شود Pزم گر ا Uمث نمايند/ مبارزه بيگانه سياستهاي

تربيت وطن از دفاع براي شهامت شجاعتو با را فرزندانخود نمايندو بايكوت آنهاست ملتووطن مخالف

دست به س�ح كه شوند گزير نا ايران مردان بيگانه متجاوز سياستهاي با مبارزه براي گر ا همچنين كنند/

از متجاوزين با مردان دوش به دوش كه بود خواهند موظف نيز ايراني زنهاي نباشد كافي آنها عده و بگيرند

خانهو استعماريدر سياست هيچنوع نگذارند و نمايند دفاع خويش ازوطن كنندو جنگ باشند كه طرفي هر

نمايد/ رخنه آنها كشور

حـضرت نـظر به مصدق دكتر آيا و ميكنند فكر چه مصدق دكتر دولت به راجع yآيتا حضرت ـ س

كند؟ عملي را خود برنامه كه شد خواهد موفق yآيتا

كـرده زمامداري قبول كشور سراسر در ايران نفت منابع كردن ملي قانون اجراي براي مصدق دكتر ـ ج

طرف از چون نشود او فعاليت ادامه مانع مزاج ضعف گر ا و است ضعيفالمزاج مصدق دكتر متأسفانه است/

نمايد/ عملي و اجرا نيز را خود اص�حي برنامه شود موفق كه اميدوارم است شده پشتيباني عمومي افكار

نكردند؟ شركت مصدق دكتر دولت در اقليت نمايندگان از يك هيچ چرا ـ س

نمايندگان كه ندانست ص�ح ملي جبهه دارند مؤثري كاملو مجلسنفوذ در اقليت نمايندگان چون ـ ج

بگذارند/ خالي را مجلس سنگر ملي جبهه

و خطير مجلسوظيفه در ايران ملت عمومي افكار ساختن منعكس اقليتدر سنگر ملي جبهه نمايندگان

زيرا بيايد بيرون مجلس از هم مصدق دكتر نداشتم ميل من ورزند, غفلت آن از نميتوانند كه دارند مهمي

ما هموطنان منافع جهت در ملي شوراي مجلس نمايندگان كشاندن و مجلس كردن اداره در مصدق دكتر

قبول بود شده استثنائي يكوضع دچار ما كشور كه نظر اين از ليكن داشت ارزشي پر و مؤثر و بزرگ وظيفه

در مصدق دكتر كه اميدوارم بسيار من گفتو قرار نيز من موافقت مورد گزير نا مصدق دكتر طرف از زمامداري

كند/ حاصل توفيق ايران نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي



١٢٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١١ شماره ,١٣٣å.٢.١٥ يكشنبه

كاشاني آيتا� مصاحبه دنباله
كرد؟ خواهند اقدامي چه yآيتا حضرت بيايد كار سر بر كمونيستي حكومت يك ايران در گر ا ـ س

شد/ نخواهد تشكيل كمونيستي حكومت ايران در ـ ج

كرد؟ خواهند چه yآيتا حضرت بيايد كار سر بر كمونيستي حكومت كه كنيم فرض گر ا ـ س

داشته هموجود ايرانكمونيست در گر ا است, داخلي كمونيستهاي شما منظور گر ا كمونيست؟ كدام ـ ج

دخالت حكومت در شد نخواهند موفق و ضعيف بسيار اس�م دين واسطه به و است كم بسيار آنها عده باشد

شماليخود همسايه جهت از ما كنون تا كه است روسيهشوروي شما گرمقصود ا بدهندو تشكيل كنندودولت

جهت از كه نميكنم تصور من ميباشد كامل بيطرفي حفظ ما كشور ملي سياست چون و بودهايم امان در

گردد/ ما مملكت متوجه خطري شوروي جماهير تحاد ا دولت

اجراي براي و ايران نفت شدن ملي درموضوع امريكائيها كه نميكنند تصور yآيتا حضرت آيا ـ س

كنند؟ كمك آن قانون

محصول و نتيجه فقط فقطو خود نفتكشور صنايع كردن ملي اجراي براي ايران ملت موقعيت چون ـ ج

كردن ملي براي ايران مردم ميان در عظيم نهضتي ماستو كشور طبقات عموم صميمانه و دامنهدار مبارزات

براي نيز خودشان امريكائيها چون اما و نداريم امريكا كمكدولت به احتياج ما است آمده پديد نفتكشور

ميكنم تصور من آوردهاند/// دست به خود برايكشور استق�ل آزاديو و جنگيدهاند بريتانيا استعمار با مبارزه

اجراي در Pاقل نشود ايران نفت صنايع كردن ملي براي ايران ملت به امريكائيها طرف از كمكي گر ا كه

كـارشكني امـريكائيها طـرف از است ايران خللناپذير و قطعي تصميم كه ايران نفت شدن ملي قانون

شد/ نخواهد

كرد؟ خواهيد حمايت او از yآيتا حضرت آيا كند دستگير را صفوي دولتنواب گر ا ـ س

گرفت/ نخواهد را صفوي دولتنواب ـ ج

كرد؟ خواهند چه yآيتا حضرت شود زمامدار قوامالسلطنه گر ا ـ س

او زمامداري با ايران ملت عمومي افكار نيست زمامداريقوامالسلطنه با مناسب ايران موقعيت چون ـ ج

نيست/ موافق

چيست؟ yآيتا حضرت نظر به شاه وظيفه ـ س

مجلس از كه قوانيني و كند مبارزه استعماري سياستهاي نفوذ با مملكت افراد ساير مثل بايد شاه ـ ج

كوشش داد و عدل بسط راه در Uكام همچنين و نمايد نظارت آن خوبي و حسن در و كرده مراعات ميگذرد

نمايد/

دارد؟ مخصوصي وظيفه شاه ديني نظر از آيا ـ س

است/// برابر ملت افراد عاديترين با شاه اس�م قانون مقابل در ـ ج



ملي دولت سياهه ١٣٠

داشتهاند؟ شركت هم ع�ء كابينه در اينها از بعضي چيست وزيران اين به راجع جنابعالي نظر ـ س

هيچ اما بودهاند دولتها در پيش سالهاي در هم ديگر بعضي و بودند ع�ء دولت در اينها از بعضي ـ ج

رئيسدولتدر مصدق بهموفقيتدكتر نسبت من هرصورت در نيستندو رزمآرا همكاران از اينها از يك كدام

براي شود عملي ايران ملت آمال طبق نفت شدن ملي قانون كه وقتي و نيستم نااميد نفت كردن ملي راه

شد/ خواهد ايجاد كامل اميدواري و فرصت و وقت كلي اص�حات

٧٥١١ شماره ,١٣٣å.٢.١٥ يكشنبه

بودند كشيده كار از كارگرانچيتسازيدست عدهاياز
تعقيب تحت يا توقيف ارتش دادستاني طرف از صادره قرار طبق چيتسازي كارگران از نفري چند چون

و كشور وزارت به اعتراض عنوان به و كشيده كار از دست مزبور كارخانه كارگران از عدهاي امروز ميباشند/

ميبايد و ميباشند گناه بدون شده توقيف كارگران كه ميداشتند اظهار مزبور كارگران آمدند/ نخستوزيري

نمايندگان م�قات بود, ملي شوراي مجلس در نخستوزير آقاي چون كنند, مرخص را آنها ذيربط مقامات

آقـاي ابـيض كـاخ در كـارگران نـمايندگان امـروز بـعدازظـهر گرديد مقرر و نشد مقدور ايشان با كارخانه

گردد/ صادر مقتضي دستور آنها مستدعيات به نسبت تا كنند م�قات را نخستوزير

٧٥١١ شماره ,١٣٣å.٢.١٥ يكشنبه

نخستوزيري در كارگران تحصن
دولت تا شدهاند متحصن ابيض كاخ در صبح امروز از اصفهان نور و پشمباف كارخانه كارگران از نفر ١٢

كار به و گرفته تحويل را كارخانه دو اين دولت كه است اين متحصنين تقاضاي نمايد/ روشن را آنها تكليف

هرچه كه شد داده وعده آنها به طرفنخستوزيري از بيايند/ بيرون سرگرداني از كارگران نفر هزار دو تا اندازد

شد/ خواهد شكايت رفع و رسيدگي آنها كار به زودتر

٧٥١١ شماره ,١٣٣å.٢.١٥ يكشنبه

كرج در ميتينگ
بودومجموعا شده نصب بلندگو آن كهروي تومبيلسواري يكا توبوسو ششا ظهر از قبل پريروز ـ كرج

كردند تقاضا اهالي از بلندگو بهوسيله شدندو كرج وارد بودند تهران دانشگاه دانشجويان از نفر حاملدويست

چهارصد حدود در شهر/// ميدان در بعدازظهر پنج ساعت نمايند/ شركت بعدازظهر پنج ساعت ميتينگ در كه

نفر و علوم دانشكده از دوشيزهاي حقوقو دانشكده دانشجويان از يكي بهوسيله داشتندو شركت اهالي از نفر

صلح از پشتيباني و مردم بهدعوت راجع نطقهائي بودند كرج دانشكده سازماندانشجويان نماينده كه سوم

كردند/ امضا را صلح بيانيههاي نيز عدهاي كنند امضاء را صلح بيانيههاي مردم كه شد تقاضا و كردند ايراد

كـوچكترين بدون و بودند حاضر پيشآمدي گونه هر از جلوگيري براي مراقبت با شهرباني مأمورين

يافت/ پايان ميتينگ بعدازظهر نيم و پنج ساعت در سوئي تفاق ا



١٣١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٢ شماره ,١٣٣å.٢.١٦ دوشنبه

نخستوزيري در اصفهان نور پشمبافو كارخانجات نمايندگان تحصن
اختيار تحصن نخستوزيري در اصفهان نور و پشمباف كارخانجات كارگران نمايندگان از نفر ده ديروز از

كه آن درباره كيد ا مصدقدستور آقايدكتر طرف از كه هنگامي تا برآنند كارخانجاتمزبور نمايندگان كردند/

بمانند/ باقي تحصن در نشده صادر شود اداره دولت طرف از كارخانجات اين

درباره و آورد عمل به بياناتي متحصن نمايندگان از يكي كريمي ناصر آقاي با اداره نماينده امروز صبح

هـزار دو مزبور كارخانه دو كه داشت اظهار كريمي آقاي و خواست توضيحاتي كارگران تقاضاي و تحصن

نميكند/ كار و شده تعطيل مذكور كارخانجات كه است ماه سه مدت و دارد كارگر

كارخانههايمزبور كه كردند تقاضا و مراجعه دولت به مزبور كارخانه دو نمايندگان ع�ء آقاي حكومت در

شركت برنامه سازمان طرف از و كرد كار اين اجراي مأمور را برنامه سازمان نيز ع�ء آقاي و كند اداره دولت را

دو آن ادارة سال پنج مدت براي كه كرد موافقت و شد كره مذا وارد مزبور كارخانجات نمايندگان با نساجي

بيكار چون و است نيامده عمل به اقدامي Uعم كنون تا روز آن از متأسفانه ولي بگيرد عهده به را كارخانه

آقاي با ديروز رو اين از بوديم مانده ب�تكليف چنان هم ما نداشتو خوشي كارگرصورت نفر هزار دو ماندن

باقي نخستوزيري در تحصن صورت به و داشتيم تقديم را خود پيشنهادات و گرفته تماس نخستوزير

آيد/ عمل به اقدام باره اين در رسما برنامه سازمان و نساجي شركت طرف از تا مانديم

گذشته ملي مجلسشوراي از ١٣٢٧ ماه اسفند در كه قانوني بهموجب كه نمود اضافه سپس كريمي آقاي

دو اين ادارة گر ا رو اين از نمايند تأمين داخلي كارخانجات از را ژاندارمري و ارتش مايحتاج ميتواند دولت

كار به را كارگران هم ميتواند مزبور قانون موجب به گيرد قرار دولت عهده به سال پنج مدت براي كارخانه

برساند/ فروش به ژاندارمري و ارتش به را آن محصول هم و گمارد

٧٥١٢ شماره ,١٣٣å.٢.١٦ دوشنبه

تنبرنج هزار و خرما تن هزار دو برابر در شورويها
دادهاند تحويل تنشكر حال٧٤٦٢ به تا توتون تن هفت وشستو

بين Pكا تحول و تحويل وضع در كه داشت اظهار خارجي معام�ت شركت مطلع كارمندان از يكي امروز

دارد ادامه سابق مانند Pكا تحول و تحويل جريان استو نشده حاصل تغييري اواخر اين در وشوروي ايران

تحويل است شوروي نياز مورد كه را برنجي مقدار آن هنوز نيست قادر ايران دولت كه دانست بايد منتهي

و شده پيشبيني شوروي و ايران بازرگاني نمايندگان بين كه پاياپائي معام�ت كلي رقم اط�ع طبق دهد/

و قند تن هزار ٧٥ شدهاند حاضر شورويها معامله اين در ميشود ريال ميليارد يك بر بالغ ميگيرد صورت

كه تنبوده هزار ٤٢ ايران برنج تي صادرا رقم مهمترين بگيرند/ برنج مقابل در بدهندو تحويل ايران به شكر

بدهد/ تحويلشوروي برنج مقدار اين بتواند ايران نميرود انتظار فعلي دروضع و شده معامله شهريور از قبل

تن هزار يك مقابل در خارجيفروختهو شركتمعام�ت به شكر تن ٧٤٦٢ حالشورويها به تا طبقاط�ع



ملي دولت سياهه ١٣٢

گرفتهاند/// تحويل پنبه تن ٥åå و خرما تن هزار دو و توتون تن ٦٧ و شلتوك تن ٢٥åå و برنج

٧٥١٢ شماره ,١٣٣å.٢.١٦ دوشنبه

زندانيان رفاه مخصوصتأمين طرح
براي قضائي مقامات طرف از كه را پيشنهادي ملي, شوراي مجلس نمايندگان از نفر ١٥ از بيش امروز

سه قيد با فردا مزبور طرح كردند/ امضا بود گرديده تنظيم محكومين از عدهاي مرخصي و زندانيان تأمين

گرديد/ خواهد ملي شوراي مجلس تقديم تصويب براي فوريت

كـه را زندانـيان از عدهاي بتواند طرح اين اجراي و تصويب از پس كه است اميدوار دادگستري وزارت

بدهد/ آنها زندان وضع در تغييري يا كرده مرخص ميگردد, بالغ نفر هزار چهار تعدادشان

مـحكوميت سـابقه آنكه شرط به قانون اين تصويب تاريخ از جنحه محكومين كليه مجازات V١ ماده

در راسا حكممزبور سال ٥ مدت در باشد نشده يا شده اجرا حكم آنكه از اعم باشند نداشته آن نظير يا كيفري

يا جنحه مرتكب سال ٥ مدت در چنانچه و گردد تعليق محكوميت از مانده باقي قسمت يا و اجرا عدم صورت

بود/ خواهند معاف ثاني صورت در بعدا و اولي صورت در Uك مزبور مجازات از نشوند جنايتي

را حكم مورد مجازات ثلث دو قانون اين تصويب تاريخ در كه كلي طور به جنايت به محكومين V٢ ماده

در و ميگردد تعليق مانده باقي ثلث به نسبت مجازات اجزاء باشد مانده باقي ماه شش يا باشند كشيده

ميشود/ اجرا ثاني مجازات سپس و شده اجرا اول مجازات مانده باقي ابتدا مجدد ارتكاب صورت

خواهند ٢ ماده ميشوندمشمول محكوم جنائي مجازات به جنحه جرم تكرار نتيجه در كه كساني V٣ ماده

بود/

يك مدت در قسط سه در يا دفعتا را مال اصل كه صورتي در ارتشاء اخت�سو جرم به محكومين V٤ ماده

شد/ خواهند بهرهمند يك ماده مقررات از بپردازند معتبر ضامن دادن با سال

آزاد آنجا در و اعزام �قشم� جنوب جزاير از يكي به عمد قتل نتيجه در دائم حبس به محكومين V٥ ماده

ببرند/ خود با هم را خود عائله ميتوانند تمايل صورت در و كرد خواهند زندگي

بود/ نخواهد شود قانونواقع اين تصويب تاريخ از پس كه جرائمي شامل قانون اين V٦ ماده

٧٥١٢ شماره ,١٣٣å.٢.١٦ دوشنبه

شكر و قند نرخ ترقي
و هفتاد من يك از قند كه طوري به فاحشينموده ترقي بازار در شكر و قند نرخ است روزي چند ـ شيراز

است/ شده افزوده ريال ده من يك تقريبا نيز شكر قيمت به و رسيده ريال دو و نود به ريال دو

٧٥١٢ شماره ,١٣٣å.٢.١٦ دوشنبه

شكر و قند كل رئيساداره
شد/ منصوب شكر و قند كل اداره رياست به ناظميان ابوالحسن آقاي



١٣٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٣ شماره ,١٣٣å.٢.١٧ سهشنبه

اميرع"يي سياسي شجرهنامه مليو [تأسيسجبهه
مصدق محمد روايت به

خدمت] موجباتقبول ـ ملي نهضت نمايندگان مباحثه
ملي اقتصاد وزير معرفي ـ ملي شوراي مجلس

وزارت براي امروز و هستند ملي جبهه اعضاي از يكي كه را اميرع�ئي آقاي گفت: نخستوزير آقاي

Pزم و �مباركست� ميكنم معرفي ملي مجلسشوراي به شدهاند معرفي شاهنشاهي پيشگاه به ملي اقتصاد

مختصري كردهاند دادگستري در كه عملياتي و ملي جبهه در ايشان عضويت از اختصار طور به كه ميدانم

جلوي در من بهدعوت شهر اين مردم از عدهاي كه شد تشكيل مليروزي جبهه كه ميدانند همه كنم/ عرض

دربار در نفر بيست كه شد صادر ملوكانه امر كند پذيرائي را همه نميتوانست دربار چون و شدند حاضر دربار

ملي جبهه عضو نفر بيست اين و شدند معين دربار به رفتن براي نفر بيست كاخ خيابان در شوند/ پذيرفته

شد/ تشكيل ترتيب اين به ملي جبهه و شدند

آنقانونخودمختاري بروندو استانها از يكي به كه شد داده اميرع�ئيمأموريت آقاي به رزمآرا دولت در

بعد نپذيرفتند/ را وظيفه اين ايشان شد واقع مخالفت مورد ملي جبهه در امر اين چون ولي كنند مطالعه را

وزيـر ملي جبهه نظر اظهار بدون هم قبل كابينه در و كرد موافقت هم ملي جبهه و شدند شمال استاندار

دادگستري در بايد شويد واقع ما تأييد مورد ميخواهيد گر ا گفت ايشان به هم ملي جبهه شدند دادگستري

و بود ملي جبهه و مردم ع�قه مورد امر اين و زدند اص�حات به دست ايشان كه بود اين بكنيد/ اص�حاتي

نشود/ ظلم هم عدهاي يك به نسبت كه نيست ممكن اص�حي هر در البته

نكردم/ دادگستريدعوت وزارت به را ايشان دولت تشكيل موقع در اينجانب كه داشت دليل چه اما

او بود كرده شروع را اص�حات كه را اينوزيري نبايد Pزمست دادگستري اص�ح كه باشيم معتقد ما وقتي

در بروند ايشان گر ا كرديم تصور ما كه بود اين علت بماند/ عقيم كارهايش دنبال تا ببريم ديگر جاي به را

به رسيدن از را ما است ممكن كه شد خواهد ايجاد متشنجي محيط يك كنند عمل طور همان و دادگستري

دارد/ بازد باشد نفت شدن ملي اجراي كه بزرگمان هدف آن

در ايشان كه ندانستيم ص�ح ما و هستند موقع مترصد ميكنند سوءاستفاده ما تشتت از كه آنهائي البته

ميكنند كارهائي گر ا كه هستند مردمي عده يك توليدشود/ نفاق كه ممكنبود زيرا دادگستريمشغولشوند

سعيد كمي يك و هستند بالذات شقي كمي عده يك بگيريم نظر در را جامعه افراد وقتي است/ اجتماع نظر از

ميشوند/ بالعرض سعيد يا شقي گاهي محيط تأثير واسطه به كه هستند هم عدهاي و بالذات

با بعضي گر ا بلكه دهيم تبديل و تغيير را نفر چند كه نيست اين اساسي اص�حات كه ميكرديم خيال ما

بـه نتوانند شايد نميدهد هم را خانهشان كرايه كفاف اغلب حقوقشان و ميكنند زندگي كم بسيار حقوق

دهند/ ادامه خود خدمت به درستي و راستي



ملي دولت سياهه ١٣٤

خود وظيفه به مستخدمين كه بود اميدوار نميتوان نكند اداره را مستخدمينخود معاش دولت تا بنابراين

حد شكمشبه گر ا هم بالذات شقي كمااينكه نميكند خطا بماند هم گرسنه گر ا بالذات سعيد البته كنند/ عمل

نميشود/ خوب باز شود سير كافي

م�حظه قابل كه كرده تهيه تابلوئي بالذات شقيهاي از است اروپائي جزائيون از يكي كه <لومبروزو>

اخ�ق جهت از هم و معاش حيث از هم كه اينبود بوديم معتقد آن به ما كه اساسي اص�ح حال هر به است

بر مملكت از را بدبختي و فقر هم آن وسيله به ما كه نفتبود صنعت شدن ملي اص�ح, اين و باشد مؤثر مردم

مينمائيم/ كوتاه مملكت اين از را نفت شركت دست هم و ميكنيم كنار

نبايد كردهاند توهين مجلس به كه افرادي ولي نيست حرفي ايشان انتخاب به مصدق آقايدكتر صفائي:

بيايند/ مجلس به

فرموديد؟ چه مصدق:

بيايد/ مجلس به نبايد است كرده توهين �وك و مجلس به كه فاطمي دكتر صفائي:

نكن/ توهين شو خفه مكي:

بيادب/ شو خفه خودت صفائي:

خائن/ كني, داير روزنامه تا گرفتي پول تومان هزار ٧å رزمآرا از تو مكي:

شو/ خفه هستي, خائن خودت صفائي:

/�وك همهمه و رئيس شديد زنگ

به مصدق آقايدكتر شدندو كت سا شديداللحنديگر بيناPثئين چند كر ذ از پس صفائي مكيو باPخره

نقشههائي كه شد سبب نفت شدن ملي مورد در مجلسين موافق نظر حال هر به گفت: و داد ادامه صحبت

اع�م ملي شوراي مجلس جلسات از يكي در من لحاظ همين به و شود كشيده پيشرفتموضوع عدم براي

ميخواستند كه آنهائي و گذشت نفت شدن ملي اجراي طرز گزارش نفت كميسيون در هم بعد و كردم خطر

منزل به شب ع�ء آقاي شد تصويب گزارش اين كه روز همان و كشيدند ديگري نقشه نشود انجام امر اين

نفت شدن ملي اجراي گزارش كه كردم عرض ايشان به من و كردند صحبت من با گزارش درباره و آمدند من

گذشت/ كميسيون در

فقط غرضشان و نداشتند استعفا خيال هيچوجه به آنموقع در و گرفتند را گزارش از نسخه يك ايشان

دولتي كه بود قرار و داد استعفا ع�ء آقاي دولت شود اجرا ميخواست نقشه آن كه بعد ولي گزارشبود مطالعه

نمايد/ اجرا را نقشه آن و كند فلج را كارها كه شود تشكيل

ديدم من كردند نخستوزيري كانديد اشخاص از بعضي مرا خصوصي جلسه در كه آنموقع در بنابراين

شـايد و گـذاشت خواهد عقيم را ايران ملت كاريهاي فدا تمام كه ميشود تشكيل دولتي نكنم قبول كه

وجود با من كه بود اين نرود راست راه به اجرا مرحله در Pاقل اينكه يا و كند منحل را ملي شوراي مجلس

احسنت/� �نمايندگان: كردم/ قبول را خدمت مزاج كسالت



١٣٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

با هم همايوني اعليحضرت و گذشت مجلسين از روز سه عرض در گزارش آن كه كردم كوشش هم بعد و

فرمودند/ توشيح ديدند را قانون تا دارند مملكت به كه صادقانهاي نظريات

از قانون اين نميكردم خدمت منقبول گر ا كه كنم عرض صريحا كرديمو ما كه خدمتيبود اين بنابراين

متشنجي محيط در بخواهيم گر ا و كنيم عملي را آن بايد كه داريم قانوني ما حال هر به نميگذشت/ مجالس

نميرسيم/// هدف به شويم كار وارد

شدت اط�ع قرار از و شد كشيده جلسه از خارج به صفائي مكيو آقايان مشاجره دنباله جلسه ختم از پس

است/ بوده علني جلسه در آنچه از زيادتر آن

٧٥١٣ شماره ,١٣٣å.٢.١٧ سهشنبه

كارگران عيد جشن
ظهر ١٢ تا ٩ ساعت از آنان سنديكاي طرف از كارگران عيد جشن ارديبهشت دهم سهشنبه روز ـ رشت

برنامههاي و بود برپا آرامش كمال با گي�ن تماشاخانه در بعدازظهر ٦ تا ٣ ساعت از و سيروس سينما در

شد/ داده نمايش كه بود شده تهيه كارگران سرگرمي براي مخصوصي

٧٥١٣ شماره ,١٣٣å.٢.١٧ سهشنبه

ايران به متخصصدامپروري اعزام
آمد خواهد ايران به دامپروري امور متخصص كارلموس> > مستر امريكا دولت كشاورزي وزارت طرف از

بينالمللي متخصصين از كرده پيدا را امريكا دولت تبعيت پيش سالها و بوده تركيه اهالي از Uاص كه وي

نژاد بهبودي و تكثير درباره مطالعه براي ترومن كمك چهارم اصل موجب به كنون ا و ميباشد دامپروري

انجام خدماتي زمينه اين در نيز مصر و ايتاليا و يونان كشورهاي در كارلموس مستر ميآيد/ ايران به دامها

است/ داده

٧٥١٣ شماره ,١٣٣å.٢.١٧ سهشنبه

نور پشمبافو كارخانجات انداختن كار به براي
در اصفهان نور و پشمباف كارخانه انداختن كار به براي است, شده داده اط�ع كار وزارت از كه طوري به

رئيس سيفي سرتيپ و كار وزارت معاون آقاي حضور با نخستوزيري در كميسيوني امروز صبح نه ساعت

افراد ملبوس جهت لزوم مورد اجناس ارتش سررشتهداري شد مقرر نتيجه در تشكيلو ارتش سررشتهداري

بپردازد/ هم را قسطمربوط پيش و دهد سفارش وديعه اخذ بدون اصفهان نور و پشمباف كارخانه به را

را كارخانه مباشرت كه برنامه سازمان نساجي سهامي شركت به را مزبور مبلغ پرداخت نيز دارائي وزارت

حاضر برنامه سازمان شوراي در كار وزارت معاون آقاي آن از پس است/ نموده تضمين شد خواهد عهدهدار

انجام و نمايد جلب مزبور كارخانه نمودن اداره در نساجي سهامي شركت مداخله جهت را شورا موافقت و شد

گرديد/ ملي شوراي مجلس برنامه سازمان كميسيون تصويب به امرموكول اين



ملي دولت سياهه ١٣٦

٧٥١٤ شماره ,١٣٣å.٢.١٨ چهارشنبه

ازطرفامريكا مجانا راديو يكهزار
ميشود فرستاده ايران به دهات و شهرها براينصبدر

به امريكا طرف از مجاني طور به بزرگ و كوچك راديوي هزار يك كه شد اع�م تهران در امروز ـ تهران

تقسيم ايران قصبات و شهرها بين كه شد خواهد گذاشته ايران اختيار در امريكائيان> دوستي <نشانه عنوان

بينالمللي تحاديه ا طرف از راديوها اين كه داشت اظهار ايران بينالمللي سازمان رئيس پناهي خانم شود/

را راديوهايمزبور تهيه تحاديه ا اين و ميشود داده ايران به است ميليونعضو ٢٦ داراي كه زنان انجمنهاي

است/ داده قرار خود ١٩٥١ سال برنامه جزء

گـذاشـته ايرانيها اختيار در مجانا امريكائيان دوستي نشانه عنوان به راديوها اين گفت: پناهي خانم

بگذارند/ تماس در داخلي و خارجي جريانات با و تهران كشورشان مركز با را آنها تا ميشود

نـظير بـزرگ شهرهاي عمومي ميدانهاي و چهارراهها در بزرگ گيرندههاي كه كرد اضافه سپس وي

دهكدهها قصباتو ميان در نيز را كوچكتر گيرندههاي گرديدو نصبخواهد تبريز و مشهد اصفهانو شيراز,

كنند/ استفاده آن از بتوانند اهالي عموم كه طوري به كرد خواهد نصب مناسب محلهاي در و تقسيم

٧٥١٤ شماره ,١٣٣å.٢.١٨ چهارشنبه

يتيم برايشركتدرسعادتعدهاياطفال
سعادت تأمين در شركت براي كه مينمايد دعوت ايران نيكوكاران كليه از امريكا و ايران خيريه انجمن

بـا پارتي گاردن در تهران شهر جنوب بيبضاعت بيماران به كمك و بيسرپرست و يتيم اطفال گروهي

نمايند/ شركت است منعقد خيابانروزولت امريكا سفارت باغ در ارديبهشت ١٩ پنجشنبه روز در كه شكوهي

با پارتي گاردن اين رسيد/ خواهد دريفوس درمانگاه و پرورشگاه منفعت به پارتي گاردن اين درآمد كليه

يافت/// خواهد ادامه بعدازظهر هشت تا سه ساعت از پهلوي شمس شاهدخت واPحضرت حضور در شكوه

٧٥١٤ شماره ,١٣٣å.٢.١٨ چهارشنبه

كودكان و بينوايان نفع به پارتي گاردن
با تؤام كه جشني وزيري انتظام آقاي طرف از بود كارگران عيد با مصادف كه مه ماه اول روز ـ انديمشك

داده اختصاص يتيم كودكان بينوايانو دستگيري براي آن منافع كه بود شده برپا ملي باغ در پارتيبود گاردن

شد/

٧٥١٤ شماره ,١٣٣å.٢.١٨ چهارشنبه

كارشناس ورود
هواپيمائي سازمان اعزامي كارشناسان از كه وهوتوي> <آنزا دكتر آقايان ديروز بعدازظهر نيم دو ساعت

شدند/ كار مشغول هواپيمائي كل اداره در و گرديده وارد فرودگاه به ميباشند متحد ملل



١٣٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

زنداني كارگران خانوادههاي اجتماع
شهرباني طرف از آنان شوهران اخيرا كه تهران چيتسازي كارگران كودكان و زنان از عدهاي امروز صبح

داشتند/ را آنها شدن آزاد تقاضاي مصدق دكتر آقاي از و نموده اجتماع نخستوزيري در شدهاند توقيف

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

سياسي متهمين بازداشت به نسبت
است گرديده ارتشصادر دادستاني عدمص"حيت قرار

توقيف در نظامي بازپرس طرف از صادره قرار با قبل ماه شش از كه سياسي متهمين از نفر هفده چون

نموده تهران دادسراي تسليم و تهيه جرمي اع�م و كرده اعتراض خود توقيف به شكوائيهاي ضمن بودند

پس بازپرس گرديد/ ارجاع دادسرا ١٨ شعبه بازپرس برومند پرويز آقاي به آنها شكايت به رسيدگي لذا بودند

به رسيدگي ص�حيت نظامي مقامات كه داد تشخيص چنين كيان شا كليه از تحقيقات و زندان در حضور از

موضوعات اين به رسيدگي براي ارتش دادستاني ص�حيت عدم اع�م ضمن و نداشته را پرونده نوع اين

نمود/ دادسرا به متهمين تحويل با را متشكله پرونده ارسال تقاضاي

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

شد ارسال دادگاه به متهمينتودهاي پرونده
بود شده ارسال تهران دادسراي به رسيدگي براي عاليكشور رايديوان طبق كه تودهاي متهمين پرونده

دادرسي به رسيدگي براي پرونده و صادر ص�حيت عدم قرار پرونده به نسبت دادسرا ١٥ شعبه بازپرس و

نيز ارتش دادرسي زيرا شد/ ارسال تهران دادسراي به ارتش, دادرسي طرف از پريروز بود گرديده احاله ارتش

در چون و گرديد ارجاع دادسرا ١٢ شعبه به پرونده دادستان آقاي طرف از بود/ نموده صادر ص�حيت عدم قرار

حل براي مزبور پرونده لذا دارد وجود پرونده بازپرس و تهران دادستان بين نظري اخت�ف پرونده اين مورد

شد/ ارسال شهرستان دادگاه ٩ شعبه به اخت�ف

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

شد داده ميتينگ بهارستان جلوي ديروز
ميتينگ بعدازظهر چهار ساعت از دادند/ بهارستان ميتينگيجلوي صلحديروز طرفداران جمعيت اعضاي

از منظم دستههاي و خود شعارهاي با تدريج به بودند كرده اجتماع فردوسي خيابان در Uقب كه دهندگان

نمودند/ اجتماع بهارستان جلوي در شاهآباد و اس�مبول از عبور از پس و درآمده حركت به فردوسي خيابان

شد, صادر صلح آوردن دست به لزوم درباره كه قطعنامهاي و گرديد ايراد آنجا در كه مهيجي سخنراني از پس

در و نموده عبور اس�مبول و شاهآباد خيابان از خود شعارهاي و پرچمها و ترتيب و نظم با ميتينگدهندگان

شدند/ متفرق تدريج به فردوسي خيابان



ملي دولت سياهه ١٣٨

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

نخستوزيري با امريكا م"قاتسفير
مصدق دكتر آقاي منزل به تهران در امريكا كبير سفير آقاي صبح ده ساعت �١٩٥١ مه ١å� پنجشنبه روز

آورد/ عمل به م�قات ايشان با و رفته

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

شدند تهران وارد امريكائي كارشناسان دسته دومين
سـرپرستي بـه سـمپاشي هـواپـيماي سـه بـا ملخ با مبارزه مأمور امريكائي كارشناسان دسته دومين

تهران به ملخ دفع كنفرانس در شركت براي كه امريكائي <ميبي> پرفسور شدند/ شيراز وارد <اسپرينگر>

كند/ شروع ملخ ضد بر را جديد دامنهدار عمليات تا است گرديده جهرم وارد آبادان راه از بود, آمده

٧٥١٥ شماره ,١٣٣å.٢.٢١ شنبه

دريفوس درمانگاه منفعت به پارتي گاردن
پارتي گاردن در كودكخود با كه پهلوي شمس ازواPحضرت ايشان خانم و امريكا كبير سفير گريدي دكتر

سفير راست سمت وسط در ايشان فرزند و باPواPحضرت عكس كردند/ تجليل و استقبال نمودند شركت

ميشوند/ ديده ناصرالملك مرحوم خانم چپ سمت و امريكا كبير

گاردن بود شده آراسته زيبائي بسيار طرز به كه محيطي در امريكا كبراي سفارت باغ در پنجشنبه روز

و جـالب غـرفههاي كه پارتي گاردن اين برنامه شد/ داده خيريه بنگاه يك به كمك براي مجللي پارتي

داشت ادامه بعدازظهر ١٩ ساعت تا كه برنامه اين در گرديد/ آغاز بعدازظهر سه ساعت از داشت تماشائي

بازي لوبيا, كيسه بازي توپ, پرتاب مسابقه قبيل از ديگر جالب نمايشهاي و مخصوص بازيهاي انواع

حراج, حلقه, پرتاب بازيهاي بختآزمائي, فالگيري شانسي, ماهيگيري بازي پيكان, پرتاب براي لوتو,

قـهوه, ,Pكـو كوكا قبيل از ساده مشروبات انواع پارتي گاردن مدت تمام در ميگرديد/ اجرا غيره و عكاسي

داشت/// قرار مهمانان دسترس در هامبورگر و كيك و سوسيس قبيل از ساده غذاهاي و چاي بستني,

و ليكور و سيگار بود/ گرديده اهداء بشردوست و خيرخواه اشخاص طرف از كه بسياري هداياي ميان در

كبير سفير طرف از ويسكي فرانسه, كبير سفير طرف از شامپاين بطرهاي تركيه, كبير سفير طرف از شيريني

از زيبا سرپائي كفش هند, كبير سفير طرف از شده زردوزي اشياء مصر, كبير سفير طرف از سيگار انگليس,

مـختار وزير طرف از شراب سوئيس, مختار وزير طرف از پنير و شيريني قوطيهاي اندونزي, سفير طرف

كثيري تعداد و دانمارك, مختار وزير طرف از ليكور يوگس�وي, مختار وزير طرف از سيگار و براندي ايتالي,

ميشد/// ديده سعودي عربستان و بلژيك مختار وزراي طرف از غيره و پارچه قبيل از اشياء

پـذيرائـي گرمي و محبت كمال با ميهمانان و مدعوين عموم از امريكا كبير سفير خود و گريدي خانم

نمودند/



١٣٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٦ شماره ,١٣٣å.٢.٢٢ يكشنبه

چيتسازي كارخانه كارگران تظاهرات
كارگران كودكان زنانو از عدهاي صبحديروز رسانيديم خوانندگان اط�ع به ديروز شماره در كه شرحي به

نـخستوزيري بـه شدند توقيف مه ماه اول مراسم انجام در قبل روز چند كه تهران چيتسازي كارخانه

بازرسي رئيس حجازي سراج آقايان نيز نخستوزير طرف از و داشتند را آنان آزادي تقاضاي و كرده مراجعه

شدند/ آنان كار به رسيدگي مأمور شهرباني رئيس حجازي سرلشكر و نخستوزيري

دادند توضيح ايشان و گرفت تماس نخستوزيري بازرسي رئيس سراج آقاي با اداره نماينده امروز صبح

دادگستري مراجع در نخست ميگيرند قرار تعقيب تحت كه كارگراني پرونده كه شده داده دستور Pاصو كه

در و نمايند ارجاع ارتش دادرسي به بود خارج دادگستري ص�حيت از كه صورتي در و گيرد قرار رسيدگي مورد

كل دادستان شاهباغ و دادگستري وزير هيئت آقاي با ب�فاصله نيز چيتسازي كارخانه زنداني كارگران مورد

كارگران ساير مورد در و شدند آزاد نداشتند جرمي Pكهاصو آنان از تن چند نتيجه در و شده كره مذا وارد كشور

اقدام كه صورتي در دهدو قرار مطالعه مورد را آنها پرونده زودتر هرچه ارتش دادرسي كه شد اين بر قرار متهم

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا دارند ارسال قضائي مقامات به است خارج ارتش دادرسي ص�حيت از آن درباره

خارج خود كارخانه از اجتماع حال به امروز صبح و نشده قانع اقدام اين به چيتسازي كارخانه كارگران ولي

پرداختند/ تظاهرات به ملي مجلسشوراي دادگستريو ابيضو كاخ مقابل در تهرانو خيابانهاي در و شده

قرار كارگران جلوي رديف در زنداني كارگران بستگان و زنان ميدهد گزارش اداره خبرنگار كه قراري به

چون داشتند/ دست در مختلف مضامين به شعارهائي و حركتبودند در آنان دنبال در كارگران سپس و گرفته

دادگسـتري كاخ به مراقبت براي پاسبان عدهاي شد گاه آ چيتسازي كارخانه كارگران حركت از شهرباني

سـوار كـه حالي در پاسبان عده يك گذشته آن از و شد بسته مزبور وزارتخانه درهاي ب�فاصله و فرستاد

بودند/ اوضاع مراقب و حركت در كارگران دنبال در بودند كاميون

از مانع و بودند كرده تعيين آرامش و نظم حفظ براي خودشان كه انتظامي مأمورين كه حالي در كارگران

وزارت و ابـيض كاخ مقابل در مدتي بودند مشغول تظاهرات به ميشدند, آنان صف در متفرقه افراد ورود

ميكردند/ را شده بازداشت كارگران آزادي درخواست بلندگو وسيله به و كرده توقف دادگستري

بازداشت كه چيتسازي كارخانه كارگران از بعضي خانوادههاي بانوان از عدهاي ـ كل دادستان اطاق در

كه داشتند تقاضا شاهباغ آقاي از و يافته دادستانحضور اطاق سياسيدر زندانيان [بانوان] از جمعي شدهاندو

اين در ايشان اظهارات و نيست كل دادستان با زندانيان آزادي اختيار چون شود/ صادر زندانيان آزادي دستور

شاهباغ آقاي ميآوردند دادستانوارد به كه فشاري بانوانو اصرار اثر بر نميگرفت قرار بانوان توجه مورد باره

بـراي كـه دادنـد دستور معالجه از پس و معاينه را ايشان قانوني پزشكان از تن دو و خورد هم به حالش

بروند/ منزل به استراحت

از كرد تقاضا بود نوشته مصدق دكتر آقاي به امروز كه نامهاي طي شاهباغ آقاي ـ وزير نخست به نامه
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به كمك به اختصاص اعتباري بودجه از يا و شوند آزاد شده بازداشت كارگران يا كه شود تقاضا ملوكانه حضور

شود/ داده بيبضاعت زندانيان خانواده

كارگران تظاهرات اين در داشتو ادامه بعدازظهر تا مجلس برابر در كارگران تظاهرات ـ مجلس برابر در

بدهد/ را بازداشتشدگان آزادي مجلسدستور داشتند تقاضا بلندگو وسيله به

٧٥١٦ شماره ,١٣٣å.٢.٢٢ يكشنبه

كن ملي را نفت منگفتدكتر به [ماجرايشخصنوراني!
كردهام] امتناع نخستوزيري قبول از كرات به

ملي مجلسشوراي
وزير نخست بيانات

گفت: مشروحي نطق در مصدق دكتر آقاي

ميشود اقداماتي من جان بردن بين از براي
ماند مجلسخواهم در ناچار به من و
خورد/// هم به مصدق دكتر حال نطق پايان در

و كردهام تهيه جلسه در حضور از قبل يادداشتي لذا نبود مجالي بنده براي چون ـ مصدق دكتر بيانات

شوراي مجلس دستور طبق بر بگيرند/ نت را همه بتوانند خبرنگاران آقايان تا ميخوانم تأني با را آن اينك

واسطه به من نيست/ يا هست ايران نفع به گس ـ ساعد قرارداد كه ميكردم مطالعه نفت كميسيون ملي

دو بايد حتما كار ادامه براي گفت من به او و كردم رجوع معالجخود طبيب به و مأيوسبودم كار ادامه از كسالت

كـنم/ تعطيل متناوب طور به روز پنج دو, از بيش تابستان تعطيل ايام در نتوانستم من و كني تعطيل ماه

كه شد سبب علني جلسه در حضور روز سه عصرو تا صبح از گاه كميسيونو در روز سه هفتهاي كار به اشتغال

طبيعي بدنفوق حرارت ميگذاشتم درجه و ميرفتم خانه به مجلس از كه وقت هر بيحالشومو كلي به من

دستور به كه ماه يك از متجاوز من و نكني حركت و نزني حرف بايد ماه دو گفت معالج طبيب باPخره باشد/

و بـرو مـصدق دكـتر كـه گـفت مـن به نوراني شخص كه ديدم خواب شبها از يكي كردم پيروي طبيب

جانخود حفظ به من هميشه مثل كه شد سبب اينخواب كن پاره بستهاند ايران ملت پاي به كه زنجيرهائي

آراء تفاق ا به وقتي و شدم حاضر كميسيون در تمام ماه دو لذا دهم ادامه كار به و ندهم اهميتي كوچكترين

است/ نبوده ديگر چيز الهام از غير نوراني شخص آن حرف كه كردم گذشتقبول كميسيون از نفت شدن ملي

مأيوس كه شد سبب بگذرد كميسيون آن از نميكرد گمان كس هيچ كه نفت صنعت شدن ملي تصويب

براي را خود راي كميسيون اينكه از قبل روز يك و شدم حاضر كميسيون در باز فرسودگي نهايت با و نشوم

مأيوس شركت چون و كردم خطر اع�م ميشد مملكت متوجه كه مخاطراتي مورد در بدهد ماده ٩ تصويب

اينطوريداده ترتيب گرفت, داشتنخواهد انتظار كه را نتيجهاي مجلس اين نفتو كميسيون از كه بود شده

طوري را وضعيت و كند منحل را مجلس و شود كار وارد شوشتري آقاي جناب پسرهاي از يكي كه بود شده



١٤١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

تازه درببرد جان شود آن دچار دارد احتمال كه مخاطرهاي از مملكت گر ا كه نمايد تار و تيره و برهم و درهم

غير صحيحي كاري هيچ كه فاسدشود طوري ما دستگاه و شود [ناخوانا] بهبود باز مملكت هموقت سال چند

چهارشنبه روز باشند نكرده فراموش گر ا مخاطره اع�ن نگذرد/ دستگاه اين از شركت حال به مفيد كارهاي از

و داد نفت شدن ملي اجراي ماده ٩ به راي نفت كميسيون پنجشنبه روز شد مجلس در ارديبهشت چهارم

شوم/// معتقد بودم ديده كه خوابي به پيش از بيش باز من كه شد سبب اينكار

زن نفر دو بروم سنا مجلس به خارجشوم ميخواستم نخستوزيري از من كه روزها از يكي ـ [سوءقصد]
را خودش آنها از يكي و ايستاده در چهارچوب به متصل بود يكي دست در هم بچه يك دست كه حالي در

و كرده استفاده ديگري تومبيل ا توقف از و برود تومبيل ا چرخ زير بود نزديك كه چسبانيد تومبيل ا به طوري

مثل و بودند ايستاده قدمي چند در كه ديگر نفر چوندو كرد, متوقف حركت از مرا تومبيل ا و آمد تومبيل ا جلو

بكنم مصنوعي بيچارگان اين به آنها به رحمي اينكه بدون و برده سوءظن من به بودند فرصت منتظر اينكه

است خطر در جانم اينكه خصوص در عدهاي گفته به من كه شد سبب اوضاع اين كردم/ حركت زن دو كنار از

ميكند/ كار من اضمح�ل براي باطن در دستي كه كنم يقين و بدهم اهميت

عرض را مراتب بودم شده شرفياب شاهنشاهي اعليحضرت بهحضور كه روزها اين از يكي ـ شدم مسلح

نكند ايجادسوءظن دربار مندر اينكهحضور براي ولي مسلحبودم هميشه من قبل روز سه تا كه گفتم كردمو

اعليحضرت مسلحشوم/ دوباره شدم ناچار شنيدم خبرها بعضي حاPچون و كردم خودداري اسلحه برداشتن از

براي را كساني منميتوانم كه فرمودند بعد دادم نشان هم من بدهيد, نشان را خود اسلحه فرمودند همايوني

محافظت را رزمآرا جان كه اشخاصي از بيشتر مطمئنا اشخاص اين كردم عرض من بگذارم/ شما حفاظت

: كه است اين آن و خواندم را آن كه آمد يادم به شعري ع�وه به و بود نخواهند اعتماد مورد ميكردند

مـيدارد نگه سنگ بغل در را شيشه ميدانم من كه آنست من نگهدار گر

خداوند ببرم/ بين از هم را خود قاتل شوم كشته كسي دست به گر ا كه دارم توانائي و قدرت قدر اين من

افـتخار كه ارديبهشت ٢١ شنبه روز ندارد/ محافظ به احتياجي بنابراين ميشود, است فرموده مقدر هرچه

كه است اين آن و شنيدم هم من ميگفتي خود درباره كه را آنچه فرمودند اعليحضرت داشتم را شرفيابي

كند/ حفاظت را شما جان شهرباني دادهام مندستور و كنند ترور ميخواهند را شما گفتهاند شنيدم

شاهانه حضور از بودند آمده آنجا به معرفي براي كه معاونيننخستوزيري چون ـ اس.م فدائيان فعاليت

عرض و نمودم درخواست بار اجازه همايوني پيشگاه از مجددا بعد و آمدم بيرون آنها با هم من شدند خارج

كه ديهيمي به بقائي دكتر فرمودند هستند من بردن بين از صدد در اشخاصي چه بفرمائيد است ممكن كردم

ستاد به هم ديهيمي هستند مصدق قتلدكتر صدد در فدائياناس�م كه است گفته اينطور سازماناوست در

كه دادم شهربانيدستور به ديشب من و دادند گزارش من به هم ارتش ستاد از و داد اط�ع را امر اين ارتش

را هژير اس�م فدائيان گر ا زيرا كردم تعجب بسيار من بريد در به س�مت به جان تا كنند حفاظت را شما

مؤسسان مجلس و تصويبشود گس ـ ساعد قرارداد داد وعده و برد لندن به را شاهنشاه او اينكه براي كشتند
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وaيتي/ و ايالتي انجمنهاي aيحه /١

را ما7١8 ملي مملكتو كهميخواستوحدت را رزمآرا فدائياناس�م گر ا و گرديد تشكيل اصل همين همروي

ص�ح و خير راه در را خود چيز همه كه را مصدقي دكتر شوند حاضر است ممكن چگونه كشتند ببرد بين از

را آن و دارم جان يك من گفتم اعليحضرت به اصل همين روي كنند/ ترور هم را او است كرده فدا مملكت

كنم/ نثار شما و مردم اين صواب و ص�ح راه در ميخواهم

راه در كه اينبوده آرزويم بلكه كنم تسليم را جانخود بيماري بستر در كه نبودم معتقد خود عمر اول از من

داد/ جان بستر در فك سرطان عارضه به و نشد/ برآورده مصدق دكتر آرزوي متأسفانه /٢

كنند وظيفه انجام كه نميخواهند يا و نميتوانند يا كه مأموريني اين به من بنابراين كنم/7٢8 نثار جان وطنم

نميكنم اصراري من نميخواهيد كه فرمودند نباشند, نگران و بسپارند خدا به مرا اعليحضرت و ندارم احتياج

آمدم نخستوزيري به كه آن از پس ب�فاصله نكنند/ اقدامي اس�م فدائيان توقيف در كه بفرمائيد خودتان و

گـفت شهرباني رئيس داشت, حضور هم نخستوزيري معاون فاطمي دكتر و خواستم را شهرباني رئيس

رئيس همچنين ميباشدو نفهميدم, درست را اسمش من خانهايكه كنوندر كهنوابصفويا رسيده گزارش

بـراي جـلسهاي خـانه آن در كـه شـد مـعلوم ولي رفـتيم او دستگيري براي عدهاي با من گفت شهرباني

فرانسه سفارت به بازديد براي بعدازظهر ميخواستم و آمدم خانه به نخستوزيري از من بود/ روضهخواني

اين و بشوم خارج نتوانستم پاسبان چند دخالت بدون كه بود جمعيت قدري به من منزل مقابل در ولي بروم

است/ پيش در من جان براي تي مخاطرا كنم يقين كه شد سبب گون گونا اجتماعات

هم خود خانه در ترتيب اين به عده يك را نخستوزيري كه نشده ديده وقت هيچ ـ مجلس در تحصن

تصميماتي كنند مجبور را نخستوزير كه اينست اجتماع اين علت ديدم كردم فكر وقتي كنند محاصره حتي

دهند انجام را خود مقصود جمعيت در اشخاص اينكه يا و كنند قانون خ�ف كارهاي به وادار را او كه بگيرد

كه خودم صادق همكاران عرض به و نمايندگان عرض به تا آمده ملي شوراي مجلس به امروز كه اينست

در آمد و رفت و خانه در بودن كه برسانم برداشتهاند ايران ارضي تماميت و استق�ل راه در بزرگي قدمهاي

نفت تكليف كه روزي تا مجلس همين در بدهيد اجازه بنابراين كند خطر ايجاد من براي است ممكن شوارع

امتناع نخستوزيري قبول از كرات به و نبودهام مقام طالب وقت هيچ من است�/ �صحيح بمانم نشده تمام

مجلس اين در بخواهد خدا گر ا و كردهام مقدسقبول هدف به رسيدن براي را كار اين بار اين در ولي كردهام

سـاله پـنجاه دخـالت آيـا بدهم دولت تشكيل اينجانب ميگويند <بعضيها مصدق: /٧٤٩١ شماره ,١٣٣å.١.٢٢ پنجشنبه /٣
بود شدني كار اين گر ا كند/ پيدا كار در موفقيتي و دهند تشكيل دولتي امثالم و من كه داد خواهد اجازه مملكت اين در نفت شركت
من و ايران ملت خوشبختانه ولي كنند اغفال را مردم و من كه اينست براي فقط بيانات اين پس ميشد اخير سال چند اين در

كند>/ حفظ شياطين شر از را ما باز كه دارم مسئلت متعال خداوند از و نشدهايم اغفال هيچوقت

آقاي مفصل اظهارات دقيقه پنج و يازده ساعت مقارن يعني وقت اين در تمامشود7٣8/// نفت كار تا ميمانم

از عدهاي فورا افتاد زمين به و رفته حال از آمد پائين تريبون پشت از اينكه مجرد به و شد تمام نخستوزير

شوند/ معالجه تا بردند خارج به كرده بلند را ايشان هستند دكتر كه مجلس نمايندگان آقايان



١٤٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٦ شماره ,١٣٣å.٢.٢٢ يكشنبه

خوزستان] كارگران [تقاضاهاي
گزارش تقديم

تقاضاهاي به راجع كرات مذا و نزديك تماس براي كه خوزستان كار كل اداره رئيس رامتين حسين آقاي

م�قات را كار معاونوزارت آقاي و آقايوزيركشور و آقاينخستوزير صبح ديروز بود آمده تهران به كارگران

خوزستان به هواپيما با صبح امروز Pزم دستورهاي كسب از پس و داشته تقديم را مربوطه امور گزارش و

نمودند/ عزيمت

٧٥١٦ شماره ,١٣٣å.٢.٢٢ يكشنبه

هستند تحصن حال در پشمبافهنوز كارخانه كارگران نمايندگان
پشمينه كارخانه تقاضايهيأتمديره

در نخستوزيري در است روز هفت مدت كه پشمباف كارخانه كارگران نمايندگان از تن چند امروز صبح

كه است نيم و ماه سه مدت كنون ا كه: داشتند اظهار و گرفته تماس اداره نماينده با ميباشند تحصن حال

اخير تصويبنامه و شدهاند مأيوس برنامه سازمان اقدامات از نيز كارگران و است تعطيل پشمباف كارخانه

مؤثر پشمباف كارخانه افتادن كار به در قدرها آن گرديده, صادر كارخانجات كليه براي كه نيز دولت هيأت

كار آنمشغول كارگران و كند كار به شروع بتواند تا ميخواهد ثابت اعتبار يك مزبور كارخانه زيرا بود نخواهد

نيست/ مقدور كار اين ندهد نساجي شركت و برنامه سازمان به Pزم اعتبار دولت تا و شوند

زودي به است ممكن ميباشند ب�تكليف اصفهان كارگران هنوز چون كه كردند اضافه مزبور نمايندگان

مديره هيأت طرف از شوند/ متحصن نخستوزيري در و بيايند تهران به اصفهان كارگران از ديگر عدهاي

مينويسند: آن طي كه گرديده واصل تلگرافي تبريز پشمينه كارخانه

بـا مـعامله نـتيجه در و ٢٩ سـال در پـي در پـي و فـراوان خسـارات دنبال در تبريز پشمينه كارخانه

و داد انجام را خود تعهد ولي متضرر تومان ميليون يك حدود در پشم فوقالعاده ترقي ارتشو سررشتهداري

بود تعطيل حكم در كارخانه اوليه مواد نبودن نتيجه در اينكه با استاندار آقاي جناب اط�ع با ماه پنج مدت

انتظامات عدم باعث و پيدا شهر در تظاهراتي كوچكترين بود نشده راضي و پرداخته كارگران تمام حقوق

و وصول دولت از مطالباتش زودتر هرچه كه بود اميدوار شركت كاري فدا همه اين مقابل در و گردد عمومي

به بتواند شركت تا كند پرداخت Uقب را ارتش زمستاني ملبوس بهاي درصد پنجاه ارتش سررشتهداري اداره

فرمودهاند تصويب دولت محترم هيأت كه تومان ميليون ٦ از كه شد معلوم متأسفانه دهد/ ادامه خود عمليات

گردد تقسيم بالسويه ارتش زمستاني ملبوس فروشنده كارخانجات بين سررشتهداري معامله بهاي بابت كه

است اين ميپردازد كارخانه اين به ناچيزي مبلغ تخصيصو پشمباف كارخانه به را مبلغمزبور عمده قسمت

وعدة و اصرار با ولي نموده تعطيل كلي به را كارخانه امروز و مأيوس دولت مساعدت گونه هر از پشمينه كه

چنانچه كه ميرساند دولت محترم اولياي استحضار به شروع كار به موقتا استاندار آقاي جناب مساعدت



ملي دولت سياهه ١٤٤

نشده ژاندارمريوصول ارتشو سررشتهداري كلو شهرباني از شركت طلب ريال ميليون ٦ روزه چند همين

به كارخانه نكرده پرداخت شركت اين به كارخانه رهن مقابل ارتشدر معامله بابت كه تومان اقUدوميليون و

داشت/ نخواهند مسئوليتي هيچ شركت كاركنان و بيكار كارگر پانصد و تعطيل كلي

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

دادگستري وزير بخشنامه
حقندارند شهرباني ژاندارمريو مأمورين

ارتشارسالدارند دادرسي به مستقيما را پروندهها

گرديد/ ارسال ژاندارمري و شهرباني ادارات به دادگستري وزير هيئت آقاي طرف از امروز زير بخشنامه

كشور كل ژاندارمري اداره ـ كشور كل شهرباني <اداره

دادگستري ضابط اينكه با شهرستانها ژاندارمريهاي و شهرباني ادارات اغلب واصل گزارش قرار به

به مستقيما است� سياسي متهم كه آن عنوان �به ميلخود به را متهمين بعضي عليه متشكله پرونده هستند

قـانون ١٤å مـاده و كيفري دادرسي آئين ٢å ماده طبق كه آن حال و ميدارند ارسال ارتش قسمتهاي

از خارج كه صورتي در تا كرده ارسال دادسراهايمربوط به بايستي كيفريعموما پروندههاي ارتش دادرسي

بفرستند/ مرجعمربوط به شد تشخيص ص�حيت

مستقيم ارجاع از اين از بعد شود كيد تأ ژاندارمريها و شهربانيها كليه به تا دهيد دستور است مقتضي

دارند ارسال دادسراهايدادگستري به بدوا را پرونده كليه و غيردادگستريخوددارينموده مراجع به پروندهها

ارجاع ديگر صالحه مراجع به Pا و اقدام شد تشخيص دادگستري قضائي مراجع ص�حيت از كه صورتي در تا

٢å مواد نمائيد مراقبت است Pزم ميشود, ارسال مستقل بخش دادگاههاي و دادسراها كليه به رونوشت شود/

سلب جهت بدون و نيايد پيش اشكالي كه شود رعايت ارتش دادرسي آئين ١٤å و كيفري دادرسي آئين

دادگستري وزير نشود/ اشخاص آزادي

هيئت>

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

اصفهان نور كارخانه تعقيبمديران و جلب
مبلغ قبل سال يك اصفهان نور شركت كارخانه مديران كه وجودي با چون ميدهند اط�ع كار وزارت از

و تعطيل را كارخانه اخيرا و اندازند كار به را كارخانه تا بودند گرفته وام برنامه سازمان از ريال ميليون ٢٥

موجب مالي و فني لحاظ از اصفهان نور كارخانه تعطيل كارشناسان نظر به و نمودهاند بيكار را خود كارگران

به كار وزارت طرف از لذا ميباشد/ مربوطه كارفرمايان سوءنيت از ناشي صرفا اقدام اين و نداشته موجهي

و دهش عـباسقلي آقايان ديروز و شده جرم اع�م نور شركت مديره هيأت عليه احتكار منع قانون موجب

گرفتند/ قرار تعقيب تحت و جلب بازپرسي شعبه به كارخانه مديران از نفر دو كميلي محمدعلي



١٤٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

گذرانيده چگونه را امروز تا بعدازظهر ديروز از نخستوزير

شد تشكيل مجلسشورايملي در ديشب وزيران هيأت

ندارد تحصن مجلسجنبه در مصدق آقايدكتر اقامت
داشت خواهد ابيضجريان كاخ در چنان هم كارهايجاري

است معذور پذيرائي و م"قات از نخستوزير
است مجلسممنوع محوطه اشخاصدر مرور و عبور

ملي مجلسشوراي در آنكه از پس مصدق آقايدكتر كه رسيد عزيز خوانندگان اط�ع به ديروز شماره در

ايشان حال شد/ نخواهم خارج مجلس از ندارد جاني تأمين چون كه نمود تصريح و ايراد را خود مشروح نطق

خورد/// هم به

رئيس تاني كبا ا آقاي به آقاينخستوزير مجلس علنيديروز جلسه ختم از پس ـ ندهيد راه را كس هيچ

و معاونين و وزيران آقايان فقط و ندهيد راه ايشان اطاق به را كس هيچ كه ميدهند دستور مجلس بازرسي

ميكنند/ مستثني ايندستور از را وطن كسيون فرا اعضاي

ميكند قفل را ايشان تاق ا در بازرسي رئيس تاني كبا ا آقاي ايندستور, دنبال در ـ ميكند قفل را اتاق در

نشود/ داخل ايشان تاق ا به قبلي اط�ع بدون كسي تا

به بودند آورده منزل از كه را ناهاري نخستوزير آقاي بعدازظهر ساعت يك ـ استراحت و غذا صرف

كرده/// صرف ملي جبهه دبير مكي آقاي تفاق ا

جنبه مجلس در نخستوزير آقاي اقامت داديم اط�ع هم همانديروز ـ نيست تحصن در نخستوزير

خود كار محل براي را مجلس باشند, امان در سوءنظري گونه هر از اينكه نظر از فقط بلكه ندارد, تحصن

براي نخستوزير آقاي و گرفت خواهد انجام مجلس در مختلط هيأت كارهاي ضمنا است/ داده تشخيص

مجلس به را خود كار محل كه ديدند آن بهتر باشند تماس در نمايندگان با ميبايستيدائما مفيده طرحلوايح

بماند/ مجلس در نفت كار پايان تا مصدق دكتر آقاي دارد احتمال كنند/ منتقل

دكتر <آقاي است: شده صادر نخستوزيري از امروز ظهر مقارن اع�ميه اين ـ نخستوزيري اع.ميه

اجراي طرز نظارتدر منظور به مجلسين از كه مختلطي هيأت با مستقيم تماس براي مزاج كسالت با مصدق

كاخ در Uفع كشور, اساسي امور به رسيدگي و مقننه قوه با مشاوره و شدهاند انتخاب نفت صنعت شدن ملي

معذورند/ غيراداري م�قات وقت و پذيرائي گونه هر از تأسف كمال با بنابراين دارند/ اقامت بهارستان

و مهم مطالب است بديهي و فرمود خواهند مراجعه نخستوزيري به مستقيما محترم مراجعين آقايان

نخستوزيري از سرعت نهايت در متقاضيان جواب و ميرسد نخستوزير آقاي استحضار به مرتبا فوري

نخستوزير پارلماني و سياسي معاون شد/ خواهد داده

فاطمي حسين دكتر



ملي دولت سياهه ١٤٦

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

ايران نيرويملي
اين در شده ريخته قبل سال يك از آن شالوده كه ايران ملي نيروي نام به جمعيتي حاصله اط�ع طبق

است/ شده كار مشغول رسما هفته

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

بودند وزارتدادگستري در شب از پاسي تا بانوان
ساعت تا بودند كرده اجتماع دادستانديوانكشور اطاق در سياسي زندانيان رهائي براي كهديروز بانواني

از كه وعدههائي تذكراتو از پس ساعتمزبور در سرانجام نكردند/ ترك را محلمزبور بعدازظهر نيم هشتو

نمودند/ ترك را مزبور محوطه شد داده تهران شهرستان دادسراي معاون طرف

٧٥١٧ شماره ,١٣٣å.٢.٢٣ دوشنبه

تودهاي زندانيان آزادي دستور
شد صادر ازطرفدادگاه

شعبه به تهران بازپرس و تهران شهرستان دادستان آقايان نظر اخت�ف اثر بر كه تودهاي متهمين پرونده

قرار و گرديد تأييد بازپرس قرار دادگاه طرف از و گرفت قرار رسيدگي مورد بود شده احاله شهرستان دادگاه ٩

شوند/ آزاد كفيل سپردن با مزبور پرونده مورد زندانيان شد

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

سياسيمرخصگرديدند متهمين از نفر دو
است رسيدگي تحت تهران دادسرا بازپرسي ١٢ شعبه در Uقب آنها پرونده كه سياسي متهمين از نفر دو

كفيل و التزام قيد به بودند كرده تأييد را آنها كسالت نيز پزشكي مقامات و نبود مزاجيشانخوب حالت چون

گرديدند/ مرخص

اسرعوقتصورت در بايد پرونده به رسيدگي چون ميباشند/ محسني عزيز و غنچه نوروزعلي نفر ايندو

به اقدام از مزبور پروندههاي به رسيدگي پايان تا مزبور بازپرس شد, قرار متخذه, تصميم طبق بر لذا گيرد,

نمايد/ خودداري پروندهها ساير

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

خوزستان تقاضاهايكارگران به رسيدگي
تشكـيل خوزستان نفتخير كارگران تقاضاهاي به رسيدگي براي كميسيوني كار وزارت در ظهر امروز

مهندس پيرنيا, دكتر زيركزاده, مهندس نفيسي, مهندس آقايان شركت با كه كميسيون اين در بود/ گرديده

قـرار توجه مورد نفتخيز مناطق كارگران تقاضاي بود, شده تشكيل مقدم حجازي بختيار, دكتر حسيبي,

شد/ بعد به قطعيموكول تخاذ ا ولي گرفت



١٤٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

راهآهن كارگران و كارمندان شكايات به رسيدگي دستور
است: گرديده صادر راهآهن بنگاه به خطاب راه وزير بوشهري جواد آقاي طرف از امروز زير دستور

تـوجه مـورد راهآهـن بـنگاه كـارگران و كـارمندان وضع بهبود در اهتمام و شكايات به رسيدگي <چون

و اجـتماعي بيمه و كار قانون اجراي قبيل از آنها حقه خواستههاي به ميبايستي عليهذا است مخصوص

براي قيمت ارزان خانههاي ساختن و آنها عائله و كاركنان مداواي و بيمارستانها تأسيس و بهداشت تأمين

از استفاده و كارگران فني معلومات تكميل وسائل تهيه و كشوري استخدام قانون صحيح اجراي و كارگران

نمودن كوتاه و نمايد تأمين را كارگران و كارمندان حقه حقوق كه آئيننامههائي تدوين و صالح و Pيق افراد

و كارمندان حقيقي و صالح نمايندگان با مشورت با بنابراين گردد, رسيدگي كار از ناصالح اشخاص دست

و تـصويب براي و تهيه مخصوصي گزارش يك هر درباره و نموده كامل رسيدگي فوق مراتب به كارگران

راه وزير فرمائيد/ ارسال اجرا دستور

بوشهري> جواد

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

مصدق] دكتر با امريكا كبير [م"قاتسفير
روز تهران در امريكا كبير سفير گريدي> > اط�ع قرار از ـ امريكا خارجه وزارت سخنگوي و لندن راديو

ملي اجراي در تسريع از ناشي خطر از را ايشان مصدق دكتر آقاي با كره مذا ضمن �١٩٥١ مه ١٣� گذشته

است/ ساخته گاه آ نفت صنعت كردن

گريدي گفتدكتر و كرده تكذيب را خبرمزبور امريكا خارجه <لينكنوايت>سخنگويوزارت بامداد امروز

است/ نكرده توصيه باره اين در هيچوجه به مصدق دكتر با خود م�قات در

در نفت صنعت كردن ملي موضوع امريكا دولت عقيده به كه كرد اضافه امريكا خارجه وزارت سخنگوي

بس/ و ميباشد مسئله اين رضايتبخش حل ميباشد ع�قه مورد آنچه و است داخلي Uكام امر يك ايران

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

عمومي امنيت ـ ملي مجلسشوراي
است محترم و عزيز همه براي وجودشان كه مصدق دكتر آقاي قبل جلسه در گفت: آشتيانيزاده آقاي

رئيسقوه كه جائي در كنم عرض خواستم ميشوند/ متحصن مجلس در ندارند جاني تأمين كهچون فرمودند

نشدهاند� متحصن �عدهاي: ميشود متحصن مجلس در جاني تأمين نداشتن از كمه حا هيأت و مجريه

كه كردهام كشور وزير آقاي از مورد اين در هم سئوالي من ع�وه به چيست, ملت تكليف نميدانم من

است بهتر نيستند مملكت امنيت حفظ به قادر شهرباني رئيس و كشور وزير آقاي گر ا و مينمايم تقديم

ميكنم/ استيضاح را دولت من شود تعلل كار اين در گر ا و بدهند استعفا



ملي دولت سياهه ١٤٨

٧٥١٨ شماره ,١٣٣å.٢.٢٤ سهشنبه

خصوصيمجلسشورايملي جلسه در
بود مذاكره انتخابات قانون اطراف[اص"ح] در

باسوادها] رايبه تفويضحق [لزوم
جـلسه دادنـد خـصوصي جـلسه انـعقاد دستور مجلس رئيس آقاي علني جلسه تشكيل از قبل امروز

طرح گرديد/ تشكيل انتخابات قانون اص�ح Pيحه ومشورتدر مطالعه براي تقاضايدولت طبق خصوصي

از Pيحه صورت به و تنظيم آنكه از قبل ولي بوده كره مذا مورد دولت اخير جلسه در انتخابات قانون اص�ح

آن اطـراف در نـيز مـجلس نمايندگان با دانست Pزم دولت گردد ملي شوراي مجلس تقديم دولت طرف

گرفت/ قرار كره مذا مورد اينموضوع امروز خصوصي جلسه در جهت اين به و نمايد مشورت

باسوادها به راي حق تفويض لزوم و انتخابات قانون اص�ح اهميت اطراف در ناطق چند آنكه از پس

از مـركب كـميسيون در Uقـب بايد انتخابات قانون اص�ح Pيحه كه رسيدند نتيجه اين به كردند صحبت

و گرديده تنظيم جامعي Pيحه بهصورت نظر توافق حصول از پس و گيرد قرار مطالعه مورد شعب نمايندگان

شود/ ملي شوراي مجلس تقديم دولت طرف از سپس

شعب �پنجشنبه� آينده جلسه در شد قرار و گرفت قرار نمايندگان آقايان موافقت و تأييد مورد نظريه اين

شوند/ معين انتخابات قانون در مطالعه مأمور كميسيون عضويت به نفر دو شعب هر از و گرديده تشكيل

وزارت در قبل هفته از ملي شوراي مجلس انتخابات جديد قانون تدوين كميسيون كه شد متذكر بايد

سابق معاون تهرانو استاندار و آقايانوزيركشور حضور با كميسيون نيز صبح ديروز و نمود كار به شروع كشور

كشور وزير آقاي وسيله به جديد طرح ديروز و گرديد تشكيل انتخابات اداره رئيس و وزارتكشور كل مدير و

وزارتكشور انتخاباتدر كميسيون نيز صبح امروز گرفتو قرار كره مذا مدتيمورد و شد مطرح هيأتدولت در

داشت/ ادامه مشورت و كره مذا Pيحه مواد اطراف در و بود تشكيل

است: گرديده تنظيم شرحزير به مزبور كميسيون در انتخابات جديد قانون
رأي اخذ چگونگي و انتخابات جديد طرح

بيسواد] و باسواد [اشخاص
و يـافته فـزوني محسوس طور به اخير سال چند در شهرستانها اهالي مخصوصا كشور جمعيت چون

و مـنظور ايـن تأمين براي لذا گردد افزوده ملي شوراي مجلس نمايندگان تعداد بر كه است Pزم بنابراين

داريم: درخواست را آن تصويب و پيشنهاد ذيل مواد انتخابات امر جريان حسن و تسهيل و تسريع

كه باسواد اشخاص باشد نفر هزار ٣å از بيش آن نفوس كه شهرهائي كليه پيوست جدول طبق ـ ١ ماده

انتخابات دهستانها و بخشها كوچك, شهرهاي در و نمود خواهند انتخاب باشند شده بالغ را تمام سال ١٨

عمل به است شده اص�ح معين تاريخهاي آندر مواد از بعضي كه قمري ١٣٢٩ ٢٨شوال طبققانونمورخ بر

آمد/ خواهد



١٤٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

هم آنها كه شد خواهد گذاشته شهر مجاورت صندوقيدر عمده شهرهاي اشخاصبيسواد براي ـ تبصره

شود/ اطرافمحسوب شهرستانهاي و بخشها آراء جزو آنها رأي و كنند استفاده خود قانوني حق از

و است ملغي نظارت انجمنهاي تشكيل به راجع ملي شوراي مجلس انتخابات قانون ١٤ ماده ـ ٢ ماده

ميشود نقل عينا كه سنا مجلس انتخابات قانون چهارم فصل از ١٢ ماده طبق بر بايد مزبور انجمنهاي

گردد/ تشكيل

به محل فرماندار است منضم قانون اين آخر به كه جدولي مطابق انتخابيه حوزه هر مركز در ـ ١٢ ماده

انجمن رئيس و محل دادگاه عاليترين رئيس و خود از مركب كميسيوني كشور وزارت وصولدستور محض

و اصـناف تجار, كين, �م اعيان, �علما, گانه شش طبقات از نفر ٢٤ كميسيون اين ميدهد تشكيل شهر

طـرف از تا نموده معين باشند كردن انتخاب شرايط داراي كه را محل اهل معتمدين از نفر ١٢ و زارعين�

محل معاريف از نفر يك يا سابقو انجمن رئيس نباشد شهرموجود انجمن محل در گر ا فرمانداردعوتشوند

شد/ خواهد دعوت

و مخفي راي به خارج از يا و خود ميان از جلسه همان در رسانيدند هم به حضور مدعوين اينكه همين

انتخاب در مينمايند انتخاب عليالبدل عنوانعضو به را نفر ٩ اصليو بهعنوانعضو را نفر ٩ نسبي كثريت ا

كافيست/ مدعوين ثلث دو حضور مزبور

ميشود/ منحل نامبرده كميسيون گرديدند تعيين انجمن اعضاء كه همين ـ ١ تبصره

نـظارت انـجمن كشور وزارت دستور رسيدن تاريخ از روز پنج ظرف در بايد محل فرماندار ـ ٢ تبصره

نمايد/ معرفي كشور وزارت به را آن اعضاي داده تشكيل را مركزي

نميتوانند شعب و فرعي و عليالبدل و مركزي نظارت انجمن اصلي اعضاي از يك هيچ ـ ٣ تبصره

باشند/ حوزه آن در نمايندگي داوطلب

انجمن اعضاي نفر ٩ از نفر چهار است قرار بر قانونا وPيتي يا ايالتي انجمن كه محلهائي در ـ ٤ تبصره

شوند/ معين وPيتي يا ايالتي انجمن خود انتخاب به كه بود خواهند ايالتي انجمن اعضاي از نظارت

دادگاه رئيس جاي به محلي دوائر رؤساي از نفر يك باشد نداشته وجود دادگاه كه نقاطي در ـ تبصره

شد/ خواهد دعوت

كاملو معرفي با انتخابيه كنينحوزه سا نفر ١åå از معرفينامه بايستي نمايندگي داوطلبان كليه ـ ٣ ماده

بـه روز ٥ ظـرف در گـهي آ انتشار و نظارت انجمن تشكيل از پس كه باشند داشته شناسنامه شماره كر ذ

شود/ تسليم محل بخشداري و فرمانداري

در را ملي مجلسشوراي نمايندگي حقوق ماه يك معادل معرفينامه تسليم جاي به ميتوانند داوطلبان

حساب به مزبور وجه نشوند ماخوذه آراء يكدهم حائز كه صورتي در تا نمايند توديع بخشداري يا فرمانداري

نمايندگي داوطلب انتخابيه حوزه در نميتوانند انتخابات نظارت انجمن اعضاي گردد/ ضبط انتخابات هزينه

باشند///



ملي دولت سياهه ١٥٠

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

دولت برنامه دوم ماده
انتخابات قانون [اص"ح

نميكند] جبران را بيسوادها رايدادن معايب بيسوداها از باسوداها آراء كردن جدا و تفكيك
اعـضاي تعيين منتظر دولت كه حال عين در شد, تشكيل جديد دولت كه روزهائي نخستين همان از

به فراوان توجه واقع در و بود سنا و شورا مجلسين طرف از نفت صنعت شدن ملي اجراي براي مختلط هيأت

غافل نيز باشد انتخابات قانون اص�ح از عبارت كه برنامه دوم ماده از داشت, اولخود برنامه اول ماده اجراي

شروع ملي شوراي مجلس انتخابات قانون براي جديدي طرح تنظيم و تهيه منظور به را اقداماتي و نمانده

اين درباره را خود نظريات از شمهاي ملي شوراي مجلس پيش هفته جلسات از يكي در دولت رئيس و نمود

ايندولت وPيحه جديدشود كابينه نصيب توفيقي هم زمينه اين در آنكه براي ضمن, در و نمود بيان موضوع

موردمشورت در را خويش عقيده و تصميم نخوابد, كميسيونكشور در ماده ١١ دولتمنصور Pيحه مانند هم

داشت/ اظهار Pيحه اين تنظيم درباره مجلس با

دولت كـه طرحي مجلس خصوصي جلسه در ديروز كه بود دولت رئيس عقيده و نظر همين موجب به

و رسيد ملي مجلسشوراي نمايندگان اط�ع به بود گذاشته هم هيأتوزيران تصويب از و نموده تهيه حاضر

كـميسيوني نمايندگان عموم نظر جلب و طرح اين درباره كامل مطالعه براي كه كرد موافقت دولت رئيس

بهصورت و نموده ح�جي را دولت طرح و گردد تشكيل كشور كميسيون اعضاي و شعب نمايندگان از مركب

اسـاسي اصـ�حي قدم اين و باشد شده آن درباره كافي بحث آمد, مجلس به وقتي كه درآورند Pيحهاي

شود/ ريخته صحيح و آزاد انتخابات شالوده و شود برداشته

انتخابات قانون اص�ح جدي ع�قمندان و طرفداران از يكي گذشته, اوراق شهادت به اط�عات روزنامه

كوشيده و اص�حيخودداريننموده فكر اين پشتيباني از آمده دست به فرصتي كوچكترين وقت هر و بوده

دهد/ انجام برميدارند گام راه اين در كه اص�حطلبان نظر تأييد در را خود وظيفه است

بـه احـتياج كه كنوني پريشاني و آشفته اوضاع با داده, تشخيص نيز مصدق دكتر دولت كه طور همان

اص�حشود, آن گر ا و دارد قرار اهميت اول درجه در كه چيزي ميشود احساس تمامشئونكشور در اص�حات

انتخابات زيرا است, انتخابات مسئله همين آمد, خواهد پديد اص�حاتي نيز رشتهها ساير در خود به خود

از انتخابات چه هر است مشروطه حكومت استقرار و قوام مايه و واقعي اساسدموكراسي و پايه آزاد و صحيح

شد/// خواهد بيشتر مختلف رشتههاي در كشور ترقي و پيشرفت به اميد باشد, عاري نقض و عيب

از بسـياري نـموده تهيه مجلس انتخابات كميسيون در مطالعه براي كنون ا دولت كه جديدي طرح در

مجلس نمايندگان كه نظرياتسودمندومؤثري با داريم انتظار ما و شده اص�حواقع قديممورد نقائصقانون

در نمايند توجه ميباشد ضرور آن در تجديدنظر كه هم ديگري نكات به داشت خواهند ابراز ملي شوراي

به است آزاد و صحيح انتخابات اجراي به ع�قمندان همه آرزوي و نظر مورد كه قانوني و Pيحه آن نتيجه



١٥١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

آيد/ وجود

يك فقط و ميكنيم صرفنظر انتخابات به مربوط مسائل تمام درباره بحث از Uفع ما جهت همين به

مـتذكر ايـنجا در ميدانـيم ضروري و اساسي اص�حات از و كرده طرفداري آن از جدا پيوسته كه را نكته

باسوداهاست/ دادن راي آنموضوع و ميشويم

از بـاسوداهـا آراء كـردن جـدا و تفكيك هيچوجه به و است آزاد انتخاب شرط نخستين اين ما نظر به

دسـته دو بـه را نـمايندگان چـون برعكس بلكه نميكند جبران را بيسوادها دادن راي معايب بيسوداها

فـردا كـه شد خواهد حربهاي اين و شد خواهد نفاق و اخت�ف اسباب مينمايد تقسيم متمايز و مشخص

شد/ خواهد پاشيده كنون ا هم از شقاق نفاقو تخم و برد خواهند كار به يكديگر ضد بر مجلس در نمايندگان

فزوني و فرهنگ توسعه عدم نتيجه در كه وسيعي طبقات حق بايد كه نداريم عقيده هيچوجه به ما البته

به البته سواد شرط شدن قائل كه معتقديم جهت همين به گردد باطل و ضايع ماندهاند بيسواد فاقه و فقر

و پيشرفت به كمكي تدريجا كه شود قيد رأيدهنده براي بنويسند را خود كانديداي نام بتواند كه اندازهاي

گزير نا بيشتر آراء بهدستآوردن براي كانديدها كه سببميشود عمل اين زيرا نمود فرهنگخواهد توسعه

هم عمل اين بدهند ياد را خودشان نام نوشتن طرز Pاقل و بياموزند سواد را رايدهنده بيسواد مردم شوند

آنها عمل اين كه مينمايد متوجهشان هم و كرد تحريكخواهد تشويقو نوشتن خواندنو گرفتن فرا را افراد

كه كس آن از مجلس دوره طول در هم گر ا و شد خواهد بازتر فكرشان خ�صه و دارد زيادي قيمت و ارزش

مـيدهند احـتمال كه را ديگري فرد نام كه داشت خواهند كافي وقت نبودند راضي بودند نوشته را نامش

گيرند/ فرا بخورد درشان به بيشتر

شركت مانع كه داشت نخواهد اشكالي آنقدر نفر يك نام نوشتن طرز و يادگرفتن گذشته اينها همه از

كه افراد از بسياري شد ديده نيز سنا مجلس انتخابات در كه همانطور و گردد راي دادن در افراد اعظم قسمت

در و گـرفته فـرا بود نظرشان مورد كه را فردي نام نوشتن تمرين نتيجه در نداشتند نوشتن و خواندن سواد

افزودند/ خود كانديداي آراء بر راي يك و جستند شركت انتخابات

نوشته نظارت انجمن حضور در شخصا را خود كانديداي نام رايدهنده كه شرط اين شدن قائل بنابراين

و گرفت خواهد اساسيتري و محكمتر قانونوضع منتهي كرد نخواهد ضايع را افراد حق بيندازد صندوق در

و خواندن افزاد عموم رفته رفته گردد, مبذول كشور فرهنگ توسعه در ميبايستي كه فعاليتي و توجه با البته

و شد خواهد اجرا بهتري و صحيحتر صورت به روز آن در قانون اين نتيجه در و گرفت فراخواهند را نوشتن

آمد/ خواهد عمل به نيز اص�حطلبان همه منظور

در دولت مأمورين مداخله عدم موضوع شود, فراوان دقت آن مورد در قطعا بايستي كه هم مهمي مسئله

هرچه جديد قانون مقررات بايد ميباشد, افرادي طرف از نامشروع نفوذهاي اعمال از جلوگيري و انتخابات

بگيرد عنواني هر اسمو هر به را تطميع تهديدو انتخاباتو در اعمالنفوذ و ناروا مداخ�ت استجلوي ممكن

نمايد/ تضمين را رايدهندگان كامل آزادي و



ملي دولت سياهه ١٥٢

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

استانداري مقابل در كارخانههاياصفهان وتظاهراتكارگران اجتماع
بـيكار كارخـانه تعطيل واسطه به كه نور و پشمباف و شهرضا كارخانههاي كارگران پريروز ـ اصفهان

وضع بياناتي ضمن امر, مسئولين توجه جلب براي نمايندگانشان و كرده اجتماع استانداري برابر در هستند

جـمعيت شـعارهاي با و زده تظاهرات به دست آن از پس مزبور كارگران كردند/ تشريح را بيكار كارگران

درآمدند/ حركت به منظم طور به خيابانها از بعضي در صلح طرفداران

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

شد كفيل به تبديل متهمينتودهاي نفر بازداشتسه قرار
تعقيب تحت كه اميد علي صابونيو Pآقابا ساروخانيان, مارتين توده سرانحزب از نفر سه بازداشت قرار

ده مبلغ به يك هر براي و گرديد كفيل به تبديل گرفتو قرار رسيدگي جنائيمورد دادگاه در بودند بازداشت و

شد/ صادر قرار كفيل ريال هزار

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

يافت پايان رانندگان اعتصاب
اصغر شدند شهربانيموفق مأمورين ديروز يافت/ پايان ري شهر خط كمكرانندگان رانندگانو اعتصاب

اين از رانندگان كه آن از پس و نمايند مجازات تشديد كميسيون تحويل پرونده با و كرده دستگير را زماني

برداشتند/ اعتصاب از دست كردند حاصل اط�ع شهرباني اقدام

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

اعتصابكردند جهرم در
نتراشند را ريشخود تا

داشت ادامه روز سه اعتصاب اين ميكنند اعتصاب جهرم بازار كسبه قبل هفته چهارشنبه روز ـ جهرم

است/ بوده جهرم بهداري رئيس اقدام به اعتراض عنوان به مزبور اعتصاب

مشاهده و ميرسد بستنيفروشي دكان يك به بازار از عبور هنگام چهارشنبه روز جهرم بهداري رئيس

ميباشد/ بهداشت از خارج كهوجودش است انبوه ريش و كثيف لباس داراي دكان صاحب كه ميكند

شد خواهد مردم ساير و تو ناخوشي سبب گذاردهاي كه را ريش اين ميگويد مرد اين به بهداري رئيس

ميدهم دستور نه گر و بتراش را آن برو زود مناPيمان النظافة است شده گفته اس�م در كه طوري همان

ببندند/ را دكانت

از را كسبه ساير فرياد و داد با و شده خارج خود مغازه از بهداري رئيس رفتن از پس مزبور بستنيفروش

رئـيس به اعتراض و بستنيفروش با همدردي عنوان به هم بازار كسبه ميكند گاه آ بهداري رئيس عمل

نتراشند/ را ريش تا ميبندند را خود دكانهاي روز سه و كرده اعتصاب بهداري



١٥٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

نور كارخانه مديران
ميدهند توضيح را تعطيل علل

اط"عات شريفه روزنامه

كارخانه تعطيل كارموضوع وزارت از خبر عنوان تحت شريفه جريده آن ٣å.٢.٢٣ مورخه ٧٥١٧ شمار در

گونه هر رفع و عموم اذهان شدن روشن براي كنون ا بود/ شده درج شرحي آن مديران تعقيب و اصفهان نور

نماينده مديريت و نظر تحت كه برنامه سازمان از وام دريافت علت و نور كارخانه مشروح جريان سوءتفاهم

ميرساند/ عرض به Uذي است رسيده كارخانه مصرف به برنامه سازمان

ماشينآPتو جهت برنامه سازمان مليو بانك طرف از ريالوام ميليون ٢٥ مبلغ ١٣٢٩ ماه فروردين در

اصـفهان نور كارخانه نگاهداشتن جريان به جهت غيره و كارگران معوقه حقوق پرداخت و اوليه مواد تهيه

گرديد/ اعطاء گرديده تنظيم اصفهان رسمي دفتر در كه مخصوصي قرارداد و شرايط تحت

از نيز را عامل مديريت سمت كه تاماPختياري نماينده برنامه سازمان نامبرده وام پرداخت انجام براي

كارخـانه احتياجات مصرف به اعزامي هيأتهاي بازرسي و ملي بانك نظارت با بود دارا نور شركت طرف

شد/ رسانيده

نظارت همچنين و برنامه سازمان طرف از كه مراقبتي دقتو نهايت با ١٣٢٩ سال اول نيمه در شركتنور

گرديد/ متضرر ريال ميليون شش بر بالغ متأسفانه ميآمد عمل به ملي بانك

بابت را نامبرده مبلغ عينا رسمي دفاتر ضمن كه شد متضرر معتنابهي مبلغ شركت نيز سال دوم نيمه در

ميباشد/ مقروض بازرگانان به كارخانه هزينههاي ساير و اوليه مواد قيمت

چهارم تاريخ در شركت فوقالعاده عمومي مجمع برسد سهام صاحبان كليه اط�ع به آنكهموضوع براي

به سهام صاحبان شركت مالي وضع به رسيدگي و مديره هيأت گزارش استماع از پس و تشكيل ٢٩ ماه آذر

ادامه از گرديد متضرر هم باز چنانچه داده ادامه كار به ديگر ماه برايدو كارخانه كه نمودند تصويب آراء تفاق ا

نمايد/ خودداري كار

وضـع بـه رسـيدگي تقاضاي و متظلم اصفهان استانداري به مديره هيأت ماه دو مدت انقضاء از پس

استانداري, نمايندگان از مركب كميسيوني اصفهان محترم استاندار دستور حسب بر است/ نموده را كارخانه

١٥ از پس نموده رسيدگي دقيقا شركت وضع به و تشكيل برنامه سازمان نماينده و كار دارائي, ملي, اقتصاد

ميزان و اوليه مواد قيمت و حقوق ميزان به نسبت روزانه عملكرد گرفتن نظر تحت و دفاتر به مراجعه با روز

متضرر ريال صد يك بر بالغ ريسمان بقچه روي از شركتنور كه شد گرفته نتيجه چنين آن فروش محصولو

ميدهد زيان روزانه ريال هزار سي بر بالغ مبلغي كار ساعت ١٧ در ريسمان بقچه سيصد احتساب با ميشود/

و برنامه سازمان و ملي بانك در رسيده نامبرده كميسيون نمايندگان كليه امضاء به كه جلسه صورت �در

است/� اصفهانموجود مربوطه ادارات



ملي دولت سياهه ١٥٤

زمام كه اينموقع در و عمومينموده افكار به راموكول منصفانه و بيطرفانه قضاوت Pبا مراتب توضيح با

كهوزارت است تأسف كمال جاي است شده سپرده مصدق دكتر آقاي جناب مثل رادمردي بهدست كشور امور

با اقتصادي محظورات و طرفنمودنموانع بر ازاء در ميباشند نفيسي مهندس آقاي آنجناب راس در كه كار

يكي كه گذشت ديرينخواهد و داده قرار تهديد مورد را كارخانجاتكشور كليه حيات كه فعلي كتبار �وضعف

به بياط�عي روي از كارخانه احوال و اوضاع به كامل رسيدگي از قبل گرديد خواهند متوقف ديگري از پس

اذهان اشخاصومشوبنمودن حيثيت مشكوكنمودن فقطمنظور كه حقيقتي از خالي چنيناع�ميه صدور

اصفهان نور بافندگي و ريسندگي سهامي شركت نمايند/ مبادرت است عمومي

كميلي محمدعلي ـ دهش عباسقلي

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

بندد را كارخانه كه كارخانهاي مدير هر
گرفت خواهد تحتتعقيبقرار

عـامل مـدير نـخعي دكتر و كار وزارت معاون نفيسي مهندس از مركب جلسهاي امروز صبح ٩ ساعت

و اهـري امامي آقايان و شهرداري و شهرباني و ژاندارمري و ارتش سررشتهداري رؤساء و برنامه سازمان

مديران نمايندگان همچنين و ملي شوراي مجلس در اصفهان و آذربايجان نمايندگان طرف از دولتآبادي

نـخستوزير سـياسي و پارلماني معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در قزوين و تبريز و اصفهان كارخانجات

به تي كرا مذا قزوين و تبريز و اصفهان كارخانجات مديران و كارگران شكايات اطراف در و گرديد تشكيل

آمد/ عمل

و ارتش احـتياجات كـليه شـهرداري و شـهرباني و ژانـدارمـري و ارتش سررشتهداري شد اين بر قرار

كه شوند متعهد كارخانهها مديران و كنند تأمين مزبور كارخانجات از را شهرداري و شهرباني و ژاندارمري

كارخانه ضمنا و گيرند قرار تعقيب تحت دستور اين از تخلف صورت در و نكنند تعطيل را خود كارخانجات

ادامه بعدازظهر ساعت دو تا جلسه اين بشود اداره برنامه سازمان نظر تحت مستقيما نيز اصفهان پشمباف

داشت/

٧٥١٩ شماره ,١٣٣å.٢.٢٥ چهارشنبه

[كارشناس]
پاكستان رئيسبانك

بازديدمؤسسات براي ميباشد كستان پا اقتصاديكشور ماليو كارشناسان از كه حبيب محمدعلي آقاي

ريـاست سـمت كه ايشان شد/ تهران وارد ديروز ايران اقتصادي كارشناسان با م�قات همچنين و بانكي

عمل به م�قات ايران ملي بانك كل مدير زند آقاي با صبح امروز دارد, عهده به را كستان پا بانك> <حبيب

آورد/



١٥٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

ميشود فرستاد كشور ديوان به سياسي متهمين پرونده
دادستاني بين ص�حيت لحاظ از اخت�في كه چيتسازي كارخانه كارگران نفر ١٧ پرونده مورد در چون

جزائي كمات محا اصول قانون ٢å٤ مادة مفاد طبق بر بود, آمده بهوجود تهران شهرستان دادسراي و ارتش

ديوان از صادر راي گردد/ ارسال كشور عالي ديوان به اخت�ف حل و نظر اظهار براي پروندهها اين شد قرار

داد/ خواهد خاتمه فعلي اخت�ف به مزبور

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

سياسي زندانيان وضع به برايرسيدگي نخستوزير دستور
است: شده اب�غ كشور كل شهرباني به نخستوزير آقاي طرف از امروز شرح اين

ساير و تهران تبعيدشدگان و سياسي زندانيان كليه از جامعي صورت فرمائيد دستور است <خواهشمند

و دقيقا باشد آن غير مدتمحكوميتو بازداشتو و تبعيد علت درخصوص نكاتPزم حاوي كه شهرستانها

يك هر نام مقابل در ارسالو فهرستي هم ب�تكليف زندانيان درمورد فرمائيد/ ارسال و تهيه مشروح طور به

اقـدام آنها ب�تكليفي رفع و آسايش تأمين براي زودتر هرچه بتواند دولت كه گردد اشعار Pزم توضيحات

آورد/> عمل به مقتضي

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

شهرباني رئيسكل تغيير
مينمايد اداره خود نظر زير را شهرباني امور فع� كشور وزير

شود تعيين رئيسجديد تا
از و گرفت صورت ديشب شهرباني كل رئيس حجازي سرلشكر آقاي تغيير شده حاصل اط�ع قرار به

امروز تغيير اين Uعم ولي است/ شده داده اط�ع ايشان به مراتب كشور وزير زاهدي سرلشكر آقاي طرف

شهربانيحضور كل اداره در كشور زاهديوزير سرلشكر آقاي صبح ٨ ساعت قرار اين از پذيرفت/ انجام صبح

تابعه ادارات و قسمتها رؤساي شهربانيو معاون صبح ٩ ساعت در و شدند امور به رسيدگي مشغول و يافته

دسـتورات كشور وزير آقاي جريان اين از بعد گرديدند/ معرفي ايشان به حجازي سرلشكر آقاي وسيله به

مستقيم نظر تحت را شهرباني كارهاي Uفع دارند تصميم و كردند صادر كارهايمربوطه انجام براي جامعي

شود/ اقدام شهرباني كل رئيس انتخاب به بعدها تا نمايند اداره خود

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

اعزامي هيأت از تقدير
را خوزستان به اعزامي هيأت صبح امروز نخستوزير آقاي ميدهند اط�ع نخستوزيري از كه قراري به

نمودهاند/ تقدير كتبا آوردهاند عمل به نفتي منطقه آن كارگران اعتصاب رفع درباره كه اقداماتي درباره



ملي دولت سياهه ١٥٦

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

انتخابات قانون و كشور كميسيون
و انتخابنموده انتخابات قانون مطالعه براي را نمايندگانخود ملي مجلسشوراي گانه شش شعب امروز

آقايان: سوم شعبه قشقائي/ و مدني ملك طاهري, دكتر آقايان: دوم شعبه ثقةاaسTمي/ و اسTمي نريمان, آقايان: اول شعبه /١
گنابادي گنجة, آقايان: پنجم شعبه بزرگنيا/ و ذوالفقاري,فرهودي ناصر آقايان: چهارم شعبه كبر/ حسنا و دولتشاهي صدر, كشاورز

اسكندري/ و رفيع مكرم, آقايان: ششم شعبه فرهمند/ مخبر و

است�7١8/ شده چاپ مجلس اخبار در عده اين �اسامي كردند/ معرفي ملي شوراي مجلس به

كميسيونكشور در شنبه روز انتخابات قانون مطالعه براي انتخابشدگان شده حاصل اط�ع كه طوري به

اصـ�ح قـانون بـه رسـيدگي مزبور روز در كشور كميسيون دستور كرد خواهند شركت ملي شوراي مجلس

به رسيدگي از پس كه ميشود گفته است/ شده تصويب سنا مجلس در كه ميباشد شهر انجمن انتخابات

آمد/ خواهد عمل به كره مذا آن اطراف در و مطرح انتخابات Pيحه ب�فاصله مزبور قانون

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

محكمه به آن ارجاع و طهماسبي خصوصپرونده در
نيافته پايان آن به رسيدگي كههنوز است پروندهموجود در مداركي طهماسبيچون خليل پرونده مورد در

است/ شده خودداري داديار نزد به پرونده ارسال لذا است

رزمآرا ترور آنوقوع در و شده فرستاده شهري پست با رزمآرا بانو به كه است نامهاي مداركمزبور جمله از

پس بازپرس آقاي لذا نيست روشن آن جهات ساير تاريخوصولو ارسالو طرز استوچون شده داده اط�ع

نسبت[!] قرار تهيه و تنظيم از پس امر پرونده و داد خواهد خاتمه تحقيقاتخود به رزمآرا خانم از تحقيقات از

شد/ خواهد فرستاده كيفرخواست صدور براي دادستان نزد متهمين ساير و طهماسبي به

٧٥٢å شماره ,١٣٣å.٢.٢٦ پنجشنبه

شد دستگير [رزمآرا] قتل پرونده در برايشركت اس"م فدائيان رئيسانتظامات
منزلخود در را رفيعي ابوالقاسم حاج باPخره كاوش مدتها از پس گاهي آ كهمأمورين داديم اط�ع ديروز

روز از و بوده مريض او خانم چون ميشود گفته او دستگيري مورد در نمودند/ دستگير لرزاده خيابان حوالي در

و بكند خود خانم از عيادتي كه ميگيرد تصميم پريشب لهذا است, بوده متواري رفيعي نيز رزمآرا قتل واقعه

ديروز كه شرحي به و ميشوند مستحضر منزل در وي حضور از گاهي آ مأمورين بود تحتنظر وي منزل چون

ميكنند/// او دستگيري به مبادرت نموديم منتشر

نموده منتشر اس�م فدائيان انتظامات رئيس سمت به و امضايخود به قبلاع�ميهاي روز چند در رفيعي

دكان داراي بازار چهارسوق رفيعيدر بود/ شده صحبت ديگر دستجات فدائياناس�مو اخت�ف از آن در كه بود

فدائياناس�م انتظامات رئيس بنابراين ميكند/ اداره حاضر حال در شريكاش را دكاناو استو آهنفروشي

ميبرد/ سر به زندان در كنون ا



١٥٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

[تودهاي] متهمين از دادرسي
آمد خواهد عمل به منصفه هيأت حضور با

قـرار جنائي دادگاه طرف از كه تودهاي متهمين ساروخانيان مارتين اميد, علي صابوني, Pآقابا آقايان

آنها از دادرسي كه گرديد مقرر شدندو آزاد زندان از بود گرديده صادر يك هر درباره ريال هزار ده مبلغ به كفيل

انتخاب قرعه قيد به منصفه هيأت اعضاي و آيد عمل به منصفه هيأت حضور با خرداد هفتم سهشنبه روز

شوند/

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

است شده افزوده زندانيان جيره به
بـازديد مورد كه موقت زندان كن اما كليه عفوني ضد كشور وزير زاهدي سرلشكر تيمسار دستور بنابه

زندانيان جيره به يافت/ خاتمه بيست ساعت تا گرديدو شروع ظهر از قبل ديروز از بود گرفته قرار نخستوزير

كالري ميزان به توجه با كه شده مقرر همچنين است, گرديده پرداخت و شده اضافه ريال ٥ نفري سياسي

زندانها ساير عفوني ضد براي و معمول فوري نظر تجديد زندانيان كليه غذائي برنامه به نسبت لزوم مورد

آيد/ عمل به عاجل اقدام

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

كنيد كارگرانجلوگيري به فشار از
اعمال به نسبت اعتماديه كارخانه كارگران از عدهاي آن در كه رسيده روزنامه اداره به بوشهر از نامهاي

از كه شدهاند خواستار و كرده رضايت عدم اظهار اعتراضو اعتماديه كارخانهها مدير رياضي اعتماديه آقاي

صادر Pزمه دستورات ميگيرد كارخانهصورت اين در كه رويه خ�ف اعمال مورد در نخستوزير آقاي طرف

شود/

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

زودي به نساجي كارگران وضع به
شد خواهد رسيدگي

كارگران كنگره اجرائيه هيأت اعضاء استادان عباس و قزلباش عزيز آقايان ارديبهشت دوازدهم روز ـ يزد

مدير صدر دكتر آقاي تفاق ا به كارفرمايان نماينده بهزادي عيسي آقاي كارگرانو نماينده كيواني امير آقاي و

شدند/ يزد وارد هواپيما با كشور وزارت كل

ايراد نطقهائي كيواني امير ـ استادي ـ قزلباش آقاي كارگران از كثيري جمعيت حضور با فرمانداري در

درجهداران افسرانو كهعموم شده صادر بگيرددستوري عادي جريان شما كار آنكه براي شدند يادآور و كرده

زودي به و نموده عملي را ايندستور كه است كسي زاهدي سرلشكر آقاي خود و بپوشند وطني لباس ارتش



ملي دولت سياهه ١٥٨

شد/ خواهد اص�ح شما كار

و كارها جريان حسن براي كه دادند تذكر كارفرمايان به جا همه و بازديد را شهر كارخانههاي نامبردگان

حركت اصفهان سمت به پانزدهم روز و دارند مبذول بايد را كوشش نهايت كارفرما و كارگر بين نيت حسن

كردند/

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

ايران دولت به امريكا صورتكمكهاي
دكتر آقاي با امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي م�قات روز نخستين در يافتهايم اط�ع كه طوري به

كليه از جامعي صورت كرد توصيه ايشان به نخستوزير آقاي جاري مسائل پيرامون در بحث ضمن مصدق

طـرف از ميباشد انجام جريان در اينكه يا و شده ايران به امريكا دولت طرف از كنون تا كه كمكهائي

شود/ گذارده ايشان اختيار در امريكا سفارت

را ايران دولت به امريكا كمك اق�م از فهرستي خويش اخير م�قات در گريدي دكتر آقاي اط�ع قرار به

به واردات و صادرات بانك است ممكن كه وامي فرهنگيو روابط ترومنو چهارم اصل نظامي, كمك از اعم

گذاشته نخستوزير آقاي اختيار در ماPريا با مبارزه بهداشتيدر سازمان كمك بهخصوص بدهد ايران دولت

است/

٧٥٢١ شماره ,١٣٣å.٢.٢٨ شنبه

ايران] ملت [زحمتكشان حزب تشكيل
شد/ اع�م رسما ايران> ملت زحمتكشان حزب <تشكيل پنجشنبه روز عصر

شد, تشكيل حزب محل در باب همين در Pزم توضيحات دادن براي كه مطبوعاتي مصاحبه جلسه در

حزب تشكيل تاريخچه مطبوعات و خبرگزاريها نمايندگان خبرنگارانو حضور در بقائي دكتر آقاي نخست

شماره اولين انتشار با ١٣٢٨ شهريور ٢١ شنبه روز از حزب اين فعاليت كه ساخت نشان خاطر و كرد بيان را

سازمان نام به سازماني بود شانزدهم دوره انتخابات با مصادف كه زمان آن در گرديد/ آغاز شاهد روزنامه

سازمان به تبديل سازمان اين انتخابات, خاتمه از پس آمد, وجود به انتخابات آزادي نظارت براي مبارزه

كارهاي تعقيب تبعيضو از جلوگيري اجرايقوانينو در نظارت و فساد با مبارزه آن هدف و شد آزادي نظارت

بود/ قانون خ�ف

كردن ملي براي مبارزه سازمان ماه دي چهارم دوشنبه روز از و شد تشكيل آزادي نگهبانان سازمان بعد

نفت شدن ملي كهموضوع زماني تا فعاليتهايخود ميتينگو به و آمد بهوجود ايران سراسر نفتدر صنعت

را ايـران> مـلت <زحـمتكشان حزب اصلي هسته و سازمانها همچنين داد/ ادامه رسيد اجرائي مرحله به

اص�ح كشاورزان, وضع بهبود اجتماعي, عدالت تأمين دادگستري, اص�ح آن برنامه در كه ميدهد تشكيل

است/ شده كر ذ ديگر موضوعهاي و كارفرما و كارگر روابط



١٥٩ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

شدن] خوابنما و [پيرامونشخصنوراني
ملي مجلسشوراي

از يكي مسلما ميكنم/ تقديم است سياسي زندانيان خانواده به كهمربوط نامه چند نخست آشتيانيزاده:

روي وقار با نوراني مرد يك كه ديدم خواب جمعه شب من است/ ديدن نيستخواب انحصاري كه چيزهائي

زد/ صدا مرا بود نشسته بزرگي سنگ تخت

مأمور را ايشان و آمده مصدق دكتر آقاي بهخواب كه است كسي همان مرد اين كه بود پيدا خودش گفته از

مصدق دكتر به مرا پيغام گفت بود, كرده ايران ملت پاي و دست از اسارت و بدبختي زنجيرهاي كردن پاره

و مسيحي مسلمانان, پيشنمازي براي و ساخت مسجد نبايد مسلمانان براي يهود عمله با كه بگو و برسان

پاي و دست از اسارت زنجيرهاي كردن باز ميترسم من كه گفت نوراني مرد اين كرد/ انتخاب نبايد مجوس

او كنند/ تعويض نوئي محكم زنجير با را كهنه زنجير و باشد زنجير حلقههاي كردن عوض فقط ايران ملت

ايران ملت گردن از را اسارت حلقه نميشود ١٩٣٣ قرارداد عاقدين راهنمائي با و فراماسونها دست با گفت

برداشت/

و كشـتيسازيها و توپاندازيها و چتربازيها اين كه كنند باور واقعا ايران مردم كه آن براي گفت او

كن ريشه براي مصدق دكتر دولت و است بريتانيا پير شير شدن ذليل دليل و دارد واقعيت يادداشتپرانيها

جايروبوسي به مصدق دكتر گر ا است, زده كمر به نفتدامن كمپاني اقتصادي سياسيو اساسنفوذ ساختن

ايران ملت طرف به ائت�ف دست نشود, ايجاد تشنج ميخواهد اينكه بهعنوان عاميون با ائت�ف و تقيزاده با

ميداشت, اع�م اجنبي عاملين ساختن كن ريشه به را تصميمخودش و اراده خائنين مجازات با و ميكرد دراز

اسكاندال دنيا در كمپاني مطبوعات و نميفرستاد پي در پي يادداشتهاي انگلستان دولت كه بدانيد قطع

ميپذيرفت/ خاتمه فظه و شير تعزيه و نميكردند

ندادهاند/ ماهيت تغيير تقيزاده آقاي Pا و كرد آشتي سنا مجلس رئيس با مصدق دكتر آقاي بقائي: دكتر

را ١٩٣٣ قـرارداد امـضاءكنندگان روي وقـتي كه بگو مصدق دكتر به گفت نوراني مرد آن آشتيانيزاده:

و نفت كمپاني ميگيرند, جاي نفت مختلط كميسيون در او حزب از و ميپذيري وزير او حزب از و ميبوسي

كه بسا چه مأيوسنميشود/ نقشههايخود رسيدن نتيجه به و اصرار كوششو از هيچوجه به انگلستان دولت

و ميكنند مخابره لندن به و ميشود تهيه ايران در ١٩٣٣ قرارداد تنظيمكنندگان نظر با يادداشتها اين متن

ميفرستند/ پس باز آنجا از

دولت چرا است عاميون عيار تمام و رسمي عضو يك كه است كاظمي شخص كابينه خارجه وزير وقتي

شود/ مأيوس ايران به آوردن فشار و يادداشت ارسال از انگلستان

كـمپاني از يد خلع ندارد, Pزم استخاره كمپاني از يد خلع بگو مصدق دكتر به گفت نوراني شخص آن

معلوم ما مدني قانون در يد خلع معني نيست, يد خلع تفسير وظيفهاش مختلط هيأت نميخواهد, آئيننامه



ملي دولت سياهه ١٦٠

ندارد/ بهمشورت احتياج و است

مـختلط هيأت تشكيل محض به كه بگو حقوق متخصصين آقايان اين به كه گفت نوراني شخص آن

همه اين جاي به نميداد تحويل گر ا بدهد تحويل را خود تأسيسات كه ميكرد اخطار كمپاني به بايد دولت

حقي نفت صنعت شدن ملي قانون يعني ميزدند, قانوني اقدام يك به دست فورا كن تلف وقت بازيهاي

Uفع كه كمپاني مقاومت بدون يا حق اين تحصيل است, كرده ايجاد آبادان تأسيسات تصاحب برايدولتدر

نيست/ يا است ميسر ميداند, حق اين صاحب را خود

كمپاني از و ميكرد رجوع دادگاه به دولت ديگر موارد تمام مانند كرد خودداري آن تحويل از كمپاني گر ا

رسيدگي نوبت از خارج دادگاه است, شده دولت قانوني حق تصاحب و تحصيل از مانع كه مينمود شكايت

حكم مختلط هيأت نظر تحت ژاندارمري پليسو يعني دادگستري ضابطين آنوقت و ميداد راي و مينمود

كمپاني از يد خلع طريق است اين ميساختند/ سد را اعتراضي هرگونه راه و ميكردند اجرا را عدليه محكمه

تفسير اين ميان از و كنند تفسير را يد> <خلع ميخواهند و دارند سر به ديگري خيال محترم آقايان ولي نفت

دستو بر قديمي زنجير جاي به محكمي نوو زنجير كيفيت اين با و نمايند پيدا كمپاني با ساختن براي راهي

ببندند/ ايران ملت پاي

نظر از مليو وجدانيو حسبوظيفه بر و شد, ناپديد نظرم از گهان نا گفتو را مطالب اين نوراني مرد آن

بس/// و باشد پيام رسوPن بر كردم/ عرض را تذكرات آن عين دارم مصدق دكتر حيثيت به كه ع�قهاي

ايشانطوري شخص چندمورد در مجلسو وك�ء از بعضي شدهاند زمامدار مصدق دكتر آقاي كه روزي از

Pحـا تا است/ ساخته گر جلوه سفيد ديكتاتوري حكومت يك صورت به را فعلي حكومت كه كردند عمل

از عـبارت كـه سـرخ ديكـتاتوري يكي بودند داده تشخيص ديكتاتوري نوع دو دنيا در بيطرف مفسرين

رژيمهاي و پليسي حكومت و قزاقها ديكتاتوري يا سياه ديكتاتوري دوم پرولتارياست, طبقه ديكتاتوري

ايران/ مانند مشروطه نيمه

ديكتاتوري بايد را آن كه كردهايم تصادف ديكتاتوري از سوم نوع يك به خودمان مملكت در ما كنون ا

تـصويب اولش شـرط كه است آمده كار سر دولتي ملي, حكومت و مشروطه نام به زيرا گذاشت نام سفيد

افكار ترور غريبي وضع يك با نيز دولت برنامه در بحث هنگام و بوده او طرحهاي چراي بيچون و دربست

ناطق به دادن اجازه و نطق آزادي لزوم از سخن مجلس در بارها كنون تا كه دولت رئيس شخص و كردند

طرفديگر از ندارد/ Pزم صحبتي حرفو ابدا ايشان درمورددولت كه داشتهاند اظهار كردهاند بياناتي مخالف

آقايان فورا دارد نفت شدن ملي اجراي گانه ٩ مواد تصويب طرز يا دولت عمل و طرز از انتقادي كس هر

كمپاني عامل و انگليس نوكر را ناطق مطبوعاتشان و مجلس در و ميكنند بيرون قبا زير از را تكفير چماق

در فقط نظريش كه ميآوردند وجود به بيسابقهاي ترور يك و ميكنند هو را او تهامات ا اين با و ميخوانند

است/ شده مشاهده رضاشاه دوره

او به فورا كرد انتقاد كسي گر ا نزنيد, حرف كنيم تمام را نفت ميخواهيم ما ميگويند بزند حرف كسي تا



١٦١ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

وادار را صدر كشاورز امثال كساني كه ميرسانند جائي به را هوچيگري كار اخ�لگريو تو كه ميكنند حمله

كشاورز امثال مانند كساني چطور كه اينست در من تعب بدهد/ فحش او به فورا زد حرفي كس هر ميكنند

شدن ملي براي پيراهن اندازه اين تا چطور و شدهاند مصدق دكتر كابينه نفع به رژيم و ترور اين طرفدار صدر

ميكنند/ پاره نفت

قرارداد كابينه در ساعد معامل آقا اين كه دارند خاطر به سايرين باشد رفته يادش صدر كشاورز آقاي گر ا

خصوصي جلسه و رزمآرا كابينه در و شد مجلس وكيل هژير وسيله به و است بوده ساعد ـ گلشائيان و گس

و حائريزاده و مصدق دكتر زدن كتك براي كثريت ا كهوك�ي كرد پيشنهاد امروز باختر روزنامه نوشته بنابه

كرد/ اع�م رزمآرا حمله گارد اين در را خود داوطلبي خودش و بدهند تشكيل حمله> گارد > شايگان دكتر

مينويسد: ١٣٢٩ ماه آذر ١٢ مورخ مقاله سر در امروز باختر روزنامه

اظهارات و تملقآميز نطق ضمن صدر كشاورز يعني شدهها تصفيه از يكي پارلمان ديشب جلسه <در

يك اقليت ازحم�ت برايجلوگيري كه كرده پيشنهاد هم مجلس به داشته عرضه تيمسار بهحضور كرانه چا

به حمايت مجلس داخل در تيمسار مقام از لزوم درموقع تا گردد تشكيل ديگران و او خود از مركب حمله گارد

آيد/ عمل

و مقدم صف در گهان نا رزمآرا حمله گارد رئيس نفتو الحاقي قرارداد كابينه معاون كه ميبينم من وقتي

نام بايد چرا كه ميشوم ترديد اين دچار شك بدون ميخراشد سينه طور اين و درميآيد ملي جبهه فدائيان

عقايد و افكار ترور با و ناسزا فحشو و تهام ا حربه با مخالفيندولت كردن هو با مانورها اين با را مصدق دكتر

كنند/ خراب

تصويب و كند صحبت اضافه دقيقه ده تا شد گرفته راي او تقاضاي بنابه بود شده تمام ناطق �چونوقت

گفت:� و داد ادامه ناطق لذت شد

دادم تذكراتي بنده رساندند تصويب به را نفت صنعت شدن اجرا طرز ماده ٩ عجله شتابو آن با كه شبي

همه از كه محقبودهام پيشنهاد آن تقديم در اندازه چه تا كرد خواهد قضاوت آينده كه كردم پيشنهاد چند و

حمله من به قاسمي> <مادر ايرادهاي و زننده نيشهاي با شاهد روزنامه از وقتي كردهاند/ حمله من به طرف

من كه گفت معدل آقاي ميدادم تذكر ع�ء و ملي جبهه همكاري به راجع ع�ء دولت در كه هنگامي و كرد

اعتراف تريبون همين پشت در مصدق آقايدكتر روز چند از بعد و كنم انتقاد ملي جبهه از كردهام جرات چطور

ملي جبهه بهدستور دادگستري اقداماتشدر تمام و بوده وزير ع�ء كابينه مليدر جبهه اميرع�ئيعضو كرد,

است/ بوده

تأثير ترديد بدون آنها تذكر كه كنم عرض ميخواستم را مطالبي بنده مصدق دكتر آقاي دولت برنامه در

را دولت اين اعضاي از خيلي ماسك كه بود شامل را حقايقي و داشت دولت اعضاء از بعضي تغيير در قطعي

تذكرات آن ميخواستم كه بود او حيثيت حفظ به ع�قه جهت از و نبودم مصدق دكتر مخالف من ميكرد پاره

در قـزاق و نـيمبند اشخاص با فرماسيونها دسته ائت�ف مصدق دكتر كابينه در كه كنم عرض و بدهم را



ملي دولت سياهه ١٦٢

و كردهاند جلوگيري تذكرات ادامه از برقآسا كتيك تا يك با آقايان ولي دارد معنائي چه ملي جبهه اعضاي

نشده حل كار تا است پيش در نفت موضوع آقا گفتند زديم حرفي وقت هر ما و ندادند را تذكرات اين اجازه

زد/ حرفي هيچ نبايد است

نامي هيچ ديكتاتوري جز دنيا حكومتهاي انواع ميان در و ميگويند ديكتاتوري را حكومت طرز اين

و ميكنند حكومت هم كه است ايشان رفقاي و دكتر آقاي حكومت سفيد ديكتاتوري از بنده مقصود ندارد,

ميفرمايند/ تصور شرعي كار را كردن هو هم و ميكنند تكفير هم و ميزنند تهمت هم

زمام كه نميكند كفايت ايران مردم براي مصدق دكتر نيت حسن نميروم حكومت نوع اين بار زير بنده

گر ا ميگويم بنده نيايد/ كسيبيرون از نفسي بگذارندو شده شناخته نفر چند اختيار به دربست را مملكت امور

yانشاا گر ا كند پاره را نفت شركت اقتصادي اسارت رشتههاي نميشد ايرانموفق مجلس نبود نطق آزادي

نگردد/ تعويض

در كنند تمام است ايران ملت نظر كهمورد آنطوري را نفت خداوندموضوع ياري به مصدق آقايدكتر گر ا

كه ديكتاتوريبود و افكار ترور همين سايه ميگويمدر بنده يافتهاند/ گفتارموفقيت بيانو آزادي همين سايه

ملي قانون بايد هم Pحا ميگويم بنده كرد/ امضاء را ١٩٣٣ قرارداد زير پيش سال بيست وجيهالمله تقيزاده

ديكتاتور اسم از اينكه براي نه ميكنيم مبارزه ديكتاتوري با كه ما شود/ اجرا و اص�ح نفت صنعت شدن

مجسمشود قيافهاي هر در مظهر اينمفهومو و ديكتاتوريوحشتداريم مظاهر ازمفهومو ما ميآيد/ بدمان

كرد/ خواهيم مبارزه او با

سئوال كشور وزير از بنده ندارم جاني امنيت من است گفته مجلس تريبون پشت مملكت رئيسالوزراء

رئيسدولت وقتي اوست, عهده به داخلهكشور در امنيت استقرار حفظو مسئوليتهاي قبولدارد گر ا كه كردم

دارد؟ جواب چه او ميكند عنواني چنين يك

را تذكرات اين و ميشود ناصح من براي صدر كشاورز آنوقت است, مانده باقي پستخود در چرا اساسا و

ميدهد/ جلوه اخ�لگري بر مبني

بـا و نـميروم در بـه مفتها حرف و تهمتها اين ميدان از هيچوجه به كه ميكنم اع�م صريحا من

همحكومت مجلس يكدستهايدر كه گذشت نبايد را بنا اين كرد/ خواهم مبارزه باشد رقم هر از ديكتاتوري

بكوبند/ مردم مغز و سر به را هوچيگري و تكفير چماق هم و باشند كثريت ا هم و فكر ترور هم و كنند

هـر روز هـر كه ميرسد نظر به طور اين است شده تهيه مجلس در پيش هفته سه دو كه زمينهاي با

و تكفير حربه دادن نشان و پانيك ايجاد وسيله به كت سا و مرده محيط يك بگذرانند بخواهند را Pيحهاي

بنده بفرستند/ او سر به چاقوكش و بخوانند مهدورالدم را او زد حرفي كس هر ميآورندو بهوجود تهمت چماق

اصـول كـه نـيست مهم قدر آن دارد كه اهميتي تمام با نفت موضوع نميروم حكومت چنين اين بار زير

كند/ خفه را مشروطيت

كرد/ ترك را تريبون زاده آشتياني آقاي تذكر با شد/ تمام شما وقت آشتيانيزاده آقاي مجلس: رئيس



١٦٣ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

بود خواهد كل دادستان با زندانيان وضع نظارتدر
صرف آنها دسترنج و شده كار مدتمحكوميتمشغول در محكوم, پيشهوران

گرديد خواهد آنها عائله نگاهداري
مجازاتميگردند تعليق مشمول نيز سياسي مجرمين

شد نخواهد اخذ غرامت محكوم رانندگان از
زير شرح به طرحي كار فوريت براي كل دادستان شاهباغ آقاي پيشنهاد طبق زندانيان حال رفاه <براي

برسد/ ملي شوراي مجلس تصويب به فوريت سه با تا گرديد تنظيم

بـا آنـان آميزش و خلطه بالنتيجه و يكديگر از مجرمين انواع تفكيك عدم و زندانيان كم ترا به <نظر

زير مواد جا, كمي با بهداشتي اصول رعايت امكان عدم و بود خواهد اخ�ق فساد موجب خود كه يكديگر

ميشود/ فوريت سه قيد به آن تصويب تقاضاي و پيشنهاد

كه آن شرط به است شده اجراء آن از قسمتي يا و نشده اجراء حكم اينكه اعم جنحه به محكومين كليه ـ ١

در مجازات از مانده باقي ثاني درصورت و تمام اولي درصورت باشند نداشته جرم آن نظير محكوميت سابقه

Pا و شده ملغي مجازات آن مدت جنحه يا جنايت به مجدد ارتكاب عدم با كه ميگردد تعليق سال ٥ مدت

گردد/ اجرا شده تعليق مجازات ابتدا

اجراء تاريخ اين در محكوميت مدت ثلث دو كه صورتي در عمد قتل جز به جنايت به محكومين كليه ـ ٢

يا جنحه به مجدد ارتكاب عدم صورت در كه ميگردد تعليق مانده باقي به نسبت باشد باقي ماه ٦ يا و شده

گردد/ اجراء شده تعليق مجازات آن جنايت

نميباشد/ نرسيدهاند سال ١٨ به آنها سن كه اشخاصي شامل حكم اين ـ تبصره

منتها قسط سه در يا و بهدولتدفعتا را مال اصل چنانچه اخت�س و ارتشاء ارتكاب جرم به محكومين ـ ٣

كرد/ خواهند استفاده يك ماده مقررات از بپردازند سال يك در

بود خواهد ماده اين مشمول شهرداريها انتفاعيدولتو امانتمأمورين در خيانت ك�هبرداريو ـ تبصره

١٣å٧ بهمن ١٦ اص�حيمصوب ٤٧ ماده و است باقي خود قوت به عمومي مجازات قانون ٤٧ ماده ـ ٤

است/ ملغي

تاريخ اين از سابقه بد و شرور اشخاص مجازات تشديد به راجع ١٣٢٢ مرداد ١٣ مصوبه واحده ماده ـ ٥

بود/ خواهد ١ ماده مقررات مشمول است شده صادر كميسيونمربوط از تشديد نتيجه در كه احكامي و ملغي

اين از ١٣٢٨ تيرماه ١٤ مصوب رانندگان مجازات تشديد قانون از ٢ و ١ ماده در مندرجه غرامات ـ ٦

است/ ملغي تاريخ

از اعم شدهاند مملكت رئيس حيات به نسبت بهسوءقصد مرتكب كه كساني جز به سياسي مجرمين ـ ٧

كرد/ خواهند استفاده ١ ماده مقررات از باشد نشده يا شده صادر آنان درباره مجازات حكم اينكه



ملي دولت سياهه ١٦٤

قانوني زندانهاي شهرستانها و مركز سالدر يك تا منتها كل دادستان نظارت با است مكلف دولت ـ ٨

خزانه عايد بايد كه مفقوداPثر غائب و وارث �ب متوفي و مجهولالمالك اموال محل از يكديگر از منفك

با بهداشت اصول و ساده نقشههاي مطابق را زندانهايمزبور جرائم از حاصل ازوجوه همچنين و گردد دولت

نمايد/ تأسيس كارخانهها داشتن

مصرف به آنها دسترنج و باشند كار مشغول محكوميت مدت در بايد عمومي محكومين اصناف تمام ـ ٩

رسيد/ خواهد آنها عائله و خود

نمايندگان ميتواند و بود خواهد كل دادستان عهده به كلي طور به محبوسين وضعيت به نظارت ـ ١å

دارد/> اعزام كشور تمام به و تعيين زندانها بازرسي براي مخصوص

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

برنامه سازمان را پشمبافاصفهان كارخانه
كرد خواهد اداره

آقـايان حضور با كميسيوني امروز صبح دولت هيأت تصويبنامه اجراي در ميدهند/ خبر كار وزارت از

سهامي شركت و ايران نساجي سهامي شركت مديره هيأتهاي و اصفهان نمايندگان برومند و دولتآبادي

قرارداد و گرديد تشكيل كار معاونوزارت دفتر وزارتيدر مشاور كلو مدير معتمدي آقاي اصفهانو پشمباف

امضاي به و تنظيم برنامه سازمان نساجي سهامي شركت به سال پنج مدت براي پشمباف كارخانه گذاري وا

رسيد/ شركت دو مديره هيأتهاي

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

ميافتد كار پشمبافبه كارخانه
بـراي نـخستوزير پارلماني و سياسي معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در كه كميسيونهائي تعقيب در

شرايط بود شده كه قراردادي اينكه به نظر بود گرديده تشكيل برنامه سازمان به پشمباف كارخانه گذاري وا

امضاي به حاضر گر ا كه شد اع�م شركت نمايندگان به نشد تهرانواقع در شركت نمايندگان قبول مورد آن

كار قانون طبق شدهاند بيكار كارگر نفر هزار دو حدود در و نموده تعطيل را كارخانه چون نشوند قرارداد اين

گرفت/ خواهند قرار تعقيب مورد

هيأت آنديروز اثر بر كه نموده تلگرافي نيز اصفهان استاندار سجادي دكتر آقاي به شخصا فاطمي آقاي

سازمان به كارخانه تحويل قرارداد ديروز گرفت صورت كه كراتي مذا از پس و شد تهران وارد شركت مديره

كردند/ امضا است شده نوشته اول صفحه در كه طوري به برنامه

اصفهان به كارخانه تحويل مقدمات آوردن فراهم براي حسابداري مأمور يك و مهندس نفر يك Uقب

كارگران و افتد كار به برنامه سازمان نظر تحت كارخانه فرد, پس تا فردا ظرف در ميرود تصور و شده اعزام

شوند/ كار مشغول



١٦٥ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

تلگرافخانه] در [تحصن
اصفهان تلگرافكارگران

و بـرومند و صدر كشاورز و متيندفتري دكتر آقايان از دهم استان كارگران كنگره تحاديه ا دعوت بنابه

و اطـ�عات روزنـامه از نـمايندگي بـه احـتشامي آقاي و مجلسين نمايندگان خوئي امامي و دولتآبادي

هم به تلگرافخانهحضور در ديروز بعدازظهر پنج ساعت آقايانمزبور دارائي, و كار نمايندگانوزارتخانههاي

نمودند: مخابره مضمون اين به تلگرافي اصفهان كارگران و رسانيدند

بـا روز هـر كـارگران و است متشنج فوقالعاده كارخانه سه دو تعطيل اثر در اصفهان كارگري <محوطه

برد كار به كار قانون اجراي راه در را مساعيخود اينكه جاي به كار وزارت متأسفانه و هستند مشك�تيروبرو

را هيأتي آقاينخستوزير كهميشنويم اينك و دهد توسعه را اخت�فات دامنه ميكوشد آنوزارتخانه معاون

و كار عالي شوراي امور به رسيدگي فاطميمأمور دكتر و اميرع�ئي و سنجابي دكتر و وارسته آقايان از مركب

شود: توجه زير تقاضاهاي به است Pزم است نموده تعاون صندوق

اخ�لگر/ و مغرض عناصر از كار وزارت تصفيه V١

بيكار كارگران گماردن كار به و شده تعطيل كارخانجات انداختن كار به V٢

كار/ عالي شوراي تقويت V٣

كارفرمايان/ خودسري از جلوگيري و كار قانون كامل اجراي V٤

ملي/ شوراي مجلس و سنا نمايندگان از تن چند از مركب هيأت يك عزيمت V٥

تعاون/ صندوق نظارت و كنترل V٦

خواهيم باقي تحصن در نشود انجام تقاضاها اين تا و اصفهان استاندار به بيشتري اختيارات دادن V٧

ماند/

كـه داد پـاسخ مـزبور كارگران به تلگرافي طي در كار وزارت نماينده بزرگنيا آقاي كارگران: به پاسخ

روز چند كه كارگرانخواستهاند از كار آقايوزير كرد اضافه برساندو كار آقايوزير اط�ع به را آنان تقاضاهاي

از كارگران كه است شده مقتضي Uفع و بزنند مفيد و اساسي اقدامات كار به دست تا بدهند مهلت ايشان به

دهند/ ادامه خود كار به و شده خارج تحصن

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

آذربايجان كارخانههاي وضع به رسيدگي
وضـع بـه رسـيدگي بـراي آذربـايجان نمايندگان حضور با ملي اقتصاد وزير دفتر در كميسيوني ديروز

ملي بانك نمايندگان حضور با نخستوزيري دفتر در تيه آ جلسه شد, قرار بر و تشكيل تبريز كارخانههاي

مـربوطه كارخـانههاي به مساعدت امكان به راجع و تشكيل آذربايجان وك�ي و برنامه سازمان و ايران

شود/ تخاذ ا مقتضي تصميم



ملي دولت سياهه ١٦٦

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

خوزستان در حكومتنظامي تمديد
مـنطقه در مـحل هـفت نـظامي حكومت قانون مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مرداد پنجم صبح تا ماه دو مدت براي كثر حدا را ١٣٣å ماه فروردين ٢٥ يكشنبه جلسه در مصوبه خوزستان

نمايد/ تمديد ١٣٣å ماه

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

براينفت سوئيسي كارشناسان استخدام
استخدام موضوع و شد تشكيل ملي شوراي مجلس برنامه كميسيون ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

آنموافقت با و مطرح رازي بنگاه براي متخصص نفر دو ايرانو نفت شركت براي سوئيس تباع ا از نفر هشت

شد/

٧٥٢٢ شماره ,١٣٣å.٢.٢٩ يكشنبه

شد تعطيل نوانخانه
شدند/ خارج بينوايان كليه و شده تعطيل جمعه روز از بندرعباس نوانخانه بودجه پرداخت عدم اثر بر

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

ايران نفت مسئله كه است خواستار امريكا
كند پيدا فيصله دوستانه بهطرق

شد: واصل امروز وقت آخر در زير خبر

انگليس و ايران كشور هردو با امريكا متحده كشورهاي كه است كرده كيد تأ امريكا وزارتخانه ـ واشنگتن

فيصله دوستانه طور به نفت كشورموضوع بيندو كه است مايل اشتياق كمال با و دارد محكم و دوستياستوار

نـفت موضوع به نسبت امريكا رويه درباره هفته پايان در امريكا خارجه وزارت كه اع�ميه طي كند/ پيدا

است/ خطير آزاد دنياي تمام براي بلكه طرفين براي تنها نه اينموضوع كه ساخت نشان خاطر داد انتشار

كرات مذا طريق از دوستانه طور به را موضوع حل لزوم كشور دو هر به ما گفت همچنين خارجه وزارت

كنند/ احتراز جانبه يك اقدام تهديد و تخويف از كه شدهايم خواستار و كرده كيد تأ

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

نفتخوزستان:] [كارگران
بدهيد را روزهاياعتصاب مزد

مزد و آنهامحسوبشود حقه مرخصي بابت از آنان روزه چند اعتصاب كه دارند تقاضا سفيد نفت كارگران

احمدي سروان و نظامي فرماندار رياحي علي سرهنگ آقايان از ضمن در و گردد پرداخت روز چند آن كار

نمودهاند/ تشكر اظهار كردهاند كوشش آنان حقوق وصول در كه فرمانداري افسر



١٦٧ پنجم و بيست سال ارديبهشتسي, اط"عات,

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

كشور دستوراتشهربانيكل
عمومي حفظانتظامات براي

نقاط شهربانيهاي تمام به و مركزي ادارات به مؤكدي دستور كشور كل شهرباني طرف از روزه ايندو در

منظور به اساسياصو{ قانون صريح مطابق كه مقرراتي اشخاص كامل احترام رعايت با كه شده صادر تابعه

اصل استناد به ايندستور نمايند/ اجراء و داده قرار نصبالعين دقت كمال با شده افرادوضع آزادي حدود حفظ

ميدارد: مقرر چنين كه شده صادر اساسي قانون متمم

ولي است آزاد مـملكت در نـباشند نـظم مخل و دنيوي و ديني فتنه مولد كه اجتماعاتي و <انجمنها

متابعت بايد ميكند مقرر اينخصوص در قانون كه را ترتيباتي و باشند داشته نبايد اسلحه خود با مجتمعين

به دستور اين ضمن باشند/> نظميه قوانين تابع بايد هم عمومي ميدانهاي و شوارع در اجتماعات نمايند/

است: شده اشاره زير شرح به هم عمومي مجازات قانون ١٦å ماده

وظيفه انجام حين بهمأموريندولتدر نسبت تجري بهطور عملي اقدام به كه مقاومتي و حمله گونه <هر

است: ذيل قرار از آن مجازات و ميشود تمردمحسوب آيد عمل به

سال/ شش الي ماه دو از مجرد حبس به كند اسلحه به دست اقدام حين در متمرد گاه هر ـ ١

سال/ دو تا ماه چهار از تأديبي حبس به نكند اسلحه به دست ولي بوده مسلح متمرد گاه هر ـ ٢

شد/> خواهد محكوم سال يك تا ماه سه از تأديبي حبس به باشد غيرمسلح متمرد گاه هر ـ ٣

است: شده اشاره زير شرح به عمومي مجازات ١٦٢ ماده دولتي مأمورين به نسبت حرمت هتك در نيز و

از تأديبي حبس به كند اهانت محاسبات اعضايديوان يا دولت مستخدمين از يكي به نسبت كس <هر

اصول مطابق اينكه به نظر كه است شده تصريح ايندستور پايان در شد> خواهد محكوم سال يك تا روز ٨

وظيفه انتظامي مأمورين بنابراين نسازد, وارد خلل ديگران آزادي بر كه حدوديست تا اشخاص آزادي كلي

كمال عمومي امنيت و نظم حفظ در همواره اشخاص آزادي به كامل احترام و مقررات كامل رعايت با دارند

معابر ساير و ميدانها در عنوان هر به كه دستجاتي انتظامي مقررات طبق چون و برند كار به را مجاهدت

و معابر انسداد باعث آنان حركت يا و تجمع اينكه نظر از ميگردند تشكيل متحرك يا ثابت وضع به عمومي

مـوافـقت جـلب بـا و داشت مطلع را شهرباني خود مسير و مقصد از Uقب بايد نگردد عمومي نظم اخت�ل

نمايند/ دستجات تشكيل به اقدام شهرباني

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

شد فرستاده كشور ديوان به سياسي متهمين پرونده
تهران دادسراي ١٣٢٧ بهمن پانزده از بعد بهحوادث سياسي�توده�مربوط متهمين پرونده به نسبت چون

ارسال كشور ديوان به رسيدگي براي پرونده امروز بودند نموده صادر ص�حيت عدم قرار ارتش دادرسي و

گرديد/



ملي دولت سياهه ١٦٨

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

زنداني كارگران وضع به برايرسيدگي دستورنخستوزير
است: شده اب�غ دادگستري وزارت به نخستوزير آقاي طرف از شرح اين

تا و شدهاند بازداشت خوزستان اعتصابات پيشآمد اثر بر كه كارگراني وضع به رسيدگيفوري منظور <به

وزارتخانه آن قضات بهترين از هيأتي فرمائيد دستور خواهشمندم نگرديده معين آنها قطعي تكليف كنون

معلوم كه را كساني و نمايند رسيدگي و مطالعه دقيقا را پروندههايموجود عزيمتو محل به كه نمايند مأمور

شود/ داده آنها استخ�ص دستور تا دهند گزارش فورا نشدهاند مرتكب جرمي شود

تهران از بايد تصويبنامه اين صدور تاريخ از ساعت ٤٨ مدت در هيأت اين كه ميگردد متذكر خاتمه در

نمايند/> عزيمت خوزستان به

٧٥٢٣ شماره ,١٣٣å.٢.٣å دوشنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
در امريكا تهديدآميز اع�ميه و انگليس تهديداتدولت و شكنانه استق�ل مداخ�ت از تنفر اظهار براي

ايماني برادران عموم به است ملل منشور تعهدات خ�ف بر و ايران ملت كميت حا حق مخالف كه نفت باب

در است فرجه yعجلا عصر ولي حضرت سعادت يا وPدت روز كه سهشنبه بعدازظهر چهار ميشود اع�م

كاشاني سيدابوالقاسم نمود/ خواهند مليه وظيفه اداي بهارستان ميدان



٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

بعدازظهر ميتينگديروز
فـوقالعـاده جمعيت كه ميتينگ اين در شد/ داده بهارستان ميدان در مهمي ميتينگ بعدازظهر, ديروز

امور در دارند قصد بيگانگان كه مداخ�تي به نسبت انزجار اظهار و تنفر ابراز براي و داشت شركت كثيري

و سـنا مـجلس نمايندگان از بعضي و اصناف روحانيون, مختلف, طبقات بود, آمده وجود به بنمايند ايران

گرديد/// آغاز كاشاني yآيةا پيام با برنامه بودند/ رسانده هم به حضور ملي شوراي

و انگلستان يادداشت خصوص در بازرگان جوانان كميته طرف از نمايندگي به حاجيان علي آقاي سپس

ارسال در نامبرده دولت دو عمل به نسبت بازرگانان طرف از و كرد صحبت نفت درباره امريكا دولت تذكاريه

و رفت بلندگو پشت ايران حزب اعضاي نام به بياني عليقلي مهندس آن از پس نمود/ تنفر ابراز يادداشت

آن سعيميشود كه اين استو گرديده كميتايرانوضع حا حق رعايت با نفت صنعت شدن ملي گفتقانون

است/ تبليغ و خ�فواقع كنند تلقي مصادره را

نـفت شدت ملي گفت: خود نطق در ملي جبهه دبير و ملي شوراي مجلس نماينده مكي حسين آقاي

در كه نمايد گزير نا را ايران ملت توانست نخواهد قدرتي هيچ و است بوده ايران ملت ع�قمندي محصول

درميآمد/ گورستان بهصورت ايران امروز بود نشده ملي نفت گر ا مسلما و دهد تغيير خود تصميم

دولت گفت: ايران ملت زحمتكشان حزب طرف از ملي شوراي مجلس نماينده كرماني بقائي مظفر آقاي

سياستمداران كه حالي در است ساخته سياستمدارانخود متوجه را ايران ملت خشم خود اخير بيانيه با امريكا

داد/ قرار انگليسيها با سياسي وجهالمصالحه نميتوان را ايران مجلسين تصميمات كه بدانند بايد امريكا

طي و شده ظاهر بالكن در اس�م مجاهدين جمعيت رهبر قناتآبادي سيدشمسالدين آقاي آن از پس

عاليقدرش پيشواي كنون ا و ميكند زندگي زمان امام لواي در كه ملتي ايران, قهرمان ملت گفت: خود نطق

مملكت اين گرفتهام كف در سر ايران حفظ براي من كه است كرده اع�م دنيا به كاشاني yآيتا حضرت

در اثري كوچكترين كدام هيچ امريكا بيانيه نه و انگليس دولت يادداشت نه ديگر و است ناپذير شكست

ندارد/ ايران قهرمان ملت افكار

زحمتكشان, حزب مجاهد, مسلمانان مجمع طرف از كه را قطعنامهاي متن شروين دكتر آقاي خاتمه در

زير شرح به بود گرديده تنظيم ميتينگ در حاضر دستهها ساير ايرانو حزب ملي, بازرگانجبهه جوانان كميته

گرفت/ قرار حضار تصويب مورد كه خواند



ملي دولت سياهه ١٧٠

زحمتكشان شركت با مجاهد مسلمانان مجمع رهبري به كه ميتينگي در ـ ميتينگ قطعنامه متن اينك

ماه ارديبهشت ٣١ سهشنبه روز بعدازظهر ٤ ساعت در بازار اصناف جوانانو كميته مبارز جمعيت ايران, ملت

تهران اهالي قاطبه حضور با بهارستان ميدان در است �ع� عصر ولي اعليحضرت مسعود مي�د با مصادف كه

اع�م دنيا به و گرديد واقع طبقات و دستجات عموم تصويب مورد قطعنامه عنوان به زير مواد شد تشكيل

ميشود:

اع�م دنيا به شرط و ب�قيد نفتجنوب سابق شركت از خلعيد درموضوع ايران ملت خللناپذير اراده V١

ميگردد/

ملت نظر از نفت سابق شركت موضوع در ايران دولت به انگلستان دولت اخير يادداشت و تذكاريه V٢

دنيا به آن بودن مردود و گرديده تلقي ايران داخلي امور در مداخله و آزاد ملل كميت حا حق خ�ف بر ايران

ميشود/ اع�م

است داشته حق ايران مجلس است ملتها كميت حا حق تضمينكننده كه متفق ملل منشور طبق V٣

است تجارتي شركت يك كه نفت سابق كمپاني نمايدو تصويب را آن اجراي نفتو صنعت كردند ملي قانون

گردد/ تسليم ايران ملت اراده مقابل در ب�درنگ بايد

و وحشـيانه تـجاوز نـوع يك ايـران مـلت نـظر در انگـلستان طـرف از چـترباز نـيرو اعـزام زمزمه V٤

است/ نموده عمومي تنفر ايجاد و گرديده تلقي استق�لشكنانه

از را خود شديد تنفر ايران بيدار مردم و شده تلقي ايران داخلي امور علنيدر مداخله امريكا بيانيهدولت V٥

ميدارند/ اع�م دنيا به فوق بيانيه

قيمت به و نموده دفاع قوا تمام با و متحدا كميتخود حا حق و استق�ل از ايران قهرمان و بيدار مردم V٦

نمود/ خواهند جلوگيري تجاوزي گونه هر از دستهجمعي جانبازي

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

كارگران به پرداختدستمزد
كارگراني نفر ٨åå حدود در و بودند شده گماشته كار به راهآهن اداره در كه كارگري نفر ١٢åå مجموع از

عـده ايـن از بـودند/ گرديده معرفي كار وزارت به ديگر ص�حيتدار ادارات و كار وزارت وسيله به كه بودند

جنجالو سبب نتيجه در و افتاده تعويق به اعتبار نبودن واسطه به بقيه و شده پرداخت Uقب نفر ٣åå دستمزد

كمك و غيرمترقبه حوادث از جلوگيري نظر از مزبور اداره بود شده تهران راه كل ادارة برابر در اجتماع و ازدحام

پرداخت/ آنها به عليالحساب نان پول عنوان به مبالغي خود اعتبارات ديگر اق�م محل از كارگران به

شد گرفته تصميم و گرديد مطرح دولت هيأت در راه وزير بوشهري اميرهمايون آقاي وسيله به موضوع

برنامه سازمان شد/ گذاشته اجرا مورد به تصميم اين بگذارد/ راه وزارت اختيار در برنامه سازمان را Pزم مبلغ

دستمزد پرداخت راهآهن ايستگاه محوطه در امروز صبح و گذاشت راه وزارت اختيار در ريال هزار ٦åå مبلغ

گرديد/ آغاز شهرباني و مربوطه وزارتخانههاي نمايندگان حضور با كارگران



١٧١ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

خارجي جرايد خبرنگاران به نخستوزير پيام
حـضور با كه مطبوعاتي جلسه در مكي آقاي وسيله به پريروز بعدازظهر پنج ساعت نخستوزير پيام

مـيان فـارسي زبـان بـه متن و شد قرائت يافت تشكيل شهرداري سالن در خارجي و داخلي خبرنگاران

گرديد/// توزيع خارجي خبرنگاران ميان انگليسي و فرانسه زبان به آن ترجمه و داخلي خبرنگاران

مشكل [و كسالت و گرفتاري واسطه به معظمله داشتند را ايشان با مصاحبه تقاضاي خارجي خبرنگاران

كه نمودهاند كتبي سئواPتي خارجي خبرنگاران از عدهاي اخير هفته در اينكه تا خواستهاند معذرت زبان]

خارجي, جرايد خبرنگاران <آقايان نخستوزير: پيام متن اينك دارند/// مرقوم را آن نخستوزيرجواب آقاي

كار ناله و آه از غير آنها بدبختي رفع براي بودم اقليت صفت در مجلس در و مردم نماينده كه قبل روز چند تا

دستهايم بكنم, را بدبختيها رفع چارهجوئيو بايدخود و شدم راسدولتواقع در كه بعد ولي نداشتم ديگري

كـه دارم عـار مـن كـنم/ حـركت نتوانـم قدم يك حتي كه ببندند طوري ميخواهند نيز را پاهايم و بسته

در كنند/ زندگي تاريخ ماقبل مردمان مثل پايتخت خود در آن نفوس از قسمتي كه باشم مملكتي نخستوزير

بنويسيد را همگيسئواPتخود شما شد قرار كسالت بهواسطه كردم خودداري شما م�قات از كه روز چند اين

كـه بگويم بتوانم و بردارم چند قدمي كه نبود اين جز مقصودي دهم, جواب آنها تمام به مرتبه يك من و

مشك�تي ما خيرخواه دولدوستو متأسفانه ولي است/ شده تهيه مملكت اين در اص�حات گونه هر مقدمه

اوضاع برويد شخصا شما ميكنم تمنا كنون ا است/ نشده فراهم هنوز انتظار مورد مقدمه آن كه كردهاند ايجاد

ما اسفاشتمال, احوال مشاهده از پس و ببينيد كردهام اشاره بدان كه را پايتخت نفوس از قسمت آن دلخراش

بدهم/> شما بهسئواPت است خيرخواه و آزاد نخستوزير يك شايسته كه چنان جوابي در وقت آن

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

رفت خود خانه مجلسبه از پريشبنخستوزير
به رسيدگي و دولت هيأت جلسه خاتمه از پس �پريشب� سهشنبه شب نخستوزير مصدق دكتر آقاي

در را ديروز رفتند/ منزلخود به و گفته ترك را بهارستان عمارت بعدازظهر نيم و ده ساعت حدود در ديگر امور

رسيدگي مشغول خود تاقمخصوص ا در و گشته باز مجلس به زود صبح امروز و بودند استراحت خانهمشغول

شدند/ كار به

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

كارگران تقاضاهاي تسليم
كـ�لي اميرتيمور آقاي ايران كارگران مستقل سنديكاهاي شوراهاي نمايندگان امروز صبح ده ساعت

مـديره هـيأت و عـالي شوراي در نمايندگان انتخابات طرز به رسيدگي به نسبت و كرده م�قات كار وزير

دادند/ رسيدگي وعده كار وزير آقاي كردند/ تسليم را خود تقاضاهاي كارگران بيمه و تعاون صندوق



ملي دولت سياهه ١٧٢

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

تظاهرات
انتخابات جديد |يحه درباره

تهران كارگاههاي كارگران از زيادي عده راهآهن تكنيسينهاي كانون دعوت به ديروز صبح ٩ ساعت

اجتماع بهارستان جلوي در است داده ملي مجلسشوراي به دولت اخير كه انتخابات Pيحه به اعتراض براي

ميگفتند: خود بيانات ضمن ناطقين بودند/ كرده برپا ميتينگ و كرده

مـحسوب مـلت حقوق به تجاوز بيسوادي, نام به شدن انتخاب و راي دادن از كارگران كردن <محروم

پذيرفت/ خاتمه ترتيب و نظم با ميتينگ قطعنامه قرائت از پس صبح يازده ساعت ميشود/>

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

شاهپور بندر در شاهبختي سپهبد
و شده وارد شاهپور بندر به آبادان از خوزستان نيروي فرمانده و استاندار شاهبختي سپهبد آقاي پريروز

كردند/ مراجعت اهواز به بعدازظهر ٥ ساعت بخشداري, در ناهار صرف و اسكله بازديد از پس

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

ارتش ستاد سوم رئيسركن و دوم معاون
تيمسار و ارتش ستاد دوم معاون سمت به ارتش ستاد سوم ركن رئيس اميني محمود سرتيپ تيمسار

حجازي سرلشكر تيمسار شدند سوممنصوب ركن رياست به ايشان جاي به يكم ركن رئيس كياني سرتيپ

معاونت براي بود خواهند عهدهدار را افسري دانشكده فرماندهي پست كمافيالسابق ارتش ستاد اول معاون

است/ نشده گرفته نظر در كسي هنوز دوم ركن رياست و ستاد اول

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

امريكائي فيلم فستيوال
تهران در

خـيابان در امريكا سفارت اط�عات اداره در امريكائي فيلم فستيوال برنامه ديروز بعدازظهر ٧ ساعت

ايـن در شـد/ شـروع امريكا در فيلم تاريخچه نمايش با مدعوين و ع�قمندان از عدهاي حضور با نادري

نشان اجتماعي و فني تاريخي, علمي, مختلف انواع از فيلم ده انجاميد خواهد طول به شب ده كه فستيوال

ميشود/ داده

٧٥٢٤ شماره ,١٣٣å.٣.١ چهارشنبه

ورود
رشته در تحصيل به سوئيس و فرانسه كشورهاي در سال چهار مدت كه صيرفي ابوالحسن دكتر آقاي

شدند/ تهران وارد ظهر امروز داشتند اشتغال حقوق



١٧٣ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

سنگلجنصبگرديد پارك در مجاني راديوي نخستين
ايران] ملت به امريكائي زنان [كمك

بود گرديده اهداء امريكائي بانوان طرف از كه گيرنده راديو دستگاه يك <سنگلج> تهران پارك در ديروز

خانمهاي و ايران مقيم خارجي نمايندگان بانوان, از زيادي عده كه راديو اين نصب مراسم در شد/ نصب

سـرود آنكـه از پس داشـتند, حـضور محترمين و رجال از تن چند و زنان بينالمللي سازمان عضو ايراني

گفت: تهران شهردار مهران آقاي شد نواخته شاهنشاهي

مبذول شهر پارك تزئينات و زيبائي وسائل پيشرفت در را جديت كمال شهر پارك در بانوان كميته <چون

و مـيكند سـپاسگزاري كـميته اعـضاء محترم خانمهاي نيكوكارانه اقدامات از تهران شهرداري ميدارند

شهر پارك در آن دستگاه اولين و نمودهاند اهداء راديو تعدادي كه خانمهائي جوانمردي و فتوت از همچنين

مينمايد/> تشكر قلبا ميشود افتتاح امروز

و تهران شهردار مهران آقاي مساعدت از و گرفته قرار بلندگو پشت امريكا كبير سفير خانم آن از پس

امريكا كبير سفير خانم اظهارات كرد تقدير ميكند ايراني زنان بينالمللي سازمان با شهرداري كه همكاري

ميشد/ ترجمه فارسي به سابق خارجه وزير رئيس محسن آقاي خانم وسيله به

امريكا سفير خانم و گرديد تشكيل تهران در طرف اين به قبل چندي از كه ايران زنان بينالمللي سازمان

ايـرانـي خيرخـواه و كرده تحصيل بانوان از عدهاي و ايران مقيم خارجي سياسي نمايندگان بانوان ساير و

عـمومي تـحاديه ا موافـق نظر است توانسته نموده ابراز كه فعاليتي نتيجه در كردهاند قبول را آن عضويت

جلب ايران مستمندان به مساعدت براي است, عضو ميليون ٢٦ داراي كه را امريكائي بانوان باشگاههاي

بگذارد/ ايران ملت اختيار در مجانا راديو هزار يك است داده وعده مزبور سازمان و نمايد

اولين يافت, انتشار تهران راديو وسيله به آن جريان و شد برگزار تهران پارك در ديروز كه مراسمي در

گرديد/ نصب سنگلج پارك در ايران ملت به اهدائي راديوي هزار يك از راديو,

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

اعتصابخوزستان به رسيدگي هيأتقضاتمأمور
شدند تعيين

شدهاندو بازداشت خوزستان اخير اعتصابات پيشآمد اثر بر كه كارگراني بهوضع رسيدگيفوري بهمنظور

كه شد اب�غ دادگستري بهوزير نخستوزير آقاي طرف از شرحي نگرديده تعيين آنان قطعي تكليف كنون تا

شوند/ اعزام خوزستان به و تعيين قضات از هيأتي

سلطان استان, دادگاه شعبه رئيس خسروي امير كشور, ديوان داديار سپاسي آقايان شرح, اين تعقيب در

تعليمات كسب از پس نامبردگان شدند/ انتخاب دادگستري آقايوزير طرف از قضائي بازرس فتحي حسين

كرد/ خواهند عزيمت مأموريت محل طرف به آينده يكشنبه يا شنبه روز Pزمه



ملي دولت سياهه ١٧٤

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

شود متوسل قهريه قوه انگليسبه اگر
شد خواهد آغاز بينالمللي جنگسوم

عمل به مصاحبه مختلط منشيكميسيون مكي حسين آقاي با يونايتدپرس خبرنگار امروز ساعتدوازده

است/ آورده

ترديد بدون شوند قهريه قواي به متوسل انگليسها گر ا كه داشت اظهار مصاحبه طي در مكي آقاي

كرد خواهد سنگينوضع گمرك شركت واردات و صادرات براي دولت و شد خواهد آغاز سوم بينالملل جنگ

شود/// اخذ گمرك برايواردات و ارزي تعهدات صادرات براي كه

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

ايران به انگلستان حمله درصورت
كرد خواهند جهاد اع"م كاشاني آيةا�

عمل به مصاحبه كاشاني سيدابوالقاسم حاج آقاي yآيةا با خارجي خبرنگاران از نفر سيزده عصر ديروز

اع�م دهند, قرار حمله مورد را ايران انگليسها گر ا كه كرد تصريح كاشاني yآيةا مصاحبه اين در آوردند/

استقبال نباشد ما ضرر به كمك آن اينكه شرط به بدهد ما به دولتي هر كه كمكي هر از و كرد خواهم جهاد

نخواهند مضايقه ما به كمك از راه اين در اس�مي دول ديگر و افغانستان كستان, پا هندوستان, ميكنيم/

داشت/

بر حكومتهائي انگليس دولت كمك به اخير سال پنجاه در نفت شركت كه داشتند اظهار سپس yآيةا

دفاع مورد هر در منافعش از كه است كرده استخدام را خائنين از عدهاي همچنين و تحميلنموده مملكت اين

شد/ رزمآرا كه شد خواهند دچار سرنوشتي همان به دهند ادامه خود خيانت به خائنين اين گر ا كنند

كسب به موفق امروز كه خارجي خبرنگاران مقابل در كاشان yآيةا مشروح بيانات از خ�صهاي بود اين

شديم/ آن

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

ميروند اصفهان و آذربايجان به هيأت دو
هيأت دو كه دادند دستور كشور و كار و ملي اقتصاد وزارتخانههاي به نخستوزير آقاي امروز ظهر از قبل

امروز بعدازظهر نيم منظور اين اجراي براي نمايند/ عزيمت اصفهان به ديگري و آذربايجان به يكي فورا

پارلماني معاون فاطمي دكتر آقاي حضور با كميسيوني ملي مجلسشوراي علني جلسه يافتن خاتمه از پس

طرف از گرديدو تشكيل هيأت دو منتخبه اعضاي اصفهانو آذربايجانو نمايندگان و نخستوزير سياسي و

امشبو ظرف در تا گرديد يادداشت مطالبمزبور و شد داده توضيح كار مشك�ت مجلس نمايندگان آقايان

نمايند/ عزيمت خود مأموريت محل به هيأت صبح فردا



١٧٥ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢ پنجشنبه

طهماسبي خليل با همدستي به متهمين به نسبت تهران دادستان
داد را آنها آزادي دستور و كرد تعقيبصادر منع قرار

آقاي طرف از بوديم داده اط�ع Uقب كه همانطوري [ رزمآرا [قاتل طهماسبي خليل پرونده مطالعه ديروز

رسـاند, تـهران دادسـتان عـاملي آقاي اط�ع به را خود نظر شربيانلو آقاي امروز و پذيرفت خاتمه داديار

به نسبت دادستان مقام طرف <از گذاشت: اداره خبرنگار اختيار در را زير توضيحات امروز تهران دادستان

قسمتهاي در اخت�ف رفع از پس و شده مجرميت به عقيده اظهار رزمآرا قتل به متهم طهماسبي خليل

حين در دولت مأمور به جرح �ايراد ١٦٥ عموميو مجازات قانون ١٧å ماده طبق طهماسبي خليل عليه ديگر

گرديد/ خواهد تهيه كيفرخواست اسلحه قاچاق مرتكبين مجازات قانون ٤٣ و وظيفه� انجام

به تحريك لحاظ از اول شعبه بازپرس آقاي طرف از كه رفيعي ابوالقاسم و واحدي سيدمجتبي مورد در

دو آن تعقيب منع قرار دادستان طرف از كافي دليل نبودن واسطه به بود شده مجرميت به عقيده اظهار قتل

بـه مـردم تـحريك بـه واحدي سيدعبدالحسين و كرباسچيان yاميرعبدا تهام ا مورد در گرديد/ صادر نفر

منع به عقيده اظهار نميشد عنوان اين مشمول نفر دو آن عمليات اينكه مناسبت به نيز جنايت ارتكاب

قدوسي, رضا كبري, ا حسين سيدهاشم واحدي, سيدعبدالحسين واحدي, سيدمحمد مورد در گرديد/ تعقيب

جمعيت عنوانعضويت به كه رفيعي ابوالقاسم قادري, محمد باباعلي, حسن اسماعيلي, yفضلا احرار, علي

نفوس به تعرض جمعيت منظور كه بود شده وانمود چنين چون گرفتهاند قرار تعقيب تحت اس�م فدائيان

اعضاي داشتن و بودن متشكل فرض بر مزبور جمعيت اينكه بر پرونده مطالعه از پس داديار عقيده و است

به منتسب را آن و كرده استفاده شده واقع خارج در كه قضايائي از خود سياسي مقاصد پيشرفت براي مسلم

بعضي كهنوابصفويدر نظرياتي ميباشدو جمعيت مخالفين ارعاب و اخافه كار اين از مينمايدمنشور خود

انجام براي و داشتند قبول را آن هم جمعيت افراد ساير نيست معلوم كه اوست خود افكار كرد, اظهار موارد از

بـراي اس�م فدائيان افراد كه نيست دليلي خ�صه طور به و نمايند فعاليت صفوي نواب از تبعيت به آنها

تعقيب عقيده اظهار داديار آقاي نيز فوق اشخاص به نسبت و باشند كرده تباني و مواضعه جرائم ارتكاب

آنها به توجه با كه شد خواهد تسليم بازپرس آقاي به داديار شربيانلو آقاي نظريات قانون طبق بر كردهاند,

نمايند/ نظر تجديد آن در يا تأييد را خود قرار

دو و يك استان دادگاه به اخت�ف حل براي پرونده كرد تأييد را خود سابق قرار بازپرس كه صورتي در

طـهماسبي خـليل به نسبت [ !] شد تسليم داديار نظر به و نكرد تأييد گر ا و شد خواهد تسليم �استيناف�

آقاي كه كرد حاصل اط�ع اداره خبرنگار دادستان, آقاي اظهار دنبال به گرديد/> خواهد تهيه كيفرخواست

نظريه با كه صورتي در و نمايند آزاد را پرونده متهمين كه است داده دستور بازپرسي اول شعبه به شربيانلو

ترتيب اين با شود/ تبديل گرديده آنان آزادي به منجر كه موافقت قرار به مأخوذ قرار ندارد موافقت داديار

شد/ خواهند مرخص رفيعي سيدمحمد رفيعي, ابوالقاسم حاج احرار, علي آقايان



ملي دولت سياهه ١٧٦

٧٥٢٦ شماره ,١٣٣å.٣.٤ شنبه

ايران دولت به امريكا پاسخ
روابطقراردادي يكجانبه لغو با امريكا متحد كشورهاي

مخالفاست باشد توقيفداشته ضبطو جنبه كه اقداماتي و
وزير كاظمي آقاي با تهران وقت به ظهر ١٢ ساعت در امروز امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر آقاي

نمود: تسليم ايشان به را زير تذكار و كرد م�قات خارجه وزارت در ايران خارجه امور

به �١٣٣å ارديبهشت سيام با �مطابق مه ماه ٢١ تاريخ در كه ايران خارجه امور وزير آقاي جناب <تذكار

قرار مطالعه مورد دقت به امريكا متحد كشورهاي دولت طرف از گرديد, تسليم تهران در امريكا كبير سفير

�١٣٣å ارديبهشت ٢٧ با �مطابق مه ١٨ تاريخ در دولت اين كه بيانيهاي كه است تأسف مايه است/ گرفته

است/ گرديده تلقي ايران داخلي امور در مداخله عنوان به و شده سوءتعبير ايران دولت طرف از نمود صادر

به قصد حاضر حال در نه و وقت آن در نه كه كند روشن را نكته اين است مايل امريكا متحد كشورهاي

كه تماي�تي با ايران كميت حا حقوق به نسبت است خواسته اينكه نه و نداشته ايران داخلي امور در مداخله

عميق ع�قه حقا ايران در نفت مسئله حل به ايندولت ليكن نمايد/ مخالفت است داشته اظهار ايران دولت

اين و است موجود كبير بريتانياي و ايران بين خطيري اخت�ف است/ مشروعي مبناي را ع�قه اين و دارد

رشـتههاي كند/ تضعيف شديدي نحو به يا سازد واژگون را آزاد دنياي وحدت اساس است ممكن اخت�ف

دو خير براي را خود صادقانه نگراني امريكا و است قوي مملكت دو هر با امريكا متحد كشورهاي دوستي

داده قرار بحث طرفينمورد با را اخت�ف مسائلمورد اهميتموضوع به نظر بنابراين است ثابتنموده كشور

بر امريكا متحد كشورهاي است/ داشته اظهار علنا است دانسته مهم مناقشه اين حل براي كه را اصولي و

به فقط رضايتبخش نحو به ميتوان را اخت�في مورد مسئله چنين يك كه است باقي خود راسخ عقيده

هر به را اعتدال ميانهرويو لزوم امريكا متحد كشورهاي اينكه عين در حلنمود طرفينمربوط كره مذا وسيله

است/ ننموده تخاذ ا شود داده است ممكن كه قراري جزئيات درباره نظري هيچ است كرده كيد تأ طرف دو

قرارداديو روابط يكجانبه لغو با كه است نموده تأييد ديگر بار را خود نظر امريكا متحد كشورهاي ليكن و

است/ مخالف باشد داشته توقيف و ضبط جنبه كه اقداماتي

خاطر رضاي كه يافت حلي راه ميتوان كره مذا وسيله به كه است شده متقاعد امريكا متحد كشورهاي

جريان و كند حفظ نيز را انگلستان مشروع منافع و سازد فراهم خود ثروت منابع كنترل براي را ايران مردم

براي تنها نه حلي راه چنين دولت اين نظر به نمايد/ تأمين دنيا در خود بازارهاي به را ايران نفت ب�انقطاع

است/ اهميت درجه منتهي حائز آزاد دنياي تمام براي بلكه مربوطه مملكت دو خير

تـماميت و استق�ل حفظ به و ايران مردم به را خود عميق ع�قه است مايل امريكا متحد كشورهاي

نمايد/ اظهار ديگر بار امريكاست متحد كشورهاي سياست اساسي اصول از يكي كه ايران ارضي

تهران در امريكا كبراي سفارت



١٧٧ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٦ شماره ,١٣٣å.٣.٤ شنبه

خبرنگارانگفت: به ديروز مطبوعاتي مصاحبه در مصدق دكتر آقاي

ايرانست ملت نفتحق كردن ملي
كند محدود نميتواند را حق قراردادياين هيچ و

نفسبراياجراي آخرين تا است ناچار اقتصاديخود و سياسي اوضاع برايتسلطبر ايران ملت

كند نفتمبارزه صنعت مليشدن قانون

نيز و صنعتنفتكوچكترينوقفهايحاصلشود كهدر نخواهدآورد اقداميبهعمل ايرانابدا دولت

بيرونكند شركت از را فني متخصصين ندارد نظر در

مقدسياريكنند مبارزه اين در ايران ملت به بايد جهان آزاد ملل
از كـه خـبرنگاران به مكي آقاي وسيله به دوشنبه روز كه پيامي ضمن نخستوزير مصدق دكتر آقاي

مردم زندگاني دلخراش اوضاع بازديد براي نخست كه نمود دعوت را آنان داد, بودند كرده سئواPتي ايشان

يك شايسته كه چنان جوابي آنوقت آنها اسفاشتمال احوال مشاهده از پس و بزنند تهران بهجنوب سري

زاغههايجنوب و گودها خارجي خبرنگاران روز آن بدهند/ آنها بهسئواPت است خيرخواه و آزاد نخستوزير

به پاسخ دريافت براي را آنها بود داده كه وعدهاي طبق نخستوزير آقاي هم ديروز و كردند بازديد را شهر

نمود/// مجلسدعوت به بودند كرده ايشان از كه سئواPت

وقتي نمود ايراد بود خارجي خبرنگاران سئواPت به پاسخ متضمن كه را خود بيانات مصدق دكتر آقاي

و تأثر حال رسيد, بود شده كشور مردم زندگي اسفانگيز بهوضع اشاره آن در كه قسمتي به نخستوزير آقاي

از كـه را اشكـي و كرد مكث لحظه چند و گرفت را گلويشان بغض كه طوري به داد دست ايشان به رقتي

سرتيپ آقاي گشت, عارض ايشان بر ضعفي حال چون و كرد ك پا دستمال با بود شده جاري چشمانش

آقـاي بـود ايسـتاده نخستوزير آقاي كه مصاحبه آخر تا و گرفت را ايشان بازوي زير و برخاست شيباني

دكـتر آقاي اظهارات متن اينك بودند/ ايشان مراقب راست سمت در مكي آقاي و چپ سمت در شيباني

ديروز: مطبوعاتي مصاحبه جلسه در مصدق

اوضاع و نفت به راجع سئواPتي اينجانب از مكرر خارجي جرائد مخبرين آقايان طرف از اوقات اين در

اشتغال طرفي از ولي بدهم جزء به جز را آقايان جوابسئواPت داشتم ميل بسيار ميشد/ مملكت عمومي

كه افتادم فكر اين به بينسئواPتبود كه تامي شباهت بهواسطه طرفديگر از مملكتيو كارهاي به مستمر

به جرائد مخبرين آقايان تا ديدم چون ولي رسانم/ عرض به بيانيهاي ضمن در يكجا را آقايان همه جواب

از برد مننخواهند عرايض به پي درست نشوند واقف مردم بينهايت بيچارگي و فقر مخصوصا داخلي اوضاع

سپس كنند مشاهده را اينكشور مردم محنتبار زندگاني رايالعينوضع به بروندو Uقب كردم آقايانخواهش

بر ماري كه هستند نهفتهاي گنج صاحب كرديد مشاهده را آنها از نمونهاي كه مردمي آيد/ عمل به مصاحبه

است/// ساخته محروم آن سرشار ذخائر از استفاده از را آنها و خفته آن سر



ملي دولت سياهه ١٧٨

٧٥٢٧ شماره ,١٣٣å.٣.٥ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
نظامي حكومت |يحه

مسكوت خوزستان نظامي حكومت Pيحه كرد پيشنهاد امامي جمال آقاي ـ امامي جمال آقاي نطق

كهموضوع حياتي امر يك انجام براي ما كه است راست داشت: اظهار چنين خود پيشنهاد اطراف در و بماند

امر اين بتوانند ايشان كه اميدواريم و گذاردهايم مصدق دكتر آقاي اختيار در را اختياراتكشور تمام باشد نفت

پشتيباني ايشان از داريم را اميدواري اين موقعي تا ما و دهند انجام كشور ص�ح به احسن نحو به را حياتي

بكـنيم/ را Pزمه تنقيدات و بدهيم را خود تذكرات ما كه شود آن از مانع نبايد مطلب اين اما نمود خواهيم

پرسيديم فرانسه كمونيستهاي ليدر تورز موريس از روزي مينويسد فرانسه رجال از يك كدام نميدانم

دمكراسي حربه به تتانمتوسل تنقيدا و مخالفتهايخود در چرا نيستيد آزادي دمكراسيو به معتقد كه شما

را امور زمام كه روزي و نيستيم توپيا] [ا تيوپي� پوچ�ا الفاظ اين به معتقد ما كه است صحيح ميشويدجوابداد

تـمام بـه هـم مـا و خوبست تخريب حربه ولي ريخت خواهيم دور را خرافات اين تمام بگيريم دست به

همه شدهايمو تورز موريس همه ايران كشور سراسر در بدبختانه حال ميشويم/ تخريبيمتوسل حربههاي

كشيده خون و ك خا در و ميسوخت بلوا آتش در خوزستان كه موقعي در قبل ماه يك ميكوشيم/ تخريب در

به مكي آقاي و داد مجلس به منطقه آن در را نظامي حكومت برقراري قانون ع�ء آقاي حكومت بود شده

نظامي قانون استناد به را شما مگر كرد سئوال من خود از و ورزيد مخالف قانون آن با ملي جبهه نمايندگي

ميكنم/ موافقت كشور حفظ براي دادم جواب ميكنيد موافقت آن با چرا شما نكردند توقيف

خواهم موافقت كشور سراسر در نظامي حكومت اع�م با باشد Pزم كشور امنيت حفظ براي گر ا هم حال

پي امور اشكاPت به و هستيد كار مصدر خودتان كه شود داده آقايان به تذكرات اين است Pزم ولي كرد

خـود بـراي كـه را آن و نگذارند دولتها چرخ Pي چوب منتقدين كه گرديد متوجه و شويد متنبه ميبريد

ميكنند كمتر توبه خود ما توبهفرمايان همه چرا نميدانم من Uاص نپسنديد هم ديگران براي نميپسنديد

دستور اميرع�ئي به ما كه داشت اظهار تريبون اين پشت در مصدق دكتر آقاي خود نمايندگان�/// �خنده

را كارها آن نيست جايز من دولت در ديگر Pحا ولي نمايد ايجاد تشنج و كند اخ�ل ع�ء دولت در داديم

بـايد بـدهيد فـحش سابق مانند نبايد ميدهيد فحش خود روزنامه در گر ا فاطمي آقاي هم شما بكنند/

گـفتههاي به هستيد زمامدار كه Pحا اينكه مطلب خ�صه باشد/ امروزيتان مقام با مناسب هم فحشتان

نكنيد/// تكرار را سابق دولتهاي خطاهاي همان و نمائيد مراجعه سابق

٧٥٢٧ شماره ,١٣٣å.٣.٥ يكشنبه

كارمندانفرهنگپرداختشد حقوق
١٣٢٩ سال مزاياي ولي شد پرداخت فرهنگ كارمندان ماه فروردين حقوق ارديبهشت ٢٣ روز ـ هفتگل

است/ نشده پرداخت هنوز ميباشند طلبكار عدهاي كه



١٧٩ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٨ شماره ,١٣٣å.٣.٦ دوشنبه

است شده احتياطات|زم فردا براي
ميدان در ميتينگي عصر فردا دارد تصميم ايران در نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت چون

كل دادستان و وزارتكشور نخستوزيريو به جمعيت آن طرف از شرحي طي Uقب و دهد تشكيل بهارستان

طـبق آيد عمل به جلوگيري ديگر دستجات مداخ�ت از كه بود گرديده اشعار قانوني مراجع ساير و كشور

كـه تظاهراتي و ميتينگها ساير مثل كه است شده داده دستور دولت طرف از آمده دست به كه اط�عي

جلوگيري گونه هيچ و آيد عمل به تامينيه طرفقواي از انتظامات حفظ براي احتياطي اقدامات فقط ميشود

نيابد/ انتظاميوقوع خ�ف كه ميآيد عمل به مراقبت Pزمه منتها نميشود ميتينگدهندگان از

صف مخالف دستجات ورود با دارند نظر در مأموريندولت كه بود ساخته نشان خاطر ضمنا جمعيتمزبور

طـرف چهار از بهارستان ميدان در و آورند فراهم را آنان مزاحمت موجبات و بشكنند را ميتينگدهندگان

اسـباب ترتيب اين به و كنند مداخله آن از پس هم تامينيه قواي و شوند جمعيت داخل متفرقه اشخاص

اقـدامـات نـدارد شايعات جز پايهاي كه احتماPت اين به نسبت يافتهايم اط�ع آنچه شوند/ آنها زحمت

است/ شده گذارده آزاد دهنده ميتينگ دستجات حركت و شد خواهد Pزم احتياطي

٧٥٢٨ شماره ,١٣٣å.٣.٦ دوشنبه

برايفروشبستني جديد مقررات
به ميباشد زياد بستني مصرف فصل تقاضاي حسب بر چون ميدهند, اط�ع شهرداري از كه طوري به

در و بخواهند گرد دوره يا ثابت از اعم بستنيفروشان از را مقررات اين است شده داده دستور برزنها كليه

دارند: اعزام دادگاه به را آنها تخلف صورت

دارند/ دريافت كسب پروانه ديگر روز ده تا منتهي بايستي گرد دوره و ثابت بستنيفروشان كليه V١

دريـافت رايگان به تندرستي دفترچه و مراجعه برزن بهداري به بهداشتي معاينه براي ماهه همه V٢

دارند/

شود/ تهيه جوشيده شير از صرفا بايستي بستني V٣

يا و رسانيده فروش به چوبي قاشق با مقوائي ليوانهاي در را بستني بايستي ثابت بستنيفروشان V٤

ظروف در و درآورده غالب از فشاري قاشقهاي با را بستني و نمايند تميز جوش آب با را قاشقها و ظروف

[ !] بفروشند/ آنان به بستني فقط گرد دوره بستنيفروشان و نشود آلوده دست با حتيالمقدور كه بگذارند

عموميخودداري نهر در يا و خيابانها اسفالت روي نمك آب آبو ريختن از بايستي بستنيفروشان V٥

نمايند/

را مزبور نكات شهرداري مأمورين با همكاري نظر از دارد تقاضا شهر محترم اهالي از تهران شهرداري

اط�ع شهرداري كل اداره به و برزنهايمربوطه به را مراتب تخلف مشاهده درصورت و داده قرار توجه مورد

شود/ اقدام تا دهند



ملي دولت سياهه ١٨٠

٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å.٣.٧ سهشنبه

نخستوزير از امريكا م"قاتسفير
بهارستان عمارت در امريكا سفير گريدي دكتر آقاي �١٩٥١ مه ٢٨� ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

انجاميد/ طول به ساعت يك حدود در كرات مذا و نمود م�قات را نخستوزير مصدق دكتر آقاي

٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å.٣.٧ سهشنبه

آبادان در مهم شبكه يك كشف
زيادي اسلحه و اسناد و گرديد كشف توطئه مركز يك آبادان, احمدآباد در كه داد گزارش لندن راديو ديشب

در داشت: اظهار مركزي چنين كشف درباره ما خبرنگار به انتظامي مقامات از يكي امروز است/ آمده دست به

و تـوده منحله حزب شبكههاي كشف صدد در مربوطه مأمورين همواره ايران, نقاط ساير مانند نيز آبادان

فعاليت مركز كشف و شدهاند بازداشت احمدآباد در كافي سندهاي با كه افرادي و ميباشند مخالف عناصر

به كه نيست معلوم و است ارديبهشت نوزدهم روز به مربوط بلكه نداشته روز دو يكي اين به ارتباط از آنها

است/ داده انتشار ديشب را خبر اين لندن راديو سياستي چه اقتضاي

قصد كه كساني مقصود خ�ف بر كه ميدهد نشان افراد اين دستگيري كه كرد اضافه مزبور سخنگوي

است/ اوضاع بر مسلط و مراقب نقاط ساير و استان آن در دولت دهند نشان ضعيف را دولت دارند

٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å.٣.٧ سهشنبه

ايران مليون فعاليتجمعيت و بيانيه
مقدار نيز يافتو انتشار شهر در ايران موقتيمليون كميته امضاي به مهيج عبارات با مفصلي بيانيه امروز

چاپ اوراق آن روي بر ايران جمعيتمليون شمارههاي كه الوان كاغذ با كوچك قطع به تبليغاتي اوراق زيادي

ايران: مليون جمعيت مرام و هدف اساسي نكات گرديد/ منتشر بود شده

عبارت ميشود استنباط يافت انتشار شهر در جمعيت اين طرف از امروز كه تبليغاتي اوراق از كه طوري به

از جلوگيري براي مبارزه و ديني شعائر ترويج و ملي شعائر تحكيم و مشروطه سلطنت به وفاداري از است

توده/ منحله حزب فعاليت تجديد

٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å.٣.٧ سهشنبه

تظاهراتوسخنراني
ايـران وطـنپرستان جـمعيت طرف از �١٩٣٣ قرارداد انعقاد �روز خرداد هفتم شب مناسبت به ديشب

به آن جريان كه ميتينگ اين در آمد/ عمل به آفتاب روزنامه محل استانبول خيابان در شوري پر ميتينگ

در مـهيجي نـطقهاي ذوالقـدر حميسه فاطمي, مجتبي نجمي, ناصر آقايان ميشد پخش بلندگو وسيله

كردند/ ايراد Pهه دادگستري بهديوان انگليس دولت مراجعه از انتقاد نفتو صنعت شدن ملي اجراء خصوص

آمد/ عمل به عميقي احساسات ابراز مردم طرف از و داشت ادامه شب ١å ساعت تا تظاهرات اين



١٨١ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٢٩ شماره ,١٣٣å.٣.٧ سهشنبه

انتخاباتخلخال تعطيل
و توقيف دستور بود, گرديده واصل كشور وزارت به انتخابات درباره زيادي شكايات چون اط�ع, طبق

است/ شده صادر خلخال انتخابات تعطيل

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

كارخانهچيتسازي كارگران آزادي
طبق آنها پرونده به رسيدگي و بودند توقيف ماه يك مدت كه چيتسازي كارخانه كارگران نفر چهارده

دستور اب�غ از پس ديروز بعدازظهر شش ساعت بود شده محول تهران دادسراي به كشور عالي ديوان نظر

شدند/ مرخص زندان از كشور كل شهرباني به آنها آزادي

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

متهمين آزاديهفتنفر
[تودهاي]

نفر هفت گرديد/ صادر تهران دادسراي ١٢بازپرسي شعبه طرف از امروز سياسي متهمين نفر ٧ آزادي قرار

جواد شورشيان, محمد شهابي, كبر ا احدي, امير احمد محمدعليجواهري, رحيمي, غفور از: عبارتند نامبرده

موافقت با كفيل قيد به بودند زنداني و داشته قرار تهران دادسراي تعقيب تحت كه عبدالملكپور امير معيني,

شدند/ آزاد دادستان

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

مبارزه ملي جمعيت تظاهراتديروز
نفت باشركتهاياستعماري

تصادف مناسبت به خود قبلي گهيهاي آ حسب بر نفت استعماري شركتهاي با مبارزه ملي جمعيت

زد/ مزبور قرارداد عليه تظاهرات به دست ١٩٣٣ غيرمنصفانه قرارداد انعقاد سال هفدهمين با ديروز

در و يافتند حضور جمعيتبود اجتماع محل كه فردوسي ميدان جمعيتدر تدريج به بعدازظهر ٣ ساعت از

حـركت بـه فردوسي خيابان سمت به مختلف شعارهاي دادن از پس برنامه طبق بعدازظهر چهار ساعت

درآمدند/

در و يافتند/// استقرار بهارستان ميدان در شاهآباد خيابان و سعدي خيابان و سپه ميدان از عبور از پس

قرائت ماده ٩ شامل قطعنامهاي خاتمه در و شد ايراد نطقهائي آنجا در يافتند/ استقرار بهارستان ميدان

گرديد/

در مناسبت همين به ديروز تظاهرات و ميتينگها اين نظير رسيده شهرستانها از كه اط�عاتي طبق

است/ پذيرفته انجام سوئي تفاق ا گونه هيچ بدون آمل از صرفنظر و يافته وقوع نيز شهرها از بعضي



ملي دولت سياهه ١٨٢

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

تبريز در مشكوك توقيفعناصر
مشـغول شـهر در كـه نفر دو شب آخر ساعات در تبريز در پيش شب سه رسمي مقامات اط�ع طبق

استعمار/ با مبارزه ملي جمعيت سراسري تظاهرات روز /١

قـرار انـتظامي مـقامات سـوءظن مـورد بودهاند, خرداد7١8 هفتم روز براي ميتينگ دعوت اع�ن چسباندن

به ميگردند تشخيص خارجي به منتسب مشكوك عناصر ميشود آنها از كه تحقيقاتي نتيجه در و ميگيرند

تحت و شده توقيف داشتهاند اع�نات الصاق براي كه وسائلي و سريش سطل و اع�نها با جهت همين

ميگيرند/ قرار تعقيب

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

گي"ن مرد روزنامه مدير به
اهانتشد

ناشناسمضروب نفر چند وسيله به گي�ن مرد روزنامه مدير اصفهاني كوچك رحيم آقاي پريروز ـ رشت

عمل اين است شايع كه طوري به هستند/ متواري ديگر نفر سه و دستگير ضاربين از يكي ميگردد, مجروح و

است/ گرفته مالكينصورت از يكي تحريك به

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

پشمباف كارخانه برايترتيبقطعي
قـرارداد و گـرديد مـحول برنامه سازمان به اصفهان پشمباف كارخانه اداره داديم, اط�ع كه طوري به

شد/ تنظيم نيز مربوطه

مهندس آقاي حضور با كار قطعي ترتيب براي كميسيوني بعدازظهر ساعت يك مزبور جريان دنبال در

نساجي شركت مديره هيأت و ارتش سررشتهداري رئيس و دارائي وزارت نماينده و كار معاونوزارت نفيسي

را كار تا شد خواهد تشكيل نخستوزير سياسي و پارلماني معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در برنامه سازمان

رساند/ نهائي مرحله به

٧٥٣å شماره ,١٣٣å.٣.٨ چهارشنبه

سدان ـ وارسته م"قات
امروز نفت سابق شركت نماينده سدان> ريچارد <نرمان با دارائي وزير وارسته آقاي كره مذا و م�قات

بود/ شده تعيين دارائي وزارت در بعدازظهر ٥ ساعت

و بـرساند شركت نماينده اط�ع به را مختلط كميسيون نظريات دارائي وزير جلسه اين در كه بود قرار

به را كميسيون نظريات نيز شركت نماينده دهد/ گزارش دولت هيأت عصر امروز جلسه در را نتيجه سپس

نمود/ خواهد مخابره لندن در شركت مركز



١٨٣ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٣١ شماره ,١٣٣å.٣.٩ پنجشنبه

شد مجلسفيلمبرداري در زندگينخستوزير از ديروز
اجازه بود كرده درخواست مصدق دكتر آقاي از نيوز پارامونت امريكائي فيلمبرداري كمپاني پيش چندي

ايـن با موافقت ضمن در پاسخ در نخستوزير آقاي شود فيلمبرداري ايشان خصوصي زندگي از شود داده

تنها و ميكنند كار دولت هيأت و مختلف هيأت با نفت موضوع در ايشان چون كه بود شده متذكر درخواست

كميسيون و هيأتدولت اعضاي تمام از و نداشته ايشان به اختصاص فيلمبرداري اين است بهتر لذا نيستند

عمارت در فيلمبرداري بعدازظهر نيم و چهار ساعت در عصر ديروز اينمقصود انجام براي باشد/ نفت مختلط

در زودي به و شده داده جا پارامونت كارخانه خبري فيلمهاي جزو در فيلم اين آمد/ عمل به بهارستان باغ و

شد/ خواهد داده نمايش دنيا تمام

٧٥٣١ شماره ,١٣٣å.٣.٩ پنجشنبه

تكذيب
اط"عات شريفه جريده اداره

علت به استو فساد با مبارزه كه اينجانب زندگي و كار برنامه با آشنائي واسطه به كه معدودي عده اخيرا

نسبت شده متوسل روز حربه به ميبينند متزلزل را خويش فرهنگوضع وزارت كل مديريت به من انتصاب

نظر به آنغيرضروري تكذيب كه است ابلهانه قدري به نسبت اين چه گر ا ميدهند اينجانب به بهائيبودن

شبهه گونه هر رفع براي معذلك بودند> دين عالمان من قبيله <همه سعدي: گفته به كه بهخصوص ميرسد

مقدس دين پيرو همواره اينجانب كه ميشوم متذكر و ميكنم تكذيب را ناجوانمردانه تهمت اين صريحا

جناب و فرهنگ محترم وزير سنجابي دكتر آقاي جناب با و هستم و بوده اثنيعشري شيعه مذهب و اس�م

برنامه اول سطر را منحرفين با مبارزه مقدسو دين اين ترويج فرهنگ وزارت معاون بازرگان مهندس آقاي

فرهنگ وزارت فني كل مدير فائقه احترمات تقديم با دادهايم/ قرار خود

مصاحب غ.محسين دكتر

٧٥٣١ شماره ,١٣٣å.٣.٩ پنجشنبه

شد آغاز دولت كارمندان ماه ارديبهشت حقوق پرداخت
پرداختحقوق چگونگي درباره و عملآورد به دارائي آقايوزير با اداره نماينده امروز صبح كه م�قاتي در

پـرداخت دستور ديروز وقت آخر از كه داشت اظهار ايشان نمود خبر كسب دولت كارمندان ماه ارديبهشت

مالياتهاي دخانياتو گمركاتو درآمد ميزان خوشبختانه چون و كرديد صادر كشور تمام در كارمندان حقوق

اينرو از است يافته كلي افزايش قبل ماههاي به نسب ماه ارديبهشت در مخصوصا و ماه فروردين وصوليدر

تدريجي افزايش با ميرود اميدواري و بشود حاصل وقفهاي كارمندان حقوق پرداخت امر در نميكنم گمان

گردد/ پرداخت تأخير بدون كشور كارمندان كليه حقوق دولت درآمد



ملي دولت سياهه ١٨٤

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

نياوران در خورد و زد
داخـل بـه بيل و چوب با بچه و زن و مرد از مركب نفري ٣åå عده يك گهان نا ديروز نيم و ٨ ساعت

٨ فقط هنگام اين در چون كردند/ ُخرد رسيد دستشان به هرچه جلو همان از و ريختند نياوران آسايشگاه

رسيد دستشان به هرچه مهاجمين لذا نبود, ساخته كاري دستشان از كه داشتند حضور آسايشگاه در پاسبان

نمودند/// خورد را حوض و را باغچهها داخل مجسمههاي و گلدانها و چراغها و بردند بين از و شكسته

يزدي آقايدكتر بين قبل چندي از كه ميدهد روي اخت�فاتي واسطه به تأسفآور عمل اين اط�ع طبق

كـه مـحلي در آسايشگاه وجود كه ميكنند ادعا اطراف باغات مالكين است/ داشته وجود اطراف مالكين و

مربوطه مقامات به نظريه اين روي و ميباشد بهداشت س�متو مخالف ميباشد سكونت محل آن اطراف

از نظرياتي و آمد بهوجود دادگستري بهداريو وزارت در پروندههائي شكايت اين به نسبت نمودند شكايت

پذيرفتن كانمفتوحومشغول كما آسايشگاه نشدو حاصل نتيجهاي ولي شد داده عليه لهو متخصصين طرف

و اطراف باغات مالكين از عدهاي نظامي حكومت اع�م مقارن يعني پيش نيم و ماه دو اينكه تا بود بيمار

نـيمه روز در آوردند/ وارد تي خسارا و ريختند آسايشگاه به بودند شده خسته مكرر شكايات از كه زارعين

انتظامي مأمورين طرف از كه داشتند حمله خيال و نموده اجتماع آسايشگاه در مقابل عدهاي باز نيز شعبان

آمد/ عمل به جلوگيري

از لذا دهـد رخ تـفاق ا اين هم باز مجددا كه ميدادند احتمال چون آسايشگاه مسئولين موقع همان از

ك�نتري به كتبا نيز پريشب باشد/ داشته حضور آنجا در كافيمأمور عده كه نمودند تقاضا تجريش ك�نتري

صبح شش ساعت دارند را آسايشگاه به حمله خيال مجددا عدهاي جمعه روز كه بود شده داده اط�ع نياوران

شرح به كه شده كافي مأمور اعزام تقاضاي ك�نتري از آسايشگاه مسئولين طرف از تلفن وسيله به نيز ديروز

بـازرسي رئـيس حـجازي سـراج آقـاي به نامهاي طي نخستوزير آقاي امروز ميدهد/ روي حادثه فوق

تحقيقات نياورانرفتهو يزديدر دكتر آسايشگاه مريضخانهو به شخصا كه دادهاند كيد ا نخستوزيريدستور

كشور بهوزارتدادگستريو ضمنا برساند/ ايشان نظر به فورا و نموده تهيه جامعي گزارش عملآورده, به Pزم

دهند/ قرار تعقيب تحت شديدا را مرتكبين كه شده داده دستور نخستوزير طرف از نيز

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

خود خانه در نخستوزير
در را مجلس گزيده, اقامت بهارستان عمارت در كه زماني از بار چهارمين براي پريشب مصدق آقايدكتر

يكي در نخستوزير كه است روز ٢å درست امروز رفت/ شخصيخود منزل به گفتو ترك نيم و يازده ساعت

بار يك شاه, حضور به شرفيابي براي بار يك مدت اين در و ميبرد سر به ملي شوراي مجلس تاقهاي ا از

شخصي منزل در انگليس سفير م�قات از بعد پيش روز چند گفت ترك را مجلس استحمام استراحتو براي

رفت/ خود خانه به بار سومين براي امريكا, سفير



١٨٥ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

گريدي با م"قاتمصدق
<هنري دكتر آقاي بود, شده تعيين Uقب كه قبلي وقت طبق نيم و ده ساعت در �١٩٥١ مه ٣١� صبح ديروز

آن ميان كراتي مذا ظهر حدود تا رفتو ايشان منزل به مصدق آقايدكتر برايم�قات امريكا سفير گريدي>

داشت/ جريان دو

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

مجلس به بازگشتنخستوزير
خويش مخصوص تاق ا در دوباره و بازگشت مجلس به خود خانه از زود صبح امروز مصدق دكتر آقاي

شد/ كار به رسيدگي مشغول

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

عمومي اماكن صاحبان به كل دستوراتشهرباني
به و صادر كل شهرباني طرف از دستورات اين رمضان مبارك ايام براي مذهبي شعائر حفظ منظور به

است: گرديده اب�غ عمومي كن اما صاحبان

رقص موزيكو رستورانها كافه و رستورانها و مهمانخانهها كليه در رمضان مبارك ماه مدت تمام در V١

ميباشد/ قدغن اركستراسيون نوع هر و

بود/ خواهند تعطيل كلي به روز در قهوهخانهها و رستورانها و رستورانها كافه و طباخها V٢

باشند/ تعطيل بايستي روز تمام در قناديها كافه كافهها, V٣

اسـتفاده سـالن داخل در بلندگو از فقط بايستي ميباشند بلندگو داراي كه تماشاخانهها و سينماها V٤

است/ ممنوع خارج به انتقالصوت و نمايند

بود/ خواهند تعطيل احياي ليالي در تماشاخانهها و سينماها كليه V٥

ميتوانند فقط ميباشند مسافرين و بيگانه تباع ا اقامت محل كه مهمانخانههايلوكس و رستورانها V٦

نمايند/ تهيه غذا مهمانخانه كن سا مسافرين براي روز در تظاهر بدون

شديدا متخلفين نمايندو اجراء و داده قرار نظر مد را ايندستورات هستند ملزم كنعمومي اما صاحبان V٧

گرفت/ خواهند قرار تعقيب تحت

٧٥٣٢ شماره ,١٣٣å.٣.١١ شنبه

رمضان ماه در دربار وزارت كار ساعت
يك تا صبح ٨ ساعت از رمضان ماه در دربار وزارت كار ساعت ميدهند اط�ع دربار وزارت از كه قراري به

بود/ خواهد بعدازظهر ساعت



ملي دولت سياهه ١٨٦

٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å.٣.١٢ يكشنبه

شهرباني راديو آواز و ساز حذفبرنامه
كلكشور شهرباني بود شده صادر آقايوزيركشور طرف از كه <بنابهدستوري ميدهند: شهربانياط�ع از

پخش به شاهنشاهي سرود نواختن از پس شهرباني راديو پس اين از و كرده تجديدنظر خود راديو برنامه در

آواز و سـاز بـعد بـه ايـن از و داشت خـواهـد اخـتصاص سودمند تذكرات و مطالب و اندرز و گفتار و اخبار

شد/> نخواهد پخش راديو اين از طربانگيز موسيقيهاي

٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å.٣.١٢ يكشنبه

نخستوزير با امريكا م"قاتسفير
گريدي> <هنري آقاي بعدازظهر شش ساعت �١٩٥١ ژوئن ٣� امروز بود شده تعيين �قب كه وقتي طبق

نمود/ م�قات مجلس در را مصدق دكتر آقاي تهران در امريكا سفير

٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å.٣.١٢ يكشنبه

فردوسي تآتر در ساعتي
پيشرفت از كه است توجهي جالب برنامههاي از يكي فردوسي فعلي برنامه ـ حرم زواياي در نمايشنامه

اين برنامههاي ساير در و كردهاند شركت برنامه اين در كه هنرپيشگاني ميكند/ حكايت ايران در تآتر فن

هـمگي دارد جاي زبردست هنرمندان اول صف در كه محتشم مخصوصا داشتهاند شركت نيز تماشاخانه

ميدهند/// نشان تحسينانگيزي مهارت و كرده بازي جالبي طور به را خود نقش

هر از Uكام مادي فنيو فقدانوسايل با هنريمخصوصا نمايش يك ميافتد تفاق ا كمتر كه است راست

و كاست نخواهد ايراني هنرمندان زحمت و قدرت از هرگز جزئي نقائص بعضي ولي باشد كنار بر نقصيهاي

گرديد/ خواهند نائل بيشتري موفقيتهاي به روز به روز كشور اين هنرپيشگان

٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å.٣.١٢ يكشنبه

سخنرانيحزبرستاخيز
خيابان در واقع رستاخيز حزب باشگاه در بعدازظهر نيم هشتو ساعت ماه خرداد پانزدهم چهارشنبه روز

شد/ خواهد تشكيل انتخابات قانون اص�ح درموضوع انتقاد و بحث جلسه كمالالملك

٧٥٣٣ شماره ,١٣٣å.٣.١٢ يكشنبه

نياوران اهالي نامه
نـياوران اهـالي طـرف از نمايندگي به نظر كاظم و ناطقيان غ�مرضا و عسگريان حاجحسين آقايان

اع�ميه يك طبق ١٣٢٧.١٢.٢٥ تاريخ در بهداري وزارت كه دادهاند: توضيح و نوشته اداره اين به نامهاي

روزنامههاي اغلب در كه گهي آ طبق و داده تشخيص ك خطرنا مجاور اهالي براي را آسايشگاه اين بقاي

شود/ تعطيل آسايشگاه اين بايد كه گرديد ابراز قطعي عقيده شده, بهداري طرف از تهران



١٨٧ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٣٤ شماره ,١٣٣å.٣.١٣ دوشنبه

زندانها اص"ح براي
حـائري آقـاي دفـتر در بازداشتگاهها و زندانيان وضع به رسيدگي براي كميسيوني امروز ظهر از پيش

ميرسياسي و تهران دادستان خسروي امير و شهرباني معاون ايرواني سرتيپ حضور با كل دادستان شاهباغ

نسبت گرديدو تشكيل بازرسيوزارتكشور رئيس Pهيجاني رحيمي اسماعيل قانونيو پزشك اداره رئيس

مقام به باب اين در كه كل دادستان قبلي گزارش و آمد عمل به تي كرا مذا زندانيان وضع بهبود و اص�ح به

و شهرباني كل اداره طرف از كه گرديد مقرر و شد مطرح بود شده تقديم دادگستري وزارت و نخستوزيري

بشود/ دارالتأديب و زندانها امور به بيشتري نظارت تهران دادستان

٧٥٣٤ شماره ,١٣٣å.٣.١٣ دوشنبه

آگاهيگفت: مأمورين ويبه ـ شد نوابصفويديشبدستگير
كرد> مرخصخواهيد مرا خودتان ساعتديگر ٢٤ <تا

اس�م فدائيان رهبر صفوي سيدمجتبينواب دستگيري به موفق گاهي آ اداره كارمندان از نفر دو ديشب

چهره, حسين و خيراPمور محمود آقايان ديشب ٩ ساعت ميباشد/ زير شرح به دستگيري جريان شدند/

بـازارچـه در واقـع كـافهاي جـلوي در مـحمود برادر خيراPمور ناصرالدين تفاق ا به گاهي آ اداره كارمندان

ضمن اين در بودند ليموناد و بستني صرف مشغول و نشسته شهباز خيابان به منتهي ٧ بخش سيدابراهيم

نفر سه از يكي ميكند/ عبور كافه مقابل طرف پيادهرو كنار از سرعت به معممي جوان سيد ميكنند مشاهده

به نفر سه لذا است نوابصفوي عابر كه ميشود متوجه ميافتد نامبرده قيافه به چشمش كه مجردي به فوق

شـما نواب آقاي ميدارد اظهار ميرساند او به را خود خيراPمور محمود آنكه از پس ميپردازند/ او تعقيب

/// بيائيد ك�نتري به من با خواهشمندم هستيد تعقيب تحت

خـليل پـرونده بـه رسـيدگي مأمـور كـه هشت شعبة بازپرس طائفي كبر عليا آقاي صبح ١١ ساعت

نمود/ صفوي نواب از تحقيقات به شروع و يافته حضور گاهي آ ادارة در ميباشد طهماسبي

٧٥٣٤ شماره ,١٣٣å.٣.١٣ دوشنبه

ارتش ستاد يك رئيسركن
شد/ كار مشغول و ارتشمنصوب ستاد يكم ركن رياست به زاهدي yنصرا سرتيپ آقاي

٧٥٣٤ شماره ,١٣٣å.٣.١٣ دوشنبه

نظامي محكومين كيفر تخفيفدر براي
حـضور از عـفو و كـيفر در تخفيف تقاضاي نظامي دادگاههاي محكومين به نسبت جنگ وزارت چون

از كه شد فرستاده دادگستري وزارت به محكومين نفر ١١٧ ارتشصورت دادرسي طرف از بود نموده شاهنشاه

شود/ رسانده عرض به وزارتخانه آن طريق



ملي دولت سياهه ١٨٨

٧٥٣٥ شماره ,١٣٣å.٣.١٤ سهشنبه

نوابصفويچهميگويد؟

دارد نوابصفويادامه از بازجوئي

مقاماترسمي اظهار نوابصفويطبق حال شرح
ميشودمأمورين خارج شهرباني از دادسرا هشت شعبه بازپرس طائفي آقاي آنكه از پس بعدازظهر ديروز

مينمايند/ منتقل گاهي آ موقت بازداشتگاه به اداره آن معاون زريننعل آقاي اطاق از را نوابصفوي گاهي, آ

زندانيبود/ آن طهماسبيدر خليل كه است اطاقي همان شده اختصاصداده براينوابصفوي كه اطاقي

گرفت/ خواهد انجام است تعطيل ادارات كه بعدازظهرها بعد به اين از نوابصفوي از بعدي بازجوئيهاي

گذارده صفوي نواب اختيار در مطالعه و استراحت كافي وسائل گاهي آ اداره رئيس بهرامي آقاي طبقدستور

شد/ خواهد تهيه برايش كند تقاضا كه غذائي گونه هر و ميباشد زندان غذاي برنامه از او غذاي شده/

و حكومت وضع از و نموده اعتراف رزمآرا قتل در شركت به اينكه ضمن صفوي نواب ديروز بازجوئيها در

حكومت كه ميداشته اظهار پيوسته است ميكرده انتقاد مصدق دكتر آقاي دولتو كاشانيو yآيتا اقدامات

شود/ اداره خليفه دست به حكومت و باشد اس�مي حكومت يك بايد ايران

دسـترس در دولتـي رسـمي مقامات طرف از امروز زير, مطالعات صفوي نواب زندگاني سوابق مورد در

ميگردد: درج نظر اظهار بدون زير در كه شد گذارده اداره نماينده

خاندان به منتسب را خود مادر لحاظ از كه اصفهان ُدرچه اهالي از سيدجواد فرزند ميرلوحي <سيدمجتبي

مورد ٢١ و ٢å سالهاي در مداركموجود طبق و بوده مازندران در مدتي ميداند حسينصفوي سلطان شاه

نجف طرف به نزديكانش بهقولخودشو آنجا از و ميكند فرار تهران به و گرفته قرار قضائي مقامات تعقيب

و شده متوقف نجف در مشاراليه بود, گرديده اع�م سال دو به او قطعي محكوميت مدت چون و ميرود اشرف

بـه و مراجعت تهران به پرچم روزنامه و پيمان مجله مدير آذربايجاني كسروي مرحوم آثار خواندن اثر در

او به منتسب را خود كه كساني و اردبيلي صفيالدين شيخ نواده بوده مدعي كسروي سيداحمد اينكه لحاظ

ايـنكه نـام به و گرفته دل به را مشاراليه كينه نميباشند, اس�م پيغمبر جليل خاندان از و سيد مينمايند

از نفر چند با بود نموده منتشر اينموضوع در مطالبي تشيع مذهب و اس�م ديانت عليه بر و گمراه مشاراليه

حملهور دادگستري در بازپرسي شعبه به ١٣٢٤.١٢.٢å روز هژير قاتل امامي سيدحسين منجمله رفقايخود

دادگاههايمربوط به تحويل دستگيريو از پس ميرسانندو قتل به را منشياو حداد كسرويو مرحوم و شده

ميشوند/ آزاد Pمآ

رادعوتو نفري چند فدائياناس�م نام به نامبرده شخص يهود عليه بر عرب مسلمين جنگ شروع اثر در

و نموده تظاهراتي هژير عليه بر ضمنا و نمود عملياتي به شروع روحانيون از نفر چند و همراهان تفاق ا به

در اينكه تا بودند متواري واحدي عبدالحسين تفاق ا به صفوي مرتكبنواب دستگيري و هژير قتل از پس

معرفي اصلي محرك را خود مشاراليه كه ميآيد دست به مداركي طهماسبي خليل دستگيري و رزمآرا قتل



١٨٩ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

عليه بر توطئه مشغول نامبرده رفقاي دادسرايمزبور يك شعبه بازپرس تهرانو دادستان طبقدستور و نمود

مأمورين و ميگردد متواري صفوي نواب خود ولي ميشوند دستگير بودهاند كيه ذ نفوس قتل و ملي حكومت

سهراه در بعدازظهر ٩ ساعت يكشنبه روز در اينكه تا بودهاند دستگيرياو صدد در تعقيبو در مربوطههمواره

به نسبت همدستانش مشاراليهو سوءقصد از كي حا مدارك سلسله يك بدني بازپرسي از پس دستگيرو ژاله

و معترف را قضايا كليات علنا نيز بازجوئي در و كشف بوده دولت رئيس مصدق دكتر آقاي و كاشاني yآيتا

شعبه طرف از صادره قرار طبق بنابراين شدهاند منحرف اينها كه است مدعي و بدبين حاضر دولت به نسبت

كرده كه اعتراضي به نظر و بازداشت موقتا ميباشد يك شعبه جانشين كه تهران دادسراي بازپرسي هشت

ميباشد/ رسيدگي مورد و گرديده ارسال جنحه دادگاههاي به پرونده بود,

٧٥٣٦ شماره ,١٣٣å.٣.١٥ چهارشنبه

اس"م فدائيان نامة
اط"عات روزنامه اداره

از بسياري شده نوشته اس�م فدائيان رهبر صفوي نواب آقاي به راجع جرايد از بعضي در كه اخباري در

چاپ دستور را زير شرح خواهشمنديم عمومي افكار شدن روشن براي كه ميباشد خ�فواقع بر آنها مطالب

بفرمائيد:

نجف به و است گرفته قرار تعقيب مورد و بوده مازندران در ايشان ٢١ و ٢å سال در شده نوشته اينكه V١

مسكرات از جلوگيري جرم به و ساريبوده در ٢٦ سال در ايشان آنكه حال و نبوده صحيح كردهاند فرار اشرف

نمودند/ آزاد روزي چند از پس و كرده دستگير را ايشان بلكه نكردند هم فرار و گرفته قرار تعقيب مورد

و بوده مذهبي اخت�ف كه صورتي در دادهاند نشان نژادي اخت�ف را كسروي و ايشان بين اخت�ف V٢

بود/ مهدورالدم قانونا و شرعا كسروي

ايـن چـون بردهانـد كار به را مرحوم كلمه نام از قبل كسروي اسم بردن موقع در جرايد از بعضي در V٣

Uكام بايد جرايد كه ميداريم اع�م نداشته نتيجه اس�م مخربين تأييد عموميو افكار تخريب جز اظهارات

ننويسند كلمة سيدمجتبينوابصفوي حضرت ما رهبرمحبوب هدف عليه بر نمايندو حفظ را قلمخود عفت

نيست/ آنها ص�ح به كه ندهند قرار اس�م فرزندان غضب و تنفر مورد را خود و

ازدولاس�م نمايندگاني تا داشتهاند اظهار نميدهندو ندادهو پس كمه محا حال به تا ما رهبرمحبوب V٤

منتشر مطلب اين خ�ف بر هرچه و داد نخواهم جواب كلمه يك نشود تشكيل منصفه هيأت و نشوند حاضر

ندارد/ حقيقت ميشود يا شده

براي برنداشته خود مقدس هدف از دست خود رهبر دستگيري واسطه به اس�م فرزندان ما بداند دنيا V٥

ايستادهايم/ جان پاي تا ايشان مقدس هدف ترويج و ايشان دشمنان نابودي و ايشان آزادي

توانا خداي ياري به

اس.م فدائيان



ملي دولت سياهه ١٩٠

٧٥٣٧ شماره ,١٣٣å.٣.١٦ پنجشنبه

خوزستان به حركتبختياريها
به اصفهان جنوبي نقاط از بختياري ايل از نفر هزار ٥ كه رسيده خبر ميدهد, اط�ع ميل> <ديلي روزنامه

كه خوزستان از چادرنشيني اي�تيو افراد اينموسم در كهمعمو{ صورتي در كردهاند/ حركت خوزستان طرف

فصل در و ميكنند حركت است آنها هميشگي يي�ق كه اصفهان كوههاي طرف به است گرمسير منطقه

خوزستان طرف به بختياري افراد اين حركت چون مينمايند/ مراجعت خوزستان�قش�ق� به مجددا زمستان

در دارنـد نظر در مزبور افراد شايد كه است كرده ايجاد را فكر اين است معمولي هميشگي روش خ�ف بر

گردند/ شلوغي و خرابي و شورش موجب زده اقداماتي به دست خوزستان منطقه

تحريكآميزي خبرهاي جمله از را آن بايد و نيست صحت به مقرون خبر اين ترديد بدون ـ اط.عات

واي�ت عشاير كليه بلكه بختياري ايل تنها نه مييابد/ انتشار بيگانگان ناحيه از زياد ايناواخر در كه دانست

ثابت خود وطن آرامش و امن حفظ به را خود ع�قه و وفاداري مراحل, تمام در ايران وطنپرست و نجيب

عشاير مطمئنا دارد, امنيت و نظم به احتياج مملكت وقت همه از بيش كه موقع اين در مخصوصا و نموده

داشت/ نخواهند روا غفلت كوچكترين خويش ملي وظيفه اين از هرگز نيز اصيل

٧٥٣٧ شماره ,١٣٣å.٣.١٦ پنجشنبه

تويسركان تلگرافخانه در متحصنين تقاضاي
ادارات دارند تقاضا و داده ادامه تحصنخود به شهر آن تلگرافخانه تويسركاندر اهالي از جمعي نيز ديروز

مـجلس بـراي نماينده انتخاب شود/ مستقل نامبرده شهرستان و شده تفكيك م�ير از تويسركان دولتي

ميباشد/ متحصنين مستدعيات جزء نيز ملي شوراي

٧٥٣٧ شماره ,١٣٣å.٣.١٦ پنجشنبه

آتشزدند را سنندج شاهپور دبيرستان دفتر
شبانه را سنندج شاهپور دبيرستان دفتر كه است كي حا رسيده كردستان در اداره نماينده از كه تلگرافي

مـورد مـحصل نفر دو و دبيرستان خدمتكار است/ شده واقع حريق طعمه پروندهها از مقداري و زده آتش

شدهاند/ تعقيبواقع تحت و گرفته قرار مأمورين سوءظن

٧٥٣٧ شماره ,١٣٣å.٣.١٦ پنجشنبه

شد كاسته برنامه كارمندانسازمان ومقرري فوقالعادهها
عامل مدير زنگنه مهندس آقاي حضور با ديروز بعدازظهر ٦ ساعت ملي مجلسشوراي برنامه كميسيون

بـا آن از قسـمتي و شد مطرح برنامه سازمان تفضيلي بودجه و گرديد تشكيل مجلس در برنامه سازمان

رسيد/ كميسيون تصويب به اص�حاتي

آورد/ پائين را مقرريها ميزان و نمود حذف را فوقالعاده ارقام از قسمتي پرسنلي بودجه در كميسيون



١٩١ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٣٨ شماره ,١٣٣å.٣.١٨ شنبه

اعتراضدارند كارگران نمايندگان
و دارند اعتراض اشيرا> <هيلمر آقاي مجدد اعزام به تلگرافي طي حريربافي كارخانه كارگران نمايندگان

ايشان وجود از استفادهاي گونه هيچ تزئيني كارهاي براي كارخانه ضعيف بودجه تضييع جز ميشوند متذكر

شود/ اداره ايرانيهاي خود دست به گذشته سال چهارده مثل كارخانه كردهاند تقاضا پايان در و نميشود

٧٥٣٨ شماره ,١٣٣å.٣.١٨ شنبه

تجريشبراينفت پل سر تظاهراتدر
وطـنپرستان جـمعيت و زحـمتكشان حـزب و مـلي جـبهه اعـضاي طرف از تجريش پل سر ديشب

حزبو اعضاي از نفر چند آمد عمل به بيگانگان به نسبت تنفر ابراز نفتو شدن ملي قانون له بر تظاهراتي

آن رسـيدن نـتيجه به و خود حق گرفتن براي ايران ملت مبارزه باب در اظهاراتي ميكروفون پشت جبهه

تـجريش كـ�نتري انتظامي مأمورين طرف از و نداد رخ سوئي تفاق ا گونه هيچ تظاهرات اين در نمودند/

ميآمد/ عمل به حوادث از جلوگيري براي كامل مراقبت

٧٥٣٨ شماره ,١٣٣å.٣.١٨ شنبه

دنيا زنان به نفت شدن ملي درباره ايران زنان شوراي پيام
جهاني تحاديه ا عنوان به ايران زنان شوراي طرف از نفت به جرياناتمربوط درباره مبسوطي پيام امروز

آن به مربوط جريانات و نفت حقيقتموضوع از دنيا زنان كه بود اين پيام اين از منظور شد/ فرستاده زنان

اين در دنيا كشور سه و پنجاه زنان برسانند/ خود مردان گوش به را ايران ملت نظريات حقانيت و شوند مطلع

و فـقر از ايران, در نفت سابق شركت دخالت از خود پيام اين در ايران زنان شوراي دارند/ شركت تحاديه ا

لزوم و ايران دعاوي حقانيت و عدالت از گذشته سالهاي در ايران حقوق شدن پايمال از و مردم محروميت

طرف از كه واقعي خ�ف تبليغات نفتو درموضوع انگليس دولت نارواي و بيمورد دخالت از نفت مليبودن

احقاق براي ايران ملت نهضت كه ميدهند اطمينان و كرده بحث ميشود نفت سابق شركت و بريتانيا دولت

هيچوجهمربوط به ميگويند كنندهخود گمراه تبليغات در انگليسها آنچه برخ�ف نفت كردن ملي و حقخود

و نمود نخواهد و ننموده كمونيسم از استقبالي هرگز ايران ميهنپرست مسلمانو ملت و نبوده كمونيستها به

گردد بهرهمند نفتخود سرشار عوايد از ايران ملت كه است اين كمونيسم رواج از جلوگيري راه بهترين آنگهي

باشد/ داشته عادPنه و مرفه زندگاني و

٧٥٣٨ شماره ,١٣٣å.٣.١٨ شنبه

ايران حزب در سخنراني
درخصوص ايران حزب مركزي باشگاه در بعدازظهر نيم هشتو ساعت شب فردا سپهبدي عيسي آقاي

كرد/ خواهند صحبت مصدق دكتر سياسي> <شخصيت



ملي دولت سياهه ١٩٢

٧٥٣٩ شماره ,١٣٣å.٣.١٩ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
بود متشنج امروز جلسه سراسر

ملي جبهه با روابطخود به راجع دستور از قبل عنوان به آزاد آقايعبدالقدير
نفتصحبتكرد/// كمپاني از يد خلع و

و مـلي جـبهه عـضو مـن كـه ميدانند آقايان نمود: ايراد را زير نطق آزاد آقاي ـ آزاد عبدالقدير نطق

كه روزي و ميكردم همكاري ملي جبهه اعضاء ساير و مصدق دكتر آقاي با مدتي و بودم وطن كسيون فرا

استعفا وطن كسيون فرا از بعد و نداده ايشان كابينه به راي من كردند معرفي را خود كابينه مصدق دكتر آقاي

Pحا من و نميداد حقيقتوفق با يك هيچ كه شد زيادي تفسيرهاي و تعبير من استعفاي اطراف در و كردم

ميدهم/ توضيحي مختصر

پيدا حضور ملي جبهه اعضاء كرد خوددعوت خانه به را ما گرفت تمايل راي مصدق دكتر آقاي كه روزي

بگذاريم آزاد كابينه اعضاء انتخاب در را آقايدكتر گفتند نفر چند ـ شد بحث كابينه تشكيل اطراف در ـ كردند

و زد او با محرمانه ميشد انتخاب نخستوزيري وقتي كه بودند مجلس سابق متوليان به شبيه نفر چند اين

آزاد را نخستوزير دست كرد دخالت كابينه اعضاء انتخاب در نبايد ميگفتند �وك ساير به بعد ميكردند بند

بگذاريد/

و نائيني ج�لي [ملكي], مكي آقايان ديگر نفر سه و من يكي بودند مخالف نظر اين با نفر چهار فقط

چند شخصيت از غير كردهايد پيدا امروز شما كه شخصيتي گفتم مصدق دكتر آقاي به من فاطميبوديم/ دكتر

بـلكه كردهايد پيدا شهرت ايران سراسر در امروز داشتيد, معتقد نفر دويست قبل سال در است, قبل سال

نفر هزار سه و من كه است اين واسطه به داريد امروز كه شخصيتي اين كردهايد/ پيدا بينالمللي شخصيت

با كاشاني آقاي كه است اين نتيجه در شما امروز شخصيت اين هستيم شما سر پشت استق�ل حزب عضو

اعضاء و ايران حزب كه است اين براي شما امروز شخصيت اين ميكنند, حمايت شما از پيرو نفر هزار چند

هستند/ شما سر پشت ملي جبهه [طرفداران],
را آنها نظريات و كنيد راضي را دستجات اين بايد بماند محترم شخصيت اين كه ميخواهيد شما گر ا

بعد ميآئيد كار روي دوستان از نفر چند كمك با كه نباشيد نخستوزيرها از بعضي مثل شما شماريد محترم

آن و مـيرنجند هـم دوسـتان نـميشود موافق مخالف ميروند/ مخالفين دنبال كرده فراموش را دوستان

آقاي دوستان از نفر استق�لدو حزب از نفر دو كه است اين در شما ص�ح و ميخورد زمين سر از نخستوزير

احزاب و جمعيتها اين افراد كه كنيد داخل كابينه در ملي جبهه از هم نفر دو ايران حزب از نفر دو و كاشاني

آزاد هم وزير ديگر نفر چند انتخاب براي كنند پشتيباني كابينه از هستند كابينه در كه خودشان وزراء براي

باشيد/

من گفتم مصدق دكتر آقاي به من بعد شد برده هم نفر يك اسم رفت بيرون و كرد غرغر مكي آقاي



١٩٣ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

شدم خارج تعرض با كنيد انتخاب فاتح مصطفي قبيل از را خودتان كابينه اعضاء شما كه ميكنم پيشبيني

بدهم/ راي كابينه به نتوانستم بوده درست من پيشبيني ديدم كردند معرفي كه را كابينه

در مـيبينم كـه وقـتي است خارجـي نفوذ اعمال اثر در ايران كشور بدبختي كه هستم معتقد من زيرا

عمل نميتوانم معتقداتخود خ�ف بر اصو{و من دارند اجنبيعضويت عمال بيشتر يا نفر يك كابينهاي

سابق كمپاني از يد خلع براي كه كابينهايبود كابينه اين كه خصوصا كنم/ مبارزه بيگانهپرستان با بايد و كنم

از يد خلع ميخواهند انگليس عمال از بعضي دست با چگونه كه كردم تعجب من بود/ شده تشكيل نفت

كنند/ انگليسي كمپاني

جنگ براي كه قشوني و سرباز كه كند جنگ انگليسيها با بخواهد دولتي كه اينست به شبيه قضيه اين

انگلستان انگليسيميخواهم افسر و سرباز با من كه مدعيشود و باشد انگليسي سرباز و افسر ميكند حاضر

كنم/ مغلوب را

است: قسمت سه شامل مطلب اين است, نفت بهموضوع راجع من دوم مطلب

نموده حقخود استيناف و قراردادها لغو به راجع قبل سال چندين از ايران ملت كه مبارزاتي ـ اول قسمت

است/

است/ شده نفت صنعت شدن ملي به منتهي كه است نفت عمل جريان ـ دوم قسمت

نفت/ صنعت شدن ملي قانون اجراي در است دولت مسامحه ـ سوم قسمت

ملت دراز ساليان از كه بود موضوعي سابق كمپاني و جنوب نفت استخراج موضوع كه مسبوقند آقايان

آن از ديكـتاتوري دولت ١٣١١ سـال در كه بود ع�قه ابراز آن نتيجه در و ميكرد ع�قه ابراز آن به ايران

نمود/ منعقد سال ٩٣ مدت براي را ١٣١٢ قرارداد بعد لغو را دارسي قرارداد كرده سوءاستفاده

شديدتر آن منابع از كامل استيفاي و نفتجنوب قرارداد الغاي به ايران ملت ع�قه قضيهشهريور از پس

گرديد/ مبارزه وارد ملي شوراي مجلس در محافلو مجالسو در روزنامهها در خود سهم به كس هر و گرديد

افكار ناشر كه آزاد روزنامه در استق�ل حزب نمود استق�ل حزب اخير سالهاي در را مبارزات شديدترين

اينكه تحتعنوان شمارههائي حتي داد ثابت و سيار ميتينگهاي مرتبه چندين نوشت عديده مقاPت بود او

هم اPن كه شود لغو بايد ١٩٣٣ قرارداد ـ نيست كافي اينخون مكيدن سال ٤٨ ـ است ايران ملت نفتخون

بود/ درآورده گردش به خيابانها در روزها ميرسد آقايان نظر به تابلو آن

حزب عضو واPنژاد بودند عصباني استق�ل حزب عمليات از خيلي كه انگليسيها بهمن ١٥ حادثه در

به نيم سالو يك نوشته مقاله آزاد روزنامه در اينكه بهانه به ميكرد نفت عليه شديدي فعاليت كه را استق�ل

نمودند/ حبس به محكوم نظامي محكمه وسيله

نفت صنعت شدن ملي و ١٩٣٣ قرارداد الغاي درباره استق�ل حزب فعاليت به راجع كلمه يك امروز تا من

مليخود يا مذهبي كسيوظيفه گر ا معتقدم زيرا بگويم باره اين چيزيدر كه ميكشم خجالت نگفتهام چيزي

ندارد/// ديگري بر منتي داد انجام را



ملي دولت سياهه ١٩٤

و ميزنند مردم سر به را عمل اين روز هر كردهاند تي كرا مذا نفت دربارة كه نفر چند ميبينم متأسفانه

دادهاند/// قرار دكاني خود براي را نفت مسئله

اينصورت به اول در نفت صنعت شدن ملي جريان ـ است نفت صنعت شدن ملي جريان ديگر موضوع

ما به را نفت درآمد نصف انگليسيها گر ا بود نوشته خود اساسي مقاPت در شاهد روزنامه دارم خاطر به نبود

بود/ خواهد ما براي موفقيت بزرگترين اين بدهند

ميشود مگر آيا گفتند كردم صحبت ١٩٣٣ قرارداد الغاي به راجع مصدق دكتر آقاي با روز يك من خود

من و شود لغو بايد نفت قرارداد كه كرد صادر اع�ميهاي استق�ل حزب آنكه از پس ولي ـ كرد لغو را قرارداد

من و خير يا هست هم شما رفقاي عقيده اين گفتند امامي جمال آقاي و كردم قرائت مجلس در را اع�ميه

مجلس كميسيون و آمد در شدن ملي صورت به نفت موضوع متدرجا است استق�ل حزب عقيده اين گفتم

كرد تأييد را نظريه اين

١٣٣å ارديبهشت دوم دوشنبه روز در ايشان نداشت/ يد خلع به عقيده مصدق دكتر آقاي يد خلع به راجع

در كه دادند نسخهاي ما از يك هر به شده ماشين كاغذ در و كرده پيشنهاد را مواردي وطن كسيون فرا در

اول> <پروژه است: زير قرار به و شده چاپ هم ٧٥åå شماره اط�عات روزنامه

كنيد/ مراجعه شده كر ذ شماره به نفت>, شدن ملي اجراي <پروژه كامل متن به گاهي آ براي /١

7١8 ملي/// شوراي مجلس نمايندگان از نفر چهار سنا, مجلس نمايندگان نفر چهار از مركب هيأتي �١

ما ع�وه به كرد/ بيرون را انگليسي هزار چند ميشود چطور نفر سه با ببينم ميخواستم من آقايان Pحا

بمانند/ كار سر فني متخصصين فقط گفتيم ما بمانند/ كار سر بايد انگليسيها گفتيم كي

ميشود� عمل طور همين هم Pحا �حاذقي:

فـاخر سـردار آقاي منزل جلسه در مطالب اين درباره كنند صحبت بگذاريد حاذقي آقاي بقائي: دكتر

است/ شده كره مذا

و ميدهم توضيح توماس درباره بنده كردهام صحبت ,[!] توماس با بنده بقائي دكتر آقاي خير نه آزاد:

برميدارم/ را ماسكها

به نيست پروژه اين در نفتي مؤسسات تحويل از صحبتي ديدم من شد قرائت پروژه اين آنكه از پس

دكتر آقاي به من بعد باشد گفتند نكردهايد كري ذ آن تاريخ تحويلمؤسساتو از چرا گفتم مصدق دكتر آقاي

قيد صريحا تحويل تاريخ بايد حتما گفتم من بشويم گ�ويز هم با بود نمانده چيزي كردم پرخاش مصدق

شده ماشين كاغذهاي تمام مصدق دكتر آقاي ميكنيم, تأمين را شما نظر گفتند نريمان مكيو آقايان شود/

تصويب از و آوردند جلسه به كرده كر ذ را يد خلع دوم ماده در بعد روز و رفتند بيرون اطاق از گرفته ما از را

نوشتيدجواب پروژه در را يد خلع كلمه چرا بودند پرسيده مصدق دكتر آقاي از سنا مجلس در گذشت/ مجلس

كردند/ تحميل من به بودند داده

قيمه پرسيد كسي از يكي ـ بدهند تحويل ما به كاغذ روي را نفت ميخواهندمؤسسات ميزنم حدس من



١٩٥ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

من ـ روغن و گوشت با بلكه غين با نه و است قاف با نه قيمه داد جواب مخاطب غين با يا است قاف با

را/// روغن و گوشت با قيمه نه برد فرو ملت حلق به را قاف با قيمه ميخواهد دولت كه ميبينم

بوده مظنون مردم همة شد دارسيلغو قرارداد كه ١٣١١ سنه در ـ ميشود تكرار تاريخ كه ميكنم تعجب

درب و آوردند تازهاي زنداني نفر يك ديدم روز يك بودم زندان در من كاسهايست نيم كاسه زير ميگفتند

است سرويس اينتليجنت عضو كه ذغالفروش اسميت مستر گفتند كيست اين پرسيدم كردند قفل را او اطاق

نـفت امتياز الغاي عليه انگليسي ديگر نفر يك و اسميت مستر اين گفتند آوردند زندان به را او چرا گفتم

امر حسب بر را دارسي قرارداد گر ا بودند داده انتشار هم شهر در كرده حبس را اينها دولت و ميكنند فعاليت

است/ كرده حبس را انگليسي نفر دو دولت چرا پس كردهاند لغو انگليسها

با ميگفتجوجه داريد ميل چه ناهار ميپرسيد اسميت مستر پيش ميآمد نگهبان افسر ميشد كه صبح

٤å از پس ـ مرغ تخم زردة با چلو ميگفت داريد ميل چه شام ميپرسيد ميآمد نگهبان افسر عصر ـ سوپ

شد/ بسته سال ٩٣ مدت هم قرارداد و كردند مرخص را انگليسي نفر دو روز

نفر دو كه كردند قرائت Pيحهاي خرداد ٩ پنجشنبه روز خصوصي جلسه در مصدق دكتر آقاي كه وقتي

كردم تعجب كردند بيرون ايران از كردند مخابره نفت به راجع نادرستي اخبار اينكه جرم به را انگليسي مخبر

حادثه عامل و تقيزاده ١٣١١ تاريخ در حادثه يك منتهي است يكي وحوادث ميشود تجديد تاريخ اينكه از

كرده� خدمت مصدق دكتر �عدهاي: است/ مصدق دكتر آقاي ١٣٣å

اينجا در مكرر حائريزاده و صالح و مصدق دكتر آقاي با ملي جبهه رفقاي تمام كه است مضحك خيلي

دست كـه كـنيم مـلي را نـفت صـنعت و مـلغي را جنوب نفت قرارداد ميخواهيم كه داشتند اظهار شديدا

شود/ كوتاه ملت دامن از انگليسيها

مـن است مالي ضرر از بيشتر نفت شركت سياسي ضرر كه گفتند تريبون همين پشت در مكرر آنها

موافقت نفتي تسلط و ايران در انگليسيها بقاي به باز آقايان همان كه شده چطور اظهارات آن با نميدانم

دادند/ تغيير را عقيدهشان چرا گفتند عقيده روي از را حرفها آن گر ا كردند/

تـمام در كـامل تـصرف است گرفته تصميم ايران ملت ميگويم انگليسها به من عرايضم خاتمه در

را عمل اين مصدق دكتر گر ا كرد نخواهد حاصل انحراف هم تصميم اين از و آورد عمل به نفتي مؤسسات

و بخواهند انگليسيها خواه و كرد خواهد عمل اين اجراي مأمور را ديگري اشخاص ايران ملت ندهد انجام

شركت و انگليس عمال سياسي فعاليت به و كرد خواهند تصرف را خود نفتي مؤسسات تمام نخواهند خواه

بپذيرد/ را انگليس دولت نمايندگان كه نداشت حق دولت داد/ خواهند خاتمه نفت سابق

انگليس�/ دولت نماينده نه ميآيند نفت شركت نمايندگان �عدهاي:

با ندارد حق هيچوجه به دولت كنند تصرف را نفت شركت تأسيسات ميتوانند كجا نفر سه آقايان آزاد:

شود/ كره مذا وارد اينها

زدند/ كف تماشاچيان از عدهاي آمد پائين تريبون از كه مجردي به و شد تمام آزاد آقاي نطق اينوقت در



ملي دولت سياهه ١٩٦

٧٥٣٩ شماره ,١٣٣å.٣.١٩ يكشنبه

نمودند منهدم ديروز را كوره مأمورينشهرداري٤٢
كرده كار به شروع مجددا شهر جنوب كورههاي از عدهاي اخيرا چون ميدهد: اط�ع چنين شهرداري از

از ٣ تبصره استناد به تهران شهرداري بودند انداخته خطر به را آنجا كنين سا س�متي و [!] روشن را كورهها

را گري كوزه و آجرپزي آهكپزي, گچپزي, كوره ٤٢ ملي, شوراي مجلسين ٢٧مصوب بودجه متمم دوم ماده

تهران شهرداري و كل شهرباني نمايندگان و ٦ و ٥ ك�نتريهاي رؤساي حضور با ديروز صبح سه ساعت

از �غير شهر جنوب كورههاي كليه است مصمم تهران شهرداري كلي طور به نمودند/ منهدم مسلوبالمنفعه

گاه هر عليهذا نمايد مسلوبالمنفعه باشد شوش خيابان از كيلومتري شش شعاع به كه هوفمان� كورههاي

وظيفه به قانون همان استناد به تهران شهرداري نمايند مبادرت اقدامي چنين به مجددا كورهها صاحبان

كنين سا كه امري مرتكب و نموده را قانون رعايت كورهها صاحبان دارد انتظار كرد خواهد عمل خود قانوني

نشوند/ مينمايد امراض دچار را شهر جنوب

٧٥٣٩ شماره ,١٣٣å.٣.١٩ يكشنبه

امريكا كنگره از ترومن تقاضاي
ريال� ١.٢åå.ååå.åååد|ر� ميليون براياعطاي٢٤

ايران به كمكب"عوضاقتصادي
به كه فرستاد امريكا متحده كشورهاي كنگره به پيشنهادي ترومن پرزيدنت امروز ـ ژوئن ٩ ـ واشنگتن

دPر ٢٤.å٥å.ååå مبلغ خويش اقتصادي اوضاع بهبود راه در ايران به كمك براي امريكا دولت آن موجب

مدت براي كمك اين و بپردازد ايران مردم به كمكب�عوض يك بهصورت ريال� ١.٢å٢.٥åå.ååå �معادل

گردد/ آغاز ژوئيه اول از ماه ١٢

به امريكا ملت باطني ع�ئق منزله به و امريكا مودت نمونه كه امريكا جمهوري رئيس پيشنهاد اين

حـقيقت در و گـرديده ارسال است اقتصادي مشك�ت دچار ايران كه موقع اين در ايرانست مردم سعادت

تهران در ماPريا بيماري با مبارزه و ايران در ملخ با مبارزه امر در امريكا اقدامات دنباله به است پيشنهادي

ميباشد/ عمل دست در نيز ديگري كمكي برنامههاي حال عين در و نيافته پايان هنوز كه

٧٥٣٩ شماره ,١٣٣å.٣.١٩ يكشنبه

درسرسرايمجلس مشاجره
پـارلماني مـعاون فـاطمي دكـتر آقاي بين مشاجره شود تشكيل علني جلسه آنكه از قبل صبح امروز

مزبور مشاجره نگذاشتند نمايندگان ولي داد روي مجلس سرسراي در قشقائي خسرو آقاي و نخستوزير

خاتمه آشتي به قضيه سرانجام و كردند آرام را طرفين كدخدامنشي اصول با جهت همين به كند پيدا شدت

يافت/



١٩٧ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٣٩ شماره ,١٣٣å.٣.١٩ يكشنبه

رزمآرا قتل در معاونت و همكاري به متهمين نفر يازده
ميشوند آزاد

شعبه بازپرس مهدوي آقايان و داديار شربيانلو آقاي بين نظر اخت�ف اثر بر كه طهماسبي خليل پرونده

بـه دادسـتان آقاي طرف از بودند, مزبور پرونده به رسيدگي مأمور كه هشت شعبه بازپرس طائفي و يك

و شريف رضا آقايان حضور با دو و يك استان دادگاه ٩ شعبه به امروز بود شده ارجاع اخت�ف حل محكمه

نظر خليلي آقاي Uقب چون و گرديد تشكيل دادسرا داديار خليلي رضا آقاي و دادگاه دادرسان طباطبائي ناصر

متهمين نفر يازده تعقيب و ارتكاب براي دPيلي و پرونده به رسيدگي از پس دادگاه بود نموده تأييد را داديار

آقاي نظريه بنابراين نكرد بازپرسموافقت قرار با ننمود مشاهده پرونده در رزمآرا قتل در شركت معاونتو به

آزادي دستور دادسرا به پرونده ارجاع از پس ترتيب بدين شد, شناخته متهم طهماسبي فقط و تأييد شربيانلو

شد/ خواهد داده متهمين نفر يازده

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

متهم زندانيان نفر ١١ آزادي دستور
شد داده طهماسبي با همكاري به

فرستاده استان دادسراي به اخت�ف حل دادگاه از امروز رزمآرا قتل در معاونت به متهمين نفر ١١ پرونده

نامه مزبور شعبه بازپرس طائفي آقاي طرف از نمود ارجاع بازپرسي هشت شعبه به را پرونده نيز دادسرا شد

صبح فردا يا بعدازظهر امروز ظرف در بنابراين شد فرستاده زندان اداره به زندانيان نفر ١١ آزادي به مربوط

ميشوند/ آزاد مزبور زندانيان

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

ايران دمكرات جوانان كانون افتتاح
نفيسي, سعيد آقايان سرپرستي تحت اخيرا كه ايران دموكرات جوانان كانون ديروز بعدازظهر ٧ ساعت

ميشود/ اداره كرمي ا و حسينداريوش فرمانفرمائيان, محمدعلي شريعتزاده, احمد

جوانان از زيادي عده آن در كه داده تشكيل جشني مجلس فردوسي تئاتر در كانون افتتاح مناسبت به

استق�ل و وحدت درباره جامعي نطقهاي شريعتزاده و نفيسي سعيد آقايان و داشتند شركت كانون عضو

نمودند/ ايراد كشور

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

تصحيح
بود شده چاپ مكي اشتباها ديروز شماره در آزاد آقاي نطق در ستاره روزنامه مدير ملكي احمد آقاي نام

ميشود/ تصحيح وسيله بدين كه



ملي دولت سياهه ١٩٨

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

نموده تعطيل را امتحانات دانشآموزانجلسات امروز
نمودند اجتماع وزارتفرهنگ در و

جلسه از اعتصاب عنوان به فيزيك سئوال بودن سخت علت به طبيعي ششم سال دانشآموزان امروز

سـاير به بعدا و شروع دارالفنون دبيرستان از ابتدا اعتصاب رفتند فرهنگ وزارت به و شدند خارج امتحان

وزارت در امتحاندهندگان نفر ١٢åå حدود در كه بود نيم و ٩ ساعت كرد/ سرايت دخترانه و پسرانه حوزههاي

مسـتدعيات و رفـته فرهنگ وزير آقاي پيش دانشآموزان نمايندگان از نفر چند نمودند/ اجتماع فرهنگ

نمودند/ وزير آقاي تقديم قرار اين از را دانشآموزان

شود/ تجديد بايد بوده برنامه از خارج ديروز شيمي سئوال V١

بوده/ دانشآموزان عهده از خارج نيز امروز فيزيك V٢

تجديدشود فيزيك بعد شيميو ابتدا اينكه مگر كرد خواهند امتحاناتخودداري ادامه از دانشآموزان V٣

فرهنگ وزير آقاي شد تأييد دانشآموزان نظر فيزيك قسمت در چون كند/ پيدا ادامه ديگر امتحانات بعد

نـمايندگان فـردا شد قرار و نشد گرفته نتيجه شيمي به راجع ولي شود/ تجديد فيزيك كه كردند موافقت

شدند/ متفرق ١٢ ساعت حدود در دانشآموزان شوند/ حاضر فرهنگ وزارت در ٩ ساعت امتحاندهندگان

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

خارجيشركتسابقنفت كارمندان خانواده عزيمت
سابق شركت كارمندان از و انگليسي آنها نفر ٢٧ كه مسافر نفر ٣٤ ماه خرداد ١٣ روز صبح ٧ ساعت در

از نـفر ١٧ هـم روز همان بعدازظهر ٥ ساعت در و كرده پرواز لندن به انگليسي هواپيماي با بودهاند نفت

كردند/ پرواز انگلستان به نيز نفت سابق شركت كارمندان خانوادههاي

وسيله به بودند نفت سابق شركت هندي كارمندان خانواده از كه مسافر نفر ٢٥ مجددا ماه خرداد ١٤ در

نفت سابق شركت رئيس <دريك> آقاي را انتقاPت و نقل اين ميگويند كردند/ پرواز هندوستان به هواپيما

برسد/ كارمندان خانوادههاي به گزندي اينكه از دارد نگراني و ميكند قلمداد پيشآمد يك امكان دليل

٧٥٤å شماره ,١٣٣å.٣.٢å دوشنبه

كارمندان خارجي خانواده دسته اولين
شدند بمبئي وارد نفت شركتسابق

زنو پنجاه بر مشتمل نفت سابق شركت كارمندان اولخانواده دسته كه است كي حا بمبئي از واصله اخبار

به اخير وقايع كه داشته اظهار بود آنان همراه كه شركت كارمندان از يكي و شدهاند بمبئي وارد هواپيما با بچه

خـارج آبـادان از نگيرد صورت وقايعي آينده در كه طرف آن از ولي نميرسانيد آزاري گونه هيچ هنديها

شدهاند/



١٩٩ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

اصفهان به نخستوزير عزيمتنمايندة

ننمايند كار به شروع شهرضا و نور كارخانه دو تا
نميكند مراجعت مركز به نماينده اين

انجام اصفهان شهرضا و نور پشمبافو كارخانجات افتادن كار به دربارة كه اقداماتي از قبل شمارههاي در

و شهرضا كارخانه دو افتادن كار به راه در مشك�تي هنوز چون رسانيديم/ خوانندگان اط�ع به مطالبي شده

دفتر در كميسيوني پريروز نخستوزير پارلماني سياسيو معاون فاطمي آقايدكتر بنابهدعوت بود نورموجود

مشيرفاطمي آقاي و ملي شوراي مجلس در اصفهان نمايندگان آقايان حضور با بهارستان كاخ در ايشان

مهندس و برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس و كار وزارت معاون نفيسي مهندس و اصفهان سناتور

و شد تشكيل ايران ملي بانك نمايندگان كازيان زا كاتوزيانو آقايان و ملي اقتصاد وزارت معاون زيركزاده

آقاي بود تمام پشمباف كارخانة كار چون و گرديد تخاذ ا مزبور كارخانجات مشك�ت رفع درباره تصميماتي

كارخانه و برود اصفهان به زودتر هرچه كه شد كافيمأمور اعتبار با برنامه سازمان نمايندة سبحاني مهندس

ديوان داديار شهشهاني آقاي است تعطيل دو هر كه نور و شهرضا كارخانه دو دربارة و اندازد كار به را مزبور

آقاي براياط�ع را كامل گزارش و داده قرار مطالعه مورد را امر جريان رفتهو اصفهان به كه گرديد كشورمأمور

ننمايد/// مراجعت تهران به نكنند كار به شروع و نشده حل كارخانه دو مشك�ت تا و دارد ارسال نخستوزير

نمود/ عزيمت اصفهان طرف به ديروز صبح خود مأموريت انجام براي شهشهاني

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

خارجيتصويبشد استاد تن ١٥ استخدام
دانشكدههاي براي است قرار كه خارجي استاد تن پانزده استخدام Pيحه يك شماره همچنينكميسيون

و شوند استخدام فرانسه بلژيكو سوئيسو آلمانو تريشو ا كشورهاي از مشهد و شيراز اصفهانو پزشكي

رسيد/ تصويب به يافت انتشار ديروز شماره در آن متن

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

ميكند تكذيب تهران در امريكا كبير سفير
سـفير اينكه بر مبني <بالتيمورسن> روزنامه در مندرج خبر كه كرد اط�ع اظهار امروز مطلع منبع يك

دخالت ايران نفت قضيه در اين از بيش است كرده تقاضا تهران در امريكا كبير سفير از تهران در انگليس

كبير سفير گريدي آقاي اخير فعاليت كه ميكند اضافه منبع همان ميباشد/ امريكا سفير تكذيب مورد نكند

از اخت�فات حل براي كرات مذا زمينة آوردن فراهم براي فقط و نداشته ميانجيگري جنبه تهران در امريكا

داشته قرار انگليس و ايران دولتين اولياي تقدير مورد وي مجاهدت جهت همين به و بوده دوستانه طريق

است/



ملي دولت سياهه ٢٠٠

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

تقاضايدانشآموزان با موافقت
بودند كرده تعطيل اعتصاب بهصورت را امتحان جلسات گذشته روز كه طبيعي ششم سال دانشآموزان

تصميم دبيران از نفر چند فرهنگو آقايوزير با كره مذا مدتي از پس كردند اجتماع فرهنگ وزارت در امروز

شد: گرفته

شود/ تجديد فيزيك امتحان V١

شود/ امتحان پليكپي با خارجه زبان ام�ء V٢

باشد/ خرداد ٣å روز امتحانات تاريخ V٣

نـفر يك و شـيمي دبيران آقايان از نفر چهار از مركب كميسيوني شد قرار هم شيمي امتحان به راجع

نمايند/ اب�غ دانشآموزان به را نتيجه و شود تشكيل فرهنگ وزارت طرف از نماينده

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

مييابد ادامه دختران و پسران ادبي نهائيششم امتحانات
صبح از بود شده تعطيل كه ادبي ششم نهائي امتحانات بقيه ميدهند اع�م فرهنگ وزارت كه قراري به

شد/ خواهد انجام نوربخش دبيرستان در دختران دارالفنونو دبيرستان در پسران �فردا� خرداد ٢٢ چهارشنبه

٧٥٤١ شماره ,١٣٣å.٣.٢١ سهشنبه

انگليسي مندرجاتروزنامه بياساسبودن
درباره �ديليميل� انگليسي روزنامه از نقل خرداد ١٦ گذشته پنجشنبه روز شماره در كه خبري ذيل در

عشاير و اي�ت شديد ميهنپرستي مراتب به اطمينان با ما بود شده چاپ خوزستان به بختياريها حركت

از تلگرافي اينك كرديم تكذيب را خبر اين كشور آرامش و امن حفظ به آنان فراوان ع�ئق و ايران نجيب

ميگردد: درج عينا كه شده واصل ما نظر تأييد در زمينه همين در نيز بختياري مرتضيقلي آقاي طرف

قول از شرحي اط�عات روزنامه در اخيرا - اط.عات جريده رونوشت نخستوزير, مصدق دكتر آقاي

به كامل يقين با اينجانب بود شده درج بختياري ايل به ناروائي نسبتهاي متضمن انگليسي روزنامه يك

بياساس نتيجه در كه عملآوردم به تحقيقاتPزم اصفهان به محضورود به مزبور روزنامة مندرجات كذب

ايل خدمتگزاري سوابق بحث مورد خبر تكذيب ضمن است Pزم گرديده مدلل و ثابت تهاماتوارده ا بودن

ساخته نشان خاطر ايران مشروطيت احياي راه در آنها كاري فدا مخصوصا و مملكت به نسبت را بختياري

بختياري ايل خدمتگزاري وفاداريو اركانروح در خللي كوچكترين كاذيب ا شايعات قبيل اين گردد متذكر

در خود جانگذشتگي از مراتب اثبات مترصد پيوسته و ساخت نخواهد وارد عزيز ميهن و شاهنشاه به نسبت

صميمانه احترامات تقديم با ميباشند/ دولت و همايوني اعليحضرت اوامر از اطاعت و ميهن راه

بختياري مرتضيقلي



٢٠١ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

خارجه مقيم ايراني دانشجوياني به نخستوزير پيام
شد/ فرستاده هوائي پست با امروز

و كرده احساسات ابراز فرستاده نخستوزير آقاي به زياد مراس�ت خارجه مقيم ايراني دانشجويان چون

فرستادهاند/// پيامي آنان پاسخ در مصدق دكتر آقاي نمودهاند ابراز را خود نظريات

و كـاميابي بـا هـمگان دارم مسـئلت متعال خداي از و ميفرستم شما به قلبي درود ـ عزيزم فرزندان

مـقدس مـيهن به سعادت و س�مت به و بستايند كافي بهرهاي مترقي ديار آن فنون و علوم از سربلندي

ادا است خلف فرزندان شما گردن به كه را ايران ملت و كشور حق و شويد شايان خدمات مصدر و برگرديد

ملتدوستو آن با و هستيد كنده پرا ممالك ساير و امريكا متحد عظيم نقاطكشورهاي كثر ا چوندر نمائيد/

سوءتفاهمات به نفتومربوط به راجع شما از بعضي از مراس�تي ع�وه به داريد دائمي ارتباط تماسو بزرگ

گردانم مطلع نفت صنايع شدن ملي باب در ايران ملت مقاصد از را شما دانستم Pزم رسيده من به ديار آن در

و رسيديد كه هر به و سازيد گاه آ را مشابه ممالك حقپرست و عدالتخواه ملت افراد خود نوبه به هم شما تا

مغرض عمال اغفال بيخبري نتيجه اشخاصيدر گر ا تا دهيد شرح را مقاصد اين شديد حاضر محفلي هر در

بسيار ما براي آنها دوستي و مترقي ملل صحيح اط�ع زيرا شوند مطلع حقيقت از شدهاند سوءتفاهم دچار

است/ مغتنم و مهم

آمد/ عمل به ذيل اصل دو روي نفت شدن ملي قانون تصويب كه شد متذكر بايد

منافع سرشار مبالغ داشتهو را ايران نفتيجنوب معادن امتياز خارجي شركت كه است سال پنجاه حدود V١

است/// معادن آن صاحب كه ايران ملت خود است رسيده آن وقت اPن و است برده آن از

اين نميتواند Uباط يا حقا قراردادي هيچ استو ملي كميت حا مسلم حقوق از نفت صنايع شدن ملي V٢

كند/// استفاده خويش مسلم حقوق از دارد تصميم ايران ملت و ببرد بين از را اساسي حق

كنيد/ گاه آ هم را ديگران و باشيد گاه آ كه ميگويم خ�صه طور به كشور جوانان به ديگر بار يك اينك

كند/ انكار را آن نميتواند كس هيچ كه ايرانست ملت قطعي حق نفت صنايع شدن ملي Vالف

را سابق شركت تأسيسات و متعلقات و اموال غيرقانوني غصب قصد هيچوجه به ايران دولت و ملت Vب

رسيدگي سابق شركت حسابهاي به بايد �١٩٥١ آوريل ٣å� ١٣٣å ارديبهشت ٦ قانون موجب به و ندارد

بشود/ آن حق احقاق و بگيرد قرار توجه مورد سابق شركت حقه دعاوي نوع هر و نمود

و مؤسسات از منظور اين براي و كرد خواهد را كوشش اع�ي حد نفت استخراج توسعه در ايران دولت V٣

شركت مقررات از جديد اساسنامه تعيين تا حتي نمود خواهد استفاده سابق شركت كارشناسان و كارمندان

عملي ابدا و نمود خواهد پيروي باشد داشته منافات نفت صنايع شدن ملي قانون با آنچه استثناي به سابق

و كسر نفت استخراج در و آيد وجود به فني محدوديتهاي و خورد هم به سابق تشكي�ت كه كرد نخواهد

شود/ وارد نقصاني



ملي دولت سياهه ٢٠٢

نـفت سـابق خريداران اختيار در كمافيالسابق داخلي مصرف استثناي به شده استخراج نفت كليه V٤

شد/ خواهد تأمين كمافيالسابق ماست ديرين دوست كه انگليس مصارف و شد خواهد گذاشته

شركت اولياي با فوقاPشعار طبققوانين بر كه است حاضر مقاصد اين كردن عملي براي ايران دولت V٥

مشك�ت نوع هر حل براي دارد عهد در آنچه و بكوشد مشك�ت نوع هر حل راه در و بشود كره مذا وارد نفت

مـمالك جـمهوري رئيس حضرت خاص توصيه مورد خصوص به ملل تمام آرزوي و قضيه مسالمتآميز

نمايد/ همكاري و سعي امريكاست متحده

نفت سابق شركت گين زهرآ تبليغات مبناي كه مطالبي از يك هيچ ميكنيد م�حظه چنانچه بنابراين

نداشته/// حقيقت ميباشد امريكا در خصوص به جهان سراسر در آن ايادي و ايران و انگليس

خواهد ايران ملت يعني آن اصلي صاحب به منبعد كه سرشاري عوايد از انگليس دولت و سرمايهداران

بخس ثمن به خود هواپيمائي و درياداري مصرفي نفت خريد از نيز انگليس دولت و گرديده محروم رسيد

خواهد ايجاد خارجيان براي كشور اين ثروت يغماي از جلوگيري با كه Pبا محروميتهاي و گرديده محروم

فرزنداناينآب شما بر و بوده ناروا تبليغات كاذيبو ا اينهمه انتشار اصلي محركوموجب حقيقت در گرديد

مطلع امر حقايق از را سامان آن آزاده مردم داريد دست در كه وسائلي جميع از استفاده با كه است ك خا و

و حق اساس بر و خود باستاني كشور نفع به ايران دشوار موقعيت اين در را خود ملي خطير وظيفه و ساخته

به ع�قهمند و دانشجو جوانان شما و ميرسانم پايان به را خود پيام توضيحات اين با دهيد/ انجام حقيقت

ميسپارم/ خدا به را عزيز ميهن

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
بسما�الرحمنالرحيم

از �ميتينگ� كه تظاهري در ميدارد اع�م س�م تقديم از پس تعالي yفقهما و ديني برادران عموم به

براي بهارستان ميدان در بعدازظهر نيم و پنج ساعت خرداد ٢٤ جمعه روز ملي دستجات دينيو برادران طرف

ميشود تشكيل آبادان به اعزامي هيأت تقويت و نفت غاصب سابق شركت يد خلع اجراي تسريع پيشرفت

كاشاني سيدابوالقاسم ضروريست/ و Pزم عزيزم برادران اجتماع

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

نمودند عزيمت امريكا به ايراني دبير سه
مبادله كميسيون هزينه به انگليسي زبان تدريس تكنيك اصول گرفتن فرا براي ايراني دبيران از نفر سه

و كرد خواهد تحصيل امريكا در ماه چهار مدت مذكور دبيران نمودند/ عزيمت امريكا به فولبرايت فرهنگي

امريكا به ديگر نفر پنج نزديك آينده در اين بر ع�وه داد/ خواهند ادامه را خود كار بازگشته ايران به سپس

نمايند/ تحصيل فرهنگي مختلف رشتههاي در تا شد خواهند اعزام



٢٠٣ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

ترومن چهارم اصل برنامه طبق متخصصينايران
ميروند امريكا به

كشاورزي پيشرفتهاي درباره تا شدند امريكا كستانوارد پا متخصصينكشاورزي از نفر پنج ـ واشنگتن

امـريكاي و خـاورميانه كارشناسان نفري دويست دسته اولين جزء نفر پنج اين نمايند/ مطالعه كشور اين

اولياي با تا ماند خواهند واشنگتن در هفته سه عده اين نمايند/ ديدن امريكا از است بنا كه هستند جنوبي

كنند/ مسافرت بزرگ شهرهاي و زراعتي مناطق به سپس و نمايند كره مذا امريكا كشاورزي وزارت

عراق, اريتره, مصر, سي�ن, ايران, جمله آن از ديگر هفتكشور سيو از نزديك آينده در كه ميرود انتظار

و سيام فيليپين, اندونزي, چين, هندو يمن, عربستانسعودي, نپال, ليبي, ليبريا, لبنان, اردن, ماوراء اسرائيل,

تا دو از اشخاص اين مسافرت مدت بيايند/ امريكا به مطالعه براي متخصص نيز Pتين امريكاي كشورهاي

بود/ خواهد ماه سه

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

نفت ملي برايشركت ايران دولت
است دعوتكرده حسابدار

خواسته فرانسه و سوئيس و بلژيك و سوئد دول از ايران سفارتخانههاي وسيله به ايران دولت طرف از

دولت و سـوئد دولت نـمايند/ معرفي ايران نفت ملي شركت حسابداري براي را مناسبي شخص بود شده

دولت اما نداده جوابي حال به تا هم سوئيس دولت و خواستهاند معذرت شخصي چنين معرفي از بلژيك

است/ نموده معرفي منظور اين براي را نفر يك فرانسه

٧٥٤٢ شماره ,١٣٣å.٣.٢٢ چهارشنبه

نفتي آگهيفروشمواد
است: يافته انتشار نفت صنعت شدن ملي اجرايقانون موقتمأمور مديره طرفهيأت از گهيامروز آ اين

١٣٣å خرداد ٢٢ تاريخ موقت مديره هيأت

٥ شماره نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي مأمور

گهي آ اين تاريخ از ماه يك ظرف در كه ميرساند خارجه فروش براي نفتي خريدارانمواد كليه اط�ع به

گهي آ اين تاريخ از ماه يك ظرف در بايد ولي نمايند/ اخذ رسيد دادن با را خود نياز نفتيمورد مواد ميتوانند

يك انقضاي از پس فروش قيمت بپردازند/ بينالمللي عادله نرخ طبق را آن قيمت و مراجعه مديره هيأت به

١٩٥١ مـارس ٣å تـا ١٩٤٨ مسـيحي سـال اول از سابق شركت خريداران كه مقداري به نسبت Pبا ماه

حق خريد در شرايط تساوي صورت در مقدار اين مازاد براي و ميباشد بينالمللي عادله نرخ ميخريدهاند

داشت/ خواهند تقدم



ملي دولت سياهه ٢٠٤

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

شخصيرفت منزل به آقاينخستوزير ديروز
دهد مجلسقرار ديگر را خود كار محل نميرود تصور و

نتيجهمجبور در كه ميدهد دست مصدقنخستوزير آقايدكتر به حالي تغيير ديروز بعدازظهر ساعت دو

شب و نبوده خوب ديشب ٩ ساعت عصر ديروز از نخستوزير مزاجي حال بروند/ شخصي منزل به ميشود

داشت ضعفوجود فقط بود بهتر ايشان حال و شده قطع صبح امروز ولي عارضميشود ايشان بر هم تب هم

آقـاي تـوقف و كـار اطـاق وضـعيت چـون بـودند/ جاري مهم كارهاي به رسيدگي مشغول ترتيب اين با

اجراي به كارهايمربوط بهع�وه گذاشته شدت به همرو گرما طرفي از نيستو مجلسخوب در نخستوزير

اين به شده كاسته خود اوليه شدت از مجلس و نمايندگان با تماس لحاظ به نفت صنعت شدن ملي قانون

قرار مجلس عمارت كار به رسيدگي براي را خود دائمي توقف محل نخستوزير آقاي نميرود تصور نظر

گـفته رو اين از ندارد را ناراحت اطاق آن در اقامت اقتضاي ايشان مزاجي حالت اينكه خصوص به دهند

دهند/ قرار مجلس را خود كار محل ندارند تصميم ديگر مصدق دكتر آقاي كه ميشود

درباره و گرفته كهوقتم�قات كساني و استراحتنموده شخصي منزل در آقاينخستوزير صبح از امروز

بودند استراحتنموده بستر در كه حالي در نخستوزير ديدار به نائل داشتند را ايشان ديدار قصد جاري امور

گرديد/ تزريق آمپول چند معالج اطباي تجويز حسب بر ظهر از پيش شدند/

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

بختياري كرد شهر در خورد و زد
شدهاند مجروح نفر دوازده و مقتول نفر دو

پيروان از گويا كه تنگگزي حاجيوند طايفه عشاير از نفر هزار دو حدود در عدهاي بين اخيرا ـ كرد شهر

از تنگگزي پادگان افراد و بودند برآمده تظاهرات مقام در آقاسيد زيارت منظور به ميباشند طلوعي سروش

از نتيجه در و ميشود خورد و زد به منجر كه ميدهد روي تصادمي و ميآوردند عمل به جلوگيري تظاهرات

رسيده اداره نماينده از كه ديگري تلگرافي خبر ميشوند/ مجروح ديگر نفر دوازده مقتولو نفر دو عشاير افراد

به رسيدگي بهمنظور بخش دادگاه رئيس تفاق ا به كرد شهر ژاندارمري گروهان فرمانده كهديروز است كي حا

دادهاند/ قرار بررسي تحت را وموضوع رفته حادثه محل به امر جريان

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

نفت شدن اطرافملي در بزرگكردستان اظهاراتروحاني
شدن ملي اطراف در بيانيهاي خرداد ١٩ تاريخ در كردستان, علماي از نقشبندي كمالالدين شيخ آقاي

اس�مي وحدت و مزبور بهموضوع راجع اهالي از زيادي عده حضور در خرداد ٢å روز در و نموده منتشر نفت

است/ كرده ايراد جالبي بيانات



٢٠٥ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

نمود م"قات نخستوزير از گريدي
آقـاي شـخصي مـنزل در امـريكا كـبير سـفير گـريدي دكتر صبح ١١ ساعت �١٩٥١ ژوئن ١٤� امروز

دست به اط�عي فيمابين كرات مذا از و انجاميد طول به ساعت يك ديدار اين م�قاتنمود/ را نخستوزير

دست به م�قات اين درباره اط�عاتي كبير سفير آقاي از و كردند كوشش خارجي خبرنگاران اما است نيامده

قضاياي جاريو مهم مسائل اطراف در نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير كرات مذا معلوم قرار از آوردند/

است/ بوده شد خواهد آغاز رسما آينده هفته از كه نفت كنفرانس و نفت شدن ملي قانون به مربوط

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

كرد توصيه نخستوزير به امريكا كبير سفير
در امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي دادهاند, گزارش بعدازظهر امروز خارجي خبرنگاران كه طوري به

آبادان در است شايسته كه كردهاند توصيه نخستوزير مصدق دكتر آقاي به خويش بامداد امروز م�قات

دولت و نفت سابق شركت نمايندگان بين كرات مذا قطع يا تعويق سبب احتما{ كه نشود انجام اقداماتي

آرامش آبـادان در داشـتهانـد, اظـهار كبير سفير آقاي به پاسخ در مصدق دكتر آقاي گردد/ تهران در ايران

معاون جكسون مستر اط�ع قرار به نيست/ تهران در كرات مذا تأخير براي دليلي گونه هيچ استو حكمفرما

مصدق دكتر آقاي با م�قات از پس را امريكا سفير گريدي دكتر آقاي نيز نفت سابق شركت اعزامي هيأت

است/ كرده كره مذا ايشان با مدتي و نمود م�قات

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

خارجيشركتسابقنفت كارمندان به اخطار
و هندي انگليسي, كارمندان به آن طي و نموده صادر اط�عيهاي نفت سابق شركت رسيده خبر قرار به

گذاشتهميشود آنان اختيار كهدر وسائلي با مجانا را خانوادههايخود كهميتوانند است داده كستانياط�ع پا

بفرستند/ خود اوطان به

٧٥٤٣ شماره ,١٣٣å.٣.٢٣ پنجشنبه

رسيد امضاء به لولهكشي متمم قرارداد امروز
زاهديوزير سرلشكر آقايان حضور با صبحكميسيوني امروز تهران, آب كشي لوله امر در تسريع منظور به

تهران] آب [سازمان كل مدير ميكده مهندس تهران, شهردار مهران ايران, ملي بانك عامل مدير زند كشور,

گريفيت مهندس سر گيپو آلكساندر شركت نماينده مستر<تاريسكتون> كشيو معاونلوله بياني مهندس و

از رسيده مجلسين تصويب به اخيرا كه كشي قانونلوله آنكه از پس تشكيلو شهر آب كشي سازمانلوله در

و كشي لوله اداره بين متمم قرارداد امضاي تشريفات گرديد, اب�غ كشي لوله بنگاه به كشور وزير آقاي طرف

آمد/// عمل به گيپ آلكساندر شركت



ملي دولت سياهه ٢٠٦

٧٥٤٤ شماره ,١٣٣å.٣.٢٥ شنبه

ترتيبكاملصورتگرفت و نظم با بهارستان ديروز ميتينگعظيم
ديده بهخود را جمعيتي چنين كمتر بهارستان ميدان كه بود زياد قدري به بهارستان در مردم اجتماعديروز

اجتماع اين در نيز خارجي عكاسان خبرنگارانو از عدهاي نداشت امكان هيچوجه به جمعيت شمارش و بود

و نشر از پس ميكردند/// مشاهده را ايران ملت احساسات و بودند خبر و فيلم تهيه مشغول و داشتند حضور

yآيتا حـضرت فرزند كاشانيزاده سيدمصطفي آقاي نطق با سخنرانيها كاشاني yآيتا حضرت اب�غ

آقاي سخنران آخرين و بقائي/// آقاي سپهبدي/// دكتر آقاي سپس صدر/// كشاورز آقاي گاه آن كاشاني///

رسيد/ تصويب به جمعيت موافقت با و قرائت زير قطعنامه ميتينگ خاتمه در قناتآبادي/// شمس

هيأت عمليات از را كاملخود پشتيباني كاشاني yآيتا حضرت ازمنويات پيروي با ايران ملت قاطبه ـ ١

ميدارد/ اع�م دنيا به خلعيد براي آبادان به اعزامي

كشور سراسر در را نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي گانه نه مواد كامل اجراي براي ايران ملت ـ ٢

است/ خواستار

و كـره مـذا گونه هر كه ميدارد اع�م صريحا نفت سابق شركت اعزامي نمايندگان به ايران ملت ـ ٣

ميدارد/ اثر بدون و مردود جدا باشد مخالفت آن اجراي طريقه و صنعت شدن ملي قانون با كه پيشنهادي

امر در اخ�لگران و مخالفين و نموده پشتيباني مصدق دكتر آقاي جناب از تمام قوت با ايران ملت ـ ٤

مينمايد/ تنبيه شدت به و نموده تلقي خائن را نفت صنعت قانون اجراي

شعار كاشاني yآيتا حضرت بزرگ پيشواي امر به تكا ا و ايران ملت نام به مجاهد مسلمانان مجمع ـ ٥

ميدارد/ اع�م دنيا به را نفت� سابق غاصب كمپاني از يد خلع يا مرگ �يا ايران ملت

مجاهد مسلمانان مجمع

اصناف عالي شوراي ـ ايران حزب ـ زحمتكشان حزب

٧٥٤٤ شماره ,١٣٣å.٣.٢٥ شنبه

نپرداختهاند حقوق هنوز
همچنينحقوق نشده پرداخت را قصبه اين كارمندان ارديبهشت فروردينو كمك حقوقو هنوز ـ كنگاور

پرداخت صحنه اداره آن رئيس و دارائي مأمورين از نفر چند و كشاورزي اداره ارديبهشت و فروردين كمك و

دارند/ را خود حقوق پرداخت و توجه انتظار و مضيقه در سخت حيث اين از دولت مأمورين و است نشده

٧٥٤٤ شماره ,١٣٣å.٣.٢٥ شنبه

بازداشت تكذيبخبر
بدون كه را انگليسي تباع ا از نفر ١٦ بازداشت خبر تهران در نفت سابق شركت انتشارات و اط�عات اداره

ميكند/ تكذيب شدهاند آبادان وارد هواپيما با گذرنامه



٢٠٧ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٤ شماره ,١٣٣å.٣.٢٥ شنبه

گريديمجددا
كرد توصيه مصدق دكتر به

نمايندگي هيأت به ديگر وهشتساعت چهل

شود نفتمهلتداده سابق شركت

نخستوزير] با ديدار [و
تهران خارجيدر خبرنگاران با كه مطبوعاتي مصاحبه يك در ظهر مقارن امروز امريكا كبير سفير گريدي

دكتر آقاي با �١٩٥١ ژوئن ١٦� بامداد امروز كه تي كرا مذا و م�قات از را خود خرسندي مراتب آورد عمل به

نمود/ ابراز آورده عمل به نخستوزير مصدق

به آوردم عمل به مصدق دكتر آقاي با كه م�قاتي طي امروز كه داشت اظهار علتخوشوقتي درباره وي

جهت نفت سابق شركت اعزامي نمايندگي براي مهلت ساعت هشت و چهل چون كه نمودم توصيه ايشان

شود/ تمديد قدري مدت اين است بهتر لذا است كوتاهي مدت لندن از كسبدستور

دولت اصرار كه است ساخته نشان خاطر مخصوصا مصدق دكتر آقاي با خويش م�قات در سفير آقاي

كنفرانس اصو{ كه باشد داشته را اين خطر احيانا است ممكن مهلت ساعت هشت و چهل مورد در ايران

كرات مذا استمهال موضوع سر بر فقط كه نيست مصلحت است بديهي و شود وقفه يا تعويق دچار تهران

شود/ وقفه تهراندستخوش

توصيه دادند قول و داده قرار قدرداني مورد را كبير سفير بيطرفي و صلحجويانه اقدام مصدق دكتر آقاي

بود داشته اظهار تهران در نفت سابق شركت نمايندگان سخنگوي بامداد امروز دهند/ قرار قبول مورد را وي

ادامه براي جديدي دستورات تا بود خواهد كافي مدت آنها براي ضرباPجل ساعت هشت و چهل تمديد

نمايند/ دريافت لندن از كرات مذا

خويش آينده كرات مذا در كه اميدوارند نفت سابق شركت اعزامي نمايندگان كه كرد اضافه همانسخنگو

اينكه بر مبني را واصله گزارشات خبر, اين و بدهند ايران دولت به توجهي قابل و مفيد پيشنهادات پارهاي

ميكند/ تأييد آوردهاند تهران به ايران دولت به ارائه براي تي پيشنهادا مزبور نمايندگان

شركت مبلغي كه باشد اين پيشنهادات اين از يكي شايد كرد عقيده اظهار امروز امور ناظرين از يكي

شود/ حاصل گشايشي دولت مالي مضيقه در تا بپردازد ايران دولت به نفت سابق

كبير سفير شپرد با مصدق دكتر آقاي م�قات از پس كه كرد اضافه خويش امروز مصاحبه در گريدي آقاي

به ساعت هشت و چهل تمديد به را ايران نخستوزير موافقت وموضوع كرده كره مذا نيز تهران در انگليس

ويگفتگو با تلفن با نيز سابق شركت نمايندگي جكسونسخنگويهيأت مستر همچنين رسانيده اط�عوي

قبول در مصدق دكتر آقاي عدالتخواهي و رافت روح از ديگر بار يك پايان در گريدي آقاي است/ كرده

نمود/ سپاسگزاري وي توصيه



ملي دولت سياهه ٢٠٨

٧٥٤٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢٦ يكشنبه

توقيفشد خبرهايروز روزنامه
بـود كرده منتشر خبرهائي كشور مصالح خ�ف بر كه نفت سابق شركت ارگان روز> <خبرهاي روزنامه

انگليسي زبان به كه هم نيوز ديلي روزنامه است ممكن و شد توقيف نظامي حكومت قانون ٨ ماده مطابق

توقيف نيز ميداده انتشار ميشد چاپ روز خبرهاي در كه را اخباري همان از قسمتي غالبا و ميشود منتشر

شود/

٧٥٤٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢٦ يكشنبه

ميشود مخابره تهران بياساساز اخباري
مـنبع يك ايـنكه بر مبني كردهاند مخابره خارج به تلگرافي ديشب تهران در يونايتدپرس خبرنگاران

شدهاند/ متمركز عراق مرز طرف آن در بصره در انگليسي نيروهاي است گفته �ديروز� شنبه روز ارتشي

توپخانه واحد چند و نظام پياده گردان پنج نيز گذشته شنبه روز كه كرده اضافه منبع همان قول از سپس

شدهاند/ وارد بصره در واقع [ناخوانا] به انگليسي پادگان تقويت براي

تـيپ افـراد از نـفر هفتاد اينكه بر مبني فرستادهاند ديگري خبر پايان در مزبور خبرگزاري نمايندگان

شدهاند/ بازداشت آبادان در شدهاند قبرس جزيره وارد اخيرا كه چتربازان شانزدهم

وقت همه از بيش كه موقعيتي چنين در مخصوصا خارج, به تهران از تحريكآميز اخبار قبيل اين مخابره

بودن بياساس به آنكه با ما نيست/ شايسته هيچوجه به ميشود احساس آرام محيط استقرار و سكون لزوم

كه شد غيرنظاميمعلوم رسميو مقامات به مراجعه از معالوصف داشتيم اطمينان نامبرده خبرنگاران گزارش

است/ حقيقت از عاري و بياساس Uكام مزبور گزارش

٧٥٤٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢٦ يكشنبه

آبادان به انگليسي نفر دو دادن مراجعت
مسافرت ناحيه آن به كه را سابق نفت شركت كارمند انگليسي نفر دو لرستان انتظامي مأمورين ديروز

نـفر دو كـه است بـوده اين انتظامي مأمورين عمل اين علت دادند مراجعت آبادان به مجددا بودند نموده

بودهاند/ مرور و عبور و تردد كارت فاقد مزبور انگليسي

٧٥٤٥ شماره ,١٣٣å.٣.٢٦ يكشنبه

صلح هواداران سالتأسيسجمعيت دومين
خـيابان در واقـع جـمعيت مـحل در را خود كار آغاز سال دومين ديشب صلح هواداران ايراني جمعيت

ادامه شب يازده ساعت تا و آغاز بعدازظهر نيم و هشت ساعت از جشن برنامه بودند/ گرفته جشن فردوسي

سـال نـخستين عرض در را جمعيت فعاليت جمعيت دبير هرمز محمود آقاي جلسه افتتاح از بعد و داشت

شد/ داده نمايش فيلم حلقه چند و شد خوانده سرود قطعهاي سپس داد/ گزارش تأسيس



٢٠٩ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

ميافتد كار به مجددا اصفهان كارخانجات
نموده مبذول شهشهاني آقاي كه مساعي و مجاهدت اثر بر رسيد اصفهان از امروز كه تلگرافي طبق

به ميرود انتظار و شده فراهم رود زاينده و شهرضا پشمبافو كارخانههاي اشتغال و مجدد افتتاح براي زمينه

كنند/ كار به شروع مجددا كارخانهها اين زودي

سه اين روز دو يكيو همين است ممكن و شده مهيا كار اين مقدمات كه است كي حا امروز تلگرافي خبر

كنند/ شروع را خود عادي كار ديگري از پس يكي كارخانه

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

بوعلي بيمارستان مسلولين اجتماع
سعدآباد كاخ مقابل در

مقابل در اجتماع حال به بوعلي بيمارستان مسلولين از نفر دويست حدود در امروز صبح نه ساعت مقارن

داشتند/ مستدعياتي و رفته سعدآباد كاخ

مطالبي او وسيله به تا نمايند انتخاب نمايندهاي كه خواست آنان از دربار وزارت معاون هومن دكتر آقاي

بيان شرح اين به را مستدعياتخود خ�صه و برگزيده را نمايندگانخود نفر سه نيز آنان شود/ اظهار دارند كه

شاهنشاهي دربار از دارد نواقصيوجود دارد مسلولين به اختصاص كه بوعلي بيمارستان در چون كه داشتند

همچنين بگذارند مزبور بيمارستان اختيار در را مسلولين مخصوص جراحي كامل دستگاه كه دارند تقاضا

بگمارند/ كار به بوعلي بيمارستان در دارد تخصص سل بيماري معالجه در كه را شقاقي سياوش دكتر آقاي

اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان و بهداري وزارت به شرحي نيز شاهنشاهي دربار وزارت طرف از

شد/ صادر آنان تقاضاي انجام درباره

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

راهآهن كارگران شكايات به رسيدگي
كاركنان و كارگران تقاضاهاي و شكايات كليه به يافتهاند مأموريت راه وزارت ويژه بازرس شيباني آقاي

بدهند/ را كيان شا اوقاتجواب اسرع در و نموده رسيدگي راهآهن

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

فرماندهينيرويدريائي پستهاي در تغييرات
فرمانده دفتري يكم ناخدا آقاي است: گرفته دريائيصورت نيروي فرماندهي پستهاي در تغييرات اين

نـاخدا آقـاي جـاي بـه رسولي يكم ناخدا آقاي جنوب/ دريائي فرماندهي به شمال درياي دريائي نيروي

فرمانده مجلسي ناخدا دريائيجنوبو سابقنيروي فرمانده شاهين دريادار پلنگ/ ناو فرماندهي به مجلسي

شدهاند/ احضار تهران به دريائيجنوب نيروي فرماندهي معاون ازشيرواني� �عميد يكم ناخدا پلنگو سابق



ملي دولت سياهه ٢١٠

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

ميتينگدررشت
از مهمي ميتينگ خوزستان به اعزامي هيأت و دولت اقدامات از پشتيباني منظور به جمعه روز ـ رشت

جمعيت داشتو ادامه عصر هفت تا پنج از كه شد تشكيل شهرداري ميدان گي�ندر مسلمين تحاديه ا طرف

كردند/ ايراد مهيج نطقهائي ايران حزب و مسلمين تحاديه ا زعماي از عدهاي و نموده شركت آن در زيادي

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

صبح فردا امريكا كبير سفير
كرد خواهد م"قات آقاينخستوزير با

نـخستوزير مـصدق دكتر آقاي با تهران در امريكا كبير سفير گريدي آقاي فردا بامداد اط�ع قرار به

و نمود م�قات لندن از اعزامي هيأت رئيس جكسون آقاي با نيز ديشب گريدي آقاي كرد/ خواهند م�قات

گريدي آقاي كرات مذا و بهم�قاتهاياخير نسبت محافلمطلع كرهبود/ مذا نفتمشغول وقايع مدتيدرباره

ميكنند/ خوشبيني اظهار مصدق دكتر آقاي با

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

لندن در ايران كبير سهيليسفير
انگليسم"قاتكرد/// مشاور وزير با

شركت سخنگوي يك قول از آسوشيتدپرس خبرگزاري مخبر زوسي فرد ـ روز خبرهاي ـ توقيف رفع

شركت توسط كه روز� �خبرهاي روزنامه از نظامي فرماندار طرف از كه ميدهد اط�ع آبادان در نفت سابق

مصالحو مراعات اينكه جرم به روزنامه اين است/ شده توقيف رفع ميشد منتشر فارسي زبان به نفت سابق

بود/ توقيف در روز يك است ميكرده درج تحريكآميز گزارشهاي و نكرده را ايران ملي منافع

ايـن توقيف خصوص در نظامي فرماندار با نفت سابق شركت مقامات كه داده اط�ع مزبور سخنگوي

بود/ شده ايجاد سوءتفاهمي كه است شده معلوم و گرفته تماس روزنامه

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

فقطپرداختشده فروردين حقوق
ارديبهشت حقوق هنوز ولي شده پرداخت ماه خرداد دوم در دولتي كارمندان ماه فروردين حقوق ـ ابهر

هستند/ زحمت در همه و نشده پرداخت ادارات كارمندان

٧٥٤٦ شماره ,١٣٣å.٣.٢٧ دوشنبه

نشده] [حقوقپرداخت
حيث اين از و نشده پرداخت دولتي كارمندان ماه فروردين حقوق هنوز خرداد پانزدهم روز تا ـ سيرجان

ميباشند/ مضيقه در سخت



٢١١ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

ملي مجلسشوراي
دستورصحبتكردند از قبل عنوان به دولت و ملي جبهه نفت, درباره نمايندگان از نفر سه

دادگستري/// اص"ح و زندان اوضاع
از قسمتي هم كه Pيحهايداديم قبل چندي زندانها اص�ح براي ما دادگستري: وزير ـ زندان به راجع

زندان ١å كه بود شده پيشبيني Pيحه آن در اينكه هم و ميكرديم آزاد آن وسيله به را ب�تكليف زندانيان

را Pيـحه آن ميكنم تقاضا مجلس محترم رياست از من گردد/ تأمين زندانيان رفاه تا شود ساخته جديد

مرتفع اشكاPت اين تا ارجاعشود كميسيون به رسيدگي براي Pيحه تصويبو آن فوريت تا بفرمايند مطرح

گردد/

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

ميشود تأمين امريكا از راهآهن بنگاه احتياجات
جرياناست در اقداماتي راهآهن برايريلگذاريخطوطناتمام

١٣٢å ماه وقايعشهريور از قبل يزد كاشانو تبريز, ميانه, مشهد, شاهرود, راهآهن زيرسازيخطوط چون

به اينخطوط تمام ا براي وقت دولتهاي كوشش كنون تا تاريخ آن از و ريلگذاريبود, آماده و يافته خاتمه

اثر در اخيرا كسبنمود, اداره خبرنگار كه خصوصي يكاط�ع طبق اينك بود مانده ريلمعوق نبودن واسطه

احتياج قدر به است نظر در بحار ماوراء شركت و امريكائي مقامات با راه وزير و نخستوزير آقايان كرات مذا

آمـاده ريلگذاري از پس مزبور خطوط تا نمايند, وارد امريكا متحده كشورهاي از �ديزل� لكوموتيو و ريل

بيست از بيش تقاضا مبلغمورد كه گفتهميشود ولي نگرديده فاش اقدام اين جزئيات هنوز گردد/ بهرهبرداري

و بنمايند, اينمورد در گذشتهائي تسهي�تو امريكائي مقامات است ممكن و ميباشد ميليوندPر پنج و

كل مدير شقاقي مهندس آقايان عضويت و راه وزير آقايبوشهري رياست به كميسيوني منظور همين براي

بنگاه در برنامه سازمان معاون حامي مهندس راهآهن, ساختمان اداره رئيس ناطق مهندس راهآهن, بنگاه

داشت/ ادامه وقت آخر تا ديروز مزبور كميسيون و است گرديده تشكيل راهآهن

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

مربوط بودنخبر دروغ هم بختياري ايل
ميكند تكذيب را خوزستان به ايل حركت به

برجستگان خوانينو از جمعي امضاي به مسجدسليمان از ديگري اصفهانو از يكي كه تلگراف دو امروز

حـركت دربـاره لنـدن چـاپ ديليميل روزنامه در مندرج خبر كه رسيد اداره به شده مخابره بختياري ايل

و نموده تكذيب بود شده درج اخبار جزو كه را خوزستان طرف به بختياري ايل افراد از نفر هزار پنج غيرعادي

بودند/ كرده كيد تأ و تصريح را بختياري ايل افراد كليه ميهنپرستانه احساسات ديگر بار



ملي دولت سياهه ٢١٢

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

م"قاتكرد را گريدينخستوزير دكتر امروز
امريكا سفير گريدي آقايدكتر بود شده تعيين Uقب كه وقتي بنابه �١٩٥١ �١٩ژوئن امروز صبح ١١ ساعت

عنوان به امريكائي نفر يك نمود/ م�قات بودند تختخواب در كه حالي در را نخستوزير مصدق دكتر آقاي

كرات, مذا پايان از پس انجاميد/ بهطول ربع ساعتو يك آنها كرات مذا داشتو اينم�قاتحضور در مترجم

آمريكا كبير سفير م�قات درباره مطالبي و آورده عمل به مصاحبهاي گريدي دكتر آقاي با خارجي خبرنگاران

حل براي غيررسمي مقام يك عنوان به كنون تا كه گريدي دكتر آقاي ساختهاند/// منتشر نخستوزير آقاي با

درخواست امريكا دولت از ديگر بار يك مصدق آقايدكتر امروز كه داشت اظهار است ميكرده فعاليت بحران

شود/ همكاري ايران دولت با كشور اين نفت شدن ملي مورد در كه كرد

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

اينكارشناسامريكائيحسهمكاريايرانيان
است ستوده را

به ملخ ضد بر مبارزه عمليات اداره براي كه امريكا كشاورزي حشراتوزارت با مبارزه كارشناس <ميبي>

تشريح براي و كرده طي را بعيد مسافات مردم از بسياري است: نوشته خود رسمي گزارش در بود آمده ايران

آنـها منطقه در سمپاشي هواپيماهاي از كه ميكردند درخواست ديگر عده و آمدند ما نزد سمپاشي اثرات

همكاريو ابراز رغبت و رضا كمالشوقو با ايران مردم مانند مردمي است نديده هرگز نگارنده شود/ استفاده

ابراز نتيجه در لكن و بود شده محول نگارنده عهده به كه بود وظيفهاي مشكلترين اين نمايند/ مساعدت

پذيرفت/ انجام احسن نحو به مأموريت اين دوستي و نيت حسن

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

تحصيل به ايران در دانشجويامريكائي سه
پرداخت خواهند مطالعه و

بـه تـحقيق و تـحصيل سـال يك براي فولبرايت قانون موجب به امريكا دانشجويان از تن دو و سي

تن چهار و مصر در تن هشت هندوستانو در تن شانزده مذكور عدة از ميشوند/ اعزام خاورميانه كشورهاي

پرداخت/ خواهند تحصيل به كستان پا در نفر يك و ايران در نفر سه و تركيه در

٧٥٤٧ شماره ,١٣٣å.٣.٢٨ سهشنبه

ازطرفنيرويدريائي انگلستان به محصل اعزام
ده مهندسي افسري كادر تكميل جهت شاهنشاهي ارتش دريائي نيروي يافتهايم اط�ع كه طوري به

آوردن دست به جهت ميتوانند داوطلبان نمود خواهد اعزام انگلستان كشور به امتحان طريق از محصل نفر

نمايند/ مراجعه دژباني در دريائيواقع نيروي ستاد به بيشتر اط�عات



٢١٣ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٨ شماره ,١٣٣å.٣.٢٩ چهارشنبه

شدند دستگير كرد آشوبشهر عاملين از نفر دو
روي ژاندارمري مأمورين با بختياري كرد شهر اطراف كن سا تنگگزي عشاير از عدهاي ميان كه نزاعي

منعكس آورده بدست آن درباره اط�عاتي بودند توانسته ما خبرنگاران كه آنجا تا پيش شماره چند در داده

و سـادهلوحي اثـر بـر ميباشند نفر هزار دو بر بالغ كه فوق عده ميرسد خبر كه طوري به اينك بود/ شده

ميباشند طلوع� �سروش نام به جديدي مذهب ظهور مدعي كه را حقهباز و شياد نفر چند فريب بيسوادي

امنيت تأمين به اقدام نزاع جريان از محضوقوع به انتظامي مقامات شدهاند/ آنها سوء مقاصد آلت و خورده

داده تشخيص آشوب كننده برپا و سوءظن مورد كه را آنها سردستههاي از نفر چند و نموده مزبور ناحيه در

طبق آشوب و بلوا اين كه داشت اظهار امروز نظامي مقام يك نمودند/ بازجوئي به شروع و دستگير شدهاند

كارهاي از زارعين كردن دور و خرابكاري و تحريك عاملين نهائي مقصود و آمده وجود به منظم نقشه يك

است/ بوده زراعت و كشاورزي

٧٥٤٨ شماره ,١٣٣å.٣.٢٩ چهارشنبه

نخستوزير به امريكا كبير سفير نامه
دكـتر آقـاي براي خصوصي نامهاي امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي امروز بامداد نيم و ده ساعت

هيأت جلسه در ايشان كه رسيد نخستوزير آقاي به هنگامي نامه اين داشتند/ ارسال نخستوزير مصدق

بود/ وزيران

منافع رعايت نظر نقطه از كرده استفاده فرصت از ميداند Pزم ـ بود زير شرح به امريكا كبير سفير نامه

كـه معني بدين نمايم تكرار داشتهام اظهار خويش كرات مذا و م�قات در گذشته روز كه را مطالبي ايران

از نتيجه در تا داشته مبذول انگلستان اخير پيشنهادات به نسبت بيشتري توجه مشاورينتان و جنابعالي

ايـنجانب نـظر بـه شـود/ خـودداري نـفت شـركت نمايندگان و شما دولت بين فعلي كرات مذا رشته قطع

دولت تقاضاهاي و مقاصد اجراي براي اساسي نفت كردن ملي اصل نظر نقطه از بريتانيا اخير پيشنهادات

است/ كرده تكرار مجددا نيز را خود احترامات مراتب پايان در گريدي آقاي ميباشد/ ايران

٧٥٤٨ شماره ,١٣٣å.٣.٢٩ چهارشنبه

انگليسدرخرمشهر قنسول انگليسبه سفير دستور
مراجعتشدهاند عازم اعزامي نمايندگان

در انگـليس كبير سفير شپرد> فرانسيس <سر گذشته روز كه داشت اظهار مطلع منبع يك امروز بامداد

زودتر هرچه شود توصيه انگليسي تباع ا كليه به تا است كرده تلگراف خرمشهر در انگليس كنسول به تهران

در انگليسي كودكان و زنان از تن ١٥å هنوز اط�ع قرار به نمايند/ ترك را ايران ك خا آنها كودكان و زنان

در انگليس رسمي مقامات نمودند اط�ع اظهار منابع همان ميبردند/ سر به ايران جنوب نفتخيز مناطق



ملي دولت سياهه ٢١٤

شركت ورزد مبادرت نفت جريان قطع به آبادان در نفت شركت موقت مديره هيأت چنانچه معتقدند تهران

كرد/ نخواهد مخالفتي يا مقاومت هيچوجه به سابق

ادامه جهت ايران روش تغيير به نسبت تهران در انگليس مقامات كلي طور به ميشود گفته همچنين

لندن از اعزامي نمايندگان ديشب جهت همين به ميباشندو نفتنوميد سابق شركت نمايندگان با كرات مذا

كردند/ كسبدستور لندن به مراجعت براي خويش مديره هيأت از تلگرافي طي

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

داد پنجساعتمهلت مصدق دكتر
گفت: رأياكثريتنداشتآقاينخستوزير مجلسبراي چون

پسمسئوليتندارد آن از دولت نشود كافي بعدازظهرعده چهار تا اگر

بود خواهد فوقالعاده جلسه بعدازظهر چهار

تذكر چند از پس گرديد تشكيل امروز صبح دقيقه پنج و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

جلسه در ميرحسيني صدر آقاي نطق بين در گفت: نريمان آقاي شد/ تصويب قبل جلسه صورت اص�حي

مخالفم/// دولت با من كه كردهاند خيال و كرده سوءتفاهم ايجاد خارج در كه كردم عرض جملهاي گويا قبل

برنامه به ملي شوراي مجلس داشت: اظهار و گرفته قرار تريبون پشت نخستوزير ـ مصدق دكتر آقاي

نفت قضيه حل دولت اين اصلي غرض فقط كه رساند مجلس عرض به هم دولت اين و داد راي دولت اين

را قانونگذار امر شده موفق ديروز اينكه تا بود كار اين مشغول دولت كنون تا روز آن از است� �صحيح است

٤ تا را مجلس كه ميكنم تقاضا رئيس آقاي از نيست كافي راي براي مجلس در عده كنون ا چون كند/ اجرا

دهند/ تشكيل را جلسه مجددا مزبور ساعت در و كنند تعطيل بعدازظهر

٤ تـا گـر ا ولي ميافـتد تفاق ا مملكت در كه بود خواهد حوادثي و امنيت مسئول بعدازظهر ٤ تا دولت

راي تا ثبا ا يا نفيا ميكند دولت كه رائي پيشنهاد به و نشوند حاضر مجلس در نمايندگان آقايان بعدازظهر

بود/ نخواهد مملكت مسئولحوادث بعد به بعدازظهر ٤ از دولت ندهند

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

امريكا كبير سفير پيام به پاسخنخستوزير
سفير گريدي دكتر آقاي پيام به نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از زير پاسخ ديروز صبح ١١ ساعت

شد/ فرستاده امريكا كبير

نمايندگان پيشنهادهاي چون كنم عرض كه متأسفم بسيار بخشيد ارزاني وصول عز محترمه مرقومه

نامه ازوصول قبل نميكرد, مطابقت نفت صنعت شدن ملي قوانينمربوطه با هيچوجه به نفت سابق شركت

قانون اجراي براي Pزم تصميمات و گفت قرار كره مذا و بحث مورد وزراء هيأت جلسه در موضوع آنجناب

ميشمارد/ مغتنم فائقه احترامات تجديد براي را موقع است/ گرديده تخاذ ا



٢١٥ پنج و بيست سال سي, خرداد اط"عات,

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

است شده تنظيم خرابكاري با مبارزه براي |يحهاي
به كه شد تهيه خرابكاران مجازات خرابكاريو از برايجلوگيري Pيحهاي ديشبهيأتوزيران جلسه در

آن كثر حدا و سال سه آن حداقل كه مختلفي مجازاتهاي Pيحه اين در ميشود/ مجلسين تقديم زودي

خرابكـاري راهآهن و فرودگاهها و پلها و خانهها تصفيه و نفت مؤسسات در كه كساني براي است اعدام

است/ شده پيشبيني نمايند

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

گرفت نظر زير را شهرباني امور اداره ديشب از
دولت هيأت فوقالعاده جلسه] [در ديروز كه كشور كل ژاندارمري فرمانده مقدم علوي سرلشكر تيمسار

گرفت/ نظر زير را شهرباني امور اداره ديشب از رسانيد هم به حضور

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

اط"عاتشركتسابقنفت منحله اداره اسناد و اوراق توقيف
اداره در مييابد اط�ع يد خلع نظارت سازمان عصر استديروز كرده خبر كسب اداره خبرنگار كه قراري به

از بعضي گرديد منحل دولت فوقالعاده جلسه ديروز تصميمات موجب به كه نفت سابق شركت اط�عات

ميشود/ منتقل خارج به اداره از اسناد و اوراق

و دادگسـتري مأمورين حضور با و شد داده اط�ع شهرباني به مراتب مزبور سازمان طرف از ب�فاصله

مـراقـبت و بـازرسي تـحت نفت سابق شركت انتشارات و اط�عات شده منحل اداره كشور كل شهرباني

منزل به اوراق و پروندهها از مقداري شد معلوم آمد عمل به كه تحقيقاتي نتيجه در و گرفت قرار مأمورين

به شده مهر كيسههاي در مزبور اوراق و شد اقدام فوري لذا است, شده منتقل مزبور اداره كارمندان از يكي

گرديد/ حمل كشور كل شهرباني

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

كاشاني آيتا� پيامحضرت متن
بسما�الرحمنالرحيم

ساختهPزمست مردود را نفت سابق شركت خدعهآميز پيشنهاد كه كنون ا عزيزم برادران به س�م از پس

شدن ملي قانون كامل اجراي منظور به دولت از پشتيباني براي را خود خللناپذير اراده و عزم ايران ملت

ابراز اجنبي دسايس به نسبت و نمايد تأييد عالميان انظار در ملي عظيمه تظاهرات با ديگر بار نفت صنعت

بهارستان ميدان در ايران ملت زحمتكشان اعضايحزب كه پنجشنبه روز بعدازظهر ٦ ساعت لذا كنند/ نفرت

ضروري و Pزم مقصود پيشرفت براي ملي اجتماع آن در را ايماني برادران عموم شركت مينمايند تظاهر

كاشاني سيدابوالقاسم ميدانم/



ملي دولت سياهه ٢١٦

٧٥٤٩ شماره ,١٣٣å.٣.٣å پنجشنبه

عامه احساساتشديد ابراز ميان در صبحمردم امروز
آوردند پائين را نفت تابلوهايشركتسابق
عماراتنصبكردند فراز بر را ايران پرچم و

و شدند حاضر تهران در نفت سابق شركت مركزي اداره مقابل در مردم از عدهاي امروز صبح ده ساعت

سد را نقليه وسائط مرور و عبور و آمده گرد حدود همان در كه انبوهي جمعيت شديد, احساسات ابراز از پس

بام باPي به بودند نموده تهيه Uقب كه را ايران پرچم سپس نمودندو ايراد پرشوري بيانات نفر چند بودند كرده

كندند/ را ورودي برنجيدر كهاي �پ آهنبودو ازچوبو كه را تابلو نوشتههاي آن برافراشتن ضمن در و برده

انگليس نفت شركت بهع�مت مردم چشمهاي رسيد, جمعيت ميان به نفتكشي تومبيل ا همينموقع در

نفر چند و شد دراز نوشته اين سمت به دستها گهان نا افتاد تومبيل ا بدنه روي بر پ> <ب كلمه و ايران و

نمودند/ نفت سابق شركت ع�مت تراشيدن به شروع

هر ولي ميكردند, راهنمائي را نقليه وسائط جمعيت ميان از تصادم از برايجلوگيري نيز شهرباني افسران

ميزدند/ كف و ميشدند پياده آن مسافرين ميرسيد, محل اين به كه توبوسي ا

جريان ناظر پنجرهها از شده ايرانموسوم ملي نفت شركت نام به كنون ا كه نفت سابق شركت كارمندان

مينمودند/ احساسات ابراز و ميزدند دست فوقالعاده مسرتي با و بودند

به نادري خيابان سمت به جمعيت سيل بود, توأم مردم شادي فرياد با كه مختلفي شعارهاي دادن از پس

افتادند/ راه

نفت سابق شركت نشريات كهمج�تو مغازهاي ـ بود بسته نفت نشريات و مج.ت فروش مغازههاي

صدد در اخ�لگران آنكه ترس از نيز اطراف مغازههاي و بود بسته ميگذاشت عمومي تماشاي معرض به را

زد فرياد نفت سابق شركت انتشارات اداره بالكن باPي در كارگران از يكي ولي بودند بسته برآيند سوءاستفاده

آوردن پائين و شما منافع حمايت براي ما و هستيد ما برادران شما كنيد, باز را خود مغازههاي عزيز, برادران

آمدهايم/// نفت سابق شركت تابلوهاي

گرديد/// نصب سابق شركت منحله انتشارات اداره بالكن باPي بر ايران پرچم سپس

خيابان در جمعيت هنوز ١١ ساعت تا ولي يافت پايان پرچمها نصب مراسم دقيقه چهل و ده ساعت

داشت ادامه بعدازظهر تا نفت فروش شعبات تمام در كارگران تظاهرات ميكردند/// احساسات ابراز و ايستاده

و جسته كتفا ا بود, شده نقش آن روي بر <انگليس> كلمه كه كاشي آوردن پائين به فقط شعبهها از بعضي در و

ميبردند/ بين از را در سر كاشيهاي تمام شعبهها از بعضي در



٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

دادند اعتماد رأي دولت به مجلسين
اخ"لكنندگان |يحه و دوازدهم دو |يحه تقديم

به بعدازظهر دقيقه ٣٥ و پنج ساعت ملي شوراي مجلس فوقالعاده جلسه ـ ملي شوراي مجلس جريان

گرديد/// تشكيل وزرا و نخستوزير آقايان حضور و فاخر سردار آقاي رياست

نمايندگان از يكي با گفت: گرفتو قرار تريبون پشت مصدق دكتر آقاي اينوقت در ـ نخستوزير نطق

شركت ضد جريان اين كه آمد ميان به كره مذا اين ميكردم صحبت بنده قبل روز چند خارجه دول سياسي

به جريانمربوط اين ميگفت نماينده آن است ايران ملت مخصوص يا است دسته يك به مخصوص نفت

ملت تمام مخصوص جريان اين است�/ �صحيح نيست طور اين گفتم او به من است مخصوص دسته يك

از بايد نفت سابق شركت كه هستند كلمه و متفقالقول مملكت اين افراد تمام و است� �صحيح است ايران

به امروز را مدت اين كار گزارش كه رسيد نظرم به كره مذا و اصل اين روي است� �صحيح برود مملكت اين

نفت مسئله به نسبت ايران ملت رفراندم يك منزله به را ملي شوراي مجلس راي و برسانم مجلس عرض

كرده تصويب را قانوني شورا و سنا يعني مجلسين كه بگويد نميتواند كس هيچ است� �صحيح كنم/ تقاضا

مجلس اين افراد كه دارم يقين من است� �صحيح باشد مخصوص مردم دسته يك احساسات روي كه است

است�/// �صحيح است بوده ايران ملت افكار و اميال از تبعيت كردهاند و گفتهاند را آنچه رسما

آقـايان و شـد گـذاشـته تـريبون روي راي گلدانهاي هنگام اين در ـ داد راي ملي] [شوراي مجلس

آراء استخراج دادند را خود راي نمايندگان كليه اينكه از پس كردند/ آرا اخذ به شروع ناظرزاده و ذوالفقاري

هيچ ممتنع و مخالف نفر, ٩١ موافق عده نفر, ٩٢ حاضر عده گرديد: اع�م زير شرح به نتيجه و شد شروع

نميكند�/// شركت آراء در وقت هيچ [رئيس] سنن �مطابق

اعتماد راي ورقه با Pحا كردهاند اعتماد راي تقاضاي رئيسالوزرا آقاي رئيس: ـ اعتماد رأي ـ سنا مجلس

موافق راي نفر, ٤٤ حاضر عده گرديد: اع�م زير شرح به نتيجه و شد آغاز راي اخذ اينوقت در ميشود/ اخذ

برگ/ ٣ ممتنع راي نفر, ٤١

اعتماد راي باز ايندولت به كه محترم نمايندگان آقايان از را قلبيخود تشكرات گفت: نخستوزير آقاي

اط�ع به هم را بعدي جريان و كنيم استفاده حسن بتوانيم راي اين از ما اميدوارم ميدارم تقديم فرمودند

قدري و ببينند تيه آ در را دولت كار نتيجه دادند ممتنع راي كه آقاياني آن كه اميدواريم ضمنا و رسانيد خواهم

بدهند/ موافق راي و كنند تعمق



ملي دولت سياهه ٢١٨

اخ.لگران] كيفر و سركوب [rيحه
و است زده اقداماتي به دست نفت كار براي دولت كه اينموقع در گفت دادگستري وزير ـ rيحه تقديم

به افرادي چنين كيفر براي واحدهاي مادة كنند اخ�ل نفت كار در بخواهند كه شوند پيدا عدهاي است ممكن

شد: خوانده زير شرح به تقديمي Pيحه ميشود/ تقديم فوريت دو قيد

ملي شوراي مجلس

سابق شركت يد خلع به اقدام نفتدولت صنايع كردن ملي براي موجبقوانينمصوبه به كه اينموقع در

هر سد و احتمالي پيشآمد هر از جلوگيري براي است نفتنموده مؤسسات كلية از يد خلع و كرده نفتجنوب

دو قيد با را آن تصويب و مينمايد ملي شوراي مجلس تقديم را زير واحده ماده خلل, و مانع ايجاد گونه

مينمايند: تقاضا فوريت

نفت صنايع بهرهبرداري عمل در كه كس هر سال يك مدت تا قانون اين تصويب تاريخ از واحده: ماده

كارخانههاي افتادن كار از يا و نفت لولههاي قطع به منجر كه نمايد عملياتي خيانت سوء قصد با ايران ملي

وسايط يا و پل و تونل يا و خط تخريب يا و نفت مخازن و چاهها حريق يا و نفت نقليه وسايط يا و تصفيه

گرديد/ خواهد اعدام تا شاقه اعمال با موقت حبس به محكوم بشود راهآهن نقليه

رسيدگي نظامي دادگاههاي در جرايم اين به و بود خواهد اصلي مجرم جرم معاونين و محركين مجازات

مصدق دكتر نخستوزير شد/ خواهد

هيئت دادگستري وزير

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

پنجشنبه عظمتروز با ميتينگ در
شد ابراز احساساتپرشوري

شد داده بهارستان ميدان در ايران ملت زحمتكشان حزب طرف از ميتينگي خرداد ٣å پنجشنبه روز عصر

صفحه در كه كاشاني yآيتا حضرت پيام نخست داشتند/ شركت مختلف طبقات از نفر هزار دهها آن در كه

حـزب طـرف از شـاهد روزنـامه مدير زهري علي آقاي آنگاه گرديد/// پخش شرح اين به بود شده ضبط

مـجاهد مسـلمانان مـجمع طـرف از قـناتآبادي سيدشمسالديـن آقاي بعد و نمود صحبت زحمتكشان

به وابسته مبارز جوانان و دانشجويان سازمان پيام و زحمتكشان حزب كارگران پيام سپس كرده/// سخنراني

بقائي دكتر آقاي سپس نمود ايراد بياناتي ايران حزب طرف از بياتي مهندس آقاي آنگاه گرديد/ قرائت حزب

اول درجه در يد خلع اجراي براي كه داشت اظهار آن طي و راند سخن يد خلع ملي نظارت سازمان طرف از

اينكه براي كرد تقاضا جمعيت از ضمنا شد/ احساسات تابع نبايستي آرامشضروريست سكونو نظمو حفظ

دقـيقه نـيم ندارند پليس به احتياجي انتظامات حفظ براي مردم لندن راديو گفتار خ�ف بر كه شود ثابت

قرار بود كم وقت چون بقائي دكتر آقاي سخنراني از پس شد� قرار بر محض سكوت دقيقه �نيم شود/ سكوت

[ است/ شده درج گزارشها ادامه در [قطعنامه شود/ منتشر جرائد و راديو توسط بعدا ميتينگ قطعنامه شد



٢١٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

علنيمجلسسنا جلسه
الكلي استعمالمشروبات منع

كه نيست توضيح به Pزم است/ مطرح الكلي مسكرات استعمال منع به طرحمربوط كنون ا گفت: رئيس

فرمايند/ Pيحهشور اين در كه ميكنم تقاضا آقايان از استو عمومي افكار ع�قه طرحمورد اين كنم عرض

اوقات اسرع به است مكلف <دولت گرديد: مطرح و قرائت زير شرح به مزبور طرح واحده ماده وقت اين در

تـقديم مـجلسين بـه تـصويب براي و تهيه الكلي نوشابههاي شرب و فروش منع اجراي براي Pيحهاي

و گـرفته راي ايشـان پيشنهاد به داد كرات مذا كفايت پيشنهاد ثابتي مؤيد آقاي وقت اين در نمايد/>///

رسيد/ تصويب به هم آن و شد گرفته راي واحده ماده اصل به سپس و گرديد تصويب

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

داشت خواهد نفتينظارت مواد نقل و حمل در امنيت [سازمان] كميسيون
نـام بـه كـميسيوني يـابد/ تمركز جا يك در نفت تأمين امور كه نظر آن از دولت هيأت تصويب طبق

همايونفر سرتيپ كشور, كل ژاندارمري رئيس مقدم علوي سرلشكر آقايان عضويت با امنيت> <كميسيون

عربشاهي سرهنگ كشور, وزارت نماينده عامري راهآهن, پليس رئيس اشرفي سرتيپ شهرباني, نماينده

كار محل و مقدم علوي سرلشكر آقاي با آن رياست كه است گرديده تشكيل ارتش ستاد دو ركن نماينده

ميباشد/ كشور كل شهرباني در نيز كميسيون

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

سابقنفت اط"عاتشركت منحله اداره اسناد و اوراق به رسيدگي
اين كارمندان از يكي منزل در كه نفت سابق شركت اط�عات منحله اداره اسناد اوراقو به رسيدگي براي

اداره انگليسي كارمند نفر يك از كه اسنادي همچنين و گرديده منتقل شهرباني اداره به و شده كشف اداره

سرلشكر تيمسار حضور با شهرباني كل اداره در كميسيوني صبح امروز آمده, دست به سابق شركت مركزي

از يكي و دريائي نيروي ستاد راهآهن, پليس ارتش, ستاد نمايندگان و امنيت كميسيون رئيس مقدم علوي

اين كرات مذا جريان از نشد موفق اداره خبرنگار شد/ تشكيل نفت اط�عات منحله اداره سابق كارمندان

اط�عات كه است مهمي مطالب حاوي مزبور اسناد اوراقو شد گفته ولي آورد دست به اط�عاتي كميسيون

ميدهد/ دولت به سابق شركت عمليات لحاظ از ذيقيمتي

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

شدند زنداني نفرسرلشكر دو
معتمدي سرلشكر ارتشو ذخائر اداره سابق رئيس عطاپور سرلشكر شيراز, مهمات انفجار حادثه در چون

مظان در ارتش دادرسي اداره طرف از لشكر آن افسران از ديگر عدهاي و فارس هفت لشكر سابق فرمانده
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در تباني از جلوگيري براي و نموده صادر را آنها تعقيب امر ارتش دادرسي دادستان بودند شده واقع تهام ا

شدند/ زنداني دژبان

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

است شده امريكا وام قبول به حاضر ايران
با ايران دولت كه نمود اع�م امريكا خارجه وزارتامور امروز ظهر مقارن فرانسه: خبرگزاري ـ واشنگتن

وزارت سـخنگوي است/ نـموده موافقت امريكا واردات و صادرات بانك وام دPر ميليون ٢٥ دريافت قبول

نـمايندگان بـا ايران دولت به وام اين اعطاي موضوع كه هنگامي پيش چندي گفت امروز امريكا خارجه

كه نمودند اعتراض ايران مطبوعات رسميو مقامات گرفت, قرار بحث مورد واشنگتن در دولتمزبور اعزامي

پرداخته كمونيستها تهديد كشورهايمورد ساير به امريكا كهدولت است ميزاني از كمتر مراتب به اينمبلغ

است/

گريدي وسيله به گرديده مالي مضيقه دچار ايران دولت نفت, شركت با ايران اخت�ف ادامه اثر بر كه كنون ا

است/ شده كره مذا وارد امريكا خارجه وزارت با بحث مورد وام امكان درباره امريكا كبير سفير

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

امريكا و ايران مشترك كميسيون كمك
دامپروري بنگاه به روستائي امور بهبود براي

و نژاد اص�ح عمليات از امريكا و ايران مشترك كميسيون دامپروري متخصص كه بازديدي اثر بر چون

كه را دستگاه اين به كمك آورد عمل به حيدرآباد دامپروري و تهران اطراف گاوهاي ماده مصنوعي تلقيح

به مورد اين در نامهاي داد تشخيص ضروري ميباشد مؤثر نهايت دامي فرآوردههاي توليد سطح باPترين

تقدير مورد را دامپروري بنگاه عمليات آن در كه است رسيده كشاورزي بهعنوانوزير هريس پرفسور امضاي

نژاد از نر گاو سر ده اول قدم در دستگاه اين به كمك براي است شده حاضر نامبرده كميسيون و داده قرار

ارزش ريال ميليون يك حدود در كه فني لوازم مقداري و مصنوعي تلقيح لوازم كامل دستگاه پنج و شويتس

مـالي و فـني كمكهاي دامپروري به مربوط امور در هم آينده در و بگذارد دامپروري بنگاه اختيار در دارد

شد/ خواهند وارد ايران به ديگر ماه دو تا گاوها اين ميدهند اط�ع كه طوري به و بنمايند

٧٥٥å شماره ,١٣٣å.٤.١ شنبه

كمكامريكا از كشاورزيايران وزير
ميكند قدرداني ملخ با مبارزه براي

فرستاده ايران در امريكا كبير سفير گريدي آقاي به نامهاي ايران كشاورزي وزير فرهمند حسنعلي آقاي

است/ كرده تقدير بود داده قرار تهديد مورد را ايران محصول كه ملخ با مبارزه براي امريكا كمك از و

يافت/ انتشار امريكا در چهارم اصل برنامه اداره طريق از امروز نامه اين از نسخه يك



٢٢١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

آوردند پائين را سابق تابلويشركت جا همه شهرستانها در
نصبكردند را ايران نفت ملي تابلويشركت تظاهراتبيسابقهاي با و

به پنجشنبه صبح از فرستادهاند شهرستانها از روزنامه نمايندگان كه تلفني و تلگرافي خبرهاي طبق

به پمپها محل فروشو شعب مركزيو شعبههاي در نفت سابق شركت تابلوهاي شهرستانها در مرتبا بعد

همه در اقدام اين است/ گرديده نصب آنها جاي به ايران نفت ملي شركت تابلو و شده آورده پائين مردم وسيله

امنيت و نظم كمال در اقدامات تظاهراتو اين كليه وليخوشبختانه بوده توأم هيجان و پرشور تظاهرات با جا

است/ گرفته انتظاميصورت مأمورين مداخله به احتياج بدون و

طرف از مهيج نطقهاي و سخنرانيها با جا همه در ايران نفت ملي شركت تابلو نصب مراسمو اين انجام

است/ بوده همراه مختلف طبقات و افراد

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

بازار تعطيل
ساعت از بود, آمد عمل به اصناف و بازرگان جوانان كميته طرف از كه دعوتي اثر بر پنجشنبه روز عصر

جستند/ شركت ميتينگ در و نموده تعطيل را بازار اصناف و پيشهوران و بازرگانان بعدازظهر چهار

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

خارجيگفت: خبرنگاران با مصاحبه در متيندفتري دكتر

است سابوتاژ حكم در انگليسي كارمندان دستهجمعي رفتن
بروند رسيد دادن بدون بخواهند كشتيها اگر

شد خواهد گرفته آنها جلوي قهريه قوه از استفاده با
براي كه خارجي خبرنگاران از نفر دو بعدازظهر ساعت يك ديروز ـ متيندفتري دكتر آقاي با مصاحبه

دكـتر آقـاي بـا مـوقت مـديره هيأت دفتر در بودند آمده خوزستان به يد خلع و نفت به مربوط خبر كسب

داشتند/ حضور نيز بازرگان مهندس و اردPن آقاي مصاحبه اين در آوردند/ عمل به مصاحبهاي متيندفتري

است: قرار اين از مزبور مصاحبه متن

ميشويد؟ خوشحال انگليسي كارمندان رفتن از ـ سئوال

در اجبار به را آنها هرگز منتهي نمائيم, استفاده تصفيهخانهها در آنان وجود از كه مايليم ما خير, ـ جواب

نفتدر استخراج ميزان در نقصاني آنان جمعي رفتن با گر ا كه بدانند آنها بايد ولي نخواهيمداشت/ نگاه ايران

مرخصي عمل و كردهاند �خرابكاري� سابوتاژ خود اقدام اين با زيرا هستند, آنها مسئولش آيد پديد ايران

است/ سابوتاژ نوع يك و غيرعادي نيز دستهجمعي دادن

كرد؟ خواهيد چه شما كنند حركت رسيد دادن بدون بخواهند نفتكش كشتيهاي گر ا ـ سئوال
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گرفت/ خواهد را آنها جلوي و كرد خواهد استفاده قهريه قواي از ما گمرك ـ جواب

كرد؟ خواهيد اقدامي چه كرد فرار شنبه روز كه نفتكش كشتي مورد در ـ سئوال

كار به داشتيم حق آنكه حال و ميكنيم صرفنظر را بار اين هستيم, بلندنظر مردمي چون ما ـ جواب

راه ايـران آبهـاي بـه نموده تقلب كه را كشتي اين منبعد اما برائيم/ جلوگيري صدد در قهريه قوه بردن

داد/ نخواهيم

كرد؟ خواهيد چه شوند ديگر كشتيهاي وسيله به نفت حمل مانع انگليسيها گر ا ـ سئوال

گرفت/ خواهيم مقتضي تصميم كرد, پيدا گرصورتوقوع ا نيامده, پيش جرياني چنين كه Uقب ـ جواب

و نكـنيم جـلوگيري نـفت جـريان از مـيخواهـيم <ما گفت: متيندفتري دكتر آقاي مصاحبه پايان در

آنها مسئولخود شدند جريان اين موجب انگليسيها گر ا اما ننمائيم وقفه تعطيلو به وادار دنيا كارخانجات

بود/> خواهند

متخصصين از انگليسي كارمندان عوض به است ممكن <آيا كرد: خبرنگارانسئوال از يكي اينموقع در

كنيد/> استفاده امريكائي

در هـم مـا هستند, آزاد رفتن در انگليسيها چون حال هر <در گفت: جواب در متيندفتري دكتر آقاي

بود/> خواهيم آزاد خارجي متخصص استخدام

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

ندادهاند رسيد هنوز كشتيهايانگليسي
براي فرمولي دريك آقاي طرف از ندادهاند رسيد كدام هيچ انگليسي كشتيهاي از هنوز ساعت اين تا

قبول مورد نفت> سابق شركت حقوق حفظ <با ميشد ديده عبارت اين آن روي چون كه شده تهيه رسيد

است/ نداده جواب هنوز دريك كرد/ حركت و داد رسيد ديروز نروژي كشتي يك نشد/ هيأتواقع

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

گفت/// خارجي خبرنگاران با مصاحبه متيندفتريدر دكتر
آبادانمشغول شهر در كه هنگامي مكي متيندفتريو آقاياندكتر يكشنبه شب ـ كنيد دعا برويد [مكي]
ولي كند نطق برايشان كه ميكنند بلند دست سر بر را مكي آقاي گرفتهو ميان در را آنها مردم گردشبودهاند,

خداوند درگاه به متقيان] [شهادتموPي عزيز شب اين در و مساجد به <برويد ميگويد: آنان به مكي آقاي

موفقشود/> مبارزه اين در زودتر ايران ملت كه كنيد دعا

٧٥٥١ شماره ,١٣٣å.٤.٣ دوشنبه

ميانعشاير خورد و زد
در كه داد روي خوردي و زد [ناخوانا], عشاير با باباجاني و عشايرجوانرودي ميان در خرداد ٢٣ روز ـ پاوه

است/ شده زخمي يكجوانرودي و مقتول باباجانيها از نفر دو نتيجه



٢٢٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

ايران نخستوزير پيام
خارجي كارگران و كارمندان و كارشناسان كليه به

ميكنند كار نفتخيز مناطق در كه
ملت و دولت گرديد اع�م آن اجراي طرز و نفت صنايع شدن ملي قانون كه تاريخي از محترم, آقايان

صنعت مختلف شعب در كه خارجي كارگران كارمندانو كارشناسانو كليه از بودهاند مايل ع�قه تمام با ايران

و حقوق همان با آنان استخدام و آيد عمل به كامل استفاده كمافيالسابق ميباشند مشغول خدمت به نفت

اطمينان و رفاه با بتوانند آنان تا گردد فراهم آنان تشويق گونه هر وسايل و يابد ادامه تقاعد حقوق و مزايا

با دهند ادامه سابق از بهتر حتي دارد حياتي اهميت ايران خود غربيو برايدول كه را نفت بهرهبرداري عمل

كه صورتي در آمده ميان به آقايان دستهجمعي استعفاي از صحبت ميشود شنيده كه قراري از تأسف كمال

ضرر مستلزم ايران شاهنشاهي دولت براي فقط نه اقدامي چنين و نيست كار اين براي مجوزي گونه هيچ

برخ�ف كه بدانند آقايان بود/ خواهد هنگفت ضرر متضمن هم ايران نفت مصرفكننده برايدول بلكه است

گر ا نيست تصور قابل شماها آسايش و رفاه و جان و مال به نسبت نگراني گونه هيچ تحريكآميز شايعات

بـا را شما ما كشور البته دهيد ادامه نفت كار در را خود مثمر فعاليت خيرخواهي و صداقت با بخواهيد شما

نـفت سـابق شركت كه كنتراتهائي و پذيرفت خواهد هستيد خودتان خانه در اينكه مانند گرمي نهايت

را شما مرخصي تقاعد حقوق و مزايا و حقوق كليه و باقي خود قوت به كرده امضاء شما با ايران و انگليس

با و نمايند تلقي صادقانه را دعوت اين كه است اميدوار شاهنشاهي دولت داشت/ خواهد محترم و مرعي

ايران نخستوزير باشند/ خود مهم خدمت و كار مشغول دلگرمي و اعتماد با و بپذيرند صداقت

مصدق محمد دكتر

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

كرد شهر اخير حادثه درباره بختياري مرتضيقلي تلگرافآقاي
ايل به تيراندازي حادثه به برايرسيدگي اعتماد مورد يكهيأت كه دارد تقاضا وي

شود اعزام منطقه آن به بختياري
كرده مخابره آقاينخستوزير به كه تلگرافي طي بختياريدر ايل بيگي ايل بختياري مرتضيقلي آقاي

<آقا زيارتگاه به نزديك پادگان در كه حادثهاي درباره است داشته ارسال اط�عات اداره به آن رونوشت و

و تأسفنموده و تأثر ابراز افتاده تفاق ا بودند رفته زيارت براي بختياري ايل افراد از عدهاي كه هنگامي سعيد>

مجروح نفر ١١ مقتولو طفل يك و جوان نفر دو ژاندارمها تيراندازي اثر در كه شده تسريع تلگرافمزبور در

شدهاند/

داده كشور به نسبت را خدمتگزاريخود وفاداريو امتحان بارها كه بختياري ايل كه نموده اضافه سپس

كه آن اميد به ميخرامند طبيعت دامن در و نميانديشند چيزي به سادهخود زندگي مملكتو به خدمت جز و
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ميبرند/ سر به آسودگي به دارد توجه خدمتگزار ايل اين به تهران

مورد هيأت يك نخستوزير آقاي طرف از كه كرده تقاضا تلگراف پايان در بختياري مرتضيقلي آقاي

شود/ روشن امر اين حقايق تا دارند اعزام واقعه محل به بينظر اعتماد

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

تهران از اعزامي هيأت كه اقداماتي
است آورده عمل به نواقصكارخانجاتتبريز رفع درباره

رئيسهيأت با اداره نماينده مصاحبه

كـارخـانجات بـه رسـيدگي بـراي هـيأتي نـخستوزير آقاي دستور بنابه كه داديم اط�ع قبل چندي

از اداره نماينده كه اخباري اينك دهد/ قرار بررسي مورد را كار نواقص محل در تا رفته تبريز به آذربايجان

تفاق ا به كار وزارت كل مدير معتمدي آقاي رياست تحت مزبور هيأت كه است كي حا داشته ارسال تبريز

آمدهاند/// تبريز به پيش روز چند تبريز كارخانجات وضع از اط�ع براي قريب و اميردولو آقايان

تـبريز كارخانجات از تا سه داشت اظهار آوردم عمل به ايشان با كه مصاحبهاي ضمن معتمدي آقاي

بشود/ آنها نواقص رفع بايد و ميباشند دولت كمك محتاج

دولت بايد است شده صادر تبريز دادگستري طرف از اخيرا آن توقف حكم كه است بوستان كارخانه يكي

اندازد/// كار به و بگيرد تحويل اصفهان پشمباف كارخانه مانند را آن فورا

كند/// رفع را ماشينآPتخود نواقص تا دارد مالي كمك به احتياج كه است ايران چرمسازي كارخانه دوم

حـيث از نيز آن كه است كلكتهچي كارخانه به معروف آذربايجان بافندگي و ريسندگي كارخانه سومي

و نـامبرده كارخانه براي و بشود آن به Pزم كمك بايد است/ نواقص داراي فرعي ريسندگي آPت ماشين

Pزم شود/ وصول دولت پول كه موقعي تا گماشت دولت طرف از كاري مدير نفر يك بايد نيز ايران كارخانه

شوند/ انتخاب اطمينان مورد اشخاص و شده انتخاب مجددا نيز ايران كارخانه مديره هيأت است

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

بسازند را نخستوزير مجسمه ميخواهند اصفهانيها
خلع و نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي در مصدق دكتر آقاي كاري فدا از قدرداني پاس به ـ اصفهان

نصب شهر ميدانهاي از يكي در و بسازند نخستوزير از مجسمهاي گرفتهاند تصميم اهالي از جمعي يد,

نمايند/

در ١٤٨åå شماره به حسابي اصفهان دولت دروازه ميدان در مزبور مجسمه نصب و تهيه مخارج براي

از بينظيري استقبال شده/ باز سپاهاني آتش دانشور, دكتر شفيعزاده, آقايان امضاي به اصفهان ملي بانك

مبلغ يك هر هم قضات آقايان و دادگستري رئيس وزيرزاده آقاي آمده/ عمل به تأديهوجوه در اهالي طرف

گذاردهاند/ نفت بهموضوع راجع مصدق دكتر آقاي اختيار در را خود حقوق از ريال پانصد و هزار يك



٢٢٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

كارگران نماينده انتخاب سر اخت"فبر
از مـركب كـارگاهها شـوراي نام به شورائي دارد وجود كارخانهاي كه شهرستاني هر در كار قانون طبق

بـه تا ميگردد تشكيل كارگران طرف از نماينده يك و كارفرما طرف از نماينده يك و كار وزارت نماينده

نمايد/ رسيدگي كارفرمايان و كارگران ميان اخت�ف

ولي گـرفته صـورت كـارگران نـماينده انـتخاب بـهشهر و اصفهان شهرستانهاي در گذشته هفته در

تظاهراتي و زده رويه خ�ف اقدامات به دست نشده كثريت ا حائز كانديدشان كه كارگران ديگر دستههاي

كردهاند/

چند و كرده حمله پشمباف كارخانه به غفلتا كارگران از جمعي پنجشنبه روز اصفهان شهرستان در جمله از

نفر چند و نموده اقدام كنندگان حمله مسببينو محركينو دستگيري براي مأمورين مينمايند/ مجروح را نفر

دادند/ قرار بازجوئي مورد را آنها از

نيز مخابرهحضوري تقاضاي شهرستان هردو از و گرفته كارگرانصورت طرف از تظاهراتي نيز بهشهر در

اخـت�فات به كه شده داده دستور بهشهر فرماندار و اصفهان استاندار به كشور وزارت طرف از بودند/ كرده

نمايند/ حل را قضايا و نموده رسيدگي

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

امريكا كبير سفير مصاحبه
آن طي و آورد عمل به مصاحبهاي امريكا خبرنگارانمطبوعات با بامداد امروز امريكا, كبير سفير گريدي

است بهتر باره اين در گفت: و كرده اشاره خارجي كارمندان كارگرانو به خطاب مصدق دكتر آقاي ديروز پيام

نمايند/ پيدا مناسبتري حل راه نفت شركت و ايران دولت اولياي

انگليس و ايران نفت سابق شركت و ايران دولت اولياي بايد فعلي بحرانآميز موقع در گفت سپس وي

وقفه ايجاد باختريو كشورهاي به ايران نفت جريان قطع به منجر كه تخاذشود ا طرحي كه نمايند مجاهدت

نشود/ آبادان مؤسسات در

٧٥٥٢ شماره ,١٣٣å.٤.٥ چهارشنبه

اص"ح به كمك براي امريكائي يككارشناسدامپرور
شد خواهد ايران وارد كشاورزي وضع

اصل برنامه موجب به دامپروريست در امريكائي معروف كارشناسان از يكي كه داسن جيمز ـ واشنگتن

نمايد/ كمك ايران دولت به كشاورزي امور اص�ح در كه گرديد خواهد اعزام ايران به فني كمك چهارم

ميآورد/ دست به تجربه خود رشته در و ميكند كار امريكا كشاورزي وزارت در است سال ٢٨ از بيش داسن

كرد/ خواهد عزيمت تهران به ژوئن ٣å روز خود خانم تفاق ا به وي



ملي دولت سياهه ٢٢٦

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

اصفهان حادثه در
است رسيده قتل به يكنفر و مجروح كارگر چهل

ديروز شماره در اصفهان خورد و زد و كارگران غيرقانوني انتخابات اطراف در ديروز كه خبري تعقيب در

از عدهاي صبح ده ساعت خرداد ٣å پنجشنبه روز كه است كي حا رسيده امروز كه اخباري ساختيم منتشر

نفر چهل قريب نتيجه در و برده حمله پشمباف كارخانه به نمايند انتخابات ميخواهند آنكه نام به كارگران

آنكه با شده تصريح اخبارمزبور در و ميرسد قتل به نوروزي كبر ا به كارگرموسوم يك و شده مجروح زخميو

نيز كار اداره طرف از حتي و است غيرقانوني انتخابات اين كه بودند كرده اع�ن شهرباني و كار اداره Uقب

را كار و ننموده توجهي اينموضوع به مزبور كارگران همه اين با نجست شركت مزبور انتخابات در نمايندهاي

كشانيدند/ جدال و حمله به

به با ميخواهند روز هر اخ�لگر كارگران و آشفته اصفهان وضع متأسفانه كه شده كيد تأ مزبور خبر در

سازند/ آشفتهتر را وضع و كنند حمله كارخانه يك به بهانهاي آوردن دست

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

آقاينخستوزير به كل دادستان نامه
شكايات به اشاره از پس و نوشته نخستوزير آقاي به نامهاي اخيرا كل دادستان شاهباغ حائري آقاي

براي دولت طرف از كه كردهاند تقاضا شده بازداشتگاهها و زندانها وضع از ايران نقاط تمام از كه زيادي

به زودتر تا آيد عمل به مقتضي اقدامات شده مجلسشورا تقديم زندانيان درخصوص كه Pيحهاي تصويب

شود/ آغاز هم قصر جديد زندان ساختمان و داده خاتمه زندانيان از عمدهاي ب�تكليفي

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

نمود] مصرف بايد چگونه را نفت [درآمد
ايران حزب مركزي باشگاه در عمومي سخنراني

را نفت <درآمد درباره مدني كبر ا علي دكتر آقاي تيرماه, نهم يكشنبه روز بعدازظهر نيم و هشت ساعت

نمود/ خواهند سخنراني مصرفنمود/> بايد چگونه

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

شدند اعزام آبادان ارتشبه واحد چند هم باز
داد: اط�ع چنين ايران به مربوط اخبار ضمن در خود بعدازظهر امروز برنامه آخرين در لندن راديو

آبادان طرف به خود پادگان از داشتند استقرار كشور شرقي شمال نقاط در كه ايران ارتش از واحد چند

به واحدها اين انتقال ميشود گفته لندن در كنند/ تقويت را خوزستان ايراندر نظامي نيروي تا كردند عزيمت

ميباشد/ شطالعرب آبهاي به انگليسي رزمناو ورود اثر بر خوزستان



٢٢٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

دنيا نقاط امنترين آبادان,
حكومتنظامي] پرتو [در

آوردند/ عمل به مصاحبهاي مكي آقاي با خارجي خبرنگار نفر چهارده يد, خلع كامل انجام از پس امروز

خبرنگاران به مكي آقاي آبادان, منطقه تأميني وضع به نسبت خارجي محافل نگراني اظهار خصوص در

خطر معرض در انگليسيها مال جانو كه كنند اينطوروانمود دنيا در ميخواهند سابق شركت مقامات گفت:

از و شام تا صبح از شما و هستيد آزاد آقايان كه صورتي در دارد خارجيوجود ضد احساسات اينجا در و است

با نميشود مشاهده ناامني از نشانهاي و اثر كوچكترين كه ميبينيد و ميگرديد شهر در صبح تا شب سر

Uكام مناطق اين امنيت وضع به نسبت نگراني از كي حا اخبار انتشار كه ميشود معلوم خوبي به ترتيب اين

است/ دروغ و تحريكآميز

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

نامهسرگشاده

مصدق آقايدكتر جناب
ميهنپرست و شهامت با نخستوزير

ايران دولت
در مينمايد پشتيباني او از كه انگليس دولت سابقو شركت جرايد در مندرجه اخبار طبق كه اينموقع در

ايران ملت روحيه اعصاب, جنگ به دادن ادامه و متعدد كارشكنيهاي اشكالتراشيو اجراي با هستند صدد

نفاق ايجاد نتيجه در تا نمايند فراهم ملي دولت به نسبت را ملت افراد اعتماد سلب و نموده نگران متزلزلو را

ما نمايند, خنثي را آنجناب درخشان اقدامات و كنند تجديد ما كشور در را خود كهنه استثمار شوند, موفق

هر انجام براي را خود آمادگي بدينوسيله هستيم مجتمع جمعيت مركز در امشب كه ايران ملي جمعيت افراد

به شيوه پيش سال ده از كه خودگذشتگي از و كاري فدا با وضعيت اين با مبارزه در آنجناب دستورات گونه

مينمائيم/ اع�م بوده ايران ملي نهضت افراد خصوص

محمدعلي كردستان, تيلكوه طايف رئيس حبيبي مظفر [ناخوانا], محمود سرهنگ ارفع, حسن سرلشكر

پنكوي, ده آقائي شيخ ايل رئيس آقائي شيخ اسمعيل قاديك�هي, فدائي ابراهيم قاديك�هي, وطندوست

فيروز معقول, محسن صلح, دوران روزنامه مدير عاطفه خوش حسنعلي تيلكوه, ايل بگزاده ملكي خليل

روزنامه مدير شاهيد احمد آسيا, نهضت روزنامه مدير پدرام هوشنگ پيروزگر, كبر عليا دولتشاهي, شهزاد

جـعفري, حسـين براري, ابوالقاسم صابري, عبدالقادر فروزنده, روزنامه مدير مرتضوي سيدمهدي صفير,

كبر عليا غديري, yهمتا محتشمي, عليرضا حسينخوببخت, كيميائي, جعفرقلي حميدينوري, يوسف

كـارخـانه كـارگران نماينده طباطبائي سيدباقر قليزاده, غ�مرضا كيايي, yاسدا دادگر, ابوتراب شيرخان,

روح يونس خرازي, اصغر ,٥ شماره كارخانه كارگران نماينده ابريشمي سيدجمال سارقي, محمود ,٥ شماره



ملي دولت سياهه ٢٢٨

شـريعتمداري, احـمد نظافت, رسول ارفعي, مصطفي ,٥ شماره كارخانه كارگران نماينده نشاطيان افزائي,

كبر عليا شاهي, كارخانجات نماينده كسرائي عباس يعقوبي, ابوالقاسم شيرواني, yنظرا يزدائي, اسمعيل

ميرآقا قاسمزاده, ابوالقاسم يعقوبي, ابوالقاسم ف�ح, yشكرا شفيعزاده, عليحسين طبري, قربان جوهري,

مـدير تـاجبخش yلطفا [ناخوانا], ناصر پرچمزاده, حسين ع�ئي, حسن بخشائي, ابوالفضل قاسمزاده,

سفري, محمدحسين غريبي, عزيز رنجي, اصغر اس�مي, حسين صنعتي, بنيبهروز محمد دهاتي, روزنامه

ابـوالقـاسم صـفاري, مـحمد تـيلكوهي, لطـفي عـزيز بـيكنژاد, احـمد قـزويني, سـيدجواد الماس, ايوب

ايران ملي نهضت جمعيت چيتساز/ وطنپرست كارگران نماينده حاجيرجبعلي

٧٥٥٣ شماره ,١٣٣å.٤.٦ پنجشنبه

ببرند را جراحي لوازم ميخواستند
سابق شركت بيمارستان جراحي لوازم دادهاند انگليسيدستور پزشكان از عده يك به كه رسيد خبر ديروز

اين از ممانعت مأمور نفر چند و داد اط�ع شهرباني به را جريان هيأتفورا ببرند/ انگلستان به تا كنند پياده را

شوند/ كار اين مأمور ديگري عده شد قرار امروز كنند/ جلوگيري نتوانستند ولي شدند, اقدام

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

تلفن كارمندانشركت اعتصاب
آقاي كردند/ اعتصاب خود تقاضاهاي از بعضي نشدن انجام علت به تلفن شركت كارمندان صبح امروز

باPخره و نمودند كارمندان نمايندگان با كره مذا مأمور را همايونفر تيمسار جريان اط�ع از بعد كشور وزير

نمايندگان از مركب كميسيوني آنها نظريات تأمين براي و شوند حاضر خود كار سر در كارمندان كه شد قرار

شود/// تشكيل [ !] گفتار تحاديه ا و كار وزارت كشور, وزارت تلگراف, و پست

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

بهارستان ميدان در ميتينگ
استعماري شركتهاي با مبارزه ملي جمعيت طرف از بعدازظهر نيم و هفت تا نيم و پنج ساعت از ديروز

تحريكات بر مبني نطقي جمعيت رئيس نايب خدابنده آقاي ابتدا بود/ برپا ميتينگ بهارستان ميدان در نفت

نمايند/// تسليم به وادار را ما مالي مضيقه با ميخواهند گفت و نمود ايراد دولت به فشار براي اخير دسائس و

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

شاهرود تلگرافخانه در تحصن
كار مقاطعه شركت شوسه راه تعمير انجام علت به كه شاهرود شوسه راه كارگران سر و كارگران از عدهاي

راه وزارت طرف از بودند/ نموده كار درخواست راه وزارت از شده, متحصن تلگرافخانه در بودند مانده بيكار

وعده آنها به و گرفته تماس تلگرافي كارگران نمايندگان با و آمده تلگرافخانه در امروز علوي مهندس آقاي

شد/ خواهند اعزام كار براي ديگري محل به كه كردند



٢٢٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

غايب و حاضر كارمندان به اع"ميه
را عمليخود مراحل يد خلع وموضوع شده ملي نفت صنعت كشور افراد كليه پشتيباني با كه اينموقع در

آنها از و ميباشد نفتي كز مرا مقيم ايراني كارگران كارمندانو به مخصوصا ايران مردم تمام چشم ميپيمايد,

دستورات كامل اط�عات و انضباط با و نموده كاري فدا كار پيشرفت حسن در افراد ساير از بيش دارد انتظار

اع�ن هستند مرخصي در كه كارمنداني به بدينوسيله موقت مديره هيأت نمايند/ اجرا را موقت مديره هيأت

مـحل به فورا نمود, موكول ديگر وقت به را خود مرخصي ايام بقيه ملي وظيفه طبق دارد جا كه مينمايد

مديره هيأت كنند/ مراجعت مينمايد ايجاب موقعيت و ملي مصالح كه وظايفي انجام براي خود خدمت

ايران نفت ملي شركت موقت

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

آبادان فرماندارينظامي اع"ميه
است: قرار اين از آن خ�صه كه نموده صادر اع�ميهاي آبادان نظامي فرماندار كمال سرتيپ آقاي

و نموده مراجعه هيأت به مختلف صفوف از محترم اهالي از عدهاي اخير روز چند طي در عزيز, <همميهنان

تقاضاي داشتهاند, اع�م حفظاستق�لكشور راه در كاري فدا گونه همه براي را آمادهباشخويش آنكه ضمن

است, تـزايـد بـه رو سـاعت هـر و زيـاد داوطلبان قبيل اين عده چون نمودهاند/ همكاري و دستور كسب

اع�ميه اين وسيله به بيآPيش كو پا احساسات اين از سپاسگزاري ابراز با دانست نظاميPزم فرمانداري

انجام براي و بوده اوضاع مراقب باز گوش چشمو با انتظامي كهقواي دارد مستحضر را همميهنان خاطرعموم

ميباشند/ حاضر خدمت در جانفشاني براي كف, در سر روز, و شب خود سربازي مقدس وظائف

هيچ جاي و ميسازند مسدود �كام آشوبطلبان بر را راه و بود مسلط اوضاع بر �كام انتظامي مقامات

كمافيالسابق دارد انتظار مجدد, تشكر اظهار با گرامي همميهنان از و نگذاشته باقي ترديدي و شبهه گونه

كنند/> حفظ را خود خونسردي و مراعات را آرامش و نظم

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

نخستوزير با امريكا كبير سفير م"قاتديروز در
�١٩٥١ ژوئن ٢٩� جمعه صبح ١å.٥ ساعت ايران در امريكا سفير گريدي هنري ـ آشيتدپرس ـ تهران

نظر تجديد ايران نفت شدن ملي موضوع سر بر كه كرده تقاضا ايران نخستوزير مصدق دكتر از ديگر بار

دهد/ ادامه خود فعاليت به آبادان بزرگ پاPيشگاه كه شود سبب و كرده مالي

نفت خصوص ايراندر فعليدولت رويه در مصدق دكتر كه است اين امر ظاهر گفت خبرنگاران به گريدي

آن بـا انگليسيها كه را سابوتاژ ضد Pيحه كه كرده موافقت وي كه وجودي با و كرد نخواهد وارد تغييري

نيست/ نفت قضيه شدن روشن در زيادي اميد معذلك كند, معلق بودند مخالف



ملي دولت سياهه ٢٣٠

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

شد خواهد اعزام اصفهان به فوقالعاده مأمور
استاندار و فوقالعاده مأمور سمت به مجلس نماينده اميني ابوالقاسم آقاي است نظر در اط�ع قرار به

شغل سابق] [استاندار سجادي دكتر آقاي براي گردد/ اعزام شهرستان آن به حقوق دريافت بدون اصفهان

آمد/ خواهند تهران به و شد گرفته نظر در ديگري

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٨ شنبه

شدند محكوم نياوران حادثه انتظامي مسئولين
مورد نياوران در مسلولين آسايشگاه خرداد] [يازدهم پيش چندي دارند اط�ع خوانندگان كه طوري به

كـه شـد مـعلوم چون نمودند/ خراب كلنك و بيل با را آسايشگاه و گرفت قرار محل اهالي از عدهاي حمله

و گرفته قرار كل شهرباني توجه مورد موضوع ورزيدهاند قصور خود وظيفه انجام در آنجا انتظامي مأمورين

دادگاه طرف از زير شرح به آنجا انتظامي امور مسئولين داد/// قرار تعقيب تحت را امر جريان اداري دادگاه

يك تنزيل به شميرانات ك�نتري رئيس جمالالدينميركلو سرگرد شدند: مجازات و محكوم شهرباني اداري

نظامي درجات تمام خلع نياوران ك�نتري رئيس رحيميان محمدرضا سروان سرواني/ به سرگردي از درجه

درجه/ حقوق دريافت عدم و سال يك مدت در درجه يك توقيف به يك هر پاسبانان نفر چهارده [ناخوانا]/

٧٥٥٤ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

صالح امامزاده در اجتماع
صـحن در شميرانـات قراء كليه نمايندگان تجريش محترمين از عدهاي دعوت موجب به گذشته شب

در قـوامـي آقاي و جماراني yآيتا و نياوراني حيدرعلي شيخ حاجي آقايان نموده, اجتماع صالح امامزاده

حضرت اوامر از پيروي و مصدق دكتر آقاي كابينه اعمال و افكار از پشتيباني بر مبني مفصل سخنان ضمن

و شـده آور بـاد را اخير تأسفآور عمل و ساله چندين جريان و نياوران آسايشگاه موضوع كاشاني yآيتا

آنها عائلههاي نتيجه در و فراري بقيه و زنداني عدهاي كه را نياوران و بوعلي حصار قراء از عدهاي وضعيت

شميرانات قراء كليه از نمايندگاني نتيجه در شدند/ متذكر ميباشند سرپرست بدون آنها زراعت و گرسنه

نمايند/ كره مذا امور اولياي با آنها استخ�ص براي تا شدند انتخاب

٧٥٥٥ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

آمد دست به مدارك و مقدارياسناد استاكيل و سدان منزل از
نفت سابق شركت به مداركمربوط و اسناد از مقداري كه بود رسيده اط�ع رسمي مقامات به چونديروز

مأمورين و كشور و دادگستري وزارت نمايندگان رو اين از است شده منتقل كيل استا و سدان آقاي منزل به

و گـيرنده دستگاههاي همچنين و اسناد و اوراق مقداري و كرده مراجعه دو آن منزل به شهرباني انتظامي

گرديد/ مهر و Pك محفوظي مكان در Pزم مجلس تنظيمصورت از پس كه آمد دست به فرستنده



٢٣١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٥ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

تبليغات اداره در مطبوعاتي مصاحبه
ايـن در بـود/ قرار بر تبليغات و انتشارات كل ادارة در مطبوعاتي مصاحبه صبح نيم و ١١ ساعت امروز

نماينده حضور با نادري خيابان در واقع و نفت سابق شركت انتشارات اداره از كه مداركي و اسناد مصاحبه

گرديد/ ارائه جرائد مخبرين به بود سده آورده دست به دادسرا

اوراق كشـف چگـونگي دربـارة تبليغات كل مدير و نخستوزير معاون حجازي مطيعالدوله آقاي ابتدا

شد/ خواهد گذاشته مطبوعات اختيار در متدرجا اسناد اين نخستوزير طبقدستور گفت و كرد تي اظهارا

صـبح روز هر اسناد كشف بدو از كه داد توضيح كشور وزير طرف از نمايندگي به كروان پا آقاي سپس

به و يافته تشكيل يد خلع نظارت ملي سازمان و كلكشور شهرباني و دادسرا نمايندگان از مركب كميسيوني

داد شهرباني به يد خلع نظارت ملي سازمان كه اط�عي طبق اينها از گذشته و ميشود رسيدگي اوراق اين

داده انتقال سابق شركت اط�عات اداره كارمند دانشگر آقاي منزل به نيز اوراق از گوني يك كه شد معلوم

گرديد/ كشف مزبور گوني و بازجوئي ايشان منزل دادسرا نماينده حضور با است/ شده

در هـم هـنوز و است بوده بيمصرف و باطله اوراق شامل گوني اين مذكور شخص اظهار مطابق ولي

است/ نيامده دست به توجهي قابل و مهم سند است كرده آن به كميسيون كه رسيدگي

دارد/ قرار كميسيون نظر تحت و سابق شركت اط�عات اداره در Uفع مكشوفه اسناد

دخالت ما داخليكشور امور در نفت سابق شركت كه ميدهد نشان اسناد اين كه كرد اضافه كروان پا آقاي

انگليسي رؤساي بين كه بود نامههائي شامل عموما شد گذاشته مخبرين اختيار در اوراقي است/ ميكرده

بود/ شده مبادله نفت سابق شركت

است نـظر در كـه ميشود كر ذ است شده نوشته جفري به كيل استا طرف از كه نامهها اين از يكي در

آن روزنامهنگاران باشگاه رئيس نامدار احمد آقاي و شود تشكيل تبليغات نام به مستقلي اراده يا وزارتخانه

است/ شده گرفته نظر در تشكي�ت اين معاونت يا وزارت براي روز پيكار روزنامه مدير و موقع

بدبين شركت به نسبت عمومي افكار كه ميكند اقرار جفري به خود نامههاي از ديگر يكي در كيل استا

بايد كارگران دستمزد تغيير هنگام كه مينويسد ضمنا و كرد پيدا بدبيني اين برايرفع اساسي راه بايد استو

گوشزد جديد دستمزد مزاياي و گردد منتشر مقالهاي شود شركت از كري ذ اينكه بدون روزنامهها از يكي در

سـرپرستي مـقام احراز براي مناسب بسيار فرد يك عنوان به شاهرخ آقاي از ديگر مدرك يك در گردد/

بود/ شده برده نام كشور تبليغات

ميداد آنها به نشر براي را گهيهايخود آ سابق شركت كه روزنامههائي اسامي ديگر نامه يك در باPخره

اينصورت جزو روزنامههايديگر بعضي ايرانو اقدام كيهان, روزنامههاياط�عات, اسامي بود/ گرديده كر ذ

يك سـاعت حـدود در كـردند عكسبرداري و برداشتند رونوشت مزبور اوراق از مخبرين اينكه از بعد بود/

يافت/ پايان مطبوعاتي مصاحبه بعدازظهر



ملي دولت سياهه ٢٣٢

٧٥٥٥ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
زندانتصويبگرديد به مربوط فوريت|يحه

زندان مدت تعليق

گفت: عامري آقاي شد/ مطرح و قرائت Pيحه ميشود/ مطرح زندانيان تعليق به مربوط Pيحه رئيس:

تعليق كه صورتي در شده مجازات در تعليق Pيحه اين در كردم استنباط آنچه كه جهت اين از مخالفم بنده

دارد/// عليحده قانون خود مجازات

ارجاع كميسيون به Pيحه و شد تصويب و گرفته راي Pيحه اين فوريت به ميگيريم راي كنون ا رئيس:

گرديد/

٧٥٥٥ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

روزنامهنويس نفر دو افتخار به
رفتند امريكا به كه

عزيمت رم به هواپيما با امروز داد, سردبير Pهوتي مصطفي و امروز باختر سردبير شيفته yنصرا آقايان

شوند/ امريكا روانه اروپا كشورهاي در گردش ماه دو از بعد در تا كردند

كشور آن مختلف تأسيسات از امريكا دولت دعوت بنابه كه هستند روزنامهنويساني زمره از نفر دو اين

و امروز باختر سردبيران عزيمت مناسبت به بود/ خواهند دولت آن مهمان ماه چهار مدت و كرد خواهند ديدن

بود/ برپا روزنامهنگاران انجمن در بعدازظهر ٩ تا ٧ ساعت از ضيافتي مجلس ديشب داد,

٧٥٥٥ شماره ,١٣٣å.٤.٩ يكشنبه

وضعكارگران بهبود براي ميليونريال دو
اصفهان كارخانجات افتادن كار به و

ميشود گذاشته دولت فوقالعاده نماينده اختيار در
نماينده عنوان تحت ملي شوراي مجلس نماينده اميني ابوالقاسم آقاي كه داديم اط�ع ديروز شمار در

را مشك�تي بتواند كه نظر آن از اميني آقاي اط�ع قرار از برود/ اصفهان به كه يافته دولتمأموريت فوقالعاده

به بخشد, فيصله را كارگران بين اخت�فاتموجوده و كند حل دارد كارخانجاتوجود افتادن كار به نظر از كه

نخستوزير آقاي و شود گذاشته او اختيار در مشك�تموجود حل براي Pزم اعتبار كه كرده پيشنهاد دولت

اعتبار از ريال ميليون دو مبلغ كه نموده صادر دستور برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي به نيز

بگذارد ايشان اختيار در شده تصويب برنامه سازمان اص�حي عمرانيو برنامههاي در كه شهرستاني سهميه

رفـع و كـارگران وضـع بـهبود و اصفهان كارخانههاي انداختن كار به را در را مؤثر و Pزم اقدامات بتواند تا

آورد/ عمل به تحريكاتموجود و تشنجات



٢٣٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

عدهايمرخصشدند زندان به سركشي نتيجه در
عدهاي شد معلوم آن امور به رسيدگي و اميرع�ئي آقاي طرف از شهر زندان بازديد نتيجه در ـ اهواز

محل ع�وه به هستند/ زنداني سابقه با زندانيان از عدهاي ميان در كوچك جرمهاي به متهم يا ب�تكليفو

١٦ نتيجه در و شد صادر آنان وضع به رسيدگي دستور ب�فاصله نيست كافي عده اين نگاهداري براي فعلي

هم نفر ١٤ براي و گشتند اعزام ديگر شهرهاي به تبعيد براي نفر دو شدند/ آزاد برائت تأمينو تحصيل با نفر

هستند/ پروندهها رسيدگي مشغول و شد معين قطعي تكليف كيفرخواست صدور با

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

شد اشكآور گاز استعمال به مجبور شهرضا كارخانه پليسدر
كارگران و شد باز مجددا بود شده تعطيل كارگران اعتصاب اثر در كه شهرضا كارخانه پريروز ـ اصفهان

خارج كارخانه از فروش منظور به را اجناسموجود داشتند نظر در كارفرمايان چون ولي كردند كار به شروع

را Pكا خروج اجازه نگيرند را خود گذشته حقوق كه مادام داشتند اظهار برآمده ممانعت صدد در كارگران كنند

و كرد مداخله انتظامات حفظ منظور به شهرباني ناچار يافت ادامه سختي به رفتار اين چون و داد نخواهند

آرامشنمود به رادعوت كارگران [شهرباني] عالي بازرس نخعي سرتيپ آقاي طرف از سرهنگخمارلو آقاي

و گـرديد اشكآور گـاز اسـتعمال به مبادرت شهرباني طرف از نشد واقع مؤثر نيز ايشان نصايح چون ولي

از و رفتند كار سر به دوباره كارگران شد/ داده انتقال خارج به كارخانه محل از اجناس و شدند متفرق كارگران

ميشود/ شروع آنان حقوق پرداخت امروز

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

شد خواهد تهيه مصدق آقايدكتر از مجسمهاي
مـصدق دكـتر آقـاي زحـمات از قـدرشناسي بـراي نـفت صنعت شدن ملي قانون اجراي اثر در اخيرا

از يكي در تهيهو ايشان از قد تمام مجسمهاي دارند نظر در تهران كين �م بازرگانانو از عدهاي نخستوزير

تا گرديده تقديم تهران شهرداري و كشور وزارت به موافقت براي آن پروژه و نمايند نصب شهر ميدانهاي

ميدان در مزبور مجسمه است ممكن اط�ع قرار به گردد/ مجسمه پايه ساختمان به شروع موافقت از پس

گردد/ نصب ارگ

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

م"قات را نخستوزير امريكا سفير امروز
نمود مذاكره ساعت نيم و

را مصدقنخستوزير آقايدكتر �١٩٥١ ژوئيه �دوم امروز بامداد ده ساعت امريكا سفير گريدي آقايدكتر

انجاميد/ طول به ساعت نيم قريب مزبور كرات مذا پرداخت, كره مذا به ايشان با مدتي و نموده م�قات



ملي دولت سياهه ٢٣٤

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

بارگيرينيايد براي هم كشتي هيچ اگر

دهد ادامه كار به ميتواند ديگر روز بيست تا آبادان پا|يشگاه

دادنكشتيهاينفتكشپيشنهاداتي براياجاره
است رسيده امريكا از

متيندفتري دكتر با مصاحبه

ايـن آورد عـمل بـه خـبرنگاران با بعدازظهر يك ساعت امروز كه مصاحبهاي طي متيندفتري آقاي

گذاشت/ آنان اختيار در را اط�عات

بـراي نـفتكش كشـتي هيچ اينكه فرض بر كه شده داده ترتيب طوري آبادان تصفيهخانه كار برنامه

دهد/// ادامه خود كار به ديگر روز بيست تا ميتواند پاPيشگاه نيايد, بارگيري

دادن اجاره براي قراردادي شدهاند حاضر شركت چندين كه رسيده هيأت براي امريكا از تي پيشنهادا

امريكائيديگر كمپاني يك از پيشنهادي ضمنا سازند/ منعقد ايران نفت ملي شركت با نفتكش كشتيهاي

است/ شده ايران نفت محصول از تن نيم و ميليون يك خريد پيشنهاد آن در كه رسيده

فني كارشناسان معرفي براي را آمادگيخود كه رسيده نيز ممالك ساير بلژيكو و آلمان از تي پيشنهادا

است/ رسيدگي مورد پيشنهادها اين تمام داشتهاند/ ابراز

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

شيعيان> <گروه جمعيت
به گروه آن اع�ميه از نسخ يك كه است شده تشكيل تهران در شيعيان> گروه > نام به جمعيتي اخيرا

اصـ�حي و مذهبي هدفهاي و ديني مسائل به مربوط كلي طور به جمعيت برنامه است/ رسيده روزنامه

صحيح تبليغات راه از ديني احكام به مسلمانان ساختن آشنا شده تصريح آناع�ميه در كه قراري به هستو

شيعيان گروه هدفهاي اصلي زمينه قرآن احكام ترويج مسلمينو حقوق از دفاع اخ�قيو مفاسد با مبارزه و

ميكند/ معرفي بشر افراد تعالي و نجات راه يگانه و بزرگترين را اس�مي تعاليم از پيروي و داده تشكيل را

٧٥٥٦ شماره ,١٣٣å.٤.١å دوشنبه

ايران> ملي فعاليتجمعيت<نهضت تجديد
تشكيل پيش سال ده قريب يعني ١٣٢å آبان در كه ايران> ملي <نهضت جمعيت قديم كارمندان اخيرا

در كه آسيا جمعيت گروه كارمندان منجمله نيز جديدي عده و نموده تجديد را خود سازمان مجددا بود شده

پيوستهاند/ آنها به بود شده تشكيل ١٣٢٧ سال

سياسي, استق�ل حفظ براي شديد مبارزه از: عبارتست آن مرام جمعيت, آن وابستگان اظهارات طبق

فساد/ با مبارزه و Pزم اص�حات اجراء آن, اقتصادي تام استق�ل آوردن دست به و كشور معنوي و ارضي



٢٣٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٧ شماره ,١٣٣å.٤.١١ سهشنبه

م"قاتكرد را سداننخستوزير
دكـتر آقـاي مـ�قات به تهران در نفت سابق شركت نماينده <سدان> مستر يازده ساعت صبح ديروز

داشت/ ادامه بعدازظهر ربع و يك ساعت تا گرفت كهصورت كراتي مذا و رفت مصدق

احتمال ولي نيست دست در اط�عي نخستوزير آقاي با سابق شركت نماينده كره مذا مورد موضوع از

تفتيش به اعتراض و دارائي وزير وارسته آقاي با سدان قبل روز كرات مذا تعقيب در م�قات اين كه ميرود

است/ بوده دولتي مأمورين طرف از وي خانه

٧٥٥٧ شماره ,١٣٣å.٤.١١ سهشنبه

ميشود اقدام كارخانه افتتاح براي
شهرضا] كارخانه كارگران از نفر يازده اخراج [تقاضايكردند

سرتيپ آقاي و نمودند تظاهراتي بيكار بچه و مرد و زن كارگران از عدهاي روز سه دو اين در ـ اصفهان

يد خلع عمليات چون كه يادآورينمود مصاحبهاي طي جرايد مديران حضور با شهرباني عالي بازرس نخعي

و خطير موقع اين در شود عملي آرامي محيط در مردم و مطبوعات پشتيباني با بايد نفت سابق شركت از

و شرور اشخاص مجازات تشديد قانون ضمنا و نمايند ارشاد را مردم جرايد مديران آقايان است Pزم حساس

بـه و است شده صادر مركز از Pزم دستورات كارخانهها افتتاح براي كه شدهاند متذكر و خوانده را بدسابقه

شد/ خواهد باز زودي به دولت طرف از هم ديگر كارخانه دو و كرد خواهد كار به شروع شهرضا كارخانه زودي

بين اخت�ف اغتشاشو باعث كه شهرضا كارخانه كارگران از نفر يازده كه كردند تقاضا مسعود اصغر آقاي

آمد/ عمل به موافقت نظر اين با شوند اخراج بودند شده كارگران

٧٥٥٧ شماره ,١٣٣å.٤.١١ سهشنبه

كميسيونهايمجلس در افسريشهرباني كادر تكميل مسئله
و گرديد تشكيل مجلس در كشور زاهديوزير سرلشكر آقاي حضور با كميسيونكشور امروز ظهر از پيش

از پس و شد واقع مطالعه مورد شهرباني افسري كادر تكميل درباره وزارتخانه آن پيشنهادي واحده ماده

كشـور وزيـر آقاي حضور با نظام كميسيون سپس گرديد/ ارسال و تهيه مجلس براي آن گزارش تصويب,

داشت/ اع�م كشور وزارت پيشنهادي ماده با را خود موافقت نيز مزبور كميسيون شد/ تشكيل

٧٥٥٧ شماره ,١٣٣å.٤.١١ سهشنبه

پاسبان نفر ٥åå حقوق تصويب
[جديدا|ستخدام]

شده تصويب بودجه كميسيون در آن Pيحه كه كل شهرباني جديداPستخدام پاسبان نفر پانصد حقوق

است/ رسيده تصويب به ملي شوراي مجلس كشور و [ !] نظام كميسيونهاي آخر جلسات در بود



ملي دولت سياهه ٢٣٦

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

شده صادر ايران ملت به خطاب نخستوزير مصدق طرفآقايدكتر از كه پيامي در

است شده اع"م دولت به مالي كمكهاي پيشنهاد از تشكر ابراز ضمن

نيست اينمساعدتها نيازيبه فع� عمومي خزانه نظر از
گذاشتند ملي مضيقه در را دولت كه صورتي در

شد خواهد منتشر دولتي اوراققرضه
اين است ممكن و است مالي مضيقه در اينجانب دولت كه كردهاند توهم ارجمندم همميهنان از بسياري

و جرايد از بعضي تطير و بدبيني مخصوصا كند وارد لطمهاي آنهاست قلبي آرزوي كه نفت شدن ملي به امر

را تـوهم اين ميآورند نظر به ايران ملت درآمدن زانو به براي وسيله را دولت بيپولي كه خارجي محافل

بود/// نموده تقويت شديدا

دولت كـارمندان يـا نگردد واصل پستي و بانكي حواله محتوي نامه و تلگراف صدها كه نيست روزي

قسمتي تنگدستي عسرتو باوجود زحمتكشان كارگرانو يا و ننمايند گذار وا را ماهيانهخود حقوق از قسمتي

گذاري وا اسناد سرمايه صاحبان يا و ندهند تخصيص بزرگ مقصود اين انجام راه در را خود ناچيز حقوق از

يا خانه ثاثيه ا آPتو نقره زنان ط�آPت يا نكنندو ثبت رسمي اسناد تر دفا در را غيرمنقول يا اموالمنقولو

ننمايند هديه را دختران پسرانو قلك يا دانشجويان كودكانونوآموزانو اشخاصو پسانداز دفاتر موجودي

كه خود وموجودي هستي تمام از بعضي حتي ندارند ارسال زنان بيوه و پيرمردان طرف از نقدينههائي يا و

مردم جمعي و دادهاند وكالت خود اموال تصرف در را اينجانب برخي و كرده صرفنظر است درشتي رقمهاي

ميدارند/// تقديم ايران نفت شركت تابلوي تهيه براي را خود خون حساس و غيور

مقابل در نخواستند خود مقاصد پيشرفت منظور به ايران نفت محصول سابق مصرفكنندگان چنانچه

استدولت بديهي گذاشتند مالي مضيقه در را ما راه اين از پافشاري و كنند خريداري نفت ما از پرداختوجه

اجراي به ملت هم ترتيب اين با و نمود/// خواهد ابراز را خود احتياج و دراز همت با ملت بهسوي را دستخود

از را آنچه كوتاهي مدت ظرف در و خ�صميشود تنگدستي از همدولت و شده شرافتمندانهموفق عمل اين

نمود/ خواهد مسترد ضميمه به گرفته ملت

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

شاه برايجراحي كه پزشكانامريكائي
آمدهاند تهران به

ملي بانك بيمارستان به آپانديسيت عمل انجام براي همايوني اعليحضرت امروز بعدازظهر پنج ساعت

ديـده امـريكائي پـرستاران تـن سه و امريكائي جراح پزشك چهار Pبا عكس در برد/// خواهند تشريف

امـراض مـتخصص فوركنر> <دكتر جراح, سر گلن> <دكتر آقايان از عبارتند متخصص پزشكان ميشوند/

داد/ خواهند انجام را جراحي عمل كه <دكترارتوزيو> و بيهوشي متخصص مور> <دكتر داخلي,



٢٣٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

ميگيرد قرار بررسي مورد آقاينخستوزير مزاجي حال
مصدق دكتر آقاي منزل در طبي مشاوره جلسه يك صبح فردا كرده خبر كسب ما خبرنگار كه قراري به

دكتر آقاي اط�ع قرار از و گيرد قرار آزمايش و معاينه مورد نخستوزير آقاي مزاجي وضع تا ميشود تشكيل

داد/ خواهند انجام را كار اين نمودهاند ايشاندعوت خود كه پزشكان از نفر چند تفاق ا به مصدق غ�محسين

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

ازشركتسابقنفت شده تحصيل مدارك و اسناد از قسمتي
گرديد منتقل ملي بانك به

و عملآورد به بقائيم�قات آقاي با سدان آقاي منزل در كه شد ادارهموفق نماينده امروز صبح نه ساعت

نـمايندگان ساير انتظار در كه بقائي دكتر آقاي كند/ خبر كسب آمده دست به كه مداركي و اسناد مورد در

از قسمتي بود رسانيده هم به حضور سدان آقاي منزل در ٩ ساعت از سنا و ملي شوراي مجلسين منتخبه

اداره نماينده به برميداشتند آنرونوشت روي از ماشيننويسها و شده عكسبرداري كه را اسناد و مدارك

حضور در شهرباني عكاسي كامل دستگاه وسيله به مدارك از قسمتي ديروز كه داشت اظهار و داده نشان

حضور با مداركمزبور سپس عكسبرداريو دادستاني نماينده وثوقي و وزارتكشور نماينده كروان پا آقايان

كشف موضوع شود/// حفظ آنجا در تا شد ارسال ايران ملي بانك به و گرديده مهر و Pك داستان نماينده

منزل در كه شد معلوم و نگرديد تأييد مربوطه مقامات طرف از امروز [!] سدان منزل در فرستنده دستگاه

است/ نداشته وجود فرستنده دستگاه مشاراليه

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

سدان منزل اسناد به رسيدگي جلسه اولين
مـخبر و طـاهري دكتر بقائي, آقايان ملي شوراي مجلس نمايندگان از نفر سه امروز صبح ١١ ساعت

كل دادستان شاهباغ آقاي همچنين و ديوانبيگي و حسابي دكتر دادگر, آقايان سناتورها از نفر سه و فرهمند

حفظ انتظامي مأمورين طرف از شده مهر و Pك شده كشف اسناد و مدارك كه سدان آقاي منزل در كشور

دادند/ تشكيل مزبور اسناد به رسيدگي درباره را خود جلسه اولين و رسانيده هم به حضور بود گرديده

٧٥٥٨ شماره ,١٣٣å.٤.١٢ چهارشنبه

ميدهد دستور دادسرا به مكشوفه اسناد درباره نيز استان دادستان
ارسالداشته تهران شهرستان دادسراي به كه نامهاي طي ٢ و ١ استان دادستان پاد آقايدكتر صبحامروز

داده دستور ضمنا و نموده استع�م نفت سابق شركت اط�عات منحله ادارة مدارك و اسناد كشف جريان از

باشد افتاده تفاق ا جنايت و جنحه درجه از جرمي چنانچه تا آيد عمل به كامل رسيدگي مورد آن در كه است

گيرد/ قرار تعقيب تحت مملكتي قوانين طبق



ملي دولت سياهه ٢٣٨

٧٥٥٩ شماره ,١٣٣å.٤.١٣ پنجشنبه

سعديميسوخت تا |لهزار از ديروز
گرديد نابود تومان ميليونها ديروز بيسابقه مدهشو حريق در

نهيب داد/ روي Pلهزار تهران, قلب در مدهشي و بيسابقه حريق ديروز بعدازظهر ـ بيسابقه حريق يك

شد/// ايجاد گون كاPهايگونا ابريشميو پشميو اجناس از پر كين دكا در تمامتر هرچه بيرحمي با كه آتش

اداره شد, نابود و سوخت كلي به ديروز حريق در كه مؤسساتي از يكي ـ سوخت كلي به امروز باختر اداره

اط�ع كه طوري به و شد منتشر وقت سر ديروز امروز باختر روزنامه حال اين با /// بود امروز باختر روزنامه

داد/ نخواهد روي وقفهاي آن انتشار در داريم

٧٥٥٩ شماره ,١٣٣å.٤.١٣ پنجشنبه

پروندهها و روياسناد فيلمبردارياز
شركت حسابداري كل اداره پروندههاي و نامهها و اسناد در مطالعاتي ديد Pزم نفت مختلط هيأت چون

ميكروفيلم دستگاه يك لذا ميشد, اشكال با تهرانمواجه به آبادان از پرونده اين حمل و آورد عمل به سابق

اين [ شد/ [شركت نامههاي مداركو و اسناد روي از فيلمبرداري قبلمشغول روز دو از و گشته ارسال آبادان به

ميباشند/ بعد به ١٩٢٦ سالهاي به نامههايمربوط و اسناد

٧٥٥٩ شماره ,١٣٣å.٤.١٣ پنجشنبه

داشت ادامه سدان منزل اسناد و اوراق به رسيدگي
ادامه سدان آقاي منزل در شده كشف سدان آقاي منزل در كه اسنادي اوراقو به رسيدگي جلسه نيز امروز

در نداشتند شركت كميسيون در كسالت عارضه اثر در كه سناتور دادگر آقاي استثناي به اعضاء كليه و داشت

ادامه بعدازظهر ساعت دو تا صبح هشت ساعت از مدارك و اسناد به رسيدگي و داشتند حضور مزبور جلسه

داشت/

٧٥٥٩ شماره ,١٣٣å.٤.١٣ پنجشنبه

است شده جرم اع"م سدان عليه
مـنتشر سـدان آقاي منزل و اط�عات منحله اداره از مدارك و اسناد كشف دربارة كه خبري تعقيب در

اط�عات منحله اداره مسئولين سدانو آقاي عليه تهران دادستان خسروي امير آقاي اط�ع قرار به ساختيم

است/ كرده جرم اع�م نفت سابق شركت انتشارات

٧٥٥٩ شماره ,١٣٣å.٤.١٣ پنجشنبه

كفنپوشها رژه
سربازان دنبال به و انداخته گردن به فردا تا نموده تهيه كفنهائي آبادان اهالي از نفر هزار اط�ع قرار به

آورد/ عمل به جلوگيري را اينصورت با رژه نظامي فرماندار نميرود تصور ولي بروند/ رژه آبادان پادگان



٢٣٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

|هه ديواندادگستريبينالمللي راي متن
عنوانوزارت به روز همان و گرديد صادر دادگستريPهه شنبهديوان روز جلسه در كه قراريست متن اين

رسيد/ خارجه امور وزارت به امروز و شد ارسال ايران خارجه امور

١٩٥١ ن/ ل/ د/ ٥١٣ ل ـ rهه

تهران ـ خارجه وزارت

تدابير تخاذ ا بر مبني انگليس دولت تقاضاي خصوص در امروز دادگاه كه ميدهد اط�ع مفتخرا ١٤å٤٨

در كه عرضحال در متضمن شكايت در كه آنجائي از متخذه اجرائي بند تعقيب در نمود/ صادر قراري موقتي

از استنكاف علت به و شده ١٩٣٣ آوريل ٢١ امتياز قرارداد نقض علت به بينالمللي قانون از تخلف آندعوي

تعقيب بايستي قرارداد همان طبق قبولداوري از ايران دولت امتناع درصورت انگلستان دولت كه دادخواهي

نمايد///

حق است ممكن كه اقدامي هيچگونه نمايند مراقبت يك هر بايستي انگلستان دولت ايرانو دولت ـ اول

به نمايد تضييع نمايد صادر بعدا دادگاه رأي به نسبت تصميمي گونه هر اجراي خصوص در را ديگر طرف

نياورند/ عمل

است ممكن كه اقدامي گونه هيچ نمايند مراقبت يك هر بايستي انگلستان دولت و ايران دولت ـ دوم

نياورند/ عمل به شده مراجعه دادگاه به كه اخت�في تشديد موجب

جلوگيري بهمنظور اقدامي هيچگونه نمايند مراقبت بايستي يك هر انگلستان دولت ايرانو دولت ـ سوم

مه اول از قبل كه نحوي همان به محدود انگليس و ايران نفت شركت صنعتي و بازرگاني عمليات اجراي از

نياورد/ عمل به بوده معمول ١٩٥١

از قبل نحو همان به يابد ادامه شركت خود مديران اداره تحت بايستي ايران در شركت عمليات ـ چهارم

آن به ٥ بند در كه نظارتي هيأت مراقبت با است ممكن كه تغييراتي به مشروط بوده مقرر ١٩٥١ مه ماه اول

بـاقي خود قوه به مقررات آن حال همه در كه پيشين مقررات كامل اجراي تأمين منظور به ميشود اشاره

شود/ داده بود خواهند

از متشكل نظارت هيأت نام به هيأتي انگلستان دولت ايرانو دولت دو بين توافق با بايستي و ـ [پنجم]
ثالثي كشور تباع ا از بايستي كه پنجمي عضو يك و نامبرده دولت دو بين دولتين از يك هر طرف از عضو دو

حسب بر بايستي توافق عدم صورت در و گردد تشكيل شود انتخاب مزبور دولت دو بين توافق طبق و باشد

عـمليات اجـراي تأمين وظيفهاش هيأت اين شود انتخاب دادگاه رئيس طرف از طرفين مشترك تقاضاي

مراقبت و نموده مميزي را مخارج و حسابها است موظف هيأت اين ميباشد/ فوق مقررات طبق شركت

شركت براي كه هزينههائي ساير و عمليات عادي جريان طي كه مبالغي بر اضافه عايدات كليه كه نمايد

بانكها آن اينكه به تعهد يا شوند پرداخت است شده انتخاب هيأت طرف از كه بانكهائي به ميآيد پيش



ملي دولت سياهه ٢٤٠

وزيـر به كامل متن و برساند مصرف به طرفين موافقت يا دادگاه تصميمات بدون را مزبور وجود نبايستي

دادگاه دفتر رئيس شد/ تسليم Pهه در ايران مختار

هامبرور

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

شد اع"م |هه بينالمللي رايدادگاه
هلند در ايران مختار وزير اظهارات

ايران نخستوزير نظر ـ شايگان دكتر مطبوعاتي مصاحبه

ميداند كانلميكن را دادگاه رأي ايران
ميداند منصفانه�!� را بينالملل انگلستانقضاوتدادگاه

بينالمللي دادگاه تهران وقت به بعدازظهر نيم ششو ساعت حدود در پنجشنبه روز ـ آشيتدپرس ـ rهه

در ايـران دولت اجرائي عمليات به نسبت انگليس دولت شكايت مطالعه مشغول روز هفت مدت كه Pهه

خـبرنگاران نـفر بـيست و يكـصد به دادگاه دبيرخانه رئيس كرد/ اع�م را خود نظريه بود آبادان مؤسسات

راي نظريه, اين داشت اظهار بودند راي اع�م منتظر و نموده اجتماع دادگاه داخل در كه مطبوعات خبرگزاريو

تهيه انگليسي و فرانسه زبان دو به كه دادگاه راي متن سپس دارد/ توصيه عنوان فقط و نيست دادگاه نهائي

شد/// تقسيم بودند كرده شركت جلسه در كه نمايندگي هيأتهاي و خبرنگاران بين بود شده

دولت اعزامي نمايندگان ميدهد: اط�ع Pهه از يونايتدپرس خبرنگار ـ rهه در شايگان دكتر مصاحبه

دادگـاه راي بـه نسـبت را خويش نظر تا كردند شركت مطبوعاتي مصاحبه يك در ديروز جمعه روز ايران

قضات از تن ده داشت اظهار مطبوعاتي مصاحبه اين در شايگان دكتر آقاي نمايند/ ابراز Pهه بينالمللي

بودهاند/ انگلستان اولياي نفوذ تحت دادهاند راي انگليس دولت نفع به كه دادگاه عاليرتبه

انگليس عرضحال به رسيدگي جريان در ناظر عنوان به خود ديگر همكاران از تن دو با كه شايگان دكتر

مورد در دادگاه بيطرف قضات از تن دو خوشبختانه كرد اضافه سپس خويش مصاحبه در بود حاظر دادگاه در

ميكنند/ آن از پيروي ايران نمايندگان كه دارند را استدPلي منطقو همان Uكام عرضحال اين به رسيدگي

اولياي تأثير و نفوذ تحت سياسي علل به دادگاه ديگر قضات از تن ده بنابراين ـ كانلميكن دادگاه, راي

هيچوجه به بينالمللي دادگاه گفت: خبرنگاران به خود مصاحبه پايان در شايگان دكتر گرفتهاند/ قرار انگليس

دادگـاه راي ايـران ملت نظر نقطه از بنابراين و نداشته را انگليس دولت عرضحال به رسيدگي ص�حيت

كرد/ خواهد دنبال را نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي عمليات همچنان ايران دولت و بوده كانلميكن

لهستانو از <وينارسكي> داد پاسخ وي بودهاند بيطرف دادرسان از يك كدام شد سئوال شايگان دكتر از

مصر/// از پاشا> <بزاوي

مـصدق مـحمد دكـتر آقـاي ديـروز مـيدهد: اط�ع تهران از رويتر خبرنگار ـ نخستوزير اظهارات

از عـدهاي به وي كند/ قبول را بينالمللي دادگاه قبل روز رأي نيست حاضر ايران گفت: ايران نخستوزير



٢٤١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

پيش چنان هم كردن ملي كار در ايران داشت اظهار بودند رفته او عيادت براي كه آموزگاران و دانشجويان

همان درست دادگاه رأي كرد ع�وه و نميشناسد قضيه اين به رسيدگي در را دادگاه ص�حيت و رفت خواهد

بر را آرزوهايخود مختلف وسائل با ميتوانند نيرومند دول كه است بديهي و ميخواستند انگليسيها كه بود

كنند/ تحميل ضعيف دول

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

شركتسابقنفت اسناد به رسيدگي كميسيون اع"ميه نخستين
اداره از آمـده دست به اوراق و اسناد به راجع ميشود منتشر مطالبي جرايد از پارهاي در ايام اين چون

مشوب را عمومي اذهان است ممكن جريان اين و ايران و انگليس نفت سابق شركت تبليغات و انتشارات

باشد, مفيد كه فوقالذكر اسناد و اوراق به راجع مطلبي گونه هر انتشار براي كه ميرسد اط�ع به لزوما نمايد

شود منتشر جرايد در ترتيب اين از غير به كه مطالبي بنابراين نمود/ خواهد اقدام موقع به منتخبه كميسيون

كل دادستان نيست/ كميسيون به منسوب

شاهباغ حائري

نفت سابق شركت اسناد از نخستينقسمت

شد منتشر رسما صبحامروز

به سدان خانه در شده كشف اسناد به رسيدگي مأمور هيأت تصميم طبق اسنادي امروز صبح ده ساعت

شد/ خواهد چاپ فردا كه شد گذاشته ما خبرنگار اختيار در تهران دادسراي داديار وثوقي ناصر آقاي وسيله

ميگذارد/ خبرنگاران اختيار در را اسناد ترجمه رسما مزبور هيأت كه است بار نخستين اين

نفت ملي شركت نامه

سدان خانه در

گذاشته روزنامه خبرنگار اختيار در تهران دادسراي داديار وثوقي ناصر آقاي وسيله به امروز نيز خبر اين

به خطاب ايتاليائي بلژيكيو دانماركيو شركت سه از ديگر معام�ت نفتو خريد به راجع پيشنهاد سه شد:

دارد را ايـران> نـفت مـلي <شركت عنوان نامه سه هر كه آن با و رسيده تهران به ايران نفت ملي شركت

وزارت نفت كل اداره به پنجشنبه روز كت پا سه هر و است شده پيدا <سدان> خانه در اينها عين معالوصف

است/ شده ارسال دارائي

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

ايران حزب
مسلمانان مجمع ميتينگ در حضور با كه ميشود تقاضا طهران ميهنپرستان و حزبي رفقاي عموم از

تنفر مراتب ميگردد تشكيل ملي مجلسشوراي پشت صبحدر ٨ ساعت ماه تير ١٦ يكشنبه روز كه مجاهد

ايران حزب مركزي كميته داريد/ ابراز Pهه داوري رايديوان از را خود



ملي دولت سياهه ٢٤٢

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

صحيحنميداند و معتبر را |هه رأيديوان ايران دولت
است نموده متنقرار در مطالعه مأمور را هيأتي و

گردد اتخاذ |زم تصميم تا
Pهه دادگستري ايرانديوان دولت اينكه به نظر داشت: اظهار خارجه امور وزارت رسمي سخنگوي امروز

از پس و نكرد شركت هيچوجه به محكمه در نميدانست صالح انگلستان دولت عرضحال به رسيدگي در را

صـحيح و مـعتبر را قـرار ايـن ايـنكه بـراي يـافت استحضار تامينيه اقدامات به راجع صادره قرار از آنكه

بنمايد/ اينموضوع در مطالعاتي كرد مأمور را هيأتي ضمنا و آورد عمل به را Pزم اقدامات فورا نميدانست

اينك و نمودند مطالعاتي و داده تشكيل ممتدي جلسات عصر و صبح تير ١٤ جمعه ديروز هيأت اين

به و تكميل را خود مطالعات تا ميباشند هوائي پست وسيله به دادگستري ديوان قرار متن وصول منتظر

شود/ اع�م و تخاذ ا Pزم تصميم و نمايند پيشنهاد وزراء هيأت

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

[تهران] ديروز تظاهراتعصر
انـجام تـهران در دوچرخهسوار زيادي عده شركت با تظاهراتي صلح هواداران جمعيت طرف از ديروز

و كردند طي را شهر عمده خيابانهاي دوچرخهسواران و شد شروع اسفند ٢٤ ميدان از تظاهرات اين گرديد/

دمونستراسيون اين در شركتكنندگان از نفر چند اط�ع قرار به و داد روي تصادماتي نيز نقطه دو يكي در

ميباشد/ مأمورين تعقيب تحت و رسيدگي مورد قضيه كه شدند مجروح

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

زحمتكشايران زنان جمعيت
و فكر لحاظ از كه جمعيتي داريم نظر در ملي جبهه پيشوايان عاليه نيات و ملي مقدس مرام از پيروي به

اجتماعيخود خطير وظيفه ارزشمعنويو به را نسوان طبقه و باشد ملي جبهه مرام و افكار با متناسب عمل

دهيم/ تشكيل سازد آشنا

٦ ساعت ماه تير ٢٦ دوشنبه تاريخ در كه ميشود دعوت دانشآموز و دانشجو دوشيزگان و بانوان كليه از

بـرنامه تـنظيم و افكار تبادل براي شاهآباد خيابان ظهيراPس�م كوچه سادات دبستان محل در بعدازظهر

ايران زحمتكش زنان كميته رسانند/ هم به حضور

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

ورود
اصفهان به كارخانجات امور به رسيدگي براي دولت طرف از كه كشور ديوان مستشار شهشهاني آقاي

گشت/ باز تهران به بود نموده مسافت



٢٤٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦å شماره ,١٣٣å.٤.١٥ شنبه

آبادانگفت: در مهندسحسيبي

كنيد رفتار مهرباني به خارجي كارمندان با
بودند شما پيشآمر مدتي تا كه آنها زيرا

هستند شما مهمان حا|
در كه شد برپا آبادان در ايران باشگاه در جشني حسيبي مهندس آقاي افتخار به ـ نفت ـ مكي ـ حسيبي

چـراغهـاي بـا بـاغ حياط داشتند/ حضور شهر اهالي و طبقات وجوه و باشگاه كارمندان از زيادي عده آن

بود بعدازظهر ربع و هشت ساعت بود/ كرده پيدا خاصي شكوه و جلوه باشگاه محوطه و شده تزئين رنگارنگ

پر و شديد استقبال مورد حضار طرف از و شدند باشگاه وارد مكي آقاي تفاق ا به حسيبي مهندس آقاي كه

گرفتند/ قرار شوري

اعضاي از ديگر يكي ابراهيمي امير مهندس آقاي گفت: خيرمقدم باشگاه دبير شكوه آقاي آنكه از پس

ناطق نمود/ بيان را حسيبي مهندس آقاي سياسي و عملي سواد و تحصي�ت مفصلي نطق ضمن باشگاه

و بوده يكديگر به وابسته كه هستند اسمي سه نفت مكيو حسيبي, كرد: عبارتشروع اين با را سخنرانيخود

سپس ميكند/ خطور شخص خاطر به ديگر اسم دو ب�فاصله ميشود, جاري زبان به آنها از يكي وقت هر

نمود/ قرائت سروده نفت شدن ملي درباره بختياري پژمان آقاي كه را اشعاري باشگاه اعضاي از ديگر يكي

اظهار آن طي كردو ايراد نطقي حضار شديد احساسات ابراز ميان حسيبيدر مهندس آقاي هنگام اين در

در شما حربه بزرگترين آمده وجود به شما در مركزي حكومت از كه اطاعتي و اعتماد و <اطمينان داشت:

از شما در را اطاعت و اطمينان و اعتماد حس اين ميكنند سعي مختلف طرق به آنها و است دشمن مقابل

فـرستادن و آشوب و بلوا ايجاد و شما ميان انداختن تفرقه با شوند/ نائل خود شوم مقاصد به تا ببرند بين

كه ميدانم من ولي برسند خود مقاصد به و كنند تهييج را شما احساسات آن نتيجه در كه جنگي كشتيهاي

را ما كه است احساسات همين خنديدند� شدت به حضار اينموقع �در ميخنديد جنگي كشتي اين به شما

شرافت با ميخواهد دنيا ايرانيدر ميكند/ راسختر قانونيخود حق به رسيدن و وظيفه انجام راه در روز به روز

دنيا در شرافتمندانه بدهيمو خويش زندگي به صورتي و سر خودمان ملي ثروت با ميخواهيم ما كند/ زندگي

نمائيم/> غصب را ديگران حق اينكه نه كنيم, زندگي

بـا مـهماننوازي و مـهرباني بـه را كارمندان عموم خويش سخنراني پايان در حسيبي مهندس آقاي

روا آنان به نسبت نبايد بياحترامي كوچكترين كه ساخت نشان خاطر و نموده دعوت خارجي كارمندان

هستند/ شما ميهمان كنون ا بودند شما آمر بيش مدتي تا كه آنها زيرا داشت

پانزدهم مجلس در كه مبارزاتي از و كرد ايراد نطقي مكي آقاي حسيبي, مهندس آقاي سخنراني از پس

روزي گفت: و آورد ياد بود گرفته صورت گس ـ گلشائيان الحاقي قرارداد با حسيبي مهندس آقاي كمك با

كرد/ خواهيم مجازات را خائنين ما كه رسيد خواهد



ملي دولت سياهه ٢٤٤

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
بيارزشاست |هه ديوان راي گفتند: دستور از ناطقينقبل

دولتصحبتكرد/// درباره آزاد عبدالقدير
شركتنفت] اسناد قضيه ـ تجربه سال ٧٢]

شد/ تشكيل حكمت فاخر سردار رياست به امروز صبح ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

كه بقائي دكتر و فرهمند مخبر و طاهري دكتر آقايان گفت: جلسه تذكرصورت عنوان به شوشتري آقاي

مداخله يك امر اين نشدهاند انتخاب مجلس طرف از چون شدهاند سابق شركت اسناد به رسيدگي مأمور

نيست/// مقننه قوه شايسته كه است اجرائي

راجع Pهه كهديوانداوري رائي از آقايان, گفت: آزاد عبدالقدير آقاي ـ كرد خواهند دفاع خود حق از مردم

خ�ف بر و ظالمانه است رائي كرده صادر Pهه ديوان كه رائي اين مطلعيد, كرده صادر انگليس شكايت به

قائل ارزش كرده صادر Pهه داوري ديوان كه رائي براي ما متحد/// ملل منشور خودمختاري و بشريت حقوق

كردو ايستادگيخواهيم كميتخود حا حق براي امكان سرحد آخرين تا نميرويمو رأي اين بار زير نيستيمو

نسبت را ايران ملت نفرت روز به اينكروز از غير فعاليتها تشتتو اين نتيجه كه بدانند بايد هم انگليسيها

و شد نخواهد داخل آنها با آشتي در از وقت هيچ ايران ملت و برد نخواهند ديگري بهره كنند شديدتر خود به

سلطه بار زير كرده, دفاع خود مشروع حق از قدرت تمامقوتو با ايران ملت كه ميكنيم تكرار ديگر بار براي

رفت/ نخواهد اجانب

كه كابينههائي است/ مردم ب�تكليفي مرجو هرجو برسانمموضوع عرض به كهميخواهم ديگري مسئله

كابينه اميد, كابينه ميگفتند مشيرالدوله كابينه به كردهاند پيدا اسمي آنها اغلب براي شده تشكيل حال به تا

كردم فكر قدري هر من ميگفتند/ قدرت كابينه را سپه سردار كابينه و گذاشتند اسم سياه كابينه را سيدضياء

كلمه هو, كلمه جز باشد كاري و عمل طرز با مناسب كه بگذارم اسمي چه مصدق دكتر آقاي كابينه به كه

مـيباشد/ كلمه مناسبترين بگذاريم هو كابينه را كابينه اين اسم گر ا من عقيده به و نكردم پيدا ديگري

نيست/� ص�ح اينموقع در حرف اين گفتن �اس�مي:

غيره قضائيو اجتماعي, اقتصادي, امور اص�ح به راجع قدم يك شده تشكيل كابينه اين كه روزي از زيرا

بينظمي مرج, و هرج و افتاده اشخاصغيرمسئول عده يك دست به مملكت كار تمام محور است/ برنداشته

سابقنبود؟� در بازيها اين �حائريزاده: گرفته فرا را كشور سرتاسر دزدي و

هفتهاي سه هفتهايدو و گذاشته را بنايهو روزنامهها در مصدق كابينه مقاصد اين از مقابلجلوگيري در

به منتهي كابينهاش اعضاي و مصدق دكتر آقاي زندگي ساله دو هفتاد تجربه ميدهد/ تشكيل ميتينگ

مصدق دكتر �حائريزاده: است/ دردها جميع دواي و ميكند دوا را دردها بزرگترين ميتينگوهو كه شده اين

زد/� نبايد را حرفها اين زده, دست بزرگي كار به



٢٤٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

يكروز ميانداخت/ راه تازهاي جنجال يك روز هر آلمان ملت كردن سرگرم براي شد زمامدار وقتي هيتلر

بـا جـدال روز يك و [ناخوانـا] حزب عليه روز يك برميانگيخت, آلمان سوسياليست حزب عليه را مردم

عربدهجويان هم نازي حساس جوانان و را يهوديها غارتاموال روز يك و ميآورد ميان به را كمونيستها

يك ديگر روز و ديده جنگ با مواجه را خود مردم همان روز يك ولي ميگفتند/ هيتلر باد زنده و ميزدند كف

كشيده, پيش را هيتلري رويه همان او كابينه اعضاء و مصدق دكتر آقاي بيچاره/ و [ناخوانا] و آلمانيمغلوب

ميكنند/ گرم را مردم سر و كرده پيدا جنجال و هو براي تازهاي سرگرمي يك روز هر

باد زنده و ميدهند فحش ميدهند, ميتينگ ميكشانند بهارستان ميدان به كار و كسب پشت از را مردم

ميروند خود كسب دنبال شده خسته مردم آنكه از پس و ميبرند را اشخاص آبروي روزنامهها در ميگويند/

عربده سرازيرو عده يك به نسبت كي هتا سيل سپس كشيده, پيش تازهاي مبحث يك جديد, بازي يك باز

نطقخود بنده تا فرمائيد به اينبوده از غير مصدق آقايدكتر كابينه ماهه جرياندو گر ا بلندميشود/ باد زنده

بخواهم/ معذرت گرفته پس را

به راجع پرونده هزار ده گفتند كرد/ صدا كشور سراسر در بمب مانند نفت شركت اسناد قضيه قبل روز چند

قضايا تمام ولي است خائن هزار ده به كهمربوط است نفتموجود شركت اط�عات اداره در اشخاص خيانت

بـقيه ك�م جواهر و وطن صداي روزنامه طلوع, روزنامه از بود عبارت نفر سه آن زد دور نفر سه اطراف در

يكي شدند اسناد به رسيدگي نفرمأمور شددو پيدا اسناد اين كه روزي دارند نظر به آقايان نشد/ خائنينمعلوم

كروان پا اين ميكنم/ معرفي را او نداريموليمنمختصرا كرواناط�عي پا ازهويت البته كروان/ پا يكي معزي

بشارت زن كروان پا اين خواهر است/ صارمالدوله پيشكار است صادقخان اسمش پدرش است اصفهاني

همه اين كه نفت شركت مطبوعات اداره همان در و نفتبوده سابق شركت مستخدم كروان پا اين خود است/

عليه آمده كرواني پا چنين يك كه بفرمائيد دقت درست Pحا است/ ميكرده خدمت انداخته, راه صدا و سر

كه ايامي است, بقائي دكتر آقاي صميمي دوستان از كروان پا اين است/ كرده علم قد خائنين و نفت شركت

هديه نفت شركت طرف از و ميآمد ايشان م�قات به مرتبه سه دو هفتهاي بود زندان در بقائي دكتر آقاي

جعبههاي كروان پا اين مكرر است/ ثبت زندان دفتر در كروان پا اين اسم ميآورد/ بقائي دكتر آقاي براي

همين خانه در عديده شبهاي استو آورده هديه بقائي دكتر آقاي براي سابق نفت شركت طرف از مشروب

مـيآيند بـقائي دكـتر و كروان پا همين Pحا بودهاند مشغول ميگساري به عرب حسن و حداد با كروان پا

دادهاند/ مهماني پول تومان دوازده خورده, نهار حداد با كه ميكنند هو را فقيهزاده

نتيجه كه كند خدا كردهاند, هو را مردم روزنامهها در و ميتينگداده فقط حال به تا مصدق آقايدكتر كابينه

و نكند پيدا خاتمه داخلي مرج هرجو به و نباشد ك خطرنا ايران ملت براي هيتلر حكومت مانند ايشان كابينه

نشود/ بزرگتري مصيبتهاي گرفتار ايران ملت

اسمشان رفتهاند خارج به و كرده قبول پست كه وك�ئي كه كنم عرض رئيس آقاي به خواستم خاتمه در

است/� صحيح �شوشتري شود/ حذف �ليستوك از بايد
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٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

است شده ايران ملت شديد انزجار اعتراضو موجب |هه ديوان رايغيرعاد|نه
بهارستان صبحميدان امروز ميتينگ جريان

است اينمناسبتصورتگرفته به تظاهراتي نقاطكشور كليه در
ملت ميان در نيست ايران ملت و دولت موافقت و قبول مورد هيچوجه به كه Pهه ديوان غيرعادPنه راي

و اعتراض فرياد و داد تكان شدت به را عمومي افكار گفت ميتوان كه بخشيد نامطلوبي تأثير چنان ايران

برخاست/ ايران نقطه هر از غيرعادPنه راي چنين صدور به نسبت انزجار

همآهنگ زبانو يك و استثنا بدون بودند كه مسلكي تمايل و نظر گونه هر ايرانداراي ملت طبقات تمام

نيست/ منطبق انصاف و عقل با هيچوجه به كه Pهه ديوان از صادره قرار مورد در را خود اعتراض

به رسيدگي براي Pهه دادگاه چون كه كردند تأييد و رساندند دنيا گوش به متعدد عظيم تظاهرات طي در

ملت و تصميماتدولت مشيو خط در نميتواند او راي است نداشته ص�حيت انگليسيها غيروارد شكايت

كليه در بلكه نبود تهران يا آبادان به منحصر مردم انزجار اعتراضو ابراز باشد/// داشته تأثيري كمترين ايران

از كه تلگرافي طبق نيز <آباده> مانند كوچكي شهر در حتي است/ شده ابراز احساسات گونه اين كشور نقاط

گرفته/// تظاهراتيصورت Pهه ديوان نظر و راي به اعتراض منظور به است رسيده اداره نماينده طرف

خبرنگاران و بود شكوهتر با و مهمتر همه از گرفت صورت تهران در امروز كه تظاهراتي و ميتينگ ولي

و انزجار موجب چگونه Pهه ديوان غيرمعقول راي كه ديدند خود چشم با البته هستند تهران در كه خارجي

بشود/// هم بايد و است شده ايران ملت اعتراض

امروز بود آمده عمل به ايران حزب و مجاهد مسلمانان ايرانو زحمتكشان حزب طرف از كه طبقدعوتي

گرفت/// بهارستانصورت ميدان در بزرگي ميتينگ صبح

كردند/// سخنراني قناتآبادي شمس و سپهبدي دكتر هاله, شروين, دكتر آقاي ميتينگ اين در

با حضار كليه و قرائت قناتآبادي آقاي طرف از شرح اين به قطعنامهاي امروز عظيم ميتينگ پايان در

بود: اين قطعنامه متن نمودند/ تأييد و تصويب را آن خود شور پر فرياد

Pهه ديوانداوري از ايران عضويتدولت كه ميكند تقاضا مصدق دكتر آقاي جناب دولت از ايران <ملت

گردد/> مسترد

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
شهربانيتصويبشد افراد كادر تكميل |يحه

شهرباني كادر تكميل

كرات مذا كفايت به نتيجه و شد واقع بحث مورد گذشته جلسه در شهرباني كادر تكميل Pيحه رئيس:

شد/ تصويب و گرفته رأي ميشود/ گرفته رأي كرات مذا كفايت به اينك گرديد/ منتهي



٢٤٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

فرمودند] نظر ابراز مجسمه درباره مصدق محمد [دكتر
ايران ملت به خطاب كه پيامي در نخستوزير

اع"مميدارد صادرنمودهاند

پيشاست در درازي راه هنوز
شود استقامتطي و ثبات با هموطنان عموم كمك به بايد كه

است: شده صادر نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از امروز پيام اين

از قدردانـي براي گرفتهاند نظر در عزيز هموطنان از عدهاي نوشتهاند جرايد از بعضي در كه طوري به

تا كه راهي و اينجانب روش چند هر كنند نصب محلي در و نموده تهيه مجسمهاي خدمتگزار اين زحمات

بـاقي مـوارد قـبيل اين در تذكر براي مجالي گرفتهام پيش در خود اجتماعي و سياسي زندگاني در كنون

در كنمو اظهار صريحا را عقيدهخود بهخصوص اينمورد در كه ديدم بهتر رعايتاصول نظر از ولي نميگذارد

بگذارم: عموم معرض

آنان خدمات نتايج كه داد بايد موقعي را اجتماعي مليو خدمتگزاران پاداش كه دارم عقيده شخصا ـ او�

اين و باشد, يافته پايان است درخور كه چنان ملي خدمت آن حقيقت در و برسد حاصل به و گردد مشهود

Pيق حقا استو نرسيده نهائي مراحل به و برنداشته دراز و راهدشوار اين در چند قدمي ملتهنوز خدمتگزار

Uقب ايران قدرشناس ملت كه بهخصوص بداند, ملي خدمت اين قبال در پاداش شايسته را خود كه نيست آن

به وقت همه و جا همه در و داشته مبذول حقم در را پاداشها بزرگترين شايستهتري و بهتر بهصورت مكرر

معنويدريغ ماديو پشتيباني احساساتو ابراز گونه هر از گرفتم پيش در آنها مصلحت به كه روشي موافقت

است/ نداشته

ميكند آماده اجتماعي نهضتي ايجاد و ملت خدمتگزاري براي را خود كس هر دارم عقيده اصو{ ـ ثانيا

با كه است يقين و بفروشد و كند برابري مادي زودگذر زخارف با نبايد گاه هيچ را خويش اقدامات معنوي اثر

پاداش بزرگترين باشد/ داشته پيشرفت توفيق ميرود كه راهي در توانست خواهد بهتر اصل اين از پيروي

عمل وظايفخود به درست كه صورتي در خدمتگزاري هر كه است وجدان آرامش اجتماعي, مليو خدمات

كه كنيم اقرار بايد و گشت خواهد برخوردار آن از دهد انجام بشري طاقت حسب به را خويش تكاليف و كند

كه است پيش درازيدر راه هنوز نكردهام, احساس وجدانخود در آرامشي چنين هيچوجه به كنون تا اينجانب

در كه آنجا از و شد عرض كه مقدمات اين با طيشود استقامت ثباتو با عزيز هموطنان كمكعموم به بايد

پاداش بزرگترين مقدس مبارزه اين در نداشتم نظري وجدانخويش نداي به پاسخ جز فعلي تشكيلدولت

در مرا و كند قانع را وجدانم بتواند اينجانب روشدولت از جامعه افراد عموم قلبي رضاي كه بود خواهد آن من

باشد/ مددكار و يار دشوار راه اين

اساس بر هيچگاه كنون تا كار آغاز از اينجانب اجتماعي مجاهدات كه ميدانيد بهتر عزيز هموطنان شما



ملي دولت سياهه ٢٤٨

فاني جهان اين از را خود بهر كه هنگام اين در پيرانهسر كه نيست شك نفسانينبودهو اميال شهرتخواهيو

كـه ارديبهشت اول روزهاي در باشم/ داده تغييري خود ديرين روش اين در كه ندارد دليلي گرفتهام مادي

قبول از ميرفت خطر بيم آن هر كه شديد كسالت با شد تكليف خدمتگزار اين به دولت تشكيل مأموريت

از است حاصل كمال و تمام yحمدا به كه ملت پشتيباني با نيز كنون ا و نزدم باز سر خطير مسئوليت اين

گردد حاصل بزرگ اينمقصود متعال خداوند ياري به زودتر هرچه اميدوارم و ندارم ك با خطري هر با مواجهه

شود/ برخوردار خود عظيم مجاهدات نتايج از ايران ملت و

ضـمير در را خـود اثـر نيز من مرگ از بعد بلكه و حيات پايان تا كه رسا صدائي به مقدمه اين كر ذ با

در بخواهد كه كس هر شود گرفتار رسول نفرين و خدا لعنت به كه ميكنم اع�م بگذارد, باقي وطنپرستان

آن و نشده حاصل من براي رضايتوجدان هنوز زيرا بريزد/ مجسمهاي و بسازد بتي من نام به مماتم حياتو

مكلف بدان كس هر كه است وظيفه انجام نشانه تازه شود حاصل مقصود اين خداوند خواست به كه هم روز

نيست/ پاداش خوشباش سزاوار حقا و ميباشد

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

است/ نشده اشارهاي كنند, همراهي را نظاميان بود قرار كه كفنپوشان رژه به عكس زير در /١

آبادان7١8] پادگان [عكسرژه
عكس اين در شد/ آغاز جنوب دريائي نيروي افراد رژه با گرفت صورت جمعه روز كه آبادان پادگان رژه

برابـر از عبور هنگام سنگين و سبك س�حهاي به مسلح دريائي نيروي افراد حامل تومبيلهاي ا از يكي

ميشود/ ديده دريايجنوب نيروي فرمانده و آبادان نظامي فرماندار و هيأت اعضاي

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

شاخت دكتر از دعوت
چند ايراد براي كه است كرده آلماندعوت اقتصادي ماليو كارشناس شاخت دكتر آقاي از تهران دانشگاه

پائيز در مشاراليه اط�ع قرار به كنند مسافرت تهران به دانشگاه در اقتصادي ماليو علوم زمينه در سخنراني

آمد/ خواهند تهران به امسال

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

آرامگاه به مجسمه اهداء
به بنگاهمزبور لذا آورده, بهوجود فقيد اعليحضرت كه اقتصاديست بنگاه نخستين سپه تعاوني بانك چون

اعـليحضرت از اجـازه كسب از بعد و نمود تهيه آرامگاه به تقديم براي مرمر از مجسمهاي قدرداني پاس

اعضاي ارتش, ستاد رئيس جنگ, آقايانوزير ديروز بعدازظهر ساعت چهار كرد/ آن نصب به اقدام همايوني,

آقاولي سـپهبد آقاي و يافتند حضور آرامگاه در بانك كارمندان و نظارت هيأت سپه, بانك عالي شوراي

برداشت/ اهدائي مجسمه از پرده نطق ايراد از پس سپه بانك رئيس



٢٤٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

گرفت قرار قضائي تعقيب تحت سدان
قرار قضائي تعقيب تحت مشاراليه است شده كشف سدان آقاي منزل از كه مداركي و اسناد دنبال در

گرفت/

٧٥٦١ شماره ,١٣٣å.٤.١٦ يكشنبه

شركتسابقنفت اسناد از نخستينقسمت
شد گذاشته دسترسخبرنگاران در ديروز كه

ما خبرنگار اختيار در تهران دادسراي داديار وسيله به ديروز است, شده كشف سدان منزل از كه زير اسناد

شد/ گذاشته

صادره تلگراف

محرمانه

تهران ـ آبادان لندن به

٥١.٥.٢٢ تاريخ ٨٦٧٤ شماره

دريك سي/ ا/اي/ رونوشت الكينگتن او/ اچ/ اي/ به سدان ار/ ان/ از

اظهار شما به مشاراليه ٣١å٧ شماره تلگراف درباره كه است كرده خواهش اينجانب از دريك سي/ اي/ ا/

اينجانب ليكن بدهد تشخيص را صنعتي قطعيروابط منابع ميتواند كس هر از بهتر نامبرده خود نمايم/ نظر

به ليكن است, مردد اينجانب برآيند/ وضعي چنين از استفاده صدد در تودهايها كه ميدهد احتمال مسلما

را نگاهداريكشور حفظو استدولت ممكن كه موقعي در مركزي تضعيفدولت با ميتواند غيرمستقيم طور

دولت با ميتواند شركت كه است فرض اين بر مبني فوق نظر اظهار باشد/ داشته عميقي تأثير بيابد دشوار

حكمفرما سياسيفوقالعاده هيجان كه موقعي كهدولتديگريدر منتظريم گريز نا و كرهشود مذا فعليداخل

ايـنجانب ص�حيت حدود در Uكام تذكر اين چند هر ميسازد نشان خاطر خاتمه در آيد/ كار سر بر است

به كارمندان و اعضاء در گواري نا تأثير خوزستان در نزديكي تيه آ در آشفتگي تكرار كه ميرود تصور نيست

داشت/ خواهد انگليسي كارمندان خصوص

٨٥١٣ شماره تلگراف طرح

استاكيل ف/ طرف از چيزم ا/ براي/

از ژوئن ٢١ روز كه مطالعات اداره دواير به ملي جبهه اعضاء ساير و بقائي دكتر ژوئن ٢٨ و ٢٧ تاريخ در

اين از چند شمارهاي برداشته اسناد از بسياري عكسهاي و آمده بوده گرديده مهر و Pك شهرباني طرف

نظر در ولي شده درج شاهد و مصور تهران در انتشارات اداره مخرب عمليات اثبات منظور به ظاهرا اسناد

از گذشته هفته از كه كاملي مراقبت به نظر باشد/ داشته شركت اعمال از بدي اثر نبايد بيغرض اشخاص

آنجا از يا منهدم كلي به اسناد نشد ممكن ميآيد عمل به انتشارات اداره دوائر به نسبت ملي جبهه طرف



ملي دولت سياهه ٢٥٠

موجب قطعا و ميشد داده گزارش ملي جبهه به صريحا امري چنين به اقدام محض به زيرا شود برده بيرون

را آنچه و آيد عمل به آن بستن منظور به اي حمله بود انتشارات اداره به خاص احتياج كه هنگامي ميگرديد

از بـرخـي ولي سـازند/ گـر جـلوه مـدارك انـتقال يا بردن بين از براي ما اقدام با ميشمارند جرم ما براي

كيل> <استا به كيتينگ> آنچه< انضمام به برخيديگر شدو برده جايامن به محرمانهتربود پروندههائيكه

داده انتقال را اسناد كليه اداره شدن ممهور از قبل بود/ غيرممكن من براي است بديهي گرديد/ منهدم بود داده

از پيش كيتينگ> كه< را آنچه انضمام به داشت خطر احتمال بيشتر نظرم به كه را آنچه ولي سازم منهدم يا

پست بـا مـفصل شرح بردم/ بين از يا و داده انتقال امن جاي به داد من به شخصا انگلستان به بازگشت

ميشود/ فرستاده

آن دوم و اول گراف پارا شده/ تشكيل گراف پارا سه از مزبور سند كه اينست سند اين توجه قابل �نكته

رئيس كيل استا خط كه ميشود شروع است> <بدهي جمله از آن ابتداي كه سوم گراف پارا ولي شده ماشين

كـه دوم گراف پارا جاي به تا نوشته را گراف پارا اين نامبرده است/ شده نوشته سابق انتشارات و اط�عات

است/ اطTعات روزنامه از پرانتز داخل توضيح /١

شود/�7١8 داده قرار است زده خط را آن خودش

صادره تلگراف

محرمانه

٥١.٥.٢٦ تاريخ ٨٤٦٧ شماره آبادان به

دريك سي/ اي/ ا/ به سدان ار/ ان/ از

خواهشمند ضمنا ميشود/ ارسال نامهاي ضمن اينجانب نظريات شما ٣١١٢ شماره تلگراف به عطف

داد تقليلخواهد قدر آن را ضروري مهمو كاPهاي آنقطعوارداتموجودي طي در كه را مدتي كثر حدا است,

دهيد/ اط�ع شود وارد لطمه عمليات به كه

ايران و انگليس نفت سهامي شركت طرف از

ماينكرافت دي جي/ اي/ مستر به ـ لندن

ر/ سي دال, جي ر ٥٦٥ شماره ١٩٥å ژوئيه ٢٤ مورخ

هوائي پست وسيله به

محرمانه

و مساعد اثر جرايد در مندرجه مقاPت نوشتهايد خودتان ٣å٨ شماره نامه در اينكه عزيزم, كرافت نورت

نـامه آخر قسمت در كه طور همان مينمائيد تصور چنانچه گرديد/ مسرت بسي موجب بخشيده مشوقي

مبادرت Pزم اقدامات به مقتضي مقاPت انتشار تشويق براي شد خواهد حاصل نيكي تأثير چنين نوشتهايد

ارادتمند دارند/ خودشان از خبرگزار تهران در بحث مورد امريكائي جرايد كه نيست ترديدي فرمائيد/

رايس ث/ ل/



٢٥١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٢ شماره ,١٣٣å.٤.١٧ دوشنبه

امريكا سفير به مصدق اظهاراتدكتر
امريكا پاسخرئيسجمهوري دريافت از پس

دكتر آقاي [٩٥١ ژوئيه ٩] امروز ظهر تهران, در امريكا سفير گريدي هنري دكتر ـ آشيتدپرس ـ تهران

داشت/ تسليم ايشان به را امريكا جمهور رئيس ترومن مستر پيام و نمود م�قات را نخستوزير مصدق

دولت طرف از ترومن مستر پاسخ متن انتشار تاريخ گفت امريكا كبراي سفارت از عزيمت از قبل وي

گفته معالوصف نيست مستحضر ترومن مستر پيام متن از كس هيچ هنوز آنكه با شد/// خواهد تعيين ايران

رئيس توصيه اثر بر انگليس و ايران بيندولتين سازشي فعلي موقعيت در كه هست كمي اميدواري ميشود,

آيد/ بهوجود امريكا جمهور

٧٥٦٢ شماره ,١٣٣å.٤.١٧ دوشنبه

ميآيند ايران به برايخدمت كارشناسامريكائي نفر ١åå
و يـوتاه دانشگـاه از كارشناس نفر ١åå حدود در است قرار ـ آسوشيتدپرس يوتاه, سيتي, سالتليك

به و كرده عزيمت خاورميانه به آينده هفته چند ظرف يوتاه ايالت كشاورزي كالج و يونگ بريكام دانشگاه

انـجام ايـران در عمومي فرهنگ و بهداشت كشاورزي, وضع بهبود براي ترومن چهار اصل برنامه موجب

انتخاب يوتاه ايالت از را مزبور كارشناسان اينكه علت گفت چهارم اصل رئيس بنت هنري دكتر كنند/ وظيفه

شبيه Uكام هوا وضع و ارضي ساختمان و جغرافيائي موقعيت نظر نقطه از ايالت اين كه اينست است كرده

خانوادههاي كه شده داده اجازه آنها به و ماند خواهند ايران در سال يك مدت كارشناسان اين است/ ايران

خواهد امريكا خارجه وزارت عهده به كارشناسانعموما اين حقوق و آمد رفتو هزينه ببرند/ ايران به را خود

بود/

٧٥٦٢ شماره ,١٣٣å.٤.١٧ دوشنبه

مكشوفه مدارك و اسناد مطالعه
دارد ادامه سدان منزل از

منزل در نفت سابق شركت از مكشوفه اسناد و پروندهها مطالعه به مزبور كميسيون نيز روزه دو اين در

داديـار و كشور ديوان كل دادستان و مجلس نماينده نفر سه و سناتور نفر سه داشت/ ادامه كان كما سدان

است/ مسافرت در بقائي دكتر آقاي فقط مزبور عده از بودند, پروندههاي رسيدگي مشغول تهران دادسراي

٧٥٦٢ شماره ,١٣٣å.٤.١٧ دوشنبه

ايران و اس"م نگهبانان جمعيت ايجاد
ايـن هـدف است/ گـرديده تشكيل تهران در ايران> و اس�م نگهبانان <جمعيت نام به جمعيتي اخيرا

است/ مشروطه حكومت تقويت و اس�م مقدس تعاليم ترويج جمعيت



ملي دولت سياهه ٢٥٢

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

تبريز پزشكي دانشكده در ديروز
خورديرويداد و زد

نفر چند كه پيوسته بهوقوع مياندانشجويان خوردي و زد پزشكي دانشكده در ديروز ـ ماه تير ١٧ تبريز

هزار پنج چهار حدود در خسارتي آزمايشگاه لوازم از پارهاي و پنجره و در شكستن نتيجه در و شدند زخمي

است/ گرديده وارد تبريز دانشكده به تومان

عضو و تهران پزشكي دانشكده دانشجوي ميگويد كه نامي ظريفي كه است بوده اين خورد و زد علت

دانشكده در صلح درباره ميتينگي است ميخواسته ديروز آمده تبريز به است روز چند و بوده صلح جمعيت

از بايد دانشكده محيط اينكه عنوان به هستند مخالف دسته اين با كه كساني و دانشجويان سازمان بدهد/

سخنراني مانع ميشوند مشاهده ميان آن در نيز خارجي اشخاص ع�وه به باشد كنار بر دستهبندي گونه هر

يك انتظامي قواي رسيدن تا و ميكشد خورد و زد به كار سخنراني از عدهاي طرفداري نتيجه در ميشوند/

چند و شكسته را پنجره و در و زده يكديگر مغز و سر به را صندليها و ميز دسته هر و ميكشد طول ساعت

تومبيل ا با و ميكنند دستگير را عدهاي و نموده مداخله شهرباني مأمورين ميكنند/ زخمي سختي به را نفري

ميبرند/ شهرباني به

در سـابقه كـه كساني با ديشب همان كه بودهاند دستگيرشدگان ميان در نيز دانشجو دوشيزه نفر چند

هستند/ بازپرسي مشغول هنوز بودهاند سابقه داراي كه آنهائي از ولي شدند مرخص نداشتهاند شهرباني

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

شده امريكائيحاضر يككمپاني
بفرستد ايران متخصصبه مهندسو

از تـازهاي پـيشنهادهاي اخـير روز چـند در ـ نفت مديره هيأت به امريكائي كمپاني يك پيشنهاد

موقت مديره هيأت به فني كمكهاي و شده تصفيه خام, طور به نفتي مواد خريد براي مختلف كمپانيهاي

نفر هزار استدو شده حاضر كه است امريكائي كمپاني يك پيشنهاد پيشنهادها اين از يكي است/ رسيده

ميباشد/ مزبور پيشنهادات به مطالعه مشغول مديره هيأت بفرستد/ ايران به فني متخصص و مهندس

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

اموالشركت دستبرد برايجلوگيرياز
حضور با كميسيوني صبح ساعتده ديروز شركت, اموال دستبرد از جهتجلوگيري Pزم تدابير تخاذ ا براي

رئيس شهربانيو رئيس آبادانو فرماندار نظاميو فرماندار نفتو ملي شركت نماينده ضيائي مهندس آقاي

نتيجه در آمد/ عمل به كرات مذا و شد تشكيل نفت سابق شركت سرايداري پست اداره رئيس و ژاندارمري

شوند/ گمارده انتظامي مأمورين هست شركت اثاثيه كه نقاطي و انبارها مقابل در شد گرفته تصميم



٢٥٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

ايران براينخستوزير رئيسجمهوريامريكا كه پيامي در

استمينويسد فرستاده

است كرده قبول را شدن ملي انگلستاناصل دولت
شود داده اجرائي قابل موقت قرار است |زم

حاصلنگردد وقفه نفت استخراج و تصفيه عمليات در كه

شخصي منزل در را مصدق دكتر آقاي تهران در امريكا كبير سفير گريدي> <هنري دكتر ١٢ ساعت ديروز

ايشـان به نخستوزير اخير پيام به را امريكا جمهور رئيس ترومن, پرزيدنت پاسخ و كرد م�قات ايشان

پيام: متن اينك نمود/ تقديم

١٣٣å ماه تير ١٧

درباره صادقانه و كامل شرح خودتان اخير نامه در جنابعالي كه متشكرم بياندازه ـ عزيزم نخستوزير

است آمده پيش ايران در بريتانيا نفتي منافع و شما دولت بين كه نامسعودي و نامناسب اخت�ف جريانات

حدي به دنيا آزاد كشورهاي همه و كبير بريتانياي و شما سعادتكشور براي اينموضوع بودند/ فرموده مرقوم

نمودهام/// قضيه اين به معطوف را خود فكر همواره شديد نگراني با من كه دارد خطر

مفيد بياندازه ايران نفت صنايع در ميتواند انگليسي متخصصين فني اط�عات مهارتو اينكه به نظر

مـنافع و شدن ملي اصل بين تا كرد پيدا طرفي بشود كه هستم اميدوار هم هنوز و بودم اميدوار من باشد

و كراتبودهام مذا جريان قطع ناظر نگراني با من جهت بدين گردد/ حاصل طرف هردو نفع به توافقي بريتانيا

ضررهاي راه اين از و ريخته فرو هم به نفت استخراج و تصفيه عمليات كه ميآيد پيش وضعي دارد ميبينم

سياستمداري و تدبير با ميتوان كه است مصيبتي پيشآمد اين يقينا ميشود/ وارد دنيا و ايران به بسياري

در كه بغرنجي مختلفو مسائل آنكه براي كه رسيدهام عقيده اين به اخيرا نمود/ پيدا آن برايجلوگيري راهي

ادامه زيرا شود/ تصفيه كلي طور به گردد پاPيشگاه شدن بسته سبب وقت كمبود به است ممكن استو ميان

در كـه شـود داده اجرائي قابل موقت قرار است Pزم ميشود/ پاPيشگاه شدن بستن به منجر حاضر وضع

از يك هيچ منافع به لطمه موقت قرار چنين با ضمنا و نگردد حاصل وقفه نفت استخراج و تصفيه عمليات

نشود/// وارد طرفين

آن در كه هستند معتقد دنيائي به بيشتر دو هر بريتانيا دولت و جنابعالي دولت كه دارم اطمينان معهذا

مردم اميد تنها دنيائي چنين حاضر حال تا سانفرانسيسكو كنفرانس زمان از و باشد حكمفرما عدالت قانونو

در ترديدي گونه هيچ كس هيچ بينالمللي دادگستري ص�حيتديوان ازموضوع صرفنظر است/ بوده جهان

كننده امضا ملل همه كه احترامي و شامخ مقام به نسبت همچنين و داشت نخواهد مزبور ديوان بيطرفي

نيست/ ترديدي ميگذارند اينديوان به متفق ملل منشور

خيلي توجه بينالمللي ديوان پيشنهاد به كه كند توصيه جدا جنابعالي به ميخواهد دوستدار بنابراين



ملي دولت سياهه ٢٥٤

تطبيق قانوني و فني موارد با نظر اين اينكه به جنابعالي كه ميداند ص�ح دوستدار فرمائيد/ مبذول عميقا

همخود كه بيطرفي هيأت يك پيشنهاد عنوان به را ديوان نظر بلكه نفرمائيد توجهي نميكند يا و ميكند

فرمائيد/ تلقي مينمايد وقف مزبور مباني به متكي دنيائي راي به و انصاف و عدالت جهت را

تـوانست خواهند Pهه ديوان پيشنهاد به مطالعه با بريتانيا دولت و جنابعالي دولت كه دارم اطمينان

عمليات ضمنا و شود انجام آن بيطرفانه و عاق�نه مقصود كه كنند پيدا پيشنهاد اين اجراء براي طرفي

نظر اظهار به احترام و ممكنه توجهات عطف با دولتي هيچ يقينا گردد/ حفظ دولت دو هر وضع نفتو صنعت

حمايت و طرفداري از و نميدهد دست از را آن از جزئي يا و كميتخود حا حق هيچوجه به بزرگ اينديوان

نميماند/ محروم خود ملت

فرمائيد موافقت پيشنهادي چنين با جنابعالي چنانچه دارد/ ايمان Uكام اينموضوع به ما ملت و دولت

شد/ خواهد افزوده بياندازه جهان مردم نظر در ايران منزلت و مقام كه دارم يقين

با من نمايم/ كمك اينمورد در بتوانم كه آنجا تا كه آرزومندم صميمانه دوستدار نخستوزير آقاي جناب

عاليقدر امريكائيهاي از يكي و بنده نزديك مشاورين از داريد اط�ع كه طور همان كه هريمن آورل آقاي

كمال با من بپذيريد را ايشان باشيد مايل جنابعالي چنانچه و كردهام كره مذا باره اين در Uمفص ميباشند,

با مشكل مسئلهفوريو اين درباره تا ميكنم تهران روانه شخصيخود نماينده بهعنوان را ايشان خوشوقتي

نمايد/ مشاوره جنابعالي

خوشبختيو به نسبت را خود اعتماد و تجديد آنجناب به نسبت را فائقه احترامات شمرده, مغتنم را موقع

ترومن اس هري ميدارم/ اظهار ايران آينده سعادت

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

درباره/// دستور از قبل عنوان به ملي مجلسشوراي
دادسرايتهران داديار

گرديد تشكيل اينجانب بنابهدعوت كه مختلطي كميسيوني نظر تحت مداركموجود و اسناد حال هر در

مينمايد/ طي را خود رسيدگي جريان

همراهي به كه نمايد انتخاب زودتر هرچه محترم نمايندگان از كميسيوني دارم تقاضا مجلس از ليكن

رسيدگي كار اين به كل دادستان دولتو نماينده حضور با و شد خواهند انتخاب كه سنا نمايندگان از نفر چند

كميسيون تصميمات و منويات دولت و نمايند تعيين منجر طور به را مزبور مدارك و اسناد تكليف و نمايند

مصدق محمد دكتر گذاشت/ خواهد اجرا موقع به شمرده محترم را مزبور

٧٥٦٣ شماره ,١٣٣å.٤.١٨ سهشنبه

هريمن] انتخابآورل [عكسـ
كرد/ معرفي ايران به ميانجيگري براي را خود مشاور هريمن ترومن, امريكا] جمهور [رئيس



٢٥٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

كشور كل داستان
اط"عاتگفت خبرنگار به امروز

شده رسيدگي اسناد در كنون تا
وزير يا وكيل به نسبت امضايفارسي با و خطفارسي نوشتهايبه

نديدهام ديگر افراد يا روزنامهنويسو يا و

دست به نفت سابق شركت منحله اط�عات اداره از كه مداركي و اسناد درباره اخير روز چند اين در چون

صبح بود شده منعكس تهران جرايد در آن درباره گوني گونا تفسيرهاي و متناقض و مختلف مطالب آمده

مأمور كميسيون در دولت رسمي نماينده كه كشور كل دادستان شاهباغ حائري آقاي با اداره خبرنگار امروز

كرد/ خبر كسب مزبور اسناد درباره و آورد عمل به مصاحبهاي ميباشد مزبور اوراق به رسيدگي

داشت: اظهار چنين اداره خبرنگار بهسئواPت پاسخ در كشور كل دادستان آقاي

و حقوقي نظر از كه ديدهايد فارسي امضاي و خط به نوشتهاي ديدهايد شما كه اسنادي بين در آيا ـ س

باشد؟ مدرك جزائي

رفتم نفت سابق شركت اط�عات اداره به نخستوزير آقاي مراسله حسب بر من كه روزه چند اين در ـ ج

فارسي امضاي يا و فارسي خط به نوشتة گرفته, قرار مطالعه و بررسي مورد كميسيون در كه اوراقي اين در

قول از آنچه و نديدهام منفرد, اشخاص حتي يا روزنامهنويسو يا واعظ يا روحاني يا و وزير يا وكيل به نسبت

است/ كذب كلي به شود نوشته روزنامهاي در من

اسناديوجود چنين اوراق اين ميان در آيا آمدهچطور؟ بهدست انگليسي زبان به كه اوراقي ميان در ـ س

دارد؟

مورد آنها از بعضي است, انگليسي زبان به كه اوراقي يعني اوراق, اين ميان كه است ممكن چون ـ ج

آنها مورد در عقيدهاي اظهار نميتوانم Uفع لذا گردد, من عقيده اظهار به منتهي و شود واقع جزائي تعقيب

از من كه نوشتهشود گر ا كه ميدارم اظهار استصريحا مستغرق Uكام كنون ا من اينكهوقت نظر از ولي بكنم/

است/ محض كذب هم آن باشم كرده گاه آ را روزنامهاي مخبر انگليسي خط به نوشتهاي مضمون

دارد؟ سنديت كم محا در تعقيب براي شده بررسي مدارك و اسناد آيا ـ س

بكنم/ قطعي عقيده اظهار نميتوانم خصوص اين در ـ ج

٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

تعالي باسمه
دادگستري مخدوشديوان و بيجا راي از تنفر ابراز منظور به شميران محترم اهالي طرف از اينكه به نظر

است مقتضي است دائر تجريش پل ميدان در ٣å.٤.٢١ جمعه بعدازظهر ٨ تا ٦ ساعت در ميتينگي Pهه,

كاشاني سيدابوالقاسم نمايند/ شركت ملي تظاهر اين در ديني برادران عموم
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٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

شهرباني رئيسكل
شهرباني كل رياست سمت به دولت هيأت تصويب و كشور وزير پيشنهاد بنابه بقائي سرلشكر آقاي

و يافته حضور شهرباني كل اداره در كشور وزير زاهدي سرلشكر تفاق ا به صبح فردا است قرار و شد انتخاب

آيد/ عمل به شهرباني ادارات رؤساي با آشنائي و معرفي مراسم

٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

تأميناست پايانسال تا كشور احتياج مورد شكر و قند
دارد ادامه شورويها با معام"ت

شكرهاي كه بود نموده معامله انگلستان با قند تن هزار ٢٧ و شكر تن هزار ٥å دارائي وزارت گذشته سال

تحويل و وارد قسمتي نيز معامله مورد قند است/ رسيده آن تمام كنون تا و شده وارد متدريجا شده خريداري

رسميوزارتدارائي مقامات كه بهطوري رسيد/ خواهد كه است راه در يا گمركاتجنوبو در يا نيز بقيه و شده

مـحصول بـايستي مـقدار ايـن به است/ موجود كشور ماه شش شكر و قند حاضر حال در ميدهند اط�ع

دارد ادامه شورويها با احتياج كاPهايمورد ساير و شكر و قند معامله طرفي از افزود/ هم داخلي كارخانجات

كشور مختلف نقاط به تدريج به كه است موجود شكر و قند زيادي مقدار شمال گمركات در حاضر حال در و

شد/ خواهد حمل

٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

در نيست مساعدتها اين به نيازي فع� عمومي خزانه نظر <از مصدق: محمد /١٣٣å تيرماه ١٢ اطTعات قبل: هفته يك /١
شد/> خواهد منتشر دولتي قرضه اوراق گذاشتند ملي مضيقه در را دولت كه صورتي

ملي7١8 قرضه تصويب|يحه
دو مـلي قـرضه Pيحه شد, تشكيل مصدق دكتر آقاي منزل در صبح امروز كه وزيران هيأت جلسه در

رسيد/ تصويب به سال دو مدت براي شش صدي جايزه با ريال ميليارد

٧٥٦٤ شماره ,١٣٣å.٤.١٩ چهارشنبه

مجلسسنا
شهربانيتصويبشد كارد تكميل فوريت|يحه دو

ملي شوراي مجلس در كه شهرباني افراد كادر تكميل به مربوط Pيحه رئيس: ـ شهرباني كادر تكميل

اينك كردهاند/ آن براي فوريت دو تقاضاي نامهاي طي كشور وزير آقاي و است رسيده است شده تصويب

بـه كشور وزير آقاي توضيحات از پس شد/ قرائت مزبور Pيحه ميشود/ مطرح آن فوريت و قرائت Pيحه

بهفوريتدوم دادگر فرخو آقاي توضيحات از پس گرديد/ مطرح فوريتدوم تصويبو گرفتند راي فوريتاول

شود/ مطرح آن اصل آينده جلسه در تا گرديد ارسال چاپ براي Pيحه و تصويب و گرفتند راي



٢٥٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

واردات و بانكصادرات از قرضه و ملي قرضه

كرد تقديم |يحه سه نخستوزير
بانكصادراتو از ملي قرضه امروزمجلسشورايمليآقايدكترمصدقلوايحمربوطبه درجلسه

نمود مجلسشورايملي تقديم را دولت پشتوانه ارز ميليونليره ١٤ از استفاده و واردات

لوايح متن اينك
شدن ملي كار در است مستحضر نمايندگان خاطر كه بهطوري ـ ملي قرضه rيحه ـ ملي شوراي مجلس

به خواه و رايگان خواه توجهي شايان كمكهاي خارجه در چه و داخله در چه طبقات طرف از نفت صنعت

بهدولتو كمك فكر صادقانه كو پا احساسات روي از افرادوطنخواه و پيشنهاد بهدولت [وام] مردم عنوان

به احتياج دولت درآيد اجرا مرحله به نفت فروش كار كه موقعي تا ميرود احتمال چون نمودند/// را استقبال

مينمايد/ تصويب تقاضاي و پيشنهاد را ذيل واحده ماده اصل اين روي و كند/// مالي موقت كمك

نفتدر صنعت شدن ملي اجرايقانون به كليهامورمربوط براي ميشود داده اجازه بهدولت ـ واحده <ماده

برگهايوام سال مدتدو به ملي قرضه عنوان به ريال ميليارد دو حدود تا نمايد ايجاب كهضرورت صورتي

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد>/// منتشر شش صدي بهره با انتقال قابل و بياسم ريالي دويست

وارسته دارائي وزير

به كه است مستحضر ملي مجلسشوراي محترم خاطر ـ صادرات بانك از قرضه ـ ملي شوراي مجلس

بـانك بـا دولت قـبل چـندي از است//// مـجاز دولت سـاله هفت برنامه قانون از حاصل اختيارات موجب

است/// آورده عمل به تي كرا مذا واشنگتن واردات و صادرات بانك همچنين و ترميم و توسعه بينالمللي

و كشـاورزي طـرحهاي اجرائي هزينههاي تأمين براي كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده <ماده

و بيست مبلغ ساله هفت قانون در مندرج عمراني طرحهاي ساير و راهسازي و كشاورزي به وابسته صنايع

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/> تحصيل واشنگتن واردات و صادرات بانك از دPر ميليون پنج

وارسته دارائي وزير

مراحل دولت كه موقع اين در چون ـ اسكناس از پشتوانه ليره, ميليون چهارده ـ ملي شوراي مجلس

امر خ�ل در كه پيشبينيميشود مينمايد تعقيب جديت نهايتو با را نفت صنعت شدن ملي اجرائيقانون

گردد/// مكت دچار موقتا كشور نفت صادرات

ارزهاي از ليره ١٤ميليون مبلغ تا ميشود داده اجازه اسكناس نشر اندوخته نظارت هيأت به ـ واحده <ماده

نـتيجه در كه كشور ارزي مضيقه رفع جهت كند ايجاد ضرورت كه صورتي در را پشتوانه حساب در موجود

نخستوزير بگذارد/> دولت اختيار در شود ايجاد است ممكن نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي

مصدق محمد دكتر

وارسته دارائي وزير
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٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

ايران نخستوزير با نفت درباره مذاكره براي هريمن
ميشود تهران وارد

مخصوص مشاور هريمن آورل كه شد اع�م جمهوري رياست كاخ از ساعت آخرين در ديروز ـ واشنگتن

با نفت دربارهموضوع تا شد خواهد ايران عازم ساعت ٤٨ ظرف در بينالمللي امور در امريكا رئيسجمهوري

كند/ كره مذا ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي

مـصدق دكـتر آقـاي از نامهاي ترومن مستر كه داشت اظهار سفير كاخ مطبوعاتي دبير شورت جوزف

اعزام بر مبني امريكا جمهوري رئيس پيشنهاد با را خود موافقت ايران نخستوزير آن در كه داشته دريافت

به دارد نظر در هريمن كه كرد اضافه سفيد كاخ سخنگوي است/ نموده اع�م ايران به خود شخصي نماينده

شدن ملي درباره امريكا خارجه وزارت ديگر مقامات و آچسن و ترومن مستر را خود كرات مذا اينكه محض

كند/ عزيمت ايران به رسانيد پايان به ايران نفت صنعت

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

ميآيند تهران به پزشكي متخصصعاليمقام هشتنفر
كه كراتي مذا ضمن در است آمده تهران به جهاني بهداشت سازمان طرف از كه كهن> <اروبن دكتر آقاي

بـزرگترين از نـفر هشت �مـهر� كتبر ا ماه در كه است داده اط�ع آورده عمل به بهداري وزارت اولياي با

تا آمد خواهند تهران به هستند بينظير خود نوع در يك هر كه دنيا پزشكي علوم استادان و متخصصين

اصـول و بـدهند تـهران طب دانشكـده استادان براي كنفرانسهائي پزشكي علم ترقيات آخرين درباره

نمايند/ تشريح شده كشف بيماريها معالجات براي دنيا در كه را جديدي روشهاي

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

زيرزمينيآب مخازن كردن برايپيدا
ميآيد ايران به متحد ملل ازطرفسازمان هيأتي

كردن پيدا براي ايران بيآب و لميزرع مناطق از نقشهبرداري براي كردهايم حاصل اط�ع كه قراري به

كشـورهاي بـه فـني كـمكهاي قـرارداد طـبق متحد ملل سازمان طرف از هيأتي آب زيرزميني مخازن

كشف عكسبرداريو امر در متخصص <بلچر> پرفسور با هيأت اين رياست آمد/ خواهد ايران به عقبمانده

دانشگاههاي در ع�وه به عكسبرداريدارد/ ايننوع براي استومؤسسهايمخصوص زيرزمين آب مخازن

است آموزگار جمشيد دكتر آنها از يكي كه بود خواهند مزبور پرفسور همراه نيز نفر دو ميكند/ تدريس امريكا

داراي چون و نوشته پرفسور همين نظر تحت دريا امواج درباره را خود دكتراي تز و بوده پرفسور گرد شا كه

و امريكا دريائي نيروي طرف از نخست بلچر پرفسور معرفي بنابه كه بود توجهي قابل و تازه تئوريهاي

گرديد/ استخدام متحد ملل سازمان طرف از سپس



٢٥٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

شد وارد تهران به ارتشامريكا معاونستاد
افسرانعضوميسيونخويش از تن چند با امريكا ارتش ستاد معاون تايلور> كسول <ما ژنرال غروبامروز

و كرده مسافرت اروپا كشورهاي سرتاسر در امريكا نظامي كمك برنامه طبق وي تهرانميشود/ وارد آنكارا از

در توقف روز سه از پس وي اط�ع قرار به است/ داده قرار بازديد مورد را مزبور دول ارتشهاي نزديك از

ميكند/ عزيمت بغداد به تهران در امريكا ميسيونهاي ساير و نظامي اولياي با م�قات و تهران

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

تهران در امريكا كبير سفير تغيير درباره
سفير گريدي آقاي شدن فراخوانده به راجع خبري امريكائي خبرگزاريهاي از يكي طرف از اخيرا آنكه با

اولياي از يك هيچ استمعالوصفهنوز يافته انتشار جايوي به هندرسن> مستر<لوي تعيين و امريكا كبير

نكردهاند/ تأييد را مزبور خبر تهران در امريكا كبراي سفارت

نفت بحران كهموضوع فعلي خطير موقعيت در ميرسد نظر به بعيد داشت اظهار امروز مطلع مقام يك

شود/ فراخوانده تهران از امريكا كبير سفير گريدي آقاي ميباشد امريكا اوليايدولت خاص توجه ايرانمورد

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

متخصصين استخدام براي شد داده دستور
شود مذاكره امريكائي كمپاني نماينده با

و نفت خريد و كار قبول براي تقاضاها ـ ميشود تقاضاها به رسيدگي صرف مديره هيأت اوقات تمام

تقاضاها اين دادن جواب و رسيدگي صرف هيأت اوقات تمام روزها اين در دارد ادامه مرتبا كشتي فرستادن

تا است شده تهيه ميباشند مختلف مليتهاي از كه اشخاص اين اسامي ثبت براي نيز دفتري ميشود/

ميباشند/ آلمان از متخصص نفر ٣٤ آنها جمله از كه است شده ثبت مزبور دفتر در نفر ١٥å نام كنون

بود رسيده متخصص نفر ٢ååå اعزام براي امريكائي كمپاني يك طرف از كه هم پيشنهادي به راجع

كه دهد واشنگتندستور در اقتصاديخود بهواسطه كه است نوشته خارجه وزارتامور به نامهاي مديره هيأت

امـريكا مـقيم ايـرانـي مـعروف بازرگان نمازي آقاي به ضمنا شود/ گرفته تماس مزبور كمپاني نماينده با

نمايد/ شركت كرات مذا اين در كه شده داده مأموريت

٧٥٦٥ شماره ,١٣٣å.٤.٢å پنجشنبه

شدند كار مشغول عصر ديروز از شهرباني رئيسجديد
بعدازظهر شش ساعت بود, شده انتخاب شهرباني رياست سمت به ديروز كه بقائي حسن سرلشكر آقاي

با آشنائي و معرفي مراسم و رسانيده هم به حضور شهرباني در كشور وزير زاهدي سرلشكر آقاي تفاق ا به

آمد/ عمل به شهرباني ادارات رؤساي



ملي دولت سياهه ٢٦٠

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

ملي اقتصاد وزارت در صبحآقاياميرع"ئي امروز

كرد مصاحبه ما خبرنگار با

است نقاطدنيا امنترين خوزستان
يك خوزستانچونمأموريت دولتدر فوقالعاده نماينده مليو اقتصاد اميرع�ئيوزير شمسالدين آقاي

بازگشت/// تهران به گذشته چهارشنبه روز عصر بود رسيده پايان به ايشان ماهه

نظر به اينك كه آورد عمل به اميرع�ئي آقاي با مصاحبهاي ملي اقتصاد وزارت در ما خبرنگار صبح امروز

ميرسد/ خوانندگان

است گـرفته صـورت محدوده آن در كنون تا كه اقداماتي و خوزستان اوضاع درباره است ممكن ـ س

بدهيد؟ توضيحاتي

امنترين خوزستان كنون ا كه ميتوانمبگويم استو منظم آرامو بسيار حاضر حال وضعخوزستاندر ـ ج

بيشتر دارند آتش بر نزديك از دستي كه خوزستان مردم است/ كامUواضح نيز امر اين علت استو دنيا نقاط

صنعت شدن ملي قانون كامل اجراي را درد اين ع�ج تنها و ميكنند احساس را بيچارگي و بدبختي و فقر

كارها تا باشد موجود آرامي و امن محيط بايستي منظور اين به نيل براي كه متوجهاند آنها ميدانند/ نفت

مأمـورين از ايـران نفت ملي شركت كاركنان ساير و كارگران كه بيسابقهاي اطاعت كند/ پيشرفت منظما

تماس نزديك از عشاير رؤساياي�تو با كه اينجانب است/ مقدس هدف اين به رسيدن براي فقط ميكنند

به ميشود تصور آنچه از بيش نجيب مردم اين كه دريافتم كردم پيدا كامل آشنائي آنان روحيه به و داشتم

ندارند/// سر در فكري ملي منظور اين پيشرفت و شاهنشاه نام جز و ع�قهمندند خود ميهن

چيست؟ شما نظر پاPيشگاه نفت امور تعطيل خصوص در ـ س

ايران نفت صدور از است ممكن كه نحوي هر به ميخواهد طرف كه ميكنم فكر اينجانب كه آنچه ـ ج

شود/ ايجاد خوزستان منطقه در تشنجي خود به خود و بمانند بيكار كارگران نتيجه در و آورد عمل به ممانعت

و است مبارزهاي هر لوازم از محروميت و استقامت كه ميدانند خوبي به خوزستان اهالي و كارگران ولي

كرد/// خنثي را اجنبي نقشههاي شكيبائي صرف با بايد

هستند؟ كار مشغول نفتخيز مناطق در انگليسي كاركنان هنوز آيا ـ س

ادامـه خود كار به هنوز دادهاند نفت سابق شركت خارجي كاركنان از عدهاي كه استعفائي وجود با ـ ج

حـقوق از نـميتوانـند هيچوجه به آنها است/ بوده صوري استعفا اين گفت ميتوان حقيقت در و ميدهند

بركنند/ دل ميدهد آنها به ما كشور كه سرشاري

است؟ شده توقيف خوزستان منطقه در نيز كسي نفت مورد در حال به تا آيا ـ س

پيدا كسي توقيف به احتياج تا است نبوده بين در اخت�لي اصو{ و نداده روي عملي چنين هيچوجه به ـ ج

شود/



٢٦١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

بود برپا تجريشميتينگي ميدان در بعدازظهر ديروز
ساعت در شد/ داده تجريش ميدان در شميران ملي جبهه طرفداران طرف از عظيم ميتينگي ديروز عصر

قرائت ارشدي مهدي آقاي توسط كاشاني yآيتا پيام و گرديد اع�م ميتينگ برنامه بعدازظهر نيم و شش

عيسي دكتر آقاي آنگاه كرد قرائت را شميران روحانيون جامعه پيام نهاوندي آيتاyزاده آقاي سپس گرديد/

جوانان سازمان طرف از راضي حسين آقاي سپس راند/ سخن ايران زحمتكشان حزب طرف از سپهبدي

كرد/ ايراد مهيجي سخنراني ايران

محمدتقي آقاي و كرد صحبت شميران مجاهد مسلمانان مجمع طرف از شروين دكترمحمود آقاي آنگاه

كرد, ايراد نطقي كار جبهة طرف از صدر كشاورز آقاي اينكه از بعد و قرائتنمود بود كهسروده را اشعاري امامي

كـرد/ قـرائت اشعاري كريمپور آقاي و نمود ايراد بياناتي ملي دفاع كميته جانب از كاشاني مصطفي آقاي

قـطعنامه و نمود تي اظهارا شميران اهالي طرف از ملكي مصطفي آقاي و كرد قرائت را خود اشعار <هاله>

پنج كودك يك ميتينگ اين در گرديد/ جلب ميتينگدهندگان موافقت و اع�م حائري آقاي توسط ميتينگ

ربع سه و هشت ساعت در نمود/ اعتراض انگليس دولت عمليات به شيرين زبان با و كرد صحبت نيز ساله

يافت/ پايان ميتينگ برنامه بعدازظهر

شميران ملي جبهه طرفداران ميتينگ قطعنامه

كانلميكن را آن و نموده انزجار ابراز دادگستريPهه عدالتديوان منافي قانونو خ�ف رأي به نسبت ما V١

ميدانيم/

استعماري شركت يك از ترومن و نمايد ظلم از دفاع امريكا آزاديخواه دولت نداشتيم انتظار هيچ ما V٢

كند/ حمايت

كاري فدا گونه هر براي را خود آمادگي مصدقو دكتر آقاي دولت از را خود مطلق پشتيباني ديگر بار ما V٣

مينمائيم/ اع�م جاني و مالي

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

شاهرخ] [درباره دولت از سئوال
مجلسشورايملي محترم رياست

هـم بـه حضور ملي شوراي مجلس در ذيل سئوال جواب براي كه فرمائيد اب�غ دولت به است متمني

در ايشان همكاران شانزدهمو نمايندگيدوره دوران در مصدق دكتر آقاي جناب مكرر كه باوجودي رسانيد/

بـه رسـما كه گزارشي بنابر دارد, ارتباط ايران ضرر به خارجيان با شاهرخ آقاي كه فرمودند اع�م مجلس

اينجانب دانستهاند/ مربوط خارجيان با آمده دست به كه اسنادي طبق را نامبرده نمودهاند, تقديم مجلس

هر كه بدهند مأموريتي او به تصويبنامه طبق مصدق دكتر آقاي جناب دولت است جايز آيا ميكنم سئوال

زنگنه اعظم عزيز گردد/ پرداخت شخص اين به مملكت تهي خزانه از فوقالعاده ليره شش مبلغ روز



ملي دولت سياهه ٢٦٢

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

است شده منفصل شاهرخ بهرام تبليغات: از رسيده خبر
بهرام به سفر فوقالعاده بابت دولت تصويبنامه طبق ليره پنج روزانه كه شده نوشته جرايد از يكي در

و تكذيب را خبر اين جدا موثق منابع از اط�ع كسب با تبليغات و انتشارات اداره ميشود/ پرداخت شاهرخ

دولتـي خـدمات از است مـدتي نيز مشاراليه و نشده صادر اساسا تصويبنامهاي چنين كه ميدارد اع�م

است/ گرديده منفصل

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

ترومن چهارم اصل از استفاده
كمكهاي براي امريكا جمهور رئيس طرف از كه نمايندهاي تفاق ا به هريس پرفسور آقاي صبح امروز

و رسانيده هم به برنامهحضور سازمان عامل مدير كار دفتر در بود آمده ايران به ترومن چهارم اصل به مربوط

شد قرار نتيجه در آمدو عمل به مشروحي مفصلو كره مذا طريقبشود اين از است قرار كه كمكهائي درباره

ازدياد م�حظهاي قابل وجه به و نموده پيدا توسعه است نمونه دههاي ايجاد به مربوط كه كمكها اين دامنه

باشد/ نمونهموجود ده يك استان هر در كه طوري به نمايد/ پيدا

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

امريكائي يككمپاني پيشنهاد
ده است حاضر داشت اع�م آن طي كه رسيد مديره هيأت به پيشنهادي امريكائيديروز كمپاني يك از

خواسته ژوئيه ١٢ تاريخ تا را كمپانيمزبورچونجوابخود بفرستد/ ايران به نفت خريد براي نفتكش كشتي

تلگرافدير كه شد داده كمپانياط�ع مركز به لذا بود گذشته تاريخجواب از روز دو استو ١٤ژوئيه امروز و بود

است/ رسيده

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

كارشناسجنگل ورود
ايران به متحد ملل سازمان فني كمكهاي طرف از كه جنگل كارشناسان و<اوهارت> آقايان<واروسيو>

نمود/ خواهند همكاري جنگلها بنگاه با و شده وارد طهران به امروز آمدهاند

٧٥٦٦ شماره ,١٣٣å.٤.٢٢ شنبه

تعاوني كارشناسبرايتشكيلشركتهاي اعزام
بازرگاني رؤساي از يكي كه را هدبرگ> <آندرش آقاي كار بينالمللي دفتر ميدهند: اط�ع كار وزارت از

ايران دولت مشاور سمت به كارشناسمزبور و داشته اعزام ايران به ميباشد سوئد تعاونيهايكشور تحاديه ا

شده تعيين مصرف توليدو تعاوني شركتهاي تشكيل منظور به برنامه سازمان و كار وزارت با همكاري براي

است/



٢٦٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

مهرآباد فرودگاه در هريمن
مشاور هريمن آورل مستر حامل امريكا� هوائي �نيروي موتوره چهار هواپيماي صبح ١١ ساعت درست

آقاي ايشانو خانم هريمن آقاي با نشست/ زمين به فرودگاه در امريكا رئيسجمهور ترومن آقاي مخصوص

سابقا كه نفت كارشناس لوري ولتر و امريكا خارجه وزارت در ايران و تركيه يونانو اداره رئيس رانتري ويليام

بودند/ همراه ميكرده كار اروپا اقتصادي همكاري اداره در

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
فداكارترين] ميان در ايران تاريخ در رشيد/// [فرزند دستور از قبل

مسئله كه موقعي رزمآرا حكومت زمان در باشند داشته خاطر به محترم آقايان گر ا گفت: نريمان آقاي

تصميم مزبور سازمان طرف از باب اين در و بود مطرح متحد ملل سازمان در چين دولت شناختن متجاوز

عرض به وقت دولت از باب اين در خودم سئوال به راجع كه توضيحاتي ضمن در اينجا در من ميشد تخاذ ا

كند/// حفظ Uكام ميخواهد را خود بيطرفي ايران ملت كه كردم عرض رساندم محترم نمايندگان آقايان

نمايندگان از معدودي خيلي عده يك با باطني كمك و پشتيباني طريق از پانزدهم مجلس كه مخالفتي

مسلمان كار فدا رشيدو مرد اسلحه از كه تيري ـ نشانداد ازخود �گلشائيانعم ـ گس قرارداد نسبتبه كار فدا

آراء با [هژير], مرد اين دستور به كه صندوقهائي و داد خاتمه تهران انتخابات امر در كننده مداخله عمر به

ملت عمومي افكار فرمان به ايران ديگر رشيد فرزند كه گلولهاي داد/ قرار حريق طعمه بودند كرده پر ق�بي

برداشتو بين از بود, نموده فنا و اعدام به محكوم ايران ملت كه را مردي اين و كرد رها رزمآراء سوي به ايران

هميشه براي كشور اين قهرمانان شجاعترين و كارترين فدا ميان در ايران تاريخ در را طهماسبي خليل نام

فرمانفرمائي دوران ميكند ثابت ترديد بدون كه هستند قرائني مداركو و ع�ئم و آثار اينها تمام ثبتنمود/

دكـتر آقـاي دولت كه ميكند ثابت ترديدي غيرقابل طور به اينها تمام است/ شده سپري نفت خداوندان

خواهد نخوردني شكست برميدارد قدم ايران ملت آرزوهاي و اميال و خواستهها طريق در كه مادام مصدق

سخت كردهاند پا به را آرزوهايخود كاخ و ميكنند حساب ايندولت رويسقوط احيانا كه بيگانگاني آن و بود

از مـعني تـمام بـه كـه است دولتي تنها مصدق دكتر آقاي دولت ايران مشروطيت تاريخ در اشتباهند/ در

خـود ايـرادجـوئيهاي و گيريها خورده با ميكنند خيال كه آنهائي و است برخوردار ايران ملت پشتيباني

آقاي ميكنند/ جلب خود به را ايران ملت خشم و ميپيمايند غلط راه نمايند متزلزل را دولت اين ميتوانند

آخرين تا را نفت شدن ملي فارغموضوع خيالي با و تدبير نهايت روي از شجاعتو كمال با بايد مصدق دكتر

از و بود ايشانخواهد پشتيبان جان پاي تا ايران ملت كه باشند مطمئن بگذارندو اجرا بهموقع مرحله و نقطه

بنابه عموميو افكار از تبعيت به نيز ملي مجلسشوراي نمودو نخواهد مضايقه راه اين در كاري فدا نوع هيچ

كرد/ خواهد را تقويت كمال ايشان دولت از كشور مصلحت



ملي دولت سياهه ٢٦٤

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

ارتشامريكا معاونستاد
تركگفت را تهران

افسران از نفر چند تفاق ا به جمعه روز عصر كه امريكا نيروهاي كل ستاد معاون تايلور> كسول <ما ژنرال

آقايان با ديروز ظهر از قبل تايلور ژنرال گفت/ ترك را تهران هواپيما با امروز بود شده طهران وارد امريكائي

تفاق ا به نيز عصر ديروز صرفنمود/ افسران باشگاه در را نهار و ارتشم�قاتنموده ستاد رئيس جنگو وزير

شد/ شرفياب اعليحضرت حضور به ارتش ستاد رئيس گرزن سرلشكر تيمسار

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

شد تعطيل هواپيما بنزين تهيه دستگاه
دPر ميليون چندين صرف با و دارد نام كينگ> كرا گس > كه هواپيما بنزين تهيه عظيم دستگاه ديروز

نوعخود جهتدر هر از و بود گرفته قرار استفاده ومورد افتاده كار به قبل سال و شده ساخته امريكائيها توسط

شد/ تعطيل است بينظير دنيا در

اين با ارتباط كارشان كه را دستگاههائي چنانچه ولي ميباشد/ متخصص و كارگر ٣åå داراي دستگاه اين

كارخانههاي آن, تحصيل با كه ميكنند كار اين براي كارگر نفر ٣ååå تعداد بگيريم, نظر در دارد دستگاه

شد/ خواهد پرداخت مزبور كارگران حقوق ولي شدهاند, بيكار موقتا آن كارگران و تعطيل نيز ديگر

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

امشينميفروشند؟ چرا
فروش دستور ميگويند و نميگذارد اهالي دسترس در امشي تابستان فصل اين در نفت شعبه ـ ميانه

بگذارند/ مردم دسترس در امشي كافي حد به دارند انتظار اهالي نرسيده,

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

موافقتشد امريكائي يككمپاني تقاضاي با
آمـد و رفت در خـاورميانه ممالك و ژاپون براي آن كشتيهاي كه امريكائي نقل و حمل كمپاني يك

گردد/ تأمين ايران نفت از كشتيهايش سوخت كه نموده تقاضا موقت مديره هيأت از هستند

ماه در كه مزبور كمپانيهاي كشتيهاي بعد به اين از بنابراين و نموده موافقت تقاضا اين با مديره هيأت

آمد/ خواهند آبادان به سوخت گرفتن براي است بالغ عدد ده به

٧٥٦٧ شماره ,١٣٣å.٤.٢٣ يكشنبه

رفتهاند نفت كارمندان نفر ١٥ كنون تا
تا و ميباشند خود ثاثيه ا فروش مشغول نفت ملي شركت انگليسي كارمندان است روزي چند ـ هفتگل

شدهاند/ خارج شهر از آنها از نفر ١٥ كنون



٢٦٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

شد خونريزي اغتشاشو به منجر تظاهراتديروز
تشريحكردهاند برايخوانندگان را جزئيتريننكات و رفته بهدنبالحادثه قدم به قدم ما خبرنگاران

مجروحين و مقتولين تعداد حادثه, علل گزارشجالبحاوي, اين
نظامي حكومت اع"م و دولت نظرياتسخنگويان

در تظاهراتي آن به دستجاتوابسته نفتو استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت طرف از ديروز عصر

شدند/ عدهايمجروح نفرمقتولو چند نتيجه در گرديد/ زدوخورد به منجر كه آمد عمل به تهران خيابانهاي

به شروع ٦ ساعت حدود در و نمودند اجتماع فردوسي ميدان در تظاهركنندگان بعدازظهر ٥ ساعت از قبل

تظاهر طرفين و پيشاپيش در بود/ بهارستان فردوسي/// ميدان جمعيت سير خط كردند/ دستهجمعي حركت

افراد حامل كاميون ايندو ميان در ميكردو حركت دژباني متعلقبه جيپ يك شهربانيو جيپ يك كنندگان

بودند/ حركت در پليس

باPي ميشد/ ديده داشت قرار آن روي در بزرگ نفت دكل كه كاميوني تظاهركنندگان جلوي در تقريبا

دوچرخه صفوف كاميون, اين از بعد ميدادند/ شعار تظاهركنندگان آن توسط كه داشت قرار بلندگوهائي دكل

در قطوري چوبهاي عموما تظاهركنندگان بودند/ حركت در كارگران باPخره و دوشيزگان و بانوان و سواران

سـفارت نـزديك بـه جمعيت كه هنگامي بودند/ پوشانيده ايران رنگ سه پرچم با را آن كه داشتند دست

به تعرض بر مبني غالبا كه استعماري ضد شعارهاي متواليا بلندگو حامل سيار تومبيل ا چند از رسيد انگليس

انتظاماتدمونستراسيوندر مأمورين ميشد/ داده بود امريكا رئيسجمهوري نمايندهمخصوص هريمن ورود

ميآوردند/// عمل به ممانعت خارجي اشخاص ورود از داده يكديگر دست به دست افراد طرف

را حوادثي وقوع تظاهر شروع از قبل از كه انتظامي مأمورين ـ بود شده فراهم قب] خورد و زد مقدمات

نـقاط در پـاسبان كـاميون چندين و بودند جريان مراقب Uكام تظاهر مدت تمام در ميكردند پيشبيني

اميدوارواقع سازي مبل به تظاهركنندگان از عدهاي قبل روز چند اط�ع قرار به بود/ كرده توقف مسير مختلف

چون و ميدهند را متحدالشكل و زياديچوبقطور عده ساخت سفارش و كرده مراجعه خيابانمنوچهري در

چند شهرباني اداره طرف از ميباشند خطر در زحمتكشان حزب و ايران حزب بود شده گزارش شهرباني به

درصورت تا شد داده قرار ايران جلويحزب در نيز عدهاي زحمتكشانو مقابلحزب پاسباندر حامل كاميون

آورند/ عمل به را Pزمه اقدامات واقعه بروز

كرد ايرانعبور حزب كوچه مقابل از نفت دكل حامل كاميون كه هنگامي ـ شد؟ شروع چگونه خورد و زد

شدند ايرانحملهور كتحزب سا بلندگوي به تظاهركنندگان از عدهاي گهان نا بود گذر حال وصفوفبانواندر

به گهان نا بودند كرده جدا چوبها از را پرچمها كه حالي در جمعيت كردند/// خورد را آن سنگ و چوب با و

شد/// شروع پاسبانها مداخله اولين اينجا در شدند/ حملهور زحمتكشان حزب طرف

كمك به نبود كافي پليس افراد تعداد ارتشچون نيروي بعدازظهر نيم و هفت ساعت ـ كرد كمك ارتش



ملي دولت سياهه ٢٦٦

حركت در بهارستان و سرچشمه شاهآباد, خيابانهاي در بعدازظهر ده ساعت تا تانكها رسيد/// پاسبانها

بودند///

مسـير در كـه مغازههائي اغلب مدت اين در ـ داشتند؟ حالي چه تماشاچي مردم و مغازهها صاحبان

گرديد/// تعطيل بود شده واقع سرچشمه و شاهآباد خيابان و بهارستان ميدان حوالي در مخصوصا تظاهرات

فرياد پا و دست زير در بچهها و زنها و ميگرفتند قرار هجوم مورد مدت اين در نيز تماشاچي گناه بي مردم

ميكشيدند///

روزنـامه و نـخستوزير بـراي كـه نامهاي در صلح هواداران ايراني جمعيت ـ صلح هواداران اعتراض

هرچه كردهاند تقاضا و كرده اعتراض انتظامي طرفقواي از جمعيت اشغالدبيرخانه به است اط�عاتنوشته

شود/ تخليه مزبور محل زودتر

رئـيس است/// بـوده نـفر ١١ آوردهايم دست به كه اط�ع طبق مقتولين تعداد ـ مقتولين و مجروحين

مصدوم كه شهرباني افسر و پاسبان نفر ٥٩ ديروز جريان در داشت اظهار امروز/// صبح شهرباني بيمارستان

بيمارستان اين به مرد و زن مجروح نفر ٣å به قريب ديشب حادثه در اميراعلم/// بيمارستان در بودند/// شده

بـيمارستان بـه نـفر ١å ديروز مجروحين از شفا بيمارستان در نفر/// يك فقط زنان بيمارستان آوردند///در

در داشت اظهار ما خبرنگار به فرهمند مخبر پرفسور آقاي فرهمند, مخبر بيمارستان در نمودند/// مراجعه

مصدوم زخميو نفر ٧å سينا/// بيمارستان در آوردند/// بيمارستان اين به را مجروحين از نفر ١å ديروز حادثه

مصدوم عدهاي رازي/// بيمارستان در زخمي/// نفر ٢٥ خورشيد/// و شير بيمارستان در كردند/// مراجعه آنجا به

از پس بـقيه و نمودهانـد فوت امروز صبح آنها از نفر دو و بستري نفر چند كه بودند نموده مراجعه آنجا به

به راجع قانوني پزشكان رسميو منابع امروز ظهر كه خبري آخرين گورستان, در گرديدند/ مرخص زخمبندي

است/ شده برده مسگرآباد به جسد ١١ آنموقع تا كه بود اين دادند ما خبرنگار به مقتولين تعداد

و آمد عمل به محركين برايدستگيري Pزم اقدامات گاهي كارآ اداره طرف از ـ شدهاند دستگير محركين

شدهاند/ فرستاده شهرباني اداره به و دستگير شبانه مينمودند اغوا را مردم تظاهرات اين در كه كساني

بامداد امروز يافتهايم اط�ع كه قراري به ـ گرديد توقيف بود شده گرفته ديروز تظاهرات از كه فيلمهائي

و عكاسان وسيله به ديروز خورد و زد و تظاهرات جريان در كه فيلمي حلقه چند شهرباني مأمورين طرف از

گرديد/ توقيف بود شده گرفته امريكا فيلمبرداري كمپانيهاي فيلمبرداران

آزادي سـوي به روزنامه انتشار از شهرباني مأمورين طرف از ديشب ـ آزادي سوي به روزنامه توقيف

نمودند/// اع�م آن مدير به امروز صبح را آن توقيف خبر و آمد عمل به جلوگيري

تهرانسخنگويدولتدرجواب دربارهحوادثديروز ـ ميگويد چه ديروز حوادث درباره دولت سخنگوي

و زد جريان در نفت سابق شركت عوامل ترديد <بدون كه داشت اظهار خارجي و داخلي مخبرين پرسش

مطلب اين اثبات براي بهتريندليل و دهند قرار خود پليد مقاصد آلت را افراطي عناصر توانستند ديروز خورد

بهع�وه كرده منتشر خبرهائي تهران عصر ازحوادثخونين صبح لندنديروز راديو معلوم قرار به كه است اين



٢٦٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

در خوشبختانه و نموده پا به غوغائي ايران آشوب و مرج و هرج از دنيا در مدتهاست كه نفت كمپاني تبليغات

هريمن مستر كه ديروز و آورد وارد خللي و رخنه كوچكترين است نتوانسته ايران ملت آهنين وحدت جبهه

مرحله به را خود ماهه چند تبليغات از ميخواستنمونهاي شد تهرانوارد به امريكا رئيسجمهوري نماينده

باشد/>/// درآورده آزمايش و اجرا

است: شده منتشر كشور كل شهرباني طرف از ديروز حوادث اطراف در اع�ميه اين ـ شهرباني اع.ميه

دشمنان تبليغات اثر بر تا ميرساند پايتخت محترم اهالي اط�ع به وسيله اين به را ٣å.٤.٢٣ روز واقعه

نگردد/ فراهم نگراني و وحشت ايجاد و نشده منحرف حقيقت تشخيص از عمومي اذهان امنيت

خط در ميتينگ منظور به نفت استعماري شركت با مبارزه ملي جمعيت به معروف گروه ١٧.٣å ساعت در

حفظ مراقب جمعيت مسير طول تمام در هم انتظامي ومأمورين كرده حركت بودند معيننموده Uقب كه سيري

و ايـران حـزب و كار جبهة محل به عدهاي رسيد بهارستان ميدان نزديك جمعيت كه موقعي بودند/ نظم

رعايت و نظم حفظ جز كه انتظامي ايناحوالمأمورين خ�ل در و نموده شروع خورد و زد و حمله زحمتكشان

را انتظامي مأمورين از اسلحه گرفتن قصد و گرفته قرار تجاوز مورد نداشتند منظوري مردم آسايش و احترام

٥٣ و افسر نفر ٩ دار و گير اين خ�ل در و كرده, نظم استقرار براي را كوشش نهايت انتظامي مأمورين نمودند/

از پس نيز پاسبان نفر ١٥٣ و گرديده گرممقتول اسلحه بهوسيله آنها از نفر يك كه سختمجروح پاسبان نفر

در رسيده گرازش حال به تا آنچه عابرين و اخ�لگران از شدهاند/ مرخص بيمارستانها از پانسمان انجام

آنها جراحت كه عدهايديگر بستريو نفرمجروحو ٣٥ و سختوارد جراحت نفر شش به نفرمقتولو ٣ حدود

شدهاند/// خارج بيمارستانها از پانسمان از پس بوده خفيف

نظم اخت�ل و اغتشاش قصد به عدهاي ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت از ـ نظامي حكومت اع.ميه

از دادن عبور از پس بودند كرده اطرافجمعآوري و شهر از كه را جمعيتي و زدهاند تظاهراتي به دست عمومي

از را خود ماجراجويانه نقشه افراد احساسات تحريك از بعد و بردند بهارستان ميدان به پايتخت خيابان چند

حادثه اين نتيجه در داده روي موقع اين در نيز جمعيت ميان خورد و زد و كردند شروع پاسبانها به حمله

پاسبان نفر ٥٣ شهربانيو افسر نفر ٩ است شده واصل كنون تا كه غيررسمي گزارشهاي بهموجب اسفآور

ميان از درگذشتهاند/ بيمارستان ديشبدر نفرشان معلومدو قرار از و خوردهاند تير پاسبانها از نفر ٥ مجروحو

است ممكن كو خطرنا آنان از نفر چند زخم شدهاند/ عدهايمجروح وخورد زد اخت�لو نتيجه در هم جمعيت

باب در رسمي اط�ع گونه هيچ انتظامي مقامات طرف از هنوز باشند/ داده جان ديشب زخميها از بعضي

مورد اين در دولت رسمي اب�غيه دقيق تحقيقات پايان از پيش نميرود احتمال و نشده داده امر جزئيات

و رسيد دولت به حادثه اين اخبار بود شده تشكيل وزيران هيأت جلسه كه حيني در ديشب كند/ پيدا انتشار

�دوازده ٢٤ ساعت از ع�وه به است/ گرديده صادر امنيت و نظم حفظ براي جدي اقدامات دستور ب�فاصله

منععبور اجتماعاتو مقرراتمنع و تصويبنموده وحومه شهر در را نظامي حكومت اع�م ديشب� بعدازظهر

شد/ گذاشته اجرا موقع به ب�فاصله نظامي حكومت قانون ديگر مواد و شهر در مرور و



ملي دولت سياهه ٢٦٨

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

تهران فرماندارينظامي ١ شماره اع"ميه
شـماره امريه موجب به و وزيران هيأت ٣å.٤.٢٣ مورخ ١٩٣٧١٤ شماره نامه تصويب و تصميم طبق

برقرار حومه و تهران شهر در نظامي حكومت هفته يك مدت براي جنگ وزارت ٣å.٤.٢٤ مورخه ١٢٥٦٢

شد/ خواهد گذارده اجرا موقع به ٣å.٤.٢٤ روز يك ساعت از نظامي حكومت قانوني مقررات تمام و ميگردد

حكومت اع�م ضمن گرديده حومهمنصوب تهرانو نظامي فرمانداري به دولت امر بنابه كه اينموقع در

قـانون مـقررات و اصـول عـمومي آسايش تأمين لحاظ از كه دارم انتظار محترم هموطنان كليه از نظامي

و كـمك انـتظامي مأمـورين بـا عـمومي انتظامات صيانت براي و نموده رعايت Uكام را نظامي حكومت

مقدم علوي سرلشكر فرمايند/ مساعدت

حومه و تهران نظامي فرمانداري

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

تهران فرماندارينظامي ٢ شماره اع"ميه
خـواهـد چهار و بيست ساعت الي صبح پنج ساعت از مرور و عبور ساعات �٣å.٤.٢٤� امروز تاريخ از

مقدم علوي سرلشكر بود/

حومه و تهران نظامي فرمانداري

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

كنند تحقيق اطرافاغتشاشديروز در تا انتخابشدند نفر چهار
گرديد/// تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز صبح نيم و هشت ساعت سنا مجلس خصوصي جلسه

سنا مجلس از نفر چهار كردهاند تقاضا آن در و نوشته نامهاي رئيسالوزراء آقاي گفت: رئيس آقاي سپس

كه ملي شوراي مجلس نمايندگان از نفر چهار كمك به تا شوند انتخاب ديروز اغتشاش امر در تحقيق براي

عمل به راي اخذ ب�فاصله شوند/ ديروز اغتشاش و كشتار در تحقيق مشغول ميشوند انتخاب فردا جلسه در

بحث كميسيونمورد در تا شدند انتخاب روحي و طباطبائي فرخ, اميراحمدي, سپهبد آقايان: نتيجه در و آمد

آورند/ عمل به كافي تحقيق باره اين در و نموده شركت ميشود تشكيل وزرا آقايان از نفر دو حضور با كه

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

انتخابكرد وك"يمجلسرا از نفر چهار نخستوزير
ملك نريمانو معظمي, دكتر حائريزاده, آقايان از نامهاي طي نخستوزير مصدق دكتر آقاي امروز صبح

سناتورها آقايان از نفر چهار از مركب كه كميسيوني در كه كردهاند خواهش ملي مجلسشوراي مدنيوك�ي

رسيدگي تحقيقو در و شركتنموده تشكيلميشود اغتشاشديروز جريان به رسيدگي براي وزرا از نفر دو و

كنند/ نظارت مزبور واقعه جريان به



٢٦٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

بود عمومي تعطيل مشهد در ديروز
طبقات اصناف تمام است/ تعطيلعمومي مشهد شهر در امروز شد گزارشداده Uقب كه بهطوري ـ مشهد

تعطيل و كشيده كار از دست Pهه غيرعادPنه قرار مناسبت به كارگران و كارمندان كليه بازرگانان, كسبه

متعدد سخنرانيهاي ايراد از پس و آمده گرد محلخود در جمعيتي و دسته هر زود صبح از و كردهاند همگاني

ميدان كه ميتينگ عمومي محل جانب به خاصي ترتيب و نظم با مختلف شعارهاي و پرچم برافراشتن با

ميتينگ جمعيتها نمايندگان كليه حضور از پس و كردند حركت بود شده انتخاب مجسمه عظيم و بزرگ

شد/ شروع

شـيخ حـاجي آقاي عابدزاده, آقاي توسط yمآ�ك قرائت از پس و ايراد را افتتاحيه نطق شريفي آقاي

توسط ماده چهار در ميتينگ قطعنامه سپس و نمودند مبسوطي مهيجو سخنراني شهير واعظ حبيبي محمود

شد/ تصويب و ايراد شهيدي امين آقاي

در متمادي ساعتهاي مردم و نداشته سابقه و نظير استان اين در كنون تا و شكوه با بسيار ميتينگ اين

ميكردند/ احساسات ابراز و شركت سوزان و گرم هواي

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

صلح ميتينگطرفداران
در ساري و بابل شهرهاي از صلح هواداران جمعيت طرف از بعدازظهر ٥ ساعت ماه تير ١٤ روز ـ شاهي

مفصلي سخنرانيهاي جهاني صلح تأمين اطراف در نفر چند كه شد داده ميتينگي شاهي ورزشي ميدان

روي حادثهاي كوچكترين و بوده انتظامات مراقب شهرباني و پادگان افراد ميتينگ مدت تمام در نمودند/

نداد/

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

روستائي آموزشگاه باب چهل
شد تأسيسخواهد

كشـور مـختلف نـقاط در روسـتائي آموزشگاه باب چهل فرهنگ وزارت امسال تحصيلي سال آغاز در

است/ شده فراهم حيث هر از مزبور دبستانهاي ايجاد مقدمات اط�ع قرار به و نمود خواهد افتتاح تأسيسو

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

آبادان در اسناد و اوراق كشف
از يكي در ايراني رجال از عدهاي با نفت سابق شركت ارتباط از كي حا كه اسناد و اوراق مقداري ديروز

كميسيون مطالعه مورد تا شد فرستاده تهران به موقت مديره توسطهيأت اسناد ايناوراقو شد/ كشف منازل

گيرد/ قرار است شده تعيين آنها رسيدگي براي كه مخصوص



ملي دولت سياهه ٢٧٠

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

نداشت هيچكسحضور هريمن و م"قاتنخستوزير در
امريكا سفارت در خصوصي طور به را شام ديشب امريكا رئيسجمهوري مخصوص مشاور هريمن آقاي

و گذاشت مزار روي گلي تاج و رفته فقيد اعليحضرت آرامگاه به امروز بامداد ربع و ٩ ساعت و نمود صرف

ايشـان با و رسانيد هم به حضور نخستوزير آقاي منزل در قبلي شده تعيين وقت بنابه نيم و ده ساعت

كرات مذا در كسي هريمن آقاي مصدقو آقايدكتر جز گرفتهو محرمانهصورت Uكام كرات مذا م�قاتنمود/

مراجعت رسانيد نخستوزير آقاي منزل به را هريمن آقاي آنكه از پس نيز گريدي آقاي حتي نكرد شركت

داشت/ ادامه ظهر از پاسي تا كرات مذا و نمود

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

عراقميرفت به كه نفتي لوله قطع
پاPيشگاهها كل رئيس <راس> منزل پشت از ميرفت عراق ك خا به آب زير از كه نفت يكلوله ديروز

گرديد/ قطع و كشف

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

ميشود تعطيل ديگر هفته دو آبادان پا|يشگاه
ميزان شد/ خواهد تعطيل ديگر هفته دو تا آبادان پاPيشگاه شده, كسب مديره هيأت از كه اط�عي طبق

حفظ پاPيشگاه تعطيل روز تا ميزان اين و است شده داده تنزل گالن نيم و ميليون ٢ به امروز از استخراج

و برق مركز براي گاز فقط سفيد نفت و Pلي چاههاي از شده, تعطيل كلي به گچساران چاههاي شد/ خواهد

توسط نفت گالن هزار روزي فقط مسجدسليمان از نميشود/ استخراج نفت و ميشود استفاده محلي مصارف

ميشود/ فرستاده اهواز به و شده تصفيه كوچك پاPيشگاه

٧٥٦٨ شماره ,١٣٣å.٤.٢٤ دوشنبه

رفت خواهد همدان به متخصصزمينشناسي
سازمان اقدامات اثر بر كه زيرزميني آبهاي منابع نظر از زمينشناسي متخصص بلچر پرفسور آقاي

مهندس آقاي تفاق ا به صبح امروز آمدهاند ايران به متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره طريق از برنامه

مدير دفتر در برنامه سازمان آبياري قسمت رئيس سميعي مهندس آقاي و آبياري بنگاه عامل مدير بهنيا

مخصوصا و شد داده ايران در اقامت مدت در ايشان كار برنامه ترتيب و رسانده هم به حضور سازمان عامل

در و گردد مرتفع پرفسور آقاي وجود از استفاده با دارد اشكاPتي فني لحاظ از كه عملياتي كليه گرديد كيد تأ

آن مورد در را خود نظريه و نموده بازديد بودند نموده برخورد فني اشكاPت با كه را همدان چاههاي اول درجه

ساير و محل اين آب تأمين و مزبور چاههاي حفر به نسبت و گردد اقدام مزبور اشكاPت رفع در تا بدهند

بشود/ اقدام هستند كمآبي مضيقه در كه نقاطي



٢٧١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

ملي مجلسشوراي
جنجال و هو [كابينه

نيست] مثبتساخته كار ايشان از دينار صد
عرض به مختصري ميخواهم تير يكشنبه روز حوادث به راجع گفت: آزاد عبدالقدير ـ كنفرانس و نطق

فـوري ع�ج نمايندگان آقايان گر ا و است مرج و هرج و مغشوش فوقالعاده كشور وضع كه برسانم آقايان

شود/ وخيمتر اوضاع است ممكن ننمايند

من است/ جنجال و هو كابينه مصدق دكتر كابينه كه گفتم خود دستور از قبل نطق در قبل روز چند در من

دارم آشنائي مصدق دكتر آقاي سليقه و فكر طرز به من كه دراز ساليان از نزدم مطالعه بدون را حرف اين

فوقالعاده مهارت و استادند مقاله و نطق و ميتينگ و منفي سياست در و عاجزند مثبت كارهاي در ايشان

نيست/ ساخته مثبت كار ايشان از دينار صد ولي هستند عالي و خوب بسيار منقد يك ايشان دارند,

جاي به استو بوده كارها در ايشان مثبت از ايشانقويتر منفي سياست جنبه شدند زمامدار كه روزي از

و ميتينگها برآيند, مشك�ت رفع صدد در بايد و هستند قانوني مثبت كار هر به قادر و نخستوزيرند اينكه

رفقاي و ايشان انحصاري چيز همه كه هستند اين از غافل ايشان ولي ميكنند, تقويت را نطقها مجالس

بكنند/ ايشان از بهتر ديگران است ممكن ميكنند ايشان رفقاي و ايشان كه را كاري همين نيست/ ايشان

و رجالهبازي و جنجال و هو با غيرمشروع يا و مشروع مقاصد و امور پيشرفت كه داديد ياد مردم به كه وقتي

است ممكن و ميشوند مجهز حربه همان با هم ايشان رقباي و مخالفين مييابد, انجام باد مرده و باد زنده

ببرند/ كار به را حربه ايشان از بهتر

آقاي رفقاي طرف از نمايشها ميتينگو اينكه از قبل ميبينند كنند مراجعه پيش ماه چند به آقايان گر ا

از نمايشي ميتينگو نداشتندو تظاهر قدرت تودهايها شروعشود ديگر نقاط بعضي تهرانو مصدقدر دكتر

بناي خارج نقاط و تهران در روزه همه قناتآبادي شمس و بقائي مكي, كه وقتي نميشد/ داده آنها طرف

به و كرده تظاهر شكلي به روز هر آنها همانند آمدندو ميدان به هم تودهايها گذاشتند را كنفرانس ميتينگو

از كشـور امـور كه وقتي آقايان دادند/ ميتينگ و نمايش شهرستانها ساير و تهران خيابانهاي در اسمي

شود/ خارج منطق و عقل موازين

يك تهديد و ترور عقبه در و بيفتد غيرمسئول اشخاص و رجاله عده يك دست به كار جريان كه وقتي

و ميشوند ميدان وارد حربه همان با شده, پيدا هم ديگر عده يك بچاپند, را مملكت بخواهند لوطي عده

ميكنند/ بازي را خود رل بهتر كه ميشود هم گاهي

بيكار كار از را مردم روزه همه شده كنفرانس و نطق ميدان به تبديل ايران كشور كه است ماه سه تقريبا

مصدقو دكتر آقاي تا كردهاند استفاده بهتر تودهايها تهييج اين از و ميكنند تهييج را عامه احساسات كرده

رفقايشان/



ملي دولت سياهه ٢٧٢

خيابان اول تا داد نمايش شهر در دوچرخهسوار عده يك با توده حزب [١٣٣å] تيرماه ١٤ جمعه روز در

عدهاي يك بقائي دكتر زحمتكشان حزب از رسيدند كه شاهآباد خيابان به نداد رخ حادثه هيچ و شاهآباد,

شدند/ مجروح نفر چند و كرده حمله آنها به آمده بيرون

خواهد نمايش توده حزب كه افتاده افواه و السنه در دادند, [١٣٣å تيرماه ٢٣] يكشنبه روز كه نمايشي در

دولت بود, شايع مردم ميان نمايش از قبل روز چند صحبت اين پيوندد, بهوقوع قتل چندين دارد احتمال داد

نكرد؟ پيشبيني را حادثه وقوع چرا

اينست است مسلم آنچه امر باطن در ولي نيست, معلوم ظاهرا نياورد, عمل به را Pزم احتياط چرا دولت

است/ كرده كمك جريانات اين به دولتي دستگاه كه

رسيدند شاهآباد اوايل به كه وقتي آمدند منظم حادثهاي هيچ بدون شاهآباد خيابان از نمايشدهندگان

حزب باد مرده فرياد بقائي دكتر حزب بلندگوي ب�فاصله توده, حزب باد مرده فرياد ايران حزب بلندگوي ابتدا

زحمتكشاندر حزب از و نفر ١٢ ,١å ايران حزب از حرف اين فرياد از پس داشتند تباني هم با اينكه مثل توده

نبود/� كسي آنجا آقايان خير صدر: كشاورز � كردند/ حمله اينها به چاقو و كارد با نفر ٢åå حدود

با آنها جنگ بعد كردند فرار بودند كم ايران حزب و زحمتكشان حزب چون كردند حمله اينها به هم آنها

و كنند روشن را آتش بودند مأمور كه ميداد نشان زحمتكشان حزب و ايران حزب عمليات و شد آغاز پليس

دادند/ انجام همخوب را خودشان مأموريت

چنين يك نبودند بيميل هم دولت عمال كه ميكند روشن عمل جريان است/ مسئول دولت اينجا در

ميدان به حادثه ازوقوع بعد كه سربازي تانكو همان وسيله به ميخواست دولت گر ا زيرا شود داده نمايشي

شوند/ خارج خود محل از نگذارد و كند جلوگيري خيابانها به آنها آمدن از ميتوانست Uقب آورده,

تحت را آنها و سپرده انگليس عمال به را مملكت مقدرات كشيده, دراز لحاف و پتو زير رفته مصدق دكتر

از را نـفت مـيخواهـم مـن مـيگويد حـال عـين در گذاشته آزاد ديگر, اعمال و كنفرانس و ميتينگ لواي

و مقصر را دولت و ميدانم دولت عهده بر را كشتارها و حوادث اين تمام مسئوليت من بگيرم/ انگليسيها

كند/ معلوم را دولت تكليف فورا خواستارم مجلس از و ميكنم معرفي مسئول

ديگر چندي دولت اين گر ا باشند داشته يقين و برساند مجازات به و تعيين را يكشنبه حادثه متهمين

و انداخت خواهد انق�ب چنگال در هم را كشور بلكه بگيرد انگليسيها از نميتواند را نفت كه آن نه بماند

ساخت/ خواهد وارد مردم به را مصيبت بزرگترين

روزنامهها توقيف با ميكرد, مخالفت نظامي حكومت با هميشه كه مصدق دكتر آقاي اينست من تعجب

گريهو پليس نظاميو بهدست مردم شدن كشته براي كه آقايدكتر ميدهد, نشان عصبانيت كمه محا بدون

حكومت ميبندند, مسلسل آتش به را مرد و زن نخستوزيرند خودشان كه Pحا شده چطور ميكرد, زاري

مينمايند/ توقيف كمه محا بدون تا ٢å تا ١å را روزنامهها و ميكنند اع�م نظامي

خودشانخوب/ براي و ميدانند بد ديگران براي را زشت كارهاي اين دكتر آقاي گويا



٢٧٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

ملي مجلسشوراي
است] شبيهصحنهسازي [اينامر

Pزمه توضيحات آندولت جاي به و نشود ازدستور قبل نطق امروز كردهاند پيشنهاد امامي جمال آقاي

بدهد/ پريروز واقعه درباره را

و شود تيراندازي است داده دولتدستور چرا كه ندارم امر ماهيت به ايرادي بنده گفت: امامي جمال آقاي

آن بلكه ندارم ايراد تنها نه من نكردم عرض شما زبان از بنده آقا� داريم ايراد ما �صفائي: شوند عدهايمقتول

منظور به ولي ندارم حرفي من خاصي موارد در كنند عمل هم شديدتر اين از گر ا حتي و ميكنم هم تأييد را

را آن ما تا و دوانده ريشه مملكت اين در اجانب ميكرب كه ميگويم است سال هشت من دارم/ ايراد عمل

بنشينيم/ آرام نبايد نكنيم قطع

كنند درست كانون و بدهند ميتينگ ميگذاشتند چرا نگرفتند؟ را اينها جلوي چرا كه دارم ايراد دولت به من

ميكنم؟ شليك من بيائيد بيرون گر ا كه نكرد اع�م پريروز از قبل دولت چرا بدهند؟ فريب را ما جوانهاي و

ميكنم؟ جلوگيري من نكرد اع�ن دولت چرا ميآيند, بيرون اسلحه با اينها ميدانست كه دولت

بيرون را دخترهايخود مردم نميخوردندو گلوله مردم شده اغفال جوانهاي ميكرد اع�ن را آن گردولت ا

آقا� نيست اينطور �نريمان: بندند گلوله به را آنها تا نميفرستادند

شديدا دولتوقت به تريبون اين پشت شما خود بودند نكرده را اين صدم يك كه روزي آن نريمان آقاي

ميكنيد/ دفاع آن از Pحا و شماست دولت دولت, چون درآوردهايد/ غريبم من ننه Pحا كرديد حمله

بيرون/ نيايند اينها كه نكرد اع�ن چرا بگويد و بيايد بايد دولت

ميگيرم/ پس هم را خودم پيشنهاد است/ صحنهسازي شبيه امر اين كه است اين دولت به ايرادم من

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

عدهايبازداشت كنون تا
شدهاند

مأمورين طرف از تير ٢٣ يكشنبه واقعه در دخالت و تحريك عنوان به مختلف افراد از عدهاي كنون تا

گرفتهاند/ قرار بازجوئي مورد و تعقيب تحت كشور كل شهرباني گاهي كارآ و گاهي آ

جرمشان و نرسيده نهائي مرحله به بازجوئي كه آن علت به آنان اسامي افشاي از كشور كل شهرباني

افرادي امروز و ظرفديروز در نظامي فرمانداري طرف از اط�ع قرار به و استخوددارينمود نشده مشخص

دادگاههاي در يافت تحقق جرمشان كه صورتي در گرفتهاند/ قرار بازجوئي تحت بودهاند سوءظن مورد كه

ميگيرند/ قرار كمه محا تحت مربوطه

متجاوز نفر ٥å از آنان تعداد است شايع كه قراري به ولي نيست مسلم بازداشتشدگان تعداد حقيقي رقم

ميباشد/



ملي دولت سياهه ٢٧٤

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

امنيت <سازمان> كميسيون رياست مقدم علوي [سرلشكر
تهران] نظامي فرماندار و كشور ژاندارمريكل فرمانده و

شدند كار مشغول امروز از دادگاههاينظامي
حـفظ بـا پـريشب دوازده سـاعت از كـه مقدم علوي سرلشكر آقاي با اداره نماينده امروز ظهر از قبل

و تهران نظامي فرمانداري به كشور ژاندارمري فرمانده و امنيت كميسيون رياست يعني قبلي سمتهاي

و مجروحين تعداد و نظامي فرمانداري اقدامات درباره و آورد عمل به مصاحبهاي است شده منصوب حومه

خواست/ توضيحاتي توقيفشدگان و مقتولين

دستور افراد دادن قرار تعقيب تحت و توقيف درباره اصو{ كه داشت اظهار مقدم علوي سرلشكر آقاي

نشوند/ كسي متعرض نيايد عمل به كافي و دقيق رسيدگي تا دادهام

شد مسلم نظامي دادگاههاي در جرمشان و ميشوند توقيف و گرفته قرار سوءظن مورد كه افرادي البته

مشغول و گرديده تشكيل ديروز از نيز نظامي دادگاههاي و شد خواهد گذاشته جرايد اختيار در اساميشان

ميباشند/ متشكله پروندههاي به رسيدگي

گرفته صورت حوادثي سينا بيمارستان مقابل در ديشب كه شايعهاي مورد در تهران نظامي فرمانداري

و سينا بيمارستان مقابل در يكي بودند تظاهرات صدد در افراد از بعضي مورد دو در ديشب كه نمود تصريح

مـتفرق ب�فاصله خوشبختانه كه يكشنبه غروب حادثه مقتولين از نفر دو يكي جنازه تشييع هنگام ديگر

شدند/ متفرق اخطار يك از پس زيرا ميكنم تشكر آنان از من و شدند

مخرب تظاهرات از مانع و ميكنند حفظ را امنيت اينكه عين در دارند سعي نظامي مأمورينحكومت البته

نشوند/ مردم مزاحم و نگردند كسي متعرض بيجهت ميشوند, زيانآوري و

در كه شد روشن چون گرديدند توقيف بودند خيابانها در دوازده ساعت از بعد كه عدهاي ديشب چنانچه

وسائط به نداشتن دسترسي اثر در يا و ماندهاند خود منزل از خارج نظامي حكومت اع�م از اط�ع عدم اثر

از مردم آسايش و رفاه تأمين نظر از همچنين و شدند آزاد بيدرنگ برسانند خانه به را خود نتوانستهاند نقليه

سه از است قدغن شهر در مرور و كهعبور ساعاتي نتيجه در شد ساعتافزوده يك مرور و بهوقتعبور امشب

نميكند/ تجاوز ساعت

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

تهران فرماندارينظامي ٣ شماره اع"ميه
مـعاونت بـه افشـارپور سـرتيپ ارتش سـتاد ٣å.٤.٢٤ ٢å٩٧ شماره امريه و شاهانه مطاع فرمان به

حومه و تهران نظامي [فرماندار ميگردد/ حومهمنصوب و تهران نظامي فرمانداري

مقدم] علوي سرلشكر



٢٧٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

تهران فرماندارينظامي ٤ شماره اع"ميه
نصف از بعد يك الي صبح ٤ ساعت از مرور و ساعتعبور تهرانوحومه كنين سا آسايش و رفاه منظور به

دارد تمنا حومه تهرانو كن سا گرامي هموطنان عموم از نظامي فرماندار ميگردد/ تعيين صبح] ٤ الي شب[١

تا فرمايند توجه مأمورين اخطار به غيرمجاز ساعات در و نموده رعايت قويا را نظامي فرمانداري مقررات كه

ساعات مدت چون ضمنا ندهد/ رخ است آنها وظائف اجراي در مأمورين اجبار از ناشي كه اسفانگيزي تفاق ا

تحت كه ميشود تقاضا محترم كنين سا از نميباشد كاري گونه هيچ انجام مانع ابدا و كم فوقالعاده غيرمجاز

از لزوم عدم علت به نظامي فرمانداري كه ننمايند را شبانه كارتمخصوصعبور صدور تقاضاي هيچعنوان

حومه و تهران نظامي [فرماندار است/ معذور آن صدور

مقدم] علوي سرلشكر

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

[تهران] فرماندارينظامي ٥ شماره اع"ميه
احتياجات رفع نظر از خانوادهها و اشخاص نيز غيرمجاز ساعت سر در اينكه براي ٤ شماره اع�ميه پيرو

حاضر صبح چهار ساعت تا شب نيمه كشيك طور به ك�نتري هر در كسي تا تعدادي نباشند مضيقه در فوق

دارند انتظاميمأموريت مأمورين شد/ خواهد گذارده كنندگان مراجعه اختيار در مراجعه محض به و بود خواهد

حومه و تهران نظامي [فرماندار دارند/ معذور راه اين در را مساعدت گونه هر كه

مقدم] علوي سرلشكر

٧٥٦٩ شماره ,١٣٣å.٤.٢٥ سهشنبه

آبادان در نفر توقيفهشت
نقاط از مشكوك عناصر از عدهاي قبل چندي از است رسيده مركز انتظامي مقامات به كه اط�عي طبق

به محرمانهاي بخشنامه طي مركز انتظامي مقامات ميكنند/ مسافرت آبادان طرف به آذربايجان مختلف

شـهر در چـنانچه و نـمايند جلوگيري اشخاص قبيل اين ورود از كه دادند دستور آبادان انتظامي مأمورين

اخراج آبادان از گرفتند قرار گرموردسوءظن ا و دهند قرار بازجوئي تحت و كرده بازداشت را آنها شدند مشاهده

با مصادف كه پريروز ميآيند/ در غيره و نقال فالگير, قبيل از مختلف صورتهاي به اشخاص اين نمايند/

و ايـران نـفت شركت نفتي كز مرا در اعتصاب نتيجه <در :٦١å٥ شماره ١٣٢٥ سال تيرماه پنج و بيست سهشنبه اطTعات /١
شده اعTم نظامي حكومت خوزستان مهم شهرهاي در كارگران, تقاضاهاي شدهاند, كشته جمعي و زخمي زيادي عده انگليس

تير///> ٢٣ يكشنبه روز ساعات نخستين در است///

قبر سر بر كه را نفر هشت نظامي فرمانداري مأمورين بود 7١8�١٣٢٥ تير ٢٣� آبادان اعتصاب سال پنجمين

در آبادان شهر در اما نمودند/ دستگير ميكردند تظاهرات به تشويق را مردم و رفته مزبور واقعه كشتهشدگان

بودند/ مسلط اوضاع بر مأمورين و آرامش قرين همچنان اوضاع و نداد رخ تفاقي ا گونه هيچ مزبور روز



ملي دولت سياهه ٢٧٦

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

نگارانگفت: روزنامه با مصاحبه در امريكا رئيسجمهور شخصي نماينده

صادقانه و آزادانه را نظرياتخود كه اط"عآمدم برايكسب اينجا در من

گذارم اختيارآقاينخستوزير در

است پيچيده غامضو مسئله يك نفت مسئله
كند پيدا ادامه دنيا در بايد توزيعنفت و
نيست ميان در مذاكرات قطع موضوع

بـا عـصر ديـروز امـريكا جـمهور رئـيس <تـرومن> پـرزيدنت شـخص نماينده هريمن> <آورل آقاي

وابسـته <تـامسون> مسـتر دعـوت طـبق مـصاحبه ايـن آورد/ عمل به مصاحبهاي داخلي روزنامهنگاران

رئيس آقاي از خصوصي نامه يك داشت اظهار هريمن آقاي سپس /// تهران در امريكا سفارت مطبوعاتي

نمودم/// تقديم نخستوزير آقاي به ديگر نامه و شاهنشاه اعليحضرت به كه داشتم جمهوري

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

بازداشتشدگان و مجروحين مقتولين,
يكشنبه صحيحمقتولينواقعه تعداد است بهدستآورده رسمي مقامات از امروز ما مخبر كه اط�ع قرار به

در قطعي آمار هنوز مجروحين تعداد درباره است/ پليس افراد از آنها از يكي كه ميباشند نفر ١٣ حال به تا

١٩ از و شدهاند مرخص امروز تا بودند بستري سينا بيمارستان در كهديروز نفري ٢٣ از نفر ٤ ولي نيست دست

حال رازي بيمارستان در است/ ك خطرنا است كرده اصابت آنها شكم حدود به گلوله كه نفر دو بقيهوضع نفر

نيست/ ك خطرنا مجروحين وضع شفا بيمارستان در و ميرود بهبود به رو است بستري آنجا در كه فردي تنها

از است/ خـوب حـالشان و هسـتند بسـتري نفر دو صنعتي بانك و نور رضا بيمارستانهاي از يك هر در

منازلخود در مرخصي گرفتن با بقيه و هستند بستري شهرباني بهداري در نفر ٦ كنون ا مجروح پاسبانهاي

اداره بـه انـتظامي مأمورين طرف از كامل بهبود از پس عموما بيمارستانها مجروحين كردهاند/ استراحت

طبق ميشود/ رفتار آنها با قوانين طبق داشتهاند شركت تير ٢٣ واقعه در شود معلوم كه چنان و جلب گاهي آ

اخ�ل علت به نفرشان ٦٢ عده اين از كه بودند بازداشت امروز تا نفر ٨٨ داد ما مخبر به شهرباني كه خبري

آنها پروندههاي به رسيدگي بازجوئيو از پس ولي بودند/ شده تعقيبواقع تحت يكشنبه روز در نظمعمومي

عليه بر مدركي كه تظاهركنندگان از نفر ١٢ دادسرا: مخصوص بازپرس و تهران دادسراي دادياران طرف از

گرديدند/ آزاد ضمانت وجه تأديه و كفيل معرفي با بقيه و شدند آزاد التزام قيد به نبود دست در آنان

فـرزند معرفت نام به يكشنبه واقعه مجروحين از يكي اط�ع قرار به ـ كرد فوت ديروز كه مجروحي

به هندوانه خريد براي منزلش از او كرد/ فوت صفيعليشاه خيابان در واقع منزلخود در صبح نعمتاyديروز

قانوني پزشك ارسطو دكتر آقاي گرديد/ مقتول چوب ضربان اثر در و بود شده جمعيت داخل و آمده خيابان

گرديد/ صادر دفن جواز و كرد معاينه را جسد



٢٧٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

شد برپا ميتينگ يكشنبه روز هم شهرستانها از بعضي در
بودند كرده تهيه آشوب و اخ"ل نقشه نفري چند چون اصفهان در

شد ميتينگجلوگيري از
شدهاند تبعيد نفر ٢å كنون تا

با تصادف عنوان به نيز شهرستان چند در تير ٢٣ يكشنبه روز است رسيده كه اخباري و تلگرافات طبق

تظاهراتيصورت ميتينگو Pهه راي به اعتراض عنوان به يا و شده آبادانمقتول در كارگر نفر چند كه روزي

يافته/ پايان حادثه بدون خوشبختانه كه گرفته

دارند اخ�ل قصد اشخاص معدودي عده كه بود رسيده خبر انتظامي ادارات به Uقب همچون ـ اصفهان در

تظاهرات و ميتينگ تشكيل از شهرباني رئيس و پادگان فرمانده و استاندار آقايان توجه و مراقبت اثر بر

كميسيون عهده به تصميم تخاذ ا و دستگير داشتند تحريك قصد كه اشخاصي ضمنا و آمد عمل به جلوگيري

به مجازات تشديد كميسيون راي طبق بر مزبور اشخاص از نفر ٢å كنون تا گرديد/ محول مجازات تشديد

اوضاع و قرار بر آرامش و نظم قبلي مراقبت و سريع اقدام اين نتيجه در شدهاند/ محكوم اصفهان از تبعيد

دارد/ عادي جريان

كارگران يادبود و Pهه ديوان راي از تنفر ابراز عنوان به يكشنبه روز بعدازظهر ٥ ساعت نيز ـ رشت در

اجتماعي شهرداري ميدان در رسيدند قتل به آنان اعتصاب جريان ضمن در كه ١٣٢٥ سال در آبادان مقتول

نفر چند نطق و بود شده اعزام طهران از همينمنظور به كه خدابنده آقاي سخنراني از پس ميتينگ شد/ برپا

نداد/ رخ غيرعادي واقعه هيچ و يافت خاتمه محلي كارگران از

زيادي جمعيت كه شد قرار بر گلستان ميدان مقابل در عظيمي ميتينگ يكشنبه عصر هم ـ قزوين در

كردند سخنراني سيدجوادي حاجي ضياء آقا عزيزي, دكتر واعظ, مجاهد, اديب نيكنام, آقايان داشتند/ شركت

به عمومي افكار وحدت حفظ لزوم و Pهه ديوان راي به اعتراض و تنفر از كي حا قطعنامهاي خاتمه در و

يافت/ خاتمه آرامش و نظم با ميتينگ و رسيد تصويب

صـبح اسـ�م مـجاهدين رهـبر قناتآبادي شمس آقاي است رسيده rهيجان از كه خبري موجب به

كنند/ سخنراني قناتآبادي آقاي كردند درخواست استقبالكنندگان جمعيت شدند/ Pهيجان وارد يكشنبه

لنگرود طرف به آن از پس و ايراد عمومي افكار در همآهنگي و وحدت حفظ لزوم دربارة جالبي نطق ايشان

كردند/ عزيمت

ديروز شماره آندر درج اخبار كم ترا علت به متأسفانه كه بود وقتديروز آخر تا پريشب تلگرافات Pبا خبر

نگرديد/ ميسر

كه تلگرافهائي طي و ساخته روشنتر را قضيه حقيقت رسيده اصفهان از كه متعددي تلگرافات در امروز

و اصـفهان شـهرباني سـرپرست و بازرس نخعي سرتيپ آقايان از رسيده اهالي مختلف طبقات طرف از



ملي دولت سياهه ٢٧٨

فاجعهاي وقوع از توانستهاند خود قبلي مراقبت و پيشبيني با كه اصفهان شهرباني رئيس قريب سرهنگ

نمودهاند/ سپاسگزاري ابراز كنند جلوگيري تهران فاجعه نظير

فرصت از يكشنبه روز داشتند قصد معيني اشخاص نيز اصفهان در كه شده تصريح تلگرافات اين در

ولي سـازند, عـملي را خـود آشـوبانگـيزي و اخـ�لگري نـقشههاي مـيتينگ عنوان به و نموده استفاده

نـقشه تـظاهرات از جـلوگيري بـا و شـده معطوف موضوع اين به شهرباني توجه وقت از قبل خوشبختانه

است/ نيفتاده تفاق ا سوئي حادثه و گرديده خنثي اخ�لگران

جمله از اهالي از كثيري جمع امضاي به و اصفهان اهالي مختلف طبقات طرف از تلگراف هشت امروز

بازرگانانو بخشو كنين سا اصفهانو بازرگاني اطاق از نيز روحانيونو از ديگر نفر چند چهارسوئيو yآيتا

اين در شهرباني رئيس و بازرس قبلي مراقبت از عموما كه رسيده اقتصادي و صنعتي مؤسسات و پيشهوران

وقـايع چـه نـيست معلوم بود نشده جلوگيري اخ�لگران از گر ا مينويسند و كردهاند سپاسگزاري موضوع

ميرسيد/ كجا به حوادث دامنه و ميداد رخ كي خطرنا

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

كردند مجروح را نفر عدهايچاقوكشچند كازرون در
غارتگرديد هم مغازهزرگري يك و

است شده آرام حدياوضاع تا مجددا دخالتسربازان با
ميكند حكايت كازرون در نامطلوبي ازوقوعحوادث كه كرد مخابره كازرون از تلگرافي اداره خبرنگار ديروز

ولي كنند برپا اغتشاش شهر آن در ميخواستند دستهايمرموزي اشخاصو كه ميشود استنباط اينطور و

حدي تا اوضاع شهرباني مؤثر كمك و انتظامي قواي دخالت اثر بر داده رخ سوئي وقايع آنكه با خوشبختانه

است/ گرديده خنثي اغتشاش نقشه و شده قرار بر نظم و بهتر

بودندمورد رفته فرسخي يك به تفريح براي كه شهر اهالي از نفر چند پريروز ميشود گفته تلگراف اين در

وسـيله به ديگري عده موقع همان گرديدهاند/ مجروح آنها از بعضي و شده شرير چاقوكش نفر چند حمله

ماشين راندن در را تومبيل ا راننده چون و شدهاند محل همان عازم شرارت به دادن توسعه قصد به تومبيلو ا

در رفتهو تومبيل چرخهايا زير اژدري yفرجا نام به شخصي بوده خارج دستاو از اختيار و نميگذاشتند آزاد

است/ كرده فوت لحظه همان

و استوان علي و كسار خا گروهبان جمله از نفر چند به بازار ميدان در چاقوكش شرير عده همان ديروز

كردهاند/ مجروح سختي به را آنها و حمله تلگرافات توزيع مأمور نعمت و نعلبند yعبدا

خويش خانه در بستهو را مغازههايخود مردم پيشآمد اين اثر بر شده تاراج مرحمتي زرگري مغازه ضمنا

مأمـورين كـمك بـه سـرباز عدهاي ناچار مييافت توسعه شرير اشخاص عمليات دامنه چون نشستهاند/

قـرار بر مجددا را آرامش و نظم و مرعوب را آشوبگران هوا طرف به تيراندازي وسيله به و آمده شهرباني

ساختند/



٢٧٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

شده تيراندازي كازرون در هم باز
است عمومي تعطيل بازار و متحصن تلگرافخانه در اهالي و

نماينده از ديگري تلگراف ديشب است شده چاپ شماره همين چهارم صفحه در كه خبري تعقيب در

كه سرباز نفر چند طرف به ماجراجويان طرف از Pبا محله در مجددا بود داده اط�ع كه رسيد كازرون در اداره

چون آنها از يكي كه گرديدهاند مجروح سرباز نفر دو و شده تيراندازي و حمله گشتبودند دادنو پاس مشغول

مجروح سرباز است/ كرده فوت راه در كه رسيد خبر ولي گرديد حمل شيراز به فورا بود سخت خيلي حالش

شده شهرمحول پادگان تيپ عهده به شهرموقتا انتظامات است/ معالجه تحت بستريو بيمارستان در ديگر

عـناصر طـرف از مـرتبا كه شايعاتي وجود با مخصوصا مردم نگراني هنوز ولي نداده رخ ديگري حادثه و

كينو دكا است نوشته كه رسيد كازرون از تلگرافديگري صبح امروز است/ نشده رفع ميگردد منتشر ناشناس

از و رفته تلگرافخانه به اهالي از كثيري جمع و است تعطيل مردم نگراني و اطمينان عدم علت به مغازهها

در سريع اقدام با ميكنند درخواست دارندو را فجايع اين مسئولين عللو به رسيدگي تقاضاي طهران و شيراز

فراهـم را اهالي خاطر اطمينان موجبات اخير روز دو حوادث مرتكبين و محركين شديد مجازات و تعقيب

بروند/ خودشان كار و كسب دنبال و آيد عمل به اهالي نگراني رفع زودتر هرچه تا نمايند

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

سيمان كارخانه كارگران
خواستارند را خود مخالفين طرد

به درموقعشروع �٣å.٤.٢٤� دوشنبه صبحروز هفت ساعت رسيده, اط�ع سيمان كارخانه از كه قراري به

تظاهرات در �٣å.٤.٢٣� گذشته روز كه كارگران از قليلي عدة كه شدند متوجه كثريت� �ا كارخانه كارگران كار

آنان سوء نيات از كارگران كثريت ا ولي دارند كارخانه در شورش و بلوا خيال داشتهاند شركت بهارستان جلوي

از جلوگيري منظور به را خود خونسردي و ابتكار حال عين در و برآمدند چارهجوئي صدد در و شده مطلع فورا

كارخانه رئيس از و اجتماع كثريتمزبور ا صبح نيم هشتو ساعت در و نداده دست از پيشآمدسوئي گونه هر

شدندو خواستار شركتداشته قبل ميتينگروز تأسفآور واقعه آناندر ادعاي به كه را مخالفينخود طرد جدا

قدري عمل شدت از تا آمد عمل به ساختماني مصالح شركت و كارخانه طرف از كوشش نهايت آنكه باوجود

اينكه تا ميگذاشت تزايد به رو كثريت ا احساسات و نگرديد واقع مؤثر اقدامات اين معذالك شود كاسته

خـواسـتار كارخانه محوطه از را خود مخالفين خروج سيمان كارگران مستقل تحاديه ا جلسه صورت ضمن

دولت اولياء طرف از رسيدگيدقيق تا Uفع گرديد اين بر قرار برنامه سازمان از تكليف كسب از پس لذا شدند/

كارخانه به آنها ورود از نموده تقاضا را آنها اخراج Pبا علت به مزبور تحاديه ا كه را كساني برنامه سازمان و

كه ري شهر شهرباني خصوص به انتظامي مقامات تدابير مراقبتو و كارگران كثريت ا متانت جلوگيريشود/

ميباشد/ تحسين و تقدير قابل نداد رخ سوئي پيشآمد گونه هيچ آن نتيجه در



ملي دولت سياهه ٢٨٠

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

شد صادر قطعنامه اخ"لگران عليه بر شكوهي با ميتينگ طي تبريز در
و شد تشكيل نفر هزار ٥å بر بالغ حضور با شكوهي با ميتينگ تبريز شهرستان در ماه تير ٢١ جمعه روز

تصويب به شرح اين به ميتينگ قطعنامه گرديد ايراد سخنرانان طرف از كه جامعي سخنرانيهاي از بعد

به را خود شاهدوستي و ميهنپرستي بارها خود ساله هزار چندين تاريخ طول در كه آذربايجانيان ما رسيد:

كه ببينيم نميتوانيم حال كردهايم قيام مردانه سلطنت مقام حفظ و ايران استق�ل از دفاع در و رسانده ثبوت

به ق�بي حزبهاي و جمعيتها كذائيو نامهاي به را آذربايجانيان آسايش امنيتو اخ�لگر و ماجراجو عده

و دارند باز نفت سابق غاصب شركت از يد خلع در خود ضروري و Pزم برنامه اجراي از را دولت و زده هم

بكوشند/ ما حقه حقوق تضييع در بيگانهپرستان و بيگانگان

بلند فريادهاي و كرده گره مشتهاي با ملي و عمومي ميتينگ در شركتكنندگان نفر هزار ٥å ما اينك

ميداريم/ اع�م خود خواستهاي اجراي در را آذربايجان مردم خللناپذير اراده

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

فرماندارينظامي ٦ شماره اع"ميه
نظاميممنوع حكومت قانون مقررات طبق سيار يا ثابت از اعم ميتينگ يا و اجتماعات تشكيل اينكه با

معهذا شده داده تذكر حومه و تهران محترم اهالي به نظامي فرمانداري طرف از كرات به نيز موضوع و است

عـليهذا است داير اجتماعاتي حومه و تهران شهر مختلف نقاط در اغلب كه است كي حا واصله گزارشات

حكومت قانون مقررات كه دارد تقاضا حومه و تهران محترم اهالي از وسيله بدين تهران نظامي فرمانداري

نشوند/ باعث را انتظامي مأمورين و خود مزاحمت و نموده مراعات حيث هر از را نظامي

خ�ف اعمال گونه هر بروز يا و اجتماعات گونه هر تشكيل از نظامي فرمانداري صورت اين غير در و

شـديدا نـظامي حكومت قانون مقررات طبق را متخلفين و نموده جلوگيري قويا نظامي حكومت مقررات

مقدم علوي سرلشكر نمود/ خواهد تعقيب

حومه و تهران نظامي فرماندار

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

خارجي خبرنگاران اخراج موضوع
به راجع تحريكآميز اخبار امروز تهران در خارجي خبرگزاري آژانسهاي نمايندگان از تن دو يكي چون

ب�فاصله لذا بودند كرده مخابره خارج به ايران اوليايدولت با هريمن آقاي كرات مذا پيشرفت عدم موضوع

نمانيد/ اخراج ايران از را مزبور خبرنگاران گرفتند تصميم اينموضوع جريان از اط�ع از پس دولت مقامات

آنـها اخـراج از نمودهانـد تكذيب قويا را خود بياساس اخبار خبرنگاران شد معلوم اينكه از پس ليكن

شد/ حاصل انصراف



٢٨١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

كارگران اخراج از جلوگيري
كل رئيس كازروني آقاي حضور با پاPيشگاهها كل رئيس <راس> مستر دفتر در كميسيوني امروز صبح

شد/ تشكيل آبادان آفيس� �جنرال در مديره هيأت نماينده روزي آقاي و كارگزيني

شدهاند اخراج كه هم را كارگراني پرونده و آيد عمل به كارگرانجلوگيري اخراج از شد قرار كرات مذا از پس

شود/ داده حقوقشان ندارند كاري هم گر ا و نمايند استخدام را آنها مجددا و دهند قرار رسيدگي مورد

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

شكر كيلو ٤ هر مقابل در قند نيم و كيلو يك
مـصرف بـين تـوزيع براي قند كيلو ٤åå هفته هر در شكر و قند فروش عاملين به دارائي وزارت چون

به را شكرخود و قند احتياجات مينمايد تقاضا پايتخت محترم اهالي از بنابراين مينمايد/ تحويل كنندگان

مجاز عامل شكر كيلو ٤ هر مقابل در يعني دارند دريافت مينمايد تحويل عاملين به وزارتدارائي كه نسبتي

اشاره كه نسبتي به شد داده دستور نيز شكر و قند فروش عاملين به نمايد/ تحويل قند كيلو يك بود خواهد

نمايند/ تحويل دارند احتياج كه مقدار هر شكر و قند كنندگان مراجعه به شده

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

است خواسته را مكي امضاي امريكائي دوشيزه اين
نامه اين ميرسد/ مكي آقاي براي خارج ممالك و مختلفكشور نقاط از روز هر كه زيادي نامههاي ضمن

پس و فرستاده مكي آقاي براي نامهاي كننيويورك سا تاني> <سلما نام به دوشيزهاي نمود: توجه جلب امروز

عمال به نموده تأييد تشويقو اقداماتخود نمودن دنبال در را ايشان و گفته تبريك را ايران موفقيت آنكه از

بفرستند/ ايشان براي را امضايخود مكي آقاي نموده تقاضا خاتمه در است, كرده زيادي نفتحم�ت سابق

مـردم اينكه به اميدواري ابراز و امريكائي دوشيزه احساسات از تشكر اظهار به مبني نامهاي مكي آقاي

است/ فرستاده او براي را خود امضاي كنند طرفداري ايران ملت از امريكا آزادمنش و دموكرات

٧٥٧å شماره ,١٣٣å.٤.٢٦ چهارشنبه

گرديد تشكيل دادگاههايفرماندارينظامي
تشكيل را خود دادگاههاي تهران نظامي فرمانداري ميدهند اط�ع نظامي فرمانداري از كه قراري به

شدهاند: انتخاب فرمانداري اداره و دادگاهها امور اداره براي ذيل افسران و داده

نظامي, فرماندار آجودان عربشاهي سرهنگ آقاي نظامي, فرمانداري معاونت افشارپور سرتيپ آقاي

سوار سرهنگ آقاي دادستان, معاون گوهري ستاد سرهنگ آقاي نظامي, دادستان شاهنده سرتيپ آقاي

فرمانداري, نظر تجديد دادگاه رئيس باستي غ�معلي سرتيپ آقاي جنائي, دادگاه رئيس شهيدي خطيب

/٢ جنحه دادخواه جهانبگلو پياده سرهنگ آقاي ,١ جنحه هشتروديدادخواه مهندس سرهنگ آقاي



ملي دولت سياهه ٢٨٢

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

شد كنار بر كار از رئيسشهرباني
سرلشكر آقاي است: شده صادر شهرباني رئيس به طرفنخستوزير از امروز اب�غ اين ـ كشور خبرهاي

چنانچه انتظامات حفظ در را خدماتمحوله نتوانستيد شهربانيخود رياست روزه چند در اينكه به نظر بقائي,

جديد رئيس انتخاب تا ميشويد كنار بر شهرباني رياست از تاريخ اين از دهد انجام داشت را آن انتظار جامعه

مصدق دكتر نخستوزير داشت/ خواهد عهده به خود نيز را مقام اين تصدي كشور وزير آقاي

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

ماه] تير ٢٣] اخير سانحه به راجع دولت از سئوال
ملي شوراي مجلس محترم رياست

ايشان به فورا فرمائيد امر نخستوزير مصدق دكتر آقاي شخص از را اينجانب سئوال است خواهشمند

توضيحات و جواب رسانيده هم به حضور ملي شوراي مجلس در ايشان جناب زودتر چه هر كه نمايند اب�غ

بيغرض مردمان و شده منعكس هم جرايد از بعضي در و است شايع كه طوري به سئوال: بدهند/ را Pزمه

را مقتولين گشتهاندو مجروح كثيريمقتولو عده ١٣٣å ماه تير ٢٣ يكشنبه روز دلخراش سانحه در ميگويند

داده ايـنجانب دست بـه مـطالبي كه آماري طبق و ميكنند تعيين داده گزارش دولت آنچه از بيش خيلي

و توجه تحقيقو باشد صحيح آمار اين گر ا است متجاوز نفر ٣٥å از بيمارستانها در شده بستري مجروحين

اين روي شده بستري بيمارستانها در بيشتر يا و نفر ٣٥å نه است متجاوز نفر هزار از ميكنند تصديق

آنرا تشريح مجلس در سئوال طرح موقع در كه هست شده گفته آنچه از زيادتر مقتولين عده البته حساب

و دهـند گـزارش حقه كماهو را واقعه مجلس در نخستوزير آقاي شخص ميخواهم قويا لذا نمود خواهم

مـوجب را دلخـراش پيشآمد اين اشخاصي چه و بوده سانحه و كشتار اين امر كسي چه فرمايند توضيح

هـمه كه زحمتكشان حزب افراد مداخله علت و بوده افرادي چه واقعه مسببين شود فهميده بايد گشتهاند

صورت در شده فراهم و تهيه آنها طرف از منازعه اين مقدمات و بودهاند آنها را دعوا و نزاع آغاز ميگويند

گرفتهاند؟ دستور كجا از و داشتهاند اينكار در منظوري چه صحت

دفن آنجا در و نميكند قبول را عادي اموات مسگرآباد گورستان روزه چند اين در ميدهند اط�ع ضمنا

هم آن ميدهند انجام را يكشنبه دفنمقتولينروز ميدهدو ابنبايويه عبداyو امامزاده به احاله و نميشوند

شوشتري سيدمحمدعلي گردد/ روشن بايد هم اينموضوع نباشند گاه آ مردم آنها عده از كه طوري به

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

شد داده ميتينگي
شد برپا Pله Pيحهمنفور راي رد بر مبني بزرگي ميتينگي اهالي طرف از عده تير ٢٣ روز بعدازظهر ـ زابل

شد/ خوانده سخنرانان از يكي وسيله به نيز اشعاري و گرديد ايراد مهيجي سخنرانيهاي نفر چند طرف از كه



٢٨٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

اقامت<سدان> پروانه لغو
نفت سابق شركت رئيس سدان آقاي اقامت پروانه قضائي مراجع طرف از بامداد امروز ـ كشور خبرهاي

ظرف كه است گرديده اب�غ وي به ضمنا رسمي منبع يك اط�ع قرار به گرديد/ تهرانلغو در انگليس و ايران

بوده معتبر ١٩٥٢ سال اوايلفوريه تا اقامتوي پروانه ميشود گفته كه طوري به نمايد ترك را ايران روز پنج

ميدلتون ژرژ مستر و كردند پيدا حضور خارجي خبرنگاران انگليس كبراي سفارت در بعدازظهر امروز است/

سفارت گفت و داد توضيح ايران دولت مأمورين طرف از را سدان اقامت پروانه لغو جريان كبرا سفارت رايزن

سر نمايد/ شكايت خارجه بهوزارت باب اين در دارد قصد و معترضبوده اقدامدولت به نسبت انگليس كبراي

است/ بستري و بيمار كنون ا انگليس سفير شپرد فرانسيس

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

|هه ديوان راي از تنفر و انزجار ابراز
شيراز, اردكان, قوچان, قائن, نيشابور, بيرجند, شهرستانهاي از رسيده تلگرافهاي ـ كشور خبرهاي

و نظم كمال با مردم و بوده عمومي تعطيل گذشته هفته اواخر در كه است حامي همدان شيروان, سبزوار,

ايراد مهيجي نطقهاي و داده تشكيل عظيمي ميتينگهاي شهر در شعارهائي داشتن دست در با آرامش

آمادگي طبقات عموم و نمودند اع�م Pهه داروي ظالمانه راي به نسبت را خود انزجار و تنفر همگي و نمودند

مصدق دكتر آقاي دولت و نفت صنايع كامل شدن ملي اجراي در كاري فدا و پشتيباني گونه هر براي را خود

كردند/ اظهار

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني اصنافدر و بازرگانان بيانيه
دولت از آن در كه يافت انتشار تهران در بازرگانان و اصناف عنوان به بيانيهاي امروز ـ كشور خبرهاي

بودند/ شده يادآور ملت در را تفاق ا و وحدت حفظ لزوم و پشتيباني مصدق دكتر آقاي

اصناف, بازرگانانو جوانان كميته بازار, بازرگانان خرازي, صنف بزاز, صنف تحاديه ا امضاي به بيانيه اين

صـنف جـواهـرفروش, و زرگـر صـنف سقطفروش, و عطار صنف الكتريك, صنف نقاش, صنف تحاديه ا

صنف قهوهچي, صنف پيراهندوز, و خياط مجمع فروش, صنفورشو فروش, صنفلوازمالتحرير بافندگان,

بودند/ كرده امضاء آنرا كثيري جمع صنف هر از و رسيده چمدانساز سراج

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

كمري اسلحه كشفمقداري
و مأمورين وسيله به كمري و برنو اسلحه مقداري اخيرا ميدهد خبر ما مخبر كرمانشاه از كه قراري به

است/ گرفته قرار تعقيب تحت حيدر و گرديد كشف نام حيدر منزل از كرمانشاه تيپ افسران



ملي دولت سياهه ٢٨٤

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

مهماتشيراز آتشسوزيانبار واقعه در بازداشتشدگان
مهمات انبار حريق واقعه تعقيب در است رسيده خوانندگان اط�ع به Uقب كه طوري به ـ كشور خبرهاي

اين در كه داشت اظهار ما خبرنگار به رسمي منبع يك امروز شدند/ بازداشت ارشد افسران از عدهاي شيراز

سرلشكر آقايان بر ع�وه شده توقيف افسران شدهاند/ توقيف سرباز و گروهبان و افسر نفر ٢å كنون تا مورد

سرگرد آرامش, سروان اردبيلچي, سرگرد ع�ئي, نيرالدين سرهنگ از عبارتند عطارپور سرلشكر معتضديو

سرتيپ و گرديده تشكيل آزموده سرتيپ تيمسار توسط به امر مقدماتي پرونده خسرواني/ سروان و خدنك

است/ شده تعيين بازپرس سمت به نيز دولو

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

فوتكرد زخميشدگان از ديگر يكي
كرد/ رازيفوت بيمارستان در تير ٢٣ واقعه مجروحين از ديگر يكي پريشب ـ شهري حوادث

است رسيده خوانندگان اط�ع به Uقب كه طوري به كه بود عباسعلي نام به ساله ٥٥ كارگري شخص اين

نمود/ فوت بود شده ايجاد شكمش در گلوله اثر بر كه زخمي و كهولت واسطه به و بود ك خطرنا حالش

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

ميروند هريمن بازديد به مختلطنفت هيأت
به هريمن آقاي بازديد براي نفت مختلط هيأت اعضاي امروز بعدازظهر نيم و ٦ ساعت ـ كشور خبرهاي

رفت/ خواهند صاحبقرانيه كاخ

٧٥٧١ شماره ,١٣٣å.٤.٢٧ پنجشنبه

ايران نفت درباره گزارشيككارشناسامريكائي
مختلطرسيد هيأت به

نـيويورك او كـار دفـتر محل كه است نفت بزرگ كارشناس و متخصصين از يكي كازيان> نا <ساموئل

و نموده ايران نفت خصوص در مطالعاتي امريكاست در كنون ا كه نمازي آقاي توصيه بنابه نامبرده ميباشد/

است/ كرده تنظيم مختلف گرافيكهاي و جدولها و ارقام با جالب گزارش يك

شده واصل تهران به امروز ميباشد [١٩٥١] چهاردهمژوئيه آن تنظيم تاريخ كه گزارش اين از نسخه سه

كنترل مختلف, بازارهاي قبيل: از نكاتي درباره شد خواهد چاپ و ترجمه عنقريب كه گزارش اين در است/

است: چنين گزارش اين اسم است/ آمده عمل به تحليل و تجزيه نفت قيمت و حمل و بازارها

نفت> بينالمللي صنعت به نسبت ايران نفت صنعت اقتصادي تحليل و <تجزيه

بـه مـوقت مـديره هـيأت براي گزارش اين نسخ از يكي داشت: اظهار امروز صالح آقاي كه طوري به

است/ گرديده ارسال خوزستان



٢٨٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧٢ شماره ,١٣٣å.٤.٢٩ شنبه

كرده پيشبيني چگونه را تير ٢٣ اكونوميستحوادثروز مجله محرمانه نشريه
گفتار از پس پنجشنبه روز اكونوميست انگليسي مجله ١٩٥١ ژوئيه محرمانه نشريه متن بود

گراميچاپميشود خوانندگان براياستحضار شد تهرانخوانده راديو در سياسي

روز به روز توده حزب آمدن كار روز مخاطره كه است كي حا جاري اخبار ـ اي.ت مقابل در توده حزب

آن تا زيرا بود خواهد ديگر هفته سه حدود در بزنگاه موقع ميشود پيشبيني كه طوري به و ميشود بيشتر

در تغيير مصدق دكتر نخستوزير آقاي اينكه مگر شد خواهد تعطيل اجبار حكم به آبادان پاPيشگاه وقت

فعلي توليد ميزان بسا كه ميدهند گزارش آبادان از انگليسي مهندسين حاضر حال در بدهد/ خود فعلي وضع

داشت/ نگاه [ناخوانا] پاPيشگاه [ناخوانا] ديگر روز ٢å تا دارد امكان مخازنموجود ظرفيت و

در است ممكن آينده روز بيست ظرف در كه پيشآمدهائي بشود/ تعطيل كار بايستي آن از پس ولي

است: زير شرح به بدهد رخ تهران

در افكار مد و جزر كه چند هر كنند حل مسالمت با را قضيه و نمايد سازش است ممكن مصدق دكتر V١

متزلزل قدري كارش پيشرفت به را او فوقالعاده اعتماد حس اين و شده مصدق دكتر عليه بر قدري تهران

لذا و بشود سازش به حاضر داشته حال به تا كه پيشرفتي با مصدق دكتر كه نميكنيم گمان اما است نموده

دانست/ ضعيف را احتمال اين بايستي

را مـصدق دكتر كابينه بكند عمل شاه نام به كه [ناخوانا] سياستمدار يك يا و اعليحضرت شخص V٢

اين از بعضي بدهد/ تشكيل سابق نخستوزيران از كابينهاي كه آمد خواهد بر صدد در و نمود خواهد متزلزل

رژيم كه باشند قادر شايد شود داده كمپاني وسيله به پول و مساعد شرائط گاه هر كه ميكنند گمان آقايان

Uفع ايشان اما بود خواهد Pزم پشتيباني براي شاه شخص حيثيت و نفوذ ولي برهانند مخاطره از را قديمي

بروند/ خارجه به نقاهت ايام گذراندن براي كه دارد احتمال و هستند مريضخانه در آپانديسيت عمل براي

شد نخواهند حاضر انگليسي مهندسين اينكه در داد خواهد ادامه را سابقخود همانرويه مصدق دكتر V٣

منقضي آنها مهلت موعد كه ژوئيه هفتم و بيست در دارد احتمال و بدهند ادامه خود كار به فعلي شرائط با

باPخره و شد خواهد خالي هم ايران خزانه و آمد خواهد پيش بيكاري نتيجه در نمايند/ ترك را ايران ميشود

اين طرف به هم ارتش افراد كثريت ا و بنمايد را عامه اعتماد جلب بتواند كه بود حزبيخواهد منتها توده حزب

نيست/ بردار <اما> كه است پيشنهادي تنها سومي پيشنهاد اين رفت/ خواهند حزب

روسيه هواخواه را آنها نميتوان كه است مردماني از بيشتر توده حزب عمده نيروي ـ توده حزب نيروي

ميباشند/ اجتماعي اص�حات خواهان باشد ممكن كه قيمتي هر به كه ميباشد افرادي از مركب بلكه ناميد/

آنـها نام از كري ذ حال به تا هم روسها و نميدانند را حزب رهبران نام مردم اين كه است تعجب جاي

تهران از گذشته سال دسامبر در روسها گري حيله اثر در كه را توده فراريانحزب كمي تعداد حتي ننمودهاندو

ميشود/ پذيرائي آنان از خارجه در كه ميدانند قدر اين آنها موافقين ولي نميشناسند خوبي به كردند فرار



ملي دولت سياهه ٢٨٦

خود نفوذ نشر در را خود هم تمام روسها كه است مدتي و دارد زيادي نيروي فرهنگي محافل در توده حزب

ميرود شمار به آن هواداران جزء تهران دانشگاه دانشجويان از %٢٥ Pاقل ميبرند/ كار به حوزهها اين در

و نساجي كارخانجات در ويژه به است قوي توده حزب هم صنعتي كز مرا در مترجم� است/ محض كذب �

دوره بـهترين بـودند كابينه در تودهاي وزير چند كه قوامالسلطنه زمامداري دوره در كه اصفهان ريسندگي

شدهاند متمركز نواحي اين در كارآمدي عمال و نمايندگانيدارد هم نفتخيز كز مرا در گذارند/ را كاميابيخود

از بزرگي قسمت اي�ت است/ شده قاطعيمواجه شكست با آن افكار و توده حزب قبائل و اي�ت نزد در ولي

حزب طرف از تسخيري قابل نيروي دارند كه نفوذي و اهميت به نظر كه ميدهند تشكيل را ايران جمعيت

كـنده پـرا كشـور سرحـدات تمام در و ميدهند تشكيل اي�ت را ايران جمعيت ربع تقريبا ميباشند/ توده

نفتخيز نواحي تهرانو بين كوهستان و داشته سكونت ايران غربي سرحدات در اي�ت مهمترين ميباشند/

قشقائيو بختياري, لر, افشار, كرد, ميباشند/ زير شرح به ايناي�ت نام بهجنوب شمال از نمودهاند/ اشغال را

كلي به مركزي نظاميدولت اقتصاديو سازمانهاي از كه است طوري به فوق در مذكور اي�ت وضع خمسه/

هم وليروي دارند نماينده مجلس در كه است درست ندارد/ زمينه اين معينيدر سياست دولت هستند/ خارج

در نميشوند/ مركزي هيچ مطيع بگذارند حالخود به را آنها گاه هر و نميكنند همكاري مركزي دولت با رفته

گوش محلي فرمانداران به خود اخت�فات تصفيه و حل براي و دارند اراضي درباره منازعات خودشان بين

را نفرت كمال هم توده حزب از و دارند نفرت بودن واحد مركز يك تابع و تمركز از كلي طور به و نميدهند

وسيله به توانست رضاشاه ديكتاتور هستند/ خوبي سربازان و بوده توجهي قابل جنگي نيروي اي�ت دارند/

متمركز را نيرو اين كه نشد موفق وقت هيچ ولي درآورد/ كامل نظارت تحت را آنها خود مساعي و شخصيت

قـدمي كـوچكترين اقـتصاديشان وضع بهبود براي بود گماشته اي�ت ميان در كه نظامي حكام نمايد/

در كه مرجي هرجو ازوضع آورده بهدست را اسلحهخود اي�ت شد رژيمعوض اينكه محض به اما برنداشتند/

محيط از خارج در اما نمودند شاياني استفاده بود يافته پيدايش متفقين اشغال نتيجه در دوم جنگ زمان

به ١٩٤٦ سال در بس/ استو منافعخودشان براي بكنند هم قيامي گاه هر و نيستند سربازانخوبي خودشان

آنان شد قواممجبور و آمد عمل به طرفاي�ت از شديدي اعتراضات كابينه در تودهاي نفر چند انتصاب علت

از ولي است پشتيبانياي�ت آمدنو گرد باشدموجب داشته ملي جنبه كه ندائي هرگونه نمايد/ كنار بر كار از را

در نيروياي�ت كه آنجائي از دارند/ را انزجار كمال آن مركزي حكومت طرز بهخصوص روسيهشوروي افكار

از كـردهانـد سعي احزاب كه افتاده تفاق ا اغلب است مستحكمي و ثبات داراي نيروي يك ايران سياست

ميكردند ت�ش روسها دوم جنگ زمان در نمايند/ جلب خود طرف به را آنها و شوند برخوردار آنان حمايت

در عملبودندو اين همدرجنوبمشغول انگليسيها و بنمايند را كردها جلبدوستي اشغاليخود ناحيه در كه

انگليس لهروسو بر احساساتي داراي آمدند مجلس به انگليسيها و روسها نواحي از كه كرد نتيجهوك�ي

تسليم بودند شده پناهنده آنها به كه را آلماني عمال كه شد باعث قشقائيها ميان در انگليسيها نفوذ بودند/

عليه بر اي�ت ساير و بختياري و قشقائي اي�ت طغيان ١٩٤٦ سال در كه ميگفتند روسها حتي و نمايند



٢٨٧ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

به لهستان� سفارت زمان آن �عضو خارجي ناظر نفر يك است/ بوده انگليسيها تحريك به تودهاي وزراي

انگـليسيها بـود Pزم اهـالي با ائت�ف كه جاهائي در روسها با مبارزه در ميكند: عقيده اظهار نحو اين

همآهنگي امريكا سياست با گاه هر ولي بودند ضعيفتر روسها از فني تبليغات جهت از ولي داشتند موفقيت

نشد/ حاصل هرگز توافق اين ولي ميرفت بيشتري موفقيت احتمال بودند نموده

فوق اظهارات از مستخرجه نتايج

قوهاي تنها مصدق كابينه صورتسقوط در كه ميشود تصور ايران در اجتماعي رضايت عدم علت به V١

است/ توده حزب نمايد, جلب را عامه نظر بتواند كه

شديد مخالفت با ايلنشين نواحي وليدر شد تلقيخواهد محضقبول پيشآمد اين صنعتي كز مرا در V٢

شد/ خواهد مواجه

نمايد/ قطع را نفتخيز نواحي و تهران بين زميني ارتباطات است ممكن عمده اي�ت مقاومت V٣

روسيه دولت كه نميدانند آنها ولي است شديد خيلي خوزستان در نفت كارگران چپي دست تماي�ت V٤

از بيش نتواند شايد دارد كه وسائلي با زيرا نمايد حمل روسيه به را نفت كهمحصول بود نخواهد قادر شوروي

نمايد/ حمل نفت روسيه به آبادان از سال در تن ميليون يك

و نفت تجارت گرفتن دست به مورد در امريكا و انگليس طرف از كه مشتركي تبليغاتي برنامه يك V٥

ما براي فارس خليج نواحي كليه در بشود برپا تودهاي حكومت عليه بر كه مقاومتي نهضت هر از پشتيباني

در مغرب براي علني بزرگو مضار تودة يكدولت پيدايش كه است بديهي داشت/ خواهد بر در زيادي منافع

اين هنوز ولي بود خواهد امريكا و انگليس بين وحدت ايجاد آن و هست آن در روشني جنبه يك ولي بردارد

كونوميست ا است/ تعليق حال در فكر

٧٥٧٢ شماره ,١٣٣å.٤.٢٩ شنبه

ميكند دفاع خود از بقائي آقايسرلشكر
كناري بر مبني كه نخستوزير آقاي دستور پاسخ در شهرباني اسبق رئيس بقائي سرلشكر آقاي امروز

آقـاي بـه مشـروحي نـامه بـود شده درج پنجشنبه شماره در و شده صادر شهرباني كل رياست از ايشان

از نامه اين در بقائي سرلشكر آقاي فرستادهاند/ روزنامه اين به نيز را آن رونوشت كه نوشتهاند نخستوزير

ميكنند سعي ملت افراد ميان اخ�ل شكافو ايجاد براي مفسدهجو عناصر چون مينويسد و نموده دفاع خود

جلوگيري و نظر حفظوحدت به ع�قه نظر از بنمايند خود نفع به را استفاده كثر حدا پيشآمدي جريانو هر از

مينويسد: هم تير ٢٣ حادثه درباره ميكنم/ قناعت نامه اين فرستادن به فقط نظر اخت�ف از

تير ٢٣ ميتينگ ع�وه به شدم منصوب شهرباني رياست به مزبور حادثه وقوع از قبل روز سه اينجانب

آمده عمل به پيشبينيهايPزم اقداماتو هم روز آن از قبل حتي شهرباني طرف از و بود سابقه به مسبوق

تعقيبدستورات در يافتهو شهربانيحضور در شخصا حادثه روزوقوع نيز كشور آقايوزير طرفديگر از و بود

نمودند/ صادر مقتضي دستورهاي خود قبلي



ملي دولت سياهه ٢٨٨

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

بقائي آقايسرلشكر نامه متن
مصدق آقايدكتر به

١٣٣å.٤.٢٩ تاريخ به تهران

نخستوزير آقاي جناب

وصـول عـز شهرباني رياست شغل از اينجانب تغيير بر مبني ٣å.٤.٢٧ مورخ ١ååå٧ شماره مرقومه

ذهن شدن روشن براي بدهم انجام را خود وظائف نتوانستهام اينجانب بودند فرموده مرقوم چون بخشيد

توضيح است گرديده تحصيل كاري فدا سالها با كه سربازي حيثيت از دفاع و بيغرض مردم و آنجناب

هستند مستحضر قطعا كه است ماه تير ٢٣ ك اسفنا واقعه به مربوط وظيفه انجام عدم از منظور گر ا ميدهم

بود سابقه به ٢٣مسبوق ميتينگروز شدموچون شهربانيمنصوب رياست به واقعهمزبور از قبل روز سه فقط

از قبل نيز را شهرباني رياست سمت كه كشور وزير آقاي جناب طرف از Pزم دستورهاي خصوص اين در

تكميلدستورهاي به و تشريفآورده شهرباني به خودشان نيز واقعه هنگام و بود, شده داده داشتند اينجانب

اعمال از گر ا و ميباشد Pزم پيشبينيهاي و اقدام بر كي حا امر متصديان پرونده و ميپرداختند مربوطه

عرض به ضرورت حسب بر است گرديده حاصل آنجناب براي رضايتي عدم مزبور واقعه از پس اينجانب

و جـرائـد توقيف در مينمودند اب�غ مقام اين طرف از كه نخستوزيري معاون فاطمي دكتر آقاي جناب

كـه خاصي وضع در شود فرض هم گر ا و بودم آن انجام از معذور اينجانب بود مقررات برخ�ف اشخاص

عكسالعملهائي و اقدامات مردم و مجلسين محترم نمايندگان اعتراضات رد براي گرفتهاند قرار آنجناب

لحاظمعمول از باشد كاريهائي فدا يا بردنو بين از به منجر كه مينمايد ايجاب عامه اذهان تسكين براي

به كه آن به لكنمشروط بود خواهد مقبول و پسنديده است متداول كشورها غالب در كه سياسي جريانات به

عمل به اقدام اداري مقررات رعايت بدون اينجانب سربازي حيثيت با كه آن نه شويد نائل مقدس هدف

مردم زيرا دارند ابراز كنار و گوشه در را خودشان انزجار تعجب حال با جامعه بلكه اينجانب تنها نه كه بفرمائيد

در تأسف فقط و مينمايند صحيح قضاوتهاي Pزم دقت با پيشآمدها قبيل اين به نسبت ايران هوش با

اين بروز هستيد اقدام مليمشغول وجه تشييد براي مختلف ت�شهاي با آنجناب كه لحظاتي اينجاستدر

اخ�ل ايجاد براي عناصرمفسدهجو دارند يقين باشد تحمل قابل فرضا اينجانب براي گر گونهدستوراتا

مينمايند/ را استفاده كثر حدا آن نظاير و واقعه اين از مردم بين شكاف توسعه و

و لطـمه و مـختلف زبـانهاي بـه راديـو و جرايـد وسيله به كه تظاهراتي تمام قبال در Uفع بنابراين

بهتر ارتشيخود ع�قه مصالحو نظر از نمودهاند اعمال شامخ مقام آن قدرت تكاء ا به كه ناروائي تهمتهاي

اذهان و افكار به را امر جريان قضاوت و نموده كشور جرايد در نامه اين درج به كتفا ا فقط نداشته اقدامي اين از

مينمايد/ گذار وا است خدمتگزاري در اينجانب مشوق بهترين كه عزيز همميهنان

بقائي سرلشكر



٢٨٩ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

بقائي دربارهسرلشكر نخستوزير دستور
بقائي سرلشكر آقاي <چون است: شده صادر جنگ وزارت به امروز نخستوزير آقاي طرف از ايندستور

و گوار نا وقايع مشاراليه مراقبت عدم علت به و بود تهران شهر انتظامات حفظ مسئول شهرباني سابق رئيس

ترتيب و تشكيل نظامي دادگاه فورا مشاراليه فرمائيد دستور پيوسته وقوع به تيرماه سوم و بيست اسفآور

نخستوزير شود/ داده ايشان علني كمه محا

مصدق محمد

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

تهران فرماندارينظامي اع"ميه
حكومت مقررات كه ميرساند حومه تهرانو محترم كنين سا استحضار به سابق يك شماره اع�ميه پيرو

از ميدانـد موظف را خود نظامي فرمانداري ميبايد/ خاتمه تيرماه ٣١ دوشنبه صبح ١ ساعت در نظامي

مـقررات مـتانت نهايت با كه انتظامي مأمورين با عزيز هموطنان صميمانه همكاري و مساعي تشريك

موقعيت به محترم اهالي كه توجهي با است يقين نمايد/ سپاسگزاري فرموده مراعات را نظامي فرمانداري

اثبات كشور به نسبت را قلبيخود ع�قه طريق بدين رويهخوددارينفرموده اين ادامه از دارند حساسكشور

حومه و تهران نظامي فرماندار فرمود/ خواهند

مقدم علوي سرلشكر

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

اندونزيميرود به آنجا از شد قاهره وارد شاخت دكتر
ميآيد ايران سپسبه و

از و شد قاهره وارد �پريروز� جمعه روز هيتلري آلمان دارائي شاختوزير دكتر ـ عرب خبرگزاري ـ قاهره

به اينجا از من داشت: اظهار شاخت دكتر گرفت/ قرار پذيرائي و استقبال مورد مصر دولت نمايندگان طرف

شده مندعوت از اندونزي دولت طرف از چون ميروم/ اندونزي كشورهاي به آنجا از و �هندوستان� كلكته

ومربوط دارد شخصي جنبه اندونزي به من مسافرت بروم/ آنكشور اقتصادي امور در مشاورت و مطالعه براي

از كه دعوتي حسب بر اندونزي از مراجعت از پس كرد: اضافه شاخت دكتر نيست/ آلمان كشور و دولت به

بود كرده تقاضا من از هم افغانستان دولت رفت/ طهرانخواهم به است آمده عمل به من از ايران طرفدولت

اينسئوال پاسخ شاختدر دكتر دادهام/ انجام را كار اين كنمو معرفي آندولت به اقتصادي كارشناس نفر چند

از مـن ندارم اقتصادي امور به توجهي Pحا من گفت: است؟ چطور Uفع دنيا اقتصاديات عمومي وضع كه

خانوادهام كردنامور اداره سرپرستيو چيزمصروف هر از بيش اوقاتم Pحا تا آمدهام بيرون زندان از كه موقعي

دارم/ توجه و ع�قه چيز هر از بيش اينموضوع به و است شده



ملي دولت سياهه ٢٩٠

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

داشتند ميتينگوتظاهرات قصد پريروز هم پهلوي و دررشت
شد آنجلوگيري از كه

بود قرار بود گرفته نفتصورت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت شعبه طرف از كه قبلي طبقدعوت

و تـظاهرات ١٣٢٥ سـال در مقتول كارگران يادبود به نيز رشت در بندرپهلوي, اهالي طرف از عصر ديروز

ميتينگ اين در باشند داشته ميل كه كساني هم رشت اهالي از كه معني اين به شود/ داده ترتيب ميتينگ

نمايند/ شركت ميتينگ در متفقا بندرپهلوي تظاهركنندگان با و بيايند بندرپهلوي به كنند شركت

و باشند داشته تحريك و آشوبگري قصد است ممكن كساني بود شده متوجه كه رشت شهرباني ولي

هم برآيند امنيت اخ�ل صدد در جاهل و بياط�ع افراد تحريك با و نموده استفاده فرصت اين از ميخواهند

مقابل ديروز ظهر از شهرباني مأمورين و ميتينگجلوگيرينمود دادن ترتيب از بندرپهلوي در هم رشتو در

به و نمودند جلوگيري بندرپهلوي به اشخاص حركت از ساعت چند براي نموده مراقبت بندرپهلوي دروازه

حركت اجازه ببرند بندرپهلوي به ميتينگ در شركت براي را افراد ميخواستند كه تومبيلهائي ا و كاميونها

ندادند/

ميرفت احتمال قويا كه ميتينگ در شركت براي كافي عده ديگر طبيعتا انتظامي مأمورين اقدام اين با

ميان راه از مسافتي گرفتند تصميم عدهاي هم باز ولي نميشد جمع باشد داشته پيخود در را گواري نا وقايع

چند جهت اين به برسانند/ مقصد به را خود شود ممكن وسيله هر به و كرده طي پياده را بندرپهلوي تا رشت

كه اشخاصي و كرده حركت بندرپهلوي رشتو ميان جاده در كه يافتند ارتشمأموريت كاميونهاي از دستگاه

برگردانند/ شهر به ميرفتند پياده

از عدهاي ظهر ديروز از ضمنا ندادو رخ حادثهاي تظاهرات ازوقوع جلوگيري قبليو اقدامات اين نتيجه در

اوايل از و نگرديد مختل امنيت و نظم بالنتيجه و شدند اعزام شهرباني مأمورين به كمك براي ارتشي افراد

مأمـورين و است آرام شـهر دو هر كنون ا بود/ عادي حال به اوضاع بندرپهلوي در هم و رشت در هم شب

هستند/ مسلط اوضاع بر Uكام انتظامي

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

مرخصيهستند در كه كارمنداني به آگهيخطاب
است: شده صادر ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت طرف از گهي آ اين

مرخصي در Uفع كه ايران نفت ملي شركت كارمندان اينكه به نظر ٣å.٤.٨ ٣٦åمورخه شماره گهي آ پيرو

از Uفع كه ميرساند آقايان اط�ع به بدينوسيله اينك داشتهاند/ اع�م خدمت براي را آمادگيخود ميباشند

كـز مرا در شركت كارگزيني اداره به فورا را خود فعلي اقامت محل كامل آدرس ولي كرده استفاده مرخصي

بـه اقـدام مـرخـصي انـقضاي از قبل لزوم صورت در كه باشند ثانوي اع�م منتظر و دهند اط�ع مربوطه

شود/ احضارشان



٢٩١ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧٣ شماره ,١٣٣å.٤.٣å يكشنبه

نفت سابق شركت از هم بختياري خوانين

بيشمارديدهاند صدمات

شده بختياريداده خوانين به كه نفت شركت سهام
بود ام"كي و اراضي مقابل در

تصرفنمود و تصاحب را سابقآنها شركت كه

در بختياري خوانين سهام به شايعاتمزبور درباره مبسوطي تلگراف بختياري صمصام مرتضيقلي آقاي

نوشته و گفته بختياري خوانين نفت سهام درباره مطالبي اخيرا چون مينويسد و كرده مخابره نفت شركت

كه آنطور را امر جريان هموطنان گاهيعموم آ شدنو روشن براي شد نميدهدPزم حقيقتوفق با كه شده

دهم/ شرح است بوده

به سابق شركت مديران طرف از كه بختياري خوانين به نفت شركت سهام از تعدادي گذاري وا جريان

دامنه تدريجا ميخواست بهرهبرداريبودو كار اوايل كه موقعي نفت سابق شركت كه اينبود شد داده خوانين

داشت تعلق بختياري خوانين به شركتبود احتياج و استفاده مورد كه اراضي چون دهد توسعه را عملياتخود

و كـتشاف ا بـراي نـفت سابق شركت يعني امتياز صاحب كه كي �ام و اراضي مقابل در بحث مورد سهام

عادي و مشروع جنبه صرفا و شد گذار وا آنها به خوانين قلبي تمايل خ�ف بر داشت احتياج نفت استحصال

بود/ ام�ك و اراضي حقيقي قيمت از كمتر خيلي هم گذاري وا سهام ارزش و ميزان و داشت

سالها صمصامالسلطنه مرحوم كه ميشوم يادآور را سفيد نفت اراضي نمونه براي و اط�ع مزيد براي

از قديمي وسائل با ضمنا بودو كرده خريداري ساداتشوشتري از شود صادر دارسي امتيازمشئوم آنكه از قبل

از بعضي جزو و معامله همان ضمن داشت زيادي قيمت كه مزبور اراضي و مينمود استفاده محل آن نفت

كرد/ تصاحب را آن سابق شركت و گفت قرار معامله مورد ديگر ام�ك و اراضي

و نكرده كتفا ا اندازه همين به نفت سابق شركت بختياريبود زيانخوانين به Uكام كه معامله اين بر ع�وه

حقوق و تصاحب نيز بود شده طي آنها رسمي ثبت مراحل كه را بختياري خوانين از ديگري اراضي و ام�ك

نفت سابق شركت كه است اراضي اين از برخينمونهاي خصو برات اراضي كرد/ پايمال را بختياري خوانين

نمود/ تصاحب حق غير من

شركت از غيرمستقيم چه مستقيمو بهطور چه هموطنان ساير از بيش شايد بختياري كليخوانين بهطور

و صدمه نميكرده ابقا ايران ملت چيز هيچ بر خود مطامع ارضاي براي قرن نيم مدت طول در كه نفت سابق

ديدهاند/ خسارت

بايستي است كرده قيام اجنبي شركت اين از يد قطع و خود حق احقاق براي ايران ملت خوشبختانه امروز

كه فوق مراتب لحاظ بدين گيرد/ قرار عمومي افكار اط�ع معرض در حقايق و شود روشن مسائل قبيل اين

ميرسد/ هموطنان عموم اط�ع به است جريان از خ�صهاي



ملي دولت سياهه ٢٩٢

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

رئيسسابقشهرباني نامه اطراف در توضيح
فرستادهاند جرايد نخستوزيرو آقاي جناب به شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي كه نامهاي در

كه نوشتهاند چنين

از كه نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي جناب دستورات كه ميرسانم عرض به حسبضرورت بر ///>

از معذور اينجانب بود, قانون مقررات خ�ف بر اشخاص و جرايد توقيف در مينمودند اب�غ مقام آن طرف

بقائي سرلشكر تيمسار اينكه از گذشته شود داده توضيح بايد عامه سوءتفاهم رفع براي بودم///> آن انجام

ضرورت هيچوجه به ايشان به مراجعه نظامي حكومت اع�م از اساسا نكردهاند كر ذ ادعا اين در را موردي

نام بود بهتر وصف اين با است بوده نظامي فرماندار عهده به امور گونه اين در قانوني اختيارات و نداشته

صريح طور به خود نامه در بود شده ايشان از اينجانب وسيله به آنها توقيف درخواست كه را اشخاص و جرايد

فاطمي حسين دكتر ميكردند/ كر ذ

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

دارد ادامه مكشوفه اسناد رسيدگي
نفر سه از مركب شده كشف نفت سابق شركت انتشارات منحله اداره از كه اسنادي به رسيدگي كميسيون

هم دادسرا داديار آقايوثوقي كلو دادستان شاهباغ حائري آقاي حضور با مجلسو نماينده نفر سه و سناتور

ميباشند/ مزبور اسناد و اوراق به رسيدگي مشغول سدان آقاي منزل در چنان

ادامه خود مطالعات به و شده تشكيل سدان آقاي منزل در مزبور كميسيون جلسه ظهر از پيش نيز امروز

داد/

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

شد اقامتسدانمسترد جواز
خاك روز پنج ظرف در بايد بود شده اع�م تهران در نفت سابق شركت نماينده <سدان> مستر به آنكه با

جواز كه مأموري همان از شده مسترد وي اقامت جواز ميرسد, اط�ع كه قراري به لكن گويد, ترك را ايران

وي اقامت با موقت طور به Uفع كه است داشته اظهار و گردانده باز وي به را آن دوباره بود, گرفته را او اقامت

است/ شده موافقت

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

گرفت قرار حمله مورد برازجان شهر رئيسانجمن
نام yهدايتا حمله مورد برازجان شهرداري انجمن رئيس كمارجي حسين آقاي ديروز ظهر ـ برازجان

و شد تعقيبواقع مورد و دستگير ضارب ميشود, مجروح سختي به كارد با و گرفته قرار كمالي yفتحا فرزند

است/ ك خطرنا و سخت حالش ولي گرفته قرار معالجه تحت كمارجي



٢٩٣ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

ايرانآمدهميگويد: به متحد ملل سازمان طرف از وآبياريكه متخصصزمينشناسي

ديدهام ثروتمنديايران به منابعزيرزميني لحاظ از كشوريرا كمتر من
گرفتهاند تعهد او از متخصصبينالمللي اين عزيمت از قبل
نكند نظر اظهار نفت خصوصا ايران منابع ساير در كه

به كنونشروع ا آمده ايران به زيرزميني آب مخازن كردن پيدا براي متحد ملل سازمان طرف از كه هيأتي

و مـنشي يك و آمـوزگار جـمشيد مـهندس دكتر و بلچر> <دونالد پرفسور از هيأت اين است/ نموده اقدام

است/ شده تشكيل ميباشند ملل سازمان مستخدمين از همه كه ديگر نفر سه و نقشهبردار

سـازمان چـند رياست كه است امريكا علمي شخصيتهاي از و كرنل> > دانشگاه استاد بلچر پرفسور

ميباشد/ عهدهدار را زيرزميني منابع تحقيقات و نقشهبرداري

ديـپلم اخـذ از پس دارد را پـرفسور مـعاونت سمت مسافرت اين در كه آموزگار جمشيد مهندس دكتر

كشي لوله هيدروليكو رشته مهندسيدر مافوق ديپلم ساختمان و راه قسمت كرنلوارد دانشگاه از مهندسي

نمود/ استخدام هيدروليك قسمت در تدريس براي را او كرنل دانشگاه بعد سال و شد

موفق گذشته سال در و پرداخت تحصيل به دانشگاه مهندسي دكتراي دوره در تدريس ضمن در آموزگار

دكـتر گـرديد/ فرودگاه ساختمان و راهسازي كشي, لوله سدسازي, آبياري, رشتههاي در دكترا درجه اخذ به

كسي كنون تا كه سواحلنوشت و دريا قسمتامواج جديديدر تئوري امريكا در قبل چندي آموزگار مهندس

را آموزگار دكتر و بلچر پرفسور قبل ماه در امريكا درياداري همينلحاظوزارت به بود/ تحقيقننموده آن درباره

مطالعه نتيجه دهند/ قرار عمل مورد را مزبور تئوري و نموده مسافرت امريكا دريائي بهسواحل كه نمود مأمور

مـورد امـروز و نمود چاپ را آن امريكا درياداري وزارت كه گرفت قرار توجه مورد حدي به مزبور تئوري در

است داده قرار خود استفاده

سازمان خرج به كه اينهيأت تصميمهاي نقشهو از اط�ع براي شد موفق بعدازظهر ديروز اداره خبرنگار

نمايد/ مصاحبه بلچر دونالد پرفسور با آمده ايران به ملل

است؟ شده دعوت شما از آيا آمديد ايران كه به شد چه ـ س

در بتوانم كه آنجا تا هستند عقب آبادي و عمران لحاظ از كه كشورهائي به ع�قمندم شخصا من ـ ج

مطالعاتخود نتيجه و مسافرتنموده كشور چند به هم كنون تا و نمايم كمك معلوماتخود اط�عاتو حدود

بنگاه كه شد داده مناط�ع به پيش ماه دو مينمايند/ استفاده آن از امروز كه گذاشتهام آنها اولياي اختيار در را

را آن نتيجه و نموده مطالعه زيرزميني آبهاي قسمت در و بيايم ايران به كه نموده مندعوت از ايران آبياري

بگذارم/ مذكور بنگاه اختيار در

آمدهايد؟ تهران به آبياري بنگاه صرفدعوت به فقط آيا ـ س

در متخصصي كه بود كرده تقاضا متحد ملل سازمان از ايران نمايندگي هيأت وسيله به آبياري بنگاه ـ ج



ملي دولت سياهه ٢٩٤

اين در مطالعه از پس و كنم مسافرت ايران به كه نمود مأمور مرا سازمان دارند/ اعزام تهران به آبياري امور

بگذارم/// آبياري بنگاه اختيار در مينمايم تهيه كه پروژههائي و نقشه قسمت

بوده چه آنها براي شما مطالعات نتيجه و نمودهايد مسافرت منظور اين به كشورها كدام به كنون تا ـ س

است؟

هم مطلوبي نتايج و انداخته كار به را اط�عاتخود تجربياتو امريكا متحده كشورهائي تمام در من ـ ج

و كانادا ,�ونزوئ جديد, گينه فيليپين, جزاير اسپانيا, الجزاير, كش, مرا كشورهاي به اين بر ع�وه گرفتهام/ آن از

آنها آب مخازن و زيرزميني منابع براي و نموده مسافرت ندارم خاطر به كنون ا كه ديگر كشور چند و آPسكا

و مـطالعات نـتيجه از دارم دست در كـه مـداركـي مطابق امروز كه كردهام تهيه كاملي پروژههاي و نقشه

گرديد كشف من وسيله به كه خود زيرزميني منابع از و مينمايند م�حظهاي قابل استفاده من نقشههاي

ميشود/ عايدشان سرشاري منافع

ميشود؟ پرداخت محلي چه از شما مأموريت مخارج و حقوق ـ س

مدت مخارج تأمين ليكن داشت دريافتخواهم متحد ملل سازمان از مستقيما را ماهيانه منحقوق ـ ج

است/ آبياري بنگاه عهده به ايران در من توقف

ماند؟ خواهيد ايران در قدر چه ـ س

نمايد/ تجاوز ماه سه از ايران در من اقامت مدت نميكنم تصور ـ ج

بود؟ خواهد چه شما عمليات حدود ـ س

نقشه كه بود خواهد آنجا تا عمليات حدود و است ايران آب زيرزميني مخازن در مطالعه من منظور ـ ج

بگذارم/// آبياري بنگاه اختيار در و نموده تهيه است مناسب چاه حفر براي كه نقاطي از كاملي

چيست؟ ايران زيرزميني مخازن ساير به راجع شما نظر ـ س

حفر زيرزمينيو آبهاي به فقطمربوط شد برداشته كه عكسهائي روي از من مطالعات تحقيقاتو ـ ج

چند اين در استو آبياري بنگاه در Uفع و شده برداشته Uقب عكسهائي همين اما بود عميقخواهد چاههاي

اغراق بدون كه است پنهان شما كشور اراضي زير در زيادي مختلف منابع ميدهد نشان ديدهام من روزه

كه اميدوارم من باشد/ داشته سرشاري منابع چنين كه ديدهام را كشوري كمتر كنون تا من بگويم بايستي

و ثـروتمند كشور و نموده استفاده كافي حد به پنهان گنجهاي اين از روزي شود موفق ايران ملت و دولت

گردد/ بينيازي

كنيد؟ مطالعه ايران نفت معادن اطراف در نداريد نظر در آيا ـ س

طرف از ايران به عزيمت حتيموقع آبيارينمودهام امور در مطالعه منظور به فقط را مسافرت اين من ـ ج

نظر اظهار نفت ايرانخصوصا منابع ساير در كه گرفتند تعهد يعني شد داده تذكر من به ملل سازمان مقامات

نمايد, آندعوت منابع تعيين و نفت امور در مطالعه براي من خود از شخصا ايران دولت بعدا گر ا ولي نكنم,

پذيرفت/// خواهم البته



٢٩٥ ششم بيستو سال سي, تير اط"عات,

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

ميروند امريكا به وزارتكشاورزي كارشناسان از نفر پنج
كشاورزي وزارت از روستائي امور بهبود براي امريكا و ايران مشترك كميسيون وسيله به كه دعوتي طبق

در كه دارد اعزام آنكشور به يكسال مدت براي امريكا خرجدولت به را كارشناسانخود از تن پنج تا بود شده

مدني, محمد امامي, منصور مهندس آقايان كشاورزي وزارت اينك آورند, عمل به مطالعاتي كشاورزي امور

امريكا به قريبا كه معرفي را ديبا اسمعيل مهندس ظهيرو مهندسمحمود سابق�, �سميزاده پيروزبخت جواد

خواهد پرداخت تهران در ريال به كشاورزي طرفوزارت از نفر پنج اين مزاياي حقوقو كرد/ خواهند عزيمت

پرداخت/ خواهد امريكا دولت را امريكا در آنان اقامت مخارج ولي شد

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

بيكاران گماردن كار به براي
به زمين متر هزار ٤٢ گذاري وا به راجع موقت مديره هيأت به دولت هيأت تصويبنامه وصول از پس

است/ گرفته انجام بيكاران گماردن كار به براي آبادان فرماندار طرف از اقدامات اين شهرداري,

خيابانها/ اسفالت شروع V١

عرض در آن مناقصه گهي آ كه شهرداري و دولت مأمورين براي خانه بيست ساختمان نقشه تهيه V٢

شد/ خواهد صادر روز سه دو همين

به كنون تا و ميشود وصول قصبه و خسروآباد گمرك دفاتر در كه ورودي كاPهاي عوارض شد قرار V٣

شود/ گذاشته بخش شوراي اختيار تحت خسروآباد جاده ساختمان براي ميشد فرستاده تهران

هيأت با نمايدو تكميل را ايتام پرورشگاه ساختمان زودتر هرچه شده كيد تأ خورشيد و شير جمعيت به V٤

كار كه شد كره مذا است آبادان شركتدر خانههاي ساختمان كار مقاطعه كه كازرون ساختماني شركت مديره

بپذيرد/ كارگر بيشتري تعداد و دهد توسعه را خود

شود/ ساخته قصبه در درمانگاهي بهداشت, نهم صدي محل از V٥

آبادان شهرداري اختيار در را خالصه اراضي از ديگر قطعه چند كه شد كره مذا آبادان دارائي اداره با V٦

موافقتنمود تقاضا اين با دارائي اداره شروعشود/ ساختمانهايديگري است كهموجود اعتباري با تا بگذارد

شد/ خواهد شروع ساختمان نيز زمينها آن در دولت موافقت از پس زودي به و

شد/ خواهند گماشته كار به بيكاران از نفر ٧åå تعداد ترتيب بدين

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

كرد خواهد كار به نورشروع كارخانه
تشكيل اصفهان نور كارخانه صاحبان و كار معاونوزارت نفيسي مهندس حضور با ديروز كه كميسيوني در

نمايد/ كار به شروع هفته همين ظرف در مزبور كارخانه شد قرار آمد عمل به كه كراتي مذا نتيجه در گرديد



ملي دولت سياهه ٢٩٦

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

شود اع"ميهايصادر شوروي از ايران مطالبات درباره ممكناست
وزارت نـمايندگان حضور با دارائي وزارت در نيز امروز شوروي از ايران مطالبات به رسيدگي كميسيون

اط�عچون قرار به بودند/ رسيدگي مشغول اطرافموضوعمزبور در و شد تشكيل نمايندگانشوروي دارائيو

گردد/ صادر مزبور كميسيون طرف از اع�ميهاي است قرار است, پايان شرف در مزبور كميسيون كارهاي

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

كميسيوندادگستري در زندانيان مجازات تعليق
در دادگستري وزارت معاون سميعي دكتر آقاي حضور با ديروز بعدازظهر ٦ ساعت دادگستري كميسيون

و تصميم اخذ شد/ واقع شور و مطالعه مورد و مطرح زندانيان مجازات تعليق Pيحه و گرديد تشكيل مجلس

گرديد/ بعدموكول جلسه به نهائي راي دادن

٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه

است لولهكشيشده تهران در كيلومتر ٦٢ كنون تا

لولههاينصبشده آزمايشكامل تا
شد خواهد حاصل عملياتحفاريوقفه در

تـهران شـهر لولههـاي نصب و حفاري عمليات ادامه از مناقصه برنده شركت كه بود شده شايع اخيرا

مـعاون بياتي مهندس آقاي با اداره خبرنگار امروز ميورزد/ تعلل عمليات و كار ادامه در و نموده خودداري

شامل كشي اصو{لوله داد: را توضيحاتزير كشي جريانلوله درباره مشاراليه تماسگرفتو تهران كشي لوله

است عمل دست در قسمت سه اين از يكي كه مادامي است/ آزمايش و نصب حفاري, اصلي, قسمت سه

سه اين از يك كدام به مصروف را سعيخود بايد كار مقاطعه اينكه تعيين منتهي است, نشده تعطيل عمليات

را Pزمـه دستورات و است آمده عمل به حاصل پيمان مقررات طبق مشاور مهندسين نظر با بنمايد جزء

نظر از ولي داشته ادامه شهر شمال نواحي كاندر كما نصب حفاري عمليات فعاليت كاهش به راجع اما دادهاند/

با متناسب آزمايشهاي و دارد نامرئي سوراخهاي شده وارد انگلستان و فرانسه از كه چدني لولههاي اينكه

به شهر محترم اهالي بيشتر مزاحمتهاي از اجتناب براي و آورد عمل به نميتوان نصب و حفاري سرعت

به مجاريمربوط حفاري ادامه از نشود تمام شده نصب لولههاي آزمايش كه زماني تا پيمان مقررات موجب

شده نصب لولههاي آزمايش مشغول مراقبت كمال با كار مقاطعه كنون ا و ميشود خودداري چدني لولههاي

لولههاي كيلومتر چند از و شده نصب لوله كيلومتر چند كنون تا اينكه درباره كشي لوله اداره معاون ميباشد/

پوPدي لوله نيم و كيلومتر چهار و چدني لوله كيلومتر ٤٨ كنون تا داشت اظهار است شده آزمايش چدني

نصب حفاريو به آن از بعد و ميپذيرد/ خاتمه شده نصب آزمايشلولههاي ديگر پنجروز تا و شده آزمايش

شد/ خواهد چدني لولههاي



٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

پاسخميدهد امريكائي پرسشهاييكمجله به مصدق دكتر

است نداشته انگلستان به نسبت خصمانه رويه گاه هيچ ايران
آبميخورد؟ كجا از امريكا به ايران پارهايمطبوعات حم"ت

پـرسشنامه طي اخيرا جهاني> گزارشات و امريكا <اخبار معروف مجله ـ آسوشيتدپرس ـ واشنگتن

ايران عمومي اوضاع دربارة مصاحبهاي است فرستاده ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي براي كه كتبي

بـراي ديشب كـه گفتهانـد پاسخ كتبا نيز مصدق دكتر آقاي كه است آورده عمل به نفت مسئله مخصوصا

نشان خاطر ابتدا در مصدق دكتر آقاي يافت/ انتشار زير قرار به مزبور مصاحبه متن واشنگتن در بار نخستين

به وادار را انگلستان است شايسته دوستي مناسبات حفظ جهانيو صلح بقاي براي امريكا استدولت كرده

آن از و بوده ايران مردم قاطبه مطلوب و ملي آمال قانون اين اجراي چون بكند نفت شدن ملي قانون قبول

دچار آبادان عظيم پاPيشگاه اينكه براي است داده تذكر ضمنا ايران نخستوزير ميكنند/ پشتيباني جدا

نكند/ مضايقه ايران به كارشناس و فني كمكهاي دادن از بايد امريكا دولت نشود وقفه

نـفت شـركتهاي نشـوند ايـران نفت ملي شركت در وظيفه انجام به حاضر انگليس كارشناسان گر ا

آزاد دنياي به و نشده تعطيل پاPيشگاه تا كنند رفع را مشكل اين كارشناس تهيه با ميتوانند امريكائي

ما اختيار در كارشناساني و داده ما به فني كمكهاي ميتوانند امريكائي نفت شركتهاي نيايد/ وارد لطمه

زمـينه ايـن در مـيتوانـد امـريكا دولت و كنند همكاري ما با ايران نفت نقل و حمل براي نيز و بگذارند

كند/ تشويق را امريكائي شركتهاي

رويـه وقت هـيچ ايـران دولت مـيسازد نشـان خاطر كرده, بريتانيا به اشاره سپس مصدق دكتر آقاي

انگليس و ايران دولتين دوستي مناسبات كه است مايل عكس بر و نداشته بريتانيا به نسبت خصمانهاي

بريتانيا/ دولت خود نه است غيردولتي شركت يك با ايران اخت�ف Pاصو شود/ تثبيت و تحكيم

تحكيم براي كه اقدامي گونه هر و نكنيم رعايت را مزبور شركت عادPنه حق كه نيستيم مايل ضمنا ما

شد/ خواهد استقبال ما طرف از آيد عمل به بريتانيا و ايران فيمابين دوستانه روابط

عمده قسمت متأسفانه ميگويد و كرده اشاره امريكا به نسبت ايران مطبوعات حم�ت به مصدق دكتر

نفت سابق شركت كه گفت صريحا بايد و ميگيرد خارجيصورت عناصر تحريك و تشويق به حم�ت اين

ميكند/ بازي را بزرگي نقش زمينه اين در



ملي دولت سياهه ٢٩٨

٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

تير ٢٣ حادثه مجروحين و مقتولين صبحخانواده امروز
نمودند اجتماع بهارستان مقابل در

در خويشاوندانشان و اقوام كه كارگراني و جوانان و دوشيزگان و بانوان از عدهاي امروز بامداد ٩ ساعت

درباره تظاهراتي و آمده گرد مجلس جلو در بودند شده زنداني يا و مصدوم يا مقتولو تيرماه ٢٣ خونين واقعه

كه حالي در و آوردند عمل به تيرماه ٢٣ واقعه مسببين و محركين مجازات و مجروحين و محبوسين آزادي

نمودند/ اجتماع مجلس درب جلو در داشتند دست در شعارهائي

كاميون دو و آمد عمل به غيرمترقبه وقايع بروز براي احتمالي اقدامات انتظامي مأمورين طرف از فورا

و آمد شهر به سرباز عدهاي و تانك بيست و يافت استقرار سپهساPر مسجد در جلوي در نظامي افراد حامل

به همينمنوال به بهارستان در جلوي از رژه از پس تانكها و حركتبود در شهر شمالي خيابانهاي كثر ا در

شدند/ متفرق مجلس درب جلوي از متظاهرين ١٢ ساعت مقارن گشتند/// باز خود مقر

٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

تير ٢٣ واقعه مجروحين از ديگر يكي
فوتكرد

در بود كرده اصابت شكمش به گلولهاي تير ٢٣ روز خورد و زد در كه مجروحيني از ديگر يكي صبح امروز

اينكه با داشت سال پنج و سي حدود در و بود صادق پدرش نام و محمد وي نام درگذشت/ سينا بيمارستان

نشد/ حاصل بهبودي وضعش در آمد عمل به وي مورد در Pزم جراحي اعمال

٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

آبادان نظامي فرماندار از تقدير
كتبا بود داده خرج به ماه تير ٢٣ روز در آبادان انتظامات حفظ در كمال سرتيپ آقاي كه مراقبتي به نظر

است/ گرفته قرار نخستوزير آقاي تقدير مورد

٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

شد بيمارستانتعطيل بخشاز سه
ميباشد زايمان زنانهو امراض معالجه كهمخصوص نفت شركت مركزي بيمارستان ٤ و ٣ و ٢ بخشهاي

نميشود/ قبول بخش سه اين براي بيماري ديگر و شد تعطيل

٧٥٧٥ شماره ,١٣٣å.٥.١ سهشنبه

ترككردند را آبادان انگليسي ٦å
از را انگليسي مهندسين و متخصصين از ديگر نفر شصت سوئدي مسافربري هواپيماي يك صبح ديروز

برد/ خارج به آبادان



٢٩٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٧٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢ چهارشنبه

داد مصدقدست آقايدكتر به شديدي عارضه ناگهان امروز صبح
معالجه و استراحت براي وآقاينخستوزير شد ممنوع ايشان با م"قات

گرديد منتقل اندرون حياط به
بدين داد دست نخستوزير مصدق دكتر آقاي به شديدي كسالت عارضه غفلتا امروز صبح هفت ساعت

خصوصي جلسه در نخستوزير آقاي بود قرار آنكه با نتيجه در و گرديد عصبي حمله گرفتار گهان نا كه معني

همين به شد/ مانع عارضه اين جويد شركت جاري امور اطراف در توضيحات پارهاي اداي براي سنا مجلس

اثر در كه آقاينخستوزير طرف از و رسانند هم به جلسهحضور در كه شد داده آقايانوزيراناط�ع به جهت

معالج طبيب و نخستوزير فرزند مصدق غ�محسين دكتر آقاي بخواهند/ معذرت بروند نتوانستهاند كسالت

كاسته عصبي عارضه شدت از كمي مختلف آمپولهاي تزريق از پس و پرداخت معالجه به بيدرنگ ايشان

ممنوع نيز ايشان با م�قات و گردد منتقل اندرون حياط به نخستوزير آقاي شد داده دستور همه اين با شد/

شد/

٧٥٧٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢ چهارشنبه

امريكا از وام د|ر ميليون ٢٥ |يحه به مربوط واحده ماده
تصويبرسيد به بودجه كميسيون در

مـعاون و كشاورزي وزير و دارائي وزير آقايان حضور با بودجه كميسيون امروز ظهر از قبل ساعت يك

و گرديد تشكيل ملي شوراي مجلس در مدني ملك آقاي رياست به برنامه سازمان عامل مدير و راه وزارت

راهسازي و كشاورزي برايامور امريكا واردات صادراتو بانك از قرضه دPر ميليون ٢٥ به راجع دولت Pيحه

شرط اين به اص�حي جزئي با واحده ماده سرانجام زيادي كرات مذا از پس گرديد/ مطرح عمراني امور ساير و

گرديد/ تصويب برسد خارجه و بودجه كميسيونهاي تصويب به بعدا قرارداد ماده ٥ كه

٧٥٧٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢ چهارشنبه

بود خواهد محرمانه كار, و نفت تقاضاهايخريد
زيادي فعاليتهاي خارج ممالك در انگليسي مقامات طرف از رسيده مديره هيأت به كه اط�عاتي طبق

شود/ جلوگيري نفتي مواد خريد يا كار تقاضاهاي فرستادن از تا ميشود

فشار دادهاند ايران ملي نفت شركت در كار تقاضاي كه متخصصين و مهندسين به آلمان در كه چنان

ميرسد بعد به اين از كه تقاضاهائي اصل اين روي كنند مسترد را خود تقاضاهاي كه است آمده زياديوارد

كـه ساختهاند نشان خاطر خود تقاضاهاي در نامبردگان خود و شد نخواهد گذارده خبرنگاران دسترس در

اشخاصي اسامي نه پس اين از ميگيرند/// قرار فشار تحت چون نشود فاش نهائي نتيجه اخذ تا آنها اسامي

نميگذارد/ خبرنگاران دسترس در ميدهند خريد پيشنهاد كه كمپانيهائي نه ميكنند كار تقاضاي كه
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٧٥٧٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢ چهارشنبه

توضيحميدهد تهرانشركت لولهكشي متوقفشدن درباره
اط"عات روزنامه محترم ادارة

نوشته تهران كشي شدنلوله متوقف به راجع خبري ماه تير ٣١ مورخدوشنبه روزنامه آن ٧٥١٤ شمارة در

شدن روشن براي را زير مراتب فرمايند دستور است متمني نبود روشن آن حقيقي علت چون كه بود شده

نمايند: درج روزنامه آن در موضوع

به غيره� و سهراه �شير, متعلقات نبودن لوازممعيوبوموجود و شكسته لولههاي آزمايشوجود تأخير علت

به شركت طرف از كرارا و ميگذرد تهران كشي لوله شروع از ماه ٥ از بيش آنكه باوجود ميباشد/ كافي ميزان

آنها رفع دربارة تصميمي كنون تا شد داده تذكر اشكاPتفوق نواقصو مشاور مهندسين كشيو سازمانلوله

آزمـايش بلكه شد نخواهد شروع مجددا لوله نصب عمليات تنها نه تصميم تخاذ ا تا و است نشده تخاذ ا

نخواهد تمام ا به و نبوده مقدور نيز ميباشد شكسته لولههاي داراينواقصو غالبا كه شده نصب قسمتهاي

تسا شركت رسيد/

٧٥٧٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢ چهارشنبه

زدند چاقو با را نفر يك دادسرايرشت در صبحامروز
توقيفاند برادرانشدر فراريستولي ضارب

حاج پيش شب در بود: چنين حادثه جريان رشت/// در اداره خبرنگار امروز بعدازظهر دو ساعت ـ رشت

تصرف در كه را خود دكان تخليه حكم كه برآمد صدد در تهران باربري بنگاه مدير قصاب جوانمرد محمد

سختي به را ملك صاحب و نشده تخليه به حاضر مستأجرين ولي درآورد اجرا مرحله به بود ُمطلب و محمد

ده ساعت ميكنند/ توقيف ساختهو دستگير را آندو انتظامي وليمأمورين ميشوند متواري ساختهو مجروح

با گهان نا بود رسانيده هم به حضور رشت دادسراي در امر تعقيب براي جوانمرد محمد حاج كه امروز صبح

مواجه بود كرده مراجعه دادسرا به برادرانش كردن آزاد براي كه ضارب نفر دو برادر كيجا] [اسمعيل كجا> >

راست گر ا كردي فرار و زدي مرا ميگويد و گرفته را كيجا> > چپ دست مچ جوانمرد محمد حاج و ميگردد

اينواقعه از كيجا> > ميكشاند/ بازپرس تاق ا طرف به گرفتهو را كيجا> > محمد حاج بزنو مرا اينجا ميگوئي

هشت و ميكند باز را آن تيغه دندان با و آورده بيرون خود جيب از چاقوئي راست دست با بود شده عصباني

ميسازد/// وارد محمد حاج اندام به متوالي ضربه

حاج ضارب كيجا> > ميگيرد/// قرار معالجه تحت و منتقل امريكائي بيمارستان به ب�درنگ را مضروب

دهند فرار دادسرا از را برادرانش كه ميكشيدند انتظار تومبيل ا در دادسرا مقابل در همراهانش Uقب كه محمد

هـنوز كيجا> > ولي است شده دستگير مزبور تومبيل ا راننده آنكه با و ميكند فرار مزبور تومبيل ا وسيله به

حاج ميباشد/ رشت سابقهدار و شرور افراد از و وظيفه سرباز كيجا> > كه شده اضافه مزبور خبر در فراريست/

است/ بستري امريكائي بيمارستان ١ شمارة اطاق در نيز محمد



٣٠١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

برنامه سازمان به متحد ملل سازمان فني كمكهاي
آمدهاند ايران به متخصصمختلف نفر كنون١٦ تا

نرسيدهاند ايران به هنوز كه شدهاند استخدام نفر ١٦ و
آمد خواهند ايران به آينده در متخصصنيز نفر و٦١

با كه را عملياتخود چگونگي ايران در متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره نماينده كارلبوش آقاي

ميدهد: گزارش شرح اين به است داده انجام برنامه سازمان همكاري

كمكهاي برنامه توضيح و شناساندن براي كشور مطبوعات با كنون تا آمدهام ايران به كه قبل ماه ٩ از

خود به عمل جامه كمكها اين تا بودم معتقد پيوسته زيرا نگرفتهام مرتبي تماس متحد ملل سازمان فني

خوشبختانه كه اينك نشود/ داده قرار عامه افكار معرض در نيايد دست به تحصيل از كامل اطمينان و نپوشد

پيشرفت در متحد ملل سازمان كمك كه گفت روشن و صريح طور به ميتوان و شده حاصل مطلوبه نتيجه

حاصل اط�ع برنامه اين از مردم است رسيده آن كردموقع بازيخواهد مهمي بسيار نقش شايد ايران اقتصاد

برساند/// عامه استحضار به را حاصله نتايج كه است وخوشوقت نمايند

ميشود: گذارده اجرا موقع به زير طريق به كمكها اين

اول] [طريق
كار/ يا و مشاوره براي خارجي متخصص اعزام V١

تكـميل و جـديد معلومات گرفتن فرا با تا دولت شاغل كاركنان به خارجه در تحصيلي خرج كمك V٢

بشوند/ مينمايند كار ايران در Uفع كه خارجي متخصصين جانشين بتوانند مطالعات

حقوق كليه ميآيند ايران به كه متحد ملل سازمان متخصصين براي كار لوازم و وسائل ساختن فراهم V٣

زيرزميني: مخازن متخصص بلچر> <دونالد پرفسور آقاي با مصاحبه از /١
ميشود؟ پرداخت محلي چه از شما مأموريت مخارج و حقوق ـ <س

به ايران در من توقف مدت مخارج تأمين ليكن داشت خواهم دريافت متحد ملل سازمان از مستقيما را ماهيانه حقوق من ـ ج
/٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه است/> آبياري بنگاه عهده

تسـهي�ت فقط ايران شاهنشاهي دولت بود/7١8 خواهد متحد ملل سازمان عهده به متخصصين مخارج و

اين به كرد/ خواهد تأمين نيز را آنان سكونت محل و نموده فراهم را كارشناسان وظائف انجام براي را Pزمه

خواهد را متخصصين هيأتهاي مخارج كليه درصد ده از كمتر ايران شاهنشاهي دولت حقيقت در ترتيب

كه شود معلوم تا است اين براي منحصرا ايران شاهنشاهي دولت طرف از مخارج اين پرداخت و پرداخت

را متحد ملل سازمان طرف از تحميلي جنبه و شده اجرا ايران همكاريدولت مساعدتو با پروژههايمزبور

ندارد/

كـنون تـا دولت مـختلفه دسـتگاههاي احـتياج مـورد مختلف رشتههاي براي كارشناس اعزام امور در

است: آمده دست به زير موفقيتهاي
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ميباشند: كار مشغول و آمده ايران به كه كارشناساني ـ الف

نفر/ ٩ كشور هواپيمائي مشاوره براي كارشناس نفر/ ٢ ماPريا با مبارزه امر در مشاوره براي كارشناس

امور مشاوره براي كارشناس نفر/ ١ نساجي مشاوره براي كارشناس نفر/ ١ تعاوني شركتهاي براي كارشناس

است/ نموده اقدام به شروع كنون ا آمده ايران به زيرزميني آب مخازن كردن پيدا براي متحد ملل سازمان طرف از كه <هيأتي /١
مستخدمين از همه كه ديگر نفر سه و نقشهبردار و منشي يك و آموزگار جمشيد مهندس دكتر و بلچر> <دونالد پرفسور از هيأت اين

/٧٥٧٤ شماره ,١٣٣å.٤.٣١ دوشنبه است/> شده تشكيل ميباشند ملل سازمان

نفر7١8/ ١ زيرزميني آبهاي منابع مشاوره براي كارشناس نفر/ ٢ جنگل

نرسيدهاند: ايران به هنوز ولي شدهاند استخدام كه كارشناساني ـ ب

اداره براي كارشناس نفر/ دو شد خواهند وارد ايران به مرداد اوائل كه زيرزميني آبهاي منابع كارشناس

خواهد وارد ايران به مرداد اوائل كه راديو كارشناس نفر/ ١ شد خواهد وارد ايران به مرداد اوائل كه پست امور

در كه كشاورزي آموزش كارشناسدر نفر/ ١ شد خواهد وارد مرداد اواخر در كه فني كارشناسآموزش نفر/ ١ شد

كارشناس نفر/ ١ شد خواهد وارد شهريور اواخر در كه بندر امور كارشناس نفر/ ١ شد خواهد وارد مرداد اواخر

شهريور اواخر در كه پزشكي تدريس براي كارشناس نفر/ ١ شد خواهد وارد شهريور اواخر در كه جنگل امروز

سال يك مدت ميآيند پزشكي تدريس براي كه نفري ٨ استثناي به كارشناسان كليه نفر/ ٨ شد خواهند وارد

بود/ خواهند ايران در

خواهد اعزام ايران شاهنشاهي دولت با منعقده نامههاي موافقت متحد ملل سازمان كه كارشناساني ـ ج

نـفر/ ٢ فني لوازم ساخت در كارشناس نفر/ ١ كتابداري در كارشناس نفر/ ٤ فني امور در كارشناس داشت:

تعاوني امور كارشناسدر نفر/ ١ كار بازرسي كارشناسدر نفر/ ٦ آبياري كارشناس نفر/ ١١ كشاورزي كارشناس

١ حسابداري كارشناس نفر/ ١ راديوئي و تلفن و تلگرافي ارتباطات كارشناس نفر/ ١ آمار در كارشناس نفر/ ١

نفر/ ١ صنعتي بهداشت در كارشناس نفر/ ١ عمومي بهداشت در كارشناس نفر/ ١ انبارداري كارشناس نفر/

است: نرسيده امضا به موافقتنامه كنون تا ولي نموده قبول را آنان اعزام ملل سازمان كه كارشناساني ـ د

حشرات با مبارزه براي كارشناس نفر/ ٤ سل كارشناس نفر/ ٤ نساجي كارشناس نفر/ ٣ راهآهن كارشناس

بهداشت براي كارشناس نفر/ ٢ آميزشي امراض با مبارزه كارشناس نفر/ ١ تراخم با مبارزه كارشناس نفر/ ٢

نفر/ ١ كشاورزي اعتبارات براي كارشناس نفر/ ١ كودكان

١٥å با مختلفه رشتههاي در جديد تجربيات كسب و مطالعه براي ـ تكميلي تحصيلي بورسهاي V٢

معرفي آن وابسته سازمانهاي و ملل سازمان به نفر ٩٥ كنون تا و شده موافقت تكميلي تحصيلي بورس

شد/ خواهد اقدام آنها اعزام به نسبت شود اب�غ سازمان موافقت كه تدريج به و شدهاند

قرار فيمابين منعقده موافقتنامههاي طبق آن به وابسته سازمانهاي و ملل سازمان ـ كار لوازم V٣

لوازم و علمي لوازم مقداري كنون تا دارند/ ارسال و نموده تهيه اعزامي كارشناسان براي كار استلوازم شده

در نيز مقداري و رسيده ايران به هوائي كارشناسان كار لوازم و ماPريا با مبارزه كارشناسان براي نقل و حمل



٣٠٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

تـرتيب بـه يـونسكو و متحد ملل كشاورزي خواربار سازمان با منعقد موافقتنامههاي طبق ميباشد/ راه

خواهد فرستاده فرهنگي متخصصينامور كشاورزيو متخصصين براي كار لوازم دPر ٢٦ååå و ٥ååååدPر

هـنوز ولي بـفرستد كـار لوازم دPر ٣ååååå كـه است نـموده مـوافـقت نيز جهاني بهداشت سازمان شد/

نمايندگان مشاوره نظر با مزبور كمكهاي كه ميرساند استحضار به پايان در است/ نرسيده موافقتنامه

است/ شده تنظيم دارند, شركت برنامه سازمان در منعقده فني كمكهاي كميته در كه وزارتخانهها منتخبه

برنامه سازمان و دولتي دستگاههاي احتياجات بين همآهنگي ايجاد و همكاري و تلفيق براي كميته اين

مرهون را خود مزبور برنامه اجراي در كميته اعضاي ساير آقايانفوقو معاضدت همكاريو تشكيلميشود/

ميدانند/ برنامه سازمان و امور اولياء مساعي تشريك و همكاري روح

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

كارخانه ايجاد براي متحد ملل سازمان نمايندگان
آمدند تهران به پاستوريزاسيون

كسب بـراي بـود قرار كه ايران در پاستوريزاسيون كارخانههاي ايجاد براي بيروت كنفرانس تعقيب در

رئيس ارنستال آقاي ديروز بيايند/ ايران به �يونيسف� متحد ملل سازمان نمايندگان بيشتري اط�عات

بـا داوديان آقاي تفاق ا به كارشناسان برون و منزيس آقايان و خاورميانه در متحد ملل سازمان يونيسف

عدل آقاي حضور با كنفرانسي ب�فاصله كشاورزي آقايوزير با م�قات از پس شدند/// تهرانوارد به هواپيما

پاستوريزاسيون كارخانههاي ايجاد براي ميتواند متحد ملل سازمان كه كمكي باب در مذكور كارشناسان از

گرديد/ تشكيل بنمايد ايران به شير

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

قبل روز سه بايد ميتينگدهندگان
نمايند آگاه كتبا خود مقصد و منظور از را شهرباني

دارنـد قصد باطنا فريبنده عناوين با دستجات از بعضي كه گرديد مسلم ماه تير ٢٣ شوم حادثه اثر در

سوء مقاصد لوح ساده اشخاص نمودن منحرف و اغفال با و نموده مختل را عمومي آرامش و نظم مسلحانه

و مردم خون به اخير تأثرآور حادثه در كه تيز آهنهاي و چاقو چوب, مقداري بگذارند/ اجراء موقع به را خود

خواهند قرار قانوني پيگرد تحت و شده شناخته واقعه مسببين و محركين و جمعآوري كردهاند آلوده پليس

استقرار پايتختو محترم اهالي مال جانو حفظ نام به نظمو اخت�ل گونه هر از برايجلوگيري اينك گرفت/

اع�ميه اين موجب به كشور كل شهرباني نشود تجديد نيز تير ٢٣ واقعه نظاير اينكه براي و عمومي امنيت

عمومي ميدانهاي و شارع در بخواهند كه اجتماعي و دسته هر كارگردانان و مسئولين كه مينمايد اخطار

ضمنا و گاه آ كتبا خود مقصد و منظور از را شهرباني اقدام از قبل روز سه حداقل به بايستي نمايند تجمع

محل كل شهرباني تا شوند معرفي ميباشد آنها عهده به جمعيت كردن اداره مسئوليت كه امر متصديان
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و جلوگيري انتظامي قواي قانون و مقررات مطابق اينصورت غير در و نمايد تعيين را آنها سير خط و تجمع

بود/ خواهند جمعيت آن متصديان و كارگردانان پيشآمدي هر وخيم عواقب مسئول

مـرج و هـرج از جـلوگيري منظور به مينمايد درخواست پايتخت محترم اهالي عموم از كل شهرباني

فرمايند/ تقويت محوله وظائف انجام در را خود خدمتگزاران

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

رفتهاند آبادان به توده منحله اعضايحزب از نفر چند
از كه را توده منحله حزب اعضاي از نفر چند آبادان نظامي فرمانداري مأمورين اخير روز سه ظرف در

قانعكنندهاي علت نتوانستند شد آنان از كه بازجوئي ضمن در نمودند/ دستگير بودند شده آبادان وارد تهران

داده بازگشت مركز به مأمورين توسط نامبرده اشخاص بدهند/ آبادان به سال از اينموقع در خود برايورود

شدند/

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

نداريم دارو و طبيب
نقايصامور رفع تكميلو در استاندوم بهداري يا بهداري وزارت توجه عدم اثر در كه است چندي ـ آمل

فاقد شده ساخته فقيد اعليحضرت زمان در مدرن و زيبا طرز به آن ساختمان كه آمل بيمارستان بهداشتي

مراجعه درمانگاه به مستمند بيمار نفر ٣åå بر بالغ روزانه ميباشد/ بهداشتي وسايل و درمانگاه طبيب و دارو

بيماران ناچار ندارد/ ديگري داروي سولفاتدوسو و بيمصرف قرص نوع چند جز بيمارستان ولي مينمايند

ميروند/ بين از تدريج به مرگ انتظار در ندارند داروخانهها از دارو خريد توانائي كه

تنظيف و نقيصهها اينگونه رفع در نقاط ساير مانند ماليخود مساعدت كمكو با بايستي كه شهرداري

وزارت به آمل بهداري رئيس ندارد/ توجهي كمترين متأسفانه كند تقويت را بهداري بهداشت امور و شهر

نـاچار نشود دارو و طبيب اعزام در شهرستان اين بهداري به فوري توجه گر ا كه نموده پيشنهاد بهداري

نمود/ خواهد گيري كناره

٧٥٧٧ شماره ,١٣٣å.٥.٣ پنجشنبه

كرد پيدا مسموميت حال و خورد دادستانرشتديشبدوايخوابآور
است بوده اوخطرناك مزاجي وضع امروز

سـابقه و ميكرد شديدي خستگي احساس چون رشت دادستان مجتهدي آقاي گذشته شب ـ رشت

و استخورد يكدارويخوابآور كه حبلومينال راحتبخوابد طور به آنكه براي همداشت اعصاب كسالت

كرد/ پيدا مسموميت حالت و خورد هم به حالش بعد ساعت چند دارو اين استعمال اثر بر

ميزان از زيادتر شده استعمال كه مقداري آنكه يا و بود كهنه و فاسد دارو آنكه يا ميكنند اظهار پزشكان

است/ شده مسموميت باعث جهت اين به و بوده



٣٠٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

خوزستان در حكومتنظامي تمديد
شد/ ملي شوراي مجلس تقديم پنجشنبه روز Pيحه اين

ملي شوراي مجلس محترم رياست

حكومت ماه برايدو امنيت فوري اعاده لزوم غيرعاديو بهوجودوضع نظر ١٣٣å ماه فروردين ٥ تاريخ در

اول از و اعـ�م Pلي, سـليمان, مسجد هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, آبادان, نقاط, در نظامي

است/ رسيده سنا و ملي شوراي مجلسين تصويب به ١٣٣å فروردين

مزبور منطقه در امنيت اعاده وجود با چون يافت پايان ماه خرداد در نظامي حكومت مقرره مدت كه بعدا

كه مادام شد تقاضا داشت وجود بود, افكار تشنج تجديد و اغتشاش بروز به متمايل كه مختلفه عوامل هنوز

دولت و ميباشد حساس مزبور منطقه چونموقعيت نشده گذارده اجرا بهموقع نفت شدن ملي قانون مقررات

به عملي تا آورد عمل به Pزم پيشبيني احتمالي غيرمترقبه حوادث گونه هر از جلوگيري براي است ناچار

مناطق در نظامي حكومت مدت و نگردد انجام كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي زيان

پنجم در نظامي حكومت ضمنا مندرجهفوقموجودو كليهعوامل اينكچون تمديدشود/ ديگر ماه دو نامبرده

دارد/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم را زير واحده ماده لذا مييابد پايان مرداد

مـنطقه از نـقطه هـفت نـظامي حكـومت قانون مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

دو مدت كثر حدا براي را Pلي سليمان, مسجد هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, آبادان, خوزستان,

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/ تمديد [١٣٣å] ماه مهر ٥ صبح تا ديگر ماه

نقدي سپهبد جنگ وزير

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

نمودهاند مجروح را روزنامهاي مدير
مدير رئيسزاده رضا آقاي كه هنگامي بعدازظهر نيم و هشت ساعت ماه تير پنج و بيست شب ـ ك ارا

ميشود مجروح سختي به و ميگيرد قرار حمله ناشناسمورد عدهاي طرف از ميرفته منزل به سپهر روزنامه

شده داده شهربانيدستور طرف از ضمنا است/ گرفته قرار تعقيب قضيهمورد استو معالجه تحت سپهر آقاي

سازند/ قرار بر را انتظامات و بوده كشيك مشغول كوچهها در دوچرخهسوار پاسبان عدهاي شبها

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

ميكند رسيدگي تير ٢٣ واقعه به شهرباني در كيفر رئيسديوان
رئـيس و دادگستري وزير نماينده سمت به دولت كارمندان كيفر ديوان كل رئيس معقول yعبدا آقاي

واقعه به نسبت و يافته حضور كلكشور شهرباني اداره در سمت حفظ با كه يافتند مأموريت كلكشور بازرسي

برسانند/ نخستوزير آقاي عرض به را خود گزارش و نموده رسيدگي ماه تير ٢٣



ملي دولت سياهه ٣٠٦

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

بقائي برايمحاكمهسرلشكر
ميشود نظاميتشكيل يكدادگاه

سـابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي كمه محا براي جنگ وزارت به نخستوزير آقاي دستور تعقيب در

تـرتيب تـا شده تشكيل نظامي دادگاه يك نموده كسب ما خبرنگار كه اط�عي قرار به اينك شهرباني/

شود/ داده ايشان علني كمه محا

سرتيپ آقايان و دادستان ظلي سرتيپ آقاي و بود عهدهدار آقاولي سپهبد آقاي را دادگاه اين رياست

و وثوق سرلشكر آقايان ميباشند/ دادگاه بازپرس كمك و بازپرس رحماني سرهنگمنصور و شاهرخشاهي

سـرتيپ و مـصدقي سـرتيپ آقـايان و عـضو پ�سيد سرتيپ و زاهدي سرتيپ و نوري شاهين سرلشكر

بود/ خواهند عليالبدل اعضاي اعتصاميان

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

آبادان در رئيسمهماتسازيسلطنتآباد
فني قسمتهاي در همكاري براي كه سلطنتآباد سازي مهمات قسمت رئيس رياحي سرتيپ آقاي

نمود/ م�قات مديره هيأت با و شد آبادان وارد امروز بيايد آبادان به بود شده مديرهدعوت هيأت

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

فولبرايت برنامه ايرانيطبق دانشجويان
ميروند امريكا به

سال در تا شده اعطا امريكا به مسافرت امتياز آنها به فولبرايت برنامه طبق بر كه ايراني دانشجويان

شد/ خواهند رهسپار امريكا طرف به جاري هفته در دهند ادامه امريكا در را خود مطالعات آينده تحصيلي

ايران مرداد ٣ روز كرد خواهد مطالعات ايلينوي دانشگاه در را كشاورزي اقتصاد رشته كه پيروزبخت آقايجواد

گفت/ ترك را

دوشـيزه كـي/ كـنتا دانشگـاه در امريكائي ادبيات رشته مطالعه براي اردبيلي اوهانيان گوش تا دوشيزه

فيوضات يحيي آقاي و بوستون دانشگاه پرستاري دانشكده در پرستاري دروس مطالعه براي كانيان تزا منا

حركت امريكا طرف به مرداد ٦ روز آيووا كالج استيت در نباتات پرورش و كشاورزي رشته در مطالعه جهت

كرد/ خواهند

كشور در مطالعه كهمشغول مدتي در آنها زندگي تحصيلو هزينه و سفر هزينه فولبرايت برنامه طبق بر

گرديد/ خواهد پرداخت هستند امريكا

داده امريكا به مسافرت هزينه فولبرايت برنامه طبق بر جاري سال در ايرانيان از نفر چهارده به كنون تا

شد/ خواهد اعطاء امتياز اين زودي به نيز ديگر نفر ٤å به تقريبا و شده



٣٠٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

تبليغات كل اداره سرپرست
كـل اداره سـرپرست سمت به شفا شجاعالدين آقاي نخستوزير آقاي طرف از صادر اب�غ موجب به

شد/ كار مشغول و تبليغاتمنصوب و انتشارات

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

لولهكشي اداره توضيح
اط"عات روزنامه محترم آقايمدير

است ممكن كه بود شده درج كشي لوله به راجع خبري شريفه جريده آن ٣å.٤.٣١ ٧٥٧٤مورخ شماره در

آنكه با شود: درج ذيل توضيح فرمائيد دستور ابهام رفع جهت است خواهشمند لذا شود سوءتفاهم موجب

نمايندگي ساختماني قراردادهاي عقد از پس كه مشاور مهندسين جزئياتدستورهاي در كشي لوله سازمان

سازمان طرف از نه و مشاور مهندسين طرف از كه حال به تا مسلما ولي نميكند دخالت دارند را سازمان اين

لولهكشي سازمان معاون است/ نشده داده شبكه نصب كار مقاطعه به كار تعطيل كشيدستور لوله

بياني عليقلي

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

شد خواهد عمومي تعطيل پسفردا كاشاني] آيتا� دستور [به
فرماننخستوزير] به [حذفموسيقي

مقتدي عليهالس�م صادق جعفر امام حضرت رحلت با مصادف ٢٥شوال مطابق دوشنبه روز اينكه به نظر

مغازهها و بازار و ملي مؤسسات تمام كاشاني yآيتا آقاي دستور به ميباشد شيعه جعفري مذهب بزرگ

شد/ خواهد پيروي ايندستور از نيز شهرستانها در و بود خواهد عمومي تعطيل

دوشنبه روز دولت به وابسته بنگاههاي و ادارات و وزارتخانهها به بخشنامه ضمن نخستوزير طرف از

قسمتهاي مرداد ٧ دوشنبه غروب تا شب فردا از مناسبت همين به و است گرديده اع�م رسمي تعطيل

و گـفتارها و مـجيد yما�كـ تـ�وت پـخش به مبادرت آن جاي به و شده حذف تهران راديو از موسيقي

شد/ خواهد مبادرت اخ�قي سودمند سخنرانيهاي

٧٥٧٨ شماره ,١٣٣å.٥.٥ شنبه

سعدآباد ام"كدر تقسيم كميسيون تشكيل
آقاي علمو آموزگار, معظمي, دكتر شفق, دكتر اميرع�ئي, آقايانع�ء, از مركب تقسيمام�ك كميسيون

فني هيأت حضور با و گرديده تشكيل سعدآباد كاخ در امروز ظهر از پيش گذاري وا ام�ك رئيس شادمان

تعاونيام�ك شركتهاي تشكيل همچنين و تقسيمشود بايستي كه كني اما نقشهبرداري درباره مطالعاتي

گرديد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات و آمد عمل به Pزم مطالعات



ملي دولت سياهه ٣٠٨

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

اسكناس پشتوانه ميليونليره چهارده از استفاده قانون
به امروز كه دولت اختيار به پشتوانه حساب در ارزيموجود ليره ميليون ١٤ گذاري وا به قانونمربوط متن

رسيد: ملي شوراي مجلس تصويب

ليـره مـيليون چهارده مبلغ تا ميشود داده اجازه اسكناس نشر اندوخته نظارت هيأت به ـ واحده ماده

نتيجه در كه كشور ارزي مضيقه رفع جهت كند ايجاب كه صورتي در را پشتوانه حساب در موجود ارزهاي

بگذارد/ دولت اختيار در بشود ايجاد است ممكن نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي

شركت و دولت ارزي درآمدهاي محل از را مبلغ آن سال يك مدت ظرف در كثر حدا است مكلف دولت

نمايد/ مسترد اسكناس نشر اندوخته حساب به �ط به شده تضمين ليره ايران ملي نفت

تـاريخ از ريـال ميليون صد يك مبلغ ريال به واحده ماده در مذكور ارز تبديل حاصل از ـ اول تبصره

خواهد پرداخت سرمايه ازدياد عنوان به كشاورزي بانك به ماهيانه متساوي قسط چهار در Pيحه تصويب

برسد/ كشاورزي وامهاي مصرف به منحصرا كه گرديد

كه شد پرداخته عنوانوام به برنامه سازمان به ريال ميليون پانصد مزبور ارزهاي فروش از ـ دوم تبصره

برسد/ مصرف به شهرستان هر تناسب به منحصرا برنامه كميسيون ماهه ٢٧ مصوبه بودجه طبق

كه بود خواهد استفاده قابل زراعتيكشور ضروري عموميو احتياجات براي صرفا مزبور ارز ـ سوم تبصره

شد/ خواهد فروخته وزيران هيأت تصويب با

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

خوددارينمود تير حوادث٢٣ به رسيدگي از كيفر رئيسديوان
بود شده تير ٢٣ واقعه به رسيدگي مأمور دادگستري وزارت طرف از كه كيفر كل رئيسديوان معقول آقاي

رسيدگي مقدمات و يافته شهربانيحضور در ديروز اينكه با دارند كه زيادي كارهاي واسطه به اط�ع قرار به

خواستهاند/ معذرت مأموريت اين قبول از بودند نموده فراهم را

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

رفتند لندن به انگليسديشب سفير و هريمن
آمد/// مهرآباد فرودگاه به ربع و يازده مقارن درست �١٩٥١ ژوئيه ٢٧� همراهانويديشب هريمنو مستر

گفت/ ترك را تهران فرودگاه همراهان هريمنو مستر هواپيمايمخصوص دقيقه سه بيستو و يازده ساعت

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

تلگرافخانه در تحصن
و مـتحصن تـلگرافـخانه در قاسم امامزاده سادات از نفر ٢å حدود در عدهاي قبل روز دو از ـ اليگودرز

دارند/ را خود حق احقاق تقاضاي و مخابره مربوطه مقامات به تلگرافاتي



٣٠٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

آمد خواهند ايران به كه كارشناساني
سـازمان پيشنهاد طبق پستي راديوئي, تلگرافي ارتباطات براي است قرار كه كارشناساني نفر چهار

به متحد ملل سازمان و نيويورك در شاهنشاهي دولت نماينده بين منعقده موافقتنامه موجب به و برنامه

لورسن آقاي هيأت/ رئيس فرانسوي آرو آقاي شد: خواهند وارد تهران به زودي به زير شرح به بيايند ايران

فرانسوي آقايلوسو راديو/ متخصص فرانسوي توتان آقاي تلگرافي/ سرويسهاي در متخصص دانماركي

ژنو در متحد ملل سازمان مركزي اداره در ماه مرداد سوم روز كارشناسان اين پست/ سرويسهاي متخصص

نمود/ خواهند حركت ايران بهصوب و شده مجتمع

از ايران دولت شد, خواهند وارد يا و شده وارد ايران به كه ديگري كارشناسان و كارشناسان اين اعزام با

وزارتـخانهها احـتياج مـورد و شده پيشبيني ساله هشت برنامه در كه بيگانه كارشناس نفر ٨٨ استخدام

رسيد/ خواهد عمراني عمليات مصرف به آنان به مخارجمربوط ساير حقوقو گرديدو خواهد بينياز ميباشند

نمود/ همكاريخواهند اجرائي عمليات در بلكه بررسينموده مطالعهو كارشناسانمزبور وظائف اين بر ع�وه

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

آبادان بيمارستان وضع
كرد اع�م پنجشنبه روز عراق و ايران در نفت] [سابق شركت بيمارستانهاي كل رئيس <آندرسن> دكتر

دست در كه اط�عاتي طبق ولي ميشود/ تعطيل ديگر روز ده تا دارو نداشتن علت به شركت داروخانه كه

است/ ديگرموجود سال دو تا دارو ذخيره داروخانه انبارهاي در است

نفر هزار ٦ حدود در عادي زمان در روزانه هست آبادان شهر مختلف نقاط در كه هم درمانگاههائي در

شدن ملي از قبل تا همچنين است/ شده كمتر هم نصف از اشخاص اين تعداد كنون ا ولي مينمودند مراجعه

شركتصورت بيمارستان در جراحي عمل ٢٥ روزي عادي طور به روزانه آبادان به مديره هيأت ورود و نفت

شده متوقف تقريبا جراحي ثاثيه ا جمعآوري علت به بخش اين فعاليت بعد به تاريخ آن از ولي ميگرفت

است/ گرفته جراحيصورت عمل يك اخير روز ١٥ در كه طوري به است

٧٥٧٩ شماره ,١٣٣å.٥.٦ يكشنبه

دادگستريرشت در كه كيجا اسمعيل
توقيفگرديد بود زده چاقو با را شخصي

دادسراي در چهارشنبه روز كيجا/// اسمعيل نام به جوان نفر يك اينكه به مربوط خبر تعقيب در ـ رشت

را خود پنجشنبه صبح بود, كرده فرار و زد طهران باربري گاراژ مدير جوانمرد محمد حاج به ضربه هشت رشت

به و است وظيفه سرباز كيجا اسمعيل گرديد/ توقيف دادگستري بازپرس دستور به و كرد معرفي تيپ دفتر به

است/ كرده معرفي پادگان دفتر به را خود جهت اين



ملي دولت سياهه ٣١٠

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

نمود مراجعت تهران به امروز ظهر از قبل خود روزه چهار مسافرت از پس هريمن آورل

داشت اظهار فرودگاه در او

ايران نفت مسئله كه دارم پيشاطمينان بيشاز من
شد خواهد حل مسالمتآميز طور به

كه دارم اطمينان پيش از بيش من داشت: اظهار هريمن/// آورل آقاي امروز صبح نيم و يازدهم ساعت

با ميخواهم كردهام مراجعت تهران به كه كنون ا شد/// خواهد حل مسالمتآميز طور به ايران نفت مسئله

در كه نميكنم گمان و نمايم كره مذا ايران دولت پيشنهادات جزئي نكات پارهاي به راجع ايران نمايندگان

شويم/// مواجه مشك�تي با كرات مذا اين

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

دولتخواست از توضيحاتي هريمن پريروز
مصدق] محمد دكتر با امريكا كبير [م"قاتسفير

منزل در يكشنبه روز ظهر كه را نفت مختلط كميسيون و دولت هيأت فوقالعاده جلسه مشروح جريان

٢٩� يكشنبه ظهر از قبل كرده كسباط�ع اداره خبرنگار كه قراري به اينك گرديد تشكيل آقاينخستوزير

آقـاي طرف از آورده عمل به نخستوزير آقاي با كه م�قاتي در امريكا سفير گريدي آقاي �١٩٥١ ژوئيه

تـهيه براي و خواست بود شده ابراز ايران دولت طرف از كه نظرياتي درباره بيشتري توضيحات هريمن

گرديد/// تشكيل نفت مختلط كميسيون هيأتدولتو فوقالعاده جلسه يكشنبه روز ظهر اينموضوع به جواب

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

شد تشكيل مصدق دكتر منزل در فوقالعاده جلسه مجددا ديروز
آمد مصدق خانه به امريكا كبير سفير بعدازظهر نيم مقارن

گرديد/// تشكيل ملي شوراي مجلس در نفت مختلط دولت هيأت جلسه ديروز ظهر از قبل

مجلس به نميتوانند و دارند كسالت كردندچون تلفندرخواست وسيله به نخستوزير آقاي كار اواسط در

شد/ تشكيل مصدق دكتر آقاي منزل در مختلط هيأت جلسه بعد ساعت نيم لذا برويم ايشان منزل به بيانيد

آقاي از يافت پايان مختلط هيأت و دولت هيأت فوقالعاده جلسه كه وقتي ديروز بعدازظهر نيم ما خبرنگار

تازهاي مطلب يا شد كره مذا هريمن گزارش اطراف در هم باز جلسه اين در آيا پرسيد نخستوزير معاون

اطراف در ديدند Pزم مصدق دكتر آقاي كه بود رسيده لندن از ايشان گزارش دومين گفت ايشان بود؟ مطرح

مشـغول روزنـامه خبرنگار اينكه ضمن در شد/ تشكيل مجددا جلسه لذا شود تخاذ ا تصميم و مطالعه آن

دكتر خانه به و پياده تومبيل ا از �١٩٥١ ژوئيه ٣å �دوشنبه امريكا كبير سفير فاطميبود, دكتر آقاي با صحبت

گرديد/ وارد مصدق



٣١١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

خوزستانتصويبشد/// حكومتنظامي تمديد ملي/// مجلسشوراي
نميافتد] اخ"ل فكر به هرگز بخورد علفهم اگر ايراني [كارگر

خـوزستان نقطه هفت در نظامي حكومت تمديد بر مبني دولت Pيحه وقت اين در ـ دستور در ورود

بر طرفدار كه باشد كسي ملي شوراي مجلس در كه نميكنم تصور من گفت: صدر كشاورز آقاي شد/ مطرح

بنده گرفت/// را مردم آزادي بايد نظامي حكومت اع�م با كه باشد داشته عقيده و نظاميبوده حكومت قراري

شدنحقوقو كم اضافهحقوقو گفتگوي نيستند ايران در ك جيكا دريكو آقايان كه Pحا چرا ميكنم سئوال

كارگر Pا و درجنوببشود اعتصاباتي كه شد باعث دريك تحريكات يقين طور به نيست بين در مطالب ساير

بود/ مصدقخواهد پشتيباندولتدكتر كار پايان تا و نميافتد اخ�ل فكر به هرگز همبخورد علف گر ا ايراني

و جنوب وطنپرست كارگران كه نميكنم خيال من كه اينست نظامي حكومت تمديد با من مخالفت علت

خارج دولت پشتيبانان حلقه از اينكه براي اما بگيرند/ قرار اجانب تحريكات تأثير تحت ديگر ايرانيان, ساير

هر كه ميكنم استدعا جنگ آقايوزير و آقايوزيركشور از ولي نميكنم/ تعصبي مخالفتخود باشمدر نشده

كرات مذا كفايت پيشنهاد آقايفرهودي اينموقع در نمايند/ لغو فورا ندانستند Pزم را نظامي حكومت وقت

خوزستان نظاميدر قراريحكومت بر به راي كهميخواهم است دفعهسوم ماه چند اين عرض در گفت: و داد

در خوزستان در تأسيساتي كه ميشنويم زيرا هستم موافق كنون ا ولي نبودم موافق من دفعات آن در بدهم/

ايـجاد فسـاد بيكاري و ميگردد ايجاد بيكاري شد تعطيل تأسيسات وقتي بالنتيجه و است تعطيل شرف

بايد دولت و نيست كافي البته ولي تمديدشود بايد فساد از جلوگيري براي نظامي حكومت بنابراين ميكند/

كرات مذا كفايت پيشنهاد به اينوقت در نمايد/// سرگرم مشغولو را آنها و نشده بيكار كارگران كه كند سعي

تمديد به راجع دولت Pيحه اصل به سپس شد/ تصويب و گرفتند راي بود شده داده فرهودي طرف از كه

گرديد/ تصويب هم آن و شد گفته راي خوزستان نقاط از نقطه هفت نظامي حكومت

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

شد كليتعطيل به آبادان تصفيهخانه
آخـرين كـه معني بدين شد, تعطيل آبادان پاPيشگاه ٨å شماره رانچ امروز صبح نيم و هشت ساعت

كـليه دسـتگاه اين شدن تعطيل با و شد تعطيل مينمود سفيد نفت به تبديل را خام نفت كه دستگاهي

گشت/ تعطيل آبادان تصفيهخانه دستگاههاي

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

آتشنشاني پليسو و برق و رئيسآب
است, آمده آبادان به مديره هيأت با همكاري براي كه ارتش مهماتسازي رئيس رياحي سرتيپ آقاي

است/ گرفته نظر در ايران نفت ملي شركت آتشنشاني و پليس و برق و آب قسمتهاي رياست براي



ملي دولت سياهه ٣١٢

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

پزشكندارند
تابستان بهخصوصدر ميباشد پزشك فاقد است كوچك بزرگو قصبه ٣٢ داراي كه شهري ـ rريجان

و دارو بودن حيث از ميآورند, روي شهر نقطه اين به هوا و آب از استفاده براي اطراف شهرهاي اهالي كه

اقدام دارو ارسال و پزشك اعزام در دارند انتظار بهداري وزارت از اهالي ميباشند/ مضيقه در سخت پزشك

آورد/ عمل به فوري

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

پرورشعمومي قانونآموزشو اص"ح |يحه
است: شده ملي شوراي مجلس تقديم تصويب براي فرهنگ وزير طرف از Pيحه اين

ملي شوراي مجلس

آنها رفع كه شد مشهود نواقصي اجباري پرورش و آموزش قانون ١٥ ماده اجراي ضمن در اينكه به نظر

علمي درجات به خدمت ضمن در كه دبيراني و آموزگاران كنونوضع تا همچنين و ميرسد نظر به ضروري

هر از امر اين به توجه خود معلومات تكميل به آنان تشويق نظر از و نبود روشن ميشوند نائل عاليتري

مشمول نيز فرهنگ وزارت پيماني دبير و آموزگار هزار ده از متجاوز اينكه بر نظر و ميباشد ضروري جهت

و معلم طبقه به توجه لزوم كه آنجائي از و نيست ثابت آنان خدمت وضع و نبوده استخدامي قوانين مقررات

بـيانات ضـمن در مكرر و بوده مجلسين محترم نمايندگان كامل توجه مورد آنان استخدامي وضع اص�ح

قيد به اجباري تعليمات قانون تكميل و منظور به را ذيل مواد بنابراين فرمودهاند گوشزد را مراتب خويش

مينمايد/ را آن تصويب تقاضاي و پيشنهاد فوريت

دانشسـراي از فارغالتـحصيلي گواهينامه كه آموزگاراني كمك رتبه ميتواند فرهنگ وزارت ـ ١ ماده

حقوق آخرين اخذ به ميشوند يا و شده عالي دانشسراي ليسانسيه كه آموزگاري رتبه و دهند ارائه مقدماتي

باPتر طبقه از رتبه به دبيران و آموزگاران استخدام به قوانينمربوط و مقررات رعايت با آنان دريافتي ثابت

تـعهد اينكه بر مشروط نمايد تبديل باشد نزديكتر دريافتي ثابت حقوق آخرين به آن حقوق ميزان كه

باشند/// داده انجام مادون طبقه در را خود خدمت قانوني

انتخابات به مقرراتمربوطه رعايتقوانينو با كه صورتي در شوند نائل دكترا درجه به كه دبيراني ـ ٢ ماد

آخـرين اخذ به آنان دانشياري رتبه بشوند انتخاب دانشكدهها از يك دانشياران به دانشياران استخدام و

شد/ خواهد معين دريافتي ثابت حقوق

كمك استثناي به شد خواهد حاصل قانون اين اجراي در كه را تفاوتهائي اعتبار فرهنگ وزارت ـ ٧ ماده

عمل مورد بودجه حدود در ميگردد پرداخت كمك مخصوص كلي اعتبار از كه ٥ ماده حقوقموضوع ترميم

وارسته محمدعلي دارائي وزير ـ مصدق محمد دكتر نخستوزير نمود/ خواهد پايدار

سنجابي كريم دكتر فرهنگ وزير



٣١٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨å شماره ,١٣٣å.٥.٨ سهشنبه

شاه مسجد ميتينگديروز در كاشاني آيتا� پيام
نمود ايراد نطقي ديروز ميتينگ در نيز كراچي اس"مي مؤتمر منشي

بازار اصناف و ايران زحمتكشان حزب و مجاهد مسلمانان مجمع طرف از ديروز بعدازظهر شش ساعت

شاه مسجد پايتختدر مختلف طبقات دانشجويانو كارمندان, اصناف, از نفر هزار چندين حضور با اجتماعي

قـرائت شـرح اين به كاشاني yآيتا پيام مجيد yما�ك ت�وت از پس شد تشكيل مجاور خيابانهاي و

گرديد:

الطاهرين اله و محمد رسوله علي والس�م الصلواة و ربالعالمين yالحمدا منالشيطانالرحيم yاعوذبا

مسلمانانو پيشواي عليهالس�م محمدالصادق جعفرابن ششمحضرت امام وفات روز مناسبت به كه امروز

تعظيم براي و كرده تعطيل را خيابانها و بازار من ديني عزيز برادران جعفري مذهب باني و شيعيان امام

به ايرانست ملت به �مبت امروز كه را Pزمي مسائل ميدانم Pزم كردهاند اجتماع خدا خانه در دين شعائر

سازم/// گوشزد عزيز هموطنان و برادران عموم

دارم توقع و تقاضا دارند كه سياسي مسلك و عقيده هر با مملكت افراد طبقاتو عموم از ديگر بار يك لذا

مستحكم و متحد جبهه تضعيف به منجر كه عملي و اقدام گونه هر از باريك لحظه و حساس اينموقع در

آغوش در را مسرت و توفيق شاهد تعالي yبعونا تفاق ا و تحاد ا حفظ با تا نمايند احتراز گردد ايران ملت

اين در سابق مانند كه تهران غيور و متدين بازاريهاي بالخصوص ملت طبقات قاطبه از خاتمه در گيرند/

خداوند از را گرامي برادران عموم توفيق و نموده تشكر داشتهاند خداپسندانه و قهرمانانه نقش هم نهضت

عربي زبان به كراچي در اس�مي منشيمؤتمر و مصر دادگستري سيدرمضانوكيل گاه آن خواستارم/// متعال

حنيف دين به ايران مجاهد مردمان كه بارزيست دليل مردم شكوه با اجتماع اين گفت آن ضمن و ايراد نطقي

را اس�مي مؤتمر بيپايان درود پايان در است/// آنان راهنماي يگانه اس�م روح و ميباشند ع�قمند اس�م

ميدارم/ عرضه را اس�مي برادراني كليه همراهي و س�م و ميرسانم شما به

يك هر قناتآبادي شمس بقائي, دكتر سپهبدي, دكتر شروين, دكتر كريمآبادي, آقايان ترتيب به بعد

پايان در و نمودند ايراد كشور حقوق حفظ براي تفاق ا و تحاد ا و كنوني دولت از پشتيباني لزوم درباره بياناتي

شد/ جمعيتواقع تأييد و تصويب مورد و قرائت زير قطعنامه

استق�لو از دفاع راه در را خود آمادگي كاشاني yآيتا حضرت منويات از پيروي به ايران ملت قاطبه V١

ميدارد/ اع�م دنيا به ايران اس�مي كشور حقوق و عظمت

به نسبت را خود كامل پشتيباني نفت سابق شركت از يد خلع و اجانب طرد براي ايران مسلمان ملت V٢

مينمايد/ اع�م مصدق دكتر آقاي جناب دولت

و توسل گونه هر از را خود تنفر دارند زندگي افتخار توحيد مقدس لواي زير در كه ايران ملت قاطبه V٣

ميدارد/ اع�م دنيا به دسته و بلوك هر از بيگانگان به تشبث



ملي دولت سياهه ٣١٤

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

مجلسسنا
دستور از نطقهايقبل در

گرفت قرار مذاكره مورد تير سوم بيستو واقعه
آخرين كه شنبه روز داشتم نظر در بنده كرد: اظهار هدايت كمال آقاي ـ زخمي نفر پانصد و كشته نفر صد

بود خواهد جلسه كه دادند اط�ع امروز چون بكنمو عرايضي ميكرديم شروع را تعطي�ت و بود ما دوره جلسه

كه كاري حرفهو هر در كس هر كه هستند مستحضر آقايان كنم/ عرض امروز را مطالبخود گرفتم تصميم لذا

ميخواهم من است كرده چه سال عرض در ببيند تا مياندازد نظر را خودش عمليات بي�ن سال آخر هست

من سال يك اين در كردهايم, چه سال يك اين در ببينيم تا بيندازيم خودمان كار بي�ن به اجمالي نظر يك

كردهايم/ مشاعره و زدهايم حرف دنيا پارلمانهاي از يك هر از بيش ميكنم خيال

اين ميگردد ايراد دستور از قبل نطق و ميشود تشكيل سنا جلسات كه موقعي در گفتم من مرتبه سه دو

هنوز و است بوده دولتها پارلمانو بين كه محسوسي جدائي با ولي است/ مفيد خيلي مملكت براي نطقها

نميگيرد/ قرار توجه مورد ما تذكرات و دستور از قبل نطقهاي البته هست متأسفانه هم

شهر اين در كنون ا اشخاصي و شدند زخمي نفر ٥åå و كشته نفر ١åå بهارستان ميدان اين در تير ٢٣ روز

تفاق ا دنيا كجاي هر در خطيري امر چنين يك و شدهاند دفن كجا آنها كشتهشدگان نميدانند كه هستند

ايـنجا در ولي ميگرفت را مملكت سراسر انق�ب و ميشد آتش پارچه يك مملكت آن سراسر بود افتاده

ميكند/ نگاه و نشسته كت سا طور همين ما دولت

نشد/ كشته آدم روز آن تير ٢٣ قدر به و بودم جا همين در من بستند توپ به را اول مجلس كه موقعي در

سوم بيستو اندازه به بست توپ به را مجلس لياخوف كه روزي آن ديدند بودندو آنجا روز آن در صادق آقاي

نشد/ كشته آدم تير

سكـوت بـه كـه كسـاني تا كه شود تمام مملكت زيان و ضرر به طوري به است ممكن دولت سكوت

شوند/ كمهدعوت محا به روزي گذرانيدهاند

تهران اهالي نام به من نزند/ حرف كسي ولي كنند عام قتل را عدهاي تهران شهر در كه ميشود چطور

اين به عمرخود در مصدقالسلطنه معتقدم كه اين با است كرده غفلت كهدولت ميگويم ميزنمو را حرفخود

كردهاند/ خيانت او به او اطرافيان كه ميگويم صراحت طور به ولي كرده خدمت مملكت

خواهـد انعكاس آينده در ميزنم امروز من كه را حرفي اين بدانيد و كنيد رسيدگي امر اين به و برويد

رفتهاند ك خا به من اجداد است سال ٤åå كه شهري اين در و شدهاند كشته من خواهران و برادران داشت/

باشم/ كت سا طور همين نزنم را حرفها اين ولي ببينم را وقايع اين من ميشود چطور

كـمال بـا دولت گـفتهايـم سـال يك عرض در مخصوصا ما كه را مطالبي كه اينست ديگر قسمت اما

است/// كرده تلقي خونسردي



٣١٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

تير ٢٣ حادثه مربوطبه پرونده
است گرديده ارجاع ارتش دادرسي به

گـرامـي خـوانـندگان پيش شمارههاي در ميباشد/ مزبور حادثه پرونده مطالعه مشغول نظامي دادگاه

براي كشور كل شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي نخستوزير آقاي دستور به كه شدند مستحضر

شدند/ تعيين ايشان كمه محا براي نيز دادگاه اعضاي و گرفته قرار تعقيب تحت ماه تير ٢٣ حادثه پيشآمد

گاهي آ اداره از تير ٢٣ حادثه به پروندهمربوط نموده, خبر كسب منابعموثق از اداره خبرنگار قراريكه به اينك

تشكـيل نظامي دادگاه و ميباشند آن مطالعه مشغول مربوطه مأمورين و شده فرستاده ارتش دادرسي به

استو ابتدائي مرحله در امر جريان در ولي است گرفته قرار مطالعه پروندههايمورد نيز جلسه سه دو و يافته

دادگاهمزبور طرف از ميرود احتمال شده, فراواني كيد تأ امر شدن برايروشن آقاينخستوزير طرف از چون

نظامي دادگاه آيا و نه يا است مقصر بقائي سرلشكر آيا كه گردد معلوم آن موجب به تا گردد صادر Pزم قرار

دادگـاه تصميم نتيجه منتظر بايد Uفع حال هر به نه/ يا دارد را ايشان كمه محا ص�حيت ارتش دادرسي

بود/ ارتش دادرسي

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

پرورش قانونآموزشو اص"ح درباره
اط"عات روزنامه اداره

تقديم مرداد ٨ سهشنبه روز جلسه در كه عمومي پرورش آموزشو قانون اص�ح تصويب درموقع چه گر ا

زير نكته دو به مجلسين فرهنگ كميسيون مخصوصا محترم نمايندگان آقايان شده ملي شوراي مجلس

از عـدهاي حق اينكه لحاظ از ولي مينمايند اص�ح شايد و بايد كه طوري آن را قانون و ميكنند برخورد

خـدمت� قانوني �تعهد عبارت جاي به مزبور Pيحه ٣ و ١ مواد در است خواهشمند نشود پايمال معلمين

سـابقه سـال هفت �Pاقل عبارت جاي به ٦ ماده در و شهرستانها� و مركز در تدريس سال �پنج عبارت

و زحـمت و زجـر كه نمايند استفاده مواد آن از اشخاصي فقط آنكه تا بگنجاند را �تدريس� كلمه خدمت�

دبيرستانهها دبير فاضلي محمود باشند/ چشيده را معلمي شريف شغل محروميتهاي و ناراحتي

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

شد برگزار ميتينگي
دهقانان از نفر هزارها شركت با بزرگي ميتينگ شاه خيابان چخماقو امير ميدان در ماه تير ٢١ روز ـ يزد

رهـبر استادان آقاي آنكه از پس داشتند/ دست به را ايران پرچمهاي عموما كه شد برپا اطراف زارعين و

كرد ايراد مهيجي مطالب نفت سابق شركت تجاوزات به نسبت و بياننمود را نفت تاريخچه كارگران تحاديه ا

آقاي فعاليت از و داشت ايراد مطالبي يزد عقبماندگيهاي از پايان در و نمود دولت خدمات متوجه را مردم



ملي دولت سياهه ٣١٦

كه حالي در شد, نفرت ابراز عموم طرف از Pهه رايديوان به راجع خاتمه در و نمود تقدير يزدي حائريزاده

٧ سـاعت مقارن بود نموده ايجاد حاضرين در عميقي اثرات ناطق بيانات و ترتيب و نظم با ميتينگ اين

يافت/ پايان بعدازظهر

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

فيروزآبادي بيمارستان بازديد
بررسي براي اخيرا كه جهاني بهداشت سازمان طرف از اعزامي كارشناس پزشك كل هوفنا دكتر آقاي

عموميوزارت معاونت كل مدير حكمت مؤيد آقايدكتر تفاق ا به آمده ايران به سل با مبارزه بهداشتو وضع

بهداري وزير ادهم حكيمالدوله دكتر آقاي از بعدا كه م�قاتي در و كرده بازديد را شاهآباد آسايشگاه بهداري

نقائص كليه رفع كاملو آزمايشگاه و راديوگرافي وسايل تهيه بهداريدستور آقايوزير طرف از آمد عمل به

بيمارستان حكمت مؤيد دكتر آقاي تفاق ا به گذشته روز مشاراليه آمد/ عمل به شميران شاهآباد آسايشگاه

و رئيس كار طرز و طبي Pزمه وسايل و دستگاهها چنين وجود از بازديد اين در كردند بازديد را فيروزآبادي

شدند/ بسيارخوشوقت آنان كار پيشرفت و پزشكان

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

متخصصامراضريوي جراح نفر دو
شد خواهند استخدام آلمان از پزشكيار وششنفر

كمك براي حمايتمسلولين سلو بيماري با مبارزه جمعيت طرف از كه بررسيهائي مطالعاتو دنباله در

و متخصص جراح نفر دو كه شد گرفته تصميم اخير جلسه در بود آمده عمل به آنها حال بهبود و مسلولين به

پـرفسور آقاي ١٣٣å تير ٣å جلسه در مزبور تصميم متعاقب نمايند/ استخدام اروپا از پزشكيار نفر شش

به شد داده اختيار ايشان به مفصل كرات مذا از پس و هيأتدعوت جلسه به بودند آلمان عازم كه گي�نشاه

دارند/ اعزام ايران به و نموده نياز مورد پزشكيار و جراح استخدام به مبادرت آلمان به محضورود

تهيه آلمان در نيز را نامبرده جراحان احتياج جراحيمورد لوازم كليه شد خواهش پرفسور آقاي از همچنين

دارند/ ارسال زودتر هرچه و

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

متحد ملل ازطرفسازمان تلگراف و كارشناسپست دو
شدند تهران وارد

امور براي برنامه سازمان پيشنهاد طبق كه اوسو و اوتان آقايان متحد ملل سازمان كارشناسان از نفر دو

كارشناس نفر ايندو شدند/ وارد تهران به ديروز شدهاند اعزام ايران به ملل سازمان خرج به تلگراف پستو

به تلگراف پستو كارهاي براي كه نفري چهار هيأت عضو و بوده تخصصخود امور در ممتدي دارايسوابق

ميباشند/ ميآيند ايران



٣١٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨١ شماره ,١٣٣å.٥.٩ چهارشنبه

هنري برنامه در ايران منجمله كشور ٢٤ هنرمندان
كرد خواهند شركت امريكا

تن ٢٤ گرديد خواهد افتتاح ١٩٥٢ ژانويه در كه بينالمللي هنرمندان ساليانه مجمع سومين در ـ نيويورك

مدت خارجي هنرمندان نمود/ خواهند شركت جنوبي امريكاي و آسيائي و امريكائي و اروپائي هنرمندان از

تفاهم به كمك منظور به امريكائي هنرمندان و نقاشان با آن طي و برد خواهند سر به امريكا در ماه سه

دPر ٥٣٧٣å مجموعا كه را برنامه اين هزينه نمود/ خواهند نظر تبادل و كره مذا بينالمللي نزديك فرهنگي

كشور ٢٤ در امريكا سفارتخانههاي همكاري با كردهاند/// اهداء مشتركا فورد باشگاه و كفلر را بنگاه ميشود

امريكائي هنرمندان كميته طرف از شركتكنندگان آثار شد/ خواهد گذاشته مسابقه به جايزههائي مذكور

دانمارك, برزيل, آرژانتين, ايران, زير: كشورهاي اول طراز هنرمندان به مذكور جوائز و گرديد خواهد قضاوت

جـديد, زPنـد ليـبريا, ايـتاليا, اندونزي, هندوستان, ايسلند, هائيتي, يونان, آلمان, فرانسه, مصر, كوادور, ا

شد/ خواهد تقديم اروگوئه و تركيه جنوبي, آفريقاي پرو, كستان, پا نيجريه,

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

جديد انتخابوزير و كشور استعفايوزير
آقايدكتر صبح امروز كلكشور] شهرباني مسئول [و وزارتكشور از زاهدي سرلشكر آقاي استعفاي اثر بر

شرفيابي ملوكانه حضور به ملي اقتصاد وزير اميرع�ئي [شمسالدين] آقاي تفاق ا به نخستوزير مصدق

نمودند/ معرفي ملوكانه حضور به كشور وزير سمت به را اميرع�ئي آقاي نخستوزير آقاي و نمود حاصل

به اداراتوزارتخانه رؤساي معرفي مراسم و يافته حضور كشور وزارت در يازده ساعت امروز اميرع�ئي آقاي

گرفت/ جديدصورت وزير

تـا Uفع ملي اقتصاد وزارت امور شدهاند تعيين كشور وزارت به ملي اقتصاد وزير اميرع�ئي آقاي چون

است/ گرديده محول وزارتخانه آن معاون زيركزاده مهندس آقاي عهده به جديد وزير تعيين

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

زاهدي علتاستعفايسرلشكر
آقـاي گـفت: مـا خبرنگار به كشور وزير زاهدي سرلشكر استعفاي علت درباره رسمي منبع يك امروز

سنا مجلس اخير كرات مذا اثر بر بود شده دعوت كابينه در شركت براي و بوده سناتور كه زاهدي سرلشكر

گرديد/ وزارتكشور سمت از ايشان استعفاي باعث كرات مذا همان و بماند باقي سنا در كه است داده ترجيح

به هم راه آقايبوشهريوزير و خارجه كاظميوزير آقاي يعني سناتورهايديگر از نفر دو آيا اينكه درباره

سمت از گيري كناره براي تصميمي گونه هيچ نامبرده آقايان كه نمود اضافه مزبور منبع رفت خواهند سنا

باشند/ داشته نظري چنين كه نميرود هم تصور و نگرفتهاند خودشان



ملي دولت سياهه ٣١٨

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

خودشان اط"عات شده تقاضا سناتور نفر دو از
بگذارند بازرسي دردسترسهيأت تير حوادث٢٣ درباره را

طرف از نمود, خودداري تير ٢٣ روز حوادث پروندههاي به رسيدگي از كيفر ديوان رئيس اينكه از پس

داديـار عـالمي آقـاي و كيفر ديوان داديار وكيلي آقاي و ثبت كل مدير شهشهاني آقاي دادگستري وزارت

كـل اداره در نـامبردگان است روز دو كـنون ا و شدند مزبور پروندههاي به رسيدگي مأمور تهران دادسراي

ميكنند/ مطالعه گرفته قرار آنان دسترس در كه پروندههائي و ميشوند حاضر شهرباني

حقيقي علت كشف صدد در ما كه شد اظهار مزبور آقايان طرف از اداره خبرنگار پرسش مقابل در امروز

نيز را كشور بازرسي هيأت رئيس سمت كه شهشهاني آقاي دارد/ ادامه بررسي مورد اين در و ميباشيم واقعه

و كشتهشدگان تعداد به راجع سنا جلسات در كه فرخ آقاي و هدايت كمال آقايان به نامهاي در امروز دارند

در دارند اط�عاتيجامعتر گر ا آقايان كه شده تقاضا نامه اين در نوشتهاندو بودند, تينموده اظهارا مجروحين

شود/ فراهم بيشتر اط�عات كسب براي تسهي�تي تا دهند قرار هيأت دسترس

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

بقائي آقايسرلشكر پرونده برايرسيدگي نظامي دادگاه برسرص"حيت
اخت"فاست مزبور دادگاه دادستان بازپرسو بين

بـراي دادگـاه بازپرس اط�ع قرار به اينك و نمودند/// حاصل اط�ع ديروز شماره در گرامي خوانندگان

تأييد را ايشان نظر دادستان ولي نموده صادر ص�حيت عدم قرار بقائي سرلشكر آقاي پرونده به رسيدگي

تشكيل ارتش دادرسي در اخت�ف حل دادگاه صبح امروز روشنشود پرونده تكليف آنكه براي استو نكرده

اينصورت غير در و گردد ارجاع دادگستري به پرونده كند تأييد را بازپرس نظر رايو كه صورتي در تا گرديد

شود/ آغاز مزبور نظامي دادگاه در بقائي سرلشكر آقاي كمه محا

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

گرديد ممنوع مطلقا بهارستان در ميتينگ
راجع جاري ماه مرداد ٢ اع�ميةمورخ تعقيب گرديد: صادر كلكشور شهرباني طرف از امروز اع�ميه اين

دادن كـه مـيرساند عامه خاطر استحضار به كيدا تأ عمومي امنيت استقرار لحاظ از ميتينگ, تشكيل به

شـهرباني به را مراتب قبل روز سه بايستي و نبوده مجاز كشور كل شهرباني از قبلي اجازة بدون ميتينگ

شـهرباني طرف از آن محل معابر انسداد از جلوگيري و عمومي انتظامات حفظ به توجه با تا دهند اط�ع

موارد از تخلف صورت در بود/ خواهد ممنوع مطلقا بهارستان ميدان در Uفع ميتينگ تشكيل و گردد تعيين

به پيشآمدي هر وخيم عواقب مسئوليت و كرده جلوگيري جدا انتظامي قواي قانون مقررات مطابق مزبور

بود/ خواهد مربوطه جمعيت متصديان و كارگردانان عهدة



٣١٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

كارگران به آگهي
آقايان كليه اط�ع <به است: شده صادر ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت طرف از گهي آ اين

حل براي دارند شركت با اخت�في خود كار لحاظ از چنانچه كه ميرساند ايران نفت ملي شركت كارگران

ندارندو شغلي كه آقاياني و رسيدگيشود شكايتشان به مقررات طبق كه نمايند مراجعه كار اداره به اخت�ف

استخدام گهي آ كارگزيني اداره موقع هر كه باشند مترصد بايد شوند استخدام نفت ملي شركت در دارند ميل

نمايند/> معرفي اداره آن به را خود نمود صادر جديد

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

تقاضاي متخصصخارجي نفر ٥åå كنون تا
نمودهاند نفت ملي درشركت شغل

در كـار قبول براي مختلف ملتهاي از خارجي متخصصين طرف از كنون تا كه درخواستهائي تعداد

مـديره هيأت اينك و ميباشد ٥åå بر بالغ رسيده مديره هيأت به نفت شركت قسمتهاي و تصفيهخانه

كافي اط�عات تحصيلي مدارج و كار نظرسوابق از كه آنهائي از استو آنها به دادنجواب رسيدگيو مشغول

است/ شده خواسته Pزم مدارك نداشتهاند ارسال

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

ملخشوروي دفع كارشناسان از
شد تقدير

تفاق ا به شوروي سفارت اول دبير آقاي امروز صبح يزد در ملخ با مبارزه عمليات يافتن خاتمه علت به

و رسانيدند هم به كشاورزيحضور آقايوزير دفتر در ملخشوروي متخصصيندفع ناراروف گوچارفو آقايان

گرديد/ قدرداني و تشكر آنها صميمانه همكاري از ضمنا و آمد عمل به توديع مراسم

در امريكا ملخدولتينشورويو خلباناندفع كارشناسانو كه صميمانه همكاري علت به كشاورزي وزارت

در باشد باقي آقايان براي مسافرت اين از يادگاري اينكه براي بود نموده وزارتخانه اين با ملخ با مبارزه امر

نمايد/ هديه نامبرده آقايان به يادگار عنوان به كرماني و اصفهاني قاليچه تخته چند دارد نظر

٧٥٨٢ شماره ,١٣٣å.٥.١å پنجشنبه

ايران به متحد ملل سازمان كمك
منعقد فني كمكهائي به راجع قراردادي ايران دولت با متحد ملل سازمان ـ متحد ملل راديو نيويورك,

و پست و بندري تأسيسات و آب منابع به مربوط رشته در فني مساعدت صورت به كمك اين است/ كرده

شد/ خواهند اعزام ايران به سازمان طرف از فني كارشناس نفر ١١ و بود خواهد غيره و حسابداري و تلگراف

است/ كرده پيشبيني دPر هزار ٥å حدود در اعتباري سازمان برنامه اين اجراي براي



ملي دولت سياهه ٣٢٠

٧٥٨٣ شماره ,١٣٣å.٥.١٢ شنبه

را دادستان اخت"فنظر حل دادگاه
نمود تأييد

بقائي سرلشكر آقاي و تير ٢٣ حادثه پرونده سر بر كه رسانيديم خوانندگان اط�ع به گذشته شماره در

ص�حيت مزبور دادگاه كه موضوع اين سر بر نظامي دادگاه دادستان و بازپرس بين شهرباني سابق رئيس

حل دادگاه به پروندهموضوع تكليف تعيين براي و گرديد حاصل نظر اخت�ف نه يا دارد را پرونده به رسيدگي

را دادستان نظر طرف, بهدPيلدو رسيدگي از پس حلاخت�ف دادگاه اط�ع قرار به اينك شد/ ارجاع اخت�ف

است/ كرده تأييد دارد را پرونده به رسيدگي ص�حيت نظامي دادگاه يعني

٧٥٨٣ شماره ,١٣٣å.٥.١٢ شنبه

ارتش درسررشتهداري سوءاستفاده اتهام به
گرفتهاند قرار تحتتعقيب

ارتشو سررشتهداري در هستند متهم كه زير افسران است, كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به

گرفتهاند: قرار تعقيب تحت كردهاند سوءاستفاده ارتش سررشتهداري با تماس اثر در يا

سرهنگ اشتري, كبر عليا پياده سرهنگ نورائي, شهيدي علي توپخانه سرهنگ مزيني, علي سرتيپ

سـرهنگ مـحرز, yحبيبا پياده سرهنگ دولتآبادي, جمشيد توپخانه سرهنگ صارمي, yنعمتا سوار

حـاجبي, عـبدالحسـين مالي سرهنگ قوامي, مرتضي مالي سرهنگ ذوالرياستين, عبدالحسين توپخانه

عـباس مـالي سـروان هـدايت, شـاهپور مالي سروان كار, فدا عباس مالي سرگرد گوهري, مالي سرهنگ

سـروان مشهور, منصور مالي سروان وكيلي, عظيم مالي سروان باوريان, علياصغر مالي سروان سلماسي,

عـده يك گـذشته مـزبور افسران از دبيرنيا/ طاهر يكم ستوان حمزهپور, علي سروان پايدار, كوچك پياده

ميباشند/ تعقيب تحت فوق افسران با همكاري علت به سرباز و درجهدار و قراردادي كارمندان

٧٥٨٣ شماره ,١٣٣å.٥.١٢ شنبه

ازسرقتهايتصفيهخانه
است شده كاسته

طبق و است شده كاسته ميگرفته صورت تصفيهخانه اطراف در كه سرقتهائي مقدار از اط�ع طبق

به امسال ماه تير با گذشته سال ماه تير سرقتهاي نسبت آبادان شهرباني رئيس مقدم سرهنگ آقاي اظهار

طبق و است شده كشف مسروقه اموال از تومان هزار ٧٥ حدود در كنون تا و است شده كم دهم يك نسبت

و ميآمده حساب به سرقتها براي پوند ميليون دو ساله همه سابقا كه شده روشن شركت دفاتر به رسيدگي

مجدد خريد و بازار به مراجعه آن وظيفه كه داشته مسروقهوجود اموال خريد اداره نام به ادارهاي گذشته آن از

است/ بوده مسروقه اموال



٣٢١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٣ شماره ,١٣٣å.٥.١٢ شنبه

ناقصاست بهداري كادر
سامان و سر بي وضع به خود تصدي زمان در محسني دكتر آقاي شهر اين بهداري رئيس ـ كردكوي

به ايشان زحمات و فعاليت تمام Pزم داروهاي و مكان نداشتن علت به ولي دادهاند صورتي و سر بهداري

كه هنگام اين در خصوص به ندارد شهروجود اين در داروساز كمك نه و ماما نه پزشكيار نه چه ميرود هدر

جمعيت براي بهداري كادر تكميل مستأصلنموده, را مردم گون گونا بيماريهاي و رسيده شدتخود به گرما

بردارد/ مردم بهداشت تأمين براي ميتواند بهداري وزارت كه است قدمي باPترين شهر اين نفري هزار ٤å

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

تعيينگرديد فوزيه ميدان ميتينگ و برايسخنرانيها
اط�ع به كشور كل شهرباني گرديد: صادر شهرباني امور مسئول و كشور وزير طرف از امروز اع�ميه اين

تـقاضا طبقات عموم از است شده تعيين فوزيه ميدان ميتينگها و سخنرانيها براي كه ميرساند عموم

خواهشمند نيز ميتينگ كارگردانان سخنرانانو از نمايند/ مطلع را كلكشور شهرباني كتبا قبل روز سه ميشود

اميرع.ئي شمسالدين نفرمايند/ دريغ انتظامي مأمورين با مساعدت بذل از آرامش و نظم حفظ در است

شهرباني امور مسئول و كشور وزير

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

گرديد منتقل نظامي دادگاه به تير ٢٣ حادثه به پروندههايمربوط تمام
رسيدگي بر مبني را خود ص�حيت نظامي دادگاه چون است/ كرده خبر كسب اداره خبرنگار كه قراري به

اداره و تهران دادسراي در كه مزبور حادثه به مربوط اط�عات و پروندهها كليه نمود اع�م ماه تير ٢٣ پرونده

پرونده جريان درباره موثق منبع يك امروز ظهر از قبل گرديد/ منتقل نظامي دادگاه به است گاهيموجود آ

كنون تا و است بازجوئي تحقيق مشغول روزه همه دادگاه بازپرس كه داشت اظهار اداره خبرنگار به مزبور

يافتهاند/// حضور دادگاه در بازجوئي براي ديگر متهم افراد و شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي

البته استو اقدام دست در متهمين پرونده كه داشت اظهار منبع همان نيز سررشتهداري متهمين به راجع

رسيد/ خواهد عموم اط�ع به آينده در كمات محا نتيجه

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

شدند آزاد اس"م فدائيان از ديگر نفر دو
شدند/ آزاد بودند قصر زندان در هنوز كه اس�م فدائيان از ديگر نفر دو ديروز بعدازظهر نيم هشتو ساعت

بعداز كه بودند اس�م فدائيان از نفر ده از نفر واعظيدو سيدعبدالحسين آقاي حسينيو سيدهاشم حاج آقاي

مقابل در فدائيان از زيادي عده ديشب و بودند نشده آزاد هنوز دو آن اخير هفته در آنان از نفر ٨ شدن آزاد

نمودند/ استقبال زندان از خروج هنگام را دو آن و رسانيده هم به حضور قصر زندان



ملي دولت سياهه ٣٢٢

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

بزنند تظاهرات به ممكناستدست مجددا
شهر كيلومتري ده در توكلي yنعمتا سيد حاج مستأجر و اميرهنده زارعين بين قبل چندي ـ rهيجان

پس و آورده هجوم فوشازده ده به اميرهنده زارعين از زيادي عده اينواقعه از پس روز دو ميدهد/ رخ نزاعي

بينهايت نزاع, ضمن در كه ميزنند آتش هم را رعيتي خانه يك آن, غارتاموال دكانو چند در شكستن از

و ميروند محل به قانوني پزشك با نفر ٥ ژاندارمري اط�ع از پس ميشوند/ نفرمضروب ده و مييابد شدت

در ژاندارمري رئيس و بازپرس ميكنند/ بستري معالجه براي نيز را مضروبين و ميسازند قرار بر را آرامش

كوچكترين روز ١٨ از پس ولي ميدهند را محركين مرتكبينو جلب ودستور شده حاضر منازعه محلوقوع

ممكن و شده فوشازده ده زارعين نارضايتي باعث اينموضوع نيستو پيدا مرتكبين دستگيري از نشانهاي

بزنند/ تظاهراتي به دست مجددا آنها است

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

ارتش ستاد نامه
اط"عات روزنامه اداره

ارتش سررشتهداري در سوءاستفاده تهام ا تختعنوان<به شرحي ٣å.٥.١٢ ـ ٧٥٨٣ اط�عات روزنامه در

است/ گرديده كر ذ هم گوهري مالي سرهنگ نام متهمين اسامي جزو و درج گرفتهاند> قرار تعقيب تحت

جمعي ابواب مشاراليه �٢� مالي/ سرهنگ نه است ستاد سرهنگ مزبور سرهنگ �١� ميدارد: اشعار توضيحا

اغـلب و بوده قضائي حقوق رشته از ليسانسيه نامبرده �٣� ارتش/ سررشتهداري نه است افسري دانشكده

است/ قبولنموده را متهمينمزبور از يكي وكالت لحاظفوق, از Uفع و مينمايد قبول را ارتش متهمين وكالت

تكذيب جريده آن شماره اولين در مراتب مطبوعات قانون طبق فرمائيد قدغن است خواهشمند حال هر به

ارتش ستاد دو ركن رئيس نمايند/

كروان پا سرهنگ

٧٥٨٤ شماره ,١٣٣å.٥.١٣ يكشنبه

ليسانسيه اعتراضكارمندان
مديره هيأت دفتر در ايران نفت ملي شركت اداري و دفتري ليسانسيه كارمندان نمايندگان امروز صبح

و داشتند اعتراض خارجه به محصل اعزام آئيننامه به ايشان نمودند/ م�قات آنان با و رسانيده هم به حضور

در است شـده برده نام امريكا و اروپا به اعزام براي فني ليسانسيههاي از فقط آئيننامه اين در ميگفتند

شوند/ قانون اين مشمول بايد نيز ميكنند كار اداري قسمتهاي در كه ليسانسيههائي كه صورتي

اطمينان آنان به مديره هيأت است تخصصي فنيو جنبههاي داراي نيز ملي شركت اداري كارهاي چون

آورند/ عمل به نظر تجديد مزبور ماده درباره تا ميدهد اط�ع نفت مختلط هيأت به را جريان كه داد



٣٢٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

گفت راديو برابر در نطقخود طي ديشب نخستوزير

است اجتماع مصالح برابر در شخصي منافع از گذشتن ملي حكومت |زمه
راديو برابر در را زير نطق مشروطيت جشن مناسبت به نخستوزير آقاي ديروز بعدازظهر نيم و نه ساعت

براي ميشود برپا ايران در بار ششمين و چهل براي امروز كه مشروطيت جشن عزيز, هموطنان نمود: ايراد

وقـتي Pاصـو كـنم/ صحبت شما با صميمي و قديمي خدمتگزار عنوان به كه است مناسبي فرصتي من

سمت باشد ملت اراده مجري و خدمتگزار اينكه جز رئيسدولت شود مستقر معنيواقعيخود به مشروطيت

در نهاده كف بر جان مردانكشور آزاد از بسياري آن تحصيل براي كه ما مشروطيت ندارد/ را ديگري وظيفه و

اولين كه باشيم بايدمتوجه است//// كرده طي را گواري نا دورههاي متأسفانه حادثهخود پر ولي كوتاه عمر طول

است/// ديگران حقوق شمردن محترم و اجتماعي رشد ملي حكومت مهمترين و

رشـد طـوري بـه مـلي مشـروع حق يك تحصيل براي اخير مبارزات طول در ايران ملت خوشبختانه

اميدوارم من گرديد جهانيان تكريم مورد و احترام جلب مايه كه داد نشان خود از تحسيني شايان اجتماعي

ثابت موانع و مشك�ت همه عليرغم و دادهاند هم به دست ان در ملت صفوف تمام كه تاريخي مبارزه اين

حيات در افتخار پر و تازه دوران يك آغاز براي مقدمهاي است عاملي و قوه هر مافوق ملت اراده كه كردند

باشد/// ما ملي حكومت و مشروطيت

اعليحضرت عطوفت متعالو قادر تأئيدات پناه در سالياندراز ما Pيق و رشيد ملت كه آرزومندم و اميدوار

بر ما اميدبخش و سعادتبار آينده و شود كامياب و نائل و ملي بزرگ اعياد چنين درك به شاهنشاه همايون

گردد/ استوار عدالت و قانون پايه

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

قلم صاحبان به كاشاني آيتا� توصيه
بسما�الرحمنالرحيم

زندگي مشي خط و جامعه افراد تفكر طرز كه نيست پوشيده محترم نويسندگان آقايان بر س�م از پس

براي هم قضيه اين طرفي از است/ جامعه آن مطبوعات و انتشارات مرهون بيشتر آنان اجتماعي و فردي

بزنند ديني دستورات به پا پشت و بدهند دست از را خود ايمان و معتقدات افراد چنانچه است روشن آقايان

با ميشوند خارج حقيقت صوابو جاده از و كرده رخنه مردم اجتماعي شئون در اخ�ق فساد كه نيست شكي

روش در كـه ميشود يادآور داشته معطوف فوق موضوع به را نويسندگان آقايان توجه مختصر مقدمه اين

و وطـنپرستي و درستي و صواب راه به افكار هدايت و ملت ارشاد از و بنمايند نظر تجديد خود نشريات

است ملت اين دنياي دينو خسران باعث كه اخ�ق مفسد امور نشر از و ننمايند غفلت كوتاهيو خداپرستي

تعالي yانشاا فرمايد/ عنايت مملكت و ملت و ديانت به خدمت توفيق همه به خداوند نمايند/ خودداري

كاشاني سيدابوالقاسم



ملي دولت سياهه ٣٢٤

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

تظاهراتديروز
اجـتماع و مـيتينگ بـراي را فـوزيه ميدان كشور كل شهرباني بوديم داده اط�ع Uقب كه طوري همان

بود/ داده اختصاص دستجات

آقاي ليكن نمايند حركت تهران خيابانهاي ساير در داشتهاند قصد تظاهركنندگان ديروز اط�ع قرار به

اين از گذشته و موافقتننموده امر اين با هستند عهدهدار نيز را شهرباني سرپرستي كه كشور اميرع�ئيوزير

حفظ براي شهرباني مأمورين به و نموده شركت مشروطيت] جشن مناسبت [به ميتينگ جريان در شخصا

نظم كمال با حادثهاي كوچكترين بدون تظاهراتديروز نتيجه در نمودهاند/ صادر كافي انتظاماتدستورات

مـيرزاده مـزار سر بر عبدالعظيم حضرت در كثيري عده ديروز ظهر از بعد همچنين گرديد/ برگزار آرامش و

كردند/ ايراد نطقهائي و نموده اجتماع عشقي

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

شدهاند متحصن كارگران نمايندگان
كار به برگشتن جهت شدهاند بيكار اخير اعتصاب جريان در كه كارگراني از نفر ٦å نمايندگان از نفر پنج

جرايد نخستوزيريو مليو مجلسشوراي به تلگرافهائي شدهاندو متحصن خرمشهر تلگرافخانه در خود

ميباشند/ نتيجه انتظار در و كرده مخابره

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

كردهاند دستگير را نفر ٢å
قطعه مساحت براي ژاندارم نفر يك و ام�كموقوفه نماينده تفاق ا به تحصيلدار نفر دو ـ گنبدكاووس

جلوي نفر ٢٧ حدود در عدهاي بودهاند كردن مساحت مشغول كه هنگامي ميآيند [ناخوانا] قريه به زميني

شده حاصل تماس مأمورين با آنها بين نتيجه در مينمايندو زمينجلوگيري مساحت انجام از و گرفته را آنان

دادهاند/ قرار تعقيب مورد و دستگير را مزبور نفر ٢å كنون ا ميشود خورد و زد و

٧٥٨٥ شماره ,١٣٣å.٥.١٥ سهشنبه

ميتينگجلوگيريگرديد تشكيل از
٥ ساعت ميتينگي شهدايخوزستان عنوان به ماه مرداد دوم روز بود بنا قبلي اع�ميه طبق ـ گنبدكاووس

شده ميتينگدعوت اين در شركت براي اطراف از هم مشكوك اشخاص از زيادي عده و شود برپا بعدازظهر

و پـادگان بـه مـرزباني طرف از ب�فاصله ميشوند گاه آ آنان سوءنيت از مسئول مقامات چون ولي بودند,

٣åå حامل كه كاميوني حتي آمدو عمل به ميتينگ انجام از برايجلوگيري اقداماتPزم [اط�عو] شهرباني

شهر به گرگان تيپ فرمانده و انتظامي قواي طرف از بودند شده گرگاندعوت از كه ديگري اشخاص از نفر

شدند/ داده عودت اخير



٣٢٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

كشيد ساعتطول ربع يك امروز [مجلسسنا] جلسه
خوزستانتصويبشد حكومتنظامي تمديد

منعكسگرديد علني جلسه در خصوصي جلسه گوشهاياز

عملآمد به مليموافقت قرضه |يحه با

گرديد/// تشكيل رئيس نايب بيات آقاي رياست به امروز صبح نيم و يازده ساعت سنا مجلس جلسه

ملي مجلسشوراي از كه خوزستان نقاط از محل هفت در نظامي حكومت تمديد به Pيحهمربوط به بعد

شد/ تصويب و گرفتند راي آن اصل به و نبود مخالفي نيز Pيحه اين به نسبت و شد مطرح و قرائت رسيده

ختم را جلسه آقايان اجازه با اينكه و بود همين ما كار و نداريم چيزي ديگر دستور در گفت: رئيس نايب

صبحموكول نيم هستو ساعت دوشنبه روز به آينده جلسه معاوننخستوزير آقاي تقاضاي بنابه ميكنيمو

گرديد/ ختم جلسه ربع سه و يازده ساعت مقارن ميشود/

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

عمومي نوينتعليمات طرح
دبيرستانها در تعليم وروشجديد

است شده پيشنهاد و تهيه پازارگاد طرفآقايدكتر از كه

در طوPني سوابق و مطالعات كه �نوربخش� كبير رضاشاه دبيرستان رئيس پازارگاد بهاءالدين دكتر آقاي

روش اص�ح درباره طرحي غرب, دنياي در تربيت و تعليم نوين اصول به توجه با دارند تربيت و تعليم رشته

يك در كـه فـرستادهانـد فـرهنگ وزارت بـه و كرده تهيه عمومي تعليمات اصول و دبيرستانها تعليمات

فرستاده فرهنگ عالي شوراي به بررسي براي و نمود توجه جلب و گرفته قرار مطالعه مورد فني كميسيون

اجتماعيو زندگاني نسلجوانو تربيت و تعليم در كه تأثيري و اينموضوع كامل اهميت به نظر است/ شده

تعليمات فعلي سيستم مضار و نقايص درباره كه مقدمه با مزبور طرح از خ�صهاي دارد آنها روحي كيفيات

ميرسد/ محترم خوانندگان نظر به مقاله اين در نگاشتهاند

ثبوت به زير دليلمشهود چند و شده ثابت ايران فعلي فرهنگي سيستم محكوميت و فساد كه سالهاست

داده آن در اساسي تغييري و پذيرد تغيير حتما بايد و نيست هم اص�ح قابل فعلي سيستم كه است پيوسته

فرهنگو عالي طرفشوراي از امتحانات و برنامه در اص�حاتي مكرر طرف اين به سال سي از چنانچه شود

نه ولي شده غلطوضع سيستم پايه و اساس همان بر جديدي آئيننامههاي و آمده عمل به فرهنگ وزارت

است/ گرائيده وخامت به بيشتر روز به روز تعليمات و امتحانات و مدارس اوضاع بلكه نيفتاده مؤثر تنها

ميشود: كر ذ Uذي فعلي سيستم فساد و محكوميت در خ�صه طور به اصلي دليل چند

ديپلمه يك معلومات Uمث كه طوري به ميكند و كرده تنزل سال به سال دانشجويان معلومات سطح V١

نيست/// پيش سال بيست و پيش سال ده ديپلمههاي با مقايسه قابل امروز متوسطه دوم يا اول دوره



ملي دولت سياهه ٣٢٦

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

اعزامي محصلين بازگشت
اعزام انگلستان به سابق شركت طرف از تحصيل براي قبل سال دو كه ايراني محصلين از نفر ١١ ديروز

ملي شركت در محصلين اين است قرار گشتند/ باز آبادان به سي� او, �بي, هواپيماي يك وسيله به بودند شده

شوند/ استخدام ايران نفت

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

مكشوفه اسناد كشف
تاريخ در ميآيد عمل به انگليسي كارمندان ثاثيه ا و اسباب از گمرك قانون مقررات طبق كه بازرسي در

مـوقت مديره هيأت توسط آن مجموع امروز كه آمده دست به زيادي مدارك و اسناد و اوراق مرداد هشتم

از و دارد قرار شدهاي مهر صندوقPكو مداركدر و اسناد اين گرفت/ قرار مطالعه ايرانمورد نفت ملي شركت

دقيقترين مفصلترينو مهمترينو حاوي اسنادمزبور گرفت/ قرار امني جاي در و تهيه كاملي فهرست آنها

مفصلي گزارش آنها درخصوص ميباشندو نفت دستگاههايمربوطه كار طرز درباره راهنمائيها اط�عاتو

شد/ خواهد داده نخستوزير آقاي و مختلط هيأت به شركت موقت مديره هيأت طرف از

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

آوارگان به اقامت اجازه
آوارگـان امـور در متحد ملل كميسرهاي با همكاري براي ايران دولت واصله اط�ع قرار به ـ نيويورك

دارند وجود آنكشور در كه آوارگاني به نسبت خود قبلي سياست در نظرهائي تجديد كه است نموده موافقت

بنا و دارند ايرانوجود در معتبر تذكره داشتن بدون كه غيرايراني اشخاص به ايران موافقتدولت بنابر نمايد/

است/ شده داده اقامت اجازه آينده مارس ماه تا شوند اخراج ماه اين در بود

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

ميگردد حمل ايران به امريكا از ت د, د, گرد تنديگر ٢٥å
گيرد قرار استفاده مورد ما|ريا با مبارزه در تا

تقاضاي طبق امريكا دولت كه داد اط�ع رسما امروز ايران در امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر آقاي

است شده حمل ايران به كنون تا كه آنچه بر اضافه ت د, د, گرد تن ٢٥å كه است داده دستور ايرانفورا دولت

بر ع�وه كه است كي حا همچنين گريدي دكتر بيانيه حملشود/ تهران به ماPريا مرض با مبارزه ادامه براي

اختيار در مختلف شهرستانهاي در ت د, د, گرد ارسال منظور به نيز باري جيپ ١٥ امريكا تدولت د, د, گرد

گذاشت/ خواهد ايران دولت

كـارهاي تكـميل مـجدد بـه شـد خواهد انجام ترومن چهارم اصل برنامه طبق كه اضافي كمك اين

شد/ خواهد گذاشته اجرا موقع به مربوطه مقررات انجام و مقدماتي



٣٢٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٦ شماره ,١٣٣å.٥.١٦ چهارشنبه

بيمارانمسلول تقاضاي
نـفاق آتش آنـها مـيان در كه كساني تعقيب وسائل كه كردهاند تقاضا بيانيهاي طي شاهآباد مسلولين

به كمك لحاظ از دهند دستور و نموده داير زودتر هرچه را جراحي بخش ثاني در و شود فراهم ميافكنند

تـقاضا فـرهنگ وزارت از غير ادارات ساير مسلولين همچنين شود/ داده آنها به رايگان داروي مستمندان

مـيشود پرداخت معالجه و استراحت مدت در فرهنگ وزارت مسلول بيماران حقوق كه چنان هم كردهاند

كه ندارد معيني مدت سل بيماري معالجه زيرا يابند/ نجات پريشاني از ما عائله تا بدهند هم را ما حقوق

شود/ پرداخته مسلول كارمندان حقوق سال دو فقط نموده صادر تصويبنامهاي دولت

٧٥٨٧ شماره ,١٣٣å.٥.١٧ پنجشنبه

كارگران اخت"فات رفع براي كل دادستان اقدام
به است شده ايجاد كارخانجات كارگران از جمعي بين اخت�فاتي ماه تير ٢٣ حادثه از بعد اط�ع قرار به

و صلح طرفداري عنوان به ديگر دسته و كار به كارگران اشتغال مانع تهديد وسيله به عدهاي كه ترتيب اين

اخت�ل موجب جريان اين اينكه به نظر شدهاند/ تحريكآميز و غيرمجاز فعاليتهاي مشغول ديگر عناوين

به قبل روز دو بودند گرفته قرار معدود افراد آن تهديد و فشار مورد كه كارگراني بود شده كارگران زيان و كار

اينموضوع به توجه عطف تقاضاي و م�قات را كشور كل دادستان شاهباغ آقاي و رفته كشور عالي ديوان

جلوگيري كارخانهها شدن مختل منظور به تهديدآميز و بيمورد فشار اين از كه كردند درخواست و نمودند

شكايت به كه دادند تهراندستور دادسراي به كل دادستان آقاي گيرد/ قرار رسيدگي مورد اينموضوع و شود

عنوان به كه دادند مأموريت كشور عالي ديوان دفتر مدير مجدالعلي آقاي به ضمنا شود رسيدگي كارگران

بيرويه اعمال ادامه از نصايح و اندرز وسيله به و رفته اخت�ف كز مرا به كشور كل دادستان طرف از نمايندگي

و آرامش به را همگي و متوجه افكار وحدت لزوم و كشور حساس وضعيت به را افراد عموم نموده جلوگيري

تمرد و اغتشاش تحريكو به اقدام درصورت كه نمايد اع�م كارگران عموم به و كند وادار يكديگر با سازش

و سيمان كارخانههاي به مجدالعلي آقاي ميدهند اط�ع كه طوري به شد/ خواهند قانونيواقع تعقيب مورد

نمودهاند/ اجرا كارگران به اندرز و تذكر بر مبني را كل دادستان ودستور رفته آجرنسوز شيميائيو گليسيرينو

٧٥٨٧ شماره ,١٣٣å.٥.١٧ پنجشنبه

اصفهان كارگران بيمه و تعاون سابقصندوق حسابدار آقايمرتضي|جوردي
خ�ف بر مطالبموهنو كارگران بيمه تعاونو صندوق مديره هيأت به شهرت نام به روزنامهاي در اخيرا

و سوء عمليات اثر بر نامبرده ميدارد اع�م عمومي اذهان شدن روشن براي است/ كرده منتشر واقع و كت نزا

تـعقيب براي او عمليات پرونده و معاف صندوق خدمت از اصفهان صندوق وجود در غيرقانوني تصرفات

كارگران بيمه و تعاون صندوق دفتر گرديد/ احاله صالحه مقامات به قضيه



ملي دولت سياهه ٣٢٨

٧٥٨٧ شماره ,١٣٣å.٥.١٧ پنجشنبه

ميشود مرجعرسيدگي دو در تير ٢٣ حادثة پرونده
است گرفته قرار بررسي مورد مزبور حادثه كليهپروندههايمربوطبه

بگذارند هيأترسيدگي اختيار در را خود اط"عات اگر بيطرف افراد
شد خواهد كشفحقيقت كمكمؤثريبه

از يكي دارد/ ادامه مرجع دو در تير ٢٣ حادثه پرونده به رسيدگي كنون ا كه دارند اط�ع گرامي خوانندگان

دادگـاه يك نـخستوزير آقـاي دستور بنابه كه شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي تهامات ا نظر

قرار مزبور دادگاه كه روزي از و ميباشند آن رسيدگي مشغول ميشود تشكيل ارتش دادرسي در كه نظامي

دارد/ ادامه كان كما پرونده به رسيدگي نمود صادر تير ٢٣ پرونده رسيدگي به ص�حيت بر مبني را خود

پرونده به كلكشور شهرباني در و شده تشكيل دادگستري نمايندگانوزارت از كه است هيأتي دوم مرجع

ثبت كل مدير شهشهاني حسين آقاي عهده به نفري سه هيأت اين رياست ميآورند/ عمل به رسيدگي امر

٢ و ١ استان دادستان داديار عالمي شمسالدين و كيفر ديوان دادستان معاون وكيلي باقر آقايان و ميباشد

ساعت از روزه همه و نمود شروع كار به پيش روز دوازده از اينهيأت ميدهند/ تشكيل را هيأتمزبور اعضاي

ميدهد/ ادامه خود كار به كشور كل شهرباني كتابخانه در شب ده تا صبح ٧

گرفت خواهد و گرفته كنونصورت تا كه اقداماتي درباره امروز صبح مزبور هيأت رئيس شهشهاني آقاي

قسمت سه شامل ميدهد و داده انجام هيأت كه كارهائي گذاشت: اداره نماينده اختيار در را زير اط�عات

است:

پروندههاي مطالعه كه ارتش دادرسي و دادسرا دژبانيو و شهرباني در متشكله پروندههاي بررسي Vاول

است/ يافته پايان مزبور

تعداد و داشتهاند مسئوليتي يا مأموريت مزبور ميتينگ در كه كساني و انتظامي مأمورين از تحقيق Vدوم

دارد/ ادامه هنوز و شده آغاز پيش روز چند افراد اين از تحقيقات ميباشند/ نفر هزار ٣ بر بالغ افراد اين

نظر از كه بودهاند حادثه واقعهو ناظر و شاهد آنروز در كه افرادي و متفرقه اشخاص از كسباط�ع Vسوم

كمكمؤثري بگذارند هيأت اختيار در دارند باره اين در اط�عاتي گر ا اجتماعيخود وجدانيو وظايف ايفاي

مأمور كه سنا و ملي شوراي مجلس نمايندگان از تن ده همچنين و آمد خواهد عمل به حقيقت كشف راه در

حل به توجهي قابل بگذارند اينهيأت اختيار در دارند باره اين اط�عاتيدر گر ا ميباشند, واقعه به رسيدگي

نمود/ خواهد مشكل

٧٥٨٧ شماره ,١٣٣å.٥.١٧ پنجشنبه

شد داده نخستوزير به مكشوفه اسناد گزارش
از داشتند را ايران ك خا از خروج قصد كه انگليسي كارمندان از مدارك و اسناد كشف پيرامون صبحدر امروز

شد/ تقديم نخستوزير آقاي به جالبي و كامل گزارش ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت طرف



٣٢٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٧ شماره ,١٣٣å.٥.١٧ پنجشنبه

رزمآرا سپهبد قتل درباره تهران دادستان ادعانامه
براي را خود و مطالعه را رزمآرا مرحوم قتل پرونده او حضور با است روز چند طهماسبي خليل مدافع وك�ي

براي است شده صادر رزمآرا سپهبد قتل درباره كه تهران دادستان ادعانامه متن زير در ميكنند آماده دفاع

[طـهماسبي] طهماسبيان خليل استاد تهران جنائي عالي ديوان ميشود: چاپ گرامي خوانندگان استفاده

ك�نتري جنب نايبالسلطنه خيابان تهران كن سا و عائله بدون ايران تابع مسلمان ساله ٢٧ ابراهيم فرزند

٢٩.١٢.١٦ تاريخ از بازداشت پيشينهسوءكيفري فاقد نجار شغل جزئي لطفاyدارايسواد منزل سابق سوار

به چاقو با جرح ايراد قاچاقو اسلحه حمل نخستوزيروقتو رزمآرا سپهبد مرحوم عمدي قتل به محكوميت

و پـرونده مـحتويات طبق خ�صتا تهام ا دPيل و واقعه شرح به كه وظيفه انجام حين در فريدون پاسبان

است: زير شرح به بازپرس قرار مندرجات و حاصل بازجوئيهاي

طرفدولت از ختمي مجلس قمي فيض yآيتا مرحوم درگذشت علت به ٢٩.١٢.١٦ تاريخ در شرحواقع

چنانچه و بوده كرده فراموش را مجلس در حضور قضيه رزمآرا مرحوم تصادفا و بوده برگزار سلطاني مسجد در

مسـجد در نـخستوزير رزمآرا مـزبور روز در قطع طور به ميكرد پيدا ادامه هم قليلي مدت فراموشي اين

اميد به بودند كرده مراجعت اصفهان از تازه كه كابينه كار علموزير آقاي جناب و نميشد كشته و ترور سلطاني

به ختم جلسه در حضور با همچنين ويو م�قات براي شد خواهند حاضر ختم مجلس در نخستوزير اينكه

اداره به و آمده بيرون مسجد از ايشان ميافتد تأخير به نخستوزير آمدن چون ميروند/ هدايت آقاي تفاق ا

ختم محل در كه ميدهد تذكر صحبت حين در و م�قات را رزمآرا مرحوم آنجا در و ميروند نخستوزيري

ميباشند/ مشاراليه تشريففرمائي منتظر فيض yآيتا مرحوم

مسجد به علم آقاي تفاق ا به و شده بلند فورا و افتاد ختم مجلس ياد به علم آقاي تذكر اين از نامبرده

پيمودنجلو از پس و ميشوند پياده تومبيل ا از مسجد خان مقابلجلو در مذكور ربع و ١١ ساعت در و ميروند

نمازگاه منتهياليهسكوب در راه مقداري طي از پس و ميگردد مسجد صحن غربوارد سمت داPن از خان

مرحوم بردن بين از و ترور منظور به قبلي قصد و تصميم اسبق به كه متهم طهماسبيان خليل تابستاني

قرار هدف را رزمآرا مرحوم سر و كرده حمله گهان نا جمعيت و پاسبانها پشت از بود كرده كمين آنجا در رزمآرا

قـدري بـعدي تير ٢ و ميكند ايجاد آني مرگ و مت�شي را مشاراليه مغز اول تير و گلوله همان و ميدهد

از مـانع ميكند گير مخزن دهنه در سوم فشنگ پوكه اينكه واسطه به چهارم تير و نموده اصابت پائينتر

از متهم نتيجه در و مينمايد جلوگيري چهارم تير شليك از و شده سوزن مجاري لوله به چهارم گلوله انتقال

را نخستوزير محافظ مأمورين و جمعيت تيرها صداي كند/ استفاده نميتواند اين از بيش خود گرم اسلحه

تا برميآيد فرار صدد در جنايتخود انجام از پس قاتل ميآيند/ بر قاتل دستگيري صدد در و ميكند متوجه

تمام از منظور اين انجام براي و بخشد خ�صي ارتكابي ناشايسته اعمال عواقب از را خويشتن بتواند بلكه

تيزي كارد با ميشود باPمأيوس شرح به خود گرم اسلحه از استفاده از چون و كرده استفاده متصوره امكانات



ملي دولت سياهه ٣٣٠

و مينمايد مجروح را پاسبان محمدي فريدون سر نتيجه در مينمايد/ حمله مأمورين به داشته همراه كه

پنجه گرفتار و دستگير انتظامي مأمورين جديت اثر در و نشده فرار به موفق تشبث همه اين وجود با ليكن

آنجا در كه معاينه اثر در و حمل سينا بيمارستان به جيپ وسيله به فورا نيز را رزمآرا مرحوم و ميگردد عدالت

است/ كرده فوت گلوله اصابت اولي لحظات همان در كه ميشود معلوم ميآيد عمل به

اتهام دrيل

/٣٨١ و ١å٦ ـ ١١å صفحات شرح به بازجوئي مراحل تمام در متهم مفصل و صريح اعترافات و اقارير V١

به شده استعمال قتاله آلت با جنايت ارتكاب از پس ب�فاصله متهم طهماسبيان خليل دستگيري V٢

پرونده/ در منعكس شرح به انتظامي مأمورين وسيله

اسامي به كردهاند اقدام متهم دستگيري در و بوده ناظر و حاضر كه مأمورين از عدة اظهارات و بيانات V٣

سرتيپ تيمسار فرخنده, پاسبان سر صدري, پاسبان سر پازوكي, مصطفي طاهري, لطيف جليلوند, اللهيار

ميباشد/ متهم دستگيري و جنايت جريان شرح از كي حا مجموعا كه دانشور

آن از تير سه كه حالي در شده گرفته آن از استفاده شليكو حال در متهم دست از كه <تپانچه> اسلحه, V٤

پوكه و اصابت تير سه هر بوده نزديك خيلي هدف اينكه حيث از و بوده شده شليك مقتول و هدف طرف به

نتيجه در و است شده سوزن مخزن به چهارم گلوله انتقال از مانع و نموده گير مخزن دهنه در سوم فشنگ

از استفاده به مجبور را نامبرده و نگرديده ممكن مأمورين و مقتول سوي به متهم ناحيه از تيرها بقيه شليك

اداره در كارد و اسلحه عين كه است كرده مجروح را مأمورين آن وسيله به و نموده داشته همراه كه كاردي

ميباشد/ مشهود Uكام لوله در پوكه كردن گير و است پرونده ضميمة آنها عكس و گاهيموجود آ

كه تصديق آن موجب به كه قانوني پزشك اداره ٢٩.١٢.٢١ ـ ٤٦٩٢ ٣٨٤ شماره تصديق گزارش V٥

در مرگ علت و گلولهها اصابت از حاصله جنايات كيفيت و تيرها خروج و ورود نقاط است/ پرونده پيوست

طـور به است بوده گرديده آني مرگ حصول موجب كه مقتول مغز شدن مت�شي و اول تير اصابت همان

است/ شده داده توضيح و بيان دقيق و مشروح

متهم ناحيه از شده عنوان معاذير بودن غيرموجه و كار پرونده در قطعيهموجوده امارات و قوانين ساير V٦

و محرز انتسابي گناهان به Pبا در شده توقيف متهم خليل بزهكاري شده ياد دPيل و مذكوره جهات به نظر

انجاموظيفه حين پاسباندر به جرح ايراد لحاظ از ١٧åو ماده با منطبق عمدي قتل لحاظ از اعمالش مسلمو

با منطبق پروانه داشتن بدون قاچاق اسلحه حمل لحاظ از و عمومي مجازات قانون از ١٦٦ ماده با منطبق

با استنادي مواد حدود در كه ميباشد ١٣١٢ اسفند ٢٩ قاچاقمصوب مرتكبين كيفر قانون از ٤٥ ٤٣و مادتين

ماده طبق ضمنا مينمايد/ را شايسته كيفر تعيين درخواست كيفري دادرسي آئين به ملحقه ٢ ماده رعايت

٢٩.١٢.١٦ بزه تاريخوقوع ميشود/ نيز جرم ادوات آPتو درباره تكليف تعيين تقاضاي همگاني كيفر قانون

تهران دادسراي داديار تهران/ سلطاني مسجد محلوقوع

شربيانلو رحيم



٣٣١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

خوزستان كارگران به كاشاني آيةا� پيام
است: شده صادر خوزستان اهالي و كارگران به خطاب كاشاني yآيةا طرف از زير پيام

بسماjالرحمنالرحيم

مناطق ومظلوم كار فدا كارگران و محترم عشاير از خوزستاني عزيز برادران به احترام تقديم و س�م از پس

و آرامش حـفظ در بـرادرانـم مـقاومت و ثـبات و وطنخواهي از مسرت كمال با تهم تائيدا دامت نفتخيز

فوقالعـاده نمودهاند حياتي امر اين در يد خلع محترم هيأت با كه مساعدتي و تفاق ا و تحاد ا به انتظامات

دارم انتظار سپاسگزارند/ خداپسندانه ك پا احساسات آن بيداريو موقعشناسيو از ملت همه بلكه متشكرم

محترم هيأت مصدقو دكتر آقاي جناب دولت از پشتيباني انتظاماتو حفظ تفاقو ا و تحاد ا در پيش از بيش

جـديت ميشود خوزستاني زحمتكش كارگران خاصه ايران ملت عموم عايد آن نيكوي ثمرات كه يد خلع

را بيرحم اجنبي يد قطع مهربانو گراميو برادران آن همه عزت آسايشو سعادتو وس�متو نمود خواهند

تهران به محترم نماينده مكي آقاي جناب مراجعت كه ميگردد متذكر خاتمه در خواهانم تعالي خداوند از

ته/ بركا و yرحمتا و عليكم والس�م مينمايند/ معاودت قريبا و بوده معالجه منظور به فقط و موقتي

كاشاني سيدابوالقاسم

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

است كرده تهيه برايپرداخت را خوزستان كارگران حقوق دولت
كارگرنشين: ناحيه در امريكا رئيسجمهور نماينده هريمن

كرد رفتار اينطور نميتوان بشر با بيستم قرن در
شدهاند/// بيكار كارگر هزار چند و سي

گوشه به را او نتوانسته جرايد مخبرين از هيچيك امروز ظهر تا شده تهران وارد مكي كه ديروز صبح از

آورد/// عمل به او با پسند مورد مصاحبه يك و بكشد خلوتي

ميكنند؟ چه كنون ا استو چقدر تعدادشان شدهاند بيكار پاPيشگاه تعطيل واسطه به كه كارگراني ـ س

پاPيشگاه در همه نيستندو بيكار Uفع آنها از يك هيچ كه نفرميشود هزار چند سيو بر بالغ آنها عده ـ ج

هستند/ دستگاهها اساسي تعمير مشغول

سابق؟ شركت يا ميشود داده ايران نفت ملي شركت وسيله به آنها حقوق ـ س

پول ما نكرد پرداخت سابق شركت گر ا باشد/ فردا يا امروز گويا و نرسيده حقوق پرداخت موعد هنوز ـ ج

پرداخت/ خواهيم را كارگران حقوق و كردهايم حاضر

يافتيد؟ چگونه نفت خصوص در را او نقش و هريمن ـ س

كه ميگويند و شده منتشر او خصوص در كه شايعاتي و است مطلعي و وارد مرد هريمن من نظر به ـ ج

نيست/// من تصديق مورد آمده ايران به غيره و سهم گرفتن و ما نفت استثمار براي



ملي دولت سياهه ٣٣٢

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

ندارد بهداريداروساز
انجام براي ديپلمه داروساز نفر يك اعزام و ندارد داروساز خود داروخانه اداره براي شهر بهداري ـ شاهپور

ميباشد/ ضروري Uكام بهداري داروخانه امور

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

شهرستانها به دارو ارسال
شش سهميه بابت مختلف داروهاي بسته ١٤١ تعداد مرداد ٣ تا تير ٢٩ تاريخ از بهداري وزارت طرف از

ورامـين, پـلشت زابل, آب [ناخوانا] زاهدان, نصرتآباد, دماوند, بهداريهاي جهت جاري سال اول ماهه

بستهبنديو پهلوي شهناز بيمارستان و نطنز زنجان, بروجرد, كرج, كردان قصر و اشتهار سرخابكرج, كاشان,

است/ گرديده ارسال

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

پهلوي شهناز بيمارستان
شد داراييكطبيبجراح

آقاي اخيرا ميشد اداره كرج بهداري رئيس نظر تحت نداشتو طبيب شهناز بيمارستان مدتيبود ـ كرج

بسـيار بيمارستان اوضاع و شدند منسوب بيمارستان اين رياست به بهداري وزارت طرف از جيحون دكتر

عـمل چند مخصوصا و ميباشند قابله يك و دندانساز يك و جراح طبيب يك داراي Uفع و شده مرتب

شـخصي وسـائل بـا جيحون دكتر آقاي توسط كه بوده بيسابقه بيمارستان اين در حال به تا كه جراحي

فعاليت از مراجعين و شده مرتب بسيار نيز غذا جديدوضع حسابدار آمدن با همينطور و شده انجام خودشان

ميكنند/ قدرداني ايشان ع�قه و

٧٥٨٨ شماره ,١٣٣å.٥.١٩ شنبه

محترم اداره
اط"عات روزنامه

فرمائيد درج به امر كارگران بيمه و تعاون صندوق گهي آ پاسخ در را زير شرح است خواهشمند

بر امر اين نمودهام كارگران بيمه و تعاون صندوق اسرار افشاي به مبادرت خود روزنامه در اينجانب چون

است/ جمله آن از نيز مزبور گهي آ نشر كه شدهاند اينجانب عليه تحريكات مشغول و آمده گران آقايان

در البـته و تكذيب را آنان افترائات و قناعت مختصر پاسخ اين نشر به Uفع اذهان شدن روشن براي

مـعرض در را مرتضيعلي سفره اين كارگردانان هويت و خواهد آقايان به دندانشكن جواب خود روزنامه

rجوردي مرتضي گذارد/ خواهد عمومي افكار

شهرت روزنامه مدير



٣٣٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٨٩ شماره ,١٣٣å.٥.٢å يكشنبه

ميكند همكاري برنامه سازمان با كه كارشناسنساجي
نساجي صنعت احياء كه است معتقد

گيرد قرار كشور اساسي اص"حات لوحه سر در بايد
همه از مهمتر ولي ميباشد اجتماعيذيع�قه كشاورزيو صنعتيو فعاليتهاي كليه در برنامه سازمان

معتقد استو نساجي رشته ميباشد صنعتگر نفر يك كه نساجي] كارشناس برتراند [آقاي اينجانب نظر به

و تزئينات و لباس و ك پوشا وسائل تهيه از عبارت كه را عمومي رفاه موجبات آن توسعه و بهبود كه است

ابريشم, پنبه, پشم, قبيل از نساجي صنعت براي Pزم اوليه مواد كليه مينمايد/ فراهم هست منزل مايحتاج

منابع اين از استفاده با است قادر تنها نه ايران ترتيبكشور بدين و ميشود تهيه كشور داخله در غيره كنفو

مشاور عنوان به اينجانب نمايد/// تهيه جنس نيز خارج به صدور براي بلكه نمايد فراهم را داخلي مايحتاج

برنامه يك اجراي با كه دارد اطمينان و گذارده امور اولياء دسترس در را خود تجربيات و خدمات نساجي امور

گرديد/ خواهد موفق است نساجي صنعت احياء و تقويت از عبارت كه اصلي هدف اين به منظم و مرتب

٧٥٨٩ شماره ,١٣٣å.٥.٢å يكشنبه

گرفت تصميم خوزستان دولتبرايعمران
جلسه اين در شد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در هيأتوزيران جلسه عصر نيم و شش ساعت ديروز

داشتع�وه اختصاص استان آن كارگران زارعينو رفاه تأمين خوزستانو عمران براي اقدام و كره مذا به كه

عامل مدير زنگنه مهندس مجلس� برنامه كميسيون �رئيس معظمي دكتر مكي, آقايان وزيران آقايان بر

دكتر مكي, آقايان توضيحات از پس داشتند/ حضور نيز بودجه كميسيون مخبر فرهودي و برنامه سازمان

آقاي پيشنهاد انجام درباره نخستوزير آقاي كشاورزي, وزير فرمند و كار وزير ك�لي] ] اميرتيمور معظمي,

اختيار در كه اعتباراتي از ريال ميليون سه Uفع كه كردند تصويب جلسه همان در و نمود ع�قه ابراز مكي

كـه بـود ايـن شـد گرفته جلسه اين در كه ديگري تصميم شود/ داده اختصاص خوزستان به هست دولت

به آن رياست كه گردد تشكيل خوزستان ساختماني و عمراني برنامههاي انجام در نظارت براي كميسيوني

شوراي مجلس برنامه كميسيون رئيس كشاورزي, وزير آقايان و باشد كار وزير ك�لي اميرتيمور آقاي عهد

آقـاي حضور با مزبور كميسيون باشند/ داشته عضويت كميسيون آن در برنامه سازمان عامل مدير و ملي

زمينه در اجرائي طرحهاي تهيه براي و گرديده تشكيل مجلس در امروز بودجه كميسيون مخبر فرهودي

گردد شروع فورا عمراني نظر از خوزستان در بايد كه اقداماتي فهرست و آمد عمل به مطالعه پيشنهادها

پيشنهادشود هيأتدولت به گرديد مقرر و شد گرفته نظر در محلهايموجود از هم Pزم اعتبارهاي تنظيمو

خـوزستان عـمران دربـاره دولت هيأت جلسه در امشب شود/ گرفته تصميم آن درباره امشب جلسه در تا

دكتر و فرهودي آقايان تفاق ا به مكي حسين آقاي فردا بامداد اط�ع قرار به و خواهد تخاذ ا Pزم تصميمات

نمود/ خواهند عزيمت خوزستان به ملي شوراي مجلس نمايندگان طبا



ملي دولت سياهه ٣٣٤

٧٥٩å شماره ,١٣٣å.٥.٢١ دوشنبه

منزلنخستوزير در امنيت شوراي
وزارت معاون فرهنگ, وزير دادگستري, وزير كشور, وزير از مركب امنيت شوراي امروز صبح ١å ساعت

منزل در ارشد افسران از نفر چند و جنگ, وزارت معاون كشور, كل ژاندارمري رئيس ارتش: ستاد رئيس كار,

كشور امنيت اطراف در گذشته ظهر از پاسي تا شد تشكيل مصدق دكتر آقاي حضور با نخستوزير آقاي

گرفتند/ مقتضي تصميمات و بودند مطالعه مشغول

٧٥٩å شماره ,١٣٣å.٥.٢١ دوشنبه

دارند تقاضا كل دادستان از
تـقاضا كشور كل دادستان از مفصلي نامه طي ايران در نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت

واقعه پروندههاي دهند دستور و نمايند رسيدگي جدا ماه تير ٢٧ و ٢٥ جرمهايمورخه اع�م به كه نمودهاند

گردد/ تعقيب جدا و مسترد ارتش دادرسي از ماه تير ٢٣

٧٥٩å شماره ,١٣٣å.٥.٢١ دوشنبه

بهداريخراباست وضع
پس قراءمينودشت از يكي نزديكي ام�كدر كارگراناداره از نفر چند مرداد چهاردهم شب ـ گنبدكاووس

كه نزديكي خانه به مرگ خطر از رهائي براي ميگردند/ سيل بارانو دچار ميشوند شهر عازم كه كار انجام از

به صاحبخانه ولي مينمايند را شدنهوا آرام تا استراحت تقاضاي و ميروند بود تركمنها از يكي به متعلق

مجروح رفقاي و مينمايد تيرمضروب با منازعه از پس را آنان از يكي نام كريم هستند, سارق اينكه تصور

بيمارستان در نيستو شهري در ايام بيشتر بهداري رئيس وليچون ميآورند شهر به معالجه براي را او فورا

فوت مضروب سرانجام پزشك نبودن اثر بر نمودهاند تأسي او به هم پزشكان ساير و نميشود حاضر هم

دارد/ اعزام كارمنداندلسوزي بهداري وزارت دارد جا و شده سامان و بيسر شهر اين بهداري وضع مينمايد/

٧٥٩å شماره ,١٣٣å.٥.٢١ دوشنبه

كردهاند منتقل تهران به محكمه براي را انگليسي اين
هنگامي ساله ٣٤ <پيبادي> شهرت كالين> <جان نام به انگليسي نفر يك ١٣٢٩ اسفند ششم تاريخ در

سربازان از عده يك استعمالمشروب در روي زياده اثر در بوده خرمشهر جاده تومبيلدر رانندگيا كهمشغول

مجروح را نفر ١٣ مقتولو را آنان از نفر سه و تصادفنموده برميگشتند صحرائي خدمات از كه دريائي نيروي

منتقل تهران قضائي حوزه به را او كه نموده تقاضا قبل نيم و ماه يك مياندازند, زندان به را وي مينمايد/

بود, كشور عالي رايديوان مستلزم چون اينموضوع گيرد/ انجام تهران قضائي حوزه در او كمه محا تا كنند

مبلغ انگليسيمزبور شد/ اعزام تهران به Pزم پروندههاي با ويديروز كردو موافقت تقاضا اين با ديوانمزبور

شد/ خواهد انجام تهران در او محكمه و است داده مقتول سربازان خانوادههاي به تومان هزار ٢٤



٣٣٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

ايران باير اراضي آبياري موضوع
گرفت قرار امريكا امنيتمشترك برنامه جزء

ايران به امريكا اقتصادي كمك د|ر ميليون ٢٥ از
ماشينهايكشاورزيميشود صرفخريد د|ر ميليون ٦

مشابه خوزستان و ايران شمال در نظر مزروعيمورد اراضي

ميباشد حاصلخيز بسيار و كاليفرنيا اراضي

|يحه امريكا مجلسشوراي كميته
نمود تصويب را جهان كشورهاي به كمكنظامي

شد خواهد كمكنظامي هم ايران به برنامه اين موجب به
ايران در باير اراضي آبياري كهموضع كرد اع�م امريكا خارجه كدرموت>سخنگويوزارتامور <ما مستر

ك مـا است/ گرفته قرار بررسي و بحث مورد امريكا كنگرة در Uقب كه ميباشد مشترك امنيت برنامه جزء

دPر ميليون ٦ شده, داده تخصيص ايران به اقتصادي كمك براي كه دPري ميليون ٢٥ از كرد اضافه درموت

رسيد/ خواهد كشاورزي بزرگ ماشينهاي خريد مصرف به

كميته مرداد� ١٧� نهماوت روز در كه كرد نشان خاطر تهران در امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر امروز

بـه را امـريكا اقـتصادي و نـظامي كـمك دPر ٧.٨٤٨.٧٥å.ååå به مربوط Pيحه امريكا شوراي مجلس

داد/ قرار تصويب مورد جهان آزاد كشورهاي

مصرف به اقتصادي و نظامي كمك براي دPر ميليون ٨.٥åå كه بود كرده درخواست ترومن پرزيدنت

٥٥å.ååå.ååå يعني مبلغ اين اعظم قسمت كرد/ كسر آن از دPر ٦٥١.٢٥å.ååå مجلس كميته ولي برسد

است/ شده كم گيرد صورت اروپا به است قرار كه كمكي از دPر

به را Pيحه اين زودي به نيز سنا مجلس كميتههاي كه ميرود احتمال كرد اع�م همچنين گريدي دكتر

امضاي به كنندو تصويب را آن سنا و مجلسينشورا بايد باشد اجرا قابل Pيحه اين آنكه براي برسد/ تصويب

برسد/ جمهوري رئيس

آمد/ خواهد عمل به نظامي كمك يونان و تركيه ايران, كشورهاي به دPر ميليون ٤١٥ Pيحه اين طبق

دPر ميليون ٢٥ حدود در ايران به جديد پيشنهادهاي طبق بر كه داشت اظهار امروز ضمنا گريدي دكتر

شد/ خواهد عمل به اقتصادي كمك

گرفته قرار بحث مورد Uفع كه مسئلهاي داشت: اظهار امريكا خارجه امور وزارت سخنگوي كدرموت ما

كشور اين در كشاورزي پيشرفت و توسعه براي كه معني اين به ميباشد/ ايران به اقتصادي كمك موضوع

شود/ فرستاده كشور آن به زياد آبياري و كشاورزي ماشينهاي بايد

و شدند اعزام ايران به امريكا اقتصادي و فني كارشناسان از عدهاي ايران به اقتصادي كمك انجام براي



ملي دولت سياهه ٣٣٦

مشاورين هيأت نظريات كرات مذا اين در آوردندو عمل به كره مذا و مشاوره گريدي دكتر با نيم و ماه مدتدو

گرفت/ قرار توجه مورد نيز دارند عضويت آن در امريكائي اول درجه مهندسين كه بحار ماوراء

امـور پـيشرفت و روستائيان وضع بهبود مصرف به شده پيشنهاد ايران براي كه كمكي اعظم قسمت

براي دPر ميليون ٦ كه شده پيشنهاد اين از گذشته شد/ خواهد كشاورزان فرهنگي و بهداشتي كشاورزي,

و كشت و آبياري وسائل مزبور مؤسسه مبلغ اين با شود/ داده تخصيص ايران در كشاورزي> <بهبود مؤسسه

را خود اراضي كشاورزي امور تا داد خواهد كرايه مزروعي ام�ك صاحبان به را آنها و كرد خواهد تهيه زرع

دهند/ پيشرفت

و كاليفرنيا و آريزونا اراضي با مشابه و دارند قرار خوزستان و ايران شمال در نظر مورد مزروعي اراضي

ميباشد/ حاصلخيز بسيار

قابليت به و گرفته قرار بررسي مورد دقت به ايران در كشاورزي توسعه برنامه اجراي به موضوعاتمربوط

طـرز كـه شـده مقرر برنامه اين اجراي تسهيل براي و شده مبذول مخصوص توجه نيز كشت براي زمين

شود/ داده تعليم ايران كشاورزان به كشاورزي ماشينهاي از استفاده

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

شد گرفته ديشبدولت جلسه در كه تصميماتي

ميشود لولهكشيرسيدگي امور به
به و گرديد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در دولت هيأت جلسه ديروز بعدازظهر نيم و شش ساعت

مسائلي از يكي شدند/ جاري امور به رسيدگي صاحبقرانيهمشغول كنفرانس در دولت نمايندگان ورود انتظار

بود/ تهران شهر كشي لوله گرفتموضوع قرار دولت هيأت مطالعه مورد ديشب كه

وزير ك�لي اميرتيمور آقايان از مركب كميسيوني شد گرفته تصميم باره اين در مشاوره و مطالعه از پس

جلب با تهران شهردار مهران آقاي جناب و ملي اقتصاد وزارت معاون زيركزاده مهندس آقاي جناب و كار

گزارش دولت هيأت به را خود نظريات و نموده رسيدگي تهران كشي لوله وضع به مربوطه كارشناسان نظر

دهند/

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

مذاكره
خوزستان اطرافعمران در

مربوطه ادارات رؤساي و محل معتمدين و فرماندار حضور با آبادان شهرستان عمران شوراي عصر ديروز

برقو تأمين كارونو رود از استفاده خوزستانو عمران براي تهران در مكي اقدامات تعقيب در و شد تشكيل

طرز هزينه, ميزان اطراف در تي كرا مذا كارگران كارمندان براي مسكن و خانه تهيه و آبادان براي كافي آب

گرفت/ انجام تي كرا مذا متمكنين كمك امكان و اراضي مالكيت مخصوصا موانعموجود و اشكاPت اقدام,



٣٣٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

افتاد كار به مسغنيآباد تصفيه كارخانه
بهرهبرداري و كار به شروع ماه مرداد ١٥ روز از بود, تعطيل سال مدتدو كه غنيآباد مس تصفيه كارخانه

دبيريان مهندس نظر تحت كرده مشغول كار به را بيكار كارگر نفر ١٢٥ بر بالغ كه كارخانه اين است/ نموده

ميشود/ اداره

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

فرهنگ وزير به كاشاني آيتا� نامه رونوشت
داماقباله فرهنگ محترم وزير آقاي جناب

همچنين و اخ�قي و ديني مباني به جنابعالي باطني عقايد و خاص توجه ميشود: عرض س�م از بعد

در كه را چندي موارد كه ميدهد فرصت اينجانب به اجتماعي امور اص�ح و مفاسد رفع به آنجناب ع�قه

نمايم/ تقاضا مصرا را آن اص�ح و داده تذكر است جنابعالي اقتدار حيطه و ص�ح

و جلوگيرينموده مشتركقويا طور به مردان زنانو شناي از استخرها در مقتضي وسائل به دارند مقرر V١

شود/ داده تذكر امور متصديان به بخشنامه صدور و اع�ن وسيله به مراتب

آنمواد جاي به حذفو عمومي مدارس برنامه از فرمايندموسيقي مدارسدستور برنامه تنظيم از قبل V٢

شود/ گذارده باشد مؤثر حقيقتا محصلين معارف و اخ�ق اص�ح در كه ديگري

را اناث معلمين همچنين و ميدهند تعليم دخترانه مدارس در كه مرد دبيران آموزگارانو فرمائيد V٣دستور

مدارسدختران در و مرد معلمين پسران مدارس در و داده تغيير هستند تدريس پسرانمشغول مدارس در كه

مينمايم/ تقاضا مصرا و جدا مورد سه اين در را آنجناب تصميمات صدور شوند/ مشغول تدريس به زنان

سازند/ مستحضر را اينجانب فرمود خواهند صادر مورد اين در كه تصميماتي از است خواهشمند

مستدام عزت ايام

كاشاني سيدابوالقاسم

٧٥٩١ شماره ,١٣٣å.٥.٢٢ سهشنبه

سينا بيمارستان در هفتنفر تير ٢٣ واقعه مجروحين از
هستند بستري رضانور بيمارستان در يكمرد و

از پس آنها همه رسيده اط�ع طبق بودند شده مصدوم يا و مجروح تير ٢٣ خونين واقعه در كه عدهاي از

كرده مراجعه نفرمجروح ٨å روز همان در كه سينا بيمارستان در فقط و شدهاند خارج بيمارستان از كامل بهبود

اثر در آنها از نفر سه دو مانده باقي نفر هفت ماندهاند/ باقي نفر ٧ و خارج تدريج به نفر سه و هفتاد بودند

قرار جراحي عمل تحت سينه و پا استخوانهاي شكستگي اثر در بقيه و احشاء و امعاء و ريه به اصابتگلوله

هم مجروحين از ديگر نفر يك خاشع آقاي بود/ خواهند بستري بيمارستان در ديگر هفته چهار سه تا و رفته



ملي دولت سياهه ٣٣٨

است/ بستري رضانور بيمارستان در

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

عمومي اماكن تمام در بايد منعپيالهفروشي قانون
شود اجرا

و اسـتانها و مـركز دادسراهاي و دادگاهها كليه به دادگستري وزير آقاي طرف از امروز بخشنامه اين

تمام در پيالهفروشي منع به راجع ١٣٢٨ تير قانون كه ميشود داده تذكر لزوما است: شده صادر شهرستانها

و دانسينگها كاباره كابارهها, بارها, رستورانها, كافه كافهها, مهمانخانهها, قبيل از عمومي كن اما و موارد

مـحدود را مصوب قانون اط�ق و شمول نميتواند شهرباني آئيننامه شود اجرا بايد امكنه نوع اين نظائر

دادگستري وزير نمايد/

هيئت علي

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

شده تجديد بجنورد در تهران تير ٢٣ حادثه
قارداش� �بش باغ ميدان در صلح هواداران جمعيت طرف از بجنورد شهرستان در ميتينگي قبل روز چند

و برخاسته مخالفت به شادلو ايل افراد خصوصا شهر اهالي از عدهاي ميتينگ جريان ضمن در ميگردد برپا

در كه ميگردد واقع دسته دو بين شديد خورد و زد نتيجه در و مينمايند ميتينگدهندگان عليه تظاهراتي

و يـافته خـاتمه خورد و زد انتظامي مأمورين مراقبت با ولي ميگردند مجروح و زخمي نفر چندين نتيجه

ميگردد/ قرار بر آرامش

متحصن تلگرافخانه در اهاليبجنورد از كثيري جمع صبح امروز روز آن خورد و زد جريان تعقيب در ليكن

نمودند تلگرافخانهدعوت به تلگرافحضوري مخابره جريانو گزارش براي را خراسان نمايندگان و گرديدند

در تربتي عماد و گنابادي تيمورتاش مكرم, منصف, نبوي, شادلو, yنصرا آقايان صبح ربع و ٩ ساعت

نمودند: مخابره را زير تلگراف بجنورد اهالي تلگراف وصول از پس و يافته حضور تلگرافخانه

وضع حفظ و خطير مواقع در شادلو محترم ايل و بجنورد اهالي خدمات تلگرافخانه حضار معظم آقايان

هم مورد اين در سازند مستور را حقايق توانست نخواهد افترا و غرض اعمال با و است روشن همه بر كشور

خ�ف بر كه ميشود داده تذكر دولت محترم اولياء به مراتب شود/ عمل قوانين طبق بر فقط بايد موضوع

كه موقع اين در نتيجه در و نگردد فراهم را اشخاص مزاحمت موجبات بيجهت و ننمايند اقدامي مقررات

نشود/ حاصل ايران ملت عالي هدف در اخ�لي است همه وظيفه آرامش و نظم حفظ

خواستند م�قات وقت نخستوزير آقاي از تلفنا خراسان نمايندگان آقايان تلگراف مخابره پايان از پس

نـخستوزير آقاي با م�قات قرار امروز بعدازظهر ساعت يك گويا و برسانند ايشان اط�ع به جريان كه

شد/ گذاشته



٣٣٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

دارو ارسال
بهداريهاي اول ماهه شش سهميه بابت مختلف داروهاي صندوق ٥٩ تعداد بهداري وزارت طرف از

كو, ما تربت همدان, بهار زنجان, قيدار ابهر, ائ�تي, مياندوآب, خماز چالي كاشان, ابيانه كرج, يرقان كشان,

ابهر فريدنو كستان تا قزوين, آبيك اصفهان, دهستان سيروان, اصفهان, بوئين كرج, مرادآباد كرج, تنكمان

است/ گرديده ارسال و بستهبندي

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

انتصابات
تبليغات سياسي معاون

كردند/ تبليغاتمنصوب و انتشارات كل اداره سياسي معاونت سمت به پوروالي اسمعيل آقاي

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

رفتند لندن به انگليسي نفر ٣٢
بـه نفتخير مناطق از كه را انگليسي كارمندان از نفر ٣٢ سي> او <بي انگليسي هواپيماي يك ديروز

برد/ لندن به خود با بودند آمده آبادان

٧٥٩٢ شماره ,١٣٣å.٥.٢٣ چهارشنبه

ريال ميليون پانصد محل از خوزستان آبادي و عمران
شود تأمين بايد

و كـار وزير آقاي حضور با برنامه سازمان عامل مدير آقاي دفتر در كميسيوني ديروز صبح ١١ ساعت

عموم طور به �خوزستان� ششم استان عمراني اعتبارات خصوص در و گرديد تشكيل برنامه سازمان معاونين

بـه مـيشان دشت و بـهبهان دزفـول, شـوشتر, آبادان, خرمشهر, اهواز, شهرستانهاي عمراني اعتبارات و

شده تخصيصداده استان اين آباداني و عمران براي كه اعتباراتي جمع آمد/ عمل به كراتPزم مذا خصوصي

هـر مـحلي عـمرانـي عمليات براي آن ريال ميليون ١٣٥ معادل كه است ريال ميليون ٤٧ حدود در است

خواهد مصرف به غيره و تعاوني شركتهاي تشكيل و برق نيروي توليد و مشروب آب قبيل از شهرستان

سد ساختمان قبيل از دارد عمومي جنبه كه عملياتي براي ميشود ريال پنجميليون و سيصد كه باقي و رسيد

شد/ خواهد تخصيصداده خرمشهر بندرگاه بهبودوضع توسعهو و نيشكر قندو تصفيه كارخانه احداث كرخهو

مورد خوزستان عمراني امور شروع براي كه را وجوهي شود تقاضا دولت هيأت از شد گرفته تصميم ضمنا

به پشتوانه ليره ميليون ١٤ فروش از كه ريال ميليون ٥å محل از و برنامه سازمان مطالبات از ميباشد احتياج

آقاي سرپرستي تحت است مقرر كه خوزستان عمراني امور تا بگذارد برنامه سازمان اختيار در ميآيد دست

نشود/ وقفه دچار و گردد شروع زودي به ك�لي اميرتيمور



ملي دولت سياهه ٣٤٠

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

اع"ميه
كشور شهربانيكل

دادن براي دستجات از بعضي چون است: گرديده صادر كشور كل شهرباني طرف از امروز اع�ميه اين

بـراي مـجددا دادهانـد شـهرباني به تقاضائي است رسيده عموم اط�ع به Uقب كه محلي غير در ميتينگ

ميتينگ كارگردانان و گرديده تعيين سخنرانيها براي �فوزيه� شهناز ميدان ميگردد متذكر عامه استحضار

نظم اخت�ل گونه هر از برايجلوگيري بنابراين بفرستند/ شهرباني به را كتبيخود تقاضا بايستي قبل روز سه

و متفرق را افراد بشود مذكور محل غير در تجمعي كه صورتي در موظفند انتظامي مأمورين حوادث, بروز و

نـوع هـر عـواقب مسـئول نـمايند مـقاومت انتظامي قواي برابر در كه اشخاصي كنند/ قرار بر را انتظامات

كشور كل شهرباني سرپرست و كشور وزير بود/ خواهند پيشآمدي

اميرع.ئي شمسالدين

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

لولهكشي امر به برايرسيدگي
امروز بود, شده تخاذ ا تهران كشي لوله امر به رسيدگي براي دولت هيأت طرف از كه تصميمي تعقيب در

معاون نفيسي تهران, شهردار مهران ملي, اقتصاد معاونوزارت زيركزاده مهندس آقايان از مركب جلسهاي

كار وزير ك�لي اميرتيمور آقاي دفتر در آب كشي سازمانلوله كل مدير ميكده مهندس حضور با و كار وزارت

آمد/ عمل به مقدماتي مطالعات تهران شهر كشي اطرافلوله در و گرديد تشكيل

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

دارد نظر در امريكا و ايران انجمنخيريه
دهند شكوهيترتيب با بال

شركت و گريدي بانو رياست تحت گذشته شنبه روز كه خود اخير جلسه در امريكا ايران خيريه انجمن

صبائيو آقاي تحاديه, ا بانو سميعي, بانو كيسبل, بانو بارنز, بانو ابتهاج, مهندس ,[ ناصر[! دفتري, آقاياندكتر

پول مبلغي گردآوري جهت شكوه با بال يك تشكيل گرديدموضوع تشكيل ملي بانك بناي در اعلمي آقاي

را شبنشيني اين ماه شهريور در مزبور انجمن ظاهرا گرفت/ قرار شور مورد مزبور بنگاههاي احتياج مورد

كه ميباشد تهران درمانگاههاي مجهزترين مدرنترينو از يكي درمانگاهدريفوسامروز داد/ ترتيبخواهد

حـاضر حال در يتيمان پرورشگاه ميكند/ درمان تهران شهر جنوب در را بيمار نفر دويست از بيش روزانه

ميگردند/ اداره كامل و صحيح اصول با كه است يتيم طفل ٢١ تربيت و تعليم عهدهدار

با ٨١١٥دPر� حدود �در ريال ٣٢٤.٦åå معادل مبلغي گذشته پارتي گاردن در امريكا ايران خيريه انجمن

آورد/ گرد امريكائي و ايراني نيكوكار افراد كمك



٣٤١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

مخصوصنفت امريكائي دانشگاه
ميدهد اط"ع را دانشجو شرائطقبول

هزينه به محصل اعزام براي مادهاي است شده تهيه نفت مختلط هيأت طرف از كه آئيننامهاي در چون

به آئيننامه اين و است شده گنجانده نفت رشتههاي در تحصيل جهت اروپا و امريكا به نفت ملي شركت

و رسـيده است نـفت مـخصوص كـه امريكا <اوك�هوما>ي و <تولسا> دانشگاه از مجله جلد چند ضميمه

تصميم مديره هيأت ماده آن طبق كه صورتي در تا است داده مديره هيأت به دانشگاه درخصوص اط�عاتي

شود/ استفاده دانشگاه آن وجود از گرفت دانشجو اعزام به

در را اط�عات اين كه رسيد نفت مختلط كميسيون اردPنعضو ناصرقلي آقاي نام به مجلهها و نامه اين

بگذارد/ كميسيون اختيار

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

بهداشت جهاني سازمان نماينده
مردمشناسي موزه در

بهموزه صبحامروز ساعتده بهداشت, جهاني سازمان نماينده دانشگاه<هاروارد> استاد گردن> > پرفسور

بود/ موزه آن مختلف قسمتهاي بازديد مشغول ساعت ربع سه مدت و رفته مردمشناسي

٧٥٩٣ شماره ,١٣٣å.٥.٢٤ پنجشنبه

اط"عاتگفت: خبرنگار با مصاحبه در امروز مهندسهمايونفر

نمايد اراده ايران ملت وقت هر
سازد جاري بهطرفدنيا را نفت سيل كه

فرستاد خليجفارسخواهند نفتكشبه خريدارانكشتيهاي
در هـمايونفر مـهندس آقاي را زير مصاحبه تلفن وسيله به آبادان به اط�عات اعزامي خبرنگار امروز

آورد/// عمل به سليمان مسجد

چيست؟ شما عقيده ايران نفت مشتريهاي دادن دست از وموضوع استوكس نظر به راجع ـ سئوال

ماه ١٨ از پس باشد شده مطالعه دقت با گر ا است نموده اظهار امريكائي كارشناس كه همانطور ـ جواب

در نمود, جبران را ايران نفت كمبود اندازهاي تا خارجي مختلف كمپانيهاي فعاليتهاي نتيجه در ميتوان

داشت/ خواهد احتياج ما نفت از قسمتي به دنيا هم باز ماه ١٨ از پس تازه ميشود معلوم اينصورت

هر استو خ�فواقع ايران نفت مشتريهاي نگاهداري اشكال به راجع استوكس آقاي بيانات بنابراين

تـعداد خريداران خود يقين طور به سازد, جاري دنيا طرف به را نفت سيل كه نمايد اراده ايران ملت وقت

فرستاد/ خواهند فارس خليج به نفتكش كشتيهاي زيادي



ملي دولت سياهه ٣٤٢

٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å.٥.٢٦ شنبه

مجلسسنا منتخبه گزارشكميسيون متن
١٣٣å تيرماه ٢٣ حادثه درباره

سنا مجلس رياست معظم مقام

از متشكله كميسيون مجلسدر در تيرماه ٢٤ دوشنبه ذيلروز امضاءكنندگان سنا مجلس حسبدستور بر

وزراء آقايان از نفر دو و ملي شوراي مجلس نمايندگان نريمان, و حائريزاده ذوالفقاري, مدني, ملك آقايان

بقائي سرلشكر تيمسار آقايان شده حاضر تير ٢٣ واقعه به رسيدگي براي اميرع�ئي آقاي و سنجابي آقاي

را كشور وزير دولتو و شهرباني عمليات اقداماتو انتظامات رئيس همايونفر سرتيپ و شهرباني كل رئيس

دادند/ توضيح پرونده محتويات و اوراق طبق

كشور كل شهرباني تير ١١ روز بود رسيده شهرباني به كه اط�عاتي طبق بر انتظامات رئيس توضيحات

تير ٢٣ در ميتينگي گرفتهاند تصميم صلح خانه در كه داده گزارش كشور وزير و نخستوزيري مقامات به

شود/ خورديواقع و زد است ممكن كه بدهند

وزيـر بدهند ميشوند, عصباني نياورند, من نزد را شهرباني گزارشات كه فرمودهاند مصدق دكتر آقاي

تظاهرات ميتينگو از نخستوزير امر حسب بر كه مينمايد اب�غ شفاها شهرباني به آقايوزيركشور كشور/

شود/ جلوگيري نبايد

حزب اعضاء كه صلح خانه كميته تصميم طبق كه ميدهد گزارش مجددا تير ١٨ و ١٥ و ١٣ در شهرباني

توضيح هم سرد اسلحه �نوع سرد اسلحه با نفر هزار شش پنج و گرم اسلحه با نفر پانصد هستند توده منحله

گلولههاي و بوكس آهني مشتهاي و شده نصب راسچوب در آهني قطعه كه كوتاه سفيد چوب با ميدهد

خواهند حركت دفاع و حمله براي جمعيت طرف دو در گرم اسلحه با نفر پانصد و كردهاند حاضر كارد/> آهنيو

راستي دست احزاب و كاشاني آقاي طرفداران با چپيها دوچرخهسوارها, مضاربه واسطه به ممكنست و كرد

چيست؟ تكليف آيد پيش خوردي و زد

روز باPخره و ميشود تأييد اخبار اين مرتبه سه نيز بعدا نكنند جلوگيري كه است داده دستور كشور وزير

تابعه ادارات بهوPياتو را خود نيز ايشان مينمايدو معرفي شهرباني به كشور وزير را بقائي سرلشكر تير ٢å

نميشوند/ معرفي نخستوزيري به و همايوني اعليحضرت حضور به ولي مينمايد معرفي

شهرباني در ژاندارمري و ستاد نماينده از جلسهاي انتظامات رئيس تقاضاي طبق بر تير ٢٢ دوشنبه روز

آقايان اين با شود امر راستي دست احزاب به ميگويند مخصوصا و ميشود مطالعه اينموضوع در و تشكيل

نگيرند/ تماس

طبق نيستم آشنا هنوز هم شهرباني وظايف به و نميشناسم را احزاب من ميدارد اظهار بقائي سرلشكر

بـينا هنوز شهرباني امور به من چون و [ !] مينمايند اقدام كشور وزير آقاي خود را احزاب خودشان, دستور

Pا و نمايند مراجعه داشتيد كاري من با گر ا كنيد عمل داريد كه وظايفي طي سرتيپهمايونفر تيمسار نيستم



٣٤٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

دو اضافه به را خرداد ٧ نقشه عين كميسيون اين دادهاند/ كشور وزير آقاي جناب كه است همان دستورات

از يكدسته رئيس عليزاده آقايوزيركشور صبح روزدوشنبه بگذارد/ عمل بهموقع كه گرفته نظر گروهاندر

دادهاند/ تي دستورا او به و پذيرفته كشور وزارت دفتر در را احزاب مسلح اشخاص

تودهايها باد مرده كه است بوده شاهآباد خيابان در راست دست احزاب از يكي طرف از هم بلندگو يك

از سنگ با را بلندگوشان داشته اظهار مشاراليه كه مجروحين از يكي از روحي آقاي استنطاق طبق و ميگفته

موجب كه نفري دويست اما بوده راست دست احزاب به متعلق بلندگو اين كه است معلوم و انداختيم صدا

است شده استع�م و استنباط خارج از آنچه ولي نميدهد كنونصورت تا تعمدا شهرباني شدهاند نزاع شروع

نظريه اين مؤيد گاهي آ اداره استنطاقات كه بودهاند كار جبهه از نفر چند شايد ايرانو حزب و زحمتكشان از

است/ شده شروع صلح طرفداران از حمله كه جرح و قتل و خورد و زد از پس حال هر در و است

اسلحه با نفر پانصد شهرباني گزارش وصول از پس زيرا است پيشآمد اين مسئول كشور وزارت و دولت

ميتينگ اين از كه بوده اين كشور وزير وظيفه باPخص دولت وظيفه كردهاند حاضر ميتينگ اين براي گرم

كرده مسلح كي را اشخاص اين نمايد ومعلوم دستگير را گرم اسلحه به مسلح نفر پانصد Uاق يا نمايد جلوگيري

نمايد/ تعقيب را اشخاص اين قانون طبق و رسيده آنها به كجا از اسلحه جواز بدون و

بديهي استو نكرده اقدامي هيچ ميتينگ بودن آزاد تكاء ا به فقط فقطو كشور وزير متأسفانهدولتو ولي

استو نبوده سرد اسلحه با نفر هزار شش پنج و گرم اسلحه با مسلح نفر پانصد مستلزم ميتينگ دادن كه است

حزبو هر مسلح اشخاص كه بدهد ودستور كرده پيشبيني ازوقوع قبل را واقعه كه بوده وظيفهدار كشور وزير

كـه نفري ٢åå نام هنوز كل شهرباني چه گر ا خاتمه در و نمايند كشف را قضايا عمق و جلب را جمعيتي

تقصير و بيشترقصور احزاب با تماسودستوراتوزيركشور با ولي نميكند معرفي شدهاند نزاع اين موجبات

چند واقعه از قبل روز چند ع�وه به شود� مراجعه گاهي آ در متهمين استنطاقات �به ميدارد مدلل را ايشان

جمله آن از كه نمودهاند منصوب سابق ك�نترهاي جاي به را ارتش سابق افسرهاي و داده تغيير را كميسر

است نموده دفاع بام از بعد و بسته را ك�نتري درهاي فرخندي كه ٣ ك�نتر ابدي و ٢ ك�نتري فرخندي است

نام به و ايستاده ملي بانك ابديجلو و باشد كرده جلوگيري داشته حضور خورد و زد محل در بايد كه حالي در

است/ نداده انجام را خود وظائف بانك حفظ

امضاء به آنها احكام و شده منتقل قسمتهايديگر در بقائي سرلشكر تعيين از قبل روز چند افسرها اين

خانهاش به را او انتقال حكم و نموده معزول انتظامات حفظ از را سياسي سرتيپ نيز و است كشور وزير آقاي

هستند شهربانيمطلع داخلي اوضاع به كه كساني استو كرده ساعتفوت همان او كه موقعي در ميفرستند

متعمدا وزيركشور نميشدو واقعهواقع بود شغلخود سر كمافيالسابقدر كه سياسي سرتيپي گر ا كه ميدانند

شود/ عمل درصد صد نقشه كه است كرده معزول را شخص اين

دوازده را جزئيات جريانو تمام كه معني اين به عملنموده خود وظيفه به كل شهرباني اداره اينواقعه در

وقتي تا نيز خورد و زد درموقع و ننموده تخاذ ا تصميم دولت ولي داده اط�ع دولت به كشفو ازوقوع قبل روز
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به معامله گرفتهاند را بعضيها اسلحه حتي و مجروح گلوله با را افسران بودهاند مسلح كه صلح طرفداران كه

جبهه را او كمري اسلحه شده بيهوش و زدهاند سرش به سرد اسلحه با كه را افسر نفر يك حتي و نكرده مثل

دادهاند/ تحويل شهرباني به و گرفته چپيها از كار

صبح از منحصرا بقائي سرلشكر زيرا نيست بقائي سرلشكر شهربانيو تقصيرمتوجه اينواقعه در عليهذا

و است ميشده صادر كشور وزير طرف از دستورات و اوامر تمام ولي است شده كار وارد شهرباني در دوشنبه

نميدانم را جزئيات و نيستم شهرباني عمومي وظايف وارد منچون است داشته اظهار بقائي سرلشكر حتي

نيز مشاراليه فوق معروضه مراتب با نمايند عمل آقايوزيركشور طبقدستور بايد و انتظاماتمسئول رئيس

روحي, فرخ, سيدمهدي است/ نشده تقصيري و قصور مرتكب واقعه اين در

اميراحمدي سپهبد و طباطبائي عبدالمهدي

٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å.٥.٢٦ شنبه

ميشود] چاقوكشاستخدام ماليه وزارت [در
مجلسسنا

ملك دكتر يميناسفندياري, دكترمتيندفتري, آقايان

دستورصحبتكردند/// از عنوانقبل به فرخ و
ناصر آقاي خودمان محترم همكار تقاضاي حسب بر گفت: فرخ آقاي ـ تير ٢٣ حادثه گزارش تقديم

هميشه كه است قشقائي ايل رؤساي از يكي قشقائي علي ميخوانم/ فرستادهاند كه را تلگرافي قشقائي

به حكمي كنند تبعيد را او شد امر كه فقيد اعليحضرت زمان در است/ كرده خدمتگزاري و بوده دولت مطيع

تا گر ا كه شده صادر او به خطاب است مختلط رئيس امروز كه دادگستريوقت كل مدير صالح اللهيار امضاي

بفروشد را ام�كخود كه شد هممجبور او شد/ ضبطخواهد ام�كمزبور نفروشد را ام�كخود ديگر ماه شش

راه به غائلهاي است ممكن امر اين و نيست فروش به حاضر خريدار شده داده ام�ك برگشت اجازه Pحا و

بيندازد/

اين تا بفرمايند نظري اعمال باب اين در تا ميكنم خواهش دادگستري وزير آقاي از من كه است اين

يابد/ خاتمه مسالمت با قضيه

از شكاياتي و نموده مفتخر عرايض كميسيون عضويت به را بنده سنا مجلس كه است اين ديگر موضوع

مـاليه وزارت در كـه كردم عرض قبل چندي دهيم/ قرار تعقيب تحت را آنها ناچاريم ما كه ميرسد مردم

نشد/ توجه ولي ميشود استخدام چاقوكش

در را پورآذر آقاي ميگيرد, حقوق تومان ٣٥å ماهي و است چاقوكش كه آقانور قبل چندي اط�ع قرار از

را قضيه اين رسما شهود هم محضر در و بردهاند بيمارستان به را او بعد و كرده مجروح دارائي وزارت كريدور

داده خاتمه اوضاع اين به ميكنم تقاضا ماليه وزير آقاي از من است/ اينجا هم شهادتنامه و داده شهادت

شود/



٣٤٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å.٥.٢٦ شنبه

نمودند تظاهرات و بسته را دكاكين و بازار مردم مشهد در
٥ كيلوئي اخيرا كه نان و ميوه فوقالعاده ترقي مخصوصا مشهد در زندگي افزون روز گراني اثر در ـ مشهد

تعطيلعمومي بستهو را كين دكا و بازار تمام ساعتده, از صبح آمده, بهستوه مستأصلو مردم بود شده ريال

عناصر از عدهاي تحريك به چون نمودند تظاهرات به شروع و اجتماع استانداري شهرداريو جلوي در كرده

كره مذا وارد امور اولياء از مختلف طبقات طرف از نمايندگي به كلباسي yآيتا ميرفت بلوا احتمال مظنون

خود كار و كسب به و متفرق جمعيت كه نمودند توصيه و اب�غ مردم به سيدي آقاي توسط را نتيجه و شده

شود/ جلوگيري ميوه خروج از و شده فروخته نيم و ريال ده من يك همان به تا شده قرار و شوند مشغول

٧٥٩٤ شماره ,١٣٣å.٥.٢٦ شنبه

دشنهدريده با را پاسباني دست بعدازظهر ديروز تظاهركنندگان

پرتابنمودند رئيسك"نتري سر به جعبهايرا و

گرفتند/// قرار تحتتعقيب و توقيفشده آنان از نفر ٩
تعيين ميتينگ و سخنراني اجراي براي ناميده �فوزيه� شهناز ميدان شهرباني و كشور وزارت طرف از اخيرا

در كه طبقاتي و دستجات به را اينموضوع اع�ميه طي در بار چند نيز كشور كل شهرباني و است گرديده

كارگردانان ميتينگ اجراي از قبل روز سه بايد كه كرد نشان خاطر و نموده اب�غ هستند ميتينگ دادن صدد

بـه پـيش روز چهار در اس�م فدائيان جمعيت برسانند/ كشور كل شهرباني نظر به را خود برنامه ميتينگ

طي در �ديروز� پنجشنبه روز شهرباني و داد خواهد ميتينگ شاه مسجد در جمعه روز كه داد اط�ع شهرباني

براي بنابراين و شده تعيين سخنرانيها ميتينگو براي شهناز ميدان كه كرد نشان خاطر مجددا اع�ميهاي

محل غير در تجمعي كه صورتي در انتظاميموظفند مأمورين بروزحوادث, نظمو اخت�ل گونه هر از جلوگيري

تصميم در اس�م فدائيان جمعيت همه اين با ولي كنند/ قرار بر را انتظامات و نموده متفرق افراد بشود مذكور

در شاه مسجد در تظاهرات اجراي قصد به ديروز بعدازظهر دقيقه چهل و ٣ ساعت و نموده پافشاري خود

در مزبور جمعيت از دويست حدود در و نموده اجتماع نامي صرافان منزل عزتالدوله كوچه سيروس خيابان

و كرده حركت بودند پرداخته سخنراني به بلندگو وسيله به داشتهو متعدد شعارهائي و سبز پرچمهاي كه حالي

از پامنار مقابل در بروند/ شاه مسجد به ناصرخسرو برقو خيابانهاي طي از پس تا افتاده راه پامنار طرف به

پليس بود مقررات خ�ف بر كار اين چون و نموده سخنراني به شروع بلندگو با كنند جمع را مردم كه نظر آن

صدد در نكرده تمكين متأسفانه ولي بپردازند/ سخنراني و ميتينگ به شهناز ميدان در بايد كه نمود اخطار

جاي صندوق يك و ساخته وارد ضربه سه دشنه با افشار yماشاءا نام به پاسباني دست به و برآمده تجاوز

فحاشي نيز انتظامي پليس رئيس به و نمودند پرتاب ك�نتري رئيس ميرزائي دو سرهنگ سر به نيز را ميوه

از مانع جدا ديدند چنين را پاسبانوضع وچون دريده را بهشت نامستواندوممنصور به افسري لباس و نموده

نمودند/ متفرق جمعيت و ساخته دستگير را آنان كارگردانان و رؤسا از نفر ٩ و گرديده آنان عمليات انجام
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٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

بيكار كارگران اجتماع
چيتسازيو گليسيرين, آجرنسوز, سيمان, كارخانجات اخراجي كارگران از عدهاي امروز صبح ٩ ساعت از

رسيدگيشود/ آنها درخواستهاي به داشتند تقاضا و نموده اجتماع مجلس ورودي در مقابل در راهآهن بنگاه

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

توقيفشدهاند اس"م فدائيان از نفر ٢٢
روز ميتينگ و تظاهرات در كه اس�م فدائيان از نفر ٢٢ گاهي آ اداره طرف از امروز بامداد تا اط�ع قرار به

شده تعيين اينموضوع به رسيدگي براي دادسرا طرف از كه بازپرسي و شده دستگير بودند كرده شركت جمعه

نگهباني از امروز بامداد ٩ ساعت كه بازداشتشدگان است/ كرده صادر را آنها همگي موقت توقيف قرار بود

قرارند: اين از گرديدند منتقل موقت زندان به گاهي آ

تقي حسيني, سيدهاشم رازي, شيخمحمد متبحري, ثقفي حقپناه, ميرزاعلي حقپناه, شيخمهدي آقاي

احـمد عـظيمي, حكـمت نـاصحي, هوشنگ نوائي, غدير عبدالعظيمي, سيدعلي منوچهري, علي خرمي,

عـلي يـا و مـحمد ابـوالحسـني, كـبر عليا شكرگزار, علي حكمتي, مصطفي غروي, مصطفي شاهبداغلو,

در قدوسي رضا چون و كاشي رضا ورتاج, رضاقلي رشتي, لنكراني حسين صرافان, ابراهيم حاج گلدوست,

شد/ آزاد امروز بامداد و نشده صادر نامبرده براي توقيف قرار بود دماوند در تظاهرات و ميتينگ روز

اس�م فدائيان طرف از فقط ميتينگ روز در داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز شهرباني رسمي مقام يك

بـه و گرفتهاند قرار كي هتا مورد افسران از نفر چند و شده مجروح افشار yماشاءا نام به پاسبان نفر يك

است/ نشده وارد صدمه و آسيب گونه هيچ عابرين و متظاهرين به مربوطه مأمورين طرف از هيچوجه

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

شهناز ميدان ميگويند اس"م فدائيان
مذهبي نه است برايميتينگهايسياسي

ميدان كه ميگفتند بودندو معترض شهرباني عمل به نسبت و آمده اداره به فدائياناس�م از عدهاي امروز

بـرادران بـا ميخواهيم ما مذهبي/ ميتينگهاي نه شده داده اختصاص سياسي ميتينگهاي براي شهناز

نمايم/ ابراز را خود نظريات و نموده م�قات شاه مسجد در خود مسلمان

به و فرستاده شاه مسجد جلوي را بلندگويخود كه شديم حاضر انتظامي مقامات امر امتثال براي معذلك

سرچشمه نزديكي در و نگذاشتند مأمورين ولي برويم شهناز ميدان به ميتينگ براي كه دهيم اط�ع مردم

داشتند تسليم اداره به كه نامهاي طي و نمودند حمله آنها به و گرفته را اس�م فدائيان مسلحجلوي پاسبانان

و كردهاند دستگير را آنان از نفر ٢١ صبح امروز تا مجروحو مصدومو اس�م فدائيان از نفر ٥å كه هستند مدعي

ميباشند/ فدائيان ساير تعقيب در روز و شب هم كنون ا



٣٤٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

ماه برايمدتسه ايراني جوان يكهنرمند
دعوتميشود امريكا به

مؤسسه نام به امريكا خصوصي آموزشي مؤسسات از يكي كه كرد اع�م تهران در امريكا كبراي سفارت

به مسافرت ماه سه براي را ايراني هنرمندان از يكي زندگي هزينه كه كرده تقبل پرورش بينالملليآموزشو

بر ع�وه ميشود انتخاب كار اين براي كه هنرمندي به بپردازد/ بينالمللي هنري برنامه در شركت و امريكا

ميگردد/ پرداخت نيز دPر ٢åå ماهي مسافرت هزينه

از �اعم رشتههايموسيقي در را هنرمندانجوان از نفر سه شده تعيين كار اين براي كه مخصوصي كميته

اهـميت ايـران محلي آوازهاي و عاميانه موسيقي به كه نكته اين گرفتن نظر در با رهبري يا آهنگسازي

كرد/ خواهد انتخاب نقاشي و ميشود� نيز صنعتي طرحهاي شامل كه � معماري ميشود� داده مخصوص

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

تهران دانشگاه استاد يك
ميكند ديدن امريكا از

پرفسور حقنظريان آوانس دكتر آقاي كه داشت اع�م امروز امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر آقاي

است/ شده وارده امريكا به تهران دانشگاه در سانسكريت استاد و آلماني زبان

كنگره كتابخانه در ماه چهار مدت و عزيمتنموده آنكشور به امريكا بنابهدعوتدولت حقنظريان دكتر

ميشود/ پرداخت موندت اسميت فرهنگي مبادله برنامه موجب به وي مسافرت هزينه نمود/ خواهد مطالعه

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

امريكائي دانشجويان به تهران دانشگاه
ميدهد تحصيلي هزينه

ميكنند تحصيل امريكا در ايراني نفر ٧٧٣

نفر بهدو بار براياولين تهران دانشگاه كه كرد اع�م پروشامروز بينالملليآموزشو ـمؤسسه واشنگتن

ميكنند/ اعطا تحصيلي هزينه تهران دانشگاه در تحصيل براي امريكائي دانشجويان از

اين است/ آورده شمار به صميمانه> <اقدامي را تهران دانشگاه عمل اين رئيسمؤسسهمزبور كنتهولند

تحصيلي سال در امريكائي دانشجويان و ميباشد مسكن و لباس و تحصيل خرج سفر, خرج شامل هزينه

شد/ خواهند تحصيل مشغول فارسي ادبيات و زبان يا و عملي رشتههاي در آينده

امـريكا در كه خارجي كشورهاي دانشجويان بين در پروش و آموزش بينالمللي مؤسسه آمار طبق بر

هستند/ ايراني نفرشان ٧٧٣ ميباشند تحصيل مشغول

ميباشند/ تحصيل مشغول مهندسي و پزشكي رشتههاي در امريكا در ايراني دانشجويان كثريت ا



ملي دولت سياهه ٣٤٨

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

پاركسنگلج در گريدي بانو افتخار به
شد خواهد برگزار مراسمي

<لوي و شد خواهد متقاعد سپتامبر اول از خود تقاضاي بنابه امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي چون

كهديروز همانطور لذا شد, تهرانخواهد در ايشان جانشين هندوستان در امريكا فعلي كبير سفير هندرسن>

گفت/ خواهند ترك را تهران آينده هفته سه ظرف در همسرشان و گريدي دكتر آقاي داديم خبر

شده متحمل سنگلج پارك مؤسسه در گريدي بانو كه زحماتي از قدرداني پاس به سنگلج پارك كميته

از مناسبت همين به نمود خواهد برگزار سنگلج پارك در توديع براي مراسمي ماه شهريور ششم روز است,

سياسي نمايندگان و رجال جمعي از ميباشد عهدهدار را سنگلج پارك كميته رياست كه رئيس خانم طرف

است/ آمده عمل به دعوتي مراسم اين در شركت براي خارجي

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

بجنورد حادثه درباره حادثه درباره ايران توضيحاتحزب
چاپ به بجنورد در خورد و زد حادثه به راجع ديروز شماره در كه خبري درباره ايران حزب مركزي كميته

است: فرستاده روزنامه به درج براي را زير توضيحات بود, رسيده

بودهاند ايران حزب [هوادار] جوانان از جمعي بلكه نبودهاند صلح هواداران از بجنورد حادثه در مضروبين V١

دارد/ كامل اعتماد آنان اعمال درستي به ايران حزب كه

در خانوادگي جمعيت با و تفريح براي فقط بلكه نگرفتهاند قرار حمله مورد ميتينگ حال در مضروبين V٢

جاري مسائل در بلكه صلح درباره نه هم آن بدهند ميتينگ بعد روز است بوده قرار و ميبردهاند سر به باغ

ايران/ ملت به مربوط

بودندو رفته باغ به خود خانواده با گردش براي مضروبين بلكه نبوده مضاربه بهصورت فقط نه امر V٣وقوع

نميكردهاند/ را آن پيشبيني زيرا نبودهاند دفاع مهياي خود از هيچوجه به

شادلو خانواده از دارد اعتراف جنبه و شده منتشر نيز روزنامه آن در مندرج خبر در كه چنان مجروحين V٤

بودهاند/

درخواست و مراجعه مربوطه مقامات به قضيه اط�ع از پس ب�فاصله مركز در ايران حزب طيف از V٥

است/ شده رسيدگي

٧٥٩٥ شماره ,١٣٣å.٥.٢٧ يكشنبه

ميشود نوابصفويبستري
خواهد بستري مركزي زندان بيمارستان در قانوني پزشك دستور طبق صفوي نواب آقاي اط�ع طبق

است/ گرديده ناحيهصورت عارض كه است زردزخم و كمخوني به ايشانمربوط كسالت شد/



٣٤٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

پيراسته آقاي اظهارت
ملي مجلسشوراي ديروز جلسه در

مسعود] محمد قتل [پرونده
به وابسته مطبوعات از بعضي در مكرر ميكنم/// تأييد و كيد تأ مجلس تريبون پشت از ديگر يكبار براي

هم مجلس در حتي و ميشود و شده مطالبينوشته مسعود مرحوم قتل به راجع معيني دستههاي و اشخاص

براي كنون تا كس هيچ اينموضوع براي دلسوز عده اين ميان در چرا نميدانم بنده آمد/ ميان به صحبت اين

وابسته انتقادكنندگان غالب كه حاضر دولت در حتي و نكرده اقدام ص�حيتدار مراجع در پرونده اين تعقيب

به مورد اين در نامهاي بنده است/ نشده تعقيب اينموضوع است ايشان اختيار در دستگاهها تمام و دولت به

ميرسانم/ آقايان عرض به اينك كه نوشتهام قبل چندي نخستوزير آقاي

٣å.٥.١٢ تاريخ به

محترم نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

خارج مجلسو در امروز مرد روزنامه مدير مسعود مرحوم قتل به راجع است عاليمسبوق خاطر كه طوري به

انواع آن وسيله به كه گرديده عدهاي براي دستاويزي و وسيله موضوع اين و ميشود و شده اظهار مطالبي

دادسراي در اينموضوع طرح چون و دهند نسبت خود سياسي و شخصي مخالفين به را اسنادات و تهامات ا

و داده قـرار حمله مورد نيز مرا گاه به گاه بنده مخالفين بهانه اين به بود اينجانب دادستاني هنگام تهران

تقديم اينجانب جمله از نمايندگان از نفر چهل بر بالغ امضاي به طرحي شانزدهم دوره اوايل در ميدهند/

از نفر چهار مجلسو بيغرض بيطرفو نمايندگان از ديگر نفر چند جنابعاليو شخص به كه گرديد مجلس

داريد استحضار كه وضعي به متأسفانه فرمايند رسيدگي امر پرونده به كه شود داده اختيار قضاتديوانكشور

مـورد اين در كه ميرفت انتظار فرمودهايد زمامداري قبول كه مدت اين در نرسيد/ تصويب به مزبور طرح

چون شدو امر اين به توجه از مانع جنابعالي گرفتاري كثرت ظاهرا و فرمائيد صادر رسيدگي براي مؤكد دستور

از مردم كان كما و نيايد عمل به رسيدگي اينموضوع به هم آنجناب زمامداري زمان در كه ميرود آن بيم

كس هر وسيله به كه ميشود استدعا و يادآور را شريف خاطر بدينوسيله بمانند/ بياط�ع پرونده اين جريان

امر حقيقت تا آيد عمل به رسيدگي پرونده اين به نسبت فرمائيد دستور ميدانيد مقتضي كه نحو هر به و

كسي گر ا نگردد/ اشخاص سياسي شخصيو اغراض پايمال شهيد روزنامهنويس نفر يك خون و روشنشود

مستحضر امر جريان از نيز عامه و برسد قانوني مجازات به كرده تقصيري يا قصور رسيدگي جريان در هم

كه آمدم دريغ مملكت مهمه مسائل به شريف اوقات تمام اشتغال و آنجناب گرفتاري كثرت با چون و شوند

برآمدم/ تصديع و [ناخوانا] در نامه اين بهوسيله كنم تضييع را جنابعالي وقت عرضو حضوري را مطالبخود

احترام تقديم با

پيراسته سيدمهدي



ملي دولت سياهه ٣٥٠

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

زندانيان معافيت
كميسيوندادگستري ديروز جلسه در بود مجلسداده به زندانيان كيفر تخفيف درباره دولت كه را Pيحهاي

و تصويب اص�حاتي با گرديد تشكيل دادگستري وزارت معاون حضور با و عامري جواد آقاي رياست به كه

نمود/ مجلس تقديم زير شرح به را خود گزارش

٤٧ ماده كه است مجازات تعليق دارد بر در را دو هر مجازات تشديد و مؤثر تدابير از يكي اينكه به نظر

با اينموضوع اهميت به توجه بدون ١٣å٧ بهمن ١٦ در و پيشبينينموده را آن ايران مجازاتعمومي قانون

كه مواردي در تعليق اعطاء در محكم و قضات دست و گشته محدود بسيار آن موارد مكرر ٤٧ قانون وضع

در مداقـه از بعد دادگستري كميسيون عليهذا است بسته بوده تعليق مقتضي حقا مجرمين احوال و اوضاع

مينمايد/ تقديم ملي مجلسشوراي به تصويب براي و اص�ح زير طريق به را آن پيشنهاديدولت Pيحه

در معينه محكوميت مدت از نصف قانون اين تاريخ در كه جنايت و جنحه به محكومين كليه ـ ١ ماده

١å مدت كه عمد قتل مورد غير در ابد حبس به محكومين همچنين و بردهاند سر به زندان در را قطعي حكم

ميشوند/ معاف مجازات مدت بقيه از ديدهاند را خود مجازات از سال

ميشود استلغو نموده محدود را مجازات تعليق موارد كه ١٣å٧ بهمن ١٦ مكررمصوب ٤٧ ماده ـ ٢ ماده

محكوم دولتي خدمات از ابد انفصال به كه ميشود نيز اشخاص شامل عمومي مجازات قانون ٥٨ و ٥٧ مواد و

شدهاند/

و بهداشتي اصول رعايت با را استان هر مركز در زندان ١å ساختمان وسايل است مكلف دولت ـ ٣ ماده

در را آن قانوني Pيحه ساخته فراهم دارالتأديب و جنحه و جنائي محكوميتهاي نوع با زندانها تناسب

دارد/ تقديم ملي شوراي مجلس به تصويب جهت Pزم اعتبارات پيشبيني با ماه يك ظرف

مصرف به جرايم از حاصل همچنينوجوه و غايباPثر و ب�وارث و مجهولالمالك اموال از حاصل وجوه

رسيد/ خواهد فوق در مذكور زندانهاي ساختمان جهت Pزم اعتبارات تكميل

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

اس"م فدائيان از نفر هفت
شدند آزاد وجهالضمان و كفيل قيد به

بـازپرس طرف از كه جمعه روز تظاهركنندگان نفر دو و بيست عده از امروز وقت آخر تا اط�ع قرار به

شدند: آزاد شرح بدين وجهالضمان و كفيل قيد به نفر هفت بود, شده صادر آنها توقيف قرار دادسرا

رشتي لنكراني حسين ـ ٣ شغلسبزيفروش/ خلج كاظم كبر ا ـ ٢ كاسب/ شغل شكرگزار علي ـ ١ [آقايان]
شاهبداغلو احمد ـ ٧ كاسب/ نوائي غدير ـ ٦ كاسب/ ورتاج رضاقلي ـ ٥ كاسب/ منوچهري علي ـ ٤ كاسب/

گاهي آ اداره طرف از نفر ٢٢ اين پروندههاي گفت ما خبرنگار به امروز صبح مقاممسئول يك ضمنا كاسب/

شود/ احاله دادسرا به بعدازظهر چهار ساعت تا شايد و تكميل



٣٥١ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

توقيفشد اس"م فدائيان از ديگر يكنفر
واحدي سيدمحمد نام به را فدائياناس�م از ديگر نفر يك گاهي آ مأمورين ظهرديروز از قبل ساعت يك

نمودهاند/ بازداشت

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

كميسيون
شد مجازاتتشكيل تشديد

دادستان آقاي حضور با فرمانداري در مجازات تشديد كميسيون مرداد شانزدهم صبح ده ساعت ـ زنجان

باقر فرزند جليل شدند, تبعيد به محكوم زير شرح به چاقوكشها از نفر سه و شد تشكيل دواير رؤساي و

تبعيد/ سال يك شكارچي صفر فرزند كبر ا ماه, شش رضا فرزند كبر ا سال, يك معيني

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

كارگرانمسلول معالجه و حمايت
نمود: ايران ملي شوراي مجلس تقديم كار وزير را Pيحه اين

معالجه بر مبني زيادي شكايات كارگرانمسلولكشور است سالمتوالي چند دارند استحضار كه بهطوري

آنها مكرر شكايات به رسيدگي براي داشتهاند/ تقديم خود مزاياي ساير و بيماري ايام دستمزد پرداخت و

عمل به اينموضوع به نسبت كه فني مطالعات و بررسيها طبق و گرديد تشكيل متعددي كميسيونهاي

كارگران مزاياي و دستمزد درصد شش كهمجموعا كارگران بيمه تعاونو صندوق استدرآمد شده معلوم آمده

از: عبارت كار قانون ١٦ و ٧ و ٦ مواد موجب كه را مصرحه وظائف كليه تكافوي است

كار/ از ناشي امراض و حوادث V١

كار/ از غيرناشي امراض و حوادث V٢

كارگر/ ب�فصل خانواده امراض و حوادث V٣

كارگر/ كارافتادگي از و پيري V٤

در كارگر قانوني بازماندگان به كمك دفنو و كفن هزينه حمل, وضع و عائلهمندي حاملگي, و ازدواج V٥

استيصال/ و عسرت موارد

اخراجي/ كارگران به كمك V٦

باردار/ زنان مرخصي V٧

سل خانمانسوز بيماري كمرشكن هزينه بود/ نخواهد قادر دستگاه اين مالي بنيه نمود, نخواهد شد مهيا

با كنون تا كه است نظر همين از و دهد انجام است تزايد به رو بهداشتي اقتصاديو جهات به متأسفانه كه را

آنها نارضايتي موجبات و مانده Pينحل مسلول كارگران شكايات موضوع فراوان مجاهدت و كوشش وجود



ملي دولت سياهه ٣٥٢

است/ گرديده فراهم

ميباشد ضروري خصوصي به قانون ايجاد و كارگرانمسلولوضع حمايت دستگيريو براي اصو{ چون

داشته تقديم گرديده تهيه اينمنظور براي كه را كارگرانمسلول معالجه حمايتو قانون جهتPيحه اين به

مينمايد/ را آن تصويب تقاضاي فوريت دو قيد با و

معدني, صنعتي, بازرگاني, اقتصادي, مؤسسات و كارفرمايان كليه قانون اين تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

درصد چهار بر ع�وه مكلفند ميشود كار مقررات مشمول كه مؤسسهاي هر كلي طور به و راه راهآهن, باري,

معالجه و حمايت منظور به را كارگرانخود مزاياي و دستمزد درصد يك معادل كار قانون ١٦ ماده در مندرجه

بپردازند/ كارگران تعاون صندوق به آنها از نگاهداري ترتيب و مسلول كارگران

از پس و تهيه آن تخلفات به رسيدگي طرز و قانون اين اجراء براي آئيننامهاي كار وزارت ـ ١ تبصره

گذارد/ خواهد اجرا موقع به وزيران هيأت تصويب

كار از ناشي آنها بيماري و شده ١٣٢٩مسلول سال اول تاريخ از كه كارگراني شامل قانون اين ـ ٢ تبصره

بود/ خواهد نيز بودهاند معالجه تحت آسايشگاه در ايران بيمه سهامي شركت هزينه به و شد داده تشخيص

جريمه پرداخت مستلزم مقرر موعد در يكم ماده در مذكور درصد يك پرداخت تأخير و تأديه عدم ـ ٢ ماده

نفع به كه بود خواهد مورد هر در اصل مبلغ برابر چهار معادل تكرار صورت در و اصل مبلغ برابر دو معادل

شد/ خواهد ومحسوب اخذ كارگران بيمه و تعاون صندوق

مصدق دكتر نخستوزير ميباشد/ قانون اين اجراي مأمور كار وزارت ـ ٣ ماده

ك.لي اميرتيمور كار وزير

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

سئوال
ملي مجلسشوراي رياستمحترم

جـنگ مـحترم وزيـر تا دارند ارسال جنگ وزارت به را اينجانب سئوال فرمائيد مقرر است خواهشمند

بدهند/ را آن پاسخ شده حاضر مجلس در شخصا

عاليرتبه افسران از زيادي عده اخيرا يافتهايم اط�ع و شده تصريح روزنامهها در كه طوري به ـ سئوال

سررشتهداري در دولت اموال از ميل و حيف تهام ا به پائينرتبه درجات صاحبان و سرهنگ و سرتيپ امثال

٤٥ از بيش را ديگر بعضي و آزاد كفيل قيد به آنها از بعضي گشتهاند/ توقيف و درآمده بازپرسي تحت ارتش

داشتهاند/ نگاه توقيف در است روز

معلوم دوم مرحله در و گردد تصريح يك هر تهام ا نيز و گردد معين متهمين عده و نام فرمايند معلوم او{

ماندهاند/ توقيف در ديگران و آزاد كفيل قيد به بعضيها چرا گردد

طرح موقع در است بديهي و خير يا رفته كار به تبعيضي عمل و اقدام اين در آيا كه فرمايند معين سپس

شوشتري رساند/ خواهد عرض به را Pزمه توضيحات سئوال



٣٥٣ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

كرد كار به نورشروع كارخانه
برنامه سازمان مساعدت واسطه به جاري ماه ٢٦ شنبه روز از بود تعطيل مدتي كه اصفهان نور كارخانه

است/ كرده كار به شروع

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

كارگران نامنويسي
شد كرخهشروع برايساختمانسد

عده امروز, وقت اول از كرخه سد ساختمان كارهاي توسعه براي كارگر هزار دو استخدام خبر انتشار اثر بر

داشتند/ كار ارجاع تقاضاي نموده اجتماع آبادان كار اداره محوطه در شهر بيكاران از كثيري

مورد عده بعدا تا شد شروع نامنويسي و گرفت عهده به را امر اين به رسيدگي شخصا كار اداره رئيس

شوند/ اعزام ميباشد واقع اهواز شهر كيلومتري ٥å در كه كرخه سد ساختمان محل به احتياج

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

خواربار و غله تأمين
نفتخيز/// مناطق و آبادان كارمندان

ميشود تأمين نفت كارمندان احتياجات و خواربار
چنان هم شركت كارمندان احتياجات و خواربار تأمين براي ايران ملي نفت شركت موقت مديره هيأت

ولي ميكرد, وارد خارج از نفت سابق شركت را احتياج مورد مواد تمام سابقا ميباشند/ اقدام و مطالعه مشغول

داخله از را كارمندان خوارباري احتياجات باشد ممكن كه آنجا تا گرفت تصميم نفت ملي شركت مديره هيأت

كنند/ وارد ديگر ممالك از نميشود تهيه كشور خود در كه را موادي از قسمت آن فقط و نمايند تأمين كشور

چاي و شكر و قند مورد در نيست/// نگراني گونه هيچ غله مورد در است دست در كه اط�عي طبق كنون ا

تهران به برنامه سازمان مقاماتوزارتدارائيو با كره مذا براي مديره طرفهيأت از آذري آقاي نيز كارمندان

بود/// شده اعزام

مديره هيأت طرف از پرخيده مهندس آقاي نبوده ميسر داخلكشور آندر تهيه كه هم اجناسي ساير براي

است/ شده اعزام امريكا به

٧٥٩٦ شماره ,١٣٣å.٥.٢٨ دوشنبه

بهداري وضع
پزشك احسائي دكتر آقاي وسيله به جاري سال ماه تير اواخر تا ١٣٢٣ سال از كه سنقر بهداري ـ سنقر

بهداري رياست به مجازي پزشك او جاي به شد منتقل كرمانشاهان به ايشان كه اخيرا ميشد اداره ديپلمه

ميباشد/ مضيقه در بهداري دارو لحاظ از پزشك بر ع�وه كه گرديد منصوب



ملي دولت سياهه ٣٥٤

٧٥٩٧ شماره ,١٣٣å.٥.٢٩ سهشنبه

ترومن چهارم اصل از استفاده با
ميشوند اعزامي امريكا به پزشكبرايمطالعه نفر هشت

مدت براي ترومن چهارم اصل از استفاده با است قرار كه پزشكاني نفر هشت اعزام مناسبت به ديشب

كـل اداره در بعدازظـهر نيم و ٥ ساعت از جشني بروند امريكا و كانادا مختلف دانشگاههاي به سال يك

رؤساي از عدهاي و زنگنه مهندس و امريكا كبير سفير گريدي آقاي و بهداري وزير آقايان حضور با بهداشت

شد/ قرار بر بهداري وزارت و برنامه سازمان

٧٥٩٧ شماره ,١٣٣å.٥.٢٩ سهشنبه

بقائي محاكمهسرلشكر مأمور نظامي دادگاه
ميباشد تير ٢٣ حادثه به گزارشهيأترسيدگي منتظر

آقاي كمه محا براي كه نظامي دادگاه از گذشته دارند اط�ع خوانندگان كه طوري به تير ٢٣ حادثه مورد در

تحت دادگستري وزارت نمايندگان از هيأتي شده تشكيل كشور كل شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر

و ميباشند امر جريان به رسيدگي مشغول نخستوزير آقاي دستور به ثبت كل مدير شهشهاني آقاي نظر

اين نظريه و گزارش منتظر است بقائي سرلشكر آقاي كمه محا مأمور كه نظامي دادگاه اط�ع قرار به اينك

سرلشكر آقاي كمه محا به آن از پس نمايد استفاده هيأتمزبور شده اط�عاتجمعآوري از تا ميباشد هيأت

بپردازد/ بقائي

٧٥٩٧ شماره ,١٣٣å.٥.٢٩ سهشنبه

شد خواهد وارد فردا شهرباني رئيسجديد
رياست براي داشتند عهده به امريكا در را ايران نظامي وابسته سمت اخيرا كه مزيني سرلشكر آقاي

شد/ خواهد تهران وارد هواپيما با صبح فردا اط�ع قرار به و شده گرفته نظر در شهرباني

٧٥٩٧ شماره ,١٣٣å.٥.٢٩ سهشنبه

شد مليتشكيل جمعيت
به ماده ١٦ در را خود اساسنامه كه شده تشكيل شاهي شهرستان ملي جمعيت نام به جمعيتي ـ شاهي

دسته و حزب هيچ با جمعيت اين او{ اينكه از است عبارت آنها اساسنامه برجسته نكات رسانده/ تصويب

ندارد/ بستگي غيرسياسي و سياسي اعم

در دولتي مأمورين كارهاي در نظارت بدهند/ ترجيح شخصي نفع بر را اجتماعي نفع بايد جمعيت افراد

و قانون حدود در ملي مؤسسات كارهاي در نظارت همچنين است انجمن اعضاء اختيارات جزو قانون حدود

جديت و اخ�قي انحطاط و مفاسد از جلوگيري و مستمند افراد به كمك و شهري اص�حات اجراي و مراقبت

ميباشد/ آنها اساسنامه ازمواد نيز مأمورينمربوطه با همكاري قانونو حدود در فرهنگ بهداشتو حفظ در



٣٥٥ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٨ شماره ,١٣٣å.٥.٣å چهارشنبه

زندانيان شكايات به رسيدگي
[سياسي]

امروز صبح بودند نموده شكايت كل دادستان به مسكن و غذا وضع از سياسي زندانيان از عدهاي چون

از و رفته قصر زندان به كل دادستان شاهباغ حائري آقاي طرف از نمايندگي به دادسرا داديار شيرازي آقاي

داخلي رفتهوضع زندان به بار سه هفتهايدو مرتبا كه است قرار و رسيدگينمود زندانيان شكايات به نزديك

نمايد/ بررسي دقيقا را

٧٥٩٨ شماره ,١٣٣å.٥.٣å چهارشنبه

نفتجنوب سابق ازشركت مكشوفه مدارك و اسناد به رسيدگي
ميشود شروع مجددا فردا از

مـفاد كه خواست كشور كل دادستان شاهباغ حائري آقاي از نامهاي طي نخستوزير آقاي امروز صبح

مـنزل و سابق شركت انتشارات اداره از مكشوفه پروندههاي به رسيدگي درباره مجلسين از مصوبه قانون

تعقيب تحت مرتكب شد كشف عمومي جنايت و جنحه جرمي گر ا تا نمايند اجرا را آبادان فرودگاه و سندان

بـه عـدليه وزيـر هيئت آقاي وسيله به مراتب آمد دست به سياسي نظر از اوراقي گر ا و گيرد قرار قانوني

گردد/ تعقيب مرتكب بينالمللي لحاظ از تا شود گرازش نخستوزير

ديوان داديار مهريار و تهران دادستان خسروي امير آقايان كل دادستان آقاي نامه اين وصول محض به

سـنا و ملي شوراي مجلسين از منتخب نمايندگان از همچنين و نموده انتخاب دادياران سمت به را كشور

را مداركمربوطه و اسناد و داده جلسه تشكيل سدان آقاي منزل در مرتبا صبح فردا از كه آمد عمل به دعوت

دارند/ تقديم مجلسين و دولت هيأت به را خود گزارش زودتر هرچه و كنند رسيدگي

٧٥٩٨ شماره ,١٣٣å.٥.٣å چهارشنبه

انگليسي كارمند فقطششنفر
ماندهاند باقي اينمنطقه در

مناطق كل رئيس كس> كا > بهمستر رئيسمنطقه استو باقي انگليسي كارمند نفر شش فقط هفتگل در

بمانند/ منطقه اين در است ممكن كه است كارمنداني حداقل مزبور عده كه است داده گزارش خيز نفت

٧٥٩٨ شماره ,١٣٣å.٥.٣å چهارشنبه

بود شده فروخته كه اشيائي گوني چهار
توقيفشد

آقـاي بـود شـده فـروخته فرسوده آPت آهن عنوان به كه آبادان تصفيهخانه قيمتي اشياء گوني چهار

گرداند/ باز آبادان به و كرد توقيف اهواز گمرك در شركت سرايداري رئيس صفائي سرهنگ



ملي دولت سياهه ٣٥٦

٧٥٩٨ شماره ,١٣٣å.٥.٣å چهارشنبه

وزارتكشور
كشور شهربانيكل

آگهي
داوطلب زير شرايط با ١٣٣å سال شهريور دهم روز تا اول سال براي كشور كل شهرباني عالي آموزشگاه

مينمايد/ قبول

اس�م/ مذهب ايران, تبعيت ـ الف

بد/ پيشينه نداشتن ـ ب

انجام را خدمتوظيفه كه صورتي �در نباشد تمام سال پنج بيستو از بيش سالو بيست از كمتر سن ـ چ

ميشود�/ اضافه فوق مدت به باشند داده

دبيرستان/ كامل دوره گواهينامه داشتن ـ د

سانتيمتر/ ١٦٤ قد ـ ه

تحصيليو ارزش روي از مسابقهورودي انجام از پس شوند پذيرفته طبي معاينه در كه داوطلباني بين ـ ر

ميگردد/ انتخاب Pزمه عده جهت از نمره

عـالي آمـوزشگاه دروس دايـره دفتر به را زير مدارك كليه نامنويسي و ورود بدو در بايد داوطلبان - ز

شد/ نخواهد ثبت داوطلب نام مدارك بودن ناقص صورت در بنمايند تحويل شهرباني

امتحاناتوزارت اداره مهر به متوسطهممهور كامل دوره گواهينامه مصدق به برگرونوشت دو اصل - ١

فرهنگ/

/٦*٤ ك�ه بدون عكس قطعه شش - ٢

شناسنامه/ مصدق برگرونوشت سه - ٣

دادگستري/ وزارت فني اداره از سوءپيشينه نداشتن گواهي - ٤

باشد/ شده داده تشخيص خدمت به آماده سرباز كه صورتي در وظيفه نظام اداره موافقت برگ - ٥

رسمي دفترخانههاي يا دولتي ادارات از يكي وسيله به آن امضاء كه وليداوطلب يا پدر برگموافقت - ٦

شود�/ كر ذ بايستي داوطلب پدر كار سوابق و شغل مزبور برگ �در باشد شده تصديق

دائمي/ سكونت محل شهرباني يا ك�نتري از محلي معروفيت برگ - ٧

عمل به آزمايش زير مشروح [ناخوانا] از ميگيرد انجام برنامه طبق مسابقهورودي و معاينه روزهاي ـ ج

آمد/ خواهد

ممالك �ايرانو طبيعي اقتصاديو سياسيو جغرافياي فارسي, ادبيات انگليسي�, و �فرانسه خارجه زبان

مدت در كار لباس و غذا هزينه ميباشد/ روزي شبانه سال دو آموزشگاه دوره اروپا/ و ايران تاريخ همجوار�

تحصيلي هزينه عنوان به ريال ٦åå ماهيانه دانشجويان از يك هر به و بوده شهرباني عهده به تحصيل



٣٥٧ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

داراي كه دانشجوياني نهائي امتحانات در موفقيت و آموزشگاه ساله دو دوره خاتمه از پس ميشود/ پرداخت

پنج پايه با باشند ليسانس درجه داراي كه آنهائي كشوريو دو پايه با باشند كاملمتوسطه دوره گواهينامه

گرفته نظر در انتظامي قسمت در خدمت براي كه كساني فارغالتحصي�ن بين شد/ خواهند استخدام كشوري

داراي استخدام بدو در كه صورتي در و مفتخر شهرباني دومي ستوان درجه به كشوري پايه بر ع�وه شوند

ميشوند/ مفتخر يكمي ستوان درجه به دومي ستوان درجه با خدمت سال يك از پس باشند ليسانس رتبه

خدمت كه صورتي در بسپارند/ شهرباني در متوالي خدمت سال پنج تعهد بايد استخدام بدو در داوطلبان

پايان از قبل خدمت ترك صورت در ميشود/ اضافه فوق تعهد مدت به سال دو باشند نداده انجام را وظيفه

در پـرورش و آمـوزش قسمت دفتر در نامنويسي محل بپردازند/ را تحصيلي مندرجات كليه بايستي تعهد

كشور كل شهرباني بود/ خواهد كشور كل شهرباني

٥ ـ ١ ٧å٩٥ ـ ٢

٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å.٥.٣١ پنجشنبه

مكشوفه مدارك و اوراق به رسيدگي جلسه اولين
نفت سابق ازشركت

نفت سابق شركت از مكشوفه پروندههاي به رسيدگي جلسه اولين ديگر بار براي امروز بامداد ٩ ساعت در

دكتر و شورا مجلس از منتخب وك�ي از نفر دو و طاهري دكتر و بقائي دكتر آقايان حضور با سدان منزل در

شد/ تشكيل دادسرا دادياران كلو دادستان شاهباغ حائري و سنا مجلس منتخب وك�ي از نفر يك حسابيو

طرف از شد قرار آمدو عمل به پروندهها به رسيدگي قرائتو و كار چگونگي درباره مقدماتي كرات مذا نخست

نمايند/ ترجمه را مدارك و اسناد تا شود فرستاده كميسيون اين به مترجم نفر چند نخستوزير

زودتر هرچه تا خواهد جلسه تشكيل عصرها و صبحها مرتبا شنبه روز از كميسيون اين اط�ع قرار از

نمايد/ مجلسين و دولت هيأت تقديم را خود عمليات گزارش

٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å.٥.٣١ پنجشنبه

كرد كار به رئيسشهربانيشروع
شد معرفي ملوكانه حضور به و

از ديشب و شده منصوب كشور كل شهرباني رياست به كه مزيني [منصور] اصغر علي سرلشكر آقاي

از پس كشور وزير اميرع�ئي آقاي و يافته حضور شهرباني كل اداره در صبح امروز بود مراجعتنموده امريكا

رؤساي به شهرباني كل رياست سمت به را ايشان مزيني سرلشكر آقاي خدمت سوابق درباره شرحي ايراد

و سودمنديبشود خدمات مصدر آينده در بتواند شهرباني در كه كرد اميدواري ابراز و معرفي شهرباني ادارات

آقاي تفاق ا به كشور وزير اميرع�ئي آقاي امروز بعدازظهر ساعت چهار بردارد/// بلند قدمهاي اص�ح راه در

شد/ معرفي سمت بدين و شرفياب ملوكانه حضور به مزيني سرلشكر



ملي دولت سياهه ٣٥٨

٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å.٥.٣١ پنجشنبه

ترككرد را تهران ديدار تجديد اميد استوكسبه
ميكند مراجعت واشنگتن به زودي به هم هريمن

را تهران خود همراهان با بامداد يازده ساعت مقارن امروز انگليس سلطنتي مهردار <استوكس> مستر

كبير سفير و دربار وزارت از پيرنيا آقاي و راه آقايبوشهريوزير مهرآباد فرودگاه به وي ازورود قبل گفت/ ترك

آمده فرودگاه به وي مشايعت براي تهران در انگليس كبراي سفارت عاليرتبه اعضاي از عدهاي و انگليس

آقـاي بـعد اندكي و ترومن مخصوص فرستاده هريمن آقاي كه بود مانده يازده ساعت به ربع يك بودند/

دقيقه ده آمد/ فرودگاه به خويش همراهان ساير تداركاتو كلوزارت مدير [ناخوانا] مستر تفاق ا به استوكس

خويش ايراني دوستان با و كرده استفاده فرصت اين از ميخواست استوكس ميكرد, حركت هواپيما ديگر

مجال استوكس به خبرنگاران اما نمايد/ توديع و كره مذا بار آخرين براي هريمن مستر با و كرده خداحافظي

مطالبي توديع عنوان به كردند درخواست او از و كشيده ديواري سايه زير به سوزان آفتاب زير از را او ندادند,

كـه حـالي در كـرد اجـابت را خـبرنگاران درخـواست تكلف بدون انگليس كابينه ارشد وزير نمايد/ اظهار

گفت: چنين خبرنگاران به و رفت سايه به بودند زده حلقه اطرافش خبرنگاران

اقامت مدت در نشديم متأسفانهموفق زيرا ميباشد تعليق حال در كنون ا ايران نمايندگان با ما كرات مذا

پل كه بود هريمن آقاي مساعي سايه در فقط كه كنم اعتراف بايد برسيم/ مثبتي نتيجه به تهران در خود

ايران به ديگر بار بتوانم اميدوارم من كرد/ آغاز را كرات مذا آن اساس بر ميتوان و شد بسته محكمي نسبتا

است/ بوده آبادان در انگليس كارشناسان سرنوشت تعيين ما كرات مذا در عمده اشكال كنم, مراجعت

انگليسي كارشناسان كه هستند مايل و ميخواهند دو هر انگليس دولت و مصدق دكتر آقاي چون ليكن

كرد/ پيدا مشك�ت ساير براي حلي راه بتوان آينده در كه ميرود اميد اما دهند ادامه ايران درجنوب خود كار به

مواجـه آن با كه را دشواري مسائل نبود ممكن كوتاهي مدت در مسلما كه كرد اضافه سپس استوكس

مشك�ت اين شود شروع آينده در است ممكن كه كراتي مذا در اميدوارم جهة همين به كنيم, حل ميشديم

است, ايران تصميمدولت روشو به فقطمنوط ما كرات مذا تجديد گفت: پايان در سلطنتي مهردار حلشود/

ميكنم/ خداحافظي دوستان با مجدد ديدار اميد به من بنابراين

از يكي افتاد/ راه به و گرفت بغل زير داشت دست در كه انگليسي كتاب جلد يك استوكس هنگام اين در

چيست؟ كتاب اين پرسيد استوكس از شوخ خبرنگاران

در مـطالعه براي و است ١٩٤å تا ١٩٣٨ سالهاي در موسوليني و هيتلر سرگذشت اين گفت استوكس

بفرمائيد/ داريد سئوالي هم باز گر ا برداشتهام, هواپيما

كند/ اظهار مطالبي نيز او كردن درخواست وي از و رفته هريمن مستر سوي به خبرنگاران هنگام اين در

از قبل لكن كنم ترك را تهران واشنگتن قصد به نزديكي بسيار آينده در نيز من ممكنست گفت هريمن

ندارم/ معيني نقشه ديگر من گفت وي نمايم/ خداحافظي خود ايراني دوستان كليه از بايد مراجعت



٣٥٩ ششم بيستو سال سي, مرداد اط"عات,

٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å.٥.٣١ پنجشنبه

خبرنگارانگفت: با مصاحبه در مهندسحسيبي امروز

شد خواهد مذاكراتشروع كه دارم اطمينان
كرد تركنخواهد را هريمنايران

كوتاهي مصاحبه جرايد خبرنگاران با ملي شوراي مجلس در حسيبي مهندس آقاي امروز بعدازظهر يك

كـارشناسان گـر ا پـرسيد: كه مخبرين از يكي جواب در ايشان داد/ پاسخ آنها سئواPت به و آورد عمل به

كرد: اظهار داشت, خواهد حاضر وضع در اثري چه بروند آبادان از انگليسي

بخرند ما كشور از نميخواهند نفت كه وقتي زيرا هستند ما دوش سر بار كنون ا هم انگليسي كارشناسان

احتياج وجودشان به كه حدي تا را آنها حاضريم ما البته است/ عليالسويه ما نظر از نبودنشان و بودن ديگر

خودمان دولت در دولتي ما كه است اين مثل صورت در زيرا دستهجمعي طور به نه ولي كنيم استخدام داريم

كردهايم/ ايجاد

حسـن به راجع آنها استدPPت كليه و آوردند متخصصين مورد در آنها كه بهانههائي تمام من نظر به

ميخواستند كه بود سياسي علل يك از ناشي پافشاري اين بلكه نداشت منطقي و فني دليل بهرهبرداري

كنند/ عملي را خود منظور آن طبق

بهسرنوشت است ممكن آن هر نمايد منعقد دستهجمعي قرارداد انگليسي متخصصين با گر ا ايران دولت

هر داشتند كامل فني جمعيو اختيارات نيز داخلكشور در و بود آنها با نفت وقتيفروش زيرا كنونيمبت�شود/

بحرانهـا با را ما مملكت و ميكنند تعطيل را نفت فروش و تصفيهخانهها و چاهها خواست, دلشان وقت

اخت�فات يك دچار روزي ما نكرده خداي كه صورتي در اينكه خاصه ميسازند, گريبان به دست ك خطرنا

زياد خسارات و ميافتد راه به خرابكاري و اخ�ل دستگاه فورا بشويم جهان دولتهاي از يكي با بينالمللي

ميآورد/// وارد ما نفت صنعت به

گر ا پرسيد كه مخبرين از يكي پاسخ در دوباره و كرد تمام را خود جواب حسيبي مهندس آقاي اينجا در

داشت: اظهار شد خواهد چه نخرند ما از نفت سابق مشتريان

گر ا ولي دارند احتياج ما نفت به آنها زيرا افتاد نخواهد تفاق ا وقت هيچ چيزي چنين كه بگويم بايد بدوا

اين بايد ايران مردم ولي شد خواهد ناراحتيهائي گرفتار ايران كه است بديهي افتد تفاق ا چيزي همچنين

ملت كاري فدا از راه اين در و كنند تحمل كوتاهي مدت تا خود عالي هدف به رسيدن براي را ناراحتيها

بگيرند/ سرمشق دوم جنگ در انگليس

استقامتو به احتياج البته اينخواسته و ميخواهيم هم را استق�لخود بلكه عوايدميخواهيم تنها نه ما

دارد/ شديد كاري فدا

نجات عظيم خطر اين از را نتوانيمخود ما گر ا ولي بترسد كه دارد هم حق ميترسدو كمونيسم از دنيا امروز

استق�ل حامي را خود كه دولي آزاديخواهي عناوين كه فهميد خواهند جهان مردم كه است وقت آن دهيم
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استفاده نفعخودشان به فقط آنها از كه بيپايهايست افسانههاي ميكردند قلمداد ملتها سياسي اقتصاديو

ميكنند/

كبريت يك مثل ايران مسلما گردد سلب ما از پايداري قدرت كه بياورد فشار ما به قدر آن غرب دنياي گر ا

آن زيان كه كرد خواهد پا به دنيا در شعلهاي چنان بلكه گرفت خواهد آتش نفتش و خودش تنها نه نفتآلود

اين در ولي باشد كمونيستي يكانق�ب است ممكن آتش اين شد/ خواهد مغرب دنياي نصيب برابر هزاران

و شرف عوض در اما نميبرند ديگري ضرر خود كشور استق�ل دادن دست از جز ايراني گرسنه افراد مرحله

كرد/// خواهند حفظ هميشه براي است عالم چيزيهاي افضلترين كه را خود حيثيت

كـند استقامت خود شرف حفظ لزوم راه در ايراني گر ا كه دارم قطعي ايمان من اينها تمام وجود با اما

خواهد دراز سويش به را مساعدت و كمك دست و شد خواهد او مشروع آرزوهاي متوجه آزاد جهان باPخره

دارند/ قطعي نياز ما بهوجود آنها زيرا ميگويند دروغ ُمرد, خواهيد شما كه ميكنند تبليغ اينكه كرد

ميشود؟ شروع هم باز كرات مذا آيا شما نظر به پرسيد: خبرنگاران از يكي

شد/ خواهد شروع مجددا كرات مذا نزديكي تيه آ در كه دارم اطمينان بنده گفت: حسيبي مهندس آقاي

توقفخود آقاياستوكسدرطول من نظر به نيست/// آنانشوخي نظر از نفت آنكه براي ميكنند كره مذا آنها

ولي ميكرد مرتبگفتگو و ميزد حرف اولمؤدب زيرا شد عوض شرقشناسان همين القائات اثر در ايران در

خود از خشونتهائي هم گاهي بلكه نبود آنها به مربوط مسلما كه ميكردند دخالت اموري در تنها نه ايناواخر

آن مـقابل در كرات مذا قطع عدم براي و كت نزا حفظ خاطر به ايران نمايندگان هيأت كه ميدادند نشان

تسليم و رضا ع�مت ايراني هيأت سكوت است بديهي اما نميداد/ نشان خود از عكسالعملي خشونتها

بود/ آنها دست به بهانه ندادن براي فقط بلكه نبود

نه؟ يا رفت خواهد ايران از هم هريمن آقاي آيا كه بود اين شد حسيبي آقاي از كه سئوالي آخرين

مصالح مطابق را نفت قضيه كه دارد ع�قه آنكه براي بروند ايشان نميكنم تصور بنده داد, ايشانجواب

كنند/ حل دنيا

٧٥٩٩ شماره ,١٣٣å.٥.٣١ پنجشنبه

پزشكنيست بيمارستان در شبها
بـدون بعدازظـهر ٢ ساعت از است تختخواب ده داراي كه ساوه ابنسينا بيمارستان و بهداري ـ ساوه

نفر يك فقط نمايد مداوا را بيماران كه نيست پزشكي بيمارستان اين در شبها ميباشدو پزشكيار پزشكو

كم علت اط�ع قرار به و ميكند نگهباني بيمارستان در پرستار و پزشكيار پزشكو جاي به كه است پرستار

ميباشد/ بيمارستان در پزشك بودن



٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

تركگفت را آقايهريمنديشبتهران
داد انتشار بيانيهاي حركت از قبل و

گذرانيد خداحافظي به را وقتخود تمام ديروز امريكا رئيسجمهوري مشاور

امريكا رئيسجمهوري به ايران پادشاه نامة

شب نيمه تهران در اقامت هفته شش از پس امريكا جمهور رئيس مخصوص مشاور هريمن آورل آقاي

نمود/ ترك را مهرآباد فرودگاه گذشته

كـاخ در صبح ده ساعت و نموده خداحافظي صرف را خود وقت اعظم قسمت هم ديروز هريمن آقاي

آقاي به هدايائي همايون اعليحضرت طرف از و شد/// شرفياب ملوكانه حضور به توديع عرض براي سعدآباد

هدايايمزبور ظريف, عكس قاب در شاهنشاه تمثال يك ايرانو ساخت تفنگ كه شد تسليم هريمن آورل

جمهور رئيس براي ايشان وسيله به همايوني اعليحضرت طرف از نيز نامه يك ضمنا و ميداد تشكيل را

گرديد/ ارسال امريكا

امور وزارت يي�قي كاخ در بعدازظهر كرد/ ترك را سعدآباد كاخ آنكه از پس امريكا جمهور رئيس مشاور

اين و آورد عمل به خداحافظي مراسم و كرد م�قات خارجه وزير كاظمي آقاي با رومي پل در واقع خارجه

كشيد/ طول ساعت نيم حدود در مراسم

به بعدازظهر نيم و چهار ساعت مقارن و رفت صاحبقرانيه كاخ به ناهار صرف براي سپس هريمن آقاي

گذاشت: روزنامهنگاران اختيار در را زير اع�ميه و آمده تهران در امريكا سفارت

ميكنم/ ترك را تهران امشب ايران در اقامت هفته شش تقريبا از پس <اينجانب ـ هريمن اع.ميه متن

نمود/ توقفخواهم بلگراديوگس�وي كوتاهيدر مدت لندن به عزيمت از قبل و كرده استفاده فرصت از راه در

باز واشنگتن به سپتامبر اول در تقريبا آورم/ عمل به انگليسي مقامات با تي كرا مذا ميرود انتظار لندن در

دهم/ گزارش ترومن پرزيدنت به تهران كرات مذا وضع درباره شخصا تا گشت خواهم

زيادي كارهاي حال به تا كه گفت بايد ديگر طرف از ولي نشده پيدا حلي راه هنوز كه متأسفم اينجانب

طرف هردو استو شده نهاده اينجانب طرف از تسليمي طبقفرمول كرات مذا براي پايهاي است/ شده انجام

گرديده متوقف كنون ا كه را تي كرا مذا آن اساس بر كه است صحيحي پايه اين كه دارند توافق نكته اين در

گرفت/ سر از ميتوان



ملي دولت سياهه ٣٦٢

مسـائل بـه نسـبت بـيشتري تفاهم انگلستان نمايندگان و ايران لت دو بين كرات مذا اين بر ع�وه

ساخت/ خواهد سهلتر را بعدي كرات مذا كه گرديده حاصل فيمابين

تا نمود تصفيه و حل عملي طور به ميتوان را توجه مورد مسائل كه دارم رضايت نكته اين از اينجانب

تحصيل ديگر طرف از و ايران داخل در خود نفت صنعت كنترل درباره را خود اساسي مقاصد بتواند ايران

سازد/ عملي صحيح تجارتي ترتيبات طبق نفت از عوايد كثر حدا

و عملي مسائل كردم سعي آوردم عمل به گذشته هفتههاي ظرف در ايران مقامات با كه تي كرا مذا در

لوي مستر سازم, نشان خاطر گرديد خواهد مواجه آن با خود نفت عظيم صنعت اداره در ايران كه را تجارتي

است/ نموده تشريح بيشتري جزئيات و تفصيل با را مزبور مراتب

آن شعب و رشتهها جميع به كامل اط�ع با فقط كه پيچيدهايست علميو امر يك نفت توزيع و توليد كار

شود/ داده آن موفقيتآميز عمل براي ترتيباتي ميتوان

و رود كـار بـه شود گرفته سر از كرات مذا آن وسيله به كه راهي كردن پيدا براي مساعي كليه اميدوارم

به بتوانند انگليس كارمندان كه نحوي به مسائل حل براي زياد تمايل دولت دو هر طرف از كه دارم اطمينان

ثمربخش عمليات براي آن لزوم به دولت دو هر كه است هدفي اين و ميباشد دهندموجود ادامه خود كار

واقفند/ ايران نفت صنعت

اساس است/ تحصيل قابل بچرخد صحيحي ترتيب به كه صورتي در نفت صنعت از كه هنگفتي عوايد

امور همچنين و كشاورزي خاصه رشتهها ساير در توليد و ازدياد براي كه ديگري بزرگ كارهاي براي Pزم

براي سرعت به و داد انجام ميتوان زيادي كارهاي عوايد اين با نمود خواهد ايجاد است, ضروري صنعتي

به فراوان اشتياق با اينموقع در نمود اقدام ايرانميتوان مردم زندگي سطح بردن Pبا بهداشتو بهبودوضع

ايران به باره اين در حاضرند حاضر ميل تمام با امريكا ملت و دولت ميگويم/ ترك را ايران آرزو اين انجام

گيرد/ قرار جهان نيرومند آزاد ملل رديف در ايران كه طوري به كنند كمك

دولت همايونو اعليحضرت از را عميقخود تشكرات درجه نهايت ميگويم ترك را ايران كه اينموقع در

اظهار آوردهاند عمل به همراهانم و اينجانب از كه گرمي مهماننوازي و پذيرائي مناسب به ايران ملت و

گردم/> باز ايران به دوباره برآيد عهدهام از خدمتي كه صورتي در اميدوارم مينمايم

كرات مذا رفتو مصدق دكتر آقاي منزل به خود مشاور آقايلوي تفاق ا به بعدازظهر شش ساعت سپس

انجاميد/ طول به ساعت يك از بيش كه شد آغاز دو آن بين دوستانهاي

در كه نامه دو مصدق دكتر آقاي كند ترك را نخستوزير آقاي منزل ميخواست هريمن آقاي هنگامي

كره مذا ايرانوارد با طبققوانينموضوعه بر انگليسنميخواست اعزامي هيأت اينكه بر مبني آندPيل طي

كرد/ بدرقه را هريمن آقاي تومبيل ا كنار تا و نموده ايشان تسليم بود شده اقامه شود

و رفت دارائي وزير وارسته آقاي منزل به نخستوزير آقاي با خداحافظي مراسم انجام از پس هريمن

گذرانيد/// امريكا سفارت در مدتي سپس و گذرانيد آنجا در نيز دقيقه بيست مدت



٣٦٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

به غرشكنان امريكا رئيسجمهور مخصوص مشاور هواپيماي كه شببود نيمه از بعد ساعت يك مقارن

شش از پس ترتيب اين به هريمن آقاي گرفتو درخشيدن آسمان دل در آن نور پر چراغهاي و درآمد پرواز

گفت/ ترك را ايران تهران, در اقامت هفته

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

د|ر هزار ٥ هريمن
تخصيصميدهد امريكا در ايران دانشجويان كمكبه براي

استطاعت كه امريكا ايراندر بهدانشجويان كمك براي هزاردPر ٥ مبلغ كه كرد هريمناع�م آورل مستر

شفق دكتر آقاي براي نامهاي طي هريمن مستر شد/ خواهد داده تخصيص ندارند را خود تحصي�ت تكميل

وي به را خود پيشنهاد نوشته ايراني دانشجويان به كمك براي امريكا سپرده وجوه كميته رئيس و سناتور

است/ داده اط�ع

فرانكلين وجوه به موسوم وجود از دPر هزار ٥ مبلغ دارم نظر در اينجانب است: قرار اين از وي نامه متن

تحصيل نميتوانند آنها توانائي حيطه از خارج علل به كه امريكا ايرانيدر بهدانشجويان كمك براي روزولت

را كنمموضوع درخواست شما از كه آنست نامه اين ارسال از من مقصود دهم/ تخصيص كنند تكميل را خود

ايشان نظر تحت اينمبلغ موافقند آيا كه مطرح ايران دانشجويان به كمك براي امريكا سپرده كميتهوجوه در

است: قرار اين از مبلغ اين شرايطمربوط نه؟ يا برسد مصرف به

كند/ تعيين را احتياج مورد ميزان و مصرف و مواد بايد كميته V١

گيرد/ قرار توجه مورد تحصيليدانشجو كمكوضع ميزان تعيين در V٢

كه صورتي در باشد ملزم اخ�قا فقط گيرنده و گيرد صورت تعهد بدون وام صورت به بايد كمك اين V٣

بپردازد/ را آن معادل شد متمكن بعدا

كند/ مراجعت ايران به كه باشد داشته تصميم دانشجو V٤

را نامه اين پاسخ زودي به كه مطمئنم و دهيد قرار توجه مورد را اينموضوع شما كه ميشوم متشكر بسيار

داشت/ خواهم دريافت

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

ميروند امريكا به ايراني نفر ٢٨
پرداخت خواهند مطالعه به خود تخصصي رشتههاي در ماه يكچهار هر و

در كـه ايرانـي كارشناسان از نفر ٢٨ كه كرد اع�م امروز تهران در امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي

مسافرت امريكا به زودي به خارجه اسميتموندتوزارتامور برنامه طبق دارند تخصص مختلف رشتههاي

امريكا در شده حاصل آنها تخصصي رشتههاي در كه را پيشرفتهائي آخرين ماه چهار مدت تا كرد خواهند

ميشود/ پرداخت دPر ده روزي امريكا به سفر هزينه بر ع�وه افراد اين از يك هر به دهند/ قرار مطالعه مورد



ملي دولت سياهه ٣٦٤

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

داشت اظهار مطبوعاتي مصاحبه اشرفدر وا|حضرت

است سازمان عمل تبليغ بهترينطرز
كمكبشود سازمان به مملكت بودجه از نميخواهم من

شوند آشنا سازمان مدت اين عمليات و كار بهطرز مردم مايلم بلكه
و مـديران از عـدهاي چـهارشنبه روز بعدازظهر ٥ ساعت از بود آمده عمل به Uقب كه دعوتي برحسب

اشرف واPحضرت موقع اين در يافتند/// حضور پهلوي اشرف واPحضرت يي�قي كاخ در جرايد خبرنگاران

داشت: اظهار

تبليغ طرز بهترين من عقيده به زيرا كردهايم خودداري تبليغاتي گونه هر از ما سال چهار مدت اين <در

بـراي توضيحاتي سازمان مدت اين عمليات اطراف در ميدانم Pزم امروز ولي است سازمان عمل همان

به كمك و مردم درمان بهداشتو تأمين در كنون تا سازمان اين زيرا شود داده آن عمل طرز به مردم آشنائي

كشيده/ زيادي زحمات بينوايان نگاهداري و مستمندان

مصرو ديگريدر استو امريكا يكيدر نباشد بيشتر تا يكيدو شايد دنيايكنوني سازماندر اين نظير

اغـلب و فرانسـه يا انگلستان در Uمث ندارد وجود باشد ملي آن بودجه كه سازماني چنين ممالك ساير در

و بـهداري تشكي�ت بهترين ولي ميكنند اداره دولتها را اجتماعي مؤسسات گونه اين ديگر كشورهاي

نمودهايم/ اقتباس آن روي از را خود سازمان وضع ايجاد ما كه است سوئد در امدادي مؤسسات

گـونه ايـن بـه احتياجي ديگر داريم بهداري وزارت ما كه حالي در ميگويند بعضيها كه ميشنوم من

اين تأسيس دارد وجود بهداري وزارت رسما كه كشوري در شايد و است صحيح فكر اين نداريم مؤسسات

باشد/ نداشته لزومي بنگاهها گونه

است/ Pزم سازماني چنين داشتن است ناقص بهداري وزارت تشكي�ت كه زماني تا ولي

آن در و آمـد ميان به همايوني اعليحضرت طرف از ٢å شهريور از پس هم سازمان اين تشكيل فكر

اين كه سال چند از پس ولي گردد مصرف خيريه امور براي آن درآمد تا دادند دولت به را خود ام�ك هنگام

گذاريام�كموقوفه كهموضوعوا هم بعد بودجهداشتو ريالكسر ٥ميليون حدود در شد ام�كبرگشتداده

نقشه ام�ك درآمد رويبودجه از چون ما و رفت بين از هم احتمالي اينبودجه آمد ميان به رعايا به پهلوي

دچار وضع اين با بوديم گرفته نظر در شهرستانها در بهداشتي مؤسسات و درمانگاهها ايجاد براي وسيعي

آقـايان خود تصديق به اينكه حال و است مانده تمام نيمه درمانگاهها ساختمان و گرديديم بودجه كسر

يك دقيق آماري طبق كنون تا كه طوري به است مفيد بياندازه درمانگاهها اين مجلسوجود نمايندگان

مخارج تكافوي ما فعلي بودجه متأسفانه حاضر حال در ولي شدهاند معالجه درمانگاهها اين در نفر ميليون

نميكند/ را درمانگاهها ساختمان

بيشتريبشود/> كمك باره اين در كه نمائيم فراهم وسيلهاي برآمديم صدد در كه اينست



٣٦٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

بود برپا ميتينگي شهناز ميدان در بعدازظهر ديروز
بـرپا مـيتينگي شـهناز ميدان در جنوب نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت ديروز بعدازظهر

اين در مزبور جمعيت اعضاي و گرفت صورت تير ٢٣ حادثه روز چهلمين مناسبت به ميتينگ اين ساختند/

و چهار ساعت ميتينگ بودند/ بسته سياه نوار مردان و كرده تن بر سياه جامعه بانوان داشتند شركت ميتينگ

مشتمل آنان قطعنامه ميتينگ پايان در يافت پايان بعدازظهر دقيقه چهل ششو شدو شروع بعدازظهر نيم

شد/ قرائت ماده ده بر

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

تبريز پزشكي دانشكده دانشجويان درخواست
در خـود دروس تكـميل جـهت ماه دو مدت براي كه تبريز پزشكي دانشكده چهارم سال دانشجويان

نـمايندگان نفر چند از مركب كه اجتماعي در ديشب ميباشند تحصيل مشغول تهران پزشكي دانشكده

�اقامتگاه پسران مقدماتي دانشسراي در نخستوزيري و فرهنگ وزارت نمايندگان و سناتورها و مجلس

مقتضي تصميمات كه شد وعده و رساندند آنها اط�ع به را خود تقاضاهاي بود شده تشكيل دانشجويان�

شود/ تخاذ ا دانشجويان خواستههاي درباره

٧٦åå شماره ,١٣٣å.٦.٢ شنبه

ميباشند خود استحفاظي حوادثحوزه و مسئولسرقتها رؤسايك"نتريها
شهربانيو ادارات كليه به كلكشور شهرباني رئيس مزيني سرلشكر تيمسار طرف از امروز بخشنامهاي

است: شده صادر ك�نتريهاي

بدانند و باشند خود شديد بايستيمتوجهمسئوليت آنها كارمندان تمام و ك�نتريها رؤساي تاريخ اين از

مال جانو حفظ از عبارت كه را بزرگترينمسئوليت زيرا است حرام استراحت شهرباني كارمندان ما براي كه

انجام وقت به توجه بدون روز و شب بايستي و گرفتهايم عهده به رغبت و ميل كمال با است مردم ناموس و

زيان به كه حوادثي يا سرقت آنها استحفاظي حوزه در بعد به امروز از گر ا و باشيم كوشا سنگين اينمسئوليت

در موارد اين در كه بدانند بايستي و شد خواهد تنبيه شديدا مسئولو ك�نتري متصدي دهد رخ باشد جامعه

نظر صرف آنها غفلت كوچكترين از نيست ممكن و كرد خواهم رسيدگي بهموضوع شخصا روز شبانه تمام

مردم به نسبت پاسبانان و درجهداران و افسران اغلب حال به تا كه رفتاري باشند متوجه همچنين و نمايم

عموم سرمشق مردم به نسبت جهت هر از آنها كردار و اعمال بايستي تيه آ در و است بوده ناپسند داشتهاند

خواهند بازرسي مخصوص مأمورين وسيله به كه � رويه خ�ف رفتار كوچكترين مشاهده صورت در و باشد

كشور كل شهرباني رئيس كرد/ نخواهم نظر صرف مرتكبين تنبيه از شد�

مزيني سرلشكر



ملي دولت سياهه ٣٦٦

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

زدهاند] گول چگونه را بدبخت [اينمردم
ملي مجلسشوراي

دستورصحبتكرد از قبل عنوان به امامي آقايجمال

نشد تشكيل ديگر و افتاد اكثريت از جلسه آن پساز و

نايب امامي نورالدين آقاي رياست به امروز دقيقه ده و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

شد/// تشكيل رئيس

اعضاء از يكي كه فرمودند م�حظه جرايد در روزه دو اين در يقينا محترم نمايندگان آقايان امامي: جمال

رفت/ رفت, بين از هم مملكت استق�ل گر ا فرمودند خودشان مصاحبه ضمن و كرده مصاحبهاي دولت

دزد/ و بوده خائن شوشتري:

مهندس به نبايد زده را حرف اين وطنپرستي احساسات روي از و است وطنپرستي مرد او طبا: دكتر

كرد/ توهين حسيبي

برسانيد/ ميخواهيد كجا به را مملكت آقا باشيد كت سا سنندجي:

ميكنم/ تعطيل را مجلس نباشيد كت سا گر ا رئيس: نايب

كند/ تكذيب و بيايد شوشتري:

مملكت است كرده خيال آقا اين داريم مملكت حافظ و داريم دولت است خوش دلمان بله امامي: جمال

نشده گر ا و بيامرزدش خدا شده مرحوم گر ا نه/ يا شده مرحوم پدرشان نميدانم است/ ايشان مرحوم پدر ارث

فرزند چنين كه دهد اجر را پدرش خدا هرصورت در است/ كرده تقديم مملكت به برومندي جوان حقيقتا كه

اين و بدبخت مملكت اين اينكه براي كرديم ملي را نفت آمديم ما است كرده تقديم جامعه به برومندي

شـد خـواهـد مـملكت اضـمح�ل وسـيله نـفت موضوع كه ميدانستيم گر ا ببندد/ طرفي فلكزده جامعه

است� �صحيح شود/ قطع دستمان ميخواستيم

شد/ نخواهد مملكت اضمح�ل وسيله نفت ميزنيد, چرا را حرفها اين نريمان:

ديگر/ است بس آقا بدهيد گوش تيمورتاش:

بدهيد/ گوش شما صدر: كشاورز

اضمح�ل وسيله زدن را حرف اين آيا كرده غلطي چنين دولت عضو گفتم من نريمان آقاي امامي: جمال

بدبختانه ببندد طرفي ملت و مملكت اينكه براي كرديم ملي را نفت آمديم ما كردم عرض نيست/ مملكت

از و ميكنند آنها هرچه و شده جمع آنها همدور شياد عدهاي و داده قرار استفاده وسيله را اين و آمدهاند عدهاي

و مـيزنند تـهمت او بـه بـبنديد را دكـان اين است بس بگويد كس هر و ميكنند استفاده كردههايشان

اينها روئيدهاند/ كجا از نيست معلوم كه خودروئي مسموم قارچهاي آن هم آن ميدهند لقبش وطنفروش

تا صالح و حائريزاده آقايان هستند كجا ميزنند/ خيانت تهمت مملكت اين وطنپرست افراد به و ميآيند



٣٦٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

شده ملي تو دست به نفت كه گفتند من به خصوصي طور به دفعه ده شايد كه بطلبم شهادت ايشان از من

ميبرند/ را استفادهاش ديگران و كنار رفتي تو اما است

آورديد/ شما هم را دولت آشتيانيزاده:

نداشت, نفت شدن ملي به اميدي وقت هيچ مصدق دكتر آقاي آوردم/ من هم را دولت بله امامي: جمال

وقتي نفت اولكميسيون جلسه ميآورم/ مثال خودشان گفتههاي از بلكه ندارم كاري هيچ پرده پشت به بنده

آدم بـايد مـخبر كـه گـفتم و كـرده مخالفت من كردند مخبري كانديداي مصدق دكتر آقاي را مكي آقاي

كار نميكنم گمان بنده گفتند ايشان كردهاند/ نظر اظهار نفت مورد در مكي آقاي كه حالي در باشد بيطرفي

بكند/ عقيده اظهار كميسيون مخبر كه بكشد آنجا به نفت

است/ بوده گلشائيان ـ گس قرارداد رد ايشان قصد صدر: كشاورز

هر به برسد آنجا به كه فرمود خواهيد كوشش شما يعني كردم عرض ايشان جواب در بنده امامي: جمال

را همه نفتبوده شدن ملي براي كه طرحهائي تمام و شود ملي نفت كه نداشت اميد مصدق دكتر آقاي حال

دادم/ من

است/ داده راي مجلس صدر: كشاورز

استفاده قضيه اين از و كرده باز دكان آقا نميخواهم كه من كردم/ عملي كميسيون در ولي امامي: جمال

به مجلس صورت طبق مصدق دكتر آقاي و آوردم را طرحش من كرديم استيضاح را رزمآرا وقتي ما كنم/

نظرخود و باشند صريح بگذارندو كنار كاري محافظه كه ميكنم خواهش آقاينخستوزير از من گفت رزمآرا

دكـتر آقـاي مقصود بگذارد/ هم آن تا ميگذاريم جگر روي دندان ما بگويند قرارداد دوم دوره به نسبت را

اميدوار بلكه دلشنميخواست مصدق دكتر آقاي مننميگويم دارسي/ قرارداد به برگرديم كه اينبود مصدق

هم را قضيه طرحعودت كرديم/ تصويب و مجلس در آورديم و دادم را الحاقي قرارداد رد طرح آمدم بنده نبود/

كميسيون به رفتم برگشتمو كه شبي كردمو مسافرت ماه يك بعد شد تصويب هم آن دادمو من كميسيون به

امامي جمال آقاي از ميخواستم بنده داشت, اظهار نفت كميسيون رئيس <آقاي جلسه: صورت اين طبق

دفعه آن باشيم داشته آراء تفاق ا كه همطوريبشود دفعه اين تا بدارند مبذول را توجهاتخود كه كنم استدعا

نمايند/> عمل هم دفعه اين اميدواريم و كردند عمل ايشان جناب

نباشد/ مسدود بازگشتمان راه نكرده خداي كه سنجيد را كار اطراف قدري بايد انشااyولي منجوابدادم

امامي جمال آقاي طرف از پيشنهادي اينموقع در گذشته جلسه صورت در و ٣٧ جلسه آخر به رسيديم بعد

شد/ انتخاب كميسيوني سو بعدا كردم/ تقديم را آن من كه نفتبود شدن ملي طرح اين شد/ تصويب تقديمو

را شما ميخواهم بنده گفتند و كردند تلفن من به مصدق دكتر آقاي نفت/ شدن ملي اجراي طرز تهيه براي

من به داد م�قاتدست وقتي ميآيم/ بنده هستيد مريض شما كردم عرض بنده منزل, ميآيم كنمو م�قات

كه باشد چيزي گر ا گفتم من ميكنند قبول را آن ديگران كنيم تهيه اجرائي طرح يك تو و من بيا گفتند

بفرست/ من براي و بكن تهيه را خودت نظر مورد طرح و برو پس گفتند ميكنند موافقت باشد سنجيده



ملي دولت سياهه ٣٦٨

كه ديگري ماده و خلعيد ماده دو از غير به تقريبا كه خدمتشان دادم و كردم تهيه را اجرائي ماده هفت بعد

طرحهائي هم حسيبي آقاي Pحا است/ شده اجرا كنون ا كه است من طرح همان كرده پيچ در پيچ گرفتار را ما

و شده داده چيزي هر بنابراين كردهاند/ چاپ كتاب اين در را آنها چيست, ببينيد كنيد نگاه خودتان كه دادند

نيستم دكاندار كه من نيستم, تظاهر اهل من ندارد, افتخاري اين Pحا است/ منبوده امضاي به شده تصويب

است زياد ك�ش بگذار Pحا بردارد/ قدم مملكتش نفع به كه دارد وظيفه مجلس وكيل و مجلسم وكيل من

من به ميآورندو بيرون روزنامهايمسموم روز هر اينها شده دكان نفت چونامروز بكنند/// آنها را استفادهاش

اين در كه است سال ٤åå خوئي جمعه امام حاج پسر امامي جمال من ما بر تف اي ميدهند خيانت نسبت

دكتر بال زير رفتهاند اينها بله كردهايم/ خيانت ما ميگويند و ميآيند آنها Pحا ولي كردهايم خدمت مملكت

را نـفت مـا رفت رفت, هـم مـملكت اسـتق�ل گر ا ميگويند و ميشوند گرم دارند نفت آتش با و مصدق

اين از ميكنم تعجب بلكه گفته را جمله اين كه كسي آن از نميكنم تعجب من و مملكت براي ميخواهيم

تعجب مصدق دكتر آقاي از ع�وه به و ميكنند گوش را حرفها اين و مينشينند كه جامعه اين از و مجلس

ميدارد/ نگاه خودش دولت در را عناصري چنين كه ميكنم

شد/ تمام آقا وقت رئيس: نايب

بگيريد/ راي كند/ صحبت بگذاريد عدهاي:

ميخواهيد؟ وقت چقدر رئيس: نايب

ربع/ يك امامي: جمال

بود/ مثبت نتيجه و نه يا كند صحبت اضافه ربع يك امامي آقاي آيا اينكه به گرفتند راي وقت اين در

چرا گفتند و آمدند ايشان مصدق دكتر زمامداري اول فاطمي دكتر آقاي شهادت به روز يك امامي: جمال

كـه وقـتي دارنـد/ كار شما با ايشان گفتند ندارم عرضي گفتم نميكنيد/ م�قات را مصدق دكتر آقاي شما

نخستوزير شما آقا گفتم صحبتها ضمن و كردم م�قات ايشان با و مجلس در آمدم بنده بودند متحصن

آقاي بگوئيم/ چه سايرين و من پس دارد معني چه آخر مجلس در گزيدن تحصن آمدنو و هستيد مملكت

يك باشد مثبت چه و منفي نتيجه چه من بده, مهلت من به ديگر هفته يك ف�ني فرمودند جواب در دكتر

بعد قوامالسلطنه نميخواهم آخر گفتند ميرويد/ چرا بود مثبت گر ا گفتم ميروم/ ميدهمو استعفا ديگر هفته

خودش ماندو ولي ميريختند را مجسمهاش بود رفته و داده استعفا آنوقت گر ا زيرا باشم آذربايجان قضيه از

ولي انجامشود هفته يك عرض در كار اين كه ميخواست اين از بيش ماه ٤ ايشان هرصورت در كرد/ خراب را

است عشق اول هنوز و ميگذرد ماه ٤ Pحا

صدور جلو نميتوانيم ما نشود تعيين انگلستان دعاوي تا ميفرمايند خصوصي جلسه در و ميآيند Pحا

و ماند خواهد طور همين ما نفت و نميشود تصفيه هم ديگر سال ٤ انگلستان دعاوي آقا كنيم/ باز را نفت

خود گفته به كه آن حال و رفت خواهد مردم اين جيب از مصدق دكتر آقاي خود قول به ليره هزار ٣åå روزي

روز در تومان هزار هفتصد ميليونو دو ميشود باشد ليره هزار ٣åå روزي گر ا نفت عايدات مصدق دكتر آقاي



٣٦٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

ميشود؟ چه كنيم تقسيم ميليون ١٨ به را اين گر ا

بروم/ كنيد مرخص مرا گفت و آمده گفتنوكر من به رفيقي زدهاند/ گول چگونه را بدبخت مردم اين ببينيد

به و ميآورند خانهام دم را پول اين ميرسد, سهم من به تومان ١٧.٥ روز هر و شده ملي نفت گفت چرا, گفتم

١٨ در ضرب ١٧.٥ زدهاند گول چطور را مردم ببينيد و كنيد حساب آقايان ميدهند/ جمعا تومان ٣٥ زنم منو

روز در كس هر به كه آن حال و ميشود ميليارد ١١٢ سال در و روز در تومان ميليون ٣åå ميشود نفر ميليون

نشود/ داده مسموم روزنامههاي اين و من امثال و من به و نشود لوطيخور گر ا هم آن و ميرسد ريال يك

را نفت عوايد آينده در ما گر ا كه ميشود چنان چنينو كه خواندهاند كارگران گوش در قدر آن آبادان در شنيدم

است/ آمده آنها فاضله مدينه ميكنند خيال اينها نميشوند راضي باز بدهيم آنها به هم

آنكه به توجه با داد/ اعتماد راي مصدق آقايدكتر بهدولت ملي مجلسشوراي وقتي پريروز هرصورت در

راي آقـايان چرا نميدانم ندارم قضيه حل به اطمينان من گفتند خصوصي جلسه در من جواب در ايشان

را اجرايش تعهد من گفتند نكنيد تعجيل گفتم هرچه و كردند تعجيل و آورند را مادهاي ٩ ايشان دادند/ اعتماد

اقـتصادي دستگاه خوابيده كه شما نفت Pحا ندارم/ اطمينان من ميگويند ماه ٤ از پس حال اما ميكنم/

اداراتي چه اين و است مشروطيتي چه اين و است دولتي چه اين كه ندارم كاري من و نميچرخد كه مملكت

شوراي مجلس رئيس هم كردند اعتماد راي تقاضاي و آمدند وقتي نخستوزير آقاي صورت هر به است/

احترام و آيادستور بدهيد/ ادامه را كرات مذا اينكه براي ميدهيم را راي اين ما دادند تذكر آقايرفيع هم مليو

كرد/ ايشان كه بود همين مجلس

نميتوانم/ اين از غير من كه گفتند بدهد, ادامه ايشان جور چه فرامرزي:

آقايان را ماده ٨ گفته استوكس نميآمد, پيش حرفها اين تا ميشد قبول پيشنهادات بايد اس.مي:

داده/ را آن كسي چه شود معلوم بايد دادهاند

را شاهرگم گر ا امامي آقاي ميريخت آسياب از آبها تا ميآمد انگليسي عامل مدير بايد Pبد نريمان:

نميكنم/ قبول را انگليسي عامل مدير من بزنيد

چرا و نكرديم قبول چرا و گفتند چرا و آمدند چرا كه نميشويم قضيه ماهيت وارد ما Pحا امامي: جمال

نيست/ جايز Pحا اينها گفتن رفتند,

چيست/ نظر مورد ماهيت ببينيم بفرمائيد نه نريمان:

اينها گر ا اس�مي آقاي است, شده تنظيم كس چه بهدست چيستو ماده ٨ نميگوئيم ما نه امامي: جمال

كنم/ دري پرده نميخواهم من ميگوئيم, رسيد كه موقعش را اينها ما نميكردند سئوالي من از ميدانستند را

چيزهاي خيلي شد حل قضيه كه روزي آن و ميگويم نميخورد صدمه قضيه اصل به كه آنجا تا كنون ا ولي

بكنند ميخواهند چه كه كنند اخطار مصدق دكتر آقاي بهدولت بايد آقايان و ندارم عرضي ديگر دارم/ گفتني

براي را نفت ما شود نغمهها اين موجب نفت قضيه نميخواهيم ما و كنند قطع هم را شوم زمزمههاي اين و

ميخواهيم/ مملكت
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٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

ميگويد آقايحائريزاده

دخالتنكرد تير ٢٣ حادثه به رسيدگي مجلسدر
دقيقي و گزارشكامل شهشهاني آقاي

داد خواهد تير ٢٣ حادثه از

خود تحقيقات گزارش است مدتي تير ٢٣ واقعه به رسيدگي مأمور سنا مجلس كميسيونمخصوص چون

علت ما خبرنگار ديروز نيست/ دست در خبري ملي شوراي مجلس كميسيون كار نتيجه از ولي داده انتشار را

به رسيدگي مأمور ملي مجلسشوراي مخصوص كميسيون اعضاي از يكي كه حائريزاده آقاي از را امر اين

داشت: اظهار پاسخ در حائريزاده آقاي شد, جويا ميباشد واقعه اين

به رسيدگي براي را ملي شوراي مجلس از نفر سه و سنا مجلس از نفر سه نخستوزير آقاي كه موقعي

گفت سنا مجلس گرفت, قرار مطالعه و شور مورد مجلس دو هر در ايشان عمل نمود, دعوت تير ٢٣ حادثه

از و نموده گرديده نفر چندين قتل به منجر كه پيشآمدي درباره رسيدگي براي نخستوزير كه است دعوتي

نخستوزير كه نفري سه همان خود خصوصي جلسه در و ندارد مانعي حادثه چگونگي به رسيدگي لحاظ

شوراي مجلس ليكن شدند حادثه جريان به رسيدگي مشغول هم آقايان و كردند انتخاب بود نموده دعوت

ملي شوراي مجلس و است كشور قضائي دستگاه ص�حيت در امر اين به رسيدگي كه داشت عقيده ملي

شركت رسيدگي جلسه در مجلس نمايندگان از كسي نيست ص�ح و نمايد دخالت آن در نبايد و نميتواند

كنند/

به رسيدگي مشغول شخصا و كردند تلقي شده معزول را ما سناتورها آقايان كه شد موجب مسئله اين

مجلس به و تهيه را خود گزارش مختصري نسبتا تحقيقات و مطالعات از پس و شدند تير ٢٣ حادثه پرونده

گرديد/ منعكس جرايد در و نمودند تقديم سنا

به كه دادهاند وعده و مطالعه مشغول جديت نهايت با و شده كار اين رسيدگي مأمور شهشهاني آقاي Uقب

حادثه اين در كه را كساني از تحقيقات هنوز ايشان زيرا بدهند باره اين در را خود قاطع و كامل گزارش زودي

و پهلو ناحيه از حادثه روز در كه شخصي از گفتند من به و نرسانيدهاند پايان به داشتهاند حضور يا دخيلبوده

نميباشد وارد حزبي و دسته هيچ در و است بستري صنعتي بانك بيمارستان در Uفع و ديده صدمه شكم

نظر اظهار براي Uفع داد/ خواهند را خود كامل گزارش تحقيق اين خاتمه از پس و هستند تحقيقات مشغول

بود/ ميباشد دقيق و كامل شك بدون كه شهشهاني آقاي گزارش منتظر بايستي قطعي

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

نقاهتشد ضعفو ديشبدچار از نخستوزير
به امروز آن اثر بر و شده نقاهت و ضعف گرفتار ديشب از نخستوزير آقاي ميرسد اط�ع كه قراري به

دادهاند/ Pزم دستورهاي و آمده عيادت به امروز نيز ايشان معالج پزشكان است/ بوده مشغول استراحت



٣٧١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

سدان منزل از نفت سابق مداركشركت و اسناد
ميشود نفتمنتقل سابق تبليغاتشركت و انتشارات اداره به

مربوطه كارهاي تسهيل براي نفت سابق شركت از مكشوفه مدارك و اسناد به رسيدگي كميسيون چون

دهد, انتقال سابق شركت تبليغات و انتشارات اداره به سدان آقاي منزل از را پروندهها كه بود گرفته تصميم

پروندهها دادياران كلو دادستان مجلسينو منتخب وك�ي حضور با ديروز بعدازظهر ٦ ساعت از بدينمنظور

گرديد/ منتقل تبليغات و انتشارات اداره به

و داده جلسه تشكيل عصرها و صبحها مرتبا كميسيون اين فردا از و دارد ادامه عصر امروز تا انتقال اين

از اط�ع قرار به داد/ خواهند قرار كميسيون اعضاء دسترس در و نموده ترجمه را مدارك و اسناد مترجمين

ترجمه تا شده تعيين رسمي مترجم بهعنوان محرمانهدادگستري رئيسدفتر كرمي ا آقاي كل دادستان طرف

نمايد/ مطابقت مدارك اصل با را اوراق

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

الكلي استعمالمشروبات
شد ممنوع دولتي و ميهمانيهايرسمي در

دولت نمايندگان كليه به و وزارتخانه آن تشريفات اداره به خارجه امور وزير كاظمي آقاي طرف از امروز

به و اسم هر به الكلي مشروبات استعمالانواع تاريخ اين از كه شد داده تلگرافيدستور ممالكديگر در ايران

و بگذارند اجرا موقع به جدا را ايندستور مأمورين بايد است ممنوع دولتي رسمي ميهمانيهاي در عنوان هر

حسابهاي به عنوان اين به ديناري تاريخ اين از كه شد داده دستور هم خارجه وزارت حسابداري اداره به

نپذيرند/ مأمورين و مركز

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

اعتصابكردهاند دكترها و داروسازها
دكـتر كـه مينمايد شكايت بهداري طبيب عزيزالهي yعبدا دكتر نوكر رفائي شريف محمد ـ سنندج

رسيدگي دادرسي و شهرباني طرف از قضيه شده, �مبت فتق به وارده ضربت اثر بر كه زده كتك را او نامبرده

دادرسـي قـرار طـبق ساعت ٣ از پس كه مينمايند بازداشت را [عزيزالهي] عبدالهي دكتر نتيجه در شد/

ميگردد/ آزاد ريال هزار ١å نقدي وجهالضمان اخذ با عليالبدل

كـرده, اعـتصاب دسـتهجمعي و شـده مـعترض نامبرده دكتر منتسبه تهام ا از كليمي اطباء و داروسازان

تـقاضا شـده جمع فرمانداري در اهالي از كثيري عدة و نموده تعطيل را شخصي مطبهاي و داروخانهها

طبق تهرانخواستهشود/ از مسلمان طبيب و داروساز نفر چند احتمالي ازحوادث جلوگيري بهمنظور نمودهاند

ميباشد/ رسيدگي مورد Uفع قضيه و نمودند كار به شروع مجددا اطباء و داروسازان كل فرمانداري دستور



ملي دولت سياهه ٣٧٢

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

خوزستان عمران و بيكاران براي كار گزارشتهيه
شد هيأتدولتمطرح در ديشب

آقاي نخست گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در ديروز بعدازظهر شش ساعت هيأتدولت جلسه

قرائت را استان آن عمران و خوزستان بيكاران براي كار تهيه به مربوط گزارش دارائي وزارت معاون پيرنيا

از پس و مطالعهشود ماليمشغول اقتصاديو برنامه تنظيم براي اقتصادي يككميسيون كه شد مقرر و نمود

ظهر از قبل و يافت خاتمه دولت جلسه بعدازظهر ده ساعت آمد عمل به تي كرا مذا امر جريان درباره آنكه

دفتر در كشاورزي بانك و برنامه سازمان و ملي بانك و دارائي وزارت نمايندگان از مركب كميسيوني امروز

شده تخاذ ا دولت هيأت جلسه در ديشب كه تصميماتي درباره و شد تشكيل كار وزير ك�لي اميرتيمور آقاي

آمد/ عمل به تي كرا مذا بود

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

خاورشناس[امريكائي]
آمد تاريخي آثار بازديد به

مـدير كـامبيز جواد آقاي تفاق ا به امريكائي خاورشناس كامرون پرفسور آقاي قبل روز چند ـ سنندج

و مـريوان �زرهبـار� دريـاچه ديدن براي دوشنبه روز توقف روز يك از پس و شده وارد ملي آثار و حفاري

و كردستان مستقل تيپ فرمانده بهارمست سرتيپ همراهي به �ماد� تاريخي قديمه آثار درباره تحقيقات

مراجعت سنندج به Pزم بررسيهاي از پس عزيمتو مركزمريوان شاهپور دژ به فرهنگ رئيس كامكار آقاي

نمودند/ حركت كرمانشاه طرف به كامبيز جواد و كامرون پرفسور آقايان توقف روز دو از پس و نموده

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

ماند خواهد باقي انگليسي نفر ٣٥å فقط
به نفتخيز مختلف مناطق از ايران از عزيمت منظور به اخيرا كه انگليسي متخصصين از عدهاي جز به

از نـفر ٣٥å حدود در فقط كرد خواهند حركت لندن به آينده روز چند ظرف در تدريج به و آمدهاند آبادان

ماند/ خواهند باقي ايران در چنان هم اط�ع قرار به كه هستند آبادان كنوندر ا پاPيشگاه انگليسي كارمندان

٧٦å١ شماره ,١٣٣å.٦.٣ يكشنبه

مستشارانسوئديميروند
خدمتو ماه ٢٢ از پس بودند, شده استخدام سال مدتدو براي كه شهرباني مستشارانسوئدي نفر چهار

ترك را ايران هواپيما با سهشنبه صبح بود شده قيد آنها استخدام قرارداد در كه مرخصي ماه دو از استفاده با

طرف از آنها افتخار به شام ضيافت امشب مناسبت همين به نمود/ خواهند مراجعت سوئد به و گفت خواهد

شد/ خواهد برپا افسران باشگاه در شهرباني كل رئيس



٣٧٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

خوزستان عمران مطالعه كميسيون تصميمات

سابقنفت تعقيبعملياتشركت تومانبراي ميليون سي
كارگران براي بابخانه هزار يك احداث و

ميشود خوزستانفرستاده به
آقايدكتر كار, ك�ليوزير آقاياميرتيمور از مركب كميسيوني مستحضرند گرامي خوانندگان كه بهطوري

مـطالعه براي برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي شركت با فرهودي آقاي و عظيمي yعبدا

گرديد/ تشكيل خوزستان عمران درباره

و نموده تهيه طرحي خوزستان امور براي اوقات اسرع به داشت مأموريت دولت طرف از مزبور كميسيون

نمايد/ تسليم اجرا براي

تسليم زير شرح به را خود نظريات و داده پايان را خود مطالعات جلسه چندين طي نامبرده كميسيون

شود/ داده آن اجراي دستور كه است نموده دولت

عمليات تعقيب براي تومان ٣åميليون حدود در مبلغي اسكناس پشتوانه ليره ميليون چهارده محل از ـ ١

مـناطق در كـارگران سكـونت بـراي جديد خانه باب هزار يك ساختمان و اجرائيات و نفت سابق شركت

قبلي/ ساختمانهاي نقشه و هماناسلوب با نفتخيز

مجلس مصوب بهداشتي� و �فرهنگي ساختماني اعتبارات كه شود داده دستور كيدا ا دارائي وزارت به ـ ٢

بهداشـتي و فرهنگي ساختمانهاي فورا و پرداخته وجوه ساير و مقدم را خوزستان به مربوط ملي شوراي

در است/ مندرج زندان7 يك ساختن و تلمبه 8تعداد جزئيات با عمراني عمليات ساير خوزستان: عمران پيشنهادي برنامه در /١
شده/ كتفا ا بهداشتي7 و 8فرهنگي ساختمانهاي جمله به مدارس و آسايشگاه, بيمارستان, درمانگاه, تعداد مورد

شود/7١8 شروع

زارعين بين كند تأمين را خانواده يك معاش حداقل كه مقداري به بايد خوزستان دولتي زمينهائي ـ ٣

شود/ تقسيم

زارعين بين و شود گرفته پس بايد است نشده عمل قرارداد طبق ولي شده تقسيم كه زمينهائي ـ ٤

گردد/ تقسيم

سنگين عوارض وسيله به را آن مالكين بايد است موجود شهرستانها داخل در باير كه زمينهائي ـ ٥

نمود/ فروش يا ساختمان به مجبور

فورا تعمير كارخانه دستگاه يك انضمام به كارخانه يك از فني مشخصات طبق تلمبه دستگاه هزار ـ ٦

امريكا/ دولت دaري ميليون ٢٥ وام وعده /٢

دPر�7٢8 ميليون پنج و بيست محل �از شود داده سفارش

مصنوعي/ جنگل ايجاد ـ ٧



ملي دولت سياهه ٣٧٤

آبادان/ و خرمشهر مابين پل ساختمان فوري شروع ـ ٨

شوند/ معاف گمركي عوارض از كشاورزي و آبياري به آPتمربوط ماشين و تلمبه ـ ٩

داده خوزستان كشاورزي بانك شعبات به تومان ميليون سه كه شود داده دستور كشاورزي بانك به ـ ١å

ناحيه/ آن كشاورزي امور به كمك براي شود

بندرمعشور/ توسعه ١١ـ

ادارات/ [ناخوانا] براي خانه انضمام به دولتي ادارات ساختمان ـ ١٢

شهر/ آن خود به شهر هر عوارض اختصاص ـ ١٣

زندان/ ساختمان ـ ١٤

نمونه/ مزارع ايجاد ـ ١٥

دهد/ تشكيل دامپروري بنگاه شعبه خوزستان نواحي در فورا كه شود داده دامپروريدستور بنگاه به ـ ١٦

مانند عمومي كارهاي شهرستان هر اختصاصي سهم بر ع�وه شود داده دستور برنامه سازمان به ـ ١٧

نمايد/ شروع برنامه كميسيون مصوبه قانون طبق را خوزستان نيشكر كارخانه

روغنكشي/ كارخانه ايجاد - ١٨

كشتكائوچو/ ـ ١٩

ميرود/ هدر به Uقب كه نفت [!] كارهاي از استفاده براي مطالعه ـ ٢å

خوزستان/ شهرباني اص�ح كلي طور به و كشي لوله و برق ـ ٢١

خوزستان/ مختلف نواحي در يخ كارخانه چند ايجاد ـ ٢٢

كرخه/ سد كار در تسريع ـ ٢٣

قصبه/ نهر ـ ٢٤

خرما/ صادرات تشويق و نخي�ت توسعه براي كمك ـ ٢٥

خوزستان شهرهاي در كه بدهند دستور مقدماتي هزينه محل از كه شود داده دستور ثبت اداره به ـ ٢٦

شود/ شروع ثبت ادارات ساختمان

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

فردا تهران لولهكشي امر به رسيدگي جلسه آخرين
شد خواهد تشكيل

مهندس و كار وزير ك�لي اميرتيمور آقايان از مركب هيأتي مستحضرند گرامي خوانندگان كه طوري به

رسيدگي تهران كشي لوله امر به تا شدند مأمور تهران شهردار مهران و ملي اقتصاد وزارت معاون زيركزاده

كنند/ دولت تقديم را آن گزارش و نموده

تا ميدهند تشكيل را جلسهخود آخرين فردا و داده انجام را رسيدگيخود هيأتمزبور اط�ع قرار به اينكه

نمايند/ تسليم دولت به و تنظيم را كار گزارش



٣٧٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

شد شهربانيداده مستشارانسوئدي افتخار به ديشب كه مجلسضيافتي در

گفت كشور وزير و ميانآمد به نفت از صحبت

است اهميت دوم درجه در برايما نفت
هستيم اقتصاديخود و سياسي استق"ل به ع"قمند اول درجه در ما

٨ سـاعت سـوئد بـه آنان عزيمت و كشور كل شهرباني سوئدي مستشاران خدمت پايان مناسبت به

سرلشكر تيمسار و كشور وزير اميرع�ئي آقاي حضور با افسران باشگاه در ضيافتي مجلس ديروز بعدازظهر

كشور وزير اميرع�ئي آقاي شد/// تشكيل شهرباني ادارات و قسمتها رؤساي كلو شهرباني رئيس مزيني

توضيح در كلمه چند بنده شده زده حرفهائي مزيني سرلشكر تيمسار اظهارات جواب در چون داشت: اظهار

در متضاد حس دو مجلس اين در يافتهام/ حضور دوستانه جلسه يك در كه مفتخرم بدوا ميكنم عرض آنها

در مزيني سرلشكر آقاي عزيزم دوست كه جهت اين از خوشحالي تأثر, يك و خوشحالي يك شد/ پيدا من

ميروند/ ايران از سوئدي مستشاران آقايان ما دوستان كه است لحاظ اين از تأثرم دارند حضور مجلس اين

وستداهل اسم و بودند قائل خاصي احترام سوئدي مستشاران به چرا ما كشور مردم كه شنيدهايد Pبد آقايان

كارهاي در هرگز آنها و دارند آنها از خوبي بسيار خاطرات اينكه براي ميآورند/ زبان به كرام ا و تجليل با را

هميشه سوئديها جهت اين به ميدادند/ انجام را فنيخود وظائف فقط نداشتندو دخالت ما مملكت سياسي

اظهار آنها ميكنيم/ نگاه سوئد مترقي و نجيب ملت به نظر همان با ما هم Pحا و بودهاند ما احترام مورد

دوم درجه در ما براي نفت كه بگويم صريح بايد بنده شود/ حل خوبي به نفت موضوع كه كردند اميدواري

دقت نهايت با دولت كه هستيم اقتصاديخود و سياسي استق�ل به ع�قمند اول درجه در ما استو اهميت

آثـار از يكي آنها از يك هر روي كه مينياتور نقره سيگار قوطي چهار پايان در دارد/ موضوع اين به توجه

طـرف از يـادگاري عنوان به بود شده حك ايران شهرباني يادبود جمله آنها درون و بود اصفهان تاريخي

شد/ داده مستشاران به كشور وزير اميرع�ئي آقاي وسيله به كل شهرباني

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

توقيفشدند تظاهركنندگان از نفر ٦
٥ شماره و شيميائي و گليسيرين سيمان, كارخانجات بيكار كارگران از عدهاي ديروز بامداد ١å ساعت

مـورد ميكردند پخش اع�ميه كه حالي در آنها از نفر شش و بودند نموده اجتماع مجلس جلوي در ونك

جـلوگيري عـابرين بين اع�ميه انتشار از كه ميگيرند قرار عليمحمدي ابراهيم نام به شخصي اعتراض

نفر شش انتظامات دخالتمأمورين با نتيجه در و درميگيرد آنها بين مشاجرهاي مختصر اينموقع در ميكرد

گرديد/ صادر زير اسامي به آنها موقت توقيف قرار بازپرس طرف از امروز صبح و بازداشت آنها از

يعقوب نصرت/ فرزند ناصري ابوالفضل /yامانا فرزند كري شا عليحيدر يعقوب/ فرزند يعقوبي يوسف

محمدعلي/ فرزند صادق خليل/ فرزند yيدا علي/ فرزند [ناخوانا]



ملي دولت سياهه ٣٧٦

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

است بهتر مزاجينخستوزير حال
بهتر ديروز از امروز و ديشب نخستوزير آقاي مزاجي حال كرد اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به

گردد/ تشكيل ايشان منزل در دولت هيأت جلسه امشب است قرار و بوده

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

آمده تهران به كه ملل كارشناسسازمان
شد تلگرافمعرفي و پست وزارت به

زنگنه مهندس آقاي است شده تهرانوارد به ملل سازمان عاليرتبه كارشناس آرو> فرانسو <نرمان آقاي

شد/ معرفي تلگراف پستو وزارت به سازمان مخابرات اداره طرف از م�قاتو را برنامه سازمان عامل مدير

خدمت ايران در و شده معرفي ايران به ملل سازمان طرف از كه تلگراف پستو كارشناسان رياستهيأت

كارشناس يك و آمدند تهران به قبل هفته سه هيأت اين كارشناسان از نفر دو و است آرو> <مسيو با ميكند

شد/// خواهد وارد آينده هفته ديگر

عـملي و نـظري تـعليمات ايرانـي كارآموزان به مربوط فني جديد طريقههاي مطابق كارشناسان اين

شوند اعزام خارجه به ملل سازمان نفتي كمكهاي برنامه بهموجب بايد كه مهندسيني انتخاب داد/ خواهند

داد/ خواهد انجام ايران دولت نظر جلب و مشاوره با را عمل اين و بود خواهد ايشان با

٧٦å٢ شماره ,١٣٣å.٦.٤ دوشنبه

باشد داشته وجود شيرهكشخانه اگر شهريور ١٥ تا
شد خواهد تسليم دادگاه به رئيسك"نتريمربوطه

در شهرباني روز وقايع خ�صه گزارشات بهموجب است: شده صادر شهرباني دوائر كليه به بخشنامه اين

خود اقدام اثر در كه امر اين به توجه بدون و شخصي نفع منظور به فقط استفادهجو عدهاي شهر نقاط كثر ا

معتاد با و جلب كز مرا اين به را بيگناه مردم و دائر كشخانههائي شيره ميشوند فجيعي جنايات چه مرتكب

و بدبختي دچار مدتي از پس معتاد افراد است بديهي مينمايند/ تهديد را كشور آينده نسل آنان ساختن

باعث و كنند فعاليت زندگي تأمين راه در نميتوانند و نميشوند كاري هيچ انجام به قادر ديگر و شده مذلت

داده تـذكر تـهران بـخشهاي تمام ك�نتريهاي رؤساي به بنابراين ميشوند/ عائلهشان و خود بدبختي

شهرباني مخصوص مأمورين چنانچه جاري ماه پانزدهم تاريخ تا بخشنامه اين صدور تاريخ از كه ميشود

در و كـ�نتري رئيس تهران در نمايند كشف شهرستانها و پايتخت نقاط از يك هر در كشخانهاي شيره

دادگاه تسليم و تعويض آنا دستور اجراي از تخلف جرم به مربوطه شهرباني رئيس شهرستانها و استانها

كشور كل شهرباني رئيس شد/ خواهد

مزيني سرلشكر



٣٧٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

يوسفآباد مقيم ارامنه
ميشوند داده عودت خود اوليه محلهاي به

و آمده تهران به ارمنستان به مسافرت قصد به شهرستانها كشاورز ارامنه از زيادي عده پيش چندي

اخيراوضع بودند گزيده اقامت رقتباري گليووضع خشتو خانههاي احداث به يوسفآباد حوالي در متدرجا

به آنان اعزام براي و گرديده واقع مربوطه مقامات توجه مورد ميباشند نفر هزار چهار تا سه كه آنان زندگي

گرديد/ صادر مقتضي دستورات خود اوليه محلهاي و شهرستانها

و نخستوزيري بازرسي رئيس حجازي سراج آقاي تفاق ا به تهران شهردار مهران [محمد] آقاي امروز

اعتبارات با را كشاورزان گرديد مقرر و نموده بازديد را آنان سكونت محل مجلس در ارامنه نماينده آبكار آقاي

تأسفآور بهوضع كه نمايند فكري نيز آنان بقيه تهيه براي و داشته اعزام شهرستانهايخود به تعاون بنگاه

شود/ داده خاتمه آنها كنوني

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

تذكاريه
تير ٢٣ حادثه بازرسي هيأت

تصور كه گرديده درج مطالبي كشور كل بازرسي هيأت با مصاحبه نام به مركز جرايد پاره در اخيرا چون

خاطر لزوما بنابراين باشد داده رخ اشتباهاتي مخبرين از بعضي طرف از مفاهيم و مطالب درك در ميرود

تحقيقات كليه انجام و رسيدگي ختام از بعد تير ٢٣ واقعه به رسيدگي مأمور بازرسي هيأت كه ميدارد نشان

انتشار قبيل از قطعي خبر وقت هيچ نيز كنون تا و تسليم ص�حيتدار مقامات به را خود گزارش قريبا Pزمه

در بازرسي هيأت طرف از سنا گزارش بودن نادرست و واقعه مسئولين اسامي افشاء و معين روز در گزارش

كشور كل بازرسي هيأت است/ نشده گذارده مطبوعات اختيار

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

كارگران دسته اولين
حركتكرد كرخه سمتسد به

٣åå شامل و شدهاند استخدام كرخه سد ساختماني كارهاي توسعه براي كه كارگراني دسته اولين امروز

شدند/ اعزام ساختمان محل به كاميون وسيله به ميباشند نفر

و شدند فرستاده مسجدسليمان از نفر پنجاه و اهواز از نفر يكصد آبادان, از نفر پنجاه و يكصد كارگران اين

ميشوند/ فرستاده آنها زندگي لوازم و خواربار تأمين و اقامت محل تهيه از پس نفر هزار دو تا بقيه

كه كاري مقاطعه بنگاه رئيس شد/ تأسيس ساختمان محل در امنيت استقرار براي ژاندارمري پست يك

يافت/ حضور مديره هيأت در امروز است سد ساختمان مأمور



ملي دولت سياهه ٣٧٨

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

بجنورد مجروحين نامه
چنين نامه طي در بود شده درج ٧٥٩٢ شماره در آن خبر كه بجنورد مرداد ١٨ واقعه مجروحين نماينده

هواداران جمعيت با بستگي گونه هيچ گرفتند قرار شادلوها حمله مورد واقعه اين در كه افرادي ميداند, اشعار

بجنورد كيلومتري ده شاهپسند به گردش براي كه بودهاند شهر تجار و محترمين از عدهاي بلكه نداشته صلح

ميگيرند/ قرار حمله مورد غفلتا كه بودند رفته

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

متوسطه تقاضايتأسيسك"سپنجم
طي را چهارم ك�س كه محصلين از عدهاي ميباشد متوسطه پنج ك�س فاقد شهر اين چون ـ مح.ت

بـه را خـود فـرزندان اعـزام اسـتطاعت آنـان اوليـاء و ب�تكليفانـد خود تحصي�ت ادامه جهت نمودهاند

نمايد دائر شهرستان اين در متوسطه پنج ك�س دارند انتظار فرهنگ وزارت از و ندارند ديگر شهرستانهاي

گردد/ محصلينواقع استفاده مورد تا

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

است خارجيرسيده مهندسين و متخصصين از تقاضا ٦٥å
در كـار براي دنيا مختلف نقاط از خارجي مهندسين و متخصصين از كنون تا كه تقاضاهائي كل جمع

ايـن مـدارك بـه رسـيدگي مأمـور كـه ضـيائي دكتر آقاي ميرسد/ ٦٥å به است رسيده نفت ملي شركت

هر تخصص ونوع هركشور برايمتخصصين گانهاي جدا پروندههاي ميباشد آنان تقاضاهاي متخصصينو

شود/// داده اط�ع آنها به مراتب تبه مكا طي باشد آنها بهوجود احتياج گاه هر تا است كرده تهيه آنها از يك

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

تهران در متحد ملل كشاورزيسازمان و كارشناسخواربار
به هفته دو مدت براي متحد ملل سازمان كشاورزي و خواربار سازمان كارشناس دروايدا> <آندره آقاي

رشته در است قرار كه كارشناساني هيأت اعزام ترتيب مربوطه مقامات با كره مذا براي تا است آمده ايران

سـازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي دروايدا, آقاي شود/ داده زودتر هرچه بيايند آبياري و كشاورزي

كشاورزيو آقايوزير متحد ملل سازمان نماينده كارليورش> آقاي< تفاق ا به بعدا و كرده م�قات را برنامه

در كه فني كمكهاي كميته جلسه در ديروز <دروايدا> آقاي نمودند/ م�قات نيز را آبياري بنگاه عامل مدير

فـني سـازمان كـمكهاي بـرنامه مسائل رئوس و رسانيده هم به حضور ميشود تشكيل برنامه سازمان

كمكهاي زمينه در كاملي گزارش شد قرار و شدند متذكر آبياري و كشاورزي رشته در را متحد ملل سازمان

آنان كار وسائل ارسال كارشناسانو اعزام ترتيب دولت نظر با تا نمايند تسليم و تهيه خود نظريه فنيفوقو

شود/ داده خارجه به كارآموزان اعزام همچنين و ايران به



٣٧٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

نيز تهران لولهكشي پروندههاي
ميشود رسيدگي

هدف اصو{ شد/ تشكيل نيز ك�ليامروز آقاياميرتيمور رياست به كشي لوله بهامور رسيدگي كميسيون

فني اصول خ�ف بر گاه هر كه ميباشد آن عمل حسن تشخيص و كشي لوله جريان بازرسي كميسيون

خود مطالعات مزبور كميسيون گيرد/ قرار بررسي مورد تا دهند گزارش را خود نظريه باشد داشته معايبيوجود

نيز كشي لوله اداره پنجشنبهدر استروز قرار و پايانداده عمومي معابر ساير و خيابانها عملياتدر لحاظ از را

نمايد/ تسليم دولت به و تهيه را خود گزارش مربوطه پروندههاي مطالعه با و شده حاضر

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

كرمان استان بهداري وضع به رسيدگي
آقايان و وزارتخانه معاون كيا دكتر آقاي حضور با بهداري وزارت در كميسيوني امروز صبح ٨ ساعت در

بهوضع رسيدگي بهمنظور استان بهداري رئيس وكيلي آقايدكتر مجلسو نماينده معينزاده و روحيسناتور

كه كراتي مذا نتيجه در و گرديده تشكيل استان آن اهالي بهداشتي احتياجات تأمين نقائصو رفع بهداشتو

احتياجات ساير رفع و انجام براي اعتباراتمصوبه حدود در جاري سال در كه شد گرفته تصميم آمد عمل به

اقدام بهداري رئيس نظر با شهر بيمارستان پرسنل تكميل و احتياجات ساير براي و شود استفاده ضروري

شود/

٧٦å٣ شماره ,١٣٣å.٦.٥ سهشنبه

تلقيحمصنوعي اثر در ماده گاو ٢٥٤١
شدهاند بارور

با ايران در بار اولين براي گذشته سال در دامپروري بنگاه تهران اطراف گاوهاي نژاد اص�ح منظور به

و خارجه از شده وارده نطفههاي از مصنوعي تلقيح طور به را ماده گاو رأس ٢٥٤١ برنامه سازمان مساعدت

است/// نموده بارور خارجي اصيل نژادهاي گاو بهترين نطفه از همچنين

رفع با كه است كرده تنظيم وسيعي برنامه جاري سال در نژاد اص�ح تعميم منظور به دامپروري بنگاه

اطراف در تنها نه را دامداران احتياجات توانست خواهد امريكا و اروپا از اصيل گاوهاي كردن وارد و كار نواقص

نمايد/ عوض تدريجا را كشور گاو نسل و نموده تأمين نيز شهرستانها از بعضي در بلكه تهران

امريكا و ايران مشترك كميسيون با دامپروري بنگاه كه تي كرا مذا نتيجه در منظور اين به رسيدن براي

به مزبور طرفكميسيون از سوئيس نژاد از نر گاو سر ده تعداد است آورده عمل به روستائيان حال برايبهبود

خرج به حيدرآباد دامپروري گاو پرورش قسمت متصدي غفاري آقاي و است گرديده اهداء دامپروري بنگاه

نمايد/ حمل ايران به را گاوها تا كرد حركت نيويورك به هواپيما با امريكا دولت



ملي دولت سياهه ٣٨٠

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

است مانده متوقف است روز سه نفتخيز مناطق هوائي سرويسپست
دارد ادامه بيمارستانها انگليسي كارمندان از بعضي خرابكاري

كارمندان ساير جزو شركت هواپيماي انگليسي خلبانان ـ خواستهاند خلبان نفت شركت هواپيماي براي

آبادانو كهمخصوص هوايي پست سرويس نتيجه در و شدند خارج آبادان از و كرده ترك را خود كار انگليسي

عدهاي ب�فاصله كه خواسته مركز از مديره هيأت رو اين از مانده متوقف است روز سه بود نفتخيز مناطق

هواپـيما ٨ رفته هم روي سابق شركت كه شد متذكر بايد دارد/ اعزام آنها جاي به گماردن به براي خلبان

هواپيما ٦ Uفع و برد خود با <دريك> هم را يكي گرفتو آتش و كرد قبلسقوط چندي آنها از يكي كه داشت/

جاي به شركت و ميباشد عراق بصره فرودگاه در ديگر فروند سه و آبادان در آن فروند سه كه است موجود

توقيف در آن كه است ماه يك مدت كنون ا و كرده اجاره هواپيما يك بود برده خود با <دريك> كه هواپيمائي

كنند/ رها را آن شود ايران تسليم برده خود با دريك كه هواپيمائي وقت هر تا ميباشد مديره هيأت

كارمندان طرف از مجددا بيمارستانها ثاثيه ا بردن بين از و شكستن خرابكاريو ـ دارد ادامه خرابكاري

يا و ميبرند خود با يا را ادوات و آPت از قسمتي غالبا كه معني اين به شده شروع بيمارستانها انگليسي

ميبرند/ بين از نيست حمل قابل كه را قسمتي

از يك آن جـاي بـه و رفـته بصره خليج از جنگي كشتي يك بعدازظهر ديروز ـ جنگ كشتي تعويض

رفت/ خليج به بود بصره در كه جنگي كشتيهاي

هيأت حضور با كميسيوني صبح ديروز ـ ايران آبهاي در نفتكش كشتيهاي مرور و عبور براي تصميم

شد تشكيل شركت كشتيراني اداره در مديره هيأت نماينده مقدم مهندس آقاي دفتريو ناخدا آقاي و مديره

بـنادر بـه نـفتي مـواد رسـاندن و ايران آبهاي سواحل در نفتكش كشتيهاي مرور و عبور خصوص در و

گرديد/ تخاذ ا Pزم تصميمات و شد كراتي مذا

در خـدمت براي وظيفه مهندس افسران از ديگر نفر چهار ـ شدند آبادان وارد ديگر افسر نفر چهار

شوند/ گمارده Pزم كارهاي به مديره هيأت طرف از تا شدند آبادان وارد امروز نفتخيز مناطق

آقايان كليه به ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت طرف از ـ گردند باز خود مأموريت محل به بايد

نمايند/ مراجعت خود مأموريت محلهاي به Uعاج كه است شده اب�غ هستند مرخصي در كه دكترها

سابق شركت مأمورين طرف از كه شد حاصل اط�ع اخيرا ـ كستانيها پا خدمت ترك از جلوگيري براي

تشويق را بندرمعشور كستاني پا كارمندان نفر هفتاد تا است شده اعزام بندرمعشور به هندي كارمند نفر يك

كنسول آقاي به را جريان خبر, اين از اط�ع محض به آبادان كستاني پا كارمندان نمايد/ خدمت ترك به

گر ا كه ميكند خواهش و ميگيرد تماس مكي آقاي با فورا ايشان و ميدهند گزارش خرمشهر در كستان پا

خواهش كنسول آقاي از مكي آقاي نمايد/ جلوگيري عمل اين از و رفته بندرمعشور به شخصا است ممكن

بندرمعشور به تومبيل ا با خرمشهر كستاندر پا ب�فاصلهكنسول دهد انجام را اقدام اين ايشان كهخود ميكند



٣٨١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

غضنفر آقاي بارها كه همانطوري شد اب�غ كستاني پا كارمندان به موقت مديره هيأت طرف از ضمنا رفت/

كستاني پا كارمندان كليه داشتهاند اظهار خرمشهر كستاندر پا تهرانوكنسول كستاندر پا عليخانسفيركبير

نفت ملي شركت خدمت در خود آينده به اميد و خيال آرامش كمال با ميتوانند هستند شركت خدمت در كه

داده ضمنادستور داشت, خواهد استمعمول كرده آنانقبول درمورد كه را تي تمهيدا كليه ملي شركت بمانندو

نمايند/ اخراج مزبور هندي كارمند كه شد

براي كشور مختلف نقاط از زيادي نامههاي و تلگرافها اخير روز چند در ـ آبادان در خدمت داوطلب

كردهاند/ اع�م آبادان در وظيفه نظام خدمت براي را خود آمادگي كه رسيده مكي آقاي

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

عمراني امور انجام براي مأموريني دارائي وزارت
ميفرستد خوزستان به بيكاران براي كار ايجاد و

اقدام خوزستان بيكاران براي كار ايجاد و عمراني امور انجام براي كه است اين بر دولت تصميم چون

عده ميتوان جديد ساختمانهاي ايجاد و دولتي تمام بيمه ساختمانهاي تكميل با و آيد عمل به فوري

كـل اداره رئيس خطاطان موسي آقاي به دارائي وزارت طرف از لذا نمود/ كار مشغول را بيكاران از زيادي

مـنظور انـجام بـراي نـموده عـزيمت خوزستان به شيخ مهندس تفاق ا به كه شد داده مأموريت ساختمان

نفت مختلط هيأت نمايندگان ايرانو نفت ملي شركت موقت مديره هيأت نظر كسب با كافينموده مطالعات

كار مشغول ساختمانهايمزبور در محلي كارگران از كافي عده وقت اسرع در كه بدهند طوري را كار ترتيب

نمود/ حركت خوزستان به هواپيما وسيله به خطاطان آقاي صبح امروز و شوند

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

شاه حضور در
شرفياب ملوكانه حضور به سعدآباد سفيد كاخ در <قوامالسلطنه> قوام احمد آقاي امروز صبح ده ساعت

بودند/ اعليحضرت حضور در مدتي و شده

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

گفت بعدازظهر امروز لندن راديو
شاهنشاهشرفيابميشود حضور گريديبه

بـا تـهران در امـريكا كـبير سـفير گـريدي دكتر آقاي است ممكن كه گفت بعداظهر امروز لندن راديو

مصدق دكتر آقاي با زودي به گريدي آقاي كه ميشود گفته نمايد/ م�قات شاهنشاه همايون اعليحضرت

پاريس هريمندر آقاي كنون ا كه كرد اضافه لندن راديو آورد/ عملخواهد به كره مذا نيزم�قاتو نخستوزير

است كرد اضافه سپس هريمن است/ ايران دولت با كره مذا تجديد براي بعدي اقدام گفت: ديشب وي است

است/ اميدوار ضمنا و متأسف تهران كرات مذا نتيجه از كه



ملي دولت سياهه ٣٨٢

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

بحرين به مربوط مقاله مندرجات تكذيب
و نـوشته مـقالهاي كـروا> و <اكونوميست آژانس روزنامههاي اخيرا رسيده پاريس از كه خبري قرار به

اين فورا پاريس در ايران شاهنشاهي كبراي سفارت شمردهاند/ انگليس مستعمره و تحتالحمايه را بحرين

است/ داشته اع�م را ايران مالكيت و نموده تكذيب را خبر

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

دارند پليسانتظاميوظيفه مأمورين
برسانند بيمارستان نزديكترين به را مصدومين و مجروحين

مأمورين كليه تاريخ اين از است: شده صادر كشور كل شهرباني رئيس طرف از امروز نيز بخشنامه اين

تصادف و مرور و جريانحوادثعبور در يا وظائفمحولهو اجراي ضمن در گر ا كه دارند انتظاميوظيفه پليس

و مـجروح است شـده صادر Uقب كه دستوري طبق برخوردند مصدومي و مجروح به موتوري نقليه وسائط

اينكه براي و گيرد قرار معالجه تحت تا برسانند بيمارستان نزديكترين به بدونفوتوقت و فورا را مصدوم

وزارت بـه مـراتب بنمايند را همكاري كمال پليس مأمورين با باره اين در پايتخت بيمارستانهاي عموم

از را اهميتموضوع و صادر پايتخت بيمارستانهاي تمام به صريح اينمورددستور در كه شد بهدارينوشته

بـه كه اطمينان با و فرمايند گوشزد احتمالي تي مخاطرا نوع هر از جلوگيري و كشور افراد جان حفظ لحاظ

از انتظامي مأمورين دارد انتظار هست بهداشتي مؤسسات ساير بهداريو معاضدتوزارت همكاريو مراتب

بـيمارستانها نزديكترين به مصدومين و مجروحين رسانيدن مورد در خود وظائف انجام در بعد به اين

برند/ كار به را مراقبت و دقت نهايت

٧٦å٤ شماره ,١٣٣å.٦.٦ چهارشنبه

ميگويد هند كنفرانسشيعيان اج"سيه دوره هفتمين و رئيسسي
نكنيم فكر ايران ملت به نميتوانيم شيعيان ما

به را هند شيعيان كنفرانس اج�سيه دوره هفتمين و سي رياست كه رامپور نواب عليخان سيدرضا [!] سر

چنين ايران با فرهنگي بستگي درباره كرد, ايراد شهر<لكنهو> در اولشهريور روز در كه نطقي طي دارد عهده

قرابت ايرانيان با زيرا نكنيم, فكر ايران ملت به راجع نميتوانيم بينالمللي محيط در شيعيان ما گفت:

در ما نخستوزير نهرو آقاي داريم/ مقدسه و متبركه كن اما بسياري ايران, خود در و مذهبي و فرهنگي

لحظات در ما قلوب داشتهاند/ اع�م و ابراز ايرانيان با را همدرديخود ايران اخير و نفت] [شدن ملي جريانات

است/ ايرانيان متوجه ناراحتي و نااميدي

و شايد كه گونه آن خود طبيعي منابع از و گردد برخوردار كامل آزادي از ايران كه ميكنيم دعا و اميدواريم ما

گيرد/ ثمر بايد



٣٨٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

م"قاتكرد/// را مصدق دكتر و شاه گريدي,
بعدازظهر پنج ساعت حدود در امريكا كبير سفير گريدي آقاي ديروز بود شده پيشبيني كه طوري همان

سه قريب امريكا كبير سفير با شاهنشاه كرات مذا م�قاتو مدت شد/ شرفياب همايون اعليحضرت بهحضور

آقاي از شخصا گريدي آقاي بامداد ده ساعت مقارن نيز �١٩٥١ اوت ٣å� امروز انجاميد/// طول به ساعت ربع

امروز كرات مذا نمودند/ كره مذا نفت قضاياي به راجع مدتي و نموده م�قات ايشان منزل در مصدق دكتر

انجاميد/ طول به دقيقه چهل قريب گريدي دكتر و مصدق دكتر آقايان

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

هستند تحصيل مشغول امريكا در تخريب رشته در ايراني افسر نفر سه
رشته تحصيلدر مهندسي<فورثبلوار>مشغول دانشكده ايرانيدر افسر نفر سه ـ Vويرجينا� بلوار فورث

از كه ملكپور عبدالحسين سروان و حميد سروان طباطبائي: سرگرد از عبارتند نفر سه اين هستند/ تخريب

مختلف قسمتهاي در افسرانمزبور آمدهاند/ امريكا به دفاعي كمك مشترك برنامه بهموجب پيش چندي

از استفاده و منفجره مواد دادن قرار براي مناسب تكان محاسبه منفجره, مواد استعمال طرز قبيل از تخريب

و صحرائي تعليم تكنيك درباره نيز اط�عاتي و ميكنند تحصيل آن نظير مهمات و تانك ضد مينهاي

داد/ خواهند قرار دانشجويان اختيار در ايران نظامي مدارس در را اط�عاتخود بعد گرفتو خواهند فرا نظري

مهندسي دانشكده عمومي رشته در نيز ماه مدتدوازده افسرانمزبور تخريب رشته در تحصيل شروع از قبل

بودند/ تحصيل مشغول بلوار فورث

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

بيمارستان و بهداري وضع
سه فقطدو شهر توابع دهستانهاي فقير كنين سا نفر هزار ٤åå آباديو پارچه هزار دو از متجاوز ـ قزوين

از كستان تا در ديگر يك و رودبار در يكي درمانگاه دو تنها و دارد بلوكاتوجود اين همه در سيار آبلهكوب نفر

از كثر ا و مينمايند رسيدگي دهات فقير بيماران به توانائي حدود تا و گرديده دائر شاهنشاهي سازمان طرف

طفل كه زارعين از يكي پيش روز چند ميشوند/ تلف دارو و پزشك به دسترسي عدم علت به فقير زارعين

بـه دسترسي چون عاقبت و ميشود معطل بهداري در ظهر تا صبح از و ميگيرد ديفتري داشته خردسال

سه و بهداري اينكه با نيز شهر در ميسپارد/ جان مادر بغل در بچه مراجعت موقع در نميكند پيدا پزشك

مكـفي دارو نـداشـتن و كـنندگان مـراجـعه و بيماران كثرت لحاظ از كرده دائر فقير بيماران براي درمانگاه

سريعي و فوري توجه بهداري وزارت دارند انتظار اهالي ندارد/ فقير بيمار حال به نتيجه و فايده كوچكترين

بـه مسـاعدتي و كمك بازرس اعزام و مكفي داروي ارسال با و نمايد شهرستان اين بهداشتي اوضاع به

بنمايد/ شهرستان اين بيبضاعت و فقير بيماران خانوادة



ملي دولت سياهه ٣٨٤

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

ايران تاريخي آثار و مناظر از رنگي فيلم
شد برداشته

استفاده فرصت از زيبا هنرهاي كل اداره بود آمده تهران به اخيرا امريكائي فيلمبرداران هيأت يك چون

نقاط به فيلمبرداران باستانشناسي كل اداره راهنمائي با است شده مقرر نمود, كه اقداماتي اثر بر و نموده

بردارند/ كشور مهم نقاط و تاريخي آثار از رنگي فيلمهاي و كرده مسافرت كشور مختلف

كشور طرف يك به دسته هر و شد خواهند دسته دو و ميباشند نفر ٨ مزبور فيلمبرداران اط�ع قرار به

نمود/ خواهند عزيمت رنگي فيلم برداشتن براي

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

فولبرايت برنامه از استفاده درخواست
شد خواهد پذيرفته مهر ١٣ روز تا

بـرنامه از اسـتفاده درخـواست كـه كرد اع�م امريكا و ايران بين فرهنگي مبادله امريكائي كميسيون

در مـيشود/ پـذيرفته مهر ١٣ تا نيويورك در بينالمللي آموزش غيردولتي مؤسسه برنامههاي و فولبرايت

ميباشد/ ١٩٥٢ ـ ١٩٥٣ تحصيلي سال در امريكا در مطالعه و تحصيل به مربوط درخواستها

آمـوزش مـؤسسه بـرنامههاي موجب به امريكا/ و ايران بين مسافرت هزينه فولبرايت برنامه طبق بر

شد/ خواهد پرداخت امريكا در اقامت هنگام زندگي و تحصيلي هزينه بينالمللي

از ليسانس درجه داراي و ايران تبعه بايست ميكنند را برنامه اين از استفاده تقاضاي كه دانشجوياني

سنش و تندرست داوطلب است Pزم اين بر ع�وه بدانند/ خوبي به نيز را انگليسي زبان و باشند دانشكده

ميشود داده اجازه نيز ايراني محققين و استادان از نفر چند به دانشجويان از گذشته باشد/ سال ٣٥ از كمتر

در بايد ولي باشد سال ٣٥ از كمتر داوطلب سن كه نيست Pزم صورت اين در بروند/ امريكا به مطالعه براي

كند/ پيشنهاد مناسبي عملي طرحهاي بتواند و باشد مطالعه و تجربه داراي خود رشته

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

براياستفاده
د|ر ميليون ٢٥ اعتبار از

آقاي دفتر در بعدا و كشاورزي وزارت در بدوا كميسيوني امروز ١å ساعت نخستوزير آقاي دستور طبق

تشكيل كشاورزي بانك كل مدير و دارائي وزارت معاون و وزير آقاي حضور با برنامه سازمان عامل مدير

كرات مذا ميليوندPر ٢٥ اعتبار از استفاده براي كشاورزي توسعه بنگاه تشكي�ت عملو طرز درباره و گرديد

بـه نـتيجه بـعدازظـهر يكشنبه روز و داشته ادامه نيز شنبه روز كميسيون اين كرات مذا بقيه آمد عمل به

رسيد/ خواهد نخستوزير آقاي استحضار



٣٨٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

شد آبادان وارد هيأتي عمراني امور انجام براي
ساختمان كل اداره رئيس خطاطان آقاي برنامهو سازمان ارتباطات قسمت رئيس حامي مهندس آقايان

تكـميل و عـمرانـي كـارهاي در مطالعه آقايان اين شدند/ آبادان وارد امروز شيخ مهندس و دارائي وزارت

ما خبرنگار به مزبور هيأت اعضاي از يكي ميباشند خوزستان نقاط ساير و آبادان تمام نيمه ساختمانهاي

را كـارگران سـاختمانهاي ترتيب به نخستوزير آقاي صريح دستور طبق اول درجه در هيأت اين گفت:

پرداخت/ خواهد خرمشهر گمرك روبسته و باز انبار مربع متر هزار دويست ساختمان امر به بعد [!] داد خواهند

سانتيمتر ٢å و متر يك كه رويمحوطهاي بود/ خواهد باز رو بقيه و روبسته آنو مربع متر هزار ٤٥ انبارها اين

اين موازات به درست باري قطارهاي و باشد آبمحفوظ طغيان از تا شد خواهد ساخته داشت خواهد ارتفاع

مالالتجارهها نوع آن ميشود/ داخل انبار به سر يك بارها و ميكنند خالي را بارهايخود و شده سطحمتوقف

در نبيند آسيب كه كاPهائي و شد خواهد جايداده انبارهايروبسته در خرابشود باران زير و آزاد هواي در كه

گرفت/ خواهد قرار روباز انبارهاي

شهر آن فرودگاه و آبادان نيمهتمام ساختمانهاي رسانيدن تمام ا به هيأت, اين وظيفه قسمت سومين

سـاختمانهاي تكـميل هـم بعد ميشود/ ساخته خوزستان عمران مخصوص اعتبار محل از كه ميباشد

آقـاي مـيشود/ تأمـين دولتـي سـاختماني مخصوص اعتبار محل از آن مخارج كه است دولتي نيمهتمام

اين مطالعاتيدر سابقا كه است خرمشهر آبادانو بين ارتباط ديگر است/موضوع قسمت اين خطاطانمأمور

قسمت دو اين اوليه نقشههاي گردد/ حفر تونل رود زير يا شود زده كارون رود روي پل آيا كه بود شده قسمت

شد/ فرستاده اروپا ساختمان بزرگ كمپاني چند به برنامه سازمان ارتباطات قسمت طرف از مطالعه براي

چون ميشود, تمام ارزانتر %٣å تونل ساختمان آمده عمل به خوزستان خود در كه مطالعاتي طبق ولي

متر ٣ و آن سوارهرو متر ١٢ كه پلي پايههاي گذاردن و است لجن متر ٧å عمق تا رودخانه اطراف اراضي

خيلي لجنزاري زمين چنين روي بر شود باز بايد هم كشتي مرور و برايعبور و ميباشد آن اطراف پيادهروي

تونل, يا خواهد زده پل يا يعني شد عمليخواهد برنامه اين ديگر ماه شش تا هرصورت وليدر است مشكل

بـه نزديك محلي در كارون رود روي سد ساختمان آنها همه از مهمتر كه آورد خواهد عمل به مطالعاتي

ميكند/ جمع آب مكعب متر ميليارد پنج تا كه است شوشتر

٧٦å٥ شماره ,١٣٣å.٦.٧ پنجشنبه

شد مستقل مهاباد فرهنگ
مكري دكتر آقاي و فرهنگ وزير سنجابي دكتر آقاي توجه و اهالي مكرر تقاضاهاي اثر در ـ سنندج

و دستورات اجراي براي شد/ مربوط مركز با مستقيما مرداد ١٥ تاريخ از مهاباد فرهنگ كارگزيني كل رئيس

اهـالي عموم گرديد/ كار مشغول و تعيين مهاباد فرهنگ رياست به خامسي آقاي فرهنگي امور پيشرفت

شود/ توجه اين از بيشتر عقبافتاده فرهنگ به نسبت دارند انتظار مهاباد



ملي دولت سياهه ٣٨٦

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

اس"ميگفت: عالم مؤتمر منشي به مصدق دكتر آقاي

ندارد تعلق ايران به تنها ايران نفت
است اس"مي ملل به متعلق بلكه

[١٣٣å] شهريور ٧ پنجشنبه روز بعدازظهر ٦ ساعت اس�مي جهاني كنفرانس منشي انعاماyخان آقاي

نمود/ م�قات ايشان منزل در را مصدق دكتر آقاي فرهنگ, وزير سنجابي دكتر آقاي تفاق ا به

ملت به را اس�مي كشورهاي كستانوعموم پا مردم نيت حسن نخست انعاماyخان آقاي م�قات اين در

خود نفت صنايع كردن ملي در ايران ملت مقدس نهضت از اس�م دنياي كه داشت اظهار و نموده اب�غ ايران

ملي نهضت مذهبي سياسيو اقليتهاي و طبقات عموم كستان پا در كرد, اضافه سپس و ميكند پشتيباني

به امريمربوط يك را مسئله اين حتي كردهاند, پشتيباني صميمانه آن از و ستوده را ايران نفت صنايع شدن

نخستوزير آقاي از و اس�مينموده كشورهاي بين تحاد ا وحدتو لزوم به انعاماyخان آقاي دانستهاند/ خود

شود/ پيشقدم اس�م تحاد ا براي سعدآباد, پيمان تعقيب در ايران كه كرد درخواست

داشت: اظهار و كرده سپاسگزاري و تشكر ابراز كستان پا مردم پشتيباني از مصدق دكتر آقاي

ايران نفت ميتواند كستان پا و دارد تعلق نيز اس�مي ملل به بلكه نيست ايران به متعلق تنها ايران نفت

بخرد/ ارزانتري بهاي به را

اميدواري اظهار كشمير مسئله سر بر كستان پا و هند كشور دو اخت�فات درباره سپس نخستوزير آقاي

اسـ�مي مؤتمر هدفهاي از مصدق دكتر آقاي شود/ فصل و حل مسالمتآميز طور به اخت�فات كه نمود

بازرگاني مناسبات وسيله به تنها نه را اس�مي كشورهاي بين روابط كه داشت اظهار و نموده كامل پشتيباني

از مجموعهاي اس�مي عالم انعاماyخان آقاي نمود/ تحكيم ميتوان نيز دفاعي مشترك پيمانهاي بلكه

نمود/ تقديم مصدق دكتر آقاي به كشمير> <نداي نسخه يك و اقبال عامله آثار

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

[امريكا] بانكصادرات وام از براياستفاده
شد خواهد تهيه احتياج صورتماشينهايكشاورزيمورد

بـا كشاورزي وزير فرمند آقاي دفتر در كميسيوني دPر, ميليون ٢٥ قرضه از استفاده جهت امروز صبح

مهندس و ناصري و راه وزير معاون مصدق احمد مهندس و كشاورزي وزارت معاون اشتري آقايان حضور

طرف از كه آئيننامه مفاد و قانون به مراجعه از پس گرديد تشكيل زاهدي مهندس و ابوذر مهندس و راجي

ابوذر راجيو مهندس آقايان شد مقرر بعد دادند گزارش را جريان راجي مهندس آقاي بود شده تهيه راه وزارت

با و داده قرار بررسي مورد قرضه دPر ميليون ٢٥ جهت را صادرات بانك پيشنهادي مواد زاهدي مهندس و

ضمناصورت دهند گزارش مشروحا را خود نظر تطبيقو مرداد ٢٦ قانون با همچنين جاريهو موازين مقرراتو

نمايند/ تهيه دPر ميليون ٢٥ بقيه از دPر ميليون ١٩ حدود در را غيره و كشاورزي ماشينآPت ريز



٣٨٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

آبادي و برايعمران ريال ميليون ٢٤å كنون تا
شده اختصاصداده خوزستان

شد موقتداده هيأتمديره به نفت شركت كارگران براي خانه باب هزار ساختمان دستور

شد گذاشته بانككشاورزي اختيار در ريال ميليون ٣å

كمكنمايد خوزستان كشاورزان به كه

تهران لولهكشيشهر درباره
شد خواهد داده هيأتدولت به گزارشي

كميسيون دو روز چند اين خ�ل در دولت هيأت تصميم طبق دارند اط�ع محترم خوانندگان كه طوري به

تشخيص و تهران شهر كشي جريانلوله بازرسي مأمور ديگري خوزستان, عمران امور در مطالعه براي يكي

دو اين بود/ كار وزير ك�لي اميرتيمور آقاي عهده به آنها دوي هر رياست كه گرديد تشكيل آن عمل حسن

ظهر از قبل اداره خبرنگار آوردهاند/ عمل به اقداماتي مطالعاتو و داده تشكيل جلسه چند كنون تا كميسيون

به كميسيون ايندو مطالعات درباره سئوالي چند و كرد مصاحبهاي ك�لي آقاياميرتيمور با كار وزارت در امروز

است؟ گرديده حاصل نتيجهاي كشي لوله به مربوط روزه چند اين مطالعات از آيا شد: ايشان از زير شرح

باطن در ولي ميرسد نظر به ساده و سهل كاري ظاهر در تهران شهر كشي لوله گفت: جواب در ايشان

ميباشد/ پيچيده و مشكل امري

تهران شهر كشي لوله براي [انگليسي] كيپ الكساندر شركت با قراردادي گذشته در داريد اط�ع البته

كميسيون بود شده شايعاتي توليد خارج در چون و برخوردهاند اشكاPتي به عمل خ�ل در ولي شد منعقد

كمالدقتمورد با Uفع كه ميبيند آنها كار مشك�تيدر اينكميسيون گرديد/ آنها كار طرز به رسيدگي مأمور

ميباشد/ رسيدگي

جريان به رسيدگي كميسيون رئيس بفرمائيد؟ را مشك�ت اين است ممكن آيا نمود سئوال اداره خبرنگار

بـا و مـوافـقتنامهها و قـرارداد مـتن تـهيه خـصوصا و كـار طرز در نواقصي البته داشت: اظهار كشي لوله

خاتمه كميسيون اعضاء ساير فني رسيدگي مطالعاتو اPنچون كه ميشود ديده شده بسته كه كنتراتهائي

از جامعي گزارش يك كميسيون كار پايان از پس است قرار ولي بكنم قاطعي نظر اظهار نميتوانم نيافته

و نـواقـص تـمام ما گزارش آن در اميدوارم شود/ تقديم دولت به و تهيه كيپ الكساندر شركت عمل طرز

نمائيم/ تشريح را كار مشك�ت

ايشاندر معايبيدارد؟ گذاشتهميشود كار كه لولههائي از بعضي كه است صحيح آيا شد كارسئوال وزير از

بودن سالم كه دارد همراه يكورقه فروشنده كمپاني طرف از شده خريداري كه لولههائي داشت: اظهار پاسخ

ايران بنادر در تحول و تحويل هنگام چون ولي است سالم حمل موقع در هم مسلما و كرده تضمين را آنها

كه طوري همان يا بيمباPتي اثر در است ممكن نيست موجود لولهها اين كردن پياده براي كافي وسائل
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يا صديدو از شايد كه آنها از بعضي كهموجبشود بخورد آنها به صدمهاي يا ضربه وسائل عدم كردم عرض

از نميكنم تصور و مينمايند امتحان كردن سوار از قبل لولهها حال هر به ولي دارد بر ترك نكند تجاوز سه

باشد/ داشته نگرانيوجود لحاظ اين

نموده خوزستان عمران امور در مطالعه كميسيون كنون تا كه مثبتي اقدامات از اميرتيمور آقاي از سپس

برنامه و نقشه خوزستان در آبادي و عمران توسعه براي كميسيون در ما داشت: اظهار كار وزير شد, سئوال

به امروز تا آنچه نقشه آن از ولي كردهايد منعكس را آن خ�صه شدهو تقديم بهدولت كه كرديم تهيه مفصلي

است/ قسمت سه شدهايم آن انجام مشغول Uعم يعني درآمده اجرا مرحله

دولت طـرف از گرديده موافقت نفتخيز مناطق كارگران جهت خانه باب هزار ساختمان براي ـ] [اول
مطابق فني علميو مطالعات طبق را خانهمزبور كه شود موقتداده مديره هيأت به ساختمان به شروع اجازه

به دولت طرف از امروز گويا ايندستور و بسازند ميشده ساخته كارگران براي گذشته در كه خانههائي همان

باشد/ شده داده موقت مديره هيأت

خوزستان عازم آنفوري نماينده يا اداره آن رئيس كه شد داد اسفالتدستور كل اداره به طرفي از ـ] [دوم
دارائي وزارت ساختمان رئيس همچنين شود/ اسفالت خرمشهر و اهواز بين راه او مستقيم نظر زير تا گردد

برآورد كه را خوزستان بهداشتي و فرهنگي ساختمانهاي و گردد خوزستان عازم زودتر هرچه كه شده مأمور

نمايد/ شروع است تومان هزار هشتصد و ميليون يك حدود در كميسيون تصميم طبق آن مخارج

نامساعد و گرم هواي با و نيست زندانموجود براي مناسبي بناي يك يا ساختمان خوزستان در چون و

با ميباشد تهديد مورد آنها حيات بلكه ناراحتو مكان و جا نبودن بهواسطه ميشوند زنداني كه كساني آنجا

شود/ ساخته زندان جهت عملي و فني اصول با هم محلي ساختمانها اين ضمن گرديد موافقت دولت نظر

همين شايد كه است خوزستان به برنامه سازمان طرف از مهندس يكدسته اعزام ديگر قسمت ـ] [سوم
ميليون ٥å حداقل امسال آخر تا كميسيون تصميم طبق نمايد/ حركت خوزستان طرف به هيأت اين روز چند

روي را مصارف اين البته رسيد خواهد مصرف به هيأت اين نظر زير خوزستان آبادي و عمران براي ريال

بود اقداماتي اينجا تا كند عمل خود بهمسئوليت و بدهد تشخيص بايستي برنامه سازمان محلي احتياجات

گرفت/// خواهد صورت روزه سه دو همين در يا شده انجام مدت اين در كه

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

ميشود تنظيم عمرانيجهتخوزستان يكبرنامه
و كشاورزي وزير فرمند آقايان از مركب خوزستان آبادي و عمران جهت كميسيوني امروز صبح ده ساعت

مدير مهندسمولوي و دامپروري بنگاه منشي عدل مهندس و پيرنيا دكتر و كشاورزي وزارت معاون اشتري

فعلي بهبودوضع برنامه بعد و شد تنظيم و تهيه عمران برنامه مقدمات گرديدو تشكيل جنگلها بنگاه عامل

اجرا موقع به زودتر هرچه تا شد تهيه خيرآباد سد از استفاده و تلمبه نصب و جنگل ايجاد و دامپروري نظر از

شود/ گذاشته



٣٨٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

نفتخيز مناطق حقوق تومان, ميليون ده
مناطق حقوق گفت: ما خبرنگار به امروز اردPن آقاي نفتخيز مناطق كارمندان حقوق پرداخت به راجع

مناطق به تومانمربوط ميليون ده اين پرداخت/ خواهيم كه است تومان ميليون ده حدود در ماه در نفتخيز

خواهيم ما رفتند وقتي و ميپردازند آنها هستند انگليسيها تا آبادان در است/ تهران و كرمانشاه و نفتخيز

هـزار ٨åå انگليسيها طرف از نفتخيز مناطق تخليه از پس داشت: اظهار ضمنا اردPن آقاي پرداخت/

اين كه بود آغاجاريموجود در تومان هزار ٣å هفتگلو در تومان هزار ٩å مسجدسليمان, صندوق در تومان

و كارگران حقوق درآمد بر ماليات محل از وجوه اين رسيد/ خواهد كارگران حقوق پرداخت مصرف به مبالغ

است/ شده جمع نفتخير منطقه سه اين صندوق در كارمندان

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

اسلحهشناسي قسمت در ايراني افسر نفر دو
شدهاند تحصيل مشغول امريكا در

مشغول اسلحهشناسي و هوائي نقل و حمل تكنيك درباره كه ايران ارتش افسران از نفر دو ـ كولورادو

دفاعي نيروي متحد كشورهاي بين آن توزيع و اسلحه بودن متحدالشكل كه دارند عقيده ميباشند تحصيل

نمود/ خواهد تقويت را جهان آزاد كشورهاي

و ذخيره درباره هفته ١٩ طي در و دارند نام جهانداري فرهاد سرگرد و عباسمنصوري سرگرد افسران اين

خواهند مطالعه ميشود اينموضوع به كهمربوط مسائلديگري ارتشيو منفرد واحدهاي بين مهمات توزيع

آن ليست كه اسلحهاي نوع هزارها درباره نيز كاملي اط�عات تحصيل دوره خاتمه از قبل آن بر ع�وه و كرد

آورد/ خواهند دست به ميباشد صفحه ٨٥å داراي و است نيم و كيلومتر سه

٧٦å٦ شماره ,١٣٣å.٦.٩ شنبه

ميگردد تشكيل امريكا در كه كنفرانسكشاورزي در
نمود نيزشركتخواهد آسيا نزديكو كشورهايخاور و ايران

از زراعـتي اراضي نگاهداري به مربوط مشك�ت درباره بحث براي كه جهاني كنفرانس در ـ مديسن

نزديك, خاور كشورهاي ف�حتي اراضي كارشناسان ميگردد تشكيل ويسكانيسن دانشگاه در كتبر ا هفتم

كرد/ خواهند شركت نيز جنوبي آسياي

ايـن به را خود كشاورزي كارشناسان كه آمده عمل به دعوت نيز ايران جمله از كشور هشت و چهل از

را ايندعوت حبشه اسرائيلو لبنان, سوريه, مصر, عراق, كستان, پا هندوستان, ايران, دارند/ اعزام كنفرانس

كه عقايدي و افكار كه است اين كنفرانس اين از گفتمقصود ويسكانيسن دانشگاه سخنگوي كردهاند/ قبول

گيرد/ قرار مبادله و مطالعه مورد است شركتكننده كشورهاي در عملي فوايد داراي



ملي دولت سياهه ٣٩٠

٧٦å٧ شماره ,١٣٣å.٦.١å يكشنبه

ملي مجلسشوراي
بود شديد يكجنجال ناظر مجلسامروز

شود خورد و زد آزاد آقاي تلگرافو و پست وزير بين نزديكبود
دستورصحبتكردند از قبل عنوان تيمورتاشبه ذوالفقاريو ناصر صدري,

كردند استفاده ٩å ماده از حائريزاده و امامي جمال

شد تعطيل شديد جنجال مجلسبا
تشكيل حكمت فاخر سردار آقاي رياست به امروز صبح ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

كرد/// تقديم را كارگران نامه آشتيانيزاده آقاي ابتدا شد/

ميخواهيم را كشور استق.ل ما

مـجلس در و آمـده وارد كارگر مشت يك به كه صدماتي و كارگري امور به راجع خواستم تيمورتاش:

است/ نشده گزارش را اطTعات پيشين شمارههاي در ملي, شوراي مجلس در كارگران تحصن خبر /١

گفتههاي به توجهي بذل بدهند ميكنمدستور استدعا رياست مقام از بنده كنم7١8/ صحبت هستند متحصن

كنند/ بيرون را آنها ندارند حق گر ا و بدهند گوش حرفشان به دارند حق گر ا و بشود آنها

مـا گـر ا كـه دارم عقيده ولي نميدانم را مطلب اين سقم و صحت من هستند تودهاي اينها ميگويند

غافل ما متأسفانه ولي نشود تودهاي كسي تا كنيم كن ريشه را آن علل بايد كنيم مبارزه تودهاي با بخواهيم

ميدهيم/ پرورش خود اجتماع در را ميكروب اين روز هر و هستيم

كشور افراد براي كه آورد بهوجود محيطي بايد بلكه برد بين از نميشود لگد و كتك با را تودهاي آقايان

برميتابد/ رو تودهبازي از طبعا كند زندگي توانست و داشت تأمين كه كس هر باشد/ اميدبخش

تا ميكرد منتشر [ناخوانا] مرا نطق دولتي راديو تبليغاتيو دستگاه گر ا منخوشوقتبودم مطلب: اصل اما

پاره ورق قدرتو و زور كه بفهمد انسان كه است آسان خيلي كيست خائن خادمو كه ميشد [ناخوانا] مردم بر

اين از من است, شده فحاش روزنامههاي لوحه سر من نام روزها اين است/ متمركز دولت دست در امروز

و مـيكردند فكـر آقـايان گـر ا ولي مـباد مـن تـن نباشد ايران چو گفتهام بارها زيرا ندارم ترسي مسائل

حرف و برخيزد كه دارد وا را او و برانگيزاند را انسان جان, تهديد مقابل در نميتواند چيز هيچ كه ميفهميدند

معني كه آوازي نه ايرانست ملت آواز اين ايرانستو بقاي مطالب اين اظهار در آقايان ما انگيزه بزند/ را خود

سال دو به نزديك ماست/ حرف اين كنيم/ زندگي آن در شما و من تا باشد ايران كشور ميخواهيم ما ندارد

انكار نميدانم من ميشود/ گفتگو زياد باره اين در هم مجلس در و گرفتهايم قرار تهمت مظان در ما كه است

كه نميكنمموقعي فراموش است نشده اجازهصحبتداده من امثال بهمنو هنوز حرفها اين باوجود كه كنم

كنيم صحبت نفر دو ما نگذاشتند ولي بوديم مخالف شوشتري آقاي و من فقط بود مطرح مادهاي نه قانون

بودهايد, آزاد رأيدادن در شما ميكنيد, اطرافشقضاوت در اينطور كرده ملت كه كاري چرا معظمي: دكتر



٣٩١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

ميزنيد/ را حرف اين چرا

كنند/ صحبت ميخواستند بودهاند آزاد همه بقائي: دكتر

بزنيم/ را خودمان حرف نگذاشتند جنجال و هو با خير صفائي: عبدالصاحب

باش/ كت سا ديگر تو عبدالصاحب آقاي بقائي: دكتر

شو/ خفه صفائي: عبدالصاحب

شو/ خفه خودت بقائي:

نزن/ حرف تو توماس شوشتري:

باش/ كت سا الرحمنالرحيم yبسما آقاي بقائي: دكتر

ميزنم/ Pبا را پردهها ميخورد, آب كجا از ميدانم من شوشتري:

ميشناسند/ خوب ترا مردم بقائي:

بكنم/ صحبت نميگذارند هم كنون ا رئيس آقاي صفائي: عبدالصاحب

ميزد/ زنگ شدت به و كرده اخطار بقائي دكتر و صفائي و شوشتري به رئيس وقت اين در

ما/ نه كردند حمله اول اينها رئيس آقاي بقائي:

شود/ برداشته مملكت اين از بايد تروربازي بساط شوشتري:

نزن/ حرف بشوي, طرف ما با كه نيست صرفهات بقائي:

ميكني؟ قتل به تهديد مرا مزدور, هستم, سيدجزايري نوه مسلمانم, من چته, تو ميدانم من شوشتري:

است/// بس بنشينيد سيدجزايري آقاي رئيس:

را آن ميآمدند داشتند كاري مجلس با وزراء گر ا كه اينبوده بر رسم تلگراف: و پست وزير مشار يوسف

در تا ميشدند متذكر را نواقص و وزارتخانهها اداراتو درباره مشكلي يا كار �گروك ا و ميگفتند تريبون پشت

حقيقت در و شود گفته بد وزراء به مجلس در كه نداشت سابقه هيچ كنوني اينوضع اما گردد/ اقدام آن موقع

كنند/ شانتاژ �وك

پائين/ بيا ميزني چيست حرفها اين آزاد:

باش/ كت سا شما آزاد آقاي تلگراف: و پست وزير

نگو/ مهمل و پائين بيا ميگويم تو به آزاد:

كنم/ صحبت نميگذاريد چرا مشار: يوسف

كردهايد/ خراب سرتاسر را مملكت پائين بيا ميگويم تو به آزاد:

باشيد/ كت سا ميكنم اخطار شما به آزاد آقاي رئيس:

ميگويد/ مهمل و مزخرف آدم اين چرا آزاد:

نداري/ تقصيري نميفهمي چيزي تو مشار: يوسف

تلگراف و پست وزير طرف به و برداشت بود نشسته او پهلوي كه را طبا دكتر كيفدستي آزاد اينموقع در



ملي دولت سياهه ٣٩٢

افتاد/ تريبون كنار و نخورد او به و كرد پرتاب

شود/ خرد كه ميزنم دهانت در چنان دست با من ميزني مرا كيفت با تو گر ا مشار:

پائين/ بيا شو خفه آزاد:

وزير و كرد ايجاد موقت سكوت يك رئيس زنگ گرفت فرا را جلسه تاPر مجددا همهمه كه وقت اين در

در طرف به كه حالي در و شد بلند جا از دوباره آزاد گهان نا كه بگويد ديگر جمله چند توانست تلگراف پستو

بيائيد شويد بلند ميكنيد گوش را مرد اين مزخرفات و نشستهايد چرا آقايان گفت: �وك به خطاب ميرفت

ميكرد ترك را جلسه داشت كه آزاد به بود شده تاPر وارد تازه كه فرامرزي ولي نشد بلند جا از كسي بيرون

نيست/ بد گاهي هم شنيدن مزخرف ندارد, مانعي گفت:

ميشنويد/ بد و ميگوئي بد شما ميگوئي/ مزخرف تو نميگويم مزخرف من تلگراف: و پست وزير

آن شنيدن از مانع �شديدوك جنجال و همهمه كه گفت مطالبي مشار به خطاب و شد بلند جا از فرامرزي

را كهوضع �وك از عدهاي باPخره ميرفت جلو خورد و زد تا كار و ميزد زنگ شدت به رئيس ميشد/ مطالب

ظهر به دقيقه بيست يعني بعد دقيقه چند داد/ تنفس ناچار به هم رئيس و كرده ترك را جلسه نديدند مناسب

است/ شده شنبهموكول روز به آينده جلسه و نميشود تشكيل ديگر جلسه كه دادند خبر

٧٦å٧ شماره ,١٣٣å.٦.١å يكشنبه

كريدورهايمجلس در خورد و زد
كشيد تهديد به مشاجره و شده گ"ويز مشار و آزاد

وزير و فرامرزي و آزاد مشاجره دنباله شده موكول شنبه روز به آينده جلسه شود داده خبر اينكه از قبل

و بود پيچيده بهارستان در همهمه فرياد صداي شد/ كشانيده كريدورها مجلسو سرسراي به تلگراف پستو

آن بين لفظي نزاع و كرد آغاز تلگراف پستو وزير با را فرامرزيگفتگو ابتدا ميگفتند/ ناسزا هم به متنازعين

و وخورد زد بدون باPخره و ميداد اوجواب ميگفتو ناسزا مشار به فرامرزي از طرفداري به آزاد شد/ شروع دو

بود آن بر جماعت عقيده ميشد گفته كريدورها در كه طوري به يافت/ خاتمه نفر سه اين گفتگوئي مشاجره

دفعه يك كه ميگرفت نضج داشت فكر اين بخواهد/ معذرت و حاضرشود علني جلسه در بايد مشار آقاي كه

اما بود صدا و سر پر هم آنها نزاع درگرفت فرهنگ وزير و او بين تازهاي مشاجره و شد بلند صدايفوPدوند

در غـفلتا كه ميشد زده علني جلسه مجدد تشكيل حدس هنوز دادند/ خاتمه زود ميانجي وك�ي را دعوا

�وك گر ا و شدند گ�ويز هم به دو هر و درگرفت نزاع بار سومين براي مشار و آزاد آقاي بين غربي كريدور

ميگفت: تلگراف و پست وزير آقاي كه قراري از شود/ شديد خيلي خورد و زد بود ممكن نميكردند دخالت

جواب در بلكه نكشيدم هفتتير من ميگفت: آزاد ولي بود كرده قتل به تهديد را او و كشيده پارابلوم آزاد آقاي

ميكشتم/ ترا داشتم هم تير هفت گر ا گفتم ميكردي پرتاب تو دست نزديك هرچه گفت كه مشار

بايد ميگفت كه اينبود هم علت شدو متحصن مجلس در تلگراف پستو آقايوزير نزاع خاتمه از پس

دادهاند/ قرار حمله مورد مرا نمايندگان از نفر چند چرا شود معلوم



٣٩٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٧ شماره ,١٣٣å.٦.١å يكشنبه

نمود ايراد ديشب كه پيامي در نخستوزير

گفت و ايستادگيدعوتكرد و اتحاد به را ملت

يابد راه فتوري و سستي مبارزه اين در اگر
مبارزه اين در توفيق براي مناسبي فرصتي استديگر محال

آوريم/// دست به آن نظير مبارزه هر و
ايراد ايران ملت به خطاب راديو وسيله به را پيام اين ٢١ ساعت در ديشب نخستوزير مصدق, دكتر آقاي

س�م و پيام شما به تواني نا ضعفو حال با بيماري بستر از كه يافتم فرصت ديگر بار عزيز, همميهنان نمود:

كه بدانيد يقين و بخواهم اجر خدا درگاه از كرديد خود حق احقاق براي شما كه را عظيمي مجاهده و برسانم

شما دارد دوست را مجاهد مردم خداوند نيست/ بياجر متعال قادر نزد وقت هيچ شما پايداري و عزم و ثبات

حـريف چگـونه و ميرود ميان از ديگري از پس يكي استقامت و پايداري اثر بر چطور موانع كه ميبينيد

اين تا كه ميداند و آشناست جوانب تمام به او زيرا كند رخنه مختلف وسائل به بحران اين در تا ميكوشد

نميرسد/ خود مقصود به نشود مبدل بيگانگي و نفاق به يگانگي و تحاد ا

شعله اين كه است اميد برود/ دست از فرصت نگذاريم و ننشينيم پاي از فريبنخورده و بوده بيدار بايد ما

نشود/ خاموش افروخته شما سينه در خدا كه فروزان

مطلوب هدف طرف به را آنها و آيد پيش فرصتي ديگر بار يك تا ميگذرد قرنها ملل عمر سراسر در

چشم غرب ملل كه است قرنها زيرا است كمتر فرصت اين زمين مشرق مردم ميان در مخصوصا بكشند

آنها شويم هوشيار و بيدار ما گر ا ميبينند, ما فناي و اضمح�ل در را خود بقاي و دوخته ما ثروت به طمع

نـفاق آتش شـده متوسل عديده وسائل به ميكوشند پس كنند تصرف را ما ثروت رايگان به نميتوانند

نگهدارند فقر و بيخبري و جهل در را ما و روشن را خانگي

ميدارد مبذول تحسين قابل مساعي حقخود احقاق براي كرده باز چشم ما كهكشور كنون ا نيست بيهوده

و بگيرند ما از را حيثيت و آبرو نتوانند تا باشيد بيدار مينگرد, تحسين و احترام ديده به ما ملي قدرت به دنيا

دست از حياتي راه اين در توفيق فرصت و مجال يابد راه فتور مبارزه اين در گر ا كه باشيم نداشته ترديد

ميرود/

٥å عنف و جبر با كه امتيازنامهاي شده برداشته مؤثري قدمهاي شما كاريهاي فدا و مجاهدت اثر در

رسيد جائي به كار خ�صه طور به رفت/ بين از بود مانده باقي هم ديگر سال ٤å و بود شده گرفته پيش سال

و نموده حفظ را خود سابق وضع تازه عناوين به ميخواهند اقتصادي فشار و تهديد و اخت�ف ايجاد با كه

كنند/// رفتار ما با سادهاي مشتري چون نيستند حاضر

مواد با كه ذيل پيشنهادهاي به و اظهار مسالمتآميز طرز به عادPنه حل راه دولت نفتو مختلط هيأت

داد/ انگليس به بود مطابق مرضيالطرفين چهارگانه



ملي دولت سياهه ٣٩٤

بفروشد/ سابق ميزان به را انگليس احتياج مورد نفت است حاضر ايران V١

كند/ تصفيه طرفين ادعاي گرفتن نظر در با را سابق شركت غرامات است حاضر ايران V٢

تـنظيم ضـمن فـني اسـتق�ل و مـزايـا و حـقوق همان با انگليسي كارشناسان است حاضر ايران V٣

نـفوذ كه نيست حاضر قيدي و شرط و عنوان هيچ به ايران دولت و شوند گمارده كار به فرعي قراردادهاي

كرد پيشنهاد انگليسي هيأت كه چنان كارشناسان دستهجمعي استخدام با و بماند برقرار شركت سياسي

ميآورد/ پيش را سابق تحريكات گونه هر نظر اين قبول زيرا نبود موافق

و شود تشكيل خريد سازمان عنوان تحت خارجي شركت يك نفت فروش براي نبود مايل ايران دولت

را ايران مردم مسلم انگلستاننخواستحقوق ولي كند سازمان آن سياسي مد و جزر دچار را بدينوسيلهخود

انگليسي مدير يك نظر تحت تا دستهجمعينمود كارشناسان استخدام نامه قرارداد پيشنهاد شمارد محترم

دست در مـنحصرا هـم نـفت فـروش و بگيرد عهده به را ملي شركت فني امور اداره كه شوند كار مشغول

اثر در كه انگليس غرامات كليه سود تقسيم بر ع�وه شود داده ايران سود معادل تقسيمي باشد/ انگليسيها

مـواد منافي كه پيشنهادات اين با نميتوانست ايران البته و شود پرداخته ميشود ايجاد نفت شدن ملي

كوشش همه اين ميشدو تكرار سابق همانوضع الفاظ تغيير با ميشد اين جز گر ا كند موافقت بود چهارگانه

براي را ما كه است آنهائي بهسود تضعيفدولتو جهت و بيمورد و بيجا انتقاديبشود هر لذا بود بيحاصل

ميخواهند/ ضعيف و زبون خود كار پيشرفت

آورد/ هجوم ملت به كرده جمع را خود كنده پرا قواي كه ميدهد حريف به مناسبي فرصت نفاق ايجاد

نتيجه برداشتهشود بيمطالعه قدم يا كند ايجاد خطا احيانا كه اين جز عظيم اينمقصود در نيز شتاب و عجله

تحصيل بدون و نيست كوچك دارد بستگي مملكتي سرنوشت با كه اجتماعي تحوPت البته ندارد/ ديگري

بـر گـر ا مـيكنند حـمله دولت بـه فـوري نتيجه, حصول عدم اثر در كه كساني نميشود حاصل گنج رنج

ميكنند/ حمل بيتجربگي بر را آن Uعق نشود حمل آنها غرضورزي

از پيروي به نمايندگان كليه كه گفت بايد بودند پيشقدم قوانين وضع در كه معتقدند مردم بعضي اخيرا

رجحان ديگري بر را كس هيچ ملي وظيفه اين اجراي جهت و كوشيده صميمانه راه اين در عمومي افكار

نيست/ مفيد نشده اجرا تا قانوني هيچ ولي نيست

آني شدن ملي اجراي در ميكوشد كافي نمودنوسائل فراهم با نيت كمالخلوص با اينجانب اينكدولت

تقويت را دولت استقامت و اثبات به قدم هر در بكوشند/ صادقانه نيز مملكتي كز مرا كليه بايد نكند/ غفلت

بـراي را عـرصه نموده فراهم را خدمتگزاران دلسردي موجب و آورند ايراد و بهانه روز هر اينكه نه كنند

و نكرده حاصل توفيق داخلي امور در دولت چرا كه است اين بهانهها اين از ديگر يكي كنند/ باز اخ�لگران

اجراي اصليش منظور كه گفت ابتدا از اينجانب دولت نمود تصديق بايد مانده پريشان سابق پايه به كارها

بعدي اقدامات براي راه و ميشود حل مشك�ت جميع عمل اين با كه داشته اعتماد زيرا است نفت شدن ملي

كـه خرابيهائي و آلودگيها توانست خواهد قوي دستگاه كدام ميكنم سئوال اينك ميشود باز آساني به



٣٩٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

تا دارد/ Pزم وقت مناسبو مصالح كار هر اص�ح و بنا هر تعمير البته ببرد بين از باره يك شده فراهم سالها

تحاد/ ا ديگري است پول يكي وسائل اين مهمترين و نيست ساخته كاري گيري خرده از نباشد وسائل اين

بشود/ كافي اص�ح است تحاد ا كه دومي با و نفت ذخائر از اولي با است اميد

از كـه زمـان هر تا نموده اقدام گرفته پيش كنون تا كه رويههائي با دارد راسخ تصميم اينجانب دولت

عظيم وظيفه انجام از و نكند مسئوليت و خدمت ترك باشد برخوردار نمايندگان و عمومي افكار پشتيباني

كند/ پايداري قدرت كمال با و ننمايد خالي شانه

تاريخي درخشان سابقه با ايران ملت كه ميرساند جهانيان گوش به حقيقت صراحتو كمال با خاتمه در

جهان آزاد ملل تمام با اقتصادي روابط كند/ تحمل باشد كه ناحيه هر از زبوني حقارتو نيست حاضر دارد كه

آرزوي جهان آزاد مردم كند/ محدود را ما استق�ل نفت تجارت كه نميشويم راضي هرگز ولي است ما آرزوي

ميكنند/ تقويت را ما دارد تأثير گيتي صلح در كه سياسي مبارزه اين در و نموده درك را ما ملي

كمال با ايران شود/ متوقف آن جريان دقيقهاي كه نميخواهيم و بوده مؤثر جهان صنايع در ايران نفت

است/ حاضر و آماده هميشه زمينه همان در و نموده باشد كرات مذا مبناي بتواند كه تي پيشنهادا حقانيت

٧٦å٧ شماره ,١٣٣å.٦.١å يكشنبه

افغانستان به فروشنفت درباره
است شده داده نخستوزير به گزارشي

دربـاره را افـغانستان معادن وزير نعيمخان محمد آقاي با كرات مذا نتيجه دارائي وزارت اط�ع قرار به

نظريه كسب از پس تا رسانيده نخستوزير آقاي اط�ع به گزارشي ضمن افغانستان دولت به نفت فروش

نخستوزير آقاي به كه گزارش اين در آيد/ عمل به اقدام باره اين در Pزم قرارداد عقد و تنظيم براي ايشان

نوع و معامله طرز و نفتي مواد قيمت خصوص در مفصل كرات مذا از پس كه موافقتهائي تمام شده داده

است/ شده بيان مشروح طور به آمده دست به حمل وسيله

٧٦å٧ شماره ,١٣٣å.٦.١å يكشنبه

نشانپهلوي فرانكو ژنرال به ايران پادشاه
است نموده اهدا

در �پريروز� وقت آخر جمعه روز اسپانيا در ايران مخصوص نماينده و مختار وزير ابتهاج ابوالحسن آقاي

ژنرال به ايران پادشاه طرفاعليحضرت از اخيرا كه را پهلوي نشان سباستينسن> <سان در كاخ<اليت>واقع

و نظامي دفتر عاليرتبه اعضاي مراسم اين در نمود ايشان تسليم بود شده اهداء اسپانيا رئيسدولت فرانكو

داشتند/ حضور اسپانيا دولت رئيس غيرنظامي

دولت رئيس با مديدي مدت اسپانيا در ايران مختار وزير و فوقالعاده نماينده مزبور مراسم پايان از پس

بود/ كره مذا مشغول خارجه امور وزير آرتاژو مارتين [آلبرتو] آقاي حضور در اسپانيا



ملي دولت سياهه ٣٩٦

٧٦å٨ شماره ,١٣٣å.٦.١١ دوشنبه

متحد ملل كارشناسانسازمان
دردسترسخبرنگارانگذاردند را مطالعاتخود نتيجه امروز

متحد ملل سازمان در خود نماينده توسط ايران قبلدولت چندي دارند اط�ع ما خوانندگان كه طوري به

پـيشرفت بـه كمك براي را خود متخصصين از عدهاي كه كرد تقاضا سازمان آن فني كمكهاي اداره از

دارد/ اعزام ايران به غيرفني و فني مختلف سازمانهاي

كشورهاي كليه را آن بودجه كه متحد ملل سازمان خرج به فوق تقاضاي انجام براي هيأتهائي اخيرا

صبح امروز سازمان طرف از اعزامي كميسيونهاي رؤساي از نفر ٦ آمدند/ ايران به ميپردازند سازمان عضو

و طرحها جريان و آوردند عمل به مصاحبهاي جرايد خبرنگاران حضور در تبليغات و انتشارات كل اداره در

كردند/ بيان شدهاند ايران وارد كه ماهي دو به نزديك مدت در را خود اقدامات

كشـاورزي, و خـواربـار جـنگلباني, كشوري, هواپيمائي ماPريا, با مبارزه به مربوط امور در مزبور افراد

تشكيل فرانسوي ايتاليائيو هلندي, مختلف مليتهاي از و ميباشند متخصص تلگراف پستو و نساجي,

شدهاند/

و آمد خواهند ايران به نمود خواهند فعاليت زمينههايديگر در كه ديگري مختلف هيأتهاي نيز آينده در

آمد/// خواهند ايران به تدريس براي پزشكي بزرگ پرفسورهاي از نفر هشت حتي

ماPريا با مبارزه به جهان مختلف نقاط در است سال بيست از متجاوز كه كينتو چيا پرفسور آقاي گاه آن

نـفر چـند كه كرد تقاضا نفيسي دكتر آقاي وسيله به ايران دولت قبل سال چند كردند اظهار دارد اشتغال

دادند/ انجام مؤثري عمليات ايران در متخصصين اين گردد/ اعزام ايران به ماPريا با مبارزه براي متخصص

نوع چند ايران مختلف قسمتهاي در برد, بين از را ماPريا پشه بايد ماPريا با مبارزه براي ايران در اصو{

پشهها از بعضي زيرا ميشود مصرف ت> د <د گرد تفاوت به پشهها اين بردن بين از براي و دارد پشهوجود

بيماري اين به آلوده كه نقاطي به و كردهام تهيه آماري ايران ماPرياخيز نقاط وضع از من ميميرند ديرتر

شود/ شروع است بيشتر بيماري كه قسمتهائي از مبارزه بايد و شدهام آشنا است

نفر ميليون ٥ قريب ايران در شده/ داده اختصاص بيماري اين با مبارزه براي ريال ميليون ٥ گذشته سال

شده مصونيتداده مبارزه نتيجه در نفر هزار هشتصد يكميليونو بر بالغ گذشته سال در هستندو ماPريائي

است/// بيماران ثلث تقريبا افراد اين و

حمل به كمك براي آمدهاند ايران به من با كه هيأتي گفت هواپيمائي نقل حملو هيأت رئيس آقاي بعد

بهوسيله كه كمكي مخصوصيدارد/ جنبههاي كدام هر استو نوع چند بر نقل حملو است, هواپيمائي نقل و

ميبارد باران وقتي Uمث گردد انجام سهلتر و خطر بدون مسافرت كه است آن براي ميشود سازمان اين

ايـن در پـيشرفتهائي جـنگ زمان در مخصوصا شود راهنمائي هواپيما كه ميبرند كار به تكنيكهائي

تكنيكها اين به دنيا نقاط تمام در خلبانان استو بينالمللي دارايقوانين متدها اين استو شده خصوص



٣٩٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

هستند/ آشنا

ايران در كنند آشنا متدها اين با را مردم هواپيمائي اداره وسيله به كه است آن هيأت اين وظائف از يكي

است/ شده تأسيس اخيرا آنها از يكي كه شد خواهد افتتاح منظور اين براي ك�س چندين

بيانات ضمن آمدهاند ايران به فرانسه از است ماه دو مدت كه نساجي هيأت رئيس برتراند آقاي سپس

سال سي از تقريبا ايران آمدهام/ ايران به نساجي تشخيصوضع براي سازمان طرف از من گفتند مشروحي

رفتهاند ايران از كارخانهها نصب از بعد متخصصين چون ولي ميكند استفاده بافندگي كارخانههاي از پيش

من است/// شده ايرانفرسوده كارخانههاي از بسياري لذا نميشد رسيدگي آنها به نامرتبو كارخانهها وضع

نتيجه بايد و كرد را استفاده كثر حدا ايران نساجي كارخانههاي از ميشود چگونه ببينم كه آمدهام اين براي

بـايد و است كـوتاه ايـران پنبه الياف شود اص�ح ايران پنبه كه آنست كار مهمترين نمايم/// كسب فوري

كرد/// وارد مصر از پنبه مقداري

كشاورزي دانشكده در Uفع و است آمده تهران به ساله هفت برنامه اجراي براي كه آقايواريسيو سپس

جنگلي چوبهاي شدن تلف براي كرد اظهار و گفت سخن ميكند تدريس چوبشناسي قسمت در كرج

حاصل جنگل از كه صنايعي در همچنين و بدانند را چوبها اين استعمال موارد كه باشند افرادي بايستي

باشند/ داشته دست ميشود

ارسـال در كـه داشت اظهار الكتريك راديو و تلفن و تلگراف و پست متخصص فرناندو آقاي باPخره

بيسيم دستگاههاي بايد است داخلي پست از بهتر ايران بينالمللي پست گرددوضع تسريع بايستي نامهها

دستگاه يك حاضر حال در ايران گردد/ تقويت شهرستانها در راديو صداي و شود زياد تعدادشان نيز ايران

است/// مربوط دنيا نقاط تمام با كابل توسط آنجا از و برن و لندن به ٢å تا ١١ ساعت از كه دارد تلفن راديو

در كه است حاضر سازمان كه گفت [خبرنگاران] نمايندگان از يكي جوابسئوال يورشدر مستر خاتمه در

جلسه دارد/ طول مدتي امر اين ولي بفرستد كشور اين به نيز نفتي كارشناسان ايران دولت تقاضاي صورت

گرديد/ ختم ١٢.٥ ساعت حدود در مطبوعاتي

٧٦å٨ شماره ,١٣٣å.٦.١١ دوشنبه

آمد تهران به سازمان فني رئيسقسمتكمكهاي
به هواپيما با متحد ملل كشاورزي و خواربار فني قسمتهاي كشاورزيو قسمت رئيس واهلن دكتر آقاي

دكتر آقاي فنيو كمكهاي كميته رئيس عاليو شوراي شادمانعضو دكتر آقاي فرودگاه در شد/ طهرانوارد

ايـن از واهلن دكتر آقاي منظور كردند/ استقبال را ايشان برنامه سازمان كشاورزي قسمت رئيس كاظمي

از كه است آبياري كشاورزيو امور در متخصص ٢٢ فرستادن خصوص در دولتي مقامات با كره مذا مسافرت

قرار مطالعه مورد نيز خارجه به ايراني كارآموزان اعزام و انتخاب و آمد خواهند ايران به ملل سازمان طرف

رئيسشوراي عدل احمدحسين آقاي با و شده حاضر برنامه سازمان در واهلنديروز دكتر آقاي گرفت/ خواهد

نمود/ كره مذا و م�قات برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي و عالي



ملي دولت سياهه ٣٩٨

٧٦å٨ شماره ,١٣٣å.٦.١١ دوشنبه

فردا عمراني امور انجام مأمور هيأت
نمود خواهند عزيمت خوزستان بهشهرهايديگر

مطالعات بود شده وارد تهران از خوزستان ساختماني و عمراني امور به رسيدگي براي مركز از كه هيأتي

نمود/ خواهند عزيمت خوزستان ديگر شهرهاي به فردا و رسانيده پايان به خرمشهر و آبادان در را خود

عمل كه است آبادان فرودگاه تمام نيمه ساختمانهاي تمام ا يكي هفتهشروعميشود اين در كه كارهائي

تومان هزار ٥åå قسمت اين براي كرد/ خواهد كار به شروع هفته اين در پيمانكار و شده انجام آن مناقصه

كيلومتر ٢٤ كه است <قصبه> قصبه كنين سا آشاميدني آب براي كشي لوله ديگر است/ شده پيشبيني اعتبار

ايـن بـراي كـه است خرمشهر و آبادان دولتي كارمندان براي خانه تعدادي ساختمان ديگر دارد/ Pزم لوله

نظر اراضيدر نيز كارگران جهت خانه ساختمان براي است/ شده پيشبيني اعتبار تومان يكميليون قسمت

بـين ارتـباطي وسـيله ساختن براي شد/// خواهد شروع نيز گمرك تمام نيمه ساختمان است/ شده گرفته

نظر در نيز اينموضوع دهد/ امتداد آبادان جزيره به را راهآهن دارد نظر راهآهندر بنگاه آبادانچون و خرمشهر

گشت/ خواهد حفر تونل آن زير در يا شد خواهد زده پل كارون رود روي كه شد خواهد گرفته

٧٦å٨ شماره ,١٣٣å.٦.١١ دوشنبه

آبادان فني آموزشگاه انگليسي معلمين و مدير
ميكنند ترك را پستهايخود

اخراج آموزشگاه از بودن تودهاي تهام ا به آبادان فني آموزشگاه كارآموزان از نفر چند آوريل ماه در چون

از نفر هفت و مدير <استيفنس> بود گردانده باز آموزشگاه به را آنها مجددا موقت مديره هيأت و بودند شده

اع�م و گفته ترك را [خود] شغل عمل اين به نسبت اعتراض عنوان به مزبور آموزشگاه انگليسي معلمين

بـه مـوضوع ايـن خـصوص در بـازرگان مهندس آقاي ميشوند/ خارج آبادان از چهارشنبه تا كه داشتهاند

براي ايراني مهندسين و استادان از ميتوانيم زيرا ندارد ما كار در تأثيري هيچ آنها رفتن گفت خبرنگاران

دهند/ انجام را وظيفه اين كه قادرند Uكام آنها و كنيم استفاده آموزشگاه اين در تدريس

٧٦å٨ شماره ,١٣٣å.٦.١١ دوشنبه

است پهلويرسيده بندر به شوروي كاغذ از تن هفتاد
نـماينده بـا روزنـامه كاغذ تن ٥åå خريد براي ايران دولت قبل چندي نخستوزير آقاي دستور بنابه

اوت ماه اول از مقدار اين كه نمود منعقد قراردادي باره اين در و گرديد كره مذا بازرگانيدولتشورويمشغول

پارتي اولين آمده دست به كه اط�عي قرار به كنون ا شود/ تحويل ايران دولت به تدريج به امسال نوامبر تا

اظهار قرار به شد/ خواهد حمل آينده ماه در آن بقيه و رسيده بندرپهلوي به ميباشد تن ٧å كه كاغذ اين

شد/// خواهد گذارده جرايد دسترس در ريال ١٧.٥ كيلو هر قرار از كاغذ اين دولت سخنگوي



٣٩٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦å٩ شماره ,١٣٣å.٦.١٢ سهشنبه

تير ٢٣ حادثه به بازرسي گزارشهيأت
وزارتدادگستريگرديد تسليم شده مهر پاكت|كو در امروز وقت آخر

گرديدهاند مجروح نفر ١٤٩ و مقتول نفر ١٩ مزبور حادثة گزارشدر اين مطابق
شهشهاني آقايان از مركب هيأتي تير ٢٣ حادثه از پس دارند استحضار گرامي خوانندگان كه طوري به

مأمور دو, و يك استان دادسراي داديار عالمي شمسالدين و كيفر ديوان معاون وكيلي باقر و ثبت كل مدير

گرديد/ آن مسببين تعيين و حادثه جريان به رسيدگي

٨ تا صبح نيم و ٧ ساعت از روز هر امروز ظهر از قبل تا جاري سال ماه مرداد پنج تاريخ از هيأت اين

اشخاص از بازجوئي و تحقيق مشغول و ميدادند جلسه تشكيل شهرباني اداره كتابخانه اطاق در بعدازظهر

روز ٢٧ از پس انـجام سر تا بودند وقت كشور وزير و شهرباني رئيس تا گرفته پاسبان كارگر, از نظر مورد

آن اوراق كه تير ٢٣ حادثه بازجوئي پرونده مطالعاتدر نتيجه امروز اداري ساعت آخرين در مطالعه تحقيقو

دكتر آقاي به شده مهر و Pك كتي پا در و تهيه ورق شانزده يا پانزده در گزارشي ميباشد برگ هزار بر بالغ

گرديد/ تسليم هستند عهدهدار نيز را كشور كل بازرسي رياست ضمنا كه دادگستري وزارت كفيل سميعي

مقصر و بوده دخيل تير ٢٣ حادثه ايجاد در كه دستهجاتي و دولتي مأمورين گزارش اين در اط�ع قرار به

مـجموع گـزارش اين در همچنين و شدهاند معرفي و تعيين آنها سوءنظر يا و قصور علل كر ذ با ميباشند

ميباشند/ نفر ١٩ نشان و نام كر ذ با ٢٣ حادثه در مقتولين

و مجروح شهرباني مأمور پاسبان نفر ٧٦ و عادي افرادي نفر ٧٣ تير ٢٣ حادثه در گزارش اين مطابق

نداشته ناشناسوجود و مقتولمجهولالهويه مزبور حادثه در كه شده ادعا گزارش اين در گرديدهاند/ مضروب

در است/ گرديده تعيين و تحقيق آنها نشان و نام گزارش اين در بودهاند ناشناس نفر چند امر بدو در گر ا و

مراجعه تير ٢٣ حادثه بازرسي هيأت اعضاي به بيشتري اط�عات كسب براي اداره خبرنگار ساعت آخرين

سميعي آقايدكتر به مستقيما كه نمودهايم تهيه كاملي جامعو گزارش يك ما داشت: اظهار آقايوكيلي نمود/

وزارت بايستي باشد آن انتشار به تصميم مطالعه از قبل گر ا و شد خواهد تسليم دادگستري وزارت كفيل

كند/ منتشر دادگستري

٧٦å٩ شماره ,١٣٣å.٦.١٢ سهشنبه

ميدهد ژاندارمريايران به راديو دستگاه ٣٦ امريكا
ارتش در كـه نوعي از راديو دستگاه ٣٦ كرد اع�م امروز ايران در امريكا كبير سفير گريدي هنري دكتر

رسيده ايران به امريكا از اخيرا ميرود شمار به ايران ژاندارمري به امريكا كمك اولين و است معمول امريكا

شد/ خواهد تحويل ايران به مجانا و شده فرستاده امريكا از ايران حسبدرخواستدولت بر راديوها اين است/

ژاندارمري فعاليت دامنه وسعت بر دستگاهها اين از استفاده با داريم اطمينان ما داشت, اظهار گريدي دكتر

ميباشند/ توجهخوشوقت بينهايت ايران به آنها ارسال از امريكا دولت و شد خواهد افزوده



ملي دولت سياهه ٤٠٠

٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه

مجلسسنا
گرفت اعتماد راي امروز دولت
كرد ايراد مهيجي نطق نخستوزير

فرطاحساسات از بيات و دادگر دكترمصدق, نطق ميان در

كردند/// گريه

آقـاي گرديد/ تشكيل تقيزاده آقاي رياست به سنا علني جلسه امروز صبح دقيقه بيست و ٩ ساعت

شدند/// حاضر جلسه در وزيران آقايان تفاق ا به نخستوزير

قبPUزم بنده داشت: اظهار چنين آمدو تريبون پشت مصدق آقايدكتر اينموقع در ـ نخستوزير نطق

در كه كارديده و مجرب [رجل] رجال يك از البته كنم اع�م سنا مجلس نظامات از را خود تشكرات ميدانم

نبود/ انتظاري هم اين از غير دارند تشريف مجلس اين

سپس و ميكنم عرض عرايضي محترم نمايندگان از بعضي فرمايشات جواب در اختصار طور به بنده

ميرسانم/ آقايان عرض به نفت درباره هم را خود نظريات آخرين

به راجع اولي كه سناست مجلس از نفر سه دعوت دو به راجع يكي كه فرمودند را مطلب دو فرخ آقاي

در نداريم دخالتي برنامه سازمان در كه فرمودند سنا محترم نمايندگان چون يعني است بوده برنامه سازمان

بروند ملي مجلسشوراي از نفر سه و سنا از نفر سه كه ديدم ص�ح من باشد داشته دخالت بايد سنا كه حالي

است�/ �صحيح نرود بين از سنا حق تا باشند داشته نظارت برنامه سازمان در و

از كـه تـوماني ميليون ٥å فرمودند كه بود خصوصي جلسه در آقايان خود بيانات به مربوط دوم دعوت

نگراني ايجاد آن خرج در كه شود داده ميخواهيم طوري ميشود داده برنامه سازمان براي اسكناس پشتوانه

دخالت هم جزئيات در و بروند و شده انتخاب خرج در نظارت براي نفر سه كه كرديم تقاضا ما بنابراين نكند/

نشود/ ايجاد نگرانيهائي تا كنند

مجرمين بود صحيح گر ا ميكنمو تحقيق ندارم اط�عاتي من مسروقه اشياء آبادانو سوءاستفاده به راجع

در فرمودند ايشان فرمودند, ابراهيمخواجهنوري آقاي كه بياناتي به راجع اما كرد/ خواهم تسليم دادگاه به را

آن با كه اشخاصي و موافقند نفت صنعت شدن ملي با كه اشخاصي هستند مردم از دسته دو مملكت اين

هستند/� دولت مخالف دوم دسته گفتم بنده �خواجهنوري: دارند/ نظرياتي يا و نيستند موافق

نه, گفت: بلند صداي با شدو احساسات ميكرددستخوش صحبت شفاها كه گهاننخستوزير نا اينجا در

است/ نفت مخالف دولت مخالف باPخره آقا

مخالف دولت با كس هر نداردو برنامهاي اين جز من دولت ميآيمو نفت براي من كه گفتم اول روز از من

است� �صحيح نيست/ نفت موافق باشد

تـصور وقت هـيچ من كه ميطلبم شهادت به را خدا است نفت اجراي من كار و است نفت من برنامه



٤٠١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

بشوم/// رئيسالوزرا و كنم قبول را نخستوزيري نميكردم

استو اول دسته جزء مجلس گر ا هستند/ كيها دسته دو آقايخواجهنوريفرمودند كه آن ديد بايد اينجا

به راي آن بفرمائيد يا بايد داد راي من به سنا مجلس گر ا ندارد اهميتي ديگر دسته آن داديد راي دولت به

كه دادهايد راي آزادي كمال در گر ا دادهايم راي آزادي قبال در اينكه يا نداريم قبول ما كه شده داده جهاتي

نداريم قبول پشيزي به را دوم دسته راي ايران ملت و من و داريد قبول را اول دسته پس

نهضت و قيام از ايران مردم ميكنيد خيال ميكنند خرد را سرشان ايران مردم بزنند حرف دسته آن گر ا

چنگال اسير مملكتشان سال پنجاه نميدانند مردم ميكنيد خيال ميكنند/ يا و كرده صرفنظر خود مقدس

بود/ غارتگر غاصب كمپاني يك

ميكنيد خيال ميبرد/ و ميآورد بهوجود نفت شركت را, آنها دولتهاي كه نميدانند, مردم ميكنيد خيال

كرد/ استعفا به وادار كي را منصورالملك و ع�ء آقايان كه نميدانند مردم

اين نفرمائيد/ نشستهاند آنجا در ملت نمايندگان كه جلسهايست كه سنا مجلس در را فرمايشات اين آقا

است/ ننگين بسيار بسيار و ناروا و بد بسيار زدنش حرفها اين شود زده نبايد حرفها

راهي تنها ميروي كه راهي اين بگوئيد او به و كنيد تشويق را ملت شما بايد كرد تشويق را ملت بايد

ميكند/ حفظ را مملكت استق�ل كه است

محترم را ايران ملت استق�ل بايد خورد خواهند را ما ديگران نشود حفظ مملكت استق�ل گر ا آقايان

گـريه دادگـر و بيات ميكرد صحبت احساسات كمال در و شدت با نخستوزير كه موقع اين �در بشمارند

بودند/� دوخته تريبون به ديده نيز نمايندگان ساير و ميكردند

وقتي من بگذارد/ مملكت اين در پا كه نباشد قادر دولتي هيچ تا شود حفظ مملكت استق�ل ميگوئيم ما

دولت با همموفقيت امروز به تا yحمدا به و شدهام حاضر كاري فدا گونه هر براي كردم قبول را نخستوزيري

ملي قانون و است� �صحيح ببرد بين از را ١٩٣٣ قرارداد و دارسي قرارداد توانست كه است دولتي اين است/

كه داريد حق وقت آن بوده كار مصدر كنون تا دولتي چنين بگوئيد توانستيد شما گر ا بگذارند را نفت شدن

اين با كه مردماني آن بفرمائيد داريد جرات شماها گر ا ندارند/ رضايت مردمان از عدهاي ايندولت در بگوئيد

دفعه به دفعه را آن گزارشات كردهام كنون تا كه كارهائي تمام من ببريد آنها نام و هستند كيها مخالفند دولت

برسانم/ عرض به را خودم نظريات كه آمدهام هم امروز و رسانيدهام مجلس عرض به انتها تا ابتدا از

به برود نميتواند گر ا و نشود مردم تشويش اسباب تا بگويد بكند كاري بتواند دولت گر ا ميگويند اينكه

مـملكت مـصالح براي دارد جان تا دولت اين زد/ نخواهد حرفي چنين دولت اين هيچوقت خود كار دنبال

ميكوشد///

راي اخذ داد/ خواهند سفيد راي موافقند كه كساني ميشود گرفته اعتماد راي دولت به نسبت Pحا رئيس:

گرديد: اع�م شرح بدين نتيجه و آمد عمل به

بود�/ ممتنع نوري خواجه �آقاي نفر ١ ممتنع نفر, ٢٦ موافق عده نفر, ٢٧ حاضر عده



ملي دولت سياهه ٤٠٢

٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه

وسيلهسربازان به راهها امنيت
ميشود مراقبت

و غفلت واسطة به نيز ژاندارمري اداره و ميگرفتند را ماشينها جلو كانه بيبا سارقين كه وقتي از ـ مرند

طرف از شبها جاده, راههاي ارتفاعاتو تمام Uفع برنميآيد راهها نگاهداري عهده از كافي ژاندارم نداشتن

است/ شده مردم نگراني رفع اندازهاي تا و ميشود حفظ هنگ سربازان

٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه

نشد حاضر وزارتخانه تلگرافدر و پست وزير
و بود متحصن ملي شوراي مجلس در يكشنبه روز ماجراي از پس كه تلگراف و پست وزير مشار آقاي

بودند/ كرده استراحت منزل در و نرسانيده هم به وزارتخانهحضور در نيز امروز گرديد/ خارج تحصن از سپس

٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه

ارتش دارائي اداره متهم افسران از ششنفر
شدند محكوم ويژه دادگاه در

تـهام ا بـه ارتش دارائـي و سـررشتهداري افسـران از نـفر چند اخيرا كه دارند اط�ع گرامي خوانندگان

در متشكل پرونده به رسيدگي مأمور ويژه دادگاه اط�ع قرار به اينك و گرفتند قرار تعقيب تحت سوءاستفاده

٦ محكوميت بر مبني را رايخود رسيدگيو ارتش دارائي اداره متهمين از نفر ٧ پرونده به ارتش دادرسي اداره

است/ كرده صادر متهم افسران از نفر

هفت و سال شش به هدايت شاپور سروان مجرد, حبس سال دو به قوامي سرهنگ يعني مزبور افسران

ياوري حبس, ماه چهار به صباحي دو سرهنگ مجرد, حبس سال دو به عبديپور سروان مجرد, حبس ماه

و گرديدند محكوم مجرد حبس سال دو به مالي ناظر كاظمينژاد و مجرد حبس سال دو به سروان همرديف

گرديد/ تبرئه اشرفي استوار

حكم قرائت از پس كاظمينژاد غيرنظامي ضمنا نمودهو تجديدنظر تقاضاي دادستانعموما متهمينو از

قرار از و بدهم آمادگاه سوءدارائي جريانات به نسبت بيشتري حقايق تا فرمايند احضار مرا كرده استدعا

بعدا كه جعلي اسناد زيادي مقادير و بوده مجهولمكشوفه اسناد از قسمت يك به نسبت فقط رايفوق اط�ع

قريبا و صادر بازپرس خواست كيفر كه آمده دست به بازرسي و دادرسي ادارات و ارتش ستاد عوامل كمك با

ميشود/ مطرح دادگاه در

در كه ارتشبوده مالي نظار راهنمائيهاي با بيشتر شده كه سوءاستفادههائي فاحش ارقام اط�ع قرار به

ارتش مالي افسران اغواء با ادارات قسمتهاي در مالي نظار اغلب است شده معلوم بعدي بازرسيهاي اثر

نمودهاند/ مبادرت شيادانه عمل به كه است سالي چند



٤٠٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه

رسيدگي مأمور گزارشهيأت
تير ٢٣ حادثه به

عالمي شمسالدين و كيفر ديوان معاون وكيلي باقر و ثبت كل مدير شهشهاني آقايان از مركب هيأتي

وزيـر هـيئت آقـاي طـرف از مـرداد ٥ تاريخ در هيأت اعضاي عنوان به دو, و يك استان دادسراي داديار

شد/ تير ٢٣ حادثه جريان به رسيدگي مأمور بود دار عهده را كشور كل بازرسي رياست كه دادگستري

شماره در كه بهطوري تحقيقبود رسيدگيو ديروزمشغول تا و كرد كار به شروع تاريخ همان از هيأت اين

كفيل سميعي دكتر آقاي به گزارشي طي را خود مطالعات و تحقيقات نتيجه مزبور هيأت داديم اط�ع ديروز

به آن متن اينك كه تسليمنمود ميباشد عهدهدار نيز را كلكشور بازرسي رياست ضمنا كه وزارتدادگستري

ميرسد/ عزيز خوانندگان نظر

كشور كل بازرسي معظم رياست ـ رسيدگي هيأت گزارش متن

نظريه رسيدگيو ذيل امور درباره گرديد بازرسيكشورمأمور هيأت ٣å.٥.٥ ـ ٣٥٩å شماره حسباب�غ بر

دارد/ اع�م را خود

نمايشدهندگانداشته قصد كيفيتو از قبلي اط�عات حد چه تا ذيربط شهربانيومأمورين افسران V١

اين لحاظ از و نموده تخاذ ا امنيت اخت�ل و محتمله فجايع حدوث از جلوگيري براي احتياطي تدابير چه و

نه؟ يا است شده تقصيري يا قصور وظيفه

كار به نظم حفظ براي اسلحه استعمال بدون را ممكنه وسائل شهرباني مأمورين واقعه حدوث هنگام V٢

نه؟ يا شدهاند س�ح استعمال از ناچار باPخره و بردهاند

بودهاند/؟ جمعيت دسته كدام از حقيقي مسببين V٣

٣å.٥.٨ تاريخ از و گرديد مطالعه پروندههايمربوطه و حاضر شهرباني اداره بازرسيدر ٣å.٥.٥ تاريخ در

است/ رسيده هيأت نظر به زير فهرست طبق امر سوابق و پروندهها متدريجا

اط�عات كليه از كي حا گزارشي ضميمهرونوشت به گاهي كارآ اداره ٣å.٥.٨ ـ ١ ـ ١٩١٧å شماره نامه ـ ١

/�١١ تا ٣ صفحه �از گاهي كارآ اداره قبلي

آن مدارك كليه از هيأت م�حظه از پس و شده ارسال ارتش دادرسي به كه گاهي كارآ اداره پرونده ـ ٢

/٨١ تا ١٢ صفحه از است بايگاني پرونده در و تهيه رونوشت

تـصميمات و شهرباني قبلي اط�عات اع�م از كي حا ٩٨ تا ٨٣ صفحه از انتظامي پليس پرونده ـ ٣

است/ احتمالي وقايع جلوگيري براي متخذه

/١٣٧ تا ٩٨ صفحه از ك�نتريها گزارش متضمن انتظامي پليس متمم پرونده ـ ٤

گرديده ارسال ارتش دادرسي به اخيرا و بود تهران دادسراي بازپرس اختيار در كه گاهي آ اداره پرونده ـ ٥

/١٥٤ تا ١٣٨ صفحه از آن خ�صه است



ملي دولت سياهه ٤٠٤

گرديده اشخاص از اط�ع كسب و توضيحات اخذ به مبادرت مزبور پروندههاي مداقه و بررسي از پس

است/

بودهاند/ ناظر و حاضر حادثه محلوقوع در كه گاهي كارآ اداره مأمورين V١

داشتهاند/ حضور حادثه محل در كه انتظامي پليس افراد و افسران V٢

وارد بعدا يا و بوده متمركز مجلس در كه نظامي افراد و افسران و مركز دژباني فرمانده عظيمي تيمسار V٣

شدهاند/ عمل

براي بازرسي اشتغالهيأت از مدتي ملي مجلسشوراي نمايندگان و سناتورها آقايان از عدهاي چون V٤

هيأت بهوسيله نيز آقايانمذكور اط�عات از استفاده بهمنظور بودند شده تعيين نيز تير ٢٣ واقعه به رسيدگي

گرديد/ معمول قانوني اقدامات بازرسي

جرايد/ مخبرين و مديران از عدهاي V٥

انحاء از نحوي به يا و گذارده هيأت دسترس در را خود اط�عات و مراجعه مستقيما كه افرادي كليه V٦

است/ رسيده نظر به Pزم آنها از اط�ع كسب

است گفته قرار بررسي مورد نيز زير پروندههاي به رسيدگي ضمن در

/١٩٥١ سال مه ماه اول ميتينگ پرونده ـ ١

/١٣٣å ماه خرداد هفتم ميتينگ پرونده ـ ٢

امينالسلطان/ ميدان اطراف كنين سا و صلح هواداران منازعه به مزبور پرونده ـ ٣

/٣å.٤.٢١ و ١٧ تاريخ در صلح هواداران به منتسب افراد و عرب حسن نزاع پرونده ـ ٤

ارتشمورد دادرسي در كه اغتشاش ايجاد براي آن توزيع و اسلحه سرقت به پروندهمربوط از قسمتي ـ ٥

ميباشد/ تعقيب و رسيدگي

اضـافه بـه مـ�حظه بـود مـوجود شهرباني كل اداره مخزن در كه صلح خانه از شده توقيف اوراق ـ ٦

است/ آمده عمل به شهرباني بيمارستان چيتسازيو و سيار كارخانههاي در ذيربط اشخاص از تحقيقاتي

شهرباني مأمورين قبلي اط.عات

و تـوده حـزب به منتسب اعضاء كه ميدهد اط�ع گاهي كارآ مأمورين از يكي ٣å.٤.١å تاريخ در V١

و نفت� استعماري شركتهاي با مبارزه ملي �جمعيت از افرادي نفتو سابق شركت به منتخب جرايد مديران

دادگـاه نمايندگان و قلمداد مجعول را نفت شركت از مكشوفه اسناد كه داده تشكيل جلسه صلح هواداران

و اغـتشاش ايـجاد بـراي سـياري مـيتينگ منظور اين به و بخواهند رسيدگي براي ايران به را بينالمللي

بـوذرجـمهري, خـيابان نـاصرخسـرو, خيابان فردوسي, ميدان ميتينگ مسير بدهند ترتيب نيز خونريزي

تـعيين منظور به گزارش اطراف در تحقيق دستور است, شده اع�م بهارستان ميدان سرچشمه, سيروس,

است/ گرديده صادر ميتينگ تاريخ

است/ شده اع�م بعدازظهر ٥ ساعت و ٣å.٤.٢٣ يكشنبه روز مذكور ميتينگ تاريخ ٣å.٤.١٦ در V٢



٤٠٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٣å.٤.٢٣ روز بزرگدر ميتينگ تهيه صدد در تودهايها اينكه بر مبني تاريخمزبور ديگريدر اط�عيه V٣

گرديد/ واصل ارتش ستاد ناحيه از ميباشند, تهران در

روز براي تودهايها از عدهاي است ممكن ميرسد اط�ع نوشته گاهي كارآ رئيس گزارش اين ذيل در

را كار مقدمات تير ٢٣ روز براي كه برسانيد سرك�نتري اط�ع به را مراتب فورا بردارند همراه اسلحه مزبور

برنخورند/ اشكال به و كنند فراهم

منحله ايالتيحزب جلسه ٣å.٤.١٨ روز ٢١ ساعت در كه ميدهند گزارش ٤.١٩.٣åمأمورين تاريخ در V٤

اظهار و سخنراني ٣å.٤.٢٣ ميتينگ اهميت به راجع شريفي محمدعلي و تشكيل سپهري منزل در توده

نسبت و نشانداده عكسالعملي بقائي دكتر مصدقو دكتر طرفداران جمعه روز بهحم�ت نسبت بايد داشته

به سيمان چيتسازيو كارگران از نفر ٦åå كه شد بنا ضمنا و تخاذ ا تصميماتي ميتينگ مالي ماديو امور به

از نـفر ٢åå ع�وه و نمايند شركت جمعيت عقب و وسط و جلو در و شده مسلح انتظامات مأمورين عنوان

[ميتينگ انتظامي مأمورين به Pزم موقع در تا بود خواهند تماشاچيان بين پيادهرو در مجهز راهآهن كارگران

نمايند/ كمك دهندگان]

و زحمتكشان حزب] [دفتر و شاهد چاپخانه به شد شروع خوردي و زد گاه هر دارند مأموريت نفر ٣åå

نمايند/ حمله كيه> به كيه > سياسي روزنامه

آنان عليه ملي جبهه اعضاء صلح, هواداران ٣å.٤.٧ تظاهرات در چون كه كيست حا ٣å.٤.١٩ گزارش V٥

از كـه محلي هر در ٣å.٤.٢٣ تظاهرات در كه صددند در ميتينگدهندگان نمودهاند مخالفتهائي و اقدام

مـضروب را آنان و ايجاد خوردي و زد باشد كه وسيله هر به ديدند را كساني مزبور جبهه طرفداران اعضاء

نمايند/

بـه مبادرت دارند نظر در مجاهدين جمعيت و اس�م فدائيان كه رسيده گزارش ٣å.٤.١٦ تاريخ در V٦

نمايند/ تير ٢٣ ميتينگ اخت�ل

هزار ١٨å و شده تهيه صلح هواداران جمعيت براي نشان هزار ٢٦ كه دارد دPلت ٣å.٤.٢å گرازش V٧

روز در سينهخود به جمعيت اعضاء شهرستانها و مركز در كه شده تخصيصداده اينمنظور براي تومانوجه

نمايند/ نصب تير ٢٣

به نامهاي و تشكيل جلسهاي ٣å.٤.١٦ روز ١٨ ساعت در كه است آن از كي حا ٣å.٤.٢å گزارش V٨

نمايند/ تسليم نخستوزير به علوي پرتو و لنكراني مصطفي آقايان كه تنظيم نخستوزير عنوان

آمده عمل به تي كرا مذا تشكيلو جلسه صبحي آقاي منزل در كه است كي حا ٣å.٤.٢١ گزارشمورخ V٩

است/

استعماري شركتهاي با مبارزه ملي جمعيت دبير نامور آقاي ٣å.٤.٢å ـ ٤٦٢ شماره نامه ضمن V١å

حمله مورد تير ١٤ جمعه روز مانند است ممكن و شد خواهد داده ميتينگي تير ٢٣ روز كه نموده اع�م نفت

شوند/ واقع
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گـردش شـهر در يكشـنبه روز كـه دوچرخـهسوارانـي كه داده گزارش مأموري ٣å.٤.٢٢ تاريخ در V١١

چاقوكش نفر ٣å عرب� �حسن عربزاده نمودهاند, مضروب را او و نموده غافلگير را عرب حسن ميكردهاند

نمايند/ انتقامجوئي تير ٢٣ ميتينگ در تا كرده آماده

آنها از نفر ٢åå و بوده مسلح ميتينگدهندگان افراد از نفر ٥åå كه شده داده اط�ع ٣å.٤.٢٢ روز در V١٢

بريزند/ هم به را زحمتكشان حزب [دفتر] و شاه چاپخانه كه مأمورند

در داشـتهانـد قـصد مـجاهدين جمعيت و اس�م فدائيان عدهاي رسيده گزارش ٣å.٤.٢٢ روز در V١٣

كنند/ اخ�ل صلح هواداران جمعيت تير ٢٣ ميتينگ

خودداري گردد آرامش و نظم اخت�ل به منجر است ممكن كه اقدامي از داده دستور كاشاني yآيةا آقاي

شود/

را حزب تابلو توده حزب سابق كلوب مقابل در نمايشدهندگان كه است كي حا ٣å.٤.٢٣ گزارش V١٤

نمود/ خواهند نصب

اين از بزند هم به را ميتينگ بود گرفته تصميم كه عدالت حزب كه رسيده گزارش تير ٢٣ تاريخ در V١٥

كرد/ نخواهد تظاهري گونه هيچ و شده منصرف خيال

است ميگرديده اع.م آنها به اصو� مربوطه اط.عات كه مأموريني و مقامات

شاهنشاهي/ دربار وزارت ـ ١

از پس روز چند آمد عمل به كه تحقيقاتي و گاهي كارآ اداره رئيس اظهار بنابه كه نخستوزيري ـ ٢

شود/ كتفا ا كشور وزير به گزارش تسليم به گرديده مقرر معظمله طبقدستور مصدق دكتر آقاي جناب تصدي

كشور/ وزير ـ ٣

شهرباني/ كل اداره رئيس ـ ٤

ميشده اع�م نيز انتظامي پليس به بود احتياطي اقدامات به محتاج كه مزبور گزارشهاي از قسمتي

بـه اطـ�عات قـبيل اين نظائر دمونستراسيونها و ميتينگها كليه مقدمه در كه داشت توجه بايد و است

است/ نداده رخ حادثهاي ولي رسيده شهرباني

٣å.٤.٢٣ تاريخ در ديگري قسمت و ٣å.٤.٢٢ تاريخ در فوقالذكر اط�عات از قسمتي ـ احتياطي تدابير

ازوصول قبل عليالرسم �سرك�نتري� قسمتمذكور ولي گرديده انتظامياع�م پليس سرك�نتريو اداره به

١٤ ساعت از كه نمود تنظيم برنامهاي خرداد هفتم ميتينگ احتياطي تصميمات اساس بر مذكوره اط�عات

وظائفمأمورين حدود از كي حا كه ماده چهارده متضمن �برنامهمذكور شده گذارده اجرا بهموقع ٣å.٤.٢٣ روز

است�/ گرديده گزارش پيوست آن رونوشت و بوده انتظامي

تـيمسار ارتا, سرتيپ تيمسار ايرواني, سرتيپ تيمسار بقائي, سرلشكر تيمسار از كه تحقيقاتي طبق

ارتش سـتاد دو ركن رئيس از كه اط�عي و آمده عمل به بهرامي آقاي و معزي آقاي همايونفر, سرتيپ

در ژاندارمري رئيس و فوقالذكر اشخاص از مركب كميسيوني ٣å.٤.٢٢ تاريخ در رسيده كروان پا سرهنگ
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طور به كه آمده عمل به مجلس تنظيمصورت بدون احتياط تدابير اطراف در كراتي مذا و تشكيل شهرباني

طرف از برنامه بهخصوصيات نسبت كه است اين كميسيونمذكور اعضاء از يافته انجام تحقيقات نتيجه كلي

است/ شده نظري امعان آنها

در نفت استعماري شركتهاي با مبارزه �جمعيت افراد ماه تير ٣å.٤.٢٣ روز ١٦ ساعت از ـ واقعه جريان

ترتيب به مختلف شعارهاي داشتن دست در با ١٧.٥ ساعت در و اجتماع فردوسي ميدان در تدريجا ايران�

درآمدند/ حركت به گزارش ضميمه ١å الي ١ شماره عكسهاي طبق زير

جمعيت/ نظامي افراد و پرچمداران جمعيت راس در V١

جمعيت/ مديره هيأت از عدهاي V٢

جمعيت/ به وابسته دوشيزگان و بانوان V٣

در و گرفته را آن طرفين نيز انتظامي كادر افراد از تعدادي كه بلندگو نفتو �دكل� كت ما حامل كاميون V٤

و داده يكديگر دست به دست عدهاي بهع�وه داشتهو حضور نيز انتظامي افراد قسمتهايفوقالذكر اطراف

بودند/ نموده محصور عقب و طرفين از را آنها

مزبور/ جمعيت به وابسته كارگران افراد و سنديكاها V٥

انگليس سفارت مقابل دقيقه چهل و ١٧ ساعت در فردوسي خيابان از قسمتي پيمودن از پس جمعيت

فردوسيو چهارراه به ١٨ ساعت در ادامهو حركتخود به شعارهائي دادن از پس و رسيده �١١ شماره �عكس

طرف به و رسيده مخبرالدوله ميدان به ١٩ ساعت در سعدي خيابان طي از پس شدهاند توپخانه وارد ١٨.٣٥

زمينه در شعارهائي ايران و كار جبهه احزاب به بلندگوهايمربوط عدهاي اط�ع طبق نمودند حركت شاهآباد

مأمورين دقيقه پانزده و ١٩ حدود در و گرديده قطع ميتينگدهندگان ورود با كه ميداند دولت از طرفداري

سـرهنگ سـرك�نتري, اداره رئيس رستگار سرهنگ سرك�نتري, اداره معاون پورتيمور سرهنگ انتظامي

افـراد كـاميون شش و گـلستانه يك ستوان افشار, سروان باقرزاده, يك ستوان افشار, يك ستوان رسائي,

سرهنگپورتيمور نيز Uقب و رسيدند بهارستان ميدان به مينمودند حركت جمعيت پيشاپيش در كه پاسبان

مقابل در پاسبان سي و ٤ ك�نتر سرهنگدادخواه و زحمتكشان حزب مقابل در پاسبان نفر سي و ١٤ ك�نتر

بودند/ يافته استقرار ظهيرالدوله كوچه

شدند/ بهارستان ميدان وارد اينموقع در جمعيت پرچمداران

ميدان به رسيدن تا ميتينگ جريان كه است اين يافته انجام بازرسيهاي و تحقيقات مجموع از مستفاد

مخالفتآميز تظاهرات با مواجهه اثر بر لحظه همين در گرديد برگزار حادثهاي گونه هيچ بدون بهارستان

ترتيب به زمان همان در و آغاز منازعه بودند آمده گرد كباتان ا خيابان بهارستانو ميدان مدخل در كه عدهاي

نـزاع ايـن كـه پـيوسته وقوع به ظهيرالدوله و سردار اميرخان كوچههاي مدخل در كوچكتري نزاع مذكور

نمود/ ايجاد موقتا [!] ديگران افراد و جمعيت جلوداران بين فاصلهاي

شهرباني بيمارستان محاذات در ديگر قسمتي و رسيده سابق لقانطه مقابل كه پليس افراد موقع اين در
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در و آورده روي نزاع از برايجلوگيري جمعيت طرف به پياده عدهاي و متوقف خورد و زد مشاهده اثر بر بودند

گرديد متوقف پليس مداخله اثر بر خورد و زد هنگام اين در كه ميرسد نظر به برآمدند جمعيت تفرقه مقام

به خيابان شكستندرختهاي آجرو سنگو پرچمو ازچوبهاي استفاده با جمعيت افراد از ديگري عده ولي

آنها حمايت سايه در منازعه به و بوده نزاع طرف انتظامي مأمورين اينكه تصور به شتافتهو رفقايخود كمك

تعقيب در نيز عدهاي داده, قرار حمله مورد را پليس افراد از عدهاي و [ !] پورتيمور و رستگار سرهنگ داده, رخ

سي و سرهنگپورتيمور دفاع و مقاومت با مواجهه كه شده حملهور زحمتكشان حزب طرف به و فراري افراد

آينده/ شماره در بقيه شدهاند/ مذكور حزب مقابل پاسبان

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

رسيدگي مأمور گزارشهيأت
تير ٢٣ حادثه به
ديروز شماره از بقيه

درگير منازعه در كه رفقايخود كمك به اينموقع در نيز ظهيرالدوله كوچه مقابل در متمركز پاسبانهاي

انفجار با كه گرديد اشكآور گاز استعمال به مبادرت مشرف ستوان وسيله به هنگام همين در و شتافته بودند

حاضر بهارستان ميدان در كه افسراني زدوخورد شدت تماشاچيانو فرار جمعيتو بين در همهمه ايجاد آنو

هر و گذاشته خود حال به را افراد خود, موقعيت و مسئوليت به توجه بدون و داده دست از را عمل ابتكار بودند

كاميونهائي از استفاده با ب�درنگ نيز پاسبانها عمده قسمت و كردند ترك را منازعه ميدان عنواني به يك

طرف به نيز جمعي دقيقه� ٢٣ و ١٩ ساعت ١٥ شماره �عكس كردند فرار سرعت به داشتند اختيار در كه

گرديدند/ متواري و رفته شاهآباد فرعي كوچههاي و صفيعليشاه خيابان

بـا بـودند ايسـتاده نگـهباني به بهارستان ميدان مختلف نقاط كه دو ك�نتري پاسبانهاي و مأمورين

درب بستن با و شده پناهنده ك�نتري به خود ك�نتر و فرخندي سرهنگ دستور طبق جريان اين مشاهده

شليك هوا به تير چند جمعيت ارعاب و اخافه و دولتي اموال و اسلحه حفظ عنوان به بام پشت از ك�نتري

كردند/

آغاز را خود سخنراني و اشغال را بهارستان ميدان شمالي قسمت ميتينگدهندگان جمعيت موقع اين در

پليس افراد سرك�نتريو اداره رئيس بنابهدستور متوقفو ك�نتريدو مقابل در فراري پاسبانهاي و نمودند

طرف از و شده عمل وارد جمعيت تفرقه براي مجلس چاپخانه و سپهساPر مسجد خيابان در متمركز سوار

وارد سوار پليس دنبال به و جمعآوري مجددا بودند شده سرازير سرچشمه سمت به كه پاسبانهائي ديگر,

مقابل در پيشرويو جمعيت طرف به نظاميه خيابانهاي مدخل از شديد تيراندازي شروع با و گرديده عمل

قسمت رانده, شاهآباد خيابان طرف به را ميتينگدهندگان و شده مصادف جمعيت با شهرباني بيمارستان

به Uفع كه � سوار افسر آتشبار يكم ستوان شدن سرنگون با و داده رخ موقع همين در جمعيت تلفات اعظم

عقبنشيني به پليسسوارمجبور اشكآور, گاز استعمال و است� بستري شهرباني بيمارستان در اغماء حالت



٤٠٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

نمودند/ بازگشت دو ك�نتري طرف به نيز پياده پليس افراد نيروهاي و شد

به مخبرالدوله ميدان و سرچشمه طرف از عظيمي تيمسار فرماندهي به نظامي ايناحوالقواي با مقارن

افراد موقع اين در و متفرق را جمعيت بهارستان ميدان در استقرار از پس و شده نزديك بهارستان ميدان

وظيفه حدود از آنها از تعدادي متأسفانه و پرداخته فرعي كوچههاي و خيابانها در جمعيت تعاقب به پليس

٢.٣٨٦ ك�سه �پرونده گرديده نيز تلفاتي به منجر كه نمودند بيمورد انتقامجوئيهاي به مبادرت و خارج

مؤيد و ماجرا اين شاهد زندهترين كه بازرسي هيأت طرف از شده جمعآوري فيلمهاي و گاهي� آ دو شعبه

منجر كه حادثه اين تأثرآور جريان ترتيب اين به ميباشدو گزارش ضميمه است شرحمذكور به جريانواقعه

است/ يافته خاتمه شده زير شرح به تلفاتي به

اعـ�م آنها از نفر شش هويت فقط كه بوده نفر ١٥ رسمي آمار آخرين مطابق تلفات تعداد ـ مقتولين

شدهاند/ سپرده ك خا به ناممجهولالهويه به بقيه و گرديده

يك مزبور تعداد بر شدهاند مقتول نفر ١٨ كه رسيده نتيجه اين به پرونده ضميمه طبق هيأت تحقيقات

افزود/ بايد نيز را پاسبان نفر

بيمارستانها در نفر ٤٥ كه گرديده مجروح و مضروب نفر ٧٣ مختلفه افراد از ـ] مجروحين و [مضروبين
ننمودهاند/ مراجعه بيمارستانها به اصو{ نيز عدهاي و شدهاند بستري

نيز نفري چند كه گرديده مجروح و نفرمضروب ٧٦ پرونده به منضم طبقصورت پليس افراد و افسران از

ميباشند/ بستري

تكليف و غيرمترقبه آمد پيش بروز صورت در افراد عمل طريقه تنظيمي برنامه در ـ مأمورين تصور

دقيق توجه مهم اينموضوع به نسبت مه ماه اول ميتينگ برنامه در كه صورتي در نگرديده معين تيراندازي

و آبپاش تومبيل ا از استفاده بر ع�وه گوار نا حوادث از جلوگيري جمعيتو تفرقه براي استو گرديده مشمول

كسب بدون اسلحه استعمال بود, اجتنابناپذير فرض به كه شد داده دستور صريحا باطوم و اشكآور گاز

با كامل انطباق امر اين كه باPخص و ننمايند گرم اسلحه استعمال به مبادرت هيچوجه به مركز از دستور

كـه قمري ١٣٢٥ مصوب قانون در نظميه مأمورين توسط اسلحه استعمال باب در شده پيشبيني مقررات

است/ زير اشخاص متوجه مسامحه و اينقصور و دارد است قبيلموارد اين در شهرباني مأمورين اقدام مبناي

نمودهاند/ برگزار مسكوت را امر اين فوقاPشعار سوابق وجود با كه ك�نتري سر اداره مأمورين ـ ١

داشته/ را سرك�نتري اداره مستقيم رياست سمت كه همايونفر سرتيپ تيمسار انتظامي پليس رئيس ـ ٢

را شهرباني تابع دواير و ادارات به نسبت مستقيم و فائقه رياست سمت كه بقائي سرلشكر تيمسار ـ ٣

قراري بر براي Pزم تصميمات تخاذ ا منظور به او حضور با ٣å.٤.٢٢ كهكميسيونمورخه است معترف داشتهو

تـيمسار ارائـه وجـود با را مزبور برنامه معذلك �١٣٣å.٥.٣å مورخه �تحقيقات گرديده تشكيل انتظامات

به ع�وه به و نشده استفاده كميسيون اعضاء و شهرباني قبلي اط�عات از بالنتيجه و ننموده طرح همايونفر



ملي دولت سياهه ٤١٠

است/ اطTعات روزنامه آن از گزارش نقطهچينهاي /١

و مـراقب بـايد ضـبطيه////�7١8 صاحبمنصبان و �رئيس ميدارد مقرر كه فوقاPشعار قانون ٣ ماده موجب

و نموده اقدام فوقالذكر موارد در احتياط كمال با غيره و نظميه ضبطيه عمال كه باشند داشته را تامه مواظب

با تلفن و بيسيم وسيله به كه اخيرالذكر نفر دو و ننمايند مبادرت اسلحه استعمال به مبرم ضرورت بدون

بالنتيجه و نكرد صادر باب اين در معذلكدستوري بعد بوده واقف امر چگونگي به ارتباطو مأمورينمربوطه

ننمودهاند/ عمل خود قانوني تكليف به

خود عدة با بايستي تنظيمي برنامه ١٢ قسمت طبق كه سرك�نتري اداره رئيس رستگار سرهنگ ـ ٤

سرهنگ نامبرده غياب در و داشته را فرماندهي سمت و نمايد حركت ميتينگ� مراقب انتظامي �مأمورين

به مذكور قانون ٤ و ٣ ماده طبق و بوده او مسئوليت عهدهدار جلودار فرمانده سرك�نتري اداره معاون پورتيمور

ننمودهاند/ عمل خود تكليف

فـقط مـركز دژباني فرمانده عظيمي سرتيپ تيمسار ٣å.٤.٢٤ ـ ٣١٣٨ شماره گزارش طبق چون ـ ٥

سـتوان آرامش, سروان واثقي, سرگرد فيروزي, سرگرد سرك�نتري, معاون پورتيمور �سرهنگ زير افسران

طرفديگر از بودهاندو انجاموظيفه ومشغول مانده باقي بهارستان ميدان در لطفي� يك ستوان آتشبار, يكم

بقيه و شده مجروح ظاهرا مزبور اشخاص بر ع�وه رسائي سرهنگ و سعيدي سرهنگ و رستگار سرهنگ

نظامي قواي هنگامورود در برنامه� �بهموجب سعيدي سرهنگ و سرهنگپورتيمور فرماندهي كادر افسران

ميشوند/ شناخته وظيفه انجام در قاصر بنابراين كردهاند فرار و نبوده

باوجود و متوقفبوده خود عده با بنزين پمپ مقابل نزاع ساعتوقوع در كه ١٣ اميريك�نتر سرهنگ ـ ٦

اختيار در كه تومبيلي ا با سپس خودداري ازحضور شخصا منازعه محل به افراد عزيمت حركتو دستور صدور

با ظهيرالدوله كوچه مقابل در كه ٤ ك�نتر دادخواه سرهنگ و برده بيمارستان به را سعيدي سرهنگ بود, او

نزديككوچه شاهآباد خيابان كفاشي در خود افراد با وظيفه انجام جاي به نزاع هنگاموقوع متمركزو خود عده

است/ شده پناهنده سردار اميرخان

رفته ك�نتري به خود افراد با واقعه جريان در مذكور شرح به خورد و زد شروع از پس كه فرخندي سرهنگ

ننمودهاند/ عمل خود قانوني وظائف به و است بسته را ك�نتري درب و

١٣٢٥ قانونمصوب ٤ ماده بهموجب آن نظائر حادثهو اين در اسلحه استعمال تكليف ـ اسلحه استعمال

گرديده/ تعيين ميگردد نقل عينا كه قمري

ميشوند احضار شورش نائرة اطفاء براي نظميه//// و ضبطيه عمال از دستهاي كه مواردي در ـ ٤ ماده

است: جايز زير شرايط رعايت با اسلحه استعمال

عهده به شورشيان اسكات كه است ضبطيهاي صاحبمنصب اجازه به منوط اسلحه استعمال به اقدام V١

و باشد/// نبخشيده ثمري وسائلديگر به كه داد وقتيخواهد را اسلحه استعمال به حكم هم او و شده گذار وا او

است/ نبوده اسلحهموجود استعمال شرايط مورد اين در



٤١١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

گـاز � داشـتهانـد دسترس در كه وسائلي از و شده عمل دار و درگير منازعه محل در كه پليس افراد اما

گرديده انفرادي انجاموظيفه از گريز نا و نداشته فرماندهانخود به دسترسي و نموده استفاده باطوم� اشكآور,

ولي است/ مزبور قانون ١ ماده مشمول آنان عمل و كردهاند تيراندازي به مبادرت خود شخصي دفاع براي و

كردهاند مجروح مضروبو را اشخاص انتقامجوئيو به مبادرت نظامي قواي غائلهوورود ختم از بعد كه افرادي

ميباشند/ تعقيب قابل مقررات حدود در گرديده قتل به منجر �٢ ـ ٣٨٦ ك�سه �پرونده موردي در حتي كه

حادثه بروز عوامل و علل

قبلي خوردهاي و زد ـ ١

خيابانمولوي/ در عدهاي خورد و زد به ٦مربوط ك�نتري ٣å.٤.١٥ ـ ٥٢٣١ شماره پرونده الف/

غيره/ و مهاجر محمد تهام ا به ٣.٢٧.٣åمربوط ـ ٣٨٩ شماره پرونده ب/

غيره/ و پيماني محمد تهام ا به ٣.٢٧.٣åمربوط ـ ٣٢٢٤ شماره پرونده ج/

عرب/ حسن به نسبت ضرب ايراد به نفر دوازده تهام ا به ١٦٧مربوط ـ ١٢å پرونده د/

عرب/ حسن به نسبت ضرب ايراد به عده تهام ا به [٣å.٣.٢٢ ـ [؟٢١٣ ٢١٣.٣å.٣å ـ ٢٢ پرونده ه/

دسته بالنتيجه و شده آنها مكرر منازعات به منجر كه چيتسازي كارخانة كارگران بين اخت�فموجود و/

كردهاند/ ترك را كارخانه موقتا سازش عدم علت به نفر ٥٣ اقليت

براي انتقامجوئي و كينهتوزي نظر از مساعد زمينه افتاده تفاق ا تير ٢٣ از قبل كه خوردها و زد و اينوقايع

نظر همين از چوب لحاظ از ميتينگدهندگان جمعيت پيشبيني كه معني اين به آورده فراهم حادثه وقوع

علل از خود نوبه به جمعيت افراد آمادگي همين و نباشند مقابله از عاجز خورد و زد بروز صورت در كه بوده

است/ حادثه خاصهوقوع

اجتناب غيرقابل تهرانو امكانوقوعحوادثخونيندر لحاظ از دامنهداري و تبليغاتوسيع ـ تبليغات ـ ٢

اط�عات از نظر قطع داشتو ادامه واقعه دقايقبروز نزديكترين تا و آغاز حادثه ازوقوع قبل مدتي آن بودن

كسبه از عدهاي اط�ع اظهار خارجي و داخلي مطبوعات مقاPت و مورد اين در گاهان كارآ طرف از واصله

پـيادهروهاي در نـاشناسي اشخاص ميتينگ شروع از قبل ساعت دو يكي كه اين بر داير شاهآباد خيابان

به تشويق را آنان پيشبينيو را حادثه وقوع آنها به مراجعه با نيز عدهاي و بوده آمد و رفت در مذكور خيابان

است/ توجه و دقت جالب Uكام ميكردند خود مغازههاي تعطيل

يك از ميتينگدهندگان به يافت انتشار خارجي داخليو منابع كليه از عجيبي مهارت با كه تبليغات اين

تيرحتميالوقوعو ٢٣ روز كشتار و خورد و زد كه تلقينمينمود طرفديگر از جمعيتهايديگر احزاب طرفو

فـاجعه و حـادثه چنين كه بود كافي برخوردي و جزئي تماس اندك مقدمات بنابراين است اجتنابناپذير

آورد/ بهوجود كي هولنا

خود به خود شده اشاره Uقب كه شرحي به افراد و افسران فرار ـ انتظامي مأمورين و افسران فرار ـ ٣

تحقيقات به توجه با زيرا گرديده اغتشاش دامنه توسعه و خورد و زد ادامه به جمعيت افراد تشجيع موجب



ملي دولت سياهه ٤١٢

به پاسبان نفر يك اينواقعه در گرچه و بوده گرم اسلحه فاقد ميتينگدهندگان كه ميرسد نظر به يافته انجام

است/ نيامده دست به دليلي ميتينگدهندگان به مزبور عمل انتساب براي ولي گرديده مقتول گلوله وسيله

وجود با دستورات صدور و برنامه تنظيم در شده اشاره قصور به توجه با ـ] وظيفه انجام در [قصور ـ ٤

يابند استقرار منازعه� �محل شاهآباد اول در سوار پليس عدهاي كه شده مقرر برنامه مواد از يكي طبق اينكه

است/ نشده جبران ديگري افراد گماردن با نقيصه اين و منتقل نظاميه خيابان به عده اين

داشته نزاعحضور محل در كه گاهي كارآ اينكهمأمورين به اشاره با ـ] گاهي آ مأمورين همكاري [عدم ـ ٥

پليس مأمورين و نكرده معرفي را كسي گاهي آ اداره و نشناخته را منازعه در وارد افراد از يك هيچ شخصا و

اين به كنون تا بازرسي هيأت تحقيقات معذالك ننمودهاند دستگير را كسي هنگام همان در نيز انتظامي

پنج شماره كارخانه كارگران ملي نهضت حزب به منتسب افراد از عدهاي تيرماه ٢٣ روز در كه رسيده نتيجه

حادثه بروز محل در ميتينگ جريان در معترفند و نموده مراجعه بيمارستانها به كه مجروح و مضروب ونك

اينكه گو گرديدهاند, واقع حمله مورد ميتينگدهندگان جمعيت طرف از و داشته حضور بهارستان� �ميدان

روزنامه در مندرج اع�ميه كنندگان امضا ضمن ولي نمودهاند تكذيب ملي نهضت حزب به را خود انتساب

كه فوقاPشعار افراد از يكي و ميشد ديده آنها اسامي مزبور حزب به ١٣٣åمربوط تيرماه ٦ مورخ اط�عات

ناحيه از هدايائي و بوده بستري برنامه سازمان بيمارستان در و زارع� كمال � نشده كر ذ اع�ميه در نامش

و بيمارستان قسمتهاي رؤساي گواهي به مستند امر اين كه داشته دريافت حزبمزبور رهبر ارفع سرلشكر

ميباشد/ صالح اطباء

كارگران نمايندگي سمت آنها از برخي كه ملي نهضت حزب افراد از عدهاي كهوجود است مسلم بنابراين

ميباشد/ نزاع بروز عوامل از داشتهاند سوابقي دهنده ميتينگ افراد با مخالفت در و دارا را

بازرسي وظائف از خارج كه است زيادتري اختيارات با تحقيقات ادامه به محتاج قضائي قطعي نظر اظهار

شد/ خواهد كشف بيشتري حقايق ص�حيتدار تعقيب مراجع طرف از تحقيقات ادامه با است مسلم و بوده

بر مشتمل كه هيأت اقدامات پرونده اينك شده داده مراجعمربوطعودت به مطالعه از پس پروندهها كليه اول

شهشهاني حسين ميشود/ تقديم پيوست به ميباشد برگ ٨٢٤

عالمي شمسالدين ـ وكيلي باقر

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

شد تعيين ايران سرپرستشركتشيميائي
افـرادي و گرفته صورت گليسيرين كارخانه در ١٣٢٨ سال در كه سوءاستفادهاي درباره ديروز شماره در

بوده پيه تن ٢٢٥ خريد سر بر سوءاستفاده رسانيديم/ خوانندگان اط�ع به مطالبي گرفتهاند قرار تعقيب تحت

بود/ شده چاپ پنبه لفظي تشابه نظر از ديروز شماره در كه است

شركت سرپرستي به برنامه سازمان بازرسي اداره رئيس سياهپوش مهندس آقاي اط�ع قرار به اينكه و

است/ شده تعيين شيميائي



٤١٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

سند جعل اتهام به خواست كيفر صدور
نظامي دادگاههاي به رسيدگي براي پرونده و صادر خواست كيفر سند جعل تهام ا به زير افسران براي

دو سرهنگ هاديپور, جواد سروان باوري, علياصغر سروان قوامي, مرتضي سرهنگ است: شده فرستاده

ايـزدبار, يـعقوب سـروان كـار, فدا عباس سرگرد حكيميان, عبدالوهاب دو سرهنگ صاحبي, عبدالحسين

متهمين به مربوط خبر تعقيب در اشرفي/ پرويز استوار طباطبائي, رحيم استوار كنژاد, پا محمود غيرنظامي

آمـده عـمل بـه كه تحقيقاتي طبق بود شده چاپ ديروز شماره در كه جنگ وزارت مركزي ادارات آمادگاه

است/ بوده كارمندي و نبوده مالي ناظر او سمت و كاظمنژاد نامش و نبوده كاظميزاده غيرنظامي

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

شدند اعزام كرخه سد ساختمان براي ديگر كارگر نفر ٨åå
سد ساختمان براي مسجدسليمان و بندرمعشور و اهواز آبادانو از ديگر كارگر نفر ٨٣١ روز چهار ظرف در

بودند/ شده فرستاده نفر ٧åå نيز اين از قبل شدند/ اعزام كرخه

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

اعتبار كمبود تومان ميليون دو تأمين
كارگران براي خانه هزار ساختن

تـا كـردند حـركت خـرمشهر از شالچيان مهندس و شيخ مهندس و خطاطان و حامي مهندس آقايان

آبادان و خرمشهر در كارگران جهت خانه باب هزار ساختمان براي كنند/ سركشي را خوزستان ديگر شهرهاي

ساختماني اعتبار از ديگر تومان ميليون سه مبلغ اين از و بود Pزم اعتبار تومان ميليون ٥ مبلغ چون اهواز, و

آقاي حضور با خرمشهر شهرستان پريشبشورا ديگر تومان ميليون برايدو بود شده تأمين خوزستان استان

شهرداري عوارض از تومان ميليون يك مبلغ كه نمود تصويب شوري نتيجه در و شد تشكيل حامي مهندس

تصويبنمود نيز آنشورا و شد تشكيل آبادان شهرستان نيزشوراي ديشب دادهشود/ اختصاص كار اين براي

بپردازد/ را ديگر تومان ميليون يك كه

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

[امريكائي] يكبانويخبرنگار ورود
شـد/ تهران وارد بعدازظهر امروز تريبون هرالد نيويورك روزنامه معروف خبرنگار هيكن مارگرت خانم

سوي به متحد ملل سربازان دوش به دوش جنگ ميدانهاي در كره جنگ مدت سرتاسر در نامبرده بانوي

عنوان به دنيا مطبوعات در بار چندين وي اخبار و ميكرده پيشروي شمالي كره كمونيست نيروهاي مواضع

معرفي جنگي خبرنگار زبردستترين را او نيوزويك و تايم مجله يافت/ انتشار جنگي اخبار بهترين شاهكار

م�قات تيتو مارشال با بلگراد در نيز وي كرد مسافرت يوگس�وي به هريمن مستر كه هنگامي نمودهاند///



ملي دولت سياهه ٤١٤

است/ داشته خاصي اثر دنيا مطبوعات در كه كرد يوگس�وي كشور پيشواي با جالبي مصاحبه و نمود

٧٦١١ شماره ,١٣٣å.٦.١٤ پنجشنبه

شد منتقل جديد ساختمان به امريكا سفارت
تأسيسميكند نمايندگي ايران در آلمانمجددا

جنب جمشيد تخت خيابان در امريكا كبراي سفارت جديد عمارت تكميلي لوازم و ساختمان اخيرا چون

از سفارتمزبور كنسولگري از مختلفي دوائر تدريجا امروز از بود رسيده پايان به كبير سفير شخصي اقامتگاه

كرد/ پيدا انتقال جديد عمارت به آلمان سابق سفارت يعني خويش فعلي محل

جهت همين به و بود شده آغاز تهران در امريكا كبراي سفارت جديد عمارت ساختمان قبل سال چهار از

ميكرد/ استفاده فردوسي خيابان در آلمان كبراي سفارت عمارت از موقتا نامبرده سفارت

سياسيخود روابط ايران دولت ديگر طرف از و يافته انتقال جديدخود عمارت به امريكا سفارت كه كنون ا

باختري آلمان خارجه طرفوزارتامور از زودي به ميرود احتمال است, نموده افتتاح آلمان دولت با مجددا را

آيد/ عمل به Pزم اقدام آلمان سفارت سابق محل در مزبور دولت نمايندگي تأسيس براي

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

بمبافكن هواپيمايجتو درباره ايراني افسر چهار
شدهاند تحصيل مشغول امريكا در فشفشه از استفاده وطرز

درباره امريكا دفاعيدر مشترك كمك برنامه بهموجب ايران نيرويهوائي افسران از نفر چهار ـ كولورادو

شدهاند/ معلومات گرفتن فرا مشغول ميشود ساخته امريكا در كه س�حهائي آخرين استعمال طرز

مـدت دارند/ نام كرب�ئيزاده محمد و ج�لي راستان احمد خموش, مهدي Pري, yنصرا افسران اين

جت هواپيماهاي آخرين درباره فراواني معلومات مطالعاتخود, طي و است هفته ١٦ آنان مطالعه تحصيلو

هزار ٤ هدفهاي تا را بمب تن ٣٤ ميتواند كه �٣٦ بمبافكن�ب جمله از متوسط سنگينو بمبافكنهاي

كرد/ خواهند تحصيل گردد, باز فرودگاه به بعد و ببرد ميلي

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

امريكائي] دانشمندان كمك [با ايراني پزشكان
شد خواهند آشنا پزشكي عالم آخرينترقيات به

با همكاري جهت درماني و بهداشتي امور در متخصص امريكائي دانشمندان از گروه يك اينكه به نظر

وزارت آمـد, خواهـند تهران به قريبا پزشكي جديد علوم به ايراني پزشكان نمودن آشنا و بهداري وزارت

اين از مخصوصا امر اين اهميت ميباشد/ مزبور متخصصين از پذيرائي تهيه مشغول كنون ا هم از بهداري

پزشكي عالم ترقيات آخرين با ايراني پزشكان آقايان كشور, ارز كمترين رفتن بين از بدون كه است لحاظ

شد/ خواهند آشنا



٤١٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

برايهمكاري عمومي بهداشت و پرستاري امور كارشناس يكبانوي
ميآيد تهران به چهارم اصل برنامه كارشناسان هيأت با

عـمومي بـهداشت و پـرستاري امـور كـارشناسان از كـه كـندال> ويكـمن كـاترين > بـانو ـ واشنگتن

كارشناسان هيأت با تا شد خواهد تهران وارد زودي به ميباشد <مينهسوتا> ايالت در واقع <مينياپوليس>

خدمت كشور اين در روستائي مناطق بهداشت وضع بهبود براي ايران در كنون ا هم كه چهارم اصل برنامه

نمايد/ همكاري ميكنند

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

را خود آمادگي سوم برايبار امريكائي اينشركت
است داشته اع"م ايران نفت ملي كمكبهشركت براي

اع�م نفت متخصصين و مهندس كافي عده اعزام براي را خود آمادگي بار دو كه امريكائي شركت يك

كه است داده اط�ع و نوشته ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت به نامهاي سوم بار براي بود, كرده

بكند/ ايران نفت ملي شركت با مهندسين و متخصصين لحاظ از مساعدتي و كمك گونه هر است حاضر

امـپرياليسم مـخالف لحاظ از را كمك اين كه است شده متذكر نامه همين در مزبور امريكائي شركت

داد/ خواهد انجام ع�قه كمال با و ميباشد استثمار

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

امريكا كبير سفير افتخار به ضيافت
كـبير سفير گريدي آقاي افتخار به خارجه امور وزارت طرف از شهريور ١٩ سهشنبه روز اط�ع قرار به

كاخ در امريكا سفارت كارمندان و مجلسين نمايندگان و وزراء از عدهاي از شامي ضيافت در خانم و امريكا

شد/ خواهد داده خارجه امور وزارت يي�قي

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

شهناز ميدان در اس"م مجاهدين ميتينگ
مصر امنيتدرباره شوراي راي به نسبت تنفر ابراز

بياناتآيتا�كاشاني متن

گرديد تشكيل شهناز ميدان در مجاهد مسلمانان مجمع طرف از ميتينگي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

بود شده ضبط صفحه وسيله به كه كاشاني yآيتا پيام سپس شد ت�وت مجيد yما�ك از چند آياتي ابتداء

جوانان كميته طرف از حاجيان علي اردهالي, محمدي آقايان سپس رسيد/// حضار اط�ع به زير شرح به

مجاهد مسلمانان مجمع نام به شروين دكترمحمود ملي, دفاع كميته نام به كاشاني مصطفي بازار, بازرگانان

سخنرانينمودند/// ترتيب به قناتآبادي سيدشمسالدين ايرانو ملت زحمتكشان حزب نام به بقائي دكتر و



ملي دولت سياهه ٤١٦

شد: قرائت زير شرح به ماده سه شامل ميتينگ قطعنامه آن از پس

مصريخود برادران به نسبت را همدرديوموافقتخود كاشاني yآيةا منويات از پيروي به ايران ملت V١

براي و بزرگ دول تأثير و فشار تحت متحد ملل سازمان و امنيت شوراي راي كه دارند عقيده و داشته اع�م

و تنفر نهايت ايران ملت و است گرديده تخاذ ا عدالت و حق اصول خ�ف بر و آنان استعماري منافع تأمين

ميدارد/ اع�م دمكرات و آزاد دنياي به بابت اين از را خود شديد انزجار

قطع و انگليس شوم و استعماري سياست نتايج و آثار قمع و قلع براي كه راهي در مصدق دكتر دولت V٢

ملت قاطبه پشتيباني و تأييد مورد است گرفته پيش كشور امور در اجنبي فسادانگيز مداخله و فساد ريشه

و ملي منافع به خائن ميكنند اخ�ل مبارزه اين در خود گفتار و رفتار با كه را افرادي ايران ملت و بوده ايران

ميداند/ ايران تاريخي سرنوشت

سراسر در نفت صنعت شدن ملي اجراي اصل با مخالف را مصدق دكتر دولت مخالفين ايران ملت V٣

بيگانه استعمار قيد از براياستخ�ص فعلي مبارزه پايانموفقيتآميز از پس دارد تصميم تلقينمودهو كشور

اصناف عالي شوراي برساند/ دارند استحقاق كه جزائي به را آنان و نموده رسيدگي آنان حساب به

ايران, ملت زحمتكشان حزب مجاهد, مسلمانان مجمع

بازار بازرگان جوانان كميته ملي, دفاع كميته

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

رسيدگيشد تير ٢٣ واقعه گزارش به امروز

گرديد صادر مجرمين و تعقيبمأمورينقاصر دستور
وزارت نماينده صارم سرتيپ مزيني], [سرلشكر شهرباني رئيس آقايان حضور با كميسيوني امروز صبح

آقاي دفتر در تير, ٢٣ واقعه بازرسي هيأت رئيس شهشهاني و دادگستري وزارت معاون سميعي دكتر جنگ,

٢٣ واقعه بازرسي هيأت گزارش اطراف در ساعت دو مدت كميسيون اين شد/ تشكيل كشور وزير اميرع�ئي

داشت/ اع�م را خود نظريه قسمت دو در نتيجه و كرد رسيدگي و بحث ماه تير

هيأت گزارش در مأمورين> <قصور عنوان تحت كه اشخاصي تقصيرات به بايد كه بود اين اول قسمت

مأمورين قرارند: اين از بازرسي هيأت گزارش طبق اشخاص اين شود/ رسيدگي شده قيد نامشان بازرسي

شهرباني رئيس بقائي سرلشكر تيمسار همايونفر, سرتيپ تيمسار انتظامي, پليس رئيس سرك�نتري, اداره

و ٤ كـ�نتر دادخـواه سرهنگ ,١٣ ك�نتر اميري سرهنگ سرك�نتري, اداره رئيس رستگار سرهنگ وقت,

كردهاند/ فرار و نبوده بهارستان ميدان در نظامي قواي ورود موقع در كه مركز دژباني افسران

اشاره آنها به گزارش در مرتكبو مختلف عناصر كه است جرايمي به كميسيونمربوط نظريه قسمتدوم

دادگـاه در مـجرمين كـه شـد نوشته شهرباني به خصوص اين در كشور وزارت طرف از شرحي است شده

ساعتدو مقارن كميسيون درآيند/ تعقيب تحت مقررات طبق هم شوندومأمورينمزبور تعقيب ص�حيتدار

يافت/ خاتمه نيم و



٤١٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٢ شماره ,١٣٣å.٦.١٦ شنبه

ميدهد توضيح آقايع"ء
داد استعفا ازنخستوزيري چرا كه

بازگشت درباره و گرفت تماس دربار وزير ع�ء آقاي با سعدآباد كاخ در اداره نماينده امروز ظهر از قبل

به شهناز واPحضرت عزيمت همچنين و شمال مسافرت از ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت

نمود/ خبر كسب سويس

شرفياب قربان عيد چهارشنبه روز اس�مي كشورهاي سفراي بايستي چون كه داشت اظهار ع�ء آقاي

مراجعت تهران به چهارشنبه تا ملكه علياحضرت همايونيو اعليحضرت كه ميشود پيشبيني ظاهرا شوند

فرمايند///

كه بود شده اظهاراتي سنا مجلس اخير جلسه در نخستوزيري از ع�ء, آقاي استعفاي درباره چون ضمنا

شد ايشانسئوال از اينموضوع اطراف در اينرو از كسباط�عشود باره آن در ع�ء آقاي از بيمناسبتنبود

گذاشت: اداره نماينده اختيار در را زير توضيحات دربار وزير آقاي

متأسفم خيلي و كردم ايشانروشن براي و كرده كره مذا آقاينخستوزير با مرتبه يكيدو امر حقيقت من

اين آنكه براي نگرفتو قرار ايشان توجه مورد بودم گفته صميميت و صداقت كمال با كه من توضيحات كه

فكر و شده طرف بر نوميدي يأسو حس و گردد اشخاصروشن براي امر حقيقت مرتفعشودو بالمرة شايعات

براي حاضر معمو{ كه وجودي با برود ميان از بودهاند نفت سابق كمپاني تأثير تحت دستگاهها تمام اينكه

رفع شدنموضوعو روشن نظر از باز ولي كنم صحبت گذشته مسائل خصوص در ندارم ميل نيستمو مصاحبه

بدهم/ توضيح منجز طور به سئوال اين اطراف در كه ميدانم فرض خود بر سوءتفاهم و ابهام گونه هر

كميسيون سرعتدر به نفت اجراي قانون ماده ٩ يافتم اط�ع آنكه از پس اينجانب كه اينست امر حقيقت

آن مفاد از اط�عي كوچكترين گيرد قرار آينده در آن اجراي مأمور بايد كه نخستوزير كه حالي در گذشت

از بياندازه گرفت قرار شده انجام كار مقابل در نگرديد واقع شور طرف نيز مرتبه يك براي Pاقل و نداشت

تصويب از پس كه بود آن حق زيرا نديدم كار ادامه براي قادر را خود اينوضع با و شدم متأسف پيشآمد اين

صرفه بهص�حو كه طريقي هر به كه ميكردند آن اجراي مأمور را اعتماد دولتمورد ,٢٩ ماه اسفند قانوناول

از فشاري هيچ آنكه بدون اينجانب اينرو از نشد پيموده راه اين مطلقا وچون سازد عملي ميدانست مملكت

گرفت/ انجام فشاري هيچ بدون و خاطر طيب به نيز اينجانب استعفاي و دادم استعفا باشد خارج و داخل

مقننه كهقوه اينبود اينجانب شخصي سليقه قريحهمخصوصدارد سليقهو سياسي امور كسدر هر البته

باشد/ نداشته دخالت كارها در

و ص�ح متضمن كه را جامعاPطرافي اقدامات ميدادند اختيار او به و بود مجلسين اعتماد دولتمورد گر ا

ميرسانيد مجلسين عرض به را اقداماتخود نتيجه و ميكرد تعقيب مسئله حل در مملكتبود سعادت خيرو

ميماند/ استمحفوظ شده تصريح اساسي قانون در كه قوا انفصال اصل من عقيده وصف اين با



ملي دولت سياهه ٤١٨

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

نمايندگاناقليت [عكسالعمل

هستند كيها مخالفند دولت اين با كه مردماني آن بفرمائيد داريد جرات شماها گر <ا سنا: مجلس در مصدق محمد سخنان از /١
/٧٦١å شماره ,١٣٣å.٦.١٣ چهارشنبه ببريد>/ آنها نام و

مصدق7١8] محمد تهديدآميز فرمايشات به نسبت
مجلسشورايملي

فـاخر سـردار آقـاي رياست به امروز صبح دقيقه ٣٥ و ١å ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

به جلسه ابتداي در يافتند/ حضور جلسه در وزراء آقايان تفاق ا به نخستوزير آقاي گرديد/ تشكيل حكمت

مطرح قبل شدوصورتجلسه كثريت ا باPخره اينكه تا بود منتظر دقيقه چند مجلس كافي عده نبودن واسطه

آقـايان اجـازه با گفت رئيس شيرازي, رضوي آقاي و فرامرزي آقاي اص�حي توضيحات از پس گرديد///

كه شرحي ميشويمو كنونوارددستور ا است� �صحيح ميشود ازدستورمحول بعد به دستور از قبل نطقهاي

ميگردد/ قرائت است رسيده

ملي شوراي مجلس رياست منيع مقام

عقيده اساسي قانون مصرحه اصل طبق و ميباشند ملت برگزيدگان ايران ملت اراده مظهر اينكه به نظر

هر از را كشور عاليه مصالح بتوانند تا شود ابراز تهديد و ارعاب از خالي و آزاد محيط در بايد نمايندگان راي و

از كلي به عمل آزادي اين اخيرا تأسف نهايت با كه جائي آن از و دهند قرار شور مورد و نموده بررسي حيث

١٣ مورخـه جلسه در دولت رئيس كه تهديدآميزي اظهارت بر ع�وه حاضر دولت و شده سلب نمايندگان

زده نمايندگان آزادي سلب ارعابو براي ديگري اقدامات به دست است نموده سنا مجلس در ١٣٣å شهريور

زير امضاءكنندگان ما يافته انتشار ملت نمايندگان تخويف بر مبني بازار اصناف نام به قطعنامهاي منجمله

حضور از نيايد بهوجود تهديد ارعابو گونه هر از خالي و آزاد محيط كه زماني تا ميداريم اع�م بدينوسيله

مكرم, شوشتري, آزاد, امامي, جمال نمود/ خواهيم خودداري ملي شوراي مجلس جلسات در

ابتهاج, تربتي, عماد سنندجي, صفائي, دولتشاهي,

عباسي/ زنگنه, اعظم پيراسته, تيمورتاش, [منوچهر]

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

جلويمجلس در [مسلولين] اجتماع
شوراي مجلس در تحصن منظور به شاهآباد آسايشگاه مسلولين از عدهاي ديروز بعدازظهر ٧ ساعت از

كردند/ بيتوته بهارستان محوطه در را ديشب و نموده اجتماع بهارستان ميدان در ملي

شد/ گمارده متحصنين اطراف پاسباندر عدهاي شهرباني طرف از غيرمترقبه وقايع از جلوگيري منظور به

را آنها نمايندگان شهرباني كل رئيس حضور در مجلس رئيس آقاي مجلس جلسه ختم از پس هم امروز

شود/ رسيدگي آنها شكايات به داد قول و پذيرفته



٤١٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

مجلسشورايملي

شد اكثريتحاصل امروز نيم و ساعتده

مجلسآمد به نيم و ٩ ساعت نخستوزير

كرد ايراد را خود نطق مصدق دكتر وك" ميانسكوت در
ايشانگفت: شد جلسهصرفنطقنخستوزير سراسر

بترسانند/// هم را مردم و بترسند كه بودند مؤظف ما گذشته دولتهاي
نخستوزير نطق

بدان كه گذاريهاي شماره اساس بر اطTعات, روزنامه تسلسلي گزارش شده/ تفكيك نطق نخستوزير, نطق تفهيم براي /١
گرديده/ مشخص شده اضافه

در شروع از قبل گفت: نخستوزير آقاي ميفرمايند/ صحبت نخستوزير آقاي Pحا ـ]7١8 گفتار پيش V١]
مجلس محترم نماينده فرامرزي آقاي به راجع تلگراف و پست وزير مشار بيانات از را خود تأسفات موضوع

بـا تـقنينيه چهاردهم دوره در كه است اشخاصي آن از يكي فرامرزي آقاي كنم عرض بايد ملي, شوراي

شدن ملي پيشنهاد كه هستند اشخاصي آن از هم دوره اين در و كرده همكاري دوره آن تمام در اينجانب

نمودند/ امضاء را نفت صنعت

از ايشان كنند تقاضا دولت اين از خود شخصي منافع براي كه نيستند نمايندگاني آن از فرامرزي آقاي

نصب بيسيم سه هست ارتباطيه وسائل فاقد جهت هر از كه ايشان انتخابيه حوزه در كه خواستند ايندولت

نداشت زيادي خرج بيسيم سه اين كنندو بيسيمرفع سه اين بهوسيله را احتياجاتخود بتوانند مردم تا شود

در بيانات آن به و نكردند اقدام ايشان كنند اقدام كار اين در بايد كه كردم كيد تأ مرتبه دو مشار آقاي به من و

دولت به كه اشخاصي آن به نسب و ميخواهم معذرت بنده كه اينست كردند مبادرت ملي شوراي مجلس

جهت كه كسي براي و حاضريم شدن كشته براي ميگوئيم ما اينكه جهت به ميكنم عرضي كردهاند توهين

است/ اوليه مراحل در شتم و جرح و ضرب و دشنام باشد حاضر شدن كشته

وزن نـميرنجد و نـميترسد نماينده يك دشنام از هرگز باشد شده آماده شدن كشته براي كسي گر ا

مليو مجلسشوراي قدر هر شدهاند متحمل جامعه در كه است مشقاتي خدمتو قدر به جامعه در اشخاص

ميشود/ بيشتر جامعه در من اهميت بدهند فحش من به اشخاص قدر هر و من شخص به جرايد

از و خـواهـانم هـمه از مـن نميكنم فدا كوچكي كارهاي يك براي را اجتماعي اهميت اين هرگز من

اين براي من شخص نكنند/ خودداري قتل و شتم و ضرب و فحش از كه ميكنم خواهش دولت مخالفين

و بيهوده تصور ميرود كنار ايندولت حرفها قبيل اين با كردهاند خيال كه آنهائي بنابراين است حاضر كارها

كردهاند/ باطلي

گر ا كه كردند تلفن محترم نمايندگان از بعضي و بيايم مجلس به نميتوانستم و نداشتم حال هيچ من



ملي دولت سياهه ٤٢٠

كنون ا باشم/ كسالتداشته چه گر ا بيايم مجلس منبه امروز بايد گر ا گفتم وليمن نيا, مجلس نداريبه حال

ميگذارم/ ايران ملت عهده به را آن قضاوت و ميكنم عرض اختصار طور به را خود عرايض

او از من و بود شهرباني رئيس حجازي سرلشكر وقت آن در ـ] ١٣٣å ماه تير ٢٣ وقايع مسببين V٣]
كنم/ پيشنهاد ديگري شهرباني رئيس ميبايست و كردم كنار بر را او و نبودم راضي

يك وقت هـيچ من است نفت كار انقضاي به مربوط من خدمت مدت چون كه نوشتم خود عريضه در

مطمئن شاه خاطر اينكه براي و نميكنم پيشنهاد شاهنشاهي همايون اعليحضرت به را شهرباني رئيس

برود/ جمهوري به رو مملكت اين كه نميشوم حاضر وقت هيچ من كه ميكنم عرض باشد

اين در كار اين سابقه مگر بدهد وضعيت تغيير و كند جمهوري بخواهد دولتي رئيس گر ا است بديهي

هـم بـودند, جـنگ وزيـر هـم بـودند, شـاه هم گرفت, را مقامات اين تمام تاجدار پدر كه نيست مملكت

درآورند/ اختيار تحت را كارها همه بتواند تا كاره همه هم و بودند نخستوزير

عرض شاهنشاه به كه بود جهت اين به نميكنم/ ديگر كار نخستوزيري امضاء چند جز روز هر كه من

آقـاي بـعد روز چند اصل اين روي بفرمائيد تعيين خودتان تا نميكنم قبول را شهرباني رئيس من كردم

عرض من است؟ چطور بقائي سرلشكر ميفرمايند همايوني اعليحضرت گفتند و آمدند زاهدي سرلشكر

آقـاي ايـن از بـعد بفرمايند تعيين ميدانند ص�ح خودشان را كسي هر نميكنم دخالت امر اين در كردم

بودم داده ايشان به آذربايجان در بنده پيش سال سي كه تصديقنامهاي و شهرباني رفت بقائي سرلشكر

شما هستو هم شما اطمينانخود كهمورد هست كسي همان گفتند فرستادندو من براي را آن و بيرونآورده

مالانديشي آدم بسيار بقائي سرلشكر آقاي گفتم زاهدي سرلشكر آقاي به بعد من دادهايد/ تصديقنامه او به

كـار مشغول و شهرباني در رفتند ايشان گرفتهاند/ من از تصديقنامهاي چنين پيش سال سي كه هستند

همچنيندر و بودند نگران سياسي بعضيدستجات عمال از عدهاي مه ماه اول روز در كه ميدانند همه شدند/

شـما كـه گـفتم مأمـورين تـمام به من بود/ حاصل نگراني اين باز دادند رژه دوچرخه با عدهاي كه روزي

باشيد/ داشته قوه كافي قدر به ميبايست

كند شليك ندارد حق جز مأمور البته اجازه با هم آن باشد Pزم كه وقتي مگر كنيد شليك نميبايست شما

شليك نظامي عده يك مجلس اين در آوردند مرا كه چهاردهم دوره در بودند/ داده من خود به را درس اين و

كسدر هيچ رفتو بين از و بهخواجهنوريخورد و كرد كمانه تير ولي منبود براي آنها از يكي شليك كردندو

شونددستور اغفال است ممكن ما ارتش مأمورين كه بود آشكار من بر مطلب اين نكردچون پرسش باب اين

من/ خود و شهرباني رئيس اجازه با مگر بشود نبايد شليك دادم

در ميتوانست و بود منمربوط با شهرباني رئيس آقاي تلفن و بلندگو وسايل با و بودم شهر اين در البته

بنشاند/ خود جاي به را اشخاص بود Pزم گر ا و كند شليك و كند كسبدستور لزوم صورت

مشوب را اعليحضرت ذهن اينكه نظر از بود شهرباني رئيس بقايي سرلشكر آقاي كه تيرماه ٢٣ روز در

و آمد ميان به شهر اين در تير ٢٣ وقايع كه ديديم و نكردم دخالتي هيچوجه به شهرباني كار در من نكنند,



٤٢١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

عدهاي كردهاندو مقتول را زيادي عده شهرباني كهمأمورين شده گفته رسيد, تفتيشيه گزارشهيأت كه كنون ا

نبودهاند/ خود پست در شهرباني مأمورين از

كه را اشخاصي هست كار سر ايندولت تا ميگويم صراحتا من و بود نشسته خانهخود در بقايي سرلشكر

موفق دولت گر ا و كرد خواهد مجازات كردهاند شليك بيگناه اشخاص به ماه تير ٢٣ روز در مقررات برخ�ف

مجازات داشتهاند, سابقه طور به هم عمل خودشاندستورات قول به كه را بيپرنسيب اشخاص اين كه نشود

كند/ برقرار را نظامات نيست قادر كس هيچ مملكت اين در ديگر كند

ف�ن استو موافقدولت ف�ندسته كه كند نگاه نبايد دولت كند, رعايت را عقل جنبة بايد هميشه دولت

هرج و ندارد مفهومي دولت ديگر نكند مستقر را عدالت تا و كند نگاه بايد را عدالت فقط مخالفدولت, دسته

ميشود/ ايجاد مملكت در مرج و

كند/ قرار بر مملكت اين در را نظم بتواند تا كنيد كمك و تقويت را دولت بايد نمايندگان شما

دسته اين انگليس سياست پيروان عقيده اولين است عقيدهموجود سه مملكت اين در ـ عقيده] سه V٢]
بايد ميگويند نميشود/ ما استق�ل از دفاع به حاضر هرگز نبرد منافعي مملكت اين از انگليس گر ا ميگويند

كند/ دفاع كشور اين استق�ل از كه كند مجبور را آن منافع, آن تا ببرد منافعي انگليس دولت

ما منافع از چطور نداشته عقيده مملكت اين استق�ل به وقت هيچ كه انگليس دولت ميكنم سئوال من

سياست صحنه از شوروي دولت وقتي ١٩١٩ سال در كه است دولتي همان انگليس دولت كرد/ خواهد دفاع

بست/ تحتالحمايگي قرارداد ايران دولت با و آمد شد خارج ايران

ميكند/ تأمين را آن آزادي و است مستقل ايران دولت ميگويد خود اول ماده در قرارداد اين

تفتيشدولت نظارتو تحت بايد ايران ماليهدولت ميگويد سوم ماده در ميگويدقشونو دوم ماده در اما

اروپا دول وقتي ندارد مملكت اين استق�ل به عقيده انگليس دولت كه شد ثابت وقتي پس درآيد/ انگليس

ايـنها كه كنيم باور ميتوانيم چطور كنند سوءاستفاده آنها از و كنند توان نا و زبون را آسيا دول بخواهند [!]
ندهند دست از را خود استق�ل دارند گر ا يا و باشد داشته استق�ل شرق دول ميخواهند

ميخواهـند اروپا دول كه نكند تصويب را مطلب اين كه نيست كسي و شده ثابت همه به مسأله اين

اين مردمان و كنند زندگي راحت بنشيند مملكتخود در ميخواهند كنند/ استثمار و استعمار را مشرق ممالك

است� �صحيح سازند/ توان نا و بيچاره را ممالك

عهدنامههاي تمام بكنيم/ اينخصوص در استدPلي نبايستي ديگر استو روشن كس هر بر مطلب اين

آن و شدهاند وارد آنجا در بوده مشغول خود كار به دولتي وقت هر كه است مطلب اين از كي حا نوزدهم قرن

كردهاند/ استثمار را دولت

بايد چه كه ميكنند فكر كار اين براي ببرد مملكتي از بخواهد را منافعي انگليس وقتيدولت است بديهي

جـا همه در عمال اين كنند/ تأمين را منافع اين كه بگمارد عمالي خود از بايد جا همه در دولت اين بكند

شما از كس هيچ نيستند انگليس عمالدولت جاهايمؤثر در كه بفرمائيد شما گر ا نباشند نميتوانند هستند
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ملت جامعهو انگليسدر عمال دولت در انگليس عمال مجلس انگليسدر عمال نميكند قبول را مطلب اين

دارند/ وجود جا همه باPخره و دربار در انگليس عمال

مجلس اين در من كه روزي كردهاند؟ چه ميدانيد كنند مشوب را ما جوانبخت شاه ذهن اينكه براي

مـملكت اين در مبادا وقت يك فرمودند و آوردند تشريف دربار وزير آقاي جناب بودم [متحصن] متوقف

بيايد؟ كجا از چترباز آقا گفتم بيايد/ چترباز

نباشد عاقل اينقدر انگليس كه نميكند قبول هرگز نيستو انگليس دولت نشانده دست كه ايندولت اما

گفتم جمهورينشود؟ يكوقت مملكت فرمودند بعد بياورد/ مملكت اين در چترباز دنيا فعلي وضعيت در كه

كند؟ جمهوري ميخواهد كي جمهوري؟

كند؟ جمهوري را مملكت آنها است ممكن و هستند شما اطراف در افراطي اشخاص يك گفتند

شـاهنشاه ذهـن ايـنكه براي بعد و نيستند من اطراف و مملكت در اشخاصي چنين كردم عرض بنده

مملكت اين در كه من زيرا نشود خوردهاممشوب قسم قرآن و شاه به مجلس اين در كه من به ما جوانبخت

نخوردم قسم شاه پدر به كه بودم من آن و بود نخورده قسم كه بود �وك از يكي ششم دوره در ميدانند همه

از مرا كه شاهنشاه اين به كه نيستم بيشرافتي آدم من و قسمخوردهام جوانبختخود شاهنشاه به من ولي

كه مجازاتي آن به را او من كند خيانت خواست كسي گر ا يا و كند خيانت خ�صنمود خود تاجدار پدر زندان

[Vعقيده �سه نخست بخش [پايان احسنت/� ـ �احسنت ميكنم محكوم اوست عمل خور در

عدهاي گفتم و كردم عرض كه اصلي همان روي انگليس شركت حال هر به ـ] Vعقيده �سه دوم [بخش
سال پنجاه نميكند دفاع كشور اين از باشد نداشته مملكت اين در منافعي و بهره انگليس دولت ميگويند

آيا ببينيد و كنيد تفتيش را دولت دفاتر برويد شما بوده/ امتياز صاحب يعني بوده, نفتجنوب معادن متصدي

آيا ببينيد و كنيد تفتيش و برويد بعد است؟ پرداخته ايران به سال يك عايدات قدر به سال پنجاه اين در

نه؟ يا كرده مملكت بهبود صرف دولت پرداخته, كه هم را آنهائي

كند/ نظر صرف منافع اين از نميخواهد مصلحت برخ�ف Pحا و بوده بسيار مملكت اين انگليسدر منافع

كـمال با او و نگويد چيزي و نباشد بيدار هم كسي و ببرد انگليس را منافع اين كه بود ممكن روز يك

كه امروز شدهاند واقف حقايق به مملكت اين مردم كه امروز ولي كند استفاده مملكت اين از خيال آسايش

كه كند سعي بايد رقيبدارد مملكت اين انگليسدر كه امروز چيست/ انگليس كار ميدانند مملكت اين مردم

از ميتوانيم ما نشمرد محترم را مملكت اين استق�ل انگليس گر ا شود/ شمرده محترم مملكت اين استق�ل

است� �صحيح بشمرند/ محترم را ما استق�ل كه كنيم تقاضا ديگران

مرام نميتوانند اشخاص اين دارند چپ مرام به تمايل كه است اشخاصي به مربوط دوم دسته عقيده اما

هيچ ميكنند/ چپديگران مرام از استمداد اينها است مخالف مرام اين با مردم افكار كنندوچون عملي را خود

هيچ است� �صحيح كند برقرار ايران ملت نفوذ از غير مملكتنفوذي اين كسيدر ببيند كه نيست حاضر كس

و بماند بايد مملكت اين است� �صحيح كند بيگانه چپ دست افراد نفوذ از استمداد كه نيست حاضر كس
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ندارد حق دولتي هيچ است� �صحيح كند حفظ كوچك و بزرگ از اعم بزرگ دول مقابل در را خود استق�ل

است� �صحيح كند دخالت مملكت اين در ميكنند تبليغ را او مرام كه اشخاصي وسيله به يا مستقيما

حاضر هيچوجه به ايران است� �صحيح آورد دست به را خود تاريخي عظمت و سيادت ميبايست ايران

�صحيح� افتادهايست عقب دولت ايران دولت بگويند ما به كمكي مختصر ازاي در بزرگ دول اين كه نيست

ح�ل مال از ميخواهد ايراني بگذارند او روي بر اسمي چنين كه نيست راضي وقت هيچ ايران دولت است

نخواهد/ كمكي هم كسي از و است� �صحيح كند استفاده خود

ايران ميگويند اينها كند, حفظ را خود عظمت ايران ميخواهند كه است وطنپرستاني نظر سوم عقيده

مطلب اين از مراد و است� �صحيح باشد ايراني دستخود بايد هم نفت و باشد دستخودش بايد دارد هرچه

ندهد تشخيص خود به را عايدات اين از چيزي كسي و نكند سوءاستفاده عايدات اين از كسي كه اينست

جواب كدام هيچ به من و فرستاد ايران دولت به پيام دو انگليس دولت كه ميدانند آقايان است�/ �صحيح

را او بعد و ميآمد ايران به آنها نماينده بعد و ميكردم قبول را آنها نظر و ميدادم جواب گر ا اينكه براي ندادم

ندادم/// جواب يادداشتها به كلي به من كه ميشد اين از بدتر اثرش ميكرديم روانه خالي دست

بـه و كـرده عـرض را خـود تشكـر بايد و فرموديد موافقت دولت پيشنهاد با محترم نمايندگان آقايان

كاPهاي براي ارز اين از بايد ما و بوده ليره ميليون ١٢ فقط تارخ آن از ما ليره كهموجودي برسانم استحضار

استفاده است كم مقدارش كه صادراتي ليرههاي از بايد غيرضروري كاPهاي براي و كنيم استفاده ضروري

ماه سه گر ا كه ميداند او است مطلع ما از بيشتر ما مملكت حقايقامور به انگليس استدولت بديهي كنيم/

و ميآيد او بعد و ميآورند هجوم دولت و مجلس به ميآيند نداري فرط از مملكت اين مردم گذشت ديگر

تحميل ما به هم را خود قرارداد بعد و بگيريد بيائيد ميدهم شما به ليره ميليون بيست من آقايان ميگويد

ميكنند/

طور به انگليس دولت به كه شدم قائل من درنيايد زانو به ايران دولت و ملت اينكه براي جهت اين از

عمل عدالت مطابق و نيائيد شما ديگر روز پانزده تا گر ا كه كنم اع�م هريمن آقاي وسيله به غيرمستقيم

و متخصص پيشنهاد ما به جاها تمام از ميدهد/ خاتمه انگليسي متخصصين اقامت به ايران دولت نكنيد

نكند حاصل اطمينان كه مادام نميشود عمل كسيوارد البته و دادهاند نفت خريد پيشنهاد نفتكشو كشتي

نميشوند حاضر ديگر ممالك هستند ايران در انگليسي متخصصين تا ميدهد نفت آنها به ايران دولت كه

مال نفتموجود كرده اع�م دنيا به سابق شركت داشتم كه اخباري مطابق بدهند/ نفت خريد پيشنهاد ما به

نشناختهايم را آن ص�حيت ما كه Pهه رأي طبق و ميكنم تعقيب را او برد را نفت كه كس هر و است من

ميكنيم/ جلوگيري

در بود/ مطالعه بدون ما رأي و نداد توضيح دولت كه نفرمايند آقايان تا كردم عرض را مطالب اين بنده

بـردن بـيرون بـه روز يك انگـليسيها كـه نوشتهاند برايم مجلس نمايندگان آقايان از ديگر يكي اينجا

ايـن كـه مـادام كه اينست ما عقيده نمايندگان�/ �خنده آنها نماندن امروز و ميكردند تهديد متخصصين
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است�/// �صحيح نميرود پيش از كار هستند مملكت اين در متخصصين

ايـن و دارد اطمينان و اعتماد نمود اظهار كه نظري اين به دولت ميرسانم آقايان عرض به خاتمه در

ايـن در نفت شركت كار نميخواهند كه نمايندگاني چنانچه و است� �صحيح شود اجرا بايد دولت تصميم

ميدانند مملكت مصالح ضرر به را دولت تصميم اجراي نشدهاند, حاضر هم مجلس در و شود تمام مملكت

و كنند احضار را دولت و بيايند مجلس به فردا همين برميآيد خود تصميم اجراي صدد در فردا از دولت چون

بدهند/ ما به اعتماد عدم راي

بفرمائيد كنون ا و بوديد آزاديخواه مردان از هميشه شما رئيس, آقاي كه كنم عرض Pزمست همچنين

است� �صحيح بشناسند را آنها مردم تا كنند قرائت نشدهاند حاضر مجلس در كه كساني اسامي

واسطه به كه هستند كساني هم عده يك و نميآئيم كه نوشتهاند كه بودهاند كساني عده يك رئيس:

نيامدهاند/ مسافرت و كسالت

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

مردم اجتماع از مأمورين امروز
بهارستانجلوگيريكردند در

و بهارستان ميدان در اجتماع صدد در بامداد از مختلف طبقات و تهران اهالي از كثيري جمع نيز امروز

آنها مختلف عناوين به و جلوگيرينموده مردم اجتماع از ارتش شهربانيو وليمأمورين بودند مجلس جلوي

ميكردند/ رد بهارستان ميدان و بهارستان جلوي محوطه از را

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

تلگرافخانهها به پشتيبانيدولتمردم براي
بودند رفته

به و تعطيلنموده را خود تجارتخانههاي و دكانها بازرگانان, كسبه, شهرستانها غالب در امروز و ديروز

و مـصدق دكـتر آقـاي و دولت از پشـتيباني بر دائر تلگرافهائي رفته, تلگرافخانهها به دستهجمعي حال

تا و نموده مخابره نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي در مجلسين نمايندگان و دولت با صميمانه همكاري

ماندهاند/ باقي تحصن حال به تلگرافخانهها در مركز از پاسخ وصول

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

مرخصيهستند در كارمنداني
گردند باز خود خدمت محل به بايد

شده صادر هستند مرخصي در كه شركت كارمندان كليه به خطاب موقت مديره هيأت طرف از گهي آ اين

در سابقخود كار محل در زودتر هرچه كه اب�غميشود هستند مرخصي در كه شركت كارمندان كليه به است/

موقت مديره هيأت شوند/ حاضر ايران نفت ملي شركت
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٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

پاسخنخستوزير و اصفهان روحانيون بيانيه
متحصن تلگرافخانه در اهالي از زيادي عده و بود بسته بازار و كين دكا تمام امروز نيز اصفهان شهر در

حجج طرف از زير بيانيه و نمودند تظاهرات ايران احقاق درباره مصدق آقايدكتر از پشتيباني براي و گرديده

گرديد: صادر اصفهان روحانيون و اس�م

عـموم بـه خطير موقع اين در Pتقرقوا و جميعا yبحبلا واعتصموا شريفه آيه مفاد از پيروي منظور به

صدد در خود مخصوصه ايادي وسيله به مملكت و دين دشمنان چون كه ميشود داده تذكر ديني برادران

هم به تحاد ا دست استعموما Pزم لذا ميباشند مصدق دكتر آقاي كابينه در اخ�ل و ملي تحاد ا زدن برهم

تا مسلمين كليه است مقتضي و آيد وارد لطمه نفت ملي مهم مقصد به نگذارند دولت پشتيباني به و داده

امور اداره و قطع كشور از اجانب دست كلي به تا كنند طرفداري شريف مرد اين ك پا عقايد از امكان سرحد

الحـاج چـهارسوقي, ســيدحسين گيرد/مــيرزا انجام كشور متدين و شهامت با مردان دست به مملكت

صادقي مدرس jسيدعبدا روضاني, م.ذ[!], اردكاني, موسوي, حسين طيب, سيدعبدالحسين

اصفهان به نخستوزير آقاي تلگراف

چهارسوقي آقاي yآيتا حضرت وسيله به

دولت از تأييد و تقويت به كه عظام آقايان حضرات بيانيه بقائهم اداماله العظام yآيتا حضرت خدمت

وطن به نسبت همگي براي متعال خداوند از گرديد امتنان و تشكر كمال موجب و زيارت فرمودهايد صادر

سپاسگزاري و تشكر ابراز ضمن تلگرافخانه از را متحصنين آقايان دارم تمنا و ميطلبم خدمت توفيق عزيز

كثريت ا راي اخذ براي ملي شوراي مجلس امروز اينكه به نظر فرمايند روانه فرمودهاند ابراز كه احساساتي از

نماينده چنانچه كنم درخواست و برسانم عرض به را دولت نظريات كه نمودم قناعت فقط اينجانب نداشت

درخواست ماه شهريور ١٩ سهشنبه روز تا نباشند نظر اين با موافق دولت, نظريه با مخالف جلسه از غائب

احترامات تقديم با بدهند/ را خود راي شوند حاضر و نموده فوقالعاده جلسه تشكيل

مصدق محمد دكتر

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

مخابرات كارشناسرشته
قسـمت وسـيله به و آمده طهران به مخابرات رشته در ملل سازمان كارشناس لورسن> <هانس آقاي

گرديد/ معرفي ميباشد آقايلورسن كار محل كه تلگراف و پست وزارت به برنامه سازمان مخابرات

آخرين استو رسانيده پايان به ك كپنها فني دانشكده در را تحصي�تخود ١٩٣٦ سال در آقايلورسن

آقايلورسن است/ بينالملليبوده داخليو لحاظ از تلفني شبكههاي طرح به قسمتمربوط رياست او شغل

وزارت با كارشناس اين است/ داشته چين در را ملل سازمان مخابرات قسمت رياست سمت پيش سال دو

نمود/ خواهد همكاري تلگراف و تلفني مخابرات توسعه و بهبود براي تلگراف و پست



ملي دولت سياهه ٤٢٦

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

وضعايران ميگويد كارشناسمعروفامريكا
شد خواهد خوب بسيار آينده در لحاظآب از

امر در مطالعه براي متحد ملل سازمان طرف از پيش چندي كه آبياري امور كارشناس <بلچر> پرفسور

تشريح امريكا به خود مراجعت از پس بود, آمده ايران به نمود حفر چاه ميتوان كه نقاطي تعيين و آبياري

شد/ خواهد خوب بسيار آب لحاظ از ايران وضع آينده در كه نمود

عكسهاي تحليل و تجزيه خواندنو درموضوع مهندسيكشوري, در استادي بر ع�وه كه بلچر پرفسور

از و بود مطالعه مشغول ايران در متحد ملل سازمان كارشناس عنوان به ماه دو ميباشد, كارشناس نيز هوائي

نمود/ تعيين و انتخاب كوچك و بزرگ شهرهاي جهت چاه حفر براي محل ٣٩ علمي موازين و اصول روي

از كه قسمتهائي در كنون ا و كرد تعيين و انتخاب آينده در سدبندي براي هم محلهائي اين بر ع�وه

ميباشند/ چاه حلقه هفت حفر مشغول شده تعيين مزبور دانشمند طرف

ميباشد/ آب دستنخورده مخازن و منابع داراي ايران درههاي از بسياري كه است معتقد مذكور دانشمند

محل تعيين و انتخاب لحاظ از كشور چندين به كنون تا كرنلي دانشگاه در تدريس بر ع�وه بلچر پرفسور

است/ كرده خدمت و كمك سد بناي و چاه آب حفر جهت

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

قصد كه را ايراني محصلين امريكائي دانشكده اين
باشند داشته نفت مهندسي رشته تخصصدر اخذ

ميپذيرد ارزاني مخارجي با
داشته اظهار نوشته امريكا ايرانيدر سرپرستيدانشجويان اداره به كه نامهاي در اوك�هما مياميدر كالج

با باشند داشته را نفت مهندسي رشته در تخصص اخذ و تحصي�ت ادامه قصد كه را ايراني محصلين كه

تحصي�ت كل اداره به بيشتري اط�عات كسب براي ميتوانند ع�قمندان و ميپذيرد ارزاني نسبتا مخارج

نمايند/ مراجعه فرهنگ روابط و عاليه

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

زيادتري مقدار خريد پيشنهاد دولتچكوسلواكي
است داده نفت

خيلي مقداري هستند حاضر كه است شده اع�م ايران دولت به كي طرفدولتچكوسلوا از اط�ع قرار به

حمل كار تسهيل براي ضمنا كنند خريداري ايران از بنزين نفتيو بودندمواد داده پيشنهاد Uقب آنچه از بيش

هيأتي كند, موافقت ايران دولت گر ا و كنند[!] فراهم خودشان هم را نفتكش كشتيهاي كه حاضرند نقل و

داشت/ خواهند اعزام طهران به خريد كره مذا براي



٤٢٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

سوئيسخواست از كارشناساعزامي از كشاورزي وزير
خوزستان در نيشكر توسعه كارشناسبراي عدهاي كه

بيايند ايران به
با آشنائي براي برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي طرف از چهارشنبه بعدازظهر ٥ ساعت

سـوئيس مـعروف كـارشناسان از كـه بينالمللي كمك سازمان كشاورزي قسمت رئيس واهلن دكتر آقاي

تشكيل كنفرانس سازمان محل در برنامه سازمان خارجي كارشناسان از عدهاي حضور با او> آ <ف ميباشد

جنگلو و آبياري بنگاههاي عامل مديران و برنامه عالي شوراي رياست عدل آقاي كنفرانس اين در گرديد/

داشتند/ حضور برنامه سازمان كشاورزي قسمت رؤساي همچنين و كشاورزي وزارت كل ادارات رؤساي

ميباشند دولت ٥٣ از متشكل كه او> آ <ف بينالمللي تشكي�ت اهميت اطراف در بياناتي واهلن آقاي

كارشناسان با كامل آشنائي ايران در خود اقامت روز چند اين در كه خوشحالم خيلي من كه داد تذكر و نمود

آنچه از بيش بررسيها اين در كه كنم اظهار ميتوان و نمودم پيدا كشاورزي بنگاههاي تشكي�تو ايرانيو

است/ شده عمل نوين كشاورزي ايجاد در ايراني كارشناسان وسيله به ايران در داشتهام انتظار من كه

و ايران كشاورزي بنگاههاي كه كارشناساني باب در واهلن آقاي اظهارات از تشكر از پس عدل آقاي

كه خواست و داده Pزم توضيحات دارند احتياج خود برنامه پيشرفت براي برنامه سازمان كشاورزي قسمت

دارند/ اعزام ايران به زمينشناسي و پنبه و خوزستان نيشكر توسعه براي جديدي كارشناسان

كشاورزي وزارت و برنامه سازمان دستگاه در Uفع كه كارشناساني زحمات از تشكر با زنگنه آقاي سپس

خارجي كارشناسان مخارج كليه برنامه سازمان مخارج تقليل لحاظ از كه كرد خواهش ميباشند كار مشغول

جـهت ايرانـي كارشناسان اعزام براي همچنين و گردد پرداخت بينالمللي سازمان وسيله به نيز ايران در

در كنفرانس نموده او> آ <ف بينالمللي سازمان طرف از مالي مساعدت درخواست اروپا به معارف تكميل

يافت/ پايان بعدازظهر ٧ ساعت

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

ندارند دارو پزشكو
بهداري طرف از دماوند بهداري نماينده تفاق ا به ماه تير تاريخدوازدهم در لهراسب كبر ا دكتر ـ rريجان

بـهداري عـهدهدار و گرفته تحويل بود شده فاسد و مانده قبل سال چند از كه داروهائي شدند/ وارد مزبور

معلوم و رفته تهران به دارو آوردن نام به روز همان عصر دارو و ثاثيه ا تحول و تحويل از پس ولي گرديدند

اين اهالي فكر به هيچ هم بهداري وزارت و نيامدهاند Pريجان به كنون تا تاريخ آن از عنواني چه به نيست

معالجات عهدهدار استفاده غيرقابل و فاسد داروي كمي مقدار داشتن با پزشكيار نفر يك فقط نبوده بخش

منزل ثاثيه ا دارو و پزشك نبودن واسطه به بيچارهاي بيمار قبل روز چند و ميباشد بزرگ بخش اين بيماران

باشد/ داشته ادامه بايد كي تا اينوضع نيست معلوم و برود تهران به معالجه براي تا فروخته را خود



ملي دولت سياهه ٤٢٨

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

زنگنه دكتر مرحوم خانم نامه به قاتل ششم, و بيست سال ,٧٦١٤ شماره ,١٣٣å ماه شهريور هيجدهم دوشنبه اطTعات در /١
داده/// نسبت من به بيش و بيكم است خويش خور در آنچه و ساخته پايمال كلي به را قلمي عفت مباني آن <نويسنده داده: پاسخ
و لذت ساعات بهترين نبوده/// شرمسار است قضاوت محكمه عاليترين كه وجدان دادگاه در و برخاستم/// عزيزم ملت براي من
ذخاير درخشندهترين كمال و علم مواج بحر از و كنم باز ديدگانم برابر در كتاب صفحات كه است هنگامي آن من براي عيش
براي من شكست/// درهم ابد براي را او ظلمت و آورد بدر سر خورشيدوار عشق اشعه اما نمايم/// بهرهبرداري را فضيلت و حكمت
معنوي چهره شامگاه و بامداد هر و كردهام ثبت خود قلب در نوراني حروفي با را جهان بزرگان اين نام من كردم/// قيام ايران ملت
عاشق///> منصوروار را خود پيروزي نصرت و نميترسم اعدام از وطن راه در من حال همه با ولي ميكنم ديدن دل مرآت در را آنان

زنگنه7١8 دكتر مرحوم همسر نامه
خواهشمندم رسانيده مردم اط�ع به را قاتلشوهرم اظهارت كليه كه همانطور ـ اط.عات روزنامه اداره

عـمومي افكـار نكرده خداي تا فرمائيد منتشر و گذارده خود گرامي خوانندگان دسترس در نيز را زير شرح

احترامات تقديم با نشود/ مشوب

زنگنه اميل

داشت را حقوق دانشكده استادي و رياست سمت اينجانبه شوهر كه موقعي گذشته سال ماه اسفند در

مسابقة سالدر كهدو دانشجويان از يكي بهوسيله دانشگاه درمحوطه ميشد خارج ك�سدرس از كه موقعي

وجود با كه گرفت قرار گلوله هدف بود شده مردود امتحانات در تقلب علت به و كرده شركت دانشكده ورودي

شش صغير فرزند دو با مرا و گفت حيات درود به متأسفانه نمودند مرحوم آن براي كه دقيقي بسيار معالجات

دوستانش صريح اظهارات و امر پرونده طبقمحتويات كه قاتل سابقه به گر ا گذاشت تنها ساله هفت و ساله

سـرشار پول از فقط كه كاهل و تنپرور ـ عياش ـ اوباش است جواني كه شد خواهد م�حظه شود مراجعه

ميكند/ استفاده راهها اين در پدرش

انكار ابتدا يابد/ رهائي قانوني مجازات از كه شد منتسب مختلفي وسائل به زنگنه دكتر مرحوم قتل از پس

به راجع اطباء كه مختلفي نظريات قضيهو بودن مشهود با عناوين اين چون كردو سپسدعويجنون نمود امر

سپس و تطميع ابتدا فرستاد/ اينجانبه وك�ي سراغ به متعددي اشخاص نشد واقع مفيد دادند او س�متي

آقاي وسيله به حتي نشوند حاضر دادگاه در عمومي اذهان شدن روشن و حقايق بيان براي كه نمود تهديد

تقديمي دادخواست برابر چند و مراجعه زنگنه احمد و شاهكار دكتر آقاي به مكرر ديگران نجمآباديو ج�ل

واقع مؤثر تهديد و تطميع اين چون و نمايند صرفنظر عرضحالخود از نامبرده آقايان تا بدهد پول خواست

جنبه موضوع اين به و كرده سوءاستفاده ملي نهضت و فعلي موقعيت از خواست مشاورانش تلقين با نشد

سياسي امور دخالتيدر كوچكترين امر پرونده مطابق گو هرزه بيايمان مرد اين كه آن حال و بدهد سياسي

رئيس استاديو نظر از مرا كهشوهر امتحاناتبوده تقلبدر سبب به شدناو مردود صرفا قتل علت و نداشته

است/ كشته بودن حقوق دانشكده

مستحضر او جانيانه و پليد عمل چگونگي از تهران مردم عريانو حقايق دادگاه در كه است مطمئن چون

يا خصوصيو كي شا اسكات مصرف به نتوانست كه را پولي و شده دادگاه علني جلسه تشكيل مانع ميشوند



٤٢٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

وقتي كه قسمي به نمود دادگاه رسيدگي از جلوگيري و مصنوعي تشنجات مصرف به برساند قضائي مقامات

اطاله و ديگر نقشه تهيه براي فرصتي تا كرد عزل ظاهر در را خود نشدوك�ي گرفته نتيجه نيز اينوسيله از

بنمايد/ دادرسي

به را او صرفا شوهرم قاتل كه ميكند ياد سوگند مقدسات تمام به و متعال خداوند به بيپناه مادر يك

ك با قانوني كيفر از كه امروز و برده بين از بوده نامبرده تقلب معلول هم آن كه امتحانات در شدن مردود علت

حال و ميبرد را مذهبي مليو بزرگ پيشوايان نام و مذهبينموده مليو مقدس جبهه به منتسب را خود دارد

گـناه ارتكـاب مـوقع در هـم را مـذهبي و مـلي پيشوايان نام حتي كه بيايمان دروغگوي مرد اين كه آن

است/ گرفته رنگي چنين خود به امروز زنگنه دكتر خون كردن پايمال براي نميدانست

همان مطمئنم من و مينمايند را قاتلخونخوار اين اعدام تقاضاي عدالت پيشگاه از من صغير فرزند دو

عنصر اين صحنهسازي مرعوب نيز قضائي دستگاه نشد واقع مفيد او نيرنگهاي و دسايس ساير كه طور

اجـازه مـا مذهبي و ملي مقدس پيشوايان كه اميدوارم من فرستاد/ خواهد دار چوبه به را قاتل نشده پليد

مدني آسمانيو حكمقوانين به و كرده آنانسوءاستفاده شريف نامووجهه از عناصر قبيل اين كه داد نخواهند

نرسند/ خود كيفر به

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

است شده زياد شيرهكشخانهها
اينموضوع است/ يافته افزايش اخير ماه چند در و شده زياد شهر در ديگر بار كشخانه شيره تعداد ـ همدان

چندي هر زيرا ميباشند مهلك سم اين به �مبت كه است بيبضاعت مردم عده يك فناي بزرگترينوسيله

براي اساسي قدم و شوند معالجه معتادين اينكه بدون و ميشود آنها بستن براي كوتاهي نسبتا فعاليت يك

ميماند/ مسكوت قضيه بردارند سايرين اعتياد از جلوگيري

٧٦١٣ شماره ,١٣٣å.٦.١٧ يكشنبه

را نفر ميليون دو تا اراضيمشروبشود اين اگر
داد سكني ميتواند

به بود/// آبادان و خرمشهر در روز چند خوزستان عمراني امور در مطالعه براي كه حامي مهندس آقاي

به و منشعب شوشتر از هجري چهارم قرن اواخر تا قديم از كه را نهري مسير تا ميرويم ما گفت: ما خبرنگار

به Uمستق و ميكرده عبور اهواز و رامهرمز از يعني شرقاهواز فرسنگي شش در و ميشده سرازير طرفجنوب

جا هر جهت به و هرصورت به كه بوده <مسرقان> زمان آن در نهر اين نام كنيم/ پيدا ميريخته فارس خليج

كارونو بينرود كه اراضيخوزستان از قسمت آن شود احيا نهر اين گر ا و گردد احيا نهر اين بايد بستهشود سد

را نفر ميليون دو تا ميتوان شود اراضيمشروب اين چنانچه و ميگردد استمشروب بختياريواقع كوههاي

داد/ سكني



ملي دولت سياهه ٤٣٠

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

اظهاراتديروز درباره دربار وزير
توضيحميدهد نخستوزير

در نـخستوزير مصدق دكتر آقاي اظهارت درباره امروز را زير شرح شاهنشاهي دربار وزير ع�ء آقاي

گذاشت: اداره خبرنگار اختيار در مجلس ديروز جلسه

نيز شاهنشاهي دربار در و دارند جا جا, همه در انگليس عمال كه فرمودند نخستوزير آقاي جناب ـ ١

دنياستو دربار تازهترين شاهنشاهي دربار كه برسانم عموم اط�ع به اطمينان كمال با است Pزم دارد وجود

وطـنپرست, مـردماني دربـار خـدمتگزاران و افـراد و بـوده جهان پادشاهان دموكراتترين ما شاهنشاه

از آنها به بودن انگليسي عمال تهام ا و ميشناسند خوبي به مردم را آنها يكايك و بوده صديق و شاهدوست

و تأسف نهايت موجب و است واقعي خدمتگزار عده يك به توهين بزرگترين مملكت نخستوزير طرف

ميباشد/ تعجب

يك گفتند آمدندو دربار آقايوزير كه داشتهاند اظهار مطالبخود تأييد براي آقاينخستوزير اينكه ـ ٢

با كه مطالبي عين است Pزم بيفتد افراطيون دست به مملكت مبادا و نياورند مملكت اين در چترباز وقت

برسانم: عامه اط�ع به شده گذارده ميان در ايشان

اخبار خارجي راديوهاي و خبرگزاريها روزه همه و كرد ايجاد دنيا در غوغائي نفت موضوع كه هنگامي

آقـاي و مـيساختند منتشر ايران به انگلستان از چترباز و دريائي نيروهاي اعزام به راجع هيجانانگيزي

ميبردند/ سر به ملي شوراي مجلس در تحصن حال در نخستوزير

اعزام از كي حا شايعات و اخبار از پرسي ضمناحوال رفتمو مجلس به ايشان عيادت براي اينجانب روزي

در كه را مطالبي م�حظه نوع هيچ بدون و كردم استفسار خود ساله سي دوست از افراطيون عمليات و چترباز

اظهارات نخستوزير آقاي كه نميكردم تصور هيچوجه به و گذاردم ميان در ايشان با بودم شنيده روزها آن

خود نزد بود شده اظهار صحبت سبيل بر صرفا و خاصي منظور بدون كه روز شايعات اطراف در را اينجانب

كار به سياسي مقاصد پيشرفت براي و تفسير و تعبير و مقدمه با ملي شوراي مجلس در روزي و كرده ضبط

محقق مسلمو شكل به اينجانب طرف از را كرمسموعات ذ اخ�قي مباني بينالملليو سنت برخ�ف ببرندو

بگيرند/ نتيجه و داده جلوه

كه وليخوشوقتم گرديد اينجانب تأثر و تأسف نهايت موجب نخستوزير آقاي جناب بيانات گرچه ـ ٣

دوران در و نـبوده عوامفـريبي و تظاهر اهل اصو{ كه ميدانند و ميشناسند خوبي به مرا عزيز هموطنان

و نفت صنعت كردن ملي موضوع در برسانم عموم اط�ع به ميتوانم خاطر اطمينان با و خدمتم طوPني

باشم نداده خرج به فعاليت نخستوزير آقاي جناب از بيش گر ا استعمار عمال دست كردن كوتاه براي مبارزه

ميهنو به خدمت انجام در كه ميخواهم توفيق متعال خداوند از و نكردهام كوشش راه اين در ايشان از كمتر

گردد/ نصيب موفقيت پيش از بيش مردم



٤٣١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

١٣٣å تير ٢٣ حادثه به ارتشراجع ستاد نامه
اط.عات روزنامه اداره

تير ٢٣ واقعه گزارش به �امروز عنوان تحت شرحي روزنامه آن ١٣٣å.٦.١٦ ـ ٧٦١٢ شماره صفحه در

�قصور عنوان به كه اشخاصي جزو تحقيق] ] كميسيون نظريات تشريح ضمن آن در و درج شد� رسيدگي

نظامي قواي ورود موقع در مركز دژبان افسران شده مرقوم نمود رسيدگي تشان تقصيرا به بايستي مأمورين�

جـدا مـوضوع ايـن كـه ميرساند اط�ع به ارتش ستاد دوم ركن كردهاند/ فرار و نبوده بهارستان ميدان در

و نشده كميسيون در كره مذا مبحثو چنين اصو{ كميسيون جلسه دستبودنصورت در با استو بياساس

طبق است خواهشمند حال هر به است/ ننموده ترك را خود پست تير ٢٣ واقعه روز در افسري هيچوجه به

ارتش ستاد رئيس طرف از نمايند/ تكذيب جدا را مراتب روزنامه آن شماره اولين در مطبوعات قانون

كروان پا سرهنگ

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

پشتيبانيدولترسيد در تلگرافهائي امروز

را خود بانويديگريچادر نامزديو حلقه يكبانو
كردهاند تقديم دولت به نفت كار در استفاده براي

شهرستانها از بعضي در كسبه اصنافو احساسات ابراز و تظاهر و اجتماع به خبرمربوط ديروز شماره در

درج بودند كرده مخابره دولت تقويت لزوم و پشتيباني در تلگرافاتي و رفته تلگرافخانه به اخير روز سه دو در

گرديد/

در تلگرافاتي كشور ديگر نقطه چند و ك ارا رشت, كرمانشاه, جمله از شهرستانها از بعضي از نيز امروز

ميكند/ حكايت دولت از مزبور طبقات پشتيباني و احساسات ابراز ادامه از كه رسيده زمينه همين

اداره به ك ارا از تلگراف دو امروز بود گرفته شهرستانهاصورت از بعضي در كه تظاهراتي تجمعو بر ع�وه

حلقه بانوئي تلگراف دو از يكي در كيبود حا نفت قضيه در استفاده براي دولت به هدايائي اهداء از كه رسيد

در را خود چادر شده متذكر را خود استطاعت عدم كه ديگري بانو ديگر تلگراف در و خود نامزدي انگشتري

گيرد/ قرار دولت استفاده مورد آن قيمت كه داده قرار دولت استفاده دسترس

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

حضوري مخابره
و كرده اجتماع تلگرافخانه در مسجدسليمان پيشهوران و كسبه از نفر هزار چند ديروز ـ مسجدسليمان

مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني خواستار حضوريدعوتو مخابره براي را مجلس نماينده آقايفرهودي

شدند/ متفرق كافي دريافتجواب از پس و بودند



ملي دولت سياهه ٤٣٢

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

نظيفنيست خيابانها ندادهاند شكر
ريال ٥ كيلوئي را شكر و كرده ايجاد سياه بازار نتيجه در و نشده داده اهالي به شكر است ماه سه ـ دزفول

شده آسفالت شهر خيابانهاي اينكه با دارند/ را خود افتاده عقب شكر سهميه تقاضاي اهالي دادهاند/ ترقي

و نموده توليد غبار و گرد مدتي تا كاميونها وموقععبور شده ك خاشا كو خا از پر آنها نظافت عدم اثر وليدر

اين از مردم تا نموده Pزم اقدام خيابانها تنظيف در شهرداري است شايسته مينمايد/ فراهم را مردم زحمت

نباشند/ زحمت در جهت

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

بهداشتجهاني سازمان كل معاون
ميآيد ايران به

اط�ع بهداشتيو بازديدمؤسسات جهت طرفدولت از جهاني بهداشت سازمان كل معاون آقاي<درل>

ايران به آمده عمل به بيماريها با مبارزه امر در جهاني بهداشت سازمان همكاري با كه اقداماتي نتيجه از

تهران به بهداشت متخصص امريكائي دانشمندان گروه تفاق ا به درل آقاي اط�ع قرار به است/ شده دعوت

شد/ خواهد وارد

٧٦١٤ شماره ,١٣٣å.٦.١٨ دوشنبه

گردد تهيه احتياج مورد وسائل و كمكشود موقع به اگر
شد خواهد ريشهكن ايران از ما|ريا

ميكند تتنزل د/ د/ قيمت
امـور بـهبود براي امريكا و ايران مشترك كميسيون فني مدير سمت به اخيرا كه ايونس> <جون آقاي

رئيس <پالمگيويست> دكتر آقاي تفاق ا به صبح ديروز شده, كار مشغول پيش هفته از و انتخاب روستائي

وزير ادهم دكتر آقاي و يافته حضور بهداري وزارت در ايران در ترومن طرح چهارم اصل بهداشت قسمت

با مبارزه به را سخن آقايان م�قات از خوشوقتي اظهار ضمن بهداري وزير آقاي نمودند/ م�قات را بهداري

بهداري وزارت اختيار در ت د/ د/ گرد بيشتري مقدار امريكا دولت كه اميدوارينمود اظهار و كشانيده ماPريا

ت د/ د/ مقدار آن از غير بهداري وزارت شد خواهد داده مبارزه امر در كه توسعهاي با ١٣٣١ سال در زيرا بگذارد

كه طوري به و دارد ت د/ د/ تن ١٥åå قريب به احتياج است نموده تهيه امريكا دولت يا و نموده تهيه خود كه

دارد اختيار در بهداري وزارت كه قليلي بودجه با و مينمايد ترقي روز به روز ت د/ د/ قيمت ميشود مشاهده

اينكه بر ع�وه داشت اظهار پاسخ در پالمگيويست دكتر آقاي بود/ نخواهد نياز مورد ت د/ د/ تهيه به قادر

امر اين در معهذا نمود خواهد تنزل است انجام شرف در كه اقداماتي با كرد نخواهد ترقي ت د/ د/ قيمت

شد/ خواهد ايران بهداري وزارت به جديد وسايل با بيشتري و Pزم كمكهاي حياتي



٤٣٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

اظهارتنخستوزير] به پاسخ [در
اقليت نمايندگان اع"ميه

فرستاده روزنامه اين به درج براي و گرديد صادر مجلس اقليت نمايندگان طرف از ديشب اع�ميه اين

ملي شوراي مجلس است/ شده

توانا خداوند ياري به

خدمات مدت اين طي در ميگذرد ملي مجلسشوراي شانزدهم دوره عمر از ماه نوزده گرامي! همميهنان

سعادت راه در كه بلندي گامهاي استو انكار غيرقابل داده انجام ايران ملت به نسبت مجلس اين كه بزرگي

ماند/ خواهد يادگار به همه براي بيشك شده برداشته عزيز ميهن اعت�ء و ايران

ملت عمومي آزادي تأمين راه در كه ديگري قدمهاي نظاميو حكومت مطبوعاتو قوانين اص�ح گرچه

شانزدهم دوره خدمات سرلوحه ولي ميرود شمار به مجلس اين برجسته خدمات زمره از شده برداشته ايران

كه دليرانهايست مبارزه شد خواهد كر اقتصاديذ سياسيو بزرگ تحول يك بهعنوان ايران تاريخ در قطعا كه

و غارتگريها به دادن خاتمه براي و گرفته پيش در ملي وظيفه و وجدان نداي به توجه با ملت نمايندگان

در نفت صنعت شدن ملي قوانين آراء تفاق ا به و همآواز ايران ملت افراد با نفت سابق شركت ستمگريهاي

شده/ تصويب كشور سراسر

روز چند ظرف نمودند تعهد و گرديدهاند قوانين اين اجراي داوطلب مصدق دكتر آقاي جناب چون سپس

جريان به را بهرهبرداري و استخراج و كنند كوتاه ايران ملت گريبان از را جنوب نفت غاصب شركت دست

با و شد تفويض ايشان به نمايند تحويل كشور خزانه به را سابق شركت عوائد ليره هزار ٣åå روزي و گذاشته

دادند/ قرار نفت مسئله حل را خود دولت برنامه غزل شاهبيت و نمودند انتخاب را خود همكاران كامل آزادي

از بيسابقه طرز به كمالو سرحد تا مجلسين ميگذرد ايشان زمامداري تاريخ از كه ماه چهار مدت اين در

حتي ديگر دولتهاي كه شد تصويب و داشت تقديم دولت اين لوايحي و نمودند پشتيباني و تأييد ايشان

نام را اسكناس پشتوانه ليره ١٤ميليون از استفاده جملهميتوانPيحه از كه نداشتند هم را آن اظهار جسارت

مواجه شديد مخالفت با هم پشتوانه درصد صد با اسكناس انتشار حتي ديگر دولتهاي در كه آن حال و برد

تمام با را Pيحه اين مجلسين باري ميشمرد/ خيانت را اقدامي چنين مصدق دكتر آقاي همين و ميگرديد

سرعت با و چرا و چون بدون ايرادي و بهانه هرگونه رفع منظور به را ديگر لوايح ساير همچنين و آن مضار

كردند/// تصويب كمنظيري

مسئله به خاطر فراغ با ايشان جناب كه بود منظور بدين نمايندگان گذشتهاي و كاريها فدا اين تمام

را سابق شركت دست و عملي كشور خزانه به ليره هزار ٣åå روزي كردن عاقد در را خود وعده و بپردازند نفت

كنند/ تأمين را ايران اقتصادي و سياسي منافع و كوتاه

آن عظيم دستگاه و نگرديده حل نفت تنهاموضوع نه ايشان زمامداري مدت در انتظار برخ�ف متأسفانه



ملي دولت سياهه ٤٣٤

طوري و گذاشته وخامت خرابيو به رو پيش از بيش و روز به روز نيز كشور امور ساير بلكه شده تعطيل دچار

هرجو اين كه ميرود آن بيم و ساخته نگران را بهكشور ع�قمند متفكرين كه شده گسيخته هم از امور شيرازه

دهد/ قرار ميكند, تهديد را ما آئين و مذهب و تماميت و استق�ل كه انق�بي آستانه در را ما باره يك مرج

هموطنان

تمام از را سبقت كوي حيث اين از كه حكمفرماست حاضر حكومت دستگاه در طوري به سوءاستفاده

كثر حدا ميخواهند كه غارتگران چون هم عدهاي و ربوده حال به تا مشروطيت صدر از گذشته دولتهاي

در امنيت و كردهاند دراز بيتالمال به نسبت را تعدي و چپاول دست بنمايند خود تصدي زمان از را استفاده

تأمين حكومت اين در خود مال و جان به كس هيچ داده/ دست از را خود مفهوم كلي به شهرستانها و مركز

بازار پي هميشه كه اوباش و اجامر مشتي كه آمده بهوجود خودسريطوري مرجو هرجو معني تمام به و ندارد

امـنيت و آزادي سـلب دولتـي مـقامات يا و دولت به نزديك اشخاص به خود نزديكي با ميگردند آشفته

نمودهاند///

بهرهبرداري و فروش براي اينكه جاي به مصدق دكتر آقاي انگلستان, از اعزامي هيأت آن عزيمت از بعد

و خطابه نطقو به آبادانشروع و تهران همكارانشاندر ساير و نمايندخود طرح نقشه و بينديشند راهي نفت

كردن <سرگرم براي خودشان قول به كه <حرف> به فقط را وقت قدر آن و نمودند تظاهر و تجمع و ميتينگ

هزار ٣åå روزي كه آن بر ع�وه و شد فلج مملكت امور تمام كه آن از گذشته كه گذراندند است> Pزم مردم

بيكارمؤسسات كارگران مزد مملكت تهي خزانه از ريال ٣ååميليون ماهي بايد حال نگرديد, عايدكشور ليره

بپردازيم/ را نفتي

صريحا ترومن پيام پاسخ در كه آن از بعد مصدق دكتر آقاي جناب انگلستان اوليه هيأت عزيمت از پس

و شده متوسل امريكا جمهوري رئيس به تلگرافي ندارد را ايران امور در دخالت حق كسي كه كردند اع�م

گرديدند/ خواستار نفت امور در را او دخالت

لندن به هريمن چندي از پس و فرستاد ايران به را خود مخصوص مشاور هريمن آقاي نيز ترومن مستر

آوردن سپس انگلستانو دولت به توافق برايقبوPندنمورد و كرده توافقهائي دولت با وي شد گفته رفتو

انگلستان به يكي چندي از پس برخاستندو و گفتند نشستندو هفته چند مدت آمدو ايران به انگليسي هيأت

نمود/ مراجعت امريكا به ديگري و

يك بـا فـقط سابق ما كه شد اين ايران ملت براي سخنراني و حماسهسرايي و اقدامات تمام خ�صه

سياه روزگار به را ملتي و برده را ما هستي و سرمايه سالها ميگوئيم و گفته كه بوديم طرف تجارتي شركت

مقدس مبارزه اين در هم گيتي آزاده مردم و آزاد دنياي و نميدهيم آن به فعاليت ادامه اجازه ديگر و نشانده

بوديم/ برخوردار جهان ملل تودههاي حمايت از و بودند ما پشتيبان

با كه كردهايم اع�م مكرر ما كه آن حال و كرده طرف انگليس و امريكا دولتين با را ما Uعم فعلي دولت

به مصدق دكتر آقاي خود و ايران ملت نيز Pهه دادگاه راي صدور از بعد و قبل و نيستيم طرف انگليس دولت



٤٣٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

Uفع ولي كردند اعتراض انگلستان دولت نه است تجارتي شركت ما طرف اينكه لحاظ از دادگاه ص�حيت

ملت عليه بتوانند آزاد دنياي در كه داده فرصتي آن سهامداران و سابق شركت به فعلي دولت سوءسياست

برانگيزند/ ما عليه بود ما پشتيبان كه را جهان افكار و نمايند تبليغات ايران

باز حاضر دولت و دادند اعتماد راي دولت به مرتبه سه پارلماني سنن برخ�ف مدتكوتاه ظرف مجلسين

معلوم كه را كارهائي مسئوليت ميخواهد عمل اين با و مينمايد اعتماد راي تقاضاي مجلسين از مجددا

بيندازد/// مجلسين عهده به انجاميد خواهد كجا به نتيجهاش نيست

و مردم به كه ميشود راديوئي دولتيو روزنامه چند اداره خرج هنگفتي منافع روزه همه ملت فقير بودجه از

پستترين و رذلترين داريد, برنامهاي چه و ببريد كجا به ميخواهيد را مملكت ميپرسند كه نمايندگان

ننمايند/ ابقاء كسي زنده و مرده بر و بدهند ميدهند خود فاي بحر سردمداران فقط كه فحشهائي

سـازد مـطمئن دارد گـر ا عملي نقشههاي انجام از و نمايد متقاعد را نمايندگان كه آن جاي به دولت

از بخشش بذلو و تطميع وسيله به است� دولت آنها از مرجعجلوگيري تنها كه � اوباش و اجامر و چاقوكشها

و كار از دولتي عمال وسيله به را بيچاره مردم كه اين يا و ميكند تجهيز منقدين به حمله براي مملكت بودجه

را نمايندگان باد مرده و باد زنده با تا ساخته مجتمع مجلس جلو يا و تلگرافخانهها در و داشته باز كسب

سازند/ مرعوب

تمام برخ�ف و كرده تجاوز چاقوكشان و راديو و دولتي جرايد از نمايندگان و مردم ارعاب و تهديد اخيرا

كه هستند مدعي هم باز و ميشوند تهديد مستقيما دولت خود طرف از علنا و رسما پارلماني سنن و اصول

نمايند عمل نمايندگي وظيفه به و ابراز را خود عقايد ميتوانند و آزادند نمايندگان

اع�ميهدولت باوجود چرا نيست نمايندگان حرمت هتك اخافهو ارعابو گرمنظور ا ميپرسيم دولت از ما

به حتي ميخواستند كه را عدهاي پيش روز چند همين و شده تهيه افراد تجمع براي فوزيه ميدان فقط كه

محلمزبور در جز اينكه عنوان به باشد بايد تعرضي هر از مصون قاعدتا و مسلمين اجتماع محل كه مسجد

در گويان باد مرده و زندهباد را دولتي مجهز دسته و دار خود بعد و مضروبنموده مجروحو است اجتماعممنوع

مينمايد/ مجتمع بهارستان جلو

براي كه نگويد و نسازد روشن را خود عملي برنامه دولت كه هنگامي تا امضاءكنندگان ما صورت هر در

چندان صد گر ا انديشيده فكري چه ميكشاند عظيمي انق�ب خطر به را ما كه بدبختي و فقر از جلوگيري

خـود مـيثاق و عـهد راه در جـان پـاي تا نمايم/// پشتيباني دولت از نميتوانيم يابد ادامه اخافه و تهديد

محور از شده برافروخته كنژاد پا ايرانيان قلوب در كه احساساتي مقدس آتش گذاشت نخواهيم و ميايستيم

انق�ب يك سوي به را ما و گردد خصوصي مطامع و شخصي اغراض دستخوش گرديده خارج خود طبيعي

سنندجي, شوشتري, ابتهاج, آزاد, امامي, جمال كشاند/ خانمانسوز

تربتي, عماد تيمورتاش, [منوچهر] صفائي, عبدالصاحب

فوrدوند/ قاسم عباسي, مكرم, دولتشاهي, پيراسته, زنگنه, اعظم



ملي دولت سياهه ٤٣٦

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

اظهاراتنخستوزير] به پاسخ [در
تهران بازرگانان اصنافو اتحاديه بيانيه

سبك با ايران ملت و كشور به را خدمات بزرگترين بحراني ساله ده اين در مهربان رئوفو شاهنشاه ـ ١

نداشتهاند/ هم مسئوليت و نفرموده خودداري فتوت گونه هيچ از و انجام مشروطهخواهي

و احراز ساله چندين خدمات اثر در را واقعي وطنپرستي شخصيتو كه شاهنشاهي دربار وزارت مقام ـ ٢

شد/ نخواهد لكهدار جنجال و هو با گرديده واقع عموم تأييد مورد

كه است معظمله معرف بهترين دربار معاونوزارت دكترهومن آقاي جناب ساله چندين اعمال حسن ـ ٣

ندارند/ و نداشته اجانب با ارتباطي هيچ

اصو{ و نداشته نمايد ايجاد را خارجي با ارتباط مستلزم كه مقامي نيز دربار كارمندان آقايان ساير ـ ٤

بيگانگان و بوده عمال فاقد شاهنشاهي دربار در انگليسيها دPيلموجود و Pبا مراتب بنابه هستند مبري

رنگهاي با حاصلو نتيجهمطلوبه تا نمايند تحصيل مقاماتمسئول در را عمالخود كردهاند سعي هميشه

سال ده كه منتسب تحاديههاي ا و تهران بازرگانان و اصناف تحاديه ا كردهاند تمام را سياسي بازي مختلف

را تهمتآميز اظهارات است آنها خدمات گواه اعمال پرونده و نموده فعاليت كشور عاليه مصالح نفع به است

مقام و داد نخواهد و نداده اثر ترتيب عوامفريبي به قبل سال سي از تكذيبو ديگر مقامات و دربار به نسبت

حفظ مترصد ايران ملت استو ملي شوراي و سنا مجلسين نمايد استيفاء را ايرانيان حقوق بتواند كه صالحي

تهران بازرگانان و اصناف اتحاديه ميباشد/ خود حقوق

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

بازرسي كميسيون گزارش از قسمتي درباره ارفع سرلشكر نامه

١٣٣å ماه تير ٢٣ واقعه مورد در
تير ٢٣ واقعه درمورد بازرسي گزارشكميسيون تعقيب در را زير شرح دارم تقاضا اط�عات روزنامه اداره از

فرمايند/ درج به امر

چند حضور و برده اينجانب از نامي خود گزارش ضمن در تير ٢٣ حادثه به رسيدگي مأمور بازرسي هيأت

عليهذا كردهاند معرفي واقعه بروز علل از يكي بهارستان ميدان در را ايران ملي نهضت جمعيت اعضاء از نفر

روز دولت كه اع�ميهاي حتي تهرانو جرايد كليه در كه قراري به تير ٢٣ واقعه كه شود داده توضيح است Pزم

بودند حاضر مسلحو واقعه از قبل روز چند از كه ميتينگدهندگان حسكينهتوزي اثر در داد انتشار واقعه از بعد

حزب و من نخستوزير آقاي نزديكان از بعضي تأثير تحت بازرسي هيأت امروز كه آن و پيوسته وقوع به

در اينجانب شده داده نشان كمونيست عوامل به كه است خوشي روي برده نام واقعه اين در را ملي نهضت

نتوانستهاند مرا گفتار صراحت دشمنانم و مخالفين حتي و نبودهام پنهاني بازيهاي اهل خود زندگاني مدت

نمايند/ انكار



٤٣٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

خواهم مبارزه آن با جان پاي تا و مخالف ايران در كمونيسم نفوذ با من ميدارم اع�م صريحا هم كنون ا

قدرت تماشاي براي افرادي گر ا و است نداشته مداخله هيچوجه به ملي نهضت تير ٢٣ واقعه در ولي نمود

نهضت دخالت شركتو دليل شدهاند مجروح گرفتهو قرار حمله مورد آنجا در بهارستانرفتهو به كمونيستها

بروز عامل ملي نهضت افراد كه شود دليل نميتواند اينجانب كارت و شيريني ارسال و نيست واقعه در ملي

بودهاند/ اغتشاش

تـصفيه فكـر در دائـما ايـنكه جـاي بـه كشـور سـرنوشت مسئولين كه خواستارم متعال خداوند از من

بهعوض گرفته نظر در ميكند تهديد را ما استق�ل ايرانو ملت كه بزرگي خطر باشند, خصوصي حسابهاي

و جـلوگيري فكر در شد خواهد كشور جوانان اغفال باعث بيشتر كه بيگانهپرستان با مسالمت و مجامله

ميدهند ادامه را ايرانيخود ضد فعاليتهاي اسمي به مدت هر ناميو به روز هر كه اجنبي مزدوران با مبارزه

ارفع سرلشكر باشند/

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

تهران آب لولهكشي درباره كميسيون
سازمان رئيس ميكده مهندس آقاي و تهران شهردار مهران آقاي حضور با كميسيوني ديروز ظهر از قبل

به اعتباراتمربوط كشيو لوله امور به زند آقاي اطاق مليدر بانك نماينده آذري آقاي تهرانو كشيآب لوله

آمد/ عمل به تي كرا مذا آن

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

نخستوزير با امريكا كبير م"قاتسفير
نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي �١٩٥١ سپتامبر ١١� امروز صبح ٩ ساعت

بود/ كره مذا مشغول نخستوزير آقاي با صبح ده ساعت تا و رسانيده هم به حضور

٧٦١٥ شماره ,١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه

رفتند امريكا به برايمطالعه ايراني معلم هفتنفر
١٦ گذشته شنبه روز پرورش روشآموزشو در بيشتر مطالعه براي تهران دبيران آموزگارانو از نفر هفت

و مدارس از معلم تربيت آموزشگاههاي دوره گذراندن بر ع�وه عده اين كردند/ عزيمت امريكا به شهريور

آشنا امريكا فرهنگي سيستم اداري تعليماتيو اصول بهترين با و كرد خواهند ديدن نيز امريكا دانشگاههاي

سفر هزينه و امريكا دولت طرف از فرهنگي مبادله برنامه طبق مزبور معلمين زندگي هزينه شد/ خواهند

شد/ خواهد پرداخت فولبرايت برنامه محل از امريكا و ايران بين ايشان

واليـا دوشـيزه صـفاري, كـوكبالمـلوك بـانو از: عـبارتند رفـتهانـد امـريكا به مطالعه براي كه كساني

آقاي و متوسطه تعليمات رشته در صدر حسن و فرهنگراد كليان, آرا ستوده, منوچهر آقايان و نيلچيبيوردي

ماند/ خواهند امريكا در ماه شش مدت مزبور معلمين ابتدائي/ تعليمات رشته در نقيبزاده محمدعلي



ملي دولت سياهه ٤٣٨

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

مطبوعات درباره دولت اع"ميه
آزادي به حاضر دولت كه اشتياقي و احترام كمال با است: شده صادر دولت طرف از ديروز اع�ميه اين

از برخي متأسفانه است كرده احتراز مورد هر در فشار و محدوديت كمترين ايجاد از و دارد مطبوعات و افكار

جاي به نوشتههايشان و نيستند قلم عفت اساسي و كلي اصل رعايت به حاضر هيچصورت به نويسندگان

قلمي مرج و هرج موجب و گوئي ناسزا و فحاشي مروج بشود جامعه اخ�ق تهذيب و افكار تنوير باعث اينكه

و نگرانبوده سخت آزاديميشود از كه كي خطرنا اينسوءاستفاده از مسلما حقيقيمطبوعات صاحبان است/

جز نوشتهها قبيل اين زيرا هستند ناراضي و متأثر تحمل غيرقابل وضعيت چنين يك از قلبا شك بدون

اساس و كلمه تحاد ا به و ندارد مردم و كشور براي نتيجهاي و اثر كمترين عمومي انزجار ايجاد و نفرت جلب

از دولت ميسازد/ وارد را لطمه بزرگترين است نيازمند بدان وقت همه از بيش امروز جامعه كه ملي وحدت

فعلي وضع بودن حساس به را مطبوعات از دسته اين نظر دارد عهده به كه خطيري وظيفه و مسئوليت نظر

داشته توجه و كنند حفظ صميمانه موارد در را روزنامهنگاري مقام احترام و قلم عفت دارد انتظار و جلبنموده

نمو و آزادي براي است خارج قانون و منطق بر رعايت از كه دشنامگوئيهائي و تندرويها طبعا كه باشند

داشت/ خواهد پي در اجتناب غيرقابل و شديد عكسالعمل هميشه و بوده زيانبخش افكار

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

دولت كارمند روزنامهنگاران به نخستوزير بخشنامه
كه ميكند ايجاب اداري اصول حفظ است: شده صادر نخستوزير آقاي طرف از امروز ظهر بخشنامه اين

حاضر دولت جهت همين به نمايند نظر و عقيده اظهار آزادانه كشور اساسي مسائل در بتوانند طبقات همه

عهده به اداري وظيفه از خارج نيز را روزنامهنگاري مسئوليت پر شغل كه كارمنداني براي محدوديت كمترين

مستخدميندولت را اخ�قي مبادي قانونو به احترام و قلم عفت رعايت ولي كرد نخواهد و نكرده ايجاد دارند

كنند/ احترام و رعايت افراد ساير از بيش بايد

و عفاف كه اوراقي از بعضي ناشرين وصف اين با آيند شمار به سايرين سرمشق و نمونه نيز اينمورد در

لزوما دارنـد قـرار وزارتخانهها كارمندان صنف در متأسفانه ميگذارند پا زير را منطق و نويسندگي تقواي

براي محظوري و مانع گونه هيچ و آزاد قانون مقررات طبق افراد تمام براي روزنامه انتشار كه ميگردد متذكر

دارد عهده به حساس و خطير فرصت اين در كه سنگيني مسئوليت نظر از دولت اما نيست ميان در كس هيچ

جلب دارند عهده به اجتماع و وطن مقابل در كه وظايفي به را مستخدمين دقيق توجه ميدهد حق خود به

اغراض اعمال و گوئي ناسزا از كه ميخواهد جدا هستند نيز روزنامهنگار كه مستخدم دسته آن از و نمايند

مدلل و موجه انتقاد به مطبوعاتي و استخدامي حيثيت حفظ براي و كنند احتراز خود نوشتههاي در شخصي

علت است بديهي شوند/ بركنار مستخدمين صنف از كه آورد خواهند بهوجود وضعي قهرا نه گر و نمايند كتفا ا

رسيد/ خواهد ملت اط�ع به جرايد و راديو در مأمورين قبيل اين انفصال



٤٣٩ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

راهآهن كل مدير انفصال
است: شده فرستاده راه وزارت به نخستوزير آقاي طرف از امروز صبح نامه اين

راه وزارت ـ است فوري

آذوقه كمك داشته تعهد كه دولتي راهآهن بنگاه و كشور وزارت ٣å.٦.١٩ ٦å٧٩.م شماره گزارش طبق

دولتو به قبلي كمتريناط�ع بدون نمايد تأمين را راهآهن تونلهاي و پلها حفاظت ژاندارمريمأمور افراد

مختل صورت بدين را كشور تأمينيه اقدامات مهمترين از يكي و نمود اقدام مزبور كمك قطع به چارهجوئي

است/ ساخته

ب�فاصله و شود منفصل نموده مهم وظيفه انجام در كه قصوري علت به بنگاه آن رئيس فورا است Pزم

به سريع اقدام آن بودجه تأمين و تونلها و پلها حفاظت ادامه براي داده تشكيل مطلع افراد از كميسيوني

نخستوزير دهيد/ گزارش اينجانب شخص به را كميسيون تصميم نتيجه و آورده عمل

مصدق محمد دكتر

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

تبريز بازار سهشنبه روز
بود بسته مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني عنوان به

دولت از پشتيباني عنوان به تبريز جرائد نمايندگان و بازرگانان و مختلف اصناف عموم سهشنبه صبح

در شهر انجمن بازرگانيو اطاق اعضاي تفاق ا به و كرده تعطيل را مغازههايخود كينو دكا مصدق آقايدكتر

عمل به حضوري تلگراف تهران در آذربايجان نمايندگان با كه داشتند تقاضا و نموده اجتماع تلگرافخانه

مليحضور مجلسشوراي تلگرافخانه در نمايندگانمزبور تفاق ا به كشور آقايوزير صبح ده ساعت آوردند///

متذكر را زير گانه سه نكات مفصلخود تلگراف متحصنيندر گرفتند/ تماس تلگرافخانه متحصنين با و يافته

بودند: شده

ملي/ پيشوايان و دولت از آنان كامل پشتيباني و تقويت ابراز V١

مزدور/ عوامل از تنفر و انزجار اظهار V٢

آذربايجانيان/ عمومي افكار از پيروي به دولت از آذربايجان نمايندگان كامل پشتيباني تقاضاي V٣

كـه دادهانـد نشـان Uعـم حال به تا كه طوري همان دادند وعده متحصنين به آذربايجان نمايندگان

آنگاه و نمود نخواهند مصدقخودداري دكتر آقاي تقويتدولت از نيز پس اين از بودهاند كاملدولت پشتيبان

شوند/ حاضر خود كار سر در و نموده ترك را تلگرافخانه متحصنين كه كردند تقاضا

خاتمه خود تحصن به كه خواست متحصنين از دولت طرف از تشكر اظهار ضمن نيز كشور وزير آقاي

تـلگرافـخانه نـمايندگان بعدازظهر يك ساعت حدود در و شدند متفرق اطمينان حصول با اهالي و دهند

نمودند/ ترك را مجلس



ملي دولت سياهه ٤٤٠

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

امريكا بانكهاي اعطايوام موضوع
كشيد؟ كجا به

قرضه اعطاي وگريديدربارة نخستوزير اخير مذاكرات

از يافته انتشار ايران دولت به امريكا بانكهاي وام اعطاي تأخير باب در اخير روز چند ظرف كه اخباري

استرلينگ اندوخته تبديل از جلوگيري بر مبني انگليس خزانهداري تصميم تخاذ ا با مصادف كه جهت آن

كرده جلب خود به را تهران اقتصادي محافل و مسئول مقامات نظر پيش از بيش است, بوده دPر به ايران

چندي از خويش اقتصادي پروژههاي انجام براي ايران دولت بوديم داده اط�ع سابقا كه طوري به است/

مـيباشد امريكا پايتخت واشنگتن در آن مركز كه واردات و صادرات بانك و بينالمللي بانك دو از پيش

تشكيل متحد ملل سازمان عضو دول كليه را آن سهامداران كه بينالمللي بانك بود/ كرده قرضه تقاضاي

بـه مـيباشند سـهم صاحب دول نمايندگان از مركب مديران هيأت اعضاي اينكه نظر نقطه از ميدهند

هيأت در پيش چندي ايران وام تقاضاي جهت همين به ندارد امريكا دولت با ارتباط و بستگي هيچوجه

تهران به هيأتي مزبور وام اعطاي لزوم باب در مطالعه براي گرفت تصميم مديره هيأت و شد مطرح مديره

مطالعه و كشور مختلف مناطق بازديد از پس و آمد ايران به قبل ماه سه مزبور هيأت بنابراين دارد/ اعزام

كرد/ تقديم مديره هيأت به بود ايران دولت به اعطايوام لزوم بر دائر كه را خود گزارش اقتصادي برنامههاي

ميشود, افتتاح واشنگتن در بينالمللي بانك كنفرانس اج�سيه ششمين كه كرديم پيدا اط�ع متأسفانه

و شده اشاره نيز ايران وام بهموضوع شده تقسيم كنفرانس نمايندگانعضو بين و چاپ كه ساليانه گزارش در

گرديده يادآور ايران طبقاتي زندگاني و روستائي وضع تثبيت لزوم به راجع مقدمهاي شرح, از پس آن طي

دولت بـا نفت قضيه سر بر خود اخت�ف حل سرگرم دولت و مبهم ايران سياسي وضع Uفع چون كه است

مسئله اين شدن روشن به ايرانموكول به را وام پرداخت بينالمللي بانك مديره هيأت لذا ميباشد انگليس

آقاي اخير م�قات در تصميم اين از اط�ع از پس نخستوزير مصدق دكتر آقاي اط�ع قرار به است/ نموده

متأسفانه كه دادهاند تذكر مخصوصا و خواسته توضيحاتي ايشان از باب اين در امريكا كبير سفير گريدي

اجمال بوته در كنون تا شود اعطاء ايران به بود قرار كه نيز واردات صادراتو بانك وام ميليوندPر ٢٥ موضوع

آقـاي پـاسخ در امـريكا كبير سفير گريدي آقاي مينمايند اظهار مطلع مقامات كه طوري به است/ مانده

حدس و نداشته واردات و صادرات بانك تصميم از تازهاي اط�عات هنوز كه داشتهاند اظهار نخستوزير

باشد/ بانكي امور جريان بطٔي قرضه ارسال در تعويق علت كه زدهاند

و صادرات بانك وام اعطاي در تصريح باب در امريكا به مراجعت از پس كه دادهاند وعده گريدي آقاي

كردن موكول بر مبني نيز بينالمللي بانك تصميم چون كه ميشود پيشبيني آورند/ عمل به اقدام واردات

نظر به صحيح سياسي و اقتصادي موازين طبق انگليس و ايران اخت�ف قضيه شدن روشن به وام اعطاي

خواست/ خواهد بيشتري توضيحات مزبور بانك از مورد اين در زودي به ايران دولت نميرسد,



٤٤١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

خراسان قصد به امريكائي فيلمبرداران
كرد تركخواهند را تهران

باستانشناسي موزه رئيس مصطفوي آقاي راهنمائي به امريكائي فيلمبردار نفر هشت شنبه روز بامداد

به خراسان از فيلمبرداران كنند/ تهيه رنگي فيلم نقاط آن تاريخي آثار و مناظر از تا عزيمتنمود خراسان به

آذربايجان به شمالكشور مناظر فيلم برداشتن از بعد و ميكنند مسافرت گي�ن مازندرانو به آنجا از گرگانو

به كاشان و قم راه از سپس ميكنند/ مراجعت تهران به همدان و كرمانشاه راه از و رفت خواهند كردستان و

ماه سه هيأت اين مسافرت مدت ميآيند/ تهران به لرستان راه از و مسافرت فارس كرمانو و يزد اصفهانو

اولدر درجه در برداشتهميشود تاريخي آثار و مناظر از كه رنگي فيلمهاي اط�ع قرار به كشيدو طولخواهد

ميشود/ فرستاده دنيا نقاط ساير به بعد و شد خواهد داده نمايش كشور داخله

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

امريكا و ايران مشترك كميسيون فني قسمت مدير
روستائيميگويد: امور بهبود براي

كرد ميتوان خدمتي چه ببينم تا آمدهام ايران به من
ايرانوارد به انتخابو امريكا ايرانو مشترك فنيكميسيون مدير سمت به اخيرا كه آقاي<جونايونس>

در شهريور هيجدهم دوشنبه روز كميسيون خزانهدار و معاون زاهدي اردشير مهندس آقاي تفاق ا به شده

كرد/// م�قات را سنجابي دكتر آقاي و يافته حضور فرهنگ وزارت

كنم/ فعاليت هستند من احترام مورد كه مملكتي مردم براي آمدهام من كه داشت اظهار ايونس/// آقاي

تاريخيو درخشان دارايسوابق مملكت اين زيرا مينگرد احترام نظر با ايران به دنيا بلكه من فقط نه امروز

اولياء به يا و كنم دخالت كشور اين سياسي كارهاي در نيامدهام من كه شد متذكر ضمنا و ميباشد فرهنگي

با را آن نقشه كه داد انجام مملكت اين براي ميتوان خدمتي چه ببينم آمدهام بلكه بدهم, دستور مملكت

نمائيم/ اجرا شايستهاي نحو به چهارم اصل كارشناسان همكاري

٧٦١٦ شماره ,١٣٣å.٦.٢١ پنجشنبه

كرد اع"م رسما گريديرا ترومناستعفايدكتر
هندوستان در امريكا كنوني كبير سفير لويهندرسن

تعيينگرديد ايران در كبيريامريكا سفير به

كـبير سـفير گريدي ف/ هنري/ استعفاي رسما امروز امريكا جمهوري رئيس ترومن مستر ـ واشنگتن

امريكا كنوني كبير سفير هندرسن و/ كهلوي/ ساخت نشان خاطر حال همان در و نمود اع�م را ايران در امريكا

است/// كرده تعيين ايران در امريكا كبيري سفير به هندوستان در



ملي دولت سياهه ٤٤٢

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

ملي فروشنفت اولينقرارداد
شد امضا ايران نفت ملي ازطرفشركت ملي
كردند اميد اظهار دو هر افغانستان و ايران نمايندگان

باشد كشور دو سياسي روابط توسعه براي وسيلهاي قرارداد امضاياين كه

شركت نفت فروش قرارداد امضاياولين تشريفات [١٣٣å يكمشهريور [بيستو پنجشنبه روز بعدازظهر

گرفت/// انجام ايران نفت ملي

توفيقي و فرصت لحظه اين در كه سعادتمندم و مسرور بسيار داشت: اظهار دارائي/// وزير وارسته آقاي

مواد فروش قرارداد اولين ايران نفت ملي شركت طرف از نمايندگي به ميتوانم كه است شده بنده نصيب

نمايم/// امضاء همسايه و برادر و دوست كشور با را نفتي

ميشود بسته دولتها بين كه تجارتي قراردادهاي تمام <اصو{ داشت: اظهار ما خبرنگار به دارائي وزير

خبرنگاران آقايان اختيار اط�عاتيدر قرارداد متن از نميتوانيم حاضر حال در هم ما استو محرمانه طور به

بـراي وسيلهاي ايجاد ما منظور بلكه نداشتهايم تجارتي نظر قرارداد اين تنظيم در ما طرفي از بگذاريم/

تخفيفي افغانستان به نفت فروش در ما البته بوده كشور دو بين نزديك همكاري و دوستي مباني تحكيم

آورد/>/// وارد لطمهاي دنيا نفت بازارهاي به كه نيست قدر آن تخفيف اين ولي شدهايم قائل

تا مقدار اين و ميباشد تن هزار ٣å حدود در شده افغانستانفروخته كشور به كه نفتي مقدار اط�ع قرار به

شد/ خواهد برده افغانستان مرز به نفتكش كاميونهاي وسيله به آنجا از و راهآهن با شاهرود

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

ملي اراده حزب باشگاه در نطقسيدضياءالدينطباطبائي
آقاي وسيله به خود جديد محل در ملي اراده حزب مركزي باشگاه پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت

روزنـامهنگاران, مـعاريف, رجـال, از زيادي عده افتتاح مراسم در يافت/ افتتاح طباطبائي سيدضياءالدين

در ملي اراده حزب اعضاي مسنترين شعباني آقاي نخست داشتند/ حضور حزب به وابسته افراد و بازرگانان

نطقي طباطبائي سيدضياءالدين آقاي سپس و نمود اع�م را ملي اراده حزب مجدد فعاليت كوتاهي نطق طي

نمود/// ايراد ملي اراده حزب فعاليت تجديد و سازمان افتتاح باب در زير شرح به مفصل

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

جلويصحن در ميتينگ
برپا جمعيتمليون طرف از صحن ميدانجلوي بزرگيدر ميتينگ بعدازظهر ٥ ساعت چهارشنبه روز ـ قم

سخنراني قناتآبادي شمس آقاي سپس شد قرائت كاشاني yآيتا پيام باقري آقاي وسيله به ابتدا گرديد/

گرديد/ صادر دولت از پشتيباني بر مبني قطعنامهاي پايان در و نمود مؤثري



٤٤٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

راهآهن] بنگاه سابق [مدير مهندسشقاقي نامه
را عالي خاطر راهآهن بنگاه مديريت از اينجانب كناري بر اب�غ به راجع محترما نخستوزير, آقاي جناب

دولت اين در كه ميكردند حس طور اين همه شده تشكيل جنابعالي دولت كه موقعي ميدارد/ مستحضر

مـدت جدال و ت�ش زيرا شد/ خواهد رعايت ميباشد كشور استخوانبندي منزلة به كه مقررات و قوانين

خواهد را كشور موازين و اصول رعايت شما دولت كه ميكرد حكم طور اين آنجناب سياسي عمر متمادي

شد/ خواهد دور حساس دستگاههاي خاصه اداري كارهاي در سياست دخالت و جانبداري و نمود

امر كه آنست براي ميدهم تذكري گر ا بنابراين بياورم دست به مجددي اب�غ كه ندارم قصد شرح اين با

با راهآهن بنگاه مدير زيرا رعايتشود اداري قانونيو اشخاصموازين نصب عزلو در كه دقتشود فرمائيد

كر ذ كه نيست شكي شود/ كنار بر كار از بايد تصويبنامه با و قرار بر سمت اين به وزيران هيأت تصويبنامه

از بعد ميشوند گمارده مشابه سمتهاي به جنابعالي دولت در امروز كه را كساني كه آنست براي نكته اين

گردد/ فلج كشور حساس دستگاههاي بالنتيجه كه نشوند دور كار از ترتيب اين با جنابعالي دولت

دهم: توضيح مختصري شده كر ذ تعويض براي كه عللي اطراف در گزيرم نا اما و

از قـبل قصاص اقدام اين است ژاندارم افراد به كمك پرداخت عدم نظر از اب�غ اين صدور گر ا ـ او�

شود/ پرداخت كه نشده تمام ماه شهريور و شده پرداخت ماه مرداد كمك چون است جنايت

ژاندارم افراد به كمك پرداخت براي اعتبار نداشتن واسطه به راهآهن بنگاه امر پروندة بهموجب ع�وه به

راه وزارت به بود شده تنظيم وزارتكشور در باب اين در كه جلسهاي باصورت را Pزم گزارشات خود بودجه در

جنابعالي عرض به گر ا حال مطرحشود دولت هيأت در فورا كهموضوع بود شده كيد تأ مخصوصا و فرستاده

اينجانب/ نه و راهآهن بنگاه نه است راه وزارت فعلي متصدي مسئول شده قصوري و نرساندهاند

راهآهن پليس بهوسيله قاعدتا گزارش اين شده صادر گزارشوزارتكشور استناد به اب�غمزبور گر ا ـ ثانيا

مدت براي نيز را آنجناب كه است راپورتهائي همان نوع از پليس گزارشات اصو{ و باشد شده داده بايد

نمود/ تبعيد بيرجند به طوPني

چـون و است نـبوده بـيش بهانهاي ژاندارم افراد كمك موضوع كه فرمود خواهند تصديق فوق شرح با

بنگاه بهخصوص اداري امور در سياست كه نيست مملكت مصلحت كه هستم و بوده معتقد هميشه اينجانب

به مملكت حياتي مؤسسه اين نكته اين به توجه عدم علت به نيز گذشته در و باشد داشته دخالت راهآهن

وجود با خود تصدي مدت در اينجانب جهت بدين ميرفت آن شدن مت�شي بيم لحظه هر كه افتاد روزي

را هدف هموارهدو ميآمد عمل به راهآهن بنگاه در سياسي مخالف طرفدستجات از كه فشاري و اعمالنفوذ

از راهآهن بنگاه نگهداشتن دور ديگر و فن اهل و صالح اشخاص دست به كار سپردن يكي نمودم/ تعقيب

احترامات تقديم با Pغير/ و است بوده رويه اين تخاذ ا اينجانب كناري بر علت دارم [يقين] قطع و سياست

شقاقي حسين مهندس



ملي دولت سياهه ٤٤٤

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

ترككردند را هنديايران كارمندان از نفر ٧٥
خليج راه از كشتي با و رفته خرمشهر به آبادان از هندي كارمندان از نفر ٧٥ حامل توبوس چهارشنبها روز

شدند/ هندوستان عازم فارس

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

نخستوزير با امريكا كبير م"قاتسفير
صرفنمود شاهنشاه حضور در را ناهار امروز گريدي دكتر

توديع مراسم انجام براي �١٩٥١ سپتامبر ١٥� امروز بامداد ٨ ساعت امريكا كبير سفير گريدي دكتر آقاي

بود/ كره مذا مشغول ايشان با مدتي و رفته نخستوزير مصدق دكتر آقاي منزل به

صرف از پس يافته, حضور سعدآباد كاخ در بعدازظهر يك ساعت مقارن همسرشان و گريدي دكتر آقاي

نمودند/ توديع ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت با ملوكانه حضور در ناهار

٧٦١٧ شماره ,١٣٣å.٦.٢٣ شنبه

افتاد تأخير به روزي عزيمتگريديچند
مسافرتخود گويد ترك واشنگتن عزم به را تهران يكشنبه روز بود قرار كه امريكا كبير سفير گريدي آقاي

با سپس و كرده توقف تهران در ديگر روز چند ايشان معلوم قرار از و است انداخته تأخير به روزي چند را

ميكند/ ترك را تهران امريكا سفارت نظامي وابسته هواپيماي

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

امريكا ملي امنيت تأمين مجمع قطعنامة موجب به

كرد خواهد استفاده كمكاقتصاديامريكا از ايران
داشت نخواهد امريكا روابطايرانو بازرگانيايرانوشورويتأثيريدر ستد و داد
آن در كـه كـرد صادر قطعنامهاي ديروز امريكا ملي امنيت تأمين مجمع ـ آسوشيتدپرس ـ واشنگتن

و است ضروري جهان آزاد ملل و كشورها ساير و امريكا امنيت صيانت براي ايران استق�ل حفظ بود: نوشته

تأمين و ايران استق�ل حفظ منظور به كوشش و سعي گونه هر بذل از بايستي امريكا دولت لحاظ اين به

نكند/ خودداري باشد Pزم كشور آن ترقيات براي كه وسايلي

به كمك و مساعدت [ناخوانا] ممنوع بر مبني امريكا دولت تصميم است شده نوشته قطعنامه همين در

شد/ نخواهد ايران شامل ميكنند تجارت كمونيستي كشورهاي با كه دولتهائي

كشورها اين يعني شده اع�م ايران مانند نيز اسرائيل اندونزيو و ليبي و مصر كشورهاي قطعنامه اين در

و اعطايوام شدو نخواهند امريكا اخير تصميم دارندمشمول تجارتي معام�ت ممالككمونيستي با آنكه با

بود/ نخواهد ممنوع كشورها اين به امريكا طرف از اقتصادي كمك



٤٤٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

شورويها با معامله عمده قسمت
است شده انجام گذشته سال طبقموافقتنامه

ديگر زياديكا|هايصادراتي مقادير و توتون تن هزار هفت برنجو تن هزار كنونهفت تا

است شده فروخته ايران به شكر و قند تن پنجهزار و پنجاه طرفشورويهم از و تحويلگرديد

كه گرديد امضاء شوروي جماهير تحاد ا دولت و ايران دولت بين موافقتنامهاي گذشته سال ماه آبان در

شوروي و ايران كشور دو شد قرار موافقتنامه اين طبق شد/ درج روزنامه در همانموقع در آن خبر و جريان

ايران كنند معامله يكديگر با بود شده پيشبيني موافقتنامه آن در كه مبالغي و مقدار حدود در را اجناسي

وشوروي كند خريداري ازشوروي غيره بلورجاتو و نخي قماش آهنآPتو قبيل از خود نياز كاPهايمورد

دارائي/// وزارت معام�ت معاون نمايد/// خريداري مقابل در را ايران تي صادرا ديگر كاPهاي و خشكبار نيز

و ايران بين جديدي تجارتي قرارداد گذشته سال در كه ميكنند تصور اشخاصي شايد او{ داشت: اظهار

تا شده تنظيم �١٣١٨� ١٩٣٩ در شوروي كشور با ايران تجارتي قرارداد آنكه حال و گرديده امضاء شوروي

هر بايستيدر قرارداد همان مطابق منتها است باقي بهقوتخود باشند ميلداشته توافقو طرفين كه موقعي

گيرد/// قرار طرفين موافقت مورد و تعيين كشور دو هر صادرات و برايواردات سهميهاي سال

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

دارد ادامه مصدق دكتر دولتآقاي از طرفداري و پشتيباني ابراز شهرستانها در

تقويتدولت براي ميتينگ و سخنراني و اجتماع
پشتيباني احساساتو ابراز ادامه از كه رسيده روزنامه اداره به شهرستانها از متعددي تلگرافات نيز امروز

اجتماع بهشهر در جمله از ميكند/// حكايت مصدق دكتر آقاي دولت از شهرستانها اهالي مختلف طبقات

سـخنرانـي از پس و داشـتند شـركت آن در ديگـر طـبقات و اصـناف و بازرگانان كه گرفته صورت بزرگي

و مشهد در گفتهاند/ تبريك دولت به را افغانستان ما همسايه كشور با نفت معامله انجام و صادر قطعنامهاي

اجتماع تلگرافخانه در كرده تعطيل را كينخود دكا اصناف پيشهورانو نيز ك ارا و كرد شهر سمنان, Pهيجان,

دندانپزشكان پزشكان, كليه شيراز در داشتند/ اع�م دولت از را پشتيبانيخود پرشور سخنرانيهاي با و نموده

درخواست ملي مجلسشوراي در فارس نمايندگان از يافته تلگرافخانهحضور در اجتماع حال به داروسازان و

طبقات شركت با بزرگي تجمع جمعه عصر نيز قزوين در كنند/ تقويت را مصدق دكتر آقاي دولت كه كردهاند

ناطقين عاملي و شهيدي اشكوري, پزشكپور, زرشكي, آقايان و شده برپا گلستان ميدان مقابل در مختلف

نمودند/ اع�م دولت از پشتيباني براي را اهالي آمادگي خود سخنراني در جمعيت

صفوف با و اجتماع حال به نموده تعطيل را خود مغازه پيشهوران و اصناف شنبه� �صبح هم صبح ديروز

از نـفر چند با حضوري مخابره ضمن و يافته حضور تلگراف و پست و فرمانداري عمارت مقابل در منظم

آيد/ عمل به طرفداري و پشتيباني مصدق دكتر آقاي دولت از كه نمودند تقاضا نمايندگان آقايان



ملي دولت سياهه ٤٤٦

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

شد اتخاذ تصميمات|زم امنيتشهر برايحفظ
كودتا منظور به عدهاي پسفردا يا فردا ظرف در است ممكن كه بود رسيده دولتي مقامات به گزارشي چون

و ژاندارمـري رؤساي و جنگ وزير آقايان از مركب كميسيوني امروز جهت بدين بزنند/ اقداماتي به دست

مشـغول دارد باره اين در كه مسئوليتي نظر از دولت و گرديد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در شهرباني

كند/ منتشر اع�ميهاي صحتموضوع صورت در كه ميباشد بررسي

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

بازار بازرگانان اصنافو نامه
مطالب سلسله يك ضمن كه يافته انتشار دولت مخالف نام به تهران در نفر چند امضاء به اع�ميهاي

ما بنابراين شده تعطيل دولت اخافه ترس از شهرستانها يا تهران بازار كه شده داده تذكر حقيقت از عاري

تهران بازار تعطيل تكذيبو كلي طور به را آناع�ميه در مندرجه مطالب بازار بازرگانان اصنافو كنينو سا

و حسنوطنپرستيبوده روي از منوياتدولتو از پشتيباني براي صرفا داشت خواهد نظير هم آينده در كه را

حفظ براي سابقه طبق آنكه مگر نميگردد تعطيل مقامي هيچ كسو هيچ بهدستور تهران بازار و بود خواهد

اين از غير گويان گزافه چنانچه گردد/ تعطيل بيگانگان از تنفر و ملت خادمين از تشويق يا و كشور استق�ل

توانسـتند چنانچه فرمايند مراجعه گذشته دولتهاي ساختگي تحاديههاي ا به است خواهشمند ميدانند

مجددا خاتمه در كرد/ تصديقخواهيم ما هم را آناع�ميه مطالب ساير كنند تعطيل را بازار ساعت يك فقط

ميداريم/ اع�م مصدق دكتر آقاي جناب ملي دولت به را خود كامل پشتيباني هميشه براي و

ـــــــــــــــــــــ

گرچه بود شده درج اط�عات روزنامه در تهران بازرگانان اصنافو تحاديه ا نام به ٣å.٦.١٩ تاريخ در شرحي

احترامات ايران مشروطيت سلطنتو شامخ مقام به هميشه بازرگانان و اصناف عموم ايرانو ملت افراد كليه

تبريك امضاي براي گذشته دولتهاي كه ق�بي تحاديههاي ا اينگونه ليكن ميباشند و قائلبوده را Pزمه

از عاري مطالبي و كرده همايونيسوءاستفاده معظم دربار نام به ميخواهند بودند ساخته انتصابات تسليتو و

اصناف كنينو سا ما لذا نگردد, تكذيبواقع شدهمورد كر همايونيذ دربار از نامي كهچون نمايند حقيقتدرج

و اصناف عموم طرف از را اع�ميه آن مندرجه مراتب سلطنت شامخ مقام به كامل احترام با بازار بازرگانان و

مينمائيم/ تكذيب بازرگانان

شد/ صرفنظر آن از كه است اشخاص اسامي از طوماري با همراه شده نامبرده اصناف /١

تـهران, فـرشفروشان صـنف تهران, دوختهفروشان صنف تهران, خرازي صنف تهران7١8, بزاز صنف

عطار صنف تهران, سراج صنف تهران, زرگر صنف تهران, كفاش صنف تهران, بلورفروشان و چيني صنف

الكتريكفروشان/ صنفلوازم تهران, بافنده صنف تهران, صنفورشوفروش تهران,



٤٤٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

كاشاني] آيتا� درخواست [پاسخبه
مدارس كاركنان اعمال

گيرد قرار مراقبت مورد شديدا بايستي
است: شده صادر كشور فرهنگ ادارات كليه به فرهنگ وزارت طرف از بخشنامه اين

شكايت آموزگاران كردار و رفتار ناشايستگي و اخ�ق فساد از غالبا دبيرستانها از كه نامههائي ضمن

و صحيح تربيت فاقد خود ميباشند آينده نسل تربيت عهدهدار كه طبقه اين گر ا اينكه به توجه با ميشود

خواهد بين از كلي به جامعه اص�ح اميد و كرد خواهد تهديد را كشور آينده حتمي خطر باشند اخ�قي تقواي

و فرض شهرستانها فرهنگ ادارات رؤساي خصوصا شهرستانها فرهنگ ادارات متصديان كليه بر رفت/

و كوشش داده, قرار مخصوص نظارت و مراقبت تحت را مدارس كاركنان رفتار و اعمال همواره كه است Pزم

شريف شغل و شوند كنار بر آموزشي دستگاه از بيايمان فاسداPخ�قو اشخاص كلي طور به كه كنند جديت

رفتار با بتوانند تا باشند مبري منهيات از و آراسته و ستوده اخ�ق به كه شود سپرده كساني دست به معلمي

مبذول بايد خاص دقت ذيل موارد در مخصوصا و كنند جلب فرهنگ به را مردم اعتماد سلوك حسن و نيك

گردد:

و عـفت و اخـ�قي سـوابـق چيز هر از قبل دانشسرا براي محصل قبول و جديد معلم استخدام در V١

به آموزشي دستگاه در نيستند مطمئن آنان حسناخ�ق به كه اشخاصي ازورود گرفته نظر در را كدامنياو پا

كنند/ جلوگيري كلي

و اغماض هيچوجه به ميزند سر آنان از عملي عفت, و تقواي خ�ف بر كه مربياني و معلمين درباره V٢

سازند/ كنار بر آموزشي خدمت از ترديد بدون نشمرده جايز را ارفاق

و فـرهنگ بـه خـدمتگزاران از جـامعه امـيد و انتظار كه سازند متوجه را فرهنگ كارمندان عموم V٣

در كدامنيو پا كيو پا نمونه مربيخود و معلم مترصدند استو ديگران از بيش پرورش متصديانآموزشو

قبول به حاضر كه كساني و باشد ديگران سرمشق اخ�ق تهذيب و وطن به ع�قه و ايمان و عقيدت حسن

گناه نيستند Pيق واقع در گر ا و دهند نشان مقدس شغل اين Pيق و شايسته را خود بايد شدهاند خدمت اين

شوند/ كنار بر كار اين از و نگرفته گردن به را جامعه فساد

آمدخود رفتو لباسو دروضع شده گوشزد مكرر كه همانطور كنند اخطار دبير و خانمهايآموزگار به V٤

احتراز سبك رفتار و زننده لباسهاي پوشيدن از و دارند معمول كامل نحو به را آراستگي و متانت رعايت

كنند/

گذاشتهشود اجرا بهموقع Uكام دستورهايفوق تا آورند عمل به كامل مراقبت فرهنگ رؤساي آقايان V٥

فرهنگ وزير نشود/ قناعت كتبي اخطار و بخشنامه صدور صرف به و

سنجابي دكتر



ملي دولت سياهه ٤٤٨

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

مواجهه دربارهطرز ايران افسر دو اين
هستند تحصيل شيميائيمشغول و جنگهايميكروبي با

كتشافي> ا سروان<پرويز <مرتضيفكور>و نامسروان به ايران دريائي نيروي افسران از نفر دو ـ كولورادو

نظامي امور در امريكا در مشترك دفاعي برنامه موجب به اينك كه هستند ايراني افسران نفري ده گروه جزء

مينمايند/ مطالعه

الكـتريسيته درباره ساعت ٩٣å رفته هم روي و است هفته پنج و بيست مزبور افسران تحصيلي دوره

تحصيلي دوره پايان در و خواند خواهند درس شيميائي جنگ ميكروبيو جنگ با مواجهه چگونگي سياران,

بـه دفـاعي مشـترك كـمك برنامه موجب به كه مهماتي و اسلحه نوع هزاران درباره كاملي اط�عات نيز

آورد/ خواهند دست به ميشود فرستاده جهان مختلف كشورهاي

٧٦١٨ شماره ,١٣٣å.٦.٢٤ يكشنبه

ما كشور آبهايزيرزميني
آبيهست پر ودشتهاي درهها نقاطايران بيشتر در
آمد خواهد وجود به گلستانهائي آنها از استفاده با كه

سازمان طرف از آبياري امور كارشناس <لمچر> پرفسور معاون سمت به كه آموزگار جمشيد دكتر آقاي

نـتيجه آمـده ايـران بـه نمود حفر چاه ميتوان كه نقاطي تعيين و آبياري امر در مطالعه براي متحد ملل

يككشور كلي طور به ما كشور است: نموده تشريح عزيز خوانندگان براي مقاله اين طي را خويش تحقيقات

زيرزميني چه و سطحي چه آن, آبهاي منابع جهت همين به و ندارد كافي باران و برف است, خشك نيمه

دورههائي بلكه و خشكساليدوره كه است اين بر عقيده را آبياري امر كارشناسان از برخي ميباشد/ محدود

ميگذارند/ را خشكسالي دورههاي اين از يكي كنون ا ايران و دارد

نقشههاي طرح در را نكته اين بايستي و هستيم روبرو آبي كم با ما Uفع باشد هرچه علت حال هر به

به بهسهولتو نه گر ببريمو آبهايخود منابع از را استفاده كثر حدا تا باشيم داشته خاطر كشاورزيدر آبياريو

استفاده قابل ديگر مديد مدتي تا كه ببريم پائين آنجا تا را زيرزميني آبهاي سطح است ممكن سرعت

شويم/// دچار بزرگ اشكال و زحمت به وقت آن و نباشد

نقاط بيشتر در دارد آب منابع ميرفت تصور آنچه از بيش ايران كشور كه ميسازد نشان خاطر پايان در

به مسافرت در آمد/ خواهد بهوجود گلستانهائي آنها از استفاده با كه است آبيموجود پر دشتهاي و درهها

سازمان كه ميرود اميد هستند/ ايدهآل كواقعا خا آبو نظر از كه شد بررسي نزديك از ناحيه چندين جنوب

ما عزيز كشور و دهند ادامه كرده آغاز منظم نقشه و ك پا نيت با كه را خيري كار آبياري مستقل بنگاه برنامه

١٣٣å شهريور ـ تهران كند/ پيدا نجات بيآبي و خشكي اين از ايران

آموزگار] [جمشيد
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امروز شايعات

شود اشغال تهران شهر امروز بود قرار آيا
كنند دستگير را دولت اشخاصمؤثر توطئهكنندگانميخواستند ميگويند

سياسي محافل مختلفدر شايعات كودتا نقشه به راجع نخستوزير معاون اطرافگفته در

ميزد/ دور غيرسياسي و

داشتهاند؟ كودتا قصد كساني چه
گذاشت/ ما خبرنگار اختيار در رئيسشهرباني كه اط"عاتي

كودتا درباره دولت اع"ميه
مـخبرين به شده/// تشكيل ابيض كاخ در كه ديروز مصاحبه در نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي

حضور با كميسيوني امروز لذا دارند كودتا قصد عدهاي تهران در فردا كه بود رسيده گزارش <چون گفت: جرايد

اين اطراف در تا شد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در ژاندارمري و شهرباني رؤساي و جنگ وزير آقايان

در مـا خبرنگار ديشب وقت آخر بود نوشته صبح روزنامههاي از يكي آيد/>/// عمل به تحقيقاتي موضوع

جواب در ايشان و كرد سئواPتي شهرباني رئيس آقاي از دولتي مقامات دستگيري و كودتا مسئله خصوص

ندارد/ اساسي كلي به كودتا توطئه كشف خبر و بوده بياساس و دروغ شايعات اين كليه گفت

گاهان كارآ از نفر دو وسيله به كودتا توطئه گزارش كه بود شايع شهرباني محافل در خبر اين از صرفنظر

در منتشره خبر و كردهاند مطلع قضيه جريان از را نخستوزير آنجا از و شد داده شهرباني اداره به گاهي كارآ

است/ بود گاه كارآ دو اين گزارش از ناشي صرفا شهر

جزئيات در و بوده غش و غل بدون و صحيح ظاهرا شده قيد گاهانمزبور كارآ گزارش در كه نشانيهائي

است/ ميداشته مستور نظر از حدي تا را قضيه بودن جعلي كه بوده شده قيد نكاتي نيز

و منبع يا گزارشهائيبوده چنين از ناشي توطئه خبر انتشار آيا اينكه و گزارشهايمزبور ماهيت از هنوز

اخـبار و شايعات بر مبني قضايا نيز حد همين تا و نيست دست در صحيحي اط�عات داشته ديگر مرجع

است/// افواهي

اخـتيار در مـطالب ايـن كودتا شايعه خصوص در شهرباني رئيس آقاي طرف از بعدازظهر ساعت نيم

بود/// رسيده نخستوزير اط�ع به Pزم بررسي بدون و نبوده موثق منبع از كودتا خبر گرفت, قرار ما خبرنگار

دولت اع.ميه

از است رسيده جرايد اط�ع به غيرمنتظره تفاق ا به راجع كه خبري ميرساند عموم استحضار به لزوما

كـه شد داده تي تذكرا انتظامي مسئولين به نخستوزير طرف از احتياط لحاظ از فقط و نبوده موثقي منبع

هميشه انتظامي سايرمسئولين ارتشو نمودند اظهار كه طوري به تكذيبو كلي به را نيزموضوع مشاراليهم

است/ غيرممكن تفاقات ا قبيل اين وقوع و بوده اوضاع بر مسلط
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گفت: خود پيام در ديشب نخستوزير

معنيندارد ديگر فارسي فرهنگ در بيگانه مقابل در تسليم

رفت نخواهم كنار <من> دولت نشود تمام نفت كار تا
راديو از ايران ملت به خطاب نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از ديروز بعدازظهر ٩ ساعت پيام اين

گرديد/ منتشر

و تشبثات اين مردم بيداري مقابل در خوشبختانه بيسابقه/// و بيشائبه احساسات ـ عزيز هموطنان

آخرين تا ميگيرد الهام شده غارت و ستمكشيده ملتي از كه دولتي و نيست مؤثر پشيزي قدر به توطئهها

زبان فرهنگ در اجنبي مقابل در تسليم كرد خواهند مقاومت و پايداري جامعه حقوق تأمين راه در نفس

است/// بخشيده ملي حقوق حفظ و متقابل احترام به را خود جاي و داشت نخواهد معني پس اين از فارسي

بدانند و دهند خاتمه جا همه در كار تعطيل تحصنو به دارم تمني نزديك و هموطناندور عامه از كنون ا

بود/ خواهد و بوده ملت مدام پشتيباني و تقويت همين دولت ذخيره تنها كه

٧٦١٩ شماره ,١٣٣å.٦.٢٥ دوشنبه

ابراز دولت به اهاليشهرستانها
ميكنند احساسات

جلوي در بندرپهلوي اهالي از نفر هزار چندين ديروز ميدهد بندرپهلوياط�ع از ما خبرنگار كه قراري به

نسبت احساسات ابراز مشغول مدتي اهالي ميباريد شديدي باران آنكه با و بودند كرده اجتماع تلگرافخانه

شده حاضر تلگرافخانه در و كرده تعطيل را خود مغازههاي كسبه عموم بودند, نخستوزير آقاي دولت به

بودند/

ارعابمجبور با را مردم دولت اينكه بر مبني اقليت نمايندگان اخير اع�ميه كه ميكنند اظهار متحصنين

نخستوزير و دولت تقويت به مايل قلب صميم از اهالي عموم و نيست صحيح ميكنند احساسات ابراز به

و ايـران حزب مثل مختلف احزاب و كردند اختيار تحصن تلگرافخانه در مردم شيراز در پريروز ميباشند/

در نمودند/// تظاهرات به شروع دولت از پشتيباني منظور به شهري سازمانهاي و اس�م مجاهدين جمعيت

ع�قه تلگرافخانه در تحصن با اهالي نيز اصفهان در بودند تظاهرات مشغول شيراز در مردم كه روز همان

تعطيلو را بازارها مختلف اصناف و عشاير نيز وسوادكوه سفيد پل در ميدادند/// نشان حاضر دولت به را خود

اعتماد رأي دادن و مجلس در حضور از كه نمايندگاني به نسبت و رفتند تلگرافخانه به كرده رها را خود كار

بستند را مغازهها و بازار ديروز نيز شاهرود اهالي از نفر هزار پنج حدود در كردند/// تنفر ابراز ميكنند خودداري

ميكردند/ پشتيباني دولت از و مينمودند احساسات ابراز تلگرافخانه و خيابانها در مردم و

ارسال ص�حيتدار مقامات براي نيز آنها از رونوشتهائي كه زيادي نامههاي تلگرافاتو زمينه اين در

است/ رسيده اداره دفتر به است شده
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شد پرستاريتعطيل آموزشگاه
لذا, گفت خواهد ترك را آبادان پرستاري آموزشگاه انگليسي معلم نفر آخرين آينده چهارشنبه روز چون

ميشود/ تعطيل جديد معلمين استخدام و تهيه تا پرستاري آموزشگاه

٧٦١٩ شماره ,١٣٣å.٦.٢٥ دوشنبه

ژاندارمريتأسيسشد پاسگاه
ژاندارمـري و بخش مركز تا كيلومتر ٣å الي ١å از بيش يك هر بخش اين تابع قراء چون ـ rريجان

موضوع تا و ميكنند فراهم را اهالي مزاحمت سنگسري مسلح سارقين فصل اين در ساله همه و دارد فاصله

جهت اين به شدهاند/ سرقتدور محل از فرسنگها و زده را خود دستبرد سارقين شود مراجعه ژاندارمري به

داشته اعزام محل آن به [!] انتظامي مأمورين ژاندارم نفر دو و نمود دائر پاسگاهي ك نيا قريه در ژاندارمري

در مخصوصا ميباشد, مضيقه در سخت نفرات كمبود لحاظ از Pريجان ژاندارمري كه شد يادآور بايد است/

بخش اين ژاندارمري تقويت به بيشتري توجه بايد است مواقع ساير از بيش سرقت احتمال كه فصل اين

بشود/

٧٦١٩ شماره ,١٣٣å.٦.٢٥ دوشنبه

دارند دبيرستان و تقاضايتأسيسدبستان

مدرسه به بايستي اطفال آينده ماه در مينويسند: باغشاه در دولت كارمندان مركزي كوي محلي انجمن

تا كردهايم تبه مكا جنگ وزارت با همينمنظور به است چندي نداريم/ دبيرستان دبستانو ما وليهنوز بروند

اقدامات وجود با بگذارند/ فرهنگ وزارت اختيار به است كار اين براي مناسب كه را لشكر سابق حمام محل

اطفال زمستان سرماي در نيست معلوم و نشده عايد نتيجهاي هنوز متأسفانه آمد/ عمل به درباره كه زيادي

وقت تا دارند تقاضا فرهنگ وزارت از و بروند خود سكونت محل از دور دبيرستان يا دبستان كدام به ما

آورند/ عمل به Pزم اقدام نگذشته

٧٦١٩ شماره ,١٣٣å.٦.٢٥ دوشنبه

مينويسد؟ چه ايران درباره امريكائي يكخبرنگار
به كنون ا و بود تهران در مدتي كه تريبون> <هرالد امريكائي روزنامه خبرنگار هيگينز> <مارگريت خانم

رويه امريكا, سفير گريدي مساعي از مدح ضمن مقالهاينوشته مزبور روزنامه در است مراجعتنموده امريكا

ايراد امريكا دولت به و انتقاد سخت بوده, ايران امور در مداخله و ارتشاء بر مبني را سابق شركت و انگلستان

نكردهاند/// ايران به مؤثري كمك گذشته در چرا كه ميگيرد

در ايران نگاهداري است مهم دنيا براي كه چيزي درآيند زانو به ايران مردم اقتصادي فشار با گذارد نبايد

است/ خاورميانه كليد ايران كه زيرا آن, و اين دست به آبادان منابع اداره نه ميباشد غرب دستة



ملي دولت سياهه ٤٥٢

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

كودتا] شايعة [منبع
اسبق كابينه به منتسب افراد عدهاياز آيا

دستگيرشدهاند

آقايرئيسشهرباني توضيحات
اخير شايعات به راجع

شـايعه خـصوص در و گرفت تماس مزيني] [سرلشكر شهرباني رئيس آقاي با ما خبرنگار امروز ظهر

كرد/ كسب شرح اين به اط�عاتي سابق كابينه به منتسب افراد و افسران از عدهاي دستگيري

سـرتيپپور, آقايان امروز و ديروز ظرف است صحيح آيا نمود سئوال شهرباني رئيس آقاي از ما مخبر

شدهاند؟ توقيف شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر و مهتدي غضنفري,

گفت: جواب در ايشان

گر ا ضمنا و ندارد صحت شده منتشر جرايد از بعضي در خصوص اين در كه اخباري و شايعه اين خير,

گزير نا شود مستحضر جريان آن از كس همه نداند كهPزم بكند اقداماتي باشد شهربانيمجبور بعضيمواقع

بدارد/ نگاه مكتوم را خود اقدامات مناسب موقع تا بود خواهد

پرسيد: ما مخبر

خواهد دستگير را اشخاص اين تهامي ا چه به كند توقيف را آقايان اين روزي شهرباني كه شود قرار گر ا

كرد؟

داشت: اظهار نيست پيشبيني قابل احتمالي چنين كه مجدد توضيح ضمن شهرباني رئيس آقاي

شود/ گفته نيست ص�ح Uفع هم تهام ا آن

بفرمائيد است ممكن پرسيد: ما مخبر شد تكذيب رسما طرفدولت از ديروز كه كودتا شايعه خصوص در

است؟ داده نخستوزير آقاي به را كودتا غيرموثق خبر منبعي چه

داد: ايشانجواب

را اط�عي چنين ژاندارمري يا شهربانيو يا ارتش هيچوجه به كه اينست دارم اط�ع اينجانب كه را آنچه

بـوده كسي چه خبر مرجع اينكه اما فرمودهاند كسب ايشان خود كه بوده خبري اين و ندادهاند معظمله به

ژاندارمري و شهرباني و ارتش يعني كشور انتظامي كهمسئولين بود جهت همين به و ندارم اط�عي شخصا

صادر مورد اين در اع�ميهاي فرمايند مقرر شد تقاضا نخستوزير آقاي جناب از و تكذيب جدا را موضوع

كـه بـود ايـن حق گفت: و كرد تأسف اظهار بياساس شايعه اين انتشار از شهرباني رئيس اينجا در شود/

مـنتشر تـوضيح و تفسير همه اين آن اطراف در و نكرده بزرگ قدر اين را مزبور غيرموثق خبر مطبوعات

و پـايه بـدون اخـبار قـبيل اين كه است تأمل قابل حدي به امروز ما كشور حساس وضع زيرا نميكردند

شد/ نخواهد تمام كشور و مردم ص�ح به تحريككننده
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فردوسي مجله مدير نامه
يك طرح عنوان به مقالهاي خود مجله اخير شماره در كه فردوسي مجله مدير جهانبانوئي yنعمتا آقاي

به درج براي اع�ميه عنوان تحت نامهاي گرفته/ قرار تعقيب تحت جهت همين به و ساخته منتشر توطئه

اينموضوع ثبوتي استدPئل حاضر وقتي <فقط است داشته اظهار آن ضمن كه فرستاده اط�عات روزنامه

دPئل تا باشد عاليكشور عاليمقامديوان مستشاران از يكي Pاقل مهم قضيه اين بازپرس كه دهد ارائه را

تشريحشود>/ و توضيح قضيه

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

جوابآن و هريمن به مصدق دكتر نامه متن

شد خواهد منتشر بعداظهر چهار ساعت فردا

ميشوند يا و توقيفشده كه افرادي
داشتهاند دخالت كودتايرزمآرا به مربوط پرونده در

نخستوزير معاون فاطمي آقاي منزل در مطبوعاتي جلسه حسبمعمول بر امروز بعدازظهر ساعت يك

شد: گذاشته مطبوعات نمايندگان اختيار در خبرنگاران جوابسئواPت در زير مطالب و شد تشكيل

ممكن ديگري افراد كه كنم اضافه بايد شهرباني افسر كارگشا سرتيپزاده سرتيپ توقيف مورد در V١

است اقدام دست در قبل ماه شش از كه است پروندهاي به اينموضوعمربوط و گيرند قرار تعقيب تحت است

يك كه داشته نظر در عواملي و ايادي با شدنش كشته از قبل روز چند رزمآرا سپهبد كه است آن از كي حا و

آورد/ عمل به مجلس و مشروطيت عليه كودتائي

مداركو اخيرمأمورينمربوطهمشغولجمعآوري ماه چند در شدو تشكيل پرونده اين رزمآرا [قتل] از بعد

به تي دستورا كه دارد وجود رزمآرا خط به نيز اسناد از برخي شد حاصل اط�ع كه طوري به و بودند دPيل

سـرتيپ كـارگشا سـرتيپزاده شـده توقيف بازپرس قرار موجب به كه فردي اولين و است داده اشخاصي

كبر عليا همرديف سرهنگ توقيف قرار كه شنيدم امروز ميباشد/ رزمآرا مخفي پليس رئيس و شهرباني

به شميران از كه حائرينيا نام به طلبهاي سيد گويا و آمده بهدست موثقي اسناد استو شده صادر نيز مهتدي

آنست كنم تصريح بايد كه مطلبي استو آمده دست به او از مدارك از بعضي و گرديده دستگير ميآمده شهر

توطئه به مزبور پرونده و ندارد ارتباط هيچوجه به افتاده افواه در ديروز كه شايعاتي با پرونده اين جريان كه

است/ تعقيب تحت ارتش دادرسي در كنون ا رزمآرا

طـريق از نوشته كه مقالهاي براي او گويا و ندارم اط�عي من فردوسي مجله مدير توقيف مورد در V٢

است/ تعقيب تحت دادگستري

در و شده اماده آن ترجمه بگويم بايد شده نخستوزير آقاي به ديروز كه هريمن آقاي نامه مورد در V٣

شد/// خواهد مطرح دولت هيأت



ملي دولت سياهه ٤٥٤

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

است تير ٢٣ گزارشحادثه انتظار در نظامي دادگاه
است توقيفنشده بقائي سرلشكر

مقامات تكذيب نظاميمورد دادگاه طرف از شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي بازداشت شايعه

دادگستري گزارشكميسيون انتظار در مربوطه دادگاه Uفع كه دادهاند توضيح باره اين در و گرفته قرار مسئول

به مزبور گزارش هنوز چون و است بوده تير ٢٣ حادثه به رسيدگي مأمور نخستوزير آقاي طرف از كه است

ميباشد/ مزبور گزارش انتظار حال در دادگاه رو اين از نرسيده نظامي دادگاه

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

شاهآباد مسلولين نامه
بهداري وزير به

شده فرستاده بهداري وزارت به شميران شاهآباد آسايشگاه بيماران از نفر ششصد بالغ امضاي به نامه اين

دكـتر آقاي جناب ملي دولت به را خود پشتيباني مراتب شاهآباد آسايشگاه مسلولين امضاءكنندگان است/

جـانبداري و كـاري فـدا بـه حـاضر محبوب نخستوزير از طرفداري براي همگي و داشته اع�م مصدق

برنامه اجراي پيشرفتو براي كه ميكنيم تقاضا سنا مليو مجلسينشوراي محترم نمايندگان از ميباشيمو

كه مخالفين ادعاي عليالرغم و نفرمايند كوتاهي مصدق دكتر آقاي جناب با همكاري و پشتيباني از دولت

قانونيخود خواستهاي آوردن دست به فقط كه ملي شوراي مجلس در را ما تحصن و تظاهرات ميخواهند

بر حمل بوده راديوگرافي� مجرب پرستار و پزشكيار مناسب, غذاي كافي, داروي جراح, متخصص, �پزشك

ميداريم/ اع�م آنان به را خود تنفر و انزجار تب مرا وسيله بدين نمايند دولت مخالفين با همكاري

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

است شده تهيه كارمندانمسلولطرحي براي
براي دارائي وزارت به موضوع بود شده دولت هيأت به مسلول كارمندان طرف از كه شكاياتي تعقيب در

تقاضاي است شده اب�غ كارمند مسلولين به دارائي وزارت طرف از كه نامهاي طبق و گرديده ارجاع بررسي

زودي به تهيهو طرحPزم آنها با مساعدت منظور به گرفتهو قرار مطالعه كميسيونيمورد كارمندانمسلولدر

شد/ خواهد تقديم دولت هيأت به

٧٦٢å شماره ,١٣٣å.٦.٢٦ سهشنبه

امريكا از ماشين روغن حملگريسو
به ماشين روغن خريد براي مديره هيأت طرف از قبل چندي از كه پرخيده مهندس آقاي گزارش طبق

به كشتي با كافي مقدار قبل هفته يك و شده خريداري گريس و روغن زيادي مقدار بود شده اعزام امريكا

است/ شده حمل ايران



٤٥٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

شهرباني زندان حادثه
رويداد شهرباني زندان در ديروز كه نزاعي در

مجروحشدند سختي به زندانيان وعدهاياز پاسبانان از نفر ١٨

به نزاعي انتظامي مأمورين و زندانيان بين شهرباني موقت زندان در بعدازظهر ٥ ساعت حدود در ديروز

و مجروح سختي به زندانيان از نفر چندين و زندان گارد پاسبانان از نفر ١٨ آن نتيجه در كه پيوست وقوع

مأمورين بعدازظهر ٢ ساعت از ديروز ميدهد: توضيح طور اين را حادثه جريان ما خبرنگار شدند/ مصدوم

بدينمنظور نمايند سمپاشي ت د/ د/ گرد وسيله به را زندانيان اطاقهاي و كريدورها كه داشتند نظر در زندان

را زنداني نفر ٧åå گنجايش حياط صحن چون و ميكنند منتقل حياط به خود كن مسا از را زندانيان كليه

٥ سـاعت مقارن بودند/ كشمكش و نزاع مترصد آن هر بودند زحمت در حيث اين از مزبور افراد و نداشت

مختصري نزاع جزئي مسئله سر بر صميمي حسن و جليلوند حاجي نام به زندانيان از نفر دو بين بعدازظهر

و كرده اعتراض عمل اين به زندانيان برآمد نزاع از جلوگيري صدد در پاسبانها از يكي كه وقتي و افتاد تفاق ا

كمك به زندان گارد پاسبانان از نفر چند اينموقع در ميكنند مجروح ديگر س�حهاي چوبو با را پاسبانها

زندانيان و شروعميشود جديدي نزاع سياسي زندانيان تحريك اثر وليدر ميسازند متفرق را زندانيان رفته

ديگر غيرمترقبه حوادث بروز از جلوگيري براي حادثه بروز از پس ساعت يك ميكنند/ مجروح را پاسبانان

نماينده موسويزاده آقاي بعد ساعتي و شد داده اط�ع دادسرا و مسئول مقامات به تلفن وسيله به جريان

مساعي تشريك با و رسانده هم به حضور حادثه محل در دادسرا داديار اميرحمزه آقاي تفاق ا به دادستان

خاتمه كلي به بعدازظهر ٨ ساعت در نزاع و آورده عمل به جلوگيري ديگر گوار نا حوادث بروز از زندان رئيس

از مقدماتي بازجوئي و تحقيقات شب نيمه از پاسي تا و شد مستقر زندان محيط در كامل امنيت و يافته

تحت و شده منتقل شهرباني بيمارستان به مجروحين ١١ ساعت مقارن داشت/ ادامه پاسبانان و محركين

حال و شدهاند مجروح سختي به پاسبانان از نفر ١٨ حادثه اين در رسيده اط�ع طبق گرفتند/ قرار درمان

زنداني مجروحين عده درباره است/ ك خطرنا شبان محمدعلي و شكري عزيز نام به آنها از نفر دو عمومي

است/ تعقيب تحت جدا مسئول مقامات طرف از قضيه و نيست دست در اط�عي گونه هيچ

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

ميشوند آزاد اس"م فدائيان
نفر شش بيستو كنون تا شدهاند تعقيبواقع كهمورد اس�م فدائيان جمعيت به منتسب نفر پنجاه عده از

را زندانيان از عدهاي بازداشت قرار ٢٥ شعبه بازپرس امروز بامداد ميبرند/ سر به شهرباني زندان در آنها

ميشوند/ آزاد تدريج به و نمود معين كفيل ريال هزار ٢å مبلغ حدود در يك هر براي و نموده كفيل به تبديل

شنبه روز تا تدريجا نيز بقيه و شد خواهند آزاد عصر امروز بودند كرده معرفي كفيل كه آنها از نفر ٥ طبقاط�ع

ميشوند/// آزاد



ملي دولت سياهه ٤٥٦

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

شده انضباطي تنبيه روز ٢å بقائي سرلشكر
اقامتدارد جنگ وزارت بازرسي در خود كار اتاق پيشدر روز سه از و

نظر از شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر آقاي كه رسانيديم خوانندگان اط�ع به ديروز شماره در

به رسيدگي مأمور نخستوزير آقاي طرف از كه هيأتي گزارش انتظار در دادگاه و نشده توقيف تير ٢٣ حادثه

روشن كنون ا ولي گذاشت اداره خبرنگار اختيار در رسمي و موثق منبع يك را خبر اين است/ بوده پرونده اين

در جنگ وزارت بازرسي اداره در همايوني اعليحضرت امر بنابه بقائي سرلشكر آقاي پيش روز سه از كه شده

به او اينكه و است شده تعيين روز ٢å نيز او توقيف مدت كه است توقيف انضباطي تنبيه نظر از خود كار تاق ا

نظر آن از نيز او توقيف و است بياساس گرفته قرار تعقيب تحت و توقيف رزمآراء توطئه در دخالت واسطه

است/ نبوده خود كار محل در تير ٢٣ واقعه روز در كه است

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

محققينامريكائي و دبيران از نفر چند
آمدهاند تهران به فولبرايت برنامه طبق

فـرهنگي مـبادPت بـرنامه طـبق مختلف رشتههاي تدريس و تحقيق منظور به امريكائي نفر شش

اداره طـرز و تـعليماتي بـرنامه بـه راجـع اسـتيونس> آدامس گـريس > بـانو شـدند/ تهران وارد فولبرايت

متوسطه/// مدارس در هنا> <سيثياجويس ميس و نمود خواهد تدريس مقدماتي دانشسراهاي

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

نمودهاند تقاضايشغل امريكائي كارشناسان
سـه نيز امروز ميرسد/ مديره هيأت به روز هر خارجي كارشناسان طرف از شغل قبول پيشنهادهاي

در ايران كبير سفير انتظام yنصرا آقاي وسيله به امريكائي مقام عالي مهندسين از تن سه طرف از پيشنهاد

است/ شده واصل مديره هيأت به هلندي مهندسين طرف از پيشنهاد هشت همچنين رسيد, امريكا

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

رفت گريديامروز
عده شوند حاضر مهرآباد فرودگاه در خانمش و امريكا كبير سفير گريدي دكتر آنكه از پيش صبح امروز

كبير سفير دوستان و محترمين و رجال از جمعي خارجيو سياسي نمايندگان و مختار وزراء و سفراء از زيادي

دكتر آقاي شاهنشاهيو دربار از نمايندگي به پيرنيا هرمز آقاي بودند/// شده حاضر فرودگاه ميدان در امريكا

فرودگاه در خداحافظي براي نخستوزير آقاي و خود طرف از نخستوزير آقاي فرزند مصدق غ�محسين

انجام خداحافظي مراسم ترتيب بدين و درآمده پرواز به دقيقه پنج و ٧ ساعت هواپيما بودند/// شده حاضر

يافت///



٤٥٧ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦٢١ شماره ,١٣٣å.٦.٢٧ چهارشنبه

انگلستان به ايران تذكاريه متن
نخستوزير به آقايهريمن جواب و

هريمن به مصدق دكتر آقاي نامه متن

آنجناب نيت حسن مساعي نتيجه در كه صاحبقرانيه كنفرانس كرات مذا آنكه از پس عزيز, هريمن آقاي

و استوكس آقاي جناب نگرديد منتهي قطعي نتيجه به شد تشكيل ايران ملت و دولت كامل اميدواري با و

كـه گـرديد اعـ�م و فرمودند ترك را تهران ١٣٣å شهريور اول آنجناب و مرداد سيام تاريخ در همراهان

است/ نشده قطع كرات مذا

به كتبا ايران دولت نظريات اينجناب طرف از استوكس آقاي جناب با م�قات آخرين در اينكه وجود با

داشت انتظار ايران دولت و دهند اط�ع را خود نظر و مطالعه را آن لندن در دادند وعده و گرديد تسليم ايشان

كه شده گفته حتي و نگرديده ظاهر آن از اثري كنون تا شود اعاده مجددا نظريات آن مبناي بر كرات مذا كه

قابل اين از بيش گرديده طوPني تدريج به كه انتظار حالت اين و دارند را ايران پيشنهاد به وصول انتظار

كره مذا وسيله امريكا جمهوري رئيس حضرت طرف از نمايندگي به جنابعالي اينكه به نظر و نيست تحمل

و بوديد فرموده فراهم را ايران و انگليس نفت سابق شركت طرف از نمايندگي به انگليس دولت و ايران بين

اقدامات هم باز هستيد حاضر فرموديد اظهار لطفا هم واشنگتن و لندن در بعدها و تهران از حركت موقع در

را آن است خواهشمند و ميدارد تقديم آنجناب وسيله به را پيشنهاد اين ايران دولت فرمائيد تعقيب را خود

برسانيد/ دارد را انگليس و ايران نفت سابق شركت نمايندگي كه انگلستان دولت اط�ع به فورا

شده ظاهر كرات مذا اخير روزهاي در كه اشكالي عمده است مستحضر جنابعالي خاطر كه طوري به ـ او�

عاملو سازمان يك كه ميكردند پيشنهاد استوكس آقاي و ايرانبود ملي نفت شركت اداره طرز به راجع بود

چنين با نميتوانست ايران دولت باشدو ايران درجنوب نفت صنعت اداره عهدهدار انگليسي عامل مدير يك

انگليس و ايران دولتين توافق مورد آنجناب وسيله به كه فرمولي موجب به زيرا نمايد موافقت پيشنهادي

قبول باشد ايران دستدولت در بايد بهرهبرداري و استخراج كتشافو ا عمليات تمام كه بود مسلم و شده واقع

كه است متوجه ايران دولت ميشد/ جديدي بهصورت سابق شركت احياء حكم در و مخالف فوق پيشنهاد

نفت امور مسئول متخصصين به ميداند Pزم و نيازمند خارجي كارشناسان وجود به نفت صنعت اداره براي

كافي عمل آزادي و اختيارات وقتي اجرائي امور نسبت نمود خواهند عمل ايران نفت ملي شركت براي كه

قسمت هر رأس در و شده تقسيم مختلف قسمتهاي به ايران انگليسو نفت سابق شركت سازمان بدهند/

تشكي�ت اصو{ كه دارد نظر در ايران دولت داشتهاند قرار متناسب و Pزم اختيارات با خارجي كارشناسان

متصديان و نمايد حفظ باشد [نداشته] داشته مبانيت نفت صنعت شدن ملي مقررات با كه آنجا تا را سابق

كند/ استخدام ايران نفت ملي شركت در سابق اختيارات همان با را فني قسمتهاي مسئولين و امور

خود امور دنيا امروزه فني ترقيات سيستم آخرين مطابق ايران ملي نفت شركت سازمان اينكه براي نيز و



ملي دولت سياهه ٤٥٨

در و كند استفاده بيطرف ممالك متخصصين گرانبهاي تجربيات از است حاضر ايران دولت نمايد اداره را

نمايد پيشبيني ايراني كارشناسان بيطرفو ممالك متخصصين از مركب مختلطي مديره هيأت اساسنامه

شود/ اداره هيأت آن نظر تحت نفت ملي شركت فني و اداري امور كه

ندارد و نداشته را سابق شركت اموال مصادره قصد هيچوقت ايران دولت كه مطلب اين تكرار با ـ ثانيا

مطالبات و دعاوي رعايت با انگليس و ايران نفت سابق شركت حقه مطالبات و دعاوي تسويه ترتيب براي

ميرسد/ نظر به طريق سه ايران

مبلغ تعيين و تشخيص م�ك نفت� شدن ملي قانون از قبل قيمت �به سابق شركت سهام قيمت ـ الف

شود/ غرامتواقع

تشخيصو مشابهم�ك تيكدرموارد كشورهايدموكرا در منعقده اصول شدنو ملي قوانين قواعدو ـ ب

گيرد/ قرار غرامت مبلغ تعيين

شود/ طرفينواقع توافق مورد كه طريقهاي نوع هر تخاذ ا ـ ج

انگلستان كشور اخير سالهاي در شده كه اظهاراتي طبق بر نيز انگلستان به نفت فروش به راجع ـ ثالثا

ميكرده استفاده ايران جنوب نفت محصول از سال در نفت تن ميليون ده معادل تا خود مصارف كليه براي

نرخ به ساله هر شود معين طرفين توافق با كه مدتي براي را نفت مقدار اين است حاضر ايران دولت است/

بفروشد/ ايران بندر در قيمتفوب اساس بر بينالمللي عادPنه

به ايران جنوب نفت نقل و حمل كه بود اين استوكس آقاي جناب پيشنهادهاي از ديگر يكي ـ رابعا

به انگلستانفروختهميشود به كه نفتي آنقدر است بديهي ميكردند پيشنهاد ايشان كه باشد شركتي عهده

شد/ خواهد داده تحويل كنند حواله كه نقلي و حمل مؤسسه و شركت هر

اميدوار و نمايد آغاز را كرات مذا مجددا آنها طبق بر است حاضر ايران دولت كه است مطالبي رئوس اين

قابل ايران ملت و دولت براي اين از بيش نفت موضوع در كرات مذا تعطيل شود/ توافق آنها حدود در است

سابق شركت و هستند متوقف آبادان در كه انگليسي كارشناسان از كثيري عده طرفي از چه نيست تحمل

حسن با نيز ايران دولت و شوند حاضر ايران نفت ملي شركت در خدمت ادامه براي آنها كه است آن از مانع

خدمتخود خودو كار به مجددا كارشناسان برسدو قطعي نتيجه به فيمابين كرات مذا اينكه انتظار به نيتو

زماني تا ديگر طرف از و است نموده خودداري آنها به امور تحويل و ديگر كارشناسان استخدام از دهند ادامه

ايجاد جديدو عصبانيت تحريكو روزموجب هر نفت سابق شركت كارمندان از بعضي نشده اخت�ف رفع كه

ايران در نفت سابق شركت عمال كه زماني تا نيز و ميگردند/ ايران انگليسو دولتين روابط در سوءتفاهمات

كـه شـد نـخواهـند حـاضر ديگر كشورهاي ميكنند كه افزوني روز به روز تبليغات و تحريكات با هستند

نمايند/ اقدام جدا نفت معامله براي يا و بفرستند ايران به را خود كارشناسان

امـور در كه اخت�لي احوال و اوضاع اين پيدايش نتيجه در كه برساند استحضار به ميدانم Pزم ضمنا

اجرت و نفتخيز مناطق تشكي�ت تأسيساتو هنگفت مخارج و آمده بهوجود ايران كشور مالي و اقتصادي
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از دولت و باشد داشته دوام نميتواند طوPني مدت براي شده تحميل مملكت عمومي بودجه به كه كارگران

دهد/ خاتمه ب�تكليفيموجود زودتر چه هر است گزير نا دارد عهده به كه سنگيني وظيفه و مسئوليت نظر

رضايتبخشي نتيجه روز ١٥ مدت تا انگلستان دولت به پيشنهاد اين تسليم تاريخ از چنانچه بنابراين

انگليسي متخصصين و كارمندان اقامت جواز كه بود خواهد گزير نا تأسف كمال با ايران دولت نشود حاصل

[نخستوزير نمايد/ لغو را نفتجنوب

مصدق] محمد

نخستوزير به هريمن آقاي پاسخ

اب�غ اينجانب به ايران كبير سفير وسيله به آنجناب ١٩٥١ سپتامبر ١٢ مورخ پيام عزيزم, نخستوزير

نمايندگان ايرانو شاهنشاهي نمايندگاندولت بين كرات مذا اينكه از تأسف اظهار در هم من است گرديده

نـفت اخـت�ف تسـويه براي توافقي به منجر استوكس مستر سلطنتي مهردار رياست به انگلستان دولت

به ايران نفت حمل استخراجو در حاصله وقفه كه مستحضرم ميباشمو شريك سهيمو آنجناب با نگرديده

است/ آورده بار به كبير بريتانياي اقتصاد همچنين و ايران اقتصاديات براي توجهي قابل مشقاتي چه خارج

كه بودند اميدوار و ميگريستند كرات مذا اين به اشتياقوافري با جهان آزاد ممالك كليه تازونيو ا كشور

كـه مـيدهم اطمينان جنابعالي به بشود/ يافت باشد بوده طرفين مشروع منافع ارضاء موجب كه حلي راه

در كنون تا كه كوششهائي در هستم/ آمده و حاضر [ناخوانا] عادPنه حل راه دريافتي مساعدت براي همواره

كه مشورتي در را حقيقتبيني و لهجه صراحت كه اينبوده بر مصروف اينجانب هم همواره نمودهام باره اين

همانروحواقعبينيو با هم كنون ا بدهمو قرار نصبالعينخود دادهام بريتانيا همچنيندولت ايرانو بهدولت

نظريات ميخواهم اجازه بشود تسويه و حل اينجانب كمك با اخت�ف مورد قضيه اينكه منظور به و دوستانه

درباره اينجانب كلي نظر كه بشوم متذكر بايستي بدوا برسانم/ عرض به آنجناب پيام مندرجات درباره را خود

حـين در ايران دولت كه ميباشد پيشنهاداتي همان با مشابه عليالظاهر كه است اين پيشنهادات اين

جهات با آنها تطبيق عدم علت به نميتوانستند بريتانيا كرات مذا هيأت و مينمودند ابراز تهران در كرات مذا

نشان پيشنهادات اين جهات بعضي حتيدر بدهندو قرار قبولخود مورد را آن نفت صنعت تجارتي عمليو

است/ شده حاصل بازگشتي كنون ا بوديد شده واصل آن به كرات مذا انجام حين در كه مواردي از كه ميدهد

با مغايرت كه جائي تا انگليس و ايران نفت سابق شركت ادارات و شعب كه فرمودهايد پيشنهاد جنابعالي

قسمتهاي در مسئول مقامات ساير و مديران و بماند باقي خود حال به باشد نداشته نفت شدن ملي قانون

اظـهار هـمچنين بشـوند/ اسـتخدام ايران نفت ملي شركت در داشتهاند سابقا كه اختياراتي همان با فني

از خـارجـي و ايرانـي فني اعضاء از مركب كه مختلطي مديره هيأت است حاضر ايران دولت كه فرموديد

در نمايد/ اداره ايران ملي نفت شركت فني و اداري امور متفقا كه نمايد ايجاد باشد بوده بيطرف كشورهاي

ايران نمايندگان به كه نمودم وافي سعي فكري چنين نمودن عملي امكان و تهران در كرات مذا انجام حين

نفر چندين اينكه زمينه روي بر پيچيدهاي و عظيم صنعت يك چرخهاي گرداندن كه بفهمانم مطلب اين
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نباشد آنها راس در مسئول مدير نفر يك و بدهند مديره هيأت به را خود عمليات گزارش شعب مسئول مدير

به نمود اداره نحومؤثري به را سازماني هيچ روشنميتوان اين با من عقيده به بود/ غيرعمليخواهد امر يك

به نميداند عملي را روش اين انگليس دولت كه داشت عقيده هم استوكس مستر نمودم استنباط كه قراري

استخدام مستلزم آبادان پاPيشگاه كمال و عظمت به پاPيشگاهي مؤثر اداره كه نمودهام نشان خاطر ع�وه

داشـته امـر اين در تخصص كه خارجي افراد استخدام اينكه نه ميباشد كارشناسان از مؤتلف دسته يك

براي رضايتبخشي شرائط كه ميدهند استخدام به تن مواردي در فقط ذيص�حيت فني اشخاص باشند/

امور اداره كه كنند حاصل اطمينان آنها كه بود خواهد اين يكي شرائط اين جمله از باشد داشته وجود آنان

نمايند/ اداره اطمينانبخشي نحوه به و كارداني روي از را آن كه بود خواهد توانائي اشخاص يد در صنعت

شود داده نفت صنعت امور اداره براي ترتيبي هر كه بوديد فرموده ابراز بابت اين از را خود نگراني جنابعالي

كه شود داده ترتيباتي دارد امكان دارم ايمان من باشد/ برداشته در را شدن ملي قانون مقررات كليه بايستي

در گردد/ مستقر كارداني زمينه روي بر نفت صنعت امور اداره حال عين در هم و شود حاصل هدف اين هم

يك آن موجب به كه ترتيباتي درباره ايراني رسمي مقامات با لوي مستر تفاق ا به تهران در من اقامت مدت

ملي نفت شركت نظر تحت در كه نمود استخدام نفت صنعت امور اداره براي بتوان ص�حيتداري سازمان

تـجارتي عـادي مـرسومات جزء جهان نقاط كليه در ترتيبات گونه اين مينمودم كره مذا باشد بوده ايران

شركت اموال كه ندارد و نداشته قصد هرگز ايران دولت كه فرمودهايد تكرار را نكته اين جنابعالي ميباشد/

پـيشنهاد غـرامـات تأديـه و تعيين براي طرفي و نمايد مصادره و توقيف را ايران و انگليس نفت سابق

شركت اموال ارزش تعيين براي جنابعالي پيشنهاداتي درباره نظريهاي جنابعالي اينكه عين در فرمودهايد

داده نفت امور اداره براي كه باشد داشته ترتيباتي به بستگي بايستي پاداش پرداخت كه ميشود يادآور ندارم

يا و بود جهانيخواهد بازارهاي دسترس در مدام بهطور صنعت اين كهمحصوPت اين به اطمينان و ميشود/

نشان خاطر آنجناب به كه بهطوري ميگيرد/ قرار اينعوامل تأثير تحت در پاداش پرداخت آخري عبارت به

مكفيو پاداش پرداخت بدون دولتي هر طرف از خارجيان اموال دارائيو قضيه تازوني ا نظردولت در نمودهام

نظر در اصلي قصد كه اين �بدون باشد بوده سابقي مالكين رضايت موجب كه ترتيبي هر يا و مؤثر و فوري

نيست كافي تنهائي به پاداش پرداخت به تمايل نمودن/ ملي نه و شد خواهد ناميده مصادره شود� گرفته

گاه هر من عقيده به درآورده عمل مرحله به را آن مؤثري نحو به كه باشد داشته را آن توانائي طرف بايستي

حاصل رضايتبخشي طور به ميتوان را پاداش مسئله شود داده انگليسيها به نفت فروش براي ترتيباتي

كشـورهاي از يك هر منافع با برابر شد خواهد ايران دولت عايد كه خالص منافع حل حال عين در نمود/

دولت كه فرمودهايد اظهار جنابعالي مينمايند/ عمل مشابهي شرايط تحت در كه بود خواهد نفت توليدكننده

بفروشد/ انگلستان به نفت تن ميليون ده مقدار به ساليانه است حاضر ايران

و است مـينموده استفاده ايراني منابع از كبير بريتانياي سابقا كه است نفتي مقدار مصرف مقدار اين

در فوب ارزش اساس روي بر بينالمللي جاري نرخهاي با مقدار اين فروش كه است شده تصريح همچنين
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نقلي حملو بنگاه هر يا شركتو هر به نفت مقدار اين كه است شده اضافه ع�وه به و بود/ ايرانخواهد بنادر

گاه هر نمودم نشان خاطر جنابعالي به تهران در كلي طوري به شد/ خواهد تحويل بنمايند معرفي آنها كه

فروش به جهاني بازارهاي در را نفتش از معتنابهي مقادير كه نمايد حاصل اطمينان بخواهد ايران دولت

يك روي بر متاع اين پخش نقلو حملو براي را Pزمه تسهي�ت وسائلو كه مشترياني با بايستي برساند

قـبيل ايـن وارد بـود نخواهـند حاضر نفت بالقوه مشترياني بدهد/ ترتيباتي دارند دست در وسيعي زمينه

ساير در كه آنچه با برابر يعني نمايند تحصيل مساعدي شرائط با را ايران نفت اينكه مگر بشوند قرارهائي

كه آنهائي فقط كه نكته اين ميباشد/ است آنميسر استخراج يا و خريد آنها براي نفت توليدكننده كشورهاي

بود/ خواهند آن از زيادي مقادير خريد تعهد به حاضر كردهاند درست بازاري ايران نفت براي

اعظم قسمت است تنبوده سيميليون سالي حدود در اخت�ف اين بروز از قبل ايران در نفت توليد ميزان

بودند نموده آمده آن براي دنيا در بازارهائي كه آنها مؤتلفين انگليسي شركتهاي وسيله به محصول اين

در آن تـوزيع و ايران نفت انتقال براي Pزمه تسهي�ت و نقل و حمل وسائل مالك اينها و ميشد معامله

و ميرفته بريتانيا به سابقا كه قسمتي آن يعني نفت فروش براي فقط ترتيباتي گاه هر بودند/ دنيا بازارهاي

خواهد Pينحل دنيا نقاط ساير در محصول بقيه توزيع و نقل و حمل مسئله داده آن به ماليمربوط ترتيبات

باشند/ بوده نفت تحصيل براي ديگري منابع پي در كه بود خواهند اين از Pبد بريتانيائي شركتهاي و ماند

راجع طويلالمدت قرارداد يك درباره حاضرند كه نمودند ابراز تمايلي ايران تهراندولت كرات مذا حين در

نمايند/ مطالعه نمايد عمل سابق مشتريان طرف از وكالت به كه سازماني يك به نفت فروش به

شركت وسيله به مستقيما ميتوانست نبود قرارداد اين جزء كه محصول از قسمت آن پيشنهاد اين طبق

تـغييري نظريه آن در كه ميرساند آنجناب فعلي پيشنهاد شود/ فروخته مشتريانش به ايران نفت ملي

ايران نفت صنعت تعطيل و انگليسيها با كرات مذا قطع كه فرمودهايد اشاره جنابعالي است/ گرديده حاصل

تسـليم تـاريخ از روز ١٥ ظرف در چنانچه كه فرمودهايد اضافه و نموده ايجاد ايران در بحرانآميزي وضع

اقامت جواز دارد قصد ايران دولت حاصلنشود رضايتبخشي نتيجه بريتانيا دولت به جنابعالي پيشنهادات

رسانيدم آنجناب استحضار به كه طوري به نمايد/ ملغي را جنوب نفتخير حوزة مقيم انگليسي كارشناسان

مورد تهران كرات مذا در كه آنچه با را پيشرفتي هيچگونه فرمودهايد بيان خود پيام در كه فعلي پيشنهادات

حل دارم عقيده اينجانب است/ نموده سير ان مخالف جهت در عليالظاهر بلكه نميدهد نشان بوده بحث

روي بر كه است ممكن كراتي مذا وسيله به تنها ميباشند مواجه آن با بريتانيا و ايران دولتين كه مشكلي

كه حلي راه نمودن پيدا باشد/ بوده متقابل نيت حسن با حال عين در و بوده فني و عملي جهت شناسائي

كرات مذا طبق بر من عقيده به باشد بوده داخلهكشور نفتدر صنعت بر نظارت براي ايران ملي آمال متضمن

پـيام تسـليم كـه مـعتقدم ولي ميباشد/ عملي و امكانپذير Uكام داشتهام ابراز تهران در اينكه به نظر و

در كه نظريهاي با ويژه به نمود خواهد تشديد را اخت�ف تسويه انگلستانوضع دولت به من طرف از جنابعالي

خواهد اوضاع وخامت بر من عقيده به كه است گرديده تخاذ ا ايران جنوب در انگليسي كارمندان اخراج مورد



ملي دولت سياهه ٤٦٢

مورد را خود پيام در مندرجه نكات جنابعالي كه دارم واثق رجاء ايران صميمي دوست يك عنوان به افزود/

شود/ گرفته سر از كرات مذا تا بشود آماده زمينهاي و داد خواهند قرار تجديدنظر

مـوجب فـوقالعـاده ايـنجانب بـه مـورد اين در تبة مكا كه بگويم را نكته اين جنابعالي به ميخواهيم

اوضاعو كه جائي تا دارم را اشتياق كمال كردم عرض هم Uقب كه است/بهطوري گرديده منواقع سپاسگزاري

كه بگويم بايد تأسف كمال با رسيد عرض به فوق در كه دPيلي به ولي بشوم واقع مفيد بدهد اجازه احوال

هريمن آورل نمايم/ موافقت خصوص به مورد اين در جنابعالي تقاضاي با نميتوانم

ترومن هري امريكا جمهور رئيس ويژه [نماينده
انگليس] و ايران اخت.فات امور در

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

چهصحبتميكردند از كريدورهايبهارستان در

شد متحصن شوشتريامروز
نامهاينوشت نمايندگاناقليت رئيسمجلسبه

طوري به و شد متحصن مجلس در ملي شوراي مجلس نماينده آقايشوشتري امروز ظهر اط�ع قرار به

آقاي كنند/ اختيار تحصن مجلس در نيز اقليت نمايندگان از ديگر عدهاي كه دارد احتمال ميشود گفته كه

بـنده بـه خطاب نامهاي ظهر از قبل مجلس رئيس آقاي كرد: اظهار جرايد خبرنگاران به امروز شوشتري

كه ميدهم قول نامه اين موجب به من نداريد تأمين مجلس محيط در كه بوديد نوشته چون كه نوشتهاند

نمائيد/ شركت فردا علني جلسه در كه خواهشمندم كنمو تأمين مجلس محيط در را شما عقيده نطقو آزادي

چند در تأمين عدم عنوان به كه دولت مخالف نمايندگان نفر چهارده براي نامه اين عين اط�ع قرار به

جرايد مخبرين جواب در آقايشوشتري است/ شده ارسال نميكردند شركت ملي مجلسشوراي اخير جلسه

دارد كسالت كه آزاد آقاي از غير گفت: نه يا يافت خواهند حضور فردا جلسه در مخالفين آيا كردند سئوال كه

گفت؟ خواهند چه دولت به فردا مخالفين شد سئوال بعد آمد/ خواهند مجلس به بقيه

گفتهاند استوكس به و رفتهاند نخستوزير قول به كه اشخاصي ميپرسيم دولت از ما كرد: اظهار نامبرده

راجع شما نظر پرسيدند, مخبرين چيست/ آنها نام و هستند كساني چه ميشويم بيصاحب ما برويد شما گر ا

سابق شركت بايد او{ ايشانجوابداد: پيشبگيرد؟ نفت قبال در بايد را سياستي چه دولت چيستو نفت به

باشد/ ايرانيها با آن عامله هيأت كثريت ا كه شود تأسيس شركتي بعد و برود بين از كلي به نفت

پنج و پنجاه بايد ايران ثالثا بطلبيمو كمك خارج متخصصين از بايد و نداريم توانائي ما فني لحاظ از ثانيا

جديدالتأسيس دستگاه مال بقيه صد در پنج و چهل و كند دريافت را شده تأسيس شركت اين سود درصد

بدهد/. ايران دولت به ماليات و گمرك و باشد ايران دادگاههاي تابع بايد شركت اين باشد/

در ماده ده تحتعنوان كه دارم را نظري همان هم كارها ساير به نسبت است/ نظر مطلبمورد اينرئوس

بود/ خواهم موافق آن با كند اجرا را مواد اين كه دولتي هر و كردم اظهار منصورالملك آقاي دولت برنامه



٤٦٣ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

بازپرس قرار به سرهنگمهتدي و اعتراضسرتيپزاده
است ارتشتحترسيدگي دادرسي در رزمآراء توطئه پرونده

را مختلف محافل نظر روزها اين در او نزديك همكاران از نفر دو توقيف و رزمآراء توطئه موضوع چون

آن دربـاره مـختلفي تأويلهاي و تفسيرها و ميآيد عمل به زيادي كرات مذا آن اطراف در و نموده جلب

آن تشكـيل و پـرونده جـريان به رسيدگي مأمور كه موثقي منبع يك با اداره نماينده امروز صبح ميشود

رزمآراء قتل از پس كه كرد تصريح منبع آن نمود/ اط�ع كسب باره اين در وي از و گرفت تماس ميباشد

اقدامات صدد در همدستانش از تن چند و رزمآراء كه ميكرد آن از حكايت كه آمد دست به اسنادي مداركو

نظر جلب شميران راه در طاهرنيا نام به طلبهاي سيد كه شد پيدا زماني از سوءظن و بودهاند قانون مخالف

مرد اين زمان آن در كه بوده چنين اين جريان نمود را حجازي سرلشكر آقاي يعني وقت شهرباني رئيس

و شده توقيف وي طرف از ب�درنگ و گرفت قرار حجازي سرلشكر شهربانيوقت رئيس سوءظن مورد طلبه

و اوراق آن كه شد كشف او از اسنادي و اوراق اوليه تفتيشهاي و بازجوئي در درآمد بازجوئي و تعقيب تحت

در امر پرونده و شد زنداني توقيفو تاريخ همان از مزبور طلبه كمينمود/ خطرنا نقشه يك از حكايت اسناد

به قرائني داشتهاند توطئهدست اين در كه افرادي از بازجوئيهاياوليه دنباله در گرديد/ متشكل گاهي آ اداره

است ارتش دادرسـي رسيدگي مورد امروز كه پرونده اين تدريج به قبل ماه هفت از رو اين از آمد, دست

اين تا گرديد كشف تازهاي مطالب شده شهربانيمعمول گاهي آ اداره طرف از كه اقداماتي با و گرديد تشكيل

اثـبات رزمآراء بـا را آنان همكاري نيز [ناخوانا] قرائن و بودند شديد سوءظن مورد كه افرادي از نفر دو كه

و رزمآراء گـاهي كارآ اداره رئيس كارگشا سرتيپزاده آقايان از عبارتند مزبور نفر دو شدند توقيف مينمود

كار تاق ا در ب�درنگ ارتش دادرسي بازپرس قرار بهموجب سرتيپزاده او/ معاون مهتدي سرهنگ همرديف

در را امـر جـريان كـه مـهتدي سـرهنگ گـرديد/ مـنتقل شـهرباني بهداري اداره به سپس و توقيف خود

دادرسـي دادستان صارم سرتيپ آقاي منزل به زود صبح چهارشنبه روز بود خوانده سهشنبه روزنامههاي

مأمورين و شد داده اط�ع شهرباني به فورا امر جريان البته و كرد تكليف كسب او از و نمود مراجعه ارتش

نمودند دستگير را او و رفته صارم سرتيپ آقاي منزل به بودند تعقيباو بازپرسدر قرار بهموجب كه شهرباني

قرار به مهتدي سرهنگ و سرتيپزاده اينك و گرديد آغاز او از اوليه بازجوئيهاي چهارشنبه روز همان از و

و بـازپرس قـرار صـدور مـوجبات تا گردد تشكيل دادگاه بايد قانون موجب به و كردهاند اعتراض بازپرس

به كه افسراني از مركب نظامي دادگاه شد تأييد بازپرس نظر كه صورتي در كند رسيدگي را آنان اعتراض

آنان كمه محا و پرونده رسيدگي به شد خواهد تعيين اعليحضرت تصويب و جنگ وزارت پيشنهاد موجب

افراد البته ندارد/ صحت شدهاند توقيف اخيرا دو آن از غير ديگري افراد شده شايعه اينك پرداخت/ خواهد

قـرار مربوطه بازپرس البته نيايد دست به كافي مدرك و سند تا ولي هستند تهمت مظان در نيز ديگري

تشكيل و همايوني اعليحضرت تصويب انتظار در ارتش دادرسي كنون ا كرد/ نخواهد صادر را آنان توقيف



ملي دولت سياهه ٤٦٤

دهند/ قرار رسيدگي تحت را جريان تا ميباشد دادگاه

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

شد پاركتظاهراتي و سينماهايايران ديشبدر
كرد تغيير آنها نمايشفيلم برنامه امشب از

ايرانو سينماهاي در بود شبي چند ميدهد نشان را كره جنگ جريان از گوشة كه آهنين� �ك�هخود فيلم

در صـلح� �طرفداران جمعيت عضو جوانان از عدهاي ديروز بعدازظهر ٦ ساعت ميشد داده نمايش پارك

طرف به بعدازظهر ٨ ساعت در سپس و ميگردند فيلم نمايش مانع و كرده اجتماع ايران سينماي مقابل

سالن وارد بودند كرده تهيه Uقب كه بليطهائي با و بودند كرده پاره را فيلم اع�نات ابتدا رفته پارك سينماي

به و كرده تظاهراتي بودهاند نفر ٦å يا ٥å حدود در كه عدهاي فيلم نمايش شروع از پس و ميشوند سينما

جـمعيت مـخالفت بـه عدهاي بين اين در مينمايند جلوگيري فيلم نمايش از و رفته سينما آپارات طرف

اين در ميكنند/ ترك را سينما سالن ميدهد طرفيندست بين كه گفتگوهائي از پس برخاستهو تظاهركننده

باPخره ولي مينمايند احتماليجلوگيري بروزحوادث از و وارد سينما به شهرباني افسر پاسبانو عدهاي موقع

دهند/ تغيير را خود برنامه هم امروز و داده نشان هاردي� و �لورل از ديگري فيلم ميشوند مجبور سينما اولياء

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

تهران ك"نتري معاونين١٧ و رؤسا
٨ و ٢ و استثنايك"نتري١ به

عوضشدند سوار ك"نتري و

است: شده صادر كشور كل شهرباني رئيس مزيني منصور سرلشكر طرف از امروز اع�ميه اين

در كه مطالعاتي نتيجه در محترم اهالي آسايش و آرامش تأمين و انتظامي امور جريان حسن منظور به

جهت اين به شود داده تابعه ك�نتريهاي كثر ا در تي تغييرا كه دانستم Pزم آوردم عمل به خود تصدي مدت

از و شدند عوض ك�نتريسوار و ٨ و ٢ ١و ك�نتري استثناي به تابعه ك�نتري ١٧ معاونين و رؤسا صبح امروز

كه وظائفي اجراي در آنها عموم به جامع دستورات و بود خواهم آنها فرد فرد اعمال ناظر شخصا تاريخ اين

است/ شده داده دارند

انـجام در را ك�نتريها رؤساي خود صميمانه همكاري با كه دارد انتظار تهران محترم اهالي از كنون ا

مانند هم افسران اين كه نكنند اقداماتي و فرمايند دPلت و راهنمائي دارند عهده بر كه سنگيني وظائف

كه دارم تصديق البته بمانند/ باز قانونيخود وظائف اجراي از و شده گمراه ك�نتريها سابق رؤساي از بعضي

ولي ميكردند عمل خود قانوني وظائف برخ�ف و نبودند آشنا وظائف به اصو{ ك�نتريها رؤساي از بعضي

كه مينمايند منحرف راست راه از و كرده گمراه را آنها شخصيخود نفع به هم اشخاص اغلب كه نماند گفته نا

دارند/ متروك جامعه نفع به را رويه اين بعد من است اميد



٤٦٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

شد متحصن فردوسي مجله مدير
مجلهخود, اخير شماره در توطئه> يك مقاله<طرح انتشار اثر در كه فردوسي مجله مدير جهانبانوئي آقاي

گرديد/ متحصن مجلس در امروز بود, تعقيب تحت انتظامي مقامات طرف از

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

شد تهران وارد امروز امريكا جديد كبير سفير
هفته سهشنبه روز در مقام اين به وي انتصاب كه ايران در امريكا تازه كبير سفير هندرسن> <لوي آقاي

هواپيما با �١٩٥١ سپتامبر ٢٢� امروز بعدازظهر همسرش تفاق ا به شده تصويب امريكا سناي طرف از گذشته

سفير گريدي مستر ديروز كه همانطور هندرسن مستر عقيده به گرديد/// تهران وارد سفارت نظامي وابسته

و ميباشد اقتصادي بحران دچار كشور و آشفته ايران فعلي استوضع داشته اظهار آتن در امريكا سابق كبير

دارد/ مبذول را Pزم كمكهاي ايران اقتصادي بنيان تثبيت براي امريكا دولت است Pزم بنابراين

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

ميرود مرخصي شورويبه كبير سفير
به عصر امروز است قرار مرخصي ماه يك از استفاده براي تهران در شوروي كبير سفير سادچيكف آقاي

چهارشنبه روز دارد مقدمالسفرائي مقام تهران در كنون ا كه سادچيكف آقاي گويد/ ترك را تهران مسكو عزم

كاظميوزير آقاي با خارجه كاخوزارتامور در نيز عصر روز همان و [!] نمود تقاضايويزا ايران از خروج براي

يافتو حضور نخستوزير مصدق دكتر آقاي منزل در نيز بامداد پنجشنبه روز نمود/// توديع م�قاتو خارجه

آورد/ عمل به توديع ايشان با

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

اروپا به مسافرتوا|حضرتاشرف
بيمار كه فرزندشان و همسر شفق احمد آقاي تفاق ا به پهلوي اشرف بعدازظهرواPحضرت ٤ ساعت امروز

معاون و آقايانوزير امروز شد شاهنشاهيداده دربار از كه اط�عي طبق مينمايند/ عزيمت اروپا به ميباشد

رؤساي و اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان جمعيت مديره هيأت همچنين شاهنشاهي دربار رؤساي و

نمود/ خواهند بدرقه را پهلوي اشرف واPحضرت فرودگاه در سازمان خيريه مؤسسات مربوطه قسمتهاي

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

امريكا] بهصوب [عزيمت خروج
در مطالعه براي امريكا دولت بنابهدعوت ارتش دو شماره بيمارستان رئيس نجفزاده دكتر سرتيپ آقاي

امريكا دولت طبقدعوت [!] مقدم ميرزا ويلهلم دكتر آقاي نمود/ عزيمت امريكا به ريه و قلب بيماريهاي

نمود/ عزيمت امريكا بهصوب غذائي مواد درباره بهداشت و بازرسي رشتة در مطالعه براي



ملي دولت سياهه ٤٦٦

٧٦٢٢ شماره ,١٣٣å.٦.٣å شنبه

تهران بازار ارزيدر گواهينامههاي امروز برنامه
آزاد دPر ريال, ٥١.٣å تهاتري دPر گواهينامه ريال, ٥٦ دPر گواهينامه ريال, ١٥٥ پوند گواهينامه

ريال ٥٧.٥å امريكا

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
نمودند امروزشركت جلسه در اقليت نمايندگان

دستورصحبتكردند از قبل عنوان به شوشتري تيمورتاش, آقايصفائي,
داد/// استعفا نمايندگي تيمورتاشاز

حكمت فاخر سردار آقاي رياست به امروز دقيقه پنجاه و نه ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

گرديد/ تشكيل

نيست صحيح نوشتهاند اجازه بدون غايب را بنده اينكه گفت: اص�حي تذكر عنوان به شوشتري آقاي

گفتم و شرحينوشته مجلس رئيس آقاي به من باشد/ منطقداشته و اصولبوده بايدروي بودن بياجازه زيرا

اسفانگيز وقايع آن تا كنيم تعطيل را مجلس چهاردهم دوره مثل نميخواهيم و نيستيم بياجازه غيب ما

تأمين تا نوشتيم مجلس به داديد ما به ارتشاء دزديو نسبت و كردند تهديد را ما چون آيد پيش آذربايجان

حفظ كهمسئول مجلس رئيس آقاي نيستيم/ حاضر مجلس در نشود داده ما به نطق آزادي و عقيده جانو به

خود نداشتهايم/ امنيت كه اينبوده براي ما عدمحضور كه باشند بايدمتوجه هستند ايران مشروطيت امنيتو

حاضر مجلسامروز در ما اينلحاظ از ميكنيمو حفظ را شما امنيت مجلس محيط در كه نوشتيد ما براي شما

بنويسند/ بياجازه غايب را ما اسم نبايد بنابراين شديم

اين و ميشود عمل ديگري طور به نداشتهاند امنيت نوشتهاند كه نفري چهارده به نسبت نظر اين رئيس

قبل جلسه ديگرصورت اص�حي تذكر از پس ميگيريم/ تصميم و شد خواهد مطرح رئيسه هيأت در مسئله

شد/ آغاز دستور از قبل نطق و رسيد تصويب به

در مصدق دكتر آقاي دارند استحضار محترم آقايان طوري به داشت: اظهار صفائي عبدالصاحب آقاي

از واهـمه بدون ايشان دولت مخالفين نمودند درخواست خود تهديدآميز نطق ضمن ملي شوراي مجلس

بيان را مخالفتخود مجلسدPئل تريبون پشت از ديدهاند تدارك آنان براي كه فحش چماقو سنتچوبو

و روش بـه كه تي انتقادا اختصار كمال با آوردم دست به فرصتي وقت هر بنده آقايان, شهادت به نمايند/

تبليغاتيدولتو دستگاه ميكنم مشاهده كنونكه ا ولي كردهام بيان مصدقداشتهام آقايدكتر سياستدولت

دروغپردازانو مبلغينو و تأمينميشود فقرا صدقه يعني عمومي تعاون محل از آنان هزينه كه روزنامههائي

آنان در شبهه القاء ايرانو ملت فريب براي گرفتهاند تازهاي جان ايندولت در اخيرا كه مكتبگوبلز گردان شا

بكشند كوخون خا به را اينكشور مردم ميخواهند وديوانهوار جسته توسل نامردانه نامشروعو هروسيله به
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ايران ملت و محترم نمايندگان اط�ع به دولت اين روش با را خود مخالفت دPئل كمالوضوح با ديدم Pزم

را اشخاص هويت كه رسانيدهاند جائي به را دروغسازي كاريو اشتباه ايندولت ايادي اينكه به نظر برسانمو

به را صاحباPمر امامدوازدهمحضرت بندگي افتخار استو عبدالصاحب كه نامم با حتي و داده دگرگونجلوه

ميرساند جائي به را هرزهدرائي بيپروائيو درآمدهاند/// مزاح شوخيو در از بيشرمي كمال با ميبخشد من

ميكنند/ تلبيس و تصحيف نفت شيطان را عليهمالس�م ائمهالهدي مقدس نام من با دشمني نام به كه

بفرمائيد/ هم توده حزب از بقائي:

دارند/// اط�ع دمكراتخوب حزب و توده حزب از زيرا بپرسيد صالح آقاي از را اين صفائي:

كسي معتقدم اصو{ من ميرسانم, عرض به مختصرا را مصدق دكتر آقاي دولت با مخالفت دPيل اما

دليل منطقو با احساساتو از هميشهدور كه باشد خود كشور مردم براي شايستهاي زمامدارخوبو ميتواند

نه يا و بپردازد اصول حقايقو به و بپرهيزد تظاهرات از دهد/ تمشيت كارها به مكان زمانو اوضاع رعايت و

مت�شي و باد بر نيز را اجتماعات زندگاني اساس و مبنا بلكه است متعال خداي ستايش عبادتو مبطل تنها

معتقد اشخاصي زمامداري به نميتوانم من كه ميگويم صراحت كمال با اشاره و اجمال بنابراين مينمايد

احساسات تابع نبايد را ملتي يك سرنوشت زيرا ميدهند ارزش دليل و منطق از بيش احساسات به كه شوم

نرسيدهاند خود آرزوي و آمال حداقل به حتي و نديده را سعادت روي گاه هيچ كردهاند چنين كه مللي نمود

آمده هيجان به احساساتعمومي كه حساس اينموقع در هم را مصدق آقايدكتر زمامداري مقدمه بنابراين

همكاران انتخاب و دولت تشكيل از پس گذشته اين از نميدانستم مناسب بودهاند آن سرمنشا خود و است

ايران ملت آرزوي آوردن سر به و نفت مهم به دادن فيصله برنامهاش كه مصدق دكتر آقاي كه شدم متوجه

و كرده مملكتحكومت بر سالياندراز كه هستند اشخاصي دستياراناو كثريت ا است نفت ساختن ملي يعني

دكـتر آقاي كه نفتي دستگاه همين با و بودهاند ديگري حساس پستهاي يا و وزارت و مقام شاغل بارها

كردهاند/ همكاري است پرداخته مبارزه به آن با مصدق

شد/ تمام شما وقت رئيس:

كه كرد موافقت مجلس و گرفتند راي وقت اين در بگيريد/ راي دارم احتياج ديگر دقيقه پنج من صفائي:

كند/ صحبت معمول حد از بيش دقيقه ده ناطق

و داده ترجيح جدي مخالفت بر را آيدسكوت دست به موفقيتي شايد اينكه اميد به وصف اين با صفائي:

امور مفاسد و معايب ميگذرد مصدق دكتر آقاي كابينه عمر از هرچه متأسفانه ولي شدم/ كار عواقب منتظر

و وجـدانـي وظـيفه راه اين از تا برخاسته علني و جدي مخالفت به Pع�ج كه ميگردد روشنتر و ظاهر

نكرده واقعيسكوت عقيده برخ�ف جماعت حفظو لحاظ به بعضي مانند باشمو داده انجام را نمايندگيخود

اص�ح نفتو شدن ملي اجرايقانون جز منظوروي ميداشتند اظهار پيوسته مصدق آقايدكتر آقايان باشم/

تشـنج باعث كه زده اقداماتي به دست خود سابق گفته برخ�ف كه شده چه كنون ا ندارم انتخابات قانون

ملي قانون اجراي تأخير و تشنج باعث كه عملي هر از داشتهاند اظهار مكرر ايشان است/ گرديده مجلسين
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ميزنند/ دست است تفرقه و تشنج باعث كه عملي هر به امروز ولي ميكنم خودداري است نفت شدن

سـرپيچي نـمايندگي مشروع تقاضاي انجام از مينمايند رفتار تحقير و تهديد و تندي به مجلس با

آيا نمينمايند پرهيز نمايندگان حرمت هتك فحاشيو هيچگونه از بهدولت منتسب روزنامههاي مينمايند

نفت شدن ملي اجرايقانون از منصرفو زمامداري ادامه از مصدق آقايدكتر كه ندارد اين بر اينرويهدPلت

نمايند؟ فراهم را خود كناري بر موجبات و عصباني را نمايندگان وسيله اين به ميخواهند و عاجز

دور و تند احساسات با كه شدهاند متوجه شخصا مصدقخود دكتر آقاي كه است اين بيان اين از مقصودم

بدارند اظهار را حقايق شجاعت شهامتو با اينكه عوض در امروز و نمود اداره را مملكتي نميتوان منطق از

هر به ميدهند سوق حتمي سقوط طرف به را مملكت دفعالوقت به و برآمده كارشكني و لجبازي مقام در

به ايران ملت براي نفت شدن ملي قانون اجراي در مصدق دكتر آقاي روشدولت از كه نتايجي كنون ا تقدير

نفت عظيم دستگاه او{ نيست/ نيازي توضيح و تفضيل به زيرا ميدارم معروض فهرستوار است آمده دست

است/ كرده اعTم ريال ميليون ٣åå را رقم ١٣٣å.٦.١٩ سهشنبه مجلس اقليت نمايندگان اعTميه /١

كارگران هزينه ريال7١8 ميليون ٢åå بر بالغ ماهيانه ثانيا است/ رفته بين از راه اين از دولت درآمد و خوابيده

ثالثا نداريم/ آن پرداخت براي محلي ابدا كه است گرديده كشور بودجه بر تحميل نفت سابق شركت بيكار

در وارد خود دست به را امريكا دولت رابعا گرديده/ انگلستان دولت با طرفيت با مبدل شركت يك با طرفيت

سياسي اشتباه بزرگترين آقايان مينمايد/ تبليغ ما عليه بر رسما هريمن آقاي نتيجه در كه نموده معركه اين

آقاي به مصدق آقايدكتر نامه انتشار آقايان است نفت هريمندرموضوع آقاي دادن مداخله حاضر حكومت

موقع اين در را بينالمللي ضربت بزرگترين فرمودهايد م�حظه همه كه هريمن آقاي نامه پاسخ و هريمن

خارجي دولت يك سياسي شوم مداخ�ت از ميخواستيم كه ما است آورده وارد ايران ملت پيكر بر حساس

دريافت آن نتيجه كه دهيم مداخله كارهايخود در بهعنوانواسطه را جهتدولتديگري چه به و چرا برهيم

صدور نفت درموضوع مصدق دكتر آقاي دولت غلط روش نتايج از ديگر يكي باشد/ تحقيرآميزي نامه چنين

سياستدفعالوقت نتايج همه اينها ندارد/ آن [!] زبان توضيح به احتياجي كه است Pهه داوري ديوان قرار

و مـيشود افزوده امور مفاسد بر روز به روز مطمئنا و گرديده ايران ملت عائد است ماليدن دست به دست

پيشگاه در را ما مصدق دكتر آقاي خود اعتراف به تي واردا ارز نداشتن و Pكا ترقي و اقتصادي بحران مطمئنا

است/ سابق شركت نهاني آرزوي همان اين و درميآورد زانو به خصم

امور شيرازه كه بكشانند جائي به بينتيجه كرات مذا به را نميبايدموضوع مصدق دكتر دولت معتقدم من

حكومت اين مغز به نفتخيز تأسيسات از استفاده خيال Uاص من نظر به بپاشد هم از ما اقتصادي و سياسي

اين درباره و هستند و بوده انگليسيها شده تسليم انتظار در ماه پنج اين عرض در هميشه و نكرده رسوخ

خطر از جلوگيري براي ديگر وسائل از كه نيانديشيده چارهاي و فكر نشوند تسليم ايشان شايد كه موضوع

مصدق دكتر آقاي نمايد استفاده ديگر كارشناسانمجرب استخدام نفتو تأسيسات انداختن كار به بيكاريو

رفتهاند هم كارشناسان گذشتهو آن تاريخ از روز پانزده و داده انگليسيها به را كننداولتيماتومخود فرض بايد
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انداختن كار به برنامه باPخره و كنند چه اينصورت در كه باشند كشيده نقشهاي و باشند گرفته تصميم بايد

به را خود كابينه عمر از ماه پنج و نكرده كاري چنين كه ميدانيم ما ولي باشند نموده تنظيم را نفت تأسيسات

شركت و نفت متخصصين با همكاري براي ضرباPجلي گر ا آقايان گذرانيدهاند/ انگليسيها تسليم اميد

اين مصدق دكتر آقاي زمامداريخود اول روز در بايد نيست/ امروز است, بوده Pزم انگلستان دولت يا سابقو

نميشد/ تحريك ما عليه بر آزاد ملل عمومي احساسات نميرفتو دست از فرصت تا ميداد انجام را عمل

اين من پاسخ چيست نفت درموضوع مجلس در اقليت نظر كه پرسيدهاند من از بعضي روزه چند اين در

آن به ما تا باشد داشته نفت منابع از استفاده چگونگي در مشخصي و صريح برنامه بايد دولت كه است بوده

بايد كه است دولت اين نيست مجلس وظائف از دولت برنامه تنظيم بكنيم پشتيباني دولت از و داده رأي

از استفاده و بهرهبرداري براي راهي چه يد خلع از پس بگويد بايد دولت ميكند چه و ميخواهد چه بگويد

از و ننموده تنظيم زمينه اين در منظمي برنامه آقايانچوندولت است/ گرفته نظر در ايران نفتي عظيم منابع

كنم/ موافقت دولتي چنين با نميتوانم من نگرديده ايران ملت عايد زياني و ضرر جز ادعا مورد يد خلع

بـدتر وضـع امور ساير در و است نفت شدن ملي قانون اجراء زمينه در دولت اعمال نتيجه اين آقايان

تحريك براي است داشته قدرت در آنچه دولت است رفته بين از مت�شيو كلي به عمومي امنيت سياستو

را شهرستانها استانها به منتظرالوكالهها اعزام با و برده كار به خود مخالفين عليه بر عمومي احساسات

و كي هتا و فحاشي به دست دولت به منتسب روزنامههاي است نموده مرج و هرج و اغتشاش دستخوش

كه طوري به مينمايند مخالفينخود كشتن قتلو به دعوت را احساساتي مردم رسما زدهاند كي هولنا ارعاب

ولي ميكنند احساس را سوءسياست اين عقباتوخيمه و تيه آ خطرات نمايندگان آقايان از زيادي عده امروز

كف به را خود جان ما ولي درنميآيد آنها از صدائي و بسته فرو دم جنجال و هو ترس از و آبرو م�حظه به

غيبي دست و خدا بهخواست ميدهيمو انجام را كارهاي فدا بزرگترين آبرو حيثيتو قيمت با و گرفته دست

است شده روبرو كه عظيمي خطر از ايران ملت و كشور اميدوارم است, بوده ايران نگهبان و حافظ هميشه كه

برهد/ سرافرازي و خوبي به

رسيد/ نخواهد اينجا به ديگر و شد قطع سوئز كانال در غيب دست اين ولي بقائي:

نمايندگي از استعفا

به مدت اين در افترا سيل زيرا نگيريد خرده ما بر ميكنيم دفاع خود از ما گر ا ميكنم خواهش تيمورتاش:

گر ا بدهيم/ افترا اين به جوابي خود گذشته پدران از يادي با ميخواهيم كه شده سرازير ما سوي به قدري

ملي شوراي مجلس عرض به تريبون همين پشت از پيش چندي باشند داشته خاطر به گرامي همكاران

من سياسي عمر روز آخرين برسانمولو ايران ملت سمع به نفت خصوص در را خود نظريات بايد كه رساندم

ستمگر غاصب شركت يك از را خود حقه استيفايحقوق برافراشتهو مردانگي قد ايران ملت امروز گر ا باشد///

در پيش سال هيجده درست ايستاده جان پاي تا مقدس منظور اين به نيل براي و ميخواهد استعمارطلب

براي نفتو خاطر به نفت خدايان جرم به ملت همين كنژاد پا فرزندان از يكي كيخون هولنا تاريكو شب
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رضاشاه/� دربار مقتدر وزير تيمورتاش عبدالحسين خود, پدر به �اشاره شد/ ريخته نفت

همان از غارتگر آدمكش دستگاه اين بر غلبه براي ايران كشيده رنج و ستمديده ملت اي تو و من ميثاق

چنگال از تو, آزادي راه در تو رهائي راه و توسعه اعت�ي راه در كه كردم پيمان و عهد خود با گرديد آغاز شب

صراحت همان با كه ميدهم اطمينان محترم آقايان شما به كنون ا و بايستم جان پاي تا استعمار مهيب

بشوم/ مرخص محترمان محضر از گاه آن و رسانيده عرض به دارم دل در آنچه هميشگي لهجه

اين از نه كم, هراسنا مخالفينخود تهديد ارعابو از يا و وحشتيداشته ترسو كه جهت اين از كه ميروم

مصالح مافوق را ناچيز جان كه جهت اين از نه گزينم, عزلت كنج ميخواهم و مانده باز مبارزه از كه جهت

كه چشماني تنگ آن به وسيله بدين تا ميروم بلكه ميگذارم خالي را ميدان آن حفظ براي پنداشته كشور

عـظيمتر, هـدفي من مبارزه كه كنم ثابت كشند خون و ك خا به را دنيائي حاضرند وكالت روز يك براي

دارد/ منصب و مقام و مال و جاه از تر رسا و بزرگتر

ميكنيد فرض شما كه يغمائي اين بگويم ميدانند خود زندگي محرك را درهم و دينار كه آنان تا ميروم

خود و بسته بيگانه با وكالت براي هستند مدعي كه آنهائي به تا ميروم باشد, خودتان آن از گستردهاند براي

انداختهام تومبيل ا و پولورشوه ترازوي كفه در را خاندانم و خود ساله صد چند آبروي و ساخته اجنبي مزدور را

آغاز از كه باشد كسي بايد سفارت از بگير تومبيل ا زيرا كنم نظر صرف جمله اين از ميتوانم كه بفهمانم

نگشوده/ تومبيل ا به چشم طفوليت

را اعـصابم و ساخته مجروح را احساساتم بهترين چنان ناسزا و فحش افترا, تهمت, سيل زيرا ميروم

دور و رنجانده خود از ديگري از بعد يكي و دارم ستيز و جنگ سر فاميل و دوستان به حتي كه شكسته درهم

دولت موافقين صف در فردا وكالت اميد به امروز كه است فرامرزي ديرينم دوست من بارز شاهد ميسازم/

نميكنند/ گذار فرو ما به نسبت اهانتي گونه هيچ از مجلس در چه و روزنامه در چه و گرفته قرار

ميگويم/ است گرم چقدر كي هتا بازار بداند ايران ملت اينكه براي ولي دارم شرم گفته اين از خود گرچه

قيام حقخود احقاق براي كه ميدانند ملتي افكار آئينه را وقاحتخود كمال در كه پارههائي ورق زيرا ميروم

اهانتي هيچ از پرداخته ايران نايبالسلطنه عضدالملك مرحوم دختر من مادر به حتي و گذشته من از نموده

سينه و داشته عهده بر را ايران مرزداري سال صدها طي در كه من پدران زيرا ميروم نميكنند/ گذار فرو

ميلرزند/ خود بر بيشرميها اين از قبر در ساختهاند اجانب ب�ي سپر را خويش

خانوادههاي از را خود كه آيد بهوجود كسي حكومت زمان در آشفته بازار اين كه است جايافسوس چقدر

رفيق خودتان قول به مصدق دكتر آقاي باشد/ پايبند خانوادگي نواميس حفظ به بايد و كشور اين محترم

و دانند نفت نعمت جيرهخوار را خانوادهام و من آنجناب, ايادي كه حيف چه بزرگم, پدر و پدر ساله چهل

خوانند/ انگليس سفارت زنازاده

نزنيد/ را حرف اين آقا نبوي:

باش/ كت سا نوشتهاند, را اينها نگويند, آقا چرا شوشتري:



٤٧١ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

درهم را سكوت مهر نبودم مجبور امروز تا ميشد قناعت من قتل فتواي همان به كاش اي تيمورتاش:

پيش روز چند بگويم كه ميكنم كتفاء ا همين به فقط كنم مديحهسرائي رجزخوانيو نميخواهم من شكنم/

ساختن بينالمللي پيشنهاد اصيل ايراني يك فرمودهاند: تريبون همين پشت از نخستوزير آقاي جناب

است خسرواني شاهزاده وي ميكنم معرفي شما به امروز را اصيل ايراني آن من است داده من به نفت خريد

استنطاقهايوي برويدو شد/ شهربانيوقت سرپنجه دچار وطنپرستي جرم به ١٩٣٣ قرارداد غوغاي در كه

بـلكه نگفتهام من را اين گفت چه اصل معني تمام به مرد اين هنگام همان در ببينيد و برويد بخوانيد را

كه ميدادند پدرم به ليره هزار صد چند ببينيد و برويد نيست/ امان در فردايخود بر كه ميكند اظهار شخصي

ايران ملت استيفايحقوق براي جان پاي تا Uعم بلكه بگفتن نه ولياو بكشد كنار نفت ميدان از را فقطخود

از را آنها امروز همين شهرباني گر ا و بخواهيد را خسرواني آقاي استنطاق اوراق ميكنم استدعا من ايستاد/

دريابيد/ را عرايضم صدق و نبرد بين

زنند؟ ما بر جاسوسي مهر و اجنبيپرستي ننگ امروز كه نيست حيف آيا

كرد/� گريه و شده احساسات خوش دست تيمورتاش آقاي اينجا �در

مياندازد/ گريه به را همه و ميكند گريه كه پيشواست تقصير آشتيانيزاده:

گفتيم؟ چه ما مگر چرا تيمورتاش:

كسي هنوز كه كردم شروع را استعماري سياستهاي با مخالفت روز آن خود گذشتگان از پيروي به من

انگليسي كلمه هنوز كه درافتادم خارجي ستمگر غاصب شركت يك با روز آن من نداشت/ را آن تفوه جرئت

روزنامه صفحات برويد كنيد, م�حظه را چهاردهم كراتدوره مذا برويد بود/ نگرديده بيگانهپرستي با مترادف

نموديم/ شروع را مقدس مبارزه اين كجا و كي از ما ببينيد تا زنيد ورق را ايران رستاخيز

بـيم شركت [!] مال بردن از حتي نفت امروز قهرمانان كه زمان آن ميكند قبول سليم عقل كدام چرا

عليه نموده قيام خود حق احقاق براي ملت كه امروز و باشيم پيشقدم مبارزه اين در خانوادهام و من داشتند

به اندكي رويم قلم به ايران به خائن و انگليس جاسوس خودفروخته, اجنبي, نوكر نمائيم شنا طبيعي جريان

تا كه دارند خاطر به گرام آقايان كجاست/ و كي از نفت كنوني قهرمانان با من مبانيت ببينيم و برگشته عقب

معقوليبوديم/ حل راه پي در جملگي نداشت را كنونيخود شدت حدتو نفت نخستوزيريمنصورموضوع

مخالفت به كه كسي اولين نمايند خارج دستور از را Pيحه ميخواستند كه هنگامي رزمآرا مرحوم كابينه در

زيان به مسلما كار كهنه حريف مقابل در وقت ات�ف و كاري مجامله كه هستم و بودم من برخاست شديد

به و خارج دولتها دست از كار شد تشكيل نفت كميسيون آقايان همه همت به و ميشود تمام ايران ملت

پيشنهادي سودآور صمد آقاي عزيزم دوست تفاق ا به ديرين ع�قه حكم به هم من افتاد/ مجلس عهده

عناد لجاجو حس يك زمان همان از كرديم/ منتشر و ماشيننموده را آن از عديدهاي نسخ روز همان كه داديم

دكتر آقاي و من بيانات گرفتم/ توضيح اجازه دستور از قبل نطق اداي با عاقبت بود مشهود ما براي خاصي

راه يگانه كه فرموده استدPل ايشان كه آن از پس هست/ نفت كميسيون جلسات صورت در دو هر مصدق
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گرديده متقاعد هم بنده ميباشد كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي اع�م را ١٩٣٣ منحوس قرارداد الغاء

و دادم رأي خـاطر طيب به ٢٩.١٢.٢٩ قانون با مقدس منظور اين به نيل براي حربه بهترين عنوان به و

ندادم/ رأي بدان و بوده مخالف اجرائي ماده ٩ با كه نميدارم هم پنهان و پوشيده

مطاع راي ولي كنم بيان را خود مخالفت دPيل خواستم روز آن من جاست اين از ما نظر اخت�ف آغاز

در كـه مشك�تي از را ايران ملت پيشنهاد عنوان به ولي نداد صحبت مجال كرات مذا كفايت به مجلس

هم قدر هر اشتباه احتمال به جايزالخطاست بشر كه آنجائي از گفتم و ساختم گاه آ اندكي نشسته كمينش

و گير اين در لزوم حد از بيش را ملت پناه و سنگر آخرين يعني ايران مجلسين است بهتر باشد ناچيز ضعيفو

كنيد/ انتخاب مجلس از خارج و مبرز افراد ميان از را مختلط هيأت و نداده مداخله دارد

با و داده من به انگليس سفارت كه است درسي اين بود/ من بخشش غيرقابل گناه Pيغفرو[!] ذنب اين

شد/� تمام ناطق وقت اينجا �در كشم/ مردم رخ به است خواسته تومبيل ا و پول و رشوه بذل

ناطق صحبت ادامه به مجلس گرفتندو رأي بگيريد/ رأي عدهاي است/ شده تمام شما وقت گفت: رئيس

داد/ ادامه چنين ايشان و داد راي

به من پيشبينيهاي روز هر بدبختانه زيرا ميگذرم ماده نه با خود مخالفت ديگر علل از تيمورتاش:

بهرهبرداري مقدار بر ناظر كه جانبه يك تعهدات از ميگردد/ نمودار ايران ملت برابر در كتري هولنا طرز

اين از بايد كه را غراماتي ميگذرم, را آن اثرات و تقدم حق نامحدود مدت ميگذرم بود فروش و استخراج

كـندگي پـرا بـر دائر انگلستان صنعتي جديد سياست مصرف به و گرفته دل خون هزاران با بدبخت ملت

تخفيف براي هوائي بزرگ آماجهاي جاي به كوچك مستقل دستگاههاي آوردن بهوجود صنعتيو واحدهاي

شود/ باز عليحده فصلي بايد يك هر براي زيرا ميگذرم, دامنهدار بمبارانهاي خطر

كشور دقايق خطيرترين از يكي در را خود زمامداري قبول شرط مصدق دكتر آقاي جناب تقدير هر به

رئيس حيث من شخصا ايشان چون كه آن حال و تقبلفرموده را آنها اجراي و داده قرار را گانه نه تصويبمواد

تا شوند ميدان بازتريوارد دست با ميتوانستند منتفيو گونهسوءظني هر شائبه كراتبودند مذا دولتمأمور

نگردند/ گون گونا مضامين و كلمات تأويل و تفسير و تعبير دنبال امروز

با طرفيت جاي به كه آنجا تا افزود گذشته برمشك�ت مشكلي روز هر نگرفتو انجام آرزو اين متأسفانه

رئيسجمهور راست دست با موفقيت عدم اثر در بعد انگليسو دولت با نخست ستمگر غاصبو شركت يك

شديم/ طرف غرب تمام با بود نموده تفيل حاضر دولت دل و درد و شكايت علت به كه مأموريتي در امريكا

مينمايد/ بيشتري توضيح از بينياز مرا داريم خاطر به وي از گذشته در آنچه و هريمن اخير پاسخ قياس

مـيان در مختلط هيأت نزد و خارجه كميسيون در چه را خود اظهاراتي و اقداماتي نميدانم Pزم همچنين

داده پاسخ نمودم نخستوزير آقاي جناب از كه سئواPتي به هرگاه كنم عرض كه ميكنم كتفا ا فقط بگذارم

بـه خـدمتگزاري و جرم كاميها نا همه اين از نگراني ابراز آيا ميگرديد/ روشن نكات اين جميع ميشد

زنند؟ ما بر مزدوري مهر بايد چيست برنامه و نقشه كه شود سئوال گر ا آيا است؟ خارجي
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ملي رفراندم را آن اعتماد راي اخذ براي مصدق دكتر آقاي روزي كه مجلسي همين كه بپرسم گر ا آيا

وطنفروشي؟ و خيانت است جريان از دور و غريبه اندازه اين تا كنون ا چرا خواندند

استردادنامه وليامروز نبود پوشيده ايران ملت از نفتبرم�و جزئيات تمام روزگاري چرا گرسئوالشود ا آيا

نـوكر و اجـنبي, جاسوس, كرد جستجو خارجي خبرگزاريهاي خ�ل از بايد را جديد پيشنهادات ارسال و

اخير نامة در هريمن ميكنم عرض بياورم ايندولت براي قاطع برهان كه آن براي هستيم/ انگليس سفارت

اين چرا ميگويند/ سخن نفت مسئله حل به راجع ايشان جناب نگراني ابراز از مصدق دكتر به خطاب خود

كساني ما براي ولي وطنپرستي عين ميباشد كار انجام عامل خود كه نخستوزير آقاي براي نگراني ابراز

انگليسو جاسوس نداريم خبري ميشود بحثخوانده بدون گزارش عنوان به آنچه جز چندامور ازچونو كه

كه نميكردم تصور كنندو شركت اعتماد راي در عدهاينخواستند گر ا آيا هستيم/ عاليهكشور مصالح به خائن

گر ا شد/ خواهد چه كار عاقبت كه ديد و نشست انتظار در بايد بلكه است اعتمادموجود تجديد براي موجبي

نـنگ بـايد و گـناهكارند بـبينند آلوده تـاريك دقـايق در ايـن از بـيش را مـجلس نميخواستند عدهاي

كشتن و قتل تهديد نامه شبانهروز كه آنست آزاديخواه دولت مفهوم آيا كنند/ هموار خود به را بيگانهپرستي

علنا ميدانند دولت مدافع و منتسب را خود كه روزنامههائي در فرستاده خود گون گونا دستگاههاي وسيله به

و دشنام همه اين تحمل نه زيرا ميروم من ارجمند آقايان كند/ تبليغ را نمايندگان و مجلس عليه بر قيام

آن براي نموده ايران ملت راه در نيز را كاري فدا اين من كنم/ اختيار ميتوانمسكوت نه و دارم ناسزا و فحش

اين سرنوشت و دانيد شما ميكنم/ ترك را وكالت كرسي خاطر طيب به هستم راهي خار نكنند تصور كه

عـرض به را نكتهاي نموده جسارت وداع عنوان به ميخواهم اجازه ملت/ اين مقدرات دانيد شما مملكت

با كه دارم آن بيم درنياوريد زانو به را كارگري دولت شما گر ا است نزديك انگلستان آينده انتخابات برسانم/

شـما است بـاقي كـتبر ا ٢٥ تا كه كوتاه مدت اين در شويد/ مواجه بزرگتري استعمارگران منفور سياست

نجات مهلكه از را آينده نسلهاي و نمائيد بازي ايران باستاني كشور حيات تاريخ در بزرگي نقش ميتوانيد

ميدهم/ قرار نظامي بيت اين را خود ك�م ختم ميشوم مرخص شما حضور از من امروز آقايان, دهيد/

است پي وحشي بيگانه پاي او در است كـي گـاه گـور عـجم زمــين

شد/ خارج جلسه تاPر از و كرد رياست مقام تقديم را خود استعفاي تيمورتاش آقاي

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

نمايندگيمجلس از تيمورتاش آقايمنوچهر متناستعفاي
ملي مجلسشوراي رياست منيع مقام

در ميكنموجودم احساس گراميچون همكاران جمله و ارجمند آنوجود بيكران مراحم از تشكر تقديم با

انجام دارم عهده بر ايران ملت مقابل در كه را وظيفهاي و گرفته قرار فايده مفيد نميتواند ملي مجلسشوراي

مينمايم/ محترم مقام آن تقديم تقنينيه شانزدهم دوره نمايندگي از را خود استعفاي وسيله بدين دهم

تيمورتاش منوچهر



ملي دولت سياهه ٤٧٤

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

رئيسمجلسداد به را خود شوشتريوصيتنامه
نمايندگان از ديگر بعضي ميرفت احتمال آنكه با داشت/ ادامه كان كما شوشتري آقاي تحصن امروز تا

متحصننبود/ مجلس كسيدر آقايشوشتري جز امروز آخروقت تا ولي متحصنشوند مجلس در نيز مخالف

مقام تقديم ورقه هشت ضمن در را خود وصيتنامه كردند اظهار علني جلسه در كه طور همان ايشان

نمايند/ ضبط مجلس بايگاني در و نموده موم و مهر را آن رئيسه هيأت در تا است كرده رياست

قاتل شدند كشته ايشان گر ا اينكه به است راجع وصيتنامه اين نكات از يكي آقايشوشتري گفته طبق

ميباشد/ مقامي چه امر تحت و كسي چه نشانده دست

گفت: نه يا دهد ادامه خود تحصن به دارد تصميم آيا اينكه مورد در ما خبرنگار به امروز نامبرده

تصميم از ولي دهم خاتمه تحصن به كه كردهاند اصرار نمايندگان آقايان از نفر چند رئيسو آقاي آنكه با

نشدهام/ منصرف هنوز مجلس در ماندن به داير خود

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

نمود گرسنگي اع"م زندان نوابصفويدر
شدهاند مختلففرستاده نقاط به اس"م فدائيان از عدهاي

سيدهاشم حاج شدهاند: فرستاده مختلف نقاط به زير شرح به بودند زنداني كه اس�م فدائيان از عدهاي

بندرعباس/ به ماه ٤ مدت براي واحدي سيداحمد و حسيني

مـحمد غـروي, سـيدمصطفي صـرافـان, حاجابـراهـيم حقپناه, علياصغر ميرزا حقپناه, شيخمهدي

به ماه ٣ مدت براي دوختهفروش رضا خلج, كبر ا شكرگزار, علي حكيمي, مصطفي رضاقليورتاج, گلدوست,

خرمآباد/

شـاهبداغـلو, احـمد مـيرعبدالعـظيمي, سـيدعلي مـنوچهري, علي خرمي, تقي رازي, محمد حاجشيخ

كرمان/ به ماه ٢ مدت نوائي غدير ناصحي, هوشنگ كاشاني, احمد عظيمي, yحكمتا

است/ نموده گرسنگي اع�م زندان در صفوي آقاينواب اط�ع قرار به

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

بقائيمنتظرخدمت سرلشكر
گرديد تنبيه بازداشت روز ٢å به و

ماه تير ٢٣ واقعه بازرسي هيأت كه قصوري علت به ميشود: داده اط�ع ارتش دادرسي از كه طوري به

را خود رسيدگي نظامي دادگاه كه موقعي تا Uفع دانسته شهرباني سابق رئيس بقائي سرلشكر متوجه ١٣٣å

جـنگ وزارت در بازداشت روز ٢å به و منتظرخدمت مشاراليه همايوني اعليحضرت فرمان به دهد خاتمه

گرديد/ تنبيه



٤٧٥ ششم بيستو سال سي, شهريور اط"عات,

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

شد/// خواهد منتشر مهرماه ١٥ روز اوراققرضه
بندرعباس] به [تبعيد

گـرديد تشكيل نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر كه مطبوعاتي جلسه در

شد/ گذاشته مطبوعات نمايندگان اختيار در زير اط�عات

يادداشت ارسال درباره انگليس امورخارجه وزارت سخنگوي اظهارات به راجع كه سؤالي پاسخ در - ١

به اقداماتي دولت اخير, روز چند اين ظرف در كنم/ تصريح بايد آمد عمل به انگلستان دولت به ايران دولت

دولت كنون ا و نرسيد مطلوبه نتيجه به متأسفانه ولي آورد عمل به تفاهم حس ايجاد براي غيرمستقيم طور

را عامه شد خواهد تخاذ ا كه نظرياتي از آينده روز سه دو در و نمايد اقدام مستقيم طور به كه دارد تصميم

دولت خارجه يعنيوزارت معمولي عاديو طريق از كه آنست غيرمستقيم از مقصود ساخت/ خواهد مستحضر

دربار كه شد كهسئوال اين است/ نداده انگليس دولت به يادداشتي نيز مصدق آقايدكتر استو نكرده اقدامي

بياط�عم/ نيز اينموضوع از بوده واسطه

مقيم انگليسي كارشناسان به مستقيما ايران دولت است ممكن آيا كه كرد خبرنگارانسئوال از يكي - ٢

خواهد عموم اط�ع به تصميمي گونه هر كه داد پاسخ او كند/ تعيين ايران خروج براي ضرباPجلي آبادان

رسيد/

از بـايد دولت كـه داشته اظهار مجلس در اقليت نمايندگان از يكي امروز كه سئوال اين پاسخ در - ٣

برخ�ف بنده ميشوم متذكر صريحا نيايند كار روي كاران محافظه تا كند استفاده انگليس كارگري حكومت

باره اين در ندارم ميل ميكنند مداخله ديگر كشورهاي كارهاي در كه انگليس سياسي مأمورين كثر ا رويه

ايران تصميم در شود فاتح كار محافظه حزب چه و بماند كار روي كارگر حزب چه معتقدم ولي بگويم چيزي

نفت قضيه حل زيرا نداريم چرچيل آمدن كار روي از وحشتي و ترس هيچوجه به ما داشتو نخواهد تأثيري

انگلستان/ كارگر يا كار محافظه حزب نه دارد ايران ملت اراده به بستگي

اط�ع من كه آنجا تا و شرفياببود ملوكانه نيمحضور ساعتو يك حدود در امروز نخستوزير آقاي - ٤

است/// بوده عادي م�قات دارم

بياط�ع آن جريان از من كرد سئوالي آقايان از يكي كه بندرعباس به اس�م فدائيان تبعيد مورد در - ٧

كردهاند/// تخاذ ا انتظامي مأمورين كه است تصميمي گويا و هستم

آن به تي ايرادا چون و شد مطرح دولت هيئت در ديشب بود شده تهيه كه ملي قرضة اوراق فرم - ١١

نمايندگان فروغيو مهندس دارائيو معاونوزارت فروزان آقايان حضور به صبحكميسيون امروز شد گرفته

مزبور كميسيون اط�ع به را دولت نظريات اينجانب و شد تشكيل مجلس و ايران ملي بانك چاپخانههاي

آقـاي و شـود مـنتشر مـملكت در مـهر ١٥ روز تومان ميليون ٥å سري اولين كه ميكنم گمان و رسانيدم

فرستاد/// خواهد ايران ملت به باره اين در پيامي انتشار از زودتر روز چند نيز نخستوزير



ملي دولت سياهه ٤٧٦

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

نفت ازشركتسابق مكشوفه مدارك و اسناد مطالعه
اداره در ديروز نفت سابق شركت در مكشوفه مدارك و اسناد مطالعات به مربوط كميسيون جلسه دومين

تشكيل دادياران و مجلس وك�ي از نفر سه و سناتورها از نفر دو كلو دادستان حضور در تبليغات انتشاراتو

و داده جلسه تشكيل اينكميسيون مرتبا شد قرار و كردند رسيدگي مختلف پروندههاي فقره چندين به و شد

نمايند/ رسيدگي است شده ترجمه كنون تا كه پروندههائي به

٧٦٢٣ شماره ,١٣٣å.٦.٣١ يكشنبه

وا|حضرتاشرفپهلوي
عزيمتكرد اروپا به خود فرزند معالجه براي

با شهريار فرزندخودواPحضرت معالجه قصد به بعدازظهر نيم ٥و ساعت پهلويديروز اشرف واPحضرت

نمود/ عزيمت اروپا به هواپيما

آقاي و دربار وزير ع�ء آقاي غ�مرضا, شاهپور واPحضرت و شهناز واPحضرت بعدازظهر ٤ ساعت از

رجالو از عدهاي و دربار رؤساي معاونو سنا, و مجلسينشورا نمايندگان از جمعي بهداري, ادهموزير حكيم

مهرآباد فرودگاه در واPحضرت مشايعت براي اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان مديره هيئت اعضاي

ميكند تحصيل سوئيس در كه شهرام بزرگخودواPحضرت برادر تفاق ا به شهريار يافتند/واPحضرت حضور

ميگردد, باز سوئيس به تحصيل ادامة براي اينك و بود آمده ايران به تابستان تعطي�ت گذرانيدن براي و

بودند/ گرفته قرار هواپيما در Uقب

با همه از قبل واPحضرت نمودند/ توديع كنندگان بدرقه با اشرف بعدازظهرواPحضرت ٤ ساعت حدود در

سـاير سـپس كشـيدند/ آغـوش در را بـرادر دو و نمودند خداحافظي شهناز واPحضرت خود عزيز برادرزاده

كردند/ توديح آنان يكايك با واPحضرت و آمدند پيش مشايعتكنندگان

و است شده برداشته شهناز واPحضرت با اشرف توديعواPحضرت هنگام مهرآباد فرودگاه در عكس اين

آقاي و شاهنشاهي سازمان طرف از كه را گلي دسته شاهنشاهي سازمان عامل مدير آشتياني دكتر آقاي

توديع از پس دارند/ دست در بود شده تهيه �قوامالسلطنه� احمدقوام آقاي طرف از كه را گلي دسته قوام محمد

گزلو قرا آقاي گزلو, قرا ناصرالملك خانم عكس اين در نمودند/ تقديم شهناز واPحضرت با اشرف واPحضرت

شفق احمد آقاي ميشوند/ ديده نيز اشرف واPحضرت دفتر رئيس ايزدي آقاي و سلطنتي تشريفات رئيس

است/ نرفته مسافرت به واPحضرت با و است تهران در اشرف همسرواPحضرت



٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

آقايشوشتري نطق
ملي مجلسشوراي ديروز جلسه در

بسماjالرحمنالرحيم

آزادانـه مـلي شـوراي مجلس در بتوانند اقليت نمايندگان Pاقل فرمايند اجازه محترم آقايان اميدوارم

مجلسشوراي فرمايند سعي دهندو قرار عموم افكار قضاوت معرض در را خود عقايد و اظهار را نظرياتخود

كه نمايندگان افكار نميگذارد فعلي دولت مجلس, محيط از خارج در زيرا دارند نگاه دور به اختناق از را ملي

گيرد/ قرار عموم دسترس در ميكنند اط�ق مخالف عنوان آنها به

آقاي و دولت كه را آنچه و شده انحصاري است ملت عموم به متعلق كه تبليغات و راديو اداره آنكه براي

تاب و آب با را موافق نمايندگان بيانات و نطقها يعني Pغيره و ميكنند عمل ميدهد دستور او به فاطمي

گفته از ولي ميسازند منعكس كرده ترجمه هم خارجي زبانهاي به و ميگويند نوبت چندين در مخصوص

حال به تا كه است قسمتي آن بگويند مختصري گاهي هم گر ا و نميشود گفته چيزي مخالف نمايندگان

حال به روشدولت از انتقادكنندگان پس كنند تحريف هم را مختصر همان ميبايد است دانسته مفيد دولت

راه يك كنند/ گوشزد و بفهمانند ملت به را خود نظريات نميتوانند راه اين از و نميبرند ملي راديو از نصيبي

است/ روزنامهها آن و ميماند باقي ديگر

دو روزنـامهها آنكـه ديگر و كند نقل را نمايندگان بيانات تمام كه نيست موظف و مجبور روزنامه او{

تحصيل آبروئي و نموده پيدا جامعه در وزني گذشته خدمات اثر در و دارند ممتد سابقه كه دسته آن دستهاند

دست از را خود آبروي مبادا كه كرده كاري محافظه و احتياط به وادار را آنها فعلي متشنج وضعيت كردهاند,

انجام نظر از شجاعت كمال با كه شهامتي با روزنامه چند اين مثل گيرند/ قرار تهمت و افتراء دچار و بدهند

م�حظه بردهاند/ كار به را خود حق قلم و داده قرار افكار معرض در را حقايق نهراسيده چيز هيچ از وظيفه

ننوشتهاند/ آنها به نسبت كه است ناسزا و افتراء و تهمت كدام بفرمائيد

مـقام در نيست كسي و گذارده وجود عرصه به پا ماه چند اين در كه هستند روزنامههائي ديگر دسته

تأمـين كـجا از را آنها مخارج و داده پروانه آنها به دولت چرا و كياند افراد اين كه برآيد تحقيق و پرسش

چه روي از آنها اظهارات كنند قضاوت تا نميدانند مردم را كارها تازه اين ماهيت همچنينهويتو و ميكنند

وظيفه شده داده آنها به كه مأموريتي و خصوصي دستور و منظم نقشه طبق افراد اين است/ غرضي و دستور



ملي دولت سياهه ٤٧٨

مذهب, مادر, و پدر فحش راه از ساختن وارد افتراء تهمتو كردن, لجنمال آنها وظيفه ميدهند انجام را خود

اين در نميخواهم زياد چون است/ دادن كشور مؤثر مردم به آنها امثال اجنبيپرستيو خيانت, دزدي, نسبت

مينمايم/ ديگرموكول موقع به و ميگذرم سازم جريحهدار را محترم نمايندگان قلوب و بزنم حرف باره

وظـيفه انـجام نـظر از و نـميپسندند را دولت روش كـه نمايندگاني فرد به منحصر راه فوق مقدمه با

نتوانـيم ما هم مجلس در گر ا و بس و است مجلس در نطق همان كنند انتقاد را دولت اعمال ميخواهند

حكومت معني شود پيدا نفر يك كه بخواهيم كه برآئيم سئوال مقام در بايد ناچار بزنيم را خود حرفهاي

سياسي روش مصدق دكتر آقاي حكومت در نمائيم مشخص همچنين و كند حالي ما به را آزادي و مشروطه

باشد/ چگونه بايد ما

آقايان با نكرده عدول خود نظر از و هستم هم Uفع و مخالفبودم مصدق آقاي نخستوزيري با اينجانب

فرموديد/ م�حظه كه طوري به نكردم پيدا حضور گذشته جلسات در شده همصدا ديگر مخالفين

در نميتوانستيم هيچوجه به را روز آن وضع زير نوشتيم رياست مقام به را مجلس در حضور عدم علت

از بعد است بلند حاشا ديوار عوام قول به زيرا طريق همان به مگر نگهداريم محفوظ ايران سياسي تاريخ

كس هيچ روز آن در كه مينمودند نفي كلي به و ميكردند انكار مصدق دكتر آقاي موافقين ماه چند گذشتن

زيرا ترسنبوده علت به مجلس جلسه چند در عدمحضور نميكردند/ تهديد را �وك و بود نيامده مجلس درب

نميكرديم/ پيدا حضور هم روز آن و نميداديم را مفصل اع�ميه آن ميترسيديم گر ا

در افكـار و افراد آزادي چطور و كرده فراهم دولت وضعيتي چه بفهمانيم دنيا و ايران ملت به خواستيم

است/ گرفته قرار ترور و تهديد معرض

است/ نمايندگان جامع نطقهاي و مجلسها ميفرمائيدمجموعهصورت م�حظه كه را كتاب ايندو Uقب

آقايان همه نزد و موجود مجلسها صورت دوم, سال ماهه شش اول, سال به مربوط مجلد, دو اين در

و Pك فرمايند دستور امروز دارم استدعا رياست مقام از آن در بحث به شروع از قبل است نمايندگان محترم

محترم نمايندگان از نفر سه و محترم رئيس را آن ذيل كه را برگي هفت وصيتنامه اين آورده را متعلق مهر

مجلس شدنمدر كشته يا طبيعي مرگ از پس حفظشودو مجلس در شده مهر تصديقفرمودهاندPكو ديگر

كه جواهرم پولو دارايام�كو آنكه نه و ترسنوشتهام از نه را وصيتنامه اينجانب نشود اشتباه قرائتشود/

پرداخت تكاپوي دارم تومبيل ا و اسباب از كه را آنچه همه و منزل ثاثيه ا شايد باشم/ عمل اين به محتاج

از بعد كرده متنبه را ايراني مشتبه افراد هم راه اين از كه ديدم Pزم را عمل اين شرعا من نميكند/ را قروضم

ورزيدهام/ خيانتي يا و بودم كرده گناهي آيا شود معلوم مرگم

عهده بر را سنگيني مسئوليت چه ميدانيد دارم يقين محترم نمايندگان آقايان مطلب اصل به برگردم

آيا ببينيد مجلسها وصورت كتابها اين به مراجعه با ميكنم استدعا و ميخواهم ايران ملت و شما از داريد

حمايت و اجنبيخواهي بوي استشمام كه است آمده بيرون دهانم از كلمه يك حتي اينجانب ماه ١٨ تمام در

رسيدگي نه؟ يا بوده اجانب خ�ف بر اينجانب گفتههاي تمام ببينيد بفرمائيد مراجعه بشود؟ او از اجانب از
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گر ا ديگران از اجانب عمال و سابق غاصب شركت با مخالفت در اينجانب عمل شدت آيا كه ببينيد بفرمائيد

است؟ بوده كمتر نبوده بيشتر

دولت در اينجانب سئوال توضيح در يكي و آقايمنصور برنامه در يكي ميخوانم را مختصر جمله ايندو

بدهند او به را نسبتها اين گوينده هست انصاف و ميتوان آيا محترم آقايان نفت, به راجع رزمآراء مرحوم

كنم/ عرض را آن علل بايد ميشود معامله طور اين اينجناب با چرا پس

مـاده ده و ورزيـدم مـخالفت زمامداريشـان و ايشان برنامه با مصدق دكتر آقاي برنامه در كه موقعي

گفتم/ چه داشتم اظهار ايشان نخستوزيري با را خود مخالفت علت ادب كمال با و كردم اصولي پيشنهاد

مثبت عمل انجام در ايشان و است نافع انتقاد نظر از مجلس در مصدقوجودشان دكتر آقاي كردم عرض

و شد خواهد متوقف ايشان نخستوزيري در دولت كارهاي گردش و ماهرند منفي نقش ايفاي در و عاجزند

ايشان با Uكام نفت شدن ملي اصل به راجع نظر اين اظهار عين در و ساخت خواهد زحمت دچار را همه

شركت از كه ضررهائي و زيان يك هر و داديم راي اينموضوع به عموما ديگر محترم نمايندگان با و موافق

از قبل كه است اظهاراتمضبوطه بنده گواه كرديم/ اظهار توانستيم آنچه شده ايرانوارد ملت به نفت سابق

بـودم كـرده عـرض را مـوضوع اين مرتبه چند مجلس به تهران محترم وك�ي و مصدق دكتر آقاي آمدن

و انداخت ديگر خياPت به را طرفدارانشان و دكتر آقاي استدPلي بيانات آن و ايشان زمامداري با مخالفت

داد/ تشخيص خود كار مخل مرا وجود

تـهديدآميز نـامههاي بـيش و كـم وPيـات و تـهران از كـه شـدم متوجه مرتبه يك روز چند از پس

مخصوص روزنامههاي طرف] [از و ميشود فرستاده و تهيه مركز دستور به است معلوم كه متحدالمضمون

از است ك پا حساب كه را آن زيرا نميدادم آنها به اثر ترتيب لكن شدم فحاشي و حمله دچار دولت طرفدار

اينجانب با سالهاست كه راه محترم وزير بوشهري آقاي جناب كه بود اوقات همان در ندارد/ ك با محاسبه

كه ميورزيدند اصرار جدا صحبتو اينجانب با مرتبه چند است مصدق آقايدكتر اعتماد مورد و دارد دوستي

اللهيار صدر, كشاورز معدل, آقايان جنابان ايشان از غير بكشم دست دكتر آقاي با خود مخالفت از اينجانب

شما كه ميدادند نصيحتومشورت را بنده ميفرمايند لطف ابراز اينجانب به نسبت كه ديگر بعضي صالحو

صحبت مدتي و م�قات مصدق دكتر آقاي با مجلس در مرتبه دو بوشهري آقاي وسيله به نكن/ مخالفت

آقايان همه اينكه كما دارم ارادت تو به ميفرمودند ميكردند لطف اظهار بنده به كه حالي در ايشان كرديم

است/ ضبط مجلس صورت در و فرموديد م�حظه

را خـودشان مـجلس در صـريحا بـود نگـرفته قوت اندازه اين هنوز كه اوقات آن در مصدق دكتر آقاي

شما نيست ص�ح Uفع ميگفتند ولي مينمودند تصديق حدي تا را بنده عرايض ميگفتند بنده خويشاوند

وليدر [ !] نگرفت ما بين كند قانع را بنده اصولنميتوانست نظر از ايشان اظهارات بزنيدچون را حرفها اين

ايشان از تمامتر هرچه شدت به بلكه نكرد بروز اينجانب از مخالفتي نفت شدن ملي اصل به راجع حال عين

و موافق راي ايشان كه روزي آن فرموديد م�حظه همه و كرده پشتيباني خصوص اين در ايشان دولت و
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مصدق آقاي همين كه بود آن اظهارات آن نتيجه و كردم اظهاراتي چه خصوصي مجلس در خواستند اعتماد

مخالفت تمام با كهشوشتري كردند منعكس تهرانمصور روزنامه در حتي و فرمودند تمجيد مرا و برخواستند

بر دائر را خود سفيد راي و راي پاي آمد مردانهوار و داد خرج به را موافقت كثر حدا بار, اين در داشت كه جدي

انداخت/ ظرف در دولت به اعتماد

كرد/� موافقت آن ادامه با مجلس ولي شد تمام ناطق نطق مهلت اينموقع �در

آقاي همين و كردم گله روزنامهها از بعضي بهحم�ت راجع بود نگذشته اعتماد راي از روز چند شوشتري:

معيني وزارتخانه در آنكه تا ميكرد تأثر اظهار هم مصدق آقاي ميگفتند بد آنها كه ميكرد تصديق فاطمي

را بدي عاقبت مصدق دكتر آقاي با شما مخالفت كرد اظهار اينجانب به ديگر نفر دو حضور در محترمي وزير

له و سازند لجنمال و بكوبند را شما كه دادند دستور و گرفته تصميم ديشب از زيرا آورده بار به شما براي

گر ا نمودهاند پيدا گناهي من در و گرفتهاند واقع و حق روي را تصميم اين آيا گفتم محترم وزير آن به نمايند/

فلك چرخو و كشيد خواهد انتقام الهي عدل نشدهام مرتكب را گناهي من گر ا و دارند حق آنها است اينطور

دارد/ نو گردشي روز هر روزگار نكردهاند ميخكوب را دنيا

ضبط ما مجلس درصورت نمايندگان بيانات و گفتار كه صورتي در پرسيد نبايد محترم نمايندگان آقايان

سر نفت عمل به راجع مصدق دكتر آقاي تقويت از نمايندگان كجا نيست پوشيده احدي بر و است مبسوط و

راجع را نظرخود باشند نداشته حق نمايندگان كه است مشروطه مملكت كدام در كردهاند كوتاهي و زدهاند باز

بدارند/ اظهار امور به

اساس و پايه بگويند دولت به باشند نداشته حق آن نمايندگان كه ميشود پيدا مملكتي عالم كجاي در

پيدا فردي دنيا در مگر عشق, و احساسات نه باشد تجربه و علم استدPل, و عقل بايد مملكتداري كار

�عق وليعموم بدهد وطن به خيانت نسبت نفر دو آن به كه وموسوليني هيتلر دشمنانخونين حتي ميشود

كرده تشبيه بهجنون رو و خارج اعتدال حد از خدمتگزاريكشورشان به راجع را نفر عشقدو و تند احساسات

بود معالفارغ قياس اين گرچه ساخت دچار عجيب خسارات آن به را ملت دو مملكتو آنجنوندو نتيجه در و

بدعتيدر چه و كردهام گناهي چه ميكنم فكر قدر هر بنده كردم را مقايسه اين اذهان شدن روشن نظر از ولي

نمودند را اظهار اين مجلس همين در مكرر مصدق آقايدكتر نميفهمم/ لجنمالشوم بايد كه گذاردهام دين

حـقا و گـرديده دنيا اعجاب باعث دادند نفت به راجع ملي شوراي مجلس نمايندگان باPتفاق كه را رائي

Pحا را خود سابق گفتههاي آيا نمودهاند ايران مشروطيت ادوار در را خدمت بزرگترين دوره اين نمايندگان

نمايند/ بيان ميفرمايند انكار چنانچه ميكنند انكار

و لجنماليها و اهانات اين مستحق كه دادهايم انجام خ�في عمل چه نفت درباره سايرين يا بنده اين

كليات و جزئيات به متوجه و نيستند خود سنگين مسئوليت به معتقد مصدق دكتر آقاي آيا شدهايم تهمتها

دارم/ معروض را خبر يك از جزئي ناچارم من باشند نميتوانند

يا كرد عرض شد, اميرالمؤمنين حضور شرفياب شعبه, بن مغيرة عليهالس�م علي خ�فت از دوم روز در
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مصلحت و ميدانم زور را عمل اين من فرمودهايد صادر شام حكومت از را معاويه عزل فرمان شنيدهام علي

و تزوير به كه گفته اين فرمائيد/ عزل را او بيعت از پس و كند بيعت شما با و بماند ماهي چند بگذاريد ميدانم

و نيفتاد الطائب yاسدا مقبول نداشت راه نيرنگ و تزوير اميرالمؤمنين قاموس در و داشت شباهت نيرنگ

ديگر و ميدانم مسئول را گرفتمخود بهدست را مسلمين امور زمام كه ساعتي از نيستم خدعه اهل من فرمود

كند/ حكومت مظلوم بر ظالمي همزدن چشم به و آن يك نميدهم اجازه

و شدهايد نخستوزير شما كه ساعتي از بدانيد هستيد ديني احكام به پايبند شما گر ا مصدق دكتر آقاي

عـهده بـر كـارهاي تمام مسئوليت شده سپرده شما دست به ايراني اندي و ميليون دو و بيست امور زمام

شماست/

فحاشيو اندازه اين دوره كدام در ميپرسم شما از لذا ـ شريكايد آن در شما خ�فيواقعشود عمل هر و

كجا حال تا مشروطيت آغاز از مصدق دكتر آقاي ـ بوده رايجالمعامله مردم ناموس عرضو به تعرض كيو هتا

مردهها به و زندهها به بتوانند قدر هر است مجلس شان مجلسدون در آنها كرسوابق كهذ افرادي شده شنيده

به را خوئي طباطبائي, بهبهاني, العظام yآيتا مرحومين خدمات و زحمات سوابق مگر ـ نكنند ابقاء هم

اجنبيپرست و خائن را آنها و بتازند هم آنها بر معلومالحالها اين كه كرد انكار ميتوان مملكت و اس�م

تعاون پول از ميشود شنيده و ميشوند تقويت شما ناحيهدولت از افراد آن كه است جا آن تأسفدر ـ بنويسند

اين ميشود كمك آنها به ميشد جمعآوري و بود شده گرفته نظر در فقرا جمعآوري براي سابق دولت در كه

را شما عكس روزنامه مصدق دكتر آقاي خدمتگزاران, شرافت نگاهداري و مردم آبروي حفظ معني است

خلعت و لباس واقعا بزنيد دار به ميخواهيد بنده فيالجمله را عدهاي و گرفتهايد دست به دار بند ميكشد

نيست/ بد ميپوشيد يا و پوشانده شما بدن كه است عجيبي

افـتراءهـا, تـهمتها, فحاشيها, تهديدات, اهانتها, جريان, اين آيا بشويد هم آدمكش عمر آخر در

است/ پوشيده شما نظر از مردم نواميس به تجاوز و ناسزاها

نميكنم جلوگيري قلم آزادي از من خواهيدفرمود ـ نميكنيد جلوگيري را ظ�ل كتب اين چرا ميدانيد گر ا

شـما را آنـها از جلوگيري دستور و تير! ٢٣ واقعه مگر ـ ميكنيد جلوگيري بيان و نطق آزادي از چطور پس

و مـيكرد حمله مجلس به توده حزب نميشد جلوگيري چنانچه فرمودهايد شد شنيده جا آن در نفرموديد

بيان نطقو از جلوگيري اما و باشد استدPلموجه و عذر اين هم شايد و مينمود خراب و ميچاپيد را مجلس

خراب و بچاپند را مسجدشاه ميخواستند آنها كه بوده آن براي هم آن مسجدشاه در اس�م فدائيان تجمع و

به راجع شما برنامه در كه طور همان و نيستم مخصوص جمعيت و دسته طرفدار من نفرمائيد اشتباه كنند؟

عنوان اين خود كردم اظهار و نشمردم جايز را شما طرفدار دسته به آن اختصاص و ملي جبهه لغت انتخاب

است اس�م احكام به پايبند و است مسلمان كس هر ميگويم هم Pحا ملت, در است نفاق تخم كاشتن

است/ اس�م فدائي بالم�زمه

تأمين آنها مخارج دPرها كدام از خلقالساعه روزنامههاي و اوراق اين ميدانند همه مصدق دكتر آقاي
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شبهه در كسي و است روشن خيلي مطلب رسيدگيشود آنها دخل و خرج به گر ا ساده حساب با زيرا ميشود

سياست در نظر اخت�ف به و باشيم غافل نبايد ما بگويد نمايندهاي گر ا دكتر آقاي جناب نميماند/ باقي

به راجع جاها ساير و انگليس و امريكا از روزه همه كه اخباري و نكنيم توجه شوروي و امريكا و انگليس

اظهار برداريم قدم بايد حساب و عقل روي از و نكند احتياط به وادار را ما مينمايند مخابره شركت رقابت

است؟ انگليس استعماري سياست طرفدار نماينده آن است آن بر دليل وكيلي چنين

بـين مـيكنم استنباط همچه من ايران, به هريمن آقاي آمدن از كند اظهار وكيلي چنانچه دكتر آقاي

اين به Uكام بايد ما و ميزند دامن اخت�ف آتش به امريكا سفير و اخت�فاتيبوده امريكا كبير سفير ايشانو

عنوان به بستر در خفتن بگويد وكيلي گر ا دكتر آقاي است خائن آنوكيل آيا باشيم نكاتمتوجه اخت�فاتو

است؟ اجنبيپرست وكيل آن نيست سازگار ايران ملت پريشان وضعيت با تمارض يا بيماري

يك قيمتدPر بر قبل ماه يك در تقريبا چرا چيستو ايندولت اقتصادي نقشه بپرسد شما از وكيلي گر ا

را ايران اقتصاد بازار افزايشها اين و بيفزائيد ديگر ريال سه ميخواهيد هم Uفع و افزوديد نيم و ريال

مستند راديو در را شما بيانات وكيلي گر ا و است كشور اين به خائن وكيل آن ميسازد متشنج و ميزند برهم

كليه در را اص�حاتكشور بسو استو نفت امر كارش فقط من دولت ميفرمائيد اينكه كند انتقاد و دهد قرار

كه بكنند استدPل و است مملكتداري اصول خ�ف بر ميدهم قرار نفت امر خاتمه به موكول قسمتها

اين در و بود نيامده بيرون آن از نفتي كه صورتي در داشته محفوظ را خود استق�ل سال هزار چندين ايران

مملكتداري با بيان اين ايرانيها, نه بردهاند انگليسيها را آن منافع شده استخراج نفتش كه هم سال پنجاه

سياست و نكرد پيدا خاتمه كم مدتهاي اين به كار اين شايد بگويد و نميدهد وفق ديگر اص�حاتشئون و

Uمـث يـا است مـهدورالدم و واجبالقـتل وكيل آيا است شده آن انجاميدن طول به باعث انگليس مرموز

شما چرا پس داد و نكرد مضايقه مجلس رايخواستيد هروقت شما نفت به راجع آقايدكتر نمايندهايبگويد

را مجلس عظمت راه, اين از و نميدهيد جواب و نميرسانيد هم به حضور مجلس در �بهسئواPتوك راجع

است؟ اجنبيپرست و ناشناس وظيفه وكيل آن ميكاهيد

و ميكنيد تحقير را خود مجلسو وك�ي چرا سنا مجلس در شما كه كند گله شما از وكيلي گر ا دكتر آقاي

است, شرافت بيحيثيتو آنوكيل ـ چكارهاند و هستند كي ـ هستند اشخاصي چه مخالفين مينمائيد اظهار

نسبتخود كس هر كنيمو رجزخواني و بيائيم ميدان توي و برگرديم جاهليت زمان به بايد ما مگر دكتر آقاي

دائي ـ فرمانفرما شاهزاده مرحوم همشيرهزاده دفتر وزير مرحوم فرزند جنابعالي ميدانند همه كند/ بيان را

yسـيدنعمتا هفتم اوPد ميرمحمدعلي آقاي نوه سيدحسن آقا مرحوم پسر هم بنده مظفرفيروزيد آقاي

رسول به پشت هفت و بيست فاصله به عليه yصلواتا ابنجعفر ابنموسي yعبدا بيستمي فرزند جزايري

استرآباديم/ مجاهد نبيره رضوي سادات از مادر طرف از و ميپيوندم كرم ا

واقعا نكنيد مبادرت قبيح و بيوزن حرفهاي اين به ديگر تا بگوئيد هفتم پشت تا را خود نسبت شما

و بلندپروازي اندازه اين و ميكردند نگاه پايخود آن به طاووس مثل اشخاص بود چهخوب است خجلتآور
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رسانيد هم به مجلسحضور در شجاعت كمال با ميگوئيد راست شما گر ا دكتر آقاي نميكردند/ خودخواهي

كنيد/ اع�م صريحا را خود مخالفين خيانتهاي بپسندند �عق كه او{

در اقليت دو فرموديد كه مجلس در خودتان بيانات به راجع كردم شما از سئوال دو اينجانب دكتر آقاي

ميگوئيد راست گر ا چرا كرديد معرفي سابق شركت از آمده بهوجود را آنها از يكدسته صريحا هستو ايران

نميدهيد؟ جواب چرا تير ٢٣ به سئوالمربوط به راجع همچنين و نميكنيد معرفي را آنها و نميشويد حاضر

آنهاست/ خيانت بر دليل وزراء يا دولت رئيس از �سئوالوك آيا

و ندهد دست از را خود تفاق ا و تحاد ا بايد ايران ملت ميگوئيد راديو در شما بگويد وكيلي گر ا دكتر آقاي

با كه است رئيسدولت لهجه بيغرضي و راستگوئي صراحتو اول پايه دارد لوازمي ملت تحاد ا كند اظهار

نمايندگي وظيفه از آنوكيل بدانند خيانتكاران با را تكليفخود مردم تا كند معرفي را خائنين مدرك دليلو

در صريحا بيايد شما مثل هم آن رئيسدولتي است ممكن دكترچطور آقاي خيانتورزيده؟ و شده خارج خود

بركت آن خدا كه � خارجيها بركت به ميكنندو استفاده نفت سابق شركت از كه هستند افرادي مجلسبگويد

و تحاد ا ميشود راه اين از نكندچطور معرفي دليل نشانو و نام با را آنها و آمدهاند/ بهوجود ببرد� جا همه از را

آن از يكي بودم كرده پيشنهاد ماده ده شما برنامه با مخالفت در بنده دكتر آقاي ـ آورد بهوجود را ملت تفاق ا

به نكنم اعتراض چطور ,�حتيوك غيرمسئول مردمان روي بر بود خارجي سفارتخانههاي درب بستن مواد

مينمايند/ آبادان و تهران در آنها مخبرين و خارجي نمايندگان با غيرمسئول اشخاص كه مصاحبههائي

نطق دربار مصاحبه به راجع مجلس همين در قبل ماه چند حائريزاده آقاي جناب داريد خاطر به همه

دولت و ميشود مصاحبهها اين Pحا و بود عادي امري مصاحبه آن كه صورتي در نمود مفصلي اعتراضآميز

روزي صحيح حساب طبق كه جمعيتها اين تشكيل دكتر آقاي ميكند اختيار سكوت مصدق دكتر آقاي

حساب با ديگر اينموضوعموقع در تأمينميشود ليره و دPر كدام از است آنها مخارج تومان هزار ٢å از بيش

كرد/ خواهم فاش را مطالب دقيق

در هم سياستسوم به Pحا و سياستبوديم دو دچار گذشته در ما بگويد دولت رئيس به وكيلي گر ا پس

است؟ كشور به خائن و گرفته خارجي از الهام وكيل آن شدهايم دچار شما اشتباه اثر

مقابلهاش طرف ايران ملت كه داشتهاند اظهار مكرر نفت موضوع به راجع نمايندگان عموم دكتر آقاي

و كردهايد نظر اين از عدول شما چرا برآيد پرسش مقام در وكيلي گر ا و انگليس دولت نه تجارتيبود شركت

ممكن و نداشتهايد آنها سيري رقابت به توجه و ساخته وارد كار اين در را امريكا انگليسو پايدولتين رسما

نداشته؟ را نظر اظهار اين حق وكيل آن ميبرد, زيان ايران ملت اقدام اين از است

تحمل بكشدو بايدمحروميت را مدتي چه ايران ملت بپرسد و برآيد مقامسئوال وكيلدر نبايد آقايدكتر

بنمايد؟ را امر اين ختام

ارعاب و تهديد بر مبني اع�ميه صدور و مجلس درب را عدة يك آوردن و بازار تعطيل دكتردستور آقاي

است؟خوب مشروطيت آزاديو اساس جزء به ميشويد گرفتار عاقبتوخيم به ندهيد اعتماد راي گر ا كه �وك
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فرمائيد/ تعريف ماها براي را ديكتاتوري معني و بياوريد تشريف است

روي از تفاق ا به �كهوك را رائي يك چرا كرديد تقديس تحسينو را مجلس باPتفاق راي شما دكتر آقاي

ميگويد مجلس در مصدق دكتر آقاي جبهه طرفوكيل يك از ميسازيد مخدوش خودتان دادهاند صميميت

تاب آبو با خارجي مخبرين را تهديدات اين ديگر طرف از دادهاند راي رويخوف و ترسيدند �وك از عدهاي

و بكـوبند بـايد را مخالفين سر ميگوئيد سنا مجلس در شما شخص و ميكنند مخابره دنيا به مخصوص

قوانيني كيفيت اين با نميكنيد فكر آقاي هستند قضايا در ومؤثر دارند مخالفينيوجود كه ميسازيد مسجل

بياوريم بايد اينجا در را شير من نه گاو مثل واقعا ـ كرد خواهد پيدا صورتي چه بعدا بگذرد شما دولت در كه

ميشد/ پاشيده و ميانداخت لگدي آنگاه و ميشه دوشيده

آمد ايران به كه موقعي انگليس سلطنتي مهردار كه داشتهايد اظهار مجلس در صريحا شما دكتر آقاي

و صاحب را او و گرفته را او دور جمعي آنكه براي شد عوض او فكر مراجعت موقع در و داشت مخصوصي فكر

براي دولت انگليس مهردار يا هريمن آقاي زيرا چيست حرف اين از مراد نميفهمم كه من خواندند خود پدر

ميكنيد را اظهار اين كه شما و كند استم�قات نميتوانسته را آنها كس هر بودو داده قرار معيني برنامه آنها

حـقيقت گـر ا و نـميكنيد معرفي نميبريد نام را ناموسفروش بيشرفهاي اين چرا ميگوئيد راست گر ا

است/ ايران ملت افكار با آن قضاوت نميگوئيد

به جزء بخواهيم گر ا و بحثنميشوم وارد مجلسشورا و سنا مجلس در شما نطق به راجع Uفع دكتر آقاي

دربار به راجع شما بيسابقه بيان ميگويم را جمله اين ولي ميكنم رد مستدل دليلو با را شما حرفهاي جزء

ايران ملت بدان يقين دكتر آقاي است/ مصلحتكشور برخ�ف حرفها اين لفظجمهوريو آوردن زبان به و

نميداند/ پسنديده را حرفها اين و است موافق دليل هزاران با دربار حفظ و خود شاهنشاه به نسبت

بيرون مجلس از ديگر چون ميدهم خاتمه خود عرايض به Uفع و ميگويم را ديگر جمله اين دكتر آقاي

كردم خدمت عمر يك زيرا نميشمارم جايز را تحمل اين از بيش و روشنشود وضعيت تا ميمانم و نميروم

عقيده به بوده استطاعتم در كه قدري به خدمتگزاري از غير ـ نكردم دراز مردم مال به تعدي و دزدي دست

علت به ميپيمايم را عمر قسمتاواخر و شده سفيد مويم كه Pحا ندادهام انجام مردم مصلحت برخ�ف خود

خادم جامعه در و ميدهند دست از را آبرويخود كه خدمتگزاران خودخواهي و عوامفريبي و جاهطلبي حس

به سكوت حالت ميكند فرق چه و ندارد ارزش زندگاني اين من براي ديگر ميشود گر خائنجلوه بهصورت

آن دولت رئيس آقاي نگويم صريحا چرا ـ بدرم را پرده را عمر آخر روز چند بشكنمو را سكوت يا و گيرم خود

حتي ايرانو ملت به متعلق و بود شده تهيه كه نفت شركت كارگر هزار هفتاد مايحتاج و كار لوازم اسبابو چه

دويست به نزديك ميگويند كند تصرف و دخل آن در ندارد حق كسي قانوني مجوز بدون را آن شاهي يك

تومان هزار پنج به دربست را ماشين يك هر كاميون و شده برده بين از قاچاق طور به اشياء آن تومان ميليون

متعمدا و گذارده هم روي را خود چشم يا و است خواب در شما دولت و نمانده باقي چيزي ديگر و ميفروشند

بزند/ بيداري به را خود نميخواهد
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سهراب مرگ از بعد داروي فرمودهايد صادر اخيرا كه قلم عفت به راجع شما اع�ميه مصدق دكتر آقاي

چيز همه و آبرو و ناموس و عرض كه Pحا نكرديد جلوگيري Uقب چرا بوديد اصل اين به معتقد گر ا ـ است

گفتم: خودم نطقهاي از يكي در من آقايان ـ ميخورد درد چه به رفته باد بر بيگناه مردمان

رزمآرا دولت در ماندهايم/ گرسنه امروز و كردند عور و لخت را ما ولي ميرويم راه داريم �ط روي مردم اي

دراز گدائي دست خودمان مال به نسبت بايد ما آيا است بس گدائي مردم اي گفتم خود سئوال ضمن در هم

كنيم؟

و مينشينند آقايان و ميخوانند خائن و دزد ميخوانند زنازاده روزنامه در امروز را مردي چنين يك Pحا

نظر اهل كه طوري به آنكه مگر ميكنند/ چاپ روزنامه در بيتالمال پول با و ميبافند هم به را حرفها اين

شما كارهاي از انتقاد مقام در و گشته لبريز صبرشان پيمانه ديگر جرايد كثريت ا كردهاند حس ميگويندچون

كه مجلس در شما گفته اين مصدق دكتر آقاي سازيد/ فراهم را آنها اختناق ميخواهيد راه اين از برآمدهاند

از سـالها كـه تشنه ملت براي نميكنم مداخله كاري هيچ به و نميكنم بيشتر امضاء سه دو روزي من

زPل آب دور از تشنگان است/ گريهآور كشيده محروميت جهت هر از و افتاده دور به شما قول به اص�حات

شورهزاري و سراب بلكه نبوده زPل آب آن كه بخورند بر مسافت طي از پس و بگروند او طرف به و ببينند

و عـلم اهل و كنيد توجه خوب گر ا گرفتهايد سنا مجلس از كه اعتمادي راي اين دكتر آقاي نيست/ بيش

نفر سه بودهاند نفر ٢٧ مجلس در حاضر نمايندگان زيرا اعتماد نه بوده اعتماد عدم راي كنند قضاوت تحقيق

بجوئيد/ استناد آن به ميتوانيد چطور و است اعتمادي راي چطور اين بود نصف از كمتر هم

وقتي سنا يا مجلسو راي ميداند است مشروطيت اصول و علمحقوق به آشناي كس هر است خندهآور

به گر ا Pحا راي, اخذ موقع در حتما ربع سه و باشند حاضر كره مذا براي نمايندگان از ثلث دو كه است معتبر

محض غلط باشد داشته وجود گر ا آئيننامه اين سازيد قانع را خود ميخواهيد مخصوصي آئيننامه استناد

يا مجلس اينصورت غير اقليتدر بر است كثريت ا حكومت سنا يا و مجلسشورا تشكيل از غرض زيرا است

از فحشها و گفتهها اين از كه است محال و نميروم بيرون دوره آخر تا مجلس اين از من است/ بيهوده سنا

شوم/ منصرف خود مبارزه

آزادم جهان دو هر از و عشق� بنده �نه شرعم بنده شــادم دل خــود گــفته از و مـــيگويم فــــاش

گذشته/� موقعش كه نيستيد عشق بنده لحاظ اين از �آشتيانيزاده:

نباشيد/� مأيوس شما نه �شوشتري:

مجلسموقع در توقف با زيرا نشدم خارج ادب از و نكردم دري پرده جا اين تا دكتر آقاي جناب شوشتري:

ميدهم/ خاتمه خود عرايض به و ميگويم را جمله اين ولي ميشود/ پيدا برايم

ملت را كامل تمامو استفاده كه بوده آن ايران ملت مجلسو نمايندگان نزد نفت شدن ملي قانون از غرض

رود كار به نفت استخراج در ديگر سياستهاي اينكه با و افتد رمال بگير و درآيد دزد گير از اينكه نه ببرد ايران

كرد/ خواهم تشريح درموقع و گفتم سربسته را قسمت اين دهد قرار فشار در پيش از بيش را ايران كشور كه
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به مجلسين نفت عمل به راجع كنم پاره را پرده اين امروز نميخواهم است تأسف و تعجب مايه خيلي

مقام در چرا Pحا نكرد مخالفت نفر يك حتي كه مجلسين رأي با هم عمومي آراء و داده را خود راي تفاق ا

در مـخصوص جـنجال و جار با و ميفرستند شهرستانها به نمايندگاني و برآمده عمومي آراء و استشهاد

بـراي كـار و كسب از را مردم داشتن باز و تلگرافخانه در تحصن ديگر قسمتهاي در طومار جاها بعضي

اين براي كي وحشتنا خوابهاي چه طرفدارانش و دكتر آقاي ميداند است سياست با آشنا كس هر چيست

تجارتي شركت با ما دكتر, آقاي گفتهام مكرر آنكه مثل ميگويم صريحا خاتمه در ديدهاند/ مملكت و ملت

با را ما ساخته خارج ازصورتاوليه را كار اين شما كه ميبينيم Pحا انگليسو دولت با نه بودهايم معامله طرف

و كـرده مداخـله ايران داخلي امر در ديگران دارند حق چه ساختهايد/ طرف امريكا دولت و انگليس دولت

فرستادن آقايان, سازد/ مستخلص شما اشتباهات از را ايران ملت و فرمايد تفضل خودش خداوند بكنند/

اساميوك�ي دادن شرح مستيو حال در نفر يك جيب از ليست يك آوردن بيرون و شهرستانها به عدهاي

اين است من خوي اين است من بوي اين است/ مملكت ص�ح به اينوضع آيا ليست, آن در هفدهم دوره

بكشند/ روزنامهها در طور اين مرا عكس بايد چرا است, من گفته

نيست/ روزنامه مدير كه مصدق دكتر آقاي فرامرزي:

شب مـن و كـردهايـد پيدا پول چهارشنبه شب شما ميدانم, را همه من فرامرزي آقاي نه شوشتري:

كردهام/ گم پول چهارشنبه

ميدهم/ را خمسش فرامرزي:

است/ حرام من به نميگيريم, شوشتري:

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

تلفن درشركتكل اعتصاب
قسمت ولي بودند كشيده كار از دست تلفن شركت شهري كابلكشان از عدهاي دفتريو كارمندان امروز

ميشود كسر آنها حقوق از ذخيره عنوان به كه مينمودندوجوهي اظهار كارمندان بود/ كار شركتمشغول فني

كجاست ميشود دريافت مشتركين از مشترك نام تغيير موقع در تعاون صندوق نفع به كه ريالي ١åå مبلغ و

گذارند اجرا عهده به و تنظيم آن آئيننامه ١٣٢٥ سال از بود قرار كه آنها بازنشستگي مقررات به راجع ضمنا

نكردهاند/ پرداخت را ١٣٢٨ سال كار اضافه عيديو تفاوت و ١٣٢٩ سال اضافات همچنين و نشده اقدام هنوز

ذخيره داشتند اظهار نمود كره مذا فوق پيرامونموضوعات شركت كل مدير اشراقي مهندس آقاي با ما مخبر

وجه منتها ميشود ثبت گانه جدا حساب در ميشود دريافت شركت نام تغيير براي كه ريال ١٩å مبلغ حقوقو

تـنظيم بـراي است/ داشته را اختيار اين آئيننامه طبق و رسانيده كار لوازم خريد مصرف به شركت را آن

مبلغ ١٣٢٨ سال كار اضافه و عيدي تفاوت و است اقدام و مطالعه مشغول كميسيوني بازنشستگي آئيننامه

شركت مالي مضيقه علت به ١٣٢٩ سال افاضات به راجع ولي شد خواهد پرداخت البته كه ميباشد ناچيزي

نمايد/ تخاذ ا تصميمي نتوانسته هنوز مديره هيأت



٤٨٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

امريكا كبير سفير ورود
شوروي كبير ومسافرتسفير

مأموريت تغيير داشته مشغول خود به را خارجي و داخلي محافل توجه اخير روز چند كه ديگري موضوع

ميباشد/ تهران به جديد كبير سفير هندرسن لوي مستر ورود و امريكا سابق كبير سفير گريدي دكتر آقاي

لزوم بر مبني امريكا خارجه وزارت قبلي قرار با وي اينكه بر مبني اخباري انتشار با مخصوصا توجه اين

است/ كرده پيدا اهميت كرده قبول را مأموريت اين ايران به اقتصادي كمك

آقـاي كـه دادنـد خـبر مـطبوعات كـه شد روزي با مصادف امريكا جديد كبير سفير ورود تاريخ تفاقا ا

عزم به دارد قصد مرخصي از استفاده براي شاهنشاهي دربار در مقدمالسفراء كبيرشورويو سفير سادچيكف

شوروي كبير سفير كه شد اع�م مطلع محافل در رسمي طور به روز آن فرداي و نمايد ترك را تهران مسكو

است/ انداخته تأخير به مسكو به را خود مسافرت گهان نا

ذيع�قه محافل و مقامات پارهاي نظر ناخواه سادچيكفخواه مسافرت تأخير با هندرسن تصادفورود

انتشار شايعاتي نيز آن درباره و نمود جلب باشد داشته يكديگر با حادثه اين است ممكن كه ارتباطي بر را

ورود با بستگي هيچوجه به سادچيكف آقاي مسافرت تأخير كردهايم اط�ع كسب ما كه آنجا تا لكن كرد پيدا

براي بود قرار كه شوروي مسافري كشتي ورود اينكه نظر نقطه از صرفا و نداشته امريكا جديد كبير سفير

كشتي ورود تا نامبرده گزير نا افتاده تأخير به روزي چند شود وارد بندرپهلوي به شوروي كبير سفير عزيمت

كرد/ خواهد توقف تهران در مزبور

تهران به كه اخير روز دو ظرف تهران در نيز امريكا جديد كبير سفير هندرسن آقاي ديگري خبر قرار به

براي خارجي و داخلي خبرنگاران قبول و سياسي بازديد و ديد گونه هر از و بسته خود روي به را در شده وارد

در ايران كبراي سفارت مدت در ايشان كه سوابقي بنابر ع�ء آقاي فقط گويا و است ورزيده امتناع مصاحبه

عمل به گفتگو خصوصي طور به مدتي و م�قات را وي گذشته روز است داشته هندرسن آقاي با واشنگتن

است/ آورده

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

يدككش كشتي كرايه قرارداد انعقاد
امريكائي كمپاني يك با

اهالي نفتي احتياجات اينكه براي انگليس], ايرانو نفت سابق [شركت يدككش كشتيهاي فرار از پس

با مديره هيأت طرف از نگردد, وقفه دچار ميشد, فرستاده نفتي مواد آنها براي كشتي با كه جنوب استانها

كشـتي چـند اجـاره براي قراردادي ميباشد خرمشهر در آن نماينده كه امريكائي كشتيراني كمپاني يك

خليج آبهاي در كنون ا كشتيها اين از عدهاي نمايند كار به شروع زودتر هرچه تا شد امضا يدككشديروز

هستند/ فارس



ملي دولت سياهه ٤٨٨

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

امريكا جديد كبير سفير فردا
كرد خواهد م"قات را خارجه وزير

خارجه امور وزارت در امريكا جديد كبير سفير هندرسن لوي آقاي فردا بامداد ١١ ساعت اط�ع قرار به

را خود استوارنامه همچنينرونوشت و كرد خواهند م�قات را وزارتخانه روساء و كاظمي آقاي و يافته حضور

آيد/ عمل به ملوكانه حضور به شرفيابي مراسم تا ميدارند تقديم

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

شد تعيين رئيسفرهنگ سه يكماه درظرف
و ندارد رئيس فرهنگ هم Uفع و شده عوض فرهنگ رئيس سه كنون تا ماه يك مدت در ـ rريجان

شهر اين فرهنگ براي نمايندهاي فرهنگ وزارت دارند انتظار اهالي است افتتاح شرف در مدارس كه كنون ا

دارد/ اعزام

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

راضيهستند انتصابرئيسراهآهن از
آقـاي انتخاب از و رسيده اداره به راهآهن كارخانجات كارگران از نفر پانصد از بيش امضاي به نامهاي

انجام براي را خود خودگذشتگي از و آمادگي و كرده قدرداني راهآهن بنگاه كل مدير سمت به رجبي مهندس

شاياني ترقيات به را راهآهن بنگاه ايشان انتخاب كه كردهاند اميدواري انتظار و داشته ابراز ايشان دستورات

ترتيباتي ايشان كه دارند انتظار و كرده تقدير انتخاب حسن اين در بازرگانان از عدهاي همچنين دهد/ سوق

گيرد/ قرار كشور اهالي عموم استفاده مورد شايد و بايد كه طور آن مؤسسه اين كه نمايند تخاذ ا

٧٦٢٤ شماره ,١٣٣å.٧.١ دوشنبه

معتادين معالجه براي
ميشوند دستگير بستنشيرهكشخانهها ضمن كه

عـامل مـدير آشـتياني دكتر شركت با بهداري وزير آقاي حضور در كميسيوني ديروز صبح ١١ ساعت

دكتر و همايونفر سرتيپ چهرازي, دكتر بهداري, وزارت كل مدير حكمت مؤيد دكتر شاهنشاهي, سازمان

كه شيره كو تريا معتادين معالجه درباره شدو تشكيل بهداري وزارت آسايشدر كانون رئيس احمدي حميد

نتيجه در و آمد عمل به مفصل كرات مذا ميشوند دستگير كشخانهها شيره بستن ضمن شهرباني, طرف از

آسايش كانون مقابل در و شود داده شاهنشاهي آسايش كانون به ريال هزار پانصد مبلغ ماهيانه شد مقرر

<متفورمين> مخصوص متد با شهرباني معرفي به را شيره و ك تريا به معتادين از نفر دويست و هزار يك

كنند كره مذا شهرداري شاهنشاهيو سازمان با بهداري آقايوزير شد مقرر اينمبلغ تأمين براي كند/ معالجه

نمايند/ فراهم را مزبور بودجه تأمين موجبات و



٤٨٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

ملي مجلسشوراي
سكوتگذشت آرامشو به امروز جلسه

اكثريتصحبتكردند/// از يكنفر و نمايندگاناقليت از نفر دو

امامي نورالدين آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پنج و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

جـهت ايـن از بـنده گـفت: اص�حي تذكر عنوان به صدر كشاورز آقاي شد/ تشكيل مجلس رئيس نايب

مـا مـلي شـوراي مجلس در كردند/ قرائت دانشگاه از نامهاي قبل جلسه در رئيس آقاي كه دارم اعتراض

Pيـحه دولت بـايد ولي كرد كمك بايد دانشگاه تيد اسا به كه دارم عقيده هم بنده كنيم/ عمل نميتوانيم

بياورد///

بنده فرمودندو امر رفقا ولي بكنم صحبت نداشتم قصد امروز بنده امامي: جمال ـ كمونيزم خطر در ايران

اندازهايست به ما بدبختي ولي كنم عرض كه ندارم نظر در خاصي بنابراينموضوع بودم اطاعت به ملزم هم

دارد/// جا بگويد آدم هرچه كه

ديگر كه نيست ناسزائي و ندادهاند كه نمانده فحشي ديگر نميكنم خيال فارسي قاموس در آنكه ديگري

روي پس بگويند كه است نمانده ديگر چيزي بنابراين ميدهد/� فحش دسته كدام �فرامرزي: باشند نگفته

شدهاند/ گمراه كه است اشخاصي به بلكه نيست مردم و روزنامهها آن به فرامرزي آقاي بنده سخن

آقايان از زودتر ماه پنج را قضايا ما كه اينست يقنع ما اقل و ميگذرد مصدق دكتر آقاي تصدي از ماه پنج

عرض بنده بشود حل قضايا كه اميدواريم ما بگويند است ممكن فرامرزي آقاي Pحا كردهايم/ پيشبيني

بياندازيد ما بهصورت تف بيائيدو شما آنوقت و انجامشود شما مطابقدلخواه yانشاا بگذاريد پس ميكنم

پيش ماه پنج زيرا هستيم جلو شما از تشخيصمان در ماه پنج ما شد/ نخواهد طور اين باشيد مطمئن ولي

طور اين شما اجتماعي و مملكتي و پولي وضعيت شما, سياسي وضعيت شما, اقتصادي وضعيت آقا گفتيم

شد/// خواهد امروز مثل يعني شد خواهد

ميگويند مينويسندو آقايان مملكت/ براي را نفت يا ميخواهيم نفت براي را مملكت آيا ميپرسم من و

تقويت را توده حزب اينها خودشان ولي دارد دخالت توده حزب تقويت در هم انگلستان ديگر حريف دست

هم من خادميم ما هستندو خائن ميگويند ببريد, را آنها وقتيميگوئيمدست گذاشتهاندو آزاد را او و ميكنند

نفرمائيد/� نفس به قياس �مكي: باشيم/ گفته دروغ دو هر تا خادميد شما ميگويم

آن چرا نميكنيد؟ را آن ريشه چرا پس ميكنند تقويت انگليسيها را توده حزب نميگوئيد شما مگر آقا نه

و بيائيد من سئوال اين به ميگويم من وقتي آقا است, عجب نمينمائيد/ نابودش چرا ميكنيد؟ تقويت را

ريسمان آسمانو از و ميآيند وقت آن نميگيريد را توده حزب جلوي چرا شما ميگويم وقتي و بدهيد جواب

نيست/ موقعش Pحا ولي است صحيح حرفت ميگويند هم فرامرزي آقاي بعد و ميبافند حرف

گفت/� خواهيد نه گفت؟ خواهم يا گفتهام �فرامرزي:



ملي دولت سياهه ٤٩٠

وطنپرست را او و ميكند تعريف مصدق دكتر آقاي از مسكو راديو اواخر اين ميشود متأثر آدم راستي

كنم/ تشريح نميخواهم من را آن چه؟ يعني مسكو راديو قاموس در وطنپرستي مفهوم ميدانيد ميخواند

مجله در من ميگويد نوشته برايم كه نامه دو طي و مجلهايست مدير كه شده متحصن اينجا در جواني

من Pحا نوشتهام خود مجله در هم را آنها اسم و مملكت رژيم تغيير براي كردهاند توطئه عدهاي نوشتم خود

ندارد/// عيب شوم كشته بوده قرار توطئه اين طبق كرد/� اشاره خود به �ناطق هم

كردهاند كر ذ مجله در نشان و نام به كه را اشخاص آن كه آن جاي به و آمدهاند Pحا ميگويد جوان اين

را آن كردن, گم رد براي و ساخته را ديگر دروغي توطئه قضيه, كردن برايلوث و كرده تعقيب مرا كنند تعقيب

ميكنند/ تعقيب

بدين وضع كه باشد بنا گر ا ميخواهيم گرسنه ملت اين افراد و جامعه آسايش و رفاه براي را نفت ما آقا

منبخواهم گر ا ببرد/ را نفت اين شور مرده سلببشود عمومي رفاه آزادي, آسايشو اينعنوان تحت منوالو

آخر ببرد/ را نفت اين شور مرده باز اي باشم نداشته جاني تأمين و بروم بيرون مستحفظ با خانهام از روز هر

آزادي وعده سال چهل كه است شخصي زمامداري زمان در اوضاع اين كه اينست عجيب نشد/ زندگي اينكه

است/// ميگذاشته احترام خود قول به مشروطيت به و است داده مردم به

دولت از خارج تأثيرعوامل تحت ميدانستم من است ولجوج سليقه كج مصدق دكتر آقاي ميدانستم من

اعدام كارش اول زده سينه به را آزادي سنگ سال چهل كه مصدقي دكتر كه نداشتم را اميد اين ولي ميرود

روي كه همين ولي شده ملي پيشواي وسائلي با و آمده كسي يك است غرض نقض كه اين آخر باشد آزادي

نه قانون تصويب براي پنجدقيقه مصدق دكتر آقاي نيست/ عجيب اين آيا ميزند, لگد آنها تمام به آمده كار

گفتدر و نداد كنوليگوش مطالعه بشوو نخستوزير كن صبر قدري آقا گفتيم ما نداد مهلت مجلس به ماده

و بود داده مهلت روز دو دكتر آقاي گر ا روز آن آقايان ميخورد ضرر مملكت به ليره هزار ٣åå تأخير روز هر اثر

ميداند/ خدا بود خواهيم اينوضع گرفتار ديگر چقدر Pحا و نميآمد پيش ماه پنج اين

او بعد و ميدهند دخالت را هريمن روز يك ميشوند, منصرف بعد و ميدهم اولتيماتوم ميگويد روز يك

لندن راديو كه نيست افتضاح اين برنميداريد, دست چرا است, خيمهشببازي چه اين آخر ميدهد/ نه جواب

فرستادهاند؟/// ما براي امضاء بدون و تاريخ بدون پيشنهاد بگويد

من يكروز كه چنان است/ متغير روز هر و ندارد ثابتي خاصو بدمفهوم مصدقخوبو دكتر آقاي نظر در

از وقت دولت وزير شايگان دكتر آقاي اين و بوديم متحصن دربار در قوامالسلطنه انتخابات عليه بر ايشان و

دكتر و بسطامي بايزيد من دكتر نظر در روز آن ميكرد دفاع انتخابات آن از و بود آمده قوامالسلطنه طرف

نفت كميسيون در شدهام يزيد من و بايزيد شايگان دكتر و است شده بالعكس حال ولي بود يزيد شايگان

و صالح آقايان من ولي دادي نجات را كشور تو ف�ني, ميفرمودند و ببوسند مرا دست ميخواستند ايشان

نميرقصم ايشان ساز به بنده كه Pحا ولي فرمايند قناعت روبوسي به كه كردم تقبيح را شايگان و مكي

هستم/ اجنبي مزدور و جاني و خائن



٤٩١ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

اعتراضسرتيپزاده به نظر تجديد دادگاه زودي به
ميكند وسرهنگمهتديرسيدگي

مهتدي سرهنگ همرديف و سرتيپزاده آقايان كه رسانيديم خوانندگان اط�ع به پيش شمارههاي در

نظر تجديد دادگاه ميبايستي بهموجبقانون كردهاندو اعتراض آنان توقيف بر مبني بازپرس قرار به نسبت

قـرار به اينكه و نمايد نقض يا و تأييد را بازپرس قرار و گرديده تشكيل همايوني اعليحضرت تصويب با

و شـقاقي سـرلشكر آقـاي ريـاست به ديروز از تجديدنظر دادگاه آورد دست به اداره خبرنگار كه اط�عي

تا است گرديده رسيدگي عاديمشغول دادگاه بازپرس قرار به و شده تشكيل علوي سرلشكر آقاي دادستاني

سـرلشكر آقـاي ريـاست بـه كـه دادگاه همان در امر پرونده شود تأييد عادي بازپرس نظر كه صورتي در

به تجديدنظر دادگاه ميشود پيشبيني گيرد/ قرار رسيدگي و تعقيب تحت شد خواهد تشكيل بهارمست

دارد/ اع�م را خود نظريه زودي

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

ميگويد تهران رئيسفرهنگ
است شده افتتاح جديد آموزشگاه باب ٢٥

نامنويسيكردهاند آموزشگاه ٢٢٣٢٦ در نفر هزار ١٥٦ ديروز تا

كارشدهاند مشغول امروز از دبير و آموزگار پنجهزار

فرهنگ كل اداره رئيس جعفري آقاي اداره/// خبرنگار صبحامروز بود/// جديد تحصيلي سال اول روز ديروز

سال /// داشت اظهار جواب در او كرد/ ايشان از باره اين در سئواPتي و م�قات فرهنگ وزارت در را تهران

كوششهاي با كه داشت وجود تهران در دخترانه و پسرانه دبيرستان و دبستان باب ٣å١ مجموعا گذشته

در يعني رسيده باب ٣٢٦ به حومه تهرانو در ما آموزشگاههاي تعداد جديد تحصيلي سال در فرهنگ وزارت

در گذشته سال محصلين است/ گرديده اضافه گذشته سال به نسبت دبيرستان دبستانو باب ٢٥ جديد سال

مـوعد روز آخرين كه گذشته روز تا امسال ولي بودند نفر هزار ١٤٢ جمعا تهران دبيرستانهاي و دبستان

كردهاند نامنويسي حومه و تهران مدرسه ٣٢٦ در دانشآموز و نوآموز نفر هزار ١٥٦ حدود در بود نامنويسي

است/// يافته افزايش نفر هزار ١٤ گذشته سال به نسبت امسال داوطلبان تعداد يعني

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

اتريش و آلمان از پزشك هشت استخدام دستور
شده داده آلماندستور مقيم انصاري مهندس تريشو ا مقيم عزيزي دكتر آقايان به مديره هيأت طرف از

آنان و نموده اقدام نفت سابق شركت مقررات طبق تريش ا آلمانو از پزشك نفر هشت استخدام در كه است

دارند/ اعزام شركت بيمارستانهاي امور اداره براي زودتر هرچه را



ملي دولت سياهه ٤٩٢

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

كردهاند تقاضايكار كه متخصصخارجي نفر ١٢åå از
ميشوند تدريجعدهاياستخدام به

براي خارجي متخصصين تقاضاهاي به مربوط امور به كه مديره هيأت معاون ضيائي دكتر آقاي از امروز

از يك هـيچ بـا قـراردادي كـنون تا آيا كه شد سئوال ميكند رسيدگي ملي نفت شركت تأسيسات در كار

داد: ايشانجواب است؟ شده بسته خارجي متخصصين

روز چند تا قسمت آن انگليسي كارمندان و ميباشد قسمتهايديگر از مهمتر آتشنشاني قسمت چون

و نـموده اقـدام سـوئد از آتشنشـاني مـتخصص يك استخدام براي مديره هيأت لذا رفت خواهند ديگر

كه آنها از يكي است/ فرستاده مديره هيأت براي را آنان از تن چند اسامي سوئد در ايران سياسي نمايندگي

خواهد امضا به وي استخدام قرارداد زودي به و شده انتخاب بود روشنتر كارش سوابق و كاملتر مداركش

با هنوز گفت: ضيائي دكتر آقاي رسيده نفر ١٢åå به آنها عده كنون تا كه ديگر متخصصين به راجع رسيد/

اشخاص از نفر ٣å حدود در و شود اقدام زودي همين به است ممكن ولي نشده امضاء قراردادي يك هيچ

شد/ خواهد كامل دقت آنان انتخاب در البته و شوند استخدام سابقه با و خبره

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

ديگر كارشناس[امريكائي] نفر هفت
ميآيند تهران به

ايـران وارد ديگـر ماه يك تا ترومن چهارم اصل برنامه طبق امريكائي كارشناسان از ديگر نفر هفت

هـمكاري امـريكائي كارشناسان ساير با روستائي مناطق آبادي و عمران برنامه اجراي در تا شد خواهند

اصل برنامه طبق كه امريكائي متخصصين تعداد ايران به امريكائي كارشناس نفر هفت اين ورود با نمايند/

شد/ خواهد بالغ نفر ٢٦ به شدهاند اعزام ايران به چهارم

ايران به اداري دادنامور انجام براي نيز ديگر نفر چند آينده هفته چند ظرف در كارشناسانمزبور بر ع�وه

شد/ خواهند اعزام

٧٦٢٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢ سهشنبه

اقتصاديايران و سياسي امور تعليمات مركز افتتاح
كلمبيا دانشگاه در

افتتاح كلمبيا دانشگاه در ايران اقتصادي و سياسي امور به مربوط تحقيقات مركز هفته همين ظرف در

گشت/ خواهد تأسيس كستان پا به مربوط امور تدريس براي نيز ديگري مركز اين بر ع�وه شد/ خواهد

تأمين ايران دولت و كلمبيا دانشگاه طرف از ايران اقتصادي سياسيو بهامور تعليماتمربوط مركز مخارج

ميگردد/



٤٩٣ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

ثبت كل مدير اع"ميه
مركز در رسيدگي هيأتهاي تعيين با تابعه دوائر كلو ثبت اداره در اينجانب طرف از اخيرا كه اص�حاتي

و فراهم را ناصالح كارمندان از عدهاي نگراني و تشويش موجبات شده آغاز شهرستانها به بازرسان اعزام و

اقدامات و عمليات كه حقگو و ملي روزنامههاي از سپاسگزاري ابراز با پرداختهاند/ ناروا مطالب انتشار به

براي آن گاهي آ كه مطالبي و موضوعها و اط�عات و اخبار درج و تقويت اص�حات حصول براي را اينجانب

القآت تأثير تحت اصل اين به توجه بدون روزنامهها از بعضي متأسفانه ندارد/ مضايقت دارد ضرورت عموم

قرار ميشود� �م بر پروندهها اوراق از يا و آمده بيرون استتار پرده از آنها ناپسند عمليات كه � كارمندان سوء

نميشمارنند همدريغ كي هتا و زننده انتقادات از حال عين در مبادرتو حقيقت خ�ف مطالب درج به گرفته

ادارات اص�ح و اجرا را دولت اساسي برنامه خللناپذير و راسخ عزم با اينجانب كه ميشود متذكر لزوما

تصميم از مرا اقدامات اينگونه به توسل تشبثو نوع هيچ دادهامو قرار نصبالعينخود را رسمي دفاتر ثبتو

و درستي اصل بايد روزي باPخره و شد نخواهد حاصل سستي و فتور من اراده در و داشت نخواهد باز خود

به توجهي هيچوجه به بنابراين امر/ حقيقت اينست گردند جدا هم از ك ناپا و ك پا و شود رعايت فضليت

ثبت كل رئيس ماند/ خواهد بدونجواب مينويسند هرچه و شد نخواهد مزبور اوراق مندرجات

شهشهاني

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

انتصاباترؤسايك"نتريها
رياست به مرتضيمحبوبي سرهنگدوم آقاي سرك�نتري, اداره رياست به نيكجو رحيم سرهنگ آقاي

بـه خـوبان عـلي سروان آقاي و ٣ ك�نتري رياست به لوزاني علي دوم سرهنگ آقاي انتظامي, ك�نتري

معاونت, به قائمي محمدعلي سروان آقاي و ٤ ك�نتري رياست به شمري رمضانعلي سرگرد آقاي معاونت,

معاونت, به قطبي محمدعلي سرگرد آقاي و ٥ ك�نتري رياست به دادخواه غ�محسين دوم سرهنگ آقاي

دوم سرهنگ آقاي معاونت, به هاشميآور سرگرد آقاي و ٦ ك�نتري رياست به افسري دوم سرهنگ آقاي

آقاي و ٩ ك�نتري رياست به راسخ مجتبي دوم سرهنگ آقاي ,٧ ك�نتري رياست به ميرزائي عباسعلي

سرگرد آقاي و ١å ك�نتري رياست به جنابزاده حسن سرهنگدوم آقاي معاونت, به تركمان محمد سروان

سـرگرد آقـاي و ١١ كـ�نتري رياست به آلطه عليرضا دوم سرهنگ آقاي معاونت, به فرزين علياصغر

سـروان آقاي و ١٢ ك�نتري رياست به قرباني عباس دوم سرهنگ آقاي معاونت, به پيامي محمدحسين

حسن سروان آقاي و ١٣ ك�نتري رياست به مؤيد حيدرپور دوم سرهنگ آقاي معاونت, به فانيحق مهدي

غ�محسين سروان آقاي و ١٤ ك�نتري رياست به اميري عبدالحسين سرهنگدوم آقاي معاونت, به مجلل

به معيري حسين سروان و ١٥ بخش ك�نتري رياست به سررشته بيوك سرهنگدوم آقاي معاونت, به پريور

معاونت/



ملي دولت سياهه ٤٩٤

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

نخستوزير با امريكا كبير م"قاتسفير اولين
در امـريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ سپتامبر ٢٥� ديروز بعدازظهر شش ساعت اط�ع قرار به

با نخستوزير آقاي منزل در بود عملآورده به خارجه امور كاظميوزير آقاي با صبح كهديروز م�قاتي دنبال

مصدق دكتر آقاي از تهران به ورود از پس جديد كبير سفير كه بود باري نخستين اين نمود/ م�قات ايشان

طـول بـه سـاعت يك به قريب داشت تشريفاتي و آشنائي جنبه كه م�قات اين و آورد عمل به م�قات

انجاميد/

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

ميكند تكذيب امريكا سفارت
دكتر آقاي قول از سرويس اينترنشنال خبرگزاري وسيله به خبري تهران جرايد از پارهاي در اخيرا چون

دكتر آقاي سياسي دورانديشي به نسبت نامبرده اينكه بر مبني بود شده درج امريكا سابق كبير سفير گريدي

تلگراف موجب به ديروز تهران در امريكا كبراي سفارت است/ كرده ترديد ابراز ايران نخستوزير مصدق

از هيچوجه به اخبار اين نظاير و خبر اين است گفته و كرده تكذيب را مزبور خبر گريدي دكتر آقاي از واصله

است/ محض كذب اخبار اين كه است تصريحنموده تلگرافخود در مشاراليه است نشده گفته مشاراليه طرف

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

ميكند] تكذيب كشتيهاييدكشتعرضتازهاي///[معاوننخستوزير به اگر
نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر معمول حسب بر كه مطبوعاتي جلسه در

شد/// گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در زير اط�عات كشور عمومي مسائل اطراف در گرديد تشكيل

قرار به است عملآورده به مصاحبهاي ايران از عزيمت هنگام گريدي آقاي كه بود يافته انتشار اخيرا V١٧

است/ كرده تكذيب را مزبور مصاحبه امريكا سفارت سخنگوي و اط�ع

٧٦٢٦ شماره ,١٣٣å.٧.٣ چهارشنبه

ميرسند دره به وقتي مسافرينغارتزده
بودند لختكرده را آنها قب� سارقين كه ميشوند مواجه ديگري عده با

آقاي شهر, كيلومتري ١٨ در واقع حصار> <قلعه گردنه در شهريور ٢١ روز بعدازظهر دو ساعت ـ رضائيه

ميشوند مصادف مسلح سارقين از دسته يك با برميگشتند برنامه سازمان كاميون با هامازاسب/// مهندس

نتيجه در ميگيرند هم را آنها جلوي سارقين ميرسد بوده مسافر از پر كه ديگر تومبيل ا سه موقع همان در

نفر ١åå بر بالغ كه شده لخت مسافرين سپس نموده/// لخت را ديگر تومبيلهاي ا و كاميون مسافرين تمام

به ميشوند دره داخل وقتي مسافرين ميبرند بود واقع نزديكي همان در كه دره به دستهجمعي ميشدند

بودند/ دخانيات كارشناسان مأمورينو آنها غالب و بودند كرده لخت را آنها Uقب كه ميخورند بر ديگر عدهاي



٤٩٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

داد رخ وقايعي مجلسچه خارج و داخل در

نشد رسميتشكيل جلسه چون
نطقكرد خيابان] [در برايمردم مصدق دكتر

گرفته را اطرافنخستوزير بهارستان جلوي جمعيتكثيري

گوشميدادند او بيانات به و

بهارستان ميدان در مردم شور پر احساسات

گردد/// تشكيل ملي شوراي مجلس علني جلسه بود قرار امروز

ساعتده تا كه حالي در بود نفرPزم ٧å تشكيلشودحضور جلسه اينكه براي غياب و حضور تابلو مطابق

بودند/// نشسته علني جلسه صندليهاي روي نماينده نفر ٦٥ نيم و

بودند/// نيامده تاPر به هنوز نخستوزير شخص و دولت اعضاي ساير

و تـماشاچيان انـبوه بـه خـطاب و شـد عـلني جـلسه تـاPر وارد مجلس خارج از معمم شخصي يك

است/// صحبت مشغول مجلس جلوي در مصدق دكتر شويد, بلند مردم! گفت, روزنامهنگاران

حتي دقيقه چند تا و نميرسيد گوش به جمعيت زندهباد فريادهاي ميان در نخستوزير اوليه جم�ت

با نخستوزير باPخره گوششاننميخورد به چيزي مردم تظاهرات اثر در بودند ايشان متري دو در كه كساني

نمود/ آغاز مستمعين سكوت ميان در ترتيب اين به را خود نطق و كرد سكوت به دعوت را مردم خود دست

يك كه آنجا و است مجلس شدهايد جمع اينجا كه وطنپرست و خيرخواه مردم شما مردم اي [مصدق:]
گر ا كه كردهاند تصور چنين نمايندگان از معدودي عده نيست/ مجلس هستند مملكت مصالح مخالف عدهاي

كشيد/ خواهد خود مشروع حق از دست زور اعمال با ملت بشوند خارجي سياست اميال تابع

مشروع حق از نيست ملت به كهمربوط كمهاي حا يكهيأت تشكيل با كه است فهميده ايرانخوب ملت

براي را خود كوشش و مساعي تمام كه ميدانيد خوبي به شما عزيزم, هموطنان كرد/ نخواهد نظر صرف خود

است� صحيح �مردم: برديم/ كار به كرات مذا طريق از نفت قضيه حل

ولي بيائيم كنار نشود تضييع ستمكشيده رنجديده ملت اين حق كه نحوي به آنها با كه كرديم ت�ش ما

باد� مرده �مردم: نخواستند/ آنها

كشـيد/ نـخواهـد زور با خود مشروع حق از دست ايران ملت كه ميگويم شما به من عزيز, هموطنان

مردم� شديد �احساسات

كرد/ نخواهد نظر صرف خود حق از اينك دوشيدهاند را او سال پنجاه كه است فهميده خوب ايران ملت

مصدق� دكتر زندهباد است, صحيح �مردم:

به هم تماشاچيان از عدهاي و كرد گريه به شروع مردم شديد احساسات اثر در مصدق دكتر وقت اين در

ميكردند/�/// گريه و جسته پيروي ايشان



ملي دولت سياهه ٤٩٦

سيدضياءالدين اعتبارنامه با من كردم مبارزه سياست اين با چهاردهم دوره تمام در من عزيزم, هموطنان

استق�ل به ميخواستند كه هرچه با و سهجانبه كميسيون و صدر دولت و ميليسپو دكتر استخدام قرارداد و

كردم/ مبارزه بزند لطمه ما عزيز مملكت

بيايندو و كنند همراهي را من كه بود نشده تيز اندازهاي به منهنوز هموطنان افكار هم چهاردهم دوره در

قانون اين پيشنهاد از من مقصود كنند/ پافشاري بودم كرده پيشنهاد من كه انتخابات قانون تصويب براي

نشود/ گسيخته مملكت شيرازه و ندهد روي كشور اين در فترت كه بود اين وقت آن در

عدهاي كه بدانيد و كنيد دقت وطنپرست و آزاديخواه مردان شما سياسي, احزاب شما من, هموطنان شما

مخالفت ايران ملت طبقات قاطبه با شماست خانه كه اينجا در تا مجلس در آمدند آن آخر روزهاي در

بكنند نميبايست كه را كاري و شد ايجاد فترت دوره و انداختند كار از دوره آخر در را مجلس باPخره و كنند

شد/ فترتواقع ايام در كه است عملياتي نتيجه شما بودجه كسر ميليون ٣åå امروز و كردند

دربـار در انـتخابات آزادي بـراي مـا شود شروع ميخواست تهران انتخابات كه وقتي پانزدهم دوره در

آيا گفت: من به شخصي بعد چندي آمديم بيرون دربار از اينكه از پس شنيديم/ منفي شديموجواب متحصن

من به انگليس سفارت كه فرض بر هيچوجه به نه گفتم فرستاد؟ دربار به انگليس سفارت را شما ميدانيد

سفارت گر ا كند/ امتناع نوشته اين از كه بود كي بخواهيد را انتخابات آزادي دربار از و برويد شما كه مينوشت

با نميگرفتم/ روزه من بود زده انگليس سفارت را حرف اين چون آيا نگيريد روزه شما بود گفته من به انگليس

ميگرفتم/ ميل كمال

شـوروي دولت به كه نظر اين از گفت كرد؟ روانه دربار به را ما انگليس سفارت دليل چه به گفتم او به

وكيل عدهاي گيرد انجام آزادانه انتخابات و شود قرار بر آزادي تهران انتخابات در گر ا كه گفتهاند و رفتهاي

انتخابات نبايد بنابراين ميكنند مخالفت شوروي و ايران مختلط شركت با و مجلس به ميروند و ميشوند

كنند/ مخالفت قرارداد اين با ميخواهند كه آنها نه و بروند مجلس به توده حزب اعضاي نه تا شود آزاد

ولي كرديم اقدام پانزدهم و چهاردهم دوره در گفتم و بودم مأيوس معني تمام به من شانزدهم دوره در

برسيم/ نتيجه به شايد ميكنيم اقدام مرتبه اين نشديم موفق

حتي ملي رشد يك يا و آمديد همه شما و كردم دعوت دربار جلوي در اجتماع براي مردم شما از من بعد

نكرد/ صدائي هم نفر يك

كنند مشقت دچار و گرفته عنوانآشوبطلب به را شما و كنيد صدائي شما ميخواستند آنها كه حالي در

دربار/ در رفتيم ما و شديد حاضر آنجا در و آمديد شما ولي

شود/ كنار بر كشور وزارت از اقبال دكتر آقاي كه بود اين كرديم كه خواهشي فقط و

شجاع نمايندگان از نفر چند منو بود كه را آنچه و كرديم مبارزه و آمديم نشد انجام ما خواهش وليچون

شد/ زمامدار اقليت كه كرد شدت قدري به ما مبارزه گفتيم ميشناسيد را آنها كه اقليت

شود؟ زمامدار اقليتي كه ديدهايد دنيا كجاي در



٤٩٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

بود/� مردم كثريت ا بلكه نبود اقليت اين �جمعيت:

پشتيباني اقليت اين ايران دوستان شما من عزيز هموطنان اينكه مگر نبود هيچ اقليت زمامداري اين

ديگر كه آمد كار روي ايندولت ايرانبشود/ ملت حق احقاق كه آمد كار روي نظر اين از فقط ايندولت كرديد

است دولت اين تحريكات نتيجه در شما احساسات كه ميكنند وانمود طور اين Pحا نشود استثمار ملت اين

ميبايست را نبود احساسات اين گر ا ابدا� �جمعيت: زده/ حرف كسي يا كرده صحبت كسي با دولت اين آيا

شود/ زمامدار مجلس در اقليت

ايشان به و سنا مجلس رئيس تقيزاده آقاي جناب ديدن به رفته انگليس كبير سفير آقاي قبل روز سه

ميكند مخالفت مصدق دكتر دولت با كه شده تشكيل اقليتي ملي شوراي مجلس در كه شده چه است گفته

با هست مصدق دكتر دولت تا كه ميگويم شما به من است/ نشده تشكيل اقليتي چنين سنا مجلس در ولي

نميشويم/ كره مذا داخل ايران

مصدق� دكتر باد زنده است/ ايران مردم از مصدق دكتر دولت زد, فرياد جمعيت دوباره وقت اين �در

آقاي به بود كرده تهيه بهارستان ميدان گلفروشي از همانموقع در كه گل دسته يك مستمعين از يكي

مسترد تسليمكننده به بعد و گذاشت خود سر روي لحظهاي بوسيده را آن ايشان و كرده تسليم مصدق دكتر

داد/ ادامه چنين را خود سخنان و داشت

كشور يك داخلي امور در خارجي دولت يك دخالت عدم به راجع بوده مقتضي كه جوابي تقيزاده آقاي

دادهاند/ انگليس سفير آقاي به مستقل

مردم شما مصالح برخ�ف كاري كه است محال است, محال ايندولت ميكنم, عرض شما به من كنون ا

شدتو كمال با نگيرد مجلسين از اعتماد رأي ايندولت تا و جمعيت�, شديد �احساسات بكنند/ مملكت اين

به مردم كه حالي در و شد تمام اينجا در نخستوزير �نطق كرد/ خواهد مبارزه شما حق احقاق براي سختيو

نمود/� مراجعت مجلس به بهارستان ميدان از ميزدند كف برايش شدت

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

خوزستان مأمور انتظامي نيروهاي به ديشب از
شده آمادهباشداده دستور

است شده مينگذاري پا|يشگاه تمام و
حضور با آقاينخستوزير منزل در بعدازظهر ربع ٢و تا ١٢ديروز ساعت از كه كميسيوني در اط�ع قرار به

شهرباني كل رئيس مزيني سرلشكر آقاي و مكي آقاي و جنگ وزير نقدي سپهبد آقاي شركت و ايشان

حوادث با مقابله براي گرفتو قرار مطالعه رسيدگيو آبادانمورد شهر خوزستانو منطقه امنيت شد, تشكيل

گرديد/ تخاذ ا احتياطي تصميمات آينده احتمالي

خوزستان و آبادان جانب به مختلف نقاط از امدادي قواي بعدازظهر ديروز از كميسيون همين تعقيب در

است/ شده مينگذاري پاPيشگاه تمام و تقويت نيز خوزستان هوائي نيروي و شده اعزام



ملي دولت سياهه ٤٩٨

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

كرد/// اعتراضشفاهي ايران دولت انگليسبه سفير ديروز
بياط"عم] مينگذاريمن [از

در گرديد تشكيل نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر كه مطبوعاتي جلسه در

شد/// گذاشته جرايد نمايندگان اختيار در زير اط�عات عمومي مسائل اطراف

نخستوزير آقاي منزل از خروج حال در امنيت كميسيون اعضاي از يكي ديشب كه شد گفته اينكه V٢

موفق خارجي قواي گر ا و ميباشد آمادهباش حال در نفتخيز مناطق تمام در ايران ارتش كه داشته اظهار

مـن و است نـظامي مـطالبي شـد خواهـد منفجر كلي به نفت تأسيسات گردند وارد ايران ك خا در شوند

است/ زده حرفي چنين امنيت كميسيون اعضاي از يكي چگونه كه دارم تعجب و بياط�عم

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

شد خواهند اعزام آنكارا به كارشناسكشاورزي دو
طرف از كشاورزي و اقتصادي پروژههاي تهيه طرز در مطالعه براي كه تعليماتي ك�س در شركت براي

از نفر يك و كشاورزي وزارت از نفر يك و ميشود تشكيل آنكارا در بينالمللي بانك و متحد ملل سازمان

پـرداخت متحد ملل سازمان طرف از نفر دو اين سفر مخارج گرديد/ اعزام آنكارا به برنامه سازمان طرف

است شده خاورميانهدعوت و مديترانه جزيره كشور ٢٧ از و است ماه سه تعليماتي مركز ك�س دوره ميشود/

كسب ديگر نفر سه اعزام براي دولت از كشاورزي وزارت دارند اعزام را خود كارشناسان از نفر ٥ كدام هر كه

شوند/ اعزام و انتخاب نيز ديگر نفر سه موفقيت صورت در كه است نموده تكليف

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

ميخواهند دارو پزشكو
بالغ آنكه با بخش اين اينكه از كي حا رسيده اداره به شهسوار خرمآباد اهالي از عدهاي امضاي با نامهاي

گذشته پزشك بهداريو پست يك نداشتن اثر در ميباشند زارع آنها كثر ا كه جمعيتدارد نفر هزار بيست بر

قادر كه بهطوري ميباشند مزاج ضعف دچار و شده ماPريا خانمانسوز بيماري دچار گون امراضگونا ازشيوع

شود/ گذاشته آنها اختيار در بيشتري داروي و پزشك كردهاند تقاضا نيستند/// خود قوتPيموت تهيه به

٧٦٢٧ شماره ,١٣٣å.٧.٤ پنجشنبه

است شده اوقافمخفي سابق مدير
دادستانديوان ميشود فرستاده دادگاه به تكميلو اوقاف كل مدير [يزدي] ملك خان تهام ا پرونده چون

است/ داده را او توقيف دستور باشد دادگاه اختيار در فورا او اينكه براي كيفر

به اخطار دستور كنند پيدا نتوانستهاند روزه چند اين در را ملك خان چون ميرسد اط�ع كه قراري به

است/ شده صادر دادستان طرف از او بازداشت و كفيل



٤٩٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

كردند غذا متحصنينمجلساعتصاب
تحصن] هشتروز و چهل پساز نفتجنوب [كارگران

قبل روز هشت و چهل از كه نفتجنوب مؤسسات كارآموزان كارگرانو از نفر ده امروز صبح پنج ساعت از

و نوشته نخستوزير آقاي به نامهاي مزبور افراد كردند/ غذا اعتصاب هستند متحصن مجلس در كنون تا

علت آنها و گرفت تماس اعتصابكنندگان با امروز صبح ما خبرنگار دادهاند/ اط�ع ايشان به را خود تصميم

اين ضمنا و كردند كر ذ خود كارهاي سر بر آنان بازگشت به موقت مديره هيأت توجه عدم را خود اعتصاب

هستند: خواستار را مطالب

بيكاري ايام تمام حقوق پرداخت خود, سابق كار به شده اخراج كارآموزان و كارگران تمام فوري بازگشت

سال از آبادان فني آموزشگاه در كارآموزان تحصيل ادامه همچنين و انتظامي مأمورين تضيقات رفع آنان,

براي نوشتهاند نخستوزير آقاي به كه را نامهاي رونوشت مزبور كارگران سابق/ مزاياي با جديد تحصيلي

داشتهاند/ ارسال نيز كشور جرايد و كل دادستان

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

سرهنگمهتدي و توقيفسرتيپزاده قرار
گرديد تأييد نظر تجديد ازطرفدادگاه

قرار به نسبت مهتدي سرهنگ و سرتيپزاده آقايان كه رسيد خوانندگان اط�ع به پيش شمارههاي در

و گرديد تشكيل نظر تجديد دادگاه آن نقض يا و تأييد براي و كردهاند اعتراض آنان توقيف بر مبني بازپرس

سرلشكر رياست به نظر تجديد دادگاه پنجشنبه روز است كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به اينك

توقيفشدگان, اعتراض و بازپرس قرار صدور علل و امر جريان به رسيدگي از پس و گرديد تشكيل شقاقي

داد خواهد ادامه خود كار به دادگاه بازپرس نتيجه در و كردند تأييد را نظامي دادگاه بازپرس قرار دادگاه اعضاي

گردد/ آغاز رسمي كمه محا جلسه آن دنبال به تا

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

كاشاني آيتا� پيام
بسماjالرحمنالرحيم

دنيا در و نشانده سياه ك خا به را مملكت و ملت اين قرن نيم كه استعماري دولت چون عزيزم: برادران

در نفت باب در را خود ضد ملي شديد احساسات و مينمايد ملت مصلحت و حقيقت خ�ف بر سوء تبليغات

نظر اظهار براي است تحريكات تبليغاتو مشغول خود داخلي عمال وسيله به و ميدهد جلوه ديگر طور دنيا

عمومي تعطيل ظهر الي صبح از ماه مهر ٧ يكشنبه روز آنها داخلي خائنانه اعمال و خارج در آنها دسايس از

كاشاني ابوالقاسم سيد است/ موقع به كشور سراسر در



ملي دولت سياهه ٥٠٠

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

اع"ميه
تهران پيشهوران اصنافو و بازرگانان

شوراي مجلس در نفت گزارش عرض براي مصدق دكتر آقاي جناب دولت ٣å.٧.٤ پنجشنبه روز چون

شركت علني جلسه در و انداخته كثريت ا از را مجلس معلومالحال وك�ي از عدهاي متأسفانه ولي حاضر ملي

اعتراض و تنفر اظهار براي كه گرفتهايم تصميم تهران پيشهوران و اصناف و بازرگانان اينجانبان ننمودند/

ايران ملت افراد حقيقي مظهر كه مصدق آقايدكتر ملي دولت از پشتيباني و عملوك�يمزبور اين به نسبت

در بهارستان ميدان در و عمومينموده اعتصاب تعطيلو ٣å.٧.٧ يكشنبه روز ١٢ الي صبح ٧ ساعت از است

نمائيم/ اجتماع پيادهروها قسمت

ساعتمزبور در و مساعينموده تشريك كمكو ملي امر اين در داريم تمنا هم تهران محترم كنين سا از

اصناف و بازرگانان فرمايند/ اجتماع نامبرده محل در و تعطيل

تهران پيشهوران و

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

است/// نرسيده آمريكا رئيسجمهور از پيامي و نامه كنون تا
عمومياست] ازطرفدولتتعطيل [فردا

كشـور عـمومي مسـائل اطـراف در نخستوزير] معاون فاطمي دكتر [آقاي امروز مطبوعاتي جلسه در

شد/// گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در زير توضيحات

جنبه گيرد انجام تظاهراتي يا و شود تعطيل بازار گر ا و بود خواهد عمومي تعطيل دولت طرف از فردا V٦

داشت/ خواهد ملي

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

را نخستوزير امريكا كبير سفير
است نموده م"قات بار برايدومين

براي تهران در امريكا جديد كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ سپتامبر ٢٨� ديروز بعدازظهر چهار ساعت

نداشت/ حضور كسي مترجم جز م�قات اين در و آورده عمل به م�قات نخستوزير آقاي با بار دومين

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

آتشزدهاند را خرمن
از هستند مقيم قريه همان در كه رقيه و علي با رزن قريه كنين سا كبر ا و امامعلي و yذبيحا ـ همدان

موضوع ولي ميزنند آتش را رقيه و علي به متعلق خرمن اصل اين روي و داشتهاند كدورت پيش مدتها

ميشوند/ دادسرا تحويل مرتكبين و نميماند مكتوب



٥٠١ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

نيست مخفي ملك خان
اوقاف سابق كل مدير عنوان تحت پنجشنبه روز رسيده اداره به كيفر طرفديوان از كه خبري تعقيب در

فرستاده روزنامه در درج براي ملك خان آقاي امروز را نامه اين رسيد/ چاپ به روزنامه در است, شده مخفي

اط.عات روزنامه اداره است:

بوديد داده انتشار اينجانب شدن مخفي درباره ٣å.٧.٤ پنجشنبه روز كه خبري پاسخ در است متمني

فرمايند/ درج به امر را زير شرح

و شوم مخفي و بترسم كه نكردم خ�في كار من است/ ك با چه محاسبه از است ك پا [حساب] كه را آن

٨١å كردن خانهدار جز به يزدي ملك خان كه فهميد خواهند مردم همه ميرودو Pبا پردهها دادگاه در باPخره

و ايران مدارس براي ذيل كتب چاپ و منظور همين به آنها به دادن وام و دولت بيخانمان كارمندان از نفر

اين در مثبت كار پاداش است/ نكرده كاري اوست سرافرازي و افتخار موجب همگي كه آن نظاير اعمالي

در و نيستم مخفي من ميگيرد/ قرار مختلف اهانتهاي مورد مثبت شخص پيوسته كه است همين كشور

و نشده مبتذل قانون مخالف و موافق نفوذ با است اميد دارم را قانوني امر هر اجراي انتظار و ميباشم منزلم

يزدي ملك خان نگيرد/ قرار سوءاستفاده و روشن دادنموضوع جلوه بزرگ و جنجال و هو مورد

اوقاف سابق كل مدير

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

علتخاموششدن به نزديكبود پنجشنبه روز
شود عمومي اعتصاب اهواز در برق

در نخستوزير آقاي نطق پخش تهرانمشغول راديو كه موقعي بعدازظهر ٣ ساعت مقارن پنجشنبه روز

نطقنخستوزير راديو پشت مغازهها يا خانهها در كه اهالي و خاموشميشود اهواز شهر برق مجلسبود جلو

مغازهها و خانهها از و آمده هيجان به بابت اين از و كرده تصور عمدي را برق شدن خاموش ميشنيدهاند

از نفر چند آنجا در ميروند تلگرافخانه سمت به برقاهواز شركت از شكايت براي سر يك و ميريزند بيرون

مـوقع در برق كردن خاموش از تنفر و برق شركت كارمندان به نسبت سوءظن ابراز به داير بياناتي اهالي

مينمايند/ نخستوزير نطق پخش

بـه آنجا از و ميكند آرامش به دعوت را مردم و آمده تلگرافخانه به استاندار سرابندي آقاي ب�فاصله

شركت ميشود معلوم ميكنند برق شدن خاموش باب در Pزم رسيدگيهاي و تحقيقات رفته برق كارخانه

تصميم سرعت به كارخانه موتورهاي از بعضي احتياج و هوا گرماي تخفيف علت به قبل روز چند از برق

اجرا دوشنبه روز از برنامه اين و بيندازد كار از بعدازظهر ٥ تا ٣ ساعت از برق موتورهاي است شده گرفته

رسيدگي, نتيجه شدن معلوم از پس است/ نبوده ميان در مخصوصي تحريك يا خاص نظر و است ميكرده

ميروند/ خود كار و كسب دنبال به تلگرافخانه از يافته اطمينان اهالي



ملي دولت سياهه ٥٠٢

٧٦٢٨ شماره ,١٣٣å.٧.٦ شنبه

نيويوركگفت: در امريكا سابق كبير سفير گريدي

است دنيا نقطه فع�خطرناكترين ايران
ميدانند ملي قهرمان را مصدق دكتر مردم درصد نود ايران در

فرانكفورت از هواپيما با ديروز ايران در امريكا سابق كبير سفير گريدي دكتر ـ پرس يونايتد ـ نيويورك

خـبرنگاران از عـدهاي شود خارج فرودگاه از خويش همسر با وي ميخواست كه همين شد/ نيويورك وارد

نمايد/ اظهار مطالبي ايران فعلي موقعيت راجع كرده تقاضا و زده حلقه وي اطراف

داشت: اظهار گريدي

باروت انبار اين احيانا گر ا كه درآمده دنيا نقاط كترين خطرنا از يكي صورت به ايران Uفع من نظر به

هر از بيش نفت فعUموضوع داشت خواهد مشغول خود به را دنيا سرتاسر بلكه باختري دول تنها نه بتركد

موجبات بايد دهد رخ بيشتري تأخير اينكه از قبل معتقدم من و است اهميت حائز ايران در ديگري مطلب

شود/ فراهم انگليس و ايران بين اخت�فات مسالمتآميز حل

اين كه نمود نشان خاطر و كرد اشاره آبادان انگليسي كارشناسان اخراج موضوع به سپس گريدي دكتر

كرد/ حل بتوان سرباز از استفاده با كه نيست امري

را ايران شوروي مستقيم خطر گاه هيچ ولي است گرفته قرار شوروي جماهير كشور مرز در چه گر ا ايران

غيرمستقيم استفاده و توده كمونيست حزب قيام احتمال است نگراني موجب ايران در آنچه نميكند/ تهديد

كنند/ استفاده گلآلود آب از ايران در كه صددند در هميشه شورويها ميباشد/ شوروي

را خود ساليانه عوايد از %٤٣ از بيش تقريبا نفت درآمد قطع با اخيرا ايران دولت گفت سپس گريدي دكتر

شدهاند/ بيكار جنوب در كارگر تن هزار ٧å تقريبا و داده دست از

مستخدمين و ارتش افراد همچنين و مزبور كارگران هزينه بايد بودجه نداشتن با ايران دولت بنابراين

كرده مشك�ت گرفتار را ايران دولت پيش از بيش انگلستان اخير اقتصادي فشار كه مضافا بدهد را دولت

است/

انتقال و نقل از خبري گونه هيچ ميشدم خارج ايران از من كه هنگامي گفت امريكا سابق كبير سفير

ك خا به باشد داشته قصد ارتششوروي كه نميكنم بارو اساسا من و نبود ايران مرزهاي در ارتششوروي

ميباشد/ دولتشوروي نظر مورد همواره ايران ك خا چند هر كند تجاوز ايران

استو شده شناخته ملي قهرمان عنوان به ايران در مصدق دكتر گفت مصاحبهخود پايان گريديدر دكتر

حق كهوي دارند اطمينان ولي ميشناسند را او ايران مردم از زيادي عده دارند اعتقاد بهوي مردم %٩å تقريبا

كرد/ خواهد استيفا ايران نفت از را ملت

براي Pزم كارشناسان ايران دولت متأسفانه گويا من نظر به گفت ايران ملي نفت به راجع آنگاه گريدي

ندارد/ نفت امور اداره



٥٠٣ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

بود كرده ايرانتعطيل ملت امروز
كشور نقاط كليه در عمومي تعطيل و دولت تقويت لزوم بر مبني كاشاني yآيتا اع�ميه صدور از بعد

و دكانها مغازهها پيشهورانكشور بازرگانانو اصنافو بامداد از امروز و شد گرفته تعطيلعمومي به تصميم

را Pزم پيشبينيهاي ديشب امروز عمومي, تعطيل درباره دولت بودند/ كرده تعطيل را خود تجارتخانههاي

نيز كاشاني yآيتا بود/ كرده صادر عمومي نظم حفظ براي Pزم دستورات خود انتظامي مأمورين به و نمود

دقيقه بيست و ٩ ساعت در كه نمودند صادر را اع�ميه اين ديشب احتمالي گونهحوادث هر از برايجلوگيري

گرديد/// قرائت تهران راديو در بعدازظهر

ديشب نـيز تـهران مـختلف خـطوط توبوسهاي ا مالكين و توبوسراني ا شركتهاي مديره هيأتهاي

تا نقليه وسائط مرور و عبور امروز كه دادند اط�ع رانندگان عموم به و گرفته نقليه وسائط تعطيل به تصميم

كلي به شميرانات جمله از اطراف نقاط با تهران ارتباطات تمام امروز تصميم همين اثر بر است/ تعطيل ظهر

در كسيها تا تعدادي شخصيو ماشينهاي فقط نداشتو هيچوجهوجود به كرايهاي نقليه وسائط و بود قطع

ميكردند/ مرور و عبور شهر

محل طرف به شتاب به نقليه وسايل علتنبودن به داشتند شغلهايدولتي كه كساني كارمنداندولتو

شركتدر براي آن گردان شا و تعطيلبود كلي به مدارسدخترانه مدرسهخصوصا چندين بودند روانه خود كار

صبح از بازرگان جوانان [ناخوانا] و بازار مختلف اصناف بودند/// رهسپار بهارستان ميدان طرف به تظاهرات

تقسيم مختلف دستجات به نيم و هشت ساعت مقارن و كرده اجتماع بازار دهانه و مسجدشاه جلوي زود

نمودند/// حركت بهارستان طرف به ميدادند شعارهائي و داشتند دست در پرچمهائي كه حالي در و گرديده

ورود راه و نموده صفآرائي مجلس آهني در مقابل در شهرباني افسر و پاسبان زيادي عده زود صبح از

بهارستان در امروز مردم اجتماع اينكه با بودند كرده اشكال بدون و آزاد Uكام مجلس داخل به را نمايندگان

مشـاهده آن در انـتظامي مأمـورين جز نفر يك حتي و خلوت Uكام ميدان خيابانهاي ولي بود بيسابقه

آرامشو حفظ بازرگاندر كميته زحمتكشانو ايرانو احزاب بودند/ كرده اجتماع پيادهروها در وعموم نميشد

در مصدق دكتر كاشانيو بزرگ عكس قطعه دو ده ساعت مقارن ميكردند بازي را مهمي نقش عمومي نظم

به مردم احساسات و شور اينموقع در گرديد بهارستان ميدان داخل بود گرديده نصب ماشيني روي كه حالي

همين در ميلرزاند/ را بهارستان زمين مذهبي و ملي پيشوايان زندهباد فرياد و رسيده خود درجه منتهاي

به آرامش و نظم كمال با بودند گرديده انتخاب Uقب كه اصناف نمايندگان يافتو خاتمه مجلس جلسه احوال

گرديدند/ بهارستان وارد مجلس رئيس با م�قات منظور

چنين بهارستان اجتماعكنندگان به خطاب شهرباني بلندگوهاي از استفاده با شهرباني رئيس اينموقع در

مجلس چون كرد/ ثابت را شما فطري متانت دنيا به شما امروز كامل نظم عزيزم, هموطنان داشت: اظهار

كه طوري همان نرسد كسي به آسيبي مراجعت موقع در اينكه براي ميكنم خواهش يافت خاتمه الساعه



ملي دولت سياهه ٥٠٤

همكاري از و شما ترتيب و نظم از هم ما فرمائيد مراجعت خود كز مرا به مجددا كردهايد حفظ كنون تا را نظم

كه احزاب و بازار اصنافو انتظامي طرفمأمورين از ايناحوال خ�ل در ميكنيم/ تشكر شما امروز صميمانه

شركت عموم �بر كه شد داده تذكر كاشاني yآيتا جانب از بار چندين بودند ع�ئممخصوص داراي يك هر

اسـتعمار شـما هـمآهنگي و نـظم كنيد, حفظ را ترتيب و نظم كه است Pزم امروز تظاهرات در كنندگان

مخالفت شما عظيم جنبش مقابل در ندارد قدرت كس هيچ درآورد, زانو به ايران ملت اراده درباره را انگلستان

كنند� حفظ را ترتيب و نظم آرامي كمال با ميكنم خواهش آقايان تمام از كند,

گفت: چنين بهارستان ميدان در حاضرين به خطاب قناتآبادي شمس آقاي پيامها اين خاتمه از پس

و نمودند پيدا مليحضور مجلسشوراي در شما نام به تهران قهرمان مردم نمايندگان فرمائيد, توجه آقايان

مـ�قات را ايـران ملت قاطبه نمايندگان همچنين و ملي شوراي مجلس رئيس حكمت فاخر سردار آقاي

نمودند/

است اين بزرگ مژده آن و ميدهند بزرگي مژده كردهاند م�قات مجلس رئيس با اPن كه شما نمايندگان

متوجهوضع آنها و آمده عمل به داشتند را مخالف كهعنوان نمايندگاني بيندولتو اخت�ف گونه همه رفع كه

جهت يك يكدلو همه بايستي استعمار نيرنگهاي و حيله مقابل در كه دركنمودند شدندو مملكت فعلي

كنند/ حمايت و پشتيباني مصدق دكتر آقاي جناب ملي دولت از

روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي موقع اين در نمود شديدي تظاهرات جمعيت مجددا هنگام اين در

آرامش و نظم حال به تا كه همانطوري دارم تمني آقايان عموم از داشت اظهار مطالبي اظهار ضمن شورش

كه بود بعدازظهر ساعت يك حدود در گويند/ ترك را بهارستان ترتيب و نظم همان با كنون ا نمودهاند حفظ را

شدند/ متفرق بهارستان ميدان از جمعيت

كشور نقاط كليه و شهرستانها از امروز اداره خبرنگاران از كه تلگرافهائي و تلفن ـ شهرستانها در

تعطيل را بازار و مغازهها و دكانها مردم شهرستانها بيشتر در عموميداشت/ تعطيل از حكايت همه رسيد

بودند/ نموده اجتماع شهر ميادين در كرده

كردهاند ايراد حرارتي با نطقهاي نفت مسئله به دادن پايان براي دولت از پشتيباني اطراف در سخنرانان

تلگرافها مخابره از پس و آوردند تلگرافخانههجوم به ميدانها از مردم كثير جمعيت شهرستانها كثر ا در و

مجلس تلگرافخانه طرف از آنها از بعضي داشتند را نمايندگان با مخابرهحضوري تقاضاي مجلس بهدولتو

از بعضي به و نمايند معين حضوري مخابره براي ديگري وقت و است تشكيل مجلس كه شد داده اط�ع

وقت مـجلس تلگرافخانه از بودند نموده حضوري مخابره تقاضاي جلسه تعطيل از پس كه شهرستانها

و تظاهركنندگان منويات و نموده حضوري مخابره خود نمايندگان با شهرستانها از اغلب و شد داده مخابره

ميرساندند/ مجلسين و دولت اط�ع به را شهر هر در مجتمعين

ميتوان آن به توجه با كه شد عملي بيسابقهاي عمومي تعطيل كشور سراسر در امروز رفته هم روي

بود/ كرده تعطيل ايران ملت امروز گفت



٥٠٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

مخالفدولت نمايندگان اع"ميه متن
دارنـد تـصميم مصدق دكتر آقاي جناب امنيت شوراي به ايران از انگليس دولت شكايت اثر در چون

و دل يك بيگانه هر مقابل در ايراني بداند دنيا اينكه براي باشند عهدهدار را ايران رياستكميسيون شخصا

دسـتجات بـين ايران ملي حقوق استيفاي طرق در است ممكن كه سليقهاي اخت�ف ايستاده جهت يك

كنندگان امضا سازد, متزلزل را ما يگانگي وحدتو خطر, هنگام نميتواند روي هيچ به باشد مختلفمشهود

به نسبت مخالفت از است مطرح امنيت شوراي در ايران از شكايت موضوع كه مادام ميداريم: اع�م ذيل

نشست خواهيم باشد ايران كامل سود به اميدواريم كه نتيجه حصول انتظار در و كشيده دست حاضر دولت

امامي, جمال خواستاريم/ ايران خداي از نفت درموضوع را مصدق دكتر آقاي توفيق صميمانه

تربتي, عماد پيراسته تيمورتاش, آزاد, عبدالقدير فوrدوند, قاسم

عباسي زنگنه, اعظم صفائي, عبدالصاحب ابتهاج,

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

مخالفدولت] نمايندگان [ناهماهنگي هنوز/// مصدق دكتر تاريخحركتهمراهان
نخستوزير/// معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر كه مطبوعاتي امروز جلسه در

آنان بين همآهنگي كه يافتيم اط�ع پريشب از كه بگويم بايد سابقدولت مخالف نمايندگان درمورد V٣

نيز مخالف آقايان از بعضي و شوند جدا بقيه از كنندگان امضا كه شد امضاء نفري ٥ اع�ميه يك و ندارد وجود

امـنيت شـوراي بـه ايران از انگلستان كه حال دادند, اط�ع نخستوزير آقاي به ديشب و ديروز ظرف در

دست مخالفت از ما رفت خواهند امنيت شوراي به مزاج كسالت با نخستوزير آقاي شخص و كرده شكايت

به و ندارم همكاري سابق اقليت با ديگر من كه نوشته گانهاي جدا نامه هم مكرم آقاي داشت برخواهيم

جز كه شد صادر اقليت امروز اع�ميه نتيجه در ميكنمو پشتيباني فعلي دولت از خراسان نمايندگان از تبعيت

بودند/ كرده امضاء آنرا دولت سابق مخالفين ساير سنندجي ساPر و شوشتري آقايان

ملت نهائي قضاوت و است ايران ملت احساسات به مربوط ميگذرد ايران در امروز آنچه من عقيده به

بار يك سابق اقليت اقدام اين و سازد منحرف را ملي قدرت اين نميتواند قدرتي هيچ و است قطعي ايران

كنار را شخصي بزرگ كوچكو حسابهاي آيد بهوجود خارجي خطر كه هنگامي ايرانيدر كه داد نشان ديگر

ميكند/ فكر كشورش ترقي و عظمت به چيز هر از قبل و ميگذارد

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

انگليس توضيحسفارت
تقيزاده با انگليس كبير سفير پيش چندي كه م�قاتي در داشت اظهار امروز انگليس سفارت سخنگوي

نيامد/ ميان به گفتگوئي سنا مجلس در اقليت دربارهموضوع هيچوجه به آورد عمل به سنا مجلس رئيس



ملي دولت سياهه ٥٠٦

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

نشكستهاند را غذا اعتصاب كارگران
مجلس در كه نفت سابق شركت كارآموزان و كارگران از نفر ده كه رسانديم خوانندگان اط�ع به ديروز

هنوز امروز وقت تا اط�ع قرار از زدهاند/ غذا اعتصاب به دست خود مقصود به رسيدن براي هستند متحصن

نشكستهاند/ را خود غذا اعتصاب

را كرات مذا آنان درباره كه داد قول و كرد م�قات آنها از مجلس رئيس نايب امامي نورالدين آقاي امروز

كارهاي سر به را ما كه بدهد دولتقول بايد و شده كنون تا مفصل كرات مذا گفتند كارگران ولي نمايد شروع

گرداند/ باز خود

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

حكومتنظامي تمديد
نمود: مجلس تقديم جنگ وزير آقاي امروز را Pيحه اين

ملي شوراي مجلس رياست

داشت الزام نمود آمد پيش خوزستان منطقه در كه غيرعادي علتوضع به ١٣٣å ماه فروردين ٥ تاريخ در

نـقاط: در نظامي حكومت ماه دو مدت براي و گردد تأمين زودتر هرچه اهالي آسايش و منطقه امنيت كه

در منطقه علتوضع به كه Pلياع�مشود مسجدسليمانو هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, آبادان,

است/ گرديده تمديد مرداد ٥ و خرداد ٥ تاريخهاي

سـلب و عمومي افكار تشنج موجبات است ممكن كه دارد وجود منطقه آن در عواملي چون نيز كنون ا

و تـقديم زيـر واحده مادة لذا پذيرفته پايان مهرماه ٥ در نظامي حكومت و سازد فراهم را اهالي آسايش

دارد/ را آن تصويب تقاضاي

واحده ماده

آبـادان, خوزستان منطقه از نقطه هفت نظامي حكومت قانون مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به

تمديد آذر صبح تا ديگر ماه مدتدو براي را Pلي مسجدسليمانو هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران,

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/

نقدي سپهبد جنگ وزير

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

خوزستان در حكومتنظامي تمديد
مقتضي تصميم آن به نسبت بود Pزم و يافته پايان خوزستان در نظامي حكومت قراري بر مدت چون

حكومت برقراري مدت ماه] [دو هفته يك براي تصويبنامهاي موجب به وزيران هيأت ديشب شود تخاذ ا

برسد/ مجلس تصويب به مربوطه Pيحه تا نمود تمديد خوزستان در را نظامي



٥٠٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

شد بهسرتيپرياحيمحول آبادان پا|يشگاه كفالت
هيأت بنابراين شد منصوب آبادان پاPيشگاه كل كفالت به <راس> مستر جاي به رياحي سرتيپ آقاي

از نماينده و ناظر بهعنوان كنون تا كه كساني شد منحل راسبود مستر و مديره ميانهيأت رابط كه نفري سه

داشت/ خواهند دريافت جديد اب�غ ميكردند كار شركت ادارات در مديره هيأت طرف

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

غربي آلمان از قند كارخانه سه خريد
است مطالعه مورد برنامه شوراهايسازمان در

و بود گذاشته مناقصه به را قند كارخانه سه خريد برنامه سازمان اخيرا كه دارند اط�ع گرامي خوانندگان

چگـونگي و تـحويل زمان درباره مطالعه و كرات مذا Uقب و شد شناخته مناقصه برنده آلماني شركت يك

رسيدگي درباره برنامه سازمان عالي شوراي ديروز جلسه اط�ع قرار به و دارد ادامه برنامه سازمان در تحويل

سازمان عالي شوراي تصويب از آن خريد هفته آخر تا ميرود قوي احتمال و گرديد تشكيل مناقصه اين به

بگذرد/ برنامه

٧٦٢٩ شماره ,١٣٣å.٧.٧ يكشنبه

شد/// خواهد فروخته اتومبيلها تمام
تشكـيل نـخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر كه مطبوعاتي امروز جلسه در

شد/// گذاشته خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در كشور عمومي مسائل درباره زير اط�عات گرديد

گرديد/ كشور بودجه صرف دولت وقت تمام كشيد طول به ساعت سه كه هيأتدولت ديشب جلسه در V٢

رؤساي كه شد قرار و شد مطرح بودند داده جديد دارائي وزير نريمان آقاي كه تي پيشنهادا ديشب جلسه در

در سپس و دهند قرار مطالعه مورد را پيشنهادات اين آينده چهارشنبه روز تا وزارتخانهها حسابداريهاي

تـقديم چهارشنبه روز تا تكميلي گزارش تصويب از پس و گرديد مطرح نخستوزيري اقتصادي شوراي

شود/ دولت

حتي است ممكن و شد خواهد جلوگيري زائد و تجملي مخارج كليه از دارائي وزير جديد پيشنهادات در

٥ قريب ماه در Uفع شده كه حسابي قرار به و شود كسر مملكت بودجه از و شود فروخته وزيران تومبيلهاي ا

آنها بدوناسته�كجهت تومبيلهايدولتياست ا خرج سالميشود, توماندر ٦åميليون تومانكه ميليون

ميشود/

مـيريخت فـرو بيانـتها حفره يك درون در كنون تا كه تبذيرهائي و اسرافها تمام از ترتيب اين با

وضع با و را بگير ماليات نه گرفت نظر در را بده ماليات حال بايد باره اين در مخصوصا شد خواهد جلوگيري

نيست/ تومبيل ا به محتاج كشور اين وزير بده ماليات پريشان



ملي دولت سياهه ٥٠٨

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

كاشاني آيتا� پيام
ستودند را ايران احساساتملت ديشبخود پيام آيتا�در

آيتاyدر طرف از را زير پيام كاشاني yآيتا فرزند كاشاني سيدمصطفي آقاي بعدازظهرديروز ٩ ساعت

برسانم/ ايران عزيز و گرامي ملت سمع به را بزرگوارم پدر پيام كه دارم افتخار نمود: قرائت راديو برابر

بسماjالرحمنالرحيم

و عقيده ثبات و آهنينخود اراده و راسخ عزم با كه ايماني برادران و عزيز هموطنان به درود و س�م از بعد

و مملكت شرف و دين براي را افتخارات گرانبهاترين و بزرگترين كاري فدا به اعتقاد و ايمان و پافشاري

امروز كه همدردي صميميتو همكاريو روح كو پا احساسات ابراز از بايد مقدمتا كردهاند/ ذخيره تاريخخود

كنم/ تشكر صميمانه داشتهاند ابراز كشور تمام در

به كنون ا دراز ساليان از پس را بيگانه ايادي و دسائسعوامل و تحريكات و غفلت نتيجه كه من برادران

است نتوانسته خود اقتصادي و سياسي استق�ل تاريخ طول در ملتي هيچ كه ميدانند كردهاند درك خوبي

خـود جوانمردانـه قيام با شما بنمايد/// آبرو و احترام و افتخار كسب كاري فدا و مشقت و رنج تحمل بدون

تشكي�ت مهمترين خويش بيسابقه پايداري و استقامت با و درآوريد زانو به را گر حيله حريف توانستيد

اين اول روزهاي نفتدر سابق شركت كمپاني اولياي ريختيد/ فرو هم به را خويش خانه بدبختي و فقر موجد

و خشم فريادهاي آنها داخلي جيرهخواران و ميكردند تخطئه شدت به را شما خللناپذير اراده و عزم مبارزه

جناب ملي دولت ميكردند/// بدرقه پوزخند و تمسخر با را كشيده رنج و ديده زجر مردم ميليونها نفرت غريو

نهايت در شماست, حق استيفاي براي امين و صديق مأموري و شما طرف از مبعوث كه مصدق دكتر آقاي

و رشيد ملت به الهي فضل از بعد گاهش تكيه فقط شكست, درهم را تحريكاتدشمن تمام پايداري ثباتو

بار يك كنون ا و سازد خارج مبارزه ميدان از را او نتوانست بهانهجوئي و كارشكني گونه هيچ بود/ ايران بالغ

بعد ايران داشتو اع�م خويش مبارز و كار فدا فرزندان به را تقويتخود پشتيبانيو مملكت تمام امروز ديگر

و تنفر ابراز اجنبي دسائس تحريكاتو مقابل در تنواحد يك مثل اوليندفعه براي بيشتر شايد قرنو دو از

رسيد/// جهانيان گوش به شما بلند و رسا صداي اين نمود/ انزجار

ضربات زير از را خود ناتوان و شكسته شانه ملت يك كه اينست اين از منطقيتر و صحيحتر حرفي چه

پناه در بخواهند ملتي و كهقوم است محكمتر عادPنهترو اين از استدPلي چه بخشد/ خ�ص اجنبي سنگين

گيرند/ سر از را شرف و افتخار قرين زندگاني آزادي

همكاري روح اين تا كه ميدهم اطمينان شما فرد فرد به عزيز هموطنان برادرانو از تشكر تجديد ضمن

نصيب كامل نجات توفيق داريد منظور ملحوظو را مبارزه ترتيبدر و نظم و كرده حفظ را مبارزه همدرديو و

كوتاه هميشه براي مقدراتخود سرنوشتو از Uكام را گر حيله حريف دست توانست خواهيد و بود خواهد شما

كاشاني] [سيدابوالقاسم ته/ بركا و yرحمتا و عليكم والس�م نمائيد/



٥٠٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

گفت: ايرانفرستاد ملت به ديشبخطاب كه پيامي در نخستوزير

است نداده نشان امروز مثل را خود رشد ايران هيچوقتملت

است/ شده پخش راديو از كاشاني Vآيتا نطق بعداز نخستوزير نطق /١

به خطاب راديو برابر در را پيام اين ديروز بعدازظهر نيم7١8 و ٩ ساعت در نخستوزير مصدق دكتر آقاي

نمود/ ايران ملت

با نزديك مثل دور راه از و دهم اختصاص حقايقي بيان براي را دقايقي كه ميدانم خود عزيز, هموطنان

نشان امروز مثل را خود رشد ايران ملت وقت هيچ كه كنم ادعا صراحت كمال با ميخواهم كنم/ صحبت شما

است/// ننهاده مدبرانه و عاق�نه مبارزه ميدان به پاي هوشياري و بيداري اين با و نداده

مينگارد/ نامهها ميكند, مخابره تلگرافها نمينشيند غافل است احساسات ابراز به محتاج كه آنجا

بايد كه هم آنجا ميدارد, نگاه را آرامش حال عين در و ميكشد كار از دست است تعطيل به محتاج كه آنجا

ميگذارد/// احترام خود پيشوايان احكام به امروز مثل كند رعايت را اPمر اولي اطاعت و ديني فريضه

را ايـران هـوشمند و Pيق ملت حقيقتپرستي و روشنبيني همواره خود سياسي زندگاني طول در من

آوردهام/// فرود تعظيم سر شما اخ�قي و روحي عظمت و نبوغ اين درباره هميشه و ستودهام

در ميكنيد درك مطلب كنايه و اشاره از ميشناسيد زود را خائن و خادم هستيد دنده يك بيگانه برابر در

موقع به شما نهضتهاي همه از من بياختياريد وطني و ملي وظائف اداي در هوشياريد و بيدار خطر موقع

در دولت طـرفدار كثريت ا از عاجزم تشكر از شما روزه نصف همت و غيرت اين از ولي كردهام تشكر خود

در دارم امـتنان سنا مجرب مجلس از ميگذارم و گذاشته احترام هميشه نيز اقليت به سپاسگزارم مجلس

و خدا ماندهام فرو حقيقتا وطنخواه مردم ساير و كارگران بازرگانان, اصناف, محترم طبقات از سپاسگزاري

فرمايد/ تأييد و موفق وظيفه انجام به نيز مرا و باشد شما همه يار وطن

براي نيز او ناظريد اعمالاو به شما تا است پايدار ملت به مستظهر حكومت هر بيداريد شما تا هموطنان

كرامتفرموده تشخيص قوه شما به كه قدر همان مسئلتدارم بزرگ خداي از من است/ حاضر و مهيا خدمت

به و بردباري اندرز ضعيفان به كه آنها كند/ عنايت بشردوستي و دادگستري نيروي هم جهان زمامداران به

را آزادي بـرميخيزند, قـوي كـمك بـه و مـيبندند را ضعيف دست ميدهند تجاوزكاري درس زورمندان

خوب را قضاوت توان, نا مردم حقوق غصب براي اما ميشناسند را مالكيت ديگران, براي نه ولي ميپسندند

تجاوزكاران/ براي ولي ميپسندند را امنيت افتادگان, ساختن محكوم براي اما ميدانند

كسالتو عين در مرا كه اميدي تنها ولي منواقفيد كار بهمشك�ت بهتر كس همه از شما عزيز هموطنان

شما قدرشناسي و تشويق نمود كشور تاريخي و بحراني موقع چنين يك در مسئوليت قبول به وادار نقاهت

از و مـيگذارم شـما اختيار در فرمانبردار و مطيع سربازي چون را خود من گذشته مثل نيز آينده در است/

خواهانم/ را ملي مقدس و سنگين وظيفه اين انجام توفيق خداوند



ملي دولت سياهه ٥١٠

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

رسيد شهرستانها از امروز كه تلگرافاتي
تا صبح ٧ ساعت از شهرستانها تمام در ديروز كه داديم اط�ع عزيز خوانندگان به خود ديروز گزارش در

حتي ميباشد امر اين پيرامون همه رسيده اداره به امروز كه هم تلگرافهائي بود عمومي تعطيل ظهر ١٢

كمال با خود تظاهرات در اغلب و گرفتهاند تعطيل ادامه به تصميم شهرستانها بعضي در كه رسيده خبر

زيادي جمعيت هم شهرستانها از بعضي در كردهاند/ انزجار ابراز انگليس اعمالدولت و رفتار به نسبت شدت

در داشتهاند/ اع�م آبادان در تجاوز گونه هر از برايجلوگيري را آمادگيخود و شده متحصن تلگرافخانهها در

Pهـيجان, مـياندوآب, تـبريز, بـابلسر, فومن, ماير, ساري, رضائيه, ساوه, گنبدكاووس, چالوس, شهرهاي

كرده گردش خيابانها در دسته دسته جمعيت و شده داده هم ميتينگهائي شاهي و خرمآباد نوشهر, شاهپور,

مينمودهاند/ مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني و انگليس دولت اعمال از انزجار ابراز و

تا داشتهاند اصرار و شده متحصن تلگرافخانه در نفر هزار دو قريب مينويسد اداره خبرنگار زنجان از

گوشزد مصدق دكتر آقاي دولت به بايد زيرا داشت برنخواهند تعطيل از دست اصو{ حضوري مخابره انجام

كنيم/ جانبازي مقدم صف در آبادان در حاضريم باشند داشته ايران ك خا به تجاوز قصد كساني گر ا نمائيم

فرهنگ رئيس و جمعه امام حاج آقايان حرارت پر نطقهاي از پس ميدهد گروساط�ع از اداره خبرنگار

مـيباريد كه شديدي باران وجود با رشت در شدهاند/ متحصن دولت پشتيباني براي تلگرافخانه در مردم

و ميرسيد گوش به شهر از خارج مسافتي تا بودند نموده اجتماع كه خيابانهائي در مردم كبر ا yا صداي

نداشت/ مردم تظاهرات در تأثيري كوچكترين باران شدت

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

شد رفع رانندگان اعتصاب
اعتصاب شهر رانندگان تمام شهرباني در رانندگان از تن چند توقيف مناسبت به مهر چهارم ـ گرگان

رانندگان سران با تيپ فرماندهي ميان كه كراتي مذا از پس مختلنمودند/ شهر در را نقل حملو امر و نموده

گرديد/ نگراني رفع و شد شكسته اعتصاب گرفت صورت

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

وسرهنگمهتدي ازسرتيپزاده بازجوئي
دارد ادامه چنان هم

دادگاه بازپرس قرار نظامي نظر تجديد دادگاه آنكه از پس كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به

و يـافت ادامـه آنان از بازجوئي كرد تأييد مهتدي سرهنگ و سرتيپزاده آقايان توقيف بر مبني را عادي

دست جريان اين در كه هم ديگري افراد براي تا ميباشد توطئه اطرافموضوع در مطالعه مشغول بازپرس

نمايد/ صادر توقيف قرار داشتهاند



٥١١ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

نفت مختلط هيأت امروز جلسه جريان

مجلسميشود/// تقديم نفت ملي شركت اساسنامه فردا

صحبتشد ايشان اعتصابغذاي و سابق تحصنكارگرانشركت به راجع
به و تهيه خود روزه شكستن براي فرمولي مجلس در متحصن كارگران كه رسيد اط�ع امروز وقت آخر در

شود/ جلب نخستوزير آقاي نظر آن خصوص در تا دادهاند نفت مختلط هيأت رئيس صالح آقاي

كارخانجات ساير در را آنان حقوق پرداخت و كارگران معاش تأمين نخستوزير آقاي فرمول اين طبق

عادي حال به اوضاع اعاده از پس كه ميدهند وعده نيز كارهايخود سر به آنان مراجعت مورد در و كرده تعهد

دهند/ سابقعودت كارهاي به را آنها

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

اوقاف پرونده به رسيدگي
مدير يزدي ملك خان تهامي ا پرونده به رسيدگي مقدماتي جلسه رسيده اداره به دادگاه از كه خبري طبق

تشكيل عبداyمعقول آقاي نظر تحت بود شده فرستاده دادگاه به كيفر دادسرايديوان از كه اوقاف سابق كل

متهمينووك�ي به و شد تعيين ماه مهر ٢٧ شنبه روز به آن دادرسي توقيفوقت قرار صدور از پس و گرديد

يابند/ حضور دادگاه در برده نام روز در كه شد اخطار آنها مدافع

است: فرستاده اط�عات اداره به را زير نامه يزدي ملك محمدخان آقاي امروز

اط.عات روزنامه محترم اداره

آقاي كه خواندم روزنامهها در فقط و است نشده مراجعه اينجانب به كيفر ديوان طرف از كنون تا چون

مـعظمله اخـتيار در را خـود و مراجعه ايشان دفتر به شخصا امروز كردهاند احضار مرا كيفر ديوان دادستان

يزدي ملك خان گذاشتم/

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

حذفميشود راديو برنامه از موسيقي شب فردا از
آقاي بعدازظهر ٨ تا ٧ ساعت از و شده حذف راديو برنامه از موسيقي است محرم اول شب كه شب فردا از

سخنراني محرم سيزدهم شب تا محرم سوم جمعه شب از و ميكند سخنراني سلطاني مسجد در فلسفي

شد/ خواهد پخش راديو وسيله به ايشان

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

است آمده برايبردنهنديها هندي يككشتي
رفت خواهند آبادان از كه را هندي كارمندان نفر ٣åå ثاثيه ا و آمده خرمشهر به امروز هندي كشتي يك

كرد/ خواهند ترك را آبادان فردا عده اين و نموده بارگيري



ملي دولت سياهه ٥١٢

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

نخستوزير با امريكا كبير م"قاتسفير
آقـاي بـا بـار سـومين بـراي امريكا سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ كتبر ا ١� امروز صبح نيم و ده ساعت

ساعت يك قريب كه م�قات اين در ميشود زده حدس آورد/ عمل به م�قاتي ايشان منزل در نخستوزير

باشد/ آمده ميان به تي كرا مذا امنيت شوراي به انگلستان شكايت درباره كشيد طول

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

دارد آبادان در حقوقبگير نفر هزار نفت٢٥ ملي شركت
ملي بانك در نظارت هيأت و مديره هيأت امضاي به ريال هزار ٥åå و ميليون ٨ مبلغ به چكي ديروز

سابق مقررات طبق ارشد كارمندان حقوق مصرف به تا شد داده نفت ملي شركت حسابداري به و وصول

نفت ملي شركت توسط است نفر هزار ٢٥ بر بالغ آنها عده كه آبادان كارگران و كارمندان كليه حقوق برسد/

نميپردازد/ ملي شركت را انگليسي كارمندان حقوق كه ميشود نشان خاطر ضمنا شد/ خواهد پرداخته

٧٦٣å شماره ,١٣٣å.٧.٨ دوشنبه

پزشكدارند و دارو تقاضاي
و رسـيده اداره بـه است آبـادي پارچه ١١٢ حدود در كه خلجستان اهالي از عدهاي امضاي به نامهاي

از و نداشته همراه دارو آمده نواحي اين به كنون تا پزشك هرچه و است پزشك فاقد بخش اين مينويسند

كافي داروي حاذقو پزشك اعزام با دارند تقاضا ميشود/ بخشافزوده اين بيماران عده بر روز به روز رو, اين

شود/ كمك نواحي آن بهداشت وضع بهبود به

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

گليسيرين كارخانه كارگران
كشيدهاند كار از دست

بـه اداره نـماينده زدهانـد/ اعتصاب به دست گليسيرين كارخانه كارگران كه رسيد اط�ع اداره به امروز

كند/ خبر كسب امر جريان از تا رفت كارخانه

به كرات به كه آن با و نگرفتهاند حقوق اضافه است سال شش مدت چون داشت اظهار كارگران نماينده

رو اين از و نشده توجهي بدان رسيده مربوطه مقامات اط�ع به كارگران تقاضاهاي و شكايات مختلف طرق

نتيجه در نميكنند كار ولي ميشوند حاضر كارخانه در آنكه با مهر سوم روز از اعتراض عنوان به كارگران

است/ افتاده كار از كارخانه

رسمي مقامات چون و رسيد خوانندگان اط�ع به كه بود كارخانه كارگران نماينده اظهارت فوق مطالب

بايد روز اين از نگذاشتهاند مطبوعات اختيار در را Pزم اط�عات آن چگونگي و اعتصاب اين درباره هنوز

گردد/ روشن امر حقيقت تا بود آنان اظهارات منتظر



٥١٣ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

انگليسدر شكايت به برايرسيدگي را خود جلسه نخستين شبگذشته نيمه شورايامنيت

تشكيلداد ايران خصوصنفت

نمود شركت جلسه در ناظر عنوان به ايران طرفدولت از نمايندگي به ارد|ن دكتر

مخالف رأي ٢ و رأيموافق اكثريت٩ با ديشب
كرد اع"م ايران نفت مسئله به برايرسيدگي را شورايامنيتص"حيتخود
مخالفتكردند شورا انگليسدر شكايت طرح با يوگس"ويشديدا شورويو نمايندگان

صحبتكرد اثباتادعايدولتخود يكساعتدرباره انگليسقريب نماينده آنكه از پس

ندارد مورد دعوا طرح ديگر پذيرفته را مليشدن انگليساصل دولت ايرانگفت: نماينده

ديگر روز دو به را انگليس شكايت به رسيدگي ايران دولت تقاضاينماينده بنابه شورايامنيت

كرد موكول

است شده محرز امريكا به مصدق عزيمتدكتر اكنون
ميكنند ترك را ايران خاك فردا انگليسي كارشناسان دسته آخرين
بود پرداخته مشاوره به ايران نفت بحران درباره امريكا وزيران ديشبهيأت

اثنا همان در يعنيدرست تهران� وقت �به مانده شب نصف به ساعت نيم ديشب, ـ بيسابقه جلسه يك

افق به را بعدازظهر سه ساعت ميدو> شينك در<فو ملل سازمان قديمي ساختمان بزرگ ساعت عقربك كه

حق به بستگي كه بهدعوائي رسيدگي براي امنيت شوراي دولتعضو يازده نمايندگان ميداد نشان نيويورك

نمودند/ اجتماع امنيت شوراي جلسه تاPر در داشت ايران مبارز و باستاني ملت كميت حا

اطـراف و خـارج و داخـل عكـاس خـبرنگار, تـماشاچي, تـن هـزار يك به قريب قبل ساعت يك از

بودند/ جلسه رسميت اع�م انتظار در خاص نگراني با كرده اجتماع <مانهاتان> آسمانخراش

<تـد> قـول به زيرا بود, بيسابقه تقريبا امنيت شوراي ديشب جلسه در عكاسان و خبرنگاران ازدحام

انداخته مخاطره به را دنيا صلح واقعا كه هم برلين محاصره طرحموضوع هنگام حتي يونايتدپرس خبرنگار

بود/ نشده ازدحام اندازه اين تا بود

نقاط افتادهترين دور از حتي كه داشتند آتشين و برافروخته قيافههائي جمعيت امواج اين از نيمي تقريبا

در بينالمللي دادگاه اين ببينند نزديك از تا بودند آمده و كشيده خود پيشه و كار و تحصيل از دست امريكا

از استفاده و كميت حا حق طالب فقط كه ضعيفي ملت عليه انگليس مانند نيرومندي دولت شكايت مورد

ميكند/ قضاوت چگونه ميباشد خويش ميهن سرشار منابع

سابقا كه بودند آمريكائي برجسته شخصيتهاي از عدهاي همچنين نفري هزار چند اجتماع اين ميان در

كردهاند/ مراجعت آمريكا به كنون ا و بوده اقتصادي يا سياسي مأموريتهاي داراي ايران در

از ميخواستند بودند شده واقف ايران رنجديده ملت حقانيت به ايران در خود توقف مدت در چون اينها



ملي دولت سياهه ٥١٤

شوند/// مستحضر امنيت شوراي قضاوت طرز

بـه رسـيدگي بـراي امنيت شوراي ص�حيت اينكه براي گفت: رئيس هنگام اين در ـ شد گرفته راي

ميشود/ گرفته راي شود اع�م ايران نفت خصوص در انگليس دولت شكايت

از: بودند عبارت جلسه در حاضر نمايندگان

سـارپر> <سـليم ـ ٣ آمريكا/ نماينده گروس> <ارنست ـ ٢ انگلستان/ نماينده جب> <گ�دوين سر ـ ١

نماينده <تاراپكين> ـ ٧ كوادور/ ا نماينده كوتهداد> > ـ ٦ چين/ نماينده <چيانك> دكتر ـ ٥ نمايندهيوگس�وي/

هندوستان/ نماينده رائو> <سربنگال ـ ٩ هلند/ نماينده <بالوست> ـ ٨ شوروي/

فرانسه/ نماينده <ژانشوان> ـ ١١ برزيل/ نماينده كارلوس> > ـ ١å

شد: اع�م ترتيب بدين امنيت شوراي دستور در انگليس شكايت گرفتنموضوع قرار براي راي

مخالف/ راي �٢� و موافق راي �٩�

دولتيوگس�وي/ نماينده و شوروي جماهير تحاد ا نماينده از عبارتند مخالفين

مخالفت ضمنا و نكرد شركت راي دادن در داشت ناظر سمت جلسه در ايران نماينده چون است بديهي

نميشد/ تلقي اساسنامه<وتو> طبق لذا نبود جلسه در طرحدعوا از پس چون دولتشوروي

نماينده اردPن دكتر انتظار خ�ف بر ولي گرفت قرار امنيت شوراي دستور در انگليس ترتيبدولت بدين

زيرا نبودند عصباني دادگاه راي از تن چند بودند نشسته تماشاچيان لژ در كه ايرانيان ساير و ايران دولت

فرصت ايران دولت و ميشود مطرح بينالمللي مرجع اين در پرونده اين باPخره كه بودند خرسند ايرانيها

برساند/// دنيا مردم گوش به را خود مظلوميت و حقانيت فرياد تا كرده پيدا مناسبي

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

شدهاند بندرعباساعزام به كه كارگراني تقاضاي
سال ماه تير در كه مينويسند اداره به متعددي نامههاي طي اصفهان كارخانجات كارگران از نفر چند

الي ماه سه از را ما بازجوئي بدون و داده قرار تعقيب تحت چاقوكشي و شرارت تهام ا به را اينجانبان جاري

كار به امور اولياي ميكنند تقاضا ميدانند قانون خ�ف بر را كار اين كردهاند/ بندرعباس به تبعيد سال يك

بكنند/ رسيدگي آنها

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

است سوئيسرسيده و آلمان از نفت برايخريد مهم پيشنهاد دو
ايـن از يكـي رسـيد/ ايران نفت ملي شركت مديره هيأت به نفت خريد براي مهم پيشنهاد دو ديروز

كه داده اط�ع ضمنا كرده, خام نفت تن ميليون ده خريد درخواست كه سوئيسبود طرفدولت از پيشنهادها

پيشنهاد كه است غربي آلمان دولت طرف از ديگر پيشنهاد است/ حاضر حمل براي هم نفتكش كشتي

شود/ فروخته كشور آن به خام نفت تني, هزار ١٣ نفتكش كشتي يك گذاري وا ازاي در نموده



٥١٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

مجلسشورايملي

شده ايراد دستور از نطقهايقبل
صدريصحبتكردند و پيراسته اس"مي آقايانشوشتري,

امامي جمال و صدر كشاورز شايگان, دكتر <٩å <ماده از

نمودند/// استفاده

حكمت فاخر سردار آقاي رياست به صبحامروز دقيقه پنج و ساعتده مليدر مجلسشوراي علني جلسه

شد/// تشكيل

شوشتري تحصن علل

تحصن اساسي علل بنده محترم نمايندگان ساير و رئيس آقاي لطف از تشكر با گفت: شوشتري آقاي

رساند/ خواهم آقايان عرض به خويش نطق در اينك را خود

بسماjالرحمنالرحيم

كـثريت ا روش زيـرا مقننه مجالس در است اقليت وجود مشروطه ممالك و ملي حكومتهاي لوازم از

غيرقابل زيانهاي به را كشور مردمو اشتباهاتدولت, باشد نداشته اقليتوجود گر ا استو دولت از طرفداري

ميسازد/// دچار تحمل

اعتراضات و بوده اجراء به راجع بوده چه هر اعتراض داديم/ راي نفت شدن ملي به راجع نمايندگان ما همه

بايد را ـ مخالفتراشيها و جنجالها و جار و هوها اين ـ ميشود و شده دولت به ديگر ردموضوعات اصولي

از ـ ميكند ايجاد كارها ساختن فلج براي بيگانه مرموز دست يا و ميسازند فراهم منتظرالوكالهها يا بگويم

شدن منتشر و تأسيس و ايجاد ـ بود خواهد و هست و بوده مملكت ضرر به حرفها اين كنيد فكر كه راه هر

مـرموز دستهاي همان از نمودن معرفي نفت مخالف را �وك از عدهاي و روزنامه عنوان به فحشنامهها

بـراي كـنند پـيدا فـرصتي آنكـه مـحض بـه مـغرض مـردمان اين كنم عرض بايد تأسف كمال با است/

قرار �خيانتوك بر دليل مجلسين در را مصدق دكتر آقاي بيانات Uمث كرده دليلتراشي خود فحشنامههاي

ميگشتند/// بهانه پي زيرا شدند تشجيع آنها اشتباه يك از ميزنند و زده بوده افتراء آنچه داده

در مـختلف حكـومتهاي ايـجاد و تـوصيهبازي و ادارات اوضاع شدن ريخته برهم و اوضاع آشفتگي

وجود به اقليت نتيجه در ساخت متزلزل و متوحش را عدهاي و انداخت فكر به را نمايندگان اغلب حكومت,

آمد///

ساده را تفاق ا اين نميدانم كه تفاقا ا نمودند انتقاد به مبادرت پارلماني سيره و سنن طبق نفر چهارده اين

به امنيت شوراي و بيگانه پاي و درآورد ديگري بهصورت را ما اوضاع سياستمرموز مرتبه يك كه كنم تلقي

آمد/ ميان

عاديو كمپاني ايران معامله طرف كه است نمايندگان تمام عقيده بنده عقيده به كه اعتراض اين حفظ با
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به و زور پر پولدار دولتهاي كمپاني زورگوئي با دولتو اشتباه اثر در و انگليس دولت نه بوده تجارتي شركت

فعلي ك وحشتنا صورت به و خارج صورت از را تجاري اخت�ف اين سياسي مخصوص قلمهاي بردن كار

درآورد/

خ�ف بر امري در شدهايم واقع Pحا بدهم توضيحي و زده حرفي اين از بيشتر نميدانم ص�ح امروز

ص�ح اقليت نمايندگان آقايان كشورمان, امور در عدل خ�ف بر بيگانگان مداخله با شدهايم مواجه و انتظار

چون بفهماند بيگانگان به برداشته دست خود انتقاد از است مطرح امنيت شوراي در كهموضوع مادام ديدند

نداريم/ هم با اخت�في داخله و معترضند شما روش به صدا يك به همه ايرانيها آمده ميان به شما پاي

آقاي دوستنماي دشمنان و مرموز دستهاي باز را اقليت نمايندگان نفس [ناخوانا] و منطقي فكر اين

تقديس و تمجيد آنكه اع�ميهعوض قرائت درموقع بلندگو آن و درآوردند خجالتآور بهصورتي مصدق دكتر

مخالفين آخر ديديد كه كرد حماسهسرائي سرگذرها اوباشهاي مثل و آورد زبان به را قبيحي عبارت هر كند

درآورديم/ زانو به را

آورد/ خواهند چه مردم سر به نميدانيم شود سپرده آنها به حساسي كار روزي افراد اين گر ا راستي

و تحقيق روي از كه امري در ندارم عادت و داشته مخصوصه استدPPت مخالفتم آغاز از چون بنده اما

امضاء گر ا زيرا نكردم امضاء را اع�ميه آن نهم بيرون يا و بكشم آن از دليل و علت بدون شدهام وارد فهم

ميشد/ سلب و گرفته من از بعدا انتقاد حق و كشيده دست اوليه مخالفت از خود عقيده به ميكردم

از بعضي مضافا كنند/ قضاوت نميتوانند عادي افراد سهولت به و است قضائي و علمي مبحث يك اين

مـيكردم كـه امضائي با كنم گوشزد ناچارم و دانسته ايران مصلحت خ�ف بر حاضر حال در را موضوعات

كنم/ بيان را مراتب اين نميتوانستم

نتيجه ميدانمو مصالح مخالف قدرتدولتديگر به دولتي تهديد در را مصدق دكتر آقاي عمل بنده Uمث

دارد فاصله ما با كيلومتر هزاران كه را امريكا دولت وعدههايموهوم آنكه يا نميبينم متصور آن بر عق�ني

در بياساس پوچ وعدههاي به ايران دولت كه شوم آن به تسليم و دهم قرار قلب اطمينان پايه نميتوانم

تهديد با و شوروي قواي به انگليس تهديد سازد, وارد خلل نزديكتر دول با و همسايگانش با مناسبات

و زيـان واهـي خياPت اين و امريكا كمك به دولت دو اين تهديد و است مضر انگليس قواي به شوروي

كنيم/// اعتماد بيگانگان به بايد ما چرا Uاص است بيشتر ضررش

و شـده مـوفق امري هر در دارم يقين بايستيم/ خود پاي به و باشيم دور اخت�ف و دودستگي ايجاد از

كنم/ عرض امروز را آسماني دستورات و قرآني آيات نميخواهم ميشويم

حق احقاق براي امنيت شوراي در و فرمودند امريكا به مسافرت مصدق دكتر آقاي چنانچه اميدوارم ولي

نشـاط بـا مـواجـه را ايـران مـلت و بياورند ايران ملت براي خوبي ارمغانهاي جستند, شركت ايران ملت

همه كردهام عرض ايشان برنامه در كه همانطور برگشتند اينصورت به گر ا yانشاا و دهند قرار بيحساب

حرف بدون و هستم بنده ميبوسد را ايشان دست و ميگويد تبريك ايشان به ميرود كه كسي اول بدانند



٥١٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

سياست yالعياذبا گر ا و ميكنم را خود مخالفتهاي جبران عمل در و ميخواهم گذشته از معذرتخواهي

راه از و ننمود تمام است ايران ملت خواسته كه طور آن را موضوع سرمايهدار دول زورگوئي و انگليس مرموز

راه كه باشند داشته وجود است Pزم مخالفيني و مخالف بفرمائيد تصديق جستند دوري عدالت و انصاف

باشد/ نشده مسدود اعتراض

اوليه انتقاد راه از چرا و بود چه اع�ميه ننمودن امضاء علت باشد معلوم همه بر معروض مراتب كر ذ از پس

طبقات از كثيري جمع روزه چند اين در اينكه به نظر مخاطير, به توجه و عرايض اين تمام با نكردم برگشت

موقع در و ميكنم اختيار سكوت Uفع بنده فرمودند مصلحتانديشي يك هر و مراجعه اينجانب به مختلفه

از بيمارند كه راه محترم وزير بوشهري آقاي مخصوصا بردارم دست مخالفت از مصدق دكتر آقاي مسافرت

و محترم نمايندگان آقايان طور همين و كره مذا اينجانب با را مدتي پريشب تلفن وسيله به بيماري بستر

Uفع كه خواستند بنده از قويا و سرافراز را بنده ديروز لطف سابقه به نظر كه دشتي آقاي مخصوصا دوستان

در نميدهد اجازه ايمانم و بزنم خنجر پشت از ندارم عادت من كردم عرض نكنم اقدامي و باشم كت سا

كنم/ پرت را او حواس و برخيزم ضديت به است بيگانگان با مواجه ايران از خارج در دولت رئيس كه موقعي

تـا مـيگذارم لب بر سكوت مهر ميدهم خاتمه خود تحصن به كرده دوستان تمام اوامر از امتثال لذا

بـه نسـبت نـاچارم مـزبور افـراد مـفاسد از جـلوگيري و تشـنج رفـع بـراي نـماند گفته نا ايشان/ مراجعت

دارد فايده چندين عمل اين كنمو تعقيب را آنها جزائيداده عرضحالي دادگستري به ك هتا فحشنامههاي

تقويت گر ا و ميشوند تقويت فحشنامهها اين هم باز آيا كه است اينموضوع تشخيص آن فوايد از يكي

تقويت و مرموز دست آن كمه محا موقع در آيا و مينمايند تشجيعشان و داده دستور آنها به كجا از ميشوند

خير/ يا ماند خواهد باقي

تماشاچيان درحضور كه را مصدق آقاي بيان گذشته جلسه در مجلس محترم رئيس آقاي گرچه خاتمه در

مـجلس در خودشان نخستوزير آقاي ميدانم مقتضي بنده ولي فرموده توجيه بودند نموده پنجشنبه روز

است ممكن تيه آ ايشاندر دولت در قوانينموضوعه تمام بيان آن با Pا و نمايند اص�ح را بياناتشان و بيايند

است ممكن ع�وه به و بوده تهديد و اخافه روي قوانين آن گفت خواهند آنكه چه بيفتد قانونيت صورت از

قوه هيچ و است ايران ملت كامل مظهر ملي شوراي مجلس دهند/ قرار سرمشق را روش اين ديگران بعدها

نمايد/ سست را آن پايه و كرده تضعيف را مجلس نميتواند

آن Uاص ميگردد مشتق مصدر اين از كشور ديگر ارگان تمام و است مملكت مصدر ملي شوراي مجلس

ندارم/ عرضي ديگر Uفع الزامي, و است پسنديده مصدق دكتر آقاي از مسافرت از قبل بيان

٧٦٣١ شماره ,١٣٣å.٧.٩ سهشنبه

تحصن پايان
خويش تحصن به داشت اظهار مجلس در خود امروز نطق در آقايشوشتري كه همانطور اط�ع قرار به

كرد/ ترك را مجلس امروز از و داده خاتمه
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٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

بابلسر از

ميدهد توضيح رئيسمجلسسنا
آقاي نطق و اخير جريان از كه همين بودند رفته بابلسر به روزي چند سنا مجلس رئيس تقيزاده آقاي

سريعترين كه تلفن با باره اين در توضيحي كه برآمدهاند آن مقام در شدهاند گاه آ مجلس مصدقجلوي دكتر

بدهند/ است بوده وسيله

بسيار بابلسر و تهران بين تلفني ارتباط زيرا ننمودهاند حاصل توفيق ولي كرده سعي باره اين در روز دو

اداره به بدهند ميخواستهاند پيش روز سه كه توضيحي صبح امروز است استفاده غيرقابل اغلب و ناقص

ميرسد: گرامي خوانندگان استحضار به زير در عينا كه رسيد اط�عات

كه شد م�حظه مطالبي آن در و رسيده من دست به ظهر امروز فقط پنجشنبه عصر اط�عات <روزنامة

است/ تصحيح به Pزم و اشتباه داراي

مخبر براي سهوي پنجشنبه روز مجلس جلو در مصدق دكتر آقاي جناب نطق نقل در گر ا كه قرار اين از

بر كه م�قاتي در انگليس كبير سفير آقاي كه فرمودهاند ايشان باشد كرده صحيح ضبط و نشده واقع روزنامه

كه: گفتهاند من به نموده اينجانب با شهريور ٣å شنبه روز خودش تقاضاي حسب

در ولي مـيكند مخالفت مصدق دولت با كه شده تشكيل اقليتي ملي شوراي مجلس در كه شده <چه

است/> نشده تشكيل اقليتي چنين سنا مجلس

هر اوليايدولتو اط�ع به زياد كمو بدون را انگليسوجوابخود كبير سفير آقاي كرات مذا عين اينجانب

همه به مطلب نقل تعطيلبود سنا مجلس كردهام�چون نقل كنم توانستمم�قات كه سناتورها آقايان از يك

نشد/� ممكن خصوصي جلسه يك در جا يك در

چنين گر ا و باشد اشتباه بر مبني شده داده استناد كه قسمت آن بايد و جملهاينبوده چنين كرات مذا آن در

داخل ديگر فعلي دولت با ما كردند اظهار كه بود اين گفتند سفير آقاي آنچه و نياوردند زبان بر بوده هم نيتي

است/ كسبقوت و تزايد كار در روز به روز فعلي دولت با مخالفت كه گفتند و نميشويم كره مذا

كار يعني اصلموضوع در و شده مبالغه شما پيش و ندارد محكمي اساس حرفها اين گفتم اينجانب

شما ص�ح استو حكومت پشتيبان ملت كثريت ا و ندارد ايرانوجود در اخت�في مملكت منافع حفظ نفتو

نخواهد قادر ديگري حكومت هيچ نه گر و كنيد حل را مسأله آمده كنار حكومت همين با كه است اين در هم

دارند/ اعتماد فعلي حكومت اين به مردم كه زيرا نمايد حل را عامهموضوع افكار رضاي وفق بر كه بود

از كه ندارم عادت Uاص اينجانب و نيامد ميان به آن اقليتدر تشكيل و سنا از صحبتي همينبودو مطلب

نـقل در كه دارم قوي ظن هم Pحا و بشنوم خودمان داخلي امور در مداخلهآميز حرفي خارجي نمايندگان

است/ يافته راه اشتباهي بودند مستحضر Uكام امر جريان از كه رئيسالوزراء آقاي قول از مطلب
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٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

نمود تمديد تقاضاي مكشوفه اوراق به برايرسيدگي كل دادستان
يافته خاتمه پيش روز چند نفتدر سابق شركت از مداركمكشوفه و اسناد به رسيدگي قانوني مدت چون

و رساند تمام ا به چندي علل به را محولهاش كارهاي نتوانست مربوطه كميسيون مدت اين خ�ل در و بود

بدين گيرد قرار كميسيون اعضاء دسترس در تا است شده ترجمه كنون تا اوراق از كمي مقدار اط�ع طبق

طي دارد عهده به نيز را كميسيون اين رياست ضمن در كه كل دادستان شاهباغ حائري آقاي پريروز جهت

نفت سابق شركت اوراق به رسيدگي قانون حسب بر است: نوشته چنين نخستوزير آقاي عنوان به نامهاي

گرديده اجرا قابل اولشهريور مدنيدر قانون ٢ ماده مطابق و گرديده منتشر رسمي روزنامه در مرداد ٣١ در كه

رسيدگي براي آنجناب طرف از منتخب سناتورهاي و نمايندگان آقايان شهريور, ٢ تاريخ در اينجانب است

گرديد: مقرر زير طريق به مذكور قانون اجراي طرز به راجع نظر تبادل و كرات مذا از پس و نموده دعوت

ميباشد/ كشور ديوان داديار آقايوثوقي ضبط در اوراق كليه V١

آورند/ عمل به كامل مراقبت و شده حاضر محل در روزه همه بايد اعضاء آقايان V٢

به شد قرار ميباشد نيز انگليسي زبان رسمي مترجم كه كشور كل بازرسي دفتر رئيس كرمي ا آقاي V٣

نمايند/ تصديق اصل با را آنها انطباق و مراجعه شده ترجمه اوراق

قرار كميسيون اعضاء دسترس در مدارك و اسناد كليه شد ترجمه كافي اندازه به اوراق آنكه از پس V٤

گردد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات تا گرفت

تشكيل به اينجانبموفق نميكردندو شركت جلسات در سناتورها نمايندگانو آقايان كثر ا اينكه با نظر

آقايان و شد قرائت شده ترجمه اوراق از قسمتي كه آخر روز دو در فقط و نگرديدم تام كثريت ا حضور با جلسه

توجه با گردد, تخاذ ا مقتضي تصميمات يك هر درباره سپس تا ترجمهشود هم اوراق بقيه بايد داشتند اظهار

نـامبرده آقايان حضور با بايد اوراق به رسيدگي مرداد [٣١] ٢١ مصوبه قانون مطابق چون فوق مراتب به

آنچه و ارجاعشود داديارانديوانكشور به اينجانب طرف از است جزائي تعقيب قابل آنچه تا كه گيرد صورت

موفق استو شده تمام قانوني مدت كه نظر آن از و گردد تسليم دادگستري وزير به است سياسي جهات واجد

جـز چارهاي Uفع است نشده اجراء بوده مقنن منظور كه نحوي به قانون مفاد و نشدهايم امر اين انجام به

نيست/ مهلت تمديد

٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

حكومتنظاميتصويبشد |يحه
رياست به جنگ وزارت معاون وثوق سرلشكر حضور با امروز صبح ملي شوراي مجلس نظام كميسيون

ماه آذر پنجم تا خوزستان در نظامي حكومت تمديد به راجع دولت Pيحه و شد تشكيل ذوالفقار محمد آقاي

مجلس تقديم و تهيه آن گزارش گرديد مقرر و رسيد تصويب به عينا مذكور Pيحه گرفت/ قرار رسيدگي مورد

شود/ ملي شوراي
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٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

است نوشته امروز تايمز نيويورك روزنامه
بود عاق"نه كار انگليسي كارشناسان تخليه

نفت مسئله درباره بحث به را خود امروز مقاله سر تايمز نيويورك روزنامه ـ آسوشيتدپرس ـ نيويورك

به روز وقايع مهمترين از يكي آبادان تخليه بر دائر انگليس دولت تصميم مينويسد: و داده اختصاص ايران

صريحا وليميتوان كرد قضاوت پيشگوئيو را عمل اين نميتوانعواقب حاضر حال در البته ميرود/ شمار

است/ بوده عاق�نه و بجا بسيار موقعي چنين يك در انگلستان تصميم كه گفت

با بايد امريكا خارجه استوليوزارت آزاد دنياي تمام ايرانو و انگلستان زيان به نفت بحران نتيجه البته

است/ مقصر نفت كار در انگلستان كه بگويد عدالت و حق رعايت

٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

ماندهاند باقي نفر فقطپنج
تحويل كار آنكه از پس است قرار هم آنها ماندهاند باقي نفت سابق شركت رؤساي از نفر پنج فقط كنون ا

ميروند/ بصره به قايقموتوري يك با صبح فردا يافت پايان كلي به امور تحول و

ملت نفع به تظاهراتي آبادان از انگليسيها خروج مناسب به امروز بصره مردم از زيادي عده اط�ع طبق

جشـن مـجلس شـهر نقاط از بعضي در كه ميشود گفته حتي كردهاند پخش اع�ميههائي و نموده ايران

دادهاند/ شيريني و چاي مردم به و بود شده تشكيل

٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

شد آبادانتشكيل در ديشبمجالسضيافتي
بـازرگان مـهندس آقـاي مـنزل در ضيافتي مجلس ديشب انگليسي, كارشناسان عزيمت مناسبت به

ضـيائي, دكتر ف�ح, دكتر رياحي, سرتيپ اردPن, مكي, آقايان و مديره هيأت اعضاي آن در كه تشكيل

كسب بازرگان مهندس آقاي از ما خبرنگار كه قراري به داشتند/// حضور اشرف مهندس و بزرگمهر خردجو,

ديشب است/ شده برگزار دوستانه و ساده بسيار و نشده ايراد نطقي گونه هيچ مجلس اين در نموده اط�ع

باشگاه انگليسيدر كارشناسان بقيه و گستهاوس> > در نيز خارجي خبرنگاران سابقو شركت ارشد رؤساي

بودند/ ساخته برپا ضيافتهائي و كرده اجتماع <جيمخانه>

٧٦٣٢ شماره ,١٣٣å.٧.١å چهارشنبه

شدهاند اعزام جهاني بهداشت ازطرفسازمان كه متخصصيني
كردند شروع را خود كار برنامه ديروز از

اعزام ايران به جهاني بهداشت سازمان طرف از كه جهان پزشكي متخصصين و استادان از تن هشت

كردند/ م�قات را بهداري وزير ملكي دكتر آقاي صبح ديروز گرديدند/ تهران وارد ديروز شدهاند
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٧١٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

بود ساعتشرفياب ديشبمدتسه نخستوزير
رسيد همايوني عرضاعليحضرت به شورايامنيت در ايران نمايندگي هيأت كار نقشه و برنامه

و حاصلنمود شرفيابي ملوكانه بهحضور سعدآباد كاخ در نخستوزير آقاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت

به خود مسافرت درباره مصدق دكتر آقاي انجاميد طول به ساعت چهار از بيش كه شرفيابي اين طي در

و خود كار نقشه و برنامه و ميشود تشكيل كتبر� ا ١١� مهر ١٨ تاريخ در كه امنيت شوراي در شركت و امريكا

آورد/ عمل به تي كرا مذا برساند شورا اعضاي اط�ع به مزبور جلسه در ميخواهد كه مطالبي

كـميسيون اعـضاي كليه از دعوت و خود همراهان درباره شرفيابي اين در نخستوزير آقاي همچنين

كه ميشود پيشبيني و رسانيد ملوكانه عرض به مطالبي امنيت شوراي جلسه در شركت براي نفت مختلط

همراهان و كند حاصل شرفيابي ملوكانه حضور ديگر بار يك امريكا به حركتخود از قبل نخستوزير آقاي

نمايد/ معرفي اعليحضرت به را خود

٧١٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

نمودند مقتول گلوله با را رئيسكشاورزيصحنه
yفتحا ميرزا همايونو آقايجواد شركت به كه صحنه كشاورزي رئيس ابراهيمهمايونپور آقاي ـ صحنه

اينكه عنوان به هم اميري نظرعلي آقاي چون بودند/ كرده اجاره را خلج باغ و خلج سر قراء دامادش حدي

از مسـتأجرين اداري اقدامات با اخيرا و شده متصرف را قريه ٧ امسال تا است مشاراليه به متعلق ام�ك

بود/ شده توليد اميري و بينهمايونپور شديدي اخت�ف اينموضوع روي و خارج اميري آقاي تصرف

منزلخودش در شب ١١ ساعت تا ميرود خلج سر به خرمن برداشتن جهت آقايهمايونپور گذشته روز

تيري تاريكي در گهان نا ميرود حياط صحن به اطاق از كه همين و بود شام صرف مشغول پاسگاه رئيس با

مورد قضيه كنون ا و مينمايد فوت ب�فاصله آمده بيرون پشتش از و اصابت قلبهمايونپور به و كرده صدا

است/ رسيدگي و تعقيب

٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

آتشبزند را مجلسخود جلو در داشت قصد جواني
دربورودي جلوي در داشت قصد عسرت و فقر شدت از جواد نام به ساله پنج و بيست جواني امروز ظهر

چون خود اطرافيان به شد سئوال وي از عمل به مبادرت علت درباره وقتي بزند آتش نفت با را خود مجلس

مقداري Uقب لذا كنم منهدم را خود شدم مجبور من نميكنند معنوي و مادي كمك من به نزديكانم و اقوام

ولي ميزند آتش را خودش كبريت با ظهر مقارن و مينمايد آغشته آن به را لباسهايش و كرده تهيه نفت

شـهرباني بـيمارستان به را او و ميكنند جلوگيري او لباس شدن شعلهور از انتظامي مأمورين و مردم فورا

ميكنند/ روانه منزلش به پانسمان از پس و ميبرند
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٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

داد خاتمه تحصن به
شهرباني رئيس و مجلس رئيس آقاي بين كه تي كرا مذا تعقيب در فردوسي مجله مدير جهانباني آقاي

شد/ خارج مجلس از و داد خاتمه خود تحصن به امروز بود شده

٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

اداراتاط"عاتشركتسابق از مكشوفه مدارك و اسناد از عكاسشهرباني
گيرد قرار استفاده مورد شورايامنيت در تا ميكند عكسبرداري

است ممكن نفت سابق شركت با اخت�ف مورد در ايران حقانيت اقامه براي كه ميشد پيشبيني چون

گيرد/ قرار استفاده مورد امنيت شوراي در آمده دست به سابق شركت اط�عات اداره از كه اسنادي و مدارك

با مكشوفه اسناد به رسيدگي هيأت اعضاي از مركب كميسيوني نخستوزير بنابهدستور بعدازظهر ديروز

بر قرار گرفت كهصورت كراتي مذا از پس گرديد/ تشكيل بازرسينخستوزيري رئيس حجازي سراج حضور

در و شود عكسبرداري شهرباني عكاس وسيله به مكشوفه اسناد از برگ پنجاه و صد تا صد از كه شده اين

ميپردازد دفاع به ايراني هيأت كه هنگامي صورتلزوم در تا گيرد قرار امنيت بهشوراي اعزامي هيأت اختيار

دهد/ قرار جهان عمومي افكار معرض در و نموده استفاده آنها از

٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

آسايشگاههايمسلولين وضع بهبود براي
وزير آقاي طرف از مسلولين آسايشگاههاي وضع بهبود بر مبني نخستوزير آقاي مؤكد دستورات طبق

حـضور بـا آمـده عـمل به بهداشتي و درماني حيث از چه و تشكي�ت لحاظ از چه Pزم اقدامات بهداري

اص�ح مطمئن مفيد Pزمو طرحهاي تا ميشود تشكيل اينمورد متعدديدر كميسيونهاي فن متخصصين

به تنظيم بيماران اين آسايش و معالجه وسائل تهيه و مسلولين قانوني نظريات تأمين و آسايشگاهها وضع

شود/ گذاشته اجرا موقع

٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

نگرفتهاند حقوق ششماه
عدم علت به رقتآوري وضع با بچههايخود و زن با اردكان و قم دو و يك خط نگهبانان ديروز ـ اردكان

دارند/ را امور اولياي توجه عطف تقاضاي و شده متحصن تلگرافخانه در سال اول ماه شش حقوق دريافت

٧٦٣٣ شماره ,١٣٣å.٧.١١ پنجشنبه

دارند بيآبيشكايت از

١٥ هر جاي به كنون تا امسال اول از مينويسند: اداره به و كرده شكايت بيآبي از زندان قصر حشمتيه اهالي
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در چاه اولين شد قرار محل آب تأمين منظور به پيش چندي دادند/ آب هم مرتبه يك روز ٦å مرتبه يك روز

است/ نشده باره اين در اقدامي هيچ كنون تا متأسفانه ولي كنند حفر حشمتيه

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

آن جواب مختلطو هيأت به آقاينخستوزير نامه متن
مختلطشركتكرد هيأت جلسه در امروز مصدق آقايدكتر

دارند مشاور جنبه ميروند امريكا به كه مختلط اعضايهيأت از نفر چهار
صلح اللهيار آقاي با مصاحبه

كرات مذا خصوص در صالح اللهيار آقاي مختلط هيأت جلسه خاتمه از پس امروز بعدازظهر ساعت يك

نيم تا سنا مجلس خامه بعداز مختلط هيأت جلسه دادند: جرايد خبرنگاران به را زير توضيحات امروز جلسه

جلسه در دادند سنا مجلس به را خود گزارش اينكه بعداز نخستوزير آقاي بود/ تشكيل بعدازظهر ساعت

تقاضا مجددا نمودندو تشكر قدردانيو اظهار مختلط زحماتهيأت از و رسانيدند هم ه مختلطحضور هيأت

بروند/ امريكا به ايشان تفاق ا به مختلط هيأت تمام كه كردند

اعـضاء از نـفر چـند و داشت حـضور امروز جلسه در بود آمده تهران به پنجشنبه عصر كه مكي آقاي

و خير به الهي تأئيدات با ايشان مسافرت كه نمودند اميدواري اظهار نخستوزير آقاي جواب در كميسيون

را جلسه نخستوزير آقاي اينكه از پس نمود/ خواهند مراجعت س�متي به و شد خواهد انجام كشور ص�ح

و مطرح مختلط هيأت اعضاء كليه عزيمت بر مبني نخستوزير آقاي مجدد تقاضاي موضوع كردند/ ترك

نشد/ تصويب آراء كثريت ا با تقاضا اين و گرفتند راي نتيجه در آمد عمل به آن اطراف در كره مذا

اختيار در شرح اين به را مختلط هيأت جواب و نخستوزير آقاي نامه متن صالح آقاي ضمن اين �در

گذاشتند�/ جرايد مخبرين

٣å.٧.١å

آقايان حضرات كه طوري به نفت صنعت شدن ملي قانون اجراي در نظارت مأمور مختلط محترم هيأت

روز امنيت ص�حيتشوراي عدم مورد در ايران حقوق از دفاع براي شخصا اينجانب هستند مستحضر محترم

بود/ خواهم نيويورك عازم آينده يكشنبه

كه ميكند ايجاب داشتهاند دولت با مدت تمام در كه مختلط اعضاي آقايان صميمانه همكاري ادامه

از خواهشمندم گيرد/ اينموضوعصورت در اينجانب معيت در نيز محترم هيأت آن عزيمت فرمايند تصويب

نخستوزير فرمايند/ مستحضر را اينجانب زودتر چه هر فرمود خواهند تخاذ ا كه تصميمي نتيجه

مصدق محمد دكتر

مختلط هيأت جواب

نخستوزير آقاي جناب ٣å.٧.١١

مـختلط هيأت ميدارد: اشعار مختلط هيأت دعوت به داير ٣å.٧.١å ـ ١٨٥٧٤ شماره مرقومه جواب در
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آقـايان از نـفر دو مـفصل كـرات مذا از بعد و گردد نيويورك عازم هيأت اعضاي تمام كه نميداند ضروري

بيات� و متيندفتري �آقايان سناتورها آقايان از نفر دو و صالح� اللهيار و شايگان دكتر �آقايان نمايندگان

مختلط هيأت رئيس نمايند/ حركت جنابعالي با مشاوره براي كه شدند معين

صالح اللهيار

كر ذ را نخستوزير آقاي نامه مخالفينوموافقين نام است مكن كرد: مخبرينسئوال از يكي اينموقع در

بفرمائيد؟

گفت: جواب در صالح دكتر آقاي

آقايان و موافقبوديم نخستوزير آقاي تقاضاي با بنده حسيبيو مهندس آقاي متيندفتري, دكتر آقاي

نفر چهار رفتن با آيا شد؟ صالحسئوال آقاي از مجددا دادند/ مخالف راي سروري نجمو مكي, معظمي, دكتر

نه؟ يا ميشود تشكيل تهران در هيأت جلسات هم باز نخستوزير آقاي همراه مختلط هيأت اعضاء از

داد: پاسخ ايشان

را هيأت رياست نجمالملك آقاي و داشت خواهد ادامه مختلط هيأت رسمي جلسات مسافرت مدت در

خصوص در است/ شده داده اط�ع موقت مديره هيأت به تلگرافا امروز هم اينموضوع و بود خواهند عهدهدار

فعUدر مكي آقاي چون گفت: صالح آقاي نه؟ يا ميدهند تشكيل را كثريت ا تهران در حاضر اعضاء آيا اينكه

حـاضر آقايان زيرا بود/ خواهد كافي مقررات مطابق مركز در حاضر عده ايشان حضور با ميباشند تهران

حسيبي/ مهندس و سروري نجمالملك, مكي, معظمي, دكتر آقايان از بود خواهند عبارت

كرد: اضافه مختلط هيأت رئيس اينجا در

آقـاي حـضور در چه بود مكي آقاي از قدرداني اظهار شد بحث امروز آن خصوص در كه ديگر مطلب

مكي آقاي زحمات به نسبت صميمانه مختلط هيأت اعضاي طرف از ايشانو رفتن از بعد چه و نخستوزير

شد/ قدرداني اظهار خوزستان مأموريت در

و گرديد/ اع�م قدرداني مراتب نيز اردPن آقاي و موقت مديره هيأت اعضاء آقايان به نسبت همچنين

مخابره خرمشهر مقيم آقايان به را هيأت صميمانه تشكر مراتب خداحافظيخود تلگراف ضمن شخصا بنده

كردم/

فراموش ايران ملت طرف از هيچوقت مكي آقاي كاري فدا بهخصوص آقايان زحمات كه كنم عرض بايد

كه شرحي طبق داد: صالحجواب آقاي و شد سؤال نخستوزير همراهان اختيارات حدود مورد در شد/ نخواهد

هـيأت طرف از تي اختيارا و دارند مشاور جنبه فقط نامبرده آقايان شده نوشته نخستوزير آقاي به رسما

است/ نشده داده آنها به مختلط

بـه مـيتندفتري دكـتر آقـاي مسافرت خصوص در امروز كه بود شايع خارج در گفت: مخبرين از يكي

توضيحي باب اين استدر ممكن شده مخالفت اظهار اعضاء آقايان از يكي طرف از هيأت جلسه نيويوركدر

بدهيد؟



٥٢٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

از است ممكن را اط�ع و بدهم شما به اط�عي نميتوانم باب اين در بنده گفت: جواب در صالح آقاي

است كرده پيشنهاد معظمي دكتر آقاي امروز جلسه در اط�ع قرار به بفرمائيد/ كسب داده خبر كه كسي همان

ايشـان همراه كه مختلط هيأت اعضاء تا بروند نخستوزير آقاي همراه نيز نجمالملك و مكي آقايان كه

است/ شده رد مكي آقاي مخالفت اثر در پيشنهاد اين ولي باشد/ كثريت ا داراي هستند

گفت: ما خبرنگار به بود داده نخستوزير تقاضاي به رايموافق اينكه علت درباره حسيبي مهندس آقاي

كنم/ دفاع دولت نظر از كه دارم وظيفه هستم مختلط هيأت در دولت نماينده من چون

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

صبحشرفيابشد امروز راه وزير
به صبح فردا امنيت شوراي در شركت براي كه راه وزير بوشهري اميرهمايون آقاي امروز صبح ده ساعت

كاخ از بوشهري آقاي نمود/ حاصل شرفيابي ملوكانه حضور سعدآباد كاخ در نمود خواهند عزيمت نيويورك

نمود/ توديع و م�قات سناتورها آقايان با و رفته مجلس به سعدآباد

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

انگليس كبير سفير و نخستوزير با امريكا كبير م"قاتسفير
كبير سفير آقاي با همچنين و نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ كتبر ا ٥� ديروز

است/ نموده م�قات انگليس

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

نميدهد اجازه كه كرد اع"م دولتعراقرسما
كنند استفاده ايران ضد بر خاكعراق از انگليسيها

مبني شايعه رسما عراق نخستوزيري كفيل و كشور نظميوزير عمر آقاي ـ فرانسه خبرگزاري ـ بغداد

تكذيب را كنند استفاده ايران ضد بر عراق پايگاههاي از انگليسيها است داده اجازه عراق دولت كه اين بر

به رسد چه شود كره مذا انگلستانوارد با چنينموضوعي درباره نيست حاضر عراق دولت اساسا گفت و نمود

كند/ استفاده ايران كشور ضد بر عراق ك خا از انگليس ترش ا دهد اجازه اينكه

اخير روز چند در انگليسيها است كرده عراقموافقت دولت ميشد گفته كه را شايعه اين عراق كشور وزير

در �حبانيه نمود تكذيب كند تقويت عراق� كشور در �واقع شعبيه و حبانيه پايگاههاي در را خود مسلح قواي

دارد/� قرار ايران مرز مجاورت و شطالعرب نزديكي در شعبيه و بغداد نزديكي

اجـازه انگليس دولت به انگلستان و عراق ميان موجود معاهده كه است راست گفت: عراق كشور وزير

پايگاه دو اين از استفاده كه شده تصريح معاهده همان در ولي كند استفاده نظامي پايگاه دو اين از ميدهد

نه گيرد ديگرصورت ممالك با انگلستان ارتباطي خطوط حفظ منظور به معين و مشخص حدود در بايستي

شود/ استفاده ايران چون همسايهاي دولت و كشور ضد بر پايگاهها اين از اينكه



ملي دولت سياهه ٥٢٦

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

آشوريهايايران] [ما
حفظ در مصدق دكتر آقاي جناب اقدامات از قدرداني پشتيبانيو اظهار بدينوسيله ايران آشوريهاي ما

موفقيت متعال خداوند از و مينمائيم نفت سابق شركت از ايران ملت مسلم حقوق استرداد و كشور استق�ل

شـده احاله امنيت شوراي به نفت موضوع كه موقع اين در داريم انتظار امريكا به مسافرت در را جناب آن

امريكا نجيب ملت گوش به نفت مورد در شورا آن ص�حيت عدم باب در را ايران ملت شديد نفرت و انزجار

تا مينمايند حقيقت خ�ف بر و خود مصلحت به نفت سابق شركت مقامات كه را سوئي تبليغات و رسانيده

نمايند/ خنثي ممكنه وسائل جميع با خود توانائي و امكان حد

ميشود: اع.م ايران آشوريهاي عموم به

و پيروزي براي دعا مجلس ايران آشوري كليساهاي تمام در صبح ١å ساعت ماه مهر ١٤ يكشنبه روز

٩٥٣٣ آـ بود/ خواهد برپا امنيت شوراي در نخستوزيرمحبوب مصدق دكتر آقاي موفقيت

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

روزحركتنخستوزير در مجالسدعا تشكيل
است: شده صادر كاشاني yآيتا طرف از پيام اين

الرحيم الرحمن yبسما

و الهـي معيشت سفر اين در نخستوزير آقاي پيروزي و فتح براي ديني برادران خدمت س�م از پس

نمايند دعا و نموده اجتماع مجالس و مساجد در حركت روز عزيزم برادران است مقتضي س�مت به مراجعت

كاشاني سيدابوالقاسم ته/ بركا و yرحمتا و عليكم والس�م ميشود تعيين راديو با حركت وقت

٧٦٣٤ شماره ,١٣٣å.٧.١٣ شنبه

تهران ارامنه تلگرافشورايخليفهگري
نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

مـلت و كشـور عـاليه مـنافع از دفاع براي مزاج ضعف وجود با محبوب نخستوزير آن كه موقع اين در

ارامنه فرمودهاند قبول امنيت شوراي در حضور براي را طوPني مسافرت اين مشقت تحمل ايران رنجديده

و مقدس وظيفه اين انجام در را اشرف آنجانب موقعيت و داشته تقديم را خود قدرشناسي احساسات ايران

مينمايند/ مسئلت متعال خداوند از را وطن شهامت با فرزند آن عمر طول و س�مي همچنين

تهران ارامنه گري خليفه شوراي رئيس

آقايان دكتر

به نسبت قدرداني و پشتيباني بر مبني تلگرافهائي يك هر نيز ايران مقيم اقليتهاي ساير طرف از

شدهاند/ خواستار را ايشان موفقيت و شده مخابره مصدق دكتر آقاي اقدامات



٥٢٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

نمود ترك را تهران اتفاقهمراهان به نخستوزير امروز ساعتششصبح
بودند اجتماعكرده فرودگاه در پرچمهايايران با جمعيتكثيري

كرد جمعيتتعظيم به بار سه خداحافظي عنوان به مصدق دكتر
در شـركت بـراي نـخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي رياست به ايران نمايندگان هيأت امروز صبح

توجه شايان ما كشور سياسي تاريخ نظر از تنها نه مسافرت اين كردند/ عزيمت نيويورك به امنيت شوراي

اولين براي كه نخستوزير سفر قائلند/ سزا به اهميت و ارزش آن براي نيز جهان سياسي محافل بلكه است

ساختن عملي و خطير وظيفه انجام براي گرفت خود به تحقق صورت امريكا متحده كشورهاي طرف به بار

دارد/ جهاني اثر آزاد دنياي و ما ميهن سرنوشت در كه است منحصر هدف

عرصهوجود به پا اهميت پر حساسو دقايق اين از يكي تاريخكشوري براي تا بگذرد سال صدها شايد

مجمع يك در شركت براي كسالت حال با را مصدق كه است قضيه اهميت و قدرتموضوع همين و گذارد

ايران نمايندگان هيأت و نخستوزير حركت جريان است/ كرده دراز و دور راه فرسنگها طي به وادار جهاني

ميرساند/ محترم خوانندگان اط�ع به زير در بود آن احوال و اوضاع مراقب شب نيمه از كه ما خبرنگار را

كـه نـداريـم يـاد بـه اخـير سـال چـند عرض در ميگفتند فرودگان مأمورين ـ شبگرد بدرقهكنندگان

فرودگان فضاي و كريدورها ساعتدر چهار سه براي بگيرندو جا فرودگاه در شب نيمههاي از كنندگان بدرقه

هـيأت مشـايعت بـراي مـردم از زيـادي عده و افتاد تفاقي ا چنين ديشب اما بنشينند مسافرين انتظار به

مخصوص شعارهاي با و ايران رنگ سه پرچمهاي با و آمدند مهرآباد به شب نيمههاي از ايران نمايندگان

در جمعيتها و احزاب ساير و ايران حزب اس�م, مجاهدين زحمتكشان, حزب قبيل از مختلف جمعيتهاي

جا هواپيما در تدريج به كه نيويورك به ايران اعزامي هيأت بنابراين كردند/// اجتماع فرودگاه محوطه مقابل

بوشهري, سنجابي, دكتر متيندفتري, دكتر صالح, اللهيار نخستوزير, مصدق دكتر از: شدند عبارت گرفتند

دكتر مصدق, غ�محسين دكتر بقائي, دكتر فاطمي, دكتر مسعودي, عباس مصباحزاده, دكتر شايگان, دكتر

[دخـتر بـيات خـانم بـودند/ هـيأت همراه مترجم عنوان به كه دانشگاه استادان اسدي محسن و سپهبدي

بنگاه مدير كوشان دكتر مسافرينبودند/ جزو نيز مصدق دكتر آقاي مخصوص نام] [فاقد مستخدم و مصدق],

كرد/ حركت اعزامي هيأت معيت به فيلمبرداري براي نيز فارس فيلمبرداري

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

شدند داده بازگشت تهران به اس"م فدائيان تبعيدشدگان
تقاضاي مجازات تشديد صادره راي از بودند شده اعزام شهرستانها به كه اس�م فدائيان از جمعي چون

صادر تهران به آنان بازگشت انتظاميدستور مقامات طرف از متخذه تصميم طبق بودند نموده نظر تجديد

دادگاه تا شد خواهند داده رجعت تهران به فردا تا بقيه ديشبو و ظرفديروز در آنان از جمعي رو اين از شده

نمايد/ صادر مقتضي راي و نموده رسيدگي آنان تقاضاهاي به نظر تجديد



ملي دولت سياهه ٥٢٨

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

مدارس به راجع آشتياني آقاي سئوال
ملي شوراي مجلس محترم رياست

از برخي و آموزگاران و دبيران از نفر چند و كودكان حمايت ايراني جمعيت اعضاء از عدهاي كه طوري به

بسيار دبستانها و دبيرستانها وضع دارم اط�ع نيز اينجانب خود اندازهاي تا و دارند شكايت اطفال اولياء

سالهاي در ميشوند نشانيده راهروها يا پلهها روي و حياط در اغلب دبستانها گردان شا است/ رقتبار

روزه نصف نيز سوم و ك�سهايدوم دبستانها برخي در كنون ا و بود روزه نصف اول ك�سهاي فقط سابق

سرگردانند/ و وي�ن خيابانها در تحصيل ساعات در طريق اين به اطفال و شدهاند

به آنها نفر ٨å الي ٧å از بيش كه كردهاند نامنويسي نفر ٣åå تا مدارس اغلب دبيرستان اول ك�س در

سرگردانند/ گردان شا خود و شده بلند اطفال اولياء صداي طريق بدين نشدهاند پذيرفته ك�س

دهند پاسخ و شده حاضر مجلس در بفرمائيد فرهنگ وزير آقاي جناب به زودتر هرچه است خواهشمند

نمود/ خواهند اص�ح چگونه را امور اين و نموده اقداماتي چه مدارس پريشان اينوضع براي كه

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

وزارتفرهنگ در اجتماع
رسيدگي تقاضاي و نموده اجتماع فرهنگ وزارت در طبيعي ششم سال دانشآموزان از عدهاي صبحامروز

نامنويسيبود/ براي دبيرستانها در جا نبودن از يا معلمو نداشتن از يا آنها شكايت داشتند/ را شكايتخود به

گردند تعيين آنان از نمايندگاني شد قرار كردند بيان را خود تقاضاهاي آنكه از پس دانشآموزان نمايندگان

شود/ رسيدگي آنان تقاضايهاي به و گيرند تماس فرهنگ وزارت رؤساي با تا

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

تعاوني كارشناسامور دومين
با و شد وارد تعاوني امور براي متحد ملل سازمان كارشناس دالكاPروندو, سوژيه آقاي ديروز بعدازظهر

دائر و روستائي تعاوني شركتهاي تأسيس و تعاوني امور درباره دولتي دستگاههاي ساير و برنامه سازمان

دالكـاPروندو سوژيه آقاي نمود/ خواهند همكاري رشته اين در مخصوص تربيت براي ك�سهائي كردن

ايران به برنامه سازمان درخواست بنابه متحد ملل سازمان طرف از كه است تعاوني امور كارشناس دومين

است/ شده فرستاده

٧٦٣٥ شماره ,١٣٣å.٧.١٤ يكشنبه

تبريز در فيلمبرداران
از فيلم حلقه چندين برداشتن از پس و شده تبريز وارد رنگي فيلمبرداران هيأت مهر نهم روز ـ تبريز

رفتند/ مراغه به پنجشنبه صبح تازهساز ساختمانهاي و تبريز زيباي مناطق تاريخي بناهاي



٥٢٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

نقاشي تأسيسك"سمجاني
نقاشي هنر گرفتن فرا به مايل كه اشخاصي به مساعدت و كمك براي كشور زيباي هنرهاي كل اداره

اين شرطقبولدر است/ تأسيسنموده مزبور اداره در صبح ١٢ الي ٨ ساعت از روزه همه مجاني ك�س باشند

است/ ابتدائي ساله شش گواهينامه حداقل بودن دارا و استعداد داشتن ك�س

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

كوييوسفآباد در تأسيسدرمانگاه
بهداري طرفوزارت از اخيرا آنان بهداشت حفظ و يوسفآباد كنينكوي سا آسايش حالو رفاه منظور به

از پـذيرائـي آمـاده جهت هر از كه شده افتتاح يوسفآباد در Pزم داروهاي و وسايل به مجهز درمانگاهي

ميباشد/ مزبور كوي مراجعين و بيماران

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

دبستان افتتاح
در Pزم اثاثيه با را شخصيخود عمارت اخيرا مروج حاجعلياصغر آقاي نام به يزد بازرگانان از يكي ـ يزد

عمارت بازديد از پس يزد فرهنگ رئيس شود/ تأسيس دبستاني كه است گذاشته شهرستان فرهنگ اختيار

نمود/ صادر را دبستان آموزگاران و مدير اعزام و دبستان افتتاح دستور

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

شد واگذار فرهنگ به ساختمان يكدستگاه
به آن قباله با زمين هكتار يك و ساختمان دستگاه يك گلدي آراز و منصوريان آقايان ـ گنبدكاووس

شود/ استفاده آن از ضروري موقع در تا نمودند اهداء فرهنگ

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

است شده اهداء ايران به امريكائي گاو ده
از گاو راس ده است, شده تشكيل ايران كشاورزي وضع بهبود براي كه امريكا و ايران مشترك كميسيون

بنگاه طرف از و شده حمل تهران به زودي به گاوها اين است كرده اهداء ايران به امريكايي نژاد بهترين

شد/ خواهد استفاده آنها از بومي گاوهاي نژاد اص�ح براي حيدرآباد در دامپروري

٧٦٣٦ شماره ,١٣٣å.٧.١٥ دوشنبه

شد كار تعاونيمشغول كارشناسامور

طهرانوارد به پريروز كه تعاوني امور در متخصص و متحد ملل سازمان كارشناس دالكاPروندو, آقايسوژيه

شد/ كار مشغول مربوطه ادارات به معرفي از پس و رسانده هم به حضور برنامه سازمان در بود شد
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٧٦٣٧ شماره ,١٣٣å.٧.١٦ سهشنبه

بهارستان ميدان در سيلو كارگران عائله عدهاياز [اجتماع]
شعاري و كرده اجتماع مجلس جلو در بودند زن آنها بيشتر كه نفر ٥å حدود در عدهاي ١١ ساعت امروز

عائله از عده اين ميداشتند اظهار كه قراري از شوند/ متحصن مجلس در داشتند قصد و داشته خود با نيز

كه بودند آمده كارخانه در آنها تحصن و سيلو كارگران اعتصاب مناسبت به كه بودند تهران سيلوي كارگران

را مجلس جلو اجتماع مجلس بازرسي اعضاء بشود/ Pزم اقدامات سيلو كارگران تحصن و اعتصاب رفع براي

را آنـان مـجلس رسمي مجله اطاق در و خواسته را آنها نمايندگان مكي آقاي دادند اط�ع مكي آقاي به

پذيرفت/

است مدتي كارگاه شوراي در عضويت براي سيلو كارگران كه بود اين مزبور نمايندگان اظهارت خ�صه

هزار با را خود نماينده و داده انجام انتظامي مقامات و كار نمايندگانوزارت حضور با را نمايندگانخود انتخاب

كارگران است روز هفت نتيجه در و نميدهد را او اعتبارنامه كار وزارت ولي كردهاند انتخاب رأي ششصد و

مجلس به چارهجوئي براي آنها بستگان و كسان كنون ا و هستند متحصن كارخانه در و كرده اعتصاب سيلو

آمدهاند/

حل و موضوع به رسيدگي براي دادند وعده و آمده جمعيت ميان به فرهودي آقاي تفاق ا به مكي آقاي

اعتصاب به كه آمد خواهند سيلو كارخانه به خودشان عنداللزوم و كرد خواهند كره مذا مقاماتمسئول با قضيه

شدند/ متفرق ظهر مقارن وعدهها اين به اطمينان با مجتمعين شود/ داده خاتمه آنها تحصن و كارگران

٧٦٣٧ شماره ,١٣٣å.٧.١٦ سهشنبه

برنامهصورتگرفته ازطرفسازمان كه اقداماتي با
گليسيرين كارخانه كارگران كه اميدواريميشود

شوند كار زوديمشغول به
اعتصاب كارخانه محوطه در گليسيرين كارخانه كارگران كه رسيد خوانندگان اط�ع به قبل شمارههاي در

چند كهچون ميكنند توجيه چنين را اعتصاب علت نيز مزبور كارخانه كارگران و كشيدهاند كار از دست و نموده

گرفتن براي اينرو از ننموده توجهي آنان حقه تقاضاهاي به نيز شيميائي شركت نگرفتهو حقوق اضافه سال

كارخانه كارگران كه روزي از كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به و كشيدهاند كار از دست خود حق

نمايندگان حضور با بار چند آنان شكايات به رسيدگي براي برنامه سازمان در نمودهاند اعتصاب گليسيرين

به فرصت اولين در شيميائي شركت كه است شده داده اطمينان آنان به و گرديده تشكيل كارگرانكميسيوني

بيافزايد/ آنان دستمزد

طـرف از كـه اقداماتي با داشت اظهار اداره خبرنگار به ظهر امروز برنامه سازمان در رسمي منبع يك

كه ميرود اميدواري گرفته انجام گليسيرين كارخانه كارگران نمايندگان حضور با باره اين در كه كميسيوني

شوند/ كار مشغول زودي به آنان
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٧٦٣٧ شماره ,١٣٣å.٧.١٦ سهشنبه

نمود كار به شروع قند كارخانه
نيز كارخانه و ميباشد قند چغندر گرفتن تحويل مشغول مرتبا مهر ٥ از كهريزك قند كارخانه ـ كهريزك

شد/ خواهد كار مشغول قريبا

٧٦٣٧ شماره ,١٣٣å.٧.١٦ سهشنبه

دارند را متوسطه افتتاحك"ساول تقاضاي
تـحصيل ادامـه از بـايستي امسال رساندهاند پايان به را ابتدائي ششم گذشته سال كه دانشآموزاني

ندارد/ وجود ساوه در دخترانه دبيرستان اول ك�س زيرا بكنند خودداري

در وقـفهاي تـا شـود افتتاح شهرستان اين در هفتم ك�س دارند تقاضا فرهنگ وزارت از اطفال اولياء

نشود/ ايجاد آنها تحصيل

٧٦٣٧ شماره ,١٣٣å.٧.١٦ سهشنبه

م"قات و آشنائي براي
فردا صبح ١١ ساعت كه است خبرنگاراندعوتنموده و روزنامه مديران از جمعي از امريكا كبراي سفارت

رسانند/ هم به حضور سفارتخانه اين در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي با م�قات و آشنائي براي

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

قرار و كرد صادر اع"ميه مزاجينخستوزير وضع دربارة نيويورك بيمارستان
معاينه آزمايشو مخصوصتحت پزشكان مراقبت با مصدق دكتر فردا از است

گيرد قرار دقيق
است فعاليت چنانمشغول هم او فعاليتممنوعكردهاند از را مصدق دكتر پزشكان آنكه با

افتاد تعويق به امنيتمجددا شوراي جلسه تشكيل

ميكند/// تسليم امنيت شوراي به ايران خصوصنفت در قطعنامهجديدي انگلستان

به امنيت شوراي در ايران ملت حقوق احقاق براي كه مصدق دكتر ـ پزشكان مراقبت تحت مصدق دكتر

را او معالج پزشكان آنكه با شده بستري شهر آن بيمارستان در كنون تا بهنيويورك لحظهورود از آمده امريكا

احساس اساسا كه اشخاصي مانند معالوصف داشتهاند, معذور سياسي فعاليت و بازديد و ديد گونه هر از موقتا

است/ مشغول فعاليت به نميكنند بيماري

از امروز داد اط�ع كرد مخابره نيويورك از گذشته شب نيمه كه كوتاهي گزارش در آسوشيتدپرس خبرنگار

تـوقف هـنگام كـه پـزشكاني از يكـي فـورگنر كـ�يد دكتر امضاي به اع�ميه نيويورك بيمارستان طرف

يافت/ انتشار است كرده معاينه را معظمله بيمارستان آن در همايوني اعليحضرت

دكـتر آقاي كه گرديده اع�م آن طي و شده صادر ايران نخستوزير مزاجي وضع به راجع اع�ميه اين
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خبرنگاران به نيز مزبور بيمارستان سخنگوي دارد/ كامل استراحت به احتياج و بوده مريض بسيار مصدق

چـنين انـجام عـهدهدار چگونه عليل مزاج چنين با سياستمدار اين كه است تعجب اسباب ما براي گفت

است/// شده خطيري مأموريت

در لكـن نـداد توضيحي مصدق دكتر آقاي اصلي بيماري به راجع نيويورك بيمارستان مركز دفتر هنوز

گذشته شب مصدق دكتر آقاي شده اشاره شد گذارده خبرنگارانمطبوعات دسترس در امروز كه طبي گزارش

پزشك مصدق غ�محسين دكتر آقاي گذشته مدتروز تمام در كرد/ صرف غذا كامل اشتهاي با راحتيو به را

ميكردهاند/ مراقبت وي از و بوده خود پدر اطاق در بيات اشرف ضياء بانو و معالج

نخستوزير به كه قسمت اين هزينه و شده بستري بيمارستاننيويورك در واقع [ناخوانا] در مصدق دكتر

است/// دPر ٢٤å روزانه شده داده اختصاص ايران

همين در ميكند, اضافه خويش گزارش در آسوشيتدپرس خبرنگار ـ مصدق دكتر سن سر بر اخت.ف

صحبت وي استراحت لزوم و مصدق دكتر آقاي مزاجي وضع به راجع نيويورك بيمارستان داخل كه احوال

آقاي شخصيت به راجع مبسوطي مقاPت تهيه مشغول سرعت با مطبوعات مفسرين و نويسندگان ميشود

انتشار حالوي شرح عكسو با را مقدممطبوعاتخود صفحات اخير روز چند ظرف ميخواهند و مصدقبوده

سن تعيين درآمده Pينحل مسئله يك بهصورت تقريبا كه اشكال اين شدهاند/ عجيبي [اشكال] دچار دهند

امريكا, خارجه سياسيوزارت آرشيوهاي كليه به كنون تا كه آن با است ايران مصدقنخستوزير دكتر واقعي

واقعا نشده معلوم هنوز متأسفانه لكن شده مراجعه نيويورك در ايران كنسولگري و واشنگتن در ايران سفارت

مختلط جلساتكميسيون كه لحظات همان در بامداد جهتديروز همين به دارد/ سال چند ايران نخستوزير

خـبرنگاران از عـدهاي بود شده تشكيل نيويورك بيمارستان در مصدق دكتر آقاي تختخواب كنار در نفت

كردند/ اجتماع مصدق دكتر آقاي كار اطاق در پشت و آمده بيمارستان به سراسيمه

و ايران نفت قضيه به مربوط سياسي مطالب درباره واقعا گر ا تا شدند خارج اطاق از فاطمي دكتر آقاي

جمعيت همه اين شد متوجه وقتي نخستوزير معاون ولي گويد, پاسخ آنها به شود سئواPتي انگليس دولت

كه ميرسد نظر به چنين اما شد تعجب دچار است مصدق دكتر آقاي سن از پرسش براي شتاب و خبرنگار

مصدق دكتر آقاي اطاق به فاطمي دكتر آقاي هنگام اين در است/ رفته فرو فكر به قدري هم خودش حتي

زبان به و شد خارج نفت اعضايكميسيون از يكي صالح اللهيار آقاي تفاق ا به توقف اندك از پس شدو داخل

خبرنگاران به فاطمي دكتر آقاي ميداد/ توضيح انگليسي زبان به صالح آقاي و كرد صحبت به شروع فارسي

مبهم پاسخ از كه خبرنگاران است/ سال هفتاد از بيش مصدق دكتر آقاي سن ميدانم من كه آنجا تا گفت

را هفتاد رقم هم ما زيرا نيست صحيح پاسخ طرز اين گفتند, بودند شده عصباني تقريبا فاطمي دكتر آقاي

هـم مـن مـتأسفانه گفت فاطمي دكتر آقاي بشنويم/ شما دهان از را صحيح رقم تا آمدهايم ميدانستيم,

هنوز ترتيب بدين نيست/ بيشتر سال دو و هفتاد از و كمتر سال يك و هفتاد از كه دارم قطع فقط نميدانم

است/ مانده Pينحل معماي يك بهصورت امريكا مطبوعات براي مصدق دكتر آقاي سن
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٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

خارجيميگويد: يكمفسر

فارسيحرفزد زبان به كلمه چند مصدق دكتر
دهد نشان خارجيان به را زبانشيرين اين بينظير و آهنگدلپذير تا

فارسي زبان به رم فرودگاه در مصدق دكتر آقاي كه مختصري نطق درباره عرب خبرگزاري مفسر ـ قاهره

سوئيس در سالها كه مصدق دكتر مينويسد: چنين يافت انتشار راديو در ضبطو صفحه وسيله به عينا و كرد

است كرده تكميل فرانسه زبان به و اروپا در دكترايحقوق دوره تا را خود تحصي�ت و داشته اقامت فرانسه و

طوري فرانسه زبان به تكلم موقع ايرانيها ساير مانند او لهجه اينكه گو دارد كافي تسلط فرانسه زبان در

گفت او همراهان از يكي كه طوري به مصدق دكتر ولي نيست/ او مادري زبان فرانسه ميشود معلوم كه است

خارجيان به را زبان اين زيباي آهنگ و دلنشين طنين تا كرد ادا فارسي زبان به كوتاهي نطق مخصوصا

بـه ـ دنيا در است زباني تنها فارسي زبان كرد/ ايراد فرانسه زبان به را خود اظهارات بقيه بعد دهد/ نشان

ـ غزلي و شعري مضامين اداي براي هم و ـ ايپك ـ سياسي مطالب اداي براي هم كه ـ فرانسه زبان استثناي

كه است شيرين و نرم اندازهاي به گاهي فارسي زبان در نثر اشعار دارد/ كامل شايستگي و ظرفيت ـ ليريك

غزليو يكمضمون كه ميكند احساس باشد نداشته آشنائي فارسي زبان به اينكه ولو هم, خارجي شنونده

به قهرماني اشعار و حماسي مطالب اداي براي فارسي زبان قابليت ديگر طرف از و ميشود ادا احساساتي

است بـاستان يونان براي هومر نظير ايرانيها براي كه حماسي حساس اشعار از بعضي كه است اندازهاي

و دارد هيجانانگيز طنين آيد فرود آهن روي بر كه شمشيري و پتك مانند كلمات شود خوانده درست وقتي

است رزمي قهرمانيو يكمضمون خواندن زبانمشغول فارسي گوينده كه ميكند احساس خارجي شنونده

و فـارسي زبان دو از يك كدام به را خود نطق امنيت شوراي جلسه در مصدق دكتر نيست معلوم هنوز

كند ايراد فرانسه زبان را نطقخود متن مصدق دكتر هم گر ا كه ميشود زده حدس ولي كرد خواهد ايراد فرانسه

گردد/ منعكس نيز امنيت شوراي تاPر فضاي در زبان اين دلپذير طنين و بگويد فارسي زبان به كلمهاي چند

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

شدند آزاد اس"م فدائيان از نفر چهار امروز
كشور وزارت در مجازات تشديد نظر تجديد كميسيوني شنبه روز ميدهند: اط�ع چنين كشور وزارت از

تشـديد بـدوي كميسيون از صادره راي طبق كه اس�م فدائيان از نفر ١٩ پرونده به نسبت و شد تشكيل

به رسيدگي بودند خواسته نظر تجديد و داشته اعتراض صادره رأي به و بودند شده تبعيد به محكوم مجازات

شدند/ محكوم و تبديل ٣å.٥.٢٥ تاريخ از حبس ماه دو به آنها از يك هر نتيجه در آمد عمل

حسـيني, سـيدهاشم مـتهمين نـفر چـهار مـورد در شد اب�غ كشور كل شهرباني به اجرا براي مراتب

احتساب با وچون گرديد تبديل حبس به آنها تبعيد كه كاشاني احمد و حقپناه شيخمهدي رازي, شيخمحمد

است/ شـده داده آنان آزادي دستور ميشده مقتضي آنها محكوميت ماه دو ماه مهر ١٦ روز گذشته توقيف



ملي دولت سياهه ٥٣٤

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

ميان امروز اع"ميهايكه در امريكا كبير سفير

است ساخته نشان خاطر شد توزيع خبرنگاران

نيست ايران در خودخواهانه مقاصد جوياي امريكا
كـبير سـفير هندرسن آقاي با امريكا كبراي سفارت در داخلي خبرنگاران و جرايد مديران امروز بامداد

خشـنودي ابـراز آقايان با آشنائي از هندرسن آقاي معرفي مراسم انجام از پس شدند/ آشنا امريكا جديد

آقـاي طـرف از مـناسبت بـدين كه اع�ميهاي امريكا سفارت مطبوعاتي وابسته طرف از گاه آن نموده////

بود: زير شرح به اع�ميه اين در مندرج مطالب شد/ تقسيم مدعوين بين بود شده صادر هندرسن

بـا ايـنجا در خـود كـوتاه اقـامت مدت در من ميكنم آغاز ايران در را خود وظائف كه خوشوقتم خيلي

كاظمي آقاي جناب نخستوزير, مصدق دكتر آقاي جمله از دولت و دربار مقامات و شاهنشاه اعليحضرت

كردهام/ كسب سودمند بسيار اط�عات و آورده عمل به جالبي و صميمانه بسيار كرات مذا خارجه وزير

هيچوجه به و نيست ايران در منظورهايخودخواهانه و مقاصد جوياي امريكا متحد [اياPت] كشورهاي

ايراندر به كه اينست اول درجه در امريكا ع�قمندي نميباشد/ ديگري رقيبكشور ايران با مناسباتخود در

نمايد/ مساعدت و كمك باشد كمك طالب ايران خود كه حدود آن تا خود استق�ل و ارضي تماميت حفظ

به و نيت حسن روح با سرانجام است ممكن انگليس و ايران نفت جاري مسئله كه دارم اطمينان من

حل نمايد تأمين را مردمش سعادت و رفاه و تحكيم را آزاد دنياي تحاد ا و باشد مفيد طرفين براي كه طريقي

كمكو اينمنظور برايحصول كه بود خواهد آماده و حاضر گذشته مانند نيز آينده در من دولتمطبوع گردد/

نمايد/// مقتضي مساعدت

نفت فعلي منازعه باب در كه كردند تقاضا هندرسن آقاي از خبرنگاران مزبور اع�ميه توزيع پايان از پس

چون گفت امريكا كبير سفير بدهند/ توضيحاتي مسائل ساير و امريكا در مصدق دكتر آقاي توقف مدت و

كنون ا اجما{ و شود طرح امنيت شوراي در ايران استموضوع قرار و بوده امريكا در مصدق دكتر آقاي Uفع

در مـن نـيست مصلحت بنابراين ميباشد, ايران نفت به مربوط سياسي فعاليتهاي مركز نيويورك شهر

برساند/ فايده يا زيان امور كيفيت به است ممكن احيانا كه نمايم اظهار را مطالبي تهران

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

دارند را تكليفخود تقاضايتعيين سياسي متهمين
نوشتهاند آن در كه رسيده اداره به شهرباني موقت زندان سياسي متهمين از نفر بيست امضاء به نامهاي

براي صالح را ديگري كدام هر ص�حيتدار مراجع و داشتهاند نگاه توقيف در واهي تهام ا به را ما است ماهها

طول به كشور ديوان وسيله به اخت�ف حل و تكليف تعيين است ممكن چون و ميدانند كار اين به رسيدگي

گرسنگي اع�م نكنند آزاد را ما چنانچه و گردد صادر ما آزادي براي قانوني قرار ميكنيم تقاضا لذا انجامد,

كرد/ خواهيم



٥٣٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

است اعتصابيصورتنگرفته سيمان كارخانه در
در چهارشنبه روز كه بود يافته انتشار جرايد از بعضي در اخيرا ميدهندچون چنيناط�ع برنامه سازمان از

خبر اين مطلقا نمودهاند اعتصاب كارگران و آمد پيش تشنجاتي كارگري اعتصابات اثر بر سيمان كارخانه

سيمان كارخانه كارگران انتخابات موقع او{ كه ميدارد اع�م لزوما و است تكذيب مورد و نداشته صحت

ميدهند/ ادامه خود كار به كان كما و نكشيده كار از دست هيچوجه به كارگران ثاني در و نيست

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

يافت خاتمه سيلو كارخانه اعتصاب اينترتيب به
رخ كارگران نماينده اعتبارنامه سر بر كار وزارت و سيلو كارخانه كارگران ميان كه نظري اخت�ف نتيجه در

صادر برايوي اعتبارنامه نشده حاضر و داشته اعتراضي نماينده اين ص�حيت به نسبت كار وزارت بود داده

نشدند/// حاضر سركار در و كردند اعتصاب كارخانه كارگران از عدهاي شنبه روز كند

حتي ميشدند كار تعطيل به تحريك پي در پي بودند مانده سركار بر كه كارگراني اخير روز چند ظرف در

خيابان آخر در كه رسيد خبر كارخانه به امروز صبح نيم و شش ساعت اينكه تا ميگرفتند/ قرار تهديد مورد

مجروح عدهاي و گرفته قرار جمعي حمله مورد است كارگران حامل كه كاميون دو و توبوس يكا در شاهپور

شدند/

و كردند جلوگيري نزاع از و شده عازم محل به كارخانه محل از كه انتظامي مأمورين از دستهاي ب�فاصله

منتقل شهرباني بهداري به توبوس ا با كه بودند نفر ٢٥ حدود در نيز مجروحين شدند/ جلب اخ�لكنندگان

از كه مكي آقاي ميان اين در تفاقا ا رفت دارائي وزارت به امر گزارش دادن براي سيلو اداره رئيس گرديدند/

كارگراني براي مكي آقاي گرديد/ كارخانه عازم شهرباني معاون ايرواني سرتيپ تفاق ا به بود شده گاه آ جريان

حساس اينموقع در و كرده حفظ را نظم و آرامش كه نمود دعوت را آنان و كرد صحبت بودند كار مشغول كه

كردند/ تأييد را ايشان گفتار نيز كارگران باشند/ كار فدا و خونسرد خوزستان كارگران مانند

حدود در آنها عده و هستند متحصن كارخانه در حال عين در كه اعتصابي كارگران نزد مكي آقاي گاه آن

خود اعتصاب علت درباره كره مذا براي خود ميان از نفر شش اعتصابي/// كارگران رفت/// ميباشند نفر ٣٥å

نمودند/ تعيين

اعـتبارنامه كـار وزارت اخيرا كه داريم اعتراض آنكه بر ع�وه ما گفتند مكي آقاي به مزبور نمايندگان

را اعتصاب گرفت آنانقول از مكي آقاي معترضيم/ نيز كارگران كل نماينده به نسبت نميدهد را ما نماينده

خواست/ مهلت آنان كارهاي به رسيدگي براي هفته سه ايشان عوض در و بشكنند

به مأمورين ضمنا شد/ خواهد صادر آنها نماينده رحيمي رضا آقاي براي موقت اعتبارنامه مدت اين در

هستند مطالعه كارگرانمشغول نمايندگان مينويسيم را خبر اين كه كنون ا بود/ نخواهند آنها مزاحم هيچوجه

كند/ پيدا خاتمه اعتصاب و شوند حاضر خود كارهاي سر به كارگران قطعنامه صدور با كه



ملي دولت سياهه ٥٣٦

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

كرده تقاضا امريكا نمايندگان از يكي
كند كمكفوري ايران به امريكا دولت كه

كرد تقاضا ديروز امريكا مجلس نمايندگان از يكي جاويت جكي آقاي امريكا: صداي راديو ـ واشنگتن

كند/ كمك ايران كشور به امنيتي كمك دPر هفتميليون كمكهاي برنامه بودجه محل از امريكا دولت كه

پرزيدنت امضاء تصويب براي ديروز شده تصويب امريكا مجلس دو هر طرف از كه كمك اين Pيحه

شد/ فرستاده سفيد كاخ به ترومن

زيرا شود, پيشاپيشداده كمك ايران به بايد او نظر به كه گفت امريكا نمايندگان مجلس در جاويت آقاي

است/ گرديده ضعيف كي خطرنا طور به خود نفت منافع دادن دست از علت به ايران كشور

و تـند سـخنان از بـهتر و بـود خواهد صميميت و مؤدت از نمونهاي اقدامي چنين گفت: جاويت آقاي

كرد/ خواهد كمك نفت مسئله حل به انتقامجويانه

را نـظرها امريكا به ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي ورود كه داشت اظهار همچنين جاويت آقاي

است/ نموده است مهم بسيار نظامي لحاظ از كه ميانه شرق وخيم مسائل متوجه

امـنيتي بـرنامه طريق از ميتواند امريكا كه نمود اضافه همچنين امريكا نمايندگان مجلس, نماينده

بنمايد/ شده ايران نصيب حال به تا آنچه از بيشتر كمكي مشترك

٧٦٣٨ شماره ,١٣٣å.٧.١٧ چهارشنبه

دانشآموزاندبيرستانهايايران از نفر دو
ميشوند اعزام امريكا به

نفر مسافرتدو مخارج رولدابرPينز> <ترانس امريكا هواپيمائي شركت تريبونو هرالد روزنامهنيويورك

انـجمن در بـتوانـند نـفر دو آن تـا شـد خواهـد عهدهدار امريكا به را ايران دبيرستانهاي دانشآموزان از

كنند/ شركت ميشود تشكيل تريبون هرالد روزنامه طرف از كه دبيرستانها

در و بود خواهد داير اسفند� ٢٤� مارس پانزدهم تا �١٣٣å ماه دي �دهم ١٩٥٢ ژانويه اول از مذكور انجمن

نمود/ خواهند شركت خاوري آسيايجنوب و خاورميانه دبيرستانهاي دانشآموزان از تن ٢٩ آن

وسيله به ايران فرهنگ وزارت طرف از بود خواهد دختر ديگري و پسر يكي كه دانشآموز ايندو انتخاب

شد/ خواهد اع�م دبيرستانها تمام در بعد روز چند مسابقه تاريخ و آمد خواهد عمل به مسابقه

كـلمه ١٥åå در انگـليسي زبـان به مقالهاي بايد كنند شركت مسابقه در ميخواهند كه دانشآموزاني

شد/ خواهد اع�م مسابقه روز در مقاله موضوع بنويسند/

مسـابقه در كـه دانشآموزانـي باشند/ ساله ١٨ و ١٧ بايد ميكنند شركت مسابقه در كه دانشآموزاني

در بود/ خواهند ميهمان امريكا دبيرستانهاي گردان شا خانههاي در خودشان اقامت مدت در شدند انتخاب

آمد/ عمل به مسابقهاي چنين نيز پيش سال



٥٣٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

مصدقرضايتبخشاست دكتر حال
اع�ميه بيمارستاننيويوركدو طرف از جمعه و پنجشنبه روزهاي ظرف در ـ آسوشيتدپرس ـ نيويورك

يافت/ انتشار ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي مزاجي وضع به راجع طبي

هم و بوده رضايتبخش ايران نخستوزير مزاجي وضع كنون ا كه شده نشان خاطر اع�ميه دو اين در

ميباشد/ پزشكان آزمايش و معاينه تحت كنون ا

سياسي كرات مذا و م�قاتها از بيمارستان در استراحت ضمن مصدق دكتر آقاي شده اشاره اع�ميه در

است/ نكرده خودداري

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

كاشاني آيتا� پيام
گليسيرين و سيلو كارخانه كارگران به

است/ شده فرستاده گليسيرين و سيلو كارخانههاي كارگران به خطاب كاشاني yآيتا طرف از پيام اين

كه اينموقع در توفيقاتهم دامت كارخانجات ساير گليسيرينو و كارخانههايسيلو محترم برادران آقايان

بر تسلط و سياسي واقعي استق�ل و آزادي تحصيل و استعمار مظالم قيد از يافتن نجات براي ايران ملت

متوجه خود به را دنيا كه است خطيري و عظيم مبارزه سرگرم و ميرود يغما به است قرن نيم كه ثروتي منابع

گرفته قرار ايران ملي دينيو نهضت و مبارزه تحتالشعاعموضوع عالم بزرگ مسائلوحوادث تمام و ساخته

است/ عزيزم برادران و هموطنان عموم همداستاني و همآهنگي و تحاد ا حفظ به احتياج زمان هر از بيش

نفت سابق استعماري شركت اميد [ناخوانا] و پيشنهاد قطع جهانيو مبارزه اين ادامه كه داريد توجه البته

افراد عموم كه است آن مستلزم Pاقل حريف اشكالتراشيهاي و تشبثات و دسائس مقابل در مقاومت و

هـم مـعمولي ك خـورا و زنـدگي ضروريات از لزوم صورت در حتي و نموده تحمل را محروميتهائي ملت

همه كه عزيز كارگران شما كه ندارم انتظار هيچوجه به موقع چنين در بنابراين كنند/ ك امسا و صرفهجوئي

پيشرفتمنظور راه در مجاهدت كاريو فدا و هماهنگي از و داشته اظهار را خود ملي دينيو احساسات وقت

اضافه تقاضاي عنوان به برآئيد اعتصاب صدد در و كرده غفلت موقعشناسي از نكردهايد دريغ ملي مقدس

واقعي استق�ل آزاديو تحصيل بر ع�وه مجاهدتها تمام ثمره نتيجهو است [ناخوانا] عنوانديگر يا حقوق

كشاورزان كارگرانو زحمتكش فعالو طبقات باPخص هموطنان سعادتعموم و رفاه وسائل تأمين كامل و

است///

استخودداري مملكت ملتو خيانتبه كه اعتصابي اخ�لو گونه هر از دارم توقع و انتظار كيدا ا خاتمه در

ايـران دشمنان به كه است كمكي موقع اين در ديگر اقدامات و اعتصاب نوع هر به مبادرت چون و نمائيد

در را عموم سعادت و توفيق شد/ نخواهيد اشتباهي و خطا مرتكب گاه هيچ عزيز برادران آن مسلما ميشود

كاشاني سيدابوالقاسم خواهانم/ خداوند از كشور و ديانت به خدمت



ملي دولت سياهه ٥٣٨

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

شخصا رئيسشهرباني و فرستاد پيامي آيتا�كاشاني

نتيجه در و تماسگرفت كارگران با

شد رفع سيلو كارخانه اعتصاب
با تي كرا مذا داديم خبر سيلو, كارخانه كارگران اعتصاب جريان به گزارشمربوط آخرين در چهارشنبه, روز

نرسيد نتيجه به كرات مذا اين اما است/ جريان اعتصابدر به دادن خاتمه براي اعتصابي كارگران نمايندگان

نشد/ حاصل نظر توافق و

گليسيرين و كارخانههايسيلو كارگران به خطاب پيامي كاشاني yآيتا پنجشنبه روز در جهت همين به

نمودند/ كنونيدعوت خطير و حساس موقع در اعتصاب از كشيدن دست به را آنان و نموده صادر

سيلو كارخانه در شخصا نيز شهرباني رئيس مزيني سرلشكر آقاي روز همان بعدازظهر نيم و دو ساعت

آورد/ عمل به اعتصابي كارگران نمايندگان با تي كرا مذا سپس و نمود سخنراني كارگران براي و يافته حضور

اين به كه آن ديگر و شود, پرداخت آنها اعتصاب مدت حقوق كه آن يكي داشتند تقاضا سه مزبور كارگران

شوند/ آزاد نكردهاند گناهي چون شدهاند توقيف كه كارگراني كه آن سوم نشود, مزاحمشان كسي عنوان

داد قول نيز كارگران آزادي درباره و داد مساعد وعده آنها تقاضاهاي قبول درباره مزيني سرلشكر آقاي

كه را كساني كارگري انتخابات در بايد هم آنها كه شد پيشنهاد كارگران به ضمن در نمايد/ رسيدگي شخصا

نشوند اعتصابوارد راه از داشتند شكايتي گر ا نيز اين از بعد و نكنند انتخاب است اعتراض ص�حيتشانمورد

كنند/ طرد خود ميان از را فاسد عناصر خودشان ضمنا نمايند/ مراجعه مسئول مقامات به بلكه

پنجشنبه روز بعدازظهر چهار ساعت ترتيب بدين و پذيرفتند را پيشنهادها اين نيز كارگران نمايندگان

تـمام صـبح امروز از و شدند مرخص ارتش و شهرباني مأمورين از اعم انتظامي افراد و شد رفع اعتصاب

كرد/ پيدا جريان سابق مانند كار و رفتند خود كارهاي سر به كارگران

انـتظامي مأمـورين طرف از كارخانه خود در كه سيلو كارگران از نفر ٨ كنون ا داريم اط�ع كه قراري به

و توبوس ا به چهارشنبه روز صبح كه كساني از نيز نفر ٦å حدود در و هستند توقيف در بودند شده دستگير

برداشته زخم حمله اين نتيجه در كه كارگراني از شدند/ دستگير بودند برده حمله كارگران حامل كاميونهاي

نفر يك تعيين براي انتخابات شدند/ مرخص پانسمان از بعد بقيه هستندو بستري بيمارستان در نفر ٩ بودند

شد/ خواهد تجديد آئيننامه طبق زودي به نماينده

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

ميآيد ايران به شاخت دكتر
ويدعوت گفت آلمان معروف اقتصاديون از يكي شاخت يالمار دكتر ديروز ـ آسوشيتدپرس ـ كارتا جا

تهران به مستقيما كتبر ا ماه آخر هفته در كه دارد انتظار و كرده قبول آنكشور به مسافرت براي را ايران دولت

بيايد/



٥٣٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

شده برايفروشاتومبيلهايجمعآوري
ميگردد تنظيم آئيننامه

تومبيل ا دستگاه ٢åå حدود در كنون تا دارد ادامه هيأتهايمربوطه توسط دولتي تومبيلهاي جمعآوريا

مذكور گاراژ كه ميرود احتمال چون است/ شده شاهرضا خيابان در دارائيواقع وزارت فني اداره گاراژ تحويل

فني اداره اختيار به گمرك ٨ شماره گاراژ دارائي, وزارت طرف از لذا باشد نداشته را تومبيلها ا كليه گنجايش

است/ شده گذاشته

و دارائـي وزيـر نـريمان آقايان و دادهاند تحويل خود تومبيلهاي ا تمام ملي اقتصادي و دارائي وزارت

ميكنند/// ذهاب و اياب توبوس ا و كسي تا با ملي اقتصاد وزارت كفيل زيركزاده مهندس

وجمعآوري بوده اخير بخشنامه نيزمشمول شهرداري شهربانيو برنامهو سازمان و بانكها تومبيلهاي ا

خواهند جمعآوري تهران, در كار پايان از پس نيز وPيات و استانها در دولتي ادارات تومبيلهاي ا ميشوند/

ميشود/ پرداخت آنان كليه حقوق مشاغل اين ارجاع و شده ارجاع فني مشاغل تومبيلها ا رانندگان به شد

منافع كامل رعايت با آئيننامه, آن طبق كه ميگردد تنظيم جديدي آئيننامه ماشينها, فروش براي

به و تهيه نسخه چند در وزارتخانهها از يك هر تومبيلهاي ا آمار فني اداره طرف از امروز بشود/ اقدام دولت

شود/ گرفته تحويل تومبيلها ا آنصورت طبق تا شد گذارده جمعآوري هيأتهاي اختيار

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

دارند تقاضايتأسيسدبيرستان
دارد جمعيت نفر هزار ٥å از بيش آن توابع و شهرستان اين آنكه با مينويسند هرسين اهالي از جمعي

است/ ك�سه ٦ دبستان يك داراي فقط

در هم ساختماني منظور اين براي و تأسيسشود دبيرستان ك�سهاي كه كردهاند تقاضا اهالي مدتها

فرزندانخود ناچار اهالي و نشده اثريداده ترتيب حال به تا ولي گذاشتهاند پنجم استان فرهنگ اداره اختيار

ميفرستند/ دارد هرسين از زيادي فاصله كه كرمانشاه به تحصيل ادامه براي را

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

غربكردستان در فيلمبرداران هيأت
سپهو ميدان اطراف بناهاي و شاهنشاه مجسمه از رضائيه در اينكه از پس فيلمبرداران هيأت ـ كردستان

در و آمـده كـردستان بـه نمودند, فيلمبرداري را شهر مردم زندگي از چند مناظري و رضائيه قند كارخانه

مح�تو از چندي مناظر سنندج در و هستند كار كهمشغول كشاورزان و گندم خرمنهاي منظره از ديواندره

نمودند عزيمت همدان به كرمانشاه طريق از مهر ١٦ صبح و نموده فيلمبرداري داراPحسان تاريخي مسجد

نمايند/ فيلمبرداري نيز بستان طاق از عبور ضمن كه



ملي دولت سياهه ٥٤٠

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

ميآيد ايران به امريكا كنگره نمايندگان از يكي
و نـوامـبر ماههاي در دارد قصد مككي> <پتروف نام به امريكا كنگره نمايندگان از يكي ـ واشنگتن

و كستان پا سعودي, عربستان عراق, تركيه, ايران, يعني ميانه خاورميانه كشورهاي از كشور شش به دسامبر

نمايد/ مسافرت هندوستان

به خويش مسافرت به راجع خود عزيمت از بيش اندكي و كرده حركت اروپا سمت به كتبر ا دهم روز وي

كه را ايلينويز مردم تماي�ت و افكار بتوانم مسافرت اين در اميدوارم من كرد: اظهار خاورميانه كشورهاي

كنم/ بيان خاورميانه مردم براي صفا و صلح درباره بود لينكن ابراهام مالوف مسكن

از نفرت و گريز همين و هستند گريزان جنگ از امريكا مردم مانند هم ديگر كشورهاي مردم معتقدم من

باشد/ مؤثر كمك بينالمللي تفاهم ايجاد براي ميتواند جنگ

نوامبر, ٢٨ بغداد نوامبر, ٢٧ آنكارا گردد/ خاورميانه كشورهاي وارد زير تاريخهاي در گرفته نظر در <مك>

كلكته دسامبر, ششم جديد دهلي دسامبر, چهارم كراچي دسامبر, دوم سعودي عربستان نوامبر, ٣å تهران

دسامبر/ هشتم

٧٦٣٩ شماره ,١٣٣å.٧.٢å شنبه

داد اطمينان كنگره به امريكا خارجه امور وزارت

شورويشود مقاصد قرباني ايران نگذارد
كرد خواهد اقتصادي و كمكنظامي ايران به آينده سال در امريكا

كـنگره به پنجشنبه روز امريكا خارجه امور وزارت سخنگوي اط�ع قرار از ـ يونايتدپرس ـ واشنگتن

شود/ مطامعشوروي و مقاصد قرباني ايران نگذارد دارد تصميم امريكا دولت كه داد خاطر اطمينان

تحقيقات كميسيون محرمانه جلسه در كه توضيحاتي در اروپا محلي امور اداره رئيس مارتين> <ادرين

آيـنده سـال در دارد تصميم امريكا دولت ايران نفت بحران وجود با است نموده كيد تأ داده امريكا كنگره

شاهنشاه فرماندهي تحت ايران نيرويهاي تا بدهد ايران به توجهي قابل اقتصادي و نظامي كمكهاي

بتواند:

مليكشور كميت حا حق قمعو قلعو را رژيممشروطيت عليه توطئه گونه هر حفظو را داخلي امنيت ـ او�

نمايد/ حفاظت را

نمايد/ ايفا مؤثري نقش خاورميانه واحد دفاعي دستگاه تقويت در ـ ثانيا

از ندارد نظر در هيچوجه به امريكا دولت ايران وخيم وضع و جاري مشك�ت وجود با كرده كيد تأ مارتين

درآيد/ تسلطشوروي تحت كشور, اين مسامحه و غفلت اثر بر كه دهد اجازه و رفته كنار فعاليت صحنه

كمكهاي ٣٩٦.٢ååدPر مبلغ كرد خواهد پيشنهاد كنگره به امريكا دولت كه كرده نشان خاطر مارتين

شود/ داده ايران و يونان تركيه, به اقتصادي كمكهاي دPر ميليون ١٦å و ايران به نظامي



٥٤١ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤å شماره ,١٣٣å.٧.٢١ يكشنبه

نيويوركاط"عداد از لندن راديو خبرنگار

شد خارج بيمارستان از امروز مصدق دكتر
بـيمارستان در كـنون تـا كـه ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه گفت بعدازظهر امروز لندن راديو

دكتر آقاي مزاجي وضع كنون ا گرديدند/ خارج بيمارستان از امروز بودهاند معالجه تحت و بستري نيويورك

است/ رضايتبخش مصدق

٧٦٤å شماره ,١٣٣å.٧.٢١ يكشنبه

شد خواهند آزاد نيز اس"م فدائيان بقيه چهارشنبه روز تا
روز مـيبرند سـر به گاهي آ موقت زندان در كه اس�م فدائيان از نفر پانزده قانوني زنداني مدت چون

شد/ خواهند آزاد روز همان در مييابد خاتمه مهر ٢٤ چهارشنبه

٧٦٤å شماره ,١٣٣å.٧.٢١ يكشنبه

شد تهران وارد يككارشناسديگر
اقدامات اثر بر كه گوشت بازرسي در متخصص متحد ملل سازمان كارشناسان از يكي آقاي<يورگنس>

شد/ تهران وارد هواپيما با ديروز است شده اعزام ايران به متحد ملل سازمان طرف از برنامه سازمان

بـه اقداماتي او توسط و نمود خواهد همكاري كشاورزي وزارت دامپروري كل اداره با مزبور كارشناس

آمد/ خواهد عمل به شهرها در شير و گوشت بازرسي قسمتهاي اص�ح منظور

٧٦٤å شماره ,١٣٣å.٧.٢١ يكشنبه

نفتگفت: مختلط رئيسهيأت آقاينجم

عادياست/// يكآدم ديگر سدان
در گرديد/ تشكيل ملي شوراي مجلس در نجمالملك رياست به نفت مختلط هيأت جلسه امروز صبح

داشت/// اظهار جرايد خبرنگاران به امروز جلسه كرات مذا خصوص در نجم آقاي جلسه پايان

شده گفته كه طور همان گفت: نجم آقاي او كرات مذا و امريكا كنگره عضو كندي> > م�قات خصوص در

به دقيق توضيحات هم ما و بگيرند ايراني مطلعين از نفت درباره اط�عاتي شخصا ميخواستند ايشان بود,

مأموريت ايشان آيا پرسيد مخبرين از يكي شد/ روشن بود مستحضر كه را قسمتها بعضي و داديم ايشان

به ولي نميدانم را اين بنده گفت: پاسخ در نجم آقاي است؟ داشته ايران نفت اطراف در تحقيق براي خاصي

مطلعين با گرفتن تماس ايشان منظورهاي از يكي و نبوده تهران در بيشتر روز سه او ميگفت كه طوري

او وظـيفه و مـيكند چه ايران در كنون ا نفت شركت سابق رئيس <سدان> اينكه به راجع است/ بوده نفت

ايشان كردهايم پيدا اط�ع كه قراري از زيرا است عادي نفر يك ديگر نامبرده كرد: اظهار نجم آقاي چيست؟

نمودهاند/ توقيف داشته الهيه در كه را منزلي و تهران خانه و كرده منع خود كار دفتر به آمدن از را



ملي دولت سياهه ٥٤٢

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

مطبوعاتيخود مصاحبه در رئيسشهرباني

تشريحكرد را سياسي فعاليتدستههايمرموز
داد ارائه بود دستآمده به كه اسناديرا و سپساوراق و

كه بود كرده جرايددعوت خبرنگاران و مديران آقايان از شهرباني كل اداره رئيس مزيني, سرلشكر آقاي

دارد ضرورت كشور جرايد براي آن از اط�ع كه مهمي نسبتا ازموضوع استحضار براي صبحديروز ١١ ساعت

سـاعت تـا تدريج به روزنامهنگاران از زيادي عده دعوت اين طبق رسانند/ هم به حضور ايشان دفتر در

از پس و نمود صحبت به شروع مزيني سرلشكر آقاي آمدند/ گرد شهرباني كل رئيس دفتر در نيم و يازدهم

ايشان به كه بزرگي مسئوليت به اشاره ضمن بودند يافته حضور جلسه در كه روزنامهنگاران آقايان از تشكر

همكاري روزنامهنگاران آقايان كردند تقاضا دارند عهده به روزنامهنگاران كه خطيري وظيفه و شده محول

ننمايند/ خودداري شهرباني مأمورين راهنمائي از و داشته ايشان با بيشتري

ميكنند اهانت مملكت مقدسات مقاماتغيرمسئولو به كه روزنامههائي از سپس شهرباني رئيس آقاي

ميشود فرستاده خارج به و شده ترجمه جا اين دستهايمرموزيدر بهوسيله مطالب اين گفت: و نموده گله

ميكند/ سوئي اثرات ايران از خارج در و

دستگاه اين كه دارم اقرار من گفت: آورده ميان به سخن شهرباني سازمان از سپس شهرباني رئيس آقاي

خانه ازديوار و همدستبوده دزدها با پاسبانان از بعضي هستند; فاسد ناPيقو آن افراد كثريت ا استو خراب

از بهتر نبايد ندارد پيراهن خود فرنج زير و دارد حقوق تومان ١٥å كه هم پاسباني از ولي ميروند Pبا مردم

عزيز همميهنان رضايت جلب و دستگاه اين تصفيه به آقايانموفق كمك با اميدوارم من داشت, انتظار اين

بشوم/

اصلي عامل را زير شرط چهار كند كار مردم نفع به شهرباني دستگاه اينكه براي شهرباني رئيس آقاي

نمود: قلمداد

صحيح/ سازمان ـ ١

اوضاع/ با متناسب قوانين و مقررات ـ ٢

وظيفهشناس/ و Pيق كارمندان ـ ٣

ضروري/ لوازم و وسائل ـ ٤

را حقايقي ميخواهم امروز گفت: شده خود مصاحبه موضوع اصل در وارد موقع اين در شهرباني رئيس

معرض در كشورمان ندهند, گوش عرايضم به و نكنند همكاري من با آقايان گر ا كه كنم فاش آقايان براي

بود/ خواهد خطرها بزرگترين

و ميدانستم رفتم امريكا به كه آن از پس و داشتم مختلفي نظامي مشاغل و بودم تهران در كه موقعي در

ايـن و مـيكنند فعاليت ما وطن استق�ل محو براي خارجي, دستور به ماجراجوئي عناصر كه بودم متوجه



٥٤٣ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

از بـعضي كـه دارد ادامه طرزي شديدترين با كشور ديني و فرهنگي و اجتماعي شئون تمام در فعاليتها

بر دستهها اشخاصو اين ميباشد/ علني طور به ديگر قسمتي و پرده پشت مخفيو طور به آن قسمتهاي

ميدهند/ فحش و ميكنند فعاليت مذهب و دين و پادشاه و استق�ل و امنيت ضد

ميز روي كه بستههائي به اشاره شهرباني رئيس �آقاي اينجا در ميبينيد آقايان كه را بستههائي اين

و افـراد بـين تـا شده فرستاده تهران به و شده چاپ فارسي به پاريس در نمود�/ بودند شده چيده ايشان

شود/ توزيع مزبور سازمانهاي

بود شده فرستاده آنها براي بستهها كهمحتويات را سازمانهائي اشخاصو ليست شهرباني رئيس آقاي

نـمود/ تقسيم حضار بين افسون> و سحر <نگهبان نام به كتابهائي و كرد باز را بستهها بعد نمود, قرائت

ميباشد: زير شرح به است شده چاپ قرمز مركب با آن جلد پشت كه كتاب اين مندرجات فهرست

مقدمه ـ ١

است/ آدمي پندار مخلوق و خلق و دين و خدا ـ ٢

است/ مادي پديده يك اس�م آئين ـ ٣

كمونيسم/ رهبران ديد از مذهب و دين ـ ٤

ماركسيستي/ جهانبيني نظر از اخ�ق ـ ٥

اوهام/ و دين با كمونيسم مبارزه ـ ٦

ظلمت/ خادمان عليه بر رزم راه در همه ـ ٧

مقدسات و شاه مذهبو دينو ضد بر همه كه را كتاب اين مندرجات از قسمتي شهرباني رئيس آقاي بعد

بود مبارزه و انق�ب به توده حزب عضو جوانان ترغيب و تشويق و كمونيسم اصول از طرفداري و مملكت

قوا تمام با بايد ما است ما مملكت تماميت و استق�ل متوجه خطري چه ميكنيد م�حظه گفت: و خوانده

درآورند/ عمل بهصورت را خود پليد خياPت نگذاريم كرده مبارزه جاسوسان و اجنبيپرستان اين عليه

كه پارچههائي رهبرانشورويو عكسهاي و اسناد اوراقو از ديگري زياد مقدار شهرباني كل رئيس بعد

به بود شده يادآوري مهرگان جشن از و گفته تبريك را توده حزب تأسيس سال دهمين قرمز جوهر با آن روي

به بوده اشخاص اين فعاليت محل كه عكسهائي و منازل از اينها تمام گفت: و داد نشان روزنامهنگاران

است/ آمده دست

داد شرح و كشانيده اصفهان در توده منحله اعضايحزب فعاليت به را سخن رشته شهرباني رئيس سپس

به بود داديان آرام نام به آسوري نفر يك كه را آنها رئيس شدند اصفهانموفق شهرباني مأمورين چگونه كه

از را زيادي حزبي كتابچههاي و اسناد و اوراق و نمودند دستگير توده حزب فعالين از ديگر نفر چند تفاق ا

نمايند كشف بوده صارمالدوله آقاي منزل جنب كه منزلي

جلسه و همكارينموده تقاضاي جرايد مديران آقايان از مجددا مصاحبه خاتمه شهربانيدر رئيس آقاي

يافت/ خاتمه بعدازظهر يك ساعت در



ملي دولت سياهه ٥٤٤

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

بيمارستان در مصدق دكتر
مسعودي ع/ نيويورك, از

ميشود باز <ايست> رودخانه روي به آن پنجرههاي كه بيمارستان در روشني بزرگ اطاق در مصدق دكتر

هـزار ٥ كـه مـيرود شـمار به امريكا بهداشتي مهم مؤسسات از يكي نيويورك مريضخانه است/ خوابيده

حقيقت در و ميدهد تشكيل را بيمارستان اين شعب پزشكي دانشكده چند و گرفته جاي آن در تختخواب

و كشيده آسمان به سر باشد شده گسترده زمين در اينكه جاي به كه دانست كوچكي شهر را آن ميتوان

است/// داده جاي آسمانخراشها در را خود تشكي�ت و تأسيسات

كه دارد وسيعي نسبتا تاق ا گرفته, جاي شانزدهم طبقه در آسمانخراشها اين از يكي همدر مصدق دكتر

براي ايشان تختخواب اطراف در راحت صندلي چند و ميشود باز <ايست> رودخانه و شهر به پنجره چند

كه شده داده قرار مصدق غ�محسين دكتر براي ديگري تخت نيز تاق ا همين كنار در و شده گذاشته پذيرائي

در و دارد قرار مصدق آقايدكتر بياتدختر خانم تاق ا تاق, ا همين مجاورت در نمايد/ توجه خود پدر از پيوسته

تمام مهر� ١٦ �سهشنبه امروز صبح ميباشد/ طبيب مراقبت تحت نيز راه وزير بوشهري آقاي طبقه همين

آقاي ديدن به دسته دسته ميبرند سر به متوسط مهمانخانههاي از يكي در هم با كه اعزامي هيأت اعضاي

و بود گذرانده استراحت به را ديشب و ديروز كه مصدق دكتر كردند/ احوالپرسي ايشان از و رفتند مصدق دكتر

ميخنديد/// و ميگفت بود شده رفع اندازهاي تا راه خستگي نتيجه, در

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

يافت خاتمه گليسيرين كارخانه اعتصاب
حضور گليسيرين كارخانه در كاشاني سيدمصطفي آقاي امروز صبح ٩ ساعت كاشاني yآيتا امر بنابه

به شده صادر آرامش لزوم مملكتو خاص بروضع مبني كارگران به خطاب كه را كاشاني yآيتا پيام و يافته

براي كارگران مساعدتداد/ گونه همه كارگرانوعده نمايندگان با كره مذا ضمن در و اب�غنمود كارگران عموم

كار مشغول و كشيده اعتصاب از دست صبح نيم و ده ساعت اعتصاب روز ٢å از پس ,yآيتا اوامر از اطاعت

شدند/

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

بازداشتهستند در گليسيرين و سيلو كارگران از نفر ٣٢
انتظامي مأمورين وسيله به قبل روز چند كه گليسيرين و كارخانجاتسيلو تظاهركنندگان كارگرانو براي

ريال هزار ٢ مبلغ به وجهالضماني قرار يك هر به نسبت دادسرا بازپرس طرف از ديروز بودند شده توقيف

بازداشت شهرباني زندانموقت در لذا ندادهاند, وجهالضمان عده اين از نفر ٣٢ كنون تا استچون شده صادر

هستند/



٥٤٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

گرسنگي اع"م رفع براي
كـم محا به ارتش دادستان از آنها پرونده داشتند تقاضا قبل مدتها از كه سياسي زندانيان از نفر ٢å

كل رئيس مزيني سرلشكر آقاي كردند/ گرسنگي اع�م شنبه روز صبح ٨ ساعت از شود ارسال دادگستري

دادهشود شددستور قرار و نمود كره مذا كفيلوزارتدادگستري سميعي آقايدكتر با باره اين در شهربانيامروز

عالي ديوان به آنها احاله براي برگرداند, را آنها ميتوان قانونا و است بازپرس دست در كه را پروندههائي

كرد/ ميتوان چه قانونا ببينند تا كنند رسيدگي شده, طرح دادگاه در كه را پروندههائي ولي شود اقدام كشور

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

كردند ريتعطيل شهر كسبه ديروز
وصـول مأمـورين ميان كه كشمكشي نتيجه در ديروز كه داد خبر ري شهر از صبح امروز اداره خبرنگار

را بازار و كشيده كار از دست دكانها و مغازهها صاحبان داد رخ اثاثيهوي توقيف سر بر كسبه از يكي مالياتو

٤ ساعت حدود در و داشتند اظهار مطالبي و نموده اجتماع �ع� عبدالعظيم حضرت صحن در و كردند تعطيل

جريان از اط�ع از پس yآيتا طرف از كاشاني مصطفي آقاي آمدند/ كاشاني yآيتا منزل به بعدازظهر

آورد/ عمل به اقدام آن رفع براي و نموده رسيدگي آنان شكايات به كه داد وعده

قرار به كردند/ باز را خود مغازههاي عصر ديروز همان و كشيده دست بازار تعطيل از كسبه ترتيب بدين

آقاي دارائي آقايوزير م�قاتنمود باره اين دارائيدر آقايوزير با كاشاني مصطفي آقاي صبح, امروز اط�ع

را امور جريان دقت كمال با و رفته ري شهر به صبح فردا بازرس عنوان به كه نمود انتخاب را سيدي هادي

دهد/ قرار رسيدگي مورد

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

خوددارينموده كشتار از است روز دو صنفقصاب
اينموضوع تهراندرباره اظهاراتشهردار

نرخ بايد ترقينموده مختلفكشور نقاط در قيمتگوسفند خشكسالي براي اينكه عنوان به قصاب صنف

وزارت در امروز و ديروز كميسيونهائي است/ نموده خودداري كشتار از ديروز از شود, داده ترقي نيز گوشت

بودهاند/// آنان شكايات به رسيدگي مشغول و گرديده تشكيل كشور

نرخ تغيير لزوم و دام بهاي رفتن Pبا از شكايت قصابها پيش روز چند از [ مهران: محمد آقاي [شهردار
از مختلفدامپروري نقاط به تلگرافاتي ديد ميكندPزم روزه همه كه كلگيري� � با شهرداري گوشتنمودند/

نمايد/ ك ارا و گرگان شيراز, اصفهان, سنندج, سقز, كرمانشاه, همدان, تبريز, زنجان, قبيل

سه دو از پس قصابها آقايان و دادهاند نرخ تفاوت به ريال ٢٤ تا ١٨ كيلوئي از و رسيده تلگرافات جواب

اط�ع به شفاها مراتب نمودهاند/ كشتار از خودداري ديروز از و نشده تسليم مطلقا شهرداري نرخ به كره مذا بار
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اسعميل حاجكدخدا قصابان ديروز جلسه در نكردهاند نرخ ازدياد با موافقت هم ايشان رسيد كشور آقايوزير

نشده قبولواقع مورد مطلقا است داده كه مظنهاي بدهد, مظنه و نموده كشتار صبح امروز شخصا كه كرد تقبل

نمايند/ معلوم را آن تكليف تا هستند رسيدگي مشغول و تشكيل مربوطه كميسيون اPن و

در را اهالي بار يك چند هر است قصاب نفر چند دست اختيار كه مادام ميرسد شهرداري نظر به آنچه

نرخ و نشود تشكيل كار اين براي شركتي كه مادامي و ميدهند خرج به را شاهكار اين و ميگذارند مضيقه

صنف چنانچه كه اين پاسخ در بود/ خواهد شهر مردم براي مشك�ت اين نكنند معين تمامفصول براي ثابتي

مطلقا شهرداري گفت جواب در شهردار آقاي كرد خواهد چه شهرداري نكنند عدول خود تصميم از قصاب

كه اميدوارم من ولي نمود خواهد تأمين را تهران شهر احتياج مورد گوشت شده طور هر و شد نخواهد تسليم

كار اين نمود, تهرانع�وه شهردار نيز شركت تأسيس درباره گرديد/ خواهد شروع كشتار فردا يا و امروز همين

يك شهرداري چون باشندو سهيم بايد شهرداري قصابو و چوبدار از كار اين در و دارد Pزم اعتبار ميليون ٣å

چنين تهيه تا لذا نيست شهرداريموجود صندوق پوليدر چنين Uفع و كند تقبل بايستي را آنها سرمايه سوم

شد/ نخواهد انجام كار اين سرمايهاي

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

جمعآورياتومبيل
آقاي طبقدستور و گذارد اجرا مورد به را ماه مهر ١١ هيأتوزيرانمورخ تصويبنامه مفاد برنامه سازمان

است/ شده تحويل و جمعآوري برنامه سازمان تومبيلهاي ا كليه برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

ميآيد ايران به آينده سال بهار شاخت دكتر
شايعات بنك>ديروز آلمان<رايش بانك سابق رئيس شاخت يالمار دكتر ـ فرانسه خبرگزاري ـ كارتا جا

و نمود تكذيب كرده دعوت ايران به اقتصادي و مالي راهنمائيهاي براي را او ايران دولت اينكه بر مبني

سال بهار در من و بروم آنجا به سخنراني براي كرده تقاضا من از قبل ماه شش تهران دانشگاه كه كرد ع�وه

رفت/ خواهم تهران به آينده

٧٦٤١ شماره ,١٣٣å.٧.٢٢ دوشنبه

امريكا اهدائي ششهواپيماي با ملخ دفع متخصصينامريكائي
شدند وارد تهران به

ايران به جنوب ملخ دفع عمليات در شركت براي پيش ماه چند كه امريكائي كارشناس <هابين> مستر

آندو اقامتدر هفته چند از بعد بود كرده كستانمسافرت پا هندوستانو به عمليات انجام پساز و شده اعزام

هشت از دسـتگاه شش و امريكائي خلبانان معيت به گذشته روز ملخ با مبارزه عمليات از بازديد و كشور

بازگشت/ تهران به شده اهداء كشاورزي وزارت به امريكا دولت طرف از كه هواپيمائي دستگاه



٥٤٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٢ شماره ,١٣٣å.٧.٢٣ سهشنبه

شهرباني توضيحرئيسكل
مصاحبه پخش تلگرافو تهيه در خارجي خبرگزاريهاي از بعضي است آمده دست به كه اط�عي طبق

اعضاي از ايران مردم يكسوم كه است داشته اظهار خطر, اع�م ضمن شهرباني رئيس كه گفتهاند اينجانب

داشتم اع�م صراحت كمال با ولي نشده, اظهاري چنين هيچوجه به مصاحبه در كه صورت در تودهاند, حزب

و نمايند رسوخ ما كشور شئون تمام در دارند سعي دقيقي و معين طرحهاي و نقشهها با ماجراجو عناصر كه

اجازه و نمايند مبارزه شديدا ك خطرنا اينعوامل با كه است اين ايراندوست و شرافتمند افراد عموم وظيفه

گيرد/ قرار خارجي عمال مشت يك ملعبه و دست آلت كشور سياسي حيات و استق�ل ندهند

كشور شهرباني رئيس

مزيني منصور سرلشكر

٧٦٤٢ شماره ,١٣٣å.٧.٢٣ سهشنبه

ميشود گرفته انحصار ازآ|تبرقيحق بعضي از درصد ٣å و اتومبيل از درصد ٥å
از رسيد/ تصويب به دارائي وزارت پيشنهاد بنابه وزيران هيأت ماه مهر ١٧ جلسه در تصويبنامه اين

يخچال از عمدهفروشيو قيمت پنجاه صدي بهكشور وموتورسيكلتوارده توكار ا تومبيلهايسواريو ا كليه

شد/ خواهد وصول انحصار حق عمدهفروشي قيمت سي صدي برقي اجاق و حمام كن] [آبگرم و

٧٦٤٢ شماره ,١٣٣å.٧.٢٣ سهشنبه

بارفروشان شكايت به رسيدگي
و آمده شهرداري به بودند نفر ١åå حدود در كه شهرداري جديد ميدان بارفروشان از عده صبح ديروز

گندم انبار تخصيص بر مبني تصميمدولت از پس داشت: اظهار و م�قاتنمود را تهران شهردار آنها, نماينده

آنها كار Uقب كه عدهاي جديد, ميان به امينالسلطان ميدان از بارفروشان انتقال و ترهبار فروش ميدان به

در كه اندازهاي همان به كه دارند تقاضا و نموده/// تصرف را ميدان مناسب قسمتهاي نبوده ترهبار فروش

نماينده به تهران شهردار مهران آقاي شود/ گذار وا زمين آنها به نيز جديد ميدان در داشتند تصرف در سابق

كدام هر به و رسيدگينموده آنها شكايت به تا آمد خواهند جديد ميدان به شخصا كه كردند وعده بارفروشان

كنند/ فراهم را آنان رضايت وسايل و داده اختصاص محلي احتياج مورد اندازه به سوابق روي بارفروشان از

٧٦٤٢ شماره ,١٣٣å.٧.٢٣ سهشنبه

امريكا و انجمنايران در سخنراني
خـدمات كـميته رئـيس بـروكس هـاروارد آقاي مهر ٢٤ چهارشنبه روز بعدازظهر نيم و هشت ساعت

نامبرده كميته به راجع آمده ايران به جهاني بهداشت سازمان دانشمندان از عدهاي تفاق ا به كه وحدانيون

نمود/ خواهد سخنراني انجمن اعضاء براي
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٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

شد دبيرستانشرفتعطيل
كه ترتيب اين به پيوست وقوع به آنجا دانشآموزان ميان تي مشاجرا شرف دبيرستان در ديروز صبح از

به ميگردند مباحثه يكديگر با دسته چند و شد شروع آنها ميان اجتماعي آراء و عقايد سر بر بدوا مباحثاتي

خورد و زد موقع در گشتند مشغول يكديگر با خورد و زد به مشاجره از و پرداخته مشاجره به مباحثه از تدريج

قـواي بـه دبـيرستان اوليـاي ناچار جستند/ شركت گرديده دبيرستان وارد دبيرستان خارج از كه اشخاصي

طرز اين ميشد پيشبيني چون يافت/ خاتمه وخورد زد انتظامي مداخلهقواي اثر بر شدندو انتظاميمتوسل

و شد تعطيل شرف دبيرستان ديروز فرهنگ وزارت دستور به كند سرايت هم دبيرستانها ساير به مباحثه

و يافته حضور فرهنگ وزارت در دانشآموزان از عدهاي امروز ظهر از قبل بود/ تعطيل دبيرستان آن هم امروز

بروز از شهرباني مأمورين دخالت با ولي داشتند را آنوزارتخانه اولياء با مشاجره و گفتگو قصد باره همين در

نمود صادر بخشنامهاي فرهنگ وزارت امروز ظهر جريان اين تعقيب در شد/ جلوگيري و ممانعت خورد و زد

ننمايند/ مراجعه دبيرستان به دانشآموزان و بود خواهد تعطيل قانوني اخطار تا شرف دبيرستان كه

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

سياسي متهمين پروندههاي به رسيدگي
و مركزي زندان در نفر ٤٦ كه سياسي زندانيان گرسنگي اع�م كرد اط�ع كسب ما خبرنگار كه طوري به

است/ نيافته خاتمه هنوز ميباشند موقت زندان در نفر ٢٦

به آنان از قانوني پزشك كه معاينهاي در ميكنند/ امتناع غذا خوردن از مزبور عده كه است روز پنج امروز

شـاهپور سـرتيپ آقـاي امروز بعدازظهر اط�ع قرار به است/ وخيم آنها از بعضي مزاجي وضع آورده عمل

رسيدگي مورد تا مينمايد تسليم كشور ديوان به ارتش دادرسي از را سياسي زندانيان پروندههاي مختاري

بشود دادگستري كاخ در آنها خانوادههاي تحصن و سياسي زندانيان از غذا اعتصاب رفع و گيرد قرار

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

ميشود افزوده پاسبانان حقوق به ريال ٥åå
دستگاه اص�ح براي خود تصدي بدو از شهرباني كل رئيس مزيني سرلشكر آقاي كه مطالعات ضمن

است/ بوده آنها اص�حوضع و پاسبانان حقوق افزايش آوردموضوع عمل به شهرباني

عملياتخ�ف از عواملمؤثرجلوگيري از يكي كه رسيده نتيجه اين به مدت اين شهربانيدر رئيس آقاي

محل از اينمقصود انجام براي كه بوده آنها افزايشحقوق ميباشد همه شكايت مورد كه پاسبانان از بعضي

اعتبار و باشد كشور بودجه بر تحميلي اينكه بدون شهربانيو زائد ادارات انح�ل شهربانيو صرفهجوئيهاي

كه اط�عاتي طبق و درآورد عمل مرحله به را خود برنامه از قسمت اين است شده موفق شود خواسته جديد

يافت/ خواهد افزايش ريال هزار دو به ريال پانصد و هزار از پاسبانان حقوق زودي به آوردهايم دست به



٥٤٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

گوشت درباره تهران اع"ميهشهرداري
و خـودداري كشتار از است روز چهار كشتاركننده قصابان است مستحضر محترم اهالي خاطر چنانچه

مصالحعمومي با رويه اين چون نمودهاند/// ريال ٣١.٥ به ريال ٢١ كيلوئي از را بهايگوشت افزايش تقاضاي

ميدارد: اع�م را زير مقررات كشور وزارت اجازه با لهذا نميدهد وفق شهرداري مقررات و

قرار تعقيب تحت رويه اين ادامه درصورت كه ميباشند معدودي عده قضيه اين مسببين محركينو ـ ١

گرفت/ خواهند

در شغلخود و كشتار ادامه از كنند كشتار از همخودداري باز �١٣٣å ماه مهر ٢٥ �پنجشنبه فردا گاه هر ـ ٢

گرفت/ خواهند قرار پيگرد تحت و شد خواهند ممنوع تيه آ

كشتارگاه در احتياج ميزان به قصابان و گوشتفروشان ميشود داده اجازه قطعي تصميم تخاذ ا تا ـ ٣

برسانند/ فروش معرض به و حمل شهر به و كشتار مقررات رعايت با شهرداري نظر تحت نازيآباد

است/ ممنوع كيدا ا كشتارگاه محوطه خارج در كشتار ـ ٤

شد/ خواهند مجازات و تعقيب شديدا انتظامي مأمورين وسيله به اخ�لكنندگان ـ ٥

مهران] [محمد تهران شهردار

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

نيويورك بيمارستان در ايران نخستوزير
مشغول خود تختخواب در پيوسته بودند بستري نيويورك بيمارستان در كه مدتي در مصدق دكتر آقاي

بود/ امنيت شوراي در خود نطق تنظيم و تهيه براي مطالعه

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

شدند آزاد اس"م فدائيان امروز
آزاد بود يافته خاتمه زندانيشان مدت كه اس�م فدائيان بقيه از نفر ١٥ امروز وقت آخر تا اط�ع قرار به

شدند/

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

فوتكرد دارو خوردن از بعد
مراجـعه دخانيات بهداري به خود معالجه براي و كرد بيماري احساس بعدازظهر ديروز صيادي شيرين

بـه را وي نزديكانش و خورد هم به شيرين حال گهان نا بعدازظهر ٧ ساعت خورد, و گرفت داروئي نمود/

خورده كه دوائي كه داشتند شكايت وي اقوام كرد/ فوت آنجا در شب نيمههاي ولي بردند سينا بيمارستان

علت گرديد معاينه قانوني پزشكي اداره تشريح سالن در جسد اينكه از بعد ولي است بوده اشتباهي يا فاسد

شد/ داده تشخيص داخلي بيماري مرگ



ملي دولت سياهه ٥٥٠

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

عكس
فنشمشيربازي] تعليم مربي [استخدام

به ديروز است شده استخدام شمشيربازي فن تعليم براي ايتاليا كشور از كه اسكريم مربي مارتزي آقاي

نمودند/ استقبال او از ورزشكاران از جمعي و بهارمست سرهنگ و صدري فرودگاه در و شدند وارد تهران

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

شد انبارهايگمركمنتقل از يكي به اتومبيلهايدولتي
لذا نبود, آماده جمعآوريميشود كه تومبيلهايدولتي ا نگاهداري براي دارائي فنيوزارت اداره انبار چون

آن كف كه است مسقفي محلمحفوظو و بوده مجهز Pزم وسائل تمام به كه گمرك كل اداره �٨� شماره انبار

٩å حدود در ديروز از و شده گرفته نظر در اينمنظور براي دارد هم آتشنشاني وسائل و ميباشد اسفالته نيز

انبار از گمرك دارائيو مأمورين از عدهاي نظر تحت شده كنونجمعآوري تا كه دولتي تومبيلهاي ا از دستگاه

براي ضمنا يابد/// پايان امروز وقت آخر تا امر اين انجام است قرار و شد داده انتقال جديد انبار به فني اداره

در سرويس عنوان به سواري تومبيل ا يك وزارتخانهها از يك هر به موقتا وزارتخانهها ضروري كارهاي

بشود/ وزارتخانهها احتياجات تأمين به اقدام Pزم مطالعه از پس تا است شده داده تخصيص اداري ساعات

شد/ خواهد اقدام مركز جمعآوري كار پايان از پس نيز شهرستانها تومبيلهايدولتيدر ا برايجمعآوري

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

ماشينهايدولتي از براياستفاده
ميشود جديديتنظيم آئيننامه

در كه ماشيني چند از استفاده براي دولتي ماشينهاي كامل جمعآوري از پس دارد نظر در دارائي وزارت

وسيله داشتن آنها مشاغل كه كساني تا نمايد تنظيم آئيننامه ميماند باقي وزارتخانهها از يك هر اختيار

كنند/ استفاده آنها از اداري سرويس در ميكند ايجاب را نقليهموتوري

٧٦٤٣ شماره ,١٣٣å.٧.٢٤ چهارشنبه

شد استخدام براينفتجنوب كارشناسخارجي نخستين
حسـاس و مـهم قسـمتهاي از كـه آبـادان آتشنشاني امور جهت كارشناس نفر يك استخدام براي

ميان در بود/ شده رجوع دولت چند به ايران نفت ملي شركت و دولت طرف از است جنوب نفت تأسيسات

بود/ سوئد از كارشناس نفر يك بودند شده معرفي خدمت براي كه داوطلباني

Pزم شـرايـط حائز كه سوئدي كارشناس اين استخدام با دولت و نفت ملي شركت موقت مديره هيأت

نـفت كارهاي براي كارشناس اولين ترتيب اين به شد/ داده او استخدام ترتيب و كردند موافقت ميباشد

شد/ خواهد كار مشغول آبادان در و وارد ايران به قريبا كه شد استخدام جنوب



٥٥١ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٤ شماره ,١٣٣å.٧.٢٥ پنجشنبه

مباديمذهبي به دانشآموزان كردن آشنا براي
است: شده صادر دبيرستانها به تهران فرهنگ كل اداره اجتماعي تربيتهاي اداره از بخشنامه اين

شامخ مقام مذهبيو بهشئون بيشتر دانشآموزان قدر هر دارند توجه دبيرستان آن رياست كه طوري به

همان به كنند پيدا بصيرت و آشنائي اس�م عالم بزرگ پيشوايان و كار فدا مجاهدين خداپسندانه روش و

حساسي فرصت كه مقدس ايام اين در عليهذا شد/ خواهد محكمتر آنانقويو اخ�قي دينيو مباني نسبت

و تاريخ محترم دبيران آقايان كه است شايسته است پيش در تربيتي و روحاني منظور اين حصول جهت

جهت آن عاليه نتايج و حسيني جهاد عظمت پيرامون در گرفته نظر در را مناسبي ساعات فارسي ادبيات

اداره به است آمده عمل به سخنراني آنان وسيله به كه دبيراني آقايان اسامي و كنند سخنراني دانشآموزان

فرهنگ وزير طرف از دهند/ اط�ع اجتماعي تربيت

فرهنگ] وزير [معاون فيوضات

٧٦٤٤ شماره ,١٣٣å.٧.٢٥ پنجشنبه

جهاني بهداشت سازمان مديترانه منطقه مدير
خورشيد و شير مؤسسه در

بـهداشت سـازمان شرقي مديترانه منطقه مدير پاشا شوشا دكتر آقاي ديروز ظهر از قبل ساعت يك

هيأت اعضاء آقايان با ايشان آشنائي مراسم و يافته حضور سرخ خورشيد و شير جمعيت محل در جهاني

آمد/ عمل به مديره

٧٦٤٤ شماره ,١٣٣å.٧.٢٥ پنجشنبه

ايرانحركتكردند تأسيساتنفت در برايخدمت چكسلواكي كارشناسان
نفت كارشناسان از نفر ٨ كه دادند اط�ع تريشديروز ا پايتخت وين منابعموثقدر ـ يونايتدپرس ـ وين

كردهاند/ عزيمت تهران طرف به ايران ملي نفت شركت تأسيسات در وظيفه انجام براي كي چكوسلوا

مشـغول خارجـي كشورهاي در خود سياسي نمايندگيهاي طريق از كنون ا ايران دولت اط�ع قرار به

ايـران دولت كه ميشود گفته ميباشد/ آبادان بزرگ پاPيشگاه فعاليت تجديد براي كارشناسان استخدام

دارد/ احـتياج خارجي كارشناس هزار دو به حداقل بيندازد كار به را خود نفت تأسيسات بتواند اينكه براي

٧٦٤٤ شماره ,١٣٣å.٧.٢٥ پنجشنبه

گرفت قرار دسترسمردم در سابق نرخ به گوشت
يك امروز كشتار تعداد ميدهند شهردارياط�ع از كه طوري به و نمود كشتار به اقدام قصابامروز صنف

قرار مردم دسترس در سابق نرخ به كافي اندازه به ترتيبگوشت اين به استو پيشبوده روزهاي نيم و برابر

است/ گرفته



ملي دولت سياهه ٥٥٢

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

تحصن از سياسي زندانيان خانوادههاي ديروز
شدند خارج كاخدادگستري در

متحصنين به خطاب تهران جمعه امام نامه

دارد ادامه سياسي زندانيان اعتصابغذاي
زندان در نفر ٢٥ كه سياسي زندانيان از نفر ٧å قريب گذشته شنبه از دارند اط�ع خوانندگان كه قراري به

زدهاند/ غذا اعتصاب به دست ميبرند سر به مركزي زندان در ديگر نفر ٤å و موقت

منابعمزبور كرد/ كسباط�ع گرفتو تماس باره اين رسميوموثقدر منبع چند با ما خبرنگار صبح امروز

به رو حالشان كه آنان از نفر دو يكي و دارد ادامه سياسي زندانيان غذاي اعتصاب هنوز كه كردند تصريح

رسمي منابع از يكي دادهاند/ نجات خطر از را آنان غذا خورانيدن با و گفته قرار معاينه تحت ميرفت وخامت

كه ارتش سابق سروان تفرشيان ابوالحسن بكشد همطول اين از بيش غذا اعتصاب گر ا گفت: ما خبرنگار به

سرگرد كشتند>! هم را <فرماندهشان :٨å ص درويشيان علياشرف روايت به قهرماني صفرخان خاطرات كتاب از نقل به نيز /١
<انقTبي> اعدام كه بود كTشي حسين سرگرد همان ارتش گردان فرمانده نبودند! فرد دو ارتش گردان فرمانده و كTشي حسين

است/ سن كهولت حاصل نباشد عمدي گر ا ارتش گردان فرمانده و كTشي حسين سرگرد كردن مجزا شد,

شامل كه تخفيفي درجه يك از پس و نموده7١8 همكاري بارزانيها با و كرده مسلحانه قيام ارتش ضد بر

در او عمليات زيرا شود آزاد نبايد قوانين طبق شده مبدل ابد حبس به اعدامش حكم گرديد او محكوميت

آنكه مورد در ولي شوند/ شهيد افسر و سرباز عدهاي و آيد وارد تلفاتي ايران ارتش به كه شد سبب كردستان

بخواهد كه ارتشي بيمارستانهاي از يك هر در كه موافقند نيز ارتشي مقامات دارد قرحه بيماري او ميگويند

است/ نكرده توجهي بدان ولي گرديده اب�غ نيز او خود به نظر اين و گيرد قرار معالجه و جراحي عمل تحت

دادرسي كه نمودند توجيه طور اين اول روزهاي در را اعتصاب علت سياسي زندانيان كه شد متذكر بايد

آمد عمل به Pزم اقدام اعتصابكنندگان تقاضاي دنبال در ندارد/ را آنان پرونده به رسيدگي ص�حيت ارتش

اين چون سياسي زندانيان گرفت, صورت نيز عمل اين و گردد منتقل كشور كل دادستان به آنان پرونده كه

ارتباطي آنان كار با كارش جريان و پرونده مطلقا كه را تفرشيان شدن آزاد ديدند,موضوع شده انجام را تقاضا

كشيدند/ پيش گرديده, آغاز نيز زندانش مدت ارتش دادرسي در محكوميت اثر در و نداشته

زندانيان با همدردي عنوان به و شدند متحصن دادگستري كاخ در آنان خانوادههاي احوال اين خ�ل در

گرفت اقداماتيصورت طرفدولت از گردند باز منازلخود به كه آن براي زدندو تظاهراتي به دست سياسي

مدت و رفته دادگستري كاخ به شخصا ارتش دادرسي رئيس علوي سرتيپ آقاي نيز ديروز صبح ده ساعت و

اخت�فخواسته حل براي را سياسي زندانيان پرونده كهديوانكشور شد متذكر و داد اندرز آنان به ساعت چند

از ندارد/ آنانموردي تحصن اينصورتديگر در كند, پيدا قانوني حل راه باره اين در كه است دولتمشغول و

گرديد: قرائت شرح اين به بود داشته ارسال آنان به خطاب تهران جمعه امام yآيتا كه نامهاي ديگر طرف



٥٥٣ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

سياسي زندانيان خانوادههاي

حدودقوانينبودم�حظه در شما تقاضاي انجام در كره مذا دادگستريبراي تحصندر كياز حا كه نامهاي

نتيجه از و كره مذا باب اين در كه ميدهم اطمينان نيست ميسر كره مذا و تعطيل و جمعه امروز كه اين با

اطفال با تحصن وضع از اط�ع است اينجانب فعلي نگراني باعث كه چيزي ولي نمايم مستحضر را شماها

و اطفال شدن مريض از جلوگيري براي دارم انتظار ميباشد دادگستري در پذيرائي وسائل نبودن و خردسال

هستم/ شماها راحتي و عموم آسايش خواستار متعال خداوند از و نمائيد ترك را دادگستري خودتان ناراحتي

تهران جمعه امام

امامي سيدحسن

اين به و كردند ترك را دادگستري كاخ سياسي زندانيان خانواده و فرزند و زن بعدازظهر دو ساعت مقارن

يك رفتند/ خانههايخود به متحصنين تهران جمعه امام پيام ارتشو دادرسي رئيس اقدامات اثر در ترتيب

همه اين با نيست رضايتبخش تفرشيان مزاجي حال آنكه با كرد: اظهار اداره نماينده به امروز ديگر منبع

راجع سياسي زندانيان تقاضاي به رسيدگي براي ولي گردند آزادياو نميتواندموجب غذا اعتصاب تحصنو

كل دادستان حضور با كميسيوني صبح امروز آنان پرونده به رسيدگي براي ارتش دادرسي ص�حيت عدم به

نمايند/ تخاذ ا Pزم تصميم باره اين در تا گرديد تشكيل تهران دادستاني و ارتش دادستان و كشور

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

متحصن كارگران با ملي م"قاترئيسمجلسشوراي
متحصن مجلس در Uفع كه تهران كارخانجات شده اخراج كارگران نمايندگان از نفر ٦ قبل روز چند از

بودند/ داده ادامه را خود اعتصاب امروز تا و نموده گرسنگي اع�م هستند

مدير زنگنه مهندس آقاي تفاق ا به مجلس رئيس آقاي صبحامروز بود, بد آنها از نفر دو از يكي حال چون

آقاي آمد/ عمل به تي كرا مذا آنان تقاضاهاي خصوص در و رفته متحصنين اطاق به برنامه سازمان عامل

در را كارگران غذا اعتصاب شكستن صورت در كه كردند موافقت برنامه سازمان عامل مدير مجلسو رئيس

مشاغل به بايد كه داشتند عقيده كارگران ولي كرد خواهند كار مشغول سابقشان مشاغل از غير پستهائي

كنند/ مراجعت خود سابق

دهند قرار مداوا تحت و برده تختخوابي پانصد مريضخانه به آمبوPنس با را كارگران كه شد قرار گرچه

و واقع موافقت مورد جديدي فرمول وقت آخر در ملي شوراي مجلس از خروج از آنان استنكاف علت به ولي

آنها نماينده مجلس در متحصن كارگر نفر ٦ كه شده اخراج كارگران از نفر ١åå از نفر ٦å كه شد قرار آن طبق

مزايايخود حقوقو از سابق پستهاي به مراجعت با نيز بقيه نفر ٤å شوندو گمارده سابق مشاغل به هستند

شده كه كراتي مذا طي كه داشت اظهار مجلس بازرسي اداره امروز بعدازظهر نيم و ساعتدو نمايند/ استفاده

آخرين تا حال هر به شود/ داده تقليل نفر ٤å به نفر ٦å عده كه كردهاند موافقت كارگران نمايندگان] ] عده

بودند/ نكرده ترك را مجلس كارگران هنوز ساعت



ملي دولت سياهه ٥٥٤

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

مصدق دكتر
[عكسيادگاري] بيمارستان در اقامت روز آخرين در

ميشوند/ ديده عكس اين در نيز مصدق غ�محسين دكتر آقاي و راه وزير بوشهري آقاي

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

كشاورزي آموزشگاه وضع
است تأثرآور

نـفر ١٣ كه كرد تأسيس بهار قصبه در كشاورزي آموزشگاه يك برنامه سازمان گذشته سال ـ همدان

در ولي شد گذاشته مزبور آموزشگاه اختيار در زمين هكتار سه قريب و بودند كرده اسمنويسي آن در محصل

نبودن واسطه به آموزشگاه نيز امسال چنانچه نكردند/ استفاده دانشجويان معلمينمربوطه نفرستادن نتيجه

امـتناع آنـها پـذيرفتن از هم ديگر [!] دبستانهاي ميباشند/ سرگردان آن محصلين و شده تعطيل معلم

ميكنند/

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

ميشود رسيدگي شكر و قند دفاتر به
بـازرس فخرائي آقاي اخيرا بود شده مركز به شكر و قند توزيع براي زيادي شكايتهاي چون ـ ك ارا

كرد/ موم و مهر دقيق رسيدگي براي را شكر و قند انبارهاي و تر دفا تمام و آمد ك ارا به دارائي وزارت

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

ب"متصدي تلگرافخانه
رفته اهواز به بهوضعمسئوليتخود رسيدگي بهعنوان است مدتي شاهپور بندر تلگرافچي ـ بندرشاهپور

تلگرافات بايد دارندمجبورا كار و سر تلگرافخانه با كه تي ادارا اشخاصو تمام است نكرده مراجعت كنون تا و

مينمايد آمد و رفت بندرشاهپور و اهواز بين پست كه روزهائي هم اداره آن و بدهند پست اداره به را خود

ميرسد/ مقصد به معطلي روز چند از پس تلگرافها نتيجه در ميفرستد اهواز به مخابره براي

شود/ فرستاده بندرشاهپور به سريعا تلگرافي مخابرات انجام براي تلگرافچي نفر يك دارند تقاضا اهالي

٧٦٤٥ شماره ,١٣٣å.٧.٢٧ شنبه

شد كار مشغول امروز از كارشناسسوئديآتشنشاني
سرويس براي ايران نفت ملي شركت طرف از كه آتشنشاني سوئديامور كارشناس هايسته مالنه امروز

شد/ آبادان وارد سوئدي هواپيماي با گذشته سهشنبه روز است شده استخدام شركت آتشنشاني

به پاPيشگاه, كل كفيل رياحي سرتيپ آقاي مديرهموقتو آقايانهيأت با آشنائي از پس هايسته آقاي

شد/ كار مشغول رسما امروز و شده معرفي آتشنشاني قسمت كارمندان به رياحي سرتيپ آقاي وسيله



٥٥٥ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٦ شماره ,١٣٣å.٧.٢٨ يكشنبه

كشور] كل تعويضدادستان ـ <فرماسيونرها> با [روابطعلني
ملي مجلسشوراي

دستورصحبتكردند/// از قبل عنوان به ششنفر
گرديد/// تشكيل حكمت فاخر سردار رياست به صبح ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

صريحي اظهارات مناسبت به مصدق دكتر آقاي از عرايضم مقدمه در است Pزم گفت: آشتيانيزاده آقاي

داده اينجا كه وعدهاي به مصدق دكتر واقع در كنم, تشكر كرد ايراد ايران نفت مورد در امنيت شوراي عليه كه

نمود/ جبران را اردPن دكتر اشتباه و كرد وفا بود

حقوق حفظ راه در پيش از بيش بايد ما است كرده پيدا اط�ع ايران ملت مبارزات حقايق از دنيا كنون ا

كنيم/ استقامت خودمان

رفت نخواهد امپرياليستها با سازشي هيچگونه بار زير است نشانداده كنون تا كه همانطور ايران ملت

كند/ بهرهبرداري آن از مستقيما و بگيرد دست در را نفت صنعت كه است مصمم و

ضـد بـر كـه خطري پر توطئههاي متوجه كس هيچ كه است كرده گيج را همه قدري به نفت موضوع

كرده استفاده نفت بهموضع عموم توجه از كه را كي خطرنا شيطانهاي و نيست ميشود آزادي و مشروطيت

فراماسونها با مصدق دكتر آقاي كه روزي نميبينند, ميكنند آماده مشروطيت كردن نابود براي را زمينه

نيت حسن دليو ساده از من دادند قرار شريك خودشان حكومت دستگاه در را آنها از نفر چند و كردند آشتي

از را ديگري يكي باPخره استو آتش آبو تحاد ا فراماسونري رؤساي با بيعت كه كردم تعجب مصدق دكتر

برد/ خواهد ميان

در اطـاقش گوشه و تختخواب روي از و كرده نفت كار متوجه را خود كوششهاي تمام كه مصدق دكتر

يكايك باشد متوجه خودش شايد كه آن بدون نميكرد مداخله ديگر كارهاي به و نميخورد تكان تهران

مملكت حساس مقامات تمام در بودند كاره اين هم خودشان بعضي كه او وزراي را نشاندار فراماسونهاي

<لژ آستان به سر كه كساني كليه هم بعد و دولت خود ضد بر اول ماهرانه بسيار نقشه يك با و دادهاند قرار

شدند/ فعاليت مشغول نسپردهاند گرانداوريان>

براي خود عمر مدت در مصدق دكتر كه مردم آزاديهاي و حقوق سلب ـ تجاوزات ـ قانونشكنيها تمام

به بدوناط�عخودشو شايد زمانحكومتخودشو در ميكرد ايراد آنها بر كوششداشتو آنها از جلوگيري

دوره در كه قضاوت استق�ل نقض شد/ تكرار بودهاند دولت كار اندر دست يا وزير كه خرابكارهائي دست

قرار اغراضخود ملعبه را عدليه و ميكردند اداراتعوض پيشخدمت مانند را قضات و بود ديكتاتوريمرسوم

كرد/ تجلي ديگر بار خودش حكومت در بود كرده نفرين را آن مسببين بارها مصدق دكتر و بودند داده

تصدي مدت در مرد اين كه شنيدهام همه از ولي نديدم هم بار يك براي حتي را شاهباغ حائري آقاي من

را رشادت درجه نهايت پليسي حكومت و ميليتاريسم تجاوزات از جلوگيري و مردم استيفايحقوق براي خود



ملي دولت سياهه ٥٥٦

ارتكاب از مانع و گرفت كنترل تحت سخت را شهرباني بشود گاهي كارآ نوكر كه آن جاي به و داده خرج به

كرد آزاد بود چپانده سلولها در پليس كه را تكليف بدون و بيگناه زندانيان دسته دسته شد/ جنايات از خيلي

جائي به را كار تا نميرفت كس هيچ بار زير عملمينمود قانونيخود بهوظيفه ميكرد شكايت او به كس هر

از باجستان گيرو رشوه را آنها مصاحبهخودش شهربانيدر رئيس كه گاهي كارآ پليسو دستگاههاي كه رساند

تا كه ديدند و شدند اشكال دچار مردم بيجهت توقيف و دوختن پاپوش براي است كرده معرفي فاحشهها

تجديد را درگاهي محمدخان و مختاري دوره نميشود است آن اجراي ناظر و قانون حافظ شاهباغ حائري

كرد/

مأمـور يك درجـه بـه كل داستان بايد يا و ميكرد تطبيق قانون با را خودش اعمال شهرباني بايد يا

بود/ چنين ساله بيست حكومت در كه چنان مينمود/ تنزل گاهي كارآ

بـنابرايـن است yبسما و جن رابطه همانا قانون با مختاري و درگاهي شده تربيت پليس رابطه چون

رفتو امريكا به مصدق دكتر تا كردند صبر قانوني و شجاع دادستان تغيير براي كردندو انتخاب را طريقهدوم

او جانشين ص�حيت عدم يا ص�حيت به كاري هيچوجه من كردند/ عوض را رشيد مرد اين ايشان غياب در

قانون آيا بود؟ گرفته رشوه شاهباغ حائري آيا است؟ بوده چه كل دادستان بركناري علت ميپرسم ولي ندارم

نداشت؟/// ص�حيت آيا نميدانست؟

پليسمشغول كه همين ولي بود محرز شاهباغ ص�حيت مصدق دكتر حكومت از ماه چند تا كه شد چطور

شد؟ ص�حيت فاقد شاهباغ برآمد مختاري ايام خاطرات تجديد صدد در و شد كشيدن نقشه

است؟ شده او جاي به فراماسون يك انتصاب و شاهباغ حائري تغيير موجب علتي چه

جلب را مردم اعتماد بود توانسته شاهباغ باشند, داشته اعتماد او به مردم كه باشد كسي بايد كل دادستان

برداشتيد؟ را او چرا كند

كه را اسراري تا بگويد را شاهباغ حائري شغل تغيير دليل دادگستري وزارت مسئول كه ميكنم صبر من

برسانم مجلس اط�ع به است بوده مرد اين شغل تغيير در مؤثر و ميدانم

داريم/// اط�ع ما پروندهسازي سيستم و نوع از كه ميدانند آقايان

٧٦٤٦ شماره ,١٣٣å.٧.٢٨ يكشنبه

بود ارتشتشكيل ستاد كميسيونامنيتديشبدر
آمد عمل به مفصلي مذاكرات حفظانتظامات درباره و

ارتش, ستاد رئيس گرزن سرلشكر آقايان حضور با امنيت كميسيون جلسه ديروز بعدازظهر شش ساعت

دفتر مأمورينمسئولدر ساير شهربانيو رئيس مزيني سرلشكر كلكشور, ژاندارمري رئيس علوي سرلشكر

و كـز مـرا سـاير و كارخـانجات و كشور سرتاسر در انتظامات حفظ اطراف در و گرديد تشكيل ارتش ستاد

سه حدود در جلسه اين گرديد/ تخاذ ا تصميماتي و آمد عمل به تي كرا مذا آموزشگاهها و كارگري كانونهاي

كشيد/ طول نيم و ساعت



٥٥٧ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٦ شماره ,١٣٣å.٧.٢٨ يكشنبه

شكستند را غذا اعتصاب سياسي زندانيان
yآيتا طـرف از نـمايندگي بـه مـيراسكـندري سيدضياءالدين آقاي امروز صبح نيم و هشت ساعت

جمعه امام yآيتا كه را نامهاي و رفته سياسي زندانيان م�قات به تهران جمعه امام امامي ميرسيدحسن

بـا و نـامه مـتن از اطـ�ع از پس مزبور زندانيان داد ارائه آنها به بودند نوشته سياسي زندانيان به خطاب

است: قرار اين از yآيتا نامه متن شكستند/ را خود روزه شد داده كه توضيحاتي

سياسي زندانيان

شماها بهوسيلهوك�ي محترم خانوادههاي طرف از بود شما درخواستهاي از كي حا كه نامهاي نتيجه در

دادگستري در تحصن از كردم تقاضا شما خانوادههاي از مزبور نامه به دادن پاسخ ضمن در جمعه روز رسيد

است/ امتنان موجب امر اين و شدند خارج تحصن از و پذيرفته آنان را تقاضا اين و شوند خارج

ميدارند اظهار مراجعهو مجددا شما خانوادههاي از نفر چند آقايان درخواستهاي انجام تعقيب كنوندر ا

بر در حتمي خطر آن ادامه زيرا است تأسف بسي موجب امر اين نمودهاند خودداري غذا خوردن از كنون تا كه

مـقامات بـا تـقاضاها بـقيه اجراء براي كره مذا و شده انجام شما تقاضاهاي از قسمتي كه آنجائي از دارد

خـاتمه خود اعتصاب به امروز همين آقايان كه خواستارم لذا است بيشتري وقت به محتاج ص�حيتدار

ص�حيتدار مقامات با كره مذا با امكان حدود در شما تقاضاهاي مينمايم كوشش و سعي اينجانب و دهند

امامي سيدحسن احترام رعايت با پذيرد/ انجام

تهران جمعه امام

٧٦٤٦ شماره ,١٣٣å.٧.٢٨ يكشنبه

مجلس مقابل در بيكار كارگران اجتماع
كرده اجتماع ملي مجلسشوراي مقابل در داشتند دست در كه شعارهائي با بيكار كارگران از عدهاي امروز

نمودند/ تظاهراتي

٧٦٤٦ شماره ,١٣٣å.٧.٢٨ يكشنبه

است نفتشده خريد پيشنهاد امريكا در
است جريان تيدر كرا مذا نفت خريدار كمپانيهاي ايرانو رسمي نمايندگان ميان امريكا در معلوم قرار از

نـفت مزبور, خريداران چون و شود فروخته يكجا باشد خام نفت آن بيشتر كه ايران نفت از مقداري كه

بپردازند/ ليره به را آن قيمت كردهاند پيشنهاد ميخواهند استرلينگ گروه كشورهاي براي را خريداري

مسـائل به راجع تهران از اط�عاتي نخستوزير مصدق دكتر آقاي روزه دو اين در مناسبت همين به

دكتر آقاي اط�ع به دولت وسيله به و تهيه ديروز آن جواب كه خواستهاند عمده معام�ت به مربوط مختلف

است/ رسيده مصدق



ملي دولت سياهه ٥٥٨

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

افرادي از رزمآرا توطئه درباره
است آمده عمل به تحقيقاتي مطلع عنوان به

داشت اظهار اداره خبرنگار به رسمي منبع يك صبح امروز رزمآرا توطئه در همكاران تعقيب جريان درباره

گي�نشاه سرتيپ جمله از ديگري افراد از ولي نشده توقيف كسي مهتدي سرهنگ و سرتيپزاده بر ع�وه كه

بازپرس است/ آمده عمل به تحقيقاتي مطلع عنوان تحت و سئوال طور به ارتش ستاد دو ركن سابق رئيس

گـردد مسلم توطئه در دخالتشان ديگري افراد كه صورتي در تا ميباشند تحقيق و مطالعه مشغول دادگاه

بگيرند/ قرار تعقيب تحت

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

وزارتفرهنگ از تقاضا
ثلثاول قريبا مينويسند: و رسيده اداره به كيهان دبستاندولتي اطفال اولياي از جمعي امضاي با نامهاي

تشكـي�ت روبـروي گـمرك چـهارراه در واقع كيهان دولتي دبستان كنون تا ولي ميشود شروع دبستانها

و آورده فراهم را اطفال اولياي نگراني اينموضوع و ميباشند معلم فاقد ب ٤ الفو ٤ ك�سهاي ژاندارمري

نمودهاند/ توجه تقاضاي فرهنگ وزارت از

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

تلگرافخانه در دبير نيامدن علت به
شدهاند متحصن

مينويسند: و رسيده فسا دبيرستان چهارم سال دانشآموزان نماينده طرف از تلگرافي

دبير اعزام تقاضاي و شده متحصن تلگرافخانه در دانشآموزان تمام تدريس براي دبير نيامدن علت به

دارند را دبيرستان چهارم سال براي

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

دبيرستانشرف
شد خواهد داير مجددا آبان اول از

ميرسد: اط�ع فرهنگ وزارت از كه طوري به

داده اط�ع دبيرستان آن دبيران به جهت همين به و خواهد داير مجددا آبان اول روز از شرف دبيرستان

و نـمايند مراجـعه دبيرستان به خود كار ساعات تعيين و برنامه تنظيم براي مهر سيام روز صبح كه شده

بروند/ دبيرستان به آبان اول روز صبح دانشآموزان

غيبت در و داده مرخصي روز بيست مدت شرف دبيرستان رئيس صدرالديني آقاي به فرهنگ وزارت

است/ شده تعيين دبيرستان سرپرست عنوان به حكمت باقر آقاي ايشان



٥٥٩ ششم بيستو سال سي, مهر اط"عات,

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

كرده ترقي الكلي نرخمشروبات
است شده عايداتدولتافزوده به ريال يكميليون روزانه و

شود: داده ترقي زير الكلي مشروبات بهاي كه نمود تصويب خود اخير جلسات از يكي در وزيران هيأت

هر آن نظير مشروبات و ودكا عرق بطري هر به ريال, ٥ سفيد الكل بطري هر به ريال, ٤ بطريآبجو هر به

چيزي صنعتي الكل بهاي به فقط ميشود/ افزوده ريال ٣å آن نظاير كو كنيا بطري هر به ريالو ١å بطري

به ريال ميليون يك متجاوز افزايش اين با گفت ما خبرنگار به مطلع منبع يك ديشب است/ نشده افزوده

است/ شده افزوده دولت عمومي درآمد

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

بازرگاني موافقتنامه طرح با اقتصاد عالي شوراي
شورويموافقتكرد و ايران

موافقتنامه طرح و گرديد تشكيل ابيض كاخ در امروز صبح ربع و ٨ ساعت اقتصاديكشور عالي شوراي

شور و كره مذا مورد و گرديد مطرح بود شده تهيه ايران نمايندگي هيأت طرف از كه شوروي و ايران بازرگاني

نيم و ١١ ساعت در نامهاي طي طرحمزبور آمد/ عمل به آنموافقت با مختصري, اص�ح از پس گرفتو قرار

تا شود گذاشته ايران نمايندگي هيأت اختيار در هيأتوزيران تصويب از پس كه شد فرستاده هيأتدولت به

شوند/ كره مذا وارد نمايندگيشوروي هيأت با جديد پيمان عقد براي آن طبق

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

امريكا از روغنهايخريداريشده حامل كشتي دومين
شد/// جنوبيفرستاده استانهاي به روغنها و گرفته پهلو بندرخرمشهر در

خرمشهر بندر به قبل روز دو امريكا از شده خريداري روغنهاي از ديگر تن ٣åå حامل كشتي دومين

كشتي از مزبور روغنهاي موقت مديره هيأت مأمورين حضور با امروز خرمشهر از واصله خبر طبق و رسيد

نمود/ حركت بندرعباس و بوشهر طرف به يدككش يك و شد منتقل يدككش دو به و تخليه

است/ رسيده تهران به كنونروغنها ا و تخليهنموده را خود بار تنروغنبود ٦٥å حامل كشتيديگريكه

١å تهران تا بيروت از و نموده طي روزه ١٩ را بيروت تا فاصلهنيويورك است مسافربري كه كشتيها اين

كه پرخيده مهندس آقاي به و شده داده حركت نيويورك از سوم پارتي است/ انجاميده طول به آنها حمل روز

است/ شده داده بازگشت تلگرافيدستور بود شده اعزام امريكا به روغنها خريد براي

٧٦٤٧ شماره ,١٣٣å.٧.٢٩ دوشنبه

ارز امروز نرخ
ريال/ ٦١.٥ تلگرافي دPر ريال, ٦١ كتبي دPر زير: شرح به تهران بازار در ارزي گواهينامههاي و ارز نرخ
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٧٦٤٨ شماره ,١٣٣å.٧.٣å سهشنبه

بهارستان ميدان در اجتماع
در و كرده اجتماع مجلس مقابل در است> خطر در ما رفقاي <جان شعار با مرد زنو عدهاي امروز صبح از

داشتند/ عاجل رسيدگي تقاضاي ملي شوراي مجلس در متحصن كارگران كار خصوص

كـارهاي سـر بـه را آنان كه ميخواهند دولت از و كرده غذا اعتصاب كه است روز ٦ متحصن كارگران

نيز شما مزاياي و حقوق كليه و گمارد خواهم ديگر كارهاي به را شما ميگويد دولت و دهند سابقشانعودت

نپذيرفتهاند/ را نظر اين كارگران ولي شد خواهد پرداخت

٧٦٤٨ شماره ,١٣٣å.٧.٣å سهشنبه

واشنگتن در مصدق آقايدكتر
كرد خواهد اقدام وام دار ميليون ٢٥ به راجع

واشنگتنموضوع در اقامت درموقع دارد تصميم نخستوزير مصدق دكتر آقاي يافتهايم اط�ع كه طوري به

سازد/ عملي را آن و دهد خاتمه كلي به را امريكا از وام دPر ميليون ٢٥ اخذ

و بدهد ايران دولت به واردات و صادرات بانك است قرار كه دPريست ميليون ٢٥ اعتبار همان وام اين

خريد صرف اعتبار اين از ميليون ١٩ دولت تصميم مطابق است/ رسيده مجلسين تصويب به هم آن قانون

شد/ خواهد راهسازي به ماشينهايمربوط خريد صرف بقيه ميليون شش و ميشود كشاورزي آPت ماشين

٧٦٤٨ شماره ,١٣٣å.٧.٣å سهشنبه

شد نخواهد |ستيكداده و روغن و بنزين افسران به
ارتش دوائر و پادگانها كليه به ارتش بودجه در صرفهجوئي منظور به ارتش ستاد طرف از بخشنامه اين

است: شده صادر

را صرفهجوئي كثر حدا مخارج كليه در نيز جنگ وزارت كه مينمايد ايجاب كشور مالي بودجه چونوضع

گذاري تومبيلوا دارايا كه مقاماتي از يك هيچ به تيه آ در شاهانه مطاع اوامر امتثال به عليهذا نمايد رعايت

اداره شـد/ نخواهـد داده باطري و Pستيك است وضع بدين كه مادامي گريس, و روغن بنزين, ميباشند

ارتش ستاد رئيس ميباشند/ ايندستور اجراي مسئول تيپها و هنگها فرماندهان و ارتش موتوري

گرزن سرلشكر

٧٦٤٨ شماره ,١٣٣å.٧.٣å سهشنبه

آلمان سياسي نمايندگان ورود به راجع
تهران به

حالت به رسما كه است جريان در خارجه وزارت در اقداماتي و نشده گرفته تصميمي باب اين در هنوز

شود/ داده خاتمه ژاپن و ايران و آلمان و ايران جنگ



٧٦٤٩ شماره ,١٣٣å.٨.١ چهارشنبه

برنامه سازمان مقابل در تظاهرات
دارد؟ عقيده چه مزبور تظاهرات درباره برنامه سازمان سخنگوي

برنامه سازمان در فوقالعاده جلسه تشكيل

حاضر كه كردند اع�م قطعنامهاي طي در تهران كارخانههاي كارگران تهران در ماه تير ٢٣ واقعه از پس

در برنامه سازمان هنگام همان در نميباشند/ جستهاند شركت ميتينگمزبور در كه كارگراني با همكاري به

دستمزد ماهيانه كه شد حاضر نتيجه در و آورد عمل به جلوگيري جنجال و كشمكش توليد از كه برآمد صدد

آنان به نمانند بيكار هم مزبور كارگران كه نظر آن از و بپردازد كنون تا تيرماه تاريخ همان از را كارگرانمزبور

دهند/ ادامه خود خدمت به گليسيرين و تهران چيتسازي كارخانههاي در ميتوانند كه كرد اب�غ

تظاهرات به دست و كرده تلقي بيقيد را تصميم اين است بالغ نفر ٥å به تعدادشان كه كارگرانمزبور ولي

طـي در كـرات بـه نـيز دولت سـخنگوي و بـودند مـتحصن مـلي شوراي مجلس در مدتي چنانچه زدند,

نظر تأمين براي نخستوزير دستور بنابه برنامه سازمان و دولت كه داشت اظهار مطبوعاتي مصاحبههاي

منطق تسليم نميخواهند ظاهرا كارگرانمزبور ولي است نكرده مضايقه مساعدت كمكو گونه هيچ از آنان

دادن با و نموده اجتماع برنامه سازمان مقابل در خود خانوادههاي با ديروز از كارگرانمزبور همه, اين با شوند

پائين طبقه در نيز كودك و زن عدهاي و داشتند اع�م برنامه سازمان تصميم با را خود مخالفت شعارهائي

نـمودند/ اجتماع برنامه سازمان مقابل در آنان نيز صبح امروز و گرديدند متحصن برنامه سازمان عمارت

گرفت/ تماس باره اين در برنامه سازمان در رسمي منبع يك با امروز ظهر از قبل اداره نماينده

آغاز كارخانهها كارگران طرف از كارخانهها از كارگرانمزبور اخراج تصميم كه كرد تصريح سخنگويمزبور

حتي و پرداخته دهند انجام كاري آنكه بدون را آنان كنوندستمزد تا تاريخ آن از نيز برنامه سازمان و گرديده

نموده تعيين محلي ديگر كارخانههاي در آنان براي ندهد روي كارخانه در جديدي تشنجات كه نظر آن از

نميباشند/ جديد كار قبول به حاضر آنان ولي است

انجام ما موافقت بدون مزبور تصميم چون كه داشت اظهار اداره خبرنگار به باره اين در كارگران نماينده

ايـن به رو اين از و نمايند تبعيد ع�قمنديم بدان كه كارمان محل از را ما ميخواهند حقيقت در و گرفته

دهيم/ تغيير را خود كار محل نميتوانيم و هستيم معترض تصميم

آقـاي و برنامه سازمان عالي شوراي و نظارت اعضاي از مركب فوقالعادهاي جلسه ظهر از قبل امروز
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وضـع در كـه نظر آن از و داشت ادامه بعدازظهر تا كه گرديد تشكيل سازمان عامل مدير زنگنه مهندس

نظر تحت پاسبان عدهاي ديروز از ندهد روي اخت�لي آنان خانواده و كارگران تحصن نظر از برنامه سازمان

گرديدند/ مشغول برنامه سازمان انتظامات حفظ به عبدي دوم سرهنگ آقاي

٧٦٤٩ شماره ,١٣٣å.٨.١ چهارشنبه

گرفت خواهند قرار گرانفروشتحتتعقيب قصابان
و راديو وسيله به بعدا و اع�ميه وسيله به تهران شهرداري اينكه با ميدهند: اط�ع چنين شهرداري از

ريال ٢١ كيلوئي قرار از و نشده حاصل تغييري گوشت نرخ در كه رسانده شهر اهالي عموم اط�ع به جرائد

جلوگيري رسيدگيو براي آماده هميشه هم برزنها دادگاههاي بهع�وه برسدو فروش به بايد گوشتمخلوط

تجاوز مقرره نرخ از گوشتفروشان از بعضي كه ميشود شنيده معالوصف ميباشند, گوشتفروشان تجاوز از

جـدي تعقيب بر دائر دادگاهها و برزنها به كيد ا دستور دادن ضمن در شهرداري كه است اين مينمايند,

دادگاه و برزن به ب�فاصله نمودند مشاهده تخطي كوچكترين جا هر دارد تقاضا محترم اهالي از متخلفين

گيرند/ قرار شديد مجازات و تعقيب مورد مرتكب تا دهند اط�ع مربوطه

٧٦٤٩ شماره ,١٣٣å.٨.١ چهارشنبه

بود تشكيل دربار وزارت در ام"ك تقسيم كميسيون ديروز
رئيس و دربار وزير ع�ء آقاي به همايوني اعليحضرت اخيرا دارند اط�ع گرامي خوانندگان كه طوري به

به تسريع ورامين در پهلوي ام�كموقوفه تقسيم درباره كميسيون كه بودند نموده كيد تأ ام�ك كميسيون

دو گذشته هفته در مزبور كميسيون رو اين از دهد/ خاتمه را تقسيم كار ماه دو يكي ظرف در و آورده عمل

كميسيون نيز ديروز اط�ع قرار به و دهد قرار رسيدگي مورد را شده مشخص اراضي تا رفت ورامين به مرتبه

شركتهاي همچنين و كار در تسريع درباره شدو تشكيل آقايع�ء حضور با [!] شهر در دربار وزارت در مزبور

گرديد/ تخاذ ا و انعقاد Pزم تصميمات و گرفت مفصليصورت كرات مذا تعاوني

٧٦٤٩ شماره ,١٣٣å.٨.١ چهارشنبه

شد ناميده مصدق نام به اصفهان خيابانهاي از يكي
حسب بر اصفهان معاريف از جمعي حضور با پيش روز اصفهاندو به تهران از خيابانورودي ـ اصفهان

در استاندار دست به آن كاشي و شده نامگذاري مصدق نام به شمالغربي بخش محلي تحاديه ا تقاضاي

شد/ افتتاح رسما نيز نامبرده خيابان توبوسراني خطا مراسم طي گرديد/ نصب مردم احساسات ابراز ميان

٧٦٤٩ شماره ,١٣٣å.٨.١ چهارشنبه

تصحيح
بطري هر نرخ افزايش اشتباها پريروز شماره در الكلي مشروبات به راجع وزيران هيأت تصويبنامه در

ميشود/ تصحيح وسيله بدين و است بوده ريال ٢å كه صورتي در بود شده درج ريال ٣å ك كنيا



٥٦٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥å شماره ,١٣٣å.٨.٢ پنجشنبه

يافت خاتمه مجلسامروز در متحصن كارگران قضيه
جلسات در اخير روز سه در بودند كرده غذا اعتصاب كه مجلس در متحصن كارگران تقاضاهاي موضوع

كفيل كاظمي آقاي كيدات تأ اثر بر امروز باPخره و رسيدگيبود مورد كار اين كميسيونهايمخصوص متعدد

تغيير كارخانهها از كه كارگراني از عده يك شد قرار و گرفت را خود نهائي تصميم كميسيون نخستوزيري

همكاري كارگران بقيه با و نشوند سايرين كار مانع كه كنند تعهد ولي بروند خود كار سر به بودند يافته شغل

آنها براي شغلي ديگري كارخانه در تا دارند دريافت را حقوقخود بودند آنها جزو كه هم ديگر نفر چند نمايند

گردد/ تعيين

٧٦٥å شماره ,١٣٣å.٨.٢ پنجشنبه

پنبه مقابل در شكر و قند تن هزار ٦
شد/ دولتشورويخريداري از

آن از شوروي دولت با معام�ت نموده ايجاد بازرگانان كار در تازهاي مشك�ت ارزي مضيقه كه روزي از

معام�ت شركت و گرفته بيشتري رونق ميشود معامله جنسي معاوضه پاياپايو بهصورت اغلب كه جهت

برميدارد/ قدم راه اين در تجار و بازرگاني مؤسسات ساير از بيش نيز خارجي

هزار ٦ خريد براي بازرگانيشوروي نمايندگان خارجيو معام�ت شركت بين ديگري قرارداد گذشته روز

معام�ت شركت كفيل مشيرفاطمي آقاي امضاء به مزبور قرارداد گرديد/ منعقد پنبه مقابل در شكر و قند تن

تن چهارهزار قرارداد اين موجب به رسيد/ شوروي بازرگاني نمايندگان هيأت رئيس كوزنتسف> > و خارجي

شكر و قند مقدار اين شد خواهد مبادله دولت دو بين كتبر ا ماه اول از پنبه مقابل در شكر تن هزار دو و قند

بود/ گرديده تعيين Uقب كه است سهميهاي مقدار بر ع�وه

٧٦٥١ شماره ,١٣٣å.٨.٥ يكشنبه

ونخستوزير ملي جبهه ميان
ندارد وجود اخت"في هيچگونه

است: رسيده روزنامه اداره به كاشاني آيتاyزاده محمد ميرسيد آقاي طرف از شرح اين

مصدق دكتر آقاي جناب و ملي جبهه بين اخت�ف وجود بر مبني شرحي فرمان, روزنامه ٤å شماره در

در ميشود منتشر مغرضين وسيله به كه است مفسدانهاي القاآت و حقيقت خ�ف بر Uكام كه شده نوشته

مخصوصا استو كاملموجود همكاري و تفاهم حسن نخستوزير آقاي جناب مليو جبهه بين كه صورتي

مـصدق دكـتر آقـاي جناب از غير بركاته دامت كاشاني سيدابوالقاسم حاج آقاي العظمي yآيتا حضرت

و كشور به كاري فدا و خدمت جز معظمله طرف از كنون تا زيرا ندارد ديگر شخص به نظري نخستوزير

كاشاني سيدابوالقاسم حاج اrحقرمحمدبن است/ نشده ديده ناصوابي عمل كوچكترين جامعه



ملي دولت سياهه ٥٦٤

٧٦٥١ شماره ,١٣٣å.٨.٥ يكشنبه

مسجدسليمان در پارتيزان تشكيلدستههاي
نظامي فرماندار به نامهاي نفت ملي شركت وطنپرست جوانان از عدهاي قبل چندي ـ مسجدسليمان

نمايند/ داير پارتيزان دسته عمليات براي ك�سي كه نمودند تقاضا و نوشته مسجدسليمان

زيرپرچم خدمت نتوانستيم عللي به كه هستيم كساني از ما بودند شده يادآور خود تقاضاي در عده اين

لباس در را خودگذشتگي از كاريو فدا همان كهميتوانيم آمده بهدست فرصتي اينك ولي دهيم انجام را خود

دهيم/ انجام سويل

جـنگي تـعليمات سربازان مانند و آمده پادگان به يكسر روزانه كار فراغت از پس روز هر حاضريم ما

ميهنخود از و بجنگيم سربازان دوش به دوش خطر درموقع تعليمات گرفتن فرا از پس حاضريم ما گيريم فرا

كنيم/ دفاع

قبلك�س هفته از نتيجه در گرديدو آنموافقت با و فرستاد ارتش ستاد به را نامه عين نظامي فرمانداري

از پس روز هـر اشتياق كمال با داوطلبان و شد تشكيل مسجدسليمان پادگان در نظامي كماندو تعليمات

شده محول ناصح يكم ستوان سركار به ك�س اين سرپرستي ميگيرند/ فرا نظامي تعليمات كار از فراغت

است/

٧٦٥١ شماره ,١٣٣å.٨.٥ يكشنبه

ميشود خارج بيمارستان از مصدق دكتر
خارج نظامي بيمارستان از ايران نخستوزير مصدق دكتر فردا اط�ع قرار به گفت بعدازظهر لندن راديو

كرد/ خواهد اقامت شهر مهمانخانههاي از يكي در و شده

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

مبادرت پخشاع"ميه به آبان چهارم روز كه افرادي
گرفتهاند قرار تحتتعقيب بودند ورزيده

برپا ورزشي جشن آبان چهارم روز با تصادف مناسبت به امجديه ميدان در كه شنبه روز بعدازظهر چون

بـ�فاصله بود آمده عمل به اهانتهائي غيرمسئول مقامات به آن در كه گرديد پخش اوراقي گهان نا بود

به مشكوك كهمظنونو را افرادي از نفر ٥١ انتظامي پرداختهومأمورين عاملين بهجستجوي گاهي آ مأمورين

چون و گرديد آغاز آنان از بازجوئي و تحقيق ارتش دادرسي در پريشب از و نمودند توقيف ميرسيدند نظر

قـرار مـوجب به بقيه نفر ٢٦ و گرديدند آزاد نداشتهاند مداخله موضوع اين در آنها از نفر ٢٥ كه شد مسلم

قرار به بازداشتشدگان كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به گرفتهاند/ قرار تعقيب تحت بازپرس

و مداقه مورد را متهمين اعتراض بازپرسو قرار تجديدنظر دادگاه نيز و اعتراضنموده نظامي دادگاه بازپرس

دارد/ اع�م باره اين در را خود نظريه تا داده قرار رسيدگي



٥٦٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

توده منحله فعاليتحزب به مربوط مهمي مدارك و اسناد
است آمده دست به خيابانهايشاهرضا از يكي در

رسمي منبع يك بود شده شايع شاهرضا خيابان خانههاي از مداركي و اسناد كشف به كه خبري اطراف در

ستاد و گاهي آ مأمورين طرف از يكشنبه شب كه داشت اظهار اداره خبرنگار به امروز صبح جنگ وزارت از

توده منحله حزب وابستگان از افرادي اجتماع محل كه خانهاي شاهرضا خيابان كوچههاي از يكي در ارتش

ميگردد/ كشف بوده

مأمورين و ارتش دادرسي نماينده شده, مزبور خانه وارد قانون موجب به بتوان كه نظر آن از ب�فاصله

و اسناد زيادي مقدار كه ميشوند نتيجهموفق در پرداخته تفتيش به و رفته مزبور خانه به شهرباني گاهيو آ

توزيع پخشو مردم بين عواملمرموزي وسيله به و يافته انتشار تهران در اخيرا كه تمبر و اع�ميه و مدارك

آورند/ دست به ميگردد

محرمانه و مخفيانه فعاليتهاي دادن نشان نظر از اوراق و مدارك اين اهميت كه كرد اضافه منبع همان

در كه افرادي و آنها كار نقشه و مزبور منحله حزب فعاليت به نظروقوف از استو توجه قابل و زياد خيلي آن

از كنون ا امر جريان ميباشد/ فراوان اهميت شايان انتظامي گاهيو آ برايمأمورين ميكنند فعاليت باره اين

ارتش دادرسي به تعقيب براي پرونده تكميل از پس تا است رسيدگي تحت شهرباني و گاهي آ اداره طرف

گردد/ احاله

داشت: اظهار چنين اداره خبرنگار به مزبور اسناد كشف درباره شهرباني سخنگوي

از يكي كشف به موفق شاهرضا� �خيابان تهران شهر نقاط از يكي در شهرباني مأمورين قبل شب <دو

مدارك اين و بهدستآوردهاند را مهمي بسيار مدارك و اسناد شدو توده فعاليتحزبمنحله كز مرا بزرگترين

اسناد بزرگترين كه مدارك اين قريبا و ميسازد روشن Uكام را حزب اين خيانتهاي و كار طرز و ماهيت

رسيد/> خواهد عموم اط�ع به است توده منحله حزب خيانتكاري

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

توده منحله اوراقحزب حمل جرم به نفر ٥
شدند دستگير

خيابان از و داشته بغل زير در بقچه يك كه شخصي به دانشگاه مقابل كشيك پاسبان ديروز ١٧ ساعت

بقچهاش در و داشته نام عليمحمددهقانپور شخصمزبور ميكند, جلب را او و ميشود ميكردهمظنون عبور

تعداد همچنين و توده منحله حزب به متعلق مرامنامه و اساسنامه و اع�ميه و روزنامه و اوراق زيادي مقدار

آمد/ دست به مختلف اسكناسهاي زيادي

حزب اوراق حمل جرم به نيز ديگر نفر ٤ ضمنا شود/ روشن امر جريان تا است تعقيب تحت كنون ا قضيه

گرديدهاند/ دستگير مزبور



ملي دولت سياهه ٥٦٦

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

افرادي از رزمآرا توطئه در كنون تا
است آمده عمل به تحقيقاتي مطلع عنوان به

در است مـدتي كه مهتدي سرهنگ و سرتيپزاده آقايان از تحقيق و بازجوئي و رزمآرا توطئه موضوع

كرد/ اط�ع كسب باره اين در كه اداره خبرنگار صبح امروز دارد/ ادامه ارتشهنوز دادرسي در ميباشند توقيف

زمـان در كـه رزمآرا نـزديك همكاران از بعضي از تحقيق و بازجوئي اخيرا داشت اظهار رسمي منبع يك

محمدرضاي آقاي از تحقيق اينكه است/ يافته توسعه بودهاند حساس و مهم پستهاي داخل او حكومت

دارد/ ادامه مطلع عنوان به رزمآرا حكومت زمان در نخستوزيري حسابداري رئيس خليلي

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

دارائي اتهاماتافسران به برايرسيدگي نظر تجديد دادگاه
بود تشكيل امروز وسررشتهداريارتشنيز

سررشتهداري و دارائي متهمين كمه محا درباره اداره خبرنگار جوابسئوال در صبح امروز موثق منبع يك

سپهبد آقاي رياست تحت تجديدنظر دادگاه كه داشت اظهار گرفتهاند قرار تعقيب تحت قبل ماه دو از كه

خود كار به نيز صبح ٨ ساعت امروز و شده تشكيل متهمين پروندههاي از قسمتي به رسيدگي براي آقاولي

گردد/ اع�م آنان كمه محا نتيجه زودي به كه ميشود پيشبيني داد/ ادامه

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

متحصن كارگر نفر ٤å گماشتن كار به
است شده اشكال با مواجه

مجلس متحصن كارگران غذائي اعتصاب به دادن خاتمه براي داديم اط�ع قبل شماره در كه طوري به

سابق كارهاي به كارگران از نفر ٤å برگرداندن آنها از يكي كه شده گرفته آنها تقاضاهاي درباره تصميماتي

و برخاسته فعاليت به كارخانه آن كارگران ساير بفرستند كار سر خواستهاند را كارگران آن كه ديروز بود/ خود

كارگران دسته دو اين ميان بينظمي و خورد و زد احتمال چون و نمايند همكاري آنها با نميتوانند گفتهاند

وضـع در كامل مراقبت كه شد داده Pزم تعليمات شهرباني كل اداره به كشور وزير آقاي طرف از ميرفت,

آوردند/ عمل به كارخانه آن انتظامي

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

كارگرانمسلول به كمك |يحه
به كمك Pيحه و تشكيل كار وزارت معاون حضور با ملي شوراي مجلس كار كميسيون امروز ١١ ساعت

بود شده ارجاع كميسيون به آن به راجع پيشنهادهاي با كار آقايوزير تقاضاي حسب بر كه كارگرانمسلول

رسيد/ تصويب به اص�حاتي با و گرديد مطرح



٥٦٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

ندارد اساسي بيماري مصدق دكتر
است شده خسته زياد كار فقطاز و

١٩٥١ كتبر ا ٢٩ شماره <تايم> مجله از

به كند شركت امنيت شوراي كرات مذا در تا شد نيويورك وارد ايران نخستوزير مصدق دكتر كه هنگامي

شد/ بستري بيمارستاننيويورك در برود مهمانخانه به اينكه جاي

حال كه داشتند اع�م پزشكان و گفت ترك را آنجا بيمارستان شانزدهم طبقه در اقامت روز هفت از پس

بيمارستان در دارد/ احتياج منظم وخواب غذا استراحت, به فقط استو بسيارخوب ايران نخستوزير مزاجي

بود/ بهرهمند Uكام مزايا اين از وي

ميكرد/ او س�مت بر دPلت همگي بود شده برداشته نخستوزير از بيمارستان در كه عكسهائي

داروياو استو پائين خونش فشار استو �كمخونيمبت عارضه به مصدق دكتر كه دارند عقيده پزشكان

كردند/ تجويز ويتامين را

اظهار ضمنا است, نداشته هم وقت هيچ و ندارد معده زخم پدرش كه گفت نيز مصدق غ�محسين دكتر

وقتي و نميرسد مغزش به منظم بهطور خون كه اينست ميشود گاهيبيهوش گاه پدرش اينكه علت داشت

ميآورد/ در پاي از را او شود توام حد از زياده خشمگيني و خون فشار با عمل اين كه

٦ ساعت از وي تهران در است/ شده خسته زياد كار از فقط و ندارد اساسي مرض من <پدر گفت آنگاه

ميكند/> كار بعدازظهر ١١ تا صبح

٧٦٥٢ شماره ,١٣٣å.٨.٦ دوشنبه

واشنگتن راهآهن ايستگاه در مصدق دكتر
ميرسيد نظر به س�مت Uكام گرديد امريكا پايتخت واشنگتن وارد قطار با كه هنگامي مصدق آقايدكتر

بيات خانم و مصدق, دكتر آقاي بوشهري, آقاي مصدق, غ�محسين آقاي راست به چپ از Pبا عكس در و

ميشوند/ ديده مصدق] [دختر

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

تهران تلگرافخانه در تحصن
شهربانيو مينويسد تلگرافي طي مهران سراجي ميزدارانكوچه پيشهورانو طرف از راد سيدجواد آقاي

از و ريـخته هم به را ما كسب بساط گرفتهاند تصميم كوچه اين مغازهداران خاطر ارضاي براي شهرداري

واقـعه از پس كه حالي در نمايند بيرون داريم كسب سابقه شهرداري كتبي اجازه با سال هفت كه محلي

از نفر ٣å Uقب نمايند/ كمك بيشتر داريم عائله سر چند يك هر كه بيچارگان ما با بود اين حق آتشسوزي

شود/ تجديدنظر تصميم اين در تا شدهاند متحصن تلگرافخانه در نماينده سمت به ميزداران نفر ١٥å



ملي دولت سياهه ٥٦٨

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

دانشجويان و دانشآموزان
ملتمصر مبارزه از پشتيباني براي

ميدان در و نموده حركت دانشگاه از امروز بامداد
دادند ميتينگ بهارستان

كه شد اع�م تهران�, دانشگاه سازماندانشجويان �دبيرخانه طرف از قبل روز سه ـ مقدماتميتينگ تهيه

شد/ خواهد تشكيل دمونستراسيوني ميتينگو مصر> ملت امپرياليستي ضد مبارزات از پشتيباني منظور <به

حركت مبداء و اجتماع محل بود: شده تعيين شرح اين به حركت مسير و حركت مبداء از اجتماع محل ضمنا

بهارستان/ شاهآباد, نادرياس�مبول, يوسفآباد, شاهرضا, ميتينگ محل و حركت مسير تهران/ دانشگاه

و دانشآمـوزان بـه خـطاب اعـ�ميهاي بـاب در ديـروز شـهرباني كل اداره رئيس ـ شهرباني اع.ميه

آقاي كه هنگام اين در مخصوصا و كشور فعلي حساس وضعيت با كه شد متذكر و نموده صادر دانشجويان

عزيز دانشآموزان دانشجويانو نيستو تظاهريص�ح هيچگونه هيچوجه به هستند امريكا در نخستوزير

آنان رفتار اعمالو كه نمايند سعي و شده اهميتموقع متوجه بايد هستند كشور فهميده و برجسته طبقه كه

سد علت به خيابانها در دستهجمعي حركت و تظاهر گونه هر اينكه به مضافا نگردد كشور امور تشنج باعث

است/ قدغن عمومي معابر

نـوع هـر از كشور كل شهرباني كه بود نموده نشان خاطر شهرباني رئيس آقاي اع�ميه اين خاتمه در

كه بود خواهد افرادي متوجه آمد پيش نوع هر مسئوليت و نمود خواهد جلوگيري شدت به تظاهراتي اجتماع

ميكنند/ وادار تظاهرات قبيل اين به را دانشآموزان و دانشجويان

افسـر عدهاي ديروز عصر از شهرباني كل رئيس دستور به اع�ميه اين تعقيب در ـ احتياطي اقدامات

و ماندند دانشگاه در را شب عده اين بودند اوضاع مراقب و شده حاضر دانشگاه درمحوطه پاسبان شهربانيو

و دانشجويان تدريج به و بود باز دانشگاه درهاي گرفتند/ قرار معين محلهاي در امروز صبح وقت اول از

دبيرستانهاي مقابل در ضمنا ميشدند/ محوطه داخل كنند شركت ميتينگ در بودند مايل كه دانشآموزان

كه بود شده گمارده پاسبان و افسر كافي عده البرز پسرانه دبيرستان و دادگر انوشيروان و نوربخش دخترانه

نشوند/// دبيرستانها آن اغتشاش باعث ميتينگدهندگان

به تصميم كه دانشآموزان و دانشجويان تدريج به امروز صبح ٦ ساعت از ـ ميتينگ در شركتكنندگان

آمدند/// دانشگاه به مختلف نوشتههاي و شعارها با دستهجمعي حالت به داشتند ميتينگ در شركت

خلعتبري سرهنگ آقاي تفاق ا به شهرباني رئيس آقاي كه بود صبح ٨ ساعت مقارن ـ سنگپراني و نزاع

بـودند/ ايستاده دانشگاه خارج و داخل در نيز پاسبان نفر ١ååå حدود در آمدند/// دانشگاه به خود آجودان

حامل ارتش كاميون ١å بودند ايستاده صف دو در دانشگاه بزرگ در جلو در نيز شهرباني آموزشگاه گردان شا

در تأثيري مزيني سرلشكر اظهارات ولي بودند/// گرفته قرار دانشگاه مقابل خيابان در نيز احتياط براي سرباز



٥٦٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

كنند/ حركت به شروع تا شود باز درها ميكردند تقاضا بلندگو وسيله به مرتب و نكرده آنها

دانشگـاه داخل دانشجويان با خواست مرتبه چند خيابان داخل از بلندگو حامل شهرباني ماشين يك

گوينده اظهارت شنيدن از مانع هورا و فرياد با ميشد بلند بلندگو صداي تا ميتينگدهندگان ولي كند صحبت

ولي نـمودند حـركت آمـاده را خـود مـيتينگدهندگان نيم و هشت ساعت در باPخره ميشدند/ شهرباني

وچون نمودند حمله پاسبانها به اسفالت تكههاي سنگو با آنها از عدهاي جهت بدين شدند مانع پاسبانان

در يافت شدت مبارزه هرصورت در نميكردند/ دفاع و كرده عقبنشيني ناچار نداشتند دفاع دستور پاسبانها

بردند/ بهداري به پانسمان براي را آنان كه گرديد مجروح دانشجويان از نفر چند صورت و سر نتيجه

بلندگوها در دوباره ميتينگدهندگان كشيد/// مقاومت به كار وقتي ـ ميشود شروع خيابانها به حركت

مـيتينگدهندگان و دانشجويان خود طرف از افتادند/ راه به نفري شش صفهاي در و داده حركت دستور

و وسط و جلو در نيز پاسبانان كاميونهاي ميكردند حفظ را انتظامات و بودند شده تعيين انتظامي مأمورين

قبيل از جم�تي بود تظاهركنندگان دست در كه پارچههائي روي بودند/ اوضاع مراقب و حركت در سر عقب

مصر>/// دلير ملت باد <زنده و انگليسي> و امريكائي امپرياليستهاي باد <نابود

آنها از جمعي كه حالي در نمودند متشكل را اينكهصفوفخود از پس دانشجويان ـ دانشجويان سير خط

عبور از پس و كرده حركت دانشگاه جلوي از بودند گرفته قرار وسط در دانشآموزان و دختراندانشجو و جلو در

يك كه آنها ناطقين و نموده اجتماع مجلس عمارت جلوي محوطه در و شده وارد بهارستان ميدان به از///

ابراز مصر ملت با را ايران جوانان همدردي و كرده صحبت به شروع بودند دانشجو يكدوشيزه و جواندانشجو

معرفي نفر پنج و قرائت ديگري دانشجوي وسيله به ميتينگ قطعنامه پايان در دادند/ شعارهائي و داشتند

نـيم و سـاعت يك دارند/ دريافت رسيد و نموده تسليم ملي شوراي مجلس دفتر به را قطعنامه كه شدند

شدند/ متفرق بهارستان ميدان از دانشجويان و گرديد اع�م ميتينگ خاتمه كه بود بعدازظهر

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

بازداشتشدگان تعداد به راجع
امـروز, مـطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي و نخستوزير معاون نفيسي عباس دكتر آقاي

گذارد/// جرايد خبرنگاران دسترس در را زير اط�عات

شد/ خواهد داده بعدا اط�عاتمبسوط توده حزب بازداشتشدگان تعداد مورد در

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

شدهاند متحصن ط"ب
عزل آنها درخواست و شده متحصن تلگرافخانه در است روز دو قزوين تفاقيه ا مدرسه ط�ب از نفر ٤٥

طـ�ب بـين اخت�ف ايجاد و موقوفه عوايد به نسبت سوءاستفاده با ميگويند و ميباشند موقوفه متصدي

ميباشد/ آنها تحصيل مانع مدرسه



ملي دولت سياهه ٥٧٠

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

واشنگتن نظامي بيمارستان در مصدق دكتر زندگي
تـاقهاي ا در ايـران نـخستوزير مـصدق دكـتر آقـاي اقـامت درباره مقالهاي استار واشنگتن روزنامه

ايران <نخستوزير مينويسد: و داده انتشار ريد> <والتر نظامي بيمارستان در جمهوري رياست مخصوص

است/> تعارفي خوش و مؤدب بسيار ميهمان

ايران نخستوزير استفاده فعUمورد كه بيمارستان راحت بزرگو تاقهاي ا از تصوير سه مقاله اين همراه

كنوني بهصورت امريكا جمهوري رئيس استفاده براي پيش سال چهار تاقها ا اين است شده منتشره است

است/ شده واقع استفاده مورد كه است بار اولين اين كنون تا زمان آن از و درآمد

<بـيمار> كـلمه از بـيش <مهمان> كلمه استعمال مينويسد بيمارستان مقامات قول از مقاله نويسنده

فرزندشان كه آنچه از بيش خود كسالت وجود با ايران نخستوزير ميباشد/ مصدق دكتر آقاي حال مناسب

است/ ننموده مراقبت و معالجه درخواست ميكنند مواظبت و مراقبت مصدق غ�محسين دكتر آقاي

مسكن مجاور تاقهاي ا در دو هر ايران نخستوزير دختر بيات ضياءاشرف خانم غ�محسينو دكتر آقاي

دارند/

به رختخواب در را وقتخود عمده قسمت ايران نخستوزير كه ميسازد نشان خاطر مقاله نويسنده آنگاه

و دارد لباس كمد دو و صندلي ٥ و تختخواب يك فقط و است فوت ٢٢ در ١٦ ايشان خواب تاق ا ميبرد/ سر

است/// پوشانده را تاق ا سطح روشن آبي قاليچه يك

و است شده داده قرار دارد راه مصدق دكتر آقاي تاقنشيمن ا به كه بالكن در نيز تلويزيون دستگاه يك

كردند/ استفاده دستگاه آن از بيمارستان به اولورود شب در خود خانواده با ايران نخستوزير

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

گرانفروش قصابان كيفر
پرداخت كار به شميران شهرو شهرداريدر سيار دادگاه پنج ديروز قصابها گرانفروشي از برايجلوگيري

از جريمه ريال صد يك و هزار پنج و چهل مبلغ و شده واقع تعقيب تحت گرانفروش قصاب ٥٦ نتيجه در و

واقـع تعقيب مورد گرانفروش قصابان عدهاي نيز امروز و دارد ادامه سيار دادگاههاي عمليات گرفتند/ آنها

شدند/

٧٦٥٣ شماره ,١٣٣å.٨.٧ سهشنبه

است فرستاده ايران به راسگاو ده امريكا
شد وارد ديروز بود, شده اهدا ما كشور به ايران دام نژاد اص�ح براي امريكا طرفدولت از كه گاوي راس ده

در و شوند اعزام حيدرآباد دامپروري بنگاه به بعد تا كرد خواهند استراحت روز ١٥ مدت مناسبي, محل در و

گيرد/ انجام بومي نژاد گاوهاي با جفتگيري عمل آنجا



٥٧١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

رئيسشهربانيميگويد:

روشني و توجه قابل مدارك اخير كشفشبكه با
است آمده دست به توده منحله فعاليتحزب از

شهرباني كل اداره جزء كارمندان حقوق كسر

زد شهربانيخواهد دستگاه به ناپذيري جبران لطمه

ميشوند كنار بر كار از اخ"لگر و بدسابقه كارمندان
صبح اداره خبرنگار است, آمده عمل به شهرباني در اخيرا كه اقداماتي و اخير حقيقتوقايع از اط�ع براي

آورد/ عمل به ايشان با مصاحبهاي و نموده م�قات را شهرباني كل رئيس مزيني سرلشكر آقاي امروز

بعضي در اينكه گفت: چنين شهرباني رئيس آقاي Pبا موردسئوال در ـ توده حزب شبكه كشف چگونگي

منحله حزب شبكه محلمخصوص مراقب لباسسيويل با روزي چند اينجانب كه است شده نوشته جرايد از

اقداماتي البته كردهام, كه اقداماتي و است نبوده لباس به مربوط آن كشف طرز و ندارد حقيقت بودهام توده

باعث موضوع اين كشف ترديد بدون زيرا ميكنم خودداري عمل طرز گفتن از و نمودهام شخصا كه است

كند/ خنثي را تيه آ موفقيتهاي كه شد خواهد

است شبكههائي بزرگترين از يكي شبكه اين پيداست مداركمكشوفه از آنچه استو محقق آنچه ولي

واقف را اداره اين اسرار, از بسياري به Uكام ميتواند شبكه اين و است بوده توده منحله حزب اختيار در كه

سازد/

تغيير در توده منحله حزب شبكه اين كشف با كه نميفرمائيد تصور آيا سئوالنمود اداره خبرنگار اينجا در

آقاي كند؟ كشف را شبكهها ساير نتواند شهرباني اداره مكشوفه مدارك روي از تا نمايد اقدام شبكهها ساير

اصلي مقصود زيرا ندارد اصلموضوع در تأثيري شبكههايديگر محل تغيير گفت: درجواب شهرباني رئيس

مكشوفه اوراق رسيدگي براي كه هم كميسيوني است/ تأمين اينموضوع كه است حقايقي يك شدن روشن

Uفع هم اينكميسيون اقدامات به راجع و است اوراق و پروندهها به رسيدگي كانمشغول كما شدهاند تعيين

بدهم/ اط�عاتي نميتوانم

نتيجه اخذ تا لذا بزند ما كار به لطمهاي آن افشاي است ممكن چون ولي است زياد بسيار مدارك اين

به شبكه اين از بود شده نوشته جرايد از بعضي در كه هم چاپ دستگاه ميشود/ خودداري آن انتشار از قطعي

ندارد/ صحت آمده دست

كارمندان حقوق اينكه علت به شما ميشود شنيده شد شهربانيسئوال رئيس آقاي از ـ كارمندان حقوق

در شهرباني رئيس دارد؟ صحت اينموضوع آيا داريد استعفا به تصميم دهند تقليل ميخواهند را اداره اين

نفر ١٥åå حدود در كه سيويل كارمندان حقوق از كه داد گزارش اينجناب به حسابداري رئيس گفت: جواب

به نظر نمود/ خواهند كسر ماه اين از است ريال هزار دو الي هزار از كه مبلغي گماشته حق عنوان به هستند



ملي دولت سياهه ٥٧٢

با كه است اداره اين كارمندان حقوق تأمين برداشت شهرباني اص�ح براي بايستي كه قدمي اولين اينكه

را مسئوليت كه اول از لذا خواست/ دارد كه سنگيني وظائف پاسبان از نيست ممكن هيچوجه به قبلي حقوق

جزء كارمندان و درجهداران و پاسبانان حقوق بايستي است ممكن وسيله هر به كه بودم فكر در كردم قبول

افزود/ باشد آنها زندگاني به كمك اندازهاي تا كه مبلغي

لطمه دارد اداره اين جزء كارمندان از عده يك وضعيت در زيادي تأثير كه گماشته حق كسر خبر متأسفانه

كـه شـهرباني بـه نسـبت هم آن عمل اين از شد تقاضا جهت همين به و كرد خواهد وارد امور به بزرگي

كه دارم اطمينان و نمايند خودداري دارد كشور فعلي حساس وضعيت در خصوص به را مسئوليت بزرگترين

اينمسئوليت قبول نشود توجه چنانچه است بديهي نمود خواهند توجه مهم اينموضوع به مقاماتمربوطه

داشت/ را مردم جان و مال حفظ انتظار نميشود هستند گرسنه كه اشخاصي از نيستو مقدور اينجانب براي

Pبا شهربانينمودموضوع رئيس آقاي از ما خبرنگار كه سئوالديگري ـ شدهاند خدمت منتظر كه كساني

شد: داده زير شرح به را آن جواب كه بود

كه بودم متوجه ميدانند مردم همه كه همانطور شدم عهدهدار را اداره اين اينجانبمسئوليت كه روزي از

اين قدر به ادارات ساير در بد عناصر منتهي دارد بدوجود و خوب عناصر ادارات ساير مانند هم اداره اين در

نيستند/ مردم اوضاع در مؤثر اداره

كه موظفند و دارند كشور افراد كليه با منظم تماس و دارند سنگيني وظايف اداره اين متصديانامور چون

به خود مردم مال و جان مسئول گر ا حال كشورند انتظامات مسئول باPخره و بكنند را مردم مال و جان حفظ

گرفت/ خواهد خود به مخدوشي خودصورت به خود كشور اوضاع كند تخطي مردم مال

همان در فقط عملش نتايج است ممكن فرهنگ وزارت يا دارائي وزارت يا كار وزارت عضو كه صورتي در

عـنوان هـيچ بـه كـه نـاصالحي عناصر گرفتم تصميم ناچار بنابراين باشد مؤثر مربوطهاش اداره محوطه

و نيست مؤثر آنها در نصيحت و تذكر و نبردهاند خود بزرگ مسئوليت به پي و كنند اص�ح را خود نميخواهند

و درجهداران و افسران از نفري چند خود تصدي مدت اين در و نمايم كنار بر كار از دارند هم بد بسيار سوابق

هستند هم ديگري عناصر ترديد بدون و نمودهام كنار بر بودند Pبا شرايط حائز يكم درجه در كه را پاسبانان

اشخاص همين شوندو كنار بر بايستي دهند تغيير را سابق نخواهندروش نكنندو تذكراتمن به توجه گر ا كه

وادار و اداره داخله در تحريك و كاغذپراني گونه هر از و شدهاند شهرباني اوضاع اخ�لگر قوا تمام با امروز

ولي نميكنند گذار فرو داخلي كارمندان تحريك و جعل اخبار ساختن و فحاشي به جرايد از بعضي كردن

اقداماتنشوند/ قبيل اين به آيندهموفق در تا كرد معرفيخواهم را آنها دهندعموم ادامه اينرويه به چنانچه

شب در عدهاي دستگيري جريان به راجع اداره خبرنگار ديگر سئوال ـ آبان چهارم شب دستگيرشدگان

عدهاي كه شد حاصل اط�ع آبان چهارم شب در گفت: جواب در شهرباني رئيس آقاي كه بود آبان چهارم

مأمورين ب�فاصله ميكنند پخش توده منحله حزب طرف از بوده سلطنت مقام به نسبت توهين كه اوراقي

اشخاص اين البته و شدند دستگير بودند خيابانها كردناوراقدر پخش حين در كه نفر ٢٦ و شدند اعزام Pزم



٥٧٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

بـه مـوفق گـاهي آ مأمـورين ولي نباشد آنها متوجه كسي كه ميكردند پخش را اوراق مخصوصي طرز با

گرديدند/ آنها دستگيري

[چهارم شب آن از پس گفت خاتمه در شهرباني رئيس آقاي ـ منحله حزب فعالين از نفر سه دستگيري

مليت ايرانيبودن در كه آنها از يكي كه شدهاند دستگير نيز توده منحله فعالحزب كارگردانان از نفر سه آبان]

حين در داشته بغل زير را حزبي اع�ميههاي و مدارك و اوراق محتوي بقچه يك كه هنگامي است ترديد او

است/ شده دستگير دانشگاه جلوي در فرار

دستگير دانشگاه جلوي كه شخصي تكال, خوشا ـ كي ارا ـ دهقانپور از است عبارت نفر سه اين اسامي

نيستند/ مهندس آنان از يك هيچ و ميباشد دهقانپور گرديده

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

مجلسسنا
تظاهراتديروزصحبتشد به راجع

گوشت و تلفن شركت مسئله دستور از قبل ديگر ناطقين

قراردادند/// بحث مورد را عمومي ارزاق و

تصويب گرديد/ تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز دقيقه پنج و ٩ ساعت سنا مجلس علني جلسه

شد/ شروع دستور از قبل نطق غائبين اسامي قرائت از پس و گرديد بعدموكول به قبل جلسه صورت

ميكند؟ چه شهرباني رئيس

آن استو عمومي مراجعه طرف كه شدهام خدمتيمأمور به خوشبختانه يا متأسفانه بنده گفت: فرخ آقاي

است/ عرايض كميسيون كار

براي هم را آن رونوشت كه است شده نوشته همايون اعليحضرت به شهرباني افسران طرف از شرحي

كردهاند/ تأسف ابراز شهرباني رئيس اخير اظهارات از و فرستادهاند عرايض كميسيون

باعث كه است گفته مطالبي تازگي ميشناسم را او فارس مأموريت از من كه مزيني سرلشكر تيمسار

است/ شده شهرباني افسران شكايت

ولي هست فاسد مأمورين شهرباني در البته خواندهاند/ دزد و فاسد را شهرباني اعضاء درصد ٨å ايشان

سـرتيپ مانند هستند شريفي بسيار افسران شهرباني در بلكه و است كمتر دولتي ادارات ساير به نسبت

غيره/ و رفيعيان و دانشپور, سرتيپ شوكت, سرتيپ مختاري, شاهپور سرتيپ خاتمي, سرتيپ سهيلي,

زاهد هيچ از كه ديدهام اعمالي رستگار سرهنگ اين از خوردهام مجلس در كه قسمي همان به بنده Uمث

بـاعث و كـند اص�ح داشته اظهار كه را مطالبي مزيني سرلشكر آقاي دارم انتظار بنده نديدهام كدامني پا

نشود/ شهرباني افسرانخوب دلسردي

توهين ما مقدسات تمام به كه جمعيتهاي از طرفدستهاي از اوراقي روز چند اين در كه اين مطلبديگر

ميكنم/ تقديم رئيس مقام به كه كردهام سئواPتي كشور وزير آقاي از باره اين در بنده يافته, انتشار ميكنند



ملي دولت سياهه ٥٧٤

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

وابسته توقيفشدگان از نفر بازداشت٢٦
شد تأييد توده منحله حزب به

در كه هنگامي انتظامي مأمورين طرف از عدهاي آبان] [چهارم شنبه روز بوديم داده اط�ع كه طوري به

در شب همان در و شدند توقيف بودند غيرمسئول مقامات ضد اع�ميههائي توزيع مشغول امجديه ميدان

و تمبر و اسناد زيادياوراقو مقدار آن در كه شد كشف شهرباني طرفمأمورين از شاهرضا خيابان خانهايدر

توقيف نفر ٥١ جريان اين دنبال در آمد دست به داشت توده منحله حزب كار نقشه به ارتباط كه اع�ميه

از نفر ٢٦ كنون ا و شدند آزاد نداشتهاند ارتباطي جريانمزبور با شد ثابت كه آنان از نفر ٢٥ تدريج به كه شدند

ميباشند/ توقيف در آنان

دادگـاه بـ�درنگ و كـردند اعـتراض خـود توقيف به مبني ارتش دادرسي بازپرسي قرار به مزبور افراد

را بازپرس قرار نتيجه در و آورد عمل به رسيدگي بازپرس دPيل و اعتراض به و گرديد تشكيل تجديدنظر

مكشوفه مدارك و اسناد بررسي از پس تا ميباشند تعقيب تحت و توقيف در كنون ا مزبور افراد و نمود تأييد

گردد/ آغاز رسما ارتش دادرسي در آنان كمه محا

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

داشتهاند غيردانشجوشركت نفر ١ååå ميتينگديروز در
اثـر بـر هـمچنين دادهانـد ديـروز ميتينگ جريان از شهرباني كل اداره مخفي مأمورين كه گزارشي در

نه كه اشخاصي از نفر هزار يك بر بالغ شهرباني كل اداره رئيس مزيني سرلشكر آقاي شخص تحقيقات

شركت راهنمائي رهبريو وظيفه عده اين كه داشتهاند شركت ميتينگديروز در بودهاند نهدانشآموز دانشجو

عده اين بودهاند مسلح گرم اسلحه حتي و كارد و چاقو با آنها اغلب و داشتهاند عهده به را ميتينگ در كنندگان

ميدادهاند/ آنها به را Pزم دستورات و گرفته نيز تماسهائي دانشجويان از بعضي با

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

است شده نفتساخته نام به جديدي سرود
سرود و يافته حضور انجمن محل در ملي موسيقي انجمن دعوت بنابه مكي آقاي امروز صبح ٩ ساعت

شد/ اجرا ايشان حضور در شده ساخته نفت> <سرود عنوان به كه تازهاي

ضبط صفحهاي در سرود اين ساختهاند/ معيري رهي آقاي را آن شعر خالقيو آقاي را مزبور سرود آهنگ

نفت سرود دفعه اولين براي مصدق دكتر آقاي موقعورود در گويا ميگردد/ پخش تهران راديو در و شد خواهد

و كرده تشكر ابراز نفت سرود شعر گوينده و آهنگ سازنده از مكي آقاي شد/ خواهد پخش راديو وسيله به

كمك راه اين از و تهييج را ملي احساسات وطني سرودهاي ساختن با موسيقي انجمن هستم اميدوارم گفت

كند/ آينده نسلهاي تربيت به مؤثري



٥٧٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

بايد خارجه در ايران وكنسولگريهاي سفارتخانهها
كنند تعطيل را جمعه روزهاي

كشـورهاي رسمي تعطي�ت از متابعت به خارجه در ايران كنسولگريهاي و سفارتخانهها كثر ا چون

وزير و نخستوزيري كفيل كاظمي آقاي طرف از امروز ميكردند تعطيل را يكشنبه روزهاي معمو{ خارجه

تـعطيل كه شد صادر خارجه در ايران كنسولگريهاي و سفارتخانهها كليه به مؤكدي دستور خارجه امور

دهند/ قرار است ايران دولت رسمي تعطيل روز همان را خود هفتگي

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

مجلسسنا
يافت/// خاتمه ژاپن و ايران و آلمان و بينايران حالتجنگ

خارجه امور وزير و نخستوزير كفيل كاظمي آقاي موقع اين در ـ ژاپن و آلمان با ايران روابط تجديد

امضاء پيرامون در امروز ميخواهم اجازه محترم سناتورهاي آقايان از داشت: اظهار چنين و آمد تريبون پشت

بكنم/// عرايضي آلمان با جنگ حالت خاتمه همچنين و ژاپن با صلح قرارداد

متعال خداوند تأييدات با

ايران شاهنشاه پهلوي محمدرضا ما

را جنگ خاتمه ١٣٣å آبان اول تاريخ از اساسي قانون يكم و پنجاه اصل طبق بر دولتو پيشنهاد بنابر

مرمر كاخ ميداريم/ مقرر داشت خواهد اع�م دولت كه شرايطي به آلمان و خودمان كشور بين

١٣٣å ماه مهر سيام تاريخ به

ما سلطنت يازدهم سال

٧٦٥٤ شماره ,١٣٣å.٨.٨ چهارشنبه

انگلستان ادينبورگ دانشجوياندانشگاه

انتخابكردهاند خود افتخاري خطيب را مصدق دكتر
دكتر آقاي به تلگرافي طي انگلستان ادينبورگ دانشگاه دانشجويان ديروز ـ يونايتدپرس ـ ادينبورگ

در مصدق دكتر آقاي كردهاند/ تعيين دانشگاه اين افتخاري خطيب عنوان به را او ايران نخستوزير مصدق

و نموده تشكر كردهايد انتخاب خود دانشگاه خطيب بهعنوان مرا اينكه <از است: ايندانشجوياننوشته پاسخ

به مصدق دكتر آقاي انتخاب چون ميگويند اينجا در ميپذيرم>/ را افتخاري سمت اين مباهات و افتخار با

لذا نيست/ انگلستان كشور در ايران نخستوزير Uفع و گرفته انجام تلگراف توسط دانشگاه خطيب عنوان

را تلگراف همين نيز قبل چندي ادينبورگ دانشگاه دانشجويان كرد/ تلقي قطعي را ايشان قبولي نميتوان

بودند/ نموده تعيين دانشگاه افتخاري خطيب عنوان به را او و داشته ارسال مح�تي آقاخان براي



ملي دولت سياهه ٥٧٦

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

مجلسشورايملي

نشد ايراد دستور از نطقهايقبل

آن در بحث ضمن در و شد مجلسمطرح بودجه

آمد ميان به كمونيسم و توده حزب از صحبت
گفت: نطقخود در امامي جمال

دولت چرا نمانده, ما مملكت اضمح"ل چيزيبه
نميگيرد/// را جلويكمونيستها

رئيس نايب امامي نورالدين رياست به امروز دقيقه ١å.١٥ ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

گرديد/// تشكيل

در ايشان بماند/ مسكوت مجلس بودجه كرد پيشنهاد امامي: جمال آقاي ـ پريروز ميتينگ اطراف در

وزيري نخست كفيل حضور از ولي بكنم عرايضي نداشتم قصد بنده كرد: اظهار چنين خود پيشنهاد اطراف

شرط به ولي است پسنديده خيلي موارد اين تمام در بحث شود/ داده ايشان به تي تذكرا تا ميكنم استفاده

ولي كند بهموت مشرف را مملكت است ممكن آن كه داريم دردهائي ما باشد/ عادي حال در مملكت اينكه

صحبت فرهنگ چاپ به راجع و نيست مملكت در دردي هيچ كه اين مثل و كرده فراموش را دردها آن ما

آدم بدبختانه ولي كنم تكرار نداشتم قصد و گفتهام ميرسيده كنون تا ناقصم عقل به هرچه بنده ميكنيم/

تفاق ا مملكت در جرياني اخير روزه چند اين در بماند كت سا و ببيند سقوط شرف در را مملكتش نميتواند

واقعا نميدانم من كردهايم, پيشبيني هم را بعدي جريانات بوديمو كرده پيشبيني را آنها تمام ما كه افتاده

شهرباني رئيس از مصاحبهاي من ديشب پاشيدهاند/ ما روي مرده ك خا كه اين يا ميكنيم تجاهلالعارف ما

بـه با دانشجويان ميتينگ از كه ميدهند اع�ميه قبل روز اينها است مضحك خيلي اين ديدم جرايد در

نميتوانستند گر ا آخر نكردند كهجلوگيري ديدند آقايان بعد وليروز ميكنيم اصط�حدانشآموزانجلوگيري

نفر هزار نوشتهاند روزنامه ديشبدر هم بعد نگرفتند/ را آنها جلوي چرا ميتوانستند گر ا و نوشتند اع�ميه چرا

گر ا باشيد؟ داشته گرم اسلحه ميتوانيد شما آيا معظمي آقايدكتر است/ بيندانشجويانبوده در گرم اسلحه با

اين با خدا به را شما آخر نكردند جلوگيري آنها از چرا پس داشته اط�ع شهرباني و داشتهاند اسلحه اينها

ديگر ژاپن با صلح نباشد مملكتي وقتي ببنديد صلح پيمان ژاپن با ميخواهيد آنوقت داريم ما كه مملكت

ميكنند/� غلط كاظمي: � ميدهند اع�ميه شما شاه جلوي و ميروند اينها ميدهد/ معني چه

غلط ميگوئيد Pحا و ميفرستند مردم روزنامه بنده براي روز هر و ميكنند تجديد دوباره را اع�ميه اينها

گر ا كردهاند توده حزب با كه رفتاريبوده هميشه دولتها با موافقت يا مخالفت در عملم بندهم�ك ميكنند/

با كردهايد تقويت را توده حزب ميكنيد كه عوامفريبي با كه بوده اين براي كردهام مخالفت شما دولت با من

است/ مسلط مملكت به حزبكمونيست بلكه نيستيد مملكت به مسلط شما ميرويد جلو شما كه ترتيبي اين



٥٧٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

خ�ف كه اظهاراتيميشود نمايندگان طرف از چه جانبدولتو از چه گاهي ميبينم مجلس اين در من

و فقر عزيز, معدل آقاي هستند/ آنها مأمور كه اين يا و نبردهاند پي تشكي�تكمونيسم به يا اينها است واقع

عـامل كت �ف و فقر شدهاند كمونيست امروز كه ممالك اين از يك هيچ نيست كمونيست موجب نداري

كي چكسلوا است, شورويبوده از بهتر مردمشان زندگي سطح برابر ده تمام است نبوده آنها شدن كمونيست

ميدهند نظر ممالكمورد آن در سازمانهائي ميآيندو اينها بود/ اروپا صنعتي ثروتمندو ممالك از يكي آقا

ميكنند تضعيف را سلطنت مقام ميبرند/ بين از تحريك و تبليغ وسيله به را مملكت آن مؤثر قواي تمام و

در بعد و ميبرند بين از كردن لجنمال با را صالح رجال و ميكنند تضعيف را ژاندارمري و شهرباني ارتش

اقليت يك ببينيد تا كنيد نگاه شده كمونيست كه جا هر به آقا ميگيرند/ دست به را مملكت زمام شب يك

مشغولند/// ما كشور در كنون ا اينكه كما كرده بازي طريق اين به را خود نقش و آمده ناچيزي

مـن yا بـه yوا شـدهانـد كمونيسم كردهاند هوچيبازي و عوامفريبي دولتهايشان كه ممالكي تمام

چرا مردهايد خدا به ببريد نيستي پرتگاه به را مملكت اين كه نداريد زيادي چيز شما كه نگويم نميتوانم

به تنها ميدهيمو فحش ممالك تمام به ما نگذاشتهايم/ باقي برايخود چيزي ديگر ما ميكنيد, عوامفريبي

ميكنيم/ تعريف او از ما كه است روسيه اين آقا نميگوئيم چيزي كرده باز دهان ما بلعيدن براي كه يكي آن

بشود كمونيست ايران گر ا ميكنيد خيال ميكنيد, شببازي خيمه اين در استفادهاي چه كاظمي آقاي آخر

قـد عـقلمان كـه گفتم من آخر ميخنديد, ها خنديد� كاظمي � هستيد؟ نخستوزيري كفيل هم باز شما

و است مسـلكي چـه كه نميشوم وارد كمونيسم ماهيت به من ميشوم ديوانه دارم من آقا آخر نميدهد/

حرف آن است ناموس ديانتو مليتو خ�ف بر Pحا است/ بشريت برخ�ف كمونيسم كه بگويم نميخواهم

استو نگشته باز وليهنوز شده تمام است مدتي هم امنيت وشوراي امريكا به رفته مصدق دكتر است/ ديگر

Pحا و بودهاند مسلح ديروز دهنده ميتينگ افراد بين در نفر هزار كه ميدهد مصاحبه هم شهرباني رئيس

است/ كرده چه آنها اسلحه حمل از جلوگيري براي شهرباني و رفتهاند كجا نفر هزار اين نيست معلوم

مـعلمين از اغلب شما فرهنگ در كردهاند كمونيست تماما را شما دختران و شما ساله ده بچههاي آقا

دانشكدهها اول سال در كه دانشجوياني درصد پنج و هفتاد ميگفت من به سياسي دكتر هستند/ كمونيست

وضع امروز آقا است, خراب شما دبيرستانهاي كه اينست دليل اين و هستند كمونيست همه ميشوند وارد

بگيريد؟ را آنها جلوي ميخواهيد قدرتي چه با ميبينيد كه است قرار اين از توده حزب

ميدهيد اجازه هم Pحا كرديدو تضعيف را خود تأمينيه قواي كه شما كرديد تضعيف را ارتشخود كه شما

سلب من از اميد وليامروز نبودم نااميد قدر اين حال تا من كنند/ توهين اينطور مملكت سلطنت مقام به كه

كار به كاري آنها, به عقيده روي از يا ترسو روي از يا كه آنهائي تمام امورند راس در ناPيقها تمام زيرا شده

شما تمامنميشود؟ آنها نفع به ماليهميشود وزارت در كه كارهائي اين آيا كارند/ سر در امروز ندارند كمونيسم

آخر كنيد, جبران را تومان ميليون ٧åå بازيها اين با ميخواهيد Pحا و داريد بودجه كسر تومان ميليون ٧åå

دارد/ درد اين براي دوائي چه ببينيم بيايد كنيد, تلگراف نخستوزير به بكنيد فكري شويد بلند آقا



ملي دولت سياهه ٥٧٨

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

شبكه از مكشوفه اسناد و اوراق به رسيدگي
توده منحله حزب

رياست اطاقهايحوزه از يكي در امروز از توده منحله حزب شبكه از مكشوفه اسناد و اوراق به رسيدگي

آقاي به اينكميسيون اعضاي ديروز شدو مزينيشروع سرلشكر آقاي مستقيم نظر تحت شهرباني كل اداره

ايستاده پاسبان يك اطاقمزبور در جلو كردند دريافت ايشان از Pزم تعليمات و شده معرفي شهرباني رئيس

ميكند/ جلوگيري اشخاص ورود از و

ميباشد: زير شرح به رسيدگي هيأت اعضاي اسامي

جنابزاده, دوم سرهنگ ارتش, دادرسي از فضلاللهي سرگرد ارتش, ستاد ٢ ركن از فرزانگان سرهنگ

شهرباني/ كل اداره كارمندان فتاحي و نيكاعتضاد

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

بازداشتشدگان از نفر اسامي٢٦
آينده هفته

شد خواهد ارتششروع دادرسي در آنها محاكمه
اوراق پخش كهمشغول عدهاي ١٣٣å آبان ٤ شنبه روز كه رسيد خوانندگان اط�ع به پيش شمارههاي در

آن اسامي است كرده اط�ع كسب اداره خبرنگار كه قراري به اينك و شدند دستگير بودند امجديه ميدان در

چـنين هسـتند تـوقيف ارتش دادرسي دادگاه بازپرس قرار موجب به ميباشد نفر ٢٦ تعدادشان كه افراد

ميباشد:

شامل ـ ٦ ناهيد, حسينعلي ـ ٥ عليزاده, جواد ـ ٤ آرائي, كبر ا ـ ٣ تكال, خوشا باقر ـ ٢ رضائي, علي ـ ١

ـ ١١ مـريمي, سـليمان ـ ١å حـروفچين, حسـين ـ ٩ ششانگشتي, باقر ـ ٨ برغندان, عباس ـ ٧ اخوان,

ـ ١٦ مهدي, ميرجواد ـ ١٥ هاشمي, ابراهيم ـ ١٤ ميرزائي, علي ـ ١٣ رازقي, عباس ـ ١٢ رحمتي, محمدعلي

ـ ٢١ طـاهري, بـاقر ـ ٢å ابـرقويي, مصطفي ـ ١٩ طرازي, منصور ـ ١٨ يغمائي, محمد ـ ١٧ خرازي, انور

افتاده], قلم از ٢٤] هنرمند, محمدرسول ـ ٢٣ بيناور, مرتضي ـ ٢٣ عباسمحمودي, ـ ٢٢ ابوالفضلمحمودي,

كاشي/ نظيف ـ ٢٦ دهقان, محمد علي ـ ٢٥

زندان در مذكور افراد كه داشت اظهار اداره خبرنگار به آنان كمه محا درباره موثق منبع يك صبح امروز

آغاز ارتش دادرسي در آنان كمه محا Pزم بازجوئيهاي تحقيقاتو از پس تا هستند زنداني شهرباني موقت

گردد/

اين بعضياز آنانشروعشودوچون كمه محا آينده هفته اواخر احتمالقويميرود نمود اضافه همانمنبع

شده مشغول اوراقمزبور توزيع به اغفال نادانيو جهالتو روي از صرفا و ندارند سياسي امور در سوابقي عده

آيد/ عمل به تجديدنظر آنان مورد در است ممكن بودند



٥٧٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

توقيفكردند شورا اطاق در را دانشگاه اساتيد ديروز
نيايد آنها استمداد به كسي خارج از تا بود شده تلفناطاققطع سيم

است: شده واصل روزنامه به دانشگاه دبيرخانه طرف از امروز زير توضيح

عناصر و دانشجويان از عدهاي بود تشكيل عالي دانشسراي در دانشگاه شوراي كه موقعي صبح ديروز

سـازمان نـماينده را خـود كـه آنـان از تـن چند و كرده اجتماع عالي دانشسراي محوطه در ديگر مختلف

به نظر كردند/ را خود تقاضاي تقديم و دانشگاه شوراي به ورود تقاضاي كتبا ميكردند معرفي دانشجويان

تقاضاي اجابت از و بپذيرد را اشخاص است تشكيل رسما كه هنگامي شورا كه نداشته سابقه كنون تا اينكه

تاPر وارد اجازه بدون و شديد دقالباب از پس آقايان از تن چند ١١ ساعت حدود در ولي خوددارينمود/ آنها

بياجازه ورود و داد تذكر و كرده اعتراض آنها به شدت كمال با دانشگاه رئيس آقاي اينموقع در شدند/ جلسه

جلسه وارد شورا قبلي موافقت و اط�ع بدون كنون تا هم وزراء آقايان حتي و است بيسابقه شورا جلسه در

از كثيري عده كه نگذشت خروجدانشجويان از لحظه چند شوند/ خارج جلسه از بايد آقايان بنابراين نشدهاند/

بـا و انـداخـتند تاPر درون به را خود خشونت و شدت كمال با و آمده شورا در پشت فشار با گهان نا افراد

و داده قرار توهين مورد را اعضاء موهن ركيكو عبارات و الفاظ با كرده گره مشتهاي و برافروخته قيافههاي

را كـار اين تا و كنيد تصويب را ما تقاضاهاي امروز همين بايد شما گفتند و كردند قتل به تهديد صريحا

داشت/ نخواهيد را اطاق اين از شدن خارج حق ندهيد صورت

دانشـجو يا كه ميرسانيد خوبي به ميكردند استعمال كه مستهجني الفاظ و افراد اين از پارهاي قيافه

آقاي طرف از اينموقع در آمدهاند/ در دانشجوئي لباس به مخصوص اغراض انجام براي اينكه يا و نيستند

كمالخونسردي با نمايندگان استادانو و دانشكدهها روساء آقايان و شد اع�ن جلسه تعطيل دانشگاه رئيس

تاPر در بعدازظهر ٦.٥ تا بود صبح ١١ ساعت حدود در كه ساعت آن از و گرفتند آرام خود جاهاي در متانت و

خارج با تماسي گونه هيچ نميتوانستند آقايان كه بود شده محاصره قسمي به عناصر اين طرف از كه جلسه

از يكي براي و شود خارج خواست بار يك كه هم اطاق پيشخدمت حتي ماندند/ باقي باشند داشته اطاق

با مدت اين تمام در شد پرتاب اطاق داخل به و گرفت قرار شتم و ضرب مورد بياورد آشاميدني آب آقايان

نشان خود از فتوري و ضعف كوچكترين اعضاء آقايان ميشد تكرار گاه گاه كه تهديد و فشار اين تمام

بودند/ حاضر و كرده آماده را خود خطيري پيشآمد هر تحميل براي و ندادند

عـضويت از را خود استعفاي دانشگاه حيثيت حفظ براي از خارج مساعدت از يأس با و حال همين در

البـته نـروند تـهديد و فشـار و زور بار زير تا كردند تقديم دانشگاه رياست مقام به جمعا دانشگاه شوراي

اعضاي استعفاي از وقتي نميكردند را خونسردي و رشادت و كي بيبا چنين تصور كه مهاجم ماجراجويان

تقاضا استادان آقايان از و شدند وارد شورا تاPر به اجازه كسب با دفعه اين كردند, حاصل استحضار شورا

بـه آنـان مـنظور كه حالي در بعدازظهر ٧ ساعت حدود در باPخره بگيرند پس را خود استعفاي كه كردند
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تذكر اينجا در گفتند/ ترك را دانشسراي بودندمحوطه نگرفته نتيجه تهديد و فشار از و نشده عملي هيچوجه

تلفنو رعايتنموده را فني دقيقو محاصره شرايط تمام مهاجم عناصر اينكه يكي است/ نكتهPزم يكيدو

ميكردند/ پاسباني آنها پشت و بسته را درهايورودي كرده قطع را برق

اين باشد كار در است ممكن كه ديگري موجبات بر مهاجمع�وه افراد حقيقي اصليو منظور ديگر نكته

ميكنند معرفي دانشجوئي سازمان نام به را خود كه عدهاي كه است شده اع�م دانشگاه طرف از چون كه بود

وادار را شورا بدينوسيله ميخواستند است نبوده دانشگاه مقرراتمصوب طبق بر آن تشكيل و ندارد رسميت

تـهييج بـراي و نـبوده بـيش بـهانهاي شـهريه موضوع البته بشناسد/ رسميت به را آنها سازمان كه كنند

و گرفته تصميم دانشكده شوراي پيش هفته در زيرا است شده برده كار به بيبضاعت حقيقي دانشجويان

معلوم Uفع دارند مبذول را مخصوصي پرسشنامه كه بيبضاعت دانشجويان به نسبت كه بود كرده اع�م

كرد/ خواهد تخاذ ا تصميمي چه تهران دانشگاه پيشآمده اين قبال در كه نيست

بعدازظهر يك ساعت از انتظامي شدهمأمورين كسب دانشكده اداري مقامات از كه خبري طبق همچنين

گونه هيچ حوادث بروز از احتراز منظور به و بودند دانشسرا داخلي جريانات مراقب دانشسرا از خارج خيابان در

انتظامات حفظ براي نيز شهرباني رئيس و كشور وزير و نخستوزير كفيل آقاي نميبردند/ كار به عمل شدت

بودند/ كرده صادر دستوراتي

دبيرخانه در ميكردند معرفي دانشگاه دانشجويان سازمان نماينده را خود كه نفر چند ١٢ ساعت امروز

آنان تقاضاي با ولي بودند خواستار دانشگاه اولياي از را خود ديروز تقاضاي انجام و يافته حضور دانشگاه

آخر وليچون شدند خارج دبيرخانه به آنها آوردن برايجمعآوريدانشجويانو آنان و نيامد عمل به موافقت

ماند/ اثر بدون آنان اقدامات و شد تعطيل دبيرخانه بود اداري وقت

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

است حذفشده گماشته حق
از كارمندانمزبور لذا شده, حذف شهرباني رتبهدار كارمندانسيويلو حقوق از گماشته حق اينكه به نظر

تا همكارانسيويلخود از پشتيباني عنوان به نيز شهرباني افسران نمودهاند خودداري ماه مهر گرفتنحقوق

پيشخدمتها جزء كارمندان فقط Uفع شهرباني كارمندان از بنابراين و نكردهاند دريافت را حقوقشان كنون

نمودهاند/ دريافت را خود حقوق

٧٦٥٥ شماره ,١٣٣å.٨.٩ پنجشنبه

است حالتعطيل در دبستان
در آموزگار كمي اثر بر شهر اين ك�سه شش دبستان مينويسد تلگرافي طي بستانآباد از عبداللهي آقاي

اعـزام تقاضاي آذربايجان فرهنگ از آنكه با ميباشند بيكار دانشآموزان روز نصف و است تعطيل حال

است/ نگرفته انجام مثبتي عمل هنوز ولي شده آموزگار



٥٨١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

دارد ادامه توقيفشدگان نفر ٢٦ از تحقيق
قبل شماره در آنان اسامي و شدهاند توقيف آبان چهارم تاريخ در كه افرادي از تحقيق بازپرسيو مورد در

از كنون تا و ميباشند بررسيموضوع و تحقيق مشغول ارتش دادرسي بازپرسان رسيد خوانندگان اط�ع به

ادامه آنان از بازجوئي و ميبرند سر به شهرباني موقت زندان در كان كما آنان و نشده آزاد كسي مزبور افراد

تحت توده منحله حزب به مربوط مكشوفه اسناد و اوراق كه رسيد خوانندگان اط�ع به پيش شماره در دارد/

است/ رسيدگي

آقاي مستقيم نظر تحت شهرباني ارتشو دادرسي ارتشو ستاد دو ركن نمايندگان از مركب كميسيوني

دادهاند/ قرار بررسي مورد را مكشوفه اسناد كشور كل شهرباني رئيس مزيني سرلشكر

كميسيونمزبور نظر زير كه مزبور اسناد داشتاوراقو اظهار اداره خبرنگار به رسمي منبع يك صبح امروز

وظيفه مذكور كميسيون كه آن از پس و شد نخواهد فرستاده ارتش دادرسي به Uفع است رسيدگي تحت

ارتش دادرسي در شد توقيفخواهند آينده در يا و شدهاند توقيف كه افرادي كمه محا داد انجام را قانونيخود

گرديد/ خواهد آغاز

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

است تعطيل حال در دانشگاه
رئيسدانشگاه منزل در دانشگاه شوراي جلسه امروز

شد تشكيل
دانشسراي در دانشگاه شوراي كه هنگامي چهارشنبه روز كه رسيد خوانندگان اط�ع به قبل شماره در

را آنان بعدازظهر نيم و ٦ تا صبح ١١ ساعت از مختلفديگر عناصر دانشجويانو از عدهاي تشكيلبود عالي

بودند/ دانشگاه عالي شوراي به اعضاء شد و آمد از مانع و نموده محاصره جلسه تاPر در

تصميم درباره و گرفت تماس دانشگاه رئيس سياسي كبر عليا دكتر آقاي با اداره خبرنگار امروز ظهر

نمود/ اط�ع كسب دانشگاه عالي شوراي

غيرمنطقي اقدامات اثر در كه چهارشنبه روز از عالي شوراي اعضاي كه داشت اظهار سياسي دكتر آقاي

در آنان تصميم دنبال در نيز دانشگاه و ميباشند استعفا حال در هنوز نمودند استعفا به مبادرت دانشجويان

است/ تعطيل حال در حقيقت

ايشان منزل در سياسي دكتر آقاي بنابهدعوت دانشكدهها رؤساي استادانو آقايان امروز صبح ٩ ساعت

يك تا ولي دارند مسترد را استعفايخود آنان كه كوشيدهاند سياسي آقايدكتر آنكه با و رسانيده هم به حضور

سياسي دكتر آقاي ولي بودند نشده كاري چنين قبول به حاضر آنان داشت ادامه جلسه كه بعدازظهر ساعت

بيرون تعطيل حال از دانشگاه و شود حاصل نتيجهاي جلسه اين از است ممكن كه ميكرد اميدواري اظهار

بيايد/



ملي دولت سياهه ٥٨٢

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

درباره توضيحرئيسشهرباني
امامي آقايجمال اظهارات

اط.عات روزنامه محترم اداره

فرمايند: چاپ امامي جمال آقاي اظهارات جواب در را ارسالي توضيح است متمني

اينجانب اينكه علت �به نخستوزيري كفيل آقاي جناب ٣å.٨.٧ سهشنبه روز جريانات اطراف در گرچه

از آينده در اينكه ولي فرمودند مجلس در بود Pزم آنچه بودم� رسانيده استحضارشان به را جريانات تمام

برسانم/ عموم استحضار به كلمه چند ناچارم شود جلوگيري پيشآمدها قبيل اين تجديد

مسـئوليتي چـه ميدانستم و بودم واقف كشور اوضاع به Uكام كردم مسئوليت قبول كه روزي اينجانب

از ما بدبختي بزرگترين كه اينست آن و بدهم تذكر را يكموضوع ناچارم ولي ميگيرم دوش بر را مهمي

ميل ميكنند معرفي ميهنپرست و كشور به خادم را خود كه افرادي و اشخاص كه ميگيرد سرچشمه اينجا

مـيل هرگز و كنند قضاوت آنان وطنپرستي ع�قه روي امور در بررسي و دقت بدون و اط�ع بدون دارند

دقيق اط�ع كسب از پس و نموده مطرح را قضايا هستند جريانات واقف نزديك از كه مسئولينامور با ندارند

فورا Pزم توضيحات خواستن و مسئول شخص به مراجعه بدون كشور كز مرا حساسترين در و كنند قضاوت

تماس امر مسئول با عقيده و نظر اظهار از قبل گر ا كه صورتي در ميكنند بيان را خود مطالب و نظريات

بياناتي مملكت امور ثقل مركز در و كنند قضاوت فرصت سر در بعد و بپرسند را اقداماتش علل او از و بگيرند

حساس اينموقع در كه ميشود گفته مطالبي اغلب Pوا باشد/ مردم و نفعكشور به Uكام كه ميرود تصور كنند

ميباشد/ آن ضرر و زيان به بلكه نيست كشور نفع به تنها نه

پيشآمدهائي مقابل در آينده در دارم تقاضا كردهام كشور به خدمت فداي را خود روز و شب كه اينجانب

در و نموده قضاوت سپس و استع�م را حقايق و گرفته تماس اينجانب با Uقب ميشود تجديد روزه همه كه

براي چنانچه ٣å.٨.٧ سهشنبه وقايع مورد در و فرمايند صحبت رسميكشور حساسو كز مرا در صورتلزوم

امر حقايق از تا بگيرند تماس اينجانب با است متمني دارد تاريكيوجود و ابهام نكته امامي جمال آقاي

كشور كل شهرباني رئيس گردند/ مستحضر

مزيني منصور سرلشكر

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

تحقيقاتعميقترياست محتاج رزمآرا پرونده تكميل
بازپرسي در امر مراحل رزمآرا توطئه درمورد كه داشت اظهار اداره خبرنگار به رسمي يكمنبع صبح امروز

مطلع عنوان به غيرنظامي و نظامي افراد از نفر چند از كنون تا استو تعقيب تحت كان كما ارتش دادستاني

اين از است عميقتري تحقيقات به محتاج پرونده تكميل چون و است آمده عمل به تحقيقاتي باره اين در

گرديد/ خواهد تشكيل متهمين كمه محا براي رسمي دادگاه تاريخي چه كه نيست معلوم رو



٥٨٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

اقداماتاحتياطي
دانشگاه حدود در جديد ازوقوعحوادث برايجلوگيري احتياطي اقدامات شهرباني طرف از نيز صبح امروز

درب مقابل در صبح از آتشنشاني ماشين چند و انتظامي مأمورين حامل كاميون چند و بود آمده عمل به

مراجـعت مزبور ماشينهاي نداد روي حادثهاي چون و بود ايستاده [البرز] دبيرستانها از يكي و دانشگاه

كردند/

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

دارائي وزارت از سئوال
دولتي] [ماشينهاي

ملي شوراي مجلس محترم رياست

سـئواPت بـه و شـده حاضر مجلس در دارائي وزير نريمان آقاي جناب فرمائيد دستور است مستدعي

دهند/ پاسخ ميشود درج Uذي كه اينجانب

گـذشته سال در متشابه مدت به نسبت توتون و سيگار نرخ افزايش نتيجه در كه درآمدي اضافه ـ ١

تعيين نقاطكشور كليه در سيگارها ميزانموجودي نرخ, افزايش درموقع آيا و بالغ مبلغ چه شده نصيبدولت

ترقي دخانيات قيمت آن از بعد كه مدتي آخر روزه سه فروش ميزان همچنين و نه يا است شده تشخيص و

نه؟ يا داشته تفاوتي قبل ماه يا و هفته روزه سه به نسبت شده داده

نخواهد ايران صادرات ميزان در تأثيري برقي اشياء و سواري تومبيلهاي ا گمركي عوارض ترقي آيا ـ ٢

داشـتهانـد ايران دولت با كه بازرگاني قرارداد اصل بنابه مزبور كاPهاي صادركننده دول طرف از و داشت

مدت مقايسه با است شده دولت نصيب جهت اين از كه درآمدي اضافه ضمنا خير؟ يا است شده كنشي وا

است؟ مبلغ چه فرمايند معلوم متشابه

و سـيگار تـرقي به راجع اخير تصويبنامههاي صدور به منجر كه اقتصادي و مالي مشك�ت آيا ـ ٣

بازار در عمومي مايحتاج اجناسو ترقي باعث بالنتيجه و شده اجناس گمركي عوارض انحصاريو كاPهاي

ايجاد دارائي وزير نريمان آقاي تصدي زمان در اينكه يا داشته جاريوجود سال اول ماهه شش در گرديده

هنگام شده گذاشته دولت اختيار به اسكناس پشتوانه طبققانوناز كه ليره ١٤ميليون ميزان از ضمنا گرديده,

مبلغيبوده؟ چه ايشان تصدي

تـقليل و دولتي ماشينهاي كليه جمعآوري به راجع دولت صادره تصويبنامه مفاد است شده چه ـ ٤

گذاشته اجرا موقع به تابعه قسمتهاي و دارائي وزارت خود در حتي Uك ديگر قسمتهاي و كارمندان حقوق

چيست؟ است كرده پيشآمد تصويبنامه اين اجراي در كه مشك�تي و نشده

از كه ميخورد دردي چه به و است كاره چه دارد ارتباط هم بيگانگان با گويا كه نامي ليپ فريد دكتر ـ ٥

ثقةاrس.مي موسي ميگيرد/ حقوق ريال ٢٥ååå ماهي دخانيات



ملي دولت سياهه ٥٨٤

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

كردند اجتماع دارائي وزارت در امروز خارجه به عازم محصلين
شد تشكيل آنها كار به برايرسيدگي كميسيوني

موكولگرديد ديگر يكهفته به نهائي تصميم اخذ

تـحصيل ادامه منظور به خارجه كشورهاي به مسافرت قصد كه دانشآموزاني از نمايندگي به عدهاي

خـودداري آنـها بـه ارز پرداخت از ارزي مضيقه و دولت اخير تصويبنامه استناد به دارائي وزارت در دارند

مقاماتمسئول با كه م�قاتي در و نموده اجتماع دارائي وزارت در امروز صبح نيم هشتو ساعت از مينمايد

در دولت كه صورتي در كردند پيشنهاد طرفي از و كرده تكرار را تقاضايخود آوردند عمل به وزارتخانه اين

هيأتدولت نظر جلب با استوزارتدارائي ممكن نمايد, تأمين را آنها احتياج مورد ارز نيست قادر فعلي وضع

كشورهاي در ايراني محصل هر به ماهيانه حاضر حال در كه ارزي مقدار از كه كند موافقت ارز كميسيون و

نيست متجاوز نفر ٣åå از ما تعداد داشتند اظهار محصلينمزبور و نمايند كسر ليره ٤ ميشود پرداخت بيگانه

گرديد/ خواهد تأمين ما تحصيل مخارج آيد, عمل به اقدامي چنين گر ا و

آقايان/// از مركب دارائي وزارت در كميسيوني امروز ظهر از قبل پيشنهاد, اين اطراف در مطالعه براي

محصلين نمايندگان به نيم و ده ساعت نتيجه در آمد/ عمل به مفصل كرات مذا باره اين در و گرديد تشكيل

محصلين نمايندگان ولي نمايند/ تأمل ديگر هفته يك تا بايستي نهائي تصميم اخذ براي كه شد داده اط�ع

اوايل در دانشگاه, به امتحاناتورودي در شركت براي بايستي ما داشتند اظهار ميباشند نفر ٢å حدود در كه

به لذا نيست, باقي وقت بيشتر روز چند چون و برسانيم ميباشد نظر مورد كه كشورهائي به را خود نوامبر

نشوند/ خارج دارائي وزارت از قطعي تصميم اخذ تا گرفتند تصميم گويا و بودند معترض كميسيون تصميم

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

زندانيان از نفر براي٣٤ بخشودگي تصويب
كه زندانياني از عدهاي صورت مذهبي و ملي بزرگ جشنهاي و اعياد با تصادف مناسبت به ساله همه

توسط و تهيه ميشود تشكيل دادگستري وزارت در كه كميسيوني توسط دارند بخشودگي و عفو استحقاق

ميشود/ تقديم شاهنشاه حضور به دادگستري وزير

نظاميو دادگاههاي محكومين از نفر ٣٤ شاهنشاهصورت تولد سال سومين سيو مناسبت به نيز امسال

مورد و تقديم دادگستري وزارت كفيل سميعي دكتر آقاي توسط و تهيه شهرستانها و تهران از دادگستري

به او مجازات اينك كه بود شده اعدام به محكوم تبريز در فوق عده از نفر يك گرفت/ قرار شاهنشاه تصويب

كرمان به و ميباشند تركمن كه ديگر نفر ١٢ براي و است شده تبديل ابد حبس يعني تخفيف درجه يك

و نـظامي دادگـاه مـحكومين و زندانـيان بقيه نفر ٢١ است/ شده تصويب تخفيف ربع يك شدهاند تبعيد

تخفيف ربع يك به ديگر نفر ١٧ درجهو يك آنها از نفر ٤ براي كه هستند شهرستانها تهرانو از دادگستري

است/ شده تصويب



٥٨٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

ميماند آمريكا در ديگر روز چند مصدق دكتر
ميآيد تهران به واشنگتن از وسپسمستقيما

آن طي و كرد صادر اع�ميهاي واشنگتن ايراندر كبراي سفارت ديروز كه گفت بعدازظهر لندنامروز راديو

هنگامي و بود خواهد متوقف امريكا در ديگر روز چند ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي نمود نشان خاطر

ميرود/ تهران به مستقيما ميگويد ترك را امريكا پايتخت كه

تشكـيل مـتحد ملل سازمانهاي عمومي مجمع جلسات كه پاريس در ندارد قصد مصدق دكتر آقاي

نمايد/ توقف ميشود

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

شد پهلوي بندر وارد شده خريداري كاغذ بقيه
مذاكره خارجيمشغول معام"ت شركت

شورويميباشد به برايسفارشكاغذ

يك وسيله به گذشته روز شوروي جماهير دولت از شده خريداري روزنامه كاغذ تن ٥åå پارتي آخرين

اختيار در و وارد شده خريداري كاغذ تن ٥åå تمام قسمت اين ورود با و شد پهلوي بندر وارد تجارتي كشتي

است/ شده گذاشته دولت

اعضاء از يكي امروز است خارجي معام�ت شركت كاغذها اين فروش عامل كه بود يافته انتشار چون

كاغذوارد و شده پرداخت طرفدولت از كاغذ اين بهاي داشت اظهار ما خبرنگار به شركتمزبور مديره هيأت

براي و داشت نخواهد دخالتي هيچوجه به آن فروش در خارجي معام�ت شركت و است دولت به متعلق شده

نمايد/ اقدام بايستي آن تقسيم و فروش

وارد كاغذهايديگر انواع و روزنامه كاغذ كافي مقدار به شخصا دارد تصميم خارجي شركتمعام�ت ولي

نظر مورد كاغذ باPخره نميشود تصور ولي گرديده كره مذا وارد كاغذ سازنده كشورهاي از بعضي با و نمايد

فعلي دروضع ميباشدو پاياپاي بهصورت شوروي با ما معام�ت طرز زيرا نمائيم خريداري ازشوروي را خود

نيست/ راه اين جز چارهاي ارزي مضيقه و

٧٦٥٦ شماره ,١٣٣å.٨.١١ شنبه

ميشود داده شكر سهميه ماه سه از پس
بـه جـا يك و نگـرفتند تـحويل دارائـي از را اهالي سهميه شكر و قند عاملين كه بود ماه سه ـ ساوه

است روز چند اخيرا نميشد/ يافت بازار تمام ميخواستدر شكر كيلو سه كسي گر ا و ميفروختند قناديهاي

از ميتوانـند راحتي به مردم كه مينمايند شكر سهميه پخش امر در نظارت و مراقبت عليزاده آقاي كه

كنند/ استفاده خود شكر سهميه



ملي دولت سياهه ٥٨٦

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
دانشگاه حادثه و بلوچستان حزبتوده, به راجع

دستورصحبتشد از عنوانقبل به

كمونيست/// نقشعناصر و دانشگاه اساتيد توقيف
فاخر سردار آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پانزده و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

گرديد/// تشكيل حكمت

شده/ پيدا ايران كمه حا طبقه ميان در محسوسي جنبش يك كه است روز چند گفت: آشتيانيزاده آقاي

اقـبال دكـتر اعـ�ميه بـا كه توده حزب واقع در ميكنند/ توده حزب خطر از صحبت مملكت مقامات كليه

زنـده ديگـر و مردند تودهايها كه كرد اع�م پانزدهم مجلس در آقايان از يكي و شد شناخته غيرقانوني

است/ شده زنده دوباره آقايان اعتقاد به روزها اين شد نخواهند

در كه ميدهند خبر خارجي آژانسهاي هستند, تودهاي تهران جمعيت ثلث دو ميگويد شهرباني رئيس

خشن اع�ميههاي وجود با مملكت انتظامي دستگاههاي و كرده فراهم را انق�ب مقدمات توده حزب ايران

ميباشند/ آنها اقدامات از جلوگيري قدرت فاقد

شهرباني و كردهاند پخش سلطنت ضد اع�ميه مملكت شاه مقابل در تودهايها گفت امامي جمال آقاي

Uوليعم است/ آمده بهدست كارتعضويت هزار ٥å و افتاده دام به توده حزب شبكه مهمترين كه كرد اع�م

نشان خود ميتينگ با گذشته جمعه روز بلكه نيافته تخفيف تودهايها فعاليت تنها نه كه ميكنيم مشاهده

خواند/ خواهند بيالحمد فاتحه ما همه حرفهاي براي كه دادند

منطقي تحليل و تجزيه يك با و شود گفته بايد متأسفانه آيد تلخ محترم آقايان ذائقه به حقايق اين گر ا

شود/ پيدا كردهاند اشاره آن به معدل آقاي و امامي جمال آقاي كه خطري اين ريشههاي

به كنيد؟ جستجو امروز تا ١٣٢٧ بهمن پانزدهم از را توده قدرتحزب علت برآمدهايد صدد در هيچ آقايان

شده كليعوض به مردم احساسات نداشت را امروز قدرت توده حزب بهمن پانزدهم در ب�ترديد يقينو قدر

جلب نتوانست آنها مدافعات و نظامي دادگاههاي در سياسي محبوسين ايستادگي و رشادت روز آن در و بود

ما كمه حا هيأت براي آذربايجان به ارتش ورود از بعد كه فرصتيبود درستدومين اين و بكند را عموم توجه

به دست كرده استفاده موقعيت از خودشان نيت حسن اثبات براي كه ميكرد حكم شعور و منطق و شد پيدا

از را كارگران ـ بنمايند ع�قه و زمين صاحب را زارعين ـ كنند تقسيم را موروثي ام�ك و بزنند اص�حات

ترقي و كار ايجاد و طبقاتي فاصلههاي بردن ميان از با ـ سازند خاطر آسوده زندگي تأمين و معيشت لحاظ

را تـوده حـزب فعاليت و قدرت تجديد امكان بالنتيجه و ـ دهند تخفيف را نارضايتيها توليد سطح دادن

كرده؟ چه ايران كمه حا دستگاه اخير سال سه اين مدت در كه ببينيم و بيائيم Pحا ولي نمايند محدود

و قدرت گر ا كرديم خيال و داديم تشكيل مشروطيت تكميل براي را سنا مجلس ثروت, تعديل جاي به



٥٨٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

شد/ خواهد اص�ح كارها همه ديگر كنيم زياد را پادشاه اختيارات

اقـتصادي امـور اص�ح راه در قدم يك كرديم كشور روشنفكر و جوان طبقه بر كم حا را پليس نيزه سر

ازدياد در اول درجه سرمايهداران و بزرگ سرمايهداران و بزرگ مالكين ـ شد برابر چند مردم فقر برنداشتيم

شده سپرده ساله هفت برنامه به مملكت توليدي تقويتقوه اص�حاتو براي كه مبالغي كوشيدند/ عوائدخود

پارتيبازي حقهبازيو گونه هر از مزايدهها و مناقصهها در شد حاتمبخشي آن اين و كارخانه صاحبان به بود

كردند/ تفويض ُدردانهها عزيز به شست ناز عنوان به را خالصه ام�ك و نكردند دريغ

فروخت رعايا به اقساط به را ده فقطدو سال يك مدت در بود شده تقسيمام�كخود به مصمم كه پادشاه

ارز بهصورت سرمايهداران و تجار از بعضي را ثروت ميلياردها يافت فزوني مملكت سرتاسر در فقر بيكاريو

كردند/ خارج كشور از

است, امريكا بانكهاي در بدبخت مملكت سرمايههاي از ميليوندPر ٥åå از متجاوز امروز كه طوري به

افتضاح و رسوائي كار ديگر و آمد پيش نفت اينكهموضوع تا شد برابر چند ارتشاء و فساد و دزدي خ�صه

شنيدند Pسربا كردندجواب مراجعه جا هر به بيكار و گرسنه مردم رسيد/ درجه منتهي به ايران كمه حا دستگاه

و �وك از بعضي نزديكان و كسان ولي ريختند بيرون ادارات از را پناه و تكاء بيا مستخدمين از زيادي عده و

كه اميدي گرفتند, لختحقوق و گرسنه مردم اين بيتالمال از تومان هزار صد چند از بيش ساليانه متنفذين

ديدند زيرا كردند قطع كمه حا هيأت از را اميدها همه باره يك و گرديد يأس به مبدل بود شده ايجاد مردم در

بود/ دروغ گفت هرچه و داد وعدهاي هر كس هر كه

اجازه هم ديگر كس هيچ به باشيمو قدرتداشته و نفوذ و باشيم محترمخواستيموكيل آقايان ساير و بنده

ببنديم/ هستند شايستهتر ما از مراتب به كه آنهائي حتي همه روي به را درها و نداده را دستگاه در نفوذ

حقيقت كرديمو فراموش را دنيا بس, و شد خودمان خصوصي منافع از عبارت مصالحوطن مملكتو خ�صه

به گذشته سال در مجلس نمايندگان از يكي تا كه رسانيديم جائي به را تملق كار و برديم ياد از را اوضاع

داده پرواز گله گله مگسها اين تأسف دنيا يك با و است شاهين دهي پرواز به تو كه را مگسي گفت: پادشاه

درنيامدند/ آب از شاهين هم كدام هيچ اما و شدند

فهميد روز يك ماضي پادشاه كرد, تكرار حدود همان در كنندهاي گمراه تملقهاي تقيزاده آقاي امسال

و دروغ او به چقدر متيندفتري آقاي يا است بوده جم آقاي ندارم خاطر به درست كه وقت رئيسالوزراء كه

كمه حا هيأت باشد/> مباركآسوده خاطر كه نگوئيد قدر آن شويدو <خفه ميگويد: ميزندو فرياد گفته, تملق

ميكند خيال نميبيند را خودش چون و كرده پنهان برف زير را سرش كه است كبكي واقعي مصداق ايران

نميبينند/ را او هم ديگران

است/ متشكل ناراضي جبهه به مردم گرويدن كمه, حا دستگاه تباهي و فساد غفلتوخوابآلودگي, نتيجه

كسي براي نميتواند كسي نيست/ صحيح ميبريد را سنا مجلس رئيس آقاي اسم شما مجلس: رئيس

است/ شده تمام شما وقت هم كنون ا كند/ تعيين عقيده



ملي دولت سياهه ٥٨٨

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

نيست دولتي مقامي هيچ اختيار در اتومبيلهاياختصاصي

شد خواهد فروخته ماشينهايجمعآوريشده
دولتي اتومبيلهاي از آئيننامهايبراياستفاده

تدوينميشود روزه چند همين

برنامه سازمان اتومبيلهاي مورد در

است نشده حاصل نظر توافق دارائي وزارت و سازمان ميان هنوز

كنون ا و دريافت تومبيلها ا كه معني اين به خاتمه دولتي تومبيلهاي ا جمعآوري عمل تقريبا ديروز تا

است/// گرديده جمعآوري گمرك ٨ شماره انبار در استيشن و جيپ و سواري ماشين دستگاه صد يك قريب

باره اين در دارد كامل نظارت دولتي ماشينهاي عملجمعآوري در كه دارائي عاليرتبه عضو يك امروز

جـمعآوري تـقريبا امـروز بگويم ميتوانم بود پيش در كه مشك�تي تمام با داشت: اظهار ما خبرنگار به

وزيـران آقايان ماشين ميگويند اينكه و است گرديده متوقف اينكه يا و يافته خاتمه دولتي تومبيلهاي ا

كنون تا وزيران آقايان از نفر سه يا دو تومبيل استا ممكن ندارد/ صحت شده گذاشته آنان اختيار در مجددا

و نظر با بلكه نميكنند استفاده فقطوزيرانمربوطه ماشينها اين از ولي باشد نشده تحويل دارائي وزارت به

اعضاي ساير هم و وزير هم كه شده گذاشته وزارتخانه اختيار در وزير تومبيل ا همان دارائي, وزارت موافقت

اختيار اختصاصيدر ماشين حاضر حال در عبارتيديگر به كنند استفاده آن از اداري ساعات در آنوزارتخانه

شده گذاشته وزارتخانه اختيار در كه تومبيلهائي ا از استفاده طرز تعيين براي طرفي از و نيست مقامي هيچ

شود/// آماده روزه چند همين ميرود تصور كه هستند آئيننامه تنظيم مشغول دارائي وزارت در هيأتي

مقام خير يا بود خواهد تصميمدولت اين تابع هم برنامه سازمان تومبيلهاي ا آيا كه اينسئوال پاسخ در

و دارائـي وزارت مـيان نـظر توافـق هنوز برنامه سازمان تومبيلهاي ا جمعآوري براي داشت: اظهار مزبور

سازمان كه اينست توافق حصول عدم علت دارد ادامه چنان هم كرات مذا و نشده حاصل برنامه سازمان

بـرنامه سـازمان اموال جزو دارد اختيار در كه تومبيلهائي ا و دانسته برنامه قانون به متكي را خود برنامه

وزارت خود با هم برنامه سازمان تومبيلهاي ا در نظارت كه است معتقد دارائي وزارت كه صورتي در ميداند

حـاصل كه داشت نخواهد مانعي كرده, تومبيلها ا فروش به اقدام آينده در كه هم فرض بر و است دارائي

شود/ گذاشته برنامه سازمان خود اختيار در فروش

مـتوقف ميشد استفاده آنها از مركز در كه برنامه سازمان جيپ و سواري تومبيلهاي ا Uفع معالوصف

شود/ تعيين طرفين موافقت با آنها تكليف تا است شده جمعآوري گاراژي در و گرديد

اين و بود خواسته كلي طور به را آنها از استفاده مورد و برنامه سازمان تومبيلهاي ا صورت دارائي وزارت

كميسيون مطالعه راي بازرسي كل اداره در كنون ا و گرديد دارائيواصل بهوزارت گذشته هفته اواخر در صورت

گرديد/ خواهد تعيين نيز قسمت اين تكليف قريبا و است آماده مخصوص



٥٨٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

توده منحله مخفيحزب شبكه در مكشوفه اسناد متن
شد خواهد منتشر

حزب شبكه به مربوط محل چند در رسانديم محترم خوانندگان اط�ع به سابق شماره در كه طوري به

فعاليتهاي چگونگي هم كه است آمده دست به مداركي و اسناد شهرباني مأمورين طرف از توده منحله

خاصي كميسيون در اسناد اين ميسازد معلوم را آنان تيه آ نقشههاي هم و ميسازد روشن را حزب اين سابق

دارد/ قرار مخصوص رسيدگي و دقت تحت شهرباني كل اداره در

١٥ تا كثر حدا شد داده جواب گرديد رسميسئوال مقام يك از كه هنگامي اسناد اين متن انتشار به راجع

خواهد منتشر عامه اط�ع براي اوراق و اسناد تاريخ همان در و كرد خواهد پيدا خاتمه كميسيون كار ديگر روز

شد/

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

ديروز فوقالعاده جلسه در كه تصميمي طبق

شد گرفته شورايدانشگاه

شد تهرانتعطيل دانشگاه امروز از
كه افرادي ١٣٣å ماه آبان هشتم چهارشنبه چون گرديد: اع�م دانشگاه دبيرخانه طرف از امروز زير مراتب

تاPر به زايدالوصف گستاخي جسارتو با و ميكردند قلمداد دانشجويان سازمان نمايندگان و اعضاء را خود

نزديك تا صبح يازده ساعت از را آنان و داده قرار تهديد و اهانت مورد را آن اعضاي و آورده هجوم دانشگاه

اعضاي استعفاي كه دانشگاه بنابراينشوراي داشتند نگاه توقيف در آنجا در فجيعي وضع به بعدازظهر هفت

فوقالعادهاي جلسه ماه آبان يازدهم شنبه روز است نيافته قبول مورد دانشگاه رئيس طرف از كنون تا آن

نمودند: تصويب را ذيل مراتب و داده تشكيل

مـوقع به Uكام داشتهاند شركت حادثه اين در كه دانشجوياني درباره دانشگاه انضباطي مقررات ـ او�

شود/ گذارده

معرف و شده ناپذيري تصور اهانت مرتكب كه را مهاجم افراد كه دارد انتظار دولت از دانشگاه ـ ثانيا

دهد/ قرار قانوني مجازات و تعقيب مورد زودتر هرچه هستند انتظامي مقامات

انتظامي كافيمأمورين عدهاي است معمول راقيه ممالك اغلب در كه چنان ميشود تقاضا دولت از ـ ثالثا

مقرراتي طبق بر دانشگاه رياست نظر تحت تا بگذارد دانشگاه اختيار در شد خواهند ناميده دانشگاه گارد كه

نمايند/ وظيفه انجام رسيد خواهد دانشگاه شوراي تصويب به بعدا كه

دانشگاه Uفع است, غيرمقدور دانشكدهها براي كار ادامه و وظيفه انجام فعلي باوضع اينكه به نظر ـ رابعا

نظم و تعليم امر Pزمه كه مساعدي و آرام محيط و درآيد اجرا مرحله به فوق تصميمات تا ميشود تعطيل

گردد/ مهيا است



ملي دولت سياهه ٥٩٠

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

پايانيافت ملك خان محاكمه
و اخـت�س و غـيرقانوني تـصرف تـهام ا به كه اوقاف كل اداره سابق سرپرست ملك> <خان كمه محا

يافت/ خاتمه ديروز بود شده شروع جلسه كيفر ديوان دادگاه اول شعبه در قبل هفته دو از ك�هبرداري

و امينپور محمدتقي و رهبري يحيي آقايان مستشاري به معقولو yعبدا آقاي رياست به ديروز جلسه

اوقاف اداره وك�ي و آنان مدافع وك�ي و متهمين و كيفر ديوان دادسراي داديار مجرد احمد آقاي حضور با

بعدازظهر ٦.٥ ساعت در و پرداخته مشاوره به دادگاه هيأت و يافت خاتمه صبح ١å ساعت در و شد تشكيل

خان و ك�هبرداري به شروع به راجع شفيعي قربانعلي و ملك خان گرديد/ اع�م شرح اين به دادگاه راي

ادعاي مورد وجه از ريال ٩٧٥åå مبلغ به نسبت ملك خان ك�هبرداريو به راجع ,[ !] صرام غ�مرضا ملكو

تأديبي حبس ماه شش به گرديدو تشخيص غيرقانوني تصرف ملك خان اعمال كليه شدندو تبرئه اخت�س

به نسبت و گرديد محكوم دولت خزانه به ريال ٢.٤٤٦.٣٣١. و اوقاف اداره به ريال ١.٢٢٣.١٦٥.٥å تأديه و

نمود/ فرجام تقاضاي صادره راي از ملك خان تبرئهو دادستانبوده آقاي ادعاي مورد آنچه با مذكور بقيهوجه

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

نفت آخرينافرادشركتسابق
گفتند ترك را صبحخاكايران امروز

اسـترلينگ آقاي و خود خانم تفاق ا به تهران در نفت سابق شركت سابق نماينده سدان ريچارد آقاي

گفت/ ترك را تهران هواپيما وسيله به امروز صبح <هاگ> ميس نام به خود خانم خواهر و معاونش

فرودگاه به صبح شش ساعت ميرفتند, شمار به ايران در نفت سابق شركت افراد آخرين نفر چهار اين

گمرك به نمودند خداحافظي ايرانيخود دوستان از تن چند انگليسيو دوستان با آنكه از پس و رفته مهرآباد

درآمد/ پرواز به هواپيما صبح ٧ ساعت و رفتند/// فرودگاه

٧٦٥٧ شماره ,١٣٣å.٨.١٢ يكشنبه

رياستشد مقام تقديم امروز جلسه در نيز سئوال اين
ملي مجلسشوراي رياستمحترم

اط�ع كشور اميرع�ئيوزير آقاي جناب به است متمني شد رياست تقديم امروز جلسه در نيز اينسؤال

مقابل در شهرباني رئيس كه صريحي قرار با شوند: حاضر مجلس در فوري ذيل سئوال جواب براي دهيد

سهشنبه روز تظاهرات در غيردانشجو مسلح اشخاص نفر هزار داشتن وجود در است نموده اط�عات خبرنگار

اجازه و درنيامده تعقيب تحت مسلح اشخاص اينكه علت بودند شده تظاهرات از مانع كه قبلي اع�ميه و

تفاقاتو ا قبيل اين از جلوگيري به موفق تيه آ در ترتيب اين با دولت آيا و بوده چه است شده داده هم تظاهر

مشهد نماينده سيدمهدوي شود/ داده كافي توضيح خير يا بود خواهد اوضاع بر مسلط



٥٩١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

توقيفشدگان نفر ٢٦ از بازجوئي
دارد ادامه كماكان

آبـان چـهارم روز توقيفشدگان نفر ٢٦ كه داشت اظهار اداره خبرنگار به رسمي منبع يك امروز صبح

دارد/ ادامه آنها از تحقيق و ميباشند بازجوئي تحت و توقيف در كان كما

و است بررسي مورد گرديده تشكيل بدان رسيدگي براي كه كميسيوني در نيز مكشوفه مدارك و اسناد

گرديد/ خواهد ارجاع ارتش دادرسي به پرونده شد تمام كميسيون كار آنكه از پس

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

است بازداشتشده شاهرخ
تـبليغات كـل مدير شاهرخ بهرام آقاي امروز صبح نيم و ده ساعت كرديم حاصل اط�ع كه قراري به

امروز وقت آخر تا وي تهام ا بازداشتو درباره اط�عي گونه هر دادن از انتظامي مقامات است/ شده بازداشت

نمودند خودداري

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

رئيسشهرباني نامه
فرمايند/ چاپ امروز شماره در را ضميمه شرح است خواهشمند اط�عات روزنامه محترم اداره

چنين يكشنبه روز علني جلسه در ملي شوراي مجلس محترم نمايندگان آقايان از يكي اط�ع قرار به

به عدهاي كه ماه آبان هفتم سهشنبه روز در گفتهام اط�عات روزنامه خبرنگار به اينجانب كه نمودهاند اظهار

بودهاند/ مسلح آنها بين در نفر هزار حدود در دادهاند ميتينگ مجلس جلو در عنواندانشجو

قول از نوشته چيزي مورد اين در روزنامه خبرنگار گر ا و نكردهام اظهاري چنين اينجانب كه صورتي در

شهرباني كل رئيس است/ نبوده اينجانب

مزيني سرلشكر

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

كاشاني آيتا� پيام
بسماjالرحمنالرحيم

و ايران و معصوما شرق رنجديده ملل كه هنگام اين در yفقهما و ديني برادران عموم به س�م از پس

برادران ميدانم Pزم شدهاند مقدس قيام و اقدام كار به دست استعمار ظالمانه ايادي قطع براي خصوصا مصر

دستجات ساير مجاهدو مسلمانان طرفمجمع از �ميتينگ� كه تظاهراتي در شهرستانها تهرانو گراميدر

آقاي جناب از پشتيباني و مصري برادران با همدردي جهت ماه آبان چهاردهم سهشنبه بعدازظهر سه ملي

كاشاني سيدابوالقاسم نمايند/ شركت عموما ميشود منعقد مصدق دكتر



ملي دولت سياهه ٥٩٢

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

شد خواهد داده ارز ميروند خارجه به برايتحصيل كه دانشجوياني به
هستند خارجه كشورهاي عازم تحصيل براي كه دانشجوياني از عدهاي پريروز داديم اط�ع كه طوري به

تـصميم چـون و يـافتند حـضور دارائـي وزارت در خارجـه عازم دانشجوي نفر ٣åå طرف از نمايندگي به

لذا نكرد تأمين را آنان نظر شد تشكيل ارز دادن به دائر آنها تقاضاهاي به رسيدگي براي كه كميسيوني

آقاي طرف از نخعي سرتيپ و درخشان سرتيپ آقايان پريشب گرفتند/ دارائي وزارت در تحصن به تصميم

آنها به و گرفته تماس نمايندگاندانشجويان با و رفته دارائي وزارت به شهرباني كل رئيس مزيني سرلشكر

هيأت جلسه در كه مزيني سرلشكر آقاي شب همان شد/// خواهد رسيدگي آنها كار به صبح كه دادند قول

تحصن به دانشجويان ديروز صبح ٧ ساعت رسانيد/ وزيران آقايان اط�ع به را جريان داشت شركت دولت

رفتند/// شهرباني رئيس م�قات به آنها نمايندگان و دادند خاتمه دارائي وزارت در خود

براي تصويبنامهاي طرح كه داد ايشانجواب نمود سئوال باره اين در نريمان آقاي از امروز ما خبرنگار

خواهد مطرح دولت هيأت در امشب و شده تهيه هستند حركت عازم كه دانشجوياني به دولتي ارز فروختن

ارز ليره ميليون ١٤ از ميروند فرانسه يا انگلستان به كه دانشجوياني به تصويبنامه اين موجب به گرديد/

كه دانشجوياني براي نيست مصرف قابل امريكا سوئيسو در پشتوانه ارز چون و شد خواهد فروخته پشتوانه

كشـور دو اين در Uفع كه ايراني دانشجويان سهميه از مختصري ميزان تقليل با باشند كشور دو اين عازم

شد/ خواهد تهيه هستند عازم كه جديد دانشجويان تحصيل براي ارزي اعتبار ميكنند تحصيل

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

مبارزينفارس جبهه جلسه پنجمين
مقيم فارسيان از كثيري عده حضور با فارس مبارزين جبهه جلسه پنجمين پنجشنبه بعدازظهر ٥ ساعت

اوضاع مورد در كه شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي گرديد/ تشكيل شورش روزنامه دفتر در مركز

شهربانيو رئيس و آقايانوزيركشور و نخستوزير كفيل با م�قات تماسو جبههمأمور طرف از فارس اخير

عموم اط�ع به فارس اوضاع به نسبت مسئول مقامات توجه بر دال را خود گزارش شده, مجلس نمايندگان

رساند/

٧٦٥٨ شماره ,١٣٣å.٨.١٣ دوشنبه

است شده جمعآوري نيز برنامه اتومبيلهايسازمان
عـنوان تـحت اطـ�عات روزنامه ديروز شماره در مندرج شرح از كه ميدهند اط�ع برنامه سازمان از

سازمان تومبيلهاي ا كه ميشد استنباط چنين نيست> دولتي مقام هيچ اختيار در اختصاصي تومبيلهاي <ا

بـا هـماهنگي منظور به وزيران هيأت تصويبنامه اب�غ از قبل آنكه حال و نشده جمعآوري هنوز برنامه

است/ گرديده جمعآوري آن ماشينهاي كليه برنامه سازمان تصويب طبق دولت منويات



٥٩٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

تجهيزاتكامل با گردان ارتشدو
ميگذارد شهرباني اختيار در

و كلكشور شهرباني پيشنهاد بنابه عناصرآشوبگر تحريكات از جلوگيري و امنيتكشور حفظ منظور به

مسلسل قبيل از كامل تجهيزات با نفرات گردان دو شاهنشاهي گارد لشكر طرف از مقاماتمربوطه موافقت

از لزوم درمواقع كه است شده گذاشته شهرباني انتظامات اداره اختيار در مخابراتي دستگاه سنگينو سبكو

نيز سابقا ميكنند همكاري شهرباني با ارتش مأمورين كه نيست بار اولين اين اط�ع طبق شود/ استفاده آن

است/ ميشده گرفته كمك ارتش از بوده شهرباني نيروهاي تقويت به احتياج گاه هر

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

شاهرضا خيابان در خورد و زد تظاهراتو
شد دستگير كرد مجروح را نفر چند كارد با كه يكنفر

دسته دانشآموزان نداشتدانشجويانو عادي دانشگاهوضع تا البرز چهارراه از شاهرضا خيابان در امروز

از البـرز دبيرستان دانشآموزان كه ١٢ ساعت حدود در باPخره تا ميكردند تظاهراتي و شده جمع دسته

بـا و شد ظاهر عشقي نام به شخصي ميكردند تظاهر كه آنها از عدهاي ميان در ميشدند خارج مدرسه

عشقي يافتو پايان خورد و زد پليس مداخله نتيجه در كه كرد مجروح را نفر چند داشت دست در كه كاردي

شد/ شهرباني تحويل و دستگير

يافت پايان پليس مداخله با كه افتاد تفاق ا شاهرضا خيابان درطول ديگر زدوخورد چند ساعت همين در

كرد/ دستگير بود مظنون آنها به نسبت كه را نفر چند پليس قضايا اين در

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

داده انتشار واشنگتن در اع"ميه مصدق دكتر
دانشجويان تظاهرات مسئول را نفت سابق وشركت

است كرده معرفي
شـهر در اعـ�ميهاي ديـروز ايـران نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه گفت بعدازظهر امروز لندن راديو

مسـئول انگـليس و ايران نفت �سابق� شركت كه است نموده نشان خاطر آن طي و داده انتشار واشنگتن

ميباشد/ تهران در دانشجويان اخير تظاهرات

مـخصوصا است, نفت پيشرفت كار در اخت�ل ايجاد نفت شركت قصد كه شده اضافه اع�ميه اين در

اقامت مدت در نتوانند هستند اقداماتي واشنگتنمشغول در كه ايران اعزامي هيأت ميكوشند شركت ايادي

تسليم سر مالي مضايق برابر در ايران ملت باPخره و بگيرند خود مجاهدات از نتيجهاي امريكا در خويش

آورد/ فرود



ملي دولت سياهه ٥٩٤

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

فوزيه ميدان در امروز ميتينگ برنامه
ميدانفوزيه در ميتينگي ملي دستجات ساير و مجاهد مسلمانان طرفمجمع از امروز بعدازظهر ٣ ساعت

اهالي از كثيري جمعيت آن در كه شد داده مصدق دكتر آقاي از پشتيباني و مصري برادران با همدردي جهت

جستند/ شركت كاشاني yآيتا حسبدعوت بر تهران

بود: قرار اين از ميتينگ برنامه

وسيله به دانشجويان پيام ـ ٣ صدر, كشاورز آقاي وسيله به كار جبهه پيام ـ ٢ كاشاني, yآيتا پيام ـ ١

ايران حزب پيام ـ ٥ ملي, دفاع كميته طرف از كاشاني سيدمصطفي آقاي سخنراني ـ ٤ ج�لي, يوسف آقاي

آقاي سخنراني ـ ٧ زهري, علي آقاي وسيله به زحمتكشان حزب پيام ـ ٦ بياني, مهندس آقاي وسيله به

جبهه طرف از مكي حسين آقاي سخنراني ـ ٨ مجاهد, مسلمانان مجمع نام به قناتآبادي شمسالدين

ميتينگ/ قطعنامه قرائت ـ ٩ ملي,

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

است توقيفشده ازطرفشهرباني مستقيما شاهرخ
تـوقيف شـهرباني مأمورين طرف از شاهرخ بهرام آقاي كه رسيد خوانندگان اط�ع به ديروز شماره در

هـمرديف و سرتيپزاده با همكاري و رزمآرا توطئه در شركت علت به او كه بود يافته انتشار چون گرديد/

نمود/ خير كسب جنگ وزارت در رسمي منبع يك از اداره خبرنگار صبح امروز شده توقيف مهتدي سرهنگ

بازپرسي و گرديده توقيف گاهي كارآ و شهرباني مأمورين طرف از مستقيما شاهرخ كه داشت اظهار منبع آن

است/ نكرده صادر توقيف قرار او براي ارتش دادرسي

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

اتومبيل از استفاده طرز
از بخشنامهاي صبح دولتيديروز تومبيلهاي ا از استفاده جمعآوريو به راجع تصويبنامه مفاد اجراي در

سـرويس تـومبيلهاي ا از اسـتفاده طـرز آن در و گـرديد صادر تابعه دولتي دوائر كليه به راه وزارت طرف

از بايستي ضروري كارهاي براي اداري ساعات در فقط كه است شده نشان خاطر مؤكدا تشريحو وزارتخانه

شود/ استفاده سرويس تومبيل ا

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

فردوسي تماشاخانه در
براي جرايد مديران از عدهاي ديشب بود آمده عمل به فردوسي تماشاخانه طرف از كه دعوتي حسب بر

قوي خيلي آنتريك كه نمايشنامه اين در يافتند/ حضور تماشاخانه آن در بحراني> <لحظات پيس تماشاي

شد/ واقع توجه قابل آنها نمايش و دارند شركت هنرمند و قديمي هنرپيشگان از عدهاي داشت



٥٩٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

نفرستادهاند وليدبير ميگذرد تحصيل از است نيم و يكماه
كوچكترين ميگذرد تحصيلي سال از نيم و ماه يك مدت مينويسد تويسركان از مقدم محمد آقاي

دوم و اول سيكل محصلين و نشده شاهپور دبيرستان براي فرهنگ وزارت طرف از دبير اعزام جهت اقدامي

اين فرهنگ اداره طرف از و آنها اولياء محصلينو طرف از تلگراف هرچه و ماندهاند ب�تكليف دبيرستان اين

نشدهاند/ نائل جواب به متأسفانه شده مخابره شهرستانها فرهنگ و فرهنگ وزارت به شهرستان

در تحصيل ادامه به قادر مالي بنيه عدم واسطه به شاهپور دبيرستان محصلين از نفر دويست از بيش

اينوضع از آنها اولياي و مانده سرگردان ب�تكليفو همگي كنون ا جهت بدين نيستندو توسيركان] [از خارج

دارند/ توجه عطف تقاضاي فرهنگ وزارت اولياء از و بوده متأسف بسيار

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

علمي برايتحقيقات مبلغي امريكائي مؤسسه يك
است تخصيصداده خاورميانه ديگر كشور چند و ايران در

و زمينشناسي تحقيقات انجام براي دPر هزار ١٤١ مبلغ كرن> <ونو فرهنگي مؤسسه يك ـ نيويورك

امسـال است قـرار داده/ تخصيص تركيه و عراق كستان, پا هندوستان, ايران, كشورهاي در مردمشناسي

گردد/ آغاز مزبور كشورهاي در مفصلي علمي كاوشهاي و تحقيقاتي برنامههاي

ايران در است قرار ميباشد دنيا و امريكا فرهنگي بزرگ مؤسسات از يكي كه نيز <پنسيلوانيا> دانشگاه

بـاره ايـن در ايـران بـاستانشناسي اداره بـا و گذارد اجرا موقع به مفصلي زمينشناسي تحقيقاتي برنامه

طرف از نمايندگي به كه دارد مأموريت مزبور دانشگاه استادان از يكي ويني> <پروليچ دكتر نمايد/ همكاري

بشود/ زمينشناسي تحقيقات مشغول ايران در پنسيلوانيا دانشگاه و كرن> بنگاه<ونو

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

نزديكديشبضيافتي خاور بنگاه مدير
داد افسرانامريكائي] باشگاه [در

مقيم امريكائي افسران باشگاه در چاي ضيافتي ديشب نزديك خاور امريكائي بنگاه مدير آقاي<لوي>

تعليم كارشناسان كشاورزيو مهندسين و امريكا كبير سفير آقاي آن در كه داد صبا باغ نزديكي در تهرانواقع

داشتند/ حضور نيز ملي شوراي مجلس نمايندگان از تن چند و امريكائي و ايراني از اعم بنگاه تربيت و

نيز شهرسازيدزفول همچنين و است ورامين دهستانهاي از عدهاي در مزبور بنگاه فعاليت ميدان Uقب

شد/ گذار وا بنگاه اين به اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان طرف از

دزفول عازم ايراني مهندس يك تفاق ا به فردا شهرسازي امور به رسيدگي براي بنگاه مدير آقاي<لوي>

شد/ خواهند



ملي دولت سياهه ٥٩٦

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

است تنرسيده هزار ٦å به داخلي كارخانجات شكر و قند محصول

ميافتند راه به تربتحيدريه و رضائيه كارخانه دو
است بوده امسال چغندر تنمحصول هزار ٤åå

است تأمين كشور يكسال شكر و قند احتياجات
و ميباشد كشور اقتصادي دستگاههاي و دولت توجه مورد كشور مصرفي شكر و قند تأمين چونموضوع

داخلي محصول از اط�ع منظور به گرفته اينموضوعصورت اطراف در نيز برنامه كميسيون ديروز جلسه در

شركت عامل مدير صبحامروز اداره خبرنگار انبارها وموجودي چغندر كشت كارخانجاتو توليد ميزان و كشور

است: نموده كسب را زير اط�عات و نموده م�قات را برنامه سازمان قندسازي

طبق و شده شروع تدريج به كنون تا مهر اول از قند كارخانجات از بهرهبرداري ـ بهرهبرداري شروع

شده/// كارخانجات تحويل كه چغندري تن هزار ٨å آمارهائي///

١åå كنون تا كه است شده كشت چغندر تن هزار ٤åå حدود رفته هم گذشتهروي سال در ـ چغندر كشت

است/ شده شكر و قند تن هزار ١å به تبديل آن تن هزار ٨å كه شده كارخانجات تحويل تن هزار

بالغ تن هزار ٥٥ به كارخانجات جاري سال محصول كه اينموضوع به توجه با ـ است تأمين احتياجات

شده/// كه انبارهائي وموجودي دارائي وزارت شكر و قند گرفتنموجودي نظر در با همچنين و ميشود

تأمين Uكام احتياجات و نداشته نگرانيوجود گونه هيچ ميكند/// و كرده شوروي از شركت خريدهائي و

است/ تن هزار ١åå بر بالغ كشور در شكرموجود و قند رفته هم روي يعني است/

قند كارخانه طرف از گذشته سال از كه رضائيه و تربتحيدريه قند كارخانه نصب ـ جديد كارخانجات

دارد/// ادامه بود شده شروع

ورامين قند كارخانه از قسمتي مرودشت قند كارخانه توسعه براي قبل سال چند در ـ ورامين تصفيهخانه

كه شد گرفته تصميم لذا چونب�مصرفبود كارخانه قسمتديگر و منتقلنمودند مرودشت به و كرده پياده را

شد// داده اروپا سازنده كارخانجات به Pزم سفارش لذا شود تصفيهخانه يك به تبديل ورامين قند كارخانه

بيفتد/// راه به تصفيهخانه اين ديگر سال كه بود اميدوار ميتوان

شكر] و [قند خارجي ازمحصوPت سالديگركشور ٥ تا /// معتمد مهندس آقاي ـ كشور قند صنايع آينده

ميشود/ ارزانتر چون نمود ترويج را نيشكر كشت كه كرد سعي بايستي البته شد/// خواهد بينياز

٧٦٥٩ شماره ,١٣٣å.٨.١٤ سهشنبه

نميدهند شكر چرا
ريال ٢٣ كيلوئي تا آزاد بازار در و نرسيده شهر اين شكر سهميه كه است ماه چهار از بيش ـ گنبدكاووس

را شهر اين شكر سهميه زودتر هرچه دارائي وزارت خوبست هستند مضيقه در سخت اهالي و نموده ترقي

نمايد/ حواله



٥٩٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦å شماره ,١٣٣å.٨.١٥ چهارشنبه

ايران ملت عظمتديروز با ميتينگ در
كرد پشتيباني مصر از

بازرگانان و كسبه تهرانو مردم از دسته دسته ديروز بعدازظهر قبلي, اط�ع كاشانيو yآيتا بنابهدعوت

احزاب افراد و مجاهد مسلمانان جمعيت اعضاي و دبيرستانها كليه دانشآموزان و دانشگاه دانشجويان و

محل فوزيه, ميدان طرف به توبوس ا با و پياده روحانيون, و بازار اصناف و كار جبهه و زحمتكشان و ايران

ميهنيو شعارهاي اشخاصبود اين دست در كه تابلوهائي و پارچهها روي بودند/ حركت در ميتينگ تشكيل

از را خـود تـنفر بـلند فـريادهاي بـا جـمعيت و بـود شـده نوشته مصر مبارز ملت از پشتيباني و همدردي

ميداشتند/// ابراز ايشان منويات و مصدق دكتر دولت از پشتيباني و بيگانهپرستان

٧٦٦å شماره ,١٣٣å.٨.١٥ چهارشنبه

شد داده شوري پر ميتينگهاي شهرستانها در ديروز
به بعدازظهر ديروز كاشاني yآيتا دعوت بنابه كه است كي حا شهرستانها از اداره خبرنگاران تلگراف

بر مبني قطعنامههائي آن طي در كه بوده برپا عظيمي و شور پر ميتينگهاي مصر ملت با همدردي منظور

گرديد/ صادر مصري برادران به نسبت همدردي اظهار و مصر در انگليسيها اقدامات از تنفر ابراز

٧٦٦å شماره ,١٣٣å.٨.١٥ چهارشنبه

رؤساي كميسيون در ديروز نخستوزير كفيل

شركتجست دانشكدهها

شدند اخراج دانشگاه واقعه اخ"لگران از نفر ٨
است نشده اتخاذ تصميمي هنوز دانشگاه افتتاح درباره

آن در نيز نخستوزيري كفيل كاظمي آقاي و گرديد تشكيل دانشكدهها رؤساي كميسيون ديروز عصر

افراد تعيين كهموضوع داشت اظهار اداره خبرنگار به صبح امروز دانشگاه رسميدر منبع يك جست/// شركت

كرده اجتماع نفر ١٥å حدود در روز آن در و دارد دانشجو هزار ٦ قريب دانشگاه زيرا نيست آساني كار ماجراجو

ساخته مشخص را اصلي محركين كه دارد سعي دانشگاه همه اين با ميباشد مشكل آنان تشخيص كه بودند

هنوز باره اين در كه نمود تصريح او شد سئوال دانشگاه افتتاح به راجع دانشگاه سخنگوي از نمايد/ مجازات و

است/// نگرديده تخاذ ا تصميمي

شوراي به اهانت قضيه در كه نفر ٨ هويت كه است كي حا آمده ما دست به دانشكده از كه خبري آخرين

مجازاتهاي مورد دانشگاه شوراي طرف از و معلوم كردهاند فراهم را دانشجويان تحريك موجبات دانشگاه

ادامه محركين ساير كشف و قضيه اين به نسبت تحقيقات و شدهاند اخراج دانشگاه از و گرفته قرار انتظامي

شود/ افتتاح مجددا آينده هفته اوايل در دانشگاه گويا دارد/



ملي دولت سياهه ٥٩٨

٧٦٦å شماره ,١٣٣å.٨.١٥ چهارشنبه

اعتصابكردند دانشآموزان
مضيقه در تعليم نداشتن و مكان و جا فقدان حيث از كه دبيرستان و دبستان دانشآموزان ـ گنبدكاووس

ك�س به رفتن از و زدند اعتصاب به صبحدست ٨ ساعت از ماه مهر اول چهارشنبه روز نظر همين روي بودند

از كه شد سعي آنچه و شده احضار فرهنگ به دانشآموزان اولياء محل فرهنگ توسط كه آن با نمودند امتناع

فرهنگ رئيس داشتو خواهد ادامه كي تا اعتصاب اين نيست معلوم و نگرديد ميسر بردارند دست اعتصاب

است/ گرديده احضار تلگرافا اهالي طرف از بررسيموضوع براي هم گرگان

٧٦٦å شماره ,١٣٣å.٨.١٥ چهارشنبه

گرفت دولتقرار اختيار در اسكناسكه پشتوانه ميليونليره ١٢ از
است باقي ديگر ميليون ٤

ليرههاي شد قرار گذشت مجلسين از جاري سال ماه مرداد در كه قانوني بهموجب دارائي:] وزير [نريمان
از ارزيكشور احتياجات براي تا گذاشتهشود دولت اختيار در است انگليسموجود بانك در اسكناس پشتوانه

گردد/ استفاده آن

ملي بانك اينقانون تصويب از قبل كه بود ليره ١٦ميليون حدود در جاري سال اوايل در ليرهموجود مقدار

ط�هاي از ليره ميليون ٢ معادل نيايد, وارداتوارد به لطمهاي آنكه براي و كشور ارز جبرانكمبود براي ايران

را پشتوانه ليرههاي از ميليون ٢ مقابل در و داده تحويل اسكناس اندوخته نظارت هيأت را بانك به متعلق

بود/ رسانيده مصرفواردات به و نمود دريافت

ليرههايموجود مقدار مجلس به اسكناس پشتوانه براي گذاري وا Pيحه تقديم موقع در جهت همين به

بود/ شده قيد ميليون ١٤

نظارت هيأت از �ط مقابل در نيز را ديگر ليره ميليون ٢ شد گزير نا ملي بانك قانون تصويب عين در اما

برساند/ مصرفواردات به گرفته اسكناس اندوخته

ليرههاي از ليره نيم و ميليون ١٢ حدود در فقط گذشت مجلسين تصويب از قانون كه هنگامي بنابراين

ميليون ٨ حدود دولتدر ميگذرد تصويبقانونمزبور از ماه سه كه كنون تا بود/ مانده باقي اسكناس پشتوانه

است/ رسانيده ضروري مصارف به شرح بدين را آن ريالي ارز هم را نيم و ميليون ١٢ اين از نيم و

دارائي وزارت حواله به ليره ميليون دو ,١٨å٩٦ شماره تصويبنامه طبق مرداد ٢١

دارائي وزارت حواله به ليره ميليون چهار ,١٥٩٥٨ شماره تصويبنامه طبق شهريور ٥

دارائي وزارت حواله به ليره ميليون نيم ,١٥٨٨٦ شماره تصويبنامه طبق شهريور ٩

دارائي وزارت حواله به ليره ميليون دو ,١٨å٩٦ شماره تصويبنامه طبق جاري ماه مهر

به كه است مانده باقي ليره هزار ٩åå و ميليون ٣ فقط قرضه نيم و ميليون ١٢ از كنون ا ترتيب بدين

رسيد/ خواهد ارزي ضروري مصارف



٥٩٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

مصدقنخستوزير] دكتر امر [به
ميشود انجمنيتشكيل امريكا در برايشناسانيدنايران

نمايندگيهاي كليه به كه شده صادر امريكا در ايران سفارت به بخشنامهاي نخستوزير آقاي طرف از

است/ گرديد اب�غ نيز امريكا در ايران

امريكائي به ايران مليت و تمدن مظاهر شناسانيدن بدون كه است شده داده دستور بخشنامه اين در

عـ�قمند امريكائيهاي و دانشمند ايرانيان از مركب انجمن تأسيس به اقدام لذا دارد, را ضرورت نهايت

شد/ خواهد فرستاده انجمن آن براي فيلم و مقاPت و كتب فرهنگ وزارت طرف از البته و گردد تشكيل

است ايران عليه حقيقتو برخ�ف كه طرحميشود مقاPتي و اخبار امريكا جرايد از بعضي در چون ضمنا

دادهشود/ آنها به مقتضي درمواقع سودمند مفيدو جوابهاي و اولنموده درجه جرايد به توجه بايد باره اين در

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

دانشگاه تعقيبجرياناخير
از تن ٨ مجازات مورد در را دانشگاه شوراي اخير تصميم نوشته, دولت به نامهاي ضمن تهران دانشگاه

ساير كه تدريج به است ساخته نشان خاطر ضمنا و داده اط�ع بود شده معلوم آنها هويت كه اخ�لگران

هيأتدولت طبقدستور اط�ع قرار به رسيد/ خواهند انتظامي مجازاتهاي به شدند شناخته نيز اخ�لگران

هستند/ دانشگاه اخير وقايع اصلي محركين تعقيب در نيز شهرباني مأمورين

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

بودند كشيده كار از دست راديو گويندگان
راديو گويندگان شده ممنوع كارمند يك به دولت خزانه از حقوق دو پرداخت اخير تصويبنامه طبق چون

در و ميدهند انجام فوقالعادهاي كار آنان كه نظر آن از ميكردند كار راديو اداره در دستمزد گرفتن مقابل در كه

روز چند و بوده متعرض مزبور تصويبنامه اجراي به نسبت ميكنند وظيفه انجام راديو در غيراداري ساعات

كشيدهاند/ دست كار از است

از و داده گزارش نخستوزيري به را جريان نامهاي طي تبليغات كل اداره سرپرست فرهمند بشير آقاي

و نفيسي آقايان از مركب كميسيوني نتيجه در شد/ ارجاع دارائي وزارت به موضوع نيز نخستوزيري طرف

داده تشخيص وارد راديو كاركنان اعتراضات چون و شد تشكيل فرهمند بشير آقاي حضور با روشن و انواري

در بود قرار و نشوند قبلي تصويبنامه مشمول مزبور افراد آن موجب به كه گرديد تنظيم تصويبنامهاي شد,

بـه دولت هيأت جلسه نشدن تشكيل اثر بر كه گردد مطرح مزبور تصويبنامه دولت هيأت ديشب جلسه

و فرهمند بشير آقايان كشيدهاند دست كار از گويندگان كه روز چند اين عرض در گرديد/ موكول بعد جلسه

كردهاند/ قرائت را اخبار راديو اداره رئيس مهاجر



ملي دولت سياهه ٦٠٠

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

شد سمنانتظاهراتي در ديروز
گرديد نفر چند شدن مجروح و خورد و زد به منجر كه

بعدازظهر بود قرار كه ميتينگي مقدمات تهيه براي عدهاي ديروز سمنان در اداره خبرنگار اط�ع قرار به

جماعتديگري هنگام اين در مينمايند عمليات به شروع و آمده همجمع گرد دادهشود شهرستان آن در فردا

مجروح به منجر كه ميگيرد در خوردي و زد دسته بيندو نتيجه در ميكنند تظاهراتي و برخاسته مخالفت به

دو است قرار و ميشود داده اط�ع مركز به جريان ميشود/ پاسبان نفر چند و تظاهركنندگان از عدهاي شدن

گردد/ اعزام شهرستان آن به جريان به رسيدگي براي شهرباني و دادگستري طرف از عاليرتبه مأمور

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

دارد ادامه آبان چهارم زندانيان نفر ٢٦ از بازجوئي و تحقيق
توقيف آبان چهارم روز در كه افرادي نفر ٢٦ كه داشت اظهار ما خبرنگار به رسمي منبع يك صبح امروز

و بـازجـوئي ارتش دادرسي بازپرس طرف از ميباشند/ توقيف شهرباني موقت زندان در كان كما شدهاند

تـحت مـيشود تشكيل شهرباني در كه كميسيوني در هنوز نيز مكشوفه اسناد دارد/ ادامه آنان از تحقيق

گردد/ ارجاع ارتش دادرسي به كامل رسيدگي از پس تا است بررسي

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

زحمتهستند در مردم و نايابشده شكر
كـل رئيس با كه مصاحبهاي در نمودند م�حظه سهشنبه روز شماره در گرامي خوانندگان كه طوري به

مـحصول آمـدن دست بـه بـا كـه شد معلوم صحيح ارقام و آمار طبق بود آمده عمل به قند كارخانههاي

است/ شكرموجود و قند سال يك مصرف ميزان تا قند كارخانجات

چون هستند/ زحمت در حيث اين از مردم و شده ناياب بازار در شكر كه است روز چند اينك حال اين با

نيز آينده سال احتياجات براي حتي كه نمود كيد تأ بار چند مطبوعاتي مصاحبههاي در نيز دولت سخنگوي

از تـا آيـد عـمل بـه مـضيقه ايـن رفع براي Pزم اقدامات است مقتضي رو اين از شده تأمين شكر و قند

شود/ جلوگيري سوءاستفاده

٧٦٦١ شماره ,١٣٣å.٨.١٦ پنجشنبه

ميروند ورامين به امروز اختصاصي ام"ك تقسيم هيأت
وزير اميرع�ئي آقاي و دربار وزير ع�ء آقاي حضور با اختصاصي ام�ك تقسيم هيأت جلسه امروز ظهر

عدهاي تفاق ا به هيأتمزبور امروز عصر است قرار گرديدو تشكيل دربار وزارت در هيأت اعضاء ساير و كشور

تقسيم محل زارعين ميان را دره] پلنگ ] پوئبنك دهستان مزارع و بروند ورامين به ام�ك ثبت مهندسين از

نمايند/



٦٠١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

خليجفارس در امريكا دريائي نيروي فرمانده
آمد تهران به

مركز از مخصوص هواپيماي با امروز فارس خليج در امريكا دريائي نيروي كل فرمانده روف درياساPر

گرديد/ تهران وارد خويش فرماندهي

آقـاي صـميمي دوستان از يكي چون وي داشت اظهار امريكا سفارت سخنگوي مسافرت اين درباره

تهران به خويش دوست ديدار تجديد و مرخصي روز سه گذراندن براي ميباشد امريكا كبير سفير هندرسن

مسافرت چون گرفت/ قرار استقبال مورد هندرسن مستر طرف از فرودگاه در امروز جهت همين به و آمده

كرد/ نخواهد م�قات ايراني مقامات با لذا دارد, خصوصي جنبه Uكام مزبور درياساPر

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
اخير وقايع و خصوصدانشگاه در

بسماjالرحمنالرحيم

قرون در ايران ملت است/ ملت آن دانش فرهنگو تمدنو اندازه به ملت همه احترام به عزيز هموطنان

ديرين سيادت آينده در و بود اميدوار آن به كهميتوان مؤسسهاي امروز و دانشبوده و علم مشعلدار متمادي

است/ دانشگاه دهد اعاده را ما

تيه آ دانشمندان و ارجمند رجال كه است بزرگي علمي دستگاه همان مؤسسات از يكي تهران دانشگاه

است/ دانش و علم مقام به احترام استادان, و دانشگاه احترام ميدهد تحويل جامعه به همواره را كشور

آرزوي و دانشـجو لبـاس در مردمان برخي طرف از آبان هشتم چهارشنبه روز در كه تأسفآوري واقعه

و بود فرهنگ و ادب و علم مقام احترام حرمت هتك حقيقت در داد روي دانشگاه شوراي به نسبت ناداني

گرديد/ اينجانب تأثر مايه و همگان تأسف موجب

دانستم Pزم كنند پا به آشوبي كشور اين در باشد كه طريقي هر به صددند در ايران دشمنان كه اينك

و مـجلسين مـحترم نـمايندگان و دولت از عـليالخـصوص هموطنان عموم از و كنم توصيه وسيله بدين

ممتاز و زبده افراد كه دانشگاه محترم شوراي حيثيت اعاده به نسبت كه بخواهم دانشگاه حقيقي دانشجويان

باشند/ متحد و متفق آنان با و نمايند پشتيباني كشورند

تدريس و تعليم به آسوده خاطر با و دهند خاتمه دانشگاه تعطيل به زودتر هرچه هم محترم استادان

و آيند بيرون ب�تكليفي از نيز دانشجويان تا نمايند قيام پيش از بيش خويش ملي دينيو وظائف و بپردازند

دانشگاه محصلين شهريه به راجع نيايد/ وارد لطمه ما ملي وحدت به نيفتدو بهدستدشمن دسيسه سرانجام

از پس بضاعت عدم تناسب به را بيبضاعت اشخاص كه كرد موافقت اينجانب تقاضاي به دانشگاه, شوراي

كاشاني سيدابوالقاسم كنند/ معاف شهريه مازاد از يا كل از رسيدگي



ملي دولت سياهه ٦٠٢

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

شدهاند اخراج كه دانشجوياني
مجازات مورد اخ�ل علت به دانشگاه شوراي تصميم طبق كه دانشجوياني يافتهايم اط�ع كه طوري به

اديب و خردبين ميربها, سيار, رسولي, ميباشند: قرار اين از شدهاند اخراج دانشگاه از و گرفته قرار انتظامي

و ادبيات دانشكده دانشجويان بهار مهرداد و جاويد توران دوشيزه و پزشكي دانشكده دانشجويان سلطاني

علوم/ دانشكده دانشجوي [ناخوانا]

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

ميشود باز دوشنبه روز دانشگاه
بـه داشت جريان دانشگاه افتتاح براي نخستوزيري كفيل كاظمي و دانشگاه شوراي ميان تي كرا مذا

اميد كه طوري به است گرديده فراهم ك�سهايدرس تشكيل براي جهت هر از كار مقدمات و رسيده نتيجه

گردد/ باز دوباره دانشگاه �دوشنبه� فردا پس ميرود

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

شد قرار انتظاماتبر سمنان در
است واژگونشده اعزامي ژاندارمهاي حامل كاميون

سمنان شهرستان در چهارشنبه روز رسيد گرامي خوانندگان اط�ع به پنجشنبه روز شماره در كه طوري به

مجروح و خورد و زد به منجر كار ديگر جماعت مخالفت اثر در كه آمد عمل به دستجات طرف از تظاهرات

از اط�ع و سمنان در دولت مأمورين گزارش وصول از پس و گرديد پاسبان نفر چند و اهالي از عدهاي شدن

و قضائي عالي بازرس سرجوئي فاضل آقايان به شهرباني كل اداره و دادگستري وزارت طرف از امر جريان

امر چگونگي و جريانواقعه و كرده عزيمت حادثه محل به ب�فاصله كه شد داده پوريمينمأموريت سرهنگ

گروهان يك آرامش و نظم اعاده و انتظامي قواي تقويت منظور به همچنين و دهند گزارش و رسيدگي را

ژاندارم افراد حامل كاميونهاي از يكي متأسفانه كه گرديد اعزام سمنان طرف به كاميون وسيله به ژاندارمري

ميشوند/// مجروح آن سرنشينان از نفر ١٧ نتيجه در و شد واژگون گرمسار حوالي در

قرار بر آرامش و نظم و است عادي Uكام شهر وضع كه است كي حا رسيده سمنان از كه خبري آخرين

ميباشد/

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

نفرستادند دبير هنوز
تحصيلي سال شروع از ماه دو كنون ا مينويسند و رسيده اردكان معتمدين از نفر سه امضاي به تلگرافي

ترتيب هم مردم قبلي تقاضاهاي به و نشده فرستاده شهر اين به ك�سها شروع براي دبيري هنوز ميگذرد

نمودهاند/ را احتياج مورد دبير فوري اعزام تقاضاي فرهنگ وزارت از پايان در و ندادهاند اثري



٦٠٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٢ شماره ,١٣٣å.٨.١٨ شنبه

شد خواهد تبعيد شاهرخ بهرام
انتشاراتو سابق كل مدير شاهرخ نكردهاند تأييد را آن رسميهنوز مقامات كه خصوصي خبر يك طبق

شهرباني كنوندر ا و شده انتظاميدستگير مقامات طرف از قبل چندي وي شد/ خواهد تبعيد ايران از تبليغات

انتظامي مقامات با شاهرخ تبعيد و بازداشت علت از استحضار براي ما خبرنگار گرچه است/ توقيف تحت

منبع كه طوري به كردند/ استنكاف زمينه اين در توضيحي گونه هر دادن از مزبور مقامات ولي گرفت تماس

شد/ خواهد فراهم ايران از شاهرخ حركت وسايل عنقريب كرد اضافه فوق خبر

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

شدند دستگير هما سينما مقابل نفر ٩ پريشب
راه چهار در هما سينما به رفتن براي كه جمعيتي ميان از گهان نا پريروز بعدازظهر نيم و شش ساعت

باد زنده و باد مرده و فرياد و داد تظاهراتو به شروع نفري چهل سي عده يك بودند نموده اجتماع اس�مبول

مرور و عبور و همخورده به خيابان آرامش نظمو مدتكوتاه براي تظاهرات اين اثر بر كه طوري به مينمايند

و نـظم اعـاده بـراي ٣ كـ�نتري رئـيس دستور بنابه اطراف آن پاس پاسبانان ميشود/ قطع نقليه وسائط

پـاسبانان با آشوبكنندگان از تن چند ولي ميشوند رهسپار هما سينما جلو به آشوبكنندگان دستگيري

را آنها لباس و ك�ه و نموده مجروح را پاسبانان از نفر سه ضامندار چاقوي با آنها از يكي حتي و شده گ�ويز

ميشوند/ متواري بقيه و گرديده تظاهركنندگان از نفر ٩ دستگيري به موفق مأمورين باPخره ميكند/ پاره

كنون ا و شده روشن اندازهاي تا اخ�ل تظاهراتو در آنها قبلي قصد آمده عمل به نفر ٩ از كه بازجوئي در

ادامه آنان از بازجوئي و است شده معين وجهالضمان بازپرس طرف از صادره قرار طبق آنها از يك هر براي

هستند/ معالجه تحت شهرباني بهداري در نيز مجروح پاسبانان دارد

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

وزارتفرهنگ به اكيد ازطرفدولتتعليمات
است شده مدارسداده ساير براينظم

در كه است شده داده فرهنگ وزارت به كيد ا تعليمات دولت طرف از دبستانها و دبيرستانها نظم براي

درسو از غير مدارس محيط و ك�سها در كه نمايند مراقبت فرهنگ بازرسانوزارت وسيله به مدارس كليه

و كشـمكش به منجر كه نكنند كره مذا دانشآموزان نه و معلمين نه مقولهها ساير از مطلقا فرهنگي امور

اميدواري كه است شده طرفدولت از منظور اين حصول براي نيز ديگر اقدامات رشته يك و گردد بينظمي

بماند/ پيشمحفوظ از بيش دبيرستانها و دبستانها داخلي نظم و شده حاصل كامل

اجراي نيز مدارس انتظام در ايشان خود مستقيم مراقبت و فرهنگ وزير سنجابي دكتر آقاي ورود البته

كرد/ خواهد تسهيل را دولت دستورهاي



ملي دولت سياهه ٦٠٤

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

بازداشتشدند دانشگاه اخراجي دانشجويان از نفر دو
واقـعه مـحركين تـعقيب در كـه انتظامي مأمورين آوردهايم دست به امروز كه خبري آخرين موجب به

اخراجي دانشجويان جزء كه را بهار مهرداد و جاويد توران خانم امروز صبح تا بودهاند آبان هشتم چهارشنبه

كردهاند/ بازداشت هستند دانشگاه

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

افتتاح مورد در نهائي تصميم امروز
ميشود گرفته دانشگاه مجدد

رئـيس سـياسي دكـتر آقاي دعوت طبق دانشگاه مجدد افتتاح مورد در نهائي تصميم تخاذ ا منظور به

شد/ تشكيل دانشگاه شوراي فوقالعاده جلسه بعدازظهر امروز دانشگاه

اين كرات مذا كه ميرود انتظار مييابد/ حضور شورا امروز جلسه در نيز نخستوزيري كفيل كاظمي آقاي

شد/ خواهد باز مجددا دانشگاه پسفردا يا و فردا بنابراين و برسد قطعي نتيجه به جلسه

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

دانشگاه مجدد افتتاح پساز
كه كساني كليه از شد, تخاذ ا دانشگاه افتتاح براي نهائي تصميم آنكه از پس يافتهايم اط�ع كه طوري به

دانشگـاه كارمندي و دانشجوئي كارت باشند, داشته را دانشگاه به ورود قصد بعد به دانشگاه افتتاح روز از

آمد/ خواهد عمل به جلوگيري دانشگاه به آنها ورود از كارت نداشتن صورت در و شد خواهد مطالبه

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

تريبونمينويسد: معروفنيويوركهرالد روزنامه

ب"عوضنكرد ايرانكمكهاي فقطبه نه امريكا دولت
نكردند/// وفا قرضه مورد در خود قول به نيز امريكائي بانكهاي بلكه

و مطلعين از يكي قلم به ايران ساله هفت برنامه درباره مفصلي مقاله تريبون> هرالد روزنامه<نيويورك

نظر به آن مهم قسمتهاي كه است كرده چاپ دارند نزديك تماس امريكائي مشاورين هيأت با كه كساني

و گذشته هم مجلس از آن قانون كه است كرده طرح سالهاي هفت برنامه ايران دولت ميرسد/// خوانندگان

كار اين در تا خواست امريكائي مستشاران از ايران دولت شود/ كار اين صرف نفت عوايد از قسمتي بود قرار

بانك و فرستاد هيأتي بينالمللي بانك رفتند/ ايران طرف به دسته دسته هم امريكا از و باشند داشته نظارت

بدون اينها تمام كار آخر در ولي ساخت روانه هيأتي ايران اقتصادي بهوضع رسيدگي براي واردات صادراتو

سـياستبازيهاي از بـايد را موفقيت عدم علت من نظر به نشد, برداشته مؤثري قدمهاي و ماند نتيجه

و كـمونيزم بـين فـاصل حـد فـقط كه يونان و تركيه به امريكا چرا نميدانم من دانست داخلي و خارجي



٦٠٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

تهديد مورد است ممكن همه از بيش كه را ايران ولي كرد مجاني كمك همه آن بود, خاورميانه كشورهاي

بـانك همچنين و بينالمللي بانك بلكه نكرد مجاني كمكهاي تنها نه و نمود فراموش گيرد قرار روسيه

براي دستهائي هم كشور خود در نكرد/ وفا بدهد ايران به بود داده قول كه قرضهاي به واردات و صادرات

شده ناچيز بسيار Uفع را نفت عوايد از قسمتي بخواهد دولت گر ا ميكنند فعاليت برنامه اين گذاشتن عقيم

جمعآوري به است مجبور و نمايد تأمين نميتواند را ضروريخود مخارج كند ساله هفت برنامه صرف است

عدهاي ضرر به عملدولت چون و كند اقدام جدا فعلي مالياتهاي گرفتن در توجه و عقبافتاده مالياتهاي

ميگردند/ كشور داخله در برنامه كار پيشرفت مانع آنها لذا بود خواهد

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

ندارند دارو پزشكو
جمعيت نفر هزار بيست حدود در كه بم شهرستان بهداشت ازوضع تلگرافي طي بم اهالي از نفر صد يك

شهر اين در ماPريا بيماري و تراخم تيفوئيد, حصبه, بيماريهاي بر اضافه مينويسند و نموده شكايت دارد

در يكي كه دارد پزشكوجود دو شهر در تنها هستند دارو و پزشك فاقد بيچاره مردم اصو{ و ميكند بيداد

بايد مستمند مردم و ميدهد تشكيل متمكنين اشخاص هم را ديگر پزشك مريضهاي و است مرخصي

و بـهداشت براي بهداري وزارت اولياي نمودهاند تقاضا پايان در ببرند/ گور به را س�متي آرزوي و بميرند

دارند/ مبذول اساسي اقدام و نموده تخاذ ا سريعي تصميم هم بهداري

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

فارس در فيلمبرداران
شيراز تاريخي آثار و ابنيه از فيلمبرداري از پس و شده وارد شيراز به امريكائي فيلمبرداران هيأت ـ شيراز

به عزيمت و شاهپور از فيلمبرداري قصد به ماه آبان چهاردهم روز صبح شهر مردم زندگاني مختلف مناظر و

و فارس لشكر و استانداري طرف از شيراز در آنان توقف مدت در كردند/ حركت كازرون طريق از خوزستان

آمد/ عمل به آنان به نسبت Pزم مساعدت شهرباني و فرهنگ

٧٦٦٣ شماره ,١٣٣å.٨.١٩ يكشنبه

ازمسافرت فارسي ناطق و رنگي فيلم كاملترين
ايران اعزامي هيأت و آقاينخستوزير

و بود خواهد نيز رنگي حال حين در كه فارسي زبان به ناطق فيلم كاملترين خصوصي اط�ع قرار به

هـنگام تـا تـهران از حركت روز از را امريكا به ايران اعزامي هيأت و مصدق دكتر آقاي مسافرت جزئيات

تصور كه تهران مجهز سينماهاي از يكي اعزاميدر هيأت مراجعت از بعد روز در بود, متضمنخواهد مراجعت

آقاي وسيله به تبليغاتو اداره نظر زير فيلم اين شد/ خواهد داده نمايش باشد متروپل يا ايران سينما ميرود

است/ گرديده تهيه نموده عزيمت امريكا به هيأت همراه كه كوشان دكتر



ملي دولت سياهه ٦٠٦

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

است آمده دست به كه وحيرتآوري مهم اسناد
ملي شوراي و سنا مجلسين و دولت نمايندگان

شهرباني در را مكشوفه مدارك و اسناد ديشب
دادند قرار بازديد مورد

وزير نخستوزيريو كفيل كاظمي آقايان شهرباني رئيس مزيني سرلشكر آقاي بنابهدعوت عصر ديروز

و فروزانفر آقايان و دولت هيأت از كار وزير ك�لي اميرتيمور و مشاور وزير حشمتالدوله دكتر و خارجه امور

مجلس نمايندگان كهبد و ابتهاج و ج�لي دكتر آقايان و سنا مجلس نمايندگان ظهيراPس�م و ثابتي مؤيد

آقـاي و ارتش دادسـتان صـارم سـرتيپ آقاي و ارتش دادرسي رئيس علوي سرتيپ آقاي و ملي شوراي

كه مداركي و اسناد از و رسانيده هم به حضور شهرباني اداره در ارتش ستاد دو ركن رئيس كروان پا سرهنگ

گرفت/ قرار بازديد مورد بود شده كشف شاهرضا خيابان در خانههايواقع از يكي در اخيرا

سـتاد از مركب كميسيون در كشف از پس ميباشد توده منحله حزب به مربوط كه مدارك و اسناد اين

گرفت/ قرار بررسي تحت شهرباني و ارتش دادرسي و ارتش

نماينده فضلاللهي سرگرد و ارتش دادرسي نماينده فرزانه سرهنگ آقايان طرف از نيز ديشب جلسه در

نيز مزيني سرلشكر آقاي و شد گذاشته دعوتشدگان اختيار در كافي توضيحات مزبور كميسيون در دو ركن

يافت/ پايان بعدازظهر هشت ساعت مقارن جلسه و داد حضار به جامعي اط�عات شخصا

اسـناد اين عمده قسمت داشت: اظهار چنين ما خبرنگار به است ديده را اسناد اين كه آقايان از يكي

توزيع و چاپ براي منظمي تشكي�ت و شبكه كه ميدهد نشان و است توده حزب ٥ شماره كميته به مربوط

بوده كميته اختيار به كه اعتباري از رسم اسمو به نفر ٩٦å و داشته تبليغاتيوجود اوراق ساير و مردم روزنامه

نـقشههاي اسـناد ايـن در داشـتهانـد/ مأموريتي كدام هر و ميداشتهاند دريافت مبالغي ماه هر تفاوت به

كز مرا تعيين با اطراف و تهران كامل جغرافيائي نقشه و آمده دست به كامل طور به جنوب نفت مؤسسات

است/ اسناد اين جزو آن اطراف و شهر مهم و حساس

هر به كه اعتمادي درجه فعاليتو ميزان و سابقه حيث از كميته اين به اعضايمربوط طبقهبندي فهرست

آنوجود در كه است پليسي گزارشهاي اسناد اين عجايب از استو شده كر ذ فهرست اين در دارد يكوجود

به اوراقمربوط شامل كارتن ٢٥å است/ اسنادموجود اين جزو در يك هر كليدهاي با مختلف رمزهاي دارد,

كنند اجرا بايد مأمورين از يك هر انق�ب اع�م موقع در كه مشروح دستورهاي محتوي مركزي تشكي�ت

است/ اسـناد اين در بازرگانان ـ مالكين ـ عاليه مقامات عليه خطي چاپي متعدد, اع�ميههاي دارد/ وجود

اعداد با ضرب ع�مت و بع�وه مانند رياضي ع�ئم از تركيبي رمزها نوع و نوشته رمز به اسناد اين از قسمتي

حمايتكودكان مسلولينو با مبارزه انجمن مانند دهنده فريب عناوين شعبخود به شبكه اين است/ مختلف

است/ داده قرار اقدامات و تبليغات نوع يك كانون را آنها از يك هر و ميخوانده را آنها اسامي اين به و داده



٦٠٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

بقيه و پرونده ١٥å حدود در آمده دست به ميباشد ٥ شماره كميته تشكي�ت جزو كه اسامي فهرست

و دهقانان كميته مانند كميتهها فهرست است/ موجود عينا كه آمده دست به انق�بي تبليغاتيو اوراق شامل

است اسنادموجود اين كمونيستيدر ع�ئم با انق�بيالوان تمبرهاي ميشود/ ديده آن در دانشجويان كسبهو

٥روي شماره كميته فعاليت اعظم قسمت است/ بيگانه خط به بعضيدستورها و تمبرها عمدهخطوط قسمت

است/ بوده دهقانان و دانشجويان

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

پوشاكاعتصابكردند مغازه كارگاه كارگران امروز
از بعضي كه ميخواستند خود كارفرماي از و بودند كرده اعتصاب ك پوشا مغازه كارگاه كارگران صبح امروز

كارگران با همدردي عنوان به كه داشتند قصد نقاط ساير كارگران از بعضي چون كند قبول را آنان تقاضاهاي

اقداماتي كه بودند مراقب يافته حضور محل در انتظامي مأمورين از عدهاي بروند مزبور مغازه به ك پوشا

شد حاصل آنان كار صاحب كارگرانو بين توافقي اينكه از بعد باPخره و نگيرد عموميصورت نظم برخ�ف

كردند/ ترك را محل مأمورين

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

تهران] دانشگاه [اع"ميه
ميشود افتتاح صبحمجددا تهرانفردا دانشگاه

در دانشجويان قاطبه اينكه به نظر است: شده منتشر و صادر تهران دانشگاه طرف از امروز اع�ميه اين

شـوراي اعـضاء آقـايان با خود م�قاتهاي و اع�ميهها در است بوده تعطيل دانشگاه كه روزي چند اين

كمال است شده دانشگاه بهشوراي آبان هشتم چهارشنبه روز در كه اهانتي به نسبت استادان ساير و دانشگاه

است گرفته افرادصورت معدودي طرف از ناهنجار عمل اين كه داشتهاند اع�م و نموده ابراز را نفرت و انزجار

كثريت ا كه است مسلم كه اين به نظر و ميكردهاند تشنج ايجاد دانشگاه در گاه گاه مختلف عناوين به كه

مـحضر از اسـتفاضه و فنون و علوم گرفتن فرا جز قصدي علمي محيط اين در دانشگاه دانشجويان قاطع

كيفر به كنون تا اصلي محركين و اهانتكنندگان از عدهاي اينكه به نظر و ندارند/// تخصص احراز و استادان

معارفپرورانـه اوامر و نيات از پيروي به نظر باPخره و شدهاند اخراج دانشگاه از و رسيده خود زشت عمل

تـلقي قبول حسن با را دانشگاه تقاضاهاي انجام دولت هيأت كه اين و شاهنشاهي همايون اعليحضرت

كردهاند/

براي را دانشكدهها مجدد افتتاح خود, ١٣٣å ماه آبان ١٩ يكشنبه روز فوقالعاده جلسه در دانشگاه شوراي

آرامش و نظم حفظ به دائر را دانشگاه مقررات دانشجويان دارد انتظار و كرده اع�م ماه آبان ٢١ سهشنبه روز

دانشگاه داخل به را انتظامي قواي ضرورت و ناچاري روي از دانشگاه اولياء كه نشوند باعث و كرده رعايت

انتظامي كيفر به اينكه بر ع�وه شوند نظم اخت�ل موجب دانشگاه داخل در كه كساني البته نمايند/ دعوت



ملي دولت سياهه ٦٠٨

تجديد و دانشگاه مجدد تعطيل سبب است ممكن آنها عمل و شد خواهند مربوطه مقامات تسليم و رسيده

سـازمان نمايندگان را خود Uفع كه را كساني دانشجويان قاطبه چون بشود/ معين شرايط طبق نامنويسي

ميگردد مقرر كردهاند تبري آنان اعمال از و نميشناسند سمت اين به ميكنند معرفي دانشگاه دانشجويان

آن سـازمان نـمايندگان نـمايند, سازمان داشتن به تمايل اظهار دانشجويان كثريت ا كه دانشكده هر در

دانشـجويان سـازمان نـمايندگان انـتخاب شـوند/ انتخاب دانشگاه شوراي مصوب مقررات طبق دانشكده

نام به كه ديگري جمعيت هر و گرفت خواهد صورت دانشكدهها سازمان نمايندگان تعيين از پس دانشگاه

مـعرفي سازماني چنين نمايندگان را خود كه كساني و داشت نخواهد رسميت البته شود تشكيل سازمان

شد/ خواهد احراز آنها درباره انتظامي مقررات نمايند

مـجددا تهران دانشگاه �فردا� آبان ٢١ سهشنبه روز از ـ نمايند رعايت بايد دانشجويان كه مقرراتي

نمايند: رعايت را نكات اين بايد دانشجويان ميشود, افتتاح

باشد/ تحصيلي كارت ارائه با بايد دانشگاه به دانشجويان ورود V١

روز بايد خود تحصيلي كارت دريافت براي دندانپزشكي و داروسازي پزشكي, اول سال دانشجويان V٢

شوند/ وارد دندانپزشكي دانشكده ورودي در از آبان ٢٢ چهارشنبه

اع�م آينده هفته عالي دانشسراي و ادبيات علوم, حقوق, دانشكده مسابقه ورودي امتحانات نتيجه V٣

بود/ خواهد مسابقه كارت ارائه با قبولشدگان ورود شد/ خواهد

خواهد ادامه ماه آبان ٢٢ چهارشنبه بعدازظهر تا كشاورزي دانشكده قبولشدگان بقيه اسمنويسي V٤

داشت/

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

دانشگاه درباره دولت اع"ميه
مـجلس در اينجانب طرف از دانشگاه شوراي در آبان هشتم چهارشنبه تأسفآور حادثه به راجع چون

نميبينمو آنها تكرار به حاجتي استديگر رسيده عامه اط�ع به جرايد در كه شده بياناتي سنا مليو شوراي

طرف از ميدانم Pزم نموده دانشكدهها افتتاح به تصميم خود اع�ميه طبق بر دانشگاه كه اينموقع در فقط

آنها هويت حال به تا كه مقصرين از عدهاي به نسبت دانشگاه كه تصميمات برسانم: عموم اط�ع به دولت

عده آن قانوني مجازات تعقيبو ودستور ميباشد تأييددولت موافقتو استمورد نموده تخاذ ا گرديده معلوم

مقصرين و مسببين و محركين بقيه نمودن معلوم و رسيدگي مشغول دولتي مربوطه مقامات و گرديده صادر

افراد از دانشگاه مقدس ساحت و برسند قانوني مجازات به اشخاص آن زودتر هرچه تا ميباشند حادثه اين

دانشجويان كليه از نيز و آيد وجود به است تعلم و تعليم شايسته كه مناسبي و آرام محيط و منزه ماجراجو

و مـتانت كـمال بـا و كـرده رعـايت آرامش و نظم حفظ به داير را دانشگاه مقررات كه دارم انتظار محترم

نخستوزيري كفيل نمايند/ حفظ را ايراني محصلين نيك نام و داده ادامه خود تحصي�ت به شايستگي

كاظمي باقر



٦٠٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

تبريز پزشكي دانشكده وضع اص"ح براي
آقايان حضور با مشاور وزير ادهم حكيمالدوله دكتر آقاي كار دفتر در كميسيوني ظهر ١٢ ساعت از ديروز

كاخ در عاليه تعليمات رئيس آبادي علي دكتر و نخستوزير معاون نفيسي دكتر و بهداري وزير ملكي دكتر

استاد اديب آقاي شد/ تشكيل تبريز پزشكي دانشكده اص�حوضع منظور به Pزم تدابير تخاذ ا جهت ابيض

به تبريز پزشكي دانشكده دروضع مطالعه براي دانشگاه موافقت با فرهنگ طرفوزارت از اخيرا كه دانشگاه

ايشان پيشنهادهاي انجام وسائل شد قرار و نمود قرائت بود كرده تهيه كه را گزارشي بود رفته آذربايجان

گردد/ فراهم دانشكده اص�حوضع براي

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

دادگستري وزير از سئوال
[رزمآرا]

و ماه يك در است شده ارسال جنائي ديوان به قتل پرونده و رسيده قتل به رزمآرا كه است ماه ٩ تقريبا

داد/ احاله دادسرا به را پرونده تحقيقات تكميل براي كرده مشاهده تحقيقات در نواقصي محكمه قبل نيم

تـوضيح خواهشـمندم است شده فرستاده جنائي ديوان به مجددا پرونده و تكميل تحقيقات است مدتي

نخستوزير تلي ا مستر كه توضيحاتي با چيست؟ مياندازد تأخير به را رسيدگي محكمه آنكه علت بدهيد

داد/ رزمآرا سازش درباره انگليس

توضيحات اداي از پس است مقتضي دارد/ را طهماسبي خليل كمه محا انتظار بيصبري با ايران ملت

آزاد عبدالقدير شود/ صادر نهائي راي و شروع كمه محا فورا دهيد دستور تأخير, درباره

٧٦٦٤ شماره ,١٣٣å.٨.٢å دوشنبه

خريد مورد در را ايران تقاضاي پول بينالمللي صندوق
است نموده تصويب د|ر هزار ٧åå و ميليون ٨

تصويب مورد پول بينالمللي صندوق از دPر هزار ٧åå و ميليون ٨ خريد بر مبني ايران دولت تقاضاي

ولي است گـرديده واصل تهران به عصر پريروز موافقت اين از كي حا تلگرافي و شده واقع مزبور صندوق

خواهد صورت روز دو يكي همين در نيز آن كه است بانكي تشريفات انجام به منوط مبلغ اين از استفاده

يك از ارز اين خريد باز و تأديهشود Uبايستيقب كه است �اونسط ١٨٧٥ خريد اين به كارمزدمربوط گرفت/

است/// سال سه تا

امريكا در شكر مانند ضروري اجناس خريد صرف بيشتر دPرها اين ميشود پيشبيني كه طوري به

نميفروشد, ايران دولت به ديگر خود اخير تصميمات اثر بر انگلستان دولت كه را اجناسي بعضي شد/ خواهد

نمايد/ خريداري امريكا در توانست خواهد محل اين از ايران دولت
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٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

مجلسشورايملي
تودهصحبتكرد/// حزب درباره امامي جمال

كـه رسيده مجلس به بنده وسيله به شهرباني فارغالتحصيل افسران از نامهاي يك مقدمتا امامي: جمال

بـين شنيدم من اينكه گو نميدهند/ حقوق ما به ولي بيرون آمدهايم Pحا و كردهايم تحصيل ما ميگويند

نـدهند/ را حـقوقشان كه نميشود دليل اين ولي ميشود پيدا ناباب افرادي كه دانشجويان اين از عدهاي

ميگويند و كرده رجوع من به عدهاي گذشته اين از نداد/ حقوق همه به اينكه نه كرد بيرون بايد را نابابها

ديگـر شـده تمام خدمتمان كه Pحا دادهايم انجام را خود سربازي و كرده وظيفه انجام و رفتهايم ما چون

رفتيمو سربازي خدمت به دادگستري از نفر ٣å ما گفتند آمدندو عدهايامروز نميدهند/ ما به را مشاغلخود

آقايان اينست ترسانيدهاند/ را مقاماتمسئول و هستند تودهاي هم آنها و دادهاند كار را نفرمان دو فقط Pحا

عده روز چند اين است, اين ديگر مطلب كردهاند/ را خود سربازي خدمت كه كساني از دولت تشويق نتيجه

آنها با ميخواهيم و هستيم كمونيسم خطر متوجه ما گفتند و كرده مراجعه بنده به طبقات تمام از كثيري

رسيده كاغذهائي آذربايجان از اينكه ديگر ميكند/ كمك آنها به و ميگيرد را ما وليدولتجلوي كنيم مبارزه

ميشوند/ مسلح دارند اينها ميگيرد خود به را ١٣٢٣ سال وضعيت دارد آذربايجان كه نوشتهاند و

كمونيستها تو كه گرفتند ايراد من به اينجا عدهايدر ميكردم صحبت بهكمونيسم راجع كه قبل روز چند

اط�عات روزنامه اين دولت, يا ميكنم بزرگ را آنها من آيا ميخواهم انصاف آنها از من ميكني بزرگ را

بفهميد/ خوب را مسئله تا كنيد نگاه تواما را اينها بايد ديشب, كيهان روزنامه هم اين و است ديشب

اسناد شهربانيو در رفتهاند �وك از عدهاي و مشاور آقايوزير و نخستوزير كفيل آقاي كه نوشتهاند اينها

بشود: منتشر روزنامهها در اسناد اين كه گفتهاند آنها و ديدهاند نزديك از را تودهايها

عالم خدا دارند شبكه و چندحوزه Pحا است تودهايها ٥ شماره حوزه به اسنادمربوط اين اط�عاتنوشته

نفر ٩٦å پنج شماره حوزه مينويسد دارد/ مخفي شبكه ٥ توده حزب كه است اين آن ما يقين حداقل و است

آنجا به شهرباني افسران يعني ديدهاند آنجا در را شهرباني گزارشهاي ع�وه به و دارد بگير حقوق عضو

را خبر اين ولي ميدانم اغراق را اين من دارد عضو هزار ٢١å شبكه اين مينويسد كيهان ميدهند/ گزارش

خبردولت بلكه نيست من حرف اين زيرا ندهيد من به بدهيد ميخواهيد فحش گر ا و ندادهام من و دولتداده

گر ا و است آن خرج ماه در هم تومان ميليون ٣.٥ و دارد عضو تهران در نفر هزار ٢١å پنج شبكه اين است/

اين طبق ميشود آنها صرف كه پولي و دارد يكميليونعضو از بيش باشد داشته شبكه ٥ توده حزب حداقل

ميكنم بزرگ اخباري چنين باوجود را اينها من آيا آقا تومان,خوب نيم ميليونو هفده ميشود حساب صورت

دادهاند/ روزنامهها به هم را اخبار اين و ديدهاند و رفتهاند و كرده [!] دعوت را اينها عليه دولت دولت, يا

منتشر ايران كشور پايتخت در روزنامهها اين گفت: و كرد پهن تريبون روي را روزنامه مقداري ناطق

غيره آزاديو نويد مردم, رزم, روزنامه اين ايرانيبودندارد؟ از نشاني است فارسي اينكه جز ببينيد و ميشود
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بخوانيد/ را آن نوشتهاند چه اينها ببينيد آقايان است/

بخوانيد/ را آنها از يكي فرامرزي:

استالين, باد زنده جا همه است, لنين استالينو نام جا همه روزنامه, اين از قسمتي است اين امامي: جمال

رهـبري تـحت كه جهان قهرمانان و آزاد ملل بر درود آقاي است/ حرفها اين از همهاش لنين, باد زنده

و مـيكنم بزرگ را توده بنده وقت آن و حقيقت است اين آقا شدهاند/ واصل اسفل درك به بزرگ استالين

دفاع ايران حقوق از تا امنيت شوراي به بردند تشريف س�متي به نخستوزير آقاي كوچك/ را آن آقايان

ميكنند صادر اع�ميه آنجا از و بردند تشريف بهواشنگتن مسائل ساير مزاجو كسالت رفع براي هم بعد كنند

بود ايران در كه وقت آن سر بر ك خا شركت آن ميكند/ تقويت نفت سابق شركت را تودهايها ميتينگ كه

و است دستش در ما دهاقين است, دستش در ما دانشگاه رفته, ايران از كه Pحا ولي نداشت را قدرتي چنين

ميكنند/ استدPل چطور ببينيد خدا به را شما اوست/ دست در ما مملكت قدرت

هستند/ ايران در هنوز او كلفت گردن نوكرهاي ولي رفته شركت مكي:

ميكنند/ كار اين انگليسيها ميگوئيد شما ولي ميدهند را ميتينگ روسها ميگويم بنده امامي: جمال

نگفتم من مگر كنيد/ له و بگيريد را انگليسيها اين بنويسند خود اع�ميه در نخستوزيرخوببود آقاي خوب

اين كه اينست ما تقاضاي ندارد؟ فرق ما براي كدام هيچ و است يكي دو هر روسي و انگليسي كمونيسم

طومار مثل را ما دستگاه كه دارند قدرتي چنين اينها گر ا كنيد/ نابود و بكوبيد را انگليسي و روسي كمونيسم

بكنيم؟ ميتوانيم چه ما ميپيچند

اين كه كردم عرض بنده ديگر/ است بس خيمهشببازي و مسخره اين آقا الناظرين, و عبرت كبر, ا yا

ميتينگ هم دولت و ما روز يك ميدهندو ميتينگ آنها يكروز بازي ميتينگ جز ندارد كاري عجالتا مملكت

خودم/ باد زنده نگو كمونيسم, باد مرده بگو ميدهي ميتينگ تو كه Pحا آقا خودم/ باد زنده ميگويد و ميدهد

اع�ميه هم كاشاني yآيتا آقاي من/ باد زنده بگويند كه ميريزند هم به را مملكت تمام و ميروند اينها

جـمع دولتي دستگاه نميگويد, باد زنده خودش براي كه كسي آخر من/ باد زنده بگوئيد و بيائيد نه دادند,

بكشد/ فرياد خودش بودن زنده براي تا ميشود

گفتهاند/ چه ايشان كه بدانيد تا بخوانيد را قناتآبادي شمس آقاي حرفهاي صدر: كشاورز

با و بيايم هم من تا وطن, به خائن باد مرده بنويسيد خودتان اع�ميه در ميگويم بنده آقا امامي: جمال

بشوم/ همصدا شما

دولتبود؟ عمال از شد تعطيل كه هم بازار مكي:

بازار بگذارد بايد است كار سر كه دولتي زيرا نشود, تعطيل هم بازار بفرمائيد شما آقا, نه امامي: جمال

قبل روز چند من بدهيد نشان را خود قدرت و كنيد تعطيل را بازار وقت آن افتاديد, كار از وقتي بشود تعطيل

كار پي رفتند هم انگليسيها و كرد يد خلع �كام yحمدا به مصدق دكتر ببنديد/ را دكان اين ديگر آقا گفتم

خود/ كار پي برويد است بس ديگر خدا به را شما بود, باز دكان اين ماه هفت زمين, زير رفت هم نفت و خود
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حلوا ميگوئيم سرمانو روي ميگذاريم را او هم ما و داد انجام احسن نحو به را تكليفخود نخستوزير آقاي

yآيتا خود ديدم من شود/ بسته ديگر دكان اين بگذاريد است بس ديگر ولي هستند هم پيشوايمان و حلوا

كمر به همت دامان ما ديگر و شد تمام نفت بله فرموده خود اع�ميه در و شده من عرض متوجه هم كاشاني

م�عين/ آن فرمول يعني همه براي بهداشت و مسكن همه, براي نان ميدهيم/ مردم به چيز همه و بنديم

م�عين؟ كدام نمايندگان: از يكي

به ولي بود خواهد فراهم همه براي چيز همه yانشاا هستند/ تودهايها م�عين از مقصود امامي: جمال

خانه به كه چراغي است: اين مفهومش كه گفت فرانسه به جملهاي امامي آقاي اينجا �در فرانسويها قول

است/� حرام مسجد به رواست

شد/ تمام شما وقت رئيس: نايب

است/ صحبت اول تازه به, امامي: جمال

ميخواهيد؟ وقت ديگر وقت چقدر رئيس: نايب

شد/� تصويب و گرفتند راي ايشان تقاضاي به وقت اين �در ساعت نيم امامي: جمال

گفتم بنده آقايان/ تز ديگر كمونيسمو با مبارزه براي بنده تز يكي داشتيم, تز دو ما جا اين در امامي: جمال

از نـاشي كـمونيسم اسـتقرار بـلكه بـاشد شـده كـمونيسم نداري و فقر از مملكتي كه نشده ديده كنون تا

ميگويند كه ميكنم قبول را آقايان تز و ميآيم بنده Pحا ولي است بوده دولتها بيكفايتي و بيعرضگي

بين از را آن و كنيم مبارزه فقر با ميخواهيم ما كي پس آيا ميگوئيم استو كت �ف و فقر از ناشي كمونيسم

را شما بودجه بكنيم؟ زندگي اينوضع با كه داريم را مدتي چه تحمل ما و ريختهايد نقشهاي چه شما ببريم/

شش اين عرض در كه حالي در داريم, عايدات ميليارد يك نوشته آن توي و است آورده اينجا نريمان آقاي

خزانه در اسناد هم تومان ميليون ٢åå از بيش و برداشته اسكناس پشتوانه از تومان ميليون ٢åå دولت ماه

دارد/ بودجه كسري تومان ميليون ٥åå ماه شش اين در مملكت رفته هم روي و دارد

بفروشند/ و بگذارند بانكها توي ميخواهند هم را قرضه اوراق آقا پيراسته:

نكنيد/ صحبتي من حرف بين ميكنم خواهش آقا امامي: جمال

نداريم/ كاري ما و ميكنند هو را شما خودتان رفقاي ببينيد امامي جمال آقاي فرامرزي:

پشتوانه از تومان ٢ååميليون ندارم/ عرضي من شد خواهد چه آينده Pحا آقايان حال هر به امامي: جمال

ميرساند امر اين است مانده باقي خزانه در اسناد هم تومان ميليون ٢åå از متجاوز برداشتهاندو ماه شش در

است/ كار راس نريماندر آقاي كه است موقعي به اينمربوط داشتهايد/ كسر چقدر شما ماه شش عرض در كه

گريبان شما وقت آن و ميكنند انتخاب وكالت براي را ايشان مردم و ميبرند تشريف ديگر روز چند ايشان

روي دارم من كه حسابي طبق رفت/ كجا به عوايد تومان ميليارد يك پس كه ميگيريد را بعدي دارائي وزير

عايدي ليره ٢åميليون قريب دولت نفتجنوب, از ١٩٥å سال در داريم/ بودجه كسر ميليون ٧åå ما رقم چهار

تومان/ ميليون ٢٤å ميشود تومان ١٢ قرار از كه داشته
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ليره/ ميليون شانزده معظمي: دكتر

نتيجه در و است ميفروخته بانك به تومان ٩ بهاي به نفت شركت هم ليره ميليون ٢å امامي: جمال

تومان ٢٥åميليون نبودنواردات نتيجه در ٦åميليون استميشود ميفروخته تومان ١٢ بهاي به ملي بانك

داشتهايم/ گمرك كسر امسال هم

ميكنم/ عرض توضيحا من ميكند, نفت شركت كه است حسابي اين مكي:

كند/ تكذيب و بدهد را گمرك عوايد بيايد است نشسته اينجا دارائي وزارت معاون امامي: جمال

عرض در كرد ميتوانقبول آيا گرفتهايم, شركت از ليره ميليون ١١å فقط سال ٤å عرض در ما اما مكي:

ميكرد/ نفت شركت كه است حسابهائي اينها باشند؟ داده ما به ليره ميليون بيست �١٩٥å� سال يك

نتيجه در و بدهيم پس اين از نفت شركت كارگران به بايد هم تومان ميليون ٢åå ع�وه به امامي: جمال

نكنيد/ قبول را آن نميآيد حرفها اين از خوشتان گر ا Pحا داشت, خواهيم كسر تومان ميليون ٧åå

داشته را حرفها اين تحمل بايد كند پاره را انگليس ساله ٥å استعمار زنجير ميخواهد كه كسي مكي:

باشد/

بگيريد/ را پسافتاده مالياتهاي پيراسته:

مصدق/ دكتر دولت نه خوردهاند قبل دولتهاي را مالياتها صدر: كشاورز

يك شماره زندانيان كه است اين آن و كنم عرض ميخواستم اينجا خوشمزه, يكموضوع امامي: جمال

زيـرا كـنيد, خـ�ص را مـا و بـيائيد كه گفتهاند و نوشتهاند شرحي كيهان روزنامه در شهرباني مركز زندان

كنيم/ جنگ استعمار عليه پيشوا سر پشت بيائيم ميخواهيم

نبودهايم/ مستعمره وقت هيچ ما شوشتري:

گرفت/ زندانيان دست به را يمن نوشيروان ندارد اشكالي امامي آقاي فرامرزي:

طرفي مبارزه اين از بيرون در رفقايشان ميبينند زيرا دارند حق اينها نگفتم, چيزي هم من امامي: جمال

ايـنكه بر مشروط ولي ميكنيم مبارزه استعمار با ما yانشاا برسند/ جائي به ميخواهند هم آنها و بستند

آقا, ميكنيم/ مبارزه استعمار عليه شما با هم ما براندازيد را كمونيسم نفوذ كنيم, حفظ هم را خود موجوديت

ميگوئيد؟ چه ديگر شد تمام كه نفت

دارد/ كلفت گردن نوكرهاي نفت ولي مكي:

نكردهاند/ حاصل توفيق امريكا در نخستوزير آقاي ميشنويم ما امامي: جمال

ديگر/ چيز نه بودند رفته ايران حقوق از دفاع براي ايشان مكي:

نشدند/ تسليم ايشان صدر: كشاورز

ته و سر ميخواستهاند Pبد نشده معطل امريكا در ماه يك بيجهت كه نخستوزير آقا آخر, امامي: جمال

بياورند/ هم به را قضيه

بقبوPند/ را ماده ٩ ميخواستند مكي:
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دادند تشكيل مصدق دكتر آقاي كه خصوصي جلسه اولين در باشد آقايان مبارك خاطر گر ا امامي: جمال

به كنيم تمام را قضيه زودتر هرچه Pحا و كرديم ملي آمديم را نفت ما آقا كه كردم عرض ايشان خدمت بنده

پيدا كش قضيه اين هرچه گفتم من و ميدهند انجام را نفت كار هفته يك ميكردند خيال ايشان ماست/ نفع

و گذشته ماه هفت كه ميبينيد Pحا و است حريف از كمتر خيلي ما مقاومت توانائي زيرا ماست ضرر به كند

كه بود بنا گر ا دوتاست, مصلحت و حق گفتم فرامرزي آقاي به روز يك من او, دست در افتاده ما آتوهاي

از تا دادهاند �عق دست به را مصلحت نميكردند/ مصلحتوضع لغت ديگر شود, جاري حق دنيا در هميشه

فرمود/ صرفنظر جامعه نفع به حقخود از و كرد استفاده مصلحت از هم ابيطالب عليابن كنند/ استفاده آن

به و داشتند نظر در را جامعه مصالح هميشه دارند, دست در را جامعه امور زمام كه آنهائي ما, سياستمداران

روزنامه روي از كنون ا كه را مطالبي اين ميكنم استدعا آقايان از من نداشتند/ توجه خودشان احساسات

كه نوشته شاهد روزنامه بدهند/ روزنامه به بدهند ميخواهند فحش گر ا و نگذاريد من حساب به ميخوانم

بقائي دكتر را اين است/ چاقوكشها حكومت هم حكومت و ميكند تقويت را تودهايها حكومت, جا همه

من/ نه ميگويد

نيست/ اينجا در بقائي دكتر كه Pحا فرامرزي:

ميگويد/ دولت حزب ارگان و دولت عمال را اين كجاست هر آقا امامي: جمال

نيست/ دولت ارگان روزنامه اين مكي:

من/ نه ميگويد عليه yلعنتا حزب اين آقا امامي: جمال

كرد/� قطع را مقاله قرائت ايشان استو كافي وليشوشتري: خواند را شاهد مقاله از قسمتي ناطق �اينجا

و نظامي لحاظ از را فعلي دولت امريكا دولت كه بود نوشته اط�عات روزنامه قبل روز چند امامي: جمال

مخالف شديدا من گفتهام مجلس اين در بار چندين من كنون تا او{ كرد/ خواهد تقويت اقتصادي سياسيو

شخصي عقيده اين ملحقشويم/ غرب بلوك به بايد كه هست, و اينبوده من عقيده و هستم سياستموازنه

است/ من

ميگويد/ را همين هم ع�ء آقاي آشتياني:

ايران بهدولت را كمك اين بخواهد امريكا گر ا دارد/ را مرگ حكم سياستموازنه هم امروز و امامي: جمال

تركمانچاي قرارداد معنياش بكنند را كارها اين فعلي دولت با فقط بخواهند گر ا ولي قبولدارم را آن من بكند

كرد/ مستقر قاجاريه حكومت در را سلطنت كه است

داد/ قرار بحث مورد نبايد را نشده عمل و نشده قبول چيز و نكردند قبول ايشان جهت همين به مكي:

بخوانيد/ را شاهد مقاله عنوان فرامرزي:

را ميهنپرستان و ميدهد اخ�لگرانرشوه به دولت كارخانهها <در كه نوشته او بسيارخوب, امامي: جمال

آن روزنامههايتان, نوشته اين شديم/ خسته واقعا آقا نميگويم من و نوشته شاهد را اين ميكند/> مأيوس

زنده ديگر روز چند است ممكن بينديشيد چارهاي و بنشينيد آخر شهربانيتان اظهارات آن و دولتيان گفته



٦١٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

مـيخواهـيد هم فردا و كنيد مبارزه ميخواهيد چي با تودهاي نفر هزار ٢١å مقابل در آقايان آخر نباشيم/

ليست با و برد نخواهند را انتخابات آنها استو اوضاع بر مسلط بدانمدولت من گر ا نمائيد/ عملي را انتخابات

دولت دستگاه با كه ندارم حوصله ديگر زيرا بود انتخاباتنخواهم كانديد هم ميكنموخودم همموافقت دولت

بشوم/ وكيل من نميگذارد مصدق دكتر آقاي دولت كه ميدانم چون كنم مبارزه

نيست/ صندوقساز مصدق دولت مكي:

بـر مسلط كمونيسم و شد نخواهد اوضاع بر مسلط وضعيت اين با دولت كه مطمئنم من امامي: جمال

اينصورت در بنشينيد اينجا در و بيائيد شما از عده يك با كمونيست عده يك گر ا آقايان ميشود مملكتمان

ندارم/ عرضي ديگر ببرد/ بين از را مملكتتان انتخابات تشنج است ممكن و داشت نخواهيد پيشرفتي مسلما

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

شد افتتاح دانشگاه امروز
و بود باز نيمه دانشگاه بزرگجنوبي درهاي از يكي فقط گرديد افتتاح تهران دانشگاه ديگر بار صبح امروز

شوند/ دانشگاه وارد در آن از ميتوانستند گذشته سال كارنامه يا تحصيلي كارت ارائه با دانشجويان

تشكيل هنوز كه دندانپزشكي و داروسازي و پزشكي اول سال استثناي به دانشكدهها ك�سهاي كليه

فقط و يافتند حضور درس ك�س سر در دانشجويان كثر ا بودند مشغول تدريس به استادان و بود دائر نشده,

را عدهاي كردند سعي و خودداري ك�سها در حضور از دانشگاه اخراجي دانشجويان رفقاي از معدودي عده

را دانشگاه محوطه نشدند, موفق چون اما بروند/ بهارستان ميدان به تظاهر براي و نموده همراه خود با نيز

Pبا نردهها از آنان از يكي نيم و ٩ ساعت حدود در نمودند/ اجتماع دانشگاه ورودي در مقابل در و گفته ترك

رفقاي بازداشت و اخراج به نسبت را مخالفتخود و كرده اجتماع بهارستان ميدان در بايد داشت: اظهار رفتو

رفته ١٢ ساعت حدود در و ماند ب�اثر اقداماتشان بوده ناچيز آنان عده چون ولي داريم/ ابراز خود دانشجوي

بودند/ اوضاع مراقب كان كما مدت تمام در انتظامي مأمورين شدند/ كنده پرا رفته

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

كشور وزير از سئوال
مجلسسنا رياست محترم مقام

مجلس در برايجواب شود تقاضا ارسالو كشور آقايوزير براي ذيل سئوال بفرمائيد خواهشمندمدستور

رسانند/ هم به حضور سنا

اول شخص و كشور عليه بر توده منحله حزب مضره تبليغات و خائنانه اقدامات از برايجلوگيري ـ سئوال

جرائدي اوراقو توزيع و آنها اعمال از برايجلوگيري اقداماتي قانون طبق آيا و كردهاند اقداماتي چه مملكت

چه سهلانگاري نيامدهمسئول گر ا بودهو چه اقدامات آمده گر ا و نه يا آمده عمل به هست افكار اين مروج كه

فرخ سيدمهدي بودهاند؟ اشخاصي



ملي دولت سياهه ٦١٦

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

ندارد استاد مشهد پزشكي دانشكده
و ادارات رؤساي از عدهاي پزشكي دانشكده دانشجويان سازمان حسبدعوت بر پيش روز دو ـ مشهد

و اول سال دانشجويان از نفر ٥ پذيرائي, از پس و رسانند هم به حضور پزشكي دانشكده سالن در معاريف

همين همدر تلگرافاتي ضمنا نمودندو ايراد تحصيل وسايل عدم و استاد نداشتن به راجع بياناتي وسوم دوم

شود/ گذارده عمل موقع به آنها درخواستهاي كه كردند تقاضا و مخابره مركز به موضوع

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

شدند زخمي [پوشاك] كارگران از نفر ٥
ايـن در و بـودند كرده اعتصاب ك پوشا كارخانه كارگران ديروز رسيد خوانندگان اط�ع به كه طوري به

در Uفـع مـزبور كـارگران گـرديد/ كارگران از تن ٥ شدن زخمي به منجر كه داد روي خوردي و زد اعتصاب

هستند/ بستري سينا بيمارستان

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

ارتش [سررشتهداري] دارائي متهم افسران پرونده
عاديتعقيبشد دادگاه در مجددا

پرونده به آقاولي سپهبد آقاي رياست تحت نظر تجديد دادگاه اخيرا كه دارند اط�ع گرامي خوانندگان

اع�م را نظرخود و كرده تمام را خود كار دادگاهمزبور چون و رسيدگينمود ارتش دارائي آمادگاه ادارات افسران

افسران كمه محا و شد تشكيل شقاقي سرلشكر آقاي رياست تحت مجددا عادي دادگاه هم ديروز نمود/

يافت/ ادامه مزبور

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

است باز شيرهكشخانهها
اينكه از پس موقتيبود كشخانهها شيره بستن براي فشار هم باز ميدهد همداناط�ع از اداره خبرنگار

بين از اوليه حرارت و شد فراموش Uاص گرفتندموضوع قرار تعقيب مورد كشخانه شيره صاحبان از نفر چند

گفت ميشود نكرده, اقدامي معتادين معالجه براي هم بهداري بلكه نگرفتند مثبت نتيجه تنها نه كنون ا رفت

كردند/ اغفال و سرگرم مواعيد با روزي چند فقط را مردم كه

٧٦٦٥ شماره ,١٣٣å.٨.٢١ سهشنبه

ملي اقتصاد وزارت در متحد ملل كارشناسان
و يافته حضور ملي اقتصاد وزارت در امروز متحد ملل سازمان صنعتي و فني امور كارشناسان از نفر دو

ترتيباتي ايجاد كارخانجاتو در فني اطرافآموزش در آنوزارتخانه معاون زيركزاده مهندس آقاي با مدتي

نمودند/ كره مذا محصول افزايش براي



٦١٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

نمايندگانكارگراناخراجي
كفيلنخستوزيريم"قاتكردند با

در سـيمان و گـليسيرين شيميائي كارخانجات اخراجي كارگران از نفر چند امروز بعدازظهر ساعت نيم

كفيلنخستوزيري آقاي م�قات به آنها نمايندگان از نفر دو و اجتماعنموده عمارتوزارتامورخارجه جلوي

رفتند/

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

كارگرانكفاش اجتماع
روز ٢å مدت كه عجميان كارخانه كارگران با همدردي ابراز براي كفاش كارگران از نفر ٢åå حدود در امروز

آنها رفقاي كار به كه داشتند تقاضا كار وزارت از و كرده اجتماع كار مقابلوزارت در كشيدهاند دست كار از است

در و كرد رسيدگي آنها كار به و پذيرفته را كارگران نمايندگان كار وزارت ١٢ ساعت حدود در كنند رسيدگي

شدند/ متفرق كارگران بعدازظهر يك ساعت

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

بود كميسيونامنيتتشكيل ديشب
نـام بـه كـميسيوني ايـران سـرتاسر در انتظامات حفظ نظر از اخيرا كه دارند اط�ع گرامي خوانندگان

كل ژاندارمري فرمانده و كلكشور شهرباني رئيس ارتشو ستاد رئيس كه گرديده تشكيل امنيت كميسيون

ستاد رئيس آقاي دفتر در نيز ديشب و ميگردد تشكيل هفته همه كميسيون اين دارند شركت آن در كشور

گرديد/ تخاذ ا تصميماتي و آمده عمل به تي كرا مذا كشور انتظامات حفظ درباره و شد تشكيل ارتش

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

كشور توضيحشهربانيكل
عامه اذهان از اشتباه رفع براي

آنها عده و توده منحله حزب به اسنادمربوط به راجع خبري شهرباني ميشود توضيحداده عزيز هموطنان

شهرباني اداره دعوت به كه محترمي آقايان از بعضي كه است تأسف بسي جاي و نداده جرايد به غيره و

فرمودهاند/ علني داشته محرمانه جنبه كه را فرمودهاندموضوعي مشاهده را اوراق و اسناد اين و آورده تشريف

تعداد و ميباشد مبالغهآميز بسيار نيستو صحيح شده گفته كه طوري آن توده منحله حزب افراد تعداد ثانيا

اداره منظور ثالثا نميباشد/ توجه قابل هيچوجه به دارند اوضاع بر انتظامي كهمأمورين تسلطي مقابل در آنها

طرز از مسئولكشور حساسو مقامات كه اينبود توده منحله حزب به مداركمربوط و اسناد ارائه از شهرباني

كـرده گمراه و اغفال براي كه تشبثاتي و منحله حزب سازمان و تشكي�ت و فعاليت و كار طرز و عمليات

شهرباني كل اداره فرمايند/ حاصل استحضار مينمايد ديگر افراد و بيآPيش و ك پا دهاقين



ملي دولت سياهه ٦١٨

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

ملي اوراققرضه تومان ميليون يكصد
است برايانتشارآماده برگي دفترچههايپنجاه بهصورت

قرضهنمودهاند اوراق تقاضايخريد زيادي عده

خزانهداريفرستادهاند/ به مبلغي جمعي حتي

يابد انتشار ملي قرضه اوراق امريكا از نخستوزير بازگشت از پس روز چند ميرود احتمال اينكه به نظر

كسب مسئول مقامات از آن چگونگي و ملي قرضه اوراق خصوص در را زير اط�عات امروز ما خبرنگار لذا

به نخستوزير آقاي مسافرت از قبل تومان ميليون ٢åå ميزان به ملي قرضه اوراق چاپ نظارت براي نمود:

[مـجلس رياست نيابت و كشور عالي ديوان وقت دادستان شاهباغ حائري آقاي رياست به هيأتي امريكا

رحـيميان غـ�محسين آقـايان عضويت و ملي بانك در دولت بازرس رضوي مهندس آقاي ملي] شوراي

رئيس شجره دارائي, كلوزارت مدير مجيدزاده فرهنگ, كلوزارت مدير سيدي احمد مجلس, سابق نماينده

صد يك برگ ميليون ٥ يعني اول رديف چاپاوراق حاضر حال در خزانهداري/// در كل بهادار اوراق كميسيون

است/// جريان در ملي بانك چاپخانه در هماناوراق چاپ تكميل و كرده پيدا خاتمه مجلس مطبعه در ريالي

اين خريد در ميتوانند هم خارجه مقيم ايرانيان شد/// خواهد پخش كشور سراسر در روز يك در قرضه اوراق

نظر در شد خواهد فروخته خارجي ارز مقابل در كه شده تهيه آنها براي مخصوصي اوراق كنند, شركت اوراق

گيرد/ قرار هستند خارجي ارز داراي مملكت داخل در كه هم اشخاصي دسترس در اوراق اين از مقداري است

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

ايراني خلبانان
ميگيرند تعليم هواپيماهايسمپاشامريكائي با

آماده و ايراني خلبانان تربيت براي قبل روز سه دو از ميدهند اط�ع كشاورزي وزارت از كه طوري به

است شده اهداء كشاورزي وزارت به امريكا دولت طرف از كه سمپاش هواپيماهاي راندن براي آنان ساختن

مشغول تپه دوشان فرودگاه در امريكائي كارشناس و خلبان دو نظر تحت گرديده تنظيم كه برنامهاي طبق

را Pزم فنون ماه شش مدت در كه ميشود پيشبيني و هستند هواپيما سيستم اين با پرواز فن گرفتن فرا

گيرند/ فرا خلبانان

٧٦٦٦ شماره ,١٣٣å.٨.٢٢ چهارشنبه

امريكا كبير اتفاقسفير به امريكائي درياسا|ر
شرفيابشد

هندرسن آقاي تفاق ا به ديروز ظهر از پيش فارس خليج در امريكا ناوگان فرمانده [روف]> <رز درياساPر

نمود/ حاصل شرفيابي ملوكانه حضور به تهران در امريكا كبير سفير



٦١٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å.٨.٢٣ پنجشنبه

آمد عمل به تئاترسعديتظاهراتي مقابل در ديشب
Uقب كه اع�ناتي مطابق بودند/ كرده اجتماع مردم بعدازظهر پنج ساعت از سعدي تئاتر مقابل در ديشب

براي شود, نمايشداده بار اولين براي كهديروز ميبايستي <شنلقرمز> نمايشنامه بود كرده منتشر تر تئا اين

حضور نمايش اين ديدن براي كه بود شده فرستاده كارتدعوت نيز مجلسين نمايندگان و رجال از عدهاي

يابند/

موقتا برنامه اجراي از اجتماعي مقتضيات بنابه كه رسيد اط�ع تماشاخانه به ظهر يك ساعت وليديروز

دادسـتان به ناچار نداد نتيجهاي او كوشش ولي افتاد تكاپو به تماشاخانه رئيس آورند, عمل به خودداري

و مدعوين بعدازظهر پنج ساعت از نمود/ اختيار تحصن و رفته مجلس به آن از پس و كرد شكايت تهران

و كـردند اجـتماع تر تـئا مقابل در رفته رفته دارند شركت جنجالي هر در كه ديگر عده يك و تماشاچيان

ميشدند/ آنان ورود مانع و بسته را سالن در نيز انتظامي مأمورين ديگر طرف از شوند, وارد ميخواستند

و گـرديد قـطع خـيابان از مرور و عبور كه شد زياد قدري به نيم و هفت ساعت حدود در مردم اجتماع

بـين اين در بدهند, تغيير را خود مسير كه شدند مجبور ميكردند عبور شاهآباد خيابان از كه ماشينهائي

ميشد/ زيادتر مردم جمعيت و كردند صحبت به شروع تئاتر مخالفين و موافقين از عدهاي

مـردم كـردن متفرق به شروع احتمالي گوار نا حوادث وقوع از جلوگيري براي انتظامي مأمورين باPخره

كه نحوي هر به ميخواستند تئاتر هنرپيشگان آبنمود, بپاشيدن آتشنشانيشروع آبپاش ماشين و نمودند

بودند كرده شكايت شهرباني رفتار از آن در و كرده صادر نيز بيانيهاي حتي و كنند اجرا را برنامه است ممكن

عمل به شهرباني و تماشاخانه مسئولين بين كه تي كرا مذا وجود با اجتماع ساعت چند از پس باPخره ولي

گرديدند/ متفرق مردم و شد اجرا قرمز> <شنل پيس آمد

در ولي گرديدهاند دستگير شهرباني طرف از نيز سعدي تئاتر هنرپيشگان از تن چند كه ميشد اظهار

كس هيچ و نداشته صحت فوق شايعه كه گرديد معلوم گرفت مسئول مقامات با اداره خبرنگار كه تماسي

منجر كه داده رخ انتظامي قواي و مردم بين مختصري خوردهاي و زد اط�ع قرار به فقط است نشده دستگير

تئاتر گردانندگان از كه اميني و خيرخواه خاضع, عموئي, آقايان ضمنا است/ گرديده عدهاي شدن زخمي به

كردهاند/ اختيار تحصن ملي شوراي مجلس در امروز ميباشند

٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å.٨.٢٣ پنجشنبه

نظر تجديد دادگاه رأي آينده هفته
شد خواهد ارتشصادر دارائي متهم افسران درباره

و دارائـي ادارات مـتهم افسران پروندههاي به رسيدگي درباره نظر تجديد دادگاه امروز صبح ٨ ساعت

مزبور دادگاه آينده هفته تا ميرود احتمال و گرديد تشكيل آقاولي سپهبد آقاي رياست تحت ارتش آمادگاه

نمايد/ صادر باره اين در را خود قطعي راي



ملي دولت سياهه ٦٢٠

٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å.٨.٢٣ پنجشنبه

نفيس يكقاليچه مصدق دكتر
كرد امريكاييعطا نويسنده خانم اين به

هـرالد <نـيويورك روزنـامه در گـذشتهاش مـقاPت كه امريكائي معروف مفسر و نويسنده <هيگيز> خانم

از قبل روز سه شده, نوشته ايران از طرفداري به امريكا مطبوعات در كه بود مقاPتي مهمترين تريبون>

به مصدق دكتر آقاي م�قات قصد به سانفرانسيسكو از ب�فاصله و نمود مراجعه امريكا به كره جنگ ميدان

كرد/ ديدن ايشان از و پرواز واشنگتن

قاليچه يك و كرده تشكر نويسنده خانم اين صميمانه همراهي از اينم�قات ضمن در آقاينخستوزير

شد/ اعطاء وي به نفيس

منظور به ديگري مهم مقاPت زودي به شدو عازمنيويورك هواپيما با اينم�قات از پس خانم<هيگيز>

نوشت/ خواهد امريكا مردم اط�ع و ايران حقيقي كردنوضع روشن

٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å.٨.٢٣ پنجشنبه

ميشود قاهره وارد نخستوزير سهشنبه روز
نمايندگي هيأت اعضاي از عدهاي و مصدق دكتر آقاي شده واصل واشنگتن از كه تلگرافي گزارش به

عزيمت قاهره به واشنگتن از هواپيما با يكشنبه روز مصر نخستوزير نحاسپاشا آقاي دعوت بنابر ايران

خواهد زمين به قاهره فرودگاه در بامداد سهشنبه روز ايران نمايندگي هيأت حامل هواپيماي كرد/ خواهند

آمد/ خواهد عمل به رسمي پذيرائي و استقبال مصر دولت طرف از و نشست

از بيش ايران نخستوزير معلوم قرار به لكن نيست معلوم قاهره در مصدق دكتر آقاي توقف مدت هنوز

كرد/ خواهد مراجعت تهران به مستقيما و نكرده توقف مزبور شهر در روز دو يا يك

٧٦٦٧ شماره ,١٣٣å.٨.٢٣ پنجشنبه

كشور ديوان از تقاضا
خدمت مردم براي شجاعانه كه ميشود پيدا كشور در هم مثبتي شخص يك گاه هر تأثر تأسفو كمال با

تصديق را يزدي ملك خان آقاي كمك و خدمت خود راي متن در نيز دادگاه قضات آقايان اينكه با و نمايد

ما نمودهاند/ بيخانهمحكوم معيلو كارمندان به دادن برايوام را ايشان چرا نيست حالمعلوم اين با كردهاند

ما رو اين از ببريم بين از را عمومي رضايت عدم بايد مثبت كار با كه هستيم اوضاعيروبرو با حاضر حال در

را يـزدي مـلك خـان آقـاي حـيثيت اعاده و جلب صادره راي به نسبت را كشور عالي ديوان دقيق توجه

يزدي ملك خان آقاي دوستان طرف از خواستاريم/

روزنامه مدير خلعتبري jاسدا آينده, خلق روزنامه مدير نوري حسين

ديگر امضاء دويست و فرزين روزنامه مدير آذري مهندسپور كيفر, روز



٦٢١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

كشفشد توده منحله انتشاراتحزب محل و چاپخانه
حزب شبكه از قسمتي شدند موفق شهرباني مأمورين اينكه از بعد ميدهند: اط�ع چنين شهرباني از

مركزي كميته بيانيههاي و نشريات از زيادي مقدار و كنند كشف شاهرضا خيابان حوالي در را توده منحله

شهرباني براي نكته اين آورد, دست به را كارمندان و كارگران تحريكات به مربوط مدارك و اسناد و حزب

قـرار حزب افراد اختيار در و ميرسد طبع به تهران چاپخانههاي از يكي در اوراق قبيل اين كه شد مسلم

حروفو داشتننوع دست در با اينكه تا بودند چاپخانه اين جستجوي در روزها همان از جهت بدين ميگيرد

كنند/ پيدا را آنها انتشارات شدند موفق مضبوطه كليشههاي و خطوط

منحله حزب انتشارات مركز است Pلهزار خيابان اوايل در واقع بهار پاساژ در �مهر� نام به كه چاپخانه اين

از تـا رفته عمارت محل به مخصوص مأمور نفر چند شهرباني طرف از گذشته هفته اوايل در و بوده توده

و مـدير شـدند چـاپخانه عـمارت وارد شـهرباني مأمورين كه همين آيد/ عمل به جلوگيري آن انتشارات

غ�مرضا شميرانيو رسول ناممحمود به كارگران از نفر فقطدو و بودند كرده فرار ديگر در از متصديانمربوط

دستورجمعآورياوراق گاهيفورا كارآ مأمورين نمودند/ دستگير را آنها كهفورا بودند كار كرمانيمشغول كريا ذ

حزب مركزي كميته بيانيههاي از بعضي حاوي كه را منحله حزب نشريههاي و اوراق كليه و داده را مدارك و

كارمندان و كارگران تحريكات درباره مداركي و اسناد و حزبي جلسات صورت و مهرگان به راجع توده منحله

واقعه شهداي براي اعانه جمعآوري براي كه قبوضي و اعتصابيون به كمك قبض و اخير اعتصابات مورد در

اين شهرباني و ارتش دادستان نمايندگان حضور در و كشف بود مختلف عكسهاي مقداري و ماه تير ٢٣

گرديد/ مسئول مقامات تحويل و ضبط اوراق

دقت قـابل مـدارك و اوراق شد موفق چاپخانه متروك زيرزمين گوشه در گاهان كارآ از يكي همچنين

مقامات تحويل نيز اوراق اين و داشت تهران در آشوبگر عناصر تحريكات بر دPلت كه كند پيدا ديگري

شد/ داده مسئول

كنون تا كه هستند �مهر� چاپخانه متصديان و مدير جستجوي در تمام جديت با گاهي كارآ فعUمأمورين

كنند/ دستگير را آنها نتوانستهاند

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

ميتينگديروز در
فـدراسـيون بـه وابسته كارگري تحاديههاي ا كنگره تشكيل سال دومين آغاز مناسبت به ديروز عصر

ميدان در كنگره به وابسته كارگران از كثيري جمعيت حضور با بعدازظهر نيم و سه ساعت از كار آزاد جهاني

نمايندگان از ديگر نفر چند و شاهنده عباس قزلباش, عزيز صابر, بيوك آقايان شد/ داده ميتينگي فوزيه

پنجو ساعت نمودند/ ايراد بيگانهپرستي با مبارزه لزوم همآهنگيومخصوصا وحدتو ايجاد بر مبني بياناتي

يافت/ خاتمه كنگره قطعنامه اع�م با ميتينگ نيم



ملي دولت سياهه ٦٢٢

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

گالش ورود اعتراضصنفكفاشبه
مـهندس آقـاي و يـافته حـضور ملي اقتصاد وزارت در كفاش صنف نمايندگان از تن چند امروز صبح

به گالش ورود اجازه خصوص در دولت عمل از شكايت م�قات اين از منظور نمودند/ م�قات را زيركزاده

ادامه كار اين گر ا و آمده كفاشوارد صنف به شديدي لطمه عمل اين با ميگفتند نمايندگانمزبور بود/ ايران

تجديدنظر خود تصميم در هيأتدولت داشتند تقاضا ميشوند, بيكار كفاش كارگران از زيادي عده كند پيدا

نمايند/ ممنوع خارجه از را كفش و گالش ورود و نموده

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

دارد ادامه آبان چهارم توقيفشدگان نفر ٢٦ از بازجوئي
آبان چهارم روز در كه افرادي نفر ٢٦ كه داشت اظهار اداره خبرنگار به ارتش دادرسي يكمنبع صبح امروز

دارد/ ادامه آنان از بازجوئي مربوطه بازپرسان طرف از و هستند بازداشت تحت كان كما شدهاند توقيف

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

ميكند غذا اعتصاب شاهرخ
است/ خوددارينموده غذا خوردن از امروز ظهر از شهربانينوشته رئيس به شاهرخ آقاي كه نامهاي طبق

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

پهلوي ام"كموقوفه شد تقسيم ديگر يكده
مقدمات كه را صالحآباد ده رفتهو بهورامين پهلوي تقسيمام�كموقوفه هيأت پنجشنبه روز ظهر از قبل

كنين سا از يك هر به كردند/ تقسيم ده همان كنين سا از نفر پنجاه بين بود شده تهيه قبل هفته آن تقسيم

شد/ داده زمين هكتار هفت مزبور دهستان

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

افتاد خواهد كار به مسجدسليمان تقطير و كارخانههايگوگردسازي
گوگردسازي كارخانههاي زودتر چه هر كه گرفته تصميم ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت چون

و آبادي علي دكتر آقايان دوشنبه روز لذا اندازد, كار به ايراني مهندسين كمك با را مسجدسليمان تقطير و

مناطق كل كفيل همايونفر مهندس آقاي تفاق ا به و رفته سليمان مسجد به آبادان از هواپيما با ف�ح دكتر

شده آماده بهرهبرداري براي كه ١٦å شماره چاه سپس آوردهو عمل به بازديد يك شماره چاه از ابتدا نفتخيز

مشاهده شده كار براي آماده حيث هر از كه را تقطير و گوگردسازي كارخانه دو بعد و شد/ بازديد نيز است

٥ كنند/ آزمايش را آتشنشاني اداره انضباط و كار طرز آنكه براي و رفته <بيبييان> به بعدازظهر نمودند

مخصوص ماشينهاي با آتشنشاني مأمورين ب�فاصله درآورده صدا به خطر زنگ مقدمه بدون بعدازظهر

دادهاند/ انجام را Pزم عمليات و رسيده محل به



٦٢٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

است: داشته اع"م امريكا واردات و سخنگويبانكصادرات

ايران به وام د|ر ميليون ٢٥ مبلغ
گرفت قرار موافقت مورد آن خصوصيات محضآنكه به

گرديد پرداختخواهد
استمبلغ حاضر هنوز بانكمزبور كه ميدارد اظهار امريكا صادراتوواردات بانك سخنگوي ـ واشنگتن

شد پذيرفته ايران طرفدولت از آن خصوصيات اينكه محض به اينوام و بدهد ايران به وام ميليوندPر ٢٥

گرديد/ خواهد پرداخت

كره مذا ١٩٥åمورد كتبر ا در پيش سال يك ايران به واردات صادراتو بانك وام دPر ميليون ٢٥ موضوع

كرده موافقت وام اين با ايران پارلمان كه است نشده داده اط�ع مزبور بانك به كنون تا ليكن و گرفت قرار

باشد/

بـه خود قرضههاي در امريكا واردات و صادرات بانك كه است شرايطي همان وام اين قرارداد شرايط

اين قرارداد كه كرد سعي صادراتواردات بانك ايران طبقدرخواستدولت است/ داشته مقرر دولتهايديگر

كند/ سادهتر اندازهاي تا را وام

بايد زير شرايط ايران به وام دPر ميليون ٢٥ پرداخت از پيش گفت واردات و صادرات بانك سخنگوي

شود: رعايت

است/ كرده موافقت وام دريافت با ايران پارلمان اينكه بر مبني ايران دولت طرف از رسمي اب�غ V١

ايران/ ص�حيتدار مقامات طرف از است قرارداد همراه كه نامهاي امضاء V٢

ايران/ طرف از وام استه�ك به راجع ديگري كرات مذا انجام V٣

شد/ خواهد مصرف مواردي چه در وام مبلغ اينكه به راجع ديگري كرات مذا آوردن عمل به V٤

ميباشد وام قرارداد همراه كه متممي نامه ساخت نشان خاطر امريكا واردات و صادرات بانك سخنگوي

نامه اين و است شده تنظيم و تهيه گرفت قرار كره مذا مورد مرتبه اولين براي وام كهموضوع همانموقع در

گرديده/ تنظيم است بغرنج و پيچيده وام قرارداد كه اين بر مبني ايران دولت اعتراض رفع براي

قـرارداد شـد تـنظيم بانك طرف از كه بعدي قرارداد كه كرد اضافه واردات و صادرات بانك سخنگوي

است/ شده اشاره اول پيچيده قرارداد از نكاتي به ميباشد قرارداد آن ضميمه كه نامهاي در و بود سادهاي

و صادرات بانك مديره هيأت ميگذرد, اول قرارداد تنظيم از زيادي مدت نسبتا اينكه به نظر گفت وي

خواهد مصرف به مواردي چه در دريافتي وام مبلغ كه گردد تصريح ديگر بار كه دارند عقيده چنين واردات

رسيد/

طرف از محدودي نظارت با راهسازي كشاورزيو امور در دريافتي كهوام بود شده تصريح اصلي قرارداد در

رسيد/ خواهد مصرف به امريكا



ملي دولت سياهه ٦٢٤

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

د|ر هزار پنجاه و هفتصد و ميليون بينالملليهشت صندوق
پرداخت خواهد ايران به روز بيست فاصله به يك هر قسط سه در

د|ر ميليون ٢٣ كه ترومن چهارم رئيساجراياصل
ايرانميآيد به شده اختيارشگذاشته در امريكا طرفدولت از

ايران ملي بانك دارائيو وزارت با نظر توافق كراتو مذا از پس پول بينالمللي صندوق ـ آمريكا صداي

اين بگذارد/ ايران ملي بانك اختيار در نقدا دPر هزار پنجاه و هفتصد و ميليون هشت مبلغ كه كرده موافقت

بيست فاصله به يك هر آن قسط شدودو پرداخت آنفورا قسطاول كه شد خواهد پرداخت قسط سه در وجه

و نهصد و ميليون دو شامل قسط هر و شد خواهد ريخته ايران ملي بانك حساب به قبلي قسط بعداز روز

است/ دPر شش و شصت و هشتصد و هزار شانزده

عهده به را ترومن چهارم اصل اجراي رياست كنون ا كه امريكا كشور وزارت سابق معاون <وارن> آقاي

با شده گرفته نظر در آنها اجراي كه عمراني طرحهاي درباره و كرده م�قات نخستوزير آقاي با بار دو دارد

طرف از عمراني پروژههاي ساير و برق و آب به مربوط طرحهاي اجراي براي است/ نموده كره مذا ايشان

شود/ مصرف ايران در بايد كه شده گذاشته وارن آقاي اختيار در دPر ميليون سه و بيست آمريكا دولت

و صادرات بانك رئيس كاستن> > آقاي كرد/ خواهد حركت ايران سمت به روزه سه دو اين در وارن آقاي

آقـاي بـا بود گفتگو مورد پيش چندي از كه ايران به دPر ميليون ٢٣ پرداخت درباره كره مذا براي واردات

قرار مطالعه مورد دقيقا را امر پرونده ايران نمايندگي هيأت و اعضاء از نفر چند از كميسيوني نيز و نخستوزير

شود/ داده كار اين ترتيب است رسيده ايران ملي شوراي مجلس تصويب به كه قانوني طبق تا داده

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

اهواز به فلسطين آوارگان اعزام
خورشيد و شير طرف از داشتهاند اقامت عبدالعظيم حضرت در كه فلسطين مسلمان آوارگان از خانوار سي

شوند/ گمارده كار به آنجا در تا شده فراهم اهواز به قطار با آنها عزيمت وسايل سرخ

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

مصر مجامعديگر و اخوانالمسلمين
ميشوند آماده مصدق] [محمد براياستقبال

جمعيتهاي مؤثرترين از يكي كه اخوانالمسلمين جمعيت مركزي دفتر ميدهد: اط�ع عرب خبرگزاري

مـصدق دكـتر از استقبال براي برنامه و وسايل تهيه مشغول كنون ا ميباشد شرق استعماري ضد و مبارز

نخستوزير از شايستهاي طرز به دارند نظر در نيز مصر سياسي احزاب ساير و [الوفد] وفه حزب ميباشد/

كنند/ استقبال ايران



٦٢٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

است نكرده پيشنهاد مصدقهرگز آقايدكتر
مينمايد خريداري را ايران آمريكائيمحصو|تنفت يكشركت

است شده مذاكره موضوع چهار اين درباره واشنگتن در
امريكا در خود اقامت طي در مصدق دكتر آقاي كه ميشود گفته امريكا سياسي محافل در ـ واشنگتن

ايـن در نـمايد/ خريداري را ايران نفتي محصوPت امريكائي شركت يك كه است نكرده پيشنهاد هرگز

است: آمده عمل به مطالعه و بحث عمده چهارموضوع درباره فقط كرات مذا

ايران/ نفت صنعت فني امور اداره - ١

انگلستان/ به وارده خسارت جبران - ٢

ايران/ نفتي فروشمحصوPت به مسائلمربوط - ٣

كشور/ از خارج در ايران نفتي نرخمحصوPت تعيين - ٤

وليچون نمودهاند نظر تجديد خود عقايد در حدي تا دو هر انگلستان و ايران نمايندگان كرات مذا اين در

به اط�عاتي باره اين در نميداند مجاز را خود لذا است, داشته را وساطت سمت كرات مذا اين در امريكا

بدهد/ جرايد خبرنگاران

به پرداخت براي امريكا واردات و صادرات بانك توسط ١٩٥å سال كتبر ا ماه در كه دPر ميليون ٢٥ مبلغ

دولت بـه كنون تا اينكه علت ولي ميباشد آماده كار اين براي هم هنوز شد, تصويب وام عنوان به ايران

است/ ننموده اقدامي آن دريافت براي ايران دولت خود كه است اين نشد, پرداخت

ايتاليا دولت اينكه بر مبني دادهاند انتشار روزنامهها از بعضي كه را خبري ضمنا امريكا رسمي محافل

و كرد تكذيب را است شده كار اين از مانع امريكا وليدولت بسازد ايران براي نفتكش كشتي بود شده حاضر

است/ حقيقت از عاري و دروغ Uكام خبر اين كه ساختند نشان خاطر

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

فرهنگ وزير و امريكا م"قاتسفير
و رسانيد هم به حضور فرهنگ وزير سنجابي دكتر دفتر در امروز صبح ٩ ساعت امريكا كبير سفير آقاي

آوردند/ عمل به تي كرا مذا كشور دو فرهنگي رابطة تشديد درباره مدتي

٧٦٦٨ شماره ,١٣٣å.٨.٢٥ شنبه

مدرس مجسمه از پردهبرداري
تأسـيس مـدرس كلوب نام به كلوبي مدرس سيدحسن yآيتا مرحوم ملي بزرگ شخصيت يادبود به

و افتتاحميشود مرحوم آن به ع�قمندان حضور با تيه آ دوشنبه روز بعدازظهر نيم و نه ساعت كه است گرديده

آمد/ خواهد عمل به مدرس yآيتا مرحوم مجسمه از پردهبرداري مراسم ضمنا



ملي دولت سياهه ٦٢٦

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

فرهنگيانگفت: به خطاب نطقخود طي فرهنگ وزير

محيطدرسباشد بايد مدرسه
بدهند اخ"لگران به آشوب و فتنه مجال اوليايمدارسنبايد

عده حضور در فرهنگ تاPر در جامعي سخنراني پنجشنبه ديروز, عصر فرهنگ سنجابيوزير دكتر آقاي

نمود/ ع�قهمندان و فرهنگيان از كثيري

اين انعقاد علت فرهنگ وزارت تبليغات اداره رئيس حقوقي عسكر آقاي ابتدا ايشان, سخنراني از قبل

رئيس عظيمي حاج و متوسطه تعليمات اداره رئيس كريمي بهمن دكتر آقايان سپس داشت بيان را جلسه

وزارت كارمندان بودن آماده و فرهنگي مسائل درباره آزرم دبيرستان رئيس همايون خانم و مروي دبيرستان

پشتميكروفون فرهنگ آقايوزير بعد داشتند اظهار مطالبي اخ�لگر و فساد عوامل با مبارزه براي فرهنگ

نمود/ صحبت به شروع و گفته قرار

از خـ�صهاي بـيان و فـرهنگ وزارت كـارمندان همكاري از تشكر اظهار از پس سنجابي دكتر آقاي

نموده اجتماع طبقات و خانواده در تربيت و تعليم اهميت به اشاره امريكا به ايران اعزامي هيأت مسافرت

شده محدود امروز ولي داشته زيادتر وسعتي و بوده بيشتر گذشته در خانواده در تربيت و تعليم اهميت گفت:

به را افراد اجتماعي طبقات در گذشته در است نشده محدود اندازه اين به ما مملكت در خوشبختانه است

دين هست و بوده مؤثر تربيت و تعليم امر در كه مهمي مقام ميكردهاند تربيت احتياجات و مشاغل تناسب

از كاملي نمونه جهت هر از كه است اس�م مقدس دين اديان كاملترين كه نيست تفسير به Pزم و است

است/ تربيت و تعليم لحاظ

بعد فرهنگ وزير است/ تربيت و تعليم مقام بلكه نيست عبادت و پرستش مقام تنها مسلمانان مسجد

كرد/// طرح را آموزگاران وظيفه مهم موضوع

اخ�ل ما شئون تمام در عظيمي نتايج با و روشن هدف و مقدس قيام اين با كه محترم بانوان و آقايان

آنهاست/ اخ�ل براي خوبي جاي مدرسه ميزنند اخ�ل به دست مدرسه در دهات در بازار در ميكنند

و مملكت اين اطفال كه شما فرهنگيها, شما آيا هستند فقير ندارند مالي تأمين ما معلمين مخصوصا

تعليمو مقدس كار در و بكند دخالت بيگانه سياستهاي كه داد خواهيد اجازه شده سپرده شما به ملت آينده

سعادتواقعي موجب شما نوعدوستي شما, وطنپرستي شما, بيداري اميدوارم من ننمايد/ سوئي رخنه تربيت

دانشآموزان و ندارند مداخله حق مملكت سياست در فرهنگيان نميگويم من و بشود ايران عزيزمان كشور

مدرسه محيط و شما درس ندهيد اجازه باشد درس محيط مدرسه بايد ولي نباشند اجتماعي امور به واقف

به آشوب و فتنه مجال كه كنيد مراقبت دلسوز برادر و صديق پدر مثل كنند/ تبديل سياست ميدان به را شما

تربيت با و شوند تربيت صحيح پرورش آموزشو به جوانان مدرسه, آرامش سايه در تا نشود داده اخ�لگران

بماند/ برقرار و باقي كشور سعادت و استق�ل فرزندان صحيح



٦٢٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

دانشگاه ماجرايديشب
گشوده را پزشكي تآتردانشكده آمفي در زور به دانشجويان از عدهاي

سخنرانيپرداختند به آنجا در و

آمده كمكمأمورينشهرباني به يكگرداننظامي
حفاظتميكردند را شباطرافدانشگاه نيمه از بعد ٢ حدود تا و

جـهاني جشـن روز مـناسبت به نوامبر ١٧ مطابق آبان ٢٥ روز در كه بود شده اع�م پيش روز چند از

غيرقانونياع�م را آن دانشگاه كه سازماندانشجويان طرف از است معمول بعضيكشورها در كه دانشجويان

شد/ خواهد برپا دانشگاه در اجتماعي كرده

از دانشجويان كرده, اط�ع كسب باره اين در دانشگاه دانشجويان از تن چند از اداره خبرنگار كه قراري به

اوليـاي ديـروز بعدازظـهر ولي ميشدند دانشگاه محوطه داخل كارت ارائه با بعدازظهر نيم و يك ساعت

كه است Pزم و است تعطيل دانشگاه ساعت اين از امروز كه آن از كي حا كردند صادر اع�ميهاي دانشگاه

نمايند/ خودداري تآتر آمفي در اجتماع و دانشگاه به ورود از دانشجويان

از و كردند تظاهر به شروع دانشگاه داخل در بودند شده دانشگاه وارد كه عدهاي بيانيه اين صدور نتيجه در

مقابلدرورودي در ميآمدند, دانشگاه طرف به كنفرانس شركتدر براي تدريج به كه هم عدهاي طرفديگر

به ورود از مانع و آمده گرد دانشگاه بزرگ در مقابل انتظامي مأمورين نيز شهرباني طرف از نمودند/ اجتماع

گرديدند/ دانشگاه داخل

اجراي به شروع و شده آنجا وارد فشار با بود بسته تآتر آمفي درهاي كه آن با بودند داخل در كه عدهاي

از نـمايندگي بـه نـيز مـصري دانشـجوي يك و نـمودند بودند داده ترتيبي خود جشن براي كه برنامهاي

پنجرههاي از و كرده استفاده فرصت از نيز عدهاي حين اين در چون پرداخت/ سخنراني به مصر دانشجويان

از كه نظر آن از و آمده پاسبانان كمك به گارد لشكر از سرباز گردان يك ميرفتند, داخل به دانشگاه اطراف

كردند/ محاصره را دانشگاه اطراف آوردند عمل به ممانعت دانشگاه داخل به ورود

به شب نيمه تا بودند داخل در كه آنان ولي شدند, كنده پرا تدريج به بودند دانشگاه از خارج در كه عدهاي

كردند/ ترك را دانشگاه محوطه صبح شش ساعت و پرداخته تظاهرات

كه كردند اضافه گذاشتند, اداره خبرنگار اختيار در را Pبا اط�عات صبح امروز كه دانشجويان از تن چند

گرفتند/// قرار پليس حمله مورد نفر سه دو ميشدند متفرق دانشجويان كه هنگامي ديشب

به بودند داده قرار هجوم مورد را دانشگاه شوراي آبان ٨ چهارشنبه روز كه معدودي عده همان ديشب

در و ميشوند سخنرانيمشغول به آنجا در و كرده باز جبرا بود بسته كه را تآتر آمفي در رفته پزشكي دانشكده

جلسه اين در برايحضور خودشان مخصوص كز مرا ساير و صلح> <خانه از را عدهاي كه شد معلوم حال عين

مأمورين و بود شده بسته بعدازظهر ٤ ساعت از دانشگاه ورودي درهاي اينكه به نظر ولي بودند كرده دعوت



ملي دولت سياهه ٦٢٨

شوند/// دانشگاه وارد نتوانستند عده اين بعدازظهر ٦ ساعت تا شدند متفرقه اشخاص ورود مانع انتظامي

است شده اظهار دولت طرف از كه طوري به و شدهاند اخراج دانشگاه از كه بودهاند اشخاصي سخنرانان

آنهاست/ دستگيري صدد در شهرباني

نميشد/ ديده دانشگاه اطراف در انتظامي مأمور ولي باز دانشگاه معمول حسب بر امروز صبح وقت اول

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

داد ساريروي در جمعه روز كه خوردي و زد در
شدند دستگير نفر چند و مجروح نفر چند

از كه قراري به شدند/ دستگير نفر چند و مجروح نفر چند داد روي ساري در جمعه روز كه خوردي و زد در

تظاهركنندگان از عدهاي انتظاميو بينمأمورين خوردي و زد ,١٣٣å آبان ٢٤ جمعه روز ميرسد, خبر ساري

از نفر چند شدن مجروح به منجر پيوستو بهوقوع نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت به منتسب

است: كي حا چنين شده واصل باره اين در كه گزارشي و گرديد طرفين

و نمود مراجعه بهشهر شهرباني اداره به ميكرده معرفي خياط را خود كه شخصي آبان ٢٣ پنجشنبه روز

از وي تقاضاي با ولي ميكند نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت طرف از ميتينگ دادن تقاضاي

نميآيد/ عمل به موافقت بود نداده تقاضا ميتينگ تشكيل روز از قبل روز سه كه نظر آن

در اجتماع حال در ميتينگ دادن قصد عدهاي كه ميكنند حاصل اط�ع مأمورين جمعه روز همه اين با

درآمدند/ حركت به بهشهر خيابانهاي

ساعت يك از روز همان در ميشدند/ ديده ادارات كارخانجاتو كارمندان كارگرانو از عدهاي آنها بين در

خيابانها در زنان و مردان و كارخانجات كارگران از عدهاي نيز بابل و ساري شهرستانهاي در بعدازظهر

شود تشكيل آنجا در بود قرار كه ميتينگي در و رفته بهشهر به نقليه وسائط با داشتند قصد و كرده حركت

كه كردند گمان تظاهركنندگان نداشت وجود شهرستانها آن در كافي اندازه به تومبيل ا چون جويند شركت

عمارت طرف به جهت بدين شدند اقدام اين از مانع و كرده دخالت جريان اين در شهرباني و ادارات رؤساي

و نظم اخت�ل بيم هراس چون و نمودند تظاهرات به شروع استانداري ورودي در مقابل در و رفته استانداري

كنند متفرق را تظاهركنندگان شد داده انتظاميدستور مأمورين به شهرباني طرف از ميرفت اغتشاشات بروز

كه شدند آن بر پاسبانان نشد حاصل نتيجهاي و آمد عمل به تي كرا مذا آنها نمايندگان با آنكه از پس و

سازند/ متفرق را جمعيت

پاسبانان طرف به سنگوچوب با بودند شده احساسات سختدستخوش تظاهركنندگان كه اينموقع در

بعد ساعتي ولي شدند مجروح طرف دو از نفر چند درگرفتو طرفين بين خوردي زدو نتيجه در و آورده هجوم

و نـظم و نـموده متفرق استانداري عمارت مقابل از را تظاهركنندگان سربازان كمك با انتظامي مأمورين

تـا دادنـد مسـئول مـقامات تحويل و نموده دستگير را نفر چند و كردند مستقر شهرستان آن در را آرامش

آيد/ عمل به آنان از Pزم تحقيقات



٦٢٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

متحصن] [هنرپيشگان
شد ازدحام متحصنينمجلس به گل دسته تقديم براي

شـود/ مـنتهي مشاجره و خورد و زد به بود نزديك كه شد جنجالي ملي شوراي مجلس مقابل در امروز

كرده اجتماع مجلس در مقابل در گلي دسته با صبح ٦ ساعت مختلف تماشاخانه چند هنرپيشگان از عدهاي

حاملين كه هنگامي كنند/ هديه ملي شوراي مجلس در متحصن هنرپيشگان به را گل دسته ميخواستند و

مختلف دستجات به منتسب افراد از عدهاي بودند تماس در بازرسي اداره با مجلس به ورود براي گل دسته

كردند/ مخالفتآميز تظاهرات به شروع و زده حلقه آنان گرد گردا

ميدان به خورد و زد و ازدحام از جلوگيري براي نيز پليس كاميون دو و يافت توسعه كمكم تظاهرات دامنه

به كه بود صدد در پليس و رسيد تظاهركنندگان اجتماع محل به نيز آبپاش تومبيل ا دو و شد اعزام بهارستان

براي آنها اقدام و طرفين نمايندگان دخالت واسطه به اما نمايد متفرق را جمعيت آبپاش تومبيلهاي ا كمك

شدند/ متفرق مردم و يافت خاتمه ازدحام غائله رفع

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

اقدامي كنون تا
نشده شكر سهميه برايحمل

قيمت لحاظ همين به است نداده را مردم سهميه شكر عدمموجودي علت به استدارائي ماه سه ـ گرگان

حدود در كه شكر سهميه كه حالي در نموده فراهم را اهالي مزاحمت و نموده فاحش ترقي سياه بازار در شكر

است/ نيامده عمل به آن حمل براي اقدامي كنون تا ولي ميباشد تن ٥åå

٧٦٦٩ شماره ,١٣٣å.٨.٢٦ يكشنبه

قاهره در مصدق دكتر
سميراميساقامتميكند/// عظمت با مهمانخانه در

سياستمشترك استعمار ضد بر مبارزه در مصر و ايران
گرفت پيشخواهند را واحدي و

مدت در مصدق دكتر ميدهد خبر اهرام روزنامه كه طوري به ـ قاهره سميراميس مهمانخانه در مصدق

و نمود اقامتخواهد سميراميس مهمانخانه در و بود خواهد مصر مهماندولت قاهره در خود روزه چهار اقامت

او اقامت مدت بعدا اينكه مگر نميكشد روزطول چهار از بيش مصر در مصدق دكتر اقامت گفتهميشود Uفع

شرفياب فاروق ملك بهحضور �چهارشنبه� بعد روز و ميشود قاهره وارد سهشنبه مصدقروز دكتر افزودهشود/

وزير داد/ مصدقخواهد دكتر افتخار به شكوه با ضيافت يك مصر نخستوزير نحاسپاشا همانروز ميگردد/

ميدهد/ مناسبت همين به ديگري مهماني نيز مصر خارجه



ملي دولت سياهه ٦٣٠

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

تآترسعدي هنرپيشگان با مصاحبه امروز
شد برگزار ملي پشتنردههايمجلسشوراي در

بود/// آورده عمل به جرايد مخبرين از سعدي تآتر مدير عموئي [عبدالكريم] آقاي Uقب كه دعوتي طبق

مأمورين ولي آمدند بهارستان به مصاحبه در شركت براي جرايد مخبرين از عدهاي امروز صبح ده ساعت

باغ به حقورود خارجي افراد و نيست ميسر مجلس صحن به ورودشان كه رسانيدند آنها اط�ع به بازرسي

باPخره و كردند/// مراجعه مسئول مقامات به اجازه كسب براي تآتر مدير و متحصنين ندارند/ را بهارستان

با كوتاهي مصاحبه همانجا در و آمده نرده پشت سعدي تآتر مدير هنرپيشگانو نشد/ آنانداده به اجازهورود

آوردند/ عمل به جرايد نمايندگان

اصلي كميسيون نامه بعد و كرد تأسف اظهار ندادهاند راه مجلس به را جرايد مخبرين اينكه از عموئي ابتدا

در نامه اين طبق كرد/ توزيع ايشان بين را آن تصوير و داد نشان جرايد مخبرين به را كشور وزارت نمايش

وزارت فرهنگ, وزارت نمايندگان امضاي به قرمز� شنل يا �بازپرس نمايشنامه اجراي اجازه ٣å.٦.٤ تاريخ

افتتاح به راجع كه نيز را اسبق نخستوزير رزمآرا عموئيدستور سپس بود, شده صادر شهربانيكشور و كشور

ندادهاند/ كار اجازه ما به اسنادي چنين وجود با گفت: بعد و كرد توزيع بود سعدي تآتر

كه گرفتهاند تصميم تماشاخانه هنرپيشگان سعديو تآتر مدير داشت: اظهار هنرپيشگان از يكي اميني

وقت ايـن در بـزنند/ غذا اعتصاب به دست نيايد عمل به رسيدگي آنان كار به جمعه روز وقت آخر تا گر ا

يافت/ پايان مصاحبه و كرد تشكر جرايد مخبرين از خيرخواه

توضيحات نيز شهرباني رئيس مزيني سرلشكر آقاي امروز ظهر از پيش ـ شهرباني رئيس توضيحات

تآتر است سال يك اينك باوجود گذاشت: جرايد خبرنگاران اختيار سعديدر تآتر شدن تعطيل درباره را زير

داده تآتر صاحب به شهرباني و طرفوزارتكشور از نمايش اجازه و پروانه كنون تا ولي گرديده افتتاح سعدي

شرح بدين دستوري رزمآرا مرحوم وقت دولت موقت رئيس طرف از تآتر افتتاح موقع در فقط و است نشده

و شده داده سعدي تآتر شدن باز دستور �٢٩.٧.٢٧� امروز از شد داده دستور كهحضورا طوري به گرديد: صادر

و شده جلوگيري وقت آن گرديد تخلف مقررات و قانوني اصول از گر ا كه بگماريد آنجا در مخصوصي مأمور

صدور بدون و شده اب�غ شهرباني عمومي كن اما اداره به نخستوزير طرف از دستور اين شوند/ بازخواست

مأمورين طرف از بعد ماه چند ميشود/ افتتاح ويندرمير� خانم �بادبزن پيس با سعدي تآتر كتبي نامه اجازه

مرام تبليغ مشغول مكان آن در سعدي تآتر كارگردانان هنرپيشگانو از عدهاي كه ميرسد اط�ع گاهي كارآ

و يافته حضور تآتر دفتر در توده منحله حزب ليدرهاي از تن چند مختلف ساعات در و هستند كمونيستي

عمليات گزارش شهربانيوقت رئيس سرتيپدفتري طرف از فورا مينمايند/ آينده عمليات درباره تي كرا مذا

شود/ جلوگيري نمايش دادن از كه ميدهد ويدستور فورا و ميشود اب�غ وقت نخستوزير رزمآرا مرحوم به

طرف از سعدي تماشاخانه كه اين به نظر و ميشود چاپ تهران روزنامههاي تمام در نوبت سه در گهي آ اين



٦٣١ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

بدهد/ نمايش نميتواند جهت اين از ننموده پروانه تقاضاي كشور وزارت

رئـيس سمت به اينجانب كه موقعي در قبل ماه يك در اينكه تا داشت ادامه طور همين موضوع اين

او به آورد/ عمل به تي كرا مذا سعدي تآتر افتتاح درباره سعدي تآتر مدير بعد روز چند شدم شهربانيمنصوب

از و ننموده كمونيستي مرام تبليغ تماشاخانه آن در بعد به اين از كه نمائيد تعهد شما كه صورتي در شد گفته

تآتـر بـراي اجازهنامه صدور تقاضاي ضمن در و آورديد عمل به جلوگيري توده منحله حزب افراد شركت

خودداري تعهدي چنين دادن از سعدي تآتر مدير بعد چندي ولي شد/ خواهد افتتاح سعدي تآتر فورا نمائيد

در نامهاي اجازه اينكه به نظر نمايد/ افتتاح را سعدي تآتر داشت قصد مربوطه مأمورين اجازه بدون و نموده

پروانه صدور از قبل مزبور مؤسسات <افتتاح ميگويد: كه عمومي كن اما ٤ و ٣ ماده طبق و نداشت دست

در است آئيننامه اين مشمول كه مؤسسه هر كه است موظف شهرباني افتتاح صورت در ميباشد ممنوع

نمايد/> تعقيب را متخلف و آورده عمل به جلوگيري آن نمودن دائر از شود افتتاح پروانه بدون كه صورتي

قرار از كنون ا و آورده عمل به جلوگيري قرمز� �شنل گذاشتن نمايش معرض از انتظامي مأمورين طرف از

ملي مجلسشوراي مقدس عمارت در مزبور تآتر هنرپيشگان از عدهاي مديرو بارزي دليل هيچ بدون اط�ع

سعدي تآتر مدير هرآينه و نيست باقي آنان تحصن براي دليلي هيچ كه صورتي در نمودهاند اختيار تحصن

خواهد قرار موافقت مورد فورا كند تقاضا كشور وزارت شهربانيو طرف از اجازهنامه و سپرده را تعهدي چنين

گرفت/

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

بود آرام دانشگاه امروز
شد تشكيل دانشكدهها كميسيونرؤساي

و بـودند رسـانيده هـم بـه حضور درس ك�سهاي در دانشجويان و بود آرام دانشگاه وضع صبح امروز

داشتند/ مراقبت تحت را محوطه پيش روزهاي مانند دانشگاه جنوبي خيابان در انتظامي مأمورين

پـريشب جـريان به تا شد تشكيل دانشگاه دبيرخانه در ظهر حدود در دانشكدهها رؤساي كميسيون

نمايد/ رسيدگي دانشگاه

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

شكست را غذا اعتصاب شاهرخ
كرده گرسنگي اع�م خود توقيف به اعتراض عنوان به قبل روز دو از كه شاهرخ بهرام آقاي اط�ع قرار به

به وي توقيف درباره صبح امروز موثق منبع يك شكست/ را غذا اعتصاب ديروز بعدازظهر ٨ ساعت از بود

چاپ ماشين در اخت�سهائي تبليغات كل اداره در تصدي موقع در اينكه به نظر داشت: اظهار ما خبرنگار

قرار تهران دادسراي بازپرس طرف از بود كرده مصالحكشور برخ�ف اقداماتي همچنين و نموده راديو و تيو رتا

است/ شده اب�غ وي به و صادر وي موقت توقيف



ملي دولت سياهه ٦٣٢

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

داروساز نه و پزشكدارد بهدارينه
اداره تنها نه است مراجعتننموده و رفته مرخصي به بهداري رئيس آقاي است ماه يك از بيش ـ شاهپور

از غير به نفر هزار ٦å و ٥å براي شاهپور حومه تمامي با بلكه است مانده پزشك بدون بيمارستان بهداريو

ندارد/ هم داروساز بهداري و نيست پزشكي و دكتر ميكند رسيدگي محوله وظائف به كه سربازخانه طبيب

دارند/ را فوري اقدام تقاضاي بهداري وزارت از اهالي

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

پا|يشگاه از فيلمبرداري
مفيد بسيار مساعدتهاي با و شدند وارد آبادان به اهواز از آبان ١٩ روز عصر فيلمبرداران هيأت ـ آبادان

دسـتگاه و پاPيشگاه مختلف قسمتهاي از شهرباني فرهنگ, ادارات همكاري و ايران نفت ملي شركت

و فيلمبردارينمودند آبادان خيابانهاي و ابنيه از چند مناظري و كرده كار به شروع اخيرا كه ٧å شمارة تقطير

شد/ گرفته هم هوائي فيلم بود شده داده قرار آنان اختيار در نفت شركت طرف از كه هواپيمائي وسيلة به

و خرمشهر ابنيه سواحلو از گذاشت اختيارشان دريائيدر نيروي كه ناوچهموتوري وسيلة به آبان ٢٣ روز

نمودند/ مراجعت روز همان و فيلمبردارينموده دريائي نيروي محوطه در واقع فقيد شاه مجسمه از همچنين

٧٦٧å شماره ,١٣٣å.٨.٢٧ دوشنبه

گرديدند ارتشمحكوم دارائي و آمادگاه ادارات متهم افسران از ششنفر
از و شد تشكيل شيراز مهمات انبار انفجار واقعه افسرانمسئول كمه محا دادگاه امروز صبح هشت ساعت

ادارات افسران تهامات ا به رسيدگي براي نظر تجديد دادگاه همچنين گرديد ايراد بياناتي مدافع طرفوك�ي

افسران تهامات ا به و شد تشكيل ارتش دادرسي در آقاولي سپهبد آقاي رياست به ارتش دارائي و آمادگاه

از تن چند براي نظر تجديد دادگاه طرف از امروز بعدازظهر يك ساعت مقارن آمد/ عمل به رسيدگي مزبور

گرديد: صادر زير راي متهم افسران

حبس/ سال دو قوامي سرهنگ V١

حبس/ سال دو هدايت شاهپور سروان V٢

حبس/ ماه ١٨ ياوري سرگرد V٣

حبس/ سال يك عباديپور سروان V٤

حبس/ ماه ٤ صاحبي سرهنگ V٥

حبس/ سال دو مالي ناظر كاظمينژاد V٦

دادگاه در كان كما متهم افسران ساير پرونده البته و نمودند فرجام تقاضاي صادره راي از مزبور افسران

است/ رسيدگي تحت مربوطه



٦٣٣ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

٧٦٧١ شماره ,١٣٣å.٨.٢٩ چهارشنبه

اصنافمشمولپرداخت از پنجطبقه و نود
ميباشند مالياتمقطوع

دارائي وزارت مقرراتجديد تصويب با

شد خواهد روشن اصناف مالياتي پرونده هزار ٥åتكليف

منظور به دارائي وزارت بود شده مواجه مشك�تي با اصناف ماليات اجراي در درآمد بر ماليات اداره چون

پيشنهاد ملي شوراي مجلس به تصويب براي و تنظيم ماده دو طي جديدي مقررات مذكور قانون اص�ح

كرد/

شد تصويب اص�حاتي با گرفتو قرار بحثوشور كميسيوندارائيمورد در دوشنبه روز پيشنهادي طرح

مقررات به نسبت پيشهوران و اصناف ذهن كه نظر آن از ولي گرديد درج دوشنبه روز شماره در آن متن كه

به كه توضيحاتيخواست باره اين در وزارتدارائي در مقاممطلع يك از اداره خبرنگار روشنشود Uكام جديد

ميشود/ درج زير شرح

وسـيله بـه و ميكردند تعيين را خود نمايندگان پيشهوران و اصناف كه بود طور اين معممول سابق در

مينمودند/ معرفي دارائي ادارات به بخشدار يا فرماندار يا استاندار

ابـ�غ آنـها نمايندگان وسيله به گهي آ پيش طرز به را اصناف ماليات صورت هم محل دارائي ادارات

مأمورين وسيله به و بود قطعي ميكرد تعيين موردي هر براي اصناف نمايندگان كه را مبلغي هر و ميكردند

ميگرديد/ محلوصول دارائي

در هستند طبقه ٩٥ بپردازند ماليات قانون اين مطابق بايستي كه اصنافي بود اين در كار اشكال ولي

ما اينصورت در كردهاند معرفي و انتخاب را خود نمايندگان صنف چهار و پنجاه فقط حال به تا كه صورتي

خ�ف بر عمل اين كه حالي در كنيم صادر آنها براي گهي آ پيش عمومي مقررات مطابق يا بوديم گزير نا

آنها از ماليات اصو{ اينكه با و دارند خاصي مقررات و هستند مقطوع ماليات مشمول اصناف زيرا بود قانون

حق و گردد زمان مرور مشمول ندارند صنفي نماينده كه اصنافي از ماليات وصول هم بعدا و نشود مطالبه

برود/ بين از دولت

كميسيون تصويب به و پيشنهاد دارائي وزارت طرف از اص�حيه ماده دو اشكال اين رفع براي بنابراين

بخشدار يا فرماندار يا و استاندار نكردند معرفي و انتخاب را خود نمايندگان اصناف چنانچه تا رسيد دارائي

محل دارائي اداره به و تعيين بخشدار يا فرماندار تشخيص به صنف هر معتمدين بين از بتواند محل هر

شوند/// معرفي

وزارت جديد مقررات ترتيب اين به كرد اضافه خود توضيحات دنباله در دارائي وزارت عاليرتبه عضو

زودتر چه هر كه شد خواهد وسيله و كرد خواهد رفع كلي به ميباشد بين در كه را فعلي اشكاPتموجود دارائي

آيد/ عمل به تسريعي دولت عايدات وصول در و شود روشن اصناف مالياتي پرونده هزار ٥å تكليف



ملي دولت سياهه ٦٣٤

٧٦٧١ شماره ,١٣٣å.٨.٢٩ چهارشنبه

آمد عمل به ايران ازنخستوزير مصر در ديروز كه استقبالي
بود وبينظير بيسابقه

بيهوششدند ازدحام اثر بر نفر چند كه قدريبود به جمعيتاستقبالكنندگان ازدحام

ا�اكبر فرياد و قرآنميخواندند اخوانالمسلمين جمعيت اعضاء مصدق پيشاپيشدكتر

بود طنينانداز فضا در مصدق دكتر باد وزنده ايران باد پاينده

مصدقگفت: دكتر

بود خواهد قرينموفقيتدرخشان اجنبي استعمار ضد بر ملتمصر و ما مبارزه
از يكي ميشود زده تخمين نفر ميليون دو به آنها تعداد كه قاهره اهالي مخصوصا مصر ملت براي ديروز

هيأت و قبل روز چند از كه مصر كهنسال كشور پايتخت اهالي و بود نشدني فراموش و تاريخي روزهاي

مـلت به نسبت خود محبتآميز احساسات وجهي شديدترين با ميكردند شماري دقيقه ايران نمايندگي

اعترافو به نمود ايران نخستوزير از قاهره كه استقبالي داشتند/ ابراز ايران نخستوزير ايرانو كشور ايرانو

و بينظير دادند انتشار را استقبال و پذيرائي جريان كه امريكا و اروپا خبرگزاريهاي و قاهره راديو تصديق

شـخصيتهاي از يك هـيچ از كـنون تـا دوم جـهاني جنگ خاتمه از پس مصر پايتخت و بود بيسابقه

از بيش آنها تعداد كه استقبالكنندگان است/ استقباليننموده چنين كردهاند مسافرت قاهره به كه برجستهاي

دارد فاصله كيلومتر ٤å شهر تا كه فاروق فرودگاه طرف به شهر از مسافتطوPني زد تخمين بتوان كه بود آن

نفر هزاران سرشناس, اشخاص محترمينو سياسيو رجال بر آنع�وه حوالي و فرودگاه حتيدر بودندو رفته

بـود, مـصدق دكـتر آقاي مسير كه خيابانهائي كليه هم شهر داخل در داشتند/// حضور مختلف طبقات از

شروع استقبالكنندگان احساسات ابراز و فرياد شد, نمايان آسمان در هواپيما ميزد///هنگامي موج جمعيت

فضا در شرق� قهرمان مصدق, باد �زنده بطلالشرق> يحيا مصدق <يحيا غريو و كبر اyا كبر, اyا فرياد شد/

فرجپاشا ابراهيم آقاي و نشست زمين به فرودگاه آسمان در مختصري گردش از پس هواپيما بود/ منعكس

و شدند هواپيما عموميوارد امنيت اداره رئيس صبحيبيك حسين آقاي تفاق ا به مصر خارجه كفيلوزارت

استقبالكنندگان موقع اين در گفتند/ خيرمقدم مصدق دكتر آقاي به مصر ملت و دولت نام به فرجپاشا آقاي

مـقدم صف در دست در مجيد yما�ك با كه اخوانالمسلمين جمعيت اعضاي و ميكردند, احساسات ابراز

مجاهدين مقام علو و ميهن و اس�م راه در جهاد با كه مجيد yما�ك از آياتي داشتند قرار استقبالكنندگان

محترمينو و دولتي عاليرتبه اعضاي و مصر وزيران از نفر چند بر ع�وه مينمودند/// ت�وت داشت مناسبت

سفراي داشتند را دنيا بزرگ جرايد و خبرگزاريها نمايندگي كه خبرنگار عكاسو نفر صد يك از بيش رجالو

بـر مـيشد, نـزديكتر شهر به چه هر ايران نخستوزير تومبيل ا بودند/// فرودگاه در نيز اس�مي ممالك

تومبيل ا با كه اخوانالمسلمين سران از نفر دو حامل تومبيل ا از ميگرديد افزوده استقبالكنندگان جمعيت

به احساست ابراز لحظات اين در ميشد/// شنيده قرآن آيات ت�وت صداي راه درطول بود همراه مصدق دكتر



٦٣٥ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

قدري به امپرياليسم با مبارزه در شرق رهبر مصدق باد زنده و كبر اyا كبر اyا فرياد و بود رسيده شدت اوج

مصدق خدا ميزنند فرياد مرتب" و ميريختند اشك احساسات شدت از مردم از بسياري كه بود هيجانانگيز

كند/// حفظ را نحاس و

٧٦٧١ شماره ,١٣٣å.٨.٢٩ چهارشنبه

ايران به امريكا فني كمك برنامه اجراي براي
شدهاند اعزام كارشناسديگر چهار

عقب كشورهاي به فني كمك كه چهارم اصل برنامه اجراي براي امريكائي كارشناس ١٥ ـ واشنگتن

امـور در كه مزبور كارشناسان شد/ خواهند آفريقا و آسيا و خاورميانه كشورهاي عازم زودي به است مانده

ماوراء عراق, سوريه, مصر, لبنان, ايران, كشورهاي در دارند, تخصص اجتماعي علوم و پزشكي و كشاورزي

شد/ خواهند كار مشغول ليبي و ليبريا كستان, پا سعودي, عربستان يمن, اردن,

و گرگرسن پيتر وارن دكتر فرين, ويكس نوي دكتر از: عبارتند شدهاند ايران مأمور كه كارشناسي چهار

دانشمند مينگز رابرت چهارمي كارشناس دارند/ تخصص بهداري امور در آنها سه هر كه ميچل هاوارد دكتر

ميباشد/ روستائي مناطق در اص�حات برنامههاي اجراي مأمور كه است اجتماعي امور

٧٦٧١ شماره ,١٣٣å.٨.٢٩ چهارشنبه

شد خورد وافور حقه هزار ١٥
رفت خواهد بين از زودي به نيز ديگر حقه هزار ٣٥

در و بود, نموده آلمان از وافور چيني حقه صندوق ١٥ نمودن وارد به اقدام <ليدا> بازرگاني شركت چون

تهران گمرك اولياي طرف از كه بازرسي در و بود نوشته چيني گلدان و دوات شده, كاPوارد گمرك اظهارنامه

هيأت تصويبنامه موجب به لذا است, چيني وافور حقه محتوي صندوقها كه شد معلوم بود آمده عمل به

وافور حقه هزار ١٥ شمارش به شروع ابتدا كردند/// تصويبنامه اجراي به مصمم گمرك كل اداره امروز دولت

روي در را حقهها حالي در و كرده استفاده گمرك زنجيري جراثقال دستگاه يك از انهدام براي سپس و گرديد

به مطلع مقام يك جريان اين پايان در و كرد, خورد را آنها و عبور آنها روي از جراثقال بودند چيده زمين

چيني حقه هزار ٣٥ محتوي كه ميرود احتمال كه صندوق ٣٥ حدود در <ليدا> شركت كه گفت اداره خبرنگار

تشريفات اين كه همين و است نكرده صادر اظهارنامه آنها براي كه دارد وجود گمرك در هنوز باشد ديگر

شد/ خواهد معدوم گردد, انجام

٧٦٧١ شماره ,١٣٣å.٨.٢٩ چهارشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ١٥٢ آزاد پوند ريال, ٦١.٥å دPر گواهينامه ريال, ٦٤ تلگرافي دPر



ملي دولت سياهه ٦٣٦

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

ملي مجلسشوراي
دستور/// از ناطقينقبل

نكرد استقبال مصدق از نحاسپاشا چرا
است سئوالي عنوان اين

كرد/// خارجه وزير از امامي جمال امروز كه

نايب امامي رياستنورالدين به امروز صبح دقيقه پانزده و ده ساعت در ملي مجلسشوراي علني جلسه

گرديد/// تشكيل رئيس

كند/ چه ميخواهد ماهي ندارد آب كه حوضي گفت: آقايان از يكي امامي: جمال

ماهي/ نه كند, چه ميخواهد قورباغه آشتياني:

بهسئوالامروز راجع توضيحي مختصر ميخواهم ابتدا من است/ قورباغه از مؤدبانهتر ماهي امامي: جمال

نظر به البته و كنند دفاع ايران حقوق از امنيت شوراي در تا بردند تشريف امريكا به نخستوزير آقاي بدهم/

ما نفع به را امر اين كه آنهائي به و نداريم اعتراضي ايشان به ما البته نداد/ راي ما نفع به امنيت شوراي من

در روز ٤١ كنند تمام را قضيه اين اينكه براي بعد و كردند را خود دفاع ايشان ميكنيم/ اعتراض دادند جلوه

به من و مصر به بردند تشريف ايشان بعد مصلحتنبود, زيرا مخالفم توقف اين با من و كردند توقف امريكا

با نه هستيم طرف خارجي شركت يك با ما كه زديم بوق و داد بارها ما زيرا دارم اعتراض شديدا عمل اين

كنيم/ قيام غربي بلوك و انگلستان عليه و شويم پا كه است الزامآور اين آيا دولت/ يك

با دارد مصر بكند/ را كار اين نبايد و است رسمي مقام استو ملت آن نماينده ملتي يك نخستوزير آقا,

مصر با داريم/ جنگ سر انگلستان با هم ما كه است اين مصر به او رفتن مفهوم آيا و ميكند جنگ انگلستان

كه ميبينيم ما بشود كشمكش اين وارد نبايد ايران دولت ولي است صحيح اين و ميكنيم همدردي البته

اسـتقبال بـه مصر نخستوزير ميبينيم بعد ولي كردهاند دعوت ايشان از مصر اعليحضرت و پاشا نحاس

ريختند/ من روي كه بود سرد آب يك مثل ميداند خدا خبر اين و است نرفته ايشان

چـه به نكرده دعوت گر ا و ميداد انجام را تشريفات اين بايد ميكرد دعوت را او رسما مصر دولت گر ا

پيشكشمان/ بقيه نگهداريم را خودمان ك�ه ما رفتهاند/ مصر به نخستوزير آقاي مناسبت

است/ نكرده تصويب را امر اين هم ايران دولت هيأت صفائي:

كنيد/ صحبت دوازدهم يك [Pيحه] به راجع امامي آقاي رئيس: نايب

كنيد/ صحبت چيز همه به راجع ميتوان بودجه در آزاد:

اين اهل همه ما نكنيد/ حساب غرضورزي را ما حرف همه Uاق آخر خدا به را شما آقايان امامي: جمال

را ما حرفهاي همه ميكنم تقاضا و هستيم ذينفع خود مملكت مصالح در بيش و كم و هستيم مملكت

نكنيد/ حساب غرضورزي



٦٣٧ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

آدم مدرس كه اين در بود/ بشر و بود صادق امام ولي بود هوش نابغه و بود بزرگي آدم مدرس مرحوم اين

آذربايجان وك�ي از يكي اعتبارنامه كه موقعي ششم دوره در مدرس مرحوم نيست/ حرفي بود وطنپرستي

خواند�, چنين روزنامه يك روي از �ناطق ميدهند: چنينجواب كرده, مخالفت مصدق دكتر آقاي و بود مطرح

بايد سياسي مرد هر كه دارد مراحلي و مدارج و ديگر علوم ساير مانند است علمي سياست ميگويد: مدرس

آقاي در كه هوشي و دها با من و است عوامفريبي آري سياستمداري, اول ك�س پايه كند/ طي را مراحل آن

ك�س به هيچوقت و ماند خواهند سياست اول ك�س در هميشه ايشان كه دارم يقين دارم سراغ مصدق دكتر

ميدهد: ادامه چنين مرحوم آن و من نه گفته مدرس مرحوم را مطلب اين آقايان رفت/ نخواهند دوم

كه ديد خواهيد اين از بعد سال ٢å ملت نمايندگان شما و ايران مردم ولي نميدهد كفاف من عمر البته

مصدقالسلطنه شناختن در مدرس كه ديد خواهيد روز آن و است اول ك�س همان در باز مصدق دكتر آقاي

است/ نكرده اشتباه

بيامرزد/ را او خدا عدهاي:

ميبينيم Pحا ولي است هوچي است مجلس در وقتي تا مصدقالسلطنه ميكرديم خيال ما امامي: جمال

چـيزهائي امريكا از ما نميشود/ هوچي كه دولت رئيس آقا, آخر است, هوچي هم نخستوزيري موقع در

ميشود/ سرافكنده واقعا آدم كه شنيدهايم

بگوئيد/ شنيدهايد چيزهائي چه عدهاي:

بفرمائيد/ صادر غيابي حكم شما Pحا ميدهد, را اينها همه جواب ميآيد خودش اس.مي:

آقا/ است, گفته را اينها مدرس شوشتري:

و كردم عرض را نكتهاي آقايان حضور دفعه چند بنده بله بالظالمين, اشغلالظالمين اللهم امامي: جمال

اخـيرا ايـنكه آن و بـاشد نـزده كـنون تا را حرفي چنين وكيلي هيچ شايد كه گفت خواهم را مطلبي امروز

گر ا ميگويم امامي جمال من نيست دادگستري مملكت اين در چون است داده نام جاسوس مرا روزنامهاي

در آدم كه مملكتي آن پدر گور ميكنم/ تنبيه شديدا را او منخودم نكرد ثابت را آن و نياورد مدرك روزنامه اين

ميكشم/ را او من نياورد, را خود اسناد گر ا بكشند ميدهم من را روزنامهنويس آن باشد/ نداشته حيثيت آن

نشده اجرا كدام هيچ شده, تصويب هم آنچه ولي نكرده تصويب قانون مجلس كه ندارم كاري من آقايان

خودشان حقوق از باPجبار بايد افراد كنيم, چشمپوشي حقخود احقاق براي كم محا از بايد ما بنابراين است,

كنند/ دفاع

كنيد/ توهين عدليه به نداريد حق ميكنند, بيرون سپور مثل را دادستانمان وقتي فوrدوند:

است/ ديگرمان چيزهاي مثل هم مطبوعاتمان فرامرزي:

ندارند/ ص�حيت هيچ كه شدهاند وارد عناصر جرايد در ارباب:

نيستند/ خوب كه شدهاند پيدا آدمهائي هم تجار در فرامرزي:

ببينيد, راديو در برويد شما ميكنيم, تشويق را بد مطبوعات هم خودمان ما فرامرزي آقاي امامي: جمال



ملي دولت سياهه ٦٣٨

كند/ پخش مساوي را موافق و مخالف نطق راديو گفتيم ما ميكند, پخش را روزنامهها كدام نوشتههاي

دارد/ سرقفلي دولت براي زيرا كند پخش راديو را مخالف نطق بايد مكي:

گفتهاند دفعه چند ميدهند ميتينگ و شده جمع مجلس جلوي عدهاي ديدم من باز امروز امامي: جمال

را جـلويش چـرا پس داد مـيتينگ نبايد گر ا كردهايد مسخره را ما مگر آخر ندهند ميتينگ مجلس جلوي

نميگيرند؟

نفر يك به و ميشود تبعيض نمايندگان بين چرا اينكه مورد در اس�مي و رئيس نايب بين وقت اين �در

بودجه به را صحبت رشته امامي جمال آقاي بعد و شد گفتگو نميدهند ديگري به و ميدهند صحبت اجازه

كشاند/�

هيچ من نظر به كه آوردهاند را بودجهاي يك ميدانند اقتصادي متخصص را خود كه دارائي وزير آقاي

در و ميآوردم بهتري بودجه من بيار بودجه كه ميفرمودند هم من به گر ا زيرا نداشتند آن تقديم در الزامي

شما ميپرسم دارائي وزير آقاي از خرج, ميليارد يك ديگر ستون در و درآمد ميليارد دو مينوشتم ستون يك

چه ببينيم تا بياوريد را كنوني ماه شش عوايد كردهايد, محسوب بودجه اين در عايدي زيادي مقداري كه

عوايديبودجه چه روي از نميدانم حال و داشتهايد بودجه كسر ميليون ٥åå ماه شش در شما آقا است, مقدار

كنيم چه ميخواهيم را بودجه نداريم مملكت وقتي زيرا بكند خير به را ما عاقبت خدا كردهايد/ تنظيم را

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

وسقطفروش صنفعطار اتحاديه
ميدهند توضيح را شكر و قند سياه بازار ايجاد علل

اط�عات روزنامه محترم اداره

شماره در كه جريده آن خبرنگار مصاحبه پاسخ در سوءتفاهمي گونه هر رفع براي را زير شرح است متمني

درج بـه امـر آوردهاند عمل به شكر و قند كل اداره رئيس ناظميان آقاي جناب با ٣å.٨.٢٥ مورخه ٧٦٦٨

فرمائيد/

توزيع مصرف براي حومه و تهران در شكر و قند تن هزار ٤ ماه در فرمودهاند ناظميان آقاي اينكه ـ ١

وسيله به شكر و قند تن ٢٦åå ماه در فقط است تحاديه ا اين تكذيب مورد جدا و نيست صحيح ميشود

مـصرف بـراي كـه هـم را شكـري تـن ٣åå مقدار گر ا و ميگردد توزيع حومه و تهران عاملين نفر ١٥åå

اداره فروشي خرده شعبه وسيله به كه را ساز ليموناد و قهوهچي صنف سهميه تن ١åå مقدار شيرينيسازانو

در شكر و قند تن هزار ٣ حدود در جمعا بياوريم حساب به ميشود تقسيم آنها بين مستقيما شكر و قند كل

در تن هزار ٤ فرمودهاند كه نباشد صحيحي حساب روي ايشان فرمايشات گويا ميگردد توزيع حومه تهرانو

ميدهيم/ سهميه ماه

جـزو هـم را آنـها خواستهانـد گويا نمودهاند آبنباتريزان و قندسازان از هم كري ذ مصاحبه در ـ [٢]
براي قندساز به شكر كيلو يك تاريخ اين تا ٢٩ سال اواسط از كه صورتي در نمايند قلمداد گيران سهميه



٦٣٩ ششم بيستو سال سي, آبان اط"عات,

است/ نشده داده آبنبات تهيه و قند تبديل

و شكـر و قـند قـيمت بـردن Pبـا شايعه را آن علت كه سياه بازار ايجاد و شكر كميابي به راجع ـ [٣]
تاجر دولت نيستاو{خود صحيح كردهاند كر عاملينفروشذ بيانصافي تهرانو محترم اهالي سهلانگاري

شهرستانها و تهران در شكر و قند توزيع مأمور و مسئول هم شكر و قند كل اداره و شكر و قند واردكننده و

بيشتري شكر و قند چرا است موجود كافي حد به هم شكر و قند فرمودهاند مصاحبه در اينكه و ميباشد

شكر و قند حيثداشتن از مردم هم و باشد بهسوددولت هم كه نميگيريد نظر در شهرستانها تهرانو جهت

در شكر مصرف دارند اط�ع تهران محترم اهالي چنانچه باشد شده سياه بازار با مبارزه هم و باشند رفاه در

به كيلو چهارصد از را عامل شكر سهميه شكر و قند اداره و ميباشد قند برابر دو اينموقع در مخصوصا تهران

دو و شكر كيسه ٤ Uقب �يعني است آورده پائين شكر كيلو هشتاد و صد يك به هم گاهي حتي و دويستكيلو

است�در قند با شكر تفاوتقيمت براي گر ا ميباشد/� شكر كيسه دو قندو كيسه حال٤ استو بوده قند كيسه

مصرفكننده مردم ميشود دولت خزانه عايد بيشتري پول كه است/� شكر از گرانتر قند ريال پنج كيلو هر

كه است جا همين مينمايند مطالبه قند بدون را شكر فروشندگان از هميشه مطلعو فاحش تفاوت اين از هم

تنظيمو دوسيه بيچاره عامل براي ميافتندو فعاليت به اداره آن بازرسين و ميشوند پيدا فريادكننده كيو شا

ميكنند/ محروم سهميه بردن از را بيچاره عامل ماه چندين و تشكيل فرمايشي كميسيون

موجب و نبوده فروش عاملين به مربوط شكر و قند گراني و كميابي علت كه است واضح Pبا مراتب بنابه

فرمود/ خواهند امر اين در را عادPنه قضاوت محترم اهالي است بديهي است شكر و قند كل اداره خود اصلي

توابع و تهران سقطفروش و عطار اتحاديه ١٩٦١ ـ ١

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

ديگري چاپخانه
است بوده توده منحله انتشاراتحزب مركز كه

مركزي كميته بيانيههاي از قسمتي كه را چاپخانههائي از ديگر يكي گاهي كارآ مأمورين اط�ع قرار به

تشكـيل موقع در انتظامي مأمورين به دستورات و تركي زبان به روزنامهاي همچنين و توده منحله حزب

چاپخانه اين نمودند/ كشف ميكرده چاپ را اعتصابيون به كمك براي اعانه قبوض پليسو عليه بر ميتينگ

ومأمورين بوده توده منحله حزب انتشارات مركز قبل مدتها از و واقعبوده خيابانPلهزار در كاوه> > نام به كه

دادهاند/ مسئول مقامات تحويل را چاپخانه مدير مدارك و اسناد جمعآوري از پس گاهي كارآ

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

سعدي] [تاتر
شـنبه روز كـه داد اط�ع سعدي تئاتر مدير عموئي آقاي به مجلس دبيرخانه ـ مهم خبرهاي خ.صه

ميكند/ رسيدگي او شكايت به شهرباني رئيس حضور با عرايض كميسيوني



ملي دولت سياهه ٦٤٠

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

نميگيرند تحويل را چغندر
و رسيده شدهاند متحصن تلگرافخانه در كه مياندوآب خالصه رعايايام�ك از نفر امضاي٢٨ به تلگرافي

چند تا گر ا زمستان سرماي فصل شروع با و ميكند خودداري چغندر گرفتن تحويل از قند كارخانه مينويسند

بيچارگان ما آنكه بر اضافه رفتو بينخواهد از نيايد عمل به چغندرها گرفتن تحويل براي اقدامي ديگر روز

آمد/ خواهد وارد دولت خزانه به هنگفتي خسارات و شد خواهيم ساقط هستي از

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

بازداشت] [قرار
تبليغات حسابداري سابق رئيس آقايدادجو و شاهرخ بهرام آقاي بازداشت قرار ـ مهم خبرهاي خ.صه

شد/ صادر كيفر بازپرسديوان شهيدي آقاي طرف از

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

ازنخستوزير براياستقبال كاشاني آيتا� اع"ميه
متذكر تعالي yا ايدهم استعمار ريشه كندن آزاديو راه در مبارزين تهرانو عزيز برادران به س�م از پس

بـراي است مصدق محمد دكتر آقاي جناب ورود موقع كه فردا جمعه بعدازظهر نيم و ساعت يك ميشود

انگليسيها تحريك به كه خائنيني نقشه نمودن باطل و نموده ايران به سفر اين در كه خدماتي از قدرداني

البته نمينمايند/ كوتاهي شايان استقبال و تجليل در افتاده تكاپو به مصدق دكتر آقاي دولت سقوط براي

كاشاني سيدابوالقاسم نمود/ خواهند انتظامي مأمورين با همكاري و نظم رعايت عموما

٧٦٧٢ شماره ,١٣٣å.٨.٣å پنجشنبه

ملي جبهه اع"ميه
ساعت در ملي جبهه پيشواي و محبوب نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب تلگرافي خبر آخرين طبق

شد/ خواهد مهرآباد فرودگاه وارد آذر اول جمعه روز بعدازظهر نيم و يك

به مايل كه وطنپرستي افراد و ملي دستجات و دانشآموزان و دانشجويان و اصناف و محترم احزاب از

بـا مـقتضي و ضروري مواقع در و فرموده را كامل انضباط و نظم رعايت كه ميشود تقاضا هستند شركت

نمايند/ كامل همكاري انتظامي مأمورين

نمو و استعداد و سياسي رشد ديگر مرتبه يك پايتخت شرافتمند و رشيد مردم كه دارد انتظار ملي جبهه

آقايان تمام گنجايش فرودگاه باغ خاتمهچونمحوطه در رسانندو اثبات به متمدن دنياي به را اجتماعيخود

گردند/ مستقر منظما جاده طرف دو در فرودگاه باغ محوطه خارج در است خواهشمند ندارد را مستقبلين

ملي جبهه دبير

مكي حسين



٧٦٧٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢ شنبه

سعدي] تئاتر [پيرامون آگهيشهرباني
از اذهان شدن روشن منظور به رسيد عموم اط�ع به عصر ماه آبان ٢٢ چهارشنبه روز كه قبلي گهي آ پيرو

را قرمز شنل يا بازپرس پيس نمايش كميسيون ميدارد/ اع�م را ذيل مراتب سعدي تآتر افتتاح عدم جريان

شهرباني كه سعدي تآتر افتتاح به راجع اما داد نمايش را آن ميتوان تماشاخانه هر در كه است كرده تصويب

پروانه عموئي آقاي ادعائي مدارك و نبوده پروانه داراي مزبور تآتر كه بوده آن علت است كرده آنجلوگيري از

نميكند تطبيق است پروندهموجود آندر اصل با است ايشان دست در كه مدركي كه اين بر ع�وه زيرا نيست

در مجلسمضبوط يعنيصورت شده, اضافه آن بر زير شرح به تي عبارا كه معني اين به نيست پروانه اساسا

منظور و �٣å.٦.٤ ـ ٤٥٢ �پروانه شده اضافه آن به پروانه كلمه و ميباشد ٣å.٦.٤ ـ ٤٥٢ شماره داراي پرونده

نـمايش افـتتاح پروانه آنكه حال و دهند جلوه پروانه يك صورت به را اصلي مجلس صورت كه بوده اين

ميشده/ عمل نحو همين به هميشه كه است خاصي چاپي فرم داراي و دارد تشريفاتي

همين حق و نشده نوشته تهران� شهر سعدي تآتر سالن �در عبارت اصلي مجلس صورت در ع�وه به

آقاي دست در كه مدركي ولي پروانه صدور نه گرديده تنظيم پيس تصويب نظر از مجلس صورت زيرا بوده

جمله قبيل از است شده حذف و اضافه هم ديگري جم�ت كلماتو و شده اضافه عبارتمزبور است عموئي

و شده اضافه گفتهشود� صحنه در �نبايد جمله كه آن يا و شده تبديل لرتا بانو جمله به كه نوشين بانو ترجمه

تاريخ و شماره همان با كه است اين گرديدمقصود حذف بوده اصلي مجلس آخرصورت در كه ديگري جمله

دست در پروانه نام به عبارات تغيير با مجلس اصط�حرونوشتصورت به پرونده در مجلسمضبوط صورت

كه ميرسد نظر به ظنقوي به چون و نمايند استفاده پروانه عنوان به آن از خواستهاند كه است عموئي آقاي

براي صالح مقام است آقايعموئي سندخود اين از كننده استفاده گرفتهو كاركناندولتصورت تباني با عمل

گرديد/ احاله جرم اع�م نام به مزبور مرجع به امر تعقيب كه است دولت كاركنان كيفر رسيدگيديوان

مزبور نوشته اينكه بر ع�وه است داده ايشان به پروانه وقت نخستوزير كردهاند ادعا اينكه به راجع اما

نوشتهمزبور از بعد تاريخ در و نشده انجام پروانه تشريفات استو نبوده ص�حيتنخستوزير در غيررسميو

نوشته هم ايشان خود بنابراين است مضبوط پرونده در كه نموده پروانه صدور تقاضاي كتبا عموئي آقاي هم

شهرباني كل رئيس نميدانستهاند/ پروانه را مزبور غيررسمي

مزيني منصور سرلشكر



ملي دولت سياهه ٦٤٢

٧٦٧٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢ شنبه

آوردند عمل به شايستهاي مصدقاستقبال دكتر از ديروز تهران مردم
فرودگاه در ايران نمايندگان هواپيمايحاملهيأت ديروز بعدازظهر دقيقه وهفت پنجاه يكو ساعت

برخاست/// جمعيت از مصدق باد زنده فرياد و فرودآمد مهرآباد

خويش ميهن ك خا از هفته هفت حدود در كه نخستوزيرمحبوبخود مصدق دكتر از تهران مردم ديروز

گرامي را مقدمش تهنيت و شادي فريادهاي ميان در و آوردند عمل به شايستهاي استقبال بود مهجور و دور

نداشته خاطر به خود حيات تاريخ در را جمعيتي چنان هرگز ميگفتند كه طور آن مهرآباد فرودگاه داشتند/

و شور با آميخته و مملو مصدق دكتر باد زنده و ايران باد زنده شعارهاي و مستقبلين انبوه از جا هم است,

ايران پرچمهاي با سياسي فرقههاي و دستهها احزاب, جمعيتها, به منتسب افراد از نفر هزاران بوده هيجان

از مهرآباد كيلومتري چند جاده طول و فرودگاه خيابان و آمده مصدق دكتر استقبال به مختلف شعارهاي و

و زنده تابلوي يك حكم ديروز مهرآباد حقيقت در بودند/ درآورده جوش و جنب به خود شور پر احساسات

داشت/// رنگين

عـبارت كه نشدند تهران وارد ديروز نفر چند ايران اعزامي هيأت از ـ بازنگشتند تهران به كساني چه

بودند/ مصباحزاده دكتر مسعودي, عباس بيات, متيندفتري, دكتر آقايان: از ميباشند

ماند/ خواهند اروپا و امريكا در هفتهاي چند نخستوزير آقاي موافقت كسب با مزبور آقايان

بپردازد/ خويش معالجه به كه ماند باقي امريكا در كسالت عارضه واسطه به متيندفتري آقاي جمله از

عزيمت سوئيس به آنجا از كه شد پياده بود شده هواپيما كهسوار همانجا آمستردام بياتدر مرتضيقلي آقاي

كه مصدق]� دكتر [دختر بيات yعزتا آقاي �خانم بيات ضياءاشرف بانو كند/ اقامت چندي آنجا در و نموده

كرد/ عزيمت ژنو به آمستردام از خود فرزند ديدار براي نيز بود نموده عزيمت تهران از نخستوزير همراه

تهران به خود كارهاي انجام از پس و رفت خواهد پاريس به بعد و نموده توقف امريكا در نيز شفا آقاي

كرد/ خواهد حركت

از پس بـودند آمده قاهره به نخستوزير آقاي تفاق ا به كه مصباحزاده دكتر و مسعودي عباس آقايان

كارهاي انجام از پس كه نمودند بازگشت سوئيس به آنجا از تهران به اعزامي هيأت و نخستوزير عزيمت

نمايند/ حركت تهران به مربوطه

٧٦٧٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢ شنبه

نميبيند مانعي انتخابات قانون دولتبراياجراي
كرد/// خواهد اجرا آنرا اولينفرصت در و
گفت: خود امروز مطبوعاتي جلسه در نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي

داده دستور لشكري و كشوري مأمورين كليه به و داد خواهد انجام فرصت اولين در را انتخابات دولت V١

نكنند/// مداخله امر اين در كه شد خواهد



٦٤٣ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

مهتديوسرتيپزاده
بودند] زنداني و دستگير رزمآرا> <توطئه اتهام به [كه

شدند آزاد
و مـهتدي هـمرديف] [سـرهنگ آقـايان تـهام ا به رسيدگي ويژه دادگاه بازپرس كيهان سرتيپ آقاي

قيد به را متهمين آزادي قرار لذا نيست ميان در تباني بيم ديگر چون كه بود داده نظر سرتيپزاده [سرتيپ]
ويژه دادگاه به لذاموضوع و كرد مخالفت نظر اين با دادگاه دادستان سرتيپامانپور آقاي ليكن بود/ كفيلداده

سرهنگ و جعفري سرتيپ دولو, سرتيپ آريانا, سرتيپ بهارمست, سرلشكر آقايان از مركب اخت�ف حل

گرديد/ ارجاع افشارطوس [محمود] ستاد

نظر مخالفبود/ آن با افشارطوس] [محمود پنجم نفر و كردند تأييد را بازپرس نظر نفر چهار دادگاه اين در

شـدند/ آزاد ريـال هزار ٥å مبلغ به كفيل قيد به يك هر متهمين و شده اب�غ شهرباني به امروز بازپرس

داشت/ خواهد جريان چنان هم پرونده به رسيدگي

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

آمادگاه متهميناخت"سدارائي از ديگر يكعده درباره
شد ارتشرايصادر

اداره در ظـهر تا صبح ٨ ساعت از امروز آمادگاه دارائي در اخت�س متهمين پرونده به رسيدگي دادگاه

اول پرونده �محكوميت گرديد صادر راي زير قرار به دوم پرونده براي نتيجه در و شد تشكيل ارتش دادرسي

دو عباديپور سروان حبس, سال پنج ياوري سروان حبس, سال سرهنگقواميدو شد�/ پيشاع�م هفته در

و حكمتيان دو سرهنگ حبس, ماه چهار صاحبي دو سرهنگ حبس, سال دو طباطبائي استوار حبس, سال

تبرئه/ اشرفي استوار و مالي ناظر كزاد پا انضباطي, تنبيه ماه يك ايزديار سروان

راي از متهمين شود/ پرداخته شده محكوم افراد طرف از ميبايستي بود اخت�س مورد كه وجهي ضمنا

شد/ خواهد ارجاع نظر تجديد دادگاه به معمول طبق پرونده و كردهاند نظر تجديد تقاضاي صادر

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

اط"عات روزنامه محترم اداره
شركت او{ است شده داده شركت اين به وافور حقه نمودن وارد بر داير نسبتهائي جرايد از بعضي در

تمام مسئول عامل مدير شركتي معام�ت در است معمول كه چنان ثانيا مينمايد تكذيب Uكام را مراتب

ندارند, مسئوليتي ميباشند بياط�ع معام�ت نحوه از چون شركاء يا و سهام صاحبان و ميباشد معام�ت

ندارند/ سهمي ليدا شركت در شدهاند برده نام سهام صاحبان عنوان به جرائد در كه آقاياني اغلب ثالثا

ليدا سهامي شركت



ملي دولت سياهه ٦٤٤

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

نيرويشهرباني سوار دوچرخه و سوار دستجاتموتورسيكلت
ميكنند كار به چهارشنبهشروع روز از

به اقدام كل شهرباني دستبرد و سرقت نوع هر از جلوگيري و شهر انتظامي امور در دائمي مراقبت براي

كه دستهموتورسيكلتسوار استو كرده پليسدوچرخهسوار نفر ٢٥å و مجهزموتورسيكلتسوار دسته ايجاد

ديگر وسايل بيسيمو به مجهز و كرده استفاده شده وارد امريكا از اخيرا كه �اينديانا� ٥åموتورسيكلتنوع از

نـيروي بـود/ خواهـد انتظامات حفظ و نقليه وسائط حركت مراقبت شهر در روز و شب وقت تمام ميباشد

منظور به شهر كوچههاي و خيابانها تمام در نفري ٦ و ٥ كوچك دستجات صورت به نيز دوچرخهسواران

دسته دو اين آورديم دست به اط�ع كه طوري به و بود خواهند حركت در سرقتي و حادثه نوع هر از جلوگيري

ميشوند/ كار مشغول چهارشنبه روز از و رفت خواهند رژه شهر خيابانهاي در سهشنبه و دوشنبه روز مجهز

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

راه] وزارت معاون مصدق [احمد
راهآهن كل مدير معرفي

شرفياب ملوكانه مرمرحضور كاخ در راه معاونوزارت مصدق احمد مهندس آقاي صبحديروز يازده ساعت

نمود/ معرفي شاهانه ذات به را راهآهن اداره كل مدير رجبي مهندس آقاي و شده

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

ندارند دكتر
عـلت به كه موقع اين در و ندارند دكتر ميباشند نفر هزار ٨ حدود در كه شهرستان اين مردم ـ بيجار

دكتري مردم س�مت تأمين براي بهداري وزارت خوبست است انسداد و بستن شرف در راه زمستان رسيدن

نگيرد/ قرار خطر معرض در مردم بهداشتي مقدرات گذشته سال مثل كه نمايد شهرستان اين روانه

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

مستمندان برايرعايتحال ملوكانه پيام متن
صادر مختلفكشور نقاط در مستمندان ضروري تأمينحوائج براي همايون طرفاعليحضرت از پيام اين

بيشتري تكاليف وظائفو كرده تحملناپذير سختو را بينوايان و مستمندان زندگاني زمستان است: شده

خصائل دينيو فرايض حكم به هستند برخوردار زندگي وسائل از كه كساني ميكند/ ايجاد جامعه افراد براي

به و شوند پيشقدم خير راه در نموده مساعده محرومين و محتاجان با ميتوانند تا بايستي ايراني ديرينه

شخصي كه نيست اين از لذتبخشتر و پسنديدهتر عملي هيچ نكنند كمكدريغ گونه هيچ از دست شكرانه

به تهران شهر مركزي خيريه انجمن كه است خوشوقتي جاي بپوشاند را برهنهاي كرده, سير را گرسنهاي

بينوايان و مستمندان ضروري حوائج رفع براي يافته تشكيل اينمنظور به خيرخواه متدينو اشخاص همت



٦٤٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

است/ برداشته مؤثر قدمهاي

حوائج شده تشكيل نوعدوستان و خيرخواهان طرف از استانها كليه در انجمن اين نظير داريم انتظار

تا را مقتضي اقدام ب�فاصله دارند نيابت ما طرف از استانداران گردد/ تأمين مستمندان زمستاني ضروري

دارند/ معمول Uكام نتيجه حصول

٧٦٧٤ شماره ,١٣٣å.٩.٣ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
بود هيجان و شور پر امروز مجلس

مجلسرساند اط"ع به را گزارشمسافرتخود مصدق دكتر

احساساتكردند ابراز بار سه تماشاچيان
گرفت اعتماد راي دولت

معظميصحبتكردند دكتر و امامي جمال آقايان جمله از موافقين و مخالفين

تشكيل حكمت فاخر سردار آقاي رياست به دقيقه پنج و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

داشتند/// حضور جلسه در دولت هيأت اعضاء گرديد

پشت تـماشاچيان و نـمايندگان سكـوت ميان در نخستوزير آقاي موقع اين در ـ نخستوزير نطق

نمود: ايراد زير شرح به را خود گزارش و رفت تريبون

بـه انگـليس دولت بيمورد شكايت موضوع يافتم حضور ملي شوراي مجلس در كه مهر ١٣ تاريخ در

معروض و رسانيده محترم نمايندگان اط�ع به را شكايت آن به درجوابگوئي تصميمدولت و امنيت شوراي

از yانشاا كه ميكنم حركت است امنيت مقرشوراي كه بهنيويورك هيأتي با عنقريب اينجانب خود كه داشتم

تخاذ ا مختلط هيأت و دولت محترم هيأت تصويب و مشورت با تصميم اين نمائيم/ دفاع ايران ملت حقوق

در شديم/ رهسپار سمتنيويورك به صبح شش ساعت مهرماه ١٤ يكشنبه تصميمروز اين متعاقب بود/ شده

مقيماس�مبولو ايرانيان وطنپرستانه احساسات ابراز باشد كر ذ قابل كه واقعهاي نيويورك تا مسافرت طي

شگـفتانگـيز و بـيشائبه تـظاهرات از بـايد ضمنا گذاشت/ فوقالعادهاي تأثير ما همة قلب در كه بود رم

هيأت ورود از پس و ايستاده ايران هواپيماي انتظار در ساعتها باران وسط در مونيخ شهر در كه آلمانيهائي

احسـاسات ابـراز خـود دليرانه مبارزه در ايران ملت كاميابي و توفيق براي هواپيمائي ميدان به نمايندگي

خاطرهاي عزيز هموطنان احساسات نيز بهنيويورك ورود در همچنين كنم تشكر اينجا در نمودند محبتآميز

شـوراي جلسه اولين مهر ٢١ يكشنبه روز شد/ نخواهد فراموش وقت هيچ كه گذاشته باقي ما همة دل در

شد/ تشكيل انگليس دولت بياساس شكايت به رسيدگي براي امنيت

باب در دادگستري بينالمللي ديوان تصميم ايران دولت كه بود اين خود عرضحال در انگلستان بهانة

از ايران دولت امتناع نگذاشته اجراء بهموقع ايران و انگليس نفت سابق شركت راجعدعواي تأمينيه اقدامات

رسيدگي اينكار به بايد امنيت شوراي بنابراين و اندازد خطر به را دنيا صلح است ممكن مزبور تصميم اجراء



ملي دولت سياهه ٦٤٦

نمايد/ وادار بينالمللي ديوان تصميم اجراء به را ايران دولت و كند

كه: فرمودهاند توجه محترم نمايندگان آقايان

كه كشيد آنجا به اعتراض اين و بود متعرض دادگستري بينالمللي ديوان ص�حيت به ايران دولت ـ او{

داشت/ مسترد را اجباريديوان قضاوت قبول ايران دولت

بياساس بهانههاي به انگليس دولت گر ا و بود نينداخته خطر به مطلقا را دنيا صلح ايران دولت ـ ثانيا

هـيأت كـار نبود/ وارد ايرادي ايران دولت به اندازد خطر به را دنيا صلح و كند مسلحانه دخالت ميخواست

ايران بيندولت اخت�ف به رسيدگي در را امنيت ص�حيتشوراي عدم كه اينبود امنيت شوراي نمايندگيدر

برساند/// اثبات به نمود آن وارد حق بدون را خود انگليس دولت كه نفت سابق شركت و

چنانكه اخير جلسه در و شد تشكيل ماه مهر ٢٦ ٢٤و ٢٣و ٢٢و در نفت كار باب در امنيت جلساتشوراي

تا كه داشت مقرر خود داخلي آئيننامه لحاظ از انگليسشورا تقاضاي خ�ف بر است رسيده آقايان اط�ع به

بماند/ مسكوت ننمودهموضوع, نظر اظهار خود ص�حيت به راجع دادگستري بينالمللي ديوان

بود كرده ايراندعوت از حركت از قبل اينجانب از متحده ممالك رئيسجمهور ترومن آقاي معذالكچون

كنم/ مراجعت ايران به زودتر چه هر آنجا از كه رفتم واشنگتن به كنم م�قات را او كه

اولياء كه شد اين بر قرار نفت درموضوع مقدماتي كراتي مذا سلسله يك از پس ترومن آقاي م�قات در

خارجه امور آچسنوزير آقاي آن متعاقب بگيرند تماس اينجانب با اينخصوص در امريكا خارجه وزارتامور

متفق ملل سازمان عمومي مجمع شركتدر براي آنروز فرداي چون م�قاتنمودو را اينجانب بيمارستان در

انگليسيها اينجانبو با باب اين در كه كرد معرفي را خارجه معاونوزارتامور مكگي آقاي پاريسبود عازم

به مرضيالطرفين پيشنهاد تهيه در كه مساعي و گرفتند طرفين با ايشان كه تماسي ولي باشد تماس در

نداشتند/// مماطله جز غرضي و طفره جز كاري انگليسها زيرا نرسيد مطلوبه نتيجه به آوردند عمل

شهر خارج در كه ترومن آقاي به نامهاي داشتم مراجعت قصد اينكه به نظر نوامبر� ١٣� آبان ١١ تاريخ در

كس هيچ براي ابهامي جاي اينكه براي مخصوصا ايرانو اوضاع كر ذ از پس خ�صه نوشتم//// بود واشنگتن

براي مراتب زمينه شدن حاضر صورت در تا بدهند ايران دولت به قرضهاي كردم تقاضا صريحا نماند باقي

صورتي و سر را خود مالي اوضاع سال يك ظرف در بتواني كه برسد مجلسين عرض به مقننه قوه تصويب

اندازيم/ راه به كشور اقتصادي چرخهاي و داده

قرار توجه مورد دقت �به را موضوع امريكا دولت قرضه باب در بود نوشته داده كه جوابي در ترومن آقاي

دارند خاورميانه نفت در بزرگ دول از پارهاي كه منافعي و ع�قه كه نميگذارم گفته نا را نكته اين داد/� خواهد

ارزي معام�ت درباره ديدم واشنگتنPزم اقامتدر نفتو كرات مذا ضمن در نبوده/// كار مشك�ت در بيتأثير

اشخاصي با همچنين كنمو اقدام نيز بود كرده تقاضا امريكا بانكهاي از سابقا ايران دولت كه قرضههائي و

و مينمودند ع�قه اظهار ايران به وجوه از وجهي به با بوده مالي يا فني كمك يا نفت خريد براي حاضر كه

نمايم/// كره مذا و م�قات بود مشهود آنها عقيده بر دليلي



٦٤٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

فقط كنيم استفاده چهارم] اصل كمكهاي ] ممر اين از ميتوانستيم كه هزاردPري پانصد از گذشته سال

خ�ف بر امسال اميدوارم كنند كمك دPر ميليون ٢٣ است قرار امسال شده گرفته دPر هزار ٢åå توانستيم

شود/ استفاده Uكام آن از و برسد مصرف به اعتبار اين تمام گذشته سال

و دوست مـلت و امريكا مردم بيشائبه احساسات از بايد برسم خود اظهارات نتيجه به اينكه از بيش

و كردند رفتار ما با محبت دوستيو و احترام نهايت با جا همه در امريكا مردم كنم/ تشكر عزيز مصر همكيش

احساسات ابراز داشتيم تماس شهر سه آن اهالي با بيشتر كه واشنگتن و في�دلفيا نيويورك, در خصوص به

اين كه گرمي پذيرائي و مصريها عاليه احساسات اما گرديد/ ما همگي مسرت و افتخار نهايت باعث مردم

نميآيد/// در وصف به كه است چنان آورند عمل به ايران نمايندگي هيأت از كهنسال ملت

نمايندگان آقايان كه چنان كه است اين برسانم مجلس عرض به ميخواهم كه را ديگري مهم مطلب

است/// گرديده آغاز آبان ٢٩ از انتخابات شروع قانوني موعد ميدانند محترم

اص�ح به خدا ياري به مستقUو و زنند كمر به همت دامن كه است مملكت اين مردم ملي وظيفه كنون ا

قصوري و رخوت ما اراده در نبايد هيچوجه به حياتي عظيم مبارزه اين در محترم آقايان بپردازند/// خود امور

به هم ديگران داريم خود نفت فوائد به احتياج ما گر ا مساويست تقريبا طرفين مشك�ت زيرا شود/ حاصل

كاريست فدا مستلزم آن اص�ح و شده خارج تعادل از ما بودجه گر ا هستند نيازمند ما نفت به اندازه همان

صرفهجوئي خود زندگاني در بايد ما گر ا گريبانند/ به دست عظيم مشك�ت با جهات همين از هم ديگران

هستند/ دچار زحمات و مشقات همين به هم آنها شويم روبرو سختي و عسرت با چندي و كنيم

اين در كه است مخصوص عنايت شايان نكته اين نشويم غالب خود مبارزه در كه ندارد دليل بنابراين

بود/// خواهد ما با هم فتح بزرگ خداي ياري به ماست با حق چون باطل و حق بين مبارزه

را خود عرايض انتخابات مسئله و آتي اص�حات درباره دولت نظريات اع�م و مسافرت گزارش تقديم با

ميكنم/ اعتماد راي درخواست ملي شوراي مقدس مجلس ساحت از و ميدهم خاتمه

نميكنيد, رعايت را آئيننامه چرا گفت: و شد عصباني مجلس رئيس كردندو تظاهرات مردم اينموقع در

كنند/// بيرون را همه ميدهم دستور بشود تظاهرات ديگر بار يك گر ا

واسطه به كه كرد مشروحي اظهارات و گرفتند دست به را صحبت رشته امامي جمال آقاي وقت اين در

ميدهيم/// شرح را آن عمده مطالب جا كمي

گردد تقسيم قسمت دو به يعني شود تجزيه نخستوزير اعتماد راي تقاضاي كرد پيشنهاد رفيع آقاي

انتخابات/ شروع مسئله ديگر و امنيت شوراي در ايشان كه اقداماتي گزارش به مربوط مسئله يكي

گرفت/ پس را خود پيشنهاد نامبرده نخستوزير مجدد اظهارات و ايشان توضيحات از پس

به نفر ٩å جلسه در حاضر عده نفر ١å٧ از گرفتندو اعتماد راي بعد و كرد ايراد تي اظهارا نيز آقايفوPدوند

بود/ ممتنع آراء بقيه و دادند اعتماد راي دولت

يافت/ خاتمه بعدازظهر نيم يكو ساعت مجلس و كردند احساسات ابراز تماشاچيان دوباره اينموقع در
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٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

نمايندگان از نفر چند و نخستوزير نطق

مجلسگفت: به مصدقخطاب دكتر

نمايم تأمين حتيا|مكان را انتخابات آزادي كه ميدهم شرافت قول من
داشت: اظهار معظمي دكتر

سنجيد نميتوان ريال و د|ر با را مردم ملي قيام

از و نشد چاپ مشروح طور به جا كمي واسطه به ملي مجلسشوراي جلسهديروز جريان آخر قسمت چون

آقـاي نـظريات و مـنويات بـه نسـبت خـوانـندگان ذهن شدن روشن و مطالبه اهميت نظر از ديگر طرف

مشروحا را بعد به امامي جمال آقاي نطق ابتداي از اينكه لذا بود ضروري آنها چاپ مجلس و نخستوزير

مينمائيم/ چاپ

مـجلس نـماينده عنوان به شد كه تظاهراتي اين به نسبت او{ گفت: امامي جمال آقاي وقت اين در

ميكند/ سلب را آزاديوكيل شد تماشاچيان طرف از تظاهرات اين وقتي اينكه براي ميكنم اعتراض شديدا

و رفت بعد و نميبيند را آن كسي ح�لزادهها جز كه ميبافم قاليچهاي من كرد ادعا كسي است معروف

حاPوضع نميبيند/ را آن بگويد كه نكرد جرأت كسي ولي نميديد را آن كس هيچ و بافت قاليچهموهومي

ميآيد/ وارد ما بر خدشه زيرا بگوئيم نداريم حق ولي نميبينيم چيزي ما است طور همين

نديد؟ كسي هم را نوكرهايشان شدن بيپدر و انگليسيها رفتن بيرون بقائي:

بكشد/ را آنها آرزوي ملت كه ميكنيد كاري داريد شما ولي رفتند شدند جهنم بله, امامي: جمال

ميفرستند/ گور به را انگلستان نوكرهاي آرزوي ميزنند دست امروز كه همينها بقائي:

بوديد اقليت در وقتي شما و كرديم حفظ را شما احترام هميشه ما بوديد اقليت در شما وقتي امامي: جمال

چهل كه جنابعالي ميكنيمو حفظ را شما احترام هميشه ما ولي ميكرديد عمل اقليتكنوني از شديدتر خيلي

نشود/ سلب ما از صحبت آزادي بدهيد اجازه ميكرديد آزاديخواهي ادعاي سال

موافقم/ كردن صحبت با بنده دليل همين به مصدق: دكتر

Pحا ميدانستيم, راديوها و جرايد وسيله به بيش و كم را آن ما و فرموديد را گزارشتان آقا, امامي: جمال

تشكر مصر ملت و امريكا ملت از باشد شده اينطور گر ا خود نوبه به هم ما و فرموديد را تجلي�ت از قسمتي

ايران ملت به نسبت باشد شده تجليل گر ا و رفتهايد ايران ملت نماينده عنوان به جنابعالي چون ميكنيم,

نخستوزير Uاق داشتيم انتظار ما چون نميكنم تشكر مصر دولت از من ولي ميكنيم, تشكر ما است شده

باشد/ آمده شما استقبال به مصر

و عـمليات بـه نسـبت ولي مـتشكرند, ايـران نـمايندگان تـمام مـصر و امريكا ملت اعمال به نسبت

كه اول روزهاي باشد مباركتان خاطر گر ا مصدق دكتر آقاي جناب نشدم/ روشن بنده جنابعالي موفقيتهاي

تأمين مملكتي يك نخستوزير وقتي Pحا و ندارم, جاني تأمين عنوان اين به بوديد متحصن مجلس در



٦٤٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

ندارم/ اين به كاري است چطور ديگران وضع باشد نداشته جاني

آمـدم بنده ببيند/ ترا ميخواهد دكتر فرمودند من به فاطمي دكتر آقاي اين روز يك روزها آن در ولي

گر ا گفتم ميروم من منفي چه مثبت چه ديگر هفته يك فرموديد من به خ�صتا و بوديد خوابيده خدمتتانو

ميرويد؟ چرا ديگر شد حل مثبت طور به

و مجلس در آمديد بعد و گذشت اين بشوم/ آذربايجان قضيه از بعد قوامالسلطنه نميخواهم من گفتند

تـا يـد خـلع اين گر ا و بكنم يد خلع انگليسيها از آمدهام و نيستم انتخابات نخستوزير من كه فرموديد

نيست؟ صحيح اين آيا خواست خواهم را انتخابات تأخير مجلس از و ميآيم بكشد طول آينده انتخابات

ميكنند منحرفتان گاهي شما برهاي و حاPدور داريد انصافهائي دلتان ته كه ميدانم من جنابعالي خود

نفت قضيه در هم من كه ميدانيد و داريد انصاف شما نيست/ خودتان طينت انحراف اين ميدانمموجب من

مجلسنبوديد/ اين در شما مننبودم گر ا ميكنم عرض صراحت به ديدم هم را پاداشش و كردم كمكي جزئي

بهبهاني آقاي و نبوديد وكيل امروز كدام هيچ شما نميزدم هم به گر ا و زدم هم به را تهران اول انتخابات من

هستند/ قضيه اين شاهد هم

زد/ هم به را انتخابات امامي مرحوم گلوله مكي:

عليه/ yرحمةا بقائي:

سر و سر خيلي هژير با شما و گفتيد عليه yرحمةا هم هژير مورد در بقائي دكتر آقاي شما امامي: جمال

داشتيد/

بوديد/ وزير شما بهمن پانزدهم بقائي:

كردم/ تهيه را نفت شركت تسليمي ماده ٢٥ بنده آقا بله امامي: جمال

كردهاند/ چه نفت كميسيون در ايشان بدانيد تا بخوانيد را سياه كتاب آقايان مكي:

امضاء بنده را الحاقي قرارداد هم بعد هست/ كه جلسات صورت yالحمدا بخوانند بروند امامي: جمال

كردهايم چه يك هر كه شد خواهد روشن نيستيم شما و من كه فردا و كرد نميشود كتمان را حقايق نكردم/

مكي حسين Pحا گفت/ خواهند چه شما از بعد كه بدهيد اهميت كه نيستيد كسي مصدق دكتر آقاي هم, شما

يا و حق به شما كه شده ايجاد احوال و اوضاع Pحا بدهيد اهميت بايد شما نميدهند اهميت بقائي مظفر و

من منفي يا مثبت يا فرموديد پيش ماه هفت نفرمائيد, مخدوش را حقايق پس شدهايد ملي پيشواي ناحق

بيشتري چيز تا كرديم ملي را نفت ما دادهايد, ملت اين به وعدهاي روز هر گذشته ماه هفت اينك ميروم/

مطالعه Uكام تا كنيد صبر روز چند گفتم ميگذرانيدند, را ماده ٥ كه روز همان در من و بشود ملت اين عايد

ميخوريم/ ضرر ليره هزار ٣åå روزي كنيم صبر روز هر گفتيد من به ولي كنم,

كنيم/ ضرر ما نبردهاند را نفت كه انگليسيها بقائي:

است/ كدام حرفها اين آقا گرفت را خود استق�ل تا نمود مقاومت هندوستان سال ٣å اس.مي:

هستم/ استعمار نوكر بنده بزنم, را حرفم بدهيد اجازه امروز وجيهالمله اس�مي آقاي امامي: جمال
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است/ صحيح عدهاي:

به شما ندارد/ معني امروز راست حرف و حق حرف Uاص باشيد كت سا پس نيستيد كه شما امامي: جمال

ويران هم را مملكت و ميكنيد مبتذل را همه و ميزنيد را حرفها همين همه مصدق و ساعد و رزمآرا و هژير

ميگويند/ دروغ شما به اينها آقا مينمائيد/

بودم/ دنبالشان بنده نبودند نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه هم وقت آن اس.مي:

حبس مرا قوامالسلطنه مخالفند/ من با امروز ميدانيد اجانب نوكر را آنها شما كه آنهائي تمام امامي: جمال

ايران ملت پس نميدانم من ميداند, استعمار نوكر مرا كه ملي جبهه هم Pحا و بود من دشمن رزمآرا كرد,

و كردم مبارزه او با من و آمد رزمآرا بعد مجلس به آمديد شما زدمو هم به من را انتخاباتاول گفتم كجاست؟

ميآمد/ فائق شما بر او نبودم من گر ا

تو گر ا فرموديد من به بار چندين �وك همين از عدهاي بين در و كردم كمك شما با من نفت قضيه در

سليقه اخت�ف اجرايش طرز در اما كرديم ملي را نفت حال هر به بكنيم/ ملي را نفت نميتوانستيم ما نبودي

بيشتري چيز اقتصادا اينكه براي تحمل را بدبختيها همه ما و گذشت ماه نصف بود طور هر ولي داشتيم

دكـتر آقاي وجهه از و گردد عدهاي دكانداري وسيله امر اين كه نبود اميدوار ملت ولي بشود مملكت عايد

كنند/ استفاده دسته اين مصدق

تحمل ما مملكت ببينيم بايد ما نه يا باشيم داشته نقشهاي بايد ما آخر اينجاست شما دارائي اينوزير آقا

انگلستان ميكنيم ضرر ما گر ا ميگوئيد و آمديد شما كنيم/ نگاه را طرف تحمل بعد و دارد را فشار مدت چه

است؟ يكي ما با انگلستان تحمل آيا است/ گانه بچه حرف اين آقا آخر ميكند ضرر هم

است/ كمتر شايگان:

ما نفع به قضيه كه كنند وادار را انگليسيها نميتوانند امريكائيها ميگوئيد خودتان شما امامي: جمال

بلوك دامان در برويم و كنيم رها را غرب بلوك بايد ما آيا بنابراين شده اميد سلب آنها از بنابراين بشود, حل

امروز كند, كمك ما به نفت شدن ملي امر در امريكا كه اينبوديم اميد به ما است/ ك خطرنا بازي اين شرقي؟

را ما آقا كنند/ كمك ما به نميتوانند استو يكي انگليسيها با آنها سياسي نفتيو منافع ميگوئيد شما خود

به را شما است, دروغ ميگويند شما اطرافيان هرچه yبها yوا برود بهسقوط رو مملكت كه نكشانيد آنجا تا

بود/ اعتماد شما به روز آن كشانيدهاند, راهي بد

هست/ هم Pحا عدهاي:

دارند/ اعتماد مصدق دكتر به مردم هم Pحا كه داد نشان جمعه روز استقبال اس.مي:

من روز آن نه؟ يا ميآيند مردم كه ميبينيم ما افتادند نخستوزير از كه هم روزي yانشاءا امامي: جمال

آن ولي گرفتند خيلي را قوامالسلطنه دور اينها رفت/ نخواهند صدر كشاورز آقاي ولي ايشان ديدن به ميروم

كرد/ خواهم كار همين هم شما با ديدنش, به رفتم تنهائي به من افتاد كار از كه روز

سوزاند/ و آورد بيرون بايد قبر از را جسدش گفتند شد كشته وقتي ولي گرفتند را دورش آنها هم را رزمآرا



٦٥١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

بودند/ آسش آس, آنها شوشتري:

در را نوراني سيد آن و داشتم سعادت آشتيانيزاده آقاي و نخستوزير آقاي مثل من گر ا امامي: جمال

را/ عقلش يا و بده را قدرتش يا آخر آقا ميگفتم او به ميديدم خواب

مـيشوند, مسـلط امور بر دارند اجنبي عمال و شده دچار وضعي بد به مملكت اين مصدق دكتر آقاي

است گرفته فرا را مملكت سراسر فقر و بدبختي و بردهاند بين از را اقتصادياتمان

شده؟ تازه اينها آيا اس.مي:

ميرويم ميآئيمو مجلس اين به كه ما ميبينيد/ كه است اين هم مملكت تأمينيه وضعيت امامي: جمال

فحش ما به علنا شما راديو نداريم, جاني تأمين آزاديخواهان پيشواي مصدق دكتر آقاي حكومت زمان در

شما كرديم كار چه ما مگر ندهد/ فحش ما به ديگر راديو كه باشيد داشته حيا و حجب قدر اين آخر ميدهد,

كه ما ولي ميگفتيد حمال اجنبيپرستو و نوكر مخالفينخود به ميشكستيدو ميز صندليو كه اقليتيبوديد

قتل به تهديد را ما و ميدهند فحش ما به شما طرفدار روزنامههاي كه كرديم چه ما نكرديم توهين شما به

ميكنند؟

نيستند/ من طرفدار اينها مصدق: دكتر

مملكت آقا حال هر به نيستند, من طرفدار بيشرفها اين كه كنيد اع�ن پس نيستند گر ا امامي: جمال

و اقليت بين كشيد زبانه آتش كه روزي بدانيد صورت هر در و نداريم چيز هيچ ما رسيده, سقوط آستانه به

كشت/ خواهـند را دو هر و بود, نخواهد تفاوتي بنده و مصدق دكتر بين حتي بود, نخواهد تفاوتي كثريت ا

از من است امامي جمال كشتن ميكنيم كه كاري اول بيائيم كار سر بر ما گر ا نوشته مردم روزنامه نويسنده

بلكهخودت امامي جمال تنها نه كشيد زبانه انق�ب آتش گر ا احمق كه ميدهم پاسخ نويسنده اين به اينجا

احمقهائي عجب كمونيسم/ انق�ب سران هستند كجا پس نيست صحيح اين گر ا برد خواهند بين از هم را

نكردهاند/ درك را اين هنوز ولي رفت خواهند بين از انق�ب صورت در هم آنها خود زيرا هستند

كه است سال چند ميكنماPن عرض بنده كردم, كمك تقاضاي امريكا از من فرمودند نخستوزير آقاي

ما كشور در مرج و هرج تا كه است اين هم دليلش نرسيده نتيجه به وليهنوز است مطرح امريكا از وام قضيه

كرد/ نخواهند كمك هرگز آنها است رواج

پسرش به پدري كه است حكايتي آن مثل قضيه اين برگشتيدو خالي دست بوديدو جا آن در روز ٤٥ شما

ماست چارك يك رفتم خودم كه است اين هم نشاني و بفرستد روغن من دو بگو كوچه سر بقال به برو گفت

ندارم/// عرضي ديگر نداد, من به و خواستم

مخالف ايشان با بود نخستوزير رزمآرا كه زماني در امامي جمال آقاي جناب گفت: نخستوزير آقاي

من كه آوردند تشريف بنده منزل به جلسه چند يكي مخالفت اين روي ميكنم/ تصديق را اين من و بودند

كـه را چـيزي آن زيـرا كـنم قبول نميتوان را مقام اين كه كردم عرض ايشان به من و بشوم نخستوزير

فـوت از بـعد داديـم, ادامـه نفت كميسيون در خود كار به و بدهم انجام نميتوانم ميخواهند, انگليسيها
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كار اين در اصلي يك با انگليسيها البته شد تصويب مجلس نفتدر صنعت شدن ملي اصل رزمآرا كشتن] ]
دارند/ كار فروعات با ولي نيستند مخالف

مـعموله عـوايـد از سابق مثل ما كه كنيد كاري شما ولي داريم قبول را نفت شدن ملي ميگويند اينها

و اسـتخراج مـيگويد فـرمول اين فهميديم ما هريمن فرمول مورد در را اينها حرفهاي بشويم/ بهرهمند

آن گفت و آمد ايران به استوكس شد قبول فرمول اين وقتي و باشد ايران دست در بهرهبرداري و كتشاف ا

شما از ميخواهند كه هست ديگر شركتي اما گفت خوب بسيار گفتم ندارد, ايرانوجود در ديگر نفت شركت

اين اما گفت بعد ميكنيم/ حل را مدتش بعد هستيم فروشنده ما بسيارخوب گفتم سال, ٢٥ مدت بخرد نفت

كـند اسـتحصال را او نـياز مورد نفت ميتواند نفت ملي شركت اينكه به اطمينان براي ميخواهد شركت

اين به بود/ برخ�فقانون زيرا نكرديم قبول را اين ما نمايد/ كنترل را شما كار كه بكند برقرار ايران در آژانسي

را امامي جمال آقاي پيشنهاد من اينموقع در حال هر به دادند/ شكل تغيير آنها را نفت شدن ملي ترتيب

چيست/ انگليسيها نظر ميدانستم چون نكردم قبول

كه كردند اقدام است اختتام شرف در كميسيون در نفت شدت ملي اجرائيه مواد ديدند وقتي انگليسيها

اينكه با ع�ء آقاي ترتيب اين به بنمايد/ تأمين آنها نظريات كه بياورند دولتي و بردارند را ع�ء آقاي دولت

دادند/ استعفا نداشتند استعفا خيال

جناب و انداخته كار از را دولت نگذرد مجلس از ماده ٩ اينكه براي كميسيون در ماده ٩ گذشتن از پس

بدهند/ راي مصدق دكتر به نمايندگان امروز كه دارد ضرر چه فرمودند خصوصي جلسه در امامي جمال آقاي

�خنده نه/ يا ميكنم قبول را نخستوزيري بنده كه ميدانستند موقع آن در ايشان Pحا نميدانم من البته

نمايندگان�

هم من قبولي كردمو قبول ب�فاصله بنده كنم قبول را زمامداري من كه كردند پيشنهاد ايشان وقتي ولي

سپس شد, حاصل كثريت ا و تمايل راي ورقه با بعد و زدند كف همه و برداشت نمايندگان از را محظوري

آن اينصورت در زيرا نكردم كار اين من اما بدهيد, تشكيل را دولت و بياوريد را خودتان برنامه گفتند آمدندو

ميرفتيم/ خانه به نگرفته اعتماد راي ما و نميشد تصويب دولت برنامه كه ميكردند مخالفت قدر

را مملكتخود شما كه گفتند جا همه اروپا و امريكا در و شد كه كارهائيبود مهمترين از يكي اين آقايان

است�/ �صحيح كرديد آزاد

و نميرسد او به پول كه بترسد اين از بايد كند كاري بخواهد استعمار از آزاديخودش براي ملتي يك گر ا

فرمودند كه اين به راجع اما دهد/ انجام را خود مقصود تا بكند كاري فدا بايد ملت شد/ خواهد كم نانش يا

مينويسند/ بد اقليت به دولت طرفدار روزنامه

و مينويسند بد ايشان به كه هستند روزنامههائي كه است اين دليلش و ميكنم تكذيب قويا را اين من

كـار كـه بكـنم گـزاري گـله ميخواستم بنده گر ا زيرا ندارم گلهاي بابت اين از كه گفتم اول روز همان من

من از كه آزادند و كردم قبول مملكت مصالح براي را صدمات و مشقات اين همه بنده آقا بكنم/ نميتوانستم
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ابدا فحاشي يا ايندولت زدنوزير كتك از كه گفتم مجلس اين در بندهخودم نمايند/ تكذيب يا كنند تعريف

ناچيز خيلي فحشديگر كشتهبشويم, حتي كه شديم حاضر مملكت مصالح براي ما وقتي زيرا نداريم ترسي

است/

من داشتيم احتياج وقت به روز چند و شد تمام انتخابات قانوني موقع به نفت كار گر ا كه گفتم سابق من

از بنده كنم/ تمديد را دوره اينكه نه شود تأخير روز چند انتخابات شروع كنم تقاضا مجلس از و بيايم حاضرم

بشود/ تأخير انتخابات كنوننميخواهم ا چرا اما كردم صحبت انتخابات شروع تأخير از بلكه نزدم حرف تمديد

در ايـنكه يـا و بـرود كار سر از دولت اين ميخواهد يا خود مقاصد تأمين براي انگليس دولت اينكه براي

بفريبد ظاهر به را مردم كه قراردادي و كند موافقت آنها نظريات با بعد مجلس كه بكند كاري آينده انتخابات

دقيقهاي كه نيستم حاضر هيچوجه به بنده نظر اين از نمايد/ منعقد ما با باشد گذشته ادامهوضع باطن وليدر

كنم/// قبول را تأخير اين بتوانم كه نيستم دولتي من ع�وه به و بشود تأخير انتخابات در

ما به بكند كمك ميخواهد عقبافتاده ملل و دول به اينكه عنوان به و بيايد دولتي كه دارم ننگ بنده

عقبافتاده دولت يك به پول من بگويد دولتي كه است ننگ است/ ننگ ايران براي اين نمايد, استعانت

بـا را آن كـه وقتي و افتاد نيل روي به چشمم طياره از كه وقتي ميطلبم شاهدت به را خدا من ميدهم/

بود اجانب اختيار در و نبود ما مال سال پنجاه كه را خوزستاني فقط گر ا ما كه ديدم كردم مقايسه خوزستان

شد/// خواهد مرتفع احتياجاتمان تمام مسلما كنيم آباد امروز

مخالفند گر ا و بدهند ايندولت به اعتماد رأي آقايانموافقند انتخابات شدن شروع با گر ا كردم عرض من

امروز نكردم/ عرضي وقت هيچ قانون برخ�ف من بيآيد, كار روي ديگري دولت و برود دولت تا ندهند رأي

به بيفتد تأخير به انتخابات كه روز هر فهميدهام كشور از خارج در كه آنچه طبق كردهام را مطالعاتخود تمام

مراتب و نميكنم جسارتي هم اين از بيش و دارم راي تقاضاي بنده حال هر به شد/// خواهد تمام ما ضرر

ميدارم/ ابراز ديگر بار آقايان فرد فرد به نسبت را خود ارادت

٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

حقيقي/// جهات و انگليسعلل فعلي كابينه وقت هر
ندارد!] تفاوتي دستراستي و چپي [برايدولتدست

گذارد/// خبرنگاران دسترس در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در فاطمي دكتر آقاي

مـقابل آنها حمايت به عدهاي نوربخش دبيرستان دانشآموزان از تن ٧ اخراج علت به صبح امروز V٦

محصلين داشتند تصميم اشخاص اين ميكنند اهانتهائي نيز مدرسه متصديان به كرده اجتماع دبيرستان

كنند/ مدرسه داخل مجددا بودند اخ�لگر كه را اخراجي

قانون كه است اين افتد تفاق ا است ممكن بعدا كه جرياناتي و اخير جريانات به نسبت كليدولت نظر V٧

برايدولت اينمورد در و نمايد تعقيب باشد جمعيتي دستهو هر به منتسب را اخ�لگران و نموده اجرا Uكام را

ندارد/ تفاوتي چپي دست و راستي دست
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٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

خراباست نانشهر وضع
كوچكترين ولي شد داده تي تذكرا شهر انجمن به شهر نان جنس بدي به راجع كرارا آنكه با ـ گروس

برايبهبود زودتر هرچه دارند انتظار ناراضيو اينموضوع از اهالي نياوردهاند عمل به آن برايبهبود اقدامي

آيد/ عمل به Pزم اقدام نان جنس

٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

ندارد دارو و دكتر استبهداري, ماه دو
همين به ميباشد/ داروئيموجود بهداري داروخانه در نه و دارد دكتر نه بهداري كه است ماه دو ـ شاهپور

آورد/ عمل به Pزم اقدام زودتر هرچه بهداري وزارت دارند انتظار مردم جهت

٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

نمودند منحل را دبيرستاني
به دانشآموزان و گرديد منحل ماه آبان هفدهم روز ايزدپيمان دبيرستان فرهنگ اداره بنابهدستور ـ يزد

گرديدند/ منتقل ميشود اداره نصيريان عشرت بانو نظر زير كه اشرف دبيرستان

٧٦٧٥ شماره ,١٣٣å.٩.٤ دوشنبه

است شده معامله شوروي و ايران ميان عرضيكسال در كا| اين

است داشته فزوني واردات به نسبت ريال ميليون هفتاد شوروي به ايران صادرات
سالآينده شورويدر و ايران معام"ت توسعه

دولت و ايران ميان گذشته سال موافقتنامه موجب به داديم/// اط�ع پيش شماره چند در كه طوري به

كاPهاي سهميه آن طبق و شد تعيين صادرات و واردات سهميه سال يك مدت براي جماهيرشوروي تحاد ا

گرديد: صادر و وارد زير

تـن/// هزار ٣å آPت آهن تن/// هزار ٧٥ شكر و قند ـ شوروي جماهير اتحاد كشور از وارده كاrهاي

هزار ١å جنگي چوبهاي و الوار تن/// هزار ٢å چيني ظروف متر/// ميليون ٥å قماش تن/// هزار ٢å سيمان

تن/// هزار ١å كاغذ تن///

تن/// هزار ٣ پنبه تن/// هزار ٣٥ برنج ـ شوروي جماهير اتحاد كشور به ايران از صادره كاrهاي صورت

عدد/// هزار ٣åå بز و گوسفند پوست تن/// هزار ٤ روغني دانههاي تن/// ٣åå بز موي تن/// هزار ١å توتون

هزار ١ پسته تن/// هزار ٢ خرما تن/// هزار ٢ بادام تن/// هزار ٢ سبز كشمش عدد/// هزار ٣å تودلي بره پوست

تن/// هزار ١ زيره تن/// ٥åå كتيرا تن///

نـتيجه/// در است/ شـده صادر ريال هزار ٥٧ ارزش به حنا و رنگ كيلو هزار ١٢ سهميه از خارج ضمنا

است/ داشته افزايش واردات به نسبت ريال ٧ååå٥٢٥٩ مبلغ بهشوروي ايران صادرات



٦٥٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

نوربخش دبيرستان مقابل در امروز و ديروز
داد خورديروي و زد

گرديد ودانشآموز پاسبان چند زخميشدن به منجر كه

نوربخشاخراجشدند دبيرستان ازدانشآموزان نفر ١٢

گرفت انجام تظاهراتي نادري خيابان در ديروز

در نـيز اغـتشاشي مـيداد روي پايتخت دبيرستانهاي در كه متوالي حوادث دنبال به پيش چندي از

دانشآموزان از تن چند كه شد شروع آنجا از امر جريان داد/ روي كبير� �رضاشاه نوربخش دخترانه دبيرستان

انـتشار دانشـجويان براي كه دانشجو روزنامه فروش با دانشآموزان سازمان تشكيل عنوان به دبيرستان

ورود از اخـيرا حـتي نـموده اخـ�ل بـه شـروع دبـيرستان داخل در مختلف اع�ميههاي پخش و مييابد

ميآوردند/ عمل به جلوگيري درس ك�سهاي به دانشآموزان

مجبور باPخره بودند انتظامينموده تنبيه را دانشآموزانمزبور بار چندين اينكه وجود با دبيرستان اولياء

شد سبب امر اين نمايند/ اخراج دبيرستان از سال تمام براي را آنان از نفر ١٢ فرهنگ وزارت اجازه با كه شدند

افراد از بعضي تفاق ا به دخترانه و پسرانه دبيرستانهاي ساير دانشآموزان از عدهاي پيش روز سه از كه

تظاهرات به شروع نفرمزبور ١٢ اخراج به نسبت اعتراض بهعنوان و كرده اجتماع دبيرستان مقابل در خارجي

بـه مجبور انتظامي مأمورين باPخره آورند/ عمل به ممانعت نيز دبيرستان به دانشآموزان ورود از و كرده

چند شدن زخمي به منجر كه درگرفت دانشآموزان پليسو نيروي بين خوردي و زد نتيجه در و شدند مداخله

دائر دبيرستان رئيس پازارگاد دكتر آقاي مساعي با طرفين از تن چند مدت اين تمام در گرديد/ طرفين از تن

داشتند/ حضور خود ك�سهاي در دانشآموزان و بود

حـركت بـه شـروع خيابانها در نشدند دبيرستان تعطيل به موفق اينكه از پس تظاهركنندگان ديروز

از بـعضي در و كـردند تـعطيل را خـود كين دكا فردوسي و نادري خيابانهاي مغازههاي صاحبان نمودند,

كردند مراجعه فرهنگ وزارت به نيز دانشآموزان از عدهاي گرديد/ متوقف نقليه وسائط مرور و عبور خيابانها

شدند/ متفرق ساعت آن در و بودند مجتمع آنجا در ديروز نيم و يازده ساعت تا و

در عدهاي چون و آمد عمل به دبيرستان مقابل در تظاهراتي نيز بعدازظهر ديروز فوق حوادث دنبال در

مداخله پليس بودند اخ�لگر دانشآموزان نظريات با مخالفت صدد در كرده اجتماع دبيرستان شمالي ضلع

خورد و زد و شدند حملهور انتظامي نيروي به تظاهركنندگان از عدهاي اما شدند/ متفرق مزبور افراد و كرد

تظاهركنندگان حمايت به نيز شرف و البرز دبيرستانهاي دانشآموزان از بعضي ضمن در و داد روي ديگري

كردند/ مجروح را پليس افراد آجر و سنگ با برخاسته

عمارت در انفرادي طور به بودند نشده وارد دبيرستان به كه دانشآموزاني بعدازظهر ٣ ساعت در باPخره

نمودند/ دادن شعار به شروع خيابانها در بعدازظهر ٤ ساعت در مجددا و آمدند گرد جواناندموكرات سازمان
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آزاد ساعت چند از بعد و گرفته قرار شهرباني نظر تحت موقتا دوشيزگاندانشآموز از نفر جرياندو اين در

و گرديدهاند آزاد آنان از نفر ٦ امروز تا و گرديدند جلب پليس توسط نيز متفرقه افراد از نفر ٢٤ ضمنا شدند/

فعاليت نماينده كه مدارك و اوراق مقداري بازجوئي ضمن در معلوم قرار از دارد/ ادامه بقيه از Pزم تحقيقات

است/ آمده دست به توده منحله حزب در شده دستگير افراد

دبيرستان وارد اينكه جاي به دانشآموزان از عدهاي صبح ٨ ساعت از ديروز دنبالوقايع در نيز صبح امروز

دانشآموزان از بعضي نمودند/ جنجال و جار به شروع كردندو اجتماع نوربخش دبيرستان مقابلدرب در شوند

مدت اين در گرديد/ مداخله به پليسمجبور ديگر بار و ميكردند همصدائي آنها با نيز پسرانه دبيرستانهاي

و شـده متفرق خيابانها اين در دانشآموزان و بود بسته يوسفآباد و نادري خيابانهاي مغازههاي عموم

كند/ برقرار را آرامش صبح ١å ساعت حدود در توانست پليس باPخره مينمودند/ تظاهراتي نيز گاهي

دخـتر دو داشـتند/ اشـتغال تـدريس بـه دبيران و بود دائر كان كما دبيرستان مدت تمام در حال هر در

تحت و شده زخمبندي سينا بيمارستان در آنكه از پس بودند ديده جراحتي ديروز حوادث در كه دانشآموزي

مجروح آجر و سنگ ضربه اثر بر نيز پاسبان تن چند اط�ع قرار به و رفتند خود منزل به گرفتند قرار معالجه

گرفتهاند/ قرار معالجه تحت شهرباني بيمارستان در كه شدهاند

بود باز امروز نوربخش دبيرستان ك.سهاي

دبـيرستان اخـراجـي دانشآمـوزان از تن چند كه اقداماتي و تحريكات اثر در كه بود شده شايع چون

اقدامـات و نموده تعطيل را درس ك�سهاي شدند مجبور دبيرستان آن اولياء آوردهاند عمل به نوربخش

اين توضيحاتيدر و كرده م�قات دبيرستان اولياء با اداره خبرنگار امروز ظهر از پيش آورند عمل به احتياطي

داشت: اظهار باره اين در دبيرستان مدير آقاي خواست/ باره

حاضر ك�س سر در روزه همه بودند مخالف دبيرستان تعطيل با كه دانشآموزان از اعظم قسمت اخيرا

تدريس دبيرانمشغول و داير ك�سها كليه معذالك بود شديد آنها تظاهرات دامنه كه حتيديروز ميشدند

اعـمال بـه دانشآمـوزان اعـتراض بـر مـبني مـختلف امـضاهاي مـيان از دبيرستان رئيس سپس بودند/

نمود/ ارائه بود شده طرد دانشآموزان

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

كردند تظاهراتي امروز و دخانياتديروز و سيلو كارگران
و آمده گرد دارائي وزارت وزارتي حوزه در و كارخانه محوطه در سيلو كارگران از عدهاي امروز ظهر از قبل

باز كار سر به كردهاند اخراج كه را همكارانشان از نفري چند كه بود اين آنها درخواست و ميكردند تظاهراتي

و كردند م�قات را دارائي وزارت معاون پيرزاده آقاي نان و غله كل اداره در مزبور كارگران نمايندگان گردانند

شد/ داده آنها كار ترتيب

و كرده اجتماع كارگران امروز و ديروز شيراز به كارگران از يكي انتقال علت به نيز دخانيات كارخانجات در

داشتند/ را مزبور كارگر ابقاي درخواست



٦٥٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

بهارستان ميدان در اجتماع
اجتماع ملي شوراي مجلس ورودي در مقابل در غار گلدسته قريه رعاياي از عدهاي امروز ظهر از قبل

نمايندگان به كه داشتند تقاضا و ميكردند تظلم گلدسته قريه مالكين تعديات از و تظاهراتيميشود و كرده

برسانند/ ايشان اط�ع به را خود مستدعيات و كنند م�قات مجلس رئيس با كه شود داده اجازه آنها

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

شهرباني جديد سرپرست
تقاضايهمكاريدارد تهران مردم فرد فرد از مأموريتجديد در برايتوفيقخود

شد نخواهد شهربانيداده در تبديلي و تغيير هيچگونه

از جـلوگيري لزوم و شـهر امـنيت اطراف در كه مفصلي كرات مذا از پس دولت هيأت ديشب جلسه در

بود شده واقع نخستوزير آقاي قبول مورد مزيني سرلشكر استعفاي چون آمد, عمل به آشوب و تحريكات

امور تصدي كار وزارت سمت حفظ با كه نمود پيشنهاد كار, وزير ك�لي اميرتيمور آقاي به نخستوزير آقاي

آقـاي نـتيجه در و كردند موافقت پيشنهاد اين با نيز وزراء آقايان نمايد/ قبول موقت طور به را شهرباني

نمايد/ قبول موقت طور به را مأموريت اين كه گرديد حاضر اميرتيمور

كـ�لي] ] اميرتيمور آقاي وزيران هيأت جلسه ختم از پس ديشب ٩ ساعت در تصميم اين تعقيب در

شد/ كار مشغول و رفته شهرباني كل اداره به مستقيما

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

ايران در ترومن چهارم اصل رئيسبرنامه
شد تهران وارد

ايران در ترومن چهارم اصل برنامه رياست سمت به اخيرا كه امريكا معاونوزارتكشور وارن آقايويليام

شد/ تهران وارد اس ا, اس, طياره با گرديده منصوب

٧٦٧٦ شماره ,١٣٣å.٩.٥ سهشنبه

بنگاههايدولتي و وزارتخانهها احتياجات به
ميشود رسيدگي اتومبيل لحاظ از

پـنجشنبه روز از دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها ضروري احتياج مورد تومبيلهاي ا تعداد تعيين براي

نمايندگانمزبور و شده تشكيل دارائي وزارت در وزارتخانهها از يك هر نمايندگان حضور با كميسيونهائي

دادهاند/// ارائه كميسيونها اين به را خود ضروري احتياجات صورت

در نـيز دولتي ديگر بنگاههاي و شهرستانها احتياجات به نسبت مركز احتياجات شدن روشن از پس

آمد/ خواهد عمل به رسيدگي دارائي وزارت



ملي دولت سياهه ٦٥٨

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

شهادت و 8ص7 كرم ا رسول حضرت رحلت با <مصادف ١٣٣å ماه آذر ششم چهارشنبه با برابر ,١٩٥١ نوامبر ٢٨ روز مTقات /١
است/ گرفته صورت عمومي, تعطيل عليهالسTم> مجتبي حسن امام

نخستوزير7١8] با هندرسن ميدهد///[م"قات اجازه انتخاباتيدولت مبارزات براي
گذاشت: خبرنگاران اختيار در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در فاطمي دكتر آقاي

بازگشت از بعد كه بود م�قاتي اولين نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير هندرسن آقاي م�قات V١

�١٩٥١ نـوامـبر ٢٨ �روز است بوده سادهاي م�قات و گرفته انجام مصر و امريكا سفر از نخستوزير آقاي

شده/ كرهاي مذا نفت مسئله و امريكا از ايران قرضه به راجع م�قات

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

دارند را متهمين آزادي تقاضاي دادستان از
مـينويسد: مفصلي نامه طي موسوي ابوالقاسم آقاي مركز مقيم آذربايجانيان جمعيت رئيس طرف از

و توقيفنموده شهرباني وسيله به ميباشند نفر ٢٣ حدود در كه را كرده تحصيل جوانان از عدهاي قبل چندي

در فرستادهاند ارتش دادستاني به اقدام براي دادهاند تشكيل آنان براي كه پروندهاي و افكندهاند زندان به

عهده از باشد داشته صحت كه فرض به جرائم قبيل اين ١٣٢٨ مرداد ٦ قانونمصوب اول ماده طبق كه حالي

و نموده رسيدگي بهموضوع فورا نمودهاند تقاضا كلكشور دادستان از و است خارج ارتش دادستان رسيدگي

نمايند/ آزاد را واهي متهمين

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

شدند آزاد دستگيرشدگان عدهاياز
اصلي محركين كه تظاهركنندگان از نفر ٢٤ شهرباني طرف از روزه چند اين تظاهرات و وقايع دنبال در

مقامات تحويل و دستگير بنمايند اقداماتي پليس عليه بر كه ميكردند تهييج را دانشجويان و شده شناخته

قسـم ايـن در مـمتدي سـوابـق كه آنها از نفر ٢å به نسبت دادسرا ٢٧ شعبه بازپرس بودند/ شده قضائي

نشده مرتكب جرمي قوانين نظر از كه بقيه و نموده صادر وجهالضمان ريال هزار ده قرار داشتند تحريكات

شدند/ آزاد بودند

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

خراباست نجفآباد جاده
اين خرابي علت به مينويسند: نامهاي طي نجفآباد خط تومبيلهاي ا مالكين و گاراژداران از عدهاي

تمام با ميشوند مجروح بيگناه مسافرين از عدهاي كه ميدهد روي تصادف دو يا يك Uاق هفته هر جاده

به اقدام راه وزارت زودتر هرچه دارند تقاضا و ننمودهاند توجهي كوچكترين امور اولياء تبات مكا و شكايات

نمايد/ جاده اين اساسي تعمير



٦٥٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

ميكند تقدير نخستوزير
رحيميان/// آقاي خدمات از شده صادر پريروز آذر پنج سهشنبه روز كه زير نامه بهوسيله مصدق آقايدكتر

نموده/ تقدير

ملي شوراي مجلس سابق نماينده رحيميان آقاي جناب

مملكت نفع به آن از امنيت شوراي در كه تقنينيه نهم انتخاباتيدوره اسناد برايجمعآوري كه زحماتي از

زحمت حق دريافت از و ملينموده قرضه اوراق طبع در كه ماههاي نظارتدو از همچنين شدهو استفاده Uكام

صـدر سـعه و بـلند همت از وسيله اين به و تشكر فرمودهايد گذار وا كشور صندوق نفع به و خودداري هم

مصدق محمد دكتر مينمايم/ قدرداني جنابعالي

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

است رفته با| دارائي درآمد و خوبشده شكر و قند توزيع
به شده خوب بسيار اهالي بين شكر و قند توزيع طرز كياستوان آقاي خدمات كوتاه مدت در ـ اصفهان

درآمد ريال ميليون آباندو و مهر ماه دو در حتي و نمودند تقدير كتبا ايشان تدابير از استاندار آقاي كه طوري

است/ بوده آن از قبل ماه دو از بيش دولت

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

نبايستي اولشب ساعت چهار در كارخانهها
برقمصرفكنند

بايستي و دارد تهران شهر برق تأمين براي بنگاه اين كه مسئوليتي به نظر ميدهند: اط�ع برق اداره از

به نمايند كار شب اول ساعت چهار در هم كارخانجات باشد قرار گر ا برساند مشتركينخود به را برق نيروي

پيش مشك�تي نيز نيرو توزيع قسمت در و ننموده را تهران شهر مصرف تكافوي فعلي برق نيروي هيچوجه

شب اول سـاعت چـهار در كـه صـنعتي مـصرفكننده هـر بنابراين نميباشد/ جبران قابل كه آمد خواهد

از شـد خـواهـد مـحروم برق گرفتن از روز پنج تا اول مرتبه براي بيندازد راه را خود الكتريكي موتورهاي

چهار در رعايتو را بنگاه مقررات ميشود تقاضا مينمايند استفاده بنگاه صنعتي برق از كه محترم مشتركين

نمايند/ خودداري برق مصرف از مطلقا شب اول ساعت

٧٦٧٧ شماره ,١٣٣å.٩.٧ پنجشنبه

تحويل ديگر ماه دو تا زاهدان جديد خانههاي
ميشود آسيبديدگان

آن كشي لوله قرارداد اخيرا و يافته پايان شدهاند شروع گذشته سال از كه نيز زاهدان خانههاي ساختمان

شد/ خواهد آماده آسيبديدگان به تحويل براي و حاضر خانهها تمام ديگر ماه دو تا و رسيد امضاء به نيز



ملي دولت سياهه ٦٦٠

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

مصدق آقايدكتر صبح امروز
نمود معرفي را جديد وزيران

اين مطالعاتشاندر وچون بود جديد انتخابوزيران براي مطالعه قبلمشغول روز دو از مصدق دكتر آقاي

مـلوكانه حـضور به مرمر كاخ در جديد وزير نفر چهار تفاق ا به امروز صبح نه ساعت بود, يافته پايان باره

نمود: معرفي ملوكانه پيشگاه به زير شرح به را آقايان و شده شرفياب

و جنگ, وزير يزدانپناه سپهبد آقاي كشور, ك�ليوزير آقاياميرتيمور دادگستري, وزير اميرع�ئي آقاي

ملي/ اقتصاد وزير اميني علي

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

[تاترسعدي]
مطبوعاتيسفارتشوروي وابسته نامه

محترم مدير آقاي

جـماهير تـحاد ا كـبراي سفارت مطبوعات شعبه نامه تكذيب فرمايند دستور است خواهشمند احتراما

مطبوعاتي وابسته نمايند/ درج محترمه جريده آن در ميگردد ارسال تلوا كه را ايران در سوسياليستي شوروي

كستيلف و/ ايران/ در سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كبراي سفارت

١٣٣å ماه آذر ٧ مورخه تهران

به راجع ماه آبان ٢٧ تاريخ در ايران شهرباني كل اداره رئيس مزيني سرلشكر طرف از كه تي اظهارا طي

رئيس كه است شده گفته آمده عمل به جرايد خبرنگاران به شهرباني مقامات طرف از سعدي تآتر بستن

آن بر ع�وه و داشته ارسال سفارتشوروي براي ريال ٥åå ارزش به يك هر سهام برگ ٥å گويا مذكور تآتر

كارمندان ميباشدو توده حزب سفارتشورويو بين رابط لرتا نام به مزبور تآتر هنرپيشه بانوان از يكي گويا

مينمايند/ آمد و رفت نامبرده منزل به مرتبه دو يكي هفتهاي گويا سفارتشوروي

سراپا فوقالذكر اظهارات كه برساند عامه اط�ع به است مجاز شوروي كبراي سفارت مطبوعات شعبه

ميباشد/ تحريكآميز مقاصد تعقيب منظور به و جعل

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

اتوبوس] كاركنانخطوط [اعتصاب
پـارهاي سر بر راهنمائي اداره با ٢٧ خط توبوسراني ا شركت بين كه اخت�في اثر بر ـ امروز مهم خبرهاي

حـال در كـنون تا و نموده خودداري كار ادامه از خط آن توبوسهاي ا ديروز صبح ٩ است شده پيدا مسائل

مزبور توبوسهاي ا ٢٤ خط كارگران از نفر چندين اعتصاب مناسبت به نيز ديروز همچنين هستند/ اعتصاب

بكنند/ كار نتوانستند



٦٦١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

ندادهاند شكر استسهميه ماه چهار
سهميه كه است ماه چهار كنون تا ولي شده اهاليگوشزد شكر سهميه كراراموضوع اينكه با ـ گنبدكاووس

شكر و قند تهيه براي شهر اين اهالي تكليف نيست معلوم نشده توزيع و حمل شهرستان اين شكر و قند

چيست؟

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

زودي به تناطبايآلماني ده
ميشوند وارد تهران به

احمر صليب تحاديه ا طرف از كه آلماني اطباي از تن ده است قرار سرخ خورشيد و شير جمعيت طرف از

شده تعيين Uقب كه نقاطي در و نمود خواهند عزيمت تهران به عده اين زودي به و شده داده شدهاند معرفي

ميشوند/ مشغول كار به مختلف شهرستانها در است

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

متخصصميكروبشناسي يك استخدام
شـعبه بـراي سرخ خورشيد و شير جمعيت طرف از كه ميكروبشناسي متخصص آلماني <دنگ> دكتر

ميشود/ تهران وارد زودي به شد استخدام شيراز دانشكده و شيراز در جمعيت

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

[!] يكروزه اصيل جوجه هزار ٢å
ميشود دامپروري بنگاه تحويل

قرار كه تخممرغ و جوجه هزار ١٥å تعداد از ميدهند: خبر كشاورزي انتشاراتوزارت اداره از كه طوري به

وارد ماه اين آندر جوجه هزار ٢å تعداد نمايد اهداء دامپروري بنگاه به امريكا ايرانو مشترك استكميسيون

قيمت به شهرستانها دامداران كشاورزانو بين حيدرآباد دامپروري در آنها يافتن پرورش از پس تا ميشود

شود/ تقسيم مناسب خيلي

٧٦٧٨ شماره ,١٣٣å.٩.٩ شنبه

نيست كانديد شمسالديناميرع"ئي
اط�عات روزنامه محترم مدير آقاي

ميباشم/ تهران كانديداي اينجانب كه است شده نوشته جرائد از بعضي در شرحي

كشور از نقطه هيچ و تهران وكالت كانديداي اينجانب كه ميرساند عمومي استحضار به وسيله بدين

٣å.٩.٧ نيستم/

اميرع.ئي شمسالدين كشور وزير



ملي دولت سياهه ٦٦٢

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

دارد ادامه توقيفشده نفر ٢٦ از تحقيقات
پخش اثر آباندر چهارم روز در كه افرادي نفر ٢٦ كه داشت اظهار اداره خبرنگار به رسمي منبع يك امروز

دادرسي بازپرس طرف از آنان از بازجوئي و ميباشند شهرباني زندان در كان كما شدهاند توقيف اع�ميه

دارد/ ادامه ارتش

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

داشت ادامه اعتصابخط٢٧ نيز امروز
اين از كه كساني و بودند داده ادامه اعتصابخود به آن رانندگان و بود تعطيل ٢٧ خط توبوسراني نيزا امروز

سـريعا آنـان شكايات درباره مسئول مقامات است شايسته بودند/ افتاده زحمت در ميكردند استفاده خط

نموده/ رسيدگي

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

نخستوزير به تآترسعدي هنرپيشگان سرگشاده نامه
مفصلي نامه ميباشند متحصن مجلس در هنوز كه سعدي تآتر هنرپيشگان و مدير طرف از صبح امروز

مدير و هنرپيشگان سرگشاده �نامه عنوان به بود سعدي تآتر درباره دولت اقدامات اخير جريان از كي حا كه

مذكور نامه طي نامبردگان گرديد/ توزيع جرايد مخبرين مجلسو نمايندگان بين نخستوزير� به سعدي تآتر

دست مجددا نشود رسيدگي آنها تقاضاي به �فردا� ماه آذر ١١ دوشنبه روز تا چنانچه كه كردهاند نشان خاطر

زد/ خواهند غذا اعتصاب به

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

شد/// خواهد آماده اوراققرضه ميليونريال پانصد ماه آذر آخر تا
اخـتيار در نـخستوزير مـعاون فاطمي دكتر آقاي طرف از زير توضيحات امروز مطبوعاتي جلسه [در

///[ شد: گذاشته خبرنگاران

داشت نظر در دولت شد گرفته تومبيلها ا برايجمعآوري كه تصميمي تعقيب در V٤ دولتي] [اتومبيلهاي
هـم بـاره اين در كند جمعآوري وزارتخانهها از دارد قيمت تومان ميليونها كه را لوكس اشياء و فرش كه

داشت/ خواهد اع�م را خود نظريات زودي به و است شده رسيدگي و مطالعه مأمور كميسيوني

كه يزد اهالي از نفر چند طرف از رسيد تلگرافي بعدازظهر ديروز V٦ است] نداشته جدي جنبه خورد و [زد
كـه بـوده آن مـطلب خـ�صه كنند حضوري تلگراف ميخواهند و هستند متحصن تلگرافخانه در عدهاي

مـيتينگ عـليه بر تظاهراتي هم وك�ي طرفداران و گرفته انجام انتخاباتي نامزدهاي طرف از ميتينگي

و برود محل به بازرسي داد دستور كشور وزارت داشتند/ شكايت شهرباني رئيس از جمعيت و كردند دهندگان

است/ نداشته جدي جنبه هم خورد و زد و كنند رسيدگي را موضوع



٦٦٣ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

مملكت مصالح خ�ف بر افراد از بعضي به نسبت ميرود احتمال V٨ بكند] توصيه مردم به ملي [جبهه
از قبل و بود خواهد علني نيز كار اين و نخورند آنان فريب تا بكند توصيه مردم به ملي جبهه كردهاند فعاليت

شد/ خواهد صادر اع�ميهاي باره اين در انتخابات

به او شايد كه بگويم بايد شهرباني رئيس تغيير درباره V٩ كشور] كل شهرباني رئيس كناري بر [علت
بود رفته بين از دستگاه در هماهنگي نتيجه در و نموده همكارانخود به اول روزهاي در كه حم�تي مناسبت

بايستي و هستند ناصالح همكارانش از %٨å بگويد نبايد كه بود شده تصريح ايشان به زيرا شد كنار بر كار از

ميداد/ ارائه خود اظهار براي Pزم دPيل يا و ميكرد آنها جانشين صالح افراد يا

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

امريكائي سناتور با مطبوعاتي مصاحبه
ميراندوارد را آن شخصا كه خود يكموتوره هواپيماي با پيش روز امريكائيدو تور سنا مك> آقاي<پيتر

آشنائيو براي امريكا سفارت مطبوعاتي وابسته گفت: خواهد ترك را ايران ديگر روز دو يكي تا و شد تهران

بـه خارجي خبرگزاريهاي خبرنگاران و داخلي روزنامهنگاران از دعوتي امريكائي سناتور اين با مصاحبه

رسانند/ هم به حضور امريكا كبراي سفارت در فردا صبح ده ساعت كه است آورده عمل

كند/ ديدن امريكا كشورهايدوست از و بگردد دنيا دور خود يكموتوره هواپيماي با دارد قصد مك آقاي

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

م"قاتسياسي
تهران وارد اخيرا كه امريكائي تور سنا <مك> آقاي بعدازظهر يك ساعت در امروز/// صبح يازده ساعت

است/ جاريبوده عاديو مسائل اطراف كراتعموما مذا آورد/ عمل به م�قات خارجه امور وزير آقاي از شده

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

ايران به امريكا كمك برنامه
واشنگتن در ديروز گفت: ايران به امريكا اقتصادي كمكهاي درباره خود ديروز برنامه در امريكا صداي

به تربيت و تعليم و بهداشت و كشاورزي كارشناسان امريكائيو مهندسين از نفر ٣å حدود در كه شده اع�م

به كشور آن آبادي و عمران راه در چهارم ماده برنامه طبق كه رفت خواهد ايران به وارن ويليام آقاي تفاق ا

دولت است ايـران بـه امريكا كمك برنامه اجراي مسئول وارن ويليام آقاي كنند/ كمك ايران دولت اولياء

به ايران صنعتي و اقتصادي وضع عمران و توسعه راه در دPر ميليون ٢٣ مبلغ برنامه اين موجب به امريكا

كرد/ خواهند كار به شروع ايران سراسر در مركز ده در امريكائي فني كارشناسان رسانيد/ خواهد مصرف

بـه ايـران بـه عـزيمت هـنگام از قبل روز چند ايران به امريكا كمك برنامه رئيس وارن ويليام آقاي

احياء براي جامعي برنامه اوست اختيار در كه بودجهاي بودن محدود مناسبت به كه داشت اظهار خبرنگاران

ندارد/ ايران در زرع قابل زمينهاي



ملي دولت سياهه ٦٦٤

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

اتومبيلهايدولتي از براياستفاده
شد خواهد مجلسداده به |يحهاي

نيز دولتي بنگاههاي و ادارات طرف از آينده در اينكه براي ميدهند اط�ع دارائي وزارت از كه طوري به

تومبيلهاي ا از اجازه بدون نتوانند مزبور بنگاههاي و ادارات و نشود خريداري تومبيل ا ضروري بسيار موارد

گردد/ تقديم ملي شوراي مجلس به تصويب براي كه شده تهيه Pيحهاي نمانيد استفاده دولتي

يـا دولت طـرف از جيپ و استيشن و سواري تومبيل ا خريد آن تصويب تاريخ از Pيحه اين موجب به

مجلس اجازهمخصوص بدون ميشود اداره دولت سرمايه با كه سازمانهائي و بانكها و بنگاهها و شركتها

كه سازمانهائي و وزارتخانهها در استيشنموجود و جيپ سواريو تومبيلهاي ا از است/ مليممنوع شوراي

به كه آئيننامهاي طبق باشد Pزم سرويس طور به اداري حوائج رفع براي آنچه ميشود اداره دولت سرمايه با

بقيه نگاهداري رسيد/ خواهد سنا مجلس ٣ شماره كميسيون مليو مجلسشوراي بودجه تصويبكميسيون

ضـروري آئـيننامه طبق كه تعدادي به آن فروش عوايد محل از و رسيد خواهد فروش به مزايده طور به

شد/ خواهد خريداري جيپ گردد تشخيص

شخصي استفاده دولت سازمانهاي يا دولتي جيپ و استيشن تومبيلو ا از كه اشخاصي Pيحه اين طبق

شد/ خواهند تعقيب دولت اموال مجلسين تعقيب قانون مطابق و شده شناخته مختلس نمايند

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

خيريه بنگاههايامور شوراي تصميم
اط.عات محترم روزنامه

گردد/ درج جريده آن در دارد كه اهميتي نظر از پيوست خبر فرمائيد استدستور خواهشمند

ع.ء حسين شورا رئيس

به و تهيه قيمت گران داروهاي نسخه مسلولين وجود از سوءاستفاده منظور به اشخاصي اينكه به نظر

به پزشكي نظر از داروها اين نيست معلوم و مينمايند دارو مطالبه اصرار به و مراجعه خيريه جمعيتهاي

سد/ مير فروش به بازار در و نرسيده مرضي مصرف به مزبور داروهاي غالبا و باشد سودمند مرضي حال

از بعد كه گرديده مقرر بهداري وزير آقاي حضور با خيريه امور بنگاههاي شوراي اخير جلسه در بنابراين

بـيماران بـه نيز شده ارائه نسخههاي داروهاي و نشود داده مسلولين به مستقيما نسخهاي گونه هيچ اين

ميتوانند خود مقررات و بودجه حدود در را شورا عضو خيريه بنگاههاي كه كمكي نوع هر بلكه نگردد تسليم

باشد/ بيمارستانها و بنگاهها آسايشگاه دفتر رسمي طريق از بايد بنمايند مسلولين به نسبت

مستقيم مراجعه از و نشده واقع استفادهجو اشخاص پسدست اين از كه ميشود تقاضا بيمارانمسلول از

مـوظفند بـيمارستانها و آسـايشگاهها مـعالج پـزشكان هـمچنين نمايند/ خودداري خيريه بنگاههاي به

بگذارند/ بيماران اختيار در احتياج مورد مقدار به را داروها و تهيه مستقيما را دارو نسخههاي



٦٦٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

امريكائيگفت: رئيسفيلمبرداران به كاشاني آيتا�
برود زوال به رو مردم علم و ايمان كه استعماريسببشد سياست

بايستي جهان آزاد ملل
كنند تقويت استعمار كردن ريشهكن در را ايران ملت

ايران به جنوبي كاليفرنياي دانشگاه طرف از همفري> <جان دكتر آقاي رياست به هيأتي پيش ماه دو

دانشگـاه طـرف از بـعدا و كـند تـهيه [رنگـي] فـيلمي اخ�ق علم و جغرافيا و تاريخ نظر از كه شد اعزام

مناطق فيلمبرداري از اخيرا كه همفري آقاي شد/// داده مزبور هيأت به مأموريت همين نيز كيوس> <سيرا

كاشانيحضور yآيتا منزل در آقايمصطفوي تفاق ا به صبح امروز گشته/// باز آبادان پاPيشگاه خوزستانو

نظريات و افكار از تا نمود م�قات را معظمله ميشود ديده نفره] چهار [عكس Pبا در كه طوري به و يافته

نمايد/ رنگي] [فيلمبرداري استفاده خود كار پيشرفت براي ايشان

امور پيشرفت راه در ميخواهيد و آمده دور راه از شما اينكه از <من داشتند: اظهار چنين كاشاني yآيتا

هر كرده كيد تأ و سفارش هميشه ما ديني دستورهاي و خوشوقتم خيلي كنيد خدمت فرهنگي و بهداشتي

برسد نتيجه به اينكه براي علم تحصيل اين و نمايند تحصيل آنرا بدانند مفيد مردم ترقي براي كه را عملي

من ع�قه مورد قشنگش مناظر و ظاهر نظر از ميكنيد تهيه كه فيلمهائي در شما باشد/// ايمان با بايستي

بـاشد مـؤثر بكند مردم واقعي ايمان و علم پيشرفت در معنوي لحاظ از كه تأثيري آن نظر از بلكه نيست

باشيد/>/// موفق اميدوارم

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

پيمان فسخ
براي دارائي نريمانوزير آقاي طرف از ديروز دخانيات فني مشاور صلحدوست ليپ فرد دكتر آقاي پيمان

شد/ فسخ وي استخدامي سوم و دوم سالهاي

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

آزمايشگاه افتتاح
مراسم جاري ماه سوم روز اردبيل بهداري رئيس آقاي مجاهدت و فرماندار آقاي اقدامات اثر بر ـ اردبيل

شد/ انجام همايوني اعليحضرت نام به شهر محترمين و ادارات رؤساي حضور با آزمايشگاه افتتاح

٧٦٧٩ شماره ,١٣٣å.٩.١å يكشنبه

خون انتقال برايتأسيسمركز
مقدمات تهيه براي ماه دي اوايل فرانسه ارتش بهداري خون انتقال متخصص <ژوليارد> دكتر سرهنگ

آمد/ خواهد تهران به ماه يك براي ايران سرخ خورشيد و شير جمعيت خون انتقال مركز تأسيس



ملي دولت سياهه ٦٦٦

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

وزارتفرهنگ در آموزگاران اجتماع
وزارت بـه مـرد و زن از مـقدماتي دانشسراي از فارغالتحصيل معلمين از نفر ٢åå حدود در ظهر امروز

جـامعه در ١٣٣å مـاه آبـان ١٦ پـنجشنبه روز در كـه قـطعنامهاي و كرده اجتماع آنجا در و آمده فرهنگ

نمايندگان داشتند/ دست در بودند كرده امضاء را آن نفر ١٢٨٨ متجاوز و رسانيده تصويب به فارغالتحصي�ن

نـداشت حـضور وزارتـخانه در فـرهنگ وزيـر آقـاي چون و كرده مراجعه فرهنگ وزير آقاي دفتر به آنها

در و ميكردند درخواست را آن اجراي و داده فرهنگ وزير دفتر رئيس گرجي آقاي به را خود درخواستهاي

بود: ذيل قرار به آنها درخواستهاي و شدند متفرق و شده خارج فرهنگ وزارت از بعدازظهر يك ساعت

فارغالتحصي�ن/ جامعه پيشنهاد مطابق معلمين فني خدمات آئيننامه فوري اجراي و تصويب ـ ١

حـقوق اشـل و بـاشد ريـال ٢٥åå آنان حقوق حداقل كه طوري به معلمين حقوق اشل بردن Pبا ـ ٢

برود/ Pبا نسبت همين به نيز آموزگاري و آموزگاري كمك پايههاي

/١٣٣å الي ١٣٢٧ سالهاي ترفيعات و اضافات پرداخت ـ ٣

مفيدتري/ قرارداد به بيمه كنوني قرارداد تبديل ـ ٤

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

شدند كار به مشغول اتوبوسهايخط٢٧
كار ادامه از اوليه مسير تغيير علت به ٢٧ خط توبوسهاي ا قبل روز دو از بوديم داده اط�ع كه طوري به

داشتند/ را خود شكايات به رسيدگي درخواست شهرباني رؤساي از و نموده خودداري

تـوبوسها ا شـد قـرار آمد عمل به راهنمائي اداره روساء با آنها نمايندگان بين تي كرا مذا آنكه از پس

راهنمائي اداره در كه مخصوصي كميسيون در آنان تقاضاي به تا شوند كار مشغول و شكسته را اعتصاب

شوند/ كار مشغول ٢٧ خط توبوسهاي ا گرديد مقرر و شود رسيدگي شده تشكيل

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

رنگيمسافرتنخستوزير فيلم مشاهده
امريكا به اعزامي هيأت و

و رجال از جمعي ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت بود شده تبليغات اداره طرف از كه دعوتي حسب بر

مصدق آقايدكتر مسافرت رنگي تمام فيلم و يافته كريستالحضور سينما در معاريف مجلسينو نمايندگان

وسـيله به مزبور فيلم نمودند/ مشاهده را مصر به مسافرت و امريكا به ايران اعزامي هيأت و نخستوزير

ضميمه نيويورك و واشنگتن از كاملي و جامعي مناظر بود شده تهيه فيلم پارس ايراني فيلمبرداري مؤسسه

هيأت اعضاي پيامهاي ميداد نشان اعزامي هيأت از را مصر ملت و امريكا ملت استقبال چگونگي و بود آن

شد/ واقع استفاده مورد و بود جالب بسيار مكي حسين آقاي و كاشاني yآيتا سخنراني همچنين و اعزامي



٦٦٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

منزلنخستوزير] مقابل در [اجتماعسبزيفروشان
بارفروشان ميدان در كشور وزير

آقاي منزل به غله انبار جديد ميدان در سبزي فروشندگان و رعايا از نفر ٥åå قريب گذشته روز صبح

داشتند/ را امور متصديان از شكاياتي و مراجعه نخستوزير

و داد را آنان شكايات به رسيدگي دستور كشور وزير ك�لي اميرتيمور آقاي به نخستوزير آقاي نتيجه در

بـود شده كه شكاياتي به و يافته حضور شهرداري جديد ميدان در كشور وزير آقاي صبح ٨ ساعت امروز

منويات و دادند مسقف محل تهيه دستور نداشتند مسقف محل كه كسبه از عدهاي براي و گردند رسيدگي

اطـراف كشاورزان و رعايا از نبايستي عنوان هيچ به و كس هيچ ديناري اينكه بر مبني نخستوزير آقاي

به هم حتيمأمورين كه كردند نشان خاطر و آنانگوشزد به نمايد اخاذي ترهبار سبزيو فروشندگان تهرانو

داشت/ نخواهند و نداشته ميدان امور در بيجا مداخله حق هيچوجه

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

سابق] مزينيرئيسشهرباني [سرلشكر ريال/// ميليون ١٧å تا ١٦å بين روزانه
در نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي طرف از زير توضيحات امروز بعدازظهر مطبوعاتي جلسه در

شد// گذاشته خبرنگاران اختيار

از شهرباني كار در هماهنگي آنكه نظر از ايشان كه كنم تصريح بايد شهرباني رئيس تغيير به راجع V٥

هماهنگي ديگر بود كرده شهرباني كارمندان درباره ايشان كه تي اظهارا از پس همكارانشان و بود رفته بين

تلفن يا و آمده من نزد زيادي عده داشتم اظهار باره اين در كه مطالبي ديروز از و كشيده دست كار از نداشته

شهرباني افسران عليه را اظهارات آن شهرباني رئيس كه هنگامي گر ا و بود صحيح فوق مطالب كه زدهاند

تحمل به حاضر آنان Pا و نبود تهران در دولت رئيس كه بود نظر آن از نكردند ايجاد تشنجي كارمندان نمود

نبودند/ اظهارات آن

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

كاشاني آيتا� و م"قاتنخستوزير
م�قات ايشان با و يافته حضور كاشاني yآيتا آقاي منزل در مصدق دكتر آقاي امروز صبح نه ساعت

انجاميد/ طول به ساعت يك مدت فيمابين كرات مذا و نمود

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

شرفيابي
گرگان به راجع شرفيابو ملوكانه بهحضور امروز ظهر از پيش ملي مجلسشوراي نماينده آقايشوشتري

رسانيد/ عرض به مطالبي



ملي دولت سياهه ٦٦٨

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

كيفر ديوان در شاهرخ پرونده
بود شده مصرف تبليغات اداره در دولت اعتبار از كه توماني هزار ٦٥ اعتبار مورد در شاهرخ بهرام آقاي

در كه تبليغاتهم تيو ماشينرتا استوموضوع بازجوئي كيفرمورد ١٥ديوان شعبه بازپرسي در روز چند كنون ا

خاتمه هنوز و دارد ادامه مورد دو هر در تخلفات و شده ارجاع كيفر بهديوان رسيدگيبود تهرانمورد دادسراي

است/ نيافته

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

شد اضافه دبستانها بر دبستاني
فرهنگ به دبستان ايجاد براي سرابندي شاهقلي آقاي طرف از شرقي قسمتجنوب در كه خانهاي ـ زابل

دبستان به خود كودكان فرستادن براي اهالي مضيقه رفع باعث اينموضوع و گرديد افتتاح بود شده گذار وا

است/ شده

٧٦٨å شماره ,١٣٣å.٩.١١ دوشنبه

ب"تكليفصورتگرفت تكليفزندانيان تعيين براي ظهر ديروز كه اقداماتي

شد خواهد تشكيل زندان در سيار يكدادگاه
و تهران دادستان آقاي تفاق ا به دادگستري جديد وزير اميرع�ئي شمسالدين آقاي ديروز ظهر مقارن

زنـدانـيان رقتبـار وضـع نزديك از تا رفت موقت زندان به زده سر طور به دادگستري وزارت دفتر رئيس

و بودند ناهار صرف زندانيانمشغول شدند زندان ايشانوارد كه هنگامي دهد/ قرار مطالعه مورد را ب�تكليف

زندانيان و كرده رسيدگي آنان شكايات به سپس و نبود مطبوع چندان غذايشان بودجه كمي اثر در متأسفانه

تن به جامه زندانياناصو{ از بعضي خارجشود/ زندان از نميگذاشتند بودند كرده احاطه را ايشان كه حالي در

در تا برساند ايشان نظر به را پروندهها تمام تهران دادستان كه داد دستور دادگستري وزير آقاي نداشتند

وجـهالضـمان تعيين با يا و شود منجر قرار صدور به تا گيرد قرار تحقيق مورد دادستاني و بازپرسي شعب

به تا نمايند تنظيم گزارشي در را نواقصي تا شد قرار زندان بودجه افزايش براي شود/ روشن آنان تكليف

برسد/ دولت هيأت اط�ع

تشكيل زندان دفتر تاقهاي ا در سياري دادگاه شد قرار زندانيان تكليف شدن روشن تسريع براي سپس

كه كرد توصيه زندان رئيس جليلوند سرهنگ آقاي به و دهند قرار رسيدگي مورد را پروندهها همانجا تا گردد

كه نمايد جمعآوري بودند برده خود با كه حمزوي و آقايانموسويزاده يعني داديار نفر تفاقدو ا به را شكايات

آيد/ عمل به رسيدگي آنان شكايات به سيار دادگاه تشكيل از قبل

حقوقيوجود زنداني دو آنان بين كه بودند زنداني زن ٥٢ حدود در آنجا در و رفته زنان زندان به سپس

شود/ داده اقساطبندي طريق به Pزم قرار تا بخواهند را [ناخوانا] شد داده دستور كه داشت



٦٦٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

بازداشتشدند سيلو كارگران از عدهاي
چند اخراج به اعتراض بر مبني قبليخود تقاضاي پيرو در سيلو كارگران از عدهاي امروز صبح ٦ ساعت از

عـدهاي ٨ سـاعت در ميكردند تظاهراتي و نمود اجتماع سيلو داخلي عمارت مقابل در آنها رفقاي از نفر

افسران طرف از گرديد/ اعزام آنها اجتماع محل به آرامش و نظم اعاده منظور به شهرباني طرف از پاسبان

كارگرانع�وه اجتماع ولي نمايند مراجعت خود روزانه كار محل به كه شد اخطار تظاهركنندگان به شهرباني

گريبان به دست پاسبانان از نفر چند با و برآمده مقاومت مقام در نكردند توجهي پليس اخطار به اينكه بر

بودند داده تشخيص اينوضع محرك را آنها شهرباني كهمأمورين تظاهركنندگان از عدهاي نتيجه در شدندو

گرديدند متفرق بقيه و دستگير

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

ب"تكليف! زندانيان
واقـع دادگسـتري وزارت توجه مورد آنها آمار كه هستند ب�تكليف مركزي زندان در زنداني نفر ١١٥å

در تهران, دادسراي در نفر ٤٨å پرونده و گاهي آ دوائر در مزبور زندانيان از نفر ٦å٣ پرونده است/ گرديده

تـوجه عـدم اثـر در كـه است شـده صـادر كفيل يا تضمين قرار آنها از زيادي عدهاي براي است/ جريان

مشخص آنها تكليف كه هستند دادرسي زندانيان نيز نفر ٢٢ كنند/ معرفي را ضامنخود يا كفيل نتوانستهاند

است/ نشده

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

گرديد شهربانيدائر در امروز فوقالعاده يكدادگاه
شهرباني به ب�تكليف زندانيان امور به رسيدگي براي دادگستري اميرع�ئيوزير آقاي امروز ظهر از قبل

براي ضمنا و آورد عمل به تي كرا مذا گاهي آ رئيس شهربانيو معاون و دادياران با كار در تسريع براي و رفته

بر دادگستريع�وه آقايوزير آيد عمل به بيشتري تسريع ب�تكليف زندانيان پرونده به رسيدگي در كه آن

فوقالعاده دادگاه عنوان تحت جديدي شعبه داد دستور بود كار مشغول شهرباني در سابقا كه دادگاهي سه

آن از و شد كار مشغول امروز همين از دادگاه اين و گردد تشكيل شهرباني در باقرزاده آقاي رياست به موقت

در عـصر و صـبح مزبور شعبه چهار كه شد مقرر گردد/ روشن ب�تكليف زندانيان كار زودتر هرچه كه نظر

شوند/ كار مشغول شهرباني

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

ملي] [مجلسشوراي نمايندگان افزايشعده
قيد بر زير نشده] [درج امضاءكنندگان شد: مجلس رياست تقديم صدرزاده آقاي طرف از امروز طرح اين

دوره از ملي شوراي مجلس نمايندگان اساسي قانون چهارم اصل طبق كه مينمائيم پيشنهاد فوريت دو



ملي دولت سياهه ٦٧٠

شده ملي شوراي مجلس كشور كميسيون در كه جدولي و طبقصورت نفر دويست تعداد به تقنينيه هفدهم

صدرزاده گردد/ مطرح نيز فيالمجلس طرح اين كه مينمائيم تقاضا و شوند انتخاب تنظيم

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

شدن/// ملي اجراي قانون هفت جايماده به واحدهاي ماده
مزينيرئيسشهربانيسابق] [پيرامونسرلشكر

گرديد/// تشكيل نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در امروز بعدازظهر كه مطبوعاتي مصاحبه در

مزيني سرلشكر آقاي كه ميگفتند بودندو كرده مراجعه من به شهرباني ارشد افسران از زيادي عده كنون ا ـ ١

من به را كتاب آن از جلد يك و است شده اهانت افسران به آن در كه دادهاند انتشار كتابي شهرباني رئيس

ايشان تصدي زمان در كه تشنجاتي تمام داشتند: اظهار ضمنا و برسانم نخستوزير آقاي نظر به تا دادند

به نه بودند آشنا اصول به ايشان زيرا نداشت هماهنگيوجود دستگاه در كه بود نظر آن از ميگرفت صورت

شهرباني/ اصول

٧٦٨١ شماره ,١٣٣å.٩.١٢ سهشنبه

دارائي] وزارت مقابل در [اجتماع
حقوقچيست ليسانسيههايدانشكده تقاضاي
دارد؟ عقيده چه آنها درباره دارائي وزارت

در دادهاند انجام را وظيفهخود نظام خدمت كه دانشكدهحقوق ليسانسيههاي از عدهاي ديروز ظهر از قبل

به آنها نمايندگان از يكي داشتند/ را دارائي معاونينوزارت از يكي با قصدم�قات اجتماعنموده وزارتدارائي

وظيفه نظام خدمت كه هستيم حقوق دانشكده ليسانسيههاي نفر ٨å حدود در ما داشت اظهار ما خبرنگار

نداشتن عذر به كردهايم مراجعه دادگستري وزارت به كار به اشتغال براي كه كنون ا و دادهايم خاتمه را خود

ابتدا ميدارند اظهار مقاماتمسئول و ميشود خودداري ما به شغل ارجاع از جديد استخدام منع و Pزم بودجه

صادر استخدامي احكام آن از پس تا بنمايد اعتبار تأمين عده اين حقوق ميزان براي بايستي دارائي وزارت

اظهار دادگستري وزارت كه طوري به گفت ما خبرنگار به باره اين در دارائي وزارت در مقاممسئول يك گردد/

كنون ا نفر ٤٥ عده اين از [ ميباشد[! خود وظيفه خدمت انجام از پس كه مزبور ليسانسيههاي عده ميدارد

خـدمت آن تـابعه ادارات و دادگسـتري وزارت در Uقـب و دارنـد خدمت سابقه نفر ٧٦ دارند شغل تقاضاي

اشتباهي اعتبارات تأمين فقطدرصورت ندارد اشكالي آنها به شغل ارجاع خدمت سابقه نظر از كه ميكردهاند

نفر ٣٦ ولي ميگردد صادر آنها استخدامي احكام روزه دو همين و شد رفع مشكل اين ديروز كه بود داده رخ

قانونيدر متأسفانهچونمنع گردند خدمتدولتي وارد تازه ميخواهند ندارندو اداري خدمت سابقه بقيهچون

دادگستري وزارت و نگرديده تعيين آنها براي تكليفي هنوز نيست جديد استخدام به قادر دولت استو پيش

نمود/ خواهد قانع را آنها است كشور قوانين مجري خود كه



٦٧١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

مجلسسنا
فرخ/// ثابتي, آقايانمؤيد دستور از قبل

خواجهنوري و قاسمزاده آقاياندكتر
متحصنينمجلسگرديدند پرونده به رسيدگي مأمور

مجلس متحصنين كار به رسيدگي

آن بازيگران از نفر چند همراه به سعدي تئاتر متصدي كه است چندي مسبوقند آقايان چنانچه رئيس:

امـتناع است روزي دو يكي غذا خوردن از گويا و دارند اعتراض تر تئا تعطيل به نسبت و آمدهاند اينجا به

آقايانخواجهنوريو نفر گرفتودو قرار كره مذا شدومورد مطرح جلسهخصوصيامروز اينمطلبدر كردهاند

بهتر كه شدهاند متذكر خواجهنوري آقاي ولي نمايند رسيدگي آنها كار به كه شدند انتخاب قاسمزاده دكتر

شدم/ متذكر را جريان بنده لحاظ بدين شود داده تذكر علني جلسه در تصميم اين است

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

كشيد غذا اعتصاب از تئاترسعديدست مدير
كرد خواهند تئاترسعديرسيدگي قضيه به مجلسين نمايندگان

روز صبح از قبلي تصميم طبق تماشاخانه اين هنرپيشگان از نفر ٧ و سعدي تئاتر مدير عموئي آقاي

داشته كسالتريوي سابقه كه اميني آقاي يعني آنها نفر سه گذشته شب زدند/ غذا اعتصاب به دست دوشنبه

بيمارستان پزشك امروز صبح تا و گرديد اخت�ل دچار عاصمي بانو و دارد شيرخوار كودك كه مهرزاد بانو و

كرد/ عيادت آنها از مرتبه چندين مجلس

با مجلس بازرسي اطاق در مدتي و يافت حضور مجلس در نخعي سرتيپ آقاي امروز صبح ٨ ساعت

داشت: اظهار جرايد خبرنگاران سئوال پاسخ در كرات مذا خاتمه از پس و نمود كره مذا عموئي آقاي

نسبت ايشان نظر از و خاتمه از پس ديشب ١٢ ساعت دارم عموئي آقاي با كه دوستي سابقه لحاظ از من

كار ترتيب زودتر هرچه كه دارم را ع�قه كمال من گفت كشور وزير آقاي شدم/ جويا مجلس متحصنين به

آن از گذشته و هستند متحصن مجلس در آن هنرپيشگان و متصدي كه مادام ولي شود داده سعدي تاتر

خارج تحصن از عده اين گر ا ولي كرد/ تخاذ ا تصميمي باره اين در نميتوان زدهاند غذا اعتصاب به دست

كنم رسيدگي آنها كار به شخصا ب�فاصله ميدهم قول من شوند

بدين كنم رسيدگي آنها كار به شخصا ب�فاصله ميدهم منقول شوند خارج تحصن از عده اين گر ا ولي

با ايشان Uفع و رساندم عموئي اط�ع به را كشور وزير آقاي نظر و آمده مجلس به من صبح امروز جهت

جـلسه در سـنا مـجلس هـنگام هـمين در نمايند تخاذ ا تصميمي تا هستند كره مذا مشغول خود دوستان

كنند رسيدگي متحصنين كار به كه كرده انتخاب را وخواجهنوري قاسمزاده دكتر آقايان از نفر دو خصوصيخود

به عموئي آقاي با و يافت حضور متحصنين اجتماع محل در و آمد مجلس به اعتبارالدوله آقاي ظهر مقارن



ملي دولت سياهه ٦٧٢

پرداخت/ كره مذا

لحاظ از يكي كردم دخالت كار اين در نظر دو از من داشت اظهار خبرنگاران به بازرسي اطاق از موقعخروج

دارم/ كشور وزير اميرتيمور اخ�ق به كه كاملي آشنائي و صميميت جهت از ديگري و عموئي با دوستي

غذا اعتصاب از دست گر ا كه دادم اطمينان قولو او به و كردم كره مذا آقايعموئي با و آمده مجلس به من

كردم نظر آن از فقط را كار اين و كنم تعقيب را سعدي تئاتر پرونده شخصا من خارجشوند تحصن از و بكشند

بهوزارتكشور هم صبحامروز شديديبودهو نگراني التهابو دچار آقايعموئي مادر يافتمديشب اط�ع كه

است/ كرده مراجعه

را خـود اعـتصاب شـيريني و چاي صرف با و آمد مجلس بازرسي اطاق به عموئي آقاي ظهر نزديك

اظـهار نخعي سرتيپ و اعتبارالدوله آقاي زيرا نشد حاصل طرفين بين كامل توافق باPخره ولي شكست

آقايان از مركب كميسيوني يكشنبه روز شوند خارج تحصن از و بكشند اعتصاب از دست آقايان گر ا داشتند

كار به كشور وزارت در ملي شوراي مجلس نمايندگان از نفر دو و اعتبارالدوله قاسمزاده, دكتر خواجهنوري,

سايرين شكستمو را اعتصاب من خود ميداشتند اظهار عموئي آقاي ولي كرد خواهند رسيدگي سعدي تئاتر

مجلس در است اخت�ف حل جلسه انعقاد تاريخ كه يكشنبه روز تا ولي كنند تاسي من عمل به حاضرند هم

نشد/ روشن كامل طور به مجلس متحصنين تكليف امروز وقت آخر تا حال هر به بود خواهند متحصن

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

كشور شهربانيكل تذكر
شد/ گذارده مطبوعات دسترس در كشور كل شهرباني طرف از ديشب زير شرح

دانشآمـوزان سازمان و دانشجويان �سازمان آن ذيل كه يافت انتشار شهر در اع�ميهاي گذشته <روز

براي ضمنا كه است تظاهرات به دانشآموزان قصددانشجويانو از كي حا آن متن چون بودو شده كر ذ ايران�

به خود كسان و پدران و مادران هدايت و راهنمائي به كه كردهاند گوشزد عمومي افكار تحريك و استفاده

كردهاند/ معين دانشگاه محوطه از ماه آذر ١٤ پنجشنبه آن موعد و پرداخت خواهند تظاهرات

و بيموقع تظاهرات چنين به رضايت هرگز دانشجويان مادران و پدران اينكه اعم با كشور كل شهرباني

كسـان و والديـن مـخصوصا عـامه اسـتحضار بـه مـعهذا داد نخواهـند و نداده امنيت و مصلحت برخ�ف

ندارد تظاهراتمجوزيوجود اقداماتو چنين به مبادرت براي كه ميرساند عزيز دانشآموزان دانشجويانو

كه شده داده مؤكد انتظاميدستور قواي به آرامش و نظم حفظ بهمنظور مقرراتو رعايت به جهت همين به و

والدين از ضمن در نمايند جلوگيري خيابانها و معابر در تظاهر و اجتماع و انق�ب و اغتشاش گونه هر از

به و نموده رهبري و هدايت Pزم نصايح با را خود فرزندان ميشود تقاضا دانشآموزان و دانشجويان محترم

وظايف به است ناچار شهرباني صورت اين غير در نمايند وادار كشور نظامات و قوانين از اطاعت و احترام

از اطاعت به را متخلفين و آشوبطلبان و اخ�لگران و متوسل شديدا امنيت و نظم حفظ براي خود قانوني

كشور كل شهرباني نمايد/ ملزم و مجبور مقررات



٦٧٣ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه اصنافدر نمايندگان
شدهاند اهاليواقع خاص توجه مورد شهر اين در خدمتخود مدت در كه دادستان سرتيپ آقاي ـ گرگان

اهالي از زيادي عده ماه آذر هفتم روز بعدازظهر ساعت سه از علت همين به است شده ايشانداده انتقال قرار

آقاي اينكه نام به كردهاند اختيار تحصن و نموده اجتماع تلگرافخانه در مالكين و اصناف و تجار از مركب

باشند/ باقي خود پست در دادستان سرتيپ

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

آورد عمل به بازجوئي سيلو كارخانه كارگران از
مـجروح نـيز عـدهاي و شد ايجاد خوردي و زد و داد روي سيلو كارخانه در ديروز كه اغتشاشي در چون

دستگير بودند شده داده تشخيص واقعه عامل محرك كه را كارگران از تن ٥٢ انتظامي مأمورين گرديدند,

تا آورد عمل به آنان از را Pزم بازجوئي ٢٩ شعبه بازپرس خردمند آقاي دادگستري زندان در امروز و كردند

شود/ روشن امر جريان

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

شدند آزاد ب"تكليف زنداني نفر ٢٥
كرد/ آزاد را ب�تكليف زندانيان از نفر ٢٥ بود شده تشكيل شهرباني در ديروز از كه فوقالعاده دادگاه

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

هاليوود پيكچرز كمپانيفيلمبرداري
ملي مجلسشوراي علني جلسه از قبل روز چند كه هاليوود پيكچرز فيلمبرداري كمپاني نمايندگان امروز

كه آبادان نفت پاPيشگاه و جنوب نفتي مؤسسات از فيلمبرداري براي امروز بودند كرده فيلمبرداري ايران

نمودهاند/ عزيمت خوزستان به افتاده كار به ايراني متخصصين نظر تحت

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

ژاندارمري معرفيرئيسكل
آقاي و نمود حاصل شرفيابي ملوكانه حضور مرمر كاخ در كشور وزير ك�لي اميرتيمور آقاي ديروز عصر

كرد/ معرفي شاهانه ذات به ژاندارمري كل فرمانده عنوان به را وثوق سرلشكر

٧٦٨٢ شماره ,١٣٣å.٩.١٣ چهارشنبه

شهرباني اول معاون
امروز از انتخابو كلكشور شهرباني اول معاون سمت به سرتيپدانشپور آقاي تصويبوزيركشور بنابه

شد/ كار مشغول



ملي دولت سياهه ٦٧٤

٧٦٨٣ شماره ,١٣٣å.٩.١٤ پنجشنبه

داد رخ تهران تصادماتمتعدديدر و وقايع امروز
كثيريگرديد عده شدن مجروح به منجر كه

شد شروع دانشگاه درحدود تظاهركنندگان عمليات با وقايع اول مرحله

داد مخالفرخ جمعيت دو ميان بهارستان در كه تصادمي پساز ولي

افتاد ديگر جمعيت بهدست عمليات ابتكار

نيست شديد آنها همه جراحت ولي تخمينشده نفر ١åå درحدود مجروحين تعداد

گرفت قرار جمعيت هجوم مورد روزنامه چند صلحو خانه محل
ايران> دانشآموزان سازمان و تهران دانشگاه دانشجويان <سازمان امضاي به اع�ميهاي قبل روز چند

دانشجو نفر چند اخراج به اعتراض عنوان به سياري ميتينگ پنجشنبه روز بود شده آناع�م در كه شد منتشر

دانشجوياندعوت كلية از اع�ميه اين در شد/ خواهد برپا بودند شده اخراج مدارس اولياي تصميم طبق كه

بـهارستان مـيدان در آنـها صـفوف شـدن تشكيل از پس تا كنند اجتماع دانشگاه جلو در كه بودند كرده

بنمايند/ تظاهراتي

ميشود/ حمايت و تأييد اوليايدانشجويان جانب از تظاهرات اين كه بود شده نوشته منتشره اع�ميه در

در كه كرد پخش راديو بهوسيله شرحي پريروز تذكر, عنوان به كلكشور شهرباني اع�ميه, اين انتشار از پس

مادران و پدران اينكه به علم با كل شهرباني داشت اع�م آن طي و رسيد چاپ به نيز ديروز روزنامههاي

مجوزي داد, نخواهند و نداده امنيت و مصلحت برخ�ف و بيموقع تظاهرات چنين به رضايت هرگز دانشجو

و هدايت Pزم نصايح با را خود فرزندان بايد دانشجويان والدين بنابراين ندارد تظاهراتيوجود چنين براي

نمايند رهبري

دستور انتظامي قواي به آرامش و نظم حفظ منظور به و مقررات رعايت براي كه بود شده متذكر ضمنا

نمايند/ جلوگيري خيابانها و معابر در تظاهر و اجتماع گونه هر از كه شده داده مؤكد

امروز ديشبو كه شد صادر كل شهرباني طرف از اولديشب اع�مية مطالب تأييد در نيز ديگري اع�مية

دادن قصد كه مختلف دستجات كه بود شده قيد دوم ايناع�ميه در يافت, انتشار صبح جرايد و راديو وسيلة به

در تظاهرات از كه بود شده نشان خاطر مجددا و نمايند اجتماع ميدانفوزيه در منحصرا بايد دارند را ميتينگ

تظاهركنندگان عهده به سوئي پيشآمد نوع هر مسئوليت و شد خواهد بهارستانجلوگيري در يا و خيابانها

است/

براي كه سرباز و ژاندارمري واحدهاي و پليس افراد از انتظامي مأمورين زيادي تعدادي امروز صبح از

حـدود خـيابانهاي در بـود شده گذاشته شهرباني اختيار در انتظامي مأمورين با همكاري و نظم استقرار

در همچنين ميكردند/ جلوگيري دانشگاه محوطه به متفرقه اشخاص ورود از و بودند يافته استقرار دانشگاه

بنمايد/ را حدود آن نظم حفظ كه بود مستقر ژاندارم افراد دسته يك دانشگاه شرقي سمت



٦٧٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

اسفند, چهارم و بيست ميدان از دانشگاه اطراف محوطه به مختلف اشخاص ورود از صبح ٨ ساعت از

ارائه با دانشگاه دانشجويان فقط ميشد ممانعت دانشگاه جنوبي و شمالي خيابانهاي و پهلوي, چهارراه

بشوند/ حاضر خود ك�س سر در ميتوانستند كارت

قـصد كـه دانشـجوياني موقع همين در نبود خبري هيچوجه به تظاهرات از [صبح] ربع و ٨ ساعت تا

همين در و كردند حركت پهلوي چهارراه طرف به شاهرضا خيابان امتداد در متفرق طور به و داشتند تظاهرات

بيرون مدرسه از كه ميكردند تشويق را دانشآموزان و شده جمع افرادي دبيرستانها از بعضي مقابل در موقع

بروند/ بهارستان طرف به آمده

قصد بود معلوم كه اجتماعكنندگان عبور از انتظامي مأمورين چون ـ دانشگاه حدود در خورد و زد اولين

و تظاهركنندگان ميان تصادماتي دانشگاه نزديكي در ميكردند جلوگيري بروند بهارستان طرف به دارند

و بـود شـده آبـپاش تـومبيلهاي ا بـه مـتوسل پـليس ايـنكه جـمله از گـرفت صـورت انتظامي مأمورين

تومبيلهاي ا رانندگان طرف به سنگ چند و كرده حمله انتظامي مأمورين به وچوب سنگ با تظاهركنندگان

ميان از ساخت/ بيهوش و مجروح شديدا را او و كرد اصابت رانندگان از يكي به بالنتيجه كه افكندند آبپاش

يافتند/ انتقال بيمارستان به بود پانسمان مستلزم جراحاتشان كه نفر دو يكي آنها

ميكنند ممانعت بهارستان طرف به آنها دستهجمعي عبور از انتظامي مأمورين ديدند كه تظاهركنندگان

نمودند/ عزيمت بهارستان طرف به نادري و پهلوي خيابان راه از و شده تقسيم كوچك دستههاي به

زخمي دانشآموز دختر آندو اثناي در و رويداد شاه سهراه حوالي در خورد زدو دومين ـ خورد و زد دومين

گرديدند/ اعزام بيمارستان به شهرباني مأمورين وسيله به كه شدند

در عدهاي رسيدند ملي اقتصاد وزارت مقابل نادري خيابان در كه موقعي ـ ملي اقتصاد وزارت برابر در

از را آنها ولي يافتند راه بدانجا نيز عدهاي حتي و شوند ملي اقتصاد وزارت وارد خواستند نفر دويست حدود

بستند/ را وزارتخانه درهاي ب�فاصله و راندند بيرون وزارتخانه

كوچك واقعه چند هم بهارستان تا پهلوي چهارراه از راه طول در ـ راه طول در ديگر كوچك حادثه چند

مأمورين و نبود زياد اهميت حائز كه داد رخ ديگر نقطه چند و شاهآباد خيابان و شيرواني مقابلكوچه در ديگر

كنند/ جلوگيري تصادم دامنه وسعت از توانستند انتظامي

در �وك از نفر پنجاه حدود در و بود آرام مجلس صبحوضع نيم و ٩ ساعت از ـ گذشت چه مجلس داخل در

از يكي هنگام اين در بود انتخابات و مجلس امروز كرات مذا اطراف در صحبت و بودند شده حاضر مجلس

اظهار گارد فرمانده به و رسانيد مجلس گارد دفتر به را خود و شد وارد سراسيمه مجلس چاپخانه كارمندان

شد/ خواهند بهارستان ميدان وارد اPن و رسانيدهاند شاهآباد خيابان اواسط را خود تظاهركنندگان داشت

كسب براي سپس كمكخواستو آنها از و گرفت تماس يك لشكر شهربانيو با ب�فاصله گارد فرمانده

جـمعيت سـيل مـوقع ايـن در رفت مـجلس رئـيس اطـاق طرف به مجلس محافظت چگونگي و دستور

و شدند سخنراني مشغول آنها وسخنگويان كرد احاطه را ميدان دور دورا رسيدو بهارستان به تظاهركنندگان
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ورودي در جـلو در سرباز زيادي عده و پاسبان نفر ٢åå حدود در ب�فاصله ميدادند شعارهائي پي در پي

و داد Pزم مجلسدستورات گارد فرمانده به مجلس رئيس نايب امامي آقاينورالدين و شدند حاضر مجلس

رفت/ رئيس اطاق طرف به خود

ناظر و اجتماعنموده بهارستان باغ مجلسدر مختلف كارمنداندواير مجلسوعموم در حاضر نمايندگان

تظاهركنندگان صفوف تمام كه هنگامي ميزدند/ حدسهائي امروز حادثه اطراف در يك هر و بودند جريان

افـراد و تظاهركنندگان جمعيت بين ميدان غربي جنوبي قسمت در گهان نا بودند شده جمع بهارستان در

و سرچشمه طرف به هم عدهاي و شد افزوده طرفين عصبانيت بر نتيجه در و درگرفت خوردي و زد مخالف

گريختند/ ژاله خيابان

كه جيپ ماشين يك با و رسانيد بهارستان به را شهربانيخود معاون سرتيپدانشپور آقاي اينموقع در

و ده ساعت مقارن ميداد را Pزم دستورات شهرباني مأمورين به بود نصب آن در گيرنده و فرستنده دستگاه

از ولي گرديد بهارستان وارد جمعيت متفرقنمودن قصد به فرهنگ وزارت خيابان از پليسسوار عدهاي ربع

كردند/ حمله پاسبانان طرف به چوب و سنگ با و آمد عمل به مقاومت تظاهركنندگان طرف

سرباز و پاسبان چندين شدن زخمي به منجر كه درگرفت طرفين بين شديدي خورد و زد موقع اين در

از عدهاي نتيجه در نمايدو خارج ميدان از را تظاهركنندگان جمعيت توانست پليس قواي باPخره ولي گرديد

در حـاضر �وكـ عده نتيجه در رسانيدند مجلس به را خود بودند بهارستان اطراف خيابانهاي در كه �وك

مـجلس شـود, زده علني جلسه زنگ داد دستور فاخر سردار آقاي جهت بدين رسيد نفر هفتاد به مجلس

راي داشت دستور در كه لوايحي به نسبت نتوانست مجلس كافي كثريت ا عدم علت به ولي گرديد تشكيل

يافت/ خاتمه كثريت ا عدم واسطه به جلسه سرانجام و بگيرد

همان دست در عمليات ابتكار امروز تظاهرات جريان اول مرحله در ـ گرديد تحول دچار عمليات جريان

قيافه دادوضعو رخ بهارستان در كه تصادمي از پس ولي بودند كرده اجتماع دانشگاه حدود در كه جمعيتيبود

يافت/ تغيير عمليات

تهييج شديدي طور به بودند بهارستان اطراف در كه جمعيتي هيجان احساساتو با تصادم اين نتيجه در

هيجان تظاهركنندگاندستخوش جمعيت اقدامات از كه جمعيت همين بهدست تدريجا عمليات ابتكار و شد

بود/ عده اين دست در عمل ابتكار تقريبا بعد به مرحله اين از و افتاد بود شده شديد

اول مخالفدر تظاهركنندگان افتاد تفاق ا بهارستان ميدان در كه تصادمي از پس ـ سعدي تآتر به هجوم

طرف به كه كرد پيشنهاد نفر يك شعار دادن و كوتاه سخنراني يك از پس و نموده اجتماع شاهآباد خيابان

برويم/ سعدي تآتر محل

حركت دارد قرار شاهآباد خيابان در كه سعدي تآتر محل طرف به جمعيت و شد پذيرفته پيشنهاد اين

ولي بشكنند را صندليها و ميز شده وارد تماشاخانه سالن به خواستند رسيدند آنجا به كه موقعي و كردند

اعزام با و نموده مؤثر و سريع اقدام به مبادرت بود شده مطلع جمعيت قصد از موقع به كه انتظامي مأمورين
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قسمت فقط نمودند جلوگيري تآتر شدن خراب از سعدي تآتر محل مقابل به سرباز حامل كاميون تعدادي

ديد/ آسيب تآتر مدخل جلو

و صندليها و ميزها و رفتند دارد قرار سعدي تآتر محل باPي در كه بدر روزنامه محل به ضمنا جمعيت

ريختند/ خيابانها وسط به را قسمتي و شكسته را روزنامه دفتر ثاثيه ا

براي سرباز زيادي تعداد و شد جلوگيري سعدي تئاتر محل در عملياتش ادامه از كه آن از پس جمعيت

حركت مخبرالدوله چهارراه طرف به ايستاد تر تئا مدخل مقابل در محلهجومشود آن به مجددا مبادا اينكه

شد/ وارد فردوسي خيابان به و رفت برلن كوچه و Pلهزار خيابان به جا آن از و كرد

گرفت قرار جمعيت وهجوم حمله كهمورد بود صلح� �خانه صلح جمعيت محل اينموقع جمعيتدر مقصد

اط�ع هنوز كه افتاده جمعيت دست به نيز مهم اوراق مقداري ظاهرا و شد شكسته صندليها و ثاثيه ا كليه و

است/ نيامده دست به اينموضع درباره كامل و جامع

زيادي مقدار صلح جمعيت محل اثاثيه شكستن بر ع�وه بودند شده هيجان دچار اينموقع در كه جمعيت

دود و ساخت حريق طعمه بود شده انباشته جمعيت محل تاقهاي ا در كه را روزنامهها و ومج�ت كتابها از

و كردند استمداد آتشنشاني از فورا موقع اين در انتظامي مأمورين شد بلند جمعيت محل از تيرهاي غليظ

وسعت از برايجلوگيري اقدام مشغول و رسيد حادثه محل به كوتاهي مدت از پس آتشنشاني تومبيل ا چند

شد/ حريق دامنه

صـلح خانه محل در آتش شعلههاي كردن خاموش مشغول آتشنشاني تومبيلهاي ا كه موقع اين در

واقع خيابان همان در كه آزادي نويد و آينده سوي به روزنامه محل طرف به تظاهركنندگان جمعيت بودند

انداختند/ انتفاع حيز از و شكسته نيز را روزنامه دو آن ثاثيه ا و رفتند بودند

خيابان سمت به تظاهركنندگان جمعيت از عده يك كه حال همين در ـ ديگر روزنامه چند به هجوم

كه بود اين دسته اين مقصد شدند رهسپار سعدي خيابان طرف به ديگري عدهاي كردند عزيمت فردوسي

سعدي خيابان طرف به عده اين دهند/ قرار هجوم مورد را طلوع سياسي, آتش, فرمان, روزنامههاي اداره

و شكستند را آنها ثاثيه ا و داده قرار خود هجوم مورد را فرمان سياسيو طلوع, آتش, روزنامههاي اداره و رفتند

انداختند/ حيز از

رسمي دفاتر اسناد كليه گرفتو قرار جمعيت هجوم مورد نيز بود طلوع روزنامه مجاورت در كه ١٢٤ محضر

سالم مزبور محضر لوازم از چيز هيچ كه طوري به رفت ميان از و شد شكسته محضر تابلو و ثاثيه ا و رئيس

نماند/ باقي

به و ميشد كمتر و كوچكتر تدريجا عمليات اين انجام از پس جمعيت ـ امروز وقايع قسمت آخرين

چوبي كتابفروشي چند و رفته نادري خيابان طرف به آنها از دسته دو كه درآمد كوچكتر دسته چند صورت

طـرفداري چپ احزاب از كه بوده كتبي نوع از كتابها اين زدند آتش را كتابها كرده خراب را كيوسك> >

مشكـوك كـرات مـذا و مـ�قاتها بـعضي محل كه ميشد گفته نيز كيوسكها اين درباره حتي و ميكرد
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ميباشند/

تـوبوسهاي ا ايسـتگاه در خـيام خيابان در جمعيت از دسته آخرين كه بود بعدازظهر ساعت دو تقريبا

نمايان دوستان شما سيماي از خستگي آثار چند هر داشت اظهار جمعيت ناطق و كردند اجتماع شميران

بلند صداي با جمعيت برويم/ چلنگر روزنامه محل به كنيد مبارزموافقت دوستان شما كه صورتي استوليدر

محل عازم شده گرفتنبود مسافر مشغول ايستگاه در كه توبوس چندا سوار فورا و داشتند اع�م را موافقتخود

عـمليات جـريان از اط�عي ميشد آماده چاپ براي روزنامه صفحات كه وقتي تا و شدند چلنگر روزنامه

نرسيد/ مرحله اين از پس جمعيت

مجروحين حقيقي تعداد ولي شدند مجروح عدهاي امروز تصادمات ضمن در ـ چيست مجروحين تعداد

از يكي نيست زياد آنها همه جراحت كه شدهاند مجروح احتما{ نفر ١٢å تا ١åå حدود در نشده معين كنون تا

بيمارستان طرف به سرچشمه از كه موقعي كه است شهرباني معاون دانشپور سرتيپ تيمسار مجروحين

به چاقو با كه شد ناشناسواقع نفر يك گهاني نا حمله مورد كند جلوگيري تصادم وقوع از تا آمد [بهارستان]
صورت به سختي جراحت گرفت صورت چاقو با كه حمله اين اثر بر نمود فرار و كرد حمله دانشپور سرتيپ

شد/ وارد شهرباني معاون �سرتيپدانشور�

٧٦٨٣ شماره ,١٣٣å.٩.١٤ پنجشنبه

آشوبجلوگيرينموده تحريكو از دولتشديدا
نمود خواهد اعمال را خود قانوني اختيارات

بفرستند كار بهسر بيكار كارگران شد داده دستور
و داخلي جرايد خبرنگاران اختيار در را زير مطالب امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در فاطمي دكتر آقاي

گذارد/// خارجي

شهر در پريروز از مختلف اسامي به اع�ميه چند ميدانند آقايان كه بهطوري امروز وقايع به راجع ـ [٩] ٣

آقايان اين بيايند/ مجلس بهجلو آنجا از و كنند برپا ميتينگي دانشگاه جلو در دارند قصد عدهاي كه شد منتشر

استو قدغن سيار ميتينگ اساسا و نكردند مراجعه شهرباني به هيچوجه به قانوني تشريفات برگزاري براي

ندارد/ ديگري نتيجه مرور و عبور براي اشكال ايجاد و نظم اخت�ل جز عمل اين

از كه رساند عامه استحضار به راديو وسيله به نميشناخت را ميتينگ اين كارگردانان چون هم شهرباني

پيش دانشگاه واقعه كه سابق دفعه در نمود خواهد جلوگيري شود داده ترتيب مقررات برخ�ف كه ميتينگي

خواهند موفق هم مرتبه اين ميكردند گمان و شكافتند را پليس صف اينها و شد تكرار عمل اين عين آمد

شد/

عمل به نشوند دانشگاه وارد نباشند كهدانشجو اشخاصي اينكه از برايجلوگيري Pزم اقدامات شهرباني

داد ادامه خود كار به دانشگاه داشتندو تحصيلي كارت كه بشوند دانشگاه وارد توانستند كساني فقطامروز آورد

را عمل اين عين داشتند قصد كمي عده گويا نيفتاد تفاق ا مختصر برخوردهاي جز مهمي حادثه آنجا در و
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كرد درخواست احترام نهايتادبو با پليس ديديد آقايان خود كه طوري به دهندو انجام بهارستان ميدان در

سنگو با را پليس نرمي م�يمتو بود شده تشكيل مختلف عناصر از كه عده آن كنند رعايت را مقررات كه

حفظ به قادر Uكام پليس چون كه است شده هم ديگري برخوردهاي و تماسها گويا بعد دادند چوبجواب

به روز هر كه اشخاصي بايدهويت و داده قرار تعقيب تحت را محركين البته نداد رخ كر ذ قابل حادثه نظمبوده

اين در بزرگي سهم كه حقيقي دانشجوي است غيرممكن چون شود شناخته ميكنند تحريك دانشجو نام

كند/ شركت تحريكات اين در داشت ايران ملت مبارزه

اجتماع محل دو يكي به مخالف دستجات افراد شنيدهام فقط نرسيده باب اين در رسمي گزارش هنوز

استجلوگيري داده كيد ا آقاينخستوزيردستور ساختهاند/ خرابيوارد كردندو حمله افراطي و منحله احزاب

دفعه و شود مجازات قانون طبق ميزند دست قانون مخالف اعمال به كه دستهاي هر و بشود اعمال اين از

يك باPخره بايد و شد خواهد جلوگيري بيشتري شدت با بزنند دست اعمال اين به بخواهند باز گر ا ديگر

بگيرد/ را اشخاص نفس هواي جاي قانون مملكت اين در روز

بيكار كارگر عده يك مزبور عده كه بگويم بايد نخستوزيري جلو در عده يك اجتماع مورد در ـ [١å] ٤

بفرستند/ كار سر به آنها و شود تهيه مخصوص بودجه بود شده داده دستور كه بودند

٧٦٨٣ شماره ,١٣٣å.٩.١٤ پنجشنبه

آذربايجاني] كارگران [تظاهرات تيتر فاقد
كرده اجتماع بازرسينخستوزيري مقابل در ارك ميدان همدر آذربايجاني كارگران از عدهاي صبح امروز

نمودند/ اقدام آنان كردن متفرق به انتظامي مأمورين رفت اغتشاش احتمال چون و بودند

٧٦٨٣ شماره ,١٣٣å.٩.١٤ پنجشنبه

كردند دستگير بيگناه مرا
در عدهاي كه روزي متأسفانه مينويسد نامهاي طي شيوا چاپخانه دفتري كارمند خودآفرين فيروز آقاي

كار چاپخانهمشغول حياط در كه مرا و شدند چاپخانه وارد و نموده فرار جمعي نمودند دستگير چاپخانه مقابل

را جنجال اين مقصود حتي و نيستم و نبوده دستهاي هيچ جزو ميكند ع�وه و كردند دستگير آنان با بودم

در و نميدادم هم وجهالضماني هرگز نبود هستم او نانآور كه مادرم خاطر محض گر ا و بوده چه نميدانم

بيگناهم/ من بشود معلوم تا ميماندم زندان

٧٦٨٣ شماره ,١٣٣å.٩.١٤ پنجشنبه

بهداريب"متصدياست
منظور به نفر ٣å تفاق ا به دوبي كم حا سعيدي شيخ پسر صمد شيخ آقاي جاري ماه آذر ٩ روز ـ بندرلنگه

رئيس فياضي دكتر آقاي بود/ خواهد روز ٢å تقريبا آنها توقف مدت معلوم قرار از گرديد بندرلنگه وارد شكار

است/ ب�متصدي بهداري و رفتهاند شيراز به مرخصي از استفاده براي بندرلنگه بهداري
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٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

اطراف در مطلع و مسئول افراد از نفر چهار

توضيحميدهند پنجشنبه روز حادثه

بازداشتشدهاند ازطرفشهرباني نفر ٣å٢ امروز ظهر تا
نميكند تجاوز نفر ٦å از انتظامي مأمورين مجروحين

خطرناكاست آنها نفر ٤ وليحال

چند با شد موفق ما خبرنگار شهرباني افسر نوريشاد سرهنگ مرحوم جنازه تشييع مراسم انجام حين در

و توضيحات آنان از و آورد عمل به مصاحبهاي بودند, مطلع پريروز حادثه جريان از كه امور مسئولين از نفر

كند/ كسب باره اين در اط�عات

نهايت نظامي نيروي پريروز خورد و زد صحنههاي تمام در ـ گفت چنين شهرباني مسئول مقام يك

جلوگيريشود گردد بيگناه مردم جاني تلفات به منجر كه سوئي پيشآمد گونه هر كه آورد عمل به را مراقبت

ميشد/ چه حادثه اين نتيجه نبود معلوم نبود پليس نيروي گذشت و كاري فدا گر ا واقعا و

صـدي كـه دانشجويان پدران و مادران عنوان به اشخاصي پناه در ميخواستند بيگانهپرستان پريروز

و دهند نشان را خود قدرت بزرگترين بودند سيلو دخانياتو چيتسازيو كارخانه كارگران آنها پنج و هشتاد

جـهت همين به كنند عملي را خود شوم مقاصد و بيندازند جلو را دختران و زنان كه بود اين آنها كتيك تا

مأمورين انتظاميو افراد شب نيمه از بعد ساعت چهار از پيشآمدي گونه هر ازوقوع برايجلوگيري شهرباني

باز متأسفانه ولي شود جلوگيري نامطلوب حوادث از حتيالمقدور كه داد آرايش خيابانها در طوري را خود

سنگوچوب با تظاهركنندگان كه ساعت ٧ مدت در و مطلعند آن از عموم كه آمد پيش تأسفآوري جريانات

اسلحه از قانونا ميتوانستند اينكهمأمورين با كردند, خورد و زد انتظامي مأمورين با مختلف دفعات به چماق و

استفاده گرم اسلحه از مدت اين طول در هيچوجه به تلفات, بروز از جلوگيري براي معالوصف نمايند, استفاده

٤ حال و شده مجروح سختي به افسر و پاسبان از شهرباني مأمورين از نفر ٤٨ مجموعا لحاظ همين به نشد/

نجابت عفتو درس بايستي كه زناني دخترانو همين كه است اينجا عجب و ميباشد ك خطرنا آنها از نفر

نمودهاند مجروح را آنها سختي به و كرده حمله پاسبانان از نفر ٤ به كارد و دشنه با بياموزند

گرفت شهرباني اول معاون دانشپور سرتيپ آقاي با كه تماسي با اداره خبرنگار ـ شهرباني اول معاون

مهم چندان شد وارد من به پنجشنبه روز كه جراحتي گفت شهرباني معاون شد جويا ايشان حال از نخست

ميدادم را Pزم انتظاميدستورات مأمورين به بهارستان ميدان در كه هنگامي بوده قرار اين از جريان و نبود

اصابت من بيني راست قسمت به فقط چاقوياو ضربه ولي كرد حمله من به چاقو با ناشناسي شخص گهان نا

به آن جراحت كه منميخورد راست گونه به سنگ ضربه يك هم هميناحوال در مجروحنموده را آن و كرده

نيست/ مهم چندان ميكنيد مشاهده كه طوري

گفت: جواب در شهرباني معاون كرد سئوال مجروحين و شده بازداشت افراد تعداد از اداره خبرنگار سپس



٦٨١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

مختلف دستجات از نفر ٣å٢ رسيده من دست به كنون ا هم كه دقيقي آمار طبق امروز صبح ده ساعت تا

و شـود رسـيدگي آنـها كار به زودتر هرچه اينكه براي و گرديدهاند بازداشت شناختهاند حوادث محرك كه

حضور با شهرباني در كميسيوني امروز صبح گردد فراهم شدهاند توقيف بيجهت كه كساني آزادي موجبات

توقيفشدگان بازداشت علل رسيدگيبههويتو گاهيمشغول كارآ گاهيو اداراتآ رؤساي نظاميو دادستان

شـهرباني افراد مصدومين و مجروحين تعداد ولي شد/ خواهد معلوم آنها كار نتيجه بعدا البته كه گرديدند

مجروحين تعداد از ولي هستند بستري شهرباني بيمارستان در كه ميباشد/ نفر ٥٧ و ٥٤ بين آمار مطابق

است/ نيامده دست به حقيقي آمار هنوز تظاهركنندگان و متفرقه افراد

اول به نوريشاد] سرهنگ [جنازه تشييعكنندگان كه هنگامي ـ فاطمي دكتر آقاي نخستوزير معاون

در كه نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي به را خود شد موفق ما خبرنگار بودند رسيده برق چراغ خيابان

كرد/ سئوال پنجشنبه روز حوادث درباره را ايشان نظر و برساند ميكرد حركت مشايعتكنندگان اول صف

كـه مـعتقديم گر ا ما گفت: ما خبرنگار به ميرسيد نظر به متأثر Uكام كه حالي در نخستوزير معاون

مـملكت در قانون كه كنيم كاري بايستي باشيم خود استق�ل به ع�قمند و بماند باقي بايستي مملكتي

جرايد و راديو وسيله به Uقب بار چندين و كرده را Pزم اقدامات تمام شهرباني پريروز حادثه در كند/ حكومت

و نمودند اجتماع دانشگاه مقابل در عدهاي تذكرات اين عليرغم ولي است قدغن سيار ميتينگ كه داد اط�ع

كه كساني تظاهرات از بود گزير نا مقررات طبق شهرباني چون و داشتند را خيابانها در و تظاهرات قصد

آمد/ پيش اسفانگيز حادثه اين سرانجام كند جلوگيري هستند دستجاتي چه به منتسب نميدانست

ياغيان ميتوان فقط ميشوند اعمال گونه اين مرتكب كشور جاري مقررات برخ�ف كه افراد اين نام

افراد اين و شد گذاشته پا زير را مملكت اجتماعي اصول قوانينو تمام گذشته پنجشنبه روز زيرا گفت, شهري

مصدق حكومتدكتر كه بدانند كنون ا هم از بايستي باشند كه جمعيتي دستهو هر از بيگانهپرست و حادثهجو

كه آشوبگراني و نگيرد را قانون جاي مملكت در نفس هواي بعد به اين از كه كرد خواهد سعي قوا تمام با

هيچوجه به قانون مقررات اعمال با بعد به اين از كنند مرعوب را مردم افكار اغتشاش, و بلوا راه از ميخواهند

تقديس قابل قانون كار در آراء و عقايد تمام دارد عقيده مصدق حكومت زيرا شد نخواهد داده نمو رشدو اجازه

شوند/ مسلط مردم نظريات بر خورد و زد و اغتشاش و بلوا با نميتوان و است احترام و

به اضطراب و وحشت دارد دخالت آن در اجنبي دست كه تظاهراتي اين از و بيدارست امروز ايران ملت

اطاعت قانونو اجراء جز هم آينده در و كرد خواهند مقاومت عناصر اين مقابل چناندر هم نميدهدو راه خود

گل و اغتشاش اجازه چپي و راست از اعم جماعتي و حزب و دسته هيچ به مملكت جاري اصول و مقررات از

شد/ نخواهد داده آب كردن آلود

و بـدهد نشـان را خـود نـيت حسـن دولت كـه نظر آن از پريروز حادثه در ـ گفت چنين وزراء از يكي

خورد و زد دقايق آخرين تا و داد خرج به را بردباري و مدارا منتهاي كند رعايت را آرامش و نظم حتيالمقدور

وچوب بودند بلوا برايشورشو مجهز Uتظاهركنندگانقب كه آن حال و نداد انتظامي افراد به تيراندازي اجازه



ملي دولت سياهه ٦٨٢

نهايت و كردند خورد و زد نيز مأمورين با شهر نقطه چندين در و بودند كرده ذخيره Uقب را سنگ و چماق و

باعث اعمال گونه اين بروز هرصورت در كنند انتظامي مأمورين متوجه را آن مسئوليت كه نمودند را كوشش

اين باشند دارند پيش در كه نهضتي سرگرم بايستي مملكت افراد كه موقع اين در زيرا است دولت تأسف

دانست/ نميتوان ديگري چيز مفسدهجو عدهاي تحريك به جز را گوار نا تفاقات ا

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

پارلمان در اغتشاشپريروز تأثير

داشت خواهند امشبجلسه مخالفدولت نمايندگان
شدهاند مجلسمتحصن در جرايد مديران از تن هفت
پنجشنبه روز خصوصواقعه در وك" از نفر سه عقيده

خود اع�ميه در كه طور همان و شدند متحصن ملي شوراي مجلس در جرايد مديران از عدهاي امروز

كه ميباشد مالي جانيو تأمين عدم از شكايت و پريروز واقعه به اعتراض ايشان تحصن علت شدهاند متذكر

اختيار در نگاران روزنامه اطاق مجلس بازرسي اداره طرف از است/ گرديده سلب مشكوك عناصر وسيله به

زير اع�ميه بعدازظهر يك ساعت داشت/ خواهند اقامت مجلس در بعد به امشب از و شد داده قرار متحصنين

است: شده منتشر مزبور مديران طرف از

ريخته جرائد ادارات به پليس حمايت تحت اوباش و اراذل از نفر ١٣٣åدويست ماه آذر ١٤ پنجشنبه <روز

جان قصد و زده آتش و شكسته را پنجره و در و نموده غارت را اداري و مالي دفاتر و آرشيو و ثاثيه ا كليه و

به موفق نبوده اداره در كسي موقع آن در تصادفا چون كه داشتهاند را ما ملي جرائد كارمندان و نويسندگان

از مالي و جاني امنيت كنون ا چون و نشدهاند جرائد مديران و نويسندگان نابودي در خود پليد مقاصد انجام

گرفتهايم تصميم رو اين از شدهاند مالي هنگفت خسارات دچار نيز عدهاي و شده سلب نويسندگان مديرانو

خود حمايت تحت را اوباش و اجامر شهرباني قواي و دولت و دارد ادامه مرج و هرج اوضاع اين كه موقعي تا

باشيم/ متحصن ملت خانة در ميدهد قرار

گردد/ تأمين عمومي آزادي اساسي قانون اصول موافق كه زماني تا داشت خواهد ادامه چنان هم تحصن

كاري فدا نگهبان و پرچمدار هميشه مطبوعات استو بوده ايران رشيد و آزاده افراد خونبهاي اساسي قانون

افتاده خطر به اوباش و رجاله حكومت دولتو اخير اختناق اثر در آزاديها همه امروز استو حريتبوده اصول

داشت/ خواهد ادامه تحصن نگردد تأمين آزادي و عمومي امنيت جهت همه به كه زماني تا و است

مردم, صداي روزنامه مدير فريپور داد, روزنامة مدير نوري عميدي طلوع, روزنامه مدير حائري هاشمي

شاهنده سياسي, روزنامة مدير صابر بيوك صبا, مجلة روزنامة مدير پاينده آتش, روزنامة مدير ميراشرافي

ايران> پيك روزنامة مدير يزدانبخش فرمان, روزنامة مدير

مشي و روش تا داد خواهند تشكيل جلسهاي امروز عصر دولت مخالف و اقليت نمايندگان ميشد گفته

كنند/// روشن پريروز حادثه قبال در را خود
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٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

خود سابق مقاله برايتكذيب نيويوركحاضر تايمز خبرنگار
نشد ايران صالحه محاكمه در محاكمه يا

شد/// اخراج ايران از امروز لذا
ميگويد] چه آذر چهاردهم وقايع درباره [سخنگويدولت

سرهنگ نفر يك همان فقط كه ميشود اظهار قطعي و رسمي طور به پريروز حادثه تلفات به راجع V٣

هستند/ زخمي پليسها از نفر ٤٦ حدود در و است كرده شهربانيفوت

از قبل قسمت يك كرد قسمت دو به را اينواقعه بايد كه ميشود عرض تعقيبمسئولينحوادث براي V٤

تعرضات اين شد/ بعد به بعدازظهر از محلها از بعضي به كه تعرضاتي دوم قسمت بهارستان جلو در ظهر

بوده اين منظور و بوده نقشه طبق تعرضات اين كه رسيد نتيجه اين به دولت و است دولت تأسف كمال مورد

تمام پليس چون و شود تقسيم پليس قوه و كنند/ خسته را پليس و كنند ديگر نقاط متوجه را پليس فكر كه

چند دادهاند نخستوزيردستور آقاي دهند انجام را خود نقشه توانستند اينها لذا بود بهارستان قوهاشمتوجه

شوند/ تعقيب باشند دستهاي هر از آشوبگران و نموده رسيدگي مسئله اين به قضات از نفر

دولت با مخالفت نظر از چون داشته راستوجود و چپ افراطيون بين پريروز عمليات در هماهنگي يك

مـعلوم و بـوده ناشناس بسيار افراد شدهاند دستگير كه نفري چند بين در و دارند نظر وحدت دسته دو اين

در كردهانـد كار اين دولت طرفداران كنند وانمود ميخواستهاند و بوده توطئههائي و تحريكات كه ميشود

را آزادي كـمال جرايد مصدق دكتر آقاي حكومت ماه هفت مدت در هستند شاهد آقايان خود كه صورتي

نمود/ خواهد مجازات را آشوبطلبان و بوده مخالف اعمال گونه اين با شديدا دولت و داشتهاند

بود مقتول افسر جنازه تشييع مراسم در پايتخت مردم شركت بود توجه جالب خيلي امروز كه چيزي V٧

در ودولت بود كرده پيدا را تأثرآوري منظره و بود بلند مردم صدايشيون بعد به امينحضور سهراه از مخصوصا

خـانوادهاش براي كافي ماهيانه و بدهد ورثهاش به كمك يك و بدهد مجلس به Pيحهاي فردا دارد نظر

شود/ تعيين

بودند نفر ٧å حدود در كه بچهها از عدهاي و نيست/ دست در اط�ع بازداشتشدگان حقيقي تعداد از V٨

ميشوند/ زندان اولياء تسليم بقيه و شدند اوليايشان تسليم پريشب همان

به كه هم اشخاصي ماند/ خواهند باقي توقيف در شوند داده تشخيص توطئه وارد و محرك كه كساني

كردهاند منازعه مأموريندولت با كه كساني غارتگرانو پرونده و شدهاند دستگير كردهاند حمله جرايد ادارات

ميشود/ فرستاده نظامي دادگاه به قوانينموجود طبق

و ميديده وضعيت بر به مسلط را خود Uكام چون ندارد نظامي حكومت برقراري به تصميم هيچ دولت

لغو باشد انتخابات قانون مخالف كه انتخاباتموادي هستموقع نظامي حكومت كه هم نقاطي در ميبيند/

ميشود/
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٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

يا و مصدوم ديروز حادثه نتيجه در كه كساني
يافتند انتقال بيمارستانها به و شدند مجروح

بـه اصـو{ آنها از عدهاي اينكه علت به پريروز حادثه زخميها و مجروحين مورد در ـ دقيق آمار يك

به نمود منتشر حقيقي و قطعي آمار نميتوان شدهاند بستري خود منازل در و نكرده مراجعه بيمارستانها

آمار نمودهاند مراجعه بيمارستانها به كه مجروحيني تعداد از است شده موفق فقط ما خبرنگار جهت همين

بيمارستانها توضيحات از يا و بوده بيمارستانها بيماران فهرست دفاتر به متكي آمار اين كند/ تهيه كاملي

است/ شده تهيه

غيرپاسبان/// نفر ١١ و پاسبان نفر ٢٧ پنجشنبه روز در ـ شهرباني بيمارستان در

مجروح/// نفر ٥ بيمارستان اين به ـ نجميه بيمارستان در

نفر/// ٥ Uفع بيمارستان اين در ـ رضانور بيمارستان در

مجروح/// نفر ١٦ بيمارستان اين به ـ سينا بيمارستان در

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

نتيجه/// در كه شهرباني افسر گزارشجنازه ادامه عكسدر
[سرهنگصادقنوريشاد]

سعدي بهارستان, ميدان در كه هنگامي آذر] [چهاردهم پنجشنبه روز در نوريشاد صادق دوم سرهنگ

چون و گرديد زخمي سرش به سنگ اصابت اثر در و گرفت قرار هجوم و حمله مورد ميكرده وظيفه انجام

مـغزي خـونريزي اثـر بـر صـبح ديروز و گرديد منتقل تختخوابي پانصد بيمارستان به بود شديد جراحت

پس شد/ شهرباني خدمت داخل ١٢٩٧ سال از و شده متولد شمسي ١٢٧٧ سال در كه متوفي افسر درگذشت/

درجـه بـه كـه ١٣٣å سـال در و شد ستواني آموزشگاه وارد سرپاسباني, و پاسباني خدمات مراحل طي از

بازرسي اداره در شغلاو آخرين و كرده خدمت سرك�نتري گاهيو كارآ ادارات ويدر آمد/ نايل سرهنگدومي

بود/ فرزند پنج و همسر داراي نوريشاد سرهنگ بود/

آمد/ عمل به مجد مسجد از خاص تشريفات با امروز صبح ١١ ساعت متوفي, سرهنگ جنازه تشييع

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

دزفول در عمومي وتعطيل قتل
از يكي به نفرمنسوب چهار آمده بهوجود دزفول در كه دودستگي اخت�فاتو اثر بر پنجشنبه روز ـ دزفول

ميسازند مقتول را او داده قرار حمله مورد را ساله ١٦ محصل زحمتكشان] [حزب مجاينسب نظام دستجات

نگراني وحشتو نمودهاند تشييع اهالي عموم را مقتول جنازه و عموميبوده تعطيل دزفولديروز در نتيجه در

دارند/ دولت طرف از مؤثر اقدام تقاضا و گرفته فرا را اهالي كليه



٦٨٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

ميشوند آزاد سيلو واقعه بازداشتشدگان
بودند گرديده دستگير و شده داده تشخيص مقصر سيلو كارخانه اغتشاش در كه نفري ٥٢ از اط�ع قرار به

خواهند آزاد فردا و امروز عرض در تدريجا كفيل قيد به نيز بقيه و شدند آزاد بازداشت روز همان در نفر ١٧

شود/ احاله دادگاه به آنان از تن چند پرونده است ممكن فقط و گشت

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

داد رخ نزاعي اخت"ف اثر بر
شد دبيرستانتعطيل و

اين دامنه آذر سيزده صبح ٩ ساعت از سازمان سر بر بيندانشآموزان دودستگي اخت�فو اثر در ـ گرگان

در و گرديد نزاع به منجر كه طوري به نمود متشنج را ايرانشهر دبيرستان در محيط و شد زيادتر اخت�فات

در دژبان مأمورين و است تعطيل حال در دبيرستان Uفع شد برقرار نظم شهرباني مأمورين مداخله نتيجه

به نموده تظاهرات به شروع خيابان در مخالف دانشآموزان ضمن در مينمايند/ مراقبت دبيرستان محوطه

نمودند/ ويران و غارت را صلح خانه ثاثيه ا و تابلو و ريختند صلح خانه

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

گرديد ارتشتشكيل زندان در سيار دادگاه
سيار دادگاه جنگ وزير آقاي دستور و دادگستري وزير اميرع�ئي آقاي اقدامات نتيجه در اط�ع قرار به

تا شدند كار مشغول چهارشنبه روز از و گرديد تشكيل ارتش ب�تكليف زندانيان وضعيت به رسيدگي جهت

پـروندههاي بـه رسيدگي و بررسي ضمن شد مقرر و نمايند رسيدگي ارتش زنداني متهمين پروندههاي

شود/ داده گزارش زندانيان آمار ارتش و دادگستري و شهرباني زندانيان

٧٦٨٤ شماره ,١٣٣å.٩.١٦ شنبه

خود/// سابق مقاله برايتكذيب نيويوركحاضر تايمز خبرنگار
نخستوزير] با امريكا كبير [م"قاتسفير

اخـتيار در را زيـر مـطالب امـروز مـطبوعاتي مصاحبه جلسه در نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي

گذارد/// خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران

انصرافدولت به راجع �١٩٥١ دسامبر ٨� امريكا كبير سفير و نخستوزير آقاي بين كه كراتي مذا در ـ ١å

است شده خارج بيطرفي اصل از خبرنگارمزبور كردند تصديق ايشان و شد تايمز خبرنگارنيويورك اخراج از

كمهشود محا به حاضر يا كند تكذيب را سابقش مقاله خودش يا كه اينبود ايران در مخبرمزبور ابقاء ديگر راه

اخراج ايران از لذا نشد كمه محا و مقاله تكذيب به حاضر ك�ك آقاي ولي شود روشن قضيه دادگاه آن در تا

شد/



ملي دولت سياهه ٦٨٦

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

اختياراتمديران تشنجاتبر برايجلوگيرياز
شد افزوده آموزشگاهها

وخيمي حوادث به منجر و آمده بهوجود دبيرستانها و تهران آموزشگاههاي در اخيرا كه تشنجاتي چون

مؤثر مفيدو برنامه يك طرح تا شد انتخاب فرهنگ اولوزير درجه در و شد توجهدولتواقع بودمورد گرديده

فرهنگ جديد وزير حسابي دكتر آقاي با اداره نماينده امروز ظهر از قبل شود/ داده خاتمه تشنجات اين به

نمود/ اط�ع كسب ايشان اقدامات درباره و گرفت تماس

بايد شود داده خاتمه تشنجات اين به كه نظر آن از معتقدم اصو{ من كه داشت اظهار حسابي دكتر آقاي

اداره را خود دبيرستانهاي ميدانند ص�ح كه طور هر تا داد بيشتري اختيارات دبيرستانها امور اولياي به

كنند/

جلوگيري و خود مدرسه اداره براي آنان با دبيرانومشورت تشكيلشوراي با ميتواند دبيرستان هر مدير

اينصورت به كار كه وقتي كند اجرا را مربوطه آئيننامههاي و آورد عمل به مقتضي و Pزم اقدام تشنجات از

از ميتوان بهموقعخود دانست خود كار كاملمسئول اختيارات با را دبيرستان هر مدير فرهنگ وزارت درآمدو

دبيرستانها مديران حضور با جلسهاي عصر امروز منظور اين اجراي براي و آورد عمل به Pزم بازخواست او

عمل مرحله به جديد تصميم تا شد خواهد تشكيل وزارتخانه فرهنگدر كلوزارت مديران و كاملمتوسطه

درآيد/

و دبستانها جديد برنامه كه نمود خواهم كوشش و سعي كه آنست جديد شغل در اينجانب ديگر هدف

جامه زودتر هرچه و برسد فرهنگ عالي شوراي تصويب به گرديده تنظيم قبل سال چند از كه دبيرستانها

گيرد/ قرار توجه مورد بيشتر وقتي حرفهاي قسمتهاي آينده در تا بپوشد عمل

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

اقليت وك"ي از نفر پانزده
شدهاند مجلسمتحصن در

متحصن مجلس در گرفتهاند خود ديروز جلسه در كه تصميمي بنابر ديشب از كه اقليت نمايندگان آقايان

است: ذيل قرار به شدهاند

بـدين شـده چاپ اشتباها مجلس در متحصن نمايندگان صورت در مجلس نماينده ثقةاaسTمي موسي آقاي نام توضيح: /١
ششم/ و بيست سال ,٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å ماه آذر بيستم چهارشنبه اطTعات, ميشود/ تصحيح وسيله

سنندجي, ثقهاPس�مي7١8, صفائي, پناهي, نصرتيان, دولتشاهي, پيراسته, شوشتري, آزاد, امامي, جمال

يا تهران در كه اقليت اعضاي آقايان بعضي تيمورتاش/ پاليزي, غضنفري, قاسمفوPدوند, امير زنگنه, عزيز

اقليت نمايندگان و نپيوستهاند متحصنين به Uعم هنوز نبودند شده گرفته تحصن به تصميم كه جلسهاي در

ميباشند/ تحصن در آنان شركت و ورود منتظر



٦٨٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
شد واقع مذاكره مورد پنجشنبه اغتشاشروز

بودند امروز جلسه دستور از ناطقينقبل آزاد و آشتيانيزاده امامي, جمال

ميشنيدند را ايشان وحرفهاي مليسكوتكرده جبهه اكثريتو نمايندگان
مجلسگزارشداد به كشور وزير

مجلسكرد تقدم سرهنگنوريشاد وراث تعيينمقرريجهت براي |يحهاي و

شد منتشر راديو وسيله مجلسبه امروز جريان

فاخر سردار آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پانزده و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

گرديد/// تشكيل حكمت

ميشود/ آغاز دستور از قبل نطقهاي اينك رئيس:

مصدق دكتر آقاي دامن بر را بدنامي لكة دومين آذر ١٤ حوادث گفت: آشتيانيزاده آقاي - حكومت روش

برد/ فرو بيگناهان خون در خودش رضاي بدون شايد را محترم پيرمرد اين دستهاي و زد

اساسي علت در تحقيق براي كه كميسيوني بود/ تيرماه ٢٣ فاجعة در بيگناهان تيرباران حادثه اولين

فاجعه در را دولتي احزاب و دستگاهها پليسو عمدي مداخله نتوانستمسئوليتو شد تشكيل تير ٢٣ فاجعه

كند/ كتمان

بقائي سرلشكر گفت انداختو شهربانيوقت رئيس و گردنوزيركشور به را تير ٢٣ عام قتل مصدق دكتر

است/ بوده بياط�ع فاجعه جريان از خود او و شده تنظيم شهرباني وسيله به توطئه و كرده منصوب شاه را

و نمود بركنار كار از تير ٢٣ توطئة در شركت جرم به را زاهدي سرلشكر يعني كشور وزير چندي از بعد

تـهران بيگناه مردم عدهاي قتل و فاجعه آن از ماه ٦ از بيش هنوز داد/ را بقائي سرلشكر كمه محا دستور

گرفت/ فرا را عالم سراسر آن ننگ افتضاح كه پيوست بهوقوع ديگري جنايت آذر ١٤ روز كه نميگذرد

شب در كيهان رسمي نيمه روزنامه نداشتهاند, خبر ماجرا از بگويند نبايد مصدق دكتر آقاي ديگر بار اين

است/ شده گرفته نخستوزير حضور با تيراندازي تصميم كه داد اط�ع فاجعه

ريـختن و جـوانهـا كردن عصباني و شهر سرتاسر در شهرباني عمدي تحريكات ميكرديم تصور ما

بر تهران مردم بيگناه جوانهاي به روز هر اوباش هجوم و پسرانه و دخترانه دبيرستانهاي به چاقوكشها

هجوم و عمومي, تحريك سياست كه شد معلوم ولي است/ مزيني سرلشكر خشن و جنايتآلود سياست اثر

كـردن مـصدوم و بـيگناه پيشهوران و كسبه مغازههاي و منازل غارت و چاقوكش تجهيز اوباش, و اجامر

كـردن, خفه كردن, ترور نقشة نيست, شهرباني رياست به مربوط و دارد عميقتري ريشه دولت مخالفين

كلي طور به و است دولت مخالف كه كس هر به نفتي و تودهاي نام به دادن فحش و زدن تهمت ترساندن,

است/ حكومت اين شعار واقع در بكشد نفس كه ذيروحي هر كردن نابود



ملي دولت سياهه ٦٨٨

سابق شاه است/ مصدق دكتر آقاي دولت ابتكارت از مختلف دستجات تظاهرات و ميتينگ از جلوگيري

مردم سازند, مملكتجمهوري در دستاو با ميخواستند رسيدو رياستوزرائي سپهو سردار لقب به كه وقتي

فراموش عظيم تظاهرات بزرگو ميتينگ آن فروردين دوم روز جمهوري با مخالفت مدرسو از پشتيباني به

بود شده پر جمعيت از مجلس داخل محوطه بهارستانو ميدان تمام و كردند برپا جمهوري ضد بر را نشدني

يك به حمله فرمان نزدند آجر سنگو شانهاش و سر بر نگرفتو قرار حمله مورد نفسه به رئيسدولت تا اما

داشت سپه سردار كه نظامي خوي و ارتشي تربيت با كه حالي در نداد, بود آورده خود همراه كه نظامي فوج

مـجروحين كـه شـد مـعلوم دقيق حساب با فاجعه آخر در و بكند شد كه آنچه از خيلي كه ميرفت انتظار

نميكند/ تجاوز نفر ٢ از مقتولين و نفر ١٢ از تعدادشان

با را شما حكومت و ناميد ديكتاتوري دوره بايد را روز آن سپه سردار حكومت شد, چطور كه بفرمائيد Pحا

مگر بناميم/ قانوني حكومت آزاديو مشعشع دوره ارعاب, پليسو رژيم ايجاد پيو در پي عامهاي قتل اين

انـتقاد و حـمله بـاد بـه خطائي جزئيترين براي را صدراPشراف و ساعد حكومتهاي مصدق دكتر آقاي

نميگرفتيد؟

ديدند؟؟ را روزهايخونآلودي چنين تهران مردم ادوار اين از كدام در بفرمائيد دارم تمنا

گر ا كنند؟؟ تظاهر بدهند, ميتينگ بنويسند, چيز بزنند, حرف مخالفينش ندارد تحمل مصدق دكتر آقاي

ميكنيد؟ جلوگيري مخالفين ميتينگ از چرا پس هستند شما پشتيبان مردم قاطبه كه معتقديد شما

روي بر را پليس كاميونهاي ناجوانمردي كمال در چرا ميكشيد؟ آدم چرا ميكنيد؟؟ تجهيز چاقوكش چرا

ميرانيد؟؟ پيادهروها در حتي بچه و مرد و زن از اعم مردم انبوه

پنجشنبه روز تهران مردم تمام داريد؟ ترسي چه جوان نفر هزار چند از هستند شما طرفدار مردم گر ا

به مجهز را آنها و ميكردند بار را شهر Pتهايجنوب و معروف چاقوكشهاي پليس, كاميونهاي كه ديدند

نداشتند حمله جرئت چاقوكشها با چون و ميكردند گسيل ميانصفوفدانشجويان در و كرده چماق چوبو

چاقوكشها تا ميشكستند را مردم دست و سر سرنيزه و تفنگ قنداق با آنها كمك به سربازها و پاسبانها

چاقوكشها از شهرباني تشكر اظهار طرف يك از غارتها قتلو اين تمام از مسخرهتر بزنند/ را مردم بتوانند

مغازهها و روزنامهها غارت به نخستوزير آقاي اقرار ديگر طرف از و است پايتخت شرافتمند مردم عنوان به

است/ آنها غرامت پرداخت به ايشان تعهد و خانهها و

مسكن و خانه كه كرد تشكر اظهار پايتخت شرافتمند مردم عنوان به چاقوكشها از كشور كل شهرباني

كشتند! را مردم و زدند آتش را احزاب و كلوب چاپيدند, را جرائد كردند, غارت را مردم

دزديو از ممانعت انتظاماتو حفظ چاقوكشها, شرارت از جلوگيري دنيا ممالك تمام در شهرباني وظيفه

فرخيو مدرس, كشتن هنرش كه شهرباني اين است, دزدي چپاولو شهربانيمشوق ايران در است/ جنايت

اين است, بهار ملكالشعراء و حائريزاده مصدق, دكتر تبعيدخود حبسو كارش كه شهرباني اين است, اراني

و قتل و ضرب محرك هم علنا و است احمدي پزشك تربيت و مردم به زدن هوا آمپول كارش كه شهرباني



٦٨٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

ميخورد؟ مملكت كار چه به است چاقوكشها دست به مردم چپاول

يك با مبارزه براي كه تشكي�تي آن سر بر ك خا كنيم مبارزه توده حزب با ميخواستيم ما ميگوئيد شما

حـفظ بـراي كـه روشـن عـمومي امنيت و مسئولين آن چشم گيرد, قرار چاقوكش و لجاره پناه در جمعيت

و پسران جان به را آنها و ميدهند/ درازه عبدل و يتيم تقي و كله سه حسن دست به چماق و چاقو انتظامات

فروشيو راديو مغازه آيا كنيم, مبارزه توده حزب با ميخواهيم ميگوئيد شما مياندازند, شهر بيگناه دختران

بودند؟ توده حزب كز مرا از هم داد و فرمان طلوع, آتش, روزنامه اداره خياطي دكان

عابر كند؟ امنيت سلب مردم از درجه اين تا دولت كه دارد وجود دنيا در درهاي جهنم و شده خراب كدام

خواهند پيادهرو در را كاميون ناجوانمردانه كه كند پيشبيني كجا از ميرود خانهاش به بيخيال كه بدبختي

چه درآوردهايد؟ كه است بازي چه اين رسوائياست؟ ننگو چه اين بكشد/ گرفته, زير را مردم عمدا انداختو

ميشود؟ تمام فضه و شير تعزيه اين وقت

شوند/ آسوده مردم كه كرد خواهيد تخته را نفت دكان كي

راه با دولت كه گفتم پيش هفته من است انتخابات فقط آژانكشيها اين در شما محرك مطلبو حقيقت

م�حظه كه چنان و ميباشد خود مخالفين ترساندن و كردن خفه صدد در پليس كمك و چاقوكش انداختن

اسمحزب كنيد, مبارزه توده حزب با نميخواهيد شما آبدرآمد/ از پيشبينيدرست اين پنجشنبه روز كرديد

مـهر يك بـود دولت مخالف كه كس هر است شده سياسي دكان نوع يك خود نفت كمپاني مارك و توده

در است ممكن مگر بريزيد, هم به را او زندگي تا ميفرستيد او بر چاقوكش و ميزنيد او به نفتي يا تودهايو

گرد؟ زندگي ميكند ترور خودش دولت كه شهري

هر ميزنند/ را تودهاياو اسم به باشد بغلش زير كتاب كه جواني هر ندارد تأمين تهران در ديگر كس هيچ

ميكنند/ لجنمالش بزند حرف دولت سالوسهاي ضد بر كه متنفسي

نداريد حق كنيد برقرار مملكت اين در را اوباش و اجامر و لجاره حكومت مقدمات اين با كه داد اجازه نبايد

بكشيد/ خون و ك خا به را بيگناه مردم انتخابات در دولتي نامزدهاي موفقيت خاطر به كه

غيرقابل اسناد خود عكسها اين برداشتهاندو پنجشنبه روز فاجعه دلخراش منظر از عكس هزار از بيش

عكسها اين در است/ آذر چهاردهم فاجعه ايجاد در دولت و پليس انتظامي دستگاه محكوميت بر انكاري

ميشوند/ ديده استخوب كرده تشكر آنها از شهرباني كه شرافتمندي مردم

ديـدند هـمه است/ مشـهود خوبي به كردن بلند چماق و زدن نعره حال در نام به چاقوكشهاي قيافه

مجروح و مضروب را آنها و ريختند خيابان عابر و بيگناه مردم روي و سر به پليس حمايت در چاقوكشها

كردند/ گريه شنيدند را شهرباني افسر يك مرگ خبر مصدق دكتر آقاي وقتي كه شنيدم من كردند/

معصوم پسر و دختر چندين قتل خبر شنيدن از آيا ولي شدم متأثر خبر اين از هم من و كردم گريه هم من

نه؟ يا شدند متأثر نيز مصدق دكتر آقاي

چنين به وادار را آنها كه است كمه حا دستگاه متوجه تقصير دارند تقصيري چه افسران و پاسبانها اين
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جان به چاقوكشها كمك با وقتي كه باشند داشته انتظار نبايد پليسها اما ميكند/ جنايتآميزي اعمال

پرتاب گل آنها طرف به ميكنند خرد را آنها گردن و مغز و سر تفنگ قنداق و باتوم با و ميافتند بيدفاع مردم

از زيادي عدة و ميشوند مضروب هم پليس افسر ميان اين در و ميكنند دفاع خود از نيز مردم مسلما كنند/

ايـن بـيگناه مردم مرگ موجب كه كرد جستجو را فاجعه اين محركين بايد ميشوند, كشته هم مردم خود

ميشوند/ مملكت

كه ميفهمد عادي مرد ميكنيد مخفي توده حزب با مبارزه سرپوش زير را آذر ١٤ روز جنايات شما كه اين

نيست/ ديگري چيز نيرنگ و تدليس جز

كردهايد/ غارت را آنها كه نداشتند بستگي توده حزب با جرائد ساير و داد فرمان, آتش, حائري: هاشمي

خـاك با چاقوكش كمك با پليس را آينده سوي به روزنامه و جوانان كلوب و صلح خانه آشتيانيزاده:

شوراي مجلس تقديم مكي آقاي وسيله به ٥ بخش كنين سا را طومار اين است/ زده آتش و كرده يكسان

كه دارد تقاضا مصدق ملي دولت از مصر ملت از همدردي به ايران مملكت نوشتهاند: طومار اين در كردهاند,

كنند/ تعويض قاهره به را خياباناس�مبول نام

گر ا هستند/ متحصن اينجا در است زيادي مدت كه است سعدي تآتر هنرپيشگان به راجع ديگر مطلب

كنند درست را عده اين كار نيست اينطور گر ا و ببندند, را همه باشد مملكت در تآتر كه نميداند دولتص�ح

استدعا من و هستند كشور هنرپيشگان بهترين از عده اين مردم تمام تصديق بنابه بروند/ خود كار پي تا

دهند/// ادامه را خود كار و بروند آنها تا بفرمائيد لطف آقايان كه ميكنم

كه را همانمضموني كه استچون نغز اشعار مثل جم�تشيوا امامي: جمال ـ نفت شدن ملي از ما هدف

مـقدمه مـيخواهـم هرچه من ريخت/ ديگري قالب در خودپسندي روي از نبايد گفتهاند حافظ و سعدي

<يك است نـوشته ايشـان نـيست فرامرزي جمله از بهتر ديدم كنم عرض جملهاي تحت را خود عرايض

و مـيآئيم ما وقتي گفت: و كرد� قرائت را كيهان سرمقاله از قسمتي ناطق وقت اين �در عجيب> اع�ميه

ت يعني نيست كه توده اسمحزب منظورمان كنيد, آنجلوگيري از و نكنيد مسلط ما بر را توده حزب ميگوئيم

ما حقوق و آزادي و ناموس و مال و جان متعرض شوند مسلط اينها گر ا كه است اين مفهومش بلكه ده و

كي به متوسل ديگر من بكند را كارها اين و بيايد دولت و برداشتند را توده حزب اسم گر ا حال شد/ خواهند

به ديگر من آخر بكند را كار اين و بيايد گر ا شده, ايجاد ما حفظنواميس براي شما منو پول با كه دولتي شوم/

است/ مليون پيشواي رئيسش كه ميكند دولتي را اين ببرم, پناه كسي چه

كنيمخوب تقويت را شهرباني و بيائيم گرفتيم تصميم گرفتهاند را توده حزب شنيديمجلوي كه پريروز ما

اهل شما آقايان ببريم پناه غاشيه به بايد آن از كه است ماري جهنم در كه ديديم بعد چون نكرديم كه شد

جرايد آتش و جانسپاران و فرمان سياسي داد, طلوع, روزنامههاي آيا ببينم بگوئيد من به هستيد شهر اين

ميكردند, همكاري توده حزب با بيش و كم ملي جبهه آقايان اين كه وقتي آن ميدانيد شما بودند؟ تودهاي

هم را تودهاي ضد جرايد بعد و ميكنيد مبارزه توده حزب با شما مينمودند/ مبارزه توده حزب با جرايد اين
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نازيسم دولكمونيسم, دنيا, كجاي ميكنيم/ غارت را مخالفينخود كليه ما بگوئيد بيائيد پس ميكنيد/ غارت

ميكند/ غارت را مردم

ميكند/ حمله بيمخ شعبان تيمسار فرماندهي تحت حمله هنگ كه ميزد فرياد شهرباني بلندگوهاي

قواي شما ندارد بيمخ شعبان به احتياج كه دولت گفتهام من بار چند آقا, است شرمآور آقايان شما جان به

دكتر آقاي روز يك رزمآرا مرحوم زمان در داريد/ چاقوكش به احتياجي چه ديگر داريد, نظامي آژان و تأمينيه

چرا دولتي تو آقا گفتم رزمآرا به و شدم پا من كنند/ غارت را ما ميخواهند چاقوكشها گفت و اينجا آمد بقائي

ميفرستي؟ چاقوكش

را جلويش چرا است كرده ممنوع است كرده قدغن شما قانون را تودهايها كه كردم عرض دفعه چند بنده

و سـياسي پيشواي است بد گر ا شود/ افتتاح بگذاريد نبايد است توده مال گر ا صلح خانة گر ا نميگيريد؟

روز يك بسوزانيد/ هم را آنها پس بودند/ عضو آن در كه ملي جبهه اعضاء از نفر چند و شما روحاني پيشواي

شايگان/ دكتر و حائريزاده /١

را قـضايا ايـن Pبـد پس دادند استعفا آنجا از ملي7١8 جبهه اعضاي از نفر دو حادثه اين پيشآمد از قبل

مارش و تار است تودهاي او گر ا ندارد, تقصير زدهاند, آتش كه را سعدي تآتر ديواري چهار آخر ميدانستند

دولت دستگاه تمام درميآوريد؟ كي براي را شببازي خيمه اين آخر بزنيد آتش را مردم خانه اينكه نه كنيد

صلحاند خانه عضو

آنها كه روزي آن ولي نداشت عيب بود كشور به خيانت تنها اينها اعمال كه روزي آن كه است اين علت

ميزنند/ آتش را آنجا هستند آنها انتخابات و آقايان شخصي مصالح مخالف

بود, ايستاده قناتي چاه سر بر روزي احداثقنواتداشت/ به مفرطي آقاسيع�قه ميرزا حاج است معروف

ميرزا براي گر ا مؤمن, زد صدا نميآيد/ در آب اينجا از كه لعنت, آقاسي ميرزا پدر بر ميگويد مقني كه شنيد

شده مثل اين مصداق آقايان اين با ما نفت قضيه حال درميآيد/ ناني كه تو براي درنميآيد, آب آقاسي

است/

نداديم او به پنير تنها نه شد/ خواهد پنير به ممزوج تو نان گفتيم هم ملت به كرديم ملي را نفت آمديم ما

Pحا و شد عايدشان چيزها خيلي دستهاي يك عوضش در شد گرفته مردم نان گر ا اما گرفتيم هم را نانش

شد تمام نفت ميشود/ زياد خوردن با اشتها ميگويند كه دارند مثلي فرانسويها نيستند/ معامله كن ول ديگر

مهندس تا چند كردن بيرون اين ما هدف مگر آقا ميكنند/ استفاده راه اين از و شده انتخابات نوبت Pحا و

عـايدي منبع تنها چرا بگويد اPن كس هر بود بيشتري عايدي تحصيل ما هدف آقا, خير بود انگليسي

كنند آباد را خوزستان ميخواهند اينها Pحا است/ استعمار نوكر اين آهاي ميگويند فورا خوابانديد را مملكت

مياد/ بهار نمير بزك

آمده و كردهاند احساساتياش را بيچاره اين استو شريفي آدم كه بازرگان مهندس نام به است مهندسي

نوشته چه ببينيد بخوانيد آنرا شما مقالهاينوشته, اخيرا كرده قبول را نفت شركت موقتي مديره هيأت رياست
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ميزنند/ سرهم توي دارند اينها نشده هيچي هنوز است/ شده استعمار نوكر مقاله اين نوشتن بعداز يقينا

متحصن مجلس در و آمدهايم مجلس اقليت افراد ما ميبينيد كه است آزاد انتخابات طليعه اين خ�صه

نداريم/ هم جاني تأمين بلكه نداريم آزادي تنها نه كنيم اع�م دنيا به تا شدهايم,

قانون كرديد غلط شما گفت و كرد حماسهسرائي اينجا آمد پيش روز پانزده ده مصدقالسلطنه كه روزي

ميكنم/ شروع را انتخابات من گذارنديد

بـه نداريد حق شما كنيد/ صحبت كتي بينزا به كردهايد عادت امامي جمال آقاي شما ـ مدني �ملك

ميدهيم�/ همجواب ما نكند جلوگيري رئيس آقاي گر ا كردند/ غلط كه بگوئيد كثريت ا وك�ي

دادم�/ تذكر من ـ �رئيس

تهيه انتخابات مقدمه هنوز بشويد/ ملتفت تا ميكنم تشريح من ميخواهيد گفت, بدتر آقا هم اين از

نـخستوزير پس ميكنند تعيين قرعه با را انتخابات فرمانداران وقتي ميگفت ديروز نفر يك آقا, نشده

بود/ نخواهد داريم كه اين بدتر قوي ظن به زيرا كنند عوض قرعه با هم را انتخابات

اخيرا و بوده بندرعباس در نيم و سال يك كرده دزدي دفعه ٣٦ كه است كسي از ميبينيد كه عكسي اين

بدهد/ فحش من به تا ميدهد حقوق او به شهرباني و كرده روزنامهنويسي به وادار را او شهرباني

ميخوانم را حكم يك اينكرونوشت

١٣٣å.٨.٢å <مورخه

شماره

موضوع

كشور وزارت

كشور كل شهرباني

شعبه دايره گزارش, اداره قسمت

اظهار سرك�نتري و انتظامي اداره رياست نخعي سرتيپ تيمسار ميرساند عالي عرض به محترما

با جعفري شعبان ١٣٣å ماه آبان ١٥ از فرموده مقرر كشور كل شهرباني رياست معظم تيمسار كه مينمايد

هر تا عرض گزارش مبارك خاطر استحضار براي گردد/ استخدام محرمانه اعتبار از حقوق ريال ٣ååå ماهي

محرمانه حسابداري اداره رئيس گردد/ اطاعت ميفرمائيد مقرر و امر نوع

خدائي>

گول را خودتان و نشستهايد شما آقا, خوب است/ چاقوكشان سرهنگ بيمخو شعبان تيمسار همان اين و

كه دارائي وزير آقاي آن است/ زده لك آن خاطر به دلتان شما كه ببرد را وكالت اين شوي مرده ميزنيد,

را آنها خود تصدي زمان در چرا بودهاند بد اينها گر ا كرده عوض را ادارات رؤساي از عدهاي برود ميخواست

بكند؟ انتخاباتي استفاده اينها جانشين از ميخواهد كه است اين جز مفهومش اينها آيا نكرديد عوض

آقاي مانند جديدولت طرفداران از نفر يك گر ا ميكنيد فكر نيست كشور بر حكومت طريقه اين آقايان
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شد/ تسليمشخواهم من كرده كارخوب يك دولت ماه هشت بين در كه گفت تريبون پشت آمدو مدني ملك

به تكليف و ميكند نگاه شما به ملت بيچاره باشيد/ مملكت و ملت فكر بايد است ملت نمايندگان شما با

سوءاستفاده ملت و مملكت عليه آنها كه سپردهايد اشخاصي دست به را حكومت شما و [!] شماست مردن

ميكنند/

كه ميكنيم اع�م آزاد دنياي به و شده متحصن مجلس در روزنامهنگاران از عدهاي اقليتو نمايندگان ما

بود/ نخواهد ملت اراده مطابق شد خواهد كه انتخاباتي و نداريم اجتماعي و فردي آزادي ما

ميكنند/ اعتراض و ميزنند قر من صحبت ميان نمايندگان از عدهاي چرا كه كردم فكر خودم پيش من

روز يك چون ديگر دستهاي و است حق اين ميكنند بدي من به كردهام خوبي آنها به چون را عدهاي ديدم

جمال از سرشتا هستند ملي جبهه با روز يك و عاميون حزب عضو روز يك ملي اراده عضو روز يك تودهاي

ميآيد/ بدشان ميزند حرف يك هميشه كه امامي

و ريختهاند زحمتكشان حزب از عدهاي كه فرستادهاند من براي هم تلگرافي و آمدهاند دزفول از عدهاي

اشخاص حزب يك در زيرا بفرمايند تعقيب را امر اين ميكنم خواهش بقائي آقاي از من كشتهاند/ را جواني

عاقبت مملكت و حزب آن براي اين بكشند را افراد و كرده سوءاستفاده حزب قدرت از و حزب نام به نبايد

بنده به روزنامه يك مدير كه را نامهاي و دادهام آزاد آقاي به را وقتم من گفت پيراسته آقاي ندارد/ خوشي

را كردهاند غارت را او اداره و ريختهاند چطور ميدهد نشان كه آراست ضميمه هم را عكسهائي و نوشته

جلو چرا كرد, حكومت نميتوان رجالهبازي با كشور وزير آقاي كه مينمايم عرض و ميكنم رياست تقديم

ندارد/ ارزش وزارت اين برويد كنار نميتوانيد گر ا نميگيريد آنرا

دكتر آقاي به راجع مجلس تريبون پشت در كه بود مدتي من آزاد: عبدالقدير ـ كنيد تهيه كار مردم براي

مصدق دكتر آقاي به مزاحمتي هيچگونه داشتم ميل كه بود اين من سكوت علت بود نكرده صحبت مصدق

ميبينم طرف يك از زيرا ميشكنم را سكوتخود وليامروز نفتبشود كار خاطرمشغول فراغت به كه ندهم

خسارت هم تومان ميليون پنج و بيست ماهي بلكه نشد ما عايد چيزي اينكه بر ع�وه نفت موضوع از

مشاهده ديگر طرف از و ميشود اع�م ما ورشكستگي اع�ن بكشد طول ديگر چندي جريان گر ا ميدهيم

از كلي به خوابيدهاند تختخواب روي دائما كه مصدق دكتر آقاي و نيست اوضاع بر مسلط دولت كه ميكنم

دارد/// جريان شدت انتهاي به مرج و هرج ـ اعتصاب ـ خورد و زد روزه همه و بياط�ع كشور جريان

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

قضات از نفر سه
شدند آذر ١٤ واقعه به رسيدگي مأمور

گزارش و نموده رسيدگي آذر ١٤ واقعه به كه شدند تعيين زير قضات از نفر سه نخستوزير آقاي طرف از

دادگاه ٩ شعبه رئيس سمناني اشرف آقاي عاليكشور, مستشارديوان آقايخواجوي بدهند, ايشان به را Pزم

/٢ و ١ استان مستشار عالمي شمسالدين آقاي ,٢ و ١ استان



ملي دولت سياهه ٦٩٤

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

پيوستهاند متحصن مديرانروزنامههاي به
روزنامههائي مديران با همدردي ابراز عنوان به زير شرح به روزنامهها صاحبان و مديران از ديگري عده

داشتهاند/ اع�م بيانيهاي طي را مراتب و كرده شركت تحصن در شده غارت روزنامههايشان ادارات كه

سرهنگ فردوسي, مدير بانويي جهان زندگي, مدير آموزگار حسن وطن, صداي مدير بشارت سيدعلي

مـدير فروغ سياوش زلزله, مدير اعتضادي پور مهندس آرام, مدير يمني سرهنگ خجسته, مدير خجسته

حمايت/ مدير منجمي صدر عضدي, مدير عضدي اصغر آسيا, فروغ سردبير فروغ yامانا آسيا, فروغ

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

بودند توقيف ديشب تا كه نفري ٣å٢ از
شدند آزاد بقيه نفر ٥٨ از غير به

شد خواهند ارتشمحاكمه دادرسي در نفر ٣å عده اين از
حادثة در نفر ٣å٢ است كرده كسب شهرباني رسمي مقامات از امروز روزنامه, خبرنگار كه اط�عاتي طبق

شهرباني كل اداره در نظامي بازپرس گذشته شب كه بودند شده جلب انتظامي مأمورين وسيله به آذر ١٤ روز

توقيف قرار شدند داده تشخيص آشوبطلبان و محركين از آنها نفر ٣٨ چون و نمود رسيدگي آنان تهام ا به

شدند/ آزاد زير شرح به بقيه گرديد صادر آنان

كـه بـقيه نـفر ٢٢٦ و نشـوند دور تهران قضائي حوزة از كه التزام قيد به نفر ٢å كفيل, قيد به نفر ١٨

اول نفر ٣٨ درمورد شدند/ اوليايشان تحويل شرط و قيد بدون بودند ساله شانزده پانزده اطفال دانشآموزانو

توده منحلة حزب اعضاي از عده اين كه است دست در كافي و قاطع دPيل گفت شهرباني معاونين از يكي

ميشوند/ ارتش دادرسي تحويل جرم همين به و بوده

براي كه است شده ارسال اداره اين به شهرباني از نفر ٥٨ پروندة داشت اظهار دادرسي رسمي مقام يك

توقيف در لذا نكردهاند معرفي كفيل هنوز چون و شوند آزاد كفيل سپردن قيد به شده داده دستور آنها نفر ٢٨

كمه محا دارند شرارتوآشوبگري سوابق و بوده توده منحلة حزب اعضاي از كه بقيه نفر ٣å اما هستند باقي

شد/ خواهند

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

گرديد داير زايشگاهي
و نظر تحت راه سردو محل كاملدر ثاثيه ا و لوازم با زايشگاهي سرخ خورشيد شيرو انجمن طرف از ـ يزد

تحصيل و مطالعه مشغول امريكا در سال قريبدو قابلگي تحصي�ت بر ع�وه كه مرشد دكتر خانم مديريت

سرخ خورشيد شيرو محل در بلندگو دستگاه يك بهداري طرف از ضمنا است گرديده افتتاح و داير عمليبوده

ميباشد/ خانوادگي بهداشت وضع به اهالي ساختن آشنا منظور به كه شده نصب



٦٩٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

وراثسرهنگنوريشاد به كمك
شد/ مجلس تقديم كشور وزير آقاي وسيله به امروز Pيحه اين

نوريشاد صادق سرهنگدوم مرحوم خانواده به كمك براي كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

وراث به ريال هزار صد يك مبلغ است شده مقتول و مجروح وظيفه انجام راه در آذر چهاردهم حادثه در كه

او پسران و نكرده اختيار شوهر او دختر يا همسر كه مادامي ع�وه به و بپردازد ب�فاصله مرحوم آن قانوني

به ميگرفته نوريشاد مرحوم خدمت ايام آخرين در كه را مزايائي و حقوق تمام ميباشند تحصيل مشغول

مصدق محمد دكتر نخستوزير شود/ پرداخت آنها

فروزان دارائي وزير جاي به ك.لي اميرتيمور كشور وزير

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

حالند؟ چه در مصدومينبستري
سـينا, بيمارستانهاي در آذر چهاردهم واقعه مصدومين و مجروحين داديم اط�ع ديروز كه طوري به

هنوز بودند بستري رضانور بيمارستان در كه آتشنشاني مأمورين نفر پنج هستند/ بستري شهرباني رضانور,

ديگر روز دو تا بيمارستان متصديان اظهار طبق و گذاشته بهبود به آنها مزاجي حال ولي نشدهاند مرخص

ميشوند/ مرخص

از و شده بهتر مزاجيشان وضع هستند بستري شهرباني بيمارستان در كه انتظامي مأمورين و پاسبانان

است/ گرديده خطر رفع گرفته انجام او مورد در جراحي عمل كه پاسباني

روز سه عرضدو در ميشود گفته ولي نشده مرخص كسي امروز سينا بيمارستان در بستري مصدومين از

شد/ خواهند مرخص آينده

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

ب"تكليف] شده آزاد غيرسياسي [زندانيان
داد نزاعيروي كريستال كافه در ديشب

شد مقتول جواني و
نزاعجوان نتيجه در داد, روي سختي نزاع عدهاي بين متروپل سينما زير در كريستالواقع كافه در ديشب

در و دادند انتقال سينا بيمارستان به را وي شد مجروح وارده ضربات اثر در صفاري عزيز نام به سالهاي ٢٥

بود/ شده پاره شكمش و كرده حاصل بريدگي او لب و صورت درگذشت/ آنجا

برنده و تيز شيئينوك را قتل آلت و نمود صادر دفن اجازه و معاينه جسد قانوني پزشك انوري دكتر آقاي

بستري امدادي بيمارستان در آنها از يكي كه شدهاند مجروح حادثه اين در هم ديگر نفر چند داد/ تشخيص

است/ تعقيب مورد پرتو آقاي نظر تحت دادگستري ٣١ شعبه در قضيه نيست/ حالشخوب و ميباشد



ملي دولت سياهه ٦٩٦

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

هفدهم] انتخاباتدوره [مقدماتبرگزاري
يافتند پست تغيير شمالي استانهاي بخشدار ٨٥ و فرماندار ديشب٣١

انتخابگرديد/// برايوزارتكشاورزي مهندسبازرگان
بازداشتهستند] در نفر [فقط٢٥

اطـراف در گرديد تشكيل نخستوزير معاون فاطمي دكتر آقاي دفتر در كه امروز مطبوعاتي جلسه در

شد/ گذاشته خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را زير توضيحات كشور عمومي مسائل

بخشدار ٨٥ و سوم درجه فرماندار ١١ و دوم درجه فرماندار ١٢ و اول درجه فرماندار ٨ حدود در ديشب V١

به تلگرافي و گرديد صادر احكامشان امروز و شد داده تغيير مأموريتشان محل و شدند انتخاب قرعه قيد به

ميگردد/ اب�غ ايشان

شـاهرود و دامغان, سمنان, زنجان, قزوين, گرگان, آذربايجان, مازندران, گي�ن, نقاط در انتقاPت اين

انجمن كه قدر همان و است انجمن تشكيل در نظارت بازرسان آقايان كار عمده چون است/ گرفته صورت

آراء قرائت براي معدودي عده خواهد پيدا خاتمه كارشان عمده قسمت رفت صندوق به آراء و شد تشكيل

مرحله دو در انتخابات بروند/ بعد مأموريتهاي براي كه ميكنند مراجعت تهران به بقيه و ماند خواهند باقي

شد/ خواهد انجام جنوب در سپس و تهران و شمال در اول

بروند جديد مأموريت به هفته يك ظرف در بايد كه شده اب�غ تلگرافي جديد بخشداران فرماندارانو به

خواهند مأموريت محل به زودي به نيز مربوطه بازرسان و شد خواهند شناخته متمرد صورت اين غير در و

رفت///

هستند/// بازداشت در نفر ٢٥ فقط كنون ا شدهاند توقيف پنجشنبه روز كه عدهاي از V٣

بـه كشاورزي وزارت پست و احضار مركز به بازرگان مهندس آقاي شنيدم صبح امروز كه قراري از V٦

است/ گرديده پيشنهاد ايشان

٧٦٨٥ شماره ,١٣٣å.٩.١٧ يكشنبه

نمايند نبايستيمطبدائر اجازه بدون خارجي پزشكان
است: شده صادر بهداري وزارت طرف از اع�ميه اين

در بدون قانوني مقررات خ�ف بر خارجي پزشكان از عدهاي كه دادهاند گزارش بهداري وزارت به چون

اينموضوع مينمايندو اقدام درمان به و دائر مطب فرهنگ طرفوزارت از طبابت رسمي اجازه دستداشتن

مايلند كه تهران مقيم خارجي پزشكان آقايان به بدينوسيله است فرهنگيكشور بهداشتيو مخالفشئون

بـه كه خود عملي مدارك ثبت از پس و مراجعه بهداري وزارت به كه ميشود اخطار كنند طبابت ايران در

طـبق مـتخلفين صـورت اين غير در نمايند/ مطب تأسيس به اقدام باشد رسيده فرهنگ وزارت تصويب

بهداري وزارت گرفت/ خواهند قرار قانوني تعقيب تحت مقررات



٦٩٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

آذر] چهارده واقعه [پيرامون مجلسسنا
گرديد/// تشكيل تقيزاده رياست به امروز صبح دقيقه بيست و ده ساعت سنا مجلس جلسه

و جان و مال تأمين بشري حداقلحقوق ميكنم گمان و شد بشر حقوق از صحبت اينجا فروزانفر: آقاي

است/ عـموم تأثر موجب كه شد واقع شهر در حادثهاي آذر چهاردهم روز متأسفانه باشد آزاد عقايد اظهار

ريخته جرايد از بعضي محل به آنها از عدهاي و كرده اقدام جرح ضربو سوختنو غارتو به ماجراجو عدهاي

كتك باد به بودهاند تحصيلمشغول ادامه به كه را محصليني و ريخته عالي دانشسراي داخل به هم عدهاي و

آقـاي حضور با خصوصي جلسه در چون و است مردم عموم نگراني و تأسف باعث موضوع اين گرفتهاند

دادنـد وعـده و داشـته اظهار را خودشان انزجار و تنفر كمال ايشان و شد صحبت باره اين در نخستوزير

كنم/ صحبت آن اطراف در نميدانم Pزم اين از بيش بنده نمايند مجازات را مرتكبين

چهاردهم آنواقعه آخري تيرو ٢٣ آن اولي كه داد رخ تهران حوادثيدر اخير ماهه چند اين در نقوي: آقاي

محل جرح, و قتل بر ع�وه اخير واقعه در و مجروح و مقتول عدهاي اولي حادثه در تأسف كمال با كه بود آذر

جريان كه است شده واقع دستبرد و غارت مورد خصوصي مؤسسات حتي رسمي اسناد دفتر و روزنامه چند

پارلمان عمارت در روزنامهنگاران و ملي شوراي مجلس نمايندگان آقايان از عدهاي تحصن به منجر اخير

است/ گرديده

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

ملي مجلسشوراي هيأترئيسه امروز
شد تشكيل جرايد مديران كار به برايرسيدگي

در كه جرايد مديران كار به رسيدگي منظور به ملي شوراي مجلس رئيسه هيأت امروز صبح ده ساعت

طـرف از نمايندگي به آتش روزنامه مدير ميراشرافي آقاي ابتدا شد/ تشكيل گرديدهاند متحصن مجلس

مستدعيات آن ضمن و داشت اظهار مبسوطي شرح ملي شوراي مجلس در متحصن جرايد مديران عموم

گرديد/ متذكر بود عموم براي آزادي تأمين آن اساس كه را متحصن جرايد مديران

در جرايد مديران از عدهاي گذشته سال در گفت: ايشان جواب مجلسدر رئيس حكمت فاخر سردار آقاي

عدم و بيقانوني از آقايان كنون ا ولي داشتند شكايت مطبوعات ظالمانه قوانين از و شدند متحصن مجلس

رسيدگيو آقايان عرايض به كه است ملي شوراي مجلس حالوظيفه دو هر در البته ميكنند شكايت امنيت

جواب در مجددا ميراشرافي آقاي كنند/ پشتيباني حمايتو است مملكتي جاري قوانين با منطبق كه را آنچه

عقيده و فكر آزادي اجتماعيو امنيت آزاديو تأمين مالي خسارت جبران از قبل ما قصد گفت: مجلس رئيس

مـديران آقايان اظهارات از پس ميدهد/ تشكيل موضوعات اين بيشتر ما تحصن اساسي علت و است

اولوقت در رئيسه هيأت شد قرار مفصل كرات مذا از بعد و داد ادامه جلسهخود به رئيسه متحصنهيأت جرايد

شود/ داده زودتر هرچه متحصن جرايد مديران كار ترتيب و گرفته تماس نمايندگان آقايان با فردا



ملي دولت سياهه ٦٩٨

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

تشكيلگرديد نخستوزير منزل در ديشب كه انتخابات عالي شوراي جلسه در

شمالي استانهاي و ژاندارمريشهرستانها و رؤسايشهرباني
يافتند/ شغل تغيير

گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در انتخابات عالي كميسيونشوراي ديروز بعدازظهر چهار ساعت

آقـايان رسيده گرامي خوانندگان اط�ع به آنان اسامي كه انتخابات عالي اعضاي بر ع�وه جلسه اين در

فرمانده سرلشكروثوق دارائي, معاونوزارت فروزان دادگستري, اميرع�ئيوزير كشور, ك�ليوزير اميرتيمور

شركت كشور كل ژاندارمري كارگزيني رئيس و كل شهرباني معاون دانشپور سرتيپ و كشور كل ژاندارمري

داشتند/

آذربـايجان, اسـتانداران تـهرانـي سـيدج�ل و مـهين دكتر سجادي, دكتر آقايان مزبور افراد بر ع�وه

شوراي در عضويت به ديروز از كه عالمي دكتر و سنگ, دكتر ويشكائي, آقايان همچنين و خراسان مازندران,

كه كراتي مذا از پس مزبور جلسه در رسانيدند/ هم به حضور جلسه اين در بودند شده انتخاباتدعوت عالي

ديـروز كـه شـمالي اسـتانهاي ژانـدارمـري و شهرباني رؤساي آمد عمل به انتخابات آزادي تأمين براي

رئيس صبح امروز و يافتند شغل تغيير قرعه قيد به بودند, يافته تغيير قرعه قيد به آن بخشداران فرماندارانو

كه ژاندارمري فرماندهان به صادره احكام صبح امروز از كه داشت اظهار اداره خبرنگار به كلكشور ژاندارمري

هرچه تا گرديد اب�غ يافتهاند تغيير شمالي استانهاي و بخشها و شهرستانها در Pبا به دسته فرمانده از

نمايند/ عزيمت خود جديد كار محل به انتخابات شروع از قبل و زودتر

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

گرديد/ خورد و زد به منجر شده تظاهراتي قم در جمعه روز
آن اهالي از بعضي كه ميگردد برپا ميتينگي قم شهرستان مختلف طبقات طرف از جمعه روز بعدازظهر

سنگ با داشتهاند اخ�ل قصد كه عدهاي ميتينگ جريان خ�ل در ليكن بودند جسته شركت آن شهرستاندر

نفري چند و ميدهد دست طرفين بين خوردي و زد نتيجه در و ميكنند حمله ميتينگ سخنرانان به چوب و

به را جريان و نموده اجتماع تلگرافخانه در قم شهرستان اهالي از عدهاي لحاظ همين به ميگردد مجروح

مؤكد دستور كشور طرفوزارت از مينمايند/ را جمعه روز حادثه به رسيدگي تقاضاي و ميدهند گزارش مركز

شوند/ مجازات و بازداشت محركين و رسيدگي جريان به زودتر هرچه كه گرديد صادر

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

شرفيابي
شرفيابي ملوكانه حضور مرمر كاخ در مجلس نمايندة قشقائي خسرو آقاي امروز صبح نيم و ٩ ساعت

نمود/ حاصل



٦٩٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

عادي دادگاه ارتشدو ازطرفدادرسي
گرديد/ شهربانيتشكيل در تجديدنظر دادگاه يك و

بنابهدستور بگيرد انجام ارتش بازپرسان طرف از ميبايستي كه ب�تكليف زندانيان كار در تسريع نظر از

در تـجديدنظر دادگـاه يك و عـادي دادگاه دو پنجشنبه روز از ارتش دادرسي رئيس علوي سرتيپ آقاي

عمل به بررسي و رسيدگي متهمين از نفر ١٥ پرونده به نسبت ديروز تا و گرديد تشكيل كشور كل شهرباني

و بـررسي مزبور زندانيان تمام پرونده هفته آخر تا ميشود پيشبيني و است شده صادر Pزم قرار و آمده

گردد/ روشن متهمين تكليف

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

دارائي وزارت در پيشهوران اجتماع
اجتماع وزارتدارائي در شده داده آنها به جديد عامليت دفترچه كه پيشهوران از نفر ٥åå حدود ظهر امروز

دستورات پذيرفته را آنها نمايندگان دارائي وزارت كل مدير شود/ رسيدگي آنها كار به داشتند تقاضا و كرده

گرديد/ صادر آنها كار به رسيدگي براي Pزم

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

نوربخش دانشآموزان از عدهاي
م"قاتكردند را آقاينخستوزير

يك شد/ پذيرفته مصدقنخستوزير دكتر آقاي نزد ديروز عصر نوربخش دبيرستان دانشآموزان از نفر ٩

آقاي چون گرفتندو قرار تشويق ومورد كرده اهداء بودند كرده تهيه خود ابتكار ذوقو با كه را ايران پرچم قطعه

شـده شـايع كـه آنچه خ�ف بر كه دادند پاسخ مزبور دوشيزگان شد جويا دبيرستان اوضاع از نخستوزير

مساعي اثر در و شده تحصيل براي امان امنو محيط كنون ا و بوده آرامتر مدارس تمام از نوربخش دبيرستان

و بـيان سـ�مت و ذهـن حـضور از نـخستوزير آقاي ميباشد/ مدارس بهترين نمونه پازارگاد دكتر آقاي

نمود/ تحسين دانشآموزان احساسات

٧٦٨٦ شماره ,١٣٣å.٩.١٨ دوشنبه

ميشود تقدير ثبت كل مدير از
است: شده صادر ثبت كل مدير عنوان به نخستوزير آقاي طرف از شرح اين

مديريت تصدي مدت در كه مجاهداتي اقداماتو از ام�ك و اسناد ثبت كل مدير شهشهاني آقاي جناب

همواره است اميد است حاصل تشكر نهايت فرمودهايد مبذول امور اص�ح منظر به ام�ك و اسناد ثبت كل

نخستوزير باشد/ كشور براي عاليه خدمات منشاء شريف وجود

مصدق محمد دكتر
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٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å.٩.١٩ سهشنبه

درگرفت/ خورد و زد تماشاچيان مجلسبين تريبون مقابل در امروز
بود بيسابقه وتظاهراتعجيبو جنجال علنيمجلسناظر جلسه تا|ر

براي زيادي عده ناگهان شدند تا|ر وك"ياقليتداخل ساير و امامي جمال كه همين
كشيدند باد مرده آنان عليه نفر سه و كفزدند ايشان

و بردند حمله ميكرد دولتتظاهر له شيرازيكه بهطرفكريمپور تظاهركنندگان
شد/ خوردشروع و زد جلسه, وسطتا|ر در

كردند تخليه را تا|ر سرعت به وك"ي و درگرفت مشاجره هم تظاهركنندگان و سربازان بين

ميدان در خونين وقايع كه ميرفت آن بيم و بودند مجلساجتماعكرده خارج موافقيندولتدر

شود/ ايجاد بهارستان

كرد سخنراني بودند جلويمجلسجمعشده در كه برايكساني مكي

آقاي و شود منعقد صبح نيم و نه ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه معمول طبق بود قرار امروز

بدهند/ گزارش توضيحاتو مجلس نمايندگان به اخير خصوصوقايع در و كرده شركت جلسه در نخستوزير

و مـتحصن روزنـامهنگاران از زيادي عده و بود غيرعادي بهارستان وضع امروز صبح هشت ساعت از

ساعت از �وك بودند/ علني جلسه انعقاد انتظار در و كرده اجتماع بهارستان باغ در غيرروزنامهنويس اشخاص

گرديدند/ پارلمان سرسراي وارد راست يك روز هر برخ�ف و آمدند مجلس به تدريج به نيم و هشت

مـوفق مـيكردند ورودي كـارت طـلب �وك از ميآمدند جلسه تماشاي براي معمول طبق كه كساني

ديگـر طـرف از گـرفتهانـد را هـمه نـداريـم, كـارت مـيگفتند و خواسـته معذرت نمايندگان و نميشدند

و دولت عـليه و كرده بحث و جر ميشدند وارد كه وك�ئي با ورودي در مقابل در متحصن روزنامهنويسان

ميگفتند/ سخن موافق وك�ي

و مجادله و زده حلقه او گرد جرايد مديران معمول مثل شد, مجلس وارد صدر كشاورز آقاي كه موقعي

هم باز نيز پنجشنبه واقعه از بعد آيا ميدهي رايموافق بهدولت چرا ميگفتند او به عدهاي شد/ مباحثهشروع

و كرده مبارزه اجنبي با مصدقالسلطنه ميگفت صدر كشاورز گرفت Pبا بحث اين دامنه هستي؟ موافقدولت

ايادي هم را تشنجات اين و است مملكت خادم مرد اين ميدهند راي او به كه وك�ئي تمام و من نظر به

ببرند/ بين از را ما تفاق ا و تحاد ا تا ميكنند ايجاد سابق شركت

و شد مبدل ركيك حرفهاي و توهين مباحثه باPخره و نميدانستند صحيح را او عقايد وي مخالفين

مجلس داخل در را حيثيتوكيل چرا كه ميكرد اعتراض رئيسه هيأت بازرسيو به كه حالي در صدر كشاورز

بـحث مـورد مشـاراليـه به توهين مسئله آنجا در و رفت مجلس سرسراي به عصبانيت با نميكنند حفظ

فحش علنا من به آقايان ميگفت: دائما هم صدر كشاورز و گرفت قرار دولت موافقين اعتراض و نمايندگان

ميدهند/ فحش شما به هم فردا دادهاند



٧٠١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

كس هيچ به بازرسي طرف از و بودند جلسه تشكيل منتظر تماشاچيان ـ آمد مجلس به نخستوزير

مخبرين و متحصن روزنامهنويسان نميدادند ورود اجازه كسي و بسته هم را ورودي در و نميشد داده كارت

در زنگ نواختن انتظار در و رفتند Pبا ميكند متصل جلسه تاPر به را بهارستان باغ كه دري از يوميه جرايد

موضوع و شد تشكيل خصوصي جلسه كه آوردند خبر موقع اين در كردند/ اجتماع علني جلسه پشت راهرو

در از نـخستوزير آقاي تومبيل ا كه بود دقيقه ده و ده ساعت گرديده/ مطرح صدر كشاورز آقاي به اهانت

شد/// بهارستان وارد چاپخانه

منتظر مجلس تاقهاي ا از يكي در تفاقنخستوزير ا به كثريتوزراء ا ربع سه و ده ساعت در كه بهطوري

بودند/// علني جلسه تشكيل و خصوصي جلسه شدن تمام

و نـخستوزير عـليه و آمـده جلسه به امروز دولت مخالف نمايندگان طرفداران كه بود شايع خارج در

كرد/// خواهند تظاهر موافقين

جلسه كه داشتند عقيده اوضاع به توجه با �ازوك عدهاي ميشده گفته كه طوري به ـ شد زده جلسه زنگ

ميرفت/// گهاني نا بيمحوادث زيرا شود تشكيل نبايد علني

و آورده هجوم جلسه به روزنامهنويسان و تماشاچيان و شد زده جلسه زنگ دقيقه بيست و يازده ساعت

كردند/// اشغال را صندليها تمام

و شوشتري نصرتيان, صفائي, پيراسته, امامي, جمال گهان نا دقيقه سي و يازده ساعت ـ عجيب صحنه

عده تماشاچيان جايگاه و جرايد لژ از گهان نا آنان آمدن با و شدند جلسه تاPر وارد هم سر پشت دولتشاهي

وك�ي پيراسته و شوشتري باد زنده امامي, جمال باد زنده ميزدند فرياد و كردند زدن كف به شروع كثيري

نخستوزير/ باد مرده مصدق, دكتر باد مرده اقليت

مرده زدند: فرياد جرايد لژ از هم شيرازي كريمپور تماشاچيانو جايگاه يكيدر نوينو لژ در يكي نفر, سه

گوش به و شده محو مخالفين فريادهاي ميان در آنان صداي ولي انگلستان نوكر باد مرده امامي, جمال باد

كرد/ تظاهر به شروع دوباره آنجا از و رفت سياسي نمايندگان جايگاه لژ به جرايد لژ از كريمپور نميرسيد/

فرياد پيراسته آقا, است بس است, بس گفت: ميزدند دست كه آنهائي به خطاب تاPر وسط در امامي جمال

ميبرد/ بهسقوط را مملكت مصدق مصدق, حكومت باد مرده ميزد

كتك را او و واقع عدهاي حمله مورد وقت اين در ميكرد تظاهر دولت له بر نوين لژ در كه جوانكي اين

ميگفت: پيراسته به خطاب او ولي ميزدند

ترك را رياست كرسي رئيس بود, شده پارچهانق�ب يك اينلحظه مجلسدر اجنبي/ نوكر جاسوس, دزد,

اين به و ايستاده آنوسط در واج و هاج هم عدهاي ولي گذاشتند سر پشت را جلسه تاPر �وك از عدهاي كرد,

مينگريستند/// مبهوتانه تظاهرات

او گرفتو قرار حمله ميكشيدمورد امامي جمال باد مرده تماشاچيان لژ در كه جوانكديگري اينموقع در

جـمال بر مرگ ميزد, فرياد هنوز سياسي لژ در شورش روزنامه مدير كريمپور اما خورد/ سختي كتك هم
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كردند, حمله او جانب به و برخاسته تماشاچيان جايگاه از عدهاي اقليت, وك�ي و پيراسته بر مرگ امامي,

گره را مشتش كه حالي در تمامتر هرچه عصبانيت با و ميكشم ترا اPن ميزد, فرياد كنندگان حمله از يكي

قـيافه بـا كريمپور بردند/ حمله طرفش به او سر پشت نيز عدهاي و برد حمله كريمپور طرف به بود كرده

داخل او دنبال به عدهاي اطراف كنافو ا از ب�فاصله و پريد علني جلسه تاPر داخل سياسي لژ از ك وحشتنا

گوشش به محكم كشيده يك تريبون جلو و رسيد او به ديگران از زودتر كنندگان حمله از يكي پريدند/ جلسه

نفر چهار سه, آن و رسيد دادش به سربازان ولي گرفت را گريباناو نزديكي همان ديگر نفر يك ب�فاصله زد/

پاي و دست زير ميرفت آن بيم كه كريمپور و بردند بيرون علني جلسه تاPر صحن از لگد و مشت با را

از عـدهاي شد/ برده بيرون �وك از عدهاي وسيله به علني جلسه تاPر در از افتد خطر به جانش مخالفين

شاهنده عباس فردوسي روزنامه مدير آتش, روزنامه مدير ميراشرافي آقايان جمله از متحصن جرايد مديران

دكتر باد مرده اقليت نمايندگان باد زنده ميزدند: فرياد و ميكشيدند باد مرده بانوان لژ در ديگر عدهاي و

مصدق///

بـه مـجلس در حاضر وك�ي درگرفت نزاع سربازان و اقليت موافقين بين تاPر جنوبي گوشه در وقتي

داخل با جلسه تاPر پشت كريدورهاي رابطه بستند/ محكم هم را خروجي در و كرده تخليه را جلسه سرعت

داشت/ ادامه تأسفآور جنجال و عربده و فحاشي هنوز ولي شد قطع تاPر

و بودند آمده گرد دولت موافقين از عدهاي مجلس خارج در موقع اين در ـ بود خبر چه مجلس خارج در

شروع اقليت عليهوك�ي و كرده اجتماع ورودي در پشت شده تظاهر دولت عليه رسيد آنها اط�ع به كه وقتي

درهاي كليه فورا درگيرد خونريزي و قتل و خورد و زد دسته دو بين كه ميرفت آن بيم چون كردند/ تظاهر به

تماشاچيان بالنتيجه و آمد عمل به جلوگيري متظاهرين خروج از و شد بسته علني جلسه تاPر به متصل

جمال به و كرده سخنراني به شروع بودند كرده اجتماع جلسه بيرون در كه جمعيتي ناطقين شدند محاصره

خارج وقتي ميكشيدند/ [امامي] مصدق باد مرده و ميگفتند ناسزا اقليت نمايندگان كليه و پيراسته امامي,

اطـراف و مـجلس جـلوي آمد/ بهارستان به نظامي و پاسبان كاميون چندين ب�فاصله شد چنين مجلس

خواهش جمعيت از مرتبا سرتيپدانشپور و كردند محاصره بودند كرده اجتماع مجلس در جلو در كه كساني

جمال باد مرده ميزدند: فرياد و برود كنار مجلس جلوي از نبود حاضر كس هيچ ولي شوند متفرق كه ميكرد

تهران مردم ميزد: فرياد ناطقين از يكي سابق/ كمپاني نوكران اقليت وك�ي باد مرده انگليس نوكر امامي

كنند/ ساقط را مصدق دكتر ملي دولت ميخواهند امروز مانور و پنجشنبه روز واقعه ايجاد با انگليس نوكران

جمال چاقوكشان بردهاند! مجلس جلسه به را آنها كارتورودي گرفتن با و كرده استخدام چاقوكش ٣åå امروز

آنها از ميخواهيم ما كشيدند, عربده كرد بيرون مملكت اين از را انگليسيها كه مردي عليه امروز امامي

بگيريم/ انتقام

تـمام و مـيرفت خـونين وقـايع ايـجاد بـيم كـه بـود وخيم قدري به اوضاع ـ گهاني نا وقايع احتمال

براي صرفا كه عادي تماشاچيان از معدودي عده و بيطرف روزنامهنگاران و اقليت موافق تظاهركنندگان
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ترتيب بدين ساعت يك قريب نداشتند/ خارج به راهي و بودند محاصره در همه بودند آمده جلسه تماشاي

كرد/// بيرون ارتباطدارد بهارستان باغ به كه دري از را روزنامهنگاران مجلس بازرسي رئيس باPخره گذشتو

آنها بين خارجشوند عادي در از اقليت موافقين متظاهرينو گر ا كه ميرفت آن بيم شدچون باز راه اين وقتي

عادي تماشاچيان ظهر تا ولي كردند بيرون چاپخانه و كتابخانه در از را آنان درگيرد وخورد زد وموافقيندولت

بودند/ محاصره در هنوز

و مـيشد زياد جمعيت لحظه هر بهارستان ميدان در و مجلس خارج در وقت اين در ـ جمعيت ازدياد

ميشدند/// جمع هم گرد دولت موافقين

به و شدند ظاهر نردهها جلوي متحصن روزنامهنگاران و دولت مخالف وك�ي از عدهاي هنگام اين در

طرف به آنان به حمله براي نفر چند حتي و كرده مخالفتآميز تظاهرات به شروع جمعيت آنان ظهور مجرد

گرديدند/ بهارستان باغ به ايشان مانعدخول پاسبانها ولي كردند حمله نردهها

و نمود ايراد اظهارتمؤثري مردم كردن آرام قصد به مكي آقاي اينموقع در ـ كرد نطق مردم براي مكي

نمودند/ تخليه را مجلس جلوي ايشان تقاضاي از پيروي به مردم از جمعي

به را جلسه تاPر �وك شد شروع علني جلسه در خورد و زد كه موقعي ـ تيمورتاش و كريمپور كتككاري

كردند/// ترك سرعت

اطاق وارد و رفت مجلس سرسراي به بود كرده اختيار فرار دولت مخالفين دست از كه شيرازي كريمپور

تيمورتاش اينموقع اقليتدر بادوك�ي مرده است وضعي چه اين ميزد فرياد مرتبا �بينوك در شدو تنفس

از عدهاي و ميزدند را يكديگر شدت به دو هر درگرفت خوردي و زد تيمورتاش و او بين گهان نا و رسيد سر

اقليت وك�ي از عدهاي نميشدند/ جدا هم از كريمپور تيمورتاشو ولي كنند جدا را آنها تا آمدند ميان به �وك

سر امامي جمال اما بردند حمله او به تيمورتاش از پشتيباني و كريمپور طرف به و رسيدند سر وقت اين در

او روي به هم را در و بردند اطاق جنب شمالي كوچك اطاق به را او و كرد بغل سر پشت از را كريمپور و رسيد

بستند/

از نفر چند و بود كشيده دراز كاناپه روي و مجلس رياست اطاق در نخستوزير [ ـ نخستوزير [آقاي
سپهبد تيمسار موقع اين در شد/ بسته پشت از هم اطاق آن در احتياطا و بودند ايشان اطاق در �وك و وزراء

بيرون را مجلس انتظامات مخالفين كه داد ايشاندستور به نخستوزير شد نخستوزير اطاق وارد يزدانپناه

تا كرد را رئيسه تشكيلهيأت تقاضاي جنگ وزير بكنند, را صحبتخود ايشان و تشكيلشود جلسه تا كنند

به و شد تشكيل فورا گنجه آقاي رياست به رئيسه هيأت جلسه بكند را Pزم اقدامات رئيسه هيأت بامشورت

وزير جنگو وزير آقايان به كه داد اط�ع نخستوزير آقاي به گنجه آقاي و شد ختم ظهر پرداختو كره مذا

كنند/// آرام امنو را مجلس خارج داخلو كنندو عمارتبيرون از را تماشاچيان كه است شده داده اختيار كشور

بـه مـيخواهـند نوريشاد سرهنگ مرحوم ختم مجلس مجتمعين و بازار از عدهاي كه بود رسيده خبر

اين در شرحي فاطمي دكتر آقاي نخستوزير آقاي دستور برحسب بيايند/ مجلس سمت به دولت حمايت
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در كه ظهر اذان خاتمه از پس مجلس عمارت همان از و رسانيد نخستوزير تصويب به و كرد تهيه زمينه

بـراي دارند تقاضا نخستوزير آقاي كرد: قرائت زير شرح به راديو در فاطمي دكتر خود ميشد گفته راديو

خ�ف رفتار به نسبت عكسالعمل مردم طرف از احتمالي خورد و زد گونه هر از احتراز و تصادم از جلوگيري

كيد ا انتظاميدستور مأمورين به نشود داده نشان شدهاند آورده مجلس به تماشاچي نام به كه كساني انتظام

قانوني مجازات به مجازات به را مقررات از متخلفين و نمايند حفظ قوت كمال با را انتظامات كه شد داده

علني جلسه تشكيل زنگ بعدازظهر ربع يك داشتند/// جلسه تشكيل به اصرار نمايندگان از عدهاي رسانند/

شد/ زده

٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å.٩.١٩ سهشنبه

تحريككارگرانجلوگيريكنيد از

به انتظامي طرفقواي از توده حزب به منتسب كارخانه سابقه با كارگران از نفر ٥ قبل روز چند چون ـ نوشهر

اغتشاش صدد در انحاء از بهنحوي عصبانيو كارگرانوابسته از معدودي عده مقابل در شده برده رشت تيپ

براي آمد عمل به جلوگيري فورا كه شد عكسالعمل جزئي بار دو گرديد تظاهر به كارگران ساير تحريك و

است/ شده داده مراقبت جهت سربازان وسيله پادگان طرف از Pزم احتياطدستور و انتظامات حفظ

٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å.٩.١٩ سهشنبه

نمودهاند غذا اعتصاب زندانيان
از جعفرزاده عليمراد و امجدي موسي ذوالفقاري, غ�محسين يعقوبي, محمد آقايان امضاي به تلگرافي

كه آن از پس مينويسند و رسيده هستند مازندران اهالي از كه سياسياهواز عاديو زندانيان نفر ٤åå طرف

خـود قـانوني نـظريات انجام تا نموده غذا اعتصاب ماه آذر دوازدهم روز از نرسيد/ جائي به ما تقاضاهاي

شكست/ نخواهيم را اعتصاب

٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å.٩.١٩ سهشنبه

يافت خواهند شغل تغيير نيز رؤسايدارائياستانهايشمالي
بودند شده كار به مستعفيدعوت اعضاي جاي به كه جديد اعضاي حضور با انتخابات عالي جلسهشوراي

شـوراي اعضاي بر ع�وه جلسه اين در گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در بعدازظهر چهار ساعت

كفيل فروزان و دادگستري, وزير كشور, وزير مشاور, وزير حكيمالدوله دكتر نخستوزير آقايان انتخابات عالي

از و بودند شده تعيين انتخابات بازرس عنوان به كه قضاتي از نفر هيجده چون داشتند/ حضور دارائي وزارت

مستعفي قضات جاي به ديگر قاضي ١٨ قرعه قيد به امر [ناخوانا] در بودند خواسته معذرت كار اين قبول

عمل به تي كرا مذا شمالي شهرستانهاي و استانها رؤسايدارائي تبديل و تغيير براي ضمنا شدند/ انتخاب

تـغيير خود شغل از يافتهاند شغل تغيير قرعه قيد به كه ادارات رؤساي ساير مانند نيز آنان شد قرار و آمد

كنند/ پيدا مأموريت



٧٠٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٧ شماره ,١٣٣å.٩.١٩ سهشنبه

شد تشنجزياديتشكيل مجلسبا با|خره
نخستوزيرصحبتكردند بعد و مخالفين از نفر چند ابتدا

علني جلسه مذاكرات تفصيل
شد/// زده جلسه زنگ بعدازظهر ربع و يك

غارت را جرايد ادارات چگونه كه آذر ١٤ واقعه در روشنفكران عمليات از دارم عكسهائي آشتيانيزاده:

كردهاند/

اع�ن روز امروز كردهاند/ كسر حاضر عده از نفر ٣ زيرا دارم اعتراض امروز جلسه تشكيل به پيراسته:

اغتشاشات در معاوننخستوزير اين كه دارم سند و ندارد امنيت ايران ملت كه ميكنم استاع�م بشر حقوق

است/ داشته دست

نمايندگان/� از زيادي عده و مجلس رئيس نايب شديد �اعتراض

نميكنيد/ رعايت را قانون كه شما نميكنند, رعايت را قوانين و نميشود رعايت اساسي قانون

ميكنم/ اخطار پيراسته, آقاي مجلس: رئيس نايب

قانون كه مملكتي در آوردهاند, تماشاچي سمت به را مجلس كارمندان كه مملكتي در آقايان پيراسته:

آيا رئيس/� نايب دوم �اخطار ندارد/ مجلسمصونيت كهوكيل مملكتي در رعايتنميشود نظامنامه اساسيو

و انداخته بيرون پنجره از را چلنگر مدير ساله ١٢ طفل نباشد/ كشور در امنيت بايد مصدق دكتر حكومت در

رئيس �نايب بزنم/ را حرفم بدهيدمن اجازه نميترسيد گر ا است/ كهدولتدستداشته دPيليدارم كشتهاند,

آمد/ پائين پيراسته رفت تريبون سمت به مكي ميزند/� زنگ مرتبا

ميزد/ زنگ مرتبا رئيس نايب ميكردند, شديد اعتراض رئيس نايب به نصرتيان و پيراسته و آزاد

اع�م/ روز پيراسته:

نميكنند/ را آئيننامه رعايت نمايندگان آقايان متأسفم رئيس: نايب

نميكني/ رعايت خودت آزاد:

تماشا؟ براي آوردهايد را مجلس كارمندان صفائي:

را اقليت جلوي ميكنند وادار را ما آقايان خود بگذاريم اقليت به ميخواهيم كه را احترامي رئيس: نايب

بگيريم/

داشت/� سابقه كار اين آيا معظمي دكتر به امامي جمال �اعتراض

نداشته/ سابقه وقت هيچ مملكت كارهاي معظمي: دكتر

دارم/ اعتراض امامي: جمال

بگوئيد/ و بيائيد داريد اعتراضي جلسه بهصورت گر ا رئيس: نايب

تغيير به ميكنم اعتراض دارم اعتراض رياست به هم و اعتراض جلسه فوريت به هم من امامي: جمال
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شد/� بحث اينموضوع به راجع امامي جمال و مكي �ميان جلسه/ حضار تابلوي

آمد/� پائين تريبون از �و نميكنم/ اظهاري دارم اعتراض آن رئيس و جلسه اين به چون امامي: جمال

ميشود/ دستور وارد جلسه رئيس: نايب

مجلس چرا اسمنوشتيم ما بشود/ ازدستور قبل نطق بايد ـ ندارد رسميت جلسه زدند فرياد اقليت �وك�ي

داشت/� ادامه اقليت نمايندگان اعتراض ميكنيد/ خفه را

را جـلسه شـدم مجبور من كه كردند رفتار آئيننامه برخ�ف تماشاچيان از عدهاي چون رئيس: نايب

سه از نخستوزير آقاي چون و است جلسه همان دنباله نظم برقراري از بعد جلسه اين Pحا كنم تعطيل

بكند, را صحبتخود دستور از قبل آقايان از يكي ميكنم خواهش من ميكشند صحبت انتظار پيش ساعت

بكنند/ را خود نطق نخستوزير آقاي

شود/ تشكيل مجلس بگذاريد اقليت به خطاب فرامرزي:

بفرمائيد/ نخستوزير آقاي نيست آقايانوارد اعتراض استو پيش جلسه ادامه جلسه اين رئيس: نايب

از قبل ميزدند فرياد و نمودند ميزها روي زدن به شروع باPتفاق اقليت وك�ي برخاست نخستوزير

دستور/

بزند/ حرف ميتواند بخواهد موقع هر رئيسالوزراء فرامرزي:

رفت/ تريبون پشت بعدازظهر ساعت يك نخستوزير

كنيد/ تحمل دقيقه چند ولي بكنند خورد را تختهها و بزنند فريادي هر گر ا نخستوزير:

ناحق/ و حق به شما گرفتهايم ياد شما از ما اقليت:

ميكنم/ را خودم نطق بيرون در ميروم من نميكنيد تحمل گر ا نخستوزير:

بيرون/ برويد اقليت: وك.ي

رفتي/ كه جهنم بكن, ميخواهي كاري هر بيرون برو شو بلند امامي: جمال

ايران/ در نداريم آزادي ما شوشتري:

ايران/ مردم از ندهيد من به اجازه اينجا گر ا شما تهران, مردم نخستوزير:

آزاد/� شديد اعتراض و رئيس شديد �زنگ

كه است اين ملي شوراي مجلس معمول نميكنم, عرضي من ميكنيد صحبت شما وقتي نخستوزير:

نيست/ اعتراضي هم باز نكنيد شما كنم صحبت گر ا نميكنم صحبت من ميكنيد صحبت شما وقتي

نيستيد/ نخستوزير هستيد هوچي شما امامي: جمال

نميكنم/ عرض نيست مجلس نمايندگان عليه گفتن مسئله اين به گر ا نخستوزير:

خير/ اقليت: وك.ي

بزنيد/ حرف ك�م يك توانستيد شما گر ا ندارد/ اينجا صحبت به احتياجي هست گر ا نخستوزير:

شما گر ا آزاد/� �فرياد نكنيد/ قال و قيل اينجا در بفرمائيد/ را خود مطالب نخستوزير آقاي رئيس: نايب



٧٠٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

سوابق و عادات تمام و مقررات تمام احترام كمال با من نيستيد شما اقليت بوديد پارلماني اصول به مطلع

ميگذاردم/ احترام را پارلماني

ميگذاريد/ احترام عجب امامي: جمال

احسـنت/ �نمايندگان: ميزنم/ را حرفم من بعد بزنيد را خود حرف اينجا بيائيد اول شما نخستوزير:

رفت/� تريبون پشت امامي جمال آقاي و نشت خود جاي به و آمدند پائين تريبون از نخستوزير

دولت و مـحترم نـمايندگان آقايان به مجلس اين در بارها بنده امامي: جمال ـ امامي جمال اظهارات

كه آقاينخستوزير اين بدبختانه ولي بداريد خصوصيمصون كشمكشهاي از را مجلس كه كردهام عرض

طبق كشانيد/ مجلس داخل به را خارج كشمكشهاي و نكرد مراعات را امر اين بود اقليت صف در وقتي

اعتراض من كردند تظاهرات ايشان براي تماشاچيان وقت هر كه فرمود خواهيد م�حظه جلسات صورت

اين از خارج بايد مجلس معتقدم چون كردم اعتراض من و كردند تظاهرات تماشاچيان باز هم امروز كردم

من مجلس از خارج در بدهند انجام كمل ا اعمو بهنحو را وظايفخود بتوانند نمايندگان تا باشد كشمكشها

نمايندگان تشكيلبشود مجلس نيست ص�ح امروز بگوئيد نخستوزير آقاي به كردم عرض مكي آقاي به

آيد/ پيش سوئي تفاقات ا است ممكن و هستند احساساتي

زدند/ كتك را �وك مخالف: نمايندگان از �يكي

تيمورتاش/� آقاي ديگر: نماينده

نبودهاي بكند را مراعاتقانون كه نخستوزيري عمرت در هيچوقت شما نخستوزير آقاي امامي: جمال

مجلس آنجا گفتي مردم به مجلس رفتيجلو كه نبودي مگر شما بكني را مراعاتقانون كه فردينبودي Uاص

است/ مجلس اينجا نيست

ميگويم/ هم Pحا نخستوزير:

تهديد را ما هم Pحا كن صحبت شهرباني چاقوكشهاي يا چاقوكشها براي برو آقا برو امامي: جمال

سابقه نخستوزير چنين يك بزنيد ورق را دنيا تواريخ اوراق تمام هوچي يا است نخستوزير اين ميكني؟

بگويم را اعمالش سكناتش, رفتارش بگويم چه ميخواهي/ پشتيباني و رأي ما از آمده Pحا است نداشته

بكشاند/ آتش به ميخواهد را مملكت

يك باشد جاهطلب قدر اين نميدانستم ولي ميآيد خوشش باد مرده و باد زنده از مرد اين ميدانستم من

باز نفت دكان روز يك ميزند تخته شلنگ آمريكا در ميرود ميشود بيهوش زود كه سالهاي چند و ٧å مرد

دكان خبازيو دكان ميشود تخته انتخابات دكان ميكند باز انتخابات دكان ميشود تخته دكان اين ميكند

ايران؟ ملت براي كردهاي چه ماه ٨ اين در آقا ميكند باز نعلبندي

وقت هر خداوند نيست/ مملكت آرامش و اين به معتقد ايشان نيست ايشان با سخنم روي من آقايان

خدا كه است امراض از يكي هم مصدق دكتر ميدهد/ شيوع آنها بين مرضي ببرد بين از را ملتي يك بخواهد

شماها است شما دست در ملت امور زمام هستيد ملت اين نمايندگان شما است كرده ايجاد ايران ملت براي
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بازار ميكنم تلفن گفته شنيدم بنشيند/ خانهاش به ميفرستم را او من ميگويد بيخود او بگيريد تصميم

و خـود قـدرت تـمام با برو شما نميروم/ در ميدان از كارها اين از من مجلس/ جلو بيايند و بشود تعطيل

ميروم/ در ميدان از من آيا ببين مجلس جلو بيا چاقوكشها و شهرباني

از يكي گر ا ببين بنشين خانه توي برو بده استعفا بداني خودت به نسبت را ملت نظر ميخواهي گر ا اما

مقامي اين شما جان به هرصورت در آمد/ خواهند تو دنبال كثريت ا نمايندگان همين از يكي رفقايت, همين

سر باز است مملكت انقراض و باعثسقوط بداندوجودش آدم ندارد ارزش بدهند را دنيا داريد شما اPن كه

و كردي خلعيد خوب, كنم, خلعيد آمدم گفتي ميخواهي؟ چه مملكت جان از آقاجان آخر بماند خود جاي

انتخابات نخستوزير من گفتي كردي خشك را مملكت درآمد چشمههاي و انداختي كت �ف به را مملكت

به من آخر كنم شروع را انتخابات ميخواهم گفتي آمدي بعد كردي اعتراض انتخابات قانون اين به و نيستم

نكردهاي؟ عدول آن از كه گفتهاي چه مگر بگويم چه شما

كانديدا من ندارد؟ سابقه دنيا جاي هيچ كردهاي درست انتخابات براي اPن كه بازيها جنغولك اين آخر

در و ما مملكت در دارد سابقه اين ببينيد شما ولي آمد نخواهم مجالس قبيل اين به ديگر و نيستم انتخابات

چند اينكه براي چي؟ براي كنند؟ تعويض را فرمانداران استاندارانو تمام انتخابات شب در كه راقيه ممالك

ميكند را كارها اين عاقل آدم آخر بياورد در صندوق از را آنها شوند وكيل ندارند ميل مردم كه را نابابي نفر

من ميگوئي رائيداده گرفته تصميمي مجلس ميكني توهين مجلس به ميآئي دشمنيداري؟ خودت با مگر

ميكنم/ شروع را انتخابات فردا از و ندارم قبول را رأي اين

از و ميگذارم پا زير من گفتي آمدي است؟ بوده سابقهاي چنين دنيا پارلمانهاي در بده نشان را خودت

توهين اينها به چرا شما ميكردي را �مقاموك رعايت كه ميداشتي كت نزا قدر اين Uاق آقا ميكنم شروع فردا

موافق وك�ي به �اشاره بيچارهها اين نكرده شروع ايشان و ميآيد هم آذر ٢٦ است, مرضي چه اين كردي

چه؟ كه آمدهاي Pحا باشند او به معتقد اينكه نه شده ايجاد تعصب ايشانند طرفدار معذب وجدان با دولت/�

بكـني مـيخواهـي تازهاي صحنهسازي چه بدهي؟ كه داري گزارشي چه شما بگوئي؟ چه ما به آمدهاي

كردم؟ غارت را شهر و كشتم را مردم بچههاي نخستوزير من بگوئي ميخواهي

گر ا كه ميكني تهديد را ما آمدهاي Pحا كنيد جلوگيري كارها اين از كه هستيد نخستوزير شما آقا آخر

داشته صنفي تعصب Uاق نمايندگان آقايان ميكنم/ صحبت مردم با بيرون ميروم كنم صحبت من نگذاريد

تخطي شماها از يكي بهحقوق گر ا كنيم حفظ را حيثيتخود بايد هستيمو همگيوكيل باشد هرچه ما باشيد

كه حرفها اين برنميخورد شما صنفي تعصب به آخر داريم/ صنفي تعصب چون ميكنم اعتراض من شود

حاجات قبله به نيست اينكاره ايشان آخر آقا Uاص ما بر واي نميدانم/ آدم داخل را شما يعني ميزند آقا اين

نيست اينكاره مرد اين كرده عوامفريبي را عمرش تمام مرد اين نيست اينكاره

كنيد؟ صحبت ميخواهيد چقدر امامي جمال آقاي رئيس: نايب

دارد/ حدودي مگر امامي: جمال
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كني/ صحبت ميخواهي Pيتناهي مگر آقا رئيس: نايب

نويسي اسم دستور از قبل براي كه بنده نيست دستور از قبل عنوان به كه صحبتها اين امامي: جمال

بدهد/ تشخيص بايد مجلس ميگويد چه مقررات و چطوريست Pحا نكردهام

به مصدق دكتر آقاي است بيشتر گناهش استفاده بدون كار اين دكتر نميكند yا محض را زشت كار آدم

شما از بيشتر را خود مملكت ولي گفتهام شما به را كار ص�ح هميشه نيستم شما دشمن من پير به خدا

شما طرفداران تمام yوا ميرود انقراض به رو مملكت شما حكومت در ميبينم رأيالعين به دارم دوست

رو شـما از نـميشود رويشـان ديگر Pحا گرويدهاند شما به اشتباه به اول از چون است همين عقيدهشان

باقي چيزي مملكت براي ديگر بدهيد تشخيص را مملكت ضرر و نفع بايد شما نمايندگان آقايان برگرداند/

ما و گذاشته ويراني به رو مملكت ميبرد نفع سوم نفر ميزنيم هم سر توي ما كه گفتهام هميشه است نمانده

آقايان شماست/ طرفداران دل و درد ميزنم اPن كه حرفهائي اين دكتر آقاي پرداختهايم جدال به هم با

هم Pحا خوانده دزدگاه را اينجا دفعه يك است كرده توهين مجلس به دفعه چندين كنون تا مصدق دكتر

است كرده را كار همين هم دفعه يك ميگويم ميزنم مجلس از خارج در را حرفهايم مردم به من ميگويد

برادر به هم امامي جمال بود/ شده درج فاطمي دكتر اطTع بدون ناسزا پا سرا و توهينآميز مقالهاي امروز باختر روزنامة <در /١
تباني با كه افتاد جريان به طوري شكايت اين كند/ شكايت دادگاه به فاطمي دكتر عليه كه داد وكالت بود دادگستري وكيل كه خود
روئيت و دريافت از فاطمي دكتر اينكه نام به برسد فاطمي دكتر روئيت به احضار يا و اخطار ورقه آنكه بدون يعني ابTغ مأمورين با
حكم نمود/ محكوم زندان ماه سه به را فاطمي دكتر غيابا و كرد رسيدگي به شروع محكمه است شده قانوني ابTغ نموده امتناع آن
قطعي رأي بود نشده اعتراضي چون و گذشت ابتدائي دادگاه رأي صدور از روز دو شد/ قانوني ابTغ اوليه كيفيت همان به هم دادگاه
او aنبودوا دفترش در موقع آن در فاطمي دكتر و كرد مراجعه او دفتر به فاطمي دكتر جلب و اجرا مأمور ١٣٢٩ نوروز عيد شب گشت/

ميبردند/ زندان به را
شده دادرسي اعادة تا دهد رضايت نموده صرف خود حق از امامي جمال كه بود باقي راه يك فقط شد مطرح ملي جبهه در موضوع
امامي جمال از و كنم اقدام مورد اين در كه خواست من از ملي جبهه گردد/ صادر حكم و رسيدگي عمومي جنبة لحاظ از مجددا
سمت كه دشتي علي نزد مصر كشور به نوروز ايام تعطيل از استفاده براي هم امامي جمال موقع اين در اتفاقا بگيرم رضايتنامه
آن تا من است/ گشته باز مصر از امامي كه خواندم جرايد در فروردين ١٤ روز بود نموده عزيمت داشت را كشور آن در ايران سفير
حسنهاي روابط و داشتيم كشمكش روزه همه نفت مخصوص كميسيون كرات مذا جريان در و نداشتم آمدي و رفت امامي با موقع
امامي جمال خواب اتاق به رفتم/ بود انتظامالسلطنه خيابان در كه امامي منزل به زود صبح فروردين ١٥ روز نداشت/ وجود مطلقا
طور به هم من آمدهاي/ من منزل به چرا ديگر تو گفت شوخي طور به و كرد نگاهي كردم سTم شدم/ وارد بود نشسته كرسي زير كه
سئوال پاسخ در بود رفته شام به معاويه نزد سفارت به 8ع7 مؤمنان امير طرف از كه طائي حاتم عدي بن طرماح وقتي گفتم شوخي

بگيرم/ بدنت قالب از را تو جان آمدم بود گفته طرماح آمده كاري چه براي كه معاويه
چـرا aحـا گـفت بگـيرم/ سـوقاتي آمدهام بوده شوخي طور به اين گفتم ميكني؟ هم توهين آمدهاي من منزل به گفت: امامي
گفتم نشستم/ باشد, نعلبك فاخلع كه است مقدس وادي اينجا مگر بنشين خير گفت درآورم پا از را خود كفش خواستم نمينشيني
تو جان به گفت و كرد باز را آن در بازكني كنسرو با و آورد مسقط مسقطي حلبي قوطي يك و برخاست امامي آوردهآي؟ چه سوقاتي
و كراوات يك و برخاست مجددا ميخواهم ديگر سوقاتي نميخورم را آن گفتم ميكنم/ باز تو براي را يكي آوردهام قوطي دو فقط
به اول تو گفتم ميخواهي؟ چه گفت ميخواهم ديگر سوقاتي نميخواهم هم را اين گفتم آورد/ جوراب جفت يك و دستمال يك
بگيري مرا قتل حكم بخواهي تو بلكه گفت بخورم/ مسقطي اين از من تا بدهي من به ميخواهم تو از هرچه كه بده قول من
گر ا و شماست اختيار به و شماست دست در كام� ميخواهم تو از من آنچه خير گفتم باaخره شد بدل و رد هم ديگري شوخيهاي
در گر ا جمعه امام حاج روح به بخور گفت: بود خودپسند و مغرور بسيار اصو\ امامي جمال ميرساند/ را تو جوانمردي شود منعكس

بعد صفحه در ادامه

روي به هيچوجه به كنون تا من ولي ميكند اهانت من به و دارد دشمني من با فاطمي7١8 حسين دكتر آقايان
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كاغذي دسته و برخاست بود اتاق كنار در گردي ميز بياور/ كاغذ و قلم گفتم داد/ خواهم انجام باشد من اختيار ـ قبل صفحه از ادامه
امامي باaخره كرديم بحث مدتي بگيري ميخواهي مرا قتل حكم نگفتم گفت: گذشتم! فاطمي دكتر از من بنويس گفتم آورد
و برخـاستم آمدند, امامي ديدن به آذربايجاني نفر دو هنگام اين در خوردم مسقطي قدري / داد من به و نوشت را رضايتنامه
كافي كاغذ همين من براي گفتم جوراب7 و كراوات و 8دستمال نميبري را خود سوقاتي چرا گفت امامي جمال كردم/ خداحافظي
يافت خاتمه ماجرا ترتيب بدين ميبرم/ هم را دوم سوقاتي چشم گفتم بده/ پس من به را كاغذ آن نبري را اين گر ا خير گفت است/

شد/> خTص فاطمي دكتر هرحال به شد دادرسي اعادة يا بود كافي رضايت اين كه نميدانم حال
/٣٤٦ ـ ٣٤٨ صفحات چهارم>, جلد سياه كتاب > خلعيد از پس مكي, حسين از نقل به

yوا ميگويد جاسوس من به بيمخ شعبان رفيق فاطمي حسين آقاي اين نكردهام اعتراض و نياورده ايشان

استوكس]/ [ريچارد استوكند پسر اينها مينويسد يكي آن است رفته بين از چيز همه جوانمردي و حيا و شرم

ظاهر حفظ براي شما هستيد مردم حافظحقوق شما آقا ميداند/ آقايشوشتري كيست پدرش بگويد ايشان

مصدق دكتر آقاي شما بدهيد فحش علني اينطور من به نبايد Pاقل مصدق دكتر خاطر براي و بود گر ا هم

فحش ما به آورديد را فاطمي حسين شما بدهند/ فحش ما به كه كرديد روزنامهنويس را دزدها و داريد پول

وكيل او ولي ميدهد فحش هم بقائي دكتر بلي, ميدهد/> فحش هم بقائي دكتر نمايندگان: از �يكي بدهد

فحش چرا تو دولتي, عناصر از تو ميگوئي چه تو فاطمي� دكتر به �خطاب ولي بود همقطار ما با پدرش است

ميدهي؟

باختر روزنامه اين مصدق دكتر آقاي ط�ست سكوت و است نقره ك�م ميگويند فرنگيها بگويم, چه

تـا باشد Pحا نكشيديد, خجالت شما گر ا نوشته چه فاطمي حسين ببين بخوان رختخواب توي ببر امروز

ما به كه ميدهيد اجازه چرا دارد, حدودي وقاحت است مملكتي چه اين آقا بكنيم ايشان با حساب تصفيه

حماقت بدهند فحش غيرمستقيم بگوئيد و كنيد حفظ را ظاهر Pاقل داريد روزنامه ٢å كه شما بدهند فحش

دارد/ حدي هم

من ميگذاشتم احترام ايشان به هميشه من مصدق دكتر كابينه در فوrدوند: ـ فوrدوند آقاي اظهارات

به ايشان خاطر به ولي دادهاند ناموس فحش هم رزمآرا حكومت زمان در و خورد آزاديگلوله راه در پدرم كه

Pحا نميدانم ولي كردم حمايت مصدق دكتر آقاي از مجلس پانزدهم دوره مندر ندادمو راي رزمآرا حكومت

شدهايم/ مصدق دكتر چاقوكشهاي گرفتار كه خوردهايم را كي مال و كردهايم چه برادر سه و من

ولي ميرويم مجلس اين از همه ما كنيد حفظ را كشور اين مردم حقوق خوردهايد قسم نمايندگان آقايان

قرباني آزادي راه در دستو به اسلحه ما پدران برود دست از شماست پدران خونبهاي كه آزادي كه نگذاريد

بشود/ قلدري و زور آزاديدستخوش و تباه آنها زحمات كه شويد حاضر نبايد دادهاند

است/ مجلس ووكTي روزنامهنگاران هنرپيشگان, سعدي, تئاتر مدير جرايد, مديران منظور, يقين به /١

خصوصي بهامور كردمربوط مجلسشوراي تحصندر به وادار را7١8 اينها آنچه كرد:� �آقايفوPدوندع�وه

دولت هواخواهان از را خود ميتوانستم خوبي به داشتم شخصي منافع حفظ براي منظوري گر ا زيرا نيست

خيلي من هدف ولي كنم كسب بياورند دست به ميخواهند تملق چاپلوسيو با ديگران را آنچه و بدهم نشان

دست به را امور زمام ميخواست مصدق دكتر كه روزي است آزادي از حمايت مقصودم وكالتو مقام از باPتر
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و مـؤتمنالمـلك رديـف در ايشـان كـه مـيكرديم فكـر زيـرا كـرديم مـوافـقت ايشـان با ما همه بگيرد

ايران ملت آرمان آمالو به كه بود خواهند نخستوزيري ايشان كه بوديم اميدوار و هستند مستوفيالممالك

ديگري و پارلماني اصول حفظ يكي داشت هدف دو داري زمام قبول از مصدق دكتر آقاي بگذارند/ احترام

اين در هم من و شدهاند پيروز ايشان عقيده به نفت صنعت كردن ملي خصوص در حفظحقوقكشور/ و احياء

نسبت كنند, خفه را آزادي ميخواهند هواخواهانش مصدقو دكتر آقاي ولي ندارم تعرضي ايشان به خصوص

ميكنند/ اهانت پارلماني سنن و مجلس نمايندگان به

حـقيقت هميشه براي كه بداند قطع طور به ولي بماند مكتوم كمي مدت است ممكن حقيقت آقايان

قول به كه است وقت آن و كرد خواهد تابش و تجلي ابر زير از حقيقت آفتاب عاقبت و ماند نخواهد مكتوم

شيراز: خواجه

جـوش ميزد سينه ديگ نهفتن از كه حكـايتها آن بگوئيم خنگ بانگ به

سخنگويان كه قراري به و برآمده هفدهم انتخاباتدوره اجراي صدد در مصدق دكتر آقاي محترم آقايان

اجازه مردم به انتخاباتممنوعو در دخالت از را عمالدولت دارند تصميم ايشان داشتهاند اع�م دنيا به دولت

مـيتوانـد كسـي آيـا مـيكنم سـئوال اينجانب ول بنشانند پارلمان كرسي به را خود راي آزادانه كه دهند

قدرت تمام و ميبينيم دكتر اطراف در ما كه عناصري وجود با كه كند حاصل اطمينان و بگويد شرافتمندانه

دور نقطه ف�ن در است ممكن آيا بودهاند آذر ١٤ روز مانند وقايعي جنبان سلسله و گرفته دست به را دولت

بريزند/ صندوق به را خود راي آزادانه مردم دست

شما حساب به توده حزب با مبارزه نام به شما چشم جلو در را اعمال اين كه وقتي مصدق دكتر آقاي

چه آن فرضوجود با توده حزب آخر ميكنم خدمت ايران ملت به من بگوئيد هم باز ميتوانيد آيا ميگذارند

به آزادي معني آيا ميشويد؟ نفرتآوري اعمال مرتكب آنها با مبارزه نام به طور اين شما كه بكند ميتواند

در آزادي آيا ميباشد كتابخانهها و رئيس/� �زنگ جرايد ادارات زدن آتش ارعابوك�و فحاشيو شما عقيده

باشد نداشته رفتن راه جرئت خيابانها در چاقوكش ترس از كسي كه ميدهد معني طور اين شما حكومت

آزادي/ و مملكت امنيت معني اينست

هيأت كه طور اين را افكار حريت و عقيده آزادي و پارلماني حكومت معني گذشته ماه چند در ما آقايان

به بايد كه بهشتموعودي آن معني كنون ا همين و چشيديم را آن مزة و ديديم كردند استنباط دولت افراد

هـم ايـران ملت و كنيم درك ميتوانيم شود تهيه هفدهم دورة انتخابات نامزدهاي و آقايان همين دست

نميروم فحاش حكومت اين بار زير كه من حال هر به ببرد پي مصدق دكتر وعدههاي اين كنه به ميتواند

اين صاحب و كردند غارت را سنجري كتابفروشي كه داشت:� اظهار آقايفوPدوند اينوقت در رئيس/ �زنگ

دادم او به تومان ٢å من و محتاجبود شب شام براي حتي قبل شب رفتهو بين از را هستياو تمام كتابفروشي

كند/ تهيه شام بچهاش و زن و خود براي بتواند تا

دكتر آقاي شخص به كه ارادتي با كه است گوار نا و مشكل خيلي بنده براي پيراسته: ـ پيراسته اظهارات
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خاطروطن به ناچارم استو مملكت كردموضوع بايد چه ولي كنم مخالفت دارند كه علمي مقام آن با مصدق

ميكنم/ عرض خ�صه طور به را خود مخالفت دPئل اينك كنم/ مخالفت مصدق دكتر آقاي دولت با خود

رفتار چگونه ستمديده مردم با ميبينيم و ميباشيم ايران در آزادي وضع ناظر ما امروز ميرسد نظر به آنچه

مـطابق است اجـتماعي و فـردي آزادي فـاقد ايـران مـلت كـه ايـام اين خوشبختانه يا متأسفانه ميشود

سـازمان ايـن در كـه است مـمالكي آن از يكـي هم ما كشور و ميباشد بشر حقوق اع�ميه تصويبنامه

دارد/ عضويت بينالمللي

حمايت از بودن برخوردار و گفتار و عقيده و فكر آزادي از است عبارت بشر حقوق اع�ميه مطالب اعم

به و هستند بيبهره آن از هم مجلس نمايندگان حتي حاضر وضع در ايران در متأسفانه كه ميباشد قانون

در بنده هستيم محروم بشريت ابتدائيترينحقوق از كه گرفتهايم قرار وطني در ما ميدانند آقايان كه طوري

ماه ٨ قريب نمود/ توضيح و تشريح را ما امروز اوضاع لغت آن با بتوان كه ندارم سراغ لغتي فارسي قاموس

و مجلسين به گرفت دست در را امور زمام مصدق دكتر آقاي كه روزي و شده تشكيل فعلي دولت كه است

ليره هزار ٣åå روزي و نموده كوتاه ايران از را نفت غاصب كمپاني دست روز چند ظرف در كه داد وعده مردم

هم ايران مردم و داد اعتماد رأي دولت به اميد اين با مجلسين ريخت خواهد ايران ملت جيب به را نفت منافع

تأييد اينموضع در را دلدولت و جان با بود آمده ستوه به غارتگر غاصب كمپاني اين مظالم از قرن نيم كه

كردند/

كه اين از گذشته شد كممعلوم كم گذشت بود كرده معين كه ضرباPجلي از روز چند جاي به آنكه از پس

چپاولگراندست مانند هم اطرافياندولت از عدهاي نشد مملكتوارد خزانة به ليره هزار ٣åå روزي عوايد از

نفر چند دولت بودجة از و ساختند پنهان نفت سپر زير را خود و كردند دراز مردم بيتالمال به تجاوز و تعدي

خور در آنچه كردندو منتشر آنها دست به روزنامه نام به اوراقي و كردند استخدام را افراد بدنامترين و بدسابقه

داشتند/ سليقه و عقيده اخت�ف آنها با كه كردند كساني نثار بود آنان حاميان و نويسندگان همان

جريانات اين ناظر نميتوانستند بودند كرده ياد ايران ملت نزد كه سوگندي پاس به مجلس اقليت آقايان

تـهديد ايـنكه بـا بودند نداده دست از را خود نويسندگي شرافت كه جرايدي نويسندگان همچنين باشند

كردند/ مخالفت به شروع ميشدند

شـد امـريكا عـازم نخستوزير و شد مراجع امنيت شوراي به ايران نفت قضيه كه وقتي وصف اين با

كه طوري به رفتو دولت كردند اختيار سكوت قانون خ�ف اعمال هزاران مشاهده وجود با اقليت نمايندگان

حقيقت جوانمردانه بيايد اينكه جاي به بعد و كرد مراجعت موفقيتي جزئيترين كسب بدون ميدانيد شما

و باد زنده با را مردم و گذارد را عوامفريبي و اغفال بناي باز دهد گزارش ايران ملت نمايندگان به را امر جريان

نميرفت بار زير ديگر عمومي افكار و بدهند فريب را همه نميتوانستند وليچون بزند خواستگول باد مرده

در كه هوچي عده يك ولي داشت گيري كناره قصد نخستوزير خود شايد كردند/ اعتراض به شروع مردم

را نفسها نتوانستند هم تهديد جنجالو و هو با چون و برود كنار نخستوزير آقاي نگذاشتند بودند او اطراف
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١٤ روز آنواقعه و نداشت امكان هم آن تصور كه زدند بيسابقهاي كار يك به دست كنند حبس سينهها در

مسلح پليس راهنمائي و ارشاد تحت معروف چاقوكشان از دسته يك ديدند تهران مردم روز آن در بود ماه آذر

پرداختند مغازهها حتي و جرايد ادارات اموال نهيب و غارت به

نظر زير قانوني مراجع تمام و مجلسين حضور با كشور پايتخت در آذر ١٤ پنجشنبه روز محترم! آقايان

مجله محل حتيچون بردندو بين از را شجاع فاضلو نويسندگان سرمايه و كردند غارت را مردم پليسدولت

به بود خياطي مشغول صبا مجله محل در كه را بيچاره خياط يك سرمايه چپاولگران و بود كرده تغيير صبا

ايـنها نـمودند چـپاول را ١٢٤ رسـمي اسناد دفتر و كمپاني چند طلوع روزنامه اداره محل در بردند/ غارت

مدارسدخترانه به اوباش و اجامر بعد است بوده طلوع روزنامه مجاورت در آنها كار محل كه اينبود گناهشان

كردند/ تجاوز هم دختران ناموس به كه بگويم دارم شرم من و رفته

است�/ نبوده چيزي چنين آقا ـ نمايندگان از عدهاي ـ رئيس زنگ ـ نمايندگان �اعتراض

را او باردار زن و كشتند را روزنامه مدير بچه و ريخته روزنامه مدير يك شخصي خانه به آقايان پيراسته:

پيدا نميتوان زمانمغول در جز را فاجعه اين نظير آقايان ميباشد/ بهموت مشرف كنون ا كه نمودند مضروب

اين در است ثبت تواريخ كتب در گفتهو كمغول ايلخانانوحشتنا قضيه در كه را نيشابوري آن گفته من و كرد

و ميگويم و نموده اضافه خودم از هم كلمه يك و رفتند/> و كشتند و سوختند و زدند و <آمدند ميگويم واقعه

خواندند/ هم را آزادي و مشروطيت فاتحه

انتخابات شرايط اين در آنوقت و كنند حبس سينهها در را نفسها كه اينبوده عمل اين از دولت منظور

شما گفتند بود شده غارت آنها اموال كه جرايدي مدير به و آمدند نشد ديدند چون ولي دهند انجام را آزادانه

كردند تلقي استهزاء با را آنها وعده شهامت با مديران اين ولي بگيريد را خسارتخود و بيائيد نكنيد شكايت

چرا خود گفتار اين در نميدانم من و نداشته دخالت كار اين در دولت گفتند آمدندو نشد هم اين ديدند كه بعد

آذر چهاردهم حادثه در را دولت دخالت اينكه براي من نكردند/ شرم بودند آنها اعمال ناظر كه تهران مردم از

ميكنم/ كر ذ را خود دPئل بدارم مدلل

است/ كرده مساعدت و همراهي غارتگران با پليس جا همه كه است كي حا كه عكسهايموجود ـ ١

آن در را راديو پيچ كه كس هر مشاهده با شهرباني بيسيم دستگاههاي با مهاجمين و پليس ارتباط ـ ٢

اPن كه ميگفتند و ميداده شهرباني مركز به را عملياتخود گزارش مهاجم قواي پليسو كه كرده باز ساعات

گرديد/ غارت اداره ف�ن

برخي و صبح مؤسسات از بعضي و داشته ادامه غارت اين شب نيمه تا صبح از پنجشنبه روز تمام در ـ ٣

ساعت ١٢ ظرف در چگونه نداشت دخالت دولت گر ا كه ميرساند امر اين و شده غارت شب و بعدازظهر

كند/ جلوگيري اين از نتوانست

كه حكمي طبق داشته روز آن در را غارتگران هنگ فرماندهي كه بيمخ شعبان به معروف چاقوكش ـ ٤

است/ بوده شهرباني مستخدمين از خواندند مجلس در امامي جمال آقاي جناب
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و آتش روزنامه در و شده گرفته روز آن در نخستوزير معاون فاطمي دكتر و بيمخ شعبان از عكسي ـ ٥

است/ شده چاپ طلوع

انجام انتظامي قواي حضور با قضايا اين تمام ميدهند گواهي همه كه پايتخت اهالي مشاهدات ـ ٦

داشتهاند اط�ع قضايا اين از نخستوزير گر ا اما نشدهاند چپاولگران متعرض هيچ انتظامي مقامات و گرفته

پايتختش در كه احوالي و اوضاع از نخستوزيرش كه مملكتي حال به استواي نداشته گر ا و ما حال به واي

باشد/ بياط�ع ميدهد روي

شد/� تمام شما وقت ـ �رئيس

من آقايان آيد بيرون خود خانه از نكند جرئت كسي كه اينست آزاد انتخابات معني آيا آقايان پيراسته:

خداي باز اينكه يا درآورند زانو به را ما وضع اين با نفت غاصب شركت عمال نخواسته خداي كه ميترسم

و غارتگر كمپاني يك با مبارزه براي آقايان برود فرو كمونيست كام به مملكت مرج و هرج اين با نخواسته

ندارم/ عرضي ديگر شد خواهد ما نابودي و محو سبب گي بينقشه داشتو نقشه بايد بزرگ امپراطوري يك

داشت: اظهار الرحمنالرحيم yبسما گفتن از پس آقايشوشتري شوشتري: ـ شوشتري آقاي اظهارات

تحصن علت بدوا ننهم/ بيرون پاي استدPل از و نشوم خارج بوده سيرهام كه طوري به كت نزا از yانشاءا

برسد خارج به ما صداي نگذارند راديو سيم قطع با كنند تصور آقايان گر ا ميدارم معروض را اقليت نمايندگان

است/� وصل راديو نه كه شده گفته اينموقع �در كرد/ خواهيم خارج در ديگر عمل

مـردم دسـترس در را خـود مـخالفت علت و بوده مخالف مصدق دكتر زمامداري با روز نخستين از من

را روزهـا ايـن چـطور ميكنم تعجب ميفرمايند/ مشاهده همه را حقير پيشبينيهاي متدرجا گذاشتهام

مشغول كه تاريخي در بود/ كرده روشن برايم را پيشبيني آن ايشان سابقه و آشنائي سال ٤å و ميديدم

از عدهاي اينجانب مخالفت از پس نميهراسم/ و مينويسم است Pزم آنچه ايشان درباره ميباشم نوشتن

و دكتر نتيجه در آمد وجود به اقليت و ميبرند پرتگاه به را كشور ايشان كه شدند متوجه محترم نمايندگان

دكتر زيرا ميبندد/ كردهاند بار سادهلوح مردم براي كه را آنها نفتي دكان اقليت بيانات كه برخوردند اطرافيان

هم آنها سينه به رد دست كه فرصتند منتظر و ناراضي خارجيها مداخله از ايران ملت ميدانست مصدق

ميكنند/ دارند طور اين مجلس مقابل در و ميكنند فحاشي مجلس جلوي زحمتكشان حزب افراد بزنند/

به وابسته را انتقادكنندگان كه بود آن لوازم از يكي و كرد استفاده رضايت عدم اين از دكتر آقاي باري

ولي برند/ در به ميدان از را ضعيفي افراد تا بردند كار به توانستند آنچه روزنامههايدولتي در و بدانند انگليس

گردد/ پنهان جهالت ابر زير حقيقت بگذارند و كنند مقاومت كه كرد متوجه را اقليت نمايندگان ايران خداي

و اقـليت تا كردند مسافرت از قبل عمومي تعطيل اع�م و ميتينگ به شروع مبارزه براي اطرافيان و دكتر

روز آن بـرسند را مـا حسـاب بـعد تـا آوردنـد پيش را امريكا مسافرت موضوع سازند مرعوب را مخالفين

گر ا و روشنشود نتيجه تا نكنند انتقاد مسافرت ايام در را مصدق آقايدكتر ديدند مصلحت اقليت نمايندگان

آقـاي شـد حاصل كثريت ا چون ـ افتاد كثريت ا از �جلسه باشند/ نكرده ايشان به حملهاي كردند خدمتي



٧١٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

گفت:� چنين شوشتري

ختام از پس داد انجام را خود تصميم اقليت برآيند انتقاد مقام در مجددا نشد حاصل نتيجهاي چنانچه

بـه خود اقدامات جريان از و بمانند امريكا در مدتي آنكه نه بيايند ايران به كه بود آن حق امنيت شوراي

اعمال اين بود/ نشده مجلسين طرف از موافقتي كه صورتي در رفته مصر به سپس نداده اط�عي نمايندگان

به را مردم كه شد سبب همانموضوع كردند/ پول و زور با استقبال و كرده فراهم را مردم رضايت عدم موجبات

بين از را نفت و آورند پيش را انتخابات كه كردند پيدا را نظر اين امريكا در شايد و نمايند متوجه تازه فكر

گفتند ايران به ورود از پس ليكن نيست انتخاباتي من دولت بودند گفته كرات به ايشان كه صورتي در ببرند

مجلس به را اهانت اين نكردندو بشماريدقبول محترم را مجلس رأي گفتند هرچه ميكنم شروع را انتخابات

كردند/

بهصورت اقليت نظر در تناقضگوئيها اين كردند عوض را انتخابات تاريخ و كردند سنا در تناقضگوئي

ايـران دولت در شـده ايـجاد دولتهـاي و اطرافـيان و شده كانلميكن نفت فهميديم و شد گر جلوه معما

١٣ روز ايران انتخابات كه داد اط�ع امريكا بيسيم آذر ١٣ شب شدند وحشت دچار همه كه زدند حرفهائي

را آنها نميخواهممداخ�ت كه نفتي كمپانيهاي و دكتر آقاي بين امريكا در كه فهميديم همه گرديد آغاز آذر

اين كرد خواهد پيدا توفيق انتخابات در دولت كه كردند منعكس خبرگزاريها و است شده كراتي مذا بگويم

آذر ١٤ واقعه نتيجه و گرفتند فحش باد به را مخالفين دولتي روزنامههاي و است ايران در اجنبي مداخله

در اجنبي نفوذ نگذارند و بردارند ميان از را بلواها و جنجال اين تا شدند مخفي اقليت نمايندگان شد منتهي

كند مداخله ايران امور در امريكا روسو انگليسو از اعم اجنبي هيچ كه نميدهيم اجازه ما بيفتد/ كار به ايران

ميكنيم/ عمل خود وظيفه به ما بنويسند ميخواهند هرچه روزنامهها است محال بشود ميخواهد طور هر

شده ساقط هستي از جرايد مديران بپاشند ميخواهند هرچه ما اجساد روي تا شويم كشته حاضريم ما

وفق حقيقت با كرده اظهار مصدق دكتر آنچه شد/ متحصن نفر ٥å از بالغ و كردند عملي را تصميم اين است

گـفتار چه روز, در ليره هزار ٣åå از استفاده هم آن است بوده خوبي راه مردم زدن گول براي ولي نميدهد

رأي بـه مـتكي كه دولتي رئيس ميسازد/ وجاهت و اميال فداي را چيز همه مصدق دكتر آقاي شيريني/

را سـوابـق خوب كه مني مثل هم آن ميزند گول چه دكتر به است؟ رئيسالوزراء ديگر آيا نيست مجلس

و نرفت بيرون مجلس از مصدق دكتر اين مگر بلرزند همه تا داد خواهم نشان اسنادي كنيد تأمل ميدانم/

كنيد توجه شد گفته هرچه اينجاست؟ مجلس نگفت بهارستان جلوي و نداد قرار اهانت مورد را نمايندگان

دارم/// را عقيده همان من نكردند/ اعتناء ايشان

چه ببينيد گرگان در روز همان است كرده چه ريخته زحمتكشان حزب است رسيده دزفول از تلگراف اين

و نجيب مردم افتراء و تهمت و فحش با ميتوان آيا است شده چه ببينيد بخوانيد را تلگراف اين است/ كرده

به شروع و رفته تريبون پشت نخستوزير آقاي ميرود چاپ زير روزنامه كه كنون ا كرد/ لجنمال را شريف

شد/ خواهد چاپ فردا شماره در مجلس امروز جلسه كرات مذا دنباله است/ نموده صحبت
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٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

ديروز جريان مذاكراتجلسه] با|خره [ادامه دنباله
متأسفنيستم] هيچوجه [به

نطق و رفته تريبون پشت مصدق دكتر آقاي اقليت نطق پايان از پس ـ وزير نخست آقاي نطق متن

ميشود چاپ زير در آن متن كه نمود ايراد مشروحي

بـه مـملكت آن بكـند صـحبت ملي شوراي مجلس در نباشد اقليت كه مملكتي هر در نخستوزير:

بكنند/ قضاوت مردم و بزند را خود حرفهاي بايد اقليت كرد نخواهد ترقي هيچوجه

دارنـد فـرمايشاتي هم باز كردهاند صحبت كه نفر چهار اين از غير اقليت آقايان گر ا دارم استدعا من

بدهم/ پاسخ آقايان مطالب تمام به من بعد تا كنند صحبت بفرمايند

با كه كنم عرض ميتوانم را مطلب اين فقط من و داشتهاند محبت وارثا و شخصا من به همه آقايان اين

كردند/ نخستوزيري پيشنهاد مرا خودشان ايشان كردند كر ذ من براي امامي آقاي جناب كه معايبي تمام

مـعايب ايـن بـا و بـودهام جـاهطلب كـه مـن يـا است امـامي آقاي جناب با تقصير اين نميدانم من

كند/ درك را وضعيت خودش و كند قضاوت ايران ملت كه اميدوارم كردهام قبول را نخستوزيري

ميل ناهار و هستند خسته آقايان گر ا بدهند من عرايض به گوش درست آقايان ميكنم استدعا كنون ا

نفرمودهاند///

روز نيستندو ايرانموافق نظرياتدولت با امنيت نمايندگانشوراي ميكردم احساس من اولشورا روز در

را ايران حقانيت كه ميگويم دPئلي و ميدهم ارائه مداركي سوم روز در كه دادم وعده نمايندگان به من دوم

از حمايت كه انگليس دولت سابقو شركت حرفهاي تمام كه گفتم جلسهسوم يعنيدر روز آن در كند/ ثابت

هر حقوقي اصول طبق بر زيرا ندارد قانوني مدرك قرارداد اين كه است ١٩٣٣ قرارداد بر مبتني ميكند آن

را قرارداد اجبار و ُكره روي از و كند امضاء و باشد داشته اهليت بايد قرارداد طرف شود منعقد بايد كه قراردادي

رائي در و كرده تصويب را قانون اين كه ملي مجلسشوراي كه ميكنم ثابت شما به من كنون ا و نكند امضاء

كردهاند/ امضاء را آن اجبار و كره روي از و نداشته اهليت كردهاند امضاء را قرارداد اين كه

عكسبرداري حركت از قبل بود شده صادر نهم نمايندگاندوره انتخابات براي وزارتكشور از كه احكامي

برسانم/// مقصد به س�مت به را آنها و نرود بين از راه بين در احكام اين كه كشيدم زحمت بسيار من و شد

استحضار براي را احكام اين و اينجا بياورند تشريف ميكنم خواهش جنگ وزير آقاي جناب از كنون ا

بخوانند/ ايران ستمديده و بيچاره ملت

شد/ احكام قرائت زيرمشغول شرح به آمدو تريبون پشت جنگ وزير يزدانپناه سپهبد آقاي اينوقت �در

مشهد: [١]٣١١ ماه آبان ٢٦ رمز, تلگراف

تشكيل طوري نظارت انجمن فرمائيد مقرر ميباشد يانس ميرزا جنوب ارامنه كانديداي جليله: ايالت

گردد/ فراهم ايشان وكالت موجبات كه گردد



٧١٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

ديگر: تلگراف

١٣١١.٢.٢٤ تاريخ گروس,

داده طوري انجمن ترتيب ميباشد سهرابي دبير خان كبر عليا ميرزا انتخابات كانديداي جليله: حكومت

باشد/// وي انتخاب به متناسب كه شود

امنيت اعضايشوراي ديدند و شد منعكس امريكا تمام در شد خوانده امنيت شوراي در كه تلگرافات اين

من بدهد/ انگليس نفع به راي نتوانست امنيت شوراي كه تلگرافاتبود اين و بودند مستمع تلگرافات اين به

عدالت و حق به كه است مجمعي چه ديگر بدهد اثر ترتيب كار اين به نخواهد مجمع اين گر ا گفتم شورا به

يافت/// خاتمه ايران نفع به امر نتيجه در بدهد/ اثر ترتيب

نـظر مملكت ص�ح از غير هيچوجه به دولت اين كه برسانم محترم آقايان عرض به است Pزم اينجا

شركت سوءسياست نكرد پيشرفت ما كار اينكه علت و بوده مملكت مصالح روي كرده كاري هر و نداشته

آنموقع بدهد است حاضر Pحا كه را صدي در ٥å همان پانزدهم دوره در سابق شركت گر ا نفتبوده سابق

تهرانو انتخابات ميكرد/ لجاجت شركت نميداد رخ شركت و ايران بين اخت�في هيچ دارم يقين من ميداد

كرد روشن را ايران ملت نظر و بود رفراندم يك داشتند مخالفت قرارداد با كه خصوص به عده يك انتخاب

كنند/// ملي را نفت ايران ملت كمك با توانستند آقايان

دارد كه نظرياتي آن از نميخواهد انگليس دولت شدهاند خارج مملكت از انگليسي متخصصين كه كنون ا

حاصل كاملي موفقيت ما چرا كه اين به راجع اما كند/ رفتار ما با ١٩ قرن رويه همان با ميخواهد و كند عدول

آن نمايندگان ولي ميكند هماهنگي ايران با ظاهرا گرچه امريكا دولت كه كنم عرض است Pزم نكرديم

تبار سفراي بكنند آنها ميل برخ�ف كاري نميتوانند كه هستند انگليس نفوذ و تأثير تحت قدري دولت

دريـفوس, آقـايان قبيل از ميكردند انتقاد امريكا خارجه وزارت سياست از همه بودند ايران در كه امريكا

اقامت روز ٢٥ اين عرض در مكگي ژرژ آقاي كه ميكنم عرض كنده پوست صافو بنده گريدي واPسمريو

سفير او كه شد باعث هماهنگي همين ولي داشتيم/ هماهنگي و صميميبود برادر يك مثل من با امريكا در

بشود/ تركيه در امريكا

ملت آقايان كنيم/ حفظ آوردهايم دست به كه را خود استق�ل است شده تحمل سختيو هر با ناچاريم ما

دره روي از طياره با وقتي من آقايان پوشيد/ پاره لباس و خورد گوشت روز دو هفتهاي فقط سال در انگليس

بتوانيم را خوزستان همين فقط ما گر ا كه آمد خاطرم به ميديدم را آباد زمينهاي آن و ميگذشتم نيل [رود]
مسلم آنچه ميرسيده مصرفي چه به ديد بايد حال به تا نفت درآمد ميكند را نفت درآمد جبران كنيم آباد

كه است شده اسلحه خريد صرف پولها اين از مقداري است/ نميكرده استفاده درآمد اين از ايران ملت است

رفتهاند/ و گرفته ما از را اسلحهها اين هم بعدا

از بـايد ما نيست نفت داراي اروپا ملل ساير و افغانستان مثل ندارد نفتي مملكت اين بگوئيم بايد ما

را رعيت طوق تا بكند را مشقتي گونه هر تحمل بايد ايران ملت و بيفزائيم عايدات بر و بكاهيم خود مخارج
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كه دولتي افتادهايست عقب دولت ايران دولت بگويند ما به كه نيست شايسته ما براي نگذارد خود گردن به

ندهد/ دست از را خود احترام كه كند سعي بايد دارد تاريخي تمدن

گفتند تأمل بدون كه است حرفي شده وارد ضرر ايران دولت به ليره هزار ٣åå روزي فرمودند آقايان اينكه

گر ا و كنيم استفاده بتوانيم خود گر ا تا مانده باقي ما معادن در ما نفت بكنيم ضرر كه نفرستاديم نفتي ما زيرا

است/// بياساس حرف اين بنابراين كنند/ استفاده آن از ما اوPد و اعقاب نتوانستيم

و هسـتيد نـفر ١٢å شـما كـه شده چه بود گفته نمايندگان از نفر چند به انگليس سفير كه شنيدم من

ايـن پشتيبان بودند داده جواب بكنيد اقدامي آنها مقابل در نميتوانيد شما و نفر ٧ ملي جبهه نمايندگان

مـخالفت ايران ملت آمال با نميتوانيم و هستيم وطنپرست هم ما و است ايران ملت تهران نمايندگان

كنيم///

شد پيدا �وك از عده يك و بيندولت نفاقي گر ا بدانند بايد ميكنند وطنپرستي اظهار كه محترم آقايان

اين از بگيرند اسارت تحت را ايران ملت ميخواهند كه آنها و خارجيها ميشود/ تمام مملكت ضرر به اين

اجرايمقصود به كس هيچ باشد تفاق ا سنا مليمثل مجلسشوراي نمايندگان بين گر ا ميكنند استفاده نفاق

نميشود/// موفق خود

بين اخت�في هيچ مجلس خارج در نه و مجلس در نه داده هم دست به دست ايران ملت كه ديدند گر ا

كنند/// قبول ميگوئيم هرچه كه ميشوند مجبور هم آنها نيست دولت و مجلس

يكـي بـود/ چيز دو نفت صنعت شدن ملي دPيل گفتم من ترومن به كه كنم عرض ميدانم Pزم من

و اسـتخراج كـتشاف ا كـه نوشتهايم طور اين ماده ٩ اين در ما سياسي نظر از اقتصادي ديگري و سياسي

فايدهاي كوچكترين گر ا اينكه براي باشد ايران دولت دست در بايد مملكت سرتاسر معادن بهرهبرداري

هيچ تا كرديم ملي را صنعت اين ما بكنند/ را تقاضا همين ما از بود ممكن هم ديگران ببرد انگليس شركت

٤åå يا ٣åå قريب ما بودجه آقا كردم عرض ترومن به اقتصادي دليل اما باشد/ نداشته تقاضائي ما از دولتي

و امـنيت بـتوانـد دارد بـودجه كسر اندازه اين تا كه ملتي يك ميكنيد تصور چطور شما دارد, كسر ميليون

كند/ حفظ مملكت در را انتظامات

مملكت اين مردم از زيادي عده لحاظ بدين و نيست توليدي و عمراني امور براي ديناري ما بودجه در

داشته توليدي بودجه ما گر ا ولي كنيم اخراج ادارات از را آنها نميتوانيم ما كه آوردهاند دولتي ادارات به هجوم

بينالمللي صلح ميشود سبب بهخوديخود رضايت عدم بيكاريو اين گرفتهميشود/ بيكاري باشيمجلوي

بود/ موافق من نظر با Uكام هم ترومن آقاي كند/ خطر دچار ما مملكت در را

كردم عرض كه اصل همان روي كنم/ عرض آقايان خدمت توضيحاتي هم آذر ١٤ روز وقايع از Pزمست

دسته يك بين هم نفاقي گر ا ميكند استفاده سابق كمپاني باشد دولت مجلسينو نمايندگان بين نفاقي گر ا

مـيخواهـند كـه كردند اع�ن عدهاي ميكنند/ را سوءاستفاده همان خارجيها باشد مملكت اين مردم از

شوند/ جمع بهارستان ميدان جلوي و بدهند سيار ميتينگ



٧١٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

و مـيتينگ براي را فوزيه ميدان من مسافرت از قبل دولت زيرا بود دولت مقررات برخ�ف اع�ن اين

آقايان اما ميدادند اط�ع شهرباني اداره به بايد قبل روز ٣ مقررات مطابق همچنين بود/ كرده تعيين اجتماع

در آن آخرين كه بيانيه چند وسيله به ما بروند/ ميدانفوزيه به شدند حاضر نه و دادند اط�ع شهرباني به نه

مورد كند رفتار مقررات برخ�ف كس هر كه رسانيدم عموم اط�ع به شد صادر پنجشنبه شب ١١ ساعت

اين از غير در تظاهرات حق و است ميدانفوزيه ميتينگ ميدان كه گفتيم همچنين و شد خواهد تعقيبواقع

ندارند/// را نقطه

آنها كه شد اين به منجر كه كردند تظاهراتي مجلس جلو در و شدند شاهآباد خيابان ديگريوارد عده ولي

گر ا كه بگويم ميخواهم من كشتهشود/ مملكت اين شريف صاحبمنصبان از يكي باPخره و كنند متفرق را

است مهمي امر يك انجام دولتوارد كه اينموقع در نبايد هستند ميتينگدهندگانوطنپرست آقايان اين

بپردازند/ تظاهر به

نظامات بايد نيستم/ متأسف هيچوجه به باشد رسيده هم صدمهاي چه گر ا آنها از بعضي به گر ا بنابراين

و تنبيه باشد انتظامات مخالف كه را كس هر ما قويا نيستو هيچوقتموافقآشوبطلبي ايندولت شود اجرا

ميدهيم/ تحويل صالحه كم محا به

در البته است تأسف باعث و نبود دولت ميل موافق هيچوجه به كه داد رخ تفاقي ا پنجشنبه روز بعدازظهر

است/ ايراد جاي وقت آن نكرد تنبيه را مرتكبين دولت گر ا ولي بيفتد تفاقاتي ا است ممكن مملكتي هر

دولت بـه بـود/ غـيرمنتظره و غـيرمترقبه قضيهاي پنجشنبه بعدازظهر قضيه كه كنم عرض ميخواهم

پيشآمد اين از خيلي دولت كردند غارت و شده جمع اوباش عده يك پنجشنبه بعدازظهر چرا گفت نميتوان

از من بشوند تحقيق مشغول شهرباني در كه است كرده مأمور را محترم قضات از نفر چند و است متأسف

جبران تا كنند تعيين را خود خسارت و بفرستند را خود نمايندگان ميكنم تقاضا ديدهاند خسارت كه آقاياني

شود/

اقليت آقايان از من ميرود راي يك با و ميآيد راي يك با دولت اين است مجلس تابع دولت آقايان

كـبود ورقـه بـا ميتوانند آقايان نموده قصوري دولت گر ا كنند ثابت كثريت ا به را خود مطالب دارم تقاضا

حق ميخواستم باشمو انتخابات درموقع مايلنبودم هيچوجه به كه ميگيرم شاهد را خدا من كنند/ بركنارش

نشد/ انجام اينوضع ولي باشد داشته سواد كه باشد كسي با انتخاب

اينكار ميكنم استدعا مؤسسان مجلس به راجع گفتم شدم مشرف اعليحضرت خدمت كه اولي روز من

انتخابات/ به راجع ديگري و مطبوعات به راجع يك شود داده مجلس به Pيحه دو كردم تقاضا و شود تأخير

Pيـحه كـند اقـدام و نـموده مـطالعه را ايـنكار شما منزل ميفرستم را منصورالملك فرمودند اعليحضرت

كردم/ تنظيم خود را انتخابات Pيحه و شد تنظيم روزنامهنويسان آقايان مشورت با مطبوعات

شـهرها در و شـود اجرا سابق قانون همان بلوكات در كه كردهام تهيه انتخابات براي Pيحهاي دو بنده

شود نمايندگانع�وه عده به نفر ٦٤ كه نمايندگان عده افزايش براي انتخابات قانون چهارم اصل از بتوانيم



ملي دولت سياهه ٧٢٠

دو در و نداشت ضرري كس هيچ براي و كنيم استفاده تعرفه گرفتن براي سواد با اشخاص از و كنيم استفاده

صورتي به Pيحه اين متأسفانه ولي شوند/ راضي شهرنشين اشخاص و شوند انتخاب ميتوانستند دسته

نگذشت//// تصويب از كه درآمد

براي ابدي لعنت نشود انجام ايران ملي مرام مطابق نفت كار اين بروم من گر ا ميكنم فكر وجدانا كنون ا

ميآيد در نفسم تا بنابراين كردي خراب را آن و كردي شروع را كاري آمدي تو گفت خواهند و بود خواهد من

دهم/ خاتمه را نفت كار تا ميمانم

و ميآيم هم من بدهيد اعتماد عدم راي يك نيست ساخته كاري من از ميكنند تصور آقايان گر ا Pحا

ميروم/// و ميبوسم را آقايان همه روي

در و بنشاند سياه روز به را كهنسال ملت اين سابق شركت كه شد نخواهند راضي محترم آقايان البته

آقايان وجدان به را مسئله اين من و كند قبول ميگويند آنها هرچه كه بياورد در روزي به و بگذارد مضيقه

ندارم/ عرضي ديگر ميكنم گذار وا

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

مجلسسنا
آذرصحبتكرد ١٤ درباره دستور از قبل آقايفرخ

مجلسرسانيد/// اط"ع به تئاترسعديرا تعطيل آقايخواجهنوريعلل
جلسه صورت و گرديد تشكيل تقيزاده آقاي رياست به دقيقه پنج و ٩ ساعت سنا مجلس علني جلسه

گرديد/ آغاز دستور از قبل نطق و شد تصويب و مطرح آذر ١٣ روز

بشوم مصدع كمتر ميكنم سعي حتيالمقدور بنده فرخ: آقاي ـ بود شده تهيه قب] پنجشنبه بلواي نقشه

سنجري نام به شخصي مينمايد, تذكر به گزير نا و ميدهد قرار تأثير تحت را انسان امور بعضي گاهي ولي

اين كه دارم تقاضا جرايد ارباب از و ميكنم تقديم رياست مقام به را او نامه عين من كه بود كرده شكايتي

كميسيون در ديگري كاري من مجلس در زيرا نكند تظلمي من به كسي ديگر كه بدهند تذكر را قسمت

هستند/ عرايض كميسيون رئيس هيئت آقاي و ندارم عرايض

به روز همان ميشود طرح برايبلوا نقشهاي دولتي ادارات از يكي در كه شدم مطلع من آذر نهم شنبه روز

دادند/ من به فورماليتهاي يكجواب معمول حسب بر ايشان ولي دادم تذكر مصدق دكتر آقاي

به بعد روز نبود كردم تلفن دادگستري وزير به شده مهيا تشكي�تبلوا كه شدم مطلع ٨ ساعت دوشنبه روز

نـخستوزير آقاي به من گفت روزه سه دو همين گفتم ميشود كي گفت گفتم را جريان اميرع�ئي آقاي

به اقدامي گونه هيچ معالوصف ولي دادهام تذكر باره اين در ايشان به Uقب هم من و بگوئيد گفتم ميگويم

نيامد/ عمل

بار به افتضاح اين و نميافتاد تفاق ا حادثه اين ميشد رسيدگي تير ٢٣ واقعه گر ا ميدانيد آقايان البته

غارت و بريزند را ملي جرايد كه است تأسفآور فوقالعاده پنجشنبه روز بعدازظهر واقعة حال هر در نميآمد/



٧٢١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

معلوم بقيه تكليف شوند غارت ميشوند, اداره شهرباني تومان هزار ٣٩ محل از كه روزنامههائي وقتي كنند

هستند/ قسمت سه ميشوند/ اداره شهرباني اعتبار با كه روزنامهها اين است

بين دوم دسته هستند/ شهرباني اختيار در ميگيرندو شهرباني از تومان ٥åå تا ٣åå بين ماه در اول دسته

ميگيرند/// باشد شهرباني نفع به كه نوشتهاي قيمت سوم دسته و ميگيرند تومان ٢åå تا ١åå

جناب به مأموريت اين كه روزي همان خواجهنوري: آقاي ـ شد جلوگيري سعدي تئاتر افتتاح از چرا

به عزيمت از قبل ولي وزارتكشور به رفتيم سعدي تآتر مدير تفاق ا به شد محول بنده و قاسمزاده دكتر آقاي

روزه بود روز چند چون بود [چنين] آنها حال رفتيم آنها ديدن به قاسمزاده دكتر آقاي با ابتدا كشور وزارت

كميسيوني گذشته يكشنبه روز كه شد اين بر قرار زياد كرات مذا از پس كرديمو صحبت آنها با ما بودند گرفته

دكـتر آقـاي يكشـنبه روز يـابند حضور آن در مربوطه ادارات مسئول رؤساي و بشود تشكيل شهرباني در

به كنون ا را خود عقيده استنباطو و كردم تحقيقاتي بندهخودم كند پيدا نتوانستحضور داشتو تب قاسمزاده

ميرسانم/ مجلس عرض

ولي شده تصويب و تصديق ص�حيتدار كميسيون طرف از نمايشنامه كه شد معلوم طور اين بنده بر

پروانـه ميگويند و شود تحصيل بايد تآتر براي مخصوص پروانه نمايشنامه تصويب بر اضافه ميگويند

تآتر در ميتوانند را نمايشنامه اين شده نوشته پيس همان زير در ولي نيست آنها دست در كار اين براي

پروانه اين بدون سعدي تماشاخانه اين كه اينست است توجه مورد كه ديگر مطلب بدهند نمايش سعدي

داده/ نمايش مدتي ميگويند كه خاصي

از عدهاي يك ميگويند اينست هم دليلش و ميكند كار در اشكال شهرباني كه اينست بنده استنباط

جمع تمرين عنوان به را اشخاص كه شد خواهد مركزي اينجا ميگويند و دارند تودهاي فعاليت هنرپيشهها

نمايند/ تبليغ و كنند

بـايستي شـهرباني و ندارند تقصير كه تخته و ديوار و در زيرا نيست صحيح حرف اين بنده عقيده به

آنجا در آنها است معتقد شهرباني گر ا و نشود زده آنجا در ديگري حرف نمايشنامه برخ�ف كه كند مراقبت

محل اين اجتماعدر از را آنها گر ا استو جاها ساير از محلبهتر كه رسيدگي لحاظ از ميكنند فعاليت مخفيانه

سعدي تآتر نمايش از جلوگيري اينصورت در ميپردازند كار اين به ديگر محلهاي در آنها كنند جلوگيري

است/ موجه غيرقابل بنده عقيده به

و ارشاد با توام امر اين گر ا ولي نيستم دارند تودهاي فعاليت كه كساني به نسبت سختگيري مخالف بنده

تودهاي تبليغي كتاب ٩åå حال به تا عيد اول از شنيدهام بنده ميدهد معكوس نتيجه درست نباشد هدايت

سختگيري هم باز و است نكرده آن مقابل در اقدامي هيچ دولت ولي گرديده توزيع مردم بين و شده چاپ

با جوانان ديدهام خانوادهها اغلب و فاميلها در بنده داشت خواهد معكوس نتيجه مردم هدايت و ارشاد بدون

مورد در حال هر به نميكند/ نصيحت و هدايت را آنها هم كسي و ميكنند كمونيستي تبليغ حرارت نهايت

است/// غيرموجه عمل اين سعدي تآتر نمايش از جلوگيري
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٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

آذر ١٤ واقعه آقايخواجهنوريدرباره سئوال
علني جلسه در برايجواب تا شود ارسال كشور وزير آقاي براي ذيل سئوال بفرمائيد دستور خواهشمندم

يابند: حضور سنا مجلس

مـينمودند غارت را جرائد اداره كه موقعي آذر ١٤ واقعه در كه است شايع و معروف اينكه آيا ـ سئوال

دارد صحت نمينمودند هم جلوگيري كه اينست مسلم قدر و ميكردند غارتگران به كمك انتظامي مأمورين

ندارد صحت كه است مدعي دولت گر ا و بوده چه غيرعادي كو وحشتنا امر اين علت دارد صحت گر ا و نه يا

خواجهنوري ا/ چيست/ تر توا مقابل در او قانعكننده دليل

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

محلهاي ديروز آذر ١٤ حادثه به هيأترسيدگي
كردند بازديد را آسيبديده

حادثه به رسيدگي نفريمأمور سه اعضايكميسيون از نفر دو عالميو شمسالدين سمنانيو اشرف آقايان

كساني از ضمنا نمودند/ بازديد شده غارت يا و زده آتش روز آن درحوادث كه را محلهائي صبح ديروز آذر ١٤

سه هيأت اين به كه شدهاند مطلعدعوت عنوان به دارند اط�عاتي گذشته پنجشنبه روز جريانات درباره كه

دهند/ قرار كميسيون دسترس در را خود اط�عات و كنند مراجعه كتابخانه تاق ا شهرباني در نفري

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

توقيفهستند در نفر ٣٥ هنوز
است شده صادر كفيل قرار نفر ١٤ توقيفو قرار آنها از نفر ٢å براي كه

روز آن حادثه اثناي در كه را اشخاصي از نفر [٤٢å] ٤åå آذر پنجشنبه روز عصر تا انتظامي مأمورين

دادرسي شعبهسوم بازپرس فضلاللهي سرگرد آقاي جمعه شب داشتند/ اعزام شهرباني به بودند كرده توقيف

نمود/ توقيفشدگان وضع به رسيدگي به شروع و رفته شهرباني اداره به ارتش

دخـتران و پسـران كـه را عـده اين از نفر ١٨å شرط و قيد بدون آزادي دستور فظلاللهي سرگرد آقاي

يافتو ادامه تحقيقات بقيه نفر ٢٤å به نسبت شدند اوليائشان تحويل جا همان در و داد بودند دانشآموزان

در نفر ٣٥ Uفع و شدند آزاد كفيل قيد التزامو قيد به شرطو قيدو بدون پريروز عصر تا ديگر نفر ٢å٥ نتيجه در

براي استو شده صادر ريال هزار ١åå تا هزار ٥ از وجهالضمان قرار آنها نفر ١٤ براي كه هستند باقي توقيف

است/ شده صادر توقيف بقيه نفر ٢١

در استو نشده آزاد كسي امروز تا نمايند معرفي تضمين نتوانستهاند كنون تا اينكه علت به اول نفر ١٤ از

توده منحله اعضايحزب از عده اين كه هست مداركي شواهدو كه گفتهميشود بقيه نفر ٢١ توقيف قرار مورد

ميباشند/ اخت�ل و شرارت سوابق داراي و بوده



٧٢٣ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

مجلس در متحصن روزنامهنگاران اع"ميه
در پليس حمايت تحت دولتي چاقوكشان آزاديكش عمليات و وحشيانه وقايع كه آذر چهاردهم روز از

فرديو آزادي چون مينمايند, احساس ديگران از زودتر را خطر هميشه كه جرايد مديران افتاد تفاق ا تهران

روز همان از گرديدند/ متحصن ملي شوراي مجلس در آن اعاده براي لذا ديدند خطر در را ايران اجتماعي

وسيله به كه نيست روزي و شده واقع پشتيباني مورد تهران اهالي مختلف طبقات طرف از كنون تا تحصن

نفرمايند/ اع�م متحصنين با را خود الحاق ايران آزاديخواهان اع�ميهها و تلگرافها و نامهها

محبت اظهار همه اين مقابل در ندارند پشتيباني عمومي افكار همين از غير كه مجلس متحصنين اينك

متحصن جرايد مديران مينمايند/ تشكر هموطنان عموم از وسيله بدين عمومي افكار توجه و

ملي شوراي مجلس در

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

با شدهاند پنجشنبه واقعه به رسيدگي مأمور كه قضاتي
تماسگرفتند سعدي تآتر هنرپيشگان و جرايد مديران

واقـعه به رسيدگي مأمور نخستوزير آقاي طرف از كه سمناني اشرف و عالمي خواجوي, آقايان امروز

متحصن جرايد مديران با بعد و هنرپيشگان با ابتدا و آمده ملي شوراي مجلس به شدهاند آذر ١٤ پنجشنبه

غارت اموال خسارتو ميزان و بود شده كه آنطور جريانواقعه سعدي تآتر مدير عموئي آقاي گرفتند/ تماس

گذاشت/ آنان اختيار در را رفته سرقت به اشياء و لباسها و ثاثيه ا ليست و داد شرح آقايان براي را تآتر شده

سمت شما آيا كه شد گفته ايشان به آنجا در و رفتند متحصن جرايد مديران اطاق به قضاتفوقالذكر بعد

پنجشنبه روز غارت مورد در را ما دPيل ميخواهيد چون شد داده جواب خير/ گفتند نه؟ يا داريد نيز بازپرس

بازپرس سمت بايد بنابراين است دادسرا بازپرس و دادسرا وظايف از دPيل قبيل اين استماع و كنيد استماع

تحقيق براي مجددا و كرده رجوع دولت به قضيه اين حل براي آقايان كه شد قرار ترتيب بدين باشيد/ داشته

شوند/ حاضر مجلس در

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

شد ارتشاحاله دادرسي به آذر ١٤ واقعه پرونده
٢ شماره دادگاه به امروز ظهر از پيش ميشد رسيدگي ارتش شهربانيو نظر تحت كه آذر ١٤ واقعه پرونده

آيد/ عمل به Pزم تحقيقات بقيه تا شد احاله ميباشد ملكآرا سرهنگ آقاي عهد به آن رياست كه ارتش

شده صادر نظامي بازپرس طرف از آنها بازداشت قرار كه اصلي محركين از نفر ١٤ فقط كنون تا اط�ع طبق

آنها براي وجهالكفاله و وجهالضمان قرار كه بازداشتشدگان بقيه ميبرند سر به شهرباني زندان در است

شدند/ آزاد تدريج به كفيل معرفي و وجهالضمان تأديه از پس بود, شده صادر



ملي دولت سياهه ٧٢٤

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

سيلو واقعه بازداشتشدگان از
ماندهاند باقي نفر فقط٧

٥ تا تومان ٢åå از كفيل قيد به نفر ٤٥ كنون تا بودند شده بازداشت سيلو كارخانه واقعه در كه نفر ٥٢ از

مجازات تشديد قانون مشمول نفر ٧ اين شايد و است تعقيب مورد نيز بقيه پرونده و شده آزاد تومان هزار

است موسوم گلچين اسمعيل به و ميباشد كارخانه كارگران از كه ديگري شخص قبل روز دو ضمنا گردند/

تعقيب مورد خردمند آقاي نظر تحت دادگستري بازپرسي ٢٩ شعبه در متهمين پرونده و گرديده بازداشت

است/

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

است مدارسدزفولتعطيل
در دبيرستان محصل نسب مجدي نظام قتل اثر بر كه رسيده تلگرافي دزفول دبيرستان دانشآموزان از

است/ تعطيل مدارس و دارند خودداري مدارس به رفتن از دانشآموزان تحريكات ادامه و آذر ١٤

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

سيلو كارخانه كارگران از نفر ٨
شدند بندرعباستبعيد به

كارگران پرونده بود شده تشكيل اعضاء كليه حضور با ديروز ظهر از پيش كه مجازات تشديد كميسيون در

قسم اين در ممتدي سوابق عده اين از نفر ٨ چون گرفت قرار رسيدگي و مطالعه مورد سيلو كارخانه اخراجي

مدت براي كه شد تصويب آراء كثريت ا به مجازات تشديد كميسيون طرف از داشتند تحريكات و اعتصابات

شوند/ تبعيد بندرعباس به معيني

طبق گيرد/ قرار نيز آنديوان مشورت مورد تا گرديد اب�غ كشور ديوان به صادره قرار امروز ظهر از پيش

شوند/ تبعيد بندرعباس به و شده فراهم شهرباني طرف از آنها انتقال وسائل ديگر روز سه دو تا شايد اط�ع

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

ارتش واحدهاي جديد فرماندهان
واحـدهاي فرماندهان در زير تغييرات شاهنشاهي همايون اعليحضرت تصويب و ارتش پيشنهاد به

است: آمده عمل به ارتش

آريـانا سـرتيپ آقاي جنوب/ نيروهاي فرماندهي به افسري دانشكده فرمانده حجازي سرلشكر آقاي

٣ لشكـر فـرمانده افطسي سرتيپ آقاي افسري/ دانشكده فرماندهي به شاهنشاهي گارد لشكر فرمانده

بـه شـاهنشاهي گارد لشكر معاون امانپور سرتيپ آقاي شاهنشاهي/ گارد لشكر فرماندهي به آذربايجان

آذربايجان/ ٣ لشكر فرماندهي



٧٢٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٨٨ شماره ,١٣٣å.٩.٢å چهارشنبه

انتخابرؤسايشهربانيها
شهرباني رياست به شوكت سرتيپ آقاي است: آمده عمل به كل شهرباني در انتخابات اين گذشته روز

ريـاست بـه كـافي ابـراهـيم سرهنگ آقاي آذربايجان/ شهرباني رياست به نخعي سرتيپ آقاي گي.ن/

مـرتضي سـرهنگ آقاي مازندران/ شهرباني رياست به رئوفي ابراهيم سرهنگ آقاي رضائيه/ شهرباني

آقـاي قزوين/ شهرباني رياست به آزادمهر yنصرتا سرهنگ آقاي گرگان/ شهرباني رياست به دانشور

رياست به نظمي عباس دو سرهنگ آقاي زنجان/ شهرباني رياست به سرهنگپور علينقي دو سرهنگ

كبر عليا دو سرهنگ اصفهان/ شهرباني به منتقل قزويني امين yاسدا دو سرهنگ آقايان بابل/ شهرباني

امين سرهنگدو اردبيل/ شهرباني رياست به حسنمعصومي سرهنگدو شاهي/ شهرباني رياست به ابدي

سـرگرد /[!] گرمي شهرباني رياست به دفتريان صدرالدين سرگرد بابلسر/ شهرباني رياست به ميرداديان

ابوالحسن سرگرد خوي/ شهرباني رياست به ناصروثوقي سرگرد سقز/ شهرباني رياست به سياقي دبير احمد

مـصطفي سرگرد rهيجان/ شهرباني رياست به صفوي yوليا سرگرد كو/ ما شهرباني رياست به س�حي

محمد سرگرد بهشر/ شهرباني رياست به حميدي yنصرا سرگرد مياندوآب/ شهرباني رياست به بيگلرپور

احمد سرگرد مهاباد/ شهرباني رياست به زينالعابدينشيرسوار سرگرد سمنان/ شهرباني رياست به اشراقي

جمشيد رضا سرگرد بندرپهلوي/ شهرباني رياست به جانپور ابراهيم سروان بانه/ شهرباني رياست به تجلي

ريـاست بـه ايـرانـفر كاظم سروان فومن/ شهرباني رياست به كسمائي سرگرد جلفا/ شهرباني رياست به

رياست به ظهيري ناصر سروان آقاي آستارا/ شهرباني رياست به معيري حسين سروان شاهپور/ شهرباني

گنبدكاووس/ شهرباني

شهرباني رياست به ايزدي ابوالقاسم سروان آقاي آمل/ شهرباني رياست به فرزاد ابوطالب سروان آقاي

رياست به نريمان ستوانيكم آقاي بندرشاه/ شهرباني رياست به عشقي محمد ستوانيكم آقاي آستانه/

خسـرو ستوانيكـم آقاي رودبار/ شهرباني رياست به درميشيان جواد ستوانيكم آقاي رودسر/ شهرباني

آقاي مرند/ شهرباني رياست به مطلقزاده محمود ستوانيكم آقاي كردكوي/ شهرباني رياست به رضوانپور

رياست به حجازي اسمعيلپور ستوانيكم آقاي كوهستان/ شهرباني رياست به اوراني محمود ستوانيكم

حسن ستوانيكم آقاي بندرگز/ شهرباني رياست به افشارترك محسن ستوانيكم آقاي آذرشهر/ شهرباني

كردستان/ و بوكان مستقل ك�نتري رياست به درياني علي آقايستوانيكم اهر/ شهرباني رياست به توكلي

به رحيمآقائي ابراهيم ستوانيكم آقاي شهر/ مشكين شهرباني رياست به شيراني حسن ستوانيكم آقاي

آقـاي سـراب/ شـهرباني ريـاست به سلطاننوري اسمعيل ستوانيكم آقاي هشتپر/ شهرباني رياست

شهرباني رياست به نويدي yعبدا ستوانيكم آقاي خلخال/ شهرباني رياست به دادرس رضا ستوانيكم

داير yيدا ستوانيكم آقاي سنگسر/ شهرباني رياست به احمدي ابوالفضائل دوم ستوان آقاي كياده/ حسن

لنگرود/ شهرباني رياست به علمي جواد ستوانيكم آقاي دامغان/ شهرباني رياست به حقيقي



ملي دولت سياهه ٧٢٦

٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

تهران در دولت از برايپشتيباني امروز
بود عمومي تعطيل

برايآيتا�كاشاني و نموده اجتماع بهارستان ميدان در نفر هزار ده

احساساتميكردند/ ابراز مصدق دكتر و

آن مسافرين و رسيد تهران به قم اتوبوساز چندين ساعتبعدازظهر نيم
نمودند نفعدولتتظاهر مجلسبه مقابل در

روزنامهنگاران و تحصناقليت به مجلسبرايرسيدگي خصوصي جلسه

شد خواهد تشكيل شنبه روز بعدازظهر

متفرقشوند كرد تقاضا مردم از كوتاهي نطق طي بقائي دكتر ظهر مقارن

شـماره در آن متن و نمودند صادر ديروز كاشاني yآيتا كه پيامي تعقيب در ـ امروز تعطيل مقدمات

رسيد/ عزيز خوانندگان نظر به روزنامه ديشب

و مجاهد مسلمانان مجمع و بازار اصناف جوانان كميته و تهران پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه

اط�ععموم به اع�ميههائي طي تهرانوحومه توبوسراني شركتهايا عالي شوراي كار, جبهه ايرانو حزب

سـهشنبه روز جـريان به نسبت انزجار ابراز و دولت از پشتيباني عنوان به كه رسانيده خود دستجات افراد

بود/ خواهد عمومي تعطيل امروز ظهر از قبل مجلس

از ميشد/ فراهم شب اول ديشب از تقريبا عمومي تعطيل و امروز تظاهرات مقدمات ـ ديشب تظاهرات

وسـيله بـه امـروز عمومي تعطيل شاهآباد و نادري و اس�مبول خيابانهاي در مختلف جمعيتهاي طرف

ساعت از ميرسيد/ پايتخت اهالي اط�ع به بود گرديده نصب سواري تومبيلهاي ا روي بر كه بلندگوهائي

پانايرانيست/ جمعيت علني فعاليت نخستين /١

و �پانايرانيسم�7١8 جمعيت طرف از آذربايجان رهائي روز و آذر ٢١ شب مناسب به ديروز بعدازظهر چهار

در نقليه وسائل با تظاهركنندگان و گرفت انجام شهر خيابانهاي در دامنهداري تظاهرات ديگر دستجات

ميدادند/ مخالفين عليه و دولت نفع به شعارهائي و كرده حركت شهر

بود شده تهيه پيشهوري از كه را مجسمهاي نطقهائي ايراد از پس رسيدند بهارستان ميدان به وقتي

زدند/ آتش

رانـندگان و بـود بسـته تهران خيابانهاي و بازار كين دكا كليه امروز صبح از ـ بهارستان ميدان به رو

مختلف دستجات بودند/ كرده تعطيل و كشيده كار از دست نيز كارخانجات كارگران اغلب و شهر توبوسهاي ا

بودند/ حركت در بهارستان ميدان سوي به شهر مختلف نقاط از صبح نيم و هشت ساعت از

و نظامي افراد و شهرباني پليس مأمورين زيادي عده صبح نيم و هفت ساعت از ـ انتظامات حفظ براي

بودند/ آرامش و نظم و انتظامات مراقب و كشيده صف اطراف خيابانهاي و بهارستان ميدان در دژبان



٧٢٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

صف مجلس مقابل در و شده وارد بهارستان ميدان به شهرباني آموزشگاه دانشجويان هشت ساعت در

مأمورين و بود شديد كنترل تحت نيز مجلس كارمندان و جرايد مخبرين حتي اشخاص ورود امروز كشيدند/

بـهارستان بـاغ بـه متفرقه اشخاص ورود از كه داشتند را مراقبت نهايت انتظامي افراد و مجلس بازرسي

شود/ جلوگيري

داخليو خبرنگاران متحصنو جرايد مديران مجلسو نمايندگان از غير مجلس داخل در امروز نتيجه در

نميشد/ ديده ديگري كس خارجي

با كه سيمانبود كارخانه كارگران تحاديه ا گرديد, بهارستان ميدان وارد كه اوليندستهاي ـ تظاهرات آغاز

بازوبندهاي با كه آنها انتظامي مأمورين و يافت استقرار ميدان شرقي شمال در گون گونا شعارهاي و پرچم

اين از پس ميكردند/ همكاري انتظامات حفظ پليسدر انتظامي مأمورين با مشخصبودند سايرين از سفيد

گرديدند/ ميدان وارد بازار اصناف دستجات آنها دنبال و رانندگان تحاديه ا دسته

در بلندگو چندين آنها جلوي در و داشتند دست به مختلف پرچمهاي و شعارها بازار اصناف دستجات

بود/ حركت

با ديگر مدرسه چندين و قزويني محمد و علميه و شرف دبيرستانهاي محصلين دسته نيم و نه ساعت

قرار ميدان از گوشهاي در يك هر و رسيدند بهارستان ميدان به مختلف شعارهاي و رنگ سه پرچمهاي

تشكيل كثيري جمعيت از كه مجاهد مسلمانان مجمع و بازار اصناف جوانان كميته هنگام اين در گرفتند

گرديد/ بهارستان وارد بود يافته

كـارگران تـحاديه ا يـافتند استقرار اطراف خيابانهاي و بهارستان ميدان در Uكام دستجات اين وقتي

جبهه ايرانو زحمتكشان حزب افراد آن متعاقب رسيدو بهارستان ميدان به كباتان ا خيابان طرف از دخانيات

طرف به بود حركت در مصدق دكتر و كاشاني yآيتا از متعددي تابلوهاي آنها پيشاپيش كه حالي در كار

نبود/ خالي آنها براي مكاني ديگر بهارستان ميدان در ولي آمدند بهارستان ميدان

در مـيدان مـحوطه بر ع�وه جمعيت و بود بيسابقه حقيقتا بهارستان به امروز اجتماعكنندگان كثرت

بود/ گرفته فرا را ظهيراPس�م كوچه نزديك تا شمال از و سپهساPر مسجد تا جنوبي قسمت

هر كه متعددي بلندگوهاي شدند, مستقر اطراف خيابانهاي و بهارستان ميدان در دستجات تمام وقتي

از و پشتيبانينموده مصدق دكتر دولت از خود بيانات ضمن گويندگان و درآمد صدا به داشتند اختيار در دسته

ميكردند/ انزجار و تنفر ابراز مجلس سهشنبه روز حادثه

اجتماع مجلس چاپخانه باغ متحصندر جرايد مديران آقايان بود/ آرام Uكام بهارستان داخل اينموقع در

بودند/ كره مذا مشغول هم با و كرده

جاري مسائل اطراف در و آمده گرد مجلس عمارت سرسراي در نيز مجلس نمايندگان از نفر پنجاه قريب

نه/ يا شد خواهد تشكيل علني جلسه امروز آيا كه بود اين از صحبت ميكردند بحث

هـيجان و شـور بـهارستان گـوشه هر از و رفت هوا به جمعيت باد زنده فرياد ده ساعت به دقيقه پنج
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ميشد/ مشاهده بيسابقهاي

شود/ مجلس وارد ميخواست مكي كه بود هنگامي تظاهرات اين

رسانيد/ مجلس داخل به را خود و كرد عبور جمعيت انبوه ميان از بود ترتيبي هر به مكي

داشـتند تقاضا خود سخنراني از پس يك هر مختلف دستجات سخنرانان ـ مجلس رئيس با م.قات

دارند/ اظهار را خود مستدعيات و كرده م�قات مجلس رئيس با آنها نمايندگان شود داده اجازه

جـلسه تشكـيل دسـتور مـوقع آن در كه فاخر سردار آقاي اط�ع به مجلس بازرسي طرف از خبر اين

مختلف طبقات نمايندگان از نفر ١٥ قريب دقيقه ده و ده ساعت كرد/ ايشانموافقت و رسيد ميداد خصوصي

رفتند/ رئيسه هيأت اطاق طرف به و شدند بهارستان وارد تهران

از يكي مجلس, رئيس با م�قات از مراجعت هنگام و نيانجاميد طول به دقيقه چند از بيش آنها م�قات

داشت: اظهار گرفتيد نتيجهاي چه خود م�قات از كه خارجي و داخلي خبرنگاران سئوال اين مقابل در آنها

داشتيم اظهار ايشان به كرديمو مجلسم�قات رئيس آقاي با كنون ا تهران مختلف نمايندگانطبقات ما

حمايت و پشتيباني كه كردند ثابت ايران ملت و دنيا به امروز روز نصف تعطيل با ديگر بار تهران اهالي كه

كامل هماهنگي كه امروز تعطيل با استو عقيده ايمانو حقيقتو روي از مصدق دكتر آقاي دولت از را خود

به متكي دولت ميگويند كه نمايندگان از بعضي اظهارات كه كنيم ثابت خواستيم ميباشد مشهود آن در

[ است/ [حقيقت خ�ف Uكام نيست عمومي افكار

ازمنويات �كثريتوك ا حال به تا گفتند ما اظهارات مقابل همدر مجلس رئيس حكمت فاخر سردار آقاي

من و داد خواهد ادامه را خود همينرويه هم منبعد استو كرده حمايت پشتيبانيو ايران ملت خواستههاي و

و افكار حامي و پشتيبان Uكام مجلس كه بدهيد را اطمينان جمعيت به و برويد ميكنم خواهش آقايان از

بود/ خواهد آنها عقايد

باغ به مجلس رئيس حكمت فاخر سردار آقاي تهران طبقات نمايندگان خروج از پس ـ خصوصي جلسه

انتظامات حفظ براي و خواست را شهرباني معاون دانشپور سرتيپ و نظامي قواي فرمانده و آمد بهارستان

تشكيل ساعت همان در كه خصوصي جلسه در و گرديد مجلس عمارت داخل خود و داد آنها به تي دستورا

يافت/ حضور بود شده

به را خود م�قات نتيجه مجلس داخل از مراجعت از پس طبقات نمايندگان ـ كرد صحبت بقائي دكتر

ساعت نبودند/ بهارستان ترك به حاضر تظاهركنندگان ولي رسانيدند بهارستان در مجتمع دستجات اط�ع

و شد بلندگو حامل ماشينهاي از يكي داخل و گرديد خارج مجلس از بقائي دكتر آقاي دقيقه بيست و يازده

گفت: و كرد تشكر مردم اجتماع از مشروحي نطقي طي

و نكنيد باد زنده و باد مرده شما كرد, آب بر نقش را آنان مزدوران اجنبيو نقشههاي ديگر بار شما اجتماع

كه كنيد كاري شما برسانيد/ ظهور منصه به انتخابات موقع در را آن و داشته نگاه قلب در را خود احساسات

افاده كه باشيم مجلسي داراي آينده در yانشاءا تا نگذارد بهارستان به قدم بيگانه نوكران از نفر يك ديگر



٧٢٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

سـر به كنون ا ميكنم تقاضا عزيز برادران از باشد كشور خراب دستگاه اص�ح و نفت از بهرهبرداري براي

بفرمائيد/ مراجعت خود كارهاي

طـرف بـه آرامش و نـظم كمال در جمعيت دستهاي بقائي دكتر اظهارت از پس ـ شد متفرق جمعيت

مـيدان در مردم از اثري ديگر بعدازظهر يك ساعت در و افتاد راه به ژاله خيابان و مخبرالدوله سرچشمه,

نميشد/ ديده بهارستان

مليدعوت شوراي مجلس نمايندگان از حكمت فاخر سردار آقاي امروز ساعت آخرين در ـ خبر آخرين

به حضور بهارستان در مجلس خصوصي جلسه در شركت براي شنبه روز بعدازظهر نيم و سه ساعت كه كرد

رسانند/ هم

٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

يافتند مأموريت تغيير كه دادستانهائي
به شاهرود دادستان كريمي محمدمهدي آقاي اردبيل/ دادستان سمت به گرگان دادستان ابراهيمي آقاي

آقاي دامغان/ دادستان سمت به تويسركان بخش دادگاه امين دانشمند اشرف آقاي خوي/ دادستان سمت

سـمت بـه اردبـيل دادستان اميني yفتحا آقاي رضائيه/ دادستان سمت به قزوين دادستان صابري احمد

دادستان كاشاني احمد آقاي شاهرود/ دادستان سمت به مراغه دادستان بهنياد يوسف آقاي زنجان/ دادستان

آقاي ارسباران/ دادستان سمت به Pهيجان دادستان ساروخان رحيم آقاي تبريز/ دادستان سمت به رشت

بـه شهسوار دادستان زاهديان هاشم آقاي rهيجان/ دادستان سمت به ارسباران دادستان وزيري ابوالفتح

قائممقامي احمد آقاي سمنان/ دادستان سمت به مهاباد دادستان سيفي آقايايوب مهاباد/ دادستان سمت

شهسوار/ دادستان سمت به دامغان دادستان

سـمت به خوي دادستان تقوي آقاي آمل/ دادستان سمت به خرمآباد دادستان عسكري هدايت آقاي

دادستان افشار اميني آقاي رشت/ دادستان سمت به تبريز دادستان رفيعي فضلعلي آقاي ساري/ دادستان

سـمت بـه زنجان دادستان پيشوائي حساس آقاي مازندران/ استان دادستان سمت به آذربايجان استان

به م�ير دادستان مخبر حسين آقاي مراغه/ دادستان سمت به بابل دادستان زرافشان آقاي گرگان/ دادستان

ابوطالب آقاي بابل/ دادستان سمت به رضائيه دادستان ممتحن غ�محسين آقاي قزوين/ دادستان سمت

نـقاط بـخش دادگاههاي امناي آذربايجان/ استان دادستان سمت به مازندران استان دادستان رئيسزاده

يافتهاند/ مأموريت تغيير عموما نيز شمالي

٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

است شورشبستري مدير
ديده آسيب دندان و پهلو از مجلس سهشنبه روز حادثه در كه روزنامهشورش مدير شيرازي آقايكريمپور

است/ شده بستري نجميه بيمارستان در ديروز بود
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٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

ارتش جديد انتصابات توضيحدرباره
فرماندهان از بعضي تغيير رسيده, روزنامه اداره به ارتش ستاد رئيس طرف از امروز كه نامهاي موجب به

است/ نداشته حقيقت است شده منتشر ديروز شماره در كه ارتش واحدهاي

طرف از نامهمزبور و گشته اقتباس جنگ وزارت ماركدار كاغذ روي در شده ماشين نامه از مزبور خبر چون

تحقيق از پس و شد ارائه ارتش ستاد به نامه عين لذا بود, شده امضاء نيز ارتش ستاد اركان رؤساي از يكي

است/ شده جعل امضاء كه گرديد معلوم

است/ گرفته قرار تعقيب مورد جاعل تعقيب براي قضيه و است تأسف كمال موجب پيشآمد اين

٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

مناسبت به كه شد اع"م نيز خبرگزاريرويتر خبرنگار به
درظرف٤٨ساعت توهينآميز و ارسالخبرهايدروغ

شود/// خارج ايران از
گذاشت: خبرنگاران اختيار در را زير مطالب امروز مطبوعاتي جلسه در فاطمي دكتر آقاي

آقاي بود داده خبر اينكه علت به شد اخطار رويتر خبرگزاري بنگاه خبرنگار هرمان لئوپولد به امروز V١

كرده فرار مجلس از مسلسلدستي و پليس حمايت تحت مجلس, گذشته جلسه ختم از پس نخستوزير

سراسيمه روزي مصدق دكتر آقاي حكومت اوايل در شخص اين خارجشود/ ايران از ديگر ساعت ٤٨ تا است

تا گفتم او به من بروم, زودتر تا منبگوئيد بهخود Uقب كنيد اخراج ايران از را من بناست گر ا گفت آمدو من نزد

بود/ خواهيد مصون نفرستادهاي تحريكآميزي و دروغ خبر كه موقعي

شده مفقود بچه نفر ٤å اخير وقايع در اينكه بر مبني بود فرستاده خبري نيز قبل روز چند خبرنگار اين

خودت مفقود بچه يكمين و چهل ممكنست نكني تكذيب را خود خبر گر ا فرستادم پيغام او براي من است

شهرباني به كه شد سبب او اخير خبر ولي كرد تكذيب را خود خبر او شود پيدا مرزها طرف آن در كه باشي

كند/ فراهم را او حركت وسايل ساعت ٤٨ ظرف در شود داده دستور

٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å.٩.٢١ پنجشنبه

ندارد هم قابله بهداريخوبنيست وضع
است مقاربتي كچليو بيماريهاي منبع كه خزنيهدار حمام سه هنوز پي در پي تذكرات باوجود ـ كنگاور

قابله فاقد شهر اين وانگهي نشده برداشته تذكرات همه با بهدوش آنها تبديل براي قدمي كههنوز دارد وجود

مردهاند/ ميكنند قابلگي كه قديمي پيرزنان فني اط�ع عدم اثر بر باردار زنان بيشتر و ميباشد ديپلمه

استو خطر معرض جانشاندر داروساز و قابله پزشكو نداشتن اثر بر بخش اين بيچاره مردم حال هر به

نيفتد/ خطر به آنان بهداشت اين از بيش كه آورد عمل به مؤثري اقدام بهداري وزارت دارند انتظار



٧٣١ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

امامي متناظهارتجمال
آذر ٢١ پنجشنبه خصوصي جلسه در

مفهوم كردن روشن براي ميدهم تذكراتي گر ا است دولت جدي طرفداران با باaخص سخنم روي گفت: امامي جمال <آقاي /١
توضيح را آزادي و دموكراسي مفهوم بيايند ميكنم خواهش شايگان دكتر آقاي جناب از من ميدانند همه كه است دموكراسي
خود عقيدة باشد آزاد بايد باشد داشته ديگر عقيدة نفر يك ولي باشد داشته عقيده يك جامعه تمام گر ا مملكتدموكراسي در دهند/
اين كه است دولت تكليف و بكنند را خود مخالف عقيده تحمل بايد افراد ندارد زيان و ضرر باشند طور اين گر ا عادي افراد بگويد را

كند/ حفظ همه براي را آزادي
امر طور هر بگويد بايد اقليت آيا چيست تكليفش اقليت ميگذارم احترام اقليت به من فرمودند ما محبوب نخستوزير پريروز
گفته كه را عدهاي جلو ما كه فرمودند جلسه همان در باشد/ آزاد و كند انتقاد را دولت اعمال اينكه يا بگوئيم طور همان ميفرمائيد
زيرا بود صحيح هم ايشان فرمايش اين نيستيم متأسف آنها جرح و ضرب از و زدند و بزنند گفتيم و گرفتيم آذر ١٤ روز نيايند بوديم

شود/ اجرا مملكت مقررات aزمست آزادي حفظ براي
معارضه آنها با aحا ولي ميكردند همكاري آنها با چهاردهم دورة در ايشان ولي دادم تودهايها با جنگ اعTن اول روز از من

باشد/ فوزيه ميدان در ميتينگ فرمودند ايشان ميكنند
هم aحا ميداند ميتينگ بهارستان ميدان در اوقاف كل رئيس و نخستوزير معاون ميزدند را حرف اين ايشان كه موقع همان در
نشستهايد جا اين چرا شما است طور اين كه aحا ميآيد دارد جلسه اين اطاق تا بهارستان ميدان جمعيت و ميتينگ صداي
كه اقليت احترام است اين بزند را خود حرف اقليت نگذارد و بهارستان ميدان بيايد جمعيت كه ببندند را دكانها ميكنيد اعTن

داديد/ وعده ما به پريروز
مـيگويند صورتي در دادند اقليت فرد فرد به مادر و پدر فحش و آمدند بلندگو و كاميون با رجاله عده يك ١٢ ساعت تا ديشب

است/ قدغن بهارستان ميدان در ميتينگ
نـبايد رجـاله ولي ميگذارم گردن مصدق حكومت به من كنيد چه نشستيد اينجا دولتيد طرفدار كه شما ولي ميرويم اقليت ما
است, طور اين دنيا كجاي است/ شنگه الم اين فردايش ميزنيم را حرفمان روز يك بگوئيم؟ چه مجلس بيائيم ما كند حكومت
ميكنم استمداد دولت طرفداران از من بگيرد/ را شما و من جلو و بياورد عده اينكه نه بزنم را حرفم من كند حفظ مرا بايد دولت

مملكت/ آزادي حفظ و مملكت اين براي
گر ا داريم حقوقي يك بشريم aاقل ما آخر بماند بايد آزادي و مملكت و ملت ميرويم شماها و منها و مصدقيها Vا به Vوا آقايان

دارم>/ آزادي اوضاع اين در من آيا بكنيم/ چه آمدهايم جا اين نكنيم حفظ را اين
ششم/ و بيست سال ,٧٦٨٩ شماره ,١٣٣å ماه آذر يكم و بيست پنجشنبه اطTعات,

متن كنون ا و بود شده7١8 منتشر پنجشنبه روز خصوصي جلسه در امامي جمال آقاي اظهارات خ�صه

مينمائيم: چاپ زير در رسيد اداره به كه را ايشان اظهارات

بنده نيست درس ك�س اينجا بفرمائيد بنده عرايض به دقيقي توجه ميكنم استدعا نمايندگان آقايان

كه طوري آن ولي هستند بنده از گاهتر آ و فاضلتر yالحمدا همگي آقايان زيرا بدهم درس نميخواهم هم

جامعه اين افراد تمام جامعه در گر ا كه اينست مشروطيت آزاديو خواندهاممفهومدموكراسيو مدرسه در بنده

هيچ بدون و آزادانه ميتواند باشد داشته را كشور افراد تمام مخالف عقيده نفر يك و باشند داشته عقيدهاي

باشد/ ملي شوراي مجلس نماينده فرد اين گر ا باPخص كند اظهار را خود عقيده مانعي و رادع

نه/ يا است صحيح اصل اين آيا بفرمائيد هستيد حقوق استاد كه جنابعالي شايگان دكتر آقاي

است/� صحيح بله شايگان: �دكتر

نه/ يا است صحيح آيا بفرمائيد هستيد قاضي كه جنابعالي حائريزاده آقاي

است/� صحيح بلي �حائريزاده:
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هست؟ آزادي اين كشور اين در آيا ببينم بفرمائيد ميفرمائيد تصديق را مسلم اصل اين كه Pحا خوب

نمايم؟ ايفاء آزادانه را خودم اقليت رل كه دارم آزادي من

آزادانه بتواند بايد اقليت و ميگذارم احترام اقليت به من كه كرد اظهار رئيسدولت جلسه در پريروز آقايان

ـ ميدادند ميتينگ ما عليه بر ايشان طرفداران مجلس جلوي در همانموقع در اينكه گو ـ بكند عقيده اظهار

ما ناظريد و ميبينيم كه اوضاعي با آيا بكند عقيده اظهار آزادانه بتواند اقليت تا است Pزم شرايطي چه آيا

جلو نمايشدهندگان جلو گذشته پنجشنبه روز دادم دستور من نگفت نخستوزير مگر داريم عمل آزادي

جلو نداشتند حق شهرباني اع�م و مقررات طبق زيرا شود خونريزي به منجر اينكه گو بگيرند را مجلس

بـه را رجاله عدهاي ميبندند را بازار زور به حال نگفت؟ را اين آيا كنند/ اجتماع و بدهند ميتينگ مجلس

ميدهند/ ميتينگ و ميكشانند مجلس جلوي مردم عنوان

شب آقـايان هـمسايه>/ براي ولي است خوب <مرگ است دموكرات دولت يك شايسته عمل اين آيا

و باشند نكرده كه نماند كي هتا ما به نسبت مجلس جلو در رجاله عدهاي شب نيمه از بعد ساعتدو تا گذشته

خواندن صرف تهران راديو وقت ديشب و ديروز و نكرد جلوگيري و بود آنان گفتههاي و اعمال ناظر پليس

عمل اين آيا زدند تهمت دادندو فحش ما به تمام كه شد كاشانيزاده آقاي بيانات كاشانيو آقاي بيانيههاي

است؟ آزادي نمونه دولتي راديوي

نفر شانزده پانزده, ما بفرمائيد فرض كشور آزادي و كشور حفظ براي ميكنم استمداد شما از من آقايان

تكـاليف مـحيط اين در ميخواهيد چطور هستيد كثريت ا كه شماها آيا رفتيم مجلس اين از اقليت افراد

دهيد/ انجام را خود نمايندگي

بكنيد بگويند آنان هرچه و كنيد عمل كاشاني و مصدق آقايان ميل به كه جا اين در آمدهايد شماها مگر

آقايان دست به اجراء و قانونگذاري از اعم را امور تمام نيست مجلس به احتياج ديگر كه است طور اين گر ا

است/ بهتر كه بنشينيد خانه در برويد و بسپاريد

ميكنيد/ ايجاد رجاله ديكتاتوري چرا ديگر ميشديم طالب را فقيد رضاشاه ميخواستيم ديكتاتور ما گر ا

كه هم شماها دهيم/ انجام را نمايندگيخود تكاليف نميتوانيم هم ما نيستو مجلس اين آقايان حال هر به

ميكنيد/ اين از غير عمل در ولي ميفرمائيد تصديق را بنده عرايض اينجا در چرا ميدانم ميكنيد گوش

است/ قاصر عقلم كه من ميداند خدا شد خواهد چه امور اين عاقبت بكشانيد كجا به را مملكت ميخواهيد

كند/ هدايت و فرمايد حفظ را شماها خدا ديد خواهيد هم را عاقبتش بكنيد

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

بردند منزل به شورشرا مدير
مـدير شـيرازي كـريمپور آقاي و رفته نجميه بيمارستان به فارس مبارزين جبهه اعضاي عصر ديروز

به احساسات ابراز و تظاهرات با بود بستري آنجا در مجلس سهشنبه روز حادثه اثر در كه را شورش روزنامه

بردند/ منزل



٧٣٣ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

سعدي تآتر كار به برايرسيدگي
ايشان تماشاخانه كار به رسيدگي به جلسهمربوط كه رسيد سعدي تآتر مدير آقايعموئي اط�ع به امروز

مجلس طرف از مكي و معظمي دكتر آقايان جلسه اين در شد/ خواهد تشكيل شهرباني در چهارشنبه روز

از ممتاز عماد آقايان جست/ خواهند شركت سنا مجلس طرف از قاسمزاده دكتر و وخواجهنوري ملي شوراي

كرد/ خواهند پيدا حضور دولت طرف از نمايندگي به نيز شهرباني معاون و كشور وزارت طرف

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

داد تصادميروي انتخاباتي ميتينگ در
كه هنگامي بود برقرار بيمارستان ميدان انتخاباتيدر ميتينگ جمعهديروز روز بعدازظهر سه ساعت ـ قم

نـتيجه در و نمودند شديدي تظاهرات ميتينگدهندگان عليه عدهاي بود نطق مشغول سخنرانان از يكي

شدند/ متفرق طرفين بعدازظهر ٥.٥ ساعت انتظامي مأمورين جديت با كه داد روي طرفين ميان تصادمي

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

بود عمومي تعطيل نيز شهرستانها در پنجشنبه روز
دولتصورتگرفت از پشتيباني منظور به وتظاهراتي

روز در رسيده كشور مختلف نقاط از اداره خبرنگاران طرف از كه تلفني و تلگرافي گزارشهاي موجب به

و انزجار ابراز و مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني منظور به كاشاني yآيتا طبقدعوت آذر ٢١ پنجشنبه

و مـيتينگها و نـمودند عـمومي تـعطيل اصناف و كسبه ملي شوراي مجلس سهشنبه روز جريان از تنفر

زمينه اين در سخنرانيهائي آنها طي در كه بود شده داده ترتيب اهالي مختلف طبقات طرف از تظاهراتي

گرديد/ ايراد

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

شد شعبانجعفريدستگير
غارت خرابكاريو در جعفري شعبان نام به شخصي آذر ١٤ پرونده به رسيدگي تحقيقاتو دنبال در چون

سهراه حوالي در را او امروز ظهر از پيش داشته عهده به مهمي رل مجامع از بعضي زدن آتش و روزنامه چند

بهوي و صادر بازپرسمخصوص طرف از بازداشتوي قرار و دادند قضائي مقامات تحويل و دستگير شاهپور

شد/ اب�غ

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

خروج
به سياسي علوم و حقوق دكتراي درجه اخذ و تحصي�ت تكميل براي مهدوي هوشنگ عبدالرضا آقاي

كرد/ عزيمت اروپا



ملي دولت سياهه ٧٣٤

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

نمود م"قات نخستوزير با ساعت دو بيشاز امريكا سفير
كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ دسامبر ١٤ با برابر ١٣٣å ماه آذر ٢٢ �جمعه ديروز صبح يازده ساعت

اين گرفت/ صورت كراتي مذا و نمود م�قات را ايشان و رفته مصدق دكتر آقاي منزل به تهران در امريكا

انجاميد/ طول به ساعت دو از بيش م�قات

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

تهران حومه و دارائياستانهايشمالي رؤسايادارات
يافتهاند مأموريت تغيير

١ طبقه

سيدعلي آقاي زنجان همائيفر/ ج�ل آقاي قزوين تفرشي/ جهانگير آقاي رشت آقايمولوي/ تبريز

شـمسالديـن آقاي اردبيل نبودي/ محمد آقاي گرگان پارس/ فرخ محمدحسين آقاي رضائيه سجاديان/

وثوقي/ ابوالقاسم آقاي مراغه روشندل/

٢ طبقه

بابل ياسري/ محمدرضا آقاي ساري مهاجر/ حسين آقاي شهسوار مجيدي/ محمدعلي آقاي شاهرود

سمنان غ�معلياردPن/ آقاي بندرپهلوي اماناyبهروزي/ آقاي مهاباد نوبان/ آقاي خوي عليغنوي/ آقاي

نقيوثوقي/ آقاي آمل مصباحي/ حسينعلي آقاي دامغان عظيما/ مهدي آقاي

٣ طبقه

آقاي بابلسر فخرائي/ yلطفا آقاي فومن مجلسي/ محمد آقاي شاهي رفعت/ جعفر آقاي گرگان دشت

آقـاي rهيجان فـهيمي/ آقاي مرند ارجمند/ مهدي آقاي نوشهر مرادپور/ محمد آقاي طوالش كريميان/

رضابيان/ محمدعلي

٤ طبقه

آقـاي كو ما اصغرزاده/ علي آقاي بهشهر يوسفي/ حسن آقاي بندرگز كاني/ P فخرالدين آقاي سراب

قاضيزاده/ مصطفي آقاي لنگرود حمزهپور/ محمود

٥ طبقه

رودسر فخيمي/ yيدا آقاي رودبار گلافرا/ محمدحسين آقاي كميشان كنعاني/ يوسف آقاي چالوس

سرشاري/ مهدي آقاي ابهر مدبر/ ابوالقاسم آقاي آذرشهر طاهري/ آقاي

تهران حومه حوزه

مـهديقلي آقـاي شـميرانـات صـباحي/ ابـوالقـاسم آقـاي ري شـهر اشـرفي/ ابوتراب آقاي دماوند

مجتهدي/ ابوالقاسم آقاي گرمسار شادمان/ بزرگ آقاي كرج بيان/ عصاملدين آقاي ورامين صوراسرافيل/

اربابي/ محمدعلي آقاي گرمسار خالصه معاليزاده/ مهدي آقاي فيروزكوه



٧٣٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

اصفهان نور پشمبافو كارخانههاي ويژه سود
سازمان به كارگران ب�تكليفي و تعطيل ماه چهار از پس آن نمودن اداره كه اصفهان پشمباف كارخانه

حقوق كليه مدت اين در اينكه بر ع�وه و نمود كار به شروع جاري سال ماه تير اوايل از بود شده گذار وا برنامه

در ميدارند/ دريافت را خود حقوق بار يك روز پانزده هر مرتبا نيز كنون ا و شده پرداخت كارگران عقبافتاده

است/ داشته ويژه سود ريال ميليون يك بر بالغ آن ماهه چهار بي�ن

سه با بودند ب�تكليف و بيكار كارگران نفر ٦åå و شده تعطيل ماه اسفند از كه نيز اصفهان نور كارخانه

شد/ گذار وا برنامه سازمان نساجي شركت به هيأت اعتبار ريال ميليون

ريال هزار ٥åå مجموعا كنون تا و شد كار به مشغول مزبور كارخانه كه است ماه چهار به نزديك كنون ا

است/ داشته ويژه سود

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

ميرسد دير هم پست ندارند دكتر
و نميرسد جائي به مردم فرياد شد/ خواهد بسته زودي به استو انسداد شرف در راه اينموقع در ـ بيجار

نميآورد/ عمل به اقدامي دارد جمعيت نفر هزار هشتاد كه بيجار] [به دكتر اعزام در بهداري وزارت

سابق مانند نقليه وسائط مرور عبور است شده شروع ماه آذر اوايل از كه باران برفو آمدن علت به ضمنا

بسته راه كه ديگر هفته يكيدو ميرود تصور جهت همين به شده مشكل همدان به آمد رفتو نيست, منظم

خوب و است حكمفرما مردم بين شديدي نگراني هم لحاظ اين از نمايد شد و آمد اPغ و اسب با پست شد

بگيرند/ فوري تصميم كروس پست رسيدن مرتب براي تلگراف و پست وزارت است

٧٦٩å شماره ,١٣٣å.٩.٢٣ شنبه

كنند مداخله نبايد درماني امور در داروخانهها
داروخانههاي اقدام از متعدد شكايات وصول اثر بر است: شده صادر بهداري وزارت طرف از اع�ميه اين

در داروسازان آقايان دخالت نوع هر ميرساند داروسازان عموم اط�ع به بدينوسيله بيماران, درمان به شهر

اين در گزارشي منبعد چنانچه جاريبوده مقررات برخ�ف تزريقآمپول يا بيمارانو درمان از اعم طبابت امر

گرفت/ خواهد قرار شديد قانوني تعقيب تحت متخلف گردد واصل مورد

آزاد داروخـانههاي به مراجعين آنكه براي است: گرديده صادر بهداري وزارت طرف از نيز اع�ميه اين

اشخاص به داروخانهها فني گذاريامور وا درمورد كه تري شكاياتمتوا از بشناسندو را داروسازمسئول كشور

داروخانههايكشور مديرانمسئول اط�ععموم به بدينوسيله ميرسدجلوگيريشود, غيرفني غيرمسئولو

انظار در مشاراليه داروسازي پروانه با مسئول داروساز عكس قطعه يك بايد داروخانه هر در كه ميرساند

بود/ خواهد مسئوليت موجب ايندستور از تخلف شود الصاق مشتريان عموم



ملي دولت سياهه ٧٣٦

٧٦٩١ شماره ,١٣٣å.٩.٢٤ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
تشنجبود از خالي نسبتا مجلسامروز

اقليتصحبتكرد وك"ي از نفر دو

نفتصحبتكرد و انتخابات به راجع كه بود آشتيانيزاده ناطقديگر
تصويبگرديد/// الكلي مسكرات منعاستعمال به مربوط |يحه

فـاخر سـردار آقاي رياست به امروز صبح دقيقه سي و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

گرديد/// تشكيل حكمت

چون كنند يادداشت را فرمايشاتشان گذشته جلسه در نخستوزير آقاي كه بودم معتقد من آشتيانيزاده:

بچه دست به بهانه تا كرد دقت بسيار هم يادداشت در و كرد يادداشت بايد را سياسي نطقهاي قبيل اين

تقيزاده پيش سال ١٧ در كه شنيدم طور اين را مصدق دكتر آقاي نطق بيت شاه بنده نشود/ داده مچهها

نفت رلگوركن مصدق دكتر آقاي جناب امروز و كرده بازي را نفت مامايمولود رل فعلي سناي مجلس رئيس

ميكند/ بازي را

ط�ق را آن مصدق دكتر آقاي محضر در امروز و كردند عقد را زيبا ايندوشيزه تقيزاده محضر در روز آن

است/ دعاوي ساير و مهر سر امروز صحبتها بيشتر و دادند

عاقد طرف به تحاد ا دست و كردند آشتي و روبوسي تقيزاده آقاي با كه روزي آن از مصدقالسلطنه آقاي

من براي حرفها اين است ممكن شدم/ ظنين ايشان شخص به روز همان از بنده كردند دراز ١٩٣٣ قرارداد

زندگي از بايستي بنده مانند اشخاص هم دليل همين به كهفضولم است اين من طبيعت ولي تمامشود گران

كنند/ گيري كناره ميانه شرق در

ميرسد من به هرچه شد/ خواهد بشود بايد آنچه و نيست مناط حقايق و مردم منافع ممالك اين در چون

قيمت به نزديكبود كه ديدم وقتيخوابي يك من آمد/ لب به زبان اين دست از من جان ـ است زبان دست ز

گر ا ميكردند قبول بودندو حاضر ايشان كه فرمودند اينجا مصدق آقايدكتر ـ دررفتم ولي تمامشود من جان

را اين بود حاضر ايشان و ايران ملت و ميكرد قسمت ايران با را منافع %٥å پانزدهم دوره در سابق كمپاني

كند/ قبول

ولي كـردند اضافه بعد ايشان كنم مراجعت Pحا دويدم سال ١٤ كه مردي عقب كه متأسفم خيلي من

را ايشان و گذاشته مصدق دكتر آقاي سر پشت دست انگليسيها يعني بدهند %٥å نخواستند انگليسيها

بـوديم حـاضر حـتي و بكنيم كامل يد خلع نميخواستيم ما فرمودند باز كردند/ ملي قهرمان و راندند جلو

و گرفتند را پيشوا دست هم باز يعني چه؟ يعني نخواستند/ آنها ولي كنيم استخدام را انگليسي متخصصين

كردند/ نزديكتر ملي قهرماني به قدم يك

من نميفهمم را حرفها اين من بود موافق نفت شدن ملي با انگليس كارگري دولت فرمودند ضمن در



٧٣٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

آنها كنند توقف خواستهاند ايشان وقت هر داشته يد خلع و نفت كردن ملي در رلي چه ايشان پس نميدانم

اين پشت در روزي يك ديگر سال ٢å ميترسم من, براي است Pينحلي مسائل اينها نميشود نه گفتهاند

مربوط ابدا كه نطقي دكتر آقاي بكند/ اقاريري و اينجا بيايند دكتر آقاي شود عوض باز صحنهها اين تريبون

شدند كسانيموفق فقط و بود رفراندمي تهران انتخابات فرمودند و كرده نبود امامي جمال آقاي اظهارات به

بودند/ كرده مبارزه سابق شركت و نفت با كه

يا بودند كرده مبارزه پانزدهم دوره در سابق شركت با رحيميان يا اسكندري عباس ببينم ميخواستم من

چيست؟ براي ب�مرجع ترجيحهاي اين نريمان, آقاي

يكورقه مصدق جناب دولت به فقط و دولتيموافقنبودم هيچ با و بوده مجلسمعلوم اول از كه بنده رويه

دولتتان در را كسي ساله بيست وزرايدوره از دارم استدعا گفتم و بوسيده را ايشان دست اول روز و دادم سفيد

هستيد/ آزاديخواهان راس شما زيرا نكنيد وارد

مـن و آوردند اما نياوريد خود كابينه در قزاق ولي متشكرم گفتم من ميكنم وزير ترا من گفتند ايشان

كنم/ مخالفت دولت اين با شدم مجبور

باشند داشته خاطر به آقايان گر ا كنم مخالفت شخصاو با مننميتوانستم ميانبود نفتدر چونموضوع

دسته اين روش با مصادف گاهي رويه اين است ممكن و نميشود ترك را رويه اين كه داشتهام رويهاي من

دسته/ آن با مصادف گاهي و بشود

دهند/ قرار پليس حمله مورد نبايد ميكنند تظاهر خيابان در كه كساني كه معتقدم من

كرد اعتراض و حياط در پريد كه كسي اول كردند تيراندازي كاشاني yآيتا دسته به كه پانزدهم دوره در

بودم/ بنده

باشد/ محبوب كرد مصدق دولت گر ا ولي باشد ظالم كرد را كار اين هژير دولت گر ا كه ندارد دليل Pحا

گر ا بود/ خواهد بعيد سلطانالعلما آقاي از چيزها آن ولي نيست بعيد بنده امثال از كه هست چيزها خيلي

ميكنند/ تعجب مردم باشند داشته ايشان مرا حركات و لباس

ما وقت هر كه مصدقي محبوس, و بود سالمهجور سي كه مصدقي دكتر ميزد, آزادي داد كه مصدق آقاي

كرد؟ را كار اين چرا او ميزد حرف آزادي از ميرسيديم ايشان به

Pحا ولي بود بد آن شد كشته نفر يك و مجلس در آورديم سرمانو روي گذاشتيم را آقا و آمديم ما وقتي

است/ خوب ميدهند قرار ضرب و شتم مورد را معصوم دختر مشت يك كه

ديدم/ مصدق دكتر از سپه سردار قيافه مجلس تريبون اين پشت در من گذشته سهشنبه روز كه للعجب يا

بكند/ را صدراPشراف كارها همان ميخواهد مصدقالسلطنه ديدم بعد ولي بودم شك در مدتي من

موعود دولت دولتها اين از يك هيچ آقا ميگويم و مانده تك باز من ولي ميرويد دولتتان عقب شما

نيست/

شده/ تمام شما وقت رئيس:
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ميخواهم/ وقت دقيقه پانزده من آشتيانيزاده:

داد/ ادامه چنين ناطق و شد تصويب و گرفتند راي تقاضا اين به

نفهميديم آمد پيش انتخابات تا رفت بين از نفت اسم دفعه يك شد كهچطور نميفهم من آشتيانيزاده:

كنيم؟ پنهان زمين زير ببريم را نفت ما كه بود اين براي اينها تمام آيا شد؟ چطور نفت

استق�ل ولي ندارند نفت كه دولتهائي آن مگر هستيم/ ع�قمند خود مملكت استق�ل به ما آقا مكي:

ميكنند/ زندگي چطور دارند

مصدق دكتر آقاي نقشه ميخواهد/ نقشه كارها اين ولي سياسيموافقم استق�ل با هم من آشتيانيزاده:

تعطيل را نفت داشت وجود عالم دولتي گر ا كه دارم عقيده بنده است؟ چيز چه افترا و تهام ا و مصاحبه جز

آقاي ولي ميشد اص�ح مملكت و ميكشيد اقتصادي نقشه و ميآورد را ثروت تعديل Pيحه بعد و نميكرد

كهمعصوم ايشان كنيم/ بنشينيموسكوت ايشان نميتوانيمجلوي ما نيستو ثروت تعديل اهل مصدق دكتر

نيستند/

بعد و زدند چاقو او به آوردند بيرون كسي تا از شاهآباد خيابان در است قاضي كه را رشاد آذر چهارشنبه روز

ميكنم جرم اع�م شما عليه من گفت وقتي و زدند باتوم با را قاضي اين ك�نتري در و بردند ك�نتري به را او

فاشيستي رژيم اينست مصدق دكتر آقاي حكومت اينست بكن, برميآيد دستت از كاري هر برو دادند جواب

حكومت/ اين

بلندگو شب نصف دنيا كجاي در ولي ندارم موافقتي امامي جمال آقاي سياسي رويه و مبارزه طرز با من

ميدهند؟ فحش دولت مخالفين به و ميآورند مجلس جلوي

جز است ممنون جا همه ميتينگ بگويد و بيايد تريبون پشت دولت رئيس كه است مرسوم دنيا كجاي

اين كه دارم اطمينان بنده بدهند/ ميتينگ مجلس مقابل در خودش طرفداران آن همان در ولي ميدانفوزيه

گرفت/ خواهد قرار مطالعه مورد بعدها يكي يكي كردهام پيشنهاد بنده كه را موادي

است/ اطTعات روزنامه آن از نقطهچين /١

ميكشم/ خجالت آن گفتن از كه بنده و////7١8 ببرند ميكند تحصيل كه را دختري ديدهايد شما دنيا كجاي

نبودند, مجلس اين بام پشت همسايههاي گر ا ميكنند؟ معاملهاي چنين زنها و دخترها با دنيا كجاي در

ندارد/ سابقه مغول دوره در كه ميكردند كارهائي تهران شرافتمند مردم

رئيس به را كاغذ �ناطقدو است كاغذمحبوسين هم اين مجلسو به ايرانست زنان سازمان عريضه اين

عدهاي همانموقع ميدادند ودستور ميگرفتند بهارستاندستور در شهرباني مأمورين كه موقعي همان داد/�

در كـه حـال هـمان در را آنها م�قاتكنندگان و محبوسين تمام محبوسين/ به حمله براي ميشوند مأمور

زدهاند/ را آنان امكان سرحد تا و گرفتهاند كتك باد به بود خورد و زد بهارستان

پرت پائين به بالكن از را ساله چهار بچه و كنند غارت را مردم منزل و بريزند كه است مرسوم دنيا كجاي

تحصي�تخود جريان بعد خاطراتنيويوركو از شمهاي اول و اينجا آمدند مصدق دكتر آقاي هم بعد كنند؟
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بكوبيد/ و بزنيد گفتم من گفتند هم آخر در و فرمودند سوئيس در را

اين نميكنند گريه ديگر و نميشوند متأثر كشتارها و بيناموسيها از مصدق دكتر آقاي كه است عجب

تشكيل نميتوان حزب و نيست آزادي هست مملكت اين در گاهي كارآ اين تا ميگفت هميشه كه مصدقي

ميگويند كه بخشدارهائي گوش در شنيدم بنده است/ شده انگيزيسيون و گاهي كارآ طرفدار حاPخودش داد

در نبايستي بنده ظاهرا ميگويند/ را نامزدها اسامي بدارد حقيقت كه صورتي در شدهاند, انتخاب قرعه به

بـراي كـه اشـخاصي زيـرا نـميشوم هم متحصن من بزنم/ ميتوانم حرفها خيلي زيرا باشم ديگر دوره

در فقط كمپاني نفوذ شوم, وكيل من نخواهد سابق كمپاني كه هم شايد ندارد فايده شوند متحصن انتخابات

اين من زدهايم او مغز مصدقدر دكتر آقاي و بنده ولي هستند او امر تحت همه مكگيو آچسنو امريكاست/

نميفهمم/ را حرفها

حقه شكايات از هستم مجلس اين در من كه وقتي تا دوره آخر تا كه ميكنم اع�م كانديداها تمام به من

با ايران در كه است محال كنم/ رسوا را آزاد انتخابات ميخواهم زيرا كرد خواهم دفاع تريبون اين پشت از آنان

كرد/ آزاد انتخابات بتوان اقتصادي سيستم اين

تهران/ شرافتمند مردم كه داد اع�ميه تا چند شهرباني

شد/ تمام شما وقت رئيس:

نيست/ وقت كه حيف ولي دارم چيزها خيلي من آشتيانيزاده:

وزير نخست نطق تشريح

تيمورتاش/ آقاي رئيس:

بر را كار خودشان نغز فرمايشات با آشتيانيزاده آقاي كه اينست حقيقت داشت: اظهار تيمورتاش آقاي

اين در بدبختانه كه است اوضاعي و وقايع تشريح همه و است يكي صحبتها تمام چون كردند دشوار بنده

ميپيوندد/ بهوقوع كشور

با جلسه آن در متأسفانه چون باشم كرده تحليل و تجزيه را مصدق دكتر بيانات كه است اين من مقصود

هم من رفقاي و كنيد صحبت شما اول گفتند ماهرانهاي تردستي با شد داده صحبت مجال اقليت به اينكه

خود تاريخي نطق به شروع باختر روزنامه قول به مصدق دكتر آقاي بعد كردند/ را خود عرايض و شدند بلند

نداد/ دست مجالجواب, ديگر و كردند

صحبت خيلي زمينه اين در چون ميكرد اقليت براي بيان آزادي از حكايت پيشوا جناب نطق نكته اولين

آقاي كه دقايقي همان در ميكنم گذار وا آقايان خود به را شهادت و نكرده عرض زياد خصوص اين در شده

جرم به كه جائي يعني مجلس همين جلوي در ميكردند بيان و نطق آزادي از صحبت اينجا نخستوزير

ايـن از ميكردند/ اهانت ما عليه و شده جمع عدهاي شده كشته آدم آذر] [چهاردهم قبل روز چند اجتماع

كه است ايراني كدام فرمودند صحبت امنيت شوراي به راجع مصدق دكتر آقاي جناب بگذريم كه مطالب

گردد/ نصيبش پيروزي و فتح اجنبي مقابل در نخواهد
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هـمين مگر آقايان شود/ مواجه شكست با اوست وجود مظهر كه هيأتي بخواهد كه است ايراني كدام

آمدن پيش محض به كه نبود است گرفته قرار افترا گونه همه مظان در حقيقت بيان جرم به امروز كه اقليتي

مدتي تمام در كه نبوديم ما مگر كشيديم/ دست مخالفتي گونه هر از ما كرد اع�م امنيت شوراي به شكايت

ب�اراده كه اينست توقع هم باز آيا ولي نشستيم خاموش شدائد تمام وجود با بود امريكا در ايران هيأت كه

مسئوليت بار زير از شانه كه نيست اين از عظيمتر گناهي من براي كنيم سكوت و ديده را كشور آشفته اوضاع

باشم/ فعل آلت و كنم خالي

ممكن دادند/ ارائه بود شده صادر قانونگذاري نهم دوره در كه تلگراف و احكام مقداري مصدق دكتر آقاي

زيرا ندارد فوقالعاده اهميت ايرانيها ما براي ولي باشد اهميت حائز امنيت برايشوراي تلگرافات اين است

نبوده/ آزاد نهم انتخاباتدوره كه شوند مدعي خواستند ايشان است بوده چه انتخابات كهوضع ميدانيم همه

است/ مخدوش هم ١٩٣٣ قرارداد و داريم قبول هم ما

نداشته [وجود] انتخابات آزادي نهم دوره كه اينبود آوردهاند ١٩٣٣ قرارداد رد براي كه استدPلي بارزترين

شدن ملي كه را شانزدهم مجلس جرئت چه به مصدق دكتر ميكنم سئوال من ولي است صحيح اين است

و برود مجلس جلو كه ميدهد حق خود به مصدق دكتر حقي چه به نيست, ملي ميگويد كرد تصويب را نفت

مشتبدخواه يك روزي گر ا مجلساست؟ اينجا نيستو مجلس آنجا كه مردمغيرمسئولبگويد عده يك به

بگوئيم چه ما نبوده ملي هم شانزدهم دوره پيشوا, گفته به گفتند و شدند پيدا مملكت اين

است/ حرام نفرمائيد را حرف اين امامي: نورالدين

ملي قانون اينكه از بعد گفتم و كرده عرض بقائي دكتر آقاي به را نكته اين است ماه سه من تيمورتاش:

در كه توفيقي از دكتر جناب كنيد/ توهين شانزدهم دوره به كه نداريد حق شما گذشت آراء تفاق ا به شدن

هـمه است ايـران ملت فرد فرد خرسندي موجب توفيق اين فرمودند بودند, آورده دست به امنيت شوراي

نبود/ كامل ايشان فتح و پيروزي متأسفانه ولي باشد پيروز ما نماينده كه خوشحاليم

كه است تأسف كمال مايه افتادند/ آندام در ندانسته و دانسته كه گسترد پايشان پيش داميدر مكار روباه

شايد و شود نظر ابراز و بحث مسائل اين اطراف در نخستوزير گزارش هنگام كه نشده داده مجال گاه هيچ

نبوديم/ مطلب [ناخوانا] هم ما ميشد معلوم ميدادند اجازهاي چنين گر ا

ظالمانه راي را آن و كرد اعتراض شدت به را خود راي Pهه ديوان [ناخوانا] ايران ملت كه داريد نظر در آيا

ما براي امنيت شوراي از كه ارمغاني ولي نميشناسد را Pهه ديوان ص�حيت ايران ملت هم هنوز خواند؟

است/ Pهه ص�حيتديوان قبول آورديد

نيست/ اينطور شايگان: و مكي

نزنيد/ حرف نميدانيد گر ا شايگان:

نكنيد/ گمراه را ايران ملت خدا به را شما مكي:

در من و ندارم اعتنا راي اين به من گفت و نكرد قبول را Pهه رايديوان ايران ملت زماني تاش: تيمور
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شركت براي ايران دولت نماينده عنوان به ايران مختار وزير آقاينواب امروز ولي نميكنم شركت آن جلسه

حقوق از دفاع براي حاضرم من كه گفتند تريبون پشت از هم مصدق دكتر آقاي و شده انتخاب Pهه ديوان در

كنم/ شركت دادگاه جلسه در ايران حقه

آقـاي اظـهارات مـوقع در مـا نـميشديم گمراه ما بودند داده بيشتري توضيح نخستوزير آقاي گر ا

بشنويم/ را ايشان تحصيلي دوران خاطرات و بايستيم كت سا بوديم مجبور نخستوزير

نداشت/ معني سكوت ديگر كه زديد هم به را تختهها آنقدر شما مكي:

شد/ تمام شما وقت رئيس:

كنم/ تمام را خود بيانات بدهند اجازه من به ميكنم خواهش آقايان از تيمورتاش:

بنشينيد/ بفرمائيد نيست كافي عده ولي گرفت راي بايد رئيس:

آمد/ تريبون پشت آزاد آقاي و كرد ترك را تريبون تيمورتاش

اخير جريانات درباره

اطـ�ع به ميخواهم است زارع آقاي امضاي به كه را نامهاي ابتدا داشت: اظهار آزاد عبدالقدير آقاي

برسانم/ آقايان

در دخترش با عفت منافي عمل انجام به راجع پدري شكايت به مربوط كه را نامهاي ناطق وقت اين در

را حـرفها ايـن كي كنم عرض ميخواهم بنده گفت: سپس و كرد قرائت بود آذر چهاردهم پنجشنبه روز

وقتي درآوردهاند/ پليس جيب از را اينها و فرستاده من براي مهندس نفر يك را كاغذ اين ميكند/ رسيدگي

كردهاند, غارت را زنش جهيزيه تومان هزار ٢٥ و ريخته هم مهندس اين خانه به كردهاند غارت را صلح خانه

است/ شده غارت و قتل سبب دولت خود ميكند, رسيدگي را اينها كي

آقايان عرض به چهارشنبه روز قضيه به راجع كلمه چند كنم شروع را اساسيخود مطالب كه آن از قبل من

ميكنم/ بيان را خود مطالب بعد ميرسانم محترم

عباسي چهارراه در حزباستق�لواقع ٥ شعبه در چهارشنبه روز كه شد اع�ني آزاد روزنامه در دوشنبه روز

آنجا در اينكه تصور به بقائي فاطميو مصدقو دكتر شد منتشر كه گهي آ اين آمد/ خواهد عمل به سخنراني

كنند/ برپا آنجا در آشوبي و شده سخنراني از مانع كه چيدند توطئه ميشود سخنراني دولت عليه

ميداد شعار عباسي چهارراه در استق�ل حزب بلندگوي كه بعدازظهر نيم و چهار ساعت چهارشنبه روز

شده جمع حزب شعبه جلو زحمتكشان حزب از نفر سه دو تفاق ا به شهرباني مخفي پليسهاي از نفر چند

بعدازظهر پنج ساعت گذاشتند/ را كي هتا و فحاشي بناي نمودند جمع خود دور را مدرسه بچه عده يك ابتدا

ميكنند/ فحاشي ايستاده حزب جلو در اوباش و اراذل عده ديدم شدم وارد حزب شعبه به من

صدا Pبا از را ك�نتري معاون من جمعيتبودند ميان در بود ده معاونك�نتري كه سروان يك پاسبانو دو

و دهم اط�ع سرك�نتري به و ك�نتري به بروم بايد نميتوانم من گفت كنيد متفرق را جمعيت اين گفتم زدم

كرد/ جابجائي را اراذل دستههاي سر اشاره و دست با شهود اظهارات طبق و رفت پائين
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به بكند ميخواهد هرچه ملت بگذاريد ميگفتند بودند ايستاده در كهجلو ٤å٤٢ ١٤٨١و شماره پاسبان دو

به شروع حزب پنجره و در به پائين از آجر سنگو باران بين اين در مينمودند تحريك هم را جمعيت و چه ما

به هرچه و كردند پاره را بيرقها و شكسته را تابلو و شد خورد را پنجره و در و شيشهها تمام و كرد باريدن

عدهاي بعد و نميدادند جواب بگيرند را اوباش و اراذل جلو كه ميكردم مراجعه ك�نتري معاون و پاسبانها

و حزب داخل به بريزند پاسبانها آمدن از قبل كه بود اين آنها نقشه و كردند محاصره را حزب اطراف رفتند

بنمايند/ غارت و قتل

داشت ادامه جريان اين ساعت مدتدو تا نكردندو جرئت بودند پشتدر حزب اعضاء از عدهاي وليچون

كه اينبود تأخير از مقصودشان و نيامد كسي شهرباني طرف از و بود شده جمع جمعيت نفر هزار ٥ حدود در و

باشد/ گرفته قرار شده انجام عمل مقابل در پليس گرديد تمام غارت قتلو كه وقتي و شروعشود غارت قتلو

نمود/ متفرق را جمعيت آمد پليس رئيس غفاري سرهنگ تفاق ا به پاسبان عدهاي هفت ساعت

با ارتباطي نه استق�ل حزب كه مطلعيد شما اغلب و شده تشكيل استق�ل حزب است سال ده آقايان

مصالح و آزادي خ�ف بر كه عملي استق�ل حزب سال ده اين تمام در امريكا/ و روس با نه و دارد انگليس

ايران متفقين كهقشون موقعي است/ دفاعنموده آزاديواستق�لكشور از هميشه و نشده مرتكب باشد كشور

آقايان آمد پيش آذربايجان حادثه كه موقعي ـ كرد مبارزه عملياتوطنفروشان با شديدا بودند كرده اشغال را

حزب ـ بود تجزيهطلبان با مبارزه در پيشقدم استق�ل حزب ميدانند دارند كهحضور آذربايجان نمايندگان

نمود/ شديد مبارزات و داد ميتينگها نفتجنوب قرارداد الغاي براي كه بود حزبي اولين استق�ل

عـمل چـنين مـيكند آزاديطـلبي و قـانوندوستي دعـوي سـال ٧å كه مصدق دكتر اين حال اين با

است/ نموده استق�ل حزب با وحشيانهاي

توده حزب با مبارزه را او بهانه نمودند عام قتل و غارتنموده را شهر اوباش و رجالهها آذر ١٤ و تير ٢٣ روز

كنند/ حمله آنجا به كه نبود توده حزب كه استق�ل حزب كردند وانمود

را اوباش و اراذل عده يك كنند سخنراني او عليه است ممكن استق�ل حزب در اينكه توهم به مصدق

كنند/ مجروح و مقتول را عدهاي كه بود نمانده چيزي و شكستند درهم و كرده خورد را آنجا فرستاد

به نه و آزادي به نه و دارد ع�قهاي قانون به نه مصدقالسلطنه كنم ثابت منطق دليلو با ميخواهم من

است قانون عدالتو آزاديو دشمن مرد اين ميگويم گفتهو دروغ بگويد هرچه و گفته حال به تا هرچه ايران

است/ شقيتر و بيرحمتر رزمآرا از بار هزار و

تيرماه ١٣ دوشنبه روز ميگفتند ديكتاتور را او او, رفقاي و مصدق دكتر آقاي اين كه رزمآرائي آن آقايان

الغـاي بـراي استق�ل حزب تيرماه ١٣ سهشنبه روز كرد معرفي را خود كابينه و شد نخستوزير كه ١٣٢٩

سخنرانينمود و كرد گردش شهر تمام در ساعت چهار و داد سياري ميتينگ رزمآرا عليه نفتجنوبو قرارداد

كرد حس اينكه محض به آزاديخواه مصدق اين ولي نشد استق�ل ميتينگحزب مانع ديكتاتور رزمآرا روز آن

مجروح و كشته عدهاي بود نمانده چيزي و كردند خورد را حزب پنجره و در فرستاد ميشود سخنراني او عليه
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است/ نموده اغوا و داده فريب را ايران ملت سال ٧å كه سالوس مرد اين بر مرگ شوند

مباني اصولو از يك هيچ به كه كرد ثابت و داد نشان ايران ملت به را خودش كرد رسوا را خودش مصدق

نيست/ معتقد مشروطيت و قانون

آزادي اساسيو قانون طرفدار من ميگويد مردم به است سال ٧å مرد اين كه اينميسوزد از مندلم ولي

است صفات اين داراي كه بود كرده خود متوجه را مردم مدت اين جريان در ميباشم/ مخالفزورگوئي هستم,

دست به را مردم ناموس و مال جانو اختيار گذاشته, آزادي عدالتو قانونو روي پا شده نخستوزير كه Pحا

بزرگترين اين و نميروند كسي دنبال مردم اين ديگر ميشود مردم اطمينان و اعتماد سلب سپرده رجاله

است/ ساخته وارد ايران ملت پيكر بر كه است ضربتي

من گر ا ميگفت مكرر و جلوگيريشود فحشاء منكرو از بايد است مدعي كه است سال سي كاشاني آقاي

آقـاي مـصدق حامي بزرگترين ميدانند آقايان همه كرد/ خواهم خدمت اس�م عالم به كنم پيدا قدرت

در كه گفتند دولت به نه مرتبه يك ايشان ولي است اشخاص مقتدرترين كاشاني آقاي امروز استو كاشاني

از مـانع و كنند بيرون ادارات از ميشوند نفر هزار ده قريب كه را زنها نه و ببنديد را عرقفروشي كين دكا

به زنها رفتن عرقفروشيو از مانع و برويد خودتان حداقل كه دادند تذكر مردم به نه بشوندو فاحشهخانهها

ميشود آدمكشي و آنبلوا نتيجه در ببنديدو را بازارها ميكنند اع�ن روزه همه شويد/ فاحشهخانهها اداراتو

بيانيهها آن عوض گر ا نمايند جلوگيري منكرات و فحشاء از كه ندادند تذكر مردم و دولت به مرتبه يك ولي

بود/ بدي كار مگر ببندند را مجيديه آبجوسازي و رسومات كه ميگفتند

مردم اين زوديها اين به و ميشود مردم عموم عقيده سلب اصولي مباني به پيشوايان بيع�قگي اين

له و خورد امپرياليزم دسايس مقابل در بيپيشوا و بيرهبر ملت يك كه است آنوقت و نميروند كسي دنبال

ميشود/

١٩٣٣ قرارداد تصويب براي نهم دوره در كه كساني اسامي نطقخود در سهشنبه روز مصدقدر دكتر آقاي

جنگ وزير وسيله به بود شده آنها انتخابات براي كه تلگرافهائي و كرده معرفي بودند شده انتخاب نفت

اين نبايد داشت اخ�قي شرافت مصدق گر ا مردهاند/ كه بود كساني به متعلق تلگرافها اين نمودند قرائت

هـمه و بـخوانـد را تـلگرافهـا تـمام بـايد ميدانست Pزم را آنها خواندن هم گر ا ميخواند را تلگرافها

و كند خا زير در كه را مرده اشخاص عده يك اينكه كند معرفي شدهاند انتخاب نفت براي كه را نمايندگاني

ناجوانمردي كمال نكنند معرفي زندهاند كه آنهائي و سازد آزرده را آنها روح نميباشند خود از دفاع به قادر

نمايندگاني و كرد قرائت را تلگرافها آن مصدق آقايدكتر است شرافتمندي مرد يك حيثيت مخالف استو

همان از يكي ولي كرد معرفي خائن مردمان آمدهاند مجلس به توصيه با ١٩٣٣ قرارداد تصويب براي كه را

توصيه همان با كه است ك�لي آقاياميرتيمور است وزارتكشور جنگو وزارت در آن توصيه كه نمايندگاني

ميباشد/ مصدق دكتر آقاي صميمي همكار و است شهرباني رئيس و كشور وزير كنون ا و آمد مجلس به

مصدق دكتر آقايان اطمينان محل و خادم زنده مرد اين كه شده چطور بودند خائن مرده اشخاص گر ا
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همان كه بدانند ايران مردم تا ميخوانم دادهاند راي ١٩٣٣ قرارداد به كه را اشخاصي اسامي من ميباشد/

پشت امروز شدهاند مصدقوكيل دكتر آقاي بهقول نفت شركت توصيه با و كرده امضا را قرارداد آن كه كساني

در اميرتيمور آقاي بودن با مصدق دكتر آقاي بنابراين ميكنند حمايت را او ايستادهاند مصدق دكتر آقاي سر

مـجلس ايـن در Uفـع و آمده نهم مجلس به نفت شركت توصيه با كه نمايندگان آن پشتيباني و كابينه

خواسته نفت شركت كه را آنچه و هستند نفت شركت مخفي عامل خودشان كه كنند اذعان بايد ميباشند

ميدهند/ و داده انجام

راي است/ رسيده تصويب به نفت قرارداد كه ١٣١٢ خرداد هفتم يكشنبه تقنينيه دوره ١٨ جلسه صورت

عدة و اقبال نوبخت, سلطاني, جرجاني, طاهري, دكتر فرهمند, مخبر شيرازي, معدل مدني, ملك دهندگان

نگاه را او و ايستاده او سر پشت و داده مصدق دكتر به اعتماد راي كه كساني نيستند/ مجلس اين در كه ديگري

جرجاني, آقاي طاهري, دكتر آقاي مدني, ملك آقاي فرهمند, مخبر آقاي شيرازي, معدل آقاي ميدارند

كردند انتخاب ١٩٣٣ قرارداد تصويب براي را آنها انگليسيها مصدق قول به كه اشخاصي آن سلطاني/ آقاي

اينها گر ا ميدهند راي هم باز و ميكنند حمايت مصدق دكتر آقاي از و دارند شانزدهمحضور مجلس در اPن

راي او به اشخاص اين كه است نفت شركت و انگليس عامل هم مصدق پس بودهاند نفت شركت عامل

بـا مـن مـيگويد و كـرده عـوامفـريبي و تظاهر چرا انگليسيهاست حمايت در كه مصدق دكتر ميدهند

عمال ايشان حاميان كه صورتي در ميكنند مبارزه انگليسيها با ايشان چطور ميكنم مبارزه انگليسيها

هستند؟ انگليس

خـليل كـاري فـدا آنـها بـزرگ شعار و مياندازد راه دسته و دار مصدق دكتر و كاشاني آقاي كه روز هر

دكتر كاشانيو آقاي عقيده به و ميرسد گوش به طهماسبي خليل باد زنده فرياد جا همه در است طهماسبي

اين دست به را حكومت كرده خ�ص رزمآرا كودتاي از را آنها جان طهماسبي خليل بقائي و مكي و مصدق

كـه اPن است طـهماسبي خليل كاري فدا پرتو در بزرگواريشان و آقائي كه آقايان همين ولي داده آقايان

براي است مكي و مصدق و كاشاني فرمان در مملكت و شهرباني دادگستري است آنها دست در حكومت

و امروز تعمدا اينقدر نمايند كمه محا را او كه نميگويند دادگستري وزير به نميكنند اقدامي او تكليف تعيين

طنابي شب نصف و نمايد مرگ به محكوم و كمه محا را او بعدي دولت بعد روند كنار بر كار از كه ميكنند فردا

هزار عمل در استو عوامفريبي تظاهرو ميكنند هرچه است ميگوينددروغ هرچه اينها بيندازند/ گردناو به

ميزنند/ گول را مردم ظاهر در ولي بدترند رزمآرا از مرتبه

گول عوامفريبيو روي آن پايه كه است حكومتي آن حكومتها مضرترين حكومتها فاسدترين دنيا در

و عوام توده ولي باشند مشغول خيانت و غارتگري و ظلم به او عمال كه است حكومتي آن باشد/ مردم زدن

بدهند/ آنها به ارضموعود وعده و بزنند گول را بيخبر مردم

مداخله از زنده شاهد يك من ندارد دخالتي دولت تظاهرات اين در كه هستند مدعي او باند و مصدق

نيست/ انكار گونه هيچ جاي كه ميكنم بيان ايران ملت براي دولت مستقيم
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صاحبمنصبان از يكي و دولت مستخدم Uفع مرد اين است كرده اوقاف كل مدير كاشاني را شروين دكتر

را اوقاف پول شخص اين اوست/ رياست تحت دارد شعبه شهرستانها تمام در كه بزرگي اداره استو دولتي

Pيعقل مستو را آنها و اراذل چاقوكشو عدهاي به ميدهد مبراتشود خيراتو صرفروضهخوانيو بايد كه

مردم هزارها و صدها حضور در رقصكنان مست گروه آن بهارستانو محوطه مجلسو درب ميآورد ميكند

شروين دكتر خود و ميكنند فحاشي مخالفاندولت به و مصدق باد زنده كاشاني, باد زنده ميگويند مسلمان

مجلس نمايندگان به ركيك فحش هزار صدها مجلس وجلوي ميكند نطق نشسته پشتبلندگو تومبيل ا در

است؟ كدام دولت دخالت پس نيست تظاهرات اين در دولت دخالت اوقاف كل مدير عمل اين گر ا ميدهد

نـماينده شـروين دكتر كه كرد نخواهند فراموش عالم مسلمين و ديانت جامعه روحانيت جامعه آقايان

درب را آنها نموده Pيعقل مست پولموقوفه از را اوباش و اراذل نفر صد چند ايران اوقاف كل مدير كاشانيو

به بلندگو پشت در هم شروين دكتر خود مصدقو باد زنده كاشاني باد زنده بگويند رقصكنان و آورده مجلس

است شده وارد اس�م پيكر به كه بوده ثلمهاي بزرگترين اين نمايد فحاشي و كي هتا ملي مقدسات تمام

كند/ كمك ما به امريكا نگذاشتند كرده نفوذ اعمال انگليسيها ولي امريكا به رفتم من ميگويد مصدق دكتر

خارجه وزارت معاونت از را او ميكرد حمايت ايران از كه را امريكا خارجه امور وزارت معاون مكگي ژرژ

مصدق و است حقيقت كرد سهشنبه روز در مصدق كه اظهاراتي گر ا نمودند تركيه كبير سفير برداشته امريكا

به منفعتخود به را امريكا سياسي دستگاه آچسنو ترومنو كه مقتدرند قدر اين انگليسيها كه است معتقد

با مصدق آقاي شما پس بفرستند سفارت عنوان به تركيه به بوده ايران طرفدار كه را مكگي ژرژ و چرخانند

با و نموده كار وزارت معاون را بختيار] [شاهپور ديگري و [فاطمي] نخستوزير معاون را يكي كه انگليسيها

انگليسيها مقابل در چطور ميكند كار سرويس اينتليجنت رهبري تحت است سال ٣å كه دولتي دستگاه

دارند امريكا در شما قول به و ايران در كه نفوذ و قدرت آن با انگليسيها و شديد ملي قهرمان و ايستاده

نميرسد/ شما به زورشان

گر ا يا نشد ساخته من از كاري و خوردم شكست امريكا در من كه بگوئيد بايد شما يا مصدق دكتر آقاي

عامل داريد, كه دستگاهي و خودتان كه كنيد اعتراف تلخي كمال با بايد نگذاشتند انگليسيها كه ميگوئيد

درست شما منفعت به تهران در روز هر كه جنجالي جالو و اينهياهو و هستيد انگليسيها مخفي مستقيمو

تركيه به واشنگتن از را امريكا خارجه وزارت معاون مكگي ژرژ كه ميآورد وجود به دستگاهي آن ميشود

كاشاني/ و شما نه مينمايند تبعيد

از گر ا ولي كردند تحريك من عليه را مردم از عدهاي گذاشتم را مخالفت بناي مصدق با من كه زماني از

و روس با من بگويند ميتوانند نه ندارند من عليه منطقي دليل كدام هيچ است كرده چه آزاد بپرسيد آنها

گر ا مخالفم اجانب تمام با كه ميدهد نشان من سياسي زندگي و رويه زيرا دارم بند و زد امريكا و انگليس

جوانمـردترين قوامالسلطنه نيست اين گرفتن پول طريقه ميخواهم تومبيل ا و پول من بگويند بخواهند

و هژير ميداد/ من به ميخواستم پول هرچه ميكردم سازش او با ميخواستم پول گر ا بود نخستوزيران
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همين با نميكردند خودداري من به نسبت گذشتي هيچ از ميساختم آنها با گر ا شدند نخستوزير رزمآرا

جيب و ميداد من به را بنگاهها يا ادارات گوشه يك او همكاران ساير مانند داشتم سازش گر ا مصدق دكتر

نـه است دولتها با سازش از آوردن دست به پول طريقه بخواهم پول گر ا پس ميكردم پر را خودم بغل

ميكند, تبعيد تركيه به امريكا از را مكگي ژرژ كه دستگاهي آن مصدق قولدكتر به بنابراين آنها با مخالفت

ميكنم فاش را پنهانياو اسرار من كه ميبيند شدهچون ملي قهرمان او پناه مصدقدر دكتر كه دستگاهي آن

قسم قرآن به من ولي برميانگيزد من عليه را بيخبر مردم و ميكند تحريكات من عليه هستم او راه خار و

به خيانت كه مقامي هر كسو هر با و برندارم ايران ملتمظلوم حمايت از دست عمر لحظه آخر تا كه خوردهام

شوند/ بيپدر صغيرم اطفال و شوم كشته راه اين در كه آن بجنگمولو و كنم مبارزه مينمايد ايران ملت

از بازرگانان اصنافو ما نوشتهاند كه رسيده رئيس آقاي جناب به اصناف از جمعي طرف از هم اع�ميهاي

متنفريم/ آنها عمليات از ما و بستهاند چهارشنبه روز در را دكانها چاقوكشها از عدهاي متنفريمو بازار بستن

دستور در ورود

ميشويم دستور در وارد رئيس:

دارم/// عرضي Pهه دادگاه به راجع بنده شايگان: دكتر

مسكرات منع

تقاضا آقايان از است عليه yمرتبتصلواتا ختمي حضرت روزمولودمسعود با مصادف فردا چون رئيس:

است� �صحيح گردد مطرح الكلي مسكرات استعمال منع به طرحمربوط بفرمايند اجازه كه دارم

و شد تصويب و گرفتند راي مهلت ماه يك قيد با Pيحه بهمجموع وقت اين در شد/// قرائت وقت اين در

ميشود/ اب�غ دولت به Pيحه گفت رئيس

٧٦٩١ شماره ,١٣٣å.٩.٢٤ يكشنبه

يافت تئاترسعديخاتمه هنرپيشگان و مدير تحصن
با سعدي تئاتر هنرپيشگان تحصن به دادن خاتمه منظور به مكي معظميو آقاياندكتر ديروز بعدازظهر

تر تئا مدير عموئي آقاي به خطاب نامهاي كشور وزير آقاي كردند م�قات كشور وزير ك�لي اميرتيمور آقاي

قرار Uقب كه كميسيوني قطع طور به چهارشنبه روز كه كرد اشاره آن طي مكينوشتو آقاي وسيله به سعدي

معاون مليو مجلسشوراي از مكي معظميو دكتر و سنا مجلس از قاسمزاده دكتر آقايانخواجهنوريو از بود

كشور وزير بدهد مزبور كميسيون كه رائي هر و شد خواهد تشكيل كشور وزارت در گردد تشكيل شهرباني

داد/ خواهد را آن اجراي دستور ب�فاصله

تئاتر مدير عموئي آقاي به مجلس در را نامهمزبور ديروز بعدازظهر ٧ ساعت مكي معظميو دكتر آقايان

عموئي آقاي شد/ خواهد روشن كار اين تكليف چهارشنبه روز كه دادند اطمينان او به و داشتند تسليم سعدي

از بعدازظهر ٨ ساعت مكي معظميو دكتر آقايان اظهارات و كشور وزير نامه به اطمينان به نيز هنرپيشگان و

شدند/ خارج بهارستان عمارت



٧٤٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩١ شماره ,١٣٣å.٩.٢٤ يكشنبه

شعبانجعفري
شد منتقل قصر زندان به

شده دستگير ديروز مجامع و منازل از بعضي زدن آتش و خرابكاري ارتكاب تهام ا به كه جعفري شعبان

شد/ منتقل قصر زندان به شهرباني موقت بازداشتگاه از گاهي آ مأمورين وسيلة به امروز ظهر از پيش بود

به و است شده صادر نقد وجه تومان هزار ٣٦٣ قيد به وي بازداشت قرار مخصوص بازپرس طرف از ديروز

درآيد/ رسيدگي تحت آنجا در كه كردهاند احاله ارتش دادرسي

٧٦٩١ شماره ,١٣٣å.٩.٢٤ يكشنبه

آزاديبازداشتشدگان قرار
شد داده ماه آذر چهارده واقعه

ارتش دادرسي دو دادگاه به بيشتري مطالعات و تحقيقات براي قبل چندي در كه آذر ١٤ واقعه پرونده

طرف از شدو منتقل گاهي آ اداره به ساعتده مقتضيدر تصميمات اخذ از پس ديشب مجددا بود شده احاله

قرار بودند شده مرتكب كه جرائمي ميرسيد نفر ١٧ به آنها عده كه بازداشتشدگان كليه براي دادگاه اين

شد/ صادر

به كه را آنها از نفر ٦ استو شده صادر ريال هزار ١åå تا ريال هزار ١å از وجهالضمان آنان از نفر ١å براي

نام به نفر يك فقط و نمودند آزاد التزام قيد به ديشب ده ساعت در است كمتر سايرين به نسبت جرائمشان

پرونده به تا ميبرد سر به شهرباني زندان در نوريشاد سرهنگ قتل به متهم مهاجر داوري خليل قهرمان

آيد/ عمل به رسيدگي دقيقا وي

٧٦٩١ شماره ,١٣٣å.٩.٢٤ يكشنبه

تشخيصتعداد براي
احتياجشهرستانها مورد اتومبيلهاي

حيث از شهرستانها دولتي ادارات ضروري احتياجات تشخيص براي بوديم داده اط�ع Uقب كه طوري به

و اطـ�عات دارائـي ادارات رؤسـاي از تومبيلها ا جمعآوري عمل از پس دارائي بازرسي كل اداره تومبيل ا

نمايندگان حضور با است كارموجود وزارت در كه سوابقي با و آنها ازوصول پس تا است صورتهائيخواسته

ساعات براي فقط احتياج مورد تومبيلهاي ا تعداد تا شود تشكيل كميسيونهائي وزارتخانهها از يك هر

شود/ گذار وا اداري

بـه نـمايندهاي كه شده دعوت وزارتخانهها از و شده واصل شده خواسته اط�عات اط�ع, طبق اينك

كار اين ترتيب مربوطه نماينده حضور در رسيده اط�عات گرفتن نظر در با كه نمايند معرفي دارائي وزارت

شود/ داده
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٧٦٩٢ شماره ,١٣٣å.٩.٢٦ سهشنبه

مجلسشورايملي
اقليتصحبتكردند وك"ي هم امروز

ربع تيمورتاشيك نطق

انجاميد/// بهطول ساعت نيم اظهاراتشوشتري و
نايب گنجهاي آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پنجاه و ده ساعت در ملي شوراي مجلس علني جلسه

شد/// تشكيل رئيس

شوشتري آقاي اظهارات دوم] [قسمت
حالي در شدهاند متحصن آنها بشوند اقليتوكيل نميگذارندوك�ي ميگويندچون گفت: شوشتري آقاي

خود ملي و سياسي رشد به كه ايران ملت نداريم/ نظر در را شخصي نفع ما و نيست صحيح اينموضوع كه

كرد/ خواهد صحيح قضاوت رسيده

هم جان به را مردم و كند پا به فتنه بهدستخود دولت كه شنيدهايد يا و خوانده مشروطيت بدو از شما آيا

آن برده كار به منقدين فناي براي را خود قدرت تمام شده نخستوزير كه روزي از مصدق دكتر آقاي اندازد/

ما ميكند/ ساقط هستي از را وي فورا كرد, متهم را نفر يك او اطرافيان از يكي تا بلكه تحقيق روي از نه هم

مدتي ما نگرفتهايم/ تحويل چيزي هوچيگري حرفو از غير مصدق حكومت, ماه هشت عرض در ميگوئيم

عليه و شديم جمع هم گرد ناچار نيست منطبق حرفشان با مصدق آقاي عمل فهميديم كه بعد كرديم صبر

كرديم/ قيام ايشان

و نغز اظهارات شنيدن ايشانو مراجعت از پس بستيم فرو دم و كرديم ماسكوت امريكا به عزيمت از قبل

به ايران عظمت كه ميرفت آن بيم زيرا كرديم آغاز را مبارزه و شكستيم را سكوت ناچار ايشان بياساس

وفق ما سئواPت با آيا سهشنبه روز در ايشان جواب خدا به را شما شود/ شكسته درهم مرموز مرد اين دست

ميداد؟

كار نيست, كار اهل ايشان كه گفتم اول روز بنده بوديد؟ كرده چه امريكا در شما بوديم پرسيده ما مگر ابدا,

خود به روزي بايد آيا ميداند, را وجاهتخود حفظ فقط آقا اين دارد/ Pزم خودگذشتگي از و سليم عقل مثبت

خزانه كردن تهي از غير ماه هشت اين عرض در آيا كرد/ رفو و جمع نتوان ديگر را مملكت شيرازه كه آيد

كاري مرج و هرج و چاقوكشي بنگاههاي ترويج و دPر ميليون هشت و ليره ميليون چهارده خرج و مملكت

كثريت �ا ديدهايد ايندولت از ديگر چيز شقاق نفاقو مليو مجلسشوراي به توهين جز آيا است شده انجام

مقتول و مجروح زيادي عده بلوا دو از يك هر در است/ عظيم بلواي دو آن و ديدهايم ديگر چيز يك بله نبود�

ميكنند/ پذيرائي او از زنداني عنوان به ميگيرند را چاقوكشي Pحا رفت, غارت به اموالي و شدند

حـقيقت روي حركات اين با ميتوان آيا كردند مخابره دنيا به را امر حقيقت خارجي مخبرين اينكه با

بعد و كرد صحبت تحصي�تخود جوانيو از مدتي سهشنبه جوابروز مصدقدر آقايدكتر گذاشت/ سرپوش
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مكگي ژرژ با خود برادري از هم بعد و نميگذارد تفاوت خيش و شخم بين شد معلوم و گفت سخن شخم از

ايران ملت خاطر ايشان باPخره و خواند برادري صيغه همهميتوان با امريكا در كه شد معلوم گفتو مطالبي

و شير تعزيه و افتاده مردم جان به چاقوكش عدهاي هم بازار در كرد/ جمع امريكا اقتصادي كمك عدم از را

كه انتخابات در و شود بيدار ايران ملت نگذارند كه بود اين آنها مقصود و كردند ايجاد را پنجشنبه روز فضه

ميكند/ راسختر مبارزه در سابق از بيش را ما حركات اين نمايد/ مبارزه به شروع است انتصابات آن حقيقت

بنويسند ميخواهند چه هر آن روزينامههاي و بكند ميخواهد چه هر فرمانفرما همشيرهزاده مصدق

از داشتيم سر در انتخابات فكر ما گر ا نبود/ انتخابات از صحبت هنوز كه كرديم مبارزه به شروع روزي ما ولي

را انتخابات مصدقموضوع نفت, از مردم انحراف و افكار برگشت براي ميچسبيديم/ دولت به اول روز همان

نگاهدارد/// رجاء و خوف در را �وك كرد سعي و كشيد پيش

شما پشت بيان اين آيا آقايان نيستند/ متأسف آذر چهاردهم پنجشنبه واقعه از كه بود ايشانطوري بيان

كه كتابها سوزاندن و غارتها و قتل ديدن از چطور ميكنيد گريه زنداني چند ديدن از كه شما نلرزاند؟ را

ميدهد/ وفق مسلماني و داري مملكت با حرف اين آيا نيستيد؟ متأسف باشد قرآن آنها بين شايد

بروجردي آقاي عظمي yآيتا حضرت طرف از مجلس در حاضر نمايندگان از نفر دو كه يافتم اط�ع

است خوبي و فاضل مرد شاهباغ آقاي كه بوده اين پيغام آن و بودهاند مصدق دكتر آقاي براي پيغامي حامل

كردهايد؟ كنار بر دادستاني از را ايشان چرا

نميخورد/ كار اين درد به است رقيقالقلب مرد اين چون گفت: جواب در مصدق دكتر آقاي

در مقالهاي خليلي آقاي دانشمند فاضل قبل سال سي تقريبا كه دارم خاطر به من مصدق دكتر آقاي

در شما بود ساخته ثابت كتاب آن استناد به توحيد از را شما انحراف مقاله آن در و بود نوشته <اقدام> روزنامه

خرقاني yسيداسدا آقاي به متوسل باPخره و نبخشيد فايده شديد متوسل علماء از يك هر به تاريخ آن

كتاب كرديد پيدا اط�ع تاريخ اين در چون نبخشيد نتيجه ولي كند ماستمالي خواست مرحوم آن و شديد

مبادا كه كرديد پيشدستي سازند آشنا شما حقيقت و افكار به را مردم ميخواهند و آوردهاند دست به را شما

سازد/ معرفي جامعه به را شما كتاب انتشار

اط�ع خراسان در شما ماليه رياست و شما سابقه از شايدهنوز شما دودمان به آشنايان مصدق دكتر آقاي

همدست سهرابي دبير كبر عليا مرحوم پدر وكيلالملك با كه نيستيد كسي همان شما باشندمگر كاملداشته

قريه مثل را قوچان قراء فرامين و اسناد تفرشي مجتهد كبر سيدعليا مرحوم نوكر رزاز محمدنام شيخ با و شده

مرحـوم به اينجانب ارشاد با فوتش از قبل سال هشت سهرابي امير مرحوم از كه غيره و هي هي فرحواز,

نموديد/ جعل نمود شاهرضا بيمارستان زايشگاه براي وقف مرحوم آن و كرد صلح اسدي

نفرستاديد؟ مخصوص فرمان و حمايل و نشان فعلي آقاخان پدر مح�تي آقاخان براي شما مگر

و كنند قطع را شما دست ميخواهند كه يافت شهرت شد عملواقف اين به شاه مظفرالدين اينكه از پس

بسته فلك به مرمر تخت جلوي در و صرفنظر شما از شاه مجتهد تفرشي كبر سيدعليا مرحوم به توسل با
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نگرديديد؟ فرنگستان به تبعيد و نخورديد چوب و شديد

شما خانه در مرتبه يك حتي نشدم حاضر آشنائي سياسيو زندگاني تمام در من ميكرديد فكر هيچ آيا

شما از را ديگري قصههاي و قصه اين مكرر موثقين و پيرمردان از اينكه براي بود؟ چه براي بگذارم قدم

است/ اطTعات روزنامه آن از نقطهچين /١

فوتش/////7١8 روز مظفرالدينشاه مرحوم سر زير متكاي وموضوع بودم شنيده

زير از را متكا آن چطور كه ميدادند شهادت بودندو زنده صاحباختيار مرحوم فهيمالدولهو مرحوم ايكاش

درآوردند/// اندرون در شما عباي

yعـبدا مرحـوم تاريخ نبودهايد؟ اول مؤسسان وكيل كه فرمائيد انكار ميتوانيد شما آيا كاشاني آقاي

روش چه موقع آن در شما آيا است, موجود كتابخانهها اغلب در شده كشته پيش سال ٢٦ در كه طهماسبي

حاجي مرحوم و كاشاني سيدعبدالرحيم آقا مرحوم با تهران به شما ورود روز از چون من داشتهايد؟ سياسي

كمو بودم تهران وقت هر مدت تمام و كرد استقبال سراجالملك باغ در را شما ديگر نفر چند اخوانو كبر عليا

سازم/ فاش مدرس مرحوم با را شما مخالفتهاي اقداماتو ميدهيد اجازه آيا ميكردم, م�قات شما با بيش

را ايراني مسلمان عده يك و ميدهيد اع�ميه اس�م شرع موازين اصلو كدام طبق ميپرسم شما از من

شريعت؟ ترويج و روحانيت معني اينست ميخوانيد جاسوس و ميكنيد معرفي اجنبي مزدور دليل هيچ بدون

نفر يك كه است شده ديده اس�مي مكتب كجاي در مينويسيد وطنپرست لغت خود اع�ميه در شما

و پرستيدن است گفتار از غير قلم لفظ است معروف عوام بين در درآورد/ قلم به را عبارتي چنين يك طلبه

ميآورند بهدست كجا از شما اطرافيان را پولها اين كاشاني آقاي است/ تعالي باري ذات به منحصر ستايش

آيا ميبرند عنوان اين به را او اسم راديو در كه است والمسلمين حجةاPس�م آيا شما پسر سيدمحمد آقا

دانست؟/// ميتوان را ديگري كسي زمان امام از غير به حجةاPس�م

است موثق شما و اينجانب نزد در و شماست توجه مورد اس�مي عباسعلي آقاشيخ آقاي كاشاني, آقاي

بود حبس ما با است مجلس وكيل Uفع كه محبوسين از يكي بوديم حبس كه ايامي در گفت من به ايشان

مينمود/ توهين نماز به و ميكرد مسخره را ما نميخواني نماز چرا گفتم او به وقت هر نماز موقع

هم من گفت و زد چشمشدور در اشك اس�مي آقاي ميكند حمايت شخص اين از آقا چرا پس گفتم من

اجـازه كاشاني] ] آقا بقائي/ دكتر آقا, است بقائي دكتر او اسم چيست؟� وكيل اسم �عدهاي: ميخورم خون

حجةاPس�م راديو در را سيدمحمد آقاي نگذاريد و كنند مداخله ادارات در شما پسران اين از بيش ندهيد

است/ زمان امام مخصوص خاص حجةاPس�م نه مگر كنند خطاب

افسـون, و سحر بيان ظاهرا شنيديد راديو در را مصدق دكتر آقاي نطق البته محترم آقايان خاتمه در

به كه را شانزدهم مجلس نمايندگان مصدق آقاي بود سزاوار آيا خدا به را شما ولي بود فريبنده و شيرين

كرد خواهند قضاوت ايران مردم تيه آ در كند/ خطاب تحميلي دادندوك�ي راي نفت شدن ملي به كلمه تفاق ا

انتصابي؟ يا بوده آزاد آيا داشت چهصورت ايشان انتخابات كه
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انتخابات به راجع نخستوزير پيام

كه دهد انجام انتخاباتي عمر آخر اين در كه اينست مصدق دكتر آرزوي تنها

است كرده مبارزه آن تحصيل راه در سال پنجاه
شد خواهد مجازاتروبرو شديدترين با انتخابات در نفوذ اعمال گونه هر

تهران راديو وسيله به انتخابات درباره پيامي نخستوزير مصدق دكتر آقاي ديروز بعدازظهر ٩ ساعت

ميشود: چاپ زير در آن متن كه فرستاد

و سـال روزهـاي سرلوحه كه ميكنم صحبت شما با روزي متعاقب كه ميكنم افتخار عزيز, هموطنان

روز اين است/ نفاق شركو از بشر دهند نجات و اس�م پيغمبر امروزوPدت زيرا است جهان ايام مباركترين

را آن هفدهم دوره انتخابات براي و ميكنم عرض تبريك جهان مسلمانان و هموطنان عموم به را شريف

ميگيرم/ نيك فال به و دانسته سعادت طليعه

آغاز عمومي انتخابات كشور از مهمي قسمت در فردا كه ميرسد شما به شبي در پيام اين عزيز: هموطنان

يك هيچوقت ايران مشروطيت قرن نيم طول تمام در و شده سپري ايران مجلس از شانزدهمدوره ميشود/

بناي شالوده خارجي و داخلي عوامل نفوذ و دخالت بدون و آزادانه كه نگرديده مردم نصيب فرصتي چنين

بريزند/ را آينده نسلهاي و خود اقتصادي و سياسي حيات و سعادت

از كلمه وحدت نظمو هوشياريو با گر ا كه ميشود ملل و نصيباقوام حساس فرصتهائيدقيقو گاهي

قرنها به و ميكنند عوض خويش نفع به را زمان سير و تاريخ جريان شك بدون شود استفاده حسن آن

افتخارات و درخشان تمدن و كهن فرهنگ منكر كس هيچ ميدهند/ خاتمه بدبختي و كامي نا و محروميت

نيست/ ايران گذشته

كه دنيا موزههاي به است/ مشحون ما پدران استعداد لياقتو هوشو از بزنيد ورق كه را تاريخي كتاب هر

شوند/// واقف ما كان نيا شخصيت و هوشمندي و نوع ميزان به ميتوانند روشنتر و بهتر ميافكنند نظر

اين در شما كه را موفقيتي هنوز خوردهاند جگر خون و شده زحمت دچار قرن نيم از پيش كه ديگر ملل

نكردهاند/// پيدا آوردهايد دست به كوتاه مدت

سوي به كمك و توسل دست ملي خدمت و افتخار چنين يك به نيل براي كه دارم حق عزيز, هموطنان

از احتراز و ديگران آزادي رعايت آرامش و نظم حفظ با كه نمايم درخواست قلب صميم از و كنم دراز شما

ما دشمنان كه شود كاري نگذاريد است انتخابات نحوه و رفتار طرز نگران دنيا كه ايامي در تشتت و ماجرا

آماده ايران ملت كه برآورند فرياد ما كينهتوز دشمنان و كنند فراهم را ما شرمندگي و سرشكستگي موجبات

نيست/// آزادي قبول

گـر ا لشكري و كشوري مأمورين از يك هر كه كنم تصريح ميدانم Pزم ديگر بار يك گفتار پايان در

افراد و آحاد به مربوط كه حقي در توصيه و نفوذ اعمال يا بكنند انتخابات در نامشروع مداخله كوچكترين
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باشند مقامي و رتبه هر در ب�فاصله و رسيد خواهند قانوني مجازات شديدترين به برند كار به است مملكت

ميشوند/ كمه محا تسليم

درخشانترين از يكي ايجاد در ايران عزيز و رشيد ملت واقعي آرامش انتظاماتو حفظ پناه در دارم يقين

يافت/ خواهد كامل توفيق تقنينيه ادوار

جمعيت هر كسو هر طرف از تطميع و مردم آزادي تهديد ماجراجوئيو كه ميكنم اضافه نيز را نكته اين

همه براي را آزاد راي ابراز راه و نمايند جلوگيري آن از قدرت كمال با كه است انتظامي مأمورين وظيفه باشد

دارم/ مسئلت متعال خداوند از ملي مبارزه اين در را همگي توفيق سازند/ هموار مردم

٧٦٩٢ شماره ,١٣٣å.٩.٢٦ سهشنبه

يافتهاند مأموريت تغيير كه تلگراف و پست رؤساي
مـنوچهر آقـاي تبريز/ دهدشت كبر عليا آقاي رشت/ زند سعيدي غ�معلي آقاي بابل/ جامعي آقاي

آقاي آمل/ اپرين عيسي آقاي دامغان/ نيرومند yحشمتا آقاي شاهي/ زند خسرو آقاي rهيجان/ ط�ئي

جـواهـري احمد آقاي گرگان/ پاسدار عبدالنبي آقاي ورامين/ قضائي yاسدا آقاي كرج/ دنبلي غ�معلي

آقاي دماوند/ مبصري لطفعلي آقاي شاهرود/ ايرانپور yيدا آقاي سمنان/ بهرامي yفضلا آقاي رضائيه/

آقـاي گرمسار/ اص�ني حسين آقاي فيروزكوه/ رضوي صادق آقاي مهاباد/ صفاري آقاي خلخال/ پارسا

آقاي سراب/ آبتين yنصرا آقاي فومن/ منصوري آقاي زنجان/ صحتپور yحبيبا آقاي اردبيل/ اعرابي

مصباحي محمدعلي آقاي ري/ شهر اميري غ�محسين آقاي خوي/ نوشتگين آقاي مراغه/ سليماني امير

آقـاي خـياو/ نـادر مهدوي آقاي هشتپر/ كورش سيدجواد آقاي ساري/ بابيوردي ابوالفتح آقاي بهشهر/

بندرپهلوي/ سيار محمدطاهر آقاي شهسوار/ اعتمادنيا آقاي قزوين/ يغمائي yفتحا

٧٦٩٢ شماره ,١٣٣å.٩.٢٦ سهشنبه

افشين روزنامه مدير نامه
ارسال روزنامه اين براي نور رضا بيمارستان از كه نامهاي طي افشين روزنامه مدير تقيجعفررودي آقاي

حمله مورد ميشده خارج منزل از كه هنگامي آذر] ٢١] پنجشنبه روز ٧.٥ ساعت كه است شده متذكر داشته

است/ نموده را ضاربين تعقيب تقاضاي و است بستري بيمارستان در كنون ا و گرفته قرار چاقوكش نفر چند

٧٦٩٢ شماره ,١٣٣å.٩.٢٦ سهشنبه

قند يككارخانه خريد داد قرار
شد امضاء فسا براي

زنگنه مهندس آقاي بين فسا شهرستان در نصب براي قند كارخانه يك خريد قرارداد امروز ظهر مقارن

ظرفيت شد/ مبادله و امضاء بوكاولف قند كارخانجات نمايندگي به <اشترمتل> و برنامه سازمان عامل مدير

نمود/ خواهد تهيه شكر و قند تن هزار ٥ ساليانه و ميباشد چغندر تن ٣٥å معادل كارخانه اين
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نداريم بساط در چيزي ديگر
سنگ ذغال معادن تأسيس بدو از مينويسند و رسيده كوه سواد زيرآب پيشهوران امضاي به تلگرافي

وصول از پس آنها و گذاشته آنان اختيار در را كارگران مايحتاج و ارزان داشتيم قدرت آنچه ماهيانه زيرآب

هم ما و پرداختنميشود كارگران اين كهحقوق است ماه ٥ حدود در ولي ميپرداختند را ما طلب دستمزدخود

ما مغازههاي تمام Uنگذاشتهايمفع لنگ را آنان زندگي دستدادهايمو از را سرمايهخود حتي گذشت كمال با

پايان در هستيم/ نيستي و ورشكستگي حال در كه است حالواخواست در هم ما سفتههاي و هست خالي

تأمـين براي كه ما هم بشود آنها كار در گشايشي هم تا شود پرداخت كارگران اين حقوق نمودهاند تقاضا

بگيريم/ را ورشكستگي اين جلوي شدهايم ساقط هستي از خود برادران زندگي

٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

نخستوزير اع"ميه
١٣٣å آذر چهاردهم واقعه درباره

گرديده: صادر نخستوزير آقاي طرف از امروز عصر اع�ميه اين

اقدامات به رسيدگي براي اعتماد مورد قضات از مركب مخصوص كميسيون يك دولت طرف از اينكه با

نيز قضائي مراجع به و گرديده تشكيل داشتهاند دخالت آذر ١٤ واقع در كه مشكوكي عناصر قانون خ�ف

افرادي نمايند تعقيب را حادثه اين به مربوط پروندههاي سرعت و بيطرفي نهايت با كه شده داده دستور

مدركو گونه هر استو دادگستري مقامات و كم محا به محول اينگونهامور به رسيدگي اينكه به توجه بدون

ارسال تهران دادسراي به مستقيما يا تسليم آذر ١٤ پرونده تعقيب مأمور قضات به يا بايد دارند دليلي و سند

تكراري گذشته مطالب روز هر تقريبا نمايندگان آقايان از تن چند صحبت ضمن جرايدو از بعضي در دارند/

رسيدگي كميسيون از هنوز آذر ١٤ واقعه به نسبت كه برساند عامه استحضار به ميداند Pزم دولت ميشود/

بتوان اغراض اعمال و جنجال از محيطدور در كه دارد را ع�قه كمال و نداشته دريافت تفضيلي گزارش هيچ

برساند/ هموطنان اط�ع به را جزئيات و كشف را جريان حقيقت

درخواست شده وارد آنها بر خسارتي كه هستند مدعي كه كساني از همچنين پايتختو شرافتمند مردم از

هيأتمأمور به يا تهران دادسراي به يا دارند بحث وقايعمورد درباره سندي مدركو و اط�ع گونه هر ميكنم

مصدق محمد دكتر بسپارند/ آذر ١٤ حادثه به رسيدگي

٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

شهرباني رئيسكل
وزير ك�لي اميرتيمور آقاي طرف از ديشب و انتخاب شهرباني كل اداره رياست به كوپال سرلشكر آقاي

نمود/ كار به شروع و معرفي ملوكانه حضور به كشور
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٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

توده منحله حزب از مكشوفه مدارك و اسناد
شد ارتشمنتقل ستاد به

در گاهي كارآ مأمورين توسط قبل چندي كه توده منحله حزب ٥ شماره شبكه از مكشوفه مدارك و اسناد

ستاد ٢ ركن به بيشتري رسيدگي و مطالعه براي امروز ظهر از پيش بود شده كشف شاهرضا خيابان حوالي

حزبيو مختلف اع�ميههاي و بيانيهها شامل اسناد اين نوع بشود باره اين در تحقيقات تا شد منتقل ارتش

و پليس عليه بر و سيار ميتينگهاي در انتظامي مأمورين به حزبي دستورات و اعتصابيون به كمك اوراق

است/ بوده عابرين

٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

منزلنخستوزير در حقوق دانشكده فارغالتحصي"ن
دادگستري كنونوزارت تا كه حقوق دانشكده قضائي شعبه فارغالتحصي�ن از نفر ٣٥ امروز ظهر از پيش

با م�قات تقاضاي و رفته نخستوزير منزل به است نموده امتناع آنها استخدام از بودجه نداشتن عنوان به

داشتند/ را مصدق دكتر آقاي

جلسه در كه نمود اظهار آنها به و پذيرفتند نخستوزير آقاي را آنها نمايندگان از نفر دو ده ساعت در

سال در و محفوظنموده را Pزم اعتبار جاري سال در را آنان استخدام اجراي وزارتدادگستري شد قرار گذشته

شود/ منظور عمومي بودجه در آنها حقوق پرداخت اعتبار آينده

شدند/ خارج مصدق دكتر آقاي منزل از خشنودي ابراز با نيم و ده ساعت در فارغالتحصي�ن نمايندگان

٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

ميروند امريكا به ايراني دانشآموزاني نفر دو
هـرالد <نـيويورك روزنـامه خـرج به كه ايراني دانشآموز نفر دو اعزام و انتخاب براي كه امتحاناتي در

دبـيرستان از پـايور مـهبانو دوشيزه آمده عمل به مسابقه طريق به بودند شده دعوت امريكا به تريبون>

شدند/ شناخته برنده داوطلب نفر ٢١ بين از شرق دبيرستان از صيرفيزاده محمود آقاي و شاهرضا

امـريكائي دانشآموزان با و كرده ديدن امريكا مختلف مدارس از نيم و ماه دو مدت دانشآموز دو اين

كرد/ خواهند پيدا آشنائي خود همسال

٧٦٩٣ شماره ,١٣٣å.٩.٢٧ چهارشنبه

ميآيد تهران به امريكا خارجه همكاريوزارت رئيساداره
چهارم اصل برنامه اداره رياست كه امريكا خارجه وزارت همكاري اداره رئيس بنت كارلند هنري دكتر

انتصاب از قبل بنت دكتر تهرانميشود/ وارد امروز دارد عهده به را نيافته تكامل كشورهاي به كمك ترومنو

بود/// اوك�هما مكانيكي هنرهاي و كشاورزي دانشگاه رئيس جديد سمت به



٧٥٥ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

ملي مجلسشوراي در متحصن جرايد مديران اع"ميه
و ادارات كـه جـرايـد مـديران و داده نشـر اعـ�ميه نـخستوزير مـصدق دكـتر آقاي عزيز هموطنان

غارت پليس مستقيم حمايت تحت و دولت هواخواه آشوبگر جمعي دست به آنها مجاور تجارتخانههاي

متحصن ملي مجلسشوراي در كنخود مسا و كار محل در امنيت سلب آزاديو فقدان بهواسطه استو شده

مصدق دكتر آقاي كنند/ شكايت و رجوع دادگستري به مدارك و اسناد ارائه با كه است كرده دعوت شدهاند

تـهران در ١٣٣å آذر ١٤ روز كـه تـاراجـي و غـارت و گـري يـغما و خـونين ماجراي تكرار از نخستوزير

او{ كه ميكنيم متحصناع�م جرايد مديران ما كردهاند/ رضايت عدم اظهار كرد پيدا عليرؤساPشهادوقوع

به مضافا است/ شده غارت مؤسسات اداراتو ما, دارائي نهيباموالو غارتزدگيو سند مدركو بزرگترين

جرايد در كرده عكسبرداري واقعه روز مختلف مناظر از عكاس خبرنگاران و هفتگي جرايد از بعضي اينكه

دسـتگاه ثـانيا گـرديده/ صـادر بـيمخ به مشهور جعفري شعبان توقيف قرار آن اثر در و دادهاند نشر خود

ايشان حكومت در ما اطمينان و اعتماد محل دادهاند مراجعه آنجا به را ما نخستوزير, آقاي كه دادگستري

مجلس از انسب و اصلح اجتماعي فرديو امنيت آزاديو فقدان از شكايتخود براي را مرجعي هيچ نيستو

تأسـف كمال با سرانجام و شدهايم متحصن ملي شوراي مجلس در سبب بدين و نداشتهايم ملي شوراي

سنن و شعائر تمام خ�ف به دولت ايادي نفوذ اعمال و اخافه و ارعاب محيط واسطه به كه ميشود مشاهده

مجلس علني جلسه تشكيل از مانع و زده كسيون آبسترا به مليدست مجلسشوراي كثريت ا پارلمانيديروز

ميرسد مردم گوش به تريبون پشت از كه را امنيت و آزادي فقدان از شكايت صداي تا گرديد ملي شوراي

اعمال از ايران ملت عمومي تظلمات مرجع كه ملي شوراي مجلس در وقتي باشد/ كرده خفه وسيله بدين

ندهند اجازه و كنند خفه را متشكيان فرياد هماندازي پشت و نفوذ اعمال با دولت عمال اياديو است, دولت

چه برسانند ايران مردم بهسمع تريبون پشت از را حقايق ملي مجلسشوراي اقليت شهامت با نمايندگان كه

داشت/ مصدق دكتر عدالتخواه به ميتوان اطمينان و اعتماد

آزاديهاي مصدق دكتر آقاي دولت كه ميكنيم خطر اع�م مجددا نموديم اع�م آغاز از كه چنان هم ما

پريشاني مرجو هرجو توسعه و اثردواموضعموجود در استو كرده پايمال را امنيتعمومي اجتماعيو فردي

هيچوجهمنالوجوه به استو گرفته قرار نيستي زوالو تهديد, معرض در ايران استق�ل آزاديو كشور اوضاع

داد/ خواهيم ادامه چنان هم خود مبارزه و تحصن به و نداريم حاضر حكومت دستگاه به اطمينان و اعتماد

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

ميشود تقسيم امروز ديگر يكده
آقاي تفاق ا به و دربار وزير ع�ء آقاي رياست به سلطنتي ام�ك تقسيم كميسيون اعضاء امروز عصر

امروز گرفتهاند نظر در Uقب كه برنامهاي مطابق و مينمايند عزيمت ورامين به دادگستري وزير اميرع�ئي

داد/ خواهند انجام كشاورزان به را خاتونآباد مزارع تقسيم ترتيب



ملي دولت سياهه ٧٥٦

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

است شده تعيين موقت زندان زندانيان از نفر تكليف٥٦٧
دادگاه چهار تشكيل به اقدام و زندانموقتنموده از دادگستري اميرع�ئيوزير آقاي كه بازديدي از پس

عمل به زندان مجاور اطاق در ارتش دادرسي طرف از فوقالعاده دادگاه يك و دادگستري طرف از فوقالعاده

رسيدگي ب�تكليف زندانيان پروندههاي به و بوده دائر عصر و صبح روزه همه مزبور دادگاههاي كنون تا آمد

نمودهاند/ معلوم را آنها از زيادي عده تكليف و كرده

ب�تكليف زندانيان نفر ١١١٧ از است شده كار مشغول مزبور دادگاههاي كه روزه ١٧ اين در اط�ع قرار به

از كه زندانياني كردهاند/ صادر قرار آنان درباره زير شرح به و كرده معين را آنان از نفر ٥٦٧ تكليف ديروز تا

به تعيين با كه پروندههائي نفر/ ١٢٢ شدهاند آزاد قرار تبديل يا و تكليف تعيين با دادگستري مراجع طريق

مراجع طرق از تكليف تعيين با كه زندانياني نفر/ ١٧٢ است گرديده ارسال دادگاه به و شده كيفرخواست صدور

مختلفه قسمتهاي در كه پروندههائي نفر/ ٢٦ ارتش قطعي محكومين نفر/ ١١٩ شدهاند آزاد ارتش دادرسي

تقسيط قرار با زنان زندان از كه حقوقي زندانيان نفر/ ١٢٥ است گرديده ارسال ارتش دادگاههاي به ارتش

نفر/ ٣٢٣ شده تعيين آنان تكليف كه زندانياني جمع نفر/ ٢٤٤ شده آزاد زندانيان جمع نفر/ ٣ شدهاند آزاد دين

نفر/ ٥٦٧ كل جمع

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

شد منتقل دادسرا به آذر چهاردهم پروندههايواقعه
به مجددا ارتش ٢ شماره دادگاه مطالعه رسيدگيو از پس قبل روز چند كه آذر چهاردهم پروندههايواقعه

به گاهي آ اداره از پروندهها كليه نخستوزير آقاي دستور طبق امروز ظهر از پيش بود شده منتقل شهرباني

گيرد/ قرار رسيدگي تحت دادسرا بازپرسي شعبات از يكي در تا شد منتقل تهران دادسراي دفتر

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

يافت خاتمه مسالمت با و نشد عملي دانشگاه اعتصاب
منتشر Uقب كه گهيهائي آ طبق بر دانشجويان از جمعي ميدهند اط�ع دانشگاه دبيرخانه از كه طوري به

تمام با ولي نمايند تعطيل را ك�سها و زنند اعتصاب به دست دانشگاه در امروز داشتند قصد بودند ساخته

تـفاق ا بـه قـريب كـثريت ا و نيافتند توفيقي كمترين آوردند عمل به خود منظور انجام براي كه كوششي

درس ك�سهاي و يافتند حضور مربوطه دانشكدههاي در ندارند علوم تحصيل جز منظوري كه دانشجويان

گرديد/ داير و تشكيل معمول طبق

دانشكده تئاتر آمفي سالن در دانشجويان از جمعي صبح ١١ ساعت حدود در ميكند اضافه ما خبرنگار

خاتمه اع�م و قطعنامه قرائت با اجتماع اين و كردند ايراد مطالبي آنها از نفر چند و كرده اجتماع پزشكي

يافت/ خاتمه اعتصاب يافتن



٧٥٧ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

روزنامههايامريكا: عقيده به

است مصدق دكتر نفع به دولتمصدق با توده مخالفتحزب
داشت نميتوان اطمينان نه گر و كند كمك ايران به فورا بايد امريكا
دهد نجات تسلطكمونيزم از را خود بتواند ايران آينده سال كه

خطرناكميداند را ايران مالي وضع امريكائي روزنامه يك

اتخاذكردهاند ايران پير نخستوزير و جوان شاه كه سياستي

مقاPت خ�ف بر كه مقالهاي طي استدر بوده تهران در اخيرا كه تريبون> هرالد روزنامه<نيويورك مخبر

زير در آن خ�صه كه است كرده بحث ايران اوضاع از ميشود ديده آن در مغرضانه انتقادي نكته چند گذشته

در كه است گرفته پيش مخصوصي اقتصادي سياست مصدق قبلدكتر ماه چند از ميرسد: خوانندگان نظر به

شيرش و گذارده دهان به را پستانخود سدجوع گرسنگيو از جلوگيري براي شيردهاي گاو ميباشد آن حكم

كشور آن اسكناس پشتوانه كه است شايع گرفته انگلستان از ايران دولت كه پوند ميليون ١٤ مبلغ بمكد/ را

را نفت شركت كارمند و كارگر هزار ٧å و كارمندان حقوق بايد مصدق دولت و بوده تمام ا به رو ديگر است بوده

و سر پولدارها از پول گرفتن مالياتو با دارد تصميم دولت ميشود/ خشك گاو اين شير زود يا و دير و بپردازد

زيرا هست دشواري كار آنها از پول كردن جدا و ايران ثروتمندان با آمدن كنار ولي بدهد خود كار به صورتي

در و گذارده دولت اختيار در تا كنند خارج ايران از است شده كه طريق هر به را ثروتخود ميدهند ترجيح آنها

اين از بيش اقتصادي بحران از كه است اميدوار و شده زياد ايران در توده حزب فعاليت كنند/ مصرف ايران

ميشود/// انجام مداخله بدون ايران انتخابات است داده قول مصدق دكتر نمايد/ استفاده

به را خود وك�ي از تن چند و كرده استفاده آزادي اين از است ممكن هم توده منحله و غيرقانوني حزب

كند/// پيدا رسميت اندازهاي تا و كرده مستحكم آنجا در را خود موقعيت و بفرستد مجلس

بـاد �مـرده فريادهاي با پايتخت خيابانهاي در و كرده قيام دولت ضد تظاهرات به مزبور حزب اخيرا

قطع از كه مشك�تي با ايران دولت كه موقع اين در ميشوند/ گ�ويز پليس با و ميدهند ميتينگ مصدق�

ضد تظاهرات در دولت با قبل چندي تا كه كمونيستها ميباشد, استروبرو آمده بهوجود نفت عوايد شدن

را خود سياست پيش هفته از ميكردند, بلند انگليس باد مرده فرياد خيابانها در و بودند همراه انگليسي

ايـران در زودي به دارند قصد كه ميدهد نشان قسمت اين و ميكنند فعاليت دولت عليه بر و داده تغيير

و شانس بزرگترين زيرا ميباشد ايران دولت نفع به كمونيستها تظاهرات اين Uعم شوند/ نفوذ صاحب

اين شدن عملي با جدا انگلستان دولت استو امريكا از قرض گرفتن اقتصادي بحران اين رفع دولتدر اميد

ميكند/// مخالفت ايران درخواست

چك دسته بيابد شديد را كمونيستها خطر كه هنگامي امريكا دولت كه است معتقد ايران نخستوزير

هوش با زيركو ميدهد نشان ظاهرش اينكه از بيشتر خيلي مصدق دكتر ميفرستدو برايش فورا را كمك



ملي دولت سياهه ٧٥٨

اين از شاه كشور/ نخستوزير قدرت ديگري و جوان پادشاه قدرت يكي دارد قدرتوجود دو ايران در است/

خود تاج و تخت و كشور ضرر به را بحران اين ادامه كه داد ميتوان حق او به و است ناراضي فعلي بحران

اقدام و فعاليت هر مقابل در و بوده او وفادار طرفدار ارتش و ميباشد نفوذ و قدرت صاحب شاه امروز بداند/

شود/ موفق و كرده مقاومت ميتواند كمونيستها

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

ميخواهند بازرگانان اصنافو نمايندگان
شوند مجلسمتحصن در

از ملي مجلسشوراي در چون كه رفته مكي آقاي منزل به بازرگانان اصنافو نمايندگان از عدهاي ديروز

بهارستان در فردا از كه دارند قصد لذا شده توهين كاشاني yآيتا آقاي به اقليت نمايندگان از بعضي طرف

آيد/ عمل به ايشان از توهين رفع تا شوند متحصن

تصميم اين ايشان تا كنند تحصنخودداري به اقدام از يكشنبه روز تا كه كرد آنانخواهش از مكي آقاي

خـود تصميم اجراي به مبادرت وقت آن نشد گرفته نتيجه گر ا و برسانند مجلس رئيس آقاي اط�ع به را

از نفر ٣٨ امضاي به ظهر تا و تنظيم مكي آقاي طرف از زير نامه امروز صبح م�قات اين دنبال در بنمايند/

كرد/ خواهند تقديم رياست مقام به را آن عنقريب و است رسيده كثريت ا وك�ي

مجلس رئيس به كثريت ا وك.ي متن

شخصيتهاي از يكي به بيادبيها اهانتو فعلي اقليت ناطقين از بعضي مجلس اخير جلسه دو در چون

امـضاء بـنابرايـن نمودهانـد بركاته دامت كاشاني yآيتا حضرت يعني ايران و اس�م عالم روحاني بزرگ

جلسه در ديگر نيايد عمل به اهانت رفع و نشود جسارتها قبيل اين از جلوگيري كه مادام ذيل كنندگان

به را آنها تقاضاي اصنافو نمايندگان م�قات جريان مكي آقاي اط�ع قرار به كرد/ شركتنخواهيم رسمي

از پس هم را فوق نامه و رسانيده حكمت فاخر سردار آقاي اط�ع به رئيس نايب امامي آقاينورالدين وسيله

كرد/ خواهد رئيسه هيأت تقديم برسد شصت به شايد كه كافي امضاي شدن دارا

٧٦٩٤ شماره ,١٣٣å.٩.٢٨ پنجشنبه

آذر چهاردهم حادثه به راجع كسباط"عات
كنون ا بود شده بستري و ديده آسيب آذر چهاردهم خورد و زد حادثه در كه يوناني خبرنگار كاياPنكو> >

از تن دو ديروز گويد/ ترك قاهره قصد به را تهران هوا مساعدت صورت در امروز عصر است قرار يافته, بهبود

وي به حادثه وقوع روز در وي اط�عات از استفاده براي آذر چهاردهم حادثه به رسيدگي كميسيون اعضاي

آنچه نيز خارجي خبرنگاران از عدهاي همچنين خواستهاند/ توضيح مشاهداتش در نامبرده از و كرده مراجعه

اعضايكميسيون به بودند ديده تهران خيابانهاي يا بهارستان ميدان مختلف نقاط در حادثه محلوقوع در

دادند/ توضيح



٧٥٩ ششم بيستو سال سي, آذر اط"عات,

٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å.٩.٣å شنبه

بكند پروانه تقاضايصدور مجددا تماشاخانه مدير شد قرار
سناتورهاي خواجهنوري و قاسمزاده دكتر آقايان حضور در سعدي تئاتر پرونده به رسيدگي كميسيون

مـعاونين و مـلي شـوراي مـجلس از منتخب وك�ي معظمي دكتر و مكي آقايان و سنا مجلس از منتخب

عـقيده گرفت قرار مطالعه مورد پرونده اينكه از پس شد تشكيل عمومي كن اما اداره رؤساي و شهرباني

اجازه قانوني مجوز گونه هيچ بدون كه رزمآرا مرحوم وقت نخستوزير كارت كه گرفت قرار اين بر عمومي

مدير كه صورتي در و نميتواندمحسوببشود تئاتر پروانه بهعنوان بود داده تماشاخانه آن به را نمايش دادن

فورا و بود نخواهد پيش در مانعي گونه هيچ نمايد را وزارتكشور از پروانه صدور تقاضاي مجددا سعدي تاتر

اشكال پروانه دادن كه دادند نظر معظمي دكتر و مكي آقايان شد/ خواهد صادر ايشان براي نمايش پروانه

مجلسين نماينده نفر چهار امضاء به تا نمايد تهيه جلسهاي وصورت مطالعه شخصا شد قرار و ندارد قانوني

بكند/ سعدي تئاتر براي پروانه صدور تقاضاي كه شد اع�م سعدي تئاتر مدير به مراتب ضمنا و برسد

٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å.٩.٣å شنبه

زلزله روزنامه مدير تظلم
كمال با و آمده مجلس به پريشان حالي با زلزله روزنامه مدير اعتضادي پور مهندس آقاي صبح امروز

تفاق ا به خانمش كه هنگامي بعدازظهر نيم و هفت ساعت حدود در ديشب كه ميداشت اظهار تأثر و بغض

اهانت و ضرب مورد را خانم و شده حملهور آنها به ناشناس نفر دو بشوند منزل وارد ميخواستهاند فرزندش

تاPر به سناتورها و شد ختم سنا مجلس علني جلسه وقتي انداختهاند/ آب نهر در را چهارساله بچه و داده قرار

رئيس توجه تجديدو را اظهاراتخود گريه و فرياد با مجددا زلزله روزنامه مدير شدند خصوصيدعوت جلسه

را مطلب اطراف در تحقيق و رسيدگي سنا مجلس رئيسه هيأت باPخره نمود جلب را سناتورها و سنا مجلس

جنگ وزير آقاي و نمود رجوع داشت حضور مجلس سرسراي در كه جنگ وزير يزدانپناه سپهبد آقاي به

نمايند/ رسيدگي و تحقيق قضيه اطراف در كه بردند خود همراه مجلس از را روزنامه مدير

٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å.٩.٣å شنبه

ميكند تقدير نخستوزير
آقاي است: شده صادر ف�ح دكتر آقاي به خطاب نخستوزير طرف از تقديرنامه اين آذر ٢٦ سهشنبه روز

كار شروع بدو از كه خدماتي از بدينوسيله ايران نفت ملي شركت موقت مديره هيأت فني مشاور ف�ح دكتر

آبـادان تـصفيهخانه دستگاه از قسمتي انداختن راه به براي كه زحماتي و داده انجام حال تا مديره هيأت

انجام در اميدوارم نموده قدرداني آوردهايد دست به راه اين در yحمدا به كه موفقيتهائي و نموديد تحمل

بيشتري موفقيت و بوده كوشا كان كما گرديده گذار وا شما عهده به ملي خطير امر اين در كه سنگيني وظايف

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايئد/ تحصيل



ملي دولت سياهه ٧٦٠

٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å.٩.٣å شنبه

نائين و يزد و بلوچستان و كرمان و خراسان انتخاباتدر برايشروع

انتخابشدند نهم و استانهايهشتم [ورؤسايشهرباني] فرمانداران
و دارائي مأمورين همچنين و بازپرسها قائممقام و دادستانها و بخشداران و فرمانداران و اقتراع جلسه

صبح نه ساعت نائين و يزد كرمان, بلوچستان, سيستان, خراسان, استانهاي براي ژاندارمري و شهرباني

از پس گرديد, تشكيل مصدق دكتر آقاي منزل در انتخابات مشاوره هيأت و نخستوزير آقاي حضور با ديروز

تـعويض كـه مأموريني اب�غ فورا شد داده دستور و قيد مجلس صورت در شرح اين به نتيجه كشي, قرعه

نمايند/ عزيمت خود مأموريت محل به و گردد صادر قضائي بازرسان و شدهاند

نهم استان حوزه فرمانداران

yنـصرا آقـاي گـناباد حـجت/ احـمد آقاي بيرجند موثقي/ حسن آقاي يزد فهيمي/ رضا آقاي مشهد

يـحيي آقـاي نـيشابور طباطبائي/ فخرالدين آقاي كاشمر جنائي/ محمدعلي آقاي فردوس مستشاري/

تسننزاده/ احمد آقاي درگز ملكزاد/ كبر عليا آقاي سبزوار شجاعي/ مهاجر آقاي حيدريه تربت انصاري/

آقاي رفسنجان صدر/ محمود آقاي نائين ضيائي/ كاظم آقاي قوچان روحي/ محمدابراهيم آقاي بجنورد

برهمند غ�مشاه آقاي بندرعباس اميناPشراقي/ رضا آقاي سيرجان افصحزاده/ آقاي جيرفت اقبال/ بني

شد/ انتخاب بم بارزس سمت به موحدي سيدمحمد آقاي ضمنا فرماندار/

بلوچستان حوزه فرمانداران

آقاي چاهبهار شهرياري/ عباس آقاي ايرانشهر كوثر/ علينقي آقاي زابل تربتي/ محسن آقاي زاهدان

حجازي/ ناصرعلي آقاي سراوان سپهرنيا/ حسين

نهم استان شهرباني رؤساي

سـرگرد سـبزوار كـيهاني/ سـرگرد حيدريه تربت همايونفر/ yفرجا سرتيپ خراسان شهرباني رئيس

نـيشابور مـهجوري/ حسن سروان بجنورد كناني/ كوزه سرگرد كاشمر نيري/ سپهر سرگرد درجز مظاهري/

سروان جام تربت گلباز/ ج�لالدين سروان قائن مهدوي/ علياصغر سروان بيرجند وجداني/ حسين سروان

هـادي ستوان طبس بيگلري/ علينقي ستوان شيروان حقگو/ yفضلا سروان قوچان گرجي/ ناصرخسرو

تـفضلي/ احمد ستوان فردوس كهياري/ غ�معلي ستوان سرخس سميعي/ احمد ستوان طيبات مدرسي/

حيدر/ محب محمدمهدي ستوان باجگيران Pريجان/ رضا ستوان نريمان روحبخش/ محمد ستوان ك.ت

دارد بقيه شفا/ yنورا ستوان جويمند محمودي/ yهدايتا ستوان رودسر

٧٦٩٥ شماره ,١٣٣å.٩.٣å شنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ١٥٢.٥å پوند گواهينامه ريال, ١٥٥ آزاد پوند ريال, ٦٢.٥ دPر گواهينامه ريال, ٦٤ تلگرافي دPر



٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

قبل] شماره [ادامه
نائين و يزد و بلوچستان و كرمان و خراسان انتخاباتدر برايشروع

انتخابشدند نهم و فرمانداراناستانهايهشتم
مأمورين] [ورؤساياداراتو

دادستانها

محمد آقاي حيدريه تربت اعتماد/ عبدالكريم آقاي مشهد شهرستان مرشدزاده/ آقاي خراسان استان

آقاي زابل شيخاPس�مي/ آقاي بيرجند نائيني/ ج�ل آقاي قوچان معيني/ yيدا آقاي نيشابور برزينفرو/

آقاي زاهدان مستوفي/ yعنايتا آقاي سبزوار وزيري/ هاشمي مرتضي آقاي كاشمر رستمآبادي/ احمد

yعزيزا آقاي بم بهادري/ محمد آقاي بندرعباس سپهبدي/ عبدالرحيم آقاي كرمان استان پيرنيا/ محمد

شد/ اضافه شاهي شهرستان براي مازندران بازرسهاي به ركني احمد آقاي ضمنا قرائي/

دارائي مأمورين

خراسان فرزد/ آقاي آذربايجان حسيني/ آقاي مازندران شاهرخي/ عباس آقاي كرمان آقايفرود/ گي.ن

آقـاي نـيشابور ديـهيم/ پـرويز آقـاي بيرجـند نادري/ حسينعلي آقاي مشهد نخعي/ شمسالدين آقاي

ميرزائي/ آقاي بجنورد احياء/ سعيد آقاي حيدريه تربت سعادت/ كبر ا آقاي سبزوار حيدري/ زينالعابدين

اختياري/ صاحب حسينعلي قوچان ملكزاده/ yنصرتا تربتجام محسن/ حسين آقاي فردوس

مهدي آقاي يزد قنائي/ نادر آقاي گناباد بصيري/ عباس آقاي كاشمر اردكاني/ اسحاقي مهدي آقاي دزك

آلهاشمي/ علي آقاي جيرفت نجفزاده/ محمدعلي آقاي شهسوار شاهرودي/ حسن آقاي كرمان حيدري/

ابوالفـضل آقاي نائين مهراني/ جمال آقاي تفت كيا/ احمد آقاي بم شريعتزاده/ محسن آقاي رفسنجان

سميعي/ yحجتا آقاي سيرجان عسگر/ قاضي

شهرباني مأمورين

سروان رفسنجان برهاني/ حسن سروان سيرجان عليخوشبين/ سرگرد بم سرهنگنوشينروان/ كرمان

خوشحال/ yعزيزا

بنادر شهرباني مأمورين

شـهريار آقـاي بـندرهرمز نـيكنام/ محمد آقاي بندرجاسك يزدانجو/ زينالعابدين آقاي بندرعباس



ملي دولت سياهه ٧٦٢

[ناخوانا]/ بوشهري جواد بندرلنگه عباسيان/ منصور ستوان ميناب شهرياري/

بلوچستان و سيستان شهرباني مأمورين

مـيناپور/ عـباس زابـل زنـجاني/ مـحمدتقي آقاي ميرجاوه دادفر/ محمدحسن سرهنگ آقاي زاهدان

اميني/ محمود خاش پرهيزكار/ كبر عليا چاهبهار

شهرباني مأمورين

شـهرباني رئيس واحدي/ فريدون اردكان صفوي/ محمود سلطاني ستوان تفت شريفي/ سرهنگ يزد

صادقي/ جواد ستوان آقاي نائين

ژاندارمري مأمورين

مـعاون ژيان/ سرهنگ آقاي مشهد هنگ فرمانده حسينعلي/ سرهنگ آقاي مشهد بازرسي رئيس

تربتجام طوفان/ حسين سرگرد آقاي سرخس گروهان فرمانده اشكوري/ دوم سرهنگ آقاي مشهد هنگ

رستگار اميرپور سرگرد آقاي سبزوار اوحدي/ محمدعلي سرگرد آقاي نيشابور تابع/ مرتضي سرگرد آقاي

فرمانده نظامي/ محمدعلي آقاي مشهد گروهان فرمانده بدري/ محمد سروان آقاي احتياط گروهان فرمانده

غـ�محسين يك سـتوان آقـاي فريمان دسته فرمانده اص�ني/ علي يك ستوان آقاي گيو jعبدا دسته

حسـن سرگرد تربتحيدريه گردان فرمانده كرواني/ پا عباس سروان آقاي طيبات دسته فرمانده حكمت/

عليمحمد آقاي كاشمر دو گروهان فرمانده صارمي/ yنصرا سرگرد آقاي تربت گروهان فرمانده حسيني/

آقاي فردوس گروهان فرمانده سياهنوري/ ثقفي حسين سرگرد آقاي گناباد سه گروهان فرمانده دوروديان/

كوهسرخ سه دسته فرمانده بنياحمد/ yبدا سروان آقاي خواف سه دسته فرمانده شيباني/ مهدي سرگرد

آقاي قوچان گروهان فرمانده ميرعمادي/ كبر عليا سروان آقاي بجنورد گروهان فرمانده وكيلي/ علي آقاي

شيروان دسته فرمانده قهرماني/ غ�مرضا سرگرد آقاي درگز گروهان فرمانده پورحمزه/ علياصغر سروان

دسـته فـرمانده ياوري/ ناصرقلي سروان آقاي اسفرائن دو دسته فرمانده شرويننيا/ محمد سروان آقاي

شـاهرخت, فتوت/ كبر عليا دو سرهنگ آقاي بيرجند گردان فرمانده وكيلي/ قاضي سروان آقاي دوك.ت

yعطاا سرگرد آقاي درج, مجتبوي/ ج�ل سروان آقاي بيرجند گروهان طباطبائي/ محمدعلي سرگرد آقاي

آقاي يزد گروهان كاشاني/ سرهنگدو آقاي يزد گردان فرمانده جليلاردPن/ سرگرد آقاي شريف, برهمن/

معيري/ سرگرد

٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

رفت نخواهد خراسان به سرتيپهمايونفر
شد/ تعيين خراسان شهرباني سرپرست سمت به همايونفر سرتيپ آقاي جمعه روز كشي قرعه نتيجه در

رفتن پزشكي تصويبشوراي طبق كه شده داده گزارش نخستوزير به كل شهرباني طرف از اط�ع قرار به

نفر يك انتخاب براي بنابراين و شده موافقت نظر اين با و نيست ص�ح ايشان مزاجي وضع با مأموريت به

آمد/ خواهد عمل به كشي قرعه مجددا ديگر



٧٦٣ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

اعتصابكردند صبح امروز تهران در نفت ملي كارگرانشركت
يافت خاتمه اعتصاب نزديكظهر ولي

براي داشتند تصميم بودند, داده انتشار Uقب كه قطعنامهاي تعقيب در تهران در نفت ملي شركت كارگران

از نفر ٢åå حدود در عصر ديروز منظور همين به و بزنند اعتصاب به دست امروز خود درخواستهاي انجام

فراهم را اجتماع و اعتصاب وسايل و نموده اجتماع نفت انبار ناهارخوري در و كشيدند دست كار از كارگران

گذرانيدند/ آنجا در را شب جمعي حتي و كرده

انبار ناهارخوري در و نشده حاضر خود سركار نفتي فروشمواد جايگاههاي و شعبهها كارگران صبح امروز

بودند/ خواستار را آنها انجام و كرده اع�ن را خود درخواستهاي سخنرانيهائي طي و كرده اجتماع

ادارهموتوريو رئيس تمانقليچ با سرلشكر مكيو آقاي جنگو وزير يزدانپناه سپهبد آقاي هميناوان در

موافقت مورد آنها درخواست چند كارگران درخواستهاي استماع از پس آمده نفت انبار به ارتش تسليحات

نمودند/ تي اظهارا يزدانپناه سپهبد و مكي آقايان سپس و گرفت قرار

سـاير دربـاره كـه داد قـول و نـمود دعـوت حسـاس مـوقع ايـن در آرامش حفظ به را آنان مكي آقاي

خواهد تخاذ ا آنها نفع به تصميماتي و آيد عمل به مطالعه آينده روز چند ظرف در نيز آنان درخواستهاي

رشته باتمانقليچ سرلشكر آقاي و گفتند ترك را نفت انبار محل مكي جنگو آقايانوزير اينموقع در گشت/

دست آلت باشند مواظب كه كرد گوشزد كارگران به خود مفصل اظهارات ضمن و گرفته دست به را سخن

نگيرند/ قرار ديگران

نتيجه در شد/ خواهد Pزم كمكهاي كارگران درخواستهاي انجام براي كه داد وعده نيز ايشان سپس

حاضر خود كارگاههاي در و دادند خاتمه اعتصاب به كارگران تمام ١١.٥ ساعت در شد داده كه اطمينانهائي

در نظر تجديد مورد در شده قبولواقع مورد كه كارگران درخواستهاي از قسمتي كردند/ كار به شروع و شده

و كارگران خود براي فرهنگ و بهداشت تأمين و ذهاب و اياب جهت وسيله كردن فراهم و كارگران دستمزد

است/ بوده آنها عائله

٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در
چالوس از نفر ٥å طرف از نمايندگي به صفائي yعينا و ايكاني yوجيها آقايان امضاي به تلگرافي

مينويسند: و رسيده

و چاقو و چوب به مسلح كه عدهاي با ام�ك رئيس دستور طبق ام�ك تحصيلدار رضاپور آبان ٢٨ روز

از نفر ٥ هم Uفع و نموده مضروب و مجروح را بيچاره رعاياي آورده هجوم دوستگر محله به بودهاند چماق

كنون ا توقيفنمودهاند شهرباني در رئيسام�كنوشهر بهدستور پروندهاي تشكيل با را ما بيتقصير برادران

داريم/ را آنها استخ�ص تقاضا و شده متحصن تلگرافخانه در خود بچه و زن با ما



ملي دولت سياهه ٧٦٤

٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

حقوق ليسانسيههاي نفر ٧٥ اجتماع
وزارتدادگستري در

آقـاي و نموده نخستوزير آقاي از چهارشنبه روز حقوق ليسانسيههاي نفر ٧٥ كه م�قاتي تعقيب در

در خود تكليف تعيين براي مزبور ليسانسيههاي پنجشنبه صبح داد/ اينها به مساعدت قول نخستوزير

وزارت كـارگزيني و حسـابداري ادارات رؤسـاي بـه دادگستري وزير آقاي و يافته حضور دادگستري وزارت

ما قانون طبق گفت اداره خبرنگار به اميرع�ئي آقاي شود داده آنها استخدام ترتيب كه داد دادگستريدستور

داريم جديد كارمند به احتياج و داريم خاليموجود پستهاي هم چون كنيم استخدام را آقايان اين موظفيم

ليسانسيههاي نفر ٧٥ از بپردازيم صرفهجوئيهايوزارتدادگستريميتوانيم محل از هم را آنها حقوق ثانيا

و شـده احضار وظيفه افسري خدمت انجام براي كه بودهاند وزارتخانه اين استخدام در نفرشان ٢٥ مزبور

كه ميباشند امسال ليسانسيههاي ديگر نفر ٥å بدهيم/ كار آنها به موظفيم خدمت مدت ختم از پس اينك

كنيم/ استخدام بايد قانون طبق هم را آنها

پست هم كه ترتيب اين با پس شد بودسئوال آقايوزير اطاق در كه كارگزينيوزارتدادگستري رئيس از

راه سر در اشكالي چه ديگر كردهايد تأمين را آنها حقوق محل هم و داريد عده به هم احتياج و داريد خالي

هست؟ آنها استخدام

گـذشت نـريمان آقـاي دارائـي وزارت زمـان در كـه تـصويبنامهاي طـبق گـفت كـارگزيني رئــيس

نخواهند مجاز حسابداري و ميشود ضبط صندوقدولت نفع به دولتي ادارات و صرفهجوئيهايوزارتخانهها

بنمايند/ مخارجي نموده استخدام صرفهجوئيها محل از بود

و كرده تصريح قانون هم كنيمچون استخدام را ليسانسيهها اين كه موظفيم ما گفت دادگستري آقايوزير

بدهيم Pبا سر رفتهاندجواب خدمتوظيفه انجام براي كه سابقخود كارمندان از عده يك به نميتوانيم هم

حرفي من است شدن سرگردان و ماندن بيكار آن مجازات كه است گناهي دادن انجام وظيفه خدمت گر ا

باشند/ سرگردان آقايان اين كه نيست ص�ح نه گر و ندارم

آقاي دست به ليسانسيهها كار خصوص در دارائي وزارت از فروزان امضاي به نامهاي هنگام همين در

وزير آقاي ندارد/ آنها استخدام براي اعتباري دارائي وزارت بود شده نوشته آن در كه شد داده دادگستري وزير

وزارت موافقت ولي است موافق آنها استخدام لحاظ هر از كه فرستاد پيغام ليسانسيهها براي نيز دادگستري

است/ شرط هم دارائي

٧٦٩٦ شماره ,١٣٣å.١å.١ يكشنبه

يافته شيوع آبله بيماري
ندارد ابداوجود آبله كسن وا كه صورتي در و شدند آبله به �مبت اخيرا ١٧ تيپ سربازان از نفر چند ـ جهرم

نمايد/ شروع را عمومي آبله تاريخ دارد نظر در بهداري اداره وصف اين با



٧٦٥ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٦٩٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢ دوشنبه

آمدند تهران به ديروز قم اهالي عدهاياز
رئيسمجلسدادند به نامهشكايتآميزي و

تـهران اصـناف نـمايندگان كه هنگامي بعدازظهر ساعت يك حدود در داديم خبر ديروز كه طوري به

از خروج صدد در و رسانيده پايان به ملي مجلسشوراي رئيس حكمت فاخر سردار آقاي با را خود كرات مذا

آنها نمايندگان و آمده نيز قم از كه عدهاي حامل توبوس ا چند كه شده داده اط�ع بودند رئيسه هيأت تاق ا

نمايند/ م�قات را مجلس رئيس دارند قصد

شدند وارد قم اهالي نمايندگان ميگفتند ترك را بهارستان عمارت تهران اصناف نمايندگان كه هنگامي

اظهار آمدهاند تهران به آنان نظريات از پشتيباني منظور به نيز عده اين كه اين تصور به اصناف نمايندگان و

رئيس آقايان حتي اهانتبشود/ رفع كه است داده رئيسقول آقاي و شده بحثواقع كهموضوعمورد داشتند

نمودند/ را اظهار همين نيز مكي و مجلس

رئيس با اصناف نمايندگان م�قات جريان به مربوطه خبر كسب مشغول اينموقع در كه نيز ما خبرنگار

كه گزارشي در بود, آمده اداره به مجلس از اصناف نمايندگان كرات مذا پايان از پس ب�فاصله بود مجلس

معلوم بعدا كه صورتي در كرد, ياد ترتيب همان به قم اهالي نمايندگان از شد, درج ديروز شماره در و كرد تهيه

و زد و گوار نا پيشآمدهاي از شكايت منظورشان بودند, رفته مجلس به و آمده تهران به قم از كه عدهاي شد

است/ داده روي قم در انتخاباتي ميتينگهاي حين در اخيرا كه بوده خوردهائي

آوردند, عمل به مجلس رئيس آقاي با بعدازظهر ديروز همان كه م�قاتي ضمن در عده اين نمايندگان

و تشنج برايرفع كردهاند درخواست آن بهموجب كه نمودند تسليم حكمت فاخر سردار آقاي به مفصلي نامه

از آيد/ عمل به Pزم اقدام گشته آغاز انتخابات كه موقع اين در مخصوصا آزاد و آرام محيط تأمين و قراري بر

كردند/ مراجعت قم به ديروز همان جهت همين به و شد داده كامل اطمينان آنان به مجلس رئيس طرف

٧٦٩٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢ دوشنبه

وزارتفرهنگ در آموزگاران اجتماع
٢٨ پنجشنبه روز جلسه در كه تصميمي طبق مقدماتي دانشسراي از فارغالتحصيل آموزگاران امروز صبح

فرهنگ وزارت اولياي به پيش چندي كه تقاضاهائي انجام و كرده اجتماع فرهنگ وزارت در بودند گرفته آذر

نمايندگان نداشت وزارتخانهحضور فرهنگدر حسابيوزير آقايدكتر چون بودند/ خواستار بودند شده متذكر

آموزگاران شد قرار گرفت كهصورت كراتي مذا نتيجه در گرفتندو تماس نصيري آقايدكتر با فارغالتحصي�ن

آموزگاران, شدن متفرق از پس بروند/ معاونوزارتخانه جناب آقاي م�قات به آنها نمايندگان و شوند متفرق

گرفته تصميم آنها درخواستهاي درباره مطالعه از پس و كردند م�قات جناب آقاي با آموزگاران نمايندگان

گيرد قرار رسيدگي ميشودمورد تشكيل فرهنگ وزارت در كه كميسيوني در آنها غيرمالي درخواستهاي شد

گردد/ اخذ Pزم تصميمات بعدا هم مالي درخواستهاي به راجع و



ملي دولت سياهه ٧٦٦

٧٦٩٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢ دوشنبه

شهرستانها و استان دارائي جديد ورؤساي پيشكاران
استانها] [و دارائي رؤساي و پيشكاران كه گرديده مقرر كلي مصلحت لحاظ از دولت تصميم طبق چون

فرود آقاي گرديدند/ جديدمنصوب سمتهاي به ذيل آقايان لذا نمايند حاصل مأموريت تغيير شهرستانها

بـه شاهرخي آقاي مازندران/ دارائي پيشكاري سمت به حسيني آقاي گي.ن/ دارائي پيشكاري سمت به

نخعي شمسالدين آقاي آذربايجان/ دارائي پيشكاري سمت به فرزد آقاي كرمان/ دارائي پيشكاري سمت

آقاي گناباد/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به فتاحي نادر آقاي نهم/ استان دارائي پيشكاري سمت به

ذيحساب و رياست سمت به ميرزائي مهدي آقاي بيرجند/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به ديهيم پرويز

حسـينعلي آقـاي سيرجان/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به معيني yصحبتا آقاي بجنورد/ دارائي

ذيحساب و رياست سمت به ملكزاده yنصرتا آقاي مشهد/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به ياوري

به سعادت كبر ا آقاي حيدريه/ تربت دارائي ذيحساب رياستو سمت به احياء سعيد آقاي جام/ تربت دارائي

آقاي تفت/ ذيحسابدارائي رياستو سمت به مهرابي آقايج�ل سبزوار/ ذيحسابدارائي رياستو سمت

و رياست سمت به نصري عباس آقاي شهداد/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به نجفزاده محمدعلي

مهدي آقاي نيشابور/ دارائي ذيحساب رياستو سمت به صدر زينالعابدين آقاي جيرفت/ دارائي ذيحساب

دارائي ذيحساب و رياست سمت به محسني جمال آقاي درگز/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به آساني

سمت به عسگري قاضي ابوالفضل آقاي بم/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به كيا احمد آقاي فردوس/

دارائـي ذيحساب و رياست سمت به اختياري صاحب حسينعلي آقاي نائين/ دارائي ذيحساب و رياست

به حيدري مهدي آقاي رفسنجان/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به شريعتزاده محسن آقاي قوچان/

كرمان/ دارائي ذيحساب و رياست سمت به شاهرودي حسن آقاي يزد/ دارائي ذيحساب و رياست سمت

٧٦٩٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢ دوشنبه

شد زده آبادان در خانه هزار كلنگساختمان اولين
خانههائي به چادرآباد و حصيرآباد ساكنين از قسمتي

شد خواهند منتقل ميشود ساخته كه

شركت به مربوط امور و ساختماني كار شده تعطيل نتيجه در كه خوزستاني كارگران گماردن كار به براي

هيأت به بود خانه باب هزار ساختمان آغاز كه كميسيوني نهائي اقدامات اخيرا بودند/// شده بيكار نفت سابق

خبرنگار كه اط�عي طبق اينك آمده عمل به آن اجراي براي مقتضي اقدامات و گرديد اب�غ موقت مديره

محله ١٤ ايستگاه در كارگري خانه باب ٢٧٨ ساختمان كلنگ اولين گذشته سهشنبه روز صبح آبادان/// از اداره

بنا دارند سكونت آنها كارگراندر كنون ا هم كه خانههائي ساير مثل صحيح بااسلوب منازل اين شد/// زده بهار

كارگران از كثيري عده برنامه اين اجراي با بود/ خواهند مجهز تصفيه آب و حمام و برق با آنها همه و ميشود

رسيد/ خواهند خود حق به بودند خانه فاقد متمادي سالهاي كه كارگراني و شد خواهند كار مشغول بيكار



٧٦٧ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٦٩٨ شماره ,١٣٣å.١å.٣ سهشنبه

است شده صادر كيفر ديوان دادستان ازطرف بازداشتشاهرخ دستور
امكان بر دائر را خود نظر پيش روز چند ميباشد شاهرخ بهرام آقاي پرونده به رسيدگي مأمور كه بازپرسي

پرونده به توجه با كيفر دادستانديوان سلطانزاده آقاي ليكن داشت ابراز كفيل قيد به شاهرخ مرخصنمودن

است/ كرده صادر را او بازداشت دستور راسا امر اهميت و

٧٦٩٨ شماره ,١٣٣å.١å.٣ سهشنبه

شورش توقيفروزنامه
ماده مشمول آن اخير شماره مندرجات اينكه استناد به شهرباني كل اداره طرف از شورش روزنامه ديروز

گرديد/ توقيف است مطبوعات قانون ٤٩

٧٦٩٨ شماره ,١٣٣å.١å.٣ سهشنبه

قرارداد برايعقد چكوسلواكي از زوديهيأتي به
شد/// خواهند وارد تهران به نفت خريد

دسـترس در را زيـر مـطالب امـر مـطبوعاتي جلسه در دولت سخنگوي و راه وزير بوشهري جواد آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران

راجع م�قاتو را دارائي معاونوزارت پيرنيا دكتر آقاي كي سفارتچكوسلوا شارژدافر آقاي صبحديروز V٢

كه است داشته اظهار كي چكوسلوا شارژدافر آقاي آمد/ عمل به تي كرا مذا دولت آن با نفت فروش قرارداد به

از هيأتي زودتر هرچه نفت خريد قرارداد عقد براي شد قرار و ميباشد ايران نفت سابق خريداران از آندولت

هيأتبود/ اين ورود منتظر بايد نفت حمل وسيله و احتياج ميزانمورد به راجع شوند/ تهران كيوارد چكوسلوا

٧٦٩٨ شماره ,١٣٣å.١å.٣ سهشنبه

قرارداد/// برايعقد چكوسلواكي از زوديهيأتي به
مصدق] دكتر با هندرسن امريكا كبير [م"قاتسفير

دسـترس در را زيـر مـطالب امـر مـطبوعاتي جلسه در دولت سخنگوي و راه وزير بوشهري جواد آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران

امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥١ دسامبر ٢٤ با برابر ١٣٣å ماه دي �دوشنبهدوم كراتديروز مذا V٣

است/ بوده كمك دPر ميليون ٢٣ ترومن چهارم اصل اطراف در نخستوزير آقاي با

٧٦٩٩ شماره ,١٣٣å.١å.٤ چهارشنبه

تبليغاتي آگهي
است/ افراد همه وظيفه حاضر حال در ملي قرضه اوراق خريد

كنيد/ ثابت خود اقتصادي موفقيت براي را ايران ملت شايستگي ملي قرضه اوراق خريد با



ملي دولت سياهه ٧٦٨

٧٦٩٩ شماره ,١٣٣å.١å.٤ چهارشنبه

دسته دو بين خورد و زد
منگور عشاير از

دسته بيندو ميرفتند استراحت براي عشاير سواران كه موقعي در آذر ٢١ روز رژه خاتمه از پس ـ مهاباد

ميباشند منگور ايل رياست مدعي دو هر كه ساPري ابراهيم بايزيديو آقاي yعبدا دسته منگور عشاير از

ميگرديد/ وخيم بسيار طرفين بين قضيه نميكرد دخالت انتظامي قواي گر ا كه است داده روي خوردي و زد

يكديگر با كه بودند شده حاضر چماق و چوب با طرفين جانبداري به منگور عشاير از عدهاي نيز آذر ٢٢ روز

عمل به تحقيقات طرف هردو از و ميباشد تعقيب تحت قضيه Uفع شدو همجلوگيري آن از كه نمايند جدال

ميآيد/

٧٦٩٩ شماره ,١٣٣å.١å.٤ چهارشنبه

سياسي متهمين نفر دو از منصفه هيأت حضور با
شد خواهد دادرسي

عالي اولديوان شعبه در عاقبتطلب احمد صالحيو حسين نام به سياسي متهمين نفر دو پرونده ديروز

طرف از رسيدگي از پس نتيجه در گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد احمدي اشرف آقاي نظر تحت جنائي

بوشهري, جواد آقايان و آيد عمل به منصفه هيأت حضور با آنها دادرسي كه شد گرفته تصميم دادگاه هيأت

اصلي اعضاء سمت به سردفتر عنايت حسن و قمي عميد حسين Pري, مهدي محمد اسكندري, اميرنصرت

سمت به ادهم حسين دكتر و آصف yفرجا ظفر, اميرحسينخان رفيع, آقارضا حاج آقايان و منصفه هيأت

اول شعبه در ماه بهمن هفتم دوشنبه روز در كه گرديدند انتخاب دادگاه طرف از منصفه عليالبدلهيأت اعضاء

از شود شروع سياسي متهمين كمه محا نامبرده آقايان شركت با تا رسانند هم به حضور جنائي عالي ديوان

اخطار آنان متهمينووك�ي به و شد فرستاده منصفه هيأت آقايان جهت جنائيدعوتنامه دادگاه طرفدفتر

يابند/ حضور دادگاه رسمي جلسه در بهمن ٧ دوشنبه روز در كه گرديد

٧٦٩٩ شماره ,١٣٣å.١å.٤ چهارشنبه

كمك از شرايطاستفاده درباره
ترومن

آقاي و نخستوزير مصدق دكتر آقاي بين كه اخير م�قات در مينمايند اظهار مطلع منابع كه طوري به

ميليون ٢٣ از استفاده شرايط زمينه در كرات مذا پيوستهموضوع بهوقوع تهران در امريكا كبير سفير هندرسن

مخصوصا اعتبار اين از استفاده شرايط باب در است بوده ايران دولت به ترومن چهارم اصل كه اعتبار دPر

كبيرصورت سفير نخستوزيرو ميان انجاميده بهطول ساعت قريبدو كه مفصلي بحث كارشناسان قسمت

است/ نرسيده قطعي نتيجه به و گرفته



٧٦٩ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

ميتينگ تشكيل درباره كشور شهربانيكل اخطار
مقررات طبق ميتينگعمومي محل كه برساند عامه استحضار به مجددا ميداند Pزم كلكشور شهرباني

به شهر ميدانهاي ساير در ميتينگ دادن منظور به اجتماع است/ كرده تعيين ميدانفوزيه در اجازه كسب با و

هستند/ جلوگيري به موظف انتظامي مأمورين و ممنوع كلي

دستور از كه بود خواهند كساني سوء حادثه و پيشآمد گونه هر مسئول صورت اين در كه است بديهي

ساختهاند/ مختل را عمومي امنيت و نظم و نموده تخلف شهرباني

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

است موجود آگاهي گنجينه در آذر ١٤ روز مسروقه اموال
وسيله به ماه آذر چهاردهم در مسروقه اموال از مقداري كه ميدهند اط�ع كل شهرباني گاهي آ اداره از

عـموم اطـ�ع به را مراتب وسيله بدين است موجود اداره آن گنجينه در Uفع و جمعآوري گاهي آ مأمورين

را اشياءموجود و نموده مراجعه گاهي آ اداره به ميتوانند رفته سرقت به مالشان آنروز در كه كساني ميرسدو

نمايند/ اخذ را خود مال و ديده

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

آذر ١٤ واقعه بازداشتشدگان
طرف از كه آذر چهاردهم واقعه محركين و اخ�لگران از نفر ٣٨ وجهالكفاله و بازداشت قرار قبل روز چند

اينك رسيد گرامي خوانندگان اط�ع به بوده شده صادر ارتش دادرسي ٣ شعبه رئيس فضلاللهي سرگرد

ميبرند: سر به دادگستري كاخ موقت بازداشتگاه در اشخاص اين اط�ع طبق

غفاري/ حسين و لطيفي حبيب داوري, قهرمان طهماسبي, آرمن مرادي, كيان پيغمبري, اصغر

قـرار بـدين هسـتند بـازداشت در وجهالضـمان و كفيل ندادن علت به كه محركين از ديگر نفر هشت

جـعفر سـادات, جعفر كناني, كوزه محمدتقي سادات, مجيد دزفوليان, عبدالعظيم طرقي, محمد ميباشند:

صد يك تا ده از يكوجهالضمان هر براي نظامي بازپرس طرف از كه حيدري ابوالقاسم نقيداوري, يزداني,

است/ شده صادر ريال هزار

بازداشت فضلاللهي سرگرد آقاي طرف از هم آذر ١٤ روز بعدازظهر اغتشاش غارتو به متهمين از نفر ده

دستفروش, علينوري yعطاا دانشآموز, مافي حسين جعفري, شعبان ميباشند: قرار اين از كه شدهاند

بيكار, لواساني محمود بيكار, موسوي سيدمحمد سرخاندار, غ�محسين بازار, دPل عليمحمدي سليمان

بيكار/ سليمي علي نقاش, گرد شا يوسفي علي بيكار, رحيمي حسين

روز آن در كه ديگري اشخاصي شايد لذا است رسيدگي تحت پرونده چون داشت اظهار موثق منبع يك

كردند/ دستگير مسئول مقامات طرف از شوند شناخته متهم اغتشاش و غارت



ملي دولت سياهه ٧٧٠

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

ريال يكميليون همايون اعليحضرت
خريداريكردهاند را ملي اوراق از

در را زير توضيحات دولت] سخنگوي [و راه وزير بوشهري اميرهمايون آقاي امروز مطبوعاتي جلسه در

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار

قرضه اوراق از سلطنتي خانواده هم ريال يكميليون و شخصا ريال يكميليون همايوني اعليحضرت V٢

كردهاند/ خريداري را ملي

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

اصفهان استانهايفارسو فرمانداران
شد خواهند انتخاب نيز

تهيه بروند فارس و اصفهان استانهاي به بايد كه جديدي فرمانداران ليست كشور وزارت در نيز امروز

بروند/ جديد مأموريت محل به زودتر هرچه كه آيد عمل به فرمانداران كشي قرعه مراسم زودي به كه شده

٧٧åå شماره ,١٣٣å.١å.٥ پنجشنبه

ريال/// يكميليون همايوني اعليحضرت
گرديد لغو اتومبيل داخلي ماليات حق درصد ٥å

در را زير توضيحات دولت] سخنگوي [و راه وزير بوشهري اميرهمايون آقاي امروز مطبوعاتي جلسه در

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار

پنجاه به راجع كه مادهاي آن بهموجب كه شد تصويب تصويبنامهاي دولت هيأت ديشب جلسه در V١١

گرديد/ لغو بود شده دارائيوضع وزارت اخير تصويبنامه در تومبيل ا داخلي ماليات درصد

٧٧å١ شماره ,١٣٣å.١å.٧ شنبه

دارد ادامه آذر ١٤ واقعه به رسيدگي
شد خواهد نخستوزير تقديم زودي به گزارشنهائي

دادگستري عاليرتبه قضات از نفر سه حضور با عصر صبحو روزه همه آذر ١٤ واقعه به رسيدگي كميسيون

است/ امر پرونده اطراف در تحقيق و مطالعه مشغول و شده تشكيل شهرباني كتابخانه محل در

و بودهاند تظاهركنندگان حركت مسير در كه پاسبانهائي و ك�نتريها افسران و رؤساء كليه از حال به تا

به Pزم تحقيقات بودهاند حدود آن در روز آن ظهر از پيش كه عابرين از زيادي جمع و كيان شا از همچنين

است/ گرفته تحريكاتصورت و تشنج موجبات و علل درباره كافي مطالعات و آمد عمل

تا كه شود اقدام جامعي گزارش تهيه به كميسيون اعضاي طرف از كلي مشورت از پس امروز است قرار

گردد/ نخستوزير تقديم هفته اين اواخر



٧٧١ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å١ شماره ,١٣٣å.١å.٧ شنبه

اصفهان دارائي افزايشدرآمد
رفتار حسنسلوكو دولتو عوائد ازدياد و دهم استان دارائي فصلامور و قطع در جديت اثر در ـ اصفهان

دارائي وزارت به شرحي استاندار آقاي ديگران و رجوع ارباب با دهم استان دارائي پيشكار كياستوان آقاي

كفيل كاظمي آقاي و نمايند تشويق پيشكار از خواستهاند وزارتخانه از و [نوشته] ايشان قدرداني بر مبني

نسبت ٣å آذر ماه در دارائي عوائد دادهاند/ تقدير وعده رضايتمندينوشتهو بر مستمر پاسخي دارائي وزارت

است/ بوده اضافه ريال نيم و ميليون يك سابق ماه به

٧٧å١ شماره ,١٣٣å.١å.٧ شنبه

فوزيه ميدان در ميتينگ

شد/ داده ميدانفوزيه در نفت استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت طرف از ميتينگي ظهر از پيش ديروز

ميتينگ مدت تمام در شد/ قرائت ميتينگ قطعنامه پايان در و كردند سخنراني جمعيت ناطقين از نفر چند

يافت/ پايان ميتينگ ظهر حدود در و ميداد شعار بلندگو

٧٧å١ شماره ,١٣٣å.١å.٧ شنبه

انتخابات جريان
اداره نمايندگان تلگرافهاي

و كرده اختيار تحصن مراجعهو تابعه تلگرافخانه به قراء اهاليگوميشانو از نفر ٣åå حدود در ـ گوميشان

مقام به تلگرافاتي گرگان دشت قضائي بازرس و فرماندار هرندي نصير و پيمانيپور آقايان تعويض به راجع

نمودند/ مخابره دادگستري و كشور وزارت و نخستوزير

در و مجروح ديگر نفر يك و شفاهي حسن ميرزا آقاي و شد واقع مسجد درب حسينيه در نزاعي ـ نائين

به عرضحالخود براي نفر ٦åå به قريب هم عدهاي و دارد قرار تعقيب تحت قضيه شدهاند بستري بهداري

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در مربوطه مقامات

نظارت انجمن تشكيل خصوص در آنها شكايات به اينكه عنوان به اهالي از عدهاي صبحامروز ـ سمنان

آقـاي بـا حـضوري كـرات مـذا اسـتدعاي و شـده متحصن تلگرافخانه در نشده داده اثر ترتيب انتخابات

داشتند/ را كشور وزارت و نخستوزير

و مؤتلف نامزدهاي طرفداران مابين انتخابات نظارت انجمن اعضاء نفر ٩ تعيين جلسه در ديشب ـ بابل

بـه اهالي هجوم به منجر كه داد روي خوردي و زد فرمانداري در اس�مي آقاي طرفدار مخالف دستههاي

با كثيري جمعيت ١٣ ساعت تا شد شليك هوا به هم تير چند و نموده مداخله پليس ناچار گرديد فرمانداري

دكتر آقاي دولت و همايوني اعليحضرت باد زنده فرياد با و آمده تلگرافخانه مقابل بلندگو حامل جيپ يك

داشتند/ را ششگانه طبقات تجديد تقاضاي مصدق



ملي دولت سياهه ٧٧٢

٧٧å٢ شماره ,١٣٣å.١å.٨ يكشنبه

آمدهاند تهران به گذرنامه برايگرفتن كه كساني
نميشود داده ديگر گذرنامه زيرا نمايند مراجعت بهشهرستانهايخود بايد

از مراتب بودند ب�تكليف و آمده تهران به گذرنامه دريافت براي شهرستانها اهالي از عدهاي اخيرا چون

چند ديگر علل و سرما فصل رسيدن و ارز مناسبتنبودن به شد معلوم و آمد عمل به تحقيق نخستوزيري

صـدور اجـازه هيچوجه به ثانوي اط�ع تا و ميكند ك امسا گذرنامه دادن براي دستور صدور از دولت روز

آمدهاند تهران به و نموده تحمل را سفر رنج شهرستانها از كه اشخاصي بنابراين شد/ نخواهد را گذرنامه

اط�ع به شود گرفته جديدي تصميم كه موقع هر و شد نخواهد داده اجازه ديگر كه باشند متوجه است Pزم

خواهد گذرنامه آنها به محل شهرباني باشند كه محلي هر در گذرنامه درخواستكنندگان و رسيد خواهد عموم

داد/

٧٧å٢ شماره ,١٣٣å.١å.٨ يكشنبه

ميشود داده ليپخاتمه فريد خدمتدكتر به
انجام دخانيات بنگاه فني مشاور عنوان به كه صلحدوست ليپ فريد دكتر آقاي عنوان به امروز نامه اين

در وي خـدمت بـه آن طبق كه شده ارسال دخانيات اداره به نيز آن رونوشت و شده صادر مينمود وظيفه

دهند: خاتمه دخانيات

صلحدوست ليپ فريد دكتر آقاي

ايران دخانيات انحصار در شما خدمت ادامه به احتياجي چون ١٣٣å.٩.٩ ٦١٥å٤مورخ شماره اب�غ پيرو

دارائي وزارت كفيل نمايند/ تصفيه ١٣٣å ماه اسفند پنجم روز پايان تا را شما حساب شد داده نيستدستور

كاظمي] [سيدباقر

٧٧å٢ شماره ,١٣٣å.١å.٨ يكشنبه

شد تهران وارد امريكائي سناتور يك
امريكا سناي مجلس خارجه كميسيون عضو و <مين> ايالت نمايندهجمهوريخواه بروستر> <اون سناتور

در شـد/ تـهران وارد ديروز بعدازظهر سه ساعت نموده عزيمت ايران به تعطي�ت ايام گذرانيدن براي كه

استقبال ايشان از سفارتخانه كارمندان و امريكا كبير سفير و خارجي نمايندگان و رجال از عدهاي فرودگاه

در و كـرد حركت شهر طرف به بعدازظهر ٤ ساعت در مستقبلين با ايشان آشنائي مراسم از پس و كردند

و نمود توقف تهران در روز ٥ مدت مزبور سناتور است قرار اقامتنمود/ بود شده تعيين Uقب كه مهمانخانهاي

به بروستر سناتور امروز بامداد نيم و ده ساعت شود/ آشنا ايران سياسي رجال از بعضي با مدت اين خ�ل در

است قـرار همچنين بود ملوكانه حضور در ساعت نيم مدت و شده شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه

كند/ م�قات را مصدق دكتر آقاي نخستوزير شخصي منزل در امروز بعدازظهر ٧ ساعت



٧٧٣ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å٢ شماره ,١٣٣å.١å.٨ يكشنبه

دارد مليعقيده اقتصاد وزير

دهند در تن محروميت به و نموده مقاومت ديگر ماه سه دو مردم اگر
شد/// خواهيم موفق ما قطعا

بود مملكت نفع به عوارضاتومبيل درصد پنجاه تصويبنامه لغو
جلسات وقت اعظم قسمت و نموده جلب خود به را دولت توجه اخير روزهاي در كه موضوعي مهمترين

به اينكه عين در كه بوده تي مقررا برقراري و كشور ارز مسئله است داشته مشغول خود به را وزيران هيأت

اضطراريو برايمواقع هم كافي ارزي ذخيره و نياورد وارد عموميكشور احتياج كاPهايضروريمورد تأمين

به كه گرديد تخاذ ا تصميماتي آمده, عمل به باره اين در كه كراتي مذا تعقيب در باشد/ ضروريموجود بسيار

اط�ع به قبل شماره در كه طور همان مزبور تصميماتي نمود/ تأمين را دولت نظر اين توجهي قابل ميزان

ايران سفارتخانهها كارمندان تعداد از كاستن و مختار وزراء و سفراء احضار است: قرار اين از رسيد خوانندگان

از استفاده قصد محصل يا و بيمار عنوان به كه كساني براي گذرنامه صدور ممنوعيت و خارجه كشورهاي در

به توجه با ارز تاريخكميسيون اين از كه تصويبنمود وزيران هيأت ماه دي چهارم جلسه در دارند/ دولتي ارز

مجاز ١٤٤å سال سهميه طبق آن كهورود كاPهائي از قسمتي كشور در Pكا ميزانموجودي ارزيو مقدورات

نمود خواهد ارز كميسيون پروانه صدور به گرديدموكول خواهد منتشر كميسيون طرف از آن فهرست و است

احتياج مورد كه را اجناسي از قلم ٣å ورود ماه دي هشتم تاريخ در تصويبنامه, اين استناد به ارز كميسيون

�فهرست تينمود صادرا گواهينامه ارز محل از ملي بانك در اعتبار نمودن باز به نيستموكول عامه ضروري

اقتصاد وزير اميني دكتر است/� شده چاپ ٢ صفحه در و كپي ارز كميسيون طرف از گانه جدا مزبور كاPهاي

وجود با و حاضر وضع در كه بود Pزم چون داشت: اظهار خبرنگاران به امروز دولت اخير تصميم مورد در ملي

داده كاPئي گونه هيچ براي دولتي ارز كه شد اع�م لذا گردد تخاذ ا مقتضي تصميمهاي كشور ارزي مضيقه

برايورود تي صادرا ارز چون اما نمايند/ كاPها بهورود اقدام تي صادرا ارز با ميتوانند بازرگانان و شد نخواهد

وارد تا نمايد ممنوع را كاPها از مقداري اصو{ورود گرفت تصميم دولت لذا نميكرد كفايت مختلف كاPهاي

پس شده تشكيل قلم ٣å در كه Pكا اين صورت نمايند/ تهيه تي صادرا ارز كاPها ساير براي بتوانند كنندگان

است/// گرديده انتخاب كشور داخله در آنها بهموجودي توجه و كافي مطالعات از

چون شود, كاسته واردات سهميه از %٤å كنون ا است نظر در رفته هم روي گفت سپس اميني دكتر آقاي

كه Pحا و بود نفت از حاصل ارز ليره ميليون ٤٥ گرفتن نظر در با گرديد, تنظيم ١٣٣å سال سهميه كه روزي

نيست/// عايديموجود محل اين ديگر

نمايند/// تحمل را موقتي> <محروميت سياست اين و نموده كاري فدا ميان اين در بايد هم مردم البته

لغو چرا و شد گرفته تصميم اين چرا اينكه و آن لغو و تومبيل ا عوارض %٥å اخذ تصويبنامه خصوص در

ايـن لغو به مجبور دولت بازرگانان فشار نتيجه در اينكه بر مبني هست باره اين در كه شايعاتي و گرديد
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گفت: اميني دكتر آقاي گرديد/ تصويبنامه

بازار كسادي واسطه به بود امريكا و ايران بازرگاني قرارداد مخالف اينكه از صرفنظر تصويبنامه اين

لطمهايوارد دولت درآمد به راه اين از و نشده مرخص گمرك از هم تومبيل ا عدد يك حتي آن تصويب از بعد

تصميم عده يك حتي نكردند مراجعه گمرك به تومبيل ا ترخيص براي آنكه بر ع�وه واردكنندگان و آمد

برگردانند/// مبداء به را گمرك به وارد تومبيلهاي ا داشتند

دولت و بكنند محروميت تحمل و نموده استقامت مردم ديگر ماه سه دو گر ا گفت: خاتمه در اقتصاد وزير

كرد/ خواهد تغيير ما نفع به اوضاع و شد خواهيم موفق كه دارم كامل ايمان من كند, تعقيب را رويه اين هم

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

ك"سقدغناست در برنامه از خارج مذاكرات
قرار به است: شده صادر مدارس كليه به فرهنگ وزارت معاون جناب دكتر آقاي طرف از بخشنامه اين

مينمايند دانشآموزان با تي كرا مذا ك�س سر در تدريس درموقع آموزگاران دبيرانو آقايان از بعضي اط�ع

اين مينمايدچون فراهم را اوليايدانشآموزان شكايت موجبات نداشتهو آنها تحصيلي برنامه با ارتباط كه

ضمن كه وظائفي انجام به را خود آموزشيها كارمندان كليه كه دارد انتظار است تربيتي اصول برخ�ف رويه

اين مفاد نمايند/ خودداري جدا برنامه از خارج كرات مذا از و داشته مصروف دارند عهده به برنامه و آئيننامه

دهيد/ اط�ع بازرسي اداره به را آن رسيد و رسانيده كارمندان كليه اط�ع به را بخشنامه

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

امريكائي سناتور و مصدق مذاكراتدكتر
تركگفت را خاكايران تهران توقفخويشدر از خوشوقتي ابراز پساز امروز بروستر سناتور

بـه مسـافرت ضـمن قبل روز دو كه امريكا <مين> ايالت جمهوريخواه نماينده بروستر> <اون سناتور

كرد/ عزيمت كراچي قصد به تهران از هواپيما با صبح امروز بود شده تهران وارد خاورميانه كشورهاي

را او و يافته حضور خبرنگاران و امريكا كبراي سفارت عاليرتبه كارمندان از عدهاي مهرآباد فرودگاه در

كردند/ مشايعت

از ايران در خويش توقف كوتاه مدت در داشت اظهار پيامي طي ايران, ك خا ترك از قبل بروستر سناتور

اعليحضرت بهحضور شرفيابي مخصوصا و سپاسگزارم صميمانه ايران مقامات گرم پذيرائي و مهماننوازي

است/ گذاشته باقي من در خوشي خاطرات نخستوزير مصدق دكتر آقاي با م�قات و همايوني

م�قات ايشان منزل در را نخستوزير مصدق دكتر آقاي بعدازظهر هفت ساعت ديشب بروستر سناتور

كرات مذا جريان به راجع رسمي مقامات آنكه با بودند/ كره مذا يكديگرمشغول با ساعت يك حدود در و كرده

ميباشد امريكا سناي خارجي روابط كميته عضو بروستر تور سنا چون ميشود گفته ليكن ندادهاند توضيحي

است/ ميزده دور امريكا و ايران دولتين روابط درباره كرات مذا لذا



٧٧٥ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

مجلسسنا
گرفت/// قرار شديد انتقاد مورد اتومبيل عوارضگمركي لغو

افزايش با را من ماشينهاي جلويورود چرا ميگويد امريكا دولت گفت/// موافق عنوان به لساني: آقاي

است؟ كرده ما به مساعدتي و كمك چه جنگ از پس دولت اين كه كرده را آن فكر ميگيريد, گمركي حقوق

و مسـتشار حقوق عنوان به چقدر كمك دادن نام به قرضه دادن نام به وام نام به كه نبودند اينها مگر

نبرد/ سود آنها وعدههاي و گفتهها از ايران مردم ديناري, هم سر آخر و گرفتند ما از غيره و فني متخصص

كنيم/ بزرگواري و حاتمبخشي بايستي فقير ملت ما مناسبت چه به

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

انتخابات جريان
ميباشد ميهنپرست جوانان از كه زرشكي محمد آقاي جمعه روز خورد و زد حادثه تعقيب در ـ قزوين

سخت توده حزب افراد طرف از بود رفته بيمارستان به عيادتدوستانمجروحخود براي ٧دي روز ظهر از قبل

شده حساس جوانان ويژه به عموم انزجار موجب پيشآمد اين از است/ شده بستري بيمارستان در و مجروح

است/

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

امريكا در اجتماعي زندگي
مشغول كشور آن در ماه چهار امريكا دولت حسبدعوت بر كه داد روزنامه سردبير الموتي مصطفي آقاي

در اجتماعي زندگي عنوان تحت را مشاهداتخود مطالعاتو نتيجه و گشته باز تهران به اخيرا و بوده مطالعه

دي دهم سهشنبه روز بعدازظهر ٥.٥ ساعت دارالفنون� �تاPر ايران انجمندانشوران عمومي جلسه در امريكا

كرد/ خواهد بيان ماه

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

حروفدرشت] با نخستروزنامه صفحه تيتر [فاقد
اوراق ايـن فروش كنيم سعي بايد ولي ميكنند استقبال مسرت با را ملي قرضه اوراق خريد هموطنان

باشد توام سرعت و موفقيت با بيشتر هرچه است ايران در خود نوع در آزمايش نخستين كه ملي قرضه

است/ توام ايران ملت فكري رشد تجلي و كشور حيثيت با موفقيت اين زيرا

٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

خريداريكرد را ملي اوراققرضه از ريال هزار ٢٥å نخستوزير
به و نمود خريداري ملي قرضه اوراق از ريال هزار پنجاه و دويست نخستوزير مصدق دكتر آقاي ديروز

گرفت/ ايرانصورت ملي بانك مركزي شعبه از اوراق اين خريد اط�ع قرار
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٧٧å٣ شماره ,١٣٣å.١å.٩ دوشنبه

آذر ١٤ واقعه به گزارشهيأترسيدگي متن
نخستوزير آقاي تقديم زير شرح به را گزارشخود ديروز بودند آذر ١٤ واقعه به رسيدگي مأمور كه هيأتي

نمودند:

نخستوزير آقاي جناب

جـاري سـال آذر ١٤ واقعه به رسيدگي به داير ٣å.٩.١٧ [مورخه] ٢٣٩٥å شماره اب�غ وصول از پس

اداره در عـالمي شمسالديـن ـ اشرف حسين عضويت و خواجوي نصيرالدين رياست به هيأتي ب�فاصله

گرفت/ قرار مطالعه مورد زير پروندههاي و حاضر شهرباني

گاهي آ اداره پرونده ـ الف

انتظامي پليس پرونده ـ ب

گاهي آ اداره در متشكله پرونده ـ ج

ارتش ستاد گزارش ـ د

جرايـد مديران از جمعي چون و تحقيق مجاورين و كنين سا از و بازديد ديده آسيب محلهاي سپس

و ذيربـط مأمـورين و جرايد مخبرين از باPخره و مراجعه آنان به ملي, شوراي مجلس در بودند متحصن

ميگذرد/ نظر از اجما{ كه آمد عمل به شفاهي و كتبي تحقيقات قضيه مطلعين

تـهران دانشگاه دانشجويان و دانشآموزان سازمان ٣å.٩.١١ در شهرباني قبلي اط�عات ـ [و١] الف

توقيفدو دانشجويانو اخراج به اعتراض بهمنظور ميتينگي ٩.١٤.٣åدمونستراسيونو روز در كه داده اط�ع

شاهآباد نادري, يوسفآباد, البرز, چهارراه شاهرضا, خيابان در را ميتينگ مسير داد خواهند ترتيب دانشجو نفر

نمودند/ اع�م بهارستان ميدان را ميتينگ محل و

و بهارستانممنوع ميدان در ميتينگ كه است داده اط�ع و اع�م دانشگاه رياست وسيله به شهرباني ـ ٢

سيار ميتينگ از كه شد داده دستور انتظامي پليس به ٣å.٩.٢٢ تاريخ در ميباشد ب�مانع فوزيه ميدان در

است/ رسيده عامه اط�ع به فوقالذكر مراتب نيز اع�ميهاي ضمن و آورند عمل به جلوگيري

شده شروع صبح ٨ ساعت در ميتينگ كه شده اع�م دانشآموزان و دانشجويان سازمان اع�ميه در ـ ٣

والديـن كه است كي حا گاهي كارآ مأمورين گزارش ولي مينمايند شركت نيز دانشجويان كسان و والدين

و چيتسازي سيلو, كارخانجات كارگران از عدهاي اينعنوان تحت و ننموده شركت ميتينگ در دانشآموزان

مينمايند/ شركت صلح هواداران جمعيت به وابسته بانوان از عدهاي

يك كه برنامهاي و گرفته ارتش از كمكي عدهايقواي شهرباني اداره ـ شهرباني احتياطي اقدامات ـ ب

را اسفند ٢٤ ميدان تا پهلوي چهارراه از و محاصره را تهران دانشگاه اجما{ و تهيه ميباشد پيوست آن نسخه

قطع شاهرضا خيابان از قسمت اين در را نقليه وسائل اشخاصو مرور و عبور و داده قرار شديد مراقبت تحت

قـواي از عـدهاي ديگر طرف از و داده عبور اجازه بودهاند تحصيلي كارت داراي كه دانشجوياني به فقط و
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افراد و افسران با ٣ ك�نتر جمله از و Pزم مراقبت بخشدستور هر ك�نتر به و متمركز شهرباني در احتياطي

و افسران معيت به ٢ ك�نتر و يوسفآباد چهارراه و البرز و نوربخش دبيرستانهاي حفاظت مأمور خود راحت

كه گرديده اب�غ ك�نترها به كلي ضمندستور شده/ بهارستان ميدان آرامش حفظ عهدهدار خود راحت افراد

نمايند/ استمداد شهرباني در متمركز احتياطي قواي از عنداPقتضا

صفوف با چون و روان دانشگاه سمت به متدرجا ميتينگدهندگان صبح ٨ ساعت از ـ واقعه جريان ـ ج

خورد و زد به اقدام نقاط برخي در و درآمده كوچكي دستجات بهصورت شدهاند مواجه انتظامي قواي پليسو

خـوردي و زد پليس و متظاهرين بين شهرداري مقابل پهلوي چهارراه در جمله از نمودهاند پليس افراد با

درگرفته/// شديدي

به جمعيت تفرقه براي مأمورين كه درگرفته ميتينگدهندگان و پليس بين خوردي و زد شاه سهراه در

به وليموفق پليسنمودهاند افراد به شديد حم�ت پارهآجر سنگو با جمعيت جستهو توسل آبپاش تومبيل ا

نادريو شاه, سهراه كرم, اميرا چهارراه جهت قسمتيدر تقسيم, دسته بهدو و نگرديده پليس شكافتنصفوف

و درآمده حركت به بهارستان ميدان طرف به يوسفآباد چهارراه شمالي, شاهپور شاهرضا, سمت از دستهاي

دهندگان ميتينگ پليسو بين خوردي و زد شاه سهراه در پيوسته آنها به دستجاتي نيز فرعي خيابانهاي از

جـلب شـهرباني به نيز عدهاي مجروح, متظاهرين و پليس افراد از عدهاي خوردها و زد اين در و درگرفته

داشتهاند را آنها اطراف كارگران از عدهاي كه حالي در ميتينگدهندگان صبح ٩.٥ ساعت مقارن گرديدهاند/

و كـباتان ا خـيابان طـرف از را بـهارستان مـدخلهاي انـتظامي مأمـورين و شـده بـهارستان ميدان وارد

اثناء همين در و نمودهاند سخنراني به مبادرت نفري چند بهارستان كنار و گوشه در و مسدود صفيعليشاه

كـارگران حمله اثر در كه نموده ميتينگدهندگان عليه تظاهراتي نظاميه كوچه كباتان ا خيابان در عدهاي

ولي شد رانده عقب به پليس معدود قواي متظاهرين وسيله به همچنين شدهاند متفرق ميتينگدهندگان

با و گذاشته تزايد به رو ميتينگدهندگان مخالفين عده و پيوسته مزبور جمعيت به دست به چوب عدهاي

عالي دانشسراي به را دستهاي نموده/// كمك ميتينگدهندگان تفرقه به نيز جمعيت اين پليس حمله شروع

به و دستگير آنها از زيادي تعدادي باPخره و واقع مخالف جمعيت و پليس تعقيب مورد كه گرديدند متواري

انتظامي افراد از نفر ٤٣ پيوست صورت طبق خوردها و زد اين اثر بر شدهاند/ آزاد بعدا كه اعزام شهرباني

نزد طبعا كه مضروب نيز زيادي مقدار و مراجعه عمومي بيمارستانهاي به عادي افراد از نفر ١٤ و مجروح

جمعيت با دانشپور سرتيپ معيت در كه شاد نوري سرهنگ فقط نمودهاند/ مداوا و معالجه خصوصي اطباي

است/ نموده فوت وارده ضربه اثر بر نموده برخورد سپهساPر مسجد مقابل در ميتينگدهنگان

از و متفرق ميتينگدهندگان و گرديده بهارستانخلوت ميدان ٣å.٩.١٤ روز ١١ ساعت از ـ دوم قسمت

است: داده رخ زير تأسفآور وقايع و افتاده آنها مخالف جمعيت دست به عمليات ابتكار ساعت اين

تفرقه مقارن و زده تظاهراتي به دست اجتماعو جمعيتي فردوسي خيابان در صلحواقع خانه مقابل در ـ ١

حريق دستخوش را آنجا و حملهور صلح خانه به باPخره و گذاشتند ازدياد به رو جمعيت ميتينگدهندگان
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مينمايند///

در و اديشور اول طبقه در سليمان ساختمان فردوسي تئاتر كوچه در پائينتر كمي مزبور خيابان در ـ ٢

سـازمان دفـتر دوم مرحـله در و نو زمان صبح, ستاره آزادي, نويد آينده, سوي به روزنامه محل دوم طبقه

قـرار حمله مورد يوسفزاده گرجي نجاري محل همان زيرزمين در و درويشزاده وكالت دفتر دانشجويان,

است/ گرفته

و گرديده سعدي تماشاخانه آهنين درب شكستن مشغول عدهاي اطلس پاساژ شاهآباد خيابان در ـ ٣

عام شركت و بدر روزنامه اطلس, عكاسخانه به عمارت دوم طبقه از تآتر داخل به يافتن راه براي نيز جمعي

زيادي تعداد و وارد سعدي تآتر به جمعيت باPخره و است شده حريق دچار نيز اطلس عكاسخانه و حمله

بردهاند/ البسه و اشياء مقداري و اطاق سقف قسمتي در حتي و شكسته شيشه و درب

شاهآباد/ خيابان در چمنآراء كتابفروشي كيوسك ـ ٤

مورد نيز اعلم منصور شركت آن [ناخوانا] به و كيه> به كيه > سياسي روزنامه محل سعدي خيابان در ـ ٥

گرفته/ قرار تجاوز

دفترخانه نتيجتا و فرمان و طلوع روزنامه دفتر سعدي خيابان در واقع نخجوان سپهبد ساختمان در ـ ٦

سرگيس�/ �ژرژ گابريل تجارتخانه وزيري, تجارتخانه و ميانه شرق شركت و ١٢٤

يك ساعت حدود تا فوقالذكر عمليات و حملهواقع آتشمورد روزنامه محل ساختمانفوق مقابل در ـ ٧

با مبارزه جمعيت محل جنوبي فردوسي خيابان در بعدازظهر دو ساعت مقارن است/ رفته انجام بعدازظهر

كيوسك و دمكرات جوانان محل نوبهار كوچه در نادري خيابان در و گي�ن چاپخانه و استعماري شركتهاي

ايران آزادي جمعيت محل حسنآباد چهارراه در بعدازظهر سه ساعت از قبل حملهواقعو پرويزيمورد حسين

كـتابفروشي امـيريه خـيابان در و صلح هواداران جمعيت محل شاهپور خيابان در و مستأجرين تحاديه ا و

گرفته/ قرار تجاوز و حمله مورد سنجري

بـه آنـجا در و رفته چلنگر روزنامه محلي شمالي نواب خيابان به عدهاي بعدازظهر ٣.٥ ساعت مقارن

آينده شماره در بقيه پرداختند/ روزنامه اوراق بردن بين از و شيشه و پنجره و درب شكستن

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

آذر ١٤ واقعه به گزارشهيأترسيدگي متن
ديروز شماره از بقيه

انگليسعبور سفارت مقابل خيابانمنوچهريو دولتو دروازه از كه جمعيتي بعدازظهر ٥ ساعت حدود در

كـيوسك اسـ�مبول خـيابان در و مـحسني� �عـزيز ارشس كتابفروشي به صمصام چهارراه در و نمودهاند

حدود در متفرق مخبرالدوله ميدان در سخنراني از پس جمعيت و دادهاند قرار تجاوز مورد سپهر كتابفروشي

نمودهاند/// حمله فردوسي خيابان در �اربابزاده� آزادگان باهماد كتابفروشي به نفري چند ٨.٥ ساعت

جريانات در و گرفته قرار تعرض مورد نوبت دو در اديشور سليمان ساختمان و سعدي تماشاخانه ظاهرا



٧٧٩ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

از كسي و نيامده عمل به افراد اشخاصو به تعرضي اصو{ ولي شد برده يغما به و اشياء از مقداري فوقالذكر

يافته/// انتشار حقيقت برخ�ف چلنگر روزنامه مدير طفل باPخص و است نرفته بين

منظور به كه انتظامي پليس برنامه در گذشت كه شرحي به ـ حادثه مسئولين و مأمورين عمل كيفيت ـ د

ميتينگدهندگان حركت مبداء اشغال و دانشگاه محاصره به صرفا گرديده تنظيم دمونستراسيون از ممانعت

مقصد كه بهارستان ميدان به آنان ورود و ميتينگ سير خط در متظاهرين حركت از جلوگيري براي و كتفا ا

به موفق متظاهرين بالنتيجه و نيامده عمل به تداركاتي و پيشبيني گرديده اع�م ميتينگ محل و اصلي

تماس انتظامي قواي و ميتينگدهندگان بين جا همه ولي كردهاند بهارستان ميدان اشغال و حركت ادامه

شهرباني به متمردين و متظاهرين از جمعيتي ميتينگ خاتمه از پس و دمونستراسيون جريان در و برقرار

گرفتهاند/ قرار نيز نظامي دادسراي تعقيب مورد آنان از عدهاي كه جلب

شهرباني او{ كه گفت ميتوان بعدازظهر ٥.٥ ساعت تا صبح ١١ ساعت از واقعه جريان دوم قسمت در

انتظامي قواي نيز حوادث بروز جريان در ثانيا ننموده احتمالي ازوقوعحوادث برايجلوگيري Pزمه پيشبيني

به و بوده وقايع ناظر صرفا بودهاند محل پاس در كه پاسبانهائي و نكرده تصادفي مهاجمين با نقطه هيچ در

متأسفانه نياوردهاند عمل به ممانعتي نفرات كمي جهت از ميرود تصور و برگزار شهرباني به قضيه اع�م

آنان دستگيري از هم مهاجمين با تماس وجود با و رسيده محل به حوادث از بعد كثرا ا نيز احتياطي قواي

ادامه بعدازظهر ٥.٥ تا صبح ١١ ساعت از تجاوزات جهت همين به گرديده كتفا ا آنها تفرقه به و نشده اقدامي

تر دفا در وقايع تمام مقررات برخ�ف گرچه است/ يافته توسعه نواب خيابان تا شاهآباد خيابان فاصله در و

هر عمل و نشده ترتيب رعايت است منعكس مزبور دفاتر در كه قسمتي به نسبت و نگرديده درج نگهباني

مـيزان بـتوان تـا نشـده ثبت مزبور قواي افسران از يك هر به محوله مأموريت و احتياطي قواي از دسته

ميشود/ روشن ذيربط مأمورين از عدهاي مسامحه مسئوليت

ضمن در مضافا و بود خود انتظاماتحوزة حفظ به موظف بخش هر ك�نتر كلي اصول مطابق اينكه با ـ ١

شهرباني در متمركز احتياطي قواي از قسمت هر ك�نتر لزوم صورت در كه شده نشان خاطر و كيد تأ برنامه

از قبل از كه ٢ ك�نتر رئيس فرخندي سرهنگ آقاي معالوصف نمايد/ استفاده انتظام و آرامش حفظ براي

رفتهاند عالي دانشسراي به متظاهرين تعقيب در كه عدهاي از تعرض رفع عنوان به روز آن صبح ١١ ساعت

هيچ در نتيجتا و مانده باقي ضرورت بدون ناحيه همان در [بعدازظهر] ٢.٥ ساعت حدود تا و رفته آنجا به

توجه جلب اينحوادث جريان غيبتويدر كه حدي به نگرديده حاضر سعدي خيابان و شاهآباد وقايع از يك

دفاتر جلوي به را او دانشسرا به غفاري سرهنگ اعزام با مشاراليه و نموده را انتظامات رئيس نخعي تيمسار

جريان در چرا كه كرده بازخواست او از عدة پيش در و خوانده فرا سعدي خيابان در واقع [ناخوانا] روزنامههاي

است/ ننموده وظيفه ابقاء و نيافته حضور واقعات اين

كه بود بعدازظهر ٥ ساعت واقعه روز در ميگويد سرك�نتر غفاري سرهنگ آقاي تحقيق جريان در ـ ٢

طرف از تومبيل ا با خواستم ميشوند سرازير دولت دروازه طرف در دست به چوب جماعتي رسيد زير اط�ع



ملي دولت سياهه ٧٨٠

پانايرانيسم جمعيت به انگليس سفارت جلوي در بروم مزبور دسته طرف به منوچهري و فردوسي خيابان

ديگري دسته به ولي رفتم دولت دروازه طرف به كرده رها را آنها ندارند دست در چوبي ديدم چون و برخوردم

پاسبان ميباشند/ سخنراني مشغول پانايرانيسمها ديدم مخبرالدوله چهارراه سر در مراجعت در برنخورده

انگليس سفارت جلوي در كه جماعتي ميگويد صمصام چهارراه پاس چكني, خانعلي نام به ١å٩١ شماره

حملهو برده نام چهارراه مجاور آرشس كتابخانه كيوسكو به ميآمدند سمتجنوب به بعدازظهر ٥ ساعت در

خط بعدازظهر ٥ ساعت در كه جمعيتي ميگويد سه بخش ك�نتري رئيس مقدم سروان و كردند خراب را آن

كيوسك پيموده را مخبرالدوله چهارراه اس�مبولو صمصام, چهارراه انگليس, سفارت خيابانمنوچهري, سير

جمعيت كه ميشود استناد بنابراين و نموده غارت خرابو را نوشين قنادي مقابل سپهر كتابفروشي و مزبور

نمودهاند/ فوقالذكر عمليات به مبادرت انتظامي قواي طرف از ممانعت بدون مزبور

بـهارستان جلوي كه آن از پس ميگويد بوده احتياطي قواي جزو روز آن در كه محبوبي سرهنگ ـ ٣

جـلوي از و بـروم مـخبرالدوله چـهارراه بـه پاسبان عدهاي با كه دادند مأموريت من به نمود, پيدا آرامش

غارت را تماشاخانه گفتند من به كه بودم چهارراه همان در نبود خبري آنجا در گذشتم كه سعدي تماشاخانه

ميباشند/// حريق اطفاء آتشنشانيمشغول ومأمورين داشته نخعيحضور تيمسار ديدم آنجا رفتم نمودهاند

چنين فرمان سياسيطلوعو روزنامههاي دفاتر به مهاجمين حمله مورد در نخعي تيمسار اظهارات از ـ ٤

افراد از عدهاي كه اين وجود با و رسيده دانشپور تيمسار مزبور محلهاي غارت حين در كه ميشود استنباط

جـلب مـهاجمين نـيز نخعي سرتيپ حضور از پس و نگرديده اقدامي بودهاند, برده نام دسترس در پليس

نشدهاند/

معدود كنندگان حمله اينكه وجود با ميشود مفهوم نيز مطلعين و چلنگر روزنامه كاركنان اظهارات از ـ ٥

به اقدامي مرتكبين دستگيري در رسيده, محل به بهموقع ابدي سرهنگ سرپرستي به احتياطي قواي و بوده

يا ارتكاب حين در اخير حوادث تمام در مهاجمين سران از انتظامي مأمورين مسامحه اثر بر و نيامده عمل

اشياء حامل كنار و گوشه در كه اشخاصي از بعضي جلب به صرفا و نشده دستگير كسي عمل وقوع از پس

صـورت بـه مـتجاوزين ايـنكه وجود با و گرديده, كتفا ا مهاجم عنوان به خردسال افرادي يا بوده [ناخوانا]
منعكس جرايد در و شده برداشته آنها از عكسهائي و بودند حركت در خيابانها از بعضي در دستهجمعي

پـليس رؤسـاي حـتي و برنيامدهانـد آنان هويت اع�م مقام در كنون تا شهرباني مأمورين معذالك است

آنروز در خاصه داشتهو را انجاموظيفهمأمورينخود نظارتدر گاهيمأموريت كارآ كفيل گاهيو آ انتظاميو

قابل اط�عات آنها مشاهدات از متأسفانه آورند, عمل به را Pزم مراقبت شخصا كه بود شده كيد تأ آنها به

كه هم انتظامي پليس رئيس و كتفا ا ميتينگ برگزاري به ظاهرا گاهي كارآ كفيل و نيامده دست به توجهي

است/ ننموده معرفي را غارت مرتكبين ميرسيده محل جريانحوادث در يا وقوع از كثرا ا

عـباس عشـقي, �بـيمخ, جـعفري شعبان عناوين و نام به را افرادي جرم, از متضررين از بعضي فقط

و بردهاند نام توضيحاتخود و شكوائيه ضمن مافي, حسين و �چاقوكش� شهميرزادي عرب, حسن كاووسي,



٧٨١ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

طبق و است شده اشاره ميتينگدهندگان مخالفين جزء افراد از عدهاي نام به نيز پرونده رديف گزارش در

نمودهاند ميتينگدهندگان عليه تظاهراتي واقعه روز در كباتان ا خيابان مدخل در كه دستهاي اخير گزارش

ديگر نقطه به نقطه از آنها حركت طرز و نبوده معيني و منظم نقشه طبق بر آنها اعمال و نبوده قبلي تصميم

ميشد/ روان سمت آن به جمعيت و برويم محل ف�ن ميزده فرياد كسي جمعيت بين از كه بوده نحو بدين

كه قضيه مطلعين و نموده مراجعه دادرسي هيأت به كه افرادي كليه از كه ميرساند استحضار به خاتمه در

شوراي مجلس در و هدايت تهران دادسراي به جرم از متضررين ع�وه به تحقيق بودهاند هيأت دسترس در

عـنوان به مزبور آقايان مراجعه, آن دPئل و شكايت از اط�ع كسب براي متحصن روزنامهنگاران به ملي

از بعضي و امتناع ادله شكايتو اظهار توضيحاتو اداء از نيست بازپرس اختيارات داراي بازرسي هيأت اينكه

طبق مربوط پروندة امر گزارش تقديم با نمودهاند شكايت مستقيما تهران دادسراي به كه داشتند اظهار آنها

است/ جريان در تهران دادسراي در قضيه Uفع و ارسال كشور كل بازرسي به زير فهرست

برگ/ ٩ اشخاص شكوائيه ـ ١

برگ/ ١٣å تحقيقات ـ ٢

برگ/ ٨٤ مأمورين گزارش رونوشت ـ ٣

برگ/ ٥ ديده آسيب محلهاي بازديد مجلس صورت ـ ٤

برگ/ ١ متحصنين به مراجعه مجلس صورت ـ ٥

برگ/ ٣١ آذر ١٤ واقعه به روزنامههايمربوط ـ ٦

امضاء خواجوي نصيرالدين برگ/ ٨٤ متفرقه اوراق ـ ٧

امضاء/ عالمي شمسالدين امضاء, اشرف حسين

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

توجه] مورد آذر چهارده [واقعه بانكبينالمللي/// اعزامي هيأت
بـه را زيـر تـوضيحات امـروز, مـطبوعاتي مصاحبه در دولت, سخنگوي و راه وزير بوشهري جواد آقاي

داد/// خارجي و داخلي خبرنگاران

كر ذ كه را مواردي مسلما و داده قرار توجه مورد را آذر ١٤ واقعه به رسيدگي مأمور هيأت گزارش دولت ـ ٦

نمود/ خواهد اجرا شده

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

م"قاتكرد را نخستوزير امروز امريكا سفير
دكـتر آقـاي صبح ١١ ساعت حدود در �١٩٥٢ ژانويه �اول امروز امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي

تـعقيب در مـ�قات اين اط�ع قرار به بودند كره مذا مشغول ساعت يك مدت و نموده م�قات را مصدق

است/ آمده عمل به تي كرا مذا ايران به امريكا كمك اطراف در آن اثناي در و گرفته اخيرصورت كرات مذا
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٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

مجلسشورايملي///
شد/// تشكيل حكمت فاخر سردار آقاي رياست به صبح يازده ساعت در ملي مجلسشوراي علني جلسه

كردم عرض تريبون اين پشت در مجلس اين در پيش ماه سه بنده امامي: جمال ـ دولت ماهه ٨ روش

كـار هـيچ نـيايد تـو كـز آن از پيش بكـن كـاري مـيرسد دسـتت كه تا

چندي تا شود/ تشكيل مجلس نميگذارند ديگر امروز زيرا بود راست گفتم آنچه بنده كه ميبينيد شما Pحا

كه روز آن از ولي ميكرد اعتماد راي تقاضاي بيموقع و بهموقع و ميپريد ساعت هر مصدق دكتر آقاي قبل

شده نميدانمچطور گردد مطرح استيضاح و تشكيلشود مجلس نيست حاضر كردهايمديگر استيضاح را او ما

كه رفقايش با وطنپرست مرد اين چرا ميترسد/ مصدقالسلطنه استوكس بچههاي گفتههاي از Pحا كه

را خـودشان عـمال چـرا نـميدانـم مـن است عجب نميآيد مجلس به ديگر هستند انگلستان مخالفين

ديگر Pحا ميكردهاند خدمتگزاري آستانشان در سال ٣å كه آنهائي و كردند عوض ديگر امروز انگليسيها

و آزاد شد ملي نفت و گذشت دور كه وقتي و شد/ تصويب ١٩٣٣ قرارداد بودند آنها تا نمودهاند رها را آنها

ميكنند/ كسيون ابسترا كساني چه آقايان ببينيد Pحا شدند انگليس نوكر شوشتري و صفائي

ولي كردي امضاء را استيضاح ورقه زيرا شدي استوكس جوجههاي از كه است روز چند مهدوي آقاي شما

ايران/ جمعيت ميليون پانزده بودي او برادر ميدادي راي مصدق به كه قبل روز پانزدهم تا

رو مـصدق حكـومت از زيـرا شد خواهند استوكس بچههاي جزء عنقريب ميليون� بيست �شوشتري:

منو از بهتر و وحياند عامل ميكنندچون را كاريها فدا اين گلاستوكس برايروي آقايان تافت/ برخواهند

مثل جنايتكاري زمانه, كه گفت بارها مصدق دكتر اين نيست كي و است استوكس نوكر كي ميدانند شما

اين هم عاميون حزب افراد يك يك به نسبت و من حرف نه اوست حرف اين البته نياورده بهوجود تقيزاده

مـجلس ايـن در عاميون حزب همين اعضاي از نفر شش پنج امروز ولي است كرده تكرار و گفته را جمله

گويا هستندو حزبعاميون جزو سرتيپزاده حاذقي, حاجي ميكنند درائي يقه ايندولت براي همه و هستند

هستند/ هم فرهودي آقاي

نيستم� حزب هيچ جزو بنده �فرهودي:

بگويد و بيايد بايد يا مصدق دكتر Pحا ندارد/ حضور كه است حزب اين جزو هم حكيمي و امامي: جمال

٣å كه اشخاصي به من آنهاست/ جزو هم خودش كند اعتراف اينكه يا و نيست عاميون حزب جزء تقيزاده

كه را آنها فقط و ندارم كاري هستند ١٩٣٣ قرارداد تصويبكننده كميسيون عضو و بودند انگليس نوكر سال

گو اط�عات روزنامه اين كه است اين آن و دارم گلهاي آقايفرهودي از من بردم/ اسم ميباشند چشمم جلو

رعـايت را بـيطرفي جنبه هميشه افكارش در ولي بود موافقالدوله و بوده دولتها طرفدار هميشه اينكه

اين كه است حيف و نميكند را بيطرفي رعايت اخبار در و شده انتخابات گروكشي اخيرا بدبختانه ميكرد

ميكنم استدعا فرهودي آقاي از بشود/ خارج بيطرفي حدود از ماست روزنامههاي بهترين از كه روزنامه
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كـنترل را خـود احساسات نشدند موفق ملي شوراي مجلس در صحبت هنگام امامي جمال آقاي امروز متأسفانه اطTعات: /١
فرهودي آقاي كه شود داده تذكر است aزم گرامي خوانندگان خاطر استحضار براي كنند قضاوت اطTعات درباره انديشيده و نموده
از را اطTعات تحريريه هيأت نميتواند قوهاي هيچ و دارند همكاري اطTعات تحريريه هيأت با فقط ديگر نويسنده دهها مثل نيز

سازد/ دگرگون انتخاباتي اغراض با را روزنامه بيطرفي روش و ساخته خارج بيطرفي و حقيقتبيني جاده

است/7١8 داده دست از را خود بيطرفي اخيرا چون نكنند انتخابات كشمكشهاي وارد را اط�عات روزنامه

و داشتم ع�قه او به بشود نخستوزير كه اين از قبل رزمآرا كه گفتم كردم استيضاح رزمآرا از من كه روزي

مخالف او با زمامداريش پانزدهم روز و شده اعمالش متوجه بعد ولي كردم كوشش هم نخستوزيريش براي

عملي را ايالتي انجمنهاي ميخواستند رزمآرا دست به آنها است نقشه همان نقشه ولي كشتند رزمآرا شدمو

ميشود انجام دارد ديگر شكل به مصدق دستدكتر به نقشه امروز و نشد آن ولي كنند تجزيه را ايران و كنند

طرفدار چرا كه است همين ايشان به ايرادم من مصدقبودم, دكتر طرفدار اول روز در من گفتند آقايفوPدوند

گفتم دولت طرفداران به من دفعه ده ببرد كجا به ميخواهد را مملكت مصدق دكتر كه نميدانيد مگر بوديد

آنها است؟ نبوده قانون خ�ف كه كرده عملي چه دولت اين بگوئيد و شويد بلند و داريد زبان هم شما آخر

نكرد؟ بيرون را انگليس عمال دولت مگر گفتند كه بود اين زدند كه حرفي آخرين

زيرا نكنند بيرون را متخصصين كه بگذراند قانون نميخواست مصدق دكتر خود مگر ميكنم عرض بنده

بـايد بلكه كرد بيرون نبايد را اينها كه گفت من به او خود ميخوابد/ نفت دستگاه آنها رفتن با بود مسئله

در و كرديم كار اين ما ميگويند اينها كنيم/ اشغال خودمان را آنها جاي كمكم تا بگنجانيم قانون در مادهاي

كردند خشك را مملكت كه است اين آن نتيجه شد؟ چه نتيجهاش ميپرسم من ولي برديم هم امنيت شوراي

هشت در بياندازيم/ تجزيه به را مملكت اينكه يا كنيمو ميگويندقبول هرچه تا انداختند اينروز به را مردم و

را توده حزب درصد پنجاه آذر چهاردهم رسيد/ كجا به و بود كجا توده حزب ببينيد مصدق زمامداريدولت ماه

برد خواهند پناه جمعيتي يك به ناچار به است غارتگر كمه حا هيأت كه ديدند مردم وقتي زيرا كرد تقويت

روزنامههاي امروز و چيد را آنها زبان آمد دولت ولي ميكردند مبارزه توده حزب با سال ده كه بودند جرايدي

كشور آقايوزير اين است/ غارتگر دولتشان ميبينند اينكه براي نميكنند مبارزه توده حزب با ديگر مملكت

قضيه در شهرباني كه خورد قسم مادرش ناموس به آشتيو كميسيون در آمد دارد هم دولتي سابقه من با كه

داشت/ حضور هم مجلس رئيس آقاي و است نداشته دخالتي آذر چهاردهم

نخوردند/ قسم طور اين خير رئيس:

كه است بازرسي هيأت گزارش اين و نداشته دخالت شهرباني كه خورد قسم حال هر به امامي: جمال

است/ كرده شهرباني را همه مينويسد

نداشتهاند/ خبر ايشان تيمورتاش:

ميگويند كه كردم تلفن ايشان به روز همان بعدازظهر ساعت يك من تيمورتاش آقاي امامي: جمال

شب ده سـاعت تـا متأسفانه ولي كنند جلوگيري ميگويم گفتند, جواب در و ميكنند غارت دارند را جرايد

انجام ايشان دست به ميخواهد مصدق آزاد انتخابات Pحا نكردند جلوگيري ايشان داشتو ادامه غارتگري
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ديديد Pحا ميگيرد/ آتش مملكت شود انجام محيط اين در انتخابات گر ا كه گفتم پيش ماه چند من شود/

را حرفها اين وجواب بيايد مصدق بگذاريد ميگفتيد روز آن شما نكردم/ عرض خ�ف من كه اس�مي آقاي

شد/ كشيده آتش به شهرستان آن چطور كه ديدي خودت و برگشتهاي بابل از امروز و بدهد

آينده وكالت اينكه مگر نداريم تكليفي ميآئيم اينجا به كه روزي از نمايندگان ما اينكه مثل بدبختانه

كه است ماه هشت نبودند امر اين آقايانمتوجه ولي كنيم حفظ را مملكت تا ميآئيم ما آقا كنيم/ حفظ را خود

آن و است وضعش آن و است دولت دستگاه اين Pحا نداد/ گوش كسي ولي رفت مملكتتان آقا زديم داد ما

و برويم پس اين از بايد ما كه ميدهد ياد ما به عقل اين با و آمده درايتش, و عقل هم آن و است سازمانش

قاچ كشت, پيش سواري اسب آقا كند/ آباد را خوزستان ميخواهد و آمده مصدق دكتر كنيم آباد را خوزستان

نيفتيد/ زمين تا بگير را زين

شد/ تمام شما وقت رئيس:

ميدهم/ ايشان به را خود وقت من پيراسته:

بفرمائيد/ خوب بسيار رئيس:

را نتيجهاش ديگر سال پنجاه و ببندد سد و ببرد خوزستان به كتور ترا ميخواهد مصدق دكتر امامي: جمال

اجازه نبودند كر مردم گر ا بكنند را كارها اين ميخواهند فاطمي حسين و مصدق دكتر بدهد شما و من به

جلسه در خارجه وزير وقت اين در ـ كنند حكومت مملكت اين در فاطميها و مصدقيها امثال نميدادند

اوست/ واقعيخود مقصر بنابراين نميشدند پرورده مملكت در فاطميها امثال مصدقنبود گر ا ـ يافت حضور

و است حقوق دكتر اين گفت/ چيزهائي قبل جلسه چند در و آمد شايگان دكتر اين كه دادهاند تذكر من به

كه ميزد داد بود كشاورز دكتر معاون ايشان كه روز آن ميكند/ خود اميال با منطبق روز هر را احوال و اوضاع

متحصن دربار در كه موقعي من بودجلوي قوامالسلطنه كهوزير هم روزي آن استو توده حزب سر پشت ملت

آمد قبل روز چند همين است/ قوامالسلطنه سر پشت دولت نداريد راي شما گفت مصدق دكتر به و آمد بوديم

شماست/ مخالف هم دولت و نيستند مجلس اقليت شما سر پشت مردم گفت و

قبيحه/ عبارات آن با هم آن شوشتري:

كرد/// ايجاد مجلس اين در هم را سني و شيعه جنگ بله امامي: جمال

شمشيري چرا ساله هفتاد پيرمرد آخر كردهاند/ تعيين تهران براي انتخابات نظارت انجمن و آمدهاند Pحا

عضو را او چرا ندارد ادعائي هم خودش و ندارد سواد ولي است خوبي چلوكبابپز يك او ميكني دعوت را

و سي جاي به داده اجازه شما به قانون كجاي است چيزي خوب هم وقاحت آخر بكني ميخواهي انجمن

تعيين قرعه حكم به را فرماندار انتخابات شب گفته قانون كجاي كنيد؟ نفردعوت هشت و يكصد نفر, شش

اينها همه نكنيد؟ را ديگر جاي و كنيد شروع را جا يك انتخابات و كنيد تبعيض كه نوشته قانون كجاي كنيد؟

بست/ خواهد را شما پاي جرم اين روز يك و است جرم

جلو و ميبينيد شما زيرا بيغرضتريم شما از گفتيم و كرديم پيشبيني را اينها همه پيش ماه هشت ما
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به و شستند چيز همه از دست عدهاي ولي بيائيد شما كه نگذاشت مقام تزلزل و اميد و جاه حب نميآئيد/

نيائيد گر ا زيرا بيائيد جلو و داده انجام را خود تكاليف خودتان فهميدهايد را حقيقت گر ا Pحا و آمدند ميدان

و آمد مصدق دكتر گر ا و نميدهند تشكيل را مجلس هم Pحا شد/ خواهيد واقع آينده نسلهاي بغض مورد

هشت ما هرصورت به تشكيلشود نميگذارد را مجلس زيرا نكنيد باور حاضريم استيضاح برايجواب گفت

مـا گـردد مـطرح اسـتيضاح و شود تشكيل مجلس گذاشت مصدق دكتر گر ا و گفتهايم را خود مطالب ماه

آيا آقايان گفت خواهيم نفعكشور به را حقايقي بگذاريد گر ا كهميگوئيمو گفتنيهايديگريخواهيمداشت/

كسي شما بين نميكنم گمان من باشد؟ معتقد مصدقالسلطنه حكومت به كه هست كسي ديگر شما بين

درصد پنجاه و داده انجام را تكليفخود دوره آخر اين در و بيائيد طبا, دكتر مگر باشد داشته را اعتقاد اين ديگر

عرايض به آقايان اميدوارم هرصورت به دهيد نجات را خود كشور بكنيدو مملكت براي yا محض را كار اين

و ببرند مملكت اين از را سرطان اين كابوسوحشتو اين و كنند كنار بر را تنبلي ديگر و بفرمايند توجه بنده

برد/ خواهد بين از را كشور باشيد مطمئن نبريد را سرطان اين گر ا و بيندازند دور

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

ترككردهاند را خود خدمت محل عدهايآموزگار
اط�ع يا هيچمجوز بدون شهرستان اين فرهنگ آموزگاران از نفر ١٦ ماه آذر ٢٩ تاريخ در ـ گنبدكاووس

زمينه اين در و شده نگران موضوع اين از اهالي ميشوند/ متواري و نموده ترك را خود خدمت محل قبلي

عده اين شدن متواري و خدمت ترك علل كنون تا و نمودند مخابره فرهنگ و تيپ فرماندهي به تلگرافاتي

است/ نشده معلوم آموزگار

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

تلفناعتصابكردهاند مزدشركت روز كارگران
صحن در و آمده اداره به روز هر و كرده اعتصاب تلفن شركت قراردادي مزد روز كارگران كه است روز سه

حـدود در درخواستهـا اين قرار از و است ماده ١٥ شامل كه دارند درخواستهائي و ميكنند اجتماع اداره

هر نتيجه گرفتن براي كارگران اين نمايندگان است/ كرده معين كارگران براي كار وزارت در كه است قانوني

كـاركنان كليه ولي بودند/ نگرفته نتيجة امروز اداري وقت آخر تا و هستند تماس در شركت رؤساي با روز

و شهري دستگاههاي تمام و هستند كار به مشغول [ناخوانا] تحاديه ا عضو ايران تلفن كل سهامي شركت

است/ دائر كان كما مكالماتي

٧٧å٤ شماره ,١٣٣å.١å.١å سهشنبه

مليخريدهاند اوراققرضه ريال هزار ٢ååشاهنشاهي گارد افسران
قرضه اوراق برگ هزار دو ميدهد اط�ع شاهنشاهي گارد لشكر فرمانده آريانا سرتيپ آقاي كه طوري به

پرداختهاند/ گارد لشكر افسران را آن وجه و شده خريداري ملي بانك از ريال هزار دويست مبلغ به ملي
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٧٧å٥ شماره ,١٣٣å.١å.١١ چهارشنبه

تقاضايخدمتگزارانجزء
پرداخت با دارائي وزارت موافقت عدم از و آمده اداره به امروز وزارتخانهها جزء خدمتگزاران از جمعي

نظر مختصر اضافه اين پرداخت به نسبت مجلسين اينكه با ميگفتند داشتندو شكايت اضافه ريال صد يك

ميكردند اظهار طرفي از نمايد/ خودداري مجلسين تصميمات اجراي از دارائي وزارت نبايستي داده مساعد

ميگفتند و نكرده تصويب را فرهنگ وزارت جزء خدمتگزاران زمستاني لباس اعتبار هنوز بودجه كميسيون

ريال صد پرداخت با دارائي وزارت كه داشتند تقاضا جدا و شود رفتار طور اين ضعفا با نيست كشور مصلحت

پيشبيني اعتبار طبق وزارتخانه ساير و فرهنگ خدمتگزاران زمستاني لباس تهيه همچنين و آنها اضافه

دارد/ مبذول سريعي اقدام شده

٧٧å٥ شماره ,١٣٣å.١å.١١ چهارشنبه

البرز دبيرستان دانشآموزان
وزارتفرهنگ در

صحن در و رفته فرهنگ وزارت به البرز دبيرستان دانشآموزان از جمعي امروز صبح ٩ ساعت حدود در

نمودند/ اجتماع وزارتخانه

آقاي اداريو كل مدير بصيري آقايدكتر با داشتند كه تقاضاهائي اطراف در كره مذا براي آنها نمايندگان

تقاضائي هر دانشآموزان شد قرار نتيجه در نمودند/ م�قات و گرفته تماس امتحانات اداره رئيس گرگاني

از پس گـيرد قـرار رسـيدگي مـورد تا دارند ارسال امتحانات اداره به دبيرستان رئيس وسيله به كتبا دارند

متفرق و كرده ترك را فرهنگ وزارت صحن ده ساعت حدود در دانشآموزان نمايندگان از يكي سخنراني

بود/ انتظامات مراقب پليس مدت تمام در شدند

٧٧å٥ شماره ,١٣٣å.١å.١١ چهارشنبه

نبايد پزشكان
نمايند ترك را خود خدمت محل

است: گرديده صادر شهرستانها و استانها بهداريهاي كليه به بهداري طرفوزارت از بخشنامه ايندو

مـخصوصا شـهرستانها و اسـتانها بهداريهاي كارمندان از بعضي ميشود مشاهده كه قسمي به چون

را حركتخود فقط تركو را خدمتخود محل اجازه كسب بدون گون گونا مختلفهو عناوين به بهداري رؤساي

از اجازه كسب از قبل كس هيچ مقررات برابر كه مينمايد نشان خاطر لزوما ميدهند اط�ع مركز به تلگرافا

عزيمت ديگر جاي يا تهران به و ترك عنوان هيچ به را خود خدمت محل نميتواند موافقت وصول و مركز

دستورات از تخلف و اجازه بدون خدمت ترك نام به متخلف شخص شد مشاهده موردي چنين گر ا و نمايد

نمايئد/ اب�غ كارمندان تمام به را مراتب شد خواهد مجازات و تعقيب شديدا مركزي



٧٨٧ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å٥ شماره ,١٣٣å.١å.١١ چهارشنبه

است دبير فاقد دبيرستان
از ماه سه كه كنون تا و است ادبيات و انگليسي دبير فاقد تحصيلي سال اول از پهلوي دبيرستان ـ م.ير

نشدهاند/ اعزام هنوز دبيرستان احتياج مورد دبيران گذشته تحصيلي سال

٧٧å٥ شماره ,١٣٣å.١å.١١ چهارشنبه

شد آزاد كفيل قيد به
هزار ٥å مبلغ سپردن با بود زنداني مدتي كه سياسي متهمين از يكي عالمي حسين آقاي آزادي دستور

شد/ صادر جنائي عالي اولديوان شعبه طرف از كفالت ريال

٧٧å٦ شماره ,١٣٣å.١å.١٢ پنجشنبه

انتخاباتي شعار دادن عنوان به رشت در
مخالف دستجات با تصادم اثر بر و تشكيلداده سيار ميتينگ

مجروحگرديدهاند نفر چند

بازداشتشدهاند واقعه مسببين نفر ١٨
را ماشين يك گرداندن اجازه رشت شهرباني از بلندگو با انتخاباتي شعار دادن منظور به نفر چند شنبه روز

ميگيرند/ شهر در

انداخته راه پياده عدهاي و نفردوچرخهسوار سه از مركب را جمعيتي سهشنبه اجازهغروب اين تحتعنوان

ميپردازند/ ميتينگ دادن به رشت خيابانهاي در و

بـه و بـرآمـده جـلوگيري صدد در كرده تعيين ميتينگ دادن براي را ناصريه ميدان كه رشت شهرباني

تصادمي گونه هر از احتراز براي ولي كنند جلوگيري خيابانها در آنها گردش از كه ميدهد مأمورينخوددستور

از نقطه دو يكي در بودند افتاده راه به كه جمعيت اين مخالف دستههاي بين ولي ميكنند رفتار مسالمت با

فقط ميشوند مجروح مختصري نفر چند نتيجه در كه ميدهد روي تصادمي پهلوي ايستگاه محوطه جمله

ميشوند/ مرخص و پانسمان بقيه و برداشته بيشتري جراحات آنها از يكي

دادن بـه اقـدام قـبلي اجـازه خ�ف بر كه را سيار ميتينگ تشكيلدهندگان ب�فاصله رشت شهرباني

ميشوند/ بازداشت و دستگير زير شرح به نفر هيجده نتيجه در و داده قرار تعقيب مورد بودند نموده ميتينگ

مـيرمسعود شـيروانـيون, رضـا وطنآبادي, محمدحسن واعظي, ميرمحمود ـ بازداشتشدگان اسامي

نوذري, محمود نوشاد, مهدي جمع, صاحب حسن يكتا, جليل ايدي, پارسا [ناخوانا] رضواني, ايرج نعيمي,

Pشائي/ ابوالقاسم قسم, بشر يوسف

اسداللهي, حسن ديدهبان, رحمان مرتضوي, احمد است, كرده خودداري خانوادگي نام افشاء از كه جعفر

كسگري/ yاسدا حاجزاده, هادي



ملي دولت سياهه ٧٨٨

٧٧å٦ شماره ,١٣٣å.١å.١٢ پنجشنبه

تاترسعدي
شد خواهد افتتاح

وزارت به ٣å.١å.١٢ مورخه ١.٤٦٦٦٢ شماره نامه طي شهرباني كل اداره امروز وقت آخر اط�ع قرار به

ندارد/ اشكالي شهرباني نظر از سعدي تئاتر افتتاح و پروانه صدور كه است داده اط�ع كتبا كشور

٧٧å٦ شماره ,١٣٣å.١å.١٢ پنجشنبه

اصناف نمايندگان م"قات
دارائي وزارت كفيل با

پس ديروز نمودهاند ائت�ف يكديگر با اخيرا كه بازار اصناف تحاديه ا و تهران اصناف نمايندگان تحاديه ا

داده تشكيل خادم سيدمرتضي آقاي منزل در تهران اصناف نمايندگان عموم حضور كه جلسهاي ختم از

آقاي ايشان با كره مذا ساعت دو از پس و كرده م�قات را فروزان آقاي رفته دارائي وزارت به روز همان بودند

نمايد/ صادر Pزم دستور و نموده رسيدگي آنان حقه تقاضاي به روز دو ظرف در كه ميكند وعده فروزان

وزارت معاون پيرنيا دكتر آقاي با و يافته حضور دارائي وزارت در اصناف منتخبه نمايندگان نفر ٢å ديروز

فوري اصناف از مزاحمت رفع دستور قسمت چند در آنان تقاضاي به رسيدگي از پس و كرده م�قات دارائي

شود/ صادر آن اجراي دستور مطالعه از پس شد قرار ديگر قسمت يك در و شد صادر

٧٧å٦ شماره ,١٣٣å.١å.١٢ پنجشنبه

جديد اتومبيلسواري دستگاه پانزده
شد گذاشته ايران ملي اختيارشركتنفت در

نوعشورلت از تومبيل ا دستگاه ٥å هيأتدولت تصويبنامه طبق خارجي معام�ت شركت گذشته سال در

امريكا به داشتند, را تومبيل ا استحقاق بودجه كميسيون مصوبات طبق كه دولت كارمندان به فروش براي

داد/ سفارش

و گرديد جنوب بنادر از يكي وارد گذشته ماه دو در تومبيلها ا كليه شد پرداخت آن اقساط آنكه از پس و

گرديد/ دولتي تومبيلهاي ا كليه جمعآوري بر داير دولت تصميم با مصادف آن ورود

طرفوزارت از قبل روز سه دو اط�ع طبق اينكه تا نگرفت قرار استفاده مورد تومبيلها اينا جهت اين به

كه بقيه و گذاشتهشود ايران نفت ملي شركت اختيار در تومبيلها ا اين از دستگاه ١٥ كه شد داده دارائيدستور

گرفته آنها فروش براي Pزم تصميم تا گردد حمل تهران به ديگر هفته سه دو تا ميباشد دستگاه ٣٥ شامل

داشت: اظهار مسئول مقام يك تومبيلها ا اين فروش درباره شود/

اقـدام آنها فروش براي تصويبنامه طبق بايد است دولت به متعلق تومبيل ا دستگاه چند اين <چون

شود>/



٧٨٩ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å٧ شماره ,١٣٣å.١å.١٤ شنبه

آقاينخستوزير به امامي جمال [آقاي] نامه
داشتهام اظهار ملي مجلسشوراي جلسات در بار چندين كه چنان نخستوزير, مصدق دكتر آقاي جناب

با كنوني وضع در كه است آن از من بيم و نگراني تمام ولي نيستم هفدهم دوره نمايندگي داوطلب اينجانب

ديگر نقاط از پارهاي تهران در توده حزب دولتي عمال نامطلوب روش و كشور اوضاع بر دولت تسلط عدم

از بعضي كه نكته اين گرفتن نظر در با بخصوص شود خود كانديداي انتخاب به موفق شمالي نقاط باPخص

متوجه را جنابعالي دانستم خود وجداني تكليف ميكنند تقويت را حزب اين كانديدهاي آنجناب اطرافيان

rزمه احترامات تقديم با بنمايم/ اينموضوع وخيم عواقب

خوئي امامي جمال

٧٧å٧ شماره ,١٣٣å.١å.١٤ شنبه

اولياي تئاترسعديبا درباره تا شد تعيين هيأتي
كنند اقدام و مذاكره شهرباني و وزارتكشور

و جرايـد خبرنگاران و مديران از عدهاي و مجلس نمايندگان از نفر چند ديروز بعدازظهر چهار ساعت

يافتند/ تماشاخانهحضور آن در سعدي تئاتر مدير آقايعموئي طبقدعوت هنرپيشگان از جمعي معاريفو

بيان را سعدي تئاتر تأسيس تاريخچه مدعوين ساير و روزنامهنگاران از تشكر اظهار از پس عموئي آقاي

تر تئا آن هنرپيشگان تحصن به منجر كه سعدي تئاتر درباره شهرباني اخير اقدامات به اشاره گاه آن داشتو

شده ع�قه ابراز سعدي تئاتر مجدد افتتاح به نسبت طرفعموم از اينكه با حاضر حال گفتدر و نمود گرديد,

را تر تئا افتتاح از جلوگيري گرديده تشكيل سعدي تئاتر كار به رسيدگي براي كه هم مختلفي كميسيونهاي و

نموديم ايشان از تر تئا هنرپيشگان و بنده كه م�قاتي در نخستوزير آقاي خود حتي و دانسته غيرقانوني

تقاضاهاي به كنون تا شهرباني كل اداره و معالوصفوزارتكشور دادهاند را كار اين به رسيدگي صريح دستور

گفت خود سخنان دنباله در عموئي آقاي است/ ب�تكليفي حال در تئاتر هنوز و ندادهاند اثر ترتيب ما مكرر

و مينمايد خود فعاليت ادامه به وادار را ما سعدي تئاتر برنامههاي از مردم بينظير استقبال و تشويق تنها

اينكه با و ميباشد مردم دست در كه فروخته بليط ريال هزار ١٤٨ برنامه همين براي سعدي تئاتر كنون ا هم

تئاتر دفتر به خود بليطهاي بهاي وصول براي كه نمود اخطار بليت خريداران به اع�ميهاي طي شهرباني

است/ نكرده مراجعه تئاتر گيشه به بليط بهاي دريافت براي نفر يك حتي امروز تا كنند مراجعه سعدي

تئاتر اطرافوضع در يك هر تربيت خانم و شاهكار دكتر الموتي: خيرخواه, آقايان عموئي, آقاي از پس

دكتر آشتيانيزاده, نفيسي, سعيد آقايان و تربيت خانم سرانجام و كردند صحبت دولت توجه لزوم و سعدي

و نائيني نيكپور خلعتبري, هادي گرمسيري, الموتي, مصطفي رهنما, زينالعابدين نراقي, عباس شاهكار,

كه دهند ترتيبي و گرفته تماس شهرباني و كشور وزارت اولياي با كه شدند انتخاب شيرازي قوامي محمد

گردد/ فراهم تر تئا افتتاح و پروانه صدور موجبات زودتر هرچه



ملي دولت سياهه ٧٩٠

٧٧å٧ شماره ,١٣٣å.١å.١٤ شنبه

كرد خواهند ك"سخودداري در حضور از البرز دبيرستان دبيران
وزارتفرهنگ در دبيرستانها دوم دانشآموزانسيكل اجتماع

مقابل در و كرده ك�سخودداري سر به رفتن از دبيرستانها سيكلدوم دانشآموزان از عدهاي صبح امروز

بودند/ كرده اجتماع خودشان مربوطه دبيرستانهاي ورودي در

ك�سهاي كه ديدند چون بودند كرده اعتصاب پيش روز از كه البرز دبيرستان دوم سيكل دانشآموزان

را مدرسه و بزنند هم به را ك�سها كه برآمدند صدد در هستند دائر امروز بود شده تعطيل ديروز كه سيكلاول

دانشآمـوزان كـردن مـجبور و ك�سها سر به شدن داخل بعد و سنگ پرتاب وسيله به اول كنند تعطيل

بدين را وضع دبيران چون و شد توهين نيز دبيران از بعضي به جريانات اين در و كردند تعطيل را ك�سها

به را زير قطعنامه آن در كه دادند تشكيل شورائي دبيرستان دفتر در و كرده ترك را ك�سها ديدند منوال

رساندند: امضاء

فرهنگ وزارت ـ البرز دبيرستان رياست وسيله به

به دبيران حيثيت استو شده متشنج دانشآموزان از عدهاي اخ�ل علت به دبيرستان اينكهوضع به نظر

معذوريم/ درس ك�س سر به رفتن از است منوال بدين وضع كه مادام نيست اينوضعمحفوظ ادامه

وزارت به دسته دسته مختلف دبيرستانهاي دانشآموزان صبح ٩ ساعت حدود در ـ فرهنگ وزارت در

كردند/ اجتماع آنجا در و آمده فرهنگ

آقاي حضور با نصيري دكتر آقاي اطاق در كه كميسيوني در را آنها نمايندگان فرهنگ وزارت امور اولياي

گونه هر درخواستهايدانشآموزانچون درباره ازشور پس پذيرفتند تشكيلبود فرهنگ حسابيوزير دكتر

روز در كه آنشورا درخواستهايدانشآموزاندر كه شد قرار فرهنگبود عالي نظرشوراي به بسته تصميمي

از نفر دو سخنراني از پس شود/ گرفته مقتضي تصميمات آن درباره تا گردد مطرح ميشود تشكيل يكشنبه

متفرق و كرده ترك را فرهنگ صحنوزارت دانشآموزان نيم و يازده ساعت حدود نمايندگاندانشآموزاندر

شدند/

٧٧å٧ شماره ,١٣٣å.١å.١٤ شنبه

وقايعرشت بازداشتشدگان نفر ٢٤ براي
است شده صادر وجهالضمان قرار

آن در قـبلي اجازه تحصيل بدون سيار ميتينگ علت به كه نفري ١٨ بر ع�وه اط�ع قرار به ـ رشت

پرونده ب�فاصله چون و شدهاند دستگير مأمورين طرف از نيز ديگر نفر ٦ بودند شده بازداشت شهرستان

وجهالضمان اخذ جهت Pزم قرار بازجوئي از پس بازپرس طرف از بود شده فرستاده دادسرا به دستگيرشدگان

هزار ٣å نفر ٦ براي ريال, هزار ٥å بازداشتشدگان از نفر ٤ براي است: شده صادر آنان درباره زير شرح به

ريال/ هزار ٥ نفر يك براي و ريال هزار ١å نفر ٥ براي ريال, هزار ١٥ نفر ٨ براي ريال,



٧٩١ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧å٧ شماره ,١٣٣å.١å.١٤ شنبه

آقايخواجهنوري سئوال
سنا مجلس رياست منيع مقام

در تا فرمائيد امر دارائي وزارت كفيل آقاي و تلگراف و پست وزير آقاي براي را زير سئوال دارم تقاضا

خارجه مقصد به يا و ميرسد خارجه از كه مراس�تي كليه معلوم قرار به شوند/ حاضر برايجواب جلسه اولين

دارائي وزارت گردن به را قانون خ�ف عمل اين پست مأمورين و ميگيرد قرار سانسور مورد ميشود ارسال

گمرك و پست دفاتر كه است ارز قاچاق از جلوگيري براي و دارائي وزارت دستور بنابه ميگويند و مياندازند

كشف ضبطو از را پستي مراس�ت اساسي قانون متمم دوم و بيست اصل چون ميكنند/ سانسور را مراس�ت

آقاي و تلگراف و پست وزير آقاي از است صريح نص خ�ف سانسور عمل بنابراين و است ساخته مصون

خاطي صورت در و است صحيح شايعه اين اندازه چه تا او{ دهند توضيح خواهشمندم دارائي وزارت كفيل

[خواجهنوري] گيرد/ قرار مواخذه مورد تا كيست

٧٧å٨ شماره ,١٣٣å.١å.١٥ يكشنبه

١٩٥١ سال قهرمان مصدق دكتر
مجله رسيده محترم خوانندگان اط�ع به قبل روز دو خبرگزاري, آژانسهاي تلگرافي اخبار كه طوري به

طـي امسـال مييابد/ انتشار دنيا سرتاسر در آن نسخه ميليون ٥ هفته هر كه امريكا چاپ <تايم> معرف

عنوان به را ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي عمومي, اخبار كسب بنگاههاي و عمومي آراء به مراجعه

طرز به را خويش انتخابي قهرمان عكس ساله هر حسبمعمول بر و نموده انتخاب سال� �مرد سال قهرمان

است/ كرده چاپ ١٩٥٢ شماره نخستين جلد روي جالبي

مبارزه تاريخ و احوال شرح به را خود را شماره اين صفحه چهار قريب ضمنا مزبور مجله تحريريه هيأت

تنها استوي كرده اشاره و داده اختصاص انگليسيها مخصوصا خارجي نفوذ عليه مصدق دكتر آقاي سياسي

و اسـتعمار عليه را وسيع منطقه اين ملل و كرده بيدار خواب از را ميانه شرق است توانسته كه است كسي

كرده تهيه را مزبور مجله شماره اين جلد روي كه معروفي نقاش جهت همين به درآورد/ جنبش به استثمار

است/ داده قرار سوئز كانال و آبادان منطقه در كرده گره مشت دو بين را مصدق دكتر عكس

٧٧å٨ شماره ,١٣٣å.١å.١٥ يكشنبه

نگرفتهاند حقوق ماه سه
جنگلباني] كاركنان [اعتصاب

نكردنحقوق دريافت علت به جنگلباني مزد كارمندانروز جنگلبانانو مهندسينو كمك كليه ـ رشت

سه حقوق دارند تقاضا و كرده اجتماع رشت مركزي اداره در و آمده رشت به و اعتصابنموده آذر آبانو و مهر

شود/ پرداخت آنان ماهه



ملي دولت سياهه ٧٩٢

٧٧å٩ شماره ,١٣٣å.١å.١٦ دوشنبه

آگاهي اداره ب"تكليف زندانيان پرونده به
ميشود رسيدگي

به ب�تكليف زندانيان پروندههاي به رسيدگي منظور به دادگستري وزير طرف از كه اقداماتي تعقيب در

يافت مأموريت نيز تهران دادسراي داديار حمزه امير آقاي دادگستري وزارت طرف از قبل روز چند آمد عمل

نمايد/ رسيدگي پروندهها اين به كه

زندانيان از نفر ٥ نتيجه در و رسيدگينموده شعبه چند ب�تكليف زندانيان پروندههاي به روزه چند در وي

است/ شده احاله دادگاهها به هم نفر ٩ پرونده و آزاد

٧٧å٩ شماره ,١٣٣å.١å.١٦ دوشنبه

شد داده پروانه تئاترسعدي به
نام به ٣å.١å.١٦ مورخه ٩١٥ شماره نامه طي كشور وزارت نمايشات كميسيون در سعدي تئاتر پروانه

به شهرباني اداره و فرهنگ وزارت و كشور وزارت نمايندگان امضاء از پس و صادر عموئي عبدالكريم آقاي

گرديد/ اب�غ ايشان

٧٧å٩ شماره ,١٣٣å.١å.١٦ دوشنبه

قصابها
اعتصابكشيدند از دست

رفع و كشيده اعتصاب از دست استاندار آقاي اقدام اثر در بودند نموده اعتصاب كه قصابها ـ اصفهان

شد/ نگراني

٧٧١å شماره ,١٣٣å.١å.١٧ سهشنبه

نموده حمله انتخاباتگردان انجمن محل به يكعده ديروز
ميكنند تفنگساچمهايمجروح با را نتيجهكدخدايمحل در و

شدهاند تعقيبواقع مورد و حملهكنندگاندستگير از نفر ٩
ژاندارمري گردان ژاندارمري مأمور ديروز بعدازظهر نيم و ٤ ساعت كرج در اداره نماينده گزارش قرار به

نـظارت انـجمن اصلي محل گردان به دست به چماق عدهاي حامل كاميون يك كه ميدهد اط�ع كرج

آمدهاند/ ساوجب�غ انتخابات

تصادمي باPخره و نموده مقاومت مهاجمين ولي ميشوند اعزام محل به ژاندارمري مأمورين ب�فاصله

همراه هم اسلحه كه مهاجمين ميكنند تيراندازي هوا به ژاندارمري مأمورين ناچار كه ميدهد روي آنها بين

باPخره ميشود/ ساچمهايمجروح تفنگ وسيله به قدرت كدخدا نتيجه در و ميكنند تيراندازي نيز داشتهاند

شدهاند/ تعقيبواقع مورد و دستگير آنان از نفر ٩ ولي ميكنند فرار كنندگان حمله از عدهاي



٧٩٣ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١å شماره ,١٣٣å.١å.١٧ سهشنبه

متحصن جرايد مديران اع"ميه
درباره مقدمهاي كر ذ از پس داده انتشار اع�ميهاي ديروز ملي شوراي مجلس در متحصن جرايد مديران

كارگران و كرده حمله زندگي چاپخانه به عدهاي پريشب ١١ ساعت كه شدهاند متذكر بيان, و عقيده آزادي

و نموده آمد پيش سمنگان محلي جريده براي ك ارا در وقايع همين عين همچنين و نمودهاند تهديد را آنها

اين كه نيست شايسته و نميباشد مطبوعات با رفتار طريقه اين بنابراين گرديدهاند/ روزنامه چاپ از مانع

سرحد تا متحصن جرايد مديران كردهاند نشان خاطر اع�ميه انتهاي در و گردد تكرار ديگر بار گوار نا حقايق

داد/ خواهند ادامه خود مبارزه به امكان

٧٧١å شماره ,١٣٣å.١å.١٧ سهشنبه

فروشنفت معامله اولين
صورتگرفت

تن هزار ٧ تحويل فروشو با موقت مديره هيأت گرفت/ آبادانصورت در نفت فروش معامله اولين پريروز

سواحل به كوچك كشتيهاي وسيله نفت اين و كردند موافقت فارس خليج سواحل تجار از نفر چند به نفت

شد/ حمل خليج

٧٧١å شماره ,١٣٣å.١å.١٧ سهشنبه

انتخابات جريان
اغتشاش و اخ�ل به منجر شهر وضع و خارج آرامش حالت از باPخره انتخابات جريان امروز ـ گرگان

٣ از مـتأسفانه داشت/ ادامه فرعي انجمنهاي و شهر در آرامش و آزادي كمال با ظهر تا آراء اخذ گرديد/

را انجمن و بوده نظار هيأت انجمن تشكيل با مخالف كه كانديدها از يكي دستجات از زيادي عده بعدازظهر

يكطرفي انتخابات كه تابلو روي شعاري و نموده تظاهرات به شروع پهلوي خيابان در ميدانند يكطرفي

انتظاميچون كهمأمورين داشتند را فرمانداري به رفتن قصد گرفتهو بهدست منحلشود انجمن بايد استو

و مـقاومت دژبـاني و پـليس مأمـورين مقابل در تظاهركنندگان كنند, جلوگيري تظاهرات از ميخواستند

تظاهركنندگان و نموده شليك هوا به تير چند ناچار جمعيت ساختن متفرق براي دژباني و پليس مأمورين

ميباشد/ شهر نظم حفظ مشغول دژباني مأمورين كمك با شهرباني و شدند بازداشت نفر ٤ Uفع و متفرق

٧٧١å شماره ,١٣٣å.١å.١٧ سهشنبه

ميشود تقسيم اهالي بين شكر و قند
اقدامات اثر بر اخيرا ولي بود شده فراهم اهالي مزاحمت نايابو شهر در شكر و قند كه مدتيبود ـ گرگان

رعايا و اهالي بين كه است روزي چند و شده وارد شهر اين سهميه دارائي اداره معاون ارباب محمدعلي آقاي

ميشود/ توزيع عادPنه طور به



ملي دولت سياهه ٧٩٤

٧٧١١ شماره ,١٣٣å.١å.١٨ چهارشنبه

شدند دستگير نفر ١١ خيابانهايتهران در تظاهراتديشب در
در آرامش و نظم يكديگر, مخالف دستههاي برخورد و انتخاباتي تظاهرات اثر بر ديگر بار نيز ديشب

صاحبان كه طوري به برهمخورد/ فردوسي چهارراه خياباناس�مبولو مخبرالدوله, چهارراه شاهآباد, خيابان

سـاختن متفرق براي انتظامي قواي و كردند تعطيل را خود مغازههاي خورد و زد وقوع احتمال به مغازهها

در ميكردند تبليغ انتخابات جمعيتمؤتلفه عنوان كه متظاهرين وچون شد مداخله به تظاهركنندگانمجبور

مأمـورين بـا مقابله مقام در حتي و ننهاده وقعي شدن متفرق به دائر پليس دستور به مخبرالدوله چهارراه

شدند/ مسئول مقامات تحويل و دستگير نفر/// ١١ نتيجه در درگرفت نيز مختصري خورد و زد برآمدند

٧٧١١ شماره ,١٣٣å.١å.١٨ چهارشنبه

حوادثيرويداد نادري و خيابانهاياس"مبول در
روي بر يا مختلفو نقاط در بلندگوهائي تهران خيابانهاي در انتخاباتي تبليغ منظور به پيش روز چند از

نفع به كرده اجتماع عدهاي كنار گوشهو در هم گاهي ميدهند/ انتخاباتي شعارهاي و بود شده نصب ماشينها

ميان هم برخوردهائي و ميدارند ابراز انتخابات وضع نسبت را خود نظر و ميكنند تبليغ معين كانديدهاي

يكي و بودند كرده اجتماع مخبرالدوله چهارراه در عدهاي ديشب ميدهد/ روي مختلف دستههاي طرفداران

مينمود/ اعتراض انتخابات جريان به نسبت و ميكرد سخنراني مردم براي آنها از

ابراز او عليه و ميكردند تكذيب را ناطق سخنان شده جمع مقابل طرف در نيز ديگر عدة هنگام اين در

روي نزاعي ميكردند سخنراني يكديگر ضد كه دسته ايندو ميان نزديكبود باPخره مينمودند/ احساسات

و بودند شده جمع مردم از عدهاي مختلف نقاط در يوسفآباد چهارراه نزديكي تا مخبرالدوله چهارراه از و دهد

كـردند/ تـعطيل را خود مغازههاي خورد و زد بروز احتمال علت به نيز حدود اين مغازههاي صاحبان حتي

شدند/ متفرق مردم و رسيد نقاط آن به انتظامي مأمورين كاميون چند باPخره

٧٧١١ شماره ,١٣٣å.١å.١٨ چهارشنبه

وزارتفرهنگ صبحدر امروز تظاهرات در
شدند دانشآموزاندستگير از نفر چند

وزارت در نـهائي انـتخابات آئـيننامه لغـو عنوان به دبيرستانها از بعضي دانشآموزان است روز چند

وزارت بـه دسـته دسـته دبيرستان چند دانشآموزان صبح ٨ ساعت از هم امروز ميكنند/ اجتماع فرهنگ

در باPخره كردند/ سخنراني به شروع آنها نمايندگان از بعضي آمدندو گرد صحنوزارتخانه در و آمده فرهنگ

تمام در كه پليس درگيرد/ خوردي و زد نزديكبود داد رخ آنان ميان كه نظري اخت�ف اثر بر ١١ ساعت حدود

مـيان در اخـت�ل ايـجاد عـلت بـه را دانشآمـوزان از نـفر چـند و كرد دخالت بود انتظامات مراقبت مدت

شدند/ متفرق اينموقع در هم دانشآموزان نمود, دستگير دانشآموزان



٧٩٥ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

تشخيصهيأتوزيران] شده[به عاديتلقي رزمآرا قتل
شد خواهد مقرراتعاديرفتار طبق او وراث به نسبت و

شد/ صادر وزيران هيأت ديشب جلسه در تصويبنامه اين

طبق بر كه, گذشت تصويبنامهاي وزيران, هيأت ماه آذر مورخ جلسه در جنگ, وزارت پيشنهاد <بنابه

يك با را آخرينحقوقاو كليه شهيدشود, انجاموظيفه راه افسريدر گر ا اينكه بر مبني مجلس, قانونمصوب

شود/ پرداخت او وراث به قاعده همين به هم رزمآرا سپهبد حقوق بپردازند/ او وراث به ارتقاء درجه

لغو بود شده تلقي عادي رزمآرا قتل اينكه مناسبت به هيأتوزيران ماه دي ١٨ جلسه در تصويبنامه اين

نمايند/>/ رفتار او وراث به نسبت عادي مقررات قانون طبق جنگ وزارت شد مقرر و گرديد

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

نمودهاند اعتصاب به مبادرت
آستارا و گي�ن سرجنگلداري مزد روز كارمندان و جنگلبانان مهندسين كمك نمايندگي به نفر چهار

آذر ٣å تلگرافمورخه طي و نشده اقدامي كنون تا ما حقوقمعوقه برايوصول چون مينويسند نامهاي طي

زد اعتصابخواهيم به دست اقدامينشود ما پرداختحقوقمعوقه براي گر ا ماه دي دهم تا بوديم نوشته ماه

آيد/ عمل به Pزم اقدام ما تقاضاي درباره تا نموده اعتصاب به مبادرت ماه دي دهم روز از لذا

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

شدند اخراج دانشآموزان از نفر ٦
رفتن از است روز چند البرز دبيرستان دانشآموزان شود/ افتتاح مجددا شنبه است ممكن البرز دبيرستان

با آنها از نفر چند و شده دانشآموزان اولياي رضايت عدم موجب امر اين لذا كردهاند, امتناع درس ك�س به

مدرسهو خانهو انجمن دوشنبه روز نتيجه در شدهاند/ جويا را اينوضع نتيجه و گرفته تماس دبيرستان اولياي

آقاي از دانشآموزان از يكي اولياي حتي گرديدو تشكيل دبيران و مدرسه اوليايامور از سهشنبهشورائي روز

گرفت/ صورت باره اين در كه كراتي مذا نتيجه در كرد م�قات باره اين در نخستوزير

شد: تصويبواقع مورد بخشنامه اين سهشنبه روز شوراي در

نمودهاند دبيرستان امور در اخ�ل كه دانشآموزان از تن ٦ البرز دبيرستان تصميمشورايدبيران بهموجب

ديگر دبيرستانهاي به آنها و گرديدهاند اخراج البرز دبيرستان از ١٣٣å ماه دي هفدهم سهشنبه تاريخ از

شوند/ تحصيل مشغول و كرده نامنويسي دبيرستانها آن در كه شدند معرفي

بـه عسكـركاشي نـاصر عـلميه, دبـيرستان به پروين داريوش فيروزبهرام, دبيرستان به توفيق شمس

حسـين و ع�مه دبيرستان به بيك محمدباقر ناصرخسرو, دبيرستان به نوشين هوشيار قريب, دبيرستان

اسدآبادي/ دبيرستان به زندي



ملي دولت سياهه ٧٩٦

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

تهرانصورتگرفت خيابانهاي در تظاهراتي مجددا ديشب
پيوست وقوع به مختصري خورد و زد و

ساعت از مجددا ديشب گرفت, مختلفصورت خيابانهاي در پيش شب چند از كه تظاهراتي تعاقب در

له بـر شـاهآباد, و اسـ�مبول و فـردوسي و سـپه خـيابانهاي در مختلف دستجات از گروهي بعدازظهر ٥

نقليهو وسائط مرور و عبور مانع آنها تجمع چون ميكردندو فعاليت به خودشانشروع انتخاباتي كانديداهاي

آنها از نفر چند ولي ميشد داده آنها كردن متفرق براي تي دستورا شهرباني مأمورين طرف از بود عابرين

درگرفت/// آنها بين مختصري خورد و زد و نمود فحاشي و كي هتا مأمورين به نسبت

عـباس شدند: توقيف شرح بدين تظاهركنندگان مسببين و اصلي محركين از نفر ٤ مأمورين طرف از

محصل/ عبيدي, محمد محصل/ طهوري, علي محصل/ عليزاده, غ�معلي كتابفروش/ كاشاني,

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

ميشود داده شكر و قند كردن وارد اجازه بازرگانان به
شكر قندو باشند مايل كه بازرگانان از يك هر به ميتواند ملي اقتصاد تصويبهيأتوزيرانوزارت بنابه

اخير مبلغ كه بازرگاني سود و حقوق پرداخت با نمايند وارد تهاتر صورت به يا آزاد ارز به خارج كشورهاي از

بدهد/ آزاد فروش و ورود اجازه است ريال ٦ قند براي ريال ٤ كيلوئي شكر براي

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

مختلف جوانانكشورهاي از عدهاي
ميكنند تحصيل امريكا در بانكبينالمللي خرج به

مختلف كشورهاي جوانان از عدهاي كه داشت اع�م امروز آبادي و عمران بينالمللي بانك ـ واشنگتن

شوند/ تحصيل مشغول امريكا در بانك خرج به بانكي مختلف رشتههاي گرفتن فرا براي تا شدهاند انتخاب

نموده دعوت امريكا به خود خرج به را بانك عضو كشورهاي جوانان از زيادي عده كنون تا بينالمللي بانك

بـه برنامه اين در شركت براي عدهاي نيز تركيه و كستان پا لبنان, ايران, كشورهاي از گذشته سال است/

شدند/ اعزام امريكا

٧٧١٢ شماره ,١٣٣å.١å.١٩ پنجشنبه

بازرگاني قرارداد برايتنظيم مخصوصي نمايندگان
ميآيد مجارستان از

سـفارت مـلي اقتصاد وزير اميني دكتر آقاي با مجارستان مختار وزير آقاي ديروز كرات مذا تعقيب در

قـرارداد تـنظيم در شركت براي را مخصوصي نمايندگان و كرده مخابره بوداپست به تلگرافي مجارستان

است/ خواسته پاياپاي اساس بر مجارستان و ايران ميان تجارتي



٧٩٧ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

اصابت اثر بر نفر ده و مقتول نفر يك سنگسر در
شدهاند مجروح گلوله

به مسلح افراد از نفر ٣å تفاق ا به دوستمحمدي حاجيخان محلي اخت�فات اثر بر دي ١٨ روز صبح

در ميكنند شليك بودند كرده اجتماع آنجا در كه مردم از عدهاي طرف به و رفته سنگسر خسروي خيابان

اصابت اثر بر نفر ده قريب و مقتول دوستمحمدي حاجيخان دست به كسائي غ�محسين حاجي نتيجه

ميشوند/ مجروح و مصدوم گلوله

كنون تا ميباشند معالجه تحت مصدومين نمودند/ صادر دفن پروانه و معاينه را مقتول جنازه مأمورين

شدهاند/ دستگير ضاربين از نفر پانزده

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

دانشآموزان به كاشاني آيتا� پيام
اط�ع امر اين از كه گردان شا غالب و شد افتتاح مجددا تعطيل هفته يك از پس امروز البرز دبيرستان

شدند/ تحصيل مشغول و يافته حضور درس ك�سهاي در آمده دبيرستان به داشتند

ايناع�ميه آوردند, عمل به كاشاني yآيتا با البرز دبيرستان دبيران از نفر سه كه هم م�قاتي تعقيب در

توزيع دانشآموزان ميان دبيرستان اولياي وسيله به كه گرديد صادر دانشآموزان به خطاب معظمله طرف از

شد/

بسماjالرحمنالرحيم

اميدوارم آنها انسانيت اصول و وطنخواهي به خدا فضل از بعد كه عزيزم دانشآموزان و چشمان نور از

هم به در كامل مراقبت و هستند كمين در مملكت و ملت دشمنان كه حساس موقع اين در كه خواهشمندم

كه رويهاي خ�ف حركت گونه هر از انتخابات موقع اين در جديت كمال در دارند, ما ملي و ديني نقشه زدن

دهند/// ادامه دلگرمي كمال با خود تحصي�ت به و نمايند خودداري باشد اجنبي كاميابي و تشنج موجب

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

انتظامي نفرات حامل راهآهن يكقطار
حركتكرد شاهرود به

وسعت با و بود شده منتشر شايعاتي شاهرود و دامغان سمنان, مناطق انتخابات اطراف در اخيرا چون

دولت اولياي حسبدستور بر ديروز لذا نبود اوضاع به مسلط Uكام نقاط آن ژاندارمري گروهان مزبور منطقه

نمايند/ حفظ را منطقه آن انتظامات كه گرديد اعزام شاهرود به مخصوص قطار با سرباز عدهاي

از آن افراد منفصلو سمنان گندر يكوا نفرات اين از و گنبود سهوا بر مشتمل كمكي نفرات حامل قطار

رفتهاند/ شاهرود و دامغان به نفرات بقيه و شدهاند پياده قطار



ملي دولت سياهه ٧٩٨

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

بازداشتشدگان درباره تأمين قرار صدور
شبقبل تظاهراتچند

خيابانهاياس�مبول در كه تظاهراتي اثر قبلدر شب چند رسيد: خوانندگان اط�ع به Uقب كه طوري به

تهران دادسراي به گاهي آ اداره از مزبور افراد از نفر ١٥ پرونده شدند دستگير نفر چند گرفت نادريصورت و

هزار ٢å تا هزار ٥ از آنان براي و آورد عمل به را مقدماتي تحقيقات دادگستري, بازپرسي ١٧ شعبه شد/ احاله

در نيز ديگر نفر ٤ از و ميبرند سر به دادگستري كاخ بازداشتگاه در Uفع مزبور نفر ١٥ نمود, صادر تأمين ريال

شدند/ آزاد نفر ٤ هر و آمد عمل به تحقيقات ١٥ شعبه بازپرسي

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

تهران اهاليجنوبشهر تقاضاي
اداره به امروز آنها نمايندگان بود شده تشكيل شهر جنوب اهالي طرف از ديشب كه جلسهاي تعقيب در

سرماخوردگي به �مبت مردم شديد سرماي اثر در و رسيده فرا سرما فصل چون داشتند تقاضا و كردند مراجعه

وزارت توجه ما شود/ گذارده شهر برزنهايجنوب اختيار در پنيسيلين شيشه ٥å روزانه ميشوند ذاتالريه و

ميكنيم/ جلب اينموضوع به را بهداري

٧٧١٣ شماره ,١٣٣å.١å.٢١ شنبه

ميشود نيزشروع جنوبكشور و مركز و درغرب انتخابات
تلگراف و پست ژاندارمري, شهرباني, رؤسايدارائي, بخشداران, فرمانداران,

انتخابشدهاند قرعه قيد به مناطق اين انتخابات بازرسان و

شعب رؤساي كائي ذ و داديان وثيقي, كل, دادستان اخوي جمال آقايان از مركب انتخابات مشاوره هيأت

عالمي دكتر سناتور, سنگ دكتر دارائي, وزارت كل مدير رخشاني كشور, ديوان مستشار مقدم كشور, ديوان

وزارت كفيل تلگراف, و پست و دادگستري وزراي حضور با دادگستري ١ پايه وكيل مجيدي دانشگاه, استاد

مـنزل در ديـروز صـبح نيم و هشت ساعت از ژاندارمري و شهرباني رؤساي و كشور وزارت معاون دارائي,

و بخشداران و فرمانداران و آنان قائممقام و دادستانها كشي قرعه از قسمتي و گرديد تشكيل نخستوزير

بعدازظهر دو ساعت در صبح جلسه آمد/ عمل به تلگراف و پست و ژاندارمري و شهرباني دارائي, رؤساي

داشت/ ادامه هشت ساعت تا كه شد تشكيل بعدازظهر پنج ساعت در ديگري جلسه مجددا و يافت خاتمه

كـه دولت مأمـورين سـاير گرديد/ موكول بعد به آن بخشداران كشي قرعه كه بخش هفده استثناي به

گرديدند/ انتخاب استقراع نتيجه در شوند تعيين قرعه قيد به ميبايستي

شـريفي, كـاظم كـاشان احمدي, عبدالعظيم اصفهان متين, حسن آقاي شيراز ـ فرمانداران آقايان

دكـتر قم جـهانسوز, احمد همدان حسابي, دكتر ك ارا شيرخاني, كرمانشاه خسروي, مصطفيقلي سنندج



٧٩٩ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

مـحمدمهدي گـروس مـعيني, ابـوالحسـن ساوه بهزادي, بوشهر قوامي, لطفعلي خرمآباد صاحبقلم,

فـاطمي, yحبيبا بروجرد سجادي, دكتر اي.م ساعدلو, احمد گلپايگان مجلسي, عباس م.ير مشيري,

آقايان, مجيد rر Pري, اميري محمدباقر فسا عضدي, مراد شاهآباد نوري, قاضي صديق علي كرد شهر

انـوريپور, مـحمود كـازرون مـنوچهري, yشكرا نهاوند خامه, زرين تويسركان رستگار, yنصرتا سقز

شـهرضا حـقيقت, كـبر عـليا اردسـتان نـوري, رضا جهرم مؤتمني, آباده بيگدلي, عباسقلي فيروزآباد

اسداyخواجهنوري/ شيرين قصر مؤيدي, حسامالدين مهندس فريدن قوامي, حسينقلي

دستغيب/ كرمانشاه بيرشك, شيراز نراقيپور, اصفهان ـ استانها دادستان آقايان

زيـني, yعـنايتا شـيراز بـنيفضل, كرمانشاه شهيدپور, همدان ـ شهرستان دادستانهاي آقايان

خزاعي, محمدحسين كاشان قلمفرسائي, yعنايتا ك ارا پدرام, فخرالدين قم گودرزي, وليپور اصفهان

فسا افخمي, علي شهرضا طاهري, ج�ل مح.ت انصاري, هادي ساوه خوانساري, عباسعلي بروجرد

نسب/ شفيعي بوشهر آقائي, نام سنندجمحجوب مهدوي, حسين جهرم ناطقي, yاحسانا rر زند, كاظم

وزيري/ صديق فارس كياستوان, كرمانشاه اميري, كاظم اصفهان ـ دارائي پيشكاران آقايان

مـنوچهري, مـحمدعلي كرمانشاه ديهيم, اصفهان ك�ني, حسينعلي شيراز ـ دارائي رؤساي آقايان

كردستان جهانشاهي, يحيي قم درود, احمد بروجرد ميرفخرائي, فخرالدين ك ارا هاديان, مرتضي همدان

غـ�معلي كـاشان دولو, حـاج نـهاوند يـمين, مـصطفي مـ.ير نـخعي, yعـطاا خرمآباد نوروزي, هرمز

دارد بقيه خواجوي/

٧٧١٤ شماره ,١٣٣å.١å.٢٢ يكشنبه

تلگراف و پست ژاندارمري, شهرباني, رؤسايدارائي, بخشداران, فرمانداران,
انتخابشدهاند قرعه قيد به اينمناطق انتخابات بازرسان و

پيش شماره از بقيه

خـليلپور, سـرهنگ اصـفهان اصـ�ني, سـاري سـرهنگ شيراز ـ شهرباني ادارات رؤساي آقايان

فاطمي, عليمحمد سرهنگ ك ارا فاطمي, عليقلي سرهنگ سنندج قريب, مهدي سرهنگ كرمانشاهان

بوشهر فرزانه, سرگرد بروجرد كلي, نان سرگرد كاشان عبقري, دوم سرهنگ قم سرشته, سرهنگ همدان

بهارصفت/ دوم سرهنگ

اصـفهان, ١å هـنگ فـرماندهي به پورزند عبدالرحمن سرهنگ ـ ژاندارمري ادارات رؤساي آقايان

هـنگ فـرماندهي بـه نوربخش احمد سرهنگ شيراز, ٧ هنگ فرماندهي به خليتاش yلطفا سرهنگ

فرماندهي به ابهري يوسف دوم سرهنگ كرمانشاه, ٥ هنگ فرماندهي به تأييدي كريم سرهنگ لرستان,

همدان/ هنگ

yرحمتا همدان اربابي, ابراهيم اصفهان همايونفر, هدايت شيراز ـ تلگراف و پست رؤساي آقايان

سـالك, عـلي ك ارا يـغمائي, yاسدا قم شريفي, احمد بوشهر بهرامي, علياصغر كرمانشاه جهانشاهي,



ملي دولت سياهه ٨٠٠

شريفي/ علياصغر كاشان

وهاب رود برجن مشار, كاظم ناخوانا طاهري, قوامپور, علومي, اصفهان ـ انتخابات بازرسان آقايان

سـيدحسني, جرقويه قهيايه, مهاباد, فرخمنش, اردستان رودشتين مشيري, ابراهيم ناخوانا زاده, جناب

و/// اميرسليماني حميد شهرضا

٧٧١٤ شماره ,١٣٣å.١å.٢٢ يكشنبه

رويتر خبرنگار
شد تعقيبواقع مورد بازداشتو اكاذيب نشر اتهام به

اعتراضكرد بازداشت قرار به مگرديچيان

ارجاعگرديد جنحه دادگاه به برايرسيدگي پرونده

از مجعول خبرهاي مخابره اثر بر رويتر خبرنگار هرمان پيش چندي كه دارند خاطر به گرامي خوانندگان

گـرفت/ عـهده به را او شغل رويتر خبرگزاري معاون مگرديچيان كيغام او اخراج از پس گرديد اخراج ايران

نمود مخابره بينالمللي بانك با روابطدولت نفتو درباره مجعولي خبرهاي چهارشنبه روز نيز شخصمزبور

واقع دولت تكذيب مورد شده مخابره خبرهاي بود شده داده اط�ع پنجشنبه روز شماره در كه طوري به كه

دريافت مقاماتمربوطه طرف از مگرديچيان كيغام عليه بر شكايتي تهران دادسراي ديروز ظهر از پيش شد/

جلب دستور انتظامي مقامات به دادسرا طرف از بود/ شده وي تعقيب تقاضاي كاذيب ا نشر تهام ا به كه كرد

تحويل را او كه شدند موفق بعدازظهر ساعت يك حدود در انتظامي مأمورين و شد صادر مگرديچيان كيغام

بدهند/ دادسرا

جلسه اولين ديروز عصر و شد ارجاع بازپرسي ٢٧ شعبه به تهران دادستان طرف از قضيه به رسيدگي

مگرديچيان كيغام بازداشت قرار ١٧ شعبه بازپرس طائفي آقاي نتيجه در گرديدو انجام مشاراليه از تحقيقات

امروز بامداد و كرد اعتراض صادره قرار به نسب مگرديچيان قرار اب�غ از پس نمود/ صادر را رويتر خبرنگار

شود/ رسيدگيواقع مورد تا شد فرستاده جنحه دادگاه به دادسرا طريق از پرونده

٧٧١٤ شماره ,١٣٣å.١å.٢٢ يكشنبه

البرز دبيرستان در دانشآموزان اولياي
به اوليايدانشآموزان از زيادي عده امروز صبح بود آورده عمل به البرز دبيرستان رئيس كه طبقدعوتي

دبيرستان تئاتر آمفي در دانشآموزان اولياي اول, سيكل ك�سهاي تشكيل از پس كرده مراجعه دبيرستان

چند كه كرد پيشنهاد دبيرستان رئيس مجتهدي دكتر آقاي آنان از نفر چند سخنراني از پس و نمودند اجتماع

و خانه همكاري انجمن جلسات در كه شوند انتخاب سايرين طرف از نمايندگي به اوليايدانشآموزان از نفر

پس گرفتهشود/ مقتضي تصميمات هم اخراجي دانشآموزان به راجع ضمن در و جويند شركت مرتبا مدرسه

كردند/ ترك را تر تئا آمفي دانشآموزان اولياي يازده ساعت حدود در آقايان از نفر ٩ انتخاب از



٨٠١ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٥ شماره ,١٣٣å.١å.٢٣ دوشنبه

نخستوزير با امريكا مذاكراتسفير و م"قات
<وارن> مسـتر تفاق ا به بعدازظهر ٥ ساعت �١٩٥٢ ژانويه ١٣� ديروز امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

نمودند/ كره مذا م�قاتو را مصدقنخستوزير دكتر آقاي ترومن چهارم اصل مشترك كميسيون اداره رئيس

٧٧١٤ شماره ,١٣٣å.١å.٢٢ يكشنبه

تيراندازي نتيجه در
شدند اهاليزخمي از نفر چند و پاسبان يكنفر

ميان مختصري خوردهايي و زد پريروز انتخاباتي فعاليتهاي اثر بر ميرسد خبر بابلسر از كه طوري به

در كه مينمايد شليك جمعيت سمت به تير چند بوده مسلح كه نام نادري و گرفته مختلفصورت دستجات

ميشوند/ مجروح سختي به اهالي از نفر چند و پاسبان نفر يك نتيجه

٧٧١٥ شماره ,١٣٣å.١å.٢٣ دوشنبه

قصر زندان در اس"م فدائيان از جمعي
شدهاند متحصن

آنجا در رفتهو قصر زندان به آقاينوابصفوي برايم�قات ديروز عصر اس�م فدائيان از نفر ٦å حدود در

از فدائيان خروج براي مأمورين اقدامات شد/ نخواهند خارج زندان از قطعيوي آزادي تا ميگويند و ماندهاند

گماشته قصر زندان اطراف در احتياطي مأمورين ضمنا و نرسيده جائي به هنوز كردهاند اشغال كه محوطهاي

شدهاند/

٧٧١٥ شماره ,١٣٣å.١å.٢٣ دوشنبه

شكر و قند مقابل در پنبه
بازرگانيدولتشورويشد نمايندگان به پنبه تحويل به شروع ديروز از

گردد وارد شكر و قند مقابل در

در خارجي معام�ت شركت و شوروي بازرگاني نمايندگان ميان پاياپاي قرارداد جاري سال مهرماه در

خاصي نوع از پنبه تن ١٢åå مقدار ايرانواردميشود به كه شكر و قند تن هزار ٦ ازاي در كه شد منعقد تهران

گردد/ صادر ايران از معيني مدت ظرف در

نمايندگان تحويل و نموده تهيه را پنبهها مقرر مدت اشكاPتنتوانستدر اثر بر خارجي شركتمعام�ت

خارجي معام�ت شركت قبل روز چند نمايد تأمين را احتياجخود مورد شكر و قند آن ازاي در تا دهد شوروي

شروع ديروز از و كردند موافقت امر اين با دولتشوروي نمايندگان و نمود مدت تمديد تقاضاي نامهاي طي

و يابد ادامه صدور ديگر هفته سه دو تا است قرار و شده بازرگانيدولتشوروي نمايندگان به پنبه تحويل به

شود/ وارد بندرپهلوي از نياز مورد شكر و قند مقداري قرارداد طبق آن مقابل در



ملي دولت سياهه ٨٠٢

٧٧١٥ شماره ,١٣٣å.١å.٢٣ دوشنبه

تقاضايخدمتگزارانجزء
اظهار و آمده روزنامه اداره به خود تقاضاي تعقيب در وزارتخانهها جزء خدمتگزاران از عدهاي نيز امروز

و دادهايم نشان را خودگذشتگي از نهايت حال به تا ما اقتصاديات, بحران و سخت موقع در كه ميداشتند

بپردازد/ را آنان مختصر حقوق اضافه و نموده رسيدگي آنها كار به دارائي وزارت داشتند تقاضا

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

ميگيرد خود به عملي جنبه كمكترومن
است شده فراهم امريكا و ايران كمك قرارداد عقد زمينه

براياص"حاتكشاورزي د|ر ميليون ١å

اختصاصيافته بهداشتي براياص"حات د|ر ميليون ١٣ و

از استفاده قبول باب در تهران در امريكا سفير هندرسن آقاي به نخستوزير مصدق دكتر آقاي اخير نامه

دولت اقـتصادي مسـاعدتهاي از عملي استفاده براي ايران دولت كه بود اقدامي نخستين امريكا كمك

از اقدام اين كه معتقدند واشنگتن تهرانو رسميدر مقامات از پارهاي جهت همين به و آورده عمل به نامبرده

را روشنتري آينده نويد امريكا و ايران دولتين معنوي و اقتصادي روابط بسط زمينه در ايران دولت ناحيه

اوليايدولتين مشاوره با مزبور قرارداد پيشنويس كه مينمايند اط�ع اظهار منابعموثق از پارهاي ميدهد///

اداره رئيس وارن مستر مصدقو دكتر آقاي بين پريروز كه م�قاتي در معلوم قرار به شده تهيه امريكا ايرانو

عمل به تي كرا مذا مزبور قرارداد تاريخ تعيين و آن شرايط باب در گرفت صورت امريكا مشترك كميسيون

شود/ عملي جاري هفته ظرف امر اين انجام كه ميرود انتظار و آمده

اداره اختيار در دPر ميليون سه و بيست ب�فاصله برسد امضاء به بحث مورد قرارداد چنانچه دانست بايد

سر به تهران در كنون ا كه امريكا طرف از اعزامي كارشناسان و شده گذارده امريكا و ايران فني همكاري

نخواهند اشكالي ايران بهداشتي و كشاورزي وضع بهبود زمينه در خويش پروژههاي اجراي براي ميبرند

ايران دولت اختيار در ترومن چهارم اصل اعتبار محل از دPر ميليون نيم مبلغ كه قبل ماه سه از زيرا داشت

امريكا> و ايران مشترك كميسيون > نام به ادارهاي تأسيس به تهران در امريكائي كارشناسان گرفت قرار

آموزش و بيماريها با مبارزه قسمت مخصوصا بهداشتي كشاورزيو متخصصينامور عدهاي و كرده مبادرت

كشـاورزي و بـهداري وزارتـخانههاي مسـاعدتهاي از استفاده با و شده وارد تهران به غيره و پرستاري

وارن مستر كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مقاماتمطلع از يكي كردهاند/ تهيه اجرا براي پروژههايPزم

مطالعات از پس اخيرا و بوده كار امريكامشغول ايرانو مشترك كميسيون با مرتب طور به نامبرده اداره رئيس

پـروژههاي انـجام بـراي دPر مـيليون ٢٣ اعتبار از دPر ميليون ده مبلغ كه است شده گرفته تصميم Pزم

كميسيون طرف از كه فني هيأتهاي وسيله به قرارداد امضاي از پس ب�فاصله و يافته اختصاص بهداشتي

شد/ خواهد عملي Pزم نقاط در عمراني نقشههاي معيني تاريخ در شد خواهند تعيين امريكا ايرانو مشترك



٨٠٣ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

خيابانهايشاهرضا در ديشب و ديروز
قزوين دروازه و گرگان و

گرديد مختصري خورد و زد به منجر كه تظاهراتيرويداد
و كرده توقف شاهرضا خيابان در واقع كالج دبيرستان مقابل در بود بلندگو حامل كه ماشيني ظهر ديروز

از عـدهاي و بـود شـده تـعطيل تـازه دبـيرستان كه موقع اين در كرد/ انتخاباتي شعارهاي دادن به شروع

افراد از عدهاي نمودند, گوينده سخنان با مخالفت ابراز به شروع و كرده اجتماع ماشين اطراف در دانشآموزان

و زد دانشآموزان از عدهاي و مزبور عده ميان نتيجه در ميكردند/ طرفداري ناطق اظهارات از نيز متفرقه

كه را بشردوست نام به شخصي كرده دخالت واقعه توسعه از جلوگيري براي انتظامي مأمورين داد/ روي خورد

كردند/ دستگير است شده حملهور آنان به ميداشتند اظهار دانشآموزان

دولت به نسبت و ميكند سخناني ايراد به شروع شخصي گرگان خيابان در نيز ديروز بعدازظهر ٤ ساعت

و موافـقين بين مختصري خورد و زد نيز آنجا باPخره و ميشوند جمع او دور نيز عدهاي مينمايد/ كي هتا

از بود كرده فراهم را نظم اخت�ل موجب كه محمودي عماد نام به شخصي نتيجه در و ميدهد/ روي مخالفين

گرديد/ بازداشت انتظامي مأمورين طرف

آنجا و داد روي نوع همين از ديگري وقايع نيز فارابي بيمارستان قزوينروبروي ميدان در همينموقع در

اسـمعيل عـباسنژاد, كـبر ا نام به را نفر سه خورد و زد از جلوگيري براي شدند مجبور پليس مأمورين نيز

و توپخانه و سرچشمه ميدان مثل نيز شهر ديگر نقاط در نمايند/ بازداشت را خطيبي ميرحسين پشتچمنو

از توانستند انتظامي مأمورين و نپيوست بهوقوع خوردي و زد ولي داد روي نظيرحوادثمزبور حوادثي Pلهزار

آورند/ عمل به جلوگيري نظم اخت�ل

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

ميشود تئاترسعديافتتاح شب فردا
شب فردا گرديدو صادر شهرباني طرف از سعدي تئاتر پروانه گذشته هفته داديم اط�ع Uقب كه طوري به

و جرايد مديران و مجلسين نمايندگان از سعدي تئاتر مدير عموئي آقاي يافت/ خواهد گشايش مزبور تاتر

است/ نموده تئاتردعوت برنامه مشاهده براي محترمين از جمعي

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

ندادهاند را ما حقوق است ماه سه
را مـا است مـاه سـه مينويسند, و رسيد, اداره به نكا شهرداري رفتگران از نفر ٧ امضاي به تلگرافي

صادر Pزمي دستور آنها بيچارگي دفع براي كشور وزارت كردهاند تقاضا و ندادهاند حقوق و كردهاند استخدام

نمايد/



ملي دولت سياهه ٨٠٤

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

شدند آزاد آگاهي اداره بازداشتشدگان از نفر ١٤
تعيين تهران دادسراي داديار حمزه امير آقاي دادگستري طرفوزير از شد داده اط�ع Uقب كه طور همان

متهمين كه صورتي در و رسيدگينمود گاهي آ اداره گانه شانزده شعبههاي شده بايگاني پروندههاي به تا شد

كـه آن از پس امـيرحـمزه آقاي اط�ع طبق اينك شوند/ آزاد نشدهاند مرتكب جرمي قانوني نظر از آنها

قـانونا آنـها مـتهمين كـه پـرونده فـقره چهارده به نسبت نموده رسيدگي دقيقا را شعب كليه پروندههاي

شده خواست كيفر تقاضاي پرونده فقره هفده به نسبت و گرديد صادر توقيف رفع قرار شوند آزاد ميبايستي

گردد/ ارجاع جنحه فوقالعاده دادگاه ١٩ شعبه به آنان پرونده تا است

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

است شده بالغ به٢٦٨ نفت درخواستهايخريد
از پرسش و نفت ملي شركت مسئول مقام يك با تماس اخذ از پس آبادان در اداره مخصوص خبرنگار

مقام كه ميدهد گزارش است, رسيده مديره موقت هيأت به نفت خريد براي كنون تا كه تقاضاهائي ميزان

امريكاي و جنوبي امريكاي آفريقا, اروپا, ممالك از تقاضا ٢٦٨ كنون تا است داشته اظهار جواب در مزبور

تقاضا براي جواب تهيه و رسيدگي مشغول مديره هيأت كه است شده واصل مديره هيأت به آسيا و شمالي

تقاضا ده بر بالغ كنون تا ممالك از بعضي از كه است داشته اظهار خاتمه در مقام همين ميباشد كنندگان

است/ رسيده

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

انح"لكنسولگريها/// بر مبني تصميم در
[پيشنهاداتزياديرسيده]

در خبرنگاران پاسخسئواPت در را توضيحات اين راه وزير بوشهري آقاي امروز مطبوعاتي مصاحبه در

گذاشت/// آنها دسترس

و است رسيدگي مشغول مديره هيأت در كه رسيده دنيا تمام از نفت خريد براي زيادي پيشنهادات ـ ٤

كار خاتمه تا ولي باشند شده ايرانوارد به نمايندگاني هم پيشنهاددهندگان از بعضي طرف از است ممكن

بدهم/ آقايان به اط�عي نميتوانم

٧٧١٦ شماره ,١٣٣å.١å.٢٤ سهشنبه

بررسياست مورد رويتر مخبر پرونده
بود گرفته قرار تعقيب مورد جعلي اخبار نشر علت به كه رويتر خبرگزاري مخبر مگرديچيان كيغام پرونده

تأييد نامبرده شخص بازداشت بر مبني را بازپرس نظر دادگاهمزبور كردند ارجاع جنحه دادگاه به اينكه از پس

است/ بررسي مورد دادگستري بازپرس طائفي آقاي نظر تحت پرونده كنون ا نمود/



٨٠٥ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢٥ چهارشنبه

امنيت كميسيون تشكيل دستور
برايحفظانتظامات

گـرديده صادر بخشداران و فرمانداران و استانداران به نخستوزير آقاي طرف از ديروز بخشنامه اين

مـبارزه نـظر از مـختلف دستجات و است انجام شرف در كشور سراسر در انتخابات كه موقع اين در است/

وظائفقواي از آرامش قراري بر و ميرود غيرمترقبه حوادث بروز احتمال و شدهاند فعاليت انتخاباتيمشغول

نـظر تـحت امنيت كميسيون نام به كميسيوني انتخابيه حوزه هر مركز در كه ميشود مقرر است انتظامي

�در نظامي پادگان رئيس و شهرباني رئيس و ژاندارمري رئيس شركت و بخشدار يا و فرماندار يا استاندار

بـراي و يـابد ادامـه انـتخابات ختم تا و تشكيل قضائي بازرسان نظارت به دارد� وجود پادگان كه نقاطي

كه نقاطي در و نمايند تخاذ ا Pزم تصميمات نموده نظر تبادل امنيت تثبيت و غيرمترقبه وقايع پيشبيني

تـقاضاي نـظامي پادگان نزديكترين از ژاندارمري و شهرباني قواي تقويت براي نيست نظامي پادگان

بشوند/ بينظمي و اخ�ل گونه هر مانع و نموده كمكي نيروي

شـهرها داخـل در است/ بـخشدار يـا فرماندار يا استاندار عهده به گوار نا حوادث پيشبيني مسئوليت

بود/ خواهد ژاندارمري رئيس با قصبات و قراء در و شهرباني رئيس با انتخابات مسئوليت

٧٧١٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢٥ چهارشنبه

دولت دونپايه كارمندان تحصن
دارائي وزارت در

داشتند تقاضا و يافته حضور دارائي وزارت در وزارتخانهها دونپايه كارمندان از عدهاي ديروز بعدازظهر

دست به مثبتي نتيجه چون و گردد اقدام دارائي وزارت طرف از دونپايه عنوان تبديل و اضافات به نسبت

نمودند/ اختيار تحصن وزارتي حوزه در ديروز بعدازظهر همان از آنها نفر ١٤ نياوردند,

٧٧١٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢٥ چهارشنبه

سيار ميتينگ از شكايت
با عدهاي سيار ميتينگ بودن ممنوع وجود با كه كردهاند شكايت تلگرافي بابل اهالي از عدهاي ـ بابل

بـه كـردهانـد تـقاضا و مـيكنند فراهم را عابرين زحمت اسباب داده سيار ميتينگ تشكيل غيره و بلندگو

نمايد/ برقرار Uكام را انتظامات كه شود داده بابلدستور شهرباني

٧٧١٧ شماره ,١٣٣å.١å.٢٥ چهارشنبه

شكر و جيرهبنديقند
و شكر گرم ٥åå نفري جيرهبندي طرز كه شده گذارده شهرداري اختيار به شكر و قند تقسيم ـ شاهپور

شود/ صادر فروش كنندگانحواله مراجعه به شناسنامه ارائه مقابل در مخصوصي برگ تحويل با قند گرم ٥åå



ملي دولت سياهه ٨٠٦

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

شدند دستگير نفر ٣ و انتخاباتيصورتگرفت تظاهرات هم ديروز
صورت شهر نقطه چند در مختلف دستههاي طرف از انتخاباتي تظاهرات ديروز بعدازظهر ٣ ساعت از

به شعارهائي بودندو گردش در شهر مركزي شماليو خيابانهاي كثر ا در بلندگو حامل تومبيلهاي ا گرفتو

به و بودند گرفته ميان در دوچرخهسوار عدهاي را تومبيلها ا اين از بعضي ميدادند مختلف كانديداهاي نفع

دستهاي تصادفدو اثر نقاطدر از بعضي در ميكردند/ تظاهراتي و طينموده را خيابانها ترتيبطول همين

و كرده دخالت انتظامي مأمورين كهفورا مختصريدرگرفت وخورد زد ميكردند يكديگر مخالف تظاهرات كه

خياباندروازه از جمعيتها از يكي بلندگوي دو حامل تومبيل ا كه هنگامي فقط مينمودند/ متفرق را جمعيت

بدنه به و شكسته را شيشههايش و شده حملهور آن به عدهاي گهان نا ميكرد عبور ٦ بخش در واقع غار

دستههاي نمودند مجروح مختصر بودند تومبيل ا سوار كه كساني از نفر ٣ حتي و آوردند وارد آسيب تومبيل ا

در شدند مداخله به گزير نا پاسبانان شومي, حادثه گونه هر از برايجلوگيري انداختندو ميان به را موافقخود

نفر ٣ داشت ادامه تظاهرات دامنة چون بودند جمعيت ساختن متفرق مشغول انتظامي مأمورين آنكه ضمن

شدند/ دستگير جمعيت تهييج و تحريك عنوان به حنيفه قدرت و گلباغي ابراهيم ميرائي, ضياء نام به

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

شدند آزاد بازداشتشدگان از عدهاي
نظم زدن برهم و انتظامي مأمورين احترام هتك علت به پيش روز چند تظاهرات در كه افرادي پرونده

Pزم قرار تا گرديد ارجاع دادگستري به گاهي آ اداره در مقدماتي بازجوئي از پس بودند شده بازداشت عمومي

گرديد/ صادر آنان آزادي قرار و گرفته قرار بازپرسي مورد اشخاصمزبور از نفر ٤ ديروز شود/ صادر آنان درباره

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

كرد خواهند غذا اعتصاب نشود رسيدگي آنان درخواستهاي به اگر
از پيش جزء خدمتگزاران و دونپايه كارمندان متحصن نمايندگان نفر ١٤ كه مطبوعاتي مصاحبه در

به مربوطه مقامات طرف از گر ا كه داشتند اظهار آوردند عمل به دارائي وزارت وزارتي حوزه در امروز ظهر

كرد/ خواهند غذا اعتصاب نشود رسيدگي ايشان درخواستهاي

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

خود/// مراسله انگليسدر سفارت موارديكه
راه] وزير معاون [استعفاي

/// امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي بوشهري جواد آقاي

است نداشته مهمي علت راه وزارت كل مدير مهندسعلوي معاونو مصدق مهندس آقاي استعفاي ـ ١

كردهاند/// استعفاء شخصا هم علوي مهندس دادند استعفا بودند به<سيوزيت> �مبت چون مصدق مهندس



٨٠٧ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

تئاترسعدي در قرمز شنل
به و رسيد قتل به گمنام قاتلي دست به <اريساري> افتاده دوره دهكده در ساله هشت و هفتاد پيرمردي

تحقق انتظار در خويش پليد آرمانهاي به رسيدن براي كه دادگستري جاهطلب و قضاتخونخوار آن دنبال

مردم ميان از و شدند بيايماني و خودپرستي وباي گرفتار بودند كمحوصله و بيطاقت نوظهور وقايع چنين

فرو را او خانواده سعادت كانون و كشيده زندان و تهام ا دام به را جواني <اريساري> كوهستان شرافتمند و آزاده

كـمه محا در شوهرش كه ميكرد آرزو سايرين از بيش بخش دادستان جاهطلب گرزن> <وا مادام ريختند/

بازپرس <موزون> كند/ گيوتين تيغه تسليم را متهم و گشته چيره بيگناه جوانك مدافع وكيل بر تماشائي

نهيبوجدانو از حتي دادگاه مستشاري مقام به رسيدن براي سياسيداشتو بند و زد بخش نماينده با واقعه

ميكرد/// فراهم را متهم محكوميت مقدمات لطائفالحيل به و نميهراسيد روزگار انتقام

نويسنده بريو> <اوژن تواناي قلم بر و ببينيد سعدي تئاتر سن روي در شخصا را ماجرا آن كه بهتر چه اما

و كار فدا مادر يك و متعصب كاتوليك يك احساسات و فرستيد تحسين تئاتر هنرمندان و فرانسوي معروف

مـتري چـند فـاصله در زنده تابلوئي مثل را خوشبخت خانواده يك سعادت بناي ريختن هم در چگونگي

كنيد/ تماشا رايالعين به خويش

درحضور است كرده شروع را زمستانيخود دوره كه سعدي تئاتر در بار براياولين قرمز شنل پيس ديشب

در و شد اجرا ترتيب بدين روزنامهنگاران و مجلسين نمايندگان از عدهاي و سنا مجلس رئيس و دربار وزير

گرديد/ روبرو حضار تمجيد با جا همه

٧٧١٨ شماره ,١٣٣å.١å.٢٦ پنجشنبه

انتخابات جريان
بازداشتشدگان] [و

آنان جاي به دادهاند استعفا كه كساني و شد خواهد تشكيل انتخابات انجمن صبح فردا ـ دي ٢٣ رشت

شود/ تكميل را نفر ٣٦ تا ميگردند معرفي ديگري عده

و شدند آزاد كفيل قيد به ٢١دي روز نفر ٦ ساعتو ٢٤ فاصله به نفر ٧ ميتينگ بازداشتشدگان نفر ٢٤ از

ميباشند/ بازداشت در وجهالضمان نداشتن علت به بقيه

نمايندگي كانديداهاي طرف از سخنراني براي مخصوصي محل شهرباني طرف از ـ دي ٢٣ rهيجان

شهرباني خ�فدستور بر كانديداها از يكي ماه دي ٢٤ روز نگردد/ فراهم مردم مزاحمت كه است شده تعيين

آنـجا در و رفـته شهر فلكه به بعد و كرد جلوگيري شهرباني كه نمود سخنراني به مبادرت سينما محل در

نمودند/ حمله حاضرين به و شده تحريك عدهاي اينموقع در كه نمايد سخنراني خواست

مـورد تظاهركنندگان و شد متفرق حادثهاي بدون مجتمعين به اندرز و شهرباني رئيس دخالت با ولي

شدهاند/ تعقيبواقع



ملي دولت سياهه ٨٠٨

٧٧١٩ شماره ,١٣٣å.١å.٢٨ شنبه

شدند خارج تحصن از دونپايه كارمندان نمايندگان
مزبور نمايندگان به دارائي وزارت كفيل نامه

در وزارتخانهها دونپايه كارمندان از عدهاي قبل روز چند از شد داده اط�ع گذشته شماره در كه طوري به

اضـافه پرداخت و عنوان تبديل به نسبت داشتند تقاضا و كرده اختيار تحصن دارائي وزارت وزارتي حوزه

دارائي وزارت كفيل فروزان آقاي و آنها نمايندگان بين روزه چند اين در گردد/ اقدام آنها استحقاقي حقوق

بـه خـطاب دارائـي وزارت كفيل آقاي طرف از زير نامه امروز ظهر سرانجام و گرفت صورت م�قاتهائي

كردند/ ترك را دارائي وزارت و كشيده دست تحصن از ظهر مقارن كارمندانمزبور و صادر دونپايه نمايندگان

و رسـمي به دونپايه عنوان تبديل به داير شما تقاضاي چون ـ دونپايه كارمندان نمايندگان هيأت

با است شايسته بنابراين گردد/ عملي قانون وسيله به بايد كه مطلبي دو هر استحقاقي حقوق اضافه پرداخت

بديهي برويد/ خودتان كار سر بر بيدرنگ و داده خاتمه خودتان غيرقانوني اعتصاب به متانت كتو نزا كمال

گذاشته اجرا بهموقع تصويب از پس تقديمو مجلس به قريبا شده تهيه قبل مدتي از كه تبديل Pيحه است

ضمن آن اعتباري كهمجوز مجلس به تقديمي بودجه تصويبPيحه از پس نيز اضافات پرداخت شد/ خواهد

كارمندانو از اعم دارند كمتر كهحقوق كساني يعني ضعيف طبقه از است شده همانPيحهملحوظ ٥ تبصره

مقررات رعايت با تدريج به و شروع هستند فرق �ب و يكسان دولت نظر از همه كه كارمندان طبقات ساير

طبقات استحقاقي حقوق اضافه كه مادام باشيد داشته اطمينان و شد خواهد عملي عموم درباره كشور خزانه

دارند بيشتري حقوق كه باPتر طبقات به نشده تأمين دارند حقوق همه از كمتر كه كساني يعني ضعيف

شد/ نخواهد داده ديناري

٧٧١٩ شماره ,١٣٣å.١å.٢٨ شنبه

اس"م فدائيان
ميباشند متحصن قصر زندان در هنوز

اقامت آنجا در هنوز شدهاند متحصن قصر زندان در رهائينوابصفوي براي كه اس�م فدائيان از عدهاي

درباره مقتضي تصميم كردهاند تقاضا كه رسيده اداره به تقاضاياستخ�صوي بر مبني هم نامههائي دارند

شود/ تخاذ ا صفوي آزادينواب

٧٧١٩ شماره ,١٣٣å.١å.٢٨ شنبه

حروفدرشت] با نخستروزنامه صفحه تيتر [فاقد
قرضه برگههاي كنيد/ شتاب ملي فريضه اين انجام در نشدهايد مليموفق قرضه اوراق خريد به هنوز گر ا

جهاد حاضر حال در ملي قرضه اوراق خريد ميباشد/ شما ملي احساسات معرف است شما دست در كه ملي

نمائيد/ شركت ملي جهاد اين افتخار در نيز شما است/ كشور و حيثيت صيانت براي مال به



٨٠٩ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

امريكاييها] مصونيتسياسي ـ [<كاپيتو|سيون>
متننامههايمتبادله

آقاينخستوزير و ترومن چهارم اصل وارنرئيسبرنامه بينمستر
ايران در ترومن چهارم اصل اجرايبرنامه باب در

حسابي آقاياندكتر عضويت بهداريو ملكيوزير آقايدكتر رياست به هيأتي آقاينخستوزير طرف از

شدهاند انتخاب برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس و كشاورزي طالقانيوزير مهندس فرهنگ, وزير

نمايند همكاري ترومن چهارم اصل سازمان با كه

وارن مستر نامه متن

١٩٥٢ ژانويه ١٩

تهران ـ ايران شاهنشاهي دولت نخستوزير مصدق آقاي جناب

وزير نخست آقاي جناب

از و ايران دولت انفرادي مساعي طريق از ايران اقتصادي عمران براي فني همكاري برنامه به عطف با

كرهواقع مذا دولتمورد بيندو Uقب كه امريكا متحده دولتكشورهاي ايرانو مشتركدولت مجاهدات طريق

استحضار به ايران دولت م�حظه براي را آن عمل طرز و پيشنهادي برنامه است مايل اينك است شده

برسانم/ عالي

منتهي كه جاري سال ظرف در ٢٣ميليوندPر معادل كثر حدا است حاضر امريكا متحده دولتكشورهاي

تقاضاي مورد است ممكن كه فني همكاري برنامههاي قبيل اين اجراي منظور به ميشود ١٩٥٢ ژوئيه ٣å

بگذارد/ ايران دولت دسترس در شود واقع امريكا متحده كشورهاي دولت موافقت و ايران دولت

و وجوه تسهي�ت دادن با خود عادPنه سهم عنوان به نيز ايران دولت برنامهها قبيل اين هزينه بابت

كمكخواهد نامبرده مقاصد اجراي در است ميسر ايران در آن ساختن فراهم تشخيصخود بنابر كه خدماتي

كرد/

از حـاصله درآمـدهاي و خـالص عوائـد شامل بايد ميآيد عمل به ايران دولت طرف از كه كمك اين

شد/ خواهد گرفته عهده به يادداشت اين متعاقب كه باشد مشتركي طرحهاي

مورد كه زير پروژههاي متضمن يادداشت اين به متمممربوط قراردادهاي ميشود استنباط كه طوري به

ساير يا ص�حيتدار وزير بين بايد است شده واقع امريكا متحده كشورهاي تصويب و ايران دولت تقاضاي

كشورهاي دولت فني همكاري هيأت رئيس و ايران دولت نخستوزير طرف از كه سازماني يا نمايندگان

گيرد/ قرار كره مذا مورد ميگردد تعيين ايران در امريكا متحده

براي فني همكاري برنامههاي از كه وظايفي و مسئوليتها انجام براي كه مينمايد موافقت ايران دولت

از پس نامبرده, كشور از فني همكاري مخصوص هيأت يك ميشود, ناشي امريكا متحده كشورهاي دولت



ملي دولت سياهه ٨١٠

بهموجب امكان حد آخرين تا ايران دولت و بپذيرد, نمود اع�م را مراتب امريكا متحده كشورهاي كهدول آن

متحده كشورهاي هيأت جزء آن كارمندان و مخصوص هيأت اين قانونموجود ساير و ايران, اساسي قانون

ميشود, آنداده كارمندان سياسيو هيأت به كه مصونيتهائي مزايايو از تا شناخت, خواهد ايران در امريكا

گردند/ برخوردار آنها درجات تطبيق با

به يا آن كارمندان از يك هر يا مخصوص هيأت به كه عوارض ساير يا مالياتي حقوق گونه هر پرداخت

يا و آن كارمندان يا سياسي هيأت بابت اين از ولي ميگيرد تعلق ميباشند همراه كه آنها خانواده اعضاي

ايران دولت عهده به ميباشند معاف آن به مشابه وضع در ميآيند همراه به كه آنها خانوادههاي اعضاي

عوارض ساير يا حقوق موقعورود در آنها به نسبت كه شخصي اموال يا جنس گونه هر همچنين و بود خواهد

فورا آن گيرنده عنوان به گمرك از و شده پرداخت ايران به ورود موقع در طريق همان به بايد ميشود اخذ

گردد/ مرخص

كليهوجوهي از بتواند ايران آندولت بهموجب كه ساخت خواهند قرار بر ترتيبي عملو طرز دولت دو هر

حقوديعه حاصلميشودو آنمحل از يا شده اختصاصداده امريكا متحده كمكدولتكشورهاي برنامه كه

به مدعا تأمين مشمول قبيلوجوه اين كه نحوي به كند تأمين برايخود تصاحب يا كردن تفكيك گذراندن

ديگـري دولت يا سازمانها شركت, اداره, بنگاه, شخص, طرف از ديگري قانوني عمل يا مصادره توقيف

كه شود داده اط�ع ايران دولت به امريكا متحده كشورهاي دولت طرف از كه است مواردي اين در و نگردد

گردد/ كمك برنامه هدفهايموضوع به نيل از مانع است ممكن قانوني اعمال قبيل اين اجراي

همكاري برنامه انجام به مربوط كه موضوعي هر به راجع طرفين از يك هر تقاضاي بنابر دولت دو هر

و عـمليات انـجام بـه مربوط يا است شده گرفته عهده به يادداشت اين موجب به آن اجراي كه شود فني

مشورت هم با باشد آمده وجود به يادداشت اين متمم قراردادهاي متعاقب يا آن پيرو در كه گردد ترتيباتي

كرد/ خواهند

ساير و مصالح وجوه به كه عوارض ساير يا و حقوقي از اعم واردات از مأخوذه ماليات گونه هر پرداخت

به ميكند ايرانوارد به همكاري برنامه پيشرفت براي امريكا متحده كشورهاي دولت كه گيرد تعلق لوازمي

مشـمول كـه لوازم و مـصالح قبيل اين به متعلق عوارض و حقوق بنابراين و بود خواهد ايران دولت عهده

از فورا آن گيرنده اسم به ورود موقع در و شده پرداخت ايران دولت طرف از بايد ميباشند عوارض پرداخت

گردد/ مرخص گمرك

و قيود از امكان حد آخرين تا بايد جاري قوانين ساير و ايران اساسي قانون موجب به وجوه قبيل اين

باشند/ معاف پولي نظارت و سپردنودايع و سرمايه انداختن كار به مقرراتمربوط

يادداشت اين موجي به آنرا اجراي كه فني همكاري برنامه كننده اجرا ادارات كه متوجهاند دولت دو هر

را امـريكا متحده كشورهاي دولت گذاري وا دPرهاي از قسمت يك بود خواهند ملزم ميباشند, عهدهدار

نمايند/ ريال به تبديل



٨١١ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

دولت باشد شده اندازهايمنظور تا ميشود امريكا متحده كشورهاي طرفدولت از كه كمكي اينكه براي

بـراي گـرديده ريـال به تبديل را امريكا متحده كشورهاي دولت گذاري وا دPرهاي ميگردد متعهد ايران

هـيأت رئـيس و ايـران دولت ص�حيتدار نمايندگان كه نمايند مصرف خدماتي و كاPها واردات تكميل

برنامه مقاصد پيشرفت موجب كه باشند موافق باره آن در ايران در امريكا متحده كشورهاي فني همكاري

كرد/ خواهد كمك ايران اقتصادي توسعه به و گرديده

ارز هم اين و باشد شده حاصل توافق پول بينالمللي بنگاه با آن به نسبت ريال به دPر تبديل موقع در

ميرود/ كار به ايران به Pكا جهتواردات دPر خريد براي كه باشد نرخي يگانه ريالي

كه مبلغي گونه هر �شامل بود خواهد نرخي آن از عبارت تسعير نرخ ارزي هم چنين يك فقدان درصورت

تاريخ در ايران به Pكا كردن برايوارد قانونا كه صدور� گواهينامه ارزش يا عوارض اضافه يا ارز ماليات بابت

مختلف تسعير نرخهاي از Pكا مختلف طبقات براي اينكه بر مشروط ميرود كار به تسعيري عمل هر انجام

موافقت متفقا دولت دو بين آن به نسبت كه بود خواهد مأخذ نرخي آن منظور اين براي Pوا نشود استفاده

باشد/ شده حاصل

تحويل ايران داخله در فروش براي ايران دولت برنامه اين موجب به لوازمي و مصالح ,Pكا كه ميزاني به

امريكا متحده كشورهاي دولت بستانكار به را آنها فروش ممر از حاصله داخلي پول بايد ايران دولت ميگيرد

باز ايران بانكهاي از يكي در امريكا متحده كشورهاي دولت طرف از داخلي پول به كه حسابي يك در

قرار ايران دولت ذيص�حيت نمايندگان و ايران در فني همكار اداره رئيس بين آنكه مگر بسپارد ميگردد

برسد/ فني همكاري برنامه كمك مصرف به بايد حساب اين شود/ گذارده ديگري

فني همكاري برنامه هدفهاي كه نمود خواهند مجاهدت ايران در امريكا متحده كشورهاي دولتهاي

سالي Pاقل حاصلميشود زمينه اين در كه پيشرفتهائي و درآمده اجرا بهموقع يادداشت اين بهموجب كه

چند هر خود مربوطه كشورهاي در امريكا متحده كشورهاي و ايران دولتهاي و دهند انتشار Uكام بار يك

منتشر يافته انجام يادداشت اين موجب به كه فني همكاري برنامه به راجع گزارشهائي وقت چند به وقت

باشد/ شامل را خدمات و لوازم مصالح, مصرفوجوه, چگونگي به راجع Pزم اط�عات كه ساخت خواهد

به مينمايد اع�م پيشنهادي برنامه با را خود موافقت ايران دولت كه تاريخي در پيشنهادي برنامه

اين به خاتمه به راجع را خود قصد دولتين از يك هر كه تاريخي از بعد ماه سه تا و شده گذارده اجرا موقع

بود/ خواهد باقي خود قوت به مينمايد اب�غ كتبا ديگر طرف به برنامه

برايدولت گرديده پيشنهاد يادداشت اين در آن اجراي طرز فنيو همكاري پيشنهادي برنامه چنانچه

بـه ايران دولت طرف از نمايندگي به را خود موافقت آنجناب است خواهشمند باشد قبول قابل جنابعالي

فرمايند/ اب�غ دوستدار

وارن اي, ويليم, بپذيرند/ را دوستدار فائقه احترامات مراتب آنجناب است متمني

امريكا متحده كشورهاي فني هيأت رئيس



ملي دولت سياهه ٨١٢

نخستوزير پاسخ متن

١٣٣å ماه دي ٢٩

فني هيأت رئيس وارن اي, ويليم, آقاي

امريكا متحده كشورهاي

براي گرديد, واقع موافقت مورد و مطرح وزيران هيأت در و واصل جنابعالي ژانويه ١٩ مورخه پيشنهاد

مهندس فرهنگ, وزير حسابي دكتر بهداري, وزير ملكي دكتر آقايان جنابان فني, همكاري برنامه اجراي

رياست گرديدهاند/ تعيين طرفدولت از برنامه, سازمان عامل مدير زنگنه مهندس كشاورزيو طالقانيوزير

ميدارد تقديم را فائقه احترامات بود/ خواهد بهداري وزير ملكي دكتر آقاي جناب با هيأت اين

[نخستوزير
مصدق] محمد دكتر

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

كميسيون عضويت
امريكا و مشتركايران

مشترك كميسيون عضويت به برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي دولت تصويب حسب بر

تأسيس ترومن چهارم اصل محل از امريكا و ايران فني همكاري اداره امور تنظيم براي كه امريكا و ايران

بود/ خواهد زنگنه مهندس آقاي عهده به نيز مشترك كميسيون اداره و است شده انتخاب است يافته

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

آقاينخستوزير از ترومن چهارم رئيساصل وارن م"قات
اداره رياست عنوان كه ايران در ترومن چهارم اصل رئيس وارن ويليام آقاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

با ساعت يك قريب و يافته حضور نخستوزير آقاي منزل در دارد تهران در را امريكا ايرانو فني همكاري

كرد/ كره مذا ترومن چهارم اصل محل از فني كمكهاي اجراي طرز اطراف در مصدق دكتر آقاي

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

هندرسن [م"قاتلوي

مجزا تفهيم جهت آمده, گزارش نخستوزير> آقاي از ترومن چهارم اصل رئيس وارن <مTقات گزارش ادامه در مTقات خبر /١
است/ شده

مصدق]7١8 محمد دكتر نخستوزير با
سفير هندرسن آقايلوي نيز �١٩٥٢ ژانويه ١٧ با برابر ١٣٣å ماه �٢٧دي جمعه روز بعدازظهر پنج ساعت

كشيد ساعتطول يك از بيش كه نموده نخستوزير آقاي از م�قاتي مصدق آقايدكتر منزل در امريكا كبير

بود/ امريكا و ايران دولتين ع�قه مورد امور اطراف در كرات مذا و



٨١٣ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
ملي ميتينگدستجات در برايشركت

طرف از كه ميتينگي در كه ميشود توصيه yا سلمهم تهران قهرمان و برادرانغيور بهعموم س�م از پس

بر مبني بعدازظهر سه ساعت ماه دي سيام دوشنبه روز در ملي دستجات ساير و مجاهد مسلمانان مجمع

تشكيل فوزيه ميدان در انگليس كنسولگريهاي انح�ل براي مصدق دكتر آقاي دولت از قدرداني اظهار

كاشاني سيدابوالقاسم فرمائيد/ شركت ميگردد

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

افتاد تأخير به اعتصابدفترياران
به امور اولياء طرف از كه اطميناني و قول اثر بر ولي داشتند اعتصاب خيال امروز رسمي اسناد دفترياران

انداختهاند/ تأخير به را خود اعتصاب موقتا شد داده آنها

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

متحصن جرايد مديران اع"ميه
مجلسشورايملي در

بـه آن ضـمن كه شده صادر ملي شوراي مجلس در متحصن جرايد مديران طرف از ديروز اع�ميهاي

را انتخابات جريان توقيف رفع كه خواستهاند دولت از و نموده اعتراض شديدا مشكينشهر انتخابات توقيف

نمايد/ صادر

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

ميخواهند دارو و پزشك
سختي نهايت در مستمند بيماران و بوده محروم دارو پزشكو داشتن از پيش مدتها از اهالي ـ rريجان

تـوانست نخواهند هم متمكنين و شده مسدود راهها زمستان فرارسيدن بر كه خصوص به ميبرند سر به

برسانند/ تهران به را خود بيماران

حركت به قادر استو بستري و بيمار متأسفانهخودش كه ميشود اداره پزشكيار نفر يك نظر زير بهداري

اقدام Pزم داروهاي و پزشك اعزام براي بهداري وزارت دارند انتظار بخش اين قريه ٤٤ اهالي نميباشد

آورد/ عمل به فوري

٧٧٢å شماره ,١٣٣å.١å.٢٩ يكشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
ريال, ١٥٦ پوند گواهينامه ريال, ١٥٨ آزاد پوند ريال, ٦٩.٥å دPر گواهينامه ريال ٧å.٥å تلگرافي دPر

ريال/// ١٥/١٣ صادراتي فرانك ريال, ١٥.٤å آزاد سوئيس فرانك



ملي دولت سياهه ٨١٤

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

بود خواهد منحل فردا از ايران كنسولگريهايانگليسدر
امشب است كرده معين ايران در انگليس كنسولگريهاي انح�ل براي ايران دولت كه را موعدي چون

در دولت عمل كه كرد سئوال باب اين در ص�حيتدار رسمي مقام يك از امروز ما خبرنگار ميشود/ منقضي

بود؟ خواهد چه مزبور كنسولگريهاي به نسبت فردا و امروز ظرف

از يك هيچ و نميشناسيم ايران در را انگليس كنسولگريهاي ديگر ما فردا از داد رسميجواب مقام آن

حاصل اط�ع كه بهطوري بهع�وه داد/ نخواهند اثر ترتيب بكنند گر ا مراجعاتي به غيراداري اداريو مقامات

نمايند/ تعطيل فردا از كه هستند خود ثاثيه ا و اسباب جمعآوري مشغول هم كنسولگريها خود كردهايم

اقـامت ويـزاي لغـو بـه مـحتاج را خـود دولت آيـا كـرد سـئوال رسـمي مقام اين از ما خبرنگار مجددا

خير؟ يا ميداند مزبور كنسولگريها

تهران به فردا آنها از بعضي و شدهاند خود امور تصفيه مشغول خود كنسولها چون داشت اظهار پاسخ در

اقامت ويزاي لغو و نميداند اقدامي چنين به محتاج را خود دولت فردا, پس ديگر بعضي و ميكنند حركت

نظر از بنابراين كنند/ امتناع رفتن از و بمانند شهرها در بخواهند آنها كه ميكند پيدا وقتيضرورت كنسولها

ايران نقاط از يك هيچ در كنسولياري و كنسولگري و سركنسولگري هيچ ديگر صبح فردا از ايران دولت

ندارد/ وجود

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

دارائي وزارت در توتون عاملينشركت اجتماع
چندي كه گزارشي به نسبت و نموده اجتماع دارائي وزارت در توتون شركت عاملين از جمعي صبح امروز

از نـفر دو ١١ سـاعت مـقارن داشـتند/ اعتراض بود داده شركت آن وضع به رسيدگي مأمور كميسيون قبل

بـه نسبت Pزم دستور ايشان طرف از و كردند م�قات دارائي وزارت كفيل فروزان آقاي با آنها نمايندگان

شد/ داده آنها تقاضاي

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

١٣٣å ماه آذر ١٤ واقعه به راجع
و نهيب مورد در تحقيق و ١٣٣å ماه آذر چهاردهم واقعه درباره رسيدگي سنا مجلس تصميم طبق چون

آنحوادث اثر در كه كساني كليه از بنابراين است گرديده محول اينجانبان به شده واقع روز آن در كه غارتي

ضـميمه به را خود شكايت مورد گهي آ اين نشر تاريخ از روز ده ظرف در ميشود خواهش دارند شكايتي

مورد تا دارند ارسال سنا مجلس دفتر به داشتهاند دخالت امر اين در كه كساني نام احيانا و مثبت مدارك

لساني ا, گيرد/ قرار رسيدگي

خواجهنوري ا,



٨١٥ ششم بيستو سال ديسي, اط"عات,

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

كاشاني آيتا� پيام
ايران ملت به

است ملي جشن روز و عمومي تعطيل فردا
بسما�الرحمنالرحيم

عزيز برادران عموم به خير دعاي و س�م از پس

قنسولهاي اخراج نفتو صنعت شدن ملي با مملكت ملتو اين استق�ل آزاديو گرانبهاي نعمت چون

سرور جشنو موجب عالمو خ�ق شكر مستلزم بود عظيمه مقاصد منشاء جاسوسيو Pنه كه انگليس دولت

از و سازند ظاهر ثابتو جهانيان همه به را وطنخواهيخود هشياريو و مسرت بايد مردم استعموم ملي

مـصدق دكتر آقاي جناب ملي دولت از ديگر بار و نموده تنفر و انزجار اظهار اجانب عمال كارشكنيهاي

كنند/ قدرداني و پشتيباني

عـمومي تعطيل به مبادرت و اقدام كشور سراسر در ماه بهمن اول سهشنبه روز است مقتضي بنابراين

ايـن كه ميكنم يادآوري ضمنا بوده متوقع را كامل آرامش و نظم حفظ عزيز برادران از مخصوصا فرمايند

اينست مردم تكليف انتخابات درموقع زيرا نيست جايديگري يا مجلس جلو در مستلزم هيچوجه به تعطيل

مليخود بزرگ وظيفه به راي دادن انتخاباتو در شركت با شده شروع راي اخذ كه كشور از نقطهاي هر در كه

كاشاني سيدابوالقاسم ته/ وبركا ورحمة عليكم والس�م نمايند اقدام و قيام

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

اع"ميه
عاليسازمانهاياتوبوسراني شوراي

دكتر آقاي جناب ملي دولت از پشتيباني براي و بركاته دامت كاشاني yآيتا حضرت منويات از پيروي به

و دولت مفيد و مؤثر اقدام اين از قدرداني و خرسندي اظهار منظور به و محبوب نخستوزير مصدق محمد

فساد/ و جاسوسي Pنههاي بستن

تـهران مـحترم اهـالي اطـ�ع بـه وسـيله بدين حومه و تهران توبوسراني ا سازمانهاي عالي شوراي

بعدازظـهر ساعت يك تا ماه بهمن سهشنبه صبح از حومه و تهران توبوسراني ا خطوط كليه كه ميرساند

اتوبوسراني سازمانهاي عالي شوراي بود/ خواهد تعطيل

حومه و تهران

مـديره هـيأتهاي كـليه اطـ�ع به حومه و تهران توبوسراني ا سازمانهاي عالي شوراي وسيله بدين

عـالي شوراي در بهمن اول سهشنبه روز صبح ٨ ساعت در كه ميرساند صنف افراد و مالكين و شركتها

اتوبوسراني سازمانهاي عالي شوراي رسانند/ هم به حضور ٢٨ خط توبوسراني ا دفتر جنب صنف

حومه و تهران



ملي دولت سياهه ٨١٦

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

انتخابات جريان
انجمن نماينده بهشتيزاده آقاي ديروز اغتشاشات واسطه به قبل تلگرافي خبر پيرو ـ ٢٩ بندرپهلوي

و نموده كين دكا بستن به وادار را بازار شدند مجروح هم نفر چند و گرفت قرار مهاجمين ضرب مورد شهر

نيز تلگرافخانه محوطه به و شكسته را كين دكا از بعضي و داداش برنجكوبي كارخانه پنجرههاي و شيشه

نـمايندگان و گرديد تعطيل ١å ساعت از مركزي حوزه در آراء اخذ مزبور جريانات اثر بر شد وارد خسارت

ميباشد راي ١٥١٦ داراي كه تولمات [بخش] صندوق بودند/ فرمانداري محل در آخروقت تا نظارت انجمن

گرديد/ تحويل مأمورين ساير و محل بخشدار وسيله به مركزي انجمن نمايندگان به بعدازظهر ٥ ساعت در

آقاي از طرفداري براي اجتماع به را مردم بلندگو با سيار ماشين يك صبح ٦ ساعت از ديروز يكشنبه روز

فرمانداري و تلگرافخانه طرف به داشتند دست در سياه پرچم كه زنان و ميكرد دعوت اشكوري صدرائي

احـترام اينكه براي داشت اظهار شد سئوال فرماندار از راي اخذ براي انجمن تعطيل علت بودند/ رهسپار

مركز دستور منتظر و تعطيل راي اخذ Uفع شود حفظ صندوقها و بماند محفوظ نظارت انجمن نمايندگان

تصميمات تا شدهاند محافظت گمرك ك�نتري در هم سايرين و نظارت انجمن رئيس محلي آقاي هستيم

گردد/ تخاذ ا Pزم

فقط و يافته خاتمه راي اخذ بندرپهلوي توابع در كه داشت اظهار هم انتخابات بازرس مشيرحسيني آقاي

تكليفنمودهايم/ كسب مركز از مدت اين براي ما و رايشود اخذ بندرپهلوي در ديگر ساعت ٢١ ميبايستي

شدند/ مجروح نيز ديگر نفر دو شد, برده رشت به معالجه براي و مجروح اميني آقاي ديروز تظاهرات در

شد/ قرار بر امنيت بعدازظهر ديروز

٧٧٢١ شماره ,١٣٣å.١å.٣å دوشنبه

منزلنخستوزير در انتخاباتي شاكيان
انتخاباتي شكايات به هيأترسيدگي تشكيل

و سـاوجب�غ ورامـين, زنجان, مانند مختلف نقاط انتخاباتي كيان شا از مختلف دستههاي امروز صبح

هيأت نخستوزير آقاي دستور حسب بر دادهاند را خود شكايات و رفته نخستوزير آقاي منزل به شهريار

كرد/ رسيدگي شكايات اين به و گرديد تشكيل مصدق دكتر آقاي حضور با انتخابات شكايات به رسيدگي

گرديد مطرح امروز صبح نيز بود رسيده مختلفديگر حوزههاي از كه ديگري شكايات تلگرافات همچنين

گرديد/ تعيين شكايات اين رفع در رسيدگي به نسبت كشور وزارت اقدام طرز و
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ايران در انگلستان انح"لكنسولگريهاي مناسبت به
بود تظاهراتشديد و احساسات ابراز شاهد فوزيه ميدان ديروز

شد ايران مبارزاتملت شوريدرباره پر سخنرانيهاي عصر, ديروز ميتينگ در

گرديد كامل پشتيباني ابراز دولت به نسبت
در انگليس كنسولگريهاي انح�ل مورد در مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني و قدرداني منظور به

حـزب ايران, حزب مجاهد, مسلمانان مجمع طرف از ميتينگي ديروز بعدازظهر نيم و سه ساعت از ايران

ميدان در پايتخت مردم از نفر هزار ده شركت با مختلف تحاديههاي ا و اصناف شوراي ايران, زحمتكشان

و دعوت ميتينگ اين در حضور به پيامي وسيله به را طهران مردم پريروز كاشاني yآيتا شد/ برپا فوزيه

كشور دانشآموزان و ايران حزب جوانان سازمان عضو سجادي سيدمحمد آقاي نخست بودند/ نموده توصيه

انتخابات جريان به فاطمي دكتر آقاي آنگاه ملي/// وحدت لزوم درباره كريمآبادي آقاي بعد كرد/// سخنراني

به مكي آقاي شد/// مردم از احساساتي ابراز چنان شد مكي آقاي سخنراني اع�م وقتي شانزدهم/// دوره

همين در نيز زيركزاده احمد مهندس آقاي گفت/// تبريك ملت به انگليس كنسولگري انح�ل مناسبت

كاشاني///مردم سيدمصطفي آقاي كشيد/// پيش را الغايكاپيتوPسيون شروين دكتر آقاي راند/// سخن زمينه

مينامند/ مبارز و شجاع را ايران ملت گفت/// زهري علي آقاي كرد/// تشويق ملي قرضه اوراق خريد به را

ايرانو در انگليس انح�لكنسولگريهاي به اشاره از پس كه بقائيبود دكتر آقاي ميتينگ سخنران آخرين

/// كنيم مبارزه و بكوشيم جان پاي تا خود همكيش ملل و خود نجات براي بايد ما نمود اظهار ملت مبارزه

را دولت اقدام آن در كه شد اردهاليخوانده محمد آقاي بهوسيله ماده شش ميتينگدر قطعنامه پايان, در

گرفت/ قرار تأييد مورد انگلستان كنسولگريهاي انح�ل درباره

٧٧٢٢ شماره ,١٣٣å.١١.١ سهشنبه

انتخاباتي شكايات به هيأترسيدگي تشكيل
آقـاي حـضور بـا مصدق دكتر آقاي منزل در انتخاباتي شكايات به رسيدگي هيأت جلسه امروز صبح

داد قرار رسيدگي مورد بود رسيده مختلف انتخاباتي حوزههاي از كه را شكاياتي و گرديد تشكيل نخستوزير

كشيد/ طول ساعت دو هيأت جلسه
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بود عمومي تعطيل شهرستانها و تهران در امروز
انح"ل از را خود اينتعطيلكمنظيرمسرت با ايران ملت

نمود اع"م ايران كنسولگريهايانگليسدر
بود كيلومتر چندين طولصفآنها كه تظاهركنندگان

دادند خاتمه تظاهراتخود به ظهر مقارن شهر خيابان نوزده از گذشتن پساز

يكشنبه روز بعدازظهر دقيقه بيست و نه ساعت ـ گرفت ريشه كجا از جشن روز و عمومي تعطيل فكر

ايناع�ميه كنون ا هم داشت اظهار جلبنمود را شنوندگان توجه بار چندين آنكه از پس تهران راديو گوينده

نمود/// آن قرائت به شروع ب�فاصله و است گرديده صادر ايران ملت به خطاب كاشاني yآيتا آقاي طرف از

منتشر گذشته روز دو عصر و صبح جرايد در و قرائت راديو در بار چندين كاشاني yآيتا اع�ميه متن

يك هـر مـتشكل سازمانهاي و تحاديه ا و دستجات و احزاب نظر اين از پيروي به آن متعاقب و گرديد

عمومي تعطيل و ملي جشن بهمن اول سهشنبه روز كه كردند نشان خاطر خود افراد به و صادر اع�ميهاي

بود/ خواهد

تـهران مـختلف دستجات اجتماعات و محافل تمام در ديشب ـ بود چگونه امروز صبح تهران وضع

كسحوادث هر و بود شهر فرعي حوزههاي در راي اخذ ترتيب و تظاهرات چگونگي و امروز صبح از صحبت

ب�فاصله ميگذاشت بيرون خانه از قدم كس هر امروز صبح ميكرد/ پيشبيني و تعبير طريقي به را امروز

توبوسهاي تماما و بود بسته مغازهها كينو دكا تمام زيرا ميكرد را او نظر خيابانجلب غيرعاديكوچهو وضع

كسيوسيله تا تومبيلهاي ا جز بودند كرده اجتماع شركتهايخود مقابلدفتر در و كشيده كار از خطوطدست

يا و كرده استفاده وسيله اين از يا اداره كارمندان اغلب لحاظ همين به و نبود مردم دسترس در ديگري نقليه

بودند/// روان خود كار محل طرف به پياده اينكه

صندوق به را خود آراء و نموده اجتماع فرعي حوزههاي مقابل در دسته دسته صنفي و طبقه هر از مردم

بود/// رايدهندگان ترتيب و نظم ميكرد نظر جلب چيزي هر از بيش كه چيزي و ميريختند

شده جمع هم گرد مختلف دستجات صبحاولوقت از خيابانها اغلب در گرچه ـ بود كجا از تظاهرات آغاز

از توجه قابل و اصلي تظاهرات ولي ميكردند تبليغ خود كانديداي نفع به داشتند اختيار در كه بلندگوهائي با

شد/// شروع شميران سرپيچ شاهرضا خيابان

موتورسيكلت كه كيلومتري چندين قافله اين پيشاپيش ـ بود اتوبوس زنجير خط طول كيلومتر چندين

هيأت اعضاء حامل توبوس ا آن از پس و شهرباني افسران حامل جيپ يك آن دنباله در و شهرباني سوار

ساير و ري شهر خط كرج, خط عدل, خط شميران خط توبوسهاي ا سپس و سخنگويان و شركتها مديره

نزديكي تا بودند/ حركت در سه و سي خط تا يك خط توبوسهاي ا آن متعاقب تهران حومه توبوسهاي ا

مرتب كنترل و صفآرائي متوجه فقط و ميداد انتظامي دستورات فقط دسته اين بلندگوي فردوسي ميدان



٨١٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

و صنف افراد آن در بود/ شده آراسته متعدد شعارهاي و ايران پرچم با توبوسها ا تمام بود/ ماشينها حركت

داشت/ قرار توبوسراني تحاديههايا ا

رسيد فردوسي ميدان نزديكي به كاروان اين ابتداي وقتي ـ شد شروع كجا از تظاهرات در مردم شركت

و كاشاني yآيتا منويات از پيروي به داشت اظهار تظاهركنندگان سخنگوي و درآمد صدا به آن بلندگوي

دولتدر مجدانه و مفيد اقدامات از قدرداني خرسنديو اظهار منظور به مصدقو دكتر ملي دولت از پشتيباني

سـازمانهاي عـالي شوراي طرف از سيار تظاهرات و ميتينگ اين انگليس دولت كنسولگريهاي بستن

كرد/// مختلفي شعارهاي دادن به شروع ب�فاصله و است گرديده برپا حومه و تهران توبوسراني ا

سهراه طرف به شهرداري كافه مقابل پهلوي چهارراه از و گذشته شاهرضا خيابان طول از تظاهركنندگان

تظاهرات اين شاهد و نموده اجتماع خيابان طرف دو در زيادي جمعيت هنگام اين در شدند/ سرازير شاه

عهده به را تظاهركنندگان سخنگوئي كه رازاني روزنامه مدير رازاني حسين آقاي اينموقع در بودند/ كمنظير

قلب بر را مصدق دكتر ما تهران, رشيد مردم داشت: اظهار چنين و گرفته دست به را بلندگو ميكروفون داشت

بود/// خواهد قرار بر او حكومت نايستد كار از قلب تا و دادهايم حكومت خود

مردم طرف از انگليس سفارت مقابلديوار و قوامالسلطنه چهارراه خصوصا نادري و شاه خيابان طول در

ميشد/ شديدي احساسات ابراز

اس�مبول خيابان وارد گذشت فردوسي چهارراه از صف اين هنگامي ـ شد بسته مرور و عبور راه وقتي

نادري و اس�مبول و فردوسي خيابان طول در نقليه وسائل تمام و مسدود كلي به مردم مرور و عبور راه شد

تهييج باعث ميشد داده تظاهركنندگان سخنگويان طرف از كه شعارهائي اينجا در بودند گرديده متوقف

از مردم احساسات سيل ميان از وضعيبود هر به چندينكيلومتري قافله اين گرديد/ آنها شديد تظاهر مردمو

گرديد/ شاهآباد وارد گذشته اس�مبول و نادري خيابانهاي

تهيه مشغول تهران راديو رپرتاژ تهيه مأمور مدرس كلوب مقابل در ـ ميكرد تهيه رپرتاژ تهران راديو

بود/// خود گزارشات

خيابان و نظاميه خيابان گذشتن از پس و گرديد رهسپار بهارستان ميدان طرف به تظاهركنندگان قافله

اين تظاهرات انگليس سفارت مقابل در گرفته پيش در را فردوسي خيابان و شده سپه ميدان وارد چراغبرق

گوش به بلندگوها صداي ديگر كه بود قدري به مردم فرياد صداي و بود رسيده خود درجه نهايت به دسته

كنند ترك را محل اين زودتر كه شد تقاضا انتظامي طرفمأمورين از ميرفت حوادثي بيم چون و نميرسيد

كرد/// حركت منوچهري طرف به توبوسها كاروانا لحاظ بدين

طرف از و دادند متعددي شعارهاي و كرده توقف دقيقه چند فوزيه ميدان در شد/ شاهرضا خيابان وارد

شد/ شديدي تظاهرات مردم

خاتمه تظاهرات و رسيد ٢٨ خط توبوسراني شركتا دفتر مقابل به مجددا قافله اين ربع و دوازده ساعت

يافت/
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ديشبتظاهراتي
خيابانهايشماليشهرصورتگرفت در

پشتيباني منظور به سياري ميتينگ ديروز بعدازظهر ٥ ساعت �پانايرانيسم� ايران ملت حزب طرف از

حزب جوانان از نفر صدها آن در كه شد برپا شهرستانها در انگليس كنسولگريهاي انح�ل درباره دولت

كردند/ شركت

در نفر چند آن در كه بدونروپوش بلندگو حامل سواري تومبيل ا دستگاه تظاهركنندگاندو پيشاپيش در

اعمال عليه بر شعارهائي آنها از يكي پيوسته و بودند حركت در داشتند دست در رنگي سرخ پرچم كه حالي

حـامل تـوبوس ا و سـواري مـاشينهاي دسـتگاه چند تومبيل ا اين سر پشت در ميداد/ ايران در انگليس

ميداند/ ادامه خود حركت به معيني فاصله در كه داشت متظاهرينوجود

چندين دست در كه بود فروزاني مشعلهاي مينمود را عابرين توجه جلب ميتينگ اين در كه موضوعي

خيابانهاي از آنكه از پس متظاهرين ميشد/ ديده بودند بسته بازوانشان بر رنگي سرخ نوار كه جوانان از نفر

اين در شدند/ ميدان سبزه وارد كردند عبور ناصرخسرو و توپخانه ميدان برق, چراغ سرچشمه, بهارستان,

شد/ استقبال متظاهرين از اصناف و بازار جوانان از عدهاي طرف از محل

كرده حركت ارك خيابان سمت به تومبيلها ا آنكه از پس بود بعدازظهر نيم ششو ساعت كه اينموقع در

بـه فـردوسي خيابان از گذشتن از پس ميتينگدهندگان آمد عمل به تظاهراتي مجددا سپه ميدان در و

تظاهركنندگان ميكردند/ استقبال متظاهرين از عابرين جوانانو از گروهي آنجا در و رفته خياباناس�مبول

متفرق حزب عمارت جلوي در بعدازظهر نيم و هفت ساعت در كردند طي را بهارستان خيابان آنكه از پس

شدند/

٧٧٢٢ شماره ,١٣٣å.١١.١ سهشنبه

انتخاباتيشديدي ديشبتظاهراتي
صورتگرفت خيابانها در

دستجات گرفت/ صورت تهران شمالي خيابانهاي كثر ا در شديدي انتخاباتي تظاهرات مجددا ديشب

شـعار و بـودند حركت در كوچك دستههاي طور به بهارستان و اس�مبول خيابانهاي در پيوسته مختلف

پيراهن كه حالي در معممي پيرمرد كه بود اين ميكرد جلب خود به را عابرين توجه كه نكتهاي ميدادند/

دولتهـاي عـليه بـر پـيوسته كـه ميشد ديده جمعيت ميان در داشت دست در شمشيري و تن بر سفيد

كنند/ شركت انتخابات در كه ميكرد تقاضا مردم از و ميداد شعار استعمارطلب

انـتظامي مأمـورين شـوند اسـ�مبول خـيابان وارد داشتند قصد وقتي متظاهرين از دسته اين عبور از

داشت ادامه خيابانها در نيم و نه ساعت تا تظاهرات گرديد متفرق آنان جمعيت نتيجه در نمودندو جلوگيري

بودند/ انتظامات مراقب Uكام انتظامي مأمورين مدت تمام در و



٨٢١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٢ شماره ,١٣٣å.١١.١ سهشنبه

جمعآوري وزارتخانهها فرشهاي
شد خواهد

وابسته بنگاههاي و وزارتخانهها تاقهاي ا فرش جمعآوري به راجع نخستوزير دستور اجراي منظور به

كـل اداره از هـيأتي تـفاق ا به كه گرديد تعيين دارائي نماينده سمت به وزارتي بازرسان از يكي دولت به

نمايند/ اقدام ادارات فرشهاي جمعآوري به نسبت فرش سهامي شركت و ساختمان

٧٧٢٢ شماره ,١٣٣å.١١.١ سهشنبه

آگاهي اداره زندانيان آمار
روز آنان پرونده به رسيدگي اثر بر ميشد نفر ١٩٤ بر بالغ قبل هفته در كه گاهي آ اداره زندانيان تعداد

است/ يافته تقليل نفر ١٧٢ پنجشنبه

٧٧٢٢ شماره ,١٣٣å.١١.١ سهشنبه

انتخابات جريان
حوزه دو در است/ شده راي اخذ و توزيع تعرفه برگ ١٨å٨ كرج انجمن حوزه در امروز غروب تا ـ ٣å كرج

حوزه دو هر در زيرا است گرديده متوقف آراء اخذ جريان آمد پيش كه جنجالي اثر بر قاسمآباد فرعيجونينو

شدهاند/ مجروح نيز انجمن اعضاء از نفر دو يكي حتي و نموده حمله انجمن به عدهاي

از پس و شليكنموده هوا به تير چند مهاجمين كردن متفرق براي ژاندارمري مأمورين قاسمآباد حوزه در

صندوق رسيده كرج به كه اط�عي قرار به و ميشود قرار بر امنيت و نموده متفرق را مردم سختي خورد و زد

است/ شده خورد كلي به وارده ضربات اثر بر قاسمآباد در مأخوذه

٧٧٢٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢ چهارشنبه

انتخاباتي تظاهرات
حامل تومبيلهاي داشتا ادامه خيابانها كثر ا در شديدتري نحو به ديشب و انتخاباتيديروز تظاهراتي

و تشويق رأي دادن در شركت براي را مردم و ميداد انتخاباتي شعارهائي عمومي معابر در پيوسته بلندگو

ميكرد/ دعوت

جمله از داد رخ مختلف دستههاي ميان مختصري خوردهاي و زد نقطه يكيدو فقطدر مدت اين خ�ل در

مداخله اثر بر كه درگرفت سيزده بخش در واقع اميرشرفي خيابان در بعدازظهر ٤ ساعت در كه بود نزاعي

گرفتند/ قرار درمان تحت] كه شدند مجروح و [مضروب نفر دو يكي فقط و شدند متفرق متظاهرين پليس

محض به كه درگرفت مختلف كانديداهاي طرفداران ميان نزاعي نواحي همان در نيز امروز ظهر از پيش

به تظاهراتي بهارستان ميدان و اس�مبول خيابانهاي در مجددا ديشب شدند/ متفرق پاسبانان مداخله

آمد/ عمل



ملي دولت سياهه ٨٢٢

٧٧٢٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢ چهارشنبه

اعتصاباتوبوسهايخط٢
از و نموده عوض ميباشد پارك خيابان از كه را خود سابق مسير ٤ و ٣ خط توبوسهاي ا كه بود روز چند

ايسـتگاه جـلوي و داده تـغيير را خـود ايسـتگاه هـم بعدازظهر ديروز و ميكردند مرور و عبور سپه خيابان

بـودند كرده فراهم را ٢ خط توبوسهاي ا رانندگان نارضايتي وسيله بدين و دادند قرار ٢ خط توبوسهاي ا

كه اين تا بودند گرفته قرار خيام خيابان طول در و نموده اعتصاب ٢ خط توبوسهاي ا عموم ديشب باPخره

شكايت, به رسيدگي تا شد قرار و شده حاضر محل در شهرباني راهنمائي طرف از همايونفر سرتيپ آقاي

نمايند/ مرور و عبور خود سابق مسير از ٤ و ٣ خط توبوسهاي ا

٧٧٢٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢ چهارشنبه

نداشتهاند شيمي استدبير ماه چهار
است ماه چهار ميگفتند و آمده اداره به رهنما دبيرستان طبيعي ششم پنجمو سال دانشآموزان از جمعي

كـوچكترين مـا مكرر كرات مذا و مراجعات با فرهنگ وزارت و اين بودهايم محروم شيمي دبير داشتن از

كنيم/ شركت شيمي امتحان در بود نخواهيم قادر قطع طور به و ننموده دبير اعزام براي اقدامي

واقعا ولي بود نخواهد امتحانات در شما مسئوليت رفع دبير نداشتن كه شد گفته دانشآموزان آقايان به

و نـموده خـودداري مـزبور دبـيرستان به دبير اعزام از است ماه چهار فرهنگ وزارت كه است تأسف جاي

تعطيل يقينا زيرا كردهاند اختيار سكوت ماه چهار اين در دانشآموزان و دبيرستان اولياي اينكه تأسفآورتر

است/ دبير نداشتن از بهتر ك�س

٧٧٢٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢ چهارشنبه

آموزشگاهها در اس"مي تعليمات
تشكيل فرهنگ وزير حسابي دكتر آقاي رياست به فرهنگ عالي شوراي بعدازظهر ٦ ساعت از پريشب

گرديد مقرر و شد كره مذا دبيرستانها و دبستانها و كودكستانها در اس�مي تعليمات مورد در نخست شد/

فـرهنگ وزيـر آقـاي نظر تحت فرهنگ وزارت بصير كارمندان از جمعي و شورا اعضاي آقايان از عدهاي

شود/// گذاشته اجرا موقع به تا نمايند اع�م مدارس به و كرده تخاذ ا مورد اين در Pزم تصميمات

٧٧٢٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢ چهارشنبه

منزلنخستوزير در انتخاباتي شكايات به هيأترسيدگي تشكيل
عماد و دادگستري وزير اميرع�ئي آقايان شركت با انتخاباتي شكايات به رسيدگي هيأت امروز صبح

انتخاباتيمربوط شكايات گرديدو تشكيل مصدقنخستوزير آقايدكتر درحضور معاونوزارتكشور ممتاز

وزارت اقدام طرز قسمت به نسبت و مطرح آن در ديگر نقطه چند و بندرپهلوي ساري, ميانه, حوزههاي به

گرديد/ تعيين كشور



٨٢٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

خوزستان در حكومتنظامي تمديد
شد/ سنا مجلس تقديم يزدانپناه سپهبد آقاي طرف از ديروز Pيحه اين

ملي شوراي مجلس رياست

براي نظامي حكومت امنيت اعاده لزوم غيرعاديو پيشآمدهاي به نظر ١٣٣å ماه فروردين ٥ تاريخ در

در و اع�م مسجدسليمان و هفتگل بندرمعشور, Pلي, آغاجاري, گچساران, آبادان, زير: نقاط در ماه دو مدت

وضـع بودن غيرعادي علت به و است رسيده ملي شوراي و سنا تصويب به ١٣٣å ماه فروردين ٢٥ جلسه

است/ گرديده تمديد درخواست ١٣٣å آذر ٥ و مهرماه ٥ و مرداد ٥ و خرداد ٥ تاريخ در منطقه

و پيشبيني براي لذا ميبايد پايان ١٣٣å ماه بهمن ٥ صبح نظامي حكومت مقرره مدت چون اينك

اضافه به سابقالذكر نطق هفت جهت نظامي حكومت ماه سه تمديد غيرمترقبه گونهحوادث هر از جلوگيري

آزادي و نيست نظامي حكومت خرمشهر در اينكه علت به اخيرا آشوبطلب و اخ�لگر �عناصر خرمشهر

مينمايد: تقاضا دادهاند/� قرار خود فعاليت مركز را شهر اين دارند عمل

خوزستان منطقه از محل هشت در را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه بهدولت ـ واحده ماده

تا ديگر ماه ٣ مدت براي Pلي� و خرمشهر مسجدسليمان هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, �آبادان,

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه ارديبهشت پنج صبح تاريخ

يزدانپناه سپهبد جنگ وزير

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

خارجي/// پذيرشسفراي با كه است اين بر دولت تصميم
اس"م] فدائيان نميكنم [تصور

داد: خبرنگاران به را زير توضيحات [سخنگويدولت] و راه آقايبوشهريوزير امروز مطبوعاتي جلسه در

از قبل حكم اين صدور است/ شده زنداني ساري دادگاه حكم طبق ٣å.٣.١٥ تاريخ در آقاينوابصفوي V٩

نـميكنم تـصور و بـوده دادگستري وزارت به اميرع�ئي آقاي تصدي و مصدق دكتر آقاي كابينه تشكيل

باشند/ كرده قتل به تهديد را دادگستري وزير و نخستوزير آقايان اس�م فدائيان

بايد قانون و قانوندارد مملكت است نظرومقصوديبوده چه روي انتشار اين نميدانم بنده هرصورت در

دارد/ نگاه زندان در يا كند آزاد را ايشان كه نيست دولت اختيار در اين شود اجرا

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

است حقوقديپرداختشده تازه
بـا نـيست مـعلوم كه حالي در شد پرداخت بخشداري كاركنان ماه آذر حقوق ماه دي ٢٥ روز ـ ورامين

نمايند/ زندگي سختي كمال با بودهاند مجبور روز ٢٥ حدود در اداره اين كاركنان چرا اعتبار وجود و تصويب



ملي دولت سياهه ٨٢٤

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

شود تعطيل كارخانه ممكناست
متشنجو كلي به كارخانه اوضاع كارگران بهوضع تي هرا ريسندگي كارخانه اولياي توجه عدم اثر بر ـ يزد

شنيده كه طوري به هستند سرگردان و ب�تكليف كارخانه صاحبان بيع�قگي اثر بر كارگران و شده آشفته

يك هر كه نفر ٤åå حدود در پذيرد عملصورت اين گر ا كه شده گرفته كارخانه تعطيل به تصميم ميشود

شد/ خواهند بيكار هستند عائله نفر ٧ تا ٣ داراي

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

مليميخرند اوراققرضه دستهجمعي طور به كودكان] [و دانشآموزان
مدير و مدرسه و خانه انجمن اعضاي تفاق ا به دستهجمعي طور به قائم دبستان دانشآموزان از نفر ٤åå

ريال هزار ٤å و رفته مركزي شعبه ملي بانك به كرده حركت خود دبستان از آموزگاران از عدهاي و دبستان

ابراز مورد خود مسير خيابان در دبستان به مراجعت هنگام مزبور دانشآموزان نمودند/ خريداري قرضه اوراق

آمـوزشگاههاي اوليـاي تفاق ا به پروين فرهنگي انجمن كودكستان كودكان ديروز گرفتند/ قرار احساسات

نمودند/ ملي قرضه اوراق خريد به اقدام و يافته حضور ملي بانك در انجمن

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

خارجي/// پذيرشسفراي با كه ايناست بر دولت تصميم
گرديد] طوالشباطل [حوزه

داد: خبرنگاران به را زير توضيحات [سخنگويدولت] و راه آقايبوشهريوزير امروز مطبوعاتي جلسه در

بايد امر جريان شدن روشن براي گرديد باطل حوزه آن آراء و دادند استعفا طوالش انجمن اعضاي V١

بود/ بازرسان گزارش منتظر

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

انتخابات جريان
فـعاليت كـانديداهـا از يكـي نـفع به و متحصن تلگرافخانه در ديروز دستهاي Vبهمن ٢ ـ بندرپهلوي

دستههاي ١١ ساعت ميكردند/ بدگوئي سايرين به و نصبنموده تلگرافخانه باPي در بلندگو يك ميكردند

در و داشت ادامه خورد و زد ساعت يك حدود در و نموده تصادم يكديگر با و آمده تلگرافخانه جلوي مخالف

و زد ميان در هستند/ بستري بيمارستان در كنون ا كه شدند مجروح طوري به نفر ٢ و زخمي نفر ٢٥ نتيجه

به را مردم سنگ آجرو پارههاي ميان در كه بود مركز رئيسك�نتري فرياد بود توجه جالب كه خوردموضوعي

مـنتظر گفت پاسخ در نمودم سئوال عمل تحويل و آرا استخراج به راجع فرماندار از ميكرد/ دعوت آرامش

انجمن رئيس محلي غ�مرضا آقاي با است/ نرسيده هنوز ولي كرده حركت است روز سه كه هستيم بازرس

ميبرد/ سر به مركز ك�نتري در روزها انجمن اعضاي ساير با كه نظارت



٨٢٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

راي هزار چهار هشتو حدود در وقتديروز آخر تا
راي هزار صد بر بالغ امروز ظهر تا و

است شده اخذ حومه و تهران شعبفرعي در
فرهنگستان و سپهسا|ر مسجد به صندوقها امروز ساعتششبعدازظهر

ميشود/// منتقل
چند اينكه بر دائر رسيد انجمن به فردوسي دبستان حوزه از ديگري گزارش ـ صبح امروز ديگر حوادث

انتظامي تحويلمأمورين رايبوده خريدن مشغول كه را شخصي بودهاند شعبه آن حوالي در كه كساني از نفر

فـراري رئيس اردوبادي برادر شخص اين كه ميشود گفته ميشود/ آزاد پليس افسر دستور به ولي دادهاند

است/ بوده دماوند بانك

ترتيب همان به را جريان و شده حاضر فرمانداري در اشخاص همان از عدهاي گزارش اين تعقيب در

اعزام بازرس نفر يك اينموضوع به رسيدگي براي مركزي انجمن ميدهد شرح مركزي انجمن اعضاي براي

رسيدگي شكايت اين به نسبت انتظامي نظر از كه شد داده دستور نيز رفيعيان سرهنگ آقاي به و ميدارد

بودند آورده شعبه آن به رأي دادن براي كاميون با را زيادي عده دادند گزارش نيز مجد مسجد حوزه از نمايد/

سرهنگ آقاي طرف از ب�فاصله هم اينمورد در نزاعيدرگيرد محل اهالي و آنها ميان ميرفت احتمال چون

دسته مياندو برخورد از و گردد اعزام شعبه آن به پليس بيشتري عده تا شد داده اط�ع شهرباني به رفيعيان

نمايند/ جلوگيري

مـدرسه حوزه به راي دادن براي ظاهرا نفري ١٥å عده يك رسيد انجمن به كه ديگري گزارش طبق

در اينكه تصور به ميرسند آزادپز نانوائيهاي تحاديه ا محل مقابل به وقتي عده اين ولي ميروند مروي

خسارتي و ميكنند حمله تحاديه ا آن به ميشود نوشته راي معيني كانديداهاي براي نانواها تحاديه ا محل

دستههاي محل از پاسبان كافي عده محركين, دستگيري و شكايت اين به رسيدگي براي ميآورند/ وارد

شد/ اعزام مروي مدرسه به هستند حاضر شهرباني در كه احتياطي

٧٧٢٤ شماره ,١٣٣å.١١.٣ پنجشنبه

|ريجان پزشكبه اعزام
اط.عات روزنامه محترم اداره

شده منتشر Pريجان در دارو و پزشك نبودن بر مبني جريده آن ٣å.١å.٢٩ شماره در كه خبري به عطف

از مركب كيپ ا يك گذشته هفته در آنجا, بهداري متصدي كسالت از اط�ع محض به كه ميدارد اشعار بود,

گرديد/ اعزام Pريجان به Pزم داروهاي با پرستار و پزشكيار و بهدار

طرف به مال وسيله به Pريجان فرسخي سه از مزبور كيپ ا راه بوده مسدود واسطه به واصله خبر طبق

بهداشتي تعليمات و اط.عات اداره است/ نموده حركت Pريجان



ملي دولت سياهه ٨٢٦

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

است شده د|ريتهيه اوراققرضه
يافت خواهد انتشار زودي به ريالي قرضه اوراق دوم سري

ارز به ملي قرضه تومان ميليون ٢åå پنجم يك ميزان تا بود شده داده اجازه ١٣٣å مرداد ٢٦ قانون طبق

ميليون ٥ مجموعا كه دPري پنج برگ ميليون يك كه شد مقرر دولت هيأت دستور به بنابراين گردد/ منتشر

توجه مورد زير نظر چند از دارد ريالي اوراق كه مزايائي بر ع�وه اوراق اين گردد منتشر ارز به ميشود دPر

ميباشد:

است/ شده نوشته انگليسي زبان به (Five Dollars)همچنين فارسيو زبان به دPر ٥ كلمه متن در V١

است/ شده قيد ميباشد دPر ع�مت كه (S)اختصاري ع�مت با ورقه روي دPر ميليون ٥ مقدار V٢

انتشار/ تاريخ V٣

است/ شده قيد ورقه روي در انگليسي زبان به هم و فارسي زبان به هم اول رديف عنوان V٤

نوشته آن پشت در خارجي زبان به هست دPري قرضه اوراق متن در فارسي زبان به كه عباراتي مفاد

بخوانند/ خارجي زبان به را آن مفاد بتوانند باشند نداشته آشنائي فارسي زبان به احيانا كه كساني تا شده

ملي قرضه اوراق طبق نظارت هيأت طرف از كه طرحي و شده فراهم دPري قرضه اوراق چاپ وسائل تمام

ما خبرنگار برسد/ طبع به تصويب از پس تا شده فرستاده نخستوزير آقاي م�حظه براي و گرديده تهيه

اين است نموده پرسشي مزبور اوراق طبع نظارت هيأت اعضاي از يكي از نيز ريالي ملي قرضه اوراق درباره

بوده تومان ميليون پنجاه مبلغ به كه اول سري انتشار از ماه يك حدود در استچون داشته اظهار هيأت عضو

ميليون چهل مبلغ به دوم سري شد گرفته تصميم لذا ميشود افزوده خريداران عده بر روز به روز و ميگذرد

گردد/ منتشر تومان

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

شد اقدام بلندگو نصب به
كه است شده نصب بلندگوهائي چهارراهها در تيپ فرمانده مظفري سرهنگ آقاي اقدام اثر بر ـ مهاباد

نمايند/ استفاده راديو برنامه از مردم

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

درستكردهاند شكر و قند براي سياهي بازار
بـراي دارائـي مأمـورين ولي نـميكند تـجاوز تن ٣٥ از شهر اين شكر و قند ماهيانه مصرف ـ مهاباد

در را آن نصف كه ميدهند تحويل آنها به شكر و قند تن ٦å ماه در بندهائينموده و زد عاملين با سوءاستفاده

است عاملينشلوغ دكان جلوي هميشه علت همين به ميكنند خارج شهر از يا و برسانند فروش به سياه بازار

نميرسند/ خود حق به مردم و



٨٢٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

ميشود/// صبحشروع فردا از آراء قرائت
مردانه] مستراح در ملي جبهه كانديداهاي [آراي

كتمحتوي پا ٨٢ فرعي شعبه از كه شد حاصل اط�ع امروز بعدازظهر نيم يكو ساعت در ـ خبر آخرين

در مزبور آراء باPخره تا آمد عمل به انتظاميجستجو مأمورين طرف از ب�فاصله است/ شده مفقود راي ١åå

شد/ پيدا بود شده قطعه قطعه مزبور اوراق كه حالي در سپهساPر مسجد مردانه قسمت مستراحهاي از يكي

نام تماما اوراق اين در آمد/ عمل به بازجوئي نامبرده از و دستگير بود گرفته قرار سوءظن مورد كه نفر يك

بود/ شده نوشته ملي جبهه كانديدهاي

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

اداره/// تلگرافهاينمايندگان انتخابات جريان
خوردهائي و زد و بوده غيرعادي آنجا انتخابات وضع رسيده كرمان از كه خبري طبق Vبهمن ٢ ـ كرمان

[اعضاي ١å٨ ازدعوت تلگرافخانه در متحصنين كه اينبود علت ميشود/ مجروح نفر يك نتيجه در كه شده

انتظامي قواي شوند وارد فرمانداري به ميخواهند كه موقعي و بودهاند عصباني شهرستان] شوراي انتخابي

ميگردد/ صادر آرامشدستوراتي و نظم جهت و مينمايد شليك هوا طرف به تير چند جمعيت تفرقه براي

مختلف دستههاي طرفداران ميان مشاجرهاي انتخابات جريان در چهارشنبه روز ظهر از پيش ـ دماوند

گرديد/ منتهي نفر يك شدن زخمي به كه درگرفت

از يكي طرفداران از نفر سه بامداد نيم و ده ساعت ميدهد: گزارش اينطور را واقعه جريان اداره خبرنگار

غيرمحلي كاركنان از نفر چند به دانشآموزان از نفر چند اخراج به نسبت و شده اميد دبيرستان وارد كانديداها

مينمايد/ اعتراض دبيرستان

نتيجه در مينمايد/ را آنان اخراج قصد فورا ميشود مطلع امر جريان از وقتي دبيرستان ناظم اژدري آقاي

ضربه و شده حملهور ناظم سمت به چاقو با دهقاني اصغر نام به افراد آن از يكي و آمد ميان به گفتگوئي

به سپس و برده حمله او به مختلف ضربههاي با نيز ديگر نفر دو و ميآورد بدنشوارد چپ سمت به محكمي

وسيله به را مجروح فورا ميپيوندند/ بودند, تظاهرات مشغول نموده اجتماع دبيرستان جلوي در كه گروهي

قرار درمان تحت و كرده منتقل رضانور بيمارستان به بود شده فرستاده فرهنگ وزارت طرف از كه تومبيلي ا

عـلت بـه دبـيرستان ك�سهاي كنون تا است رسيدگي تحت قضائي مأمورين طرف از قضيه و ميدهند

نميشوند/ حاضر درس ك�س سر نيز گردان شا و بوده تعطيل دبيران اعتصاب

طبقات از نفر ١å٨ تعيين شهرستانو جلسهشوراي تشكيل قصد فرمانداري طرف از چون Vبهمن ٣ ـ بم

داشتند تلگرافخانه رفتن به تصميم عدهاي و شد مخالفينواقع دسته اعتراض مورد قضيه داشتند, را مختلف

كند, پيدا ادامه وضع اين چنانچه گرديد/ مجروح نفر يك و شد تيراندازي و جلوگيري دولتي قواي طرف از

شود/// وخيمتر اوضاع است ممكن



ملي دولت سياهه ٨٢٨

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

نميشود علتاغتشاشاتشروع به فسا و انتخابات|ر
دهد رخ شديد بينظمي كه هم ديگر نقطه هر در

نميشود شروع آنجا انتخابات
مـيسر Uعم امنيت كامل استقرار تا انتخابات جريان كه است داده روي اغتشاشات فسا و Pر در چون

نشود/ شروع نقاط آن انتخابات آرامش, قراري بر تا شد داده دستور لذا نيست

و عادي طور به انتخابات جريان مانع و شود فراهم بينظمي و اخ�ل موجبات كه هم ديگر نقطه هر در

نمايد/ حاصل امنيت قراري بر اطمينان اينكه تا كرد نخواهد شروع را نقاط آن انتخابات دولت گردد, طبيعي

٧٧٢٥ شماره ,١٣٣å.١١.٥ شنبه

ميشود انتخاباتطوالشتجديد
در و است داده آراء ابطال به راي او{ آراء از صندوق چند قرائت از پس طوالش انتخابات نظارت انجمن

مطرح انتخابات عالي شوراي در باب اين در قضائي بازرس گزارش است, كرده اع�م را خود انح�ل ثاني

بنابراين و كند تخاذ ا تصميمي چنين است, داشته حق قانون مطابق انجمن كه داد تشخيص شورا و گرديد

ميشود/ تجديد طوالش انتخابات

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

انتخابات جريان
قرائت كه راي پانصد و هزار يك از شد شروع فرمانداري در آراء قرائت صبح ٩ ساعت Vبهمن ٥ ـ قزوين

انجمن در بودند/ كثريت ا حائز راي ١٣١٦ واعظ ضياء آقا حاجي رايو ١٣٦٣ صفائي سيداحمد حاجي گرديد

آرامش اعاده براي گرديده مجروح نفر چند و شد خورديواقع و زد راي اخذ موقع در ديروز ابراهيمآباد, فرعي

شدند/ اعزام فورا شهر از نظامي قواي

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

جديد آموزگاران حقوق برايپرداخت
كرده اجتماع فرهنگ وزارت در شدهاند استخدام جاري تحصيلي سال اول از كه آموزگاران از عدهاي ديروز

اداري معاون فرشاد آقاي با آنها نمايندگان تماس از پس داشتند/ را خود كاركرد مدت حقوق درخواست و

لذا كشيد خواهد طول ديگر مدتي آنها تصويبحقوق قانوني جريان چون كه شد اين بر قرار فرهنگ وزارت

به اداره آن محل از Uفع اوقاف اداره رؤساي با مشورت از پس نباشند مالي مضيقه در آموزگاران اينكه براي

آنها رسيد آموزگاران اط�ع به جريان اين چون ولي گردد/ كسر آنان حقوق از بعد تا شود داده مساعده آنها

آقاي فرهنگ وزارت معاون با آنها نمايندگان مجدد مشورت در بدهند/ خاتمه خود اجتماع به نشده راضي

برساند/ آنان اط�ع به سهشنبه روز را نتيجه و كرده دنبال را شدهموضوع متقبل شخصا فرشاد دكتر



٨٢٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

برداشتند اعتصاب از دست
شكاياتي و اعتراضنموده انتخابات در آزادي عدم عنوان به ميرشهيدي آقاي طرفدار دستجات ـ گرگان

روز ١٢ از پس باPخره كرده اختيار تحصن گرگان تيپ در ماه ١٨دي تاريخ از بودند مقاماتكشورينموده به

و تهيه مشغول و گرديده خارج تحصن از متحصنين ماه دي ٢٩ يكشنبه روز بعدازظهر ٥.٥ ساعت تحصن

ميباشند/ تحاديه ا تشكيل براي اساسنامهاي تنظيم

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

اقليت نمايندگان برايخروج
تحصن از

در كه اقليت نمايندگان آقايان با مجلس در ملي شوراي مجلس رئيس حكمت فاخر سردار آقاي امروز صبح

كره مذا اين كرد/ آغاز مجلس از نمايندگان آقايان خروج يافتنو خاتمه بهمنظور را تي كرا مذا هستند تحصن

نمايندگان آقايان شود موفق مجلس رئيس آقاي ميرود تصور و است شده نزديك نتيجه به اندازهاي تا

سازد/ متقاعد و راضي تحصن از خروج به را اقليت

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

دبير نفر ده
ميشوند اعزام امريكا به

چهار مدت براي ايران تربيت و تعليم مديران و دبيران از نفر ده كه كرد اع�م امريكا كبراي سفارت امروز

شد/ خواهند اعزام امريكا مدارس در تربيت و تعليم و تدريس طرز در مطالعه جهت ماه شش الي

آنها از نفر سه كه شدند اعزام امريكا به معلم تربيت برنامه محل از ايران دبيران از نفر ده نيز گذشته سال

نمود/ خواهند مراجعت ژانويه آخر تا نيز بقيه و كردهاند مراجعت كنون تا

ذهاب و اياب هزينه و بود خواهد امريكا دولت عهده به امريكا در اقامت مدت در اعزامي دبيران مخارج

شد/ خواهد پرداخت فولبرايت برنامه اعتبار محل از نيز آنها

و دانشگاهها و كالجها مختلفو اياPت فرهنگي مؤسسات از امريكا در اقامتخود مدت در مذكور دبيران

خواهند مشاوره امريكا تربيت و تعليم امور كنندگان اداره و دبيران با و كرد خواهند ديدن درس ك�سهاي

نمود/

٧٧٢٦ شماره ,١٣٣å.١١.٦ يكشنبه

كاشان خيابان
كاشان> > نام به كشور وزارت تصويب بنابه ميگذرد باغشاه وسط از كه متري ٢٧ جديداPحداث خيابان

است/ گرديده صادر آن كاشي نصب دستور و شد نامگذاري



ملي دولت سياهه ٨٣٠

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

مجلسسنا ١ شماره گزارشكميسيون
حكومتنظامي تمديد به راجع

طرح ابتدا و گرديد تشكيل هدايت كمال رياست به امروز صبح سنا مجلس ١ شماره كميسيون جلسه

نظامي حكومت تمديد Pيحه رسيد/// تصويب به آن ٣ و ٣å تا ٩ ماده از شهرداريها/// استق�ل به مربوط

آن گزارش تصويبو عينا Pيحه مفصل مباحثات بررسيو از پس و شد مطرح خوزستان نقاط از نقطه هشت

كميسيون گزارش متن اينك گرديد/ تهيه چهارشنبه روز علني جلسه به تقديم براي و تنظيم زير شرح به

به نظامي حكومت مقررات تمديد اجازه Pيحه ـ سنا مجلس به V١ �شماره جنگ كميسيون از گزارش

محلميشود هشت جمعا كه خرمشهر نظاميدر قراريحكومت بر خوزستانو منطقه از محل هفت دولتدر

تصويب به و گرفت قرار مطالعه و شور مورد سنا مجلس �١ �شماره جنگ كميسيون در ماه سه مدت براي

١ شماره كميسيون مخبر جاي به ميشود/ تقديم اول شور براي آن گزارش اينك رسيد

فرخ

خوزستان منطقه از محل هشت در را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه بهدولت ـ واحده ماده

ديگر ماه سه مدت براي خرمشهر� Pلي, مسجدسليمان, هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, �آبادان,

نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه ارديبهشت ٥ صبح تاريخ تا

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

حكومتنظامي تمديد و راهآهن كاركنان بزه |يحه
آقاي و بود منعقد حقنويس آقاي رياست به ظهر تا صبح ده ساعت از سنا مجلس ٢ شماره كميسيون

داشت/ شركت مزبور جلسه در راهآهن كل مدير

ماه يك كميسيون كرد تقاضا راهآهن كل مدير چون شدو مطرح راهآهن كاركنان بزه به Pيحهمربوط ابتدا

راهآهن كاركنان بزه Pيحه اعضا كثريت ا موافقت با شود اص�ح و تكميل بحث مورد Pيحه تا بدهد مهلت

مطرح خوزستان] [منطقه نظامي حكومت تمديد Pيحه ب�فاصله و شد خارج دستور از ماه يك مدت براي

كرد/ تصويب عينا را آن ١ شماره كميسيون مثل ٢ شماره كميسيون و گرديد

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

زندانيان وضع بهبود براي
زندانيان رفاهيت تأمين و زندانيان وضع بهبود منظور به شهرباني, رئيس كوپال سرلشكر دستور بنابه

و شور از پس يافت/ تشكيل بهداري و بازرسي كارپردازي, حسابداري, نمايندگان طرف از اخيرا كميسيوني

بهداشتو امر در مراقبتدقيق كيفيتو كميتو كالريو و غذا مقدار افزايش براي كاملي برنامه Pزم بررسي

گرديد/ تهيه زندانيان ملبوس



٨٣١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

ايران نفت ملي بهشركت
كمككنيد

مقامات] و مراجعاتطبقات [سيل
است: شده صادر ايران ملي شركت موقت مديره هيأت طرف از بخشنامه اين

در شركت اميدواريم و ميدهد قرض پيش پيش ما به دولت Uفع نيست/ پول ميخواهيم شما از كمكي

بنمايد/ دولت به پولي كمك نزديكي تيه آ

نداريم/ Pزم خيلي هم عملي و فكري كمك

دارد/ كاردان كارگر و كارمند كافي قدر به شركت

نميخواهيم/ نيز وسائل و اوليه مواد البته

هستيم/ نداريم آنچه ت�ش در و داريم خودمان

است/ عمل آزادي ميخواهيم كه چيزي تنها

مراجعات سيل ميشود بسته شركت پيشرفت جلوي در روز به روز كه بزرگي سد نفت شدن ملي از پس

است/ مختلف مقامات و طبقات

مـقررات طبق و خود وجدان و تشخيص روي شركت مسئولين و كارمندان فرمايند اجازه داريم تقاضا

دهند/ انجام را كارشان صحيح اداري اصول و منظم

داريم/ زيادي كه نفرستيد كارمند و كارگر ـ ١

است/ اشباع بابت اين از فروش كل اداره نفرمائيد/ معرفي نماينده و كارگزار ـ ٢

اداريدارد/ طبيعيو راه كار مقاطعه انتخاب نفرمائيد تحميل نقل حملو پيمانكار و جديد كار مقاطعه ـ ٣

است/ شركت كردن ضعيف كارمندان, كردن دلسرد ـ ٤

مديره هيأت فرمائيد/ كمك ما به

ايران نفت ملي شركت موقت

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

شكر و قند عاملين دست از مردم
آمدهاند جان به

مردم بر را عرصه نيز خدانشناس عاملين استو شده ايجاد شكر و قند براي سياه بازار روزها اين ـ مهاباد

ميشوند, جمع خريد براي مردم وقتي نگاهداشته باز را مغازهها ساعت دو در تقريبا روزه همه كرده تنگ

شده تمام سهميه ميدارند اظهار هم سهميه دريافت از پس ميبندند/ را مغازه فورا نموده بهانه اهالي ازدحام

فـروش بـه اصـلي قـيمت بـرابـر چند به سياه بازار در را بدبخت مردم سهميه مأمورين دستياري با بعد و

ميرسانند/



ملي دولت سياهه ٨٣٢

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

ملي اوراققرضه خريد از استقبال
ريال هزار ١å مبلغ و نموده مراجعه خمين ملي بانك به اميركبير دبستان دانشآموزان از عدهاي ـ خمين

نمودند/ خريداري ملي قرضه اوراق

ريـال ٦٦٧åå مبلغ و كرده مراجعه بانك به ملي شعارهاي با زاهدان دبستانهاي محصلين ـ زاهدان

نمودند/ خريداري ملي قرضه اوراق

ملي قرضه اوراق ريال هزار ٦ حدود در و كرده مراجعه ملي بانك به دبستان اولياء و ميبد نوآموزان ـ ميبد

نمودند/ خريداري

آقاي كردهاند/ خريداري ملي قرضه اوراق از ريال هزار ٣å حدود در اهر غله اقتصاديو دارائيو كارمندان

قـرضه اوراق شخصا ريال هزار ٢å زاهدان شهناز دبستان دانشآموز كستان پا تبعه سنساول محمداعظم

خريدند/ قرضه اوراق ريال هزار ١٢ دبستان اين دانشآموزان ساير و نموده خريداري

اوراق از ريال هزار يك مينويسد آبادان نفت فني آموزشگاه اول سال دانشآموز عمائيان مرتضي آقاي

خواهم قرضه اوراق مرتبا شد خواهد ريال هشتصد كه را خود حقوق نصف منبعد و كردهام خريداري قرضه

ريال هزار ٥ مبلغ و نموده مراجعه ملي بانك به مجتمعا بهمن دوم روز بلوچ عشاير گرداندارالتربيه شا خريد///

كردند/ خريداري قرضه اوراق

خود غذاي در صرفهجوئي با كردند تقاضا زاهدان سرخ خورشيد و شير يتيمان پرورشگاه دانشآموز ٤å

شود/ خريداري آنها براي ملي قرضه اوراق تعدادي

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

كارشناس[خارجي] نفر جاي١٧٥ به
ميكند كار [ايراني] يكنفر فقط

سئوال بندرمعشور در دريا به نفت شدن ريخته درباره ايران نفت ملي شركت رسمي مقام يك از ـ آبادان

تمام خ�ف بر شده ريخته دريا به كه محصولي مقدار گفت: نفت تن ٩٦å رفتن بين از درباره مقاممسئول شد

رسيدگي مورد و رسيد موقت مديره هيأت اط�ع به روز همان پيشآمد گزارش است/ بوده مختصر شايعات,

زياد نيز سابق در آن نظاير كه است داده رخ دريا داخل انعطاف قابل تركيدنلوله نتيجه در حادثه گرفت/ قرار

از برايجلوگيري را Pزم پيشبيني و بياحتياطينموده كه استادكاري نمود مقاممسئولع�وه است/ داده رخ

در تا است آمده عمل به Pزمه احتياطات البته دارد ادامه هنوز رسيدگي و گرديد تنبيه بود نكرده تفاق ا اين

نشود/ تكرار تفاق ا اين تيه آ

كارشناس نفر چند حال, و ميكردند كار بندرمعشور در خارجي كارمند و كارشناس نفر چند شد سئوال

هندي و انگليسي متخصص ١٧٥ جمعا بندرمعشور در سابقا گفت مسئول مقام آن مشغولند/ آنجا در ايراني

است/ مشغول آنجا در بندرمعشور ناحيه كفيل عنوان به ايراني نفر يك فقط آنها جاي به Pحا و داشت وجود



٨٣٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

افتادهاند دريوزگي به بافندههايدستي
جدا بايد دولت

كند پشميجلوگيري و پارچههاينخي ورود از
بازرگانان از كثيري جمع امضاي به نامهاي بود شده چاپ روزنامه اين در كه اقتصادي مقاPت تعقيب در

بقيه اط�عات روزنامه مندرجات به حذف از پس كه رسيده اداره به تبريز از مقاPتمزبور تأييد آذربايجاندر

ميشود/ چاپ زير در اقتصادي امور اولياي جلب براي نامه

در آن مشـابه كه است كاPهائي واردات از جلوگيري همانا ايرانيان ما اقتصادي مشك�ت چاره امروزه

تاجر هر چرا است/ بيمصرف كاPهايلوكسو اقسام انواعو منعورود و احسندرستميشود بهنحو مملكت

سيل مثل را آن امثال و نايلون اقسام و بادكنك و اسباببازي و بيمصرف كاPهاي اقسام و انواع واردكننده

واردكننده به را ارز همه اين خارجي اسعار كمبود و اقتصادي مضيقه اين با دولت چرا و ميكنند مملكت وارد

قبيل از شده چاپ آنها سهميهصورت در كه اجناسممنوعالورودي چرا ميدهد/ بيمصرف كاPهاي قبيل اين

امثال صدها و چرمي كفشهاي و مردانه پوش تك گالش و زيرپيراهني پارچههاي و نخي كرك و اورمك

ميشود/// سرازير مملكت به سيل مانند است اينكهممنوعالورود با آنها

خارجه مال از مراتب به كه ميشود بافته پشمي و نخي پارچههاي اقسام و انواع آذربايجان صفحات در

تهيه پتو و پشمي و نخي پارچههاي رقم همه تبريز پشمينه كارخانه است مناسبتر قيمتها و محكمتر

است/ مشهور ايران تمام در خسروي چرمسازي كارخانه [!] خرم و چرم اقسام ميكند

بافندگي كارخانه ميكند تهيه ممتاز پردههاي و حوله اقسام رقم همه برقPمع پردهبافي حولهو كارخانه

اينها از غير ميبافند پشمي بلوز و كركي و نخي جورابها اقسام و زيرپيراهنيها جور همه گاه آ و شمس

ميآيد/// عمل به آذربايجان در نيز ديگري مصنوعات

منسوجات اقسام و انواع شهرستانها در ديگر كارخانههاي ساير اصفهانو رود زاينده كازرونيو كارخانه

نميشود/ داخلي صنايع قبيل اين به راجع توجهي تشويقو طريقدولت از چرا ميكنند نخيدرست پشميو

به تا كردهاند تقويت را داخلي ومحصوPت نموده منظور خود اقتصاديات در را اصل اين عالم راقيه ملل

رسيدهاند/ تعالي و ترقي عاليه مقامات

و يزد ابريشمي تافتههاي منسوجات بجستان و مشهد بركهاي و كرمان و خلخال دستباف شد چه

كاشان/ مخملهاي

هـمه آن كـه پـيش سـال ١٥ و ١å در داخلي محصوPت و صنايع ترقيات آن شد چه نرويم, دور زياد

ساير آذربايجانو اصفهانو در آنها امثال چرمسازيو بلورسازيو نخريسو پارچهبافيو بزرگ كارخانجات

چندين به آنها اسهام قيمت و بودند كار مشغول اهالي بيكار طبقه و بودند كشيده آسمان به سر شهرستانها

فـعاليت يك بـا قبيل هر از كوچك كارخانههاي در دستي بافندههاي هزار هزاران و بود كرده ترقي برابر



ملي دولت سياهه ٨٣٤

اندازهاي تا زمان آن در كه اينبود علتش كمبود بسيار بيكار عده مملكت در بودند كار خستگيناپذيرمشغول

صبو �آن بود محدود و مسدود ميآمد عمل به داخله در كه كاPهائي و نخي پارچههاي خصوصا واردات جلو

ريخت� پيمانه آن و بشكست

در كه داريم تمنا و استدعا ملي اقتصاد تدبير با وزير اميني دكتر آقاي از خصوصا دولت محترم هيأت از

لوكس كـاPهاي واردات جـلوي و نموده همت و توجه بذل اين از بيشتر داخلي امتعه پيشرفت و تقويت

قدغن و مسدود جدا ميشود تهيه مملكت در آن مشابه كه كاPهائي بهخصوص را غيرضروري بيمصرفو

فرمايند/

به ميهنپرست و شرافتمند ايرانيان نظر در باشد تر نازيبا و پستتر هم قدر هر خودمان داخلي امتعه

و افتد كار به مملكت اقتصادي چرخهاي تا كنيم استعمال را آنها بايستي است زيباتر و قشنگتر مراتب

شوند/ كار مشغول بيكارها

خـواسـتن عاريت جامه از به پيراستن خويش جامعه كهن

بـافندگي كارخانه مدير Pمع, برق جواد حاج پشمينه, سهامي شركت خسروي, چرمسازي سهامي شركت

نخجواني, حميد نخجواني, محمد زينالعابدين بصيري, علياصغر حاج گاه آ بافندگي كارخانه مدير مهتاب,

عبداyزاده, حميد رحيمي, محمد مسگرزاده, محمدرضا حامدي, مختار كهنوئي, ابراهيم برادران, محمدعلي

خـامنه, صمد كپور, خا حسن حاجي هنگامي, ابوالقاسم ثابت, عبداللهي مهدي احمدزاده, اصغر رضازاده,

مـحمد نـخجوانـي, حسين جبارپور, yسيفا برويني, سيدجواد طهماسبي, علي اسكوئي, مونسي حسين

مـحمد شمس, بافندگي مازندراني, اسماعيل شفيعي, مختار بهمني, محمد نوروزيان, احمد اسكندانيان,

است آقايانمحفوظ امضاي اصل مسگرزاده/

٧٧٢٧ شماره ,١٣٣å.١١.٧ دوشنبه

انتخابات جريان
داشتند ميتينگ خيال و نموده اجتماع زيادي جمعيت مسجد محل در بهمن چهارم روز Vبهمن ٥ ـ يزد

سـخنرانـي بـه شروع استادان هنگام اين در بودند انتظامات مراقبت مسجد از خارج در انتظامي مأمورين

نتيجه در و شده سخنراني از مانع را او شهرباني افسران از يكي بود نشده تحصيل قبل اجازه چون و نمودند

هوا به مردم كردن متفرق براي و شده مسجد انتظاميوارد مأمورين ريختند/ هم به و آمده هيجان به جمعيت

و مقتول سرباز نفر يك نتيجه در و نمودند تيراندازي به اقدام بودهاند مسلح كه هم افرادي كردند تيراندازي

شدند/ مجروح نفر شش

معاينه را مقتول سرباز جسد نظاموظيفه و شهرباني رؤساي و دادستان نماينده حضور با قانوني پزشك

رؤساي حضور با نظامي تشريفات با جنازه تشييع پنج صبحروز ساعتده كردند تنظيم مجلس نمودوصورت

نمود بيمارستانفوت در بود ك خطرنا او حال كه هم مجروحين از نفر يك آمد/ عمل به اهالي قاطبه و دوائر

ميباشند/ تلگرافخانه در متحصنين Uفع



٨٣٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٨ شماره ,١٣٣å.١١.٨ سهشنبه

متحصن جرايد دعوتمديران
روزنامههاي نمايندگان و مديران از ناهار صرف براي دعوتي ديروز مجلس در متحصن جرايد مديران

روزنامهنگاران طرف از نمايندگي به نوري عميدي آقاي ناهار صرف از پس بودند/ آورده عمل به پايتخت

از دفاع درباره نيز مدعوين طرف از سپس نمود/ ايراد جرايد مديران روزه ٤٥ تحصن درباره شرحي متحصن

امضاي به كه شد صادر زمينه همين قطعنامهايدر پايان در و آمد عمل به تي اظهارا صنفيمطبوعات حقوق

رسيد/ جرايد مديران

٧٧٢٨ شماره ,١٣٣å.١١.٨ سهشنبه

نخستوزير از امريكا م"قاتسفير
مـنزل در را نـخستوزير آقـاي امريكا سفير هندرسن آقاي �١٩٥٢ ژانويه ٢٩� امروز صبح ١١ ساعت

كشيد/ طول ساعت ربع سه م�قات مدت نمود م�قات

٧٧٢٩ شماره ,١٣٣å.١١.٩ چهارشنبه

دارائيمضروبكرد وزارت در را خود اداره رئيس
ناظر طبري محمدعلي از كه شكاياتي اثر بر اصفهان دارائي اداره رئيس كياستوان آقاي قبل چندي

آقاي كرد/ منتقل تهران به را مشاراليه نمود اقدام وي مأموريت تغيير براي بود شده اصفهان راه اداره هزينه

وزارت عـمارت پلههاي از كه هنگامي صبح ديروز آمد تهران به و يافت مأموريت تغيير اخيرا كياستوان

سيلي و كرد حمله وي به ناسزا چند گفتن از پس و گرفت را او جلوي طبري گهان نا ميآمد پائين دارائي

از و داد دسـتور جدا را قضيه تعقيب شد مستحضر قضيه از دارائي وزارت كفيل نواخت او گوش به سختي

بازداشتنموده دارائي نگهبانيوزارت در را طبري دارائي انتظاميوزارت مأمورين نمود/ استمالت كياستوان

كردند/ ارسال تهران دادسراي به آنجا از و شهرباني به ٩ ك�نتري طريق از را او پرونده و

داردسوابق شهرباني در اداراتوزارتدارائي رؤساي از تن سه جرح ضربو در نيز ديگر سابقه چند طبري

كرد/ صادر را وي توقيف قرار امروز بازپرسي ١å شعبه بازپرس و گرديد وي پرونده ضميمه مزبور

٧٧٢٩ شماره ,١٣٣å.١١.٩ چهارشنبه

نيست عاد|نه خواربار نرخ تعيين
داده ترقي ٢٥ صدي تا را اجناس اغلب كه شهرداري طرف از خواربار نرخ گهي آ انتشار با اخيرا ـ دزفول

مـدركي چـه روي از شـهرداري نـيست معلوم و شده گرفته معكوس نتيجه اهالي براي شهرداري از است

فروخته ريال ٢٤ كيلوئي كه گوشت منجمله است نموده تعيين اضافه چنين خود نظر با را خواربار نرخهاي

مردم ك كهخورا نان و ترقيداده ريال ٩ به ريال ٧ كيلوئي از را برنج و تعييننموده ريال ٢٨ شهرداري ميشد

نمايد/ تجديدنظر اعمالخود شهرداريدر دارند انتظار مردم استو برده Pبا ريال ٤ به ريال ٣ كيلوئي از است



ملي دولت سياهه ٨٣٦

٧٧٢٩ شماره ,١٣٣å.١١.٩ چهارشنبه

الكلي فروشنوشابه و تهيه
شد خواهد ممنوع كلي به

نمود: سنا مجلس تقديم دارائي وزارت كفيل فروزان آقاي امروز را Pيحه اين

سنا مجلس

اجراي براي Pيحهاي ماه يك ظرف است مكلف ١٣٣åدولت ماه دي واحدهمصوبسوم ماده طبق چون

آن مفاد حدود در لذا نمايد تقديم مجلسين به تصويب براي و تهيه الكلي نوشابههاي شرب و فروش منع

ميشود: تقديم و تهيه زير موارد است شده تصريح و مقرر آنچه و قانون

پيالهفروشي طور به مغازهها از يك هيچ قانون اين انتشار تصويبو تاريخ از ماه يك فاصله به ـ ١ ماده

و خريد و نداشته مغازهداران يا اشخاص به را الكلي نوشابههاي فروش حق كلي يا جزئي طور به و بطري يا

بود/ خواهد ممنوع مطلقا [الكلي] نوشابههاي فروش

مدت انقضاء از پس مينمايند تهيه را نوشابهها اينگونه كه اشخاصي يا كارخانجات كليه پروانه ـ ٢ ماده

شد/ نخواهد اعطاء آنها به اجازه و پروانه گونه هيچ نيز آينده در و باطل يك ماده در مقرر

وزارت طرف از آئيننامهاي خارجه يا داخله مصرف براي طبي و صنعتي مواد و الكل تهيه براي ـ ٣ ماده

ص�حيت كه كارخانههائي يا اشخاص به و شد خواهد تنظيم ملي اقتصاد وزارت و بهداري وزارت و دارائي

شد/ خواهد اعطاء پروانه باشد دارائي وزارت گواهي مورد و باشند داشته را آن تهيه

است/ شده پيشبيني آئيننامه در Pزم مقررات ساير و باندرول و دولتي حقوق ـ تبصره

مشمول نمايند طبي و صنعتي مواد و الكل تهيه به مبادرت مخصوص اجازه بدون كه كساني ـ ٤ ماده

بود/ خواهند قاچاق قانون مقررات

درصورت نقديو ريال هزار پنج الي صد يك به اول دفعه نمايند تخلف ٢ و ١ ماده از كه كساني ـ ٥ ماده

شد/ خواهند محكوم ماه دو تا تأديبي حبس و ريال هزار ده الي دويست به تكرار

و خـالص الكل و الكلي نوشابههاي موجودي سياهه موظفند كارخانجات و مغازهها صاحبان ـ ٦ ماده

ماليات اداره به قانون انتشار از پس روز ده تا تنظيمو خارجه يا باشد ساختداخله اينكه از اعم را صنعتيخود

هر بازرسان مراجعه صورت در و دارند دريافت رسيد و تسليم دارائي ادارات به شهرستانها در غيرمستقيم/

نـوشابهها صـاحبان و بگـذارنـد ايشان اختيار در را خود دفاتر نيز و بدهند خود موجودي از اط�عي گونه

و نموده الكل به تبديل را خود نوشابه مجاز كارخانجات در و غيرمستقيم ماليات اداره نظر تحت ميتوانند

برسانند/ فروش به گانه جدا اجازه طبق

هستند قانون اين اجراي مأمور شهرباني وسيله به كشور وزارت و دارائي وزارت ـ ٧ ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير

فروزان دارائي وزارت كفيل و اميرع.ئي دادگستري وزير



٨٣٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٢٩ شماره ,١٣٣å.١١.٩ چهارشنبه

نوابصفوي] بازداشت [درباره
آقايخواجهنوري سئوال

سنا مجلس رياست منيع مقام

مجلس علني جلسه در برايجواب تا فرمايند ارسال دادگستري آقايوزير براي را زير سئوال دارم تقاضا

شوند/ حاضر سنا

آقاي داشتهاند اظهار اينجانب به مراجعه در و هستند مدعي اس�م فدائيان كه طوري به آيا ـ سئوال

آيا است چنين گر ا و است نموده زنداني و بازداشت قانوني مجوز بدون دولت را آنها پيشواي صفوي نواب

است اساسي قانون متمم دهم نهمو اصل مفاد خ�ف بر عمل اين اينصورت در كه دارند توجه اوليايدولت

و هستند تعرض نوع هر از مصون شرفمحفوظو مسكنو مالو جانو حيث از مردم افراد آنها بهموجب كه

قانون حكم به مگر نمود دستگير نميتوان را كس هيچ عمده تقصيرات جنايتو جنحهو ارتكاب ازمواقع غير

چيست/ آن توضيح بوده قانوني مجوز با مشاراليه بازداشت گر ا و عدليه محكمه رئيس كتبي حكم و

خواجهنوري ا/

٧٧٣å شماره ,١٣٣å.١١.١å پنجشنبه

است داده روي قصر زندان در كه ماجرائي
به صفوي نواب آقاي با م�قات عنوان به اخيرا داديم/ اط�ع Uقب كه چنان اس�م, فدائيان از نفر شصت

نشود مستخلص صفوي نواب آقاي تا گفتهاند و كرده اختيار تحصن كريدورها از يكي در و رفته قصر زندان

دوشنبه روز عصر اينكه تا نرسيد جائي به آنان خروج براي مأمورين مساعي گفت/ نخواهند ترك را زندان

براي بودند رفته قصر زندان به م�قات براي عدهاي كه هنگامي بود زندانيان م�قات روز كه بهمن هفتم

مـيان خـورد و زد بـه منجر و داده روي مشاجراتي خارج افراد و متحصنين با زندانيان تماس از جلوگيري

مـيگردند مجروح مأمورين از نفر چند و اس�م فدائيان از عدهاي نتيجه در ميشود/ مأمورين و متحصنين

قصر زندان بهداري در بازپرس نفر يك هم ديروز هستند/ معالجه تحت زندان بهداري در مجروحين كنون ا

صادره طبقدستور شود/ روشن دوشنبه عصر پيشآمد علل تا پرداخته بازجوئي و تحقيق به و يافته حضور

ميبرد/ سر به مجرد زندان در كنون ا وي و شده قطع كلي به متحصنين با صفوي آقاينواب تماس

٧٧٣å شماره ,١٣٣å.١١.١å پنجشنبه

ندارد داروساز داروخانهها
مردم مزاحمت باعث نسخهها پيچيدن اشتباهات و ندارد رسمي داروساز شهر داروخانههاي ـ نهاوند

به رسيدگي براي زودتر هرچه بهداري وزارت دارند انتظار اهالي ميرود نيز جاني خطر پيدايش بيم و شده

آورد/ عمل به فوري اقدام شهر اين داروسازان وضع



ملي دولت سياهه ٨٣٨

٧٧٣å شماره ,١٣٣å.١١.١å پنجشنبه

بازنشستگي حقوق پرداخت از
خودداريكردهاند

قانون ٣٥ ماده طبق مينويسند و رسيده شاهي نساجي كارخانه كارگران بازنشستگان امضاي به نامهاي

عائله معاش تأمين براي ناچيزي مبلغ و شده بازنشسته دارند Pبا به سال ٦å از كه كارگراني ٢٧ سال در كار

اين به تكدي دست كه نمانده چيزي و بريده را نمير و اينحقوقبخور كارخانه است ماه وليدو ميدادند آنها

صـادر كار قانون مواد نمودن عملي براي سريعي دستور كار وزارت كردهاند تقاضا پايان در كنند/ دراز آن و

نمايد/

٧٧٣å شماره ,١٣٣å.١١.١å پنجشنبه

نخستوزير بخشنامه
انتخابات امر در برايتسريع

است/ شده مخابره بخشداران و فرمانداران و استانداران به نخستوزير آقاي طرف از بخشنامه اين

نبودن علت به اينكه از غير نميشود Pزم تسريع انتخابات كار انجام در است شده مشاهده كه طوري به

تأخـير و پذيرد انجام سرعت و دقت نهايت با بايد انتخابات شد, داده صريحا تعويق دستور كامل آرامش

نخستوزير بود/ خواهد مسئوليت موجب

مصدق محمد دكتر

٧٧٣å شماره ,١٣٣å.١١.١å پنجشنبه

نمود خواهد عزيمت |هه به شخصا آقاينخستوزير
بگذارد |هه دردسترسدادگاه را شفاهي توضيحات تا

ميكند/ خودداري ايران |يحه از برايدفاع قاضي انتخاب از ايران دولت
ندارد مجارستانپروتكلسريوجود و ايران بازرگاني قرارداد در

تعيينميشود/ بعدا تحويلي نفتي مواد ميزان و

خـبرنگاران دسترس در را زير مطالب امروز مطبوعاتي جلسه در دولت سخنگوي بوشهري جواد آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي

ايشان همراه هم ديگري اشخاص يا ميبرند تشريف تنها نخستوزير آقاي كه نيست معلوم هنوز V٣

يا ميكنند انتخاب شخصا نخستوزير آقاي را اشخاص آن كه ميشود گرفته تصميم بعدا البته و بود خواهند

مختلط/ هيأت

نفتي مواد ميزان و ندارد وجود سري پروتكل هيچ شد امضاء امروز كه مجارستان و ايران قرارداد در V٤

است/ نشده تعيين هنوز تحويلي



٨٣٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

نخستوزير دستور متن
دولتي برايجمعآوريفرشهاي

است دارائيجمعآوريشده وزارت كنونفرشهاي تا

را بهايفرشها فروشو نحوه طرزجمعآوري,

است رئيسشركتفرشروشنگردانيده خويشبا مصاحبه طي در ما خبرنگار

بـه نخستوزير آقاي وسيله به دولتي فرشهاي جمعآوري خصوص در زير بخشنامهاي قبل روز چند

شد/ صادر دارائي وزارت

دارائي وزارت

است قاليهائي به مفروش دولت به بنگاههايوابسته مؤسساتو و اطاقهايوزارتخانهها عدهاي چون

اموالدولت از مهمي قسمت مقابل در و ندارد نتيجهاي اطاقها زينت تجملو حفظ جز آنها ماندن باقي كه

يك و وزارتـخانه آن نـماينده نفر يك از مركب هيأتي است Pزم لذا است نابودي و استه�ك معرض در

مؤسسات و وزارتخانهها اطاقهاي كليه به فرمايند مأمور فرش شركت در نمايندهاي و ساختمان مهندس

نمايند: اقدام زير طريق به نموده سركشي و مراجع دولتي

اطاق كف از و است مفروش لينولئوم يا و موزائيك يا آجر با آن افتاده] جا سطر يك چاپ تجديد [در ـ ١

گردد/ جمعآوري آن فرش برنميخيزد, غبار و ك خا

مينمايد توليد غبار كه باشد شده پوشيده ايننوع از چيزي يا و كبوده خا يا گچ از اطاق كف چنانچه ـ ٢

شود/ برآورد آن اص�ح و هزينه

به است دولتي بناي گر ا و مالك عهده به است اجاري ملك كه صورتي در اطاق كف اص�ح هزينه ـ ٣

است/ سازمان همان عهده

براي فرش تخته دو يا يك ميتواند سازمان مديران يا و وزارتخانهها معاونين و وزراء اطاق براي ـ ٤

گذاشت/ باقي اطاق وسط ساختن مفروش

آن شدن اسقاط صورت در كه باشد بايد نوعمتوسط از ميگردد ابقاء چهار بند شرح به كه فرشهائي ـ ٥

[نخستوزير نگردد/ عمومي اموال خزانه متوجه مهمي زيان

مصدق] محمد دكتر

نظر از مزبور شركت و است ايران فرش سهامي شركت بخشنامه اين اجراي مأمور مؤثر عوامل از چون

شركت رئيس مجدزاده آقاي با امروز ما خبرنگار دارد/ عهده به حساسي امروظيفه اين در نيز تخصصي فنيو

كرد/ كسب نخستوزير بخشنامه اين اجراي چگونگي خصوص در را زير اط�عات و گرفت تماس فرش

وزارت اوليايامور مدنظر پيش مدتها از دولتي فرشهاي فكرجمعآوري گفت فرش شركت رئيس آقاي

مـقدماتي و شد بيشتري بررسيهاي فكر اين اجراي براي نريمان آقاي وزارت زمان در ولي بود دارائي



ملي دولت سياهه ٨٤٠

هـيأتي و گرديد صادر نخستوزير آقاي طرف از فوق بخشنامه ٣å.١å.٢٣ تاريخ در اينكه تا آمد/ فراهم

فـرشهاي جـمعآوري كـار به دست دارائي وزارت اموال اداره و كارپردازي كل, بازرسي مأمورين از مركب

شد/ وزارتخانهها

از را اطاقها فرش جمعآوري و شد بخشنامه انجام پيشقدم دارائي وزارت ـ ريال ميليون پنجاه تا بيست

امروزمأمورينمربوطه از و عملدرآورد مرحله به را دولت گذشتهمنظور هفته آخر تا و كرد وزارتيشروع حوزه

و ماه اسفند آخر تا دارد احتمال و شدند قسمتهايوزارتدارائيمشغول ساير فرشهاي از بهصورتبرداري

راه در و داده دست از بـابت ايـن از را خـود تـجمل دولتـي بـنگاههاي و مؤسسات كليه آينده سال ابتداي

كـه ايـن بـه تـوجه بـا مجيدزاده آقاي عقيده به بردارند مفيدي قدم كشور بودجه به كمك و صرفهجوئي

از پارهاي حتي و شده ناقص رسيدگيمعيوبو و توجه عدم واسطه به فرشهايدولت از مهمي قسمتهاي

فروش بابت از تومان ميليون پنجاه تا دويست گفت احتمال قيد به ميتوان است افتاده انتفاع حيز از آنها

شد/ خواهد كشور خزانه عايد فرشها

مسلم يقين و قطع طور به دولتي فرشهاي فروش نحوه كنون تا چه گر ـ ميفروشند چگونه را فرشها

فرش شركت ميشود زده حدس ولي است آنها جمعآوري حاويدستور فقط نخستوزير بخشنامه و نگرديده

به دست مجهز انبار يك تجهيز و فرشها رديفبندي و فروش شعب ايجاد و امانتفروشي طريق از ايران

جـنبه كه قسمتي بگذارد/ مشتريان اختيار در را شده جمعآوري فرشهاي تدريج به و گرديده فروش كار

گردد/ كشور وارد ارز مبلغي طريق اين از و شود صادر خارجه ممالك براي است ممكن دارد آنتيك

علياPصول دولتي فرشهاي فروش در شركت اقدام استو دولت به متعلق فرش شركت سرمايه چه گر

وزارت است مـمكن Pزم هزينههاي تاديه و تجارت رسوم حفظ نظر از ولي باشد حقالعمل با توأم نبايد

شود/ پرداخت اعتبار آن از شده ايجاد پرسنلي هزينههاي تا دارد منظور شركت براي حقالعملي دارائي

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

نخستوزير] [بخشنامه
باشد اسلحه بدون بايد انتخاباتي مبارزههاي

رؤساي فرماندارانو استاندارانو كليه به وزارتكشور وسيله به نخستوزير آقاي طرف از بخشنامه اين

است/ شده صادر شهرباني

گرم س�ح به مبارزينمتوسل انتخاباتي تبليغات مملكتموقع نقاط از بعضي در اط�عاتواصله طبق بر

مـبارزات و تـبليغات كه صورتي در نمودهاند فراهم را عمومي امنيت و نظم اخت�ل موجبات و شده سرد و

كه نقطه هر در انتظامات مأمورين است مقتضي بنابراين باشد/ اع�ن و خطابه و نطق راه از بايد انتخاباتي

طـبق بر و نموده ضبط را آنها دارد وجود سرد يا گرم اعم اسلحه انتخاباتي مبارزين همراه كردند م�حظه

نخستوزير نمايند/ رفتار آنها با قانوني مقررات

مصدق محمد



٨٤١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

محلفروشرسوماتاست از دولت درآمد ريال ميليون ٣åå ساليانه
دارد كارخانهمشروبسازيوجود ٣٢

است مغازهمشروبفروشي ٨١åداراي تهران
سلبميگردد آنها از الكلي نوشابه تهيه حق بلكه شد نخواهد تعطيل كارخانجاتنوشابهسازي

است الكلي صادرات ازدياد هدفدولت
است الكلي فعليمشروبات موجودي بطري, هزار ١٤٥

مجلس تقديم دارائي وزارت كفيل طرف از الكلي نوشابههاي شرب و فروش منع Pيحه چهارشنبه روز

پس مزبور شكPيحه بدون ميگردد مشاهده اينموضع به نسبت مجلس هردو در كه ع�قهاي با و شد سنا

سرنوشت مطرحو مجلس علني جلسه در گرفت قرار بررسي و مطالعه مورد كميسيونهايمربوطه در آنكه از

آن از حاصله مفاسد الكليو استعمالمواد بيشمار زيانهاي اطراف در حال به تا چه گر شد/ معينخواهد آن

كه نظر آن از معالوصف ندارد مطلب تجديد و تكرار به احتياجي اينجا در و كردهايم كافي گفتگوي و بحث

با پنجشنبه صبح ما خبرنگار روشننبود, نميشود] ديده سطر يك ] درباره وزارتدارائي آينده روش تصميمو

خواست/ اط�عاتي ايشان از باره اين در و نمود م�قات دارائي وزارت كفيل فروزان آقاي

فـروش محل از دولت ساليانه درآمد كرد سئوال مقدمتا اداره خبرنگار ـ است مبلغ چه دولت عايدات

تـاريخچه يك است Pزم سـئوال جـواب مـقدمه در گـفت جواب در دارائي وزارت كفيل چيست؟ رسومات

مشروبسازي كارخانجات دارم خاطر به من آنچه شود/ گفته كارخانجاتمشروبسازي تأسيس از مختصري

در گرفت تصميم دولت آنموقع در ولي نبود معلوم روشنو چندان داور مرحوم دارائي تصديوزارت از قبل تا

هم كه اينبود هم نيت اين هدف و باشد دارا را سهام نصف مركز استثناء به مشروبسازي كارخانههاي تمام

يعني كرد تغيير اينوضع بعدا ولي باشد/ داشته كامل نظارت دولت درآمد در هم و شود تهيه مرغوب جنس

فقط حاضر حال در و شدند كار به مشغول �مستق و كرده خريداري را دولت سهام كارخانجات صاحبان اغلب

سـاير بـا و است سهيم ك ارا باده شركت ديگري و شيراز خ�ر در يكي مشروبسازي شركت دو در دولت

مالياتيدولتمحفوظ درآمد ميزان تا است شده متقابلي تعهدات و قراردادها فقط شهرستانها در شركتها

شصت و يكصد است شده منظور دولت قبلي بودجه لوايح در آنچه رسومات فروش از دولت درآمد ولي باشد/

شد/// داده افزايش ريال ميليون دويست به رقم اين كل بودجه, اخير Pيحه در ولي بود ريال ميليون

مـجموع ولي نـيست مـن دست در دقيقي آمار اPن خبرنگار/// ـ رسومات كارخانجات كارگران تعداد

بيشماري عده متأسفانه كه دانست بايد ولي خواهندبود/ نفر هزار حدود نوشابهسازيدر كارخانجات كارگران

غيره/ و كافهها كاركنان و فروشندگان قبيل از ميكنند معاش امرار راه اين از �فع كه هستند

صـنفي هر براي درآمد بر ماليات اداره گفت: وي اداره/// خبرنگار ـ فروشي مشروب مغازههاي تعداد

صادر تهران فروشيدر نوشابه مغازههاي براي كه پروانههائي كنونجمع تا و ميكند صادر مخصوصي پروانه



ملي دولت سياهه ٨٤٢

در فروشي مشروب مغازه ٨åå حدود در فعلي وضع در كه گفت ميتوان و ميباشد ٨١å تا ٧٩å بين شده

دارند/ دست در مخصوص پروانه كه دارد تهرانوجود

در سازي مشروب كارخانه چهارده اPن گفت: دارائي/// وزارت كفيل ـ مشروبسازي كارخانجات تعداد

گـذشته در است/ كـار مشـغول سـازي نوشابه كارخانه ١٨ مجموعا شهرستانها/// در و دارد/// وجود تهران

كارخانجات, اين براي كشمش و انگور و زراعتمو محل كشور, از نقطه ١٣ فقطدر كه گرديد تنظيم Pيحهاي

نگرفت/ خود به عمل تصميمصورت اين مواقعي به نظر ولي

درآمد كه دانست بايد Pاو داد فروزانجواب آقاي ما/// خبرنگار ـ بود خواهد چگونه رسومات درآمد جبران

براي وسايلي و كند كم را باندرول قيمت واقعا بتواند كه است اين دولت نظر و است باقي خود جاي به الكل

گرد/// فراهم صادرات راه از درآمد كمبود جبران تا نمايد فراهم الكلي مواد صادرات تكثير

ساير اعداد در الكلي نوشابههاي فروش و شرب منع Pاصو گفت: شد/// سئوال ـ قانون اجراي و دولت

و نيست دارائي وزارت وظايف از اعمال اين از جلوگيري ميدانيد و است غيره و فحشا و قمار مانند منهيات

بدهند/ بايستي انتظامي مقامات و دستگاه را شما سئوال اين جواب

تعطيل از حكايت تقديميدولت Pيحه شد/// سئوال ـ كرد خواهند چه آتيه در نوشابهسازي كارخانجات

تهيه حق فقط ميدهند ادامه بوده الكل تهيه همان كه خود كار به كارخانجات بلكه ندارد مزبور كارخانهاي

است/ گرديده سلب آنها از الكلي نوشابههاي

بطري هزار صد اPن گفت: الكلي مواد و نوشابه دربارهموجودي دارائي وزارت كفيل ـ الكلي مواد موجودي

است/ رسوماتموجود در ديگر مختلف مشروبات بطري هزار ده عرق, بطري هزار چهل الكل,

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

اهاليشهرري از جمعي تظاهراتسيار
كـانديداهـاي از يكـي طـرفداران از كه اطراف دهات و ري شهر كنين سا از عدهاي امروز ظهر از قبل

به اعتراض و خود كانديد نفع به تهران در و گرفته قرار توبوس ا دستگاه چند در ميباشند حوزه آن انتخابات

و حركتبود در توبوسها ا جلو در بلندگو حامل تومبيل يكا مينمودند/ تظاهراتي ري شهر انتخابات انجمن

نفر چند و كشور وزارت مقابل در اجتماع از پس متظاهرين ميرساند/ مردم سمع به را متظاهرين تقاضاي

نمايندگان نمايند/ م�قات را وزارتخانه آن معاون ممتاز عماد آقاي كه نمودند انتخاب خود بين از نماينده

فعلي انتخابات انجمن انح�ل از عبارت كه را خود تقاضاي ممتاز عماد آقاي اطاق در حضور از پس مزبور

جواب در ممتاز عماد آقاي رساندند كشور وزارت معاون استحضار به بود نفر ١å٨ مجدد دعوت و ري شهر

نمود تأييد مزبور هيأت چنانچه و نموده مطرح انتخابات مشورتي عالي هيأت در را آنها شكايت كه داد وعده

وزارتكشور انح�لاع�مو با را موافقتخود لذا است شده تشكيل انتخابات برخ�فقانون فعلي انجمن كه

اين از پس متظاهرين نمايندگان نمود/ خواهد صادر را نفر ١å٨ از مجدد دعوت ريدستور شهر بخشدار به

رساندند/ آنها اط�ع به را خود م�قات نتيجه و شده خارج كشور وزارت از جريان



٨٤٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

صادره قرار اجراي
لحاظ از اصفهان راه هزينه ناظر طبري آقاي دارائي وزارت كفيل دستور طبق داديم اط�ع كه طوري به

مربوطه بازپرس گرديد/ ارجاع دادسرا بازپرسي به پرونده و شد واقع تعقيب مورد كياستوان آقاي به اهانت

كنون ا شد/ آزاد طبري صادره قرار اجراي از پس و نمود صادر وجهالضمان قرار تهامات ا به رسيدگي از پس

دارد/ ادامه قضيه تعقيب

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

كرد كار به شروع مجددا كرمان خورشيد كارخانه
حقوق تعطيلو مدتي كه كرمان خورشيد كارخانه رسيده كار وزارت به كرمان كار اداره از كه گزارشي طبق

دريافت با كارگران و افتتاح مجددا جاري ماه بهمن نهم روز كار اقداماتوزارت اثر بر بود افتاده عقب كارگران

شدهاند/ كار به مشغول خود روزه ٣٨ معوقه حقوق

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

ميكنند خودداري شكر و قند توزيع از
اهـالي بـين كه ميگيرد تحويل شكر و قند مركز از ١٥٧٢ شماره فروش عامل است مدتي ـ گرمسار

دارائي بهمأمور كه شد قرار اهالي شكايت از پس خوددارينموده سهميه تقسيم از كنون تا ولي نمايد تقسيم

به سهميه پرداخت از فروشمزبور عامل هم باز ولي دارند دريافت را سهميه شكر و قند اهالي تا بدهد حواله

مينمايد/ خودداري مردم

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

است كم شهر در گوشت
كه دارد قصابيوجود دكان هشت شهر تمام در هستند مضيقه در بياندازه نبودنگوشت از اهالي ـ جهرم

اهالي نفر هزار ٤å بين بايد كه دارد گوشت كيلو ١٨ روزي قصابي هر و نيست باز بيشتر ساعت يك روزي

ميباشند/ ناراضي جهت هر از اهالي و نكرده رسيدگي اينموضوع در ابدا هم شهرداري گردد تقسيم

٧٧٣١ شماره ,١٣٣å.١١.١٢ شنبه

كلوبشوروي در نمايشفيلم
و سـنا مـجلس رئـيس بعدازظهر ٧ ساعت جمعه شب شوروي سفارت مطبوعاتي وابسته دعوت طبق

كلنيشوروي كلوب در بانوانشان با محترمين رجالو روزنامهنگارانو مجلسينو نمايندگان و وزراء از عدهاي

نمودند/ شركت فيلم چند نمايش در و رسانيده هم به حضور

پـذيرائـي مـدعوين از شـوروي سـفارت اعـضاي و ايشان خانم و شوروي كبير سفير سادچيكف آقاي

ميگردند/



ملي دولت سياهه ٨٤٤

٧٧٣٢ شماره ,١٣٣å.١١.١٣ يكشنبه

درخرمشهر برقراريحكومتنظامي
نيرويخوزستان فرمانده اع"ميه

تاريخ همان از و ميگردد برقرار حومه و خرمشهر در نظامي فرمانداري مقررات ١٣٣å بهمن ٥ تاريخ از

اط�ع جهت مراتب وسيله بدين و منصوب خرمشهر نظامي فرماندار سمت به دفتري مرتضي يكم ناخدا

خوزستان نيروي فرمانده ميگردد/ اع�م عامه

ميرج.لي سرلشكر

٧٧٣٢ شماره ,١٣٣å.١١.١٣ يكشنبه

بايد بازرسان انتخابات خاتمه پساز
كنند مراجعت تهران به ب"فاصله

است: شده صادر بخشداران فرماندارانو [استانداران] به خطاب نخستوزير آقاي طرف از بخشنامه اين

كثريتمعلوم ا حائزين قرائتو آراء اينكه مجرد به انتخاباتي بازرسان آقايان ميشود متذكر بدينوسيله

وجود از است ممكن كه دهند گزارش را خود ورود و عزيمت مركز به است يافته خاتمه آنها كار چون شدند

نخستوزير شود/ استفاده ديگر نقاط در آقايان

مصدق] [محمد

٧٧٣٢ شماره ,١٣٣å.١١.١٣ يكشنبه

بيكاران گماردنعدهاي كار به
Pي گلو اثر در يا كوه ريزش اثر در تهران اطراف جادههاي مكرر بارندگيهاي اثر در اواخر اين در چون

از نفر ٣åå حدود در تهران راهداري اداره رئيس طبقدستور ميگرديد مرور و عبور باعثقطع و گرديده مسدود

راهها تعمير و مراقبت جهت تهران اطراف راههاي طول در و نموده استخدام روزمزد طور به را بيكار كارگران

كردهاند/ جلوگيري راهها انسداد از و گمارده كار به

٧٧٣٢ شماره ,١٣٣å.١١.١٣ يكشنبه

بيفزايند بيكار مردم به ميخواهيد چرا
اط�ع قرار به مينويسند و رسيده خوي كوو ما توتونفروشانقزوين, از زيادي عده طرف از تلگرافهائي

راه اين از سالياندراز ما كه حالي در بگيرد عهده به را چپق توتون توتونو پخش گرفته نظر دخانياتدر اداره

اين كه صورتي در ميكنيم تهيه خود عائله براي ناني لقمه كه ماست پيشه و كسب و كردهايم معاش امرار

موقع اين در بيكار زيادي عده ميشوند تهديد سقوط و نيستي به ما عائله آنكه بر اضافه شود انجام عمل

شد/ خواهد افزوده كشور بيكاران بر بحراني

آورند/ عمل به فوري تجديدنظر اينموضوع انجام در امور اولياء نمودهاند تقاضا پايان در



٨٤٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٢ شماره ,١٣٣å.١١.١٣ يكشنبه

بود؟ چه از زندان مأمورين و اس"م فدائيان ميان تصادم جريان
بستريهستند و مجروحشده افسر و پاسبان نفر چندين حادثه اين نتيجه در

اعضاي از نفر چند وضعيت از كه شد داده اط�ع اس�م فدائيان جمعيت به وابسته اعضاي طرف از ديروز

نيست/// دست در اط�عي بودهاند قصر زندان در متحصنين جزو كه جمعيت

رئـيس آقـاي گـرفت تـماس شهرباني رئيس آقاي با رسمي منابع از اط�ع كسب براي اداره نماينده

رخ زندان مأمور پاسبانان با اس�م فدائيان ميان زندان در كه تصادمي واقعه و اينموضوع درباره شهرباني

از يكي طرف از كه است قطعي محكوميت علت به صفوي نواب بودن زنداني اساسا داشت: اظهار بود داده

دو محكوميت اين مدت است/ رسيده قطعيت مرحله به و است شده صادر وي درباره مازندران دادگاههاي

است/ گذرانده زندان در صفوي نواب را آن ماه هشت كه است سال

نواب آقاي به م�قات اجازه زندان اداره طرف از معمو{ مدت اين در كرد اضافه شهرباني رئيس آقاي

بر فدائياناس�م جمعيت اعضاي از نفري يك و پنجاه عده يك گهان نا كه قبل روز ٢٥ تا ميشد صفويداده

پاس پاسبانمأمور آنها كنند/ اشغال را آنجا و شوند زندان كريدور وارد توانستند پاس پاسبانمأمور غفلت اثر

نفر چند گذاشتند راهروها و بام پشت در پاسدار عنوان به را افرادي خودشان ميان از و نمودند بيرون آنجا از را

عـمل آزادي و كردند قطع خارج با را بند اين رابطه و ايستادند سياسي زندانيان مخصوص بند مقابل هم

هم من خود ماند/ بينتيجه اينوضع به دادن خاتمه براي زندان اداره مساعي نمودند/ سلب نيز را پاسبانان

زندانموجب داخل در افراد اين اقداماتووجود اين كه دادم تذكر و كردم آقاينوابصفويم�قات با شخصا

نبخشيد/ نتيجهاي و ماند بياثر هم من تذكرات اين ولي ميباشد زندان مأمورين و شما براي زحمت

صورت زندان خارج در تظاهراتي روزه همه اس�م فدائيان جمعيت ديگر اعضاي طرف از ضمن اين در

هم بودند شده زندان وارد كه اشخاص ساختن متفرق ميگرديد مأمورين براي زحمت موجبات و ميگرفت

بردارند/ خود اقدامات از دست نميشدند حاضر و نبود امكانپذير

مـانع اسـ�م فدائـيان جمعيت اعضاي بود سياسي زندانيان م�قات روز كه بهمن هشتم سهشنبه روز

مأمورين دهد/ رخ تصادمي هم سياسي زندانيان خانواده و آنها ميان كه بود نمانده چيزي و شدند م�قات

بـه اسـ�م فـدائـيان از عدهاي بالنتيجه و نشده ميسر كنند جلوگيري وضع اين ادامه از كردند سعي هرچه

بعضي براي هم شايد استو شديد آنها نفر ٦ جراحت كه ساختند مجروح را نفر ٢٨ و شدند حملهور پاسبانان

را اس�م فدائيان جمعيت اعضاي از عده آن توانستند زياد زحمت با پاسبانان معذلك نباشد/ بيخطر آنها از

نمايند/ زنداني و دهند انتقال ديگر بندهاي به تدريجا و برده كريدور داخل به

وسـيله به آنها از يك هر تكليف تا است افتاده جريان به و شده تشكيل پروندهاي حادثه اين درباره

سختگيري هيچگونه Uداشتفع اظهار خاتمه در شهرباني رئيس آقاي گردد/ تعيينومعلوم قضائي مقامات

نيست/ حقيقت به مقرون منتشره شايعات و نميآيد عمل به مزبور زندانيان به نسبت عملي شدت و



ملي دولت سياهه ٨٤٦

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

رسيد [مجلسسنا] كميسيون تصويب به امروز الكلي منعمشروبات |يحه
فروزان آقاي حضور با و متيندفتري دكتر آقاي رياست به سنا دو شماره كميسيون امروز ظهر از پيش

براي منعمشروبات گرديدهوPيحه تشكيل دادگستري معاونوزارت سميعي آقايدكتر كفيلوزارتدارائيو

شد/ فرستاده سناتورها بين توزيع و چاپ آن گزارش و تصويب كامل مطالعات از پس و مطرح اول شور

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

اوراققرضه از استقبال
نخستوزير آقاي جناب

جز كه آنجناب منويات از پيروي به كشور كل ژاندارمري ميرساند مبارك خاطر استحضار به محترما

تا و نموده مبادرت ملي قرضه اوراق فروش به ندارد, و نداشته منظوري ايران نام اعت�ي و كشور به خدمت

تا است اميدوار و بفروشد قرضه اوراق از ريال ٢٥٢٩ååå مبلغ حسابداري اداره وسيله به است توانسته كنون

كشور كل ژاندارمري فرمانده رساند/ بفروش ديگر ريال ميليون ٦ مبلغ حدود در جاري سال آخر

وثوق سرلشكر

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

شدند آزاد زندان از اس"م فدائيان از نفر ديشب٣٢
است شده وجهالضمانصادر قرار ديگر نفر ١٤ براي

دارد ادامه اس"م فدائيان و نوابصفوي اعتصابغذاي

زندان در بهمن هشتم شب كه تصادمي اثر بر رسيد محترم خوانندگان نظر به ديروز شماره در طوريكه به

اين و شده صادر التزام قيد به بقيه آزادي, قرار نفر ٥١ آن از نفر ٣٢ به بازپرس طرف از از/// عدهاي ميان قصر

نشوند خارج تهران قضائي حوزه از مربوطه قضائي مقامات اجازه بدون شدند ملتزم بازپرس قرار طبق عده

صد يك از تفاوت به وجهالضمان قرار بازپرس طرف از ديگر نفر ١٤ درباره شدند/ خارج زندان از گذشته شب

ساعت آخرين تا كه اط�عي طبق مرخصشوند/ تسليموجهالضمان از پس كه شده صادر ريال هزار پنجاه و

در آنها هنوز نگرديده تحويل وجهالضمان نفر ١٤ اين از يك هيچ طرف از هنوز چون آورديم دست به امروز

موجب به كه هستند زندان در ديگر نفر ١٩ Uفع نفر ٥١ از نفر ٣٢ شدن مرخص از پس ميباشند/ توقيف

دارد/ ادامه آنان غذاي اعتصاب و ميكنند خودداري غذا صرف از آمده دست به كه خبري

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

انتخابات جريان
از و نمودند حمله يكديگر به سنگ باچوبو مخالف دستجات نفر ٥٣å متجاوز عده Vبهمن ١١ ـ ايوانكي

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در زيادي عده شده/ جلوگيري و تيراندازي انتظامي مأمورين طرف



٨٤٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

ايران به امريكا اقتصادي كمك قطع شايعه
تكذيبشد مجارستان به علتفروشنفت به

خبرنگاران اختيار در را اط�عات اين وسخنگويدولت راه بوشهريوزير آقاي امروز مطبوعاتي جلسه در

گذاشت/// خارجي و داخلي

گر ا كه كرده تهديد و اعتراضنموده نفت بابفروش ايراندر بهدولت رسما امريكا كهدولت شايعه اين V٣

به نامهاي چنين كنون تا و ميشود تكذيب قويا گرديد خواهد قطع اقتصادي كمك شود انجام معامله اين

است/// نرسيده ايران دولت

اط�عي شده منصرف نقليه وسيله نداشتن علت به نفت خريد از مجارستان دولت كه اينموضوع از V٧

تصميمخود از را دولت حتما بود, صحيح چنينموضوعي گر ا چون باشد, صحيح نبايد خبر اين اصو{ و ندارم

است/ نشده داده اط�عي چنين دولت به كنون تا كه صورتي در ميكردند مطلع

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

رفقايگي"ني تبريكبه و انتخاب حسن
جفرودي مهندسكاظم و چلنگر مبارز مدير افراشته محمدعلي آقايان

از دهقانان و روشنفكران و پيشهوران و زحمتكش و كارگر طبقات كانديد گي�ن آزاديخواه و روشنفكر فرد

تبريك گي�ن پيشهوران و دهقانان و كارگران و زحمتكشان عموم به را انتخاب حسن اين ميباشد رشت

عليزاده, عزيز محسني, محمدعلي شورشيان, محمد خليجي, موسي ميگوئيم/

ديگر امضاء چندين و نعمت نوروز غزنوي, كمال فرجامي, محمد دروديان,

٧٧٣٣ شماره ,١٣٣å.١١.١٤ دوشنبه

پشتوانه ليره ميليون ١٤ محل از برنامه سازمان ليره هزار سيصد و ميليون يك
است رسانيده خود مصرفتعهداتسابق به و نموده دريافت

دريافتي مصارفوجوه چگونگي از اط"عي هيچگونه هيأتنظارتمجلسسنا
ندارد

برنامه سازمان در مجلسسنا گزارشهيأتنظارت متن

ميليون ٥åå مصرف در نظارت براي سنا مجلس طرف از دولت تقاضاي حسب بر كه برنامه كميسيون

آقـاي حـضور بـا جلسه اولين و نموده كار به شروع ١٣٣å ماه شهريور هفدهم روز از بود شده مأمور ريال

كه را طرحي عامل مدير آقاي جلسه اين در گرديد/ تشكيل برنامه عامل مدير و دارائي وزير و نخستوزير

بين اينوجوه مييابد آنصورت بهموجب كه دادند ارائه بودند كرده تنظيم شهرستانها به تقسيموجوه براي

نگرديد/// كميسيونواقع تصويب مورد هيچوجه به پروژه اين شود/// تقسيم بزرگ و كوچك شهرهاي تمام



ملي دولت سياهه ٨٤٨

آن بـه اقـدام كـه بود كارهائي تعيين به راجع آمد عمل به كميسيون اين در بعد جلسات در تي كرا مذا

عنوان به Uفع كه كرد موافقت كميسيون تعاوني شركتهاي قسمت در جمله از ميرسيد نظر به ضروريتر

حاصلشود نتيجهمطلوبه چنانچه تشكيلشود روستائي تعاوني شركت دماوند محلورامينو دو آزمايشدر

كند/// پيدا توسعه شركت اين تدريج به

ميشد تشكيل مجلس در يا برنامه سازمان در بار دو يا يك هفتهاي برنامه [سازمان] جلساتكميسيون

آمد عمل به م�قاتي دارائيوقت�وارسته� وزير با عملينشود كميسيون استحضار بدون اينكه براي ضمنا و

بدهد/ برنامه سازمان به پولي كميسيون اين اط�ع بدون نبايد هيچوجه به كه شد داده تذكر ايشان به و

نريمان آقاي به ايشان از پس ننمايند/ پرداختي اينكميسيون بدوناط�ع دادند قول كردندو ايشانموافقت

شد/ داده تذكر جديد� دارائي �وزير

مدير است دريافتنموده ليره هزار ٣٣٣ مبلغ برنامه سازمان كه گرديد حاصل استحضار چندي از پس اما

مـصرف بـه مـبلغ ايـن كه داشتند اظهار شد خواسته ايشان از شفاها كه توضيحي جواب در برنامه عامل

كار گونه هيچ چون و است داشته كارها مقاطعه يا شاخص با برنامه سازمان Uقب كه است رسيده تعهداتي

نميدانستهاند محتاج بنابراين گرديده پرداخت سابق قروض و بابتديون از مبلغ اين و نشده انجام تازهاي

مدير كه ميداند Pزم را نكته اين كر ذ برنامه كميسيون برسانند تصويبكميسيون به را مبلغ اين مصرف كه

جريان در را كميسيون اين كه نميدانست مكلف را خود سابق قانون به استظهار با برنامه سازمان عامل

دارد ادامه نمايد/// موافقت جلب خرج موارد در و گذاشته كارها

٧٧٣٤ شماره ,١٣٣å.١١.١٥ سهشنبه

برنامه سازمان ليره هزار سيصد و يكميليون
نموده دريافت پشتوانه ميليونليره ١٤ محل از

گزارشقبل] [ادامه
زير قرار به گرديد قرائت سنا ديروز جلسه در كه برنامه كميسيون مخبر ثابتي مؤيد آقاي گزارش بقيه

ميشود: خ�صه ترتيب اين به رسيد عرض كه مطالبي است:

يك ديگر دفعه و ليره ٣٣٢.٢٤٢ مبلغ دفعه يك ريال ميليون ٥åå محل از كنون تا برنامه سازمان ـ ١

است/ داشته دريافت ليره ميليون

اطـ�عي و استحضار مطلقا سنا [مجلس] برنامه كميسيون فوق وجوه مصرف چگونگي به نسبت ـ ٢

ندارد/

را مصرفوجوه و گذاشته كارها در را سنا مجلس نظارت هيأت كه نميداند مكلف را خود عامل مدير ـ ٣

نـتيجه ميخواهـد اجازه رسيد عرض به فوق گزارش كه اينك برساند/ هيأت اين تصويب و استحضار به

عرض به آمده عمل به اينكميسيون طرف از برنامه سازمان قسمتهاي از بعضي به راجع كه رسيدگيهائي

برساند///



٨٤٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٤ شماره ,١٣٣å.١١.١٥ سهشنبه

مهندسكاظمجفرودي اع"ميه
سعي جا همه در ميباشد مقامي داراي متأسفانه كه اينجانب سرسخت مخالفين از يكي اينكه به نظر

١٣٣å.١١.١٤ مورخ شماره در هم اينمنظور در و كند تودهوانمود حزب به منتسب را اينجانب كه است نموده

امضاي با يكجا در چلنگر نامة مدير افراشته آقاي با را اينجانب ساختگي گهي آ يك ضمن اط�عات روزنامه

عليه بر ايرانومخصوصا مردم عليه بر مزبور روشناجوانمردانه آنكه با است/ كرده توصيه نامعلومي اشخاص

گونهسوءتفاهم برايرفعهر حال اين با نيست پوشيده گي�ني هيچ بر گي�ني ميهنپرست كدامنو پا جوانان

تـوده حزب با همكاري يا بستگي هيچوجه به و گاه هيچ اينجانب كه ميدارد اع�م صريحا وسيله بدين

افكار با من گذشته سال ده شديد مبارزات من افكار معرف بهترين داشت/ نخواهم هم آينده در و نداشته

ميباشد/ رشت محافل و مساجد در اينجانب متعدد سخنراني و افراطي

به يابد انتشار نيز آينده در است ممكن كه را آن نظاير و مزبور اع�ن بودن ساختگي اطمينان نهايت با

پـيدا ايـنجانب در ضـعفي نقطه هيچ چون اجانب نوكران و دشمنان است بديهي ميرساند/ عموم اط�ع

جفرودي كاظم مهندس شدهاند/ متشبث ناجوانمردانه راه و نامشروع وسايل اين به نكردهاند

٧٧٣٤ شماره ,١٣٣å.١١.١٥ سهشنبه

چهارم اصل ازطرفبرنامه كارشناسامريكائي چهار
شدهاند ايران مأمور

اصل برنامه مأموريتهاي براي است قرار كه امريكائي نفر ٣å تعليمات شددوره اع�م ديروز ـ واشنگتن

شد/ خواهند ايران عازم عده اين از نفر ٤ است/ رسيده پايان به شوند جهان مختلف كشورهاي عازم چهارم

٧٧٣٤ شماره ,١٣٣å.١١.١٥ سهشنبه

چاقوكش] انتخابات[استخدام جريان
طـرف از نـفر ١å٨ معطلي مدتها از بعد شد داده اط�ع تلگرافي كه طوري همان Vبهمن ٨ ـ مشهد

مؤتلف هيأت نبود عموم قبول و نظر مورد دعوت اين چون ولي شدهاند دعوت بهمن نهم براي فرمانداري

به را انتخابات مركز از اجازه كسب با ميدهد وعده استاندار ولي ميگيرند عمومي تعطيل به تصميم اس�مي

اقدامات و فعاليت طرفي از كردهاند خودداري عمومي تعطيل از Uفع مردم اصل اين روي و اندازند تعويق

و پخش اسلحه و چاقو كه ميشود شنيده حتي و دارد ادامه تمامتر هرچه شدت با يكديگر عليه بر كانديدها

درباره تبليغات سخنرانيو محلحزبمشغول در ايران حزب كه ديشب منجمله ميكنند/ استخدام چاقوكش

داخل اخ�ل براي بود خورده الكلي نوشابه Uقب كه تبريزيان قاسم نام به شخصي بودند حزبي كانديداهاي

شده او صحبت از مانع و شده بلند جا از سخنرانيبود حزبمشغول اعضا از يكي كه هنگامي و بود شده حزب

ميكند/// مضروب و مجروح چاقو با را نفر پنج و كرده كتككاري به شروع و قرشي باد زنده ميگويد و



ملي دولت سياهه ٨٥٠

٧٧٣٥ شماره ,١٣٣å.١١.١٦ چهارشنبه

آبادان نظامي فرماندار اع"ميه
جلوگيريشد خورد و زد اغتشاشو و اجتماع از

متوقفكرده را اتوبوسها و تاكسيها زور به تظاهركنندگان

ميچسباندند آنها شيشه به را تبليغي اوراق و

از بـعضي بـه نسـبت آنـها در كـه انتخاباتي و تبليغاتي اوراق و اع�ميه زيادي مقدار پريروز ـ آبادان

خيابانهاي در غيرمحلي و مشكوك افراد از تن چند وسيله به بود شده توهين كشور مسئول شخصيتهاي

گرديد/ منتشر آبادان

زيادي عده حمايتو نام به پارهاي و گرفتند را ناشرين, اهاليدور از عدهاي كه شد سبب اوراق اين انتشار

و زد به منجر نزديكبود كه گرفت Pبا قدر آن امر, دامنه انداختندو راه به ازدحام و فرياد و مخالفداد بهعنوان

اقداماتي نظامي فرمانداري مأمورين انتظاميو مقامات طرف از فورا اما اغتشاشوآشوبشود شديدو خورد

شدند/ توقيف و دستگير نيز ديگر عدهاي و اع�ميه ناشرين و گرديد جمعيت تفرقه سبب كه شد معمول

و اع�ميه پخش به شروع آنجا در و رفتند بهار محله به بحث مورد اوراق ناشرين همكاران بعد ساعتي

به را خويش ع�قه مورد اع�ميه و گرفته را كسيها تا و توبوسها جلويا ارعاب و تهديد با و نمودند اع�ن

عكسالعمل كوچكترين ولي رفتند نيز كارگري مح�ت به عده اين آنكه با ميچسباندند آنها شيشههاي

نشد/ داده بروز شرافتمند كارگران ناحيه از موافقي

شـروع بـه راجـع چون شد متذكر و كرده منتشر خصوص اين در اع�ميهاي نظامي فرمانداري باPخره

مركز از دستوري گونه هيچ كنون تا نفتخيز مناطق و آبادان در ملي شوراي مجلس هفدهم دوره انتخابات

در كـه باPخص است/ بيمورد و بيموقع حاضر حال در انتخاباتي فعاليت گونه هر هذا عليى است نرسيده

است ممنوع نيز تظاهرات و اجتماعات گونه هر و قرار بر نظامي حكومت آبادان

٧٧٣٥ شماره ,١٣٣å.١١.١٦ چهارشنبه

خورد و زد هم باز
انتخاباتي! مبارزه جاي به

ششگانه طبقات از نفر ٣٦ مناسبتدعوت به كه بود فرستاده تلگرافي گزارش خرمآباد از ما مخبر امروز

دكانها تعطيل به ابتدا بودهاند مخالف نفر ٣٦ آن بادعوت كه جماعتي انتخابات نظارت انجمن تعيين براي

اينوسيله به و كردهاند اجتماع فرمانداري جلوي اعتراضدر بهعنوان اجتماعو حال به آن از پس و زده دست

و نداده اثري ترتيب انتظامي مأمورين تذكرات به چون و ميگشتهاند انجمن تشكيل و مدعوين حضور مانع

نتيجه در كه گذاشتهاند را تيراندازي بناي برده اسلحه به دست انتظامي مأمورين نگشتهاند تفرقه به حاضر

شهر در سرباز عدهاي شهر نظم برقراري براي و شدهاند مجروح سختي به ديگر نفر دو مقتولو جابجا نفر دو

شدهاند/// گشت مشغول



٨٥١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

تهران لولهكشيشهر درباره آلماني بزرگ يكپرفسور نظر
دارد قرار اهميت درجه در قابلآشاميدن و گوارا تهيهآب و مردم رعايتمعتقداتمذهبي

شود لولهكشيشروع كار اتمام پساز بايد مجرايفاض"ب ساختمان
عمليآمادهاند كمكفكريو گونه برايهر آلماني ودانشمندان متخصصين

است, آبياري كشيو لوله شهرسازيو امور كهمتخصصدر آلمان فرهنگي علميو شخصيتهاي از يكي

است/ شده تهران وارد ايران شهرهاي مشاهده و علمي مطالعات انجام منظور به است هفته دو حدود در

عمليات تهران, در خود اقامت مدت در و دارد نام ماركوارت> <اروين مهندس دكتر پرفسور شخص اين

نمود/// خواهد كشي لوله اداره به را Pزم راهنمائيهاي و داد خواهد قرار مطالعه مورد را تهران شهر كشي لوله

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

تأسيسميشود تهران در خون انتقال كامل زودييكدستگاه به
كردند هديه مجروحين به را خود خون امريكائي ميليون ١٢ جنگ زمان در

تهران در خون متخصصانتقال فرانسويبزرگترين ژوليار دكتر
تهران در خون انتقال براي مركزي بود گرفته نظر در ايران سرخ خورشيد و شير جمعيت پيش سال دو از

مداواي و معالجه براي دنيا در خون از كه استفادهاي و پزشكي روزافزون ترقيات به توجه با دهد/ تشكيل

ميرفت/ شمار به جمعيت فعاليت مهم رشتههاي از اقدام اين ميشود مصدومين و مجروحين

كه كرد تقاضا فرانسه احمر صليب از احمرها صليب بينالمللي تحاديه ا توسط قبل چندي از بنابراين

تا دارد اعزام ايران سرخ خورشيد و شير جمعيت به ماه يك مدت براي را انتقالخونخود متخصصين از يكي

آن لوازم و گـردد فراهـم خون انتقال وسيع سازمان يك تشكيل مقدمات وي با مشاوره و فكري كمك با

شود/// داده سفارش

از يكي و خون انتقال بينالمللي جمعيت كل دبير ژوليار كلنل دكتر ايران درخواست طبق احمر صليب

به ژوليار دكتر با مصاحبهاي اينمورد در ما خبرنگار داشت/ اعزام ايران به را امر اين متخصصين بزرگترين

آورد/// عمل

پرستاري مدرسه مخصوصا استو كاملي ايرانمؤسسه سرخ خورشيد شيرو كهمؤسسه داشت اظهار دكتر

خورشيد و شير مقامات با كه جلسهاي در ميباشد/ استفادهاي قابل و منظم تشكي�ت داراي ري شهر در آن

كشيد/ خواهد طول سال پنج حدود در آن اجراي مقدماتو تهيه كه شد تنظيم برنامهاي داديم تشكيل سرخ

خون انتقال براي منظمي تشكي�ت زودي به كه ميكرد اظهار و بود خوشحال ايران به آمدن از پرفسور

بيايد/ بهوجود كشور اين در خود

تخصصيخود رشته اطراف در سخنراني چهار كنون تا وي گفت/ تركخواهد را ايران شنبه روز ژوليار دكتر

است/ نموده ايراد دانشگاه و افسري دانشكده پهلوي, بيمارستان سرخ, خورشيد و شير محل در



ملي دولت سياهه ٨٥٢

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

شود پرداخته زودتر بايد طلبرعايا
برنامه سازمان چنانچه ميپردازد/ ٢å صدي را پيلهها بهاي انتظار ماه چند از پس نوغان ادارة ـ rهيجان

به كشاورزان عموم است نزديك كشت و شخم موقع كه كنون ا نپردازد را جاري سال نوغان چاي مطالبات

آمد/ خواهد وارد سختي لطمه آينده سال بهرهبرداري و مختل ف�حت امور ميكنند زندگي عسرت

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

ملي مجلسشوراي در تحصن
است/ شده متحصن ملي شوراي مجلس در ملت نبرد روزنامه مدير كرباسچيان آقاي است روز دو

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

امريكا كبير سفير با آشنائي براي
سفير هندرسن آقاي با آژانسها و خارجي و داخلي مطبوعات خبرنگاران و جرايد مديران آشنائي براي

بود/ برپا ايشان منزل در عصرانه ضيافت مجلس ديشب تهران در امريكا كبير

٧٧٣٦ شماره ,١٣٣å.١١.١٧ پنجشنبه

فردوسي خيابان در را ديشبشخصي
دادند قرار گلوله هدف

نـيم و هشت سـاعت پانايرانيسم حزب ارگان پرچمدار روزنامه تحريريه هيأت رئيس مهرداد محمد

خيابان از خود رفقاي از نفر دو تفاق ا به كرد حاصل فراغت روزنامه كارهاي از كه هنگامي ديروز بعدازظهر

مقابل ناشناسدر نفر چند گهان نا كار اداره جهانو نقش چاپخانه مقابل در ميرفت/ منزل طرف به فردوسي

دادند/// قرار گلوله هدف را نفر سه هر اسلحه با و شده ظاهر وي

تعقيب به مهرداد رفقاي اينكه وجود با و كردند فرار ب�فاصله وضع, مشاهدة از پس سوءقصدكنندگان

ضاربين از يكي ميشود اظهار كه طوري به فقط نشدند كدام هيچ كردن دستگير به موفق نمودند اقدام آنان

ميباشد/ دست در آنها از كه است قرينهاي تنها اين و است داشته تن بر نظامي انيفورم

فـقرات سـتون شدن قطع علت به بردند/ سينا بيمارستان به كسي تا يك توسط وي, رفقاي و مهرداد

بازپرس بود/ شده زيادي نيزخونريزي پايوي از و حركتبود قدرتو فاقد كلي به پائينوي به كمر از [نخاع]
به مقدماتي تحقيقات و معاينه را وي يافته محلحضور در ده ساعت قانوني پزشك تفاق ا به دادسرا كشيك

آمد/ عمل

جمعيت مؤثر اعضاء از و بوده حقوق دانشكده دانشجوي و راهآهن كارمند ندارد بيشتر سال ٢٤ كه وي

كساني از نفر يكيدو و گرفت قرار تعقيب تحت ٣ ك�نتري طرف از قضيه ميرود/ شمار به نيز پانايرانيسم

دارد/ ادامه ضاربين شناختن براي تحقيقات و شدهاند دستگير كنون تا نيز ميرسيدند نظر به مظنون كه



٨٥٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٧ شماره ,١٣٣å.١١.١٩ شنبه

فوتهستند به مشرف و مصدوم نفر سه و مقتول نفر يك
حسين با كه موقعي در بهمن ١٥ گذشته شب نداشت بيشتر سال ٢٤ رودسر اهل حسينعلي ـ رودسر

آنها هويت هنوز كه عدهاي راه بين در بودند منزل عازم و شده فارغ روزانه كار از خود رفقاي نفر دو و كريمي

نـتيجه در كـه كردند مضروب را آنها داشتهاند همراه كه برندهاي آPت با و كرده حمله آنها به نشده معلوم

است/ خـطر در آنها مزاجي حال و مجروح شديدا او رفقاي از نفر ٣ و كرد فوت حسينعلي وارده جراحات

براي اينموضوع به امور اولياي كه دارند تقاضا و شده متحصن تلگرافخانه در مصدومين و مقتول بستگان

بدهند/ انتظامي قواي و مأمورين به Pزم دستورات حدود اين امنيت حفظ

٧٧٣٧ شماره ,١٣٣å.١١.١٩ شنبه

تلگرافخانه از متحصنين خروج
نفر چند Pزم نصايح و كره مذا با و شد وارد اهواز به امروز پنج استان استاندار شيباني كاظم آقاي ـ اهواز

از متحصنين ١٩ ساعت در و نمود قانع بودند متحصن تلگرافخانه در كه را ايران نفت ملي شركت كارگران

شدند/ خارج تلگرافخانه

٧٧٣٧ شماره ,١٣٣å.١١.١٩ شنبه

آمدهاند تهران به انتخابات جريان از برايشكايت همدان اهالي از جمعي
آمدهاند تهران به همدان انتخابات جريان به اعتراض براي كه همدان اهالي از نفر چند ظهر از قبل امروز

ايشان اط�ع به را نظرياتخود تا رفتند نخستوزير آقاي منزل به تهران مقيم همدانيان از جمعي تفاق ا به

از يافتن اط�ع از پس و نمود كره مذا همدانيها آقايان با نخستوزير آقاي بهدستور شايگان آقاي برسانند/

براي آصف مبين آقاي نخستوزير آقاي طبقدستور كه داد اط�ع نخستوزير آقاي طرف از آنها نظريات

گرديد/ خواهد اعزام همدان به بازرسي

و همدانشود عازم نخستوزير آقاي طرف از نمايندگي به شايگان دكتر آقاي نمودند درخواست كيان شا

طرف از همدانيها آقايان درخواست اين است متحمل دهد/ گزارش نموده بررسي نزديك از را كار جريان

بـه كـه فـاضلي و مـفتون بنكدار, كوچمشكي, آقايان شد قرار باPخره گردد/ پذيرفته شايگان دكتر آقاي

كنند/ كره مذا گرفته تماس شايگان دكتر آقاي با مجددا بودند شده تعيين كيان شا طرف از نمايندگي

٧٧٣٧ شماره ,١٣٣å.١١.١٩ شنبه

شد تهران وارد امروز بينالمللي بانك وكيل
در شد تهران وارد هلندي هواپيماي با بينالمللي بانك وكيل آلبرت مستر امروز بعدازظهر ساعت يك

دارائي وزارت طرف از انشاء آقاي و نفت اداره رئيس ناصح آقاي كشاورزيو نماينده آقاياندانشپور فرودگاه

داشتند/ حضور



ملي دولت سياهه ٨٥٤

٧٧٣٨ شماره ,١٣٣å.١١.٢å يكشنبه

زابل در كشتار اغتشاشو
اغتشاشبزرگصورتگرفت زابل شهر در ديروز

بازرسانتخاباتي رئيسانجمننظارت, فرماندار,
رسيدند قتل به اعضايانجمن از يكي و

است واصلشده امروز و ساعتديشب آخرين در كه ما خبرنگار گزارشجامع

نمود اع"م را نظامي حكومت فرمان و رفت تلگرافخانه به ديشبشخصا مشاور وزير

بازرس و فرماندار قتل به منجر كه داد روي اغتشاشي انتخاباتي منازعات اثر در زابل در ديروز متأسفانه

ع�قمند ايراني هر مسلما كه اسفانگيز اينواقعه گرديد/ انجمن اعضاي از يكي انجمنو رئيس انتخاباتيو

از پارهاي براي انتخابات سياسيو مبارزه آزاديو كههنوزمفهوم دارد اين از حكايت ميسازد متأثر را بهكشور

نگرديده/// آشكار و روشن ما هموطنان

انجمن تشكيل به راجع و كرده اجتماع فرمانداري برابر در عدهاي زود صبح از ـ واقعه ايجاد چگونگي اما

عنوان به نيز عادي مردم از عدهاي و مينمودند مخالفتآميز تظاهرات كار مقدمات ساير انجام و نظارت

و احساني آقاي و انتخابات بازرس يازده ساعت نزديك ميكردند/ تماشا را مخالفين تظاهرات تماشاچي

متظاهرين دسته ولي شوند آنجا وارد داشتند قصد و آمده فرمانداري مقابل به محل معتمدين از نفر يكيدو

مانع بودند اينواقعه ناظر پليس چونمأمورين زدند/ تظاهرات به ايشاندست عليه بر و شده آنها مانعدخول

رويداد شديدي خورد و زد ممانعت اين نتيجه در و شدند همراهانوي انتخاباتيو بازرس به جمعيت اهانت

گرديد/ مخالف دسته و پاسبانها طرف از تيراندازي به منجر كه و

و استمداد لشكر از نظم استقرار براي شهرباني و شد كشيده نظارت انجمن به نزاع دامنه ديگر طرف از

و زد تيراندازيو حين در كردندو متفرقنمودنآشوبطلبان به شروع و آمده كشمكش محل به سرباز عدهاي

و كشـتند را انـتخاباتي بازرس و فرماندار بودند كرده اجتماع فرمانداري برابر در صبح از كه دستهاي خورد

انجمن عضو و رئيس احساني و بلوچ نظرخان سردار و ريخته انجمن محل به دسته همان از ديگر عدهاي

را مجروحين و شدند مجروح سختي به نيز مردم از عدهاي و شهرباني رئيس رسانيدند/ قتل به را نظارت

تبديل تشنج هراسو پارچه يك به را زابل اينوقايع ميبردندومجموع بيرون وخورد زد محل از آنان كسان

كرد///

در نخستوزير بهدستور مشاور اميرع�ئيوزير آقاي ديشب نيم هشتو ساعت ـ نظامي حكومت اع.م

مسببينو به نسبت و نموده زابلاع�م زاهدانو در را نظامي حكومت فرماناع�م يافتهو تلگرافخانهحضور

در گذشته شب نيم و نه ساعت از ما مخبر تلگراف طبق است/ آورده عمل به تحقيقاتي نيز واقعه محركين

دولت, دسـتور بنابه و گرفت قرار كنترل تحت نيز مرور و عبور و شد اع�م نظامي حكومت زاهدان و زابل

هستند/ اغتشاش و عواملآشوب دستگيري مشغول تمامتر هرچه فعاليت با مأمورين



٨٥٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٣٨ شماره ,١٣٣å.١١.٢å يكشنبه

زابل حادثه درباره دولت اع"ميه
نظامي حكومت اع�م به دائر دولت هيأت تصميم تعقيب در است: شده صادر طرفدولت از اع�ميه اين

قتلو كهموجبات كساني كليه ب�فاصله كه شده داده آقاينخستوزيردستور طرف از زاهدانامروز زابلو در

مورد داشتهاند دست تحريك در انحاء از نحوي به زابل تأثرآور حادثه در يا آورده فراهم را مأمورين جرح

قانوني قدرت و اختيارات تمام از دولت برسند/ قانوني مجازات به تا شوند دادگاه تسليم و گرفته قرار تعقيب

قـانوني مـقررات اجـراي ضـمن است بديهي كرد/ خواهد استفاده حادثه اين نظائر از جلوگيري براي خود

شد/ خواهد قطع باشد كشور نقطه هر در افتد كار به مملكت آرامش و امنيت ضد بر كه دستهائي

٧٧٣٨ شماره ,١٣٣å.١١.٢å يكشنبه

دامغان اغتشاشدر
بازداشتشدند محل بخشدار و اعضايانجمن

انتخاباتي بازرس دادستانو و فرماندار پريروز بود داد رخ اغتشاشي دامغان توابع از جزن چوندر ـ دامغان

مينمايدفورا آراء اخذ صندوق, مهر بدونPكو محل انجمن كه شد كردندوچونمعلوم عزيمت ناحيه آن به

و شدند بازداشت محل بخشدار و انجمن اعضاء جلسه تنظيمصورت از پس و شد جزنموقوف در انتخابات

نفر چندين نتيجه در و داد روي خورد و زد آراء اخذ هنگام نيز دامغان در گرديد تحويل دادستان به صندوق

كردهاند/ مستقر را شهر امنيت Uفع انتظامي مأمورين ميباشد/ ك خطرنا آنها نفر دو وضع كه شدهاند زخمي

٧٧٣٨ شماره ,١٣٣å.١١.٢å يكشنبه

ميشود تهران وارد فردا بينالمللي بانك هيأت
بود خواهد هيأت كشاورزيمهماندار آقايوزير

اين شوند/ تهران وارد فردا است قرار كردهاند حركت نيويورك از ديروز كه بينالمللي بانك اعزامي هيأت

ميباشد/// بينالمللي بانك معاون گاردنر> <رابرت آقاي با آن رياست و ميشود تشكيل نفر پنج از هيأت

داشت اقامتخواهند افسران باشگاه در و بود ايرانخواهند مهماندولت مدت اين تمام هيأتدر اعضاي

است/ شده تعيين هيأت مهماندار عنوان به كشاورزي وزير طالقاني مهندس آقاي دولت طرف از

٧٧٣٨ شماره ,١٣٣å.١١.٢å يكشنبه

ميشود رايداده زنانمصريحق به
است نموده اط�ع اظهار امروز قاهره چاپ اخباراليوم روزنامه سياسي خبرنگار ـ آسوشيتدپرس ـ قاهره

حقدادن زنان آن بهموجب كه است تهيهPيحهاي كنونمشغول ا مصر نخستوزير پاشا ماهر علي آقاي كه

از Pيحه اين ملي, شوراي مجلس اخير جلسات در است ممكن باشند/ داشته را انتخابات در شركت و راي

شود/ تقديم دولت طرف



ملي دولت سياهه ٨٥٦

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

شد نظاميتشكيل محرمانه كميسيون يك زابل به قوا اعزام براي
درگذشتند زابل مجروحين از نفر سه
بالغشده نفر ٩ به مقتولين تعداد امروز تا

است نفر ٥å نيز زخميشدگان وعده

رسيده ما خبرنگار از امروز و ظرفديشب كه تازهاي اخبار

حادثه وقوع اصلي علت به راجع تازه تفسير يك

در قابلم�حظه و مهم حادثه يك سامان آن اسفانگيز كشتار زابلو واقعه اخير ساعت چهار بيستو در

است/// جلبنموده خود به Uكام را منابعمسئول توجه و كرده پا به صدائي و سر سياسي مطبوعاتيو محافل

روز كه اغتشاشي و تيراندازي و خورد و زد اثر در است: قرار اين از آن مضمون كه رسيد ديگر تلگرافي امروز

بين از نفر ٩ امروز تا پيوست بهوقوع آن اطراف كوچههاي زابل فرمانداري حوش و حول در ماه بهمن نوزده

اهاليو از بقيه نفر ٥ نظارتو انجمن رئيسوعضو انتخاباتيو بازپرس فرماندار, مزبور عده از نفر ٤ رفتهاند/

واسطه به ديروز ظهر تا ديگر نفر دو و كرده فوت دم در آنان نفر ٣ كه بودهاند مهاجم غير و مهاجم دستجات

گفتهاند/ حيات درود به جراحات شدت

آنها از معدودي عده حال استو بيشتر نفر ٥å از ميباشد شايع شهر در كه طوري به زخميشدگان تعداد

تا ولي باشند شده تلف رقمفوقالذكر از بيشتر نفر چند شايد نيز درموردمقتولين ميرسد/// نظر به ك خطرنا

ولي نـميدانـند متجاوز نفر ٩ از را كشتهشدگان تعداد مسئول مقامات ديروز� بعدازظهر �چهار ساعت اين

نميكند/ تجاوز نفر ٩ از مقتولين عده كه دارد حكايت نيز اهالي بين رايج شايعه

بـودن حساس واسطه به نموده تلگراف كه طور آن زابل در ما خبرنگار گرچه ـ وكيل تحميل عليه قيام

را اصليواقعه علل و كرده مخابره اينزودي به را جريان حقايق نميتواند احتمالي مخاطرات موقعيتووجود

كه كرده مخابره اداره به واقعه مقدمات و امر سابقه از اط�عاتي منحصرا ولي نمايد تشريح خوانندگان براي

تصميم شهرستان آن معتمدين و طوائف رؤساي از عدهاي قبل ماه چند از است: قرار بدين مطالبش اهم

جلوگيري زابل نماينده تحميل براي دولت مأمورين غيرقانوني تشبثات از هفدهم دوره در كه بودند گرفته

مقاماتمسئول با روز ده و نمودند عزيمت تهران به نيز عدهاي پيش ماه يك حدود در تصميم اين پيرو كنند

و بگذارند آزاد خويش سرنوشت تعيين در را آنان كه خواستند دولت از تماسها اين در و گرفته تماس مركز

خصوص در كنند/ روانه هفدهم مجلس به انتخابو را مجلسخود نماينده گذشته برخ�فادوار بدهند اجازه

عـدم از اينكه بدون آنان و ننهاده وقعي عده اين توقعات به مركز در ميگويند عدهاي هيأت اين م�قات

شخصا لزوم مورد در كه گرفتند تصميم و برگشتند زابل به كنند حاصل اطمينان متنفذينوكيلتراش مداخله

نمايند/ دفاع خويش حقوق از

دولت كه دادند خاطر اطمينان زابليها به مقامات از پارهاي كه دارند عقيده عكس به ديگر دستهاي اما



٨٥٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

هرچه صورت هر به شد/ نخواهد نظر اعمال ابدا وكيل تحميل براي و گذاشته آزاد دوره اين در را انتخابات

زابـل مـردم و طـوايـف رؤسـاي گـرديد/ آغاز انتخابات بعد چندي و برگشتند زابل به عده اين است بوده

اقدامات سلسله يك هيرمند رودخانه مسئله در بتواند وي كه كنند انتخاب را شخصي بوده اين ايدهالشان

مصيبت بگيرندو پس است داده دست از گذشته در بابت اين از زابلستان كه را حقوقي و كرده شروع را اساسي

ببرند//// بين از را است بوده فراوان بدبختيهاي منشاء كه سالي خشك و بيآبي

از عدهاي و ارتش ستاد رئيس و جنگ وزير آقايان از مركب كميسيوني امروز صبح ـ نظامي كميسيون

مطالعه و زابلشور به كافي قواي اعزام خصوص در تا شد تشكيل جنگ وزارت در عاليرتبه صاحبمنصبان

از Uفع شد گرفته تصميم آمد عمل به مزبور محرمانه جلسه در كه طوPني مباحثات نتيجه در آيد/ عمل به

تفاق ا و شده آرام شهر اوضاع نظامي حكومت اع�م از پس واصله اط�عات طي زيرا خودداريشود قوا اعزام

است/// نداده رخ تازه

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

است پرداخته يزد اخير حادثه بررسي به اعزامي مأمور
يزد حادثه بازرسي براي كه شهرباني افسر رستگار yعبدا سرهنگ آقاي بهمن ٩ چهارشنبه عصر ـ يزد

را خود و گرفته تماس بودند متحصن كه مردم جمعيت با آنجا در و شد وارد يزد به داشت مأموريت مركز از

تدريجا نمودند حركت محل بازديد و < <مصليى وقايع به رسيدگي براي جمعيت تفاق ا به سپس معرفينمود/

باران سنگ و قتل روز وقايع جمعيت از نفر يك شدند حاضر مصليى در نفر هزار دو حدود در زيادي جمعيت

به جمعيت حضور در را مصليى وقايع بعدا نمود بيان مشروحا نكته به نكته را تيراندازيمأمورين و مردم كردن

به بودندشروع دستداده از را كارشان كسو يا بودند ضربتخورده كه مردم كثر ا داشت اظهار سرهنگ آقاي

توطئه اين در كه معرفي را نفر ٦ و كرده Pبا را دستها همگي مردم مسببكيست؟ شد كردندسئوال گريستن

هـمه كه صورتي در كردهاند معرفي ماجراجو را مردم اين كه شد گفته سرهنگ آقاي به داشتهاند/ شركت

بودهاند/ دهات اهل و كاسب

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

داد خورديروي و دخانياتزد در صبح ديروز
را دخـانيات كـل مـدير آنان نمايندگان و كشيدند كار از دست دخانيات كارگران از عدهاي صبح ديروز

شـد قـرار و رسـانيدند ايشـان اطـ�ع به خود مزاياي پرداخت بر دائر را كارگران تقاضاي و نموده م�قات

و زد بود كارگرانموجود خود بين كه اخت�في نتيجه در اثنا همين در گيرد/ قرار رسيدگي مورد آنان درخواست

به و شده مكانيسينمجروح معين تعميرخانهو كارگر شهيديان نعمت آن اثر بر كه درگرفت آنها ميان خوردي

از نفر چند نموده مداخله ديگر حوادث از جلوگيري براي نيز انتظامي مأمورين گرديدند/ منتقل بيمارستان

نمودند/ بازداشت موقتا بودند داده تشخيص خورد و زد عامل كه را كساني



ملي دولت سياهه ٨٥٨

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

وزارتفرهنگ در انتصابات
به ناموس دبيرستان رئيس آهي ماهدخت خانم است: آمده عمل به فرهنگ وزارت در انتصابات اين

به نوربخش دبيرستان رئيس پازارگاد بهاءالدين آقايدكتر �نوربخش�/ كبير رضاشاه دبيرستان رياست سمت

البرز/ دبيرستان رياست سمت

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

خورديرويداد و زد [البرز] رئيسدبيرستان تغيير اثر بر
رئيس مجتهدي دكتر آقاي به اب�غي فرهنگ وزارت طرف از ديروز بعدازظهر ٧ ساعت اط�ع قرار به

سمت به كه نوربخش دبيرستان رئيس پازارگاد دكتر آقاي به را دبيرستان كهامور ميشود داده البرز دبيرستان

دبيرستان به وقتي البرز دبيرستان دانشآموزان امروز صبح دهد/ تحويل شده البرزمنصوب دبيرستان رياست

از يكي حتي و كنند خودداري ك�س سر در حضور از گرفتند تصميم شدند مطلع تبديل و تغيير از و آمده

به رفتن از مجتهدي دكتر آقاي مجدد بازگشت تا داشت اظهار خود سخنراني ضمن نمايندگاندانشآموزان

دانشآمـوزان و مـيشود تـعطيل مـدرسه اوضـاع ايـن نـتيجه در چـون كرد/ خواهند خودداري ك�س سر

به بودند كرده اجتماع خيابان ديگر سمت دبيرستاندر مقابلدر كه عدهاي شوند خارج مدرسه از ميخواستند

نمودند/ مجروح را آنها از عدهاي داشتند همراه كه چوب و سنگ با و كرده حمله دانشآموزان

دامنه لذا نداشت اط�ع پليس بود صبح ٩ حدود در پيوستو بهوقوع برخورد اين كه امر اين اوايل در چون

شد, داده اط�ع ١٢ ك�نتري به جريان آنكه مجرد به ولي شد كشيده هم يوسفآباد خيابان تا خورد و زد

از نفر چند ساختند/ برقرار را آرامش و نظم و كرد متفرق را دانشآموزان و شد اعزام محل به پليس عدهاي

شدند/// مجروح جريان اين در كه دانشآموزان

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

نخستوزير از امريكا م"قاتسفير
نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥٢ فوريه ١١� امروز صبح ١١ ساعت

كشيد/ طول آن مدت ربع يك و ساعت يك كه آورد عمل به ايشان با م�قاتي

٧٧٣٩ شماره ,١٣٣å.١١.٢١ دوشنبه

ميشود داده ترتيبي شكر و برايفروشقند
آزاد بازار در مخفيانه و دولتيخوددارينموده قيمت به شكر و قند فروش از عاملين كه مدتيبود ـ سراب

حال با و كرده مراجعه دادگاه به عدهاي بود شده اهالي زحمت باعث اينموضوع چون ميرساندند/ فروش به

قرار دارائي رئيس با دادگاه رئيس كرات مذا با نتيجه در كردند عادPنه قيمت با را آن فروش تقاضاي تحصن

شود/ داده شكر و قند فروش براي صحيحي ترتيب زودي به شد



٨٥٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

مجروحشدهاند شديدا دونفر البرز ديروزدبيرستان خورد و ميانمجروحينزد در
داشت ادامه هم امروز كبير رضاشاه و البرز دبيرستان دو اعتصاب

جلوگيريكرد ديگري سوء حادثه وقوع از انتظامي مأمورين مراقبت ولي

اينجرياناتگرديد درباره برايصرفبحث وقتهيأتوزيران از قسمتي ديشب
يافت حضور البرز دبيرستان در امروز و ديروز آقايمكي

نمود مذاكراتي موضوع برايحل و

جـريان و مـوضوع اداره خبرنگار اينك شده درج ديروز شماره در كه البرز دبيرستان جريانات دنباله در

عادي و آرام حدي تا البرز دبيرستان بعدازظهروضع ديروز ميدهد: اط�ع چنين ديروز بعدازظهر از را عمومي

متفرق تدريجا بودند كرده اجتماع دبيرستان صحن در بعدازظهر ساعتدو از كه دانشآموزان از عدهاي و بود

نميشدند/ ديده دبيرستان صحن در دانشآموزان ديگر بعدازظهر چهار ساعت در و شدند

م�قات دبيران آقايان با دبيرستان دفتر در و آمد دبيرستان به مكي آقاي بعدازظهر ٥ ساعت حدود در

تشكيل دوشنبه روزهاي هفته هر معمول مطابق كه مدرسه و خانه همكاري انجمن موقع همين در نمود/

شد قرار باPخره و گرفت صورت كراتي مذا آنجا در نيز مدرسه اخير جريانات به راجع و بود تشكيل ميشود

ترتيب زودتر هرچه كه نوشتهشود نخستوزير آقاي به [دانشآموزان] اوليايدانشجويان امضاي به نامهاي

ادامه تحصيل به خاطر آرامش با بتوانند دانشآموزان تا شود داده دبيرستان ثابت وضع استقرار براي Pزم

نباشند سرگردان خيابانها در آمدهاند مركز به شهرستانها از كه آنها مخصوصا دانشآموزان روز هر و دهند

�امروز� فردا تا را نتيجه و كرده دنبال را اينموضوع شخصا كه داد وعده نيز مكي آقاي و شد نوشته نامه اين

بيش و كم نفر چند اينكه با البرز دبيرستان ديروز خورد و زد در آمده دست به كه اط�عي طبق دهد/ اط�ع

ششم سال دانشآموز دو هر كه غزنيني و گنجهاي نام به دانشآموزان از نفر دو جراحت فقط شدهاند مجروح

ميباشند/// بستري فارابي بيمارستان در نفر دو اين و است شديد هستند

رفتن از دانشآموزان صبح امروز هم �نوربخش� كبير رضاشاه دبيرستان در ـ كبير رضاشاه دبيرستان در

موقعي بودند/ خواستار را دبيرستان آن سابق رئيس پازارگاد دكتر آقاي مراجعت و كرده خودداري ك�سها به

به كه شد داده پازارگاددستور آقايدكتر به فرهنگ طرفوزارت از رسيد فرهنگ بهوزارت جريان اين خبر كه

حضور مدرسه در پازارگاد آقاي كند/ تشويق ك�س سر به رفتن براي را دانشآموزان و رفته مزبور دبيرستان

همينموقع در و بروند ك�س سر به نشدند حاضر وليدانشآموزان سخنرانينمود برايدانشآموزان و يافته

در اطـ�ع قـرار به نمودند/ اع�م را اعتصاب ادامه و كرده صحبت دانشآموزان نمايندگان از بعضي كه بود

خانم تغيير و انتقال از مزبور دبيرستان دانشآموزان و بوده حكمفرما همينوضع نظير هم ناموس دبيرستان

شده تعيين كبير رضاشاه دبيرستان مديريت به فرهنگ وزارت طرف از كه دبيرستان آن سابق رئيس آهي

بـراي و يـافته حـضور مدرسه در دبيرستان آن سابق رئيس آهي خانم ميكردند/ رضايت عدم ابراز است
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بروند/// ك�سها به شدند حاضر آهي خانم بيانات اثر بر دانشآموزان كرد/ سخنراني دانشآموزان

كه است اين بود بحث مورد هم امروز كه توجه قابل نكته ـ است بوده دولت تصويبنامه با انتصاب

با و فرهنگ وزارت پيشنهاد اثر بر ١٣٢٧ سال در البرز دبيرستان رياست به مجتهدي دكتر آقاي انتصاب

سال همان ارديبهشت اول تاريخ در كه تصويبنامهاي موجب به وزيران هيأت و بوده وزيران هيأت تصويب

دبيرستان رياست فني دانشكده استادي سمت بر ع�وه مجتهدي آقاي كه است كرده تصويب شده صادر

با مجتهدي دكتر آقاي انتصاب انتخاب چون ميشود گفته تصويبنامه اين درباره باشد/ عهدهدار نيز را البرز

تصويبنامه مفاد دولت هيأت موافقت بدون نميتواند قانونا وزير شخص بوده وزيران تصويبنامه صدور

نمايد/ لغو را دولت هيأت

ديده دبيرستان در دانشآموزان ديگر موقع اين در ـ بود خبر چه البرز دبيرستان در صبح ١å ساعت

رفتدر دبيرستان دفتر به مكي آقاي شدو دبيرستان مكيوارد آقاي تومبيل كها بود همينموقع در نميشدو

كرده مراجعه مدرسه به فرزندانخود تكليف ازوضعو براياط�ع كه اوليايدانشآموزان از بعضي هنگام اين

ساعتوقت ديشبدو داشت: اظهار مكي آقاي كه طوري به و شدند كره مذا مكيوارد آقاي با بودند حاضر و

به ع�قمند شخصا كه نخستوزير آقاي طرف از باPخره و شد صرف اينموضوع براي وزيران هيأت جلسه

تعيين بازرسي رئيس اميني yنصرا آقاي پذيرد/ خاتمه اخت�فات اين زودتر هرچه كه هستند اينموضوع

كه ميشد شنيده برساند/ نخستوزير اط�ع به را نتيجه زودتر هرچه و نمايد رسيدگي كار اين به كه گرديد

با فقط نبايستي اصول طبق دولت هيأت تصويبنامه چون كه ميباشد نظريه اين طرفدار هم مكي آقاي

هيأت تصويبنامه بدون البرز دبيرستان رياست از مجتهدي آقاي دادن تغيير شود لغو نخستوزير تصميم

است/ نبوده مقررات مطابق وزيران

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

مطبوعاتيديروز مصاحبه در
نـمايندگان از دعـوتي ديـروز است مـتحصن مـجلس در كه ملت مرد روزنامه مدير كرباسچيان آقاي

در آقاينوابصفوي زندانو در فدائياناس�م اطرافوضعيت توضيحاتيدر و بود كرده مجلس مطبوعاتدر

داد/ آن طي

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در
در شـهر اهـالي نـمايندگي بـه مـردم از عـدهاي بهداري رئيس رويه خ�ف اعمال اثر بر ـ خرمشهر

نمودهاندو رسيدگي تقاضاي بهداري و مشاور آقايانوزراي از تلگرافحضوري با و شده متحصن تلگرافخانه

بـيم و سـاخته خارج عادي حال از را شهر بهداري رئيس عمليات ميكنند تصريح خود بعدي تلگراف در

ميرود/ اغتشاش



٨٦١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

آرامشنمود و حفظسكوت به دعوت را حيدريه متحصنينتربت راشد
ترككردند را مجتمعينتلگرافخانه

را انجمن انح�ل تقاضاي و نموده اجتماع تلگرافخانه در حيدريه تربت اهالي از جمعي كه بود روز دو

به را تلگراف اين و يافته حضور تلگرافخانه در ايشان ديروز راشد, آقاي از مجتمعين حسبدعوت بر داشتند

نمود: مخابره متحصنين

در كـه را آقـاياني اسـامي اول است مـتمني شـدم حاضر محترم آقايان تقاضاي موجب به <اينجانب

شود مراجعه قانوني مراجع به كه است كارهائي گر ا داريد كه فرمايشي گاه آن بفرمائيد هستند تلگرافخانه

آن در بنده بودنوجود محل اهل لحاظ از است ممكن كه است كاري گر ا و فرمائيد مراجعه خودتان مستقيما

فرمائيد/> بيان آنصورت در باشد, داشته اثري

حتما اينكه و حيدريه تربت كانديد بر مبني را خود نظريات و نموده مخابره مشروحي تلگراف متحصنين

نظريات از كه خواستند راشد آقاي از و نموده اع�م شد چنانخواهد چنينو نه گر و منحلشود انجمن بايستي

و نموده ترك را تلگرافخانه متحصنين ب�فاصله كه داد آنان به پاسخي راشد آقاي ولي نمايد پشتيباني آنان

بندند/ كار به را ايشان دستورات كه رفتند است] افتاده جا سطر يك ]
چاپ زير را راشد آقاي تلگراف متن بشود توجهي تلگراف اين به هم نقاط ساير در شايد اينكه براي ما

ميكنيم/

همشهريان از شخصا اينجانب و كرد قانوني مراجع به بايد را شكايات كردم عرض اول كه طور <همان

توافق هم با عاق�نه ميتوانند گر ا بدهند خود از است اخ�قي متانت و رشد مقتضاي آنچه دارم تمنا محترم

به نسبت ناسزا كلمه يك نخواسته خداي و نشوند خارج مشروع تبليغات حدود از پس, نميتوانند, گر ا كنند

ديگر/ امور به رسد چه تا نگويند هم

احتراز فساد و فتنه گونه هر از ميكنم تقاضا حيدريه تربت مردم تمام از دارم كه آبروئي تمام با ديگر بار

راشد/> حسينعلي ندارم عرضي ديگر بگيرند نظر در را عمومي مصلحت و خدا كنند

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

داد خورديرخ و زد نيشابور در امروز
شدند مجروح نفر ٥ و مقتول يكنفر

صندوقهاي از يكي و برده هجوم انتخاباتي حوزههاي از يكي به اهالي از عدهاي امروز صبح ـ نيشابور

متفرق براي طرفمأمورين از و رويداده زدوخوردي اهالي بينمأموريندولتو عمل حين در ربودهاند را آراء

شدهاند/ مجروح نفر ٥ و مقتول نفر يك نتيجه در و شده تيراندازي مردم نمودن

تقاضاي و داشته اعتراض حادثه اين به نسبت و شده متحصن تلگرافخانه در عدهاي واقعه اين از پس

دارند/ را بهموضوع رسيدگي
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٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

شهر چند از انتخاباتي برايشكايات
آمدهاند تهران به

شكايات براي عدهاي شهرهايديگر بعضي و شهرضا خرقان, همدان, گلپايگان, قزوين, قم, از روز ايندو در

را شكاياتخود ميكردندو مراجعه منزلنخستوزير به كيان شا كليه صبحامروز آمدهاند/ تهران به انتخاباتي

اميرع�ئي آقاي نظر تحت انتخاباتي شكايات به رسيدگي هيأت فورا نخستوزير آقاي بهدستور ميدادند/

شد/ شكايات اين به رسيدگي مشغول و گرديد تشكيل مشاور وزير

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

نموده اجتماع استانداري در اهاليشيراز از جمعي
اعتراضكردهاند خواربار و نان قيمت ترقي به و

روغن ريال: ١٢ به ريال, ١å من يك از نان بهاي و ترقينموده خواربار كه است روز دو ـ بهمن ٢١ شيراز

٧å از قند ريال, ٨å به ٦å از شكر ريال, ٥å به ٤å از پرتقال نارنگيو ريال, ٣٨ به ٣٢ از برنج ,٢٨å به ٢٤å از

است/ نموده ترقي ريال ١åå به

آقـاي اقـدام نتيجه در نمودند ازدحام استانداري در اهالي از عدهاي امروز نان شدن گران مناسبت به

و داد تشكيل كميسيوني استاندار آقاي اطاق در شهرداري نمايندگان و شهردار آقاي فارس استاندار انصاري

شد/ داده تقليل ريال ١å من يك بهاي به آن بهاي و آزاد نان فروش نتيجه در

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

ندادهاند را كمكهزينه
شكاياتو از پس مينويسد تلگرافي طي مشهد پزشكي سالدوم طرفدانشجويان از كاظموكيل آقاي

١٣٢٩ اسـفند و بـهمن ماهه دو هزينه كمك پرداخت براي اقدامي گونه هيچ كنون تا مكرر تلگرافهاي

ننمايند/ كوتاهي آنان مقرري پرداخت در اين از بيش كردهاند تقاضا و نشده دانشكده دوم سال دانشجويان

٧٧٤å شماره ,١٣٣å.١١.٢٢ سهشنبه

نموده تعطيل را مغازهها
شدهاند متحصن تلگرافخانه در و

محمد خواربارفروشي مغازه به سارق عدهاي بهمن هفدهم شب ميدهد اط�ع اهواز از اداره خبرنگار

صدد در شده بيدار موقع اين در و خوابيده مغازه در نبيزاده چون و ميشوند وارد پهلوي خيابان در نبيزاده

از اط�ع محض به هم بعد روز ميكنند فرار و نموده مجروح سختي به چاقو با را او سارقين برميآيد/ مقاومت

در و تعطيلنموده را مغازههايخود شدهاند متوحش پي در پي سرقتهاي علت به كسبه اصنافو قضيه اين

نمودهاند/ را فوري اقدام تقاضاي امنيت استقرار براي و شده متحصن تلگرافخانه



٨٦٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

فرهنگگرگان در تشنج
بستريشدهاند و مجروح نفردانشآموز ١٢

به ميرفت وخامت به رو فرهنگ اولياي Pقيدي اثر بر ايرانشهر دبيرستان وضع قبل چندي از ـ گرگان

را آنان باشند تحصيل فكر به دانشآموزان آنكه جاي به و بود محسوس Uكام دودستگي ايجاد كه طوري

بـين خـوردي و زد و گـرفت Pبـا تـحريكات دامـنه بهمن ٢å روز صبح مينمودند/ اغتشاش به تحريك

شدند/ مجروح سختي به نفر چند چاقو ضربات اثر بر كه شد شروع مدرسه صحن در دبيرستان دانشآموزان

به و نموده تظاهرات به شروع و درآمده حركت به خيابانها در اجتماع طور به دانشآموزان از عدهاي سپس

و در و دادند قرار حمله مورد را او منزل و شده رهسپار صلح جمعيت مهرآئيندبير عباس خانه و دانشسرا سمت

هستند/ بستري Uفع كه نمودند مضروب را دانشسرا دانشآموزان از عدهاي و شكسته را پنجره

به و كردند تظاهرات به شروع و نمودند اجتماع پهلوي خيابان در عده همين مجددا بعدازظهر ٧ ساعت

شيشههاي از هم مقداري و كرده حمله بود نشسته خورشيد و شير داروخانه در كه آموزگاري مقصود, ناصر

مينمودند/ حمله آنها به ميديدند را خود مرام مخالف دانشآموزان جا هر و ميشكستند را داروخانه

ازوضع اهالي شدند/ متفرق انتظاميدانشآموزان مأمورين مداخله اثر بر بعدازظهر ٩ ساعت در سرانجام

دبيرستان ناظم تا كه آنست بر عمومي عقيده و ميباشد متشنج شهر وضع Uفع و هستند نگران فرهنگ

نفر ١٢ Uفع شد/ خواهد بيشتر دودستگي اخت�فو دامنه روز به روز ميباشد كار سر بر شهر اين در ايرانشهر

حفظ و فرهنگ آرامش براي زودتر هرچه دارند انتظار دانشآموزان اولياء و هستند بستري دانشآموزان از

آيد/ عمل به فوري اقدام دبيرستانها

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

نشدند ك"سدرسحاضر سر در كبير رضاشاه و البرز دبيرستان همدانشآموزان امروز

شده تهيه ازطرفبازرسنخستوزير كه گزارشي
ميگردد هيأتدولتمطرح در امشب

بدون و داشتند درسخودداري ك�س سر به رفتن از كبير رضاشاه و البرز دبيرستان دانشآموزان هم امروز

را مدرسه ميخواستند كه موقعي البرز دبيرستان دانشآموزان نمودند/ ترك را مدرسه بروند ك�سها به اينكه

دخالت با كه افتاد تفاق ا بودند آمده گرد دبيرستان خارج در كه كساني و آنها ميان جزئي تصادم يك كنند ترك

آقاي صبح نيم و نه ساعت در نشد/ مجروح تصادم اين در كسي و يافت خاتمه زودي به انتظامي مأمورين

حفظ به را آنها كرد ايراد دانشآموزان براي كه مختصري سخنراني ضمن در و آمده البرز دبيرستان به مكي

نخستوزير طرف از كه نخستوزيري بازرسي رئيس اميني اط�ع قرار به نظمدعوتنمود/ رعايت آرامشو

تقديم نخستوزير به را گزارشخود امروز صبح ١١ ساعت بود شده البرز دبيرستان جريان به رسيدگي مأمور

شود/ اع�م آن نتيجه و مطرح گزارش اين وزيران هيأت جلسه در امشب است شده قرار و نمود



ملي دولت سياهه ٨٦٤

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

كردهاند اختيار تحصن
از پس مـينويسد تلگرافي طي اهواز مقدماتي دانشسراي دانشآموزان طرف از نيكرفتار ايرج آقاي

پا زير را دبيران شوراي راي فرهنگ وزارت چون دبيران شوراي متحده تصميمات علت به اعتصاب خاتمه

شـدن عـملي تـا و شـده متحصن تلگرافخانه در بهمن بيست روز از شورا تصميم انجام تا است گذاشته

ماند/ خواهيم باقي اعتصاب در دبيران شوراي تصميمات

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

آتشزدند را انتخابات صندوقمركزي نيشابور در ديروز
گرديدند مجروح نفر ٥ و مقتول نفر ٣

به ما خبرنگار از كه تلگرافي طبق خ�صه بهطور بود افتاده تفاق ا نيشابور در كهديروز حادثهاي ـ نيشابور

حادثه/// كاملي شرح اينكه گرديد/ درج خ�صه طور به ديروز شماره در بود رسيده اداره

در كانديداها نفر دو از طرفداري بهعنوان نيشابور اهالي از نفر هزار به نزديك صبحديروز نيم ١١و ساعت

مسجد از مدتي از پس و داشتند اعتراض انتخابات جريان چگونگي به آنان كردند اجتماع شهر جامع مسجد

محافظين تعداد چون كردند/ حركت انتخابات انجمن مركزي محل طرف به دستهجمعي طور به شده خارج

يابند/ دست صندوقها بر و برسانند انجمن محل داخل به را خود توانستند مزبور افراد نبود, زياد صندوقها

مقابل در را آن محتواي آرا آنجا در و بردند جامع مسجد يعني خود اوليه محل به را آرا صندوقمحتواي گاه آن

راه ضمن در و بردند هجوم فرعي صندوق سوي به عدهاي عمل, اين انجام از پس زدند آتش عموم چشم

تظاهراتي آنان عليه نيز عدهاي ضمنا و ميآوردند عمل به جلوگيري آنها اقدامات از انتظامي چونمأمورين

يكي كه تظاهركنندگان از نفر ٣ نتيجه در گرديد/ تيراندازي به پليسمجبور و رويداد وخوردي زد مينمودند

گرديد/// قطع پايش آنها از يكي كه شدند مجروح نفر ٥ و مقتول است بوده زن آنها از

ميشد حمل ديگري نقطه به انتظامي توسطمأمورين فرعي صندوق كه هنگامي بعدازظهر, يك ساعت

حوادث وقوع از جلوگيري براي خيابان مسير در شهرباني مأمورين و برآمدند آن ربودن صدد در عدهاي باز

نيست/// معلوم تلفات صحيح تعداد شدند/ هوا طرف به تيراندازي به مجبور جديد

ميشود/ مراقبت انتظامي توسطمأمورين ژاندارمري شهرداريو شهرباني, فرمانداري, محلهاي كنون ا

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

شد دستگير پخشميكرد را توده منحله نشريههايحزب كه كسي
چـمدان كـه شاهوردي حسن نام به شخصي به شاهي راهآهن ايستگاه انتظامي مأمورين ديروز ظهر

وي نزد توده منحله حزب نشريه و اع�ميه زيادي مقدار بازرسي از پس و شدند ظنين داشت همراه بزرگي

شد/ تعقيبواقع تحت قضيه و توقيف ب�فاصله نامبرده كردند كشف



٨٦٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

شديديدرگرفت خورد و زد ديروز گرمسار در
سنگآسيبديد اثر بر يكژاندارم چشم مجروحشدند وعدهاي اصابتكرده گلوله نفر ٣ به

افراد گهان نا و درآمد شديد تشنج و خورد و زد بهصورت انتخاباتي مبارزه هم گرمسار در ديروز متأسفانه

حملهور نظارت انجمن به مجتمعا بودند معترض و نميدانستند خود نفع به را انتخابات جريان كه دستهاي

كه اشخاصي به كنندگان حمله ميان بالنتيجه گردند/ راي اخذ ادامه مانع تهديد و ارعاب با خواستند و شدند

شد شديدي خورد و زد به مبدل باPخره كشمكش اين درگرفتو كشمكش بودند شده حاضر دادن راي براي

با كنندگان حمله شدندوچون مداخله به ازوقوعحوادثبزرگتريمجبور انتظاميبرايجلوگيري كهمأمورين

مورد شديدا شده حاضر دادن راي براي كه را كساني هم و انتظامي مأمورين هم بودند مسلح سنگ و چوب

ناچار مأمورين ميكردند پرتاب انتظامي مأمورين و رايدهندگان طرف به سنگ مرتبا و ميداند قرار حمله

ساختن مرعوب منظور به و هوا طرف به تيرها ميشد سعي اينكه با تيراندازي اثر در و شدند تيراندازي به

چشم به بزرگي سنگ كه نيز يكژاندارم اصابتنمود/ كشاورزان از نفر سه به گلوله شليكشود كنندگان حمله

شدند/ سنگمجروح ضرباتچوبو اثر بر نيز رايدهندگان از نفر چند شد/ مجروح شديدا بود كرده اصابت او

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

ندادهاند را خوانندگان] و [نوازندگان ما حقوق است ماه ٥
و خـود وضع به تبليغات و راديو اداره توجه عدم از مفصلي نامه طي راديو اداره خوانندگان و نوازندگان

عبارت كه آنان مشروع درخواست به نسبت كردهاند تقاضا و شكايتنموده آنان ماهه ٥ نشدهحقوق پرداخت

تصويبنامه اجراي عدم و ١٣٣å شهريور ليست طبق خوانندگان و نوازندگان كليه حقوق پرداخت از است

شود/ مخصوص توجه آنها درباره وزيران, هيأت

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

كويت در ايران نفت حلب هزار ٥å
مـصرف مـورد نـفتي مـواد تأمـين براي ايران نفت ملي شركت كشتيراني اداره خلعيد, انجام از پس

كـه مـوقعي در نـمود/ جـنوب بـنادر روانـه و كرده بارگيري نفت حلب حامل كشتي چند جنوب استانهاي

بهسوي آنها حركت ادامه از انگليسيها توسط شد خليج داخل و شده خارج آبادان بندر از كوچك كشتيهاي

شد/ برده كويت به انگليسي ناوشكنهاي نظر تحت و آمد عمل به جلوگيري مقصد

٧٧٤١ شماره ,١٣٣å.١١.٢٣ چهارشنبه

تبريز رئيسدانشگاه
مراجعت امريكا علمي مطالعات مسافرتو از اخيرا كه تهران دانشگاه استاد هشترودي محسن دكتر آقاي

است/ شده منصوب تبريز دانشگاه رياست به فرهنگ وزارت طرف از نموده



ملي دولت سياهه ٨٦٦

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

آقاينخستوزير دستور به ميشود استخدام پاسبان ٨åå
شد وظيفهخواهند انجام ك"نتريمشغول سر و زندان رانندگيو و راهنمائي اداره در پاسبانان اين

تقسيمميگردد غرب و شرق جنوب, شمال, حوزه چهار به تهران شهر ك"نتريهاي

كرد نظارتخواهد عاليرتبه افسر يك حوزه هر بر و

كشور شهربانيكل افراد براياستفاده تعاون وصندوق فروشگاه باشگاه, ايجاد

در را زير اط�عات و گرفت تماس دانشپور سرتيپ آقاي و شهرباني رئيس آقاي با ديروز ما خبرنگار

كرد/ كسب شهرباني اداري شوراي اخير تصميمات خصوص

مأمورين تا شود تشكيل قضائي كور يك جاري سال ماه فروردين در كه است نظر در ـ قضائي كور يك

جرائم/// كشف و قضائي امور خصوص در و بگذرانند دوره آن شهرباني ديگر ادارات از بعضي و گاهي آ اداره

ابتداي در است قرار شده صادر اخيرا كه نخستوزير آقاي دستور موجب به ـ جديد پاسبان استخدام

نـفر [٣åå] ٦åå عـده ايـن از و شـود اسـتخدام شهرباني كادر تكميل جهت پاسبان نفر ٨åå آينده سال

استخدام خاص شرايط رفتن نظر در با كه بود, خواهند رانندگي و راهنمائي اداره و مرور و عبور مخصوص

شد/ خواهند

در استخدام مراحل طي از پس كه است زندانيان كارهاي به اشتغال و زندان امور براي ديگر نفر ٣åå

بقيه نفر ٢åå ميگردند/ مشغول وظيفه انجام به بعد و ميشود داده Pزمه تعليمات آنها به مخصوص ك�س

حـوادث در و شد خواهند گمارده كار به ك�نتري سر مركزي كادر به كمك و احتياط قواي تقويت براي نيز

گواهينامه حتما بايد ميشوند استخدام كه اشخاصي مينمايند/ همكاري ك�نتريها مأمورين با گهاني نا

و ص�حيت به نيز اخ�قي نظر از باشند/ معلومات داراي متوسطه اول سيكل حدود در و بوده ابتدائي شش

آمد/// خواهد عمل به دقيق رسيدگي آنها سوابق و خانوادگي اصالت

ناقص و نامطلوب بسيار مأوا و مسكن نظر از زندانها چونوضع ـ تعاون صندوق و جديد زندان نقشه

اين از و شده داده جا آنها ظرفيت برابر سه معادل عدهاي دادگستري و قصر و مركزي زندانهاي در و است

موافقت صورت در تا شده دولت تقديم و تهيه پروژهاي لذا گرديده ايجاد تحملي غيرقابل مشك�ت جهت

نظر در شهرباني افراد به مالي كمك براي همچنين نمايند/ صادر آينده سال براي را آن ساختمان دستور

و قـرضه دادن بـا را مأمـورين احتياجات ضروري موارد در و تشكيل زياد سرمايه با تعاوني صندوق است

كند/// تأمين مساعده

شد گرفته تهران شهر به نسبت گذشته هفته ابتداي در كه تصميم آخرين ـ مركز ك.نتريهاي تقسيم

٤ هر كه معني بدين كرد/ خواهد نظارت ك�نتر يك قسمت هر بر و شده قسمت حوزه ٤ به شهر كه اينست

توجه شهر امنيت تأمين و امور جريان حسن در تا ميگيرد قرار عاليرتبه افسر يك مراقبت تحت ك�نتري

غرب/ حوزة و شرق حوزة جنوب, حوزة شمال, حوزة بود: خواهد چنين تقسيمبندي اين آيد/ عمل به دقيق



٨٦٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

بودند متحصن روزنامهنگاران نزد سناتورها از جمعي ديروز عصر
و سـناتور تـن ١٦ از مـركب جـلسهاي ديشب طـلوع روزنـامه مدير حائري هاشمي آقاي دعوت بنابه

حائري هاشمي آقاي ابتدا مطبوعاتي جلسه اين در بود/ شده تشكيل مجلس در متحصن روزنامهنگاران

نبودن آزاديو فقدان واسطه به شده غارت روزنامهنگاران ما كه است روز ٧å امروز گفت آن طي ايرادو نطقي

هيچوجه به ما عمل كه كرد شديموع�وه پناهنده كشور مقننه بهقواي شده متحصن مجلس در جاني امنيت

دفـاع است مشـروطيت و آزادي حفظ كه كلي اصل يك از آمدهايم بلكه ندارد شخصي و خصوصي جنبه

اخير ماه چند در كه اقداماتي پيرامون مبسوطي شرح داد روزنامه مدير نوري عميدي آقاي سپس نمائيم///

گر ا و است افتاده خطر به ايران مشروطيت اساس و استق�ل و آزادي كه رفت نتيجه چنين و ايراد داده روي

نمودهانـد سلب آنها از را آزادي و ساختند فلج و كرده غارت صورت اين به را مطبوعات كه ميبينيد امروز

با دولت طرفداران و انداختن كار از را ملي شوراي مجلس آن دنبال در كرديد م�حظه بعد كه بود مقدمهاي

تعطيلنمودند را مجلس Uعم و كاستند مركز در حاضر عده از و كرده معرفي غايب را مركزخود در وجودحضور

درميآورند/ تعطيل بهصورت هم را آنجا و رسيد خواهد سنا مجلس نوبت كه گذشت نخواهد چيزي بدانيد و

كه است گفته و مصاحبهايدارد شايگان� �آقاي دولت طرفدار نمايندگان از يكي شنيدم همينامروز چنانچه

بكند/// كار نميتواند ملي شوراي مجلس غياب در سنا مجلس

و فـاقه و فـقر و كشـور عـمومي اوضـاع پيرامـون نطقي صبا مجله مدير پاينده, آقاي جلسه پايان در

و انتخابات سوءجريان به مخصوصا و نموده ايراد ميشود و شده مختلف قسمتهاي در كه خرابكاريهائي

نمود/ انتقاد شديدا فعلي حكومت از نموده اشاره ميگيرد صورت كشور در مورد اين در كه جناياتي و قتلها

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

اتحاديهفرشفروشان نامه
فرشهايوزارتخانهها فروش براي را آمادگيخود اداره اين به نامهاي طي تهران فرشفروشان تحاديه ا

داشتند/ اع�م دولت به كمك لحاظ از هزينه گونه هيچ و حقالعمل دريافت بدون

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

خرمآباد حضوريبا مخابره
از دارند شكايت انتخابات به راجع و هستند متحصن تلگرافخانه در كه خرمآباد اهالي از عدهاي امروز

دفتر كل رئيس ملكوتي آقاي نخستوزير آقاي طرف از نمودند/ حضوري مخابره تقاضاي نخستوزير آقاي

بـازرس شده قرار حضوري مخابرات انجام از پس كند صحبت خرمآباد اهالي با شد مأمور نخستوزيري

به كاملي گزارش داده رخ نظارت انجمن تشكيل باب در كه اخت�فاتي به راجع است خرمآباد در كه قضائي

شود/ گرفته Pزم تصميمات شكايات رفع به نسبت تا بفرستد مركز



ملي دولت سياهه ٨٦٨

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

تهران انتخابات جريان از يكشكايت
است انجمنمركزيرسيده به متحصن ازطرفروزنامهنگاران

انتخابات مركزي انجمن به تهران انتخابات جريان از شكايت يكورقه تهران فرمانداري طريق از امروز

عـمليات به اعتراض آن ضمن و نمودهاند مجلس در متحصن روزنامهنگاران را شكايت اين رسيد/ تهران

هنگامي و گرفت خواهد قرار رسيدگي مورد شكايت اين نمودهاند/ آراء قرائت جريان و فرعي شعب از بعضي

ارسال مجلس به انجمن نظر ضميمه به هم شكايت اين شد فرستاده مجلس به انتخابات پروندههاي كه

شد/ خواهد

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

شميران ـ اعتصاباتوبوسهايخطتهران
ميكردند آمد رفتو كل شهرباني نقليه وسائل با مسافرين

افـتادن كـار بـه علت به اعتصاب اين كردند خودداري كار از شميران خط توبوسهاي ا امروز بامداد از

دستگاه ٣ و كاميون دستگاه ١١ صبح ده ساعت از كل شهرباني تصميم برحسب بود/ استيشن تومبيلهاي ا

را مسافرين مزبور وسائل و شد داده اختصاص تجريش تهران, اهالي ذهاب و اياب براي شهرباني توبوس ا

شد: صادر شهرباني طرف از اع�ميه اين امروز وقت آخر ميرساندند/// خود مقاصد به مجانا

به شروع و نداده خاتمه خود اعتصاب به فوريت به گر ا نبوده قانوني شميران توبوسهاي ا اعتصاب چون

كوپال سرلشكر كشور كل شهرباني رئيس شد/ خواهد آزاد شميران خط در توبوسراني ننمايندا كار

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

نخستوزير فارسبه گزارشاستاندار متن
بـا نمود ايجاد شهر در تشنجي بهمن يكم و بيست دوشنبه صبح تحريكات اثر در كه شيراز نان وضع

و پخت بودن آزاد از مردم عموم و رضايتبخش حيث هر از Pحا آمد عمل به روز همان كه سريعي اقدامات

گزارش هستند پخت نانوائيمشغول كين دكا ريالراضيوعموم ده شيراز من يك به ريگي نان قيمت تثبيت

انصاري مسعود فارس استاندار ميگردد/ تقديم تفصيلي

٧٧٤٢ شماره ,١٣٣å.١١.٢٤ پنجشنبه

ايران چهارپايان نژاد اص"ح براي
از اصيل اPغ راس ١٥ كه كرد اع�م امروز ايران در ترومن چهارم اصل برنامه كشاورزي قسمت رئيس

قرار استفاده مورد حيدرآباد دامپروري بنگاه در تا ميشود وارد قبرس از تخمگيري جهت مزبور برنامه محل

نـژاد اصـ�ح و بـهبودي بـراي چـهارم اصـل برنامه نقشههاي از كوچكي قسمت اPغها اين خريد گيرد/

است/ ايران چهارپايان



٨٦٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

داد رخ اغتشاشي دزفول در چهارشنبه روز عصر
شدند مجروح يكنفر و مقتول نفر دو

در خود مخالفين و احزاب از يكي به منسوبين ميان دزفول در سهشنبه روز كه تي مشاجرا مختصر اثر بر

خـانههاي بـه ابـتدا احزاب از يكي به منسوب افراد از عدهاي بهمن ٢٣ روز عصر بود داده روي خيابانها

كهصورت طوري به ميگذارند را سنگپراني بناي و ميكنند حمله شاهركني سادات محله در خود مخالفين

شاهركني سادات محله كوچههاي داخل پاسبانها ميشود/ مجروح سنگ اثر بر بانك معاون فخرائي خانم

و خانهها به حمله بناي مجددا و شده افزوده جمعيت عده بر خيابان در ميرانند خيابان به را جمعيت شده

ميكنند/ خود مخالفين مغازههاي

آنها عمليات مانع كه برميآيد جمعيت كردن متفرق صدد در پاسبان عدهاي با پليس رئيس عطار سروان

رئيس ميدهد را پليس رئيس اسلحه گرفتن دستور جمعيت, به سقا عبده نام به شخصي اينموقع در شوند

هـم نـفر يك و ميشوند مقتول بزاز نام پناهي و مزبور شخص آن نتيجه, در كه ميكند تيراندازي پليس

ميشود/ مجروح

عدل دكتر خانه در ميكنندو دنبال را او جمعيت ميشودو فرار به پليسمجبور رئيس جمعيت, حمله اثر بر

مـيشوند/ بـيهوش تـرس از خانمش و عدل دكتر طوري به ميشوند خانه وارد شكسته را بهداري معاون

ميكند پيدا خاتمه اغتشاش و ميسازند متفرق را جمعيت سربازان و كرده استمداد نظاميها از شهرباني

مخالفين از كه را پهلوي دبستان آموزگاران حجازي موسي و كاظمي نظام مزبور افراد مجددا پنجشنبه صبح

متحصن تلگرافخانه در هم عدهاي هستندو بيمارستان در فعUمجروحين ساختند/ ميدانستندمضروب خود

رسيد/ كشور وزير آقاي و نخستوزير اط�ع به دزفول از تلفن با فوق جريانات عصر ديروز شدهاند,

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

است متشنج هم وضعجهرم
از جمعي و ملي شوراي مجلس نماينده حاذقي آقاي تقاضاي حسب بر امروز ظهر از پيش ساعت نيم

آقاي نماينده بوشهريو سروري, سپهبدنخجوان, نجم, آقايان جهرم از اهالي طبقات نمايندگان روحانيونو

از متحصنين يافتند/ حضور حضوري مخابرات براي تلگراف و پست وزارت در ديگر نفر چند و نخستوزير

اعضاء مورد انتخاباتدر بازرس و فرماندار طرف از نقضقانون اثر بر است روز چهار كه ميدادند اط�ع جهرم

تحصن مساجد ساير و جامع مسجد و تلگرافخانه در شهر اهالي از گروهي و شده متشنج شهر انجمنوضع

از نفر ١å٨ محلي متنفذين از نفر دو عمالنفوذ با كه دارند اعتراض و كردهاند تعطيل را كين دكا و بازار و اختيار

شدهاند/ انجمندعوت عضويت به هستند قانوني ص�حيت فاقد كه اشخاصي

٢٩ روز تا گر ا و شود اعزام جهرم به فورا اعتماد مورد بازرس نفر يك كه دارند تقاضا دولت از متحصنين

پيوست/ خواهد بهوقوع شومي حوادث نگردد تخاذ ا مقتضي تصميم ميشود شروع آرا اخذ كه بهمن



ملي دولت سياهه ٨٧٠

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

بود شده تعطيل كرمانشاه بازار امروز
بود هيجانآورده به را اداريمردم رمز تلگرافهاي انتشار

به تلگرافهائي شهرباني رئيس و كرمانشاه تيپ فرمانده اخير روز چند اين در ـ امروز ظهر كرمانشاه

مـربوطه مقامات استحضار به را كرمانشاه جريان و نموده مخابره شهرباني كل اداره و ارتش ستاد به رمز

منتشر فوقالعادهاي در را رمز تلگرافهاي متن ميشود منتشر كرمانشاه در كه زبانغرب روزنامه رسانيدهاند/

نسـبت تـهران مقامات به خود گزارشهاي در شهرباني رئيس و تيپ فرمانده كه ميگيرد نتيجه و نموده

امروز نتيجه در كردهاند اهانت عمومي افكار و مردم به رفته هم روي و دادهاند كرمانشاه اهالي به چاقوكشي

و داشتند اعتراض اهانت اين به و رفته تلگرافخانه در نفر هزار دو حدود در جمعيتي و تعطيل كلي به بازار

و بوده رمز منتشره تلگرافهاي گر ا كه است اين توجه جالب موضوع نمودند/ مخابره مركز به تلگرافهائي

است/ گرديده منتشر و آمده دست به آن رمز مفتاح چگونه داشته صحت

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

بود نوربخشعم�تعطيل و دبيرستانالبرز هم امروز
رضاشاه دانشآموزان بود/ تعطيل �نوربخش� كبير رضاشاه و البرز دبيرستانهاي ك�سهاي هم امروز

شعري كه دانشآموزان از يكي و ميكردند سخنراني آنها نمايندگان و كرده اجتماع مدرسه صحن در كبير

بودند صدد در فرهنگ وزارت بازرسان اينموقع تمام در و خواند بود سروده دبيرستان رئيس انتقال به راجع

ترك را مدرسه صحن گردان شا هماناولوقت دبيرستانالبرز در ببرند/ سرك�س به را گردان شا بهنحوي كه

دبيرستان سرپرستي سمت كه فرهنگ فني كل مدير اسفندياري مرتضيقلي آقاي و شدند متفرق و كرده

ميكرد/ رسيدگي دبيرستان جاري كارهاي به صبح امروز دارد را البرز

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

توقيفشد ضاربمهرداد عنوان ارتشبه پزشكانافسر يكم ستوان
گـرفته صورت گاهي آ اداره طرف از مهرداد آقاي به تيراندازي واقعه به نسبت كه تحقيقاتي نتيجه در

هستند/ او از تحقيقات فعUمشغول استو گرديده توقيف پريروز و شده شناخته پزشكانمظنون يكم ستوان

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

گرديد كسر هم حقوقوزيران از
كثر حدا ماليدولت گشايش تا كه نمودند تصويب ١٣٣å.١١.١٦ مورخ چهارشنبه جلسه در هيأتوزيران

نمايد/ تجاوز ريال هزار ٢å ماهيانه از بهمن اول تاريخ از نبايد حقوق

حـقوق ريـال هـزار ٢٥ مـاهي كـه اسـتانداران از بعضي و وزيران حقوق از فوق تصويبنامه اجراي با

است/ شده كسر ريال هزار ٥ بهمن اول از ميگرفتند



٨٧١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٣ شماره ,١٣٣å.١١.٢٦ شنبه

فاطمي حسين دكتر
امروز باختر روزنامه مدير مجلسو نماينده و معاوننخستوزير
گرفت قرار نطقهدفيكگلوله هنگام مسعود محمد مزار سر بر ديروز بعدازظهر

شد دستگير ضارب و بستريگرديد نجميه مريضخانه در مضروب ب"فاصله

است بيشتر ديشب از نجاتمضروب به اميدواري امروز

فرمود قرائتخواهيد زير در اداره خبرنگاران قول از را واقعه اين جامع گزارش

مراسم امروز مرد روزنامه مدير مسعود محمد مرگ سال پنجمين مناسبت به ديروز ـ شد آغاز سخنراني

روزنامه كاركنان طرف از مراسم اين كه بود شده برپا شميران ظهيرالدوله مقبره در واقع او مزار سر در يادبودي

بود//// يافته انتشار پيش روز جرايد در نيز آن برنامه و بود شده داده ترتيب امروز مرد و امروز باختر

پشت مسـعود مـرحـوم سـاله هـفت دخـتر مسعود ژنيت سرپرست شهيدي جمالالدين آقاي نخست

مردم از تشكر اظهار از پس و گرفت قرار بود شده گذاشته ميزي روي مزار مشرق سمت در كه ميكروفوني

رشته بعد و كرد صبحت دقيقه ده حدود در شهيدي آقاي نمود/ او مبارزات و مسعود درباره صحبت به شروع

داد/ فاطمي دكتر دست به را سخن

دكتر گرفت/ قرار ميكروفون پشت متأثر قيافه با كه بود كم دقيقه ده و چهار ساعت درست فاطمي دكتر

او راست سمت در و نيكپور آقاي او چپ سمت در برداشت/ در رنگي پالتويقهوهاي و راه راه سرمهاي لباس

رفته رفته هم جمعيت و بود پر صندليها اينموقع در بودند/ ايستاده امروز مرد مدير مستوفي شمس آقاي

سنگمزبور كنار در هم عدهاي بودند ايستاده صندليها پشت در كه آنهائي بر كهع�وه طوري به ميشد زياد

قلمي مبارزات اطراف در امروز باختر مدير بود/ مزار طرف به و مزار باPي عمودي به رويش فاطمي دكتر بودند

قرباني كاريو فدا نهضتي و مبارزه هر هميشه كه داشت اظهار و كرد صحبت به شروع لحنمؤثري با مسعود

يادبود مجلس اين در شركتكنندگان از يكي كه قراري به و كرد صحبت دقيقه ده زمينه همين در و دارد Pزم

ميكرد/ صحبت حرارت با و گرم هم خيلي داشت اظهار ما خبرنگار به

بود دهانش در پايمالهنوز كلمه كه<خونمسعود> بود رسيده جمله اين به فاطمي دكتر ـ شد رها گلوله

و درآمد حركت به جواني پسر دست مياندو در رنگي سياه شئي مزار باPي عمودي سنگ كنار از گهان نا كه

سوختم>/// <آخ, زد فرياد كند تمام را خود جمله آنكه جاي به دكتر و شد بلند صدائي

گردو مجلسو همخوردن به باوجود ديروز اما گهاني/// نا حادثه چنين ـمعموPوقتي شد دستگير ضارب

بـه را او تا بودند ضارب مراقب عدهاي باز حادثه اين وقوع از بعد بود شده هوا عمدا گويا كه زيادي ك خا

از داد روي كه كشمكشي و ازدحام نتيجه در ماند/ باقي جايخود در ضارب و دادند تحويل انتظامي مأمورين

عبدخدائي] [محمدمهدي ضارب و كرد رنگين شهرباني افسر يك دست كه شد جاري خون نيز ضارب بيني

ميداشت/// اع�م دستگيري براي را خود آمادگي جرئت كمال با



ملي دولت سياهه ٨٧٢

٧٧٤٤ شماره ,١٣٣å.١١.٢٧ يكشنبه

اماميوشركت سيدحسين مرحوم با همكاري اتهام به كه اشخاصي نفر ٨ محاكمه
شد جنائيشروع ديوان صبحدر ديروز بودند تحتتعقيب هژير قتل توطئه در

شده اقامه د|يل كه داشت اظهار دادستان نماينده

نمود را آنها تقاضايتبرئه و نيست كافي اينها برايمجرميت نظامي طرفدادسرايحكومت از

متهمين برائت حكم صدور
قرار رسيدگي مطرح دادگاه در هژير قتل پرونده كه هنگامي دارند خاطر به محترم خوانندگان كه طوري به

گرديد/// امامي سيدحسين مرحوم محكوميت به منجر گرفت

نـظامي دادگـاه دواير در موضع اين به رسيدگي شد اع�م تهران در نظامي حكومت هژير قتل از پس

به كه پروندههائي قانوني مقررات طبق يافت خاتمه تهران نظاميدر حكومت كه وليموقعي گرديد تشكيل

مقتضي تصميم آنها درباره تا شد فرستاده تهران دادسراي به بود نرسيده حكم صدور و دادگاه در طرح مرحله

تـهران نظامي حكومت دادگاه دادسراي طرف از كه بود پرونده همين يكي پروندهها جمله از گردد/ تخاذ ا

دادگـاه به تهران جنائي ديوان دادستان طرف از بعدا و بود شده تنظيم و تهيه هم كيفرخواست و تشكيل

چند بر پروندهع�وه اين متهمين از دفاع براي گرديد/ منعقد آن به رسيدگي جلسه اولين ديروز و شد فرستاده

بودند شده داوطلب نيز سپهبدي دكتر سيدمهديرضويو قناتآبادي, شمس آقايان دادگستري ازوك�ي نفر

قناتآبادي, شمس آقايان از بودند عبارت نفر هشت اين مدافع وك�ي جمعا كنند/ شركت متهمين از دفاع در

تفضلي ابوالقاسم و نائيني ج�ل شريعتمداري, مهدي سپهبدي, دكتر رضوي, سيدمهدي خلعتبري, ارس�ن

كمه محا جلسه نخستين در شركت براي بود شده اب�غ ايشان به جنائي عالي ديوان اول شعبه طرف از كه

و احمدي اشرف آقاي رياست به جنائي شعبهديوان در ظهر از قبل ديروز كمه محا جلسه اولين يابند/ حضور

شد/// تشكيل ابراهيم امير و گرگاني محمد وكيلي, باقر عظيمي, آقايان مستشاري

در مندرجه ادعاي رد در تي اظهارا ترتيب به سپهبدي دكتر رضوي, قناتآبادي, شمس آقايان سپس

مزبور آقايان اظهارات نمايد/ صادر را متهمين كليه برائت حكم دادگاه كه كردند تقاضا و نمودند كيفرخواست

در گرديد/ تعطيل امروز صبح هشت ساعت تا تنفس عنوان به دادگاه و كشيد طول بعدازظهر دو ساعت تا

و نموده را خود دفاع آخرين نوبت به متهمين گاه آن گرديد/// تشكيل صبح ١å ساعت كه دادگاه امروز جلسه

پرداخت مشاوره به نهائي راي صدور براي و داشت اع�م را رسيدگي پايان بعدازظهر ساعت نيم دادگاه

بـر مبني صادره راي محكمه منشي و تشكيل مجددا دادگاه كه بود بعدازظهر ساعت دو ـ دادگاه رأي

كه گرديد نشان خاطر بود شده تقرير متهمين برائت بر كه استدPلي ضمن كرد/ اع�م رسما را متهمين برائت

متهمين طرفي از است, كرده ياد قسم كرارا و داشته اظهار را خود ارتكاب صريح اقرار با اصلي مرتكب چون

بـراي را نـظامي دادگاه ادله صريح اظهار با نيز دادستان آقاي و بودهاند توطئه وجود منكر مراحل تمام در

ميشوند/ تبرئه منتسبه تهام ا از نامبرده آقايان نميداند كافي متهمين مجرميت



٨٧٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٤ شماره ,١٣٣å.١١.٢٧ يكشنبه

تبريز انتخابات مشروح جريان
انتخاباتي دسته دو ميان خورد و زد

نظارت انجمن نظر ـ دسته دو سران با ما مخبر مصاحبه

يافت/// خاتمه بهمن ٢٣ غروب حومه و شهر در راي اخذ

اخذ شهر در و نشده پيشامدي اطراف در مختصر خورد و زد حادثه چند از جز به آراء اخذ مدت روز پنج در

روز ظهر تا آن دنباله كه داده روي حادثهاي پنج روز وقت آخر ولي گرفت صورت آرام Uكام محيط در آراء

[!] شهر كه ميشد شنيده گريخته جسته چهارشنبه روز صبح از گرديد/ خورد و زد موجب و كشيده پنجشنبه

از دسته ششدو ساعت نزديك كرد اضافه راي اخذ مدت بايد بدهد راي بود كهPزم آنطوري است نتوانسته

انعقاد محل كه شهرداري جلو فردوسي خيابان راه از ديگري استانداري خيابان طريق از يكي بازار طرف

به دم كه جمعيت عده ندادند اجازه انجمن به دستهجمعي ورود به چون آمدند/ است انتخابات مركزي انجمن

او{ شد گفته جواب در پرداختند/// كني سخنپرا به سخنرانان كرده پر را شهرداري ميدان ميشد زيادتر دم

جمعيت ثانيا شود گرفته راي بايد هم فرعي شعب در شود تمديدي گر ا بوده قانون برخ�ف درخواست اين

را گفته اين متعرضين بگيرد/ تصميم فشار و تهديد از خالي و آرام محيط در بتواند انجمن تا شوند متفرق

دهند اط�ع مردم به گرفتهو آنان درخواست قبولي بر مبني را تصميمخود انجمنفورا داشتند اصرار نپذيرفته

با و آمده ميدان به ايران پرچم با آذربايجان كاران فدا جمعيت از ديگري دسته اينموقع در شوند/ متفرق تا

اغـتشاش بيم چون زدند/ قبلي دسته مخالف تظاهرات به دست ارتش باد زنده و شاه باد زنده فريادهاي

انجمن اعضاء چون ٩ ساعت حدود نداد/ نتيجه ولي شد آبپاش ماشينهاي به متوسل شهرباني ميرفت

شدند/ متفرق نيز جمعيت بودند رفته يكي يكي

امر <جمعيت سردستگان از بودند شده جمع جامع مسجد در عدهاي بوده/ تعطيل بازار پنجشنبه روز صبح

حدود ميكردند/ دعوت درخواستشان قبوPنيدن در پافشاري به را مردم كرده صحبت كساني معروف> به

مسجد به ميخواندند فرا بازار كردن باز براي را مردم كه حالي در كاران فدا جمعيت از عدهاي باز ١١ ساعت

سـر شـد خالي هوا به هم تير چند پيوست/ وقوع به دسته دو ميان خوردي و زد موقع اين در آمدند/ جامع

سيدجواد گرديد/ متواري بود پنهان مسجد حوضخانه در ميگفتند كه مح�تي شد/ مجروح چاقو با <صحتي>

در عدهاي و خلخالي آقاي اينك شدند/ متفرق هم مردم گرفتند پيش تلگرافخانه راه نفر چند با نيز خلخالي

تعقيب و آنها ابطال نمانده باقي تمديد براي محلي ديگر و شده باز صندوقها چون و متحصن تلگرافخانه

امر جمعيت سردستگان از نفر چهار دستگيري تعقيبو نيز كاران فدا جمعيت ميكنند/ درخواست را مهاجمين

كردهاند/ منتشر و چاپ باره اين در اع�ميهاي ميخواهند ميدانند شورش عامل كه را غيره و معروف به

گرفتم, تماس جمعيت دو هر سردستگان با رسمي مقامات از ع�وه چگونگيموضوع شدن روشن براي

در انتخاباتي تبليغات از جلوگيري و عزاداري ايام واسطه به ميدارند اظهار معروف به امر جمعيت منتسبين



ملي دولت سياهه ٨٧٤

كه صورتي در كنند شركت راي دادن در است Pزم چنانچه شهر در نتوانستند مردم راي اخذ نخست روزهاي

شهر مردم تا داشتيم تمديد روز سه درخواست ما كه اينبود گرديد پر ق�بي پوليو آراء از اطراف صندوقهاي

و ساخته كه كاران فدا جمعيت وسيله به نداشت ما از دلخوشي چون شهرباني ولي بدهند را خود راي بتوانند

كه اشخاصمزبور نفر چهار سه ميگويند كاران فدا و زند هم به را ما تشكي�ت استخواست او خود پرداخته

در شورش ميخواهند كرده معروف به امر جمعيت پيشواي را خود هستند كاره چه و آمده كجا از نيست معلوم

كه اين با داشتند اظهار آمده كاران فدا جمعيت دفتر به بازاريان از عدهاي پنجشنبه صبح چون آرند/ پديد شهر

باز را كينخود دكا نميگذارند كرده تهديد را ما شدهاند ازموفقيتخودمأيوس كه كساني دادهايم را رايخود ما

كه كردند دعوت را مردم رفته بازار به ما جمعيت از كساني بود اين ماندهايم باز كاسبي از عيدي شب كنيم

بر را مردم صحتي و مح�تي ميرسند جامع مسجد به كه وقتي نترسند كسي از و كنند باز را خود دكانهاي

به مردم ميكندو خالي تيري هم مح�تي بكشيدخود بزنيدو را آنها ميگويند و كرده تحريك كاران فدا عليه

تـبليغات آزادي حـدود از مـعروف بـه امـر جمعيت است اين رسمي مقامات گزارشات ميريزند/ ديگر هم

مأيوس انتخابات در خود موفقيت از چون ميكنند توهين ارتش و رسمي مقامات به كرده تجاوز انتخاباتي

هم كاران فدا كنند برپا آشوبي ميخواستند كشيده پيش غيرقانوني بهصورت هم آن را تمديد بهانه ميشوند

و پـنجشنبه ظـهر خـورد و زد به كار ميكنند قيام مخالفت به شده تحريك آنان توهينآميز گفتههاي از

با خود وظيفه به شهرباني ولي مياندازد ديگري دسته گردن به را آن دسته هر كه ميشود منتهي تيراندازي

سرد و گرم اسلحه استعمال به دست كه را كساني و باشند دسته هر از را آشوبگران كرده عمل قدرت كمال

سپرد/ خواهد قانون دست به كرده پيدا زدهاند

٧٧٤٤ شماره ,١٣٣å.١١.٢٧ يكشنبه

ميشود اقداماتي البرز شدنك"سهايدبيرستان داير براي
بود داير امروز �نوربخش� كبير رضاشاه دبيرستان

خواهد ادامه كي تا اينوضع نيست معلوم استو تعطيل البرز دبيرستان ك�سهاي است روز شش امروز

تصميمي چه فرهنگ وزارت اولياي ببينند تا هستند منتظر و نميآيند دبيرستان به گردان شا كثر ا يافت///

تـعليمات رئـيس كـريمي دكتر آقاي حضور با البرز دبيرستان دفتر در شورائي ده ساعت امروز ميگيرند///

است ممكن كه مشك�تي به راجع و شد تشكيل دبيرستان دفتر در آن دبيران كليه و البرز ناظمين و متوسطه

دبيرانو آقايان كليه از فرهنگ حسابيوزير آقاي كردند/ صحبت شوند آنروبرو با مدرسه شدن داير درموقع

تا رسانند هم به فرهنگحضور وزارت در بعدازظهر ٤.٥ ساعت امروز كرده البرزدعوت دبيرستان ناظمهاي

سهشنبه روز است ممكن و بگيرند تصميم فرهنگ وزير خود حضور با دبيرستان ك�سهاي شدن باز براي

در [نوربخش] دبيرستان اين دانشآموزان تمام صبح امروز گردد/// كار مشغول البرز دبيرستان ك�سهاي

نزديك از كه نميدادند اجازه را كسي و بود بسته دبيرستان درهاي تمام چون ولي بودند يافته حضور مدرسه

نيست/ دست در ك�سها بودن داير از صحيحي اط�ع ببيند را مدرسه وضع



٨٧٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٤ شماره ,١٣٣å.١١.٢٧ يكشنبه

ملي خصوصيمجلسشوراي جلسه
تكليفدورةفترتصحبتكردند و اطرافسياستروز نمايندگاندر آقايان از نفر جلسهچند اين در

تا مجلسرا داخلي امور رئيسه اعضايهيأت از نفر اتفاقچند به فاخرحكمت استآقايسردار قرار

كنند اداره مجلسآينده افتتاح

گرديد/// تشكيل نمايندگان آقايان از نفر ٥٣ حضور با ١١ ساعت خصوصي جلسه

بايد آمده پيش عامدا و عاما كه است فترت ايام براي تكليف تعيين امروز جلسه موضوع پيراسته: آقاي

به شدمربوط پيدا كار در نقصي هم جا هر و دادند انجام را وظايفخود Uكام ايندوره در رئيس آقاي بگويم

فعلي دولت ديديم تأسف كمال با كه است اين كنم جلب را آقايان توجه ميخواهم كه مطلبي نيست/ ايشان

است/ ديگر دولتهاي بدعتهاي جمع مساوي تنهائي به كه گذاشت مشروطيت در بدعتهائي

پـا زيـر را مشروطيت اصول آمد كار سر بر ماها همه كمك و عمومي افكار به توجه با كه فعلي دولت

مـلت و وجدان خدا, مقابل در داشتيم وظيفه آنچه ما برد ميان از را اجتماعي و فردي آزاديهاي گذاشت

حتي و بود خودشان Pيق كه دادند ما به نسبتهائي و گفتند و زدند ما به ناسزاها و تهمتها انواع كرديم/

بوديم مقام و مال طالب گر ا ما شخص جان, قيمت با ميشود مبادله مقامي چه دادند/ ما به خيانت نسبت

گفتم مصدق دكتر آقاي به من داشت كاريوا فدا اين به را ما كه بود چيز چه نميانداختيم خطر به را جانخود

هستندو انگليس نشاندار عمال شما همكاران كه است اين يكي ميشوم موافق شما با من بكنيد كار دو شما

ايران ماشينسواريوارد هزار ٣ از بيش گذشته سال در ساخت/ را مسلمانان مسجد يهودينميشود عمله با

حاضر داشتو را گذشته دولتهاي معايب و سوء اعمال كليه دولت اين رفته بيرون ارز هنگفتي مبالغ و شده

ليـره مـيليون ١٤ نگيريم, قرار خارجي دولتهاي فشار تحت ما تا كند تنظيم اقتصادي برنامه يك نشد

پول فروختندو را انحصاريموجود اجناس تومان ٣ååميليون دادند قرض بزرگ مالكين به گرفتند را پشتوانه

ملي قرضه چرا مدرسه بچههاي به نبود/ احتياجي كه صورتي در كردند منتشر را ملي قرضه كردند/ خرج را آن

هر براي ما كند/ اقدام و توجه حقه مطالب به دولت نگذاشت موفقيت عشق جاه, حب متأسفانه ميفروشيد

آيا شد؟ خواهد چه مملكت اين بگوئيدوضع ميكنم استدعا حائريزاده آقاي از من هستيم/ آماده پيشامدي

بيندازيم؟/// ورشكستگي به را مملكت كه بود اين انگليس با مبارزه

٧٧٤٤ شماره ,١٣٣å.١١.٢٧ يكشنبه

انتخابات] ميگذارد///[آزادي نفت جريان در مرتبا را هيأتدولت آقاينخستوزير
دسـترس در را زيـر اطـ�عات امـروز مـطبوعاتي مـصاحبه جـلسه در دولت سخنگوي بوشهري آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران

اولين براي كه است نظر اين از فقط داده رخ شهرستانها از بعضي در كنون تا كه انتخاباتي تشنجات - ٤

ميكنند/ تفسير تشنج و آشوب با را آزادي اين مردم منتهي آزادست Uكام انتخابات مرتبه



ملي دولت سياهه ٨٧٦

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

داد البرز دبيرستان براياداره وزارتفرهنگتربيتجديدي
ميشود داير صبحك"سها فردا از

البرز دبيرستان امروز وضع

يافته فرهنگحضور وزارت در البرز دبيرستان دبيران آقايان كليه و مديره هيأت بعدازظهر ٥ ساعت ديروز

تشكيل البرز دبيرستان ك�سهاي شدن داير براي جلسهمشورت فرهنگ وزير حسابي دكتر آقاي حضور با

سرپرستي سمت كه فرهنگ وزارت فني كل مدير اسفندياري مرتضيقلي آقاي ابتداء جلسه اين در دادند/

آقاي كه طوري به كرد/// صحبت دبيرستان اين در بينظمي كردن طرف بر به راجع دارد نيز را البرز دبيرستان

كه شد گرفته تصميم البرز دبيرستان دبيران جلسه در داشت اظهار ما مخبر به جلسه پايان در فرهنگ وزير

داخـلي مـقررات و انـتظامات به راجع و شود گذار وا آنجا دبيران عهده به دبيرستان دروس اداره مسئوليت

معمول ترتيب همين دانشكدهها در كه طور همان رعايتشود دبيران شوراي نظر مورد هر در هم دبيرستان

در بدانـند/ مسئول و شريك دبيرستان عمومي اوضاع بدي و خوبي در را خود دبيران آقايان فرد فرد است

كرد/ خواهند عمل البرز دبيرستان اداره در فردا از را نظر اين دبيران آقايان نتيجه

زده زنگ چون و بودند آمده دبيرستان به گردان شا از زيادي عده امروز صبح ـ البرز دبيرستان در امروز

در كنند جلوگيري آنها از كه بودند صدد در هم عدهاي و بروند ك�س سر به كه بودند مايل آنها از عدهاي شد

بين دودستگي و شدند او صحبت از مانع و كند صحبت ميخواست دانشآموزان از يكي كه بود همينموقع

جلوگيري آنها از بعضي و ميكردند تشويق ك�س در رفتن به را دانشآموزان از بعضي و افتاد دانشآموزان

يافت/// خاتمه انتظامي مأمورين وسيله به زودي به كه داد رخ آنها بين خوردي و زد يك و ميكردند

از كه طوري به ميرسيد/ نظر به قطعي صبح فردا از البرز دبيرستان ك�سهاي شدن دائر ترتيب اين به

آن مـعاون پـايور آقـاي Uفـع پازارگاد دكتر آقاي جاي به نمودهايم اط�ع كسب فرهنگ وزارت مقام يك

كرد/ خواهد وظيفه انجام دبيرستان آن سرپرست كل مدير اسفندياري آقاي نظر زير دبيرستان

ايـن دبـيران و گـردان شـا و عـادي دبيرستان وضع صبح امروز ـ Vنوربخش� كبير رضاشاه دبيرستان

شامبياتي خانم بهدست دبيرستان فعUامور و شدند تعليم تحصيلو ومشغول حاضر ك�س سر دبيرستاندر

رفـع از بـعد تـا مـيشود اداره فرهنگ وزارت اداري كل مدير نصيري دكتر آقاي نظر زير دبيرستان ناظم

شود/ گرفته تصميم دبيرستان اين رياست براي تشنجات

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

گلپايگان در خورد و زد
رئيس شكايت واسطه به گرديدند مجروح نفر چند و شده نزاع دسته دو بين امروز ـ بهمن ٢٧ گلپايگان

بوددستور آمده مركز از انتظامي قواي فرمانده سمت به كه پور جاويد آقايسروان فرماندار طرف از شهرباني

داد/ را مرتكبين دستگيري و تعقيب



٨٧٧ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

|هيجان انتخاباتي خورد و زد در
شدهاند مجروح نفر سه و مقتول يكنفر

و شهرداري بين فاصله در اطراف آباديهاي و Pهيجان شهر اهالي از عده يك ديروز صبح ٩.٥ ساعت

چند ميكردند تظاهراتي كانديداها از ديگر يكي عليه و يكي نفع به كرده اجتماع چهاردهي قنبرخان منزل

نفع به چهاردهي طرفداري مخالف كه جمعيت ولي شدند خارج چهاردهي خانه از ثنا ا اين در رعايا از تن

آوردند/ هجوم چهاردهي رعاياي از نفر چند به و شمرده غنيمت را فرصت بود كانديداها از يكي

حركت چهاردهي خانه طرف به عصبانيت و خشم با جمعيت ولي بردند پناه چهاردهي خانه به رعايا

مجروح شكوري حسين و برزو سيدج�ل نام به نفر پايدو نتيجه در و شد خالي تير چند اينموقع در كردند

كبود خطرنا سختو مشاراليه جراحت چون كه كرد اصابت عليخشنود شكم ناحيه به نيز تير يك و گرديد

و زد نيز سياهكل نزديك لفمجان حوزه در كرد فوت و نشد واقع مؤثر مداوا ولي گرديد حمل رشت به فورا

است/ شده مجروح يعقوبي يعقوب نام به شخصي كه داده رخ خوردي

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

اصناف نمايندگان اجتماع
مـنزل در تهران اصناف تحاديههاي ا نمايندگان كليه حضور با جلسهاي ديروز بعدازظهر ساعت چهار

مجلس تصويب كه است مدتي كه درآمد بر ماليات قانون به راجع و گرديد تشكيل خادم سيدمرتضي آقاي

نامهاي باPخره آمد عمل به مفصلي كرات مذا آنخوددارينموده اجراي از دارائي وزارت گذشتهو ملي شوراي

كه كردند تقاضا آن در و شد فرستاده داشت جلسهحضور در كه مشار آقاي وسيله به نخستوزير آقاي براي

شود/ صادر دارائي وزارت به نخستوزير طرف از Pزم دستور

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

بودند آمده بهداري وزارت به شاهآباد مسلولين از جمعي
ميگفتندوضع و بودند آمده بهداري وزارت به شاهآباد آسايشگاه ازمسلولين جمعي امروز صبح ١١ ساعت

نمايند/ رسيدگي آسايشگاه وضع به روزه دو همين كه دادند قول بهداري وزير آقاي نيست/ بيمارستانخوب

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

مسلولين از نفر چند [تبعيد] انتقال
و شاهآباد آسايشگاههاي در بيمارانمسلول از عدهاي اخيرا ميدهند اط�ع بهداري وزارت از كه طوري به

را مـربوطه پـزشكان مزاحمت كرارا كه اخ�قي تناسب عدم و محل نبودن واسطه به را بوعلي بيمارستان

رفع آن فني داروئيو قبUنواقص كه هوا آبو شهرستانهايخوش از يكي بيمارستان به بودند نموده فراهم

دادهاند/ انتقال است شده



ملي دولت سياهه ٨٧٨

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

مدارسجديد جزء خدمتگزاران و آموزگار نفر ٤å٤٥ حقوق
شد تأمين فرهنگ بودجه اص"ح با

و آموزگاران حقوق تأمين موضوع آمد پيش فرهنگ وزارت براي جاري سال در كه مشك�تي از يكي

براي و است گرديده داير مختلف شهرستانهاي و تهران در مهر اول از كه بود جديد مدارس خدمتگزاران

ريال ميليون ٥å Pيحه تصويب منتظر فرهنگ وزارت جديدالتأسيس مدارس اين مخارج و حقوق پرداخت

يك در بودجه كميسيون و شورا مجلس جلسات چون ولي بود/ ملي شوراي مجلس طرف از اضافي اعتبارات

اضافه تصويبPيحه براي اميدي ديگر رسيد انقضاء به هم مجلس دوره نمييافتو تشكيل اخير نيم و ماه

خدمت جديد مدارس در مهر اول از كه خدمتگزاراني آموزگاران ديگر طرف از و نماند باقي فرهنگ اعتبار

به فرهنگ وزير اخير هفته در بكشند/ كار از دست ممكنبود و ميكردند مطالبه را خود حقوق دائما ميكردند

پرداخت و تأمين براي و داده تشكيل متعددي كميسيونهاي حسابداري رؤساي و اداري كل مدير تفاق ا

بودجه از ماده چند اعتبار از شد گرفته تصميم باPخره و آمد عمل به مطالعات جديد مدارس كاركنان حقوق

حقوق اعتبار اص�حبودجه صدور با و گردد حذف ساختمانيبود اعتبارات آن عمده قسمت كه فرهنگ وزارت

و آمـوزگاران حـقوق براي زير اعتبارت و گرديد تهيه بودجه اص�ح نتيجه در و گردد تأمين مزبور كاركنان

خدمتگزار و آموزگار نفر ١٤٣٣ ماهه ٦ حقوق بابت گشت/ تأمين ذيل شرح به جديد مدارس خدمتگزاران

خـدمتگزار و آمـوزگار نفر ٢٦١٢ ماهه شش حقوق بابت ريال/ هزار ٢٨å و ميليون ٧ مركز جديد مدارس

٣٤å مركز در ملي مدارس ماهه شش اعانات بابت ريال/ هزار ٦å٢ ميليونو ١١ شهرستانها جديد مدارس

كميسيون تصويب براي پيش روز سه و رسيد نيز دارائي وزارت تصديق به فوق بودجه اص�ح ريال/ هزار

با ميتواند دارائي وزارت مييابد خاتمه مجلس دوره وليچون است شده ارسال ملي شوراي مجلس بودجه

بپردازد/ بودجه اص�ح اين طبق را شهرستانها و مركز جديد مدارس خارج و حقوق تصويبنامه صدور

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

شود/// تأمين امريكا در ايراني محصل نفر ١٢åå احتياج مورد ارز بايد چگونه
نخواهد ارز خارج مقيم بهدانشجويان اولفروردين١٣٣١ از استكه كرده چنديقبلاع�ن ارز كميسيون

ميشوند مجبور يا نشود فرستاده ارز آنها براي گر ا هست ايراني محصل نفر ١٢åå امريكا در كنون ا فروخت/

داد خواهد اجازه آنها به مساعدت راه از امريكا دولت اينكه يا كنند مراجعت ايران به تحصي�ت تمام ا بدون

كـه زيـرا شد خواهد ما متوجه عظيم زياني صورت دو هر در و آورند دست به معاش وسيله و كنند كار كه

منحرف كه رسيدهاند مرحلهاي به و كرده دنبال را خود تحصي�ت معيني برنامه طبق بر يك هر دانشجويان

تفاوت با برگردند ايران به ناقص تحصي�ت با چنانچه و ندارد نتيجهاي مال و عمر ات�ف جز آن از شدن

ما كشور در تحصيلي رشتههاي و وسايل فقدان و است موجود امريكا و ما تربيت و تعليم بين كه فاحشي

شد/// خواهند بدبخت و بيچاره كلي به دانشجويان از عدهاي Pاقل



٨٧٩ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

تهران دادسراي به رزمآرا قتل به مداركمربوط ارسال
مـورد مدارك و اسناد كه بود شده تقاضا مدافع وك�ي درخواست طبق طهماسبي پرونده تكميل براي

دادسراي به ارتش ستاد و نفت ملي شركت به و شهرباني و كشور وزارت و نخستوزيري به را �تقاضايوك

به شهرباني و كشور وزارت و نخستوزيري از تقاضا مورد مدارك اط�ع قرار به كنون ا نمايند/ ارسال تهران

شد/ بازپرسي اول شعبه تحويل و رسيده دادسرا

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

اقليت مطبوعاتي مصاحبه
يك بعدازظـهر نيم و چهار ساعت ملي شوراي مجلس در متحصن اقليت نمايندگان دعوت حسب بر

ميگردد/ منعقد خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران با مطبوعاتي جلسه

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

فاطمي] [حسين سنضارب هنوز قانوني پزشك
است نكرده تعيين را

درمورد را بازپرس كه ميباشند دPيلي قرائنو كشف صدد در قضيه تعقيب گاهيومأمورين آ اداره كنون ا

است/ نكرده اظهار باره اين در را خود قطعي نظريه قانوني پزشك هنوز و كند قانع ضارب سن

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

آتشزدند آن ساكنين با را خانهاي و بسته را درها
شب سرانجام و داشته اخت�فاتيوجود عليسرا و للكام قراء مالكين زارعينو بين قبل چندي از ـ فومن

نموده اقدام به شروع عليسرا قانوني كدخداي جهان گل حسين آقاي از انتقام براي للكام زارعين بهمن ١٦

يك كردن پيدا از پس و شده داخل جهاني خانه به شب نيمه زارعين از نفر چند هنگام شب كه ترتيب بدين

و جـهاني كـه را پـنجرهها و اطـاقها درهـاي و نموده نفت به آلوده را خانه حساس نقاط تمام نفت پيت

آتش را خانه سپس بسته بودهاند كارگر عدهاي و نوه عروسو عيالو دخترانو پسرانو از عبارت خانوادهاش

زدند/

٧٧٤٥ شماره ,١٣٣å.١١.٢٨ دوشنبه

شد وارد امريكا از يكروزه جوجه هزار يك ديروز
و شده شروع دامپروري بنگاه به امريكا و ايران مشترك كمكهايكميسيون طرف اين به قبل چندي از

اجراي در است/ شده تحويل مزبور بنگاه به نژاد اص�ح جهت مختلف دامهاي و فني لوازم مقداري كنون تا

امريكا از اصيل نژادهاي از تخممرغ هزار ٧٥ و روزه يك جوجه عدد هزار ٧٥ است قرار مساعدتها همين

شود/ داده انتقال كشور مختلف نقاط در دامپروري مؤسسات به و وارد



ملي دولت سياهه ٨٨٠

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

اقليت نمايندگان
داشتند اع"م را خود تحصن پايان ديروز بعدازظهر

از عدهاي تدريج به ديروز بعدازظهر ٤.٥ ساعت از ملي مجلسشوراي اقليت نمايندگان حسبدعوت بر

ملي شوراي مجلس عمارت در خارجي جرايد خبرگزاريهاي مخبرين و داخلي جرايد خبرنگاران و مديران

امامي جمال آقاي ٥.٥ ساعت مقارن كردند/ اجتماع بهارستان ساختمان تحتاني سرسراي در و يافته حضور

طـرف از او{ كـه بـود ايـن امـروز مزاحـمت از منظور داشت: اظهار جرايد خبرنگاران و مديران به خطاب

تشكر فرمودند عنايت ابراز ما به نسبت تحصن جريان در كه مخبريني و جرايد ارباب از اقليت نمايندگان

مليخود انجاموظيفه بهمنظور كه است روز چند و هفتاد تقريبا امروز كه برسانم آقايان اط�ع به ضمنا كنمو

و است ملي مجلسشوراي دوران آخر روز فردا چون و شدهايم متحصن مجلس در ملي جرايد از پشتيباني و

داد/ خواهند خاتمه خود تحصن به اقليت نمايندگان نيست ما عهده به نمايندگي تكليف ديگر

به استيضاح جواب از فرار براي را ملي شوراي مجلس است ماه دو Uعم دولت كه مسبوقند آقايان البته

كه همانروزي يعني بهمن اول روز ما كه داشتند عقيده رفقا از بعضي است كرده تعطيل عمالخودش وسيله

به ما نشد حاضر مجلس در جواب اداي براي دولت و بود اقليت نمايندگان استيضاح به دولت جواب تاريخ

شايد آنكه اميد به و باشيم كرده عمل خود ملي تكاليف به كه اين براي ما ولي بدهيم خاتمه خود تحصن

غارت جرايد مديران از اينكه براي طرفي از و بدهد را ما استيضاح دولتجواب و بيايد كثريت ا مجلس روزي

آقاي امامي جمال آقاي بيانات از بعد مانديم/// امروز تا ملي شوراي مجلس در باشيم كرده پشتيباني شده

تأييد در منخواستم ولي رساندند آقايان عرض به را كلي مطالب امامي جمال آقاي داشت: اظهار شوشتري

كه روزي آن از مشروطيت قوانين طبق مصدق دكتر دولت چون شوم/ يادآور را نكاتي ايشان سخن دنباله و

باشد ملت نمايندگان اعتماد مورد كه دولتي قانونيو دولت ديگر نشد حاضر مجلس در استيضاح برايجواب

و خـودسر حكـومت يك فـعلي دولت ايـن كشور جاري مقررات و مشروطيت قوانين برخ�ف بلكه نيست

خارجـيها با دولت اين كه پيماني و عهدنامه و قرارداد هر ميگويم صراحتا من بنابراين است خودمختار

و بوده كشور مقررات خ�ف بر معاهدات گونه اين و بود نخواهد و نيست ايران ملت قبول مورد نمايد منعقد

اساسي قانون طبق بايستي معاهدهاي و قرارداد هر زيرا نميداند الزامآور برايخود را تعهدات اين ايران ملت

عمل ميخواهد فعلي دولت كه كيفيتي اين به نه باشد ما كشور اساسي قانون با منطبق و مجلس موافقت و

راي ٨٦ قريب ميباشد دست در كه مداركي طبقاط�عاتو است تهران انتخابات به راجع مطلبديگر كند؟

آقايان حال هر به نميباشد/ هزار پنجاه از بيش حقيقي آراي زيرا شده ريخته تهران صندوقهاي در اضافي

صندوقها كردن پر در آزادي صندوقها, نظارت در آزادي انتخابات, در آزادي داشتهاند آزادي جهات تمام در

بـودند مايل كه كيفيتي آن به را تهران انتخابات توانستند تا آن, قرائت چگونگي در آزادي ق�بي, آراء از

درآوردند/



٨٨١ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

[كارنامه]
خصوصي جلسه عنوان به مجلسشانزدهم جلسه آخرين
شد تشكيل نمايندگان نفر ٥٣ هيأتدولتو حضور با

مـركز در كه ملي شوراي مجلس نمايندگان كليه امروز صبح ـ راديو برابر در مجلس رئيس اظهارات

حاضر عده چون يافتندو مجلسحضور در مجلسشورا رئيس فاخر سردار آقاي حسبدعوت بر بودند حاضر

نمايندگان از نفر ٥٢ و شد زده خصوصي جلسه زنگ يازده ساعت نبود كافي رسمي جلسه تشكيل براي

حـضور مجلس در نيز وزيران آقايان تدريج به ١١ ساعت از قبل ربع يك از يافتند/ حضور آن در مجلس

گرديد/ تشكيل دولت/// هيأت حضور با و فاخر سردار آقاي رياست به خصوصي جلسه ١١ ساعت يافتند/

شدند موفق نظر وحدت با ملت نمايندگان آقايان مجلس شانزدهم دوره اين در خوشوقتم رئيس: آقاي

ميباشد/ كشور سراسر در نفت صنايع شدن ملي به مربوط قوانين وضع آنها اهم كه دهند انجام خدماتي

كه متشكريم و شدهايم جمع جا اين در همديگر با توديع م�قاتو براي است دوره روز آخرين كه هم كنون ا

را جـلسه بكـنيم ديگري كرات مذا كه داشت نخواهيم جلسهاي امروز چون يافتهاند/ حضور وزيران آقايان

آورند/ جاي به را توديع مراسم بتوانند آقايان كه ميدهيم خاتمه

و شد گذاشته مملكت در بدي وليسوابق ميرويم ما زد: فرياد جايخود در شوشتري آقاي اينموقع در

خـود جاي از مجلس رئيس آقاي هنگام اين در ديد/ خواهند را نتيجهاش كه كردهاند درست را اخت�فاتي

شد/// شروع وزرا و �وك از حضار ميان شخصي كرات مذا و برخاستند هم حضار ساير و برخاست

نـطق آخرين و رفته علني تاPر شرقي ضلع در واقع كوچك اطاق به مجلس رئيس فاخر سردار آقاي

آقاي كرد: ايراد است تهران راديو به متصل كه ميكروفون پشت ذيل شرح به را شانزدهم دوره تشريفاتي

بيحدو شكر از پس ميرسد پايان به شانزدهم كهدوره عزيزامروز هموطنان مجلس:] رئيس فاخر [سردار
و داخلي مغرضين تلقينات و خارجي عمال تبليغات وجود با را ما كه متعال خداوند درگاه به بيقياس سپاس

مختصر طور به و فرمود عنايت توفيق داشتيم عهده بر مردم طرف از كه خطيري تكاليف و وظائف ايفاي

متشنجترين از ملي شوراي مجلس كه دوره اين ظرف در ميرسانم: عامه اط�ع به شده انجام كه را اموري

وضع قانون ٩٢ بود شده تهييج خود حقوق استرداد و حفظ براي عمومي احساسات و ميرفت شمار به ادوار

است: رسيده تصويب به نيز اينقوانين است/ كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي قانون آن اهم كه گرديد

قمري/ ١٣٢٦ مطبوعات قانون استثناء به مطبوعاتي قوانين الغاء ـ ١

نظامي/ حكومت اص�ح قانون ـ ٢

الكلي/ نوشابههاي تهيه منع به قانونمربوط ـ ٣

ملي/ قرضه به راجع قانون ـ ٤

آموزگاران/ و دبيران حقوق كمك ترميم قانون ـ ٥



ملي دولت سياهه ٨٨٢

اصفهان/ و مشهد شيراز, پزشكي دانشكدههاي براي استاد نفر ١٥ استخدام قانون ـ ٦

تهران/ آب كشي لوله انجام قانون ـ ٧

كشور/ تمام در ملخ آفت با مبارزه براي اعتبار تخصيص قانون ـ ٨

كشور/ تمام در راهسازي اعتبار اعطاء قانون ـ ٩

هندوستان/ و ايران و كستان پا و ايران بين عهدنامهمودت ـ ١å

فرانسه/ و ايران بين بازرگاني قرارداد ـ ١١

هـمايون اعـليحضرت مـعنوي كـمكهاي و مسـاعدت بـا كـاميابي اين كه كرد اعتراف صادقانه بايد

است/// آمده دست به مشروطيتبودهاند مجلسو حامي اساسيو قانون حافظاصول هميشه كه شاهنشاهي

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

توده منحله حزب مهم يكشبكه كشف
سياسي و تبليغاتي پخش مهم منابع و كز مرا از يكي توانستند جاري هفته اوائل در انتظامي مأمورين

نواحي تهراندر كيلومتري سه دو در بريانكواقع جي اراضي در كه شبكه اين كنند/ كشف را توده منحله حزب

و حـزبي كـتابهاي همچنين و بوده حزبي مدارك و اسناد و اوراق پخش مركز ميباشد واقع قزوين جاده

باره اين در خبر گونه هر دادن از انتظامي مأمورين اينكه وجود با است/ ميشده چاپ آن در مختلفه انتشارات

است شده كشف كه سابق قسمتهاي از مراتب به مركز اين داشت اظهار منبعموثق يك ميكنند خودداري

طرف از مكشوفه اسناد اينك است/ گرفته قرار توجه مورد بينهايت كه آمده دست به اوراقي و است مهمتر

Pزم اقدامات تا ميشود رسيدگي Uكام شهرباني ادارات نمايندگان و دادستان نماينده و ارتش ستاد دو ركن

آيد/ عمل به

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

شد صادر اس"م فدائيان از نفر ٣å توقيف قرار
بدو از كه را فدائياناس�م به منتسب افراد از نفر ٣å توانستهاند امروز ظهر از پيش تا گاهي آ اداره مأمورين

و تحريك در كه نفري چند جمع اين ميان در كنند دستگير بودند شده مخفي فاطمي دكتر سوءقصد جريان

دادسراي بازپرس رستمي آقاي اط�ع قرار به شدهاند/ دستگير داشتند دست نيز فاطمي دكتر ضارب تهييج

شده اب�غ آنها به و صادر توقيف قرار فاطمي دكتر ضارب با همدستي عنوان به آنان از يك هر براي تهران

است/

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

آموزگارانخرمشهر و اعتصابدبيران
سال مطالبات پرداخت عدم علت به خرمشهر فرهنگ آموزگاران دبيرانو كليه صبح امروز از ـ بهمن ٢٦

كردهاند/ اعتصاب و خودداري درس ك�س در حضور از ١٣٢٩



٨٨٣ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

كردند پدرشدستگير خانه در را وديگري كوچه در پسر يك
آقـاي مـنزل بـه شـهرباني مأمـورين گـذشته روز بعدازظهر ٦ ساعت كرديم پيدا اط�ع كه طوري به

ايرجمينوچهر و شده كباتانوارد ا خيابان در اولدادگستريواقع پايه شيرازيوكيل مينوچهر شيخعبدالمجيد

ضمن در ميشود دستگير كوچه در دارد نام مينوچهر منوچهر كه او ديگر پسر مينمايند/ دستگير را وي فرزند

براي ما خبرنگار كه موقعي ميشود/ شليك بههوا پليس طرفمأمورين از هم تير چند گويا ايندستور اجراي

نمودند/ تأييد نه و كردند تكذيب نه را آن كرد مراجعه شهرباني مراجع به امر اين تحقيق

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

ميشود محاكمه زودي به رويتر مخبر
بازپرس طرف از بود شده بازداشت اخبار جعل تهام ا به كه رويتر مخبر مگرديچيان كيغام مجرميت قرار

دادگاه به شخصمزبور كمه محا براي امر پرونده و گرديد صادر تهران طرفدادسراي از كيفرخواست ٢٧ شعبه

به دادگستري كاخ بازداشتگاه در كنون ا استووي شده مسلم كيغام مجرميت ترتيب اين با شد/ ارسال جنحه

ميبرد/ سر

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

گرديد دائر البرز ك"سهايدبيرستان
شد زده زنگ چون آمدهو دبيرستان به البرز دبيرستان صبحدانشآموزان امروز داديم خبر طوريديروز به

شدند/ كار مشغول و شده حاضر ك�سها در هم دبيران و رفته خود ك�سهاي به

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

كردند تعطيل را دبيرستان چرا
خـود هـزينه بـا مردم جاري سال در مينمودند را دبيرستان تقاضاي اهالي كه بود سالها ـ سنگسر

نداشتن باوجود سمنان فرهنگ رئيس اقوامي آقاي و دادند قرار فرهنگ وزارت اختيار در ساختهو دبيرستاني

تـحصيل مشغول دبيرستان در نفر ٤å Uفع و ميكرد اداره را دبيرستان كامل صرفهجوئي با و كافي بودجه

جوانان كه شد خواهد باعث امر اين و نموده صادر را آن انح�ل فرهنگدستور وزارت اخيرا متأسفانه هستند

شوند/ مشغول گردي خيابان به تحصيلي وسائل نداشتن واسطه به

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

نشده تعيين هنوز فاطمي] [دكتر ضارب سن
به بود كرده معاينه را فاطمي دكتر آقاي ضارب پريروز كه قانوني پزشكي اداره معاون معرفت دكتر آقاي

حال از اط�ع نظر از بلكه نگرفته, صورت ضارب سن تعيين براي معاينه اين كه داشته اظهار ما خبرنگار

بود/ همخوب او حال و است آمده عمل به او مزاجي



ملي دولت سياهه ٨٨٤

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

امريكائي] جوجههاياصيل از [استقبال تيتر عكسفاقد
ترومن چهارم اصل طرف از كيان ما نژاد اص�ح براي اصيل نژادهاي از روزه يك جوجه هزار ٧٥ است قرار

وسيله به پريروز جوجهها اين قسمت اولين چون بشود/ ايران دامپروري مؤسسات تحويل و وارد امريكا از

فرودگاه در شهرئيس و ايونس و ايران در ترومن چهارم اصل اداره رئيس وارن آقايان ميشد وارد هواپيما

در موقت نگاهداري از پس كه است شده تحويل حيدرآباد دامپروري بنگاه به جوجهها اين يافتند/ حضور

شود/ توزيع سهل شرائط با زارعين و كشاورزان بين دامپروري بنگاه

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

ميشود ايران وارد ت د, د, تنگرد ٤٥å ديگر يكماه تا
است موافقتشده دام نژاد اص"ح و پنبه و گندم بذرچغندر, اص"ح مربوطبه طرحهاي با

عملآمد به مذاكره خارجه كشورهاي در ايراني محصلين ارز موضوع درباره

آقـاي دفـتر در ديروز بعدازظهر ٣.٥ ساعت در امريكا و ايران فني كمكهاي اداره هفتگي كميسيون

آقايان/// حضور با برنامه� �سازمان عامل مدير زنگنه مهندس

آقاي و چهارم اصل اداره برنامههاي تنظيم مأمور وركينگز آقاي و چهارم اصل اداره رئيس وارن آقاي و

رئـيس ملكي دكتر آقاي به نامهاي وارن آقاي نخست يافت/ تشكيل وارن آقاي معاون انصاري مهندس

گندم ـ چغندر بذر اص�ح به طرحهايمربوط اصول كه بود شده نشان خاطر آن طي كه نمود تسليم كميسيون

زودي به و گرفته قرار چهارم اصل موافقت مورد دامها نژاد اص�ح و ت� د, �د, گرد خريد همچنين و ـ پنبه و

جاري سال اسفند ٢٤ تاريخ تا كه شد داده اط�ع ضمنا شد/ خواهد اقدام به شروع آنها ساختن عملي درباره

شد/// خواهد وارد ايران به مختلف مصارف براي ت� د, �د, گرد تن ٤٥å مقدار

قرار و گرديد مطرح ميباشند تحصيل كهمشغول خارجه مقيم ايراني محصلين براي ارز پايانموضوع در

كـر ذ بـا هسـتند تحصيل مشغول خارج در كه ايراني محصلين كليه اسامي از صورتي فرهنگ وزارت شد

گيرد/ قرار مطالعه مورد آينده جلسه در تا بفرستد كميسيون به و كرده تهيه آنها تحصيلي رشتههاي

٧٧٤٦ شماره ,١٣٣å.١١.٢٩ سهشنبه

ايتاليا به نفت تن ميليون فروشدو قرارداد
يك امروز كمپاني� پتروليوم ميدلايست �ايتالين ايتاليا خاورميانه نفت شركت ـ آسوشيتدپرس ـ رم

است/ كرده امضاء تهران در ايران نفت ملي شركت با ايران نفت تن ميليون ٢ خريد براي پاياپاي قرارداد

شركت كه ميكند اضافه خبر اين انتشار از پس خود امروز شماره در /// رم چاپ تمپو ايل مستقل روزنامه

كه منبعي نام روزنامه اين كرد/ خواهد پرداخت ديگر خدمات وسيلهمحصوPتو به را ايران نفت قيمت مزبور

است/ نگفته چيزي مييابد رسميت قرارداد اين كه تاريخي درباره نيز و نكرده كر ذ داده, را مزبور خبر



٨٨٥ ششم بيستو سال سي, بهمن اط"عات,

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

آقايرئيسمجلسسنا به متحصن جرايد مديران نامه متن
جرايـد مديران آقايان است مستحضر مبارك خاطر كه طوري به ـ سنا مجلس رياست محترم مقام

ملي مجلسشوراي شانزدهم ١١.٢٩.٣åدوره دارندوچونامروز توقف مجلس تحصندر بهعنوان متحصن

عرض به متحصن جرايد مديران آقايان ٣å.١١.٢٣ روز ضيافت جلسه در كه طور همان و مييابد پايان

آقايان تمناي ميدانند/ سنا مجلس متحصن را متحصنينخود تاريخ اين از رساند محترم سناتورهاي آقايان

مطبوعات كه حريت خدمتگزاران به نسبت آنجناب پيوسته كه عنايتي و توجه با كه اينست جرايد مديران

آنان حقه شكايت رفع تا متحصن جرايد مديران آقايان از كان كما فرمائيد مقرر ميباشد آن حقيقي نماينده

متحصن جرايد مديران طرف از بود/ خواهند امتنان و تشكر موجب و بشود پذيرائي

هاشميحائري

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

اي"م در خورد و زد
چند و داد رخ شديدي خورد و زد اي�م شهرستان در انتخاباتي مخالفين از دسته دو بين ديروز ١٢ ساعت

شدند/ مجروح و مضروب سختي به نفر

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

آتشگرفت تبريز انتخابات آراء نگاهداريصندوقهاي اطاقمحل
قرار آن در انتخابات آراء صندوقهاي كه تبريز شهرداري اطاقهاي از يكي ديروز بعدازظهر ٧.٥ ساعت

با و بردند ديگري محل به ببيند آسيبي اينكه بدون را صندوقها مأمورين, ب�فاصله و گرفته آتش داشت

علت درباره Uخاموشفع طرفمأمورين از حريق تنظيمو اينخصوص مجلسيدر نظارصورت هيأت حضور

ميآيد/ عمل به تحقيقات حريق بروز

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

كاشاني آيتا� اع"ميه
است/ شده منتشر كاشاني yآيتا طرف از شرح اين

بسماjالرحمنالرحيم

شهر در اجنبي كاركنان و مغرضين است روز چند ميدهد زحمت س�م از پس ايماني برادران عموم به

صرفا كه را اينجانب سفر و است اخت�ف و كدورت مصدق دكتر آقاي جناب و اينجانب بين نمودهاند شايع

دسائس از شايعات اين ميدارد اع�م عزيزم برادران استحضار براي دادهاند/ قرار شاهد است معالجه براي

و مـلت همه نيست/ بين در اخت�في و كدورت گونه هيچ است/ مملكت و ملت و ديانت دشمنان و اجنبي

كاشاني سيدابوالقاسم هستم/ ايشان از پشتيباني موظف اينجانب



ملي دولت سياهه ٨٨٦

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

امريكائي ـ انگليسي ـ مهندسآلماني نفر سه
ايرانميآيند به معادن بررسي براي [ ايراني[! يكمؤسسه دعوت به

وابسته كه آلماني و امريكائي و انگليسي مهندسين از مركب نفري سه هيأت يك زودي به اط�ع, طبق

هيأت اين شد/ خواهند تهران معادنوارد بررسي كتشافو ا منظور به هستند مهندسين و فني سنديكاي به

آن در مختلف معادن وجود احتمال كه نقاطي كليه به شد خواهد گذارده آنان اختيار در كه نقشههائي طبق

كرد/ خواهند مسافرت ميرود

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

سل با مبارزه براي متخصصآلماني نفر دوازده ديگر روز ده تا
ميشوند ايران وارد

و آزمايشگاه دكتر يك و راديوگرافي متخصص يك و جراح يك كه ميشود داده اط�ع بهداري وزارت از

جمعيت طرف از كه سل بيماري با مبارزه براي سرپرستار نفر دو انتقالخونو براي يكي بيهوشيو دكتر يك

هستند/ ايران به حركت آماده اشتوتگارت كنوندر ا شدهاند استخدام حمايتمسلولين سلو بيماري با مبارزه

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

ميآيند ايران به امريكائي روزنامهنگار نفر ٦٢
توقف مدت آمد/ خواهند تهران به هواپيما با امريكائي روزنامهنگار نفر ٦٢ اسفند ٢٤ روز اط�ع قرار به

و گلستان موزه و باستان ايران موزه مدت اين در و بود خواهد ساعت ٤٨ حدود در تهران در روزنامهنگاران

كرد/ خواهند ديدن را تاريخي و فرهنگي مؤسسات از بعضي و بانك جواهرات خزانه

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

بينالمللي بانك اعزامي هيأت و ايران مشتركدولت اع"ميه
بـانك اعـزامـي هـيأت و ايشـان ايراني مشاورين و نخستوزير آقاي بين گذشته هفته يك مدت در

مسائل از عدهاي در آن طي در كه آمد عمل به تي كرا مذا نيت حسن و صميميت محيط يك در بينالمللي

شـد/ روشن صادقانه افكار تعاطي با بانك و ايران دولت نظريات ديگر مسائل در و گرديد حاصل تفاهم

بـه ايـران نفت خروج امكان براي كه ميكنند ترك را تهران صبح چهارشنبه روز پرودهم و گاردنر آقايان

در ايـران دولت با رابطه حفظ براي ك�رك و كرتيس ليپ آقايان كنند/ تعقيب را خود اقدامات زياد مقادير

ميمانند/ تهران

٧٧٤٧ شماره ,١٣٣å.١١.٣å چهارشنبه

بود اينقرار از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ
ريال/// ١٥٦.٥å آزاد پوند ريال, ٦٥.٧٥ دPر گواهينامه ريال, ٦٦.٢٥ تلگرافي دPر



٧٧٤٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١ پنجشنبه

خورد و زد و تيراندازي
افسر يك و پاسبان سه و راننده كمك و راننده ١٥ كه نزاعيدرگرفت صبا باغ مقابل در ديروز عصر

شد داده امر اين اختصاصبه مذاكراتهيأتدولت از قسمتي ديشب ـ مجروحشدند آن اثر در

توقيفشدند خورد و مسببزد محركو عنوان به نفر ١١

داد انتشار اع"ميه اتوبوسها اعتصاب درباره ديشبشهرباني
مسـائل از ديروز استيشن, تومبيلهاي ا صاحبان با آنها اخت�ف و شميران خط توبوسهاي ا اعتصاب

وزارت شهربانيو در امروز به تا دنبالهاش و گرديد مطرح هيأتوزيران در ديشب آن از كهگوشهاي مهميبود

وخامتو به رو ديروز عصر آن كيفيت كه ماجرا اين بود/ مباحثه و كره مذا مورد و مطرح نخستوزيري و كشور

مشاوره جلسه چندينكميسيونو و بوده مقاماتمربوطه ابت�ء كنونمورد تا پيش ماه يك از گذاشت اهميت

است/// گرديده تشكيل مقامات ساير و شهرباني در آن به مربوطه مشك�ت حل و بررسي براي

قلهك جاده در كه شميران خط توبوسهاي مالكينا كه است قرار اين از طرفين طبقاقوال قضيه جريان

رانـندگي و راهـنمائي اداره به فوقالذكر جاده در استيشنها كار ادامه از قبل چندي ميكنند كار بيسيم و

هستند همسريعتر راحتترو مسافرين نظر از اينكه بهواسطه تومبيلهايمزبور ا كه گفتهاند و كرده شكايت

راه اين از و نموده جلب خود بهسوي توبوسهاست حقا آنها از استفاده كه را مسافريني و شده ما كسب مانع

خط اين در ندارد حق ديگري و ماست به متعلق شميران خط انحصار كه حالي در ميبرند زياد استفادههاي

تشكيل شهرباني در كميسيون چند ميشود گفته كه قراري از شكايت اين به رسيدگي براي شود/ كار مشغول

با شد قرار شدندو منع شميران جاده فعاليتدر ادامه از استيشنها تهران انتخابات شروع از قبل باPخره شدو

تـجديد از صحبت دوباره انتخابات شدن سپري از پس آيد/ عمل به رسيدگي كار اين به بيشتر فرصت

رفت به شروع شدهو حاضر خود كار سر استيشنها غفلتا صبح ديروز اينكه تا آمد ميان به استيشنها فعاليت

كرات مذا و مباحثات از پس و شده توبوسها ا مالكين اعتراض موجب امر اين و كردند مسافر حمل و آمد و

از دست هم با توام پهلوي و بيسيم و قلهك خط دو بالنتيجه و گرفتند اعتصاب به تصميم مالكين طوPني

شدند/ روان نخستوزير خانه سوي به عرضحال دادن و شكايت براي و كشيده كار

خيابان حولوحوش در توبوسها ازا عدهاي كه موقعي در عصرديروز ـ رانندگان از نفر چند كشتن شايعه

استيشن باد مرده و ميكردند نطق خويش تقاضاي مورد در رانندگان كمك و رانندگان و كرده اجتماع كاخ
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خط رانندگان از نفر چند بين قلهك شهرداري مقابل در كه آوردند خبر همكارانشان از نفر سه دو ميكشيدند

مبالغهآميز مهيجولي كه خبر اين كشتهاند/ را نفر چند درگرفتهو زدوخورد مخالف دسته و پاسبانها شميرانو

به راننده گرد شا و راننده عدهاي از توبوسمملو ششا ب�فاصله كه گرديد سبب بود نشده كشته هم كسي بودو

مخالفينو دسته استيشنها وقتي بدهند/// نجات مهاجمين دست از را رفقايخود تا كرد حركت قلهك طرف

كوچه قضا از اما گذاشته/// فرار به پا بخورند كتك مبادا اينكه بيم از و كرده گرد عقب ديدند را آنها كثرت

از عـدهاي و شـوفرها رسـيدند اسـتيشنها بـه توبوسها ا رانندگان كمك و رانندگان وقتي بود/// بنبست

به چوب و سنگ با مهاجم دسته بالنتيجه و گذاشتند باقي جاي بر را تومبيلها ا و كردند فرار آنها مسافرين

پاره چاقو با نيز را آنها Pستيكهاي عدهاي قول به و شكستند را استيشن سه شيشههاي و شده حملهور آنها

نمودند/ سوراخ و

باغ پاسگاه مقابل در و كردند حركت قلهك طرف به دوباره تهاجم اين انجام از پس ـ هوا به تير شليك

بقيه تاي سه و رفتند جلو و نكردند اعتنا توبوس سها ولي دادند توقف به امر آنها به پاسبانها از عدهاي صبا

به تير چند توبوسها ساختنا متوقف براي و كشيد بيرون را خود هفتتير سرهنگ نتيجه در شدند/// متوقف

خورد و زد شد آنها و پليس بين كه گفتگوها اثر در و ايستادند تومبيلها ا تير شليك اثر در نمود شليك هوا

ميكردند كتككاري رانندگان از نفر ٣å با پاسبان ٢å قريب بود/ عصر ٥ حدود ساعتدر اينموقع درگرفتدر

طبق داشت ادامه خورد و زد ساعت نيم قريب بود/ شده پا به تماشائي جنجالي صبا باغ پاسگاه مقابل در و

به كش كشا اين در رانندگان كمك و رانندگان از تن ١٥ قريب شميران توبوسها ا مالكين از بعضي گفته

شماره توبوس شيشههايا گشتند/ اعزام سينا مريضخانه به آنها از عدهاي و شدهاند زخمي پاسبانها وسيله

است/ نـرسانده آسـيب كسي به ولي كرده سوراخ را شوفر مقابل شيشه هم گلوله يك و شكسته نيز ٧١١

شدند/// اعزام شهر به و توقيف پاسگاه در غائله مسبب و محرك عنوان به تن ١١ قريب همچنين

٧٧٤٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١ پنجشنبه

اتوبوسرانيشميران به راجع شهرباني اع"ميه متن
شائبه بدون حقو احقاق منظور به شميران راه توبوسهاي اعتصابا كه است شده مشاهده اينكه به نظر

نمودهاند مجروح را غيره پاسبانو عدهاي و كرده شميران راه در كه خوردهائي و زد و نبوده اخ�ل قصد غرضو

وجود مبارزه براي چوبهايدستي و خنجر و دشنه شوفرها گرد شا و رانندگان همراه و توبوسها داخلا نيز و

نمودهاند ادب اسائه و كي هتا مسئول مقامات به خود اجتماعات ضمن در و آمده دست به آنها نمونه و داشته

و مـالكين كـه چـنان و شـد خـواهـند تعقيب شديدا مقررات طبق بر شدهاند نظم اخت�ل موجب كه آنها

نشوند كار به آرامشمشغول و نظم كمال در و نداده خاتمه اعتصابخود به فورا مذكور توبوسها رانندههايا

با آزادانه جديد تابلوي و دريافتجواز با ميتواند كس هر ميشودو ملغي شميران خط توبوسهاي ا كليهجواز

و راهنمائي اداره دفتر نمايد/ توبوسراني ا احتياج قدر به شميران راه در كشور كل شهرباني مقررات رعايت

ميباشد/ آماده مزبور خط در توبوسراني تقاضاهايا قبول براي رانندگي



٨٨٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٤٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١ پنجشنبه

است آرام شهر وضع
نداده روي سوئي حادثه گونه هيچ و آرام بسيار آبادان وضع بود شده منتشر كه شايعاتي برخ�ف ـ آبادان

و كرده مبارزه سوئي پيشآمد گونه هر با تمامقوا با دولت گفت: ما خبرنگار به انتظامي رسمي مقام يك است

فرماندار كمال سرتيپ تيمسار كه موقعي از است مسلط اوضاع بر Uكام انتظامي قواي و كرد ايستادگيخواهد

براي و بوده كار مشغول جديت كمال با شدند وارد آبادان به دژ پوPد سرهنگ آقاي و آبادان جديد نظامي

كردهاند/ تخاذ ا Pزم تصميمات مفسدهجويان اقدام از جلوگيري و امنيت حفظ

٧٧٤٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١ پنجشنبه

است اعترافكرده فاطمي ضاربدكتر
چند بازجوئيهاي و تحقيقات درباره و گرفت تماس شهرباني گاهي آ امور مسئولين با امروز ما خبرنگار

آورد/ دست به را زير اط�عات فاطمي دكتر ضارب از اخير روز

كرده اعتراف ضارب آمده عمل به مختلف جلسات در محمدمهدي از حال به تا كه تحقيقاتي مجموع از

ترور را او و داشته را كشتناو قصد و داده تشخيص اس�م دين مقررات مخالف را فاطمي حسين دكتر كه است

از و آورده دست به كجا از را اسلحه اينكه اصليو محركين و مسببين معرفي از حال به تا ضارب است/ كرده

مسـئولين اخـتيار در اط�عي نوع هيچ كند ترور را فاطمي دكتر كه است داشته دريافت دستور مقامي چه

است/ نگذاشته تحقيق

تحقيقات از و بوده فدائياناس�م تبليغاتدسته تعليماتو تحت كه است ماه شش حدود مهديدر محمد

آقـاي چـون و كـند تـرور را نـخستوزير مصدق دكتر آقاي است داشته مأموريت مشاراليه كه شده معلوم

كرده پيدا مأموريت بعد و نيافته توفيق منظور اين اجراي به دارد محافظ و است خانه در هميشه نخستوزير

دكتر است شده مأمور داده استعفا هم ايشان چون كند, ترور دادگستري وزارت زمان در را اميرع�ئي آقاي

نمايد/ ترور را فاطمي

مهم كارهايدولتدخيلوعضو در فاطمي دكتر چون كه است كرده اعتراف ضارب از تحقيقات جريان در

به مبادرت اس�م از دفاع براي ميدادم تشخيص اس�م مقررات مخالف را او عمليات طرفي از و است بوده

امـروز بـاختر روزنامه محل به روز دو مشاراليه كه اينست از كي حا ضارب اعترافات خ�صه كردم/ او ترور

فاطمي دكتر خانه به هم روز يك ضارب است/ نشده موفق ولي ببيند را فاطمي دكتر شايد تا كرده مراجعه

مرحوم مزار سر در ماه بهمن ٢٥ جمعه روز كه ميخواند روزنامه در چون و است نديده را او باز و كرده مراجعه

محل آن در زودتر همه از بود خواهد آنجا هم فاطمي دكتر آقاي و شد خواهد اجرا مراسمي مسعود محمد

آنها به رسيدگي كه كرده ديگري اظهارت و اعترافات ضارب ميسازد/ عملي را خود قصد و ميشود حاضر

بردند گاهي آ از را مهدي محمد ١١ ساعت داشتو ادامه ضارب از ١١ ساعت تا تحقيقات هم امروز دارد/ ادامه

گرديد/ شروع ديگر دستگيرشدگان از تحقيقات و
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٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

آبادان فرماندارينظامي ٢å شماره اع"ميه
نظامي حكومت مدت در و انجمن گونه هر تشكيل نظامي حكومت قانون �١å� ماده طبق بر اينكه با

قبلي اجازه بدون �پيكنيك� گردش نام به و دستهجمعي طور به عدهاي كه ميشود ديده معهذا است ممنوع

اجـراء اينكه به نظر ميگردند/ اع�ميه پخش و سخنراني و تبليغات مشغول و رفته شهر اطراف نواحي به

و آبادان شهر شامل نظامي حكومت و ميباشد الرعايه Pزم و واجب فردي هر بر نظامي فرمانداري مقررات

خاتمه تا كه ميرساند اط�ععموم به لذا است حكمفرما آبادان جزيره آندر مقررات كلي طور به و بوده حومه

قـرار تـعقيب مورد قانون مقررات طبق صورت اين غير در و خودداري اجتماع گونه هر از نظامي حكومت

Uقب بايستي بروند تفريح و گردش براي دستهجمعي طور به شهر خارج به كساني چنانچه گرفت/ خواهند

نمايند/ اجازه كسب و مطلع را نظامي فرمانداري

وقت اسـرع در و فـورا اجـتماعاتي مشـاهده مـحض بـه دارند وظيفه كدخدايان و مأمورين خاتمه در

آبادان نظامي فرماندار سازند/ مستحضر جريان از را نظامي فرمانداري

كمال سرتيپ

٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

زاهدان] و زابل [در حكومتنظامي |يحه تقديم مجلسسنا
به ماه بهمن ٢٨ جلسه در كه توضيحاتي تعقيب در گفت: جنگ معاونوزارت مقدم علوي سرلشكر آقاي

بـه نـظر ١٣٣å مـاه بـهمن ١٩ تـاريخ در مـيرساند/ مـحترم نمايندگان خاطر استحضار به رسيد عرض

حكومت زاهدان زابلو شهرستانهاي در ثانوي دستور تا امنيت فوري اعاده لزوم و غيرعادي پيشآمدهاي

ميگردد/ تقديم تصويب براي زير واحده ماده اينك و است گرديده برقرار نظامي

زاهدان و زابل شهرستانهاي در را نظامي حكومت مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير گذارد/ اجرا موقع به ثانوي دستور تا

يزدانپناه سپهبد جنگ وزير

٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

فوزيه ميدان در ميتينگديروز
دمكرات جوانان سازمان و �نفت� استعماري ضد جمعيت طرف از ميتينگ ديروز صبح نيم و نه ساعت از

و انگلستان عليه هندوستان ملوانان قيام سال ششمين پايان با تصادف مناسبت به فوزيه ميدان در ايران

كه بود برپا كانالسوئز از انگليس سربازان اخراج انگلستانو عليه بر مصر دانشگاه قيامدانشجويان همچنين

جمعيت دبير نامور رحيم آقاي سپس جمعيتو رئيس نايب خدابنده ابتدا داشتند/ كثيريحضور جمعيت آن در

شدند/ خواستار را امريكائي مستشاران اخراج و آنان با كرات مذا قطع و بينالمللي بانك نمايندگان اخراج
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٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

توده حزب جديد كشفشبكه
شبكه اين در افسران شركت

گرفتهاند قرار تحتتعقيب افسرانبازداشتو از عدهاي
منزل در توده منحله حزب از شبكه يك كشف مورد در ارتشي مقاماتمسئول طرف از امروز ظهر از پيش

انتظاميموفق مأمورين گذشته هفته اواسط در شده: اظهار چنين ما خبرنگار به نيرويهوائي افسران از يكي

افسر [مرزوان] فرزامي يكم ستوان منزل در كه را توده منحله حزب تبليغاتي مجامع و محافل از يكي شدند

بـا مأمورين گذشته هفته شنبه روز كنند//// كشف اسكندريه خيابان در واقع مقابل� �عكس هوائي نيروي

مأمورين ميپردازند/ آن مختلف قسمتهاي در تحقيقات به و شده خانه قانونيوارد مقامات از اجازه كسب

از عدهاي همكاري بر دال كه مدارك و اسناد و كتب زيادي مقدار خانه اين تاقهاي ا از يكي در توانستند

افسران از تن چند اسامي ضمن در و آورند دست به بوده توده منحله حزب با ارتشي درجهداران و افسران

است/// گرديده كشف هستند تودهاي مرام داراي كه سوءظن مورد

اين پرونده كنون ا و شدهاند دستگير داشتند تشكي�ت اينگونه در سوابقي كه افسران از عدهاي ضمن در

افسر اصفهاني مسعود سرهنگ و ٤ شعبه بازپرس عبدي سرهنگ آقايان نظر تحت ارتش دادرسي در امر

ارتش مسئول مقام يك شدهاند دستگير كه كساني مورد در است گرفته قرار رسيدگي مورد ارتش دادرسي

داشتهاند مستقيم دخالت شبكه اين در كه كساني از نفر ٨ قريب كنون تا داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز

در افسرانموردسوءظن از نفر ٢å از استو گرديده صادر آنها از يك هر براي بازداشت قرار شدهاندو دستگير

از گفت: گرفتهاند قرار سوءظن كهمورد افسراني مورد در مقام همان است شده تحقيقات نيز قضيه اين اطراف

نيامده دست به آنها از جرم دPيلي چون ولي بودند گرفته قرار سوءظن محل در افسران عده اين قبل چندي

ميشد/ خودداري آنان تعقيب از جهت بدين بود

٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

شدهاند دستگير نفر ٢٦ امروز تا
از نـفر ٢٦ امـروز ١٢ ساعت تا كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز شهرباني مسئول مقامات از يكي

به ميشود/ رسيدگي ٣ شعبه بازپرس رستمپور آقاي نظر تحت آنان پرونده و شدهاند دستگير اس�م فدائيان

ميباشند/ زندان در و دستگير فدائيان از نفر ٥٢ تعداد Uفع بودند شده زنداني و دستگير Uقب كه نفري ١٦

٧٧٤٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٣ شنبه

انتخاباتي خورد و زد
بين است شهرستان آن قراء از كه قريهسورنجان در پنجشنبه روز ميدهند اط�ع كرد شهر از كه بهطوري

شدند/ مجروح نفر چند نتيجه در و درگرفته خورد و زد انتخابات كانديداي از نفر دو طرفداران



ملي دولت سياهه ٨٩٢

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

تلگرافخانه در تحصن
شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در انتخابات جريان از مخالفت عنوان به اهالي از عده ـ گنبدكاووس

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

است شده بسته دكاكين از قسمتي
كوچه در دانشآموز يك چون است بسته كين دكا از قسمتي بهمن ٢٣ وقايع اثر بر ـ بهمن ٢٥ دزفول

در توده حزب عمال طرف از بيانيههائي ديشب است/ تعطيل نيز ظهير و پهلوي دبستانهاي شده مضروب

شد/ پخش شهر

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

بيكارانشهر براي كار توليد
ميدانورزشي در جمعآوريو شهر بيكاران از نفر ١٥å تعداد فرماندار آقاي جديت مساعيو اثر در ـ مرند

گردد/ پرداخت خيريه امور درآمد محل از آنها روزانه اجرت گرديد مقرر و مشغول كار به

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

ميشود داده شكر و قند يككيلو اهالي از نفر هر به
مقرر ميشود/ داده شكر و قند كيلو يك اهالي از نفر هر به شكر و قند اداره طرف از است روز دو ـ شيراز

شود/ داده شكر و قند كيلو دو نفر هر به آينده ماه از گرديد

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

شكررضايتبخشاست و قند توزيع
خريد از حقيقي مصرفكنندگان از اغلب متشنجو شكر قندو توزيع كهوضع مدتيبود ـ بهمن ٣å اردبيل

با را خود سهميه واقعي مصرفكنندگان و اهالي كه داده ترتيبي دارائي رئيس اخيرا بودند/ محروم سهميه

دارند/ دريافت كافي تسهيل

٧٧٥å شماره ,١٣٣å.١٢.٤ يكشنبه

داخلي صنايع توسعه و بهبود براي ترومن چهارم اصل
پرداخت خواهد د|ر ميليون چهار

كمك دPر ميليون ٢٣ اعتبار محل از نمود اط�ع كسب مطلع منبع يك از ما خبرنگار امروز كه قراري به

يك مبلغ اين از و شده داده اختصاص داخلي صنايع بهبود و ازدياد براي دPر ميليون ٤ ترومن چهارم اصل

اقتصاد وزارت كنون ا و گرديده پيشبيني كتشافات ا توسعه و معدني صنايع براي دPر هزار سيصد و ميليون

نمايد/ تعيين معين برنامه آن مصرف مورد و مبلغ اين از استفاده چگونگي براي است صدد در ملي



٨٩٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

ميتينگداشتند دادن ورزشيقصد مسابقه انجام عنوان به

درگرفت خورديكه و زد تظاهراتو نتيجه در و
بازداشتشدند عدهاي و مصدوم و زخمي نفر چند

كه بود شده اع�ناتنوشته از يكي در شد/ منتشر شهر در گهي آ دو اسفند اول پنجشنبه روز صبح ـ آبادان

را مـردم و است بـرقرار فوتبال مسابقه فرحآباد ٨ ايستگاه در �پنجشنبه� روز همان بعدازظهر ٢.٥ ساعت

دوچرخه مسابقه تماشاي به كه بود شده اهاليدعوت از ديگر اع�ن در و بودند نموده آن تماشاي به دعوت

غـيرمترقبه تـفاقات ا و تـصادمات از جـلوگيري بـراي كه نظامي فرمانداري بروند/ �٨� ايستگاه در سواري

عـدهاي بـلكه نميگيرد صورت مسابقهاي تنها نه كه ميشود متوجه بود فرستاده آنجا به را خود مأمورين

دارند/ ميتينگ دادن قصد ميشدند ديده نيز دولت كارمندان از معدودي عده آنها بين در كه غيرمحلي

يك جمعيت ميان از گهان نا بودند دختر زنو آنها از عدهاي ميرسيدو نفر ٤åå به �٨� ايستگاه جمعيتدر

ميتينگ قصد كه جمعيت ميان اخت�ف كه كند صحبت به شروع ميخواست و كشيد بادي مرده فرياد نفر

نفر چند كه داد رخ نزاعي نتيجه در و درگرفت بودند, آورده روي نقطه اين به رفته رفته كه مردمي و داشت

مـيان در شـدند/ شـهرباني تـحويل و دسـتگير زيـادي عـده نـظامي مداخـله با و شده مصدوم و زخمي

از عـدهاي و داد روي شـهر مـختلف نـقاط در جـريان ايـن نظاير بودند/ دانشآموز عدهاي توقيفشدگان

ولي بودند اع�ميههائي پخش صدد در [عدهاي] نيز اسفند اول جمعه روز شدند/ دستگير تظاهركنندگان

شهر وضع كنون ا نمودند/// توقيف مملكت مصالح مخالف شعارهاي دادن علت به را آنها انتظامي مأمورين

ميباشند/ انتظامات مراقب انتظامي مأمورين و است آرام

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

گرسنگي اع"م
بازداشت اهالي از عدهاي شدن مجروح و نفر دو قتل در توطئه تهام ا به كه اشخاصي از نفر ٨ ـ خرمآباد

نمودهاند/ گرسنگي اع�م بودند شده

است/ نشده نظارت انجمن اعضاء انتخاب به موفق خرمآباد فرمانداري كنون تا

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

تلگرافخانه در آنها تحصن و نمايشدانشجويانتبريز
راه خيابانها در مختلف شعارهاي با تبريز پزشكي دانشكده دانشجويان ديروز بعدازظهر ٤.٥ ساعت

از يك هـيچ حـال بـه تـا فـرهنگ وزارت چـون مـيگويند تـبريز دانشـجويان دادهانـد/ ميتينگ و افتاده

نتيجه تحصيل تا و ميكنيم ابراز خيابان در نمايش با را خو اعتراضات است نداده انجام را ما درخواستهاي

شد/ خواهيم متحصن تلگرافخانه در مثبت



ملي دولت سياهه ٨٩٤

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

ميشد بازجوئي [فاطمي] ضارب از صبح امروز و عصر ديروز
با بعدازظهر نيم و چهار ساعت از ديروز فاطمي دكتر آقاي به سوءقصد پرونده اطراف در تحقيقات جلسه

تشكيل شهرباني اداره افسران از نفر دو گاهي آ اداره معاون جاويد و ٢٩ شعبه بازپرس خردمند آقاي حضور

نيز بازپرس و ميرسد نفر ٥٨ به شدهاند دستگير بهمن ٢٥ واقعه تعقيب در كنون تا كه كساني تعداد شد///

ميباشد/ عده اين از تحقيق مشغول Uفع كه است گرديده تعيين دستگيرشدگان از بازجوئي براي

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

بهايتقريبي به قطعهفرشهايوزارتخانهها حال٨١١ به تا
است شده جمعآوري ريال ميليون ٣å

فـرشهاي جـمعآوري مشـغول دارائـي وزارت در كميسيوني كه رسيد گرامي خوانندگان اط�ع به Uقب

ما خبرنگار به كميسيونمزبور اخير اقدامات درباره دولتي مقام يك امروز هستند/ اداراتدولتي و وزارتخانهها

وظيفه دارند/ عليحده وظائف يك هر گرديده تعيين فرشها جمعآوري منظور به كميسيونهائي گفت: چنين

تا شروع روز از استو آن تحويل فنيو دستهبندي چگونگي وظيفهكميسيوندوم كميسيوناولجمعآوريو

و كشـاورزي بـهداري, مـلي, اقـتصاد دارائـي, وزارتـخانههاي فـرشهاي قطعه ٨١١ مجموعا گذشته روز

انبارهاي از يكي در و گرديده جمعآوري دارائي وزارت عالي بازرس آخشيجي آقاي نظر زير نخستوزيري

شود/ داده فرش شركت به آن تحويل ترتيب بعدا تا شده انباشته دارائي وزارتخانه

٨åå حدود در كه دولتي مؤسسات و بانكها فرهنگو جنگ, تلگراف, و پست فرشهايوزارتخانههاي

آيـنده هفته از است قرار دارد جريان Uفع كه تي كرا مذا با ولي نشده جمعآوري حال به تا ميباشد قطعه

گردد/ جمعآوري نيز وزارتخانهها اين فرشهاي

شده جمعآوري فرشهاي قيمت درباره دارائي وزارت كريدورهاي در امروز فرش شركت بصير عضو يك

مستعمل همچنين و مرغوبي و جنس لحاظ از شده جمعآوري فرشهاي ميان گرچه گفت: ما خبرنگار به

كنونجمعآوري تا كه فرشهائي بهاي گفت تقريبميتوان بهطور استولي زياديموجود تفاوت آنها بودن

است/ ريال ميليون ٣å حدود در بازار فعلي وضع با شده

٧٧٥١ شماره ,١٣٣å.١٢.٥ دوشنبه

ميشود توزيع شده جوجههايوارد
دهـم تاريخ از ميتوانند نمودهاند جوجه براي درخواستهائي كنون تا كه طيور پرورش به ع�قمندان

جوجههاي بهموجودي نسبت و نموده مراجعه خانقاه خيابان در دامپروريواقع بنگاه به بعد به ١٣٣å اسفند

طبق بومي خروس و مرغ با معاوضه يا و نازل بهاي مقابل در شود تعيين آنان براي كه سهميهاي شده وارد

گيرند/ تحويل بنگاه شرايط



٨٩٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

راديو در سياسينخستوزير معاون اميرع"ئي آقاي نطق
خطاب تهران راديو در نطقمؤثري روز اوضاع مناسبت به مشاور اميرع�ئيوزير آقاي پريشب ٩ ساعت

كشيد/ طول ربع و ساعت يك قريب كه كرد ايراد ايران> قهرمان <مردم به

اخير ناراحتيهاي و تحريكات و ستوده را مردم وطنپرستانه احساسات نطق مقدمه در اميرع�ئي آقاي

بـه و كرد پيشبيني ايران ملت براي تحاد ا پرتو در را عاجلي سعادت و دانسته بيگانگان زورگوئي مولد را

استق�ل حفظ در رئيسدولت كاري فدا و شاهنشاه شهامت از نفت شدن ملي قانون اساسي اهميت مناسبت

آورد/ ميان به سخن ملت منافع و كشور

براي بيگانگان كه دانست عواملي را برادركشي اقتصاديو فقر و داخلي تحريكات مشاور وزير آن از پس

بين از هم ملي نهضت بانيان تحريكات با گر ا كه بود معتقد و ميآورند بهوجود ايران ملت درآوردن زانو به

آقاي بريد/ سر نميتوان را عقايد زيرا رسيد خواهد بيشتر و زودتر شده غرس راه اين در كه نهالهائي بروند

استقامت و كمك و كرده اشاره داشت خوزستانوجود در يد خلع اجراي موقع در كه مخاطراتي به اميرع�ئي

شمرد/ Pزم ملي سعادت تحصيل در دولت موفقيت براي را مردم

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

درجهداران و افسران از نفر ١٣
بازداشت توده منحله حزب شبكه در شركت اتهام به

مرخصشدند آنها از وعدهاي

نفر ١٣ بازداشت قرار ارتش دادرسي بازپرسان طرف از امروز ظهر از پيش تا يافتهايم اط�ع كه طوري به

از عدهاي Pزم تحقيقات از پس كه شد صادر بودند گرفته قرار سوءظن مورد كه ارتش درجهداران افسرانو از

شدند/ مرخص آنها

روز هر چون ميدارند اظهار و كرده خودداري خبر گونه هر دادن از مأمورين دستگيرشدگان اسامي درباره

آنان آزادي قرار تهام ا رفع از پس و ميشوند واقع تحقيقات مورد هستند تهام ا مورد كه افسران از تن چند

است كي حا آمده بهدست اينموضوع در كه خبري آخرين نيست/ نامضروري كر جهتذ بدين ميشود صادر

وارد بيشتر نفر چند ارتش افسران توده منحله حزب از شبكه اين در كه شده معلوم تحقيقات نتيجه در كه

است/ داشته ارتباط توده منحله حزب ديگر عناصر با شبكه اين بلكه نبوده

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

حضوري مخابره
نمايندگان با كه حضوري تلگراف در امروز شده بازداشت اخيرا آبادان در كه كساني از نفر چند خانواده

داشتند/ را بازداشتشدگان آزادي صدور تقاضاي نمودند مخابره جرائد



ملي دولت سياهه ٨٩٦

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

نيشابور اهالي دادخواهي
كه صورت هر به انتخابات مينويسند و رسيده اداره به نيشابور اهالي از كثيري جمع امضاي به تلگرافي

جرح قتلو و نيشابور اخير جريانات مسبب محركو كه كساني داريم تقاضا اوليايامور از يافتولي پايان بود

شود/ پايمال بيگناه نفري چند خون ندهند اجازه و نموده تعقيب و دستگير شدهاند عدهاي

حقيقت تا داريد اعزام مقام عالي بازرس يك ميگويند و نموده اعتراض نيز انتخابات جريان به پايان در

شود/ روشن اوضاع

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

ادبيات دانشكده در ديروز
بود؟ خبر چه

كسب با معين روزهاي و داده تشكيل كلوبي پيش چندي از ادبيات دانشكده انگليسي زبان ك�سهاي

ميدهند/ انگليسي زبان به مكالمههائي و كنسرتها كرده اجتماع تر تئا آمفي در دانشكده دفتر از اجازه

صدد در و كرده اجتماع دانشكده تر تئا آمفي ايندانشجوياندر كه موقعي ديروز بعدازظهر نيم و ٤ ساعت

اين در ميخواستند نبودند كلوب اين جزء كه دانشجويان از عدهاي كنند شروع را خود معمولي برنامه بودند

روي تاPر كشمكشيدر نظر مخالفت اين نتيجه در و كرده مخالفت كار اين با عدهاي ولي كنند شركت جلسه

گرديد/ دانشجويانواقع نفر چند ميان مختصري تصادم و داد

است كـر ذ قابل كه نكتهاي پذيرفت/ خاتمه غوغا و هياهو ميان در بعدازظهر ٧ ساعت در جلسه اين

جلوگيري تفاقات ا اين از كه نداشتند حضور دانشكده در اينموقع در دانشكده اولياي از كدام هيچ كه اينست

كنند/

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

اعزامي مسلولين ورود
طرف از كردهاند منزل شهر بيرون در و شدند وارد سيرجان به مركز از اعزامي مسلولين نفر ١٤ ـ سيرجان

گرديد/ فراهم آنها جهت آسايش وسيله بهداري

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

كرمان در [تبعيدي] اعزامي مسلولين از
ميشود پذيرائي

نموده تشريح كرمان به را شاهآباد آسايشگاه بيماران از نفر چند اعزام علل اع�ميهاي طي بهداري وزارت

آنـها از كـافي و كامل وسائل با كرمان بيمارستان كه است كرده نشان خاطر آنان سوابق به استدPل با و

است/ آورده دست به را خود عادي وضع شاهآباد آسايشگاه عده اين اخراج با ضمن در و ميكند پذيرائي



٨٩٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

الكلي مشروبات |يحه و مجلسسنا
بحثو كهمشغول است ماه يك مدت براي خيام عمر سرزمين سناي مجلس ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

است/ شده تنظيم سنا مخصوص كميته طرف از كه ميباشد مسكرات منع Pيحه درباره بررسي

ايـران كه ميشود نتيجه عمل اين كه داشتند اظهار و كردند مخالفت Pيحه اين با سناتورها از تن دو

باعث الكلي مشروبات منع كه كرد كيد تأ فرخ سناتور كند/ ضرر غيره و ماليات از تومان ميليون ٤å ساليانه

برسد/ فروش به قاچاق طور به مشروبات كه شد خواهد

از يكـي طـرف از پـيشنهادي چـنين كـه هـنگامي قبل سال ٢å كه ساخت نشان خاطر سپس فرخ

زهرماري چه تو پس شود قدغن الكلي مشروبات گر ا گفت و شد بلند �وك از يكي شد مجلس در نمايندگان

خورد/ خواهي

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

نخستوزير با امريكا م"قاتسفير
م�قاتنمود/ را نخستوزير آقاي امريكا كبير سفير هندرسن مستر �١٩٥٢ فوريه ٢٦� بعدازظهر ٥ ساعت

انجاميد/ طول به ساعت دو حدود در م�قات اين

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

دارد جريمه ريال ٤åå بوقزدن
به و نموده تعقيب را او زد بوق خيابان در تومبيلي ا گر ا كه شد داده دستور راهنمائي به شهرباني طرف از

نمايند/ اخذ نقدي جريمه ريال ٤åå سيار دادگاههاي وسيله

٧٧٥٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٦ سهشنبه

ايران به چهارم كمكاصل د|ر ميليون ٢٣
رسيد؟ خواهد مصارفي چه به

هزار ٤٥å ٢٣ميليونو مبلغ نمود كسباط�ع چهارم اصل اداره مطلع مقام يك از ما خبرنگار كه قراري به

١٩٥٢ سال ژوئن يعني جاري سال در ايران به كمك براي امريكا در ترومن چهارم اصل اداره كه دPري

رسيد: خواهد مصرف به قرار اين از گرفته قرار نخستوزير آقاي موافقت مورد نموده تصويب

و جـنگلباني كشـاورزي, امـور بـراي دPر, هـزار ٥å٥ و ميليون يك چهارم اصل كلي امور اداره براي

يكميليونو ارتباطات و نقليه وسائل دPر, هزار ٤٢٥ معادن قسمت در هزاردPر, ٥å ٥ميليونو ماهيگيري

هزار ٥å ميليون ٤ بهداشت امور دPر, هزار ٢٥ ميليونو ٤ كارخانجات دPر, هزار ٢٥ دولتي امور دPر, هزار ١٥

ساختن دPر, هزار ١å اجتماعي امور دPر, هزار ٦å كارگري امور ريال, هزار ٥å و ميليون ٤ فرهنگ امور دPر,

دPر/ ميليون ٥ نياز مورد اجناس دPر, هزار ٢٦å نمونه طور به ارزان خانههاي



ملي دولت سياهه ٨٩٨

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

فعاليتميكردند آن ارتشدر افسران از نفر چند كه سياسي مخفي سازمان يك
كشفشد؟ چگونه

است بهدستآورده نيرويهوائي اطرافكشفشبكه در امروز ما خبرنگار اط"عاتجديديكه

تهران مطبوعاتي محافل در توده منحله حزب به تبليغاتيمربوط شبكه يك كشف خبر اخير روز چند در

در كه ارتش دادرسي ارتشو ستاد ركندوم مختلف منابع نام به روزنامهها شدو فراوانمواجه صداي و سر با

اشكالمتفاوتدر به بالنتيجه و نمودند بيان مختلف انحاء به بودند حادثه اين پروندههاي به رسيدگي جريان

نظر در كه گفت ما خبرنگار به اجمال طور به ارتش ستاد دوم ركن رئيس ديروز گرچه گرديد منعكس جرايد

امروز ما مخبر جريان واقعي كيفيت از اط�ع براي ولي شود منتشر امروز اع�ميهاي حقيقت انتشار براي است

ميگردد: نقل اينك كه آورد دست به تازهاي مطالب و گرفت تماس مطلع مراجع از بعضي با

يك از ميگفت مطلع منابع از يكي شد كشف شبكه اين چگونه كه اين درباره ـ [مجرم] ضارب دنبال به

آمـدهاي و رفت تـهران غربي جنوب خيابانهاي از يكي در كه ميرسيد دوم ركن به گزارشاتي قبل ماه

چندين دارند كار و سر چپ دست افراطي محافل با موثق اخبار طبق كه كساني و ميگيرد مشكوكيصورت

كه فراواني دقت وجود با ولي ميرسيد دوم ركن به روز هر گزارشات اين شدهاند/ ديده خيابان اين در مرتبه

آنها كار محل از نشدند موفق مأمورين معالوصف ميرفت كار به فوق عناصر تجمع محل شناسائي براي

آن اطراف در تحقيق از و بايگانيشود گزارشاتمزبور نزديكبود كه لحظاتي آن در آورند/ دست به اط�عي

شركت تهام ا به پزشكي دانشكده دانشجويان از نفر چند و شد سوءقصد مهرداد به غفلتا آيد حاصل انصراف

گرفتند/ قرار تعقيب تحت سوءقصد در

توده منحله حزب جوانان سازمان به وابسته مجامع از يكي از نظامي بازپرسان غفلتا بازجوئي ضمن در

مطالعات از پس و رفتند موضوع كشف دنبال به امر واقعيت نمودن روشن براي و آورد دست به اط�عاتي

توده منحله اعضايحزب از پارهاي آمد رفتو خصوص در نيز قبل ماه يك گزارشات بين شد مقدماتيمعلوم

يك از دو هر منشاء و است قرار بر كامل ارتباط موضوع اين و تهران غربي جنوب خيابانهاي از يكي در

قبل هفته اوايل در لذا بود ساخته مهيا را شبكه محل فوقالذكر متهمين از بازجوئي چون ميباشد/ سرچشمه

صاحب كه موقعي در و رفته ميشدند جمع هم گرد به آنجا در شبكه افراد كه خانهاي به مأمورين از عدهاي

شرح به اشيائي و نموده جستجو اطاقها دادستان اجازه با است نبوده منزل در مرزوان يكم يعنيستوان خانه

دول پـيشوايـان بـه مربوط عكس چندين كمونيستي, كتب مقداري فوقاني طبقه در آوردند: دست به زير

طبقه در و شده كشف اوراق و پرونده مقداري كارتعضويتو هزار قريبدو و فرستنده دستگاه يك خارجي,

و اجتماع براي افراد كه دارد اين از حكايت كه بزرگبوده اطاقهاي از يكي در صندلي و ميز مقداري تحتاني

كاميون وسيله به اشياء اين كليه ميكردهاند/ اجتماع آنجا در رهبرانخود نظريات و عقايد از اط�ع سخنرانيو

نفر چند اسم گرديد بررسي مطالعهو مدارك اوراقو اينكه از پس آنجا در شدو منتقل ارتش ستاد ركندوم به



٨٩٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

كه اين خصوص در تحقيقات و صادر آنها توقيف دستور ب�فاصله كه رسيد نظر به هوائي نيروي افسران از

عدهاي بازداشت حكم ب�فاصله تحقيق مأمورين شد/ آغاز بود چه مزبور حزب شبكه با ايشان رابطه علت

بازپرسدعوت ميز پشت به نفر ٢å حدود در فوقالذكر مطلع گفته طبق امروز تا و نمودند صادر نيز را ديگر

آنها از نفر چند فقط نفر ٢å اين از البته درآيند/ كمه محا تحت ديگري كسان هم باز است ممكن و شده

شدند/ آزاد نداشته گناهي چون بقيه و شد تأييد بازداشتشان

جرائد اختيار خبريدر مطلعين ناحيه از شد گفته Pبا در كه آنچه از بيشتر كلي طور به ـ بايگانيها اسرار

قـرار نظامي مسئول مقامات تأييد مورد كمال و تمام طور به هم اط�عات همين تازه و نميشود گذاشته

ارتش ستاد كريدورهاي در امروز نيز ديگري شايعات گرديد آفتابي شبكه امر چگونه اينكه درباره و نميگيرد

براي كهمأمورين ميگويند نظامي سخنگويان از بعضي Uمث است نقيض و ضد مطالبفوق با كه داشت رواج

كشف به كه برخوردند قرائني به غفلتا آنجا در و رفتند طرشت سهراه در خانهايواقع به مسروقه كشفاموال

به ارتش ستاد ركندوم رئيس نكاتچون اين از صرفنظر كمكنمود/ توده منحله شبكاتحزب از شبكهاي

مخبر لذا است بوده توده سابق حزب جوانان سازمان بايگانيهاي از يكي شبكه اين كه بود گفته ما خبرنگار

ستاد مقامات از يكي نتيجه در تحقيقاتنمود/ بايگانيها قبيل اين فايدهاي شكلوصورتو اطراف در مزبور

محل تغيير مرتبه يك گاه چند هر را آنها كه اوراقيدارد و اسناد همواره توده منحله حزب كه داد گزارش ارتش

همين از آمده دست به چپ محافل از اسنادي كتبو خيابان ف�ن در ميرسد خبر كه بعضياوقات و ميدهد

آنها نمودن جابجا كه دارد خود كلي اسناد بايگاني براي نيز معدودي كز مرا اينها از غير به منتها است قبيل

سـال عرض در مأمورين كردن گمراه براي كه اينست حزب اين روش چون و نيست ساده و سهل چندان

اين از يك به مأمورين مكان نقل ضمن در گاهي غفلتا لذا ميدهد تغيير را بايگانيها محل مرتبه چندين

قبيل همين از نيز ركندوم اخير كشف و ميگردد نايل موفقيتهائي آن از استفاده با و مييابند دست آرشيوها

ميباشد/ حزب مهم بايگانيهاي اين از يكي حقيقت در مزبور شبكه و است

طـبق ولي كردهاند اختيار سكوت Uكام دوم ركن مقامات توقيفشدگان درباره ـ توقيفشدگان اسامي

معدودي عده از صرفنظر شدهاند توقيف و دستگير كنون تا كه كساني واقعه به آشنايان از بعضي نظر اظهار

يكـم ستوان از عبارتند و بوده زميني نيروي و هوائي نيروي افسران از كليه هستند غيرنظامي افراد از كه

طبق ع�وه به است/ شده مفصل تحقيقات آنها از كه آلبويه ستوان پوريا, ستوان پوردولت, سروان مرزوان,

شبكه كشف مجرد به داشتهاند فعاليت كز مرا اين با بستگي كه نيز افسران از عدهاي رسمي نيمه خبر يك

ستوان و محقق سروان ميشود گفته نگرديدهاند/ موفق آنها توقيف و دستگيري به مأمورين و شده متواري

ايشان به دسترسي عدم واسطه به آنان بازداشت قرار هنوز و بوده متواري افراد جزو گلپايگاني منوچهر يكم

است/ نشده عملي

از رسيد: اداره به ارتش ستاد از مكشوفه شبكه درباره زير شرح امروز وقت آخر ـ ارتش ستاد اع.ميه

و نظر تحت را آنها اعمال و مظنون هوائي افسران نفر چند عمليات به نسبت ارتشي مقامات قبل مدتي



ملي دولت سياهه ٩٠٠

حسين يكم �ستوان نام به هوائي نيروي افسران از يكي منزل در اخيرا اينكه تا بود داده قرار كامل مراقبت

با را توده منحله حزب عناصر از بعضي ارتباط كه افتاد انتظامي مأمورين دست به اسنادي و مدارك مرزوان�

قرار تعقيب مورد و بازداشت شدنموضوع روشن براي مزبور درجهداران و افسران لذا ميساخت/ آشكار آنها

ستاد ميباشد/ ارتش انتظامي و قضائي مأمورين بررسي مورد تمام دقت با كنون ا مكشوفه اسناد و گرفتند

رفعسوءظن عدهاي از تحقيقات ضمن است ممكن اينكه علت به دستگيرشدگان تعداد و نام انتشار از ارتش

است/ معذور نشوند تشخيص گناهكار و شده

دست به موفقيتي خود سوءاحتمالي مقاصد در است نتوانسته هيچوجه به مزبور كميته است مسلم آنچه

به شد/ خواهد منتشر عامه استحضار براي مراتب شدنموضوع روشن تحقيقاتو خاتمه از پس البته بياورد/

نيست/ ارتش ستاد تأييد مورد يابد انتشار باره اين در شايعهاي و خبر گونه هر Pبا مفاد از غير

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

داشتند تحصن قصد خارجه عازم دانشجويان عدهاياز امروز
نميشود] داده [گذرنامه دانشجويان درباره دولت جديد تصميم

و كرده اجتماع دارائي وزارت در هستند اروپا عازم تحصي�ت ادامه براي كه دانشجوياني از عدهاي امروز

ميكردند متفرق را آنها و كرده جلوگيري آنها تحصن از دارائي وزارت گارد وليمأمورين داشتند تحصن قصد

كارهاي تمام كه هستند كساني بودند شده متحصن ارز كميسيون در هم پيش چندي كه دانشجويان اين

ارز كميسيون به ارز گرفتن براي را آنها فرهنگ وزارت و داده خاتمه خارجه در تحصيل براي را مقدماتيخود

به و ميكند ايندانشجويانخودداري به ارز دادن از ارزي مضيقه لحاظ از هم دارائي وزارت است/ كرده معرفي

خارج در كه ميشود داده كساني به اول بدهند بخواهند ارزي گر ا گفت ما خبرنگار به موثق يك كه طوري

فرهنگ وزارت كه است شده داده رسيدهدستور فرهنگ وزارت به هيأتوزيران از كه طبقدستوري و هستند

ميشود اجرا صبح امروز از ايندستور و كند خودداري خارجه به عزيمت براي جديد كردندانشجوي معرفي از

نميشود/ داده گذرنامه خارجه در تحصيل براي دانشجوئي هيچ به ديگر و

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

ورود
به قلب جراحي عمليات تكميل و مطالعه براي امريكا بنابهدعوتدولت كه نجفزاده دكتر سرتيپ آقاي

كرد/ مراجعت تهران به ديروز بود نموده مسافرت امريكا

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

تاكسيها درباره شهرباني دستور
داده كلدستور شهرباني شب� هنگام �بهخصوص سايرسواري با كسيها تا رنگ شدن متمايز منظور به

نمايند/ رنگآميزي سفيد, رنگ به را عقبخود و گلگيرهايجلو فروردين ١ تا منتها كسيها تا كليه كه است



٩٠١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

ايران محصو|ت ساير و جو مقابل در دارائي وزارت

است خريداريكرده امريكا و هلند از شكر و قند تن هزار ٥å
ميباشد دولت شكر و موجوديقند تن هزار ٧å
كسرنگرديده شكر و فروشقند عاملين سهميه از

شد خواهد تحويل طرفوزارتكشور از شيريني نرخ تعيين از پس قنادان سهميه و

دارند احتياج آن به خود روزانه مصرف كه كساني براي شكر و قند تهيه موضوع كه است روزي سه دو

آسان و سهل چندان سابق خ�ف بر شكر و قند خريد كه آن از گذشته و است گرفته خود به ديگري صورت

شكر كيلو هر ريالو ٢١ را قند كيلو هر كهدولت معني اين به شد حاصل تغييري هم آن قيمت نيستاصوPدر

گرديده مشاهده اغلب اخير روز چند اين در كه آن حال و است كرده تعيين نرخ مصرفكننده براي ريال ١٦ را

فروختهاند/ مصرفكننده به دولتي نرخ از گرانتر شكر و قند فروش عاملين كه

شكر و قند آينده در كه اين تصور به عدهاي امروز و ديروز و گرديده مردم نگراني سبب امر همين چون

سبقت يكديگر از شكر و قند تهيه براي و آورده عاملينفروشهجوم مغازههاي به شد گرانخواهد يا كمياب

وزارت كل مديران از يكي با و برآمدم امر اين علت تحقيق صدد در اداره خبرنگار امروز صبح ميجستند/

داشت: اظـهار جـواب در دارائـي وزارت كـل مدير خواست/ توضيحاتي باره اين در و گرفت تماس دارائي

و دارد مرحله دو گرديده اخير روزه چند اين تغييراتوضع و شكر و قند مورد در ما گرفتاري باعث كه موضوعي

و نرخ تغيير يعني قضيه اصل در كه نمود اذعان بايستي ميباشد جدا يكديگر از �كام مرحله دو اين آنكه با

ميباشند/ مرتبط يكديگر با �كام است شما سئوال كهموضوع تازه يكموضع پيدايش

وحشت سبب كه عاملين از بعضي گرانفروشي موضوع يعني اول مورد در ـ فروش عاملين اول مرحله

مصرف براي مستقيما دولت خود كه شكري و قند بر ع�وه گذشته در كه داد توضيح بايستي گرديده مردم

و ميداد شكر و قند جهتورود ارز نيز تجار به ميرسانيد فروش به عاملين توسط و ميكرد كشور وارد عموم

برسانند فروش به آزاد طرز به و نموده كشور وارد شكر و قند بخواهند كه مقداري هر ميتوانستند بازرگانان

نيست/// حاصل شكر قندو ورود درمورد تجار براي كامل آزادي آن ارزي مضيقه و بهواسطهكمبود كنون ا ولي

هر به شكر و قد اداره گذشته در ميباشد قنادان مصرف موضوع ما كار ديگر مشكل ـ قنادان دوم مرحله

اخت�في شيريني نرخ سر بر شهرداري قنادانو بين قبل ماه يك از ولي ميداد سهميهاي ماهيانه آنها از يك

ولي كـرد تـعيين مـختلفي نـرخهاي شـيرينيجات عنوان براي شهرداري كه صورت اين به گرديد ايجاد

از كه كرد تقاضا دارائي وزارت از آنها تخلف از جلوگيري براي شهرداري و نكردند توجه آن به شيرينيپزها

شكر و قند اداره لحاظ بدين كند/ خودداري شيريني نرخ مورد در اخت�ف رفع تا آنها ماهيانه سهميه تحويل

شهرداري و شيرينيپزها بين اخت�ف اين هم كنون ا و كرد خودداري قنادان سهميه تحويل از گذشته ماه

ميباشد/// موجود



ملي دولت سياهه ٩٠٢

٧٧٥٣ شماره ,١٣٣å.١٢.٧ چهارشنبه

است نشده شورويتعطيل و ايران شعبفرهنگي چرا
مأموريندولت از بعضي

كسبدستوركردهاند مركز از باره اين در

فرهنگي انجمنهاي شعب موضوع از فارسي زبان به اخبار پخش ضمن امريكا صداي راديوي ديشب

انجمنهاي كه است داشته مقرر ايران <دولت كرد: اظهار و گفت سخن ايران شهرستانهاي در خارجي دول

مقررات و قوانين به نسبت كه احترامي به نظر امريكا دولت و شود بسته ايران با خارجه دولتهاي فرهنگي

در را ايران و امريكا فرهنگي روابط انجمنهاي و گذارد اجرا موقع به را مزبور تصويبنامه فورا دارد ايران

و نگـريسته بـياعـتنائي بـا را تصويبنامه اين تهران در شوروي مقامات ولي نمود تعطيل شهرستانها

است/ اطTعات روزنامه از نقطهچين /١

و////>7١8 هستند فعاليت مشغول مشهد و تبريز در كان كما شوروي و ايران فرهنگي خانههاي

در شـوروي و ايـران فـرهنگي انجمن شعب آيا اينكه درباره اط�ع كسب براي ما مخبر خبر اين پيرو

انـجمن و كشـور وزارت و فرهنگ وزارت مقامات از بعضي به امروز نه يا ميباشد داير هنوز شهرستانها

است مدعي شوروي ايرانو فرهنگي روابط انجمن كه شد گفته او به و نمود مراجعه شوروي ايرانو فرهنگي

طبق مزبور انجمن قبل سال چند كه اينست هم ادعا اين علت و ميباشد ايران داخلي مؤسسات جزو كه

اساسنامه معين شماره تحت هستند ايران قوانين تابع جهت هر از كه ايراني جمعيتهاي به مقرراتمربوط

به كه نظري اظهار طبق پس است/ گرفته خود به داخلي شكل تابع جهت بدين و رسانيده ثبت به را خود

فرهنگشوروي خانه يا ولي<وكس> شد تصويبنامهدولتنخواهد تابع اينمؤسسه گويا شده اداره خبرنگار

به كه چنديست و بوده تصويبنامه اين مشمول است شوروي و ايران فرهنگي انجمن سواي مؤسسهاي كه

است/ داده خاتمه شمالي شهرستانهاي در خود فعاليت

تحقيقو اينموضوعمشغول اطراف در Uفع مسئول مقامات مراتب اين باوجود ميگفت ديگر منبع يك

باشد اخيردولت تصويبنامه بايدمشمول ايرانوشوروي فرهنگي انجمنروابط آيا ببينند كه هستند بررسي

دستور كسب كشور وزارت از قسمت اين به راجع شهرستانها در دولت مأمورين از بعضي ع�وه به خير/ يا

است/ نشده داده آنها به قطعي جواب هنوز كه كردهاند

٧٧٥٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٨ پنجشنبه

همدان در [كشتارگاه] كارشناسان
وضـع بـررسي بـراي ديگـر تـن چند تفاق ا به كه كشتارگاهها بينالمللي كارشناس ـ اسفند ٧ همدان

تهيه و شهر كشتارگاه بازديد از پس و شده شهر وارد بودندديروز حركتنموده تهران از شهرستانها كشتارگاه

نمودند/ حركت كرمانشاه طرف به امروز Pزم يادداشتهاي



٩٠٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٨ پنجشنبه

ميباشد ماه در كيلو سه نفري برايهر تهران در شكر و قند سهميه
شهر انجمنهاي نمايندگان حضور جلسهايبا دوشنبه روز

ميشود تشكيل شكر و قند توزيع در براينظارت

مأمورشدهاند بازرسان عاملين تخلفات به برايرسيدگي

ميشود فروخته متفرقه خريداران به داخلي كارخانههاي شكر و قند

دارائـي وزارت ديروز بود پيشآمده شهر در شكر و قند فروش در اخير روز چند در كه وضعي نتيجه در

آن خ�صه شدو گرفته تصميمهائي آمد, عمل به كه مطالعاتي نتيجه در و داده قرار رسيدگي تحت را موضوع

گرديد: اع�م زير شرح به امروز تصميمها

معذالك ميشود, توزيع سابق ماخذ همان به تهران مصرف شكر و قند آنكه با ـ دارائي وزارت مبارزه

با تا ميكنند خارج مصرفكننده دسترس از را دريافتي سهميه سياه بازار ايجاد با شكر و قند فروش عاملين

نظر در دارائي وزارت سودطلب, عاملين مطامع از جلوگيري براي نمايند/ سوءاستفاده قيمت, مصنوعي ترقي

مقرراتمورد طبق را متخلفين بازرس دستجات اعزام با نمايد/ مبارزه سخت گرانفروشان اين با است گرفته

دهد/// قرار تعقيب

سوءاستفاده و احتكار از جلوگيري منظور به ميشود/// م�حظه كه ترتيبي به ـ بازرس دستههاي اعزام

پيش روز ٤å حدود در داشت, محل اهالي به اختصاص كه شكر و قند فروش و خريد در اشخاص از بعضي

اثـر بازرسي اين و شد اعزام متخلفين تعقيب براي شهر مختلف نقاط در ناشناس طور به بازرس عدهاي

رسـيدگي و مـراقـبت بـراي دارائـي وزارت هـم ديروز بودند/// آسوده مصرفكنندگان مدتي و كرد نيكوئي

و آنها كار طرز به نسبت كه نمود اعزام شهر مختلف نقاط به بازرساني عاملين, عمل طرز به نسبت بيشتري

گزارش را تحقيقاتخود نتيجه اينمأمورين و آورند عمل به مشتريان به شكر و قند فروش مورد در كه روشي

است/// گرفته قرار مطالعه مورد دقت با كنون ا كه شده ديده بسيار تخلفات گزارشها اين موجب به دادهاند

داشت اظهار ما خبرنگار به كلوزارتدارائي مديران از يكي كه قراري به ـ محلي انجمنهاي از استمداد

شهر محلي انجمنهاي از است گرفته نظر در شكر و قند فروش در دقيقتري نظارت براي دارائي وزارت

در دعوتي محلي معتمدين و انجمنها نمايندگان از دوشنبه روز است قرار جهت همين به و جويد استمداد

شود/ داده مردم نياز مورد شكر و قند توزيع براي ترتيبي شهرداري اط�ع با تا آيد عمل به شهرداري سالن

در دقت ديگري و عاملين عمل در نظارت يكي دارد: مرحله دو شكر و قند توزيع بر نظارت رفته هم روي

دPلها/// نه شود داده قرار حقيقي مصرفكنندگان اختيار در شكر و قند اينكه

شركت طرف از ميكنند, م�حظه شماره همين در خوانندگان كه قراري به ـ داخلي شكر و قند فروش

شكر مقداري كهريزكو قند كارخانه ازمحصول قند مقدار كه است شده اع�ن ايران قند كارخانجات سهامي

ميرسد/// فروش به مزبور كارخانههاي انبار تحويل مرودشت و آبكوه سازنده كارخانههاي محصول از



ملي دولت سياهه ٩٠٤

٧٧٥٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٨ پنجشنبه

امور كليه كه ديشبهيأتدولتتصويبشد جلسه در
گيرد/ قرار كشور وزير تحتنظر امنيتكشور به مربوط

دسترس در را زير توضيحات امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي بوشهري جواد آقاي

امنيتكشور اطراف زياديدر تي كرا مذا جلسهديشبهيأتدولت در �١� گذاشت: خارجي داخليو خبرنگاران

آقاي نظر تحت امنيتكشور به امورمربوط كليه كه شد تصويب دادهشود امر اين تمركزيدر اينكه براي شدو

دهند/// انجام ايشان استحضار از پس را خود اقدامات هم ارتش ستاد و گيرد قرار كشور وزير

٧٧٥٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٨ پنجشنبه

تبريز نواقصدانشگاه رفع درباره فرهنگ وزير
ميدهد شرح را خود البرزنظريات انتخابرئيسدبيرستان وطرز

اينكه جواب در حسابي آقاي آورد/ عمل به فرهنگ وزير آقاي با امروز كه مصاحبهاي طي اداره خبرنگار

در كرد اظهار شود طرف بر روزه چهار داده دستور نخستوزير آقاي كه دارد احتياجاتي چه تبريز دانشگاه

تقاضا سه دادهاند نخستوزير آقاي به را آن هم ايشان و دادهاند مكي آقاي به تبريز دانشجويان كه نامهاي

استاد اعزام دوم ميباشد/ تبريز پزشكي دانشكده براي رئيس نفر يك تعيين درخواست اول كه داشتهاند

چون و است بوده خارجي استاد استخدام سوم و روحي و عصبي آميزشي, پوستي, امراض درسهاي براي

كه داد فرهنگجواب وزير كرد/ سئوال است شده گرفته تقاضاها اين درباره كه تصميماتي از اداره خبرنگار

هشترودي دكتر آقاي رياست براي است انجام شرف در يا و شده انجام تبريز درخواستهايدانشجويان اين

پول كارها اين براي كه كرد اضافه حسابي آقاي خاتمه در است/// رفته خود محلمأموريت به و شده انتخاب

برسد چه است نشده پرداخت به قادر دارائي وزارت را دانشكدهها مصوبه اعتبارات حال به تا ولي است Pزم

ما بگذارند ما اختيار در وجه كه اندازهاي هر به بخواهيم دارائي وزارت از آن بر اضافه مخارجي ما اينكه به

رفع قسمتي كه تبريز دانشگاه نواقص جريانوضع اينبود كرد/ خواهيم تأمين را دانشگاهها احتياجات فوري

آقاي از اداره خبرنگار كرد/ معين آن براي نميتوان ضرباPجل البته ولي هستيم مشغول هم را بقيه و شده

آن روز يك فقط شد داده جواب نميكنيد/ شركت هيأتدولت در شما ميشود شنيده كه پرسيد حسابي دكتر

فرهنگبود وزارت در يككميسيون كه اينبود هم آن علت كنمو شركت هيأتدولت در نتوانستم ديروز هم

دبيرستان اص�حوضع براي شده گرفته نظر در كه ميشود شنيده چون شد سئوال بودم/ كرده شركت آن در كه

دكتر آقاي چيست؟ جنابعالي نظر گيرد صورت دانشآموزان اولياي انتخابي راي با آن رئيس انتخاب البرز

ايـن رئـيس دPيـلي به فرهنگ وزارت و است اشتباه اصو{ رئيس تعيين طرز اين داشت اظهار حسابي

ميشوند كار اين مصدر من بعداز كه كساني تا كرد خواهم ايستادگي آن به نسبت و كرد عوض را دبيرستان

رئيس انتخاب درباره كه نظري از هميندPيل به دهند/ انجام را وظائفخود بتوانند و داشته را خود كار اختيار

گرديد/ حاصل انصراف داشت دانشآموزانوجود اولياي براي البرز دبيرستان



٩٠٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

مجلسسنا
سيرجان/// به مسلولين اعزام درباره

وصورت گرديد تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز دقيقه چهل و ده ساعت سنا مجلس علني جلسه

چند امروز گفت رئيس آقاي گرديد/ بعدموكول جلسه به آن تصويب و توزيع اسفند پنجم و سوم روز جلسات

قبل مايلند كه دارند مطالبي بهداري وزير آقاي گويا ولي كنند صحبت ازدستور قبل ميخواهند آقايان از نفر

نمايند/ اظهار دستور از

خواسـتم بنده كه بودند نموده مسلولين به راجع سئوالي ملكزاده دكتر آقاي گفت: بهداري وزير آقاي

بگويم/ مطالبي آن درباره

دوشنبه/ روز براي بگذاريد بدهيد ميخواهيد را سئوال جواب گر ا بهداري وزير آقاي رئيس:

يكي در ولي دارد آسايشگاهوجود تهراندو در كه دارند اط�ع آقايان است مختصري خير بهداري: وزير

شـد مـعلوم رسـيدگي از پس بـود كـرده مختل را آنجا امور كه داشت وجود تشنجاتي آسايشگاهها اين از

بـهداري وزارت بنابراين ميكنند اخ�ل بيماران ساير بين مريض عنوان به كه هستند آنجا در اشخاصي

البته كردهاند اعتراض عمل اين به سيرجان اهالي گويا و دارد اعزام سيرجان به را اشخاص اين گرفت تصميم

در هـم آن مسـلول چـند وجود و هستند زياد ما آسايشگاههاي در حاضر حال در مسلول ميدانند آقايان

مطلبجواب اين به دوشنبه روز حال هر به شد نخواهد بيماري اين سرايت موجب آسايشگاه يا بيمارستان

بهداري]/// وزير مطالب پايان ] شد/ خواهد داده

همان به شهرستان اين و نشده كرمان بهوضع توجهي ابدا كه است سال چندين اPن گفت: روحي آقاي

ايشان اقدام اين استو توجه شايان حقيقتا كه كردهاند اقدامي بهداري آقايوزير اخيرا استولي سابق حال

آقايوزير هستندو مردم مزاحم دائما اينها و فرستادهاند سيرجان به را چاقوكشمسلول يكدسته كه اينست

شدهاند/ فرستاده هوا و آب خوش منطقه بهترين به مسلولين از عدهاي ميگويند راديو در هم بهداري

از مردم كه رسيده زيادي تلگرافات اPن مختصر خيلي بودجه يك با دارد مريضخانه يك فقط سيرجان

بـه را مسلول چاقوكش عده يك شما كه بود قحط مگر جا بهداري, وزير آقاي هستند/ ناراضي اقدام اين

متحصن تلگرافخانه در جمعي و شده عمومي تعطيل عمل اين درباره سيرجان در اPن فرستادهايد سيرجان

كرمان بيچاره مردم براي را سل بيماري مسلولين درمان و دارو جاي به چرا ميكنيد, را كار اين چرا شدهاند/

به اقدامPزم گر ا و كردهام دولتسئوال از باره اين در بودهامو حاضر طرفداراندولت از من ميفرستيد/ سوغات

روحي]/// آقاي اظهارت پايان ] كرد/ خواهم استيضاح را دولت كه ميگويم صراحتا من نيايد عمل

ايشان چون ولي ميدهم را روحي آقاي اظهارات دوشنبهجواب روز بدهيد اجازه گر ا بهداري: وزير آقاي

در اPن ما و نبود خاصي نظر كار اين در بگويم خ�صه طور به كه بدهيد اجازه شدهاند واقع تأثير تحت اPن

فرستاديم/ سيرجان به بودند ناراحتي اشخاص كه را نفر ١٤ فقط ما و داريم مسلول شهرستانها تمام



ملي دولت سياهه ٩٠٦

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

امنيت حفظ در كشور وزير تام اختيارات مسئوليتو
در تام مسئوليت كشور وزير صالح اللهيار آقاي به كه داشت اظهار ايران دولت سخنگوي پريروز ـ تهران

ماه يك تا احتما{ و شده شروع قبل ماه دو از كه انتخابات طول در است/ شده داده داخليكشور نظم استقرار

٤٦ انتخابات به خوردهايمربوط و زد در كه ميشود تخمين غيررسمي طور به داشت خواهد ادامه هم ديگر

در كه است آن از كي حا ايران مغرب در گلپايگان از مطبوعات گزارشات شدهاند/ زخمي نفر ٣åå و مرده نفر

امـا شدهانـد/ زخمي نفر ٥å و رسيده قتل به نفر يك اسفند] [هفتم چهارشنبه روز انتخاباتي اغتشاشات

دولت به نزديك منبع يك نكردهاند/ دريافت باره اين در رسمي گزارشي گونه هيچ كه گفت دولت سخنگوي

گذاردن كه توضيحداد همينمنبع كمكبگيرد/ نظم استقرار براي ارتشيها از ميتواند كنونوزيركشور ا گفت

آيد/ عمل به ممانعت اغتشاشات از كه شد خواهد تصميماتي نتيجهاش كشور وزير دست در قدرت كليه

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

تهران در شده مفقود جستجوياسلحه در
نـيروي ستوان يك خانه از تفتيش ضمن گفت دولتي عاليرتبه منبع يك ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

بازداشت هوائي نيروي جوان افسران از نفر ١å و كشف تودهايها فعاليت كز مرا و پناهگاهها از يكي هوائي

كشف شده مفقود كه را كمري اسلحة قبضه يك دارند سعي نظامي مقامات كه كرد ع�وه منبعمزبور شدهاند/

شده سازمانمنظور اين اعضاي نام آن در كه جوانان سازمان مركزي كميته پروندههاي مذكور خانه در كنند/

كردهاند/ فرار ديگر نفر دو ولي توقيف ديگر نفر ٩ تفاق ا به مزبور ستوان است گرديده كشف

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

كسبمعلوماتمصروفگردد فقطبه اوقاتدانشآموزان
است: شده صادر كشور دبيرستانهاي و دبستانها كليه به فرهنگ وزارت طرف از بخشنامه اين

نمايش تمرين و آواز دادن ياد براي را دانشآموزان بيشتر اوقات آموزشگاهها از بعضي در معلوم قرار به

به و نيست فرهنگ وزارت برنامه مواد جزو نمايش تمرين و رقص و آواز آموختن چون ميدارند مصروف

غيرPزم كارهاي قبيل اين به اشتغال ديگر طرف از و باشد اطفال اولياء نارضايتي استموجب ممكن ع�وه

داده اط�ع كيدا ا وسيله بدين اينك گردد رسمي برنامه مواد تحصيل در دانشآموزان عقبافتادگي موجب

بايد محصلين اوقات و نمايند خودداري جدا غيره نمايشو تمرين و رقص و آواز آموختن به اقدام از ميشود

گردد/ مصروف فرهنگ وزارت رسمي برنامه مواد تحصيل و معلومات كسب به

مراقبت نيز شخصا و اب�غنموده آنحوزه آموزشگاههاي كليه به را مراتب فرمائيد استدستور خواهشمند

اين از متخلفين و گردد مصروف رسمي برنامه تحصيلمواد فقط آموزشگاهها در دانشآموزان اوقات فرمائيد

فرمائيد/ معرفي بازرسي اداره به تعقيب براي نيز را دستور



٩٠٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

اصنافتهران نمايندگان از] تن ٩٢] امروز
نمودند اجتماع مجلسسنا در

دارند ابراز مالياتي اجحافات به نسبت را خود شكايات تا
نمود تقاضاهايآنان استماع مأمور سناتورها از نفر چهار رئيسمجلسسنا

شود تشكيل دوشنبه روز اصناف و ودولت سنا نمايندگان از مركب كميسيوني شد قرار

كه قانوني اجراي عدم از شكايت براي تهران اصناف از صنف دو و نود نمايندگان امروز صبح ده ساعت

طـور بـه نـموده گـذار وا اصـناف خـود نمايندگان عهده به را ماليات تعيين اختيار و شده وضع قبل مدتي

كردند/ را مجلس رئيس آقاي با م�قات تقاضاي و رفته سنا مجلس به دستهجمعي

ملكزاده دكتر آقايان نفر چهار لذا مينمود اداره را جلسه تقيزاده آقاي و بود تشكيل علني جلسه چون

اصـناف تـقاضاي بـه تـا شدند انتخاب ايشان طرف از مسعودي عباس و نيكپور فروزانفر, رئيس, نائب

آورند/ عمل به رسيدگي

شد/ آغاز صحبت و آمدند گرد سنا رئيسه هيأت اطاق در اصناف نمايندگان آقايان ربع سه و ١å ساعت

كه است صنف يك نماينده يك هر ميكنيد م�حظه كه آقايان اين گفت: نقوي سيدع�ءالدين آقاي ابتدا

را ما روح واقعا كه هستيم و بوده مالياتي مشك�ت گرفتار چنان هميشه ما ميشود/ صنف دو و نود آنها جمع

نميكند/ توجه ما حقه تقاضاهاي به ابدا هم دولت و است كرده خسته مشك�ت اين

به امروز لذا است نشده توجهي Uاص ولي كردهايم شكايت دارائي وزارت و مقامات تمام به بار چندين ما

ناحق/ يا ميگوئيم حق ببينند و كنند رسيدگي آقايان و كنيم مطرح را خود شكايت تا آمدهايم مجلس

قبل پيش چندي نداريم قانون اجراي جز تقاضائي هيچوجه به ما كرد: اظهار آقائي مرتضي حاجي آقاي

معلوم چون و دادند رسيدگي فروزاندستور آقاي به ايشان و كرديم شكايت نخستوزير آقاي به انتخابات از

طبققانون اصناف نمايندگان عهده به ماليات تعيين كه كرد كفيلوزارتدارائيقبول آقاي ماست با حق شد

فراهم را اصناف و كسبه مزاحمت و نميروند تصميمات آن بار زير هيچوجه به Pحا متأسفانه شود گذار وا

آوردند/

آنجا از هستند جامعه زحمتكش طبقات از يكي اصناف گفت: مفصلي شرح ضمن كاشاني مهندس آقاي

وقت دولتهاي با كه گرفتيم تصميم و نشستيم و آمديم ما ميشد اصناف به زيادي تعديات و فشار كه

واژه [چند راحت ما هم تا بگذارند اصناف خود عهده به را ماليات تعيين و بگذرانند قانوني كه بگيريم تماس

افتاده]/ قلم از

نـمايندگان اختيار در پرونده پنجهزار و بيست گذشت ملي شوراي مجلس تصويب از كه قانوني طبق

ماليات و دادند را خود قطعي راي پرونده ششصد و دوهزار به نسبت ماه دو ظرف آنها و شد گذاشته اصناف

شد/ تعيين ترتيب اين به پرونده صاحبان



ملي دولت سياهه ٩٠٨

هـمين به اصناف ماليات جريان گر ا ديدند وقتي ميبرند استفاده هميشه جريانات سوء از كه آنها اما

گفتند و گذاشته چرخ Pي چوب و زدند اخ�ل به دست ميگردد قطع آنها شخصي منافع برود پيش ترتيب

ايـن به كه ميكنيم تقاضا سناتورها آقايان از ما شود/ اص�ح بايد و است ناقص شده تصويب كه قانوني

نمايند/ معلوم را ما تكليف و كرده رسيدگي بزرگ مصيبت

طي هم را اداره مراتب سلسله و كردهايم را مشك�ت تحمل مدتها ما داشت: اظهار خادم آقاي سپس

اينجا به امروز است پوچ وعيد و وعده ميگويند هرچه ديديم چون و است نكرده توجه كسي ولي نمودهايم

داريم/ را خود قانوني حقه تقاضاي به عاجل رسيدگي تقاضاي و آوردهايم پناه

تفسير كه حالي در كند تفسير ميخواهد فروزان آقاي گذرانيده مجلس كه را قانوني گفت: آقايمصطفوي

بعضي ولي دارند نيت حسن كه هستند عدهاي دارائي وزارت در است/ ملي شوراي مجلس وظائف از قانون

ميشوند/ كار جريان حسن از مانع هم

وطنپرستي و شاهدوستي ٢å شهريور از بعد كه بودند اصناف همين كرد: اظهار فرجام آقاي وقت اين در

ما حقوق به آقايان گر ا ماست گريبانگير بدبختي اقتصاديو فشار همه اين كه هم امروز و كردند ثابت را خود

شدهاند/ ناراضي همه مردم زيرا شد تقويتخواهد كهكمونيسم ميبينيم هستيم اجتماع در كه ما نكنند توجه

حالي در گرفته تومان هزار هشتصد يكميليونو تنها دارائي وزارت ٢٦ و ٢٥ سال در گفت: صبحي آقاي

نتيجهاي هيچ كردهاند تشويق ارتشاء بهدروغگوئيو را عدهاي اينكه جز و كردهاند خرج تومان ميليون دو كه

نگرفتهاند/

پرونده گر ا كه حالي در است/ شده گم او مالياتي پروندههاي اينكه تهام ا به كردهاند توقيف را كسي امروز

ديگري سرگرمي دولت يا حالامروز هر به را پرونده صاحب بعد كرد توقيف را دزد كارمند آن بايد اول شد گم

بدهند/// سوق انق�ب به را مردم ميخواهند عمدا اينكه يا و ندارد توجه ما به و [دارد] است

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

جرايد مديران تحصن پايان براي مجلسسنا
ت"شميكند

خاتمه به نسبت سنا مجلس رئيسه هيأت با خود كرات مذا خصوص در متحصن جرايد مديران از يكي

مصدق دكتر آقاي با اخيرا سنا مجلس رئيسه هيأت كه داشت اظهار ما خبرنگار به صبح امروز تحصن دادن

را جرايد مديران نظريات كه دادهاند وعده هم ايشان و يابد خاتمه جرايد مديران تحصن كه تينموده كرا مذا

روي را خود نظريات اصول است قرار نموديم ملكزاده دكتر آقاي با كه كرهاي مذا طبق Pحا و سازند تأمين

به ما نظر ولي سپاسگزاريم سنا مجلس اقدام اين از كه شويم يادآور است Pزم داريمو تقديم و بياوريم كاغذ

امنيتو آزاديو حفظ براي بلكه نداريم خسارات غراماتو تأمين تقاضاي ما و ندارد شخصي جنبه هيچوجه

پيشنهاد بهصورت را خود اصولي نظريات ديگر بار كنون ا و آمدهايم دموكراسي و مشروطيت اصول رعايت

نمود/ خواهيم سنا رئيسه هيأت تقديم



٩٠٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

افسر نفر ١٤
شهادترسيدهاند جاريبه درسال

ميشود اعطا جاويد نشان آنها بازماندگان به و
ميفرمايند/ اعطاء جاويد نشان شهيد افسران خانواده به همايوني اعليحضرت سال هر اسفند بيست در

پس گرفت/ خواهد انجام افسران باشگاه در آينده هفته سهشنبه روز مراسميدر مناسبت همين به نيز امسال

افسران اسامي رسيد خواهد ملوكانه عرض به ارتش ستاد رئيس و جنگ آقايانوزير وسيله به كه گزارشي از

فرمود/ خواهد اعطاء جاويد نشان شهداء از يكي هر خانواده نماينده به شاهنشاه و شد خواهد قرائت شهيد

شهادت: تاريخ حسب بر رسيدهاند شهادت به ١٣٣å سال در كه اسامي اينك

ـ ٤ كريمي/ عباس مالي سروان ـ ٣ نوروزي/ علي پياده سروان ـ ٢ قزلاياغ/ yرحمتا پياده سروان ـ ١

هـوائـي سـروان ـ ٦ معصومي/ افتخاري علياصغر هوائي سروان ـ ٥ مفتخري/ رضاقلي پياده يكم ستوان

سروان ـ ١å غفراني/ محمدجعفر هوائي سروان ـ ٩ مطهرنيا/ حسن پياده سروان ـ ٧ سيرنگ/ سيدمصطفي

يكم ستوان ـ ١٣ پرنيان/ رضا يكمهوائي ستوان ـ ١٢ عدالت/ خليل هوائي سرگرد ـ ١١ لوكاسيان/ زارع هوائي

شد/ كشته توده حزب و دولتي ارازل با درگيري در ماه آذر چهاردهم وقايع در كه نوريشاد شهرباني سرهنگ افتاده: قلم از /١

قرهباغي/7١8 جوانشير عليمحمد هوائي

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

شدند كار مشغول امروز از و انتخاب آسايشگاهها رؤساي
بود كرده فراهم را بهداري وزارت مزاحمت اسباب و متشنج شاهآباد و بوعلي آسايشگاههاي وضع چون

انتخاب شاهآباد آسايشگاه رياست به دفتري دكتر آقاي بوعليو آسايشگاه رياست به طبيبزاده دكتر آقايان

شود/ فراهم مطلوب نحو به بستري بيماران آسايش وسايل گرديد مقرر و شدند كار مشغول امروز از و شده

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

مهرداد تيراندازيبه بازپرسدرباره نامه
اط.عات روزنامه اداره

اينجانب نظر تحت ديگر باموضوعات ارتباط بدون منحصرا كه مهرداد محمد به تيراندازي پرونده درباره

كـه مادامـي چون ميشود/ منتشر روزنامه آن در اخيرا است جريان در عمومي بازپرس ص�حيت لحاظ از

هيچ نظر اين از استو غيرعلني محرمانهو تحقيقات قانونا نيافته خاتمه كيفري پرونده بازپرسدر رسيدگي

منابع فاقد كه نيز مسئول غير و غيرصالح و ذيربط غير اشخاص اط�ع اظهار و داد نميتوان اط�عي گونه

نميباشد/ صحيح مذكور اخبار جهت اين به نيست اعتماد قابل تحقيقات بودن محرمانه امرو حقيقت با است

فريد منوچهر



ملي دولت سياهه ٩١٠

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

خارجه مقيم برايمحصلين ارز تهيه
گرفت قرار چهارم اصل اداره موافقت مورد

مـحصلين به ارز پرداخت براي را دولت ارزي مشك�ت كه كرده موافقت اصو{ چهارم اصل اداره چون

تشكيل ملي اقتصاد وزارت در كميسيوني دوشنبه روز است قرار منظور بدين نمايد رفع خارجه مقيم ايران

نمايند/ تعيين را آن پرداخت طرز و مقدار تا دهد قرار بررسي و مطالعه مورد را وموضوع شده

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

بانكصنعتيكيست؟ مسئولمطالبات
سنا مجلس رياست معظم مقام

يابند/ حضور برايجواب دهيد امر و فرموده معلوم را سئوال اين ارجاع مستدعيم بدوا

دريافت صنعتي بانك از وجوهي چند اشخاصي كه شد مشاهده بسيار ارقامي جرايد از برخي در اخيرا

پولها اين او امر به كه كسي و شده اشخاصداده اين به عنوان چه به اينوجوه كه ميپرسيم اينك داشتهاند/

اين وقت چه اينكه استو شده معلوم اينوجوه اخذ براي تضميني و موعد آيا و چيست نامش شده پرداخته

گرديد/ خواهد مسترد قروض

١٣٣å اسفند هشت يابند/ حضور سنا علني جلسه در جواب ايراد براي زودتر هرچه متمنيم

روحي

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

مينمايد تحويل شكر پنبه, مقابل دولتشورويدر
موافقت كه معني اين به نموده شوروي بازرگاني نمايندگي با جديدي معامله خارجي معام�ت شركت

دارند/ دريافت خالص پنبه تن ٦åå شكر تن ٣٦åå مقابل در است شده

٧٧٥٥ شماره ,١٣٣å.١٢.١å شنبه

بهبوديست به رو دوم عمل از بعد فاطمي دكتر حال
عقيده معالج پزشكان كه قراري به و كردهاند عمل را فاطمي دكتر آقاي كه روزيست چهاردهمين امروز

كه بحراني وضع از تدريج به نموده طي را خود عادي سير ايشان مزاجي وضع روز چند اين ظرف در دارند

ميآيد/ بيرون است جراحي عمل نتيجه

بيمارستان متصديان نمود, مراجعه نجميه بيمارستان به ما خبرنگار كه امروز وقت آخر در رفته هم روي

حال در غيرعادي چيز هيچ روز چند اين در كه ميكردند تأييد و رضايتنموده اظهار حال پيشرفت به نسبت

وضع مناسب كه غذائي هم امروز نميكند تجاوز درجه يك از و آمده پائين تب است/ نشده ديده ايشان

است/ شده داده دكتر آقاي به بود ايشان مزاجي



٩١١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

توابع و وسقطفروشتهران صنفعطار اتحاديه
ميدهد توزيع شكر و قند فعلي خصوصمضيقه در

اط.عات روزنامه شريف جريده اداره

آن كميابي و شكر و قند افزون روز ترقي مناسبت به دارائي كلهايوزارت مدير از يكي كه را مصاحبهاي

مصاحبه شرح كه آنجائي تا كرد گزير نا را تحاديه ا اين بود نموده تر شمارهمتوا دو شريفدر روزنامه آن مخبر با

بـراي نميدهد وفق حقيقت با نيز ايشان مطالب و ميباشد توزيع عاملين وضع و تحاديه ا اين به مربوط

كميابيو كل مدير آقاي كه مصاحبه از قسمت آن در البته مبادرتورزد آن بهجواب اذهانعموم شدن روشن

به و مينموده وارد شكر قندو دولتي ارز با سابقا كه تجاري احتكار و ناروا خريد رامولود فعلي شكر قندو گراني

مبادرت گزير نا نميدهد تجار قبيل اين به شكر اجازهورود ارزي مضيقه چون امروز بودهاندو تجارتمشغول

نداشته كاري تحاديه, ا ميداند گرديدهاند سياه بازار موجد و عامليننموده سهميه خريد نامشروعو تجارت به

سوء اين از عمومي افكار انحراف مسئوليتو رفع براي كلي مدير مقام كه تجارموهومي همان را آن جواب و

بدهند/ بايد است نموده ترسيم خود فكر در اقتصادي سياست

نـامشروع سوء و نموده خريداري را عاملين سهميه تجار اين كه مشاراليه بيانات ديگر قسمت در ولي

با و ميگيرد توزيع جهت شكر كيلو ٢å فقط روز در كه عاملي شد متذكر صادقانه را مقام آن بايد ميبرند

عامل دارند شكر كيلو ٢å اين توزيع در مردم خود و شكر و قند بازرسي و وزارتي بازرسي كه دقيقي نظارت

عمده شريفو سرمايهداران از آنان از اغلب كه واردكنندهاي تجار به را شكر ٢åكيلو اين عينا ميتواند چگونه

شكر/// كيلو ٢å خريد با ميخواهد كه است واردكننده تجار كدام و بفروشد يكجا مملكتاند اين

مقدار اين و ميباشد تن هزار ١٥ ماهيانه مصرف مورد جنس آنكه بر دائر ايشان مصاحبه دوم قسمت

ايراد مطالعه بدون و غيرواقع نيز ميدهد قرار عاملين اختيار در ماهه همه كاست و كم بدون دارائي وزارت

هر به كه موقعي آن يعني شكر قندو فراواني زمان در تهران سهميه اع�ي حد آنكه دليل به نمودهاند/ مطلب

به عاملين سهميه كه امروز نه بود تن هزار ٤ ميشد داده شكر كيسه ٨ دفعه هر و دفعه چهار ماه در عامل

سهميه توقيف درموضوع را ايشان بيانات اخير قسمت چنانچه استو نموده پيدا تقليل نامبرده مقدار نصف

هـمين نـيست هم بعيد و ميباشد فعلي آشوب پر وضع در مؤثر عامل ما عقيده به كه قندريزان و قنادان

نـظر در باشد گرفته صورت خاصي منظور به و قبلي قصد با قندريزان و قناد سهميه پرداخت از خودداري

ادعاي مقدار اين بر زياده اصرار و نبوده تن ٢٥åå از بيش تهران فعلي سهميه كه ميشود اين نتيجه بگيريم

سهميه نه بوده كشور كليه مصرف تن هزار ١٥ كلمه از منظور كه ميشود ثابت اينجا در پس است دليل بدون

تهران/// عاملين به تحويلي

شكـر تـجارت آزادي به موافقت نيت حسن با قبل دولتهاي قبل سال يك از چنانچه است بديهي

بيمصرفو پودرهاي بادكنكو پونگو پينگ توپ خريد بهاء جاي به مملكت اين ارز ميليونها مينمودند



ملي دولت سياهه ٩١٢

ترتيب مصاحبه نميديد مجبور را خود كل مدير آقاي ديگر و گرديده شكر و قند خريد صرف بنجل اجناس

اندازد/ خليفه عهده به را بغداد خرابي و داده

به را دارائي وزارت اقتصادي مؤسسات و ملي اقتصاد وزارت و دارائي وزارت كاريهاي غلط تمام يعني

افزون روز ترقي جنسو كمبودي طليعه كه موقعي از يعني است ماه مدتدو دهند قرار بدبخت عامل گردن

حد به امروز كه سهميهاي همين كه متذكر را شكر و قند اداره مسئولين بار چندين تحاديه ا اين شد پيدا شكر

از كه شود داده دستور عاملي هر به شكر و قند اداره طرف از چنانچه است نموده پيدا تقليل ممكن اع�ي

تصديق و فروشگاه به صورت ارائه از پس و نموده نويسي صورت دقيقا خود اطراف خانواده و همسايگان

مصرف دست به جنس هم باز دهد تحويل نوشته نام خانوارهاي همان به را دريافتيخود سهميه آن صحت

نداشت/// شدتوجود اين به سياه بازار و رسيده حقيقي كننده

و احتياج شدت اثر در كه امروز تحاديه ا اين پيشنهاد در لعل ليت ماه دو از پس تازه اينجاست مضحك

كه را عملي كرده باد گشاده سر از را سرنا آقايان تازه شدهاند پيشنهاد اين عملينمودن به گزير نا مردم فشار

سازي كميسيون و شهر امناي محليو انجمنهاي بادعوت دهند انجام روز ٥ ظرف در ميتوانند عاملين خود

نخواهند هم عاقبت انداختهو تعويق عهده به ميخواهند شهرداري سالن در خطابه مجلسوعظو تشكيل و

به صحيحا ماه پنج در داد انجام روز ده در تحاديه ا يك كه را سادگي اين به امر غلط سياست روي توانست

و چه تكليفشان نميباشند محلي انجمن داراي كه محلهائي و خيابانها نيست معلوم تازه رسانند انجام

است/ شده واصل خدا رحمت به گزيده مار آرند عراق از نوشدارو تا آري است كي با مسئوليتشان

توابع و تهران سقطفروش و عطار صنف اتحاديه

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

تحصن و نخستوزير به قناد شكايتصنف
اط.عات كپيه ـ شهري تلگراف

نرخ مورد در شهرداري با اخت�ف عنوان به را قناد صنف سهميه دارائي وزارت كه است ماه يك از بيش

و نموده عمل شهرداري نرخ و مقررات مطابق هميشه قناد صنف كه صورتي در است/ نموده قطع شيريني

دادن از وزارتدارائي نماينده صنفو نمايندگان حضور با شهرداريكميسيوني در ٣å.١١.٢٧ تاريخ در ضمنا

خواهشمنديم است/ شده سياه بازار ايجاد و شكر و قند تنگي باعث عمل اين و مينمايد خودداري سهميه

به مبرمي احتياج مردم كه عيد شب اين در زيرا بشود قناد صنف از تضييقات رفع جهت هر از فرمائيد دستور

بيكار صنف اين كارگران و كارمندان نفر هزار ٥ قريب و نگرديده وقفه دچار صنف اين كار دارند شيريني

خواهند متحصن تلگرافخانه در صنف افراد و نمايندگان صنف, شكر سهميه حواله صدور دستور تا و نشوند

كوهستاني/// علي نافع, yعزتا فيروزكوهي, مختار بوستان, كبر ا برقي, غ�محسين جعفر علي بود/

تحصن نتيجه در و شده صادر شكر و قند اداره طرف از قناد صنف شكر ماه حواله كه يافتيم اط�ع امروز

است/ يافته خاتمه



٩١٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

است گرفته قرار كشور وزير تحتنظر كشور امنيت امور چرا
دسترس در را زير توضيحات امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي بوشهري جواد آقاي

گذاشت: خارجي و داخلي خبرنگاران

Pزم است شده ديده انتظاميكشور امور به راجع مختلفي تفسيرات تعبيراتو جرايد از بعضي در چون ـ ١

جزو انتظاماتكشور قوانينموجوده اصو{ برسانم/ آقايان اط�ع به باره اين در بيشتري توضيحات دانستم

از كشور كل ژاندارمري و كشور كل شهرباني ادارات منظور همين تأمين براي و است كشور وزارت وظايف

راجع گزارشات نبود وزيري داراي مزبور وزارتخانه مدتي اينكه به نظر ولي هستند كشور وزارت تابعه ادارات

نـخستوزير عـرض به Pزم دستورات اخذ و اط�ع براي ژاندارمري و شهرباني وسيله به انتظامي امور به

انـتظامي امـور كـه بـود بـديهي گـرديدند مـنصوب كشور وزارت به صالح اللهيار آقاي كه اخيرا ميرسيد/

اين نمايند/ صادر را Pزم ودستورات رسيدگي شخصا تا گيرد قرار مسئول وزير نظر تحت مجددا ميبايستي

وظايفمخصوص مقرراتو دارايقوانينو كهخود جنگ وزارت بهامور هيچوجهمربوط به انتظامي قبيلامور

برقراري براي بداند كهPزم هرموقع استدر بوده هميشهمعمول كه همانطور البتهوزارتكشور نيست است

اين از فقط راديو وسيله به اينموضوع تأييد نمود خواهد همكاري كمكو تقاضاي جنگ وزارت از انتظامات

گزارشاتخود پس اين از ميبايستي كه گردند متوجه استانها در ژاندارمري شهربانيو ادارات كه جهتبود

نخستوزيري/ به نه دارند ارسال كشور وزارت به را

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

ميشود اصنافرسيدگي شكايات به
شوند اصنافمعرفي نمايندگان است قرار فردا

و دولت دستگاه رويه از خود شكايات اظهار و سنا مجلس در اصناف نمايندگان ديروز اجتماع تعقيب در

تفاق ا به تا گرديد اصناف نمايندگان از نفر سه انتخاب به منتهي كه ماليات وصول مورد در قانون از تخلف

شود/ رسيدگي آنها شكايات موارد سناتورها از تن چند

اعضاي نفر سه انتخاب در مطالعه مشغول اصناف نمايندگان آقايان يافتيم اط�ع امروز كه طوري به

كنند معرفي سنا مجلس رياست مقام به را منتخبينخود فردا كه است قرار بودندو بينخود از كميسيونمزبور

و بشود آنها از زحمت و اشكال رفع و گرديده تشكيل اصناف شكايات به رسيدگي كميسيون زودتر هرچه تا

باشد/ روشن قانون طبق مالياتي دواير و اصناف بين روابط

با اصناف مالياتي كار خصوص در بيشتري اط�ع كسب منظور به ما خبرنگار امروز صبح كه م�قاتي در

اظهار فقط نموده خودداري باره اين در مطلبي گونه هر اظهار از رسمي مقامات نمود دولتي مسئول مقامات

تخاذ ا روشي تشكيلشود است قرار كه كميسيوني و سنا مجلس رسيدگيهاي نتيجه در كه نمودند اميدواري

بگيرد/ خود به روشني اصنافوضع مالياتي امور و مرتفع اصناف گله جهت هر از كه گردد



ملي دولت سياهه ٩١٤

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

خدمتگزاران و دبيران و آموزگاران استخدامي حكم ٢٨٧٦
شد صادر جديد آموزشگاههاي

وزارت موافـقت به اخيرا جديد مدارس كاركنان حقوق تأمين براي فرهنگ وزارت بودجه اص�ح چون

احكـام صـدور مشـغول عـصر و صـبح فرهنگ وزارت كارگزيني اداره روز چند اين در است رسيده دارائي

بودند گشته خدمت مشغول امسال مهرماه اول از كه جديد آموزشگاههاي خدمتگزاران دبيرانو آموزگارانو

سال انقضاء ترتيب اين به و رسيده نيز بازنشستگي اداره تصديق به و صادر آنان استخدامي حكم ٢٨٧٦ و

ميباشد/ پرداخت قابل آنها معوقه حقوق

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

دادند قرار گلوله هدف را يكنفر بروجرد در پريشب
متري چهار در اسفند دهم شنبه شب رسيده, اداره به اشترينان اهالي از نفر چند طرف از كه تلگرافي طبق

بهضربگلوله انتخاباتي طرفدستجات از را اشترينان تحاديه ا شماليعضو yروحا آقاي ژاندارمري پاسگاه

اعـزام و محرك و قاتل دستگيري و تأمين پيدايش تا كردهاند ع�وه تلگرافكنندگان رسانيدهاند/ قتل به

بود/ خواهند متحصن تلگرافخانه در مركز از بيطرف قاضي

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

بيانكرد امريكا در را مشاهداتخود نتيجه صديق دكتر
ميشد انگليسيشنيده و فارسي زبان دو به واحد آن در سخنراني

طـي امـريكا در را خـود مشـاهدات نتيجه امريكا و ايران انجمن در سناتور صديق دكتر آقاي ديشب

عين در كه اينبود شد توجهواقع ديشبمورد سخنراني جلسه در كه موضوعي كرد/ بيان مشروحي سخنراني

انگـليسي زبـان بـه ميخواستند كه كساني براي ديگر سالن در ميشد ايراد فارسي به سخنراني كه حال

سخنان آنها از يكي داشت/ قرار ناطق برابر بلندگو دو كه ترتيب اين به ميشد گفته انگليسي به بشنوند

و شـده ترجـمه انگليسي به زبردست مترجم يك وسيله به آنجا در و ميرساند ديگري اطاق به را ناطق

ميشد/ پخش ديگر سالن در و ميكرد ايراد انگليسي به بلندگو برابر در مخصوصي محوطه در گويندهاي

در زنها نقش امريكا, در اجتماعي عدالت سهموضوع درباره نيم ساعتو دو حدود در صديق دكتر آقاي

پاسخ بهسئواPت نيز ساعت نيم حدود در و صحبتنمود ديگر ملل بهامور امريكا ملت ع�قه و امريكا جامعه

ميداد/

٧٧٥٦ شماره ,١٣٣å.١٢.١١ يكشنبه

شكر و قند توزيع از شكايت
نمودهاند/ مقاماتمربوط به شكاياتي و كي شا شكر و قند توزيع وضع از اهالي كثر ا ـ آباده



٩١٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

كردند حمله بهقصرشيرين كلهر ايل از افرادي
بود انتخابات به مربوط كه مبارزه اين در
شدند مقتول نفر دو و مجروح نفر چهار

داشتند سگوند ايل با خورد و زد عشايريمسلحقصد افراد از جمعي گي"نغربهم در

تصادماتي و كشمكشها شده شروع انتخاباتي فعاليتهاي كه قبل روز چند از قصرشيرين شهرستان در

و ميشد جلوگيري آنها توسعه از انتظامي مأمورين دخالت اثر بر كه ميگرفت در مختلف دستههاي ميان

گوار نا بهحوادث منجر و گردد محدود حتياPمكان تصادمات اين دامنه كه ميگرديد سبب مأمورين مراقبت

دارنـد دست فـعاليتها اين در كه كساني از بعضي كه داد نشان گرفت صورت اخيرا كه حادثه ولي نشود/

دسـته شهر خارج مقيم عشايري افراد از استفاده با و يابد توسعه كشمكش و تصادم دامنه ميخواستهاند

كنند/ سركوب را خود مخالف

دخالت هم باPخره شدهاند/ مقتول نفر دو و مجروح نفر ١٤ رسيده كه اخباري آخرين طبق حادثه اين در

نشان كار ظواهر ميزدندو حدس محل اهالي آنچه از زودتر حادثه اين كه است شده سبب انتظامي مأمورين

نياورد/ بهوجود را بيشتري انساني خسارات و تلفات و پذيرد خاتمه ميداد

مانند قبل روز سه قصرشيرين شهرستان در كه بود قرار اين از رسيده كه اخباري موجب به حادثه جريان

كشمكش اين ميشود شروع كشمكش داشتند انتخاباتي فعاليت كه كساني از دسته دو ميان سابق دفعات

در ولي است/ گرديده منتهي خورد و زد به و شده شروع فحاشي و ركيك الفاظ استعمال با سابق دفعات مانند

افراد از كثيري جمع گهان نا مييافت شدت و توسعه سرعت به و بود شده شروع تصادم كه اولي دقايق همان

يك از طرفداري به سنگ باچوبو و رفته وخورد زد محل به مستقيما و آمده شهر داخل به شهر خارج از كلهر

ميكنند/ حمله مخالف دسته به دسته

به ميشوند مطلع شهر به عشايري افراد ورود و خورد و زد وقوع از كه انتظامي مأمورين موقع همين در

مغازههاي كينو دكا ميكنند/ هوائي شليك به مبادرت خورد و زد به دادن خاتمه براي و شتافته حادثه محل

خبر كرمانشاه در غرب استاندار به تهرانو به را مراتب فورا فرماندار و ميشود تعطيل جريان اين اثر بر شهر

حـركت قصرشيرين طرف به استاندار تفاق ا به كرمانشاه پادگان فرمانده محوي سرتيپ تيمسار ميدهد/

مينمايند/ اقدام نزاع آتش كردن خاموش براي و نموده

٨ ساعت تا ميكشد طول ساعت ٥ تقريبا انتظامي مأمورين برابر در عشايري افراد مقاومت و خورد و زد

آسيبي و باشد هوائي شليك حتياPمكان داشتند مراقبت و سعي ضمنا كه انتظامي مأمورين كه بعدازظهر

برانند/ شهر خارج ارتفاعات به را كلهر ايل افراد ميشوند موفق نشود آشوبكنندگان متوجه

بوده قرار اين از نفر آندو از يكي شدن تلف جريان كه شدهاند تلف نفر دو و مجروح نفر ١٤ حادثه اين در

او و بود او خروج از مانع پدرش ولي كند شركت خورد و زد در و رفته بيرون خانه از و داشته تومبيل ا كه است



ملي دولت سياهه ٩١٦

چند از پس زمينخورده به شدت به وچون شده پرت پشتبام از و برود خارج به منزل بام راه از است خواسته

به بودند آنها ميان در كلهر ايل افراد از نفر چند كه را مجروحين انتظامي مأمورين است/ كرده فوت لحظه

دادند/ قرار معالجه تحت و برده بيمارستان

به مسلح كه حدود آن عشايري افراد از جمعي ديروز كه است كي حا رسيده غرب گي�ن از كه ديگري خبر

از سرد اسلحه بر ع�وه افراد اين شدهاند/ مستقر آنجا در و كرده حمله كركهرك> > به بودهاند سرد گرمو اسلحه

كردهاند/ عزيمت خود مقصد به كاميون وسيله به و داشته هم تفنگ قبضه چند شمشير و كارد و چوب قبيل

ايل با مبارزه از ايشان قصد آيا كه نيست وليمعلوم كنند مبارزه سگوند ايل با داشتهاند قصد افراد اين ظاهرا

است/ داشته ديگري علت و هدف يا بوده انتخاباتي جريان به مربوط سگوند

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

شدهاند مجروح نفر چند و مقتول نفر بندرعباسدو در
اعضاي مخالفت اثر در و شده شروع آراء اخذ شهر حوزه دو در امروز شنبه روز از ـ اسفند ١١ بندرعباس

نفر دو نتيجه در كه درگرفت شهر در وخوردي زد صبح امروز تلگراف پستو در متحصن اشخاص كميسيونو

نگرانـي و وحشت اسباب بينهايت شهر وضع است تعقيب تحت جريان شدند/ مجروح نفر چند و مقتول

ميباشد/

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

جلويشهرداري در امروز كشتاركنندگان از عدهاي
بودند كرده اجتماع

اخير تصميم به نسبت و كرده اجتماع شهرداري جلوي در كشتاركنندگان از عدهاي امروز صبح ١å ساعت

مدعي و كند تجديدنظر باره اين در شهرداري داشتند تقاضا و نموده اعتراض گوشت, نرخ مورد در شهرداري

اع�م ضمنا و است امكانناپذير آنها براي نموده تعيين شهرداري كه نرخي با كشتار فعلي وضع با كه بودند

نمود/ خواهند خودداري كشتار از نشود رسيدگي آنان نظريات به گر ا كه كردند

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

بازرگانان از يكي بازداشت عكسالعمل
كه قمشة� ابوالقاسم �آقاي بازرگانان از يكي بازداشت حكم صدور درباره اصناف و بازرگانان از بعضي

اين بر نظرشان و نموده مراجعه روزنامه اداره به گرديده توقيف او به مالياتيمربوط پرونده شدن مفقود براي

تبعيض اجحافو نميخواهند لكن ندارند مالياتي پرداخت از سرپيچي قصد هرگز بازرگانان جامعه كه است

ادارات داخله در گر ا ولي شود گذاشته اجرا موقع به بايد كيف و كم بدون قانوني مقررات كه معتقدند و شود

تعقيب متصديان است Pزم مالياتيميشود پروندههاي شدن بهمفقود منتهي كه دارد بينظميوجود دولتي

گردد/ اقدام ادارات اص�حوضع به نسبت و شوند



٩١٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

م"قاتكرد را نخستوزير امريكا كبير سفير
نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي نيز �١٩٥٢ مارس ٣� امروز ١١ ساعت

كشيد/ طول ربع و ساعت يك م�قات اين آورد/ عمل به م�قات ايشان با و يافت حضور

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

شكرجيرهبندي و قند سهميه ماه اسفند از
بود خواهد

شكر و قند تن ٣٥å ماهه هر آن توابع دهستانهاي و قزوين شهرستان براي اقتصادي دارائي ـ قزوين

ميشود/ تقسيم دهات و شهر در عاملين بين ويژه فروشگاه وسيله به و منظور سهميه

ترقي شكر و قند سياه بازار در خصوصا گرديدو ربع به بهمن ماهه يك در نصفو سهميه اين كه موقعي از

شكر و قند كه عاملين از يك هر و گرديدند زحمت دچار خود احتياج مورد شكر و قند لحاظ از اهالي كرد

و مفسد اشخاص عده يك و رفته Pبا همديگر دوش و سر از و كرده ازدحام جمعيت ميگرفت را خود سهميه

نتيجه در برسدو حقيقي مصرفكنندگان بهدست شكر و قند نميگذاشتند و كرده استفاده فرصت از نيز شرور

كرده نظر صرف خود سهميه دريافت از نيز عاملينفروش مغازه شيشههاي شكستن جمعيتو ازدحام همين

به عيد شب اين در مخصوصا شكر و قند سهميه اينكه براي شهرستان شوراي در نبودند/ فروش به حاضر و

با دولتي بهاي به شكر و قند فروش كه موقعي تا موقتا گرديد موافقت برسد حقيقي مصرفكنندگان دست

شود/ داده جيرهبندي طور به اهالي سهميه دارد فاحشي تفاوت سياه بازار

به و تحقيق را خانواده هر تعداد محل معتمدين حضور با محله هر در آن انجام در تسريع براي ديروز از

بر ع�وه نقشه اين اجراء با بگيرند/ خود محل عامل همان از كه ميدهند حواله را آن سهميه جمعيت تعداد

مـصرف دست به هست آنچه نيز شكر و قند سهميه شد خواهد گرفته اشخاص سوءاستفاده جلوي اينكه

رسيد/ خواهد حقيقي كنندگان

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

دارند دارو ارسال تقاضاي اهالي
در بهداري و نشده فرستاده كنون تا شاهپور بهداري جاري سال دوم ماهه شش داروئي سهميه ـ شاهپور

مينمايند/ دارو ارسال تقاضاي بهداري وزارت از اهالي است/ گرديده مضيقه دچار خصوص اين

٧٧٥٧ شماره ,١٣٣å.١٢.١٢ دوشنبه

شكر و جيرهبنديقند
قند جيرهبندي طور به است قرار شده شهرصورتبرداري جمعيت تعداد اقتصادي دارائي طرف از ـ فومن

نمايند/ توزيع را اهالي مصرف شكر و



ملي دولت سياهه ٩١٨

٧٧٥٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١٣ سهشنبه

مجلسسنا ديروز جلسه بهداريدر نطقوزير
سيرجان و كرمان به مسلول نفر ١٤ اعزام علل به راجع

ملكزاده دكتر و روحي آقايان جوابسئوال در بهداري ملكيوزير دكتر آقاي سنا مجلس ديروز جلسه در

داشت: اظهار چنين سيرجان و كرمان به مسلولين اعزام درباره

بـيمارستان مسلولين از عدهاي بهداري وزارت به اينجانب تصدي از قبل يعني ١٣٣å سال ابتداي در

بدون و زده اقداماتي رشته يك به دست ميشد بيمارستان آن در خارج از كه تحريكاتي علت به بوعلي

جلو و شده خارج بيمارستان از دستهجمعي طور به است نواقصي داراي بيمارستان اينكه عنوان تحت مقدمه

به گرفتو خود به مخصوصي جنبه تظاهرات اين كمكم زدند تظاهراتي به دست آمده, ملي شوراي مجلس

از يكي كه شميران شاهآباد آسايشگاه در امر اين متعاقب درآمد بيمارستان داخل در بلوا و اغتشاش صورت

دامـنه و نـموده اخ�ل به شروع آشوبطلب عدهاي ميآيد شمار به ايران مؤسسات منظمترين و بهترين

دفتر به نفري ٢å عده يك گذشته تيرماه اوايل در اينكه تا كشانيدند آنجا به را بوعلي بيمارستان اغتشاشات

و اغتشاش به تحريك را بيماران و شكسته را آنجا ثاثيه ا كليه و صندلي و پنجره و در برده حمله آسايشگاه

به مجبور را بيماران آسايشگاه, مقابل در آماده و حاضر توبوسهاي ا وسيله به ب�فاصله و مينمايند انق�ب

به شروع ملي شوراي مجلس مقابل در ميآوردند ملي شوراي مجلس طرف به و نموده آسايشگاه از خروج

به است نموده او از تقاضايدارو كه را مسلولين از يكي آسايشگاه رئيس كه ميدارند اظهار و تظاهراتنموده

است/ درآورده پاي از گلوله ضرب

به شهرباني و ژاندارمري نماينده همچنين و بازپرس معيت به قانوني پزشك دادسرا طرف از نتيجه در

از عاري و بياساس Uكام اينموضوع كه ميشود معلوم كامل بررسي و تحقيقات از پس و رفته آسايشگاه

گرفته/ اعمالصورت اين خاصي نقشه طبق و است بوده حقيقت

محيط مختلف عناوين به روز هر و زده دامنهداري تبليغات به دست ماجراجو عده همان جريان اين از بعد

به را بيماران مرتبا و ساخته مبدل تشكي�ت عليه تبليغاتي صحنه يك به بلندگو وسيله به را آسايشگاه

و آسـايشگاه مسلولين كه آنجائي تا مينمودند وادار آسايشگاه اولياي از اطاعت عدم و طغيان و سركشي

قرار جرح و ضرب حتي و اهانت مورد را كارمندان و پزشكان تحريكات اين اثر در بوعلي بيماران همچنين

مـؤسسات داخـل به پزشكان ورود از مانع و نموده خارج بيمارستان محيط از را كارمندان از عدهاي و داده

اين در معالجه قصد به فقط كه بيماراني نمودن بهمرعوب شروع و داده رواج را كامل خودمختاري و گرديدند

نمودند/// اخراج آسايشگاه از نبودند آنها با همكاري به حاضر كه بيماراني و نموده بودند مؤسسات

بهطور ازمسلولينگي�نهم عده يك كه بهطوري شد كشيده نيز بهوPيت عده اين عمليات دامنه كمكم

آمدند/ تهران به دستهجمعي

ندارد, ديگري وظيفه است مقدور كه آنجا تا بيماران حال رفاه بهداشتو تأمين جز كه بهداري وزارت لذا



٩١٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

نمايد مراجعه انتظامي مقامات به بيسابقه مرج و هرج اين از جلوگيري و نظم برقراري جهت كه شد مجبور

و رفته آسايشگاه به مقتضي اقدام و رسيدگي براي كشور كل دادستان نمايندگان از مركب هيأتي نتيجه در

جز كه ماجراجو عدهاي كه دادند نظريه است موجود كه مجلسي صورت طبق رسيدگي روز چندين از پس

اخراجمسلولين اينكه نظر از معذالك شوند اخراج آسايشگاه از بايد ندارند ديگري مقصد اخ�لوآشوبگري

را سالم اشخاص ابت�ي اسباب بزند صدمه آنها از بعضي معالجه به بود ممكن آنكه بر ع�وه آسايشگاه از

و اطـاعت به وادار را آنها مماشات و اندرز و پند وسيله به كه گرفت تصميم بهداري وزارت لذا شود فراهم

اوضاع وخامت بر روز به روز و نيافتاد مؤثر هيچوجه به مماشات اين متأسفانه ولي نمايد انتظامات رعايت

عده ضد بر عدهاي بود شده پيدا آنها بين كه صفآرائي و دستگي چند اثر در و ميگرديد افزوده آسايشگاه

كشيد/ جرح و ضرب و خورد و زد به كار و نموده قيام ديگري

زنداني و قانوني مقامات به را آنها اينكه عوض به و گرفت پيش را ارفاقي جنبه باز بهداري وزارت البته

عده اين استراحت و معالجه وسايل و نموده تعبيه كرمان در بيمارستاني كه شد حاضر آنها, از بعضي ساختن

بيماران كليه ضمنا و گيرند قرار درمان تحت آنجا در عده اين تا دارد اعزام آنجا بدان را آنها و نموده فراهم را

دهند/ ادامه خود معالجه به راحتي به بتوانند هستند آسايشگاه در كه ديگري نجيب

و بـاشد انضباط و نظم درجه نهايت داراي بايد آسايشگاه كه ميفرمايند تصديق محترم آقايان البته

باشند/// داشته معالجه جز مقصدي نبايد بيماران

از نميتواند تهران كه هستند شرير قدري به اشخاص اين است همين هم من حرف گفت: روحي آقاي

كنند/ چه آنها با سيرجان مردم كه بفرمائيد من به پس كند نگهداري آنها

٧٧٥٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١٣ سهشنبه

است شرفخاتمه در وزارتخانهها جمعآوريفرشهاي
چيست باره اين در دارائي وزارت و برنامه اخت"فسازمان

شرف در فرشهايدولتي عملجمعآوري است نموده كسباط�ع منابعمطلع از ما خبرنگار كه بهطوري

دولتي بنگاه و وزارتخانه چند فقط گرديده جمعآوري قاليچه قاليو تخته ١١åå قريب كنون تا استو خاتمه

است/ نداده انجام باره اين در مثبتي اقدام برنامه سازمان همچنين و ننمودهاند عمل اين به اقدام كنون تا

كـه معني بدين است موجود برنامه سازمان و دارائي وزارت بين موضوع اين در اخت�في معلوم قرار از

مـختار Uكـام خـود امور انجام در و است مستقلي تشكي�ت يك دستگاه آن است معتقد برنامه سازمان

دولت دارائـي جـزو نيز برنامه سازمان اموال حال هر به كه دارد عقيده دارائي وزارت آنكه حال و ميباشد

آن از كه گذاشت آنها اختيار در عينا را سازمان فرشهاي روش از خالصه استوجوه ممكن منتهي ميباشد

نمايند/ استفاده

انباري در و شده نشانگذاري مخصوصي ع�مات با تعويض از احتراز بهمنظور شده فرشهايجمعآوري

شود/ گذاشته فرش شركت اختيار در خاصي ترتيبات با بعدا تا گرديد جمعآوري



ملي دولت سياهه ٩٢٠

٧٧٥٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١٣ سهشنبه

شكر و قند مضيقه رفع براي
شد تشكيل شهرداري در محلي انجمنهاي عالي شوراي ديشب

است دوام فعليغيرقابل وضع كه كرد تأييد دارائي وزارت كفيل
مينمايند اتخاذ را خود تصميم بعدازظهر امروز محلي انجمنهاي عالي شوراي

Uقب كه طوري به دارائي وزارت بود آمده پديد شهر در شكر و قند لحاظ از اخيرا كه مضيقهاي رفع براي

مزبور انجمنهاي نمايندگان از منظور همين به و برآمده محلي انجمنهاي از استمداد صدد در داشت اع�م

تبادل با تا دهند تشكيل شهرداري تاPر در جلسهاي �ديروز� اسفند ١٢ دوشنبه روز عصر در كه نمود دعوت

گردد/ تخاذ ا پايتخت مردم نياز مورد شكر و قند توزيع براي صحيحي طريقه آقايان نظر

نايب م�يري آقاي رياست به تهران محلي انجمنهاي عالي شوراي اعضاي حضور با ديروز جلسه اين

مـعاون نـفيسي دكـتر و دارائـي وزارت كفيل فروزان آقايان بعدازظهر ٧ ساعت و شد تشكيل شورا رئيس

يافتند/ حضور جلسه در تهران شهردار مهران و نخستوزير

فروش فعلي ووضع سياه بازار آمدن بهوجود علت درباره مشروحخود اظهارت ضمن آقايفروزان نخست

و گفت سخن هستند آن گرفتار مردم عيد شب بودن نزديك واسطه به مخصوصا كه مضيقهاي و شكر و قند

نيست/// دوام قابل اين از بيش فعلي وضع ساخت/// نشان خاطر سپس

تبادل براي جلسه محلي انجمنهاي عالي شوراي شد قرار و يافت پايان بعدازظهر ٨ ساعت در جلسه

سـالن در را خـود قطعي تصميم امروز بعدازظهر تهران شهر محلي انجمنهاي شوراي و دهند ادامه نظر

نمايند/ تخاذ ا شهرداري

لحاظ از عجيبي مضيقه در تهران مردم يكميليون كه است روزي چند Uفع كه است مسلم هرصورت به

است/ امكانناپذير شهر تمام در دولتي قيمت به شكر و قند سير يك حتي تهيه و شدهاند دچار شكر و قند

شكر قندو و نمايند تخاذ ا Pزم تصميم زودتر بايد امر مسئولين شده نزديك عيد شب كه ايام اين در بنابراين

نيست/ دوام قابل فعلي قطعوضع طور به كه دهند قرار آنان دسترس در را مردم نياز مورد

٧٧٥٨ شماره ,١٣٣å.١٢.١٣ سهشنبه

روزنامه مدير مضروبشدن
سنا مجلس رياست محترم مقام

سنا مجلس در جواب براي تا شود ارسال كشور وزير آقاي براي ذيل سئوال بفرمائيد دستور دارم تقاضا

شوند/ حاضر

جاري اسفند جمعهدوم روز در آزادي روان روزنامه مدير روانبد ابراهيم آقاي شدن ازمضروب آيا ـ سئوال

خير؟ يا داريد اط�ع بهارستان ميدان در

خواجهنوري خير؟ يا كردهاند اقدامي آنها مجازات براي و شدهاند شناخته ضاربين آيا



٩٢١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

ميشود استخدام بازرسجديد و پاسبان هزار يك
تربيت و نفراتجديد به |زم تعليمات برايدادن

شد تأسيسخواهد آنهاآموزشگاههايمخصوصي تجهيز و

اظهار اداره خبرنگار به جديد پاسبان استخدام درباره صبح امروز شهرباني معاون سرتيپدانشپور آقاي

داشت, جديد پاسبان استخدام به انتظامي امور تأمين براي شهرباني كه روزافزوني احتياج به نظر داشت:

فعلي پاسبانان بر پاسبانع�وه ١ååå كه شد پيشنهاد ملي مجلسشوراي كميسيونبودجه به پيش چندي

در كه شد پيشنهاد گزارشو هيأتوزيران به لذاموضوع شد, تعطيل مجلس اينوقت در چون استخدامشود/

٣å.١١.٣å جلسه در وزيران هيأت است: قرار اين از تصويبنامه متن رسيد/ تصويب به ٣å.١١.٣å جلسه

امنيت حفظ لحاظ از كه نمود تصويب كشور كل شهرباني ٣å.١١.١å تاريخ ٣٦٩٧٩ شماره پيشنهاد بنابه

نمايد استخدام مركز در نامبرده اداره سازمان تكميل براي جديد بازرس پاسبانو ١ååå شهرباني اداره كشور

شده/ پيشبيني ذيل قرار به ريال ٢٤٤٦åååå ساليانه عده اين تجهيزاتمربوط و كمك مزايا, حقوق, و

/١٨٧ååååå ساليانه تجهيزات و مزايا و حقوق اعتبار ـ ١

رسم به كل داري خزانه تنخواه بعد به ١٣٣å اسفند اول از ,٢٤٤٦åååå جمع ,٥٧٦åååå كمك اعتبار ـ ٢

نمايد/// منظور قطعي خرج پرداخت و مربوطه اعتبار تصويب بعداز و گردد پرداخت عليالحساب

كـارهاي براي مخصوصي آموزشگاه در كه ميشوند استخدام مرور و عبور مخصوص پاسبان نفر ٣åå

به هم نفر ٢åå زندانيانو براي ديگر آموزشگاه يك در پاسبان ٣åå شد/ خواهند تربيت رانندگي راهنمائيو

پاسبانها اين تمام براي گرفت/ خواهند Pزم تعليمات مخصوص آموزشگاه در امدادي قواي با كماندو� � نام

فراهم خلباني حتي و تومبيل ا راندن و قايقراني و تن به تن حمله و تدافع عمليات آموختن و ورزش وسائل

از نخست دهد روي كه تفاقي ا هر در و ميشوند تربيت پليس پيشقراولي عنوان به عده اين گشت/ خواهد

نظر در كه شد خواهند استخدام گاهي آ بازرس عنوان به هم نفر ٢åå شد/ خواهد استفاده دستهها اين افراد

تحصيل به مشغول آنجا در سال اول از كه گردد تشكيل قضائي آموزشگاه يك آنها دادن تعليم براي است

قد حداقل ـ ابتدائي ششك�س تحصيل حداقل باشند: زير شرايط حائز بايد بازرسان و پاسبانها اين شوند/

باشند بهرمند بايد خانوادگي اصالت و نجابت از ع�وه به متناسب اندام ـ [!] متر ١,٩å

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

داد قرار گلوله هدف را بخشدار رامهرمز, رئيسشهرباني
قضيه سر بر كه اخت�فاتي اثر بر اسفند ١٢ دوشنبه شب نيمه رسيده اداره به تلگرافي كه اط�عي طبق

رئيس شده/ واقع ديگر طرف از آنجا شهردار و شهرباني رئيس طرفو يك از رامهرمز بخشدار بين انتخابات

بخشدار نموده/ تيراندازي بخشدار طرف به آورده عمل به او منزل در بخشدار از كه م�قاتي در شهرباني

است/ تعقيب تحت قضيه و بستري كنون ا



ملي دولت سياهه ٩٢٢

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

ت"شميكند جرايد مديران تحصن رفع براي مجلسسنا
دهند/ خاتمه خود تحصن به روزنامهنگاران آينده هفته در ممكناست

مأموريت فروزانفر افخميو و ملكزاده آقاياندكتر سنا مجلس رئيسه هيأت طرف از كه داديم اط�ع Uقب

ترتيبي كردهاند اختيار متحصن مجلس در آذر ١٤ واقعه از پس كه جرايد مديران آقايان با تماس با تا يافتند

شود/ داده خاتمه محترمانه و شايسته نحو به جرايد مديران آقايان تحصن كه بدهند

عمل به جرايد مديران همچنين و نخستوزير آقاي با روز چند اين در كه م�قاتي طي ملكزاده آقاي

پذيرد/ خاتمه آبرومندي طرز به تحصن اين دارند سعي و نموده تي كرا مذا باره اين در آورده

اخير اقدامات از حاصله نتايج از نمود متحصن جرايد مديران با امروز صبح كه م�قاتي در ما خبرنگار

آقـايان تـحصن رفـع بـراي داشت: اظـهار متحصن جرايد مديران آقايان از يكي كرد سئوال سنا مجلس

طرف از افخمي و فروزانفر آقايان تفاق ا به سنا مجلس رئيس نايب ملكزاده دكتر آقاي مركز روزنامهنگاران

احترام روزنامهنگاران آقايان چون و كردند كره مذا و م�قات متحصنين آقايان با سنا مجلس رئيسه هيأت

به مقرون وضع به كه ميباشد اين بر نيز سنا محترم مجلس نظر و دارند سنا مجلس به نسبت خاصي قلبي

شود/ داده خاتمه جرايد مديران تحصن به مطبوعاتي شئون حفظ و احترام

روزنامهنگاران آقايان كه اسفند ١٢ نامه طي در و گذاشته احترام سنا مجلس نيت اين به من همكاران

از: عبارت اجمال طور به كه شمردند را خود خواستههاي و منويات نوشتند سنا رياست به متحصن

در و سنا مجلس طرف از عمومي امنيت و اجتماعي و فردي آزاديهاي تأمين براي كافي تضييقات او{

تأمين به دولتموفق با كره مذا با سنا مجلس كه صورتي در كه مطبوعاتي حفظشئون و احترام رعايت ثاني

نخواهد باقي تحصن ادامه براي موجبي باشد قابلقبول و بشود متحصن روزنامهنگاران بيغرضانه مقاصد

كميسيون و بوده سنا مجلس توجه مورد كه است جرايدموضوعي ادارات غارت از وارده خسارات البته و ماند

مـوضوع ايـن بـه رسـيدگي مرحله در كنون ا و گرديده انتخاب آذر ١٤ واقعه به رسيدگي براي مخصوصي

نداريم/ خاصي اصرار خود خسارتهاي مورد در هيچوجه به ما و ميباشند

اط�ع به نامهاي طي را خود نيت و مطالب ما كرد اضافه خود بيانات دنباله در متحصن روزنامه مدير

گفته نا ولي ميباشيم/ نخستوزير آقاي با سنا منتخبين آقايان كرات مذا نتيجه و رسانيدهايم سنا مجلس

و ضـمانت بـا ما تنها بلكه نيست دولت تضمين و تعهد شد خواهد ما تحصن رفع موجب كه آنچه نماند

و داشته را احترام كمال آنها پيشنهادات و نظريات به و شد خواهيم خارج تحصن از سنا مجلس وساطت

اظهار ما خبرنگار به باره اين در ميباشد كراتوارد مذا جريان در كه سناتورها آقايان از يكي داشت/ خواهيم

ايشان و هستيم كره مذا مشغول نخستوزير آقاي با جرايد مديران آقايان پيشنهادات روي ما Uفع داشت

مطلوبي شايستهو نحو به آينده هفته خ�ل در منتها كار اين اميدوارم من خود دارندو موافق نظر حدي تا هم

گردد/ فراهم جرايد مديران آقايان تحصن رفع موجبات و يافته خاتمه



٩٢٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

بازداشتشدهاند اس"م فدائيان عضويتجمعيت اتهام به نفر ٢٨
فاطمي دكتر آقاي ترور توطئه در مشاركت و اي�م فدائيان جمعيت عضويت تهام ا به نفر ٢٨ حال به تا

: شدهاند بازداشت زير شرح به امروز باختر روزنامه مدير

لطـفي, حسـين نـيكنام, شـيخمحمدرضا واحدي, سيدمحمد هاشمي, سيداحمد رفيعي, حاجابوالقاسم

بوذري, يحيي نادري, محمد كبري, ا محمد بابائي, حسين كبري, ا حسين مينوچهر, ايرج مينوچهر, منوچهر

كريمخاني, حسين خطيبي, yاسدا اسماعيلزاده, كبر ا معتمدي, رضا احساني, yقدرتا احساني, yنصرا

صابري/ ناصر گلدوست, محمد رفيعي, مرتضي خرمي, تقي زندي, محمود زندي, ابوالقاسم

و وجهالضمان قرار ريال هزار يكصد هر آنها از نفر ٢٦ براي ميداشت اظهار مطلعي شخص كه طوري به

است/ شده خواسته كفيل ريال هزار پنجاه يك هر آخر نفر دو براي

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

نمودند عيادت فاطمي دكتر از كاشاني آيتا� صبح امروز
مصدق خانم بود شده اهدا نخستوزير به كه را كيكي نان

برد فاطمي برايدكتر امروز
فـاطمي دكـتر آقـاي مـزاجـي حـال نموده اط�ع كسب نجميه بيمارستان از ما خبرنگار كه قراري به

ميرود/// بهبود به رو و است رضايتبخش

رفتند/ فاطمي آقاي عيادت به صبح هشت ساعت كاشاني مصطفي آقاي تفاق ا به كاشاني yآيتا

يافته بيمارستانحضور در مصدق] محمد بزرگوار [دختر بيات ضياءاشرف خانم تفاق ا به نيز مصدق خانم

دكتر آقاي به دانشجويان از نفر شش ديروز و شده داده قرار نفت دكل شك�ت با آن روي كه را كيكي نان و

بودند/ آورده فاطمي دكتر آقاي براي نخستوزير طرف از بودند كرده اهدا مصدق

٧٧٥٩ شماره ,١٣٣å.١٢.١٤ چهارشنبه

بفروشند شكر و قند بايد خود محل ساكنين به عاملين
فروشنده پيشهوران و عاملين دكان به استفادهجو اشخاص عدهاي شد معلوم اخير روز چند اين در چون

به Uفع ميشوند حقيقي مصرفكنندگان دست به جنس صحيح توزيع و كسب مانع و مراجعه شكر و قند

محلخود كنين سا به فقط را شكر و قند اداره از دريافتي سهميه كه شد داده پيشهوراندستور عاملينو عموم

مصرف خانه و محل تعيين از پس روز چند همين در تا برسانند فروش به آنها مصرف ميزان به توجه با

شكر و قند دريافت براي عامل كدام به بايستي تهران كن سا خانوادههاي از يك هر كه قطعيشود كنندگان

دارائي وزارت كفيل نمايند/ مراجعه خود ماهيانه مصرف

فروزان



ملي دولت سياهه ٩٢٤

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

مدارس آينده حوادث برابر در
ميكند سلبمسئوليت خود از فرهنگ وزير

شد, پيدا اقدام آن نتيجه در كه نظري اخت�ف و آن مدير تغيير و البرز دبيرستان اخير جريان تعقيب در

دبيرستان سابق مدير مجتهدي دكتر خانم به نخستوزير آقاي طرف از زير نامه كه يافتيم اط�ع ديروز

است: گرديده صادر مزبور

٣å.١٢.١٣ ـ ٣٥١٧٦

مجتهدي دكتر آقاي

اسفند ١٤ يكشنبه جلسه در كه تصميمي موجب به ميدارد: اشعار ١٣٣å.١٢.١٢ مورخ نامه جواب در

دبيرستان مسكوني خانه در Uفع جنابعالي گرديد/ تخاذ ا فرهنگ وزير آقاي جناب موافقت با وزيران هيأت

نخستوزير باشيد/ مشغول مذكور دبيرستان در تدريس به و داشته سكونت

مصدق محمد دكتر

است: شده نوشته دانشآموزان اولياي براي مضمون اين به هم نامهاي اط�ع قرار به ضمنا

٣å.١٢.١١ ـ ٣٥١٧å

البرز دبيرستان دانشآموزان محترم اولياي

ترتيبي شد قرار و شده كره مذا فرهنگ وزارت با البرز دبيرستان امور به راجع محترم آقايان نامه پاسخ در

آسودگي كمال با عزيز دانشآموزان اميدوارم گردد/ فراهم دانشآموزان محترم اولياي رضايت كه شود داده

هر از نيز محترم اولياي آقايان خاطر و باشند مشغول آنهاست وظيفه منتهاي كه خود تحصي�ت به خاطر

نخستوزير باشد/ آسوده حيث

مصدق محمد دكتر

به منجر كه جرياني نمود فرهنگ وزير حسابي دكتر آقاي از ديروز ظهر بعداز ما خبرنگار كه م�قاتي در

داشت: اظهار حسابي دكتر آقاي شد/ جويا شده نامهاي چنين صدور

هـم نـامهاي چـنين صـدور از و نـميكنم شركت دولت هيأت كرات مذا در كه است جلسه چندين من

كه شوم متذكر را مطلب اين ديگر بار بايستي دبيرستان رئيس تغيير يعني اصلموضوع درباره اما بياط�عم/

وظايف از هم مدارس مديران تبديل و تغيير استو فرهنگ وزارت با مدارس امور اداره طبققانونمسئوليت

در اخيرا كه بود پي در پي اغتشاشات به دادن خاتمه نظر از البرز دبيرستان مدير تعويض است/ فرهنگ وزير

اداري امور گسيختگي هم از موجبات شك بدون ميشود عمل كه ترتيب اين با ولي ميداد روي مدرسه آن

ساير و البرز دبيرستان در احتمالي اغتشاشات و آينده حوادث برابر در من و شد خواهد فراهم فرهنگ وزارت

نخستوزير آقاي نامه طبق مجتهدي دكتر آقاي اط�ع قرار به مينمايم/ مسئوليت سلب خود از مدارس

ميباشد/ عادي و طبيعي هم دبيرستان امور جريان و است بوده مشغول البرز دبيرستان در تدريس به امروز



٩٢٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

فرخ سناتور تفتيشخانه ماجراي
تفتيشكردند را فرخ خانه مأموريندادگستري از ديروزعدهاي صبح

ديگر نفر يك پاسبانو دو و اجرايدادسرا رئيس تهرانو دادسراي نماينده صبحديروز نيم هفتو ساعت

تـجسس و جستجو مشغول خلعتبري حيدرقلي آقاي جستجوي براي و رفته مجلس سناتور فرخ خانه به

خانه و مال و جان و شده قائل مصونيت �برايوك كه اساسي قانون اصلدوازدهم طبق فرخ آقاي ميشوند/

فرخ و داده ارائه را دادسرا اجازه آنها ولي ميكند اعتراض عملمأمورين به است داشته تعرضمصون از را آنان

دهند/ ادامه خود كار به ميكند موافقت هم

اثر در كه بود فرخ آقاي داماد خلعتبري حيدرقلي آقاي توقيف مأمورين اظهار طبق جستجو اين از مقصود

است/ بوده شده صادر توقيفوي حكم داده رخ آنها خانواده بين اميراسعد مرحوم فوت از پس كه ارثي دعواي

بهدست خبري خلعتبري از و ميكنند كاوش را پستوها تمام خانهو نقاط و اطاقها كليه مأمورين اينكه از پس

يك و ميكنند امضاء را آن ذيل و تنظيم جلسه صورت طبق را مراتب فرخ آقاي خواهش بنابه نميآورند

ميروند/ خود كار دنبال به و مينمايند فرخ آقاي تسليم را جلسه صورت از نسخه

جلسه در عصر,موضوع كه ميشود قرار و رسانده تقيزاده آقاي استحضار به را مراتب فرخ آقاي ب�فاصله

بنابراين گيرد/ قرار رسيدگي مورد ميشود تشكيل مجلس داخلي امور به رسيدگي براي كه سنا رئيسه هيأت

مورد موضوع دادگستري وزارت كفيل آقاي حضور با و نموده شركت رئيسه جلسه در فرخ آقاي ديروز عصر

ميگيرد/ قرار كره مذا

جلسه در كه ميكند اظهار دادگستري كفيل به مأمورين عمل به تعرض از بعد فرخ آقاي جلسه اين در

ميشود/ خارج جلسه از سپس و كرد خواهد استيضاح را دولت سنا مجلس آينده

در امروز صبح كه قراري به و مييابد خاتمه بعدازظهر ٩ ساعت در رئيسه هيأت مفصل كرات مذا از پس

صادر را فرخ آقاي خانه تجسس دستور كه مستنطقي است شده قرار داشت شيوع سنا مجلس كريدورهاي

طرفكانون از كتداشته شرا جرياندعوا در كه نيز مدافع وكيل منفصلو شده قانون از تخلف مرتكب و نموده

از است شده تقاضا نيز فرخ آقاي از خصوصيبوده امر يك مسئله اين چون بالنتيجه و وك�ممنوعالوكالهشود

كردهاند/ قبول هم ايشان و منصرف استيضاح

مستنطق كه است صحيح آيا كه پرسيد كفيلوزارتدادگستري آقاي از اينمورد در امروز ظهر ما مخبر اما

گرديد؟ خواهد ممنوعالوكاله نيز سرداري آقاي و شده منفصل بحث مورد

گفت: جواب در سميعي دكتر آقاي

توقيف براي و افتاد تفاق ا كه هم جرياني در و بگويم شما به مطلبي نميتوانم من نشود صادر حكمي تا

را دادسرا اجازه نيز اجرا مأمورين و گرديده صادر حكم قانوني مراجع از شدهاند فرخوارد آقاي خانه به خلعتبري

داشتهاند/ دست در



ملي دولت سياهه ٩٢٦

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

است بوده چگونه رامهرمز تيراندازيرئيسشهرباني جريان
جريان ما خبرنگار امروز بود گرديده درج رامهرمز شهرباني رئيس تيراندازي درباره ديشب خبر تعقيب در

داد/ توضيح حضوري تلگراف طي زير شرح به را واقعه

يكـم ستوان بود كرده استراحت خود منزل در بخشدار كه هنگامي جاري ماه دوازدهم شب ١١ ساعت

مستي حال در ديگر عدهاي و شهردار بهبهاني محمدطاهر آقاي تفاق ا به شهرباني رئيس مدرسي نورالدين

و آمده بخشدار منزل مقابل به بود شده ايجاد آنها بين محل آن انتخابات جريان در كه كدورتي سوابق روي

مينمايد/ شليك هوا به تيري سازد مرعوب را او آنكه براي بخشدار به نسبت فحاشي از پس مدرسي ستوان

گرفته قرار گلوله هدف اينكه تصور و شديد ترس اثر بر بخشدار و شده بخشدار وحشت سبب پيشآمد اين

صدايگلولهوممنون انعكاس ممنوعميشود/ اوموقتا با م�قات و ميگردد بستري و شده مفرطي ضعف دچار

است/ گرفته قرار گلوله هدف بخشدار كه ميكند ايجاد را تصور اين بخشدار م�قات شدن

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

آبادان در توقيفشدگان زنان با حضوري مخابره
ميدانها و كوچهها در نمايشات ضمن در كه را كساني از عدهاي آبادان نظامي فرمانداري پيش روز چند

توقيفشدگان اين زنان است روز چند كنون ا توقيفنمود/ ميكردند رفتار نظامي حكومت مقررات خ�ف بر

آقاي صبحامروز دارند/ را آقاينخستوزير با حضوري مخابره تقاضاي و شده متحصن آبادان تلگرافخانه در

مخابره آنان با و شده حاضر تهران تلگرافخانه در كرد مأمور را نخستوزيري بازرسان از يكي نخستوزير

كند/ رسيدگي شكاياتشان به و نمايد حضوري

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

م"قاتكردند را اصنافنخستوزير عدهاياز امروز
نخستوزير آقاي نزد غروي yآيتا آقاي تفاق ا به بازرگانان و اصناف از نفر چند امروز صبح نه ساعت

حسب بر داشتند/ اظهار داشتند درآمد بر ماليات وصول در دارائي وزارت جديد روش از كه را شكاياتي و رفته

اين رفع براي Pزم كراتي مذا و يافت حضور نيز دارائي وزارت كفيل فروزان آقاي نخستوزير آقاي دستور

آمد/ عمل به شكايات

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

شدند اصنافمتحصن نمايندگان از نفر سه
قبل روز چند كه اصناف نمايندگان خادم و صبوحي و نقوي آقايان نفر سه ديروز بعدازظهر شش ساعت

حل براي كره مذا و تماس در مجلس نمايندگان با و رفته سنا مجلس به مالياتي وضعيت از شكايت براي

شدند/ متحصن مجلس در جاني تأمين عدم عنوان به بودند مالياتي مشك�ت



٩٢٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

آقاينخستوزير با هندرسن م"قاتمستر
ميشود ديده Pبا در آن عكس كه نخستوزير آقاي با هندرسن مستر �١٩٥٢ مارس ٦� امروز م�قات

انجاميد/ طول به ساعت يك

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

شكر و قند توزيع درباره تصميم آخرين
از پس خانوادهها افراد سهميه و شكر و قند توزيع فعلي وضع رفع منظور به دارائي وزارت اط�ع قرار به

با شكر و قند اداره مأمورين شنبه روز از كه گرفته تصميم است آورده عمل به روزه چند اين در كه مطالعاتي

از دارائي وزارت تا نمايند حوزهبندي و تعيين را محل هر خانوادههاي اسامي صورت فروش عاملين كمك

بگذارد/ فروش عامل اختيار در را محل هر سهميه شده تهيه صورتهاي روي

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

ميشود داده مربوطه اداره در دولت كارمندان شكر و قند
ادارات كه گذاشت دولتي ادارات و وزارتخانهها دسترس در شكر و قند زيادي مقدار دارائي وزارت امروز از

شروع شكر و قند دادن امروز از و بدهد شكر و قند كيلو ٣ ماه در كارمندان از يك هر عائله تعداد به مربوطه

گرديد/

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

تعقيب منع قرار صدور
تحت كيفر طرفديوان از كه �نوربخش� كبير رضاشاه دبيرستان انتظامات سابق مدير شيباني آقايجواد

گرديد/ صادر تعقيب منع قرار و مبري منتسبه تهام ا از بود گرفته قرار تعقيب

٧٧٦å شماره ,١٣٣å.١٢.١٥ پنجشنبه

وزارتكشور مقابل در اجتماع
شد انتخاباترجوع عالي شوراي به گزارشانتخاباتسمنان

زيـادي عـده با مواجه يافت حضور كشور وزارت در كشور وزير صالح آقاي كه موقعي امروز ١١ ساعت

در و بودند شهميرزاد اهالي از بيشتر عده اين بودند/ كرده اجتماع كشور وزارت جلوي در كه گرديد جمعيت

بيشتر آنان شكايت داشتند/ شكايت است انتخابي يكحوزه كه شهميرزاد دامغانو سمنانو انتخابات باب

صـورت تهران در و آمده تهران به است روز چند آنها نفر شش كه بود سمنان انتخابات نظارت انجمن از

صندوق يك آراء و كردهاند امضاء تهيهو ديگر صندوق يكيدو و شهميرزاد دامغانو آراء ابطال جلسههائيدر

داد آندستور متعاقب و كره مذا آنان با و خواست را مجتمعين نمايندگان كشور وزير آقاي نخواندهاند/ هم را

بفرستد/ انتخابات عالي شوراي به نظر اظهار براي را/// سمنان انتخابيه حوزه انتخابات كامل گزارش



ملي دولت سياهه ٩٢٨

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

مجلسسنا
وزارتدادگستري قانون خ"ف عمل به سناتورها اعتراضشديد

فرخ سناتور تفتيشمنزل مورد در
كفيلدادگستري گفتند ندانسته كافي را سميعي دكتر متيندفتريعذرخواهي دكتر و دادگر آقايان

بماند محفوظ و مصون هميشه مجلسين نمايندگان قانون اصلصيانت تا دهد استعفا بايد

و نكرد قانع را كفيلدادگستريسناتورها و كشور وجوابهايوزير متشنجبود امروز مجلسسنا

شد تنفسداده حل راه يافتن براي با|خره

و گرديد تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز صبح دقيقه چهل و ١١ ساعت سنا مجلس علني جلسه

گرديد/// مطرح اسفند دهم و پنجم جلسات صورت

در كه است تأسف نهايت اسباب بنده براي گفت: دادگستري كفيلوزارت [سميعي] ـ ميخواهم عذر من

وزارت از فـرخ آقـاي كـه سـئواPتـي و دادگسـتري وزارت به مربوط كارهاي مناسبت به كه روزه چند اين

ايـن با من عرايض فرمودهاند تصور فرخ آقاي ناخواسته خدا و داد رخ تفاق ا اين بودند فرموده دادگستري

كـه آمـد دست بـه فرصتي اPن ولي آمد پيش اخير جريان اين و بوده تعمدي و غرض روي اخير حوادث

ايشانقصوري شخص به نسبت بنده ارادت در كه شدند متوجه و كرد ايشان از سوءتفاهم رفع اخير پيشآمد

است/ نشده

باز است نموده متأسف و متأثر كس همه از بيش را بنده كه بوده تصادف سوء يك اثر بر اخير حادثه اين

از من و مأمورينبوده ناپختگي و كجسليقگي و تصادف سوء يك روي صرفا واقعه جريان ميكنم عرض هم

گونه هر و سابقه عملو خ�ف بر عمل اين كار قانوني جنبه از نظر قطع زيرا ميخواهم معذرت حقيقتا ايشان

محضر در من عرايض ميكنم تصور هرصورت به است تأسف و تأثر كمال باعث اينموضوع و بود تي مقررا

مرتكبين هست قدرتم در كه آنجائي تا بدهم قول و داشته ابراز فرخ آقاي به خصوصا بهعموم نسبت آقايان

نمايم/ مجازات شدت به را امر

است خوبي مرد زيرا دارم ارادت سميعي آقاي به گفت: دادگر آقاي ـ بدهيد استعفا عذرخواهي جاي به

باز شده انجام ندانسته گر ا استو گناه شده انجام عمل اين دانسته گر ا كه اينمطلبهستم كر بهذ گزير نا ولي

خصوصي جلسه در كه همانطور نميكند را قضيه جبران ايشان لطيف ادبيو اينعبارت استو ديگري گناه

سناتور نفر يك باشد قرار گر ا زيرا است عمومي حق يك اين زيرا نيست فرخ آقاي من نظر كردم عرض

در ايشان كه دارم عقيده بنده نيست/// اغماض و گذشت قابل من نظر به گيرد قرار بررسي مورد خانهاش

نميتوان كه را كابينه فرد اين بگوئيد بهدولت نميروند خودشان گر ا و برود و بدهند استعفا عذرخواهي عوض

بنده بنابراين كنند/ استيضاح را دولت نكرد گر ا و بكند خارج كابينه از بكند را دستخودش زير اعضاي كنترل

در و كردم اشتباه بگويند و بيايد سميعي دكتر آقاي كه ميدانم ص�ح ندارم عنادي و غرض كس هيچ با كه



٩٢٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

ميروم/ و ميدهم استعفا اشتباه مقابل

در و سنا در عضويت واسطه به اول درجه در من گفت: متيندفتري آقاي ـ نيست قانعكننده توضيحات

عـدليه در طوPني سوابق واسطه به سوم درجه و هستم حقوق استاد ناس�متي آنكه واسطه به دوم درجه

كـه بـدهم تـذكر خـواسـتم و گفتند را Pزم مطالب دادگر آقاي خوشبختانه هستم/ مطالبي كر ذ به گزير نا

فرد يك حيثيت با و بروند شما مأمورين نميشود اينكه زيرا نيست قانعكننده سميعي دكتر آقاي فرمايشات

شما مأمورين ندهيد/ تذكر كرد خواهيد باره اين در كه اقداماتي يا نتيجه از كلمه يك شما و كنند بازي سناتور

عادي فرد است, عادي فرد يك بلكه نه تور سنا فرخ آقاي ميكنيم فرض ما گذاشتهاند اساسي قانون روي پا

كاري چنين كرده غلط مستنطق آن كرديد را كار اين مجوزي چه به شما است محترم او منزل و دارد آزادي

كس هيچ از ميگويد اساسي قانون كنيم حفظ را اساسي قانون كه اين قسمخوردهايم اينجا در ما است كرده

با هستيد متأسف ميگوئيد شما بشوند تنبيه متخلفين بايستي حال هر به كرد فردي آزادي سلب نميشود

Uقب امر جريان از كه بگوئيد جا اين در رسما بايستي هستيد عدليه وزير شما نميشود درست كار كه تأسف

داريد/ كار اين جبران براي فكري چه و خير يا داشتهايد اط�ع

تأسفي دادگر آقاي فرمايشات از بنده گفت: سميعي دكتر آقاي ـ ميشوند مجازات شدت به متخلفين

كه بگويم خواستم متيندفتري دكتر آقاي فرمايشات به راجع اما و كردم استفاده ايشان بيانات از بلكه ندارم

و كند دخالت مجريه كارهاي در نميتواند دادگستري يعنيوزير است اداري دستگاه از غير به قضائي دستگاه

با را ايشان پيشنهاد و گرفتم عبرت درس دادگر آقاي فرمايشات از كه ميگويم صراحتا ولي بدهد دستور

گر ا اPن و بمانم باقي دولت دستگاه در كه ندارم خاطري تعلق هيچوجه به زيرا ميكنم استقبال ميل كمال

مرخص آقايان خدمت از اPن ميل كمال با نيست ثمر مثمر دادگستري در من كهوجود ميكنند تصور آقايان

Uكام مطلب اين كه اينبود براي گرفت خواهند قرار تعقيب تحت متخلف كهمأمورين نگفتم گر ا من ميشوم

وزارت راس در من كه زماني تا كه ميگويم را اين ولي شد خواهد مجازات شدت به متخلف و است روشن

يا كار ف�ن تو كه كنم تحكم بازپرس يا قاضي به و كرده دخالت مجريه قوه در است محال هستم دادگستري

بده/ انجام را عمل ف�ن

توضيحاتشان در سميعي دكتر آقاي گفت: متيندفتري دكتر آقاي ـ است عدليه وزير با امنيت تأمين

فائقه رياست دنيا تمام در عدليه وزير نيست چوب كه عدليه وزير كردند رعايت را عوامفريبي جنبه بيشتر

حتي ميدانند را قسمت اين و بودهاند عدليه وزير نشستهاند اينجا كه آقايان از عدهاي دادگاهها, تمام بر دارد

دست به مملكت امنيت اينكه يا و كند تضمين مملكت در امنيت بايستي عدليه وزير يا ميگويم صراحتا

عدليه وزير مگر هستيد چوب شما مگر است ناامني مملكتدر تمام اPن افتاد ارتشخواهد افراد و نظاميها

نيستيد؟

بيجهت و افتاده تفاق ا كي اسفنا يكواقعه ترديد بدون گفت: صالح اللهيار آقاي ـ كشور وزير وساطت

مطالب سنا برجسته افراد از بعضي و فرمودند صحبت مؤثر كلمات آن با سنا محترم رئيس شخص كه نيست
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قدري محترم سناتورهاي كه است شده باعث واقعه اهميت بنده نظر به ولي فرمودند اظهار صريحا را خود

آنكه حال و نكردند رعايت را دادگستري كفيل آقاي اظهارات حالت اين در و گرفتهاند خود به عصباني حالت

معذرت و كنند تأسف اظهار بود Pزم او{ نبود Pزم بيشتر مطلب دادگستريدو كفيلوزارت آقاي صحبت در

قـرار مـجازات مورد خاطي اشخاص كه بدهند اطمينان بود Pزم همچنين و كردند را كار اين كه بخواهند

با دارم تقاضا سناتورها آقايان و سنا مجلس مقدس ساحت از من و گفتند هم را قسمت اين گرفت خواهند

سميعي دكتر آقاي نيت حسن به كه اطميناني با و دارند تقويتدولت آرامشو حفظ به كه كاملي ع�قهمندي

دادگستري/// وزارت قسمت در خصوص به دارند

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

فرخ تفتيشمنزل تعقيبواقعه در
گرديد خدمتبازپرسصادر انتظار حكم

را فرخ آقاي منزل تفتيش دستور كه دادگستري ٣١ شعبه بازپرس پرتو آقاي خدمت انتظار حكم امروز

خبرنگار به امروز آخروقت در پرتو آقاي است/ نشده اب�غ نامبرده به حكمهنوز اين ولي گرديد صادر بود داده

است/ نبوده قانون برخ�ف هيچوجه به من عمل كه داشت اظهار ما

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

ميبرند؟ بهسر تحصنمجلسسنا در كساني چه
خـادم و صـبوحي و نـقوي آقايان نفر ٣ چهارشنبه روز از مجلس, در متحصن روزنامهنگاران بر ع�وه

نسبت كه تعرضاتي ماليو جانيو تأمين عدم به نسبت و درآمده سنا مجلس تحصن در اصناف نمايندگان

دارند/ اعتراض شده آنها از يكي به

روز صبح از دارند اعتراض حوزه آن انتخابات طرز به كه قم شهرستان جرايد مديران از نفر چند همچنين

هم و بودند كرده غذا اعتصاب پنجشنبه صبح بامداد از آنها نفر چهار و گرديده متحصن مجلس در چهارشنبه

ميبرند/ سر به مجلس حوضخانه در كنون ا

ميدارد اظهار و نمود خود از سلبمسئوليت آنها تقاضاي به نسبت سنا مجلس قم جرايد مديران مورد در

مجلس دوم مرحله در و قم شهرستان انتخابات نظارت انجمن آنها شكايات به رسيدگي براي اوليه مرجع

ميباشد/// كشور وزارت و ملي شوراي

از طرفداري به دادگر حسن و جواهرچيزاده عباس آقائيو مرتضي حاج آقايان ديگر نفر سه امروز صبح

روز متحصنين آقايان از نفر سه با را خود هماهنگي و يافته حضور مجلس در اصناف متحصن نمايندگان

داشتند/ اع�م چهارشنبه

به گل دسته سه و نموده اجتماع بهارستان در مقابل در اصناف مختلف طبقات از عدهاي ده ساعت مقارن

نمودند هديه فوق در مذكور اشخاص به اصناف متحصن نمايندگان نفر شش از پشتيباني و تقدير عنوان



٩٣١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

تجاوز مورد در را خود مطالب و گرديد صادر متحصن اصناف نمايندگان طرف از بيانيهاي امروز صبح ضمنا

دادند/ توضيح مالياتي

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

ژاندارم چند و شهرباني افسر يك بازداشت قرار
شده صادر يزد خورد و زد اثر بر

خبر اينك بود شده درج يزد در تيراندازي و انتخاباتي خورد و زد وقوع درباره Uقب كه خبري تعقيب در

افسـر يك و ژانـدارم نـفر ٥ بازداشت قرار ميكند رسيدگي حادثه اين پرونده به كه بازپرسي كه ميرسد

است/ كرده صادر را يزد شهرباني

حال در هنوز بود شده منحرف و خارج عادي جريان از اينكه علت به و دولت دستور به هم يزد انتخابات

است/ نگرديده صادر جديدي دستورات و است تعويق

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

ميخواستند تهران دولتي رؤسايدبيرستانهاي امروز
وليجلوگيريشد بدهند استعفا

وزيـر حسـابي دكـتر آقاي و آمده فرهنگ وزارت به دبيرستانها رؤساي از عدهاي ١١.٥ ساعت امروز

رؤساي از يكي و داشتند اعتراض شده داده ديگر دبيرستانهاي به كه تي امتيازا به و كرده م�قات را فرهنگ

خودداري كار ادامه از وضع اين با دبيرستانها رؤساي ديگر كه كرد نشان خاطر بياناتي ضمن دبيرستانها

و كردند تشريح را دبيرستانها خراب وضع و كرده اظهاراتي دبيرستان رؤساي از ديگر نفر چند و كرد خواهند

بدهند/ استعفا دستهجمعي بودند صدد در

چه فرهنگ وزارت نميدانند عدهاي داشتهنوز اظهار و كرد جلوگيري آنها استعفاي از حسابي دكتر آقاي

و داشت اظـهار مدارس امتيازات بودن مساوي به نسبت را خود موافقت و ميكند مملكت اين به خدمتي

نيست/ ممكن فرهنگ براي اينوضع ادامه كه كرد ثابتخواهم مقاماتمربوط به كافي دPيل با كرد اضافه

دهند/ ادامه خود كار به Uفع شدند حاضر دبيرستانها رؤساي ترتيب اين به

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

مارس هشتم مناسبتروز به زنان از جمعي تظاهرات
به ميكنند فعاليت جهاني صلح از طرفداري عنوان زير كه جمعيتهائي طرف از مارس هشتم روز چون

طرف از ديروز ظهر از پيش شده اع�م جهاني صلح از دفاع براي زنان عمومي بسيج مخصوص روز عنوان

كوچه نادري خيابان در واقع جمعيت محل در ميكنند فعاليت صلح از طرفداري عنوان به كه زنان از جمعي

فـروش بـه بـانوان بـين بود شده چاپ كه مخصوصي مج�ت مذكور جلسه در شد برپا مراسمي شيرواني

ميرسيد/



ملي دولت سياهه ٩٣٢

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

بانكصنعتي بدهكاران قضيه به رسيدگي
قضيه رسيدگي و تعقيب مأمور كيفر اولديوان شعبه بازپرس معتمدي آقاي كيفر دادستانديوان طرف از

است/ گرديده آن به مربوط اسناد و پروندهها مطالعه مشغول امروز از و شده صنعتي بانك بدهكاران

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

بهداشتيمحرومند وسائل از افتاده دور ايننقطه مردم
نقطه آن اهالي تأثرآور وضع از كي حا رسيده اداره به جاسك از كه گزارشي ـ بهداري وزارت توجه قابل

�مبت نفر چند و نموده پيدا شيوع آنجا سيفليسدر بيماري اينكه جمله از ميباشد بهداشت لحاظ از افتاده دور

بهداري وزارت توجه ما آيد/ عمل به سريعي اقدام جذاميها محل به آنها اعزام براي بايد كه هستند جذام به

فوري و Pزم اقدام داريم انتظار و جلبنموده است بهداشتي وسائل از محروم كه جنوبكشور نقطه اين به را

گردد/ معمول اهالي بهداشت تأمين براي

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

شكر و قند توزيع جريان حسن براينظارتدر
شد خواهند تعيين بازرساني

مـطابق سـرعت كمال در دارد نظر در دارائي وزارت داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك

مختلف مح�ت خانوادههاي از است دست در اينك آن فهرست و شده Uقب تهران شهر از كه تقسيماتي

فروش عاملين اختيار در محلهها اهالي نياز مورد شكر و قند اينصورتها طبق تا كند تهرانصورتبرداري

شود/ توزيع آنان بين خانواده سهميه ميگردد تنظيم كه صحيحي اصول رعايت با و شود داده قرار

عاملين كار در نظارت و امر جريان حسن براي البته آمد/ درخواهد عمل مرحله به عنقريب تصميم اين

احتمالي تخلفات و افراد سوءنيت از تا شد خواهد گرفته نظر در دارائي وزارت طرف از بازرسهائي فروش

آورند/ عمل به جلوگيري عاملين

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

شكر و قند ترقي
سهميه كنون تا و نمودند مركز به شكاياتي شكر و قند نرسيدن واسطه به اهالي قبل چندي از ـ گرمسار

نشده/ داده اهالي شكر و قند

٧٧٦١ شماره ,١٣٣å.١٢.١٧ شنبه

شكر و قند كميابي
در زياد مردم دارند آن به احتياج اهالي كه عيد شب اين در بهخصوص شكر و قند كميابي علت به ـ نيريز

هستند/ فشار و مضيقه



٩٣٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

است شده صادر امامي بازداشتجمال قرار
است شكايتنموده كل دادستان به امامي جمال

سـابق نـماينده امامي جمال آقاي بازداشت دستور كيفر ديوان دادسراي شعبه بازپرس بنيصدر آقاي

است/ نموده صادر ايران ملي بانك از تومان هزار ١٨å مبلغ به ك�هبرداري تهام ا به را ملي شوراي مجلس

ميباشند ايشان تعقيب در اماميمأمورين جمال آقاي بازداشت براي كه ميدهند اط�ع دادگستري محافل

هزار ١٨å مبلغ به چكي گذشته سال ميدهند اط�ع كه قراري به نيست/ معلوم Uفع وي سكونت محل ولي

در موجود مقررات طبق ملي بانك آنكه با و بود امامي جمال آقاي حساب به مربوط كه شده جعل تومان

هزار ١٨å مبلغ ملي بانك بودند مشاور وزير آنموقع در امامي آقاي چون ندارد مسئوليت چك جعل مقابل

است/ تعقيب قابل نظر دو از مسئله اين مطلع منبع يك اظهار طبق و نمود پرداخت را تومان

بانك طريق از را تومان هزار ١٨å مبلغ چك فقره هفت كشيدن با امامي آقاي خود اينكه نظر از يكي

خويش مقررات عليرغم ملي بانك اينكه ديگر و كردهاند امضاء جعل ادعاي سپس و نمود وصول شاهي

است/ شده واقع تأثير تحت ترتيب بدين و داده امامي آقاي تحويل را تومانموهوم هزار ١٨å

دادگسـتري در پـرونده قـبل ماه دو بود شده شناخته متهم امامي آقاي چون مسئله دو اين به توجه با

مستنطق, قرار به اخيرا اينكه تا ماند/ معوق شانزدهم دوره پايان تا كار اين به رسيدگي ولي شد تشكيل

نشدهاند/ ايشانموفق سكونت محل كشف به كنون تا ولي كردند اقدام امامي آقاي برايدستگيري مأمورين

امامي جمال نامه

كه رسيد اداره به نوشتهاند كل دادستان آقاي به فوق خبر خصوص در امامي جمال آقاي كه نامهاي امروز

ميشود/ چاپ زير در

كشور كل دادستان آقاي جناب

و وظيفه حكم به شانزدهم مجلس نمايندگان از ديگر عدهاي و اينجانب دارند استحضار كه طوري به

اوان همان از مخالفتنمودهايمو است عموممشهود بر اينك نتيجهاش كه فعلي اعمالدولت با وجدان نداي

كه ميشد شنيده گريخته جسته كرد خود مخالفين با غيراصولي مبارزات انواع به شروع دولتي دستگاه كه

كرده آغاز خويش سياسي مخالفين به نسبت را سازي پرونده و زده حربهها ناجوانمردانهترين به دست دولت

جرايد در مجعولي اخبار و پرداختهاند و ساخته عنوانموهوم به پرونده اينجانب براي مسموع قرار به كنون ا و

و آيد ميان در محاسبه پاي كشور اين در روزي كه ميكنم آرزو اينجانب دادهاند/ نشر امروز اختر و كيهان

آن البته ولي باشد غش او در كه هر رويشود سيه گردد, رسيدگي حسابها به و تشكيلشود صالح دادگاهي

حداقل كه افراد حقوق به و بوده بياعتنا اصول به حد اين تا كه باشد دولتي دستگاه نميتواند مرجع و دادگاه

نمايد/ تجاوز است قضائي و اجتماعي امنيت آن

پرونده دارم تقاضا داريد قضائي دستگاه كليه بر قانون طبق عالي جناب كه نظارتي لحاظ از كه اينست



ملي دولت سياهه ٩٣٤

كشور قضائيه قوه كه ندهيد اجازه و فرمائيد مطالعه است مليموجود بانك در كه پرونده عين و مرا ساختگي

در كه پرونده عين مطالعه از بعد كه صورتي در و كند تنزل پروندهسازي و پاپوشدوزي دستگاه يك حد تا

به نظر امعان كوچكترين با دارم يقين گرچه � بدهم توضيحات نيز اينجانب دانستيد Pزم است ملي بانك

است Pزم كه جا هر عالي جناب خود مستقيم نظر تحت برد� خواهيد پي شببازي خيمه نوع اين ماهيت

خوئي امامي جمال هستم/ آماده توضيحات اداي براي

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

توضيحميدهد فرخ سناتور تفتيشمنزل درباره بازپرستهران
اط.عات روزنامه محترم مدير آقاي

قـانون طـبق است خـواهشـمند سـناتور فرخ آقاي خانه بازرسي جريده آن در منتشره خبر تعقيب در

فرمائيد/ درج به را زير شرح مطبوعات

مطالب ولي بهسكوتبودم مصمم محترموزارتدادگستري كفيل سميعي آقايدكتر ص�حديد به گرچه >

گرديد منعكس جرايد در آن دنباله در و يافت اشاعه سنا مجلس اخير علني جلسه در كه حقيقتي برخ�ف

و ندارد مباينتي قوانينموضوعه با جنائي جرم به متهم جلب منظور به منزلسناتور به اينكهورود از اينجانب

آنان خويشان و اقوام به نمايندگان پارلماني مصونيت محترم, استاد متيندفتري دكتر آقاي بيانات برخ�ف

از شكايت وكيل مكرر تقاضاهاي حسب بر سناتور فرخ آقاي منزل به مأمورين ورود اصو{ ندارد سرايت

شـماره دسـتور طـي كه بوده ايشان داماد جعل� به �متهم خلعتبري حيدرقلي آقاي جلب منظور به دادسرا

آقـايان از يكي وسيله به قانوني تشريفات كليه رعايت با تهران دادستان آقاي ٣å.١٢.٨ مورخه ٤٥٧٤٩

است/ نداشته دخالتي اينموضع در هيچوجه به بازپرس و گرديده انجام دادسرا اداري معاونين

انتظار اب�غ صدور علت و رسيدگيشود جدا امر پرونده كه نمودهام تقاضا نظارت اداره از شخصا اينجانب

تهران بازپرس است/ بوده روز سياست به مزبور متأسفانه خدمت

پرتو منوچهر

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

تفتيش بر مبني بازپرسدادسرا قرار از قب� دولت
است نداشته اط"عي آقايفرخ منزل

دسـترس در را زيـر اط�عات امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي بوشهري جواد آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران

شده هم اقدامي گونه هر البته است دادگستري به امرمربوط اين فرخچون آقاي منزل بازرسي درمورد V٥

آقاي منزل تفتيش حكم كه بازپرسي تصميم از Uقب دولت و است دادگستري وزارت به مربوط بشود بعدا و

است/ نداشته اط�عي نموده صادر را فرخ



٩٣٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

كشور محترم صالحوزير اللهيار آقاي جناب
اط.عات روزنامه رونوشت

نفر هزار ١٢ از بيش كه شهميرزاد حوزه براي حقيقت و حق خ�ف بر سمنان انتخابات مركزي انجمن

فرعي انجمن تشكيل اجازه ميباشند اينكشور سرشناس تجار كرده, تحصيل مردمان از همه جمعيتداردو

بزرگترين انجمن عمل اين نگذاشت ايشان اختيار در راي اخذ براي تعرفه ٣٨å از بيش ع�وه به نداده

سمنان دزدهير و جام حوزه در عكس بر كه صورتي در داشت مبذول شهميرزاد اهالي به نسبت كه توهينبود

راهزن و دزد هم عدهاي و گمنام و بيسواد آنجا مردم تمام و ندارد بيشتر جمعيت نفر ١٥åå حدود در كه

انجمن اين فرستادند آنحوزه به صندوق نمودن پر براي تعرفه برگ ٨åå تشكيلو فرعي انجمن ميباشند

از حتيالمقدور ندارد كثريت ا هرحوزه در كه سعيداشت و بود تزوير حيلهو ايشانروي عمليات پاي تا سر كه

استثناي به حوزهها تمام آراء قرائت اينك سازد محروم خود قانوني حق از را مردم و خودداري تعرفه ارسال

آقـاي جناب كه شده متوجه مركزي انجمن و است شده تمام ميباشد راي ٧å١ داراي كه سرخه صندوق

در كه صندوق چندين ابطال به تصميم ميباشد, راي ٥٩٢٦ عامري جواد آقاي و راي ٧٤٣٤ داراي آشتياني

ميخواهد بوده غيرعادي شهميرزاد محيط و وضع اينكه عنوان به منجمله و گرفته ميباشد راي ٤٥åå حدود

نمايد/ باطل هم را آنجا شده قرائت صندوق

نموده آراء از پر را ق�بي صندوقهاي مركزي انجمن دستياران كه نقاطي جندق دامغانو دهات در آيا V١

نمودهاند خود چاقوكشان كمك به ايشان راي دادن از جلوگيري و داشتهاند هم حضور كه اشخاصي حتي و

ناصحيح؟ شهميرزاد صندوق ولي است صحيح

بوده صحيح Uكام سرخه انتخابات جريان كه است نموده تصديق صراحتا خود مركزي انجمن آنكه با V٢

با چطور ميشود صرفنظر آن قرائت از لحاظ بدين ندارد تأثير حوزه منتخب در مزبور صندوق قرائت ولي

است/ يافته پايان حوزه آن انتخابات كه گفت ميتوان سمنان در كانديد چهار بودن

كه است روز ٢å از بيش هم مركزي انجمن و نشده قرائت هنوز سرخه صندوق چون Pبا مراتب بنابه V٣

فرماندار فرمائيد ١٧دستور ماده طبق داريم استدعا است انداخته تعويق به Uعم تعطيلو را محل انتخابات

شورش اغتشاشو از قبل را آنحوزه انتخابات كار قرائتو را سرخه صندوق جديدي انجمن تشكيل با محل

شــهميرزادي, يـــوسفعلي گردد/ روشن حوزه حقيقي منتخب به نسبت اهالي تكليف تا دهند پايان

yرحمتا صفائي, كبر عليا شهابي, محمدمهدي احمدي, محمدعلي جوادي, برادران احمدي, غ�معلي

پـورمند, مـحمد احـمدي, كاظم شهميرزادي, وحيد احدي, آقاعلي اميني, علي ميري, سيدصادق زماني,

احـمد شـهابي, محمدرضا احمدي, ناصر ع�ئي, جهانگير كياني, احمد مهدوي, پرويز مسعودي, عليآقا

فراهت, علياصغر ملك, محمدمهدي نادري, پرويز مؤمني, حيدر هوشمند, علي ك, پا عبدالحميد احمدي,

احـمدي, كبر ا احدي, محمود مسعودي, زكريا روحي, محمدكاظم هاشمي, سيداسماعيل منزه, رجبعلي



ملي دولت سياهه ٩٣٦

ع�ئي, علي غفاري, yوليا پورمند, تقي شهابي, حسين هوشمند, حسن دادگر, رمضانعلي احمدي, قاسم

رمضان هاشمي, مسيح دادگر, كبر عليا نادري, عباس ملك, حسين محمدكاظمخواجوي, زماني, عبدالرحيم

ملك/ حسينعلي هاشمي, سيدباقر ع�ئي,

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

فرمائيد توجه اهاليسمنان درخواست به كشور صالحوزير آقاياللهيار جناب
و سرگردانند تهران در سنگسر و شهميرزاده دامغان, سمنان, اهالي از نفر ٥åå از بيش روز, بيست قريب

تا چرا ميباشند متحصن تلگرافخانه اهاليدر عموميو تعطيل سنگسر دامغانو سمنان, شهر است روز چند

كانديد شركتو راي در انتخابات آزادي اميد به كه منطقه اين اهالي قانوني درخواست به وزارتكشور كنون

منحل انجمن طرف از كه سرخه فرعي صندوق آراي بر ع�وه آشتياني ابراهيم حاجميرزا آقاي جناب آنان

درخـواست طـبق دسـتوري و نمينمائيد توجهي شدهاند كثريت ا حائز راي ٧٤٣٤ با نگرديده قرائت شده

را ١٧ ماده اجراي گزارشو رسما را انح�ل و امر جريان تعويق و تعطيل علت كه قضائي بازرسان و فرماندار

آرا ميتوان حياتي اينموضوع افكندن فردا و امروز با ميشود تصور گر ا نمينمائيد/ صادر شدهاند خواستار

كه گواري نا پيشآمدهاي و وقايع اينكه از قبل خوبست نمود پايمال را بيدار و زنده مردم نفر هزار هشت

ادعا بارها كه دولت نيت حسن كه شود اقدامي سازد بيدار را امور اولياي بيگانگانست آرزوي و آمال منتهي

درخواست طبق ١٧ ماده دستور اجراي با Uعم ندارد نظر معيني كانديد به دولت و آزاد انتخابات است نموده

تهران در دامغان و سنگسر سمنان, اهالي نمايندگان گردد/ ثابت قضائي بازرسان و فرماندار

محموديان پيوندي عبدالكريم نصيري, jيدا فاميلي, علياصغر

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

فروشگاه ٢å جمعيتتهران نقاطپر در
تأسيسميشود شكر و برايفروشقند عاملين شعب بر ع"وه

ميشود داده شكر كيلو ٢ و قند كيلو ٢ دولت كارمند هر به

شد خواهد داده سهميه چهار سهميه سه جاي به يك درجه عاملين به

شعبه بيست تهران جمعيت پر نقاط در گرديد مقرر شد گرفته دارائي طرفوزارت از امروز كه تصميم طبق

مردم دسترس در شكر و قند زيادي مقادير تا شود تأسيس فعلي فروش عاملين بر ع�وه شكر و قند فروش

بـه هستند// مزبور فروشگاههاي ايجاد و تأسيس براي مطالعه مشغول مربوطه مأمورين كنون ا گيرد/ قرار

يـا و وزارتخانه هر حسابداري كه است شده داده اط�ع دولت بازرگاني بنگاههاي و ادارات و وزارتخانهها

دسترس در شكر و قند وقت اسرع در تا بفرستد درخواست شكر و قند كيلو ٢ خود اعضاي تعداد به مؤسسه

ميكردند دريافت سهميه ٣ ماه هر در كنون تا كه اول درجه عاملين به ع�وه به گيرد/ قرار دولت كارمندان

گيرد/ قرار مردم دسترس در بيشتري شكر قندو تا شود داده آنها به ديگر سهميه ١ امروز از كه شد داده دستور



٩٣٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

اصنافمتحصن نمايندگان نامه
اركانه jشيدا سنا مجلس رياست محترم مقام ٣å.١٢.١٨

ماه اسفند ١٧ مورخ جلسه كرات مذا طي پنجم صفحه اسفند ١٧ شنبه ٧٧٦١ شماره اط�عات روزنامه در

كه قسمت آن باشد شده ضبط و درج صحت و درستي به گاه هر كه بود مندرج شرحي سنا مجلس به خطاب

وزارت كـفيل حـضور با كه ممتدي جلسه در دارند شكايت ماليات به راجع اصناف <نمايندگان تقيزاده: سنا مجلس رئيس /١
بازار در هم ديگري دسته كه نميدانستيم ما ولي كنند رسيدگي آنها كار به سناتورها آقايان از نفر سه شد قرار گرديد تشكيل دارائي
به دسته اين مراجعه ميگويند دسته آن نميدانند/ حقيقت با موافق را آنها حرف و دارند اعتراض دسته اين شكايات به كه هست

/٧٧٧١ شماره ,١٣٣å ماه اسفند ١٧ شنبه اطTعات است/> تحريكات اثر بر مجلس

در داشت يـقين و گـرديد تأثر موجب شده7١8 اظهار سنا مجلس در متحصن اصناف نمايندگان به مربوط

آقايان جنابان امثال از است شده گفته پيشهوران اصنافو قول از دولتي راديو در آنچه باب قبUدر كه صورتي

بـاقي سـوءتفاهم بـراي موجبي ميفرمودند تحقيق مسعودي و فروزانفر و نيكپور و ملكزاده دكتر سناتور

در پيشهوران و اصناف نمايندگان عموم كه ميگرديد حاصل بيشتري وقوف را محترم مقام آن و نميماند

اخت�ف گونه هيچ پيشهوران و بازار مختلف اصناف درباره صنفي ماليات قانون اجراي عدم از شكايت ماهيت

ندارند/ نظر

را پيشهوران و اصناف نمايندگان حقه شكايت است ممكن كه كردهاند تصور عناصر از بعضي گاه هر و

اجرايقوانين به ناظر كه سنا مجلس ميرود انتظار البته كنند رالوث شكايت وموضوع سياستنموده به آلوده

اجرايقانون در نظارت وظائف است شده دولتياع�ن راديو در كه خبرموهومي صرف به نبايد است مملكتي

آزادي و امنيت Uفع احوالموجود و اوضاع با اينكه به مضافا كند عين غمض ما حقه شكايت به رسيدگي و

بـه عـاجل توجه سنا محترم مجلس كه داريم واثق رجاء عموم و است گرديده متزلزل هم عمل و كسب

موجبات بخواهد دولت از آنها درباره را صنفي ماليات اجراي و نموده پيشهوران و اصناف عموم حقه شكايت

سنا مجلس متحصنين اصناف نمايندگان سازد/ فراهم عمومي خاطر آسايش براي كافيه

٧٧٦٢ شماره ,١٣٣å.١٢.١٨ يكشنبه

هيأتوزيران تصويبنامه
تأمينگرديد نيز اروپا مقيم دانشجويان تحصيلي ارز

محصلين تحصيل هزينه كه نمودند تصويب ديشب جلسه در وزراء هيأت ارز كميسيون پيشنهاد بنابه

از خرداد و ارديبهشت فروردين, ماه سه براي داشتهاند دريافت رسمي نرخ به ارز حال به تا كه خارجه مقيم

شود/ داده ارز كميسيون طرف

اين براي چهارم اصل اداره طرف از كه دPر ميليون يك محل از امريكا محصلين تحصيل هزينه ضمنا

شد/ خواهد تأمين شده داده تخصيص منظور



ملي دولت سياهه ٩٣٨

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

ندانست قانون خ"ف را سناتور منزل بازرسي كل دادستان
تكذيبكرد/// را امامي توقيفجمال قرار

نـمود/// مصاحبهاي انتخابات عالي شوراي رئيس و كل دادستان اخوي آقاي با ما خبرنگار امروز صبح

نظر است ممكن دارد دادسراها كليه بر كل دادستان كه فائقه رياست با كه بود اين ما خبرنگار دوم سئوال

است آورده ميان به را نمايندگان منازل مصونيت كهموضوع فرخ سناتور منزل تفتيش درباره را خود قضائي

بفرمائيد

بر مقامات آن عقيده به كه قضائي مقامات طرف از بوده اقدامي فرخ آقاي منزل تفتيش اخوي:] [جمال
آن به رسيدگي باشد شده انحرافي قانون از نظر اين تخاذ ا در كه صورتي در و كردهاند اقدام حسبوظيفهخود

از قبل و نمايد رسيدگي شكايت صورت در كه ميباشد انتظامي عالي دادگاه و نظارت دستگاه ص�حيت از

بود/ خواهد قضائي دستگاه مصلحت و احتياط خ�ف اينموضع در نظر اظهار انتظامي عالي دادگاه تصميم

مـطابق داد: جواب دادستان آقاي بود/ امامي جمال آقاي توقيف قرار درباره ما خبرنگار سئوال آخرين

صادر مطلقا امامي جمال آقاي درباره توقيف قرار داده اينجانب به كيفر ديوان دادستان امروز كه اط�عي

كرد/ تكذيب اينجانب نزد صراحت به كيفر دادستانديوان را اينموضوع و نشده

براي را امامي جمال آقاي كيفر ديوان دادسراي ٧ شعبه بازپرس كه است بوده قرار اين از قضيه جريان

اداي بـراي امـامي آقـاي چـون و است كـرده احـضار ايشان به مربوط جعلي چكهاي مورد در تحقيقات

است داده را امامي آقاي جلب كيفردستور مطابققانونديوان ٧ شعبه بازپرس ناچار نيافت توضيحاتحضور

اشتباه توقيف قرار با اذهان در بود ايشان از دادگستري ضابطين تعقيب با توام كه جلب دستور اين ظاهرا و

درمورد قضائي دستگاه اقدامات دارم مناط�ع آنچه كرد اضافه اينموقع دادستاندر آقاي سپس است/ شده

قضيه طبع موافق كه بوده قضائي عادي جريان يك و نداشته سياسي جنبه موقع اين تا امامي جمال آقاي

ميكند/ سير را خود قانوني جريان

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

است كار مشغول ٣١ بازپرسشعبه
حاضر دادسرا در بود داده را سناتور فرخ آقاي منزل جستجوي كهدستور ٣١ شعبه بازپرس پرتو آقاي امروز

است/ شده صرفنظر وي, خدمت انتظار حكم صدور از Uفع ميشود اظهار كه قراري به بود/ كار مشغول و

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

قم جرايد مديران تحصن رفع
دو كه تي كرا مذا اثر در بودند كرده اختيار تحصن سنا مجلس در بود روز چند كه قم جرايد مديران آقايان

دادند/ خاتمه خويش تحصن به نمودند ايشان با راد و هيئت آقايان تورها سنا از نفر



٩٣٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

شد محول راه وزير به اصناف شكايات به رسيدگي
به نخستوزير آقاي طرف از صنفي ماليات موضوع در پيشهوران و اصناف شكايت بهموضوع رسيدگي

آنـها شكـايات بـه اصناف نمايندگان حضور با ايشان دفتر در امروز كه شد محول راه وزير بوشهري آقاي

مغايرت قوانينموجوده با كه آنجا تا را Pزم تسهي�ت كه داد وعده بوشهري آقاي و آمد عمل به رسيدگي

دارند/ مبذول پيشهوران و اصناف آقايان تقاضاهاي انجام در باشد نداشته

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

تيراندازي و خورد و زد اثر بر
شدهاند مجروح نفر دو و مقتول يكنفر

از داد روي خوردي و زد و نزاع ديروز دسته بيندو شهر كيلومتري ٣٦ در واقع كندر در ـ اسفند ١٨ كاشمر

مأمورين كنون ا شدند/ مجروح نفر دو و مقتول نفر يك نتيجه در و شده تيراندازي انتظامي مأمورين طرف

ميباشند/ رسيدگي مشغول مربوطه

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

نمودهاند كار به كارگرانشروع
مشـغول كـار به و كشيده دست غذا اعتصاب از آذربايجان كارخانه كارگران موقتا ـ اسفند ١٤ قزوين

شود/ رسيدگي آنان تقاضاي به نسبت و بيايند تهران از كارخانه مديره هيأت تا شدهاند

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

شدند بازنشسته عطاپور معتضديوسرلشكر سرلشكر
ذخائر اداره رئيس عطاپور حسين سرلشكر و فارس هفت لشكر فرمانده معتضدي yنصرا سرلشكر آقاي

بـازنشسته شـدند تبرئه تجديدنظر دادگاه در كه شيراز مهمات انبار انفجار واقعه متهمين از نفر دو ارتش

شد/ اب�غ آنان به ارتش كارگزيني طرف از صادره حكم و گرديدند

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

فروشفرش از حاصله ارز
شد خواهد محصلين صرفهزينه

فرانك ٥åميليون است كرده فرانسهموافقت چوندولت ميدهد اط�ع ملي اقتصاد وزارت از كه طوري به

گردد/ صادر فرانسه به ايران فرش بازرگاني قرارداد ضمائم در مندرج ميليون ٣åå بر ع�وه را ايران فرش

صرف مذكور فرشهاي بهاي بنمايند/ فرانسوي مقامات از پروانه تقاضاي ميتوانند فرش صادركنندگان

كه است شده داده ترتيبي ارز كميسيون و ايران ملي بانك در شد خواهد فرانسه در ايراني محصلين هزينه

نمايند/ استفاده نيز مربوطه گواهينامه بهاي از جاري سال آخر تا فرشها اين صادركنندگان



ملي دولت سياهه ٩٤٠

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

ميشود برگزار الكلي بدونصرفنوشابههاي جشننوروزي
جشن شد داده خارجهدستور ممالك در ايران نمايندگيهاي بهعموم تلگرافي خارجه طرفوزارتامور از

نمايند/ منعقد الكلي مشروبات صرف بدون خود جاري مصارف اعتبار از را نوروزي

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

ميشود شورويوارد از قماشنخي متر هزار ٣åå
است بازرگانيشورويشده نمايندگان تحويل شكر تن هزار دو مقابل در پنبه تن هزار كنون تا

١٢åå تحويل بر مبني خارجي معام�ت شركت بازرگانيشورويو نمايندگان بين حصولموافقت از بعد

است توانسته كنون تا شركت اين يافتهايم اط�ع كه بهطوري شكر و قند تن هزار ٦ دريافت برابر در پنبه تن

حمل مقدمات تا نمايد بندرپهلوي تهرانو در نمايندگانشوروي تحويل را معامله مورد پنبه تن هزار مقدار

راه از كه نموده دريافت نمايندگانشوروي از شكر تن هزار دو آنحواله مقابل در و گردد فراهم بهشوروي آن

شد/ خواهد حمل تهران به تبريز جلفا

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

شكر و قند كميابي
بـه شكـر و قـند سهميه كمي و آنجا شهرداري انجمن عمليات از صومعهسرا اهالي از عدهاي ـ فومن

عزيمت محل به دارائيفومن رئيس آقاي معيت با فرماندار صمصامي آقاي بودند شكايتنموده فرمانداري

تحاددعوت ا بردباريو به و گاه آ مشك�تدولت از را اهالي سخنرانيمؤثري با رسيدگي اهالي شكايات به و

داده Pزم توضيحات كارخانه مدير طرف از و بازديد نيز كساء نوغان كارخانه از فرماندار آقاي ضمنا و نمودند

و كـارخـانه مـدير به Pزم دستورات فرماندار آقاي نمودند تي اظهارا دولت از خود مطالبات به رعايا و شد

شد/ خواهد فراهم را آنها رفاه وسايل و گزارش مركز به را مراتب دادند وعده و صادر صومعهسرا بخشدار

٧٧٦٣ شماره ,١٣٣å.١٢.١٩ دوشنبه

دارو گراني
كنين سا بدبختي و مشك�ت تمام سربار اخير ماه دو يكي اين در دواجات انواع فوقالعاده ترقي ـ قزوين

مردم بايد مرجعي كدام به داروساز گرانفروشي و اجحاف از نيست معلوم و است گرديده شهرستان اين فقير

نمايند/ شكايت

هر و داده قرار مراقبت تحت را طبقه اين جدا مسئول مقامات ساير و شهرداري طرف از است شايسته

تا Uاق كه داده قرار تعقيب مورد شديدا ديگران عبرت براي نمودند گرانفروشي و اجحاف جزئي كه كدام

براي نگذارند اين از بيش و سازند سبك را فقير مردم اين بدبختي و مشك�ت بار طريق اين از امكان حدود

نمايند/ غارت را بيچاره و فقير مردم خودشان مجلل زندگي تأمين



٩٤١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در توقيفشدگان خانواده
به بودند شده زنداني امنيت كميسيون راي طبق كه افرادي خانوادههاي افراد از جمعي اصفهان در ديروز

را قضيه داشتند قصد كه هم ديگر نفر چند گذاشتند/ هياهو و بنايغوغا و رفته دادگستري به دستهجمعي طور

و شوند گ�ويز انتظامي مأمورين با گر ا كه ميكردند تلقين طور اين نموده تحريك را آنها دهند جلوه بزرگ

شد/ خواهند آزاد شدهاند توقيف امنيت كميسيون دستور به كه شما بستگان كنيد برپا شديد غوغاي

تلقين و تحريك تأثير زير كه جمعيت ولي برآمدند جمعيت ساختن متفرق صدد در انتظامي مأمورين

شدند/ گ�ويز انتظامي مأمورين با زنها مخصوصا بود گرفته قرار محركين

اين تحريك به متهم كه را ديگر نفر چند و آزاد نبرد روزنامه مدير براتي آقاي انتظامي مأمورين باPخره

جمعيت همان افراد از نفر چند ساختند/ متفرق را جمعيت اينوسيله به كردندو توقيف شدند شناخته جمعيت

كردند/ اختيار تحصن رفته تلگرافخانه به

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

تلگرافخانه در مردم از عدهاي
زدهاند چادر

در نفر هزار دو حدود در عدهاي ١٣٣å اسفند ١٧ شنبه روز بعدازظهر چهار ساعت از ـ اسفند ١٨ دامغان

مصدق دكتر آقاي به عده اين كه تلگرافي طي شدهاند/ متحصن و زده چادر تلگرافخانه جلوي و تلگرافخانه

بـعضي از تـطميع و تهديد با امروز تا كه آشوبگري عده يك عمليات از كردهاند تقاضا نمودهاند مخابره

جاني تأمين هيچگونه و شدهاند زحمت دچار آنها خانواده و كهخود طوري به آسايشنمودهاند سلب اشخاص

شود/ جلوگيري ندارند

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

است شده دستگير مهرداد ترور اتهام شخصبه اين
شـليك مهرداد سوي به كه است متهم مهرآباد فرودگاه طبيب عليمرداني غ�مرضا دكتر يكم ستوان

در و شده نائل دكترا ديپلم اخذ به ١٣٣å خرداد عليمردانيدر غ�مرضا دكتر است/ درآورده پاي از را او و نموده

ناشر كه پرچمدار روزنامه انتشار و پانايرانيسم حزب تأسيس اول از و شده خدمتمشغول به ارتش بهداري

ميفرستاده روزنامه اداره به تهديدآميز ولي امضاء بدون نامههاي بارها و داشته مخالفت اينحزببود افكار

چگونگي درباره تحقيقات و گرديد دستگير مهرداد ترور از بعد روز ٥ يعني بهمن ٢١ تاريخ در مشاراليه است/

ميبرد/ سر به بازداشت در Uفع و گرديد شروع او از امر

شده دستگير مشاراليه با همدست تهام ا به كه ديگر نفر سه آورده دست به ما مخبر كه اط�عي مطابق

گرديدهاند/ آزاد كفيل قيد به بودهاند



ملي دولت سياهه ٩٤٢

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

مح"ت و كمره اهالي عريضهسرگشاده
كشور وزير صالح آقاي جناب محبوب, نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

ما ملي حق كه حساس اينموقع در متأسفانهمجبوريم كمره اهاليمح�تو معروضه اين كنندگان امضا

ريشه انتخاباتي كشمكشهاي بيشتر كه كنيم عرض صراحت كمال با ميشود اشخاص اغراض دستخوش

به نمونه براي اينك ميزند دور قوي احتمال به دولتي دستگاه اطراف در و ميخورد آب مركز چشمه از آنها

ميگذرد: محترم نظر از زير شرح به كمره و مح�ت انتخابات طرز خ�صه طور

است مؤثر Uكام انتخابات امر در مركز در كه دستهائي دستياري به تحميلي كانديد پيش مدتي از ـ ١

و كمره اهالي روي به را عبور راه و كرد مسلح را اسمعيليه فرقه و خراساني شتردار افراد و شرور افراد جمعي

است/ بسته نيمور

مستخدم يك مثل را او نظريات كه نحوي به نموده خود تأثير تحت را ژاندارمري و شهرباني رؤساي ـ ٢

ميكنند/ اجرا

انتخاب روحاني عوض به را حمال بازرگانو جاي به را پينهدوز نموده همراه خود با را مح�ت فرماندار ـ ٣

است/ داده تشكيل ق�بي انجمن چنين و

عمليات بط�ن نظر از باشد كرده عرض هم گزارش شايد كه قضائي بازرس بوستان مجدالعلي آقاي ـ ٤

فرارا باPخره و شده متحصن شهرباني در ديده خطر در را چونخود نكرده امضا را مجلس فرمانداريصورت

است آمده تهران به

امـضا و تـهديد را او اسـلحه با ننموده قبول چون تطميع را بخشدار دليجان انجمن تشكيل براي ـ ٥

است/ آمده تهران به فرارا و گزارش كشور وزارت به را جريان نامبرده و گرفتهاند

است كسري و هزار ٢٩ مح�ت جمعيت و نفر هزار ٥٩ كمره جمعيت آمار كل اداره رسمي گواهي طبق ـ ٦

ق�بي انجمن دستياري به است صدد در ندارد راي غالبا اطراف در و مطلقا كمره در تحميلي نماينده چون و

جمعيت نسبت به تعرفه ارسال بر مبني كمره اهالي درخواست به و داشته نگاه مح�ت در را تعرفه بيشتر

درباره انتخابات عالي رايشوراي و ننموده اينمورد در جدي اقدام هم وزارتكشور متأسفانه و نكند توجهي

است/ شده توقيف نخستوزيري دفتر در بيجهت كمره

مح�ت در امنيت ايجاد و كمره به تعرفه مستقيم ارسال درموضوع كشور وزارت به مكرر كه مراجعاتي با

مينمايند/ احاله مح�ت ق�بي انجمن به متأسفانهموضوع شده

كسري و هزار ٣ از بيش بدهند رأي هم قانوني شرايط واجد اشخاص كليه درمح�ت گر ا قطع طور به ـ ٨

راي اوراق و مردگان باطله شناسنامههاي از استفاده با خودمختار تحميلي نماينده ليكن نيست Pزم تعرفه

كثريت ا دارد تصميم مذكور انجمن دست به ديگر كانديد نام جاي به خود نام خواندن با و دهنده رأي بدون

آورد/ دست به ساختگي



٩٤٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

بـيغرض و عـاليمقام بازرس اعزام با داريم استدعا مح�ت و كمره اهالي امضاءكنندگان ما بنابراين

خداي اينكه از قبل و نمايند شروع قانون طبق را كمره انتخاباتمح�تو و داده قرار رسيدگي مورد را مراتب

بـه فـوق موارد كه كاشاني yآيتا حضرت دستخط رونوشت دهند خاتمه درآيد بدي صورت به ناخواسته

نفر هزار دو از بيش امضاي با ميرسد/ اط�ع به زير در مجددا نيز شده مسلم ايشان

كمره و مح.ت معروفين و معتمدين از

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

ترككردهاند را مسلولينسيرجان
باز تهران به و نموده ترك را سيرجان بودند آورده سيرجان به كه مسلولين كليه ـ اسفند ١٧ سيرجان

شرارت سوابق تهام ا به آنان زيرا شدهاند دستگير ژاندارمري مأمورين وسيله به آنان از نفر دو فقط گشتهاند

بودند/ شده تبعيد

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

ميشوند گماشته خراسان راه ساختمان براي و جمعآوري تهران بيكاران
شناسائي] ـ كارمند ٣åå]

براي احتياج مورد ثاثيه ا و لوازم كه نمودند تصويب اخير جلسه در راه وزارت پيشنهاد بنابه وزيران هيأت

جـمعآوري زودي بـه كه تهران بيكار افراد و شود خريداري ريال هزار ٣åå حدود در خراسان راه راهسازي

گيرند/ قرار استفاده مورد مزبور راههاي ساختن براي ميشوند

انجمنهاي ميكنند/ خانوادههاصورتبرداري افراد از محل معتمدين حضور با كارمنداندولت از نفر ٣åå

عمل به شروع صبح ٦ ساعت روز يك در كميسيونها ميكند/ همكاري دارائي وزارت با نيز تهران محلي

و آبنـباتسازيها و ليـمونادسازيها و شـيرينيفروشيها قـهوهخانهها, مــصرف ضــمن در مــيكنند/

ميشود/ تعيين هم بستنيفروشيها

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

شد بانكصنعتيشروع پروندههايبدهكاران مطالعه امروز از
معتمدي آقاي به كيفر دادستانديوان سلطانزاده آقاي طرف از داديم اط�ع پيش روز چند كه قراري به

آقاي و شده داده صنعتي بانك بدهكاران قضيه تعقيب و رسيدگي مأموريت كيفر ديوان اول شعبه بازپرس

از بعد و نموده پيدا حضور صنعتي بانك تصفيه مستقل بنگاه محل در روزه همه پيش روز چند از معتمدي

امـروز از يـافت, انـجام صنعتي بانك تصفيه بنگاه به كشاورزي بانك از پروندهها تحول و تحويل آنكه

كه كساني بدهي كهوصول دانست بايد نمود/ پروندهها و دفاتر مطالعه به شروع كيفر اولديوان شعبه بازپرس

بنگاه خود شد قرار اخيرا ولي بود, شده محول كشاورزي بانك عهده به بودند گرفته مبالغي صنعتي بانك از

بنمايد/ مطالبات وصول به اقدام تصفيه



ملي دولت سياهه ٩٤٤

٧٧٦٤ شماره ,١٣٣å.١٢.٢å سهشنبه

مينمايد اصنافرسيدگي كار به راه وزير
به رسيدگي براي نخستوزير آقاي طرف از كه راه آقايبوشهريوزير پيشنهاد بنابه امروز ظهر از پيش

را سنا مجلس در متحصن اصناف نمايندگان و يافته حضور سنا مجلس در شده انتخاب اصناف شكايات

به رسيدگي براي رضايتبخشي ترتيب زودي به كه دادند وعده آنها شكايات استماع از پس و م�قاتنمود

شود/ داده دارائي وزارت طرف از آنها كار

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

شد واقع رسيدگي مورد سنا كميسيون در فرخ سناتور تفتيشمنزل موضوع
رئيسكميسيوندادگستريمجلسسنا نظريات

آقاي حضور با متيندفتريو آقايدكتر رياست به صبحامروز سنا مجلس �دادگستري� ٢ شماره كميسيون

شود/ رسيدگي فرخ سناتور منزل تفتيش بهموضوع تا شد تشكيل دادگستري وزارت كفيل سميعي دكتر

كه بود اين جلسه اين تشكيل از <غرض داشت: اظهار خبرنگاران به رئيسكميسيون جلسه ختم از پس

است كيبوده مسئول گردد معلوم شود/ مستحضر فرخ آقاي منزل تفتيش كامل جريان از ٢ شماره كميسيون

و داد كميسيون به باب اين در گزارشي داشت حضور جلسه اين در كه دادگستري وزارت كفيل سميعي آقاي

امر مسئول گردد روشن كميسيون براي تا شود گذاشته كميسيون اختيار در قضيه اين پروندههاي شد قرار

و پـروندهها بـه رسـيدگي از پس ٢ شماره كميسيون دادگستري/ وزارت كفيل يا بوده دادستان يا بازپرس

و مطرحميشود علني جلسه گزارشدر اين و ميدهد سنا مجلس به را گزارشخود شخصمسئول تشخيص

است/ سنا مجلس با نهائي تشخيص

گـر ا و ميكند رسيدگي امر اين به خود دادگستري وزارت البته بود مسئول دادستان يا بازپرس چنانچه

دكـتر آقاي دارد/ گانهاي جدا جريان نيز آن كه شد داده تشخيص مسئول دادگستري وزارت كفيل شخص

ما اساسي قانون قسمت اين در گفت و نموده نمايندگان مصونيت درباره اساسي قانون مواد به اشاره سپس

نميشود دستآويزي هيچعنوانو <به ميگويد: ما قانون ندارد ممالك ساير اساسي قوانين به شباهتي هيچ

كه است نموده كر ذ اينجا در را لغت<دستآويز> مخصوصا قانونگذار و تعرضنمود/> نمايندگان بهمصونيت

هم نمايندگان سكونت محل و خانه شامل اينكهمصونيت اما و نكنند تعبير ديگري هيچعنوان به را تعرض

به احتياج كه بردند پي قضائي مقامات وقتي كه دارد تصريح قانون هم اينمورد در بگويم بايد نه يا ميشود

نـظر كسب بـا و برسانند مجلس اط�ع به را جريان �قب بايد دارند را نمايندهاي مسكوني محل تفتيش

برند/ هجوم نمايندهاي سكونت محل به اط�ع بدون اينكه نه نمايند تفتيش به اقدام مجلس

نظر كار اين در سنا مجلس گفت دفتري متين آقاي دادسرا, بازپرس خدمت انتظار حكم صدور مورد در

شده مرتكب قانون خ�ف عمل بازپرس بدهد نظر كه است انتظامي عالي دادگاه وظائف از اين و نميدهد

نه/ يا است



٩٤٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

اصنافتهران متحصن نمايندگان آقايان
مجلسسنا در

تا محترم آقايان خيرخواهانه منويات از پيروي به واس�مبول اصنافPلهزار زير امضاءكنندگان اينجانبان

هماهنگيو بدينوسيله و ننموده جاندريغ بذل از حتي درآمدمقطوع بر ماليات به راجع قطعي نتيجه حصول

فائقه احترامات تقديم با ميداريم/ اع�م محترم نمايندگان آن با را خود بستگي

بـاشي زرگر اس�مبول, شيرازپور دوزندگي اس�مبول, نقرهچي محمد اس�مبول, نوروفون فروشي راديو

درخشـان, طـلوع مـغازه فـارس, فروشگاه رفاهي, شادي دوزندگي اس�مبول, مختاري عليآقا اس�مبول,

مظفريانجواهريPلهزار, پور مظفرياناس�مبول, احمدعلي كمالشاهوردي, شرق, كفاشي شرق, دوزندگي

خـياطي اسـ�مبول, زيبائي عكاسخانه كرهئي, دوزندگي Pلهزار, بيتا مغازه نقرهچي, بهرام مهر, دوزندگي

پيراهندوزي اميدواري, مغازه پروان, نقرهفروشي فرشته, مغازه مظفرياس�مبول, ابوالفتح رفاهي, هاشمي

جهان/ سراجي Pلهزار, مظفري منصور پارك,

اس�مبول/ و Pلهزار اصناف و كسبه اهالي از ديگر جمعي امضاء

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

اصناف اتحاديه [قدرداني]
تقيزاده آقاي جناب از وسيله بدين

نمايندگان به را عنايت و توجه بذل كمال با كه سنا مجلس رئيسه محترم هيأت و سنا مجلس رئيس

را خود امتنان و تشكر كمال نمودهاند, ميباشند حقوقي شخصيت داراي كه تحاديه ا اين طرف از متحصن

اجراي بر مبني را ما حقه شكايت رفع دولت كه زماني تا كه مينمايد متوجه را محترم مقام آن خاطر و اع�م

و داشت خواهد ادامه ما نمايندگان تحصن گزير نا ننمايد ملي شوراي مجلس مصوبه صنفي ماليات قانون

كـه قوانـين اجراي در نظارت خطير وظيفه لحاظ از نموده مبذول بيشتري توجه ميشود تقاضا بنابراين

زودتر هرچه و نموده توجه ما نمايندگان حقه تقاضاي به نسبت كه كند وادار را دولت دارد سنا محترم مجلس

بازار اصناف اتحاديه نمايند/ اجرا را صنفي ماليات قانون دهند دستور

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

ميشود فروشنفتگرفته مقابل در كه ارزي
بود؟ خواهد نوع چه

قرار گر ا باPخره كه اينبود ازسئواPت يكي و كردند مصاحبهاي حسيبي مهندس آقاي با جرايد مخبرين

با ارز اين گفت جواب در ايشان بود؟ خواهد نوع چه ميشود گرفته نفت فروش ازاي در كه ارزي شود موقتي

دارد/ انكار غيرقابل خريد ارزش جهان بازارهاي تمام در كه است دPر



ملي دولت سياهه ٩٤٦

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

رسومات كارخانه كارگران اعتصاب رفع
و كشيده كار از دست عيدي و حقوق نگرفتن براي رسومات كارخانه كارگران جاري ماه ١٨ شنبه روز از

نمودند فراهم را آنان رضايت و حاصلنموده تماس كارگران با كارخانه اولياي ديروز اينكه تا اعتصابنمودند

شدند/ كار مشغول و شكسته را اعتصاب امروز صبح ده ساعت از و

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

نمودند اعتصاب دانشآموزان
بوده چهارم ك�س فاقد شاهپور دبيرستان گذشته سال چون واصله اط�ع قرار به ـ اسفند ١٤ كازرون

فرهنگ طرف از و آمد عمل به اقداماتي فرهنگ به ع�قهمند اهالي از عدهاي تقاضايدانشآموزانو بنابه

ليسانسيه دبيران استخدام نام به ريال هزار دو مبلغ بدهند تحصيل ادامه شدهاند حاضر كه دانشآموزاني از

خ�ف بر چون و گرديد پرداخت كمك شهر فرهنگ شهر انجمن تصويب با هم ريال ١٨åå مبلغ شدو وصول

ديـروز نشده دانشآموزان درخواستهاي به هم توجهي و نگرديده استخدام هنوز ليسانسيه دبيران وعده

ميباشند/ باقي اعتصاب حال در Uفع و زدهاند اعتصاب به دست

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

اس"م فدائيان به منتسب افراد درباره وجهالضمان قرار
ميبرند سر به بازداشت در زير نامبردگان

بـه مـنتسب افـراد دستگيرشدگان كامل اسامي شهرباني مسئول مقامات طرف از ديروز ظهر از پيش

٣ شعبه بازپرس رستمپور آقاي شد/ داده ما مخبر به شدهاند شناخته محرك اخير جريانات در اس�م فدائيان

سيدهاشم احرار, علي آقايان است: گرديده صادر شرح بدين وجهالضمان و قرار آنان از يك هر به نسبت

ريال/ هزار ١٥å مبلغ به وجهالضمان قرار يك هر نجار رضا بختياريو عباس يوسفيان, حاجمهدي حسيني,

لواسـاني, سـيدمحمد رفـيعي, حـاجابـوالقـاسم واحـدي, سـيدمحمد زيـر: آقايان از يك هر به نسبت

مينوچهر, ايرج مينوچهر, منوچهر نوائي, غدير عراقي, مهدي صادقي, شيخمحمود دوPچي, شيخمحمدعلي

كبر عليا كبري, ا محمد هاشمي, سيداحمد نيكنام, شيخرضا قادري, محمد باباعلي, حسن لطفي, حسين

زرنـدي, ابوالقاسم كاظمي, محمود حسيني, حسين كبري, ا حسين معتمدي, رضا بوذري, يحيي طاهري,

مقدم, كياني تقي عبيري, اسمعيل احساني, yنصرتا احساني, علي احساني, yقدرتا كريمخاني, حسين

yفـضلا مـهتابي, yعـبدا حكـيمي, اصـغر آهنگر, قاسم ميرصفا, yاسدا خطيري, yاسدا خرمي, تقي

شده صادر ريال هزار ١åå مبلغ به وجهالضمان قرار قيصري علي احمديو yعبدا رفيعي, مرتضي اسمعيلي,

قـرار تـقوي رضا و گلدوست محمد آذري, ايرج آقايان نفر سه به نسبت مربوطه بازپرسان طرف از است/

است/ شده صادر ريال هزار ٥å مبلغ به وجهالضمان



٩٤٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

شد پخشاوراقدستگير حين در
پنبه كارخانه كارگر اخباري yحبيبا نام به شخصي بندرگز شهرباني گذشته شب ١١ ساعت در ـ بندرگز

اينك مينمايد بازداشت و دستگير بندرگز محلههاي در توده منحله حزب اوراق پخش حين در را ككني پا

مشاراليه به اشخاصي چه وسيله به و كجا از مزبور اوراق شود معلوم كه است بازجوئي تحت نامبرده شخص

است/ ميرسيده

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

شورش روزنامه مدير محاكمه
رياست به جنحه دادگاه ٩ شعبه در شيرازي كريمپور اميرمختار آقاي دادرسي جلسه ديروز ١١.٥ ساعت

تشكـيل مـتهم خود و مدافع وك�ي و شهرستان دادسراي داديار عالمي آقاي حضور با معيني رحيم آقاي

مدير اينجانب شغل گفت: سپس نموده بيان را خود هويت كريمپور آقاي كيفرخواست قرائت از پس گرديد/

به رسيدگي ص�حيت جنحه دادگاه و ميباشد مطبوعاتي جرم يك بنابراين و نموده معين شورش روزنامه

من كه داشت اظهار متهم سپس تشكيلشود/ منصفه هيأت حضور با جنائي دادگاه بايستي و ندارد را امر اين

قوانين كه را جوان دموكرات شاه عكس, بر بلكه نميكنم و نكرده اهانت مشروطه و سلطنت مقام به تنها نه

به كمه محا دنبال ختمو بعدازظهر ١.٥ ساعت در جلسه ميكنم/ ستايش ميدهند قرار احترام مورد را مملكت

امر اين با دادگاه ولي نمود را بازداشتخود تقاضايرفع دادگاه از آقايكريمپور ضمنا شد اسفندموكول ٢٥ روز

نكرد موافقت

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

خارجي اتومبيلهايخريداريشركتمعام"ت دستگاه ٣٥
شد خواهد فروخته

كه شد قرار دولت تصميم طبق رزمآراء حكومت زمان در گذشته سال رسيد اط�ع به كه طوري همان

بـراي امـريكا از شـورلت نوع از سواري تومبيل ا دستگاه ٥å موجوديش اعتبار به خارجي معام�ت شركت

كمپاني به را آن سفارش سال همان در خارجي معام�ت شركت نمايد/ خريداري وزارتخانهها احتياجات

طبق چون گرديد/ خرمشهر بندر وارد تومبيلها ا كليه قبل ماه سه در آن اقساط پرداخت از پس و داد شورلت

بدين نبود تومبيل ا دستگاه چند اين به احتياجي و شده جمعآوري دولتي تومبيلهاي ا فعلي دولت تصميم

ايران ملي نفت شركت اختيار در را تومبيلها ا اين از دستگاه پانزده داد شركتدستور به دارائي وزارت جهت

گمرك در كنون ا تومبيلها ا اين شود داده آنها فروش ترتيب تا گردد حمل تهران به نيز بقيه و شود گذارده

با نمود خواهد سعي شركت كرد اظهار شركت مسئول مقام يك تومبيلها ا اين فروش درباره است/ تهران

برساند/ فروش به زودتر هرچه را تومبيلها ا اين تخفيفي مختصر



ملي دولت سياهه ٩٤٨

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

انتخابات وضع به رسيدگي
مدتها كه انتخابات اصلي انجمن مخالفين عده يك شكايت منظور به مدني ملك آقاي ـ گنبدكاووس

مشغول و گنبدكاووسوارد به ٣å.١٢.١٣ روز در طرفوزارتكشور از بودند شده متحصن تلگرافخانه در است

بـه نـموده پـيدا حضور شخصا تلگراف و پست در بدوا شدند شهرستان اين انتخابات اوضاع به رسيدگي

آقـايان و شد خواهد رسيدگي شده تعيين انجمن وضع به �كام كه دادند تذكر بودند متحصن كه آقاياني

بـازرس مـدني ملك آقاي طرف از شكايات به رسيدگي انتظار در Uفع و خارج تلگرافخانه از را متحصن

تكليف دولت زودتر هرچه منتظرند اهالي و شده نگراني رفع اندازهاي تا گفت ميتوان و ميباشند اعزامي

شوند/ خارج نگراني از مردم تا نمايد روشن را شهرستان اين انتخابات

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

پزشك نداشتن و حصبه سرخكو شيوع اثر در
مينمايند فوت ماه مدتسه در نفر ٩٢

امريه طبق ميباشد دوزج در آن بهداري محل كه خرقان پزشك حسيني پهلوان احمد دكتر -چون ساوه

خرقان اهالي ميباشد پزشك فاقد خرقان بهداري كه است ماه سه مدت و گرديده منتقل آذربايجان به مركز

يافته شيوع حصبه سرخكو خرقان در كه مينمايند ساوه بهداري به و مركز به زيادي تلگرافات اينمورد در

است نگرديده تعيين كنون تا خرقان براي پزشكي و نشده رسيدگي مدت اين در ولي ميباشيم پزشك فاقد

نفر ٥åå كه چليان قريه در و نفر ٢٨ ميباشد نفوس نفر ٦åå داراي كه عليشار قريه در پزشك نبودن اثر در

سرخكو اثرشيوع در ماه سه مدت بزرگدر بچهو نفر ١٩ قريهدوزج در و نفر ١å الويه قريه در و نفر ٣٩ نفوس

مينمايند/ فوت حصبه

اعـزام و تعيين خرقان بهداري براي پزشكي زودتر هرچه دارند تقاضا بهداري وزارت از خرقان اهالي

ميباشند/ بچه نمودهاند فوت كه آنهائي بيشتر كه است تذكر به Pزم البته نمايند

٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه

[امريكايي] جوجههاي خريد از استقبال
حيدرآباد بنگاه

و رسيده تهران به امريكا ايرانو فني كمكهاي اداره طرف از هواپيما وسيله به كه عددجوجهاي ٣١٢å از

به و آمده عمل به شاياني استقبال متفرقه اشخاص و روستائيان طرف از گرديده تحويل حيدرآباد بنگاه به

١٥ تا ريال ٥ يكي از تماما آن مابقي نموده نگهداري خود براي بنگاه كه مزبور جوجههاي عدد ٥åå از غير

اط�ع طبق و داشت خواهد ادامه همچنان هواپيما وسيله به امريكا از جوجه ورود است/ شده فروخته ريال

برسد/ ديگر عدد ١å٤å است قرار هفته همين در واصله



٩٤٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

تلگرافخانه در تحصن
آذر سيام در كه انجمني گرديده تعيين انجمن انتخابات در نظارت براي نفر دو كنون تا مراغه در ـ مراغه

رايدهندگانواقع اقليت اعتراض بودهمورد رايدهندگان جزء بيسواد نفر دو اينكه عنوان به بود شده انتخاب

خود ميباشد مراغه جمعه امام صدراPس�م آقاي با آن رياست كه منتخبه انجمن اعضاء كثريتو ا ولي شده

با روز هشت فاصله به دوم انجمن نيست/ معلوم اولي انجمن انح�ل عدم و انح�ل هنوز ميداند قانوني را

انجمن در ميباشد/ پنج شماره سردفتر يثربي آقاي با نيز آن رياست و انتخاب فرماندار آقاي مجدد دعوت

متحصنو تلگرافخانه استدر روز مراغهدو اهالي از كثيري عده دارند/ عضويت نيز كارمنددولت نفر چند دوم

روشن اخت�ف اين تكليف هنوز ميدانند/ غيرقانوني را آن و داشته شكايت دوم انجمن انتخاب جريان از

است/ نشده

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

انتخابات جريان اعتراضبه منظور به تلگرافخانه در تحصن
از بـعضي عـمل و انـتخابات جريان به نسبت كه شهرستان اين اهالي از عدهاي ـ اسفند ١٩ سمنان

از و شده متحصن تلگرافخانه كنوندر تا پنجشنبه روز از دارند اعتراض شهرستان اين نظارت انجمن اعضاي

براي ميدارند اظهار و پيوسته متحصنين به سرخه اهالي ديروز نيز و دارند/ دادخواهي تقاضاي كشور وزارت

نميكنند/ قرائت بوده نظارت هيأت تصديق مورد آن صحت كه را آنها آراء صندوق كنون تا چه

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

شنبه صبحروز ازساعت٦
خانوادهها از [جمعآورياط"عات] مأمورصورتبرداري كميسيونهاي

نمود خواهند مراجعه تهران ساكنين منازل به شكر و توزيعقند جهت

افراد يكاز هر به كه ترتيباتيداده دارائي وزارت

شود شكرداده و قند كيلو دو عيد از قبل

افراد تعداد حسب به پس اين از تهران كنين سا مصرف شكر و قند است گرفته تصميم دارائي چونوزارت

اسفند ٢٤ شنبه روز از بنابراين گردد/ حواله خانواده هر عائله تعداد به توجه با مقرره سهميه و تعيين خانواده

شـامل نفر سه از مركب خانواران, افراد تعداد صورت تهيه براي كميسيونهائي صبح ٦ ساعت جاري ماه

كرد/ خواهند مراجعه اهالي منازل در به محل فروش عامل و محلي انجمن نماينده و دارائي وزارت نماينده

تشريك اعزامي كميسيون منظور اين انجام در كه دارد انتظار تهران شهر محترم كنين سا از دارائي وزارت

و سـرعت بـا بازديد كميسيونهاي كار كه بگذارند دسترس در را فاميل افراد شناسنامه و نمايند مساعي

گردد/ انجام كامل طور به و صحت



ملي دولت سياهه ٩٥٠

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

جسور جنايتكاران با مقابله براي

تعليماتجديديفراگرفتهاند كماندوهايشهرباني نام به دستهاي
است بيسابقه جهت هر از كه

ديد خواهند را اينآموزشگاه دوره ورزيده و جوان پاسبانان كليه

ايران در پليسي لحاظ از كه دادند انجام عملياتي ج�ليه ميدان در شهرباني كماندوهاي ديروز بعدازظهر

تعليم كماندو آموزشگاه در كنون تا ماه آذر نيمههاي از كه ورزيده و جوان پاسبانان از نفر ٨å بود/ بيسابقه

درحضور بعدازظهرديروز چهار ساعت شدهاند/ آشنا جنايتكاران با مقابله فنون جديدو اسلحههاي با و گرفته

مغلوب براي <جودو> عمليات بود/// م�حظه قابل كه دادند نمايشاتي شهرباني افسران از جمعي و معاون

گفته كه طوري به كشيد/// طول ساعت يك به قريب مزبور نمايشات است ك بيبا و جسور مجرمين كردن

و شده تقسيمبندي نفري ٨å دستههاي به شهرباني ورزيده پاسبانانجوانو كليه آينده استدر قرار ميشود

كماندو آموزشگاه برنامه از ع�وه به گيرند/ فرا را Pزم تعليمات كماندو> > آموزشگاه در دسته چهار سه سالي

سبك مسلسلهاي مختلف, كتهاي را اشكآور, گازهاي قبيل از جديد اسلحههاي با كه است اين يكي

ميگيرند/ فرا را آنها بردن كار به طرز و شده آشنا امريكائي

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

است داده اطمينان مديرانجرايد به كشور وزير
شد رسيدگي اينموضوع به تشكيل كميسيوني امروز

اواخر اين در زيادي كرات مذا جرايد مديران آقايان تحصن رفع براي كه دارند اط�ع محترم خوانندگان

طـور بـه مـزبور تـحصن كـه بودند ع�قمند سنا نمايندگان چون و يافت جريان سنا مجلس و دولت بين

جرايد مديران آقايان خاطر آرامش امنيتو جهت هر از مينمودند ت�ش باره اين در پذيرد خاتمه آبرومندانه

رسـما كشور وزير صالح آقاي امروز كشور وزارت به امر مراجعه از پس باPخره گردد/ رفع تحصن و فراهم

و شـد خواهـد كامل مراقبت اينكه به اطمينان و جرايد مديران تأمين خصوص در سنا مجلس به نامهاي

مقام به سازند منعكس خود روزنامههاي در را خود نظريات و افكار آزادانه ميتوانند مطبوعات نمايندگان

آقاي و ملكزاده دكتر آقاي حضور با كميسيوني در گرديد مقرر جلسه آخر در كه رسيد سنا مجلس رياست

خاتمه تحصن به كه سازند قانع را آقايان و گيرد قرار مطالعه مورد و مطرح جرايد مديران آقايان و فروزانفر

نشد/ حاصل قطعي نتيجه ولي داشت ادامه مدتي و گرديد تشكيل ظهر به ساعت نيم كميسيون اين دهند/

را امنيت آزاديو عدم ديگر بار كشور وزير آقاي نامه مطالعه از پس جرايد مديران آقايان واصله اط�ع طبق

عـصر فـردا و نـموده مـطالعه بـاره اين در است قرار و نمودهاند بعد به موكول را تصميم اخذ و شده يادآور

سنا مجلس اط�ع به ايشان وسيله به را خود تصميم و بفرستند ملكزاده دكتر آقاي نزد را خود نمايندگان

برسانند/



٩٥١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

نشدند اصنافحاضر متحصن نمايندگان
بردارند دست تحصن از

هم تا خواستند را اصناف نمايندگان رئيس نايب ملكزاده دكتر آقاي حضور با سناتورها از تن چند امروز

بدهند/ آنها تحصن از خروج براي ترتيبي بود شده گرفته تصميم و كره مذا خصوصي جلسه در كه چنان

آقايانوزير طرف از كه اطمينان و سنا اخير جلسه كرات مذا تعقيب در اصناف نمايندگان با جلسه اين در

اقتضا اينصورت در كه شد كره مذا بود شده داده آنها امنيت و مالياتي امور به رسيدگي براي كشور وزير و راه

دهند/ خاتمه را خود تحصن آقايان دارد

ما از يكي مغازه, غارت واقعه اثر بر امنيتو عدم لحاظ به ما تحصن كه گفتند اصناف متحصن نمايندگان

خود كه كسي آن حتي و نشده كسي دستگيري و تعقيب براي دولت طرف از اقدامي كوچكترين كه بوده

شب چند را مغازهاش آقائي� �حاجمرتضي متحصن ديگر نماينده و ميرود راه آزادنه بوده عمل اين مرتكب

خ�صه و ميسازند تخليه پرونده ديگري آن براي نيست سارق تعقيب از خبري هيچ و كردند سرقت پيش

به شويم خارج مجلس از نميتوانيم و كردهاند سلب ما از را امنيت و گذاشته ما روي دولت با مخالفت عنوان

است/ شده برگزاري حرف به بوده اصناف شكايات به رسيدگي كه اساسموضوع ع�وه

اين در كشور وزير آقاي با ديگر بار ملكزاده دكتر آقاي شد قرار نشدند قانع چون بسيار كرات مذا از پس

برساند/ سنا مجلس اط�ع به را جريان و نموده كره مذا و م�قات خصوص

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

تفتيشمنزل ماجراي به رسيدگي
فرخ سناتور

بحث فرخمورد آقاي منزل تفتيش وموضوع گرديد تشكيل سنا مجلس دادگستري كميسيون امروز صبح

نهائي تصميم اخذ و دادند توضيحاتي يافتهو جلسهحضور فرخدر سميعيو آقاياندكتر گرفت/ قرار كره مذا و

گرديد/ شنبهموكول روز آينده جلسه به

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

ودبيرستانهايشميران دبستانها
بود تعطيل امروز و ديروز

از دست شميرانات در دولتي فرهنگي آموزشگاههاي كارمندان و آموزگاران و دبيران تمام صبح ديروز از

ذهابو ايابو خرج پرداخت عدم واسطه به آنها اعتصاب علت اط�ع قرار به كردهاند/ اعتصاب و كشيده كار

شميرانات مدارس مناسبت همين به نميشود پرداخت آنها به اخيرا كه است مركز از خارج اشتغال مزاياي

بود/ تعطيل امروز و ديروز
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٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

نخستوزير/// با امريكا كبير م"قاتسفير
از نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥٢ مارس ١٣� امروز صبح ١١ ساعت

كشيد/// طول ساعت يك كه آورد عمل به م�قاتي ايشان

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

امريكائي روزنامهنگار نفر ٥٢
ميآيند ايران به

از <پانامريكن> هواپيماي با ماه اسفند ٢٦ شنبه روز بعدازظهر ٥ ساعت امريكائي روزنامهنگار نفر ٥٢

توقف مدت ميكند/� پرواز ايران به بار اولين براي هواپيما �اين شد/ خواهند مهرآباد فرودگاه وارد آنكارا راه

به پذيرائي آنها از تبليغات و انتشارات كل اداره طرف از بود/ خواهد ساعت ٤٨ فقط ايران در روزنامهنگاران

و راه وزيـر بـوشهري آقـاي بـا مطبوعاتي كنفرانس يك صبح ٩ ساعت اسفند ٢٧ روز آمد/// خواهد عمل

از صبح ١١ ساعت رفت/ مصدقخواهند دكتر آقاي ديدن به صبح ١å ساعت داشت/ سخنگويدولتخواهند

شد/ خواهند شرفياب همايوني اعليحضرت حضور بعدازظهر, ٤ ساعت نمود/// خواهند بازديد گلستان قصر

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

ايران در امريكائي كارشناسان
كـارشناسان از تن ٢å٩ كنون ا يافته انتشار فني همكاري اداره طرف از كه گزارشي طبق ـ واشنگتن

چـهارم اصل برنامه اجراي براي افريقائي كشورهاي و جنوبي آسياي و خاورميانه كشورهاي در امريكائي

ميباشند/ ايران در تن ٦٣ مزبور تعداد از هستند/ خدمت مشغول

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

ندارد بهداريدارو
بـايد مـيكنند مراجعه بدانجا كه بيچاره مريضاي ندارد وجود دارو از اسمي مهاباد بهداري در ـ مهاباد

اين غير در باشد داشته خريد قوه مريض كه صورتي در هم آن كنند تهيه بيرون از را دارو گرفته را نسخه

وزارت است خوب ميكنند/ پاره را نسخه بهداري در عصبانيت فرط از كه هستند مريضاي از اغلب صورت

بكند/ شهرستان اين بهداشت اوضاع به توجهي بهداري

٧٧٦٦ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٢ پنجشنبه

شكر] و قند [معضل نرخگوشت ترقي
كنون تا كه اين با دادهاند ترقي قران دو تومانو ٩ من يك به گرمسار در امروز از گوشتگوسفند ـ گرمسار

انتظار است نشده توجه پخش اداره طرف از عليهذا شده شكايت شكر و قند عاملين وضع به راجع مكرر

بنمايد/ مردم شكايات به توجهي پخش اداره داريم
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٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

مجلسسنا
دستورصحبتكردند از قبل نفر چهار

ونخستوزير/// كشور كنوني وضع از شديد انتقاد
و شد تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پانزده و ١å ساعت سنا مجلس علني جلسه

شد/// آيندهموكول جلسه به آن تصويب و گرديد مطرح ماه اسفند ١٩ روز جلسه صورت

م�حظه كه بهطوري محترم, همكاران گفت: خواجهنوري آقاي ـ نيست نفت مشكل حل به قادر مصدق

مجلس به دولت امر به ماندهاند دولت موافق هنوز كه روزنامه سه دو طرف يك از روزها اين در ميفرمائيد,

و ميزنند كنايه و گوشه هم دولت مخالف جرايد از زيادي عده ديگر طرف از و ميكنند حمله سخت سنا

مينمايند/ سستي و اهمال به متهم دولت قبال در را شيوخ مجلس

ارعاب با كه ميشوند متوسل ناسزا و تهمت و تهديد به اين براي خود� رويه �طبق دولتي روزنامههاي

چـرا كـه مـيكند م�مت را ما جهت اين به ملي روزنامههاي و بگيرند را موجه تنقيدات جلوي سناتورها

كه حريقي اين به و بحران اين به معذالك ميبينيم را دولت مضمحلكننده اشتباهات اينكه با و خاموشيم

را طـرف دو هـر جـواب ابتدا ميخواهم اجازه بنده نميدهيم/ خاتمه است كرده آتش پارچه يك را ايران

بپردازم/ مطلبم اصل به بعد بگويم مختصرا

و مـتانت بـه نسـبت را بيانصافي نهايت حال اين با ولي معذور� و مأمورند چه گر � دولتي جرايد او{

به كه خطير امر اين دولتدر مبادا اينكه براي مدت اين در زيرا ميدارند مرعي سنا حوصله حلمو مساعدتو

كار بلكه تا پوشيد چشم ميشدند مرتكب دولتيان كه خ�في يك و هزار از شود تضعيف است گرفته عهده

عده م�مت كهموجب است مشهود و محرز طوري به سنا متانت و حلم اين و بگيرد صورتي به نفت مشكل

مينمايند/ اهمال و سستي به متهم را ما و گرديده جرايد از زيادي

نجات براي وطندوست عدهاي وقتي تا زيرا نبوده, جا به امروز تا گلهمندشان هم ملي جرايد گروه ثانيا

كـردنشان كـنار بـر در نـبايد بـاقيست, مـوفقيتشان در اميدي روزنه و ميكنند كوشش صميمانه وطن

گردد علني طبيب اشتباه و شود وخيمتر و بدتر روز به روز مريض حال كه موقعي مگر داد/ خرج به شتابزدگي

ديگري حكيم و كرد مرخص را بهفوريت<دكتر> بايد نيستو روا ترديدي و تأخير هيچ البته آنصورت در كه

مصدق دكتر طبابت به وطن مادر كه ماه ٩ از پس زيرا است روز همان متأسفانه امروز و آورد جايش به را

انتظارات آن تمام جاي به كه ميبينيم امروز كشيده, دل به را آن مصائب تمام و نفتنموده نطفه اين تحمل

در را ايران خود است نزديك آن كتبار �ف پنجههاي كه است آمده بهوجود ك هولنا عفريتي فقط دلفريب

كند/ مت�شي و مضمحل گرسنگي و بدبختي و انق�ب آتش

پسو راه كردهو گير بنبستي مصدقدر آقايدكتر كه است شده سياسيروشن متفكرين كثريت ا بر امروز

كه بندي اين از و بشتابند كمكش به سرزنش عنادو بدون كه است عق�يقوم بر اينصورت در و ندارد پيش
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نفت مشكل حل عهده از ديگر كه ميداند خوب هم خودش مصدق دكتر آقاي كنند/ خاصش شده گرفتار

جناب البته رسيده شدت درجه منتها به كت �ف فقرو عصيانو مرجو هرجو كه ميداند هم خودش برنميآيد/

براي است مفيد باد زنده و باد مرده و ميتينگ كردن برپا براي كه افزاري و آPت كه ميداند خوبي به دكتر

نميخورد/ درد به سياسي اساسي نقشههاي

بر من عقيده ملي, جبهه حاد مخالفين خ�ف به زيرا بكاهم, مصدق دكتر دستياران قدر از نميخواهم من

راه در را كوشش نهايت خودشان خيال به و هستند وطندوست و ايمان با مردمان آنها غالب كه است اين

ولي دادند, انجام خوب بسيار بود كار مقدمات كه آنجائي تا را خود رل و ميآوردند عمل به وطن به خدمت

بـر بـتوانـند بود متوقع سياست كار تازه معدودي از نبايد البته و دارد مهارت كاري يك در كسي هر خوب

بر شوند, چيره ميكنند كار سياستش از شعبهاي هر در متخصص دانشمند هزارها كه مقتدري سازمانهاي

ميگذارندو خالي را ميدان دارندو توقعي چنين آنها از كه كسانيست هستمتوجه گناهي گر ا نيست/ گناه آنها

گردد/ ناپذيري جبران اشتباهات موجب مبالغهآميزشان احساسات تا ميكنند خودداري راهنمائي از

چنان نگرفتو قرار صحيح استفاده ايرانمورد تاريخ حساسترينمواقع از ماه ٩ گذشتو گذشته خ�صه

حريف نفع به و ما ضرر بر Uكام تأخير و ايام گذشت > شده ثابت انكاري غيرقابل منطق با نمازي نامه در كه

است/> بوده

غـبار مـيان از را واقـع حـقيقت روشنبيني كمال با كه است فرض شيوخ مجلس بر امروز حال هر در

اين كو وحشتنا كابوس اين ختم در منطقي و سريع تصميم و بكشد بيرون مبالغهآميز هيجانات احساساتو

ارشـدم و مـحترم همكاران عرض به صريحا را عقيدهام خود سهم به بنده نمايند/ تخاذ ا ك خطرنا بحران

ميكنم عرض حقيقتپيوسته� به مطالبش امروز متأسفانه كه � گذشتهام ماه چند نطق يادآوري با ميرسانمو

نيست نفت مشكل حل به قادر است شده نوشته و گفته مكرر كه بسياري دPئل به مصدق دكتر آقاي او{ كه

برود/ جلو نميتواند و برگردد نميتواند كه گرفته قرار وضعي در يعني

نكردهاند همراهي او با احوال و اوضاع چون منتها يابند نجات مهلكه از كه اينست چارهاش منحصر پس

تا نميدهد استعفا ولي ميسازد و ميسوزد ناچار كند وفا ايران ملت به را خود درخشنده وعدههاي بتواند تا

اين سنا كه ميكند ايجاب نيت حسن و وظيفه و اخ�ق صورت اين در كنند/ متهم سنگر ترك به را او مبادا

كند/ سهل عليل سالخورده رجل اين براي را تكليف

خواهند نمايندگانشان ديگر, روز چند برميآيد, بينالمللي بانك با كرات مذا منطقي قرائن از آنچه ثانيا

يك بانكها تجارتيمعمول تلطف بهم�حظه بينالملليو كت نزا ادبو روي از گذشته مثلدفعه باز رفتو

عمل به تي كرا مذا نيت حسن صميميتو محيط يك <در كه اين بر مبني نمود خواهند صادر مشترك اع�ميه

نتيجه شد/> صادقانهروشن افكار تعاطي با طرفين نظريات گرديدو حاصل تفاهم مسائل از عدهاي در آمدو

البته طرفانق�ب به ك هولنا گرسنگيوسقوط و فقر اضافه به بزرگيست صفر پوك كلماتمؤدبو اين تمام

مجامله جاي به گر ا و ميداند كتي نزا و ادب چنين به ملزم را خود ايران عضويت احترام به بينالمللي بانك
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بـه كه اينست شبيه تعارفها اين زيرا است نزديكتر اخ�ق و وجدان به خيلي بگويد صريحا را حقيقت

معالجه از را او تعارف اين با و است خوردگي سرما فقط دردش گلو بگويند ادب راه از ديفتري به �مبت مريض

جلسه زودتر هرچه ميكنم پيشنهاد بنده معروضه, مطالب بنابه رسانند/ كت �ه به و سازند منفك قطعي

رفع اشتباهيم در همكاران از زيادي عده و بنده گر ا تا شود تشكيل مطلب همين در بحث براي خصوصي

و انق�ب و سقوط از را كشور نه, گر و بكوشيم دولت پشتيباني به جهت يك و يكدل همه و بشود ما از شبهه

برهانيم/ �ب بند اين از را مصدق دكتر

آنست بر عزيز همكاران خدمت من عرايض گفت: ظهيراrس.م آقاي ـ مطبوعات و منكرات منع rيحه

داد/ انجام ملي شوراي مجلس همكاري با را خود وظيفه متانت نهايت در سنا مجلس گذشته سال در كه

ميكنند/ صحبت عقدامور حلو در كه هستند اشخاصي بهترين نشستهاند جا اين در Uفع كه آقايان اين

امروز من و است شده خارج خودش متانت وظيفه از سنا مجلس اخير, جلسه دو در كه شده چه نميدانم ولي

كنم/ صحبت نكته دو اين در خواستم

تكميل را اينPيحه كه كرد سفارش بهدولت بلكه نكرد رد را مسكرات منع Pيحه سنا مجلس اينكه اول

همان است بهمطبوعات راجع كنم عرض خواستم كه مطلبديگر دارد/ تقديم مجلس به تصويب براي كندو

و رفته بين از كلي به قلم عفت اواخر اين در متأسفانه استولي مشروطيت چهارم ركن كردم عرض كه طوري

نميگذارد/// باقي كسي براي ناسزا و فحش از چيزي هيچ

اربـاب از جـمعي كه مسبوقند آقايان داشت: اظهار [تقيزاده] رئيس ـ جرايد مديران تحصن خاتمه

انقضاء از بعد ولي بودند كرده اختيار تحصن ملي شوراي مجلس در پيشآمدها از بعضي واسطه به جرايد

شود برآورده آقايان انديشه كه شد سعي مدت اين در دانستند/ سنا تحصن در را خود آنها ملي مجلسشوراي

چنانچه و گردد طرف بر موانع و اشكاPت و بروند خود منازل به س�مت به و گردد طرف بر آنها ناراحتي و

به رئيسه هيأت گرديد مقرر آنجا در و شده مطرح خصوصي جلسه در هم مطلب اين دارند استحضار آقايان

دولت و گرديدند كره مذا دولتمشغول با و شدند انتخاب نفر سه رئيسه, هيأت از بعد و كنند رسيدگي كار اين

ميخواستند كامل امنيت جرايد ارباب آقايان از بعضي يعني بود كار در اشكالي وچون كرد استقبال حسن هم

هم جرايد ارباب آقايان خود انجاميد طول به قدري كرات مذا كه گرديد سبب امر اين بشوند خارج سنا از تا

مجلس اين مترجمان اصط�ح به بنده و شده انجام صبحامروز ما كرات مذا آخرين و نكردند سختگيري زياد

گونه همه كه دادند رسمي وعده دادند, قول و شدند حاضر كشور وزير آقاي و دولت ميكنم عرض كه هستم

آقايان به نتواند كس هيچ تا باشد كامل طور به بايستي امنيت البته ولي آورند فراهم را آقايان امنيت اسباب

حكـم بدون نميتوان را كس هيچ زيرا كند رعايت را قسمت اين بايستي هم دولت خود و بشود متعرض

آقايان تحصن كه برسانم سنا مجلس اط�ع به پسخواستم گرديد/ آزاديش آسايشو سلب محكمهموجب

خواهند ترك را مجلس عمارت مدتي از پس آقايان و يافت خواهد خاتمه امروز خوشي به جرايد مديران

گفت///



ملي دولت سياهه ٩٥٦

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

امريكا نظامي مستشاران استخدام برايتجديد
است پيشبينيشده موقت حل يكراه

امريكا نظامي مستشاران استخدام پيمان وتمديد نظامي كمك ادامه باب در نظرياتنخستوزير

نـظامي كـمكهاي ادامـه و امـريكا مسـتشاران استخدام پيمان تجديد درباره اخير روز چند در چون

محافل بين خصوص اين در شايعاتي و گرفته صورت امريكا كبير سفير و نخستوزير آقاي بين تي كرا مذا

را زير گزارش و كرد تحقيقاتي مطلع منابع از ما خبرنگار امروز لذا گفتگوست و بحث مورد سياسي مختلف

نمود/ تنظيم

امضاء قراردادي امريكا كبير سفير آلن جنگو بينوزارت كابينهقوامالسلطنه در ١٣٢٦ مهرماه سيزدهم در

١٣٢٨ سال ماه اسفند تا آن مدت كه است ماده ٢٥ داراي قرارداد اين آلن>/ ـ <جم قرارداد به معروف كه شد

شرف در ٣å سال چون كردند/ تمديد را آن تصويبنامه موجب به وقت دولتهاي ٣å و ٢٩ سال در و بوده

وزارت امـريكائي مستشاران خدمت قرارداد تجديد عدم يا تجديد موضوع قبل مدتي از ميباشد اختتام

و آقاينخستوزير با امريكا كبير سفير هندرسن اخير م�قاتهاي گرفتو قرار كره مذا مورد] [و مطرح جنگ

است/ اينموضوع روي بر نيز خارجه امور وزير

ايندو استو نگرديده صادر اينمورد در تصويبنامهاي و نشده عملي تمديد اين كنون تا دليل بهدو اما

عده يك امريكا دولت كه شده قيد آلن> ـ <جم قرارداد گانه ٢٥ مواد از يكي در او{ اينكه از عبارتند دليل

ايران ارتش در وجودشان از تا ميگذارد ايران دولت اختيار به معين حقوق شرايط با را نظامي مستشاران

معتقد نخستوزير آقاي و هستند امريكا مستخدم معني در نظامي مستشاران ترتيب اين به و شود استفاده

دارد/ منافات ايران دولت عملي استق�ل به امر اين كه است

ايران ارتش در امريكا نظامي مستشاران كه موقعي تا شده كر ذ قرارداد ٢٤ ماده در كه اينست دوم نكته

دولت با Uقب مگر كند استخدام ارتشي متخصص ديگر دولتيان از نبايد ايران دولت ميباشند كار مشغول

مستشاران دسته يك زيرا نيست, قابلقبول نخستوزير آقاي نظر به نيز ماده اين باشد/ كرده توافق امريكا

عمل سياسيو استق�ل با باشد كه دولتي هر ك خا محدوديتدر اين به توجه با دستهجمعيو بهطور نظامي

ديگر موارد يا مجلسو وكالت طيدوران پيشو سالهاي در نخستوزير اينكه خاصه مغايرتدارد آندولت

باره اين در ديگري روش نميتواند كنون ا و نموده مخالفت ديگر دول كارشناسان دستهجمعي استخدام با

براي را آلن> ـ <جم قرارداد كه تصويبنامهاي صدور با كنون تا نخستوزير نكته ايندو به توجه با كند/ تخاذ ا

است ندانسته ص�ح باب اين در نيز را مراسلهاي نوع هر حتينوشتن و كندموافقتننموده تمديد ١٣٣١ سال

تا بپردازند را مستشاران حقوق Uفع شد قرار مطلع مقام يك اظهار طبق شود پيدا حلي راه آنكه براي تنها

حلي راه نياورد وارد لطمه ايران عملي استق�ل اصل به كه طريقي از آنان استخدام پيمان تمديد درباره بعدا

گردد/ روشن هفدهم مجلس در كار اين قطعي تكليف است ممكن و شود جستجو



٩٥٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

است؟ داشته وجود قتلنخستوزير براي توطئهاي آيا
گـوش بـه فـاطمي دكـتر ترور واقعه از پس روز يك آمده دست به شهرباني دواير از كه اخباري طبق

تصميم هستيمو عدهاي ما است گفته نجاري گرد شا كه ميخورد دادگستري وزارت سمع] [استراق تلفونچي

كرد/ خواهيم را خود كار ديگر روز چند تا ديد خواهيد و كنيم ترور را نخستوزير مصدق دكتر گرفتهايم

رسانيد نخستوزير آقاي اط�ع به بود رسيده او گوش به كه را مطلبي دادگستري وزارت تلفونچي بعد روز

به و برآمد كشفموضوع و تحقيق مقام در فورا گاهي آ اداره شد/ داده شهرباني به تحقيقموضوع دستور و

را او و كند پيدا را نجار گرد شا اين شد موفق داشت دست در كه اماراتي و قرائن با نجار گرد شا يافتن دنبال

چند از پس گرفت/ فاطميصورت دكتر ترور از بعد روز دو ماه بهمن ٢٧ در نجار گرد شا توقيف بنمايد/ توقيف

نجار گرد شا باPخره شد آشناياناو از كه تحقيقاتي گرفتو نجارصورت گرد شا از كه بازجوئي تحقيقو جلسه

ايـن هويت كرد/ توطئه اين در خودش شركت و نخستوزير قتل براي توطئه وجود به صريحي اعترافات

كن سا و اهل ساله بيست مقدم كياني غ�مرضا فرزند مقدم كياني محمدتقي است قرار اين از نجار گرد شا

در و بـوده مربوط اس�م فدائيان جمعيت با است مدتي كه است كرده اقرار مقدم كياني محمدتقي تهران/

دكتر آقاي نوروز عيد تا كه بوده اين بر جلسات آن از يكي تصميم و است داشته شركت آنان سري جلسات

و ببرند ميان از را شهرباني رئيس كوپال سرلشكر آقاي و مشاور وزير اميرع�ئي آقاي و نخستوزير مصدق

بودهاند/ كار اين وسايل تهيه صدد در

كـياني تـقي اسTم/// فدائيان به منتسب افراد درباره وجهالضمان قرار > :٧٧٦٥ شماره ,١٣٣å.١٢.٢١ چهارشنبه اطTعات /١
است/> شده صادر ريال هزار ١åå مبلغ به وجهالضمان قرار مقدم///

دارد/ ادامه تحقيقات و است توقيف مقدم7١8 كياني محمدتقي Uفع

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

قائن در خورد و زد
وسـط در پـريروز شده, ايجاد اهالي بين است چندي انتخابات مورد در كه اخت�في و دودستگي اثر بر

شـهرباني شـدند/ مـجروح نـفر چـند كه افتاد تفاق ا آنها بين خوردي و زد و ريخته هم به عدهاي خيابان

اينك قضيه و دستگير بودند شده شناخته محرك كه نيز نفر چند و نمود برقرار را آرامش متفرقو را نامبردگان

كردهاند/ شكايت مركز به و آمده تلگرافخانه به نيز اهالي از عدهاي است/ تعقيب تحت

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

شدند مجروح نفر چند كاشمر در
مجروح نفرمضروبو چند درگرفتو خورد و زد انتخابات سر بر كاشمر قراء از <بردسكن> در پنجشنبه روز

گرفتند/ قرار درمان تحت شده منتقل كاشمر بيمارستان به مجروحين شدند



ملي دولت سياهه ٩٥٨

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

شد خورد و زد درقصرشيرين مجددا
توسعه از انتظامي دخالتمأمورين كه رويداد وخورد زد دسته بيندو آراء اخذ هنگام مجددا پنجشنبه روز

كرد/ جلوگيري آن دامنه

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

كردند عصيان آبادان زندانيان
عملآورد جلوگيريبه زندانيان دستهجمعي فرار پليساز قواي

قصد و نموده عصيان متفقا بودند كرده طرح Uقب كه نقشهاي طبق آبادان زندانيان ديروز اط�ع قرار به

با زندانيان ميدهد آبادان از ما مخبر كه اط�عي طبق كنند/ اختيار فرار زندان از دستهجمعي بهطور داشتهاند

را خود راه اين از داشتهاند قصد و كرده زندان ديوار نمودن سوراخ به شروع بودند آورده دست به كه وسائلي

غـفلتا ميگرفته خود به عمل صورت داشته زندانيان فرار كه لحظاتي در زندان مأمورين ولي دهند نجات

مأمورين كه ميشود گفته نمودهاند/ خنثي را مجرمين اقدامات كمكي قواي وسيله به و شده جريان متوجه

است/ نشده مجروح كسي ولي نمودهاند شليك زندانيان فرار از جلوگيري براي

عناصر از عدهاي گويا > داشت: اظهار ما خبرنگار به خبر اين تأييد ضمن شهرباني رئيس آقاي امروز

طـور بـه ديـوار كـردن سوراخ با تا نمودهاند اغوا و تحريك را سايرين كه هستند زندان تودهاي, و ناراحت

كار خاتمه از قبل انتظامي مأمورين ولي بودند نموده تنظيم و تهيه Uقب را كار نقشه كنند/ فرار دستهجمعي

كنون ا ديگر اط�ع يك طبق آوردهاند/> عمل به جلوگيري زندانيها فرار از سرعت كمال در و شده متوجه

و شده داده انتقال [!] دشتيان زندان به نيز عصيانديروز محركين از عدهاي و است آرام آبادان زندان اوضاع

است/ رسيدگي تحت قضيه مزبور توطئه اصلي عوامل و علت شدن معلوم براي

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

آبادان در مخفيحزب يكشبكه كشف
در واقع ١٩٤٩ شماره منزل در كه را توده منحله حزب شبكه يك شده موفق انتظامي مأمورين ـ آبادان

از زيادي مقدار شدهاند/ دستگير دختر و پسر ٢٨ كشف اين اثر بر كنند/ كشف ميشد تشكيل جنوبي بوارده

افتاد/ مأمورين دست به نيز مزبور شبكه فعاليت به مختلفمربوط مدارك و اسناد و رساPت و كتابها

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

تصادفكرد/// مهتديديشب آقايسرهنگ اتومبيل
موقعي در Pلهزار خيابان در ٢٤٥٩ شماره كسي تا با پريشب است ١١٦٤ شماره كه مهتدي سرهنگ ماشين

پرتاب ماشين درون به را مهتديخود سرهنگ گر ا كه تصادفنموده شود پياده آن از ميخواست مهتدي كه

است/ شده خورد كلي به او تومبيل ا نصف بود/ قطعي او براي خطر بود نكرده



٩٥٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

شدند آزاد مهرداد متهمينترور از نفر سه
بـهمن از عبارتند كه پانايرانيسم حزب رسمي ارگان پرچمدار سردبير مهرداد ترور متهمين از نفر سه

تهام ا به كه سازمان دبير نيكخواه و چراغچي دكتر و جانسپاران ارگان ايران ملي قيام روزنامه مدير كسبي

فـريد آقـاي طرف از كفيل قيد به بودند شده دستگير مهرداد ضارب عليمرداني يكم ستوان با همدستي

به هفته همين عرض در شده تكميل عليمرداني نام به كه پرونده و گرديدند آزاد دادسرا ٢å شعبه بازپرس

گرديد/ خواهد ارسال جنائي ديوان

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

شد صادر اس"م فدائيان از آزادييكي قرار
هزار ده دادن با عبيري اسمعيل آزادي قرار تهران دادسراي ٣ شعبه بازپرس رستمپور آقاي طرف از امروز

[ است/ [داشته دخالت فاطمي دكتر ضارب تحريك در كه بود متهم وي گرديد/ صادر تومان

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

امروز صبح از تهران مح"ت شكر و قند توزيع براي
صورتبرداريشد تهران] اهالي [از

افراد تعداد حسب بر پس اين از تهران كنين سا مصرف شكر و قند است گرفته تصميم چونوزارتدارائي

براي كه بازرسهائي ديروز لذا گردد/ حواله خانوار هر عائله تعداد به توجه با مقرر سهميه تعيينو خانواده هر

و گرفته تماس دارائي وزارت در صبح ٩ ساعت از انجمنها شوراهاي نمايندگان با شدهاند معين برزن ١٤

نماينده و دارائي وزارت نماينده از مركب نفر سه امروز صبح شش ساعت از و دادند امروز براي را كار ترتيب

را خود كار و نموده مراجعه منازل در به خانواده افراد تعداد از برايصورتبرداري فروش عامل محليو انجمن

كردهاند/ شروع ترتيب بدين

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

ميشوند وارد دوشنبه امريكائيبعدازظهر روزنامهنگاران
روزنـامه چهار ناشر ويگ> ل, <جيمس مستر تفاق ا به امريكائي روزنامهنگار نفر ٥å از مركب هيأتي

ساعت تهران اقامتدر روز دو از پس شدو تهرانخواهند وارد دوشنبه روز بعدازظهر نيم ٤و ساعت امريكائي

گفت/ خواهند ترك را تهران چهارشنبه روز صبح نيم و ٩

در و شده تهيه مزبور روزنامهنگاران از پذيرائي براي تبليغات انتشاراتو اداره طرف از كه برنامهاي طبق

م�قاتنموده را نخستوزير آقاي سهشنبه صبح ١å ساعت نگاران روزنامه شد/ منتشر پنجشنبه روز شماره

طرف از ربع و ٥ تا نيم و ٤ ساعت از و شد خواهند شرفياب ملوكانه بهحضور روز همان بعدازظهر ٤ ساعت و

داشت/ خواهند چايدعوت صرف براي دربار وزير



ملي دولت سياهه ٩٦٠

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

استخدام آگهي
كشور كل شهرباني

آنمخصوص نفر ٣åå كه پاسبانداوطلب نفر ٨åå انتظامي نيروي كادر تكميل براي كلكشور شهرباني

ميباشند كماندو و امدادي نيروي براي نفر ٢åå و زندانباني نفرمخصوص ٣åå رانندگيو راهنمائيو پليس

ميپذيرد: زير شرايط با

اس�م/ حنيف دين به متدين و ايران تابعيت ـ ١

خانوادگي نجابت و اصالت داراي بايد داوطلبان و اخ�ق فساد به معروفيت عدم و سوءپيشينه عدم ـ ٢

باشند�/ داشته شهرت حسن گواهينامه شهر �انجمن از يا و محل معتمدين از و بوده

الكل/ و افيون به اعتياد عدم و اندام تناسب متر� ١.٦٨ �حداقل بلند قد مزاج, صحت ـ ٣

نباشد/ سال ٣٤ از بيشتر و سال ١٩ از كمتر سن ـ ٤

كه اشخاصي و باشند فرهنگ وزارت از رسمي ابتدائي ساله شش گواهينامه داراي بايستي داوطلبان ـ ٥

انجام را پرچم زير خدمت و دارند بيشتري تحصيلي مدرك ابتدائي ساله شش رسمي گواهينامه بر ع�وه

داشت/ خواهند تقدم حق سايرين بر باشند داده

ندادهاند انجام كه آنهائي و خدمت سال ٣ تعهد بايستي دادهاند انجام را وظيفه خدمت كه داوطلباني ـ ٦

بسپارند/ كشور كل شهرباني در را متوالي خدمت سال ٥ تعهد

پرداخت ك خورا و لباس بر ع�وه تحصيلي هزينه ريال ٣åå ماهيانه كارآموزي دوره در داوطلبان به - ٧

خواهد تعلق آنها به زير مزاياي و مفتخر سومي پاسبان درجه به كارآموزي دوره پايان از پس و شد خواهد

گرفت/

حقوق/ ريال ١٥٨å ماهيانه ـ الف

لوازم/ تمام با تابستاني لباس دست يك و زمستاني لباس دست يك ساليانه ـ ب

يافت/ خواهند ارتقاء شهرباني يكمي استوار درجه تا داوطلبان ـ] [ت
به ماه سه از پس كردهاند نظام خدمت كه آنهائي ولي بود خواهد روزي شبانه و ماهه ٦ آموزشگاه دوره - ٨

شد/ خواهند گمارده انتظامي خدمت

آموزش اداره دفتر به ١٤ الي ٨ از اداري ساعات در ١٣٣å ماه اسفند ٢٥ از روزه همه ميتوانند داوطلبان - ٩

كشور كل شهرباني ١٩٤٣٨ ـ نمايند/آ نام ثبت و مراجعه Pزم مدارك با كل شهرباني در پرورش و

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

ميرود زابل به جنگسابق وزير
مساعي تشريك با و عزيمتنموده زابل به جنگ سابق نقديوزير سپهبد آقاي است قرار اط�ع قرار به

آورد/ عمل به رسيدگي زابل كشتار درباره شد خواهد تشكيل آنجا در كه نظامي كميسيون يك اعضاي



٩٦١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

اط"عات] و آگاهي ادارات كادر [تكميل
استخدام آگهي

كشور شهربانيكل
دوره طي براي داوطلب بازرس نفر ٢åå اط�عات و گاهي آ ادارات كادر تكميل براي كشور كل شهرباني

ميپذيرد: زير شرايط با بود خواهد ماه ٦ آن مدت كه قضائي آموزشگاه

اس�م/ حنيف دين به متدين و ايران تابعيت ـ ١

خانوادگي نجابت و اصالت داراي بايد داوطلبان و اخ�ق فساد به معروفيت عدم و سوءپيشينه عدم ـ ٢

باشند�/ داشته شهرت حسن گواهينامه شهر �انجمن از يا و محل معتمدين از و بوده

نباشد/ سال ٣٥ از بيشتر و ٢٣ از كمتر سن ـ ٣

رسمي گواهينامه حداقل يا و بوده متوسطه اول سيكل رسمي گواهينامه داراي بايستي داوطلبان ـ ٤

باشند/ دارا فرهنگ وزارت متوسطه اول سيكل رسمي كارنامه و ابتدائي ساله شش

در تحصيليو هزينه ريال ٥åå ماهيانه و ناهار بر ع�وه كارآموزي اول ماه سه مدت در داوطلباني به ـ ٥

ميگردد/ پرداخت كمك و حقوق ريال ١٥٨å جمعا ناهار پول با دوم ماه سه

باشند/ داشته دست در قانوني معافيت يا و داده انجام را پرچم زير خدمت بايد داوطلبان ـ ٦

ميگردند/ مفتخر مقرره كمك و حقوق ريال ١٥٨å و ٦ درجه بازرس به كارآموزي دوره پايان از پس ـ ٧

و آموزش اداره دفتر به ١٤ الي ٨ از روزه همه ١٣٣å ماه اسفند ٢٥ از روزه همه ميتوانند داوطلبان - ٨

كشور كل شهرباني ١٩٤٣٩ ـ آ نمايند/ مراجعه نام ثبت براي كل شهرباني در پرورش

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

شكر و بهايقند ترقي
شكر و قند عاملين ولي ميشود داده عاملين به شكر و قند مرتبا روزه همه دارائي اداره طرف از ـ شهرضا

انـتظار اهـالي و است كرده ترقي ريال ٢٩ كيلوئي شكر و قند قيمت سياه بازار در و نميدهند اهالي به را

دارند/ رسيدگي

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه

[بينالمللي] بانك نمايندگان
ميگويند ترك را تهران هفته اين

نظر در بينالمللي بانك كارمندان از ديگر نفر دو آقاي<پرودهم>و آمده بهدست كه خصوصي خبر قرار به

ترك را تهران چهارشنبه و سهشنبه ظرف در بتوانند كه برسانند مرحلهاي به روزه دو در را كراتخود مذا دارند

يابد/ انتشار نيز اع�ميه يافته جريان كنون تا كه تي كرا مذا زمينه بر ميرود احتمال گويند/



ملي دولت سياهه ٩٦٢

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

شد خورد و زد به شهرريمنجر در امروز انتخاباتي تظاهرات
رئيسشهرداري و بخشدار ومتظاهرين

كردند مجروح را ديگر نفر هفت و
مجروح و خورد و زد به منجر گرفتو ريصورت شهر در انتخاباتي تظاهرات ديگر بار امروز ظهر از پيش

اطـ�ع طور اين ما خبرنگار را امر جريان شد/ متظاهرين از نفر هفت و شهرداري رئيس و بخشدار شدن

ميدهد/

اعضاء نفر شش سيو انتخاب و تعيين براي محل معتمدين از نفر هشت و صد كه هنگامي امروز بامداد

به مخالف دستجات از عدهاي گهان نا بودند رسانيده هم به حضور بخشداري در عليالبدل و اصلي انجمن

و موافق دستجات بين تصادماتي و آوردند هجوم بخشداري به نيستند محلي معتمد منتخبين اينكه عنوان

ناحيه از و شده ريحملهور شهر بخشدار كاتوزيان آقاي به باچوب متظاهرين از يكي حتي و مخالفرويداد

كرد/ مجروح را او سر

مـتواري دو هـر و نـموده مـجروح را شهردار داشت دست در كه چوبي قطعه با ديگر ناشناس ع�وه به

و خـورد و زد تـوسعه از جـلوگيري براي اقداماتي ري شهر انتظامي مأمورين طرف از ب�فاصله گرديدند/

آمد/ عمل به محركين دستگيري

طرف به اعتراض عنوان به متظاهرين گرفت صورت كه شديدي مشاجرات سلسله يك از پس باPخره

بودند/ بسته را خود كين دكا غارت و دستبرد ترس از كين دكا صاحبان كليه مدت اين خ�ل در و رفتند صحن

است/ شده اعزام ري شهر به آرامش حفظ براي نيز نظامي قواي از عدهاي

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

شد خورد و زد شيراز در ديروز
شدند دستگير نفر ٢٦ و گرديد مجروح پاسبان نفر ٦

كه انجوي و طحاليان دكتر و زندپور آقايان از نفر سه قبل روز چند ميدهند اط�ع شيراز از كه قراري به

وارد بودند كرده معرفي استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت و صلح طرفداران جمعيت به وابسته را خود

شدهاند/ شيراز

مـقابل در مـيتينگ تشكيل اجازه جمعه عصر براي كه كردند تقاضا شهرباني از پنجشنبه روز ايشان

تقاضا اما اجازهخوددارينمود دادن از اوضاع نامناسببودن بهواسطه شهرباني ولي دادهشود آنها به حافظيه

مـصالح خ�ف بر ناطقين بيانات چون دادند/ تشكيل را خود ميتينگ ديروز عصر و ننموده اعتنا كنندگان

و بـرآمـدند جلوگيري صدد در انتظامي قواي بوده مسئول مقامات اجازه بدون ميتينگ تشكيل و مملكت

ميتينگدهندگان از نفر چند و پاسبانان از نفر ٦ شدن مجروح به منجر كه داد دست خوردي و زد بالنتيجه

شدند/ توقيف و دستگير نيز نفر ٢٦ و گرديد



٩٦٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

رسيد مركز به گزارشرسميشهربانيشيراز امروز
دولتهستند كارمند حافظيه خورد و زد محركين از عدهاي

كه را مختلف دستجات وخورد زد جريان و پريروز رسميواقعه گزارش تلگرافي طي شيراز شهرباني امروز

علت نيز گزارش اين در داديم اط�ع ديروز كه طور همان و داد اط�ع مركز به بود داده رخ حافظيه ميدان در

بود/ نوشته طور اين را واقعه

با مبارزه جمعيت نام به آن سخنرانان كه دستهاي غيرقانوني ميتينگ از ميخواستهاند انتظامي مأمورين

و زد ميتينگدهندگان و بينمأمورين بالنتيجه و نمايند جلوگيري ميكردهاند صحبت استعماري شركتهاي

بانك دارائيو اداره كارمندان از عده يك و بودهاند دسته دو محركينواقعه اط�ع قرار به است/ درگرفته خورد

اسامي هنوز گرچه شدهاند/ شيراز تهرانوارد از اخيرا كه هستند نفري چند ديگر دسته و ميباشند شيراز ملي

كـانديداي زنـدپور ايرج آقايان احتمال به كه ميشود گفته ولي نرسيده مركز به دستگيرشدگان از نفر ٢٦

Uفـع هستند توقيفشدگان جزو نيز ملي بانك كارمند اقتداري و دارائي اداره كارمند روشننهاد و جمعيت

معالجهاند/ تحت بيمارستان در و مضروب و مجروح انتظامي قواي و پاسبانان از عدهاي و است آرام اوضاع

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

عصيان از برايجلوگيري
است شده منفجر زندانآبادان در بمباشكآور چهار

مجروحشدهاند پاسبان يك و يكسرباز

ديگري تلگراف ضمن ما مخبر امروز درجنموديم آبادان زندانيان عصيان به راجع ديروز كه خبري پيرو در

زندان در كه تحريكاتي علت به گرفت تصميم نظامي فرمانداري گذشته چهارشنبه روز عصر كه داد خبري

محل به را تحريك مسببين از عدهاي ميگرفت قبلصورت مدتها از سياسي زندانيان از عدهاي وسيله به

كند/ منتقل ديگر

به دست زندانيان گهان نا كنند خارج سلولها از را محركين ميخواستند انتظامي مأمورين كه موقعي در

بودند كرده فراهم Uقب كه وسائلي با و نمودند مضروب را پاسبانان آجر پاره و سنگ پرتاب با و زده اغتشاش

آقـاي فـورا كـنند/ اختيار فرار دستهجمعي طور به ميخواستند و كردند زندان ديوار نمودن خراب به شروع

خداورديان آقايان تفاق ا به وي و ساختند مطلع زندان غيرمترقبه وقايع از را نظامي فرماندار كمال سرتيپ

اندرز و نصيحت اما نمودند آرامشدعوت به را زندانيان و يافته حضور محل در شهرباني رئيس و دادستان

شايد تا شد شليك هوا به تير] [چند نتيجه در و محسوسيافزوده بهطور عملخود شدت بر آنها و نيفتاد مؤثر

بـمب چـهار مأمورين باPخره و نگرديد واقع مؤثر زندانيها عصيان در نيز عمل اين ولي شود آرام اوضاع

ضمن در نمايند/ برقرار را آرامش و نظم شدند موفق وسيله بدين و كردند منفجر زندان فضاي در اشكآور

ميباشند/ مداوا تحت بيمارستان در كنون ا كه شدهاند زخمي پاسبان يك و سرباز يك آجر و سنگ پرتاب



ملي دولت سياهه ٩٦٤

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

يافت اصنافخاتمه نمايندگان تحصن
اصناف نمايندگان با بودند شده تعيين دولت اصنافو بين حلاخت�ف براي كه آقايبوشهري صبحامروز

براي بزرگي اشكال آئيننامه ماده كه دادند حق و قرائت آنان جهت را خود گزارش گرفته تماس متحصن

وزير وارسته آقاي چون كه گفتند ضمنا استو برده بين از را مقطوع ماليات قانوني اثر كه نموده توليد اصناف

رسيدگي اينموضوع به كه شدند مأمور ميباشد محرز اصناف ماليات امور به نسبت نيتشان حسن دارائي

گرديد امضاء مجلس مجلسصورت رئيس آقاي و نيكپور آقاي دارائيو وزير آقاي حضور با نتيجه در نمايند

نمايد/ تأمين را آنان امنيت كشور وزير ثانيا و نمايند اجرا را صنفي قانون او{ كه

تقيزاده آقاي طرف از كه اطمينانبخشي نامه صدور با اصناف متحصن آقايان نظر چون ترتيب اين با

دهند/ خاتمه عصر امروز خود تحصن به كه نمودند موافقت گرديد تأمين سنا مجلس رئيس

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

رئيسمجلسسنا نامه
آنها مالياتي شكايات موضوع اصنافدر نمايندگان به خطاب

عموم به اصناف متحصن نمايندگان وسيله به و صادر سنا رياست مقام طرف از مراسله اين ظهر ديروز

گرديد/ اب�غ تهران اصناف نمايندگان

تهران اصناف محترم نمايندگان آقايان

امروز دارائي وزير آقاي جناب و نيكپور آقاي جناب و آقايان خود كرات مذا نتيجه در كه شرحي حسب بر

متحصنين اصناف محترم نمايندگان خود امضاي به را آن گزارش و شد پيدا كه موافقتي و آمده عمل به صبح

خاتمه خوشي خوبيو به مالياتي اخت�فات كار yالحمدا دادهايد اينجانب به وارسته و نيكپور آقايان جنابان و

جناب ضمنا كرد خواهد پيدا صحيحي جريان كار اين شده منظور همانموافقتنامه در كه طريقي به يافتو

دادهاند وعده و نوشته خطخود به شرحي موافقت بر مبني گزارش نوشته همان حاشيه در نيز كشور آقايوزير

نمود/ فراهمخواهد را اصناف محترم نمايندگان آقايان خاطر اطمينان آسايشو وسايل نيز امنيت لحاظ از كه

س�مت به yانشاا كه ميكنم تمنا محترم آقايان از كارخوشوقتم اين خاتمهمطلوب از اينكه اظهار با عليهذا

ترتيب هم و كشور وزارت طرف از آنها امنيت ترتيب هم كه باشند مطمئن و ببرند تشريف خود منازل به

٤٩٦١ ـ ٣å.١٢.٢٤ گرديد/ خواهد مرعي دارائي وزارت طرف از ماليات اخذ عادPنه

تقيزاده سيدحسن سنا مجلس رئيس

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

شدند خارج [امروز] ديروز متحصنين
شدند/ خارج تحصن از بودند شده متحصن سنا مجلس در كه اصناف نمايندگان تن چند امروز بعدازظهر



٩٦٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

از جمعي نيز بعدازظهر و بود شده آورده مجلس به آنها براي اصناف نمايندگان ساير طرف از گل چنديندسته

ساختند/ خارج تحصن از را خود رفقاي احترام با و يافته حضور سنا مجلس در اصناف طبقات

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

مجلسسنا كه اقداماتي وجود با
نمود جرايد مديران تحصن رفع براي گذشته هفته در

نيافت خاتمه آقايان تحصن معهذا

گرفت جرايدصورت مديران آقايان تحصن خاتمه به نسبت سنا امروز جلسه در كه كراتي مذا تعقيب در

كـره مذا خود بين تحصن رفع زمينه در و گرديد تشكيل متحصن مطبوعات نمايندگان از مركب جلسهاي

روشن روز در قبل روز چند چون كه داشت اظهار ما خبرنگار به نوري عميدي آقاي جلسه پايان در و نمودند

و نمودهاند مجروح را آن مدير لواساني آقاي غارتو را آنجا و رفته ايران اعتدال روزنامه اداره محل به عدهاي

مـجروح داشت مكـان اداره هـمان در كه را ه�ل روزنامه مدير وحيد ع�مه آقاي همجواري نظر از حتي

اطمينان صالح آقاي و تقيزاده آقاي بيانات به بتوان تا نيست برايمطبوعات امنيتي كيفيت اين با نمودهاند

بلكه نگرديده تأمين امنيتعمومي تنها نه ميگذرد آذر ١٤ واقعه از ماه سه از بيش كه حال به تا زيرا كرد پيدا

قـطعي بـرقراري تا گرفتند تصميم متحصنين آقايان جهت بدين است شده افزوده عمومي امني خطر بر

نمايندگان هاشميحائري و نوري عميدي آقايان وسيله به تصميم اين بمانند/ تحصن در عمومي امنيت

شد/ داده اط�ع بودند مجلس سرسراي در كشور صالحوزير و ملكزاده تقيزاده, آقايان اط�ع به متحصنين

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

فرخ سناتور جريانتفتيشمنزل به رسيدگي مأمور كميسيون
ميدهد را گزارشخود فردا

جـريان به رسيدگي موضوع و گرديد تشكيل امروز صبح �دادگستري� سنا مجلس ٢ شماره كميسيون

جلسهمزبور دادگستريدر اجرائياتوزارت اداره رئيس تهرانو دادستان شد/ مطرح فرخ سناتور منزل تفتيش

پس كميسيون اعضاء دادند/ مفصلي توضيحات فرخ آقاي منزل بازرسي چگونگي اطراف در و كردند شركت

شد قرار بود گذشته وليچونوقت برآمدند نهائي گزارش تهيه صدد در فوقالذكر آقايان توضيحات استماع از

براي تنظيمو گزارش متن تا تشكيلشود علنيكميسيون جلسه تشكيل از قبل صبح فردا يا امروز بعدازظهر

گردد/ آماده علني جلسه در قرائت

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

تدريسشدند دبيرانمشغول تمام و مدارسشميراناتداير
چهار ذهاب و اياب مزاياي پرداخت عدم علت به كه شميرانات فرهنگ كارمندان و آموزگاران و دبيران

شكستند/ را خود اعتصاب امروز بودند زده اعتصاب به دست خود اخير ماهه



ملي دولت سياهه ٩٦٦

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

محاكمه دوم جلسه
تشكيل جنحه دادگاه شعبه در صبح فردا روزنامهشورش مدير شيرازي آقايكريمپور كمه محا دوم جلسه

ميشود/

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

بود خواهد عمومي وتعطيل ملي جشن پنجشنبه روز
مـوقت مديره هيأت پيشنهاد بنابه است: شده صادر نخستوزير آقاي طرف از امروز بخشنامه اين

شانزدهمين دوره در نفت شدن ملي قانون تصويب با اسفند ٢٩ روز در اينكه به نظر ايران, نفت ملي شركت

و ملي رشد يادآور و شده باز ايراني روح عظمت و افتخارات تاريخ در نويني صفحه ملي شوراي مجلس دوره

ميباشد/ كشور استق�ل حفظ به ملت افراد تمام ع�قهمندي نمودار و ايراني روح عظمت

عنوان به ايران, ملت افتخار به ميدهد/ نويد را جديدي درخشان دوران كه اسفند ٢٩ روز بعد به اين از

نخستوزير ميگردد/ اع�م عمومي تعطيل و تلقي ملي جشن

مصدق محمد دكتر

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

ميكند پيدا آبادانتغيير مح"ت و خيابانها اسم
ايراني اسم آنها بقيه خارجيو كلمات و اصط�حات آنها از بعضي كه آبادان شهر مح�ت و خيابانها نام

نام به <بريم> محله قرار: اين از شد خواهد تبديل جديدي اسامي به شد گرفته كه تصميمي طبق داشتند

<بوارده محله <مصدق>/ خيابان ـ <بريم> خيابان /<١٦ <مجلس ميدان ـ <بريم> ميدان <مصدق>/ محله

٩> مـيدان ـ <فـرحآباد> مـيدان <مكـي>/ مـحله ـ جـنوبي> <بـوارده مـحله <كـاشاني>/ محله ـ شمالي>

و شده كشتي سوار اسكله آن از نفت انگليسي كارشناس آخرين كه اسكلهاي <مرغابي>, اسكله ارديبهشت>/

داده جديد اسامي به كاشي تابلوهاي تهيه دستور شد/ خواهد ناميده يد> خلع اسكله< نام به رفتند ايران از

گرديد/ خواهد نصب قريبا كاشيها و شده

٧٧٦٨ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٥ يكشنبه

بلندگو دستگاههاي به مجهز راديو گيرنده دستگاه چند
شد اهداء ايران ملت به

روز عصر ايران ملت به بلندگو دستگاههاي به مجهز <هليكرافتر> گيرنده دستگاه چند اهداي مناسبت به

آمد/ عمل به تهران راديو استوديو در مراسمي �امروز� اسفند ٢٥ يكشنبه

ايران به زنان بينالمللي سازمان توسط امريكا زنان باشگاههاي فدراسيون طرف از را دستگاهها اين

است/ شده فرستاده



٩٦٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

اغتشاش حال در ري شهر
از كثيري جمع كه داد اط�ع ري شهر از ما خبرنگار بود چاپ زير روزنامه صفحات كه ساعتي آخرين در

طرف به دستهجمعي طور به انتخابات نظارت انجمن اعضاء انتخاب با مخالفت عنوان به ري شهر اهالي

قواي و شده بسته خيابانها ساير مغازههاي اغلب و صحن بازار, كين دكا كردهاند/ حركت عبدالعظيم صحن

دهد/ روي خوردهائي و زد كه ميرود كلي احتمال و هستند بلوا و اغتشاش بروز از جلوگيري صدد در انتظامي

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

هستند تلگرافخانه در هنوز متحصنين
آقاي وكالت قبولي گهي آ سمنان اصلي انجمن از رسيده تلگراف طبق صبح ديروز ـ اسفند ٢٤ دامغان

ميبرند/ سر به تلگرافخانه در هنوز متحصنين ولي شده منتشر عامري

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

داد نظر امروز وزارتدادگستري نظارت اداره
تعقيباست استغيرقابل داده را آقايفرخ تفتيشخانه دستور كه بازپرسي

كه فرخ سناتور آقاي داماد خلعتبري حيدرقلي آقاي پرونده قبل روز چند شد داده اط�ع Uقب كه طوري به

رسيدگي براي بودند كرده مبادرت فرخ آقاي خانه تفتيش به وي جستجوي براي دادگستري مأمورين اخيرا

قضائي نظر آيا كه دادهشود نظر ادارهمزبور طرف از كه بود قرار و شد فرستاده نظارتوزارتدادگستري اداره به

نه/ يا است منطبق قوانين با فرخ آقاي خانه تفتيش بر مبني ٣١ شعبه بازپرس پرتو آقاي

قضائيمورد بازرس رستگار آقاي نظارتو اداره رئيس معصومخاني آقاي نظر تحت روز چند پرونده اين

انتظامي تعقيب غيرقابل را پرتو آقاي قضائي تخلف نظر از امروز مزبور اداره بالنتيجه و گرفت قرار بررسي

نظري نيز قضيه اصل كيفري دادرسي آئين سايرمواد اساسيو قانون اصلدوازدهم تطبيق با و داد تشخيص

گرديد/ ارسال پرتو آقاي نزد تهران دادسراي ٣١ شعبه به مجددا پرونده و شد داده تشخيص

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

اصناف از عدهاي اجتماع
جمعي بود مشغول عموميكشور اوضاع اطراف در بحث به سنا خصوصي جلسه كه موقعي همان در امروز

رئيس نايب ملكزاده دكتر آقاي براي و نموده اجتماع بهارستان ميدان در پيشهوران و اصناف نمايندگان از

دكتر آقاي دولت به اعتماد عدم راي ميخواهد سنا مجلس امروز كه يافتهايم اط�ع چون ما كه فرستاده پيام

طرف از و داريم ابراز مصدق دكتر آقاي دولت به نسبت را خود پشتيباني و حمايت كه آمدهايم بدهد مصدق

درباره و است شور عمومي مسائل در شور و بحث داخل سنا مجلس كه شد فرستاده پيغام آنها براي ايشان

نگرديده/ تخاذ ا تصميمي و نظر Uفع دولت



ملي دولت سياهه ٩٦٨

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

شورش روزنامه مدير محاكمه
آقاي نظر تحت جنحه دادگاه ٩ شعبه در شيرازي كريمپور آقاي كمه محا جلسه دومين امروز ١٢ ساعت

و سزاوار دكترصدرظهوري هوشيار, مهدي آقايان تهرانو دادسراي داديار عالمي آقاي حضور با معيني رحيم

گرديد/ تشكيل متهم مدافع كاوسيوك�ي هوشنگ

ماده موجب به منصفه هيأت ٣ ماده و ايران در مطبوعات قوانين بهموضوعوضع راجع هوشيار آقاي ابتدا

غيرطبيعي پرونده اين كه اين اساسيو قانون متمم ٧٨ و ٢å٧ اصل رعايت لزوم و ١٣٢٩ سال واحدهمصوب

كمه محا بقيه ختمو دادگاه جلسه كم ربع ساعتدو در و كرد ايراد بياناتي دادگاه عدمص�حيت آمدهو بهوجود

شد/ صبحموكول ٩ ساعت فروردين چهارم روز به

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

را خود آباداننظريات نظامي فرماندار
عمومي امنيت درباره

ميدهد بيكاريشرح با مبارزه و
عمل به آبادان پادگان فرمانده نظاميو فرماندار كمال سرتيپ آقاي با مصاحبهاي آبادان در اداره نماينده

كرد/ سئوال مزبور شهرستان جاري مسائل درباره را نظامي فرماندار نظريات و آورد

و است قوانـين پايبند Uكام نظامي <فرمانداري داشت: اظهار كمال سرتيپ آقاي شهر امنيت درباره

هستند خدمت به حاضر كافي حد به كه انتظامي مأمورين از استفاده با و قوانين حدود در را عمومي امنيت

نمود>/ نخواهد غفلت كار اين از و نموده قرار بر و تأمين شديدا

اظـهار هسـتند كـنندهاي گمراه تبليغات صدد در گاهي كه معدودي اخ�لگران درباره نظامي فرماندار

سـاله ده اخ�لگريهاي شاهد كه خوزستان نفتخيز مناطق ساير و آبادان كارگران <خوشبختانه داشت:

فـرماندار است/> شـده باز خوبي به آنها چشم و نميخورند را آنها فريب ديگر بودهاند مفسدهجو معدودي

دانشجويان و كارگران اغواي و تحريك مشغول آبادان در ناشناس عدهاي ميشود گفته <اينك كرد: اضافه

اين فعاليتهاي جهت اين به هستيم آنها عمليات مراقبت ميشناسيمو را افراد اين ما كه بگويم بايد هستند

مجازات تعقيبو شديدا شود قانون خ�ف فعاليتي مرتكب كه آنها از يك هر و ميباشد بيتأثير Uكام افراد

شهر انجمن آبادان شهر حاضر حال <در داشت: اظهار بيكاري با مبارزه درباره كمال سرتيپ آقاي ميگردد>/

از كثيري عده توانست خواهد شهرداري شود عملي و شروع شهر انجمن انتخابات گر ا كه صورتي در ندارد,

نمايد/ استفاده عامالمنفعه عمراني كارهاي در آنها از و دارد وا كار به را بيكار افراد

عـده ميتواند دارد اختيار در كه پول ريال ميليون ٢å با و خود درآمد با آبادان شهرداري كه مخصوصا

كار به آمدهاند آبادان به كشور ديگر نقاط از آنها غالب و هستند آبادان در Uفع كه را بيكار افراد از معتنابهاي

گمارد>/



٩٦٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

است؟ شده مفقود قمشهايچگونه مالياتي پرونده
گرديد/// تبرئه متهمينديشب از يكنفر و شد شناخته حقيقي مقصر

اداره در را جلساتخود بعدازظهرها روزه همه مالياتي پروندههايمعوقه به رسيدگي مأمور قضائي هيأت

مينمايد/ رسيدگي مالياتي موديان يا تخلفاتمأموريندولت و جرائم به و داده تشكيل مستقيم مالياتهاي

آقاي پرونده تحقيقات نتيجه از و كرد م�قات هيأت اين مؤثر اعضاي از يكي با ما خبرنگار امروز صبح

بازرسيدو تحقيقاتو نتيجه در داشت اظهار بازرسي هيأت عاليرتبه عضو نمود/ سئوال قمشهاي ابوالقاسم

هـيأت بـراي آنچه و گرديد روشن تقريبا قمشهاي آقاي مالياتي] ] پرونده شدن مفقود جريان اخير هفته

مالياتي پرونده تومان هزار ٣ پرداخت ازاي در قمشهاي ابوالقاسم آقاي كه اينست گرديده مسلم بازرسي

است/ نموده خريداري دارائي وزارت كارمندان از يكي از را خود ريالي هزار ٩åå

است؟ كرده اعتراف را اينموضوع قمشهاي آقاي آيا شد سئوال

هيأت را ايناط�عات و ميبرد سر به دادگستري بازداشتگاه فعUدر قمشهاي آقاي هيأتجوابداد: عضو

آقاي از باره اين در امروز ظهر است قرار و آورده دست به بودند مظنون كه توقيفي كارمندان از بازجوئي در

محرز Uكام ما براي عمل اين ارتكاب حال هر به گردند/ روبرو متخلف مأمورين با و شود بازجوئي قمشهاي

بگوئيد؟ شده عمل اين مرتكب كه را كارمندي آن نام است ممكن آيا پرسيد ما خبرنگار ميباشد/

٤ قمشهاي آقاي پرونده به نسبت اول وهله در داريد اط�ع البته داد: دادگستريجواب عاليرتبه قاضي

هزار ٩åå به مبلغ اين تجديدنظر كميسيون در ايشان اعتراض اثر در بعد و گرديده صادر راي ريال ميليون

اداره طريق از داشته شده توافق رقم اصليو رقم ميان زيادي اخت�ف كه نظر آن از پرونده و شده توافق ريال

ماليات پرونده مزبور اداره در ولي گرديده ارسال وزارتي حوزه به دارائي وزير نظر اظهار براي بازرگانان ماليات

اصلي متهم نميتوان قطع طور به را بازرگانان ماليات اداره اولياي حال هر به گرديده/ گهانمفقود نا قمشهاي

چـون طـرفي از و مـيشوند شـناخته متخلف البته پرونده نگاهداري در سهلانگاري لحاظ از اما دانست/

آقاي مواجه از پس ولي هستم معذور اصلي مرتكب نام افشاي از Uفع دارد, ادامه نيز فردا و امروز ما تحقيقات

داشت/// نخواهد اشكالي ما براي او نام افشاي متهم با قمشهاي

كرد/ حاصل تبرئه تهامات ا از بود گرديده صادر او براي وجهالضمان قرار كه متهمين از يكي

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

نخستوزير از بانكبينالمللي نمايندگان خداحافظي
از نـفر دو تـفاق ا بـه بـينالمـللي بانك نمايندگي هيأت رئيس پرودهم آقايان امروز صبح ١١ ساعت

ايشان از خداحافظي براي نخستوزير آقاي منزل در كشاورزي طالقانيوزير مهندس آقاي و همكارانخود

حاصل اط�ع ما مخبر كه طوري به و كشيد طول ساعت ربع سه خداحافظي و م�قات جلسه يافتند/ حضور

يافت/ خاتمه بشاشت و خنده با خداحافظي جلسه كرده



ملي دولت سياهه ٩٧٠

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

امريكائي اقامتمستشاران دوره تمديد
قرارداد و ميرسد پايان به مارس ٢١ روز ايران در امريكا نظامي مستشاران قرارداد ديشب ـ مسكو راديو

اين گذاشت نخواهد ايران مسلمدولت طور به ولي يافت خواهد پايان كتبر ا ماه در نيز ژاندارمري مستشاران

تريبون هرالد روزنامه كه طوري به كرد خواهد كوشش آنها قرارداد تمديد براي و شوند خارج ايران از عده

بهداشتي امور از اط�عي كمترين نيز بهداري وزارت كشاورزيو وزارت در امريكائي مستشاران است: نوشته

نـظامي پـايگاه تـهيه مشـغول ايران در كه هستند امريكا نظامي معروف مقامات از و ندارند كشاورزي و

مقاصد اجراي براي و كنند تحميل ايران به را كذائي نظامي كمك دارند سعي پرودهم و هندرسن ميباشند/

ميكنند/ ايران كارهاي در خشونتآميز دخالت جنگافروزان

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

جمعآورياط"عات] ـ [صورتبرداري شكر و قند مضيقه
Pبا بازار در آن قيمت روز هر و است گرفته خود به نامطلوبي وضعيت شكر و قند است مدتي ـ تبريز

شكر و قند توزيع فكر به اقتصاد اداره پيش وقت چند از نميدهد عاملين به شكري قندو اقتصاد, اداره ميرود

كه امروز تا ولي كرد نيز محلي معتمدين وسيله به خانوادهها از بهصورتبرداري شروع و افتاد خانوادهها ميان

سهميه تازه و است نگرديده تهيه خانواده يك اهالي ازصورت غير به است نمانده عيد به هفته يك از بيش

شد/ خواهد داده شكر كيلو دو خريد در تنها نداشته قند هم فعلي

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

ازطرففدراسيون بلندگو به راديوهايمجهز
شد اهدا ايران ملت به امريكا زنان باشگاههاي

راديـو دستگاه چند تحويل مراسم بود آمده عمل به زنان بينالمللي سازمان طرف از كه دعوتي طبق

در سـازمان عـضو بانوان و معاريف و رجال از جمعي حضور با امريكا زنان باشگاههاي فدراسيون اهدائي

شد/ انجام تهران در راديو ايستگاه محل در ديروز بعدازظهر ٤ ساعت

٧٧٦٩ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٦ دوشنبه

ايراني دانشآموز دو
رسيدند امريكا رئيسجمهور حضور به ديروز

تـريبون <هرالد روزنامه مناظره در شركت براي كه خاورميانه كشورهاي دانشآموزان از نفر ٢٤ ديروز

در مسـابقه طريق از دانشآموزان اين كردند/ م�قات ترومن پرزيدنت با بودند رفته امريكا به نيويورك>

سر به كشور اين در كه است ماه سه مدت و گرديدند اعزام امريكا كشور به و شده انتخاب خود كشورهاي

ميباشند/ عده اين جزو نيز صيرفيزاده محمود و پايور مهبانو نام به ايراني دانشآموزان از نفر دو ميبرند///



٩٧١ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

مح"تتهران تمام در امروز ظهر تا
[جمعآورياط"عات] صورتبرداري

يافت خاتمه شكر و قند توزيعكارت جهت
پايتختهستند اهالي مصرفي شكر و توزيعقند موظفبه عاملين |زم آمار تكميل تا

كرد خواهد ترومنخريداري چهارم اصل اعتبار محل از شكر و قند د|ر ميليون ٥ دولتمعادل

تهران تماممح�ت در شكر و قند كارتهاي توزيع منظور به پايتخت اهالي از امروزصورتبرداري ظهر

نـفرات بـين شكـر و قـند تـوزيع كارتهاي محل هر اهالي آمار تكميل از پس است قرار و يافت خاتمه

به تهران اهالي ميان مزبور كارتهاي ب�فاصله عيد تعطي�ت از بعد تا شود تقسيم مربوطه كميسيونهاي

داشت/// اظهار ما خبرنگار به دارائي وزارت در مطلع مقام يك امروز گردد/ توزيع مرور

است دارائيموجود وزارت انبارهاي در شكر و قند كشور ماه پنج يا چهار مصرف حدود در حاضر حال در

به آينده سال اوايل در و گرديده حمل ايران طرف به بود شده خريداري مقابلجو در هلند از كه قندي ضمنا

ميليون ٢٣ بر ترومنع�وه اصل چهارم اعتبار محل از است قرار آنچون از گذشته شد/ خواهد وارد خرمشهر

در خود مصارف براي مزبور اداره و شود كمك ايران كشاورزي وضع بهبود منظور به ديگري مبلغ مجددا دPر

كه است جريان در ترومن چهارم اصل و دارائي وزارت ميان Uفع تي كرا مذا لذا دارد ريال به احتياج ايران

ايران در چهارم اصل اداره به ايران مقابلدولت در و نمايند تحويل شكر و قند ايران به ميليوندPر ٥ معادل

شود/ پرداخت ريال

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

سياسي مفسرين و وسردبيران مديران از نفر ٤٦
شدند/ تهران وارد امروز امريكا راديو ايستگاههاي صاحبان و

شرفياب شاهنشاه حضور به امروز بعدازظهر اينعده

نمود م"قاتخواهند را بعدآقاينخستوزير و

آنان از تن چند با اداره خبرنگار مصاحبه

و ده ساعت امريكا متحده ممالك جنوبي استانهاي راديوهاي مفسرين و سردبيران و مديران از نفر ٤٦

عصر مزبور هواپيماي بود قرار شدند/ مهرآباد فرودگاه وارد �پانامريكن� هواپيما وسيله به امروز صبح ربع سه

از بودند عبارت كه مستقبلين و نشد اجرا برنامه اين استانبول هواي بدي علت به اما شود تهران وارد ديروز

اداره رئـيس و اول دبير تبليغات, سرپرست فرهمند بشير آقاي نخستوزير, آقاي نماينده دانشپور آقاي

حامل هواپيماي اينكه خيال به امريكا سفارت كارمندان از ديگر تن چند و مطبوعاتي وابسته و اط�عات

اما بودند يافته حضور مهرآباد فرودگاه در پنج ساعت از ميشود وارد امروز صبح شش ساعت جرايد مديران

ميشود/// وارد ربع سه و ده ساعت هواپيما كه گرفت خبر فرودگاه بيسيم و نشد عملي هم برنامه اين



ملي دولت سياهه ٩٧٢

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

شد خواهد اتخاذ مطالعه پساز سنا تصميم
دقيقانه بررسي از پس و داد تشكيل خصوصي جلسه ايران سناي ديروز ـ فرانسه خبرگزاري ـ تهران

سياست بخواهند نخستوزير از كه كرد معين نمايندگي به را نفر سه نفت, كرات مذا قطع از پس ايران اوضاع

روز كه سنا جلسه به را گزارشخود نخستوزير م�قات از پس نمايندگانمزبور كند روشن را دولتخود آينده

شايعهمربوط كه گفت: فرانسه خبرگزاري خبرنگار به سنا رئيس نايب داد/ خواهند ميشود تشكيل چهارشنبه

هم گر ا البته نيستو مصدق مخالف سنا زيرا ندارد صحت نمايد ساقط را مصدق دارد تصميم سنا اينكه به

بود/ خواهد Pزم اط�عات كسب از پس و كافي مطالعات با كند, تخاذ ا تصميمي بخواهد

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

مصدق با م"قات و سنا گزارشنمايندگان انتظار در
گرفت تصميم شده نگران نفت كرات مذا قطع از ظاهرا كه ايران سناي مجلس ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

خواهد تعقيب پس اين از كه كلي سياست كه كند سئوال او از و فرستاده مصدق دكتر نزد نفري سه هيأت يك

داد/ خواهد سنا به چهارشنبه روز نخستوزير با را خود كرات مذا گزارش هيأت اين بود؟ خواهد چه كرد

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

كرد تمام را خود كار زندانيان بخشودگي كميسيون
موافقتشد زندانيان از نفر ١١å تقاضاي با

خاتمه گذشته روز بود تشكيل دادگستري وزارت در پيش چندي كه زندانيان بخشودگي عفو كميسيون

بود مطرح كميسيون در بخشودگي و برايعفو كه شهرستانها و تهران زندانيان از نفر ٢١å تقاضاي و يافت

تقاضاي و گرديد متقاضيانموافقت از نفر ١١å بخشودگي با كامل مطالعات از پس گرفت قرار رسيدگي مورد

نمود/ رد كميسيون را ديگر نفر ١åå

دفتر وسيله به تا گرديد تسليم دادگستري وزارت مقام به و نموده تهيه را شده موافقت نفر ١åå فهرست

برسانند/ همايوني اعليحضرت عرض به نخستوزيري

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

گرفت قرار ملوكانه عفو مورد فخرآرائي ناصر رفيقه
استحقاقعفو كه زندانيهائي از صورتي بخشودگي طرفكميسيونمخصوص از ساله همه طبقمعمول

طبق دادهاند/ قرار عفو مورد را آنان نيز ذاتملوكانه رسيدو ملوكانه صحه به قبل روز سه گرديدودو تهيه دارند

فـخرآرائـي ناصر رفيقه اس�مي مهين بانو گرفتهاند قرار بخشودگي اين شامل كه كساني ميان در اط�ع

طرف از گرفته قرار سوءظن مورد كه بود كرده سوءقصد ملوكانه ذات به نسبت ١٣٢٧ بهمن ١٥ در كه شخصي

شد/ داده تخفيف وي حبس سال دو به نسبت بود گرديده محكوم مجرد حبس سال ٥ به مربوطه دادگاه



٩٧٣ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

آگاهي بازداشتگاه در فاطمي ضاربدكتر
دكتر آقاي ضارب عبدخدائي محمدمهدي اط�عنموده كسب منبعموثق يك از ما خبرنگار اط�ع قرار به

به مشاراليه از بازجوئي ديگر و برد خواهد سر به گاهي آ بازداشتگاه در ايشان كامل و قطعي بهبود تا فاطمي

آمد/ نخواهد عمل

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

شد آزاد رويتر خبرنگار
سند جعل تهام ا به كه رويتر خبرنگار مگرديچيان كه بودند كرده تصديق قانوني پزشكان از نفر سه چون

لذا نيست او معالجه براي كافي وسيله شهرباني بهداري در و دارد معالجه به احتياج بود شده بازداشت [خبر]
تبديل ريال هزار پانصد مبلغ به كفيل اخذ قرار به جنحه دادگاه در او بازداشت قرار مدعيالعموم درخواست به

گرديد/

بپردازد/ را مزبور مبلغ كه نمود كفالت يونايتدپرس خبرنگار مازندي يوسف آقاي

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

نشده پرداخت ماه بهمن حقوق
دادهاند شكر و قند سهميه

خـودداري پـول پـرداخت از دارائـي اداره و نشده پرداخت كنون تا آموزگاران ماه بهمن حقوق ـ جهرم

مينمايد/

و نمود خودداري اداره در نبودن موجود علت به شكر و قند سهميه پرداخت از است مدتي جهرم دارائي

است/ نموده ترقي آزاد بازار در شكر و قند سهميه ندادن اثر در ميباشند/ زحمت در اهالي

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/ ١٦٨ پوند گواهينامه ريال/ ١٧å آزاد پوند ريال/ ٦٨ دPر گواهينامه ريال/ ٦٨.٥å تلگرافي دPر

ريال/// ١٣.٥å صادراتي سوئيس فرانك ريال/ ١٦ آزاد سوئيس فرانك

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

تاريخي آثار بازديد
مجموعا كه خود اطفال و خانمها با امريكائي درجهداران و افسران از نفر چند گذشته شنبه روز ـ شيراز

و سعدي آرامگاه و تختجمشيد ديدن از پس و شده وارد شيراز به هواپيما با ميرسيد نفر ٢١ به آنها عده

نمودند/ مراجعت تهران به يكشنبه روز حافظ



ملي دولت سياهه ٩٧٤

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

فوتكرد و شد واقع گلوله هدف خاوه قاضي
هدف ميكرد خيابانعبور از بستانآباد قريه در كه هنگامي خاوه قاضي انصاري آقاي ديشب ٢١ ساعت

كرد/ ساعتفوت يك از پس و نمود اصابت او به تير دو گرفت قرار ناشناسي شخص گلوله

٧٧٧å شماره ,١٣٣å.١٢.٢٧ سهشنبه

شد كشته آذرشهر رئيسانجمنشهرداري
منزل نزديك عليآباد كوي از آذرشهر شهرداري انجمن رئيس كه هنگامي ديروز صبح ده ساعت مقارن

اجازه با جنازه رسيد/ قتل به فجيعي طرز با و گرفته قرار ناشناسي شخص حمله مورد غفلتا ميگذشته خودش

ميباشند/ قاتل دستگيري صدد در مأمورين و گرديده دفن مسئول مقامات

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

شدند متحصن مجددا تبريز دانشگاه دانشجويان نمايندگان
جاريدوباره ماه هفدهم روز از تبريز دانشگاه نمايندگاندانشجويان ميدهند اط�ع تبريز از كه قراري به

شدهاند: خواستار شرح بدين را خود گانه سه تقاضاهاي اجراي و شده متحصن تلگرافخانه در

تبريز/ پزشكي دانشكده رياست به تهران پزشكي دانشكده استادان از يكي انتخاب ـ ١

و ندارد متصدي يا آنها كرسي كه تدريسموادي براي تهران پزشكي دانشكده استادان موقتي اعزام ـ ٢

نيست/ وظيفه انجام به قادر آن متصدي يا

سال سه از ميبايست قانونا كه جراحي داخليو امراض متخصص خارجي استادان استخدام به اقدام ـ ٣

باشد/ شده انجام پيش

ايـن تلگرافخانه در تحصن و ميتينگ تشكيل با ماه دي سيزدهم روز ديگر بار يك Uقب دانشجويان

آقـاي دسـتور و تـبريز بـه مكـي آقـاي مسافرت واسطه به ولي بودند كرده فرهنگ وزارت از را تقاضاها

در چون ولي بودند داده خاتمه خود تحصن به موقتا تقاضا اين اجراي جهت فرهنگ وزارت به نخستوزير

در تبريز دانشگاه نمايندگاندانشجويان مجددا درنيامده عمل مرحله به تقاضاهايفوقالذكر به معينه مدت

شده/ متحصن تلگرافخانه

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

امريكائي روزنامهنگاران ميان در شاهنشاه
حـضور بـه مـرمر كـاخ آئـينه تـاPر در امـريكائي روزنـامهنگاران هيأت ديروز بعدازظهر چهار ساعت

سفارت مطبوعاتي وابسته و امريكا كبير سفير هندرسن آقاي موقع اين در يافتند/ بار همايوني اعليحضرت

يك را روزنامهنگاران هيأت امريكا كبير سفير و بودند آنها با نيز سفارت آن اعضاي از ديگر نفر چند و امريكا

ميكرد/ معرفي اعليحضرت حضور به يك



٩٧٥ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

نخستوزير نزد امريكائي خبرنگاران
بودند مرد نفرشان ٣١ و زن نفرشان ١٥ كه امريكائي خبرنگار نفر ٤٦ ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

خارجه, امور آقايانوزير شدند/ حاضر مصدق غ�محسين آقايدكتر منزل در آقاينخستوزير برايم�قات

فـرانسـه زبـان بـه نـخستوزير آقاي ابتدا داشتند/ حضور م�قات اين در هم مكي آقاي و كشاورزي راه,

متن سپس نمود/ تأسف اظهار ماند خواهند تهران در كوتاهي مدت روزنامهنگاران اينكه از گفتو خيرمقدم

آقاي آن از پس شد/ خوانده اسدي محسن آقاي وسيله به بود شده ترجمه انگليسي زبان به كه ايشان نطق

وقت نخستوزير به فرانسه زبان به كه را تهران در انگليس اسبق نرمانوزير مستر از نامه چهار نخستوزير

هديه ٤٦ جلسه پايان در سپس خواند/// را نامهها آن او و داد معاونخود نفيسي دكتر آقاي به بود شده نوشته

گرديد/// توزيع خبرنگاران ميان بودند كرده تهيه خود خرج به نخستوزير آقاي كه اصفهان كار اشياء/// از

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

ميدهند اع"ميه متحصن جرايد مديران
بـه و داده ادامـه كان كما را خود تحصن ملي شوراي مجلس در متحصن روزنامهنگاران اط�ع قرار به

شايعه روزنامهنگاران سخنگوي امروز فرستاد/ خواهند ملي شوراي مجلس از پيامي نيز جديد سال مناسبت

در چـنان هـم ما و نيست صحيح شايعه اين گفت و كرد تكذيب را خود همكاران تحصن ترك به مربوط

ماند/ خواهيم باقي مجلس

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

جمعآوريشدند بيكار اشخاصمتكديو نفر هزار حدود در امروز ظهر تا
بهجمعآوري اولوقتشروع از صبح ديروز شد گرفته شهرباني كميسيونديروز در كه تصميمي تعقيب در

سـاعت اين از و شد فراهم امر مقدمات ١١ ساعت تا و گرديد تهران شهر بيكاران و ولگردان و متكديان

جمعآوري كه بيكاراني و متكديان امروز ظهر تا و نمودند جمعآوري به اقدام موظف, مأمورين ماشينهاي

و شد خواهند گماشته اصفهان خراسانو راههاي مرمت براي عده, اين جوانان بود بالغ نفر هزار به بودند شده

محلهاي و نوانخانه به شهرداري طرف از ميكنند معاش امرار تكدي راه از كه هم مريض عليلو اشخاص

ديروز اط�ع قرار به شد/ خواهد پذيرائي آنها از شهرداري نظر تحت و اعزام شده گرفته نظر در كه ديگري

شوند/ كار مشغول خراسان راه در كه شده فرستاده شاهرود به بيكاران عده از نفر ٤٥å عصر

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

ترككرد را تهران بانكبينالمللي نمايندگي هيأت عضو آخرين
سمت به هلندي هواپيماي وسيله به ربع سه ٧و ساعت بينالمللي بانك قضائي مشاور <الزورتك�رك>

نمود/ عزيمت رم



ملي دولت سياهه ٩٧٦

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

دولت با نمايندگانسنا مذاكرات
گرفت قرار بحث مورد خصوصي جلسه در

يافت انتشار سنا اع"ميه بعدازظهر نيم و يكساعت
ملكزاده دكتر آقاي كه بودند انتظار در و يافتند مجلسحضور در سناتورها آقايان امروز صبح ١١ ساعت

نمايند/ مراجعت بودند رفته نخستوزير آقاي م�قات به ظهر به ساعت دو كه مؤيد ثابتي و نقوي آقايان با

داخل كه هنگامي و كردند مراجعت نخستوزير آقاي منزل از ملكزاده دكتر آقاي ظهر به ساعت نيم

به زودتر من كه نمودند اظهار نمايند سئوالي خواستند و نموده احاطه را ايشان خبرنگاران ميشدند مجلس

رئيسه اعضاي آقايان نفر دو تا نمائيم شروع را كرات مذا و دهيم تشكيل را خصوصي جلسه تا آمدم مجلس

نميتوانم مطلبي اينصورت در و برسند ماندهاند باقي نخستوزير آقاي نظريات مطالبو تكميل براي كه

يابد/ پايان خصوصي جلسه در كرات مذا تا دارم اظهار آقايان با

نخستوزير آقاي منزل از ثابتي� �نقويو سنا مجلس منشي دو كه ميگذشت ظهر از ساعت نيم درست

رفتند/ خصوصي جلسه اطاق به سر يك و نمودند بازگشت

جرايد اختيار در امروز كرات مذا درباره سنا مجلس طرف از زير اع�ميه كه بود بعدازظهر نيم ساعتو يك

شد/ گذاشته

آقـاي ثابتي مؤيد و نقوي آقايان و ملكزاده دكتر آقاي ظهر به ساعت دو امروز ـ سنا[!] اع.ميه متن

نگراني و كشور جريانامور به نسبت همكارانخود نظريات و افكار از را ايشان و م�قاتنموده را نخستوزير

نمودند جلب را ايشان نظر عمومي امنيت و اقتصاد مورد دو در خصوص به و ساختند مستحضر سنا مجلس

كردند/ بيان جواب در مفصلي مطالب مصدق دكتر آقاي

نخستوزير آقاي و خود بين كه كراتي مذا از يافته حضور سنا مجلس خصوصي جلسه در ظهر مقارن

سـاعت يك تا م�قات اين اطراف در و ساختند مستحضر را جلسه در حاضر نمايندگان بود يافته جريان

وقت و بيشتريبود شور و مطالعه به محتاج نظر مسائلمورد در بحث چون و داشت ادامه كرات مذا بعدازظهر

بعد به را كره مذا بحثو تعقيب بينبود تعطيلدر بودندو كرده مسافرت هم نمايندگان از عدهاي و بود گذشته

يافت/ پايان خصوصي جلسه و نمودند محول تعطي�تنوروز از

٧٧٧١ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٨ چهارشنبه

شكر و قند جيرهبندي
مصرفكننده به شكر و قند و نبود رضايتبخش اطراف و شهر در شكر و قند توزيع وضع چون ـ دامغان

اداره در محل معتمدين و رؤسايدواير رئيسدارائيو و فرماندار آقايان از مركب كميسيوني نميرسيد اصلي

قند عاملين به آنحواله روي از كه شود دارائيداده طرف از حوالهاي خانوار هر به گرديد مقرر تشكيلو دارائي

نمايند/ تأمين را اهالي سهميه شكر و قند بخش رئيس نظاره با و توزيع شكر و



٩٧٧ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

مجلسسنا به جوابنخستوزير
مجلسسنا به خود كتبي جواب در مصدق دكتر

نمود تشريح را خود برنامه
جوابنخستوزير و سئوال متن و سناتورها جريانم"قات

شد جرايدگذارده خبرنگاران اختيار در طرفسخنگويدولت از

مجلس نمايندگان ثابتي مؤيد و نقوي ملكزاده, دكتر آقايان با خود كرات مذا صورت نخستوزير آقاي

منتخبه نمايندگان به كتبا ميرسد خوانندگان نظر به زير در شرحي به بودند رفته ايشان م�قات به كه سنا

نـتيجه كه كتبي جواب و سئوال اين برسانند/ سناتورها آقايان استحضار به كه نمودند تسليم سنا مجلس

راه وزير آقايبوشهري وسيله به امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك بود نخستوزير و سناتورها بين كرات مذا

شد/ گذارده مطبوعات خبرنگاران اختيار در دولت سخنگوي

اوضاع از سنا مجلس داشتند اظهار كردندو نخستوزيرسئوال آقاي از نقوي ثابتيو مؤيد ملكزاده, آقاي

عمومي امنيت يكي است سنا در بحث و توجه مورد كه است دوموضوع مخصوصا است نگران كنوني عمومي

هر كهمسئوليت نخستوزير آقاي و هستيم شريك همه كه است عمومي فقر اقتصاديو هموضعيت يكي و

امر ايندو براي دولت برنامه بكنيم سئوال سنا مجلس طرف از شدهايم مأمور ما دارند عهده به را قسمت دو

بوده استثمار و استعمار از مملكت استق�ل مرامش ورود بدو از دولت داشتند اظهار نخستوزير آقاي چيست/

اجازه هيچوجه به ايران كنندوضعيتجغرافيائي تحمل را رژيم اين بتوانند خاورميانه دولديگر از بعضي گر ا و

كـه رسـانيد خواهـد جائي به را مملكت كار رژيم اين ادامه زيرا دهد ادامه را رژيم اين ايران كه نميدهد

وسيله بزرگترين نفت صنعت شركت چون اصل اين روي بدهد دست از كلي به را خود آزادي و استق�ل

ايران ملت و بينبرود از كلي به اينوسيله نفت صنعت شدن ملي بهواسطه كه شد بودPزم استثمار و استعمار

كند/ تأمين هميشه براي را خود استق�ل و رسيده خود حقيقي آزادي به

بين از آنها شخصي منافع نميشوند راضي ميكردهاند استفاده رژيم اين از كه اشخاصي است بديهي

بعضي ناامنيدر قضاياي اين و بماند باقي حالخود به سابق كهوضعيت ميكنند كوشش سعيو البته و برود

دخالت واسطه به معنا افتاد تفاق ا آذر] ١٤ و تير ٢٣] تهران شهر در مرتبه دو در كه وقايعي همچنين نقاطو از

كه را قبيلامور اين تحمل برسد استق�ل آزاديو نهضت به بخواهد كه ملتي يك البته است/ بوده كار در آنها

دادهاند دست از را نفوس ميليونها كردهاندو جنگها و شده شدايد به �اينمبت از بيش درجه هزار بزرگ ملل

و بكند كار مملكت استق�ل آزاديو براي يا كه بگيرد تصميم سنا مجلس بايد اينجا در نيست/ بزرگي مسئله

اين انتخاب كند پيدا ادامه مملكت همانرژيمدر بشود حاضر اينكه يا و بكند را كاري فدا هرگونه بشود حاضر

مسائل يعني است/ مملكت صاحب و ص�حيتدارد جهت هر از كه است سنا مجلس خود به طريقمربوط دو

ايندولت از قبل باشد داده رخ ايندولت عهد در كه نيست چيزهائي اينها نفس قتل يا شتم ضربو قبيل از
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فاعل كردندو شاهنشاهي اعليحضرتهمايون به نسبت سوءقصد كه چنان هم است مملكتبوده اين در هم

نشود/ كشف قضايا كه بردند بين از وقت همان را

شده خراب دولت اين زمان در كه نيست چيزي مملكت اين اقتصادي كار اقتصادي, مسئله به راجع اما و

است شده برابر سه خدمتدولت به واردين عده ١٣٢å ماه شهريور از استو بوده سالها ما بودجه كسر باشد

باشد مستأصل پريشانو هميشه و نگيرد خود به صحيحي ايرانصورت مملكت ميخواهند كه آنهائي البته

ملت كه وقت هر برداردو ملت نفع به قدمي اقتصاديخود كار در ايران مملكت كه نميشوند حاضر هيچوقت

است/ برخورده زيادي مشك�ت به بكند اقدامي كار اين در است خواسته

كه اينست در مملكت گرص�ح ا ببيند و بكنند مطالعاتي هم باب اين در كه است سنا مجلس وظيفه البته

نيست ايران ملت حق با متناسب هيچوجه به كه پولي يك و بشود موافقت نفت سابق شركت نظريات با

اين البته استبشود نبوده مفيد ايران ملت براي هيچوجه به و شده كنون تا كه كارهائي صرف را آن و بگيرند

نفت عايدات از ندارند نفت عايدات هيچوجه به كه ملل بعضي مثل ما كه اينست ص�ح گر ا و بشود بايد كار

مخارج صرف رسيد نفتي عايدات چنانچه و دربياوريم تعادل بهصورت را خود كشور بودجه و كنيم صرفنظر

هر در بشود/ كار اين بايد نرود دست از مملكت استق�ل ليره ميليون چند براي نرسيد هم گر ا و توليديبشود

طورص�ح هر و بكند بحث و كهشور است سنا مجلس اقتصاديوظيفه امور در چه انتظاميو امور در چه حال

هروقت و ندارد ديگري نظر ملي آمال انجام از غير خيرخواهيو از غير حاضر دولت بكند/ عمل است مملكت

به راجع اما و كرد/ خواهد عمل خود قانوني وظيفه به دولت بكند رضاي عدم اظهار دولت اين از سنا مجلس

و بگيرد انجام ملي شوراي مجلس و سنا مجلس دست با بايد كار اين كه اينست دولت نظر اقتصادي مسائل

ميكند/ عمل دولت بفرمايند, نظر اظهار بدانند مملكت ص�ح مجلسين كه طور هر

را بوده و نشستند نداشت تعادل مملكت آنوقتبودجه و بودند ملت حقيقي نمايندگان كه مجلساول در

چون آمد خواهد بعد كه مجلسي كه اينست من اميدواري بكند/ اعتراضي نتوانست كس هيچ و كردند تعديل

كسي اعتراض مورد بكنند عملي هر بود خواهد ملت حقيقي نمايندگان آن نمايندگان كثريت ا كه ميدانم

ميكند/ پيشرفت مملكت كار و بود نخواهد

كنم تمام را نفت كار مملكتبود ص�ح كه طور هر بينالمللي بانك نمايندگان با كه كردم سعي اينجانب

طوري بانك شرايط كردم امريكائي جرائد خبرنگاران براي ديروز كه نطقي در فرموديد م�حظه البته ولي

كه بشوند حاضر ديگري اشخاص با بينالمللي بانك هم وقت هر و بكند قبول را آنها بتواند دولت كه نبود

سعي هم خودمان و نميكنم خودداري اينجانب بخرند و بكنند كمك ما به مملكت ص�ح مطابق را ما نفت

هـمان كـه هسـتم مـتأسف خـيلي ولي بكـنيم اداره را نـفت كـار نكردند كمك هم ديگران گر ا ميكنيم

سابوتاژ واسطه به امروز تا و ميكند هم خارج در ميكند كار نفت سابق شركت داخل در كه كارشكنيهائي

برسد/ پولي و بكند نفت معامله ايران دولت با بيايد كسي كه نگذاشتند

دكتر جواب متن وصول از پس پارلماني خبرنگار ـ سنا خصوصي جلسه در فوق موضوع عكسالعمل



٩٧٩ ششم بيستو سال سي, اسفند اط"عات,

اع�ميه در كه سنا امروز خصوصي جلسه در را آن عكسالعمل كه برآمد تحقيق مقام در سناتورها به مصدق

زمينه در هم مختلف دستجات از سناتورها از تن چند به مراجعه نتيجه در نمايد/ استع�م نشده اشاره بدان

آقـايان لكـن شد خوانده امروز خصوصي جلسه در نخستوزير آقاي كتبي <جواب نمودند: نظر اظهار زير

هيچ دولت اينكه از دارد حكايت نيستوخود تازهاي مطلب اينجواب در كه شد گفته و نكرد قانع را سناتورها

ندارد/>/ آماده اص�حي و اقتصادي نقشه گونه

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

شد موكول تعطيل از بعد به سنا تصميم
رد را سنا مجلس انتقادات چهارشنبه ايرانروز مصدقنخستوزير محمد دكتر ـ آسوشيتدپرس ـ تهران

تجديد ايران آبادي و عمران بينالمللي بانك پيشنهادات به نميتوانست او كه گفت نمايندگان به و كرد

بپذيرد/ غرب دنياي به ايران نفت جريان

اين خود ايران ندهد, قبولي قابل و عملي پيشنهاد ديگري مقام يا و بانك كه مادامي كرد ع�وه وي

وضع درباره سناتورها از بعضي اينكه از پس سنا نمايندگان كرد/ خواهد اداره شده فلج كنون ا كه را صنعت

كرات مذا آوردند/ عمل به م�قات ايران نخستوزير با كردند نگراني ابراز ايران عمومي امنيت و آينده مالي

هيأتمزبور گزارش سنا مجلس گرديد/ منتشر طرفدولت از اع�ميه يك طي سنا نمايندگان با مصدق دكتر

ميشود شروع امروز از كه تعطي�تنوروز ايام از پس به را بعدي اقدام گونه هر گرفته تصميم و كرده استماع را

باشد/ تعطيل روز ٢å مدت سنا مجلس كه ميرود احتمال كند موكول

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

بيكاران فرار و تيراندازي
راه در تا شدند فرستاده شاهرود به قطار با بيكاران عده از نفر ٤٥å تعداد بوديم داده ديروز كه خبري طبق

يك در كه مذكور بيكاران ورامين جعفر امامزاده ايستگاه در كه رسيده اط�ع اينك شوند كار خراسانمشغول

براي ژاندارمها ميكنند/ حمله ژاندارمها به و شكسته را گن وا ديوار لگد و مشت با بودند سوار باري قطار

به قطار با را بقيه و نموده فرار آنها از نفر ٢å نتيجه در و ميكنند شليك هوا به تير چند آنان ساختن مرعوب

ميدارند/ اعزام شاهرود

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

برايدانشآموزان مفيد سخنراني
فرهنگ وزارت دانشمند خطيب صدرائي اديب آقاي اطفال اولياي از كثيري جمع حضور در اسفند ٢٢ روز

سخنراني نيست آنها دماغي استعداد خور در كه مضر محافل در دانشآموزان شركت از جلوگيري به راجع

اواخر اين در دانشآموزان افكار پيشرفت به نسبت فرهنگ وزير آقاي اصو{ نمودهاند ايراد توجهي جالب

مينمايد/ ع�قه اين از حكايت مجالس گونه اين تشكيل و داشته مبذول مخصوصي توجه
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٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

شليكنخستوزير] [فرمان
اغتشاشات موقع در وظايفژاندارمريها

و دوايـر كـليه بـه ژاندارمـري كل رئيس وثوق سرلشكر تيمسار طرف از شرح اين ديروز ظهر از پيش

است/ گرديده صادر اغتشاشات بروز و غيرمترقبه حوادث در ژاندارمها وظايف درباره ژاندارمري واحدهاي

كسب مركز از و نموده قصور وظيفه انجام از اغتشاشات بروز موارد در غالبا ژاندارم واحدهاي اينكه به نظر

٤٢ ماده طبق بر كه اع�مميشود ابهام گونه هر رفع و واحدها فرماندهان اط�ع مزيد براي مينمايند تكليف

رسيده كشور وزير و نخستوزير مقام تصويب به كه ژاندارمري آئيننامه ١٥١ ماده و عمومي مجازات قانون

استعمال با آن دامنه از برايجلوگيري مرج و هرج اغتشاشو بروز هنگام در ميتوانند ژاندارم افراد كليه است

كنند/ دستگير را مسببين و محركين و برآيند جلوگيري مقام در اسلحه

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

فوزيه ميدان در ميتينگ
ترتيب ميدانفوزيه در ميتينگي استعماري شركتهاي با مبارزه جمعيت طرف از امروز بامداد ده ساعت

درباره ناطقين از يكي بدوا بودند/ كرده شركت مختلف جمعيتهاي افراد از گروهي آن در كه بود شده داده

طرف از سپس سخنرانينمود امريكا مداخ�ت به تعرض نفتو صنعت كردن ملي راه در ايران ملت مبارزات

مأمورين مدت اين خ�ل در گرفت/ صورت مختصري سخنرانيهاي مختلف دستههاي و افراد از نفر چند

مجتمعين ميتينگ قطعنامه قرائت از پس ظهر به ساعت نيم بودند جريان مراقب دقت كمال با انتظامي

شدند/ متفرق

كليه با مجهز گردان يك احتمالي وقايع گونه هر از برايجلوگيري ارتش طرف از امروز مناسبت همين به

بود/ شده متمركز كشور كل شهرباني در شاهنشاهي گارد لشكر از وسائل

٧٧٧٢ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٩ پنجشنبه

امريكا چاپ ـ ايران كارتپستالمناظر
ارزيدولت] [مضيقه

فرستاده تمبر دينار ٢٥ فقط و دارد هم جاينوشتن كه است تبريكها كارت تمام از پسنديدهتر و زيباتر

و نـاصرخسـرو ـ امـيركبير مطبوعاتي مؤسسه از ريال/ ٣ دانه هر و ريال ٢å كامل تائي ده سري ميشود/

١å ـ ٩ ١٩å٢٥ ـ آ فرمائيد/ خريداري شهرستانها و تهران در ديگر كتابفروشيهاي



٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

شدهاند مقتول عدهاي و مجروح نفر ١٥å خورديديروز و زد در
اشغالكردند را دمكرات جوانان كانون محل ـ خورد و زد و تيراندازي پليسپساز قواي

آمد عمل به بازجوئي نيز نفر ٧å از شدهاند دستگير كنون تا نفر ٥å
جمعيت اعضاي و پليس قواي بين شديدي بسيار خورد و زد نادري و اس�مبول خيابان حدود در ديروز

رسيدند/// قتل به نيز عدهاي و مجروح نفر ١٥å حدود در آن طي كه داد روي دمكرات جوانان

از ديروز صبح ١å.٥ ساعت دمكرات جوانان جهاني سازمان جشن مناسبت به ـ تظاهرات با مخالفت

داشتند/ شركت مرد و زن زيادي عده آن در كه شد تشكيل فوزيه ميدان در ميتينگي دمكرات جوانان طرف

جمعيت سخنرانان از عدهاي انجاميدو طول به صبح ساعت١١.٥ يعني يكساعت تا ميتينگ برنامه اجراي

متظاهرين باد مرده و باد زنده با كه ميدادند شعارهائي ضمنصحبت كردندو مختلفصحبت مسائل درباره

رهبران و شود انجام Jسيار Kتظاهرات دمونستراسيون شكل به بود قرار ميتينگمزبور Lقب ميگرديد/ مواجه

روز هم را زير اع�ميه و نداد, اجازه شهرباني اما بودند كرده اجازه صدور تقاضاي شهرباني از نيز جمعيت

بود/ ساخته منتشر تهران اهالي خاطر استحضار براي ماه فروردين ششم

استروز شده تقاضا ايران دمكرات جوانان كانون طرف از ـ ميدهد اط�ع كشور كل شهرباني ـ اع�ميه

مقتضيات و مقررات خ�ف بر Rاصو دمونستراسيون چون بدهند/ دمونستراسيون جاري ماه JهشتمK جمعه

از كه ميشود اخطار نيز وسيله بدين اينك است شده اخطار نامبرده كانون به هم كتبا كه وجودي با ميباشد

در كه هستند مجاز البته بدهند ميتينگ ميخواهند گر ا و نمايند صرفنظر كلي طور به دادندمونستراسيون

و بـدهند مـيتينگ نمايند حركت معابر در دستهجمعي اينكه بدون انضباط و نظم رعايت با فوزيه ميدان

مقررات طبق و بوده نظم مخل آمد, پيش گونه هر متخلفينمسئول شود رفتار ترتيب اين خ�ف بر چنانچه

كشور كل شهرباني شد/ خواهند تعقيب

پس ولي كرد اجتماع هم گرد به ميدانفوزيه جمعيتدر و ميتينگشد به تبديل بنابرايندمونستراسيون

خيابان سوي به فوزيه ميدان از دستهجمعي طور به هم سر پشت دسته دسته متظاهرين ميتينگ خاتمه از

و برخورد متظاهرين با انتظامي قواي بار نخستين براي انگليس سفارت مقابل در كردند/// حركت شاهرضا

گرديد/ برقرار آرامش دوباره و مرتفع تشنج شد كه مختصري خورد و زد از پس

و آنـان بين نيز اينجا در شد اس�مبول خيابان وارد بعدازظهر ١.٥ ساعت و افتاد راه به دوباره جمعيت

تـوسعه آن دامنه پليس وساطت اثر در كه گرفت مختصريصورت خورد و زد مخالف دستجات از عدهاي
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كردند اخطار جمعيت كارگردانان به و بسته صف انتظامي نادريقواي خيابان ابتداي در اينموقع در نيافت/

نتيجه در نشدو توجه تذكر اين به اما متفرقشوند نيز افراد و دهند خاتمه بهدمونستراسيون بايد جا همين كه

گرديد/ آغاز خورد و زد نادري خيابان در آمد عمل به كه مقاومتي

محل يعني نوبهار طرفكوچه به كه ميخواست و شده نادري خيابان وارد دختران صفوف هنگام اين در

و كارگر زيادي عده كه دختران صفوف محافظين بين نتيجه در و كرد پليسجلوگيري اما رود, پيش كانون

شد/ كشانيده فردوسي خيابان ابتداي به آن دامنه و درگرفت خورد و زد شهرباني امدادي قواي و بودند غيره

شـديدي بسـيار خـورد و زد اسـ�مبول چهارراه جنوبي قسمت و نادري خيابان يعني نقطه دو در بنابراين

داشتند/// شركت آن در دمكرات جوانان جمعيت افراد از نفر ١ååå و پاسبان ٣åå قريب كه درگرفت

نزديكساعت اما بود سرد اسلحه نزاع وسيله و بود نشده شليك گلوله هنوز اينموقع تا ـ تيراندازي آغاز

دنبال به و پيچيد هوا در دمكرات جوانان كانون محل از نخستينگلوله صفير بعدازظهر دقيقه پنج سي يكو

ازصفوفدخترانموفق قسمتي كه بوده قرار اين از جريان گفتهميشود كه طوري به شد/ تيراندازيشروع آن

ممانعتو صدد در نيز انتظامي قواي از عدهاي و شوند داخل نوبهار كوچه در كانونواقع داخل به كه ميشوند

و گاهان كارآ ورود از كانون در مقابل در دمكرات جوانان انتظامي مأمورين ولي برميآيند محلمزبور تخليه

كه وقتي ميگردد/ آغاز محلكانون در وخورد بالنتيجهسومينزد و ميآورند عمل به شهربانيجلوگيري قواي

آن دنـبال بـه و ميشود شليك گلولهاي گهان نا گردند كانون وارد كه ميشوند موفق پاسبانان از دستهاي

مييابد/ ادامه مدتي تا و شروع آنجا در خورد و زد قسمت شديدترين بالنتيجه و ميكنند شليك پاسبانان

از كه دمكرات جوانان خونين افراد و مجروح پاسبانان مرتبا ساعت نيم تا كه ميدهد گزارش ما مخبر

بيمارستانها به و خارج كانون محل از رفقايخود وسيله به بودند برداشته جراحت بدن مختلف قسمتهاي

كليه و تخليه را خانه كلي به انتظامي كهقواي بود بعدازظهر نيم و ساعتدو حدود در باjخره و ميشدند اعزام

پاشيد/// هم از نيز ميتينگدهندگان صفوف و كرد اشغال را زيرزمينها و بامها پشت و اطاقها

گرديد/ صادر شهرباني طرف از ديشب ٩ ساعت زير اع�ميه ـ شهرباني اع�ميه آخرين

طرف از بدهند دمونستراسيون شهر در داشتند قصد هستند تودهاي كه دمكرات جوانان جمعيت ديروز

دسـتور اينكه عوض مذكور جمعيت كنند موقوف را دمونستراسيون كه شد اخطار آنها به مرتبه چند پليس

مأمورين كردند/ پرتاب سنگ مأمورين طرف به حتي كرده بياحترامي و اهانت به شروع كند اجرا را پليس

جمعيتمزبور جريان اين پساز كردند/ متفرق فردوسي خيابان در را آنها كامل خونسردي متانتو با پليس

پليس مأمورين به دستي چوبهاي سنگو با مرتبه دو و شدند وارد نوبهار كوچه در واقع جمعيت مركز به

اين از بعد شد/ پاسبانمجروح يك نتيجه در كه كردند تيراندازي پليس طرف به بامها پشت از و كردند حمل

و زد اين طي كردند/ تصرف را مذكور خانه و متفرق را آنها و شده جمعيت مركز پليسوارد عدهاي خورد و زد

دستگير محركينقضيه استو آرامشبرقرار شهر فعLدر شدند كشته نفر دو طرفينمجروحو از نفر ٥å خورد

كشور كل شهرباني گرفتهاند/ قرار قانوني تعقيب تحت و



٩٨٣ ششم و بيست سال يك, و سي فروردين اطEعات,

اصرار شهرباني اينكه گفت: ما خبرنگار به ميتينگديروز كارگردانان از يك ـ نميداديم دمونستراسيون

ميدان در ما بلندگوهاي زيرا نيست صحيح ميداديم دمونستراسيون شاهرضا خيابان در ما بگويد كه دارد

خانههاي طرف به شاهرضا خيابان سوي از افراد است بهتر كه گفتند نمودند/// اع�م را ميتينگ ختم فوزيه

و پانايرانيستها ميرفتكه آن بيم ميرفتند جايديگر از رفقا گر ا كه اينبود هم تذكر علتاين بروند خود

قرار پليس حمله مورد كه ميرفتند خانههايخود طرف به داشتند افراد كنند/// حمله آنها به دستجات ساير

اينخود و شد برده محلكانون به عدهاي وسيله به دستهجمعي و جا يك هم ما پرچمهاي و شعارها گرفتند/

است/ نبوده بين در سيار تظاهرات قصد كه است اين دليل

٨å كه شده مجروح نفر ١٥å ديروز حادثه طي ميشود گفته كه طوري به - دستگيرشدگان و مجروحين

١٩ و گرديدهاند مرخص و شده پانسمان آنان از نفر ٦١ و كردهاند مراجعه سينا بيمارستان به عده اين از نفر

كه مختلف بيمارستانهاي به مجروحين از نفر ٧å ميباشند/ بستري فع� جراحات شدت واسطه به بقيه

حدود در پاسبانان از گرديدهاند/ بستري نيز عدهاي و پانسمان عدهاي و مراجعه بوده حادثه محل به نزديك

ميباشند/// بستري نفر ٤ فقط كنون ا كه برداشتهاند جراحت نفر ٢å

رئيس آقاي است/ شده تحصيل متفاوت خبر دو دستگيرشدگان مورد در اما ـ رئيسشهرباني اظهارت

و شـدهانـد دسـتگير نفر ٥å كنون تا ديروز واقعه اثر در داشت: اظهار ما خبرنگار به مورد اين در شهرباني

پانايرانيستها حزب از آيا اينكه درجواب هستند/ دمكرات جمعيتجوانان منتسببه تماما دستگيرشدگان

اعضاي پليسو بينقواي وخورد زد جريانواقعهديروز در گفت: رئيسشهرباني نه؟ يا توقيفشده كسي نيز

هم را آنها كه اينبوده قصد البته نداشتهاند/ دخالت پانايرانيستها و گرفته دمكراتصورت جمعيتجوانان

مقصود اين اجراي از و شد پليسقبLمتوجه ولي درگيرد خورد و زد تودهايها و آنها بين تا كنند معركه وارد

شدهاند/// آزاد بقيه توقيفو فع� دستگيرشدگان از نفر ٢٩ كه است كي حا ديگر خبر آورد/ عمل به جلوگيري

مقامات اظهار طبق بود/// باقي پليس اشغال در دمكرات جوانان محل كان كما نيز امروز ـ روسي نوغان

جوانان محلكانون به شهرباني و مأموريندادسرا امروز رسيدهاند/// قتل به نفر سه نيز ديروز حادثه در رسمي

مقداري و هفتتير يك و روسي نوغان قبضه دو بالنتيجه و كردهاند خالي را آنها انبار آب و رفته دمكرات

آوردند/// دست به آب توي از چوبدستي

و زد چپ عناصر و پانايرانيستها بين مرتبه چند قبل عرضهفته اط�ع/// قرار به ـ خورد و زد سوابق

است/ بوده خوردها و زد اين شده تكميل صحنه حقيقت در ديروز خورد و زد و شده واقع خورد

و زد صـلح طـرفداران جمعيت و پانايرانيسم جوانان مابين اس�مبول خيابان در ـ فروردين دوم روز

شدند/// بستري خورشيد و شير و سينا بيمارستانهاي در و مجروح نفر ١٢ نتيجه در كه داد روي خوردي

و زد صـلح طـرفداران و زحمتكشان حزب از ديگر عدهاي بين صبح ١١ ساعت ـ فروردين سوم روز

داشت ادامه گذشته عرضهفته خوردها و زد اين و گرديد نفر چند شدن مجروح به منجر كه داد خورديروي

شد/ واقع ديروز حادثه تا



ملي دولت سياهه ٩٨٤

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

بازداشتشدند نفر ١١
مصلي قضيه شركتدر تهام ا به ژاندارم پاسبانو نفر ده رجائيو بازپرساستوار آقاي طبقدستور - يزد

قضيه به مربوط پرونده دارد/ ادامه مصلي قضيه به انتخاباتيمربوط پرونده به رسيدگي گرديدند/ بازداشت

مركز از اعزامي بازپرس زمانيان آقاي و ميشود تكميل بازپرسدادگستري برومنديان آقاي نظر زير مصلي

از است/ رسيدگي و تحقيقات مشغول اينموضوع اطراف در شخصا و داشته اينموضوع به خاصي ع�قه

ميشود/ مشاهده يزد در آرامشعمومي كنون تا زمانيان آقاي ورود موقع

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

داده اصفهانروي در كه خوردهائي و زد در

شدهاند مصدوم و مجروح پاسبان چند جمله از عدهاي
و نـموده تـي تـظاهرا تـلگرافـخانه حدود در مرد و زن عدهاي فروردين هفتم پنجشنبه روز ـ اصفهان

ميكرده نصيحت را آنها شيرواني سروان كه موقعي بروند دادگستري به مردانخود آزادي براي ميخواستهاند

خورد و زد اخت�فاتيبود جمعيت بين چون ميكنند اهانت مزبور افسر به و ريخته چشموي فلفلدر مقداري

آنها مأمورين نفر چند دستگيري با كه ميشوند مجروح پاسبانها كنندگانو مداخله از عدهاي نتيجه در شده

مـنظور بـه صـلح طـرفداران از عدهاي نيز فروردين ٨ جمعه روز ميشود/ برقرار آرامش و نموده متفرق را

دولت موافقين گروهي و دولت مخالفين عدهاي سخنراني پساز و كرده اجتماع پهلوي ميدان در سخنراني

ميشوند/ مصدوم و مجروح نفر چند كه ميشود واقع خورد و زد نموده, فحاشي و كي هتا يكديگر به نسبت

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

گرفتهاند قرار ملوكانه عفو مشمول كه كساني
بـه مـعمول مـطابق گرديدند/// بهرهمند بخشودگي از عادي محكوم نفر ١å٣ و سياسي محكوم نفر ٣

طرفوزارتدادگستري از گرديدند قرار تخفيف عفو كهمشمول افرادي اسامي از صورتي نوروز عيد مناسبت

امسال كه كساني مجموع گردد/ واقع ملوكانه تصويب مورد تا رسيد همايوني اعليحضرت عرض به و تهيه

مدت يكربع آنها بقيه تخفيف, يكدرجه آنها از نفر ٢١ بود/ نفر ١å٦ بر بالغ شدهاند تخفيف عفو مشمول

ميباشند/ سياسي محكومين از شده بخشودگي مشمول كه كساني از نفر سه شده/// بخشوده محكوميتشان

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

شد وارد امريكا از بهاره بذر حبوباتبراي و گندم مقداري
و گـندم زيادي مقدار بهاره بذر اص�ح و روستائي امور بهبود براي امريكا و ايران فني كمكهاي اداره

استو تهراننموده نمونهايوارد بذر كشتو براي Jعيد ايام Kدر گذشته هفته در هواپيما دو بهوسيله حبوبات

شود/ داده مختلف استانهاي به پخشآن ترتيب است قرار



٩٨٥ ششم و بيست سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

مصدق نوروزيدكتر پيام

با و نيكداشته فال سال, اين كه آرزومندم و ميكنم تبريك شما به را نوروز سعيد عيد عزيز, هموطنان

نفت باب در بگذرد/// همهخوش به شاهنشاهي اعليحضرتهمايون خاصه توجهات متعالو خداوند عنايت

واسطه به قسمتمعام�ت در استولي يافته خاتمه تم ا احسنو نحو به بوده يد خلع به قسمتكهمربوط آن

و كـارشكني توانستهانـد كه طريقي هر به و نشده انجام كاري سابق شركت سودبران تحريك و دسيسه

بانكبينالملليهمدولت نمايندگان با كرات مذا به راجع جزئينمودهاند/ كليو معام�ت گونه هر جلوگيرياز

راجع نيافت/// خاتمه كار كه سببشد چيز وليدو برسد نتيجهمطلوبه به كرات مذا كه نمود اينجانبسعيوافر

بنابراين و نشد تجديدنظر ملي مجلسشوراي انتخاباتدر عرضنيستقانون به كه جهاتي به انتخابات به

دو ولي دهم انجام مردم نظريات و مملكت ص�ح وفق بر را انتخاباتي بتوانم اينجانب كه بود مشكل بسيار

مجلس به كه نمايندگان از %٨å كه دارم كامل اطمينان حال اين با نكنم/// خالي كار از شانه كه سببشد چيز

كـه است نظر همين از و نميكنند كاري مملكت ص�ح به جز و بود خواهند ملت حقيقي نماينده ميروند

ساقط را دولت غيرمنطقي اعتراضات با هفدهم مجلس تشكيل از قبل دارند سعي سابق شركت هواخواهان

امـيدواري مـيشود مسـتفاد خارجي اخبار بررسي از آنچه عزيز هموطنان برسند/ خود مقصود به و نموده

كه را دولتي يا كنند تحميل ما به را خود نظر بتوانند كه باشد ماموجود بين اخت�في كه است اين به بيگانگان

استقامت و پايداري اينجانب/// بدانيد بايد شما كنند/ ساقط نكند موافقت آنها خواستههاي با ميبرند گمان

وقت اسرع به مجلسهفدهم به است سپرده اينجانب به مجلسشانزدهم كه را امانتي و داد خواهم ادامه را

آن نـيمه به كه را راهي مجلسين راهنمائي و ملوكانه توجهات و متعال خداوند عنايت به تا سپرد خواهم

يأس و تفرقه كه عرضميكنم عزيز هموطنان به را صميمانه اندرز اين خاتمه در برسد/ پايان به رسيدهايم

حذر آن از و بوده مراقباوضاع و پيشبيدار بيشاز ملتايران بايد حريفاستو حربه برندهترين نوميدي و

را خود از بعد نسلهاي و داده در تن حريف زور به كه هستند كساني كمكميكنند تفرقه اين به كه آنها كند/

هراسملتخود رعبو با و كشيده مملكت رويمصلحت به شمشير كه هستند آنها ميدهند/ اسارت به هم

و بگذرد خوش عزيزم هموطنان شما به نو سال اميدوارم خاتمه در درميآورند/ زانو به ستمكاران برابر در را

ميطلبم/ خدمت توفيق همگي براي متعال خداوند از و بريد سر به آسايش و رفاه با همه

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

دانشآموزان [اخEقي] اصEحوضع

كه است داده دستور آموزشگاهها كليه به مفصلي و مشروح بخشنامه طي فرهنگرضائيه اداره ـ رضائيه

به را مراقبت و كوشش منتهاي دانشآموزان اخ�قي وضع اص�ح در آموزشگاهها مربيان مدارسو مديران

از جوانـان و اطفال ميهنپرستي و شاهدوستي احساسات تهييج و مذهبي مباني تحكيم در و آورده عمل

ننمايند/ دريغ ممكنه اقدام هيچگونه



ملي دولت سياهه ٩٨٦

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

نامهسرگشاده

مصدقنخستوزير محمد آقايدكتر جناب
آمده پيش دولت مأمورين بياعتنائي و غفلت اثر در كه زابل دلخراش واقعه از است روز چند و ماه يك

و گرفتند را مردم رمق آخرين افتاده مردم جان به آرامش و امنيت حفظ نام به نظامي فرمانداري ميگذرد

اسلحه بدون قانونيخود حق از دفاع براي كه بينوائي مردم از نفر پنجاه كردند هتك را بيگناه اعراضمردم

بـايد نـيز را آنـها خونبهاي Lفع زابل شانزدهم دوره تحميلي نماينده همان گلوله هدف بودند كرده قيام

خودش كه نامي خراشادي خانه به شبانه نظامي حكومت مأمورين اخيرا بپردازند داغديدهشان بازماندگان

بوده خانه در كه بيپناهي يكزن اضطراب اسبابوحشتو ميريزندو زابلبود خارج معاشدر كسب دنبال

نيم ساعت را داروفروش نام سيدعليمحمود ميشود بيچاره زن آن جنين سقط به منجر كه نمودهاند فراهم

شكم روشن, جرمشان آثار كه كساني مقابل در و ميكنند جلب شهرباني به خانهاش از شب نصف از بعد

تعقيبقانونيو از كردهمصون مرگشعزادار به برادرشرا و خواهر و مادر و نموده پاره چاقو با را كامي نا جوان

ميبرد/ سر به آزادي نهايت در

مركز به است روز چند است زابل اصليواقعه مسبب و شده روشن او دست به آتشسيستان كه شخصي

و گرفته فعاليتمظلومكشي از كه هم نتايجي استو سيستان نابوديمردم براي فعاليت مشغول شديدا آمده

است/ آشكار نظامي حكومت رفتار طرز و محل اوضاع از ميگيرد

مملكت انتخاباتاين تا كه نموديد عقيده اظهار دفعه صد بلكه بار ده و بار يك نه شما مصدق آقايدكتر

و مملكتسر اين استوضع محال بفرستند ملي مجلسشوراي به را واقعيخود نماينده مردم كه نباشد آزاد

كند/ پيدا صورتي

دسـتبرد مورد انتخابات گذاشت نخواهم زمامدارم من تا كه داديد قول ملي شوراي مجلس در كه شما

كلمهاي هزار تلگرافات و فريادها به شما بياعتنائي مصدق دكتر آقاي گيرد قرار اجنبيپرستان و متجاوزين

بر شما نظامي حكومت مأمورين شكنجه و زجر اين Lفع و بود چه بهمن ١٩ واقعه بروز از قبل سيستان مردم

چيست؟! نداشتند شما دولت از پشتيباني ابراز و بيگانهپرستان از تنفر اظهار جز جرمي كه مردمي

شما دولت وعده به آزاديو تشنه است سالها كه مردمي كه است شرطجوانمردي آيا مصدق آقايدكتر

بيفتند؟! دام به گونه اين برآوردند تقنينيه هفدهم دوره در را مليخود آرمان خواستن

و بود شما دولت از پشتيباني قطعنامهشان سرلوحه ميتينگهايشان اجتماعاتو در بارها كه مردمي آيا

است زابل پادگان زندانهاي گوشه اجرشان شدهاند واقع شما مخالفين استهزاء مورد بارها

خود روزمره معاش بر شما دولت عمل تأييد منظور به را ملي قراضه اوراق خريداران كه پريشاني مردم

هستند؟! عقوبتي چنين شايسته آيا شمردهاند مقدم

كه كساني سركوبي جز سيستان در نظامي حكومت برايوجود علتي هيچ فعلي وضع با مصدق آقايدكتر



٩٨٧ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

مردم جان امنيت آرامشو حفظ براي نظامي اينحكومت نيستو بيزارندموجود تحميلي كانديد تحميل از

فشار تحت را مردم برايحفظموقعيتهمانشخصمعين, اينكه جز برنداشته قدمي كوچكترين سيستان

و دهيد خاتمه سيستان در نظامي حكومت به كه ميخواهيم شما از سيستان اهالي نام به ما دادهاند/ قرار

علوي محمدرضا گذاريد/ آزاد خود حقيقي نماينده انتخاب در را سيستان مردم

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

آموزگاران حقوق تعويق

علت فرهنگبه كارمندان دبيرانو آموزگارانو كليه جاري ماه ٢٧ روز ظهر از قبل ـ [اسفند] كازرون٢٧
كارمندان ساير همچنين نمودهاند اجتماع فرمانداري در و كشيده كار از دست ماهه دو نرسيدنحقوق تعويق

هستند/ مضيقه زحمتو نهايت در جهت همين به نيز

٧٧٧٣ شماره ,١٣٣١.١.٩ شنبه

شكر و قند مضيقه

بين قبل ماههاي از پيش بايستي عيد ايام براي مخصوصا كه آبادان ماه اسفند سهميه شكر ـ آبادان

الي نيم بيشاز يك هر داده فروشتحويل عاملين به آبادان دارائي كه مقداريهم همان تقسيمشود اهالي

عيد سالو آخر كه كنون ا رساندهاند/ فروش به سياه بازار در را آن تمام و ننموده تقسيم مردم بين كيسه يك

٣å الي ٢٨ كيلوئي سياه بازار در را دولتي شكرهاي همان ناچارند و عذاب در شكر پي از مردم نزديكاست

نمايند/ خريداري ريال

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

برقراريحكومتنظامي اعEميه

جنگ ازطرفوزارت

براي نظامي حكومت ١٣٣١ ماه فروردين ١å يكشنبه روز ١٢ ساعت از دولت هيأت تصويب طبق] ]
ميگردد/ نظاميمنصوب فرمانداري سمت به مقدم علوي سرلشكر و برقرار حومه و تهران در ماه يك مدت

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

تهران فرماندارينظامي ١ شماره اعEميه

از دولت هـيأت تـصويبنامه طبق ميرساند حومه و تهران محترم كنين سا استحضار به وسيله بدين

ميگردد/ قرار بر حومه و تهران در نظامي حكومت مقررات ١٣٣١ ماه فروردين ١å يكشنبه روز ١٢ ساعت

عمومي امنيت و انتظامات حفظ منظور به فقط كه نظامي حكومت مراعات در عزيز هموطنان است بديهي

حومه و تهران نظامي فرماندار فرمود/ خواهند مساعي تشريك انتظامي مأمورين با گرديده برقرار

علوي مقدم سرلشكر



ملي دولت سياهه ٩٨٨

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

توقيفهستند پريروز واقعه دستگيرشدگان از نفر ٤٣
است كرده صادر قرار آنها بازپرسبراي

شكستند جمعه روز خورد و زد در را پاسبانان برنو تفنگ قبضه دو عدهاي

محركينزد مسببينو تا تحقيقاتبودند پريروزمشغول دستگيرشدگانواقعه بازپرساز كان كما نيز امروز

٢٤٦٤ شماره پاسبان كه كسي اط�ع قرار به نمايد/ تعيين اغتشاشرا اساسي علت و تشخيصداده را خورد و

پاسبان ع�وه به است/ كارگر كه دارد نام قهرماني محمود است كرده مجروح ران ناحيه از گلوله ضرب به را

در را آن كه است گزارشداده و آورده ك�نتري به ١٤١١٧ شماره والتر يكقبضه ك�نتري٥ مأمور ١å٨ شماره

اعـضاي از يكي همچنين است/ كرده پيدا حياط داخل پلههاي پائين دمكرات جوانان كانون غربي داخل

از يكي تفنگبرنو داشتند تصميم عدهاي ديروز حادثه در كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز تحقيق مأمور

قبضه دو اينكه درباره تحقيقات است/// شكسته تفنگ قنداق نتيجه در و بگيرند دستش از زور به پاسبانها

مـعلوم آن صـاحب هنوز ولي دارد ادامه بوده كسي چه به متعلق كمري هفتتير قبضه دو و روسي نوغات

قيد به است نرسيده قانوني نصاب حد به آنها سن كه دستگيرشدگان نفر پنجاه از تن شش است/ نگرديده

به نسبت نيز متهمين كليه و شده صادر توقيف قرار بازپرسبراي طرف از بقيه نفر براي٤٤ شدندو آزاد كفيل

است: زير قرار از شده صادر آنها بازداشت قرار كه مجروحيني اسامي كردهاند/// اعتراض صادره قرار

بهروز احمدي, محمد مسيح, حشمت ابتدا, احسان حسينزاده, مهدي سراجي, پرويز احمدي, نصرا�

جعلي/ عوض اسدي, علي قهرماني, محمود عسكري, مهدي كار, ك تريا احسانا� محمدحسين

حـميد است: شـرح ايـن به گرديد صادر بازداشت قرار آنها براي ولي نشده مجروح كه كساني اسامي

وفائي/// ايرج مشيري, حسن استپانيان, ادوارد بازرگان, آلفرد قائمي, حسين حميدي,

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ٢ شماره اعEميه
ميگردد/ اع�م عامه جهتاط�ع نظامي فرمانداري ١١ و ١å مواد مفاد ١ شماره اع�ميه پيرو

اجتماعي گر ا باشد متروك و كليموقوف به نظامي حكومت مدت در انجمنها و اجتماعات ـ ١å ماده

جلب مخالف, يا مخالفتمقاوم يا درصورتمقاومت متفرقشوند بايد پليس اولي اخطار مجرد به منعقدشود

مقارن باشند مسلح بعضا يا Lك مذكور اجتماعات گاه هر شد/ خواهد مجازات به محكوم و نظامي محكمه به

ميشوند/ مجازات نظامي محكمه حكم موافق توقيفو اسلحه حاملين اولي اخطار همان

كيدا ا هستند عمومي امنيت و نظم مأمور كه دولت مأمورين براي جز قبيل هر از اسلحه حمل ـ ١١ ماده

موافق آن حامل و دولت ضبط اسلحه شود ديده مأمورين از غير كسي دست در س�حي گاه هر است ممنوع

حومه و تهران نظامي فرماندار ميشود/ نظامي محكمه حكم

علوي مقدم سرلشكر



٩٨٩ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

دولت اعEميه

برقراريحكومتنظامي درباره

تشكيل انتظام امنيتو عليه بر اقداماتي براي Lعم ولي سخنراني براي ظاهرا اجتماعاتي است چندي

بـه منجر شده پا به آشوب و اغتشاش اشخاصمفسدهجو, حمله و مأمورين جلوگيري نتيجه در و ميشود

جمعيتي شهرباني صريح دستورهاي برخ�ف فروردين هشتم جمعه روز در چنانچه ميگردد نفوس ات�ف

مزاحمت ايجاد كه انتظامي مأمورين اخطار از پس و نموده دستهجمعي تظاهرات به شروع ميتينگ از بعد

تلف نفر ٣ و مجروح نفر ٥å حدود در نتيجه در و كرده حمله آنها به ننمايند خيابانها عابرين و مردم براي

امـور انـتظام و امـنيت اخت�ل ايجاد براي و دامنهدار اقدامات اين دولت به واصله اط�عات طبق شدهاند/

جلسه در لهذاموضوع جلوگيريشود/ آنقويا از مينمايد ايجاد عاليهكشور مصالح كه ميگيرد عموميصورت

ماه يك مدت براي فروردين دهم روز از كه شد تصويب آراء تفاق ا به و مطرح هيأتوزيران نهم شنبه مورخ

شود/ برقرار حومه و تهران در نظامي حكومت

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

امريكائي مستشار ورود

نـظامي جـاده و محل ژاندارمري بازرسي براي امريكائي ژاندارمري مستشار انئا مايك مستر ـ ساوه

شد/ وارد ساوه به همدان, به تهران

٧٧٧٤ شماره ,١٣٣١.١.١å يكشنبه

كارگران حقوق تعويق

حيث از شهر از دوري واسطه به كه گلندرود معدن كارگران يوميه حقوق كه است ماه پنج مدت ـ نوشهر

اداره بـه كـارگران نـمايندگي به استادكاران از نفر سه و نگرديده پرداخت هستند مضيقه در خواربار تهيه

پرداخت تقاضاي و يافته حضور مربوط مقامات از نتيجه اخذ براي حضوري تلگراف جهت نوشهر تلگراف

دارند/ حقوق

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

دادگاههايحكومتنظامي برايتشكيل

از عدهاي Jجنائي دادگاه تجديدنظر, دادگاه جنحه, Kدادگاه نظامي حكومت دادگاههاي تشكيل منظور به

تهيه به و يافته حضور نظامي فرمانداري در امروز ظهر از قبل ستاد دو ركن ارتشو دادرسي اداره افسران

كافي تعداد تانكشرمنو دستگاه چند احتمالي وقايع از برايجلوگيري پرداختند/ دادگاهها تشكيل مقدمات

كـار Kمحل كشور كل شهرباني در كه شد گذاشته نظامي فرمانداري اختيار در گارد لشكر از نظامي نفرات

گرديد/ مستقر Jنظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٩٩٠

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ٣ شماره اعEميه
محترم كنين سا استحضار به بدينوسيله دو شماره اع�ميه پيرو ـ شبانه مرور و محدوديتعبور درباره

JنصفشبK ساعت٢٤ از مرور و ١٣٣١عبور ماه فروردين يازدهم دوشنبه امروز از كه ميرساند تهرانوحومه

خـيابان در مـذكور سـاعت از پس كه نقليه وسائل كليه رانندگان ميگردد/ قدغن كيدا ا صبح ٥ ساعت تا

بـه آنـان مـعيت بـه و شده متوقف انتظامي مأمورين اخطار اولين با بايستي استثناء بدون شوند مشاهده

هدايتشوند/ ك�نتري يا نظامي پست نزديكترين

نظامي وظائف اجراي كه پيشآمدي گونه هر مسئول ندهند اثر ترتيب مأمورينمزبور اخطار به چنانچه

همه ك�نتري هر در پزشكان به مراجعه و خانوادهها احتياجاتضروري براي ميباشند/ آنها خود نمايد ايجاد

اولين مشايعت و اط�ع با بايستي مراجعين و بود خواهد حاضر كشيك طور به كسي تا دستگاه چند شب

رفع و مراجعه نظر پزشكانمورد به فوقالذكر وسائل از استفاده با و شده راهنمائي ك�نتري به انتظامي پست

به استثناء بدون مرور و عبور كارت نظامي فرمانداري كه ميرساند استحضار به خاتمه در نمايند/ احتياج

اثر ترتيب كه فرمايند خودداري مرور و عبور كارت تقاضاي و مراجعه از است خواهشمند داد نخواهد احدي

شد/ نخواهد داده

را خـود برنامه بايستي آنها نظائر و رستوران تر, تا سينما, قبيل از عمومي كن اما متصديان و صاحبان

اهالي و يافته خاتمه Jمانده نصفشب به ساعت Kنيم بعدازظهر نيم و ساعت١١ در كه نمايند تنظيم طوري

حومه و تهران نظامي فرماندار باشند/ داشته خود منازل به مراجعت براي را وقت از استفاده فرصت

مقدم علوي سرلشكر

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

ايران دموكرات شعبجمعيتجوانان
شد خواهد بسته شهرستانها در

از كي حا كه دستآورد به محلجمعيتجواناندموكرات از مداركي و اسناد گاهي آ اداره آخروقتامروز در

شـهربانيهاي بـه دسـتور و دارد آبـادان و اصـفهان شـهرستانهاي در شـعبي فوق جمعيت كه است آن

نمايند/ دستگير نيز را مظنونين و نمايند منحل را جمعيتمزبور شعب كه شد صادر شهرستانهايفوق

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

تلگرافخانه در تحصن
تصميم به و شده متحصن تلگرافخانه در مشهد چغندركاران از كثيري جمعيت ـ فروردين ٦ ـ مشهد

حمل تربت به مشهد حومه از بايد آنها چغندر كه اين بر مبني شكر و قند كارخانجات سهامي شركت اخير

نمودند/ مخابره كارخانجات عامل مدير و كشور آقايوزير عنوان به تلگرافاتي اعتراضو شود



٩٩١ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

شدند زنداني افسران از نفر چهار

شكايات به رسيدگي منظور به ارتش ستاد در هيأتي خصوص در ديروز شماره در كه خبري تعقيب در

قصد كه مزبور افسران از نفر چهار كه رسيد اط�ع امروز شد منتشر ماندهاند محروم ترفيع از كه افسراني

نظامي مقررات مخالف آنها عمل چون بودند كرده خودداري پستهايشان سر در حضور از و داشته تحصن

شدند/ زنداني دژباني زندان در بازداشتو بوده

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

دارائيميگويد: وزير

[ !] مخالفم شكر و قند اصولجيرهبندي با
تقديمي لوايح مقدمترين از نو سال بودجه cيحه

بود/ خواهد مجلسهفدهم به دولت

مـزبور شوراي طرفي از و ميباشد اقتصاد عالي شوراي اعضاي از يكي دارائي وزير وارسته آقاي چون

اط�عات كه نظر آن از ما خبرنگار امروز صبح گرديده جديد سال ماليدولتدر اقتصاديو برنامه تهيه مأمور

كرد/// سئوال شورا كار از و م�قات دارائي وزارت در را وي نمايد كسب شورا اخير اقدامات از جديدي

سهميه كارتهاي توزيع و شكر و قند مورد در دولت اخير اقدامات درباره را دارائي وزير نظر ما خبرنگار

درعوضاين بايستي دولت معتقدم و مخالفم جيرهبندي گونه هر با Rمناصو گفت: آقايوارسته كرد/ سئوال

دسترسعموم در كافي حد به را اهالي مصرف ميزان و باشد مردم احتياجات تأمين صدد در اقدامات گونه

مصرف آمار تهيه و تهران مح�ت سرشماري كه داريد اط�ع البته و نيايد پيش مشك�ت اين تا بگذارد

خواهد وسيله زيرا نيستم, مخالف چندان من اقدام اين با ولي گرفته انجام اينجانب تصدي از قبل كنندگان

و داده قرار خود عمل م�ك را آن بخواهيم گر ا ليكن گردد تعيين حومه و تهران قطعي مصرف ميزان كه بود

اين از مفيدي نتيجه اينكه از گذشته برگرديم/ جنگ زمان جيرهبندي حال همان به يعني كنيم قهقرائي سير

فعلي ازوضع مراتبمشكلتر به نيز مردم احتياجات تأمين و شكر و قند توزيع وضع شد, نخواهد ما عايد كار

گرديد/ خواهد

٧٧٧٥ شماره ,١٣٣١.١.١١ دوشنبه

پخشاعEميه
مشكوك افراد و پسر و دختر تن چند ١٣٣١ فروردين اول جمعه روز و [١٣٣å] اسفند ٢٩ پنجشنبه روز
بزرگ شخصيتهاي و عاليه مقامات به نسبت اع�ميه در چون نمودند شهر در اع�ميه پخش به مبادرت

قواي چنانچه كه نمودند خورد و زد اع�ميه پخشكنندگان با و كرده عصباني را مردم بود شده توهين كشور

اين در نظامي فرمانداري مسئول مقام يك دهد/ روي سوئي حادثه بود ممكن نميكرد جلوگيري انتظامي



ملي دولت سياهه ٩٩٢

آنها جهتخود بدين چيست عده اين منظور كه كردهاند خوبيدرك به خودشان مردم خوشبختانه گفت: باره

ميكنند/ جلوگيري ماجراجويان اقدامات از

٧٧٧٦ شماره ,١٣٣١.١.١٢ سهشنبه

گوگرد معدن
افتاده هم جان به عدهاي Lفع كه دارد مهميوجود معدنگوگرد اردبيل كيلومتري هفتاد در تقريبا ـ اردبيل

ميدهند/ انجام غيرمثبتي مثبتو عمليات و نموده استفاده ديگر جاهاي در دولت بودن مشغول از و

٧٧٧٦ شماره ,١٣٣١.١.١٢ سهشنبه

شكستند را خود تحصن تبريز دانشكده دانشجويان
نـفر چـند و پـزشكي دانشكده دانشجويان سازمان طرف از دعوتي كه اسفند ٢٧ ديروز عصر ـ تبريز

رئيس هشترودي دكتر آقاي كه بودند آمده بوعلي بيمارستان به درخواستهايشان شنيدن براي محترمين

كردهاند/ شركت آن در نيز دانشگاه

ميدانيم ما گفتند داشتند بيان را دانشكده تحصيلي نواقص سازمان اول دبير عليزاده آقاي كه آن پساز

از كه درخواستي تا سه ولي شود رفع تدريجا و ميخواهد jزم بودجه و زياد نواقصوقت اين همه تكميل

دادهاند كه زيادي وعدههاي با كنون تا متأسفانه نيست فوقالعاده مخارج مستلزم كردهايم فرهنگ وزارت

است: عبارت درخواست سه آن است نشده عملي هنوز

از نـميتوانـند دانشـجويان كـه دانشياراني جاي به و ندارد متصدي كه كرسيهائي تصدي براي ـ ١

شود/ فرستاده موقت طور به تهران دانشگاه استادان از كنند استفاده آنان تدريس

گردد/ انتخاب تبريز دانشكده رياست به تهران پزشكي دانشكده استادان از نفر يك ـ ٢

شود/ ايجاد هستند آنها فاقد تبريز بيمارستانهاي كه اختصاصي بخشهاي ـ ٣

به آذربايجان عموم ع�قه درباره شرحي يك هر تبريز نمايندگان بهادري و خلخالي شبستري, آقايان

دادند/ را مساعدت گونه هر وعده و ايراد تبريز دانشگاه

به افقهي دكتر شد قرار داشتند بيان نواقصموجود لزوم درباره مبسوطي شرحي نيز هشترودي آقايدكتر

قـول از و كـرده مـ�قات را مـتحصن دانشـجويان رفـته تلگرافخانه به دانشگاه رئيس طرف از نمايندگي

آقايان و بروند خانههايشان به برداشته تحصن از دست عيدي شب اين آقايان كنند خواهش نمايندگان

درخواستهايدانشجويانكوششjزم شدن عملي امكاندر حد تا شده كره مذا دولتوارد با نيز نمايندگان

بنمايند/ را

در باjخره و اظهار باره اين در دانشجويان از نفر چند و نامبرده نفر طرفدو از بياناتي هم تلگرافخانه در

به شكسته را تحصن نمايندگان خواهش بنابه دانشجويان شد داده كه صريحي وعدههاي و اصرار نتيجه

رفتند/ خانههايخود به بود شده داده كه وعدههائي شدن عملي اميد



٩٩٣ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٧٦ شماره ,١٣٣١.١.١٢ سهشنبه

كارمنداننوشهر حقوق
اداره كارگرانروزمزد حتي اداراتو كارمندان ما اسفند حالدارائينوشهرحقوق تا فروردينـ ـ٩ نوشهر

ميباشند/ مضيقه در آنها عموم استو نپرداخته را بندر

٧٧٧٦ شماره ,١٣٣١.١.١٢ سهشنبه

شدهاند بيكار كارگران از نفر ٥٦
در اخراجي كارگران استو كرده اخراج را سابقهخود با كارگران از نفر ٥٦ عيد شب هراتيدر كارخانه ـ يزد

اعتراض شديدا كارخانه عمل اين به نيز فرماندار آقاي و نموده اجتماع دادگستري و فرمانداري و كار اداره

ميباشد/ چارهجوئي صدد در و نموده

٧٧٧٦ شماره ,١٣٣١.١.١٢ سهشنبه

شكر و پخشقند
رئيسدارائي از متشكل كميسيوني مركز طبقدستور شهرستان شكر و قند بهوضع رسيدگي براي خويـ

نتيجه در و تشكيل فرماندار آقاي حضور با فرمانداري در معتمدين از عدهاي و انجمن رئيس و شهردار و

مشخصو خانوارمربوطه تعداد بخش معتمدينهر توسط كه گرديد تقسيم بخش هشت به شهرستانخوي

گردد/ صادر سهميه به اقدام دارائي طرف از كه صورتبرداريشود

٧٧٧٧ شماره ,١٣٣١.١.١٤ پنجشنبه

شدند فروردينبستري هشتم حادثه متهمين از نفر ١١
فروردين هشتم واقعه به رسيدگي مأمور كه تهران دادسراي بازپرس وزيري هوشنگ آقاي صبح امروز

دستگيرشدگان يافته حضور شهرباني زندان معاون اطاق در دادسرا داديار يميني آقاي تفاق ا به ميباشند

انوري دكتر آقاي صبح ١å ساعت در نمودند/ بازجوئي و م�قات بود شده صادر آنان توقيف قرار كه را واقعه

در دارنـد شدن بستري به احتياج آنان از يك كدام شود معلوم تا نمودند معاينه را متهمين قانوني پزشك

گيرند/// قرار معاينه تحت تا گرديدند اعزام شهرباني بيمارستان به توقيفشدگان از نفر ١١ معاينه نتيجه

٧٧٧٧ شماره ,١٣٣١.١.١٤ پنجشنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ٧ شماره اعEميه
ميرساند حومه و تهران محترم كنين سا استحضار به مجددا اجتماعات منع مورد در صادره اع�ميه پيرو

را آن تشكيل اجازه و نموده منع منظور هر به مكانو هر در را اجتماعي گونه هر نظامي مقرراتحكومت كه

به كه نامههائي يا نظامياع�ناتو فرمانداري با همكاري نظر از ميشود تقاضا محترم جرايد از و نميدهد

اع�نكننده آن انتشار و درج از قبل ميدارند دريافت روزنامه در جلساتجهتدرج قبيل اين تشكيل منظور

شود/ داده آنان به قانوني جواب كه نمايند هدايت نظامي فرمانداري به Lقب را آن آورنده و
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٧٧٧٧ شماره ,١٣٣١.١.١٤ پنجشنبه

است رفته cبا شكر و قند قيمت سياه بازار در
اداره چون و رفته jبا آزاد بازار در شكر و قند مصرف زيادي و تعطي�ت و عيد رسيدن فرا با ـ همدان

مردم و رسيد ريال ٢٧ به كيلوئي شكر نتيجه در نگذاشت خريداران اختيار در شكر شهر مصرف براي دارائي

بود/ ريال ٢٢ بود داده شهر مصرف براي فروش عاملين به دارائي كه را قند ولي بودند ناچار

٧٧٧٨ شماره ,١٣٣١.١.١٦ شنبه

توده منحله حاوينشرياتحزب چمدان كشفيك
وسـيله بـه توبوس يكا رشت عراق دروازه در فروردين ١١ دوشنبه روز بعدازظهر پنج ساعت ـ رشت

صاحب از كه مشكوك چمدان يك به نسبت بود گرفته قرار بازرسي مورد ك تريا قاچاق تفتيش مأمورين

چمدان صاحب را خود كسي چون گيرد قرار بازرسي مورد چمدان او حضور با كه مينمايند تقاضا چمدان

شود بازرسي چمدان حضورش در كه ميشود تقاضا راننده از شده شديدتر مأمورين سوءظن نكرد معرفي

و رشت سـهميه تـوده حـزب نشـريات و اوراق مـحتوي چمدان ميشود مشاهده چمدان شدن باز از پس

مأمورين مسافرينوسيله تفاق ا به توبوس فوريا بود شده بستهبندي عليحده طور به jهيجان بندرپهلويو

شهرباني سوءظن مورد سليمي نام به مسافرين از نفر يك نتيجه در و ميشود منتقل شهرباني به انتظامي

است/ بازداشت در Lفع و گرفته قرار

٧٧٧٨ شماره ,١٣٣١.١.١٦ شنبه

ارتش ستاد توضيح
اط�عات روزنامه اداره

اخـبار و مـطالب نگـرفتهانـد تـرفيع كـه افسراني بازداشت و تحصن مورد در جرايد از بعضي در اخيرا

براي را jبا شرح فرمائيد استدستور خواهشمند است حقيقت از عاري Lكام كه شده درج تحريكآميزي

ارتش ستاد جرايد رئيسشعبه نمايند/ درج روزنامه آن شماره اولين در عموم اط�ع

دبيرمنش سرهنگدو

٧٧٧٨ شماره ,١٣٣١.١.١٦ شنبه

شكر و قند مقابل در پوست و پشم
است تحويلگرديده كاcهايخريداريشوروي تمام

و ايران پاياپاي قرارداد سهميه مقررات حدود در خارجي شركت معام�ت شركت طرف از گذشته سال

چند و خشكبار و پوست و پشم و توتون آن عمده ارقام كه گرديده انجام شوروي كشور با معام�تي شوروي

مـجموع داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك كه طوري به بود/ ديگر صادراتي كاjهاي قلم

از تن ٥å يا ٤å حدود در فقط و يافته خاتمه تقريبا دولتشوروي با گذشته سال خ�ل در شركت معام�ت



٩٩٥ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

مانده باقي بود فروخته شكر و قند مقابل در دولتشوروي به خارجي شركتمعام�ت كه پنبهاي تن ١٢åå

است/ گرديده حمل بندرپهلوي طرف به گذشته روز هم آن كه

٧٧٧٨ شماره ,١٣٣١.١.١٦ شنبه

شد فرستاده هواپيما با جوجهكشي ماشين با جوجه پانصد
به فني لوازم با تعداديدام نزديكي تيه آ دامپروريدر بنگاه ميدهند كشاورزيخبر وزارت از كه طوري به

هم امروز همين فرستاد/ خواهد شهرستانها ساير تدريج به بعد و شمال ناحيه و كرمانشاه اصفهان, شيراز,

شد/ فرستاده شيراز به هواپيما با فني لوازم و كشي ماشينجوجه با جوجه پانصد

٧٧٧٩ شماره ,١٣٣١.١.١٧ يكشنبه

شد فروردينتكميل هشتم واقعه بازداشتشدگان پرونده
در فروردين هشتم بازداشتشدگانواقعه پرونده رسيد گرامي خوانندگان اط�ع به ديروز كه همانطوري

مأمـور ١٢ شـعبه بـازپرس وزيـري هوشنگ آقاي امروز و گرديد تكميل ديروز بعدازظهر نيم و دو ساعت

مشغول مضروبين/// از و يافته حضور شهرباني بهداري در صادره قرار در نظر اظهار براي واقعه به رسيدگي

شد/ خواهد تحويل دادسرا به فردا پرونده پذيرفتو پايان امروز نيز تحقيقات شد/// تحقيق

٧٧٧٩ شماره ,١٣٣١.١.١٧ يكشنبه

عمومياست تعطيل و عيد روز سهشنبه روز
كه ميشد مشاهده اخت�فات بعضي شده منتشر كه تقويمهائي در ميدهندچون فرهنگاط�ع وزارت از

و اشخاصمطلع از كميسيوني داشت تأثير است رسمي تعطيل كه مذهبي اعياد و ايام قطعي تعيين در البته

صحت م�ك و مبنا را آن و دانست صحيح را دانشگاه رسمي تقويم مزبور كميسيون و گرديد تشكيل بصير

رجب سـيزدهم سـهشنبه روز كه گرديد اع�م دولت طرف از لحاظ اين به نمود/// معرفي ديگر تقويمهاي

مزبور روز و ميباشد JصK علي اميرالمؤمنين مسعود تولد روز با مصادف امسال فروردين نوزدهم با مطابق

بود/ خواهد عمومي تعطيل

٧٧٧٩ شماره ,١٣٣١.١.١٧ يكشنبه

كرد تأييد را دادگاهصEحيتخود
و دادگاه ص�حيت عدم به نسبت مدافع شيرازيوك�ي كريمپور آقاي تهام ا به رسيدگي جلسه در چون

بودند/ اعتراضكرده آيد عمل به منصفه هيأت حضور با دادرسي بايد اينكه

تشكيل تهران دادسراي نماينده عالمي آقاي حضور با رياستمعيني به جنحه ٩ شماره دادگاه گذشته روز

شايستگي ص�حيت عدم رد با نموده رسيدگي وي مدافع وك�ي و كريمپور آقاي ايرادات به نسبت و گرديد

فروردين ٢٦ روز را كمه محا وقت رسيدگي, براي و نمود اع�م انتسابيه تهامات ا به رسيدگي براي را دادگاه

كرد/ تعيين



ملي دولت سياهه ٩٩٦

٧٧٧٩ شماره ,١٣٣١.١.١٧ يكشنبه

ارتش ترفيعات كميسيون تصميمات
ميشود داده ترفيع مجددا محق افسران به

و شاهبختي سپهبد تيمسار رياست به امروز صبح ٨ ساعت از ارتش ترفيعات كميسيون جلسه آخرين

اعـضاي زاهدي سرتيپ نخجوان, سرتيپ بايندر, سرتيپ مقدم, علوي سرتيپ هدايت, سرلشكر آقايان

سال در ترفيع گرفتن از پورسانتاژ علل به كه افسراني ترفيعات پروندههاي به و گرديده تشكيل كميسيون

و انجاميد طول به بعدازظهر نيم يكساعتو تا جلسه عملآورد/ به رسيدگي دقيقا بودند شده جاريمحروم

فهرست و تهيهشود دارند را گرفتندرجه لياقت ترفيعات قانوني نظر از كه شدصورتافسراني گرفته تصميم

شود/ تقديم همايوني اعليحضرت صحه تصويبو براي آن

٧٧٨å شماره ,١٣٣١.١.١٨ دوشنبه

شكر و قند جيرهبندي

واقع مضيقه حيثدر اين از اهالي رضايتبخشنبود حومه شهرو در شكر قندو توزيع ترتيب -چون سنندج

كميسيوني رفاهيتمردم منظور به لذا بود رسيده ريال ١٢å يكمن تاريخ اين تا آزاد بازار در قند نرخ و شده

با فروشگاهها از يك هر در و داير فروشگاه چهار شهر منطقه چهار در گرديد مقرر و تشكيل فرمانداري در

اداره شكر و قند ازموجودي انتظامي مأمورين و دارائي و شهر انجمن و فرمانداري و دادستان نماينده حضور

ولي شود داد شكر گرم ٥åå و قند گرم ٢٥å شناسنامه ارائه برابر يكدر هر به Lفع عاملين وسيله به اقتصادي

تأمين اهالي شكرموجوديسهميه و قند تكافوي عدم كيفيتو اين با و زياد محل چهار اين در مردم ازدحام

شد/ نخواهد

٧٧٨å شماره ,١٣٣١.١.١٨ دوشنبه

ندادهاند را شكر و قند سهميه
خبري شكر و قند سهميه دادن از هم هنوز و نشده داده اهالي شكر و قند سهميه است مدتي مياندوآبـ

شود/ داده شكر و قند توزيع مقاماتدستور طرف از دارند انتظار اهالي نيست

٧٧٨å شماره ,١٣٣١.١.١٨ دوشنبه

خارجه امور وزير نامه ضميمه به كه اسنادي متن
است شده انگليستسليم بهسفارت

اسناد از يكي متن

١٩٢١ ژانويه ٧ ـ ١٣٣٩ ربيعالثاني انگليس١٧ سفارت

آقـاي جـناب بـه مـراسـلهاي مـختار وزيـر اجل جناب دستورالعمل موجب به قبل چندي شوم فدايت

بر ماليه وزير آقاي و نگاشتم فارس ماليه رياست به فاخر سردار آقاي مأموريت تعيين به راجع امينالملك
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گذاردند/ معوق را امر اين و نفرمودند جوابي خود حسبمعمول

است معين صفحات آن در نفوذشان امينالملككه آقاي فارسو حكمران مصدقالسلطنه آقاي اينكه با

چه به نميدانم هستند همراه اينمأموريت ص�حيت در همگي سفارت اين و شيراز انگليسمقيم كنسول و

به سفارشjزم اشرف اميدوارمحضرت هرصورت در نمينمايد/ مساعدت اينمورد در ماليه مناسبتوزارت

در و بـود خواهد امتنان و تشكر موجب كه يابد صدور مزبور مأموريت حكم كه فرمائيد صادر ماليه وزارت

امضاء مينمايد/ تجديد را دوستيخود ارادتو مراتب خاتمه

اسمارت/// آ/ و/

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

مجلس حكمترئيسهيأتمديره فاخر سردار
توضيحميدهد منتشره سند درباره

شماره در منتشره سند درباره را زير توضيحات فرمائيد مقرر است خواهشمند ـ اط�عات روزنامه اداره

حكمت رضا نمائيد/ چاپ روزنامه آن در قانونمطبوعات طبق پريروز

ضمائم جزء در ديدم ديگر جرائد اط�عاتو جريده ٧٧٨å شماره در ديروز شكرگزارم/// را متعال خداوند

كمال با اينكه كه است شده برده اينجانب از نامي و درج ميشود كر ذ كه نامهاي خارجه يادداشتوزارتامور

و وقـايع از قسـمتي اختصار به نكند ايجاد سوءتفاهمي اذهان در مغرضانه القائات اينكه براي فقط كراه ا

آقاي ديد ص�ح به اسمارت آقاي اينكه از Rاو مينمايم: مبادرت زير توضيح به و داده شرح را گذشته حقايق

مراتب از ميدانم jزم نموده تقاضا شيراز ماليه رياست براي مرا تعيين فارس, وقت والي مصدقالسلطنه

ايشان از فرمودهاند تصديق مرا ص�حيت و داشتهاند اينجانب به مصدقالسلطنه آقاي آنموقع در كه لطفي

آنها خود فيمابين كه بوده مناسباتي و عميق روابط از كي حا مصلحتانديشي اين قبول البته و كنم تشكر

Lكام روابط و غيردوستانه مناسبات اينجانب قوامالملكو آقاي بين هنوز آنموقع در ثانيا است/ داشته وجود

آنـجا اهالي طرف از من و كرد پيدا جريان آباده انتخابات كه هم مجلس چهارم دوره در حتي و بوده تيره

فيمابين آمدند مركز به ايشان كه پنجم دوره آخر در نمودند/ من با را مخالفت ضديتو كمال بودم كانديدا

هم دارائي وزارت اقدام عدم علت و نبوده شيراز در كار طالب فقط نه بنابراين گرديده/ كدورتمرتفع و اص�ح

كه سايكس ژنرال آنموقع در زيرا كنم قبول را شيراز در مأموريت نميتوانستم هم زير, دليل به بود همين

فرمانفرماي و داشت بود شيراز در آن مركز كه را پليسجنوب تشكي�ت كل رياست نوشته را ايران تاريخ

ايـنجانب با بودند صديق دوست مصدقالسلطنه آقاي با او جانشينان و مشاراليه كه بود نواحي آن مطلق

دشمن و دموكراتسرخ را اينجانب وقايعجنوب شرح ضمن كتابمزبور شهادت به و داشتند شديد خصومت

لهذا نمودهاند/ ترجمه فارسي به انگليسي از فخرداعي آقاي را مزبور كتاب كه برده نام انگلستان سرسخت

و خصومت اينكه مگر نبود عاق�نه كاري و نداشت امكان شرايطي چنان در آنجا رفتن و شيراز در كار قبول

و فرمانفرما مرحوم درورود ميانداختم/ خطر به را خويشتن باز چشم و پايخود با شيراز پليسجنوبدر وجود
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را خانهام بوشهر بندر تصرف موقع در و انگليسيها با اينجانب مبارزه واسطه به شيراز به سايكس ژنرال

كه سال دو و متصرف نيز مرا خانوادگي ملكي طشك آباده بلوك و اخراج خانه از را كسانم و خانواده توقيف,

پليس قواي هم بعدا و ضبط را محصول تمام داشت ترقي اجناس و بود قحطي و مجاعه سال با مصادف

واليوقتمبلغ ع�وه به نمودند/ متفرق را زارعين و رعايا خرابو را قنوات دهاتو رفته بلوكمزبور به جنوب

ملكي كمارج در مقاومت ماه چند از پس باjخره كه بود نموده معين من جان براي جايزه تومان هزار بيست

كمكمرحوم با آمده تهران به گلپايگانومح�ت بختياريو راه از فرارا ناچار قواياعزامي با خورد زدو و خود

ترتيب اين با كنم/ خارج توقيف از را خانهام ام�كو توانستم مخبرالسلطنه آقاي جناب مستوفيالممالكو

مهاجرت هزينه تحملخسارتهنگفتو توقيفام�كو بهواسطه بلدو نفي مسقطالراسخود حقيقتاز در

شيراز فروشخانه از بعد فروشزيادي دچار قحطي سال در تهران در سنگينخود عائله مسافرتجمعيتو و

گرديد/ گسيخته هم از اقتصاديام امور رشته و گرديدم تهران حسنآباد مزرعه و

اقتضا دهد قرار استفاده كهمورد ميباشد ايران امور در انگليسيها مداخ�ت اسناد محتاج كنوندولتكه ا

نورمان مستر امضاي به انگليس سفارت كه را ١٩٢å نوامبر چهارم سند خارجه امور وزير كاظمي آقاي دارد

ديگر كه بفرستد سفارت به نيز است وقتنوشته رئيسالوزراء فارسبه در آقايمصدقالسلطنه ايالت به راجع

نماند/ باقي نامهها قبيل اين مفاد در ابهامي و مداخله در ترديد جاي

و شخصي تماي�ت از دوري راستو راه به را ما همه كه دارم مسئلت احديت حضرت درگاه از خاتمه در

حتي كه مردمي اين به بينظري و وحدت سايه در كه كند عطا توفيق و فرمايد هدايت خصوصي نظرهاي

در كه اخت�ف فتنهو توليد و آنها گمراهي ض�لتو از نمائيمو كمك خدمتو شدهاند حيات اوليه شرايط فاقد

فاخر سردار حكمت رضا جوئيم/ احتراز نفوساست قتل شمار در ما مذهب و شرع

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

وزارتخانهها شده فرشهايجمعآوري
ميشود فروخته كارمندان به

نظر تحت دارائي وزارت طرف از قبل چندي از كه دولتي مؤسسات و وزارتخانهها فرشهاي جمعآوري

تختهجمعآوريو ١٢ååحال به تا يافتو خاتمه گذشته هفته اواخر در بود گرديده آغاز كميسيونمخصوصي

فرشهاي به نسبت دارائي وزارت نظر درباره مطلع/// منبع يك ميشود/ نگهداري مخصوص انبار چند در

اثـر در است مـمكن و نيست خطر از خالي فعلي صورت به فرشها نگهداري چون گفت: شده جمعآوري

فرشها استكه داده هيأتدولتنظر به Lفع دارائي وزارت گردد خوردگي بيد دچار نظافت عدم بيمباjتيو

متوسطهو سالممعموليو فرشهاي دستهدوم قيمتي, نفيسو فرشهاي اول دسته تقسيمشود دسته سه به

و تجار برايفروشبه اول دسته تقسيمبندي پساز مرمتدارد و تعمير به احتياج كه فرشهائي دستهسوم

نيز دستهسوم و كارمنداندولتفروختهشود به اقساط به دوم دسته و شود اختصاصداده اشخاصذيع�قه

گردد/ آماده خارج اشخاص يا كارمندان به فروش براي تعمير از پس



٩٩٩ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

نمودند بازديد را [تهران] لولهكشي عمليات امروز چهارم اصل مهندسين
شد خواهد خواسته واشنگتن از تلگرافي لولهكشي ارزي اعتبارات با موافقت

ايشان به كه نامهاي ضمن نخستوزير آقاي امريكا, به وارن آقاي مسافرت از قبل اط�ع Lقب چنانكه

دادن اخـتصاص مـهم كـارهاي به اداره آن فعاليت كردن معطوف به چهارم اصل رئيس توجه مينويسند

ميكند/ جلب بزرگ كارهاي به اعتباراتخود

اداره كه بود شده خواستار و نموده كر ذ نيز تهران شهر كشي عملياتلوله از مزبور نامه در آقاينخستوزير

پريروز ظهر بعداز نامه اين تعقيب در نمايد/ تأمين را كشي لوله بنگاه احتياج ارزيمورد اعتبارات چهارم اصل

جونسرئيسقسمت آقاي و سازمان عامل مدير ميكده مهندس حضور با كشي لوله سازمان در كميسيوني

وچون احتياجصورتميگيرد مورد اعتبار ميزان اطراف كراتيدر مذا و تشكيلميشود چهارم اصل مهندسي

قرار ميباشد شهر كشي لوله عمليات و كارگاهها از بازديد به موكول اعتبار تعيين كه ميرسند نتيجه اين به

گيرد/ انجام بازديد اين ظهر از قبل امروز كه ميشود

لنك آقـاي فـني, مـتصدي و بـرق مـهندس پـري آقاي تفاق ا به جونس آقاي امروز صبح ٩ ساعت

آقايان تفاق ا به يافته حضور كشي لوله سازمان در چهارم اصل ساختمان مهندس كوچاريان زمينشناسو

تصفيهخانه منابع ساختمان شيرهايعمومي, گذاري, لوله انبار, قسمتهاي كشي لوله مدير ميكده مهندس

مينمايند/ دقيق بازديد نزديك از را مختلف كارگاههاي و بيلقان از لولهها نصب و

داشت: اظهار اداره خبرنگار به بازديد تمام ا از پس ميكده مهندس آقاي

كـه نـمود خواهند jزم اقدام دادند قول و نمود چهارم اصل مأمورين در خوبي بسيار تأثير بازديد <اين

تهيهو احتياجاتخود كشيگزارشيروي لوله اداره شده قرار بپردازندو را كشي احتياجلوله اعتباراتارزيمورد

تلگرافي اعتبار پرداخت ترتيب و پيشنهاد چهارم اصل به طريقدولت از تا برساند كشور آقايوزير نظر به

خواستهشود>/ واشنگتن از

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

كاشاني jآيتا بيانيه
بسماjالرحمنالرحيم

با بيمه معامله كس هر ميدانم مملكتjزم ملتو مصلحت بابت از عزيز برادران خدمت س�م پساز

قطع دارد هستند ايران در نمايندگي داراي كه انگليسي بيمه كمپانيهاي باjخص خارجي بيمه كمپانيهاي

درآمد زيرا كنند استرجوع ايراني و ملي مؤسسه كه ايران بيمه شركت به را خود بيمه معامله نوع هر و نموده

و ملت به بزرگي كمك كوچك عمل اين مينمايند/ خارج كشور از ارز صورت به و ميربايند را ما سرمايه

و وجدانيه وظيفه اداي و نمود نخواهند دريغ و مسامحه گرامي هموطنان خطير اينموقع در و است مملكت

كاشاني سيدابوالقاسم مينمايند/ را مليه



ملي دولت سياهه ١٠٠٠

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

بياساساست هندرسن مسافرت شايعه
سئوال واشنگتن به آمريكا كبير سفير هندرسن آقاي مسافرت شايعه آمريكا سفارت سخنگوي از امروز

دانست/ <بياساس> را آن تكذيبو را شايعه وي شد

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

امريكا عازم دانشجوي نفر صد به
ميشود داده ارز

شده درج دارند امريكا به عزيمت قصد كه دانشجوياني ارز درباره يكشنبه شماره در كه خبري تعقيب در

بـاب ايـن در و گـرفت تـماس فـرهنگ وزارت اداري مـعاون فرشاد دكتر آقاي با اداره خبرنگار امروز بود/

كرده كره مذا باره اين آقايوارندر با حسابي آقايدكتر Lقب فرهنگگفت: معاونوزارت توضيحاتيخواست/

در تحصيل قصد كه دانشجوئي نفر صد جهت jزم ارز كه بود موافقتنموده شفاها چهارم اصل رئيساداره و

ميليون ٢٣ آن محل از ارز اين البته و شود گذاشته فرهنگ وزارت اختيار در دارند امريكا مختلف رشتههاي

اصل كه هست هم دjري ميليون يك آن بر ع�وه و نيست چهارم اصل اقتصادي كمكهاي اعتبار دjر

به گذشته هفته سهشنبه روز وارن آقاي چون بگذارد/ امريكا مقيم دانشجويان اختيار در شده حاضر چهارم

وزارت كار, در تسريع براي انجامد, طول به ماه يك امريكا در اقامتوي است ممكن و كرد عزيمت امريكا

فـرهنگ وزارت اط�ع به را خود كتبي موافقت كه كرده مخابره امريكا در وارن آقاي به تلگرافي فرهنگ

امريكا به دانشجو نفر صد خصوصاعزام در طرحي برسد, تلگراف اين جواب مخابره محضآنكه به برساند

فـرهنگ وزارت بـه ميتوانند باشند مايل كه دانشجوياني دولت هيأت تصويب از پس و شد خواهد تهيه

ارز اين است ممكن كه كرد اضافه مقام همين ضمنا شوند/ معرفي ارز كميسيون به آنجا از و نموده مراجعه

بشود/ مينمايند استفاده آزاد ارز از و هستند تحصيل مشغول امريكا در كه كساني شامل

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

سبزوار اهالي حضوريشكايت مخابره
ماندنانتخابات معوق از

نموده دعوت تلگرافخانه به حضوري مخابره براي را سناتورها از نفر دو سبزوار اهالي از عدهاي ديروز

اينكه و سبزوار انتخابات بازرسان و فرماندار احضار از خود حضوري تلگرافهاي در دعوتكنندگان بودند/

قانوني مراحل تمام نظارت انجمن تشكيل ميگفتند و داشتند شكايت مانده شهرستانمعوق آن انتخابات

تشكيل به اقدام بازرسان تحتنظر دهد بخشداراندستور به اينكه از قبل فرماندار فقط و نموده طي را خود

هرچه ميكنيم درخواست سبزوار اهالي نام به اينكه است/ شده احضار تهران به نمايند فرعي انجمنهاي

نگردد/ حاصل تعويق سبزوار انتخابات در اين از بيش كه شوند اعزام انتخابات بازرسان و فرماندار زودتر



١٠٠١ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

نخستوزير نزد امريكا كبير سفير
حضور نخستوزير منزل در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٢ آوريل ٩K امروز صبح ١١ ساعت

كشيد/ طول بعدازظهر يكربع تا كه آورد عمل به ايشان با م�قاتي و يافته

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

تلگرافخانه در تحصن
تلگرافخانه در نفر هزاران و كشيده كار تويسركاندستاز اهالي است روز دو فروردينـ ١٨ تويسركانـ

دارند/ شكايت انتخابات جريان به نسبت و شده متحصن

٧٧٨١ شماره ,١٣٣١.١.٢å چهارشنبه

بهداشتجهاني سازمان نماينده و بلژيكي و فرانسوي دانشمند دو
نمودهاند ايران پزشكي دانشكدههاي وضع در مطالعه به شروع

بلژيك لون دانشكده استاد <هيمانس> دكتر و فرانسه پزشكي دانشكده رئيس كوميهمال> > دكتر آقايان

وضـع از بـازديد مـنظور بـه كـه جـهاني بهداشت سازمان نماينده مكنزي دكتر آقاي و نوبل جايزه برنده

گذشته يكشنبه روز دانشكدهها نقائصاين رفع درباره مطالعه ايرانو شهرستانهاي پزشكي دانشكدههاي

پرستاريواjحضرت آموزشگاه و تهران پزشكي دانشكده از JديروزK شنبه سه روز بودند/ شده وارد تهران به

تفاق ا به ساعتهشت صبح امروز و رفتند فرهنگ وزير بهداريو آقايانوزير بازديد به و كردند ديدن اشرف

را استان آن پزشكي دانشكده تا نمودند عزيمت مشهد به هواپيما وسيله به دانشگاه استاد اديب دكتر آقاي

ايران مقامات با شهرستانها پزشكي دانشكدهها و آموزشگاهها كليه م�حظه بعداز است قرار نمايند/ بازديد

نمايند/ مساعي تشريك jزم وسائل تكميل و فني اشكاjت كردن طرف بر براي و گرفته تماس

٧٧٨٢ شماره ,١٣٣١.١.٢١ پنجشنبه

گرديد مجلسسنا تقديم امروز كه برقراريحكومتنظامي cيحه متن
مجلسسنا محترم رياست

دانست هيأتدولتjزم بود نموده پيشآمد تهران در گذشته سال اواخر در كه غيرعادي وضعيت به نظر

به حومه و تهران در ١٣٣١.١.١å يكشنبه ١٢ ساعت از ماه يك مدت براي را نظامي حكومت مقررات كه

واحده ماده دارد تقاضا است ننموده برگشت عادي حال به تهران وضعيت چونهنوز اينكه گذارد/ اجراء موقع

فرمايند/ تصويب فوريت قيد به را زير

١٢ ساعت از ماه يك مدت براي را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير گذارد/ اجرا موقع به حومه و تهران در ١٣٣١.١.١å يكشنبه

مقدم علوي سرلشكر جنگ وزير طرف از



ملي دولت سياهه ١٠٠٢

٧٧٨٢ شماره ,١٣٣١.١.٢١ پنجشنبه

كارمندانشهرداري تعطيل
كـاركنان حـقوق پـرداخت از كـه است داده دستور كشور وزارت اط�ع قرار به ـ فروردين ١٧ ـ آبادان

و شهرداري كارمندان ايندستور وصول نتيجه در شود خودداري ميباشند روزمزد گويا كه آبادان شهرداري

است شده نگراني موجب و تعطيل هستند روزمزد عموما كه شهرداري درمانگاه پزشكهاي

٧٧٨٢ شماره ,١٣٣١.١.٢١ پنجشنبه

هفدهم دوره انتخابات به نگاهي
مليدادهاند مجلسشوراي به را اعتبارنامههايخود كنون تا نمايندگان از نفر ٣å

تعيينشدهاند شهرستان ٣٦ نمايندگان كه حالي در نيافته خاتمه هنوز شهرستان ٢٩ انتخابات

ميكنندو اجتماع آقاينخستوزير منزل در ميبرند سر به تهران در كه هفدهم نمايندگاندوره پسفردا

چاپميشود ذي� عزيز خوانندگان اط�ع براي شدهاند انتخاب كنون تا كه نمايندگان كليه اسامي اينك

امـير مـحمدحسين و ذولفـقاري نـاصر و ذوالفقاري محمد آقايان زنجان فاخرـ حسين دكتر آقا سراب

آقاي رضائيه ـ فلسفي دكتر آقاي گرگان ـ كهبد آقاي كرج ـ قناتآبادي شمسالدين آقاي شاهرود ـ افشاري

خـوي ـ دادور مـحمدعلي آقاي فومن ـ موسوي ج�لي سيدباقر آقاي دماوند ـ افشارصادقي محمدحسن

م�ير ـ افشار ساعد و حميديه آقايان مراغه ـ هد فضلعلي آقاي اردبيل ـ مجيدموسوي و پارسا اصغر آقايان

ايوانكي ـ عطائي احمد و سيدجوادي حاج آقايان قزوين ـ كيان آقاي شهرضا ـ مدني ملك مصدقيو آقايان

كاشاني, آيتا� مكي, آقايان تهران ـ آقاينبوي نيشابور ـ منصف محمدعلي آقاي بيرجند ـ فرامرزي آقاي

فاطمي/// دكتر زاده, مهندس نريمان, بقائي, دكتر حائريزاده, حسيبي, مهندس شايگان, دكتر

٧٧٨٣ شماره ,١٣٣١.١.٢٣ شنبه

بهطرفسخنرانان سنگ چوبو با حمله
جمعيت طرف از سخنرانان و بود شده تشكيل ديروز كه سخنراني جلسه يك در ـ فروردين ٢١ ـ شيراز

به را جلسه و برده هجوم آنها طرف سنگبه چوبو با حضار از جمعي بودند صلح طرفداران استعماريو ضد

چند كه را جمعيت افراد و سخنرانان و نموده بيشتريجلوگيري خورد و زد از شهرباني مأمورين ميزنند هم

ميدارند/ اهاليمصون حم�ت از بودند آمده تهران از كه نفرشان

٧٧٨٣ شماره ,١٣٣١.١.٢٣ شنبه

تلگرافخانه در تحصن
شكستن به حاضر كسبه و تجار هستند باقي تلگرافخانه در كان كما متحصنين ـ فروردين ٢١ ـ نائين

تا ميگويند متحصنين مضيقهاند در بار و خوار حيث از مردم و بوده تعطيل عموما مغازهها نشدند اعتصاب

داشت/ برنخواهيم اعتصاب از دست نشود داده انتخابات شروع دستور كه موقعي



١٠٠٣ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٣ شماره ,١٣٣١.١.٢٣ شنبه

مجلسسنا
صديقدرباره دكتر و فرخ آقايان دستور از قبل

انتخابات جريان ـ شكاياتمردم ـ تركيه و ايران روابط

اجرايقوانين عدم ـ كشاورزانفارس وضع ـ شكاياتمردم

ديگرصحبتكردند مسئله چند و

تهران در نظامي برقراريحكومت cيحه
تصويبشد صورتگرفت اطرافآن در كه مفصلي مذاكرات پساز

حكومتنظاميگفت: cيحه با مخالفتشديد هدايتضمن كمال سناتور
است ايرانبينظير تاريخمشروطيت در اخير يكسال اغتشاشات

روز جلسه وصورت گرديد تشكيل تقيزاده آقاي رياست به امروز صبح ساعت٩ مجلسسنا علني جلسه

جلسهحضور جنگدر Kمعاونوزارت شد/ شروع ازدستور قبل سپسنطق و تصويبشد مطرحو اسفندماه ٢٤

///Jداشت

تـمام كه شدم متوجه و بودم شيراز در را نوروز عيد ايام بنده صديق دكتر آقاي ـ فارس زارعين وضع

شوند/ گاه آ مملكت احوال و اوضاع از و كنند مسافرت مختلفكشور نقاط به است ممكن نمايندگان

بد خيلي نقاط اين زارعين وضع شكايتداشتند/ و گله اوليايامور و تهران اغلباز شيراز مردم حال هر به

آنها خانههاي ميباشند گريبان به امراضدست ساير با و هستند تراخم به اغلبمبت� آنها بچههاي استو

ندارند/ مستراح خانهها شبيه بيشتر بگويم بايد نباشد ادب خ�ف گر ا استو jنه به شبيه بيشتر

وضع برايبهبود چه گر است/ جزئي خيلي فعلي وضع با آنها درآمد استو بد خيلي آنها معيشت وضعيت

نميشود/// اجرا قانون كه ما مملكت در ولي است قوانينيموجود زارعين

آن روزانه ظرفيت كارخانه اين است مرودشت قند كارخانه به راجع عرضكنم خواستم كه مطلبديگري

با كه گرفتهاند داروهائي خارجي متخصصين به مراجعه با ولي بود كم آن محصول سابقا است/ چغندر تن ٧å

هزار ١٤å به ميزانمحصول ١٣٣å سال در كه طوري به كنند زيادتر را ميزانمحصول ميتوانند آن استعمال

٨å كارخانه ظرفيت زيرا گرفت قند چغندر از نميتواند مقدار اين ميگويند كارخانه اولياي است/ رسيده تن

امر اين دهاقينميگويند ولي بكاهند ميزانمحصول از سي صدي داده كارخانهدستور رئيس است/ تن هزار

دارند/// احتياج شكر و قند به ايران ملت حاضر حال در خصوصكه به نيست ميسر ما براي

هيأت اصفهان گزارشرئيسدادگستري طبق زيرا است شهرضا كارخانه مديره هيأت به راجع آخر مسئله

آزادشان و گرفتهاند تومان نيم يكميليونو اينها از و كردهاند توماناخت�س ميليون ٢٥ مزبور كارخانه مديره

استاندار مدتي كه اميني آقاي حتي و هستند بيكار اjن عدهاي و شده مردم اعتماد سلب نتيجه در كردهاند

عرض به مطالبرا اين خواستم كه اينبود است نگرديده كندموفق تأسيس كشاورزي شركت خواسته و بوده
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شود/ گرفته نتيجهاي مردم براي شايد برسانم آقايان

وزارت برايلوايح تقريبا ما فوقالعاده جلسه امروز گفت [تقيزاده] رئيس آقاي ـ مسكرات منع موضوع

jيحه عرضكنمموضوع خواستم كه مطلبي گرديد دستور از قبل نطق صرف ما وقت از قدري و جنگبود

تذكراتي و نموده مراجعه عدهاي و كرده متوحش را اذهان از بعضي آن افتادن تعويق كه است مسكرات منع

به را مزبور قديمدولتjيحه اعضاي از يكي كه ميدانند آقايان البته جمله از شد چه اينjيحه كه دادهاند

امر همين نياوردهاند مجلس به مجدد مزبور jيحه حال به تا و داشت مسترد مجلس از آن تكميل قصد

اعليحضرتهمايوني بهحضور و سنا به نوشتهاند بهبهانيشرحي آقاي جمله از گرديده عدهاي باعثنگراني

بنده و شد داده سنا مجلس به تذكري هم همايوني اعليحضرت طرف از و داشتهاند تقديم عريضهاي هم

چه هر كه دهند تذكر دولت به را اينموضوع ميكنم تقاضا دارند حضور كه جنگ وزارت معاون آقاي از jحا

بشود/// عمومي اذهان نگراني رفع كه دارند تقديم سنا مجلس به و تكميل را مزبور jيحه زودتر

آقاي شد/ قرائت متنjيحه و گرديد مطرح تهران در نظامي حكومت jيحه ـ نظامي حكومت برقراري

هم دولت ولي است فوقالعاده بسيار برايمواقع Rاصو نظامي حكومت داشت: اظهار مخالف عنوان به فرخ

ايـن مـيگويد دولت نشـده روشن امر آن jيحه اين در و باشد كرده روشن را خود هدف و نقشه بايستي

خير/ ميگويند مردم تودهايهاستو يا انگلستان عمال طرف از اغتشاشات

به و ميگويم را اول شق همان من ولي نمايد منكوب را خود مخالفين كه كرده وسيلهاي را امر اين دولت

چـه و كـرديد چـه نظامي حكومت روزه ١٣ اين در ميكنم سئوال جنگ وزير معاون آقاي از لحاظ همين

تركيه دولت به مگر كردهايد/ مخالف جرايد از بعضي توقيف اجتماعاتو ميتينگو از جلوگيري جز اقداماتي

مخالفين برايمنكوبكردن گفتدولت بايد پس كند كهجلوگيري نبود بيدار نظامي حكومت فحشدادند كه

توضيحاتي جنگ وزارت معاون آقاي است بهتر دارد موجباتي گر ا حال هر به است كرده را اقدام اين خود

بدهم/// راي بتوانم و بشوم قانع بنده تا بدهند

مـيكنم تـصور نـظامي حكـومت به راجع گفت راه وزير بوشهري] [جواد آقاي ـ راه وزير توضيحات
حكومت اين از هيچگاه استدولت همين كام� هم دولت نظر و صحيح كام� نقوي آقاي جناب فرمايشات

بـرقراري از دولت اسـتفاده تـنها كرد نخواهد و نكرده جلوگيري آزادي از و نكرده شخصي استفاده نظامي

ضرر و زيان به كام� و ميگرفت صورت ديگران تحريك به كه اجتماعات از كه بوده اين نظامي حكومت

آورد/ عمل به جلوگيري بود مملكت

مواقعيميشود چه در كه گرديده نظاميوضع برايحكومت تي مقررا ممالكراقيه تمام در لساني: آقاي

نشده/// مقرراتيوضع چنين ايران در ولي نمود اع�م نظامي حكومت

بيگانگان مداخ�ت از بتواند كه باشد لياقتداشته كفايتو آنقدر بايستي دولت من عقيده به فرخ: آقاي

از را اخت�ل عوامل از يك كدام نظامي حكومت روز ١٣ اين ظرف در كه دانست بايد طرفي از كند جلوگيري

اين موجب عواملي ميگويد jيحه در دولت برداشتهاند ميان از و كرده كشف را دسائسي چه و بردهايد بين
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بدهيم/ راي ما تا بدهيد توضيح ما براي را عوامل آن و بيائيد ميگويم بنده گشته نظامي حكومت

حكومت از اينكهدولت اول قسمتبود دو فهميدم آقايان فرمايشات از آنچه وزارتجنگـ جوابمعاون

تمام وجدان بنده است/ كرده چه مدت اين ظرف در اينكه دوم كند استفاده خودش نفع به ميخواهد نظامي

است؟ شده نفعي جلب حال تا نظامي حكومت قانون مقررات اجراي در يا كه شهادتميخواهم به را آقايان

دادهايم/ انجام احزاب تمام به نسبت است اجتماعات از جلوگيري كه را نظامي حكومت مقررات ما

تشكيل را خود جلسات شب همه ايران زحمتكشان حزب چرا پس نيست درست صحبت اين ^امامي:

J/ميدهند

طرف از و شد داده آقايان از يكي طرف از تذكري قبل چندي اينموضوع مورد در وزارتجنگ]: [معاون
J/است صحيح بنده عرض كه ديديد پس Kامامي: شد/ داده جلوگيري نظاميدستور فرماندار

عرضميكنم كردند چه روزه چند ظرف در چيستو عوامل آن شد گفته اينكه و وزارتجنگ]: [معاون
بگيرند سر از را اغتشاشات و نمايند اجتماع بيمارستان مقابل در بيماران ديدن عنوان به عدهاي بود قرار كه

موقع اين در بود/ jزم نظامي حكومت مقررات اجراي آرامش حفظ براي كه بود اين آمد عمل به جلوگيري

گرديد/ آغاز پيشنهادات قرائت و شد تصويب و رسيد كرات مذا كفايت پيشنهاد

ساعت١٢ از ماه يك مدت براي نظامي حكومت مقررات بر مبني Kعملدولت كرد پيشنهاد آقاينقوي

شد/ تصويب گرفتند راي نقوي آقاي پيشنهاد به J/تصويبشود حومه و تهران در ٣١.١.١å يكشنبه روز

گرديد/ تصويب گرفتند راي نظامي حكومت اصلjيحه به سپس ـ تصويب_يحه

٢٦K روحي ,Jنفر ٢٤ Kفرخ دادند راي اينjيحه به نفر چند رئيس آقاي داشت اظهار هدايت كمال آقاي

بود/ بيشتر حاضر عده نصف از رايدهندگان عده حال هر به رئيس ,Jبوده نفر

/Jاست صحيح است, صحيح ـ Kعدهاي /Jرئيسمجلساست با امر تشخيصاين ـ Kفرخ

گرديد/ صبحموكول ٩ ساعت چهارشنبه روز به آينده جلسه يافتو خاتمه جلسه بعدازظهر ساعت نيم

٧٧٨٣ شماره ,١٣٣١.١.٢٣ شنبه

آبادانصورتگرفت در پنجشنبه روز كه تظاهراتي در
شدند دستگير نفر ٩ و عدهايمجروح

افراد دانشآموزانو از نفر ٣åå حدود در فروردين] ٢١] پنجشنبه روز بعدازظهر نيم و چهار ساعت آبادانـ

فروردين اعتصاب در كه كارآموزان از نفر چند سالفوت نخستين پايان مراسم در شركت براي ظاهرا ديگر

نمودند/ اجتماعي احمدآباد گورستان در بودند شده كشته گذشته سال ماه

مجروح و زخمي نفر چندين نتيجه در و زدند تظاهرات به دست اع�ميههائي پخش با لحظهاي از پس

شدند/

در نـظامي فرمانداري مأمورين گرفت, jبا اخت�ف آنها, مخالفين و متظاهرين دستههاي ميان وقتي

نمودند/ دستگير را متظاهرين از نفر ٩ و متفرق را مردم و يافته گورستانحضور
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٧٧٨٣ شماره ,١٣٣١.١.٢٣ شنبه

نظامي فرمانداري ١å شماره اعEميه
مـذهبي فرايـض اداي جهت پايتخت محترم اهالي اينكه براي نخستوزير آقاي جناب امر حسب بر

از اينكه جاي به مرور و ساعتعبور ماه فروردين ٢٢ جمعه روز ٢٤ ساعت از باشند بيشتريداشته فرصت

حومه و تهران نظامي فرماندار بود/ خواهد مجاز نصفشب از بعد ٤ ساعت از شود آزاد صبح ٥ ساعت

مقدم علوي سرلشكر

٧٧٨٤ شماره ,١٣٣١.١.٢٤ يكشنبه

ميدهد خورديروي و زد گرگان در جمعيتجانسپاران و بينپانايرانيستها
حالشخطرناكاست مجروحين از يكي و ميشوند مجروح نفر چند نتيجه در كه
جانسپاران جمعيت رهبر كه امامي نام به شخصي ٣١.١.٢١ نيمروز ساعت١٣و فروردينـ گرگانـ٢٢

طريق از بودند افراشته قرمز پرچم با را حزبخود آرم يكجيپ, با همراهانخود نفر چهار تفاق ا به ميباشد

از نـفر چند حين اين در ميرود مهرآئين گاراژ به تعمير براي آنها تومبيل ا و شده وارد گرگان به مازندران

حـاصل اطـ�ع آنـها ورود از مـيباشند مزبور جمعيت با مخالف كه پانايرانيسم به منتسب دانشآموزان

انـتظامي مأمـورين حـين اين در كه كنند منكوب را مزبور عده كه ميكنند تجمع گاراژ جلوي مينمايند///

كه ميگردد شروع خورد و زد و نموده اجتماع ملي بانك جلو در مجددا عده همين و نمود متفرق را جمعيت

[مأمـورين تيپ از داده/// نجات آنها چنگال از را خود و مجروح كارد با را دانشآموزان از نفر دو جانسپاران

ميسازند/// متفرق بود شكلي هر به را جمعيت و ميبرند تيپ به كاميون وسيله به نامبردگان پادگان]

٧٧٨٤ شماره ,١٣٣١.١.٢٤ يكشنبه

ندارد امنيت شهر
دستبرد مورد خانه چندين شب هر مسجدسليمان در كه است مدتي ـ فروردين ١٨ ـ مسجدسليمان

شهر بازار دروسط كه اديب كتابفروشي مغازه ديشب ميبرند/ غارت به را مردم اموال و ميگيرد قرار سارقين

در و بسـته را خـود دكـانهاي پيشهوران و مغازهداران كليه صبح امروز گرفته/ قرار دستبرد مورد است واقع

بخشتحويل دادگاه به و دستگير را سارق نفر چند كنون تا شهرباني اط�ع قرار به نمودهاند اجتماع شهرباني

شدهاند/ آزاد روز دو يكي از پس دادگاه از و داد

٧٧٨٤ شماره ,١٣٣١.١.٢٤ يكشنبه

نشده داده شكر و قند سهميه [!] سال مدتسه
٥å متجاوز كه بخش اين به قند ابدا سنندج دارائي كه است سال سه مدت ـ فروردين ١٧ ـ ديواندره

١٤å من يك را قند بايد و ندارد توجه عشايري بخش اين به دارائي اداره است/ نفرستاده دارد نفوس هزار

دارند/ مركزي مقامات از رسيدگي استدعاي اهالي نمايند/ تهيه ريال
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٧٧٨٤ شماره ,١٣٣١.١.٢٤ يكشنبه

ميشود توزيع فردا از شكر و قند كارت
دارائي ازطرفوزارت امروز آگهي اين

شد منتشر
شكر و قند پخش براي است گرفته نظر در وزارتدارائي دارند اط�ع تهران محترم كنين سا كه طوري به

خواهد توزيع ماه فروردين ٢٥ دوشنبه روز از كارتهايمزبور چون نمايد توزيع وسيلهمأمورين به كارتهائي

ميشود تقاضا تهران محترم اهالي از امروز انجام تسريع و مأمورين وقت ات�ف از جلوگيري براي لذا شد

دارائي وزارت نمايند/ ارائه مأمورين محضمراجعه به كه باشند دسترسداشته در را شناسنامههايخود

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

اخراجي كارگران اعاده براي تظاهر
رشت گونيبافي طرف از كارگران سنديكاي نمايندگان از نفر ١٢ قبل روز چند ـ فروردين ٢٤ ـ رشت

عنوان به دخانيات كارگران و گونيبافي كارگران از عدهاي بعدازظهر ساعت٤ ديروز آن متعاقب شدند اخراج

اقداماتي تظاهراتو به شروع كار اداره در جلو سابقخود شغل به اخراجي كارگران اعاده تقاضاي همدرديو

است/ نيامده پيش سوئي حادثه هيچگونه و گرديده متفرق متظاهرين انتظامي توسطمأمورين كه نمودند

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

نخستوزير نزد آمريكا كبير سفير
نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٢ آوريل ١٤K امروز صبح ١١ ساعت

كشيد/ طول به بعدازظهر ساعت يكربع تا كه آورد عمل به ايشان با م�قاتي و يافته حضور

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

نزاع
رشت در خورد و زد و

كهمشغول جوانان از عدهاي بين در فروردين ٢٣ روز بعدازظهر نيم و پنج ساعت ـ فروردين ٢٣ رشتـ

ميفروختند را گي�ن روزنامه Lمتقاب كه آنها سياسي مخالفين از عدهاي با بودند ايران جوانان فروشروزنامه

نزاع دامنه طرف دو هواداران دخالت با كه ميشود شروع خوردي و زد ايران حزب مقابل پهلوي خيابان در

مييابد خاتمه نزاع موقتا و ميكنند دستگير را حادثه مسببين شهرباني مأمورين ب�فاصله كرده پيدا توسعه

كين دكا داده شديديرخ وخورد زد دسته طرفداراندو بين مكان همان در مجددا ديگر دقيقه چند پساز ولي

ميگردد برقرار آرامش و خاتمه كلي طور به نزاع انتظامي مأمورين مداخله كوششو با كه شد بسته مجاور

قـابل مينمايد رسيدگي امور گونه اين به شخصا ب�فاصله مواقع تمام در كه شهرباني ك�نتر سر زحمات

ميباشد/ اهالي تقدير



ملي دولت سياهه ١٠٠٨

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

ميكند تكذيب را ظلي و بهنيا بازداشت دارائي: وزير
است توقيفشده سرتيپي احمد فقط ميگويد: تهران بازپرسدادسراي
ميباشد آزاد آقايعبدالقدير جرم اعEم دادسرا, اقداماتاخير منشاء

شده سرتيپي احمد آقاي توقيف دستور صدور به منتهي كه شكر و قند از سوءاسفتاده پرونده تعقيب خبر

من داشت: اظهار ما خبرنگار به باره اين در دارائي وزير وارسته آقاي است/// شده درج روزنامه اين در ديروز

چنين كه اينست دارم مناط�ع آنچه كنون تا و كردم تعجب و خواندم جرايد در را آقايان اين توقيف خبر هم

وزارت در ديگر يكمقاممطلع ميباشد/ خود كار ايشانفعLمشغول و نگرديده صادر ظلي آقاي قراريدرباره

آزاد عبدالقدير طرف از قبل سال دو در كه است جهت آن از شايعه اين بروز علت گفت: ما خبرنگار به دارائي

شكر و قند تن هزار سي خريد به اقدام دارائي وزارت كه اينمضمون به شد, دارائي وزارت عليه جرمي اع�م

شكر قندو تن هزار استچهل بوده حاضر ديگري تاجر آنكه حال و شلينگنموده چهار و ليره ٤٨ تني قرار از

آقاي وقتو نخستوزير به هم پيشنهاداتي باره اين در و بفروشد دولت شلينگبه ٧ و ليره ٤٦ تني قرار از

پيشنهاد به ايشان و دولت طرف از ليكن است داده بودند عهدهدار را فعلي سمت نيز زمان آن در كه ظلي

از تحقيقاتي و شد هيأتيمأمور آزاد آقاي جرم اع�م به رسيدگي براي است/ نشده اثر ترتيب مزبور بازرگان

شد/ تلقي يافته خاتمه نيز نشدوموضوع دانسته وارد جرم ولياع�م آمد عمل به كيفر طرفآنهيأتوديوان

طرف از Lفع و شده احاله تهران دادسراي به و افتاده جريان به كيفر طرفديوان از مجددا مزبور پرونده گويا

در تـوضيحات اداي بـراي كـه است آمده عمل به دعوت يافته انتشار آنها جلب خبر كه آقاياني از دادسرا

شوند/ حاضر دادگستري

تماسگرفتو تهران دادسراي ٢٦ بازپرسشعبه كتابي آقاي با بعدازظهر يكساعت مقارن ما خبرنگار

كـيفري داوري آئين طبق گفت: جواب در تهران دادسراي بازپرس خواست/ توضيحاتي وي از باره اين در

بيانو و تفسير از قطعيمعلومشود, نتيجه آنكه از قبل لذا سرياستو غيرعلنيو اينگونهامور تحقيقاتدر

احمد تنها كنون تا كه بگويم ميتوانم مختصر و اجمال طور به فقط معذورم قضيه اصل در كامل توضيح

نفر چند گرفته اقدامصورت اين آن استناد به كه پروندهاي در و شده توقيف تهران طرفدادسراي از سرتيپي

زيان اداري خ�فرويه و قانون اعمالخ�ف نتيجه در كه هستند متهم دارائي وزارت عاليرتبه كارمندان از

كسـي سـرتيپي احمد از غير كنون تا و گرديده صادر آنها تمام احضار Lفع و نموده مملكت متوجه فراوان

گفتم من كه داشت توجه بايستي كرد اضافه خود توضيحات دنباله در بازپرسمزبور است/ نشده بازداشت

و نگرديده محرز هنوز آنها جرم يعني مجرم, نه هستند متهم دارائي وزارت عاليرتبه رؤساي از نفر چند فقط

اعتراضكرد ايشان توقيف بر بازپرسمبني قرار به سرتيپي احمد آقاي وليديروز دارند/ قرار تهام ا مظان در

بازداشت در ايشان فع� و كرد تأييد را دادستان بازپرسو نظر مربوطه دادگاه ليكن استينافداد اينمورد در و

گردد/ روشن امر حقايق بعدي تحقيقات نتيجه در تا ميباشند



١٠٠٩ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

شورش مدير محاكمه
آمد/ خواهد عمل به جنحه دادگاه ٩ شعبه در فردا شيرازي كريمپور آقاي كمه محا

٧٧٨٥ شماره ,١٣٣١.١.٢٥ دوشنبه

حمله توقيفروزنامه
بـنابه تـركيه رئـيسجـمهوري بـه نسبت اهانتآميزي مطالب انتشار علت به حمله هفتگي روزنامه

شد/ توقيف نظامي فرمانداري طرف از خارجه وزارتامور پيشنهاد

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

متشنجكردهاند هم را بابلسر
در شهرباني اط�ع بدون ديروز توده منحله حزب به منتسب افراد از نفر چند ـ فروردين ٢٥ ـ بابلسر

آنان بين بعد گرديد/ جمعيتمتفرق و شد جلوگيري شهرباني طرفمأمورين از و نمودند سخنراني بازار محل

از نفر دو نتيجه در و شده متشنج شهر طوريكه به داد رخ منازعه پانايرانيسم به منتسب جوانان از نفر چند و

به منتسب افراد از نفر چند بازجوئي از پس و آمده بابلسر به بازرس نفر چند سپس شدند/ پاسبانانمضروب

شدند/ اعزام ژاندارمري شعب به توده منحله حزب

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

شدند آزاد فروردين هشتم واقعه بازداشتشدگان از نفر ١٣ امروز
هشتم واقعه به رسيدگي مأمور دادسرا ١٢ شعبه بازپرس هوشنگوزيري آقاي صبح ٩ ساعت در امروز

گرديد/ متهمين پرونده به رسيدگي مشغول ١ رئيسشعبه اطاق در و شده حاضر گاهي آ اداره در فروردين

امروز بودند شده شناخته بيتقصير كه بازداشتشدگان از نفر ١٣ نمود كسباط�ع ما مخبر كه طوري به

آمد/ خواهد عمل به كامل رسيدگي نيز بقيه پرونده به و شدند آزاد

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

اعتصاب و تحصن
و بازرسان آقايان است بسته كين دكا و دارد ادامه همچنان اعتصاب و تحصن ـ فروردين ٢٥ ـ نائين

مينمايند/ آرامش به دعوت را مردم روز شبو اوقات تمام در انتظامي مأمورين

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

كافينيست شكر و قند سهميه
هـمواره مجبورند اهالي و ننموده تأمين را اهالي مصرفي شاهپور, دارائي شكر و قند سهميه ـ شاهپور

نمايند/ خريداري ريال ٢٨ كيلوئي شكر و ريال ٣å كيلوئي قند آزاد بازار از شكر و قند مقداري



ملي دولت سياهه ١٠١٠

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

شده تقسيم حوزه ٣٣١ به تهران شكر و قند توزيعكارتهاي براي
است متمركز منطقه ١٤ در حوزهها نظارتميكنند, كارتها توزيع بازرسدر ٣٣١ و

شكر و قند توزيعكارتهاي سرشماري
[جمعآورياطEعات] نفر هزار ١٥٨ و ميليون يك را جمعيتتهران

يافت خواهد پايان توزيعكارتها ارديبهشت دوم تا است نشانداده

با منطقه هر كه نموده تقسيم منطقه چهارده به را تهران شكر و قند توزيع امر برايسهولت دارائي وزارت

شناسنامههايخود بايستي تهران اهالي بنابراين است/// گرديده شامل حوزه ٢٢ تا ١٧ به و يكبرزن حدود

نـمودن مـمهور از پس و آيـد فراهم كار تسهيل وسائل مأمور مراجعه محض به كه نگاهدارند منزل در را

به آن ارائه با مردم و ميشود صادر مأمورين طرف از خانواده يك لزوم مورد شكر و قند كارت شناسنامهها

ميدارند/ دريافت را ضروريخود شكر و قند محل, عامل

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

شكر و قند توزيع براي سرشماري
جمعه روز سوءاسفتادههايبيموضوع از جلوگيري و دولتي شكر و قند توزيع در تسهيل منظور به ـ بيجار

شكر و قند تهيه تقسيم همانا عموم حيثمنظور اين از و آمد عمل به شهر در سرشماريعمومي فروردين ٨

گرديد/ تأمين

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

شهرستانها در شكر و قند توزيع براي
فرمائيد دستور است: شده صادر فرمانداران استاندارانو كليه به آقاينخستوزير طرف از بخشنامه اين

بينظري امانتو در كه را محل معتمدين از نفر پنج اهالي بين شكر و قند توزيع جريان سوء از احتراز براي

مصرفي شكر و قند تا فرمايند معرفي و شهرستاندعوت شوراي يا استان شوراي نظر با باشند توجه مورد

نخستوزير شود/ استمرتفع بابموجود اين در كه نگرانيهائي و توزيع آنها نظارت با ماه هر محل

٧٧٨٦ شماره ,١٣٣١.١.٢٦ سهشنبه

ميكنند تهيه آزاد بازار از را خود شكر و قند
در شكـر و قند عامل چهار آنكه با مينويسند نامهاي طي ٩ بخش در شيرازي ابوالقاسم كوچه اهالي

شكر و قند كه است ماه وليدو آمده عمل به كنين سا از قبLهمصورتبرداري و دارد مزبوروجود اطرافكوچه

خوبست نيست ميسر اهالي براي اينوضع چون و ميكنيم تهيه آزاد بازار در ريال چهل كيلوئي قيمت با را

شكر و قند توزيع براي را خداشناسي عامل و نموده جلوگيري توزيع عاملين سوءاسفتاده از شكر و قند اداره

نمايند/ معين مزبور كوچه



١٠١١ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٧ شماره ,١٣٣١.١.٢٧ چهارشنبه

است شده تعطيل دبيرستان دانشآموزان, بين نزاع اثر بر
به دانشآموزان بين نزاعي پهلويشهسوار دبيرستان در امروز صبح ١åساعت ـ فروردين ٢٤ شهسوار

مأمـورين ب�فاصله و شكسته دبيرستان پنجرههاي و درب شيشههاي مقداري نتيجه در كه پيوسته وقوع

قرار تعقيب تحت قضيه آنها تعقيب برايجستجويمحركينو ضمنا و متفرقنموده را انتظاميدانشآموزان

است/ تعطيل حال در دبيرستان Lفع و دارد

٧٧٨٧ شماره ,١٣٣١.١.٢٧ چهارشنبه

است شده داده خاتمه كارمندان از نفر ٣٥å خدمت به
از نفر ٣٥å قريب عده خدمت به قبلي اخطار بدون برنامه سازمان چاي شركت ـ فروردين ٢٤ ـ رشت

تـفاوت به كه مزبور كارمندان داده خاتمه ٣١ فروردين ١٥ تاريخ از شركت انح�ل عذر به خود كارمندان

ب�تكليف فعلي موقعيت با و بيكار Lفع داشتند سابقه شركتهايدولتي ساير اداراتدولتيو سالدر چندين

داده جرياناط�ع مركز به مقاماتص�حيتدار طرف از مينمايند را خود كار تكليف تعيين تقاضاي و بوده///

نياوريد/ عمل به اقدامي مركز وصولجواب تا شد داده اط�ع آقايان نمايندگان به و شد

٧٧٨٧ شماره ,١٣٣١.١.٢٧ چهارشنبه

شورش مدير محاكمه جلسه
دادگاه ٩ شعبه در صبح ١å ساعت فردا شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور كمه محا جلسه ششمين

شد/ خواهد تشكيل جنحه

٧٧٨٧ شماره ,١٣٣١.١.٢٧ چهارشنبه

آزاد بازار در شكر و فاحشقند ترقي
را اهالي مصرف مورد شكر سهميه گرفتند تصميم سوءاستفاده/// از برايجلوگيري دارائي [اداره] ـ قزوين
توزيع درموقع نتيجه در بگيرند را خود اهاليسهميه محل عامل همان از توزيعو منازل جيرهبنديدر طور به

دريافت را اسفند جيرهبندي برگ از مقداري اهالي, هنوز شد/ سوءاستفاده زيادي مقداري جيرهبندي كارت

است/ ترقي به رو شكر و قند بهاي و نداده سهميه كنون تا هم ماه فروردين در نداشتهاند

٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١.١.٢٨ پنجشنبه

بينپانايرانيستها هم بابل در
داده/// روي خورد و مخالفزد دستجات و

مأمورين شدهاند مجروح نفر چهار كه درگرفته نزاعي مخالف دستجات و پانايرانيستها بين بابل در

آرامشدر امروز دادهاند قرار بازجوئي مورد و نموده دستگير را تظاهركنندگان محركينو از ششنفر شهرباني

بود/ برقرار شهرستان آن



ملي دولت سياهه ١٠١٢

٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١.١.٢٨ پنجشنبه

خيابانها در سياهان پيراهن تظاهراتدسته
پيراهنهاي آنان كه حالي در JسومكاK سوسياليست حزب به منتسب افراد از عدهاي امروز ظهر از قبل

مينمودند/ تظاهراتي و گردش شاه و پهلوي و شاهرضا خيابانهاي در اجتماع طور به داشتند تن بر سياه

از كه شد اخطار آنان به انتظامي مأمورين طرف از رسيدند خياباناس�مبول اوايل به عده اين كه هنگامي

به كه نفري چند ولي شدند متفرق آنها از عدهاي اخطار اين اثر در شوند/ متفرق و نموده تظاهراتخودداري

مأمورين را عده آن كه گرديد سبب امر همين ميدادند ادامه را تظاهراتخود و نكردند توجه مأمورين اخطار

ميباشد/ نفر ١٥ حدود در بازداشتشدگان تعداد مطلع/// يكمنبع نمايند/ بازداشت انتظامي

٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١.١.٢٨ پنجشنبه

چاقومضروبگرديد با محيط آقاي انتخاباتي درسخنراني كردستان در
مسجد به معروف جامع مسجد در بود قرار كه انتخاباتي سخنراني مناسبت به عصر پريروز ـ كردستان

از يكـي كه دادگستري وكيل محيط آقاي يافتند/ حضور مسجد در اهالي از كثيري جمع آيد عمل به والي

بود نكرده شروع را بعديسخنرانيخود ناطق هنوز سخنرانينمود/ ميباشد كردستان نمايندگي كانديدهاي

آقاي گردن به سختي ضربت كردو آقايمحيطحمله به چاقو با پشتسر از صديقمسگر نام به شخصي كه

گرديد/ جلب شهرباني به ضارب و دادند پاسبانان تحويل و كردند دستگير را ضارب حضار زد/ محيط

آنكه با هم آقايمحيط رفتند/ فرمانداري طرف به اجتماع حالت به اينواقعه پساز اهالي از زيادي عده

نمود/ سخنراني مجددا مردم براي آنجا در رفتو فرمانداري به جمعيت تفاق ا به بود وخونآلود مجروح

٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١.١.٢٨ پنجشنبه

شورش مدير محاكمه
٩ شعبه در امروز صبح ساعت١١ روزنامهشورشدر مدير شيرازي آقايكريمپور كمه محا جلسه ششمين

آقاي كرد/ شروع را خود مدافعات هوشيار آقاي و شده تشكيل معيني رحيم آقاي رياست به جنحه دادگاه

روز كه آينده جلسه به هوشيار آقاي دفاع بقيه نمود/ عزل را وك�يخود بقيه كار در تسريع لحاظ از كريمپور

گرديد/ شدموكول خواهد تشكيل ارديبهشت ١١ پنجشنبه

٧٧٨٨ شماره ,١٣٣١.١.٢٨ پنجشنبه

ميشود فروخته عEقمندان به نژادهاياصيل تخممرغ
به تخممرغها اين از قسمتي است شده وارد هواپيما با امريكا از اصيل مرغ تخم هزار ٣٥ عصر ديروز

در ميتوانند ع�قمندان است/ دامداريموجود بنگاه در تهران در ديگر قسمت و شد فرستاده شهرستانها

با بخواهند كه تعدادي هر دامداري بنگاه به مراجعه با تهران در و محل كشاورزي به مراجعه با شهرستانها

دارند/ دريافت دانه هر براي ريال ٣ مبلغ تأديه



١٠١٣ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

تهران] نظامي [توضيحاتفرماندار
توده منحله حزب كشفشبكه

حدود در خانههايواقع از يكي در توده حزب افراد از عدهاي بعدازظهر هفت ساعت عصر پنجشنبه روز

بود/ كردند اجتماع قزوين دروازه

را آنان از نفر ١٤ و ميفرستند محل آن به مأموريني و كرده حاصل اط�ع اينموضوع از انتظامي مقامات

است: بوده قرار اين از كرده حاصل اط�ع ما خبرنگار كه طوري به واقعه جريان مينمايند/ توقيف

در حاضر اعضاي از يكي چون ولي ميگردد تشكيل جلسه اين پنجشنبه روز بعدازظهر چهار ساعت از

و رسـانيده شهرباني به خود و ميشود خارج منزل از ميكند, پيدا صاحبخانه با نظري اخت�ف جلسه اين

احتياطدر نيروي پاسبان كاميون سه شهرباني طرف از ب�فاصله ميدهد انتظامياط�ع مقامات به را جريان

صد از بيش گويا كه عده آن ميشوند منزل وارد كه هنگامي مينمايند/ محاصره را منزل و شد حاضر محل

كه ميشوند دستگير نفر ١٤ فقط ميكنند اختيار فرار انتظامي نيروهاي ازحضور محضاط�ع به بودهاندو نفر

بودهاند/ فرار صدد در نيز آنها

فعالترين از يكي انتظامي مقامات اظهار قرار كه ميكنند كشف مداركي و اسناد منزل كاوش ضمن در

كرد/ دستگير را شبكه اين اعضاي بقيه مداركميتوان همين روي از و بوده توده منحله حزب شبكههاي

تـا گـرفت تماس تهران نظامي فرماندار مقدم علوي سرلشكر آقاي با ما خبرنگار امروز ظهر از پيش

نمايد/ كسب ايشان از دستگيرشدگان آمار و توده منحله حزب جديد شبكه كشف درباره مطالبي

بدينجهت نكردهام مطالعه هنوز را انتظامي گزارشمأمورين جزئيات چون داشت: اظهار نظامي فرماندار

اع�ميهاي وسيله به نظامي فرمانداري اينمورد, در كافي مطالعات از پس معذورم اط�عي گونه هر دادن از

رسانيد/ خواهد عامه استحضار به را مراتب

اط�عاتي هيچگونه كنون ا گفت: مقدم علوي سرلشكر آقاي شد سئوال مداركمكشوفه و اسناد از وقتي

اطراف در مطالعه رسيدگيو كاملمشغول دقت با انتظامي فقطبگويممأمورين بدهمو باره اين در نميتوانم

ميباشند شبكه اين

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

ديگر كميته دو
كشفشد توده منحله حزب از

در مكشـوفه كميته بر ع�وه پنجشنبه روز در توانستهاند انتظامي مأمورين يافتيم اط�ع كه طوري به

بوده تشكيل شاهرضا و سيمتري خيابانهاي در شهر شمالي نواحي در كه ديگر شبكه دو اميريه خيابان

دستگيرشدگاندر آمار اط�ع قرار به نمايند/ دستگير جلساتشركتداشتند آن در كه را كساني و كشفنموده

دارد/ ادامه تحقيقات آنها از كه ميباشند نفر ٢å حدود



ملي دولت سياهه ١٠١٤

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

توده حزب كشفشبكه ارتشدرباره ستاد توضيحات
ساختمان در كه ميكردند شكايت گمرك چهارراه و اميريه خيابانهاي كنين سا از عدهاي قبل چندي

تشكيل جلساتي توده منحله حزب افراد طرف از هفته همه درخشان بست بن كوچه به مشرف طبقه چهار

ميگردد/

عمل به جلوگيري آنها تبليغاتي جلسات تشكيل از تا داشتند تقاضا انتظامي مأمورين از نواحي آن اهالي

ارتشمأمورينمخصوصي ستاد طرف از كيان شا تقاضاي نتيجه در آورد فراهم را آسايشآنان آيدوموجبات

توانسـتند انتظامي مأمورين محل اهالي از يكي هدايت با اينكه تا شد گمارده مزبور محل مراقبت براي

و اسناد و اوراق كليه و نموده دستگير مينمودند حزبي فعاليت ساختمان اين در كه توده حزب افراد از عدهاي

تحويل و جمعآوري بود كميته اين اختيار در كه را اطاقها ساير از مكشوفه مدارك انضمام به مداركمربوط

رسيدگيشود/ دقيقا آنان از يك هر درباره تا شد ارتش قضائي مقاماتمسئول

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

مEقاتكرد نخستوزير از امريكا كبير امروزسفير
م�قات را آقاينخستوزير امريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٢ آوريل ١٩K امروز صبح يازده ساعت

انجاميد/ طول به ربع ساعتو يك كرات مذا و نمود

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

شدهاند مجروح نفر ١٣ و مقتول نفر يك بهبهان در
و درگرفته سختي نزاع بهبهانيها و تيها قنوا ميان ديروز بعدازظهر ٩ ساعت ـ فروردين ٢٩ ـ بهبهان

در كـه بـودند نـفر ١٣ امـروز ظـهر تا مجروحين كليه داشت ادامه آنها بين منازعه مجددا هم صبح امروز

وضعيت شدهاند متحصن تلگرافخانه در قنواتيها گرديد مقتول هم نفر يك و شدهاند بستري بيمارستان

ميباشد/ متشنج شهر

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

بابل خورد و زد
ساير بابلو از ظاهرا كه صلح دستجاتهواداران و شد متشنج شهر مجددا امروز صبح از ـ فروردين ٢٩

و چاقو وسيله به پانايرانيست نفر چند به شهر در بودند آمده بابل به پانايرانيستها با مقابله براي نقاط

آنچه درگرفت/ آنها بين خورد و زد و پرداخته دفاع به پانايرانيستها كمك به شهر مردم نموده حمله ساطور

نميباشند/ شهر امنيت حفظ به قادر نيستو كافي بابل انتظامي مأمورين تعداد است مسلم

دو گرديد/ تشنج رفع تقريبا شدندو بابلوارد به سرباز عدهاي كمكنموده ساريدرخواست فرماندار آقاي

ميباشند/ بستري Lفع و گرديدند مجروح سختي به نيز پاسبان يك و پانايرانيسم نفر



١٠١٥ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

آزاد [عبدالقدير] آقاي نامه
شكر و قند معامله درباره

اط�عات روزنامه مدير آقاي

اثر در كه بوديد نوشته و كرده ظليدرج و بهنيا بازداشت به راجع فروردين ٢٥ ٧٧٨٥مورخ شماره شرحيدر

ديوان طرفهيأتو از شده تحقيقات مأمور جرم اع�م و پرونده اين به رسيدگي براي هيأتي اينجانب اع�م

گرديد/ تلقي يافته خاتمه ندانستهموضوع وارد را جرم كيفر

است: زير قرار به قضيه جريان تكذيبو مورد جمله اين

از بخرد انگلستان از ميخواهد شكر تن هزار ٣å وزارتدارائي كه دادند گزارش من به ١٣٢٨ فروردين در

آقاي با منفورا ميفروشند/ ارزانتر ديگر بازرگانان كه آن حال شلينگو چهار و هشتليره تنيچهلو قرار

مـعاون بهنيا به گفتند منصور آقاي دادم تذكر ايشان به را جريان و كرده م�قات نخستوزير منصور علي

كـه بـازرگاناني بـه و شـود تـعيين دارائي وزير تا نمايند خودداري شكر خريد از دادم دستور دارائي وزارت

كه دادند تي پيشنهادا بازرگانان از نفر چند بياورند/ بنويسند, را خودشان پيشنهاد بگوئيد دارند پيشنهاد

به اينكه از قبل ساعت يك شد دارائي وزير آقايوارسته روز چند پساز بود/ ليره ٤٧ آنها پيشنهاد كثر حدا

به شلينگ چهار و ليره هشت چهلو تني قرار از شكر تن هزار سي بهنيا و ظلي آقايان بيايد دارائي وزارت

دادند/ سفارش چرنيكف و كلودتس> > كمپاني

ايشـان از مـن حـضور در خواسـته ظلي آقاي ايشان گفتم, را جريان كرده م�قات وارسته آقاي با من

اقدام بعد كنيد منمشورت با بيايم دارائي وزارت به من كه نكرديد صبر چرا شما Rاو كه كردند بازخواست

حاضرند ليره تني٤٧ ديگران ثانيا داديد سفارشخريد بهوزارتدارائي آمدنمن از يكساعتقبل نمائيدو

خريدهايد/ شلينگ چهار و ليره هشت چهلو تني چرا بفروشند

بانكي قرارداد ما چون خريد اصل به راجع اوست/ مسئول و كرده امضاء بهنيا سفارشرا كه ظليجوابداد

پيشنهاد ليره ٤٧ كه تجاري بخريم انگلستان از داريم jزم كه را اجناسي كه ناچاريم داريم انگلستان با

كنند/ وارد امريكا از بايد دادهاند

جنسمشابه ديگري گركشور ا ولي انگلستانداريم با بانكي قرارداد ما استكه گفتصحيح آقايوارسته

نمايد/ تسعير دjر به ليره است انگلستانمجبور بانك بفروشد گرانتر بخواهد انگلستان و باشد داشته

را كثيف قندهاي مردم گفت شده عصباني دارائي وزير است/ شيرينتر انگلستان شكر گفت ظلي آقاي

بـه است حاضر انگلستان گر ا كنيد تلگراف برويد است شيرينتر انگلستان شكر ميگوئيد شما ميخورند

من و شديم خارج دارائي وزير نزد از ظلي و من بخريد ديگران از jوا كنيد باز اعتبار بفروشد ليره ٤٧ قيمت

آقاي كه نكشيد طول بيشتر يكهفته نمايد معامله انگلستان با ميخواهد حتما ظلي آقاي تشخيصدادم

با بودند حاضر و نميخريدند ليره با استو انگلستان در پنبه مقداري چون شد مطلع جريان از ملك كاظم



ملي دولت سياهه ١٠١٦

قرار از انگلستان از شكر تن هزار چهل است حاضر كرد پيشنهاد دارائي وزارت به نمايند معاوضه جنس,

شـد, مـجبور است انگـلستان مـال شكـر ديد چون ظلي آقاي بدهد هم تخفيفي و بفروشد ليره ٤٧ تني

شكر تن هزار سي و گرديد بدل و رد تباتي مكا آنها ميان مرتبه چندين و بيندازد جريان به ملكرا پيشنهاد

و بازرگانان بين روز آن در شد باز اعتبار و گرديد خريداري شلينگ چهار و ليره هشت و چهل تني قرار از

باز شكر تن هزار سي خريد از بعد است شده داده شلينگرشوه دو تني معامله اين در كه بود شايع دjلها

گران شكر دادند تذكر اينكه با نداد اثر ترتيب كسي ميفروشند ليره ٤٧ تني كه كردند پيشنهاد بازرگانان

از شكـر تـن هزار ٥å جديد دارائي وزير نصر دكتر كشيد طول ماه دو ندادند كسي حرف به گوش ميشود

ميليون ٣١ معادل شد وارد دولت خزانه به بابت اين از كه خسارتي و ليره پنجاه تني قرار از خريد انگلستان

است/ روشن قضيه و ميكند تائيد را جريان تمام هم پرونده بود ريال

كه روزي از شنيدهام نمايدو محكمه تسليم را خائن و يكدزد باشد قادر فعلي رژيم كه نميكنم گمان من

و ميشوند تشبثاتمتوسل انواع به و ميكنند تهديد را بازپرس شام تا صبح از افتاده جريان به پرونده اين

خـواهـد مـتوقف پـروندهها سـاير مـانند را پـرونده ايـن جـريان دزدان نــابكار دستهــاي دارم يــقين

آزاد عبدالقدير ساخت/

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

شد نخواهد اهاليكسر شكر و قند ماهيانه سهميه از
به شكر و قند باب در را خود نظريه اقتصادينخستوزير هيأتمشاوره امروز

كرد اعEم دولت
ساعت نيم تا و داد جلسه تشكيل ابيض كاخ در نخستوزير اقتصادي مشاوره هيأت امروز ظهر از قبل

پايان اعضايهيأتدر از يكي آمد/ عمل به آن توزيع طرز شكرو قندو اطرافمصرف كراتيدر مذا بعدازظهر

داشت: اظهار ما خبرنگار به جلسه

شكر و قند فعلي كهموجودي رسيديم نتيجه اين به خود اخير جلسه چند بررسيهاي مطالعاتو اثر در ما

كارخانجات گرفتنمحصوjت نظر در با گرديده طرفايرانحمل به و پرداختشده Lپولقب كه مقداري آن و

كافي نيز آينده سال از ماه چند برايمصرف ميكند تأمين را شكر و قند امسال مصرف اينكه بر داخليع�وه

جهتدر هر از شهرستانها تهرانو در شكر قندو تأمين لحاظ از را نظرخود امروز جهتشورا همين به است/

در شكر قندو تحويل درموقع افراد ماهيانه سهميه ميزان از نبايستي اينلحاظ به ميباشد تأمين جاري سال

گردد/ كسر شده توزيع كارتهاي مقابل

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

بود ترقي حال در هم امروز گواهينامه و ارز نرخ
ريال/// ٢å٥ آزاد پوند ريال/ ٨٤ دjر گواهينامه ريال/ ٨٥ تلگرافي دjر بود: قرار اين از بازار نرخ



١٠١٧ ششم بيستو سال يك, و سي فروردين اطEعات,

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

شكر و قند ارديبهشت اول از
ميشود فروخته دولتي قيمت به كارت مقابل در

نفر هر قرار به را افراد شكر و قند سهميه دارائي پايتختوزارت اهالي آسايشعموم و رفاه رعايت براي

دسترسعموم در پيشهوران يا عاملينو وسيله به ماه ارديبهشت اول از تعيينو قند كيلو نيم و شكر يككيلو

رضايت و پذيرد انجام صحت دقتو كمال با مردم سهميه تحويل و قند توزيع امر اينكه براي گذارد/ خواهد

تهيه كارتي> > خانواده هر براي شكر و قند اداره وسيله به گردد فراهم جهت هر از تهران محترم اهالي خاطر

ميشود/ داده آنها به انتظامي مأمورين وسيله به كه گرديده

كارت دستداشتن در با ماه ارديبهشت اول دوشنبه روز از كه ميرساند اط�ععموم به اينكوزارتدارائي

٢٩ قند يككيلو ريالو ١٦ كيلو هر قرار از را خود شكر و قند و مراجعه پيشهورانمربوطه يا عاملين به مزبور

پنج و هفتاد و ريال يك بيستو كيلو هر انگليسي حبه قند نرخ نمايند/ دريافت پرداختوجه مقابل در ريال

دارائي وزارت ميباشد/ دينار

٧٧٨٩ شماره ,١٣٣١.١.٣å شنبه

شكر و قند [نرخ] فوقالعاده ترقي
كيلوئي به ريال ٢١ كيلوئي از حبه قند كه طوري به نموده فوقالعاده ترقي م�ير در شكر و قند ـ م�ير

ترقي اين زحمتكشاز مردم و فروشميشود و خريد آزاد بازار در ريال ٥å به ريال ١٧ از شكر ريالو ٥٣.٥å

نگرانند/ بازار فاحش

٧٧٩å شماره ,١٣٣١.١.٣١ يكشنبه

شد امنيتبرقرار بهبهان در
تلگرافخانه در اخير وقايع اثر در كه كساني با اعزامي بازرسان آقايان امروز صبح ـ فروردين ٣åبهبهان

همچنين شدند خارج تحصن از اخير وقايع كيان شا كرات مذا نتيجه در و گرفتند تماس بودند شده متحصن

برقرار آرامش امنيتو ديشب از و گرديدند وارد بهبهان به نوربخش سرهنگ سركار تفاق ا به مدبر تيمسار

شد/

٧٧٩å شماره ,١٣٣١.١.٣١ يكشنبه

شكر و قند جيرهبندي
و شهر انجمن و شهردار و فرماندار آقاي از كميسيوني شكر و قند بهموضوع رسيدگي براي گنبدكاووسـ

وسيله كه گرديد تقسيم بخش ٥ به گنبدكاووس نتيجه در گرديد/ تشكيل دارائي در ادارات رؤساي از عدهاي

همان برابر و گردد صادر حواله صورتبرداري از پس و تعيين شخص هر خانوار تعداد محل هر معتمدين

داشت/ خواهد دريافت عاملين از را خود شكر و قند سهميه عائله تعداد طبق ماهيانه خانوار هر مرتبا حواله



ملي دولت سياهه ١٠١٨

٧٧٩å شماره ,١٣٣١.١.٣١ يكشنبه

توزيع در براينظارت معتمد نفر ٥ انتخاب
بـدوا گـرديد تشكيل استاندار آقاي حضور با شهرستان شوراي عصر امروز ـ فروردين ٢٧ ـ اصفهان

شكر قندو توزيع امر جريان نظارتدر براي معتمدينمحل از نفر تعيين٥ به راجع آقاينخستوزير تلگراف

شدند/ انتخاب فوق امر انجام براي بودند اطمينان مورد كه نفر ٥ تبادلنظر از پس و شد قرائت

٧٧٩å شماره ,١٣٣١.١.٣١ يكشنبه

شكر و قند ترقي
انبار نرسيده ماه جهتفروردين شكر و قند سهميه مركز از دامغان دارائي مكرر درخواست اثر بر ـ دامغان

نتيجه در ميباشند مضايقه نهايتدر شكر و قند سهميه نداشتن جهت از اهالي استو فاقدموجودي بخش

است/ يافته افزايش ريال ٢٢ به شكر و ريال ٤å به قند بهاي آزاد بازار

٧٧٩å شماره ,١٣٣١.١.٣١ يكشنبه

شكر] و قند [مضيقه
در صـبح ٩ سـاعت در نخستوزير آقاي دستور حسب بر شهرستان شوراي ـ فروردين] ] ٢٧ ـ م�ير
انتخاب شهر در شكر قندو توزيع نظارتدر بهمنظور عليالبدل نفر ٥ معتمدو نفر ٥ شدو تشكيل فرمانداري

شوند/ معرفي دارائي به بدوي ارسالصورت با شد قرار و شدند



٧٧٩١ شماره ,١٣٣١.٢.١ دوشنبه

امامي آقايجمال امروز
اوصورتگرفت از بازپرسي و يافت حضور كيفر ديوان در

كرد كفيلصادر ريال هزار دويست و ميليون هفت بازپرسقرار

گرديد اماميآزاد وآقاي معرفي كفيل مبلغ اين معادل و

بودند يافته حضور دردادگستري امامي جمال دوستان از زيادي عده

بودند خودآورده با كه مالكيتي اوراق و

ارزشدارد ريال ميليون پنجاه بيشاز ميشد گفته

كيفر طرفدادسرايديوان از بانكملي چكهايمجعولحواله بهموضوع امامي جمال آقاي صبح امروز

كيفر ديوان در رسيد خوانندگان نظر به قبل شمارههاي در تهام ا موضوع و احضار جريان و بود شده احضار

اماميدر جمال آقاي كه بود صبح نيم ساعتهشتو نمود/ بازپرسياع�م براي را آمادگيخود يافتو حضور

به رسيدگي كه هفتم شعبه بازپرس بنيصدر فتحا� آقاي و شد حاضر بازپرسي هفتم شعبه در كيفر ديوان

كرد/ شروع را امامي جمال آقاي از بازپرسي است شده محول او عهده به پرونده

آنموقع از ولي همراهشبودند دوستاناو از نفر چند دادگستريشد كاخ وارد كه اماميموقعي جمال آقاي

زيادياز يافتجمعيت خاتمه كفيل معرفي قانوني تشريفات انجام و قرار صدور بازپرسيو كه ظهر مقارن تا

از نفر چند جمله از مختلف طبقات از ميشد بالغ نفر صد چند به آنها تعداد كه امامي آقاي آشنايان دوستانو

وكـ�ي جـرايـد, مـديران بازرگانان, شانزدهم, دوره در ملي مجلسشوراي نمايندگان و سناتورها آقايان

كه ميشدند وارد دادگستري كاخ به كار جريان از تحقيق و مساعدت ابراز براي ديگر طبقات و دادگستري

و داشتند توقف كريدورهايدادگستري در امامي جمال آقاي شدن آزاد بازپرسيو جريان پايان تا آنها اغلب

تي تظاهرا امامي آقاي نفع به داشتند قصد شد اجرا و صادر كفيل معرفي با امامي آقاي آزادي قرار كه موقعي

ساعت نيم همينجهتهم به و تظاهرخودداريشود احساساتو ابراز از كرد تقاضا امامي آقاي ولي بنمايند

گرديد/ متفرق جمعيت تا توقفنمود بازپرس اطاق در بيشتر

يادداشتميكرد/ بودند آمده دادگستري كاخ به اينمنظور به كه را كساني نام امامي آقاي دوستان از يكي

يـزدي, مـهدي اربـاب بهبهاني, ميرسيدعلي سناتور, نوري خواجه سناتور, دشتي آقايان اسامي خبرنگار

بيات دولتشاهي, ابوالفتحميرزا دادفر, مصطفي موقر, مجيد تجدد, مدير طباطبائي صاحبجمع, شوشتري,



ملي دولت سياهه ١٠٢٠

دادگسـتري, وكـيل سياسي علي نوري, عميدي مصدقي, ميراشرافي, فوjدوند, پيراسته, نصرتيان, كو, ما

است/ يادداشتنموده را صابر بيوك ,Jلوانتور بنگاه Kمدير روشنفكر خوانساري

اط�ع كسب براي را شخصي يك هر نيز نوري بهاءالدين آقاشيخ آيتا� و تهران جمعه امام آيتا�

دادفر, مصطفي سياسي, علي نوري, عميدي آقايان جمله از امامي آقاي دوستان از بعضي بودند/ فرستاده

پول مالكيت, ورقههاي غيرآذربايجاني و آذربايجاني بازرگانان از بعضي جمله از ديگر نفر چند و ميراشرافي

كنند/ كفالت امامي آقاي از لزوم صورت در چه بودند آورده خود با بانك چك يا نقد

خود با امامي آقاي دوستان كه قبالهها مالكيتو قيمتاوراق ميشد گفته دادگستري كاخ كريدورهاي در

ميباشد/ تومان ميليون ده تا پنج از ميشد گفته دادگستري كاخ كريدورهاي در كه طوري به بودند آورده

بگذارند/ امامي جمال آقاي اختيار در تا بودند آورده را چكخود دسته هم نفر چند

چهار تومان هزار بيست و هفتصد مبلغ به كفيل معرفي قرار بازپرس يافت خاتمه بازجوئي آنكه از پس

كرد/ صادر ميباشد تومان هزار هشتاد و يكصد معادل كه تهام ا مورد مبلغ برابر

ارزش مـيزان اين از بيش كارشناس تصديق طبق كه قبالههائي سياسي علي و نوري عميدي آقايان

هزار پنجاه و سيصد سياسي علي آقاي و تومان هزار هفتاد و سيصد نوري عميدي آقاي دادند/ ارائه داشت

خيابان همان در واقع نور سينما عمارت و اميريه در واقع پاساژ قباله عميدينوري آقاي كردند/ كفالت تومان

شش و مغازه باب سه بر مشتمل هدايت خيابان در واقع مستغ�تي قباله نيز سياسي علي آقاي داد/ ارائه را

نمود/ تسليم را آپارتمان

داده دادگستريمأموريت رسمي مقوم كارشناسو متيني عبدالحسين مهندس آقاي به بازپرس طرف از

و رفت مـزبور مستغ�ت محل به شده تومبيل ا سوار كارشناس نمايد تقويم را شده معرفي ام�ك كه شد

ارزشدارد/ شده كفالت كه ميزاني به ام�كمزبور كه نمود تصديق

به كه جمعيت چون ولي نبود امامي جمال آقاي مراجعت براي مانعي ديگر تشريفات اين انجام از پس

ابـراز و تظاهرات قصد و بود كرده اجتماع دادگستري كاخ كريدورهاي و سرسرا در و ميشد بالغ نفر صدها

بيرون بازرس اطاق از من نشود متفرق جمعيت موقعي تا داشت: اظهار امامي جمال آقاي داشت/ مسرت

تـظاهرات ابـراز از كه شود متفرق جمعيت كرد تقاضا خود دوستان از نفر دو يك وسيله به و رفت نخواهم

از جمعي فقط و گرديد متفرق تدريجا جمعيت عمده قسمت امامي آقاي درخواست اثر بر گردد/ خودداري

ماندند/ باقي امامي آقاي نزديك بسيار دوستان

خود دوستان از نفر چند تفاق ا به امامي جمال آقاي ميگذشت ظهر از ساعت نيم تقريبا كه اينموقع در

مقابل كاخ غربي درب از و گذشته دادگستري كاخ كريدور از نشوند متوجه ايشان دوستان بقيه كه طوري به

رفت/ خود منزل به و شده تومبيل ا سوار و آمد بيرون خيام, خيابان

كساني بقيه و كرد حركت امامي آقاي تومبيل دنبالا از نيز امامي آقاي دوستان به متعلق تومبيل چندينا

رفتند/ خود كار دنبال به بودند آنجا در كه



١٠٢١ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩١ شماره ,١٣٣١.٢.١ دوشنبه

ظلي آقاي نامه
شكر و قند معامله دارائيدرباره وزارت كل مدير

اط�عات شريفه روزنامه محترم مدير آقاي

گردد/// درج جريده آن در قانونمطبوعات طبق زير شرح فرمائيد استدستور خواهشمند

ايراد لحاظمورد اين از فقط ميرود شمار به دارائي جاريوزارت معام�ت از و ساده خيلي كه اصلموضوع

آنها عمليات صحت كه بازرگاناني از نفر استدو نتوانسته كه گرفته قرار آزاد] [عبدالقدير مزبور نامه نويسنده
وزارت بـه مـعامله انجام براي بودهاند ايشان حمايت مورد و ميباشد تجاري و بانكي محافل ترديد مورد

نمايند/ تحميل دارائي

شده داده دارائي وزارت به معامله اين منع در صريح نخستوزيردستور طرف از كه است مدعي آزاد آقاي

معاون آنموقع در كه نيز بهنيا نميكنم تصور و نداشتهام تماسي نخستوزير با اينجانبمستقيما البته است

آن از بود شده داده باب اين در دستوري ايشان به نخستوزير طرف از كه صورتي در بودهاند دارائي وزارت

مدعي آزاد آقاي كه ارزانتر و كمتر پيشنهاد موضوع مينمودند/ موافقت مزبور معامله انجام با و سرپيچي

بررسيو كميسيوني وسيله به اعتراضشد نامبرده طرف از كه همانموقع در شده داده دارائي وزارت به است

به پيشنهادي چنين Rاصو كه ميباشد موجود امر پرونده در قطعا و ثابت ايشان ادعاي و اظهارات خ�ف

است/ نشده داده دارائي وزارت

سال چند در كه دانست بايد كردهام پافشاري اينجانب انگليس شركت با معامله در داشتهاند اظهار اينكه

استثناء به كشور مصرف مورد شكر خريد كلي طور به جنگ زمان محدوديتهاي رفع جنگو از پس اخير

جنس كه مادام ليرههايمزبور اينكه و ليره به ارزيدولت علتموجودي به دولتشوروي با تهاتري معام�ت

انگلستان از بالطبع و نبود تبديل قابل ميآمد دست به انگلستان در مساوي شرائط با دولت احتياج مورد

باشد/ داشته تأثيري آن در نميتوانست ديگر اشخاصي اينجانبو ميل و اراده استو ميشده انجام

انگلستان شكر گفتهام اينكه بر مبني نمودهاند بنده از آزاد آقاي كه است قولي نقل ديگر توجه قابل نكته

بنده از گناه نيست فني اصط�حات به آشنا آزاد آقاي گر ا كه كنم عرض بايد مورد اين در است/ شيرينتر

خصوصيات آن از يكي و ميباشد مؤثر آن قيمت در كه دارد خصوصياتي شكر و قند معام�ت زيرا نيست/

خالصبودن درجه كه قرمز شكر با همچنين همو با ٩٩.٨å ٩٩.٥و شكر يعني است شكر خالصبودن درجه

توجه با ميرود تصور نيز ملك كاظم آقاي با معامله مورد در دارد/ شيرينياخت�ف لحاظ از است پائينتر آن

قسمت طرفيت به هم امر پرونده و آورده وارد دولت به پنبه معام�ت در Lقب كه هنگفتي خسارتهاي به

تومان ميليون چند همچنين و ميباشد تعقيب تحت دادگستري كم محا در دارائي وزارت اقتصادي تصفيه

چه تا شخصي چنين با معامله از خودداري كه باشد كافي نمود وارد ملي بانك به شخصمزبور كه خسارتي

رسيدگيو براي درموقعخود بانكمليهم به حتي ايشان پيشنهاد استبخصوصكه دولتبوده نفع به حد
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ماند/ ب�اقدام نامبرده طرف از تعقيب عدم سوابقو به توجه با ولي شد فرستاده نظر اظهار

دكتر آقاي بالنتيجه و ننموده اقدام شكر خريد به كمي نرخ بودن مناسب با ميگويد آزاد آقاي اينكه اما

كه آزاد آقاي بيجاي مداخ�ت فقط كه گفت بايد نمود خريداري ليره ٥å تني قرار به شكر تن هزار ٥å نصر

مانعو بهموقع جديدو سفارشات دادن از انداختوزارتدارائي تأخير به مدتي تا را تني هزار ٣å معامله انجام

آمد/ دولتوارد خزانه به خسارت تومان ميليونها فرصت بهترين رفتن دست از با

هزار پنجاه خريد شكردستور نرخ افزون ترقيروز و وخامتاوضاع به توجه با نصر آقايدكتر خوشبختانه

ترقي قيمتها كمي ب�فاصله زيرا نمود شاياني خدمت راه اين از و صادر ايران ملي بانك به را شكر تن

بود مناسب نرخها كه موقع همان در بود گذارده باز را دارائي وزارت دست ابتدا آزاد آقاي گر ا و فاحشنمود

بود/ كرده شكر تن هزار يكصد خريد به اقدام برنامه طبق دولت

را خود وظائف موقع به كه دارائي وزارت مأمورين فرمايند قضاوت كه است محترم خوانندگان بر اينك

با كه كساني ساير و آزاد آقاي يا هستند تعقيب قابل و نموده وارد خسارت دولت خزانه به ميدادهاند انجام

ضرر دولت خزانه به تومان ميليونها و انداخته تأخير به را موقع به معام�ت انجام خود بيجاي مداخ�ت

ظلي احمد زدهاند/

٧٧٩١ شماره ,١٣٣١.٢.١ دوشنبه

گرفتند/ تصميماتي شورايشهرستان در شكر و قند توزيع براي
آقايدكتر حضور با شهرستان شوراي ديروز آقاينخستوزير حسبدستور بر ـ فروردين] ] ـ٢٨ تبريز
در شكر و قند توزيع مورد در صحيح روية تخاذ ا جهت ٣ لشكر فرمانده تيمسار آذربايجانو استاندار سجادي

زير تصميمات شد داده شكر و قند اداره رئيس طرف از كه توضيحاتي با و گرديد تشكيل استانداري سالن

اشخاصخوشنام از شكر و قند توزيع نظارت جهت شهرستان شوراي ص�حديد بنابه نفر ٥ گرديد/ تخاذ ا

به شود تقاضا مركز از و توزيعشود ماه هر ثلثاول در حتما ماه هر سهميه معرفيشوندو مركز به تعيينو شهر

به كه صورتي در و شود داده شكر و قند نيز تابعه دهات كنين سا به بتوان كه شود اضافه فعلي سهميه مقدار

عاملين بهوسيله آبنباتنموده به تبديل شكر قندو اداره را آنها سهمي شكر كنيندهاتسهميهدادهشود سا

عمل به مقرراتجلوگيري طبق استان از خارج به شكر و قند حمل از برايجلوگيري و نمايند توزيع قريه هر

آيد/

٧٧٩١ شماره ,١٣٣١.٢.١ دوشنبه

[شكر] قاچاق كشف
قصرشيرين به عراق ك خا از كه چاي صندوق يك و شكر خروار ٢ مقدار گذشته شب ـ قصرشيرين

كـيلومتري ٣ كـه گـدار شـاه پـاسگاه ژانـدارمـري در مسكوت فريدون دوم گروهبان وسيله به ميآوردهاند

شد/ داده تحويل قصرشيرين گمرك به فوري و گرفته ميباشد قصرشيرين



١٠٢٣ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩١ شماره ,١٣٣١.٢.١ دوشنبه

شكر و قند بهاي ترقي
كلوخه قند Lفع و نموده فاحشي ترقي [!] قش�ل بازار در قند روزه همه كه است روز چند امروز ـ گرمسار

فروشميشود/ و خريد تومان ١٤ يكمن شهري

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

است رسيدگي ارتشمورد دادرسي در دستگيرشدگان پرونده
منحله حزب از مكشوفه شبكه جلسات شركتدر تهام ا به كه كساني پرونده يافتهايم اط�ع كه طوري به

نظر تحت تا گرديد احاله ارتش دادرسي اداره به نظامي فرمانداري از بعدازظهر ديروز شدهاند دستگير توده

از دوشنبه آخروقتروز تا كياست حا رسيده اخبار آيد/ عمل به مكفي تحقيقات متهمين از اداره آن بازرسان

نيز سايرين از استو گرفته قرار توجه مورد كه آمده بهدست اط�عاتي شدهاند دستگير تهام ا اين به كه نفر ٥

شد/// خواهد بازجوئي تدريج به

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

تبريز راديو از راديوئي [فارسي] درس آغاز
ديروز تبريز راديو وسيله به فارسي زبان تدريس جلسه اولين افتتاح مناسبت به ـ فروردين ٣١ تبريز

تشكيل شهرداري قرائتخانه مجلسجشنيدر بود آمده عمل به تبريز طرفشهردار از كه قبلي بنابهدعوت

كرد/ ايراد راديو مقابل در بياناتمؤثري استاندار آقاي ابتدا گرديد

آقاي طرف از پذيرائي پساز گرديد جالبيشروع بيسابقهو طرز به درسراديوئي برنامه اولين ب�فاصله

نمايش معرض به بهداشتي و فرهنگي ديگر فيلم حلقه چند و همايون اعليحضرت مسافرت فيلم شهردار

شد/ گذارده

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

ميشود تمديد ديگر ماه دو برايمدت حكومتنظامي
پس و بوده مطرح نظامي حكومت تمديد هيأتدولتموضوع اخير جلسه در يافتهايم اط�ع كه طوري به

ماه برايمدتدو نظامي حكومت مقررات است شده قرار شهر انتظامات امنيتو اطراف در كراتjزم مذا از

جواد آقاي دارد/ تقديم مجلس به ديگر روز چند تا منظور اين به دولتjيحهاي هيأت و شده تمديد ديگر

نمود/ تأييد ماه دو حدود در را نظامي حكومت تمديد امروزموضوع بعدازظهر نيز بوشهريسخنگويدولت

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

تلگرافخانه در تحصن
قريه رعاياي و مالكين خورده از نفر ١åå به قريب عدهاي فروردين ٣١ روز در ـ ارديبهشت سوم م�ير

شدهاند/ متحصن و اجتماع تلگرافخانه در صبح ٨ ساعت از سامن



ملي دولت سياهه ١٠٢٤

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

نخستوزير نزد امريكا كبير سفير
به خارجه وزارتامور از خروج پساز J١٩٥٢ آوريل ٢٣K امروز ساعت١١ امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

ربع سه آقاينخستوزير با امريكا كبير كراتسفير مذا م�قاتنمود/ را ايشان و رفته آقاينخستوزير منزل

انجاميد/ طول به

٧٧٩٢ شماره ,١٣٣١.٢.٣ چهارشنبه

شكر] و [قند سهميه توزيع براي
معرفي دارائي به نفر سه اداره هر از شد قرار گرديد تشكيل ديروز كه شهرستان جلسهشوراي در ـ آبادان

نمايند/ همكاري اهالي بين شهر سهميه توزيع صحيح ترتيب تخاذ ا جهت معتمدين با كه شوند

٧٧٩٣ شماره ,١٣٣١.٢.٤ پنجشنبه

است/// اين دولت عقيده
هيأتدولتتصويبشد] در نظامي [حكومت

زير توضيحات آقايبوشهريسخنگويدولت شد تشكيل ابيض كاخ در امروز كه مطبوعاتي مصاحبه در

داد/ خارجي و داخلي خبرنگاران به را

جرايد خبرنگاران به تي اظهارا ابدا نخستوزير آقاي با هندرسن [آقاي] ديروز م�قات به راجع من ١ـ
آقـاي بـا هـندرسن اخـير مـ�قاتهاي بـه راجع تازهاي مطلب آينده جلسه در بتوانم شايد ولي نكردهام

بگذارم/ آقايان دسترس در نخستوزير

همدو زابل در و ماه سه خوزستان در ماه, دو تهران در كه شد تصويب هيأتدولت در نظامي حكومت ـ ٢

نظامي حكومت برقراري مدت در ميتينگ و ميشود اجرا Lكام نظامي حكومت مقررات و شود تمديد ماه

است/ ممنوع

٧٧٩٣ شماره ,١٣٣١.٢.٤ پنجشنبه

شد صادر قرار فروردين هشتم واقعه متهمين بقيه براي امروز
واقعه بازداشتشدگان از نفر ١٩ امروز تا نموده اط�ع موثق يكمنبع از ما خبرنگار كه اط�عي قرار به

اعتراضي بازداشتخود قرار به نسبت زندانيبودند كه بقيه نفر ١å شدهاندو آزاد كفيل قيد به فروردين هشتم

دادسرا ١٢ شعبه بازپرس هوشنگوزيري آقاي ديروز گشتند/ مجدد رسيدگي خواستار و فرستاده دادسرا به

از يك هـر بـراي و داده قـرار رسـيدگي مـورد مـجددا را پـرونده فروردين هشتم واقعه به رسيدگي مأمور

٢ååيك هر نفر ٤ براي ريال/ هزار ٣ååيك هر نفر سه براي نموده صادر ترتيب به قراري بازداشتشدگان

كمي علت به اخير نفر سه قرار با داديار ولي وجهالكفاله ريال هزار ١å كدام هر ديگر نفر سه براي ريالو هزار

است/ شده فرستاده جنحه دادگاه به نظر تجديد براي و مخالفتنموده وجهالكفاله ميزان



١٠٢٥ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٣ شماره ,١٣٣١.٢.٤ پنجشنبه

آزاد آقاي
توضيحميدهند شكر و قند معامله درباره هم باز

كـنم اشغال مناقشات براي را روزنامه صفحات ندارم ميل آنكه با اط�عات روزنامه مدير آقاي جناب

بفرستم/ درج براي مطالبي مجبورم عامه حقوق حفظ براي كه است طوري روزانه پيشآمدهاي متأسفانه

نكنند/ مضايقه درج از حقايق شدن روشن براي هم اط�عات روزنامه اميدوارم

اهانتي ضمنا نوشته اط�عات در خود تبرئه براي شرحي ارديبهشت٣١ يكم ٧٧٩١ شماره در ظلي آقاي

تذكر قدر همين ولي است ملك كاظم آقاي خود عهده به آن دفاع كه بود نموده ملك كاظم آقاي به هم

٤٧ تني قرار به را شكر تن هزار ٤å پيشنهاد دارائي وزارت به ملك آقاي كه موقعي ٢٩ سال در كه ميدهم

اول درجه صادركنندگان و معتبر تجار از يكي داشتو انگلستانموجود در پنبه تن هزار ٣ داد تخفيف با ليره

آقاي عمل باشدموجبصحت داده رخ ايشان براي حادثهاي پيشنهاد اين از بعد سال دو چنانچه بود كشور

نيست/ روز آن در ظلي

تذكر به فقط نميكنم تكرار نوشتهام Lقب كه را مطالبي شكر تن هزار ٣å معامله در بهسوءنيت راجع ولي

ميكنم/ كتفا ا بوده شكر فروشنده كه چرنيكف كمپاني نماينده تلگراف

چرنيكف لندن ـ چرنيكف <تلگراف

كه داشتيم امتناع ابتدا از ما است كرده تلگراف مستقيما شما به تخفيف درباره مه ماه ٢٥ تاريخ در خريدار

براي نمائيد/ مخابره ايشان به را ما جواب همان خواهشمندم شويم رسمي كره مذا داخل تخفيف به راجع

خواربار وزارت با مستقيما خريدار گاه هر كه سازيد مطلع تلگراف وسيله به را ما ٢٢ تلگراف موضوع اينكه

نمود/ خواهد تأييد شما شكر پيمان آخرين مورد در را روز بهاي نازلترين وزارت گيرد تماس

است داده ليره بهاي٤٦ به انگليسي شكر به راجع پيشنهادي خريدار به امروز اينجا ملكدر تجارتخانه

است/ مجهول ما بر انگليسي فروشنده نام

لنـدن در دو هـر كـه رنك شركت و ب�كفيس [ناخوانا] آفريقا متحده شركت از عبارتند ديگر رقباي

شد/> خواهد باز روز سه ظرف در اسنادي اعتبار آمده پيش اشكالي شكر پيمان آخرين مورد در ميباشند

و تباني كرده مخابره لندن به ٢٩ خرداد هشت هفتو روزهاي در چرنيكف نماينده كه را تلگراف اين

شود باز اعتبار اينكه از قبل روز سه تلگراف اين طبق Rاو ميدارد: مدلل شكر خريد درباره را سوءاسفتاده

است/ كرده خريداري شلينگ چهار و ليره ٤٨ به ظلي و بوده ليره ٤٦ لندن در انگليسي شكر بهاي

كند مراجعه بهوزارتخواربار يعنيوزارتدارائيمستقيما خريدار گاه هر كه دادهاند تذكر چرنيكف به ثانيا

است شده بسته چرنيكف با كه است پيماني روز, قيمت نازلترين كه بدهد جواب انگلستان خواربار وزارت

براي ميكند مراجعه شما به تخفيف براي مستقيما دارائي وزارت كه شده داده تذكر چرنيكف كمپاني به ثالثا

محق ثابتو يافته انجام شكر تن هزار براي٣٩ كه عملياتي تلگرافو اين ازمجموع نباشيد!! حاضر تخفيف



ملي دولت سياهه ١٠٢٦

است/ شده تمام دولت ضرر به و رفته كار به تدليس معامله اين در كه است

تا ميدهيم خاتمه بحث اين به قضائي اداريو مقامات طرف از رسيدگي انتظار به شرحفوق انتشار با ما

آزاد] [عبدالقدير گيرد/ قرار عمومي افكار معرض در و شده روشن حقايق

٧٧٩٣ شماره ,١٣٣١.٢.٤ پنجشنبه

هستند مضيقه در اكثريتمردم
پايه به هيچگاه داشت شدت ١٣٢٤ تا و شد شروع ١٣٢å شهريور از بعد كه نرخها شدن گران ـ همدان

عمومي احتياجات قيمت رفتن jبا و گراني براي كه كنون ا بود نينداخته زحمت به را كمبضاعت طبقه فعلي

ندارد/ موجبيوجود

٧٧٩٣ شماره ,١٣٣١.٢.٤ پنجشنبه

است شده ميل حيفو كامياران حوزه در تنشكر دو
به بود شده حمل كامياران حوزه به اهالي جهتمصرف شكر و قند تن ده مقدار ٣å ماه اسفند در ـ سنندج

آقـاي تحقيق منظور به لذا است نرسيده مصرف به مزبور شكر و قند كه رسيد گزارش كردستان دادسراي

كـامياران به دادسرا طرف از ١ شعبه بازپرس رشيدي هادي آقاي تفاق ا به داديار اردهان شجاع عزتا�

در است شده ميل و حيف اهالي سهميه شكر تن دو مقدار كه شد معلوم رسيدگي از پس نمودند عزيمت

شد/ صادر كامياران رئيسدارائي ساjري حبيبا� آقاي توقيف قرار نتيجه

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

دستجات برايكليه مه ماه اول روز در تظاهر و تجمع
بود خواهد ممنوع

اولين عملآورد/ به كوتاهي مصاحبه مقدم علوي سرلشكر آقاي را ما خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت نيم

است: رسيده فرمانداري به نظامي حكومت تمديد مورد در هيأتدولت تصويبنامه مفاد آيا بود: اين سئوال

نرسيده نظامي فرمانداري به هيأتدولت تصويبنامه كنون تا داشت: اظهار مقدم علوي سرلشكر آقاي

آن از عموم تا شد خواهد صادر اينمورد نظامياع�ميهايدر فرمانداري طرف از آن محضوصول به استو

و دولت هيأت طرف از آيا پرسيد كه ما خبرنگار سئوال جواب در نظامي فرماندار آقاي كنند/ حاصل اط�ع

كرده تقاضا كه دستجات كليه به Jپنجشنبه Kروز مه ماه اول روز در تظاهر و تجمع اجازه نظامي فرمانداري

مقررات تمديد مورد در هيأتدولت تصويبنامه امروز به تا كردم اظهار كه همانطور گفت: شده داده باشند

است سهشنبه نظاميروز مقرراتحكومت اجراي روز آخرين اينصورت در و نگرديده اب�غ نظامي حكومت

مـقررات كمافيالسابق رسيد نظامي حكومت تمديد بر مبني دولت هيأت اب�غيه مزبور روز از قبل گر ا و

دسـتهاي هـر تـظاهرات و تجمع از و شد خواهد اجرا بود خواهد دستجات همه شامل كه نظامي حكومت

آمد/ خواهد عمل به جلوگيري



١٠٢٧ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري اعEميه
بـه ماجراجـوئي عناصر اشخاصو گرديده واصل نظامي فرمانداري دفتر به كه عدهاي شكايات طبق

نظرياتسوء تحميل بهمنظور را رانندگان كارخانجاتو و شركتها كارمندان تهديد مختلفموجبات وسايل

خـود اجتماعي وظائف انجام از را كارگران از عدهاي آنان نمودن مرعوب با ميخواهند و نموده فراهم خود

موجبات طريق بدين و سازند وادارشان اقداماتي به ساخته گر جلوه خود نظرياتسوء پيرو منحرفو اجبارا

كار آزادي به توجه با عليهذا گردند/ بينظمي و باعثاخت�ل كرده فراهم را اجتماعي ضروري امور و كار ركود

انتظامي مأمورين به صريح و jزم آشوبطلبدستور عناصر قبيل اين اقداماتخ�فرويه از برايجلوگيري

اشـخاص قـبيل ايـن طـرف از تهديد به اقدام تظاهر كوچكترين مشاهده محض به كه است شده داده

و هموطنان عموم به نمايند/ تسليم نظامي دادگاه به قانوني كيفر تعيين جهت جلبو را آنها فورا مفسدهجو

تأثير تحت هيچوجه به كه ميگردد اع�م آرامشعمومي و نظم و شخصي آزادي و كار آزادي به ع�قمندان

داشته محفوظ Lكام قانون حمايت به تكاء ا به را شخصي آزادي و كار آزادي و نشده واقع تهديدات و سوء

بـا انـتظامي مأمـورين بـه تهديدكنندگان و متجاوزين معرفي در شود تهديدي يا تجاوز آنان به چنانچه

حومه و تهران نظامي فرماندار فرمايند/ همكاري نظامي فرمانداري

مقدم علوي سرلشكر

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

توده منحله حزب افراد و بينپانايرانيستها منازعه اثر بر
شدهاند مجروح چاقو با دانشآموز نفر دو

بودند رفته شمال صفحات به تهران از كه پانايرانيسم اعضايحزب از نفر چند گذشته هفته اواخر ـ آمل

حزبمنحله افراد عليه آمل در مشخصبود جلويآن ع�متحزبدر و شده تزئين ايران پرچم با كه جيپي با

اولو سال دانشآموزان از نفر دو نتيجه در ميدهد/ روي آنها با كه تي مشاجرا اثر بر ميكنندو تظاهراتي توده

در و گـرديد مـجروح چـاقو ضـربات بـا نيكراد عبدا� و طبري روشن پرويز نام به پهلوي دبيرستان دوم

تعقيب به و ساخته برقرار را آرامش نموده مداخله مأمورين ميگيرند قرار درمان تحت بستريو بيمارستان

پرداختهاند/ قضيه

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

يافت خاتمه بازار تعطيل روز ٢å از پس
مواعيديكه تلگرافخانهصورتگرفتو متحصنيندر با تي/// كرا مذا نتيجه در ارديبهشتـ سوم نائينـ

باز جهت موقتا كرده تعطيل را خود دكانهاي كه روز ٢å پساز اهالي شد/ داده انتخابات خصوصشروع در

بود/ خواهند باقي تحصن در انتخابات شروع تا اصناف نمايندگان ولي شدند روانه بازار كردن



ملي دولت سياهه ١٠٢٨

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

امريكا و ايران بين متبادله نامههاي متن
استقبال را امريكا كمكدولت ايران دولت
گيرد قرار حمله مورد كه طرفي هر از و

كرد خواهد دفاع خود استقEل و آزادي از قوا تمام با
آقاي عنوان به شرح اين به نامهاي نخستوزير مصدق دكتر آقاي ماه ارديبهشت چهارم پنجشنبه روز

داشت: ارسال امريكا متحد كشورهاي كبير سفير هندرسن

تهران امريكا متحده كشورهاي كبير سفير هندرسن لوي آقاي جناب

مالي بهوضع نظر اينجانب دولت كه برسانم آنجناب استحضار به است شفاهيjزم كرات مذا تعقيب در

كه آنجا تا و ميكند استقبال بنمايد كشور اين به است حاضر آنجناب دولتمتبوعه كه را كمكي اقتصادي و

و مـينمايد دفـاع و پشـتيباني مـتحد ملل منشور اصول از دهد اجازه ايران عمومي اوضاع و ثروت منابع

تمام با گيرد قرار حمله كهمور طرفي هر از و ميكند ميتواند آنچه دفاعيخود استعداد تقويت براي همچنين

مـغتنم فــائقه احــترامــات تــجديد بــراي را مــوقع مــيكند/ دفــاع خــود اســتق�ل و آزادي از قــوا

نخستوزير ميشمارد/

است: شده نوشته نخستوزير به امريكا كبير سفير طرف از زير شرح به جوابي نامه اين پاسخ در

ايران نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي

آنجناب استحضار به خرسندم و داد زيبوصول J١٩٥٢ آوريل ٢٤K ارديبهشت ٤ تاريخ به آنجناب نامه

است خواهشمند آنجناب از ميرسانم/ امريكا متحده كشورهاي دولت اط�ع به را آن مندرجات كه برسانم

هندرسن لوي بپذيرند/ را دوستدار فائقه احترامات ديگر بار

امريكا كبير سفير

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

شكر و قند توزيع
به شكر توزيع به بخشداريشروع نماينده رئيسدارائيكردكويو حضور با فروردين ٢٦ روز از ـ كردكوي

ميشود/ داده شكر گرم ٥åå نفر هر به و شده سرشماري تعيين با كردكوي شكر فروش عامل وسيله

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

سهميه توزيع عدم
فروشندگان شده ايجاد سياه بازار نتيجه در نداده شكر عاملين به دارائي اداره است روز پانزده ـ بوشهر

فروش مصرف به ريال شش سيو كيلوئي را قند و ريال دو و سي كيلو هر را شكر موقعيت از استفاده با هم

ميرسانند/



١٠٢٩ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

شكر] و [قند سهميه كسر به نسبت
معترضند مردم

توزيع مشغول شهري كميسيون و دارائي طرف از نشده داده فروردين شكر و قند سهميه چون ـ م�ير

طرف از اخيرا انتظار ماه دو از بعد شود/ داده كارت ارائه طبق اهالي سهميه بعدا كه شده سهميه كارتهاي

علت نيست معلوم شود داده ارديبهشت و بابتفروردين شكر و قند گرم ٣åå نفر هر به كه شده گهي آ دارائي

چيست ميشد داده يككيلو نفر يك هر گذشته ماههاي در كه مردم شكر و قند سهميه در نقصان همه اين

اعتراضدارند/ عمل اين به و ناراضي عموما مردم

٧٧٩٤ شماره ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

تلفن كارمندان اعتصاب
كارمندان كه بود اين علت افتاد كار از كلي به تي مخابرا و شهري تلفنهاي فروردين ٢٦ روز ـ همدان

بودند/ كرده اعتصاب جا يك و عموما تلفن شركت

كنند تأمل كه ميشد داده وعده آنها به اينمدت در نگرفتهو را اضافاتخود سال١٣٢٩ از تلفن كارمندان

را ١٣٢٩ سال حقوق اضافه تلفنيوjيات شركتهاي كثر ا به بود شده معلوم اخيرا برسد مركز از حواله كه

نـرسيده آنـها پرداخت اجازه كه ماندهاند باقي ديگر معدود نقطه چند و همدان تلفن شركت و پرداختهاند

اعتصاب ديگر بار نرسد روز چند طرف در آنها حواله گر ا تا كشيدند اعتصاب از دست موقتا مزبور كارمندان

كرد/ خواهند

٧٧٩٥ شماره ,١٣٣١.٢.٧ يكشنبه

تهران در نظامي حكومت
شد تمديد ماه دو

و شده تمديد ماه دو تا ارديبهشت دهم از حومه و تهران در نظامي حكومت هيأتوزيران تصويب طبق

گرديد/ خواهد تمديد سنا جلسه اولين در طرفدولت از آن jيحه

٧٧٩٥ شماره ,١٣٣١.٢.٧ يكشنبه

حكومتنظامي تمديد
زاهدان و زابل و خوزستان در

Kآبادان, خوزستان منطقه از محل هشت در نظامي حكومت مقررات كه نمودند تصويب وزيران هيأت

صبح٥ تا ديگر ماه برايمدتسه Jخرمشهر jلي, مسجدسليمان, هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران,

زابلو شهرستان نظاميدر مقرراتحكومت كه تصويبنمودند هيأتوزيران نيز و گرديد تمديد ١٣٣١ مرداد

شود/ تمديد ١٣٣١ ماه تير اول صبح تا زاهدان



ملي دولت سياهه ١٠٣٠

٧٧٩٥ شماره ,١٣٣١.٢.٧ يكشنبه

كردند مجروح چاقو با ديشب را هور روزنامه مدير
ميدان از روزانه كارهاي انجام از بعد هور روزنامه مدير جواهرك�م علي آقاي ٩ ساعت حدود در ديشب

حدود در عدهاي ميشود صفيعليشاه خيابان وارد كه همين ميافتد راه به خويش منزل سوي به بهارستان

پشتو به جراحاتي چاقو ضربات اثر بر مينمايند/ مضروبش چاقو با و كرده حمله او به سر پشت از نفر ١å

عابرين اينموقع در جاريميشود بدنش از خون و زمينميخورد به همانجا و ميآيد ويوارد گردن و شانه

ميآورند/ ايشان كمك به را ك�نتري مأمورين و شده متوجه

بـهارستان ميدان در شهرباني بيمارستان به را مجروح پاسبان نفر دو وسيله به اول وهله در مأمورين

فـرار جمعيت وسط از ميبينند خلوت مأمورين از را خود اطراف كه ضاربين دستگيري براي بعد و فرستاده

رضـا نـام به آنها از يكي دستگيري به موفق و پرداخته آنها تعقيب به پاسبان نفر سه ب�فاصله ميكنند

باوجود ك�نتري در رضا ولي ميبرند/ ك�نتري به را او استميشوند كفاشي شغلش كه صادق فرزند گير روزه

و بـودم رهگـذر مـن ميگويد و كرده انكار را قضيه دستش بودن خوني و جيب در خونين چاقو شدن پيدا

را پرونده نشده اغفال اظهارات اين از مأمورين ببرم بهداري به و كرده بلند زمين از را مضروب ميخواستم

گـوهري سـرهنگ آقـاي اطاق در هم امروز ميفرستند/ نظامي فرمانداري به صبح امروز و داده تشكيل

آمد/ عمل به تحقيقات رضا از نظامي فرمانداري دادستان

٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١.٢.٩ سهشنبه

بهبودياست به رو هور روزنامه مدير حال نظامي] [اظهاراتفرماندار
به رو حالش بود شده مضروب بهارستان ميدان در يكشنبه شب كه هور روزنامه مدير آقايجواهرك�م

گير روزه رضا درباره نظامي فرمانداري مقامات شد/ بهداريمرخصخواهد از ديگر روز دو تا استو بهبودي

بيش رهگذري من كه داشته اظهار بازجوئي در ميگويند بود شده دستگير وي نمودن مضروب تهام ا به كه

Lفع و كردند دستگير استمرا خبر چه ببينم رفتم ديدم صفيعليشاه خيابان اول در جمعيترا وقتي كه نبودم

ميباشند/ اصلي ضاربين تعقيب در

٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١.٢.٩ سهشنبه

تهران نظامي فرمانداري ١٣ شماره اعEميه
هـيأت تصويبنامه موجب به ميرساند حومه و تهران محترم كنين سا كليه استحضار به وسيله بدين

تمديد ماه برايمدتدو ١٣٣١ ماه ارديبهشت دهم روز ساعت١٢ از نظامي فرمانداري محترمدولتمقررات

ظـهر تـا ماه ارديبهشت نهم روز ١٢ ساعت از Kشروع روز ٥ مدت براي نيز ري شهر حوزه ضمنا ميگردد

حومه و تهران نظامي فرمانداري بود/ خواهد نظامي فرمانداري مقررات مشمول Jارديبهشت ١٣ يكشنبه

مقدم علوي سرلشكر



١٠٣١ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١.٢.٩ سهشنبه

شورش روزنامه مدير درباره دادگاه راي
٩ شعبه در يكشنبه روز ١١ ساعت شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي دادرسي جلسه آخرين

مهدي دادستانو نماينده عالمي آقايان مدافعات از پس گرديد تشكيل معين آقاي رياست به جنحه دادگاه

انجاميد, طول به وقت آخر تا مدافعات اين چون نمود/ را خود دفاع آخرين كريمپور آقاي مدافع وكيل هوشيار

اع�م زير شرح به دادگاه راي و شد تشكيل امروز صبح ١١ ساعت در ديگري جلسه دادگاه راي اع�م براي

تهام ا نظر از تأديبيو ماه ٥ به سلطنت مقام به اهانت جهت از تأديبيو حبس ماه ٣ كاذيببه ا نظر از گرديد:

آقـاي شـد/ خواهد اجرا وي درباره كيفر اشد نتيجه در و گرديد تبرئه زندان در دولت مأمورين به توهين و

نمود/ استينافي رسيدگي تقاضا صادره راي از ب�فاصله كريمپور

٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١.٢.٩ سهشنبه

روز براي٥ ري شهر در مقرراتحكومتنظامي اجراي
گرديد تشكيل آقاينخستوزير منزل در صبحامروز نيم ساعتهشتو هيأتدولتدر فوقالعاده جلسه

روز ظـهر تا امروز ظهر از روز ٥ مدت براي تهران بر ع�وه نظامي حكومت مقررات كه نمودند تصويب و

شود/ برقرار ري شهر در ارديبهشت چهاردهم

٧٧٩٦ شماره ,١٣٣١.٢.٩ سهشنبه

خبرينيست/ شكر] و [قند سهميه توزيع از
٣٧ كيلو شكر بهاي شده مشكل فوقالعاده رشت مردم براي شكر و قند وضع ـ [ارديبهشت] ـ ٤ رشت
اما نموده ثبت جيرهبندي براي را خانواده اسامي خود مأمورين وسيله به هم دارائي است ريال ٣٨ قند ريال

كيست/ آن مسئول بدبختي/// اينوضع با نيست نيستمعلوم خبري دولتي نرخ به شكر و قند از هنوز

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

گرفت تظاهراتيصورتخواهد شهرستانها در فردا
گروهي نميشود اجراء نظامي مقرراتحكومت كه نقاطي در Jكارگران Kروز مه ماه اول مناسبتروز به فردا

تـبريز رشت, بـندرپهلوي, قـزوين, قـم, اصفهان, شهرستانهاي در حزبي افراد و كارخانجات كارگران از

استقرار براي كافي مراقبتهاي انتظامي طرفمأمورين از داد/ خواهند ميتينگهائي و نمود تظاهراتخواهد

است/ گرديده مخابره آنان به مركز از دستوراتjزم استو شده پيشبيني نظم

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

شكر] و [قند محل معتمدين انتخاب
بهمنظور معتمدينمحل نفر ٥ و گرديد تشكيل فرمانداري در شورايشهرستان ـ [ارديبهشت] ـ ٤ آباده

شدند/ انتخاب شكر و قند توزيع در نظارت



ملي دولت سياهه ١٠٣٢

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ١٤ شماره اعEميه
محترم اهالي بين در محرك و ماجراجو عدهاي باز ميشود شنيده كه طوري به ١٣ شماره اع�ميه پيرو

انتظامي و قانوني مقررات عليه بر اقدام به را آنان و نموده كاذيبي ا انتشار و سوء تبليغات به شروع تهران

باقي شبهاي هيچگونه جاي آينده در اينكه براي ميداند خود وظيفه نظامي فرمانداري ميكنند/ تحريك

و دسـته هـر بـه متعلق را تجمعي گونه هر نظامي فرمانداري قانون مقررات ميدارد اع�م صريحا نباشد

عملخ�ف و تجاوز گونه هر مقابل قانوندر از اطاعت با انتظامي قواي و باشدممنوع كه كجا هر در جمعيتي

تسليم را آشوب به محركين و قانون از متخلفين و متفرق را مجتمعين و معمول jزم اقدام ب�درنگ قانون

بوده قانونمحول مقررات از متخلفين عهد به پيشآمدي گونه هر مسئوليت عليهذا كرد/ خواهد نظامي دادگاه

مقدم علوي سرلشكر بود/ خواهند عهدهدار را آن عواقبوخيم

حومه و تهران نظامي فرمانداري

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

توقيفگرديدند فعالين از نفر ٤å و كشفشد حزبي مهم مركز دو ديروز و پريشب
مدارككشفشده و اسناد زيادي مقدار شبكه اين در

است بوده مفيد انتظامي مأمورين اطEع توسعه براي كه

دو كشف اين اثر بر و گرديد كشف توده منحله حزب به وابسته عناصر فعاليت مركز دو پريروز و ديروز

به نيز مدارك و اسناد توجهي قابل مقدار شدند دستگير مزبور حزب فعالين از عدهاي كه آن بر ع�وه شبكه

مأمـورين اسـتفاده مورد توده منحله حزب فعالين از ديگري عناصر شناختن براي كه افتاد مأمورين دست

به ديشب كه بود دخانيات كارگران اجتماع محل باشگاه در يكي شبكه دو اين از است/ گرفته قرار انتظامي

مقدار و رفتند آنجا به ك�نتريده مأمورين دارند تجمع آنجا مشكوكدر افراد از جمعي رسيد خبر ك�نتريده

جلسه محل همان در آنموقع در كه را حزبي فعالين از عدهاي و آورند دست به چاپي و خطي اسناد زيادي

كوچههاي از يكي در شبكه اين محل نمودند/ توقيف ميكردند مهمشورت ماه اول تظاهرات براي و داشتند

كوچههاي از يكي بنفشه كوچه در ديگري شبكه هم ظهر از قبل ديروز بود/ سيمتري خيابانهاي فرعي

مأمـورين تـفاق ا به چهارده ك�نتري مأمورين كه شد كشف باقري منصور منزل در شكوفه خيابان فرعي

كساني از نفر چند آنكه با و شدند وارد منزل آن به گهان نا بود رسيده قبلي حسباط�ع بر نظامي فرمانداري

انتظامي مأمورين دست به جلسات صورت و حزبي اوراق و اسناد كليه كردند فرار داشتند جلسه آنجا در كه

در كه كساني بود/// باقري منصور شدند دستگير و بوده فعاليت محلمشغول آن در كه كساني ميان در افتاد/

به اوراقي مكشوفه اسناد و اوراق ميان در هستند/ نفر ٤å حدود در جمعا شدهاند دستگير حزبي شبكه ايندو

ادارات اسـتفاده مـورد حزبي فعال عناصر از ديگري افراد شناختن براي كه افتاده انتظامي مأمورين دست

است/ گرفته قرار انتظامي



١٠٣٣ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

مه] ماه [اول است خبر چه تهران در فردا
ميتينگدارند به تصميم كارگران از طرفجمعي يك از

مقررات مخالف را ميتينگ تهران فرماندارينظامي طرفديگر از و

مقرراتميگذارد/ از متخلفين بهعهده را آن وخيم مسئوليت و ميداند

نظامي فرمانداري گرفت/// تماس نظامي فرماندار مقدم علوي سرلشكر آقاي با ما خبرنگار امروز بامداد

وظيفه و روشن صريحا نظامي حكومت مقررات گفت فوزيه] ميدان در فردا [ميتينگ سئوال اين پاسخ در
رفتار قانوني مقررات مخالف كه كساني نيست ترديد هيچگونه جاي ميباشد معين نيز انتظامي مأمورين

شد/// خواهد دامنگيرشان آن مسئوليتعواقبوخيم نمايند

مقدم علوي سرلشكر آقاي شدهاند/ گمارده انتظامي مؤسساتدولتيقواي كارخانجاتو در آيا شد سئوال

كه سالهاست انتظامي مأمورين است/ مردم اذهان برايمشوشكردن مطالب گونه اين اشاعه داشت اظهار

شـايعات اين كه دارم يقين و ندارد تازگي اقدام اين و شدهاند گمارده انتظامات حفظ براي كارخانجات در

داشت/ نخواهد كشور به ع�قهمند ايرانيان اذهان در اثري كوچكترين بياساس

كـل رئـيس كـوپال سـرلشكر آقاي ـ فردا اجتماعات از جلوگيري به راجع شهرباني رئيس نظريات

خودشان به من شريف هموطنان و نيافتاده تفاق ا هيچگونه فردا اميدوارم نخست داشت اظهار شهرباني///

بيافزايند مملكت تشنج بر تا بكنند كاري نبايد است آشفتگي حال كشورشاندر كه اينموقع در ندهند/ اجازه

نظامي فرمانداري تشريكمساعي با و معمولداشته را انتظاميمراقبتهايjزم اينمأمورين باوجود ولي

ملي مؤسسات كارخانجاتو كليه در امروز بعدازظهر ساعت٨ از و كرد پيشآمدسوئيجلوگيريخواهند هر از

مأمـورين صورت هر در شد/ خواهد گمارده كافي حد به است معمول كه طوري به انتظامي قواي دولتي و

ميآورند/// عمل به شهر خارج در چه و تهران در چه باشد مراقبت محافظتو jزمه آنچه شهرباني

رؤسـاي كـليه حـضور بـا كـميسيوني صـبح ٩ سـاعت امـروز ـ فردا براي انتظامي اقدامات و احتياط

كـميسيون ايـن در و شـد تشكـيل سـرك�نتري رئيس اطاق در ري شهر و شميران و شهر ك�نتريهاي

مقررات فردا كه شد كيد تأ و يادآوري و رسيد ك�نتريها رؤساي اط�ع به است شده تخاذ ا كه تصميماتي

شد/ خواهد گذاشته اجرا مورد به Lكام نظامي حكومت

كل شهرباني نظاميو فرمانداري طرف از نامطلوب حوادث وقوع از جلوگيري آرامشو و نظم حفظ براي

نيروي شدهاند/ تعيين نظامي فرمانداري طرف از كه سرباز كافي تعداد بر ع�وه و آمده عمل به اقداماتjزم

در و اعزام شود jزم كه نقطه هر به تا بود خواهند خدمت آماده بعد به غروب امروز از هم شهرباني احتياط

گيرند/ قرار انتظامي مأمورين و ك�نتريها اختيار

بـر Lكام مأمورين داشت اظهار ما خبرنگار به امروز شهرباني كل اداره معاون دانشپور سرتيپ تيمسار

ميباشد/ انتظامات حفظ براي كافي مأمورين تعداد و هستند مسلط اوضاع



ملي دولت سياهه ١٠٣٤

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

هفدهم] دوره [پيرامونانتخابات
مجلس به نخستوزير نامه

فرستاد مجلسشورايملي به امروز نامهايكه طي مصدق آقايدكتر

انتخابيه ازحوزههاي پارهاي جريان وسوء كشور عمومي انتخابات به نسبت

نگرفته انجام صحيحا كه انتخاباتي از آنقسمت به نسبت مجلسبايد اينكه و

است كرده نظر اظهار منفيبدهد نظر

را آن از ششنسخه مليو مجلسشوراي هيأتموقت به يكنسخه امروز نخستوزير آقاي را نامه اين

مورد را نامه در مندرجه انتخابات پروندههاي به رسيدگي موقع تا نمود مجلسارسال منتخبه شششعبه به

دهند/ قرار توجه

اينكه براي فرمودهاند اينجانبمحول عهده به را دولت تشكيل سنا و ملي مجلسينشوراي كه روزي از

عمليات با عمومي افكار چنانچه تا نمود اعتماد راي درخواست بار چند باشد دولت پشتيبان عمومي افكار

اخير اعتماد راي اينكه از قبل كنندو پشتيباني آن از مردم كه كسيدادهشود به تمايل راي نباشد دولتموافق

وليچون شود تقنينيه هفدهم انتخاباتدوره متصدي فعلي قانون با كه نبود حاضر اينجانب درخواستشود

از بكشند, بط�ن خط دولت اعمال روي بتوانند تا آيد پيش يكفترتطوjني كه بود اين بيگانگان آرزوي

و كرد انتخابات به ناقصشروع قانون همين با و عملنموده وظائفخود به افتخار نهايت با نرفته, كنار كار

دخـالتهاي از شـوند تـعيين قرعه قيد به حوزه هر انتخابات در مؤثر مأمورين گر ا ميشد تصور طور اين

آن داد خرج به كه جديتي نهايت دولت كه برساند عرض به بايد متأسفانه ولي شد جلوگيريخواهد نامشروع

ميرسد: عرض به Lموفقيتذي عدم دjيل و نكرد حاصل توفيق داشت انتظار كه طوري

از و كنند صرفنظر خود ديرينه عادات از نتوانستند بودند شده تعيين قرعه قيد با كه مأموريني عده ـ ١

نمايند/ عموميخودداري حقوق به تجاوز

آنها و كنند تخاذ ا تصميمي نظرياتدولت خ�ف بر نميتوانستند نظارت انجمنهاي گذشته ادوار در ـ ٢

كه ايندوره وليدر كنند/ كهدولتموافقبودموافقت اشخاصي انتخاب با كه ميشدند انتخاب اصل روياين

از هستند آنمطلع از همگي نيستزيرا آنها كر ذ به احتياج كه نقاط از بعضي در داشتند آزاديعمل انجمنها

آرا اينكه جاي به Lمث گرفتهاند خ�ف بر تصميماتي و نموده انتخاباتسوءاسفتاده قانون J١٧K ماده اختيارات

كردهاند/ تضييع را مردم حق و كرده ابطال بوده راي هزاران داراي كه صندوقهائي كنند, باطل را مشكوك

كنند/ عمل خود وظايف به نتوانند نظارت انجمنهاي كه شد سبب اشخاص از بعضي نفوذ اعمال ـ ٣

محلي معروفيت يا كه بستند خود به نماينده عنوان اشخاصي كه شد اين عرضرسيد به كه تخلفاتي نتيجه

داراي يا و دهد ارتباط هستند آن نمايندگي مدعي حوزهايكه به نميتواند هيچعنوان يكبه هيچ و نداشته

دارند/ تنفر آنها نام شنيدن از بلكه نيستند آنها نمايندگي به راضي فقط نه مردم كه هستند سوابقي چنان



١٠٣٥ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

Kانجمنهاي فقط ١٧ ماده زيرا كند, جلوگيري قانون خ�ف اعمال از نميتوانست فعلي قانون با دولت

به دولت هم انجمن تشكيل از بعد و ميباشند Jحوزه هر انتخاب جريان صحت انتخابيه حوزه هر نظارت

انتخابواقع جريان تعويق يا تعطيل اسباب كه مواردي Kدر فقط و كند دخالت آنها كار در نميتواند هيچوجه

متخلفيني تجاوزات عرضرسيددولتنتوانستاز به كه همانطوري لذا نمايد, منحل را آنها ميتواند Jگردد

اعتراض مورد كه درآمد صورتي به حوزهها از بعضي انتخابات نتيجه در و كند جلوگيري شد شاره آنها به كه

از بزرگي كثريت ا دست به كشور مقدرات و يافته نجات فترت خطر از مملكت كه كنون ا است/ مردم شديد

و بكشد بط�ن خط مخدوش انتخابات روي ميتواند خوبي به مجلس شده سپرده ملت حقيقي نمايندگان

كند/ رد شدهاند وارد نمايندگان بين در حق خ�ف بر و نيستند مردم حقيقي نماينده كه اشخاصي

نمايندگي نام اشخاصكه از تن چند كه نيست منحصر اين به مجلسفقط خداپسندانه اقدام اين تأثير

انتخابات بقيه جريانو حسن آندر مهم اثر بلكه خارجشوند حقيقي نمايندگان صف از شده گذارده آنها روي

مجلس گر ا استو ناتمام شده شروع گر ا يا و نشده شروع انتخاباتهنوز يا نقاط از بسياري در چه بود خواهد

قرار توجه دقتمورد به اعتراضرا پروندههايمورد شكاياتاست به رسيدگي نهائي محكمه كه ملي شوراي

و نامشروع نفوذ اعمال از و كرد خواهند را خود كار حساب ديگران نمايد/ طرد را عمومي غاصبينحقوق و دهد

بقيه كه داشت انتظار نبايد هيچوجه به صورت اين غير در و نمود خواهند خودداري حصر و بيحد تشبثات

اعتماد جلب بتواند است عهدهدار را سنگيني وظائف كه هفدهم مجلس و شود تمام مردم نفع به انتخابات

دانستم خود وظيفه مقدمات, بنابراين كند/ معرفي دنيا به ايران ملت حقيقي نماينده را خود و نموده را مردم

نمايم/ استمداد ايران ملت حق احقاق در آنها از و دهم توجه نكاتمذكور به را ملت حقيقي نمايندگان خاطر

نشان را خود حقپرستي و شجاعت شهامتو كار ابتداي همين از هفدهم مجلس نمايندگان اميدوارم

عمل به انتخابات قانون جمله از است ايران ملت منظور كه اص�حاتي آنها كارداني همتو به قريبا و دهند

مصدق محمد دكتر گذارند/ يادگار به خود از ايران مشروطيت تاريخ در نيكي نام و آمده

٧٧٩٧ شماره ,١٣٣١.٢.١å چهارشنبه

ايران نقائصدانشكدههاي رفع براي
ميشود كميسيونيتشكيل فردا

سازمان طرف از كه <مكنزي> دكتر بلژيكيو <هيمانس> پرفسور فرانسويو كومبهمال> > پرفسور آقايان

شيراز از هواپيما با عصر ديروز بودند شده ايران پزشكي دانشكدههاي دروضع مطالعه جهانيمأمور بهداشت

دانشگاه بهداريو وزارت نمايندگان با نفر سه اين از مشتركي كميسيون بعدازظهر فردا است قرار بازگشتند/

پزشكي دانشكدههاي امور درباره را خويش نظريات بهداشت سازمان نمايندگان نفر سه تا شود تشكيل

زمينه اين در كه را پيشنهادهائي نيز بهداري وزارت و دانشگاه دارندو ابراز آنها نقائصكار طريقرفع ايرانو

بهداشت سازمان كمك جلب نماينده نفر سه اين اعزام تقاضاي از مقصود كه دانست بايد دهند/ ارائه دارند

ميباشد/ كشور پزشكي دانشكدههاي نقائص رفع براي جهاني



ملي دولت سياهه ١٠٣٦

٧٧٩٨ شماره ,١٣٣١.٢.١١ پنجشنبه

شد؟ برگزار چطور مه اول جشن
شد آرامشبرگزار با امروز جشنكارگري و تعطيل عموما كارخانهها

در خودشان خانواده با كارخانههاينظامي كارگران
بودند دعوت جشن برايشركتدر سلطنتآباد

نـوزدهم قـرن اواخر يادگار ميكنند شركت آن در دنيا ممالك اغلب كارگران كه مه اول كارگران جشن

گرفت/// شماليصورت امريكاي گو شيكا شهر در كه حادثهاي مناسبت به ١٨٨٩ سال از استو مي�دي

تهرانو در نظامي حكومت بودن برقرار مناسبت به تظاهري و اجتماع گونه هر چون ـ گودرن كارخانه در

طرف از بودند نموده اجتماع كارخانه برابر در امروز بامداد گودرن كارخانه كارگران از جمعي و بود ممنوع حومه

شدند/ متفرق دهد رخ حادثهاي آنكه بدون هم آنها و شوند متفرق كه شد توصيه آنها به انتظامي مأمورين

رئيس اشرفي تفاق ا به رفته راهآهن به امروز نظامي فرماندار سرلشكرعلوي تيمسار راهآهنـ گردشدر

سـاعت يك تا كلي طور به نمودند بازديد را راهآهن تأسيسات كليه صبح ٩ تا ٨ ساعت از راهآهن پليس

رخ حادثهاي كارخانهها ساير راهآهنو سيلو, دخانيات, كارخانههاي در ميشد تهيه گزارش اين كه بعدازظهر

ميكردند/ حفظ خوبي به اوضاع بر را تسلطخود آرامشبودند و نظم مراقب Lكام كه انتظامي مأمورين و نداد

در دسته دسته انتظاميمرتبا صبحمأمورين اول از دماوند خيابان ميدانفوزيهو و شهناز خيابان امتداد در

مراقبت باشد نظامي حكومت مقررات خ�ف بر كه را اجتماعات از جلوگيري آرامشو حفظ و بودند حركت

ميكردند/

تجمع جواناندموكرات سازمان محل نزديكي حدود در كارگران از كوچكي جمع صبح ده ساعت حدود در

شدند/ كنده پرا انتظامي مأمورين دستور به ولي داشتند تظاهر قصد نموده

شد/ كارخانه وارد كارگران حامل كاميون دو صبح نيم و ده ساعت حدود در ونك پنج شماره كارخانه در

داده تذكر آنها به داشتندوليچون را پرداختحقوق درخواست و تقاضا بودند آمده كاميون ايندو با كه كساني

شدند/ متفرق نيست مناسب درخواست اين براي و تعطيل امروز كه شد

٧٧٩٨ شماره ,١٣٣١.٢.١١ پنجشنبه

بازداشتشدند امروز نفر هفت
شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري طرف از بودند پخشاع�ميههائي ظهرمشغول از قبل امروز كه نفر ٧

٧٧٩٨ شماره ,١٣٣١.٢.١١ پنجشنبه

شكر و قند توزيع
نظارت جهت معتمد نفر ٥ و تشكيل فرمانداري در شهرستان نخستوزيريشوراي امريه طبق ـ فومن

گرديد/ معرفي دارائي به فرمانداري طرف از و تعيين شكر و قند توزيع در



١٠٣٧ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٨ شماره ,١٣٣١.٢.١١ پنجشنبه

مخبرالدوله چهارراه ديشبدر
داد خورديروي و زد

اجـتماع مخبرالدوله چهارراه و شاهآباد خيابان در كارگران از دستهاي ديروز بعدازظهر ٩ ساعت مقارن

ملي عيد روز در تظاهر گونه هر از عزيز كارگران > بود/ قرار اين از آن متن كه كردند منتشر اع�ميهاي و نموده

شما ميان در اخ�لگران نگذاريد و نمائيد خودداري خود همكاران خون ريختن از و كنيد خودداري كارگران

نمايند>/ بدنام را شما و كرده پيدا رسوخ

خـيابان طـرف از تـوده مـنحله حـزب به منتسب كارگران از دستهاي كه بود بعدازظهر ٩.٥ ساعت در

گهان نا ثنا ا اين در نمودندو مخالفينخود به نسبت فحاشي به شروع و آمده مخبرالدوله چهارراه به اس�مبول

مأمورين كه آن از قبل يافتو وسعت رفته رفته آن دامنه كه شد خورديشروع و زد چهارراه شمالي گوشه در

شدند/ مجروح نفر ٣å حدود در عدهاي برسند فرمانداري

بـه را مجروحين و بردند فرمانداري به و كرده دستگير را نفري چند و نموده مداخله انتظامي مأمورين

داشت/ ادامه نيم و ده ساعت تا خورد و زد اين دامنه فرستادند پانسمان براي مختلف بيمارستانهاي

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

مه] ماه [اول جمعه شب خورد و زد
گرديد نفر باعثدستگيري١٢

چـهارراه و مخبرالدوله چهارراه در عدهاي پنجشنبه روز بعدازظهر ٨ ساعت مه اول روز وقايع دنباله در

را خود كه ديگر عدة اينموقع در بودند كارگري شعارهاي دادن و آزادي روزنامههاي فروش مشغول jلهزار

زد يكمرتبه اينمواجه در شدند يكديگرمواجه با و رسيده ميكردند معرفي پانايرانيسم جوانان منتسببه

را نفر ١٢ حدود در عدهاي و نمودند متفرق را مردم و رسيده انتظامي مأمورين ب�فاصله كه شد شروع خورد و

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير ميرسيدند نظر به خورد و زد مسببين كه

شدند/ آزاد بقيه و شد صادر بازداشت قرار آنان از نفر ٧ براي و آمد عمل به تحقيقات عده اين از امروز

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

شدند مجروح نفر ٦ خورد و زد نتيجه در
واقعه مقتولين مزار سر بر توده منحله حزب به منتسب افراد از عدهاي پنجشنبه روز بعدازظهر ـ شاهي

حزب اعضاء از عدهاي اينموقع در مينمايند سخنراني به شروع و اجتماع شاهي نساجي كارخانه ٢٩.٢.٤

بين خورد و زد نتيجه در و رفته واقعه محل به دستهجمعي شده مطلع ازموضوع پانايرانيسم و ميهنپرستان

متواريو اخ�لگران دخالتنموده انتظامي مأمورين ب�فاصله ميشوند مجروح نفر ٦ كه درميگيرد طرفين

ميشود/ برقرار انتظامات



ملي دولت سياهه ١٠٣٨

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

داشت ادامه نخستوزير نامه بحثدرباره هم مجلسامروز شعبششگانه در

شد خواهد داده جواب نخستوزير نامه به
نخستوزيرچيست؟ نامه مجلسدرباره نماينده دو عقيده

است كدام دردسترسيدگيميباشد كه اعتبارنامههائي

شعب مخبرين و رؤسا از مجلس رئيسموقت دعوت

ساعت از و يافته مجلسحضور اولوقتدر از مجلسامروز ششگانه اعضاي ـ پارلماني تشكيلشعب

نمايندگان اعتبارنامه و انتخاباتي پروندههاي به رسيدگي و گرديد تشكيل شعب عموم تدريجا ده و نيم و ٩

و عقايد و بود نخستوزير آقاي نامه از صحبت هم باز شعب اغلب در كار به شروع از قبل لكن شد/ آغاز

را نخستوزير نامه قطع, طور به بايستي كه بودند معتقد جمعي و ميشد اظهار آن درباره گوني گونا نظريات

نگذاشت/ ب�جواب

آقاي نامه به نسبت را خود عقيده يك رئيسشعبه قائممقامالملكرفيع آقاي ـ منفردين از يكي نظريه

هيچوجه به مقننه قوه در مجريه قوه مداخله شخصا من داد: جواب چنين جرايد خبرنگاران به نخستوزير

سـلب نـامهها ايـن بـا و ميباشد دولت خود آن مسئول است مردود گر ا نقاط بعضي انتخابات ندارد مورد

به رسيدگي دولتنيستو به انتخاباتيمربوط انجمنهاي عمليات طرفي از و شد دولتنخواهد از مسئوليت

مجلس بهعنوانوكيل را نفر چند و هفتاد وقتيدولت ملياستوانگهي مجلسشوراي درص�حيت آنها كار

ميباشد/ بيمورد او بعدي اظهارات اينگونه ميكند معرفي

به بكند صحبتي نخستوزير نامه درباره نبود مايل كه حالي در حائريزاده مليـ جبهه مؤثر عضو عقيده

استدر نظارتآنحوزهها انجمن آنمتوجه تقصير ميباشد نقاطيمخدوش انتخابات گر ا گفت: ما خبرنگار

نظارتكه انجمنهاي قهرا بود كرده تعيين انتخابات امر نظارتدر براي دولت صالحي, گرمأمورين ا كه حالي

و طبيعي انتخابات بيطرف و صالح انجمن يك عمليات نتيجه و ميگرديد انتخاب بودند مردم اعتماد مورد

سوء نتيجه باشند شده انتخاب مملكتي مصالح و مردم ميل برخ�ف نمايندگاني احيانا گر ا پس است/ ملي

داشته/ اعزام مركز از انتخابات جريان نظارتدر براي را ناصالحخود كارمندان كه انتخابمأموريندولتاست

و كند مجلسمعرفي به ميداند فاسد را آن انتخابات كه را نقاطي بايستي پروا بدون هرصورتدولت در

شـعب است بـديهي بـدهد قرار تعقيب مورد شخصا كرده فراهم را انتخابات فساد موجب كه را مأموريني

نامه اين ايناحوال تمام با ولي بود خواهد مختار انتخابات اينگونه به رسيدگي خودشدر وظيفه مجلسبه

خودشرفع از نميتواند وسايل اين با بوده انتخابات مسئول كه كسي نميكند رئيسدولت از مسئوليت رفع

مسببو و بشود متذكر نقاط آن انتخابات فساد علل و ببرد اسم را نظر نقاطمورد بايستي بلكه بكند مسئوليت

كند/ معرفي را آن مسئول

گرديد ختم اينجا به باjخره نخستوزير نامه درباره گفتگو ـ شد خواهد جوابداده نخستوزير نامه به



١٠٣٩ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

شخصا داشتو اصرار باره اين در سايرين از بيش نيز حائريزاده و گردد تهيه آن درباره استجوابي jزم كه

وليچون كرد/ پيشنهاد خود مربوطه شعبه به و بود كرده تهيه نخستوزير نامه عنوانجواب به كه را مينوتي

يكاز هر شده قرار نماند بيجواب نخستوزير نامه است jزم كه بودند بيشمعتقد و كم شعب ساير رؤساي

رؤسايشعب بينجوابهاي بايستي داشتند عقيده جمعي كه نظر آن از و تهيه را خود نظر شعبجوابمورد

قبول آنمورد مفاد كه نامهاي با و داده تشكيل جلسهاي شعب رؤساي شد قرار باشد داشته همآهنگيوجود

شود/// فرستاده شعب از يك هر طرف از نخستوزير آقاي براي سپس و كنند موافقت باشد عموم

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

توده منحله حزب به منتسب افراد
فعاليتزدهاند به وآباداندست خرمشهر در

اقداماتآنان برابر در تظاهراتمردم

منحله حزب اعضاي از نفر چند گذشته پنجشنبه روز عصر ـ مشكوك افراد دستگيري و پخشاع�ميه

و اعـ�ميه پـخشكنندگان بـين مـوقع اين در نمودند اع�ميه پخش به شروع آبادان زند خيابان در توده

جلوگيري پخشآن ادامه از و كرده پاره را اع�ميهها تمام مردم و درگرفت سختي نزاع حدود آن مغازهداران

دستگير را توده اعضاءحزبمنحله از تن چند يافتهو محلواقعهحضور نظاميدر فرمانداري مأمورين كردند/

شد/ جلوگيري انتظامي قواي وسيله به كه گرفت تظاهراتيصورت نيز احمدآباد در روز همان نمودند/

بـه دست آبـادان در خود تبليغاتي اوراق چاپ براي توده منحله حزب اعضاي اخيرا ـ چاپخانه كشف

روز بودند نموده داير چاپخانه يكمغازه در آبادان پهلوي خيابان كوچههاي از يكي در و زده تأسيسچاپخانه

نام به چاپخانه صاحب و دستگير انتظامي مأمورين توسط بودند فوقالعاده يك چاپ مشغول كه سهشنبه

گرديد/ زنداني محمدي

و نـظم حفظ در آبادان نظامي فرماندار كه شديدي مراقبت اثر بر ـ خرمشهر در تودهايها تظاهرات

براي ولي بزنند تظاهرات به دست شهر در ميشوند موفق كمتر توده منحله حزب اعضاء مينمايد آرامش

جمعا كه شهر آن توده منحله حزب اعضاء با و رفته خرمشهر به ماه ارديبهشت ٥ جمعه روز خود برنامه ادامه

از يكي صاحب اينموقع در مينمايند پخشاع�ميه به شروع و زده تظاهرات به دست بودند نفر ٦å بر بالغ

چـرا مـردم اي مـيگويد: بـلند صـداي با و شده خارج خود مغازه از بوده اع�ميه پخش شاهد كه مغازهها

شوند/ شهر امنيت و نظم عدم تظاهراتموجب و پخشاع�ميه با شهر در بيگانهپرست عدهاي ميگذاريد

زد اع�ميه پخشكنندگان با پانايرانيسم كمكجوانان با بسته را مغازههايخود مردم جمله اين اداي با

از عدهاي و رسيده خورد و زد محل به خرمشهر نظامي فرمانداري و انتظامي مأمورين مينمايند/ خورد و

تظاهركنندگان و دستگيرشدگان بين در كردند/ زنداني و دستگير را توده منحله حزب به منتسب اخ�لگران

تومبيل ا تردد ساعت چند مناسبت همين به ميشود/ ديده نيز دختر و زن چند و پسر دانشآموزان از عدهاي

است/ گرديده برقرار نظم و آرام شهر Lفع گرديد قطع خرمشهر و آبادان بين



ملي دولت سياهه ١٠٤٠

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

مجلسسنا
نظامي حكومت تمديد cيحه سه

تصويبرسيد به تهران و خوزستان و زابل در
شد/ موافقت ماه يك فقطبراي تهران در نظامي حكومت تمديد با ولي

آقاي رياست به امروز صبح دقيقه چهل و ٩ ساعت سنا مجلس علني جلسه ـ جلسات تصويبصورت

تـذكر از پس و شـد مـطرح ارديـبهشت اول و فروردين ٢٣ روز جلسات صورت و گرديد تشكيل تقيزاده

جنگدر معاونوزارت مقدم هيأتدولتسرلشكرعلوي از تصويبرسيد/ به متيندفتري آقايدكتر اص�حي

داشت/ حضور جلسه

از بعضي در كه دادند تذكر بنده به آقايان از يكي صبح امروز رئيسگفت: انتخاباتـ به مربوطه شكايات

سنا مجلس در نبايستي شكايتي هيچ ديگر منبعد گفتهام گذشته جلسه در بنده كه است شده نوشته جرايد

گرديده افتتاح ملي مجلسشوراي اينكه از بعد انتخابات به شكاياتمربوط كه بود آن من حالمنظور و بيايد

ندارد/ قانوني چندانص�حيت امر اين به رسيدگي براي ديگر سنا و گردد تسليم مجلس آن به بايستي

در نظامي حكومت لوايح چون هم امروز گفت: رئيس سپس ـ زابل در نظامي حكومت [تمديد] _يحه
حكومت تمديد حاjjيحه فرمايندو صرفنظر دستور از قبل نطق از كه شده تقاضا آقايان از است ما دستور

گرديد: قرائت شرح اين به jيحه متن ميگردد مطرح زابل شهرستان در نظامي

تيرماه اول تا زابل شهرستان در را نظامي حكومت مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد نخستوزير نمايند/ تمديد ١٣٣١

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

اjن و پيشآمد يكواقعهاي اثر در زابل نظامي حكومت كه مستحضرند محترم آقايان گفت: فرخ آقاي

تنبيه براي و شده اقدامي چه ايلنشين منطقه يك در بدانم خواستم بنده ميگذرد/ ماه چند اينموضوع از

من به نامههائي آذربايجان, از انتخاباتي بارزس اشتريه مادر اjن كردهاند, اساسي اقدامي چه مرتكبين

هر به ميكنم/ تقديم رئيس آقاي به را آن متن من و نرسيده مجازات به پسرم قتل مرتكب هنوز كه نوشته

يكمشت رضايتاين براي و كرديد چه فاجعه اين مرتكبين تنبيه براي ماه چهار مدتسه اين در شما حال

را زابل اشرار تا بدانيد يقين جنگ وزارت معاون آقاي شما كردهايد؟ چه هستند متعصبي مردمان كه ايل

كنيد/ برقرار نظامي حكومت آنجا در سال بيست آنكه يافتولو نخواهد امنيت منطقه اين نكنيد مجازات

زابلو شهرستان در سابقا كه نظامي قانونحكومت استكه شده jيحهدولتنوشته در آقاينقويگفت:

كميسيوندادگستريمطرح در اينموضوع آنكه حال و نشده تعيين استمدت رسيده سنا تصويب به زاهدان

را دادگسـتري كميسيون پيشنهاد عين Kناطق بود مدت قيد با مجلس به jيحه پيشنهاد موقع در و شد

تصويب ابتداي شكلدر همان استو دارايمدتبوده رسيده تصويبسنا به كه قانوني بنابراين /Jقرائتكرد



١٠٤١ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

و باشد مدت پايان از قبل تمديد تقاضاي بايستي نظامي حكومت تمديد درمواقع شد داده تذكر قانون اين

معاون آقاي به كه است اين شده سنا مجلس از نظامي حكومت مدت پايان از اjن تقاضا اين آنكه حال

بگيرند/// نظر در تيه آ در را نكته اين كه ميدهم تذكر جنگ وزارت

تمديد با كه آقاياني بنابراين گفت: رئيس آقاي نمود/ كرات مذا كفايت پيشنهاد عباسمسعودي آقاي

شد/ تصويب گفت: رئيس كرد/ قيام كثريت ا فرمايند/ قيام موافقند زابل در نظامي حكومت

خوزستان نقطه ٨ در نظامي حكومت تمديد سپسjيحه ـ خوزستان در نظامي حكومت تمديد _يحه

گرديد: قرائت قرار اين از آن متن و شد مطرح

خوزستان منطقه از محل ٨ در را نظامي حكومت مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

تا ماه برايمدتسه Jخرمشهر jليو ـ مسجدسليمان ـ هفتگل ـ بندرمعشور ـ آغاجاري ـ گچساران ـ Kآبادان

مصدق محمد نخستوزير نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه مرداد صبح تاريخ

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

دولت از من گرديد/ اع�م خوزستان در هم نظامي حكومت شد, ملي نفت كه روزي از گفت: فرخ آقاي

منكوب را عوامل اين يكسال اين مدت در چرا دارد؟ منطقهوجود اين در مشكوكي عناصر آيا ميكنم سئوال

خوزستان منطقه امنيت نميگذارند خارجيان و تحريكاتيميشود خارج از كه داريد را آن بيم گر ا و نكرديد؟

تا بدهيد توضيح را تحريكات اين و تريبون اين پشت در بيائيد جنگ وزارت معاون آقاي شما گردد, تأمين

بدهم/// رايموافق شما jيحه به و بشوم قانع هم من

حكومت كه ميشود برقرار نظاميوقتي حكومت مالكگفت: سعيد آقايدكتر آبادانـ در قابله قتل قضيه

و شـرطها بـه ولي موافـقم, مردم امنيت با بنده برآيد/ مردم امنيت و آرامش حفظ عهده از نتواند معمولي

نظامي حكومت آنجا در آنكه حال و كشتهاند و بردهاند را قابله خوزستان همان در قبل روز چند شروطها,

است/ نكرده قتل اين مرتكب مجازات براي اقدامي هيچ كنون تا باره اين در نظامي حكومت و بوده برقرار

قرائت را غارت و قتل مرتكبين شديد مجازات بر مبني را نظامي حكومت دوم ماده اينموقع در ناطق

نمود/

اين عمل به رسيدگي نظامي حكومت هنوز و ميگذرد قابله اين قتل از است روز چند اjن گفت سپس

ميگويد نظامي حكومت قانون آنكه حال و كردهاند آزادش و گرفته كفيل او از شنيدهام بنده نكرده, قاتل

براي فكري آقايان Jاست صحيح Kمسعودي شوند/ مجازات ساعت ٢٤ ظرف بايستي اغتشاشات مرتكبين

Kصحيح بنشيند كت سا دولت و بدهد رخ آدمكشي غارتو مملكتقتلو در كه نميشود اينكه بكنيد! كار اين

ميكنم/// تقديم رياست مقام به و كردهام سئوالي باره اين جنگدر وزارت معاون از بنده /Jاست

و گـرفتند راي خوزستان نقطه ٨ در نظامي حكومت jيحه به شد داده تشخيص كافي كرات مذا چون

شد/ تصويب

تهران در نظامي حكومت ماه دو تمديد jيحه كنون ا گفت: رئيس ـ تهران در نظامي حكومت _يحه



ملي دولت سياهه ١٠٤٢

شد: قرائت قرار اين از jيحه متن ميگردد/ مطرح

ماه برايمدتدو حومه تهرانو در را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/ تمديد ١٣٣١ تيرماه ده روز ظهر تاريخ تا

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

از استفاده قانون حدود در نظامي مأمورين كه است اين نظامي حكومت با بنده مخالفت گفت: فرخ آقاي

است/ برقرار نظامي حكومت كه است مدتي اjن نميكنند/ قدرتخود

چرا ميداند گر ا نميداند/ يا ميداند يا نظامي حكومت هستند/ مسلح اشخاصي نقاطي در دارم مناط�ع

نميگيرد/ شهرباني از را آنها پرونده چرا نميداند گر ا و نميكند اقدام

صاحبخانه خانم و است كرده تخليه زور به را كسي خانه <سومكا> كه بود رسيده عرضحالي پريروز

كه است مفيد وقتي نظامي حكومت است/ نكرده اقدام نظامي وليحكومت كرده نظامي حكومت به شكايت

از عدهاي كه ميبينم متأسفانه دارد/ فايده چه نميكند عمل خود وظيفه به وقتي كند/ عمل خود وظيفه به

ميكنم پيشنهاد بنده ولي داد/ رايخواهند نظامي حكومت تمديد به آرامشكشور حفظ براي من همكاران

فرمايند/ موافقت هم آقايان دارم تقاضا و تبديلشود ماه يك به ماه دو

نـظامي, حكومت تشكيل از قبل گفتند فرخ آقاي كه خانهاي مورد در گفت: جنگ وزارت معاون آقاي

بدون آنها و است مشاع كه كرده اجاره را خانهاي حزب اين <سومكا> نام به گرديد تشكيل تهران در حزبي

آن نظامي حكومت گرفت/ قرار رسيدگي مورد قضيه اين دارد/ قانوني عدواني تصرف شدند خانه وارد اجازه

طرف از كنند تقسيم چگونه را خانه كه بود شده توافق مالكين بين Lقب و بود خانم آن به متعلق كه را قسمت

ايشان به و بگيرند را بقيه كه بود مدعي خانم ولي شد/ داده تحويل ايشان به و شد گرفت نظامي حكومت

نبود/// اجرا قابل ميفرمائيد تصويب كه هم آن و بدهند

به بايستي jحا نيست مخالفي و موافق نظر چون گفت: رئيس ـ ماه يك به ماه دو تبديل پيشنهاد

چيست؟ ايشان پيشنهاد به نسبت دولت نماينده نظر نميدانم ولي گرفت راي فرخ آقاي پيشنهاد

مبني فرخ آقاي پيشنهاد به اينموقع در ندارم/ مخالفتي آقايفرخ پيشنهاد با جنگگفت معاونوزارت

گرديد/ تصويب شد گرفته راي ماه يك به ماه دو از تهران در نظامي حكومت تمديد مدت تقليل بر

نظاميدولت لوايححكومت به رسيدگي منظور به و فوقالعاده طور به امروز جلسه چون رئيسگفت: آقاي

ميكنيم/ ختم را جلسهخود نداريمو كاريدردستور ديگر تصويباينسهjيحه با كنون ا بود گرديده تشكيل

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

مهندسمصدق] بزرگوار [فرزند خروج
راههاي بازديد براي سرمهندسحسنپور آقاي تفاق ا به راه وزارت عالي مشاور مصدق مهندس آقاي

است داده راه وزارت به نقاط آن راههاي براي ايران نفت ملي شركت كه پيشنهادي درباره نظر اظهار غربو

نمودند/ عزيمت نقاط آن به امروز



١٠٤٣ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

شكر و قند كارت توزيع براي شروعسرشماري
و قند فروش عاملين است شده شروع شكر و قند كارت توزيع براي سرشماري كه است روز چند ـ آبادان

دارائي اداره دادند/ استعفا فروش عامليت از ميدانستند خود نامشروع منافع با مخالف را عمل اين كه شكر

اهالي بين بايد كه شكر و قند زيادي مقدار مغازه چند از اينكه با و نداشته شكر و قند وضع به كامل توجه

عمل به دارائي طرفاداره از باره اين عكسالعملدر كوچكترين دستآوردند به قاچاق طور به تقسيمشود

نيامد/

٧٧٩٩ شماره ,١٣٣١.٢.١٣ شنبه

نخستوزير از امريكا مEقاتسفير
آورد عمل به م�قات آقاينخستوزير از امريكا كبير هندرسنسفير آقاي J١٩٥٢ مه ٢K امروز ساعت١٢

كشيد/ طول به ربع ساعتو يك كه

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شد گرفته تصميم شعب مخبرين و رؤسا امروز مشاوره جلسه در

بماند/// بEجواب نخستوزير نامه
گفت/// شعب رؤساي از يكي

بلكه ندارند نخستوزير تعرضبه قصد رؤسايشعب ايناستكه استنباطميشود آقايان عقايد از آنچه

است ممكن نخستوزير مجدد توضيح همين چون و بدهند توضيحاتي خود تذكر دنباله در ايشان مايلند

را تازهتري اخت�فات دشمنيو و كينه ايجاد مجلس كار ابتداء در و بزند دامن بيشتر را تشنج آتشاخت�فو

يك طرف از تذكر يك عنوان به ايشان نامه و كرده صرفنظر نخستوزير نامه به جواب از است بهتر بنمايد

به مهندسرضوي آقاي نظريه درباره كه كرهاي مذا مختصر از پس شود/ ضبط مربوط پروندههاي در فرد

از شعب عموم شد قرار و كرد موافقت ايشان عقيده با شعب مخبرين رؤسا مشاوره جلسه باjخره آمد عمل

نمايند/ صرفنظر نخستوزير نامه به دادنجواب

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

مه ماه اول برگزاريجشن
گرفتند/ ترتيبجشن نظمو با محلهايخودشان در كارگران احزابو مه ماه اول مناسبتروز به ـ تبريز

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شهرستانها] ساير در مه ماه [اول تيتر فاقد
با كارگران مه ماه اول مناسبت به پنجشنبه روز كه كيست حا شهرستانها كثر ا از رسيده تلگرافهاي

داشتهاند/ جشن و نموده تي تظاهرا كامل انضباط



ملي دولت سياهه ١٠٤٤

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شكر گرم ٢٥å و قند گرم ٥åå
در شكر و قند حيث از مردم اين بيشاز اينكه براي استان دارائي طبقدستور ـ [ارديبهشت] ١å رشتـ
و شكر گرم ٢٥åيك هر به عائله تعداد به فع� خانوادگي استع�مي سوشورقه ته مقابل در نباشند مضيقه

پروانه تا داشته دريافت خود ناحيه عاملين از ميتواند كس هر كه ميشود داده دولتي نرخ به قند گرم ٥åå

دفعه مزبور سهميه مقدار بر دارند انتظار نبوده راضي شكر سهميه مقدار كمي از اهالي شود/ مخصوصصادر

گردد/ افزوده بعد

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شكر و قند جيرهبندي
را خـانوادههـا افـراد كـه شـدهانـد تعيين عدهاي نهاوند دارائي طرف از ارديبهشت اول روز از ـ نهاوند

شود/ داده شكر و قند جيرهبندي كارت يك هر براي و نمايند سرشماري

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شورايشهرستان تشكيل
شكر و قند سهميه توزيع براي

آن بهامور سركشي كارخانجاتو بازديد براي كه استانداري معاون و فرماندار شريفي كاظم آقاي ساريـ

شهرستان شوراي فورا مركز تلگرافي اجرايدستور در و مراجعتنمود ساري به بود رفته شاهي به شهرستان

به و كرد اقدام اهالي شكر و قند سهميه در نظارت براي محلي معتمد نفر ٥ انتخاب به نسبت داده تشكيل را

گردد/ توزيع كنين سا عموم بين كافي دقت مراقبتو با اهالي سهميه تا شدند معرفي دارائي پيشكاري

٧٨åå شماره ,١٣٣١.٢.١٤ يكشنبه

شكر و قند توزيع
نفر هر به عاملين و تقسيم عاملين بين شكر و قند مقداري جهرم دارائي اداره فروردين ٣å روز از ـ جهرم

ميدهند/ شكر گرم ٥åå و قند گرم ٢٥å

٧٨å١ شماره ,١٣٣١.٢.١٥ دوشنبه

فروردين هشتم واقعه متهمين از
زنداننيست در كسي

بازداشتگاه در و توقيفبودند فروردين هشتم واقعه اغتشاشدر تحريكو عنوان به نفر ٢٩ عصر ديروز تا

ميبرند/ سر به تهران دادسراي

بود ريال هزار ٥å كثر حدا كه وجهالضمان دادن با تدريج به مزبور افراد مقدماتي, تحقيقات انجام از پس

دارد/ ادامه همچنان امر پرونده مطالعه ولي شدند آزاد



١٠٤٥ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨å١ شماره ,١٣٣١.٢.١٥ دوشنبه

آبادان در مه ماه جشناول مراسم
ايران نفت شركت كارگري جشن با مه ماه تصادفاول مناسبت به ارديبهشت ١١ پنجشنبه روز ـ آبادان

طـي نظامي فرماندار كمال سرتيپ آقاي بودند/ خوشحال بسيار مناسبت همين به كارگران و بود تعطيل

ماه اول كرد/ قدغن را دمونستراسيون ميتينگو ولي كرد آزاد آبادان در را مه ماه اول برگزاريجشن اع�ميهاي

كوشش و نظامي فرماندار تدبير اثر بر روز اين در Rاو داشت/ بسياري فرق گذشته سالهاي با امسال مه

سعي كه وجودي با آبادان هوشيار و دل بيدار كارگران و نداد روي سوئي حادثه كوچكترين انتظامي نيروي

گفت: اداره خبرنگار به آبادان فرمانداري نكردند/ دخالتي كوچكترين نمايند ميتينگ به وادار را آنها بود شده

با خود مركزي باشگاه جلوي كه ايران حزب اعضاي يكي شد داده ميتينگ دو آبادان در مه ماه اول روز

دو از اينكه با كارآموزان شبانهروزي در كارآموزان/ شبانهروزي ديگريدر و كردند آرامشصحبت نظمو كمال

كارمند نفر هزاران نفتو شركت كارگر هزار ٧٥ از بودند ميتينگنموده شركتدر به دعوت را كارگران قبل روز

را خود اجتماعي و سياسي رشد وسيله بدين و نكردند شركت ميتينگ در هيچكدام آزاد كارگران و كاسب و

حق باري تومبيلهاي ا اينكه درباره يكي كرد/ منتشر اع�ميه سه نيز آبادان نظامي فرماندار دادند/ نشان

در كرجي عبور و شبانه مرور و مقرراتعبور به راجع ديگري و ببرند مسافر بالعكس و آبادان خارج به ندارند

بود/ شده تشريح آبادان حساس ٢٢وضع شماره اع�ميه ضمن و آب/// روي

٧٨å١ شماره ,١٣٣١.٢.١٥ دوشنبه

تهرانميشود وارد شكر و تنقند ١å٣٥åزودي به

هستند شكر و قند كارت فاقد كه كساني براي
ميكنند مراجعه دربمنازل به مأمورين

گمرك كل اداره و بنادر اداره از كه اط�عي طبق داشت اظهار ما خبرنگار به شكر و قند اداره رئيس امروز

پـنج و بـيست روز شده خريداري امريكا از شكر و قند تن پنجاه و سيصد و هزار ده حامل كشتي رسيده

ميشود/ شاهپور بندر ارديبهشتوارد

آن تحويل تخليهو مقدمات و عزيمتنموده شاهپور بندر به كه انتخابنموده را مأموريني شكر قندو اداره

بر شكر و قند اين كه نمود اضافه ضمنا گردد/ حمل تهران به مزبور شكر و قند زودتر چه هر كه آورند فراهم را

شد/ خواهد اضافه است تهرانموجود انبارهاي در كه شكر و قند يكساله ذخيره مقدار

داشت: اظهار شكر و قند كارتهاي توزيع مورد در

مينمايند مراجعه شكر و قند اداره به معدودي عده وليهنوز يافته خاتمه شكر و قند توزيع عمل چه گر ا

درصورت رفتهو منازل كهدرب شدهاند انتخاب مأموريني اينكار براي دريافتننمودهاند, شكر قندو كارت كه

به شكر و قند اداره در هم و برزنها كليه در هم مردم شكايات كه نمود اضافه و گردد صادر آنان كارت حقيقت

ميشود/ رسيدگي سرعت



ملي دولت سياهه ١٠٤٦

٧٨å١ شماره ,١٣٣١.٢.١٥ دوشنبه

فرانسه در ايران دانشجويان ارز تأمين براي
است جريان در اقداماتي

احتياجاتارزي از قسمتي كنونبراي تا فرانسه دولت
است موافقتكرده مزبور

امريكا مقيم ايراني دانشجويان ارزي احتياجات تأمين با چهارم اصل برنامه كه پيش ماه دو حدود در

تأمين براي برآمد صدد مليدر اقتصاد وزارت اختصاصداد, قسمت اين براي يكميليوندjر و كرد موافقت

اقداماتjزم است بيشتر كشورها ساير از آنان تعداد كه نيز فرانسه ايرانيمقيم دانشجويان احتياج مورد ارز

و حفظ براي كه گرديد متذكر شد نوشته فرانسوي مقامات به كه نامهاي طي همينمنظور به و آورد عمل به

از كمكي است مقتضي است ارز كمبود مضيقه دچار ايران دولت كه اينموقع در كشور فرهنگيدو بسطروابط

تخصيصمبلغ براي را خود آمادگي فرانسوي مقامات و شده واقع قبول درخواستمورد اين بشود لحاظ اين

گرفت قرار فرانسه دولت قبول و توجه مورد اصلموضوع ترتيب اين به داشتهاند ابراز اينكار براي معتنابهي

ايراني ارزيمحصلين احتياجات تمام فرانسه دولت كه است اقدام و كره مذا مشغول اقتصاد فع�وزارت ليكن

نرخ خصوص در ضمنا نمايد تأمين ميشود [!] فرانك ميليون ٣٨å تا ٣٥å سالي حدود در كه كشور آن در را

ارزانتريموافقتشود/ نرخ با بلكه است جريان در كراتي مذا هم

٧٨å١ شماره ,١٣٣١.٢.١٥ دوشنبه

فرماندار احضار واسطه به مشهد انتخابات
يافت نخواهد ثانويجريان اطEع تا
است: گرديده واصل مشهد از تلگراف اين ديروز ظهر بعداز هفت ساعت

ايران معظم نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

كه افتاده كار به تهراني آقاي طرف از بسياري ايادي ميشود مسوع ترا متوا كه طوري به و معلوم قرار از

طرف از كه اشخاصي به حسباjمر و بياورند شهر به كه نمايند مجهز و اطرافمجبور از را زارعين و مردم

سـلب ميخواهند مردم از را آزادي كه انتخاباتي چنين در آنكه براي بدهند راي شده معين تهراني آقاي

نخواهند شركت فرمايشي انتخابات در هم بنده دوستان و خارج مشهد از امروز باشيم نكرده شركت نمايند

نمود/

٧٨å٢ شماره ,١٣٣١.٢.١٦ سهشنبه

شكر و جيرهبنديقند
و نظم كمال با شكر قندو نيم و يككيلو نفري ماه هر در شده جيرهبندي باوضعخوب شكر و قند ـ مراغه

ميدهند/ آرامش



١٠٤٧ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨å٢ شماره ,١٣٣١.٢.١٦ سهشنبه

ميگردد توزيع ري شهر شميراناتو شكر و قند امروز از
و قند امروز بنابراين داشتهاند دريافت را خود ريسهميه شهر شميراناتو پيشهوران و عاملين كليه چون

و شهريار شكر و قند ميداشت اظهار شكر و قند اداره رئيس كه طوري به ميگردد/ توزيع اهالي بين شكر

پخشميشود/ نقاط آن عاملين بين نزديكي خيلي تيه آ در نيز لواسانات

٧٨å٣ شماره ,١٣٣١.٢.١٧ چهارشنبه

شكر] و [قند معتمد نفر ٥ انتخاب
با شهرستان شوراي شكر و قند سهميه توزيع براي فرمانداري معاون محمدي آقاي بنابهدعوت ـ ساوه

قبولي پساز كه شدند تعيين محل معتمد عنوان به نفر ٥ نتيجه در گرديد تشكيل دولتي رؤسايدواير حضور

شوند/ معرفي دارائي به آنها

٧٨å٣ شماره ,١٣٣١.٢.١٧ چهارشنبه

سمنان اهالي تحصن
آنها تلگرافرئيسمجلسبه و

آقايان از و بودند شده متحصن تلگرافخانه در سمنان اهالي بود شده عمومي تعطيل سمنان در پريروز

نمايندگان ميراشرافي و فقهي دكتر كيان, دكتر آقايان همچنين مليو مجلسشوراي رئيسموقتي اورنگ

تلگراف ضمن نمايند رسيدگي آنها عرايض به و شوند حاضر تلگرافخانه در كه بودند نموده مجلسدعوت

و ميباشند كثريت ا حائز سمنان رايدر ٧٥åå با آشتياني آقاي كه شدند متذكر بودند كرده اهالي كه مفصلي

مجلس وك�ي مصدقو آقاي دولت از ما و نشده قرائت سرخه يكصندوق هنوز زيرا است ناتمام انتخابات

دولتو سمنان آينده جريانهاي اينصورتمسئول غير در و نكنند پايمال را ما مشروح حق كه داريم تمنا

مجلسشوراي رئيسموقتي طرف از را تلگراف اين جهرم نماينده حسامالدينوكيلپور آقاي مجلساست/

مـحترم رئيس اورنگ آقاي جناب اينكه به نظر سمنان تلگرافخانه در متحصنين <آقايان كردند/ مخابره

از اينواسطه به و ساعتدعوتفرمودهاند اين در مجلسرا هيأترئيسه مهمي كار براي ملي مجلسشوراي

منشيموقتمجلسشوراي مجلسو نماينده حسامالدينوكيلپور اينجانب معذورند/ تلگرافخانه در حضور

تـمام بـا مـربوط شـعبه در سمنان انتخابات پرونده كه بدهم اطمينان آقايان به كه فرمودند مأمور را ملي

ضمنا شد خواهد داده شعبه به نيز حضوري تلگراف عين ضمنا و گرفت خواهد قرار ع�قه مورد اعتراضات

وكيلپور حسامالدين شوند/> خارج تحصن از خود شغل و كار ادامه براي كه خواهشفرمودند

به تلگرافاتي مضمون همين به نيز مطبوعات نمايندگان و ميراشرافي و فقهي دكتر كيان, دكتر آقايان

اطمينان و دهند خاتمه تحصن به و كرده باز را خود كين دكا نمودند درخواست آنها از و مخابره سمنان اهالي

بود/ خواهد آنها حقوق مدافع كه دادند



ملي دولت سياهه ١٠٤٨

٧٨å٣ شماره ,١٣٣١.٢.١٧ چهارشنبه

شورش مدير محاكمه
استيناف شعبه در صبح ١åساعت روزنامهشورشفردا مدير شيرازي آقايكريمپور علني كمه محا جلسه

كرد/ خواهد دفاع كريمپور آقاي و شد خواهد شروع

٧٨å٣ شماره ,١٣٣١.٢.١٧ چهارشنبه

سرشماري
شكر و قند توزيع براي

شكـر و قـند هـنوز است تمام ا شرف در دارائي طرف از شكر و قند توزيع براي سرشماري ـ _هيجان

است/ ناياب شهر در Lاص سفيد شكر و ريال ٤٥ كيلوئي قند نشده/ توزيع ماه فروردين

٧٨å٣ شماره ,١٣٣١.٢.١٧ چهارشنبه

ندادهاند را اهالي شكر و قند
هستند/ مضيقه در Lكام اهالي و نداده عاملين به شكر و قند دارائي كنون تا ـ بوشهر

٧٨å٤ شماره ,١٣٣١.٢.١٨ پنجشنبه

استانداران و دارائي وزارت به نخستوزير
داد را شكر و قند توزيع در مراقبت دستور

نخستوزير آقاي به شهرستانها و تهران در شكر و قند توزيع وضع از روز چند اين در زيادي شكايات

به تهران در عاملينفروشرا سهميه كه شد كيد تأ دارائي وزارت به طرفنخستوزيريامروز از است رسيده

گر ا استو نداده شكر و قند اداره را سهميه هنوز ميگويند كارت صاحبان به عاملين كثر ا زيرا برسانند موقع

نمايند/ تعقيب را آنها بگويند خ�ف عامليني

دارائي اداره را شهرستان هر سهميه نمايند مراقبت كه شده داده استانداران به تلگرافي همچنيندستور

معلوم تا بدهند اط�ع است نرسيده شهرستاني سهميه گر ا و نمايند تقسيم محل معتمدين نظارت با محل

هستند/ اشخاصي چه شهرستانها در شكر و قند نرسيدن مسئول شود

٧٨å٤ شماره ,١٣٣١.٢.١٨ پنجشنبه

افسران ورود
شد ممنوع عمومي اماكن و گردشگاهها به

كه شد اب�غ شهرباني ادارات و ك�نتريها كليه به شهرباني انتظامي اداره طرف از بخشنامهاي امروز

قبيل: از عمومي گردشگاههاي در ندارند حق لباساونيفورم با شهرباني افسران

هتلو پارك از غير به عمومي كن اما نياورانو دربند, تجريش, پل سر پهلوي, اس�مبول, خيابانjلهزار,

بروند/ ريتس [هتل]



١٠٤٩ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨å٤ شماره ,١٣٣١.٢.١٨ پنجشنبه

است نرسيده ١٣٣١ سال شكر] و [قند سهميه
از حال تا متعددي تلگرافهاي ميباشد ريال ٣٥ شكر ريال ٤å كيلوئي گنبد در قند قيمت گنبدكاووسـ

ماه چون و ميباشند مضيقه در سخت و نرسيده اهالي سهميه معالوصف شده دارائي وزارت به اهالي طرف

و قند اداره به دارائي وزارت كه دارد جا دارند شكر و قند به مبرمي احتياج اهالي و نزديكاست هم رمضان

نگرانيشود/ رفع تا نموده تصريح شهرستان اين سهميه ارسال در زودتر هرچه دهد دستور شكر

٧٨å٥ شماره ,١٣٣١.٢.٢١ يكشنبه

علني] جلسه [اولين ملي مجلسشوراي
گزارش و خواند تريبون پشت رئيسبه را ششم شعبه مخبر فلسفي دكتر ـ شد كارزار صحنه جلسه تا_ر

مخبر داد/ او دست به را Jتهران جمعه Kامام امامي سيدحسن دكتر آقاي نمايندگي بر مبني مهاباد انتخابات

امامي سيدحسن آقايدكتر نمايندگي شش, <شعبه گفت: كه هنگامي شد فارغ گزارش قرائت از وقتي شعبه

دارد> را ايشان اعتبارنامه تصويب تقاضاي مجلس از و تأييد را

هم با سه هر و كوبيده ميز روي مداد با سنجابي دكتر و حسيبي مهندس زيركزاده, مهندس ب�فاصله

مخالفيم/> نيست/ صحيح نقطه اين انتخابات ناقصاست/ <پرونده گفتند:

به امامي سيدحسن دكتر آقاي اعتبارنامه و مهاباد انتخابات <پرونده بگويد: مجلسميخواست رئيس

ميشود/> فرستاده تحقيق كميسيون

فرياد مطبوعات لژ از صدايمردم روزنامه مدير آقايفريپور كه بود نرسانده آخر به را خود جمله هنوز اما

ميكنند/> مخالفت امامي دكتر اعتبارنامه با سفارتروس <نوكران زد:

انگليس/> فطرت پست نوكر <خفهشو گفت: بلند صداي با مجلس چپ سمت از تماشاچيان از يكي

برسد/> خودش كار به مجلس نميگذارند زحمتكشان حزب <چاقوكشان كرد: فرياد ديگر تماشاچي

خارج جلسه از را شما ميدهم واjدستور كتشويد <سا ميگفت: و ميزد زنگ شدت به مجلس رئيس

كنند/>

دشنام فرياد گرفتو jبا اخت�ف كار داشتند مجلسقرار سمتچپ در كه تماشاچياني ميان اينموقع در

با جريان اين عليه جمعي و له عدهاي مطبوعات لژ در شد/ شروع خورد و زد و بود كرده پر جلسه تاjر فضاي

جاي از ميراشرافي گهان نا كه بود شده بلند آنها از باد زنده و باد مرده فرياد و شده گريبان به دست يكديگر

را مصدق نوكران كنيد, بيرون جلسه از را <اينها گفت: و آورد تماشاچيانروي جايگاه طرف به برخاستو خود

بريزيد/> بيرون جلسه از

و بـرخـاست جاي از مجلس رئيس ميزدند/ فرياد ميراشرافي عليه عدهاي تماشاچي جمعيت ميان از

كنيد/> بيرون جلسه از را اينها است؟ وضعي چه <اين گفت: بلند صداي به مجلس بازرسي رئيس به خطاب

طـرف بـه را خـود دست كـه حـالي در و رسانيد تريبون مقابل جلسه تاjر وسط به را خود ميراشرافي



ملي دولت سياهه ١٠٥٠

بر مرگ مصدق, خائنين كابينه باد نابود مصدقالسلطنه, باد <مرده ميزد: فرياد بود كرده بلند تماشاچيان

هستند/> فنا به كابينهاشمحكوم و مصدق بيگانه, نوكران

فحشهاي جاسوسو خائن, دزد, كلمات ميكردند/ فرياد و داد او عليه هم تماشاچيان از عدهاي يك

تماشاچيانگ�ويز با شده وارد تاjر به مجلس, گارد افراد ميان اين در بود, كرده پر را جلسه تاjر ركيكديگر

كـرد: فرياد روزنامهنگاران جايگاه از JذرهK مجله مدير داشت/ ادامه خورد و زد هم مطبوعات لژ در و شدند

ايـن اجـازه ديگـر مردم كرده, پيدا صاحب مملكت و يافت خاتمه مسخرهبازيها اين دوره بقائي, <آقاي

نميدهند/> شما به را مسخرگيها

دكتر بكند/ چه كه بود مانده معطل و ايستاده تريبون پشت فلسفي دكتر زنگميزد/ رئيسمجلسمرتبا

و پرخاشكرده يكديگر به دماوندي معتمد و كريمي نادعلي كند/ كت سا را تماشاچيان ميكرد سعي معظمي

بـار ايـن شد/ شروع ميراشرافي عليه تماشاچيان از عده يك حمله ديگر بار بودند/ انداخته راه فرياد و داد

طـرف به ميگفت بد كابينهاش و مصدق به كه حالي در و رسانيد جلسه تاjر وسط به را خود ميراشرافي

روي مـحكم دست بـا و رفت مينشيند دولت اعضاي Rمعمو كه آنجائي مجلس جلو رديف صندليهاي

تخته كار آخر و شد ُخرد مجلس رديفجلوي صندلي چهار ترتيب اين به و ميكوبيد صندليها پيشدستي

اينوضع با ديد كه رئيس گرفتند/ را او جلوي كه برد حمله تماشاچيان طرف به خواست برداشتو را پارهاي

كرد كار نميشود اينوضع <با كرد: فرياد ميشود, متشنجتر دم هر جلسه محيط نيستو ميسر كار ادامه ديگر

است, صحيح <بله گفت: ميراشرافي شد/ خارج رئيسه هيأت در از ب�فاصله و ميكنم/> ترك مجلسرا من و

در نشستهايد؟ <چرا گفت: عدهاي به خطاب و نداريم/> جاني تأمين مجلس اين در ما كنيد/ ختم را جلسه

ندارد>/ تأمين كسي اينجا

به ناسزا فحشو و فرياد و داد ميان مجلسدر علني جلسه اولين بعدازظهر هفت ساعت كيفيت اين به

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان

٧٨å٥ شماره ,١٣٣١.٢.٢١ يكشنبه

غارت] و [حمله
محل به همدان در بيكاره و عمله از عدهاي نان قيمت رفتن jبا اثر بر ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

شهر آرامشدر و آمد پائين نان قيمت لحاظ همين به كردند غارت را آنجا و برده حمله نانوا رسته تحاديه ا

است/ برقرار

٧٨å٦ شماره ,١٣٣١.٢.٢٢ دوشنبه

نخستوزير منزل در امريكا كبير سفير
تا و رفته نخستوزير منزل به J١٩٥٢ مه ١٢K امروز ظهر به يكساعت امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

بود/ كره مذا مشغول او با بعدازظهر يكربع



١٠٥١ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨å٦ شماره ,١٣٣١.٢.٢٢ دوشنبه

هوائي] نيروي آموزشگاه اخراجي [اعتراضدرجهداران
به شدهاند اخراج اخيرا كه هوائي آموزشگاه درجهداران از نفر ده امروز ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

مجلس رئيسموقت اورنگ آقاي با آنها از نفر دو داشتند/ تحصن قصد و آمدند مجلس به اعتراض قصد

فرمانده ظهر مقارن گرفتو تماس ارتش ستاد با اورنگ آقاي كردند اظهار را مطالبخود و نمودند م�قات

نمودند/ ترك مجلسرا مزبور افراد و داد توضيحاتي اورنگ آقاي به يافتو مجلسحضور در هوائي نيروي

٧٨å٧ شماره ,١٣٣١.٢.٢٣ سهشنبه

محصليندانشسرايكشاورزي] [تحصن
آن تـلگرافـخانه در رضائيه كشاورزي دانشسراي محصلين نفر ٤٥ ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

دارند/ را خود گواهينامه ارزش تعيين تقاضاي و شده متحصن شهرستان

٧٨å٨ شماره ,١٣٣١.٢.٢٤ چهارشنبه

امEكسلطنتي اسناد
ميشود آماده كشاورزان بين توزيع براي

بقيه تهيه مشغول سلطنتي ام�ك اداره رئيس شادمان آقاي دفتر در صبح ديروز از ثبت اداره مأمورين

اجازه صدور براي را آن گزارش مزبور اسناد امضاي از پس كه ميباشند ورامين زارعين ام�ك قبالههاي

در زارعين ميان مالكيت اسناد بقيه توزيع ميرود تصور گردد/ تقديم همايوني اعليحضرت پيشگاه به توزيع

گيرد/ صورت شاهنشاه دستشخص به قصباتورامين

٧٨å٨ شماره ,١٣٣١.٢.٢٤ چهارشنبه

اسEم] فدائيان بلندگوي ملت نبرد [روزنامه
در جرايد مديران جزو كه ملت نبرد روزنامه مدير كرباسچيان آقاي ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

در جراحي عمل انجام از پس گرديد مبت� آپانديس بيماري به قبل روز چند و ميباشد متحصن مجلس

است/ شده بستري مجلس بهداري بيمارستان

٧٨å٨ شماره ,١٣٣١.٢.٢٤ چهارشنبه

مأمورينانتظامي فوزيه ميدان در امروز
زدند شEق بود نموده چاقوكشي كه را شخصي

غ�معلي نام به مردي جلوي محسنآباد نواحيكوي رفيقشدر تفاق ا به قبل شب چند آذري گلمحمد

حكم به انتظامي مأمورين بودند/ كرده مجروح چاقو با را غ�معلي او وجوه گرفتن از پس و گرفته را آهنگر

ش�ق ١٥å و زدند وي به ش�ق ضربه ٥å و كرده منتقل فوزيه ميدان به امروز ظهر از پيش را ضارب دادگاه

شد/ خواهد زده او به روزه دو همين ديگر



ملي دولت سياهه ١٠٥٢

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

بيمارستان شورشدر مدير
به است رسيدگي تحت استيناف ٨ شعبه در او پرونده كه شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي

ميگيرد/ قرار جراحي عمل تحت و شده منتقل شهرباني بيمارستان به معده قرحه به ابت�ي علت

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

شد قدغن عمومي اماكن در [زنان] رقص
نظر از كه شد اب�غ شهرباني عمومي كن اما اداره به بخشنامهاي طي كشور كل شهرباني طرف از امروز

چه و نفري يك چه عمومي كن اما در رقاصه بانوان رقص فساد, بروز از جلوگيري و اخ�قي عفت رعايت

است/ ممنوع كيدا ا خرداد اول از جمعي دسته

تذكر ضمنا و گرديد اب�غ بخشنامه اين مفاد رستورانها كافه تمام به امروز نيز عمومي كن اما طرف از

بخشنامه همين در شد/ خواهند مجازات سختي به گرفتو خواهند قرار تعقيب تحت متخلفين كه شد داده

باشند/ داشته خواننده نفر يك خود مشتريان سرگرمي براي ميتوانند فقط عمومي كن اما كه شده قيد

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

است نشده اخراج كسي افسران از
طور اين ما خبرنگار به هوائي نيروي درجهدار افراد از تن ١٢ اخراج مورد در ارتشي مطلع مقام يك امروز

داشت: اظهار

وسائل با و داشته ارتشمبذول مختلف قسمتهاي به خاصي توجه مخفي سازمانهاي پيش چندي از

سـازمانهاي اينكه تا مينمودند بيتجربه و جوان افراد و درجهداران از عدهاي اغفال به مبادرت مختلف

و كشفنمود را آنان سري سازمان و كميته چند كنون تا و شد عمل وارد فعاليتها اين با مبارزه براي انتظامي

براي فورا و بود گروه اين با ارتش افراد و درجهداران از تن چند همكاري از كي حا كه آمده دست به مداركي

گرفت اقداماتصورت يكسلسله انتظامي طرفمأمورين از عناصر قبيل اين تخريبي عمليات از جلوگيري

اين و گرديد اخراج شد تشخيصداده ارتشمضر مختلف قسمتهاي در آنها وجود كه ناصالحي عناصر و

از كه ميگردد اع�م وسيله بدين ضمنا است گرفته انجام ارتش سازمان بقاي حفظ خاطر به صرفا اقدام

است/ نشده اخراج كسي افسران

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

تلگرافخانه] در نفر ٥åå بيشاز [تحصن
مـيگويند و شده متحصن اليگودرز تلگرافخانه در نفر ٥åå از بيش ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

را آنها آراء و شده صندوقها در آنها آراء ريختن مانع زور با انتخابات در نظارت انجمن و انتظامات مأمورين

دارند/ بازرس اعزام تقاضاي و تعويضنموده



١٠٥٣ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

منزلنخستوزير در [هندرسن]
خارجه امور وزارت معاون بايرود آلفرد Kهانري بايرود كه J١٩٥٢ مه ١٥K بود دقيقه چهل و يازده ساعت

مـيهمانان از سـالن در پوشيده لباس نخستوزير شدند/ نخستوزير آقاي منزل وارد هندرسن و Jامريكا

آقاي رفتند گرفتندو را عكسهايjزم و يافتند اطاقم�قاتحضور در عكاسها آنكه پساز و كرد پذيرائي

همديگر <زبان و ندارد حضور مترجم شدند ملتفت تازه كنند صحبت به شروع خواستند بايرود و مصدق دكتر

ورود تا و فرستادند امريكا منشيسفارت صالح عليپاشا آقاي دنبال به ب�فاصله بدينجهت نميفهمند>/ را

بنشينند/ يكديگر مقابل صدا و بيسر كتو سا شدند صالحمجبور عليپاشا

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

محل شكر] و [قند معتمدين
شدند تعيين مجددا

آقايان و بركنار بودند شكر و قند ناظر كه محل معتمدين نفر ٥ نخستوزير آقاي طبقدستور ـ م�ير

شدند/ انتخاب شكر و قند امر در نظارت براي كشاورز اسماعيل ثقةاjس�مي, حسن رضوي, محمود

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

زدند چاقوكشيشEق جرم به
٥å فـوزيه ميدان در زيادي جمعيت حضور در انتظامي مأمورين ديروز را Jjبا Kعكس آذري گلمحمد

مأمورين نيز امروز ظهر پيشاز شود/// زده او به بعد است قرار نيز ديگر ش�ق ضربه ١٥å و زدند ش�ق ضربه

زده تدريج به روز چند ظرف در ديگر ضربه ١åå و زدند ش�ق ضربه ٥å ميدانفوزيه در را گلمحمد انتظامي

شد/ خواهد

٧٨å٩ شماره ,١٣٣١.٢.٢٥ پنجشنبه

محل شكر] و [قند معتمدين از رضايت
انتخاب شكر و قند توزيع براي كه محلي معتمدين از رضايت اظهار در شرحي اهالي از عدهاي ـ دزفول

كردهاند/ خوشبيني و اعتماد اظهار خليلپور عبدالس�م آقاي به خصوصنسبت به و نوشته شدهاند

٧٨١å شماره ,١٣٣١.٢.٢٧ شنبه

عمومي] انظار در زن زدن شEق [حكم
روز چند كه را مهين نام به زني نظامي فرمانداري دادگاه [جمعه؟] ديروز ـ روز مهمترينخبرهاي خ�صه
محلوقوع در ش�ق ضربه ٥å ايراد حبسو ماه سه به بود چاقوكشينموده عبدالمحمود حاج خيابان در قبل

نهائي نظر دادگاه فردا بامداد تا شايد و نموده نظر تجديد تقاضاي دادگاه راي از متهم كرد/ محكوم شرارت

دارد/ اع�م را خود



ملي دولت سياهه ١٠٥٤

٧٨١å شماره ,١٣٣١.٢.٢٧ شنبه

بروجرد در عمومي تعطيل و خورد و زد
نـفوذهاي اعـمال و آراء اخـذ و انـتخابات جريان از كه مردم ارديبهشت] ٢٥] پنجشنبه روز ـ بروجرد
رفـتند/ تلگرافـخانه به و نموده تعطيل را خود دكانهاي ميرسيدند نظر به عصباني انتخاباتي دستجات

در بـروجرد فرماندار حضور از پس باjخره پيوستند/ اجتماع به و كشيده دست روزانه پخت از نيز نانوايان

نيز مراتب و متوقفشود بروجرد انتخابات جريان شد گرفته تصميم تهران با حضوري مخابره و تلگرافخانه

اينك و شد رهسپار مركز به ب�فاصله بود شده احضار تهران به كه فرماندار گرديد اب�غ تابعه حوزههاي به

و جاپلق يكي انتخابيه حوزه دو در دارند/ را انتخابات جريان شدن باطل انجمنو انح�ل انتظار عموما مردم

در مركزيبروجرد حوزه در كردند/ چاقومجروح با را نفر چند كانديدا از يكي طرفداران بهاءالدين قلعه ديگري

راي دادن در نتوانستند هيچوجه به اهالي ولي شده توزيع تعرفه برگ ٤٧åå حدود در آراء اخذ روز دو مدت

راي برايدادن مردم به مجالي بودند كرده احاطه را صندوقها چاقوكشان پناه در كه كساني زيرا كنند شركت

شد/ عمومي تعطيل به منجر باjخره و عصبانيتنمود ايجاد همينموضوع و نميدادند

٧٨١å شماره ,١٣٣١.٢.٢٧ شنبه

عكسمتهمين] با [همراه خوردند شEق امروز نفر سه
١٥å به محكوم و كرده چاقوكشي به مبادرت شهناز خيابان در كه آذري شهرت گلمحمدي فرزند مرداد

كـوچه قـزوين دروازه در كه ايران برنجكار شهرت حسن فرزند علي يوسف و گرديد محل در ش�ق ضربه

سر در كه اسدي عزيزا�شهرت فرزند امير و بود شده ش�ق ضربه ٧٤ به محكوم و كرده ماطاوسچاقوكشي

كـه مـحلهائي در امـروز بـود شده ش�ق ضربه ١٥å به محكوم و كرده چاقوكشي به مبادرت سيمان پل

خوردند/ ش�ق بودند كرده چاقوكشي

٧٨١å شماره ,١٣٣١.٢.٢٧ شنبه

نميشود توزيع شكر
در مردم و است نرسيده شهرستان اين سهميه شكر و قند كنون تا ١٣٣١ سال ابتداي از گنبدكاووسـ

شود/ داده احتياج رفع براي قند گرم ٣åå نفري هر به ١٣٣å سال شكر از كه شد قرار بودهاند/// مضيقه

٧٨١å شماره ,١٣٣١.٢.٢٧ شنبه

شد فرستاده برزنها به توزيع براي شكر و قند كارت مقداري امروز
كارت كه داشتند شكايت عدهاي چون گفت: ما خبرنگار به شكر و قند اداره جديد رئيس امروز ـ [تهران]
كارتهاي توزيع به شروع امروز از كيان شا وضع به رسيدگي از پس مأمورين نداشتهاند دريافت شكر و قند

ضمنا شكر و قند رئيس نمودند/ بودهاند شكر و قند كارت فاقد كنون تا كه كساني براي برزنها در شكر و قند

نمودهايم/ خرداد ماه براي عاملين كليه شكر و قند پخشسهميه به شروع قبلي گهي آ طبق كه نمود اظهار



١٠٥٥ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

آبادان شهرداري روزمزد كارمندان
شدهاند متحصن تلگرافخانه در

راننده, پرستار, قابله, دكتر, مهندس, از مركب آبادان شهرداري كارمندان از نفر ٢٤å ارديبهشت ٢٥ روز

تخاذ ا علت به و هستند روزمزد كه پيشخدمت و برق, و آب قسمتهاي كارگران, عوارض وصول مأمورين

تـن چـند از حـضوري تـلگراف تقاضاي و شده متحصن آبادان تلگرافخانه در آنها اخراج بر داير تصميم

در نـمايندگان گـذشته صـبح يـازده سـاعت كـه نـمودند مـلي مجلسشوراي و سنا مجلسين نمايندگان

نمودند/ حاصل اط�ع آنان تلگرافحضوري از و شده حاضر تلگرافخانه

مـوقع ايـن در ثانيا و ندادهاند را ما حقوق ماه دو نمودهاند تصريح خود تلگراف در متحصن نمايندگان

نفر ٢åååقريب نفر ٢٤å اخراج با ميخواهند تقدير پاداشو جاي به يد برايخلع فعاليت همه آن با بحراني

شد/ نخواهيم خارج تحصن از قطعي تكليف تعيين تا و نمايند ساقط هستي از را ما عائله

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

خوردند شEق ديگر نفر چهار امروز
٥å امروز از كه شدند محكوم شرح اين به بودند كرده چاقوكشي شهر مختلف نقاط در كه نفر چهار اين

خـيابان در غفوريان ضربه/ ٢åå مولوي خيابان در جباري حسين شود/ زده آنها جرم وقوع محل در ضربه

ضربه/ ٢åå بخشده در زندي رضا ضربه/ ٥å شاهآباد خيابان در رستمي ضربه/ ١٥å بوذرجمهري

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

اسEمبول خيابان در ديشب
داد خورديروي و زد

مشغول كه كساني ميان پارك سينما مقابل اس�مبول خيابان در ديروز بعدازظهر نيم و هفت ساعت در

خـورد و زد مـيفروختند روزنـامه نيز آنها كه پانايرانيسم جوانان از جمعي و بودند شهباز روزنامه فروش

نميتوانستند سه ك�نتري مأمورين حتي كه طوري به ميكند پيدا توسعه كشمكش دامنه چون و درگرفت

كاميون سه نيم و ٨ ساعت در و ميشود كمكخواسته نظامي فرمانداري از جهت همين به كنند رفع را غائله

و دكانها صاحبان احوال اين خ�ل در ميشوند/ خورد و زد ادامه از مانع و ميرسند حادثه محل به سرباز

كه مجروحميشوند نفر ١å وخورد اينزد اثر بر ضمنا ميكنندو تعطيل را مغازههايخود حدود آن مغازههاي

انـجام براي زير شرح به هم نفر ٥ و ميشوند مرخص پانسمان از بعد و نموده مراجعه سينا بيمارستان به

عبداللهي, رضا سعيدي, مسعود قناتآبادي, رسول ملكخسروي, ميشوند: جلب سه ك�نتري به تحقيقات

آمد عمل به مقدماتي تحقيقات آنها از سه ك�نتري در امروز عباسي احمد لسانيو ابوالقاسم ميرزائي, حسن

شدند/ فرستاد ارتش دادرسي به بازجوئي براي و



ملي دولت سياهه ١٠٥٦

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

جريانانتخابات

آجر و سنگ چوبو با پوشيده كفن عدهاي دكاكين, بستن پساز
كردند حمله قضائي بازرسان و فرماندار اجتماع محل به

شدند عدهايمجروح نتيجه در و
ميشود منتشر امروز آراء اخذ آگهي

٢٥ پـنجشنبه روز مـيدهد/ گـزارش داده روي جمعه روز كه را حادثهاي جريان رشت از اداره خبرنگار

به دعوت نفر ٣٦ از بيجار> <خشت در فرعي انجمن تشكيل جهت <خمام> بخشداري طرف از ارديبهشت

اقدامات علت به شد تسليم مدعوين به دعوتنامه بخشداري مأمورين وسيله به روز همان در آمد/ عمل

فرماندار ارديبهشت ٢٦ روز بود/ غيرعادي اوضاع بيجار خشت در انتخابات انجمن اعضاي مخالفين قبلي

به ژاندارم ١٥ و افسر نفر دو معيت به مركزي انجمن نماينده نجفي آقاي و قضائي بازرسان تفاق ا به رشت

ساختمان زير در زيادي جمعيت كه كردند مشاهده محل به محضورود به و شده وارد بيجار خشت محل

انتخابات مركزي انجمن تشكيل طرز و فرماندار عليه سخنراني مشغول و نموده اجتماع محل بخشداري

احضار تحقيق به را جمعيت ناطق و ايران حزب عضو سلوكي عبدالعظيم آقاي ژاندارمري فرمانده هستند/

آن روي در كـه كـفن پـوشيدن بـا عدهاي و كين دكا بستن با متفقا جمعيت ميان همين در ولي مينمايد

بازرسان و فرماندار كه محلي يعني دهداري اطاق به آجر تكه و سنگ و چوب بود شده نوشته شعارهائي

مـجروح مـردم و انتظامي مأموريت از عدهاي بالنتيجه ميكنند پرتاب بودن نموده اجتماع آنجا در قضائي

عـده جرح و قتل باعث قوي احتمال به عكسالعمل كوچكترين و بوده وخيم بسيار وضع چون ميشوند

جمعيترا كه كرد تقاضا آنها از و تماسگرفته رهبران از عدهاي با انجمن نماينده نجفي آقاي ميشد, زيادي

نمايند/ آرام

ولي داد اطمينان انتخابات آزادي به را مردم مشروحي نطق طي فرماندار جمعيت نمودن كت سا از پس

اينجهتهيأت به نشد حاضر جلسه در كسي ايذا مدعوين نفر ٣٦ از بود وقتجلسه كه ظهر بعداز ساعتدو

تصميم مركزي انجمن داشت/ تقديم مركزي انجمن به را كار گزارش و كرد مراجعت رشت به اقدام بدون

ايـن و كند داير نفر ٩ از مركب فرعي انجمن شعبه بيجار خشت در ١٦ ماده ذيل تبصره تكاي ا به گرفت

انتشار از پس روز پنج ميشود منتشر شهر در فردا آراء اخذ گهي آ خبر آخرين قرار به شد/ اجرا هم تصميم

شد/ خواهد آراء اخذ شهر در روز سه مدت گهي آ

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

شدهاند متحصن توتون كشاورزان
تـلگرافـخانه در توتون كشت از جلوگيري براي توتون كشتكاران و كشاورزان از زيادي عده ـ نهاوند

دارند/ را فوق اجرايدستور عدم تقاضاي و شده متحصن



١٠٥٧ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

اسEم] فدائيان [اعتصابغذاي
و كرده غذا اعتصاب چهارشنبه روز از اس�م فدائيان زندانيان از نفر ٢٨ ـ روز خبرهاي مهمترين خ�صه

زندانيان داشته/// اعزام شهرباني بهداري به را آنها مأمورين خوبنبود آنها از نفر چند حال اط�عچون قرار به

دادسرا به رسيدگي براي آنها پرونده دارند تقاضا ميبرند سر به زندان استدر نيم و ماه سه كه فدائياناس�م

كشيد/ نخواهيم غذا اعتصاب از دست نشود رسيدگي ما كار به تا ميگويند و شود فرستاده

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

امور اوليا و دولت از كردستان تقاضايمردم
يك ارائه ضمن نمودهو مراجعه روزنامه اداره به كردستان اهالي نمايندگي به اجتماع حال به عدهاي امروز

به كردستانيان اعزامي هيأت ناممجعول به كه نفري چند ص�حيت به نفر هزار هفت امضاي به بزرگ طومار

وارونه كردستانو خرابي مسببين خرج اشخاصبه اين كه ميداشتند اظهار متعرضو شديدا آمدهاند تهران

و آنها تقاضاهاي و ميباشند منزجر دسته اين از كردستان مردم و آمده تهران به كردستان وضع دادن جلوه

استو عمومي تماي�ت و برخ�فواقع تيپ فرمانده باب در چه و كردستان اوضاع باب در چه تشان اظهارا

اين سر از را دولت حمايت سايه كه است اين داريم امور اولياي و دولت از كه تقاضائي نمودند اظهار ضمنا

رسيدگي ميگيرد آنانصورت منفعت به كه ژاندارمري نارواي عمليات به و بردارند كردستان خرابي بانيان

نمايند/ تعيين را خود واقعي وك�ي آزادانه آرام محيط در ملت تا نمايند

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

تحصن رفع
آقايان است/ شده مخابره بودند متحصن تلگرافخانه در كه اهالي شكايت پاسخ در تلگراف اين ـ م�ير

فرمودهانددستور رسيد نخستوزير استحضار به آقايان مطالبمجدد زرينكمر, اسماعيلي, صيفوري, ذهبي,

رسيدگي براي فوري نيزدستور مجددا شده داده دارائي وزارت به بخشدارائيم�ير انتخابمأمورين به jزم

نيست/ فراهم موجباتي آقايان تحصن براي ترتيب اين با آمد خواهد عمل به دارائي وزارت طرف از jزم

بازپرس و دادستان طرف از قبل روز دو و شدند خارج تحصن از تلگرافات پاسخ دريافت محض به اهالي

تـخلفات نـتيجه اعـ�م منتظر اهالي شده شروع شكر و قند پخش پروندههاي ساير و دفاتر به رسيدگي

هستند/ مأمورينمربوطه

٧٨١١ شماره ,١٣٣١.٢.٢٨ يكشنبه

شكر و قند توزيع
هر Lفع سهميه مقدار گرديد عاملين تحويل شكر و قند و يافت پايان سهميه كارتهاي توزيع ـ آباده

است/ شكر و قند يككيلو نفري



ملي دولت سياهه ١٠٥٨

٧٨١٢ شماره ,١٣٣١.٢.٢٩ دوشنبه

گدا و عجزه نفر ٥åå فردا از
ميشود جمعآوري تهران شهر در

بيكاران موضوع خود جلسهآينده يكدر شماره كميسيون

داد خواهد قرار رسيدگي مورد را تهران شهر

از تهران شهر بهوضع نسبت كه دادند پيشنهادي آقايدادگر يكسنا شماره كميسيون گذشته جلسه در

شود/ گرفته باره اين در تصميمي و رسيدگي گدايان لحاظ

ديگـري مـحل در كـه آيـد عمل به اقدام Jگودالها K شهر جنوب مردم سكونت نسبتوضع همچنين

شوند/ منتقل آنجا به و بشود بنا ساختمانهائي

و آقايوزير حضور با jبا پيشنهاد در مطالعه منظور به يك شماره كميسيون صبح نيم و ساعت٩ امروز

به داير كميسيون اعضاي استحضار به گزارشهائي و گرديد تشكيل تهران شهردار و كشور وزارت معاون

در كه كرد تهرانقبول شهرداري كراتمفصل مذا نتيجه در و شد داده بيكران متكديانو افزون افزايشروز

تعاوني بنگاه در را گدا و عاجز ٥åå نگاهداري وسايل هفته همين پنجشنبه روز تا روزه سه دو اين ظرف

وضعيت نمود اظهار شهردار كه طوري به و نمايد اقدام گداها جمعآوري به و آورده فراهم JامينآبادK عمومي

دارد نگاهداريميشود كه عدهاي بر را نفري ٥åå عده يك افزايش استعداد حاضر حال در مزبور بنگاه مالي

نمايند/ اقدام فردا از كه شد گرفته متكديان جمعآوري به تصميم جهت اين از

در دارنـد ماجراجوئي و ولگردي قصد كه ميشوند پيدا هم اشخاصي عاجز مردم و گداها بين در چون

براي كار تهيه و بيكاري رفع براي حال عين در و بشود فكري بايد نيز باره اين در كه شد كره مذا كميسيون

كرات مذا كه گرديد مقرر جهت اين به گردد تخاذ ا تصميمي دارد تهرانوجود در كه بيكار زيادي خيلي عده

قـصد كـه عناصري جمعآوري و بيكاران براي چارهجوئي به اختصاص يك شماره كميسيون آينده جلسه

تهران شهردار و نظامي فرماندار شهرباني, رئيس كشور, وزير آقايان حضور با دارند ماجراجوئي و ولگردي

شود/ داده خاتمه كنوني نامطلوب وضع به كه گردد تخاذ ا

٧٨١٢ شماره ,١٣٣١.٢.٢٩ دوشنبه

كسبه عدهاياز
شدهاند ترساوباشمتحصن از

همكاري با ميباشند سابقهدار اشرار از حقيقتكه رحيم نصرا�و عبدالرضا ارديبهشت ٢٧ روز ـ گرمسار

نمود حمله كشاورزان كنينو سا عدهاياز ظاهريو سيدضياء به رستمآباد در محلي ولگردان اوباشو عدهاي

ميسازند/ مضروب را آنان سنگ و چاقو چوبو با كه

متحصن تلگرافخانه اداراتدر ساير به شكايت پساز و برده پناه ژاندارمري بخشدر مركز به مجروحين

مينمايند/ خود خانه و فرزند و زن به اوباشمزبور حمله از بيم اظهار و شده



١٠٥٩ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨١٢ شماره ,١٣٣١.٢.٢٩ دوشنبه

شدند دستگير نفر ديشب٣ خورد و زد در
كه آن با خورد برهم اخت�فات بروز اثر بر مخبرالدوله چهارراه و خيابانهاياس�مبول آرامش نيز ديشب

وارد اثر بر نفر ٨ داد رخ ك مايا سينما مقابل كه خوردي و زد نتيجه در باز بود اوضاع مراقب نظامي فرمانداري

طـرف دو از نـفر ٣ و شـدند فرستاده شهرباني بهداري به ب�فاصله مجروحين شدند مجروح ضربه آمدن

اط�ع قرار به شدند/ فرستاده ارتش دادرسي به صبح امروز و شدند جلب سه ك�نتري به و گرديده دستگير

خـيابان اطراف مغازههاي خورد و زد وقوع موقع در و ميباشد وخيم ديشب واقعه مجروحين از يكي حال

شدند/ بستن به اس�مبولمجبور

٧٨١٢ شماره ,١٣٣١.٢.٢٩ دوشنبه

را سنقر بخشدار ديروز
بودند توقيفكرده اهالي

آن و مينمايد مرج و هرج و بينظمي از حكايت كه داد روي سنقر در تأسفآوري و عجيب واقعه ديروز

عاقل مردمان از نفر يكيدو فقطوساطت و كردند توقيف را بخشدار كليائي و سنقر مردم از جمعي كه اينبود

نمايند/ آزاد بعدازظهر ١å ساعت را وي كه شد باعث بخش آن

و سنقر اهالي از جمعي ديروز است: بوده قرار اين از ميدهد گزارش ما خبرنگار كه طوري به قضيه شرح

شد خارج خود كار محل از كه هنگامي سنقر بخشدار حبيبي آقاي نمودند اجتماع بخشداري مقابل در كلياتي

مساعد نانوعده پخت اص�حوضع خيابانو احداث مورد آناندر درخواست به و صحبتشده آنهامشغول با

ساعت تا و برده بخشداري نزديك دكان يك به را بخشدار مردم, بوده كار در تحريكاتي وليچون ميدهد,

تلگرافخانه به و كرده رها را او ميشوند متوجه خود خبط به كه بعد ميكنند بازداشت آنجا در بعدازظهر ١å

ميشود جريانمطلع از آنكه پساز كرمانشاه پنج استان استاندار مينمايند/ را تعويضاو تقاضاي و ميروند

ميگردند/ پيشآمد اين موجبات و علل به رسيدگي مشغول و ميكنند صادر قضيه تعقيب براي jزم دستور

٧٨١٢ شماره ,١٣٣١.٢.٢٩ دوشنبه

چاقوكشان از ديگر نفر پنج امروز
خوردند شEق

ضربه ٢åå و زندان ماه پنج به امروز بود كرده چاقوكشي به مبادرت قصابخانه در كه محمد فرزند رضا

ش�ق/ ضربه ٢åå و زندان ماه سه به بود كرده چاقوكشي فردوسي خيابان در كه غفوريان اسكندر ش�ق/

١٥å زندانو ماه سه يكبه هر نيز بودند كرده چاقوكشي مهنا چهارراه در كه ترابي اي�س رستميو سليمان

ش�ق آنها به بودند كرده چاقوكشي كه محلهائي در صبح ساعتده در امروز كه شدند ش�قمحكوم ضربه

شد/ زده



ملي دولت سياهه ١٠٦٠

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

بودند تلگرافخانه روانه كه انجمن مخالفين از عدهاي
شدند مجروح نفر چند و نمودند برخورد انتظامي مأمورين با

بود متشنج شهر بعدازظهر ١å.٥ ساعت تا ظهر ازحدود

ميشود آراء رشتاخذ در خرداد سوم از

همين به رشتمنتشرميشود/ در آراء اخذ گهي آ امروز كه شايعبود شهر در Jارديبهشت ٢٨K ديروز رشتـ

فعاليت كينمشغول دكا جهتبستن بازار مسلميندر تحاديه ا حزبايرانو افراد از نفر چند ظهر جهتمقارن

موقع همين در دارند/ اع�م انتخابات انجمن از را خود رضايت عدم رفته تلگرافخانه به تفاق ا به تا بودند

باعث اينموضوع نمودند/ دستگير هم را آنها از نفر چند و نمودند آنها كردن متفرق به اقدام رسيده مأمورين

و مجروح نفر چند متأسفانه كه درگرفت خوردي و زد انتظامي مأمورين و آنها ميان و گرديد مخالفين خشم

عنوان به دستهجمعي انجمن مخالفين وصف اين با گرديد/ مصدوم تومبيل ا با تصادف اثر در هم سرباز يك

نظرياتو بيان تلگرافخانه به بردن روي و اجتماع از آنها قصد كه ميدارند اظهار رفتهو شهرباني اعتراضبه

شـهر وضـع ترتيب اين به نداشته موردي آنها رفقاي كردن زنداني صورت اين در و بوده خواستههايشان

ساعت مقارن مجددا اينكه تا شد برقرار آرامشظاهريموقتا انتظامي مداخلهمأمورين با ولي گرديد متشنج

اجتماع تلگرافخانه مقابل در ديگران با همدردي جهتابراز زحمتكشان اعضايحزب از عدهاي بعدازظهر ٧

ميشوند/ متفرق لحظه چند از پس و نموده

اجتماع حال در شهر نقطه ١å در چلنگر روزنامه مدير افراشته محمدعلي آقاي طرفداران از عدهاي ضمنا

مقاومت كه نفر چند شدند متفرق انتظامي مأمورين وسيله به كه مينمودند تبليغات كانديداهايخود براي

گرديدند/ دستگير ميكردند

در و شده آزاد روز همان بعدازظهر ساعت٩ بودند شده بازداشت ديروز ظهر كه ايران حزب افراد از نفر چند

كـمكم نـمودند سخنرانـي بودند افراد شانه روي كه حالي در ايران حزب كوچه مقابل پهلوي خيابان طول

و نكشيد طول بيشتر ساعت يكربع اينموضوع ولي شد بسته حزب مجاور مغازههاي و شد زياد جمعيت

صبح داشت/ ادامه بعدازظهر نيم يكو ساعت تا تشنج متفرقنمودند را همه رسيده جيپسر دو با پاسبانها

سه آراء اخذ آنمدت در كه گرديد مركزيمنتشر نظارت انجمن طرف از آراء اخذ گهي آ Jارديبهشت ٢٩K امروز

٧ برايحومه هشتصندوقو شهر در دانستكه بايد است شده تعيين خرداد پنجم تا خرداد ازسوم يعني روز

است/ شده گرفته نظر در صندوق

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

شدند خارج تحصن از
چون بودند, متحصن اصفهان تلگرافخانه در كه نجفآباد اهالي از عدهاي ـ ارديبهشت ٢٨ ـ اصفهان

ميشوند/ خارج تحصن از امروز شده وارد مركز از بازرس



١٠٦١ ششم بيستو سال يك, و سي ارديبهشت اطEعات,

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

هستند باقي تحصن حال به
آنها براي مركز از كنون تا جوابي هستندو باقي تلگرافخانه متحصنيندر هنوز ارديبهشتـ بهبهانـ٢٨

است/ نرسيده

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

مانده باقي كه نقاطي انتخابات انجام انتخابات بقيه تعطيل
است شده موكول ازمسافرتcهه بعد به

موجب به كه است گرديده صادر تصويبنامهاي ديشبهيأتدولت جلسه در يافتيم اط�ع كه طوري به

است/ گرديده jهه به نمايندگي هيأت مسافرت خاتمه به كشورموكول نقاط بقيه انتخابات انجام آن

تأخير به نامعلومي مدت تا ميشود نفر ٥٥ به بالغ كه هفدهم نمايندگاندوره بقيه انتخاب ترتيب اين به

گرفت/ قرار دسترسمطبوعات در طرفدولت از مزبور تصويبنامه درباره زير شرح امروز وقت آخر ميافتد/

نظر است مطرح jهه بينالمللي دادگستري ديوان در ايران دولت عليه انگليس دعواي كه اينموقع در

دارد وجـود تـقنينيه هـفدهم دوره نـمايندگي داوطلبان بين كه اخت�في از آنست بيگانه, عمال از عدهاي

در اغـتشاش و اوضاع خوردگي هم به ع�ئم آثار و نمايند مختل را كشور امنيت و نظم نموده سوءاسفتاده

تصويب ١٣٣١ ارديبهشت ٢٩ مورخ جلسه در وزيران هيأت لذا شده ظاهر نيز انتخابيه حوزههاي از بعضي

بقيه انتخاب كشور عاليه مصالح به نظر ندارد فترتيوجود شده افتتاح ملي مجلسشوراي كه اينك نمودند

محولشود/ jهه ديوان كار خاتمه از بعد به ملي مجلسشوراي نمايندگان

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

شدند متحصن
به رفسنجان انتخابات جريانهاي به اعتراضنسبت شكايتو نام به عدهاي ارديبهشتـ ـ٢٨ كرمان

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در و آمده كرمان

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

آقاينخستوزير
مجلسميرساند اطEع به را انتخابات بقيه تعطيل تصميم

ديگريشوراي و سنا مجلس به يكي نامه دو امروز نخستوزير آقاي كرديم حاصل اط�ع كه قراري به

هفدهم انتخاباتدوره بقيه تعطيل توقفو بر مبني ديشبدولت تصميم موجب كه را دjيلي و نوشته ملي

است/ شده فرستاده مجلسين به نامهها آن ضميمه در هم تصويبنامه ورونوشت داده شرح آن استدر شده

است خوب كه است شده عقيده اظهار و اشاره نيز انتخابات قانون نواقص به نامه اين در معلوم قرار از

گردد/ انتخابات قانون اص�ح به نقاطموكول بقيه انتخابات



ملي دولت سياهه ١٠٦٢

٧٨١٣ شماره ,١٣٣١.٢.٣å سهشنبه

بودند انتخابات تعطيل دستور تهيه مشغول وزارتكشور در امروز
گرديده صادر آنها به انتخابات تعطيل دستور كه نقاطي فهرست

تشكيل آنوزارتخانه كل مدير معاونو و وزيركشور از مركب وزارتكشور محرمانهايدر كميسيون امروز

شروع هنوز نقاط آن انتخابات كه بودند نقاطي انتخابات شروع عدم يا ساختن متوقف دستور تهيه مشغول و

است: قرار اين از نقاطمزبور است/ نپذيرفته خاتمه شده شروع گر ا يا و نگرديده

بم, شيراز, فسا, خرمشهر, بهبهان, شوشتر, دزفول, بروجرد, همدان, گرگان, دشت رشت, ساري, بابل,

كـاشان, سـبزوار, سـاوه, سقز, سنندج, كرد, شهر نائين, اصفهان, ميشان, دشت درجز, تربت مشهد, زابل,

كليميان/ جنوب, ارامنه و شمال ارامنه زرتشتيان, انتخابيه كز مرا و ري, شهر jر, ك, ارا قوچان,

٧٨١٤ شماره ,١٣٣١.٢.٣١ چهارشنبه

شيرازي] كريمپور [محاكمه
روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي كمه محا جلسه صبح ٨ ساعت فردا ـ امروز مهم خبرهاي خ�صه

ميشود/ تشكيل استيناف ٨ شعبه شورشدر

٧٨١٤ شماره ,١٣٣١.٢.٣١ چهارشنبه

شد تشكيل مجددا شكر] و [قند سهميه توزيع براي شورايشهرستان
نفر ٥ شد قرار و بودند شده تعيين شهرستان تصميمشوراي بنابه قبل هفته در كه معتمدي نفر ٥ ـ ساوه

جاري ماه دهم روز مجددا نشدندو حاضر معتمدين از نفر ٤ معرفيشوند/ دارائيساوه به قبولي پساز معتمد

شد تشكيل دولتي رؤسايدواير حضور با شهرستان فرماندارشوراي اسماعيلنواب محمد آقاي بهدعوت بنا

به فع�قضيه شد قرار جلسهشورا در معرفيشوند ساوه دارائي به شكر قندو نظارتتوزيع براي ديگر نفر ٥ تا

شود/ اقدام انتخابات خاتمه از پس تا ماند باقي نحو همان

٧٨١٤ شماره ,١٣٣١.٢.٣١ چهارشنبه

تحصن از خروج
دانشآمـوزان شـد/ رضائيه وارد چهارم استان فرهنگ رئيس عدالت آقاي ـ ارديبهشت ٢٩ ـ رضائيه

شدند/ تحصيل مشغول و خارج تحصن از كشاورزي دانشسراي

٧٨١٤ شماره ,١٣٣١.٢.٣١ چهارشنبه

نمود تنزل نيز امروز گواهينامه و ارز نرخ
ريال, ٦٩ J١K درجه دjر گواهينامه ريال/ ٧å تلگرافي دjر بود: قرار اين از بازار در ارز گواهي و ارز امروز

ريال/// ١٨٦ آزاد پوند ريال, ٧å J٢K درجه دjر گواهينامه



٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

شد امروزشروع ظهر از تهران در كارمندان حقوق پرداخت
توماناست ميليون ٥å ماه هر در كارمنداندولت حقوق
نفت ملي درآمدشركت تومانكسر ميليون ١٢ ماهي

و jزم اسناد كل خزانهداري و داد را كارمندان ارديبهشت حقوق پرداخت دستور دارائي وزير آقاي امروز

مركز در حقوق پرداخت امروز وقت آخر از كه طوري به كرد صادر را حقوقها پرداخت به مربوط حوالههاي

شد/ خواهد پرداخت جزء خدمتگزاران حقوق ابتدا و ميشود شروع

اداراتدارائي وزارتدارائيصورتدرآمد شهرستانها كارمنداندولتدر ارديبهشت پرداختحقوق براي

تهران از و گردد دارائيمعلوم ادارات از يك هر كسري ميزان وصولصورت پساز تا خواسته را شهرستانها

گرديد/ خواهد شروع خرداد هشتم از شهرستانها در كارمندان پرداختحقوق بنابراين شود/ حواله

خود درآمد از اول درجه در كه ميباشد تومان ميليون بيست معادل ماه هر در نفت ملي شركت مخارج

ميليون ده بر بالغ ماه هر در ميگردد پرداخته ميآيد بهدست داخله در بنزين محلفروشنفتو از كه شركت

و شد خواهد كمتر داخله در نفت مصرف تابستان فصل رسيدن با بعد ماه چند و ماه اين در ولي است تومان

تومان ميليون دوازده به ماه هر در بپردازد بايد دولت كه نفت شركت درآمد ماهيانه كسر ميزان اين بنابراين

فع� وزارتخانهها ضروري مخارج ارديبهشتو مصارف و پرداختحقوق براي دارائي وزارت شد/ خواهد بالغ

محل از درآمد تومان ميليون نوزده و مالياتها و انحصارها عادي درآمد بر ع�وه زيرا نميباشد اشكال دچار

بپردازد/ ميتواند را روزمره مخارج فع� شده عايد اخيرا كه ايران ملي بانك منافع

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

چهارم اصل برنامه
ميدارد اعزام ايران به اداري متخصصامور

برنامه به امورمربوط انجام براي است قرار امريكا اداري فنيو متخصصين از ديگر نفر سيزده ـ واشنگتن

ايران به كه است برايدا ريچارد مزبور متخصصين جمله از شوند اعزام خاورميانه كشور پنج به چهارم اصل

به راجع امريكا خارجي سرويس انجمن در هفته چهار مدت و است اداري امور متخصصدر وي آمد خواهد

آورد/ دست به اط�عاتي ايران رسوم آدابو مذهبو فرهنگو و زبان



ملي دولت سياهه ١٠٦٤

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

طهماسبي پرونده
شد فرستاده جنائي دادگاه به دادسرا از

به طرفديوانعالي از مدافع آقايانوك�ي استناد برايجمعآوريدjئلمورد كه طهماسبي خليل پرونده

دادسراي ١ شعبه بازپرس اعتماد آقاي تحتنظر اخيرا بود شده ارجاع تهران دادسراي بازپرسي اول شعبه

دادسراي طرف از رسيدگي جهت و شده رفع آن نواقص jزم بازجوئيهاي انجام با و گرديده تكميل تهران

شد/ فرستاده جنائي اول شعبه دادگاه به مركز استان

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

نظامي دادسراي در پرونده ٦٤٢
دادسـراي بـه مـربوطه ك�نتريهاي از پرونده ٦٤٢ امروز تا تهران در نظامي حكومت تأسيس بدو از

رسـيدگي دست در پرونده ٥٣ و مختومه فقره ٥٨٨ تعداد پروندهها اين از شده مراجعه نظامي فرمانداري

ميباشد/

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

امريكا كبير سفير
مEقاتكرد را نخستوزير هم امروز

كرد آقاينخستوزيرم�قات از امريكا كبير هندرسنسفير آقاي J١٩٥٢ مه ٢٢K صبحامروز يازده ساعت

در هـندرسن امروز كرات مذا ميكنند تصور مطلع محافل كشيد/ طول ساعت ربع سه م�قات اين مدت و

است/ تهران به هيوز درياساjر مسافرت اطراف

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

كارشناسانامريكائي و كشاورزي وزير
خوزستان در

دواچـي عـباس مـهندس آقـايان جـمعه روز صبح ميدهد اط�ع آبادان از اداره خبرنگار كه طوري به

با مبارزه برنامه رئيس ميبي ويليام آقايان تفاق ا به كشاورزي وزارت فني مشاور و ملخ دفع اداره سرپرست

با بود قرار چون شدند آبادان وارد ايرانتور هواپيماي با ايشان معاون كايل تريل و خاورميانه و ايران در ملخ

ديگر عده رياحيو سرتيپ ف�ح, دكتر ضيائي, دكتر آقايان شوند/ كشاورزيهموارد آقايوزير همينهواپيما

نيامد آبادان به جمعه كشاورزيروز آقايوزير ولي داشتند حضور فرودگاه در ملي شركت عاليرتبه رؤساي از

شد/ ارديبهشتوارد ٢٧ شنبه روز و

مناطق كه رفتند آغاجاري به ملي شركت هواپيماي با يكشنبه روز آقايان ساير و كشاورزي وزير آقايان

دهند/// قرار بازديد مورد را شده مبارزه و آفتزده



١٠٦٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

شدند آزاد اسEم فدائيان از نفر ١٢ امروز
بودند كرده غذا اعتصاب اعEم كه زندانياني اقدام اين نتيجه در

شكستند اعتصابرا
غذا اعتصاب اع�م ميبردند سر به شهرباني زندانموقت در كه اس�م فدائيان از عدهاي قبل روز چند از

تصميم آنان تهام ا به نسبت تهران دادسرا و رسيدگيشود آنان پرونده به زودتر هرچه بايد ميگفتند و كردند

كه شد داده قول بود نفر ٢٤ آنها تعداد كه اعتصابكنندگان به مقاماتمسئول طرف از اينكه وجود با بگيرد/

تـزريق از و كـردند امـتناع غذا خوردن از كان كما آنان آمد خواهد عمل به jزم اقدام تقاضايشان درباره

شده ك خطرنا آنها از نفر چند وضع اخيرا كه طوري به نمودند جلوگيري نيز پزشك توسط غذائي آمپولهاي

بازپرسي سوم شعبه به بود گرديده ارسال تهران دادسراي به شهرباني از رسيدگي براي كه امر پرونده بود/

گرديد/ قطعي قرار صدور مأمور فرزادنيا, آقاي و شد ارجاع

امكـان و ساخت آزاد كفيل قيد به را زندانيان از نفر دوازده ديروز عصر پرونده مطالعه از پس بازپرس

شكستند/ را غذا اعتصاب اس�م فدائيان اقدام اين نتيجه در گردند, آزاد آينده هفته طي در نيز بقيه كه ميرود

باباعلي, حسين معتمدي, رضا كبري, ا حسين كبري, ا محمد از: عبارتند گرديدهاند آزاد كه بازداشتشدگاني

لطـفي, اسكندر اسمعيلي, فضلا� كاظمي, محمود احمدي, عبدا� كريمخاني, حسين دژندي, ابوالقاسم

آذري/ ايرج و حسيني حسين

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

كرمانتأسيسميشود در چهارم اصل اداره
آقاي تفاق ا به امريكا ايرانو مشترك عاملكميسيون مدير آقاي<اونس> صبحامروز نيم ساعتششو

ايران كميسيونمشترك رئيساداره <ليك> آقاي چهارمو اصل بهداشتي رئيسقسمت <ژامكوئيست> دكتر

اداره از شـعبهاي تأسـيس بـراي چـهارم اصل اداره مهندسين آقايان از ديگر نفر دو و كرمان در امريكا و

نمودند/ عزيمت آنجا به كرمان در امريكا و ايران مشترك كمكهاي

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

خوردند شEق سابقه با چاقوكشان از ديگر نفر دو امروز
طرف از بود كرده چاقوكشي آبشار ريكوچه خيابان پيشدر روز سه كه محمد فرزند قرباني حسين ديروز

و خورد را آن ضربه ١åå امروز شد/ محكوم واقعه محل در ش�ق ضربه ٢åå به نظامي فرمانداري دادسراي

در قبل روز پنج در كه نيز رمضان فرزند قياسوند شيروالي شد/ خواهد زده او به بعد روزهاي ديگر ضربه ١åå

١åå به محكوم نظامي فرمانداري دادسراي طرف از بود كشيده چاقو كي خا عباسي چهارراه در واقع نزاعي

شد/ زده او به ش�ق ضربه ١åå امروز گرديد, واقعه محل در ش�ق ضربه



ملي دولت سياهه ١٠٦٦

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

وقت دربار وزير ع�ء حسين به خطاب ١٣٣å تيرماه ١٨ تاريخ به نامه نخستين است/ نمازي محمد نامه دومين مذكور, نامه /١
سردبيري با آذربايجان> اراده روزنامه ٥٣ شماره <سرمقاله عنوان تحت ١٣٣å.١٢.١å تاريخ در بار نخستين استو شده ارسال
روزنـامه را اول نـامه است/ شـده مـنتشر آذربايجان اراده و اط�عات در همزمان نيز دوم نامه يافت/ انتشار زهتابفرد ابراهيم

است/ رسانده چاپ به دوم نامه ادامه در اط�عات

نمازي��١ حاجمحمد
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ] ١ [ـ
بهآقايدكترمصدق نفتايران افتادن كار به براي طرقحل و نفتومشكEتموجود به راجع نامهاي

ميباشد توجه كمال شايان آن انتشار موقع در كه مختلطنفتفرستادهاند كميسيون و

كه مهمي تأسيسات و خود خيرخواهانه اعمال واسطه به ايران در را معروفيتخود تنها نمازي حاجمحمد

درازي ساليان كه ايران مشهور بازرگان اين بلكه است نياورده دست به نموده مردم تندرستي براي شيراز در

و برده سر به بيگانگان نزد احترام آبرومنديو با پيوسته بوده تجارتوارده كار جهاندر مختلف نقاط استدر

نموده/// احراز اقتصاد جهان در خاصي موقعيت نتيجه در

اقتصاد سياستو امور در خود ساله چندين تجربيات روي از نمازي حاجمحمد آقاي نظريات مطالعاتو

اهميت ايشان نوشتههاي به ما جهت بدين ميگردد تنظيم ايراندوستي ك پا احساسات با آميخته جهان

و نفت مشك�ت درباره مصدق دكتر آقاي به خطاب نمازي محمد آقاي از نامهاي قبل چندي ميگذاريم/

نظر در را مسائل از بسياري كه شد چاپ جرايد در بود شده داده ايران ملي صنايع انداختن كار به چگونگي

اهميت و توجه كمال حائز نيز كه است افتاده ما دست به ايشان از ديگري نامه اخيرا مينمود/ روشن مردم

كه ميشود حدسزده و ميباشند jهه عازم هيأتي و مصدق آقايدكتر كه اينموقع در مخصوصا و ميباشد

شدن روشن براي دانستيم jزم ما گيرد قرار توجه مورد بينالمللي محافل در نفت مشك�ت محل ديگر بار

مبادرتورزيم/// آن انتشار به ميباشد مشك�ت حل براي مؤثري وسيله خود كه عامه افكار

نمايد آغاز نو از را نفت اخت�ف حل به كراتمربوط مذا است شده انگليسحاضر دولت كه كنون ا ـ مقدمه

باشد مؤثر رضايتبخشي نتيجه حصول در كه مختلفي عوامل و محظورات و اشكاjت كه رسيده فرا موقع

با ومشك�ت شود سنجيده يكديگر با مخالف جهتموافقو كه معني اين به گيرد قرار بررسي مطالعهو مورد

و اصحابدعوا نظريه ضمنا روشنشود, شده فعلي وضعيت به منتج كه عللي تا گردد وارسي حقيقتبين روح

را محظورات و مشك�ت و گيرد قرار توجه مورد بيطرفانه شده معركه وارد مصلح بهصورت كه امريكا دولت

حل به بلكه تا نمايد طرح است قابلقبول انگليس و ايران نظر از كه شقوقي سازد, هستمجسم كه آنطور

نمايد/ سزائي به كمك مقصود به رسيدن و موضوع

به بايد وسيعي دستگاه ملي نفت كردن اداره براي كه ميدانند بيشهمه و كم طور به ـ نفت كردن اداره



١٠٦٧ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

ليكن داشتو ايران در متخصصخارجي هزار چهار حدود سابقدر كمپاني كه مطلعند هم عدهاي آيد/ وجود

عدهاي Rاو نفر هزار چهار اين از ع�وه و كمپانيبود دستگاه از يكقسمتي عده اين كه نيستند اغلبمتوجه

اداره كـارگزيني ـ فـني مطالعات قبيل از كمپاني دستگاه از مهمي شعبات ثانيا بودند مرخصي در هميشه

بود/ لندن در غيره و غيره نفتو فروش ـ كشتيها امور اداره ـ تداركات و ملزومات

پخش دستگاه فرعي كمپانيهاي بهوسيله يا مستقيما يا سابق كمپاني دنيا كشورهاي از بسياري در ثالثا

هم روي سابق كمپاني رابعا ميشد اداره لندن از غيرمستقيم يا مستقيم طور به هم آن كه داشت فروش و

كه مركزي مديره هيأت مهمتر همه از و خامسا داشت/ فرعي كمپاني و تابعه كمپاني دويست حدود در رفته

در ميكرد اداره را آنها و داده تلفيق ديگر هم با را دستگاه اين متنوع و متعدد تشكي�ت و تابعه كمپانيهاي

بود/ لندن

و پيچيده مشكلو قدري به بشود سابق كمپاني دستگاه جايگزين بتواند كه دستگاهي تشكيل بنابراين

يا نيست اجرا قابل Lعم نباشد غيرمقدور اساسا اينكه كارياستكهولو فدا حوصلهو دقتو حديمستلزم به

براي نباشد/ ايران صرفه بهص�حو مقرون كه تمامشود گران قدري به احتمالميرود باشد اجرا قابل هم گر ا

از مسلم نكته اين باشند/ داشته سابقه و تجربه بازرگاني كوچك نسبتا يكدستگاه تشكيل در كه اشخاصي

چنين مشك�ت به ايران در عامه افكار چون ليكن و نيست استدjل و توضيح به محتاج و بوده بديهيات

كرده اداره را نفت كار خارجيميتوان عدهايمتخصصفني استخدام با ميكند تصور و نبرده پي دستگاهي

ميشود/ بيان Lتذي�مشك از شمهاي نمود بهرهبرداري سابق كمپاني مثل و

در آن نعمالبدل تشكيل و آورده وجود به سال عرضچهل در تدريجا را دستگاه اين سابق كمپاني ـ ١

ميباشد/ وقت سال ده بلكه سال پنج مستلزم Lاق نيستو ميسر سال چند يا يك ظرف

بسيار كار خود ميباشد دستگاهيjزم چنين براي كه متنوعي فني متخصصين انتخاب و كردن پيدا ـ ٢

انـتظار بـايد سعودي عربستان در آرامكو كمپاني و ايران در سابق كمپاني تجربيات طبق و است مشكلي

مستعفيو ماه چند از بعد خودشان يا ميشوند اعزام ايران به و شده انتخاب كه متخصصيني نصف كه داشت

داد/ خواهد خاتمه خدمتشان به زود و ناراضي آنها از ملي نفت شركت يا

كه آنها نصف از يكسال از بعد تا شوند استخدام بايد احتياج متخصصينمورد برابر دو امر بدو در نتيجتا

كرد/ استفاده بتوان دادهاند بروز كفايت لياقتو

ظرف در تا كند تربيت را ايراني افراد زودتر هرچه كه است اين ايران ملي نفت شركت برنامه چون ـ ٣

كه داد نخواهند بروز رغبتي آنشوقو به خارجي متخصصين خارجيبشوند متخصصين جايگزين سال چند

را آنها تيه آ و داشته موقتي جنبه آنها براي خدمت اين كه زيرا بشوند وارد ايران نفت ملي شركت خدمت در

يا و جلبنمود را مجرب اشخاصjيقو تا داد زياد خيلي حقوق بايد يا جهت همين به نمود, نخواهند تأمين

انتخاب ُحسن در چه دومحظور اين و كرد استخدام را غيرمجرب لياقتو اشخاصكم كه شد قانع بايد اينكه

بود/ خواهد كامLمؤثر آنها وجود از استفاده ُحسن در چه و متخصصين



ملي دولت سياهه ١٠٦٨

ـ فروش ـ حسابداري كارگزيني تشكي�ت ـ اداري تشكي�ت مديره هيأت قسمتهاي متخصصين ـ ٤

اينكه از نظر قطع و شوند استخدام امريكا از بايستي حتما تصفيه قسمتهاي بعضي و استخراج ـ كتشاف ا

محل به هم آن خارجه به امريكا از راغبشوند تا امريكائيداد متخصصينjيق به بايد كه مزايائي حقوقو

بـه سـابق كـمپاني كـه است مزايائي و حقوق برابر سه بلكه برابر دو بروند خوزستان مثل هوائي و آب بد

و مرخصي و ايران به امريكا از امريكائي متخصصين اعزام مخارج همچنين ميداد/ انگليسي متخصصين

بود/ خواهد سابق كمپاني انگليسي متخصصين ذهاب ايابو هزينه برابر دو امريكا به ايران از آنها بازگشت

مستلزم انگليسبشوند فعلي جايگزيندستگاه كه كافيمتخصصين عده اعزام انتخابو كردنو پيدا ـ ٥

مزد ريالحقوقو ٣åååميليون تا ريال ١٥ååميليون بايد اينمدت در ميباشدو يكسالوقت تا ششماه

نبرد/ بهرهاي و پرداخته را ايراني كارگرهاي

هـزينه صـرف مستلزم خود كه شد خواهند تعمير به محتاج دستگاهها تمام وقفه ماه شش اثر در ـ ٦

گـرفته قـرار دستبرد معرض در سابق كمپاني انبارهاي ذخاير وقفه مدت در ع�وه به بود/ خواهد هنگفتي

رفت/ خواهد بين از ملزومات و يدكي اسباب و لوازم از مهمي قسمت

و لياقت جديد اداري تشكي�ت و مديره هيأت هم قدر هر شد كار به شروع كه وقفه مدت از پس ـ ٧

و شده رفع شد خواهد پيدا روزمره كه گون گونا مشك�ت تا كشيد خواهد سالطول اقLدو باشد كفايتداشته

درآيد/ رضايتبخشي نسبتا بهصورت امر جريان

نيت ُحسن قدر هر باشندو صحيحالعمل كفايتو با jيقو قدر شركتنفتمليهر مديره هيأت افراد ـ ٨

اين از يكي شد/ خواهد شركتمانع جريانامور ُحسن از كه بود اساسيخواهند مشكل چند دچار باشند داشته

اعضاء مختلف سليقههاي دوم آمد/ پيشخواهد روزمره كه است مختلفي مسائلي به آشنائي عدم مشكلها

كردن اداره در مديره هيأت افراد تجربه سابقهو عدم مهمتر همه از و سوم خود/ نظريه به آنها از بعضي اصرار و

باشد/ نفتوسيع دستگاه مانند آن عمليات دامنه كه دستگاهي

كه نحوي به مديره هيأت شود اداره مقررات طبق بايستي و است دولتي اداره ملي نفت شركت چون ـ ٩

طبق بايستي كه بازرگاني است عملي نفت از بهرهبرداري كه زيرا آمد برنخواهد آن اداره عهده از شايد و بايد

دست در سايرمؤسساتدولتي كارخانجاتدولتيو از كه تجربهاي و سابقه و شود اداره بازرگاني روش اصولو

است/ نموده روشن Lكام را اينموضوع ميباشد

فروشو كه را اساسي مشكل نموده خواهد تأمين را تصفيه و استخراج فقط فني دستگاه تشكيل ـ ١å

دارد/ بقيه كرد/ نخواهد حل باشد پخش

٧٨١٥ شماره ,١٣٣١.٣.١ پنجشنبه

شكر و قند كارت توزيع
نموده شكر و قند كارتهاي توزيع به اقدام ماه, ارديبهشت شكر و قند توزيع براي دارائي اداره ـ نهاوند

است/



١٠٦٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

نمازي حاجمحمد نامه
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ ٢ ـ

به دنيا مختلف نقاط در نفتي فروشمحصوjت تشكي�ت و طرز در مطالعه ـ نفتي فروشمحصو_ت

كه: مينمايد روشن تابعهشوروي كشورهاي روسيهشورويو استثناي

از نصف حدود در مينمايد مصرف را آن ٧å صدي و توليد را آزاد دنياي نفت ٦å صدي كه امريكا در ـ ١

به متعلق ديگر نصف و نفت بزرگ كمپانيهاي از معدودي عده به متعلق تصفيهخانهها و استخراج منابع

پـخش تشكي�ت وسيله به امريكا مصرف ربع سه از بيش ليكن و است, متفرقه كمپانيهاي اشخاصو

فروش به متفرقه كمپانيهاي اشخاصو پخش تشكي�ت وسيله به آن يكربع فقط و بزرگ كمپانيهاي

ميرسيد/

كمپاني چهار به متعلق استراليا و آفريقا و آسيا باختريو اروپاي كشورهاي نفتدر پخش تشكي�ت ـ ٢

ميباشد/ انگليسي كمپاني دو و امريكائي بزرگ

و خام نفت مقداري امريكا لذا نميكند تكافو را امريكا مصرف ميشود, استخراج امريكا در كه نفتي ـ ٣

نفت ميتوان لذا نيست بزرگ كمپانيهاي تامه اختيار در امريكا بازار چون و ميكند وارد خارجه از نفتي مواد

فارس خليج از كشتي كرايه ليكنچون فروختو امريكا متفرقه كمپانيهاي و تصفيهخانهها به را ايران خام

ايران ملي نفت شركت براي امريكا با معامله ميباشد دjر ١٦.٥ تني قرار از استو ترقي در Lفع امريكا به

امريكا به فروش ديگر عبارت به ميباشد/ دjر ١٧.٥ تني حدود در امريكا قيمت كه زيرا ندارد صرف Lفع

كنون ا هم نفت بزرگ كمپانيهاي و باشد دjر ٨ تا ٦ حدود در كشتي كرايه كه دارد صرف صورتي در فقط

ميشود/ تمام آنها براي حدود همين در آنها كرايه كه دارند ساله ده اجاره در كشتي زيادي تعداد

روزي حدود در آبادان تصفيهخانه ظرفيت و بشكه هزار ٦åå روزي از بيش ايران خام نفت استخراج ـ ٤

منفعتشهم كه نفتي شكلمواد به را خود محصول از ربع سه بايد ايران بنابراين ميباشد/ بشكه هزار ٤٥å

جنوب ـ استراليا ـ دور خاور ـ م�يه ـ هندوستان ـ كستان Kپا خود طبيعي بازارهاي به است بيشتر خيلي

اغـلب در ايـران خـام نـفت خريدار بفروشد/ اروپا به خام نفت شكل به را بقيه ربع يك و فروخته Jآفريقا

حاضر آنها از هيچكدام كلي طور به و ميباشند نفت بزرگ كمپانيهاي تابعه كمپانيهاي اروپا كشورهاي

قيمت به ولو داد خواهند ترجيح بلكه كنند خريداري ايران ملي نفت شركت از را احتياجاتخود شد نخواهند

از بعضي به خام نفت مقداري بتواند ملي نفت شركت شايد حال عين در نمايند/ ابتياع ونزوئ� از زيادتري

بفروشد/ ايتاليا قبيل از كشورهاي

ـ دور خاور ـ م�يه ـ هندوستان ـ كستان پا بازارهاي در آبادان تصفيهخانه نفتي فروشمحصوjت ـ ٥



ملي دولت سياهه ١٠٧٠

كـمپاني چهار فقط و ميباشد كشورها اين در پخش تشكي�ت داشتن مستلزم استراليا و جنوبي آفريقاي

دارند/ را تشكي�تي چنين

آنها/ تابعه كمپاني وسيله به و كمپانيها ـ الف

ميباشند/ كمپاني و تابعه كمپاني كه كمپاني ـ ب

[!] قبيل: از آنها تابعه كمپانيهاي هلنديو و انگليسي كمپاني ـ ج
تابعهاش/ كمپانيهاي و سابق كمپاني ـ د

باشند حاضر باطنا هم گر ا و كنند مساعدت بهدولتايران نيستند حاضر ظاهرا كمپانيها اين از كدام هيچ

بگشايند/ را ايران نفت شركت كار گره و كرده رفتار انگليس دولت ميل برخ�ف كرد نخواهند جرئت هرگز

پخش تشكي�ت كردهاند سعي نفت بزرگ كمپانيهاي ميباشد پخش در نفت عمده منفعت چون ـ ٦

هيچ در گفت ميتوان كلي طور به و درآوردند خود اختيار در را دنيا بازارهاي كه كنند فراهم طوري را خود

كمپاني سه دو آن عالم نقاط ساير در اروپا استثناي به و ندارند پخش وسائل كمپاني سه دو از بيش كشوري

حد آن به نه ليكن آنهاستو اختيار در تقريبا هم اروپا بازار شد/ فوقمذكور نامشاندر كه هستند همانهائي

فروشمحصوjت براي نكاتفوق به توجه با ميباشد/ انحصارشان در استراليا و آفريقا و آسيا بازارهاي كه

دولت كه صورتي در نيست نفت بزرگ كمپانيهاي از يكي با آمدن كنار جز چارهاي ايران خام نفت و نفتي

و اداره تشكي�ت و كرده استفاده كمپاني آن وجود از بايد بالطبع بيايد كنار كمپانيها آن از يكي با شد موفق

نمود/ گذار وا كمپاني همان به هم را تصفيه و استخراج كتشافو ا

وسيله و استعمار آلت مزبور كنونمؤسسه تا سابق كمپاني تأسيس بدو از ـ عامه افكار و ايران نظر نقطه

هدفشاين شرقيبوده هند كمپاني رل ايران سابقدر كمپاني ولي انگليسبوده/ امپراطوري سلطه و استعمار

تحتالحمايه يكمنطقه و كرده مجزا ايران از را خوزستان خزعل, مانند عناصري وجود از استفاده با كه بود

ايران نفت از خاطر دغدغه بدون و دائم طور به و بال فراخ با و آورده وجود به ايران غربي جنوب انگليسدر

بازي دوم پرده سابق كمپاني بنابراين ساخت آب نقشبر را نقشه اين خزعل شيخ تبعيد نمايد/ بهرهبرداري

فارسو خليج در جنگي كشتي تهديد با گرديد/ قسمتموفق اين در متأسفانه و كرده بازي را خود سياسي

ديگر سال شصت برايمدت قرارداد اين رسانيد امضاء به فشار تحت را ١٩٣٣ آنتريكقرارداد اقسام و انواع

مبلغ چه گر ا كه زيرا بود دارسي قرارداد از زيانبخشتر و بدتر مراتب به ساخت سابق كمپاني اسير را ايران

ديگر طرف از و نگرفته نظر در را نفت احتمالي ترقي يكطرف از ليكن و داده افزايش اسما را حقاjمتياز

حاصله منافع از صديدو از كمتر مبلغي به را كمپاني درآمد بر ماليات سال سي تا ساخت ملزم را ايران دولت

همه از و سازد معاف گمركي عوارضكشوريو ساير و ارز به مقرراتمربوطه كليه از را كمپاني و كند دريافت

با كمپاني اقتصادي رفتار نمود/ مصالحه ليره ميليون يك يعني بخس ثمن به را دولت حقه ادعاهاي بدتر

ايراني كارگران و كرده پايمال را ايران ملت حق كوششكرده پيوسته و ظالمانه هميشه ايران ملت حكومتو

متناسبمحروم مزاياي و كافي حقوق از خوزستان هواي آبو بد سخت زندگاني وجود با را آنها و استثمار را



١٠٧١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

روي را سياستش بلكه نداده نشان ايران اقتصاد پيشرفت و ترقي و توسعه به ع�قهاي كوچكترين سازد,

سال پنجاه مدت طول در و داده قرار ايرانعموما و خوزستانخصوصا مردم داشتن نگاه گرسنه اصلويرانيو

كارگران از زيادي عده هنوز كه چنان نمايد تهيه ايرانيخود كارگران ثلث براي مسكن استمنزلو نخواسته

راحتي كثرحقوقو حدا از انگليسي مستخدمين كه درصورتي مينمايند زندگاني jنههايحصيري و چادر در

هستند/ برخوردار و بهرهمند زندگاني وسايل آسايشو و

بـر عـ�وه و سـاخته جسورتر را كمپاني ١٣٢å شهريور در انگليس و روس قواي طرف از ايران اشغال

نـصب و عـزل در داده تـوسعه تهران به را خود سياسي دخالتهاي دايره خوزستان كارهاي در مداخ�ت

سياسي مداخ�ت به و خارج را بازرگاني ارز كشور عاليه مقامات به فشار انتخاباتو در نفوذ اعمال مأمورينو

اولياي مأمورينو به فشار بود ميسر كه جائي تا گرديد الحاقي قرارداد به منتج كه كراتي مذا در مبادرتنموده

ايران مردم اعتماد مورد كه رئيسدولتي تحميل با حتي اواخر اين در و آورده مجلسوارد نمايندگاني و امور

حسب بـر ملي مجلسشوراي و شد لبريز مردم صبر كاسه كه طوري به داده بروز را جسارت منتهاي نبود

دو نتيجه نفت شدن ملي خ�صه كرد/ ملي كشور سراسر در را نفت صنعت مصدق آقايدكتر جناب پيشنهاد

صدها سال در كه ميديد چشمخود به و تنگآمده به كمپاني اقتصادي غارت از ايران ملت آنكه اول بود چيز

ستم و ظلم آنكه دوم ميدهد جان تشنگي از حيات آب خودشبر و خارجميشود ثروتكشور از ميليوندjر

ايراني براي اينوضع كه كرد ثابت همه به ميكرد عمل ايران داخل در حكومتي منزله به كه كمپاني سياسي

و استعمار آثار و شده كنده ايران از كمپاني ريشه نفتاينستكه شدن ملي منطقي نتيجه نيست/ تحمل قابل

ملت كه نبود طوري سابق در كمپاني عمل طرز و رفتار زيرا گردد نابود و محو ايران در نوزدهم قرن استثمار

مأمور و فني عامل را او و كرده اطمينان سابق كمپاني به مالي رضايتبخش شرايط تحت ولو بتواند ايران

بدهد/ خودخطور مخيله در سابقرا كمپاني با همكاري فكر نميتواند ايراني فرد هيچ دهدو فروشنفتقرار

انگليس حكومت به متعلق سابق كمپاني سهام از صدي٥٣ كه فراموشكرد نبايد نكاتفوق از نظر قطع

مانند استعماري قوي يكدولت هم آن دولتي يك كه نمايد تحمل نميتواند مستقلي دولت هيچ و است

سياسي نفوذ همهطور نتيجه در عملياتبهرهبرداريدامنهداريمبادرتنمودهو كشبه خا داخل انگلستاندر

بگيرد/ دست در را كشور حياتي شريان و داشته اقتصادي و

فروشنفت نقلو حملو فنيو امور در همكارياو با سابق كمپاني عمليات ادامه مراتبفوق به توجه با

را قراردادي ايرانهيچگونه ملت نيستو تحمل قابل ايرانيان نظر نقطه از رضايتبخشي تحتشرايط حتي

طور به و كرده تلقي نفت شدن نقضغرضملي را آن بلكه شناخت رضايتبخشنخواهند سابق كمپاني با

است: محظور چند دچار ايران دولت بنابراين داشت/ خواهند ابراز شديدي عكسالعمل قطع

صنعت شدن ملي قانون كه است ساخته موظفومجبور را عامهدولت افكار قانونو از متابعت ـ طرفي از

اين عامه انتظارات همچنين كند/ كوتاه كلي به ايران نفت از را كمپاني دست و گذارده اجرا موقع به را نفت

دارد/ بقيه رسد/ مصرف به آباديكشور و عمران در شده حاصل ملي نفت از كه هنگفتي عايدات كه است
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٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

يادداشتشوروي متن انتشار

مطبوعات اختيار در را آن ترجمه امروز يادداشتشوروي, متن رسيدن دير مناسبت به ايران خارجه وزارت

و داد انتشار ظهر را يادداشت روسي متن تهران در سفارتشوروي مطبوعات انتشاراتو اداره ولي نگذاشت

دارد/ ارسال روزنامهها به را آن فارسي ترجمه متن نيز امشب است قرار

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

ايران دولت به يادداشتدولتشوروي متن
است شده تسليم مسكو در ايران كبير سفير به كه

هندرسن آقاي و ايران نخستوزير مصدق آقاي بين ١٩٥٢ آوريل ماه اواخر در كه مراس�تي به راجع

است شده مبادله ايران به كمك اصط�ح به درباره ايران در شمالي امريكاي ممالكمتحده دولت كبير سفير

ميرساند: ايران دولت اط�ع به را ذيل مراتب سوسياليستي شوروي تحاد ا خارجه اينكوزارتامور

كمك به راجع موافقتي تازوني ا دولت و ايران دولت بين كه ميشود معلوم فوقالذكر متبادله مراس�ت از

و نظامي جنبه كه معيني تعهدات خود نوبه به هم ايران دولت و شده حاصل ايران به تازوني ا مالي و نظامي

نمايندگاندولت اظهارت از همچنين ايرانو اخبارمطبوعات از كه طوري به است/ گرفته عهده به دارند مالي

كنتراتهاي كه است گرديده متعهد موافقتنامه اين اثر بر ايران دولت ميگردد معلوم تازوني ا دولت و ايران

آوريل ٢٥ تاريخ در راه آقايبوشهريوزير را مراتبفوق نمايد/ تجديد ايران در را امريكا نظامي مستشاران

طرف از آوريل ٢٥ تاريخ در تازوني ا خارجه امور وزير قائممقام كدرموت ما آقاي يكطرفو از جاري سال

در را اقداماتخود امريكا نظامي ميسيون كه است شده نيزمعلوم و كردهاند تأييد اظهاراتخود ضمن در ديگر

فعاليت هندرسن آقاي و مصدق آقاي بين متبادله مراس�تو نتيجه در و بود كرده جاريموقوف سال ژانويه

نظامي كمك به راجع ١٩٥٢ مه ٢٣ ايرانمورخه تازونيو ا بين قرارداد اينضمنهم در و نموده تجديد را خود

مراس�ت نتيجه در بنابراين است/ گرديده عمل مرحله وارد دوباره ايران در امريكا نظامي بابميسيون در و

كنترلدولت تحت در را ايران ايرانقشون دولت امريكا و ايران نظامي قرارداد اثر تجديد و فوقالذكر متبادله

فاقد را كميت حا صاحب و مستقل دولت يك ملي جنبه ايران قشون ترتيب بدين و ميدهد قرار تازوني ا

قبول با ايران دولت كه بدارد معطوف نكته بدين را ايران دولت توجه ميداند jزم دولتشوروي ميگردد/

راه اين در قدم حقيقت در دارند نظامي جنبه كه معيني تعهدات تقبل با و امريكا كمك اصط�ح به كردن

نمايد/ مساعدت دولتشوروي ضد بر وي تجاوزكارانه نقشههاي اجراي در تازوني ا دولت به كه مينهد

روابـط مقررات با كه عملياتي جز نمود حمل ديگري چيز به نميتوان را ايران دولت عمليات طرز اين

كـه است طـرفيني وظـيفه آنـها استحكام و حفظ كه روابطي همان باشد داشته منافات همجواري حسنه

كردهاند/ امضاء را ١٩٢١ فوريه ٢٦ ايرانمورخه و عهدنامهشوروي
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٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

گرديد تلقي تعجب با تهران در ويشينسكي يادداشت
سادچيكفمبهوتشدند و هندرسن

مصدقگفت: وليدكتر
است يادداشتفرستاده روسيه كه بوديم نكرده تعهدي كه ما

نيست قبول قابل يادداشتشوروي دcيل اين به
كه شد اين بر سياسيمعروف مفسرين خارجيو داخليو خبرنگاران فعاليت ساعتاخير چهار بيستو در

خارجهشوروي امور يادداشتويشينسكيوزير كهوصول مقاماتمختلفدريابند با كره مذا تماسو نتيجه در

است/ داشته عكسالعملي چه تهران سياسي محيط در

به جرايد مخبرين از يكي وسيله به صبحديروز ساعت١١ يادداشتشورويدر ارسال خبر ـ مثلصاعقه

سفارتخانه مقامات ساير شد, تعجب در غرق خبر اين شنيدن از وي و رسيد امريكا سفير هندرسن اط�ع

مخبرين ميكردند/ محسوب غيرمنتظره وقايع از را آن و نموده تلقي تمام تعجب با را يادداشت نيز مزبور

اثر صاعقه مثل تهران در امريكا سفارت در يادداشتويشينسكي ارسال خبر كه نوشتند خود اخبار در خارجي

تهيهو سادچيكفاز زيرا ميشد ديده نيز سفارتشوروي شگفتيدر اين قضا از متعجبساخت/ را همه و كرد

مسكو در اعتراضيه يادداشت كه بود آن هم علت و بود بيخبر ديروز ظهر تا يادداشتي چنين تسليم و تنظيم

يادداشت ارسال خبر شنيدن از نيز ميگفتنخستوزير معظمي است/ شده ايران كبير سفير تسليم مستقيما

بود: اين گفت خارجه وزير به كه جملهاي اولين و كرد تعجب

است/ گرفته قرار اعتراضروسيه مورد كه نكردهايم امريكا مقابل در نظامي تعهد ما

در و نشده مطرح دولت هيأت در يادداشت مفاد هنوز اينكه عنوان به دولتي مقامات اما ـ دولت روش

اينخصوص در آنچه ميكردند/// خودداري اينمورد در نظر اظهار از نيامده عمل به كره مذا بحثو اطرافآن

هيأت در رسما خارجه طرفوزارت از يادداشت اين هنوز زيرا داشته خصوصي جنبه شده نظر تبادل كنون تا

نگرديده/// مطرح وزيران

كلي بهطور ميرسد/// نظر به محافلدولتي در كه سكوتي عكسخونسرديو به اما يادداشتـ رد د_يل

رد را خارجه وزير ويشينسكي يادداشت ايران دولت دليل سه به كه ميكردند عقيده اظهار سياسي مفسرين

كرد: خواهد

نظر از ارتش هدايت در را آنها و ننموده امضاء رسمي قرارداد امريكا نظامي مستشاران با ايران دولت ـ ١

مخصوصا و داشته عهده به ايران ارتش در تعليماتي وظيفه مزبور افسران بلكه نميدهد مداخله تهاجمي

شئون در مستشاران اين از يك هيچ ترتيب بدين و ميآموزند واحدها به را جديد اسلحههاي استعمال طرز

نميورزند/ مداخله كرد خ�صه تهاجمي> <هدفهاي تحتعنوان را آن بتوان كه ايران نظامي

امريكا كبير هندرسنسفير آقايلوي به ارديبهشتخطاب ششم روز كه نامهاي در آقاينخستوزير ـ ٢



ملي دولت سياهه ١٠٧٤

<دولت است: كـرده اشاره تنها و ننموده نظامي كمكهاي باب در جديدي تعهد هيچوجه به است نوشته

كشـور اين به است حاضر آنجناب متبوعه دولت كه را كمكي اقتصادي و مالي وضعيات به نظر اينجانب

متحد ملل منشور اصول از دهد اجازه ايران عمومي اوضاع و ثروت منابع كه آنجا تا و ميكند استقبال بنمايد

طرفي هر از و ميكند ميتواند آنچه دفاعيخود استعداد تقويت براي همچنين و مينمايد دفاع و پشتيباني

كرد/>/// خواهد دفاع خود استق�ل آزاديو از قوا تمام با گيرد قرار حمله مورد كه

بـه ارتـباط كه است خاصي سياسي موقعيت و شرايط به مربوط آن ملحقات و ١٩٢١ سال قرارداد ـ ٣

حكيمالملككه كابينه در سال١٣٢٦ ماه بهمن معنيدر اين و كتبرشورويدارد ا انق�ب با سالهايمصادف

سياسيو محافل در بود تسليمدولتكرده يادداشتاخير شبيه يادداشتي مثلامروز آنوقتدولتشوروي در

دولتشـوروي گويا كه ١٩٢١ معاهده ششم فصل در است/ گرفته قرار كامل بحث مورد تهران مطبوعاتي

دخـالت وسـيله بـه بخواهـند ثالثي ممالك <هرگاه كه: است مندرج نموده آن به مستند را خود يادداشت

روسيه ضد بر نظامي حم�ت مركز را ايران ك خا يا دارند مجري كايران خا در را غاصبانه سياست مسلحانه

نمايد/>/// وارد ايران ك خا به را خود داشتقشون خواهد حق دولتشوروي دهند/// قرار

اعتراضوزارت مضمون با منطبق ١٩٢١ معاهده كه دارند عقيده سياسي محافل تفسير اين از صرفنظر

ندارد/ بينالمللي ارزشحقوقي ايران دولت نظر از اخير يادداشت نيستو خارجهشوروي

خارجهشوروي يادداشتوزارت خارجهجواب وزارت دارند انتظار سياسي محافل كنون ا جوابـ انتظار در

در كبيرخود سفير به را دولتآن و باشد شمرديماستوار كهفوقا دjيلي بر اينجواب ميرود تصور كند/ تهيه را

نمود/ خواهد خارجهشوروي امور وزير تسليم مسكو

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

گرديد تعطيل نماينده ٥٥ و حوزه انتخابات٣٤
شرق عشايرسرحديشمال خوزستان, كردستان, مانند حساسي مناطق

است حوزهها اين اقليتهايجزء و
نـيز هـم شـانزدهم دوره در بـود گـفته كه پنجشنبه روز مطبوعاتي مصاحبه در دولت سخنگوي اظهار

فقط شانزدهم دوره در زيرا شد/ تكذيب با پارلمانيمواجه محافل در نگرفتامروز انجام نقطه انتخابات١٩

نماينده شش به مربوط و آباده مهاباد, كرد, شهر نجفآباد, كرمان, از بودند عبارت كه نقطه پنج انتخابات

نامههاي طي و علني جلسه در دوره همان در ملي مجلسشوراي طرف از معذالك و نگرديد انجام ميشد

<قاطبه نماينده ملي مجلسشوراي اساسي, قانون دوم اصل مطابق چون كه شد داده تذكر دولت به رسمي

دولت اخير تصويبنامه كه صورتي در گردد/ انجام بايد نيز نقطه پنج اين انتخابات است مملكت> اهالي

حاضر حال در كه طوري به ميگردد/ كرسي ٥٥ به ومربوط ٣٤حوزه شامل انتخابات توقيف تعطيلو بر مبني

عشاير خوزستان, كردستان, مانند مملكت حساس مناطق به مربوط صندليهاي ملي شوراي مجلس در

است/ درآمده توقيف و تعطيل حال به مذهبي اقليتهاي كليه و سيستان گرگان, دشت و خراسان سرحدي



١٠٧٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

امريكا خارجه وزارت بيانيه
يادداشتشوروي درباره

است ساقطكرده اعتبار درجه از را ١٩٢١ قرارداد متحد ملل منشور

دربـاره بـيانيهاي امـروز امـريكا خارجـه امور وزارت رسمي سخنگوي مكدرموت مايكل ـ واشنگتن

داد: انتشار زير شرح به نظامي كمك به ايرانمربوط دولت به شوروي جماهير تحاد ا اخير يادداشت

نسبت و داشته ارسال ايران دولت به يادداشتي دولتشوروي اينكه بر مبني جرايد گزارشهاي به <راجع

از است نموده اشاره نيز سال١٩٢١ قرارداد به و اعتراضكرده ايران بهدولت امريكا نظامي كمك پذيرفتن به

نكرده دريافت را يادداشتمزبور رسمي متن هنوز امريكا خارجه وزارتامور چه گر ا است/ شده منسئواjتي

يادداشت به مربوط خبر كه نمودهايم دريافت تلگرافهائي ما و يافته انتشار جرايد در يادداشت متن معهذا

تخويف ارعابو به مبادرت ديگر بار شورويها كه ميرسد نظر به چنين حال هر در ميكند/ تأييد را شوروي

داخلي امور در مستقيما بار يك چند هر شورويها اخير سال هفت شش ظرف در است/ نموده ايران دولت

كافي مثال منباب اعتراضنمودهاند/ ايران دولت به بار چندين مختلف مسائل به راجع و كرده دخالت ايران

پيش ايران به امريكائي نظامي مستشاران هيأت اعزام كهموضوع وقتي ١٩٤٨ سال در كه يادآوريشود است

١٩٢١ قرارداد مواد با ايران به مزبور هيأتهاي اعزام كه نمود ادعا و اعتراضكرد ايران به دولتشوروي آمد

دارد/ مباينت

امريكا بازرگاني يكشركت دارد نظر در كه كرد دولتايراناع�م كه شد اع�م كه وقتي نيز ١٩٥å سال در

اعتراضنمود/ همشوروي باز كند استخدام ايران شمال مناطق هوائي نقشهبرداري براي

ايـران دولت با كه قراردادهائي طبق امريكائي نظامي مستشاران هيأت كه است سال ده تقريبا مدت

تعليماتي سررشتهداريو اداريو امور هيأتدر ايندو از يكي ميباشند/ خدمت ايرانمشغول در شده منعقد

هـمكاري ايراني مقامات با ايران ژاندارمري اداري امور در نيز دوم هيأت ميكند/ همكاري ايران دولت با

در و داد وام ايران دولت به نظامي تجهيزات خريد براي دjر ميليون ٢٦ امريكا دولت ١٩٤٨ سال در ميكند/

امريكا طرف مساعدتب�عوضاز برنامه يك امريكا دفاعي متقابل مساعدت قانون طبق نيز ١٩٥å سال

ايران برايدولت آن تهيه كه نظامي جديد تجهيزات برنامه اين موجب به شد گذاشته اجرا موقع به ايران در

ميشود/ گذاشته ايران اختيار در نيست ميسر داخلي منابع از

ميآموزد/ ايرانيان به را تجهيزات اين از استفاده طرز ايران در Lفع امريكائي مستشاري يكهيأت

امـور در نـظارت نـميتوان را هـيأتها اين از كدام هيچ فعاليت كه است آشكار و واضح Lكام امر اين

در مزبور هيأتهاي حضور همچنين و كرد تلقي ايران داخلي امور در دخالت يا و ايران نظامي نيرويهاي

است/ نقضننموده را ١٩٢١ قرارداد مواد هيچوجه به امريكا مساعدت برنامه اجراي و ايران

به حمله پايگاه را ايران نتواند <تزار> شده حكومتسرنگون كه اينبود سال١٩٢١ قرارداد انعقاد از منظور



ملي دولت سياهه ١٠٧٦

مكدرموت خبرنگاران از يكي جوابسئوال در بدهد/ قرار بود جواني حكومت زمان آن در كه شوروي تحاد ا

شده تصريح قرارداد اين مدت انقضاء تاريخ آن در كه نيافتهام مادهاي ١٩٢١ قرارداد متن در من داشت: اظهار

اعتبار درجه از خوديخود به را ١٩٢١ قرارداد متحد ملل كهمنشور ميرسد نظر به چنين حال هر وليدر باشد

است>/ كرده ساقط

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

كسالت] اظهار ـ شيرازي [كريمپور
شعبه روزنامهشورشدر مدير شيرازي آقايكريمپور كمه محا جلسه امروز ـ امروز خبرهايمهم خ�صه

جلسه مينمود بيماري و كسالت اظهار متهم چون لكن گرديد تشكيل عقيلي آقاي رياست به استيناف ٨

تحت را متهم كه شد نوشته قانوني پزشك به شرحي محكمه رئيس طرف از و گرديد ختم اظهاراتي بدون

دهد/ قرار درمان

آقـاي است/ كـرده صحبت موضوع از خارج كه بود شده نوشته كريمپور كمه محا گذشته جلسه خبر در

كرده نشان خاطر و داده قرار تكذيب مورد را نكته اين و نوشته اداره اين به شرحي وي مدافع وكيل هوشيار

است/ بوده دادگاه ص�حيت عدم مورد در كريمپور آقاي گذشته جلسه مدافعات كه است

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

است امنيتبرقرار بابل در
و مشغولند كسبخود و كار به راحتي كمال در اهالي حكمفرماستو امنيت بابل منطقه سراسر در ـ بابل

است/ مسلط اوضاع بر Lكام هم انتظامي قواي

٧٨١٦ شماره ,١٣٣١.٣.٣ شنبه

فرماندار ورود و شكر و قند توزيع
هر به مينمايد توزيع محل معتمدين حضور با را ماه فروردين شكر و قند سهميه دارائيمحل ـ _هيجان

نمودند/ مراجعت مرخصي روز چند از پس خزانيان آقاي ميدهند/ شكر گرم ٢٥å و قند گرم ٢٥å نفر

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

[١٩ شماره [اعEميه مباركرمضان ماه درشبهاي مرور و عبور آزادي
به مراتب و موافقت رمضان مبارك ماه شبهاي در مرور و عبور آزادي با دولت هيأت جلسه از ديشب

شد/ صادر نظامي فرمانداري طرف از اع�ميه اين ب�فاصله و گرديد اب�غ نظامي فرمانداري

دچـار خـود مذهبي فرائض اداء جهت حومه و تهران محترم كنين سا رمضان مبارك ماه در آنكه براي

ماه خرداد چهارم يكشنبه شب از ميرساند استحضار به نظامي فرمانداري نباشند مضيقه اشكالو هيچگونه

حومه و تهران نظامي فرمانداري بود/ خواهد آزاد شب ساعات تمام در مرور و عبور ٣١

مقدم علوي سرلشكر



١٠٧٧ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

وزارتفرهنگمعترضميباشند تصميم به [كردستان] مردم
اسـتان و ناحيه چهارده به را شهرستانها و استانها فرهنگي سازمان فرهنگ وزارت چون ـ سنندج

شكيب حسين آقاي لذا بود شده اب�غ شهرستانها فرهنگ ادارات به آن اجراي دستور اخيرا و نموده تقسيم

در بررسي و مطالعه مشغول و سنندجوارد به فني خدمات آئيننامه با كردستان فرهنگي رئيسفرهنگحوزه

Jكـرمانشاه K پنجم استان فرهنگ تابع پس اين از كه كردستان فرهنگ اداري و آموزشي امور تشكي�ت

جغرافيائي موقعيت اداريو سازمان لحاظ از كلو فرمانداري مقر كردستان كه آنجائي از ميباشد/ بود خواهد

قاطبه روحيه در Jكرمانشاه K پنجم استان فرهنگ به كردستان فرهنگ شدن ضميمه دارد را خاصي وضعيت

فرهنگمعترض وزارت عمل به جدا فراهمو عمومي انزجار حيثموجبات اين از و ننموده خوبي تأثير اهالي

هستند/

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

مهاجرين از نفر ٢ååå اخراج انتظاميمشغول مقامات
ميباشند ايران از بيوطن

رومانيهستند و كشورهايشورويچكواسلواكي از بيشتر پناهندگان اين

بـينالمـللي سـازمان تحت كه بيوطن آوارگان نام به عدهاي شده متوجه دولت قبل نيم و يكسال از

و ميبرند سر به ايران نيستدر ايرانمعلوم اقامتشاندر ووضع هستند Jپناهندگان عالي كميسر K پناهندگان

طرفديگر از و باشند مشخصي وضع مليتو داراي ايران مقيم بيگانگان تمام كه داشت تصميم چوندولت

و زده نـامناسبي اقدامـات به دست عده اين از گروهي كه ميشد داده اط�ع انتظامي مقامات به پيوسته

را آنها رفتار اعمالو ضمانت ايران سفارتخانهايدر هيچ چون و ميآورند فراهم را اخت�ل ناامنيو موجبات

در مـختلفي كـميسيونهاي و نمايد رسيدگي دقيقا آنان كار به گرفت تصميم دولت جهت بدين نميشود

مـورد اين در كافي مطالعات و شد تشكيل مربوطه دواير و ادارات رؤسا حضور با شهرباني و خارجه وزارت

كه شد داده اط�ع متحد ملل سازمان در Jپناهندگان عالي كميسر K به قبل يكسال در اينكه تا گرفت صورت

و آمد عمل به ملل سازمان نمايندگان با مفصلي كرات مذا و آورد, فراهم ايران از آنان برايخروج تسهي�تي

سازمان مساعدت كمكو با تا شود مهلتداده يكسال آنان به كه كرد تقاضا ايران دولت از سازمان نماينده

آخر تا بود قرار كه مهاجرين اين از زيادي عده اين باوجود /// بشود اقدام ايران از آنان حركت براي پناهندگان

گرديده منقضي مقرره مدت چون نكردهاند اقدامي كنون تا بشوند خارج ايران از جاري سال ماه ارديبهشت

خارج ايران ك خا از زودتر هرچه تا هستند عده اين اخراج مشغول كافي مراقبت با انتظامي مقامات ناچار

اروپاي و روماني و كي چكواسلوا و كشورهايشوروي پناهندگان از مهاجرين اين كثر ا دانست بايد شوند/

همين از گروهي آمدهاند ايران به رژيم تغيير اثر بر دوم و اول بينالملل جنگهاي خ�ل كه هستند خاوري

درآمدهاند/ شاهنشاهي تابعيتدولت به مدت اين خ�ل در داشتند را ايران تبعيت ص�حيت كه عده



ملي دولت سياهه ١٠٧٨

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

حومه] و [تهران شد تمديد ماه يك حكومتنظامي
وزير است قرار و شد تصويب ماه يك مدت به نظامي حكومت تمديد jيحه وزيران هيأت در ديشب

است/ ماه تير دهم تا خرداد دهم از تمديد تاريخ كند مجلس تقديم را مزبور جنگjيحه

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

وعاظ ازطرفآقايان رعايتمقررات لزوم
حومه و تهران نظامي فرمانداري ٢å شماره اعEميه

فرايضمذهبي انجام جهت نظامي فرمانداري مبارك ماه فرارسيدن مناسبت به ١٩ شماره اع�ميه پيرو

به كه دارد انتظار مقابل در لكن مينمايد و نموده فراهم محترم كنين سا برايعموم را تسهي�تjزمه كليه

سخنرانيهاي و منابر در آقايانوعاظمحترم فرمانداري نظامي بهمسئوليت توجه قانونيو مقررات پيروياز

جـامعه ارشـاد جز بياناتي نكرده, مداخله سياسي امور در تلويحا و صريحا عنوان هيچ تحت خود مذهبي

و گردد ايراد اس�م مقدس مذهب شعائر و اصول طبق احكام تزكيه مورد در فقط آنها خطابههاي نفرموده,

عالي مراسم خ�ف بر كه عملي با تظاهر و نموده رعايت را مذهبي شئون حفظ بايد نيز محترم مستمعين

ننمايند/ كند فراهم است ممكن را نظم اخت�ل موجبات كه مذهبي

كجا هر در كسو هر متخلف كه ميدارد اع�م صريحا قانوني مقررات به تكاء ا با نظامي فرمانداري زيرا

حومه و تهران نظامي فرمانداري شد/ خواهد نظامي محكمه تحويل جلبو ب�فاصله باشد

مقدم علوي سرلشكر

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

تلگرافخانه] در [تحصن
تـهران بـه و شـده متحصن تلگرافخانه در بوشهر اهالي از كثيري جمع ـ امروز مهم خبرهاي خ�صه

دست كه را كنوني فرماندار و نموده خودداري بوشهر فرماندار تعويض از كه دارند تقاضا و كرده حضور مخابره

نمايند/ ابقا زده اساسي اقدامات به

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

اعتراضنمودند امروز/// دارائي وزارت عاليرتبه ورؤساي كارمندان
به نسبت م�قاتو را دارائي وزير آقايوارسته دارائي وزارت عاليرتبه رؤساي كليه امروز صبح ساعتده

آقـاي بـه مسـتقيم مـاليات بـازرسي عـالي هيأت رئيس و كشور ديوان مستشار لطفي آقاي كه گزارشي

به را خود اظهارات نتواند لطفي آقاي چنانچه كه شدند متذكر و نموده اعتراض شديدا دادهاند نخستوزير

حاضر اينوضع با jا آيدو عمل به توهين رفع كارمندانوزارتدارائيمعذرتخواستهو از بايد برسانند اثبات

كرد وعده و داده قرار دلجوئي مورد را آقايان كامل اعتماد ابراز ضمن دارائي آقايوزير نيستند/ خدمت ادامه به



١٠٧٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

بشود/ دارائي دستگاههايوزارت از اهانت رفع و داده قرار كامل رسيدگي تحت را موضوع

٧٨١٧ شماره ,١٣٣١.٣.٤ يكشنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

نمازي حاجمحمد نامه
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ ٣ ـ

به و داده خاتمه كارند سر بر Lفع كه انگليسي متخصصين خدمت به بخواهد دولت گر ا ـ ديگر طرف از

و كرده صرفنظر بهرهبرداري از سال دو يكي بايد كند استخدام ديگر كشورهاي از متخصصيني آنها جاي

خواهد حالمجبور هر در و كرد حلنخواهد فروشرا اشكال باز معهذا متحملشود را هنگفتي اقتصادي زيان

كمپاني از غير و دهد قرار فروش عامل دارند را پخش تشكي�ت كه را نفت بزرگ كمپانيهاي از يكي بود

بـرميآيند/ فـروش عـهده از امـريكائي كـمپاني سـه و شل> كمپاني > انگليسي كمپاني يك فقط سابق

ايران نفت فروش عامل كرد نخواهند جرأت هرگز انگليس دولت رضايت بدون هم امريكائي كمپانيهاي

انگلستان نفوذ تحت كه است كشورهائي در يا ايران نفتي ومحصوjت خام نفت عمده بازار كه زيرا بشوند

گيرند/ دست در را سابق كمپاني كار كه داد نخواهد اجازه آنها به هرگز انگليسهم دولت و هستند

كمپاني سابقبشود كمپاني جايگزين انگليسراضيشود ممكناستدولت كه كمپاني تنها اين بنابراين

ميباشد/ شل

ندارد ايران نفت به مبرمي احتياج سابق كمپاني ميكنند تصور اغلب آنچه برخ�ف ـ كمپاني نظر نقطه

اندازه به خام نفت سابق كمپاني قطر نفت كليه و كويت نفت نصف و عراق نفت از ربع يك داشتن با بلكه

ميتواند سال دو منتها يا يكسال ظرف در باشد نداشته كفايت اندازه به ندارد امروز گر ا يا دارد مصرفخود

خام نفت حيث از را بازارهايش احتياجات كليه كه دهد افزايش حدي به را قطر و عراق و كويت استخراج

در را آبـادان تـصفيهخانه نـعمالبـدل ميتواند نيز وقت سال دو و ليره ميليون ٢åå صرف با نمايد/ تأمين

سازد/ داير ديگر كشورهاي

ديگر طرف از است/ آبادان تصفيهخانه بلكه نيست نفت چاههاي دارد ايران دولت كه اسلحهاي بنابراين

قابل سال سه ظرفدو در كه فني اشكاjت از نظر قطع كه ايناست آن و اسلحهقويتريدارد سابق كمپاني

كليه در نفت پخش فروشو وسايل كه زيرا بفروشد دنيا بازارهاي در را خود نفت نميتواند ايران است حل

شدهاند همدست سابق كمپاني با هم آنها ميباشد بزرگ كمپاني پنجشش بهدست Jامريكا استثناي Kبه دنيا

كه ميكرد كفايت انگليس دولت نفوذ بودند نشده همدست هم فرضا كنند جلوگيري ايران نفت فروش از كه

كمپاني نقشه كه بود پيدا امر بدو از جهت همين به نمايد/ خريداري را ايران نفت نكند جرأت كمپاني هيچ

عهده از شركتنفتملي كه كند ثابت Lعم بهدولتايران ايران نفت جريان كردن قطع با استكه اين سابق

را نفت جريان كه بود بهانهاي منتظر و ماند خواهد عاجز قطعا فروشنفت در و برنيامده فني كردنامور اداره



ملي دولت سياهه ١٠٨٠

كشتيهاي كه داد كمپاني به را بهانه اين كشتي رسيد موضوع در ايران دولت پافشاري متأسفانه كند قطع

نفت كمپانيهاي نقشه اين در بفرستد/ بارگيري براي ديگر جاهاي به و خواند فرا آبادان از را نفتكشخود

بگردد/ بايد دنيا اقتصادي چرخ كه كردند متقاعد را امريكا دولت و بودند همدست سابق كمپاني با هم امريكا

كنند همكاري هم با نفت كمپانيهاي اين و تشكيلبشود كمپاني ١٩ از كارتلي موافقتكرد امريكا دولت لذا

اين كه كنون ا نيفتد/ گردش از دنيا اقتصادي چرخ ايران نفت شدن قطع با و برسد دنيا نقاط جميع به نفت تا

نفت كمپانيهاي كه كمكي نتيجه در كه زيرا شده مستحكم خيلي كمپاني وضعيت افتاده جريان به نقشه

را نفتي ديگر منابع استخراج است صدد در ضمنا مانده فروششمحفوظ بازارهاي نمودهاند آن به امريكائي

كرد/ خواهد پر را ايران نفت جاي زودي به بنابراين افزايشدهد قطر عراق, قبيلكويت, از دارد اختيار در كه

در را آبـادان تـصفيهخانه نـعمالبـدل كـه نيست ترديدي بگذرد منوال همين به دير چندي گر ا همچنين

جبرانش ديگر كه شد خواهد وارد ايران به خسارتي آنصورت در و كرد خواهد داير مصرفكننده كشورهاي

برايمحصوjت مشتري و بود خواهد خام نفت خريداران به منحصر ايران نفت مشتري كه چه نيست ميسر

نظر قطع شد/ خواهند بيكار كارگرهايش تعطيلو آبادان تصفيهخانه نتيجه در ماند نخواهد باقي ايران نفتي

نفتايران سابقداشتكه كمپاني از دولتايران كه تقاضائي كه بود بايدمتوجه آبادان تصفيهخانه ازموضوع

بيستو صدي منافع با حتي كه داشت انتظار نميتواند و بود بيمورد نمايد خريداري بينالمللي قيمت به را

زير: دjيل به نمايد خريداري بينالمللي نرخ پنج و هفتاد صدي قرار را ايران نفت و شده راضي هم پنج

نـفت بـابت كـه حقاjمتيازي اينكه به نظر و ميباشد سابق كمپاني به متعلق كويت نفت تمام ـ ١

ايـن حكومتهاي مساعي گر ا Kو است شلينگ ٥ تني از كمتر ميپردازد Lفع كشورها اين از استخراجي

از چگونهميتوان J/بود نخواهد پنجاه صدي بيشاز قطعا نتيجهشود به منتج افزايشحقاjمتياز در كشورها

صدي حتي يا بينالمللي قيمت به را ايران نفت كه داشت انتظار سابق كمپاني مثل بازرگاني يكمؤسسه

قطر كويتو عراقو از را نفت همان ميتواند كه حالي در نمايد خريداري بينالمللي نرخ از كمتر پنج بيستو

نپردازد/ حقاjمتياز Jپنجاه صدي تا احيانا Kيا بيست صدي بيشاز و كرده استخراج

نصف از بيش گرديد موفق ايران شدن ملي نتيجه در گر ا كه است اين سابق كمپاني ديگر محظور ـ ٢

همين نيز غيره و عراق كويت, عربيسعودي, قبيلونزوئ�, از كشورها ساير نمايد حاصل خالصرا عايدات

مختلف كشورهاي در نفت بزرگ كمپانيهاي كه امتيازهائي كليه وضعيت نتيجه در داشت خواهند را انتظار

ايران نفت شدن ملي با مخالفت در كه است اين گرديد خواهد وارد آنها به بزرگي لطمه و گشته متزلزل دارند

مشترك منافع ايران نفت شدن ملي زيرا شدهاند همدست همديگر با دارند تي امتيازا كه بزرگ كمپانيهاي

رفع را سابق كمپاني حديمحظور تا شايد كه ميرسد نظر به نكاتي حال عين در مينمايد/ تهديد را آنها

سازد/ خالصمحق عوايد از پنجاه صدي بيشاز به را ايران و نمايد

سود از ٢å صدي بايستي كمپاني ايران از صادره نفت بر حقاjمتياز از ع�وه ١٩٣٣ قرارداد طبق ـ ١

در كمپاني سهم به نسبت بلكه ببرد بهره بايد نفتخود از تنها نه ايران پس بپردازد/ ايران به را سهامداران



١٠٨١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

كليه به نسبت خ�صه طور به و فرعي كمپاني از حاصله سود به نسبت همچنين قطر و كويت و عراق نفت

خـيلي بـنابرايـن ميباشد ذينفع غيرمستقيم طور به آنها در و است ع�قمند كمپاني ذخيرههاي و منافع

حقوق چون ايران ميكنند عايد را خالص عوايد از پنجاه صدي كشورها ساير گر ا كه است جا به و منطقي

ميباشد/ محق پنجاه صدي بيشاز به دارد كمپاني به نسبت مخصوصي

تشكيل بهرهبرداري براي كه اولي كمپاني سهام از صديده كه بود گرديده مقرر دادرسي قرارداد طبق ـ ٢

به را سالحقوقخود چند از بعد اولي كمپاني در سهام ليره هزار ٢å كه چنان شود داده ايران دولت به ميشود

جنبه گفت ميتوان حتي كه نامشروع وسيله بدين و داده انتقال باشد سابق كمپاني همان كه دومي كمپاني

ميتواند ايران كنوندولت ا رفتو بين از كمپاني از صديده در ايران داشتحقوقدولت را حقهبازي دغلو

١٩٣٣ سنه در ليره يكميليون گرفتن با چه گر استا سهيم شريكو سابق كمپاني در صديده كه نمايد ادعا

با كان كما اخ�قي نظر از وليكن است ضعيف حقوقي نظر از Lفع ادعا اين خود ادعاهاي از كردن گذشت و

مينمايد/ تقويت خالص عايدات نصف از بيش به را ايران حق كه است مدركي قيمتو

مقدار ع�وه به رسد دريا به طويلي لوله وسيله به بايد و شده دستواقع دور نقطه در عراق نفت چون ـ ٣

خيلي نفت كمپانيهاي به نسبت عراق موقعيت و ندارد هم تصفيهخانه نيستو ايران از كمتر خيلي هم آن

ليكن نيستو ايران از كمتر مقدار حيث از گرچه عربيسعودي همچنينكويتو ميباشد, ايران از ضعيفتر

خـيلي هم آن خريدار كنند صادر ميتوانند خام نفت فقط و ندارد وجود تصفيهخانه كشور دو اين در چون

خالصمطابق عايدات از آنها سهم كه باشند داشته انتظار نبايد عربيسعودي بنابراينكويتو است/ محدود

باشد/ ايران سهم

كم خيلي آن استخراج مقدار ليكن بهرهبرداريميشود كه است سال پنج بيستو عراق نفت چه گر ا ـ ٤

زياد آنها استخراج چه گر ا و بهرهبرداريميشود آن از استكه سال پنج فقط عربيسعودي نفتكويتو بوده/

بهرهبرداري است سال چهل ايران نفت از كه آن حال و نكرده تكافو را كمپانيها سرمايه ليكنهنوز استو

است/ شده استه�ك بار پنجاه Lاق است بوده ليره بيستميليون فقط كه كمپاني سرمايه و ميشود

را خالص عايدات تنصيف اصل تنها نه دولتونزوئ� كه بود متوجه بايد نيز ونزوئ� با ايران مقايسه در

نـصف شد كشف امتياز حوزه در نفت اينكه از پس كه ميكند قيد نفتونزوئ� قانون بلكه ساخته برقرار

قابل كمپاني محظور كه مينمايد روشن فوق نكات مينمايد/ تأمين برايدولتونزوئ� امتياز مورد اراضي

ماليات و حقاjمتياز عنوان به خالصرا عايدات نصف فقط نفتخيز كشورهاي ساير چه گر ا و ميباشد رفع

مـحق خالص عايدات نصف از بيش به ايران كه نمود اقامه ميتوان قانعكننده دjيل مينمايند دريافت

در مخصوصا دنيا در انگلستان حيثيت سياستو پيكر بر است مهمي ضربت ايران نفت شدن ملي ميباشد/

مـهم عـوامـل از يكي سابق كمپاني كه زيرا بود بزرگي لطمه عمل اين نيز اقتصادي حيث از و خاورميانه

بـه تأثير عايداتش هم و ميساخت بينياز حياتي احتياج اين از را انگلستان هم بوده انگليس اقتصادي

دارد/ بقيه داشت/ انگلستان خرج و جمع در سزائي



ملي دولت سياهه ١٠٨٢

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

نمازي حاجمحمد نامه
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ ٤ ـ

قطع ايران نفت كه كنون ا و بوده ايران نفت از تنها سابق كمپاني عايدات كه كرد تصور نبايد حال عين در

بهرهبرداري سال چند و چهل مدت در سابق كمپاني كه زيرا است رفته ميان از بالطبع هم عايدات آن شده

منظور به ايران خارج در را خود درآمد اعظم قسمت و پرداخت خود سهامداران به ناچيزي بسيار سود فقط

استبهطوري انداخته كار به نفت بازار تهيه پخشو وسائل معادنو نقليهو وسائط تهيه و تصفيه استخراجو

تنها و ميباشد دنيا نفتي يكامپراطوري داراي سابقهنوز كمپاني ايران نفت دسترفتن از باوجود امروز كه

در خام نفت حيث از استو آبادان پاjيشگاه دسترفتن استاز آورده وارد او به نفت شدن ملي كه مضيقهاي

و كرده جبران را نفتايران دستدادن از ميتواند قطر عراقو افزايشمحصولكويتو با بلكه نيست مضيقه

پاjيشگاهيخود احتياجات بتواند دjر ميليارد نيم حدود در مبلغي صرف با هم ديگر سال دو تا است ممكن

ندهد/ سابق كمپاني به فرصتي چنين يك و كرده عمل زود بايد ايران كه اينجاست و سازد مرتفع هم را

٢٥å كـثر حدا سال در Jيشگاهjپا گرفتن نظر در Kبدون ايران خام نفت از سابق كمپاني خالص درآمد

اين از دjر ميليون هشتاد تا هفتاد سال در كه بود شده حاضر كمپاني الحاقي قرارداد طبق و بوده ميليوندjر

بيستو و يكصد يعني كند تنصيف را عايدات است حاضر كه كرد پيشنهاد هم بعد بدهد ايران به را منافع

دست از را ايران خام نفت كمپاني نفت شدن ملي با گر ا بنابراين بپردازد ايران به سال در دjر ميليون پنج

بودوچون نخواهد پنجميليوندjر بيستو يكصدو بيشاز ايران خام نفت از انگلستان اقتصادي زيان بدهد

حقيقي زيان لذا است ميسر قطر و عراق كويت, افزايشمحصوjت وسيله به حدي تا خسارت اين جبران

پنجاه حدود در مبلغي شايد شد خواهد محسوب انگلستان اقتصادي خرج و جمع حساب به كه ايران نفت

نيست/ مهم اندازه آن انگلستان مثل اقتصاديكشوري خرج و جمع در مبلغ اين و باشد سال در دjر ميليون

حدود و كرده كمكمالي انگلستان به ميليارددjر ده حدود مارشالدر تحتنقشه ساليست چند امريكا دولت

شدن ملي كه صورتي در لذا داشت انگلستان اقتصادي خرج و جمع توازن حساب با كامل بستگي كمك اين

زيادتري كمك با امريكا كه نيست ترديدي كند فراهم انگلستان براي مالي سختي و مضيقه ايران نفت

ساخت/ خواهد مرتفع را مشك�تخود مارشال نقشه تحت

امور اولياي آنكه با و دارد ايران نفت در اقتصادي منافع و مالي ع�قه انگليس دولت چند هر بنابراين

و عاليه سياستهاي استروياصول انگلستانمجبور ولي هستند كمپاني تحتنفوذ انگليس خارجه وزارت

و بـينالمـللي امـور بـه كه مسائلي در و كرده شنوائي مزبور كشور از و رفته امريكا دنبال اقتصادي احتياج

پشتيباني به بلكه و صوابديد بامشورتو و آورده ميان در را امريكا پاي دارد تأثير جهان سياسي بحرانهاي



١٠٨٣ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

براي ايران و خاورميانه نگهداري و امريكا با دوستي عاليه سياست عبارتديگر به نمايد/ عمل مزبور كشور

كمپاني/ ناچيز نسبتا منافع تا دارد بيشتري اهميت انگلستان

شديد انتقاد فشار تحت رسيده پايان به عمرش ظاهرا كه انگليس كارگري حكومت ديگر طرف از ولي

روزنـامههاي فشـار و عـامه افكار از ايران سياست در است مجبور و گرفته قرار كار محافظه حزب و مردم

نشود/ تسليم آساني به و كرده تبعيت انگليسي

را كارگر حزب جاي كار محافظه حزب و بشود شروع انگلستان انتخابات اينموقع در گر ا جهت همين به

حـزب تا كه نيست ترديدي شد/ خواهد زيادتر قضيه مسالمتآميز حل براي ايران مشك�ت ناچار بگيرد

كرد/ حل ميتوان سهلتر و بهتر ايران منافع لحاظ از را قضيه است كار سر كارگر

با كمپانيدولتايران نمايندگان با كره مذا جاي به كه ميباشد اين در ميرودص�ح تصور مقدمات اين با

در را ايران اهميترل امريكا مساعدت با آنصورتميتوان در چه شود كره مذا انگليسوارد سياسي مقامات

را [!] ايران دلهاي جانب چنينموقع در انگلستان گر ا كه نمود نشان خاطر و داد جلوه غرب و شرق مبارزه

نوائي به ايران و داد خواهد نجات مرج و هرج شر از را خاورميانه اينكه بر ع�وه بكند گذشتي و نگاهدارد

رسانيد/ خواهد

بيشتر آنها انصافطلبي و جوانمردي به درآورده ترديد از را دل ممالكدو غرب كشورهاي جوانمردي

ماهرانه يكضربت با خ�صه طور به مينمايد/ تهيه آنها براي جديدي متحدين بالنتيجه و ميسازد معتقد

ميدهد/ خاتمه رضايتبخشي نحو به را قضيه هم و ميشكند را سياسي طلسم هم

كارشناسان و گرفته قرار امريكا خارجه وزارت تذكار و بحث مورد زياد كه موضوعي ـ امريكا نظر نقطه

طرف اين به ١٨åå سال از آنها عقيده به كه است اين ميدهند اهميت زياد آن به مزبور وزارتخانه سياسي

انگليسدر واسطهوجود به گر ا بيافتد تركستان روزگار به ايران نگذارد كه قدرتيبوده تنها انگليس حكومت

رفته فارسجلو خليج تا روسها روسنبوده انگليسو امپراطوري بين سرحد نظر نقطه از اهميتايران هندو

ايـران با رفتارش انگليس كه ميكنند تصديق چه گر ا و ميدادند باد بر را ايران حيات و استق�ل Lاص و

ولي كرده سازش روسها با خود حفظ براي هم مواقعي در و كرده استعمار و استثمار را ايران و نبوده عادjنه

ميتواند كميتاستو حا داراياستق�لو باقيستو ايراني امروز كه گرديده نتيجه اين به عملمنتج مجموع

امـريكا خارجـه امور وزارت كارشناسان خ�صه درآورد زانو به را سابق كمپاني و كرده ملي را نفت صنعت

استو شرق امور در بصيرت و تجربه سال پنجاه و يكصد داراي انگليسكه پاي يكمرتبه گر ا كه معتقدند

گرديدو خواهد ايجاد خللي فورا ايرانقطعشود عربيقوهايستاز كشورهاي تحاديه ا ترازوي كفه در هم هنوز

امـريكا كـه است ايـن كـنند/ پر را خ�ء اين و گرفته را انگلستان جاي درنگ بدون روسها است ممكن

استفاده ايران هم و يابد خاتمه منصفانهاي و مسالمتآميز نحو به نفت قضيه كه دارد فوقالعاده ع�قمندي

حدي تا ميباشد متفقش انگليسكهدوستو دولت منافع هم نمايدو حاصل طبيعيخود منابع عادjنهاياز

وسايل دهدو انجام بيطرفانه ميانجيگريرا وظيفه كوششكرده امريكا آنكه با تأمينشود/ است مقدور كه



ملي دولت سياهه ١٠٨٤

بايد ايران امور اولياي كه است محظوراتي گرفتار ايران به كمك در معالوصف نمايد فراهم را اخت�ف حل

باشند/ داشته نظر در را آنها

امور معتقدند كه است امريكا مردم زندگاني روش و فكر طرز خ�ف بر صنعت كردن ملي رسم و راه ـ ١

موقعيت باشند دخالتداشته كمتر صناعت تجارتو در دولتها اندازه هر و باشد آزاد بايد كسب و بازرگاني

بود/ خواهد زيادتر مردم

صنايع دارد حق ملتي هر كه شناخت را اصل اين امريكا دولت كرد ملي را مكزيكنفتخود كه وقتي ـ ٢

اوضاع ثانيا و بود سوسياليستي افكار داراي روزولت مرحوم وقت رئيسجمهور Rاو ليكن و كند ملي را خود

اجازه و كرده مكزيكصرفنظر دوستي از نميتوانست امريكا كه بود تيره قدري به آنموقع در بينالمللي

در كه گرديد موجب امريكا نفتي كمپانيهاي كارشكني معالوصف بيفتد آلمان دامن در مكزيك كه بدهد

كه كمكهائي همه با سال دوازده از پس اينك رفتو ميان از كلي مكزيكبه نفت اولمحصول سالهاي

آورد/ دست به را سابق نصفمحصول است نتوانسته مكزيكهنوز شده امريكا ناحيه از اخيرا

هائيتي, كوبا, كانادا, آمريكا, جنوب كشورهاي در سرمايه دjر ميليارد پنج و بيست از زياده امريكا ـ ٣

دردسر بدون ايران كه بشود بنا گر ا دارد آفريقا و اروپا كشورهاي ساير بحرينو فلسطين, عربستان, مكزيك,

اين نمايد سرايت نيز كشورها ساير به نفت كردن ملي فكر است ممكن كند عملي را نفت صنعت كردن ملي

و عملينشود ايران نفت شدن ملي كه مايلند جدا دارند فوقالعاده نفوذ كه امريكا نفت كمپانيهاي كه است

بشود/ پشيمان خود كرده از ايران كه مينمايند مساعي تشريك همكاريو سابق كمپاني با بتوانند قدر هر

و گرسنگي دنيا در كمونيزم توسعه و ترويج اصلي علل از يكي كه شده معتقد امروز امريكا حكومت ـ ٤

سرشار منابع داراي كه را فقير كشورهاي باشد وسيلهاي هر به بايد و است افتاده عقب ملتهاي بدبختي

بميرند/ گرسنگي از ثروت گنج كنار در مردم كه نگذارد و برده ترقي و تكامل طرف به هستند طبيعي

امريكا مردم از نميتوان و شد نخواهد صورتپذير امريكا مالي و فني كمك بدون البته امر اين انجام

نمايند/ مجاني را كمكها اين تمام كه داشت انتظار

حاضر و كرده اعتماد امريكائي سرمايهداران كه اينست مستلزم ترومن چهارم اصل نقشه انجام بنابراين

سرمايه با كه را صنايعي دولتي هر بشود بنا گر ا بياندازند كار به افتاده عقب كشورهاي در را خود پول شوند

براي را خود سرمايه كه كرد نخواهد اعتماد امريكا در سرمايهداري هيچ بنمايد ملي شده ايجاد خارجيها

قرار بحث مورد امريكا مجامع و جرايد در زياد خيلي نكته اين بيندازد/ كار به آفريقا و آسيا مردم به كمك

كردن ملي هم آزاديخواه و استعماري ضد محافل حتي و اقتصادي محافل كه است شده موجب و گرفته

ملي سابق كمپانيهاي استعمار سياسيو نفوذ كردن كوتاه براي كه نمايند تقاضا جدا و كرده تقبيح را صنايع

كرد/ پيدا بهتري حل راه بايد نيستو خوبي راه كردن

امريكاستو انگليسمتحد كمونيزم عليه بر مبارزه در كه است اين امريكا مهم محظورهاي از يكي ـ ٥

يكديگر منافع متوجه و داده قرض نان هم به دنيا مختلف نقاط در مجبورند باختري تحاديه ا عضو دو اين



١٠٨٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

و دنيا در انگليسرا سياسي حيثيت و نفوذ امريكا كه ميكند ايجاب سياسي جهتشركتمنابع اين به باشند/

حزب افراطيون است ممكن ايران از امريكا علني طرفداري اينكه ويژه به كند حفظ خاورميانه در مخصوصا

همچنين گردد تشكيل امريكا عليه بر انگلستان در مخالفي صف و كرده روسها متوجه را انگليس كارگر

كنار روسيه با و كرده تجديد را ١٩å٧ قرارداد كه است اين نقشهشان كه هستند كار حزبمحافظه دستهايدر

دارد/] [بقيه كنند/ گذار وا روسيه به را ايران شمال و كرده تصرف خودشان را ايران جنوب آمده

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

برخاست غوغائي شاه مسجد در ديروز يكساعتبعدازظهر
مجلسوعظتعطيلگشت و

و تـهران مـردم گـذشته سـالهاي عـملي سـابقه و قبلي اع�م بنابه كه ديروز بعدازظهر ساعت يك

شاه مسجد از معروف فلسفيواعظ آقاي مذهبي سخنراني شنيدن منتظر راديوهايخود پشت شهرستانها

صداي دقيقه چند شود شروع وعظ بود قرار كه هنگامي مجيد, ك�ما� از چند آياتي ت�وت از پس بودند/

است/ شده قطع شاه مسجد به آن اتصال شد معلوم و گرديد كت سا راديو آن از پس و شنيدند همهمهاي

مصاحبه م�قاتو ميباشد مسجدشاه متولي و جمعه امام آقاي با ما خبرنگار امروز حادثه اين تعقيب در

كرد/

حادثه محل در جنابعالي ديروز آيا بود: اين ما خبرنگار سئوال نخستين ـ نكرد؟ وعظ فلسفي آقاي چرا

نكرد؟ فلسفيوعظ آقاي شد چه بوديد؟

با ظهر نماز رمضان ماه معمول طبق و رفتم مسجد به من ظهر هنگام داشت: اظهار جمعه امام آقاي

گرديد/ پخش راديو وسيله به و شد ت�وت قرآن نيز يكربع نماز از پس و گرديد اقامه تمام آرامش

مسجد از را سخنراني شنيدن منتظر آمدم منزل به آنكه پساز طبقمعمول آمد منزل به من اينموقع در

نمودم استفسار جريان و كرده حاصل تماس مسجد با تلفن وسيله به نشد شروع سخنراني چون و داشتم

آقاي ورود درموقع داشتهاند حضور مسجد صحن در فلسفي آقاي ورود از قبل كه ناشناس عدهاي شد معلوم

و سر نموده رفتن منبر قصد فلسفي آقاي كه همين و نمودهاند جنجال و هياهو به شروع و رفته جلو فلسفي

است گرديده پخشسخنراني از مانع كه يافته شدت قسمي به جنجال و صدا

اين خبر كه هنگامي كرد سئوال ما خبرنگار سپس ـ آورديد؟ عمل به اقدامي چه حادثه اين مقابل در

آورديد؟ عمل به اقدامي چه جنابعالي رسيد واقعه

كه نمودم توصيه مسجد مأمورين وسيله به نپيوندد ظهور به اغتشاشي اينكه براي گفت: جمعه امام آقاي

كنند/ حفظ متانت كمال با را آرامش و نمايند خودداري ماجراجويان عليه تظاهر گونه هر از ديني برادران

از آنكه براي و كنند قطع را راديو به اتصال سيم كه دادم دستور ب�فاصله ـ شد قطع راديو به اتصال سيم

ديني تبليغات پخش از نيست, قرار بر انتظامات كه مادام دارم, تصميم عجالتا تشنججلوگيريشود/ گونه هر

خودداريشود/ مسجد از سحر اذان و مناجات همچنين و سلطاني مسجد فرستنده وسيله به



ملي دولت سياهه ١٠٨٦

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

مذهبي///] مفيد گفتارهاي ازاي در [حذفموسيقي
و تـهران راديـو بـرنامه از كلي به رمضان مبارك ماه در موسيقي برنامه ـ امروز مهم خبرهاي خ�صه

پخش سياسي اجتماعي مذهبي مفيد گفتارهاي و سخنرانيها آن جاي به و حذف شهرستانها راديوهاي

شد/ خواهد

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

كردستان] مردم [تحصن
تلگرافخانه متحصنين و مركز در حاضرين آقايان بين حضوري مكالمه با ـ امروز مهم خبرهاي خ�صه

شدند/ متفرق همگي و نموده تحصن رفع كردستان اهالي شد داده آنها به كه اميدواريهائي و سنندج

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

شدند آزاد اسEم فدائيان اعضايجمعيت از ديگر نفر پنج
زندانند در هنوز جمعيت اين اعضاي از ديگر نفر يك بيستو

محمد رفيعي, مرتضي قيصري, محمد اس�م: فدائيان جمعيت اعضاي از ديگر نفر پنج بازداشت قرار

كفيل سپردن قيد با زندان از امروز و شده تبديل كفالت قرار به نيك رضا شيخ و هاشمي سيداحمد گلدوز,

پرونده ضميمه به بازداشتبود اس�م فدائيان جزو اشتباها كه سلطاني نام به ديگر نفر يك شدند/ آزاد معتبر

از نفر يك و بيست كنون تا بودند شده آزاد Lقب كه نفري چهارده با ترتيب بدين شد/ گاهي آ اداره تحويل

بقيه نفر يك و بيست پرونده به رسيدگي مشغول ٣ شعبه بازپرس فرزاد آقاي و شدند آزاد اس�م فدائيان

است/

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

نظامي حكومت cيحه تقديم
گفت: جنگ وزارت معاون مقدم علوي سرلشكر آقاي ـ مجلسسنا

ص�ح آقايان و بود ماه دو مدت نظامي حكومت تمديد jيحه كه است مستحضر محترم آقايان خاطر

باشد/ ماه يك مدت كه دانستند

خرداد دهم تاريخ از ديگر ماه يك تمديد براي و كند تقديم jيحهاي مجددا دانست jزم اينكدولت

ميگردد/ تقديم نظامي حكومت جاريjيحه

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

شيرازي] كريمپور [انتقال
بازداشتگاه بهداري از قانوني پزشك تجويز طبق شيرازي كريمپور آقاي ـ امروز مهم خبرهاي خ�صه

گرديد/ بستري و منتقل شهرباني بهداري بخشجراحي به كاخ



١٠٨٧ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

بخشيد را خود طباطبائيمضروبكنندگان دكتر
در كه را طباطبائي دكتر آقاي قانوني پزشك انوري دكتر آقاي و دادسراي بازپرس احمدي آقاي امروز

براي استو باقي سرگيجه فقط عوارضضرباتوارده از و نمودند معاينه ميباشد بستري شخصيخود منزل

است/ گرديده معين استراحت ديگر روز ٢å كامل بهبودي

اين و بخشيدند بودند آورده وارد آنها بر ضرباتي باتون با كه را پاسباني نفر خانمشدو و طباطبائي دكتر

رسانيدند/ بازپرس اط�ع به كتبا را موضوع

٧٨١٨ شماره ,١٣٣١.٣.٥ دوشنبه

است نداده دارائي را شكر و قند
نيست معلوم هم علت و نداده را اهالي ماه ارديبهشت شكر و قند سهميه كنون تا جهرم دارائي ـ جهرم

ميل حيفو يكماه سهميه پرداختو خرداد ارديبهشتدر سهميه انجامدو بهطول مدتيديگر ممكناست

بود/ عملمعمول اين هم Lقب كه طور همين گردد

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

همراهان نفر ١٢ با نخستوزير صبحفردا ساعت٧
كرد حركتخواهد سمتcهه به مهرآباد از

فرودگاه از jهه به ايران اعزامي هيأت حامل هلنديسرويسك/ال/ام هواپيماي فردا ساعتهفتصبح

دكتر آقاي آنان راس در و ميباشند نفر ١٣ جمعا jهه به تهران از اعزامي هيأت كرد/ خواهد حركت مهرآباد

اين از رسيده ما بهدست كه آخرينصورتي مطابق هيأت اعضاء بقيه نفر [!] ١٦ دارد قرار مصدقنخستوزير

خـارج از حسـيبي مـهندس بقائي, دكتر سنجابي, دكتر ملي شوراي مجلس نمايندگان از بود/ خواهد قرار

مـحمدحسين دكـتر نـخستوزير, پـزشك عـنوان بـه مـصدق غـ�محسين دكتر صالح, اللهيار مجلسين

از عظيمي نمايندگانمطبوعات از مترجم/ عنوان به دانشپور منشيهيأت, عنوان به صدر حسن عليآبادي,

نظر از اط�عات/ از كردبچه مهندس ما, سياست از دانشنوبخت امروز, باختر از فاطمي سعيد دكتر كيهان,

مأمور را خود مأمور نفر چند هلند پليس ام ال/ ك/ كمپاني خواهش به نخستوزير آقاي حفظ براي احتياط

است/ نموده عرضراه فرودگاههاي در نخستوزير هواپيماي مراقبت

تحت نيز را آنان چمدانهاي مسافرتو و تهران فرودگاه در را نخستوزير حامل هواپيماي پليسمزبور

وقت به فردا دقيقه ٣٥ و يازده ايران اعزامي هيأت حامل هواپيماي داشت/ خواهند مراقبتمخصوصخود

در فرانكفورتو فرودگاه در محلي وقت به بعدازظهر يكربع ششو ساعت در استامبولو فرودگاه در محلي

شد/ خواهند آمستردام فرودگاه وارد محلي وقت به بعدازظهر دقيقه ٣٥ هشتو ساعت

تهران/ وقت به بعدازظهر ١١ ساعت مقارن است فرودگاه آخرين كه آمستردام به هواپيما ساعتورود



ملي دولت سياهه ١٠٨٨

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

نمازي حاجمحمد نامه
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ ٥ ـ

متذكر امريكا نظر نقط قسمت در كه طوري به زيرا است داخلي سياست امريكا حكومت ديگر منظور ـ ٦

خـود حاضر حال در و خواهد پيدا سياسي خ�ء ايران از انگليسيها رفتن با ميگويند امريكائيها گرديد

كنگره در چه امريكا قويدر بسيار يكدسته كنون ا كه زيرا كند پر را سياسي اينخ�ء جاي نميتواند امريكا

و اروپا باختر نظامي حفظ براي كه تعهداتي و گرفته دوش بر امريكا دولت كه باري ميگويند خارج در چه و

كه كرد تصور نميتوان Lفع بنابراين امريكاست/ مالي طاقت از زياده است گرفته عهده به تركيه و يونان

را انگليسيها جاي يونان و تركيه در كه همانطوري و شمرده ناچيز را مخالفتها اين بتواند امريكا حكومت

دهد/ انجام نيز ايران درباره رسما را عمل اين گرفته

و زياد عجله با دولت تصميماتهيأتمختلطو از بعضي نفت شدن پسملي كه گردد متذكر است گزير نا

مطلعين و متخصصين با و بود آمده عمل به آنها اطراف در بيشتري مطالعه گر ا و شده انجام بدونمشورت

:Lمث نميشد تخاذ ا تصميمات اين شايد بودند سنجيده و كرده مقايسه را فوائد و مضار كرده مشورت

حاضر فقط داشت اصرار و كرد استنكاف جدا انگليس دولت با كره مذا از اصولي جهاتي به كوبا دولت ـ ١

ميشدو كره انگليسمذا دولت با نفت شدن ملي پساز آنكه حال نمايدو كره مذا كمپاني نمايندگان با است

ميان از با و نداشته تبايني ايران انگليسدر عاليه سياست با نفت شدن ملي كه ثابتميكرد براهين دjئلو

و كرده خريداري مناسب بهاي به ايران از را احتياجخود نفتمورد انگليسميتواند نفتسابق, كمپاني رفتن

با تا ميشد عمل آسانتر و بهتر كهموضوع ميرسيد نظر به باشد داشته اعتماد ايران دوستي به هم هميشه

ميزند/ دور كمپاني مادي منافع اطراف در فقط و محدود فكرشان كه كمپاني نمايندگان با كره مذا

و بود شده تعطيل نفت جريان نه قدرتبود اوج در ايران آمدند تهران انگليسبه نمايندگان كه وقتي ـ ٢

لذا بود كرده جبران امريكا كمك و كشورها ساير محصول ازدياد با را ايران نفت خالي زمينه نفت كمپاني نه

در متقابل پيشنهاد ندادن و كرات مذا عكسقطع بر باشد داشته ادامه كرات مذا كه ميكرد اقتضا مصلحت

نفت جريان كه را نقشهخود يكطرف از كند پيدا فرصت كمپاني كه شد موجب انگليسيها پيشنهاد مقابل

ميان از و خرابيها اص�ح مقصود كه بگويد امريكائيها به ديگر طرف از و گذارد اجرا موقع به كند قطع را

صنعتنفتخود فشار لجاجتو با كه دارد ميل ميخواهدو چه نميداند ايران بلكه نيست بيعدالتيها بردن

ببرد/ ميان از را

كشتيهاي كه بهانهايداد كمپاني به نداشت نتيجهاي حال هر در كه كشتي رسيد به راجع پافشاري ـ ٣

نـفت كـمپانيهاي كـمك با كه كند فراهم را زمينه و كند قطع را نفت جريان و خواند فرا آبادان از را خود



١٠٨٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

دنيا نفتي احتياجات تا تشكيلشود نفت كمپاني ١٩ از كارتلي كه جلبشود امريكا امريكائيموافقتدولت

نمايند/ تأمين را

اقامه و محكمه به مدافع فرستادنوكيل آنكه حال و خ�فمصلحتبود jهه محكمه در عدمحضور ـ ٤

كه ميداد حق ايران به كه زيرا بود مفيد هم خيلي بلكه نداشت ضرري هيچ محكمه ص�حيت عدم در دjئل

محكمه حكم سزائيدر به تأثير ايراني قاضي كهوجود نيست ترديدي و نمايد تعيين محكمه در قاضي يك

ميكرد/

خسارت سبب كه نفت جريان قطع از كه زيرا بود ايران نفع به كرد صادر jهه محكمه كه موقتي قرار ـ ٥

اقـتضا تدبير و مصلحت بنابراين ميگردد/ جلوگيري شد خواهد معلوم بعدها آن سوء اثرات و است زيادي

بزند/ نشان سه تير يك با jهه دادگاه نظر از اطاعت با ايران دولت و كرده استفاده پيشآمد آن از كه مينمود

عدالتو برخ�فحقو حكم اين اينكه با بگويد و گذارده عمومي افكار و متحد سازمانملل سر بر منتي Rاو

توجه گرفتن خود به جنبهمظلوميت اين كند/ اطاعت آن از استموقتا حاضر ايران شده صادر ص�حيت عدم

اص�ح در از زودتر كه ميگذارد فشار تحت را انگليس و ميكرد جلب ايران طرف به را جهان نظر حسن و

دنياي خاطر براي بگويد و گذارده امريكا بر منتي ميتوانست ايران و نميشد قطع نفت جريان ثانيا برآيد/

عـنوان بـه عـايدات نـصف ايـنكه بر مشروط كند اطاعت را غيرمنصفانه راي اين است حاضر ايران آزاد

سه هيأت نظر تحت را ديگر نصت و شود پرداخته ايران به بپردازد بايد كمپاني حال هر در كه حقاjمتياز

دارد/ نگاه دفاع حال در را آنها و كرد ايجاد سابق كمپاني كار در مشكلي وسيله آن به توقيفو نفري

نفت صنعت آتيه و شركت كردن اداره كار اطراف در كه ميداد كافي فرصت ايران به موافقت اين ثالثا

نه برود او ميدان به پر دست با و كرده كرهدعوت مذا به را طرف باشد حاضر كه وقت هر و كافينمود مطالعات

عوامل تمام و شده كنده پرا دنيا در كشتيها و شده تعطيل نفت استخراج تصفيهو جريان كه مثلامروز اينكه

و دنيا عمومي افكار فشار اثر در يكطرف از و گرديده كره مذا داخل عجله با است ايران عليه بر اندازهاي تا

به مجبور ايران در عامه افكار ترس از ديگر طرف از و باشد عجله به مجبور بيكار كارگران و مالي مضيقه

باشد/ قطعي قرارداد انعقاد در تسامح و احتياط

اين مهم قسمت ميتوانمسئول را او و نموده زيادي اشتباهات هم انگليس دولت انگليسـ اشتباهات

دانست/ پيشآمدهها

وقت خارجه وزير نمود تقاضا را سابق قرارداد در تجديدنظر ايران كه ظرف اين به ١٩٤٧ سال از ـ ١

كمپاني به مربوط كار اين و ندارد دخالت كمپاني كار در انگلستان دولت كه داشت اظهار مكرر بوين مرحوم

قول به و انگاشته نديده را ايرانيان شكايات و امريكائي مقامات پي در پي تذكرات ايرانيهاست/ و نفت

بيائيم/ كنار ميتوانيم آنها با و ميشناسيم بهتر را ايرانيها ما كه نفت كمپاني

كه بود كرده مجبور را كمپاني انگليس دولت گر ا شد رد پانزدهم مجلس الحاقيدر قرارداد آنكه پساز ـ ٢

كرده مأمور انگليسرا سفير يا دستآورد به را ايران تيموافقت امتيازا دادن با و كرده كراتشروع مذا باب فورا



ملي دولت سياهه ١٠٩٠

از و كرده حل منصفانهاي وضع را قرارداد در تجديدنظر بود ممكن نمايد موافقت ايران خواستههاي با بود

باشد/ كرده بعديجلوگيري پيشآمدههاي

دولت گـر ا كـرد گـلشائيان ـ گس قـرارداد بـا مـخالفت بـه شـروع مجلس ملي جبهه كه هنگامي ـ ٣

حق نفتو اداره كار در ايران شركتدادن عايداتو تصنيف پيشنهاد با و فرستاده ايران به انگليسنماينده

كه منصفانهاي قرارداد بود ممكن همانموقع در بود نموده باز را كرات مذا باب غيره محاسباتو به رسيدگي

باشد/ كرده نفتجلوگيري شدن ملي از و كرده منعقد باشد ملي جبهه قبول مورد

و نظريات با كه شخصي شدن زمامدار در انگليس سفارت و سابق كمپاني آنتريكهاي و اقدامات ـ ٤

گرديد/ ايران مردم شديد نفرت موجب باشد آنها نفوذ تحت و بوده موافق آنها سياست

به عاليمقام هيأت فرستادن با و برده پي اهميتموقع به انگليس دولت باز گر ا رزمآرا مرگ از پس ـ ٥

شود/ كاسته مشك�ت از بسياري از بود ممكن هم باز بود كرده قبول را نفت شدن ملي اصل تهران

آبهاي به جنگي كشتي اعزام و چتربازان اعزام به تهديد پارلمان در كاران محافطه كشيدن عربده ـ ٦

ملي در ايران كه ثابتكرد جهت هر از كه انگليساست ناپذيردولت خطاهايجبران از آبادان مقابل عراقدر

است/ پيموده راهصواب حقانيتداشتهو سياسيهم نظر نقطه از اقتصادي كامل جنبه از نظر نفتقطع كردن

يك و كرده بايدسقوط حكومت اين اينكه به تظاهر و مصدق دكتر آقاي جناب حكومت با مخالفت ـ ٧

كمپاني نفوذ تحت Lكام انگلستان خارجه امور وزارت كه نمود ثابت بيايد كار سر انگليس با موافق دست

است/ ننموده پيروي را خود مالانديشي و تدبير ديرينه رويه نفت قضيه در و بود سابق

مـيباشد تـهران در كره مذا براي كنون ا كه هيأتي رياست سمت به استوكس آقاي اعزام خوشبختانه

بـه گـوش بعد به اين از و برده پي خود سابق اشتباهات به انگلستان دولت باjخره كه ميدهد اميدواري

كرد/ خواهد پيروي را عاق�نه سياست و نداده كمپاني حرفهاي

خ�صه

سهولت به ايران ملي نفت برايشركت برآيد نفت تصفيه و استخراج عهده از كه دستگاهي تشكيل ـ ١

در يكسالوقفه تا ششماه مستلزم كه نيستزيرا صرفهوص�ح به باشدمقرون ميسر هم گر نيستا ميسر

پرداختشود/ ايراني كارگرهاي مزد و حقوق بايد مدت اين در ميباشد نفت جريان

دارد/] [بقيه نيست/ مقدور و ميسر نفت بزرگ كمپانيهاي از يكي وسيله به جز ايران نفت فروش ـ ٢

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

شد ارجاع تهران دادسراي به زابل واقعه پرونده به رسيدگي
را زابل پرونده به نسبت رسيدگي احاله اجازه كشور عالي ديوان ٢ شعبه دادگستري وزارت تقاضاي بنابه

قضائي حوزه به بود گرديده زابل انتخابات قضائي بازرس اشتريه آقاي و فرماندار آقايكوثر قتل به منجر كه

پرتو منوچهر آقاي نزد ٣١ شعبه به و تهران دادسراي به رسيدگي براي پرونده نتيجه در و نمود صادر تهران

نمايد/ رسيدگي به شروع محل در و عزيمتنموده زابل به استوي قرار و شد فرستاده



١٠٩١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

زدند شEق چاقوكشرا نفر ٦ امروز
احساساتمردم] [ابراز

ش�ق بودند, شده چاقوكشي مرتكب كه محلهائي همان در را سابقه با چاقوكشان از نفر ٦ صبح امروز

تخت و ميبرند چاقوكشي محل به كاميون وسيله به مراقب نفر دو با را چاقوكش هر كه ترتيب بدين زدند/

يكاز هر به آمده/// گرد حكم اجراي محل در فراواني جمعيت كه حالي در و گذاشته خيابان وسط در را ش�ق

حين در گشت/// خواهد عملي فردا از ضربه ٥åميزانروزي به محكوميت بقيه و شد زده ضربه ٥å نفر ٦ اين

ميشد/ احساساتموفقيتآميزي ابراز نظامي فرمانداري عمل اين به نسبت مردم طرف از احكام اجراي

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

ميخواهند شكر و قند
نوشتهاند: نامهاي طي نموده گواهي را آنها امضاي بخشداري كه jهيجان اهالي از نفر ٣٨ ـ _هيجان

ناچار تا شود داده آنها شكر و قند كيلو سه Lاق هستند محروم چيز همه از بخشكه اين جمعيت نفر هزار ٢å>

نمايند/> خريداري ريال ٥٥ كيلوئي را قند زندگي, گراني با نباشند

٧٨١٩ شماره ,١٣٣١.٣.٦ سهشنبه

است نشده داده شكر و قند استسهميه سال سه
است شكرمحروم قندو استاز سال مدتسه جمعيتدارد نفر هزار ١٢å بر بالغ كه رودسر حومه ـ رودسر

است/ نشده توجهي كنون تا نموده پيشنهاد خصوص اين در كرارا رودسر بخشدار سرچمي آقاي اينكه با

شهر براي بخشداري طرف از شكر و قند كوپن توزيع در نظارت براي محل معتمدين از نفر ٥ قبل چندي

٥ سـاعت ٣١.٢.٢٤ تـاريخ در نـميكردند تأمين را خصوص به عدهاي نظر اينكه از شدند تعيين رودسر

اعضاي آنها كثر ا كه ديگر نفر ٥ فوقالذكر معتمدين جاي به تشكيل بخشداري بخشدر شوراي بعدازظهر

است/ نگرديده توزيع ماه ارديبهشت سهميه كنون تا ترتيب اين با گرديد تعيين ميباشند شهر انجمن

٧٨٢å شماره ,١٣٣١.٣.٧ چهارشنبه

شدند تهران وارد فورد اعضايمؤسسه از نفر دو
نمايند مذاكره مقاماتمربوطه با امريكا به محصل اعزام درباره تا

درباره تا شدند تهران وارد <فورد> اعضايمؤسسه گومليف> روي و مولير <جان آقايان ديروز بعدازظهر

بنگاه هزينه به ايران در غيره و فرهنگي و بهداشتي برنامههاي اجراي و امريكا به ايراني دانشجويان اعزام

كـارخـانجات مـؤسس <فـورد> مرحـوم طرف از كه فورد مؤسسه نمايند/ كره مذا مربوطه مقامات با مزبور

ممالك در خيريه كارهاي براي را خود سرمايه از قسمتي كفلر> <را مانندمؤسسه تأسيسشده تومبيلسازي ا

مياندازد/ كار به خاورميانه



ملي دولت سياهه ١٠٩٢

٧٨٢å شماره ,١٣٣١.٣.٧ چهارشنبه

cهه به مناسبتمسافرتنخستوزير به

نمازي حاجمحمد نامه
ايران به مسافرتهريمن هنگام

ـ ٦ ـ

خـريداري ايران از بينالمللي قيمت به را نفت بود نخواهند حاضر بزرگ كمپانيهاي از كدام هيچ ـ ٣

قيمت/ در كلي تخفيف يا داد آنها به منافع از سهمي بايد و نمايند

كرد/ مستحكم را سابق كمپاني موقعيت ضعيفو را ايران نفتموقعيت جريان شدن قطع ـ ٤

سرشاري عايدات هم و شود كنده ايران از سابق كمپاني ريشه هم كه دارد انتظار ايران عامه افكار ـ ٥

گردد/ آباديكشور و عمران صرف گرديده دولت عايد

قادر نه ايران كه نمايد ثابت Lعم ايران ملت به نفت جريان قطع با كه اينست سابق كمپاني نقشه ـ ٦

برميآيد/ آن فروش عهده از نه و نمايد تصفيه و استخراج را نفت است

به ايران در اقتصادي بحران نفت فروش و استخراج در دولت موقعيت عدم كه دارد را آن بيم امريكا ـ ٧

افراطي عناصر و شود برپا آشوبي بنمايدشورشو ملتايران عامه افكار شديديدر عكسالعمل و آورد وجود

قرار نشاندههايشوروي دست حلقه در را ايران و گرفته دست در را امور زمام كنند پيدا فرصت دستچپي و

ايران نفع به است مقدور كه حدي تا و مسالمتآميزي نحو به قضيه است ساعي امريكا جهت اين به دهند/

بماند/ هممحفوظ انگلستان مشروع منافع حال عين در و شود تمام

مايلاستقضيه حتيالمقدور موافقاستو امريكا نظريه با انگليسنيز عاليهدولت سياست لحاظ از ـ ٨

و انگلستان اقتصادي خرج و استمحظوراتجمع ليكنمجبور و دهد خاتمه ايران با مسالمتآميزي نحو به

نمايد/ مراعات را كمپاني محظورات

از نفت خريد قطر عراقو كويتو در كافي حد به خام نفت داشتن وجود با كه اينست كمپاني محظور ـ ٩

ندارد بر صرفهايدر براياو پنج بيستو تخفيفصدي با حتي يا بينالمللي قيمت به ايران شركتنفتملي

كويتو عراقو از را احتياجاتخود و كرده صرفنظر اساسا ايران نفت از كه ميدهد ترجيح چنينصورتي در و

المال به و كرده بيچاره را ايران طرفي از زيرا است كمپاني نفع به حيث دو از سياست اين نمايد/ تأمين قطر

از را قـطر و عـراق و كويت ديگر طرف از دهد در تن كمپاني شرايط به ميكند مجبور را ملي نفت شركت

ميدارد/ باز خالص منافع از پنجاه صدي بيشاز افزايشحقاjمتياز تقاضاي

توجه مورد را نكاتزير جديددولت كرات مذا باشد مقتضي ميرسد نظر به مراتبفوق به توجه با ـ نتيجه

دهد/ قرار

و عاليه سياست پايه بر را كرات مذا هريمن آقاي و امريكا دولت مساعدت كمكو با اول مرحله در ـ ١

پايه بر كمپاني نمايندگان با كرات مذا از و آورد عمل به انگليس دولت نماينده با و داد قرار اصولي مسائل



١٠٩٣ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

مسائل وارد دوم مرحله در شد حاصل موافقت اصولي مسائل در اينكه از پس و نمايند خودداري بازرگاني

بشوند/ بازرگاني

جريان به زودتر چه هر نفت صدور كه كوششبشود نهائي قرارداد شرايط بحث در شدن وارد از قبل ـ ٢

برگردد/ عادي حالت به تصفيه و استخراج و افتاده

با آمدن كنار ايران عامه افكار لحاظ از كه سازند متقاعد انگليسرا دولت هريمن آقاي مساعدت با ـ ٣

<شل> كمپاني كه نمايند جلب را انگليس دولت موافقت و نيست مقدور و ميسر ايران دولت براي كمپاني

از گرفته عهده به را تصفيه ـ استخراج ـ كتشاف ا يعني فني امور اداره طرفي از شده سابق كمپاني جايگزين

بشود/ ايران ملي نفت پخششركت فروشو عامل ديگر طرف

باشد/ صرفه با كمپانيمذكور براي بازرگاني لحاظ از كه شود كمپانيشلطوريمقرر با قرارداد شرايط ـ ٤

به تصفيه براي پنج بيستو صدي تا و براياستخراج صديده احيانا و پنج اقLصدي كه مثLحقالزحمهاي

كـه زيـرا نـيست مـخالف نفت شدن ملي قانون با حقالزحمهاي چنين پرداختن شود/ عايد شل كمپاني

به و شده پيشبيني مذكور قانون در كه است بازرگاني عادي هزينههاي فروشجزو كردنو اداره حقالزحمه

امتياز كه كلمبي دولت كه زيرا است خوبيموجود سابقه حقالزحمهاي چنين پرداخت براي كنون ا هم ع�وه

و تصفيه و پنج صدي حقالزحمه قرار از را خام نفت استخراج كردن اداره شده منقضي جاري سال نفتشدر

اويل استاندارد تابعه كمپانيهاي از يكي به پنج بيستو صدي حقالزحمه قرار از را نفتي فروشمحصوjت

است/ نموده گذار وا

حاضر ايران ملي نفت شركت است ممكن انگلستان اقتصادي خرج و جمع محظورات رفع لحاظ از ـ ٥

بينالمللي قيمت از متناسبي تخفيف يا طوjنيو قرارداد تحت انگليسرا بحريه انگلستانو احتياجات شود

نفت شدن ملي قانون با طوjني مدت براي بينالمللي قيمت از نازلتر قيمت به نفت فروش نمايد/ تأمين

بـا بـلكه نـيست بينالمللي قيمت اساس بر فارس خليج منابع نفت عمده معام�ت كه زيرا ندارد منافات

اساسا بشود قائل قيمت در تخفيفي نخواهد ايران ملي نفت شركت گر ا و است كلي تخفيفهاي مراعات

برساند/ فروش به نفت قابلي مقدار بود نخواهد قادر هرگز

بـنابرايـن ميباشد عاليمقام متخصصين با مشورت مستلزم شل كمپاني با قرارداد شرايط تنظيم ـ ٦

تنظيم در كه كند استخدام را عاليمقام متخصص نفر چند دولت بايد شد حاصل اصولي موافقت كه همين

مواد صدور و خام نفت استخراج كه قيدشود قرارداد در اينكه منظور به نمايد/ اظهار را نظريههايخود شرايط

بماند/ باقي كان كما طبيعيخود بازارهاي در ايران سهم و بوده ممكنه مقدار كثر حدا به نفتي

پرداخت سابق كمپاني به بايستي كه غرامتي و شود داده اجاره طوjني مدت به آبادان تصفيهخانه ـ ٧

اجارهطوjني به گر ا و دارد اهميتفوقالعاده آبادان تصفيهخانه تأمينشود/موضوع محل همان از ضمنا شود

مصرفكننده كشورهاي در را آن نعمالبدل سابق كمپاني زود يا دير نشود داد نفت بزرگ كمپانيهاي از يكي

احتياجاتمحصوjت فرستاده تصفيهخانهها آن به قطر و عراق و كويت از خام نفت و ساخت خواهد دائر



ملي دولت سياهه ١٠٩٤

مشتري بي آبادان تصفيهخانه نتيجه در و نمود خواهد تأمين تصفيهخانهها آن از را مذكور كشورهاي نفتي

شد/ خواهد تعطيل و مانده

محظورات اشكاjتو نظرياتو كردن طرح اينكه تصور به گرديد متذكر مقدمه در كه همانطور ـ خاتمه

بـراي نمايد تأمين را ايران شده ملي نفت فروش و تصفيه و استخراج كه عملي طرق همچنين و موجوده

تا حقايق است شده سعي نيست انتشار و طبع منظور به گزارشكه اين تهيه در باشد مفيد كشور اوليايامور

پيشرفتمنظور در بتواند مطالعه اين بلكه تا برسد عرض به م�حظه بدون شده نگارنده دستگير كه آنجا

را كشور منافع شد خواهد تقديم ملي مجلسشوراي به تصويب براي كه نقشهاي و كند كمكي ايران دولت

نمازي] [حاجمحمد نمايد/ تأمين

٧٨٢å شماره ,١٣٣١.٣.٧ چهارشنبه

است نرسيده وزارتخارجه به هنوز يادداشتشوروي اصل
ايران كبير سفير آراسته آقاي تسليم مسكو در كه يادداشتدولتشوروي اصل يافتيم اط�ع كه طوري به

شايد و است نرسيده خارجه امور وزارت به كنون تا گرديده ارسال خارجه امور وزارت پست وسيله به و شده

در كبرايايران سفارت را يادداشتمزبور مفاد فقط باشد مسكو ايرانو بين پستهوائي تأخير اثر بر آن علت

سادچيكف آقاي را آن نشده امضاء نسخه يك داد اط�ع خارجه وزارت به رمز تلگراف با جمعه روز مسكو

است/ نموده تسليم خارجه امور وزير آقاي به شنبه روز م�قات در شوروي كبير سفير

٧٨٢å شماره ,١٣٣١.٣.٧ چهارشنبه

شكر و قند توزيع
و شدند جيرهبندي كارت اخذ به شهرستانموفق اين جمعيت نفر ١٣٩åå ارديبهشت, ٢١ روز تا ـ فومن

اخذ به موفق جيرهبندي كارتهاي رسيدن پايان به اثر بر شهرستان اين اهالي از نفر هزار دو يكي قريب

كـارت دارنـدگان از يك هـر بـه است نـموده جيرهبندي كارت تقاضاي مركز از كميسيون نشدهاند/ كارت

اهالي كه است سال قريبدو اما ميشود تسليم شكر گرم ٢٥å و قند گرم ٥åå ارديبهشت ماه در جيرهبندي

ميباشند/ محروم شكر و قند سهميه گرفتن از ماسوله

٧٨٢١ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

داد/// قرار نصبالعين را همايوني دولتمنوياتاعليحضرت
شده] [اتومبيلهايجمعآوري

/// را زير توضيحات امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در نفيسيسخنگويدولت عباس دكتر آقاي

در قاچاق با مبارزه و احتياجات رفع لحاظ از كه را تومبيلهائي ا ميشود داده اجازه دارائي وزارت به ـ ٤

اداره از ١٣٢٩ مهرماه سيزدهم مورخ ١٩٤٦ تصويبنامه موجب به و بوده گمرك اداره اختيار در و دارد اختيار

بگذارد/ اداره آن اختيار در مجددا است شد گرفته مزبور



١٠٩٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢١ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

نمازي حاجيمحمد اول نامه
پيشبينيمشكEتنفت

ـ ١ -

به شاهنشاهي دربار وزير آقايع�ء وسيله به نمازي محمد حاج آقاي طرف از ١٣٣å تيرماه در نامه اين

است/ شده نوشته نخستوزير مصدق دكتر آقاي

تهران ـ ١٣٣å تيرماه ١٨

ع�ء آقايحسين جناب

را مـحترم وجود آن س�متي چون بخشود وصول عز ١٣٣å ماه خرداد ٣١ مورخ دستخط گردم, قربانت

آقـاي جـناب بـا مـ�قات ضـمن در بـوديد فـرموده مرقوم گرديد/ خرسندي و شعف سبب ميداد بشارت

شده مراجعه آنها به كه دولي زيرا آمد ميان به نفت امور متخصصدر مشاور به احتياج از صحبت نخستوزير

آقـاي جـناب بـنابرايـن دارنـد م�حظه انگليسيها از ظاهرا و نمايند معرفي را خود فن اهل نخواستهاند

نمايم/ كمك ايشان به مسائل اين در و آمده ايران به اينجانب دارند ميل نخستوزير

كمال و مفتخر فرمودهاند ابراز بنده به نسبت نخستوزير آقاي جناب و حضرتعالي كه نظري حسن از

اندازهاي تا كشتيهايم امور باشم غائب اينجا از مدتي گر ا و هستم محظور در كه چند هر مينمايم را تشكر

راه اين در خدمتي بتوانم گر ا است حياتي امر يك ايران براي نفت قضيه چون معهذا ميشود اخت�ل دچار

فـرمايند امـر و باشند خواسته وقت هر و ننموده خود شخصي امور از م�حظهاي كوچكترين دهم انجام

نـه كـه بـاشند مسـتحضر اول است jزم اما بود/ خواهم نخستوزير آقاي جناب اختيار در و كرده اطاعت

تجربياتم بلكه پخشدارم و تصفيه و استخراج به امورمربوط تجربهايدر اط�ع نه و متخصصنفتهستم

كه فرمايند احضارم نخستوزير آقاي جناب گر ا بنابراين است كشتيراني در و بازرگانيعمومي رشته در تنها

همراه نفت اقتصادي متخصص نفر يك باشد خود خرج به ولو بود خواهم مجبور باشم ايشان طرفمشورت

كرد/ مراجعه او به بتوان دقيق, اط�عات به احتياج صورت در كه بياورم

گزارشي و كرده مطالعه را ١٩٣٣ قرارداد داديد دستور قبل سال سه در كه ميباشد محترم خاطر در البته

عادjنه مذكور قرارداد است متداول نفتخيز كشورهاي ساير در كه ترتيباتي با مقايسه در آيا كه نمايم تهيه

راهيميتوان گر ا و كرد پيدا آنميتوان تعديل و تجديدنظر براي راهي آيا نيست عادjنه گر ا و خير يا است

تحقيقاتيو بودم ناچار لذا نداشتم نفت از وقتاط�عي آن تا باشد/ زمينه چه در بايد جديد قرارداد كرد پيدا

بپردازم/ بود جنابعالي منظور كه گزارشي تهيه بتوانم تا بنمايم مطالعاتي و نموده تفحصاتي

تحقيقات مطالعاتو البته هم بعد به آن از و شده شروع جا همان از نفتدارم در كه نظرياتي اط�عاتو

ليكن و بحثنمودهام كراتو مذا كشورها ساير و ايران نفت نفتدرموضوع متخصصين با و داده ادامه را خود

داشته نفت قضيه حل باب در نظرياتي گر ا و نفت مربوط امور در سابقهاي نه و دارم نفت در تحصي�تي نه



ملي دولت سياهه ١٠٩٦

و جـهاني تـجارت در اشـتغال سال چهل مدت در كه است تجربيات و منطق بر بيشتر آن مبناي باشم

آمده/ دست به كشتيراني

بود: زير قرار به دادم حضرتعالي به قبل سال سه در كه گزارشي رئوس

عايداتدولت قرارداد اين تحت كه اينبوده طرفين منظور نيتو قطع بهطور ١٩٣٣ قرارداد تنظيم در ـ ١

اين به Jميگرديد عايد خالص منافع از شانزده Kصدي دارسي قرارداد تحت كه باشد آن از بيش خيلي ايران

خالصبهدولتايران عايدات پنج بيستو اقLصدي اينبوده گفتنيتطرفين دليلودjيلديگرميتوان

شد/ حاصل اينمنظور هم ١٩٤٢ سال حدود تا برسد/

دارسي قرارداد از بدتر مراتب به ١٩٣٣ قرارداد نفت قيمت در فوقالعاده ترقي واسطه جنگبه از بعد ـ ٢

هم آن نبود خام نفت خالصاز عايدات صديهشتاز بيشاز عايداتدولت سال١٩٤٧ در كه بهطوري شد

شود/ گرفته نظر پخشدر و تصفيه منافع اينكه بدون

تأمـين صـورتي در فـقط داشتند انعقاد موقع در طرفين كه را نيتي ١٩٣٣ قرارداد در مقرره حقاjمتياز

خـليج در خام نفت قيمت چون و باشد كمتر دjر ٦ تني از مكزيك خليج در خام نفت قيمت كه مينمود

صديهشت فقط سال آن در نتيجه بود/ رسيده هفدهدjر تني به يا برابر سه حدود در ١٩٤٧ سنه مكزيكدر

همين ١٩٣٣ قرارداد در تجديدنظر اثباتلزوم براي گرديد/ دولت عايد خام نفت از حاصله خالص عايدات از

نسبت را خود تعهد كمپاني اينكه قبيل از هست هم ديگري دjئل ع�وه به است كافي تنهائي به استدjل

نداده/ خارجي كارمندان عده تقليل به

مجلس ولي كرد نخواهد لغو را آن ايران دولت كه است شده قيد صريحا ١٩٣٣ قرارداد در كه چند هر ـ ٣

كميت حا اصل تحت كردن ملي عمل زيرا سازد ملي را كمپاني تأسيسات ميتواند باشد خواسته وقت هر

نمينمايد/ سلب را كميت حا حق هيچوجه به است خصوصي كمپاني با چون ١٩٣٣ قرارداد و ميگيرد انجام

نفت خالص عايدات به باشد خواسته كه درآمدي بر ماليات هر ميتواند ايران دولت ١٩٦٣ سنه در ـ ٤

كه كرد تهديد را كمپاني ميتوان حال عين در رسد فرا ١٩٦٣ سال تا بگذرد بايد سال پانزده چه گر ا ببندند/

عايدات بر بيشتري ماليات ١٩٦٣ سنه دولتدر اندازه همان به كند/ سختگيري تجديدنظر درموقع قدر هر

نمود/ خواهد كمپانيوضع

دومي كردن, ملي تهديد اولي دارد دست در قوي حربه دو ايران حقوقيدولت دjئل از پسقطعنظر ـ ٥

موفق سهولت به حربه دو اين با كه نيست ترديدي و ١٩٦٣ سنه در خالص عوايد بر گزاف ماليات بستن

از مـنصفانهاي سهم و داده وفق امروز مقتضيات با كه نمايد تعديل نحوي به را ١٩٣٣ قرارداد شد خواهد

گردد/ ايران عايد خالص عايدات

كرات مذا نتيجه در و كند تجديدنظر سابقخود امتيازات گرفتدر تصميم دولتونزوئ� ١٩٤٣ سنه در ـ ٦

حقاjمتياز بر ع�وه شدند حاضر باjخره بودند استخراج مشغول ونزوئ� در كه نفتي كمپانيهاي دوستانه

عايد مجموعا كه مبلغي كه طوري به بپردازند/ درآمد بر ماليات عنوان به اضافي مبلغ امتيازنامهها در مقرره



١٠٩٧ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

باشد/ خام نفت استخراج خالصاز عايدات از پنجاه صدي Lاق دولتونزوئ�ميشود

هر كه رسيد بايد نتيجه اين به ناچار ساخته برقرار تثبيتو ١٩٤٢ كهدولتونزوئ�در اصل اين به نظر ـ ٧

تأمين ايران دولت براي را خالص عايدات از پنجاه صدي Lاق بايد بشود ١٩٣٣ قرارداد در كه تجديدنظري

كه فرضا كمتريموافقتنمود شرائط به دولت گر ا و بود نخواهد ملي مجلسشوراي تصويب قابل jا و نمايد

شد/ خواهد تجديدنظر به محتاج باز سال چند از بعد و نبوده قابلدوام چنينموافقتي تصويبكرد مجلسهم

دولت يك به متعلق آن سهام نصف از پيش كه ايران در خارجي شركت وجود حتي و كردن عمل ـ ٨

دولت هم و است وهنآور ملي احساسات نظر از هم و نيست تحمل قابل سياسي دjئل به است خارجي

كمپاني است مقتضي ايندjئل به بنمايد/ شمال در متقابلي امتياز تقاضاي كه ميكند تحريك را شوروي

را ايران بهرهبرداري عمليات و كرده مجزا دنيا نقاط ساير در عملياتخود از را ايران تصفيه استخراجو عمليات

ايران دولت به آن سهام نصف و رسد ثبت به ايران تحتقوانين شركت آن و دهد انتقال جديدي شركت به

اصلي/ كمپاني سهامداران به ديگر نصف و شود داده

را آن باشد محترم خاطر در گر ا و تقديمنمودم حضرتعالي به قبل سال سه كه گزارشي ايناستخ�صه

فقط مشاراليه و خواستيد را او نظريه و رسانيده خارجه وزارت خاورميانه شعبه رئيس هندرسن آقاي نظر به

ندانست/ عملي را آخري قسمت

فرموديد استفسار را نظرياتاو و داده ارائه گلبانگيان آقاي به را پاريسگزارشي از عبور درموقع همچنين

نتيجههائي گزارشو استدjلهاي داشتنتوانستدر را احصائيهاي جنبه فقط كه ارقام بعضي تصحيح جز و

در بنده نظريات به نسبت حضرتعالي كه نظري حسن كه نميكنم تصور نمايد/ عقيده اظهار بودم گرفته كه

بلكه نميكرد تفوه كس هيچ كه قبل سال سه در كه زيرا باشد گزارش همين بر متكي داريد نفت موضوع

اظهار نظرياتي و گرفته نتيجههائي و استدjلهائي باشد تجديدنظر قابل ١٩٣٣ قرارداد نمينمود تصور

با كه است اين آن و بود خطا به پيشبينيهايم يكجهت از فقط رسيده/ ثبوت به امروز آنها همه كه داشتم

بـالمناصفه منافع تقسيم با نفت كمپاني داشتم يقين دارند انگليسيها كه حقيقتبيني و مآلانديشي آن

مستقلي تأسيسشركت و ايران در او عمليات از كمپاني عمليات ساير كردن مجزا در و نمود خواهد موافقت

ايران دولت به جديد شركت سهام نصف دادن در فقط و كرد خواهد موافقت نيز ايران در بهرهبرداري براي

پيروينمودمعلوم گلشائيان آقاي جناب با كرات مذا كمپانيدر كه رويهاي از ليكن و بنمايد/ سختگيري شايد

هماناوقات در كه گزارشديگري طي بنابرايندر ميباشد, نوزدهم قرن فكر طرز كمپانيهنوز فكر طرز شد

ترجيح همچنين تهران, در تا لندنبشود كراتدر مذا دارد ترجيح كه دادم تذكر نمودم تقديم حضرتعالي به

كمپاني/ با تا انگليسبشود دولت عالي مقامات با كرات مذا كه دارد

پارة كاغذ Lفع ١٩٣٣ قرارداد و گرديد حل حقوقي نقطهنظر از قضيه نفت شدن ملي قانون با حال هر به

برآورده دارند نفت شدن ملي از ايران ملت عموم كه تي انتظارا كه كرد پيدا حلي راه بايد كنون ا نيست بيش

دارد/ بقيه شود/
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٧٨٢١ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ٢١ شماره اعEميه
انـتظامات اخت�ل و تشنج ايجاد منظور به ماجراجو عناصر از عدهاي كه است كي حا واصله اط�عات

و ناراضي سال آخر امتحانيه جريان از را آنها ميخواهند شده دانشجويان بين تحريكاتدر عموميمشغول

به عمومي انتظامات و نظامي فرمانداري قانوني مقررات خ�ف بر اقداماتي كه سازند وادارشان بالنتيجه

آرامشدر حفظ حساسكه اينموقع كهدانشجويانوطنپرستدر دارد ايمان نظامي فرمانداري آورند/ عمل

كـوشش حـتي نشده بيگانهپرستان و مغرضين دست آلت هرگز ميباشد و بوده كشور ص�ح به اول درجه

انتظامي مأمورين به البته نسازند/ دار لكه را خود شامخ مقام ساخته خنثي را آنان عمليات كه نمود خواهند

به و دستگير ب�فاصله را مسببين و محركين بينظمي اولين مشاهده محض به كه شده داده صريح دستور

حومه و تهران نظامي فرماندار دارند/ اعزام نظامي دادسراي

مقدم علوي سرلشكر

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

شد هلند وارد مصدق دكتر ـ آخرينخبر
ميشود داده ژوليانا ملكه به هديه عنوان به قاليچه پارچه چند

در تـا شـد هـلند وارد مـصدق دكتر ايران نخستوزير امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك ـ لندن راديو

مصدق دكتر معلوم قرار از نمايد مطرح آنجا در را ايران ودعوي شركتجويد بينالملليjهه دادگاه كرات مذا

است/// برده ژوليانا ملكه براي هديه عنوان به نفيس قاليچه پارچه چند

٧٨٢١ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

ندادهاند را ارديبهشت شكر و قند سهميه
است/ نشده تقسيم پرداختو عاملين به كنون تا ١٣٣١ ماه ارديبهشت شكر و قند سهميه ـ جهرم

٧٨٢١ شماره ,١٣٣١.٣.٨ پنجشنبه

ندادهاند شكر و قند اص�
كشور مردم ميان شكر و قند توزيع بدو از مينويسند: تلگرافي طي چهارمحال فرادبنه اهالي از جمعي

فقط ميشود نفر ٢٥åå حدود در كه بقيه و بوده محروم شكر و قند دريافت از كلي به حدود اين نصفجمعيت

شود/ معلوم گفتارشان صدق تا بازرسنمودهاند يك اعزام تقاضاي و دادهاند شكر كيلو نيم

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

شكر و قند توزيع
نفر هر به نمود ارديبهشت شكر و قند سهميه كارت توزيع به شروع خرداد اواخر از دارائي اداره ـ شاهي

ميشود/ داده قند گرم ٢٥å و شكر گرم ٧٥å



١٠٩٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

نمازي حاجمحمد اول نامه
پيشبينيمشكEتنفت

ـ ٢ ـ

استو كمپاني ضرر به زمان مرور كه بود اين دادهام تذكر قبل سال گزارشسه طي در كه نكاتي از يكي

گذشته به نظري گر ا و شد/ خواهد تمام ايران نفع به آيد عمل به ديرتر ١٩٣٣ قرارداد در تجديدنظر قدر هر

مجلس تصويب به بود شده منعقد ١٩٤٨ اوائل در الحاقي قرارداد گر ا كه فرمود خواهيد تصديق بفرمائيد

اصل كمپاني گر ا همچنين ميگرديد/ تجديدنظر به محتاج باز سال چند از پس و نميكرد دوامي بود رسيده

و ميرسيد مجلس تصويب به كه نيست ترديدي بود كرده قبول ١٩٤٩ سال در را خالص عايدات تنصيف

ميكرد/ دوام ١٩٦٣ سال تا Lاق شايد

بود كمپاني ضرر به و ايران نفع به زمان مرور نفت شدن ملي از قبل تا كه طور همان است اين منظورم

و صحيح نحو به ملي نفت از بهرهبرداري طرز و بگذرد وقت قدر برعكسهر است شده ملي نفت كه كنون ا

حل كه است همين Lانگليسفع دولت و كمپاني سياست كه زيرا است ايران ضرر به نشود مسجل روشني

تحريك و ساخته بيكار را كارگرها گشته متوقف استخراج و تصفيه ضمن, در و انداخته تعويق به را قضيه

دولت وسائل اين به بلكه دهند قرار اقتصادي و مالي فشار تحت را كشور ضمنا بيندازند راه آشوبي شوند

دهد/ در تن كرد خواهد ديكته كمپاني كه شرايطي به شود حاضر و شده بيچاره

سي سالي از خام نفت استخراج و بشود بسته تصفيهخانه اينكه ولو كه داشتهاند اظهار آقايان از بعضي

تا كه بود نخواهد آن از عايداتدولتكمتر كه زيرا ندارد اهميتي يابد تقليل ششميليون سالي به تن ميليون

خود دارم يقين و نيست عملي هيچوجه به فكر اين ليكن و ميشده دريافت ١٩٣٣ قرارداد تحت حال به

سر پشت ملت نفت كردن ملي در چه گر ا كه باشند نكته اين متوجه خوبي به هم نخستوزير آقاي جناب

خطير عمل چنين با كه نتيجهاي شدن ملي از كه دارد انتظار ايران ملت حال عين در ولي ميايستند ايشان

تحت كمپاني كه باشد خالص عايدات نصف بيشاز خالصدولت عايدات يعني حاصلبشود باشد متناسب

در دهند اجازه و گرفته سهل را افراطيموضوع آقايان كه طوري به گر ا و كرده/ قبول خود پيشنهاد آخرين

اوضـاع نـتيجه در شـوند بيكار نفت كارگرهاي و بشود بسته تصفيهخانه و شود حاصل وقفه نفت جريان

كه شد خواهد پيدا ملت روحيه شديديدر عكسالعمل كه نيست ترديدي بحرانبشود دچار اقتصاديكشور

بشود/ وخيمي عواقب به منجر نكرده خداي است ممكن

حل راه بايد اول درجه در و كرد پيدا حلي راه بايد است دولت دست در ابتكار و است باقي وقت تا پس

در و كرده كار ظرفيتخود حد به هم تصفيهخانه و برگشته سابق ميزان به نفت استخراج كه كرد پيدا موقتي

نشود/ حاصل نفتوقفهاي صدور

بهانهاي پي در فقط انگليسيها كه زيرا بوده مصلحت برخ�ف كشتي ناخداي رسيد اطراف در محاجه



ملي دولت سياهه ١١٠٠

سازند/ متوقف را نفت جريان كه هستند

بود ميليون ماهيسه و گذشته ماه بابتسه ليره ميليون ده كرده, پيشنهاد كمپاني كه موقعي در همچنين

با كمپاني پيشنهاد كه بود بهتر خيلي باشدو شده پاره كرات مذا رشته مصلحتنبود بپردازد عليالحساب چه

سهمدولت كرده پيشنهاد كمپاني خود خالصكه عايدات تنصيف اصل طبق كه باشد شده رد استدjل اين

بايستي و ندارد موضوع ليره ميليون سه ماهي پرداخت پس ميشد, ليره ميليون چهار ماهي از بيش ايران

باشد/ ميليون پنج ماهي Lاق

كه زيرا سازند متوقف را نفت جريان كه باشند داده فرصتي انگليسيها به نبايستي كه است اين مقصود

و شده ملي نفت چون و ميرود بين از دjر يكميليون روزي است/ شده نفتمتوقف صدور حملو كه اjن

ميشود/ تمام خودمان ضرر به رسيد درموضوع سختگيري ماستو خود اينمتوجه است ملت مال

با و بود آسان خيلي حال عين در و بود بزرگي كار سياسي حيث از چه گر ا نفت كردن ملي اينكه خ�صه

كه است چيز چهار مستلزم زيرا نيست آساني كار نفت از كردن استفاده ليكن و ميشد, عملي واحده يكماده

چهارم حمل, وسايل سوم فني, متخصصين دوم نفت, كردن اداره تجربه و توانائي اول نداريم, را كدام هيچ

شده/ قلمداد كه است ترتيبي همان به چيز چهار اين اهميت درجه پخشو فروشو وسايل

هـيچ كـه گفت ميتوان قطع طور به داريم دولتي كارخانجات كردن اداره از كه تلخي تجربيات با ـ ١

شود اداره ما دستخود به آن قسمت كوچكترين بلكه باشد ما دستخود به نفت امور اداره نيست مصلحت

به عجيبي فساد و رفت خواهد بين از سال چند عرض در شد نخواهد دولت عايد چيزي اينكه از قطعنظر

بدبختيهاي تمام سبب و است دولتيموجود دستگاههاي در كنون ا هم كه فسادهائي كه آمد خواهد وجود

چنين كردن اداره عهده از كه است اشخاصي فاقد ايران اساسا ع�وه به بود/ هيچخواهد پيشآن است كشور

نمائيم/ استخدام خارجه از را اداري هيأت كليه هستيم ناچار پس برآيند بزرگي دستگاه

پنج چهار مستلزم فقط تأسيسات نگاهداري و تعمير قسمت براي خارجي فني متخصصين استخدام ـ ٢

و مشكلتر استخراج قسمت براي خارجي فني متخصصين استخدام ندارد/ اساسي اشكال استو وقت ماه

است, ميسر ماه شش پنج ظرف در ليكن بود زحمتنخواهد از خالي چه گر ا استو بيشتري وقت مستلزم

مواجه استو قسمتها ساير از مشكلتر خيلي تصفيهخانه قسمت براي خارجي فني متخصصين استخدام

گـر ا كـه گـفت مـيتوان بـنابرايـن نيست/ غيرمقدور حال عين در بود خواهد بسيار اشكاjت و زحمت با

آنها جاي به فني متخصصين ماه شش ظرف در بتوان بايد كنند ترك را ايران انگلستان فني متخصصين

نفت كار Rاو كه شد سببخواهد ايران از انگليسي متخصصين رفتن كه بود متوجه بايد ليكن و كرد استخدام

شوند/ استخدام آنها جاي به ديگري متخصصين تا كند پيدا وقفه سال يك بلكه ماه شش Lاق

مـخارج مسـتلزم وقفه مدت از پس تأسيسات انداختن كار به و مدت اين در تأسيسات نگهداري ثانيا

اين در تأسيسات حتي و كمپاني يدكي اسباب اجناسو ذخيرههاي از زيادي مقدار ثالثا بود خواهد هنگفتي

كارمندان و كارگران حقوق و مزد گر ا رفت/ خواهد بين از و شده ميل حيفو سالوقفه يك تا ماه شش مدت



١١٠١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

گرفته نظر در شد داده شرح فوق در كه مدتوقفه خساراتمحتمله ساير و پرداختهشود كمافيالسابق ايراني

ميليون يكصد Lاق وقفه سال يك و دjر ميليون پنجاه چهل Lاق وقفه ماه شش خسارت كه گفت بايد شود

بود/ خواهد دjر

يا بمانند ايران در و نكرده ترك را خدمتخود شدند حاضر انگليسي فني متخصصين فرضاينكه با ـ ٣

گرديد دولتموفق خسارت دjر ميليون سي تحمل و وقفه ماه شش از پس كردند ترك را ايران گر ا اينكه

شروع نو از نفت جريان انداختو راه را تأسيسات و كرده استخدام آنها جاي به را ديگري خارجي متخصصين

متعلق يا نفتكش كشتيهاي از نود صدي كه زيرا شد خواهيم مواجه نقليه وسايل اشكال با آنموقع در شده

كه آزادي نفتكش كشتي تعداد و است آنها اجاره در يا باشد نفت بزرگ كمپانيهاي فرعي كمپانيهاي به

است/ محدود خيلي نمايد خريداري يا كرده اجاره بتواند ايران دولت

وسايل كرده رقابت نفت بزرگ كمپانيهاي نمايد اقدام كشتي اجاره به يا بخرد خواست ايران دولت گر ا

آن بارگيري ظرفيت كه نفتكشي امروز ع�وه به ساخت/ خواهد فراهم حيث هر از را پيشرفت عدم اشكالو

Lاق آن ماهيانه كرايه استو دjر ميليون نيم و اقLدو باشد ميل پانزده ساعتي آن سرعت تنو هزار پانزده

پيشبيني ميتوان كه سنگيني خسارات و شد حاصل نفتوقفهاي كار در گر ا و دjر هزار پنج و هفتاد ماهي

كند/ اجاره يا خريداري كشتي كه داشت خواهد جرئت نه و پول نه ايران دولت گرديد وارد كرد

وسايل و كرد پيدا جريان نفت و شد نفتكشرفع كشتي و فني متخصصين اشكال دو اينكه فرض با ـ ٤

فروش/ بازار مشتريو كردن پيدا آن و شد خواهيم مواجه مهمتر همه از و اشكالسوم به بود همموجود نقليه

اندازهايموفقيت تا نمائيم خام نفت فروش صرف را خود هّم و كنيم صرفنظر آبادان تصفيهخانه از گر ا

كشورهائي به را خودمان خام نفت و رقابتكرده خام نفت منابع ساير با كهميتوانيم زيرا حاصلخواهيمنمود

اينعملمواجه ليكن بفروشيمو فرانسه ژاپنو ايتاليا, قبيل از دارند هم نقليه وسايل و دارند تصفيهخانه كه

قـطع طـور بـه و بدهيم قيمت در كلي تخفيف شد خواهيم مجبور شده نفت كمپانيهاي شديد رقابت با

بود/ نخواهد حاليه قيمتهاي از سي صدي از كمتر تخفيف اين گفت ميتوان

خواهند تنزل بيشتر بلكه پنج و بيست صدي Lاق را خودشان قيمت نفت كمپانيهاي كه معني اين به

اين از نشود/ ايران نصيب فروش در موفقيت تا كرد نخواهد فروگذاري اقداماتي هيچگونه از ع�وه به داد/

هشتميليون سالي از بيش نميرود تصور هيچ استو محدود خيلي هم خام نفت خريدار قبيل اين گذشته

دjر ميليون شصت فقط راه اين از و رسانيد فروش به دjر هشت منتها يا هفت تني قيمت به هم آن تن

برايدولت مازادي اينكه از ع�وه و كرد نخواهد تكافو را خارجي و ايراني كارگران مزد كه شد خواهد حاصل

سـاير و تـصفيهخانه و چـاهها نگهداري كه زيرا داشت خواهد كسر هم معتنابهي مبلغ ماند نخواهد باقي

نفتي مواد خام نفت جاي به و كند كار تصفيهخانه بخواهيم گر ا اما است/ هنگفتي مخارج مستلزم تأسيسات

در كـه هسـتند آنـها تـنها كه زيرا بود خواهند نفت كمپانيهاي مشتري تنها صورت اين در نمائيم صادر

دارد/ بقيه دارند/ پخشرا وسايل مختلف كشورهاي



ملي دولت سياهه ١١٠٢

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

ايرانرفت از امريكا خارجه امور وزارت مشاور
بود شده تهران وارد سهشنبه روز بعدازظهر كه امريكا خارجه وزارتامور مشاور هاسكينس هارولد آقاي

سـمت بـا هـاسكينس آقاي كرد/ پرواز امريكا طرف به هواپيما با امروز صبح خود مأموريت انجام از پس

ميكند/ وظيفه انجام امريكا خارجه وزارتامور نزديكدر خاور و خاورميانه دفاعي امور در متخصصي

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت تمديد cيحه ـ مجلسسنا
JلقمانالدولهK مالك سعيد دكتر رياست به سنا مجلس علني جلسه امروز صبح دقيقه پانزده و ٩ ساعت

است/// مطرح تهران در نظامي حكومت تمديد نمود اظهار ايشان و گرديد تشكيل رئيس نايب

شد: خوانده شرح اين به واحد ماده متن نخست ـ نظامي حكومت تمديد

يك برايمدت حومه تهرانو در را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده <ماده

نمايد>/// تمديد ١٣٣١ تيرماه دهم روز ساعتدوازده تا ١٣٣١ خرداد دهم تاريخ از ديگر ماه

با راي تقاضاي نمايندگان آقايان از عدهاي ١١٨ ماده موافق ـ نظامي حكومت تمديد قانون تصويب

گرديد/ آزاد اخذ به شروع و شدند حاضر تريبون پشت ثابتي مسعود تقوي, آقايان اينموقع در كردند ورقه

آراء شمارش و اخذ از پس ميدهند/ كبود راي مخالفين و سفيد راي موافقند كه آقاياني رئيسـ نايب

/٤ كبود مخالف] [راي /٦ سفيد [راي] /٢٨ موافق راي نفر, ٣٨ حاضر عده گرديد: اع�م شرح بدين نتيجه

شد/ تصويب تهران در نظامي حكومت ماه يك تمديد طريقjيحه بدين

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

شكر و قند سهميه توزيع
ميزان تعيين منظور به دارائي رئيس دفتر در محل معتمدين و فرماندار آقاي حضور با كميسيوني ـ _ر

كـليه از آمـار اداره و دارائي مأمورين وسيله كه صورتهائي بررسي از پس شد تشكيل شكر و قند پخش

در قند نيم و شكر كيلو يك نفر هر به Lفع گرفتند تصميم بود شده تهيه كارمندان و حومه و شهر كنين سا

اداراتدولتي مأمورين به ولي شود/ داده قند كيلو نيم بهاي ريال ١١ شكر يككيلو بهاي ريال ١٧ اخذ مقابل

گرديد/ شروع شكر و قند پخش ارديبهشت ٢٣ روز از و بدهند قند كيلو نيم و شكر كيلو ١.٥

٧٨٢٢ شماره ,١٣٣١.٣.١å شنبه

شكر و قند سهميه تصميماتشورايبخشبراي
نفر ٥ و گرديد تعيين بخشدار طوjبي آقاي حضور با جاري ماه سوم روز در زرند بخش شوراي ـ ساوه

توزيع درباره كه شد معرفي فرمانداري به تعيينو زرند بخش شكر سهميه توزيع نظارتدر منظور به معتمد

گردد/ اقدام دارائي طريق از زرند اهالي سهميه



١١٠٣ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢٣ شماره ,١٣٣١.٣.١١ يكشنبه

نمازي حاجمحمد اول نامه
پيشبينيمشكEتنفت

ـ ٣ -

هـمان مشتري تنها ندارند نفتي مواد به احتياجي دارند تصفيهخانه خودشان نفتي كمپانيهاي چون

خريداري را ما نفتي مواد و كرده سهل را ما كار نيستند حاضر هيچوجه به كه بود خواهند سابق كمپانيهاي

ليره ميليون دويست صرف با و كرده صرفنظر آبادان تصفيهخانه از كه است اين در صرفهاش بلكه نمايد

جا همان در و كرده وارد كشورها آن به خام نفت و كرده داير مصرفكننده كشور در ديگري تصفيهخانههاي

نـه داريم را آن كردن اداره توانائي نه ليكن و ماست مال و كردهايم ملي را نفت ك�م خ�صه كند/ تصفيه

عاجز فروش در تازه كرديم فراهم را حمل وسايل متخصصو كه فرضا حمل, وسايل نه و فني متخصص

چيست؟ چاره پسراه بود, خواهيم

بقيه و است ميرسيده فروش به اروپا بازارهاي و انگلستان به ايران نفت از چهل صدي فقط حال به تا

توضيح فوق در كه طوري به ميشده/ مصرف استراليا و جنوبي آفريقاي و آسيا كشورهاي در شصت صدي

فرانسه و بلژيك ايتاليا, قبيل از اروپا كشورهاي از بعضي به خام نفت محدودي مقدار بتوان شايد شد داده

فقط آسيا كشورهاي و افريقا جنوب و استراليا و انگلستان بازار و اروپا بازارهاي ساير براي ليكن و فروخت

نمايند/ خريداري را ايران نفتي مواد يا خام نفت ميتوانند پخشدارند وسايل بازارها آن در كه كمپانيهائي

چند و انگليسي <شل> كمپاني از عبارتند سابق كمپاني خود از ع�وه و محدودند بسيار هم كمپانيها اين

فقط كه هستند هم امريكائيديگر كمپاني چند امريكائيو كالر> كمپاني< اويل>و <استاندارد فرعي كمپاني

مساعدتي ايران به شد نخواهد حاضر البته استو انگليسي كمپاني<شل> دارند/ پخش تشكي�ت اروپا در

امـريكائي كـمپاني يـا اويـل> <اسـتاندارد دسـته از امـريكائي كمپانيهاي به ميتوان فقط پس بنمايد/

و دارد تصفيهخانه خام نفت براي و است نفت كار در وارد تازه كالشكس كمپاني شد/ متوسل كالشكس> >

نيست قادر بنابراين كند/ پيدا بازاري نفتخود برايمحصوjت دارد ميل طوريكه به است نشده موفق هنوز

پسفقط نمينمود/ اقدام انگليس ترسدولت از بحرين نفت داشتن با همبود گر ا و نمايد مساعدت ايران به

وجود با هم او برآيد ايران نفت فروش عهده از بتواند كه است تشكي�ت داراي اويل> <استاندارد كمپاني

مناسبات ع�وه به انگليسدرافتد دولت با كه شد نخواهد حاضر هرگز دارد امريكا در كه قدرتي و زياد ثروت

خـود مـنافع منافي را نفت كردن ملي عمل Rاصو علت, دو از گذشته و دارد سابق كمپاني با هم نزديكي

اويل> <استاندارد كمپاني دهد/ ايران به عبرتي درس سابقدارد كمپاني كه همانطوري تشخيصميدهدو

عبرتي درس بيفتند نفت كردن ملي خيال به احيانا كه كشورهائي ساير براي دارد ميل اولي طريق به هم

استو اويل استاندارد فرعي كمپانيهاي از يكي است استخراج ونزوئ�مشغول در كه كمپاني كه زيرا بشود

عراق نفت در ٢٣ صدي اويل استاندارد كمپاني همچنين است ايران استخراج برابر دو آن استخراج ميزان



ملي دولت سياهه ١١٠٤

مسـاعدت ايـران بـه هرگز پس است/ سهيم سعودي عربي نفت در عمدهاي مقدار همچنين است سهيم

نمود سابقخواهد كمپاني به مساعدترا كمال بلكه نمايد حاصل نفتموفقيت كردن ملي در كه كرد نخواهد

نفت كردن ملي فكر به عراق و سعودي عربي قبيل از كشورها ساير تا بشود پشيمان خود كرده از ايران تا

نيفتند/

به اينكه يكي مساعدتبخواهيم دولتشوروي از اينكه يكي ـ نميشود ديده چارهاي راه سه پسجز

باشد مايل هم چقدر هر دولتشوروي بيائيم/ كنار انگليس دولت با اينكه يكي و متوسلشويم امريكا دولت

زيرا بنمايد/ مساعدتي نفت نيستدرموضوع قادر اساسا باشد نداشته همسوءنيت قدر هر نمايدو مساعدت

تا بودوچون كرده خريداري خارج نفتاز گذشته احتياجداشتدر نفت به گر ا و ندارد نفت به احتياجي كهخود

تكافو احتياجاتشرا داخلهاش محصول كه است استواضح ننموده خريد به اقدام دنيا بازارهاي در حال به

از مسـاعدت تقاضاي سياسي دjئل از قطعنظر پس ندارد را نفت فروش وسايل ديگر طرف از مينمايد

بنمايد/ مساعدتي نيست قادر دولتشوروي كه زيرا ندارد اساساموضوع شوروي

به يكنحوي به شد خواهد مجبور امريكا دولت كه زيرا است مفيد خيلي حال در امريكا به شدن متوسل

در حال عين در بيائيم كنار انگليسيها با نمود خواهد توصيه نيست ترديدي چه گر ا و نمايد مساعدت ايران

يك به هم امريكائيها بيائيم كنار انگليسيها با اينكه كهولو شود پيدا حلي راه ممكناست كرات مذا ضمن

باشد/ داشته مداخلهاي ايران نفت كار در بازرسي عنوان به يا نحوي

<شل> مثل كمپاني با دارد ترجيح بلكه باشد سابق كمپاني با نكرده jزم هم انگليسيها با آمدن كنار

كمپاني برخ�ف و ندارد بدي سابقه آنجا در استو استخراج مشغول هم درونزوئ� كمپاني اين كه زيرا باشد

انجام خارجي فني كارمندان عده تقليل به نسبت را خود تعهد و سياستنموده در دخالت ايران در كه سابق

كـمال ونزوئ�ئي فني كارمندان استخدام در و نشده خارج بازرگاني زي از ونزوئ� در <شل> كمپاني نداده

كه صورتي در و بيائيم كنار انگليسيها با بشويم مجبور اينكه ولو بنابراين است/ داشته ابراز را نيت حسن

كمپاني كه است اين صحيح راه از يكي باشند نداشته اطمينان سابق كمپاني به نخستوزير آقاي جناب

و حمل وسايل حيث از كه نفت بزرگ كمپانيهاي از يكي با قرارداد بشود/ سابق كمپاني جايگزين <شل>

ملي قانون با كه طوري به انگليسي يا باشد امريكائي اينكه از اعم باشند ص�حيت حائز پخش تشكي�ت

نيست/ خارج نحوه دو از باشد داشته تطبيق هم نفت شدن

آن و برساند ثبت به ايران در ايران قوانين تحت فرعي كمپاني يك خارجي نفت كمپاني ـ اول نحوه

را نفت كمي نسبتا حقالزحمه ازاي در و گرفته عهده به را خام نفت استخراج عمليات طرفي از فرعي كمپاني

تحت را خام نفت كليه فرعي كمپاني همان ديگر طرف از بنمايد استخراج ايران ملي نفت حسابشركت به

خريداري ايران ملي نفت شركت منصفانهاياز قيمت به و Jسال پانزده تا سال طويلالمدتيKمثLده قرارداد

ايران ملي نفت شركت از مدت همان به عليحدهاي قرارداد تحت را بندري تأسيسات و تصفيهخانه نمايد/

و تـصفيهخانه فـرع و اصـل كـه بـاشد مـبلغي به بندري تأسيسات و تصفيهخانه مالاjجاره نمايد اجاره
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بشود/ ايران ملي نفت شركت ملكطلق مدت آخر در و شده استه�ك اجاره مدت در بندري تأسيسات

سـابق كـمپاني بـه بـندري تأسيسات و تصفيهخانه قيمت بابت بايستي كه غرامتي اخري عبارت به

فـروش قيمت شود/ منتفي اساسا غرامت موضوع نحو بدين شده تأمين مالاjجاره محل از شود پرداخت

ممكن اينكه يا بشود تعيين متناسبي تخفيف منتها سال آن بينالمللي قيمت طبق ساله هر است ممكن

قيمت چون ليكن و شود تعيين قرارداد مدت تمام براي جاريه بينالمللي قيمت اساس بر كنون ا هم است

بايستي ميرسد ثبت به ايران در فرعيچون كمپاني مراعاتبشود قابلي تخفيف بايد است ترقي در جاريه

بپردازد/ ايران دولت به تصفيهخانه منافع به نسبت متناسبي درآمد بر ماليات

اين سهام از ٤٩ صدي و برساند ثبت به ايران در فرعي شركت يك ايران ملي نفت شركت ـ دوم نحوه

شركت اين كند گذار وا باشند ص�حيت حائز كه خارجي بزرگ نفت كمپانيهاي از يكي به را جديد شركت

پس را منافع بقيه و بپردازد ايران نفتملي شركت به حقاjمتياز بهعنوان خالصرا منافع از ٥åصدي جديد

خارجي كمپاني كه مبلغي كند/ تقسيم سهامداران بين عنوانسود به ذخيره حسابهاي استه�كو وضع از

به لذا پرداختهشود سابق كمپاني به بايستي كه باشد غرامتي همانمبلغ بپردازد بايستي صدي٤٩ بابتاين

قيمت ٢٥ صدي كه ميدهد اجازه شدن ملي قانون اينكه به نظر ميشود/ منتفي غرامت موضوع نحو اين

با Lكام نحوه اين بود خواهد ٢٥ صدي از كمتر خارجي كمپاني سهم چون و پرداختشود غرامت بابت نفت

مـقابل در مينمايند خريداري را شركت سهام از ٤٩ صدي كه خارجي كمپاني كرد/ خواهد تطبيق قانون

دهد/ انجام را كلفيه سرپرستي بيشتري حقالزحمه مقابل در را استخراج عمل سرپرستي كمي حقالزحمه

مذكور اول نحوه در كه ترتيبي همان به را نفتي ومحصوjت خام نفت تمام مذكور خارجي كمپاني همچنين

خريداري طوjني مدت براي شد مذكور نحوه در كه ترتيبي همان به را نفتي محصوjت و خام نفت تمام

نمايد/

ليكن استو تبديل و تغيير تعديلو و جرح قابل جزئيات حيث از شد داده شرح فوق در كه عملي نحو دو

ايندو از بنمايد تطبيق هم شدن ملي قانون با و باشد نفت كمپانيهاي قابلقبول كه قراردادي كلي طور به

ديگـري كـمپاني هـر يـا سـابق كـمپاني كـه دارد ايران دولت كه انتظاري آن خ�صه نيست/ خارج نحوه

تا نيستو عملي نمايد خريداري دولتايران از بينالمللي قيمت كثر حدا به هم نفترا و بدهد را متخصصين

در را فروشخود وسايل هرگز نباشند تصفيه و استخراج عمل در ذينفع و سهيم اندازة تا نفت كمپانيهاي

فرعي كمپاني با دارد نظر در كه قراردادي در هم كلمبي دولت كه چنان گذارد/ نخواهند ايران دولت اختيار

كمپاني به حقالزحمه عنوان به را تصفيه منافع از ٢٥ صدي است شده حاضر سازد منعقد اويل استاندارد

كه تجربياتي ليكن و نباشد افراطي عناصر پسند مورد عرضكردهام فوق در كه نظراتي ميكنم تصور بدهد/

نمايم كسب توانستهام اخير ماه ايندو در كه اط�عاتي نفتنمودهامو باب در كه مطالعاتي بازرگانيو امور در

قرار خاورميانه برايكشورهاي درسعبرتي را ايران كه ايناست نفت كمپاني نقشه استكه اين بر دال همه

انحصار در طوري هم نفت فروش تشكي�ت و نفت كار نيفتد/ خود نفت كردن ملي فكر به كس هر تا دهد
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كمپاني دو فقط بگيريم سابق كمپاني دست از را ايران نفت فروش گر ا كه ميباشد نفت بزرگ كمپانيهاي

اعضاء كه فكري و برسانند فروش به را ايران نفت كه دارند را آن امريكائي اويل استاندارد و انگليسي <شل>

عملي به و برسانند فروش به را ايران نفت بتوانند خرمشهر در كه كردهاند ملي نفت شركت و مختلط هيأت

كشورهاي در مخصوصي تشكي�ت مستلزم نفت فروش كه شد خواهند متوجه خودشان زود يا دير نميشود

خودشان نخستوزير آقاي جناب البته نيست/ كردهاند تصور كه سادگي و سهل اين با و است مصرفكننده

خود ليكنوظيفه استو جسارت باب اين نظريهايدر اظهار چيستو كشور صرفه ص�حو كه ميدانند بهتر

بحران به است رسيده فرا كنونموقع ا و كرده بازي خوب را مليرلخود جبهه حال به تا كه عرضكنم ميدانم

منوال همين به چندي گر ا jا و شود حاصل بهره دادهاند انجام كه بزرگي كار اين از و شود داده خاتمه فعلي

كـند صرفنظر آبادان تصفيهخانه و ايران نفت از و برده ايران از را خود متخصصين سابق كمپاني بگذرد

به اعتنائي است پسjزم بود خواهد جبران غيرقابل سالها تا كه گرديد خواهد ايرانوارد به زيادي خسارت

باشد صرفكشور و اص�ح و مآلانديشي و تدبير با موافق كه دنياپسندي حل راه با و نكرده افراطي عناصر

هيچوجه به و بود خواهد ايشان پشتسر ملت حلي راه چنين تخاذ ا در باشند مطمئن و دهند خاتمه را قضيه

نمازي محمد داد/ نخواهد افراطي عناصر حرف به گوش

٧٨٢٣ شماره ,١٣٣١.٣.١١ يكشنبه

كردستان رئيسشهرباني
نموده متفرق را بلندگويحزبسعادتمردم از استفاده با

است خونينجلوگيريكرده خورد و يكزد از و
دارد كردستانوجود اربابنفوذ مالكينو از بعضي بين كه اخت�فاتي اثر بر سنندج در خرداد دهم روز عصر

وزيري آصف رضا خانه جلوي زيادي جمعيت و داده روي نزاعي ميزند دور انتخابات اطراف در بيشتر و

اينكه از قبل ولي ايجادميشود بلوائي رفته رفته و كرده حمله مردم سنگبه با نامبرده كسان ميكنند اجتماع

ميكنند/ اقدام جمعيت كردن متفرق براي شهرباني و پادگان مأمورين كند پيدا دنباله نزاع,

و مينمايد آرامشدعوت به را مردم و نموده استفاده سنندج سعادت حزب بلندگوي از شهرباني رئيس

تحصن رفتهو تلگرافخانه به عدهاي ولي ميكند جلوگيري خونينحتميالوقوع خورد و يكزد از بدينوسيله

مخابره و تلگرافخانه در تقاضايحضور و نموده مخابره مقامات به تلگرافهائي نامبردگان ميكنند/ اختيار

داشتهاند/ را حضوري

٧٨٢٤ شماره ,١٣٣١.٣.١٢ دوشنبه

چهارم اصل برنامه شعبه هشتمين
چهارم اصل برنامه طرف از يكشعبه خرداد ١١ از كه داشت اظهار چهارم اصل برنامه رئيس وارن ويليام

گرديد/ خواهد افتتاح كرمان در
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٧٨٢٤ شماره ,١٣٣١.٣.١٢ دوشنبه

اختEف و دستگي دو اثر بر اصفهان سده در
غارتكردهاند را خانه ١٢ و دكان ٥

حدود در و شده ايجاد دستگي دو سده اهالي بين غيره انتخاباتيو اخت�ف اثر در ـ خرداد ١٢ ـ اصفهان

آقاجان خانه به حمله قصد و شده مجتمع مسجد در [!] كازسده و كوشكآباد و زارعآباد اهالي از نفر هزار

همين در ميكنند مهاجمينجلوگيري ازورود و بسته را نفردربمنزلخود هردو كه داشته را حسنآقا زمانيو

سه از نفر هزار چند كردند غارت را او طرفدارانشمنزل و زماني آقاجان كه داشته اظهار نامي نصرا� موقع

خانه دوازده الي ده حدود در و غارت درب شكستن با دكان پنج نموده حركت بادافشان طرف به فوق محل

مـصدوم و مجروح عدهاي نتيجه در و شده خورد و زد و تيراندازي و نموده خراب و رسانيده آسيب را ديگر

ارجاع بازپرس رئيسيان آقاي به قضيه ميكنند جلوگيري نزاع ادامه از و مداخله انتظامي مأمورين و گرديده

شدهاند/ دستگير هم عدهاي و رسيدگي مشغول و گرديده

٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

كارگران] از تن ٤åå اشتغال [موجبات
محكوميت اثر بر قبل يكماه از كه قم ريسباف كارخانه تعطيل برايرفع ـ امروز خبرهايمهم خ�صه

دارائـي وزارت موافقت جلب از پس و آمده عمل به اقداماتي كار وزارت طرف از بود شده تعطيل مالياتي

كار به را آن كارخانه دارائي توقيف رفع از پس كه نمود تعهد مديره هيأت كارخانه بدهي تقسيم به نسبت

فراهم مشغول كارخانه صاحبان كنون ا سازند فراهم را كارگرانمربوط از نفر ٤åå اشتغال موجبات و انداخته

شدهاند/ آن مجدد انداختن كار به وسايل ساختن

٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

خوردند شEق امروز سابقه چاقوكشبا نفر دو
دو ش�قو ضربه ٣åå به و كرده چاقوكشي به مبادرت پست اداره مقابل سپه خيابان در كه وفائي حسين

مجروح را نفر دو چاقو با مسگرآباد در كه نيز اسب هزار وليشهرت فرزند علي و بود گرديده حبسمحكوم ماه

بودند كرده چاقوكشي به مبادرت كه نقاطي همان در بود شده حبسمحكوم ماه ضربهش�قودو ٢ååبه كرده

اجرا ضربه ٥å روزي ميزان به ديگر روزهاي در آنها محكوميت بقيه خوردند ش�ق ضربه ٥å يك هر امروز

شد/ خواهد

٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

ندادهاند شكر و قند اهالي به
و قند است ماه سه بودند داده شكر و قند گرم ٤١٥ نفر هر به كه ماه اسفند سهميه توزيع از پس ـ دزفول

دارند/ را رسيدگي انتظار و گرفته قرار سياه بازار فشار در مردم و ندادهاند اهالي به شكر
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٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

امتحانات جلسه ديروز
متشنجگرديد دختران مقدماتي دانشسراي

تـوزيع داوطـلبان بـين را جغرافـيا و تاريخ سئواjت كه وقتي مقدماتي دانشسراي در بعدازظهر ديروز

به كه بودند صدد در و كرده متشنج را امتحان جلسه و اعتراضكرده بهسئواjت دختر دانشآموزان ميكردند

ورود از و كرده جلوگيري كار اين از دانشسرا متصديان ولي بزنند هم به نيز را جلسه آن و رفته پسران جلسه

داشت/ ادامه امتحانات جلسه امروز ولي كردند جلوگيري پسران سالن به آنها

٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

نفر بازداشتسه
امتحانات در دانشآموزانبراياخEل از

داوطلب نفر يك شد خارج خود كار محل از پنجم سال امتحانات رئيس فر آقايهور كه وقتي امروز صبح

مأمورين طرف از كه سازد مضروب را نامبرده بوده صدد در و كرده حمله او به رئيس, نجف اسم به امتحان

از يكـي كـردن متشنج صدد در كه هم دوشيزگاني از نفر دو همچنين و شده بازداشت و دستگير انتظامي

شدند/ بازداشت و دستگير انتظامي طرفمأمورين از ديروز بودند برآمده امتحان جلسات

٧٨٢٥ شماره ,١٣٣١.٣.١٣ سهشنبه

شكر و قند توزيع
مـحل مـعتمدين حضور با دارائي اداره در قراء و دهات در شكر و قند توزيع براي كميسيوني ـ نهاوند

سهميه چون شد گرفته نظر در بهموجودي نسبت شكر و قند گرم ٤٥å اهالي از نفر هر براي و گرديد تشكيل

اهالي و گرديد آزاد بازار در شكر بهاي افزايش باعث مقدار اين كسر بود نيم يككيلو نفري هر قبل ماههاي

شود/ داده يككيلو نفر هر به كان كما سهميه و شده ترميم بخش كل اداره طرف از كسري اين كه دارند انتظار

٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١.٣.١٤ چهارشنبه

شكر و قند سهميه توزيع
و قند بخش اداره و كردند شكايت مركز به شكر و قند توزيع طرز به نسبت اهالي قبل چندي ـ گرمسار

سهميه شكر و قند آنها حضور با كه داشت اعزام بازرس سمت به را احساساتي آقاي و سلطاني آقاي شكر

معتمد نفر سه نتيجه در كه مالكيندعوتنمود از جمعي از هم بخشدار خطيبي آقاي تقسيمشود ارديبهشت

شد/ تقسيم و توزيع شكر و قند بازرسهاي نظر زير محلي معتمدين نظر با و شدند تعيين محل

هر در جمعيتاستو نفر هزار ٣åداراي گرمسار زيرا نيامد عمل به اهالي رضايت جلب هم راه اين از ولي

جمعيت كفاف قدر به پخش اداره است خوب ميدهند/ تحويل عاملين به شكر و قند كيلو هزار ١٢ فقط ماه

آيد/ عمل به اهالي رضايت تا گيرد قرار عموم استفاده مورد كه بدهد عاملين به شكر و قند گرمسار



١١٠٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١.٣.١٤ چهارشنبه

تعيينگرديد فاطمي ضاربدكتر سن
است كمتر سال ١٨ از و بيشتر سال ١٥ از وي

توسط شهرباني زندان در فاطمي دكتر آقاي ضارب عبدخدائي محمدمهدي كه مكرري معاينات طبق

ضارب سن مورد در قطعي نظر اع�م باjخره آمد عمل به قانوني پزشكي اداره معاون معرفت دكتر آقاي

به متهم بنابراين گرديد بدنوي قسمتهايمختلفه استخوانبندي عكسبردارياز نتيجه بهوصول موكول

آقاي سن ظاهريمخصوصبه ع�ئم و راديوگرافي اوراق مشاهده از پس و شد معرفي سرويسراديولوژي

سال ١٨ و ١٦ بين يعني سال ١٨ از كمتر و تمام سال ١٥ بر بالغ ضارب سن كه تشخيصداد معرفت دكتر

ميباشد/

و شد داده است قضيه تعقيب مأمور كه ٢٩ بازپرسشعبه خردمند آقاي به وقت آخر پزشكديروز نظريه

نمود اظهار بازپرس كه قراري به كند/ صادر متهم درباره را قطعيخود قرار تا است بررسي كنونمشغول ا وي

داشت/ خواهد تأثير مستقيما محكوميتوي نوع در ضارب سن

٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١.٣.١٤ چهارشنبه

خوردند شEق ديروز كه چاقوكشاني
عمومي] انظار در ساله دوازده بچه زدن [شEق

ش�ق/ ضربه ٥å به بود كرده چاقوكشي گرگان خيابان در كه عكس] با [همراه ساله دوازده قبولي يوسف

كه طالبزاده لقاء ش�ق/ ضربه ٢åå به بود كرده چاقوكشي قزوين سيمتريدروازه خيابان در كه رفتگر احمد

حاج خيابان در كه ميري حسين زندان/ ماه هشت ش�قو ضربه ٢åå به بود كرده چاقوكشي قزوين دروازه در

در كـه محمدي رضا زندان/ ماه هشت و ش�ق ضربه ٣åå به بود كرده چاقوكشي به مبادرت عبدالمحمود

حسن زندان/ ماه سه و ش�ق ضربه ٢åå به بود كرده چاقوكشي به مبادرت سپهساjر باغ شاهآباد خيابان

محكومين اين زندان/ ماه چهار و ش�ق ضربه ٣åå به بود كرده چاقوكشي مخبرالدوله ميدان در كه ا�وردي

خواهد زده آنها به ضربه ٥å روز هر محكوميتشان ميزان بقيه از و ش�قخوردند ضربه ٥åيك هر عصر ديروز

شد/

٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١.٣.١٤ چهارشنبه

افتاده تعويق به ماه چهار ما حقوق پرداخت
سنگزيرآب ذغال معدن كارگران

بچهخود زنو زندگي تأمينوسائل برايفروشو چيزي ديگر كه ماه چهار پساز كردهاند تقاضا تلگرافي

اعمالشود ما معوقه پرداختحقوق مورد در اين از بيش كه صورت در نشده, پرداخت ما حقوق هنوز نداريم

مينمائيم/ سلب خود از را وخيمي عواقب گونه هر بروز مسئوليت



ملي دولت سياهه ١١١٠

٧٨٢٦ شماره ,١٣٣١.٣.١٤ چهارشنبه

كردستان اوضاع به برايرسيدگي
سنندجگشت عازم فرزانه رياستسرتيپ به هيأتي امروز

قريبا كردستان فرماندار

ميشود اعزام و انتخاب
دسته تلگرافخانهو در يكدسته كه كردستان متحصنين دسته دو زيادياز تلگرافات روز چند اين چوندر

يكديگر با كه رسيده دولت و كشور وزارت و جنگ وزارت به هستند متحصن سنندج فرمانداري در ديگري

گرفت تصميم خود ديروز جلسه در دولت هيأت ميباشد صحيح دسته كدام شكايات نبود معلوم متناقضو

كردستان به شكايات به رسيدگي براي دادگستري و كشور وزارت جنگو وزارت نمايندگان از مركب هيأتي

آقاي جنگ, وزارت طرف از فرزانه سرتيپ آقاي شدهاند: انتخاب شرح اين به هيأت اعضاي نمايد/ اعزام

اين وزارتكشور/ نمايندگي به شايان آقاي و وزارتدادگستري از نمايندگي به كشور ديوان مستشار مجلسي

كرد/ حركت سنندج سوي به تومبيل ا با امروز بعدازظهر ساعت يك هيأت

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

شده تعطيل كارخانه است روز چهل
دستمزد] بدون و وسرگردان بيكار كارگر نفر ٤åå]

است روز چهل حدود در كه نمودهاند شكايت تلگرامي طي اصفهان ريسباف كارخانه كارگران نماينده

ميبرند/ سر به دستمزد بدون سرگردانو و بيكار كارگر نفر ٤åå و شده تعطيل علت بدون ريسباف كارخانه

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

مردم سهميه و جديد فرماندار
فرهنگيان] حقوق و شكر و [قند

كار مشغول و وارد خرداد نهم روز عصر جديد فرماندار صالحي كمالالدين آقاي ـ [خرداد] ١١ ـ _هيجان
ميدهد/ قند گرم ٥åå نفر هر به شكر نداشتن عذر به را ماه ارديبهشت شكر و قند سهميه محل, دارائي شد/

مضيقه معاشدر حيث از و نشده ماه فروردين دريافتحقوق به موفق فرهنگهنوز كارمندان از عدهاي

دارند/ توجه تقاضاي و هستند

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

ندادهاند را خرداد شكر و قند سهميه
دارائي اداره و شد تقسيم محل معتمدين نظر با ارديبهشت و فروردين ماه شكر و قند سهميه ـ م�ير

ماه چون و ندادهاند كنون تا را ماه خرداد شكر و قند سهميه و نميكند توزيع را شكر و قند معتمدين نظر بدون

دهد/ تحويل عاملين به را خرداد سهميه زودتر چه هر محل دارائي دارند انتظار اهالي است رمضان



١١١١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

تصويبرسيد به امروز تهران آب تأسيستصفيهخانه به مربوط موافقتنامه

تصفيهخانه ماشينآcت برايخريد دcر هزار هفتصد و ميليون يك
پرداختميشود چهارم اصل ازطرف

داد نخواهد تغيير را طعمآب رفت خواهد كار به كردنآب ضدعفوني در مادهايكه

آب كشي لوله سازمان و كشور وزارت و بهداري وزارت و چهارم اصل برنامه بين كه قراردادي موجب به

ماده وسيله به تهران آشاميدني آب آن در كه شد تأسيسخواهد تهران تصفيهخانهايدر شده منعقد تهران

دكتر آقاي و چهارم اصل برنامه رئيس وارن ويليام طرف از امروز مزبور قرارداد گردد/ ضدعفوني كلرورين

شد/ امضاء تهران آب كشي لوله كل مدير ميكده مهندس و كشور وزير رام و بهداري وزير ملكي

هفتصدهزار و يكميليون مبلغ آبمشروب كردن ضدعفوني كارخانه تأسيس براي چهارم اصل برنامه

در چهارم اصل برنامه كه اعتباري محل از مزبور سازمان و گذاشت خواهد تهران آب سازمان اختيار در دjر

پرداخت/ خواهد ندارد امكان ايران در آنها خريداري را تي ادوا و لوازم ماشينآjتو بهايارزي گذاشته اختيار

اعـتبار گـرفت/ خواهد صورت ميگردد آغاز تيرماه نهم از كه ماهه سه اقساط به مزبور اعتبار پرداخت

برنامه كه است اعتباري چهارميليوندjر محل از را فاضلآب ايجاد تهرانو آشاميدني آب كردن ضدعفوني

است/ اختصاصداده ايران امراضدر بروز از جلوگيري يعني بهداشتي طرح اجراي براي چهارم اصل

خواهد كار به تهران آشاميدني آب تصفيه براي كه كلرورين ماده ميگويند چهارم اصل برنامه اولياي

تغيير را آب طعم ميشود استعمال آب تصفيه براي آن از كمي مقدار استچون ضدعفونيمؤثري ماده رفت

و ميگردد تصفيه ماده اين وسيله به مشروب آبهاي از درصد پنج و هفتاد از بيش امريكا در داد/ نخواهد

ميباشد/ آبهايمشروب در ماده همين استعمال علت به حصبه تقليل كه دارند عقيده متخصصين

برنامه رئيس وارن ويليام تهران آبمشروب تصفيه كارخانه تأسيس به مربوط قرارداد امضاي به راجع

آب تهيه براي ايران دولت با ميتواند چهارم اصل برنامه كه بينهايتخوشوقتيم <ما داشت: اظهار مزبور

ميخواهد امريكا اينكه بر است ديگري دليل اينخود كند/ مساعي تشريك همكاريو تهران مشروبشهر

تشـريك و همكاري كند/ كمك ايران مردم به حرف و وعده با نه عمل با و چهارم اصل برنامه وسيله به

ميان همكاري طريق بهترين ميآيد عمل به ايران دولت درخواست بنابه كه چهارم اصل برنامه مساعي

است>/ جهان در سعادت و صلح ساختن مستقر براي آزاد ملل

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

است حالصمديخطرناك و خوردهاند چاقو نفر چند
مـضروب يا و خورده چاقو عده يك روزه همه محلي دستگي دو و اخت�فات اثر در اخيرا ـ ١١ دزفول

معز صمدي, قصابمحمد رحيم نداف, رضا خوردهاند: چاقو يا زيرمضروبو نامبردگان هفته اين در ميشوند

است/ وخيم جراحاتوارده اثر صمديدر مزاجي كهوضع ميباشند ديگر نفر چند رحيمدستفروشو معزي,



ملي دولت سياهه ١١١٢

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

يكمطبدندانسازي در ديروز

انقEبملت روزنامه اداره و
شد كشيده اسلحه داشتند تهديد قصد كه نفر سويدو به

است تعقيب تحت قضيه توقيفو اسلحه
روزنـامه سـردبير كـه نـعمانيه عـنايتا� آقاي پزشكي دندان محكمه از ديروز بعدازظهر پنج ساعت

به ٤٣١ و ١١١ شماره پاسبانهاي آن اثر بر و ميشود بلند فرياد و داد صداي ميباشد نيز ملت> <انق�ب

و دارد دست در هفتتير قبضه يك نعمانيه كه ميبينند ميكنند باز را در وقتي ميروند/ مزبور محكمه طرف

مخزن در ششفشنگهم كه را وي اسلحه كمريخود اسلحه با فورا است/ گرفته ديگر نفر طرفدو به را آن

كه ميدارد اظهار تحقيقات ضمن نعمانيه ك�نتري در ميكنند/ جلب ٦ ك�نتري به را آنها و ميگيرند داشته

نوشتن از بايد ع�قمندي جانخود به گر ا ميگويند و ميشوند وارد روزنامه اداره رفقايشبه از نفر دو با جعفر

و برده اسلحه به دست خود, نجات براي هم من كردند/ قتل به تهديد مرا سپس و كني خودداري روزنامه

به رسيدگي براي و شده تكميل ك�نتري در پرونده رسيدند/ مأمورين كه داشتم را هوا به تيراندازي خيال

نظامي فرماندار دادسراي در ميباشد/ ١١١٤ پروانه داراي مزبور اسلحه است/ گرديده ارسال نظامي دادسراي

شد/ شروع او از تحقيقات امروز آورده دست به كجا از را اسلحه نعمانيه آقاي شود معلوم اينكه براي

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

ميكنند دعا مردم مصدق برايپيروزيدكتر
روز كه نمودهاند دعوت را مردم آن طي و نموده منتشر بيانيهاي جمعه امام آقاي اصفهانحجةاjس�م در

و اع�م را ايران ندايمظلوميت يافته حضور جامع مسجد در بعدازظهر ٤ ساعت JامروزK خرداد ١٥ پنجشنبه

نامهاي/// در كازروني س�مي جمال آقاي شوند/ خواستار متعال قادر درگاه از را مصدق دكتر آقاي موفقيت

است/ jهـه دادگاه در نفت كار به رسيدگي از قبل شب كه خرداد ١٩ دوشنبه شب كه مينمايد پيشنهاد

و اجتماعنموده متبركه بقاع و تكايا مساجدو در باشند كه كجا هر در ملتايران افراد تمام بعدازظهر ساعت٩

از بداند ص�ح كه طريقي هر به را ما كه نمايند مسئلت و كنند دراز تعالي باري حضرت درگاه به دعا به دست

بازگرداند/ سرافراز كاميابو و پيروز را ما نمايندگان و مصدق دكتر و بخشد نجات عظيم مشكل و بحران اين

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

موسيقي درباره
در مصدق دكتر آقاي اظهارات به فرستاده اداره اين به كه نامهاي طي <سيدعبدالحسين> واحدي آقاي

بايد فرموده امر اس�م كه آنچه مينويسد و اعتراضنموده سخت راديو موسيقي برنامه به راجع سنا مجلس

گردد/ احتراز آن از بايستي شده نهي آنچه و شود اجراء



١١١٣ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٢٧ شماره ,١٣٣١.٣.١٥ پنجشنبه

نشده داده شكر و قند سهميه
اثر در كه را سابق عاملين است قرار و نشد داده شكر و قند سهميه ساوه دهات به ماه فروردين از ـ ساوه

شـوراي معرفي بنابه ديگر معتمد ٥ آنان جاي به و نموده عوض نميدادند سهميه آنها به اهالي شكايات

نمايند/ اقدام دهات شكر و قند سهميه توزيع به نسبت تا شوند معرفي دارائي به بخش

٧٨٢٨ شماره ,١٣٣١.٣.١٧ شنبه

شد خواهد داده تير دهم روز از ايران به كمك اعتبار دcر ميليون ٢٥
اعـتبار آمـريكا كنگره مجلس يافت انتشار ديروز كه اع�ميهاي طبق ـ فرانسه خبرگزاري ـ واشنگتن

٤٤٧ و ميليارد ٦ مبلغ به ميگردد آغاز Jژوئيه Kاول تير دهم روز از آينده سال براي را امريكا متقابل امنيت

به رقمهنوز اين ولي گرديده, منظور اعتبار ميليوندjر ٢٥ ايران براي كرد/// تصويب دjر هزار ٧åå ميليونو

شد/ خواهد مصرف نيستچگونه معلوم و درنيامده قطعي صورت

٧٨٢٨ شماره ,١٣٣١.٣.١٧ شنبه

پذيرفتن حق خارجي دبستانهاي و كودكستانها
ندارند را ايراني دانشآموزان و كودكان

حـق ايران در خارجي كودكستانهاي كه نمود تصويب فرهنگ عالي شوراي قبل نيم و ماه دو تقريبا

كه نمود تصويب خود سابق تصميم تعقيب در فرهنگ عالي شوراي اخيرا ندارند را ايراني كودكان پذيرفتن

كـان كـما خارجي دبيرستانهاي ولي ندارند را ايراني دانشآموزان پذيرفتن حق نيز خارجي دبستانهاي

فوق تصميمات اخذ از فرهنگ عالي شوراي مقصود اط�ع قرار به بپذيرند/ را ايراني دانشجويان ميتوانند

نگيرند/ قرار ملي و مذهبي تبليغات تأثير تحت دانشآموزان و كودكان كه اينست

٧٨٢٨ شماره ,١٣٣١.٣.١٧ شنبه

خوردند شEق امروز ديگر وششنفر ساله يكچاقوكش٧٥
هر بودند كرده چاقوكشي به مبادرت كه محلهائي در صبح ده ساعت در امروز چاقوكشديگر نفر شش

شد/// خواهد اجرا تدريج به ضربه ٥å روزي قرار از محكوميتشان بقيه و خوردند ش�ق ضربه ٥åيك

٧٨٢٩ شماره ,١٣٣١.٣.١٨ يكشنبه

يادداشتشوروي پاسخ ارسال
است شده موكول مراجعتنخستوزير از بعد به

بود فرستاده تهران به مسكو از ايران كبراي سفارت كه دولتشوروي Jخرداد ٢K مه ٢٣ يادداشت اصل

جواب يافتهايم اط�ع كه طوري به ميباشد/ دولت مطالعه تحت Lفع و رسيده خارجه امور وزارت به اخيرا

است/ شده مسافرتjههموكول از نخستوزير آقاي مراجعت از بعد به يادداشتمزبور



ملي دولت سياهه ١١١٤

٧٨٢٩ شماره ,١٣٣١.٣.١٨ يكشنبه

اختEليرويداد رياضي ششم امتحاناتسال در ديروز عصر
نكردند امتحاناتشركت در نفر ٢٩٩ و دادند ادامه را امتحانات نفر ٣٢

يافت امتحاناتتشكيل از تكليفمحرومين تعيين براي كميسيوني فرهنگ وزارت در ديشب

دستگيرشدهاند پسر و دختر ازدانشآموزان نفر چند

ولي بود قرار بر نظم صبح امتحانيه جلسات در و گرديد شروع سالهايششم نهائي امتحانات صبحديروز

جـلسه تشكيل از قبل دهند امتحان ميبايد رياضي ششم ك�سهاي كه سعدي دبيرستان در بعدازظهر

گفت سايرين به آنها از يكي گرفتو جلسهصورت براياخت�لدر تي كرا مذا دانشآموزان از عدهاي امتحان

كنند/ تجديد را امتحان آن تا نميدهيم را شيمي امتحان جهت اين از بود مشكل مثلثات و جبر امتحان چون

ممتحنيندانشآموزان از يكي نرفت/ امتحان جلسه كسبه هيچ شد/ زده امتحان زنگجلسه همينموقع در

و شد بسته سالن درهاي نرفتند/ امتحان جلسه به معدودي عده جزء ولي كرد تشويق جلسه به رفتن به را

و گـرديد تـوزيع بـودند شده حاضر جلسه در كه نفر ٣٢ بين شيمي امتحان سئواjت و شد شروع امتحان

وسيلهمأمورين به كه ميكردند تظاهرات دانشآموزان امتحان, جلسه از بيرون در اما يافت/ جريان امتحانات

تا دادند تشكيل جلسهاي عصر ديروز ديدند/ قرار بدين را چونوضع ممتحنه هيأت شدند/ متفرق انتظامي

قرار اينموضوع اطراف در پسازشور بگيرند تصميم امتحان جلسه در دانشآموزان كثر ا عدمحضور به راجع

در امـتحانات بـقيه بود يافته تقليل نفر ٣٢ به داوطلبان عده چون و كند پيدا ادامه امتحان كه شد اين بر

رسيد/ بودند حاضر جلسه در كه دانشآموزاني اط�ع به اينموضوع و شد انجام قريب دبيرستان

نداشتند اط�ع امتحاني حوزه تغيير از كه دانشآموزان امروز صبح هشت ساعت از ـ دبستانسعدي در

ايـن چـون و مـيكردند مـتفرق را آنـها هـم انـتظامي مأمورين و كردند اجتماع سعدي دبستان جلوي در

در و رفتند فرهنگ وزارت به دسته دسته دادهاند تغيير را امتحاني حوزه محل كه شدند متوجه دانشآموزان

فرهنگ وزارت معاون جناب دكتر آقاي با تا كردند تعيين نماينده چند و كرده اجتماع فرهنگ وزارت صحن

دست در كارها اين به رسيدگي اختيار كه داشت اظهار نامبرده آمد عمل به كه م�قاتي در نمايند م�قات

در ولي شدند خارج فرهنگ وزارت از دانشآموزان نيست/ فرهنگمربوط وزارت به و است ممتحنه هيأت

نـتيجه در و شـد مـختصري خـورد و زد بـاعث كـه زدنـد تظاهرات به دست عدهاي وزارتخانه آن جلوي

شدند/ كنده پرا دانشآموزان

دانشآمـوز رمـضانيان شـد سعدي دبستان در كه تظاهراتي در ديروز ـ شدهاند بازداشت كه كساني

در صـبح امـروز و شـدند بـازداشت مأمـورين طـرف از البرز دبيرستان دانشآموز خزانه و هدف دبيرستان

شدند/// دستگير پسر يك و دختر دانشآموز سه شد فرهنگ جلويوزارت كه تظاهراتي

ديـروز بعدازظهر هشت ساعت ـ بدهند امتحان بايد شهريور در بقيه و محروم امتحانات از عدهاي

و شد تشكيل فرهنگ وزارت اداراتدر رؤساي معاونين فرهنگو حسابيوزير آقايدكتر حضور با جلسهاي



١١١٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

ماندهاند باز سعدي دبيرستان صبح وقايع اثر بر امتحانات از كه دانشآموز نفر ٢٩٩ تكليف تعيين به راجع

گفت ما خبرنگار به فرشاد آقايدكتر امروز كه طوري به و بعدازظهر ساعتده تا جلسه اين ميكردند/ كره مذا

بـه ميدهد/// تشكيل انتظامات كميسيون اسم به كه كميسيوني در ممتحنه هيأت را كار اين به رسيدگي

دانشآموزان اين از عدهاي است ممكن گفت ما خبرنگار به فرهنگ اداراتوزارت رؤساي از يكي كه طوري

آيد/ عمل به امتحان ماه شهريور در آنان بقيه از و امتحاناتمحروم از شوند شناخته ديروز واقعه محرك كه

٧٨٢٩ شماره ,١٣٣١.٣.١٨ يكشنبه

شوروي و بينايران cكا مبادله سهميه ميزان
سال آوريل اول تا جاري سال Jفروردين ١٢K آوريل اول از يكسال عرض استدر قرار كه كاjئي ميزان

است: زير قرار به شود كشور دو بين آينده

تن, هزار سنگسرب٤ تن, دويست و هزار ٢ پشم تن, هزار ٤ پنبه تن, هزار ٣å برنج ـ ايران از صادرات

تن, يكهزار بادام تن, هزار ٢ خرما تن, هزار ٥ سبزه تن, ٣åå كتيرا تن, ٣åå توتون تن, هزار سنگروي٦

جلد/ هزار ٢åå بره پوست جلد, هزار ٣åå گوسفند و بز پوست تن, هزار يك روغني دانه

تن, ٢٩åå كاغذ تن, ٥٣åå آهن تن, هزار ٤٣ قند متر, ميليون ٣å پنبهاي پارچه ـ شوروي از واردات

تن, ٥å نفتالين تن, ٢åå شيميائي مواد تن, ١åå مجاز رنگهاي تن, هزار ١å الوار تن, هزار ٢å سيمان

تعيين كشور بيندو مبادjتي كاjهاي سهميه ترتيبميزان بدين تن/ هزار قير تن, ٨ååگريس روغنهاي

گرديد

٧٨٢٩ شماره ,١٣٣١.٣.١٨ يكشنبه

شكر و قند سهميه توزيع
سهميه رمضان مبارك ماه رسيدن فرا مناسبت به ماه خرداد چهارم روز از دارائي اداره گهي آ طبق ـ يزد

است/ شده داده قند كيلو نيم و شكر يككيلو نفر هر قرار از اهالي شكر و قند

٧٨٣å شماره ,١٣٣١.٣.١٩ دوشنبه

ماجراجو] عده [يك
تـلگرافـخانه بـه ماجراجو عده يك دست از تنكابن خرمآباد پيشهوران از نفر ٢٣ ـ روز اخبار خ�صه

كردهاند/ اختيار تحصن آنجا در و رفته شهسوار

٧٨٣å شماره ,١٣٣١.٣.١٩ دوشنبه

بهداريبسترياست شورشدر مدير
درمان تحت و بستري شهرباني بهداري جراحي بخش در Lفع كه شورش مدير شيرازي كريمپور آقاي

بعد تا باشد رژيم گرفتن و داروئي معالجه مشغول ماه يك بايد معالج طبيب تشخيص طبق دوباره است

بگيرند/ تصميم جراحي عمل درباره



ملي دولت سياهه ١١١٦

٧٨٣١ شماره ,١٣٣١.٣.٢å سهشنبه

امريكا و ايران انجمن عامله هيأت و هيأترئيسه
رئيسهيأت صديق عيسي آقاي گرديد تشكيل عمومي انتخاباتمجمع بعداز كه هيأت جلسه اولين در

سرهنگ منشي اسميت آليس خانم و بامداد بدرالملوك خانم رئيسو نايب صالح عليپاشا آقاي و مديره

نايباول اميرابراهيمي هادي آقاي و عامله رئيسهيأت مهرا تراب دكتر آقاي و مديره بازرسهيأت اسكلي

مهدي دكتر آقايان و خزانهدار اميرابراهيمي مجيد آقاي و عامله هيأت رئيسدوم نايب كرني دكتر آقاي و

دكتر فريار, عبدا� دكتر دونالد, ك ما ع�ء, حسين آقايان جنابان نيز و عامله هيأت منشي [!] كبر ا و ج�لي
دكتر جيمسآلنكوكو بختياري, ظفر اميرحسين آهي, صادق دكتر نجم, ابوالقاسم ولز, غ�محسيننوشين,

امريكا و ايران انجمن عامل مدير شدند/ تعيين عامله و مديره هيأت اعضاي پيرنيا حسين

جيمسپاسارلي

٧٨٣٢ شماره ,١٣٣١.٣.٢١ چهارشنبه

شدند امتحاناتمحروم از يكسال محركبينظمي ششدانشآموز
نكردهاند امتحاناتشركت در كه ششم سال دانشآموزان بقيه و

بدهند امتحان ميتوانند ماه شهريور در
اسـمعيلي دكـتر آقـاي رياست به رياضي ششم سال ممتحنه هيأت شوراي امروز صبح هشت ساعت

شـركت رياضي ششم امتحانات در كه دانشآموزاني به راجع امتحانات انتظامي كميسيون راي و تشكيل

است: ذيل قرار به رايمزبور متن گرديد/ تصويب و مطرح بودند نكرده

آنها امتحاني اوراق قريبا دادهاند انجام را شفاهيخود كتبيو امتحانات تمام كه دانشآموزاني نفر ٣٢ ـ ١

شد/ خواهد اع�م نتيجه و تصحيح

مأمـورين وسـيله به كه شده امتحان جلسه در اغتشاش و بينظمي مسبب و محرك كه داوطلبان ـ ٢

در شـركت از آيـنده سـال خـرداد تا ميدهد گواهي را امر اين هم آنها سوابق و شدهاند شناخته انتظامي

حـاجيمحمدي خـديجه كشاورز, هما است: زير شرح به آنان اسامي بود خواهند محروم نهائي امتحانات

يزدي/ افشار منوچهر و رمضانيان سيروس شعبانپور, گلپري فرجوان, سكينه مكاري,

نظر در با كردهاند خودداري امتحان جلسه در حضور از و شده محركينواقع تأثير تحت كه داوطلباني ـ ٣

نمايند/ شركت نهائي امتحانات در شهريور در ميتوانند مجازات تعديل گرفتن

٧٨٣٢ شماره ,١٣٣١.٣.٢١ چهارشنبه

است شده توزيع شكر و قند سهميه
نصف و قند آن نصف كه گرم ١٥å و يككيلو نفر هر اهالي شكر و قند سهميه خرداد هشتم از ـ سمنان

شد/ داده اهالي به است شكر ديگر



١١١٧ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٣٢ شماره ,١٣٣١.٣.٢١ چهارشنبه

نفت ملي موضوعسرقتدرشركت ـ مجلسسنا
نفت ملي شركت در كه سرقتهائي به راجع جرايد در منتشره اخبار بر مبني هدايت كمال آقاي بعدسئوال

اخبار به محترم سناتور هدايت كمال آقاي جناب گفت: دارائي آقايوزير شد/ مطرح دارائي وزارت از ميشود

اط�عي و سابقه هيچگونه كه فرمودهاند ايرانسئوال نفت ملي شركت از خصوصسرقت در جرايد در منتشره

را توضيحاتjزم شد تقاضا نفت شركتملي مديره هيأت جهتاز اين به نبوده, وزارتدارائيموجود در آن از

و مديره هيأت امضاي به گزارشي كنون ا و گردد مبادرت عرضجواب به تا دارند ارسال و بابمرقوم اين در

هـجوم و عـمومي بيكاري و فقر وجود با اينكه بر مشعر رسيده دولت فوقالعاده نماينده بيات آقاي جناب

و بهمن ماههاي در سرقت موارد و ميزان معذالك نفتخيز مناطق و آبادان طرف به بيكار افراد روزافزون

در شـركت محوطههاي ساير و انبارها و كارمندان منازل و پاjيشگاه داخل از سرقت تعداد ١٣٢٩ اسفند

تجاوز فقره ١١٨ از سرقت تعداد ١٣٣å اسفند و بهمن در كه صورتي در است, بوده فقره ١٢٣ جمعا آبادان

حاضر حال در زيرا است بنزين افزايش ميكند, تأييد را مطلب اين صحت كه ديگري دليل است/ نميكرده

بوده ليتر هزار ٣ الي ٢ سابق شركت زمان در كه صورتي در ميباشد ليتر هزار ١١ بنزين فروشروزانه مقدار

بنزين نصف كه داشتند عادت نقليه وسايط صاحبان سابق زمان در كه است اين افزايشفروش علت است/

يد خلع انجام پساز كه صورتي در نمايند, تأمين بنزينمسروقه خريد قاچاقو طريق از نازل بهاي به را خود

جايگاههاي از را خود احتياج مورد بنزين ناچارند نقليه وسايط صاحبان بنزين سرقت از جلوگيري علت به

روزنامهها شركتدر سرقتاموال به راجع كه شايعاتي كلي طور به نمايند/ خريداري نفت فروششركتملي

است/ داشته اغراق و مبالغه جنبه اينكه يا و بوده حقيقت از عاري كلي به يا يافته انتشار

در موقت مديره هيأت شود كاسته حتياjمكان نفتخيز مناطق و آبادان در سرقت وقوع از اينكه براي

مانند شركت حفاظت مأمورين آن موجب به كه شود اضافه مادهاي شركت اساسنامه در Rاو گرفتهاند: نظر

شوند/// شناخته دادگستري ضابطين عداد در پاسبانان

٧٨٣٣ شماره ,١٣٣١.٣.٢٥ يكشنبه

آتشزده را خانه ٣ خورد و زد نتيجه در
نمودهاند سنگسار را اتومبيل چند و

١٥ از شده پيدا آنها مخالفين حزبزحمتكشانو بينشعبه اخيرا كه شديدي اخت�فات نتيجه در ـ دزفول

مجروح نفرمضروبو ٢٤ بيشاز رفته هم روي و شده طرفينواقع بين خوردهايخونين و زد كنون تا خرداد

است/ شده خرد و سنگسار طرفين از تومبيل ا ٥ خوردها و زد اين در و شدند

ضـمن دادهانـد قـرار آتش طعمه نيز را خانه سه و نموده سنگسار و برده هجوم خانه چند به همچنين

را غـائله موقتا توانستهاند زحمت به ارتشي مقامات ميشود/ ديده نيز سرباز يك و پاسبان دو مجروحين

آيد/ عمل به فوري توجه دارند انتظار و ميبرند سر به اضطراب وحشتو حال در مردم نمايند/ خاموش



ملي دولت سياهه ١١١٨

٧٨٣٣ شماره ,١٣٣١.٣.٢٥ يكشنبه

دادهاند فقطشكر
شود اقدام يكجا دو هر شكر و قند سهميه توزيع در ميبايست معمول طور به كه فروردين اول از ـ ساوه

انبار در قند ميدارند اظهار و خوددارينموده قند دادن از دارائي اداره و شده داده شكر يككيلو نفر هر به فقط

تخصيص آنها به نيز شكر و قند سهميه دارند انتظار گرفتهاند قرار سياه بازار فشار در نيستچونمردم موجود

شود/ داده

٧٨٣٣ شماره ,١٣٣١.٣.٢٥ يكشنبه

است نرسيده شكر و قند سهميه
است گران خيلي آزاد بازار در نرخ و نداده را خرداد شكر و قند سهميه دارائي هنوز ـ [خرداد] ١٧ ـ خيارو

هستند/ زحمت در آنها به شكر و قند نرسيدن با رمضان مبارك ماه ايام در فقرا طبقه

٧٨٣٤ شماره ,١٣٣١.٣.٢٦ دوشنبه

تهيه براي هيأتي اتفاق به دربار وزير آقايعEء
ميرود مازندران به اختصاصي امEك تقسيم مقدمات

بايد كشاورزان ميان مازندران در سلطنتي ام�ك تقسيم قريبا ملوكانه ام�ك تصميم حسب بر چون

تفاق ا به چهارشنبه روز دارد عهده به را ام�ك تقسيم رياستكميسيون كه دربار وزير آقايع�ء شروعشود

تقسيم مقدمات تهيه براي مطالعاتjزم آنجا در تا گشت خواهد مازندران عازم كميسيون اعضاء از نفر چند

آيد/ عمل به كشاورزان ميان اختصاصي ام�ك

٧٨٣٤ شماره ,١٣٣١.٣.٢٦ دوشنبه

ميكند وارد مرغ نژاد اصEح براي جوجه هزار ٧٥ چهارم اصل اداره
در مرغ نژاد اص�ح براي تا شد ايران وارد چهارم اصل اداره توسط جوجه هزار ٣٣ مجددا گذشته هفته

از جـوجه هزار ٧٥ است شده تهيه Lقب كه برنامهاي طبق چهارم اصل اداره گيرد/ قرار استفاده مورد ايران

آخر پارتي شد/ ايران پيشوارد ماه دو بود عدد هزار ١å بر بالغ كه اول پارتي كند/ ايران وارد اصيل نژادهاي

نژاد اص�ح كه داد تذكر وارن ويليام آقاي ايرانشود/ وارد ديگر هفته سه تا است قرار جوجه هزار ٢٩ از مركب

و كرد خواهد بازي نقشمؤثري ايران اقتصادي امور اص�ح در تخممرغ و جوجه توليد ميزان افزايش مرغ

مـيكنند مـرغ پروراندن صرف را خود وقت بيشتر كه زارعين و كشاورزان زندگي سطح بردن jبا موجب

وسيعي برنامه ابتداي فقط ايران به اصيل جوجه هزار ٧٥ تعداد كردن وارد گفت: وارن ويليام گرديد/// خواهد

نقشمؤثري ايران اقتصادي امور اص�ح در مرغ تخم و جوجه توليد افزايشميزان مرغ نژاد اص�ح كه است

پروراندن صرف را وقتخود بيشتر كه زارعين و كشاورزان زندگي سطح بردن jبا موجب و كرد بازيخواهد

گرديد/ خواهد ميكنند مرغ



١١١٩ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٣٤ شماره ,١٣٣١.٣.٢٦ دوشنبه

دادگستري عليه عزاداري عنوان به آبادان در
داشتند تحصن قصد

و نوحهسرائي و ع�مت با عزادار دسته نفر هزار دو از متجاوز امروز صبح ١١ ساعت ـ خرداد ٢٤ آبادان

مدتي از پس و داشتند دادگستري وضع از نارضايتي نظر از تحصن قصد و آمده تلگرافخانه به زدن سينه

از و متفرق و نمودند تسليم تلگرافخانه به حضوري جهتدعوت تلگرافاتي آنها نمودن اميدوار و نصيحت

گرديدند/ خارج تلگرافخانه

٧٨٣٤ شماره ,١٣٣١.٣.٢٦ دوشنبه

شد/// تمديد زابل در حكومتنظامي
دسـترس در را زيـر تـوضيحات امـروز مطبوعاتي جلسه در دولت سخنگوي نفيسي عباس دكتر آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران

راجع گرديدو تشكيل ابيض كاخ در كاظمي آقاي رياست به امروز صبح ١١ تا ساعت٨ هيأتدولتاز ـ ٣

منجمله رسيد هيأتدولت تصويب به تصويبنامه چندين و شد كره مذا مملكت جاري و انتظامي امور به

گردد/ تمديد ماه اولشهريور روز صبح ٧ ساعت تا زابل شهرستان در نظامي حكومت كه گرديد تصويب

٧٨٣٤ شماره ,١٣٣١.٣.٢٦ دوشنبه

نگرفتهاند حقوق است ششماه
كمال با و نداشتهاند دريافت حقوق شيراز راه اداره عملههاي از نفر ٣åå كه است ماه ٦ حدود در ـ شيراز

ميكنند/ زندگي سختي عسرتو

٧٨٣٥ شماره ,١٣٣١.٣.٢٧ سهشنبه

عملياتمرموزي انجام حين افغانستان سرحد در اشخاصمشكوك از نفر ١٤
گرفتند قرار محاكمه تحت ديروز از و شدند دستگير

در بودند عملياتمرموزي افغانستانمشغول و ايران مرز در كه اشخاصمشكوك از نفر ١٤ قبل روز چند

عادي دادگاه در ديروز گشتند اعزام تهران به و شده دستگير ارتش مأمورين وسيله به عمليات انجام حين

سران ابتدا گرديد/ آغاز عده اين كمه محا شده تشكيل ملكآرا سرهنگ آقاي رياست به كه ارتش ٢ شماره

سـرلشكر آقـاي زائـي/ سـردار يوسف زائي, سردار ميرعبدي نقدي, علي شيرائي, علي از عبارتند كه آنها

شد/// شروع كمه محا سپس و نمودند انتخاب خود مدافع وكالت به را كيكاوسي

آمده دست اشخاصبه اين از زيادي مدارك نمود كسباط�ع مطلع يكمنبع از ما خبرنگار كه طوري به

مطالبمهمي كماتمزبور محا در ضمنا فعاليتبودهاندو بزرگمشغول ازدول يكي نفع به آنها اينكه از كي حا

است/ شده دهموكول ساعت فردا به كمه محا آينده جلسه است/ شده افشا باره اين در



ملي دولت سياهه ١١٢٠

٧٨٣٥ شماره ,١٣٣١.٣.٢٧ سهشنبه

زابل واقعه محاكمه
ميشود شنبهشروع روز از

ارتش دادرسي نظر تحت كنون ا كه شدند تهرانوارد به پريروز زابل متهمينواقعه نفر ١٣ اط�ع قرار به

شد/ خواهد ارتششروع ٢ شماره دادگاه در آنها كمه محا شنبه روز از و ميباشند زنداني شهرباني زندان در

٧٨٣٥ شماره ,١٣٣١.٣.٢٧ سهشنبه

سياسي] خورد و [زد
حـزب و پانايرانيسم به وابسته افراد بين آبادان در خرداد ٢٥ بعدازظهر ٧ ساعت ـ روز اخبار خ�صه

ميشوند/ مجروح طرفين از نفر ٣ نتيجه در كه ميدهد روي خوردي و زد توده منحله

٧٨٣٥ شماره ,١٣٣١.٣.٢٧ سهشنبه

شكر و قند سهميه دادن از
نمودند خودداري

فروردينو دريافتسهميه پساز بود قرار و ميشد داده قند بدون شكر سهميه بعد به فروردين از ـ ساوه

خرداد در شده دارائيمقرر گهيمنتشره آ طبق كنون ا نمايند توزيع ماه خرداد سهميه با يكجا را ارديبهشتآن

قرار قبلي تصميم طبق كه صورتي در تحويلشود عاملين توسط قند گرم ٤åå شكرو گرم ٦åå نفر هر به ماه

يككيلو نفر هر به ماه اين در آن بر ع�وه و شود داده ماه خرداد در ماه ارديبهشت و فروردين قند سهميه بود

آنان گذشته ماههاي سهميه توزيع به نسبت دارند انتظار اهالي اينك گردد/ تحويل قند نيم يككيلو و شكر

شود/ ترميم جاري ماه سهميه كسري و اقدام

٧٨٣٥ شماره ,١٣٣١.٣.٢٧ سهشنبه

cهه در ضيافت
مصدق>!] آقايدكتر دامن در رولن معاون <طفل با [عكسيادگاري

در كـه داد خود منزل در اعزامي هيأت و نخستوزير آقاي افتخار به ضيافتي نواب, آقاي يكشنبه روز

ضيافت در عكسفوق داشتند/ شركت خردسالشنيز طفل و همسر با او معاون رولنو پرفسور ضيافتمزبور

معاون و حسيبي مهندس آقاي دارد قرار مصدق دكتر آقاي دامن در رولن معاون طفل و شده برداشته مزبور

ميشوند عكسديده در نيز همسرش و رولن

٧٨٣٦ شماره ,١٣٣١.٣.٢٨ چهارشنبه

شكر و قند توزيع و حقوق پرداخت
دارائي رئيس كريمي آقاي بود نشده پرداخت كنون تا ماه ارديبهشت و فروردين حقوق چون - بابلسر

دريافتنمود/ را خرداد شكر قندو سهميه ماههمعوقو اقداماتjزمحقوقدو با و كرد ساريحركت به شخصا



١١٢١ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٣٦ شماره ,١٣٣١.٣.٢٨ چهارشنبه

امروز كه زابل در حكومتنظامي ماه دو cيحه متن
داشت تقديم مجلسسنا به وزارتجنگ معاون

مجلسسنا محترم رياست

مزبور شهرستان فرمانداري گزارش طبق و نگرديده برقرار آرامش هنوز زابل شهرستان در اينكه به نظر

واحده ماده مراتبمعروضه بنابه لذا باشد داشته ادامه نظامي مقرراتحكومت كه مينمايد ايجاب آنجا وضع

مينمايد/ را آن تصويب استدعاي و پيشنهاد را ذيل

اول صـبح از زابـل شهرستان در نظامي حكومت مقررات كه نمود تصويب سنا مجلس ـ واحده <ماده

كاظمي باقر ـ نخستوزير كفيل تمديدشود/> ١٣٣١ اولشهريور صبح تا ١٣٣١ تيرماه

يزدانپناه سپهبد جنگـ وزير

٧٨٣٦ شماره ,١٣٣١.٣.٢٨ چهارشنبه

ايران اوضاع درباره انتشاراتروزنامههايانگلستان

انگليسيها نظر از ايران نفت شدن ملي غمانگيز مراحل
سرقت و آبادان روغنسازي دستگاه شكستن با مينويسد: كانادا چاپ گازت> <مونريال روزنامه ـ لندن

فقير مردم و رسيده نهائي مرحله به ايران نفت شدن ملي غمانگيز تاريخ برق دستگاههايمولد اقسام و انواع

برسانند فروش به را نفتخود نميتوانند تنها نه شدهاند بيچارگي دچار زندگي فشارهاي تحت كه آنكشور

ساير عربستانسعوديو نفتكويت, كهچگونهمحصوjت كنند تماشا و بنشينند نااميدي ياسو با بايد بلكه

است/ توسعه و ترقي روز به روز خاورميانه نقاط

بـادبادكي مـينويسد و كـرده اشـاره ايـران مالي و اقتصادي خراب وضع به كسپرس> ا <ديلي روزنامه

چـاپ ركـورد> <ديـلي روزنـامه شد/ خواهد منفجر زودي به كرده هوا ايران در مصدق دكتر كه بادكنكي] ]
خواب در نفت عظيم صنعت آنكه حال ميرسد گوش به مصدق صداي فقط ايران در مينويسد تلند اسكا

ندارد/ ايران براي تي عايدا نيز مصدق صداي كه است مسلم استو رفته محضفرو خاموشي

٧٨٣٦ شماره ,١٣٣١.٣.٢٨ چهارشنبه

است شده شكر و قند سهميه تقاضاياضافه
امور ساير و قناديها مصرف رعايت با كه شده معين تن ٨å ماه هر در م�ير شكر و قند سهميه ـ م�ير

در شكر و قند كميسيون و اشكال توليد باعث امر اين و ميشود تعيين سهميه كيلو نيم از كمتر نفر هر براي

از شود داده شكر و قند يككيلو نفر هر به اينكه و مصرف كسر رفع براي و داده تشكيل جلسهاي فرمانداري

دهات شهرو سهميه تا نمايد اضافه سهميهم�ير به تن ٣åاقلوزارتدارائيj شده تقاضا فرمانداري طرف

تأمينشود/ Lكام



ملي دولت سياهه ١١٢٢

٧٨٣٦ شماره ,١٣٣١.٣.٢٨ چهارشنبه

گرديد صادر اسEم فدائيان از نفر مجرميت٢٨ قرار
رسيدگي جريان در فرزانيان آقاي نظر تحت تهران دادسراي ٣ شعبه در كه اس�م فدائيان تهامي ا پرونده

قزل آقاي موافقت با اشخاصزير نفر مجرميت٢٨ قرار گذشته روز يافتو خاتمه اخيرا داشت قرار مقدماتي

شد/ فرستاده جنحه دادگاه به رسيدگي جهت آنها پرونده و گرديد صادر تهران دادسراي داديار اياغ

احـرار, علي حكمي, اصغر بوذري, يحيي نوائي, قدير طاهري, كبر عليا بختيار, عباس عراقي, مهدي

صادقي, محمود لواساني, شيخمحمود لواساني, سيدمحمد معتمدي, رضا عسكرنژاد, عباس احمدي, عبدا�

حسن زرندي, ابوالقاسم صفا, اسدا� آهنگر, قاسم خرمي, تقي محمدعليدوjبي, شيخ حسيني, سيدهاشم

اسـدا� يـوسفيان, مـهدي حاج نجار, رضا احمدي, تقي احساني, نصرا� احساني, فضلا� كريمخاني,

و گرديد صادر تعقيب منع قرار آقايان/// نفر بيست به نسبت و واحدي سيدمحمد رفيعي, ابوالقاسم خطيبي,

شدند/// آزاد بودند زنداني كه آنهائي

٧٨٣٧ شماره ,١٣٣١.٣.٢٩ پنجشنبه

ارتشهستند دادرسي محاكمه تحت بلوچ افراد از نفر ١٤
اينكاط�ع نموديم درج بلوچستان در نفر ١٤ دستگيري به راجع پريروز شماره در كه خبري تعقيب در

انتظامي رعايتمقررات عدم اغتشاشو جرم به كه ميباشند بلوچستان كنين سا افرادمزبور كه كرديم حاصل

بلوچ سران از مزبور نفر ١٤ از نفر ٤ گفت ارتشي مقام يك هستند كمه محا تحت اينك و دستگير كشور

ديگر نفر يك و نقدي علي و دارند سكونت سراوان منطقه در يوسف و عبدي نام به نفرشان دو كه هستند

مأمـورين جهت اين به و ميكنند ياغيگري كه است مدتها اشخاص اين هستند/ <نيت> منطقه كن سا

هستند/ كمه محا تحت كنون ا و نمودند دستگير را آنان ارتش

٧٨٣٧ شماره ,١٣٣١.٣.٢٩ پنجشنبه

ميشوند محكوم نيز نقدي جريمه حبسبه شEقو بر عEوه چاقوكشان
از نيز نقدي حبسجريمه و ش�ق زدن بر گرفتع�وه نظر پيشدر هفته از نظامي فرمانداري دادسراي

فقره يازده از بيش گذشته هفته در شود/ كمتر و محدودتر چاقوكشي ترتيب اين به نمايد اخذ چاقوكشان

صالح لوطي گذر بخش٨ در كه گودرزي كريم شدند/ محكوم زير قرار به آنها از نفر پنج كه نداد رخ چاقوكشي

جريمه ريال ١٥åå پرداخت حبسو ماه يك و ش�ق ضربه ٥å به بود كرده چاقوكشي به مبادرت حمام باغ

كه رحماني علي زندان/ ماه ٥ ش�قو دويستضربه به بود كرده چاقوكشي كشتارگاه در كه زندي رضا نقدي/

محمدي رضا زندان/ ماه ٦ ش�قو ضربه ١åå به بود كرده چاقوكشي به مبادرت اسفند ٢٤ مجسمه ميدان در

ش�ق ضربه ٥åيك هر به زندان/// ماه ٤ ضربهش�قو ٢åå به بود كرده چاقوكشي مخبرالدوله ميدان در كه

شد/ خواهد عملي ضربه ٥åروزي قرار از محكوميتشان ميزان بقيه و شد زده ديروز ساعتششبعدازظهر در



١١٢٣ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

٧٨٣٧ شماره ,١٣٣١.٣.٢٩ پنجشنبه

راديو وسيله به فارسي تدريسزبان
ساعت يكربع مدت به بخش دو در تبريز راديو وسيله به فارسي زبان تدريس قبل ماه يك از ـ تبريز

اسـتفاده مـنظور بـه آذربـايجان تـبليغات اداره است/ گرديده مواجه اهالي استقبال حسن با و شده شروع

هشت در و كرده خريداري راديو دستگاه شهرداري٨ تشريكمساعي با فارسي تدريسزبان از ع�قهمندان

و طبع كمكشهرداري با نيز نوآموزان لوازمالتحرير درسو جزوههاي همچنين است نصبنموده شهر نقطه

است/ شده توزيع بيننوآموزان مجانا

٧٨٣٧ شماره ,١٣٣١.٣.٢٩ پنجشنبه

نشده پرداخته ماه ارديبهشت حقوق
ندادهاند هم را شكر و قند سهميه

ميدارد اظهار دارائي و نگرديده پرداخت كنون تا فرهنگجهرم آموزگاران ماه ارديبهشت حقوق ـ جهرم

كه صورتي در نداده اهالي به دارائي را خرداد و ارديبهشت شكر و قند سهميه همچنين نداريم كهموجودي

ميرسانند/ مصرفي چه به را شكرها آزاد بازار در قنادها نيست معلوم ميشود تقسيم قنادها بين شكر مرتبا

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

مجلسسنا
نميكنيد تبعيد را [چاقوكشها] آنها چرا

روزنامهها در كه ميبينم روز هر من انديشيد چارهاي بايستي چاقوكشها و اشرار براي گفت: روحي آقاي

فرماندار آقاي شود حاصل امنيت شهر در تا كرد اساسي فكر بايد ولي زدهاند ش�ق را نفري چند نوشتهاند

اين به را آنها داريم را غيره خاركو قشم, مثل جزايري فارس خليج در ما نميكنيد تبعيد را آنها چرا نظامي

كنيد/ تأمين را شهر اين امنيت كنيد/ تبعيد نقاط

تنبيه شدت به بايد را شريري هر ميگويد قرآن گفت و كرد ت�وت كريم قرآن از آياتي اينمورد در ناطق

دست از چاقو كه كرد كاري بايستي شد خواهد تجرياو باعث بلكه ندارد فايده ش�ق ١٥å تا ١ååاين و نمود

خدا به را شما ندارد/ فايده آنها تجري آبروريزيو جز شما كار طرز اين jگويدوا ترك را اخ�ق اين و بيفتد او

در است شـده اوباش عده يك دستخوش مردم آسايش زيرا بنمائيد جيببرها و چاقوكشها براي فكري

باشند/// آسايشداشته و رفاه بايستي مردمش و دارد جمعيت يكميليون كه شهري

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

گواهينامه و ارز نرخ
ريال/ ٧٥ J١Kدرجه گواهينامه دjر ريال/ ٧٦ تلگرافي دjر بود: قرار اين از بازار در گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ١٩٥ آزاد پوند ريال/ ٧٦ J٢K درجه دjر گواهينامه



ملي دولت سياهه ١١٢٤

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

شدند جشن تشكيل از مانع مأمورينانتظامي
پليس افراد از نفر دو ضمنآن كه رويداد تصادمي نتيجه در

شدند دستگير نفر ١٣ و مجروح ايران حزبملت افراد از نفر ٦ و

بازداشتشدند نفر ٦ آن نتيجه در كه داد تجريشتظاهراتيروي در هم ديروز
<روز عـنوان بـه جشـني داشت تصميم پانايرانيسم بنياد بر ايران ملت حزب خرداد ٢٩ پنجشنبه روز

جشـن اين در شركت براي و نمايد برقرار نظاميه كوچه بهارستان ميدان در واقع حزب محل در كارگران>

مـقررات بـا مـغاير را اقـدام اين كه نظامي حكومت ولي بود/ شده فرستاده اشخاص براي نيز دعوتهائي

به اشخاصرا خروج و ورود و نموده بهارستانمستقر ميدان پليسدر كاميون چند ميدانست نظامي حكومت

گرفت/ نظارت تحت داشت راه ايران ملت حزب محل به كه كوچههائي تمام

بلند شعارهائي و زدن كف با توام جمعيت محل در زيادي صداي و سر بعدازظهر ربع و ٨ ساعت حدود در

محل به را خود بلكه كردند سعي بودند آمده گرد بهارستان ميدان در كه كساني از عدهاي كه طوري به شد

چنين اداره/// خبرنگار ميآوردند/ عمل به ممانعت شدت به همچنان انتظامي مأمورين اما برسانند/ حزب

٤ سـاعت بـود بـرقرار جشـن اين كردن برپا براي زيادي فعاليت حزب محل در صبح از ميدهد: گزارش

كارگردانانحزب به و آمد محلحزب پليسبه كاميون دو ميشد, آماده جشن براي محلحزب كه بعدازظهر

بهموقع آن منصرفشوندو جشن انعقاد از بايستي است, برقرار تهران در نظامي چونحكومت كه شد اخطار

چـون هـم انـتظامي مأمـورين و دادنـد ادامـه خـود كار به همچنان حزب كارگردانان كنند/ ديگريموكول

حـزب مـحل بـه اشخاص خروج و ورود از لذا نمايند, جلوگيري آنها كار از و شده منزل وارد نميتوانستند

شروع را جشن بودند حزب محل در كه معدودي افراد رسيد فرا جشن شروع ساعت وقتي كردند/ جلوگيري

نبودند متجاوز نفر ١å از كه معدود افراد اين اينموقع در داشت/ ادامه بهمنوال وضع [شب] ساعت٩ تا كردندو

كردند/ حركت بهارستان ميدان طرف به شعار دادن با و شده خارج حزب محل از لباسهاياونيفورم با

علتممانعتمأمورين به بودند آمده جشن برايشركتدر كه حزب افراد از عدهاي ـ ميدانبهارستان در

بودند/ آمده گرد بهارستان ميدان در انتظامي

تعداد تدريج به چون كرد/ صحبت به شروع رفتو jرفقايشبا از يكي دوش بر افراد اين از يكي باjخره

صـورت وضـع شـدند ملحق آنها به اونيفورمپوش افراد از هم عدهاي موقع همين در و ميشد زيادتر آنها

در و پرداختند مقاومت به هم آنها برآمدند آنها كردن متفرق صدد در انتظامي مأمورين و كرد پيدا غيرعادي

پليس افراد به سنگ با ديدند بهارستان ميدان ترك به گزير نا را كهخود موقعي در شد/ شروع خورد و زد نتيجه

طرف از شدند/ مجروح پانايرانيسم افراد از نفر ٦ و انتظامي مأمورين از نفر ١٢ دار و گير اين در كردند حمله

عادي حال به اينواقعهوضع بعداز ميبرند/ سر بازداشتبه فعLدر كه شده دستگير نفر انتظامي١٣ مأمورين

به جلوگيري ميشد منتهي ايران ملت حزب محل به كوچههائي به اشخاص خروج و ورود از ولي بازگشت



١١٢٥ ششم بيستو سال يك, و سي خرداد اطEعات,

ميآمد/ عمل

و كـرده اجتماع تجريش ميدان در پانايرانيسم افراد از عدهاي هم ديروز ـ تجريش ميدان در ديروز

صدد در بعضي برآمدند آنها كردن متفرق صدد در انتظامي مأمورين كه وقتي و كردند تظاهرات به شروع

دستگير نفر ٦ واقعه اين در شدند/ متفرق انتظامي كمكمأمورين با كه برآمدند پليس افراد كردن مضروب

شدهاند: دستگير پنجشنبه واقعه در كساني اسامي گرديدند/

مرتضيقلي, فرزند حسين عليآبادي, ايرج رضائي, كوچك زهري, داراب ارباب, منصور داريوشفروهر,

فـرزند حسـين سـيدعلي, فرزند شجاع علي, فرزند حسن غ�مرضا, فرزند مهدي حسين, فرزند فريدون

عزيزا�/ فرزند سليمانقلي حسن, فرزند علي مرتضي,

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

شول قصبه ساكنين حياتداوديو بينافراد نزاع اثر بر
ميشود مجروح يكگروهبان و مقتول وغيرسرباز سرباز نفر ٤

گرفتن براي كناره توابع از JشولKقصبه حياتداوديدر خانعلي افراد حمله راجع خبرهائي آخر شماره دو در

امروز زير شرح به تلگرافي خبرهايمزبور تعقيب در نموديم//// درج اهالي از عدهاي خورد و زد و مالكانه بهره

شول قصبه به خود افراد از عدهاي تفاق ا به حياتداودي خانعلي است: شده واصل بوشهر اداره خبرنگار از

ولي كنند تأديه را ثمره نصف ميشوند حاضر اهالي ابتدا نمايند دريافت را مالكانه سهميه تا ميكنند حركت

اهالي ميكنند/ امنيتسخنراني اعضايكميسيون از نفر چند حضور با كه نفر علتسخنرانيمهيجدو به بعدا

انتظامي كمكقواي با مالكانه بهره ميكند امنيتموافقت كميسيون مينمايند/ نصفهمخودداري تأديه از

اهالي آنانو بين نتيجه در كه ميشوند اعزام بهشول ژاندارم با نظامي عدهاي فرمان انجام براي و گرفتهشود

نفرمقتولو دو نيز اهالي از يكگروهبانمجروحو سربازمقتولو نفر تيراندازيدو اثر در و درگرفته وخورد زد

ميباشند/ زن نفر آنها از ١å كه ميشوند مجروح نفر ٨

بوده حياتداوديها تحريكات نتيجه در مزبور تأثرآور حادثه يافتهايم اط�ع موثق منابع از كه طوري به

مداخله چون و نمايد مقتضي و سريع اقدامات منطقه اين آرامش براي دارد نظر در انتظامي قواي و است

مالكيتو قضيه زيرا كردهاند استيضاح متصديانمسئول از مقاماتمربوط بوده بدونمجوز امنيت كميسيون

ميكردند/ مراجعه دادگستري به بايستي بلكه نداشته ارتباطي امنيت كميسيون با مالكانه بهره دريافت

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

نشده داده بهداري داروي سهميهششماهه
١٣٣å سال دوم ماهه شش سهميه داروي كنون تا كه ميدهند اط�ع زرند مامونيه بهداري از ـ ساوه

كه خواستارند بهداري وزارت از و هستند نگران بيماري ازدياد و نداشتندارو علت به زرند اهالي نشده واصل

بشود توجه سال اول ماهه شش سهميه داروي ارسال در زودتر چه هر



ملي دولت سياهه ١١٢٦

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

شدند مجروح نفر ١٢ داد روي جواديه در ديروز كه خوردي و زد در
و كشيده دست روزانه كار از كه هنگامي بعدازظهر نيم ششو ساعت ديروز آلفا لبنيات كارخانه كارگران

اثر بر و برخورد دارند مرامي اخت�ف آنها با كه آلفا آرد كارخانه كارگران از عدهاي به شوند متفرق ميخواستند

مأمورين موقع اين در شد/ كشيده خورد و زد به راهآهن پل سر تا آن دامنه داد رخ آنها ميان كه گفتگوئي

را اغتشاش مسببين نفر ٢٦ و نموده رفع را غائله توانستند نظامي فرمانداري افراد كمك با جواديه پاسگاه

بازداشتشدگان و ميباشد وخيم آنها از نفر حالدو كه شدند مجروح نفر ١٢ خورد و زد اين در نمايند دستگير

شدند/ تحول تهران دادسراي به نظامي فرمانداري طريق از امروز

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

ميدانتجريش در ديروز
وقتي و كردند تظاهرات به شروع و كرده اجتماع تجريش ميدان در پانايرانيسم افراد از عدهاي هم ديروز

كه پليسبرآمدند افراد صددمضروبكردن بعضيدر برآمدند آنها كردن متفرق صدد انتظاميدر كهمأمورين

شدند/ دستگير نفر ٦ نيز واقعه اين در شدند/ متفرق انتظامي كمكمأمورين با

٧٨٣٨ شماره ,١٣٣١.٣.٣١ شنبه

است آرام كردستان
شايان جنگ, وزارت نمايندگان عربشاهي سرهنگ و فرزانه تيمسار از مركب كردستان به اعزامي هيأت

بـه اخير حوادث و اخت�فات به رسيدگي براي كه دادگستري وزارت نماينده مجلسي كشور, وزارت نماينده

وزارتخانهها به را خود نظريات و گزارش امروز و گشته باز تهران به پريشب بودند نموده مسافرت سنندج

خبري هيچ كردستان در گفت ما خبرنگار به امروز دادگستري نماينده مجلسي آقاي نمودند/ تسليم مربوطه

هر جا همه در استو نبوده هم كردستان به منحصر و گرفته انتخاباتسرچشمه از اخت�فاتموجوده نيستو

گذاشت/ واقعي نبايستياخت�ف را فعاليتها اين اسم و ميكنند فعاليت خود مقاصد پيشبردن براي دسته

كردستان كانديداهاي طرفداران از نفر دو بين گفت نامبرده شد سئوال اهالي بودن متحصن علت از چون

جاني امنيت ميداشتند اظهار و شده متحصن تلگرافخانه در و كرده بهانه را اين عدهاي و بود درگرفته نزاعي

شدند اهاليمطمئن كه وقتي و كرد رسيدگي آنها شكايات به تماسگرفتو آنها با بدوورود هيأتدر نداريم/

خود به عادي جريان ووضع داده خاتمه تحصنخود به كرد خواهد رسيدگي دولت باشد شكايتي چنانچه كه

شكاياتخود و آمده فرمانداري به دسته دسته داشتند شكاياتي كه اهالي از عدهاي آنروز فرداي از گرفتو

به مربوط كه را آن ديگر قسمت و كرد طرف بر را اهالي شكايات عمده قسمت هيأت و ميداشتند اظهار را

رسيدگيشود/ آنها به تا فرستاد ادارات به بود ادارات

نمود/ تكذيب را اينموضوع جدا مجلسي آقاي اراضي تقسيم شايعه به راجع و



٧٨٣٩ شماره ,١٣٣١.٤.١ يكشنبه

تودهايها و بينپانايرانيستها چاقوكشي و نزاع
كه هنگامي بعدازظهر ربع و دو ساعت ماه خرداد ٢٧ سهشنبه روز ميدهد: اط�ع آبادان از اداره خبرنگار

اداره حياط صحن وارد داشته را خود منازل به عزيمت قصد ايران نفت ملي شركت مركزي اداره كارمندان

كه حالي در گرفتو مشتقرار چاقوو با نفر سه حمله شخصيمورد ميكنند مشاهده گهان نا مركزيميشوند

غلطيد/ زمين روي به بود جاري او بدن از خون

از نـفر يك بين نزاع اصل آورد عمل به انتظامي موثق منبع يك از اداره خبرنگار كه تحقيقاتي طبق

بايد است شده شروع بوده تودهاي كه ع�مير نام به شخصديگري و JپانايرانيسمK ايران ملت حزب اعضاء

عـليه بـيشماري شعارهاي پانايرانيسم حزب و ايران حزب اعضاء طرف اين به چندي از كه شد متذكر

دستههاي طرفداران خشم موجب عمل اين و مينويسند شهر ديوار و در به خارجي سياست و تودهايها

چند آبادانو پانايرانيستهاي رئيس گرگين كه هنگامي خرداد ٢٥ يكشنبه روز عصر كمااينكه گرديده ديگر

از عدهاي حمله مورد باشگاه جلوي در مينوشتهاند درشت حروف با ديوار و در بر را خود شعار او ياران از تن

دو از نفر چند و ميگردد طرف بر غائله انتظامي قواي مداخله با كه ميگيرند قرار توده منحله حزب اعضاء

مركزي اداره محوطه در ع�مير گرگينو بين چاقوكشي ميشوند/ فرستاده بيمارستان به كه شده طرفزخمي

طرف از كه تحقيقاتي طبق بود/// درگرفته ايران باشگاه جلوي در دسته دو بين كه مبارزهايبود همان دنباله

فراري كنون ا و زده ع�مير به چاقو گرگين دادهاند عدهاي كه شهادتي طبق آمده عمل به انتظامي مأمورين

براي گفت: اداره خبرنگار به نظامي فرماندار كمال سرتيپ هستند/ تعقيباو در جدا انتظامي مأمورين استو

بـا جدا كه شد داده دستور شهرباني مأمورين و انتظامي قواي به گوار نا حوادث گونه اين وقوع از جلوگيري

دهند/ قرار تعقيب مورد باشد طرف و دسته هر از را ماجراجويان و اخ�لگران

٧٨٣٩ شماره ,١٣٣١.٤.١ يكشنبه

توده] و پانايرانيسم خورد و [زد
و زد آبادان در توده منحله حزب و پانايرانيسم دستجات بين خرداد سيام روز غروب ـ روز اخبار خ�صه

را مجروحين و نموده متفرق را مردم انتظامي مأمورين ميشوند مجروح نفر چند كه ميدهد روي خوردي

دادهاند/ قرار درمان تحت



ملي دولت سياهه ١١٢٨

٧٨٣٩ شماره ,١٣٣١.٤.١ يكشنبه

ژنو در ايران تلگرافدانشجويان
ميكنيم جلب اروپا مقيم دانشجويان ارز تأمين به را دولت توجه

در خـود تـحصيلي ارز قـطع واسـطه به كه رسيد ژنو مقيم ايران دانشجويان امضاي به تلگرافي امروز

دريافتجواب تا كردهاند اع�م تلگرافخود در كه طوري به و كردهاند اختيار تحصن ژنو ايراندر كنسولگري

ماند/ خواهند باقي كنسولگري تحصن در مثبت

٧٨٤å شماره ,١٣٣١.٤.٢ دوشنبه

نخستوزير استقبال مراسم انتظامي مقررات تهيه كميسيون
شركت با ايشان حضور در كميسيوني يافتو شهربانيحضور كل اداره در كشور وزير رام آقاي امروز صبح

فرمانداري معاون و نظامي فرماندار مقدم علوي سرلشكر آقاي همچنين شهربانيو معاون رئيسو آقايان

به انتظاميمربوط مقررات كشيد بهطول صبح نيم و ساعتده تا كه اينكميسيون در گرديدو تشكيل نظامي

تـصويب بـه و تـنظيم قسمت ٨ در مقررات نتيجه در و گرديد مطرح نخستوزير آقاي از استقبال مراسم

مـقررات مـتن گرديد/ اب�غ تهران نظامي فرمانداري و شهرباني كل اداره به اجرا براي و رسيد كميسيون

است: شده اع�م و تنظيم امروز صبح كميسيون در كه نخستوزير آقاي استقبال مراسم به انتظاميمربوط

ممنوع/ و قدغن اشخاص كليورود به فرودگاه محوطه در ـ ١

است/ آزاد مجلسين وك�ء و وزراء آقايان براي فقطورود فرودگاه باغ در ـ ٢

كرج/ سهراه تا مخصوصفرودگاه راه از بعد از احزاب توقف محل ـ ٣

مجسمه/ ميدان اول تا كرج سهراه از اصناف و تجار توقف محل ـ ٤

اشخاص/ طبقاتو ساير خيابانمخصوص طرف دو حشمتالدوله خيابان سر تا مجسمه ميدان در ـ ٥

بعدورود به نيم و ٩ از و باشند مستقر و آمده محلخود به بايد صبح نيم و ساعت٩ تا مستقبلين كليه ـ ٦

است/ ممنوع سير خط خيابانهاي مسير كليه در غيره توبوسو ا و تومبيل ا

ساير سيمتريو خيابان و كاخ خيابانهاي مسير در عمومي نقليه وسائط ساير مرور و صبحعبور ٨ از ـ ٧

است/ كليممنوع به مربوطه خيابانها

به خيابان وسط به هستند متوقف مسير خط طول تمام در پيادهروها در كه اشخاصي ذهاب و اياب ـ ٨

است/ كليممنوع

٧٨٤å شماره ,١٣٣١.٤.٢ دوشنبه

[عراق] افزايشنفت
به Jعراق Kشمال كركوك منابع گذشته ماه نفت محصول كه كرد اع�م عراق نفت شركت ـ رويتر لندن,

است/ كرده ترقي گذشته ژانويه ماه در منطقه اين ميزانمحصول دوبرابر تقريبا يعني تن ١.٣٩١.ååå



١١٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤å شماره ,١٣٣١.٤.٢ دوشنبه

فرماندارينظامي ٢٣ شماره اعEميه
فرائضمذهبي انجام و نخستوزير از استقبال درباره

تهران كنين سا عموم استحضار به را دولتمراتبذيل طرفهيأتمحترم از متخذه تصميمات به تكاء ا با

ميرساند: حومه و

اجازه دول محترم هيأت تهران/// محترم كنين سا عموم و اهالي مكرر تقاضاي و مراجعات نتيجه در ـ ١

باشند/ آزاد نخستوزير آقاي جناب استقبال در تهران محترم اهالي كه دادند

[ناخوانا] ميگردد انجام كاشاني آيتا� آقاي طرف از فطر عيد نماز اقامه مراسم ساله همه چون ـ ٢

ميدان در فطر عيد نماز مذهبي فرائض اداي عليهذا شده گرفته نظر در منظور اين براي امجديه ميدان

فرائض انجام به توجه و ايراني جامعه ملي احساسات رعايت به كه موقع اين در شد/ خواهد انجام مذكور

دارد تقاضا نيز نظامي فرمانداري نمودهاند فراهم كنين سا كليه براي را تسهي�تي مذهبيهيأتمحترمدولت

وسـيله كـه فـرمايند اقـدام نـحوي به و معمول صميمانه همكاري انتظامي مأمورين با هموطنان قاطبه

وظـائف نظم مخالف اقدامات موقع در انتظامي مأمورين البته نشود/ داده بدخواهان دست به سوءاسفتاده

حومه و تهران نظامي فرماندار آورد/ خواهند عمل به را قانونيخود

مقدم علوي سرلشكر

٧٨٤١ شماره ,١٣٣١.٤.٤ چهارشنبه

تهران به نخستوزير ورود چگونگي
مهرآباد فرودگاه در استقبال

نخستوزير/// پيام
به [فطر] سعيد عيد اين براي را خود صميمانه تبريكات گرامي هموطنان ـ ملت] به _هه گزارشسفر ]
همميهنان ديدار به چشمم كه ميكنم شكر را خداي و تقديم عزيز هموطنان به خصوصا مسلمين قاطبه

از و گرديد من راه بدرقه عزيمت عين كه محبتآميزي احساسات از شد/ روشن دوباره عزيز وطن و ارجمند

ملت كه مأموريتي از اينككه سپاسگزارم صميمانه ميكنم برخورد آن با كنون ا كه بيشائبهاي گرمو استقبال

اين جريان از اجمالي ميدانم خود وظيفه برميگردم بود كرده اينجانبمحول به حقخود از دفاع براي ايران

سال داريد استحضار كه طوري به برسانم/ گزارش هموطنان عرض به را مأموريت اين گزارش و مسافرت

بينالمللي دادگستري كهديوان بود كرده اين به راموكول انگلستان شكايت به رسيدگي امنيت گذشتهشوراي

خرداد سيزدهم روز از ديوانمزبور كند/ نظر اظهار باب اين در ص�حيتخود عدم ص�حيتو به نسبت jهه

روز از ايران دولت بود/ كرده محكمهدعوت در حضور به را ايران دولت و تعيين رسيدگي جاريوقت سال ماه

كه داشت اع�م شد انگلستانشروع شكايت وسيله به ديوانjهه در طرحموضوع كه قبل يكسال يعني اول

ديـوان و است ايـران داخـلي صـ�حيت و ملي كميت حا حدود در منحصرا نفت صنعت شدن ملي مسئله



ملي دولت سياهه ١١٣٠

ندارند/ امر اين در رسيدگي و مداخله جهانيص�حيت سازمانهاي ساير و بينالملليjهه

با را ص�حيتديوان عدم نماينده اعزام وسيله به دانست دولتايرانjزم ص�حيتبود مسئله كه بار اين

در شخصا كه گرفتم تصميم اينجانب جهاتفوق به نظر نمايد/ اثبات حضورا دارد كه موجهي محكمو دjئل

در آنچه از همكارانم اينمأموريتمنو انجام براي Rاجما كنم/ عزيمت jهه به ايران نمايندگي راسهيأت

برتر و باjتر دولتها مطامع و اغراض از را خود كه دادگاهي اميدوارم نكرديم/ كوتاهي داشتيم استطاعت

ص�حيت عدم شده واقف امر حقيقت به خوبي به آمد عمل به ايران حق از كه كاملي دفاع نتيجه در و ميداند

اين كه كارشكنيهائي به راي اين همچنين و كند اع�م است ايران به مربوط منحصرا كه امري در را خود

بر داده نشان خود از كنون تا كه مقاومتمردانهاي با ايران رشيد ملت و بدهد خاتمه بوديم آنمواجه با مدت

به شاهنشاهي توجهاتاعليحضرتهمايون تحت عالمو پروردگار بهحولوقوت كندو غلبه مشك�ت تمام

خداوند از را ارجمندم هموطنان شما سعادت هرصورتس�متو به گردد/ نائل خود هدفهايمشروع تمام

ميكنم/ تشكر ديگر بار يك محبتآميزتان احساسات از مسئلتو

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

آبادان نظامي فرمانداري اعEميه
مأمورين و داد روي آبادان در سياسي مختلف دستههاي بين خوردي و زد مجددا گذشته روز چند در ـ آبادان

نوشتن اثر بر كه اخت�فات اين از اينكه براي ميكنند/ و كرده اخت�فاتجلوگيري ادامه از نظامي فرمانداري

صادر را اع�ميه اين آبادان نظامي فرمانداري شود جلوگيري ميدهد روي ديوار و در به مختلف شعارهاي

است/ كرده

٢٢ شماره اع�ميه

شكايت موجب و شده مختلف دستجات بين خوردي و زد شهر ديوارها به نوشتن شعار اثر در اخيرا چون

از كه ميشود تقاضا محترم اهالي عموم از احتمالي پيشآمدهاي از جلوگيري براي گرديده محترم اهالي

مأمـورين بـه ضمنا فرمايند/ خودداري شود خورد و زد به منجر است ممكن كه ديوار و در به شعار نوشتن

مـجازات شدت به قانون برابر و دستگير را اخ�لكنندگان و شرارت مرتكبين كه شده داده دستور انتظامي

آبادان نظامي فرماندار نمايند/

كمال سرتيپ

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

ميتينگ] به [دعوت

روز نام به و كرده پخش بيانيهاي آبادان در توده منحله حزب به وابسته افراد ـ آبادان ـ روز اخبار خ�صه

محلهاي در نظامي فرماندار بودند/ نموده ميتينگدعوت به را مردم پريروز كره جنگ شروع سال دومين

نمود/ جلوگيري جدا اجتماع از و داشته معمول را jزم احتياط نظر مورد



١١٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

شدهاند؟ دچار چهسرنوشتي به دولتي شده فرشهايجمعآوري
ميكند تهديد را دولت سرمايه اين ثابت, يكتصميم اتخاذ عدم

هيأتوزيران تصويب از تصويبنامهاي بودجه تعديل و كشور مخارج تقليل براي گذشته سال اواسط در

فرشهاي آن تعقيب در بود/ دولتي مؤسسات و وزارتخانه فرشهاي جمعآوري آن مواد از يكي كه گذشت

سـاير و وزارتـخانهها از قـاليچه و قالي تخته ١٥åå قريب گرديد/ جمعآوري كميسيوني نظر تحت دولتي

بـه مـربوط مـقدار ايـن شد/ انباشته دارائي وزارت كاخ تحتاني اطاق چند در و جمعآوري دولتي مؤسسات

و ملي بانك قبيل از ديگري مؤسسات ولي ميدانستند/ دارائي وزارت نظر تابع را خود كه بود دستگاههائي

تحويل و جمع را خود فرشهاي ميدانند مستقل مؤسسه را خود كه آن تابعه شركتهاي و برنامه سازمان

دولتـي مسـتقل بنگاهها از پارهاي بنگاهها اين و دارائي وزارت ميان كراتي مذا بعداز ندادند/ دارائي وزارت

گرديد/// جمعآوري قاليچه و قالي قطعه ١٨åå كلي طور به و گرديدند دارائي وزارت نظر تسليم

گردد طبقهبندي مستعمل متوسط, عالي, دسته به شده فرشهايجمعآوري آمد ميان به عقيده اين ابتدا

و عالي فرشهاي شامل كه اول طبقه و شود/ فروخته دولت كارمندان به اقساط به آن سوم و دوم طبقات و

كه مطالعاتي پساز ولي فروختهشود/ تجارتي مؤسسات يا بازرگانانو به كشور از صدور منظور به قيمتيبود

در كلي طور به را فرشها تمام شد قرار و نمود عدول خود اوليه نظريه از كميسيون آمد عمل به زمينه اين در

پرداخت خواهد فرشها تحويل مقابل قيمتدر عنوان به شركت كه را مبلغي و گيرد قرار فرش شركت اختيار

خود اينكه عذر به آنها فرش شركت اولياء با كره مذا هنگام ولي گردد/ دولتمنظور خزانه عايدات حساب به

تهيه براي نيز مبالغي و داده قاليبافي كارخانههاي به سفارشاتjزم خود ضروري احتياج اندازه به شركت

بـعدي نـظر نـپذيرفت/ را دارائـي وزارت پـيشنهاد اين است پرداخته قاليبافي مؤسسات به فرشها آن

محض به ولي رساند فروش به آزاد بازار در كلي طور به را شده جمعآوري فرشهاي كه شد اين كميسيون

اينبود هم آنها مستمسك و كردند اقداماتي به شروع نظر اين فرشعليه تجار از عدهاي تصميم اين تخاذ ا

و شد خواهد تهران فرشدر فاحشقيمت تنزل موجب بازار در دفعتا قاليچه و قالي تخته ١٨åå عرضه كه

فروشفرشدولتي در نظارت كميسيون ديگر مشك�ت اين با ساخت/ خواهد وارد زيان بازرگانان به نتيجتا

١٨åå حاضر حال در گرديد/ تعطيل خود به خود مزبور كميسيون نتيجه در و نديد خود جلوي در چارهاي راه

مـعلوم و مانده باقي انبار در آنها نگاهداري فني رعايت و نظم بدون شده جمعآوري قاليچه و قالي تخته

آمد/ درخواهند صورتي چه به بيد آفت زيادي و تابستان گرماي طول در نيست

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

چالوس] كارخانه كارگران [اعتصاب
و كشـيده كار از دست حقوق نرسيدن اثر بر تيرماه ٤ روز چالوس كارخانه كارگران ـ روز اخبار خ�صه

نمودهاند/ اعتصاب



ملي دولت سياهه ١١٣٢

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

يادداشتدولتشوروي] به انتخاباتي///[جواب فعلي قانون با است معتقد دولت
خبرنگاران/// به را زير مطالب امروز مطبوعاتي جلسه در نفيسيسخنگويدولت عباس آقاي

به راجع و گرديد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در هيأتدولت جلسه ٩ تا نيم و ٦ ساعت از ديشب ١ـ

در اقداماتخود از گزارشمختصري نيز نخستوزير آقاي و شد صحبت كشور انتظامي و مالي جاريو امور

رساند/ دولت اط�ع به jهه

اينجواب تهيه در مطالعاتدولت هنوز كه ميرسد آقايان اط�ع به يادداشتشوروي جواب به راجع ـ ٥

است/ نشده تمام

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

مصلحتمملكتنيست/// به انتخاباتي فعلي قانون با است معتقد دولت
خبرنگاران/// به را زير مطالب امروز مطبوعاتي جلسه در نفيسيسخنگويدولت عباس آقاي

به بشود كه انتخابي هر انتخابات فعلي قانون با كه است اين دولت نظر انتخابات بقيه ادامه به راجع ـ ٦

شود/ انجام انتخابات بقيه قانون اين در نظر تجديد از پس بايد نيستو مملكت مصلحت

٧٨٤٢ شماره ,١٣٣١.٤.٥ پنجشنبه

دانشجويان] ارزي فعلي///[احتياجات قانون با است معتقد دولت
خبرنگاران/// به را زير مطالب امروز مطبوعاتي جلسه در نفيسيسخنگويدولت عباس آقاي

همانطور داشتند انتظار دانشجويانمزبور گفتكه بايد اروپا در ايراني دانشجويان ارز تأمين به راجع ـ ٧

حلي راه نيز آنها براي است گرديده تأمين امريكا مقيم ايراني دانشجويان احتياج مورد ارز امريكا كمك با كه

احتياجات ارز فعلي مضيقه با چگونه كه است مطالعه دولتمشغول Lفع و شود گرفته نظر در دولت طرف از

سازد/ مرتفع را ارزيدانشجويان

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

نمودند مجروح را ژاندارم پنج و استوار نفر يك كشاورزان
دادسرا به سنندج كيلومتري ٤٢ كروندان قريه مالكين از نفر چند شكايت طبق ـ ماه تير ٥ كردستان

خـودداري مـالكانه حقوق پرداخت از و نموده قطع را اربابي درختهاي زيادي مقدار رعايا اينكه بر مبني

بازجوئي به حاضر رعايا ميروند/ محل به شده رسيدگي مأمور ژاندارم عدهاي با رحماني استوار مينمايند/

در نموده مراجعت شهر به معطلي مدتي از پس هم ژاندارمها ميآيند/ شهر به دستهجمعي حال با و نشده

پـنج و راننده و نامبرده استوار و نموده حمله سنگ با مأمورين به و نموده تصادف رعايا اجتماع به راه بين

از عدهاي توقيفميشوند/ بازجوئي پساز و دستگير را رعايا از نفر سپس١٧ مينمايند/ مجروح را ژاندارمها

نمودند/ مخابره عاليه مقامات به را مطالبخود و شده متحصن و آمده تلگرافخانه به نيز رعايا



١١٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

تهران در نظامي حكومت تمديد تقاضاي
شد مجلسسنا تقديم امروز cيحه اين

رياستمجلسسنا

را نظامي فرمانداري تمديد تقاضاي دولت ٣١.٣.١å جلسه در است مستحضر عالي خاطر كه طوري به

به اينكنظر گردد/ تصويبواقع مورد كه نمود تقديم واحده ماده ضمن ١٣٣١ ماه تير ١å تا حومه تهرانو در

حومه و تهران در نظامي فرمانداري مدتي مينمايد ايجاب و نشده برگشت عادي حال به وضعيت اينكه

تصويب تقاضاي و تقديم ١٣٣١ مرداد ١å تا نظامي فرمانداري تمديد براي زير واحده ماده لذا باشد برقرار

دارد/ را آن

يك برايمدت حومه تهرانو در را نظامي مقرراتحكومت كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه مرداد ١å روز ١٢ ساعت تا ١٣٣١ ماه تير ١å تاريخ از ديگر ماه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

تودهايها] با [درگيري روز اخبار خEصه
ميتينگنموده دادن به شروع توده منحله حزب به منتسب افراد صومعهسرا در تير سوم روز ـ صومعهسرا

تير چند ناچار رهائي براي نتيجه در و شده واقع افرادمزبور حمله مورد رفتهو كسما به برايجلوگيري مأمورين

ميدارند/ اعزام رشت به و دستگير را عدهاي jزم احتياط با و شليكنموده هوا به

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

عمارتغارتشد و خانه چند سده در دستگي دو اثر بر
عدهاي تير چهارم روز و يافته شدت اخيرا كه بود شده دستگي دو ايجاد سده پيشدر چندي از ـ اصفهان

دفتر و تلگراف و پست عمارات و نموده غارت را وي خانه و رفته نام مسيب منزل طرف به اجتماع طور به

مصدوم و مجروح عدهاي و نموده مخروب غارتو را ديگر خانههاي و قهوهخانه و مغازه چند و رسمي اسناد

جمعيت را جنازه تير پنج روز كرد/ فوت بيمارستان در سرانجام كه بود سخت جراحتش باقرخان كه گرديد

زنو نفر هزار دو كه رفته سده در محلواقعه به اول بازپرسشعبه آقايوكيلزاده آورده/ دادگستري به زيادي

و آمده بيانيهاي خواندن صدد در همراهانخود از جمعي با نفر يك هم چهارباغ در شدهاند/ بازجوئي مانع مرد

در تظاهركنندگان و پاسبان نفر چند كه شد نزاعيواقع علت همين به كه نموده شدن متفرق اخطار پاسبان

نمودندو متفرق جمعيترا و كرده مداخله انتظاماتفورا ازمأمورينحفظ عدهاي شدند/ مصدوم نزاعمجروحو

كردند/ دستگير را مرتكبين و محركين نفر دو



ملي دولت سياهه ١١٣٤

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

ايران دريائي نيروي افراد از نفر ٣ كه مهندسانگليسي محكمه
شد صبحشروع امروز بود رسانيده قتل به خود اتومبيل زير را

انگليسو نفت سابق شركت شيمي مهندس پيباري> كالين <جان محكمه امروز صبح نيم و ٩ ساعت

سرعت اثر بر رانندگيبوده مستيمشغول حال در آبادان و خرمشهر راه بين ١٣٢٩ سال ما اسفند در كه ايران

جنائي/// عالي اولديوان شعبه در بود كرده مجروح هم را نفر چند گفتهو زير را دريائي نيروي افراد از نفر ٣ زياد

دادگـاه در رسـمي مترجم منشور محسن آقاي نداشت آشنائي فارسي زبان به متهم چون گرديد/ تشكيل

و نمود ترجمه متهم براي انگليسي زبان به تهران به آبادان از را پرونده احاله و كيفرخواست مفاد و حاضر

گرديد/ صبحموكول ٨ ساعت فردا به دادرسي ادامه و آمد عمل به وي از تحقيقاتjزم سپس

٧٨٤٣ شماره ,١٣٣١.٤.٧ شنبه

ميباشد دارو فاقد بهداري
گونه هر فاقد ميباشد اسفندياري صديق آقايدكتر عهده به اخيرا آن رياست كه ارسباران بهداري ـ اهر

و ارسباران بهداري وسائل بد وضع به بهداري وزارت دارند انتظار اهالي است/// غيره و جراحي لوازم و دارو

بنمايد/ كافي وسائل و دارو ارسال در را مقتضي اقدام داده خاتمه آن داروي فقدان

٧٨٤٤ شماره ,١٣٣١.٤.٨ يكشنبه

شد محكوم زندان ماه ١٨ به مهندسانگليسي كالين جان
حضور با امروز بود نموده مجروح را نفر ١٣ و گرفته زير را دريائي نيروي سرباز ٣ كه كالين جان كمه محا

را زير راي كالين جان درباره مشورت از پس دادگاه يافت/// پايان جنائي دادگاه اول شعبه در او مدافع وكيل

صـرفنظر خـود شكايت از همگي چون دريائي نيروي افراد از نفر ١٣ كردن مصدوم علت به نمود: صادر

ريالوجه هزار ٢٤åپرداخت گرفتن نظر در با نفر ٣ كردن برايمقتول و تعقيبمتهمموقوفميشود كردهاند

هزار ١åپرداخت و تأديبي حبس ١٨ به او غريببودن ندامتو آثار و جواني به توجه و مقتولين ورثه به نقد

محكوم دادرسي هزينه ريال هزار يك تأديه و رانندگي [!] شغل از سال ٥ محروميت و نقدي جريمه ريال

نمود/ بعدموكول به را فرجام تقاضاي و اع�م متهم به آقايمنشور وسيله به دادگاه راي ميشود/

٧٨٤٥ شماره ,١٣٣١.٤.٩ دوشنبه

نظامي] حكومت [تمديد
حومه و تهران نظامي فرمانداري ٢٤ شماره اعEميه

دولت هيأتمحترم تصويب حسب بر ميرساند حومه تهرانو محترم كنين سا استحضار به وسيله بدين

حومه و تهران نظامي فرمانداري گرديد/ تمديد ١٣٣١ مرداد ١å ظهر تا نظامي فرمانداري مقررات

مقدم علوي سرلشكر



١١٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٥ شماره ,١٣٣١.٤.٩ دوشنبه

آقاينخستوزير] [جناب سوئيس مقيم مسلولينايراني تقاضاي
به هستند درمان تحت آسايشگاههايسوئيسبستريو در كه بيمارانمسلول از نفر ٤å امضاء با نامهاي

شده/// ارسال نخستوزير آقاي عنوان

تـخاذ ا كشـور اوضـاع بـهبود براي فوقالعادهاي تصميمات كه اقتصادي و سياسي بحرانهاي تمام در

آنها حيات س�متو به مضر كه مقتضي محدوديتهاي اقداماتو پارهاي از بيمار و عاجز اشخاص ميگردد

ميشوند/// مستثني معافو باشد

بـيمار عده يك مخارج نتواند كه باشد وخيم حدي به كشور ارزي و اقتصادي وضع نميكنيم تصور ما

تأمـين Jنـيستند بيمارستان ترك به قادر ايران سفارت متعدد گزارشهاي طبق كه K را خود شمار انگشت

هموطنان نموده نظر تجديد ارز قطع تصميم در باشد مقدور كه ترتيب هر به فرمايند مقرر عليهذا نمايد///

بيماران از نفر ٣٥ امضاي به بخشند/ رهائي نجاتو فعلي رقتبار وضع از را خود درمانده و بيمار

٧٨٤٥ شماره ,١٣٣١.٤.٩ دوشنبه

شد افزوده تهران بهكEنتريهاي يككEنتريديگر
محل آن در يكك�نتريمستقل گرفت تصميم يوسفآباد اهالي حال رفاه براي كلكشور شهرباني اداره

شد/ خواهد افتتاح رسما تير دهم روز از ك�نتريمزبور نمايد/ تأسيس ٢å ك�نتري نام به

٧٨٤٥ شماره ,١٣٣١.٤.٩ دوشنبه

نزده چاقو توده منحله عضو به گرگين
گرگين آقاي اينكه بر دائر بود شده چاپ تودهايها و پانايرانيستها بين نزاع درباره كه خبري ـ آبادان

به بعدا كه اط�ع قرار به زده چاقو را توده منحله حزب عضو ع�مير آقاي آبادان پانايرانيستهاي رئيس

كرد/ اصابت ع�مير به او دفاع اثر بر داشتند گرگين به چاقو آوردن فرود قصد كه ع�مير رفقاي آمده دست

گرديد/ آزاد كفيل قيد با و معرفي نظامي فرمانداري به را خود واقعه از بعد روز ٣ گرگين

٧٨٤٦ شماره ,١٣٣١.٤.١å سهشنبه

ملي رئيسمجلسشوراي
ابتدائي تحصي�ت انجام پساز و شد متولد تهران در شمسي ١٢٨٢ سال اماميدر سيدحسن آقايدكتر

تـحصي�ت تكميل براي ١٣åå سال در و گشت مشغول علوم مقدمات تحصيل به مروي خان مدرسه در

استفاضه نائيني آيةا� اصفهانيو آيةا� دروسمرحومان محضر از نجفاشرفرفتو كاظمينو به قديمه

تحصيل به سوئيسرفتو به بعد كمي و آمد باز تهران به ١٣å٨ سال در اجتهاد درجه به نيل از پس ميكرد

سيدحسن پسدكتر آن از و گشت نائل لوزان دانشگاه از حقوق در دكترا به ١٣١٢ سال در و پرداخت حقوق

اين از ١٣٢å سال در گشتو دادگستريمشغول قضائيدر خدمات به ايران به مراجعت در شد/ خوانده امامي



ملي دولت سياهه ١١٣٦

فوت از پس ١٣٢٤ سال در پرداختو تدريس به حقوق دانشكده در استادي سمت با گرفتو كناره خدمت

مسجد رياست توليت و گرديد منصوب جمعه امام مقام به همايوني اعليحضرت طرف از تهران جمعه امام

انجام نيز را حقوق دانشكده تدريسدر استادي سمت با امامي سيدحسن دكتر آقاي شد/ سپرده وي به شاه

امروز و انتخابشد ملي مجلسشوراي نمايندگي به مهاباد اهالي طرف از هفدهم انتخاباتدوره در ميدهد/

گرديد/ انتخاب ملي مجلسشوراي رياست به

٧٨٤٦ شماره ,١٣٣١.٤.١å سهشنبه

شد اعEم نظامي حكومت بهبهان در ديروز ظهر
تهرانآمدهاند به كهكيلويه بويراحمديو رؤسايايEت از تن چند

به شنبه بهبهانروز بهامور رسيدگي هيأتمأمور خواهيدفرمود گانهم�حظه جدا يكخبر در بهطوريكه

بهبهان منطقه آرامشدر ايجاد براي كه نظرياتي ضميمه به را گزارشمأموريتخود و مراجعتنمود تهران

كهكيلويه و بهبهان منطقه در نظامي حكومت برقراري پيشنهادات اين از يكي داد/ دولت هيأت به داشت

تصويبنامه دولت هيأت پريشب فوقالعاده جلسه در و ميگيرد قرار دولت هيأت قبول مورد كه است بوده

بـرقرار فوق منطقه در نظامي حكومت ديروز ١٢ ساعت از تصويبنامه طبق ميشود/ صادر آن به مربوط

اعزامستونمزبور درمورد ميشوند اعزام بهبهان به اهواز از سرباز يكستون نيز ديشب طبقاط�ع ميگردد/

مـناطق از آنجا پادگان سربازان و است گرمسيري منطقه يك بهبهان چون گفت امروز ارتشي مقام يك

ماه سه به ماه سه گرميهوا درموقع نشود وارد آنان به لطمهاي اينكه براي لذا ميشوند اعزام غيرگرمسيري

شهر گفت بهبهان در نظامي حكومت برقراري درباره سپس مزبور ارتشي مقام تعويضميشوند/ سربازان

وسـيله به هم سابق شاه سلطنت زمان در است شده واقع كهكيلويه منطقه ميان در اينكه نظر از بهبهان

از جـلوگيري و ايـجاد در بسياري تأثير نيز نظامي حكومت جديد برقراري و ميشد اداره نظامي حكومت

سران از تن چند تهران به بازگشت در بهبهان به اعزامي هيأت اط�ع طبق داشت/ خواهد گوار نا حوادث

از كه ميشود گرفته تعهد آنان از اينكه پساز و آورده مركز به خود همراه به را كهكيلويه اي�تبويراحمديو

نمايند/ گشت باز اقامتخود محل به كه ميدهند اجازه نمايند آرامشخودداري عدم ناامنيو گونه هر ايجاد

خـرمشهر, آبـادان, زيـر: شـرح بـه ششـم اسـتان شـهرستان هشت در حـاضر حـال در ترتيب بدين

ميباشد/ برقرار نظامي حكومت بهبهان سفيد, نفت هفتگل, آغاجاري, بندرمعشور, مسجدسليمان,

٧٨٤٦ شماره ,١٣٣١.٤.١å سهشنبه

نفت] ملي رانندگانشركت [اعتصاب
بقيه ديروز بودند/ شده بركنار كار از اخيرا اهواز در نفت ملي شركت رانندگان از نفر چند ـ خبر خ�صه

دعـوت كـار به مجددا را آنها رفقاي كه كردهاند تقاضا و نموده اعتصاب شهرستان آن در شركت رانندگان

نمايند/



١١٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

نخستوزير نزد بويراحمدي عشاير نمايندگان
آمده تهران به بهبهان اخير مناسبتحوادث به كه بويراحمدي عشاير نمايندگان از عدهاي امروز صبح

داشتند/ اظهار را مطالبخود و كردند م�قات نخستوزير آقاي از حسيبي مهندس آقاي تفاق ا به بودند

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

سرگشاده نامه ـ زابل واقعه پيرامون
مصدقنخستوزير دكتر جنابآقاي

به كه بيگناه مردم و دولتي عاليرتبه مأمورين جمعي كشتار و زابل وحشتآور حادثه از ماه پنج مدت

بـازماندگان ما قدر هر مدت اين در ميگذرد گرفت, صورت آخوندحقهباز و گردنه سر دزد عده يك دست

طرف از ملي حكومت عليه بر قيامكنندگان مجازات و سركوبي اميد به را خود متانت آزاد انتخابات شهداي

جنگ وزارت محترم معاون اواخر اين در اينكه تا نديديم نتيجهاي كوچكترين متأسفانه كرديم حفظ دولت

فرمودند: اظهاراتي ضمن در محترم سناتورهاي پياپي پاسخسئواjت در

شده/> محكوم قانوني مجازات به است داشته دست حادثه جريان در و بود نظامي كه پيروزان <سرهنگ

فهماندند/ ما به را Jقانوني Kمجازات معني مادي و ناجوانمرد عنصر اين كردن آزاد با ب�فاصله و

ايـن مجازات و كمه محا براي فرصت ماه پنج ميكنم سئوال عالي جناب از نخستوزير/// آقاي جناب

سر بر دادگستري ارتشو قضائي مقامات بين كه اخت�فات اين در و نبود كافي وحشي و بيرحم آدمكشان

نميفرمائيد؟ مشاهده جنايتكاران به كمك براي تعمدي Jكردهاند توليد Kيا شده توليد ص�حيت

شريك پيروزان, آزادي دستور كه محترمي بسيار نظامي بازپرس از دارم تقاضا نخستوزير آقاي جناب

شخصي دربارههمچون كمكرا اين دليل علتو چه به كه توضيحخواستهشود است داده را قافله رفيق و دزد

ميداد؟/// را عمل اين اجازه عدالت حقو آيا استو كرده كي ناپا پستو

اميرع�ئيعضو آقاي از عاليه قضائي مقامات دارم انتظار همچنين و است بوده بين در ديگري نظر يا و

منعقده جلسه زابلدر انتخابات كيان شا به ايشان پاسخ و نظر كه فرمائيد انتخاباتوقتسئوال عالي شوراي

بازماندگان تمام و مادرم و خودم طرف از اينجانب نخستوزير آقاي جناب است/ بوده چه اينموضوع براي

و توقيف را پيروزان سرهنگ فورا فرمايند دستور دارم تقاضا عالي جناب از كام نا اشتريه مرحوم ماتمزده

ملت تا شود داده علني صورت به زابل جانيان ساير كمه محا زودتر چه هر ثانيا شود/ شروع سريع كمه محا

بـه كـه ميكنند سعي نفوذ با عده يك چگونه و داشتند دخالت زابل حادثه در دستهائي چه بداند ايران

طبققول دهد اجازه آنها به روزگار گذشت خيرانديشملتو شايد نمايند معطل را كمه محا مختلف عناوين

بـين از بيرحمانه را آرزومند جوان عدهاي و عزادار را خانواده دهها كه خود رفقاي آزادي براي اوليه قرار و

احترامات تقديم با دهند/ انجام عملي بتواند بردهاند

اشتريه مرحوم برادر اشتريه بيوك اشتريه, داغديده مادر طرف از



ملي دولت سياهه ١١٣٨

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

امريكائي] جوجههاي ساعته ١åمسافرت٦]
داشت نظر در چهارم اصل برنامه كه جوجهاي هزار ٧٥ از پارتي آخرين گذشته هفته ـ روز اخبار خ�صه

ايـن و است ٢٧٧٣٨ اخير پارتي جوجههاي تعداد شده مهرآباد فرودگاه وارد كند ايران وارد ١٩٥٢ سال در

شده داده غذا آنها به بار يك وارن ويليام اظهاراتمستر طبق قاهره در فقط و بودند راه ساعتدر ١å٦ جوجه

است/

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

شود تمام امروز است ممكن بلوچ سران از تن چند محاكمه
نقض اغتشاشو شرارتو تهام ا به نظامي پيشتوسطمأمورين چندي كه بلوچ سران از تن ١٤ كمه محا

ادامه ارتش دادرسي دادگاههاي از يكي در روزه همه بودند شده اعزام تهران به و دستگير انتظامي مقررات

مورد ارتشدر ستاد شد گفته امروز شود صادر آنها درباره دادگاه راي نتيجه وقتامروز آخر تا ممكناست دارد

گذاشت/ خواهد جرايد اختيار در رسمي خبر اشخاصفردا اين

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

متحصن روزنامهنگاران با مEقات
اطـاق وارد قـبلي خـبر بـدون مـلي] شـوراي مجلس [رئيس امامي دكتر آقاي ـ ملي شوراي مجلس

گرفت/ قرار راحتي صندلي يك روي روزنامهنگاران با تعارف و س�م از پس و شد متحصن روزنامهنگاران

از گفتند/ تبريك را جديد مقام احراز و آمدند گرد او دور و كرده جور و جمع را خود ب�فاصله روزنامهنگاران

به سياهي عينك كه حالي در امامي دكتر و آمد ميان به سخن آن رفع چگونگي و جرايد مديران تحصن

گوشداد/ آنان شكايات به دقت نهايت با ميگرداند دست در را دانهاي صد تسبيح داشتو چشم

٧٨٤٧ شماره ,١٣٣١.٤.١١ چهارشنبه

ميشود شروع فردا از هوائي افسراننيروي از نفر سه محاكمه
است حبسنموده سال ١åتقاضاي ديگر نفر دو براي و اعدام تقاضاي يكنفر براي دادستان

كـه هنريار يكم ستوان و پوريا يكم ستوان مرزوان, يكم ستوان هوائي: نيروي افسران نفر ٣ كمه محا

يك شـماره دادگاه در صبح فردا از بودند شده دستگير توده منحله حزب با همكاري تهام ا به قبل چندي

ميباشد/ قطبي سرهنگ آقاي با دادگاه رياست ميشود ارتششروع دادرسي

افسران براي را زير مجازاتهاي خود ادعانامه در كه است خديو كيهان سرهنگ آقاي دادگاه دادستان

و توده منحله حزب با همكاري تهام ا به اعدام مجازات مرزوان يكم برايستوان است درخواستنموده متهم

حـزب با همكاري تهام ا به حبس سال ١å مجازات ديگر نفر دو براي اجنبي/ كشور يك نفع به جاسوسي

خرابكاري/ و توده منحله



١١٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

تعهدي هيچگونه ايران دولت
است ننموده شورويكردهاند منجمله متحد ملل سازمان عضو دول همه آنچه جز

گرديد منتشر امروز ظهر كه يادداشتشوروي پاسخ متن
جماهير تحاد ا كبرايدولت سفارت به تعارفاتخود اظهار با شاهنشاهي خارجه وزارتامور ـ يادداشت

وزير ويشينسكي يا, ا, آقاي جناب كه شوروي جماهير دولت ١٩٥٢ مه ٢١ يادداشتمورخ پاسخ در شوروي

تـوقيرا نمودهانـد مسكو در شاهنشاهي دولت كبير سفير آراسته آقاي تسليم حضورا دولت آن خارجه امور

١٣٣١ سـال ارديـبهشت چهارم در ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه را نامه متن گرديده زحمتافزا

مينمايد/ درج عينا فرمودهاند مرقوم امريكا كبير سفير هندرسن آقايلوي به جاري

دولت كه برساند آنجناب استحضار به است jزم شفاهي كرات مذا تعقيب در كبير سفير آقاي <جناب

بنمايد اينكشور به است حاضر آنجناب كهدولتمتبوع را كمكي اقتصادي ماليو وضعيات به نظر اينجانب

مـتحد مـلل مـنشور اصول از دهد اجازه ايران عمومي اوضاع و ثروت منافع كه آنجا تا و ميكند استقبال

طرفي هر از و ميكند ميتواند آنچه دفاعيخود استعداد تقويت براي همچنين و مينمايد دفاع و پشتيباني

كرد/> خواهد دفاع خود استق�ل و آزادي از قوا تمام با گيرد قرار حمله مورد

ملل سازمان دولعضو همه آنچه جز تعهدي ايرانهيچگونه دولت كه ميشود آنمعلوم كامل مطالعه از و

ميدانند آن رعايت به ملزم را خود و نموده قبول سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا دولت منجمله و متحد

آقـاي بـيانات ندارد/ وجود نمودهاند باب اين در دولتشوروي كه تصوراتي براي موردي بنابراين و ننموده

چنين ١٣٣å ماه اسفند ٢٨ تاريخ در است: ذيلبوده قرار از عينا نيز سابقدولت راهوسخنگوي بوشهريوزير

تحتشروط موقتا دهند اجازه امريكائي افسران از هيأتي به كه است موافقتنموده امريكا <دولت گفتهاند:

داشته مزبور هيأت تيه آ به راجع يكديگر با مشورت براي كافي وقت دولتين تا بمانند باقي ايران در فعلي

زماني تا هيأتمزبور مزاياي ساير و پرداختحقوق مورد در گرديد مقرر هيأتوزيران تصميم طبق و باشند

ارديبهشت١٣٣١ ٧ تاريخ در و عملشود/>/ ١٣٢٢ ماه آبان اول قانون مطابق نگرديده معين آنها تكليف كه

نظامي كارشناسان كه گفتم هم Lقب> داشتهاند: اظهار چنين شده اشاره آن به كه ١٩٥٢ آوريل ٢٧ مطابق

خوبي به بياناتفوق از كند/>/ تخاذ ا را بعديخود تصميم دولت تا داد خواهند ادامه خدمتخود به كان كما

ديگـر مـطالب و ايـران ارتش به راجع فوقالذكر يادداشت در كه استنتاجاتي و تصورات كه ميشود معلوم

اقدامي شاهنشاهيهيچگونه دولت و ندارد مبنائي اساسو هيچوجه به فرمودهاند يادداشتمرقوم در مندرجه

هيچ مصدق دكتر آقاي دولت و نياورده عمل به باشد [١٩٢١] ١٣٢١ فوريه ٢٦ مودت عهدنامه مخالف كه

كـه هـمجواري دوسـتانه روابـط امـيدوارم و است نكـرده تـعقيب را سـياستي بيطرفي سياست جز وقت

مستحكمتر و مشيدتر روز به روز دارد سوسياليستيوجود شوروي جماهير و ايران دولتين بين خوشبختانه

uخارجه امور ^وزارت مهر محل ميشمارم/ مغتنم فائقه احترامات تجديد براي را موقع گردد/



ملي دولت سياهه ١١٤٠

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

دارد ادامه هنوز بلوچ سران تن ١٤ محاكمه
وليچون بدهد جرايد به رسمي خبر بلوچ سران از تن ١٤ كمه خصوصمحا ارتشدر ستاد امروز بود قرار

گرديد هنگامي به نيزموكول رسمي خبر انتشار لذا نشد راي صدور به نيافتوموكول خاتمه كمه محا جريان

شود/ صادر دادگاه راي كه

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

درآمدهاند صدا به آلمان در ايران دانشجويان
ميكنند تهديد را ايران سياسي نمايندگان و

دچار غربي آلمان در ايران كنسولي سياسي نمايندگيهاي پيش هفته ـ سرگردانند ايراني محصلين

طرفدولت از يكمرتبه آنها ارز كه غربي آلمان در ايراني دانشجويان بودند/ شده عجيبي محظور و اشكال

هامبورگ در ايران سركنسولگري و <اشتوتگارت> در ايران سفارت به توسل در را چاره راه تنها گرديده قطع

گذاردند/ فشار در سخت را ايران سركنسول مفتاح و مختار اسفندياريوزير آقايان و ديده

اين هستند, تحصيل مشغول آلمان مختلف دانشگاههاي در ايراني دانشجوي نفر ٤åå حدود در كنون ا

به دولتي ارز ديگر كه است شده اب�غ آنها به تير اول از ولي گرفتهاند را سالخود اول ماهه سه ارز حواله عده

سركنسولگري به دسته دسته محصلين اين گذشته هفته اول از شد/// نخواهد داده كشور ارزي مضيقه علت

در نكـنند روشـن را آنـها وضـع گـر ا كه ميكردند تهديد را مفتاح آقاي و كرده مراجعه هامبورگ در ايران

مـحصلين از نفر ٨å حدود در پنجشنبه/// روز نميروند/// بيرون آنجا از و شده متحصن ايران كنسولگري

گرديدند/ متحصن آنجا در و شده سفارت وارد ايراني

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

شد دموكراتدستگير فرقه اوراق منتشركننده
مشغول كه را نامي شهريار ژاندارم نفر دو با ژاندارمري افسر آذري فخر ستوان خرداد ٣å شب ـ رضائيه

يك و مزبور اوراق از برگ ١åå قريب با كوچهها از يكي در بوده تركي زبان به دموكرات فرقه اوراق پخش

تـحت كـه نمودند دستگير ميانداخته مردم خانههاي به درها درز از را برگها آن وسيله به كه ميلهآهني

است/ گرفته قرار تعقيب

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

شد شكرشروع و قند توزيع براي سرشماري
توزيع براي عاملين سوءاسفتاده از فرمانداري دادسراي نمايندگان دارائيو اداره قبلي بنابهدعوت ـ ساوه

كارمند نداشتن واسطه به آمار اداره ولي شدند سرشماري مأمورينمشغول ماه تير ٥ روز از شكر قندو سهميه

است/// كرده خودداري نماينده دادن از كافي



١١٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

شكر و قند سهميه توزيع
اسفند الي خرداد از ماهه ده شكر و قند سهميه كارت توزيع به شروع ماه تير ٤ تاريخ از دارائي ـ شاهي

ميدهد/ شكر يككيلو نفر هر به را خرداد سهميه و نموده ١٣٣١

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

بينشيرينيفروشها سهميه توزيع
بـه دارائـي طـرف از است روز چـند سـهميه نـدادن از شـيرينيفروشها شكـايت اثـر بـر ـ مــ�ير

هر را شيريني شده مقرر و ميگردد تقسيم آنان بين شهردار نظر زير و ميشود داده سهميه شيرينيفروشيها

برسانند/ فروش به ريال ٢ گرم] ٧٥] سيري

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

ارتش دادرسي سياسي زندانيان تعداد
در شركت و توده منحله عضويتحزب يا همكاري تهام ا به حاضر حال در كه غيرنظامي اشخاص تعداد

و ميبرند سر به نظامي زندانهاي در وقايع ساير امسالو فروردين هشتم و گذشته سال تير [٢٣] ٢١ وقايع
معينيو يكيجواد جمله از كه ميباشند نفر ٤å بر بالغ است رسيدگي نظاميمورد دادگاههاي در آنان پرونده

در كـرماني رضـاخان ميرزا مقاله نوشتن تهام ا به ١٣٢٧ بهمن در معيني جواد است/ تمدن خليل ديگري

توده حزب با همكاري تهام ا به قبل چندي در مجددا ولي شد آزاد گذشته سال و شد دستگير مردم روزنامه

ميباشد/ رسيدگي تحت ارتش دادرسي مختلف دادگاههاي در فوق نفر ٤å پرونده گرديد/ دستگير

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

خوزستان ديگر شهر سه در نظامي حكومت اعEم
شد اعEم حكومتنظامي وشوشتر دزفول و اهواز در امروز ظهر از

شوشتر دزفول, اهواز, يعني خوزستان ديگر شهر سه در گرفت تصميم خود ديشب جلسه در دولت هيأت

مـيشان دشت ناحيه از غير خوزستان سرتاسر در كنون ا ترتيب اين به گردد/// قرار بر نظامي حكومت نيز

است/ گرديده برقرار نظامي حكومت

٧٨٤٨ شماره ,١٣٣١.٤.١٢ پنجشنبه

نخستوزير از امريكا كبير مEقاتسفير
به ساعته نيم عادي يكم�قات J١٩٥٢ ژوئيه Kاول پريروز بعدازظهر امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

امريكا سفارت سخنگوي اظهار قرار به كه آورد عمل به ايشان از jهه از نخستوزير آقاي بازگشت مناسب

امريكا كبير سفير آقاي صبح نيم و ساعت١١ امروز است/ نگرفته خاصيصورت مسئله درباره كره مذا آن در

آورد/ عمل به م�قات خارجه آقايوزير با خارجه وزارت در



ملي دولت سياهه ١١٤٢

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

مجلسسنا
تهرانتصويبشد در نظامي حكومت تمديد cيحه

قرائت تهران در نظامي حكومت تمديد متنjيحه اينموقع در نظاميـ تمديدحكومت تصويب_يحه

مخالف كسي jيحه با گفتند: عدهاي يافت/ جلسهحضور در نيز جنگ معاونوزارت آن قرائت اثناي در و شد

شود/ گرفته راي است بهتر نيست

تهران در نظامي حكومت تمديد jيحه با ميشود مشاهده كه طوري به /Jاست Kصحيح رئيس: نايب

قعود و قيام با مزبور jيحه به ميشود/ گرفته راي نظامي حكومت تمديد jيحه به بنابراين نيست مخالفي

گرديد/ تصويب كثريت ا با گرفتند راي

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

مجلسسنا
خوزستان در نظامي حكومت cيحه تقديم

خاصه توجهات از امتنان و تشكر اظهار ضمن بنده جنگ: وزارت معاون مقدم علوي سرلشكر آقاي

از كه ميدارم مستحضر را محترم آقايان خاطر تهران, در نظامي حكومت تمديد jيحه تصويب در آقايان

كه شده ديده كهكيلويه و بهبهان مانند خوزستان شهرستانهاي از پارهاي در دستگيهائي دو قبل چندي

كنون ا و نمايد برقرار نظامي حكومت كز مرا اين در نقطه چند انتظاماتدر برقراري نظر از گرديد ناچار دولت

دارم/ را آن تصويب استدعاي و ميگردد رياست مقام تقديم آن لوايح

و بـهبهان نـقاط در و تـيرماه ١٢ از دزفـول شوشتر, اهواز, شهرستانهاي در نظامي حكومت برقراري

ميگردد/ تقديم و تهيه ماه ٣ براي عرضكردم Lقب كه طوري به آن لوايح كه ميباشد تيرماه ٩ از كهكيلويه

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

كارگراننفت اعتصاب به راجع
شركتملي كارگران اعتصاب توسعه از شدجلوگيري هيأتدولتمطرح امروز جلسه در ديگريكه موضوع

حضور جلسه در نيز بيات سناتور آقاي اينموضوع به رسيدگي براي بود/ آن به دادن خاتمه و اهواز در نفت

مديره هيأت با اداراتمسئول طرف از كه شد قرار و هيأتدولتداد به داشت محل از كه را اط�عاتي يافتو

آيد/ عمل به اعتصاب رفع براي اقداماتي و گرفته تماس موقت

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

شود تجديد استسرشماري ممكن
به شده سرشماري شكر توزيع براي محلي معتمدين و اقتصادي و دارائي اداره مأمورين طرف از ـ مرند

بشود/ تجديد است ممكن نشده انجام صحيح سرشماري چون اط�ع قرار



١١٤٣ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

بهبهان توضيحرؤسايعشاير
كهكيلويه] و [بويراحمدي

اط�عات روزنامه محترم مدير آقاي

نظاميدر حكومت اع�م خبر ذيل در ٨ جاريصفحه تيرماه اط�عاتمورخدهم روزنامه ٧٨٤٦ شماره در

سـران از تن چند تهران به بازگشت در بهبهان به اعزامي هيأت اط�ع <طبق شده: نوشته چنين بهبهان

از كه ميشود گرفته تعهد آنان از اينكه پساز و آورده مركز به خود همراه به را كهكيلويه اي�تبويراحمديو

نمايند/> بازگشت خود محل به كه ميدهند اجازه نمايند آرامشخودداري عدم و ناامني گونه هر ايجاد

درج ٨ صفحه همان در و اط�عات شماره اولين در را زير شرح داريم درخواست مطبوعات قانون طبق

فرمائيد/

وارد خوزستان راه از گذشته تيرماه] ٧] شنبه روز بودهاند بهبهان امور به رسيدگي مأمور كه هيأتي ـ ١

آمديم/ تهران به اصفهان فارسو طريق از تيرماه ٥ پنجشنبه روز ما و شدهاند تهران

سكـونت بويراحـمدي ايل يي�قي مركز JچنارK در ما و داشتهاند توقف بهبهان در رسيدگي هيأت ـ ٢

است/ نشده رسيدگيواقع هيأت و ما بين م�قاتي هيچوجه به و فرسخ ٥å محل ايندو فاصله و داشتيم

و آزادي كمال در بلكه نبوده بهبهان امور به رسيدگي هيأت به مربوط هيچوجه به تهران به ما آمدن ـ ٣

آمدهايم/ تهران به خود ميل

بودهاند/ ديگران آن مسبب كه آرامشبوده عدم و ناامني از شكايت براي تهران به ماها آمدن ـ ٤

و قوانين مطيع و ميدارند دوست دل جانو از را خود شاهنشاه و وطن كهكيلويه اي�تبويراحمديو ـ ٥

بودن با و بود نخواهند آرامش عدم و ناامني ايجاد مقام در هرگز آن سران و ميباشند كشور جاريه مقررات

هـمواره كه دارند كامل اطمينان ارتش ستاد راس در گرزن سرلشكر تيمسار چون مدبري و شخصjيق

شاهنشاه و ميهن راه در جانبازي آماده اوقات, هميشه لذا و هستند ملوكانه ذات عواطف و مراحم مشمول

به ما از اشاره يك به شاه از حفظاستق�لكشور راه در و ميباشند و بيگانگانبوده شدندست كوتاه خويشو

بويراحمدي, خسرو دويدن/ سر

نيكاقبال علي بهادر, نصير

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

كردستان راديو افتتاح
كردستانمنصوب راديو تبليغاتو انتشارتو اداره رياست به قبل چندي كه گزلو قرا آقايحسن ـ سنندج

راديـو فـرمانداري كفيل اردjن آقاي وسيله به ماه تير دوم روز كافي مطالعات از پس و شد وارد بود شده

ساعت سه ساعت از روز هر كردي و فارسي زبان به اخبار پخش بعد به اين از و شد افتتاح رسما كردستان

شد/ خواهد انجام ٣٧ و ٤٤ رويامواج بعدازظهر



ملي دولت سياهه ١١٤٤

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

مصدق آقايدكتر نطق
تهران راديو وسيله به

بخواهند] مجلسين اگر [استعفايدولت
وسيله به نخستوزير مصدق دكتر آقاي از كه را زير نطق تهران راديو امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

كرد/ پخش بود نموده ضبط صفحه

را استعفايخود بايد پارلماني طبقسنت بر شده كار آماده ملي مجلسشوراي كه كنون ا عزيز/ هموطنان

از ديگر بار شمرده غنيمت را فرصت ميدانم jزم كند تقديم شاهنشاهي همايون اعليحضرت پيشگاه به

نشان خود از اخير سال چند حوادث در ايران ملت قاطبه كه ارادهاي و عزم استقامت و گرانبها همكاريهاي

درخت ريشـه تـوانست و نـموده حاصل پيشرفتي اينجانب دولت اينكه كنم/ سپاسگزاري صميمانه داده

مردم تفاق ا به قريب كثريت ا همقدمي و همراهي از غير نبود هيچ بركند سرزمين اين از را استعمار كهنسال

را ميرفتموانع انتظار چنانكه عزم نهايت شكيبائيو بردباريو كمال با كه خود خدمتگزار دولت با مملكت

گر ا كه است رسيده جائي به كار كنون ا و نمودهاند نزديك مزبور هدف به را خود و برداشته پيش از يكايك

گرفت/// خواهند تمام بهره عظيم مجاهدت اين ثمره از دهند خرج به استقامت اندكي

در ممكنبود كه موانعي از و بوديم برده پي پيشداشتيم در كه راهي بهدشواري كار آغاز همان از ما البته

مـردم نـداي و بـوديم مسلح حقيقت و حق ص�ح به چون لكن داشتيم اط�ع كمابيش كنند ايجاد ما راه

واقـعي و حـقيقت را آن و شـنيدم مـيزدند ضـعيف ملل پشتيباني از دم وقت همه كه را جهان آزاديخواه

ما با حق كهچون يقينداريم هم كنون ا نداديم/ راه بهخود هراسي بيمو اينمشك�توموانع از ميپنداشتيم

بزرگ نيستملل چنداندور روزيكه رسيدو منزلمقصودخواهيم سر به البته استقامتراي اثباتو به است

بيگانگان تسلط و رنج قيد در را كهنسال ملتي اين از بيش و كرده درك را ما جنبشملي واقعي جهانمفهوم

خوب ميروم كنار كار از پارلماني سنت احترام به و قانوني وظيفه حسب بر كه كنون ا من گذاشت/ نخواهند

كس هيچ نميكرد اراده ملتايراننميخواست/ گر ا داد خواهد ادامه همچنان را راهخود ملتايران كه ميدانم

در را همه و برداشت ميان از را مخالفين جنبش كه بود ملت اراده اين بزند خطير كار اين به دست نبود قادر

ساخت/ فرمانبردار و مطيع مقابلخود

نديدند آن جز چاره نيز سابق شركت شده شناخته ايادي حتيعواملو كار آغاز در ميدانيد همه كه چنان

يعني عده اين كه يقينبود اما دهند نشان همآهنگ ملي نهضت اين با را خود عمومي افكار از پيروي به كه

به پنهانو در نشستو پاينخواهند از بودند بهدستآورده سابق اوضاع بركت از را خود چيز همه كه كساني

سـاخت/ خوانـد فراهم سابق اوضاع بازگشت براي را زمينه ميبينيد وضوح كمال با كنون ا چنانكه تدريج

در ملتايرانوموازين منويات با را خود نشدو مشكل اين برايحل حاضر گذشتها همه با كه هم حريفما

چند بتوانند تا نرسيد نتيجه به مبارزات اين در ايران ملي آمال حاضرند كه است رسيد حدي به گروه اين



١١٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

زنند/// تكيه خويش اهريمني بساط و مراد مسند بر بيشتر روزي

اين موازين و اصول تمام بيقيدي و اخ�قي انحطاط پايه ميبينيد خود چشم به كنون ا ايران ملت شما

روزي چند بتوانند تا نرسد نتيجه به مبارزات اين در ايران ملي آمال حاضرند كه است رسيده حدي به گروه

است بيدار ايران ملت كه بدانند بايد عده اين اما زنند تكيه خويش اهريمني بساط و مراد مسند بر بيشتر

باز جوي به اينآبرفته و تجديدشود سابق استديگروضع محال نباشد چه باشدو كار سر ايندولتبر چه

به كنونخوب ا ايران مردم ميشدند حوادث تسليم بسته پاي و دست مردم كه زماني آن است گذشته آيد/

هم باز تبهكاران اين كه داد نخواهند مجال ديگر بردندو پي مبارزاتخود اهميت به و شده آشنا جهان اوضاع

قرار پستخود مطامع اغراضو بازيچه را ملتي آزادي و استق�ل و بگسترند را خيانتخود گريو يغما بساط

ميل كمال با كه شبانهروزيخود ممتد مبارزات ماه چند يكسالو پساز كنون ا كه خدمتگزار بنده اين دهند/

پيشگاه به را خود استعفاي قانوني وظيفه حكم به نمودهام ك خا و آب اين به خدمت براي رغبت و رضا و

ميكنم/ تقديم شاهنشاهي همايون اعليحضرت

با و نهادم پيش قدم مبارزه اين نتيجه حصول به كامل ايمان با اينجانب كه همانطوري عزيز هموطنان

براي را ميدان و ميگذارم دست از را اختيار زمام بود كار آغاز در آنچه از بيش چندان صد بلكه ايمان همان

هم باز كنم احساسخستگي ذرهاي آنكه بدون گذاشته باز آيد كار سر بر ملت اراده موجب به كه آينده دولت

چه و كار در چه ميگذارمو ايران ملت اختيار به نهضت اين ادامه براي مجلسينبخواهند كه صورتي در را خود

و حـق نور به را ما دلهاي كه دارم مسئلت متعال خداوند از و ندارم ايران ملت سعادت جز آرزوئي بركنار

باشد/ مددكار و يار ملي آمال به وصول راه در و كند حقيقتروشن

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

زندانيان بخشودگي و عفو كميسيون تشكيل
جدي احمد آقاي نظر تحت تيرماه دهم روز از جاري سال اول ماهه چهار بخشودگي و عفو كميسيون

مدرسي سرهنگ و زندان اداره رئيس مقدم سرهنگ آقايان حضور با دادگستري وزارت حقوقي اداره رئيس

مركز, استان دادسراي نماينده مجتهدي دكتر دادسرايديوانكشور, نماينده صفري ارتش, دادرسي نماينده

است/ شده تشكيل بخشودگي و رئيسقسمتعفو عزيزا�سلجوقي و تهران دادسراي نماينده معيني

شهرستانها در چه و تهران در چه ارتش دادرسي و دادگستري زندانيان پروندههاي به كميسيون اين

كه كساني استصورت كرده رسيدگي زندانيان پروندههاي فقره ٥å به نسبت كنون تا و نمود خواهد رسيدگي

نمود/ خواهد تسليم و تهيه گيرند قرار بخشودگي بايستيمورد

٧٨٤٩ شماره ,١٣٣١.٤.١٤ شنبه

حريربافي] كارخانه كارگران اعتصاب [پايان
شدند/ كار كارگرانمشغول يافتو پايان چالوس حريربافي كارخانه كارگران اعتصاب ـ روز اخبار خ�صه



ملي دولت سياهه ١١٤٦

٧٨٥å شماره ,١٣٣١.٤.١٥ يكشنبه

كهكيلويه و بهبهان در نظامي برقراريحكومت
مجلسسنا محترم رياست

باعثهرج نتيجه در و ايجاد دستگي بهبهاندو در چنديقبل استاز عاليمستحضر خاطر كه بهطوري

شهرستان بودن مجاور با آن ادامه چون و ميرود شمار به خوزستان حساس نقاط از يكي كه محل مرج و

خونين حوادث به منجر و نموده تي خطرا توليد بود ممكن خوزستان نفتخيز مناطق با كهكيلويه و بهبهان

ساعت١٢ از نظامي مقرراتحكومت گهاني نا تفاقات ا سوء پيشآمد گونه هر از جلوگيري منظور به لذا گردد

دارد/ را زير واحده ماده تصويب تقاضاي و برقرار كهكيلويه و بهبهان در ماه سه مدت براي تيرماه نهم روز

برايمدت كهكيلويه بهبهانو در را نظامي حكومت مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

جنگ وزير بگذارد/ اجرا موقع به ١٣٣١ تيرماه نهم تاريخ از ماه سه

يزدانپناه سپهبد

٧٨٥å شماره ,١٣٣١.٤.١٥ يكشنبه

دزفول] شوشتر, [اهواز, خوزستان در نظامي حكومت تمديد
مجلسسنا محترم رياست

مراقبتهاي كه مينمايد ايجاب خوزستان منطقه اخير استوضعيت مستحضر عالي خاطر كه طوري به

مـقررات گهاني نا تفاقات ا سوء پيشآمد و اغتشاش گونه هر از جلوگيري منظور به آيد عمل به بيشتري

١٢ پنجشنبه روز ١٢ ساعت از دزفول شوشتر, اهواز, شهرستانهاي در ماه سه مدت براي نظامي حكومت

دارد: را زير واحده تصويب تقاضاي و برقرار ١٣٣١ تيرماه

و شوشتر شهرستانهاياهواز, در را نظامي حكومت مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

بگذارد/ اجرا موقع به ١٣٣١ مهرماه ١٧ تاريخ تا ١٣٣١ تاريخ از ماه سه مدت براي دزفول

مصدق محمد دكتر نخستوزير

يزدانپناه جنگسپهبد وزير

٧٨٥å شماره ,١٣٣١.٤.١٥ يكشنبه

ميشود فراهم مديرانجرايد تحصن مقدماتخاتمه
رئيس آقاي قبلي حسبوقت مجلسبر متحصندر جرايد مديران امروز صبح نيم ساعتهشتو مقارن

كه كردهاند كيد تأ و مساعدتداده كمكو گونه هر رئيسمجلسوعده معلوم قرار از م�قاتنمودند مجلسرا

كه تي تذكرا از پس و شد مجلسخواهد طرف از كامل نظارت و مراقبت متحصنين رفاه و امنيت تأمين در

طرف از رئيسمجلسفردا امامي كيد تأ و توصيه روي استكه نمودندموافقتشده روزنامهنگاران از نفر چند

دهند/ خاتمه تحصنخود به آن متعاقب ميرود احتمال و گردد صادر اع�ميهاي روزنامهنگاران



١١٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥å شماره ,١٣٣١.٤.١٥ يكشنبه

ملي نمايندگانمجلسشوراي
خود جلسهسري در امروز

زمامداري به راينسبت ٥٢ با حاضر نفرعده ٦٥ از

نمودند تمايل ابراز مصدق دكتر مجدد

خصوصي جلسه در كه را تي كرا مذا برسد محترم خوانندگان اط�ع به سري جلسه جريان اينكه از قبل

انعقاد به منتهي كه گرفت همايونيصورت اعليحضرت حضور مجلساز رئيسه بازگشتهيأت از پس امروز

ميدهيم/ انتشار گرديد مصدق دكتر آقاي زمامداري به نسبت راي اخذ و سري جلسه

حسب بر شاه مجلسشورايازحضور مراجعتهيأترئيسه پساز امروز اينكجريانجلسهخصوصيـ

مـجلس نمايندگان و شد نواخته خصوصي جلسه زنگ مجلس رئيس امامي سيدحسن دكتر آقاي دستور

نمودند/ اجتماع خصوصي جلسه تاjر در تدريجا

هيأت شرفيابي به اشاره جلسه رسميت اع�م از پس تهران جمعه امام آقاي ـ فرمودند اعليحضرتچه

هـمايوني اعـليحضرت آنكـه از پس امروز شرفيابي در گفت و نمود اعليحضرت حضور به مجلس رئيسه

و تحاد ا تفاقو ا به خطيردعوت اينموقع در مجلسرا ديگروك�ي بار آورد ميان به دولت استعفاء از صحبت

هر مشتركا يا منفردا سنا و ملي مجلسشوراي كه داشتند انتظار و فرمودند بيشتري يگانگي و همكاري

نـظر تـا نـمايند تمايل اظهار تيه آ نخستوزير زمامداري به نسبت باشد آقايان خود مصلحت كه طوري

گردد/ صادر است تمايل مورد كه كسي براي نخستوزير فرمان و رسيده عرضمعظمله به مجلس

و فكر تبادل از پس تا بفرمايند بيان دارند اينمورد در كه نظري هر دارم استدعا آقايان حضور از كنون ا

بگيرد/// صورت كار اين امروز جلسه در اينكه به نظر تفاق ا

اخذ رئيس و بودند نفر ٦٥ حضار عده و گرديد تشكيل بزرگ تاjر در سري جلسه بعدازظهر ساعت نيم

رايخود نمايندگان و آمد عمل به آراء اخذ ب�فاصله داشت اع�م را جديد نخستوزير به نسبت تمايل راي

مخفي طور به تمايل راي اخذ كيفيت اين به و ميريختند ظرف در و نوشته سفيد ورقه روي امضاء بدون را

نفر, ٦٥ جلسه در حاضر عده بود: قرار اين از نتيجه و شد شروع آرا قرائت راي, اخذ پايان بعداز گرفت/ انجام

يك ورقه/ ١å سفيد راي, ١ انتظام آقاي راي, ٢ JقوامالسلطنهK قوام احمد آقاي راي, ٥٢ مصدق دكتر آقاي

شدند/ متفرق نمايندگان يافتو خاتمه سري جلسه بعدازظهر ربع و سه ساعتو

٧٨٥å شماره ,١٣٣١.٤.١٥ يكشنبه

شد] تهران وارد اشرفپهلوي [واcحضرت تيتر عكسفاقد
نـمودند/ مـراجـعت تـهران بـه هواپـيما با امروز بعدازظهر نيم و ساعت سه پهلوي اشرف واjحضرت

از عدهاي و شاهنشاهي سازمان مديره هيأت شاهنشاهي, دربار رؤساي دربار, وزير شاهپورها, واjحضرت

نمودند/ استقبال واjحضرت از فرودگاه در رجال



ملي دولت سياهه ١١٤٨

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

غربي آلمان در ايران دانشجويان
شكايتميكنند تحصيلي ارز قطع از

دولت] به اروپا مقيم دانشجويان شديداللحن اعتراضي [نامه
وزارت بـخشنامه بـه كـه رسيده غربي آلمان از ايراني دانشجويان از نفر شصت امضاي به نامهاي امروز

است: قرار اين مواد آن و كردهاند اعتراض ماده ٨ طي دانشجويان تحصيلي ارز قطع بر مبني امورخارجه

طرفهر از بلكه يكوزارتخانه طرف از تنها نه را اروپا مقيم تحصيليدانشجويان ارز قطع به تصميم ـ ١

بود/ نخواهد پذيرشدانشجويان و قبول شرايطيمورد هيچ تحت و هيچوجه به شود, گرفته هم مقامي

ارز كـه است كرده تعهد دولت وزيران, هيأت ٢٩.٦.٢٦ ـ ٤٨٥.٧ شماره تصويبنامه بند استناد به ـ ٢

بپردازد/ ايشان تحصيلي دوره پايان تا مرتبا را دانشجويان تحصيلي

با را خود عمر و تحصيل نيستيم حاضر نمودهايم ترك را خود كشور تعهد اين اعتماد به كه دانشجويان ما

سازيم/ ضايع ناروايدولت تصميم يك

و حقيقي مصرف به كشور ارز كه است موردي تنها دانشجويان, تحصيلي ارز پرداخت كه حالي در ـ ٣

در صرفهجوئي جاي به نبايد دولت ميگردد, باز كشور به علمي سرمايههاي صورت به و ميرسد سودمند

نمايد/ قطع را دانشجويان تحصيلي ارز ميگردد پرداخت مداوم طور به كنار و گوشه در كه غيرjزم مخارج

قابل مبالغ كنون تا كردهاند مسافرت اروپا به برايادامه كه دانشجوياني باشد داشته نظر در بايد دولت ـ ٤

اين شوند تحصي�تخودممحروم ادامه از نتيجه اخذ بدون قرارشود گر ا كه نمودهاند خارج كشور از ارز توجهي

است/ شده خارج ايران فقير ملت خزانه از رايگان به ارز هنگفت مقدار

نشدن صادر علت به كه ميرسانيم برادراندانشجويخود خواهرانو ويژه به ايران ملت اط�ع به ما ـ ٥

مـالي فـقر بـا اروپـا سراسـر در ايراني دانشجويان كنون ا هم تابستان ماهه سه تحصيلي ارز پروانههاي

ننمايدوضع اقدام ارزي پروانههاي صدور وقتبه اسرع گردولتدر ا و ميباشند گريبان به كيدست وحشتنا

ساخت/ خواهد وارد ايران آبرويكشور حيثيتو به را لطمه بزرگترين ما ب�تكليفي و سرگرداني

براي تحصيل ادامه امكان كافي وسائل عدم و تهران دانشگاه كنوني وضع گرفتن نظر در با چون ـ ٦

قبل شرايطي هيچ تحت و هيچعنوان به كه هستيم مصمم ما نيست اروپاموجود مقيم دانشجوي نفر ٢ååå

نكنيم/ ترك را اروپا تحصيلي دوره پايان از

خود متبوع دولت اط�ع به وقت اسرع در را قطعنامه اين كه ميخواهيم ايران دولت نمايندگي از ما ـ ٧

ميداريمدر اع�م كندو جلب گوار نا اينوضع به بخشيدن خاتمه و ارز پروانه صدور با برساندوموافقتدولت

زد/ شديدتريخواهيم تصميمات به دست نكند توجهي ما حقه بخواستههاي دولت كه صورتي

پشتيباني مقيمسوئيس ايراني تصميماتدانشجويان با موافقت به آلمان مقيم ايراني دانشجويان ما ـ ٨

ميداريم/ اع�م ايشان مقدس تحصن به نسبت را خود كامل



١١٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

فسا قند كارخانه ساختمان تكميل براي
كمكميكند برنامه سازمان به چهارم اصل اداره

افتد كار به سالآينده پائيز در مزبور كارخانه ميرود انتظار

ترومنموافقت چهارم اصل اداره كه داشت اع�م امروز ترومن چهارم اصل اداره رئيس وارن ويليام آقاي

اختيار در شيراز كيلومتري ٨å در واقع فسا قند كارخانه ساختمان تكميل براي دjر هزار ٦٣٥ استمبلغ كرده

عـامل مـدير زنگنه مهندس و وارن ويليام آقايان ميان نيز قراردادي خصوص اين در بگذارد/ ايران دولت

است/ شده امضاء برنامه سازمان

آلمـاني شركت يك به مزبور قند كارخانه ساختمان براي دjر ٦٤٦.٢١٨ مبلغ برنامه سازمان كنون تا

طوري به آورد/ فراهم مزبور كارخانه ساختمان تكميل براي ديگر ريال ميليون ٧å مبلغ است قرار و پرداخته

١.٨٥٧.٥å١ بر بالغ فسا قند كارخانه ساختمان كل مخارج زدهاند تخمين فني كارشناسان و مهندسين كه

ششهزار است چغندر برداشتمحصول كهموسم روزي ١åå مدت در كارخانه اين ظرفيت بود/ خواهد دjر

شود/ كار مشغول آينده سال پائيز از فسا قند كارخانه ميرود انتظار ميباشد/ تن

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

شدهاند متحصن خود عائله با اخراجي] [كارگران
و شـده مـتحصن تلگرافخانه در خود عائله با نخريس كارخانه اخراجي كارگران از نفر پانزده ـ مشهد

دارند/ را خود كار به برگشت تقاضاي

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

شد اعدام به محكوم قمي jنصرتا
عالي ٢ديوان شعبه در زنگنه دكتر مرحوم قاتل قمي نصرا� كمه محا جلسه آخرين امروز صبح ساعت٩

طبق را قمي نصرتا� دادگاه گرديد/ تشكيل آقايان/// مستشاري و بيداد حسين آقاي رياست تحت جنائي

لحظ كيفرياز دادرسي آئين به ملحقه ٢ قاچاقو مرتكبين قانون ٣٥ ٤٣و مجازاتعموميو قانون ١٧å مواد

ريال هزار يك پرداخت و اعدام زنگنه دكتر مرحوم قتل نظر از و تأديبي حبس سال سه به قاچاق اسلحه

مستشار آقايغ�معليمهرپور فقط شد صادر نفر چهار كثريت ا با اينراي مينمايد/ دادرسيمحكوم هزينه

ضبط شهرباني مخزن در قاتلهم اسلحه و بود نموده باشد حبسدائم تخفيفكه يكدرجه تقاضاي دادگاه

ذيل و خوددارينموده فرجام تقاضاي از او نمودند قمياع�م نصرتا� به دادگاه راي كه آن از پس ميشود/

چنين جهاتمستحق تمام به مرا و باشد آسوده دادهايد كه رائي از وجدانتان اميدوارم چنيننوشت: رايدادگاه

داشتم خود خداي با كه عهدي چون ميدانم مجازاتي چنين مستحق را خودم من باشيد دانسته تي مجازا

كردهام/ عموميخودداري حق از دفاع و حفظحقوق از جانم حفظ براي ديگران گفته به و كردهام فراموش



ملي دولت سياهه ١١٥٠

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

بنياد] نو [كEنتريهاي
دوم سرهنگ رياست به ٢å ك�نتري نام به صبا باغ در يكي بنياد نو ك�نتريهاي ـ روز اخبار خ�صه

افتتاح رسما امروز از دائمي سرهنگدوم رياست به ٣٢ ك�نتري نام به يوسفآباد كوي در ديگري و اميري

نمود/ كار به شروع و گرديد

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

هوائي افسراننيروي محاكمه جلسات
داشت خواهد ادامه طورسري به

ساعت در توده حزبمنحله با همكاري جاسوسيو به نيرويهوائيمتهم افسر كمهسه محا جلسه دومين

تشكيل آنها وك�ي و متهمين و دادگاه اعضاي حضور با ارتش يك شماره دادگاه در امروز دقيقه بيست و ده

سروان منتسببه تهامات ا از يكمورد اينكه به نظر كه بود نوشته تقاضايخود در دادستان نماينده گرديد///

وسيله به شايعاتيچه موجبات دادگاه علنيبودن ممكناست اينكه به توجه با جاسوسياست تهام ا مرزوان

طبق ميشود تشخيصداده كشور مصالح مخالف كه بشود جرايد از پارهاي مندرجات وسيله به چه و گفتار

تنفس هنگام اين در و مينمايد را دادرسي بودن سري صدور تقاضاي ارتش كمات محا قانون ١٩٢ ماده

كه نمود اع�م مشاوره پساز دادگاه وليهيأت مخالفتنمودند تقاضا اين با متهمين وك�يمدافع شد/ اع�م

اع�م و صادر را دادگاه بودن سري قرار و داده تشخيص وارد را دادستان تقاضاي آراء تفاق ا به شور از پس

باره اين در صحبت اجازه داشتند تقاضاي و مخالفتنموده نيز مزبور قرار با متهمين مدافع مينمايندوك�ي

تشكيل سري كمه محا بخواهد هيأتدادگاه چنانچه ميگفتند دادستان قرار متهميندرمورد دادهشود/ آنها به

تـقديم نـيز مـتهمين مدافع وك�ي كرد/ خواهيم خودداري دادگاه در حضور از و معزول را خود وك�ي دهد

خصوصjيحه در دادگاه رئيس داشتند/ اع�م دادگاه بودن سري به را اعتراضخود موارد دادگاه به jيحهاي

ارتشي اسرار و كشور مصالح به مربوط كه مهمي موارد پرونده اين در گفت متهمين مدافع وك�ي اعتراضيه

است/ شده موافقت دادستان تقاضاي با جهت اين از نيستو ص�ح هيچ آنها انتشار كه دارد استوجود

شد قرائت منشي وسيله به مدافع وك�ي اعتراضيه نامه و شد تشكيل دادگاه مجددا نيم و ساعتدوازده

قرائتو متهمين آنانو براي مدافع اعتراضاتوك�ي بودن وارد غير بر مبني دادرسان هيأت نظريه ب�فاصله

شد/ چهارشنبهموكول روز ٨ ساعت به آينده جلسه شد/ ختم جلسه

٧٨٥١ شماره ,١٣٣١.٤.١٦ دوشنبه

كارگران] اعتصاب [پايان
آنها رضايت بودند نموده اعتصاب كه كاشان بافندگي و ريسندگي كارخانه كارگران ـ روز اخبار خ�صه

نمودند/ كار به شروع و گرديد فراهم



١١٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٢ شماره ,١٣٣١.٤.١٧ سهشنبه

افتاد تأخير به روز چند cهه دادگاه راي اعEم
و ايران ميان نفت اخت�ف درباره را خود نظر jهه دادگاه ميشود پيشبيني رسيد/// خبر jهه از امروز

ميدارد/ اع�م تيرماه ٢٧ جمعه در ص�حيتديوان باjخصقضيه و انگلستان

٧٨٥٢ شماره ,١٣٣١.٤.١٧ سهشنبه

شد شنبهشروع روز از اروپا مقيم دانشجويان يكماهه ارز پرداخت
است شده منظور ليره ٤å دانشجو هر براي

محصلينمزبور تير يكماهه دولتي ارز كه نمودند تصويب گذشته هفته جلسات از يكي در هيأتوزيران

كميسيون تير چهاردهم شنبه روز از گفت اينمورد در امروز كميسيون يكمقام پرداختشود/ كمافيالسابق

را احتياج مورد ارز بانكملي ريالjزم پرداخت با و تحصيليمحصليننموده حوالجاتارز صدور به شروع ارز

هر ارز به تبديل بعدا كه ميپردازد ليره به را تحصيلي گفتدولتارز مزبور مقام ميفرستد/ اروپا به دريافتو

١٥åå خارجه در ايراني محصلين كل تعداد ميشود/ تحصيلاند مشغول آنجا در ايراني محصلين كه كشوري

هزار ٦å جاريدولت تيرماه در بنابراين است شده منظور ليره ٤å متوسط طور به نفر هر براي كه هستند نفر

مينمايد/ پرداخت تحصيلي ارز ليره

٧٨٥٢ شماره ,١٣٣١.٤.١٧ سهشنبه

ميباشد متهم نفر ٢å٤ داراي زابل واقعه پرونده
زندانيهستند زابل و تهران در اينعده از نفر ٣٨ كه

نظامي دادگاههاي در زابل متهمينواقعه تهامي ا پروندههاي طرح به نسبت داديم خبر Lقب كه طوري به

را زابل واقعه به رسيدگي ارتش دادرسي آمد/ بهوجود اخت�ف دادگستري ارتشو دادرسي بين دادگستري و

و نـظر اظـهار بـراي پـرونده باjخره داشت آن خ�ف بر نظري دادگستري و ميدانست خود ص�حيت در

پرونده اين درباره را خود راي هنوز مزبور شعبه و شد ارجاع كشور ديوان دوم شعبه به تشخيصص�حيت

عده آن پرونده كه معني بدين قسمتشود دو به پرونده اين به رسيدگي ميشد گفته ابتدا است/ نكرده صادر

در بـودند نـموده حـمله مـردم به سرد اسلحه و چماق و چوب با زابل واقعه در متهمند كه اشخاصي آن از

دادگاههاي در بودند نموده استعمال گرم اسلحه كه اشخاصي عده آن و نظاميان پرونده و عمومي دادگاههاي

و ارتش دادرسي در Lفع و آمد وجود به نظر اخت�ف هم مورد اين در ولي گيرد قرار رسيدگي مورد نظامي

واقعه پرونده يافتيم اط�ع كه طوري به هستند/ كشور ديوان دوم شعبه راي انتظار در دادگستري دادگاههاي

نفر ٣٥ و تهران در آنها از نفر ١٣ كه هستند زنداني نفر ٤٨ حاضر حال در عده اين از كه دارد متهم ٢å٤ زابل

عـده اين جمله از كه ميباشند آزاد التزام قيد يا كفيل سپردن با بقيه ميبرند سر به محل زندان در بقيه

است/ زابل پادگان وقت فرمانده پيروزان سرهنگدوم



ملي دولت سياهه ١١٥٢

٧٨٥٢ شماره ,١٣٣١.٤.١٧ سهشنبه

نميدهد را اهالي شكر دارائيسهميه
ماه دو هر ١٣٣å اسفند تا هستند بيبهره است تعييننموده آنها براي دولت كه مزايائي از اهالي ـ هفتگل

به ماه فروردين فقطدر ماه تير ٦ تا ١٣٣١ ماه فروردين از ولي ميدادند شكر يككيلو خانواده هر به يكدفعه

به دارائي شكر, و قند گرم ٤åå ماه ٤ مدت در يعني شده داده قند گرم ٢åå و شكر گرم ٢åå خانوادهاي هر

ميكنند/ خريداري ريال ٤å كيلوئي را قند مردم استو داده اهالي

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

هوائي افسراننيروي محاكمه
شماره دادگاه در نيرويهوائي افسران از افسر سه كمات محا جلسه چهارمين امروز صبح نيم و نه ساعت

شد/ تشكيل سري طور به يك

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

مجلسسنا امروز

تمايلداد نخستوزيرجديد به نسبت

مصدق آقايدكتر به نفر ١٤ جلسه در حاضر عده نفر ٣٦ از
نمود تمايل اظهار

و است/ شده تعيينوقت صبحامروز برايساعت٩ سنا خصوصي جلسه تخاذ ا براي كه داديم اط�ع ديروز

حـضور سـنا رئـيسه هـيأت شـرفيابي مـناسبت بـه جلسه اين تشكيل كه دارند سابقه محترم خوانندگان

مجلسبود/ تمايل راي استع�م اعليحضرتو

جلسه صبح ٩ ساعت در و شدند حاضر مجلس عمارت در تدريج به سناتورها صبح نيم و ٨ ساعت از

بازرسي رئيس آبتين آقاي جلسه پايان در و داشت ادامه تشان كرا مذا ساعت دو كه گرديد منعقد خصوصي

بـودند نموده اجتماع خبر كسب براي كه خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را زير اع�ميه سنا مجلس

گذاشت/

خصوصي جلسه اع�ميه متن اينك

رئيسه هيأت شرفيابي تعقيب در تا گرديد تشكيل سنا مجلس خصوصي جلسه امروز صبح ٩ ساعت

استع�م ديگر بار كه آينده نخستوزير به تمايل ابراز به نسبت همايوني اعليحضرت حضور به سنا مجلس

اخذ جديد نخستوزير به نسبت كه گرديد كراتموافقت مذا از پس و شود تخاذ ا تصميم و مشورت بود شده

بود: چنين نتيجه و آمد عمل به راي اخذ آمد/ عمل به مخفي راي

ورقه راي, ١ زاهدي سرلشكر آقاي راي, ١٩ سفيد ورقه راي, ١٤ مصدق دكتر آقاي نفر, ٣٩ حاضر عده

عدد/ ٢ باطل



١١٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

شدند احضار سعدآباد كاخ به سناتورها
شرفيابيحضور تقاضاي تمايل راي اخذ و جلسهخصوصسنا خاتمه پساز نايبرئيسـ دو شرفيابي

شد/// داده وقت ب�فاصله و گرديد همايوني اعليحضرت

اط�عي يافته بيناعليحضرتهمايونيونوابرئيسجريان كه تي كرا مذا از ـ شرفيابشدند سناتورها

نخستوزيري براي كه را رائي ميزان همايوني اعليحضرت كه ميشود استنباط چنين ولي نيست دست در

داده اط�ع مجلسسنا دفتر به بيات طرف از شرفيابي پساز ب�فاصله نديدهاند كافي شده مصدقداده دكتر

كنند/ پيدا شرفيابيحضور سعدآباد كاخ در امروز بعدازظهر ٥ ساعت كه بدهند اط�ع سناتورها به كه شد

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

زد برهم را خبرچيني و بساطجاسوسي سنا رئيسه هيأت امروز
كنند قفل داد دستور را خصوصي جلسه تاcر مجاور اطاقهاي و

است بوده مغرضانه شده منتشر كه مطالبي تمام شد معلوم و

به كهمربوط گرديد مسلم و شد كشف سنا خصوصي جلسه مطالب جعل خبرچينيو از كه رازي تعقيب در

وظـيفه انـجام شـده وارد آنجا در مخفيانه راهنمائيهائي به بعضي كه بوده خصوصي جلسه مجاور اطاق

مقاصد پيشرفت و غرضراني روي آن بر و ميشنيدند شكسته پا دستو را مطالبي و ميكردهاند جاسوسي

ميكردند منتشر خصوصي جلسه نام به و ميافزودند مطالبي سناتورها در وحشت و رعب توليد و سياسي

داده امروزدستور صبح نيم ساعت٨و بود/ جاسوسيمزبور بساط زدن برهم سنا هيأترئيسه اقدام اولين امروز

و ساختند خارج نيز بود شديد كهموردسوءظن را كسي كنندو خالي آدم از را خصوصي جلسه مجاور اطاق شده

بازرسي رئيس به بعد و شود داخل نتواند كسي كه كردند قفل را خصوصي جلسه تاjر مجاور اطاق دو هر

جاسوسي مجلساز نگاهداشتن خصوصيومحفوظ جلسه مراقبوضع Lكام كه شد داده دستور مجلسسنا

گردد/ معمول مراعاتو هميشه براي طريقه اين كه شد گرفته تصميم و باشد خبرچيني و

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

شد خواهد دادگاههايعموميرسيدگي در زابل پرونده
گرديد اعEم كشور ديوان نظريه امروز

بين متهمين مدتها كه انتخاباتزابل ماه بهمن حوادث پرونده درمورد عاليكشور دومديوان شعبه امروز

بود/// جريان ارتشدر دادرسي و زابل نظامي حكومت عموميو دادسراهاي

امروز متهمين وكيل هاشميان علي آقاي شكايت حسب بر مطالعه و شور روز ١٥ از پس كشور ديوان

به امر پرونده و نمود اع�م را مراتب و تشخيصداد عمومي دادسراهاي ص�حيت در را حادثه به رسيدگي

گردد/ ارجاع بازپرسي ٣١ شعبه تهران دادسراي



ملي دولت سياهه ١١٥٤

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

دادگاهصحبتكردند در اسEم مدافعفدائيان وكEء از ديگر نفر دو امروز

طبق را مصدق دكتر و كاشاني jارتباطآيتا جهان, آقايجعفر
نمود فدائيانتشريح اظهاراتنوابصفويبا

سالن در ١٥ شعبه رئيس جعفري آقاي رياست به اس�م فدائيان دادرسي جلسه امروز صبح ٨ ساعت

گرديد/ تشكيل جنحه ٦ شعبه

كـه داشت اظهار و نمود صحبت به شروع متهمين, مدافع وك�ء از يكي رضوي, سيدمهدي آقاي ابتدا

ايـن تأسيس به اقدام است كرده تجويز را دستهجمعي قيام كه قرآن مقدس تعاليم اساس بر من موكلين

است/ اس�مي حكومت ايجاد آنان منظور و كردهاند سياسي فعاليتهاي جمعيتو

از بـعضي كـه را مصاحبههائي و كرد دفاع به شروع مدافع وك�ء از ديگر يكي جهان جعفر آقاي آنگاه

آيتا� كه گرفت نتيجه و خواند مزبور روزنامههاي روي از بودند آورده عمل به صفوي نواب با روزنامهها

دسـتگيري اشخاصموجبات همين حال, گفت سپس و داشتند ارتباط فدائيان با مصدق دكتر و كاشاني

كردهاند/ فراهم را موكلين

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

ميشود توزيع شكر
انتخاب سپس و شد تشكيل محل معتمدين از مركب كميسيوني دارائي رئيس دستور طبق ـ شاهپور

يككيلو دهات كنين سا از يك هر به گشت/ عملي پيش هفته يك از دهستانها در فرعي كميسيونهاي

است/ شده دهستانها كنين سا تشكر باعث دارائي اداره اقدام ميگردد/ توزيع دولتي نرخ به شكر

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

ميشود توزيع شكر و قند سهميه
خلخال دارائي اداره كفيل و شكر و قند متصدي صباحي آقاي كوشش و سعي و جديت اثر در ـ خلخال

گرديد پخش عاملين وسيله محل معتمدين نظارت تحت نيم و يككيلو نفر هر به جاري ماه شكر سهميه

دارند/ رضايت اهالي عموم

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

نيست كافي شكر و قند سهميه
با ميباشند نفر هزار ٧å حدود در كه شهر جمعيت مقايسه با شكر و قند سهميه قلت علت به ـ دامغان

ميشود داده گرم ٧٥å ماه در نفر هر سهميه و نمينمايد را اهالي تكافوي كه شكر و قند سهميه تن ٤٥ تعيين

سهميه شهرهايهمجوار كه صورتي در مينمايند تهيه شكر و قند گزاف قيمت به و آزاد بازار از ناچار اهالي

بنمايند/ تبعيضرا اين رفع مقاماتمسئول كه دارند انتظار اهالي است متجاوز يككيلو از فرد هر



١١٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٣ شماره ,١٣٣١.٤.١٨ چهارشنبه

نميشود توزيع كامل شكر و قند سهميه
نيم و يككيلو ماه در نفر هر شكر قندو سهميه اينكه باوجود گذشته سال از ماه چهار قريب گنبدكاووسـ

دفعه سه در را نفر هر مدتسهميه اين در انبار كافيدر شكر بودن باموجود دارائي اداره معالوصف شده تعيين

دستوري چه طبق نيست معلوم و نرسيده هم قند و نداده زيادتر گرم ٨åå و يككيلو تير و خرداد ارديبهشت,

مينمايد خودداري امر اين از دارائي شود داده نيم و كيلو يك نفر هر به ماه هر در مرتبا بايد كه سهميهاي

كل اداره و دارائي وزارت كه دارند تقاضا و بوده كي شا و اعتراضداشته سهميه توزيع طرز اين به جدا اهالي

نفر هر دارائيسهميه و نشود نمودنمردم بهمحروم منجر كه كند معين ماه هر در را تكليفسهميه شكر قندو

دهد/ قرار اهالي دسترس در ماه هر در را

٧٨٥٤ شماره ,١٣٣١.٤.١٩ پنجشنبه

ميشود شروع قريبا مازندران در امEكسلطنتي تقسيم
بانكعمرانيتأسيسميشود ملكميشوند صاحب كه كشاورزاني به كمك براي

فورد خيريه بنگاه و چهارم اعتباراتاصل از كه است دcر ميليون يك بانك سرمايه

گشت خواهد تأمين امEك اداره و

وهله در اينمنظور به ميگردد تقسيم تدريج به رعايا بين سلطنتي ام�ك مزارع ملوكانه فرمان به چون

پساز نمودو بود هكتار هفتهزار حدود در كه ام�كورامين از نقشهبرداري به ام�كپهلويشروع اداره اول

هفتصد ميان را ورامين سلطنتي ام�ك كليه دارند را زمين گرفتن شرايط رعايا از يك كدام اينكه تشخيص

مانده باقي كشاورزانمزبور ميان مزارع اين مالكيت اسناد توزيع فقط و نمود تقسيم قرعه قيد به رعايا از نفر

كه ام�ك تقسيم كميسيون اعضاي حضور در همايوني اعليحضرت ديگر روز ده تا است قرار هم را آن كه

فرمايند/ مرحمت ورامين در كشاورزان به شخصا را مالكيت اسناد اين ميباشد ع�ء آقاي با آن رياست

حقالثبت حيثمساحتنقشهبرداريو تقسيمام�كاز براي كه مخارجي شده كسباط�ع بهطوريكه

نظر در استو شده زده تخمين ريال يكميليون هكتار [!] هزار ده هر براي ميرسد مصرف به غيره و اسناد
اين ميزان در مازندران ام�ك تقسيم موقع در آمده دست به ورامين ام�ك تقسيم در كه تجاربي با است

صرفهجوئيشود/ مخارج

جمله از قريه چندين كنون تا ميباشندو نقشهبرداري شمالمشغول عدهايدر طرفادارهام�ك از كنون ا

به مزبور قراء از عمدهاي قسمت نقشهبرداري كه مجردي به است قرار و يافته پايان قاديك� نقشهبرداري

تقسيم كميسيون اعضاء ساير معيت به ام�ك تقسيم رئيسكميسيون و دربار وزير ع�ء آقاي رسيده پايان

نمايند/ حركت شمال صفحات به رعايا بين ام�كمزبور كشي قرعه براي

در ميرسد كارها ساير و نقشهبرداري مصرف به كه هزينهاي شمال ام�ك تقسيم براي ميشود گفته

به بتوانند مالكاينام�كميشوند كه كشاورزان اينكه براي است گرديده پيشبيني ريال ميليون سه حدود



ملي دولت سياهه ١١٥٦

آن كهمنظور است شده گرفته بانكعمران نام به بانكي تأسيس به تصميم نمايند بهرهبرداري آنها از خوبي

راحتتري زندگاني بتوانند و نگيرند قرار مالي مضيقه هيچوقتدر كه ميباشد رعايا به كمكهايjزم فقط

از آن دjر پانصدهزار است قرار كه گرديده پيشبيني دjر يكميليون بانك اين سرمايه براي باشند داشته

شروع گذشته هفته تيرماه دهم يعني ١٩٥٢ ژوئيه اول از كه ترومن چهارم اصل ١٩٥٣ مالي سال اعتبارات

پنجاه فوردودويستو خيره بنگاه طرف از هزاردjر پنجاه ودويستو كمكشود بانكمزبور به است گرديده

بپردازد/ سلطنتي ام�ك اداره را بقيه دjر هزار

محل اداريو سازمان فقط و گرديده فراهم بانكعمران تأسيس مقدمات كليه كنون ا حاصله طبقاط�ع

پذير خاتمه آن مقدماتي كارهاي كليه ديگر ماه يكيدو تا پيشبينيميشود استو نگرديده تعيين آنهنوز

گردد/ افتتاح بانكمزبور و

٧٨٥٤ شماره ,١٣٣١.٤.١٩ پنجشنبه

بود خواهند تحصن در حقوق پرداخت تا
توابع و فرهنگكرج اداره كاركنان نفر ٢٥åطرف از تلگرافي طي كرج از ياسائي سعيد و حائرينژاد منصور

اقدام انتظار و شدهايم متحصن تلگرافخانه در تير ١٧ روز از خرداد حقوق پرداخت عدم علت به مينويسند

داريم/ را خود پرداختحقوق براي فوري

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

مجلسسنا
خوزستان در نظامي تصويببرقراريحكومت
سناتورها/// از تن چند دستور از قبل نطق

ديگر نقطه دو در نظامي حكومت _يحه

قرائت پساز ميگردد/ مطرح كهكيلويه بهبهانو در نظامي برقراريحكومت كنونjيحه ا نايبرئيس:

گرديده درج قبل شماره چند در كه متنjيحه

دولت به اعتماد براي اينلوايحمربوط تصويب كه عرضكنم بايد Lقب گفت: مخالف عنوان به فرخ آقاي

عرض به هفته يك ظرف بايد نظامي حكومت قانون طبق و داده سابق حكومت زمان در لوايح اين نيست

حكـومت بـه راجع اما Jاست Kصحيح شود/ معين مجلس اثبات يا نفي نظر مدت اين در و برسد مجلسين

ميكرد, گريه بچه بچهاشدارد/ و سياه كا كا آن به شباهت خيلي عرضكنم بايد كهكيلويه و بهبهان نظامي

شـيباني كاظم [سرتيپ] آقاي ميترسد/ تو از او زيرا كن, ولش تو گفت و رسيد يكي نترس/ گفت كا كا

داريد, ترديدي گر جدينيستا خبري آنجا در كتميشود مناطقسا اين كنيد, احضار را خوزستان] [استاندار
كنيد/// تحقيق رفته آنجا به كه خودتان نظامي كميسيون از

شد/ تصويب و گرفتند راي كهكيلويه و بهبهان در نظامي حكومت ماه ٣ برقراري jيحه به اينموقع در



١١٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

ميكند تكذيب فرخ
خبر جعل از ديگري نمونه هم باز

حرفينزدند متيندفتريومسعوديهيچ دكتر

فرخ سناتور نامه

اط�عات روزنامه محترم مدير خدمت

پيشگاه در چهارشنبه عصر در Jفرخ Kسيدمهدي اينجانب كه است شده نوشته دولتي جرايد از يكي در

دادم/ راي مصدقالسلطنه به مبارك امر حسب بر كه عرضكردهام شاهنشاه همايون اعليحضرت

از اساسا دياره مرض و تب واسطه به اينجانب كه ميشود واضح اينجا از روزنامه اين اخبار بودن دروغ

تخاذ ا خبر همين از ميتوان هم را روزنامه اين اخبار ساير عليهذا بودم/ محروم چهارشنبه عصر شرفيابي

فرخ سيدمهدي نمود/ سند

###

بارز دليل و زنده يكسند است رسيده اداره دفتر به روزنامه در انتشار براي امروز كه آقايسناتور نامه اين

ميشود/ قالبزده به ارعاب تحريفو منظور به روزنامههايدولتي در كه اخباري بودن بهمجعول ديگريست

خـبر اين كه روزنامهاي دستگاه گردانندگان گستاخي و بيپروائي از گرامي خوانندگان تعجب بيشك

كـه رسيد خواهد اعلي حد به وقتي شده زده جا آن در اخير سياسي جريانات رپورتاژ ضمن شده تكذيب

همين سنخنوع در شده نقل چهارشنبه شرفيابيعصر در سناتورها قول از كه مطالبديگريهم بقيه دريابند

همان از واقع در و داشته قرار جعل و دروغ پايه بر يعني شده داده نسبت فرخ سناتور به كه است تي اظهارا

بود/ شده داده ترتيب سنا خصوصي جلسه كرات مذا عنوانصورت به پيش روز چند كه بوده اخباري قماش

پرداخته و ساخته كه مطالب گونه اين بودن بياساس درجه به بردن پي و خوانندگان اط�ع مزيد براي

است/ دولتي روزنامههاي گردانندگان غرضآلود فكر

آقاي سنا نمايندگان شرفيابي در شده كر ذ روزنامهها اين در آنچه خ�ف بر كه شويم متذكر است jزم

روزنامه آن در نفر ايندو قول از آنچه و نكردند شاه صحبتيدرحضور ابدا عباسمسعودي متيندفتريو دكتر

محضاست/ كذب و جعل نيز شده نقل

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

پرونده ٩٢١
نظامي دادسرايفرمانداري در

نـظامي دادسـراي به پرونده ٩٢١ تيرماه, ١٥ روز تا حومه و تهران در نظامي حكومت تأسيس بدو از

در بازرسان و دادياران دست در ديگر پرونده ٨٤ و كرد پيدا خاتمه پرونده ٨٣٧ تعداد اين از كه شده فرستاده

است/ رسيدگي جريان



ملي دولت سياهه ١١٥٨

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

ايران سفارت در دانشجويانايراني است روز ٥
شدهاند پاريسمتحصن در

دادهاند گزارش كردهاند مخابره روزنامه اين به كه تلگرافي طي فرانسه مقيم ايراني دانشجويان جامعه

سفارت در تحصيلي ارز نرسيدن بر مبني دولت به اعتراض عنوان به ايراني دانشجويان است روز ٥ قريب

شدهاند/ متحصن و اجتماع پاريس در ايران كبراي

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

هستيم محروم شكر سهميه از
كنون تا آنها خرداد ارديبهشتو سهميه شكر كه شكايتنمودهاند تلگرافي طي ايوانكي اهالي از عدهاي

است/ نشده داده

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

بازداشت قرار محكمه
كرد تأييد را ضاربمهرداد

با پرچمدار روزنامه تحريريه هيأت عضو مهرداد ساختن مضروب به متهم كه مرداني علي سروان پرونده

رسيدگي فريدمورد آقاي تحتنظر تهران بازپرسيدادسراي ٢å شعبه بازداشتويدر بدو از ميباشد گلوله

شد/ احاله دادگاه به پرونده اعتراضداشت صادره بازداشت قرار به متهم داشتچون قرار

تحت قضيه و يافته ادامه كان كما تحقيقات جهت همين به و گرديد تأييد بازداشت قرار محكمه طرف از

است/ رسيدگي

٧٨٥٥ شماره ,١٣٣١.٤.٢١ شنبه

شدهاند] بيكار كارگر ١٢åå]
كارخانه كارگران نفر ١٢åå و شده تعطيل تير ٢å از سمنان ريسمانبافي كارخانه ـ روز اخبار خ�صه

سرگردانند/ و بيكار مزبور

٧٨٥٦ شماره ,١٣٣١.٤.٢٢ يكشنبه

است شد سمنانتعطيل ريسمانرسي كارخانه
خبرنگار تلگرافي گزارش طبق داديم/ اط�ع ديروز را سمنان ريسمانريسي كارخانه شدن تعطيل خبر

ايجاد كارخانه اولياي براي كه مشك�تي علت به شده قيد كارفرما اع�ميه در كه آنطور مزبور كارخانه اداره

نـوبت سه در كه است نفر ١٢åå حدود در كارخانه كارگران تعداد است شده تعطيل تيرماه ٢١ روز از شده

همين به و نموده سمنان اهالي بين در نگراني توليد آنها شدن بيكار اينك و بودهاند كار مشغول شبانهروز

نمايند]/ رسيدگي كارخانه ] وضع به سريعا مقاماتمسئول كه ميرود انتظار جهت
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٧٨٥٦ شماره ,١٣٣١.٤.٢٢ يكشنبه

خبر آخرين

اختياراتي نخستوزير
نمود مجلستقاضا از برايمدتششماه

همچنان خصوصي جلسه كه اينبود از كي حا رسيده ما دست به بعدازظهر ساعتدو تا كه خبري آخرين

كرات مذا كه نموده مطرح واحدهاي ماده تحت را نظر مورد اختيارات jيحه نخستوزير آقاي و داشته ادامه

اعـطاي پـيشنهاد واحـده مـاده كه يافتهايم اط�ع قدر همين گرفته/// صورت آن درباره مخالف و موافق

مالي, امور اص�ح منظور به اجرايلوايحي و تنظيم براي مصدق دكتر آقاي به ماه شش مدت براي اختيارات

شود/ تصويبواقع مورد كه ميگردد تقديم مجلسين به آزمايش از پس و ميباشد بانكي و اقتصادي

خصوصي جلسه پايان ـ بعد خبر

مجلس از بازگشتنخستوزير
داشت ادامه بعدازظهر سه ساعت تا خصوصي جلسه

نيافت پايان وقتمذاكرات آن تا

ساعت سه مقارن سرانجام و كشيد طول نمايندگان كرات مذا لكن بود/// طوjني امروز خصوصي جلسه

مصدق دكتر آقاي بدونحضور خصوصي جلسه فردا صبح شد قرار يافتو پايان خصوصي جلسه بعدازظهر

جلسه وقت آخر تا چنانچه و يابد ادامه پيشنهادينخستوزير واحده ماده بحثدر ديگر بار و گردد تشكيل

و برآمده كابينه تشكيل صدد در كه دادهشود مصدقاط�ع آقايدكتر به شد حاصل پيشنهاد موافقتدر فردا

نمايد/ معرفي مجلس به را جديد دولت

كه را لوايحي ماه ٦ ظرف ميدهد اختيار مصدق دكتر به ملي مجلسشوراي ـ پيشنهادي واحده ماده

پس و نمايد اجرا و تنظيم محلي سازمانهاي ايجاد و استخدامي بانكي, سازمان اقتصادي, مالي, برايامور

مـلي مجلسشوراي امروز خصوصي جلسه كرات مذا نمايد/ تقديم مجلسين به تصويب براي آزمايش از

در نخستوزير يافتهايم اط�ع كه قراري به كردند/ مخالفصحبت موافقو كه بود اختيارات jيحه پيرامون

در كـه تلخي تجربيات بعداز نمود: اظهار نمايندگان برخي ايرادات مقابل در امروز خصوصي جلسه پايان

همين نمايم مبادرت اص�حي كار به هيچوقتنميخواستم داشتم مالي اص�حاتامور به راجع دارائي وزارت

امروز كه اقداماتي اص�حاتو اين داشتندخوببود اظهار نمايندگان از نفر چند منزلمن قبلهمدر روز چند

مثبت نتيجه به ممكنبود بودم كرده قبلشروع ماه ٨ گر ا گفتم ميكرديد قبلشروع ماه ٨ از بكنيد ميخواهيد

كيان, دكتر فلسفي, دكتر امروز خصوصي جلسه در شود/ شروع اقدامات اين كه آنست موقع jحا ولي نرسد

شـمس پارسا, ملكي, دكتر اخگر, حسيبي, مهندس شيرازي, فقيهي دكتر مكي, مدني, ملك ميراشرافي,

بين تندي كرات مذا خصوصي جلسه اواخر در نمودهاند/ [ناخوانا] دماوندي, معتمد شايگان, دكتر قناتآبادي,
گرديد/ جلسه ختم به منتهي تشنج همان كه آمد بهوجود شديدي تشنج درگرفتو نمايندگان
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٧٨٥٦ شماره ,١٣٣١.٤.٢٢ يكشنبه

مينويسد: چاپكانادا مونترال روزنامه اقتصاديدر مفسر يك

ميشود ماليسوق سويورشكستگي به ايران
است شده دنيا تعجبمحافل سقوطاقتصاديموجب برابر در ايران مقاومتملت

خويش مفسر قلم به خود اخير شماره در ميباشد كانادا معروف جرايد از كه استار ديلي مونترال روزنامه

مينويسد/// ايران مالي وضع به راجع

قابل ميزان به است توانسته كنون تا و دارد بودجه كسر ريال ميليون ٤٥å ماه هر دولتايران ـ بودجه كسر

كه نيست معلوم و شده تمام ذخائر اين عمده قسمت كنون ا كند/ استفاده اندوختههايخود و ذخائر از توجهي

يا شد خواهد جدي تصميمات اقداماتو تخاذ ا به دولتيمجبور كارمندان تأمينحقوق براي ايران دولت آيا

ساخته محروم عايداتخود از %٣å از را ايران نفت, از آنكشور درآمد قطع ايرانو نفت صنعت شدن ملي نه/

به نميكند خرج پولهائي و ندارد هزينههائي ايران در ديگر سابق شركت چون نيز ايران اقتصاديات است/

مبالغي و حقاjمتياز محل از ايران عايدات ميزان كه ميزنند تخمين كارشناسان است/ درآمده وخيمي وضع

براي ايران دولت ميشد/ دjر ميليون ١åå حدود در رفته هم روي ساjنه ميكرد خرج ايران در شركت كه

٤å ايران اينكه اول آورد/ عمل به جدي اقدامات رشته يك گذشته سال كند جبران را خسارت اين اينكه

انگلستان بانك در ايران اسكناس پشتوانه مبلغ اين گرفت پس لندن بانك از را خود ذخائر از دjر ميليون

يكسري و كرد استفاده پولداشت بينالمللي صندوق در ٨.٥٥å.åååدjريكه از ايران ع�وه به است/ بوده

ع�وه است/ شده خريداري ايناوراقعموما و داد انتشار ميشد ريال ٥åå آن قيمت كه را ملي قرضه اوراق از

صادراتخود ميزانوارداتو در كه است توانسته ضروري غير اجناس ورود از جلوگيري با ايران دولت اين بر

مـهم چـندان آن تأثير ولي است شده ايران گمركات درآمد تقليل باعث امر اين سازد/ برقرار تعادلهائي

طبقه اين ليكن و كند دريافت متمول طبقه از ماليات كه ميدهد خرج به زيادي سعي ايران دولت نيست/

كنند/ خالي شانه ماليات پرداخت از دارند سعي هميشه مانند

و ميكند خودداري جديد ساختمانهاي ايجاد از باشد نداشته بيشتري هزينههاي دولت اينكه براي

كشاورزي روي بيشتر ايران اقتصاد چون ماندهاند/ تمام نيمه كنون ا بودند ساختمان دست در كه عماراتي

ريال قيمت كه باوجودي دهد/ توسعه قبل سالهاي به نسبت را كشاورزيخود است توانسته آنكشور است

هـزينه صحيح آمار طبق و است نكرده زياد ترقي زندگي هزينه معذالك كرده فاحش تنزل دjر برابر در

بيكار ايران در نفر هزارها كنون ا كه وجودي با است/ كرده ترقي قبل ماه شش به نسبت %٥ فقط ك خورا

بدتر فعلي حد بيشاز كشور آن مالي وضع كه نميرود احتمال معذالك دارد ادامه دولت درآمد كسر و هستند

گر ا و ميباشد ارتش افراد و افسران تأمينحقوق است آنمواجه با ايران دولت كه مهمترينموضوعي شود/

اين به مصدق حكومت بقاي دهد/ روي كشور آن در سختي تشنج ميرود احتمال نشود تأمين آنها حقوق

كرد/ خواهد مقابله اينوضع با چگونه او ديد بايد و دارد بستگي مسئله
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آتش] روزنامه [مدير ميراشرافي جان عليه ماجرايسوءقصد
محركمعرفي عنوان به كه بازرگانان از يكي و بود معرفيكرده مأمورسوءقصد را خود شخصيكه

دستگيرشدهاند بود شده

شدند گEويز هم با رئيسشهرباني و اتاقرئيسمجلسميراشرافي در
مدير آقاي جان به نسبت سوءقصدي از محافلصحبت بعضي در كه رسيد خبر ما به وقتديروز آخر در

رسمي مراجع به ب�فاصله ما خبرنگاران از يكي امر حقيقت شدن روشن براي است/ ميان آتشدر روزنامه

تكذيباين آن ضمن در كه يافت انتشار ديروز شماره بهصورتخبريدر تحقيقاتوي نتيجه و نمود مراجعه

براي بود شايع افواه در باره اين در مختلفي مطالب نيز امروز اما بود/ مندرج رسمي مقامات طرف از شايعه

بود/ احتياج مجددي تحقيقات به امر جريان روشن

آقاي كه هنگامي صبح ديروز گزارشدادهاند جرايد خبرنگاران كه طوري به ـ جرايد گزارشخبرنگاران

قامت, بلند سياهچرده شخصي نيم و ساعت٩ حدود در آتشبوده, روزنامه اداره در خود كار دفتر ميراشرافيدر

آنكه پس و ميرود او ديدن به بوده باز پيراهنش يقه و برداشته در تميزي نسبتا شلوار و كت كه آبلهروئي

ميدارد اظهار ميكرده تكلم عربي لهجه به كه جوانمزبور ميشدند, خارج بوده تاق ا آن در كه رجوعي ارباب

ميراشرافيجوانمزبور بروند/ تاقديگري ا به كره مذا استبراي بهتر محرمانهايدار, خصوصيو كار كهچون

كـه قـراري بـه ميپيوندد او به بعد دقيقه چند خود و ميفرستند آتش روزنامه تحريريه هيأت تاق ا به را

اسـلحهاي و ميبرد جيب به دست ميبيند, تنها ميراشرافي با را خود جوان كه همين نوشتهاند روزنامهها

در كه را تپانچهاي بود شده ويمظنون به نسبت او وضع مشاهده از كه هم ميراشرافي ولي ميآورد/ بيرون

كاركنان او فرياد صداي از ضمن در و نجنبد جايخود از كه ميكند اخطار او به و ميآورد بيرون داشته جيب

نـام بـه را خـود مـزبور جـوان ميشود حاضر مأمور چند و ميدهند اط�ع شهرباني به شده مطلع روزنامه

برساند, قتل به را ميراشرافي ويمأموريتداشته كه ميگويد و كرده معرفي خرمشاهي> <سيداحمدموسوي

سازد/ مطلع جريان از را او كه آمده او ديدن به هم همين براي و نميبيند عمل اين انجام به قادر خود ليكن

بـازار در كـه حـدادزاده حاج به پيش روز چند و بوده بيكار سال يك مدت كه ميدهد شرح سيداحمد

او به حدادزاده Jپريشب پيشKيعني شب اينكه تا ميكند كاريمراجعه كردن پيدا براي و دارد حجره آهنگرها

ميكند پيشنهاد ميسازد آماده را او ذهن آنكه از پس و كرده پيدا برايش درآمدي پر شغل كه ميدهد خبر

او به هم كمري اسلحه قبضه يك كار اين براي و كند ترور را ميراشرافي نقد وجه تومان هزار مقابل در كه

ساختن مطلع براي لذا و نميبيند عملي چنين به قادر را خود ميشود, تنها وقتي سيداحمد ولي ميدهد/

دريابند آنكه براي جريان اين از اط�ع از پس ب�فاصله شهرباني مأمورين ميرود/ او م�قات به ميراشرافي

تفاق ا به سيداحمد ميروند/ آهنگرها بازار به او همراه صادقاست, گفتههايخود در حدود چه تا اينشخص

حاضر ميگويد ميكندو معرفي رفقايخود از را مزبور وموسويمأمور ميرود حدادزاده نزد به ازمأمورين يكي
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با حدادزاده و ميشود او اطمينان جلب به موفق ترتيبيبوده هر به نمايد شركت تروريستي عمليات استدر

تفاق ا به را حدادزاده و ميشوند وارد مأمورين موقع همين در ميگذارد/ را ديگري قتل قرار و قول مأمور آن

باقي توقيف در حدادزاده اما ميشود آزاد سيداحمد تحقيقات پايان در ميبرند/ گاهي آ اداره به سيداحمد

دادهاند/ گزارش ميراشرافي به سوءقصد دربارهموضوع جرائد خبرنگاران كه بود شرحي خ�صه اين ميماند/

رسميو مراجع به قضيه اين شدن برايروشن امروز مجددا ما خبرنگاران از يكي ميگويد؟ شهربانيچه

گذاشته ما خبرنگار اختيار در شهرباني مقامات طرف از باب اين در كه اينكاط�عات نمود/ مراجع تأمينيه

را خـود و داشـته مرتبي وضع و سر كه شخصي صبح يازده ساعت ديروز ميرسد: خوانندگان نظر به شده

كـه مـيدارد اظـهار شـده وارد آتش روزنـامه تحريريه هيأت اطاق در ميكرده معرفي موسوي سيداحمد

كنم/ م�قات را روزنامه مدير مجلسو نماينده و ميراشرافي آقاي ميخواهم

كند م�قات شما با شخصيميخواهد كه ميشود داده ميراشرافياط�ع آقاي به تحريريه طرفهيأت از

كه ميدارد اظهار محضورود به وي گرديد ايشان كار تاق ا وارد سيداحمدموسوي و داد اجازه آتشهم مدير

و داده من به پول مبلغي است آهنآjت شغلشفروش كه حدادزاده آقاي نام به تهران معروف تجار از يكي

نكرد قبول وجدانم چون ولي كنم/ ترور را شما كه بدهد من به هم اسلحهاي عصر امروز است گذشته قرار

بگويم/ شما به را جريان Lقب آمدم لذا برسانم قتل به را بيگناهي شخص

مأمور فرستادن تقاضاي و داد اط�ع شهرباني رئيس به تلفن وسيله به را جريان فورا ميراشرافي آقاي

روزنامه محل به و ميكند پيدا مأموريت گاهي آ ك�نتر اعتماد نيك آقاي گاهي آ اداره طرف از فورا ميكند/

پرونده تشكيل پرسشو چند بعداز ميكند مشاهده ميراشرافي اطاق در را سيداحمدموسوي و آتشميرود

دستگير را وي و ميكند مراجعه حدادزاده آقاي تجارتخانه به ديگر گاه كارآ نفر چند با و آمده گاهي آ اداره به

ميآورند/ گاهي آ اداره به و نموده

تحقيقات پايان تا گاهي آ اداره داشت/ ادامه سيداحمدموسوي و حدادزاده از تحقيقات هنوز ظهر امروز تا

ضمن را جريان تا ميباشد قضايا شدن روشن منتظر و خواهد خودداري ديگري اط�عات گونه هر دادن از

دهد/ انتشار اع�ميه

مجلس رئيس امامي دكتر آقاي آنكه از پس صبح امروز ـ مجلس در ميراشرافي ترور خبر انعكاس

جرياني داد مأمورينمربوطه مجلسبه انتظامات حفظ براي تي ودستورا داد خاتمه را مقدماتيخود كارهاي

رئيسمجلسو كه نظر اين از جمعه امام آقاي و دادند اط�ع ايشان به پيشآمده آتش روزنامه دفتر در كه را

امر گزارشجريان براي تا دهند شهربانياط�ع رئيس به داد ب�فاصلهدستور است نمايندگان حيثيت حافظ

مجلسآمده به نيز او تا دهند هماط�ع آقايميراشرافي به كه سفارشكرد طرفديگر از نمايد/ م�قات او با

و رسيد مجلس به شهرباني رئيس از قبل ميراشرافي دهند/ توضيح مجلس رئيس براي را واقعه جريان و

رئيس اينموقع در شد/ واقعه بيان مشغول رفتو رئيسمجلس تاق ا به وك� از نفر چند تفاق ا به ب�فاصله

نتيجه شهرباني رئيس ميراشرافي, توضيحات خاتمه از پس رئيسرفت/ تاق ا به و رسيد سر هم شهرباني
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مـيان لفـظي مشاجره ابتدا هنگام اين در رسانيد/ مجلس رئيس اط�ع به را انتظامي مأمورين تحقيقات

روي سـر نـثار سيلي و مشت چند و بردند حمله يكديگر به سپس و داد رخ شهرباني رئيس و ميراشرافي

نمودند/ يكديگر

رئيسمجلس نايب ذوالفقاري محمد كه كند جدا هم از را آنها تا برخاست پشتميزخود رئيسمجلساز

ميراشرافي فرياد و داد صداي ولي گرديد, خورد و زد ادامه مانع و رسانيد آنها به زودتر را خود و كرد زرنگي

بـا بـاjخره بـود داشـته معطوف خود به را سرسرا در حاضر نمايندگان توجه و ميرسيد گوش به همچنان

رئـيس اطاق از فريادكنان ميراشرافي ديگر نماينده چند و دماوندي معتمد و ذوالفقاري محمد ميانجگري

بيشتر دقيقه چند شهرباني رئيس گذاشت/ تنها شهرباني رئيس با را جمعه امام آقاي و شد خارج مجلس

همهمه ميان در هم ميراشرافي فرياد و داد و گفت ترك عصبي حال به را مجلس سپس و نماند رئيس نزد

گرديد/ مجلسخاموش سرسراي در نمايندگان

سرسراي در سرعت به شهرباني رئيس و ميراشرافي خورد و زد ماجراي ـ مجلس در نظامي فرماندار

شدتو با نمايندگان از جمعي و داد قرار تحتالشعاع را نمايندگان بحث مطالبمورد تمام و پيچيد مجلس

لب زير سيگاري كه حالي در مقدم علوي سرلشكر آقاي بعد دقيقه چند ميگفتند/ سخن آن درباره حرارت

اطاق طرف به نگهباني, گارد فرمانده با كرهاي مذا مختصر از پس و رسانيد بهارستان باغ به را خود داشت

كه است آن نشانه مجلس در شما حضور گفتند: و گرفتند ميان در را او جرايد خبرنگاران رئيسمجلسرفت/

نيستو خبري هستم خدمتشما فع�مندر اينكه جز گفت: نظامي فرماندار ولي است, ميان مهميدر خبر

رئيسمجلسرفت/ اطاق طرف به جرايد مخبرين دست از خ�صي پساز

٧٨٥٦ شماره ,١٣٣١.٤.٢٢ يكشنبه

مهندسواcمضروبگرديد چگونه
به ديانا سينما از خانمش تفاق ا به مصور تهران مجله مدير jمهندسوا آقاي ديشب نيم و ده ساعت

خيابان وسط در را سرباز عدهاي شده بهرامي خيابان وارد شاهرضا خيابان از وقتي كردند حركت منزل طرف

<همين ميگويد آنها از يكي ميگذرد نزديكسربازان از jمهندسوا حامل تومبيل وقتيا ميكنند م�حظه

و كشـيده بيرون ماشين از را jمهندسوا آقاي و گرفته را تومبيل ا جلوي سربازان ب�فاصله بود> تومبيل ا

اشتباه كه ميفهماند آنها به داشته همراه كه سينما بليط وسيله مهندسبه آقاي اينكه تا مينمايند مضروب

صدا بوده سربازان فرمانده كه را فلكي سروان jمهندسوا آقاي ميروند كنار سربازان كه همين گرفتهاند

و گرفته مرا جلوي اينطور كه بگذاريد نبايد هستيد كرده تحصيل يكافسر كه شما ميدارد اظهار و ميكند

خيابان كنار در كه نظامي گروهان يك ميدهد دستور و شده عصباني سروان حرف, اين از نمايند مضروبم

اثر در jمهندسوا كه ميزنند ماشين به سرنيزه و تفنگ قنداق با قدري به و كرده حمله ايشان به بودند

به را jمهندسوا و رسيده ١٢ ك�نتري مأمورين اينموقع در ميافتد/ زمين به و شده/ بيهوش وارده ضربات

ميرسانند/ منزل به نيز خانمشرا و مينمايند بستري آنجا در و برده بانكملي بيمارستان خانمشبه تفاق ا
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٧٨٥٦ شماره ,١٣٣١.٤.٢٢ يكشنبه

توده] منحله [حزب برگروزنامه هزار كشفدو
حال با داشتهو بغل زير شبي چادر زني شهر ايستگاه در بعدازظهر ساعت٩ در خرداد سيام روز ـ بهشهر

از پس و ميبرند شهرباني به و دستگير را او و نموده جلب را مأمورين توجه ميرفته شهر سمت به اضطرار

تـحاديه ا نشـريه و توده منحله حزب روزنامههاي برگ هزار دو حدود در شب چادر محتويات به رسيدگي

كه ميباشد چيتسازي كارخانه كارگر و پروازه زليخا نام به بوده اوراق حامل كه زني ميآيد/ بهدست كودكان

دارد/ ادامه او از تحقيقات Lفع

٧٨٥٧ شماره ,١٣٣١.٤.٢٣ دوشنبه

اختيارات] ملي///[قانون خصوصيمجلسشوراي جلسه در
از پس و گـرفت دست بـه را سـخن رشته ميراشرافي مشار, از پس ـ نيست مجلس و مملكت ص�ح

و همكاريداشتم همفكريو ايشان با گذشته در و هستم مصدق دكتر قديم همكاران از من گفت: مقدمهاي

مجلسمتحصن همين در مصدق دكتر با من و بودم كار فدا افراد از يكي نفت صنعت شدن ملي مبارزات در

بودهاندو مردم احترام مورد مصدقهميشه كردند/ مجلسدفاع علني جلسه آتشدر روزنامه از ايشان بوديمو

خير/ يا هستند مملكتي اص�حامور نمايندگاندر عقايد و افكار از استفاده لزوم مجلسو نمايندگان عقايد به

مغايرتدارد Lكام آوردهاند مجلس به كه واحدهاي ماده اين روح با عقيده اين باشند اصول اين به معتقد گر ا

كـلي به ديگر ماه ٦ تا مجلس Lعم يعني مملكت جاري امور تمام در مطلقه اختيارات ماه ٦ اعطاي زيرا

نمايد عمل ميداند طوريمصلحت خودشهر كه شد دولتداده به اختيار گونه همه وقتي زيرا باشد تعطيل

لزوم و حكومتمشروطه فلسفه به اشاره مفصلي بيانات ناطقسپسطي ندارد/ مجلسضرورتي ديگروجود

و مفهوم jاصو واحده ماده اين تصويب با نمايندگان شما گفت: و كرد خودشان سرنوشت در مردم دخالت

به مصدق دكتر خود كه است مجلسي مجلس اين طرفي از برد/ خواهيد بين از را مشروطه حكومت معناي

ايشان كه دارد مانعي پسچه هستند مصدقموافق دكتر با وك� %٨å ايشان اطرافيان قول به و آورده وجود

قيد واحده ماده اين در كه را مطالبي همين و نمايند معرفي مجلس به و كنند معين را دولتخود و بروند اول

بر پتو زير از نميتواند دولتي يك رئيس نيست حكومت طرز اين آقا نمايند/ كر ذ خود برنامه در كردهاند

ابـيض كـاخ شـما جـاي و هستيد مملكت اين نخستوزير مصدق دكتر آقاي شما كند/ حكومت مملكتي

است شما موافق كه ديگري آن و هستم شما مخالف من و باشيد تماس در مردم تمام با بايستي و ميباشد

ترديدي نيتشما حسن كسيدر بگذاريم ميان در شما با را نظرياتخود و عقايد كنيمو ديدن شما از بتوانيم

تمام شما اطرافيان اين و هستيد محصور خود فاسد اطرافيان از عده يك ميان شما اjن متاسفانه ولي ندارد

ناطق سپس گرفتهاند/// دست به را مملكت حساس مشاغل و درآوردهاند خود انحصار در را مملكت مقدرات

ص�ح به شكل اين به واحده ماده اين تصويب متأسفانه گفت: و كشانيد تفيضاختيارات بهموضوع را بحث

نمايند/ تصويب را آن ميخواهند آقايان كه مجلساست انح�ل حكم بلكه نيست مجلس



١١٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٧ شماره ,١٣٣١.٤.٢٣ دوشنبه

ملي/// مجلسشوراي خصوصي جلسه در
اختيارات نحوه كه بدانم و روشنبشوم خودم اينكه براي بنده دماوندي: معتمد ـ نخستوزير از سئوال ٩

به گر ا كه دارم سئوال چند آقاينخستوزير جناب از بود, خواهد اختياراتچگونه اين تكاي ا به دولت اقدام و

نيز همكاران از بعضي بيم و وحشت اين و شود واضح ابهامات از خيلي ميكنم تصور شود داده جواب اين

گردد/ مرتفع

داريد؟ احتياج پول چقدر ـ ١

داد؟ خواهيد تغييراتي آن وضع در آيا درآوريد؟ صورتي چه به ميخواهيد را ملي بانك ـ ٢

شد؟ خواهيد استفاده بانك در مردم سپردههاي وجوه از ـ ٣

داريد؟ را اسكناس پشتوانه فروش قصد ـ ٤

داريد؟ را آن تعديل قصد آيا داريد؟ را نظري ارتشچه بودجه به نسبت ـ ٥

خير؟ يا داريد احتياج نفتجنوب عايدات به آيا ـ ٦

بود؟ خواهد اموري چه شامل عمراني اص�حات ـ ٧

كرد؟ خواهيد چه را شي�ت مسئله ـ ٨

نه؟ يا داريد دست در برنامهاي نفت فروش براي ـ ٩

ترديدو اين بدهند نمايندگان آقايان به توضيحاتي اينموارد در آقاينخستوزير گر ا ميكنم تصور بنده

نتيجه به زودتر ترتيب اين به و شد خواهد تعديل م�حظهاي قابل حد به يا مرتفع قطع طور به نگراني

رسيد/ خواهيم

٧٨٥٧ شماره ,١٣٣١.٤.٢٣ دوشنبه

گرفتند قرار تحتتعقيب روزنامهها مديران
تعقيبقرار قلممورد رعايتعفت عدم تهام ا به تبريز شرق نعرة روزنامه مدير آقايخليلنوبري ـ تبريز

آزادي از سوءاسفتاده قلمو عفت رعايت عدم تهام ا به آذربايجان مردان و راننده جرائد مديران نيز و گرفته////

گرفتند/ قرار پيگرد مورد تبريز شهرستان دادسراي طرف از مطبوعات

٧٨٥٧ شماره ,١٣٣١.٤.٢٣ دوشنبه

شد ارجاع دادسراينظامي به ميراشرافي عليه سوءقصد به متهمين پرونده
آقـاي بـه نسـبت سـوءقصد بـه مـتهم كـه فروش آهن تاجر حدادزاده و موسوي احمد پرونده ديروز///

تـحويل نظامي دادسراي به را متهمين نتيجه/// در و برده تهران دادسراي به امر پرونده بودند ميراشرافي

در حـدادزاده ولي شـده آزاد التـزام قـيد به موسوي سيداحمد آمد عمل به امروز كه تحقيقات طبق دادند/

گرفته/ قرار بازرسي نظاميمورد فرمانداري



ملي دولت سياهه ١١٦٦

٧٨٥٧ شماره ,١٣٣١.٤.٢٣ دوشنبه

كارمندانخرمشهر!] حقوق پرداخت [نحوه
مضيقه در كارمندان و بود افتاده تأخير به خرمشهر در كارمنداندولت پرداختحقوق چون ـ خبر خ�صه

شده حاضر و نوشته دارائي به شرحي خرمشهر مقيم رفيعيان حاجي آقاي نام به خيرخواهي شخص بودند

كه گرديد پرداخت به شروع امروز از نتيجه در نمايد پرداخت را خرمشهر كارمندان كليه ماه خرداد استحقوق

شود/ مسترد مشاراليه به خزانه از وجه وصول پساز

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

شد آزاد حدادزاده
طرفي از و بود تشخيصداده يكسوءظن فقط را حدادزاده آقاي عمل نظامي فرمانداري دادسراي چون

كفيل ريال هزار ٥å با را حدادزاده آقاي دادستان اجازه با بازپرس لذا بودند رضايتداده كتبا ميراشرافي آقاي

گرديد/ مرخص نظامي دادسراي از بعدازظهر چهار ساعت ديروز نمود آزاد

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

نشد/// نتيجهايحاصل هم امروز خصوصيمجلسشورايملي جلسه از
خروشو جوشو از ديگر جرايد مخبرين شد تشكيل خصوصي جلسه وقتي ـ شد بلند فرامرزي فرياد

جلسه اخبار زنگ گوشبه و شدند جمع هم گرد خصوصي جلسه تاjر مقابل باغچه در همه و افتادند فعاليت

خوبي به بهارستان باغ از و بود ايستاده پنجره نزديك كه فرامرزي فرياد صداي گهان نا اثناء همين در بودند/

خروشصحبت جوشو و حرارت با خيلي فرامرزي كرد/ جلب خود به را جرايد مخبرين نظر ميشد شنيده

ميكرد///

تشكيل وحشت بدون و آزاد محيط در بايد مجلس نيست, زندگي اينكه مجلسنيست, اينكه فرامرزي:

مرعوب را ما چرا ميكنند؟ تهديد مجلسرا چرا بدهد/ راي آزادي به تا گذاشت آزاد بايستي مجلسرا گردد,

ميرويد/ شما كه نيست صحيح راه اين نزنيد, را حرفها و را تهمتها اين كنيد, ول را بازيها اين ميكنند؟

لجبازي روي كه را مملكت داد/ نخواهم راي وضعيت محيطو اين با مصدقخواسته دكتر كه اختيارات به من

من به آنموقع در ايشان بكند, را مملكت حساب كه گفتهام حال به تا مرتبه چندين من كرد/ اداره نميشود

آنآلوده به را ندارموخود كاري مطلقا انتخاباتهم به ميكنمو يكسره نفترا كار منعرضيكهفته گفتند

شش اختيارات از صحبت استو كرده عوض را خود حرف و نميزند را حرف اين ديگر jحا ولي نميكنم/

تمام را نفت كار كه شما كرد/ آلوده هم انتخابات به را خودش و نشده تمام هنوز كه نفت كار ميكند/ ماهه

گر ا چيست, براي اختيارات اينخواستن ديگريميگوئي؟ چيز jحا عوضكردهايو را حرفت چرا نكردهاي

را آن در باره يك نيست, ملي مجلس گر ا ميخواهيد؟ چه براي دربست اختيارات ديگر است ملي مجلس

ندارد/ معني مقننه قوه گذاشتن ب�اثر اختياراتو گرفتن jوا كنيد راحت را خود خيال و ببنديد



١١٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

است؟ اسكناسكجا ازطEيپشتوانه تن ٦å
اجازه با پشتوانه تصرفدر و انتقال و نقل گونه هر

آيد عمل به اسكناسبايد اندوخته هيأتنظارت
اسكـناس انـدوخته نظارت هيأت در عضويت براي جديدي نظار گذشته هفته در ملي مجلسشوراي

و جـريان در اسكـناسهاي مـبلغ از گزارشـي بار يك ماهي اسكناس اندوخته نظارت هيأت كرد/ انتخاب

طرفدولت از سپسگزارشمزبور و ميدهد دولت به تهيه سيم و زر شمشهاي و پشيز و سيم و زر مسكوك

جديد نظار وموسوي كهبد آقايان و داد جلسه تشكيل اخيرا ميگيرد قرار دسترسمردم در عامه براياط�ع

معاون مبشر و ملي بانك كفيل ناصر, و كشور كل دادستان جمالالديناخوي و ملي مجلسشوراي طرف از

Rمـعمو چون و نمودند شركت آن در ملي بانك در دولت بازرس اميرع�ئي و كل خزانهدار و دارائي وزارت

نگـرديده تشكيل كابينه كنون ا و جويد شركت مزبور جلسه در وزراء هيأت طرف از وزير نفر يك بايستي

نبود/ كسي مزبور جلسه در هيأتوزراء طرف از بنابراين

آقاي رياست, به كل آقاياخويدادستان آمد عمل اسكناسبه اندوخته هيأت در پريروز كه انتخاباتي در

شدند/ انتخاب منشيگري به مجلس نماينده آقايموسوي رياستو نيابت به ملي بانك كفيل ناصر,

در اسكناس پشتوانه ط�هاي كه خارجي بانكهاي با اسكناس اندوخته هيأت كه تباتي مكا به راجع

و ناصر و اخوي آقايان به مجتمعا تبات مكا اين در امضاء حق شد گرفته تصميم آورد عمل به بايد آنجاست

در پشـتوانـه طـ�هاي كه خارجي بانكهاي با تبه مكا در امضاء ص�حيت نفر سه اين و شود داده كهبد

و اجـازه با اسكناس پشتوانه در تصرف و انتقال و نقل گونه هر قانون مطابق زيرا باشند/ داشته آنجاست

آيد/ عمل به بايد اسكناس اندوخته هيأت امضاهاي

دستور به پشتوانه ط�ي از تن ٦å اخيرا كه امريكاست در بانك> رزرو <ژنرال مزبور بانكهاي از يكي

است/ شده بانكسپرده اين در دولت

كليه و ميباشد اسكناس نشر قسمت و بانك ميان واسطه حقيقت در اسكناس اندوخته نظارت هيأت

عملياتدفتري انجام خاصو شرايط با هيأت اين و گردد تحويل هيأت اين به بايد شده چاپ اسكناسهاي

كهنه اسكناسهاي كردن معدوم همچنين ميگذارد بانكملي اختيار به باشد مجاز قانونا كه را آن ميزان هر

ميباشد/ هيأت اين وظايف از نيز نو اسكناسهاي به آنها تبديل و

اين به مخصوص شرايط با را جديد اسكناس انتشار اجازه كه گذشت مجلس از قانوني ١٣٢١ سال در

اسكناس ميزان كه تأثيري و حساسيتموضوع نظر از ولي ميشد اجرا سال شش قانون اين و سپرد هيأت

شده ايجاد بازرگاني اقتصادياتو امور در پول تورم از مشك�تي و دارد عمومي زندگاني و قيمتها در منتشره

خود اختيار در را جديد اسكناس انتشار اجازه دوباره و لغو را قانونمزبور ١٣٢٦ سال مليدر مجلسشوراي بود

گرفت/



ملي دولت سياهه ١١٦٨

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

شد توزيع شكر سهميه
شكر و قند اداره بازرسان و شهر رئيسانجمن و بخشدار نظر زير معتمدينو حضور با عاملين ـ گرمسار

را شكر و قند كوپن توزيع پخشدستور كل اداره دارند انتظار اهالي هستند/ خرداد شكر سهميه توزيع مشغول

دارند/ دريافت را خود سهميه بتوانند سر و درد بدون كه بدهد

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

ندادهاند شكر و قند استسهميه ماه سه
ريالو ٩åكيلوئي به قند آزاد بازار در و نشده داده اهالي به شكر و قند سهميه كنون تا فروردين از ـ جهرم

كجا از اهالي سهميه پرداخت عدم با شكر و قند همين نيست معلوم استو رسيده ريال ٤٥ كيلوئي به شكر

به رئيسدارائي جانشين كه حالي در مينمايند تحميل شهر مستمند و محروم طبقه بر كه ميشود شهر وارد

اداره و دارائي وزارت دارند انتظار مردم ميشود/ داده سهميه قنادها به ميگويد پرسش جواب در صريح طور

شكر و قند توزيع عدم براي اهالي صداي كه روزي از و ننمايند مضيقه دچار را آنها اين از بيش شكر و قند

نيست/ اثري هم ايشان مراجعت از و كرده حركت شيراز به رئيسدارائي منجميان آقاي است شده بلند

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

مصاحبهايگفت: در امروز نخستوزير

اختياراتخEفمصالحملتاست نقشه افشاي
آقاينخستوزير بامداد امروز Jرويتر و تراست, Kپرس خبرگزاري خبرنگاران مهرآوري و راجاماني آقايان

كـنار در [عكس jبـا در كـه طـوري بـه ايشان با اختيارات واحده ماده موضوع پيرامون و كرده م�قات را
آوردند/ عمل به مصاحبه ميشود ديده تختخواب]

ملت مصالح خ�ف بر آن افشاي گفت و كرد خودداري زمينه اين در توضيحمبسوط از نخستوزير آقاي

در مملكت, اقتصادي وضع بهبود و فعلي بحران دادن خاتمه براي كه نمود اضافه ب�فاصله لكن است ايران

از استفاده با و فوق اختيارات از استفاده با كه كرد اميدواري اظهار و است jزم مزبور اختيارات داشتن دست

دهد/ خاتمه فعلي بحران به بتواند دنيا معروف اقتصاديون تجربيات نظرياتو

مملكت بودجه بايد بلكه نكردهايم نفتصرفنظر درآمد از ما گفت آقاينخستوزير نفت درآمد مورد در

جلوگيري درباره مصدق دكتر آقاي گردد/ عمراني امور صرف [نفت] درآمد و شود تنظيم نفت درآمد بدون

تحت را ما ميخواهند ايران صدور از جلوگيري با انگليسها داشت اظهار ايران نفت صدور از انگليسها

ولي كنند تحميل ما به است ما استق�ل و مخالفقوانين كه را سختخود شرايط بتوانند تا دهند قرار فشار

از غير ما كه بدانند بايد انگليسها و كرد خواهد و كند پايداري شدايد اين تمام مقابل در بايد ايران ملت

داد/// نخواهيم سابق شركت به چيزي كرديم پيشبيني نفت شدن ملي قانون در كه خسارتي



١١٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

شاختكيست؟ دكتر
كند استفاده نظرياتاقتصادياينمرد از مصدقميخواهد دكتر

نـقشههاي تنظيم براي است قرار نخستوزير آقاي اظهار بنابر كه آلمان اقتصادي عالم شاخت دكتر

جهاني] [دوم جنگاخير پيشاز آلمان اقتصاد موجد شاختكه دكتر گيرد/// قرار استفاده اقتصاديكشورمورد

تهاتري قراردادهاي عقد براي بود آلمان اقتصادي دستگاههاي عهدهدار كه هنگامي سال١٣١٤ در ميباشد

نظرياتي بدوا ايران اوليايدولت با كره مذا توقفو مدتي پساز آمدو تهران به راسهيأتي در دولتايران با

كارخانه چند اساسخريد قراردادها همان ساختو آماده را آلمان ايرانو بين تهاتري معام�تي اص�ح براي

گرديد/ صادر آلمان كشور به خام مواد ساير و پشم و گندم برابر در كه گرديد آلمان از راهآهن لوازم و

از پس و بود زندان در نازي دستگاه با همكاري جرم به مدتي هيتلري دولت سقوط از پس شاخت دكتر

شد/ خارج زندان از اقتصاديوي نظريات از استفاده براي چندي

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

توده منحله عضويتحزب اتهام به نفر چند شاهي در
شد برقراريميتينگجلوگيري از نتيجه در و شده دستگير

ادارات بشود/ شهر تظاهراتيدر توده منحله طرفحزب از بود قرار كه تيرماه ٢٣ مناسبتروز به ـ شاهي

طرف از و گشته احوال و اوضاع بر مسلط قبل روز از بودند نموده را پيشبينيهايjزم ژاندارمري شهربانيو

بازرسيهاي دقت كمال با ژاندارمري فرمانده ليقواني سرگرد و پادگان فرمانده آذري نوروزي سرگرد آقايان

اط�ع بدون ژاندارمري و پادگان فرماندهان قبلي گزارشي اثر بر تير دوم و بيست روز ميآمد عمل به jزم

به شروع ميباشد توده منحله حزب عمال از نامبرده اينكه اط�ع با و شده وارد نوريان رمضان خانه به قبلي

در و ميآيد دست به كارد عدد يك كمريو اسلحه قبضه يك نتيجه در كه مينمايند نوريان منزل بازرسي

ظفر, روزنامههاي قبيل از حزبي محلي انتشارات و توده منحله حزب مختلفه كتب مقداري بازجوئي ادامه

ميشود/ پيدا مردم و رزم,

به پادگان مأمورين ميآيد دست به نوريان منزل در مداركموجوده كشف در كه تي امارا و قرائن روي از

و نشـريه مـقداري و مـيشوند وارد شـود تشكيل حزبي جلسه بود قرار كه ساعتي در سپهري علي منزل

حاضرين نفر سه و ميآيد دست به تير ٢٣ تظاهرات به ودستوراتيمربوط تصويبنامهها حزبيو تمبرهاي

كشف با و مينمايند دستگير بودند عابديني كبر عليا خديويو تيمور سپهري, علي از عبارت كه را جلسه در

از ماه تير ٢٣ تا شد افزوده بيشتري مراقبت به نسبت مأمورين هوشياري بر تير ٢٢ روز در مطالب همين

تيمور سپهري, علي از عبارت كه را جلسه در حاضرين نفر سه و آيد عمل به جلوگيري گواري نا وقايع بروز

هوشياري بر تيرماه ٢٢ روز مطالبدر كشفهمين با و مينمايند دستگير بودند عابديني كبر عليا خديويو

آيد/ عمل به گواريجلوگيري نا وقايع بروز از ماه تير ٢٣ روز تا شد بيشتريافزوده مراقبت به نسبت مأمورين



ملي دولت سياهه ١١٧٠

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

شدند دستگير نفر تظاهراتديشبرشت٤٦ در
شد شكافته چاقو با بهزادي پهلويسرگرد

ولي كرد جلوگيريخواهد تير ٢٣ روز تظاهر گونه هر انجام از بود داده شهربانياط�ع Lقب آنكه با رشتـ

مراقبتمأمورين با بعدازظهر ٦ ساعت تا تيردعوتمينمود/ ٢٢ روز براي را مردم استعمار با مبارزه جمعيت

شاه خيابان جنوبي ضلع طرف به جمعيت بعد به آن از ولي نيفتاد تفاقي ا هيچگونه ژاندارمري و شهرباني

موقع همين در و شده اضافه جمعيت مرتبا و نموده دولت ضد بر شعارهائي دادن به شروع و نموده حركت

تفرقه به شروع و رسيده سر پاسبان و سرباز كاميون دو تفاق ا به رشت گاهي آ رئيس بهزادي نادر سرگرد

دادن و فعاليت مشغول جمعيت وسط در بهزادي سرگرد بود كرده ميتينگ گردانندگان دستگيري و جمعيت

اصـابت شكـم روي و آمـده فـرود مشاراليـه راست پهلوي به دشنهاي جمعيت وسط از گهان نا بود دستور

دستگير وقوع محل در را ضاربين و حاضر محل به داودي فرامرز سرگرد و فيلسوفي سرهنگ مينمايند///

متفرق جمعيت كه كرده خالي هوا به تير چند اسلحه با جمعيت تفرقه اغتشاشو خوابيدن منظور به و نموده

مينمايندووضع متواري ميتينگدستههايكوچكرا فعالين از نفر دستگيري٤٦ با انتظامي مأمورين شدند/

و شد داده برگشت عادي حالت به جديتمأمورين اثر در كه بوده متشنج ديروز بعدازظهر ١å ساعت تا شهر

آرامشاست/ نهايت در شهر Lفع

٧٨٥٨ شماره ,١٣٣١.٤.٢٤ سهشنبه

هوائي] افسراننيروي محاكمه جلسه [پنجمين
نيرويهوائيدر افسران از نفر سه كمه محا جلسه پنجمين صبحديروز نيم و ساعت٨ ـ روز اخبار خ�صه

به شروع متهمين مدافع وك�ي از يكي بنيصدر سرگرد آقاي و بود تشكيل سري طور به يك شماره دادگاه

و اعتراضكرد و ايراد مبسوطي شرح ص�حيتدادگاه و نقصپرونده به آن ضمن در و كرد ازموكلينخود دفاع

شد/ چهارشنبهموكول روز به آينده جلسه يافتو خاتمه تنفس عنوان به جلسه يازده ساعت در

٧٨٥٩ شماره ,١٣٣١.٤.٢٥ چهارشنبه

است معتقد cهه در ايران اختصاصي قاضي سنجابي دكتر

نيست/// مأيوسكننده cهه دادگاه راي
ميشود اعEم رايدادگاه دوشنبه روز

درباره را خود راي jهه بينالمللي دادگاه آينده دوشنبه روز كه شد اع�م امروز آسوشيتدپرسـ ـ _هه

خواهد صادر ايران نفت به انگليسراجع شكايتدولت به رسيدگي در دادگاه آن ص�حيت عدم يا ص�حيت

حق به داخلومربوط يكامر ايران نفت شدنصنايع ملي نفتو مسئله استكه كرده اع�م دولتايران كرد/

ندارد/ را آن به رسيدگي بينالملليص�حيت دادگاه جهت همين به و ميباشد ايران كميت حا



١١٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٥٩ شماره ,١٣٣١.٤.٢٥ چهارشنبه

خوردند چاقوكشيشEق جرم به
دادگاهمربوط طرف از گرفتهاند قرار تعقيب تحت چاقوكشي شرارتو جرم به كه كساني از نفر دو ـ تبريز

اداره جلو در را ديگري شهرداريو جلو در را يكي كه گرديدهاند محكوم نيز بدني تنبيه به زندان مدت بر ع�وه

زدند/ دادگستريش�ق

٧٨٦å شماره ,١٣٣١.٤.٢٦ پنجشنبه

مصدقنخستوزير دكتر استعفانامه متن
همايونيگرديد اعليحضرت تقديم ديشب كه

شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه

ايـجاب حساس موقع اين در كار پيشرفت آمده دست به سابق دولت در كه تجربياتي نتيجه در چون

البته نشده واقع شاهانه تصويب مورد كار اين و شود عهدهدار شخصا فدوي را جنگ پستوزارت كه ميكند

اجرا را شاهانه منويات بتواند و باشد اعتماد مورد Lكام كه دهد تشكيل كسي را آينده دولت كه آنست بهتر

فدوي دهد/ خاتمه پيروزمندانه كرده شروع ايران ملت كه را مبارزهاي نيست ممكن فعلي وضع با كند/

مصدق محمد دكتر

٧٨٦å شماره ,١٣٣١.٤.٢٦ پنجشنبه

نظامي فرمانداري ٢٦ شماره اعEميه
بـه دست قـانوني مـقررات خ�ف بر كه دارند نظر در آشوبطلب عدهاي واصله گزارشات اط�ع طبق

است ممكن قانون, خ�ف رويه اين چون كنند ايجاد بينظمي بالنتيجهآشوبو و زده دستهجمعي تظاهرات

معرضخطر در شوند ماجراجويانواقع شوم مقاصد اجراي آلت اط�ع بدون كه را بيگناه اشخاص از عدهاي

و محركين دستگيري دستور كه برساند عموم استحضار به ميداند موظف را خود نظامي فرماندار دهد قرار

عمل جمعيتو محضمشاهده به كه شده داده كيد ا اوامر انتظامي مأمورين به ضمنا شده صادر كنندگان اغوا

به و دستگير باشد دستهاي هر جزو مقامو هر در كجا هر متخلفرا متفرقو را آنها وسائل تمام با خ�فقانون

دارند/ اعزام نظامي فرمانداري

براي عليهذا بود خواهد آنها دامنگير قانونا نيز آنان اقداماتخ�فقانون اين از حاصله نتايجشوم البته و

كـنين سـا كـه است يـقين رسـيد هـموطنان عموم استحضار به مذكوره مراتب سوءتفاهمي گونه هر رفع

انـتظامي مأمـورين با دادهاند امتحان هم كنون تا كه قسمي به پايتخت محترم صلحجوي و آرامشطلب

و كرده اغتشاشسوءاسفتاده و بلوا ايجاد از كه داد نخواهند اجازه ماجراجويان بدخواهانو به و همكارينموده

تهران نظامي فرماندار سازند/ فراهم را مردم ناراحتي و بينظمي موجبات

مقدم علوي سرلشكر



ملي دولت سياهه ١١٧٢

٧٨٦å شماره ,١٣٣١.٤.٢٦ پنجشنبه

تبرئه را اسEم فدائيان از نفر ٢١ دادگاه امروز
كرد محكوم را آنان نفر ٦ و

شدند آزاد بودند گذرانيده را زندان محكومينمدت چون

تشكيل جعفري آقاي رياست به اس�م فدائيان از نفر ٢٩ تهام ا به دادرسي جلسه امروز صبح ٩ ساعت

و كرد اظهاراتي خود قبل جلسه سخنان دنباله متهمين مدافع وك�ي از يكي حالتي منوچهر آقاي ابتدا شد/

بـه را مـجروحين گرديدهاند مجروح من موكلين توسط هستند مدعي اينكه وجود با پليس افراد كه گفت

تقاضا دادگاه از حالتي آقاي بود, نگرفته جرحيصورت ضربو ايراد jاصو زيرا نكردند معرفي پزشكقانوني

زير شرح به راي رايخود سپسدادگاه نمايد/ صادر را متهمين آزادي قرار جهات همه گرفتن نظر در با كه كرد

نمود: صادر

تهام: ا موضوع جعفري/ مجتبي رياست به جنحه دادگاه ١٥ شعبه رسيدگي مرجع ٣١.٤.٢٦ تاريخ به

بوذري يحيي ـ ٤ ساله, ٢١ بختياري عباس ـ ٣ ساله, ١٦ طاهري كبر ا ـ ٢ ساله, ٢٢ عراقي مهدي ـ ١

٢٧ احرار علي ـ ٧ دوچرخهساز, ساله ١٩ حكيمي علياصغر ـ ٦ توكش, ا ساله ٢٥ نوائي قدير ـ ٥ پيراهندوز,

ساله, ٤åمعتمدي رضا ـ ١å ساله, ٢å عباسعسگرزاده ـ ٩ ساله, احمدي٢٢ عبدا� ـ ٨ مالكماشين, ساله

صادقي شيخمحمود ـ ١٣ شيشهبر, ساله ٢٦ كاظمي شيخمحمود ـ ١٢ ساله, ٢å لواساني سيدمحمدعلي ـ ١١

تقي ـ ١٦ ساله, ميردامادي١٩ سيدمحمدعلي ـ ١٥ ساله, ٣٢ سيدجواد فرزند سيدهاشم ـ ١٤ سالهواعظ, ٢٥

ـ ١٩ بـافنده, ساله ٢٨ طهماسبي حسين ـ ١٨ معمار, ساله ٥٣ باقرنژاد قاسم ـ ١٧ نجار, ساله ٢å خرمي

احساني, قدرتا� ـ ٢٢ بزاز, گرد شا ساله كريمخاني٢٨ حسين ـ ٢١ زرند, ابوالقاسم ـ ٢å آهنگ, اسدا�صفا

حاج ـ ٢٦ ساله, ٢٦ خواجه رضا ـ ٢٥ گروارساز, ساله قيصري٢٦ علي ـ ٢٤ پيراهندوز, احساني نصرا� ـ ٢٣

٢٩ ساله, سيدمهديواحدي١٧ ـ ٢٨ ساله, ٢å اسدا�خطيبي ـ ٢٧ خواربارفروش, ساله يوسفيان٣١ مهدي

آهنفروش/ ساله ٣٤ رفيعي ابوالقاسم ـ

متهمين به انتسابي جرائم به نسبت متهمين مداخ�ت به توجه با و پرونده م�حظاتمحتويات با دادگاه

مينمايد/ تصميم اخذ شرح اين به موصوف

تعقيب تحت عنوان اين به و تلقي تمرد كه ٣å.١.٢١ تاريخ در زندان به ورود به دائر متهمين عمل ـ ١

با متهمين اينكه با و اينمورد در زندان اداره گزارش و زندان به متهمين ورود نحوه به توجه با گرفتهاند/ قرار

چون تمردو نه تحصنبوده نظر به عملمتهمين شده/// زندان داخل مانعي هيچ بدون گزارشمزبور به توجه

لذا نميشود تلقي تمرد متهمين عمل فوقالذكر جهات بنابه و ندارد عنواني همگاني كيفر قانون در تحصن

ميشوند/ تبرئه جهت اين از گرفتهاند قرار تعقيب تحت جهت اين از كه متهمين نفر ٢٧

متهمين ارتكاب بر دليلي اينكه از صرفنظر كه تخريب به متهماند كيفرخواست شرح به متهمين ـ ٢

برائت نيز جهت اين از استو كيفري عنوان فاقد غيرعمديو تخريب ثبوت, فرضصحتو با نيست موجود



١١٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

ميشود/ اع�م متهمين

همچنين و فوقاjشمار جرائم به متهمين ساير تحريك به متهم واحدي محمد و رفيعي ابوالقاسم ـ ٣

ثابت را متهمين بزهكاري كه كافي تحريكدليل مورد در كه وظيفه انجام حين مأموريندولتدر به توهين

نميتوان نيز را محرك نيست جرم عمل نفس چون باشد تحصن براي تحريك گر ا و نيست نمايدموجود

ارتكـاب كه دليلي همچنين و ميشود صادر تحريك نظر از مزبور متهمان برائت بنابراين و نمود محكوم

مشاراليه برائت جهت اين از و نيست نمايدموجود ثابت رفيعي ابوالقاسم ناحيه از را دولت مأمور به توهين

صـدوقي سـرهنگ بـيانات و تنظيمي مجلس صورت به توجه با واحدي سيدمحمد ليكن ميشود/ صادر

استناد به را مزبور متهم دادگاه و محرز همگاني كيفر قانون ١٦٢ ماده با عمل انطباق و توهين به ارتكابش

هزينه ميدارد/ دارالتاديبمحكوم در حبس روز ٢å به همگاني كيفر قانون ٣٦ ماده رعايت و شده ياد ماده

نميگيرد/ تعلق دارد سال ١٨ از كمتر چون مشاراليه به دادرسي

قتل به تهديد به احرار علي تهام ا و زندان مأمورين با منازعه به متهمين از نفر ٢٧ تهام ا باب در اما و ـ ٤

بـه تـوجه با اينكه در وظيفه انجام حين در دولت مأمورين به توهين و حسيني هاشم و ابراهيمي سروان

و مأمورين به جرح و ضرب ورود به دائر شهرباني بهداري گواهي و زندان اولياء ناحيه از صادره گزارشات

بيانات به توجه با و متهمين از بعضي به جرح و ضرب آثار مشاهده به دائر قانوني پزشك گواهي همچنين

ثابت انتسابي بزه به را متهمين كليه ارتكاب كه دليلي ليكن محقق منازعه متهمينوقوع و زندان مسئولين

سـيدمهدي و عراقـي مهدي و حسيني هاشم و صفا اسدا� و احرار علي شركت ليكن نيست موجود دارد

و آقاجاني عليرضا سرپاسبان و قويپنجه پاسبان اظهارات و بختياري عباس بيانات به توجه با يوسفيان

يك هر دادگاه و محرز همگاني كيفر قانون ١٧٥ ماده با عمل انطباق محققو منازعه در صادقي شيخمحمود

با نامبردگان كيفري پيشينه عدم و مشاراليها ناداني و جهل قبيل از مخفف علل به توجه با را متهمين از را

يك پرداخت گذشتهو بازداشت ايام انتساب با تأديبي حبس نيم و ماه بهدو شده ياد قانون ٤٥ ماده از استفاده

در را آنـها شـركت كه دليلي چون متهمين بقيه مورد در ليكن و ميدارد محكوم دادرسي هزينه ريال هزار

به نسبت تهديد به احرار علي آقاي مورد در و ميشود صادر آنها برائت نيست/ نمايدموجود محقق منازعه

به توهين به حسيني هاشم آقاي مورد در مينمايدو حاصل برائت نيست دليليموجود ابراهيميچون سروان

پژوهشپذير رايحضوريو اين ميشود اع�م و صادر برائتوي نيست كافيموجود دليلي دولتچون مأمور

تهران جنحه ١٥ رئيسدادگاه است/

جعفري

ابراز دادگاه رئيس جعفري آقاي به كه حالي در اس�م فدائيان و گرديد ختم ١١ ساعت در دادگاه جلسه

شدند/ خارج دادگستري از مينمودند احساسات

آنها زنداني مدت چون كه گرديدند محكوم ديگر نفر ٧ و تبرئه آنها نفر ٢١ متهمين نفر ٢٩ از بنابراين

ميگردند/ آزاد شده سپري



ملي دولت سياهه ١١٧٤

٧٨٦å شماره ,١٣٣١.٤.٢٦ پنجشنبه

شد شهربانيمستقر در گروهاننظامي ٤ امروز از
سرباز گروهان ٤ امروز از نمايد, تظاهراتيجلوگيري و اجتماع نوع هر از بتواند اينكه براي نظامي فرماندار

تا نموده آمادهباشمستقر حال به است نظامي فرمانداري مقر كه كشور كل شهرباني در كامل تجهيزات با

كند/ اجرا سريعا را نظامي حكومت مقررات بتواند

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

نظر وتبادل ساعتمشاوره ٩ مجلسپساز

كرد تمايل ابراز قوامالسلطنه نخستوزير به
شد تمايل ابراز قوامالسلطنه نخستوزير رايبه ٤å با

يافتند حضور سري جلسه در نمايندگان از نفر ٤٢ كه موقعي در

مجلستشكيلدادند در ديگري جلسه آنها هواداران و ملي جبهه نماينده ٢٨

ايستاده غذا ميز دور و آمده گرد حوضخانه مجلسدر نمايندگان از نفر سيچهل ـ صرفشد چگونه ناهار

مخالف نمايندگان شماليحوضخانه/// در به چشم همه نميكردو دراز طرفميز هيچكسدستبه ولي بودند

شد/// آغاز صدا و سر بي ناهار صرف و گرفتند قرار يكديگر كنار در سياست جنجال از دور موافق و

تفاقوحدتو ا كسيونهاي فرا شدند مجلسجمع نمايندگاندر وقتي ـ تشكيلشد مجددا فراكسيونها

جبهه وك�ي دادند تشكيل را خود جلسات ديگر بار آينده نخستوزيري درباره نظر تبادل منظور به ايران

دستهاي بهارستانو باغ عدهايدر حوضخانهو نفريدر چند كسيون فرا اين تصميم انتظار به منفردين مليو

ميزدند/ قدم مجلس سرسراي در هم

كسيون فرا اعضاي ميبرند سر به انتظار حال در كه دسته اين ميان در ـ حكيمي منصور, مصدق, قوام,

مصدق زمامداري ادامه به تمايل بر دائر را خود تصميم پنجشنبه روز صبح ملي جبهه هواخواهان و <وطن>

پيدا كامل نظر تفاق ا بودند نتوانسته هنوز Jبعدازظهر Kچهار ساعت آن تا منفردين ساير اما بودند داشته اع�م

استفسار آينده نخستوزير به نسبت نظرشان و ميشد گرفته تماس آنها با وقتي جهت همين به و كنند/

ميشد/// شنيده آنها زبان از حكيمي و منصور مصدق, دكتر قوام, اسامي اخت�ف به ميگرديد

و مـصدق دكـتر استعفاي خبر كه پنجشنبه صبح از ـ آنها هواخواهان و ملي جبهه نمايندگان اع�ميه

ورقه ميرسيد, نمايندگان امضاي مجلسبه در ورقه دو شد, قطعي شاه طرف مجلساز تمايل راي استع�م

با آن متن كه بودند نموده تعيين نخستوزيري براي را خود كانديداي و كرده تهيه ملي جبهه وك�ي را اول

امضاءكنندگان ما است: قرار اين از بودن كرده امضاء پنجشنبه بعدازظهر پنج ساعت تا آنرا كه كساني اسامي

ايـنكه عـلت بـه و كردهايم ياد ملي مجلسشوراي در مشروطيت مباني حفظ براي كه سوگندي تائيد در

تمام با ميشويم متعهد نيست مصدقميسر زمامداريدكتر با جز نهضتملي ادامه فعلي شرايط در معتقديم

صفائي/// پارسا, نمائيم/ پشتيباني مصدق دكتر از وسائلموجود و قوايخود



١١٧٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

دكتر جز ديگري شخص به مربوط ميرسيد امضاء به كه دومي ورقه ـ مصدق دكتر جز ديگر شخص

در كه ميداشتند اظهار ديگري جمع و شده كر ذ قوامالسلطنه نام ورقه اين در ميگفتند عدهاي بود/ مصدق

نظر آن به كثريت ا كه را كس هر شدهاند متعهد آن امضاءكنندگان فقط و نشده نامبرده كسي از ورقه متن

بدهند/ تمايل راي او به نيز آنها داشت

مـيان و كسـيونها فـرا در بـحث بود خود كار سرگرم مجلس ـ بهارستان ميدان در زرهپوش و تانك

نظامي فرمانداري طرف از رسيد خبر كه داشت ادامه جديد نخستوزير انتخاب اطراف در مختلف دستجات

گرديده/// صادر شديدي اع�ميه آرامششهر و انتظامات حفظ براي

مياننبود كانديدايدستجاتمختلفدر صحبتاز ديگر اينموقع در ـ سريتشكيلشد جلسه با_خره

طرف از باjخره ميزد دور خصوصي> يا سري <جلسه درباره مجلس سرسراي در نمايندگان كرات مذا بلكه

كرد/// پا به سرسرا در جنجالي خبر اين انتشار ميگردد/ تشكيل سري جلسه كه شد داده رئيساط�ع

تشكيل به بود نفر ٢٨ آنها عده كه آنها هواداران مليو جبهه وك�ي سريـ جلسه در حضور از خودداري

در حضور از جهت همين به و ميدانستند آئيننامه خ�ف را آن انعقاد و اعتراضداشتند شديدا سري جلسه

به برايخود جلسهاي نمودندو مجلساجتماع شرقي اطاقهايضلع از يكي در و كرده سريخودداري جلسه

سازند/// روشن را تكليفخود تا دادند تشكيل مهندسزيركزاده رياست

خود با و يافتند حضور سري جلسه در نمايندگان از نفر يك و چهل ـ شد كثريت ا حائز قوامالسلطنه

معني اين به نگرفت آنصورت در تي كرا مذا و بود كوتاه خيلي جلسه مدت رسيد, نفر ٤٢ به آنها تعداد رئيس

براي ب�فاصله داد/ راي اخذ چگونگي مورد در مختصري تذكر نمايندگان از يكي رئيس حضور از پس كه

نفر/ ٤٢ حاضر عده گرديد: اع�م شرح اين به بعدا آن نتيجه و شد گرفته راي آينده نخستوزير به تمايل

راي دادن از jمعمو كه مجلسبود رئيس راي ديگر راي يك راي/ ١ سفيد ورقه راي/ ٤å قوامالسلطنه آقاي

مينمايد/// خودداري

آقـاي كه بود گذشته بعدازظهر نيم و ٧ ساعت از دقيقه چند ـ رسيد شاه عرض به تمايل راي نتيجه

دو يكي با صحبت دقيقه چند از پس رفتو اطاقخود به گفتو ترك مجلسرا سرسراي امامي سيدحسن

ب�فاصله نمايندگان تمام با خداحافظي از پس و آمد مجلس صحن به مجددا رئيسه هيأت اعضاي از نفر

به را مجلس تمايل راي نتيجه و سري جلسه گزارش تا رفت سعدآباد كاخ طرف به و شد خود تومبيل ا سوار

برساند/// عرضاعليحضرت

در كه وك�ئي سعدآباد, كاخ به رئيسمجلس عزيمت سريو جلسه ختم پساز ـ شد امضاء سوگندنامه

در ولي شدند خارج مجلس از تدريج به بودند جسته شركت تمايل راي ابراز در و داشتند سريحضور جلسه

اجـتماع مـجلس كميسيونهاي اطاقهاي از يكي در طرفدارانشان و ملي جبهه نمايندگان هنگام همين

در نهائي نتيجه اخذ تا و كرده حمايت مصدق دكتر از لحظه آخرين تا كه كردند امضا سوگندنامهاي و نموده

نمايند/// اختيار تحصن مجلس



ملي دولت سياهه ١١٧٦

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

نخستوزير قوام احمد جناباشرف
شما به بهموجبايندستخطسمتنخستوزيريرا داريم شما شايستگي مراتب به كه اعتمادي به نظر

برسانيد/ ما اط�ع به زودتر را نتيجه و نموده اقدام وزيران هيأت تشكيل در كه ميداريم مقرر و محول

١٣٣١ تيرماه سفيد٢٧ كاخ

پهلوي محمدرضا

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

نخستوزير اعEميه
نخستوزير طرفآقايقوامالسلطنه از اعEميه اين ديروز بعدازظهر ساعت دو

گرديد منتشر تهران راديو وسيله به

و پذيرفته رياستدولت مقام به را مفخمخود و متبوع شاهنشاه درنگدعوت و ترديد بدون ايران, <ملت

در اوضاع آشفتگي و سختي مقابل در گرفتم دوش بر را سنگين بار اين استراحت به نياز و سن كبر وجود با

بيقيدي با و كند خالي خدمتگزاري از شانه شخصي بهم�حظات كه بود كفر صميمي يكوطنخواه مذهب

نمايد/ نظاره مملكت سيهبختي و پريشاني به

برآيم/ ويرانيها ترميم مقام در و كرده استفاده فرصت از كه داشت آن بر مرا تكليف و حسمسئوليت

از بيدريغخويشرا همكاري ملت بايد نيست, پذير درمان داروهايمخدر, با و شده درديعميق دچار ايران

دهم/ قطعي ع�ج بيماري اين به بتوانم تا ندارد مضايقه من

كهموجب را عديمالنظيري بينظمي و آتشكشيده به را كشور نفت, اخير,موضوع يكسال در مخصوصا

هنگامي و كردم منعنوان ابتداء كه است همانموضوعي اين است آورده بهوجود شده رضايتعمومي عدم

كمپاني از را ايران كامل حق استيفاي و شمرده غنيمت را موقع بود مجلسمطرح در شمال امتياز jيحه كه

گنجانيدم/ jيحه در جنوب

من باشد چنين فرضا هم گر ا شد باعثسقوطحكومتمن اشاره همين نمودند آنوقتتصور در بعضيها

سـرسختي بـا را فكـر آن مـصدقالسـلطنه آقـاي جناب من آينده جانشين زيرا نيستم نادم خود اقدام از

نـوعي كـرات مذا ضمن در بدبختانه اما ننشست, پاي از فشاري هيچ مقابل در و نموده دنبال بيمانندي

خصومت به مبدل را كمپاني يك از مشروع حق مطالبه و كردند وسيله را هدف كه شد داده نشان بيتدبيري

آورد/ دست به نتيجه كوچكترين زحماتخود از نتوانستند و ساختند ملت دو بين

كام� ايران مادي و معنوي منافع كه نحوي به بود خواهد من مساعي jزمترين از يكي مسئله اين حل

محال اما است مشكل امر اين البته آيد, وارد خدشه مملكت دو رابطه حسن به كه آن بدون شود, تأمين

كنار بر كار از نيز من نرسد گاه هر و رسيد خواهد ثمر به مطمئنا باشد توام درايت عقلو با كه اقدامي نيستو

ممالك عموم با حسنه مناسبات به من كه ميدانم jزم را اساسي نكته اين تذكر جا اين در رفت/ خواهم



١١٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

بينالمـلل مقررات با منطبق آنها به نسبت را خود رفتار و ميدهم بسيار اهميت دنيا بزرگ دول با خاصه

كنند/ تحميل دولتمن بر را اغراضخود اجانب تكاء ا به كه داد نخواهم اجازه ايران تباع ا به لكن و مينمايم

به مبادرت سالم يكمحيط در بتوانم تا بود امنيتخواهد و نظم برقراري كوششمن نخستين داخلي امور در

ضروريات كليه رأس در عدليه اص�ح و بريزم, تأسيساتدولتي براي نوين شالوده نمايمو غريزي رفرمهاي

دارد/ قرار

و مجريه قوه دو از واقعا و باشد مستقل قضائيه قوه بايد نيازمندند, آب نانو مانند داد عدلو به هموطنان

و آورند فرود تعظيم سر مقابلقانون در بايد استثناء بدون افراد تمام آزادشود, آنها نفوذ زير از تفكيكو مقننه

كه نهاد بالينخواهم به سر آرام وجدان با شبي من درآيد, اجرا بهموقع چرا بيچونو كم محا از صادره احكام

بربستمردم رخت ستم ظلمو كه همين نبرد, سر آه نالهو با بيگناه يكنفر پايتختووjيات زندانهاي در

و زير در تعالي خداوند كه نعمتي از و داد خواهند سامان و سر را اقتصاديخود ماليو اوضاع خاطر آسايش با

من مخيله به همينمنظور به ساله هفت برنامه ابتكار شد, خواهند برخوردار بخشيده آنها به ايران رويزمين

اين اهالي تمام كه ميخواهم من كرد خواهم دنبال اصرار استقامتو با را فكر اين نيز تيه آ در و كرد, خطور

از بعضي تنگي چشم از باشند ثروتمند و غني بازرگان و برزگر و كارگر و صنعتگر دولتيو مأمور از اعم كشور

عوايد ميزان دارم, تنفر برآمدهاند ادارات فرش و تومبيل ا مصادره و كارمندان حقوق كسر صدد در كه رجال

شوند/ مستفيد عصر اين تمدن مواهب كليه از بتوانند همگي كه برد خواهم jبا درجهاي به را طبقات عموم

منزجرم سالوس و ريا از نيز مذهبي مسائل در بيزارم, سياسي امور در عوامفريبي از كه اندازه همان به

وارد آزادي به شديدي لطمه نمودهاند, تقويت را سياه ارتجاع سرخ, افراطيون با مبارزه بهانه به كه كساني

تعاليم به احترام عين در من دادهاند هدر به طرف اين به قرن نيم از را مشروطيت بانيان زحمات ساخته,

قهقرائيجلوگيريخواهم عقايد خرافاتو نشر از داشتو خواهم نگاه سياستدور از ديانترا اس�م, مقدسة

و رفاه نهاييام هدف و كردهام قبول را مقام اين شما نمايندگان و شما حمايت تكاء ا به من ايران ملت كرد/

كار به بالشروع فراغ با من بگذاريد ساخت خوشبختخواهم را شما كه ميكنم ياد سوگند است/ سعادتشما

بتراشند, مانع پيشدارم در كه راهي در و نمايند مناخ�ل مصلحانه اقدامات در كه كساني حال به واي كنم

بزنند/ برهم را عمومي نظم يا

نشان گذشته در كه چنان و شد خواهند طرفمنروبرو از عكسالعمل شديدترين با اينگونهآشوبگران

كـنارشان در را اعمالشان كيفر مخالفين موقعيت و مقامي به توجه بدون و احدي از م�حظه بدون دادهام

انق�بيزده كم محا تشكيل پارلماندستبه كثريت تصويبا با كه جائيبروم تا ممكناست حتي ميگذارم

سازم/ تيرهروزي قرين قانون بيشفقت خشكو حكم موجب به طبقه هر از را كار تبه صدها روزي

فرارسيده حكومت نواحي و اوامر از اطاعت روز و شده سپري عصيان دوره كه ميكنم اخطاراتي عموم به

١٣٣١ تيرماه طهران٢٧ آمد/ دگر سياستي را كشتيبان است/

قوام احمد رئيسالوزراء



ملي دولت سياهه ١١٧٨

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

جرايد مديران
دادند خاتمه تحصن به

مديران آقايان ملي رئيسمجلسشوراي آقاي تقاضاي و [قوامالسلطنه] آقاينخستوزير توصيه بنابر

به صبح ده ساعت امروز بودند شده متحصن ملي مجلسشوراي در ١٣٣å ماه آذر چهاردهم از كه جرايد

دادند/ خاتمه تحصنخود

كردند/ م�قات ايشان با و يافتند حضور نخستوزير قوامالسلطنه منزل در ب�فاصله

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

پيوست وقوع به خوردهائي و زد و متشنجبود خيابانهايشهر امروز
مختلفتظاهركننده جمعيت نيروهايمسلحبا تصادم اثر بر

مجروحشدهاند تن چند

خورد و زد و گرديده مواجه سربازان با ناصرخسرو خيابان در تظاهركنندگان جمعيت [ عكس: زير [متن
پيوست/ بهوقوع تظاهركنندگان دستجات و سربازان بين شديدي

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

دوشنبه روز
گرديد اعEم عمومي تعطيل

رسيد نفر ٣١ به آنها عده امروز ظهر تا كه آنها هواداران مليو جبهه طرفوك�ي از امروز نيز ايناع�ميه

يافت انتشار گرديدند ملحق پريشب نفر ٢٨ دسته به نيز ملكي دكتر و ناظرزاده و راشد آقايان يعني

ايران رشيد ملت

جريانات به نسبت مخصوصي فرستادهاي و [!] نامه و تلفن تلگرافو وسيله به كشور نقاط تمام از چون
بررسي از پس و تجمع مجلس در صبح امروز امضاءكنندگان شده سئوال اخير روز چند غيرقانوني نامطلوبو

مينمائيم/ نظر اظهار چنين اوضاع

شدني خاموش نيرنگ و دسيسه هيچ به ايران ملي نهضت كه جهانيان به اساسي نكته اين اع�م براي

حـصول تا و شد نخواهد بيگانگان شكنانه استق�ل دخالتهاي مقهور هرگز ايران قهرمان ملت و نيست

دوشنبه روز كرد/ استقامتخواهد استعماري سياستهاي چنگال از رهائيكشور حقو احقاق قطعيو نتيجه

طرفدار همگي كه عزيز هموطنان اميدواريم ميشود اع�م عمومي تعطيل كشور سراسر در ١٣٣١ تيرماه ٣å

ملي جنبش اين در متانت و آرامش نهايت با ميباشد كشور نجات راه در مبارزه ادامه و ملت حقيقي قيام

امر جريان داشت/ غفلتنخواهند نمايندگي خطير ادايوظيفه در شما نمايندگان بديهياست نمايند شركت

مجلس نمايندگان از نفر يك و سي امضاء با رسيد/ خواهد ايران بيدار ملت استحضار به بعدا



١١٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

وخرمشهر آبادان در كار از خودداري تظاهراتو
عصر از آبادان و خرمشهر به نخستوزيري از مصدق آقايدكتر گيري كناره خبر رسيدن اثر بر ـ خرمشهر

نمودند/ تظاهرات به شروع و بسته را دكانهايخود مردم پنجشنبه

كارگاههاي در و كشيده كار از دست همه كارگران وابسته قسمتهاي ساير و پاjيشگاه قسمتهاي در

ديروز صبح از ميباشد/ اوضاع مراقب و بوده مسلط اوضاع بر Lكام نظامي حكومت اعتصابند/ حال در خود

روي سوئي تفاق ا كه ميشود مراقبت و شده تقويت آبادان تأسيسات ساير و پاjيشگاه انتظامي مأمورين

ندهد/

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

تلگرافخانه در مردم اجتماع
بعدازظهر ٦ ساعت از كثيري جمعيت كه است كي حا اصفهان از رسيده تلگرافي ـ قزوين] و [اصفهان
آقايدكتر از و بودهاند كرهحضوري مذا مليمشغول جبهه نمايندگان با و اجتماعنموده تلگرافخانه پريشبدر

اجتماع تلگرافخانه در مردم از جمعي و بود تعطيل كين دكا امروز نيز قزوين در ميكردهاند/ پشتيباني مصدق

داشتهاند/ را قزوين نمايندگان با حضوري مخابره درخواست و نموده

٧٨٦١ شماره ,١٣٣١.٤.٢٨ شنبه

ميشود كارتصادر شكر و قند سهميه توزيع براي
معتمدين و شهر انجمن و دولتي ادارات رؤساي كليه حضور با فرماندار اداره كه كميسيوني در ـ شوشتر

شناسنامههاي روي از اهالي شكر و قند سهميه كه نمود پيشنهاد فرماندار آقايمغروري شد تشكيل محل

شد قرار و گردد تحويل و تنظيم كارت يكبرگ صدور با عائله تعداد نسبت به خانوادهها رؤساي به شده ارائه

مراجعه فرمانداري به شده تعيين گهي آ در كه مدتي نسبت به هركوي مقيم شناسنامههايمربوطه با اهالي

گيرند/ تحويل شكر كارت تا نموده

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

هستند دفاع هوائيمشغول افسر سه مدافع وكEي
شد تشكيل ارتش يك شماره دادگاه در سري طور به هوائي افسران از نفر سه كمه محا جلسه ششمين

اميد بزرگ بازنشسته سرهنگ سپس و كرد صحبت خود گذشته جلسه دنباله در بنيصدر سرگرد آقاي ابتداء

از پس كرد/ اعتراض دادگاه ص�حيت به خود بيانات ضمن در و كرده صحبت متهمين وك�ي از ديگر يكي

تفكيك تقاضاي گرفتو دست به را سخن رشته متهمين وك�ي از ديگر يكي قاسملو سرگرد آقاي نامبرده

جلسه و يافت خاتمه تنفس عنوان به كمه محا جلسه يازده ساعت كرد/ متهمين از يكي مورد در را پرونده

شد/ شنبهموكول روز به آينده



ملي دولت سياهه ١١٨٠

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

آشوبگران و كارگران بين خورد و يكساعتزد
كردند دفاع كارگراناطEعاترشيدانه

يكساعتدفاعكردند خود وآشيانه خانه از مردانه روزنامه كارگران امروز

رسيد قوايانتظامي تا

مقاومتنكشيدند از وليدست زخميدادند تن چند كارگران

فائقآمدند حملهكنندگان بر باcخره و

و شد شنيده اط�عات روزنامه اداره در بيرون از كنيد حمله فرياد گهان نا امروز صبح ده ساعت حدود در

رساندند/ روزنامه در آستانه به را عدهايخود ب�فاصله

شد بسته بزرگورودي در و شدند رانده عقب ب�فاصله كارگران از نفر دو دربانو رشيدانه دفاع اثر بر ولي

گرديد/ گرفتار كه بشود اداره داخل توانست كنندگان حمله از نفر يك فقط

در دستهجمعي هجوم با خواستند و زدند صدا بودند شده متفرق خيابان در كه را رفقايخود كنندگان حمله

كنند/ خراب را اداره و بريزند اداره داخل به و بشكنند را

و jبا سالنهاي از و يافته اط�ع ماجرا از بودند كار مشغول مختلف شعب در كه كارگران موقع اين در

دفتر و روزنامه دفتر كارمندان و توزيع از گراورسازي, از صحافي, از ماشينخانه, از حروفچيني, از پائين,

گرفتند/ عهده به را خود آشيانه و خانه محافظ و ريختند بيرون كشيده كار از دست چاپخانه

از كه كارگران مقاومت برابر ولي مييافتند فزوني آن به آن آنها افزوده خود عمل شدت بر كنندگان حمله

بـه دست نـاچار ماندند مستأصل بودند كرده سنگر را ورودي در و نموده اجتماع در پشت و محوطه داخل

پرداختند/ حمله به آجرها پاره و قلوهسنگها وسيله به و زدند خرابكاري

قدرت آنها سنگر كه رفته رفته پرداختندو دفاع به آنجا از و گرفتند را اداره بامهاي پشت كارگران ب�فاصله

به متقاب� ميشد پرتاب آنها به كه سنگهائي گرفتندو بهآشوبگرانخود حمله باjوضع از كرد پيدا قوتي و

مينمودند/ تهديد را آشوبگران و غارتگران خود كرده گره مشتهاي با و ميكردند پرتاب آنها سمت

اداره داخل به خيابان داخل سنگاز باران مييافتو توسعه رفته رفته آجر پاره سنگو با وخورد زد دامنه

ضـرب با را آنها متقاب� و نموده دفاع خودگذشتگي از و ايمان با هم اط�عات كارگران و ميگرديد سرازير

ميساختند/ متفرق و پ� پرتو سنگ

خود پناهگاه و سنگر را آنجا نموده استفاده اط�عات عكاسخانه مقابل و اداره درختانجلوي از آشوبگران

مقداري و كنند خورد را شيشهها و بشكنند را عكاسي مغازه درهاي تمام شدند اينوسيلهموفق به و ساختند

بيايند/ پيش نتوانستند اين از بيش ولي نمايند غارت را عكاسي اشياء

همه بوده علتمشغول به رسيد انتظامي كهقواي وقتي تا كننده حمله اول نفر دستگيري و برخورد اولين از

تا كشيد يكساعتطول به نزديك نتيجه در و افتاد تأخير به انتظامي دواير به دادن اط�ع كارگران و اعضا



١١٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

و ميغلطيدند ميانخون در كه كارگران جوانمردانه و رشيدانه دفاع مدت اين تمام در ولي رسيدند مأمورين

گرديد/ خرابكاري و چپاول غارتو از اط�عات نجاتمؤسسه باعث نميكشيدند دست دفاع از باز

دست در بوقي و داشت عهده بر را آنها سرپرستي سمت كه نفر يك همراهي و هدايت به آشوبگران

ميدادند/ ادامه كانه بيبا خود اعمال به ميداد فرمان داشتو

آنها رسيدن از پس ب�فاصله كه پياده و سوار نظامي پليسو قواي رسيدن اثر بر يازده ساعت حدود در

گرديدند/ اعزام بيمارستان به زخميها و شد برقرار آرامش گذارند فرار به پا آشوبگران

خود منازل در پانسمان از پس كه برداشتند بزرگ كوچكو زخمهاي نفر هشت كارگران از رويهمرفته

شد/ داده مرخصي نيز آنها به كه ديدهاند سنگ شديد ضربه نفر سيزده و گرديدند بستري

در آنها سخت مجروحين از يكي ولي نيست دست در اط�عاتي مقابل طرف مضروبين و مجروحين از

دارد/ جريان شدهاند دستگير كه نفر سه دو از تحقيقات گرفتو قرار معاينه تحت بهداري بيمارستان

و خـرابكـاري مشغول درخت باjي و بود كرده استفاده اداره مقابل درخت از كه آشوبگر افراد از يكي

مقارن بود كرده مخفي درخت jي را خود و نشد فرار به موفق انتظامي قواي رسيدن پس و بود سنگپراني

مقداري او بغل جيب در هنوز دادند انتظامي تحويلمأمورين و آورده پائين را او درخت از و شد شناخته ظهر

بود/ باقي قلوهسنگ

###

ع�قمندي كمكو زحمتكشروي عده يك جديت و مساعي نتيجه در و جگر خون با اط�عات مؤسسه

نبوده متكي ديگري چيز به قدرشناسايران نجيبو ملت پشتيباني الهيو فضل به جز و آمده بهوجود مردم

نصيب كه پيشرفتيبوده عمده عامل مملكت مصالح گرفتن نظر در حقيقتو حقو از طرفداري بيغرضيو

است/ شده ملت مملكتو به خدمتگزار دستگاه اين

نـفر هـزارهـا و مـؤسسه داخـل در نـفر چـهارصد ارتـزاق و اعـاشه مـحل حاضر حال در مؤسسه اين

و پشتكار روي كه دستگاه اين از نفر هزار چند بنابراين و ميباشد شهرستانها و تهران در روزنامهفروش

اعضاياين كارگرانو كه ميشود ديده گر ا jحا ميكنند/ زندگي آمده بهوجود عباسمسعودي آقاي ع�قمند

را اط�عات مملكتمؤسسه اين مردم فقط نه زيرا نيست تعجب جاي ميكنند دفاع خود حقوق از مؤسسه

گوار نا حوادث جريان در و كرده پيدا ع�قه بدان كه را ملي بقايمؤسسه و ميدانند مملكت و خود به متعلق

يافتهاند اطمينان آن كاركنان و مدير ترقيخواهي اص�حطلبيو ميهندوستيو به و محكزده آنرا گوني گونا

و حافظ آنها خود كه است مملكت اين مردم نفر هزاران زندگي آشيانه و خانه اينجا بلكه ميباشند آرزومند

كردن ويران و غارت دستور كه ميخواهد قلب قساوت اندازه چه و بيانصافي چقدر و ميباشند آن نگاهبان

شود/ داده نفر هزاران كردن نان بي و چنينمؤسسه

را خود منافع دادن دست از استشمام اط�عات روزنامه انتشارات از كه هستند شمار انگشت عدهاي فقط

و نداشته مسائل نظريدر كوچكترينغرضو ما آنكه حال و كردهاند پيدا عناد دشمنيو سر ما با و ميكنند



ملي دولت سياهه ١١٨٢

راهي يا گوئيم ناسزا و بدگوئي كسي به كنيم, متهم را كسي يا بتازيم, كسي بر نيستيم و نبوده صدد در هرگز

چنين اجراي دستور شخصيخود نظر غرضو روي صرفا و گيريم پيش در كشور و جامعه مصلحت برخ�ف

ميدهند/ را اعمالي

آمد آنها ميان به كارگران از قدرداني اظهار براي خود كار اطاق از عباسمسعودي آقاي وقتي نزديكظهر

زيـرا نيست تشكر جاي ابدا گفتند او تشكر اظهار جواب در و نمودند خوشوقتي اظهار و زدند كف همگي

كنيم/ حراست و حفظ را آن داريم وظيفه ما و ما خود به متعلق است مؤسسهاي

عمل زشتي متوجه گرفتهاند قرار گمراهي در و شده اغفال امروز جماعت بين در كه كساني اميدواريم ما

اعمال چنين به خصوصيخود نظر رويغرضو صرفا كه اشخاصي مقاصد اجراي آلت آينده در بشوندو خود

آرامشبراي امن محيط داريم انتظار و توقع هم انتظاميكشور قواي از نگيرند قرار ميزنند ناشايستيدست

مبادرتشود/ جنايتكارانه اعمال چنين به گمراه افراد يكمشت طرف از نگذارند و بياورند بهوجود مردم

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

شد اعEم نظامي حكومت كرمانشاه در
ديشب لذا ميشد, بيشتري تشنج احتمال يافتو ادامه اعتصابعمومي عصرديروز تا چون ـ كرمانشاه

سمت به كرمانشاه تيپ رئيسستاد سرهنگمعتمدي آقاي و شد نظامي حكومت اع�م استانداري طرف از

گرديد/ نظاميمنصوب فرماندار

مح�ت و خيابانها سراسر در و نموده خارج تلگرافخانه از را آنان و گرفته تماس متحصنين با مأمورين

ظهر تا سپه خيابان مغازههاي ولي آرامشبود قرين شهر اوضاع امروز شدند/ مانع دستجات اجتماع از شهر

بود/ بسته امروز

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

تيراندازيدررشت و تظاهرات
و ايـران احـزاب طـرف از مـيتينگي نـيز جـمعه عصر و تعطيل بازارها و كين دكا جمعه روز از ـ رشت

كـه مـوقعي مـيتينگ تـمام ا از پس گرديد/ تشكيل ملي مقاومت كميته و اس�م مجاهدين و زحمتكشان

مأمورين و درميگيرد خورد و زد نتيجه در و تصادفنموده انتظامي قواي با ميشدهاند متفرق تظاهركنندگان

و ايـران حـزب و زحـمتكشان حزب مركز مأمورين نيم و نه ساعت حدود در همچنين ميكنند تيراندازي

و تـعطيل رشت بـازار تمام صبح ديروز از مينمايند/ توقيف را عدهاي و نموده اشغال را اس�م مجاهدين

انتظاميدر قواي با تظاهركنندگان تصادم اثر در نزديكظهر داشتو ادامه مصدق آقايدكتر له بر تظاهرات

است/ شده تيراندازي مجددا پهلوي خيابان

مجروح و عدهايزخمي ولي نرسيده قتل به كسي اخير روز خوردهايسه و زد ضمن رسيده گزارش طبق

دارد/ ادامه هم رشتهنوز در تعطيل شدهاند/



١١٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

پيوست وقوع به خوردهائي و زد نقاطمختلفشهر در مجددا امروز
نقاطمتشنجبود ساير از بيش ميدان سبزه و بهارستان

زخميشدهاند نفر ١åå به قريب و دستگير نفر ٦٤ اخير ساعته ٢٤ در

شديد خورد و زد انتهايناصرخسرو و شاهآباد در
انتظاميصورتگرفت قواي و تظاهركنندگان بين

اعتصابزدند به دست راهآهن كارگران
چهار, سه, خطوط منجمله توبوسراني ا خطوط از بعضي اعتصاب نيز امروز ـ نكشيدي كار از دست چرا

مغازهها تعطيل داشت/ ادامه كان كما تهران ومح�ت خيابانها از پارهاي كين دكا تعطيل هفت ششو پنج,

نبود/ اص�مشهود يا كمتر شهر شمال خيابانهاي در و بيشتر شهر خيابانهايجنوب در

از ديگر پارهاي ريو خيابان و سرچشمه ـ شاهآباد ـ چراغبرق خيابان ـ ناصرخسرو ـ بازار ـ سبزهميدان در

بود/ شده قطع آمد رفتو و بود تعطيل كلي به خيابانها

خيابانهاي و بازار نزديكي حوشو و حول در را خود مسافرين بودند كار مشغول كه توبوسها ا از بعضي

چندين نيم هشتو ساعت بين كردند عودت مقصد سوي به مجددا زدن دور از پس و كرده پياده آن فرعي

وسيله به آنها شيشههاي و شد متظاهرينواقع دستجات حمله و هجوم مورد شهر مختلف خطوط از توبوس ا

گفتند: راننده به تعرض با تظاهركنندگان و گرديد خورد آجر پاره

به صبح ده ساعت از و نبود شديد ديروز مثل توبوسها ا به هجوم حمله اما نكشيدي>/ كار از دست <چرا

دوباره يازده ساعت در اينكه تا نداد رخ بودند كار مشغول كه توبوسها ا از دسته آن براي حادثهاي ديگر بعد

مقابلوزارت نفريدر سي يا بيست دسته پنج و شد شروع سپه ميدان از مسافر حامل توبوسهاي ا به حمله

اين و كردند خورد را آنها شيشههاي و نمودند پرتاب آجر پاره داشتند مسافر كه توبوسها بها تلگراف پستو

رد سـپه مـيدان از ديگـر و زده دور سپه خيابان انتهاي در يازده ساعت بعداز توبوسها ا كه شد باعث امر

گرديدند/ متفرق انتظامي قواي حمله اثر در ميكردند پرتاب سنگ كه هم كساني و نميشدند

نظر به نقاط ساير از بيشتر ازدحام و تشنج بود تعطيل آنها كين دكا كه خيابانهائي در ـ سنگپراني

و زد سربازان پليسو تظاهركنندگانو بين دائما كه ناصرخسرو و شاهآباد سبزهميدانو در ميرسيدمخصوصا

ميپيوست/ بهوقوع خورد

هر گرفتو شدت خورد و زد صبح نيم و ١å تا نيم و ٩ ساعت از آن فرعي كوچههاي و شاهآباد خيابان در

پرت با شعاردهندگان ميشدند جديد نخستوزير عليه احساسات ابراز و شعار پخش مانع مأمورين كه كجا

و نه مقارن نظامي>/ حكومت پليسو باد <مرده ميزدند فرياد و مينمودند قلوهسنگمقاومت و آجر كردن

و يكزد مصدق دكتر باد زنده قوامو باد فريادهايمرده گرفتو jبا وخورد زد دامنه شاهآباد خيابان در ربع سه

كرد ايجاد مصدق دكتر طرفداران و زحمتكشان حزب و ايران حزب اعضاي پليسو بين دقيقهاي چند خورد



ملي دولت سياهه ١١٨٤

كرد/ برقرار آرامشرا و رسيد سر كمكي قواي باjخره كه

و نميرسيد نظر به جمعيتي مجلس بزرگ در جلوي در بود, برقرار نسبي آرامش بهارستان ميدان در اما

و بـودند اوضاع مراقب مجلس چاپخانه در تا سپهساjر مسجد در از سرباز كاميون چندين و تانك چهار

ميكردند/ آمد رفتو چاپخانه در از نيز مجلس وك�ي و نميشد داده شعاري حدود اين در تقريبا

و تشنج از ميدان غربي قسمت ولي بود آرامش قرين بهارستان شرق آنكه با ـ شرق و غرب تفاوت

خورد و زد صبح ٩ ساعت بعداز چنانچه ميگرفت/ منشاء حدود اين از اغلب خوردها و زد و نبود خالي همهمه

دقـيقه چـند از پس و پـيوست وقوع به صفيعليشاه خيابان نزديكي در و شاهآباد ابتداي در مهمي نسبتا

تعقيب را آنها مدتي تا سربازان پليسو و نموده اختيار فرار صفيعليشاه خيابان سوي به تظاهركنندگان

سپهساjر, مسجد در مقابل تا و بود گرديده مستقر شاهآباد بهارستانو تانكدر شش كلي طور به ميكردند/

ميدان/ غربي نردههاي نزديك و شاهآباد ابتداي تانكدر مجلسدو چاپخانه نزديكدر تانك دو

از نفري بيست دسته چهار وسيله به اس�مبول ـ سعدي ـ شاهآباد خيابانهاي مدخل ١å ساعت مقارن

شاهآباد سبزهميدانو كليدر طور به شد/ عمل هميننحو نيز واس�مبول jلهزار چهار در و گرديد سد سربازان

بودند/ شده متمركز انتظامي قواي نقاط ساير از بيش

تعطيل بوذرجمهري خيابان سبزهميدانو كين دكا و مغازهها حجراتو اينكه بر ع�وه ـ بازار در خورد و زد

قـواي بـين بار چند بزازها بازار در و نبود مفتوح تجارتخانهها و مغازهها از يك هيچ نيز بازار داخل در بود

حاج آقاي كه گرفت موقعيصورت خوردها و زد اين مهمترين درگرفت/ خورد و زد تظاهركنندگان انتظاميو

بازارواقع در كه منزلخود از نيم ساعت٩و حدود در مشاراليه ميشد/ خارج بازار از قزوين نماينده سيدجوادي

صلوات و ميداند شعار قوامالسلطنه عليه و دكتر برله و كردن حركت او سر پشت عدهاي و شد خارج است

طرف به رفتنوي از پس و كرده كسي تا سوار را قزوين وكيل مأمورين بزازها, بازار ابتداي در ميفرستادند/

نيز شاه مسجد و آهنگرها بازار مقابل در كشيد/ طول دقيقه ده قريب خورد و زد اين بردند, حمله او همراهان

مينمودند/ تظاهر نقاط ساير بيشاز متظاهرين دستههاي اينقسمت در درگرفتزيرا خورد و زد بار چندين

اينصورتگرفتكه خاطر به شاهآباد خوردهايامروز زدو يكقسمتاز ـ تمام نيمه ساختمان محاصره

برده هجوم توبوسها ا از يكي به صبح ١åساعت منجمله ميبردند حمله توبوسهايخطده ا به متظاهرين

شدند/ متفرق مهاجمين پليس دخالت اثر در و شد

سپهساjر باغ تمام نيمه ساختمان خرابههاي عدهايدر كه رسيد خبر انتظامي مأمورين به بعد لحظهاي

حدود در و محاصره را مزبور ساختمان نظاميها و پاسبانها هستند/ مجدد حمله صدد در و كرده اجتماع

كردند/ اختيار فرار آنها كثر ا ولي نمودند دستگير را نفر شصت

سر بر مطابقمعمول تهران دپوي و اساسي تعميرات كارخانجات كارگران امروز بامداد ـ راهآهن بنگاه در

گردد ايراد نطقي اينكه بدون كارگراندرگرفتو بين زمزمهايدر ساعت نيم پساز ولي شدند حاضر كارخود

مشاغل معدودي عدهاي فقط نمودند/ ترك را كارخانهها دستهجمعي طور به كارگران شود, داده شعاري يا و



١١٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي تير اطEعات,

دادند/ ادامه كار به و ننموده ترك را خود

آخـرين مـطابق و شـده خارج تهران از معين موقع در مسافري قطارهاي كه ميرسد اط�ع همچنين

تهران به معين وقت در نيز شرق شمال غرب, شمال شمال, جنوب, قطارهاي كردهايم, كسب كه اط�عي

وقفه تا گرديده تخاذ ا تدابيري راهآهن اولياي طرف از فردا مسافري قطارهاي حركت براي رسيد/ خواهند

نيايد/ پيش

كه خوردهائي و طيزد امروز بعدازظهر ساعت دو تا صبحديروز از كه ميشود گفته ـ توقيفشدگان تعداد

در كه ساعت چهار بيستو پساز زيادي عده ولي شدهاند توقيف نفر چهار بيستو ششصدو قريب داده رخ

مأمورين امروز كه حالي در بود امروز بيشاز ديروز وقايع دستگيرشدگان تعداد گرديدهاند/ آزاد بودهاند توقيف

كنند/ متفرق را تظاهركنندگان دستجات كه بودهاند موظف فقط انتظامي

تعداد تفنگو قنداق سنگوچوبو اصابت اثر در بيشتر امروز و ديروز زخميشدگانوقايع مجروحينـ

برداشتهاند/ جراحت نظاميها سرنيزه برخورد اثر در هم كمي

زخمبنديمرخصشدهاند/ پانسمانو پساز و نموده مراجعه سينا بيمارستان به نفر هفتاد قريب كنون تا

نه از نيز مجروح دوازده و گرديدهاند مرخص پانسمانو شهرباني بيمارستان در نيز نفر چهل قريب همچنين

آنـان جـراحـات و نـموده مراجعه خورشيد و شير امدادي بيمارستان به امروز بعدازظهر ساعت دو تا صبح

رفتهاند/ خانههايخود به و گرديده پانسمان

هستند فوت به مشرف شكمشان به سرنيزه رفتن فرو اثر در متظاهرين از نفر دو كه ميشود گفته چه گر

وقايع مجروحين بنابراين ننمودهاند تأييد را اشخاصي چنين مراجعه بيمارستانها حوادث بخشهاي ولي

نگرديدهاند/ بستري يك هيچ و برداشته جراحت سطحي طور به امروز و ديروز

خيابان از قسمت آن در مرور و عبور سبزهميدان در تصادمات شدت واسطه به كه رسيد خبر وقت آخر

بازار حدود به عابرين آمد رفتو از انتظامي مأمورين و شده قطع دارد قرار آن در سبزهميدان كه بوذرجمهري

ميآورند/ عمل به ممانعت

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

ندادهاند را شكر و قند سهميه هنوز
توزيع طرفدارائي از اهالي شكر قندو كنونسهميه تا شده منقضي تير ماه اول نيمه كه باوجودي ـ گناباد

است/ شده فراهم مصرفكنندگان مضيقه زحمتو بابتموجبات از و نشده

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

ندادهاند را شكر و قند سهميه هنوز
در كه صورتي در نشده پرداخت طرفدارائي از كنون تا ماه فروردين از اهالي شكر و قند سهميه ـ جهرم

ميباشد/ كافيموجود شكر و قند دارائي انبار



ملي دولت سياهه ١١٨٦

٧٨٦٢ شماره ,١٣٣١.٤.٢٩ يكشنبه

خيابانها در كارگران و آبادانتعطيل امروزسرتاسر
بودند تظاهرات مشغول

است متشنجكرده را شايعهدستگيريآيتاjكاشانيآبادان

به آبادان مختلف كارخانجات كارگران اعتصاب نيز امروز كه داد اط�ع آبادان از ما خبرنگار امروز ظهر

بينخرمشهرو ارتباط گونه توبوسرانيهر تعطيلخطوطا با داشتو ادامه يخ برقو كارخانجاتآبو استثناي

كارگران از كثيري جمع كاشاني آيتا� بازداشت و دستگيري شايعه وصول از پس امروز گرديد/ قطع آبادان

<يا ميزدند فرياد كه حالي در و كرده تظاهرات به كفنشروع پوشيدن با نيز ديگر برخي و پوشيده لباسسياه

ميكردند/ گردش خيابان در مصدق> يا مرگ

نانوائيو كين دكا از بعضي ديشبفقطمدتمختصري كه كرد تلفنيخويشاضافه گزارش در ما خبرنگار

آبادان امروز اعتصاب جريان در نمايند/ تأمين را خويش خواربار احتياجات مردم تا شد باز بقالي و قصابي

برابر در كارگران كليه خرمشهر در مخصوصا و نموده همكاري يكديگر با مختلف احزاب و دستجات كليه

خسروآباد از كه دستجات از يكي ليدر ابراهيمي امير آقاي بازداشت به نسبت و نموده اجتماع تلگرافخانه

اعـتراض بود شده دستگير نظامي مأمورين طرف از آنجا در و آمده خرمشهر به تظاهرات در شركت براي

است/ داشته ادامه آبادان نفتخيز مناطق در تشنج و كارگران اعتصاب ساعت آخرين تا كردند/



٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

تهران اخير روز حوادثسه
بود رفته دست از ايران استقEل ايمردم گفت: مردم به مصدق دكتر

نگهداشتيد را آن خود رشادت با شما ولي
شهدا جنازه تشييع تير, سيام وقايع

مقتولين و مجروحين تعداد و ملي نهضت رهبرانادامه اعEميه

مطلع روز ايندو تفاقات ا و وقايع از محترم خوانندگان و نگرديد ميسر اخير روز دو در روزنامه انتشار چون

پريروز ميدهيم: شرح Lذي تاريخ در ضبط و خوانندگان اط�ع براي باjختصار را مزبور حوداث لذا نيستند

زد خونريزيو همه جدال جنگو جا همه بود يكانق�بوحشتانگيز آستانه در تهران تير] سيام [دوشنبه
دائما نيز انتظامي مأمورين و مصدق> يا مرگ <يا ميزدند فرياد مردم همه ميكرد/ وحشتحكومت و خورد و

را مـتظاهرين و كرده رها تير تفنگها از احساسات و هيجان آتش فرونشانيدن براي و ميكردند شليك

ميساختند/ مقتول و مجروح

صفير و ميشد شنيده شهر خيابانهاي تمام از قوامالسلطنه> بر <مرگ مصدق>, باد <زنده فريادهاي

ميزد/ دامن اضطراب وحشتو بر و ميخراشيد را گوشها فريادها اين دنبال به نيز گلوله

و متوقف توبوسراني ا كليه و تعطيل شهر سراسر در كين دكا بود سكوت در غرق تهران تمام زود صبح از

مخصوصا شهر اصلي خيابان طرف به دسته دسته مردم و ميكردند امتناع كردن كار از هم كسيها تا حتي

بودند/ گرفته خود به انتظار قيافه غيرمنتظره يكواقعه با برخورد براي همه و ميبردند بهارستانهجوم

خون در نفر يك و شدند زخمي دست و پا از نفر ده ميشد شنيده ديوار و در از بهارستان در گلوله صداي

راه به حسينگويان> <يا طرفسرچشمه به و گرفته رويدست را جنازه متظاهرين رسيد/ قتل به و درغلطيد

افتادند/

هجوم آماده را خود سرچشمه در خشم عصبانيتو با متظاهرين كه حال همان در ـ كباتان ا خيابان در

خياباندر داخل دستهاياز افتاد/ تفاق ا ترتيب بدين Jتان كبا فرهنگKا خيابان ابتداي در واقعهدوم ميكردند

كردند حركت بهارستان سوي به انگلستان> بر مرگ قوام, بر مرگ مصدق, باد <زنده ميزدند فرياد كه حالي

عدهاي و شد شروع تيراندازي و خورد و زد بالنتيجه شدند بهارستان ميدان به آنها ورود مانع نظاميها اما

جيپ يك آنجا در كردند حركت ٢ برزن طرف به متظاهرين و رسيد قتل به هم نفر يك و شدند مجروح
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افتادند/ راه به جنازه با و آتشزده را برزن يكجيپ شهربانيو

به هجوم و شليكگلوله شدت بازار نزديك و ناصرخسرو در اما ـ ديگري پساز يكي خونريزي و قتل

روان تخته روي را يكي نعش جمعيت و شدند كشته نفر خياباندو اين در و بود بهارستان تظاهركنندگانمثل

برده پيشاپيش در نفر ٤ دست نعشروي افتادند راه به دادگستري طرف به گلوبندك چهارراه از و گذاشته

قورخانه نزديك در و دادگستري زندان مقابل در حسين> يا حسين, <يا ميزد: فرياد نيز جمعيت و ميشد

اجتماع دادندو فرار خيابانسنگلج طريق از را جنازه شدندو زخمي پا ناحيه از نفر ٣ و شليككردند نظاميها

گرديد/ متفرق

در ميرسيد نظر به مردم از كثيري اجتماع شهرداري كافه مقابل پهلوي چهارراه در ـ پهلوي چهارراه در

مطالبي قوامالسلطنه عليه و مصدق له بر جا همه و شده شعار از پر تمامديوار امروز ظرفديشبو حدود اين

از ديگـر كثيري عده و دانشگاه دانشجويان كه رسيد خبر صبح نيم و ده ساعت نزديك است/ شده نوشته

صبح از پاسبان و سرباز عدهاي وسيله به قوام منزل كردهاند حركت قوام منزل طرف به تختجمشيد طريق

خـيابان حـدود در و رفت جمعيت جلوي سرباز كاميون چند خبر اين رسيدن مجرد به و ميشد محافظت

شدند/ متفرق تظاهركنندگان درگرفتو سختي خورد و زد تختجمشيد

بنزين <ما گفتند: و كرده خودداري بنزين فروش از صبح ٨ ساعت از بنزين پمپهاي ـ مصدق مصدق,

است/> عمومي تعطيل و مصدق دكتر مراجعت خواهان نيز ملت و است ملت مال بنزين زيرا نميفروشيم

كرد/ جدال جنگو غرقدر بعد سكوتو غرقدر ابتدا را تهران كينشهر دكا بودن بسته نقليهو تعطيلوسائط

نداشت دخالتي گلوله پيوست وقوع به شهر مختلف نقاط در كه كوچك خوردهاي و زد در نيم و نه ساعت تا

صداينخستين آمد/ بهرويصحنه ديگري پساز يكي ترتيب بدين كمحوادثخونين ربع ساعتده از ولي

رسيد/ گوش به نظاميه خيابان از شد رها كه گلوله

با سربازان و آجر سنگو با مردم بود/ درگرفته نظامي قواي و مردم بين شديدي خورد و زد اينموقع در

سرهنگ بود/ بلند آسمان به ميخواهيم> را <مصدق فريادهاي ميكردند/ خورد و زد تفنگ, قنداق و سرنيزه

ولي كـردند مـنفجر اشكآور گـاز بـمبهاي پـاسبانها شد/ مجروح آجر پاره و [ناخوانا] اثر در گي�نشاه
ابتدا تيراندازي آن دنبال به برخاستو هوا به اولينگلوله صداي گهان نا اينكه تا نمينشست احساساتفرو

شد/ معمول و متداول جمعيت سوي به بعد و هوا به

در گرگان خيابان از جمعيت نفر هزار قريبدو كه رسيد خبر ١١ ساعت نزديك ـ آيتا}كاشاني حركت

خبر اين هستند/ بهارستان سوي به حركت آماده پوشيدهاند كفن همه كه حالي در كاشاني آيتا� معيت

خيابان بهسوي مخبرالدوله چهارراه از سرباز كاميون چندين تانكو شش ب�فاصله و بود هيجانانگيز خيلي

كرد/ حركت گرگان

و نمود مبدل جنگ ميدان به را بهارستان زرهپوشها سوت و تانكها چرخهاي صداي لحظه اين در

بر مبني خبر گفتند هم بعضيها است ننموده حركت نفري هزار چند جمعيت آن كه رسيد خبر بعد لحظهاي
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است/ نداشته صحت بودند جمعيت با كاشاني آيتا� اينكه

ولي نبود آشفته چندان ادارات و وزارتخانهها صبحوضع نيم و نه ساعت تا آنكه با اداراتـ و وزارتخانهها

را ميزهايخود كارمندان شد آشفته وضعي دچار نيز وزارتخانهها شد شروع شهر تيراندازيدر كه آنلحظه از

عـده جـز ظـهر مقارن بالنتيجه و كردند ترك را وزارتخانهها خونريزي از رهائي براي بعضي و گفته ترك

بودند/ كرده ترك را وزارتخانهها و گفته ترك را خود مشاغل بقيه كارمندان از معدودي

اضافه آن به آن كشتهشدگان تعداد بر بعد به يازده ساعت از ـ ميكرد تحريك را احساسات نعشها

بـه ميكردند/ حمل را آنها خودشان و نميدادند مأمورين دست به را نعشها نيز تظاهركنندگان و ميشد

جمعيت توده بود شده كباتانجمع ا خيابان در آنها كثر ا كه كشتهشدگان كثرت نيم و يازده ساعت در طوريكه

لوله تعدادي متظاهرين اينجا در ميكرد/ تهييج بودند شده جمع ٢ برزن اول تا تلفن شركت ابتداي از كه را

و شكسته درهم را لولهها تانكها ولي شوند كاميونها عبور مانع تا دادند قرار خيابان كشيوسط لوله آهني

نمودند/ متفرق را جمعيت

بهسوي استيشن چند با آنجا از و برده تلفن شركت در ميرسيد بيست به آنها تعداد كه را نعشها جمعيت

خـوني پيراهن بود شديد خيلي ظهر مقارن كباتان ا خيابان در هيجان ابراز كردند/ حمل سينا بيمارستان

شهدايوطنند>/ <اينها ميزدند: فرياد و كرده چوبها سر بر را مقتولين و زخميشدگان

مردم از عدهاي شمسالعماره حوالي در كه اينبود توجه جالب حوادث از ـ شهرباني بهكاميونهاي حمله

پشتميكروفون آنها از يكي كردند صعود كاميونها به اينكه از پس و كردند حمله شهرباني كاميونهاي به

نظامي فرمانداري قسمت مأمورين از شهرباني افسر است/> كرده كابينهسقوط <مردم گفت: و رفته كاميون

نه؟ يا است صحيح خبر اين آيا دهند جواب او به ميكرد تقاضا

و اوضاع مجددا دقيقه ده و ١٢ ساعت حوالي در ـ شد مجروح مخبرالدوله چهارراه انتظامات فرمانده

اجتماع محل اين در ميشد نفر هزار چند بر بالغ كه زياد بسيار جمعيت شد وخيم مخبرالدوله چهارراه اطراف

مجروح نيز خود كه ناحيه اين انتظامات صيرفيمسئول سرگرد بودند/ انتظامي قواي بر حمله مترصد و كرده

مردم كه ميرسد نظر به <چنين كه داد اط�ع نظامي فرمانداري به دقيقه بيست و يازده ساعت در بود شده

تازه نيروي اينجانب نظر به نمايند/ شديدي حمله افراد خستگي از استفاده ضمن شده مجتمع دارند تصميم

به قادر ديگر ساعت نيم كه شدهام مجروح طوري به اينجانب خود ضمنا باشند, حاضر كه است نفسjزم

نگران افراد از فقط كرد سستينخواهم يا و گذار ذرهايفرو و ندارم ك با مرگ اينجانباز ولي نيستم ايستادن

داشت/> نخواهند سرپرست كه هستم

جيپ تلفنخودكار يك كنون ا كه داد خبر نيم ساعت١١و ما مخبرين از يكي ـ يكاتومبيلدربار به حمله

فورا گرفته قرار جمعيت هجوم مورد دربار بينمره تومبيلهاي ا از يكي ژاله خيابان در كه داد شهربانياط�ع

ژاله خيابان طرف به مخبرالدوله تانكاز چند و سرباز كاميون چند خبر اين مجردوصول به بشتابيد/ كمك به

جيپ يك نمود/ حركت شميران طرف به تفضيل اين به دربار بينمره تومبيل ا بعد, لحظهاي و كرد حركت
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سر پشت در و ميكردند شليك طرفهوا به هفتتيرهايلخت با نيز پاسبان چندين و بود جلو در شهرباني

و پشتسر از نيز سرباز كاميون چند كه حالي در ميكرد حركت رنگسرهنگبرخودار سبز تومبيل جيپا اين

است/ بوده تومبيل ا اين در عليرضا شاهپور شايعهواjحضرت يك طبق بودند/ كرده احاطه را آن اطراف

اضطراب تشنجو غرق شاهآباد مخبرالدولهو چهارراه كه آنلحظه در يازده نزديكساعت ـ ملتم منوكيل

آمدو جيپبيرون تنداشتاز به لباسشخصي كه يكنفر توقفكردو بينجمعيت يكجيپدر گهان نا بود

در كنون ا ما برداريد تظاهر از دست هستم شما وكيل مجلسو نماينده من مردم اي گفت مردم به خطاب

نشده تمام اينجم�ت هنوز و ميگيريم تصميم اوضاع اين درباره و تشكيلداده خصوصي جلسه بهارستان

كرد/ اختيار فرار جيپ با ترتيب بدين ملت وكيل و شد پرتاب او سوي به آجر سنگو سيل كه بود

جواني جسد شاهآباد خيابان سمت از نفر ٣å به قريب اي عده كه بود همينموقع در ـ مردم گريه نعشو

ميدانمخبرالدوله در ميآوردند مخبرالدوله سمتميدان به سرعت به بودند داده قرار چهارچوبي روي بر كه را

هجوم مردم به لحظه هر و ايستاده مسلح سرباز زيادي عده و پاسبان و سرباز كاميون چندين موقع آن در

را جواني دسته اين زيرا شد ميسر ب�مانع تقريبا ايندسته آمدن پيش اما سازند كنده پرا را آنها تا ميبردند

به مردم ميدان به ورود مجرد به و داشتند دست روي بر دلخراشداشت فوقالعاده وضع و بازويشدريده كه

آنها ساختن متفرق براي كه سربازاني و افسران خود كه بود طوري وضع و افتادند گريه به شده تهييج شدت

خيابان بهسوي و شد دور ميدانمخبرالدوله از سرعت به مجروح برميگرداندند/ روي بياختيار ميرفتند جلو

رفت/ ديگر

و پير زنهاي احساسات ميكرد توجه جلب تهران حوادثديروز در كه بيسابقه مطلب ـ خانمها هيجان

باjيدوشچند ساله چهل يكخانم بهارستان ميدان در مصدقبود/ دكتر له بر آنها شديد تظاهرات جوانو

و ميشد اضافه ناطق مستمعين تعداد بر لحظه هر بود/ كرده تهييج سخت را مردم و ميكرد نطق و رفته زن

قتل به و خورد گلوله ساله دوازده بچه پسر يك اينجا در و بردند يورش جمعيت سوي به مأمورين باjخره

و ميكردند احساسات ابراز سخت بهارستان ميدان در بعدازظهر مخصوصا شهر نقاط ساير در زنها رسيد/

بود/ بيسابقه Lكام امر اين

و كـرده ترك را خود مشاغل راهآهن در كارگران پريروز مثل ديروز ـ كردند تعطيل كارگران راهآهن در

ساعت طبقمعمولدر ترنها اما ميكردند كار معدودي قليليو عده فقط بودند, عموميزده تعطيل به دست

دادند/ ادامه را خود تعطيل وقت آخر تا كارگران و كردند حركت تهران از معين

و كين دكا تمام زدند/ دامنهدار تظاهرات به دست مردم نيز ري شهر در ديروز ـ ري شهر در تظاهرات

باد <زنده كاشاني>, آيتا� باد <زنده ميزدند فرياد و كرده اجتماع مطهر صحن در همه شد, تعطيل مغازهها

رخ سوئي تفاق ا لحظه آخرين تا و بود توام آرامش با ري شهر مردم احساسات ابراز تظاهراتو مصدق> دكتر

نداد/

كار از دست صبح امروز از تهران تلگراف اداره فني اداريو كاركنان ـ تلفن و تلگراف كارمندان اعتصاب
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نسبت توپخانه ميدان در و خوددارينمودند خارجكشور داخلو به گزارشها و تلگرافها مخابره از و كشيدند

مـخابره بـراي صـبح امـروز كـه خـارجـي مـخبرين ميكردند/ احساسات ابراز تظاهركنندگان جمعيت به

مواجـه غيرعادي وضع با رفتند تلگرافخانه به عمومي قيام و تعطيل و اغتشاشات به مربوط گزارشهاي

خـبرگزاريهـاي مـخبرين نـمودند/ خـودداري آنـها تلگرافهـاي قبول از تلگرافخانه متصديان و گشتند

كارير تلفن كاركنان ولي آوردند هجوم تلفنخانه به سپس فرانسپرس و رويتر يونايتدپرس, آسوشيتدپرس,

كرد/ كار به شروع كارير دستگاه بعدازظهر يك مقارن بودند/ كرده اعتصاب نيز

انـتظامي مأمـورين هـم ميگذشت ظهر دوازده ساعت از ساعت عقربه چه هر ـ شد تمام تيراندازي

طرفدار ديگروك�ي طرف از كاهشميگذاشت/ به رو تظاهركنندگان حرارت هم و ميشدند خسته بيشتر

شايعه ميكردند/ كره مذا مردم كشتار از برايجلوگيري شاه با و گرفته تماس دربار با دائما ملي نهضت ادامه

آنان مقصود با منطبق و مردم ميل موافق شايعه اين چون ميگرفتو قوت كمكم نيز استعفايقوامالسلطنه

هـنوز ولي گـرديد تيرانـدازيمـوقوف بعدازظهر دو ساعت در باjخره و ميكاست هيجانات توسعه از بود

شدني خاموش بودند كرده قيام مصدق دكتر زمامداري تجديد براي كه تهران مردم احساسات و هيجانات

مـلي جبهه وك�ي از و كردند اجتماع مجلس مقابل در مرد و زن زيادي عده بعدازظهر دو ساعت از نبود/

آوردند/ فراهم را استعفايقوامالسلطنه موجبات كه ميخواستند

پذيرفت/ را او استعفاي شاه و داد استعفا قوام كه شد داده مژده تهران اهالي به بعدازظهر ساعت٥ باjخره

مغازهها كينو دكا نصبشد, پرچمهايايران جا همه كردو پا به شادي جشن ماتم جاي به تهران پس آن از

بدين و شد گذار وا مردم خود و ملي جبهه به وابسته احزاب افراد عهده به صبح تا نيز شهر انتظامات و شد باز

يافت/ خاتمه تهران مردم پيروزي با تير سيام تأسفانگيز ترتيبواقعه

طي تير سيام شهدايواقعه جنازههاي از تهران مردم ديروز ـ تيرماه شهدايواقعهسيام تشييعجنازه

٨ ساعت از بودند/ تأثر و اندوه در غرق مراسم ضمن پايتخت, سراسر و كردند تشييع هيجانانگيزي مراسم

پرچمها با و كرده اجتماع اطراف كوچههاي خيابانهايو و سپهساjر مسجد صحن زياديدر جمعيت صبح

ميشدند/ آماده شهدا جنازه تشييع براي بود عزا ع�مت كه سياه شعارهاي و

مختلف مح�ت از گويان jا�اjا� ميكردند حمل دوش بر را جنازهاي كه حالي در مختلف دستجات

آنها روي بر كه جنازه صبحشش نزديكساعت٩ ميشدندو سپهساjر مسجد وارد و آمده بهارستان به شهر

بـه تسـلي براي ملي شوراي مجلس نماينده راشد آقاي و شد آورده مسجد به داشت قرار گل دستههاي

نجاتو براي و فرستاده درود شهدا روح به و ميكردند گريه همه كرد/ صحبت به شروع مقتولين بازماندگان

ميدادند/ مذهبي شعارهاي رستگايشان

و گرفته نظر در ابنبابويه در را محلي كاشاني آيتا� حضرت كه رسيد خبر ١å ساعت حدود در باjخره

طرف به بهدوشگرفتندو را اجساد حامل تابوتهاي مردم تخصيصدادهاند/ جنازهها برايدفندستهجمعي

آقـايان مـنجمله ملي نهضت ادامه طرفدار نمايندگان از نفر چند تابوتها جلو در كردند حركت سرچشمه



ملي دولت سياهه ١١٩٢

ميشدند/// ديده قشقائي و زيركزاده

در خـطابهها و نـطقها ايـراد از پس شـهدا اجساد و يافت خاتمه ابنبايويه در تشييع مراسم باjخره

شد/// سپرده ك خا به <شهدا> گورستان

پساز الرحمنالرحيم, بسما� است: شده صادر كاشاني آيتا� طرف از امروز بيانيه اين ـ مفقودشدگان

در كه را ١٣٣١ ماه تير سيام آزادي راه شهداي از عدهاي واصله اط�ع قرار به چون عزيزم برادران به س�م

نمودند مخفي مأمورين از بعضي وسيله به نوشيدند شهادت شربت استعمار دژخيمان خائنان عمل نتيجه

به فورا باشد شده مفقود آنها خانواده از كسي چنانچه تا ميرسد محترم اهالي اط�ع به وسيله بدين عليهذا

كاشاني سيدابوالقاسم گردد/ تحقيقاتمعمول تا فرمايند اط�ع ملي نمايندگان آقايان

ديروز جانگداز واقعه در گرامي همميهنان ملي] نهضت ادامه رهبران [اع�ميه ـ شهدا آرامگاه براي
نهضت تاريخ در است كشور اهالي قاطبه تألم و تأثر باعث كه نوشيدند شهادت شربت ما برادران از عدهاي

بدون مرگ زيرا بود خواهد آيندگان افتخار باعث و نقششده برجسته خطوط با شهدايديروز نام ايران ملي

است/ همه براي استثنا

مشكلي بحث آن به رسيدن كه است فيضي عزيز ميهن نام اعت�ء آزاديو راه شربتشهادتدر نوشيدن

براي و ميبينند تدارك پايتخت مردم ١٣٣١ تير ٣å شهدايواقعه تجليلروح منظور به كنون ا هم از استكه

به مخصوصي حساب است مصمم تبليغات اداره ميكنند/ جمعآوري را jزم آبرومنديوجوه آرامگاه ساختن

كند/ باز اينمنظور

كه حسابي به را خود وجوهات ميتوانند باشند سهيم ملي اقدام اين در باشند مايل كه عزيز هموطنان

طـبق داشت خـواهـند مـزبور حسـاب از بـرداشت حق كه كساني نمايند/ پرداخت شد خواهد اع�م قريبا

شد/ خواهند تعيين هيأتوزيران طرف از تصويبنامهاي

جهت هر از كه صحيحي و دقيق آمار هنوز گرچه ـ تير سيام واقعه مجروحين تعداد و شهدا اسامي

تا ولي نشده تهيه مختلف مراجع و بيمارستانها طرف از ماه تير سيام مجروحين و شهدا تعداد از باشد جامع

است: قرار بدين گرديده اينخصوصمشخص در آنچه ساعت اين

اثر در عموما و بود سال ٣å و ٢٥ بين آنها سنين كه جنازه ٤ بعدازظهر پريروز ـ قانوني پزشكي اداره در

قانوني پزشكي اداره تشريح سالن به فوت چگونگي تشخيصنوع و معاينه براي بودند شده مقتول گلوله

گرديد/ حمل

كشيكشخصا پزشك سپهر دكتر آقاي و اداره رئيس حكمت دكتر آقاي نبود معلوم اجساد هويت چون

صبح امروز شود/ منتقل گورستان به آنجا از تا كردند ارسال عكسبرداري براي را جنازهها و انجام را معاينه

عبارتاند نفر سه اين گرديد حمل مزبور اداره به شهرباني بيمارستان از آنها بستگان توسط ديگر جنازه ٣ نيز

لباس كه نظام دبيرستان ششم سال دانشآموز بيجار فرزند محمدزاده محمد لولو, محمد فرزند عباس از:

تان كـبا ا خـيابان در كـه يخفروش نوروز بود/ درگذشته مغز به گلوله اصابت اثر در و داشت تن بر شخصي



١١٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

است/ داشته يخفروشي

آنان از يكنفر بدن از فقط درگذشتهاندو مغز و سينه شكمو به اصابتگلوله اثر در عموما نامبرده مقتولين

ميان در است/ شده خارج بدن از و كرده اصابت جلو و پهلو از غالبا گلولهها است/ گرديده خارج برنو يكگلوله

ميشود/ ديده نيز ساله [١٢] ١٤ يككودك ديروز مقتولين

اينشرح به نفر ١٥ و شهيد صادقي نامغ�محسين به يكنفر بيمارستان اين در بيمارستانامداديـ در

حسين, حسن جليل, جبار مظفر, اصغر احمد, امير عليمحمود, رحمتا�غفوري, آقايان ميباشند: بستري

مـنصور داود, مـحمد عبدا�, حبيبا� محمدعلي, عزيز علي, پنجه نبي حسين, محمدتقي كريم, حيدر

نيز مجروح نفر هشت هستند بستري كه عده اين بر ع�وه بردبار/ غ�محسين و مرتضي حسن ميمنت,

گرديدهاند/ مرخص و پانسمان

نيز نفر ٣ و هستند بستري مجروحو نفر ٣٢ شهرباني بهداري در نجاتـ بيمارستان و شهرباني بهداري

بسـتري شـرح ايـن بـه مـجروح نفر ٤ نجات بيمارستان در است/ مجهول آنان اسامي كه شدهاند مقتول

خداداد/ اصغر جعفريو محمد مح�تي, مصطفي تفرشي, محمد آقايان ميباشند,

مجروحين از كه شده حمل مجروح نفر ٦٢ مقتولو يكنفر رازي بيمارستان به ـ شفا و رازي بيمارستان

مجروحين و نشده برده مقتول شفا بيمارستان در شدهاند/ مرخص پانسمان از پس بقيه و بستري نفر ٣١

قدير, عباس حسين, نوروزعلي جنت, منير حدادي, قنبر فدوي, نصرا� آقايان قرارند: اين از شده بستري

قربان/ محمد ذبيحا�و محمد عباس, احمد سلماس, احمد ملكي, اسمعيل

شده بستري مجروح نفر ١١ و مقتول نفر ٤ شهرباني بيمارستان به ـ اميراعلم و شهرباني بيمارستان

حسن علي, عزت محمدحسن, حسيني, حسن آقايان است: قرار اين از مجروحين اسامي كه گرديده حمل

سـيروس و اليـاس تقي يارعلي, ابراهيم كريم, حيدر كاظمپور, حسن حاجي, اصغر غ�معلي, ابراهيم وبا,

هدايتيپور/ يكم ستوان امجديو يكم ستوان شدهاند پانسمان آنجا در نيز شهرباني افسر دو اين ابرسيه/

حسين/ نصر و حسين كبر عليا شدهاند: مرخص و شده پانسمان نفر دو اميراعلم بيمارستان در اما

و آوردنـد ري شـهر بـه جـنازه ١٨ ديـروز كه ميدهد اط�ع ري شهر از ما خبرنگار ـ ري شهر وقايع

ميزدند: فرياد همه بودند تهران مردم از كثيري بسيار جمع نيز تشييعكنندگان

نيز پاسبانها شكستند, را پنجره و در و آورده ك�نتريهجوم به ابتدا تشييعكنندگان انگلستان> باد <مرده

آنجا در را شهدا كه داشتند قصد دادند حركت فقيد شاه آرامگاه طرف به را جنازهها سپس كردند/ اختيار فرار

آرامگاه بايد بلكه شوند دفن فقيد شاه آرامگاه در نبايد شهدا كه گفتند جمعيت بين از عدهاي ولي كنند دفن

كرد/ حركت ابنبايويه بهسوي جمعيت و شد صرفنظر آرامگاه در شهدا دفن از باjخره باشند/ ديگريداشته

است/ شده حمل ري شهر به سينا بيمارستان از جنازه چند هم امروز

اجتماع كارخانه خارج در كارگران و كرده اعتصاب چيتسازي كارخانه كارگران امروز ـ كارگران اعتصاب

گذشته]/ روز سه دو افتاده تأخير به گزارشات پايان ] نمودند/



ملي دولت سياهه ١١٩٤

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

گذشت/// مجلسچه در پريروز و ديروز

مصدق دكتر به تمايل ابراز و پيروزيملت
شد]/// مصدقنخستوزير [محمد

بهارستان ميدان محوطه عموميدر تعطيل اثر بر كه ميانسكوتمطلقي در زود, صبح از ـ نيزه سر برق

حدود آن آرام و كت سا فضاي در غرشموتورهايزرهپوش و تانكها زنجير صداي بود حكمفرما اطراف و

كاميون زيادي عده تانكزرهپوشو دستگاه ده عشرتآباد و شاهآباد خيابان طرف از انعكاسعجيبيداشت/

تانكو يك ميشد منتهي ميدان به كه خياباني هر دهانه مقابل در و آمد بهارستان ميدان به سرباز پليسو

نمودند/// اشغال ميدان دورادور و آمده زير به كاميونها از پاسبانان و سربازان و گرديد يكزرهپوشمستقر

آرامش و سكوت به دعوت را آنها و ميگرفتند تماس مردم با مرتبا ملي جبهه وك�ي ـ داد استعفا قوام

و ٥ ساعت درست ميدادند/ ادامه احساساتخود ابراز به همچنان بود حدي به مردم هيجان ولي ميكردند/

خواستند/ تلفن پاي سعدآباد كاخ از را مهندسرضوي آقاي كه بود بعدازظهر دقيقه پنج سي

به ميباريد رويش و سر از سرور شاديو آثار كه حالي تلفنيدر كره مذا دقيقه چند پساز مهندسرضوي

رفقاي به خطاب رسانيدو ملي نهضت ادامه طرفدار نمايندگان اجتماع محل يعني حوضخانه به را عجلهخود

فورا نظاميها شد داده كيد ا دستور ضمنا دادو استعفا قوامالسلطنه كه داد خبر كنون ا هم آقايع�ء گفت: خود

باشند/ داشته نظر تحت آقايان خود به شهر امنيت و شوند جمعآوري

شدو تلقي اقليت ميانوك�ي عجيبيدر هيجان و شور با استعفايقوام خبر ـ راديو از قوام خبراستعفاي

ديدند مشورتيjزم مختصر پساز و افتادند امنيتشهر تأمين فكر به نفري چند سيو ايندسته ب�فاصله

استعفاي كياز حا بدينجهتاع�ميهاي نمايند/ منتشر راديو بهوسيله را استعفايقوام خبر چيز هر قبلاز كه

رسيد/ همه امضاي به شده تهيه جلسه اين در مردم طرف از آرامششهر و نظم حفظ رعايت تقاضاي و قوام

منتشر اع�ميه و خبر اين و شد قطع تهران راديو موسيقي برنامه كه بود دقيقه پنج چهلو و ساعت٦ حدود در

گرديد/// قطع برنامه از موسيقي برنامه آزادي شهداي روح احترام به كه شد اع�م ب�فاصله و گرديد

جـلسه زنگ داد دسـتور امـامي دكـتر مجلس از ع�ء خروج محض به ـ شد تشكيل خصوصي جلسه

بود نيم و ١åساعت و رفتند خصوصي جلسه تاjر به تدريجا مجلس در حاضر وك�ي خصوصينواختهشود/

به را دربار وزير م�قات خبر جلسه, يافتن رسميت از پس و رفت خصوصي جلسه اطاق به امامي دكتر كه

آيـنده نـخستوزير بـه نسبت را مجلس نظر همايوني اعليحضرت كه كرد اضافه و رسانيد آقايان اط�ع

در و كرد تلف نبايستي بيهوده را داشتوقت اظهار و كرد صحبت كهبد آقاي همه ز ا قبل فرمودهاند/ استع�م

را امور زمام بايستي زودتر چه هر و نيست مصدق دكتر از شايستهتر نخستوزيري براي كسي حاضر حال

اخذ سريو جلسه تشكيل پيشنهاد ملكي دكتر آقايان از نفر چند اظهارات پساز سپردو دستاو به مجددا

كرد/ موافقت آن با كثريت ا و نمود تمايل راي



١١٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

به حاضر عده جمع رئيس, حضور با شدندو جمع نفر سري٦٣ جلسه در ـ شد تمايل ابراز مصدق دكتر به

آقايدكتر نفر: ٦٤ حاضر عده گرديد: اع�م شرح اين به نتيجه و آمد عمل به راي اخذ ب�فاصله رسيد نفر ٦٤

بماند/// بيطرف بايد پارلماني سنن مطابق نيز رئيس راي/ ٢ سفيد ورقه راي, ٦١ مصدق

اطاق به امامي آقايدكتر راي, نتيجه اع�م سريو جلسه ختم پساز ـ رسيد عرضشاه به تمايل راي

خاتمه از پس و نمود م�قات نيز وك� از نفر چند با و بود خود اطاق در ساعت نيم قريب و برگشت خود كار

برساند/ عرضاعليحضرت به را تمايل راي نتيجه تا شد رهسپار سعدآباد كاخ جانب به جاري كارهاي

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

بود ساعتشرفياب سه ديروز نخستوزير
آقايدكتر گرديدو احضار بعدازظهر ساعت٥ براي مصدق آقايدكتر طرفاعليحضرتهمايوني از ديروز

بود/ ملوكانه حضور در هشت ساعت مقارن تا و كرد حاصل شرفيابي سعدآباد كاخ در پنج ساعت مصدق

امـور دربـاره را خود نظريات و پذيرفت را كابينه تشكيل مأموريت مصدق دكتر آقاي شرفيابي اين در

رسانيد/ عرضملوكانه به مملكتي

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

نخستوزير اعEميه
مقرراتحكومتنظامي اجراي و امنيت و حفظنظم درباره

اط�ع عزيز هموطنان كه طوري به است: شده صادر نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از ايناع�ميه

ايرانيان قلبعموم كه افتاد تفاق ا گواري نا وقايع گذشته سوءسياستدولت واسطه به روزه چند اين در دارند

احساساتوطنپرستانه اين گرديد بيگناه عدهاي جرح ضربو قتلو سبب و نمود جريحهدار را وطنپرست

از نمونهاي شده ابراز روزه چند اين خصوصدر به بيگانهپرستان و استعمار ايادي قطع براي كه ايران ملت

استق�لو راه مبارزان ايران كاريملترشيد فدا با متعال خداوند ياري به كنون ا بيداريملتايرانبود/ و رشد

بر گشتهاند پيروز و سرافراز ملي مقدس مبارزه اين در خود فرزندان و برادران و پدران دادن كف از با آزادي

ملي نهضتبزرگ به جهانيان چشم حساسكه دقايق اوقاتو اين در كه گراميواجباست هموطنان عموم

براي كه را آن مقررات اجراي و نظامي حكومت قانون رعايت و بوده امنيت و نظم حفظ مراقب شده خيره ما

هستند قانون اجراي به موظف كه را پاسبانان و سربازان و افسران احترام و بنمايند است jزم نظم حفظ

افسرانو معدودي عده طرف از اخير اينوقايع در گر ا باشند داشته يقين پايتخت محترم اهالي كنند/ رعايت

و قانوني رسيدگي مورد امر اين باشد شده واقع امري انتظامي وظايف حدود از خارج پاسبانان و سربازان

در انتظامي مأمورين با كه دارم انتظار عزيز هموطنان عموم از ديگر بار خاتمه در گرفت/ خواهد قرار تعقيب

احترام ديده با دارند عهده به كه سنگيني وظائف قبال در آنها به نسبت كرده مساعدت امنيت و نظم حفظ

مصدق محمد دكتر بنگرند/



ملي دولت سياهه ١١٩٦

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

عمومياست تعطيل فردا
صـادر فـرمانداران و اسـتانداران بانكها, مستقل, بنگاههاي وزارتخانهها, كليه به خطاب زير بخشنامه

مرداد دوم Kپنجشنبه فردا ملي نهضت ادامه راه در رشيد هموطنان از جمعي شهادت مناسبت <به است: شده

عزا حالت به پرچمهايدولتي و بود خواهد تعطيل كشور سراسر در بنگاههايدولتي اداراتو كليه J١٣٣١ ماه

مصدق> محمد دكتر نخستوزير شود/ افراشته نيم

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

نظامي فرماندار ارتشو رئيسستاد تغيير
به گرزن سرلشكر جاي به يزدانپناه تيمسار امروز ملوكانه تصويب و نخستوزير آقاي پيشنهاد بنابر

گرديد/ نامبرده نيز تهران انتظامات مسئوليت ضمنا و شد ارتشمنصوب ستاد رياست

استبه داشته معاونترا تهرانسمت در نظامي برقراريحكومت ابتداي از كه افشارپور همچنينمحمود

جنگ وزارت عهدهدار قبل كابينه در يزدانپناه تيمسار گرديد/ تعيين حومه و تهران نظامي فرماندار سمت

است/ نموده وظيفه انجام ارتش ستاد رياست پست در بار يك نيز سابقا و بوده

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

شهرباني رئيسجديد
شهرباني رياست سمت به نخستوزير آقاي طرف از خوزستان استاندار شيباني كاظم [سرتيپ] آقاي
و شهرباني جديد رئيسكل امروز گرديد/ شرفيابي ملوكانه بهحضور معرفي براي امروز و شده انتخاب كشور

و نموده اشاره ك�نترها از يك هر وظايف به و احضار را شهرباني ادارات رؤساي كليه و تهران ك�نتريهاي

هيچگونه كه گرديد متذكر مخصوصا و خواستار آنان فرد فرد از را عمومي امنيت و نظم حفظ ضمندستوراتي

بود/ نخواهد قبول قابل و موجه وظيفه انجام در مسامحه يا و تأخير براي عذري

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

گرديد امنيتتشكيل كميسيون جلسه اولين
پساز بود شده مختل اخير پيشآمده و وقايع اثر بر روزه سه اين در شهرها از پارهاي تهرانو امنيت چون

مخصوصي كميسيون شد گرفته تصميم گرفت نخستوزيرصورت مصدق دكتر آقاي منزل در كه كراتي مذا

ژاندارمري, كل رئيس شهرباني, كل رئيس ارتش, ستاد رئيس از مركب شهرستانها و تهران امنيت براي

پس امروز بگيرند نظر تحت را شهرستانها تهرانو امنيت و نظم به و گردد تشكيل تهران نظامي فرماندار

دفتر در مزبور كميسيون جلسه اولين ظهر مقارن ارتش ستاد رياست به يزدانپناه سپهبد تيمسار انتصاب از

براي و گرديد تشكيل ژاندارمري فرمانده و جديد نظامي فرماندار شهربانيو جديد رئيس شركت با ايشانو

شد/ گرفته تصميماتjزم شهرستانها و تهران امنيت تأمين



١١٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

قشقائي امروزآقايخسرو

توضيحاتي اخير بحراني ايام فارسدر اوضاع به راجع

داد ما خبرنگار به

بود؟ فارسچه عشاير نقشه
كلي به آبادان پاcيشگاه نميداد استعفا قوام اگر

ميگرديد منفجر
پيوست بهوقوع قوام عليه مصدقو دكتر له بر ايران نقاط تمام در اخير روز چند كه تي تظاهرا خصوص در

قرين شيراز شهر و پيوسته وقوع به فارس عشاير و فارس پادگان بين خوردهائي و زد كه بوده شده شايع

اين در فيروزآباد نماينده قشقائي آقايخسرو با مصاحبهاي ما خبرنگار امروز صبح بدينمنظور است ناامني

نقاط ارتشدر پادگانهاي بين خوردي و زد هيچگونه كه داشت اظهار پاسخسئواjت در و عملآورد به زمينه

از نفر شش بود كرده آمد پيش كه نزاعي مختصر اثر در اول روز در فقط استو نيفتاده تفاق ا عشاير جنوبو

گرديدند/ مجروح اهالي

را تـهران سـوي به حركت قصد فارس عشاير از جمعيت [!] كاميون ١åå تعداد است مسلم آنچه ولي

هم آنان و برسانند تهران به را ساعتخود ٤٨ ظرف بودند گرديده آماده كاميون ٧å فوق تعداد از كه داشتند

محض به ولي نمايند استقبال استعمار بنياد كردن كن ريشه آزاديو وطنو راه مرگدر از ايراني جوانان مانند

به حركت از فرستادم اهاليجنوب به تهران راديو از كه پيامي وسيله به فورا شد پذيرفته استعفايقوام اينكه

نمودند/ حفظ احسني نحو به آرامشرا امنيتو منصرفو تهران

اسـلحه زيادي مقدار پيش ماه چند از كه اينست توجه قابل داشتند اظهار ضمنا قشقائي خسرو آقاي

و توزيع ميباشد قبضه هزار دو تا پانصد و هزار دو حدود در كه اصفهان و فارس و خوزستان لشكر توسط

جنوب مردم به ديگر دستگاههاي وسيله به ديگر كمري اسلحه قبضه پانصد و هزار تا هزار تعداد همچنين

و بگيرند وطن خائنين از را خود انتقام اسلحهها همان با داشتند قصد جنوب اهالي كه است شده فروخته

و قشـقائي ايـل بـ�فاصله نـميشد فرستاده جنوب اهالي به پيامي فورا و نميداد استعفا قوام گر ا مسلما

بهبهان, بوشهر, jر, جهرم, كازرون, اصفهان, شيراز, شهرهاي به را خود عشاير ساير دوستانو بويراحمديو

سلسله يك به دست و ميرساندند نداشت فاصله بيشتر فرسنگ ٢å الي يك در كه گچساران هفتگل,

بار ميخواستند انگليسيها گر ا و نبود ممكن آن از زوديجلوگيري اين به ديگر كه ميزدند وسيعي اقدامات

كمك با بودند گرفته دست در را آبادان حساس نقاط فارسكه قشقائيو كارگران نمايند رخنه آبادان به ديگر

ديگر بار و ميداد نشان عمل شدت ايستادگيو دولتقوام گر ا و بودند كاري فدا گونه هر آماده كارگران ساير

ميگرديد منفجر كلي به آبادان پاjيشگاه يابند دست آبادان بر كه ميگذاشت باز را انگليسي عمال دست

است/ شده شروع اقداماتjزم اشخاصاست دست در كه اسلحههائي برايجمعآوري



ملي دولت سياهه ١١٩٨

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

تعطيل تبريز شهر امروز
بودند تظاهرات اهاليمشغول و

در اهالي از زيادي عده و بوده تعطيل تبريز شهر امروز داد اط�ع تبريز از ديروز بعدازظهر ما خبرنگار

جمعيت كردند/ تي تظاهرا قوام آقاي حكومت عليه و مصدق دكتر آقاي برله و كره اجتماع شهر خيابانهاي

بـتوانـند تـا شـود گذارده آنها اختيار در صدا پخش دستگاه نمودند تقاضا و مراجعه استانداري به زيادي

نمود/ خودداري آنان درخواست قبول از استانداري ليكن دهند انتشار شهر در را مطالبخود و اع�ميهها

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

افسرانشهرباني از تن بازداشتسه
بـامداد امروز فاطمي سروان و كمالي ستوان قرباني, سرهنگ آقايان شهرباني كل رئيس دستور بنابه

آيد/ عمل به بازجوئي آنها از تير ٣å وقايع مورد در زودتر هرچه تا شد داده دستور و شدند بازداشت

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

١٣٣١ تيرماه ٣å وقايع از دربار همدردي
بـه را شـاهنشاهي دربـار عـميق همدردي تأثر كمال با شاهنشاهي همايون اعليحضرت حسباjمر

شاهنشاهي دربار وزير تسليتميگويم/ و ميدارم اظهار تير ٣å تأسفآور وقايع شهداي بازماندگان

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

نشد] [اطEعاتمنتشر
عمومي تعطيل واسطه به تيرماه] ٣١ و ٣å سهشنبه و [دوشنبه پريروز و ديروز اط�عات روزنامه انتشار

نگرديد/ ميسر پيوست بهوقوع روز دو اين در كه حوادثي و [دوشنبه]

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

اختEف مسئله به رسيدگي در را عدمصEحيتخود بينالملليcهه دادگاه
cهه دادگاه قضات از نفر ٩ اعEمداشت, نفت در انگلستان و ايران
دادند راي انگلستان شكايت از حمايت به نفر ٥ و ايران دولت نفع به

ايران نفع به ايران اروگوئه, چينملي, السالوادور, يوگسEوي, نروژ, لهستان, مصر, فرانسه, قضات

و قضاتشوروي و رايدادند ايران ضرر به برزيل شيلي, كانادا, انگليس, امريكا, قضات و

رايشركتنكردند در هندوستان

ص�حيت كه داد راي تير] يكم و [سي سهشنبه روز jهه بينالمللي داوري ديوان ـ آشيتدپرس _هه,

ايران گرديده مخالفصادر راي ٥ رايموافقو ٩ با نظر اظهار اين ندارد را انگلستان و ايران بين نفت قضاوت

بود/ نفت اخت�ف در قضاوت براي ص�حيتديوان منكر اول روز از



١١٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

است كرده شادماني غرق را ايران ملت cهه, دادگاه راي
ايران ملت پيروزي به تبريك بر مبني آيتاjكاشاني اعEميه و مصدق دكتر خرسندي

تعقيبنيست قابل امنيت شوراي در ديگر ايران نفت قضيه
آمده ايران جنوب بنادر به بEمانع نفتكشميتوانند پسكشتيهاي اين از

كنند حمل را ايران نفت محصول و
ميشود گرفته جشن cهه رايدادگاه مناسب به كشور سراسر امشبدر

موفقيت بزرگو يكمژده عنوان به ايرانديشب حقانيتملت بر مبني بينالملليjهه رايدادگاه صدور

زن بزرگو كوچكو پايتختاز اهالي آن, انتشار پساز اندكي و گرديد طبقاتمختلفمنتشر ميان در عظيم

مصدق دكتر آقاي زمامداري تجديد با كه موفقيتي از پس مخصوصا و گرديده نشاط و شادي غرق مرد و

ملي پرچمهاي ب�فاصله و گرديده خويش اخير روز پيروزيهايدو سرمست كلي به مردم بود شده تحصيل

و داخلي خبرنگاران و رسمي مقامات از تن چند درآمد/ اهتزاز به توبوسها رويا و مغازهها و كين دكا فراز بر

ب�فاصله بودند گرديده آنمستحضر مفاد jههو دادگاه راي صدور جريان از ديگر محافل از زودتر كه خارجي

اين مژده و ساخته مستحضر راي جريان در را ايشان و كرده اجتماع نخستوزير مصدق دكتر آقاي منزل در

را jهه دادگاه راي مفاد ترجمه تبليغات اداره سرپرست فرهمند بشير آقاي گفتند/ تبريك وي به را موفقيت

ايـن شـنيدن از را خود خرسندي مراتب آنكه از پس ايشان و كرد قرائت مصدق دكتر آقاي براي بار يك

نمايد/// قرائت بلندتري صداي با را آن ديگر بار يك داشتند اظهار نامبرده به نمود ابراز موفقيت

به بيشتري اميدواري است شده صادر ايران برله داوريjهه رايديوان كه كنون ا ـ ارز وضع در تأثير

و گرديده متوقف بازار در ارز براي افزايشصريح ترقيو كه ميرود انتظار و گرديده حاصل نفت فروشسريع

برگردد/ اخير ترقيهاي از قبل قيمتهاي به است ممكن ميرود انتظار حتي و بماند باقي كنوني وضع در

و زنـدگي هزينه بنابراين و شده افزوده توجهي قابل ميزان صادراتي كاjهاي بهاي مدت اين در زيرا

بازار در نيز تي واردا كاjهاي زمينه همچنينچون است/ نكرده فاحشي ترقي توليدمحصوjتداخلي مخارج

خواهد كاسته آن به توجه از نيز آينده در حتي و نشده مبذول واردات به نسبت ع�قه ميباشد فراوان كافيو

به جلوگيري بهايارز ترقي از كه شد باعثخواهد نتيجه در و داده هم به باjدست ترتيبعوامل بدين شدو

آيد/ عمل

شـده تـلقي خـرسندي بـا jهه دادگاه راي صدور نيز مطلع محافل در امروز ـ _هه دادگاه راي نتايج

نامبرده محافل گرديدهاند/ قائل خاصي اهميت ميباشد مرتبت آن بر كه عملي آثار به نسبت مخصوصا

ميدانند/ jهه دادگاه راي از منتظره و حاصله نتايج از را زير موارد

متحد ملل سازمان امنيت شوراي به گذشته سال مهرماه در كه ايران دولت از انگليس شكايتدولت ـ ١

jهه دادگاه رايموفقيتآميز اين نتيجه در گفتو جواب را شكايت آن شخصا مصدق دكتر آقاي كرد تقديم



ملي دولت سياهه ١٢٠٠

اع�م منتظر ايران نفت قضيه در خود ص�حيت اع�م براي امنيت شوراي زيرا ميرود ميان از خود به خود

است داده ايران نفت قضيه در ص�حيتخود عدم به راي jهه دادگاه كه كنون ا و بود jهه دادگاه ص�حيت

بود/ نخواهد تعقيب و طرح قابل هم امنيت شوراي در ايران نفت قضيه ديگر طبعا

نفت حامل كه رزماري كشتي قضيهمحموjت سر بر عدن دادگاه در دادگاهjهه عمليراي اثر دومين ـ ٢

سال تابستان در كه jهه ديوان موقت قرار استناد به سابق شركت زيرا شد خواهد ظاهر است بوده ايران

دادگاهjهه كه كنون ا و بود ساخته كشتيرزماريوادار توقيفمحموjت به را عدن دادگاه گرديد صادر گذشته

و ميشود لغو خوديخود به هم موقت قرار آن است داده ايران نفت قضيه خويشدر ص�حيت عدم به راي

نفت حمل فروشو اولين كه كشتي اين توقيفمحموjت براي مجوزي عدنموجبو دادگاه ديگر بنابراين

شد/ خواهد آزاد است خارجه به ايران

كه است اين داشت خواهد فراوان اثر ما اقتصادي زندگاني در كه jهه دادگاه راي بزرگتر عملي اثر ـ ٣

ايـران نـفت مـلي شـركت با خريد قراردادهاي و كرده خريداري را ايران نفت كه شركتهائي و مؤسسات

نـفتهاي و فرستاد خواهند بندرمعشور و آبادان به را خود نفتكشهاي رادعي و مانع بدون ديگر بستهاند

صناعات فعاليت چرخ عمل كه است بديهي و گرفت خواهد تحويل ديگري از پس يكي را خود خريداري

درآمـدهاي خود نفتي فروشمحصوjت از نفت ملي شركت و انداخت خواهد كار به دوباره را جنوب نفت

كرد/ خواهد تحصيل سرشار

بـه خـريد بـراي ديگـري بـزرگ خريداران كه بود خواهد اين jهه دادگاه راي عظيمتر عملي اثر ـ ٤

كه هنگامي زيرا ساخت خواهد منعقد جديد خريد قراردادهاي و كرد خواهند مراجعه ايران نفتي محصوjت

ايتاليا, امريكا, فرانسه, هفتكشور فروشنفتاز كمپانيهايمعتبر اقامتداشتند مصدقدرjهه آقايدكتر

كرات مذا ولي [ !] بودند كرده نفت خريد تقاضاي و مراجعه ايران نمايندگي هيأت سوئيسبه و ايرلند اسپانيا,

استولي شده انجام ايران نمايندگي عضويت به آقايمهندسحسيبي وسيله به آنها يكاز هر با مقدماتي

بودند/ jهه دادگاه راي اع�م منتظر نفت خريد قراردادهاي بستن و ايران به نماينده اعزام براي كمپانيها

تـعقيب در كـمپانيها اين كه است مسلم است داده خود ص�حيت عدم به راي jهه دادگاه كه كنون ا

كرد/ خواهند مراجعه ايران ملي نفت شركت به نفت خريد قرارداد بستن براي فورا كردهاند كه كراتي مذا

نفت سابق شركت كه است اين شد قائل jهه دادگاه راي براي ميتوان كه مهمي عملي اثر آخرين ـ ٥

به مراجعه جز راهي ديگر محاسباتخود تصفيه براي است شده بينالملليمأيوس مراجع از ديگر كه كنون ا

نهد/ گردن كمال و تمام را نفت شدن ملي اجراي طرز قانون مقررات است ناچار و ندارد ايران دولت

قـبيل از مسـائلي و ايران نفت صنعت اداره طرز به راجع ندارد حق سابق شركت قانون اين موجب به

يكي نمايد كره مذا تقاضاي ميتواند موضوع دو در فقط و نمايد اظهار نظري هيچگونه غيره و كارشناسان

نـرخ به هم آن سابق ميزان به نفت خريد ديگر و ايران دولت با خود محاسبات تصفيه و غرامات موضوع

بينالمللي/ عادjنه



١٢٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

كه تظاهراتبيسابقهاي و اجتماعات مناظر از يكي
پيوست وقوع به رشت در مصدق آقايدكتر زمامداري تجديد براي

تجديد و پشتيباني براي و بود متشنج رشت شهر تير ٢٨ روز از كه ميدهد اط�ع رشت از ما خبرنگار

تـا قوامالسـلطنه عليه بر سخنرانيها و ميتينگها ميكردند/ احساسات ابراز مردم مصدق دكتر زمامداري

را مردم رسا صداي با ايران بلندگويحزب مصدق, يا مرگ يا ميزدند فرياد مردم داشتو شبادامه ساعت٩

عده و كردند حمله مردم به انتظامي هنگاممأمورين همين در و شدندعوتمينمود متفرق آرامشو حفظ به

چنين و يافتند تفنگآزار [قنداق] پاشنه ضربههاي اثر بر يا و گرديدند مجروح كه رفتند پا دستو زياديزير

از ايران حزب محل بعدازظهر نيم و ٩ ساعت از بود/ بينظير و بيسابقه ازدحامي پر و احساسات از پر واقعه

بود/// انتظامي مأمورين و نظاميها دست در شهر صبح, تا همچنان و شد اشغال طرفمأمورين

٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه

مردم و شد اعEم حكومتنظامي اصفهان در
پرداختند شادي و سرور به قوام كناري بر از

و تلگرافخانه در زيادي عده و شد تعطيل مغازهها تيرماه ٣å روز ميدهد اط�ع اصفهان از اداره خبرنگار

قـواي بـين و نـمودند شـديدي تظاهرات مصدق دكتر از پشتيباني منظور به اجتماع صورت به خيابانها

از نـفر يك شـدهانـد مـصدوم و مـجروح عـدهاي و داده رخ خـوردي و زد دسـتجات از بـعضي و انتظامي

طرف به عدهاي و داشته ادامه تيراندازي بعدازظهر ساعت يك تا ٩ ساعت از و شد مقتول تظاهركنندگان

شدند/// متفرق را مردم و رسيده انتظامي قواي كه شكستند را پنجره يك و كرده حمله چهارم اصل اداره

٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه

است شده معلوم شهدا از نفر ١٥ اسامي

بود خواهد مربع متر ٥åå شهيدان آرامگاه مساحت
دارد ادامه هم باز تحقيقات و شده تأييد تن ٢٢ كنونشهادت تا

كان كما شده تشكيل است روز چند مجروحين, تعدادمقتولينو كشف براي مجلسكه تحقيق كميسيون

است/// قرار اين از شده هويتشانمعلوم كه شهدا از نفر ١٨ اسامي ميدهد/// ادامه باره اين در را مطالعاتخود

است/// نشده معلوم هويتشان هنوز ولي گرديده تأييد شهادتشان كه هستند نيز ديگر نفر ٧

و شده دفن ابنبايويه در مربع متر ٨å مساحت به زميني در فوقالذكر شهيد نفر ٢٢ اجساد اط�ع قرار به

در شـد خـواهـد جـمعآوري منظور همين براي كه پولي از استفاده با مجلل آرامگاهي ساختمان عنقريب

سنگمرمر روي بر شهدا مشخصات اساميو كه است نظر در ضمنا و ميگردد شروع مربع متر ٥ååمساحت

نصبشود/ آرامگاه مدخل در نقشو بزرگي



ملي دولت سياهه ١٢٠٢

٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه

نخستوزير اعEميه
است شده نفتبيشتر مسئله حل به اميد

به كشور اهالي آن طي و صادر زير شرح به اع�ميهاي نخستوزير آقاي طرف از گذشته روز بعدازظهر

شدهاند/ آرامشدعوت و نظم رعايت

عزيز! هموطنان

نكتهاي ميخواهم ميشود ابراز شما فرد فرد از عزيز وطن به رويع�قه از كه احساساتي از تشكر از بعد

قواي بدونوجود اجتماعي اص�حات تمام كه فرمائيد تصديق بايد دهم/ تذكر و نموده تكرار شما براي را

تخطياتو شايد مثبتدولتاست/ اقدامات آرامشاولينشرط استقرار امنيتو حفظ نيست/ مقدور انتظامي

باشد شده انتظامي قواي عموم به نسبت شما بدبيني انتظاميموجب قواي افراد از بعضي گذشته تجاوزات

اقدامات واقعيو اص�حات آنكه خاصه نيست/ علتي بدبيني اين بقاء براي يكحكومتملي تشكيل با ولي

كار و سر نواميسمردم و مال و جان با كه انتظامي دستگاههاي از نامطلوب عناصر كناري بر و طرد اساسيو

است/ كامل توجه مورد دارند

بيگناه و اجراء وسيله صرفا ژاندارم و پاسبان و سرباز افراد كه باشد توجه مورد نكته اين بايد مخصوصا

نبايد انحاء از نحوي هيچ به استو بيمورد آنها به شما بيمهري و ندارند و نداشته خود از ارادهاي و هستند

وظائفمحوله انجام توفيقدر تا نورزيد ايشاندريغ تقويت از نظم برقراري براي بايد بلكه گرديد آنها مزاحم

نمايند/ حاصل

عـمليات انجام و شروع به مصمم اينجانب و ميرود بهبودي به رو نفت مسئله حل خوشبختانه اينكه

هستم/ دارد آنها به مبرم احتياج مملكت حاضر حال در كه اساسي سريع اقدامات و اص�حي

حيز تدريج به اضطراب از خالي و تشنج و غوغا از دور آرام محيطي در خاطر فراغت با بايد اقدامات اين

گرداند/ عموم عايد انشاا� نتايجمطلوب تا درآيد عمل

توجه بايد برداشتهايد بلندي گامهاي خودتان خدمتگزار اين زمامداري براي كه شرافتمند مردم شما

هـيچگونه فـرصت بـاشد گسـيخته عمومي انتظام رشته و مختل مملكت در امنيت كه مادام باشيد داشته

و تذكر حدود از انتظامات آرامشو استقرار براي كه مايلم اينجانب بود/ نخواهد شما منويات طبق اص�حي

قضائي و انتظامي ص�حيتدار مراجع رفت اشاره كه اص�حي مقاصد تحقق منظور به و نشوم خارج اندرز

اين كه است اين انتظارم نگردند وظيفه انجام حين در دولت مأمورين به متجاوزين قانون اجراي به ناچار

رفتار انتظامي مأمورين با يگانگي صميميتو نهايت با و دهيد قرار كامل توجه مورد را خيرخواهانه تذكرات

كه اخير روزه چند عمليات به تا نمائيد مساعدت همراهيو ايشان با انتظام قوام آرامشو برقراري در و كرده

داده خاتمه شد مملكتخواهد اركان تضعيف آنموجب بسط و ميگردد ايجاد اضطرار ملي نهضت هر از بعد

مصدق محمد دكتر شود/



١٢٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه

ششم/ و بيست سال ,٧٨å٤ شماره ,١٣٣١ ماه ارديبهشت هيجدهم پنجشنبه اط�عات, شهرباني! قبلي بخشنامه رد در /١

درجهداران��١ و افسران به خطاب شهرباني, اعEميه
در چه خدمتو درموقع چه شهرباني لباساونيفورم با كه است شهربانيjزم درجهداران و افسران كليه

شد/ خواهد سختمؤاخذه شود ديده لباسشخصي با افسري چنانچه باشند مسلح و ملبسبوده راحتي موقع

٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه

شهرباني رئيسكل
مينمايد آرامشدعوت و حفظنظم به را مردم

شد/ پخش راديو وسيله به شهرباني رئيسكل شيباني سرتيپ تيمسار طرف از زير اع�ميه

با و شده اينجانبمحول به انتظامي امور و كلكشور شهرباني كهمسئوليت اينموقع در عزيز! هموطنان

نظم رعايتدقيق يگانگيو لزوموحدتو حساسيتموقع به ايران دلير ملتشريفو قاطبه يقيندارم اينكه

حافظ حال در كه پليس از پشتيباني و معاضدت جز طينت ك پا ايرانيان تمام و دارند كامLوقوف امنيت و

اين صراحت كمال با نميپرورانند/// حقيقتبين فكر و مغز در انديشه است عمومي ناموس و مال و جان

ايـن زيـرا بـاشند انـتظامي مأمـورين پشـتيبان بـايستي شـريف افـراد تمام كه ميكنم تكرار را حقيقت

بروز اثر در گر ا و هستند كاري فدا آماده ناموسشما جانو مالو نگاهباني منظور به تنها ملي خدمتگزاران

باشد/// پليس خدمتگزاري جامعه به ترديد نبايستيموجب شده ملت نصيب كاميهائي تلخ حوادثي

اجانب اعمال و عناصر از عدهاي كردهايد استنباط احساسو البته كه بهطوري روزه چند اين در هموطنان,

آنها برنامه راس در كه شومي مقاصد انجام به ملي عناويندستجات پناه در و داده تغيير را ماسكخود ظاهرا

و منويات از و بشناسيد خوب را آنها بايستي شما ورزيدهاند/ اشتغال مقدماتي تهيه به و مشغول دارد قرار

شويد/ گاه آ Lكام است اجانب به ميهنفروشي فقط كه آنها مقاصد

برم�ورسوا آنان مقاصد و شده شناخته زودتر هرچه كنيد جديت طردو ازصفوفخود را عناصر قبيل اين

با عليالظاهر ملي تظاهرات و دستجات كليه در دارند سعي افراد گونه اين باشيد مستحضر بايستي شوند/

پليد نقشههاي انجام بيخبر جا همه از و لوح ساده مردم عده يك اغفال با باطن در و كرده همآهنگي شما

كنند/ تسهيل را خود خائنانه

پهلوي] [مجسمههاي آثار پارهاي به توهين همچنين و [شاه] مقامات بعضي به اهانت كه ميدانيد همه

به خود كه است خائنين همان مطلوب فقط خائنانه عمليات اين و نيست مليون تصميمات از ناشي هرگز

خـيانت بـه مـلي تـظاهرات پـناه در ميكوشند و ندارند خودنمائي ياراي سوء سوابق و كاريها تبه سبب

عزيز هموطنان كليه كهمطلوب همانطوري ميكنم تكرار را مطلب اين ديگر بار ناچار خاتمه در بپردازند///

ايجاب پليس كار فدا حيثيتمأمورين حفظ و نموده تكليف تعيين و قانوني موازين كه طوري همان و است



ملي دولت سياهه ١٢٠٤

اضافه اينمطلبصريحا و نشود انتظاميداده بهمأمورين اهانت و تحقير اجازه حدي به تيه آ در كه مينمايد

مـخالف تظاهر كمترين و قانون مخالف جريان كوچكترين تأمل اندك بدون و ترديد بدون كه ميشود

كيفر گرفتار كاران خطا ب�درنگ و نبوده اغماض هرگز كه است مسائلي جمله از پليس حيثيت و مصلحت

شد/// خواهند گستاخيخود و عصيان قانوني شديد

٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه

رسيد قتل به cلهزار چهارراه در نفر يك
مختلف احزاب افراد تظاهرات شبگذشته دو در

خوردهائيشد و زد وقوع به منجر خيابانهاياسEمبول در

قتل به منجر كه داد رخ حوادثي خياباناس�مبول و jلهزار چهارراه در گذشته شب و پنجشنبه بعدازظهر

بـه شـروع اس�مبول خيابان ابتداي و مخبرالدوله چهارراه در عدهاي پنجشنبه گرديد/// نقاش گرد شا يك

دستههاي به منتسب افراد بين شديدي خوردي و زد نتيجه در درگرفتو نظر اخت�ف و نمودند/// تظاهرات

بهمجروح منجر كه پيوست/// بهوقوع ملي جبهه طرفداران از بعضي ايرانو پانايرانيسم اعضايحزب چپو

گرديد/// نفر ١٢ شدن

بمبمطلع بودن ك خطرنا از آنكه بدون <صابر> و داد رخ تظاهراتي اس�مبول چهارراه در دوباره ديشب

دست گهان نا متروپل سينما مقابل در افتاد راه به اس�مبول چهارراه سوي به و برداشت دكان از را آن باشد

مجروح سانحه اين اثر در نيز ديگر نفر هشت رسيد/ قتل به دم همان و كرد/// اصابت بمب سوزن به صابر

گرديدند/ هراس وحشتو دچار شده شليك گلوله اينكه تصور به مردم و شدند

٧٨٦٥ شماره ,١٣٣١.٥.٥ يكشنبه

داد رخ شهر در مهم خورد و زد دو امروز
شد خورد شميران دروازه و اتوبوسخط٧٨ ١٥ و

از ١٢ و ٦ و ٥ شوفرهايخطوط گرد شا رانندگانو بين امينحضور سهراه ايرانو خيابان در مرتبه دو امروز

و زد ايندو علت پيوست/ بهوقوع خورد و زد طرفديگر از ٢٨ شوفرهايخط گرد شا و رانندگان يكطرفو

اين از آن علت و داد رخ امينحضور سهراه در مزبور دسته دو بين ديشب نيم و نه ساعت كه بود نزاعي خورد

خطمزبور ميگفتند و تظاهراتيزده به دست خط٢٨ عليه ازخطوط بعضي رانندگان قبل مدتي از است: قرار

به آن مدير حتي و ميكرد كار كان كما بودند كرده اعتصاب تهران توبوسراني ا خطوط كليه كه روزهائي در

حـدود در شهدا هفته مراسم خاتمه از پس ديروز اعتراض اين دنبال در و است گفته تبريك قوامالسلطنه

را آن شيشههاي و برده حمله ٢٨ خط توبوس ا دو طرف به ٦ و ٥ خط كارگران از عدهاي بعدازظهر ٩ ساعت

٢٨ خط كار ادامه از گرفتند تصميم دستهجمعي طور به و انداختند كار از و كرده خورد را توبوسها ا و شكستند

شدند كار ٢٨مشغول توبوسهايخط ا مسير در ١٢ توبوسهايخط ا از تعدادي امروز صبح نمايند/ جلوگيري



١٢٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

كمك و رانندگان از جمعي نيم و ١١ ساعت مقارن اما گردد/ مرتفع نتايج ترتيب بدين كه ميرفت احتمال و

كـمك و رانـندگان با خورد بر اثر در و رفته ايران خيابان به اجتماع حال به ت�في براي ٢٨ خط رانندگان

خبر وقتي بعد ساعت نيم برداشتند/ جراحت آن ضمن نفر چند كه شد پا به تازهاي خورد زدو ١٢ رانندگانخط

سوي به ١٢ خط طرفداران حامل توبوس پنجا رسيد ٦ و ٥ خط كاركنان گوش به نامبرده خط جرح و ضرب

با ابتدا مزبور افراد ببرند/ بين از را مزبور خط توبوسهاي ا كليه داشتند تصميم و حركتنموده ٢٨ خط گاراژ

از نيز را يدكي لوازم و اشياء و نموده خورد و له را توبوس ١٥ا شيشههاي گاراژ درون به آجر سنگو كردن پرت

اثر در نفر ٤ نيز حادثه اين در نشدو مصادف ممانعتي هيچگونه با جرياناتدستهمزبور اين تمام در بردند/ بين

گرديدند/ اعزام بيمارستان به نفر چهار هر كه شدند سنگمجروح پرتاب

٧٨٦٥ شماره ,١٣٣١.٥.٥ يكشنبه

ميشود توزيع شكر
كنين سا بين ترتيب نظمو نهايت با ماه تير بابتسهميه است روز چند دارائي اداره طبقدستور ـ شاهپور

ميگردد/ توزيع دولتي مقرره نرخ به شكر نيم و يككيلو نفري هر قرار از

٧٨٦٦ شماره ,١٣٣١.٥.٦ دوشنبه

گرديد مبدل ملي وزارتدفاع به وزارتجنگ عنوان چرا
گرفت] عهده به را ملي دفاع وزارتخانه تصدي [آقاينخستوزير

ارتشمتقاعدميگردند؟ سرلشكرها و سپهبدها آيا

دفاع جنگبهوزارت مليچونعنوانوزارت مجلسشوراي به برنامه تقديم هيأتدولتو معرفي پساز

محافل استدر گرفته عهده به را مزبور وزارتخانه تصدي شخصا نيز آقاينخستوزير و بود شده مبدل ملي

وزارتخانه در آينده در است ممكن كه تحوjتي جنگو وزارت نام تغيير مورد در شايعاتي خارجي و داخلي

وزارت معاون سرلشكروثوق تيمسار از ما خبرنگار امروز امر حقيقت شدن برايروشن بگيرد/// صورت مزبور

آنست دليل ملي دفاع وزارت به جنگ وزارت نام تغيير آيا پرسيد: ايشان از و آورد عمل به م�قاتي ملي دفاع

شد/ خواهد داده وزارتخانهموجود سازمان در مهمي تغييرات آينده در كه

جـمله از جهان مترقي كشورهاي از پارهاي در اخير سالهاي در داشت: اظهار جواب در وثوق تيمسار

براي عالم دول كه اينست هم علت و شده مبدل ملي دفاع وزارت به جنگ وزارت عنوان فرانسه و امريكا

مرزهاي از دفاع براي صرفا را لشكريخود سازمانهاي كه دادهاند ترجيح جنگ از جلوگيري و صلح تأمين

هيچ با تهاجم و ستيز جنگو سر و بوده جهاني صلح طرفدار چون هم, ايران دولت كنند/ تربيت و آماده خود

مفهوم زيرا مبدلشود ملي دفاع وزارت به جنگ> عنوان<وزارت كه شد داده ترجيح لذا ندارد عالم دول يكاز

داخـل در امنيت تأمين و كشور از دفاع براي صرفا ما ارتشي و نظامي قواي كه است آن اسم اين معني و

ندارد/ سر در جنگطلبانه مقاصد و بوده مملكت



ملي دولت سياهه ١٢٠٦

٧٨٦٦ شماره ,١٣٣١.٥.٦ دوشنبه

دررشت دمونستراسيون
در دمونستراسيوني استعمار با مبارزه جمعيت حسبدعوت بر جمعه روز بعدازظهر ٦ ساعت از ـ رشت

كه حالي در و بودند حركت در سوار دوچرخه عدهاي ميتينگدهندگان پيشاپيشصفوف گرديد برگزار رشت

دست در بود شده نفت فروش و مستشاران قرارداد الغاء و نظامي حكومت لغو تقاضاي آن در كه شعارهائي

شدند/ متوقف پهلوي ايستگاه مقابل در نموده عبور كبير رضاشاه خيابان طرف به پهلوي خيابان از داشتند

و تحاد ا تقاضاي استعمار ضد احزاب كليه از و نمود سخنراني جمعيت, نماينده آبادي علي آقاي اينجا در

شدند/ متفرق همانجا از مردم يافتو خاتمه سوئي تفاق ا بدون بعدازظهر ٨ ساعت ميتينگدر نمود/ تفاق ا

٧٨٦٦ شماره ,١٣٣١.٥.٦ دوشنبه

ديروز امريكا كبير سفير
كرد نخستوزير با ساعته يكمEقاتدو

آقـاي مـنزل در امـريكا كـبير سـفير هـندرسن آقـاي J١٩٥٢ ژوئيه ٢٧K ديروز بعدازظهر هفت ساعت

كشيد/ طول نه ساعت تا كه آورد عمل به ايشان از م�قات نخستوزير

٧٨٦٦ شماره ,١٣٣١.٥.٦ دوشنبه

شدند خارج تحصن پاريساز در دانشجويانايراني
محصلين ارز تكليف تعيين براي كه ايراني دانشجويان استديروز رسيده پاريس از كه تلگرافي قرار به

دادند/ خاتمه تحصنخود به و خارج سفارت از بودند شده متحصن ايران كبراي سفارت در

٧٨٦٧ شماره ,١٣٣١.٥.٧ سهشنبه

راهآهن نظامي تيراندازيدرسكوي
بارانداز نظامي پاسگاه افراد به ميباشد نامعلوم آنها هويت كه افراد عدهاي پريشب بعدازظهر ده ساعت

آن انتظامي مأمورين نتيجه در و نموده حمله است واقع راهآهن معمولي سكوي غربي قسمت در كه راهآهن

و كـرده شـليك هـوا به تير چند نتيجه در و ميشوند تيراندازي به مجبور آنها ساختن متفرق براي محل

مينمايند/ متفرق اشخاصرا

هستند/ تحقيقات مشغول مزبور افراد كشفهويت براي انتظامي مقامات كنون ا

٧٨٦٧ شماره ,١٣٣١.٥.٧ سهشنبه

ندادهاند را ادارات كارمندان حقوق و شكر و قند سهميه
شهر اهالي شكر و قند سهميه تير ٢٤ روز تا حتي و نشدهاند قائل شكر و قند سهميه دهات براي ـ ابهر

سريعا دارائي وزارت ميرود انتظار نشدهاند/ موفق ماه خرداد حقوق اخذ به حال به تا كارمندان و نشده داده

پرداختشود/ حقوقها و شكر و قند سهميه تا نمايد اقدام



١٢٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٧ شماره ,١٣٣١.٥.٧ سهشنبه

شكر و قند سهميه
است/ نرسيده امروز تا چالوس از شكر و قند سهميه ـ تير ٢٩ نوشهر

٧٨٦٧ شماره ,١٣٣١.٥.٧ سهشنبه

است نشده توزيع ماه مرداد سهميه
عاملين به ماه تير ٣١ روز اواخر تا شهر اهالي ماه مرداد طرفدارائيسهميه از گهيمنتشره آ طبق ـ ساوه

شود/ توزيع اهالي بين ماه مرداد اول از كه خواهد داده تحويل

٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١.٥.٨ چهارشنبه

كرد كار به شروع كEنتريها در آگاهي شعبه ١٨ امروز از
ملي] امنيت وگسترشدستگاه [توسعه

١٨ از يك هر در بود قرار مردم مراجعات به رسيدگي در تسريع براي شهرباني كل رئيس دستور طبق

اين١٨ و شده فراهم اخير روز عرضسه تأسيسدر مقدمات تأسيسگردد گاهي آ يكشعبه تهران ك�نتري

شدهاند: تعيين شرح اين به شعبمزبور روساي و نموده كار به شروع امروز از شعبه

شـادياب, آقـاي ٤ ك�نتري شريف, آقاي ٣ ك�نتري عطائي, آقاي ٢ ك�نتري لك, آقاي ١ ك�نتري

غفاري, آقاي ,٨ ك�نتري كوثري, آقاي ,٧ ك�نتري ميرهادي, آقاي ٦ ك�نتري صائب, آقاي ,٥ ك�نتري

آقايدلموش, ك�نتري١٢ مقدم, آقاي ك�نتري١١ رفيعي, آقاي ١åنتري�ك معماري, آقايپور ك�نتري٩,

جـعفري, آقاي ١٦ ك�نتري واحديان, آقاي ١٥ ك�نتري شيرزاد, ١٤ ك�نتري پيروزفر, آقاي ١٣ ك�نتري

خالوئي/ آقاي ١٨ ك�نتري مشهد[!], پشت ١٧ ك�نتري

٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١.٥.٨ چهارشنبه

تيراندازي
جمشيديه حدود در

بـه تيراندازي صداي كرج خيابان انتهاي در و جمشيديه حدود در شب نيمههاي گذشته دوشنبه شب

داشت/ ادامه شليكگلوله لحظه چند تا و رسيد گوش

گروهبانان از نفر دو يكي به ناشناس عدهاي ميدهد گزارش آورده عمل به كه تحقيقاتي در ما خبرنگار

كسي شدن مجروح يا قتل به منجر خورد و زد اين است/ شده آغاز تيراندازي نتيجه در نمودهاندو ارتشحمله

تعقيب برايدستگيريو شدهاند/ ناشناسمتواري مهاجمين كه گروهبانانسببشده پايداري دفاعو و نشده

تختخوابي پانصد بيمارستان در متواريشدگان كه ميشد زده حدس حتي و آمده عمل به اقدام شبانه آنان

حمله كه كساني هويت از هنوز ولي آمد عمل به جستجو به نيز بيمارستان كنار و گوشه در شدهاند مخفي

نيست/ دست در اط�عي كردهاند



ملي دولت سياهه ١٢٠٨

٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١.٥.٨ چهارشنبه

چهارم اصل
ميدهد ارز امريكا به عازم دانشجويان به

در ترومن چهارم اصل اداره كه داشت اظهار امروز امريكا و ايران همكاري كميسيون در مطلع يكمنبع

گرفته تصميم فرهنگبهداشت قسمتكشاورزي, حرفههاي ايراندر متخصصين تعداد تكثير نظر از تهران

كشور به عازم كه را ايراني دانشجويان از عدهاي احتياج مورد تحصيلي ارز فرهنگ وزارت موافقت با است

نمايد/ تأمين دارند را مزبور دانشكدههايكشور در تحصيل قصد و امريكا

٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١.٥.٨ چهارشنبه

بار دومين براي
مEقاتكرد را نخستوزير امريكا سفير

دولت در دوم بار براي J١٩٥٢ ژوئيه ٢٩K ديروز بعدازظهر شش ساعت امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

نمودند/ كره مذا مدتي م�قاتو ايشان منزل در را نخستوزير جديد

٧٨٦٨ شماره ,١٣٣١.٥.٨ چهارشنبه

شكر و قند سهميه
ندادهاند را خرداد ارديبهشتو

توزيع نبودنموجودي علت به جاري ماه تير تا ارديبهشت شكر و قند سهميه اينكه به نظر ـ اليگودرز

و كرده اجتماع دارائي اداره در انبوهي جمعيت تير ٢٦ صبح ده ساعت بودند مضيقه نهايت در مردم و نشده

بابت اخيرا كه شكر و قند مقداري شد مقرر بخشدار آقاي حضور با و مينمودند را خود معوقه سهميه مطالبه

نشده معين هنوز خرداد و ارديبهشت تكليف كه حالي در گردد توزيع اهالي بين بود رسيده ماه تير سهميه

است/

٧٨٦٩ شماره ,١٣٣١.٥.٩ پنجشنبه

بود؟ تيراندازيديشبچه
شد تيراندازيخواهد بعد به بعدازظهر ٩ ساعت پساز اين از

تصور عدهاي و گوشرسيد به تهران شهر در شليكگلوله تيراندازيو صداي هم باز ديشب ٩ ساعت از

عمل به باره اين در ما خبرنگار امروز كه تحقيقاتي نتيجه در اما است آمده پيش تازهاي شايدحوادث كردند

كه شبانه تيراندازي بار پسبراياولين اين از استكه تمريني به تيراندازيديشبمربوط كه شد معلوم آورد

از مقصود و آمد عمل به گارد لشكر فرمانده و دفاع وزارت معاون وثوق سرلشكر حضور با دارد تمرين صورت

قرار به بگيرند/ فرا را شبانه تيراندازي بتوانند گارد لشكر و جنگ دانشگاه افسران كه اينست مزبور تمرين

شد/ خواهد عملي شبانه تيراندازي بعد به بعدازظهر ٩ ساعت از شب پسهمه اين از اط�ع



١٢٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٦٩ شماره ,١٣٣١.٥.٩ پنجشنبه

هستند متحصن هنوز كارگران نمايندگان
تـلگراف اداره در كارگران نماينده نام به سمنان ريسندگي كارخانه كارگران از تن چند هنوز ـ سمنان

ميباشند/ كارخانه افتتاح براي مركز مقاماتمربوطه اقدام انتظار در و هستند متحصن

٧٨٦٩ شماره ,١٣٣١.٥.٩ پنجشنبه

كردند اختيار تحصن
تلگرافخانه در تحصن حال به شده داده خاتمه خدمتشان به كه شهرباني پاسبانان از عدهاي ـ گرگان

دارند/ مبذول توجهي آنها آسايش به نسبت اوليايامور دارند انتظار و ميباشند باقي

٧٨٦٩ شماره ,١٣٣١.٥.٩ پنجشنبه

گرديد تمديد تهران در نظامي حكومت
آقاي منزل در بعدازظهر ٩ ساعت از ملي مجلسشوراي راي از پس هيأتدولت جلسه اولين در ديشب

آقاي گرفتو صورت شهرستانها و مركز انتظامي امور به راجع تي كرا مذا ابتدا گرديد/ تشكيل نخستوزير

پيشنهاد بنابه ديشب جلسه در همچنين داد/// توضيح است شده زمينه اين در كه را كه اقداماتي كشور وزير

در ١٣٣١ ١åشهريور تا مرداد ١å از نظامي حكومت كه تصويبنمودند مليهيأتوزيران دفاع [وزير] وزارت
شود/ تمديد حومه و تهران

٧٨٧å شماره ,١٣٣١.٥.١١ شنبه

شد/// داده اعتماد راي دولت به مجلسسناـ
فرهنگ درباره دولت برنامه ماده به اشاره صديق] [دكتر ناطق انداختـ كار به بايد را آبادان پا_يشگاه
پاjيشگاه وضع نفتو منابع به را صحبت دنباله داشتو بيان تدريس و تعليم درباره را نظرياتخود و نمود

كد را زيرا انداخت راه به بايد را آن و نكرد ول حال اين به را آبادان پاjيشگاه بايستي گفت و كشاند آبادان

نميباشد/ مملكت ص�ح به نفتجنوب توليدي منابع گذاشتند,

در استخدامي برايقوانين من خود گفت: بيانداشتو مطالبي استخدامي امور به راجع صديق آقايدكتر

/[!] كردم تهيه طرح ١٣٢٩ سال

٧٨٧å شماره ,١٣٣١.٥.١١ شنبه

نشده پرداخت ماه حقوقخرداد هنوز
و نشده پرداخت دولتي دواير كارمندان و خدمتگزاران ماه خرداد حقوق ماه مرداد دوم روز تا ـ مياندوآب

حد از شهر خدمتگزاراندواير كارمندانو استيصال عسرتو پريشانيو نميدهند/ نسيه بازار در ديگر كسبه

پرداخت از چرا نيست معلوم و شده پرداخت عجبشير و كوپال شاهيندژ, خرداد حقوق كه حالي در گذشته

ميورزند/ تعلل خدمتگزاران حقوق



ملي دولت سياهه ١٢١٠

٧٨٧å شماره ,١٣٣١.٥.١١ شنبه

ميكند آغاز ملي وزارتدفاع در را اقداماتخود مصدق دكتر
ملي دفاع وزير با امريكا مEقاترئيسمستشاراننظامي

تعيينگرديد ملي وزارتدفاع مالي امور معاون

بـراي مـيباشند, نيز ملي دفاع وزارت امور عهدهدار جديد كابينه در كه نخستوزير مصدق دكتر آقاي

سرلشكر به كافي دستورات اخير روز چند ظرف وزارتخانه آن خويشدر نظر اص�حاتمورد و برنامه اجراي

دادهاند/ ملي دفاع وزارت معاون وثوق

آقاي منزل در ايران در امريكا نظامي مستشاران هيأت رئيس زيمرمن سرلشكر قبل روز دو همچنين

كار طرز فعاليتو جريان زمينه خويشدر كوتاه كرات مذا مصدقدر آقايدكتر م�قاتو را ايشان نخستوزير

خواستند/ نامبرده از توضيحاتي ملي دفاع وزارت در هيأتمزبور

مستشاران كادر است گرفته تصميم دولت كه گرديد شايع محافل از پارهاي در كه همينم�قاتبود اثر بر

اط�ع كه طوري به دهد/ خاتمه مستشاران از پارهاي خدمت به و داده تقليل ملي دفاع وزارت در را خارجي

تخاذ ا زمينه اين در تصميمي نخستوزير آقاي كنون تا و بياساسبوده كلي به شايعه اين كردهايم حاصل

نكردهاند/

آقاي نخستوزير آقاي دستور بنابه وزارتخانه آن مالي امور در نفت مختلف هزينههاي تعديل مورد در

پست پيشدر چندي تا كه نامبرده و شد معرفي مزبور وزارتخانه مالي امور معاونت سمت به مهنا سرتيپ

گرديد/ فعاليت خويشمشغول جديد پست در امروز از است ميكرده وظيفه انجام ارتش ستاد معاونت

٧٨٧å شماره ,١٣٣١.٥.١١ شنبه

حقوقخرداد پرداخت به شروع
گرديد/ شروع كارمندان ماه خرداد پرداختحقوق تير ٢٩ روز از ـ نوشهر

٧٨٧١ شماره ,١٣٣١.٥.١٢ يكشنبه

فراموششدهاند بيمارانمسلول
ايـران از خارج دانشآموزان نميشود/ فروخته دولتي ارز مينويسد نامهاي طي ميكده ابوالحسن آقاي

براي اضطرارا خارج كشورهاي كه مسلول بيمار عده يك ولي گرفتند را حقخود بودند تندرست و سالم چون

افتاد/ بهآغوشمرگخواهند نشوند ارز تهيه به موفق گر ا و هستند حقمحروم اين از شدهاند بستري معالجه

تـجويز طـبق و است بستري سوئيس آسايشگاههاي از يكي در كه است نيم و سال چهار اينجانب دختر

قرار مضيقه در مسلول بيمار اين ارز تهيه براي كنون ا و كند مراجعت ايران به ميتواند ماه ٥ از پس پزشكان

زحمات كه نمايند پرداخت مرداد و تير ماه در نيز را بيماران قبيل اين ارز دستور اوليايامور گرفتهايمخوبست

نرود/ هدر به آنها اولياي معالجه



١٢١١ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧١ شماره ,١٣٣١.٥.١٢ يكشنبه

[بيمارستان] نيمهكاره ساختمان
است انهدام شرف در

شرف در متوالي بارندگيهاي ميان در فومن تختخوابي ٢٨ [بيمارستان] تمام نيمه ساختمان ـ فومن
تكميل براي را پيمانكار اقساط و نموده ساختمان اين به توجهي بهداري استوزارت شايسته است انهدام

نمايند/ حواله بنا

٧٨٧١ شماره ,١٣٣١.٥.١٢ يكشنبه

ميشود توزيع شكر و قند سهميه
قرار از اطراف قراء و شهر اهالي ماه تير سهميه شكر دارائي پيشكار غفاري آقاي اقدامات اثر بر ـ گرگان

و توجه از اهالي عموم و ميشود توزيع مردم بين شد داده عاملين به قند گرم ٥åå و شكر گرم ٥åå نفر هر

ميباشند/ راضي دارائي پيشكار اقدامات

٧٨٧١ شماره ,١٣٣١.٥.١٢ يكشنبه

نمائيد نظر تجديد ميشود توزيع كه سهميه مقدار در
فرمانداري نماينده تفاق ا به شد طرفدارائيداده از كه كارتي طبق شكر قندو سهميه ماه هر در ـ نوشهر

كفاف سهميه ميزان ميشودچون داده شكر قندو گرم ٥åå نفر هر به و ميگردد توزيع اهالي بين سرشماري با

شود/ نظر تجديد اينمورد در دارند تقاضا اهالي نمينمايد اشخاصرا ماهه يك

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

كردند غذا اعتصاب ريسمانريسي كارگران
افتتاح براي كنون تا چون كه كردند منتشر شهر در اع�ني سمنان ريسمانريسي كارخانه كارگران امروز

كرد/ خواهند غذا جارياعتصاب ماه مرداد ١٥ چهارشنبه ازروز نشده عملي اقدام آنها گماردن كار به و كارخانه

كارگران وضع به چنانچه نمودهاند اع�م دولتي ادارات به كتبا نيز برق كارخانه كارگران اع�ميه آن تعاقب

نمود/ خواهند شركت غذا اعتصاب در هم آنها نشود رسيدگي ريسمانريسي كارخانه

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

مصدق] محمد اتفاق به شيرازي [عكسيادگاريكريمپور تيتر فاقد
١١ ساعت شورش مدير شيرازي كريمپور تفاق ا به جرايد مديران آقايان از نفر شش عكس]: زير [متن

كردند/ م�قات را مصدق دكتر آقاي امروز صبح

شهرستان اهالي فارسو مردم كاريهاي فدا مبارزاتو اطراف در شرحي شيرازي كريمپور آقاي نخست

تأييد در جوشن روزنامه مدير هوش آقاياهور سپس داشتو اظهار مصدق دكتر آقاي دولت به نسبت فسا

كرد/ بيان مطالبي كريمپور آقاي اظهارات



ملي دولت سياهه ١٢١٢

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

نمايندگان انضمامتبصرههايپيشنهادي به اعطاياختيارات مربوطبه متنcيحه
تصويبرسيد به ملي مجلسشوراي ديروز جلسه در كه

اينقانون تصويب تاريخ از كه ميشود داده اختيار نخستوزير مصدق شخصآقايدكتر به ـ واحده ماده

ماه مرداد هفتم جلسه در و است ضروري دولت برنامه گانه نه مواد اجراي براي كه لوايحي ماه ٦ مدت تا

زير: شرح به ملي مجلسشوراي ١٣٣١

شهرداريها/ و ملي مجلسشوراي انتخابات قانون اص�ح /١

درصورت مالياتهايمستقيمو برقراري مخارجو تقليلدر وسيله به تعديلبودجه ماليو امور اص�ح /٢

غيرمستقيم/ مالياتهاي لزوم

بانكي/ و پولي قوانين اص�ح و كار ايجاد و توليد افزايش وسيله به اقتصادي امور اص�ح /٣

مـادهاي ٩ قانون رعايت با نفت ملي شركت اساسنامه تدوين و تهيه كشور, معادن از بهرهبرداري /٤

نفت/ صنعت شدن ملي قانوني اجراي

لشكري/ و قضائي كشوريو استخدام قوانين و اداري سازمانهاي اص�ح /٥

وسيله به اص�حات اين مخارج تأمين و اجتماعي اص�حات منظور به دهات در محلي شوراي ايجاد /٦

عوارض/ از بعضي

دادگستري/ قوانين اص�ح /٧

قانونمطبوعات/ اص�ح /٨

ارتباطي/ وسايلي و بهداشتي و فرهنگي امور اص�ح /٩

اختيارات آن مدت كه ماه شش ظرف در منتهي را آنها آزمايش از پس و نموده تهيه است شده تصويب

ميباشد/ jزماjجرا نشده معين مجلسين در آنها تكليف كه موقعي تا و نمايند تقديم است

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

اعتصابكشيدند از كارگراندست
و استاندار اقدام اثر بر كه بودند نموده اعتصاب روزي چند حقوق, اخذ براي ريسباف كارگران ـ اصفهان

يافت/ خاتمه كارگران اعتصاب و شد پرداخت كارگران بابتحقوق تومان هزار ١åå عليالحساب فرماندار

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

آقايسيدالعراقين به حمله
شد/ مجروح مختصرا گرفتو قرار ناشناس ٣ هجوم و حمله مورد ثريا خيابان در سيدالعراقين آقاي ديروز

محل به پاسبان نفر دو ولي ببرند بود حدود آن در كه تومبيلي ا داخل به را وي داشتند قصد كنندگان حمله

كردند/ جلب و دستگير را ضاربين و رسيده حادثه



١٢١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧٢ شماره ,١٣٣١.٥.١٣ دوشنبه

وزارتفرهنگ در دانشآموزان اجتماع
به رسيدگي تعقيب در ششم و پنجم و سالهايسوم نهائي امتحانات داوطلبان از عدهاي امروز بامداد

آقايان بعضي از و رفته ملي مجلسشوراي به هم عدهاي و كرده اجتماع فرهنگ وزارت در تقاضاهايشان

م�قاتي در و آمد فرهنگ وزارت به سيدجوادي نتيجه در كه بودند كرده را امر اين در تسريع توصيه تقاضاي

نمايندگاندانشآموزان فرهنگ آقايوزير كرد/ توصيه را دانشآموزان كار در تسريع نمود آذر آقايدكتر با كه

رسيدگي كميسيون اعضاء از يكي اظهار قرار به كرد/ صادر دستوراتjزم رسيدگيخواستو كميسيون در را

را خود كار نتيجه هفته اين آخر تا استو رسيدگي كنونمشغول ا كميسيون اين دانشآموزان تقاضاهاي به

بخواهند چنانچه و نبوده دانشآموزان حال به مؤثر زياد كار اين رسيدگي كرد اضافه وي كرد/ خواهد اع�م

بگيرد/ تصميم آن درباره فرهنگ عالي شوراي تا شود تهيه طرحي بايد بشود دانشآموزان اين به ارفاقي

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

سمنان در كارگران ميتينگ
بـراي را خـود تـصميم سـمنان ريسمانريسي كارخانه كارگران از عدهاي صبح امروز از اط�ع قرار به

برپا شهر در ميتينگي خود اطفال و زن با مذكور كارخانه كارگران از ديگر عدهاي و كرده عملي غذا اعتصاب

قطعنامهاي در كردند/ اعتراض كارخانه تعطيلي بودن غيرقانوني به سخنراني طي آنان از تن چند و ساختند

داد/ خواهند ادامه غذا اعتصاب به نتيجه حصول تا كه نوشتهاند كارگران شد صادر ميتينگ پايان در كه

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

متشنجشود آمل شهر بود نزديك
تيراندازيگرديد و مداخله به پليسمجبور نظم اعاده براي

اجتماع چپ احزاب افراد از عدهاي گهان نا قديم پل مقابل در مرداد ١٤ روز بعدازظهر ٥ ساعت ـ آمل

جائي تا ساختند فراهم را شهر نظم اخ�ل تشنجو موجبات مقدساتكشور و مصالح عليه سخنراني و نموده

و گشتند متواري خيابانهايشهر در تظاهركنندگان نتيجه در و شد تيراندازي و مداخله به پليسمجبور كه

بـه بود شديدتر جراحتش كه آنان از يكي شدند بازداشت شهرباني در و دستگير آنان از نفر ١٤ حدود در

گرفت/ آرام شهر و شد واقع نظممؤثر اعاده براي شهرباني اقدامات ساعت يك پساز شد/ اعزام بيمارستان

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

است نرسيده دارو سهميه
حيث اين از بيماران نرسيده بهداري به ١٣٣١ سال اول ماهه ٦ و ١٣٣å سال ماهه ٦ دارو سهميه ـ فومن

زودتر چه هر كه دارند انتظار اهالي نمايند/ خريداري آزاد بازار از را نياز دارويمورد بايد و هستند مضيقه در

دارد/ ارسال را بهداري سهميه بهداريداروي وزارت



ملي دولت سياهه ١٢١٤

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

وضعبهداريخوبنيست
مطلقا كه هم دارو ندارند كافي غذاي بيماران نيست خوب يزد بيمارستان و بهداري وضع Rاصو ـ يزد

بيمارستان به بهداري خوبستوزارت ميشوند/ فرستاده گورستان به مستمند بيماران دسته دسته ندارد وجود

اين دوا و غذا جاي به بدهد صورتي و سر جهت هر از است مستمند و فقير بيماران مرجع يگانه كه پهلوي

ننمايد/ تحميل آن بودجه بر دكتر همه

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

ندارد پزشك يك بهداري اداره تمام
دارد عهده به چاهبهار تا خرمشهر بنادر كليه سرپرستي كه جنوب بنادر قرنطينه بهداريو اداره ـ بوشهر

وضع اين با و دارد جراح نه و پزشك نه و رئيس نه بهداري اداره و ميباشد سرپرست نفر يك داراي فقط

سپرده مرگ دست به آنها سرنوشت و نيست معلوم ميشوند مريض گرم هواي اين در كه بيماراني تكليف

آورد/ عمل به شهر اين بهداري كادر تكميل براي عاجلي اقدام بهداري وزارت دارند انتظار اهالي شده

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

داروست و پزشك فاقد بهداري
احتياجات تأمين بهداشتو نگهدار حافظو كه بهداري وزارت و ميباشد پزشك فاقد بهداري ـ _هيجان

نيست/ بخش اين اهالي فكر به هيچوجه به ميباشد مردم

به jهيجان بهداري رئيس نام به دارند دست در را بهداري تصدي اب�غ كه حسنزاده حسن دكتر آقاي

ميدارد/ دريافت را خود حقوق و رفته دماوند

مالي وضع چون بود شده دچار سختي درد به حمل وضع موقع قراء از يكي در حاملهاي زن قبل چندي

درگذشت/ مزبور زن سرانجام ببرد تهران به معالجه براي را نامبرده نتوانسته رضايتبخشنبوده, شوهرش

باشد/ بخشهم اين فكر به بهداري وزارت دارند انتظار اهالي

٧٨٧٣ شماره ,١٣٣١.٥.١٥ چهارشنبه

را مرداد شكر و قند سهميه ميخواهند
ندهند

و قند عدم مضيقه در مردم گذشتو ماه تير تا انداختند تأخير قدر آن و ندادهاند را ماه تير سهميه ـ م�ير

يككيلو حومه و شهر اهالي ماه مرداد سهميه كه نمود موافقت اداري شوراي مرداد دوم روز در ماندند شكر

مردم نشده حمل شاهزند قند كارخانه از كنون تا شهرستان اين به مربوط قند تن ٤å چون و شود داده شكر

حمل زودتر نامبرده قند كه بشود مساعي بذل كارخانه اولياي طرف از قند رسيدن به نسبت كه دارند تقاضا

شود/



١٢١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

تظاهراتشديديصورتگرفت/// مجلسشورايملي جلسه تاcر در امروز

ملي/ نهضت ادامه كسيون فرا عضو و ملي مجلسشوراي نماينده /١

كرد هزينههايكشور تقليل لزوم به اشاره دستور از قبل نطق در �١� كريمي نادعلي

كه اينست راههايمؤثر از يكي گفت و

نگيرند/// حقوق و بروند خانه به بايد ادارات از خانمها
عـده ميكنم پيشنهاد دولت مخارج تقليل درباره كريمي: نادعلي ـ ادارات كارمند خانمهاي موضوع

حواس پريشاني و بيكاري موجبات و يافته راه ادارات در كارمند ماشيننويسو نام به كه خانمهائي زيادي

بـه تـا فـرمائيد روانه خود خانههاي به ساختهاند فراهم را كل مديران و روسا از بعضي و جوان كارمندان

كه را jيقشان برادران يا و شوهران آنها جاي به نمايند خدمت ميهن به عزيز كودكان تربيت و خانهداري

بهداري مخصوصا شهرستانها مراعاتبودجه ميشوم متذكر عرايضم پايان در آنچه نمائيد بيكارندمشغول

به ايران ملت عمومي افكار از پيروي به مجلس كه تي اختيارا با اميدوارم و است دهات قصباتو فرهنگ و

فرمايند/ مرتفع را احتياجات و نارضايتي اين تمام شوند استموفق داده مصدق دكتر آقاي جناب

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

رئيسمجلس جمعه امام استعفانامه
در ميگردد/ قرائت تهران جمعه امام آقاي نامه آقايان اجازه با jحا رئيس: نايب ـ ملي مجلسشوراي

شد/ قرائت شرح اين به ناظرزاده توسط امامي سيدحسن دكتر آقاي نامه اينموقع

ملي مجلسمقدسشوراي

بـه نـاچار هسـتم آن به مبت� است مدتي كه دست درد مداواي و معالجه براي چون ميدارد معروض

بـنده غـياب در مـجلس كارهاي ميخواهم و بود خواهم مداوا تحت مدت چند نميدانم و شدم مسافرت

استعفاي فرمودهاند مبذول بنده به نسبت كه محترم نمايندگان الطاف از سپاسگزاري با لذا نماند ب�تكليف

در را محترم نمايندگان متعال قادر خداوند كه اميدوارم و ميدارم تقديم ملي مجلسشوراي رياست از را خود

١٣٣١ مرداد انشاا�/ فرمايد عنايت توفيق مملكت ملتو به خدمت راه

امامي سيدحسن

[آيتاjكاشاني] رئيسمجلس انتخاب

البته آمد/ خواهد عمل به راي رئيسمجلساخذ انتخاب براي آئيننامه طبق jحا نايبرئيسمجلس:

ولي باشد رايداشته حاضر عده نصف بيشاز كه كسياست كثريت ا حائز اول وهله در كه دارند توجه آقايان

به نتيجه و آمد عمل به راي اخذ رئيسمجلس انتخاب براي بود/ نسبيم�كخواهد كثريت ا دوم مرتبه در

١å معظمي عبدا� دكتر آقاي راي, ٤٧ كاشاني آيتا� حضرت نفر, ٦٢ حاضر عده گرديد/ اع�م شرح اين



ملي دولت سياهه ١٢١٦

برگ/ ٤ سفيد ورقه راي,

گرديدند انتخاب ملي رياستمجلسشوراي به راي كثريت٤٧ ا به كاشاني آيتا� بنابراين نايبرئيس:

شد/ خواهد تشكيل يكشنبه روز ظهر از قبل نيم ساعتو دو آينده جلسه و ميكنيم ختم را جلسه كنون ا و

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

طهماسبي آزاديخليل طرح
مليرسيد تصويبمجلسشوراي به ساعتبعدازظهر دو

ملي] فراكسيوننهضت پيشنهادي واحده [ماده
مينمايند بيگانه نفع به و قيام اجتماع منافع ملتو عليه ثابتشود كه افرادي چون ـ مجلسشورايملي

تقديم فوريت سه قيد با را زير واحده ماده ذيل امضاءكنندگان لذا هستند مهدورالدم مذهب مسلكو هر در

ميدارند:

بر است ثابت ايران ملت بر اجانب از او حمايت و رزمآرا حاجعلي [خيانت] جنايت چون ـ واحده <ماده

ميشود/> تبرئه و بيگناه ملت نظر از باشد طهماسبي خليل استاد او قاتل اينكه فرض

دكتر ملكي, دكتر زيركزاده, مكي, زهري, بقائي, انگجي, ج�لي, شايگان, حسيبي, كريمي, قناتآبادي,

نـاصر دماوندي, معتمد فرزانه, شاپوري, مي�ني, اخگر, حائريزاده, مدرس, <سيدجوادي, است: ١١ نيست, صحيح رقم ١٤ /١
ملي/// مجلسشوراي اسناد مركز و موزه كتابخانه سايت نريمان> و سنجابي ذولفقاري,

ديگر/ امضاي �١�١٤ و وكيلپور و اقبال پارسا, ناظرزاده, فلسفي,

گرفته راي مهندسرضوي آقاي پيشنهاد طبق آن اص�ح گرفتن نظر در با واحده ماده به رئيس: نايب

ميشود/

كردهام/ پيشنهادي هم بنده بفرمائيد اجازه آقا, شمسقناتآبادي:

شود: اضافه واحده ماده آخر در كرده پيشنهاد قناتآبادي شمس آقاي

پـورسرتيپ آقـاي شـد/ تـصويب گـرفتند راي قـناتآبادي شمس آقاي پيشنهاد به گردد> آزاد <عفو

اينكه محض به نمايد/ تأمين عمر آخر تا را طهماسبي خليل استاد اشاعه مخارج دولت بود كرده پيشنهاد

باقوت پيشنهادياستاو اينچه زدند فرياد شمسقناتآبادي مهندسرضويو شد/ قرائت پيشنهاد اين

ميخورد/ نان بازويخودش

بدهم/ توضيح بدهيد اجازه پورسرتيپ:

ماده اصل به jحا و بكند خرج پيشنهاد, نميتواند وكيل زيرا نيست, وارد پيشنهاد Lاص رئيس: نايب

ميگيريم/ راي قناتآبادي شمس مهندسرضويو آقايان پيشنهاداتمصوبه گرفتن نظر در با واحده

سنا مجلس به و گرديد تصويب گرفتند راي قعود و قيام با فوريتي سه طرح به فرمايند/ قيام موافقين

شد/ فرستاده



١٢١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

گرفتنعكسيادگاري] از [پس شد شورشتبرئه مدير
شد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از استيناف ٨ شعبه در شورشامروز روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

هوائي تنافسراننيروي سه به نسبت دادگاه راي تاريخصدور
قرار به دارد/ ادامه سري طور ارتشبه يك شماره دادگاه در نيرويهوائي افسران از نفر سه دادرسي كنون ا

كه هشتم مدافع فقطوكيل و دادهاند خاتمه مدافعاتخود به متهمين مدافع وك�ي از نفر هفت كنون تا اط�ع

خواهد شروع را خود مدافعات آينده هفته از نيز ايشان كه است مانده ميباشد مجلس نماينده اخگر آقاي

بوده جلسه بودن سري و دادگاه ص�حيت به اعتراض اطراف در تمام اخير وك�ي نفر هفت مدافعات نمود/

راي مرداد اواخر گفتدر ميتوان نمود/// خواهند دفاعخود به متهمينشروع آقاياخگر مدافعات پساز است/

شد/ خواهد صادر دادگاه

٧٨٧٤ شماره ,١٣٣١.٥.١٦ پنجشنبه

ميدهند شكر و قند ولي نشده حقوقپرداخت
و نشـده پـرداخت سـايرين و فـرهنگ كارمندان تير و خرداد حقوق هنوز مرداد چهارم روز تا ـ جهرم

كه شده تحويل عاملين به شكر قندو طرفدارائي از مرداد امروزسوم ولي هستند مضيقه كارمندانسختدر

ميشود/ داده شكر و قند گرم ٤åå نفر هر به

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

شدند متحصن وزارتفرهنگ در دانشآموز ٣åå
امتحاني اوراق تصحيح طرز به نسبت كه ششم و پنجم و سوم سال دانشآموزان از عدهاي قبل چندي

آنـها اوراق تـصحيح در مـجددا كـه داشتند تقاضا و نموده اجتماع فرهنگ وزارت در داشتند اعتراض خود

به خطاب نامهاي ضمن كاشاني آيتا� حضرت آوردند عمل به كه م�قاتهائي نتيجه در شود/ تجديدنظر

از مركب هيأتي شد قرار و نموده را دانشآموزان كار به رسيدگي توصيه وزارتخانه آن اداري كل مدير آقاي

قرار رسيدگي مورد را دانشآموزان امتحاني اوراق امتحانات ممتحنه هيأت با فرهنگ وزارت فني بازرسين

نمايند/ اع�م نتيجه و دهند

طرحي آورد عمل به را خود مطالعات تقاضايدانشآموزان به رسيدگي كميسيون اينكه از پس باjخره

فرهنگامروز عالي شوراي بود قرار چون بود/ فرهنگداده عالي شوراي به تي پيشنهادا آن در كه نمود تهيه

فـرهنگ وزارت حياط صحن در دانشآموزان از نفر ٣åå امروز بدهد منطقي جواب مذكور دانشآموزان به

قرار موافقت مورد تقاضا اين چون و نشود داده كسي به صفر نمره كه مينمودند درخواست و نموده تجمع

نمايند/ اختيار تحصن فرهنگ وزارت در قطعي نتيجه كسب تا گذاشتند قرار دانشآموزان نگرفت,



ملي دولت سياهه ١٢١٨

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

شد تظاهراتجلوگيري انجام از
در ميتينگي مرداد چهاردهم روز كه بود پخششده اع�ميههائي مشروطيت عيد از قبل روز دو از ـ تبريز

از قبل روز سه بايد ميتينگ اجازه بود شده شهربانياع�م طرف از كه اين با شد/ خواهد داده گلستان باغ جلو

اجـتماع ميتوانند ميتينگدهندگان شمال باغ ميدان در فقط هم آن و شود گرفته شهرباني از مقرر موعد

چهار ساعت از پيشبينيها اين تمام با باشند رسميتداشته كه ميشود دستجاتيداده به هم اجازه و نمايند

و كرد متفرق را آنها پليس كه آمدند گرد گلستان باغ مقابل در عدهاي كمكم مرداد چهاردهم روز بعدازظهر

بدونهيچگونه و شدند دستگير شهرباني طرف از بكنند تي تظاهرا پخشاع�ميه با ميخواستند كه عدهاي

نمودند/ شركت جشنهايمشروطيت در مردم مرداد چهاردهم روز تظاهري

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

اراضيجنوبشهر عدهاي امروز و ديروز
ميكردند تقسيم خود ميان را

اراضي به داشتند سينه به ايران پرچم رنگ سه يكنوار هر كه تهران اهالي از زيادي عده صبح ديروز از

دارد قرار ري شهر ـ تهران جاده طرف دو در و تهران شهر جنوب در كه فرحآباد و عليآباد و معصوم چهارده

حـامل كـاميون چند رسيد شهرباني به اراضي تقسيم خبر وقتي كردند/ اراضي تقسيم به شروع و ريخته

زنبوري چراغ دهها با شب هنگام عده همان ولي متفرقنمود را جمعيت و شد اعزام ري شهر جاده به پاسبان

از اراضي تقسيم ضمن در كردند/ دنبال را اراضي تقسيم و زمينها كشي خط و رفته فوق مح�ت به دوباره

نيز امروز صبح بودند/ شده حاضر تماشا براي نيز زيادي جمعيت و ميشد داده هم شعارهائي جمعيت طرف

را اراضي تقسيمكنندگان و اعزام محل به پليس كاميون چند دوم دفعه براي ولي داشت ادامه اراضي تقسيم

كردند/ متفرق

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

حقوقخرداد] %٥åپرداخت] شكر و قند سهميه توزيع
سهميه دارد نظر در و توزيعنمود شكر يككيلو نفري را اهالي سهميه ماه تير در دارائي اداره گنبدكاووسـ

دولتي دوائر كارمندان خرداد نصفحقوق مرداد دوم روز از مينمايد/ توزيع قند يككيلو نفري را ماه مرداد

است/ مركز از وجه وصول منتظر ماه اين حقوق بقيه پرداخت براي و شد پرداخت

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

گندم] [نبودن ندادهاند را شكر و قند سهميه هنوز
استو ناياب هم آن رسيده ريال ٤å كيلوئي به قند و نداده دارائي را ماه تير شكر و قند سهميه ـ زاهدان

فكر امور اولياء ميرود انتظار و هستند مضيقه در سخت مردم و رساند ريال ٥ كيلوئي به را نان گندم نبودن



١٢١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

بنمايند/ عاجلي

٧٨٧٥ شماره ,١٣٣١.٥.١٨ شنبه

گرفت/// قرار بحث مورد مجلسسنا در امروز اختيارات cيحه
از اعم مشاغل و سمتها از يك هر براي لساني: آقاي ـ است مقننه قوه مرگ اع�م اختيارات _يحه

كامل صميميت با مكلفند سمتها آن از يك هر شاغلين كه گرديده مقرر خاصي وظائف اجتماعي و اداري

دهند/ انجام را وظايفخود

و گرديده تدوين اساسي قانون در است اجتماعي مهم مشاغل از يكي كه مجلسين نمايندگان وظايف

قانون ١١ اصل در نشوند خيانتي مرتكب نكرده خداي يا و ندارند روا قصور وظايفخود انجام در اينكه براي

و صـيانت بـالنتيجه و مـلي حكـومت اسـاس و مشـروطيت مباني حفظ براي كه است شده مقرر اساسي

مجلس نمايندگان و حاضر آقايان همه منو كه نمايند ياد سوگند ك�ما�مجيد به اساسي قانون نگاهداري

مليبودند, مجلسشوراي كهوكيل پارلماني مختلف ادوار مصدقدر آقايدكتر جناب همچنين مليو شوراي

قانون محافظت و مشروطه حكومت نگاهداري براي اساسي قانون ١١ اصل طبق تريبون همين پشت در

و ٢٧ اصلين در حكومتمشروطه تعريف باب در اساسي قانون عصاره و خ�صه كردهايم/ ياد قسم اساسي

است/ گرديده تصريح اساسي قانون متمم ٢٨

قوه عهده به اشخاص حدود و حقوق در قضاوت و شده مقرر مجلسين عهده به قوانين ٢٧وضع اصل در

مجزا و منفك يكديگر از را گانه سه قواي ٢٨ اصل و مجريه قوه عهده بر احكام و قوانين اجراي و قضائيه

اين جواب داشتند؟ اصرار و كيد تأ همه اين باب اين در اساسي قانون واضعين و مؤسسينمشروطه چرا نمود/

است/ روشن بسيار سئوال

اين يكاز هر كه است معنيواقعي به ث�ثه قواي مليوجود حكومت فرديو بينحكومت فرق تنها زيرا

نشود/ حاصل قوا اين بين امتزاجي و اخت�ط هيچگونه و داده انجام را خود مقرره وظيفه قوه سه

قوه و مقننه وظايفقوه در مجريه همچنينقوه و نكند دخالت مجريه و قضائيه وظايفقوه در مقننه قوه

اساسو و رفته بين از ك انفكا اصل ديگر قوه در قوه سه اين يكاز دخالتهر با زيرا ننمايد/ مداخله قضائيه

اين و شد خواهد مردم بر فرد حكومت و شده متزلزل است مردم بر مردم حكومت كه ملي حكومت بنيان

اساسآن قربانيها دادن و كاريها فدا و جانبازيها با و ناراضيبوده آن از ايران ملت كه حكومتيبود همان

آن نگهبان را آزادي فرشته و نهاده برپا را ملي حكومت زيباي كاخ خود خيال به و كرده سرنگون را حكومت

ندارد ترديدي كس هيچ قبولعوامخواصمملكتاستو معروضافتادمورد كه مطالبي البته است/ داده قرار

است/ يكديگر از قوا اين ك انفكا و ث�ثه قواي مستلزموجود ملي حكومت كه

هيأتي يا و فرد به را خود قانونگذاري اختيار ميتواند مقننه قوه آيا كه ميماند باقي مطلب يك تنها

قانون در مصرحه حقوق كليه كه دارند را حق اين مقننه قواي آيا خير؟ يا نمايد گذار وا مقننه قواي از خارج

خير/// يا بدهند هيأتدولت يا و وزير يا رئيسدولتو به را اساسي



ملي دولت سياهه ١٢٢٠

كردهام, صحبت برنامه با موافق عنوان به بنده كه دولت برنامه طرح موقع در مرداد ١١ شنبه جلسه در

اساسي قانون به هميشه و ميباشند مشروطيت مواليد از مصدق دكتر آقاي جناب كه دادم تذكر مخصوصا

به شده جمعآوري نمودهاند تقنينيه ششم و پنجم دوره در معزياليه كه تاريخي نطقهاي ميكردند/ احترام

سخت بسيار درمواقع كه نطقها اين عصاره و خ�صه دسترساست/ اينكدر و رسيده طبع به كتابي صورت

حفظ و مشروطيت مباني و اصول حفظ براي است شده تريبون همين پشت در ايشان طرف از تاريك و

در است/ بوده ناروا تعبير و تفسير حتي تعديو و تجاوز گونه هر از اساسي مصونيتقانون ايرانو ملت حقوق

٢٧ تاريخ در گرفت/ قرار ملي مجلسشوراي و مردم توجهدولتو دادگستريمورد شمسياص�ح ١٣åسال٥

و كـرده مـنحل را روز آن عـدليه كه است شده داده اختيارات قانون ضمن داور مرحوم به ١٣å٥ ماه بهمن

نمايد/ قضاوتدعوت شغل به بداند ص�حيت واجد كه را فردي هر و دهد تشكيل نوين دادگستري

عنوان به مصدق دكتر آقاي جناب بود مطرح داور مرحوم اختيارات تمديد كه ١٣å٦ خرداد ٢٨ جلسه در

قوه تجزيهميشود: شعبه سه مملكتبه اساسيقواي قانون متمم <بهموجباصل٢٧ داشتند: اظهار مخالف

حفظ براي تقنينيه هيأت كه است احكامي و قواعد از عبارت كه قانون وضع اجرائي/ قوه ـ قضائيه قوه ـ مقننه

اساسي قانون متمم ٢٨ اصل موجب به چون و است مقننه قوه وظايف از ميكند تصويب جامعه انتظامات

را اينوظيفه انجام نميتواند تقنينيه قوه لذا بود/ خواهد منفصل و ممتاز يكديگر از هميشه مزبور ث�ثه قواي

كه را تي اختيارا و نمايد تطبيق را قانون هم و باشد قانون واضع هم كه گذار وا ديگري قواي از يكي عهده

زيرا نيست/ مخالف اصل اين با است داده مجلس عدليه كميسيون به تقنينيه ادوار در ملي مجلسشوراي

را مجلس وظيفه بتواند ديگر قواي از يكي كه شويم قائل ما گر ا است///// تقنينيه قوه جزو مزبور كميسيون

از را سنگيني يكبودجه بار, و داده وزارتخانهها تمام به را حق مجلساين كه نيست بهتر آيا بدهد/ انجام

در و نموده اختيارات تحصيل وزراء تمام تقريبا كه سببميشود قبيلمواد اين تصويب بردارند؟ دوشمردم

و نمايند تمديد درخواست برهان, و دليل هيچ بدون ناتمام, كارهاي انجام يا مقام ابقاء براي مدت انقضاء

ميگذارد/ ملت دوش به كه باشد سنگيني بودجه فقط تقنينيه قوه آثار و شده عاطل مجلس وجود بالنتيجه

است/> اساسي قانون برخ�ف آن تصويب كه پيشنهادي ماده خصوص در بنده عرايض است اين

سال ٢٤ يعني ١٣å٦ ماه خرداد ٢٨ جلسه در مصدق دكتر آقاي جناب مشروح نطق از مختصري بود اين

دادهاند/// پاسخ بنده تمامسئواjت به گفت بايد كه قبل

قانون خ�ف بر مقننه قواي از خارج اشخاص يا شخص به مقننه قوه از را گذاري قانون اختيار دادن من

چـطور بـاشد مجريه قوه فرد برجستهترين و رئيسدولت شخص آن كه وقتي مخصوصا ميدانم اساسي

مصدق, آقايدكتر جناب عقيده بنابه آنوقت شد چنين گر ا هممجري, باشدو مقنن هم يكفرد كه ميشود

ميكند؟ پيدا خارجي چگونهوجود يكديگر از ث�ثه كقواي انفكا و اساسي قانون متمم ٢٨ اصل

بار فرمودند مصدق دكتر آقاي كه طوري همان جز داشت؟ خواهد اثري چه مجلسين ديگروجود آنوقت

تاريخ صدر از كه نظري باباخت�ف در گر ا بود/ نخواهد ديگري چيز ناتوان و فقير ملت دوشاين بر سنگين



١٢٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

حكومت يا است بهتر ملي حكومت اينكه به دارد و داشته بشروجود افراد بين مختلف اعصار در فعلي مدنيت

پيشرفت مجلسمانع كهوجود بود معتقد روم قيصر سزار كه بگويند مخالفينحكومتملي شويمو فرديوارد

خانه اين كه زدند مجلس در سر بر تابلوئي داد دستور و بست را انگلستان پارلمان در <كرمول> يا است كار

بيسمارك يا و ندارند قانوني حقوضع مجلس وك�ي من بودن با ميگفت ناپلئون يا و ميشود داده اجاره

مـن براي ديگران و باشم مملكت اداره مسئول من كه است بازي مسخره چه اين كه ميزد فرياد آلماني

هرچه استو بشري اراده مافوق من اراده كه ميكشيد عربده ديوانهوار هيتلر يا دارند مقرر نظامات و دستور

ديگري مطلب آن شويم وارد ملي حكومت لزوم عدم يا لزوم باب در وقت آن است/ jيتغير و قانون كنم اراده

اعم كه دارد لوازمي ملي حكومت استو مشروطه ملي ايرانحكومت اساسيحكومت قانون طبق استولي

ميباشد/// ديگري وظايف در قوه سه اين از يك هر مداخله عدم و گانه سه قواي آنوجود

اساسي, قانون حفظ مصلحتمملكتو از ع�وه مراتب, عرضاين در كه ميگيرم شاهد را خدايخود من

معتقدم حقيقتا گرفتهو نظر در نيز هستم ايشان احساسات كهمرهونعواطفو را مصدق آقايدكتر مصلحت

آزاديخواهان رهبر مصدق دكتر شأن در هيچنحو بحثبه مورد واحده ماده بهصورت اختيارات درخواست كه

مرگ اع�م واحده ماده اين تنها نه كه عرضميكنم صريحا تصويبشود, اختيارات اين گر ا و نيست, ايران

هر است ممكن كه است تفسير و تعبير قابل و كشدار ماده اين قدري به چون بلكه ميباشد ما مقننه قواي

نسخ و فسخ يا و نورديده درهم را پارلماني مختلفه ادوار قوانين كليه بگيرد, را اختياري چنين دولتي يا و فرد

گفتادوار بايستي آنوقتديگر نمايد/ مطلقالعنان و نموده آزاد بندي و قيد هر از را آنقوانينخود يكاز هر

قواي سنگين هزينه پرداخت و قرباني دادن جز ايران ملت براي و بوده زائدي وجود هم پارلمان گانه هفده

من شايد و ميكشيد را ملي حكومت واحده ماده به راي دادن با شما آقايان نميماند/// باقي خاطرهاي مقننه

باشم/ كرده سياسي انتحار مخالفت اين با هم

٧٨٧٦ شماره ,١٣٣١.٥.١٩ يكشنبه

دارد ادامه تحصندانشآموزان
راجع فرهنگ وزارت اعEميه و فرهنگ شورايعالي راي

متوسطه امتحانات داوطلبانتجديديومردود به

مـتوسطه ششـم و پـنج و سـوم سالهاي امتحانات داوطلبان كار به بود قرار كه فرهنگ عالي شوراي

در كه پيشنهادي دو به راجع و شد تشكيل فرهنگ وزير آذر دكتر آقاي حضور با پنجشنبه روز كند رسيدگي

مخالف پيشنهادها آن با اعضايشورا از عدهاي و شد بحث و شور بود فرهنگشده طرفوزارت از اينمورد

تصميم اين كه وقتي صبح ديروز نگرفت/// قرار موافقت مورد پيشنهادها آن راي اخذ پساز باjخره و بودند

امروز و كردند اختيار تحصن فرهنگ وزارت در و اعتراضكرده آنها شد اع�م امتحانات كي شا داوطلبان به

از يكي و ميداشتند اع�م را درخواستهايخود و كرده صحبت مرتبا آنها نمايندگان و بودند تحصن در هم

بود/ خواهيم تحصن در قطعي نتيجه حصول تا گفت بياناتخود ضمن در آنها نمايندگان



ملي دولت سياهه ١٢٢٢

٧٨٧٦ شماره ,١٣٣١.٥.١٩ يكشنبه

شدند خارج تحصن از
تحصن شهر انجمن تشكيل و شهرداري وضع بهبود براي پيشهوران و كسبه قبل چندي از ـ _هيجان

نـيم و چـهار ساعت مرداد شانزدهم روز كه بودند رفته تهران به نفر ده امور اولياء نظر جلب براي و نموده

وضـع بـه رسـيدگي و شهر انجمن تشكيل براي مركز در امور اولياء موافقت جلب با نفر ده اين بعدازظهر

شدند/ كار مشغول و داده خاتمه تحصنخود به پيشهوران كليه ب�فاصله و شدند وارد شهرداري

٧٨٧٦ شماره ,١٣٣١.٥.١٩ يكشنبه

ميكردند تقسيم خود بين را اراضي كه كساني از نفر ١٤
شدند دستگير ديروز بعدازظهر

ارجاعگرديد دادسراينظامي به آنان وپرونده

و نموده ري شهر جاده طرف اراضيدو تقسيم به عدهايشروع پريروز بعدازظهر از كه داديم اط�ع ديروز

صاحبان شكايت بنابه پليس بار چندين اينكه با و ميكردند تقسيم نفر بيندوازده متريرا هزار قطعهدو هر

تقسيم زمينها وقتي اط�ع قرار به نمودند/ دنبال را خود اقدام مجددا آنان ولي كرد, متفرق را جمعيت اراضي

كسان و ميكرد طنابمحسور با را آن دور و گذاشته كار زمين گوشه چهار چهارچوبدر صاحبسهم ميشد,

زمينهاي كليه كه يافت توسعه قدر آن ديروز صبح اراضي تقسيم دامنه ميكردند/ محافظت آن از نيز او

كثرت شد/ تقسيم راهآهن ايستگاه پشت تا ديگر طرف از و شترخوان تا يكطرف از ري شهر جاده اطراف

كمك به ١٥ و ٦ و ٥ ك�نتريها مأمورين ديروز بعدازظهر باjخره و بود بالغ نفر هزار سه دو به نيز جمعيت

را تقسيمكنندگان ساعت, يك از پس و رفته اراضي تقسيم محل به شهرباني كماندوهاي و احتياط نيروي

به آنان پروندههاي و نمودند دستگير بودند تشخيصداده غائله سران كه را كساني نفر ١٤ و نمودند متفرق

پدران ملك Rاو زمينهايمزبور كه گفتهاند بازجوئي در عده اين ميشود گفته گرديد/ ارجاع نظامي دادسراي

بـه رو اينكه براي باير اراضي كه شده گفته بارها ثانيا و باشند آنها مالك معيني اشخاص نبايد و ماست

كرديم/ اراضي تقسيم به شروع ما دليل دو بنابراين و شود تقسيم مردم بين بايد بگذارد آباداني

٧٨٧٧ شماره ,١٣٣١.٥.٢å دوشنبه

ندادهاند را شكر] و [قند استسهميه ماه ٥
سيري٤ را قند اجبارا دهات اهالي نشده داده ساوه دهات شكر و قند سهميه كه است ماه ٥ مدت ـ ساوه

آنان شكايت به كسي ميكنند شكايت مركز و شهر دارائي به چه هر و مينمايند خريداري آزاد بازار از ريال

تا مينمايد گزارش وزارتكشور به را مراتب قراء اهالي اعتراضات شكاياتو مقابل در دارائي و ندارد توجهي

دهات سهميه توزيع به نسبت بخش شوراي تشكيل از پس بخشهايحومه در ساوه فرمانداري طريق از

شد/ نخواهد توزيع گذشته سهميه اقدام صورت در اط�ع قرار به نمايند اقدام



١٢٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧٧ شماره ,١٣٣١.٥.٢å دوشنبه

ميشوند جمعآوري گدايانشهر فردا از
جمعآوري به تصميم تهران شهرداري شده افزوده شهر در متكديان تعداد بر اخير ايام در اينكه به نظر

است/ گرفته آنان

كارگاههاي در هستند سالم كه متكديان از عده آن و ميشود گذاشته اجرا مرحله به فردا از تصميم اين

نگاهداري بنگاهمزبور در نيستند كار به قادر كه گداياني ساير و عجزه از و ميشوند گمارده كار به تعاون بنگاه

امر اجراي در كه شده داده مؤكد مأمورينجمعآوريدستورات به و شده تأمين نيز كار اين بودجه شد خواهند

دارند/ مبذول كافي اهتمام

٧٨٧٧ شماره ,١٣٣١.٥.٢å دوشنبه

زنداني نفر براي٦٣ بخشودگي تقاضاي
به اخيرا بود شده تشكيل ماه تير در كه ارتش دادرسي دادگستريو زندانيان بخشودگي و عفو كميسيون

بود گرديده ارجاع بهكميسيون كه شهرستانها تهرانو زندانيان پرونده بين١٩٣ از و داده خاتمه كارهايخود

به نسبت طرفكميسيون از گرفتو قرار رسيدگي كهمورد بخشودگيبود و زندانيمشمولعفو نفر ٦٣ پرونده

پنج و پنجاه ماده طبق كيفر از تخفيف يكربع پيشنهاد ديگر نفر ٤å درباره و يكدرجه پيشنهاد نفر ٢٣

شد/ گزارش دربار وزارت به شاهنشاه تصويب براي نخستوزيري طرف از مراتب شد

٧٨٧٧ شماره ,١٣٣١.٥.٢å دوشنبه

شدهاند مجروح نفر ٣å و مقتول نفر ١٦ اهواز واقعه در
فرماندار معاون نظامي, فرماندار لشكر, فرمانده
شدند كنار بر كار از اهواز دوم رئيسركن و

به اهواز در تير سيام تأثرآور واقعه به رسيدگي جهت مرداد دهم تاريخ در طرفنخستوزير از كه هيأتي

نخستوزير تقديم را گزارشمأموريتخود ديشب و كردند مراجعت تهران به ديروز بودند شده اعزام شهر آن

وزارت نـماينده داهـي جـنگ, وزارت نماينده بيگلري سرتيپ آقايان از بودند مركب مزبور هيأت نمودند/

وزارتكشور/ نماينده داناپور و دادگستري

عمل به محل در اعزامي توسطهيأت كه رسيدگيهائي طبق گفت: ما خبرنگار به هيأت اعضاي از يكي

روز عصر واقعه در گرديد معلوم شد گرفته مقتولين خانوادههاي و مختلف اشخاص با كه تماسهائي و آمد

از شدهاند/ نفرمجروح ٣å مقتولو زنبوده آنان از نفر يك كه نفر ١٦ رفته رويهم اهواز در تير سيام دوشنبه

شدهاند/ مرخص بقيه هستند بستري بيمارستان در هنوز كه نفر ٤ از غير به مجروحين

رئيسركن و فرماندار معاون نظامي, فرماندار لشكر, فرمانده اعزامي گزارشهيأت طبق همچنينچون

گرديدهاند/ احضار مركز به و كنار بر كار از شدهاند شناخته مقصر مزبور واقعه پيشآمد در دوم



ملي دولت سياهه ١٢٢٤

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

نمايندگانصحبتكردند از نفر چهار دستور از قبل ـ ملي مجلسشوراي
شد/// نظاميمسترد حكومت تمديد cيحه

گـفت: Jدفـاع وزارت Kمـعاون وثـوق سـرلشكر آقاي ـ حومه] و تهران ] نظامي حكومت jيحه استرداد

تمديد jيحه استرداد بر مبني ملي شوراي محترم مجلس به خطاب نخستوزير مقام طرف از نامهايست

ميكنم/ رياست مقام تقديم كه Jاحسنت Kاحسنت, تهران در نظامي حكومت

شد: قرائت مجلس منشي توسط زير شرح به نخستوزير نامه ميگردد/ قرائت نامه عين رئيس: نايب

ملي مجلسشوراي

در و بوده مخالف نظامي حكومت ايجاد با همواره اينجانب دارند استحضار محترم نمايندگان كه چنان

دولت مسـلم, اصـل و قطعي عقيده اين خ�ف بر گر ا و كردهام مبارزه آن با جدا خود سياسي زندگي طي

پوشيده كس هيچ بر شايد كه بوده جهاتي و علل به است شده نظامي حكومت اع�م به مجبور اينجانب

در كه بوده بيموقعي نمايشهاي تظاهراتو آن و مينمايد كتفا ا آنها از يكي كر ذ به فقط اينجا در نيستو

گشته عامه خاطر پريشاني و ناامني ايجاد سبب و آمده عمل به دستهها از بعضي طرف از مختلف مواضع

را نظامي حكومت jيحه نموده استفاده فرصت از ملي مجلسشوراي تماي�ت به توجه با اينكه لكن است/

بنابر دولت گردد آشفتگي ناامنيو سبب و گرفته قرار سوءاسفتاده مورد تيه آ در آن لغو چنانچه و ميدارد مسترد

يكهفتهموجبات تا اع�ن تاريخ از هرگاه و نموده اع�م موقتا را نظامي حكومت دارد عهده به كه وظيفهاي

نخستوزير نمود/ خواهد تقديم مجلس به را آن تصويب jيحه نشود مرتفع آن برقراري

مصدق دكتر

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

نظامي حكومت لغو
حومه و تهران نظامي فرمانداري ٣١ شماره اعEميه

حومه و تهران در نظامي فرمانداري ١٣٣١ ماه مرداد ٢١ سهشنبه روز ١٩ ساعت از دولت امر حسب بر

حومه و تهران نظامي فرماندار ميگردد/ ملغي

دولو سرتيپ

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

ميشود تعطيل فردا از نظامي دادگاههاي و دادسرا
شده ارجاع نظامي دادسراي به پرونده ١١٦٨ تعداد كنون تا نظامي حكومت استقرار بدو از اط�ع قرار به

تهران دادسراي به نظامي مقرراتحكومت علتلغو به فردا بقيه و يافته خاتمه پرونده ١å٧å به رسيدگي كه

ميباشد/ ارسالي پروندههاي جزو نيز تير سيام واقعه پرونده شد/ خواهد ارجاع



١٢٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

شدند مجروح يكپاسبان يكسرهنگو سيلو كارخانه نزاع در
قسـمت كـارگر افسـري حسـين هـفت مناسبت به سيلو كارخانه كارگران از عدهاي پريروز ١٢ ساعت

سـرهنگ آقاي قطعنامه قرائت ضمن در نمودند/ برقرار ميتينگ و كرده اجتماع كارخانه در سيلو تعميرگاه

خودداري قطعنامه خواندن از ميدهد تذكر ميكرد قرائت را قطعنامه كه شخصي به كارخانه مأمور نوريزاد

يك و ميسازند سختمجروح را او و ميكنند سرهنگحمله به كارگران و درگرفته گفتگوئي نتيجه در كند/

از ١٥ ك�نتري مأمورين باjخره ميشود/ مجروح داشته نام شكوهي و بود كارخانه مأمور كه هم پاسبان نفر

دستگير واقعه محرك عنوان به را نفر يك و نمود متفرق را كارگران و ميروند كارخانه به و شده گاه آ قضيه

ميسازند/

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

نشده بخشتوزيع ٩ شكر و قند سهميه هنوز
را [ناخوانا] ديدهبان, ديزجعليا, م�يوسف, كندلج, بخشهاي اهالي ماه ارديبهشت شكر سهميه ـ مرند

انبار از شربياني علياصغر هاديطلبو حاجيحسين نام به دهاتفوق سهميه از مقداري و نكردهاند توزيع

نظر بيصبري تمام با اهالي است/ نداده را محلفوق ٩ چهدستوريسهميه نيستطبق معلوم كه شده خارج

مينمايند/// جلب اينموضوع به را مرند فرماندار و آذربايجان استاندار آقاي نظر خصوصا و اوليايامور

٧٨٧٨ شماره ,١٣٣١.٥.٢١ سهشنبه

هستند مضيقه در جهت هر از مردم
براي كمكمؤثري گاه هر و شده حريق طعمه زارع وجيها� و رمضاني كبر عليا گندم خرمن ـ اليگودرز

و نگرديده پرداخت هنوز دولت كارمندان تير حقوق نشست/ خواهند سياه روز به نگردد آنها خسارت جبران

علتنبودن به بهداشتهم است/وضع نشده داده كنون تا هم خرداد ارديبهشتو ماهه شكردو قندو سهميه

شدن عملي با اميدوارند مردم است/ كد را نيز ستد و داد بازار است تأسفآور بيماران معالجه وسائل و دارو

بشود/ مشك�ت دولترفع برنامه

٧٨٧٩ شماره ,١٣٣١.٥.٢٢ چهارشنبه

داد نزاعيروي چيتسازيري كارخانه در عصر ديروز
شدند مجروح نفر چهارده و

بر افتاده تعطيل حال استبه روز چند كه چيتسازيري كارخانه كارگران از عدهاي ميان بعدازظهر ديروز

١٤ حدود عدهايدر شدند, مطلع قضيه از ك�نتري١٨ مأمورين تا پيوست بهوقوع نزاعي كار مجدد شروع سر

و نظم برقرار به موفق زياد زحمت با آمده كارخانه محل به فورا ١٨ ك�نتري مأمورين ميشوند/ مجروح نفر

آرامشميشوند/



ملي دولت سياهه ١٢٢٦

٧٨٧٩ شماره ,١٣٣١.٥.٢٢ چهارشنبه

شكر و قند پرونده متهمين احضار دستور
والسكـي بكوش و كل مدير ظلي احمد و دارائي وزارت سابق معاون بهنيا عبدالحسين آقايان پرونده

و قند فروش و خريد تدليسدر تهام ا به كه دارائي وزارت كارمند سرتيپ احمد و انگلستان خواربار نماينده

شد/// داده متهمين احضار دستور دادگاه طرف از شكر///

٧٨٨å شماره ,١٣٣١.٥.٢٣ پنجشنبه

آمد وارد قرائتخانه به خساراتي خيابانها در تظاهراتديشب
متفرقشدند تظاهركنندگان مأمورين مداخله پساز شد شكسته پنجره و در مقداري و

وضـع نـظامي حكـومت از بـعد بار اولين براي نادري و اس�مبول شاهآباد, خيابانهاي غروب ديروز از

درباره گفتگو و بحث به و كرده اجتماع مختلف افراد از دستجاتي خيابان مختلف نقاط در داشت/ غيرعادي

عـمل بـه جـلوگيري آنها از نظامي حكومت لغو علت به نيز انتظامي مأمورين و بودند مشغول روز مسائل

خيابان اواسط در مختلف دسته دو بين خورد و زد اولين بعدازظهر نيم و هفت ساعت حدود در نميآوردند/

و ميكردند تبليغ روزنامهها از يكي براي بلند صداي با عدهاي كه بود قرار اين از جريان داد/ روي شاهآباد

و زد به باjخره مخالفت اين دامنه و كردند اعتراض مزبور روزنامه فروشندگان به باره اين در ديگر عدهاي

معمول طبق داد, روي مهمتري حادثه قوامالسلطنه چهارراه در بعد ساعت يك شد/// منتهي كوچكي خورد

به عدهاي است/// واقع بهرام فيروز دبيرستان محلروبروي اين در كه فرهنگشوروي قرائتخانه در عدهاي

اين در بودهاند/ سومكا جمعيت افراد از كنندگان حمله ميشود گفته كه قراري به ريختند/ JوكسK خانه درون

بعد لحظه چند شدند/// قرائتخانه داخلي تزئينات و پنجره و در كردن خرد مشغول مزبور دستجات هنگام

آن پنجره و در به سنگ چوبو با و پرداختند تظاهرات به مجارستان سفارت مقابل در افراد همين از عدهاي

كـه مـيشد اظـهار سـاختند/ مـتفرق را آنـها زودي بـه انـتظامي مأمـورين ولي كـردند حمله سفارتخانه

چندان صدماتوارده ولي شدند مصدوم اينواقعه در نفر چندين بودهاند, بهچوب مسلح حادثه ايجادكنندگان

دستگيروموضوع را JوكسK خانه به كنندگان حمله تا است تعقيبقضيه شهربانيدر كنون ا اهميتنبود/ قابل

دهد/ قرار رسيدگي تحت را

٧٨٨å شماره ,١٣٣١.٥.٢٣ پنجشنبه

دستورصحبتكردند/// از قبل نمايندگان از نفر پنج امروز ـ مجلسشورايملي
كنون ا و مجلسميشويم دستور وارد رئيس: نايب ـ نفتخيز مناطق در نظامي حكومت تمديد _يحه

است/// مطرح نفتخيز مناطق در آبان ١٥ روز تا ماه سه براي نظامي حكومت تمديد jيحه

تمديد jيحه به نبود نظري اينموضوع به نسبت ديگر چون ـ نظامي حكومت تمديد _يحه تصويب

شد/ تصويب گرفتند, راي نفتخيز مناطق در نظامي حكومت



١٢٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٨å شماره ,١٣٣١.٥.٢٣ پنجشنبه

سهميهايميدهند؟ چه انتظار ماه چهار از پس
ناچيزي مقدار كنون ا بودند محروم شكر و قند سهميه دريافت از اهالي كه بود ماه چهار از بيش ـ جهرم

مـيشود پرداخت كارت اخذ مقابل در شكر و قند گرم ٤åå نفر هر به كه شده عاملين تحويل شكر و قند

مالكينو بهوسيله سهميهايهم چنانچه و هستند شكرمحروم قندو سهميه از است مدتها حوزههايشهر

نبينند/ را شكر و قند روي مرتبه دو شايد سال ايام در و شد خواهد ميل حيفو شود داده كدخدايان

٧٨٨å شماره ,١٣٣١.٥.٢٣ پنجشنبه

ميشود توزيع شكر و قند سهميه
كارت طبق كه گرديد تحويل فروش عاملين به دارائي طرف از ماه تير شكر و قند سهميه ـ سوسنگرد

به نظر ضمنا نمايند تحويل حبه قند گرم ١٢٥ و سفيد شكر گرم ٧åå نفر هر به نامبرده اداره طرف از توزيعي

تير و ننمودند مراجعه شكر دريافتسهميه براي بستان بخش عاملين از يكي و بخشهويزه عاملين اينكه

نمايد تحويل را گذشته سهميه نميتواند دارائي جاري ماه در وزارتي دستور طبق و شده منقضي هم ماه

است/ شده صرفهجوئي آنها شكر و قند سهميه

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

برق كارخانه كارگران اعتصاب
عدم و حقوق پرداخت در تعويق علت به برق كارخانه كارگران و برق شبكه كارگران كه است روز چند

طرف از صبح امروز نمودهاند/ اعتصاب استخدامي به مزد روز از آنها خدمت نوع تبديل و كار لباس تقسيم

برق مستقل بنگاه رئيس مهندسنجم آقاي تفاق ا به كار كلوزارت مدير امامي شريف آقايدكتر كار وزارت

دادند/ درخواستها انجام براي مساعد قول و نمودند رسيدگي آنها تقاضاهاي به و شده حاضر كارخانه در

خـود به عملي صورت آنها تقاضاهاي تا ميگفتند و داده ادامه خود اعتصاب به همچنان كارگران ولي

داشت/ برنخواهند اعتصاب از دست نگيرد

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

زابل واقعه پرونده به رسيدگي
هيأت جزو زابل پرونده به رسيدگي مأمور و تهران دادسراي ٣١ شعبه بازپرس پرتو منوچهر آقاي چون

نفر ٣å و نفر] ٤] مقتولين نفر ١٢ جرح و قتل تهام ا به زيادي عده و گرديده تعيين تهران دادسراي بازرسي

آقاي طرف از لذا شود رسيدگي قضيه اين به زودتر هرچه بايستي و هستند زنداني زابل واقعه مجروحين

شده داده مأموريت استيناف دادگاه ١١ شعبه رئيس اقدس شريفي غ�مرضا آقاي به دادگستري وزير لطفي

پرونده تهران طرفدادستان از نمايد/ صادر متهمين براي jزم قرار تا نمايد رسيدگي را زابل واقعه پرونده كه

ميباشد/ رسيدگي فعLمشغول و شد گذاشته مشاراليه اختيار در مزبور



ملي دولت سياهه ١٢٢٨

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

كار وزارت در كارگران تحصن
تـقاضاي و شـده متحصن كار وزارت در ارتش تسليحات اخراجي كارگران از نفر ٥٦ كه است روز چند

غذا اعتصاب نشود رسيدگي ما كار به فردا تا چنانچه ميداشتند اظهار اينان دارند را خود كار به رسيدگي

كرد/ خواهيم

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

مجلسسنا نمايندگان به رزمآرا خانواده نامه
به است/ شده فرستاده سناتورها آقايان براي رزمآرا خانواده طرف از نامهاي كه شد حاصل اط�ع امروز

شده فرستاده سنا نمايندگان از يك هر براي نسخه يك و شده چاپ نسخه ٦٥ در مزبور نامه اط�ع قرار

است/

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

تظاهراتپريروز به مجارستاننسبت سفارت گله
افـراد از بـعضي حـتي و شده تظاهراتي نيز مجارستان سفارت برابر در پريشب تظاهرات ضمن چون

مجارستان مختار آقايوزير اط�ع قرار اينكبه بودند كرده سفارتخانهمزبور پنجره و در شكستن به مبادرت

است/ كرده گله اظهار حادثه اين بروز به نسبت شفاها و يافته حضور خارجه وزارتامور در شخصا

وعده و نموده تأسف ابراز حادثه اين بروز به نسبت خارجه وزارت اولياي است شده گفته كه طوري به

شد/ خواهد داده اقداماتjزم و مرتكبيندستور تعقيب و تعيين براي دادهاند

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

مرداد مسئولينتظاهراتشب٢٣ تعقيب
خارجيحمله سفارتخانههاي فرهنگي ازمؤسسات بعضي ناشناسبه نفر چند ماه مرداد شب٢٣ چوندر

و توجه واقعيمورد تشخيصهويتمسئولين اط�عموضوع قرار اينكبه بودند/ آورده تيوارد خسارا و نموده

به نخستوزير طرف از تي دستورا عمل, مرتكبين و محركين دستگيري براي و گرفته قرار شهرباني تعقيب

است/ شده صادر شهرباني

طبق كنند دستگير را مرتكبين محركينو سهلانگارينتوانستهاند اثر در كه انتظامات همچنينمسئولين

شد/ خواهند تعقيبواقع شهربانيمورد رئيس دستور

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

هستند مضيقه در سخت جزء مستخدمين
ابدا ميدارد اظهار دارائي اداره و نشده پرداخت كنون تا دولتي كارمندان ماه تير و خرداد حقوق ـ جهرم

هستند/ مضيقه در بياندازه جزء مستخدمين و كارمندان اينوضع با و نداريم پولموجود



١٢٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٨١ شماره ,١٣٣١.٥.٢٥ شنبه

ندادهاند تيرماه سهميه هنوز
اين در و ميدهند اهالي به مرتبا را شكر و قند سهميه گرگان در ميشود مشاهده كه طوري به ـ بندرگز

در مـردم و ندادهاند را اهالي ماه تير شكر هنوز و نميشود انجام عمل اين است گرگان از بخشي كه شهر

هـم عمل اين مقابل در و ميدهند كيلو نيم زحمتكشترند همه از كه را زارعين شكر و ميباشند مضيقه

نمايند/ رسيدگي اينموضوع به اقداماتjزم با اوليايامور دارند انتظار اهالي ندارند عذري

٧٨٨٢ شماره ,١٣٣١.٥.٢٦ يكشنبه

نمود تصويب را زندانيان بخشودگي تقاضاي شاه
٢٣ براي تخفيف يكدرجه تقاضاي كه ارتش دادرسي و دادگستري زندانيان از نفر ٦٣ اسامي فهرست

و شد رسانده عرضملوكانه به طريقنخستوزيري از بود شده بقيه نفر ٤åبراي تخفيف يكربع و آنها نفر

است/ شده اب�غ دادگستري وزارت به اجراء براي شاهنشاه تصويب از پس

٧٨٨٢ شماره ,١٣٣١.٥.٢٦ يكشنبه

تير ٣å واقعه پرونده
شد خواهد نظاميرسيدگي دادسراي در

دادسراي به نظامي دادسراي از تير سيام واقعه به مربوط پرونده گرديده تخاذ ا اخيرا كه تصميمي طبق

پوشه ٩ در و تنظيم فقره ٩ در پرونده اين مختلف قسمتهاي امروز جهت اين به شد/ نخواهد ارسال تهران

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا شده ارتش دادرسي تحويل و گرديده مهر jكو

٧٨٨٢ شماره ,١٣٣١.٥.٢٦ يكشنبه

راه وزارت معاون
مصدق] محمد بزرگوار [فرزند

معاونت به مجددا راه, وزير مهندسرجبي آقاي طرف از راه سابقوزارت معاون مصدق احمد مهندس آقاي

تقاضاي ملوكانه پيشگاه از نخستوزيري طريق از راه وزارت امروز شد/ كار مشغول و تعيين وزارتخانه آن

نمود/ را مصدق مهندس آقاي معاونت فرمان صدور

٧٨٨٢ شماره ,١٣٣١.٥.٢٦ يكشنبه

است نشده داده تابعه قراء شكر سهميه
و نشده توزيع است آبادي پارچه ٨ بر مشتمل كه توابع قراء شكر و قند سهميه كه است ماه ٥ ـ كردكوي

مضيقه در مردم اين از بيش نگذارد و دارد ابراز مخصوصي توجه امر اين به گرگان دارائي دارند انتظار اهالي

شكر گرم ٨åå نفر هر به و نمودهاند توزيع به شروع هيجدهم روز از را شهر اهالي ماه مرداد سهميه باشند

ميدهند/



ملي دولت سياهه ١٢٣٠

٧٨٨٢ شماره ,١٣٣١.٥.٢٦ يكشنبه

ندادهاند شكر مردم به هنوز
معتمدين اجتماع عدم علت به ميدارد اظهار دارائي نكردهاند دريافت شكر سهميه اهالي هنوز ـ بهشهر

توانست كيخواهند مردم باjخره نيست استمعلوم نشده فراهم اهالي شكر توزيع براي مقدماتjزم محل

كنند/ استفاده دولتي شكر سهميه از

٧٨٨٣ شماره ,١٣٣١.٥.٢٧ دوشنبه

آمد عمل به تهرانتظاهراتي سينماهاي ديشبدر
دستگيرگرديدند نفر ٣ و مجروح نفر ٦

وضعغيرعاديداشت مهران پاساژ نيز صبح امروز

نـفر چـند طـرف از ميكردند فيلم نمايش به شروع پايتخت سينماهاي كه هنگامي قبل شب چند از

نسبت و ميدادند شعار بلند صداي با تظاهركنندگان و ميآمد عمل به تي تظاهرا سينما سالن در تماشاچي

مقابل در احتمالي خوردهاي و زد و حوادث وقوع از جلوگيري براي مينمودند/ توهين غيرمسئول مقامات به

نظم اخ�ل كهموجبات كساني تا شد گمارده پليس حاملمأمورين كاميون چند ديانا مثل سينماها از بعضي

از قبل شد خاموش كريستال سينما سالن چراغهاي كه هنگامي نيز ديشب شوند/ دستگير ميآورند فراهم را

شعار دادن به فريادزنانشروع و شد بلند پرده جلو در صندليهايواقع رديف از شخصي گهان نا فيلم شروع

انتظامي هنگاممأمورين اين در كرد/ مجروحخواهم را گفتمخالفين كشيدو جيببيرون ويچاقوئياز كرد///

فيلم نمايش به سينما و بردند خارج به و كردند دستگير داشت نام قريبيان موشح كه را او و شده سينما وارد

از ديگري سالنو آخر از يكي بود/// جريان كدر مايا سينما در فوق واقعه نظير واقعهاي همينموقع داد/ ادامه

نـيز ايـنجا در ساختند/ متوجه خود به را تماشاچيان كليه و كردند تظاهر به شروع و برخاسته جلو, قسمت

جلب ك�نتري به بودند ستارموسوم محمدعلي اسديو احمد نام به را نفر دو و كرده مداخله پليس مأمورين

مقابل در و سرايتنمود خارج به بلكه نكرد پيدا خاتمه جا همين به ك مايا سينما تظاهراتدر دامنه نمودند/

دادن شعار به پليسشروع ضد بر و كردند/// اعتراض نفر سه اين دستگيري به و كرده اجتماع عدهاي سينما

افراد پليسو بين مختصري خوردي و زد نتيجه در و اقدام تظاهركنندگان كردن متفرق براي پليس نمودند/

حركت خيابان در لباسسويل با كه كامياب نام به را گاهي آ مأمورين از يكي تظاهركنندگان و داد روي مزبور

پاسبانها از نفر ٣ و بخيهخورد ١٤ او گردن و سر شهربانيو بيمارستان در كه كردند طوريمجروح به ميكرد

بـه مـعالجه بـراي و ديـدند آسـيبي مـختصر نيز تظاهركنندگان از نفر دو شدند/ مجروح چوب و سنگ با

ميبرند/ سر به گاهي آ زندان در ديشب واقعه دستگيرشدگان از نفر ٣ كنون ا شدند/ اعزام سينا بيمارستان

سراسر در مختلف جمعيتهاي و احزاب به منتسب افراد از عدهاي امروز صبح ٩ ساعت ـ صبح امروز

و زيادتر اجتماع اين مهران پاساژ مقابل در بودند/ مشغول گفتگو و مباحثه به كرده اجتماع jلهزار اس�مبولو

و خورد و زد به شروع نميشدند يكديگر كردن قانع به كهموفق طرفين باjخره و گرديد بحثوسيعتر دامنه



١٢٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

مغازهها از برخي و نمودند اجناسخود بهجمعآوري فروشندگانشروع مهرانمغشوششدو بازار نمودند/ نزاع

مداخله انتظامي مأمورين اينموقع در بوده برقرار جريان اين نيم و ١å ساعت تا گرديد تعطيل كلي به نيز

خيابان در مرور و عبور مانع فروشندگانو كسب مزاحم و شده متفرق كه كردند رادعوت اجتماعكنندگان كرده

نشوند/

٧٨٨٣ شماره ,١٣٣١.٥.٢٧ دوشنبه

امريكا] به نظامي افسران [اعزام خروج
و معتضد دوم سرهنگ علوي, سرهنگ ماژين, سرهنگ آقايان ارتش افسران از نفر چهار ديروز عصر

امريكا به نظامي امور در مطالعه تحصيلو براي امريكا نظامي كمكهاي محل از پيرشفيعي مسعود سرگرد

نمودند/ عزيمت

٧٨٨٣ شماره ,١٣٣١.٥.٢٧ دوشنبه

نمودند اخEل به نمايششروع برنامه هنگام
نمايش رشت مستقل تيپ طرف از سام باشگاه در شب ٩ ساعت در مرداد ١٦ پنجشنبه شب ـ لنگرود

شهرباني مأمورين گذاشتند/ را اخ�ل بناي چپ احزاب به منتسب افراد از جمعي كه ميشد ارتشداده سيار

پـرونده تكـميل از پس تـا شـدند دستگير ميكردند اغتشاش زياد كه را نفر چند و نمودند متفرق را آنها

گردند/ اعزام دادگاه به مقدماتي

٧٨٨٤ شماره ,١٣٣١.٥.٢٨ سهشنبه

دولتشوروي تذكار
شد تسليم خارجه امور وزير به شوروي كاردار وسيله به ديروز كه

به راجع و نموده م�قات خارجه امور وزير نواب حسين آقاي با ديروز ١٢ ساعت دولتشوروي شارژدافر

نادري خيابان در واقعه روز> <اخبار وكس نمايشگاه محل به ناشناس اشخاص عدهاي كه مرداد ٢٣ واقعه

كـه نـاشناس اشـخاص عـدهاي هشت سـاعت جاري اوت ١٢ كرد: تسليم را تذكاريه اين نمودهاند حمله

و بـردند حمله نادري خيابان در واقع روز> <اخبار وكس نمايشگاه محل به ميرسيد نفر ٢٥ به تعدادشان

كه اراذلي ميان شدند پنهان سپس و شكستند را نمايشگاه ثاثيه ا مقداري داخلو مبل و شيشههايويترين

كه عادي لباس به ملبس پاسبان نفر يك و فاشيستي بازوبندهاي با اشخاصي بردند حمله نمايشگاه به

شـوروي جـماهير تـحاد ا خـارجـه امـور وزارت دسـتور بـه كبرا سفارت شدند/ مشاهده بودند اسلحه داراي

ميخواهد جدا جلبو اراذلشرور تحريكآميز عمليات اين به را ايران خارجه توجهوزارتامور سوسياليستي

اقدامات همچنين و نمايند مجازات شديدا را مقصرين و تحقيق را شرارت اين جزئيات ايراني مقامات كه

نـتيجه از ب�درنگ دارد انتظار كبرا سفارت دارند/ مبذول تيه آ در وقايع قبيل اين از جلوگيري براي را jزم

اوت١٩٥٢ تهران١٨ گردد/ مستحضر ايراني مقامات اقدامات



ملي دولت سياهه ١٢٣٢

٧٨٨٤ شماره ,١٣٣١.٥.٢٨ سهشنبه

خوردهاي و زد cلهزار خيابانهاياسEمبول, در امروز
پيوست وقوع به احزاب بيندستجات شديدي

چوبكرده سر بر را نيمسوخته جورابهاي دستفروشها

آزاديكسبميخواهيم ما فريادميزدند: و

بود خورد و زد و نزاع آcت دشنه و سنگ و چوب

كرد دستگير توقيفو را نفر پليسچهار

متواليا اخير شب چند در آن نظاير كه بود ديگر دامنهدار خورد و زد يك شاهد اس�مبول خيابان ديشب

ميدهد/ روي

دستهجمعي طور به اس�مبول چهارراه طرف به شاهآباد خيابان ابتداي از عدهاي هشت, ساعت از قبل

كه خيابان اين مغازههاي صاحبان بودند/ نموده متوجه بهخود را عابرين همه شعار دادن با و ميكردند حركت

سراسر بعد دقيقه چند و كردند كين دكا بستن به شروع ب�فاصله بيايد وجود به حادثهاي ميدادند احتمال

شد/ كت سا خاموشو تقريبا شاهآباد خيابان

ولي گذشته/// شب چند مثل ديگريرويداد, واقعه نيز ديانا سينما مقابل در همينموقع ـ ديانا سينما در

دستگير رضا و عبدي ايوان, ويليام نام به نيز را نفر ٣ و ساخته متفرق را تظاهركنندگان انتظامي مأمورين

بردند/ ك�نتري به و كردند

جمع او گرد جمعي و كرد سخنراني به شروع و رفت باjيسكوي نفر يك نيز كريستال سينما مقابل در

طرف به ديگري منوچهريجمع چهارراه از گهان نا اما ميگفتند باد زنده و ميكردند تأييد سخنانشرا و شده

نقطه اين ديشباز خورد و اولينزد و كردند احساسات ابراز اطرافياناو سخنرانو عليه بر و شده پائينسرازير

شد/ شروع

آرامش كه درآويختند هم با چنان مخالف دسته دو و گرديد خورد كلي به كسي وا مغازه يك شيشههاي

و زد اين در و ميكوفتند يكديگر مغز و سر به مشت چوبو با مخالفين گرديد مختل كلي به نو خيابانjلهزار

مأمـورين و كـرد تـوقف سينما مقابل در پاسبان حامل كاميون يك باjخره و شدند مجروح عدهاي خورد

بودند شده تشخيصداده حادثه ايجادكننده كه كساني از نفر ٤ نيز اينجا در كردند متفرق را كنندگان مشاجره

سختيمجروح به كارد ضرب به شاهي علي نام به پاسبان يك كه حديبود به خورد و زد گرديدند/// دستگير

ميباشد بستري شهرباني بيمارستان در Lفع و شد

چهارراه طرف به و برداشتند دست خورد و زد از نو jلهزار در مخالف دسته دو ـ سفارت نردههاي كنار

كنار در شدند/ اس�مبول خيابان وارد جبهه دو هر و شده ملحق آنها به ديگري عده كردند/ حركت jلهزار

بساط Rكتابفروشمعمو نفردستفروشو چند است تهرانواقع سينما مقابل در كه تركيه نردههايسفارت

از يكـي طـرف بـه شـخصي گـهان نـا جـمعيت هجوم ضمن و هستند كسب مشغول و كرده پهن را خود



١٢٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

صاحب اينكه از قبل شد/ كتابها ريختن برهم مشغول كردو واژگون را زنبورياو چراغ رفت, كتابفروشيها

آتش زنبوري چراغ كردند, تكرار را عمل همين آمده پيش نيز ديگري عده كند باز اعتراض به زبان كتابها

در كه كيوسكي كنار در شخصيديگر هنگام همين در بهسوختننمود/ آنشروع همراه به نيز كتابها گرفتو

آغاز ديگري وخورد زد كه بود نرسيده پايان به هنوز و كرد سخنراني به شروع و ايستاده است واقع حدود همان

بودند/ آجر سنگو با برخي و داشتند همراه تراشيده و متحدالشكل نزاعكنندگانچوبهاي از بعضي گرديد/

حتي ب�استثنا اس�مبول خيابان مغازههاي كليه كه رسيد جائي به اينجا در خورد و زد و هياهو و غوغا كار

كردند/// تعطيل سينماها

تومان ٢٥å من مردم اي ميكشيد فرياد جمعيت ميان در خيابان كاسبهاي از يكي ـ زدند مرا جيب

روزنامهفروشديگري است امنيتي چه اين است مملكتي چه اين ربودند, جيبم از هم را آن بودم كرده ذخيره

جـاي بـر چـيزي و بردند بين از را روزنامههايم همه ميگفت و ميريخت اشك و ميكرد گريه شدت به

نظر اظهار آنمشغول علل و خورد و اينزد درباره و كرده اجتماع نقطه هر در كشمردم كشا اين در نگذاشتند/

مينمود/ متفرق را اجتماعكنندگان و ميكرد مداخله پليس ميكشيد نزاع به گفتگو دامنه كه جا هر و بودند

ساعت١١ حدود در شدند موفق باjخره پليس مأمورين و بود بسته سعدي و jلهزار خيابان مغازههاي اغلب

كنند/ حفظ را شهر مركزي خيابان آرامش

صبح روزنامههاي jلهزار و اس�مبول خيابانهاي در عدهاي نيز صبح امروز ـ شد تعطيل مهران بازار

صبح ده ساعت حدود در ميكردند/ تبليغ روزنامهها براي بلند صداي با و ميفروختند را مختلف دستجات

افراد رفتو بههوا مشتها هم باز زدوخورديرويداد داشتند عقيده اخت�ف كه روزنامهها فروشندگان ميان

شدند/ حملهور يكديگر به دسته دو

بودند كرده اجتماع جمعي مثلديروز كه مهران مقابلكوچه در شدو تعطيل مغازهها مثلديشب ب�فاصله

به برنده حتيآjت سنگو چوبو با آنجا در و شده نكيسا داخلكوچه نزاعكنندگان و كشيد نزاع به كارشان

را خـود اجـناس بساط داشتند را حادثهاي چنين انتظار كه مهران بازار دستفروشهاي افتادند/ هم جان

تعطيل به موفق كه مغازه چندين شيشههاي اين وجود با و شد تعطيل بازار آن دنبال به و نمودند جمعآوري

منتقل سينا بيمارستان به و شده نفرمجروح ٤ نكيسا حادثهكوچه در بينرفت/ از شكستو بودند نشده كردن

گرديدند/// پليسدستگير توسط نيز نفر ١٤ و شدند

كـه بـود ايـن اسـ�مبول خـيابان امـروز حـوادث توجه جالب نكته ـ چوب سر بر سوخته جورابهاي

ضمنحركت كردهو برچوب را بودجورابهاينيمسوخته آتشگرفته آنها ديشببساط كه دستفروشهائي

است! آزادي اينمفهوم آيا بكنيم, نميتوانيم كاسبي ما مردم, اي ميزدند, فرياد خيابان در

به خوردهاياس�مبول و زد دنباله كه رسيد خبر وقت آخر ـ شد خورد و زد بازار حدود و سبزهميدان در

و زد و كشـمكش دستفـروشها از بعضي و تظاهركنندگان بين و شده كشانده بازار حوالي و سبزهميدان

گرفت/ خوردهائيصورت
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٧٨٨٤ شماره ,١٣٣١.٥.٢٨ سهشنبه

پرداختنشده هنوز ادارات كارمندان حقوق

هستند/ مضيقه در حيثسخت اين از كارمندان و نشده پرداخت ادارات استحقوق ماه دو ـ رشت

٧٨٨٤ شماره ,١٣٣١.٥.٢٨ سهشنبه

نشده آن توزيع به اقدام شكر و قند سهميه گرفتن تحويل وجود با
تا ولي است قش�قموجود در و گرفتهاند تحويل مركز از عاملين را تير شكر سهميه اينكه با ـ گرمسار

نميشود/ داده سهميه توزيع دستور چرا نيست معلوم و نشده توزيع كنون

٧٨٨٥ شماره ,١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه

شدند مجروح نفر وزارتفرهنگ٦ امروز خورد و زد در
كنده پرا فرهنگ وزارت صحن در نهائي امتحانات داوطلبان اخير هفته سه دو روزهاي ساير مثل امروز

تشكـيل نـفري چـند دسـتههاي امتحانات, نتيجه به رسيدگي كميسيونهاي اطاقهاي جلوي در بودند/

خورد و زد به كار مجتمعين از نفر چند بين فرهنگ خيابانوروديوزارت در صبح ٩ ساعت مقارن ميدادند/

بـراي كه برداشتند جراحاتي مختصر نفر ٣ نتيجه در و انجاميد طول به دقيقه چند خورد و زد اين كشيد/

عادي فرهنگوضع وزارت محوطه خورد و زد اين دنبال در شدند/ فرستاده فرهنگ وزارت خارج به پانسمان

مختلف حزبهاي و دستهها به وابسته كه اشخاصي از نفر چند كه بود موقع همين در و داد دست از را خود

از دسته بيندو عمارتوزارتي سرسراي در كه بود ساعتده مقارن شدند/ نمايان مياندانشآموزان در بودند

به آن وسيله به كه بود چوبهائي آنها بيشتر دست در و پيوست وقوع به ديگري خورد و زد دانشآموزان

كه محيط نام به آنها از يكي حال كه شدند شدتمجروح به نفر ٤ خورد و زد اين در ميكردند حمله يكديگر

بـه دانشآمـوزان وسـيله به هم اشخاص اين بود سايرين از وخيمتر داشت پشت در كارد با جراحت چند

دانشآموزان اوراق به رسيدگي مشغول كه ممتحنين هيأت خورد و زد اين از پس شدند/ حمل بيمارستان

اعتراضات به نيست ممكن وضع اين با داشت اظهار آنان از يكي و كردند ترك را كميسيون جلسه بودند

كرد/ رسيدگي دانشآموزان

٧٨٨٥ شماره ,١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه

است كم شكر و قند مقدار
قند گرم ٤åå نفر هر براي دارائي كنون ا بودند محروم شكر و قند سهميه از اهالي كه ماه ٤ پساز ـ جهرم

معرفي را نشان و بينام عامل نفر چند دارائي شهر شكر قندو مقابلسهميه در و عامليننموده تحويل شكر و

بر ع�وه ميرسانند/ فروش به آزاد بازار در كه داده آنها تحويل حومه نام به شكر و قند زيادي مقدار و كرده

به ضرر قاچاق ورود نتيجه در هنگفتي مبلغ ماهيانه نميرسد آنها به جهرم اهالي شكر و قند سهميه اينكه

است/ وارد جريان اين در هم رئيسدارائي خود اط�ع قرار به و ميشود دولتوارد خزانه



١٢٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٨٥ شماره ,١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه

بردند حمله حزبسومكا مركز به و آتشزدند صلحرا خانه تهران در ديشب
تيراندازيميكردند و خورد و زد مدتي دستجات

نمودند پرتاب سوييكديگر به آتشزا بمبهاي آتشو مخالفين خانقاه خيابان در
را خود دكاكين cلهزار و اسEمبول امروزصبحصاحبانمغازههاي

تعطيلكردند امنيت عدم اعتراضبه عنوان به

اشكآور گاز به فضا بودن واسطهآلوده به نو cلهزار و اسEمبول و خيابانهاينادري از عبور

اشكميشد از نقاطميگذشتچشمانشپر اين كساز هر ظهر نزديك تا و بود مشكل

مخالفيندرگرفت بين سختي نزاع سنگ چماقو با سبزهميدان در ديروز بعدازظهر
شد/ بمبمنفجر و نارنجك دهها و

شدو بمبمنفجر چندين آنجا در بردندو حمله حزبسومكا به عدهاي ديشب چهلدقيقه ساعتهفتو

در مـقابل در ساطور با كه حزب افراد و سومكا حزب در سر عكس دو اين در گرديد/ شليك گلوله مقداري

گوشهاي هر در و متشنج شهري مركز خيابانهاي نبود/ آرام تهران شهر ديشب ميشود/ مشاهده ايستادهاند

و شـديدتر خـيلي مختلفالعقيده دستجات بين تصادمات ميكرد/ خودنمائي جنجال و هياهو و خورد و زد

باjخره كه يافت توسعه غارت و حمله و وهجوم وخورد زد قدر آن حتي و بود شده شبهايقبل از دامنهدارتر

مركز شب نيمههاي تا و گرديد منفجر اشكآور گاز محتوي بمبهاي زيادي تعداد و شد شروع تيراندازي

بود/ جنجال اضطرابو و تشنج در پايتخت

و صلح خانه زدن آتش به منجر كه را امروز صبح و ديشب و ديروز بعدازظهر حوادث جريان ما خبرنگار

ميدهد: گزارش ترتيب بدين است شده سومكا حزب مركز به حمله

چـهارراه و jلهزار و اس�مبول خيابان در كه حوادثي مشروح ديروز شماره در ـ بمبهايدستي انفجار

به گرديد درج مختصر طور به سبزهميدان بعدازظهر خورد و زد ولي شد چاپ تفصيل به گذشت مخبرالدوله

بين بعد ساعتي ميشوند/ متفرق خيابانها در تظاهركنندگان و مخالف دستجات آنكه از پس اط�ع قرار

چـند انفجار اثر در و درميگيرد خورد و زد مخالف دسته و داشته تن به مخصوصي اونيفورم كه دسته يك

گرديده مضطرب دستفروشها كينو دكا ميشده پرتاب خوردكنندگان و توسطزد كه بمبدستي نارنجكو

ميبندند/ را دكانها و

اخـتيار فـرار است گلوله شليك به مربوط انفجار صداي و داده رخ خونيني وقايع آنكه خيال به عدهاي

و عدهايمجروح و ميزدند را يكديگر ميدان حوش و حول در چماق چوبو با نيز تظاهركنندگان و ميكنند

ساعتزد نيم مدت ميشدند/ اعزام بيمارستان به مأمورين بهوسيله نيز بعضي و رفته در به معركه از خونآلود

در نفر ٦ و كرد متفرق را مهاجمين اشكآور گاز گلوله انفجار با و رسيد پليسسر باjخره داشتو ادامه خورد و

شدند/ دستگير واقعه اين
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اين از كس هر بود/ گريان چشمها اس�مبول خيابان در ديشب نيم و ٨ ساعت ـ ميكردند گريه همه

با باjخره و ميگرفت خود صورت مقابل در دستمالي ميافزود, خود گامهاي سرعت بر ميگذشت خيابان

توبوسها اينكها از قبل ميرساند/ خيابانهايديگر به را خود اشكآلود و شده سرخ چشم با فراوانو زحمت

چشمهايتان ببنديد را پنجرهها آقايان ميزد: فرياد ميبستو را در گردشوفر شا برسند, چهارراهاس�مبول به

خيابان از دوان دوان تماشاچيها ميشد تعطيل هستند حدود آن در كه سينما سه دو وقتي سوخت/ خواهد

اس�مبولو خيابانهايjلهزار, ميكردند/ گريه شدت به اينكه يا بودند عينكزده يا مرد زنو ميشدند دور

در فقط ميرسيد نظر به خاموش و كت سا جا همه بود, شده پوشيده رنگي سفيد و غليظ مه يك از نادري

گوشميخورد/ به گفتگو صداي كنار و گوشه

از نـفر چـند گـردد, مـنفجر اشكآور گاز محتوي بمبهاي آنكه از قبل نيم و ٨ ساعت ـ بود خبر چه

اعتراض و شده جمع اس�مبول خيابان در بود رفته يغما به اخير شب چند در اموالشان كه دستفروشهائي

ميزدند: فرياد بعضي و ميكردند

كه مغازهها صاحبان و شده جمع عده اين اطراف متدرجا مردم ميكنيم/ غارت هم ما كردهاند غارت را ما

بـدين مـقدماتش كه حوادثي ايجاد انتظار در و كرده تعطيل را دكانها كمكم كردهاند عادت وقايع اين به

به دستهجمعي طور به عدهاي نادري خيابان طرف از هنگام اين در شدند/ صحنه ناظر ميشد ترتيبشروع

است> <صحيح فرياد با بقيه و ميدادند شعار نفر چند آنها ميان در آوردند, هجوم اس�مبول چهارراه طرف

نـفع بـه شـعاردهندگان رسـيد, اسـ�مبول خيابان به دسته اين كه موقعي ميكردند/ تأييد را تشان اظهارا

آزادي ميزدند: فرياد و اعتراضنمود آنها غارتاموال به نطق ايراد با و كردند تبليغ به شروع دستفروشها

است/ شده سلب مردم از كسب

نظر اظهار كنار و گوشه در نفري چند دستههاي بهصورت جماعت آن لحظهاي چند ـ قرمز چماقهاي

شاهآباد خيابان از داشتند دست به قرمزي چوبهاي كه حالي در نفري ١åå عده يك گهان نا كه ميكردند

مخالفين عليه ميدادندو شعار همه حركتدرآمدند/ به بهسويjلهزار آنجا از و شده مخبرالدوله چهارراه وارد

چـهارراه در گرديد/ تعطيل كلي به مانده باز تك تك كه هم دكانهائي آنها آمدن با و ميكشيدند فرياد

و دادند قرار حمله داشتمورد قرار راهشان سر كه را يككيوسككتابفروشي جماعتمزبور كه مخبرالدوله

ريختند/ بيرون كتابهايشرا و شكستند را آن چوبهاي

عابر از خالي كه اس�مبول خيابان در دسته دو افراد بود, معلوم قضيه انجام سر ـ شد شروع خورد و زد

ايجاد خونين نزاعي و افتادند هم جان به مختصر يكگفتگوي از پس و كردند برخورد هم به بود گرديده

چوبهاي ميكردند/ كتككاري يكديگر با دسته ٣åمتريقريب يكصد درطول خياباناس�مبول در گرديد/

وسيله به طرفين كه بود س�حهائي شمشير و كارد چاقو, حتي پنجهبوكسو سنگ, كمربند, محكم, كلفتو

چند كه بود نگذشته نزاع شروع از دقيقه چند هنوز ميساختند/ خونين را يكديگر و ميكردند خورد و زد آن

و مـتنازعين كردن جدا براي پاسبانها رسيد, حادثه محل به اس�مبول چهارراه طرف از پاسبان كاميون
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و بردارند جراحت آنكه جز نيز آنان خود كه شد اولمعلوم قدم در ولي شدند جمعيت وارد غائله خاموشكردن

برد/ نخواهند حاصلي مداخله از درآيند پاي از

jلهزار چهارراه طرف دو از گهان نا كه بود مانده باقي ساعتهشت به يكربع ـ انفجار نخستينصداي

امـا مـيسوزد/ چشمهايشان كه نمودند احساس تظاهركنندگان دقيقه چند و شد شنيده انفجار صداي دو

تيراندازيميشود بهسويجمعيت اينكه تصور به اينوضع مشاهده با بودند ايستاده تماشا براي كه عابرين

اشك سختي به چشمهايشان از ديدند وقتي مقاومت اندكي از پس نيز حادثه ايجادكنندگان و كردند فرار

ترتيب اين به و كردند ترك را زار كار صحنه كنند مجروح عوضي را خودشان رفقاي است ممكن و ميآيد

نردههاي كنار در كه روزنامهفروش نفر سه دو حادثه اين در يافت/ خاتمه خياباناس�مبول خورد و زد اولين

مخالف دستجات نيز ديگر نقطه چند در گرفتند/ قرار حمله مورد بودند فروشروزنامه مشغول تركيه سفارت

خياباناس�مبولمملو سطح نزاعكنندگان شدن متفرق از پس بالنتيجه و كردند پاره را يكديگر روزنامههاي

بود/ پاره كاغذ از

و زد دنباله jلهزار چهارراه وقايع از پس يكربع يعني بعدازظهر هشت ساعت ـ تركيه سفارت پشت

ميكردند نطق و شده جمع آنجا عدهايدر كه معني بدين شد كشانده تركيه سفارت ميلههاي پشت به خورد

احتمال چون و نمودند اقدام آنان كردن متفرق براي تشخيصدادند زننده را ناطقين اظهارات مأمورينچون

محسن نام به نفر چهار نتيجه در و شد منفجر حدود آن در اشكآور گاز بمبمحتوي چند ميرفت خورد و زد

محمدعلي نام به ارتشنيز يكگروهبان و گرديدند قربانيمجروح مجتبي و اسكنداني خدابخش, قرباني,

صادق, اصغر محمدعباس, محمدحسين, عباسي, شدند: دستگير حادثه اين اشخاصدر اين و شد مجروح

علي/ عيسي و حسن رحيم محمد, شاهرخ علي, عزيز مصطفي, احمد نادر, ناصر

بزرگي پرچم كه ميرسيد نظر به jلهزار چهارراه در كسي تا يك گهان نا بعد يكربع ـ كسي تعقيبتا در

شعار و فرياد به شروع بلند صداي يا و آورد بيرون سرش شخصي تومبيل, ا پنجره از بود نصب آن باjي در

آن از و افزود سرعتخود به تومبيل وليا بكشند پائين را گوينده تا دويدند كسي تا دنبال به عدهاي كرد/ دادن

گرديد/ دور نقطه

ابـتداي به كنده پرا و انفرادي طور به اس�مبول خيابان از دسته دو از عدهاي كسي تا تعقيب نتيجه در

اما درگرفت خورد و زد ديگر بار يك هم آنجا در و آمدند بود اشكآور گاز از خالي محيطش كه خيابانjلهزار

با نزاعكنندگان اينكه تا نمود جمعيتمت�شي اطراف در نيز گاز نارنجكمحتوي و كرد پليسمداخله مجددا

شدند/ متفرق گريان چشمهاي

فردوسي خيابان در صلحواقع خانه مقابل عدهايدر گهان نا نيم ساعتهشتو گرفتـ آتش خانهصلح

در نفري ٢å يكدسته بعد ربع يك و نمودند تظاهر آنجا كنين سا عليه و كردند اجتماع ملي بانك مقابل و

چند بود بسته در چون گرديدند/ سيرك كوچه بنزينوارد پيت چند با و شده پياده تومبيل ا از صلح خانه مقابل

خانه به آنان ورود از دقيقه چند هنوز و كردند باز رفقايخود براي را در و رفته jبا ديوار از ق�ب طنابو با نفر
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زد/ jبا شيرواني از آتش شعلههاي گهان نا كه بود نگذشته مزبور

خانه در مقابل در و آورده بيرون اطاقها از يادداشت و كاغذ و روزنامه عكسو زيادي مقدار عده همان

يك مـيپاشيدند/ ديوار و در به را بنزين حلبهاي بسوزانند را جا همه آنكه براي و كردند پاره پاره صلح

نـيم تا و گرفته را مأمورين جلوي عدهاي اما رسيد سر آتشنشاني تومبيلهاي ا حريق پسوقوع ساعت

را ممانعتكنندگان اشكآور بمب انفجار با و رسيد سر پليس باjخره و شدند حريق اطفاء از مانع ساعت

استودو زياد خسارتآتشسوزي حريقنمودند خاموشكردن به آتشنشانيشروع ومأمورين متفرقنمود

است/ ديده خسارات نيز آن مجاور خانه

زيادياز عده حامل يككاميون آتشميسوخت, صلحدر خانه كه حال همان در ـ حزبسومكا به حمله

خانقاه خيابان طرف به بود آجر پاره مقداري كهمحتوي يكجيپ با مخالفحزبسومكا دستجات اعضاي

دادند خبر رفقايخود به سومكا ديدهبانان رسيدند خيابان ابتداي به وقتي كردند/ حركت حزبسومكا محل

خورديخونين و زد مخالفين آمدن محض به و گرفتند سنگر پشتبامها روي ب�فاصله آمدند/ مخالفين كه

درگرفت/ خانقاه خيابان در

نيز اطراف از و ميشد پرتاب كاميونسواران طرف به بمبهايمحترقه آتشو داخلحزبمشعلهاي از

به طرفين ناحيه از نيز گلوله چندين ميشود گفته كه طوري به حتي و ميانداختند حزب داخل به آجر پاره

نيم از پس شدهاند/ زخمي تبر داسو وسيله به نيز عدهاي و گرديده شليك پارابلوم و شكاري تفنگ وسيله

تا نيز خورد و زد دامنه و افتاد سومكا حزب افراد دست به بود آجر سنگو حامل كه جيپي خورد و زد ساعت

اعضاي حزبسومكاستو در كنون ا جيپمزبور شد/ كشانده صفيعليشاه خيابان سيدعليو چهارراه حدود

كردهاند/ حفظ غنيمت عنوان به را آن حزب

خيابان در داشتند دست در شمشير و ساطور يك كدام هر كه حالي در سومكا اعضاي از عدهاي امروز

كشيكميدادند, پشتبام باjي تفنگبر چند با نيز آنها از عدهاي ميشدندو حزبديده در مقابل در خانقاه

مقابلحزب تومبيلسواريدر يكا نيز ديشب ساعت١١ كه ميشود گفته بود پشتبام روي نيز آجر مقداري

آثار و شده خراب حزبسومكا ديوار از قسمتي حمله اين اثر در كردهاند/ خورد را سنگآن با و داده شعار مزبور

است/ ديوار به هنوز نيز محترقه بمبهاي

و مصدوم چندين كسي تا يك لحظه هر بود, برپا غوغائي سينا بيمارستان در ديروز ـ بيمارستانسينا در

ساله مردي٥٥ جسد ميشدند/ اطاقعملحمل به مجروحين و ميبرد بيمارستان داخل به خود با مضروبرا

نميشناختو را كساو هيچ است/ درگذشته فردوسي خيابان حدود در كردند اظهار و آوردند بيمارستان به را

يكي اما است/ درگذشته آتشسوزي جريان در كه داشتند يقين همه بود سوخته صورتشنيز از قسمتي چون

بيماري اثر در را فوتوي نيز قانوني پزشك استو آشپز قنبر مشهدي اين گفت شناختو را او پرستارها از

تشخيصداد/ داخلي

پليس عليه و كرده اجتماع شهرباني در مقابل در عدهاي ديشب ٩ ساعت ـ شهرباني برابر در تظاهر



١٢٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

متفرقنموده را آنان مأمورين باjخره و كردند نطق شهرباني رئيس عليه نفر چند نمودند/ تظاهرات به شروع

پـيرنظر, حسـن حسـينعلي, سـلطانعلي, كبر, ا سيدعلي سورن, ساختند: دستگير شرح بدين را نفر ٨ و

حسينعلي/ محمدخليلو غ�مرضا,

كين دكا تمام ٩ ساعت مقارن نبود آرام شهر مركز خيابانهاي اوضاع نيز امروز ـ شهرباني در تحصن

گفتند و رفته شهرباني به مغازه صاحبان از عدهاي و بستند اعتراض عنوان به نو jلهزار و jلهزار و اس�مبول

دو شـد قرار شهرباني رئيس با م�قات از پس ولي شوند متحصن ميخواستند آنها نداريم/ امنيت ما كه

يازده ساعت ترتيب بدين كنند حفاظت آنان مغازههاي از تا شود گذشته ايشان اختيار در پاسبان كاميون

ميداد/ كشيك پاسبان يك دكاني چند هر مقابل در و شد مفتوح مغازهها

و داشت غـيرعادي وضع بود گرفته آتش ديشب كه صلح خانه اطراف زود صبح از ـ امروز خورد و زد

بود/ سوخته نيمه عمارت مراقبت نيز پليس كاميون دو و بودند كرده اجتماع سيرك كوچه مقابل در عدهاي

بيايد آنجا به بازجوئي و بازديد و صلح خانه مشاهده براي دادستان نماينده يازده ساعت است قرار ميگفتند

با نفري ٢åå يكدسته كه بود گذشته يازده از ساعت نيم بلكه نشد دادستان نماينده از خبري ظهر تا ولي

مخالفتآميز تظاهرات صلح خانه مقابل در شدند, فردوسي خيابان وارد نادري چهارراه از قرمز چوبهاي

خورديمختصريصورت و زد ميان اين در حركتنمودند بهسويjلهزار فردوسي تئاتر كوچه از بعد و كردند

كرد/ دستگير را عدهاي پليس نگرفتو

كه ناز گلفروشي همچنين انگليسو سفارت ديوار مقابل كيوسك ديشب, حوادث در ـ دستگيرشدگان

را آنها پليس كه تظاهركننده دستجات از عدهاي كه بود اين هم علت و گرديده غارت است واقع آن مقابل

يغما به را گلها و شكستند را شيشهها آنان, مخالفين بالنتيجه و رفتند گلفروشي اين در ميكرد تعقيب

نفر ٩ و اسديان عباس مختار, رضا احمد, فرخنده دوشيزه رحمان, مليحه دوشيزه ديشب حوادث در بردند

افسر برداشتند/ جراحت كيقبادي احمد سروان ذبيحا�و حيدري, قربان عباسيوسفي, و شدند دستگير ديگر

است/ شده مجروح خيابان از عبور هنگام نامبرده

٧٨٨٥ شماره ,١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه

كردند اجتماع منزلنخستوزير مقابل در كارگران
در روز ١å و شده اخراج كار از ماه ٤ مدت كه تسليحات كارگران از نفر ٥٦ خانواده صبح ١å ساعت امروز

كردند/ اجتماع نخستوزير منزل جلو بودند نموده غذا اعتصاب روز دو و كرده اختيار تحصن كار وزارت

باjخره نمودند/ تي تظاهرا و رفته كار همدرديجلويوزارت ابراز براي تسليحات كارگران بعدازظهر يك

چهارشنبه تا كه داد آنان به كتبي حكم يك و خواسته را متحصن كارگران نمايندگان كار وزير عالمي آقاي

پرداخت اخراجي حقوق بابت ريال هزار چهار نفر هر به Lفع بگمارد/ خود اوليه كار به اخراجشدگان آينده

بهوضع شنيدند اينكه پساز تسليحات كارگران گرفتهشود/ تصميمjزم نيز آنان بقيهحقوق براي تا ميشود

شدند/ متفرق نخستوزير منزل جلو از شد رسيدگي آنها



ملي دولت سياهه ١٢٤٠

٧٨٨٥ شماره ,١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه

ندادهاند شكر هنوز
كه حالي در نشده, داده دولتي شكر مردم به دارائي طرف از باشد كه هم بار يك براي حتي ـ بهشهر

معلوم اهالي بين شكر توزيع عدم علت ميآيد دارائي به شكر تن ٣å ماه هر ميدارد اظهار دارائي رئيس

نيست/

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت ماه دو برقراري تصويبنامه
رسيد: تصويب به هيأتوزيران ديشب جلسه در تصويبنامه اين

تصويب ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه ١٣٣١ مرداد نهم و بيست چهارشنبه جلسه در وزيران هيأت

حكومت ١٣٣١ مهرماه ٢٩ روز صبح ساعت٥ تا ١٣٣١ مرداد ٢٩ چهارشنبه بعدازظهر ٧ ساعت از كه نمودند

و وزارتكشور و ملي دفاع وزارت به اجرا براي مذكور تصويبنامه مفاد شود/ برقرار حومه و تهران در نظامي

گرديد/ اب�غ كشور كل شهرباني

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

حومه و تهران نظامي يكفرمانداري شماره اعEميه
ميرساند: حومه و تهران محترم كنين سا استحضار به وسيله بدين

حومه تهرانو در نظامي مقرراتحكومت ١٣٣١.٥.٢٩ روز ساعت١٩ از هيأتوزيران تصويبنامه طبق

حفظ منظور به فقط كه نظامي حكومت مقررات مراعات در عزيز هموطنان است بديهي ميگردد/ قرار بر

مراعات نظر از و فرمود خواهند مساعي تشريك انتظامي مأمورين با گرديده برقرار امنيتعمومي آسايشو

نيم و چهار الي ساعت٢٣ از ٣١.٥.٣å روز از شبانه مرور و تهراناوقاتممنوعهعبور محترم كنين آسايشسا

حومه و تهران نظامي فرماندار بود/ خواهد صبح

عظيمي رضا سرتيپ

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

نداد/// رخ مهمي حوادث تهران در ديشب
سيمي كوچه حدود حادثهايدر بعدازظهر ساعتهفت حدود در ـ كردند دبستانحمله مدير يك خانه به

گرد بودند سنگمسلح چوبو با كه نفري ٣å عده يك كه معني بدين داد, روي قوامالسلطنه خيابان در واقع

و در و شدند حملهور آنكوچه خانههاي از يكي طرف به يكبحثمختصري پساز و كرده اجتماع يكديگر

از كردند/ متفرق را مهاجمين و رسيده حادثه محل به ك�نتري پاسبانها از عدهاي اما كردند/ خرد را آن پنجره

براي شهرباني بودند/ كرده اجتماع صنفي امور درباره برايگفتگو آموزگاران از عدهاي منزل اين در معلوم قرار

است/ كرده اقدام كنندگان حمله دستگيري



١٢٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي مرداد اطEعات,

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

شكر و قند الغايجيرهبندي به راجع هيأتوزيران تصويبنامه
موقوفشد شكر و عنوانعامليتفروشقند

تحويلدهد دارائي وزارت به را خود شكر و قند استموجودي مكلف برنامه سازمان

آزاد نرخ با رسمي نرخ تفاوت رفع و عامه حال رفاه منظور به دارائي وزارت پيشنهاد بنابر وزيران هيأت

و قند توزيع امر در اخيرا كه بيترتيبيهائي و محدوديتها بردن بين از و شهرستانها و مركز در شكر و قند

نمودند: تصويب را زير مقررات ١٣٣١.٥.٢٩ چهارشنبه جلسه در است داده روي شكر

دارائي وزارت و آزاد شكر و قند فروش ملغيو شكر و قند جيرهبندي اولشهريور شنبه صبح تاريخ از او�

هر به Jآنها فعلي نرخ Kيعني ريال ١٦ قيمت به را شكر يككيلو هر و ريال ٢١ قيمت به را قند يككيلو هر

فروخت/ خواهد نمايد تقاضا كس

عادي افراد حتي سقطفروشانو يا سابق عاملين كساز هر كليموقوفو به شكر و قند عامل عنوان ثانيا

وزارت كـه فروشي كز مرا به شكر و قند خريد براي ميتوانند Jننمايند تقاضا كيسه يك از كمتر شرط Kبه

دارند/ دريافت نقدا قيمت تأديه با و مراجعه كرد خواهد اع�ن و معين دارائي

مـحصوjت تمام و تحويل دارائي وزارت به را خود قند موجودي كليه است مكلف برنامه سازمان ثالثا

دارائي وزارت به مربوطه كارمندان و كارگران و چغندركاران سهميه وضع از پس را داخلي قند كارخانجات

دارد/ دريافت هيأتدولت تصويبنامه طبق برنامه سازمان موافقت با را آن بهاي نموده تحويل

دستور و ملغي بوده معمول شكر و قند توزيع به راجع كه مقررات كليه ١٣٣١ شهريور اول تاريخ از رابعا

ملغي شهرستانها در توزيع امر نظارتدر براي محلي معتمدين به نخستوزيريراجع فروردين١٣٣١ مورخ

ميشود/

است/ ملغي طبعا ميشد عاملين به كه حقالعملي ١٣٣١ اولشهريور تاريخ از خامسا

شكر قندو برايفروشمستقيم تسهي�ت منظور به مكلفاستدرصورتضرورت وزارتدارائي سادسا

نمايد/ اع�ن و دائر شهرستانها و مركز در كفايت قدر به فروشگاههائي مصرفكنندگان به

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

شهرباني رئيسجديد
كرد خواهم استفاده برايتأمينآسايشمردم اختياراتخود از قدرت كمال با گفت: ما خبرنگار به

و گرديد تعيين شهرباني رياست به آبادان سابق نظامي فرماندار كمال سرتيپ آقاي بعدازظهر ديروز

حفظ براي [ !] jزم تعليمات نخستوزير آقاي يافت/ حضور نخستوزير آقاي منزل در بعدازظهر ٥ ساعت

سرتيپ آقاي داد/ شهرباني جديد رئيس به مردم كار كسبو آزادي تأمين عموميو امنيت و شهر انتظامات

جـاري امـور بـه رسيدگي مشغول شب ١١ ساعت تا و رفت شهرباني به نخستوزير آقاي منزل از كمال

بود/// شهرباني



ملي دولت سياهه ١٢٤٢

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

ريال كيلوئي١٦ شكر و ريال ٢١ كيلوئي قند
گذاشت خواهد دردسترسعموم شهريور اول از

است كافي دولت شكر و قند موجودي
در JپسفرداK اولشهريور تاريخ از جيرهبندي مقررات كه تصويبنمود ديشبخود جلسه هيأتدولتدر

كاظمي آقاي رسيده چاپ به گانه جدا آن متن كه تصويبنامه اين تعقيبصدور در گردد/ ملغي تهرانوحومه

و سياه بازار پيدايش و شكر و قند جرياناتسوءتوزيع به اشاره ضمن و نمود صادر اع�ميهاي دارائي وزير

رفاه تأمين و اينوضع ادامه از جلوگيري منظور به است شده متذكر و كرده منفعتطلب عدهاي سوءاسفتاده

و كافي مقدار به شكر و قند ماه شهريور اول از و نمود جيرهبندي مقررات لغو به اقدام دولت مصرفكنندگان

حال در كه گرديده يادآور خود اع�ميه خاتمه در و شد خواهد گذاشته مصرفكنندگان دسترس در معين نرخ

برايسهولتتوزيع و شده سفارشداده خارج به زياديهم مقدار استو كافيموجود حد به شكر قندو حاضر

است/// گرديده تخاذ ا خاصي ترتيبات شهرستانها در شكر و قند

ريال/ ١٦ عوارضشهرداري ريال يك با شكر يككيلو هر قيمت ١ـ

ريال//// ٢١ عوارضشهرداري ريال يك با قند يككيلو هر قيمت ـ ٢

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

ميبرند بهسر سختي وضع در كارمندان
مركز از ارسالوجه عدم علتهم و نشده پرداخت كارمنداندولت تيرماه و خرداد كنونحقوق تا ـ نهاوند

ميبرند/ سر به سختي وضع در كارمندان استو

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

نشده كارمندانپرداخت تيرماه حقوق كنون تا
است/ نشده پرداخت كارمندان تيرماه حقوق كنون تا دارائي وزارت صريح دستور وجود با ـ مياندوآب

٧٨٨٦ شماره ,١٣٣١.٥.٣å پنجشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
JيكK درجه دjر گواهينامه ريال/ ٧٨.٥åتلگرافي دjر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ٢åå آزاد پوند ريال/ ٧٧ JدوK درجه دjر گواهينامه ريال/ ٧٥



٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

شدند بازنشسته دهسرتيپ و چهارسرلشكر يكسپهبد, امروز
ميشود رسيدگي لشكرها فرماندهان و امراء استخداميساير وضع به

خبرنگار دسترس در شدهاند بازنشسته كه را ارتش امراء از نفر ١٥ صورت رسما امروز ملي دفاع وزارت

عدهايديگر مرور به كه اط�عميشود اظهار و يافته پايان نفر ١٥ اين پرونده به رسيدگي Lفع گذاشت/ اداره

شد/ خواهند بازنشسته سرهنگها و سرتيپها و سرلشكرها از

Lفع كه شود داده لشكرها فرماندهان و پستهايحساسوزارتدفاع استدر نظر در تغييراتي همچنين

زير شرح به بازنشستهشدگان نفر ١٥ اسامي داد/ آنها درباره بيشتري اط�ع نميتوان نيافته قطعيت چون

است:

شاهبختي/ تيمسار ـ سپهبدها از

مظهري/ سرلشكر مقدم, علوي سرلشكر گرزن, سرلشكر معيني, سرلشكر آقايان ـ سرلشكرها از

گي�نشاه, بيژن سرتيپ سرتيپي, احمد سرتيپ افطسي, سرتيپ اص�ني, سرتيپ آقايان ـ سرتيپها از

سرتيپ باستي, سرتيپ ژيانپور, دكتر سرتيپ ضرغامي, نجاتا� سرتيپ طباطبائي, حسن دكتر سرتيپ

معارفي/ سرتيپ حيدري, جمشيد

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

امنيت كميسيون
شد تشكيل نخستوزير نزد

سرلشكر نقدي, سپهبد آقاولي, سپهبد آقايان از مركب امنيت كميسيون امروز صبح نيم هفتو ساعت

در كرات مذا ٩ ساعت تا و شد تشكيل نخستوزير آقاي حضور در رياحي سرتيپ مهنا, سرتيپ بهارمست,

داشت/ ادامه ملي دفاع وزارت به مربوط امور و شهرستانها و تهران در امنيت تأمين اطراف

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

جلبشدند نفر ديشب٨٩
رفتو تهران در مرور و ساعاتممنوعهعبور در كه كساني از نفر نظامي٨٩ مقرراتحكومت ديشبطبق

شدند/ جلب نظامي فرمانداري طرفمأمورين از ميكردند آمد



ملي دولت سياهه ١٢٤٤

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

تلفن متحصنشركت كارگران نمايندگان مطبوعاتي مصاحبه
تقاضايمصاحبه امروز كردهاند اختيار تحصن مرداد ٢٥ روز از كه تلفن كارگرانشركت نمايندگان از تن ٦

طـرف از تـوضيحاتي تـلفن شـركت محل در صبح ٩ ساعت در و نمودند جرايد خبرنگاران با مطبوعاتي

گفت: متحصنين از يكي شد/ داده متحصنين

به نفر ٦ ما نميشود داده ترتيباثر كارگران تقاضاهاي به نسبت تلفن شركت مديره طرفهيأت از چون

بـه نسـبت اقـدامـي كوچكترين امروز تا ولي زديم تحصن به دست مرداد ٢٥ روز از كارگران نمايندگي

دستمزد اضافه پرداخت از عبارتبود كه كارگران تقاضاهاي مواد به سپسنسبت نشد/ ما قانوني تقاضاهاي

اوليـه, كـارهاي به ب�تكليف كارگران بازگرداندن شده, سلب مزاياي ساير از استفاده و كارمندان عموم به

قرارداد, مدت انقضاي از پس آنان رسمي استخدام و قراردادي كارگران درباره استخدامي آئيننامه اجراي

بيان مطالبي پروندههايموجوده طبق كارگران به پاداش پرداخت تعاونشركتو صندوق از كارگران استفاده

داده Lقب كه قولي به دانسته قانوني را ما تقاضاهاي كار وزارت آنكه با شركت مديره هيأت داد تذكر و نمود

غذا اعتصاب به دست نشود داده ترتيباثر ما تقاضاي به كه صورتي در شد داده تذكر پايان در نميكند عمل

زد/ شديدتريخواهيم اقدامات و

و شده تشكيل كميسيوني شد قرار امروز تلفن شركت عامل مدير فروزان آقاي توصيه بنابه وقت آخر در

موافقت ايشان درخواستهاي با مقررات حدود در و آورده عمل به رسيدگي متحصن كارگران تقاضاهاي به

نمايند/

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

بنگاهها و وزارتخانهها كارمندان احتياج مورد شكر و قند
شد خواهد تحويل و توزيع آنها كار محل در

كـليه جـهت تسـهي�ت مزيد براي است: شده صادره دارائي وزير آقاي طرف از امروز بخشنامه اين

شكر و قند دارد نظر در دارائي وزارت غيره و بانكها شركتها, بنگاهها, مؤسسات, وزارتخانهها, كارمندان

كه بگذارد غيره مؤسسو يا دسترسآنوزارتخانه در ماه هر اول در را غيره و مؤسسه با وزارتخانه هر مصرف

مستخدمين كارمندانو اختيار به نمايند تقاضا نيم و يككيلو قبيل از هم كم خيلي مقدار به دولتيولو نرخ به

به وزارتخانهها آن كارپردازي يا حسابداري اداره فوريت به فرمايند مقرر است خواهشمند لذا بگذارند/ جزء

و توزيع ترتيب ب�فاصله و دريافت را ماه يك براي شده پيشبيني مصرف و مراجعه شكر و قند كل اداره

حـيث از خرجي هيچگونه ايجاد Kبدون فعلي اعضاء وسيله به مؤسسه يا وزارتخانه آن مركز در آنرا فروش

خريد به احتياج گاه هر ميدارد اشعار توضيحا فرمايند مرقوم را نتيجه و انجام Jغيره و كار اضافه و اعضاء

كه فرمايند خريداري مؤسسه يا وزارتخانه آن جاري اعتبارات از باشد Jغيره و ترازو قبيل Kاز توزيع دستگاه

دارائي وزير نباشد/ كار در معطلي نوع هيچ



١٢٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

ميشود توزيع مرداد شكر سهميه
شروع بهايدولتي به شكر نيم و يككيلو نفري قرار از مرداد شكر سهميه دارائي اداره طرف از ـ شاهپور

شد/ توزيع به

٧٨٨٧ شماره ,١٣٣١.٦.١ شنبه

بهداريمناسبنيست محل
ميباشد دارو فاقد بهداري

خـانقاه بـه بيشتر و ميباشد گلي كاه فوقاني اطاق باب دو از عبارت آن بناي كه بهداري ـ اليگودرز

آقايان از آن اداري سازمان و ميباشد منطقه اين مردم نفر هزار ٣٥å مداواي محل و دارد شباهت درويشان

هم آن سازمان اين و دستگاه اين گرديده تشكيل پزشكيار نفر دو و معاون رئيسو رواقي دكتر نبويو دكتر

بـدهد/ قـرار درمـان تحت را بيبضاعت بيمار مرد و زن صدها بايستي كافي وسايل و jزم داروي بدون

هيچوجه به جراح نداشتن و jزم وسائل و دارو بدون طبيب دو با منطقه اين مردم نفر هزار ٣٥å بهداشت

اهالي بهداشت تأمين در كمكمؤثري سمپاشي لحاظ از هم برنامه سازمان مأمورين و شد نخواهد تأمين

نيامدهاند/ منطقه اين به كنون تا و نمودند

٧٨٨٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢ يكشنبه

كهريزك قند كارخانه اعتصابكارگران
امروز ١١ ساعت از قند كارخانه كارگران داد اط�ع تلفن وسيله به كهريزك از ما خبرنگار كه طوري به

كشيدند/ كار از دست

٧٨٨٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢ يكشنبه

شدند دستگير نفر ديشب١٦٤
توسط ميگذشتند تهران خيابانهاي از مرور و عبور ممنوعه ساعات در كه كساني از نفر ١٦٤ ديشب

آزاد امروز بازجوئي پساز و بردند سر به ك�نتريها در شبرا شده نظاميدستگير انتظاميحكومت مأمورين

شدند/

٧٨٨٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢ يكشنبه

نشده داده فرهنگيان حقوق
ميشود توزيع شكر و قند

و قند سهميه مرداد ٢٣ تاريخ از و نگرديده پرداخت كنون تا فرهنگ كارمندان ماه تير حقوق ـ بهبهان

گرم ٧åå نفر هر به توزيعي كارتهاي ميزان طبق كه گرديده تحويل عاملين به دارائي طرف از مرداد شكر

نمايند/ تحويل قند گرم ١åå و شكر



ملي دولت سياهه ١٢٤٦

٧٨٨٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢ يكشنبه

شكر و قند تن هزار ٣å برايخريد
گرديد آغاز مذاكراتي چهارم اصل و دارائي وزارت بين

است كشور ساليانه مصرف شكر و قند تن هزار ١٨å

دهد تحويل دولت به شكر و قند تن هزار ٨å ساليانه كرده تعهد برنامه سازمان

گرديد/ لغو حومه و تهران در شكر و قند جيرهبندي مقررات هيأتدولت تصويبنامه طبق گذشته, روز از

عكسالعمل از بازار تجار و مصرفكننده طبقات دولتيو مقامات با تماس با برآمد صدد در امروز ما خبرنگار

و بخشيده اثر مختلفحسن محافل كليدر طور به جيرهبندي مقررات الغاي گردد/ دولتمستحضر اقدام اين

توجهي چنانچه كه هست نگرانيهائي خوشبيني اين برابر در ولي ميدانند jزم و مفيد اقدامي را آن همه

كرده دولتسوءاستفاده مفيد اقدام نيتو حسن اين از نفعطلب و عدهاياستفادهجو است ممكن نشود آنها به

در شكر و قند قيمت اينكه يا كند برقرار را جيرهبندي ديگر بار شود گزير نا دولت يا كه آورند فراهم زمينهاي و

گردد/ تازهاي مشكل دچار مصرفكننده طبقه نتيجه در و نموده زيادي ترقي آزاد بازار

و كـرده پـيدا بازار در كاملي رونق شكر و قند خريد گذشته روز از ميداشت: اظهار مطلع بازرگان يك

در jكا اين قيمت نيز امروز حتي وقتديروز آخر در كه طوري به ميشود انجام خوبيرويآن نسبتا معام�ت

خريداري شهرستانها در مصرف براي را jكا اين شكر و قند خريداران اغلب ولي نمود/ مختصر ترقي بازار

گرمي اين نميكنم تصور شده شهرستانها به شكر و قند حمل به اقدام هم دولت طرف از چون و ميكنند

مورد مقدار به جنس تحويل توانائي دولت گر ا حال هر به باشد داشته دوام بيشتر ديگر روز سه دو تا بازار

از پس گر ا ولي نيست/ مصرفكننده براي نگراني هيچگونه باشد داشته را اول دسته فروشندگان تقاضاي

زيادي ترقي شكر و قند قيمت كه است بديهي آيد, پيش نقصاني دولت طرف از جنس تحويل در چندي

اميد به را كاjيخود هستند فروشنده اjن كه تجاري جنسبه اين زمينه شدن كم مجرد به زيرا كرد خواهد

شد//// خواهد شكر و قند فوقالعاده گراني سبب امر همين نمود خواهند مخفي بهتري بازار

كارخانجات گذشته سال كرد: اضافه خود توضيح ضمن دارائي] وزارت عاليمقام يكعضو ] مزبور مقام
و دولتدادند به را آن تن هزار ٤å حدود در كه تنمحصولداشته هزار ٦å حدود در برنامه سازمان شكر و قند

به شكر و قند تن هزار ٨å امسال كه نمودهاند تعهد سازمان اولياي رساندند/ فروش به آزاد بازار در را بقيه

روز دو از ضمنا و دارد اjنموجود را خود بعد ماه ٧ تا ٥ jاقل مصرف دولت طرفي از و نمايند تحويل دولت

كرده پيدا جريان چهارم اصل اداره و دارائي وزارت ميان كراتي مذا ديگر بار دارائي وزير حسبدستور بر قبل

جهت ريال به را آن بهاي و گيرد تحويل آنها از شكر و قند تن هزار ٣å است حاضر دولت آن طبق بر كه

تصور و داشته اع�م را موافقتخود نظر اين با چهارم اصل بپردازد/ ايران در چهارم اصل اداره ريالي مصرف

ك, تريا مقابل پيشنهاديدر امريكايجنوبي از شنيدم ديروز گردد/// منعقد آن قرارداد آينده هفته تا ميكنم

است/// ميسر برايدولت كام� حاضر حال در نيز معام�ت گونه اين انجام و دهند تحويل شكر و قند



١٢٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

رسانيد اطEعنخستوزير به شكر و قند گزارشمربوطبه
حاضر مصدق دكتر آقاي منزل در امروز صبح ٩ ساعت دارائي وزارت كل مدير احمدي منيرالدين آقاي

به زمينه كه اقداماتي دارائيو وزارت تصميم اجراي و شكر و قند توزيع درباره ساعت ربع سه حدود در و شده

رسانيد/ نخستوزير آقاي اط�ع به توضيحاتjزم اط�عاتو آمده عمل

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

نخستوزير با امريكا كبير مEقاتسفير
مصدق دكتر آقاي J١٩٥٢ اوت ٢٥K امروز دوازده ساعت در تهران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

طـول بـه ساعت ربع سه به قريب م�قات اين آوردند/ عمل به تي كرا مذا و نموده م�قات را نخستوزير

انجاميد/

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

تهران به سياسي زندانيان حركت
شده بازداشت گذشته اسفند ٢٣ روز كه سياسي زندانيان از نفر ١٧ مرداد, ٢٢ چهارشنبه روز صبح ـ شيراز

شدند/ داده حركت تهران به توبوس ا دو با شهرباني طرف از بودند

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

آتشزد دادگستري كاخ در را خود زني امروز
وزارتـخانه آن كـاخ تحتاني كريدور در را زني دادگستري وزارت مراجعين امروز صبح نيم و ١١ ساعت

وجهالضمان تومان ٢åå من از و كردهاند زنداني است مدتي را من <شوهر ميكشيد: فرياد كه كردند مشاهده

كه حالي در زنمزبور گهان نا بعد دقيقه چند بياورم/> كجا از را وجهالضمان اين من آزادشكنند تا ميخواهند

ديدگان مقابل در و كرد خالي خود سر را شيشه و شد پلكانهويدا مقابل دستداشتدر در بنزين يكشيشه

حدود آن در كه كساني از نفر چند برخاستو لباساو آتشاز شعلههاي لباسشزد/ به كبريتي متعجبمردم

طوري به مزبور زن كردند/ خاموش را آتش و آوردند بيرون را لباسهايش رسانيده وي به را خود فورا بودند

را او نشده/ معلوم نيز حتيهويتوي و كند صحبت نميتوانست و ميبرد سر به اغماء حال در كه بود سوخته

قرار به گرديد منتقل امدادي بيمارستان به معالجه براي ب�فاصله آنجا از و بردند قانوني پزشكي اداره به

است/ ك خطرنا او مزاجي اط�عوضع

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

شدند دستگير نفر ٢åديشب٦
جلب ك�نتري به انتظامي مأمورين وسيله به مرور عبور ساعاتممنوعه در عبور جرم به نفر ٢å٦ ديشب

شدند/ آزاد نظامي فرماندار نماينده حضور با صبح و شدند



ملي دولت سياهه ١٢٤٨

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

پرداختكرد را كارگران حقوق بازرگان اين
رفيعيان حاجي آقاي ميرفت, اعتصاب بيم و بود افتاده تأخير به خرمشهر بندر اداره كارگران حقوق چون

ريال هزار ٦åå مبلغ پرداخت خرمشهر در را دولت كارمندان كليه حقوق گذشته ماه كه خيرخواهي بازرگان

نمود/ پرداخت را خرمشهر اداره كارگران تمام حقوق

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

نپرداختهاند هنوز را كارمندان حقوق
وزارتخانههاي به را مراتب دولتي رؤسايدوائر نشده پرداخت ماه تير حقوق مرداد ٢٩ روز تا چون ـ ساوه

و مادي وضع زيرا گردد اقدام زودتر چه هر ماه تير پرداختحقوق در كردهاند تقاضا و نموده تلگراف متبوعه

است/ بينهايتوخيم كارمندان معيشت

٧٨٨٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣ دوشنبه

پزشكاست و دارو فاقد ابنسينا بيمارستان و بهداري
به مرخصي عنوان به است ماه يك قريب خود انتقال براي بهداري رئيس فيضپور دكتر آقاي ـ ساوه

اداره ندارند كافي اط�عات كه نفر دو دست به بيمارستان و بهداري امور حاضر حال در و است رفته تهران

به دادنسولفاتدوسود از حتي بهداري داروخانه ولي ثبتميشود مربوطه دفاتر در نسخهها آنكه با ميشود

ميكند/ خودداري ندارد اينكهموجود عنوان

بستري بيمارستان در بيماري گر ا جمعه روزهاي حتي و است خراب فوقالعاده هم بهداري داخلي امور

تقاضا ساوه اهالي ميسپارند/ پرستار نفر يك دست به باشد بيماري گر ا و ميبندند را بيمارستان در نباشد

اينوضع به مجرب دكتر و دارو اعزام با و نموده ابنسينا بهداري بهوضع فوري توجه بهداري وزارت كه دارند

دهد/ خاتمه ك اسفنا

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

آتشزد را خود آموزگار نفر يك
شنيده فرهنگ وروديوزارت خيابان در سوختم> <سوختم, فرياد صداي گهان نا امروز صبح ١å ساعت

يكجوان سوختن ناظر و كرده اجتماع حادثه محلوقوع زياديدر جمعيت صدا اين شدن بلند مجرد به شد

آموزگار آخوندزاده آورد عمل به اداره خبرنگار كه تحقيقاتي طبق شدند/ آخوندزاده حسين نام به ساله ٣٤

تقاضاي و ميكرده مراجعه شهرستانها آموزش اداره به آمده تهران به است مدتي و بوده خوي شهرستان

تقاضايش به منفي جواب ندانسته, انتقال جديد مقررات شامل را وي چون اداره آن ولي است داشته انتقال

را بنزيني شيشه و آمده بيرون اطاق از بود كرده آماده آتشزدن براي را خود كه آخوندزاده نتيجه در است/ داده

كرد/ مشتعل را آن كبريتي با ريختو لباسخود روي و آورده بيرون داشت جيب در كه



١٢٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت استقرار cيحه
است: گرديده ارسال مجلس به طرفدولت از ديروز اينjيحه

ملي مجلسشوراي

مجلس از حومه تهرانو نظامي فرمانداري استjيحه مستحضر محترم نمايندگان خاطر كه طوري به

زحمت در نيز تهران اهالي نمايندگانمحترم نظريه تأمين ضمن كه آنبود دولت منظور و مسترد ملي شوراي

پيش وقايعي دارند اط�ع كه طوري به تهران در نظامي فرمانداري مقررات رفع پساز متأسفانه ولي نباشند

تاريخ از مجددا روز چند پساز شد گزير نا دولت كه ميرفت شهر در گواري نا بيمحوادث آن هر كه نمود آمد

زيـر شرح به واحده ماده اينك نمايد برقرار حومه و تهران در را نظامي حكومت مقررات ١٣٣١ مرداد ٢٩

دارد: را آن تصويب تقاضاي و تقديم

٢ مدت براي حومه تهرانو در را نظامي فرمانداري مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

نخستوزير نمايد/ برقرار ١٣٣١ ماه مهر ٢٩ صبح ٥ ساعت تا ١٣٣١ ماه مرداد ٢٩ تاريخ از ماه

مصدق محمد دكتر

مهنا سرتيپ مصدق], [محمد ملي دفاع وزير طرف از

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

درگذشت بود آتشزده ديروز را خود كه زني
در شـديد سوختگي اثر در بود زده آتش [بنزين] نفت با دادگستري كاخ در را خود كه زني صبح امروز

درگذشت/ سرخ خورشيد و شير امدادي بيمارستان

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

شدند مجروح نفر سه اسEمبول خيابان در
عطاا� نام به را نفر سه خياباناس�مبول پاس ١٦٢٢ شماره پاسبان ديروز بعدازظهر نيم ساعتهشتو

بازجوئي در عطاا� برد ٣ ك�نتري به بودند شده مجروح كه خرازيفروش حسين فدائيو امين و دانشپناه,

حملهور آنها به مخالف دسته از نفر چند گهان نا بودند روزنامههائي خريد مشغول كه هنگامي داشت اظهار

رمـضان و حسيني مهدي نتيجه در و شد اقدام ضاربين دستگيري براي فورا كردهاند/ مجروحشان و شده

گرديدند/ نظامي فرماندار دادسراي تحويل پرونده با صبح امروز و شدند/ دستگير گنجور

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

شدند ديشبدستگير نفر ٣٩٧
و شده دستگير ك�نتريها مأمورين وسيله به ساعاتممنوعه در عبور جرم به عابر نفر ٣٩٧ تعداد ديشب

شدند/ آزاد نظامي فرماندار مأمورين حضور در امروز صبح



ملي دولت سياهه ١٢٥٠

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

آتشبزنند را قندريزي كارخانه ميخواستند
راستگو قندريزي كارخانه كارگران از نفر ١٨ كه شد داده اط�ع ٦ ك�نتري به ديروز بعدازظهر ٦ ساعت

نظاميفورا فرماندار پليسو مأمورين اعتصابنمودهاند شكر نرسيدن علت به ري شهر بيروندروازه در واقع

به بنزين حلب ناشناسچهار نفر چند كه شد معلوم نتيجه در كردند/ تحقيقات به شروع و شده حاضر محل در

اقدام ميشوند/ متواري مأمورين رسيدن محض به كه بزنند آتش را كارخانه داشتند قصد و آورده كارخانه

است/ آمده عمل به مرتكبين دستگيري براي jزم

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

شبگرد سارقين مزاحمت علت به
نمودند اختيار تحصن

فراهم مردم جهت سارق عده يك شبها كه مزاحمتي علت به پيشهوران تير ٣١ امروز صبح ـ خرمآباد

لرستان ژاندارمري اوليايكشوريو فرمانداريو به را جريان و نمودند اختيار تحصن تلگرافخانه در ميكنند

كردن كوتاه و مربوطه مقامات طرف از قطعي نتيجه حصول و اقدام شروع تا گرفتهاند تصميم و داده اط�ع

دهند/ ادامه خود تحصن به شبگرد سارقين اين دست

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

درگرفت خورد و زد دسته دو تصادفبين علت به كاشان در
شد بسته بازار و مجروحشدند نفر ١١ نتيجه در

فوتكرد حادثه مجروحين از يكي امروز

ميان بازار در بعدازظهر ٤ ساعت تا صبح از بود غيرعادي شهر وضع شهريور دوم يكشنبه روز ـ كاشان

حالدو كه شدهاند زخمي نفر ١١ آن اثر بر بوده جريان شديديدر خورد و دستجاتچپزد مجاهديناس�مو

و زد احتمال و شده تعطيل كلي به كين دكا شدهاند/ اعزام تهران به معالجه براي استو ك خطرنا آنها از نفر

مساعي تشريك متفقا ژاندارمري و شهرباني قواي خورد, و زد مدت طول تمام در ميرود/ خوردهايديگري

ميكردند/ فعاليت آرامششهر براي و نموده

مـنصرف اقدام اين از شهرباني رئيس نصايح با ولي داشته را تلگرافخانه در تحصن قصد هم هيأتي

امروز كه ميدهد گزارش مجددا نموده مخابره شهريور سوم روز كه خود بعدي تلگراف در ما خبرنگار شدند/

خيابانو در مردم بستهشود/ كين دكا تمام بود شده باعث زياد بينظمي و غيرعاديبود شهر هموضع JديروزK

مجروح نفر دو و شدند تيراندازي به مجبور جمعيت كردن متفرق براي مأمورين و بودند نموده اجتماع بازار

از يكـي ظهر مقارن امروز كه است كي حا ما خبرنگار گزارش ميرود/ زيادي خطر احتمال هم باز گشتند

است/ درگذشته خورد و زد حادثه مجروحين



١٢٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

زابل واقعه جريان به برايرسيدگي
جهت دادگستري وزارت طرف از كه مركزي استان دادگاه ٩ شعبه رئيس اقدس شريفي غ�مرضا آقاي

نمود/ عزيمت زابل به گذشته روز مأموريتخود انجام براي بود شده تعيين زابل واقعه پرونده به رسيدگي

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

حزبسومكا ليدر بازداشت
مقامات از يكي امروز گرديد/ توقيف پليس مأمورين توسط سومكا حزب ليدر منشيزاده آقاي ديشب

در شهرباني مأمورين توسط كه تحقيقاتي نتيجه در چون گفت: مشاراليه دستگيري علت درباره شهرباني

شد معلوم آمد عمل به مجارستان سفارت تبليغات شعبه و قرائتخانهشوروي<وكس> به حمله اطرافواقعه

نموده محاصره محلحزبرا پاسبانومأمور يكعده ديشب لذا دخالتداشتهاند آن در حزبسومكا افراد كه

امروز نمودند/ منتقل گاهي آ اداره موقت بازداشتگاه به و بازداشتنموده را حزب ليدر منشيزاده دكتر آقاي و

شد/ احاله تهران بازپرس ١٨ شعبه به توقيف قرار و صدور رسيدگيو براي پرونده صبح

به نيز هاشمينژاد اسماعيل داريوشهمايون, زندنيا, شاهپور نام به سومكا حزب افراد از ديگر نفر سه

بودند/ شده بازداشت Lقب تهام ا همين

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

بودند كرده پايتختتعطيل گوشتفروشان از عدهاي امروز
نرخ چون ميدارند اظهار قصابان كه طوري به نكردهاند كشتار هم روز هر ميزان ثلث كشتارگاه, در امروز

هميشه ميزان به امروز لذا آمده وارد قصاب صنف به زيانهائي روز چند اين طي و بود زيانآور شهرداري

نرسيد/// گوشتفروشان از زيادي عده به جهتگوشت همين به و نشد كشتار

تماس تهران شهرداري كفيل اميني آقاي با گوشت وضع درباره بيشتري كسباط�ع براي ما خبرنگار

اجازه گوشت فروشندگان به كنند خودداري كشتن از كشتاركنندگان چنانچه بودند عقيدهمند ايشان گرفت

برسانند/ فروش به شهرداري نرخ به و نموده كشتار و خريده گوسفند شخصا كه شد خواهد داده

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

است داروساز فاقد بهداري
و كردهاند داروخانه مسئول را پرستار نفر يك ميباشد/ داروشناس و داروساز فاقد جهرم بهداري ـ جهرم

در فقط زيرا مصرفميشود/ طريق چه به نيست معلوم ميشود فرستاده بهداري براي مركز از كه داروهائي

داده بـيماران به داروئي نه مينمايند كتفا ا اسمنويسي همين به و ميشود نوشته بيماران اسامي بهداري

در ساعت يك روزي هم بهداري قابله ميشود/ رسيدگي بيبضاعت و فقير بيماران حال به نه و ميشود

ميكند/ عيادت شخصي مطب يا خودشان خانه در را متمكنين و ميشود حاضر بهداري



ملي دولت سياهه ١٢٥٢

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

لولهكشيشهر شبكه به انشعابمنازل اتصال براي
ممكناست شود كمپانيهايخارجيتشكيل با شركتي است قرار

ريالي احتياجات كمكهايدcري بر عEوه چهارم اصل
نمايد تأمين نيز را لولهكشي

است لولهگذاريشده شهر ثلث دو در حاضر حال در

ايرانو در چهارم رئيساصل وارن و چهارم اصل اداره معاون بينگهام آقايان امروز صبح نيم و ١åساعت

به آنجا از و رفتند كشي لوله بنگاه به تهران كشي لوله مؤسسات بازديد براي اداره آن مهندسين از <جونز>

و ديلمقاني مهندس و روحاني مهندس و معاون خبيري مهندس و كل مدير ميكده مهندس آقايان تفاق ا

و رفتند شهر جنوبي خيابانهاي به سپس نمودن بازديد را انبارها قسمت ابتدا كشي لوله بنگاه مهندسين

قسـمت بـعد كردند مشاهده نزديك از گرفته قرار مردم استفاده مورد است چندي كه را عمومي شيرهاي

نمودند/ بازديد را منابع ساختمان

كـمك تا است جريان در چهارم اصل و كشي لوله بنگاه ميان تي كرا مذا يافتهايم اط�ع كه طوري به

نموده تعهد Lقب چهارم اصل كه دjري هزار ٧å و يكميليون بر ع�وه و بشود كشي لوله بنگاه به بيشتري

احتياجات پرداخت قبل روز چند را آن اول قسط دjر هزار پانصد و بپردازد تصفيهخانه دستگاه خريد بابت

خبرنگار به اينخصوصامروز كشيدر كللوله مدير آقايمهندسميكده نمايد/ تأمين نيز را كشي رياليلوله

به قادر ديگر كه داد كشياط�ع سازمانلوله به قبل ماه پنج در بانكملي داريد اط�ع كه طوري به گفت: ما

ميشد, كارگر هزار چند شدن بيكار و كار در سببوقفه اينموضوع نيستوچون كشي هزينههايلوله تأمين

تومان پنجميليون بانكملي شد قرار نخستوزير بهدستور و شد گزارشداده مصدق آقايدكتر به جريان لذا

نباشد/ پرداختوجوهي به موظف ديگر مدت اين پايان از پس و بپردازد يكميليون ماه هر ديگر,

فوري و شديد احتياج رياليخود مخارج تأمين براي كشي لوله دستگاه يافته خاتمه مدتمزبور اينككه

را كمكهايjزم هم باز و شود كره مذا ملي بانك با كه است خواهششده نخستوزير آقاي از مجددا دارد

و كشي لوله بنگاه بين تي كرا مذا فع� و نمودهاند اب�غ ملي بانك به را مراتب نيز نخستوزير آقاي بنمايد/

برسد/ مثبت نتيجه به نزديك تيه آ در ميرود اميد كه است جريان بانكدر

با تي كرا مذا Lاينجهتقب از بپردازيم/ را رياليخود مخارج بتوانيم ما كه باشد محلي بايد آنموقع تا ولي

قرار ميبرند سر به تهران در چهارم اصل كل معاون بينگهام آقاي كه نيز اينك بود آمده عمل به چهارم اصل

تأمين نيز را ما ريالي احتياجات چهارم اصل كه بشود زمينه همين در jزم كراتي مذا مجددا ايشان با است

اداره توجه جلب كشي عملياتلوله پيشرفت چون گفت: اظهارتخود تعقيب در ميكده مهندس آقاي نمايد/

پايان زودتر چه هر كشي لوله كار تا بشود ما به بيشتري كمكهاي كه كردهاند موافقت نموده را چهارم اصل

كيلومتر ٢٧å حدود در امروز تا گفت: كشي جاريلوله كارهايي سپسدرخصوص مهندسميكده آقاي پذيرد/



١٢٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

است/// شده گذاري لوله كوچهها و خيابانها در

قـضيه ما اساسي كار ولي نمود/ استفاده شده شهر ثلث دو در كه گذاري لوله از ميتوان حاضر حال در

سبب انشعاب حق دريافت كه است ممكن چون و بشود مالكين خود خرج به بايد كه است منازل انشعاب

سازنده كه كمپانيهائي كشيو سرمايهلوله با شركتي است نظر در منازلبشود, انشعاب اتصال افتادن عقب

با شركتمزبور كه تشكيلشود ميباشد منازل به تأسيساتمربوطه و فلكه و كنتور و شير كوچكو لولههاي

در را مختصريسهمخود سود با بعد و نمايد وصل و تهيه را منازل انشعاب مصالح كشي لوله سازمان نظارت

٧ حدود در اول سال در پيشبينيميشود ترتيب اين به نمايد/ دريافت منازل انشعابدر دريافتحق محل

متصلشود/// شهر شبكه به خانه هزار

٧٨٩å شماره ,١٣٣١.٦.٤ سهشنبه

شكر و قند احتكار از برايجلوگيري
شده تهيه cيحه بهصورت مقرراتي

رسيد تصويبخواهد به هيأتدولت جلسهآينده در و

و شكـر و قـند فـروش عاملين و تجار از عدهاي طرف از شكر و قند جيرهبندي مقررات الغاي از پس

براي شكر و قند اداره كه كزي مرا برابر در و آمد عمل به شكر و قند خريد زياديدر استقبال اشخاصمتفرقه

بر جنس گرفتن تحويل براي و نموده ازدحام كثيري جمعيت بود نموده اع�م را خود گهي آ jكا اين فروش

ديروز بودند غيرمصرفكننده آنها اغلب كه فروش كز مرا برابر در جمعيت كثرت و ميجستند سبقت يكديگر

استمداد نظامي فرمانداري مأمورين از شد گزير آرامشنا برقرارينظمو براي شكر قندو اداره كه حديبود به

آقاي بودند/ انتظامات حفظ مراقب سرباز عدهاي فروش كز مرا از يك هر برابر در جهت همين به و جويد

خواست حضور كلوزارتدارائيرا مدير احمدي آقايمنيرالدين جريانواقعه از محضاط�ع به نخستوزير

مـنظور بـه jيـحه صورت به را تي مقررا زودتر چه هر كه نمود مأمور را وي امر, جريان از اط�ع از پس و

و مطلعين نظر با كشور نقاط تمام در دولتي نرخ به آن فروش آزادي تأمين و شكر و قند احتكار از جلوگيري

نمايد/ تسليم نخستوزير به اجراء تصويبو براي و تهيه ذيص�حيت اشخاصي

دو و دارائي وزارت رؤساي از عدهاي حضور با خود كار تاق ا در كميسيوني احمدي آقاي امروز ظهر از قبل

آقاي بعدازظهر ساعتدو گرديد/ مزبور jيحه تنظيممواد مشغول و داد تشكيل وزارتخانه كل مديران از نفر

به ولي گرديد, شكر و قند احتكار منع تنظيمjيحه صرف ما وقت بيشتر امروز گفت: ما خبرنگار به احمدي

آقـاي تـقديم و يابد خاتمه ظهر از قبل فردا يا عصر امروز ظرف ميكنم تصور و نيافت خاتمه كلي طور

بشود/ نخستوزير

صورت به ضروري اقدامات سلسله يك داشت: اظهار jيحه اين مفاد به راجع دارائي وزارت كل مدير

قند براي سياه بازار ايجاد گرانفروشيو و احتكار آنجلوي اجراي با قطع بهطور كه ميشود درآورده مقرراتي

شد/ خواهد گرفته شكر و



ملي دولت سياهه ١٢٥٤

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

سمنان بازار در خورد و زد
مشـغول كـه ريسمانريسي كارخانه كارگران از نفر ٧å بين سمنان عمادي خيابان در ديروز بعدازظهر

وقوع به خوردي و زد داشتهاند اعتراض روزنامه فروش به كه بازار كسبه از عدهاي و بودهاند روزنامه فروش

نيز بازار و هستند متحصن تلگرافخانه در كارگران از عدهاي كنون ا شدهاند/ مجروح نفر ٣ آن طي كه پيوست

است/ تعطيل حال در

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

نمودند اعتصاب [كهريزك] كرج قند كارخانه كارگران
و نمودند غذا اعتصاب امروز صبح از بودند كشيده كار از دست اينكه بر ع�وه قند كارخانه كارگران ـ كرج

دهند/ ادامه اعتصابخود به قطعي نتيجه وصول تا دارند تصميم

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

شد عملياتشآفتابي قبل چندي كه قاچاقچيزبردست يك اقدامات
گمرككردند اداره خاصبه تأكيدات او برايتعقيب دارائي وزير و نخستوزير

و آوردند عمل به بازرسي است آبادانواقع در كه ناوي هارون صرافي گمركاز اداره قبلمأمورين روز چند

بـود اهميتموضوع از كي حا بود رسيده تهران به كه گزارشهائي چون كردند/// توقيف را او اسناد و تر دفا

گرچه گيرد/// قرار رسيدگي مورد دقيقا قضيه كه ميكنند كيد تأ گمرك اداره به دارائي وزير و آقاياننخستوزير

ملي شركت اموال دزديهاي به مربوط [قضيه مجلسين نمايندگان و رجال از عدهاي نام كه ميشد اظهار
شخص اين وسيله به ارز مقاديري و شده مشاهده آمده دست به هارون صرافي از كه ليستي در است] نفت

م�حظه ليست در اسامي چنين كه شد گفته گمرك اداره در امروز ولي دادهاند انتقال خارجي بانكهاي به

است/ بوده ريال بهصورت كه است زيادي اق�م شده قاچاق آنچه و نگرديده

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

كشيدند كار از يكساعتدست ماهه دو حقوق برايدريافت
نگـرديد پـرداخت شهرباني و ژاندارمري استثناء به كارمندان ماه تير حقوق مرداد سيام روز ـ بوشهر

توجه عطف براي مالي, ضيق اثر بر ميكنند, زندگي وضعي بدترين به كه بندر مزد روز كارگران مخصوصا

و كردند اجتماع بندر اداره جلوي نموده ترك را خود كار ساعتمحل يك مدت دستهجمعي طور به امور اولياء

جريان و تشكيل فرمانداري در كميسيوني كار سر بر كارگران مراجعت از پس داشتند/ فوري اقدام تقاضاي

حقوق ماه هر آخر در كه هم شهرداري شود/ گرفته باره اين در جدي تصميم تا شد گزارش استانداري به امر

رئـيس اظـهار طـبق و نـپرداخـته را رفتگران مرداد و تير حقوق حال تا متأسفانه ميپرداخت را رفتگران

است/ افتاده تأخير به پرداختحقوق مركز از وصولدستور عدم علت به شهرداري حسابداري



١٢٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

نيم و ساعت انگليسمدتسه سفارت كاردار و امريكا سفير امروز
كردند مذاكره و مEقات نخستوزير با

كاردار ميدلتون مستر تفاق ا به امريكا كبير سفير هندرسن مستر J١٩٥٢ اوت ٢٧K امروز صبح ده ساعت

ساعتو سه يعني بعدازظهر نيم يكو ساعت تا اينم�قات رفتند/ م�قاتنخستوزير انگليسبه سفارت

انجاميد/ طول به نيم

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

شكر و فروشقند مراكز
شعبه ١٢ تهران اهالي عموم رفاه براي شكر قندو اداره است/ شده دارائيمنتشر طرفوزارت از گهي آ اين

هفتمشهريور شنبه صبحروز از ميتوانند تهران اهاليمحترم است/ نموده دائر زير شرح به شكر قندو فروش

دارند/// دريافت بهايآن پرداخت با و نموده مراجعه شعبمزبور به احتياجيخود شكر گرفتن براي جاري ماه

٧٨٩١ شماره ,١٣٣١.٦.٥ چهارشنبه

ندارد دارو پزشكو
دارو پزشكو فاقد بهداريآن است ماه مدتسه ميباشد جمعيت نفر هزار ٢åداراي كه جعفرآباد ـ ساوه

پزشك فاقد هستند مبت� امراضديگر و حصبه و ماjريا و تراخم به آنان بيشتر كه جعفرآباد اهالي ميباشد

بدارد/ اعزام محل اين به پزشك نفر يك زودتر چه هر بهداري وزارت دارند انتظار و بوده پزشكيار و

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

كردند خرد را او اتومبيل و رسانيدند قتل به تبر و چوب با را مالكده
توقيفشدند نفر ٢å و شد اعزام محل به ژاندارم كاميون يك

مالك اعظم فتح نورالدين آقاي با ساوجب�غ دهات از رامجين ده كشاورزان ميان قبل مدتها از ـ كرج

اجتماع مزبور ده زارعين بچه و مرد و زن از نفر ٤åå حدود در شهريور سوم دوشنبه روز داشت/ اخت�فيوجود

منزل به ميبيند چنين را وضع وقتي پارسا داشتند/ را اعظم فتح مباشر پارسا آقاي به حمله قصد و نموده

را درها تمام سوئي پيشآمد گونه هر از برايجلوگيري و رفته بودهاند آن در هم اعظم فتح خانواده كه اربابي

ميفرستد پيغام مالكده براي ضمنا ميشود/ اوضاع مراقب jبا از و ميريزد چوب را آنها پشت و قفلنموده

بـه ميبيند خطر در را خود عائله كه اعظم فتح نمايد/ خودداري ده به آمدن از و نيست امن ده محيط كه

بر راه سر كشاورزان راه بين در ميكند/ حركت سمتده به ساعت٨ مأمور نفر دو با و نموده مراجعه ژاندارمري

ژاندارمري مأمورين ميبرند/ حمله او به تومبيلميشوندو حركتا از مانع انداختنچوب, با و گرفته اعظم فتح

خرد را تومبيل ا تبر چوبو با و كشيده بيرون تومبيل ا از را راننده ميبينند/ عاجز را مهاجمينخود مقابل در نيز

به فورا مراتب نميآيد/ وارد آسيبي سايرين و مالك عائله به ولي ميرسانند قتل به را اعظم فتح و كرده



ملي دولت سياهه ١٢٥٦

و كرج از ژاندارم كاميون يك و قانوني پزشك و مربوطه مأمورين و گزارشميشود دادگاه و محل ژاندارمري

قبولواقع مستدعياتكشاورزانمورد محل, مباشر پارسا آقاي اظهارات طبق ميشوند/ اعزام محل به تهران

از رعايا كه بود شده متذكر و كرده خطر اع�م مالكنوشته به دوشنبه روز عصر ده مباشر كه نامهاي در و شده

تعقيباست/ تحت قضيه گرديدهاندو قتلدستگير شركتدر جرم به نفر ٢å كمكخواستهاند/// دهاتاطراف

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

آتشزد را گمركخود اداره مقابل در
حاضر خدمت سر مرتبا اينكه علت به قبل چندي ميكرد كار گمرك اداره در كه بود ساله ٢٦ جوان حاتم

شغل به را او مجددا كرد تقاضا بار چندين بود عائله صاحب چون حاتم كردند كنار بر كار از را او نميشد

تقاضانامه بار آخرين براي ديروز اينكه تا نميشد داده اثر ترتيب او تقاضاهاي به ولي بگمارند سابقش

شركت مقابل در و شد خارج گمرك اداره از شنيد يأس جواب هم باز وليچون نوشت/ گمرك كل مدير براي

از تن فريادشچند و داد نتيجه در زد آن به كبريتي ريختو لباسخود روي به بنزين مقداري ايران نفتملي

چندين از كه را او كردندومأمورين خاموش آتشرا انداختندو روياو به و آورده بيرون را كتهايخود عابرين

مينمايند/ بستري و برده سينا بيمارستان به بود افتاده اغماء حال به و بود بدنسوخته جاي

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

شكستند را غذا كهريزكاعتصاب قند كارخانه كارگران
شد نخواهند كار مشغول نتيجه حصول تا ولي

بعدازظهر ساعت٧ تا چون بودند كرده غذا اعتصاب ششصبح ساعت ديروز از كه كهريزك قند كارگران

قرار درمان تحت كارخانه بهداري وسيله به كه شدند بيهوش آنها از نفر دو ميبردند سر به اعتصاب حال در

گماشته دولتي حفاظتاموال براي مأموريني ميانخود از كارگران ميشدو نظم رعايت Lكام اينكه با گرفتند

شدند/ اعزام كارخانه به مركز از ژاندارم نفر ٩ حال اين با بودند

و كـريمي غـ�معلي و كـريمآبادي آقـايان تفاق ا به ملي مجلسشوراي نماينده كريمي نادعلي آقاي

نطقي كريميضمن آقاي يافتند/ كارخانهحضور در مجاهد مسلمانان طرفمجمع از قناتآبادي محمدرضا

غذا اعتصاب به دست كوچكي تقاضاي براي كه متأسفم بسيار گفت: چنين كرد ايراد كارگران به خطاب كه

حدس من ميكرديد/ تخاذ ا تصميمي چنين نميشد توجهي شما خواستههاي به گر ا كه بود اين حق زدهايد

و نرسيده آقاينخستوزير نظر به كنون تا است كارگران آقايان متضمنخواستههاي كه شما نامه كه ميزنم

صورت هر در مينمودند سريع اقدام فورا نمودهايد عجله غذا اعتصاب در كه ميشدند مطلع گر ا دارم قطع

بـه كـه مـيدهم اطـمينان شـما بـه و رسـانيد خواهيم معظمله عرض به جريان شخصا امر تسريع براي

با را جريان گرفتو تماسخواهم قند مقاماتمسئولشركت با ضمنا بفرمايند كامل توجه شما خواستههاي

بشكنيد/// را غذا اعتصاب دارم تمنا بنابراين داد خواهم اط�ع شما به قطعي و نتيجه اخذ



١٢٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

شكر و قند احتكار منع مربوطبه قانوني cيحه
است رسيده تصويبآقاينخستوزير به كه

تشخيصميشود/ كاjهايضروري از شكر و قند كاjهاي ـ اول ماده

به كه كساني همچنين خانوادهاشو و خود ماه سه مصرف بر مازاد را كاjهايمزبور كس هر ـ دوم ماده

و محسوب احتكار آنها عمل نمايند نگاهداري ماه يك بر زائد و كنند دريافت دولت از را jكا فروش منظور

شد/ خواهد كاjب�عوضضبط

شهرستانها اداراتدارائيدر و مركز در شكر و قند اداره گهي آ تاريخ از مكلفند بازرگانان كليه ـ سوم ماده

تسليم اداراتمزبور به مشخصاتآن تعيين با كتبا را شكرخود قندو روزصورتموجودي ظرفسه منتهيدر

نمايند/ دريافت رسيد و

ملغيشود/ دارد مغايرت اينمواد با كه قسمتي در احتكار منع قوانين كليه مقررات ـ چهارم ماده

گزارش و آورند عمل به كامل بازرسيمراقبت در مأمورينمربوطهدولتموظفند و بازرسها ـ پنجم ماده

ثابتشود/ آن خ�ف اينكه مگر بود خواهد عمل م�ك آنان

دوم ماده شدهKموضوع احتكار شكر و قند وجود از كتبا را مأمورينمربوطه كه اشخاصي به ـ ششم ماده

دولتي بهاي به شده ضبط كاjي ده صدي معادل jكا ضبط كشفو پساز نمايند مطلع Jقانوني jيحه اين

شد/ خواهد پرداخته حقالكشف عنوان به

و ششماده بر مشتمل كه قانوني jيحه اين ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ شهريور پنجم تصويبميشود/ فوق شرح به ميباشد شكر و قند احتكار به مربوط

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

مجازاتمأمورينوصول درباره قانوني cيحه
استنكافنمايند مالياتي موديان به مفاصاحساب تسليم از كه

ميشود: تكميل و اص�ح زير شرح به مزروعي مستغ�ت و درآمد بر ماليات قانون <٢٣> ماده تبصره

بدهي كليه دريافت و موديان سال هر حساب به رسيدگي از پس مكلفند وصول متصديان و مأمورين

نمايند/ تسليم آنان جانشين يا دارائي پيشكاران امضاي با نامهاي مفاصا, موديان به ب�فاصله

دادگاه در نمايد تعلل و مسامحه موجه عذر بدون يا و خودداري مفاصاحساب دادن از مأموري چنانچه

شد/// خواهد محكوم بود نخواهد كمتر سال يك از كه دولتي خدمات از انفصال به و كمه محا اداري

ماده تبصره تكميل و اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å اختياراتمصوبه اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه شهريور چهارم تصويبميشود/ jبا شرح به درآمد بر ماليات قانون به ٢٣

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٢٥٨

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

مواتاطرافشهرها و بائر اراضي قانوني cيحه
كيلومتر سه شعاع تا كشور تمام در

در ماده چهار ضمن كه تهران اطراف موات و بائر اراضي ثبت قانوني jيحه به مقرراتمربوط ـ ١ ماده

كيلومتر سه شعاع تا كشور شهرستانها تمام اطراف موات و بائر اراضي شامل رسيد تصويب به ٣١.٥.٢å

به باشد نشده معين حال به تا كه صورتي استدر كيلومتر سه مبداء كه شهر هر خيابانهايدور و بود خواهد

تعيينشود/ بايد محل هر شهرداري وسيله

و خريداران استحقاق تشخيص طرز و اراضي قطعات فروش تقسيمبنديو به مربوط آئيننامه ـ ٢ ماده

و دادگستري وزارتين بايد را عامالمنفعه امور به قطعات بعضي تخصيص و قطعه هر بهاي پرداخت ترتيب

بگذارد/ اجرا موقع به تصويبو و تنظيم فوريت به دارائي

هستند/ قانون اين اجراي دارائيمأمور و دادگستري وزارتين ـ ٣ ماده

ثـبت به راجع ماده سه بر مشتمل قانوني jيحه ٣١ مرداد ٢å مصوبه اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه شهريور سوم تصويبميشود/ تهران از غير شهرهاي اطراف موات و بائر اراضي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٨٩٢ شماره ,١٣٣١.٦.٦ پنجشنبه

كاشاني jآيتا بهحضرت قوامالسلطنه نامه
به داد انتشار حجاز به كاشاني آيتا� مسافرت به راجع كه مطالبي ضمن در عربـ خبرگزاري خبرنگار

نامه اين در قوامالسلطنه است/ فرستاده كاشاني آيتا� به قبل روز چند قوامالسلطنه كه كرد اشاره نامهاي

درباره را نظرياتخود آنكه پساز فرستاده كاشاني آيتا� به غيررسمي شخصي نامه يك بهعنوان كه خود

اموال مصادره و تير سيام بهموضوع را مطلبخود رشته داده شرح مصدق آقايدكتر سياست و كشور اوضاع

ملي مجلسشوراي نماينده سياسيو يكرجل بهعنوان نه كه است آيتا�درخواستكرده از و كشانده خود

و اوليايدولت احساسات نگذارند و كنند نگاه قضيه اين به ديني پيشواي و مجتهد نفر يك عنوان به بلكه

پايمال را مصلحت عقلو احساسات همان و كند غلبه ديني احكام و منطق بر حكومت دستگاه موثر عناصر

به ضرري هيچگونه دادهام انجام خود روزه چند حكومت در من كه كاري است نوشته آنگاه قوامالسلطنه سازد/

باشد مضر يا مفيد كشور مصالح براي كه نزدهام دست مهمي اقدام هيچ به من اساسا و نساخته وارد كشور

درج اع�ميههايخود در كه هم مطالبي و كردم استعفا كه بودم نداده تشكيل را هيأتدولت jمناصو چون

استيفايحقوق طرفدار كه كردم تصريح خود اع�ميه در من ع�وه به بود سياسيخودم اجتهاد نتيجه نمودم

عظيم مؤسسات معتقدم دارم كه تجاربي مطالعاتو اثر بر من كه اين منتها هستم و بوده نفت از ايران ملت

قوامالسلطنه باشد/ تأمين ايرانملحوظو منافع بايد حال عين در بماندو بيفايده و كد را نبايد نفتخوزستان

نـظر بـا ملت احتياجات تأمين كشور معض�ت حل درباره من نظريات گر ا است نوشته خود نامه پايان در



١٢٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

اقتصاديات آرزومنديم ما همه چون است يكي ديگران و من هدف باشد داشته تفاوت و اخت�ف ديگران

كنند/ پيدا نجات بيكاري و فاقه و فقر اين از مردم و شود برقرار اجتماعي عدالت و بگيرد صورت و سر ايران

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

داروسازان سنديكاي اعEميه
داروخانهها اعتصاب موضوع و

داروسازان اع�ميه اين طبق است/ يافته انتشار سنديكايداروسازان طرف از اع�ميهاي روزه دو اين در

مـردم حال به مفيد را آنها كه خود پيشنهادات اطراف در توضيح براي قبل چندي زيرا دارند اعتراضاتي

بياعتنائي كرده تحصيل وظيفه اين به نسبت آنجا در ولي كردهاند مراجعه بهداري وزارت به ميدانستهاند

اهانت مورد سنديكا نمايندگان حقيقت در و نگذاشتهاند وقعي ابدا آنها پيشنهادات و درخواستها به و شده

گر ا يكهفته تا تاريخ اين از كه شدهاند متذكر اع�ميهخود سنديكايداروسازاندر بدينلحاظ شدهاند/ واقع

تعطيل صرفا آنها اعتصاب و زد خواهند عمومي اعتصاب به دست نشود آنها مشروع تقاضاهاي به توجهي

خ�صه زير قسمت چهار در آنها تقاضاهاي دهد/ تظاهريروي اينكه بدون ميباشد متضمن را داروخانهها

است/ شده

دولت/ مقاماتمسئول وسيله به داروساز طبقه از رسمي طور به اهانت رفع ـ ١

دكـتر آقـاي جـناب اختيارات تكاء ا به سنا مجلس توسط شهري بهداشت jيحه تصويب و تأييد ـ ٢

مصدق/

دولتي/ شئون و رسمي مراجع تمام در داروساز دست به داروساز كار سپردن ـ ٣

صنفي/ كميسيون به داروفروشان و داروسازان مالياتي صنفي پروندههاي كليه ارجاع ـ [٤] ٦

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

متشنجاست كارخانجات
استو اعتصاب حال در رحيمزاده و شهناز كارخانه فعLدو و نشده رفع كارخانجاتهنوز تشنج ـ اصفهان

خاموش قسمتهايمزبور شب و ميشود تأمين كارخانههايمزبور وسيله به شهر برق از يكقسمت چون

كـارخـانه كـارگران چـهارشنبه روز نـمايد/ سرايت نيز كارخانجات ساير به اعتصاب است ممكن ميباشد

آقـاي بـه تلگرافـي و رفته تلگرافخانه به سپس و دادند شعارهائي و نمودند تي تظاهرا شهر در رحيمزاده

نمودند/ مخابره نخستوزير

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

پرداختنشده تيرماه حقوق
در سخت كارمندان عموم و نشده پرداخت دارائي ظرف از ماه تير حقوق شهريور دوم روز تا ـ بهشهر

ميباشند/ مضيقه



ملي دولت سياهه ١٢٦٠

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

كرمانشاه تيراندازيدر و خورد و زد
يكي كانون محل و يكروزنامه دفتر كرمانشاه در ديروز

شكستند را وصندليها ميزها و ريختند هم به را جمعيتها از

را اهالي آن ضمن كه شد پخش كرمانشاه استعمار با مبارزه جمعيت طرف از بيانيهاي شهريور ششم روز

بـودند/ كـرده دعـوت شهريور بيستم جمعه روز در ميتينگ به تير سيام شهداي روز چهلمين مناسبت به

گونه هر از خودداري و نظم حفظ براي متعدد اع�ميههاي ملي جبهه به وابسته دستجات طرف از ب�فاصله

دانشآموزان آنها از عدهاي كه افراد از نفر ٤å حدود در صبحديروز ١åساعت اينكه تا پخشگرديد تظاهرات

خيابان از بودند نصبنموده سينه روي سياه باند كه حالي در برهنه سر و سفيد پيراهنهاي با مدارسبودند

تشـويق عمومي تعطيل به را اهالي اع�ميه پخش با و كرده حركت شاهپور و سپه خيابان طرف به ملي

باjخره درگرفتو خورد و زد تظاهركنندگان و ملي جبهه به منتسب افراد بين شاهپور خيابان در مينمودند/

تيري ميدان سبزه نزديكي در و تعقيبنمودند را آنها ملي جبهه به منتسب افراد و شدند متفرق دانشآموزان

و افراد از نفر ٥ شهرباني طرف از گرديد/ شليك ناحيهاي چه از نشد معلوم كه گرديد شليك هوا سمت به

شدند/ توقيف مسئول

از نفر ٥ توقيف مناسبت به استعمار با مبارزه جمعيت طرف از عدهاي بعدازظهر چهار ساعت حدود در

اسـتخ�ص همچنين و توقيف علت تهران به متعدد تلگراف مخابره با و آمده تلگرافخانه به خود رفقاي

ليكـن رفـتند تـلگرافـخانه بـه متحصنين اخراج براي نيز اهالي از عدهاي و شدند خواستار را خود رفقاي

و تـلگرافـخانه در بسـتن واسطه به و آوردند عمل به جلوگيري آنها ورود از انتظامي مأمورين خوشبختانه

حمله ميباشد هم كرد> <رهبر روزنامه دفتر محل كه كبري ا خسرو دفتر به جمعيت مردم, ورود از جلوگيري

محل كه سرمدي بهار آموزشگاه سپسبه بردند/ بين از و كرده خرد را مزبور دفتر صندلي و ميز و ثاثيه ا و برده

و هجوم از اط�ع پساز مأمورين نمودند/ همخورد را آنجا صندلي و ميز رفتهو مخالفاست دستجات كانون

بعدازظهر نيم ساعت٨و نيز متحصنين نمودندو متفرق را افراد كرمانشاه تيپ فرمانده كمك با جمعيت حمله

شدند/ خارج تلگرافخانه از

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

دادند خاتمه خود تحصن به امتحانات شاكي داوطلبان
پـيش چندي از كه نهائي امتحانات دانشآموزان اعتراضات به رسيدگي و نظر تجديد كميسيونهاي

اين نتيجه در و دادند خاتمه كارها به علمي پنجم ادبيو طبيعيو قسمتهايششم در بود شده كار مشغول

رسيدگي كميسيونهاي شدند/ تجديدي يا و قبول بودند شده تضييع حقشان كه كساني از عدهاي رسيدگي

تشكيل حال به تا كه كميسيونهائي از نداده خاتمه خود كار به هنوز و است كار مشغول امتحاناتسوم به

است/ متفرقه پنجم امتحانات نگرفته قرار رسيدگي تحت اعتراضاتدانشآموزان و نشده



١٢٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

امتحانات داوطلبان فقط و كردند مراجعت خانههايخود به و داده پايان خود تحصن به نيز دانشآموزان

دارند/ را اعتراضاتشان به رسيدگي تقاضاي و بوده باقي تحصن در هنوز كه هستند متفرقه پنجم

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

بوده معمور و آباد شمارشهرهاي در يكروز شهريكه
است شده تبديل ويرانهاي به دستگي دو اختEفو نتيجه در امروز

قاليهاي كنون ا هم و بوده هنر و علم صنعتو مهد بعد به شاهنشاهيصفويه زمان از كاشان ـ كاشان

بزرگ شهرهاي لندنو پاريسو زينتبخشموزههاي است شاهعباسي به نقشمعروف داراي كه نفيسآن

ميباشد/ دنيا

است كاشاني فيض مرحوم اخير قرن در آنان مشهورترين كه برخاسته شهر اين از بزرگ شعراي و علماء

<فتعليخان شعرايمعروف از استو غيره و علماء زيارتگاه مطافاهلدلو كيلومتريشهر, ٥ مزارشدر كه

است/// قاجار فتعليشاه عهد ملكالشعراي صبا>

به عموميخود ووضع استعداد نسبت به شهرستانهايكشور همه كه فقيد سلطنتاعليحضرت زمان در

به و برنداشته ترقي راه در قدمي كوچكترين اخت�فات و دستگي دو ما وطن متأسفانه گرديد نائل ترقياتي

نيست فرسنگ ٤å از بيش كشور مركز تا آن فاصله اينكه با و مانده باقي فعلي عقبماندگي و ركود حال

شد تصويب آن امتداد شهري خيابانهاي كه ١٣٢٤ سال در حتي نشده آن در ايندوره در اص�حاتي معهذا

بود ماه پنج Lمث نيست/ رضايتبخش بهداشت لحاظ از شهر عمومي وضع مانده اقدام بدون گذشته سال تا

دفتري كارمندان و شد منتقل مركز به قبل چندي دستگي دو نتيجه در هم او معاون نداشت/ فرماندار كاشان

مينمايند/ وظيفه انجام آن در

كارمندانو مرداد و تير حقوق نكردهاند/ مراجعت رفتهو مرخصي به هم رئيسدادگستري دادستانو اخيرا

پـاسگاه و بـخش كـ�نتري فـاقد شهر نشده پرداخت كنون تا دولتي دواير خدمتگزاران لباس و اضافات

نيز را آن مناقصه گهي آ و نموده تصويب مشهد پشت در را چاه حلقه يك حفر شهر انجمن است انتظامي

اينكه با نشده اقداممؤثري كنون تا انجمنشهر اعضاء بين اخت�ف نتيجه در ولي كردهاند استمنتشر مدتي

در معهذا شده حفر طرفشهرداري از فين اصفهانودرب درب پنجهشير, محلهاي در چاه حلقه سه كنون تا

از قسمتي معروضه مراتب است بلند مشهد پشت محله ويژه به محل هر از بيآبي فرياد تابستان گرماي

است/ بوده معمور و آباد شهري روزي كه است تاريخي شهر اين بدبختيهاي

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

شدند آزاد زندانيان از عدهاي
خانوادههاي تظاهرات و غذا اعتصاب اثر در نموده زنداني سابقا كه را عدهاي امنيت كميسيون ـ اصفهان

نمود/ آزاد رسيدگي از پس دادگستري در تحصن و شهر در آنها



ملي دولت سياهه ١٢٦٢

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

امريكا كبير دومينمEقاتمشتركسفير
آقاينخستوزير انگليسبا سفارت كاردار و

سفارت كاردار ميدلتون و امريكا كبير سفير هندرسن آقايان J١٩٥٢ اوت ٣åK امروز بعدازظهر سه ساعت

روز مـ�قات جـلسه دنـباله در و يـافته حـضور نخستوزير آقاي منزل در مشترك م�قات براي انگليس

آمد/ عمل به ايشان با تي كرا مذا چهارشنبه

٧٨٩٣ شماره ,١٣٣١.٦.٨ شنبه

[دولتي] تعطيل
مـناسب بـه ملي بنگاههاي و دولتي دواير و دولتي ادارات كليه فردا نخستوزير آقاي دستور حسب بر

بود/ خواهد تعطيل خوانساري آقاسيدمحمدتقي آيتا� درگذشتحضرت

٧٨٩٤ شماره ,١٣٣١.٦.١١ سهشنبه

شدند كار كهريزكمشغول كارخانه كارگران
كـار مشغول شهريور هشت شنبه روز صبح نيم و ١å ساعت كهريزك قند كارخانه كارگران ـ كهريزك

شدند/

٧٨٩٤ شماره ,١٣٣١.٦.١١ سهشنبه

دسته دو تصادم
است شده شهر امور باعثاختEل

بـه شـهر وسط در مخالف دسته دو بعدازظهر ٦ ساعت از كه است روز دو [شهريور] مرداد ٥ ـ سمنان
را دكانها چپاول و غارت ترس از كسبه و ميگيرد قرار تاز و تاخت معرض بازار و ميبرند حمله همديگر

موقع در شهريور چهاردهم روز و شدهاند وحشتزده و مضطرب سخت بازاريان مخصوصا مردم و ميبندند

بيمارستان در و ك خطرنا نفرشان دو حال كه شدند مضروب سختي به طرفين از نفر چند دسته دو حم�ت

ميرود/ امور گسستن وخامتو بيم شهرستاننشود اين آشفته اوضاع به عاجلي توجه گر ا گرديدهاند بستري

٧٨٩٤ شماره ,١٣٣١.٦.١١ سهشنبه

فروشروزنامه هنگام
افتادند يكديگر جان به چماق چوبو با دسته دو

احساساتو ابراز با كه مختلف روزنامههاي فروشندگان از دسته دو ميان ماه شهريور نهم روز ـ شاهرود

افتادند يكديگر جان به چماق چوبو با عدهاي كشيد/ خورد و زد به كار و داد اخت�فروي بود توام تي تظاهرا

از يكـي فـروشندگان و مسـببين از نـفر ٦ تـوقيف و پليس دخالت با و شدند مجروح نفر چند نتيجه در و

شد/ گواريجلوگيري نا حوادث بروز از و شدند متفرق جمعيت روزنامهها,



١٢٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٤ شماره ,١٣٣١.٦.١١ سهشنبه

آبادان در بيكاري مسئله
در دولت فوقالعـاده نماينده بيات سناتور آقاي خوزستان بيكاران گماشتن كار به خصوص در ـ آبادان

داشت: اظهار نفت ملي شركت

كـار به معشور بندر جادهسازي و آبادان عمراني و ساختماني امور در بيكار نفر ١٥åå از متجاوز كنون ا

با عمل اين و ميشوند مشغول كار به بيشتري عده امكان حدود در و تدريج به نيز بعدا و شدهاند گماشته

بوده كماهميتي امكانات و نفتخيز منابع از كامل بهرهبرداري عدم نفتو ملي شركت بحراني بهوضع توجه

است/

ادامه كه است زده مهمي مبارزه و خطير كار به دست بيغرضووطنخواه افراد پشتيباني به ايران دولت

حسن بردباريو و راسخ عزم و قدم ثبات فقط ناراحتيهاست و محروميتها يكسلسله تحمل مستلزم آن

است/ ايران ملت سعادت و ص�ح پيروزيو ضامن مختلف طبقات مساعي تشريك و تفاهم

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

حمله درباره را اقداماتخود نتيجه ايران دولت
است سفارتشوروياطEعداده به تهران در تبليغاتشوروي مركز به

كبرايشورويدر سفارت كاردار به ايران دولت كرد اع�م امروز مسكو راديو ـ فرانسه خبرگزاري پاريس,

بازداشت ايران پايتخت در تبليغاتشوروي مركز به حمله واقعه مسببين از نفر ٣ كه است داده اط�ع تهران

داد/ روي مرداد] ٢١] اوت ١٢ روز در واقعه اين است كرده

هر او معاون همچنين و بوده قسمتمربوط كهمسئول ناحيه رئيسك�نتري كه كرد اضافه راديويمزبور

شدهاند/ كنار بر داشتند كه كاري از دو

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

اعتصاب و داروسازان سنديكاي
مـوافـق داروسازان <سنديكاي ميدارند: اشعار داشتهاند ارسال كه شرحي ضمن داروسازان سنديكاي

جلبحقوق براي فقط آنها اعتصاب و بود خواهد و بوده مصدق دكتر آقاي جناب بزرگ رهبر و ملي حكومت

ميباشد/>/ jزمه تصويبقوانين و داروسازان حقه

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

دارو تثبيتنرخ براي
به نسبت و شد تشكيل اقتصاد وزارت در كميسيوني امروز ظهر از قبل دارو نرخ تثبيت و تعيين منظور به

تشكيل داروسازان بهداريو شركتوزارت با كه اينكميسيون آينده جلسات در كه شد قرار معين, ميزانسود

شود/ تخاذ ا تصميماتي قيمتدارو تثبيت درباره ميشود



ملي دولت سياهه ١٢٦٤

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

شده فروخته تهران در دولتي نرخ به شكر و قند تن ٨åå حال به تا
ميشود حمل شهرستانها به شكر و قند تن هزار ٣٣

شد خواهد تحويل دارائي وزارت به تدريج به برنامه سازمان شكر و موجوديقند فردا از

توزيعميشود آنها كار محل در كارمنداندولت هزار ٢åå احتياجات

داده دارائي وزارت به برنامه سازمان كارخانجات از شكر و قند تحويل حوالجات صدور ترتيب امروز ظهر

گردد/ منتقل دارائي وزارت به تدريجا برنامه سازمان شكر و قند موجودي فردا از است قرار و شد

jاو گـفت: مـا خـبرنگار به Jنرخ Kتعيين كميسيون تشكيل به راجع دارائي وزارت كل مدير احمد آقاي

با ثانيا احتكار/ جيرهبنديووضع قانون نه ميباشد دولت اخير تصويبنامه استناد به اينكميسيون تشكيل

تشكيل كميسيون اين فردا و امروز ظرف ميكنم گمان است شده سازمان عامل مدير آقاي با كه تي كرا مذا

نيست/ بين در اشكالي شكر و قند توزيع امر در فع� شد, سئوال شود/

خصوصا شكر و قند توزيع همين حاضر حال در ما اصلي كارهاي از يكي كلوزارتدارائيجوابداد مدير

jاو منظور اين انجام براي نشود/ حاصل توزيع امر در ركودي تا است شهرستانها به جنس ارسال ترتيب

كه شد خواهد صادر شهرستانها دارائي ادارات و پيشكارها كليه به امروز دارائي وزارت طرف از بخشنامه

بدانند/ كاري هر بر مقدم را فروش كز مرا ايجاد و شكر و قند توزيع موضوع

حمل قرارداد امروز است قرار كه اختصاصدادهايم شهرستانها براي شكر و قند تن هزار قريب٢٢ ثانيا

بدين و گردد منعقد شده مناقصه برنده كه نقل و حمل مؤسسات از يكي با شكر و قند كل اداره طرف از آن

نيست/ نگراني شهرستانها احتياجات تأمين لحاظ از ترتيب

است؟وي شده طرفدولتفروخته از شكر قندو مقدار چه حال به تا شد: كلوزارتدارائيسئوال مدير از

بعدازظهر تا تهران در ولي بدهم شما به كه ندارم دست در قطعي رقم كنون ا شهرستانها مورد در جوابداد:

نقصان به رو تهران شعب در ما فروش ميزان ديروز از ولي فروشرسيده به شكر و قند تن ٨ååقريب ديروز

كه نگراني آن ديگر و گرديده تأمين اندازهاي تا مردم احتياجات jاو كه است اين هم آن علت و گذاشته

و قند احتياجات توزيع موضوع ثانيا رفته ميان از جنسبود اين آوردن دست به براي تحريصمردم موجب

طـرف از حال به تا زيرا گرديده, امر اين سبب دولتي ادارات و وزارتخانهها داخل در دولت كارمندان شكر

قند كل اداره و ميباشد نفر قريبدويستهزار آنها جمع كه رسيده ما به متعددي ليستهاي مؤسساتدولتي

تحويل ليستها همين طبق را دولت كارمندان شكر و قند وجه دريافت مقابل در استثناء بدون نيز شكر و

مينمايد/

و قند كل اداره به دارائي وزارت مقام طرف از امروز نيستو دولتي برايمؤسسات فقط تصميم اين تخاذ ا

و قند دريافت اسامي مقابلصورت در نيز ملي بنگاههاي و مؤسسات از يك هر به كه شد داده دستور شكر

نمايد/ تحويل را آنها احتياج مورد شكر



١٢٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

شكر و قند تجار و دارائي اختEفوزارت
ميشود كميسيونيتشكيل نخستوزير دستور به اختEف رفع براي

دارائيدادهاند وزارت به شكر و قند تجار امروز كه اينپيشنهادياست

مدير و آقايانوزير با ضمنم�قات شكر و قند تجار از عدهاي گذشته شنبه روز ـ وزير نخست م�قاتبا

خواهد تجار قيمتمتوجه تنزيل و شكر و قند جيرهبندي الغاي نتيجه در كه زياني مورد در دارائي كلوزارت

بينديشد/ چارهاي تجار ضرر از برايجلوگيري وزارت داشتند تقاضا و داده توضيحاتي شد

نمايندگي به آنها از نفر دو و كرده مراجعه نيز آقاينخستوزير منزل به عده همين تعقيباينم�قات در

دارائي وزارت به كردهاند تقاضا و نموده م�قات را مصدق دكتر آقاي شكر و قند واردكننده بازرگانان طرف از

دارائي وزارت به كه است داده وعده آنها به نيز آقاينخستوزير بنمايد/ آنها وضع به توجهي شود داده دستور

گردد/ تشكيل آنها كار به رسيدگي منظور به كميسيوني داد خواهد دستور

قند تجارت ميانوزارتدارائيو اخت�ف از اط�ع بهمنظور اداره خبرنگار ـ ميگويند چه شكر و قند تجار

دjرهائي هشتاد صدي ميگويند: شكر و قند تجار نمود/ استفسار امر اولياي و بازرگانان از نفر چند با شكر و

مدعا اين شاهد تجار گمرك اسناد و بوده شكر قندو برايورود خريداريشده بانكملي از ريال نرخ٧٥ به كه

ميباشد///

عمل به دارائي وزارت كل مدير احمدي آقاي با ما خبرنگار امروز كه م�قاتي در ـ است قابلحل اخت�ف

jبا در كه تبي مرا تأييد از پس احمدي آقاي نمود/ كميسيونسئوال تشكيل خبر اخت�فو اين مورد در آورد

حـل كـميسيون خبر همچنين و نخستوزير آقاي با تجار آقايان م�قات موضوع داشت: اظهار شده كر ذ

دارائي وزارت به امر اين به نسبت نخستوزير طرف از دستوري حال به تا ولي شنيدهام, هم من را اخت�ف

نگرديده/ اب�غ

كه نيست مهم چندان اخت�ف اين زيرا هستم, موافق كميسيوني چنين تشكيل با بنده خود jاصو ولي

داشت: اظهار دارائي وزارت كل مدير اخت�ف اين حل چگونگي مورد در كرد/ حل را آن نتوان

دريافتسود از دولت يا مايلند تجار آقايان خود دارم اط�ع كه آنطور ولي ندارم نظري حاضر حال در من

انحصاري كاjهاي مانند دارد اختيار در كه اجناسي ساير با را آنها اجناسموجود يا كند صرفنظر بازرگاني

خـود عايدات از رقم يك از دولت هم زيرا ميرسد نظر به معقولتر دوم طريقه بنده نظر به كند/ معاوضه

است/ آمده عمل به جلوگيري شكرشود و قند تاجر چند استمتوجه ممكن كه زياني از هم و نكرده صرفنظر

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

نشده پرداخت ماه تير حقوق
حيث هر از و نپرداختهاند را تيرماه اداراتحقوق كارمندان به هنوز شهريور هشتم شنبه روز تا ـ _هيجان

ميباشند/ زحمت در تأمينخود براي



ملي دولت سياهه ١٢٦٦

٧٨٩٥ شماره ,١٣٣١.٦.١٢ چهارشنبه

دارد ادامه سرانحزبسومكا از تحقيقات
داسكشفشد عدد ٣٦ و اسلحه قبضه دو

آقـاي روز هر و ميبرند سر به شهرباني موقت بازداشتگاه در سومكا حزب رهبر منشيزاده آقاي هنوز

ميكند/ بازرسي وي از تهران بازپرسدادسراي زرافشان

بودند شده بازداشت Lقب كه نيز داريوش همايون و زندنيا شاهپور يعني حزب آن اعضاي نفر دو از ضمنا

ناودانك كوچه در كه خانهاي به گاهي آ آمدمأمورين عمل به كه تحقيقاتي طي در است/ شده بازپرسيشروع

آوردند/ عمل به jزم بازرسي و گرديدند داخل آنجا به بازپرس اجازه با و شده ظنين است تجريشواقع

و عـ�ئم انـضمام بـه كمري اسلحه قبضه دو و نيزه سر عدد يك داس, عدد ٣٦ تعداد بازرسي اين در

گرديدو تحويل گاهي آ اداره به مكشوفه اشياء با صاحبمنزل كشفشدو پرچمهايمخصوصحزبسومكا

دارد/ قرار تعقيب تحت كنون ا

٧٨٩٦ شماره ,١٣٣١.٦.١٣ پنجشنبه

كردند اشغال را آنجا و برده حمله ريسمانريسي كارخانه به سمنان مردم ديروز
رسيدند قتل به نفر ٥ تيراندازي و خورد و زد نتيجه در
است گرفته خود به انقEب ديروزصورت خورد و زد

بين و حكمفرماست جدال و خورد و زد و تشنج سمنان شهرستان در كه است روز سه دو اط�ع قرار به

دامنه و ميگيرد در خورد و زد دائما طرفديگر از ريسمانريسي كارخانه كارگران يكطرفو از اهالي و كسبه

بود/ شده جدالخونين جنگو تشنجعموميو يك ناظر شهرستان كه يافت توسعه حدي به ديروز خورد زدو

است: بوده قرار بدين شدهاند زخمي عدهاي و كشته نفر ٥ آن طي كه ديروز واقعه جريان

تعطيلدست دوران گرفتندستمزد و كارخانه افتتاح براي ريسمانريسي كارخانه كارگران پيش مدتي از

سـاير و روزنـامه فروش سر بر بازار كسبه و آنها بين روز هر و بودند زده عمومي اعتصابات و تظاهرات به

اين تا گرديد/ تعطيل عناوين همين به شهر بازار بار چندين ميگرفتو در خوردهائي و مسلكيزد اخت�فات

كارخانه طرف به ميرسيدند نظر به ناراضي اخير روز چند اضطراب و تشنج از كه مردم از عدهاي ديروز كه

نمايند/ اخراج را كارگران و اشغال را كارخانه تا بردند ريسمانريسيهجوم

تيرانـدازي باjخره و نمودن حمله به شروع كارخانه خارج از مردم و كارخانه داخل از كارگران بالنتيجه

بعدازظهر ساعت٧ تا و آغاز صبح ساعت١١ از زدوخوردخونينمزبور شدند/ نفرمقتول ٥ آن طي شدو شروع

شهر كنونوضع ا شدند/ كارخانه داخل به بهورود جمعيتموفق ساعت٧ در باjخره استو انجاميده طول به

بودند شده رانده بيرون كارخانه از كه كارگراني كه داشت تهرانشيوع در شايعاتي صبح امروز استو متشنج

كـه ميشد گفته محافل بعضي در حتي و ميشوند آماده تازهاي حم�ت براي كرده تجهيز را خود مجددا

شدهاند/ حملهور دولتي ادارات از بعضي به آنها از عدهاي



١٢٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٦ شماره ,١٣٣١.٦.١٣ پنجشنبه

اغتشاشميرود بيم ساوه در
چاقومضروبشد با اينشهر رئيسبهداري ديروز

روزه چـند ايـن در زنـجان بـه شـهرستان اين بهداري رئيس فيضپور دكتر انتقال واسطه به ـ ساوه

صبحديروز نمودند/ تعطيل را كينخود دكا بازار كسبه اصنافو حتي گرفتو طرفمردمصورت از تي تظاهرا

نام به شخصي وسيله به خيابان در خارجميشود منزل از بيماري عيادت قصد به بهداري رئيس كه هنگامي

قرار و شد شهربانيدستگير طرف ضارباز امروز ناحيهصورتمضروبميگردد/ از چاقو ضربه با منعمي كبر ا

هستند/ مخالف بهداري رئيس انتقال با مردم نمايد حركت تهران به معالجه براي فيضپور آقايدكتر است

٧٨٩٧ شماره ,١٣٣١.٦.١٥ شنبه

نفر ٥ شدن كشته و سمنان اخير وقايع پساز
توقيفشدهاند كارگران از نفر ٤å حدود در

است كارگران و ژاندارمها اختيار در ريسمانريسي كارخانه
شايعهاي شدهاند/ دستگير توقيفو كارگران از نفر سيچهل قريب استو آرام شهر اوضاع Lفع ـ سمنان

و نبوده صحيح كردهاند حمله دولتي ادارات به كه بود شده گفته آن طي و شده منعكس تهران جرايد در كه

كارگراندست استو ژاندارمها كارگرانو تصرف در ريسمانريسي كارخانه Lفع است/ نيفتاده تفاقي ا چنين

كار مشغول تا بپردازيد را معوقه دستمزد و كنيد آزاد را ما نمايندگان ميگويند و زدهاند عمومي اعتصاب به

توقيف به اعتراض عنوان به ميباشند كارگران نمايندگان رضائيان و سعدالدين محمدعلي آقايان شويم/

زدهاند/ غذا اعتصاب به دست خود

و بود رفته بين از تقريبا ديروز ميگرفت در مخالف دستجات بين گذشته روز چند در كه خوردهائي و زد

ميباشند/ مسلط كارخانه و شهر اوضاع بر Lكام شده تقويت اخيرا كه ژاندارم اينكقواي

٧٨٩٧ شماره ,١٣٣١.٦.١٥ شنبه

نخستوزير با هندرسن مEقات
حضور نخستوزير آقاي منزل در امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي J١٩٥٢ سپتامبر ٦K امروز ظهر

طول به ساعت دو حدود در نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير كرات مذا نمود/ م�قات را ايشان و يافت

انجاميد/

٧٨٩٧ شماره ,١٣٣١.٦.١٥ شنبه

است خراب هم وضعشهر و ندادهاند را تيرماه حقوق
نشده تعيين استشهردار يكسال قريب نرسيده, كارمندان تيرماه حقوق ٥شهريور امروز تا مياندوآبـ

ميباشند/// خود كار پيكسبو ومأموريندر اص�حاتينميشود و مرجبوده هرجو گرفتار شهرداري اوضاع و



ملي دولت سياهه ١٢٦٨

٧٨٩٨ شماره ,١٣٣١.٦.١٦ يكشنبه

ايرانگفت نفت ملي شركت مسئول يكمقام

امريكائي يككمپاني وسيله به آبادان از نفت حمل
شود عملي بايد منعقده قرارداد طبق اواسطمهرماه تا

م�قات نيز نخستوزير آقاي با است مدعي كه امريكائي كمپاني يك نماينده ديروز رويتر خبر طبق

و يافته جريان خارج به ايران از نفتي مواد آينده روز سي ظرف دارد احتمال كه داشته اظهار لندن در نموده

تماس نفتايران مقاماتشركتملي با ما خبرنگار امروز آغازشود/ بندرمعشور آبادانو از بنزين نفتو حمل

خير؟ يا دارد احتماليوجود چنين آيا كرد: سئوال باره اين در گرفتو

كه كردهايم منعقد امريكائي كمپانيهاي از بعضي با قراردادي ما گفتند: باره اين در مقاماتمسئولمزبور

اجرا مرحله به بخواهد قرارداد اين گر ا امريكائيمزبور كمپاني نماينده گفته طبق استو دارايضرباjجل

حمل را قرارداد در مندرج نفتي مواد و شده ايران آبهاي نفتكشوارد كشتيهاي بايد ماه مهر اوايل تا درآيد

سه حدود در نيز آن ميزان و ميرود آينده ماه در زياد مقدار به نفت حمل احتمال خبر اين بنابراينطبق كنند/

است/ سال در تن ميليون

آن تـنفيذ و گرديده منعقد بينالمللي دادگستري ديوان راي صدور از قبل قرارداد اين كه ميشود گفته

است/ مزبور ص�حيتديوان رد به مشروط

٧٨٩٨ شماره ,١٣٣١.٦.١٦ يكشنبه

ايتاليائي و سوئيسي بازرگاني مؤسسه يك
است شده آبادان پاcيشگاه انداختن كار به آماده

چند طرف از كه بازرگاني يكمؤسسه كه كياست حا رسيده زوريخ از كه خبري يونايتدپرسـ واشنگتن,

پشـتيباني سـوئيس و ايـتاليا اقتصادي مؤثر رجال و سرمايهداران از نفر چند و ايتاليائي و سوئيسي بانك

داشته اع�م ايران نفت انداختنمؤسسات كار به و آبادان پاjيشگاه كردن اداره براي را خود آمادگي ميشود

فقط داشتو نخواهد سياسي جنبه هيچوجه به ايران نفت كار در دخالتاو كه نموده اع�م اينمؤسسه است/

پيشاز توافقشود كار شرايط در كه صورتي در و شد خواهد ايرانوارد نفت كار در صنعتي تجارتيو جنبه از

برايصدور نفت هنگفت مقادير و مياندازد كار به كامل طور به آبادان پاjيشگاه مسيحي جاري سال پايان

ايـران نفت كردن اداره منظور به كه تجاري شركت اين تأسيس ميشود گفته كه طوري به ميكند/ آماده

به داشته اقامت jهه در كه موقعي مصدق شخصدكتر با كه است محرمانه كرات مذا تشكيلميشودمولود

است/ آمده عمل

ايتاليا اقتصاديسوئيسو رجال و سرمايهداران از نفر چند با محرمانه طور به jهه در مصدق دكتر آقاي

خودنمائي سوئيسي تجارتي موسسه اين پيشنهاد صورت به كرات مذا آن نتيجه اينك و بود كرده كره مذا

است/ كرده



١٢٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٨ شماره ,١٣٣١.٦.١٦ يكشنبه

تEشميكند ايران برايفروشنفت كه بانوئي
سعي ديگر نفر يك گذشته هفته است: نوشته اخبار ستون در خود اخير شماره در امريكا چاپ تايم مجله

دارد موهائيبور بلندو اندام كه خانم اين بود/ گزلو قرا ويصديقه كمككند/ نفتايران حلقضيه به داشتكه

در مصري مادر و پدر يك از گزلو قرا خانم رساند/ فروش به را ايران نفت داشت سعي رم در گذشته هفته در

عطرفروشي يكمغازه رفتو قاهره به شد جنگجهانيشروع اينكه پساز سالدارد ٣٥ و آمده دنيا به برلن

ديپلماتايرانيدر گزلو قرا محسن با گزلو قرا صديقه ميآيد/ فروشاجناسخوشم كسبو از ميگويد كرد/ دائر

نام ميداند/ وارد تجارت كار به را خود هنوز اين باوجود است شده ايراني و كرده ويازدواج با م�قاتو قاهره

شد/ خلعيد انگليسها از ايران نفت مؤسسات كه افتاد زبانها سر بر موقعي از او اين

٧٨٩٨ شماره ,١٣٣١.٦.١٦ يكشنبه

آبادان نظامي فرماندار
آبادان نظامي فرمانداري به شاهنشاهي كادر لشكر نادري هنگ فرمانده بزرگمهر جليل سرهنگ آقاي

كرد/ خواهد حركت بهصوبمأموريتخود ديگر روز چند تا و شده منصوب

٧٨٩٨ شماره ,١٣٣١.٦.١٦ يكشنبه

سوخت غله خروار ٨åå ميزان به خرمن ١å٨
غ�م فرزند حيدرعلي وسيله به كيلومتريشهر ٢٤ در دوغائي قريه خرمنهاي سومشهريور روز ـ قوچان

بـا دولت مأمـورين و زارعـين از عدهاي جديت كوششو با كه گرفت قرار حريق طعمه مزبور قريه كن سا

خروار ٨åå كه خرمن ١å٨ ولي گرديد آتشخاموش بودند نموده اعزام محل به كه ادارات رؤساي همكاري

است/ گرفته قرار تعقيب تحت و دستگير حيدرعلي و رفته بين از داشته غله

٧٨٩٩ شماره ,١٣٣١.٦.١٧ دوشنبه

متحد سازمانملل كارشناسان
شدند] [وارد ميكنند آبياريهمكاري قسمت و شركتچاي با كه

شركت با همكاري منظور به متحد ملل سازمان كارشناسان از نفر ٣ برنامه سازمان اقدامات تعقيب در

مزبور كارشناسان از نفر دو شدند/ تهران وارد ديروز و اعزام ايران به برنامه سازمان آبياري قسمت و چاي

چـاي شـركت بـا و دارند چاي كشت امور در تخصص كه هلندي دورن> <اپل و ژاپني گاوا> <فوتا آقايان

با و ميباشد آبياري ساختمانهاي متخصص كه هلندياست آقاي<دوويث> سومي كردو همكاريخواهند

آقاي صبح امروز مزبور آقايان كرد/ خواهد همكاري آبياري مستقل بنگاه و برنامه سازمان آبياري قسمت

همكاريخود طرز به نسبت را دستورهايjزم و كردند م�قات را برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه

شوند/ كار مشغول قسمتهايمربوطه در است/// قرار و داشتند دريافت دولتي دستگاههاي با



ملي دولت سياهه ١٢٧٠

٧٨٩٩ شماره ,١٣٣١.٦.١٧ دوشنبه

ارتش جديد بازنشستگان
شـدهانـد: بـازنشسته دفـاع وزارت طـرف از زير ارشد افسران ميدهد اط�ع ارتش ستاد كه طوري به

سرتيپ همرديف زاهدي, نصرا� سرتيپ تهراني, منزه كبر عليا سرتيپ حجازي, عبدالحسين سرلشكر

سـرتيپ بـايندر, نـصرا� سـرتيپ تكش, مـهديقلي سـرتيپ خسروانـي, محمود سرتيپ طريان, وارتو

رضوي, يوسف مهندس سرهنگ اليگائي, عباسقلي سرتيپ هاشمي, حسين سرتيپ مزيني, علياصغر

شهيدنورائي/ علي توپخانه سرهنگ

٧٨٩٩ شماره ,١٣٣١.٦.١٧ دوشنبه

است مضيقه بهداريدر
آقاي فعاليت استولي مضيقه كافيدر بودجه و حيثدارو از يزد بيمارستان بهداريو آنكه باوجود ـ يزد

بـه مدتي كه دندانپزشكي سرويس است/ تقدير شايان بيمارستان كارمندان و بهداري رئيس آزما دكتر

كار آماده حيث هر از و شد افتتاح دوباره كنون ا بود تعطيل بخش رئيس افضل دكتر آقاي مسافت واسطه

پيشموجبات از بيش مناسب بودجه تأمين و كافي داروي ارسال با بهداري وزارت است شايسته ميباشد

سازد/ فراهم را يزد مردم س�مت و رفاه

٧٨٩٩ شماره ,١٣٣١.٦.١٧ دوشنبه

امريكا مقيم ايران دانشجويان ارز تأمين به مربوط قرارداد
شد امضاء يكسال برايمدت

در آقايان/// حضور با امريكا ايرانو همكاري كميسيونمشترك ديروز بعدازظهر ساعت٥ آقايان حضور با

امضاي اينكميسيون تشكيل از منظور گرديد/ تشكيل برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه آقاي دفتر

ضمن چهارم اصل اداره گذشته سال بود/ جاري سال در امريكا مقيم ايراني محصلين ارز تأمين موافقتنامه

براي كه اعتباري بر ع�وه دjر يكميليون موافقتنمود خود ١٩٥٢ سال مالي اعتبار از خود فني كمكهاي

اين و دهد اختصاص امريكا مقيم دانشجويان ارز تأمين براي بود گرفته نظر در فرهنگي پروژههاي اجراي

نرخدjري٣٢ به ايراني محصلين احتياج مورد ارز و شد گذاشته اجرا بهموقع ١٣٣å ماه شهريور نهم از پروژه

پايان به جاري سال ماه شهريور نهم يكشنبه روز قرارداد/// اين شد داده قرار محصلين اختيار در نيم و ريال

كه كراتي مذا نتيجه در دهند ادامه امريكا در تحصي�تخود به بتوانند ايراني دانشجويان اينكه براي رسيد/

شد موافقت آمد عمل به امريكا فني كمكهاي رئيساداره وارن ويليام فرهنگو وزير آذر دكتر آقايان ميان

اختصاص ١٩٥٣ تحصيلي جاري سال براي ديگر دjر هزار پانصد و يكميليون مبلغ چهارم اصل اداره كه

محصلين نياز مورد ارز ترتيب بدين رسيد/ تصويب به و شد تهيه مزبور قرارداد بهموجبهمينموافقت دهد

گشت/ تأمين ١٣٣٢ شهريور نهم تا ١٣٣١ شهريور نهم از يعني سال يك مدت براي ايراني



١٢٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٨٩٩ شماره ,١٣٣١.٦.١٧ دوشنبه

است دارو و پزشك بدون بهداري ساختمان
به ولي شد شروع كارمندان [ !] نيم و صدي محل از بهداري درمانگاه ساختمان گذشته سال ـ مهاباد

خاتمه آن ساختمان امسال فرماندار جديت اثر در اينكه تا گرديد وقفه دچار مركز به آن پول انتقال واسطه

در زودتر بهداري وزارت دارند انتظار اهالي شد[!]/ داده انتقال آنجا به پزشك و دارو بدون بهداري و يافت

نمايد/ اقدام دارو پزشكو اعزام

٧٩åå شماره ,١٣٣١.٦.١٩ چهارشنبه

شد تهران وارد شاخت دكتر
رفت مEقاتنخستوزير به بعد ساعت دو و
گردشنمود شهر در ديروز اوست همراه كه وي خانم

آن سابق دولت در كه آلمان اقتصادي كارشناسمعروف شاخت دكتر ديروز بعدازظهر دقيقه ساعت٢.٢٥

بنابه وي شد/ مهرآباد فرودگاه وارد دارد اقتصادي فن در شامخي مقام و بود اقتصادي امور گرداننده كشور

توقف ايران در روز ٥ يا ٤ از بيش ندارد نظر فعLدر كه ميشود گفته و آمده ايران به نخستوزير آقاي دعوت

كند////

طالقانيوزير دارائيو كاظميوزير آقايان يعني وزرا از نفر بعدازظهردو ساعتدو از ـ فرودگاه در وزير دو

تـهران بـه ايـران دولت دعـوت بنابه كه همسرش و شاخت دكتر از تا يافتند حضور مهرآباد در كشاورزي

از بود بنا مهماندار عنوان به طالقاني مهندس آقاي و دولت نماينده كاظمي آقاي كنند/ استقبال ميآمدند

نـيم و دو سـاعت و نشست زمين به فرودگاه باند روي هواپيما ساعت همين در نمايند/// استقبال شاخت

شدند/// پياده هواپيما پلكان از همسرش شاختو

٧٩åå شماره ,١٣٣١.٦.١٩ چهارشنبه

ايران به شاخت دكتر و جونز مانند برجستهاي ورودشخصيتهاي
است كرده ايران جاري وقايع متوجه بيشتر را غربي دول محافل

گزارشميدهد/// لندن از يونايتدپرس خبرنگار

دارائـي وزير شاخت يالمار دكتر اقتصاد دنياي مهم شخصيتهاي از ديگر يكي كيست؟ شاخت دكتر

كه ميشود گفته نموده/ مسافرت كشور آن به ايران بنابهدعوتدولت كه است هيتلري آلمان سابق حكومت

است ممكن اينكه يا و كرد خواهد راهنمائي اقتصادي بزرگ پروژههاي تهيه در را ايران دولت يا شاخت دكتر

بين در و ميكند مسافرت ايران به شاخت دكتر كه است مرتبه دومين اين درآيد/ ايران دولت استخدام در

پروژههاي ميخواهد شاخت دكتر اط�ع قرار به دارد/ زياد محبوبيت ايران مردم همچنين و رسمي محافل

نمايد/ تهيه ايران براي نشده نفتمنظور درآمد آن در كه اقتصادي



ملي دولت سياهه ١٢٧٢

٧٩åå شماره ,١٣٣١.٦.١٩ چهارشنبه

موحشچاقوكشي حادثه يك
شد واقعهطيبسختمجروح اين در

چاقوديده ضربهاياز ضارببوده دستگيريحسين درصدد كه پاسباني

است ضربتسختيخورده جريان اين در هم حسين برادر تقي و

است شليكشده هوا به گلوله هفت

بر او منزل در گيلي> گيلي > به معروف صالحيون كبر ا نوزاد طفل مناسبت به جشني دوشنبه ديروز عصر

طيب مدعوين جمله از و داشتهاند شركت وي دوستان از جمعي ضيافت مجلس اين در كه است بوده قرار

بـا Jيـخي Kرمضون به معروف اسمعيلي حسين و شهرياري و <جنبشنوين>] عطف نقطه رضائي, [حاج
اشـخاص از بـعضي از پذيرائي jزمه مهماني مجلس اين در معلوم قرار از داشتهاند/ حضور تقي برادرش

بياحترامي نوعي را پيشآمد اين نتيجه در و گرديده پذيرائي كمتر بعضي به نسبت اينكه يا نشده فوقالذكر

تقيKدو دلحسينو عداوتيدر كينهو بوده زيادتر احترام طيبكهمورد نسبتبه آنجا در و فرضكرده بهخود

ميشود/ ايجاد Jبرادر

در سـيدعباس قـهوهخانه به طيب ميشوند خارج و مييابد پايان جشن كه همين مجلس خاتمه در

در طيب كه موقعي بعدازظهر ٨ ساعت ميرود/ پهلوي چهارراه ك مايا كافه به آنجا از و آمده چهارراهمولوي

طيب تعارف به و شده ك مايا كافه داخل ديگر نفر چند تفاق ا به شهرياري و تقي و حسين بوده مزبور كافه

از بعدازظهر ساعتده بودهاند نوشابهمشغول صرف به كه مدتي پساز ميشوند حاضر يكميز سر در همه

به نسبت ديگر طرف از طيب و طرف يك از تقي و حسين بين گفتگو كافه جلوي در ميشوند خارج كافه

و مينمايد كمك پرداخت توانائيدر عدم اظهار طيب ميشودو آنها بين طيب كمكاز گرفتن روزانهو درآمد

ميرود/ خود منزل طرف به خداحافظي بدون

بهطوري مينمايند/ تعقيب را طيب شده كسي تا سوار Jشهرياري تقيو Kحسينو ديگر نفر سه ب�فاصله

را طيب قتل نقشه كسي تا داخل در گرديده منعكس نيز امر پرونده در و ميدارد اظهار كسي تا شوفر كه

همدستور نفر سه آن ميشود پياده كسي تا از طيب JخيابانمولويK فردوس باغ جلوي كه همين و ريختهاند

نمايد/ حمله طيب به عقب از و شده پياده كسي تا از كه بوده كسي اول حسين و ميدهند كسي تا به توقف

رفته فرو بدناو در سانتيمتر ٨ كه طوري به مينمايد طيبوارد به كتف از چاقو با محكمي ضربه حسين

به و درآورده جيب از ديگري چاقو حسين ميشكند طيب بدن در چاقو تيغه و نموده تصادف استخوان به و

هـمين در مـيآيد/ بيرون رودهها از قسمتي و نموده سوراخ را پهلو از مقداري كه ميكند فرو طيب پهلوي

پشت به تقي چاقوي ضربه كه داشته طيب سر به حمله قصد و رسيده برادرشحسين دنبال به تقي فرصت

اشتباها را ديگر برادر برادرها از يكي چاقوكشي و خورد و زد اين در مينمايد/ اصابت صورتاو طيبو گردن

خون كه ميكند اصابت برادرش تقي سر به حسين چاقوي ضربه يك كه ترتيب اين به ميسازد مجروح



١٢٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

و ميرسند ٢٤å٧ و شمارههاي١٩٥ به پاسبان وقتدو اين در بيحالميشود/ تقي و شده خارج او از زيادي

بـه شـروع ضـارب كردن دستگير لحاظ به نميرفتند كنار و شده جمع حادثه اين در زيادي جمعيت چون

حسـين است ميخواسـته ٢٤å٧ شماره پاسبان كه همين ميكنند/ شليك گلوله هفت و نموده تيراندازي

اختيار فرار تاريكيشب در و زده پاسبان پشتدست به چاقو از ضربهاي حسين كند دستگير را يخي رمضان

بـه را تـقي و طـيب ديگر پاسبان تفاق ا به ميشود مأيوس حسين دستگيري از كه پاسبان اين ميكنند/

حال وقتي Jبيژن دكتر Kآقاي بيمارستان جراح طبيب ميبرد/ فردوس باغ در سرخ خورشيد و شير بيمارستان

و ميسازد منتقل كاخ خيابان در Jبيژن Kبيمارستان خود بيمارستان به فورا را او ميبيند ك خطرنا را طيب

بستريميشود/ سرخ خورشيد و شير بيمارستان در تقي و ميدهد قرار درمان تحت

نيم مدت و يافته حضور بيمارستان در طيب اقوام از يكي تفاق ا به گاهي آ يكمأمور امروز ده ساعت

كي شا و ندارم كسي از شكايت كه است گفته وي اظهارتخود, ضمن در ولي نمودند تحقيقات او از ساعت

شده رفع خطر احتمال صديشصت نيستو حالتعموميطيبخوب بيمارستان طبيب اظهار طبق نيستم/

زده بخيه و پانسمان نيز او بدن ديگر قسمتهاي و شده خارج بود مانده طيب بدن در كه چاقو تيغه است,

طـرف از jزم اقـدام نـيز حسين دستگيري براي و است تعقيب تحت ١٥ ك�نتري در قضيه است/// شده

است/ نيامده دست به او از اط�عي عصر امروز تا ولي آمده عمل به انتظامي مأمورين

٧٩åå شماره ,١٣٣١.٦.١٩ چهارشنبه

نفت برايخريد كه زني نخستين
تهرانگرديد وارد شاخت دكتر هواپيمايحامل با ديروز

شد/ مهرآباد فرودگاه وارد آورد تهران به را شاخت دكتر كه هواپيمائي همان با ديروز گزلو قرا صديقه خانم

اين كه است نوشته و نموده معرفي را وي اخير شماره در امريكا تايم مجله كه است كسي همان مشاراليه

ما خبرنگار امروز برساند/ فروش به جهان بازارهاي در را ايران نفت دارد سعي نيز ط�ئي قامتمو بلند خانم

كساني چه با و ماند خواهم ايران در مدت چه نيست معلوم گفت: مشاراليها و كرد م�قات گزلو قرا خانم با

نفت ملي شركت به نفت خريد براي كه است زني نخستين خانم اين كه ميشود گفته كرد/ خواهم م�قات

نمود/ خواهد مراجعه ايران

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

شد طيبممنوع با مEقات امروز
گرديد تحويل دادسراينظامي به حادثه پرونده

پرونده بود/ كرده ممنوع كيدا ا ويرا با پزشكمعالجم�قات بيژن دكتر و مزاجيطيبامروزخوبنبود حال

قضيه به رسيدگي زمانيمأمور سرهنگ آقاي و گرديد نظامي دادسراي تحويل طريقك�نتري١٥ از نيز امر

كرد/ بازجوئي به شروع يخي رمضان تقي از يافتو امداديحضور بيمارستان در صبح ده ساعت در وي شد



ملي دولت سياهه ١٢٧٤

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

ايتاليا در سابق كارشكنيهايشركت عليه نفت فروشنده خانم مبارزه
گفت: ما خبرنگار به خانم اين

رفته مصدق مEقاتدكتر به ميخواهم من
بگويم تبريك او به را او حسنشهرت و

جرايد در ايران> نفت فروشنده <خانم عنوان به نامش اخيرا كه گزلو قرا صديقه بانو با امروز ما خبرنگار

زبان به شد تهران وارد ديروز كه گزلو قرا خانم عملآورد/ به استمصاحبهاي افتاده زبانها سر بر معروفدنيا

گفت: ايتاليا فعاليتخودشدر درباره مشاراليها نمايد/ تكلم نميتواند فارسي

در نفت برايفروش ايران طرفدولت از مأموريتي و نداشتهام ايران دولت با تماسي هيچگونه Rاصو من

نمايندگيشركت فقط من بياساساست/ يافته انتشار اينزمينه در كه خبرهائي و نشده منمعوق به خارجه

تن نيم نفتكشبرايحملدوميليونو كشتي ميكردم سعي داشتمو خارج در را ايراني اقتصادي توسعه ملي

ايتاليائي<jورن> شركت نام به قرارداد اين بياورم/ دست به كردهايم امضاء ايتاليا دولت با آن قرارداد كه نفت

است ايتاليا در <باري>واقع شهر دانماركدر افتخاريدولت كنسول <ايمندوني> عهدهسينيور مديريتبه كه

است/ ايران در شركت آن نماينده ايران اقتصادي توسعه ملي شركت و شده منعقد ايران نفت ملي شركت با

گفت: گزلو قرا خانم ايران از شده خريداري نفت به راجع

كـه است داده مـا بـه كـلي تـخفيف فارس خليج در نفت نقل و حمل نرخ گراني علت به ايران دولت

نفت سابق استشركت ممكن آيا اينكه درباره مينمايد/ جبران JخوبKنفت تحويل با را هزينههايمربوط

عليه شديدي مبارزات ما ايتاليا در كرد اضافه ايشان كند خارجيجلوگيري كشتيهاي توسط به نفت حمل از

چنان و چنين كه فرستاده ما براي اخطاريه فقره چند سابق شركت و كردهايم ديگر دشمنان سابقو شركت

ميدانيمچگونه كنون ا و شده درسعبرت ما براي <رزماري> قضيه زيرا نكرديم توجه ابدا ما ولي كرد خواهد

كنيم/ حمل ايران از مزاحمت بدون را نفت بايد

ساخت نشان سپسخاطر ميباشد ايران اقتصادي توسعه شركتملي مديره هيأت كهعضو گزلو قرا خانم

مـبارزه ايران نفت دشمنان با امكان سرحد تا و هستيم خوشبين بسيار ايران نفت آينده به نسبت ما كه

نمايد بيمه ميكنيم حمل ما كه نفتي مقدار هر شده حاضر جرئت با نيز ايران بيمه شركت حتي و كرد خواهيم

ميكند/ ايجاد فراوان تسهي�ت ما كار در خود اين و

ايشان با من گفت: گزلو قرا خانم خاورميانه و ايتاليا نفت شركت مدير كنتدjزونكا فعاليت خصوص در

ندارم/ تماسي هيچگونه

بزرگترين را ايشان و دارند دوست را مصدق دكتر همه ايتاليا در كرد اظهار مصاحبه پايان در مشاراليه

زودي به بتوانم من كه اميدوارم كنند/ كمك وي به داوطلبانه حاضرند همه و ميشمارند زمين مشرق مرد

تبريكبگويم/ ايشان به را شهرت حسن اين و كنم م�قات را ايشان



١٢٧٥ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

حال به تا كه حاكياست تحقيق كميته دفتر گزارشرسمي در

ريال هزار صد چهار و ميليون يك

جمعآوريشده تير ٣å بهآسيبديدگان كمك عنوان به

مقتول نفر و٦٩ مفقود نفر ١٨١ ماه تير ٣å حادثه در
شدهاند مجروح نفر ٦٤ و
نمود تعهد ديروز بازرگان يك

كند بنا شخصي هزينه به را شهدا ساختمانآرامگاه كه

تبليغات اداره و بازرگانان جامعه و تير ٣å حادثه آسيبديدگان كمكبه كميسيون تحقيق مشترك جلسه

گرديد/ تشكيل مجلس در نريمان آقاي رياست به بعدازظهر ٧ ساعت

به گزارشي طي ابتدا تبليغات اداره سرپرست فرهمند بشير آقاي ـ شده جمعآوري كنون تا كه اعاناتي

بازماندگان به اعانه عنوان به كه قطعيوجوهي رقم حال به تا كه رسانيد كميسيون اعضاي آقايان اط�ع

ريال ٧٦٩٥٥٥.٩ معادل گرديده پرداخت ملي بانك ٥٥٥åå شماره حساب به تبليغات كل اداره توسط شهدا

ميباشد///

آسيبديدگان و بازماندگان بين وجوه تقسيم چگونگي به راجع كه كراتي مذا از پس ـ آرامگاه ساخت

آمد عمل به مستمر عايدات يك آوردن دست به منظور به اينوجوه انداختن كار به طريقه و تير ٣å حادثه

مكانقبور بهموقعيت توجه با نمود تعهد JبازرگانK مفيد آقاي آمد ميان به شهدا آرامگاه ساختمان صحبتاز

كاشانيو آيتا� تصويبحضرت به كه نقشهاي مطابق متناسبي آرامگاه ابنبابويه در واقع تير ٣å شهداي

كند/// بنا خود شخصي هزينه به باشد رسيده كميته كميسيون سو

يافت, خاتمه كميته مالي امور درباره تصميم اخذ آنكه از پس ـ مفقودشدگان و مجروحين و شهدا آمار

عطارچي آقاي اينموقع در و آمد ميان به تير ٣å حادثه مفقودين مجروحينو قطعيمقتولينو آمار موضوع

كميته تحقيقات نتيجه و تير ٣åآسيبديدگان تعداد از آمار آخرين كه را گزارشزير تحقيق كميته رئيسدفتر

نمود/ قرائت ميباشد ديروز ظهر تا تحقيق

به تير ٣å حادثه مفقودين و مجروحين و مقتولين خانوادههاي طرف از گزارش برگ ٣١٤ تعداد كنون تا

برگمربوط ٦٤ مقتولينو به برگمربوطه ٦٩ ايناوراق از كه است رسيده ملي مجلسشوراي تحقيق كميته

ميباشد/// تير ٣å حادثه مفقودين به برگمربوط ١٨١ و مجروحين به

پـرونده در رسـيده اهـواز و كـرمانشاه از كه اشخاصي گزارشات كه برسانيم اط�ع به است jزم ضمنا

و مـفقودين مـقتولين, جامع صورت گزارش, پايان در ندارد/ آمار اين به ارتباطي و شده ضبط مخصوصي

كميته مشترك جلسه شد/ خواهد چاپ آينده شماره در آن اسامي كه شد قرائت تير سي حادثه مجروحين

يافت/ خاتمه ديروز بعدازظهر ٩ ساعت تير سي حادثه تحقيق



ملي دولت سياهه ١٢٧٦

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

كردند حمله اسيد شيشههاي با
انتظامي مأمورين

متفرقكردند را زحمتمردم به

مليو سعادت حزب عليه و له اهالي از دسته دو آنكه پساز ١٧شهريور روز بعدازظهر ساعت٧ ـ سنندج

درگرفتو آنان بين خورد و زد گهان نا نمودند تي تظاهرا شاهپور خيابان در ملي جديدالتأسيسوحدت حزب

شد/ متظاهرينواقع حمله مورد مغازه دو

به عدهاي را اسيد شيشههاي داروخانه داخل از كشيد, داروخانهها از يكي جلوي به مبارزه دامنه وقتي

اعزام بهداري به معالجه براي كه ديدند آسيب عدهاي اقدام اين اثر بر پاشيدند مخالفين به گرفته دست

دستگير را محركين از عدهاي و نموده متفرق را جمعيت شدند موفق زياد زحمت با انتظامي مأمورين شدند/

ميباشد/ تعقيب تحت دادسرا فرمانداريو طرف از قضيه Lفع نمايند/

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

مكشوفه شكر و قند لنگه ٦å از
است مانده باقي قند لنگه ١åفقط

و جليلي عبدا� وسيله به كه دولتي پلمپ با كلوخه قند لنگه ٢å و شكر لنگه ٤å نو مرند گاراژ در ـ مرند

و گرديد توقيف شهرباني طرف از بود شده برده گاراژ به نامعلومي محل به حمل براي هاديطلب حسين

كه نمودند منتشر گهي آ اقتصادي دارائيو اداره طرف از و گزارششد دارائي فرمانداريو به مراتب ب�فاصله

ميرسد/ فروش به دولتي نرخ به فوق شكر و قند

دارائي به شهرباني دادگاه و فرمانداري از نمايندهاي و شكر و قند توزيع نظار هيأت منظور همين براي

شكـر نام به جنسي ولي رفتند شكر و قند توقيف محل به گاراژ در كميسيون تشكيل از بعد كردند دعوت

بود/ لنگهموجود ١å فقط شكر] [و قند [٦å]لنگه ٢å از و بودند برده بين از اط�ع قرار به و نشده مشاهده

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

رسيدند قتل به نفر ٢å خوردعشاير, و زد در
شدند عدهايمجروح و

شد اعزام حادثه وقوع محل به نظامي يكگروهان

زد ديگر عده شهبازيو تفنگچيهايمسيح بين زر مسيح در پريروز كه ميدهند اط�ع شيراز از - شيراز

مـنطقه وقـوع مـحل چون گرديدهاند/ مجروح نفر ٧ و مقتول نفر ٢å نتيجه در كه شد واقع خونيني خورد و

امر جزئيات از هنوز است/ گرديده اعزام محل به سرباز گروهان يك فارس لشكر طرف از ميباشد عشايري

نيست/ دست در اط�عي



١٢٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

مطلعگفت: مقام يك

تأمينهزينههايخود براي ايران نفت ملي شركت
فروشنفت قرارداد ده از بيش

است كرده امضاء جهان كمپانيهايمعتبر با
قرارداد چندين انعقاد با ايران نفت كميسيونفروششركتملي گفت: ما خبرنگار به يكمقاممطلع امروز

محل از را خود هزينه نفت ملي شركت ديگر ماه چهار تا كه آورد فراهم طوري را زمينه است توانسته مختلف

نمايد/ تأمين فروشمحصوjتخود

امـضاء به وديعه پرداخت مقابل در نيز آنها عمده قيمت و بوده بيشتر فقره ده از قراردادها اين تعداد

تا قراردادها اين از پارهاي نميكرد, ايجاب سياسي مصالح بعضي گر ا شايد گفت: مزبور مقام است/ رسيده

بود/ درآمده اجرا مرحله به كنون

كردهاند امضاء تن ميليون پانزده مقدار به پنجساله قرارداد يك كه آمريكائي كمپاني نمايندگان مورد در

صحيح هيچوجه به شده نفتكشفسخ كشتي نشدن تهيه بهواسطه قراردادمزبور اينكه بر مبني شايعه گفت:

[!] است/ آسان و سهل بسيار كمپاني براي كشتي تهيه زيرا نيست,

امـضاء به م�حظه قابل وديعه يك مقابل در نيز قراردادشان و است امريكا سناي مجلس آنها معرف

كند/ تأييد را مزبور غيرصحيح شايعات نميتواند فروش كميسيون اين بنابر رسيده

توقف ايران در روز بيست مدت اول دفعه در آمدهاند/ ايران به مرتبه سه كنون تا كمپاني اين نمايندگان

مصدق دكتر آقاي كابينه چون تيرماه ٣å واقعه از قبل يكروز دوم دفعه در و نمودند امضاء را قرارداد و كرده

فراهم را قرارداد فسخ سياسيموجبات عوضشدنوضع آيا ببينند تا آمدند ايران به عجله با بود عوضشده

خير/ يا است كرده

بيستو مزبور نمايندگان يافت انجام اختصاصي اجارهايو يكهواپيماي وسيله به كه مسافرت اين در

سيام وقايع ميگذاشتند سر پشت را تهران كه همانموقع و نكردند توقف ايران در بيشتر ساعت چهار

بود/ تكوين شرف در تيرماه

به دوباره كره مذا روز چند از پس و آمدند ايران به مزبور نمايندگان بار سومين براي گذشته هفته اوايل

نمودند/ عزيمت آمريكا

٧٩å١ شماره ,١٣٣١.٦.٢å پنجشنبه

بود شده تهيه بانكملي ازطرف كه گزارشي
شد تسليم شاخت دكتر به

كه بود كرده تهيه مالي بانكيو پوليو امور درباره گزارشي ايران بانكملي آقاينخستوزير, طبقدستور

گرفت/ كراتيصورت مذا آن تعقيب در و شاختنمود دكتر تسليم بانك كل مدير امروز



ملي دولت سياهه ١٢٧٨

٧٩å٢ شماره ,١٣٣١.٦.٢٢ شنبه

متشنجاست كردستان اوضاع
كردستان در تيراندازي و خورد و زد

پرداختند خورد و زد به خيابانهايسنندج مخالفدر دسته دو پنجشنبه روز

ميشود تحريك كرد بينعشاير
پخشكردهاند اعEميه نيز هواپيما دو و شده اعزام كردستان به هواپيما چند

%٢å قانون لحاظ از اول است شده واقع توجه طرف و م�حظه قابل جهت دو از كردستان حوادث كنون ا

معلوم قرار تحريكاتاز اين و ميشود عشاير بين در كه تحريكاتي دوم و شده ايجاد زارعين كشاورزانو سهم

نقل يك يك كه نموده مخابره اط�عاتي ما خبرنگار موضع دو هر درباره ميگيرد/ الهام مرزها طرف آن از

ميگردد/

براي شهرباني قبلي اط�ع با شهر مختلف طبقات و دانشجويان پنجشنبه روز ـ سنندج در خورد و زد

آقاي دولت از پشتيباني و سخنراني از پس و نموده برقرار ميتينگي كشاورزان سهم %٢å قانون از حمايت

ميكنند آنجلوگيري اجراي از كين م� از عدهاي كشاورزان سهم %٢å قانون اجراي لزوم تذكر مصدقو دكتر

ميكنند/ حركت فرمانداري عمارت طرف به و صادر قطعنامهاي

سنگو آنها طرف به عدهاي فرمانداري پشتبام از گهان نا ميگذشتند فرمانداري جلوي از كه هنگامي

سنگو پرتاب مجرد به است/ شليكشده آنها طرف به نيز گلوله چند كه است شايع حتي و كرده پرتاب آجر

عده كه ميگيرد در شديدي خورد و زد نتيجه در و ميشود مثل به مقابله در ميتينگدهندگان طرف از آجر

وسيعتر لحظه هر خورد و زد دامنه و ميگذاشته وخامت به رو اوضاع چون داشتهاند/ شركت آن در زيادي

يكاستوار پاسبانو يك اهاليو از نفر ٧å نتيجه در تيراندازيميشوند/ از گزير نا مأمورين لذا است ميشده

است/ ك خطرنا نفر دو يا يك حال و شدهاند بستري بيمارستان در مجروحين از عدهاي و ميگردد مجروح

هستند/ ملي حزبوحدت اعضاي كردهاند حمله ميتينگدهندگان به كه كساني

حزب اعضاء از پارهاي طرف از چون و گرديد متشنج شهر خورد, و زد دنبال در ـ شد شديدتر تظاهرات

تحريكاتي ملي سعادت حزب عضو نقشبنديو طريقه شيخ ديانت سيدعبدا� حاج آقاي عليه ملي وحدت

تـظاهر مشغول مخالفين عليه و كرده اجتماع شهر در ملي سعادت حزب اعضاي از نفر هزار چند بود شده

بر مخالف دسته تحريكات, اثر در وقت اين در و كشيد طول بعدازظهر ساعت دو تا آنان تظاهرات شدند/

سرباز نفر ٥ اينواقعه در شدند/ عدهايمجروح و گرديد آغاز تيراندازي دوباره شدو اضافه شهر اوضاع تشنج

انتظامي طرفمأمورين تيراندازياز كه گزارشميدهد ما خبرنگار شدهاندو زخمي آجر پرتابسنگو اثر بر

است/ نبوده

روز بعدازظهر تا پنجشنبه روز صبح از است وقايعي به مربوط فوق اخبار ـ عشاير بين در تحريكات

است/ بوده كشاورزان سهم %٢å قانون با كين م� از عدهاي مخالفت آن علت و افتاده تفاق ا سنندج در جمعه



١٢٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

بيشتري اهميت داراي دارد كردستانوجود عشاير بين پرده پشت در قبل روز چند از كه ديگري جريان اما

ايران مرز از خارج از ميشود گفته كه هستند مشكوكي دستهاي آن ايجادكننده اط�ع قرار به زيرا است

ميزنند/ دامن را اخت�فات

صدد در قبل مدتي از است عشاير سران از يكي كه نام لهوني سردار كه ميكرد اظهار مطلعين از يكي

رستمبكو ولي نموده مراجعه عشاير سران از عدهاي به منظور همين به و بوده عشايري تحاديه ا تشكيل

كشور استق�ل نفع به تحاديه ا اين ميگويند و كرده مخالفت وي نظر با جوانرودي ايل بكزادههاي ساير

كنند/// استفاده خويش مقاصد نفع به آن از مشكوك عناصر از بعضي كه اينست منظور و نميباشد

٧٩å٢ شماره ,١٣٣١.٦.٢٢ شنبه

ميفرستد ايران متخصصبه نفر سيتيزسرويس٨ كمپاني
موافقتشد باره اين در آقاينخستوزير با آخرينمEقاتآقايجونز در

چهارمين براي پنجشنبه بعدازظهر صبح ٧ ساعت سرويس> <سيتيز كمپاني رئيس آقاي<آلتونجونز>

تي كرا مذا داشت حضور نيز پرخيده مهندس آقاي كه اينم�قات در نمودند/ م�قات را نخستوزير آقاي بار

گرفت/// انجام بود شده مطرح قبلي م�قاتهاي در كه مسائلي اطراف در

ايـران نـفت مـلي شركت در سرويس سيتيز كمپاني متخصصين از نفر ٨ كه نمود موافقت جونز آلتون

پرداخت خواهند كار به حساس دستگاههاي روغنسازيو كارخانه در نفر ٨ اين شوند استخدام

٧٩å٢ شماره ,١٣٣١.٦.٢٢ شنبه

مينويسد: امريكا بازرگاني مؤسسات ارگان [ژورنال]> <والاستريتجورنال روزنامه

شود مذاكره وارد ايران دولت با آبادان نفت برايخريد ميخواهد <جونز>
ايرانخريداريكند از نفت بشكه هزار [صد] يك روزانه دارد قصد سرويس> <سيتيز شركت

تراستهاي و بازرگاني مؤسسات ارگان كه استريتجورنال> <وال روزنامه آسوشيتدپرسـ ـ نيويورك

حداقل روزانه دارد نظر در سرويس> شركت<سيتيز كه است نوشته خود پنجشنبه شماره امريكاستدر بزرگ

كه است اين ايران به مسافرت از آلتونجونز ويليام مستر هدف كند/ خريداري را ايران نفت بشكه هزار ١åå

و كرده كره مذا ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي با زمينه اين در وي كند/ خريداري كشور آن از خام نفت

است/// بوده دوستانه و ساده بسيار كرات مذا اين

نفت است ممكن ولي ندارد ايران نفت عظيم پاjيشگاه انداختن كار به براي ع�قهاي مسترجونز ظاهرا

نفت بار سرويسبراياولين شركتسيتيز كه باعثميشود عمل اين و بفروشد خارجي بازارهاي در را ايران

شركت كه ميسازد نشان خاطر پايان در <والاستريتجورنال> روزنامه برساند/ فروش به خارج بازارهاي در

آندولت با شد مكزيكملي نفت كه موقعي ١٩٢٥ سال در كه خارجيبود شركت سرويساولين نفتسيتيز

ساخت/ منعقد نفت خريد قرارداد



ملي دولت سياهه ١٢٨٠

٧٩å٢ شماره ,١٣٣١.٦.٢٢ شنبه

شيراز عشاير خورد و زد درباره
منطقه در شيراز جنوب در كه داديم اط�ع پنجشنبه روز ـ است كرده تازهايكسب اط�عات ما خبرنگار

عدهاي و كشته آن طي نفر ٢å نتيجه در كه پيوسته وقوع به خوردي و زد عشاير از دسته دو بين مرز مسيح

استمنطقهاي كرده كسب بدينصورت اط�عاتمشروحتري باره اين در ما خبرنگار امروز شدهاند/ مجروح

شمار به عشايري مناطق از و شيراز شهر جنوب كيلومتري بيست در پيوسته وقوع به خورد و زد آن در كه

آنان بين پيش سالها از كه ميكنند زندگي سرخي باباخان و سرخي مسيح ايل دو منطقه اين در ميآيد/

از عدهاي قتل موجب و درگرفته خورد و زد ايل ايندو بين بار چندمين براي نيز كنون ا و داشته اخت�فوجود

منطقه به چهارشنبه روز كه ستوني بر داشتندع�وه ارتشاظهار مقاماترسمي امروز است/ شده ايل دو افراد

به شده اعزام فارس لشكر طرف از آرامش و امنيت اعاده براي سرخيها خورد و زد محل يعني Jخرقه كوه K

و شده داده تعليماتjزم ميباشد محل در هنوز كه نيز فارس لشكر سابق فرمانده عميدي سرلشكر تيمسار

هر كه شده داده ميبرددستور سر به مركز در فارسكه لشكر جديد فرمانده سرتيپعزيزي آقاي به همچنين

و كردستان وقايع درباره ارتشاع�ميهاي ستاد دارد احتمال نمايد/ حركت مأموريتخود منطقه به زودتر چه

نمايد/ صادر شيراز

٧٩å٢ شماره ,١٣٣١.٦.٢٢ شنبه

شد طيبمرتفع از خطر
بيژن بيمارستان در طيب پهلوي پشتو در عصر ديروز تا چهارشنبه شب از كه جراحي عمل سه از بعد

ندارد/ طيبوجود براي ديگر جاني خطر گرفت صورت

٧٩å٣ شماره ,١٣٣١.٦.٢٣ يكشنبه

شده مذاكره وارد ايران با ديزل روغن برايخريد برزيل
كره مذا مشغول شده اع�م رسما ريودوژانيرو در كه قراري به برزيل دولت ـ رويتر ـ برزيل ـ ريودوژانيرو

برزيل سياسي نماينده و ميگيرد خصوصيصورت طور به كرات مذا ميباشد/ ايران از روغنديزل خريد براي

دارد/ دخالت كراتمزبور مذا در خود طرفدولتمتبوع از نمايندگي به گونيترا> سينيور<هوگو تهران در

گذارد/ خواهد برزيل دسترسدولت در دنيا بازار نرخ از كمتر قيمت به را نفت ايران دولت معلوم قرار از

٧٩å٣ شماره ,١٣٣١.٦.٢٣ يكشنبه

پرداختنشده مرداد و تير حقوق هنوز
پرداخت دولتي ادارات كارمندان مرداد و تير حقوق كنون تا دارائي براي وجه نرسيدن علت به ـ مح�ت

سختي فشار و تحتمضيقه كارمندان و شدهاند خانه ثاثيه ا فروش به استيصالمجبور فرط از عدهاي و نشده

دارند/ را سريع اقدام تقاضاي و گرفته قرار معيشت



١٢٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å٣ شماره ,١٣٣١.٦.٢٣ يكشنبه

آلمان مقيم محصلينايراني ارز تأمين
مخارج تأمين براي فرانك ميليون ٢٤ فرانسه دولت
است اختصاصداده كشور آن در ايران دانشجويان

ميشود تهيه فرهنگ وزارت وسيله به فرانسه مقيم محصلين اسامي از صورتي

محصلين ارز تأمين مورد در دولت اخير اقدامات نتيجه از اط�ع منظور به اداره خبرنگار امروز ظهر از قبل

وزير نمود/ ايشان از باره اين در سئوالي تماسگرفتو ملي اقتصاد وزير اخوي دكتر آقاي با اروپا مقيم ايران

تقريبا بوديم داده اط�ع Lقب كه همانطور مقيم, ايراني محصلين احتياج مورد ارز داشت: اظهار ملي اقتصاد

نماينده اختيار در فرش سهميه دjر هزار ٢åå ساليانه كه كرده موافقت آلمان دولت زيرا, است شده تأمين

احـتياج مـورد ارز بـهاي تـفاوت آن, فروش راه از تا بگذارد غربي آلمان پايتخت <بن> در ايران بازرگاني

پرداختشود/// آلمان در ايراني محصلين

اقتصاد وزير كرد/ سئوال فرانسه مقيم محصلين ارز به راجع ما خبرنگار ـ فرانسه در ايراني محصلين ارز

مدني آقايدكتر طرف نامهاياز ديروز زيرا يافتهايم, توفيق خود كار حديدر تا نيز باره اين در گفت: پاسخ در

ميليون ٢٤ موافقتكرده فرانسه استدولت شده داده آناط�ع طي كه رسيده فرانسه در ما بازرگاني نماينده

اينكه بر مشروط و بگذارد دولت اختيار در كشور آن در ايراني محصلين ارزي احتياجات تأمين براي فرانك

بشود/ دارند استحقاق كه محصليني تحصيلي مخارج صرف واقعا

كنوني تحصيليووضع شدنسوابق روشن پساز تا فرهنگخواستهشود وزارت استاز قرار بدينجهت

آقاي چيست؟ فرانسه دولت طرف از مبلغ اين پرداخت شرايط شد سئوال شود/ داده آن تقسيم ترتيب آنها

ببينيم كه نرسيده فرانسه در ما بازرگاني نماينده طرف از باره اين در كامل توضيحات هنوز گفت: اخوي دكتر

فرانسه دولت كه بود اين بود شده كره مذا گذشته در آنچه است/ نموده موافقت فرانسه دولت طريق چه به

ما محصلين احتياج مورد ارز جو, يا فرشو يا توتون صدور مقابل تهاتريدر قرارداد استناد به موافقتداشت

را محصلين ماه چند مخارج كفاف مبلغ اين شد سئوال نبود/// ميسر اينها از يك هيچ انجام ولي كند تأمين را

تهيهشود فرانسه در ما محصلين استاز قرار استكه بهصورتي بسته اين اقتصادجوابداد وزير كرد؟ خواهد

داد/ خواهد را محصلين ماه دو مخارج كفاف jاقل كلي طور به ولي

٧٩å٣ شماره ,١٣٣١.٦.٢٣ يكشنبه

شدند متحصن كار وزارت در [مجددا]
كـار وزارت در روز چند پيش چندي كه ارتش تسليحات كارخانجات اخراجي كارگران نفر ٦å حدود در

و بود شده داده مساعد وعده آنها به و شوند عودتداده كارهايخود به مجددا داشتند تقاضا و شده متحصن

كار وزارت در خود سابق تقاضاي انجام براي مجددا اينك بودند كشيده دست تحصن از جهت همين به

شدهاند/ متحصن



ملي دولت سياهه ١٢٨٢

٧٩å٤ شماره ,١٣٣١.٦.٢٤ دوشنبه

آتش روزنامه مدير منزل در تيراندازي
صداي كه شده داده اط�ع ١٣ ك�نتري به صبا باغ پاسگاه از ديشب شب نيمه از بعد نيم و سه ساعت

تيراندازيشده آقايميراشرافي منزل در شد تحقيقمعلوم اثر در است/ شده شنيده حدود آن تيريدر شليك

سرقت بهمنظور سارقي شد نتيجهمعلوم در نمودند مراجعه مشاراليه منزل به ك�نتري١٣ مأمورين استفورا

است/ شده تيراندازي به مبادرت و رفته ايشان منزل به

٧٩å٤ شماره ,١٣٣١.٦.٢٤ دوشنبه

امريكا] ماهه هفت سفر از قشقائي [بازگشتناصر ورود
تهران به ديروز بود نموده عزيمت امريكا به قبل ماه هفت مدت كه سناتور قشقائي محمدناصر آقاي

بازگشت/

٧٩å٤ شماره ,١٣٣١.٦.٢٤ دوشنبه

نميگذارند بيكارهها
برسد دستمصرفكننده به شكر و قند

نـام به حواله زيادي مقدار دوم و اول روزهاي دارائي اداره شكر, و قند جيرهبندي لغو از پس ـ قزوين

بقال حتي و عطار رستهسقطفروشو كليه به نيز آن تعقيب در و كرد صادر بودند درخواستكرده كه اشخاصي

داد/ تحويل شكر و قند كيلو ٥åå نفري هر به

از جـلوگيري بـراي دارائي اداره رسيد فروش به سياه بازار در دريافتي شكر و قند تمام چون متأسفانه

اداره كارمندانخود بهوسيله و نموده دائر مختلفشهر نقاط شعبههائيدر برآمد صدد اشخاصدر سوءاسفتاده

مترصد دائما كه بيكار عدهاي بگذارد عمومي دسترس در دولت بهاي به را اهالي احتياج مورد شكر و قند

بـه فـورا مـيگرفتند شكر و قند آنچه و كردند جنجال و نموده ازدحام شعبهها مقابل در ميباشند فرصت

لحاظ همين به و مينمودند مراجعه شكر و قند دريافت براي مجددا فروخته شعبه همان نزديك عطارهاي

ريال چهار سه كيلوئي آزاد بازار در شكر و قند كه موقعي تا و نمايد تعطيل را شعبهها شد ناچار دارائي اداره

برسد/ حقيقي مصرفكننده دست به شكر و قند بگذارند است محال دارد استفاده بيكارهها براي

٧٩å٤ شماره ,١٣٣١.٦.٢٤ دوشنبه

ناشناس طور به مأمورين از عدهاي
كرد خواهند رسيدگي شكر و وضعفروشقند به

بازرگانان ميزانموجودي و كار خصوصطرز ناشناسدر طور به دارائي وزارت مأمورين از عدهاي امروز از

چـنانچه و نمود خواهند تحقيق كردهاند تعيين شكر و قند براي سقطفروشها كه نرخهائي و شكر و قند

گيرند/ قرار تعقيب مقرراتمورد از متخلفين كه داد گزارشخواهند كردند مشاهده تخلفي



١٢٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å٥ شماره ,١٣٣١.٦.٢٥ سهشنبه

نشده پرداخت مرداد و تير حقوق
كـارمندان نپرداختهانـد/ كارمندان به را مرداد و تير حقوق كنون تا بروجرد شهرستان دارائي ـ بروجرد

شود/ داده شهرستان اين دارائي به طرفدولت از پرداختحقوق در سريع دستور كه اميدوارند

٧٩å٥ شماره ,١٣٣١.٦.٢٥ سهشنبه

سفارتخانه در آلمان مقيم دانشجويان تحصن به راجع
كرد اظهار ما خبرنگار به مطالبي غربي آلمان در ايران دولت مختار وزير آقاياسفندياري

است يافته خاتمه تقريبا دانشجويان ارز تأمين موضوع

ايراني محصلين ارز تأمين براي وزارتخانه آن طرف از ميدهند اط�ع فرهنگ وزارت از كه طوري به

آلمان از [اسفندياري] من كه قبل روز دو تا است/// آمده عمل به jزم اقدام قبل هفته دو از غربي آلمان مقيم

به دارد احتمال است يافته خاتمه ارز تأمين جريان ولي بودند باقي تحصن در [دانشجويان] كردم حركت

نيست/ نگراني هيچگونه ديگر زيرا باشند داده خاتمه تحصنخود

٧٩å٥ شماره ,١٣٣١.٦.٢٥ سهشنبه

بيمارستاننرسيده غذائي بودجه حواله است ماه سه
جـهت هـمين بـه و نـرسيده بيمارستان بيماران غذاي بودجه حواله است ماه سه حدود در ـ شاهرود

است/ شده تعطيل بيمارستان

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

تسليحات تحصنكارگران درباره كار توضيحوزارت
اط�عات روزنامه اداره

است jزم كه بود شده درج شدند> متحصن كار وزارت <در تحتعنوان شرحي اط�عات ٧٩å٣ شمار در

شود: داده آن درباره ذيل توضيحات

را خود افتاده عقب حقوق روز ٥åتسليحات اعتصابي كارگران كه شد اين بر قرار كار اقداماتوزارت اثر بر

دارند دريافت مرتبا را خود حقوق و شوند كار دولتيمشغول مؤسسات در مجددا ٣١.٦.١٦ تاريخ از و بگيرند

ندارد/ وجود كار وزارت در آنان تحصن اعتصابو براي علتي هيچ بنابراين

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

دارد ادامه تسليحات تحصنكارگران
نامهايمينويسند طي كردهاند اختيار تحصن كار وزارت پيشدر روز ٨ از كه تسليحات اخراجي كارگران

مجددا و نپردازند را آنها بيكاري ايام حقوق و نشود رسيدگي آنها حقه خواستههاي به امروز تا كه صورتي در

زد/ خواهند غذا اعتصاب به دست نشوند, كاردعوت به



ملي دولت سياهه ١٢٨٤

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

ميشود افتتاح چهارم اصل برنامه شعبه مشهد در امروز
كه مشهد در چهارم اصل برنامه اداره شعبه كه داشت اظهار چهارم اصل برنامه رئيس وارن> آقاي<ويليام

اصفهان, تبريز, در هم ديگر شششعبه گرديد/ افتتاحخواهد رسما امروز ميباشد برنامهمزبور هفتمينشعبه

است/ دائر كرمان و بابلسر تهران, شيراز,

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

سياسيدانست متهمين را دادستاندستگيرشدگانحزبسومكا
ولي نمود را دستگيرشدگانحزبسومكا قرار تبديل تقاضاي تهران دادستان از گاهي آ اداره ك�نتر ديروز

رسيدگي آنان پرونده به شخصا بايد داشت اظهار دانستو سياسي متهمين جزو را دستگيرشدگان دادستان

كند/

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

شدند [!]متحصن روحاني دانشگاه دانشجويان
عالي مدرسه دفتر در ديشب از ط�ب طرف از نمايندگي به روحاني دانشگاه دانشجويان از نفر بيست

ظرف آنها ماهحقوقمعوقه چهار گر ا كه نوشتهاند نايبالتوليه به نيز نامهاي و كردند اختيار تحصن سپهساjر

خواهند/ غذا اعتصاب به دست نگردد پرداخت ساعت ٢٤

٧٩å٦ شماره ,١٣٣١.٦.٢٦ چهارشنبه

شكر و قند ماجراي
مـيان شـديدي مـبارزه شـده صـادر جيرهبندي لغو دستور شكر و قند تنزل براي كه موقعي از ـ ك ارا

به تزوير حيلهو و دستهايمرموز با محتكرين گرانفروشانو است درگرفته كاركناندارائي استفادهجويانو

به ميرسانندو فروش به ريال كيلوئي١٩ را شكر ريالو كيلوئي٢٩ را قند ميگيرندو شكر اشخاصعادي نام

مـحتكرين بـه را شكـرها و شده مزاحم شكر, فروشندگان دكانهاي در عدهاي اشخاص همين تحريك

با هستند مراقب و شده حاضر فروشندگان مغازه در دارائي كارمندان رئيسو روزه همه اينكه با ميفروشند

شده/// مشكل محتكرين عمل از جلوگيري حال اين

٧٩å٧ شماره ,١٣٣١.٦.٢٧ پنجشنبه

كاشان jآيتا منزل در تحصن
شدند] خارج تحصن از مليدخانيات [كارگران

منزل در امروز نمودهاند غذا اعتصاب صبحديروز ساعت٨ از ارتشكه تسليحات اخراجي كارگران خانواده

منزلحضرت در كه دخانيات ملي كارگران نمايندگان از نفر ١٢ شدند/ متحصن كاشاني آيتا� آقايحضرت

شدند خارج تحصن از شد داده مساعد وعده آنها به چون بودند متحصن آيتا�



١٢٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å٧ شماره ,١٣٣١.٦.٢٧ پنجشنبه

مدعوين>/ از تن چند و شايگان دكتر و معظمي دكتر <آقايان گزارش: ضميمه عكس زيرنويس /١

شد��١ برپا جشني جهان باشگاه افتتاح به كمك براي
جهان] باشگاه مدير [آقايجعفري

از زيادي عده كه بود برپا جهان سينما سالن در جهان باشگاه طرف از شكوهي با جشن گذشته شب

انجمن از داشتند شركت آن در رجال و بازرگانان سنا, و شورا مجلسين ملي] نهضت كسيون [فرا نمايندگان
يافتند/ اميرع�ئيحضور و صدري جهانباني, سپهبد آقايان بدني تربيت

مقدم خير پساز نمود آغاز را جشن برنامه حماسي اشعار خواندن با جبار كاظم مرشد بعدازظهر ساعت٨

ساخت زيبا بسيار فيگور چند نرمشكشور قهرمان يونان بيت آقاي علمدار, روزنامه مدير عشقي احمد آقاي

اندام زيبائي قهرمان ايلوشخوشابه آقايان بعد و داد انجام زميني حركات ورزشكاران از ديگر يكي سپس

مدير كاظميني آقاي آنگاه ساختند/ زيبا بسيار فيگور چند اندام زيبائي ديگر قهرمان هامازاسب آقاي و كشور

گفت: رفتو بلندگو پشت ملي بانك باشگاه

پساز برساند: مدعوين اط�ع به را مطالبي كه است مأموريتداده او به جهان باشگاه مدير آقايجعفري

انجام عزيز ميهن استق�ل حفظ به ايران نيرومند جوانان كه ذيقيمتي خدمات به را بحث حضار از تشكر

چنين آنان از حمايت و باشگاهها ايجاد با و داريم نيرومند جواناني بهوجود احتياج ما گفت و كشاند ميدهند

به نمود تقاضا حضار بدنيو تربيت رؤساي و نمايندگان آقايان از پايان در شد خواهد جامعه تحويل افرادي

نمايند/ كمك جعفري آقاي خير, نيت اين

كه جهان سينما مدير از مدعوينو جعفرياز ابتدا و شدند قهرمانانوارد بلندگو قطعهايدر خواندن پساز

جعفري آقاي ميانداري به باستاني ورزشهاي يكدوره بعد و نمود تشكر گذاشته او اختيار در را خود سالن

چهار كودك چرخ ختم از پس نمود/ را حضار توجه جلب بسيار سردار شيخ آقاي چرخ ميلبازيو و شد آغاز

هسـتم كـودكي كـه مـن داد تذكر و گفت تبريك قهرمانان به ابتدا رفت بلندگو پشت حريري آقاي ساله

هيجان و شور با كه كرد بلند را بيگانهپرستان و بيگانه باد مرده فرياد وقت آن و ماست مال نفت ميفهمم

بوسيد/ را شايگانصورتكودك آقاي آمد زير به صحنه از وقتي و شد استقبال زيادي

اهميتورزش درباره بياناتمؤثري حسيبي مهندس آقاي سپس گشتو آغاز ورزشي عمليات بقيه بعد

به رسيدن براي باشيمو داشته كار فدا نيرومندو جوانان بايد استق�لميخواهيم گر ا ما شد متذكر و نمود ايراد

فكر به كه كساني و ما بهدست جز اينعمل و كمككرد برميدارند گام راه اين در كه را كساني بايد هدف اين

تعطيل مدتي كه جهان باشگاه مجدد افتتاح براي كرد تقاضا حضار از نيستو ميسر هستند ميهن استق�ل

نمايندگان آقايان از زيادي عده و آمد عمل به حضار از گرمي پذيرائي نمايند/ كمك مؤسسه اين به شده

كتبا نيز عدهاي و مجلسنموده همان در جهان باشگاه افتتاح براي نقدي كمكهاي حاضرين و مجلسين

يافت/ پايان مجلسجشن بعدازظهر ده ساعت و نمودند را كمك تعهد



ملي دولت سياهه ١٢٨٦

٧٩å٧ شماره ,١٣٣١.٦.٢٧ پنجشنبه

ورامين در خورد و زد اغتشاشو بروز
به كشاورزانمحل از نفر بازداشت٥ اعتراضبه عنوان به كشاورزانورامين از جمعي گذشته روز ـ ورامين

مختلف دستجات بين منازعه پرداختهاند منازعه به مأمورين با و كرده حمله ورامين تلگراف و پست محل

مقامات طرف از گرديدند/ مجروح و مضروب اهالي از تن ٥å حدود در و انجاميد طول به ساعت دو قريب

آمد/ عمل به اقداماتjزم كشاورزان شكايت به رسيدگي اخت�فاتو رفع براي انتظامي

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

امنيت [سازمان] كميسيون تشكيل
سرتيپ بهارمست, سرلشكر نقدي, سپهبد آقاولي, سپهبد آقايان حضور با امنيت كميسيون امروز صبح

ارتشو جـاري امور اطراف در تي كرا مذا و شد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در رياحي سرتيپ و مهنا

گرفت/ آنصورت فرمانده انتخاب و گارد لشكر جديد سازمان

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

اختصاصي حذفمحاكم قانوني cيحه
اجرا بهموقع آزمايش براي تصويبو زير مواد ١٣٣١ ماه مرداد مصوبه واحده ماده از حاصل اختيار به نظر

ميشود/ گذاشته

از است بوده آنها ص�حيت در كه جرائمي به رسيدگي و منحلميشود آن دادسراي و كيفر ديوان ـ ١ ماده

بود/// خواهد دادگستري عمومي دادگاههاي و دادسراها ص�حيت در بعد به اين

به و ميباشد نظامي دادگاههاي ص�حيت در كه غيرنظامي افراد عمومي جرائم از قسمت آن ـ ٩ ماده

تكاليف با ارتباطي ارتشكه افسران و افراد عمومي جرائم همچنين و ندارد ارتباط نظامي مسائل تكاليفو

بود/ خواهد دادگستري دادگاههاي ص�حيت در نميشود هممحسوب انضباطي و نداشته نظامي مسائل و

قوت به كان كما جنگ زمان دادگاههاي همچنين نظاميو دادگاههايموقتحكومت به مقرراتمربوط

است/ باقي خود

در بايد فوق ماده بهموجب و بوده جريان در نظامي دادگاههاي در تاريخ اين تا كه پروندههائي ـ ١å ماده

ميشود/ فرستاده دادگستري دادگاههاي به نشده حكم صدور به منتهي هنوز و رسيدگيشود دادگستري

تهام ا كه صورتي در آنها نظر تجديد شده صادر JبدويKعادي نظامي دادگاههاي از كه احكامي ـ ١١ ماده

بود/// خواهد استان دادگاه در است جنحه كه مواردي در و جنائي ديوان در باشد جنائي

اختصاصي كم محا حذف به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه شهريور ٢٩ تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ١٤ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٢٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

قضات استخدام قانون اصEح قانوني cيحه
قـضات از نـفر پنج از مركب كميسيوني قضائي كارمندان كليه ص�حيت به رسيدگي براي ـ ١ [ماده]
اين تصويب تاريخ از كه شد خواهد تشكيل نخستوزير تصويب و دادگستري وزير پيشنهاد با عاليمقام

از كرده رسيدگي شود تقاضا طرفوزارتدادگستري از كه قضاتي كليه سوابق به ماه مدتدو ظرف در jيحه

سلبص�حيت ندارند قضائي مشاغل تصدي ص�حيت جهات از جهتي هر به تشخيصدهد كه كساني

نمايد/

مورد كه K عذرموجه بدون يا نمايند آنخودداري قبول از كه قضاتي است الزامي قبولعضويتكميسيون

شد/ خواهند بازنشسته كنند جلساتخودداري در شركت از Jباشد دادگستري وزير تصديق

صورت در و باشد داشته را قضائي مقام عاليترين كه است كسي با آن اعضاء بين در كميسيون رياست

جلسات در شخصا ميتواند دادگستري وزير بود/ خواهد عهدهدار را آن رياست مسن عضو شرايط تساوي

كند/ شركت راي در آنكه بدون بده توضيحاتjزم تقاضايخود باب در شده حاضر كميسيون

مناسب/// قضائي مشاغل تصدي براي كهكميسيون را اشخاصي ميتواند فعلي دادگستري وزير ـ ماده٢

است/ قانون jيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت ـ ٢å ماده

مشتمل قضات استخدام قانون اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب قانون طبق بر

١٣٣١ ماه شهريور تاريخ٢٩ به تصويبميشود/ يكضميمه و تبصره سه و ماده بيست بر

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

كارشناسخارجي ده استخدام براي نخستوزير
است نموده مختلطكسبنظر هيأت از نامهاي طي
دوم اصEحماده مختلطبراي هيأت جلسه امروز بعدازظهر

ميشود تشكيل نخستوزير خانه در

دوم مـاده به رسيدگي براي امروز بعدازظهر نيم و يك تا ربع و ده ساعت از نفت مختلط هيأت جلسه

داشتند/ جلسهحضور در نيز خارجه امور وزير دارائيو وزير آقايان گرديد/ تشكيل متقابلدولت پيشنهادات

كرد/// اظهار خبرنگاران جوابسئواjت در و شد خارج جلسه از شايگان دكتر بعدازظهر يك ساعت

براي كه دادهاند تذكر و هيأتمختلطنوشته به نامهاي آقاينخستوزير همچنين كارشناسخارجيـ ده

هيأت آيا كند/ استخدام خارج كارشناس ده كه دارد احتياج دولت آبادان روغنسازي كارخانه انداختن كار به

است؟ موافق كارشناسمزبور نفر ده استخدام با مختلط

نظر كارشناسانمورد استخدام گر ا كه رسانيده آقاينخستوزير اط�ع به نامه هيأتمختلطدرجواباين

ندارد/ مخالفت امر اين با مختلط هيأت اختياراتشود قانون مشمول بتواند



ملي دولت سياهه ١٢٨٨

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

قيمت ارزان خانههاي كلنگساختمان اولين آبان چهارم روز
شد [خواهد] زده همايون دستاعليحضرت به فرحآباد اراضي در

شد خواهد افتتاح ارزان بانكساختمانهاي صبح روز همان و

و مـحروم طـبقه بـراي مسكـن تهيه و تأمين به نسبت شاهنشاه طرف از كه ع�قهاي و توجه نظر از

مستغ�ت كليه فروش به اقدام پهلوي مستغ�ت و ام�ك كل اداره ميشود, ابراز پيوسته كشور زحمتكش

سـاختمانهاي <بانك سرمايه مزبور مستغ�ت فروش حاصل و نموده كشور مختلف حوزههاي در ام�ك

سـاختمان بـه مـبادرت تـدريج به بانك اين وسيله به دارد نظر در ام�ك اداره گرفت/ خواهد قرار ارزان>

به مجهز كه را خانههايمزبور و كرده مختلفكشور شهرستانها و تهران در اطاقه سه و اطاقه خانههايدو

بود/ خواهد برق آبو

درصد ٤ حدود آندر بهره شدو مستهلكخواهد سال ظرفده در ماهيانه اقساط به خانههايمزبور بهاي

گرفت/ خواهد تعلق خريدار بدهي مانده به

روز اط�ع قرار به كند/ كار به شروع رسما جاري سال ماه آبان تا كه شده فراهم بانك تأسيس مقدمات

زده دستاعليحضرتهمايون به فرحآباد اراضي قيمتدر ارزن خانههاي ساختمان كلنگ اولين آبان چهارم

شد/ خواهد افتتاح ملوكانه حضور در نيز ارزن ساختمانها بانك صبح روز همان و ميشود

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

شد تشكيل شكر و قند بازرگانان با برايمشورت كميسيون
اولين پنجشنبه روز كند رسيدگي شكر قندو فروشنده و بازرگانانواردكننده بهوضع بود قرار كه كميسيوني

گرفتو قرار مطالعه مورد شكر و قند بازرگانان پيشنهادهاي خ�صه جلسه اين در تشكيلداد/ را خود جلسه

jزم كرات مذا آنها حضور با تا نمايند شركت بتوانند بازرگانان نمايندگان كميسيون جلسات در گرديد مقرر

گيرد/ صورت

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

ندادهاند را مرداد حقوق هنوز
زندگي عسرت نهايت در آنان اغلب و ندادهاند را ادارات كارمندان ماه مرداد حقوق كنون تا ـ _هيجان

ميكنند/

٧٩å٨ شماره ,١٣٣١.٦.٢٩ شنبه

يافت خاتمه تحصن
روستائيان به مساعدت وعده دادن با و يافته تلگرافخانهحضور در فرماندار آقاي ٢٤شهريور روز ـ م�ير

نمود/ خارج تحصن از را آنها



١٢٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩å٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣å يكشنبه

نمازي محمد حاج نامه
برد پي خود اشتباه به انگلستان

يابد فيصله ايران نفع به اختEفات است آن موقع اكنون
فروشنفت و غرامت تعيين

ميرود آن حل به اميدواري كه است بازرگاني امر دو

نظرياتخود سابقا و ميباشد امريكا مقيم ونوعدوستايراني روشنفكر بازرگانان از كه نمازي محمد حاج

مشتركدولتين پيام تعقيب در نامهاي اخيرا نموده تقديم مقاماتص�حيتدار به نفت مسئله حل درباره را

شدنموضوع لحاظروشن به و رسيد ما دست به آن از يكنسخه كه نموده ارسال تهران به امريكا انگليسو

مبادرتميشود/ زير در آن درج به

حاضر حقيقة كه است كرده اع�م تلويحا انگليس دولت اخير پيشنهاد دادن در ـ نمازي آقاي نامه متن

عامه افكار فشار تحت چون ليكن و كند فيصله باشد ايران قبول قابل كه نحوي به را نفت اخت�ف است

تـعبيرهاي قابل و مبهم حدي كه كرده تهيه عبارتي به را پيشنهاد عمدا JپرستيژK علت به است داخلي

كند/ تأمين را خود حقة منظورهاي تمام كه بدهد متقابلي پيشنهاد ايران گر ا ليكن و باشد مختلف

گر ا يا كرد خواهد قبول را متقابل پيشنهاد انگليس دولت بنمايد نيز گذشتي نيت حسن ابراز براي ضمنا

كرد/ خواهد قبول باjخره بيشتري كره مذا بعداز نكند قبول فورا هم

اينموفقيت اينكه ولو كند داوريموافقت اصل با ايران دولت گر ا كه متعقدند امريكائي مقامات بنابراين

تأثير هم نيت حسن ابراز و گذشت اين نمايد تأمين را ايران منافع حيث هر از كه باشد شرايطي به مقيد

نفتخواهد وموجبحلقضيه كرده رفع انگليسرا هممحظوراتدولت نمود خواهد دنيا عامه افكار خوبيدر

بهدولتايرانداده درسعبرتي انگليسايناستكه دولت سابقو كمپاني نقشه كه روشنبود امر بدو از شد/

تـا نيست ميسر كمپاني وسيله به جز نفت فروش و شد نخواهد حاصل نتيجه نفت كردن ملي از كه شود

نمايد/ منعقد را سابق كمپاني بهرهبرداري قرارداد دوباره بشود حاضر آمده عجز به ايران ملت باjخره

منتها داشته ادامه كمافيالسابق كمپاني بهرهبرداري كه استوكساينبود جكسنو پيشنهادهاي مفهوم

صدي منتهاي با ثلث از بيش نداشت خيال كمپاني عمل در ليكن و بشود تقسيم بالمناصفه حاصله منافع

حاصلو كمپاني ميكردمنظور قبول را پيشنهاد گردولتايران ا بدهد بهدولتايران را حقيقي منافع از چهل

سابق كمپاني نقشه ميكرد رد را پيشنهاد ايران دولت گر ا و ميشد مسمائي بي اسم ايران نفت شدن ملي

به ايران دولت باjخره تا درآورد زانو به را ايران ملت مربوطه عايدات نفت جريان كردن قطع با كه بود اين

بهانه را كشتي رسيد سابقموضوع كمپاني كرد رد را پيشنهاد ايران دولت چون دهد/ در تن كمپاني شرايط

خسارت تحمل سالو يك گذشت بعداز كنون ا كرد/ اجرا را خود اساسي نقشه نفت جريان قطع با و داده قرار

باوجود و نشده حاصل آن از منتظره نتيجه و بوده خطا به نقشه اين انگليسميبيند دولت سيصدميليوندjر



ملي دولت سياهه ١٢٩٠

با هنوز بلكه درنيامده زانو به ايران ملت معهذا نكرده حاصل موقعيتي هيچ فروشنفت در ايران دولت اينكه

از ايـران ملت نفرت و بغض كه است شده متوجه انگليس دولت ع�وه به ميكند مقاومت بردباري كمال

مـتخصصين حتي و نيست ميسر باشد عنواني هر به ايران به برگشتش كه است حدي به سابق كمپاني

با هم ايران دولت اينكه ولو لذا شوند كار به نفتمشغول تأسيسات در نميتوانند ديگر هم سابق انگليسي

نيست/ مصلحت ايران به آنها مراجعت نباشد مخالف آنها استخدام

انگليس داشتهدولت ابراز ملتايران كه روحيهاي احساساتو زمانو مرور كه معتقدند امريكائي مقامات

انگليسي سابق متخصصين مراجعت حتي و كمپاني بهرهبرداري تجديد كه است ساخته متقاعد باjخره را

بهدوموضوع منحصر بارموضوعگفتگو اين بشود تجديد كرات مذا گر بنابراينا عملينيست بههيچوجه ديگر

دوموضوع اين چون نفتو فروش قرارداد شرايط قيمتو در موافقت ديگري غرامت تعيين يكي بود خواهد

نتيجه به كرات مذا بار اين كه داشت كامل اميدواري استميتوان بازرگاني كام� امري و ندارد سياسي جنبه

يابد/ خاتمه است ايران ملت آرزوي كه نحوي به نفت قضيه و برسد

ميكند و كرده انگليسوانمود دولت و سابق كمپاني كه طوري آن و ندارد زيادي اهميت غرامت موضوع

بـعداز و ليـره مـيليون ٥٤ ايران در نفت تأسيسات شده تمام قيمت كمپاني خود دفاتر طبق نيست/ بزرگ

كمپاني خود دفاتر دولتايران كه بود نخواهد منصافه البته ميباشد/ ليره فقط٢٧ميليون استه�كفرسودگي

ساخته نو از تأسيسات امروز گر ا كه زيرا دهد غرامت تأسيسات بابت ليره ميليون ٢٧ فقط و داده قرار مدرك را

ادعاهاي ايران دولت ديگر طرف از شد/ خواهد تمام دjر ميليون ٤٢å يا ليره ميليون ١٥å حدود اق� شود

ميباشد/ دjر ميليون ١٤å ليره ميليون پنجاه حدود در كه دارد متقابلي

كه كثر حدا شود كسر بابتفرسودگي مبلغي و گرفتهشود نظر تأسيساتدر قيمتامروز اينكه بنابراينولو

و بود نخواهد دjر ميليون ٢١å تا ليره ميليون ٧٥ بيشاز بشود پرداختي كمپاني به ايران استدولت ممكن

است شده پيشبيني نفت شدن ملي قانون مقررات در كه خالصي عوايد از صدي٢٥ از مبلغي چنين پرداخت

اثر در كه را ١٩٩å سنه تا احتمالي منافع سابق كمپاني ميرود احتمال بود/ خواهد ميسر سال پنج عرض در

چنين كه ندارد وجود بينالمللي سابقه هيچ ليكن و نمايد مطالبه غرامت عنوان به رفته بين از شدند ملي

حـقيقت در بـنمايد زمـينه اين در اظهاري انگليس دولت گر ا لذا باشد شده منظور ديگر موارد در غرامتي

انگليس دولت كه است مسلم ولي بشود اقامه كمپاني طرف از داشت انتظار بايد كه است تبليغاتي استدjل

كرد/ خواهد صرفنظر ادعا اين از كرات مذا ضمن در و نكرده اصراري باب اين در

منحصر انگليسمابهاjخت�فرا دولت اخير پيشنهاد كه رسيد بايد نتيجه اين به فوق مقدمه به توجه با

نيز ايندوموضوع و معامله قيمتشرايط غرامتوموافقتدر تعيين يعني بازرگاني دوموضوع به است نموده

است/ حل قابل طرفين از گذشتي جزئي حسننيتو با

و نمايد فيصله كراتمستقيم مذا وسيله به و دوستانه طور به را غرامت كند استكوشش بهتر ايران دولت

منافع از و نمود تأسيسات منصفانه قيمت به مجبور[!] را كمپاني ادعاي انگليس كراتدولت مذا طي در گر ا



١٢٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

حقاjمـتياز و ذخائر از ٢å صدي به را خود متقابله ادعاي نيز ايران دولت دارد جا كرد صرفنظر احتمالي

سابقه ضعيفو آنها پايه كه ادعاهائي از و نمايد محدود مطالباتديگر قلم چند بعدو به ١٩٤٨ سنه از اضافي

حل براي كه دارد جا نشد حاصل تراضي محدوديتها اين وجود با گر ا نمايد/ صرفنظر ندارد بينالمللي

هيأتداوري غرامتبه تعيين نمايد دادهموافقت ابراز نيترا منتهايحسن اخت�فدولتايران اين منصفانه

تقويم به محدود طرفي از داوري هيأت ص�حيت اينكه بر مشروط البته شود مراجعه بيطرف متخصصين

ايران/ متقابله ادعاهاي باب در قضاوت به ديگر طرف از و باشد نفت تأسيسات

٧٩å٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣å يكشنبه

بود خواهد مرورساعت٢٤ و عبور منع امشبساعات از
و اس�مي شعائر تعظيم منظور به شده, صادر تهران نظامي فرمانداري طرف از كه اع�ميهاي موجب به

عبور محرم يعنيدوم شب٣١.٦.٣١ از خامسآلعبا مراسمسوگواريحضرت در تهران محترم اهالي شركت

ميگردد/ تبديل صبح ٤ تا ٢٤ ساعت به بوده صبح ٤.٥ ساعت تا ٢٣ ساعت از مرور و

٧٩å٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣å يكشنبه

ارتش كفاشيسررشتهداري تحصنكارگران
از نفر ٤ به نسبت همدردي ابراز براي ارتش سررشتهداري كفاشي كارگران از تن ٣åå كه است روز ٧

نيز آن نمايندگان از نفر دو و اعتصابزده به هفتهدست در كار روز ٦ تقاضاي براي ضمنا شده اخراج كارگران

ساير تفاق ا به و شده خارج تحصن از آنها نمايندگان امروز نمودهاند/ اختيار تحصن كاشاني آيتا� منزل در

شدهاند/ متحصن كباتان ا خيابان در زحمتكشانواقع حزب كلوب در رفقايشان

٧٩å٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣å يكشنبه

كردند اختيار تحصن ماهه ١٤ مزد تعويق علت به
راهآهن قسمت٢٣ ١٨ قطعه طلبكاران كارمندانو كارگرانو از كثيري عدة ٢åشهريور صبحروز از ـ ميانه

نتيجه حصول تا ميدارند اظهار و نموده تحصن و جمع تلگرافخانه در ماهه ١٤ مزد پرداخت عدم علت به

ماند/ خواهيم باقي تحصن در خود افتاده عقب مزد دريافت و قطعي

٧٩å٩ شماره ,١٣٣١.٦.٣å يكشنبه

شكر و قند سياه بازار
گروضع ا كه پيشبينيميشود گرفتهو بهخود نامطلوبي شهرستانوضع آن در شكر و قند توزيع سمنانـ

و قند زيادي مقدار حاضر حال در شد/ خواهد ايجاد شكر و قند سياه بازار زودي به يابد ادامه طور همين به

نياز مورد شكر و قند كه است شايع و شده خارج مصرفكنندگان دسترس از استفادهجو جمعي وسيله به شكر

مصرف براي انبار از شكر تن ١٥å مقدار ماه اين در معلوم قرار از نمودهاند/ حمل ديگر جاهاي به را اهالي

است/ گرفته قرار محتكرين اختيار در آن عمده قسمت كه است شده خارج اهالي



ملي دولت سياهه ١٢٩٢

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

ميشود مدارسافتتاح فردا
ماه مهر دوازدهم از بايد اضافي دانشآموزان

نمايند مدارسمراجعه به
فني كل مدير اسفندياري آقاي اطاق در كميسيوني امروز ميشوند, افتتاح مدارس Jمهر Kاول فردا چون

خصوص در تدابيري تا شد تشكيل كوثري و معرفت راد, شهنائي, مزيني, آقايان حضور با فرهنگ وزارت

كـميسيون ايـن در نـمايند/ تـخاذ ا كـردهانـد نـام ثـبت مدارس در جاري سال در كه اضافي دانشآموزان

از دسـته يك كـه ترتيب اين به بود ابتدائي مدارس بودن روزه نصف آنها از يكي كه شد پيشنهادهائي

شد/ رد نگرفتو قرار موافقت مورد پيشنهاد اين درسبخوانند/ عصرها ديگر دسته و صبحها دانشآموزان

ماهانهاي مدارسمتوسطه از مالي مضيقه برايرفع كه كرد پيشنهاد اعضاياينكميسيون از يكيديگر

به تصميم اخذ ولي شد بحث پيشنهاد اين درباره گردد/ اخذ ميشود گرفته كنون ا كه ماهانهاي بر ع�وه

ريال ميليون ٥ فرهنگفعLمبلغ وزارت شد گرفته تصميم اينكميسيون پايان در گرديد/ آيندهموكول جلسه

بپردازد/ آينده سال در و گيرد وام اوقاف اداره از مالي مضيقه رفع براي

از كردهاند نام ثبت انتقال قيد با مدارسكه اضافي عده گشت مقرر نيز مدارس اضافي برايدانشآموزان

كند/ تخاذ ا آنان مورد در jزم تصميم مدت اين فرهنگدر وزارت تا نمايند مدارسمراجعه به ماه مهر ١٢

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

قانونسرشماريكشاورزان اجراي
چهارم] اصل اداره [موافقت

شده امضاء موافقتنامه مفاد انجام براي كه نمودند تصويب كشور وزارت پيشنهاد بنابه وزيران هيأت

كـليه در كشاورزي سرشماري مقررات امريكا و ايران فني همكاري اداره و كشاورزي و كشور وزارتين بين

شود/ گذارده اجراء موقع به دهاتكشور

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

شد خواهد توزيع شكر و قند مهرماه سهميه فردا از
ميشود داده شكر و قند بهخواربارفروشها

بـين مـجددا فـردا از است قـرار مـيگذرد شكـر و قند جيرهبندي الغاي از ماه يك درست امروز چون

با صنفخواربارفروشامروز نمايندگان شود/ توزيع فروش براي شكر و قند فروش, عاملين و سقطفروشها

تـعهد شكر و قند عادjنه فروش به نسبت شد قرار و كردند م�قات دارائي وزارت كل مدير احمدي آقاي

به محل در احتياج مورد شكر و قند كرده فراهم تسهي�تي آنان براي نيز دارائي عوضوزارت در و بسپارند

دهد تحويل آنها



١٢٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي شهريور اطEعات,

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

پاككني پنبه كارخانجات تكميل براي
شدهاند وارد كارشناسخارجي نفر دو

طـرف از ككـني پا پنبه ماشينآjت سازنده امريكائي موراي كمپاني مكانيسين سر <گوشس> آقاي

كمپاني كارشناسمزبور با همكاري براي گرديد/ وارد تهران به است شده ايران مأمور متحد ملل سازمان

است/ نموده ايران مأمور نيز را ك كندا نام به خود شايسته مهندسين از ديگر يكي موراي

مدير آقايمهندسزنگنه به ايران مقيم متحد سازمانملل نماينده آقايدوبائر توسط كارشناسانمزبور

سازمان پنبه كشت اص�ح و توسعه سهامي شركت نظر با است قرار و شدهاند معرفي برنامه سازمان عامل

از بـعضي تـعويض و تكـميل با كه دهند ترتيبي و نموده بازديد ككني پا پنبه كارخانجات كليه از برنامه

گردد/ ايجاد ككني پا پنبه كارخانجات از بهرهبرداري در اساسي تغييرات دستگاهها

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

پامنار در نزاع
[آقايشعبانجعفري]

شده مجروح عدهايمضروبو وسيله به پامنار در نزاع وقوع اثر بر قبل روز چند كه جعفري شعبان آقاي

مزاجي وضع معالج, پزشكان اظهار قرار به است/ گرفته قرار معالجه تحت بستريو بيمارستانرضانور در بود

ميشود/ خارج بيمارستان از زودي به و مساعد نامبرده

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

شد عمومي تعطيل
تلگرافحضوري برايمخابره و

كردهاند اختيار تحصن تلگرافخانه در
متصديان ولي نمود اب�غ و تصويب را شهر اين فرهنگ استق�ل فرهنگ, وزارت قبل ماه چند ـ سقز

طي قبل روز چند آن نتيجه در كه آوردهاند عمل به اقداماتي و برآمده جلوگيري صدد در سنندج فرهنگ

رسيد/ مردم اط�ع به سنندج فرهنگ به شهر اين فرهنگ مجدد الحاق تلگرافي

ساعت٩ و شد تعطيلعمومياع�م ٢٩شهريور روز كه بهطوري شدند ناراضي عمل اين از اهالي عموم

بـا حـضوري تـلگراف تـقاضاي و نـموده اخـتيار تـحصن تلگرافخانه در مختلف طبقات نمايندگان صبح

و بسته صف تلگرافخانه در مقابل در نيز دانشآموزان عموم كردند فرهنگ وزير نخستوزيريو نمايندگان

گزارش بعدي تلگراف در اداره خبرنگار بودند/ اهالي نمايندگان اقدامات نتيجه آرامشمنتظر و نظم كمال در

اهالي رضاي عدم تقاضا نمايندگانمورد عدمحضور ميشودو افزوده مردم ازدحام بر دقيقه به دقيقه ميدهد

است/ نموده تشديد را



ملي دولت سياهه ١٢٩٤

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

شكر و قند وضع
تحويل رئيسدارائي منجميان آقاي ورود از قبل يكروز شكر و قند تن ٦å مقدار اينكه پساز ـ جهرم

به روز ظرفدو در را شكر و قند كليه آنها و شد داده نداشتند شكر و قند فروش سابقه اشخاصكه از عدهاي

اين به دارائي طرفوزارت از دارند انتظار اهالي نميشود پيدا قند كين دكا در ديگر كنون ا كردند حمل خارج

بشود/ توجهي موضوع

٧٩١å شماره ,١٣٣١.٦.٣١ دوشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
J١K درجـه دjر گواهـينامه ريال/ ٨å تلگرافي دjر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ٢å٨ آزاد پوند ريال/ ٨å J٢K درجه دjر گواهينامه /٧٩.٥å



٧٩١١ شماره ,١٣٣١.٧.١ سهشنبه

اعتصابكردند فني دانشكده دانشجويان
كه اع�ميهاي طبق ولي شوند تحصيل مشغول دانشجويان و افتتاح رسما فني دانشكده بود قرار امروز

ساعت مدت٤٨ درخواستهايخودشان از بعضي انجام براي كردهاند منتشر دانشكده اين دانشجويان ديروز

ايـن نشـدند/ حـاضر خـود كـ�سهاي سـر صـبح امروز از نتيجه در و بودند كرده اع�م عمومي اعتصاب

از يكـي شـد/ ايراد نطقهائي آنها نمايندگان طرف از و كرده اجتماع دانشكده سالن در امروز دانشجويان

رسيدگينشود آنها درخواستهاي به چنانچه كه كرد تصريح بياناتخود ضمن ايندانشجوياندر نمايندگان

شد/ نخواهند حاضر ك�سدرس سر و زد خواهند اعتصاب به دست

تجديد و نواقصدانشكده رفع از عبارت كردهاند اشاره آن به خود بيانيه در كه درخواستهايدانشجويان

ضمن در نيز عالي هنرسراي دانشجويان ميباشد/ شهريه مازاد كسر و تحصيلي مقررات و آئيننامه در نظر

دانشكده دانشجويان كار به چنانچه كه بودند كرده اضافه همدرديو اظهار آنها با كردند صادر كه اع�ميهاي

كرد/ خواهند اعتصاب نيز آنها نشود رسيدگي فني

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

ميگويد: امريكا همكاريفني معاوناداره

ميكند سرعتزياديپيشرفت با ايران در چهارم برنامههاياصل
باشد سرمشق كشورهايآسيا برايساير بايستي [مصدق] ايران حيث اين از و

و ايران به مسافرتي اخيرا كه امريكا فني همكاري اداره كل معاون بينگهام تان جونا آقاي ـ واشنگتن

اصل برنامههاي داشت: اظهار جرايد خبرنگاران با مصاحبه ضمن در ديروز نموده خاورميانه كشورهاي ساير

و آسيا كشورهاي ساير براي بايستي ايران حيث اين از و ميكند پيشرفت زيادي سرعت با ايران در چهارم

و تـربيت و تـعليم و فـرهنگي امور در خودشان كه برنامههائي از ايرانيان گيرد/// قرار سرمشق خاورميانه

وي نمودهاند/ حاصل رضايتبخشي بسيار نتايج چهارم اصل برنامههاي و گذاشتهاند اجرا بهموقع بهداشتي

وزارت توسط كه مخصوصي ك�سهاي در ايراني معلم نفر ٩åå متجاوز گذشته تابستان در داشت: اظهار

ضمن كه كسبنمودند جديدي معلومات و كردند شركت بود تأسيسشده چهارم اصل اداره و ايران فرهنگ

شد/// خواهد مؤثر و مفيد بسيار گردانشان شا و آنها براي تدريس



ملي دولت سياهه ١٢٩٦

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

اختصاصي حذفمحاكم قانون
زنداني ١åå و پرونده ٤åå درحدود شد ابEغ ملي وزارتدفاع به

شد خواهند ارتشبهدادگاههايدادگستريتحويل دادرسي از

وزارت به اجرا جهتاط�عو اختصاصيرا كم حذفمحا متنقانون از يكنسخه وزارتدادگستريديروز

طبق تا شد تشكيل وزارتخانه آن در مزبور قانون مطالعه براي كميسيوني ب�فاصله نمود/ ارسال ملي دفاع

تعيين جديد طبققانون كه زندانيان تسليم كماتغيرمختومهو محا توقف و پرونده ارسال ترتيب آن مدلول

بدهند/ بود خواهد عادي كم محا با آنان تكليف

استناد ارتشبه دادرسي اختصاصي, كم محا حذف تصويبقانون از قبل تا نظامي يكمقام اظهار طبق

به مربوط كه مواردي در مگر نميكرد رسيدگي ارتش افراد و افسران عمومي جرائم به ١٣٢٢ ماه آبان قانون

به كه نظامي جرائم ندارد/ اخت�في فعلي قانون با بنابراين باشد نظامي مسائل و نظامي تكاليف و وظايف

به تحريك خيانت, قبيل از نظامي صرفا جرائم شامل مينمايد رسيدگي ارتش دادرسي قوانين اين موجب

تمرد, و توهين نگهبان, به تعرض دستور, الغاء شورش, نظامي, تكاليف خ�ف بر جنايت و جنحه خيانت,

رهن و فروش وظيفه, و نظام امور در تقلب اطاعت, عدم قرار واقع, خ�ف گزارش اختيارات, از سوءاستفاده

مالي اداريو امور در تزوير جعلو و سوءاسفتاده تخريب, غارتو نظامي, اشياء سرقت نظامي, اسناد گذاشتن

نظامي ادارات و ع�مات با البسه غيرقانوني استعمال ارتش, مالي و اداري امور در اخت�س ارتشاء ارتش,

وسيله به زنداني دادن فرار Lمث آن سبب به يا خدمت انجام موقع در كه جرائمي از قسمت يك و ميباشد

ارتش دادرسي در و بود غيرنظاميان به مربوط كه جرائمي ميباشد/ خدمت موقع در ضرب و جرح نگهبان,

دادرسي ص�حيت در هم كنون ا كه فوق, جرائم در معاونت و شركت بر ع�وه ميگرفت, قرار رسيدگي مورد

درموقع كه Kنفعدشمن به جاسوسي قبيل از ارتشبود جرائمديگريدرص�حيتدادرسي مانده/ باقي ارتش

سرقتهاي واjحضرت, و شاه حيات به نسبت سوءقصد Jمانده باقي نظامي دادگاههاي ص�حيت جنگدر

از اخير تصويبjيحه پساز آنها به رسيدگي كه كي اشترا مرام دارندگان به جرائممربوط راهزني, مسلحانهو

كه پروندههائي تعداد گفت: ما خبرنگار به امروز نظامي يكمقام است/ شده ارتشخارج دادرسي ص�حيت

دادگسـتري دادگاههاي به و شده خارج ارتش دادرسي ص�حيت از آنها به رسيدگي اخير قانون موجب به

٤åå از كـي اشترا مرام دارندگان و راهزنان و مسلح سارقين به مربوط پروندههاي شامل و ميگردد محول

زنـدانهـاي بـه خـارج لشكـرهاي و مـركز در كه ارتش دادرسي زندانيان تعداد و نميكند تجاوز پرونده

خود توضيحات پايان در مقام همين نميكند/ تجاوز نفر ١åå از شد خواهند منتقل شهرباني و دادگستري

حذف تصويبقانون پساز شدهاند جاسوسيدستگير تهام ا به كه نيرويهوائي افسر نفر سه كمه محا گفت:

شود تأييد آنان جرائم به رسيدگي و داده ص�حيت كه صورتي در تا شد خواهند متوقف اختصاصي كم محا

شد/ خواهند عادي دادگاههاي تحويل نيز مزبور افسران اينصورت غير در كند پيدا ادامه آنان محكمه



١٢٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

مسجدسليمان اغتشاشدر
خرابكاري به و ريختند خانهها و مؤسسات و ادارات به چماق و سنگ و چوب با عدهايبيكار

راندند عقب به را مهاجمين چماق و چوب با مردم و غارتكردند را مغازهها و پرداختند

مسلطاست اوضاع بر قوايانتظامي اكنون و شده اعزام قوايكمكي امروز از
از نفر ٣åå متجاوز عدهاي صبح ربع و هشت ساعت مقارن شهريور ٢٥ سهشنبه روز ـ مسجدسليمان

به بودند چماق و چوب به مجهز كه حالي در آنجا از بودند مجتمع نظامي فرمانداري محوطه در كه بيكاران

اطراف ادارات كليه و نفتخيز مناطق كل كفيل اطاق پنجره و در آوردندو نفتهجوم ملي مركزيشركت اداره

مجروح و مضروب سختي به را كارمندان از عدهاي و شكستند را شيميائي و زمينشناسي توارهاي jبرا و

شكستند را آنها و آوردند هجوم تومبيلها ا به ساختمانها پنجره و در شكستن پساز كنندگان حمله نمودند,

را بازار راه گاه آن و افزوده خرابكاريخود به و ريختند كارگزيني و مكانيكي ادارات رؤساي خانه به سپس و

نـاحيه اداره آمـوزش, اداره ايـران, بـاشگاه مـيدان, درمانگاه كارگزيني, اداره به راه مسير در گرفتند/ پيش

دستبه رسيدند بازار به وچون نمودند مجروح عدهايرا و شكسته را پنجره و در بردندو حمله مسجدسليمان

كردند/ خراب و بردند توانستند آنچه خشك و تر از و زدند كين دكا و مغازهها غارت و چپاول

پيش از كاري نميتوانستند سرباز قليلي عده با و بودند جريان ناظر انتظامي مدتمأمورين اين تمام در

دكانداران و كسبه گاه آن شليكشدو شهرباني طرفمأمورين از هوائي تير چند بازار بلواي هنگام فقط ببرند/

را عـدهاي و زخمي را عدهاي بين اين در افتادند/ مهاجمين جان به چماق و چوب با و دادند هم به دست

جان ترس از كاركنان كليه كه بوده متشنج قدري به وضع دادند/ انتظامي مأمورين تحويل و كردند دستگير

بردند/ پناه خانههايخود به و كشيده كار از دست شدند خانوادهشانمجبور و خود

اسباب و ريخته نفتون كين دكا به عدهاي كه رسيد ساعتخبر همان ولي شد كاسته ازشورش ظهر هنگام

عصر تا بودند كرده فرار Lقب مهاجمين ولي رفتند آنجا به انتظامي مأمورين آوردهاند فراهم را مردم مزاحمت

از كمكي سرباز عدهاي عصر هنگام ميبردند سر هراسبه بيمو در مردم و بود متشنج شهر سهشنبهوضع روز

شد/ قرار بر امنيت و رسيد اهواز

كليه از ايشان شد/ مسجدسليمانوارد به خوزستان ١å لشكر فرمانده معاون سرتيپمدبر تيمسار بعد روز

اعزام مسجدسليمان به بيشتري نيروي داد ودستور كرد ديدن بود گرفته قرار چپاول و حمله مورد كه نقاطي

داده انتقال اهواز به ژاندارمري فرمانده و پادگان فرمانده نظامي, فرماندار ايشان, دستور به همچنين و شود

تـقاضا مدبر سرتيپ از داشتند رضايت ژاندارمري فرمانده رسولي سرگرد رفتار از اهالي چون ولي شدند/

اصلي مسببين و نشده قطعيمعلوم نتيجه مشاراليهموافقتنمودهنوز و ايشانخودداريشود انتقال از كردند

مسلط سابق از بيش اوضاع بر انتظامي قواي كه گفت ميتوان فقط نگرديدهاند دستگير بلوا شورشو اين

است/ شده



ملي دولت سياهه ١٢٩٨

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

برايفروشنفت آگهيهائي
شد خواهد فرستاده امريكائي و اروپائي روزنامههاي به

براي گهيهائي آ ايران نفت ملي شركت طرف از ديروز است كرده كسباط�ع ما خبرنگار كه طوري به

تصويبدر پساز تا است شده ارسال نفت برايهيأتمختلط و تهيه امريكا و كشورهاياروپا جرايد در درج

شود/ فرستاده روزنامههايمربوطه براي درج براي كميسيون

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

نمونه طور به ژاندارمري پاسگاه تأسيسيك
چهارم] اصل اداره كمك [با

رئيس مقدم سرتيپعلوي آقاي حضور در انتظاماتوزارتكشور اداره كميسيونيدر صبحامروز ساعتده

تأسيس اطراف در و گرديد تشكيل انتظامات رئيس آقايدادخواه ژاندارمريو مستشاران هيأت ژاندارمريو

مقرر و گرفت كراتيصورت مذا گيرد انجام ترومن چهارم اصل كمك با بايستي كه ژاندارمري پاسگاههاي

نـيز پـاسگاهها سـاير بـه نسـبت بعد تا شود ساخته تهران اطراف در نمونه طور به پاسگاه يك Lفع شد

شود/ تخاذ ا تصميماتjزم

٧٩١٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢ چهارشنبه

[انباشتاطEعات] شد خواهد توزيع شكر و قند مدارسهم محصلين بين
مدارس محصلين بين شكر و قند توزيع خصوص فرهنگدر وزارت و دارائي وزارت بين تي كرا مذا امروز

دانشكدهها و دبيرستانها و دبستانها اولياي با فرهنگ وزارت طرف از شد قرار نتيجه در و گرفت صورت

وزارت طرف از آنها احتياج مورد شكر و قند تا دهند گزارش را خود حوزه محصلين تعداد كه شود داده اط�ع

گردد/ توزيع مدارس محصلين بين و شود گذاشته مدارس اولياي اختيار در دولتي نرخ به دارائي

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

شد ممنوع كشور نفتخيز مناطق كليه به آمد رفتو
منطقهممنوعه ايران, نفتخيز سرزمينهاي همه تاريخ اين از ميدهند ارتشاط�ع ستاد از كه بهطوري

ميباشد/// غيرايرانيممنوع چه و ايراني اشخاصچه همه براي مناطق آن در آمد رفتو و ميآيد شمار به

نفتخيز منطقه هفت همان نفتخيز مناطق حاضر حال در گفت: نفت ملي شركت عاليرتبه مقام يك

تحريكاتي مسلما و ميرود مناطق اين آشوب اغتشاشاتو بيم چون و ميباشد كرمانشاه شاه نفت جنوبو

شود/ گرفته تصميم اين بود jزم دستگاهها آرامشحفظ امنيتو تأمين نظر از لذا است جريان خفا در

اين از و شد خواهد تهيه جوازهائي نفتخيز مناطق كنين سا كارمندانو كارگرانو براي گفت: مقام همين

كنند/// دريافت مسافرت قبLجواز بايد دارند را نقاط اين به مسافرت قصد كه اشخاصي بعد به



١٢٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

زابل در تحقيقات تكميل از پس
ميشود تهرانشروع در متهمين از بازپرسي

١٩ واقعه پرونده به رسيدگي مأمور و مركز استان دادگاه ١١ شعبه رئيس اقدس شريفي غ�مرضا آقاي

از پس داشت اقامت زابل در ماه يك مدت متهمين و شهود درباره تحقيقات رسيدگي براي كه زابل بهمن

تهرانمشغول دادسراي در Lفع و كرد مراجعت تهران به گذشته روز آنها پرونده تكميل متهمينو از بازجوئي

ميباشد/ زنداني متهمين از بازپرسي

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

نشده پرداخت مرداد حقوق
ژانـدارمـري اسـتثناي به كارمندان ماه مرداد حقوق شهسوار دارائي از پول نرسيدن علت به ـ نوشهر

است/ نشده پرداخت

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

شدهاند متحصن حقوق نرسيدن واسطه به
تبريز] پشمينه كارخانه [كارگران

در حقوق نرسيدن واسطه به تبريز پشمينه كارخانه كارگران از عدهاي است روز دو ـ شهريور ٣١ تبريز

وزارت و مصدق محمد دكتر نخستوزيري مقام به تلگرافاتي مورد اين در و شدهاند متحصن تلگرافخانه

نمودهاند/ مخابره دارائي

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

شكر و قند توزيع وضع
دست به چون ليكن شده خارج دارائي از شكر و قند سابق سهميه برابر دو ماه اين در آنكه با ـ سمنان

وزارت دارند انتظار اهالي شدهاند مضيقه دچار مردم لذا گرديده, حمل خارج به محتكر و اشخاصاستفادهجو

را احتياجاتخود بتوانند راحتي به مردم كه شود ترتيبيداده و نمايد رسيدگي اينوضع به زودتر هرچه دارائي

سازند/ مرتفع

٧٩١٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣ پنجشنبه

اراضي تقسيم مقدمات
دماوند رودهن

رودهن قريه از نقشهبرداري مأمور كه پهلوي مستغ�ت ام�كو اداره نقشهبردار مهندسين اط�ع قرار به

تسليم ام�ك اداره سرپرست به را گزارشخود JديروزK شنبه چهارم روز و كرده تمام را خود كار بودهاند دماوند

برسد/ فروشام�ك و تقسيم كميسيون اط�ع به تا نمودند



ملي دولت سياهه ١٣٠٠

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

اختEفاست مورد خزر شيEتبحر قرارداد انقضايمدت تاريخ
شد/ خواهد شيEتروشن به ايراننسبت دولت نظر مهر هشتم از قبل تا

شد خواهد منقضي شوروي و ايران بين شي�ت قرارداد مدت ماه مهر پانزدهم روز كه ميشود گفته چون

امتيازات اداره مقاماتمطلع با امروز قرارداد, مواد از اط�ع و امر چگونگي درباره تحقيق براي ما خبرنگار لذا

و دولتي محافل در كنون ا آنچه نمود: كسب را اط�عات اين و گرفت تماس شركتشي�ت و دارائي وزارت

ميباشد/ زير اساسي نكته استدو كره مذا بحثو ذيص�حيتمورد

خزر/ بحر شركتشي�ت ساله ٢٥ قرارداد مدت انقضاي قطعي تاريخ ـ اول

آينده/ در عايدي منبع اين از بهرهبرداري طريقه و مزبور مؤسسه اداره چگونگي ـ دوم

قرارداد انقضاي تاريخ باب در كه اط�عاتي و اخبار و نشده معلوم منجز و كامل طور به هنوز اول نكته

تا نتيجه در و نگرديده شي�تواقع مديره رئيسهيأت دولتيو مقامات رسمي تأييد مورد هنوز يافته انتشار

است/// نشده گرفته قرارداد مدت انقضاي قطعي تاريخ به نسبت تصميمي هيچگونه كنون

شي�ت قرارداد از استناد مورد مواد

خواهد آن اجراي روز تاريخ از ساله ٢٥ امتياز اين <مدت است: شده قيد چنين قرارداد چهارم ماده در ـ ١

بود/>///

شركتشي�ت مديره هيأت نامه

١٢å٧ فروردين ٢٩ مورخه ١ نمره

عظام وزراء محترم هيأت

شـي�ت قرارداد ١٥ فصل موجب به ميرساند ايران دولت محترم هيأت استحضار به احترام نهايت با

است/ شده كار مشغول و افتتاح شوروي و ايران كمپانيشي�ت J١٩٢٧ كتبر ا Kاول ١٢å٦ مهر ٨ مورخه

مديره هيأت ايراني قسمت

وقت نخستوزير نامه

وزراء رياست دفتر

١٣å٧ ارديبهشت ٢ مورخ ٦åå نمره

شوروي و ايران كمپاني

انجام در را شركت آن موفقيت داد وصول سمت كمپاني تشكيل رسمي اع�م به داير افتتاحيه مراسله

وزراء رياست مهر خواستارم/ دارند عهده بر كه خدماتي

هدايت مهديقلي

كه مختلف عقيده شي�تسه قرارداد انقضايمدت روز به راجع شد درج jبا در عينا كه اسنادي بهموجب

سپتامبر ماه آخر روز قرارداد انقضاي تاريخ اينكه اول نظر است/ ميان در فع� ميباشد مذكور اسناد به متكي



١٣٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

ميدانند/ ١٣٣١ مهرماه هشتم يعني ١٩٥٢

مزبور قرارداد پايان اين سوم نظر ميباشد/ ١٣٣٢ فروردين ٢٧ قرارداد انقضاي موعد ديگر نظر بهموجب

و باشد طرفين توافق مورد كه نظر سه اين بين برايجمع كنون ا ميباشد/ ١٣٣٢ سال ماه ارديبهشت دوم روز

و شركت ايراني مديره هيأت اعضاي از مركب كميسيون قبل چندي از آينده در شي�ت اداره طرز همچنين

ميباشد شي�ت كار تكليف تعيين براي مطالعه مشغول و گرديده تشكيل شوروي ايرانو نمايندگاندولتين

من كه باشيد متوجه افزود: اظهارتخود به كميسيون عضو ميرساند/// نخستوزير اط�ع به را نظرياتخود و

نكردم/ شركتشي�ت يا دولتشورويو نظر از صحبت و Jايران دولت Kنظر گفتم

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

باشد انتظامي مقامات اجازه با بايد عزاداري حركتدستههاي
داده حومهدستور تهرانو ك�نتريهاي كليه به تهران شهرباني رئيس نظاميو فرمانداري طرف از امروز

باشد/ انتظامي مقامات قبلي اجازه بايد معابر اشخاصدر تجمع نظامي حكومت طبق بر كه شد

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

[امريكائي] اصيل بز و گوسفند و راسگاو ١٣åå ديگر روز چند تا
رسيد خواهد ايران به خريداريكرده چهارم اصل برنامه كه

بز و گوسفند و گاو راس ١٣åå كه داشت اظهار امروز ايران چهارم اصل برنامه رئيس وارن ويليام مستر

شد/// خواهد ايران وارد مهرماه ١١ روز كرده خريداري ايران براي امريكا از چهارم اصل برنامه كه اصيل

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

دعوتميشود تهران به ديگر يكمشاور
مشاوره براي اخيرا كه گوت مستر تفاق ا به متحد ملل فني كمكهاي اداره كل مدير گررو> <پرز آقاي

شد/ خواهد وارد ايران به شده تهراندعوت به دولت با اقتصادي و مالي

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

شد نخواهد داده شكر و قند متخلفين به
كنند شكر و قند تقاضايدريافت ميتوانند كليهسقطفروشها

از و دريافت دولتي نرخ به را مزبور كاjي شكر و قند فروشندگان و سقطفروشها از عدهاي اخيرا چون

مأمورين بود, شده اهالي از عدهاي رضايت عدم مسئلهموجب اين و بودند كرده خودداري آن عادjنه فروش

دادن از كه شد داده دستور امروز و رسانيدند مربوطه اداره اط�ع به را متخلفين از جمعي اسامي دارائي وزارت

خودداريشود/ متخلفين به شكر و قند

شكر و قند دريافت تقاضاي ميتوانند سقطفروشها كليه است شده ملغي فروش عامليت چون ضمنا

گرفت/ خواهند قرار تعقيب تحت شديدا كنند تخلف مقررات از چنانچه ولي نمايند



ملي دولت سياهه ١٣٠٢

٧٩١٤ شماره ,١٣٣١.٧.٥ شنبه

ميشود گذاشته عمومي معرضافكار در مطبوعات جديد قانون
درآيد قانوني بهصورتcيحه اصEحي گرفتننظريات نظر در با تا

كنند تهيه قانونمطبوعات براي جديدي طرح تا بودند شده نخستوزيردعوت آقاي طرف از كه هيأتي

ملكوتي جمال آقاي وسيله به امروز jيحه اين نمود/ نخستوزير آقاي تقديم را زير پيشjيحه روز چند

شرح به تي اظهارا ضمنا آقايملكوتي شد/ گذاشته جرايد دسترسخبرنگاران ادارينخستوزيريدر معاون

شده تنظيم مطلع و بصير اشخاص از مركب كميسيوني در كه مطبوعات قانوني jيحه پيشنهاد نمود: زير

داشته اص�حي نظر كس هر انتشار, از پس كه ميشود گذاشته محترم آقايان اختيار در عموم اط�ع براي

دفتر به است قانونمطبوعات به كهمربوط اينعنوان قيد با كتسربسته پا در روز پانزده ظرفمدت در باشد

تصويبشود/ و تنظيم آن قانوني jيحه مداقه و م�حظه پساز تا دارند ارسال نخستوزير

دين به مضره مواد و كتبض�ل از غير عامهمطبوعات اساسي قانون متمم بيستم اصل به نظر ـ كليات

انتقاد و ص�حانديشي كسحق هر اساسي قانون ١٣ اصل طبق بر استو ممنوع آنها در مميزي و آزاد مبين

از افراد كليه شرف و حيثيت اساسي قانون متمم نهم اصل طبق بر همچنين و دارد مملكتي عمومي امور در

است/ تعرضمصون

سردبير/ و مدير امتياز, صاحب ـ اول فصل

نمايد/ امتياز تحصيل بايد كند منتشر مجله يا روزنامه كسبخواهد هر ـ ١ ماده

باشد: زير شرايط داراي بايد امتياز درخواستكننده ـ ٢ ماده

باشد/ ايراني ـ الف

نباشد/ سال سي از كمتر او سن ـ ب

نباشد/ محجور ـ ج

باشد/ نداشته جزائي محكوميت سابقه ـ د

نموده تصديق مطبوعات شوراي تقاضا مورد نشريه نويسندگي براي را درخواستكننده شايستگي ـ ه

باشد/

نحوه و اداره محل و مجله يا روزنامه روش و نام خود كتبي تقاضا ضمن امتياز درخواستكننده ـ ٣ ماده

نباشد/ مستخدمدولت بايد امتياز درخواستكننده نمايد/ تعيين شد خواهد منتشر شهر كدام در اينكه و انتشار

يك امـتياز از بيش كس هيچ به و است ممنوع مستهجن و نامناسب اسامي به امتياز صدور ـ تبصره

شد/ نخواهد داده مجله يا روزنامه

در باشد/ داشته گانه جدا سردبير و مدير امتياز صاحب از ممكناستع�وه مجله يا و روزنامه هر ـ ٤ ماده

باشند/ امتياز صاحب درباره مقرره شرايط واجد بايد نيز سردبير و مدير اينصورت

سـردبير و مدير كه صورتي در و امتياز صاحب خانوادگي نام و نام بايد روزنامه شماره هر در ـ ٥ ماده



١٣٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

قيد ميرسد طبع به آن در كه چاپخانهاي نام همچنين سردبير مديرو خانوادگي نام و نام باشد داشته گانه جدا

از غيررسمي عناوين به ندارند مسئوليت قانونا كه را اشخاصي نام ندارند حق مدير يا امتياز صاحب شود/

آينده/ شمار در بقيه رسانند/ طبع به خود نشريه در غيره و ناشر نگارنده قبيل

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

مطبوعات جديد قانون
پيش شماره از بقيه

فرهنگ وزارت ميكند/ تسليم فرهنگ وزارت به را مداركjزم درخواستو امتياز كننده تقاضا ـ ٦ ماده

و علمي سوابق به رسيدگي از پس نامبرده شوراي تا ميفرستد شورايمطبوعات به را مدارك و درخواست

نظر اظهار درخواست به نسبت او از استع�م با باشد نداشته علمي مدارك چنانچه و كننده تقاضا اخ�قي

نمايد/

شور پساز و نمايد مطرح خود رسمي جلسه در را امتياز درخواستهاي بايد مطبوعات شوراي ـ ٧ ماده

است مكلف شورايمطبوعات نمايد/ تخاذ ا است شده كه درخواستي به نسبت مخفي راي با را خود نظر jزم

بدهد/ را رايخود و رسيدگي امتياز درخواستهاي به نسبت ماه ظرفدو در

از پس ميتواند امتياز درخواستكننده كند رد را امتيازي درخواست مطبوعات شوراي گاه هر ـ ٨ ماده

نمايد/ تجديدنظر تقاضاي مذكور شوراي از راي آن به نسبت راي اع�م تاريخ ماه شش

هـمچنين و رسـيده فـرهنگ عـالي شوراي تصويب به سابقا كه مج�تي و روزنامهها امتياز ـ ٩ ماده

باقي خود قوت به باشد شده منتشر مرتب سال سه تاريخ اين تا كه مج�تي و روزنامهها انتشار اجازهنامه

قـانوني jيـحه ايـن اجـراء تاريخ از ماه يك ظرف در ميتوانند مج�ت و روزنامهها ساير مديران است/

موظف مطبوعات شوراي و نمايند تسليم فرهنگ وزارت به jيحه اين مقررات طبق بر را خود درخواست

نمايد/ معلوم را درخواستها اين تكليف ماه ظرفدو در است

كه صورتي در هستند حقوقي شخصيت داراي كه بنگاههائي و دولتي موسسات و وزارتخانه ـ ١å ماده

كنند/ معرفي شرايطي واجد سردبير و مدير بايد باشند داشته مرتبط نشريه بخواهند

آن اينكه مگر كند گذار وا ديگري به را خود مجله يا و روزنامه امتياز نميتواند امتياز صاحب ـ ١١ ماده

برسد/ تصويبشورايمطبوعات به امتياز انتقال و بوده مقرره شرائط شخصواجد

گاه هر آنها غير يا رسمي مأمورين از اعم ناس افراد همچنين و عمومي و دولتي مؤسسات ـ ١٢ ماده

حق كردند مشاهده خود به نسبت مخالفواقع اخبار يا افتراء و تهمت بر مشتمل مطالبي مجله يا روزنامه

استاينگونه مكلف مجله يا روزنامه آن و بفرستند مجله يا روزنامه آن براي كتبا را مطالب اين جواب دارند

مطلب كه حروفي با و صفحه همان در باشد نبايد اصلي مطلب ميزان از بيش كه را جوابها و توضيحات

حـقالطـبع جوابدهنده ميزان آن بر زايد به نسبت و برساند طبع به ب�تاخير و مجانا كرده چاپ را اصلي

اخبار يا افتراء و تهمت بر مشتمل مطلب كه مج�تي و روزنامهها شامل تكليف همين بپردازد/ را معمولي



ملي دولت سياهه ١٣٠٤

بود/ خواهد نمايند نقل ديگر مطبوعات از را مخالفواقع

كتبي موافقت با باشد شرايط واجد كسي وارث بين در چنانچه امتياز صاحب صورتفوت در ـ ١٣ ماده

با ميتوانند وراث jوا ميشود صادر Jتقاضا صورت Kدر او نام به امتياز آنان قانوني قائممقام يا و وراث ساير

نمايند/ منتشر را مجله يا روزنامه آن تصويبشورايمطبوعات و شرايط واجد مدير معرفي

مطبوعات شوراي دوم فصل

شـوراي اعضاء از نفر يك و او معاون يا فرهنگ وزير از ميشود تشكيل مطبوعات شوراي ـ ١٤ ماده

و كلكشور دادستان و انتخابشوراهايمزبور به ادبيات دانشكده شوراي اعضاء از نفر يك حقوقو دانشكده

فرهنگ/ عالي انتخابشوراي به باشند نداشته دانشگاه فرهنگو در سمتي كه نويسندگانمعروف از نفر سه

را دبيريشورا فرهنگسمت نگارشوزارت اداره رئيس و ميباشد او معاون يا فرهنگ وزير با رياستشورا

تمام كثريتمطلق ا به ومج�ت روزنامهها امتياز اعطاي مورد تصميماتشورايمطبوعاتدر داشت/ خواهد

بود/ خواهد معتبر شورا در حاضر اعضاء

است: ذيل قرار به وظائفشورايمطبوعات ـ ١٥ ماده

مج�ت/ و روزنامهها امتياز درخواست به رسيدگي ـ ١

و ترقي موجبات بتواند جامعه اين كه وسائلي تخاذ ا و روزنامهنگاران جامعه تشكيل به نسبت اقدام ـ ٢

سازد/ فراهم صنفي مقررات وسيله به را پيشرفتمطبوعات

كتابفروشها/ اع�ناتو و رساjت و كتب طبع چاپخانهها, برايامور jزم آئيننامه تهيه و تنظيم ـ ٣

ميشود پيشنهاد هيأتوزيران به فرهنگ وزارت وسيله به آئيننامههايمزبور

عكاس/ مخبرين و روزنامهها خبرنگاران امتيازات و حقوق و شرائط به آئيننامههايمربوط وضع ـ ٤

ميشود/ رجوع شورا به طرفدولت از كه مسائلشورايمطبوعات در نظر اظهار ـ ٥

اجرا بهموقع و تنظيم فرهنگ وزارت را آن جلسات ترتيب تشكيلشورايمطبوعاتو آئيننامه ـ تبصره

بدهد/ آن در ميداند jزم كه را تي تغييرا ميتواند تشكيل از پس شورايمطبوعات گذاشتو خواهد

مجازاتها و جرائم سوم فصل

حبس به ذيلشوند جرائم از يكي مرتكب اخبار جعل يا مقاjتو نشر وسيله به كه اشخاصي ـ ١٦ ماده

ميشوند/ محكوم سال دو تا ماه شش از تأديبي

نمايند/ غارت و قتل آتشسوزيو خرابكاريو به تشويق تحريصو صريحا را مردم كه كساني ـ الف

كنند/ تشويق ترغيبو نظامي احكام انقياد عدم و نافرماني به را ارتش كه كساني ـ ب

Kدر سازند مختل را انتظامات سلبو را عمومي امنيت فتنهانگيز اخبار و مقاjت انتشار با كه كساني ـ ج

حبس به مرتكب باشد افتاده تفاق ا جرائممنظور و واقع مؤثر آنان ترغيب تحريصو چنانچه ماده اين مورد

J/بود خواهد سال ٥ الي ٢ از مجرد

استحكامات و ق�ع نقشه يا ارتشو اسرار و نظامي محرمانه دستورالعملهاي كه اشخاصي ـ ١٧ ماده



١٣٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

ميشوند/ محكوم سال ٥ تا ٢ از حبسمجرد به كنند منتشر فاشو جنگ زمان در را نظامي

سال يك تا ماه ٣ به دهد انتشار حنيفاس�م اساسدين مذهبو به مقالهايمضر كسي هر ـ ١٨ ماده

ميشوند/ محكوم تأديبي حبس

كند تمجيد و تقدير انحاء از نحوي به فساد و فتنه مسببين غارتو قتلو مرتكبين از كس هر ـ ١٩ ماده

ميشود/ محكوم ريال هزار ٥å تا هزار ٥ از نقدي جريمه به

ضد بر جنايتي يا جنحه ارتكاب به صريحا را مردم كتاب يا مجله يا روزنامه وسيله به كس هر ـ ٢å ماده

بر اثري كه صورتي در نمايد تشويق تحريصو است شده پيشبيني جزا قانون در كه مملكت داخلي امنيت

در و شد خواهد استمحكوم شده مترتب آن بر كه جنايتي يا جنحه مجازات حداقل به باشد شده مترتب آن

ريال هزار ٢å الي هزار ٢ پرداخت با تأديبي حبس ماه ٢ تا روز ١١ به نشود مرتب آن بر اثري كه صورتي

شد/ خواهد غرامتمحكوم

سـال يك تا ماه ٢ از تأديبي حبس به كند توهين شاه شخص و سلطنت مقام به كس هر ـ ٢١ ماده

ميشود/ محكوم

با كه خارجي مملكت يك سياسي نماينده يا رئيس به نسبت مطبوعات وسيله به كس هر ـ ٢٢ ماده

آن در اينكه بر مشروط ميشود محكوم تأديبي حبس ماه ٢ تا ١ به نمايد توهين دارد دوستانه روابط ايران

شود/ متقابله معامله ايران به نسبت مذكور موارد در نيز مملكت

باشد عاجز آن ثبوت از مرتكب كه مادام ناسزا و افترا قسم ناسهر افراد حيثيت هتكشرفو ـ ٢٣ ماده

ريالو هزار ٢٥ تا پانصد و يكهزار از پرداختغرامت با تأديبي حبس ماه دو تا ١١ مرتكببه استو ممنوع

شد/ خواهد محكوم ماه ٢ تا روز ١١ از روزنامه تعطيل

ميشود: كر ذ ذي� كه جرائمي در ـ ٢٤ ماده

ركيكه/ الفاظ فحشو نوشتن ناسو افراد به اهانت ـ الف

حسنه/ اخ�ق به مضر يا عفت به مضر مقاjت انتشار ـ ب

ملي/ رسوم آدابو و حسنه مخالفاخ�ق گهيهاي آ انتشار ـ د

به مرتكب نيست/ مجاز آن انتشار در مجله يا روزنامه كه دادگستري كم محا سري كرات مذا انتشار ـ ه

٢ از را مجله و روزنامه تعطيل به حكم ميتواند دادگاه و شد خواهد ريالمحكوم هزار ده الي ريال هزار تاديه

نمايد/ صادر ماه ٦ تا

گرفتولي خواهد قرار تعقيب مورد نويسنده يا امتياز صاحب فوق مواد در مذكور جرائم كليه در ـ ٢٥ ماده

معرفي از امتياز صاحب گر ا استو معاف تعقيب از امتياز صاحب باشد ايران مقيم معروفو نويسنده هرگاه

جزائي تعقيب قابل نويسنده يا و كند خودداري يا باشد عاجز نويسنده يا و كند خودداري يا عاجز نويسنده

شد/ خواهد مجازات تعقيبو امتياز صاحب خود نباشد

به نسبت افتراء يا توهينو يا هتكحرمت جنحه جرم كه آنجا فوق مواد در مذكور موارد كليه در ـ ٢٦ ماده



ملي دولت سياهه ١٣٠٦

درصورت قانونياوستو نماينده يا خصوصي كي شا به تعقيبمرتكبمنوط توقيفروزنامهو اشخاصدارد

شد/ خواهد مجازاتموقوف اجراي تعقيبو باشد كه مراحل از مرحله هر در شكايت استرداد

تخلفات ـ چهارم فصل

مبادرت قانوني اينjيحه ١٣ ماده و ١٢ و ٩ مواد آخر قسمت و دو يكو كسبرخ�فمواد هر ـ ماده٢٧

مـحكوم مـنتشره مجله يا روزنامه تعطيل و ريال دههزار تا ده پرداخت به كند مجله يا روزنامه انتشار به

ميشود/

هزار پنج تا يك پرداخت به كند اقدام قانوني jيحه اين پنج ماده مقررات خ�ف بر كس هر ـ ٢٨ ماده

ميشود/ محكوم ريال

شعبه شهرستاندر داستان اقدام و اع�م يا شكايتاشخاصذينفعو طبق بر تخلفاتفوق به ـ ماده٢٩

شد/ خواهد محكوم jبا ترتيب به مرتكب و رسيدگي نوبت از خارج عمل محلوقوع شهرستان دادگاه اول

منصفه هيأت مطبوعاتي دادرسي ـ پنجم فصل

است/ مطبوعاتي جرائم ميشود كتابواقع يا مجله يا روزنامه وسيله به كه جرائمي ـ ٣å ماده

جنائي دادگاه در اساسي قانون متمم نهم و هفتاد اصل طبق بر استثناء بدون مطبوعاتي جرائم ـ ٣١ ماده

ميشود/ رسيدگي منصفه هيأت و حضور با دادگستري

است/ سياسي محكوميتهاي حكم در آثار حيث از مطبوعاتي محكوميتهاي كليه ـ ٣٢ ماده

را پرونده كيفرخواست تنظيم پساز تعقيبو را مطبوعاتي جرائم محل هر شهرستان دادسراي ـ ٣٣ ماده

شد/ خواهد ارسال جنائي دادگاه به استان دادستان توسط رسيدگي براي

راي در آن اعضاي شركت ترتيب و منصفه هيأت انتخاب قانوني jيحه اين اجراي تاريخ از ـ ٣٤ ماده

بود/ خواهد زير طريق به دادگاه

كميسيوني ميباشد استان دادگاه داراي كه كزي مرا و تهران در ماه بهمن در بار يك سال دو هر ـ الف

باشد نداشته وجود شهر انجمن كه صورتي Kدر شهر انجمن رئيس و دادگستري رئيس و فرماندار از مركب

طـبقات از نـفر دويست از صورتي تهران در مزبور كميسيون ميشود/ تشكيل فرهنگ نماينده و Jشهردار

ذيل: گانه هشت

نويسندگان و دانشمندان و علماء ـ ١

يكدادگستري پايه وك�ي ـ ٢

بازرگانان ـ ٣

آموزگاران و دبيران ـ ٤

كشاورزان و كين م� ـ ٥

كارگران ـ ٦

اصناف ـ ٧



١٣٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

آينده شماره در بقيه جزء/ پيشهوران و كسبه ـ ٨

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

شد آلمانسفارشداده به قند كارخانه دو
از عمراني و توليدي برنامههاي عمليات آغاز بر مبني مصدق محمد دكتر نخستوزير آقاي دستور به

تني پنجاه و سيصد ظرفيت به قند كارخانه سفارشدو آلماني كمپاني<بوكاولف> به برنامه سازمان طرف

شد/ داده

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

اصفهان در پريشب
نمودند حمله مغازهها و تماشاخانهها و سينماها به عدهاي

آوردند وارد خسارت تومان ميليون يك حدود در و
متروپل, سينماهاي به و شده چهارباغ خيابان وارد اجتماع حال به عدهاي جمعه روز عصر ـ اصفهان

حمله نوشابهفروشي مغازههاي تمام همچنين و سپاهان تماشاخانه و خورشيد پاjسو تاج, ايران, ك, مايا

بردند/ بين از و شكستند را آنها شيشه ظروفو و ثاثيه ا و پنجره و در و برده

افراد و پاسبانان چون و گشتند متواري اطراف فرعي كوچههاي به شده متوحش مردم حادثه اين اثر بر

عدهاي انتظاماتنبودند برقراري كنندگانو حمله از برايجلوگيري كافي ميدادند پاس خيابان در كه نظامي

و مـهاجمين نمودن كنده پرا به موفق هوائي تير چند شليك با و آمدند آنها كمك به انتظامي مأمورين از

مورد كه مغازهها و مؤسسات صاحبان به تومان يكميليون حدود در تخمين طبق شدند/ آرامش برقراري

است/ آمده وارد خسارت گرفتهاند قرار حمله

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

هستند مضيقه در آن گراني و نبودنشكر از مردم
و الصاقنموده عمومي معابر و خيابانها در را شكر و قند فروش گهي آ Lقب دارائي اداره اينكه با ـ سنندج

در و شد ناياب شكر فروشگاهها در فاصله يكروز پساز ولي كرده تعيين فروش براي متعدد فروشگاههاي

دارند تقاضا و شده نگران اينموضوع از اهالي ميرسد فروش به ريال ٢٨ الي ٢٥ كيلوئي قرار به سياه بازار

آيند/ بيرون مضيقه از كه بشود مسئله اين به توجهي

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

شد خارج بيمارستان از شعبانجعفري
از گـذشته روز بود شده بستري رضانور بيمارستان در و مضروب قبل روز چند كه جعفري شعبان آقاي

او دوستان و محل اهالي و كسبه از عدهاي بيمارستان از خروج هنگام رفت/ خود خانه به و خارج بيمارستان

بودند/ يافته حضور



ملي دولت سياهه ١٣٠٨

٧٩١٥ شماره ,١٣٣١.٧.٦ يكشنبه

است اقتصاديرسيده عالي تصويبشوراي به كه معادن قانوني cيحه
ميشود گذاشته عمومي معرضافكار در

هيأتدولتمطرح در گذشته هفته بود شده تهيه ملي اقتصاد طرفوزارت از كه معادن جديد قانون طرح

كه نمايد اظهار باشد داشته اص�حي نظر كس هر تا ميشود گذاشته عمومي افكار معرض در كنون ا و شد

از استفاده با تا گردد نخستوزير آقاي تقديم و شده تهيه نهائي طور به jيحه آنها مطالعه و م�حظه پساز

و شده تهيه فني و قضائي مشاورين از عدهاي نظر با طرح اين شود/ صادر آن اجراي اختياراتدستور jيحه

كشور امروز مقتضيات با كه شدهاند قائل بهرهبرداران و كتشافكنندگان ا براي بسياري تسهي�ت آن ضمن

ميدهد/ كامLوفق

_يحه متن اينك

تقسيم گانه سه طبقات به قانون اين اجراي نظر از زمين زير يا زمين روي در معدنيموجود مواد ـ ١ ماده

آينده شماره در بقيه ميشود///

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

معادن قانوني cيحه
پيش شماره از بقيه

گذار وا ميگردد تنظيم زير اساس بر كه آئيننامههائي طبق معادن از بهرهبرداري و كتشاف ا ـ ٣ ماده

ميشود///

قانوني jيحه اين با معارض كه ديگري مقررات و قوانين و ١٣١٧ بهمن معادنمصوب قانون ـ ٢å ماده

است/ ملغي قانوني اينjيحه تصويب تاريخ از باشد

است/ قانون اين اجراي مليمأموري اقتصاد وزارت ـ ٢١ ماده

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

بود عزا و ماتم يكپارچه كشور سراسر اخير روز سه در
بود بيسابقه لحاظكثرتجمعيت از تعزيهداري و سوگواري مراسم امسال

نداد رخ سوئي حادثه هيچگونه حال اين با

و ادارات وزارتخانهها, كين, دكا بازار بود, اندوه و ماتم غرق اخير روز عرضسه در تهران ـ عمومي ماتم

دسته هر از افراد تمام و تعطيلبود كنعمومي اما و تماشاخانهها سينماها, ملي, بنگاههاي مؤسساتدولتيو

كردند/ شركت JعK سيدالشهداء تعزيهداريحضرت مجالس در اندوه و تأثر حال به طبقهاي و

سراسـر در وضع اين است كي حا مختلف شهرستانهاي از اداره خبرنگاران تلگرافهاي كه طوري به

است/ عزاداريبوده حالسوگواريو در روزه اينسه گفتمملكتدر بهطوريميتوان عموميتداشته/ كشور



١٣٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

مطبوعات جديد قانون
پيش شماره از بقيه

بايد صورتها در اشخاصمنظور ميشود تهيه نفر ٢٥ نام بر مشتمل صورتي طبقاتفوق از طبقه هر از

بـاشند مـقيم اسـتان كز مرا در و ملي مجلسشوراي نمايندگي شرايط واجد سابقه حسن برداشتن ع�وه

انتخاب منصفه هيأت عضويت براي قرعه قيد به را نفر ١٢ طبقه هر از صورتها تنظيم از پس كميسيون

اب�غ شدهاند انتخاب منصفه هيأت عضويت براي كه نفري ٩٦ كليه به كتبا راه مراتب فرماندار و مينمايد

كميسيون كنند سمتخودداري اين قبول از نفر چند يا يك گر ا دارند اع�م را خود قبولي يا رد كه مينمايد

سـپس مـينمايد تكـميل فوق طريقه به طبقه همان افراد بقيه ميان از قرعه قيد به را طبقه هر كسري

ميكند/ معرفي محل جنائي دادگاه به استان دادگاه رئيس وسيله به را آنان فرماندار

روزنامههاي از يكي در بايد را منصفه هيأت اعضاء سالصورت همان اسفند نيمه تا استان رئيسدادگاه

به كه ميشود مقرر نفر ٤٨ منصفه هيأت اعضاء عده استانها كز مرا ساير براي نمايد/ اع�ن كثراjنتشار

گرفته نظر در نفر ١٢ امر بدو در هشتگانه طبقات از يك هر از كه تفاوت اين Kبا فوق در ترتيبمذكور همان

قانوني jيحه اين تصويب از پس منصفه هيأت جاري سال براي گشت/ خواهند معرفي و انتخاب Jميشود

داشت/ خواهند رسميت ١٣٣٣ سال آخر تا و ميشوند انتخاب ترتيبفوق به ماه يك تا منتها

از نفر ٥ استان دادستان حضور با خود علني جلسه در جنائي دادگاه مطبوعاتي كمه محا هر مورد در ـ ب

اعم هيأتمنصفه اعضاء كليه مينمايد انتخاب قرعه قيد به عليالبدل سمتعضو به را هيأتمنصفه اعضاء

مينمايند/ انتخاب قرعه قيد به عليالبدل و اصلي از

ابتداي از بايد نمودهاند شركت دادرسي جلسه در كه عليالبدل و اصلي از اعم منصفه هيأت اعضاء كليه

يا غائبو اصلي اعضاء از نفر چند يا يك چنانچه و باشند داشته جلساتحضور تمام در آن ختم تا دادرسي

[ناخوانا] يا و غائبين عهده بر زائد يافتهاند حضور كه عليالبدل اعضاء عده و باشند ممنوع شركت از قانونا

شد/ خواهند انتخاب اصلي اعضاء كسري جاي به قرعه قيد به عليالبدل اعضاء از احتياج ميزان به باشد

دادرسي آئين قانون مقررات مطابق ميشود تشكيل منصفه هيأت حضور با كه جنائي دادگاه ـ ٣٥ ماده

به نسبت پرداخته شور به منصفه هيأت اعضاء ب�فاصله دادرسي ختم اع�م از پس نموده رسيدگي كيفري

كه صورتي در و ميدهند مخفيجواب راي با بيگناه يا است گناهكار متهم آيا اينكه به جنائي دادگاه سئوال

در مقرره مجازات تخفيف به آيا كه [ناخوانا] دادگاه طرف از ديگري سئوال داده تشخيص بيگناه را متهم

رعـايت بـا را محكوميت حكم دادگاه بودند تخفيف به قائل منصفه هيأت گر ا نه/ يا هستند معتقد قانون

و مبادرت حكم صدور به تخفيف گرفتن نظر در بدون دادگاه تخفيفنبوده به معتقد چنانچه و انشاء تخفيف

برائت بر خواه برمحكوميتو خواه شده صادر رايهيأتمنصفه طبق كه دادگاه حكم و ميدارد اع�م متهم به

برائت حكم محضصدور به باشد شده توقيف كمه محا از قبل مجله يا روزنامه چنانچه رسيدگياست/ قابل



ملي دولت سياهه ١٣١٠

شد/ خواهد خارج توقيف از مجله يا روزنامه متهم

شده پيشبيني گواهي مورد در قانونا كه است همان آن شرائط و منصفه هيأت اعضاء رد موارد ـ ٣٦ ماده

است/

منصفه هيأت اعضاء از نفر چند يا يك عدمحضور واسطه به رسيدگيمطبوعاتي جلسه گاه هر ـ ٣٧ ماده

منصفه هيأت اعضاء تمام بعد جلسه براي و آمده عمل به جلسه تجديد رئيسدادگاه طرف از نشود تشكيل

براي يافتهاند كهحضور هيأتمنصفه عده نيز دوم جلسه در چنانچه عليالبدلدعوتميشوند اصليو از اعم

از و تهران در استان دادگاه حاضر قضات بين از علني جلسه در جنائي دادگاه رئيس نبود كافي دادگاه تشكيل

با تكميلنموده قرعه حكم به را منصفه عده تهران از خارج در استان كز مرا در دادگاه حاضر قضات كليه بين

انـتخاب قـرعه حكـم بـه منصفه هيأت عنوان به كه اعضاي كرد خواهد رسيدگي موضوع به آنان شركت

هـيأت عضويت جنبه صرفا و بود نخواهند قضات انتظامي مقررات تابع هيچوجه به مورد اين در ميشوند

دارند/ را منصفه

در موجه عذر بدون چنانچه شدهاند معين قرعه حكم به كه منصفه هيأت اعضاء از يك هر ـ ٣٨ ماده

مطرح آن در كهموضوع دادگاهي حكم به كنند رايخودداري شركتدر از يا و نشوند حاضر كمه محا جلسات

يا بعضي از تكررا صورت در و شد خواهند ريال هزار ده تا هزار از پرداخت به محكوم اول مرتبه براي است

بود/ خواهند محروم دادگاه تشخيصهمان به سال دو تا ماه شش از ذيل مذكوره حقوق تمام

آن سرمايه نصف jاقل كه شركتهائي و بنگاهها و شهرداريها و دولتي ادارات در استخدام حق ـ الف

باشد/ دولت به متعلق آنها

انتخابات نظارت انجمنهاي شركتدر و شهر انجمن در شدن انتخاب و مجله و روزنامه انتشار حق بـ

مجلسين/

در مگر كرد تعطيل يا توقيف نميتوان دادگاه حكم صدور از قبل را مجلهاي يا و روزنامه هيچ ـ ٣٩ ماده

زير: تهامات ا موارد

باشد/ مذهباس�م اساس بر مضر كه آنجا ـ ١

باشد/ شده سلطنت مقام از احترام هتك كه آنجا ـ ٢

باشد/ شده مكشوف نظامي اسرار از ديگر يا حركتقشون طرح نقشه كه آنجا ـ ٣

باشد/ شده آسايشعمومي امنيتو اخت�ل و كلي هيجان موجب كه آنجا ـ ٤

باشد/ مملكتي رسميه قواي مقابل در مقاومت به كهدعوت آنجا ـ ٥

باشد/ عمومي عفت ضد بر قبيحه صور اشاعه كه آنجا ـ ٦

اوراق ضبط كتابو يا و مجله اي و روزنامه توقيف تقاضاي جنائي دادگاه از استان دادستان فوق موارد در

نمود/ خواهد را يافته انتشار

Jنباشد تعطيل با مصادف ساعتKچنانچه ظرف١٣ بايد دادستان تاريخوصولدرخواست از جنائي دادگاه



١٣١١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

دارد/ اع�م دادستان تقاضاي قبول يا و رد به نسبت را خود نظر و داده تشكيل فوقالعاده جلسه

در را jزم تصريح كه مكلفند قضيه بازپرس و دادستان نمايد صادر توقيف قرار محكمه كه صورتي در

به منتهي رسيدگي چنانچه و دارند اع�م را نهائي نظر هفته يك مدت ظرف در و آورده عمل به رسيدگي

دادگاه و تقديم جنائي دادگاه به و تنظيم كيفرخواست ب�فاصله است مكلف دادستان شد متهم محرميت

اخطار و مدافع وكيل انتخاب جهت متهم به اخطار كه را كار مقدمات است مكلف موارد قبيل اين در جنائي

علني جلسه تشكيل رسيدگي وقت و داده انجام روز ظرفده در كثر حدا باشد مقدماتي جلسه و پرونده قرائت

نمايد/ رسيدگي زودتر چه هر و تعيين را

دادستاني طرف از روزنامه توقيف درخواست نشده تشكيل استان دادگاه كه شهرستانهائي در ـ ٤å ماده

ميآيد/ عمل به دارد را تهام ا به رسيدگي ص�حيت كه جنائي دادگاه از استان دادستان وسيله به شهرستان

يا توقيفروزنامه درخواست طبقمقرراتقانوناع�مميشود بر نظامي حكومت كه نقاطي در ـ ٤١ ماده

بقيه ولي آمد خواهد عمل به دادگستري جنائي دادگاه از نظامي دادستان وسيله به ٣٩ ماده در مذكور مجله

بود/ خواهد دادگستري جنائي دادگاه و استان دادستان با دادرسي تشريفات

از خارج است مكلف دادگاه باشد نشده صادر مجله يا روزنامه توقيف قرار كه هم مواردي در ـ ٤٢ ماده

روز سه بيشاز ميشود داده متهم خود و مدافع وكيل به پرونده قرائت براي كه مهلتي و نمايد رسيدگي نوبت

نبايد نيز مقدماتي جلسه تشكيل تا مهلت انقضاي تاريخ از و نيست تمديد قابل مدت اين و بود نخواهد

روز ده بيشاز نبايد كثر حدا علني دادرسي جلسه تا مقدماتي جلسه فاصله و انجامد طول به روز سه بيشاز

است/ ساعتممنوع ١٢ بيشاز كمات محا اين تنفسدر و باشد

نوبت از خارج كشور ديوان و است فرجام قابل مجله يا روزنامه توقيف بر جنائي دادگاه قرار ـ ٤٣ ماده

كرد/ خواهد رسيدگي

كي شكايتشا به تعقيبمنوط شده تجويز توقيفروزنامه كه ٣٩ ماده در مندرج جرائم درموارد ـ ٤٤ ماده

نيست/ خصوصي

دارند مغايرت مواد اين با كه تي مقررا و قوانين كليه و ١٣٢٦ محرم مطبوعاتمصوب قانون ـ ٤٥ ماده

ميشود/ فسخ

هستند/ قانوني jيحه اين اجراي مليمأمور دفاع دادگستريو فرهنگو وزارتخانههاي ـ ٤٦ ماده

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

نميشود شورشمنتشر شنبه اين
اين شنبه روز JصK علي بن حسين جهان آزادگان پيشقراول و گلگونكفن شهداي سرسلسله احترام با

نميشود/ انتقاديشورشمنتشر و سياسي روزنامه هفته

باشيد/ شورش منتظر تيه آ شنبه

شورش دفتر ٨٣٧٣ ـ آ



ملي دولت سياهه ١٣١٢

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

مالي و اقتصادي كارشناسبزرگ دو
مEقاتكردند را نخستوزير ديروز بودند تهرانشده وارد سهشنبه روز كه

اقتصاديمطالعاتي و مالي اصEحات كارشناسدرباره دو اين
آورد خواهند عمل به

اقتصادي عالي كارشناس كاميلگوت> آقايان< JپريروزK سهشنبه روز بعدازظهر بيستدقيقه ساعتو دو

سابقا كه متحد ملل سازمان فني كمكهاي عامل مدير گررو> <پرز و Jبلژيك سابق اقتصاد و دارائي Kوزير

شدند/// تهران وارد سوئدي هواپيماي با بوده كشور آن دارائي وزير و رئيسجمهوريونزوئ� معاون

دكتر و برنامه سازمان عامل مدير و كار وزير آقايان تفاق ا به ديروز صبح ١١ ساعت گررو و گوت آقايان

رفتند/ نخستوزير آقاي م�قات به كاظمي

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

نخستوزير گزارشبه تقديم
شدهاند محروم ترفيع از كه افسراني مورد در

كه افسرانيبود پرونده به رسيدگي ميرج�ليمأمور رياستسرلشكر به ملي وزارتدفاع در كه كميسيوني

مهنا سرتيپ آقاي تسليم را خود كار گزارش و داد خاتمه خود كار به شدهاند محروم ترفيع از جاري سال عيد

رسيدگي گزارشمورد اين كرده نخستوزير آقاي تقديم را آن نيز ايشان كه نمود ملي دفاع وزارت معاون

نكردهاند/ اع�م را خود نظر هنوز ولي گرفته قرار مصدق دكتر آقاي

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

شدند خارج تحصن از
متحصن تلگرافخانه در مدتي كه را توچقاز قريه رعاياي و آمده تلگرافخانه به فرماندار آقاي ـ م�ير

امور به توچقاز به عزيمت با و شده خارج تحصن از متحصنين نمود اقناع را آنان مساعد وعدههاي با بودند

شدند/ مشغول زراعتيخود

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

بهمن ١٥ حادثه محكومين پرونده در نظر تجديد
ارتش دادرسـي در [١٣]٢٧ بهمن ١٥ حادثه در كه حداد حسين و اركاني عبدا� و محبي علي پرونده
وكيل قرنيا آقاي طرف از اخيرا بودند, گرديده مختلفمحكوم كيفرهاي به متهمين و كرد تمام را خود جريان

بود/ شده تجديدنظر تقاضاي استان دادسراي از محكومينمزبور مدافع

گرديده محول جنائي دادگاه اول شعبه به آن رسيدگي و شده واقع قبول مورد تقاضايمزبور اط�ع طبق

است/



١٣١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

است شده مواجه تازهاي مشكل با پريروز از دولت
است ابهام پرده در هنوز شيEت قضيه

بودند سكوتكرده باره اين در دولتي مقامات هم امروز

شد تسليم نخستوزير به مداركشركتشيEتبرايمطالعه و اسناد
خـزر بحر شي�ت شركت ساله ٢٥ قرارداد ايران دولت عقيده به كه گذشته دوشنبه شب ـ تازه مشكل

انقضاي روز درباره ايران دولت نظر و شود مطرح وزيران هيأت در شي�ت مسئله بود قرار ميشد, منقضي

گردد/ روشن آينده در شي�ت اداره طريقه و امتيازنامه

مهر هشتم روز كنون ا و نشد بحثواقع مورد نيز اينموضوع بالطبع و نگرديد تشكيل هيأتدولت ليكن

مدت انقضاي با زيرا است گرديده مواجه تازهاي مشكل با دولت شي�ت, شركت قرارداد دوره خاتمه و ماه

است/ ب�تكليف حاضر حال در نيز آن از بهرهبرداري طريقه شركتشي�تو وضع قرارداد

در نظر اظهار ص�حيت كه اشخاصي و دولتي مقامات اغلب با ما خبرنگار امروز ـ مقاماتدولتي سكوت

مقامات اين از يك هيچ ولي نمود سئوال بار اين در دولت اخير اقدامات از گرفتو تماس دارند را قضيه اين

بي اينمورد در نيز آنها ميداشتند اظهار همه و بگذارند ما خبرنگار اختيار تازهايدر اط�عات نشدند حاضر

هيأتوزيرانمطرحخواهد جلسه اولين ايناستكهموضوعشي�تدر دارند كه اط�عي تنها هستندو اط�ع

گفت: ما خبرنگار به دولتي رسمي مقام يك شد/

ندارد, بيشتر شكل قضيهشي�تدو كه است نظر آن از ميكنيم اط�عي بي اظهار اينمورد در ما اينكه

خـاتمه روز مـعتقدند هـمه كـه اول مـورد در آينده, در آن اداره طريقه ديگري و قرارداد مدت پايان يكي

تا و بدهد نظر هيأتدولت بايستي باشد شي�ت اداره طريقه كه دوم مورد در ميباشد Jمهر Kهشتم امتيازنامه

از بگويد مورد اين در چه هر كس هر و نمود اط�ع اظهار آن درباره نميتوان نگردد تشكيل دولت هيأت

كرد/// نخواهد تجاوز حدس مرحله

را خارجه وزير احضار شايعه شركتشي�ت عامل مدير كسالت دارائي, غيبتوزير ـ روزه سه دو همين

و رسيده نهائي مرحله به شي�ت قضيه كه ميدانستند اين دليل سياسي مفسرين و جرايد خبرنگاران امروز

پيشبيني عدهاي حتي و دارد اع�م باره اين در را خود نظر روز سه دو عرضهمين در است صدد در دولت

باشد/ شده اينكار صرف شركت عامل مدير و دارائي وقتوزير امروز كه ميكردند

و شي�ت قرارداد مورد در كه را آنچه دارائي وزارت و شركتشي�ت ميكرد عقيده اظهار ديگر يكمنبع

انعقاد چگونگي از گاهي آ اط�عاتو نظر از استو گذاشته دولت اختيار در بوده امتيازنامهjزم انقضاي موعد

كنون ا تأميناستو نظردولت ادارياينمؤسسه فنيو اصول يا و گذشته عملياتشركتدر نحوه يا و قرارداد

و نمايند افتتاح باره اين در را كره مذا باب سياسيخود مأمورين وسيله به بايستي ايرانوشوروي فقطدولتين

بيايند/ كنار يكديگر با اينمورد در آن و اين دخالت بدون



ملي دولت سياهه ١٣١٤

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

داد اغتشاشيروي حسنآباد چهارراه در امروز
مسافرين از نفر چند و شد اتوبوسشكسته شيشههايچند نتيجه در كه

اعتصابكردند خط��١ اتوبوسهاي رانندگان و مجروحشدند

رانـندگان اعـتصاب به منجر كه داد روي تفاقي ا حسنآباد چهارراه در صبح نيم و هشت ساعت امروز

استموقعي قرار اين از واقعه شرح شد/ خط توبوسهمين چندا شيشههاي شكستن و J١K خط توبوسهاي ا

تقاضا راننده از مسافرين از نفر دو ميكرد حركت حسنآباد چهارراه محل در خط ٧٣٥ شماره توبوس ا كه

نميشود نيست ايستگاه نقطه اين چون ميگويد راننده شوند/ پياده آنها تا نگهدارد را توبوس ا كه ميكنند

گرد شا و راننده و آنها بين تي مشاجرا و نشده قانع اينجواب به مزبور مسافر نفر وليدو متوقفكرد توبوسرا ا

شغل به نفر ايندو ميگويند كه طوري به ميكند/ پيدا خاتمه قضيه مسافرين دخالت با كه درميگيرد راننده

اهالي از نفر چند ميشوند پياده توبوس ازا اينكه پساز و داشتهاند اشتغال حسنآباد چهارراه در ميوهفروشي

خط توبوسهاي جلويا مذكور چهارراه در و ميكنند مجهز چماق چوبو با تحريكنموده را حسنآباد محل

سيدتقيخسرويراننده حادثه اين در نمودند/ خرد را آنها شيشههاي و گرفته ميرسيدند راه از مرتبا كه را J١K

از عـدهاي و مـيكنند بسـتري و بـرده بيمارستان به را او فورا كه ميشود مجروح سختي به ٧٣٥ توبوس ا

تعداد و شده مطلع قضايا از ١٦ ك�نتري فورا ميگردند/ مجروح شيشهها شدن خورد اثر در هم مسافرين

ميدان در J١K خط توبوسهاي رانندگانا جريان اين از پس ميشوند/ اعزام محل به سرباز و پاسبان زيادي

دفـتر از و مـيشوند رهسـپار نخستوزير منزل به و گرفته اعتصاب به تصميم و شده جمع قزوين دروازه

ايـن مسـببين دسـتگيري بـراي ١٦ ك�نتري مينمايند/ خود كار به فوري رسيدگي تقاضاي نخستوزير

نجاتي ابراهيم نام به را نفر سه ك�نتري١٦ كه شد حاصل آخروقتاط�ع است/ اقدامفورينموده اغتشاش

است/ نموده دستگير را اصغر فرزند احمدي عباس و اصغر فرزند نجاتي علي و كاظم فرزند

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

قضات استخدام قانون اصEح قانوني cيحه
دادگستري قضائي كارمندان استخدام قانون اص�ح قانوني jيحه اثر در داديم اط�ع Lقب كه طوري به

لغـو jيـحه اين موجب به و بود كرده ترقي تصويبنامه اثر در آنها قضاتي پايههاي كه قضات از جمعي

دادگستري لوايح تهيه كميسيون طرف از كه طرحي اينك نمودند/// شكايت دادگستري وزير به ميگرديد

رسيده/// نيز نخستوزير تصويب به و گرديد تهيه فوق تأمينمنظور براي

شماره/// تصويبنامههاي تكاء ا به كه قضائي كارمندان ـ ١ ماده

اسـتخدام قانون اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه مهر ٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده شش بر مشتمل قضات

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٣١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٦ شماره ,١٣٣١.٧.١å پنجشنبه

شد تعيين شكر و برايفروشقند محل ٣åå
شكر قندو كافي مقدار سقطفروشها از نفر ٣ååبين است شده وزارتدارائيكسباط�ع از كه طوري به

دارائي وزارت صنفسقطفروشدر رؤساي از تن چند امروز دهند/ قرار خريداران دسترس در كه شده تقسيم

و دارائـي وزارت مقامات بين موافقتهائي مجددا گرانفروشي و احتكار از جلوگيري براي و يافتند حضور

شد/ حاصل صنفسقطفروش نمايندگان

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

شد داده دستور تلگرافي مسكو در ايران كبير سفير به
شود مذاكره وارد مقاماتشوروي با شيEت مسائل مورد در كه

كند كسب قرارداد انقضاي تاريخ به راجع را آنها رسمي نظر و
مقاماتمسئول و رفت كنار به بود شده كشيده شي�ت مسئله روي بر اخير روز چند در كه سكوتي پرده

آقاي دستور حسب بر آورديم دست به اط�ع دولتي منابع از كه قراري به شدهاند/ اقدام و عمل وارد رسما

با كه است داده دستور ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي به تلگرافي خارجه وزير نواب آقاي نخستوزير,

گزارش و شود مطلع امتياز انقضايمدت تاريخ به راجع مقامات آن نظر از و شود كره مذا مقاماتشورويوارد

دارد/ ارسال تهران به زودتر هرچه را خود

كه است شده داده jزم تعليمات مسكو در ايران كبير سفير به ايندستور در كه است كي حا ديگري خبر

اخت�ف فروردينمورد ٢٧ و مه بينهشتم كه امتياز انقضايمدت تاريخ درباره مقاماتشورويرا صريح نظر

داراي آنچه ايران دولت نظر به زيرا كند/ مخير را آنها خود متبوع دولت طرف از ضمنا و آورد دست به است

تـاريخ نـه مـيباشد امـتياز مدت انقضاي بعداز آن فروشمحصوjت و شي�ت اداره طريقه است اهميت

گفت: ما خبرنگار به امروز نخستوزير به نزديك مقام يك مقام يك امتياز مدت انقضاي

از پس كـه است شـده كر ذ شي�ت قرارداد در زيرا دارد فرق خيلي نفت با شي�ت داشت نظر در <بايد

در ديگري مواد آن از گذشته و نمايد خريداري ايران دولت بايد را شركت اموال نصف امتياز مدت انقضاي

تشكيل دولت دو نمايندگان از مركب مختلطي كميسيوني آنها تكليف تعيين براي بايد كه هست قرارداد

شود/

راهآهن با بگذاريمو يخچال در را ماهي نميتوانيم كه ما براي داشتكه نظر در را نكته اين بايد همچنين

نمائيم/ صادر فارس خليج طريق از آنجا از و كنيم حمل جنوب به

نـه بـاشد فروش قرارداد بايد قرارداد اين ولي باشيم داشته قراردادي دولتشوروي با بايد معتقدم من

مقدور ايرانهم برايدولت آندولتاستو اختيار در ماهي و خاويار فروش و بازار اينكه براي شركت قرارداد

ترتيب جديدي كردووضع كاري بايد هرصورت در كند فارسصادر خليج طريق از خاويار ماهيو كه نيست

كاستهشود>/ دارد شمال در كمپانيشي�ت كه نفوذي از كه داد



ملي دولت سياهه ١٣١٦

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

داد خورديروي و زد cلهزار خيابان در صبح امروز
بردند حمله اديب و قائممقام دبيرستانهايقريب, به چوبدستي با عدهاي

است واقـع jلهزار در كه اديب دبيرستان به بودند چوبدستي به مسلح كه عدهاي پنجشنبه روز عصر

تظاهراتي اندك از پس و شكستند را پنجره و در كنندگان حمله ولي بود تعطيل دبيرستان شدند/ حملهور

كردند/ مراجعت

دبـيرستان وارد شده حملهور قريب دبيرستان به ميدادند شعار كه حالي در عده همان نيز صبح امروز

مداخله انتظامي مأمورين بودند/ دبيرستان از عدهاي اخراج خواستار آنها كردند تعطيل را ك�سها و شدند

ولي شد زخمي يكنفر ميان اين در يافت/ تشكيل مرتبه دو ك�سها راندندو بيرون را كنندگان حمله و كرده

دبيرستان به ورود به موفق ولي رفتند قائممقام دبيرستان به عده همان نيافت/ خاتمه جا همين به جريان

با مقابله به عدهاي آنجا در كردندو اديبمراجعت دبيرستان به آوردند عمل به تي تظاهرا آنكه پساز نشدند

پيوست/ بهوقوع طرفين بين سختي خورد و زد و پرداختند آنان

ديدنچوبدستيها مجرد به مغازهدارها و كسبه بسيارياز گرديدند jلهزار وارد خارج, دبيرستان از وقتي

چـندين كشـيدند/ پائين را آهني درهاي آنان از عدهاي و كردند تعطيل را دكانها نزاع جريان از اط�ع و

ضربات اثر در آنها شيشههاي شدندو خوردكنندگانمواجه و زد با ميگذشتند خيابان از كه تومبيل ا كسيو تا

شد/ خرد چوبدستيها

پـايان نـزاع ترتيب اين به و ساختند متفرق را مردم رسيده حادثه محل به انتظامي مأمورين باjخره

است/ نشده وارد سختي صدمه كسي به جريان اين در معلوم قرار از گرفت/

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

ملي امنيت كميسيون تشكيل
سرتيپ بهارمست, سرلشكر نقدي, سپهبد آقاولي, سپهبد آقايان حضور با امنيت كميسيون امروز صبح

امور و انتظامي امور به راجع تصميماتي و شد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در رياحي سرتيپ و مهنا,

شد/ تخاذ ا افسران كارگزيني

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

[١٣٣١] شهريور ٢å واقعه در
شدند مجروح نفر ١٢å

پرتاب اثر در ماه شهريور ٢å روز واقعه در آمده دست به بهداري اداره از كه اط�عاتي طبق ـ سنندج

نفر ١٢å رفته همه روي افراد ساير و ملي حزبوحدت مليو سعادت اعضاي از چاقو ضربات و آجر سنگو

شدند/ مجروح



١٣١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

اعتصابكردند حقوق دانشكده به ورود داوطلبان
روز چند از اما شود/ انجام حقوق دانشكده داوطلبان امتحاناتورودي امروز صبح هشت ساعت بود قرار

صورتي در بودند كرده اع�م دانشكده نطقدرمحوطه ايراد و پخشاع�ميه وسيله به داوطلبان از جمعي قبل

امتحاناتورودي شركتدر از نكند اولموافقت سال براي بيشتردانشجو قبول با حقوق دانشكده اولياي كه

از داوطلبان بود جلسه در برايشركت مقرر موعد كه امروز صبح ٨ ساعت لحاظ اين از كرد/ خواهند خودداري

قبيل از زياد وسائل به احتياجي حقوق دانشكده در تحصيل چون ميگفتند و خوددارينموده جلسه شركتدر

بـه را خود نظر دانشجويان بپذيرد/ را بيشتري عده ميتواند دانشكده لحاظ اين از ندارد غيره و توار jبرا

ميداشتند/ اع�م بلند صداي

طـرف از و يافت حضور دانشجويان ميان در نيم و ٩ ساعت نخستوزير معاون آبادي علي دكتر آقاي

كسداوطلب هر آئيننامه طبق فقط است نشده گرفته تصميمي چنين هيچوجه به داشت: اع�م دانشكده

نـظر از مـحدوديت ما ميشود قبول داشت ١å معدل كس هر و دهد مسابقه بايد است دانشكده به ورود

نداريمو شفاهيقبول قول ما ميزند فرياد نشده قانع داوطلبان اما نداريم/ دانشكده برايشركتدر آئيننامه

كار اطاق به بگيرد نتيجه خود اقدام از آنكه بدون عليآبادي دكتر آقاي ترتيب اين به كنيد/ اع�م كتبا بايد

كرد/ مراجعت دانشكده در خود

ديگرموكول روز به مسابقاتورودي است, گذشته وقت امروز كه شد اع�م دانشكده طرفدفتر از باjخره

و پذيرفته نفر ٧٥å از بيش حقوق دانشكده ١٣٢٣ در ميگفتند كرده تظاهر شدت به داوطلبان ولي ميشود

شود/ پذيرفته دانشجو ١٣٢٣ ميزان به حداقل كردهاند شركت بيشتري عده كه هم امسال بايد

در نگردد/ اخت�ل دچار دانشكده انتظامات كه ميشد محافظت دانشگاه اطراف نظامي مقامات طرف از

اعضايشوراي اط�ع به بايد مطالبدانشجويان اينكه به نظر شد: دانشكدهحقوقاع�م طرف از ١åساعت

جرائد و راديو وسيله به آن قطعي تاريخ و ميشود موكول بعد به مسابقاتورودي امتحانات برسد, دانشگاه

ما مرخصي چون ميگفتند بودند آمده شهرستانها از كه آنهائي خصوص به دانشجويان گشت/ خواهد اع�م

شد/ متحصنخواهيم دانشكده در اينصورت غير در و روشنشود ما كار تكليف زودتر بايد لذا است محدود

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

شده ايرانخريداري براي كه اصيل راسدام ١٣åå
شد تركيه در اسكندرون بندر وارد

شده خريداري ايران دام نژاد اص�ح جهت كه دامهائي براي اصطبل چندين هيتز> <كولومبيا كشتي در

دامهاي عللي چه به اينكه توضيح ضمن امروز دامپروري بنگاه و چهارم اصل كارشناسان بود/// شده تعبيه

تقويتوضع در محققا گوسفند] ] دام راس ١٣åå اين كه داشت اظهار ميكنند ايران وارد خارجه از اصيل

كرد/ كمكخواهد ايران اقتصادي



ملي دولت سياهه ١٣١٨

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

وزارتفرهنگ در دانشآموزان تجمع
نشده تهيه آنها براي ك�سي كنون تا كه دبيرستانها اضافي دانشآموزان از عدهاي امروز صبح ساعتده

روز ١٥ مدت كه داشتند اظهار و مقاماتمربوطه به مراجعه آنها نمايندگان آمده, گرد فرهنگ وزارت استدر

آقايان فرهنگ, وزير آذر آقايدكتر هستند/ ب�تكليفي حال در هنوز آنها ولي ميگذرد مدارس افتتاح از است

از كه كميسيوني در نتيجه در و كرد كار اين به رسيدگي مأمور را بازرسي كل مدير و كريمي دكتر اسفندياريو

همان اضافيدر دانشآموزان كار به مدارسرفتهو به خودشانشخصا كه گرديد مقرر شد تشكيل آقايان اين

معرف آقاي نيز دبستانها اضافي برايدانشآموزان گرديد/ عملي ب�فاصله تصميم اين نمايند/ رسيدگي جا

رسـيدگي مـدارس هـمان در اضافي دانشآموزان كار به و رفته مدارس به شخصا تهران فرهنگ رئيس

مينمايد/

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

شد حمله [مازندران] روزنامهاي مدير به
دوستانخود از نفر چند با كه حالي در مازندران روزنامه مدير ٢٨شهريور روز بعدازظهر ساعت٧ در ـ آمل

كه مقاjتياست عكسالعمل اقدام اين كه ميشود گفته چون ميگيرد عدهايقرار حمله مورد حركتبوده در

عليه و نموده اجتماع شهرباني مقابل در مردم لذا شده, چاپ شهرداري عمليات عليه محلي جرايد در اخيرا

پرداختند/ تظاهرات به شهردار

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

ندارد پزشك بهداري
كنين سا جان نميرسيدند مردم داد ارتشبه پزشكان گر ا و ندارد پزشك بهداري است ماه چند ـ مهاباد

اهل پزشكان تقاضاي به ديگر طرف از ندارد پزشك است مدعي طرف يك از بهداري وزارت بود/ خطر در

زودتر چه هر دارند انتظار اهالي نميشود/ داده اثر ترتيب كنند خدمت موطنخود در ميخواهند كه شهر اين

نمايند/ معين تكليفي شهر اين بهداري براي

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

است اعتصابكرده مشهد صنفاتومبيلدار
شركتديگر چند گيتينوردو تور, لوان تور, ميهن تتت, ترانسپورت, مسافربري, ومؤسسات شركتها

نموده/// شكايت مشهد و تهران بين راه خرابي وضع از كردهاند مخابره مشهد از كه تلگرافي طي

نـتيجه بـه كنون تا است شده مربوطه دواير و راه وزارت به خصوص اين در كه هم متعددي شكاياتي

استانداريو به قبلي اط�ع شكايتو با و شده ساقط هستي از كلي به استان اين تومبيلدار صنفا و نرسيده

گرفتهاند/// عمومي اعتصاب به تصميم ٣١.٧.٩ از راه اداره و شهرباني



١٣١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

اروپا مقيم تكليفمحصلينايراني
شد خواهد تعيين مخصوصي كميسيون در

كنند استفاده دولتي ارز از نميتوانند متمكن محصلين

شد قطع فرانسه مقيم دانشجويان از نفر ٩å ارز
از بعضي بيانضباطي بر مبني گزارشهائي اروپا مقيم محصلين سرپرستيهاي از پيش چندي از چون

خاتمه يا شده وقفه دچار تحصي�تشان كه هستند كساني بيشتر دانشجويان چون و ميرسيد محصلين

و كـرده صـادر سـرپرستيها بـه jزم دستورهاي امر اين به رسيدگي براي فرهنگ وزارت لذا است يافته

مطالعه مورد را سرپرستيها گزارشهاي تا شده تشكيل فرهنگ وزارت از نمايندگانكميسيون از كميسيوني

كند/ رسيدگي دانشجويان كار به و دهد قرار

هسـتند نفر ٦٥å حدود در كه فرانسه مقيم محصلين كار به جلسه چند تشكيل از پس كميسيون اين

هيأت تصويبنامه طبق و ندانست jزم فرانسه در را دانشجويان از نفر ٩å اقامت نتيجه در و كرد رسيدگي

كه نيز محصلين از ديگري عده درباره شد/ اينمحصلينقطع ارز رسيده تصويب به ١٣٢٩ سال در كه وزيران

تا دهند مهلت آنها به كه گرديد مقرر تشخيصنشده ضروري آنها تحصيلي رشته يا مطلوبنبوده آنها روش

آنها تحصيلي هزينه jكنندوا سرپرستيروشن با را خود ميشودوضع تحصيليشروع سال كه ديگر يكماه

اروپا كشورهاي ساير ايرانيدر پروندههايمحلصين به رسيدگي فع�مشغول اينكميسيون شد/ خواهد قطع

نمايد/ اع�م آلمان مقيم دانشجويان درباره را خود نظر ديگر روز چند تا ميرود احتمال استو

اروپا در تحصيل ادامه اجازه محصليني به دارد نظر ميداشتدولتدر اظهار مطلع يكمقام كه طوري به

باشد/ سرپرستي اداره رضايت تحصيليمورد و اخ�قي لحاظ از وضعشان كه بدهد را

وزارت بازرسي اداره و عاليه تعليمات اداره مساعي تشريك با ارز كميسيون كه كرد اضافه مقام همين

درصورتداشتن تا كند رسيدگي هستند اروپا در كه اوليايدانشجوياني مالي وضع به است صدد فرهنگدر

و كرده تهيه را مداركjزم شدهاند كار اين مأمور كه بازرساني است شده قرار فرزندانشانقطعشود/ ارز تمكن

شود/ تخاذ ا تصميماتjزم رسيدگي از پس تا بگذارند دسترسكميسيون در

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

است مخارج تمام بر مقدم زندانها و بيمارستانها هزينه
تاريخ اين از است/ شده اب�غ شهرستانها دارائي رؤساي كليه به تلگرافا دارائي طرفوزير از ايندستور

و معارف و حقوق از اعم هزينهها تمام بر درمانگاهها بيمارستانها, توقيفگاهها, زندانها, هزينه پرداخت

از هستند مجاز بلكه نباشيد خزانه از وجه وصول انتظار در هزينهها اين پرداخت براي ميباشد مقدم غيره

خزانه از پسازوصولحواله بپردازندو مستمرا و مرتبا داريد اختيار در كه گردانوموجوديهائي تنخواه اعتبار

نمائيد/ واريز كردهايد خرج بابتها اين از آنچه



ملي دولت سياهه ١٣٢٠

٧٩١٧ شماره ,١٣٣١.٧.١٢ شنبه

افتاد كار به مجددا [نور] كارخانه
اثر در بود تعطيل حال در روز چند كارگران و كارفرما بين اخت�ف بروز اثر بر كه نور كارخانه ـ اصفهان

شدند/ كار كارگرانمشغول و افتاد كار به مجددا كار اداره اقدامات

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

رؤسايكEنتريها به رئيسشهرباني دستور
عملياتعناصرآشوبطلبواخEلگر از برايجلوگيري

و كـ�نتريها رؤسـاي كـليه بـه شهرباني رئيس كمال سرتيپ تيمسار ديروز بعدازظهر هشت ساعت

در گر ا شد متذكر ضمن در و جامعيداده تهراندستورهاي كنين آسايشسا امنيتو حفظ بهمنظور پاسگاهها

نواميس به مختلف بهانههاي به اخ�لگر و آشوبطلب عناصر و شود عربدهجوئي چاقوكشي, بخشي هر

تحت و خدمت منتظر فورا نكنند جلوگيري پيالهفروشي از مربوطه ك�نتريهاي يا و دارند روا اهانت مردم

گرفت/ خواهند قرار تعقيب

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

امريكا كالجcفايت خارجي دانشجويان شعبه رئيس

ميشود وارد تهران به دانشجويانايراني ارزي رفعمشكEت براي
به امريكا در jفايت كالج خارجي دانشجويان شعبه رئيس هوjك چارلز ـ آسوشيتدپرس ـ ايستون

با ايران اقتصادي خرابيوضع علت به ايراني دانشجويان كه مشك�تي درباره تا كرده عزيمت ايران سمت

البرز رئيسمؤسسه سابقا مسترهوjككه كند/ پيدا حلي راه و كره مذا ايران اوليايدولت با شدهاند آنمواجه

مـبادرت مسافرت اين به jفايت كالج و خاورميانه دوستداران انجمن هزينه و دستور بنابه بوده تهران در

نقاط در متخصصايراني ٣åå و دانشجو ٩åå متجاوز كنون ا گفت ايران سمت به حركت از قبل وي ميكند

رضايتبخش چندان عده اين مالي نفتوضع اخت�ف علت به و هستند تحصيل مشغول امريكا مختلف

و بيروت از امريكا به خود مراجعت در و كرده اقامت ايران در هفته سه مدت دارد نظر در مشاراليه نيست/

كند/ ديدن نيز قاهره و دمشق

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

ندارند دارو و پزشك
به قادر بيماري هنگام ميدهند تشكيل را زحمتكش طبقه كه شهرستان اين اهالي كثريت ا ـ نهاوند

فقط ميباشدو پزشك و دارو فاقد كلي بهطور هم بهداري و نيستند دارو خريد پزشكخصوصيو به مراجعه

اعزام تقاضاي بهداري وزارت از و هستند زحمت در بياندازه اهالي لحاظ اين از و دارد پزشكيار نفر يك

دارند/ را دارو پزشكو



١٣٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

بود تعطيل امروز دانشگاه
امتحاناتخودداريكردند در ازشركت نيز كشاورزي دانشكده داوطلبان

تعطيلميشود؟ اولدانشكدهها كEسهاي آيا

دانشكده مسابقهورودي امتحانات كه صبحديروز ساعتده از پزشكيـ وروديدانشكده مسابقه نتيجه

خـروج و ورود و درآورده محاصره تحت را دانشگاه پليس نگرفت انجام داوطلبان اعتراض علت به حقوق

گرفت/ قرار كنترل مورد دانشگاه به اشخاص

تشكيل دانشكدهها ك�سهاي كه ميرفت انتظار و داشت عادي وضع تقريبا دانشگاه بعدازظهر ديروز

دانشكده بزرگ در جلو در نصبو تابلوئي روي پزشكيدر دانشكده مسابقهورودي نتيجه كه وليهمين گردد

بزرگ در جلوي محوطه در و آوردند هجوم دانشگاه به مسابقه در شركتكنندگان از زيادي عده شد گذاشته

پزشكي دانشكده به ورود داوطلبان نفر هزار ٣ قريب از بود شده اع�م هم قب� كه همانطور كردند/ اجتماع

ترتيب به داروسازي پزشكيو دندان پزشكيو رشتههاي در بود رسيده ٣٧.٥ به آنها نمرات كه نفر ٣åفقط٤

و پيوستند اينجمع به نيز حقوق دانشكده داوطلبان عدهاياز هنگام اين در /// و شده پذيرفته نمرات مجموع

دوباره دانشگاه درهاي جريان, اين نتيجه در نمودند/ سخنراني به شروع رفته نردهها روي آنها نمايندگان

تظاهرات به شروع دانشگاه داخل عدهايدر اين باوجود آمد عمل به ممانعت دانشجويان ورود از و شد بسته

شدند/ متفرق اجتماعكنندگان هوا شدن تاريك با باjخره شدند/ صدا هم خارج, افراد با و كردند

كشاورزي دانشكده امتحاناتورودي بود قرار امروز ـ نشد انجام كشاورزيهم دانشكده ورودي امتحان

عمل به پيشبينيهايjزم اغتشاش بروز از برايجلوگيري دانشكده اولياي شود/ انجام علوم دانشكده در

دانشكـده ورودي مسابقه امتحانات تا باشد تعطيل دانشكدهها ساير امروز كه بود شده قرار و بودند آورده

و ميشد جلوگيري آنها ورود از ميآمدند دانشگاه به دانشجويان كه صبح ٧ ساعت از شود/ انجام كشاورزي

شد قرار صبح ساعت٨ در شوند/ دانشگاه داخل ميتوانستند كارت ارائه با دانشكدهها كارمندان و اولياء فقط

دانشجويان شوند, وارد دانشگاه به كارت ارائه با زيبا هنرهاي دانشجويان و كشاورزي دانشكده داوطلبان

به رفتن از شدند, دانشگاه وارد وقتي كشاورزي دانشكده داوطلبان ولي رفتند خود كار سر به زيبا هنرهاي

ميداشت اظهار داوطلبان اين نمايندگان از يكي نمودند/ تظاهرات به شروع كردندو امتحانخودداري جلسه

باشد/ باز همه روي بر دانشگاه در بايد و ندارد معني ورودي مسابقه كه

مردود دانشجويان از تعدادي ميكردند سخنراني كرده اجتماع داخل در داوطلبان اين كه همينموقع در

كرده اجتماع در پشت در عالي دانشسراي و حقوق دانشكده به ورود داوطلبان و پزشكي دانشكده در شده

درگرفتو دانشجويان و انتظامي مأمورين بين خوردي و زد نتيجه در شوند, دانشگاه وارد ميخواستند بودند

انجاميد/ طول به دقيقه ١å مدت

اط�ع قرار به شدند/ متفرق دانشجويان يافتو خاتمه خورد و پليسزد كمكي آمدنمأمورين با باjخره



ملي دولت سياهه ١٣٢٢

عادي نيموضع و ٩ ساعت تا بعد شدند مجروح خورد و زد اين در دانشجو نفر ٤ و انتظامي مأمورين از نفر دو

و ديروز كه كارهائي گزارش و پرداخته سخنراني به مختلفدانشجويان دستجات نمايندگان اينموقع در بود/

و دارد قرار دانشگاه بزرگ در مجاور كه كوچكي در همينموقع و ميدادند رفقايخود به بودند داده انجام امروز

چون و شدند داخل دانشگاه به در اين از دانشجو عدهاي و شد باز دانشجويان وسيله به است بسته Rمعمو

درگرفت/// نيز ديگري مختصر خورد و زد برآمدند, جلوگيري صدد در مأمورين

داوطلبان شركت عدم و دانشگاه روزه دو پيشآمد به راجع ـ شود تعطيل اول ك�سهاي است ممكن

كرد/// خواهد تخاذ ا باب اين در دانشگاه شوراي كه تصميمي و مسابقه امتحانات در حقوق دانشكده ورودي

تأسف اسباب بياندازه حقوق دانشكده به داوطلبانورود عمل داشت: اظهار باب اين در دانشگاه سخنگوي

زيـان به است ممكن و داشتهاند دست امر اين در مشكوك عناصر قطعا و بوده بيسابقه Lكام زيرا است,

دانشكدهها اول سال در كه نيست مجبور دانشگاه زيرا شود, تمام هستند تحصيل به مايل واقعا كه جواناني

بـاشد/ نداشـته اول سال حقوق دانشكده ممكنست كه اينست مقصودتان آيا شد: سئوال بپذيرد/ محصل

دانشگاه شوراي دارد قوي احتمال كند پيدا ادامه داوطلبان عمليات تظاهراتو گر ا گفت: دانشگاه سخنگوي

ورودي امتحان دادن از داوطلبان خودداري كه افزود خود اظهارات به سپس و نمايد تخاذ ا تصميمي چنين

بدون را خود متوسطه ديپلم كه هستند عدهاي داوطلبان بين كه اينست علل از يكي ولي دارد متعدد علل

موفق دانشگاه امتحاناتورودي در كه هستند مطمئن و آوردهاند دست به عمليات گونه همين با و استحقاق

تا گفت دانشگاه ندارد؟سخنگوي دانشجويان به نسبت ارفاقي هيچگونه دانشگاه آيا شد سئوال شد/ نخواهند

ارفاقآميزي تصميم نميكنمهيچگونه گمان نگردد, فراهم عمل آزادي و نشود قرار بر كامل آرامش كه زماني

سيصد يا دويست بود كرده اع�م حقوق دانشكده كه است صحيح آيا شد: سئوال شود/ تخاذ ا دانشگاه طرف از

بر نشده چيزياع�م چنين هيچوجه به گفت: دانشگاه سخنگوي نميپذيرد؟ بيشتر سالاول در نفردانشجو

بود نظر پيشاستدر سالهاي از بيشتر جاري سال در حقوق دانشكده داوطلبان عده اينكه به عكسنظر

حسن دانشگاه اولياي كه ميرساند اينخود و شوند پذيرفته دانشكده اين به بيشتريدانشجو خيلي عده

است/ گرديده پيشآمدها اين باعث مشكوك عناصر تحريكات ولي داشتهاند نيت

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

كارگران به كاشانيخطاب jآيتا اعEميه
و وطـندوستي بـه امـيدوار هـمواره سـ�م از پس كارخـانجات ساير و راهآهن كارگران و عزيز برادران

ميباشم/ و بوده شما خيرخواهي و ملي احساسات

مصلحت مخالف عمليات به اقدام و اعتصاب به وادار را شما صددند در فاسد عناصر از بعضي شنيدهام

به خيانت و استعمار به خدمت عمليات اين ترتيبو اين فيالحقيقه و نمايند وطنخواهي مملكتو ملتو

تشنجو اقداماتموجب از كلي به هستيد ملتدوست و وطنخواه شما ميدهمچون تذكر لحاضا است/ وطن

كاشاني سيدابوالقاسم نمائيد/ اجنبيخودداري استفاده



١٣٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩١٨ شماره ,١٣٣١.٧.١٣ يكشنبه

ميشود تقسيم نازيآباد اراضي
ميشود بيبضاعتفروخته افراد به بEفاصله آب چاه حفر از پس و

كرد: اظهار ما خبرنگار به بيبضاعت افراد بين اراضيموات تقسيم مورد در دارائي وزارت مطلع يكمقام

قطعات به اراضي اين تقسيم است/ شده شروع اراضيمزبور از آب چاه حفر و نازيآباد اراضي از نقشهبرداري

منبع همين شود/ فراهم كار انجام مقدمات آينده هفته تا ميرود احتمال و بود خواهد مترمربع ٣åå يا ٢åå

وزارتدارائي توليدشود, مزاحمتي آنها براي كه داشتند آن بيم نواحي آن زارعين از عدهاي چون داشت: اظهار

كرد/ نخواهد آنها براي مزاحمتي توليد زمينها تقسيم كه است داده اطمينان اراضيمزبور زارعين كليه به

همچنان كه بود شده گذاشته زارعين اختيار در بيمه شركت طرف از قبل چندي اراضي اين از قسمتي

اقدام نظامآباد مورد در نازيآباد, اراضي در چاه حفر و كشي نقشه بعداز گرفت/ خواهد قرار آنان استفاده مورد

كه طوري به رسد, فروش به طوjني مدت قيمتو ارزانترين به مزبور قطعات كليه است قرار و شد خواهد

كه اراضي اين قسمت سومين بپردازند/ دولت به خود فعلي منازل كرايه از كمتر مبلغي ماه هر در خريداران

بود/ خواهد ج�ليه زمينهاي شد خواهد تقسيم

٧٩١٩ شماره ,١٣٣١.٧.١٤ دوشنبه

ارشد افسران پرونده به اعضايهيأتهايرسيدگي
كه شدند انتخاب يكشنبه گذشته روز عصر نفري پنج كميسيون اعضايسه زير افسران آقايان از نفر ١٥

ملي دفاع وزير نخستوزير تقديم را خود اقدامات گزارش و نمايند رسيدگي ارشد افسران كليه پرونده به

نمايند:

يدا� سرهنگمهندس توزيان, كا كاظم سرهنگستاد افشارطوس, سرهنگستاد آقايان سرهنگها: از

نيكنفس/ سرهنگ مرتضياخوي, پياده سرهنگ خديو, كيهان

سرهنگ اسكوئي, ابراهيم ستاد سرهنگ نامدار, رستگار حسين ستاد سرهنگ آقايان سرهنگدوم: از

ايلخانيپور/ حشمتا� ستاد سرهنگ زماني, حسين سرهنگسوار بيگلري, ستاد

محسني, جبار پياده سرگرد عليزاده, توپخانهغفور سرگرد شي�تي, امير دكتر سرگرد آقايان سرگردها: از

حاتمي/ هوشنگ توپخانه سرگرد نائيني, معصومي عبدالمجيد پياده سرگرد

٧٩١٩ شماره ,١٣٣١.٧.١٤ دوشنبه

پرداختميشود آينده هفته شهرستانها در كارمنداندولت حقوق
يك طوريكه به استو شده كارمندانشروع ماه پرداختحقوقشهريور مركز ادارات از بعضي در امروز از

در دولت كـارمندان حـقوق آيـنده هـفته اوايـل از كـرد اظـهار مـا خبرنگار به دارائي وزارت در مطلع مقام

شد/ خواهد پرداخت ترتيب به شهرستانها



ملي دولت سياهه ١٣٢٤

٧٩١٩ شماره ,١٣٣١.٧.١٤ دوشنبه

قدريخراباست به مشهد به تهران شوسه راه
شدند حاضر و اعتصابزدند به دست گاراژدارها كه

برسد مصرفحقيقي به بهشرطي بپردازند را راهسازي هزينه از قسمتي
زيادي زيارتيجمعيت بهخصوصروزهاي اولمحرم ايام در كياستكه حا مشهد از رسيده گزارشهاي

كه چيزي و آمدند مشهد به ثامناjئمه حضرت زيارت و عزاداري در شركت براي ايران كناف ا و اطراف از

تازگي به كه بود مشهد به تهران راه بدي و خرابي بود شده مسافرين زحمت مشقتو موجب همه از بيش

اجتماعاتي گاراژها در و سرآمد مردم تحمل و طاقت ديگر شده/// نردبان مثل راه اين از زيادي قسمتهاي

مخابره راه وزير و مصدق دكتر آقاي به تلگرافاتي بالنتيجه كه داد روي شديدي اعتراضات و گرديد تشكيل

كمترين گرفتهو بهخود مشهد به تهران راه كه مفتضحي خرابو چنينوضع با كه تكليفشد كسب و گرديد

به نقليه وسايط صاحبان بر خسارات و چيست مسافر نفر هزارها تكليف نميشود جاده ترميم به توجهي

اعتصاب تلگرافات اين پيرو در نكنند حمل را مسافرين و بكشند كار از ميدهنددست ترجيح استكه قدري

ادامه روز سه دو جريان اين نمودند خودداري حركت و مسافر قبول از جدا و گرديد شروع گاراژدارها عمومي

اوطانخود به بازگشت قصد و بودند آمده مشهد به كه مردم نفر هزار چند بيتكليفي بر بديهياست داشتو

راه اين در مشهد شهرباني اداره باjخره و كردند مراجعه مشهد رئيسشهرباني استانداريو به و افزود داشتند

در يعني زودي به مركز از كه داد صريح وعده و كرد اعتصاب شكستن به رادعوت گاراژ صاحبان نمودو مداخله

مسافر توبوسها ا و گرديد رفع اعتصاب ترتيب اين به و شد خواهد راه تعمير براي اقدام ديگر هفته ظرفدو

كردند/ قبول

گاراژها صاحبان ضمنا شد خواهد راه ساختمان به نسبت سريع اقدام طرفدولت از كه اميدواري اين به

را مشـهد بـه تهران راهسازي مخارج از زيادي قسمت هستند حاضر خاطر طيب با كه كردهاند پيشنهاد

راهسازي مصرف به كه است آن از بيش خيلي راه خرابي از آنها خسارات و زيان فعلي وضع در زيرا بپردازند

به كه بپردازند را راهسازي مخارج از قسمتي حاضرند صورتي در كه كردهاند شرط كره مذا ضمن ولي برسانند

در مشهد گاراژدارهاي تمام كنون ا برسد/ مشهد به تهران راههاي و پلها تعمير و راهسازي واقعي مصرف

آن توبوساز ا تومبيلو ا چندين روزي كه بزرگي معبر و مهم جاده اين تعمير به نسبت راه وزارت اقدام انتظار

دارند تصميم و ميباشند ميگردند مقتول و مجروح مردم از عدهاي و خراب توبوس ا چند ماهي و ميگذرد

بكشند/ كار از دست نشود آنها حقه تقاضاي اين به توجهي چنانچه

٧٩٢å شماره ,١٣٣١.٧.١٥ سهشنبه

كرد مذاكره نخستوزير با امريكا امروزسفير
نخستوزير آقاي منزل در J١٩٥٢ كتبر ا ٧K امروز بعدازظهر ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

كرد/ م�قات ايشان با و يافته حضور



١٣٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢å شماره ,١٣٣١.٧.١٥ سهشنبه

كاشاني jآيتا منزل در جرايد مديران
مطبوعات] جديد قانون cيحه با جرايد مديران از تن ١åå [مخالفت

رئيسمجلس كاشاني آيتا� منزل در جرايد مديران از نفر ١åå حدود در صبح نيم ساعتهشتو امروز

كه قانونمطبوعات درباره و نمودند م�قات را ايشان صبح ساعت٩ در و رسانيدند هم به مليحضور شوراي

اطراف شمهايدر آزاد افراسياب آقاي منجمله آقايان از تن چند و داشتند نظرياتي شده تهيه آن طرح اخيرا

را مشك�ت و كرد صحبت خلعتبري عادل آقاي نيز و نمود بيان مطبوعات جديد طرح اهميتمطبوعاتو

<مـن نـمودند: ايراد زير شرح به بياناتي مطبوعاتي جلسه اين در كاشاني آيتا� آقاي بعد و نمود اظهار

استولي كندمطبوعات كمك يككشوري پيشرفت ميتواند كه وسيلهاي يگانه كه دارم اطمينان و ميدانم

مطالب اجنبيها و بيگانه ايادي نفع به و كند كسورقهايدرست هر كه هموضعميشود اين محترم برادران

نيز شما و كنم خدمت بكوشيم بايد خود سهم به ما همه بگذارد/// روزنامه را آن اسم و بنويسد تهي و سر بي

توقيفش چيزينوشته كشور ضرر به كه روزنامهاي بخواهند گر ا اينكه نه يابد بهبود اينوضع كه كنيد كمك

انگليس عمال پاي زير كه را فلكزده مملكت اين است/ شده عمل خ�فقانون بر بگويند گرفتهو ايراد كنند

در نيست/ چارهاي كنيم درست را آن كمكمطبوعات با بايد اينكه از غير به كرد درست بايد جور چه شده له

پايان كاشانيدر آيتا� توسطمطبوعاتشميفهمند/> بشناسند كشوريرا مملكتو بخواهند گر ا دنيا تمام

تـا بدهند مطبوعات مورد در را خود اص�حي نظريات كه خواستند جرايد مديران آقايان از خويش بيانات

قرار اص�ح جديدمطبوعاتمورد طرح در ميباشد قلم آزادي و بهص�حمطبوعاتكشور آنچه و مطالعهشود

دنيا گيرد/

٧٩٢å شماره ,١٣٣١.٧.١٥ سهشنبه

اعتصابكردند هم زبان شعبه داوطلبان
كند نظر تبادل دانشگاه اخير وضع درباره تا تشكيلگرديد شورايدانشكدهها امروز

مـمانعت دانشجويان و داوطلبان ورود از چون و بود انتظامي قواي محاصره در دانشگاه نيز صبح امروز

چون كردند/ سخنراني آنها نمايندگان از نفر چند و بودند كرده اجتماع دانشگاه مقابل پيادهرو در لذا ميشد

شركتكنندگان آيد عمل به ادبيات دانشكده در Jانگليسي Kرشته زبان شعبه مسابقاتورودي امروز بود قرار

چون كه داشتند اظهار و كردند امتحانخودداري انجام از بودند كرده Lقب كه توافقهائي با نيز امتحان اين در

بپذيرد/ بيشتريدانشجو تعداد بايد نيست فني دانشكدههاي جزء شعبه اين

تقاضاهاي و گرفته تماس دانشكده رؤساي با تا كردند تعيين نماينده نفر چند مزبور داوطلبان نتيجه در

انتظامي مسابقهوروديمأمورين امتحان دادن از داوطلبان خوددارياين پساز برسانند/ آنان سمع به را خود

ساير مثل هم امتحان جلسه اين نتيجه در و راندند بيرون دانشگاه از را داوطلبان بودند آماده محل در كه

نشد/ انجام مسابقاتورودي



ملي دولت سياهه ١٣٢٦

٧٩٢å شماره ,١٣٣١.٧.١٥ سهشنبه

شد اعEم نظامي حكومت شيراز در
همايوني] اعليحضرت و ملي وزارتدفاع تصويب [به

نظر در بود شده بسته اهالي طرف از تير سيام روز آنها مركزيحزب كلوب كه شيراز در برادران حزب افراد

اين از شيراز اهالي نمايند/ نصب را حزب تابلو مذهبي مراسم انجام پساز عاشورا و تاسوعا ايام در كه داشتند

روي خورد و زد گر ا كه داد استانداري به گزارشي شهرباني ميرفت خورد و زد بيم چون و شدند خبر با موضوع

دكتر به را موضوع ب�فاصله هم فارس استاندار وارسته نمود/ كمك تقاضاي و آمد برنخواهد عهده از دهد

دفاع تصويبوزارت بنابه برود بين از ايامسوگواري در خورد و زد بيم گونه هر اينكه براي و داد اط�ع مصدق

معاون انصاري حاجي سرتيپ شيراز لشكر فرماندهي عزيزي سرتيپ طرف از همايوني اعليحضرت و ملي

شد/ نظامي حكومت اع�م محرم نهم از و گرديد منصوب شيراز نظامي فرمانداري به شيراز لشكر

٧٩٢١ شماره ,١٣٣١.٧.١٦ چهارشنبه

نخستوزير خونين] [اسهال كسالت درباره توضيح
و گرفت تماس مصدق غ�محسين آقاي با نخستوزير آقاي كسالت عارضه درباره اداره خبرنگار امروز

نتيجه در كه بوده سرماخوردگي اثر بر خونين اسهال و تب مصدق دكتر آقاي نقاهت ايشان اظهارات طبق

است/ شده مرتفع كلي به كنون ا و نموده حاصل بهبود معالجات مراقبتو

٧٩٢١ شماره ,١٣٣١.٧.١٦ چهارشنبه

شد لغو شيراز در نظامي حكومت
فرمانداري طرف از بود رسيده سر به مدتآن كه مهرماه ١٤ دوشنبه روز صبح ساعت٨ از نظامي حكومت

است/ گرديده لغو شيراز نظامي

٧٩٢١ شماره ,١٣٣١.٧.١٦ چهارشنبه

كمياباست قند
فـروش بـه ريـال ٥åå عـدلي قرار از سربسته را دارائي از تحويلي قند استفادهجو عدهاي ـ مياندوآب

مضيقه جهتدر اين از اهالي كمياباستو قند حاضر حال در نميكند ممانعت دارائيهيچگونه ميرسانندو

هستند/

٧٩٢١ شماره ,١٣٣١.٧.١٦ چهارشنبه

شد اتوبوسممنوع مسافر كردن سوار اضافه
بر اضافه مسافر كردن سوار تاريخ اين از تهران توبوسهاي ا نمايندگان موافقت با كشور كل شهرباني

توبوس ا از را اضافي مسافر كه مجازند انتظامات مأمورين و مينمايد ممنوع روز ساعات تمام در را ظرفيت

دهند/ قرار تعقيب تحت ميباشد مستقيم مسئول كه را بليطفروش و نموده پياده



١٣٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٢ شماره ,١٣٣١.٧.١٧ پنجشنبه

شد تشكيل دانشگاه شوراي ديروز
گرديد صادر اعEميه اخير وقايع درباره نظر تبادل از پس

ميشود پذيرفته دانشجو ٨åå حقوق دانشكده اول سال در
داشت خواهد ادامه فعلي ترتيب عاديبرنگردد حال به دانشگاه وضع تا

كارت ارائه با دانشگاه كاركنان و كارمندان بود/ انتظامي مأمورين مراقبت تحت تهران دانشگاه نيز امروز

كمتر قبل روزهاي به نسبت آنها عده كه دانشكده به داوطلبانورود دانشجويانو ميشدند/ وارد دانشگاه به

دانشگاه به ورود داوطلب نمايندگان از يكي بودند/ كرده اجتماع دانشگاه مقابل پيادهرو در ميآمد, نظر به

اجـتماع و نمود تشريح آنها براي گرفته دانشگاه شوراي كه را تصميماتي و كرد صحبت خود رفقاي براي

قرار كه Jمختلف رشتههاي Kدر ادبيات دانشكده امتحانات بقيه يافت/ خاتمه سوئي حادثه بدون دانشجويان

ثانوي اط�ع تا و نشد انجام دانشكدهها عالي شوراي تصميم طبق شود انجام عالي دانشسراي در امروز بود

در دانشگـاه شوراي ديروز صبح ده ساعت و دانشگاه دبيرخانه در دانشكدهها شوراي پريروز ماند/ وقفه در

تـصميمات ابـتدا جلسه اين در گرديد/ تشكيل دانشگاه اخير وقايع درباره شور منظور به عالي دانشسراي

پنج پساز گشتو آغاز تصميمات اين درباره نظر تبادل و سپسشور شدو مطرح دانشكدهها شورايرؤساي

گرديد/ تهيه زير اع�ميه كره مذا ساعت

و عـلم تـحصيل راه كه است بوده معتقد خود افتتاح آغاز از تهران دانشگاه ـ تهران دانشگاه اع�ميه

رشتههاي در خود تمايل و استعداد فراخور را يك هر و گذارده باز دانشطلب جوانان كليه براي را معرفت

ميشود محسوستر دانشگاه در سال هر منظور اين تأمين لزوم نمايد/// هدايت و تعليم تخصصي مختلف

كساني آنها ميان كه جائي تا ميآيد پائينتر سال به سال ديپلمههايمتوسطه ميزانمعلومات متأسفانه زيرا

كافي وسائل اينكه فرض به دانشگاه جهت همين از و ندارند را معمولي فارسي سواد حتي كه شدهاند ديده

را غيرمستعد و بيسواد افراد نبايد و نميتواند باشد داشته اختيار در نامحدوديداوطلب عده پذيرفتن براي

احوال اين خ�ل در چند هر داشت/ نخواهد نتيجه وقت ائت�ف جز علمي مؤسسه به آنها ورود زيرا بپذيرد

به ورود داوطلبان ساير زمره در را خود ميكنند تعقيب علم تحصيل از غير خاصي مقصود كه افراد عدهاي

ولي شدهانـد ديگر دانشكده دو يكي و حقوق دانشكده ورودي امتحانات انجام مانع و كرده داخل دانشگاه

پيشنهاد كرده, تعقيب را نخستينخود نظر نگذاشتهو دانشطلب جوانان همه حساب به را آنها گناه دانشگاه

دانشكـده پيشنهاد دانشگاه شوراي اينكه داد/ خواهد قرار رسيدگي مورد وصول ترتيب به را دانشكدهها

خـود مهرماه ١٦ چهارشنبه جلسه در را ورودي داوطلبان از نفر ٨åå قبول و مسابقه تجديد به دائر حقوق

اط�ع به و تعيين تصميم اين اجراي براي را خود كار برنامه وسائل دانشكده ميدارد مقرر نموده تصويب

عـده تـعيين به راجع را خود نظر نيز دانشكدهها ساير كه ميداند jزم همچنين و برساند دانشگاه شوراي

تصويب و رسيدگي مورد كه برسانند اط�عشوراي به سريعا شوند پذيرفته اول سال ميتوانند كه داوطلباني



ملي دولت سياهه ١٣٢٨

از و هستند دانشگاه به داوطلبورود كه دانشآموزاني به ميداند اينموقعjزم در شورايدانشگاه گردد/ واقع

نشانشود: خاطر زير نكات ندارند اط�ع اينمؤسسه مقررات

و دانشكده دستشوراهاي در صرفا عملي دستگاه اين اختيارات كليه مقرراتمربوطه و قوانين طبق ـ ١

است/ دانشگاه شوراي

و باشد آرامش قرين محيطي بايد است مطالعه و تحقيق و تربيت و علم تحصيل محل دانشگاه ـ ٢

و علم تحصيل جز مقصودي و هيچمنظور داخلمحوطه در بايد ميشوند پذيرفته دانشكدهها در كه جواناني

باشند/ بركنار ميكند سلب مطالعه براي را خاطر فراغت كه كشمكشهايمختلف از و تخصصنداشته احراز

دانشكـدهها از يكـي در كـه است كسـي Kدانشـجو غيردانشجو افراد ورود از اخير روزه چند اين در ـ ٣

بهوسيله ندارند عضويت اينمؤسسه در كه كساني و Jباشد دستداشته تحصيليدر كارت و نامنويسينموده

آمـده عمل به جلوگيري ساختهاند فراهم دانشگاه خارجي محوطه در را انتظام حفظ كه انتظامي مأمورين

كه كساني كليه بر دانشگاه استق�ل رعايت پس داشت خواهد ادامه عادي وضع اعاده تا ترتيب اين استو

كام� را انتظامات نيز آن محوطه داخل در كه است واجب ميكند پيدا را علمي مؤسسه اين به ورود اجازه

نمايند/ رعايت

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٧ پنجشنبه

سازمانعمرانيكشاورزي و كشاورزان سهم ازدياد cيحه
محلي عمراني امور و كشاورزان سهم ازدياد ـ اول فصل

و علفچرا و جريبانه و مزروعي ام�ك محصول مالكانه سهم از jيحه اين تصويب تاريخ از ـ اول ماده

بر /// مقررات طبق بر و كسر %٢å غيره يخچالو و دكان آبدنكو و آسيا و مالاjجاره و جنگل و تع مرا عوايد

كشاورزي عمراني سازمان و كشاورزان سهم ازدياد jيحه ١٣٣١.٥.٢åاختياراتمصوب اعطاي قانون طبق

مصدق محمد دكتر نخستوزير تصويبميشود/ ١٣٣١.٧.١٤ تاريخ در تبصره ١٥ و ماده ٤å بر مشتمل

٧٩٢٢ شماره ,١٣٣١.٧.١٧ پنجشنبه

داد نزاعيروي ري كارخانهچيتسازيشهر در
شدند كارگراندستگير از نفر ٢٤

چيتسازي كارخانه در داشتند عقيده اخت�ف هم با كه كارگراني از دسته صبحدو نيم و ٨ ساعت از امروز

كارگران ميان نتيجه در شدند/ آنجا از خروج و كارخانه محل به ورود از مانع و زده اعتصاب به دست ري شهر

اط�ع ١٨ ك�نتري به كارخانه اولياي طرف از مراتب فورا شدند مجروح نفر چندين و درگرفت سختي نزاع

و شد مأمور كارخانه در انتظامات برقراري براي نظامي فرمانداري طرف از كاميون چهار ب�فاصله شد داده

فرمانداري به و دستگير را نظم اخت�ل محركين از نفر ٢٤ و نمودند برقرار را انتظامات ساعت يك از بعد

دادند/ قرار بازجوئي تحت و كردند جلب نظامي



١٣٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٢ شماره ,١٣٣١.٧.١٧ پنجشنبه

توده منحله حزب شركترهبران
مسكو در حزبكمونيستشوروي كنگره در

<بريا> گرديد تشكيل مسكو در امروز كه حزبكمونيستشوروي كنگره جلسه چهارمين در ـ مسكو راديو

ليدرهاي از تن چند داشت/ ابراز كشور پنجساله عمليات درباره نطقي پوليتبورويشوروي اعضاي از يكي

حـزب سران فروتن, قاسمي, بقراطي, رادمنش, دكتر آقايان جمله از مختلف كشورهاي كمونيست احزاب

بودند/ شركتنموده جلسه اين در ميهمان عنوان به ايران توده منحله

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

نظامي حكومت تصويبcيحه
شد قرائت مجلس منشي ثابتي مؤيد آقاي توسط زير متنjيحه ـ مجلسسنا

مجلسسنا محترم رياست

از محل هشت در نظامي حكومت مدت تمديد تقاضاي بر مبني دولت ٣١.٥.٥ ـ ٧٢١å شماره jيحه

رسيد ملي مجلسشوراي تصويب به ٣١.٥.٢٣ پنجشنبه صبح جلسه در ماه برايمدتسه خوزستان منطقه

قانوني jيحه ميگردد/ ابقاء ضميمه به محترم آن تصويب براي قانونيمزبور مجلس اينكرونوشتjيحه

/١٣٣١ آبان تا مرداد ١٥ تاريخ از خوزستان منطق از محل هشت در نظامي حكومت تمديد به مربوط

مـناطق از مـحل هشت در را نـظامي حكـومت مـقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مدتسه براي خرمشهر, jلي, مسجدسليمان, هفتگل, معشور, بندر آغاجاري, گچساران, آبادان, خوزستان,

است واحده ماده بر مشتمل كه jبا قانوني jيحه نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه آبان پنجم تاريخصبح تا ديگر ماه

ملي رئيسمجلسشوراي نايب رسيد/ مجلسشوراي تصويب به ١٣٣١ ماه امرداد ٢٣ پنجشنبه جلسه در

رضوي احمد

بفرمائيد/// داريد فرمايش دارائي وزير آقاي رئيس: نايب

ميكنممربوط مخالفت گر ا نظامي حكومت با بنده زاهدي: سرلشكر آسپيرينـ قرص و حكومتنظامي

حكومت كردم/ مخالفت نظامي حكومت با هم ع�ء حكومت در بنده زيرا نيست مصدق دكتر حكومت به

مـقررات طبق نظامي حكومت گر ا ندارد معني هيچوجه به داشت ايران در اjن كه شكلي اين به نظامي

تسكين كه آسپيرين قرص مثل نظامي حكومت از نبايد ما نميرسيد/ افتضاح اين به كند حكومت نظامي

از هم نتيجه و ميبريد هم را نظامي آبروي و ميآوريد را نظامي اjنحكومت شما كنيم/ استفاده ميدهد درد

داد/// نخواهند راي آن به هم jحا و نبودهام نظاميموافق حكومت با هيچوقت بنده نميگيريد/ آن

بگيريد/ راي است كافي كرات مذا عدهاي: ـ نظامي حكومت تصويب_يحه

هشت در نظامي حكومت jيحه به فرمايند/ قيام موافقين jيحه اين به ميگيريم راي رئيس: نايب

شد/ تصويب و گرفتند راي قعود و قيام با خوزستان منطقه



ملي دولت سياهه ١٣٣٠

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

سرد اسلحه ديگر انواع و چاقو مجازاتحمل قانوني cيحه
آسايشعمومي امنيتو و نظم در اخEل و

در ديگر سرد اسلحه نوع هر حمل همچنين و ميرود كار به منازعه موارد در نوعا كه چاقو حمل ـ ١ ماده

٢ از تأديبي حبس مرتكببه استو نكندممنوع تظاهر آن داشتن به دارنده كه چند معابرعموميهر كنو اما

شد/ خواهد محكوم ماه ٦ تا ماه

وسيله را آن يا و كند قدرتنمائي يا و تظاهر ديگر سرد اسلحه نوع هر يا چاقو داشتن كسبه هر ـ ٢ ماده

كسي با يا و نمايد تهديد وسيله بدان يا و دهد قرار ديگر استفاده نوع هر يا و اخاذي يا اشخاصو مزاحمت

از غير محلي در سال دو تا يكسال از اجباري اقامت به يا تأديبيو حبس سال يك تا ماه ٣ به شود گ�ويز

شد/ خواهد محكوم او اقامت محل

اشخاص تعرضبه يا و متعارف عادتو برخ�ف حركات يا جنجالو و هياهو وسيله به كس هر ـ ٣ ماده

و اعمال مرتكب يا و نمايد مختل را آسايشعمومي و آرامش و نظم نباشد يا باشد زيانآور اينكه از اعم

آزاديو يا و دارد باز كار كسبو از را مردم يا و نمايد عمومي افكار تشويشدر هراسو ايجاد كه رفتاريشود

شد/ خواهد محكوم يكسال تا ماه دو از تأديبي حبس به سازد مختل را آسايشعمومي

مخالف حركات يا الفاظو با يا و زنيبشود مزاحم يا متعرضو معابر يا كنعموميو اما كسدر هر ـ ٤ ماده

شد/ خواهد محكوم ماه ٨ تا ماه ٢ از تأديبي حبس به نمايد توهين او به حيثيت و شئون

از يك هـر شـود واقـع دستهجمعي و قبلي توطئه نتيجه در فوق مواد در مذكور جرائم گاه هر ـ ٥ ماده

شد/ خواهند محكوم مقرر مجازات كثر حدا به مرتكبين

كه نقاطي در كرد/ خواهند رسيدگي نوبت از خارج دادگاهها فوق مواد در مذكور جرائم كليه به ـ ٦ ماده

ايـن در داشت خواهند را جرائم اين به رسيدگي ص�حيت نظامي دادگاههاي شده اع�م نظامي حكومت

دادگاه حكم نمايند تجديدنظر تقاضاي بدوي دادگاه حكم از ميتوانند دادستان و [!] عليه محكوم صورت
است/ فرجام غيرقابل و قطعي نظر تجديد

نظاميو مطابقمقرراتحكومت نظامياست حكومت به كهمربوط قسمت آن رسيدگيدر طرز ـ ماده٧

بود/ خواهد كيفري دادرسي آئيننامه مطابق است عمومي دادگاههاي به مربوط كه قسمت آن در

و نمايد بازداشت را متهمين كه است بازپرسموظف قانوني jيحه اين در مذكور موارد تمام در ـ ٨ ماده

داشت/ خواهد ادامه بازداشت دادرسي پايان تا نيستو شكايت قابل بازپرس قرار

بود/ خواهند قانوني jيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت دادگستريو وزارت ـ ٩ ماده

و سرد اسلحه انواع و چاقو حمل مجازات قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد ٢åاختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ مهرماه تاريخ١٧ تصويبميشود/ ماده ٩ بر مشتمل آسايشعمومي امنيتو و نظم در اخ�ل

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٣٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

طهماسبي خليل استاد عفو موضوع
طهماسبي آزاديخليل طرح ـ مجلسسنا

عين استكه طهماسبي خليل استاد آزادي به استمربوط دستور در امروز كه مطلبديگري نايبرئيس:

قرائتميشود/ آقايان اط�ع براي رسيده باره اين در دادگستري طرفكميسيون از كه گزارش

شد/ خوانده شرح اين به دادگستري گزارشكميسيون اينموقع در

در مجلسسنا دو شماره كميسيون ـ خليلطهماسبي استاد عفو به مربوط دادگستري گزارشكميسيون

جلسه در كه را طهماسبي خليل استاد آزادي و عفو به قانونيمربوط طرح ١٣٣١ مرداد سيام پنجشنبه جلسه

متيندفتري, آقاياندكتر حضور با رسيده ملي تصويبمجلسشوراي فوريتبه سه قيد با مردادماه شانزدهم

از بـعضي مسافرت واسطه به را كميسيون كثريت ا كه K لساني و طباطبائي عبدالمهدي نظاممافي, نقوي,

داد قرار مداقه و رسيدگي مورد دادگستري وزير لطفي آقاي حضور با و Jميدهند تشكيل كميسيون اعضاي

به راجع اساسي قانون متمم ٢٨ اصل مغاير شده تصويب و تنظيم كه صورتي به را واحده ماده كميسيون

در رزمآراء سپهبد قتل اينكه به نظر ليكن نمايد آنموافقت با نميتواند دانسته مملكت ث�ثه قواي انفصال

كه صورتي استدر گرديده ملي بزرگ يكنهضت به منتهي مبارزه آن كه شده سياسيواقع مبارزه يك طي

مجازات قانون ٥٤ ماده در كه باشد سياسي انق�بات با منطبق مبارزه آن كه بدهد تشخيص سنا مجلس

كه عمومي يكعفو بهصورت بايد استعفو بديهي نمايد تجويز اينمورد در را عفو استو شده كر عموميذ

شور ممكنستمورد كه عمومي عفو ماده اينصورت در انفرادي/ نهعفو درآيد شده پيشبيني مذكور ماده در

بود: خواهد ذيل شرح به شود واقع سنا مجلس

رزمآراء سپهبد قتل دخالتدر به متهم كه كساني كليه مجازاتعمومي قانون ٥٤ ماده طبق ـ واحده ماده

جنبه لحاظ از نه يا شدهاند تعقيبواقع كنونمورد تا اينكه از اعم معاونتو يا شركت يا مباشرت از اعم باشند

نقوي/ حسين دو شماره كميسيون مخبر ميشوند/ عفو عمومي

بفرمايند/ دارند نظري گر ا آقايان رئيس: نايب

قرائتشود/ بفرمائيد كه رسيده اينمورد در نفر چند امضاي به پيشنهادي رئيس نايب آقاي ـ عدهاي

شد: قرائت شرح اين به مزبور پيشنهاد

لهـذا نشده كميسيون طرف از صريح نظر اظهار دادگستري كميسيون پيشنهادي واحده ماده در چون

نـظر در با تا شود اعاده دادگستري كميسيون به گزارشمزبور عين ميكنيم پيشنهاد ذيل امضاءكنندگان

نمايد/// تقديم مجلس به و اظهار را خود قطعي راي قانوني جهات تمام گرفتن

و شـد تصويب گرفتند راي آن به نسبت و شد قرائت ديگر بار يك پيشنهاد ـ شد تصويب گزارش

دو شماره كميسيون به مجددا طهماسبي خليل استاد آزادي طرح به مربوط سنا دو شماره گزارشكميسيون

گرديد/ ارجاع سنا مجلس



ملي دولت سياهه ١٣٣٢

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

تعيين خارجه امور سمتوزير به فاطمي دكتر
شد معرفي و شرفياب ملوكانه حضور به امروز و

داشت خواهد هم را سمتسخنگويدولت خارجه امور وزيرجديد

امور وزير سمت به امروز باختر روزنامه مدير و ملي مجلسشوراي نماينده فاطمي حسين دكتر آقاي

فاطمي آقايدكتر تفاق ا به رئيسنخستوزير نايب كاظمي آقاي امروز صبح ساعت٩ شد/ خارجهمنصوب

آقايدكتر آمد/// عمل به خارجه امور معرفيوزير مراسم و شدند شرفياب شاهنشاه بهحضور سعدآباد كاخ در
وزير كراتيصورتگرفت/ مذا خارجيكشور سياست درباره بودو شاهنشاه يكساعتدرحضور فاطميمدت

م�قات را نخستوزير و رفت مصدق دكتر آقاي منزل به ربع و ١å ساعت در شرفيابي پايان از پس خارجه

و گيرد عهده نيز را فاطميسمتسخنگويدولت دكتر آقاي شد قرار آمد عمل به كه كراتي مذا ضمن و نمود/

وزارت كاخ در مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه بعدازظهر يك ساعت در روزه همه امروز از اط�ع قرار به

خارجه وزارتامور كاخ در امروز صبح ساعت١١ حدود در فاطمي دكتر آقاي آمد/ خواهد عمل به خارجه امور

متذكر خارجه وزير پايان در نمود/// احضار كاخ سالن در را ادارات رؤساي و كل مديران آقايان و يافت حضور

ندارد/ ارزش من منظر در وظيفهشناسي يكجو قدر به توصيه خروار صد شد

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

گفت امروز مطبوعاتي مصاحبه در خارجه امور وزير فاطمي آقايدكتر

ميشود زوديرسيدگي به خارج مقيم ارزيدانشجويان امور به
آقاي با خارجي خبرگزاريهاي و جرايد نمايندگان مطبوعاتي جلسه اولين امروز بعدازظهر ساعت يك

كار اينكه ديگر آمد/// عمل به خارجه وزارت كاخ در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي حسين دكتر

زياد كرده تحصيل طبقه به من كه ميگويم و است خارج در ايراني محصلين كار كردم شروع امروز كه من

ولي كشورند/ تيه آ مردان آنها كرد/ كمك دارند وطنپرستانه افكار كه جواناني به بايد چه ميگذارم, احترام

نيست/ ما مملكت شئون خور در گرفتهاند پيش خارجي كشورهاي از بعضي در كه محصليني از بعضي رويه

كه محصليني عده آن به كه است مطالعه شدهانددولتمشغول آنمواجه با محصلين ارزيكه تضييقات البته

نميخواندند درس و رفتهاند كه دانشجوياني به ولي بكند, را ممكنه كمك بخوانند درس ميخواهند فقط

آقاي دقيقجناب توجه به بايد حقيقي دانشجويان داد/// نخواهد ترتيباثر آنها تشبث هيچ به و كمكنكرده

بـه دست و بـدهند بروز را خود وطنپرستانه احساسات حساس موقع اين در و بوده مستظهر نخستوزير

رويكشور هتكبه كهموجب اين بر عملياتع�وه اين چه نزنند سفارت در تحصن قبيل از ناپسند عمليات

كارها قبيل اين انجام تحصنو از بايد ايران نمايندگيهاي كرد/ نخواهد تأثيري هم آنها كار دولتاستدر و

او از بهانهاي هيچگونه شخصرئيسمأموريتاستو با كارها اينگونه مسئوليتعواقب كند/ جلوگيري جدا

نميشود/// پذيرفته



١٣٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

نمودند اجتماع ايستگاه محوطه در و راهآهناعتصابكرده كارگران امروز
نمود متفرق را آنها و فرستاد ايستگاه به كاميونسرباز ده نظامي فرمانداري

شدند دستگير نفر ٢٣ دار و گير اين در
داشتند حقوق اضافه و ترفيع دريافت استحقاق كه خود كاركنان و كارمندان از عدهاي براي راهآهن بنگاه

كنون تا لذا بود نشده پيشبيني آن براي اعتباري بنگاه بودجه در چون ولي نمود صادر احكامي قبل چندي

اضافاتحقوق پيشبرايدريافت چندي از راهآهن كارگران طرفديگر از است/ افتاده تعويق به آن پرداخت

به رد ميدانستجواب اضافات آن پرداخت از عاجز را خود بنگاه حسابداري وليچون نمودند اقداماتي خود

مينمود/ jزم اعتبار تأمين به موكول را آن و ميداد كارگران تقاضاي

امـضاء را آن سـرانشـان از نفر ٣٦ كه اع�ميهاي نگرفتند نتيجهاي خود اقدامات از كه بنگاه كارگران

اضافات پرداخت در اين بيشاز چنانچه كه بودند شده متذكر خود اع�ميه در كارگران كردند/ منتشر نمودهاند

شروع امروز صبح از كارگران اعتصاب اع�ميه اين تعقيب و كرد خواهند اعتصاب به اقدام بشود تعويق آنان

كردند/ سخنرانيهائي آنها از تن چند و نمودند اجتماع ايستگاه محوطه در آنها كليه و شد

جريان انتظامات امنيتو منظور به خرابكاريو و اخ�ل گونه هر از برايجلوگيري راهآهن بنگاه مقامات

كاميون ده ب�فاصله و آمد عمل به jزم اقدام نظامي فرمانداري طرف از دادند نظامياط�ع فرمانداري به را

به و نموده دستگير نيز را آنان از نفر ٢٣ و كردند متفرق را كارگران نظاميان و شد فرستاده راهآهن به سرباز

بردند/ نظامي فرمانداري

مركزي ناحيه كارگران بر ع�وه گفت: ما خبرنگار به كارگران خصوصاعتصاب در امروز راهآهن كل مدير

نـيز آنـها كـه بـنگاه كـارمندان ولي زدهاند اعتصاب به دست نيز خط طول كارگران نمودهاند اعتصاب كه

بعد بنگاه كل مدير نيست/ ميان در آنان اعتصاب از صحبتي و بودند خود كار سر دارند بنگاه از تقاضاهائي

نمودهاند دريافت را خود احكام كه را كارگراني و كارمندان ترفيعات و اضافات بخواهد بنگاه چنانچه گفت:

نيست جاري تأمين به قادر بنگاه حاضر حال در كه دارد jزم اعتبار اضافه تومان هزار ٨åå ماهي بپردازد/

تومان هزار ٨ååماهي پرداخت به رسد چه ميپردازد سختي به را جاريخود هزينههاي حقوقو بنگاه چون

مسـئول راهآهـن پـليس و نـظامي حكـومت مأمورين گفت: بنگاه انتظامات خصوص در كل مدير اضافه,

خود وظيفه به انتظامي مأمورين نشكند اعتصاب از دست كارگران كه زماني تا و ميباشند بنگاه انتظامات

كرد/ خواهند عمل

بنگاه كارگران اعتصاب به راجع ايشان از گرفتو تماس كار وزير رجبي مهندس آقاي با بعد ما خبرنگار

اغتشاش خرابكاريو قصد خارجي عناصر از تحريكبعضي به كارگران عدهاياز گفت: راه وزير نمود/ سئوال

حكمفرماست راهآهن آرامشدر Lفع نمودندو دستگير را آنها از نفر ٢٣ نظامي فرمانداري مأمورين كه داشتند

شد/ خواهند مجازات و دستگير اخ�لگران اينصورت در دهد روي تشنجاتي مجددا ميرود احتمال ولي



ملي دولت سياهه ١٣٣٤

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

است كرده ناراضي را مردم شكر و قند سياه بازار
ميداد ترتيباثر مينمود شكر و قند تقاضاي كسكه هر به دارائي اداره جيرهبندي مقررات الغاي پساز

پنهان خود انبارهاي در و آورده دست به شكر و قند زيادي مقادير استفادهجويان از عدهاي اصل اين روي

اهالي است/ شده ايجاد مصرفكنندگان براي سياه بازار و رفته jبا شكر و قند نرخ روز به روز نتيجه در كردند

مصرفكننده دست به شكر و قند كه بدهد ترتيبي دارائي وزارت دارند انتظار و آمده ستوه به وضعيت اين از

برسد/ حقيقي

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

تهران راديو فرستنده و كارخانجات
است گرفته قرار انتظامي حفاظتقواي مورد

راديو فرستنده ايستگاه و شهر اطراف و داخل كارخانجات اطراف در ملي دفاع وزارت طرف از اخيرا چون

عدهاي كه بود رسيده گزارشاتي گفتچون ملي دفاع معاونوزارت است/// شده گماشته سرباز تعدادي تهران

و پيشبيني نظر از لذا دارند راديو فرستنده ايستگاه و كارخانجات از بعضي در اخ�ل آشوبو قصد اخ�لگر

است/ گرفته قرار حفاظت مورد نظر نقاطمورد تانك و سرباز اعزام با اقداماتمزبور از جلوگيري

٧٩٢٣ شماره ,١٣٣١.٧.١٩ شنبه

نيكلي قانونيضربمسكوكات cيحه
رسيد آقاينخستوزير تصويب به پريروز كه

ريال قانوني j١٣٣١يحه مرداد اختياراتمصوب٦ اعطاي طبققانون بر گذشته/// شماره در كه بهطوري

١٣٣١ مهرماه تاريخ١٧ به تصويبميشود/ است ماده ٨ بر مشتمل كه نيكلي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

فرمانداران و استانداران به كشور وزارت بخشنامه
كدخدا] [تعيين

بر مبني است شده صادر كشور فرمانداران و استانداران تمام به طرفوزارتكشور از بخشنامهاي امروز

گزارشوزارت موجب به استو كدخدايان وظيفه از قريه هر در وظيفه نظام چونجمعآوريمشمولين اينكه

فورا قراء كليه در كدخدا تعيين براي قانون طبق كه است شده مقرر لذا ندارد كدخدا قراء از اغلب ملي دفاع

آورند/ عمل به را اقداماتjزم

مأمورين به وجهي گونه پرداختهر از بايستي كدخدايان كه شده داده تذكر ديگر بخشنامه در همچنين

نمايند/ امتناع جدا كدخدائي حكم دريافت براي



١٣٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

گفت: ما خبرنگار به امروز غربي آلمان در ايران مختار وزير

هستند متحصن درسفارت هنوز دانشجويان
محصلين ارز تأمين درباره اقداماتدولت نتيجه

شد خواهد معلوم ديگر هفته يك تا
ميشود داده بنانتقال در محلي به اشتوتگارت از ايران سفارت

تماسحاصل غربي آلمان ايراندر مختار بختياريوزير اسفندياري آقايخليل با ما خبرنگار صبح امروز

از بدوا آورد/ عمل به مصاحبهاي است گرفته اقامتخود مدت در كه نتايجي ايشانو مسافرت مورد در و نمود

است؟ شده اقداماتي چه دانشجويان ارز مورد در شد ايشانسئوال

كه دادهاند تي سفارتدستورا اولياي و مصاحب دكتر آقاي به خودشان نخستوزير آقاي شد: داده جواب

آلمـان به من رفتن با لحاظ اين از دارد دستورات اجراي در من شركت به بستگي قطعي نتيجه اخذ چون

و هسـتند متمكن كه آنها به دارد نظر در دولت كرد اضافه سپس و شود/ حاصل نتيجه زودتر دارد احتمال

دولتي ارز پرداخت از نميكنند تحصيل و ميكنند دريافت ارز كه آنها يا كنند تهيه آزاد ارز خودشان ميتوانند

دسـته ايـن ليست تا هستند مطالعه مشغول امور اولياي گفت: بختياري اسفندياري آقاي كنند/ خودداري

يك ظرف كار نتيجه كه ميشود اميدواري اظهار و كنند تفكيك هم از و تهيه زودتر چه هر را دانشجويان

هستند متحصن JاشتوتگارتKمحلسفارت در كه دانشجوياني آيا شد: بعدسئوال ديگرمعلومميشود/// هفته

عده و هستند تحصن حال در دانشجويان فع� داد: جواب اسفندياري آقاي دادهاند؟ خاتمه خود تحصن به

به شخصي كارهاي براي بيشتر من داشت: اظهار پايان در اسفندياري آقاي ميرسد/ نفر ٧å يا ٦å به آنها

بود/ آن جزو هم اداري امور بعضي و دانشجويان كار به رسيدگي البته بودم آمده تهران

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

فارس در ملي نهضت ادامه طرفداران جبهه تشكيل
و نويسندگان از كه توللي فريدون آقاي رهبري به فارس در ملي نهضت ادامه طرفداران جبهه ـ شيراز

اط�ع به گهي آ طي داوطلبان نام ثبت براي را خود آمادگي و شده تأسيس شيراز در ميباشد معروف شعراي

است/ رسانيده عموم

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

شده تضمين قانونيچكهاي cيحه
١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر /// امروز شده تضمين چكهاي قانوني jيحه

نخستوزير تصويبميشود/ است ماده ٤ بر مشتمل كه شده تضمين چكهاي قانوني jيحه

مصدق محمد دكتر



ملي دولت سياهه ١٣٣٦

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

داشت ادامه راهآهن تعميرات اعتصابكارگران امروز
موافقتكند كارگران تقاضاي با نميتواند راهآهن بنگاه راهميگويد: وزير

كرد اعتصابخودداريخواهد روزهاي حقوق پرداخت از و

نيست مؤثر ما كار در كارگران اين اعتصاب راهآهنميگويد: كل مدير
ميباشد كار همچنانمشغول راهآهن بنگاه و

شوند حاضر راهآهن بنگاه در خود كار سر به ميبايست كارگران كه اولوقتامروز از ـ دارد ادامه اعتصاب

جمع از مانع و شده اشغال نظامي فرمانداري مأمورين و راهآهن پليس وسيله به بنگاه جوانب و اطراف كليه

و بـيست اعتصاب دنبال به راهآهن تعميرات قسمت كارگران ميشدند/ معين نقطه يك در كارگران شدن

از و داده ادامه را اعتصابخود همچنان نيز امروز بود شده شروع ديروز صبح ده ساعت كه خود ساعته چهار

كردند/ خودداري كار سر رفتن

نميكند كارگرانموافقت خواستههاي با راهآهن بنگاه چون كه كيبود حا اوليناع�ميه با امروز اعتصاب

صبح ١åساعت مقارن جهت همين به بزنند/ اعتصاب به دست كارگران ساعت چهار بيستو مدت بايد لذا

كشيدندوچونقب� كار تعميراتدستاز قسمتجريهو كارگران كليه كشيدنسوتلكوموتيو با گهان نا ديروز

و زد و شدند مداخله به ناچار داشتند حضور بنگاه محوطه در بينظمي از جلوگيري براي نظامي مأمورين

شدند/ مصدوم و مجروح نفر هشت هفت حدود در كه درگرفت خوردي

و راننده دانشمند محمود جريه, كارگر هاشمي پور سيدحسن جباري, ياشار نام به نفر چهار عده اين از

آنـجا در هـنوز و گرديدند اعزام راهآهن بهداري به كارگران توسط فورا جرثقيل راننده فعالي زينالعابدين

هستند/ بستري

طور به هستند نفر ٧åå حدود در راهآهن تعميرات قسمت كارگران ديروز ـ بود خبر راهآهنچه ديشبدر

به رفتن از و آمدند گرد تعميرات سالن در ديشب نفر ٣åå حدود در عده اين و كردند اعتصاب دستهجمعي

شب نيمه بعداز ساعتدو تا نيز راهآهن بنگاه كل مدير مهندسبهزادي آقاي كردند/ خويشخودداري منازل

ميكرد/ سركشي كارخانه به

تماس راهآهن بنگاه كل مدير بهزادي آقاي با صبح امروز ما خبرنگار ـ ميگويد چه راهآهن كل مدير

با كارگران اخت�ف پيش روز شش داشت اظهار بهزادي مهندس آقاي كرد/ سئوال را وي نظريات و گرفت

و اضافات فقط كارگران امروز است/ يكموضوع سر بر اخت�ف امروز كه صورتي در بود ششمورد در بنگاه

و اضـافات بود: زير موارد شامل آنها تقاضاهاي پيش روز چند كه صورتي در ميخواهند/ را خود ترفيعات

حدود در كه آنها شدن حكمي تومان بيست و صد به تومان نود از خط كارگرانطول تثبيتحقوق ترفيعات,

خانواده مجاني معالجه شدهاند, منتقل ديگر نقاط به كه مأمورين از بعضي احكام لغو هستند, نفر هزار هفت

كه تومان ١٢å به نود از آنها مزد كردن اضافه قسمت در راهآهن بنگاه شبانه/ تأسيسك�سهاي و كارگران



١٣٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

كـرد/ قـبول را كـارگران تـقاضاهاي بـقيه ولي كند اقدامي نميتواند فع� است هنگفتي اعتبارت مستلزم

كه توماني ٢٣ميليون از بايد راهآهن بنگاه كه ميگفتند گرفتند تماس بنگاه مقامات با كه كارگران نمايندگان

نميتوانيم ما لذا برداشتنمود, خزانه از را اينمبلغ چونوزارتدارائي اما كند/ تأمين اعتباراترا داشته اضافه

قسـمتها ساير تعهدات قسمت جز امروز احوال اين تمام با گفت: سپس بنگاه مدير كنيم/ مطالبه را آن

است/ نداده روي بنگاه كار در وقفهاي و هستند آمد رفتو در مرتبا نيز قطارها كليه و هستند كار مشغول

طـور بـه بـودند نـفر ٣åå حدود در كه متحصنين بامداد يازده ساعت مقارن ـ شدند خارج متحصنين

ميدادند شعارهائي راه درطول افتادند/ راه به ايستگاه ميدان اطراف و شده خارج خود كار محل از دستهجمعي

ايستگاه ميدان محوطه به وقتي كارگران ميآمد/ عمل به مراقبت نظم حفظ براي نيز مأمورين طرف از و

١٢ ساعت سر ولي نمودند/ بنگاه ورودي در برابر در آنها نفع به تي تظاهرا نيز كارمندان از عدهاي رسيدند

محوطه در نظامي پليسو كاميون چند فقط و بود شده خالي تقربيا كارگران وجود از راهآهن ايستگاه ديگر

ميشد/ ديده ميدان

كه اعتصاب اين داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز راه وزير مهندسرجبي آقاي ـ ميگويد چه راه وزير

حال به تا و ندارد دستگاه كار در تأثيري هيچ ميباشد تعيمرات كارگران از نفر چهارصد سيصد به مربوط

دسـتگير هستند افراطي عناصر كه آنها محركين نيز مأمورين طرف از و است نداده رخ ما كار در وقفهاي

چندان راهآهن بنگاه امور جريان در كارگران اين اعتصاب ميدارد اع�م اينكه ضمن راهآهن بنگاه و شدهاند

گر ا كارگران و شد نخواهد حقوقداده آنها به هستند اعتصاب در كه روزي تا ميسازد نشان خاطر نيست مؤثر

است بهتر كنيم موافقت آنها تقاضاهاي با نميتوانيم ما چون و شوند حاضر خود كار سر در ميتوانند مايلند

بردارند/ اعتصاب از دست

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

كردند اشغال نظاميان را ري كارخانهچيتسازيشهر
ميشد كارخانهجلوگيري محوطه به كارگران ورود از امروز

نام به نفر يك و مجروح عدهاي كه داد روي خوردي و زد ري شهر چيتسازي كارخانه در پنجشنبه روز

ميان برخوردي هم جمعه روز گرديد/ مقتول بود آمده سرشوارد به چوب وسيله به ضربتي كه ابراهيمي علي

شدند/ زخمي نظامي دو و پاسبان يك نتيجه در كه شد حاصل نظامي افراد و كارخانه كارگران

از حفاظت بهعنوان سرباز يكگروهان نظامي فرمانداري ميرفت وخامت به رو كارخانه آن اوضاع چون

به جلوگيري كارخانه به اشخاص ورود از و نموده اشغال را كارخانه سربازانمحوطه و داشت گسيل كارخانه

آورند/ عمل

كارخـانه جلوي در بودند كرده حركت شهر از كارخانه در كردن كار براي كه كارگران از جمعي هم امروز

اجتماع حالت به كارخانه جلوي ده ساعت تا كارگران ندادند ورود اجازه آنها به نظاميان ولي نمودند اجتماع

شدند/ متفرق تدريج به گشتند مأيوس كارخانه به ورود از چون و بودند ايستاده



ملي دولت سياهه ١٣٣٨

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

ميشود انجام مهر ٣å چهارشنبه حقوقروز دانشكده امتحاناتورودي
پيوست وقوع به حقوق دانشكده داوطلبان بين مختصري خورد و زد امروز

بـه كـارت ارائه با دانشگاه فرعي در از دانشجويان و بود داير دانشكدهها بيشتر ديروز مثل نيز امروز

پيادهرو در بود يافته تقليل قبل روزهاي به نسبت آنها شماره كه داوطلبان از عدهاي ميشدند/ وارد دانشگاه

اول سال در نفر ٨åå قبول و كنكور انجام درباره را خود عقايد و بودند كرده اجتماع دانشگاه بزرگ در مقابل

مخالفهستند دانشگاه در كنكور انجام با كلي بهطور كه عده اين مخالفين ميداشتند/ اظهار دانشكدهحقوق

از عدهاي ميان زمينه اين در كه بحثي نتيجه در و صحبتمينمودند كرده اجتماع پيادهرو قسمتديگر در نيز

به جلوگيري آن ادامه از انتظامي مأمورين وسيله به كه داد روي مختصري خورد و زد درگرفت دانشجويان

مختصر حادثه اين از غير شدند/ بازداشت انتظامي مأمورين طرف از خورد و زد اين در نفر چند و آمد عمل

با داوطلبان نمايندگان ديروز كه م�قاتهائي نتيجه در شدند/ متفرق داوطلبان و نداد رخ ديگري تفاقسوء ا

تعيين وقت روز چند كنكور روز اع�م از پس است خوب كه داشتند اظهار آوردند عمل به سياسي دكتر آقاي

مقامات بين كه مشاورهاي امروز گردند/ باز تهران به مجددا بتوانند رفتهاند شهرستانها به كه كساني تا كنند

مهرماه ٣å چهارشنبه روز صبح ساعت٧ كه شد قرار آمدو عمل موافقتبه امر اين با گرفت انجام دانشگاهي

سابق كارتهاي همان با ميتوانند داوطلبان و انجامشود دانشكده محل در حقوق دانشكده ورودي مسابقه

نـظر با اع�ميهاي طي امروز نيز شهرستانها داوطلبان كنند/ شركت امتحانات اين در دارند دست در كه

بودند/ كرده موافقت گذشته سال بدونمردودين حقوق دانشكده اول سال در نفر ٨åå قبول بر مبني دانشگاه

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

شدند بانواندستگير به اهانت جرم به نفر ١٨å
توسط بودند شده تعقيب بانوان به اهانت جرم به كه كساني نفر ١٨å نزديكظهر امروز تا صبح ديروز از

شدند/ داده تحويل نظامي فرمانداري دادسراي به و دستگير ك�نتريهايمربوطه

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

آتشزد را خود سرپاسباني
نامعلومي علت به احتياط نيروي مأمور وحيد ٢ سرپاسبان امروز بعدازظهر دقيقه پنج چهلو يكساعتو

آتشزد/ شهرباني در را خود بنزين با

٧٩٢٤ شماره ,١٣٣١.٧.٢å يكشنبه

كنيد جلوگيري خارجشهر به خروجشكر فروشو از
از و فروخته بهدjjن را مردم سهم كه نموده/// شكايت رئيسدارائي از تلگراف وسيله به اهالي ـ ساوه

آيد/ عمل به جلوگيري آن حمل از و شهر خارج به شكر فروش از كه دارند تقاضا مردم و ميكنند خارج شهر



١٣٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

شدند دستگير رشيديانصبحامروز برادران و حجازي بازنشسته سرلشكر
پارلمانيهستند دارايمصونيت كه ديگري افراد از استعدهاي ممكن

گيرند قرار تعقيب تحت

زير/// اط�عات امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

عمليات از گزارشهائي <چون قرائتميشود: آقايان براي كه شده صادر طرفدولت از امروز اع�ميه ـ ١

سرلشكر آقاي معيت به كه بود رسيده Jنفر Kسه رشيديان برادران و حجازي عبدالحسين بازنشسته سرلشكر

و توطئه مشغول اجنبي سفارت يك نفع به هستند پارلماني دارايمصونيت كه ديگر افراد بعضي و زاهدي

بازداشت نظامي فرمانداري طرف از صبح امروز نداشتند پارلماني كهمصونيت بردگان نام ميباشند تحريك

هر به كه افرادي و عناصر پسكليه اين از كه شود داده تذكر است jزم گرديدند/ تحويل شهرباني زندان به و

مـقررات قانون طبق گيرند قرار خارجي سياستهاي دست آلت يا كشور تشنج و تحريك موجب صورت

پارلماني مصونيت كه اشخاصي به نسبت شد/ خواهند دادگاه تسليم قانوني مجازات تعيين براي و تعقيب

نمود/>/ خواهد مطالعه دولت دارند

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

دادند پايان موقتا اعتصابخود به ديروز راهآهن اعتصابي كارگران
ممانعتشد سركار در آنها از عدهاي شدن حاضر از امروز ولي

آن طي كه گرديد صادر راهآهناع�ميهاي اعتصابي كارگران طرف از وقت آخر ديروز ـ شد رفع اعتصاب

آن تا گر ا و كشيد خواهند اعتصاب از دست موقتا چهارشنبه روز تا بودند كرده نشان خاطر راهآهن مقامات به

چهارشنبه روز از نكند كارگرانموافقت تقاضاهاي با بنگاه و نشوند آزاد آنها زنداني رفقاي بنگاه طرف از روز

شد/ خواهد اع�م خطوط سرتاسر در عمومي اعتصاب

داخـل ميخواستند كه كارگران امروز وقت اول از ديروز, اع�ميه دنبال به ـ كارگران ورود از جلوگيري

صبح ٩ ساعت مقارن ميشد/ جلوگيري آنها ورود از پليسراهآهن و نظامي طرفمأمورين از شوند كارخانه

از عدهاي نام داشت دست در كه صورتي روي از و آمد كارخانجات در مقابل راهآهن پليس افسر نفر يك

علت گفت: ما خبرنگار به امروز باره اين در راهآهن در مقاممسئول يك شدند/ داخل آنها و خواند را كارگران

اعتصابي كارگران ديروز اع�ميه چون كه است اين جلوگيريميشود كارخانه داخل به كارگران ورود از اينكه

نمود/// خواهند را نظم رعايت آنها باشد مطمئن نميتواند بنگاه كه است طوري

مدير بهزادي مهندس دفتر در كارگران نمايندگان امروز يازده ساعت ـ نشد گرفته نتيجهاي كرات مذا از

اعـتصابي كارگران عمومي تقاضاهاي و كارگران نمايندگان آزادي درباره و شدند حاضر راهآهن اداره كل

نـمايندگان نتيجه اخذ بدون سرانجام و انجاميد طول به بعدازظهر دو ساعت تا جلسه اين كردند/ كره مذا

شدند/ خارج آنجا از كارگران
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٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

اختEفنظر بروز درباره ملكي خليل و بقائي دكتر امروز
توضيحاتدادند ما خبرنگار به

بود مسكو يككمونيستمنهاي ملكي بقائيميگويد: دكتر

است حزبتوده به بزرگترينخدمت بقائي دكتر عمل ملكيميگويد: خليل

مـجلس نـماينده بقائي مظفر دكتر آقاي رسانديم خوانندگان اط�ع به گذشته شماره در كه طوري به

آقاي و داشت اع�م زحمتكشان حزب ليدري از را خود استعفاي ديروز ظهر بعداز ساعت يك ملي شوراي

افراد از ديگر يكي ملكي خليل آقاي تحريكات از ناشي را وي استعفاي مزبور حزب سران از زهري علي

بقائيو دكتر آقايان با امروز باره اين در بيشتري كسباط�عات براي اداره خبرنگار دانست/ حزب برجسته

پاسخهاي با كه نمود سئواjتي آنها آينده هدف و نظر و اخت�ف اين پيدايش علل از گرفتو تماس ملكي

ميگذرد: گرامي خوانندگان نظر از زير در آنان

مجلسشوراي تحقيق كميته دفتر اطاق وارد عصازنان كه هنگامي امروز ظهر از قبل بقائي دكتر آقاي

در و بيمار من كه مدتي خصوصا اخير ماه سه دو در گفت: استعفايخود علل درباره ما خبرنگار به ميشد ملي

را آن نميشد كه بود آمده پيش حزب جاري امور جريان در انحرافاتي سلسله يك بودم بستري مريضخانه

نقشه كه ميداد نشان عمليات اين بلكه اصليحزبدانست هدف مرامنامهو از اط�ع عدم يا اشتباه از ناشي

آقاي نقشهها اين انجام براي و ميشود طرحريزي پرده پس در حزب نمودن تضعيف براي خاصي هدف و

ميسر ما همكاري ادامه كيفيت اين با و بودند كسيونسازينموده فرا و دستهبندي يكرشته به ملكيشروع

و استفاده اختياراتخود از بود ممكن حزب مرامنامه طبق داشتم را سمتدبيريحزب كه برايمن البته نبود/

ممكنبود زيرا بدهم, انجام را كار اين نخواستم وليخودم بنمايم همدستانش از نفر سه ودو او اخراج به اقدام

يكنوع بر حمل اقدام اين نبودند ايشان اعمال به آشنا كه حزب جوانانعضو از عده يك براي من عمل اين

اين در مصلحترا بنابراين نيست سازگار روحمن با هم ايناخ�ق كه قدرتبشود و اعمالزور ديكتاتوريو

صـ�ح خودشان كه طوري هر حزب سرپرست براي حزب افراد تا كنم گيري كناره حزب از خودم كه ديدم

بگيرند/ تصميم ميدانند

آقاي چهبود؟ كرديد اشاره آن به كه تحريكات انحرافاتو اين بفرمائيد است ممكن پرسيد اداره خبرنگار

آقاي عهده به تقريبا ميباشد ما ارگانحزب كه شاهد روزنامه اداره امور ميدانيد البته داد: بقائيجواب دكتر

آن از كامل تناقضگوئي كه بود زده مطالبدست يكسلسله انتشار به شاهد روزنامه اواخر اين در ملكيبود

انتشاراتي اينموضوع از گذشته بود/ داده ما مخالفين دست به تبليغاتي يكوسيله همينوضع و بود نمايان

ديگر خستهو ف�ني گفتند اول ميشد/ حزبداده افراد ميان غيبتمندر مدت در ملكي آقاي طرف از كه بود

نمايد كودتا به اقدام زاهدي سرلشكر همكاري با دارد قصد بقائي دكتر كه نمودند شايع بعد نيست/ كار به قادر

يك كه شد شايعاتسبب همين ميكند/ فعاليت براينخستوزيريخود زحمتكشان حزب ليدر گفتند بعد و
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بهوجود زحمتشكان حزب افراد ميان در است حزبي تشكي�ت دشمن بزرگترين كه شك دودليو و ترديد

و مؤثر افراد بين در و شده خارج حزب داخلي محوطه از گذشته ماه يك در شايعات اين اينكه خاصه آيد,

گـونه ايـن حـزب يك سازمان اداره براي ميكنيد تصديق و بود بخشيده سوءاثر هم كشور عاليه مقامات

آقاي سياسي رويه به جنابعالي حزب تشكيل موقع در آيا شد سئوال داشت/ خواهد نامطلوبي اثر تبليغات

قابل و سواد با مرد ملكي آقاي گذشت/ نميتواند حق از داد: بقائيجواب دكتر آقاي نداشتيد؟ آشنائي ملكي

ميكردم تصور ولي است منهايمسكو يككمونيست او كه ميدانستم اول روز هم من استو استفادههاي

چپروي از استو داده تغيير خود عقايد و افكار در آورده دست به كه تجربياتي و كشيده كه سختيها با كه

حـزب يك كـه مـا حزب مرامنامه كامل مطالعه با او زيرا است برداشته دست خود افراطي عقايد و شديد

نتيجه در كه بودم اميدوارم من و كرد را تقاضايعضويتحزب است ايران فكر تمدنو با سوسياليستمنطق

كند/ تصفيه را نتوانستخود او متأسفانه ولي نموده تعديل را تندش افكار روزگار گذشت

استعفايخود گذشته پنجشنبه منروز گفت: بقائي آقايدكتر بوديد؟ استعفا فكر به چهموقع از شد سئوال

همكاري ديگر كه كردم قانع را آنها ديروز اما شدند/ آن انتشار مانع ديروز ظهر تا حزب افراد ولي بودم, داده را

كه نيستند حزب در نفر پنج چهار بيشاز حاضر حال در نيست/ كيفيتمقدور اين به زحمتكشان حزب با من

باشند/ داشته موافقت او رفتار و اعمال و ملكي آقاي با

سياسيخود هدف عقيدهو از من خواهدبود؟جوابداد: چه آينده در شما سياسي نقشه هدفو شد سئوال

شنيدم ديشب كرد/ تعقيبخواهم مجلس از خارج مجلسو در را خود سابق رويه همان و برنداشتهام دست

گر ا كردهاند, صادر من از پشتيباني بر مبني قطعنامهاي و نموده اجتماع مركزي كميته حزبدر افراد از عدهاي

عهدهدار را حزب سرپرستي حاضرم ديگر بار است مسلم باشند من با همكاري به مايل حزب افراد عموم

هستم/ وفادارم و معتقد زحمتكشان حزب مرامنامه به چون شود,

ميرسد خوانندگان نظر به زير در كه داد پاسخهائي خبرنگار پرسشهاي مقابل در ملكينيز آقايخليل

مفهومي نتيجهو ملكيجوابداد آقاي بقائيبود/ آقايدكتر استعفاي علت درباره ما خبرنگار نخستينسئوال

پيشرفتمنظورهاي براي منقادي و مطيع ابراز آلتو حزب كه است اين دارند حزب از بقائي دكتر آقاي كه

ايران ملت زحمتكشان متشكل حزب مقاومت با همواره ايشان كوشش و سعي اين باشد/ ايشان سياسي

و كرده منفجر را حزب نميتواند حزب داخل از كه بودند كرده حس كام� بقائي دكتر آقاي و ميشد/ مواجه

Kدر بقائي آقايدكتر رسمي استعفاي و نمود ايشان قول از آقايزهري كه اظهاراتي درآورند خود اختيار تحت

كهكلوبحزب شد معلوم مهرماه ٢٣ يكشنبه روز ساعت٧ حدود در آن نتيجه كه مقدمهايبود Jپيش روز چند

و گرفته قرار ارعاب و تهديد مورد نيز حزبي اعضاي و اشغال زندگي و علم مجله دفتر حزبيو روزنامههاي و

حزب داد: ملكيجواب آقاي دارد؟ صورتي چه كنون ا زحمتكشان حزب بنابراين شد سئوال شدند/ كنده پرا

و حاضر استثناء بدون جوانان سازمان ايالتي كميته و است شده منتقل من منزل به ديشب از زحمتشكان

<نيروي تحريريه هيأت دادهاند/ جلسه تشكيل حزبي فعالين شوراي ديگر اطاق در و هستند فعاليت مشغول
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زحمتكشان حزب ارگان عنوان به شايد و شدند جمع خود دور به هم است جوانان سازمان ارگان كه سوم>

نمايند/ منتشر هم را خود روزنامه ايران ملت

داده جواب آمد؟ خواهد عمل به انتخاباتي حزب رهبري كادر براي آيا بود؟ اين ما خبرنگار بعدي سئوال

به هيچوجه به ايشان كه بود حزب در انتخابات مسئله همين بقائي دكتر آقاي با اخت�ف موارد از يكي شد:

از ملكي خليل كردند پيشنهاد كه اخير روز چند فعالينحزبدر پيشنهاد به حتي نميدادو تندر اينمسئله

اين بقائي آقايدكتر نگذاشت وقعي آيد عمل به حزب انتخاباتدر اينكه بر ميكندمشروط گيري كناره حزب

آقاي كه تفسيري در ميدانستند غيرممكن را ملكي دسته و دار با كردن كار و دانسته غيرعملي را پيشنهاد

فعالين شوراي و نيرويسوم و شاهد روزنامه تحريريه هيأتهاي است كرده ملكي دسته و دار وضع از زهري

و دانسته ملكي دسته و دار تماما را حوزههايدانشجويان و سازمان ايالتي كميته و گويندگان جلسه و حزبي

كردهاند/ اع�م غيرممكن فعلي شكلي به را آنها حفظ

نظر به شد: داده جواب كند؟ پيدا اينموقعصورتوقوع در جريانات اين كه شد باعث چيز چه شد سئوال

حـال عـين در و توده حزب به خدمت بزرگترين عم� موقع اين در بقائي دكتر آقاي اقدام اين اينجانب

در كه اينبود مدتمتوجه اين در توده بهخصوصحزب كوششاحزاب سعيو تمام زيرا ميباشد انگليسها

بـراي خـطر بـزرگترين كه را زحمتكشان حزب تشكي�ت و بياورند وجود به اخت�في زحمتكشان حزب

ببرند/ بين از است ايران كارگران و دهقانان كار پيشرفت براي طريق مفيدترين و بيگانهپرستان

از كه برديم كار به را خود سعي تمام سهمخود به ما است شدن شرفحل نفتدر مسئله كه اينموقع در

مرض اين اينكه علت بودند گرفته را خود تصميم بقائي دكتر آقاي ولي كنيم جلوگيري نفاق و اخت�ف اين

بـه مـرا بـقائي دكـتر آقاي پيش هفته دو در كه است اين شده ظاهر حادي شكل به موقع اين در مزمن

بقائي دكتر آقاي قول از مصدق دكتر آقاي براي اولتيماتومي يك كه خواستند من از و طلبيدند مريضخانه

كاغذ روي گفتند ايشان نيستم, موافق اولتيماتوم با گفتم من كردند منمشورت با اينخصوص در و كنم تهيه

از دولت كه زيادي ضعف نقاط عليرغم حاضر شرايط در من نظر به گفتم است اولتيماتوم كه نمينويسيم

است/ شخصشما حزبو و كشور ضرر به دولت با مخالفت نوع هر دارد داخلي اص�حات لحاظ

حل براي استو كار در مصدق دكتر ملي دولت عليه بر توطئههائي كه شدم اينجانبمطلع روزها آن در

با اينجانب سازند/ موفقيتوسقوطمواجه عدم با را دولت بلكه كه منفيبافيهائيميشود نفت مسئله شدن

و كرده مصدقاع�م دولتدكتر از را بيدريغخود پشتيباني نيرويسوم, و شاهد تحريريه هيأتهاي مشورت

برداشتم/ ميشد مصدق عليه كه بستهائي و بند روي از پرده حدودي تا

كه است همان ما نقشه گفت ملكي آقاي چيست؟ آينده براي شما نقشه بفرمائيد است ممكن شد سئوال

عمل اين وقوع از نتوانستم بردم كار به كه مساعي تمام با متأسفانه نكرده فرقي سابق با من روحيه و بود

به را كوششخود سعيو معذالكما ميدانيم, نهضتملي به ضربه را آن زيرا كنيم بقائيجلوگيري آقايدكتر

تمام ما نفع به ابتكار آينده براي يعني كنيم جبران ديگر نحو به را ملي نهضت ضرر اين كه برد خواهيم كار



١٣٤٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

دائما كداخلي اصطكا در ما انرژي و تشكي�تيبودند مانع سدو بزرگترين بقائي آقايدكتر زيرا شد خواهد

اين به هم هنوز كه بود ايشان سياسي شخصيت لحاظ از داشت ايشان به حزب كه احتياجي ميرفت, بين از

توانست خواهيم سياسي پشتيباني اين كردن پيدا با ما و دارد/ مبرم احتياج ما حزب سياسي شخصيت گونه

حاضر قيمت هيچ دوستانشبه از نفر يكيدو بقائيو آقايدكتر بكنيم/ سابق از بهتر خيلي كيفا و كما حزبرا

باز آغوش با حاjحزبزحمتشكان كنند حزبزحمتكشانشركت در سياسيديگر شخصيتهاي نميشدند

چه حزب محل و شاهد روزنامه سرنوشت كرد سئوال ما خبرنگار كرد/ خواهد استقبال ملي عناصر تمام از

دوستان از كه ميباشند زهري آقاي شاهد روزنامه امتياز صاحب چون داد: ملكيجواب آقاي شد؟ خواهد

ايشان طرف استفع�از بقائي آقايدكتر اجاره حزبدر باشگاه همچنين و هستند بقائي آقايدكتر نزديك

براي كوشش و سعي ميدانيم, كشور ضرر به را ملي نهضت داخل در مبارزه گونه هر ما چون و شده اشغال

و جوانان سازمان كميته و حزب فعالين شوراي ميشد ديده كه طور همان نكردهايم, محل آن مجدد اشغال

با ميتوان كه هستند فعاليت اينجانبمشغول منزل در كنون ا هم حزبي روزنامههاي تحريريه هيأتهاي

٥å كدام نفريهر نفر هزار كه شد گرفته تصميم و شدهاند محلي كردن پيدا نفرمأمور چند تماسگرفتو آنها

نباشيم/ مضيقه در مالي لحاظ از كه كنند تهيه تومان

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

داد تحويل هيأتمديره به را كارخانهچيتسازيشهرري نظامي ديشبفرمانداري
كارخانهميگويد: رئيسهيأتمديره

انداختننيست كار به قابل كارخانه حاضر حال در
را آنجا نظامي مأمورين بود, شده نزاع صحنه به مبدل چيتسازي كارخانه كه جمعه و پنجشنبه روز از

نماينده دادند/ تحويل مديره هيأت نماينده به را كارخانه هشت ساعت ديشب اط�ع قرار به و كردند اشغال

اين به كارخانه گفت: كرد خواهد كار به كيشروع از كارخانه بود: پرسيده كه ما خبرنگار جوابسئوال در مزبور

استفاده غيرقابل را آنها و كنده جا از كارگران را كارخانه ماشينآjت بيشتر زيرا شد, نخواهد دائر زوديها

و نظامي فرمانداري و كار وزارت نمايندگان حضور با بايد كنيم اقدام هم باره اين در بخواهيم گر ا و كردهاند

وسيله به دادند تحويل ما به كهمأمورين ديشب از چيتسازي كارخانه باشد/ وزارتدادگستري و بيمه شركت

به كارگران تكليف تعيين تا نه استو حاضر كار براي كارخانه نه عجالتا و محافظتميشود پاسبان نفر ١٨

داد/ خواهيم ورود اجازه آنها

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

يافت خاتمه تحصن
كه شدند متحصن تلگرافخانه در عدهاي بود اهاليرويداده و بخشدار بين كه سوءتفاهمي اثر بر ـ قائن

دادند/ خاتمه تحصن به رؤسا آقايان تقاضاي بنابه سوءتفاهم رفع از پس



ملي دولت سياهه ١٣٤٤

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

مسكو در حزبكمونيستشوروي كنگره نوزدهمين جلسه ديشبدر

گفت ايران توده حزب رادمنشليدر دكتر
درآيد شورويها عليه پايگاهي صورت به ايران نميدهيم اجازه ما

ميكنند سرپيچي كمونيسم رعايتاصول از جوانان از شورويعدهاي كشور در
ليدرهاي از عدهاي مجددا كمونيستشوروي حزب كنگره نوزدهمين ديشب جلسه در ـ رويتر مسكو,

احـوال و اوضاع درباره كدام هر ترتيب به و بودند كرده شركت جهان مختلف كشورهاي كمونيست احزاب

جماهير مقاصد از پشتيباني و كمونيسم اصول به نسبت را وفاداريخود و كرده نطقي خويش كشور عمومي

حـزب كـل دبـير زاخـارياديس رفـيق تركيه, از بيلف رفيق از بودند عبارت عده اين نمودند/ ابراز شوروي

رئيس jرشن رفيق تريست, منطقه كمونيست حزب مديره هيأت دومينكعضو رفيق يونان, كمونيست

بكتاشدبير رفيق ايران, توده JمنحلهK مركزيحزب كميته كل رادمنشدبير رفيق دانمارك, حزبكمونيست

لبنان/ و حزبكمونيستسوريه كل

او همميهنان كه داشت اظهار وي كرد ايراد نطقي ديروز جلسه در كه بود كسي رادمنشششمين رفيق

را ايران توده اعضايحزب از نفري پنج يكهيأت رياست كه وي جنگيد/ نخواهند ارتششوروي عليه هرگز

و انگـليسي سـرمايهداران كه داد نخواهيم اجازه <ما ساخت: نشان خاطر دارد عهده به كنگره جلسات در

اسـتفاده شـوروي عـليه پايگاه عنوان به آنجا از و درآورده مستعمرهاي صورت به را ايران كشور امريكائي

نمايند>/

سـرمايهداران و تـرك مـيليونرهاي خـاطر بـه شد نخواهد حاضر ترك ملت گفت تركيه از بيلف رفيق

پشتيباني آن طي و كرده نطق نيز هلند و فرانسه كمونيست حزب رهبران سپس كند/ جانفشاني امريكائي

داشتند/ اع�م مسكو به نسبت را هلند و فرانسه ملت

شهرها در داشتكه اظهار سازمانجوانان <كومسومل> عاليرتبه اعضاي از يكي ديشب جلسه پايان در

آن مقررات اصولو و كرده مخالفت مبانيكمونيزم از پارهاي با كه هستند جوانان از عدهاي قصباتشوروي و

برخ�ف دختر پسرو از اعم جوانان عدهاياز است چندي كرد اضافه وي نقضميكنند/ مختلف عناوين به را

روز به روز عده اين تعداد معلوم قرار از و ميگيرند قرار مذهبي رسوم و دين مبادي تحتنفوذ كمونيزم اصول

مبارزه به انحرافات اينگونه عليه و كرده تخاذ ا شديد تصميمات جدا ناچاريم ما كه طوري به ميبايد افزايش

پردازيم/

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

نميرسد دستمردم به شكر
بـازار در آن فـروش از كلي خريداران ولي پخشميشود مرتبا دارائي طرف از شكر اينكه با ـ دزفول

نميرسد/// حقيقي مصرفكنندگان دست به شكر و شده توليد سياه بازار نتيجه در و مينمايند خودداري



١٣٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

است شده كشورشروع قند كارخانجات بهرهبرداري
ميباشد تن هزار ٧å بيشاز جاري سال كارخانجاتدر شكر و قند توليد ميزان

دارائيميشود/ وزارت تحويل شكر و تنقند ١٤٣åå مهر آخر تا

كشور قند كارخانجات از بعضي است نموده كسباط�ع يكمنبعموثق از امروز ما خبرنگار كه طوري به

در كشور قند كارخانجات افتاد/ خواهند كار به تدريج به هم بقيه و كرده كار به جاريشروع سال مهرماه اول از

تربتحيدريه, مياندوآب, مرودشت, آبكوه, شازند, شاهآباد كهريزك, كرج, كارخانههاي از عبارتند حاضر حال

است/ چغندر تن هزار پانصد بر بالغ جمعا آنها اوليه مصرفمواد كه ورامين قند تصفيهخانه و رضائيه

و است كرده كار به شروع پانزدهم از كرج قند كارخانه و مهرماه اول از آبكوه و مرودشت قند كارخانه دو

شد خواهند كار مهرماهمشغول آخر تا ترتيب به بقيه افتاد خواهد كار به ديگر يكهفته تا هم شازند كارخانه

محصول كه ميباشد تربتحيدريه قند كارخانه گشت خواهد آغاز آن از بهرهبرداري كه كارخانهاي آخرين و

ميآيد/ دست به ديرتر آن چغندر

شكر و قند توليد ميزان داشت: اظهار مطلع يكمقام كارخانههايمذكور شكر و قند توليدي ميزان درباره

و قند تن هزار سه و سي مقدار اين از كه ميباشد تن هزار هفتاد حدود در جاري سال در ايران كارخانجات

كـردهانـد كـار بـه شروع قبل سالهاي از زودتر جاري سال در قند كارخانجات چون ولي بود خواهد شكر

مصرف ميزان نتيجه در و كند تجاوز هم مقدار اين از امسال شكر و قند توليدي مقدار ميشود پيشبيني

مييابد افزايش تن هزار سي و پانصد به تن هزار پانصد از قند چغندر

بـه شـروع مـهرماه اول از كه مرودشت و آبكوه قند كارخانجات بهرهبرداري ميزان ميشود گفته ضمنا

قند آن تن پانصد و هزار مقدار اين از كه شد تنخواهند سيصد و چهارهزار حدود جاريدر ماه آخر تا نمودهاند

ميشود/ دارائي وزارت تحويل ماه آبان اوائل در كه بود خواهد شكر بقيه تن هشتصد و دوهزار و

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

است انداخته زحمت به را مردم شكر و قند احتكار
كيلوئي قند كه طوري به ميباشند مضيقه در اهالي نيستو بازارموجود در كافي شكر و قند ـ مياندوآب

و قند جمعآوري با عدهاي نيستو احتكار از جلوگيري به قادر نيز دارائي و ميرسد فروش به ريال ٣å الي ٢٨

ميبرند/ jبا را آن قيمت شكر

٧٩٢٥ شماره ,١٣٣١.٧.٢١ دوشنبه

چهارم كارشناساصل دو ورود
اولياي با م�قاتي پساز و شدند بندرگز وارد چهارم اصل امريكائي كارشناسان از تن دو امروز ـ بندرگز

رفتند/ فخرائي آقاي زراعتي زمين به كشاورزي امور



ملي دولت سياهه ١٣٤٦

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

شد سوئيسقطع بلژيكو در دانشجويانايراني ٧١ ارز
شدند] دولتيمحروم ارز مزاياي از دانشجو نفر ١åå بيشاز فرانسه [در

كشورهاي مقيم ايراني دانشجويان وضع به كميسيوني فرهنگ وزير آذر آقاي دستور به پيش چندي از

يا يافته خاتمه تحصي�تشان كه كساني ارز تا ميكند رسيدگي ميكردند استفاده دولتي ارز از كه اروپائي

فرهنگ وزارت عاليه تعليمات اداره در كميسيون اين شود/ قطع نكردهاند كامل پيشرفت تحصيل در اينكه

كهمشمول دانشجو نفر ١åå بيشاز ارز فرانسه مقيم دانشجويان بهوضع رسيدگي پساز و كرد كار به شروع

٤٩ بلژيككه مقيم دانشجويان بهوضع رسيدگي پساز كميسيون همين كرد/ قطع نميشدند ارز از استفاده

دانشجويان درباره كرد/ قطع را بقيه ارز و دانسته دولتي ارز از استفاده مستحق را آنها از نفر ١å فقط بودند نفر

سرپرستيها گزارش طبق تحصيل در مراقبت عدم علت به آنها از نفر ٣٢ ارز و رسيدگي نيز سوئيس مقيم

ارز كه اطفالي اولياي مالي تمكن وضع به رسيدگي براي فرهنگ وزارت در نيز ديگري كميسيون كرد/ قطع

است/ شده تشكيل ميكنند استفاده دولتي

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

امريكائيبيروتموافقتشد دانشگاه در ايران دانشجويان از نفر ٤٦ تحصيل با
دانشگـاه در چـهارم اصل برنامه خرج به سال يك مدت است قرار كه دانشجوئي نفر ٦٥ از عده يك

اصل اداره به بيروت امريكائي دانشگاه رئيس از كه نامهاي طبق كنند مطالعه و تحصيل بيروت امريكائي

دانشگاه آن تحصيلدر جهتمطالعهو كه كساني از نفر تحصيل٤٦ يكسال با دانشگاهمزبور رسيده چهارم

است/ كرده موافقت شدهاند گرفته نظر در

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

كرد كار به چيتسازيشروع كارخانه
امروز ريسندگي كارخانه مديره هيأت و كارفرمايان با كار اقداماتوزارت و كرات مذا اثر بر اط�ع قرار به

رفتند/ خود كار سر كارگران و كرد كار به شروع فوق نمايندگان حضور با كارخانه صبح ١å ساعت

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

شد تشكيل راهآهنامروز اعتصابي اختEفكارگران حل كميسيون
كـارگران نـمايندگان شد/// تشكيل راهآهن بنگاه در از/// مركب كميسيوني امروز صبح نيم و نه ساعت

اخذ بدون كميسيون باjخره نكردند سابقخويشعدول نظر از چون و كردند تكرار را تقاضاهايخود مجددا

كـارگران گفت: ما خبرنگار به باره اين در راهآهن بنگاه رئيس بهزادي مهندس آقاي يافت, خاتمه نتيجه

قادر بنگاه كه ديدند چون ميدهند تشكيل را كارگران كثريت ا كه دستهاي شدهاند/ تقسيم دسته دو به كنون ا

ميكنند/ سرپيچي بنگاه اوامر از همچنان ديگر وليدسته شكستند, را نيستاعتصاب آنها تقاضاي انجام به



١٣٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

حزبزحمتكشان به بقائي بازگشتدكتر
شدند مستعفي نفر ٥ و اخراج حزبزحمتكشان از نفر ١٢

ملكي/// خليل با نظر اخت�ف بروز و زحمتكشان حزب رهبري از بقائي دكتر آقاي استعفاي تعقيب در

مركز به را ايشان و رفته بقائي دكتر آقاي منزل به حزب مختلف قسمتهاي نمايندگي به عدهاي سپس

آوردند/// حزب

سمندري, Jشهرداري كارمند K اطميناني ملكي, خيلي آقايان است: قرار اين از اخراجشدگان اسامي

يـزدي, زارع محصص, بهمن آلاحمد, ج�ل دروديان, اميرمعظمي, ساعدلو, قندهاريان, مهندس بديعي,

انصاري/ احمد مهندسموجدي,

عيسي آلاحمد, شمس عصارپور, احمد سپهبدي, عيسي آقايان شدند: شناخته مستعفي كه اشخاصي

اميرقلي/ محمد اسمعيلزاده,

٧٩٢٦ شماره ,١٣٣١.٧.٢٢ سهشنبه

شخصا امروز رئيسشهرباني
تحقيقاتكرد رشيديان برادران و زاهدي ازسرلشكر ساعت سه

آنها از نفر چند شدند بازنشسته رئيسدولت ارتشبهدستور افسران از عدهاي اواخر اين در اينكه پساز

شدند موفق سرانجام و دهند تشكيل جمعيتي گرفتند تصميم و جمع يكديگر دور بودند رنجيده دولت از كه

حزب اين اينكه بعداز دهند تشكيل بازنشسته] افسران كانون ] ارتش> و شاه <فدائيان نام به [!] حزبي كه
ايجاب مقامات از بعضي از را تحقيقاتي انجام كه رسيد دولت به گزارشهائي آن اقدامات از كرد كار به شروع

ديروز كه طوري به دليل همين به بود كرده توجه جلب چيز هر از پيش نيز كودتا انجام مخصوصا ميكرد

گر ا شدند/ دستگير نظاميديروز حكومت ٥ ماده بهموجب رشيديان برادران حجازيو سرلشكر داديم اط�ع

آخر تا ديروز اط�ع قرار به ولي ندادهاند كنون تا خبرنگاران به اط�عي كوچكترين تحقيق مأمورين چه

رشيديان حبيبا� پدرشان با نتوانند رشيديان برادران اينكه براي و ميشد تحقيقات نامبردگان از وقت

تفاق ا به شهرباني رئيس كمال سرتيپ تيمسار امروز دادهاند/ جا مجزائي اطاقهاي در را آنها بگيرند تماس

ايشان با حجازي تيمسار اطاق ساعتدر مدتدو رئيسشهرباني رفتندو گاهي كارآ اداره به عظيمي تيمسار

تيمسار توقيف علت درباره تي كرا مذا گاهيگفت: آ اداره يكعضومؤثر اينم�قات درباره ميكردند/ صحبت

آنها با نيز مدتي و رفته رشيديان برادران اطاقهاي به سپس شهرباني رئيس است/ شده انجام حجازي

حجازي سرلشكر دنبالدستگيري به شد/ خارج گاهي آ اداره از بعدازظهر نيم سپسساعت١٢و كردو كره مذا

و شوند دستگير هستند آنها ميان در نيز نفر چند كه ديگري عده كه است افتادگي] [جا رشيديان برادران و
حـفاظت مورد شميران در زاهدي سرلشكر منزل نيز ديروز از است/ امر اين مويد نيز دولت ديروز اع�ميه

است/ گرفته قرار مأمورين



ملي دولت سياهه ١٣٤٨

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

مجلسسنا
زاهدي نطقسرلشكر

كرد] دفاع خود از وارده اتهامات درباره زاهدي [سرلشكر
و شخصنبوده يا دولتو با مخالفت يا بغضو روي عرايضم كه ميخورم متعالسوگند قادر خداوند به من

گفت دولت سخنگوي داريد اط�ع كه چنان پيش روز دو است/// عزيز ميهن و كشور به ع�قه كمال روي از

و خارجي سفارتخانه يك نفع به سوئي مقاصد زاهدي سرلشكر معيت به ديگر نفر چند حجازيو سرلشكر

بايد ايران ملت ميكنم, تكذيب جدا را اينموضوع من است] اط�عات روزنامه آن از [نقطهچين دسته/////
باشد منبعي همان اط�عاتشاز مصدقهم آقايدكتر گر محضاستا دروغ نداشتهو حقيقت هيچ كه بداند

دارم يقين تعجباستمن تأسفو بسي جاي كه بودند كرده برايشدرست قتل پرونده پيش سال چهار كه

عمل خود كشور منافع و مصالح خ�ف بر كه نميشود يافت كسي ايراني شرف با و عاليرتبه افسران بين

كـجا از كـه شـد خواهد معلوم باjخره مصدق دكتر آقاي اط�ع كسب و شايعات گونه اين بنمايد/ خائنانه

از قـبل رسـانم/ عـرض بـه مختصري مصدق دكتر آقاي جناب با خودم روابط از ضمنا ميگيرد سرچشمه

روابطديگري هيچگونه و كردم م�قات را ايشان مرتبه سه يا سالدو چند بيستو مدت در ايشان زمامداري

تشخيصدادم كشور نفع به كه را ايشان ياران و رفقا خواستههاي و مجلسشورا در اقداماتشان ولي نداشتم/

كنم/ ياري را آنها مقررات و قانون حدود در گرفتم تصميمي دانستم كاري فدا ميهندوستو مردمان را آنها و

پليس نظر تحت و تبعيد احمدآباد در مصدق دكتر آقاي جناب كه كردم عملي را خود تصميم اين موقعي من

كه شد پروندهايدرست همانوقت در بله تعقيببودند/ تحت يا زندانيو تهران در ايشان رفقاي اغلب و بود

و شده تقسيم نفر ده بردن بين از براي اسلحه قبضه همكارانشده دوستانو حضور با مصدقو دكتر منزل در

شرف در آقايان كسانخود از نفر چند اعتراف و اقرار با پرونده اين و گرديد مقتول كه بوده هژير نفر ده از يكي

روي بگـذارم كه نداد اجازه من به وظيفهشناسي و سربازي شرافت شدم شهرباني رئيس من بود/ تكميل

اين براي كنند محكوم را آقايان اين ميخواستند چرا اما پذيرد/ حقيقتيصورت برخ�ف عملي اغراضچنين

يا نگذاشتمدستبرد پايتختكوششكردم اهالي كليه شهادت با البته نيايند مجلس و وكيلنشوند آنها كه بود

كردم حفظ بود سپرده بودم آنروز انتظامي رئيسقواي كه من به بود آنچه امانتملت و بدهند آراء تغييريدر

ياري جان پاي تا را آمده بهوجود ملي جبهه رزمآرا با مبارزه در آمدند/ مجلسشورا يارانشبه و آقايدكتر تا

مسـبوق كه چنان باjخره ملت عموم شديد مبارزه و وطنپرست اشخاص عدة كاري فدا نتيجه در كردم/

شركت ايشان كابينه در كه خواست هم من از گرفت/ دست به را كشور امور زمام مصدق دكتر آقاي هستيد

نزديك از كه آقايدكتر شرف با رفقاي بحراني آنموقع خدماتمدر شاهد خدمتكردم/ صميمانه رفتمو كنم/

امنيت و كشور اداره طرز در نظر اخت�ف علت به ماه چند از بعد و هستند ميديدند مرا كاري فدا و عمليات

كمكدوستانخود با را ايشان همدولت استعفاء پساز و كردم استعفا و خارج ايشان دولت از گزير نا عمومي



١٣٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

دادم/ راي نظامي حكومت از غير ايشان لوايح تمام به و ميكردم تقويت

ميخواستم من كه بود كرده تصور دكتر آقاي و نموده شبهه الغاء اينجانب و دكتر آقاي دشمنان چه گر

نموده متهم باب اين در نيز را ما مشترك رفقاي از نفر چند و بگيرم ايشان دست از خودم براي را حكومت

خـ�ف بـر مـن و نـنموده خـطور مخليهام در خيالي چنين من موقع آن در كه ميدانستند همه ولي بودند

نخستوزير كانديد كه صورتي در كنم/ خيانت او به ميكنم خدمت كه كسي با ميدانم شرافت جوانمرديو

فكر داشتمو مصدق آقايدكتر به را احترام همراهيو كمال با هميشه باريمن عيب نه استو جرم نه شدن

مصدق دكتر آقاي گر ا ميكردم خيال من و كند تمام را نفت كار تا تقويتشود ايشان دولت بايد كه ميكردم

سفر از ايشان موقعي تا و ميشود تمام ارزان خيلي ايران كشور و ملت براي كند تمام را نفت كار شود موفق

نمود/ ترديد يأسو دچار مرا مجلسسنا در ايشان نطق ولي ثابتبودم خود عقيده در كردند مراجعت امريكا

خود بهكشور كه گرانبهائي خدمات مليو جبهه كمكبه و سابقه همه اين با ميفرمائيد آقايانم�حظه

مرا چطور ميدانيد بردم سر به خود كشور خارج در تبعيد حبسو در سال سه وطنپرستي جرم به و كردهام

گذاشتند/ زندان در سال سه و ربودند مرا نامردانه و كردند اغفال خود منزل در عصر

گزارشهائي و اط�ع چه مصدقروي آقايدكتر jحا نديدند مرا كسانم يا و مأموريندولتخودم از كسي

جاي كنم كودتا ميخواستم يا بودم اقداماتي مشغول بيگانه سفارتخانه يك منفعت به كه ميكنند متهم مرا

و ميكرد رسيدگي مصدق دكتر آقاي و من مدارك به ايران حقيقي ملت كه بود خوب چه است/ تأسف بسي

ميشناخت/ بيشتر نيز را خود كار فدا سرباز ميگذاشتو فرق خائن و خادم بين ايران نجيب مردم

و دادم شكست داشـتند را تهران تصرف قصد كه را متجاسريني قليلي عده با چالوس رود كنار در من

ميكرد ُكرد استق�ل ادعاي كه را سيميتقو فرماندهيخود ستون با آذربايجان در من دادم/ نجات را پايتخت

ياغيگري و سرپيچي مركزي حكومت اطاعت از قرن يك از بيش كه گرگان دشت كمه ترا دادم شكست

هزارها امروز و كرده تحميل آنجا اهالي به شرارت و آدمكشي جاي به را تمدن فرهنگو منكوب ميكردند

امروز كه خوزستاني خوزستان, هستند/ كار مشغول ملي و دولتي بنگاههاي در تركمن كرده تحصيل جوان

كردم/ س�ح خلع را لرستان و استان آن اهالي كردم فتح كرده را جهان و استان آن تنهائي به نفت گفتگوي

و بيمارستان سه و مدرسه صدها فرستادم تهران به تحتالحفظ گرفته را ياغي بيجقه شاه يا خزعل شيخ

باعث و كنم عرض ندارد مورد كه ديگر خدمات هزارها و كردم ايجاد كشور اين در راههايشوسه و داروخانه

و تـهمتها گونه اين بردارم/ قدمي كشورم مصالح خ�ف بر من است ممكن چطور نمودهام/ است تصديع

نيست/ اغماض و عفو قابل ايران نجيب ملت پيشگاه در ناجوانمردانه حملههاي

و هزينه همه آن با را انتخابات كار گر ا نيافته توفيق كشور امور اص�ح در گر ا مصدق دكتر آقاي دولت

طبقاتي جنگ يك خود ضعفمأمورين روي مالكين و كشاورزان كار در نداده انجام مطابقدلخواه پشتكار

ناامني و عصيان اخت�فاتو همه اين باjخره نشده كامياب عمومي زندگاني سطح بردن jبا در نموده ايجاد

ارعابو ايندولتديكتاتوري, از چيز همه من سايرينچيست؟ و من تقصير آمده يا آورده بهوجود كشور در



ملي دولت سياهه ١٣٥٠

دكـتر آقـاي از من نميكردم/ باور را پروندهسازي ولي داشتم انتظار و غيرصالح مقامات با سازش تهديد,

ديده و راه استو چاه نكشند كوخون خا به را ما باشندكشور ومواظب بيايند بههوش قدري ميكنم استدعا

معين انتخابو شرف با نمايندگان از نفر چند سنا مجلس از ميكنم استدعا عرايضم خاتمه در آفتاب/ و بينا

خواستارم/ جدا را اينموضوع و كنند رسيدگي قضيه اين به كه شوند

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

ميشود وخيمتر شكر و قند وضع نشود مبارزه محتكرين با اگر
ريالو ٢٥ قند كيلو هر Lفع و نموده شكر فروشقندو به دارائيشروع اداره جيرهبندي الغاي پساز ـ مرند

انبار از را شكر مختلفه عناوين به دارائي كفيل ميرسد/ فروش به آزاد بازار در ريال ٢٥ و ٢٤ شكر كيلو هر

مصرفكننده غير و دستاشخاصمصرفكننده در شهر در شكر قندو زيادي مقدار اينكه با و مينمايد خارج

مردم باز و ميرسانند فروش به شكر] و [قند زيادي مقدار روز هر شخصي منافع تأمين براي ميباشد موجود
در ميخواهند شكر ميشوندو فرمانداريجمع در يا و ميبرند دارائيهجوم به شكر قندو خريد در استفادهجو

وخيمتر روزوضع به روز جلوگيرينشود محتكرين خ�ف عمل از شكر و قند مصرف تأمين براي كه صورتي

شد/ خواهد

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

آلمان در دانشجويانايراني نامه
كردهاند] قطع كلي به را ما ارز كه است نيم و ماه [سه

در تـحصيل بـراي و انـتخاب مسـابقه طور به فرهنگ وزارت طرف از كه ايراني دانشجويان از جمعي

فرهنگنوشته فرهنگيوزارت روابط و عاليه تعليمات اداره به شرحي شدهاند اعزام آلمان به معين رشتههاي

نيم و ماه قريبسه اينك كه شدهاند متذكر دانشجويان نامه اين در فرستادهاند/ اداره اين به را آن ورونوشت

كه شده نوشته نامه اين در ميبريم/ سر به حالتسختي در و شده كليقطع به ما ارزي هزينه ارسال كه است

و سـنگ زغال معادن در خود روزانه اشاعه براي شدهاند مجبور آلمان مقيم ايراني دانشجويان از <عدهاي

بهوضع ارز ارسال با زودتر هرچه كه كردهاند تقاضا اوليايامور از نامه پايان در كنند/> كار آلمان كارخانجات

شود/ داده خاتمه آنها سرگرداني و ب�تكليفي

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

تهران در بينالمللي كارشناسدفتر
و شد تهران وارد ديروز صنعت و كار آمارهاي متخصصدر كار بينالمللي دفتر كارشناس آقاي<مولن>

در سال چندين كارشناسكه اين كرد/ م�قات را برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه آقاي صبح امروز

بـرنامه سـازمان و كـار وزارت با است نموده كسب رشته اين در تجربياتي و داشته فعاليت لبنان و سوريه

كرد/ خواهد همكاري



١٣٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

حبيبا^/ پدر و قدرتا^` سيفا^, bاسدا^, رشيديان برادران /١

آنها��١ پدر و رشيديان برادران و حجازي سرلشكر
اعتراضنمودند خود بازداشت به نسبت

حجازي سرلشكر منزل بازرسي براي امروز كارآگاهي مأمورين

رفتند شميران به او خود اتفاق به

و///] دخانيات و برق كارخانجات و راهآهن اعتصاب از [جلوگيري
خبرنگار كه تماسي در نظامي فرمانداري مسئول يكمقام ـ نظامي حكومت طرف از اقداماتاحتياطي

برقو كارخانجات راهآهنو اعتصاب از جلوگيري منظور به كه اقداماتي مورد در گرفت وي با امروز صبح اداره

كه بودند كرده اع�م راهآهن كارگران چون گفت: است شده تخاذ ا اخ�ل و خرابكاري همچنين و دخانيات

سرباز كافي عده كرد اعتصابخواهند مجددا صبحامروز از نشود داده ترتيباثر آنها تقاضايهاي به چنانچه

قرار مراقبت مورد نيز دخانيات كارخانه گرديدند/ مستقر كارگاهها حساسو نقاط در كه شد اعزام راهآهن به

است/ شده حوادث گونه همه پيشبيني و گرفته

طور به است/ شده گماشته سرباز كافي عده هم تهران راديو فرستنده ايستگاه و برق كارخانه اطراف در

درمورد نمايد/ وقايعيجلوگيري گونه هر از كه ميباشد قادر استو آماده و بيدار Lكام نظامي فرمانداري كلي

قـانون اجـراي اول روز در گـفت: مـزبور مـقام مـيشوند بانوان مزاحم خيابانها در كه اشخاصي مجازات

آنها مجازات تا گرديدند نظامي دادسرا تحويل و شدند دستگير نفر ١٢ نظمعمومي> در اخ�ل از <جلوگيري

اين به كسي ديگر كنون تا روز آن از و نمود بانوان از مزاحمت رفع در سزائي به تأثير عمل اين گردد تعيين

است/ نشده دستگير تهام ا

كه آنها پدر رشيديانو برادران حجازيو سرلشكر موردوضع در ـ زندان در رشيديان برادران و حجازي

و نمود تحقيقاتي امروز اداره خبرنگار ميباشند بازداشت شهرباني سياسي اداره در و شدند دستگير پريروز

ضرغام سرتيپ و شهرباني رئيس كمال سرتيپ آقايان جز به كنون تا پريروز از كرد/ كسب زير اط�عات

قديمي دوستان از كه يكرنگيان ژاندارمري سرتيپ و گاهي كارآ رئيساداره رفعت نصرا� آقاي و معاونوي

منزل از بازداشتشدگان شام و ناهار ننمودهاند/ م�قات آنها با اشخاصديگري ميباشد حجازي سرلشكر

وعده دو در حجازي سرلشكر است شده گذاشته اختيارشان در زندگي وسايل گونه همه و ميشود آورده آنها

رئيسو توسط را دستگيريخود جريان آوردهاند عمل به عظيمي سرتيپ كمالو سرتيپ آقايان كه م�قاتي

عـلت از نشدند حاضر [انتظامي] مزبور مقامات است/// داده شرح آنها براي گاهي كارآ مأمورين از نفر دو

افسـر يك بگـذارنـد/ اداره خبرنگار اختيار در رسمي خبر رشيديان برادران و حجازي سرلشكر دستگيري

پنج ماده استناد به عده اين دستگيري چه گر گفت: نفر چهار اين بازداشت مورد نظاميدر فرمانداري مسئول

پـنج مـاده در چـون است نداشـته دخالتي كار اين در نظامي حكومت دستگاه ولي است/ نظامي حكومت



ملي دولت سياهه ١٣٥٢

اشـخاصمـورد دسـتگيري بـه اقدام ماده اين طبق ميتواند مجريه قوه كه است مصرح نظامي حكومت

اشخاص گاهي آ اداره وسيلهمأمورين به و نموده استفاده مجريه> عبارت<قوه همين دولتاز نمايدو سوءظن

است/// كرده دستگير را مزبور

عمل به توقيفشدگان سوابق درباره امروز ما خبرنگار كه تحقيقاتي نتيجه در ـ توقيفشدگان سوابق

سيفا� خود فرزندان با پيش سال چند از رشيديان برادران پدر حبيبا� آقاي كه است شده معلوم آورد

بر توانست ركس سينماي تأسيس موقع در رشيديان اسدا� است/ بوده تجارت اسدا�مشغول و قدرتا�

ديگرشسيفا� برادر تفاق ا سپسبه و شود سينمايمزبور شركايمؤثر از يكي فعاليتخود و كار پشت اثر

و صادرات آن كار كه تجارتي شركت دو كارسكي> نام<بوقو به خارجي نفر يك تفاق ا به سعدي خيابان در

ثابت ساختمان در كه است كار شركتشرق يكي شركتها اين نام كردند/ تأسيس ميباشد كاري حقالعمل

رنگ فتو نام به عكاسخانهاي خياباناس�مبول سپسدر و ميباشد شهنا ديگريشركت استو پاسالواقع

هزار ٩åå خريد درموضوع اول بار ميشوند توقيف رشيديان برادران كه است باري دومين اين نمودند/ دائر

شدند/ بازداشت شمال كارخانجات از قماش متر

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت تمديد cيحه
گرديد تقديم سنا مجلس امروز جلسه در اينjيحه

مجلسسنا محترم رياست

دولت و مييابد پايان ١٣٣١ مهرماه ٢٩ صبح ٥ تاريخ در حومه و تهران نظامي فرمانداري اينكه به نظر

و تـقديم را زير واحده ماده ميداند ضروري را آن تمديد اهالي رفاه و امنيت حفظ براي فعلي وضعيت در

دارد/ را آن تصويب تقاضاي

٢ مدت براي حومه تهرانو در را نظامي فرمانداري مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد نخستوزير نمايد/ تمديد ١٣٣١ ماه آذر صبح ٥ تا ١٣٣١ مهرماه ٢٩ تاريخ از ديگر ماه

مهنا سرتيپ مصدق] [محمد ملي دفاع وزير طرف از

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

بازداشتشدهاند ازطرفمأمورين نفر] ٩٤] امروز ظهر تا
بازداشتو نظامي ٥حكومت ماده استناد به نفر ٩٤ امروز ظهر تا نظامي فرمانداري طرف از اط�ع قرار به

از نفر ٢٥ و راهآهن كارگران از نفر ٢٥ شهرداري, رفتگران نفر ١٧ عده اين از گرفتهاند/ قرار تعقيب تحت

شعار علت به نفر ٤ و بودند رفته شكر و قند گرفتن براي كه برزن از نفر ٤ و چيتسازي كارخانه كارگران

اسامي نظامي فرمانداري طرف از بعدا كه هستند اشخاصمتفرقه نيز ديگر نفر چند و ديوار و در به نوشتن

شد/ خواهد منتشر آنها



١٣٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٧ شماره ,١٣٣١.٧.٢٣ چهارشنبه

داشتند اعتصاب قصد كه راهآهن كارگران
شد بنگاهجلوگيري محوطه به ورودشان از چون
كردند راهآهناجتماع عمارتمركزي مقابل در

محوطه به ورود اجازه كارگراني به فقط و بود تعطيل Lعم راهآهن كارخانجات گذشته روز مانند نيز امروز

خارج تهران از مقرر ساعت در مسافري قطارهاي بودند/ مخصوص اجازهنامه داراي كه ميشد داده راهآهن

از نـفر ٢٥ امروز تا شده كسب كه اط�عي آخرين موجب به رسيد/ خواهد تهران به معين وقت در و شده

اط�ع كسب امروز خبرنگار كه قراري به شدهاند/ بازداشت اخير جريانات محرك عنوان به راهآهن كارگران

آقـاي طـرف از قانون صورت به تصويب از پس تا داشته تقديم دولت هيأت به jيحهاي راه وزارت نمود

خط طول تمام در JسابوتاژK خرابكاري ضد عمليات براي مزبور jيحه گردد اب�غ راه وزارت به نخستوزير

گردد/ مطرح هيأتوزيران جلسه اولين در است قرار و شده تهيه سراسري راهآهن

در شد, ممانعت ورودشان از چون بزنند دست اعتصاب به كار محوطه در امروز داشتند قصد كه كارگراني

انـتظامي مأمورين تذكر با بدهند شعاري اينكه از قبل ولي نمودند, اجتماع راهآهن مركزي عمارت مقابل

راهآهن مهم ايستگاههاي كز مرا در كه است كي حا راهآهن خطوط طول از رسيده گزارشات شدند/ متفرق

است/ نداده روي اعتصاب يا تظاهرات

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

شد حكومتنظاميبرقرار شميران در
نظامي فرمانداري ٥ شماره اع�ميه

در نظامي مقررات هفته يك مدت براي ماه مهر ٢٣ صبح ٥ ساعت از وزيران هيأت تصويبنامه طبق

ميگردد/ برقرار شميرانات

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

ايران نفت صنايع در اخEلگران مجازات cيحه
به منجر كه نمايد عملياتي سوءقصد با ايران ملي نفت صنايع و بهرهبرداري عمل كسدر هر ـ ١ ماده

يا و تمام نفتخواه نقليه وسائط يا و تصفيه ماشينهاي و كارخانهها افتادن كار از يا نفتو لولههايمهم قطع

سالمحكوم ١٥ تا ٣ از شاقه عمال با حبسموقت به گردد نفت مخازن و چاهها حريقدر يا و آنها از قسمتي

شد/// خواهد

نفت صنايع در اخ�لگران مجازات قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ مهرماه دوم و بيست تاريخ به تصويبميشود/ است ماده پنج بر مشتمل كه ايران

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٣٥٤

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

مجلسشورايملي به گزارشنخستوزير متن

كرد اعEم را انگلستان و ايران سياسي رابطه مصدققطع دكتر
زد نخواهد لطمه انگلستان و ايران ملتين عEئق انگليسبه دولت با سياسي ارتباط قطع

باشند پيشمراقباوضاع از بيش كه ميكند دعوت را ايران ملت نخستوزير
نـخستوزير نايب كاظمي آقاي طرف از مجلس علني جلسه تشكيل صورت در بود قرار زير گزارش

فرمود خواهند م�حظه خوانندگان مجلس اخبار در كه قراري به ولي برسد نمايندگان استحضار به و قرائت

ميرسد/ عموم اط�ع به زير در مصدق گزارشدكتر اينكمتن نگرديد/ امكانپذير علني جلسه انعقاد

بـا اول روز از ايـران مـلي جـنبش كـه مسـتحضرند مـحترم نمايندگان آقايان ـ ملي شوراي مجلس

ايـن گـرديد/ روبرو كشور خارج و داخل در انگليس دولت و سابق شركت عوامل تحريكات و كارشكنيها

هر زيرا زد لطمه نيز آنها خود آبروي به ضمنا نمود فراهم ما براي فوقالعاده زحمات كه تشبثات و ت�شها

را آنان استعماري سياست چهره برداشتو زورمندان ظالمانه رفتار روي از تازهاي پرده تشبثات اين از يك

كه امروز تا ١٣٢٩ اسفند ٢٩ روز از كه آورد خواهند خاطر به آقايان تأملي مختصر با ساخت نمايان بيشتر

چه تا و آورده بهوجود ما موفقيت راه در مشك�تي چه ميگذرد ايران مجلس تصميم اولين از ماه ١٩ قريب

از پس دادهاند/ توسعه استفادهجوئي و منفعتطلبي خاطر به فقط را اغتشاش و آشوب تحريكو دامنه حد

براي انگليس دولت رسيد خود آرزوي اين به ايران ملت و شد ملي مجلسين تصويب به نفت صنعت آنكه

دم آن از پيوسته كه دوستي شرائط برخ�ف و زد اخافه و ارعاب حربه به نخستدست آن اجراء از جلوگيري

كشـتيهاي بـه بـود كـرده استفاده خود اوليه حقوق از يكي از آنكه سزاي به را ما صلحدوست ملت ميزد

[ناخوانا]/ ايران مرزهاي نزديك و دور در متمركز هوائي و دريائي و زمين قواي و ف�مينگو موريشسو

و كرده آماده را مشقتخود سختيو گونه هر تحمل مليخويشبراي آمال به رسيدن راه در كه ملتايران

بـيداري وجـود بـا مـيدانست آنكه خاصه نداشت كي با تهديدات اين از ايستاده جان پاي تا راه اين در

سـاير و متفق ملل منشور وجود با و چشيدهاند را عدالت و آزادي از حرمان تلخ طعم قرنها كه ملتهائي

ضعيف ملتهاي ك خا به زورمند تعديدولتهاي و تجاوز امكان پسديگر اين از بينالمللي مقرراتعهود

كار اين و كنند روشن را سوم بينالمللي جنگ آتش عنواني و دستآويز به بخواهند آنكه مگر ندارد وجود

باشد/// آن قبولمسئوليت به حاضر نميرود گمان جهان ملل از يك هيچ كه است عظيمي جنايت همچنان

كـه آنـجا تا اينجانب دولت كه ميفرمائيد تصديق محترم نمايندگان آقايان توضيحات اين با كنون ا

كنون تا انگليس تأسفدولت كمال با ولي برده كار به اخت�ف حل براي را مجاهدتخود سعيو ممكنبوده

است داده اقتصاديقرار فشار همچناندر بينالمللي برخ�فموازين را ملتايران و نشده توافق مانعحصول

تعقيبرويه از را ما و كند استفاده خود نفع به زمان مرور از ميخواهد بيحاصل تبات مكا ادامه با نيز كنون ا و

دارد/ باز باشد ايران مردم ف�ح و نجاح باعث كه ديگري اقتصادي



١٣٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

آن در و رسيده عرضمجلسين به گزارشسابق در نفت حلموضوع به نسبت روشدولت درباره چند هر

را مـترقب و مـطلوب اثر اينجانب دولت گذشتهاي و پيشنهاد آخرين نتيجه گاه هر است شده تصريح

ايران دولت طرف از هميشه كه دوستي شرائط با مخالف را انگلستان دولت رويه بايد ناچار باشد نداشته

آنموافقت با نيز محترم نمايندگان آقايان و بشناسيم بياثر را سياسيموجود روابط و بدانيم ميشده رعايت

است شده سياسي روابط قطع بر مبني تصميم تخاذ ا به دولتمجبور متأسفانه كه كنون معذالكا فرمودهاند/

برساند/ محترم نمايندگان آقايان استحضار به را مراتب مجددا ميداند jزم

بين دوستي ع�ئق قطع انگليسمستلزم دولت با دولتين سياسي روابط قطع كه كنم اضافه بايد پايان در

كـه است امـيدوار و نگـريسته احـترام ديده به انگليس ملت به هميشه ايران ملت زيرا نميباشد ملت دو

كه روشي از و كنند توجه ملل بيداري و جهاني فعلي اوضاع حقايق به بيشتر اندكي نيز آندولت زمامداران

انگليس ملتين تا سازند منطبق دنيايامروز وضع با را سياستخود و منصرفشوند داشتهاند معمول امروز تا

شوند/ برخوردار وداد و دوستي روابط از سياسي مناسبات تجديد وسيله به بتوانند ايران و

و بيداري با و باشند اوضاع مراقب پيش از بيش كه است jزم فرضو ايران ملت افراد عموم بر كنون ا

انجام حق راه در مجاهدت اين چون كه ندارم ترديد و دهند ادامه گرفتهايد پيش در كه را راهي استقامت

مصدق محمد دكتر نخستوزير برسد/ نتيجه به كه فرمود خواهد مدد متعال خداوند ميشود

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

گرديد صادر زابل واقعه متهمين نفر ١٩٧ درباره نهائي قرار
قـضائي بـازرس اشتريه اسحق و زابل سابق فرماندار كوثري علينقي مرحوم قتل به متهمين پرونده

اهالي از نفر ٨ و انتخابات نظارت انجمن اعضاي از نفر دو احساني علي و ايراني نظرخان سردار انتخاباتو

امروز بود گرديده احاله تهران قضائي حوزه به زابل قضائي حوزه از كشور عالي ديوان حكم حسب بر كه زابل

آقـاي طـرف از زابـل واقـعه متهمين نفر ١٩٧ درباره Jبرگ ٦٥ Kدر نهائي قرار و گرفت قرار رسيدگي مورد

براي و گرديد صادر مزبور پرونده بازپرسموقت و مركز استان دادگاه ١١ اقدسرئيسشعبه شريفي غ�مرضا

درباره كيفرخواست دادستان آقاي موافقت از پس تا شد فرستاده تهران دادستان فضل آقاي نزد نظر اظهار

گردد/ صادر متهمينمزبور از يك هر

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

انتظاميقضات سازماندادسراهاي قانوني cيحه
انتظامي دادسراي نام به دادسرائي انتظامي دادگاه معيت در آن جاي به و منحل نظارت اداره ـ ١ ماده

سازمان قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر ميشود/// تشكيل قضات

١٣٣١ ماه مهر تاريخ٢٢ به تصويبميشود/ است ماده پانزده بر مشتمل كه قضات انتظامي دادسراي

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٣٥٦

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

شدند متحصن مجددا آموزگاران] [آقايان
خارج تحصن از مرداد پرداختحقوق به نسبت بخشدار وعدههاي نتيجه در كه آموزگاران آقايان ـ بناب

به ندهند را ما حقوق كه مادامي ميگويند شدند/ متحصن و آمده تلگرافخانه به باز مجددا امروز بودند شده

ميدهيم/ ادامه خود تحصن

٧٩٢٨ شماره ,١٣٣١.٧.٢٤ پنجشنبه

شكر و قند مضيقه
دسـترس در كـافي شكـر و قـند آبادان دارائي اداره شكر و قند جيرهبندي مقررات لغو از پس ـ آبادان

و يافتنميشود هيچوجه به دولتي شكر و قند آبادان بازار در كنون ا كه طوري به است نگذاشته فروشندگان

است/ ريال ٣٥ كيلوئي بازار در قند قيمت

٧٩٢٩ شماره ,١٣٣١.٧.٢٦ شنبه

حومه/// و تهران در نظامي حكومت تمديد تصويبcيحه ـ مجلسسنا
اين در مشروطيت/ تحديد يعني نظامي حكومت Rاصو گفت: آقايخواجهنوري ـ مشروطيت تحديد

هيچ كه نداريم كه امنيت نظامي حكومت اين در ما شود, جلوگيري اشرار از آنكه جاي به نظامي حكومت

مـيكند/ پـروندهسازي خود مخالفين براي آن استناد به دولت زيرا شدهايم مواجه هم امنيت عدم با بلكه

مخالفم/// اينjيحه با بنده شده كر ذ كه دjيلي با بنابراين

صبح ٥ از تهران در نظامي حكومت ماه دو jيحه به نسبت قعود و قيام با اينموقع در ـ تصويب_يحه

شد/ تصويب گرفتند راي مهر ٢٩

٧٩٢٩ شماره ,١٣٣١.٧.٢٦ شنبه

برق] شبه [ايجاد قرارداد امضا
زنگنه مهندس آقاي طرف از كه برق شبكه ايجاد براي چهارم اصل اداره از وام دريافت قرارداد ـ شيراز

گرديد/ ارسال مركز به شهردار امضاي از پس شد فرستاده برنامه سازمان عامل مدير

٧٩٢٩ شماره ,١٣٣١.٧.٢٦ شنبه

چهارم خدماتاصل از اهاليدستگرد تشكر اظهار
كاركنان فراوان كوششهاي خدماتو از اصفهان خيار كناندستگرد سا طرف از امضاءكنندگان اينجانبان

و بهداري ساختمان بناي ايجاد فرحمنشدر مهندس و ربيدو مهندس آقايان ويژه به اصفهان چهارم اصل

كه اميدوارند و نموده امتنان و تشكر اظهار عمراني امور ساير و حمام كشيو لوله آغاز دبستانو بناي تكميل

دهـات ديگـر سـرمشق تـيه آ در و كشـور مـترقي دهـات از نـمونهاي دسـتگرد نـيكو روش ايـن ادامـه با

ديگر/] نفر ٣١ اسامي [و دهخدا, محمدتقي گردد/



١٣٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٢٩ شماره ,١٣٣١.٧.٢٦ شنبه

رشيديان برادران و حجازي پروندهسرلشكر
شد نظاميفرستاده فرمانداري به

گاهي كارآ اداره در كه رشيديان برادران و حجازي سرلشكر به مربوط پرونده پنجشنبه امروز وقت آخر

مزبور پرونده اط�ع قرار به گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به و شد بسته بود رسيدگي تحت شهرباني

عمل به رشيديان برادران خانه از مكشوفه اوراق بازرسي نتيجه از حال به تا كه است مجلسي شاملصورت

ميباشد/ منعكس پرونده اين در بود رسيده آنها فعاليت از Lقب كه گزارشهائي ضمنا استو آمده

٧٩٢٩ شماره ,١٣٣١.٧.٢٦ شنبه

رشيديان تكذيبدفتر و توضيح
بار يك رشيديان كه گرديده درج كيهان محترم روزنامه در همچنين و محترم جريده آن ٧٩٢٧ شماره در

شود: متذكر عامه استحضار براي وسيله بدين است jزم توقيفبوده, در ١٣٢٥ سال قماشدر معامله به هم

آقـايان تـوقيف دسـتور قوامالسلطنه آقاي فيروز مظفر مانند مغرض اشخاص تفتين روي موقع آن در

از پس و روشـن وقت دولت نـظر در ايـنمـوضوع نـيز بـعدا كـه دادنـد را رشيديان قدرتا� و حبيبا�

تكذيب قويا و ندارد شده ياد موضوع با ارتباطي ابدا توقيفمزبور و گرديدند آزاد آقايان از معذرتخواهي

رشيديان دفتر ميشود/

٧٩٣å شماره ,١٣٣١.٧.٢٧ يكشنبه

فروش خواربار افراد اسامي
نمودهاند دريافت شكر و قند حواله كه

سقطفروشان از كثيري تعداد بين در احتياجعموم شكرمورد و قند پايتخت اهالي آسايش و رفاه بهمنظور

ميگردد درج Lذي آنها از قسمتي نشاني اسامي اينكه است گرديده توزيع فروشان خواربار و

محل كر ذ با ديگر, نفر ٢٨٧ اسامي [و ايران/// مغازه اس�مبول خيابان صبحي, اسدا� حاجي آقاي ـ ١

آنها]/ پيشه

٧٩٣å شماره ,١٣٣١.٧.٢٧ يكشنبه

زحمتهستند در شكر و قند تهيه براي حومه اهالي
و كسبه به را شكر و قند مرتبا گنبدكاووس دارائي اداره شده لغو جيرهبندي كه موقعي از ـ گنبدكاووس

تأسيس اهالي شكر و قند تحويل براي مختلف نقاط در هم فروشگاه ٨ و ميدهد دولتي قيمت به عاملين

پخش دارائي شكر و قند مقدار اين شكر و قند آزاديفروش اثر در كه شود داده تذكر بايستي استولي نموده

شكر ريالو كيلوئي٢٧ قيمتهر به را قند كه هستند اهاليحومهمجبور و نميرسد اطرافحومه به مينمايد

نمايند/ خريداري ريال ٢٢ را



ملي دولت سياهه ١٣٥٨

٧٩٣å شماره ,١٣٣١.٧.٢٧ يكشنبه

هستند تحصيل مشغول كشورهايخارجه در دانشجويايراني ٣ååå
ميكنند دولتياستفاده ارز از آنها از نفر ١٩åå درحدود كه

است قطعكرده تحصيل در اهمال علت به را دانشجو ٢åå ارز فرهنگ وزارت

ميكنند تحصيل خارجه كشورهاي در كه ايراني دانشجويان از آماري برآمد صدد در اداره خبرنگار امروز

كه ايراني دانشجويان عمده قسمت آورد: دست به زير اط�عات مطلع, مقامات با تماس از پس نمايد/ تهيه

در بقيه بلژيكو سوئيسو انگلستان, آلمان, فرانسه, امريكا, كشورهاي در رفتهاند خارج به تحصيل براي

جهان كشورهاي ساير در هم معدودي عده است ممكن ميكنند/ تحصيل ونزوئ� و لهستان تريش, ا ايتاليا,

خارجه مقيم دانشجويان تعداد به راجع مزبور مقام نميكند/ استفاده دولتي ارز از كه باشند تحصيل مشغول

دولتـي ارز آنـها نـفر ١ååå كه هستند مقيم ايراني دانشجوي نفر ١٢åå حدود در امريكا در داشت: اظهار

استفاده آزاد ارز از عالي دوره به آنها تحصي�ت نرسيدن علت به يا تحصيل ترك علت به بقيه و ميگيرند

استفاده دولتي ارز از آنها از نفر ٢٣å كه ميرسد نفر ٣٣å به ايراني دانشجويان تعداد انگلستان در مينمايند/

از ايندانشجويان كار گزارش و نمايد رسيدگي آنها تحصيلي بهوضع است صدد فرهنگدر وزارت ميكنند/

آنـها اوليـاي تـمكن و تحصيلي روش درباره گزارشمزبور رسيدن از پس و شده خواسته سرپرستي اداره

پرونده به رسيدگي كميسيون شود/ قطع دانشجويان اين از عدهاي ارز ميرود احتمال و شد خواهد رسيدگي

ارز از آنها از نفر ٤٤٣ كه فرانسه مقيم دانشجويان از نفر ٧٣٤ پرونده به رسيدگي از پس خارجه دانشجويان

تهران در امر اين و نمود قطع را ارزشان تحصيل در اهمال علت به را آنها از نفر ١٦å ميكردند استفاده دولتي

پـرونده خـود كـارهاي ضـمن در كميسيون همين است/ شده داده اط�ع آنها اولياي به نامهاي وسيله به

كـمك ميرود احتمال و داده قرار رسيدگي مورد نيز را ميگيرند تحصيلي هزينه كمك كه را دانشجوياني

بررسي و رسيدگي از پس كه هست ايراني دانشجوي ٤٣ بلژيك كشور در كند/ قطع را آنها از بعضي هزينه

شد/ آنانقطع بقيه ارز و شناختهاند دولتي ارز از استفاده مشمول آنها از نفر ٢å فقط سرپرستيها گزارشهاي

و فرانسه مقيم ايراني پروندههايدانشجويان به كنون تا خارجي دانشجويان بهوضع رسيدگي كميسيون

به آن پساز ميباشدو سوئيس مقيم دانشجويان پرونده مطالعه صدد كنوندر ا استو كرده بلژيكرسيدگي

از نفر ٣٥٣ عده اين از كرد خواهد رسيدگي ميرسد نفر ٦åå به تعدادشان كه آلمان مقيم دانشجويان پرونده

است/ نشده داده ارز آنها به است ماه سه مدت ارزيدولت مضيقه علت به كه ميكنند استفاده دولتي ارز

كه ميباشد نفر ٩ ايتاليا در و نفر ١ لهستان در نفر ٢ درونزوئ� نفر, تريش٦ ا در ايراني دانشجويان تعداد

صدد فرهنگدر وزارت عاليه تعليمات كرد اضافه مقام اين پايان در ميكنند/ استفاده دولتي ارز از آنها تمام

به رسيدگي براي كند/ قطع كنند تهيه آزاد ارز از ميتوانند و دارند متمكن اولياي كه را دانشجوياني ارز است

رسيدگي مأمور را عاليرتبه بازرسان از نفر چهار عاليه تعليمات اداره فرهنگ وزير آقاي طبقدستور امر اين

گزارشهايjزم رسيدگي پساز آقايان اين وزارتدارائينمود/ در خارجه مقيم اوليايدانشجويان پرونده به



١٣٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

دادهاند/ فرهنگ وزارت مقاماتمسئول به گذشته هفته در و نمود تهيه را

اوليايدانشجويانوموقعيت تمكن مشخصشدن پساز البته رسيدگياست تحت گزارشات اين كنون ا

ارزشان باشد تمام ا شرف در تحصي�تشان چنانچه گرفت خواهد نظر در كميسيونمربوط نيز را آنان تحصيل

نمود/ خواهد قطع نيز آنها ارز اينصورت غير در و شد نخواهد قطع

٧٩٣å شماره ,١٣٣١.٧.٢٧ يكشنبه

شكر و عوارضقند موضوعوصول
است نموده ايجاد مشكلي مستمندان نفع به

يك اهالي مصرف شكر و قند كيلو هر از گرديد مقرر دولت تصويبنامه طبق پيش سال ٣ از ـ قزوين

دارائـي اداره بـرسد/ بينوايـان مصرف به شهرداري نظر تحت و شود وصول فقرا نگهداري منظور به ريال

اختيار به و نموده عاملينوصول از فروش درموقع ميشد ريال هزار ٣٥å حدود در ماه هر كه را عوارضمزبور

محلدر آن بيخانمان عدهايفقراي از پذيرائي و تأسيسنوانخانه بر ميگذاشتشهرداريع�وه شهرداري

خودشان اوطان به را آوارگان و مينمود توزيع و تهيه كه خا و زغال آبرومند و فقير خانوادههاي براي زمستان

براي مزبور محل از صرفهجوئي به موفق تدريجا هزينهها اين پرداخت از پس شهرداري ميداد/ مراجعت

مـحل مـعتمدين و وقت فـرماندار بـودند نوانخانه ساختمان مترصد كه موقعي و بودند نوانخانه ساختمان

صرف گرديده جمع ريالعوارضشكر يك كيلوئي محل از كه ريالي ميليون ٣ گرديد مقرر و مخالفتنمودند

آينده بهار در چاهها بقيه است قرار و احداثنموده چاه حلقه ٣ كنون تا شهرداري بشود چاه حلقه چند احداث

ازوصول دارائي اداره شود ريالفروخته ١٦ كيلوئي شكر گرديد مقرر ملغيو جيرهبندي كه ازشهريور حفرشود/

انبار از شكر شهرداريدرموقعخروج طرفخود فعLاز تبه مكا ماه ٩ پساز يكريالخوددارينمودو كيلوئي

وصـول مستمندان كمك براي عوارض ميشود مشاجره و خورد و زد به منتهي گاهي كه زحمت به دولتي

دارائـي است شـايسته مـيگردد خداپسندانـه و خير امور صرف عوارض ريال يك كيلوئي چون و ميگردد

فعلي مشاجره اين به و بگذارد شهرداري اختيار به و نموده خريدارانوصول از فروش موقع در كمافيالسابق

دهد/ خاتمه فروشندگان شهرداريو بين

٧٩٣å شماره ,١٣٣١.٧.٢٧ يكشنبه

شد معلوم زابل واقعه متهمين تكليف
نفر ٨ تعقيب منع قرار هستند توقيف مركز در نفر ١٤ زابلو در آنها نفر ٢٦ زابل متهمينواقعه نفر ١٩٧ از

مجرميت قرار كه بقيه نفر ١٨ براي و شد داده آنها آزادي تلگراميدستور و صادر هستند زابل در كه آنها از

بازداشتبودند نفر ١١ و آزاد نفر ٣ متهمينمركز نفر ١٤ از شوند/ فرستاده تهران به شده داده شدهدستور صادر

و شده صادر مجرميت قرار نفر ٣٥ براي تعقيبو منع قرار نفر ١٥٨ براي متهمين ١٩٧ كليه از رفته هم روي

بودند/ شده محكوم نظامي دادگاه در Lقب نفر ٢ استو باز هنوز آنها از نفر ٢ پرونده



ملي دولت سياهه ١٣٦٠

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

گرمسار قشEق در خورد و زد
متظاهرين از نفر ودستگيري٣٦

دستگاه چند وسيله به نفر ٦٤ حدود در چپ دست احزاب به وابسته افراد از عدهاي جمعه روز ـ گرمسار

تهرانچون به بازگشت موقع در نمودند/ سخنراني و تظاهر به شروع و شده وارد گرمسار توبوسبه وا كاميون

محل به آنها ورود مانع و گرفته آنها بر راه سر قش�ق اهالي دهند انجام تي تظاهرا قش�ق در داشتند قصد

عدهاي فورا مطلعميشود قضايا از ناحيه ژاندارمري چون ميدهد/ روي آنها بين خوردي و زد نتيجه در شدند

وسيله به تظاهركنندگان از عدهاي اينموقع در و ميفرستد بدانجا خورد و زد دامنه از برايجلوگيري ژاندارم

داده تحويل ورامين دادگاه به و دستگير ژاندارمري اداره توسط آنان از نفر ٣٦ فقط و ميكنند فرار كاميون

ميشوند/

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

شد جلوگيري آنها تحصن از
از بزنند اعتصاب به دست داشتند تصميم جنوب ناحيه راهآهن كارگران كه ماه مهر ١٩ شنبه روز ـ اهواز

شدند/ آنان اعتصاب از مانع و رسيدگي آنها تقاضاهاي به اهواز شهرستان فرمانداري و لشكر فرمانده طرف

شهر در امنيت و انتظامات عدم علت به و شده وارد اهواز به دزفول اهالي از عدهاي گذشته روز ـ اهواز

فرماندارياهواز و ١å لشكر فرماندهي طرف از ب�فاصله نمودند/ اختيار تحصن اهواز تلگرافخانه در دزفول

پادگان و فرماندار به امنيت انتظامات برقراري به نسبت آمددستوراتjزم عمل به رسيدگي آنها شكايت به

شد/ نگراني رفع و گرديد صادر دزفول

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

كارشناسبنادر
وارد ديروز راه وزارت تقاضاي بنابه متحد ملل سازمان طرف از بنادر امور كارشناس <الكساندر> آقاي

اين از و بوده بحري تجاري علوم متخصصدر آنورسو تجارتي دانشكده استاد كارشناسمزبور شد/ تهران

كرد/ خواهد همكاري بنادر كل اداره و راه وزارت با پس

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

رازي واكسنسازي و مؤسسهسرم سازمان قانوني cيحه
رسيد آقاينخستوزير تصويب به امروز

امروز كه شده تنظيم تبصره ٥ و ماده ٧ تحت رازي كسنسازي وا و سرم سازمانمؤسسه قانوني jيحه

اجراي كشاورزيمأمور دارائيو وزارتين و تصويبنموده را آن اختيارات قانون از استفاده با آقاينخستوزير

شدهاند/ آن



١٣٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

تحصنبرنميداريم از دست نشود شناخته شهرستان ابهر تا
شـهرستان نام به بايد ابهر كه شدند متحصن تلگرافخانه در ابهر اهالي از عدهاي قبل چندي ـ ابهر

آنها خواستههاي كه شد داده وعده آنها به آمد عمل به بخشدار طرف از كه اقداماتي از پس و شود شناخته

به اوليايامور وعده چون و بودند برداشته دست تحصن از كه بود هفته يك اهالي جهت اين از گردد/ عملي

مقاماتمسئول به تلگرافاتي و شده متحصن تلگرافخانه كثيريدر عده مجددا نگرديد, عملي آنها تقاضاي

ميباشد شهرستان نام به ابهر شدن شناخته از عبارت كه قطعي نتيجه تا دارند تصميم و نمودند مخابره

برندارند/ تحصن از دست

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

ميكند تهديد را اهالي دارو نبودن امراضو شيوع
تـوجهي هيچ هم بهشهر بهداري و ميباشد دارو فاقد است مدتي نكاء بيمارستان و درمانگاه ـ نكاء

تهديد مرگ به را اهالي و شايعتر روز به امراضروز ساير تراخمو نمينمايد شهر اين به وسائلدوا به نسبت

ميكند/

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

شد اهدا كار وزارت به ازطرفهدايت كه بيمارستان اين
شد خواهد مهيا بيماران برايپذيرفتن ديگر ماه دو تا

گرفت تختخوابي يكصد بيمارستان يك تأسيس به تصميم هدايت مخبرالسلطنه حاج آقاي قبل چندي

شد/ انجام بيمارستان اهداياين مراسم صبح ديروز و نمايد گذار وا كار بهوزارت بيمار كارگران معالجه براي تا

دكتر آقاي سپاسگزاري و امتنان تب مرا يافتو هدايتحضور آقاي منزل در عالمي آقايدكتر بدينمنظور

در كـه را مـذكور بـيمارستان تفاق ا به سپس داشت بيان ايشان خيرخواهي و نوعدوستي ابراز از را مصدق

شد/// مبادله و امضاء مربوطه اسناد سپس و نمودند بازديد است واقع <دروس>

لوازم و شده گذار وا كارگران بيمه و تعاون صندوق به اجاره دريافت بدون سال ٩٩ مدت براي بيمارستان

ديگر ماه دو تا بيمارستان و شد خواهد خريداري تعاون صندوق طرف از زودي به نيز غيره و جراحي و طبي

اهالي معالجه وسائل تعاون استصندوق قرار كار وزارت طبقدستور بود خواهد مهيا بيماران پذيرفتن براي

كنند/ فراهم ماه هر در را <دروس> مستمند زن نفر ٤ حمل وضع بيبضاعتو

٧٩٣١ شماره ,١٣٣١.٧.٢٨ دوشنبه

است تعطيل بايندر دبيرستان
حالت به Lفع دانشجويان و گرديده تعطيل دبير نداشتن اثر در خرمشهر بايندر دبيرستان ـ خرمشهر

ميبرند/ سر به سرگرداني



ملي دولت سياهه ١٣٦٢

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

دارائي و اموال ساير و بافندگي و ريسندگي فروشكارخانه [آگهي]
ورشكسته بوستان كارخانه شركتسهامي

و كـتبي مـزايـده طـريق از بر/// مشتمل بوستان كارخانه پشمي و نخي بافندگي و ريسندگي كارخانه

تبريز ورشكستگي امور تصفيه اداره در صبح ١å ساعت ١٣٣١ ماه آذر چهارم سهشنبه روز تاريخ حضوريدر

تبريز ورشكستگي امور تصفيه امور اداره ميرسد/// فروش به آذربايجان كل دادگستري عمارت در

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

شد تهران وارد خواربار جهاني كارشناسسازمان
شـد/ تـهران وارد ديـروز متحد ملل سازمان كشاورزي و خواربار سازمان كارشناس <اسپاروبسر> آقاي

ميباشد/ مزروعي اراضي نگاهداري زراعتو براي آب از استفاده طرز بهترين در تخصصمشاراليه

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

شد معرضفروشگذاشته به اهالي نفع به
بود شده حمل ابراهيمزاده پسران طرف از ٢١ شماره ماشين وسيله به كه دولتي شكر كيسه ١٨ ـ بهشهر

شد/ گذاشته معرضفروش به اهالي برايمصرف طرفدارائي مجلساز صورت توقيفو مأمورين وسيله به

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

است افتاده اتفاق قتل فقره هشت نيم مدتيكماه در
استكه افتاده تفاق ا قتل هشتفقره اطراف, گنبدكاووسو اينطرفدر به نيم و يكماه از گنبدكاووسـ

و گستاخي سبب همينموضوع و نشدهاند دستگير هنوز تلين قا از يك هيچ مأمورين اعمال اثر بر متأسفانه

روز كه طريق اين به است داده روي ضيافت يك در قتل واقعه آخرين شد/ خواهد اشخاصشرور تجري

علماي از كه تركمان م�عبدا� حاجي آقاي از كه حالي در تپه> <ملكه كن نفسسا حاجي مهرماه هيجدهم

ب�فاصلهمورد ميآيدو بيرون خانه كارياز انجام براي شبانه پذيرائيبوده ميباشدمشغول آنجا احترام مورد

مينمايد/// فوت فورا و/// ميكنند شليك طرفوي به و گرفته قرار فراري چند حمله

به مجدانه اقدام آنها سريع و شديد مجازات تلينو قا دستگيري براي اداراتمسئول كه دارند انتظار مردم

است/ بربسته رخت صفحات اين از امنيت پياپي قتلهاي اثر بر حاضر حال در زيرا آورند عمل

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

نميدهند را ما حقوق
روز ٥å اينكه بر مبني رسيده اداره اين به برنامه سازمان بهداشت اداره مزد روز كاركنان طرف از شرحي

كر ذ چهارم اصل اداره طرف از jزم اعتبار نرسيدن را آن علت شده خودداري آنها دستمزد پرداخت از است

آيد/ عمل به jزم اقدام آنها پرداختحقوق براي كه شده تقاضا شرح اين در نمودهاند



١٣٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در نشدند اعزام چوندبيران
درخواست چون شدهاند: متذكر آن در و شده مخابره اداره به اهاليمح�ت از عدهاي امضاي به تلگرافي

شدهاند متحصن تلگرافخانه در كه شهرستان اين اهالي اينك نگرفته انجام jزم دبيران اعزام بر مبني ما

دارند/ باره اين در سريع اقدام انتظار و نموده تجديد را درخواستخود

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

نظامي حكومت دادگاه محكومين به زدن شEق حكم فردا از
ميشود گذاشته اجرا مرحله به

بودندو مرتكبشرارتشده اخير هفته چند طي مختلفدر موارد در كه كساني از نفر حكممحكوميت٢٨

فردا از بودند گرديده بهش�قخوردنمحكوم و گرفته قرار رسيدگي نظاميمورد حكومت دادگاه در آنها پرونده

ميشود/ اجرا به شروع

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

لندن/// در ايران سفارت گزارشكاردار امروز
ميكنند] اخEل عمومي امنيت در كه مجازاتكساني مربوطبه [cيحه

در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران دسترس

مطرح نقليه وسائط از ناشي خسارات اجتماعيو بيمه jيحه دوم دولتشور هيأت ديشب جلسه در ـ ٣

ديشبمورد جلسه در كه ديگري خدمتنخستوزير///موضوع به تصويب براي شد داده كه تذكراتي با و شد

مـجازات به مربوط jيحه اين بود شده تهيه دادگستري وزارت طرف از كه بود jيحهاي گرفت قرار بحث

تصميم تخاذ ا براي jيحه و كرد اظهار نظرياتشرا دولت ميكنند/ اخ�ل امنيتعمومي در كه است كساني

نارسا كه هست ما قوانين در قسمتهائي بعضي البته ميباشد ماده ٨ داراي jيحه تقديم, نخستوزير به

است شده تنظيم قوانين آن تكميل براي جديد اينjيحه و نبوده كافي اخ�لگران مجازات براي يا استو

قانون اين در همچنين و ميشود گذاشته اجرا مورد به ماه چند مدت براي و دارد آزمايشي جنبه قانون اين

خصوصي/ به حزب و يكدسته نه است مملكت براي قانون چون نشده, برده مختلف دستجات از اسمي

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

شد تعيين شكر و برايفروشقند محلديگر ٨åå
كسب خبرنگار كه طوري به كنون ا بود/ شده تعيين شكر و قند فروش براي محل ١ååå قبل روز چند تا

خواربار از نفر ١٨åå جمعا بنابراين و است شده گرفته نظر در منظور اين براي ديگر محل ٨åå كرده اط�ع

شد/ خواهد فروشداده براي شكر و قند فروشها



ملي دولت سياهه ١٣٦٤

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

دارائي رياستآقايوزير به كميسيوني

ميكند رسيدگي شكر و قند مربوطبه امور به
خـصوص در دارائـي وزارت كـه بـودند كرده تقاضا شكر و قند واردكنندگان و بازرگانان از عدهاي چون

كه گرديد تشكيل دارائي آقايوزير رياست به كميسيوني ديروز كند, تخاذ ا تصميمي آنها شكر قندو موجودي

كل مديران استوان احمديو آقايان از عبارتند اينكميسيون اعضاي شود/ تخاذ ا قطعي تصميم اينمورد در

گـمرك, كـميسيون معاون نراقي گمرك, كل اداره معاون آبتين ملي, بانك معاون خسروپور دارائي, وزارت

وزارت مأمورين شد قرار جلسه اين در شكر/ و قند اداره رئيس منتصر و ملي اقتصاد وزارت نماينده اعتصام

بـراي مـزبور اط�عات و كنند تهيه تجار شكر و قند موجودي ميزان خصوص در جامعي اط�عات دارائي

وزارت ميرود احتمال و شود تشكيل عصر روز هر كميسيون اين جلسات است قرار شود/ فرستاد كميسيون

نمايد/ تجار كليهموجودي بخريد اقدام دارائي

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

رويداد اسفندآباد بخش <دلبران> قريه در كه خوردي و زد در
شدند زخمي نفر وهشت مقتول نفر يك

<دلبران> قريه به گندم حمل منظور به كاميون دستگاه يك مالكين از يكي مباشر مهر ٢٥ روز ـ سنندج

از محضاط�ع به قريه اهالي نمايد/ حمل همدان جهتفروشبه را اربابي گندمموجودي ميخواسته و برده

تأمين ما يكساله احتياج مورد نان و بذر مقدار تا ميكنند اظهار و برميآيند جلوگيري صدد در جريان اين

ميكنيم/ جلوگيري گندم حمل از نشود,

گـردان فرمانده مظفري سرگرد آقاي و ميدهد اط�ع <قروه> ژاندارمري به را جريان ب�فاصله مباشر

مينمايد/ رسيدگي مأمور ژاندارم و سرباز ٦ تفاق ا به را كردستان مستقل تيپ افسران از نفر يك ژاندارمري

اهاليدعوت تقاضاي به رسيدگي براي را ده شوراي اعضاي از نفر چند محل, به ورود از پس مزبور افسر

حـملهور ژاندارمها و سربازان قرارگاه به چماق و چوب با اهالي از كثيري عدة موقع همين در ولي ميكند,

نمودند, تيراندازي هوا به ارعاب براي ژاندارمها سربازانو درميگيرد/ شديدي خورد و زد نتيجه در و ميشوند

رسيد/ قتل به بگيرد نيز را ديگري تفنگ داشت قصد و گرفته را سربازان از يكي تفنگ كه نام مجيد ولي

ضربت اثر بر نفر چهار سربازان از و شدند مجروح خورد و زد ضمن نيز اهالي از ديگر نفر هشت او بر ع�وه

شدند/ مصدوم زخميو چماق سنگو

طرف از ب�فاصله گرديد/ مصدوم سختيمجروحو به پرتابو حيات به ايوان از هم سربازان فرمانده افسر

گرازش شهرستان دادسراي به نيز جريان و ميآيد عمل به امنيت استقرار جهت اقداماتjزم كردستان تيپ

قضيه كنون ا عزيمتنمودند محل به پزشكقانوني معيت به بازپرسشعبهدوم آقايدادستان طرف از شدو

است/ رسيدگي تعقيبو تحت



١٣٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي مهر اطEعات,

٧٩٣٢ شماره ,١٣٣١.٧.٢٩ سهشنبه

كرج محمدآباد و رودهن روستائيان نفر ٢٢å مالكيت اسناد توزيع مراسم
ميشود برگزار شاهنشاه پيشگاه در آبان سوم روز

افتتاح همچنين كرجو محمدآباد رودهنو قراء روستائيان مالكيت اسناد توزيع مراسم آبان شنبهسوم روز

قرار به آمد/ خواهد عمل به رودهن در همايوني اعليحضرت پيشگاه در ام�ك اداره روستائي ك�س اولين

كفيل فرمانفرمائيان دكتر و كشاورزي وزير طالقاني مهندس فرهنگو وزير آذر دكتر مراسم اين در اط�ع

داشت/ خواهد بهداريحضور وزارت

مالكيت اسناد مزبور روز در كرج محمدآباد روستائيان از نفر ٣٥ و رودهن زارعين از نفر ١٨٥ كلي طور به

اولينك�سدبستانيدر در داشتو دريافتخواهند دستاعليحضرتهمايوني از خاصي تشريفات با را خود

نمود/ خواهند شركت زارعين از نفر ٣åå حدود

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

ميشود زده كاشاني jآيتا دست به يكمسجد كلنگ نخستين
شـركت عاملي, سيدابوالقاسم آقاي حجةاjس�م تشويق و تهراننو محلي انجمن پيشنهاد حسب بر

از يكعده و نموده اهداء تهراننو محلي انجمن به بزرگ يكمسجد بناي براي زمين متر پانصد و هزار وثوق

آورند/ فراهم را مسجد ساختمان وسائل خود هزينه با كه شدهاند متعهد تهراننو كنين سا اشخاصخير

اولين JفرداK آبان اول پنجشنبه روز و شده فراهم مسجد ساختمان مقدمات اين يافته اط�ع كه طوري به

شد/ خواهد زده تهراننو در كاشاني آيتا� دست به مسجد اين ساختمان كلنگ

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

نميكند تجاوز ورق ٤٤ از رشيديان برادران و حجازي پروندهسرلشكر
است نشده بازجوئي به حجازيحاضر سرلشكر

خاتمه آنان از بازجوئي رشيديان برادران توقيف از پس ساعت ٢٤ ظرف گاهي كارآ اداره اط�ع قرار به

كرده خودداري مأمورين سئوال به دادن جواب از حجازي سرلشكر كردهايم كسباط�ع طوري به ولي يافت

گاهي كارآ اداره مطلع يكعضو امروز رشيديان برادران و حجازي سرلشكر تهام ا پرونده اوراق درباره است/

به مربوط اوراق اين از قسمتي و نيست ورقموجود ٤٤ از بيش حجازي و رشيديان پرونده در Rاصو گفت:

ميباشد/ آنها خانه از مكشوفه مجلساوراق نيزصورت بقيه و بوده آنها پدر و رشيديان برادران از بازجوئي

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

ورود
فاطمي] [حسين خارجه امور آقايوزير طرف از كه هامبورگ ايراندر مفتاحسركنسول عبدالحسين آقاي

شد/ تهران وارد هواپيما با ديروز بعدازظهر بود شده احضار تهران به



ملي دولت سياهه ١٣٦٦

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

شدند محركيندستگير از نفر ٦
شمال ژاندارمري ناحية بازرسي رئيس تيپگي�نو فرمانده مازندرانو استاندار آقاي ورود با ـ شهسوار

مـيكردند اغتشاش به وادار و تحريك را كشاورزان كه محركيني از نفر ٦ و گرديد تشكيل امنيت شوراي

شده واقع آلت و نبوده محركين جزو كه را اغتشاشكنندگان ساير شهسوار پادگان مأمورين شدند/ دستگير

نمودند/ متفرق بودند

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

مصدق] محمد [با هندرسن مEقات
بيشاز و م�قاتنمود را آقاينخستوزير امريكا كبير هندرسنسفير آقاي J١٩٥٢ كتبر ا ٢١ K عصرديروز

اط�ع مصدق دكتر آقاي با امريكا سفير شنيد و گفت از چه گر ا انجاميد/ طول به م�قاتمزبور ساعت يك

امريكا كبير سفير و شده برگزار بينتيجه اينم�قات كه ميدهد نشان امر جريان دستنيستولي رسميدر

جلب حل راه كردن پيدا براي بيشتري فرصت گرفتن وقتو امرار به را آقاينخستوزير نظر است نتوانسته

پيشگرفته تأسف به خارجيسكوتآميخته خبرنگاران جواب در امريكا كبير م�قاتسفير از بعد چه نمايد,

پرداختهاند/ رابطه قطع اجراي درباره بهمشورت مصدق دكتر آقاي استو

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

ميشود توزيع فردا از شكر و قند ماه آبان سهميه
از يك هر به و ميگردد توزيع فردا از و شده تعيين و صادر سقطفروش و عطار صنف شكر و قند سهميه

شد/ خواهد داده شكر و قند معيني ميزان تا سقطفروش و عطار صنف تحاديه ا طبقحواله صنفمزبور افراد

٧٩٣٣ شماره ,١٣٣١.٧.٣å چهارشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در ديروز گواهينامه و ارز نرخ

[جانشين ريال/ ٨٧ J٢K درجه گواهينامهدjر ريال/ ٨٦.٢٥ J١K درجه دjر گواهينامه ريال/ ٨٥ حواله دjر
ريال//// ٢٢٥ حواله ليره آزاد] پوند



٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

شد انگليسقطع و ايران روابطسياسي سال ٩٣ پساز عصر ديروز
سفارت در سر نشانامپراطوريانگليساز و تعطيلگرديد تهران انگليسدر سفارت ديروزعصر از

مردم و امروزصورتگرفت و عصر ديروز انگليستظاهراتي جلويسفارت ـ شد پائينآورده

نمودند ابراز دولت تصميم به شورينسبت پر احساسات

حافظ شعر از يكبيت انگليسبا سفارت
داشت اعEم ايران در را خود سياسي دوره پايان

سياسيوزارتامور سوم رئيساداره افشار آقاي ديروز بعدازظهر ساعت نيم ـ يادداشت تسليم مقدمات

بعدازظهر ساعت٣ است شده تهيه كه يادداشتي تسليم براي كه داد انگليساط�ع سفارت به تلفن با خارجه

انگلستان سفارت سياسي ٢ شماره ماشين دقيقه پانزده و سه ساعت دارد/ را سفارت كاردار ميدلتون انتظار

و شده پياده ماشين از جفري ميدلتونو و كرد توقف خارجه رسميجلويوزارتامور طور به بار آخرين براي

نيم ميدلتون ـ افشار م�قات رفتند/ خارجه امور وزارت سياسي سوم اداره رئيس افشار آقاي اطاق به يكسر

ميشود گفته ولي نيست دست در كاملي اط�ع آنان بين كرات مذا از چه گر ا نكشيد طول بيشتر ساعت

و ايران سفارتخانهها امور به رسيدگي نحوه مورد در كراتي مذا رابطه قطع به يادداشتمربوط تسليم ضمن

است/ گرفته انگليسصورت

يادداشتها و نامهها و تذكاريه تسليم و تحويل براي ـ شد فرستاده انگليس سفارت يادداشت چرا

است/// ديپلماسيمعمول امور در مخصوصي درجات

اطـ�عات اداره كرد, منتشر را خود اخباري بولتن آخرين انگليس سفارت امروز ـ رسمي! نيمه اع�ميه

ايران دولت سالديروز ٩٣ از بعد تأسف كمال با مينويسد: بولتنخود اول صفحه در سطر چند سفارتضمن

شماره آخرين در انگليس سفارت اط�عات اداره است/ كرده قطع را خود سياسي روابط كه داد اط�ع ما به

است: كرده نقل خداحافظي عنوان به حافظ از را ذيل شعر بولتنخود

نور است ظلمت در و باشد وصل هجر در ميكني چه هجران غم از شكايت حافظ

پيدا نوري ظلمت, اين در <اميدواريم ميكند: اضافه نيز جمله يك فقط خود طرف از شعر پايان در سفارت

است كرده منتشر را آن شماره ١١٣٣١ كنون تا كه را خود بولتن انگليسآخرين سفارت ترتيب اين به شود/>

يافت/ نخواهد انتشار پسديگر اين از و داد انتشار



ملي دولت سياهه ١٣٦٨

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

مجلسسنا] انحEل [طرح مجلسسنا دوره تقليل طرح
تصويبرسيد به مجلسشورايملي امروز جلسه در كه

ملي مجلسشوراي محترم رياست

انتخاب تمام سال برايدو منتخبين كه است شده تصريح اساسي قانون پنجم اصل يكطرفدر از چون

قانون ٤٣ اصل طبق نيز و نموده محدود سال دو به را انتخابيه دوره هر اساسي قانون ٥å اصل باز و ميشوند

طرف از و باشد ملي مجلسشوراي اج�سات مقارن بايد آن اج�سات سنا مجلس تشكيل از بعد اساسي

تعيين ديگري مدت سنا مجلس انتخابيه دوره براي آن متمم قانون در نه و اساسي قانون در نه چون ديگر

دو مجلسسنا و ملي مجلسشوراي تقنينيه دوره هر مدت كه است اين اساسي قانون منظور مسلما و نشده

وظائف از قوانين تفسير و شرح اساسي قانون متمم قانون ٢٧ اصل از اول قسمت طبق چون و باشد سال

با اصل و ماده شكل به را زير قانوني تفسير امضاءكنندگان عليهذا ميباشد ملي مجلسشوراي مخصوصه

گردد/ تصويب فيالمجلس كه مينمايند پيشنهاد فوريت دو قيد

واحده ماده

اصل اساسي قانون ٥å ٤٤و و اصول٥ تكاء ا به اساسيو كليقانون بهمفهوم توجه با ملي مجلسشوراي

مجلس از اعم تقنينيه دوره هر منتخبين نمايندگي مدت كه مينمايد تفسير چنين را اساسي قانون پنجم

است/ سال دو سنا مجلس و ملي شوراي

بود/ رسيده آقايان امضاي به پيشنهاد هنگام مزبور طرح

شـاپوري, قناتآبادي, شمس قشقائي, خسرو شايگان, دكتر نريمان, سنجابي, دكتر سيدجوادي, حاج

زهري, كائي, ذ زيركزاده, نجفي,موسوي, مي�ني, انگجي, خلخالي, كريمي, فلسفي, دكتر بقائي, دكتر اخگر,

اقبال/ ناظرزاده, معظمي, دكتر ملكي, دكتر

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

ملي] امنيت ادامه [در اجتماعي قانونامنيت cيحه
دادگستري, وزارتخانههاي به و [!] گرديد نخستوزير آقاي تقديم امروز اجتماعي امنيت قانون jيحه

گرديد/ اب�غ اجرا براي كار و دارائي ملي, دفاع

و عصيان و اعتصاب به را كار قانون مشمول كارمندان كارگران, كه كساني قانوني jيحه ابن موجب به

نـيز دولتـي تأسـيسات برخي در و شد خواهند مجازات و بازداشت كنند تحريك آرامش و نظم در اخ�ل

است/ گرديده ممنوع مطلقا اعتصاب

و ارعاب توليد و كنند رفتار عمومي و دولتي مؤسسات در داخلي انتظامات خ�ف بر كه كساني همچنين

مـقررات نـيز اجـتماعات خصوص در قانون اين در ميشوند تبعيد يا و مجازات و بازداشت نمايند ازدحام

شد/ خواهد رسيدگي تهاماتفورا ا به و ميباشد ماه سه قانون اين اعتبار مدت استو گرديده جديديوضع



١٣٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

شد لغو شميران در نظامي حكومت امروز
تصويب بنابه شميران در مهر ٢٣ روز صبح ساعت٥ از كه نظامي مقرراتحكومت امروز پنجصبح ساعت

گرديد/ لغو بود شده برقرار هيأتدولت

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

شد قدغن رستورانها كافه كليه در نوشابه نوشيدن
شوند كنار بر كار از بايد كافهها در پيشخدمتهايزن

در الكلي پسفروشمشروبات اين از كه داد شهربانيدستور عمومي كن اما اداره به كشور وزارت ديروز

اب�غ ورستورانها كافه كليه به عمومي كن اما طرفاداره از ديشب ميگردد/ قدغن كيدا ا كنعمومي اما كليه

كار از بايد را زن پيشخدمتهاي همچنين و ندارند هيچوجه به گي�سفروشي به حقفروشنوشابه كه شد

يا و فروختهشود باز در باشدمشروب كه درجه هر در رستوراني كافه در شود مشاهده چنانچه و سازند كنار بر

گرفت/ خواهند قرار تعقيب تحت باشد كار مشغول آنجا در زن پيشخدمت

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

ميگيرند قرار عفو مورد آبان چهارم روز كه محكوميني
كار به امروز هستند زنداني شهرستانها و تهران در كه محكوميني به نسبت بخشودگي عفو كميسيون

و عفو براي را پرونده ٨٩ محكومين پروندههاي بين از زياد مطالعات از بعد كميسيون اين داد/ خاتمه خود

نظر به آبان چهارم روز دادگستري وزارت طريق از كه نموده تنظيم را آن گزارش و گرفته نظر در بخشش

گيرند/ قرار بخششملوكانه و عفو مقرراتمورد مطابق محكومينمزبور و برسد همايوني اعليحضرت

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

[ !] شكر و قند فروشگاه تأسيس٣٢
ميشد/// ميل حيفو اهالي مصرفي شكر و قند مدتيبود شكر و قند جيرهبندي الغاي نتيجه در ـ اردبيل

شود/ فروخته حقيقي مصرفكنندگان به شكر و قند رويصورت/// از تا گردد داير فروشگاه ٣٢ شد قرار

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

تجمعكردهاند آموزشمتوسطه اداره در دانشآموزان از جمعي
از كه ميدارند انتظار و نوشته اداره اين به شرحي طبيعي, و رياضي ششم ك�س دانشآموزان از جمعي

از و تمدن دبيرستان به را ما مختلف علل به كنون تا كرديم نام ثبت دارالفنون دبيرستان در كه ماه شهريور

سر معلمينمربوطه كنون تا پذيرفته را ما مروي دبيرستان كه كنون ا كردهاند منتقل مروي دبيرستان به آنجا

به jزم دبير اعزام براي ما مينويسند دانشآموزان ميباشيم سرگردان طور همين و نشدهاند حاضر ك�س

رسيدگيشود/ ما شكايت به تا كردهايم تجمع آموزشمتوسطه اداره در مروي دبيرستان



ملي دولت سياهه ١٣٧٠

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

داد روي تبريز زندان در شديدي خورد و زد
زخميشدند پاسبان نفر چند نتيجه در

مـيان تـبريز زندان در شديدي خورد و زد چهارشنبه روز تبريز از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش طبق

و تظاهرات به نظر قبل چندي از بود: قرار اين از حادثه علتوقوع داد روي پليس افراد و سياسي زندانيان

بودند كرده مختل را زندان انتظام و ميآوردند عمل به زندان محوطه در مزبور زندانيان كه سخنرانيهائي

را تصميم اين ميخواستند كه موقعي در دهند انتقال ديگري ساختمان به را آنها كه بود شده گرفته تصميم

اقـدام آنـها تـظاهرات قـبال در پـاسبانان كـردند تـظاهرات بـه شـروع پليس عليه زندانيان كنند عملي

هجوم و حمله پاسبانان طرف به باjخره و افزوده زندانيان تجري به امر اين ولي نكردند خشونتآميزي

آوردند/

عميديديوان سرهنگ زندانو سرپرست سرهنگمقدم رئيسشهربانيو جهانشاهي سرهنگ آقايان

باjخره و دادند خاتمه غائله اين به مسالمتآميزي وضع با و رسانيدند هم به حضور حادثه محل پليسدر

از يكي و برداشتند زخمي مختصر پاسبان نفر چند حادثه اين در نمودند/ منتقل جديد محل به را زندانيان

از مزبور پاسبان ولي كردند, تنبيه بود برآمده دفاع مقام در مهاجمين هجوم مقابل در خود از كه را پاسبانان

شدند/ او عمل از مانع كه كند انتحار تفنگخود با ميخواست و شد عصباني امر اين

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

است يافته رواج چاقوكشي
داده رخ چاقوكشي فقره چندين اخير روز پانزده ظرف يافتهو اردبيلرواج چاقوكشيدر بازار اخيرا اردبيلـ

است/

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

جلوگيريشود بايد غله خروج از
كرده فراهم را عامه نگراني موجبات و گرفته خود به بغرنجي خوزستانصورت در غله وضع اخيرا ـ اهواز

آن مصرف تأمين نام به آبادان و خرمشهر به را اهواز غله پروانه, تحصيل با استفادهجويان از جمعي است/

آنجا در دقيقي بازرسي گر ا ميكنند خارج مرز از را گندم مخفيانه مختلفو عناوين به آنجا از و ميبرند حدود

در مقدار چه و است شده خارج مرز از اخير ماههاي در گندم مقدار چه كنون تا كه خواهد معلوم آيد عمل به

مقدار و كاميونها شماره حتي و هستند گاه آ اسرار اين به كه هستند كساني كنار و گوشه استدر دستخروج

به و است متفاوت خوزستان مختلف نقاط در نان قيمت طرفي از ميدانند ميشود, خارج مرز از كه گندمي

نرخ تعيين براي اقدامي نقاطخوزستان يكاز هيچ در متأسفانه و ميگردد تعيين نان نرخ فروشندگان انصاف

نميآيد/ عمل به گرانفروشي اين از جلوگيري و



١٣٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

خود اوطان به بيكاران اعزام
اوطان به قطار وسيله به اداره آن هزينه با اهواز شهرداري طرف از اهواز مقيم بيكاران از نفر ٥å ـ اهواز

شدند/ داده عودت خود

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

ترومن چهارم اصل فرهنگي كمكهاي
از بنمايد آذربايجان استان به فرهنگي كمكهاي كه دارد قصد ترومن چهارم اصل اداره چون ـ اردبيل

تا خواسته را فرهنگي نيازمنديهايديگر و تمام نيمه ساختمانهاي فرهنگاردبيلصورت اداره از نظر اين

آورد/ عمل به مقتضي اقدام كمكهايمزبور انجام درباره تصميم از پس

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

درباره هيأتوزيران متنتصويبنامه
تحويليسازمانبرنامه قند و بهايشكر

شكر كيلو هر بهاي كه نمودند تصويب برنامه سازمان و دارائي وزارت پيشنهاد طبق بر وزيران هيأت

ريال ١٧.٢٥ قند كيلو هر بهاي و شاهي] ٥ و قران ١٢] ريال ١٢.٢٥ وزارتدارائي به برنامه سازمان تحويلي
وزارت بين موافقت طبق بر شكر و قند فروش از حاصله عايدات محل از برنامه سازمان به دارائي طرف از

شود/ پرداخته اقساط به برنامه سازمان عامل مدير و دارائي

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

است زحمتكرده توليد دارو نبودن
بـيماران نـدارد را بـيبضاعت بيماران معالجه جهت jزم وسايل و دارو نهاوند بهداري چون ـ نهاوند

تقاضاي بهداري وزارت از اهالي است/ گرديده طوjني و زياد آنها بيماري دوره و شده زحمت دچار مستمند

دارند/ باب اين در اقداماتفوري و دارو ارسال

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

شكر و قند توزيع عدم علت
گفت: ما خبرنگار به بهمنيار آقاي ساوه رئيسدارائي ـ ساوه

كه جهتاست اين از نشده داده آنان به شكر قندو كه نمودهاند شكايت مركز به عدهاي اخيرا اينكه علت

آنها و نمايند توزيع مصرفكنندگان بين كه گرديد تحويل فروشندگان به شكر و قند تن ٦å مقدار گذشته ماه

مـصرف به فروخته آزاد بازار در را شكر و قند بازرسان گزارش طبق دارائي اداره گهي آ به توجه بدون هم

نرسانده/ حقيقيخود

شد/ خودداري آنان به شكر و قند دادن از مهر ماه در نظر اين از



ملي دولت سياهه ١٣٧٢

٧٩٣٤ شماره ,١٣٣١.٨.١ پنجشنبه

آذربايجان چهارم اصل رئيساداره بازديد
بهداري محل از

بهداشتي برايامور كه ساختمانهائي بازديد براي آذربايجان در ترومن چهارم اصل رئيساداره ـ مرند

آمد/ عمل به مذكور نقاط بازديد مرند فرماندار حضور با و شد وارد مرند به ميشود تهيه

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

است شده عموميشروع فارسخلعسEح در
موجود غيرنظامي افراد بين در كه اسلحه جمعآوري به اقدام فارس لشكر فرماندهي طرف از ـ شيراز

است/ گرديده صادر فارس لشكر طرف از هم عمومي س�ح خلع گهي آ و شده است,

اشخاصداده به واحدها ساير و لشكر طرف از س�حها اينكه از اعم دارندگانس�ح كليه به گهي آ اين در

اين كليه ماه يك ظرف در كه شده اخطار است شده صادر آنها درباره حمل پروانه كه اسلحههائي يا و شده

رسيد و داده تحويل محل نظامي پادگان نزديكترين به بايستي Jشكاري اسلحه استثناي Kبه را س�حها

دارندگان و شده قاچاقمحسوب اشخاصكشفشود نزد كه اسلحه گونه هر مدت اين انقضاء از بعد و بگيرند

شد/ خواهند دادگاه تسليم آن

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

شدند متحصن ابقايرئيسفرهنگ براي
معدن] [اعتصابكارگران

شـعار دادن مشغول و شده جمع تلگرافخانه جلوي گلپايگان دبيرستان دانشآموزان ديروز ـ گلپايگان

مخابره تهران به تلگرافاتي و كرده اختيار تحصن تلگرافخانه در و نرفته خود كار سر به هم معلمين شدند/

كارگران طرفديگر از باقيخواهندبود/ تحصن در رئيسفرهنگنرسد ابقاي حكم تا اينكه بر مبني كردهاند

متحصن تلگرافخانه در و ميباشند اعتصاب در خودشان درخواستهاي جواب رسيدن انتظار به هم معدن

شدهاند/

از نشود رسيدگي امور اين به كه زماني تا كردهاند قطع را ما حقوق چون كه ميدارند اظهار متحصنين

شد/ نخواهيم خارج تحصن

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

شدند خارج تحصن از اثروساطتفرماندار در
در شـهرستان به ابهر تبديل براي كه ابهر اهالي زنجان فرماندار سميعي آقاي اقدامات اثر در ـ ابهر

آنها عرايض به چنانچه ميدارند اظهار ضمنا ولي شدند خارج تحصن از بودند شده متحصن تلگرافخانه

كرد/ خواهند اختيار تحصن مجددا نشود توجهي



١٣٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

بود شده بسته سناتورها روي درهايمجلسبه تمام امروز
تركنمودند را مجلس محوطه ناچار بودند رفته درها بستن از قبل كه آنها

نه؟ يا ميروند سEم به فردا سناتورها آيا

تصويب به اخير جلسه در كه را ملي مجلسشوراي نمايندگان آقايان پيشنهادي گراميطرح خوانندگان

فرمودند/ مطالعه يافت, تقليل سال ٢ به سال ٦ از سنا مجلس نمايندگي دوره آن موجب به و رسيد

كه نسبتي همان استبه درآمده Jاساسي قانون پنجم اصل تفسير بهصورتKقانون كه طرح تصويباين

متوجه را عمومي افكار روزه دو اين در درجه همان به بود انتظار غيرقابل و بيسابقه سناتورها آقايان براي

آقـاي ايـنكه خاصه مينمايد/ نظر اظهار و كرده تعبير نوعي به مورد اين در كس هر و نموده اينموضوع

سنا مجلس دوره پس اين از كه داشت اع�م رسما گذشته جلسه در مجلس رئيس نايب مهندسرضوي

تأييد را نكته اين خود پنجشنبه روز مطبوعاتي مصاحبه در نيز سخنگويدولت و ميشود تلقي يافته خاتمه

جوابسئواjت وزراء آقايان تا دهد تشكيل را خود علني جلسه امروز بود بنا سنا مجلس كه حالي در كرد/

بدهند/ را سناتورها

اداره به مهندسرضوي آقاي بحث طرحمورد تصويب از پس پنجشنبه روز ـ بود شده قفل جلسه تا_ر

و توديع مراسم براي ميتوانند سناتورها آقايان شنبه روز كه بود شده داده مليدستور مجلسشوراي بازرسي

در نبايستي ولي شوند حاضر خصوصيخود جلسه حتي و سرسرا عمارت در خصوصيخود كرات مذا پارهاي

به ورودي در امروز وقت اول از مناسبت همين به نمايند اجتماع جلسه تشكيل عنوان به علني جلسه تاjر

جـاي از هم را جلسه تشكيل اع�م زنگ حتي و بودند برداشته را آن كليد و كرده قفل علني جلسه تاjر

بودند/ برداشته مخصوص

با تلفن با كاشاني آيتا� حضرت امروز صبح نيم و ساعت٨ مقارن رئيسمجلسـ نايب تلفني دستور

و انجاميد طول به مدتي مجلس رئيس نايب و رئيس كرات مذا شد كره مذا مشغول مهندسرضوي آقاي

با كرات مذا خاتمه پساز ب�فاصله مهندسرضوي ولي نياورد دست به اط�عي گفتگو مطالبمورد از كسي

به سناتورها بقيه ورود از مجلس رئيسه هيأت اعضاي از غير كه داد بازرسيدستور اداره به مجلس رئيس

يـعني سـنا مجلس عمارت به ميتوانند فقط هم رئيسه هيأت اعضاي آقايان و شود جلوگيري بهارستان

يك هيچ اينكه ك�م خ�صه و بروند ميباشد مجلس كتابخانه مجاورت در كه بهارستان ٥ شماره ساختمان

بشوند/// پارلمان عمارت و سرسرا وارد نبايستي سناتورها آقايان از

رئـيس نـايب رضوي مهندس تقيزاده خروج از پس دقيقه چند ـ ميگويد؟ چه رئيسمجلس نايب

آقايان كه رئيسمجلساينبود نايب از اولينسئوال شد/// بهارستان وارد باغ بزرگ در از ملي مجلسشوراي

دوره آنـجا در و كـرده تـفسير پانزدهم مجلسدوره را اساسي قانون پنجم اصل هستند مدعي سناتورها

داشت را اصل اين مجدد تفسير قصد ملي مجلسشوراي گر ا استو معيننموده ششسال را سنا نمايندگي
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تـفسير به اقدام سپس و نمايد لغو درآمده قانون صورت به كه را پانزدهم مجلس تفسير ابتدا ميبايستي

چيست؟ اينمورد در جنابعالي عقيده نمايد, پيشنهادي طرح تصويب و اصل اين مجدد

قبلي قانونيادوار مجلسبهمصوبات دوره قانونيهر مليجوابدادمصوبات رئيسمجلسشوراي نايب

به اشاره اينكه از غفلتميشود و تصويبميشود قانوني كه افتاده تفاق ا بسيار و نقضميدهد خودشحكم

را وارد قانون كه دارد قرار اين بر هم اجرائي عادي عمل است بديهي بشود مشابه قبلي نقضقوانين و لغو

شد/// سئوال است/ ساقط اعتبار درجه از باشد داشته شباهت آن با كه قانوني هر و ميدهند قرار مآخذ

حضور سناتورها شرفيابي ميكند توجه جلب كه مهمترينموضوعي ـ ميروند؟ س�م به سناتورها آيا

در ساعتاط�عي آخرين تا ميباشد اعليحضرت مي�د روز با فردا تصادف مناسبت به همايوني اعليحضرت

سناتورها نميداند است مانده بيتكليف خصوص اين در دربار وزارت كه ميشود گفته ولي نرسيد باره اين

حاصل شرفيابي سناتورها فردا نميرود تصور بنابراين نه؟ يا شوند شرفياب سناتوري تحتعنوان بايد بعد

كنند/

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

مجلسسنا متخذه تصميم
تصويبنموده ملي مجلسشوراي كه قانوني درباره

است داشته اعEم را مجلسسنا انحEل و

به مجلس درهاي و كنند اجتماع مجلس عمارت در نشدند موفق كه آن از پس سناتورها از نفر ٣٩ امروز

از متخذه تصميم عنوان به را زير تصميم و نمودند اجتماع مافي نظام آقاي منزل در بود شده بسته آنها روي

امضاي به نامهاي طي امروز ظهر مقارن آن نسخه يك و نمودند تصويب آراء تفاق ا به سنا مجلس طرف

يك و رسد همايوني اعليحضرت عرض به كه گرديد تسليم شاهنشاهي مخصوص دفتر به تقيزاده آقاي

شد/ ارسال نخستوزير مصدق دكتر آقاي براي همينموقع هم نسخه

سناتورها آقايان از جلسهاي در مجلسسنا ميگردد: درج زير شرح به مجلسسنا متخذه متنتصميم

مليدر مجلسشوراي كه رائي به نسبت گرفتند تصميم آراء تفاق ا به شد متخذ ١٣٣١ ماه آبان ٣ شنبه روز در

مجلسشوراي آن بهموجب استو داده طرح عنوان به واحدهاي ماده به ١٣٣١ ماه آبان اول پنجشنبه جلسه

تفسير چنين را اساسي قانون پنجم اصل اساسي قانون ٥å و ٤٤ اصول به تكاء ا ادعاي به تنهائي به ملي

سال دو سنا مجلس و ملي مجلسشوراي از اعم تقنينيه دوره هر منتخبين نمايندگي مدت كه است نموده

تصويب براي اساسي قانون ٤٦ اصل مطابق را طرح اين كه اينبود حق كه دارد اظهار و اعتراضنموده است

مجاز را خود دولت مسموع قرار از چون اما نمايد/ رد يا تصويب را آن سنا مجلس تا بفرستد سنا مجلس به

براي است> ملي مجلسشوراي مختصات از قوانين <تفسير اينكه عنوان به را طرح اين است كرده فرض

اساسي قانون مطابق را خود مخصوصا مجلسسنا نمايد/ شاهنشاهي دفترمخصوص تقديم ملوكانه توشيح

نيست/ توشيح قابل كاملو مجلسسنا تصويب بدون طرح اين كه دارد اع�م ذيل دjيل به ميداند مكلف
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قـانون متمم ٢٧ اصل و ندارد را اساسي قانون تفسير حق مقامي هيچ اساسا اينكه از نظر قطع ـ او�

شده, تنظيم تفسير عنوان به كه ماده اين است عادي قوانين به ناظر و نبوده اساسي قانون شامل اساسي

موجب به و است قانونگذاري پانزدهم دوره ١٣٢٨ ماه ارديبهشت مصوب قانون تغيير بلكه نيست تفسير

را حـقيقت واقـع خـلف عـنوان حـقوقي و قـانوني مسـائل و باشد رسيده مجلس دو هر تصويب به اينكه

نيست/ بيش مغالطهاي اص�حي يكقانون به تفسير عنوان اينمورد در و نميپوشاند

دوره بـه منحصرا شده درج ملي مجلسشوراي مختص فصل در كه اساسي قانون پنجم اصل ـ ثانيا

است/ ملي مجلسشوراي

ذيلدو در اينكه دليل به است ملي مجلسشوراي به ناظر منحصرا هم اساسي قانون پنجاه اصل ـ ثالثا

مجلس تصويب با را ملي مجلسشوراي Jل�انحK انفصال ترتيب اصل دو كه است شده درج ٤٩ و ٤٨ اصل

سال مدتدورهدو در كه است شده تصريح ٥å ماده در و كرده پيشبيني را انح�ل از بعد جديد انتخابات و سنا

جائز انتخابات تجديد و ملي مجلسشوراي Jل�انحK انفصال بار يك بيشاز ملي مجلسشوراي تقنينيه

نيست/

ملي مجلسشوراي اج�سات مقارن سنا مجلس اج�سات ميگويد كه اساسي قانون ٤٣ اصل ـ رابعا

طرف از و شروع ساله همه ماه مهر چهاردهم از كه است اج�سيه دوره به ناظر صريح طور به بود خواهد

ندارد/ سنا مجلس قانونگذاري دوره به ارتباطي ابدا و ميشود افتتاح همايوني اعليحضرت

به بايد سنا مجلس <نظامنامههاي ميگويد: كه ملي مجلسشوراي استناد مورد ٤٤ اصل اما ـ خامسا

از پس است بديهي است/ سنا مجلس انتخابات قانون به ناظر فقط برسد> ملي مجلسشوراي تصويب

اصل مطابق آنjزمشود تغييريدر گونه هر مجلسسنا انعقاد و ١٣٢٨ ماه ارديبهشت تصويبقانونمورخ

دارد/ مجلسينضرورت تصويب اساسي قانون ٤٦

قانون در كه كردهاند اعتراف صريحا آن امضاءكنندگان واحده ماده طرح مقدمه در كه اين با ـ سادسا

مدت اساسي قانون عين نشده معين ديگري مدت سنا مجلس انتخابيه دوره براي آن متمم در نه و اساسي

ششسال ١٣٢٨ ماه ارديبهشت قانونمورخ بهموجب مدت اين و كرده برگزار سكوت به را سنا مجلس دوره

هم تغييري هر و برسد مجلس دو هر تصويب به بايد كه دارد jزم جديد قانون آن تغيير استو شده معين

قـبلي قانون موجب به چه بشود نميتواند فعلي دوره شامل يعني نيست ماسبق به عطف قابل شود داده

شدهاند/ انتخاب سال ٦ براي سنا مجلس فعلي نمايندگان

هيچ خود از دفاع براي و شود خارج ادب حدود از كرده مثل به معارضه نيست حاضر گاه هيچ سنا مجلس

انجام آماده هميشه فعلي مدتدوره آخر تا كه بدارد اع�م ميداند jزم مجلسسنا ندارد/ قانون جز حربهاي

تصويب به فقط اساسي قانون ٤٦ اصل رعايت بدون كه قانوني هر مدت اين در هستو قانونيخود وظايف

بود/ نخواهد معتبر و توشيح قابل برسد ملي مجلسشوراي

را jبا تصميم و داشتند شركت و حضور مافي نظام آقاي منزل امروز جلسه در كه سناتورهائي نفر ٣٩



ملي دولت سياهه ١٣٧٦

قرارند: اين از نمودند تصويب

ملكزاده, عباسمسعودي, متيندفتري, دكتر زاهدي, سرلشكر خوئي, امامي نقوي, مافي, نظام آقايان

مـالك, سـعيد حكـيمي, دادگـر, هدايت, كمال تقيزاده, بيگي, ديوان فرخ, راد, حقنويس, صبا, واjتبار,

سپهبدي, ايلخان, ظفر خراساني, مسعودي طباطبائي, لساني, ظهيراjس�م, خلعتبري, فروزانفر, افخمي,

آصف, مشيرفاطمي, ممقاني, صديق, دكتر اميراعلم, دكتر هيئت, علي ثابتي, مؤيد روحي, جهانباني, سپهبد

دشتي/ نيكپور,

قرارند: اين از نداشتند شركت سناتورها امروز جلسه در كسالت واسطه به تهران در سناتورها از نفر ٦

سـرلشكر سـميعي, حسـين جليلي, سيدكاظم نوري, خواجه شيرازي, قوام ,JمستشارالدولهK صادق آقايان

ميبرند/ سر به كشور از خارج پايتختو خارج در سناتورها بقيه نفر ١١ ضرغامي/

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

اجتماعي امنيت قانوني cيحه
امنيت] سازمان استقرار و ملي امنيت ادامه [در
دارد اعتبار ماه سه و رسيده نخستوزير تصويب به كه

بـه اختيارات اعطاي قانون طبق كه اجتماعي> <امنيت قانوني jيحه خ�صه پنجشنبه روز شماره در

تبصره ٦ و ماده ٩ در كه اينكمتنjيحه گذشت/ محترم خوانندگان نظر از رسيده آقاينخستوزير تصويب

ميرسد/ چاپ به و شده تهيه

را بنگاهها و كار قانون كارگاههايمشمول و كارخانهها كارمندان و كاركنان و كارگران كسي هر ـ ١ ماده

يك تا ماه ٣ از بازداشتو و دستگير نمايد آرامش نظمو اخ�لدر به و تمرد نافرمانيو اعتصابو تحريكبه

اجبارياز اقامت و تبعيد به مدتمحكوميت در شد/ معينخواهد نقطه اجباريدر اقامت به ملزم و تبعيد سال

بود/ خواهد محروم نيز حقوق يا مزد اخذ

از عمومي خدمات به مؤسساتمربوط در و آن امثال و دولتي ادارات و وزارتخانهها در اعتصاب ـ تبصره

نقليه وسائل و دولتي راهآهن و داروخانهها و بيمارستانها و راديو و تلگراف و پست و نان و برق و آب قبيل

شد/ خواهند محكوم مجازاتمزبور به اعتصابكنندگان استو ممنوع مطلقا عمومي

در اخ�ل تحريكبه يا اعتصابو به وادار را اداراتدولتيومؤسساتعمومي كارمندان كس, هر ـ ماده٢

به دادگاهها و عمومي مؤسسات و ادارات در كه كساني همچنين و نمايد عصيان و تمرد يا و آرامش و نظم

و قانون اجراي از جلوگيري براي يا و قضائي و اداري مراجع دادن قرار تأثير تحت و ارعاب و توهين منظور

آنها براي قبل ماده در مجازاتمقرره بازداشتو نمايندفورا تظاهري گونه هر يا تحصنو يا و ازدحام مقررات

ماده و ماده اين در اعمالمزبور اجراي براي كنندگان مواضعه و توطئه درباره مجازات همين و ميگردد تعيين

از اجباري اقامت و تبعيد به محكوميت مدت در باشد دولت كارمند مرتكب گاه هر شد/ خواهد معمول فوق

بود/ خواهد محروم نيز حقوق يا مزد اخذ



١٣٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

و خورد و زد و مبارزه منظور به بازارها و عمومي معابر در اجتماعات ولي است آزاد اجتماعات ـ ٣ ماده

و نظم يا و عمومينموده افكار تشويشدر اضطرابو ايجاد آنها تظاهرات حركاتو كه اجتماعاتي همچنين

و تبعيد سال يك تا ماه ٦ از معيني مدت براي متخلفين است ممنوع كند مختل را آسايشعمومي آرامشو

تبعيدو به مدتمحكوميت در باشد دولت مرتكبمستخدم كه صورتي در شد اجباريخواهند اقامت به ملزم

بود/ خواهد محروم نيز گرفتنحقوق از اجباري اقامت

شناسائيوي تحقيقاتو بر مجلسمشتمل مرتكبصورت بازداشت پساز انتظامي مأمورين ـ ٤ ماده

قرار فوري تهام ا توجه بر قرينه م�حظه صورت در دادستان ميفرستند دادستان نزد را امر پرونده و تهيه

دليل فقد صورت در و انجام او قضائي معاون يا دادستان خود را تحقيقات ب�فاصله و صادر را متهم بازداشت

و تهيه خواست كيفر باشد مجرميتداشته بر عقيده كه صورتي در و صادر بازداشترا رفع تعقيبو منع دستور

است/ شكايت غيرقابل و قطعي متهم بازداشت بر مبني دادستان قرار ميفرستد دادگاه به

انتظامي همچنينمأمورين قضائيو مراجع اداراتدولتيو رؤساي گزارشمسئولينمؤسساتو ـ ٥ ماده

ثابتشود/ خ�فش اينكه مگر است معتبر

مستحضر حادثه وقوع از بعد ب�فاصله يا حادثه حينوقوع او قضائي معاون يا دادستان گاه هر ـ ٦ ماده

در مداركجمعآوريشده دjئلو مشاهداتو تحقيقاتو از و شده حاضر محلوقوع در كه موظفاست شده

آورد/ عمل به اقدام فوق مذكور طبقمواد داده ترتيب مجلس صورت

به نوبت از خارج بايستيفوريو رسيدگي ميباشد/ آن قائممقام يا جنحه دادگاه رسيدگي, مرجع ـ ٧ ماده

است/ قطعي جنحه دادگاه احكام يابد/ جريان فاصله بدون حكم صدور تا دادرسي و آمده عمل

فرمانداري عهده به قانوني اينjيحه مقررات اجراي گردد نظامياع�م حكومت كه نقاطي در ـ تبصره

است/ قطعي نظامي حكومت بدوي دادگاه حكم استو نظامي

است/ انتشار تاريخ از ماه ٣ قانوني jيحه اين مدت ـ ٨ ماده

اينjيحه اجراي مأمور برنامه سازمان و كار دارائي, كشور, [وزارت] ملي, دفاع وزارتدادگستري, ـ ماده٩
است/ قانوني

كه اجتماعي امنيت به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

تاريخ١٣٣١.٨.١ به تصويبميشود/ است تبصره ٣ و ماده ٩ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

زابل متهمين پرونده
بود شده تهران دادستان بنيفضل آقاي طرف از زابل متهمينقضيه از نفر ١٣٥ درباره مجرميت قرار چون

دادسراي رسيدگي از پس اط�ع قرار به و شد ارجاع استان دادسراي به رسيدگي براي مزبور پرونده امروز

شد/ خواهد تهرانمحول جنائي دادگاه شعبه به دادرسي براي پرونده استان



ملي دولت سياهه ١٣٧٨

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

ايران نفت بهشركتسهامي قانوني مزاياي از بعضي واگذاري قانوني cيحه
شهرداري عوارضراهو گمركيو پرداختحقوق بدون بود خواهد مجاز نفتايران سهامي شركت ـ ١ ماده

اعطاي قانون طبق بر كند/// وارد خارج از بداند jزم بهرهبرداريخود و استخراجي يا كتشافي ا عمليات آنچه

سهامي شركت به قانوني مزاياي از بعضي گذاري وا قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب

١٣٣١ ماه مهر ٣å تاريخ به تصويبميشود/ است ماده چهار بر مشتمل كه ايران نفت

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

ميشود تهران وارد بانوان پزشكي بينالمللي رئيسانجمن
وارد آبان پنج روز است قرار بانوان پزشكي بينالمللي انجمن رئيس امريكائي ريد> جري <ادا دكتر بانو

جهان كشورهاي به برايمسافرت كلياو برنامه يكقسمتاز ايران به <ريد> دكتر مسافرتبانو تهرانشود/

است/ بانوان پزشكي بينالمللي انجمن فعاليتهاي به بانوان ع�قهمندي جلب منظور به

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

پنجم استان در چهارم اصل تأسيسشعبه
اداره شعبه ايران دولت كمكمأمورين با كه داشت اع�م امروز چهارم اصل اداره رئيس وارن ويليام آقاي

مـتدريجا هـم ايران نقاط ساير در دارد نظر در چهارم اصل است/ شده تأسيس كرمانشاه در چهارم اصل

براي تا است شده داده تعليماتjزم اداره آن اعضاي از نفر دو به همينمنظور به نمايد/ تأسيس شعبههائي

كنند/ عزيمت گرگان رشتو شهرهاي به شعبه افتتاح

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

ساريبسترياست در و شد شعبانجعفريمجروح
توقف قهوهخانهاي چايدر صرف بهمنظور راه بين در رفته, مازندران به اخيرا كه جعفري شعبان ـ ساري

چون ما خبرنگار گزارش طبق و ميدهد چپروي احزاب افراد از نفر چند و او ميان گفتگوئي اينجا در ميكند

و آنـها ميان شديدي نزاع مينمايند, اهانت ملي رهبران و پيشوايان و غيرمسئول مقامات به مزبور افراد

حمله جعفري به چاقو چوبو با نفر چندين و همميشود تيراندازي ميان آن در كه ميگيرد جعفريدر شعبان

براي را آنها كه ميگردند مجروح نيز مهاجمين از نفر چند نزاع اين در ميآورند/ وارد وي به جراحاتي و برده

از عدهاي بهداري در هست/ معالجه تحت ساري بهداري در Lجعفريفع شعبان ميبرند/ بهداري به معالجه

و ضـربات ايـنكه بـا ميگويد ورزشكاران به وي ميروند شعبان عيادت به ساري قهرمانان و ورزشكاران

ساري پادگان در شاهنشاه مي�د روز كه آبان چهارم جشن مراسم معذالكدر كرده, ناراحت مرا جراحاتوارده

كرد/ خواهد شركت ميشود انجام



١٣٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

تهراننو در يكمسجد كلنگساختمان اولين

آخر! صفحه شاه توسط زمين اعطاي روزنامه, نخست صفحه كاشاني آيتا^ توسط زدن كلنگ <قدرت>: مراتب سلسله /١

شد��١ زده زمين به كاشاني jآيتا دست به
نو] تهران تأسيسكEنتري [وعده

در مسجد كلنگساختمان زدناولين زمين به مراسم [مردم]برايشركتدر تدريج به بعدازظهر ساعت٤

آقاي باغ به اهالي احساسات ابراز ميان در نيز كاشاني آيتا� بعدازظهر ساعت٥ در يافتند/ حضور نو تهران

عـموم از و كـردند ايراد بياناتي كاشاني آيتا� موقع اين در شدند/// وارد مدعوين اجتماع محل آشتياني

را آوردندوموفقيتعموم عمل به تقدير نمود خواهند يا و تشريكمساعينموده احداثمسجد در كه كساني

حضرت كه بود بعدازظهر نيم و ٥ ساعت شدند/ خواستار متعال قادر از مذهبي مبادي به توجه خصوص در

به آشتياني باغ از پياده بودند ايشان دنبال به تهراننو كنين سا جمعيتكثيري مدعوينو كه حالي آيتا�در

كلنك اولين كه كرد تقاضا و نموده ايراد شرحي آشتياني آقاي مسجد زمين محل در شدند/ رهسپار دوم فلكه

ميانغريوصلواتو در گرديدو تسليم آيتا� به بود شده تهيه كه كلنكمط�ئي آنگاه آورند/ آيتا�فرود را

شد/// زده زمين به مسجد كلنك اولين جمعيت احساسات ابراز

نو تهران در تأسيسك�نتري مسئله گرفت قرار توجه مورد پنجشنبه روز اجتماع در كه ديگري موضوع

چه هر كه كردند وعده نمود بازديد شخصا مناسببود تأسيسك�نتري براي كه را نقطه كمالدو سرتيپ بود/

سازند/ فراهم پيش از بيش را نو تهران كنين سا آسايش و نمود تأسيسآن به اقدام زودتر

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

شكررضايتبخشنيست و قند توزيع
اين به اهميتي هيچ رئيسدارائيهم و ندارد رضايتبخشي اهاليوضع بين شكر و قند توزيع سيرجانـ

و قند سهميه از قسمتي ديگر طرف از است/ داده آزادي هم فروشندگان و عاملين به و نميدهد بيعدالتي

اين با شكر و قند تقسيم رفته هم روي و ميشود صادر حواله مجاور دهات اشخاصو نام به شهر اين شكر

به حساس اينموقع در دارند انتظار اهالي است/ شده كثيري عده محروميت و قليلي عده نفع ترتيبموجب

شود/ افزوده نااميد و ناراضي اشخاص عده به نگذارند و بشود عاجلي توجه امر اين

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

شد شكرجلوگيري و قند خروج از
خارج م�ير از داشتند قصد و نموده جمع را مردم شكر و قند استفادهجويانسهميه از عدهاي اخيرا ـ م�ير

شكر قندو مناسبتوضع همين به آنجلوگيرينمود خروج از و آورد عمل به اقداماتjزم دارائي اداره نمايند

رضايتبخشاست/ Lفع



ملي دولت سياهه ١٣٨٠

٧٩٣٥ شماره ,١٣٣١.٨.٣ شنبه

قطعه ١åمالكيت٧ اسناد شاهنشاه امروز
نمودند كشاورزاناعطا به را زراعتي زمين

شد قلمستانداده يك اضافه به زمين يكهكتار زارع هر به

بين كرج محمدآباد و رودهن قريه دو اراضي مالكيت اسناد تقسيم مراسم امروز صبح نيم و ١å ساعت از

كه رسانيد عرض به دربار وزير ع�ء آقاي ابتدا آمد/ عمل به سعدآباد كاخ در شاهنشاه پيشگاه در كشاورزان

كه نمود اجازه كسب و شده كشي قرعه رودهن و كرج محمدآباد قريه يعنيدو سلطنتي ام�ك از قسمتيديگر

نمايند/ دريافت را مدارك و اسناد شده شرفياب زارعين علم آقاي گزارش استماع از پس

اسـناد امـروز كه داشت معروض گزارش ضمن سلطنتي ام�كموقوفه اداره سرپرست علم آقاي آنگاه

يك اضافه به زراعتي زمين هكتار يك زارعين از كدام هر به و مهياست توزيع براي قطعه ١å٧ مالكيت

شد/// خواهد داده آنها به قطعاتي بعدا كه هستند باقي ديگري عده هنوز استو شده داده قلمستان

جهت دستورهايjزم و نمودند سئواjتي آنها از داد قرار تفقد مورد را زارعين همايوني اعليحضرت آنگاه

سپس آمد عمل به كشاورزان بين مالكيت اسناد توزيع مراسم بعد كردند/ صادر كشاورزان حال رفاه تأمين

كردم كه سئواjتي از پس جديد مالكين شما زندگي به امروز نمودند: ايراد زير شرح به بياناتي اعليحضرت

و دهاتنموده در ت> د/ پخش<د/ به بهداريشروع قسمتهاي فردا از دادم ودستور شدم آشنا سابق بيشاز

نمايند/// امراضشما معالجه به شروع

است روستائي ك�سهاي تأسيس شد خواهد كمك شما تربيت و تعليم به كه اقداماتي از ديگر يكي

نزديكمنو از و شدهايد جمع اينجا همگي امروز كه ميباشد/خوشوقتم شما شدن سواد با براي خوبي وسيله

كـار ديگـران و شـما سـاختن خوشبخت براي اينها ميبينيد را ميكشند زحمت شما براي كه را كساني

خوشبختي شاهد ميآيم, آنجا به من يا و ميآئيد اينجا به شما يا باز كه نزديكي تيه آ در اميدوارم ميكنند/

باشم/ شما

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

تظاهراتيصورتگرفت هم شهرستانها از بعضي در
زبان به اع�ميههائي كنند دريافت را خود جوائز ميخواستند قهرمانانورزشي كه هنگامي ديروز ـ تبريز

يا ساله ١٤ كودكان ميكردند پخش را اع�ميهها اين كه كساني گرديد پخش مقامات از بعضي عليه تركي

پخشاع�ميه مشغول كه را زني ميخواستند پاسبانها كه موقعي گذشته جمعه روز عصر بودند/// ساله ١٥

طـرف از زيادي مقاومت چون و كردند حمله پاسبانها به او هواداري به نفر چند كنند دستگير است بوده

مشتو با را او و شدند حملهور نيز رئيسك�نتري به حتي و شد افزوده آنان تجري بر نيامد, عمل به مأمورين

مردم و شده متشنج تبريز شهر اوضاع تظاهرات اين اثر بر است روز چند كلي طور به كردند مضروب لگد

ميباشند/ نگران



١٣٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

شدند دستگير نفر ٢٧å پريشب و تظاهراتديروز در
تظاهراتيصورتگرفت امجديه ميدان داخل و خارج در ديروز

داد خوردهائيروي و زد مردم و مأمورين بين و
خورديدرگرفت و زد هم البرز دبيرستان در و شدند عدهايدستگير سينماها در

ايـن بـروز منشاء شد/ شروع تهران سينماهاي و خيابان در تظاهرات و هياهو مجددا يكشنبه شب از

با ميزد/ برهم را نظم باره يك و ميشد كشيده نيز خيابانها به آن دنباله كه بود سينماها از عموما جنجالها

صداها و سر انتظامي مأمورين توسط دقيقه چند از پس نبود وسيع و دامنهدار چندان مزبور تظاهرات آنكه

محض به دارند تلخ خاطرات تجربياتو است داده روي كه حوادثي و اخير ماه چند وقايع از كه مردم خوابيد/

بـراي را خود و ميگرفتند پناه كناري در يا و ميگذاشتند فرار به پا تظاهرات فريادهاي و جنجال شنيدن

ميكردند/ آماده بعدي پيشآمدهاي با مقابله

مـختصري نـزاع دانشآمـوزان از نفر چند بين البرز دبيرستان در شنبه/// روز بعدازظهر ـ حادثه اولين

البرز دبيرستان پنجرههاي و درها شيشههاي از قسمتي شد سبب مختصر خورد و زد همين ضمن درگرفت///

شدند/// دانشآموزانمجروح از نفر سه ولي نگرديد كسيدستگير البرز دبيرستان حادثه اين در شكستهشود/

شد/ جلوگيري آن از كه دهد روي البرز دبيرستان در خوردي و زد نزديكبود هم امروز

تظاهرات شد شروع سينماها در فيلم نمايش سانس اولين كه موقعي احوال, همين مقارن ـ سينماها در

از عده توقيف انتظاميو دخالتمأمورين به منجر كه آمد عمل به سينماها داخل عدهايدر طرف از شديدي

جمعي ميشد نواخته شاهنشاهي فيلمس�م شروع از قبل معمول طور به كه هنگامي گرديد/ تظاهركنندگان

سـينما در خـورد و زد و اغـتشاش بـروز سبب و ميكردند مخالف شعارهاي دادن به شروع تماشاچيان از

امريكائي مستشاران ضد بر نيز ديگري شعارهاي دولت سلطنتو مقام مخالف شعارهاي ضمن ميشدند///

توقيف نفر ٩١ تهران سينماهاي در جمعا يكشنبه شنبه, تظاهرات در ميشد/// داده امريكائي فيلمهاي و

٦å و گرديدند آزاد رفعسوءظن پساز نداشتهاند دخالتي تظاهرات در شده معلوم كه نفر ٣١ عده اين از شدند

شدند/// شهرباني گاهي آ اداره زندان تحويل بقيه نفر

چهارم ورزشي جشن ديروز بعدازظهر نيم و ٢ ساعت از ميدانيد كه طوري به ـ بود خبر چه امجديه در

دستهجمعي طور به كه آنها ميگويند مقاماتمسئول كه طوري به گرفت/// انجام امجديه ورزشگاه در آبان

چاپ آنها روي بر سلطنت مقام مخالف مطالب كه اع�ميههائي زيادي مقدار شدهاند امجديه ميدان وارد

كردهاند/ پخش مردم بين آنجا در و بردهاند داخل به خود با بود شده

كليه افزودندو مراقبتخود پيشبه بيشاز انتظامي جريانمأمورين اين پساز ـ دستگيرشدند عدهاي

افراد از عدهاي نزد در ميشود گفته ندادند/// راه ميدان داخل به كسرا هيچ و بستند را امجديه درهايورودي

استجمع شده شليككشف آماده كمري اسلحه قبضه ٤ نارنجكو ١٨ شدهاند دستگير ميدان داخل در كه



ملي دولت سياهه ١٣٨٢

به بودند شده توقيف ديگر خيابانهاي در ديروز كه كساني و امجديه داخل و خارج در دستگيرشدگان عده

در زن نفر ٧ و مرد نفر ١٣٧ دستگيرشدگان از امروز تا بودند/ زن نفرشان ٢٢ عده اين از كه ميرسد نفر ١٨å

گرديدند/ نظامي فرمانداري تحويل كه بودند مانده باقي توقيف

نظمدستگير اخ�ل تحريكو عنوان به تظاهرات اين در كه كساني اط�ع قرار به مجازاتشوند؟ چگونه

از يك هيچ اط�ع قرار به ميباشد/// اخ�لكنندگان مجازات اخير قانوني jيحه سوم ماده مطابق ميشوند

شوند/ بازجوئي نشدهاند حاضر گرديدهاند نظامي دادسراي تحويل كه توقيفشدگان

و سـخنرانـي قـصد و كرده اجتماع مخبرالدوله چهارراه در نفر ٢åå حدود در ديروز بعدازظهر ٨ ساعت

شدند/ دستگير را نفر ٣ و كردند متفرق را آنها وليمأمورين داشتند ميتينگ

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

نارنجكدستي محتوي كيسه كشفيك
انـفجار صـداي دوjب حسـينآباد مـقيم احـمد فرزند ميرزامحمد منزل در ديروز بعدازظهر ٨ ساعت

يك بازجوئي از پس و رفته انفجار صداي محل به ١٣ ك�نتري مأمورين ب�فاصله ميشود شنيده نارنجكي

مينمايند/ كشف نارنجكدستي محتوي كيسه

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

شده قدغن افراد تمام براي ممنوعه ساعات در مرور و عبور
شد نخواهد داده عبور احديپروانه به

حومه و تهران نظامي فرمانداري ٦ شماره اعEميه
حتي كارتعبور غيرنظاميو نظاميو از اعم افراد برايعموم ساعاتممنوعه در مرور و تاريخعبور اين از

از آنها كارتهاي هستند قبلي كارت داراي كه اشخاصي كليه و شد نخواهد داده احدي به شب يك براي

از ساعاتممنوعه در كارتهايموجود اطمينان به كه ميگردد اع�م بدينوسيله مراتب ساقطو اعتبار درجه

حومه و تهران نظامي فرمانداري نشوند/ خارج خود منازل

زنگنه سرتيپ

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

شد زده زمين به قيمتديروز ارزان خانههاي كلنگساختمان اولين
گرديد خواهد واگذار آنها صاحبان به فروردين اول روز مزبور خانههاي

آبان] چهارم مناسبت [به
آقاي توسط مراسمي طي ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت قيمت ارزان خانههاي ساختمان كلنگ اولين

جاده نزديك ري شهر جاده در فرحآباد اراضي در همايون اعليحضرت طرف از نمايندگي به دربار وزير ع�ء

شد/// شده زمين به سيلو



١٣٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

انتخاباتمجلسسنا درباره نخستوزير به مخصوصشاهنشاهي دفتر نامه
است شده ارسال نخستوزير مصدق آقايدكتر عنوان به شاهنشاهي مخصوص دفتر طرف از شرح اين

نخستوزير آقاي جناب

كهKمشروطيتجزا اساسي قانون متمم هفتم اصل به نظر فرمايند اب�غ مباركملوكانه مطاع حسباjمر

و آورد عمل به فورا سنا مجلس انتخابات براي را قانوني اقداماتي فرمايند قدغن Jنيست بردار تعطيل Lك و

١٣٣١ ماه آبان سوم دارند/ اع�م را نتيجه

مخصوصشاهنشاهي دفتر كفيل

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

همايون فرمان
اساسي قانون پنجم اصل تفسير اجرايقانون به دائر

شد ابEغ وزارتكشور به مجلسسنا تقليلدوره مورد در

است: شده فرستاده وزارتكشور به نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از شرح اين

كشور وزارت

پنجشنبه جلسه در كه مزبور قانون و اساسي قانون پنج اصل تفسير قانون اجراي به داير همايون فرمان

ميگردد: اب�غ است رسيده ملي مجلسشوراي تصويب به ١٣٣١.٨.١

متعال تأييداتخداوند با

ما

پهلوي

ايران شاهنشاه

ملوكانه مبارك صحه محل

ميداريم مقرر اساسي قانون متمم هفتم بيستو اصل به نظر

به يك و سيصد و هزار يك ماه آبان اول جلسه در كه اساسي قانون پنجم اصل تفسير قانون ـ اول ماده

شود/ گذاشته اجرا موقع به است دستخط اين به منظم و رسيده ملي مجلسشوراي تصويب

١٣٣١ ماه آبان سوم تاريخ به هستند/ قانون اين اجراي هيأتدولتمأمور ـ دوم ماده

اساسي قانون پنجم اصل تفسير قانون

و چهل و پنجم اصول تكاء ا به و اساسي قانون كلي مفهوم به توجه با ملي مجلسشوراي ـ واحده ماده

نـمايندگي مـدت كـه مـينمايد تـفسير چنين را اساسي قانون پنجم اصل اساسي قانون پنجاهم و سوم

بهموجبقسمت قانون اين است/ سال دو مجلسسنا مليو مجلسشوراي از اعم تقنينيه دوره منتخبينهر

تصويب به ١٣٣١ ماه آبان اول پنجشنبه جلسه در اساسي قانون متمم هفتم و بيست اصل اول بند اخير



ملي دولت سياهه ١٣٨٤

رضوي احمد است/ رسيده ملي مجلسشوراي

نخستوزير است/ نخستوزير دفتر در قانون و همايوني فرمان اصل

مصدق محمد دكتر

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

امسال بهمن� ١١� ژانويه ٢å را شيEت قرارداد انقضاي تاريخ دولتشوروي
ميداند///

زير/// اط�عات امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

جماهير تحاد ا دولت به شي�ت قرارداد تاريخ استع�م خصوص در ايران دولت كه يادداشتي درباره ـ ٦

دادند/ خارجه وزارتامور به پريروز وقت آخر سفارتشوروي كاردار آقاي را نامه اين بود داده شوروي

ايران دولتشاهنشاهي خارجه امور وزارت

١å٦ شماره [١٩٥٢] كتبر ا ٢٤
٢٥ مورخ ٣٥٦٩ شماره يادداشت پاسخ در ايران در سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كبراي سفارت

ميرساند/ استحضار به را زير مراتب احتراما ايران شاهنشاهي خارجه وزارتامور ١٩٥٢ سپتامبر

به راجع ايران و سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا بين ١٩٢١ كتبر ا اول مورخ موافقتنامه ٢ ماده در

شركتمختلط آن استناد به و گرديده تنظيم سال مدت٢٥ به كه خزر بحر صياديسواحل بهرهبرداريادوات

خواهد انجام تهران در كه اسناد مبادله روز از Kموافقتنامه است: شده كر ذ نمايد عمل شوروي ايرانو ماهي

تاريخ لذا است شده عملي تاريخ١٩٢٨.١.٣١ در اسنادمزبور مبادله چون J/بود قانونيخواهد اعتبار داراي شد

ايران در شوروي جماهير اتحاد كبراي سفارت مهر ميباشد/ ١٩٥٣.١.٣١ موافقتنامه اعتبار انقضاي

بنمايم/ نميتوانم تفسيري هيچگونه نامه اين اطراف در Lفع [ [فاطمي:

٧٩٣٦ شماره ,١٣٣١.٨.٥ دوشنبه

تنشكر هزار ٣å خريد قرارداد صبح فردا
ميشود امضاء برقشيراز شبكه اصEح و

و چهارم اصل و دارائي وزارت بين شكر خريد براي دjر ميليون چهار مبلغ به يكي قرارداد دو صبح فردا

كشور, وزارت نمايندگان بين شيراز برق شبكه تكميل و كارخانه ايجاد براي دjر هزار ٢åå مبلغ به ديگري

شد/ خواهد منعقد برنامه سازمان عامل مدير دفتر در چهارم اصل و شيراز شهرداري برنامه, سازمان

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

سفيد شكر با جو معاوضه
در تحويلجو ميكند/ معاوضه سفيدمرغوب شكر با را تنجوموجوديدولت هزار ١å مقدار وزارتدارائي

آمد/ خواهد عمل به جنوب بنادر در شكر برابر



١٣٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

بحث مجلسمورد خصوصي جلسه در امروز تير ٣å حادثه به رسيدگي طرح
شد خواهد روشن مجلستكليفاينطرح آينده جلسه در گرفت قرار

اطـاق در جـلسهاي يافت خاتمه تنفس عنوان به ملي مجلسشوراي علني جلسه آنكه از پس امروز

مجدزاده آقاي جديد پيشنهادي طرح درباره تا گرديد تشكيل نمايندگان از عدهاي حضور با رئيسمجلس

شود/ نظر تبادل تير ٣å حادثه به رسيدگي مورد در

گله اظهار دادگستري كمات محا جريان از ابتدا قناتآبادي شمس آقاي ـ مجازاتشوند ميخواهيد گر ا

و تير ٣å حادثه مباشرين دارند ميل حقيقتا آقايان گر ا گفت: و كرد پيشنهادي طرح به اشاره سپس و نمود

را قدرموضوع اين و بگذرانند باشد ثمر مثمر واقعا كه يكطرحي و بنشينند مجازاتشوند اينواقعه مسببين

نكشانند/ طرح آن به طرح اين از شاخه, آن به شاخه اين از

حتما بايستي تير ٣å حادثه مسببين اينكه از داشت: اظهار سنجابي دكتر ـ شوند مجازات بايد حتما

داشته نظر در را ملي مجلسشوراي مقام حفظ بايستي آقايان ولي نيست حرفي هيچ شوند تنبيه و مجازات

بگذراند را طرحي مجلس مبادا كه بنمايند را احتياط دقتو كمال رعايت طرحها يا لوايح تنظيم در و باشند

گردد/ مجريه قوه در مقننه دخالتقوه به تعبير و [ رزمآرا قاتل [عفو قضائي امور در مداخله آن نتيجه كه
قناتآبادي شمس آقاي كه را مطلبي اين گفت: شايگان دكتر آقاي ـ بود عملي واقعه از بعد روزهاي در

سه هماندو در عمل اين انجام كه باشند متذكر بايستي ايشان ولي درستاست و صحيح Lكام دادند تذكر

مجازات حادثه اين مسببين متأسفانههنوز گذشتهو جريان آن از مدتي كه jحا نه عمليبود, واقعه از بعد روز

دهد/ وفق قانوني مقررات با كه كرد كاري بايد ولي هستيم اينموضوع طرفدار ما هم jحا نشدهاند قانوني

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

برقراريحكومتنظامي cيحه
تهران بخشهاي در

مجلسشد تقديم وزارتدفاع ازطرفمعاون امروز كه
ملي مجلسشوراي محترم رياست

موجب به داشت امر اين كه فوريتي و اهالي آسايش تأمين و تهران شهرستان در امنيت حفظ منظور به

مـزبور شـهرستان تـابعه بـخشهاي كليه در ١٣٣١.٨.٦ روز صبح ٥ ساعت از وزيران هيأت تصويبنامه

دارد/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم ذيل واحده ماده لذا است شده اع�م نظامي فرمانداري مقررات

تـابعه بـخشهاي كـليه در كه را نظامي فرمانداري مقررات ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

دارد/ مجري و برقرار ١٣٣١ ماه آذر ٢٩ صبح ساعت٥ تا ١٣٣١.٨.٦ روز صبح ٥ ساعت از: تهران شهرستان

مصدق محمد دكتر نخستوزير

مهنا سرتيپ [مصدق] ملي دفاع وزير طرف از



ملي دولت سياهه ١٣٨٦

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

شد خواهد آبانرسيدگي چهارم روز دستگيرشدگان اتهام به ديگر روز دو تا
شدند تهراندستگير در عدهاي نيز ديروز

عملآمد به تظاهراتي سينماها از يكي در

دستگير ماه آبان چهارم روز در امنيت و نظم اخ�ل تهام ا به كه اشخاصي از بازجوئي بعدازظهر ديروز

كـليه از شـد/ شـروع نـظامي فـرمانداري دادسـراي بـازپرس تـوسط شـهرباني مـوقت زنـدان در شدهاند

صدور از پس و گرديد تكميل آنان تهامي ا پرونده كه شدند بازجوئي به حاضر نفر ٨٤ فقط دستگيرشدگان

شده/// فرستاده دادگاه به رسيدگي براي نظامي دادستان توسط كيفرخواست

تحقيق آنان از مجددا عصر امروز است قرار و نشدهاند بازجوئي به حاضر هنوز شدهاند دستگير كه زناني

كردهاند/ جرم اع�م دادگستري وزير به شدهاند دستگير آبان چهارم روز در كه كساني از جمعي ديروز بشود///

تظاهراتي نفر توسطدو كريستال سينما در نيز ديروز بعدازظهر, نيم و ساعت٦ پريروز تظاهرات دنبال به

از نفر ٥ ك�نتري, در شدند/ جلب ك�نتري به توسطمأمورين متظاهرين و آمد عمل به مقامات از بعضي عليه

آنها كه كردند خورد و زد و شدند ك�نتريگ�ويز مأمورين با رفقايخود آزادي تقاضاي عنوان به آنان رفقاي

تـحويل و شـده دسـتگير مـختلف جرائم به ديگر نفر ٨٧ جمعا ديروز اط�ع قرار به گرديدند/ دستگير نيز

گرديدهاند/ نظامي دادسراي

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

بابل در خورد و زد
و زخمي عدهاي نتيجه در كه درگرفت بابل در احزاب از دسته دو بين سختي نزاع گذشته هفته ـ بابل

به سرهنگمعاونزاده گرگان تيپ طرف از ب�فاصله شد/ متشنج خورد و زد اين اثر بر شهر و شدند مجروح

در امنيت و شد فرستاده بابل به سبك جنگي ارابه و سرباز عدهاي و گرديد بابلمنصوب پادگان فرماندهي

يافت/ استقرار آنجا

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

رسيد تهران به گزارششاخت
و ايـران بـانكي و پـولي و اقـتصادي اوضاع درباره شاخت دكتر گزارش كه كرديم حاصل اط�ع امروز

قرار استو بررسي و مطالعه تحت ملي بانك در Lگزارشفع اين رسيد/ تهران به او اص�حي پيشنهادات

مدير نصيري آقايدكتر وسيله به و تنظيمشود آن طبق گزارشي يافت, خاتمه مطالعه اين آنكه پساز است

نمايند/ تخاذ ا مقتضي تصميم ايشان تا گردد نخستوزير تقديم بانك كل

را آن و بدهند اداره خبرنگار به اط�عاتي گزارش اين اطراف در نشدند حاضر امروز ملي بانك مقامات

كردهاند/ نخستوزير آقاي اجازه و مطالعه از بعد به موكول



١٣٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

گرديد انگليستعطيل و ايران انجمنفرهنگي
ميدهند ادامه خود تحصيل كار به انگلستان مقيم محصلينايراني

كماكانميپردازد را ايراني نفر ٦ تحصيل مخارج انجمن

انگليسي شركتهواپيمائي پرواز برنامه آخرين

كبراي سفارت يادداشت ارسال ضمن ايران دولت اينكه با ـ شد تعطيل موقتا فرهنگي روابط انجمن

ادامه به را همموافقتخود شفاهي طور به و نموده انگليساشاره دولت با سياسي روابط قطع به انگليسفقط

مركزي اداره به را انگليسمراتب و ايران فرهنگي معالوصفشوراي بود, كرده اع�م فرهنگي مؤسسات كار

اسرع در كه ميرسد دستور تهران شعبه به گذشته يكشنبه شب كرد, تكليف كسب و گزارش لندن در خود

از است شده حاصل اط�ع كه طوري به كنند/ ترك را ايران و داده خاتمه فرهنگيخود فعاليت و امور به وقت

اط�ع انگليسيخود زبان گرد شا نفر ٣٥å به فردوسي خيابان در انگليسواقع و ايران فرهنگي انجمن ديروز

بسته انجمن در كه شد داده دستور امروز از و كنند مراجعه انجمن به كردهاند پرداخت كه برايوجوهي كه داد

نمايند/ مراجعه پرداختيخود دريافتوجه براي ميتوانستند گردان شا فقط و باشد

فرهنگنوشته وزير آذر آقايدكتر به نامهاي فرهنگيديروز انجمن انگليسي رئيس وكلين و مستر ضمنا

تهران شعبه تعطي�ت اما تعطيلميشود دوشنبه روز از انجمن لندن طبقدستور كه داشته اشعار آن ضمن و

و مسـتر دهند/ خاتمه خود تحصيل كار به هم انگلستان مقيم ايراني دانشجويان كه بود نخواهد آن دليل

لندن در انجمن خرج به كه را محصلي نفر ٦ هزينه همچنان فرهنگي انجمن است داده تذكر ضمنا وكلين

خارجي يكمقام بهطوريكه انگلستان تمام در پرداخت/ كانخواهد كما تحصيل پايان تا ميكنند تحصيل

هـيچگونه انگلستان دولت كه هستند تحصيل مشغول ايراني دانشجوي نفر ٩åå تا ٨åå ميداشت اظهار

شد/ نخواهد قائل آنها براي محدوديتي

واصل تهران نمايندگي به بحار ماوراء هواپيمايشركت وسيله ديروز كه نامههائي ضمن ـ پرواز آخرين

را شركت تحول و تحويل وسائل زودتر چه هر آن ضمن كه شد داده نمايندگيخود به هم دستوري گرديد,

يا ٢ بجز كه است ايران كارمند نفر ٢٣ انگليسيو رئيس شركتداراي اين كند/ تعطيل نمايندگي آورده فراهم

حاصل اط�ع كه طوري به ميشود/ داده خاتمه بقيه كار به خواهند منتقل عراقي هواپيمائي شركت به نفر ٣

گرفت/// انجام تهران در بحار ماوراء سرويسهواپيمائي پرواز آخرين امروز صبح است شده

ماوراء شركت و فرهنگي انجمن شدن بسته دنبال به ـ ميدهند ادامه خود كار به فع� شركتها ساير

تعطيل لندن دستور به و بود نشده قائل محدوديتي آنها فعاليت در ايران دولت اينكه با ميشد گفته بحار

يونايتد جمله از شركتها بعضي با ما خبرنگار كرد/ پيرويخواهند آنها از تجارتيهم شركتهاي ساير شدند

ما ميگفتند تكذيبكرده را جداموضوع اغلبشركتها كرد/ تماسحاصل كيپ الكساندر كشي لوله استيلو

دهيم/ ادامه تجارتخود كار به بتوانيم و باشند نداشته ما كار به كاري دولتين ميكنيم تصور هستيمو بازرگان



ملي دولت سياهه ١٣٨٨

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

نفت ملي آcتمسروقهشركت آهن تن ٢åå
ضبطگرديد كشفو اهواز و تهران در

رضـائي, مـحمدرضا تـوسط آjت آهـن و لوله تن ٢٥ حامل ك ما ديزل كاميون دستگاه يك ـ اهواز

در ميكرد حركت طرفاهواز به مسجدسليمان از نفت سابق شركت سابق پيمانكاران بشارت و جمشيدي

مزبور اشياء گرديد معلوم نتيجه در گرفتو قرار مأمورين رسيدگي تفتيشو كاميونمورد راهمحصوjت بين

شد معلوم آمد عمل به كه بيشتري تحقيقات ضمن در ميباشد/ نفت ملي شركت به متعلق و بوده مسروقه

به را اموالمسروقه و اشياء حمل بارنامه مرتبا مسجدسليمان حفظام�ك و عمومي پيشاداره چندي از كه

خـارج به و نموده حمل ترتيب اين به را شركت اموال نيز آنها و ميكرده صادر اشخاصمزبور نفر سه نام

از اشخاصمزبور Lقب كه آjت آهن تن يكصد مقدار شد معلوم ديگر بازرسيهاي طي در ميفرستادهاند/

به كه است موجود آنها انبارهاي در اهواز در نيز ديگر تن يكصد و تهران در بودند نموده حمل مسجدسليمان

روز سه است/ گرفته قرار تعقيب تحت قضيه كنون ا و گرديده توقيف اهواز و تهران انبارهاي شهرباني وسيله

گمرك وسيلهمأمورين به جمشيدي رضائيو محمد يدا�بشارتو از قاچاق چاي صندوق ١٣ تعداد نيز قبل

مـذكور اشـخاص از jزم بـازجـوئيهاي و تـحقيق مشغول مسئول مأمورين كنون ا گرديد/ كشف اهواز در

گردد/ كشف باشد شده يافته انجام آنان توسط نيز ديگري سرقتهاي گر ا تا ميباشند

٧٩٣٧ شماره ,١٣٣١.٨.٦ سهشنبه

نداريم دولتي نرخ به شكر
نرخ به بايد و داشتهاند دريافت دولت از را شكر و قند مصرفي مقدار كه شكر و قند عاملين ـ بروجرد

از مردم و نداريم دولتي نرخ به شكر و قند كه ميدارند اظهار مراجعه هنگام دهند, قرار مردم اختيار در دولتي

تقاضاي اهالي ميباشند/ ميشود, فروخته گرانتري نرخ به كه آزاد شكر و قند خريد به ناچار احتياج روي

دارند/ رسيدگي

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

پايانيافت شكر و قند عالي كميسيون كار
دارائياست آقايوزير مطالعه مورد شده تهيه كه طرحهائي

همه انبارها, در گمركو بازرگاناندر شكر قندو بهموجودي رسيدگي براي كه شكر و قند عالي كميسيون

داد/ خاتمه خود كار به ديروز ميشد تشكيل دارائي وزارت در بعدازظهر روزه

عمل به اينكميسيون در كه مطالعاتي پساز داشت: اظهار اعضايكميسيون آقايان از يكي بهطوريكه

اجراي براي تصويب, پساز استكه شده فرستاده دارائي آقايوزير براي و تهيه طرحهائي و گزارشها آمده

گرفت/ خواهد كراتيصورت مذا شكر و قند واردكننده بازرگانان و دارائي وزارت بين آنها



١٣٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شد داده دستور دولتي ادارات و وزارتخانهها به
[شناسائي] بفرستند نخستوزير به را كارمندان اسامي صورت فورا

داده بخشنامهايدستور طي مؤسساتدولتي اداراتو كليهوزارتخانه, به نخستوزير طرفدفتر از ديروز

كـارگزيني ادارات امـروز نمايند/ ارسال نخستوزير به را خود كارمندان تعداد و اسامي صورت فورا كه شد

نخستوزير دفتر بخشنامه موجب به Lفع و بود شده كارمندان اسامي صورت تهيه به اقدام وزارتخانهها

كسب ما خبرنگار كه طوري به گشت خواهد ارسال هستند jبا به پنج رتبه از كه رسمي كارمندان اسامي

نخستوزيري به تهيهو را استادان آقايان اسامي كهصورت است شده داده نيزدستور دانشگاه به كرده اط�ع

نمايند/ ارسال

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شهرستانتهران تابعه بخشهاي در نظامي علتبرقراريحكومت
تابعه بخشهاي در نظامي حكومت برقراري jيحه ديروز ملي دفاع وزارت معاون مهنا سرتيپ آقاي

<به است: شده كر ذ چنين قانون تنظيم علت jيحه اين مقدمه در مجلسنمود/ تقديم را تهران شهرستان

براي امروز ما خبرنگار داشت/> امر اين كه فوريتي اهاليو آسايش تأمين تهرانو شهرستان امنيتدر منظور

به خبرهائي قبل ماه چند از گفت: وي نمود/ مراجعه مقام يك به زمينه اين در بيشتري اط�عات كسب

دستههاي افراد از عده يك توسط تحريكاتي تهران اطراف دهات از بعضي در اينكه بر دائر ميرسيد تهران

مالكين عليه را آنان و ميگرفت كشاورزانصورت و زارعين بين ميرفتند مزبور دهات به تهران از كه چپ

در كه رسيد گزارشهائي اخيرا ام�كمينمودند/ تصرفاراضيو مالكيتو الغاي صحبتاز برميانگيختندو

و است مردم بين اراضي تقسيم آن برنامه كه شده تأسيس حزبي [ناخوانا] نام به ساوجب�غ دهات از يكي
اين مرتبه چندين كه مينمايند تظاهراتي و نطق مالكان عليه و ميتينگداده جمعه روز هر حزب اين افراد

چنيندستهاي نظير نيز گرمسار در گرديد/ ژاندارمري متظاهرينومأمورين بين خورد و زد به منجر تظاهرات

در تا شد تشكيل تهران استانداري در ملي] [امنيت كميسيوني قبل ماه جهتدو اين به بود/ گرديده تشكيل

بدهد/ اغتشاشوآشوب از جلوگيري امنيتو استقرار تأمينو براي ترتيبي و رسيدگينموده اينوقايع اطراف

نظامي قراريحكومت بر با فقط كه گزارشداد آقاينخستوزير به مطالعاتي انجام از پس كميسيونمزبور

ملي مجلسشوراي تقديم آن گزارشjيحه تعقيبهمين در گرفتو را بينظميها اينگونه ميتوانجلوي

و افسر يك تهران شهرستان تابعه بخشهاي يكاز هر به گفت: امروز نظامي مقام يك طرفديگر از شد/

كشـوري كـارمندان و ژانـدارمـري مأمورين با امنيت و نظم برقراري در تا شد خواهد اعزام سرباز عدهاي

شهرستان تابعه بخشهاي نمايند/// دستگير نظامي حكومت ٥ ماده طبق را اخ�لگران و نمايند همكاري

بلوك] [دو بر ريمشتمل شهر ورامين, از: است عبارت شده برقرار نظامي حكومت آنجا در ديروز از كه تهران

لواسانات/ و شهريار طالقان, ساوجب�غ سولقان, و كن شميرانات, گرمسار, ايوانكي, فشاپويه, و غار



ملي دولت سياهه ١٣٩٠

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شد قطع آلمان مقيم ايراني دانشجويان از نفر ١٧å ارز
پردازند تحصيل به كشورهايخارجي در بخواهند كه دانشجوياني بعد به اين از

آمد خواهد عمل به زبان امتحان
به ميشدند اعزام خارج به سابقا كه داشتدانشجوياني اظهار ما خبرنگار به يكمقاممطلع طوريكه به

زبان تحصيل به داشتند تحصيل قصد كه كشوري در ماه چند مدت ميشدند, مجبور زبان ندانستن علت

شوند/ دانشگاه وارد بتوانند تا بپردازند

براي ميشدند, محظوراتي و اشكاjت دچار زبان ندانستن علت به مدت اين در دانشجويان اين چون

امتحان لزوم بود كرده تهيه كه پيشنهادي ضمن فرهنگدر وزارت عاليه تعليمات اداره امر اين از جلوگيري

اين با نيز فرهنگ آقايوزير بود/ كرده تحصيل را نمايند تحصيل خارج در مايلند كه دانشجوياني از را زبان

به اين از استو تعييننموده ايندانشجويان از امتحان انجام براي را نفري يكهيأتسه و موافقتكرده امر

اين از زبان قبولي ورقه بايد كند مسافرت خارج ممالك به تحصيل ادامه براي بخواهد كه دانشجوئي هر بعد

باشد/// داشته دست در را هيأت

صورتدادن دانشجويانيدر اين به كه شد قرار آمده عمل به خارجه وزارتامور با كه تي كرا مذا ضمن در

خروج اجازه رسانند پايان به آزاد ارز با را تحصي�تخود ميتوانند و ندارند دولتي ارز به احتياجي كه تضمين

شود/// داده

مرتبا هفته اين خارج ممالك مقيم بهوضعدانشجويان رسيدگي كميسيون كرد: اضافه پايان در مقام اين

٦åå حدود در آلمان مقيم دانشجويان كليه و نمايد رسيدگي آلمان مقيم دانشجويان كار به تا شده تشكيل

است ماه چند ارزيدولتمدت مضيقه علت به و ميكنند استفاده دولتي ارز از آنها از نفر ٣٧å كه هستند نفر

شـود پـرداخت مـرتبا آنها ارز دانشجويان اين وضع به رسيدگي از پس است قرار و نشده داده آنها به ارز

بـازرسان كـه گزارشهائي طبق آنها اولياي تمكن به رسيدگي كميسيون در دانشجويان اين پروندههاي

قطع با نتيجهكميسيون در گرفتو قرار مطالعه مورد بود شده تهيه وزارتدارائي در آنها پروندههاي از مربوطه

نيز ايندانشجويان تحصيلي بهوضع رسيدگي كميسيون است/ كرده موافقت ايندانشجويان از نفر ١٧å ارز

آلمان فرهنگدر وزارت فوقالعاده سرپرست مصاحب دكتر آقاي كه است گزارشهائي به رسيدگي مشغول

در ارز ميرود احتمال استو شده رسيدگي آلمان در ايراني دانشجويان عمده قسمت كار به استو فرستاده

گردد/ قطع نيز دانشجويان اين از ديگر نفر ٥å حدود

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

ببنديد را فساد مراكز
ابراز ميشود كشيده ك تريا و شيره كه محلهائي بودن داير به نسبت تهران] ] بخش٤ اهالي از عدهاي

آورد/ عمل به فساد كز مرا گونه اين بستن براي اقداماتي كه نمودهاند تقاضا شهرباني از و كرده تنفر



١٣٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شد پزشكيجلوگيري دانشكده دانشجويان تحصن از
اعتصاب تدريس, محل نداشتن علت به اصفهان پزشكي دانشكده دانشجويان قبل چندي ـ اصفهان

آن اعتصاب اصفهان پزشكي دانشكده كفيل حكمي آقايدكتر و استاندار آقاي اقدامات اثر بر كه بودند كرده

بـراي را تـختخوابـي يكصد بيمارستان محل كه داد وعده اعتصابيون به استاندار آقاي و شد داده خاتمه

يكـصد بـيمارستان گـذاري وا امـر در تأخير علت به موقع اين در چون دهد/ اختصاص مزبور دانشجويان

گذاري وا قرار كه رساند آنان اط�ع به حكمي آقايدكتر داشتند اعتصاب قصد دانشجوياندوباره تختخوابي,

تحويل هفتهدستور آخر تا فرهنگ امضايوزير پساز است قرار و رسيده بهداري امضايوزير به بيمارستان

گرديدند/ منصرف اعتصاب از دانشجويان اصل همين روي شود اب�غ اصفهان به محل

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شدند آزاد توقيفشدگان از نفر ٣٤ امروز
گرديدند منتقل زندانقصر به ديگر نفر ٥٣

دادن در امتناعخود به هم ديروز شدهاند بازداشت ورزشگاه و سينماها تظاهرات در كه دوشيزگان از نفر ده

هستند شهرباني زندان در كه توقيفشدگان از تحقيق براي دادند/ ادامه دادسرا بازپرس سئواjت به جواب

سئواjت به دادن پاسخ از توقيفشدگان ولي شد حاضر زندان در نظامي فرمانداري دادسراي بازپرس نيز

به و ميكردند جلوگيري تحقيقشود آنها از بودند حاضر كه هم افراد از بعضي ازجوابدادن و خوددارينمودند

يافتند زندانموقتحضور در شهرباني رئيس آقاي اينجهت به برميآمدند/ اخ�ل صدد مختلفدر وسايل

توبوسبه وسيلهدوا به نيم و يازده ساعت زندانمختلشود اوضاع داشتند سعي كه توقيفشدگان از نفر ٥٣ و

ديگر اطاقهاي در بقيه و مجرد اطاق در دژكام> توقيفشدگان<محمود از يكي گرديدند منتقل قصر زندان

بازپرساط�ع پرسش به جوابدادن به را خود آمادگي كه بازداشتشدگان از ديگر نفر ٣٤ گرديدند/ زنداني

و گرديد صادر آنها آزادي قرار بودند, شده شناخته بيگناه و كرده طي را خود مراحل آنها از تحقيقات و داده

شد/ انجام بعدازظهر تا آنها آزادي تشريفات

اخير جريانات در كه اشخاصي منسوبين و بستگان از جمعي ظهر از قبل امروز ـ دادگستري در تجمع

اعـتراض بازداشتشـدگان توقيف به و نموده تجمع دادگستري كاخ در شدهاند توقيف امجديه و سينماها

و عملدارد آزادي استق�لو خود كار در نظامي فرمانداري دادسراي كه شد نشان خاطر آنها به ولي ميكردند

نيست/ وارد عمل اين به اعتراض استو گرفته نظاميصورت حكومت قوانين طبق بر نيز افراد توقيف

انتظامي مأمورين طرف از آبان چهارم تظاهرات در كه كساني از عدهاي چون ـ مجروحشدگان معاينه

بعدازظهر امروز هستند/ مركزي زندان و شهرباني موقت زندان در شدهاند مضروب نزاع جريان در و دستگير

وضع و وارده ضربات چگونگي تا كرد معاينه زندان محل در را مزبور افراد قانوني پزشك سپهر دكتر آقاي

كاردوشموسوم و دژكام نام به كه زندانيان از تن دو ميشود اظهار كه طوري به گردد/ روشن مضروبشدگان



ملي دولت سياهه ١٣٩٢

است/ ك خطرنا حالشان ميباشند

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شكر و قند فروشگاه ٣åتأسيس
٣åتأسيس به اقدام اداره نمايند استفاده خود سهميه شكر از بتوانند مردم طبقات تمام اينكه براي ـ آباده

داشـتن دست در بـا اهـالي شكر مهر هفتم و بيست تاريخ از و نموده شهر كنار و گوشه تمام در فروشگاه

هر به Lفع بود شده داده آنها به محلي معتمدين كميسيونمخصوص وسيله به Lقب كه خانوادگي كارتهاي

است/ نرسيده هنوز ولي شده تقاضا شيراز دارائي از هم قند نمايند دريافت شكر يككيلو نفري

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

شكر و قند توزيع جديد طرز
برايفروش شكر ماه مصرفمعموليهر بيشاز دارائي اداره اينكه با جيرهبندي انقضاي پساز قزوينـ

مـصرف دست بـه شكر و قند نگذاشتند شهريور ماه در بيكار اشخاص متأسفانه نمود فروشگاهها تحويل

و قند مقرري سهميه بيكارها سوءاسفتاده از جلوگيري براي دارائي اداره ماه مهر در برسد/ حقيقي كنندگان

اهالي گرديد مقرر دارائي ادارة طبقدستور و فروشداد عاملين تحويل كمافيالسابق را شهرستان اين شكر

بهاي با شكر كيلو دو نفر هر و داده ارائه محل عاملين به دارند دست در كه را جيرهبندي كارتهاي همان

و قند دريافتسهميه به راحتي به اهالي عموم و شد واقع تصميممؤثر اين خوشبختانه دارند/ دريافت دولتي

گرديدند/ خود شكر

٧٩٣٨ شماره ,١٣٣١.٨.٧ چهارشنبه

ندارد پزشك
به جانشينوي كنون تا و شده منتقل ديگر محل به آباده بهداري رئيس مصطفيراسخ آقايدكتر ـ آباده

نگرانند/ بسيار حيث اين از مردم و ندارد پزشكديپلمه آباده كنون ا است/ نيامده محل

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

رسمي كارمندان اسامي تهيهصورت
است استخدام قانون cيحه تكميل جهت آماردستگاههايدولتي و

تهيه راه برايوزارت جديدي سازمان طرح آمد عمل به راه آقايوزير طبقدستور كه مطالعاتي نتيجه در

است/// شده

به آن از قسمتي و شده تهيه مربوطه ادارات طرف از دولت كارمندان اسامي صورت امروز و ديروز ضمنا

آقاي به نزديك يكمنبع امروز ميگردد/ ارسال تيه آ اوايل نيز بقيه است شده فرستاده نخستوزيري دفتر

و وزارتـخانهها آمـار تهيه و رسمي كارمندان اسامي <جمعآوري داشت: اظهار ما خبرنگار به نخستوزير

گرفت>/ خواهد قرار استفاده مورد استخدام جديد تكميلjيحه براي دولتي ادارات



١٣٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

آبان چهارم حادثه بازداشتشدگان خانوادههاي
بودند تظاهراتزده به دست امروز

شدند منتقل قصر زندان به بودند بازجوئينشده به حاضر كه زندانياني

انجامنگرفت دردادگاه ازحضور متهمين بهعلتامتناع سينماها در ازدستگيرشدگان نفر ٢٩ محاكمه

شدند آزاد نظامي جنحه دردادگاههاي تبرئه از پس زندانيان از امروزعدهاي

سينماها در عاليه مقامات به توهين و نظم خ�ل تهام ا به كه افرادي از نفر ٢٩ كمه محا بود قرار امروز

افراد زنان از زيادي عده صبح ٨ ساعت از گيرد/ انجام دادگستري وزارت جنحه دادگاه در بودند شده دستگير

امـجديه مـيدان در كه كساني خانوادههاي همچنين و سينماها در دستگيرشدگان و زندانيان خانوادههاي

جمع دادگستري محوطه از خارج در نمودند/ اجتماع دادگستري وزارت مركزي كريدور در شدهاند بازداشت

بودند/ شده حاضر مردها از زيادي

در انتظامي عدهايمأمورين اولوقتامروز از تظاهر و نظم اخ�ل يا اغتشاش گونه هر از برايجلوگيري

خروج و ورود از ولي بودند گماشته پاسبان و سرباز عدهاي درهايورودي طرف شدند/ دادگستريمستقر كاخ

زنان بودند/ مراقبنظم پاسبان گروهان چند كاخ داخل در نميكردند, ممانعت دادگستري كاخ داخل به كسي

و راهـروها بـه آنـان ورود از و بـودند ايستاده دادگستري مركزي كريدور در همچنان زندانيان خانوادههاي

كـمه محا براي دادگاه در نشدند حاضر سينماها در دستگيرشدگان ميكردند/ جلوگيري ديگر كريدورهاي

نگرديد/ تشكيل دادگاه جلسه بنابراين و يابند حضور

به نگرفتند نتيجهاي دادگستري كاخ داخل ايستادندر از اجتماعكنندگان صبحچون نيم ساعت٩و مقارن

زندان از را ما اقوام كه اينبود آنها كثر ا تقاضاي كردند/ حركت ملي مجلسشوراي طرف به دستهجمعي طور

وارد آنكه بدون مردها از كمي عده فقط و ميدادند تشكيل بانوان را آنها بيشتر كه جمعيتمذكور كنيد/ آزاد

وارد بهارستان ميدان به شاهآباد و سعدي خيابان راه از مينمودند تعقيب را آنان دور دورا شوند زنها دسته

شـروع را خود تظاهرات و بود نشده تكميل آنها جمع هنوز ايستادند/ ملي مجلسشوراي برابر در و شدند

كنند/ ممانعت آنان تظاهر و اجتماع از اينكه قصد به بردند هجوم آنها طرف به جمعي غفلتا كه بودن نكرده

و سازند متفرق را اجتماعكنندگان نميتوانستند و بود كم پاسبانان عده كه بود اين هم عمل اين علت

گردد مختل نظم و شود افزوده متظاهرين عده بر رفته رفته بود ممكن

شد قطع افراد عقبنشينيهجوم اثر بر چون و رفتند سپهساjر مسجد طرف به زنها اينهجوم از پس

بانوان و شد تكرار بار چند جريان اين راندند/ عقب را آنها مسافتي و بردند حمله ايشان بر عده همان مجددا

تا گذاشتند جاي به نمايندگيخود به را نفري ده عده يك فقط و مجلسرفتند جلو از ديدند چنين را كهوضع

از پس جهت اين به بود شده تشكيل ملي شوراي مجلس جلسه چون بگيرند/ تماس مربوطه مقامات با

گفتند/ ترك مجلسرا نيز زنها نمايندگان آمد عمل به كه كراتي مذا



ملي دولت سياهه ١٣٩٤

كاشاني آيتا� منزل به نياورند دست به نتيجهاي هم مجلس برابر در اجتماع از آنكه از پس عده اين

شد/ شهربانيجلوگيري به آنها ازورود ولي رفتند كل شهرباني طرف به آيتا�نبودند همچون آنجا از رفتند

با شود داده اجازه آنها به كه كردند تقاضا نظامي فرمانداري مقامات از دستگيرشدگان خانوادههاي نمايندگان

چـنين دسـتگيرشدگان خانوادههـاي افراد از يك هيچ به حال به تا زيرا كنند م�قات زندان در خود اقوام

م�قاتصورت بازداشتشدگان و آنها بين كه نمود موافقت نيز نظامي فرمانداري بود/ نشده داده اجازهاي

اغتشاشكرده شهرباني زندانموقت در و نشده بازجوئي به حاضر كه را دستگيرشدگان گر ا كه داد تذكر و گيرد

بازپرسدادسراي علميه آقايسرگرد امروز دادند/ جاي زندان بنددوم در ساختندو منتقل قصر زندان به بودن

مـذكور متهمين از يافته حضور قصر زندان در بار آخرين براي شد مأمور نظامي دادستان طرف از نظامي

نمايند/ صادر آنها براي غيابي كيفرخواست نشدند بازجوئي به حاضر عده اين هم باز چنانچه و كند بازجوئي

سپهر دكتر آقاي زندان تقاضايمسئولين طبق بعدازظهر ديروز ـ كرد معاينه را زندانيان پزشكقانوني

معاينه بودند شده آبانمجروح چهارم حوادث در كه را كساني تا شهربانيرفت زندانموقت به پزشكقانوني

معاينه را زندانيان از نفر ١٧ قانوني پزشك بودند/ زنداني مزبور افراد از نفر ٤å نزديكبه زندان اين در كند/

ضربات حدود از بوده مختصر زندانيان به وارده جراحات است گرديده كر ذ گزارشوي در كه طوري به و كرد

نصفروز گرديده تعيين آنها از يكي براي كه معالجهاي مدت كثر حدا نميباشدو خارج بدن كبودي سطحيو

اينمحل در رفت/ قصر زندان به دستگيرشدگان بقيه معاينه براي انوري آقايدكتر نيز صبح امروز ميباشد/

و نـداشـتند باشد معاينه قابل كه جراحتي ميداشتند اظهار خودشان كه طوري به و بودند زنداني نفر ٥٣

پزشكمراجعتنمود/ بنابراين

از نـفر ٥ شـدند آزاد زيـر قـرار بـه نـظامي فـرمانداري زندانيان از نفر ٤٣ امروز ـ شدند آزاد نفر ٤٣

دستگيرشدگان از نفر ٢٢ راهآهن, اعتصابات دستگيرشدگان از نفر ١٤ ماه, آبان چهارم واقعه دستگيرشدگان

جـنحه دادگـاههاي در افراد اين كمه محا سينماها, در دستگيرشدگان از نفر ٢ و چيتسازي كارخانه واقعه

شدهاند/ تبرئه آنها صادره احكام طبق گرفتو نظاميصورت

و نعمتي كبر ا خمسه, رضا كيپور, مهدي نام به ديگر نفر ٤ فقط چيتسازي كارخانه دستگيرشدگان از

به پاسخ از همچنان ميباشند دستگيرشدگان جزو كه دوشيزگاني نفر ١å هستند/ زندان در ملكشعار مريم

بازجوئي هستند حاضر آنان از نفر داشت٨ اظهار مطلع يكمنبع ميكنند نظاميخودداري بازپرس سئواjت

نشدهاند/ حاضر كنون تا ديگر نفر ٢ ولي شوند

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

مصدق دكتر با وارن و هندرسن امروز مEقات
دكتر آقاي J١٩٥٢ كتبر ا ٣åK امروز بامداد ١١ ساعت مقارن تهران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

آقايوارن كرات مذا اينم�قاتو در كردند/ كره مذا ايشان با ساعت قريبدو م�قاتو را مصدقنخستوزير

داشت/ شركت نيز امريكا و ايران همكاري رئيسكميسيون



١٣٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

گرفت قرار دولتيتحتحفاظتمأموريننظامي كارخانجات
مـنظور بـه دولتـي كارخـانجات امروز از وزيران هيأت تصميم طبق گرديده اط�ع كسب كه طوري به

هر در كه طريق اين به گرفت/ قرار انتظامي مأمورين نظر تحت آنها حفاظت تأمين خرابكاريو از جلوگيري

شده داده آنها به كه تي طبقدستورا تا گرديد نظاميمستقر فرماندار طرف از سرباز يكدسته دولتي كارخانه

نمايند/ مراقبت كارخانه از

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

[شهرستانتهران] نظامي فرمانداري ٧ شماره اعEميه
شهرستان در نظامي فرمانداري ١٣٣١.٨.٦ صبحروز ساعت٥ از هيأتوزيران تصويبنامه اينكه به نظر

ري, شهر طالقان, شهريار, كرج, > شامل شهرستان آن تابعه بخشهاي بنابراين است گرديده اع�م تهران

نظامي حكومت مقررات فوقمشمول تاريخ از فيروزكوه> دماوند, گرمسار, ايوانكي, ورامين, نارون, تجريش,

تهران شهرستان نظامي فرماندار ميگردد/ اع�م عموم جهتاط�ع ميگردند

زنگنه سرتيپ

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

مجلسبياورد به را كشور كل بودجه زودتر هرچه شد تقاضا دولت از مجلس بودجه كميسيون در

دارد زائد كارمند هزار ١åå داشتدولت اظهار كشور بودجه كسر دارائيدرباره وزير

ميشود زائد كارمندان كشورصرفحقوق بودجه هشتاد صدي
كاظمي آقايان حضور با بقائيو رياستدكتر به بودجه كميسيون صبحامروز پنجدقيقه چهلو ساعتنهو

دادن صادراتو تشويق به راجع نمايندگان آقايان گرديد/ تشكيل كلوزارتدارائي مدير انواري دارائيو وزير

كه است مرتبهاي آخرين بار اين كه شد داده تذكر دارائي وزير آقاي به و دادند مفصلي توضيحات اعتبار

دولت زودتر چه هر كه شد خواسته و تصويبميشود و طرح بودجه كميسيون در بودجه يكدوازدهم jيحه

تـصويب كه دادند توضيح نمايندگان آقايان از عدهاي بياورد/ مجلس به تصويب براي را كشور كل بودجه

كسر به راجع ميگردد, بودجه تعديل عدم و دولت ماليه ميل و حيف باعث دوازدهم يك صورت به بودجه

اداره براي نفر هزار ٢٨ دولت كارمندان نفر هزار ١٢٨ از كه دادند توضيح دارائي وزير كاظمي] ] آقاي بودجه
ميليارد يك هشتاد صدي وضعيت اين با و دارد زائد كارمند نفر هزار ١åå و است كافي دولتي دستگاههاي

عقيده نيست/ ميسر بودجه تعديل كيفيت اين به و ميگردد زائد كارمندان اين صرفحقوق كشور كل بودجه

برايخود وزارتخانهها اينكه به راجع پانزدهم دوره در كه قانوني كردن عملي با كه بود اين نمايندگان آقايان

انتقال عمومي تعليمات براي فرهنگ وزارت به آنها بودجه با را كارمندان اضافه و نمايند انتخاب jزم كادر

مهمتر موضوع و شد خواهد استفاده دولت كارمندان از ضمنا و بود خواهد امكانپذير بودجه تعديل دهند



ملي دولت سياهه ١٣٩٦

كار رادع و مانع كه است شده تنظيم طوري دستگاهها تمام وقتي گرفت عايدات از ميتوان را ماليات اينكه

بانك و ميشود ايجاد دولتي دستگاه طرف از مشك�تي صادراتكشور توليديو كارهاي براي استو مردم

آورد/// دست به تي عايدا ممريميتوان چه از نمينمايد كمك صادراتكشور به ملي

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

قوام احمد تعقيب cيحه
شد دادگستريتقديم وزير طرف مجلساز امروز جلسه در كه

ملي شوراي مجلسمحترم

مورد قوام احمد از تحقيقات تعقيبو افتاده تفاق ا تهرانووjيات در ١٣٣å ماه تير ٣å تا ٢٧ كه وقايع در

دو قيد به ملي مجلسشوراي از ذيل واحده ماده تصويب با را مشاراليه تعقيب اجازه لذا ضروريست و لزوم

مينمايد/ درخواست فوريت

ماه تير ٣å تا ٢٧ وقايع به نسبت كه ميدهد اجازه وزارتدادگستري به ملي مجلسشوراي ـ واحده ماده

لطفي دادگستري وزير دهد/ قرار قانوني تعقيب مورد را قوام احمد آقاي ١٣٣١

٧٩٣٩ شماره ,١٣٣١.٨.٨ پنجشنبه

كشور قضائي سازمان قانوني cيحه
است رسيده تصويبنخستوزير به كه

به اختيارات قانون طبق كشور قضائي سازمان قانوني jيحه داديم اط�ع ديروز شماره در كه قراري به

jيحه: اينكمتن است/ شده صادر آن اجراي دستور و رسيده نخستوزير آقاي تصويب

بود/ خواهد ذيل طريق به كشور قضائي سازمان ـ ١ ماده

دو/ يكو استان دادگاه ـ الف

دادگاه/// ١٢ و كرد خواهد رسيدگي جنائي امور به آن شعبه ٤ كه استان دادگاه شعبه ١٦ بر مشتمل

مشتمل كشور قضائي سازمان قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ مهر تاريخ٢٢ به دارد/ ادامه تصويبميشود/ است ماده ٥ بر

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤å شماره ,١٣٣١.٨.١å شنبه

گرفت قرار تحتمطالعه شكر و ناشناسقند گزارشهايمأمورين
در و ميكردند خودداري ميشد داده آنها به كه فروشسهميهاي از شكر و قند فروشندگان از عدهاي چون

اين شناختن براي ناشناس مأمور عدهاي دارائي وزارت بود شده ايجاد شكر و قند براي سياهي بازار نتيجه

و قند اداره به مقررات از فروشندگان تخلف گزارشهائيدرمورد ومأمورينمزبور كرد تعيين فروشندگان قبيل

دادند/ شكر



١٣٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤å شماره ,١٣٣١.٨.١å شنبه

ميكنند تحصيل خارج در ايراني دانشجوي نفر ٢١٥٩
است روشنشده آلمان و فرانسه بلژيك, امريكا, مقيم تكليفمحصلين كنون تا

شرايطيباشند؟ چه حائز بايد كنند استفاده دولتي ارز از ميتوانند كه كساني

در Lفع كه محصليني تعداد درباره ارز رئيسكميسيون شيدفر دكتر آقاي ـ خارج در ما محصلين تعداد

Lفع و مسافرتنموده خارج به تحصيل براي كه محصليني ريز صورت گفت: دارند اشتغال تحصيل به خارج

سوئيس نفر, ٩٣ انگلستان نفر, ٥٤٨ فرانسه از: ميباشند عبارت تفكيك طور به هستند تحصيل مشغول

تقريب بهطور امريكا در و نفر, تريش٤ ا نفر, ٢ نيوزلند نفر, ٨ ايتاليا نفر, بلژيك١٨ نفر, ٣٤٥ آلمان نفر, ٢٤١

خارج كشورهاي در نفر ٢١٥٩ حدود در تقريب طور به كنون ا و دارند اشتغال تحصيل به نفر ٩åå حدود در

ميكنند/// تحصيل

در كه محصليني تن ١٨ از نفر ١å و فرانسه مقيم ايراني دانشجويان ٥٤٨ از نفر ٢٥å گفت شيدفر دكتر

شدهاند/ شناخته شرايط واجد كميسيون طرف از كه هستند كساني اينها و گرفت خواهند ارز هستند بلژيك

قطع آنها ارز نيستند jزمه شرايط واجد و بوده متمكن مزبور محصلين كه شد تشخيصداده موقع هر البته

بنابراين شود/ داده ارز است ممكن آنها نفر ١٧å به تقريب طور به هستند آلمان در كه نفري ٣٤٥ از ميشود/

بـقيه تكـليف و شـده روشـن ميبرند سر به بلژيك و فرانسه آلمان, كشورهاي در كه محصليني تكليف

براي آن صورت مطالعه از پس و گرفت خواهد قرار مطالعه تحت مربوطه كميسيون در تدريج به محصلين

ميشود/ فرستاده ارز كميسيون به ارزي پروانه صدور

تحصيل مشغول كشور آن دانشگاههاي از يكي در كه چنانچه ميبرند سر به امريكا در كه دانشجوياني

١٩٥٢ سپتامبر از چهارم اصل اداره مياندولتو منعقده قرارداد طبق باشند نيز تحصيلي شرايط واجد و بوده

٤١.٥å دjر از سال يك مدت براي ١٣٣٢ شهريور ١å برابر ١٩٥٣ سپتامبر تا ١٣٣١ ماه شهريور ١å با برابر

فرانسه است/ نموده اجرا كنون تا و سپرده قراردادي طي را تعهد اين امريكا دولت و نمود خواهند استفاده ريال

اين كنون تا ولي كند كمك كشور آن مقيم ايراني دانشجويان به فرانك ميليون ٢٤å كه است داده وعده نيز

و شود داده آنها به سفارت طريق از پول اين كه دارد عقيده فرانسه دولت زيرا نرسيده عمل مرحله به كمك

هر در ميكندو توليد اشكاjتديگري و بوده فرانسه محلسفارت در يكدفتر كردن باز مستلزم البته كار اين

نمود/ خواهد اقدام آن پروانه صدور براي فورا ارز كميسيون شود, گذاشته بانك در پول اين چنانچه حال

٧٩٤å شماره ,١٣٣١.٨.١å شنبه

وزارتدادگستري اداري تشكيEت اصEح قانوني cيحه
نخستوزير تصويب به ماده ١٢ در كه دادگستري وزارت اداري تشكي�ت اصول اص�ح قانوني jيحه

سه از دادگستري اداري تشكي�ت اينjيحه بهموجب شد/ گذاشته كشور جرايد اختيار در استامروز رسيده

ميگردد/ تشكيل ام�ك و اسناد ثبت و كشور كل بازرس فني, اداريو قسمت:



ملي دولت سياهه ١٣٩٨

٧٩٤å شماره ,١٣٣١.٨.١å شنبه

شد ميبرندشروع بهسر قصر زندان در كه دستگيرشدگان از بازجوئي
نقاطشميراناتتظاهراتيصورتگرفت از بعضي در ديروز

شروع بازجوئي ميبرند سر به قصر زندان در و شدهاند دستگير آبان چهارم روز در كه زندانياني از امروز

تـهديد بودند كار اين به مايل كه را ديگران و نبودند بازجوئي به حاضر عدهاي زندانيان اين از چون شد/

پساز شوند بازجوئي به حاضر كه كساني شد داده مناسبتدستور اين به بدهند بازجوئي نبايد كه ميكردند

نام به دستگيرشدگان از نفر يك ديروز نشوند/ آنان مزاحم سايرين تا گردند منتقل جايديگري به بازجوئي

گرديد/ آزاد دادگاه در تبرئه از پس باقر فرزند اردهالي

به توبوس دستگاها ٣å وسيله به چپ دستههاي به وابسته افراد از عدهاي نيز ديروز صبح ساعتهفت از

حصارك و پسقلعه به توبوس ا دستگاه ٨ وسيله به نيز ديگري جمع رفتند/ شميران در گ�بدره و نياوران

ساختند/ متفرق را آنان انتظامي وليمأمورين نمودند سخنراني تظاهراتو به شروع نقاط اين در و رفتند

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

آتشزدند را داراب دبيرستان دفتر
دفـتر اطـاق و نـموده حـمله داراب آزاد> <شـهر دبيرستان به ماجراجو عدهاي ماه مهر ٢٨ روز ـ شيراز

است/ سوخته نيز اطاق پنجره و در حتي دبيرستان سوابق و دفاتر تمام حادثه اين در آتشزدند/ را دبيرستان

در تحقيقات و شدهاند دستگير نيز عدهاي و گرفته قرار تعقيب و رسيدگي تحت محل دادگاه طرف از موضوع

دارد/ ادامه باره اين

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

رسيدهاند تقاعد سن به كه كارمندانشهرباني و افسران به
نمايند بازنشستگي تقاضاي روز مدت٥ در كه شده اخطار

نخستوزير آقاي تصويب به شهرباني كارمندان و افسران بازنشستگي قانوني jيحه آبان ششم روز

اشخاصي گرفتيم تصميم شهرباني] رئيس كمال [سرتيپ ما شد/// اب�غ اجراء براي كل شهرباني به و رسيد
از ابتدا كه كرد اقتضا مصلحت اينjيحه اجراي حسن براي ولي كنيم بازنشسته هستند تقاعد سنين در كه

و افسران عموم به بخشنامهاي طي اصل همين طبق كنند/ گيري كناره كار از خود ميل به كنيم تقاضا آنها

در روز ١å ظرف در و تهران در روز ٥ ظرف در كه داديم اط�ع رسيدهاند بازنشستگي سن به كه كارمندان

ايـن از عدهاي چنانچه پرسيد: ما خبرنگار نمايند/ تسليم بازنشستگي براي را خود تقاضاي شهرستانها

البته گفت: شهرباني رئيس شد؟ خواهد رفتاري چه آنها درباره نكنند بازنشستگي تقاضاي شخصا آقايان

مدت اين عجالتا چون ولي ميدهيم انجام را خود كار ما نشود پيدا كار اين جريان در وقفهاي اينكه براي

خودشان كارمندان گر ا ميشود گفته گرفت/ خواهيم باره اين در تصميمي چه بگويم نميتوان نشده منقضي



١٣٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

گرفت/ خواهند تصميم باره اين در محل هر شهرباني رؤساي نكنند بازنشستگي تقاضاي

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

حكومتنظامي ماه ٣ برقراري cيحه
خوزستان منطقه از ديگر نقطه و٨ اهواز شهر در

شد/ ملي مجلسشوراي تقديم ملي دفاع معاونوزارت مهنا سرتيپ وسيله به امروز جلسه در اينjيحه

ملي مجلسشوراي

و نـظم حفظ منظور به خاص مراقبتهاي لزوم و نفتخيز منطقه و ششم استان حساس وضع به نظر

و اهواز شهر در ١٣٣١.٨.٦ روز صبح ٥ ساعت از وزيران هيأت تصويبنامه موجب به حدود آن در امنيت

اينك است گرديده برقرار نظامي حكومت مقررات ماه سه مدت براي خوزستان منطقه از ديگر نقطه هشت

دارد/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم را ذيل ماده گزارشمراتبفوق ضمن

شهر در ماه سه مدت براي ١٣٣١.٨.٦ روز صبح ٥ ساعت از كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

ذيل: شرح به خوزستان منطقه از نقطه هشت و اهواز

فرمانداري مقررات خرمشهر, jلي, مسجدسليمان, هفتگل, معشور, بندر آغاجاري, گچساران, آبادان,

مصدق محمد دكتر نخستوزير دارد/ مجري و برقرار را نظامي

مهنا سرتيپ [مصدق] ملي دفاع وزير طرف از

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

شدند عدهايدستگير تظاهراتيصورتگرفتو
فواصل در شد/ نمايشداده شهرداري جلوي فيلم حلقه يك چهارم اصل طرف از آبان دوم روز ـ گرگان

ديگر طرف از و يافت توسعه آن دامنه كمكم كه شد داده امريكائي ضد شعارهاي نفر چند طرف از پردهها

درگرفت/ طرفين بين هم خوردي و زد و نموده تظاهرات به شروع نفر چند اين عليه نيز عدهاي

از نفر يك و كردند متفرق را مردم يافته حضور حادثه محلوقوع در دژبان پليسو عدهاي اينموقع در

جام چند حادثه اين در مينمايند بازداشت و دستگير بود شده پنهان مغازهها از يكي در كه را تظاهركنندگان

است/ آرام اوضاع كنون ا گرديدهاند مجروح نيز نفر دو و شكسته بزازي مغازه شيشههاي از

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

دانشجويان
دادند خاتمه خود تحصن به

طرفوزارت از اصفهان پزشكي دانشكده به تختخوابي يكصد بيمارستان گذاري چوناب�غوا اصفهانـ

عمارت و داده خاتمه تحصنخود به مهر ٢٨ عصر از دانشجويان لذا گرديد, واصل اصفهان بهداري فرهنگو

گفتند/ ترك را استانداري



ملي دولت سياهه ١٤٠٠

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

قوانين اصEح قانوني cيحه
پروانه تمبر و ثبت و هزينههايدادگستري به مربوط

شد/ خواهد گذارده اجراء موقع به ذيل مواد ١٣٣١ آبان بيستم تاريخ از

///٦٨٧ و [!] ٦٧٦ و ٦٨٥ و ٦٨٤ و ٦٨٣ و ٦٨٢ مواد دادگستريموضوع هزينههاي ـ ١ ماده
دادگستري تعرفههاي افزايش قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آبان ٨ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ٧ بر مشتمل غيره ثبتو و

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

اعتصابكردهاند تهران سينماهاي
است شده اضافه دوم و اول قيمتهايبليتهايدرجه به ريال يك

سينما بليتهاي نرخ كردن اضافه درباره تهران سينماهاي صاحبان شهرداريو بين كه اخت�في اثر بر

تـهران سـينماهاي كليه خورشيد و برليان هما, تاج, كريستال, سينماهاي استثناي به ديشب بود داده رخ

٢٥ بليت از و ريال ٣ ريالي ١٢ بليت هر از شهرداري گفت: سينماها/// مديران از يكي بودند/ كرده تعطيل

ريالي بليتهاي١٢ نرخ به استكه گرفته تصميم اخيرا ميكندو عوارضدريافت سينماها از ريال ١٥ ريالي

كه صورتي در ندهد/ سينماها صاحبان به چيزي اضافي ريال ١ اين از و كند اضافه ريال يك نيز ريالي ٨ و

گرفتهايم تصميم ما نميكند/ جبران را ما مخارج و شده سابق برابر چند درست فيلم, برايورود ارز نرخ امروز

Lقب كه سينما چند ديشب البته بمانيم/ باقي اعتصاب در همچنان نكند توجه ما تقاضاي به شهرداري تا

بود/ خواهد بسته سينماها كليه امشب از و جستند مبادرت فيلم دادن نشان به بودند فروخته بليت

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

شد خواهند آزاد دستگيرشدگان از نفر چند نيز امروز
ميشوند بازجوئي به تدريجحاضر به بازداشتشدگان

دسـتگيرشدگان از نـفر چند از و شد حاضر قصر زندان در نظامي بازپرس زماني سرهنگ امروز صبح

به نيز بعدازظهر است قرار و آورد عمل به تحقيقات نميشدند بازجوئي به حاضر حال به تا كه اخير تظاهرات

به بازداشتشدگان گفت: ما خبرنگار به نظاميامروز فرمانداري در يكمقاممطلع دهد/ ادامه آنها از بازجوئي

و معينشود آنها كليه تكليف ديگر روز چند تا دار احتمال طريق اين با و ميشوند بازجوئي به حاضر تدريج

صادر آنها تعقيب منع بازپرسقرار طريق از شدهاند تحقيقات به حاضر حال به تا كه كساني از نفر چند براي

دادگستري كاخ در دستگيرشدگان بستگان از عدهاي نيز امروز شوند/ آزاد عدهاي امروز است ممكن و شده

بودند/ كرده اجتماع شهرباني مقابل



١٤٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

موتوري وسايطنقليه از ناشي خسارتشخصثالث بيمه cيحه
يا دولتيو چه حقوقي يا حقيقي از اعم دريائي هوائيو زمين, نقليهموتوري وسايط كليه مالكين ـ ١ ماده

به مذكور نقليه وسايط سبب كه جاني و مالي خسارات مقابل در را خود نقليه وسائط مكلفاند دولتي غير

بيمه مزبور شركت نمايندگي يا ايران بيمه شركت در ميشود وارد آنها حيوانات يا اشياء به يا ثالث اشخاص

نمايند/

بايد ثالث به قانوني jيحه اين طبق كه وارده خسارات پرداخت به فوق مقررات از متخلفين ـ ٢ ماده

شد/// خواهند محكوم ايران بيمه سهامي شركت به خساراتمزبور بر اضافه %١٥ پرداختشود

ثالث شخص خسارات بيمه قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آبان ٨ تاريخ به تصويبميشود/ است ماده ٥ بر مشتمل كه نقليهموتوري وسايط از ناشي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤١ شماره ,١٣٣١.٨.١١ يكشنبه

اقامتكارشناسجنگل مدت تمديد
كاروچيبوزي> > پرفسور آقاي اقامت مدت تمديد به موافقتنامهايمربوط امروز صبح نيم و ده ساعت

نماينده آقايدوبائر كشاورزيو طالقانيوزير مهندس آقاي بين يكسالديگر برايمدت كارشناسجنگل

رسيد/ امضاء به كشاورزي وزارت در ايران در ملل سازمان

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

مسلطاست اوضاع بر آبادان در انتظامي قواي
مـبادا هسـتند نگـران اهالي شده منتشر مردم افواه در كه زيادي شايعات اثر بر است چندي ـ آبادان

سقم و صحت از اط�ع براي ما خبرنگار دهد/ حساسروي منطقه اين در بيگانه عمال توسط اغتشاشاتي

وي نمود/ باره اين در سئواjتي و كرد م�قات نظامي فرمانداري عاليرتبه اعضاي از يكي شايعات اينگونه

گفت: و كرد تكذيب را شايعات اين تمام

بايد ولي ميكنند منتشر مردم بين در اجنبي عمال را اخباري چنين عمومي اضطراب ايجاد براي البته

و ميباشند مسلط اوضاع بر كافي و كامل تجهيزات با خوزستان نقاط تمام در انتظامي قواي كه بدانند مردم

شد/ نخواهند موفق نقشههايخود در هيچوجه به ماجراجويان

اين آيا تحريكزدهاند به كارگراندست ميان ناشناسدر عدهاي كه شهرتدارد شد سئوال عضومزبور از

تأثير تحت كه آنند از هوشتر با نفت ملي شركت كارگران داشت: اظهار نظامي مؤثر عضو صحتدارد؟ خبر

نـتوانسـتهانـد شده كنون تا كه كوششي تمام با بگويم ميتوانم و گيرند قرار بيگانهپرستان پوچ اظهارات

نمايند/ اغوا را كارگران



ملي دولت سياهه ١٤٠٢

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

خورديدرگرفت و چالوسزد كارگرانحريربافي از دسته دو ميان
اسـتراحت حال در چالوس حريربافي كارخانه كارگران كه هنگامي مهر, ٢٨ روز ظهر از قبل ـ چالوس

كارخانه داخلي محوطه در آنها از دسته دو ميان كارگران نماينده تعيين سر بر نظرهائي اخت�ف اثر بر بودند

فورا يابد توسعه نزاع اخت�فو اين دامنه بود ممكن چون شدند/ نفرمضروب چند نتيجه در درگرفتو نزاعي

مسـببين و مـحركين از نـفر ٢١ و آمد عمل به jزم اقدام تشنج از جلوگيري براي انتظامي قواي طرف از

شدند/ منتقل شهرباني به بازداشتو

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

قيمتسابق همان با موقت طور به هفته يك تا سينماها
داد خواهند ادامه كار به

تا عجالتا شد قرار آمد عمل به مقاماتوزارتكشور و سينماها مديران ميان كه تي كرا مذا اقداماتو اثر در

ديشب از همينجهت به گرفتهشود باره اين در تصميم بعد تا بفروشند بليط قيمتسابق همان به يكهفته

شدند/ خود كار مشغول سينماها كليه و شد فروخته بليط سابق نرخهاي همان با

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

كه مليتصويبشد بهداريمجلسشوراي كميسيون در

وزارتبهداري در موجود داروي
شود تقسيم شهرستان تناسبجمعيتهر به

وزارت كفيل فرمانفرمائيان دكتر آقاي حضور با ملي مجلسشوراي بهداري كميسيون امروز ظهر از قبل

ميان شهرستان هر تناسب به بهداري بودجه تقسيم بر مبني نمايندگان آقايان طرح و شد تشكيل بهداري

تهيه نمايندگان آقايان از جمعي طرف از كه مزبور طرح موجب به گرديد/ مطرح شهرستانها بهداري ادارات

تناسب به آن بقيه پرسنليوزارتخانه, مخارج پنج سيو صدي پسازوضع بهداري وزارت استبودجه شده

شود/ تقسيم شهرستانها بهداري ادارات بين شهري هر جمعيت

جاريوزارت سال بودجه اخيرا چون داشت: اظهار و داد توضيحاتي باره اين بهداريدر كفيلوزارت آقاي

به اقدام مزبور تصويببودجه از قبل گرديده, تقديم تنظيمو گذشته سوابق فعليو اساسسازمان بر بهداري

خاصه ميباشد/ بهداري وزارت تقديمي بودجه تصويب مستلزم كاري چنين انجام و نيست ميسر عمل اين

كـافي داروي خـريد و جـديد درمـانگاههاي تأسيس منظور به خود جديد بودجه در بهداري وزارت اينكه

است/ نموده اضافه ميليون ده تقاضاي

و گردد تقسيم شهرستان جمعيتهر تناسب به بهداري وزارت دارويموجود كه كرد پيشنهاد كهبد آقاي

كه هنگامي شد قرار ضمنا رسيدو تصويب به پيشنهادمزبور گرفت اينموردصورت در كه تي كرا مذا پساز



١٤٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

آن بـودجه تـقسيم رعـايت مـيشود طـرح ملي مجلسشوراي بودجه كميسيون در بهداري وزارت بودجه

بشود/ شهرستان هر جمعيت تناسب به وزارتخانه

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

دارند دارو ارسال تقاضاي
بيمارستان رئيس عزيززاده دكتر و بهداري رئيس داوري دكتر آقايان جديت كوششو اثر بر ـ بروجرد

غيره و جراحي وسائل كليه به بروجرد بهداري ميباشد/ رضايتبخش بروجرد بيمارستان و بهداري وضع

دارند/ دارو ارسال تقاضاي بهداري وزارت از اهالي نيستو كافيموجود قدر به دارو ولي است مجهز

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

ناامناست اطرافبروجرد
است واقع شهر كيلومتري پنج در كه <نظامآباد> و شيحرش> <فروه به مسلح سارقين از عدهاي ـ بروجرد

اطـراف در مسلحانه و متوالي سرقتهاي اينكه با ميبرند سرقت به را كشاورزان گوسفند مقداري و رفته

استقرار براي دارند انتظار اهالي نميكنند/ توجه مسئله اين به امور اولياء چرا نيست ميدهدمعلوم رخ بروجرد

آيد/ عمل به سريعي اقدامات حدود اين در امنيت

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

شود درجهدارانارتشتوجه حال به
حقوق قلت وجود با معمولي مساعده ندادن از و رسيده ارتش مختلف دوائر درجهداران طرف از نامهاي

براي تا دادهشود آنها به مساعده پيشاست در زمستان فصل كه اينموقع در ميدارند اظهار و شكايتنموده

نمايند/ تهيه زمستاني لباس خودشان اوjد و عيال

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

انگلستان به اعزامينيرويدريائي محصل نفر ٢٤
داد خواهند ادامه خود تحصيل به رابطه قطع پساز

تشكي�ت و دريائي نيروي اعزامي محصلين وضع به راجع نظامي مطلع مقام يك از امروز اداره خبرنگار

كرد/ سئوال لندن در ايران نظامي وابسته

از مملكت چند از را خود نظامي وابستگان ارزي, مضيقه علت به دولت قبل ماه ٩ در گفت: مزبور مقام

در گفت: بعد مقاممزبور است/ شده تعطيل هم تشكي�تآن مناسبت همين به و نمود احضار انگلستان جمله

تحصيل به انگلستانمشغول در مختلف دورههاي از دريائي نيروي اعزامي محصلين از نفر ٢٤ حاضر حال

لذا است بـرقرار هـنوز كشـور دو فرهنگي روابط و نظامي نه دارد فرهنگي جنبه آنان كار چون كه هستند

اعزامي سرپرستمحصلين فرهنگاستو وزارت با محصلينمزبور تحصيلي امور به رسيدگي و سرپرستي

ميفرستد/ فرهنگ برايوزارت ارتش ستاد وسيله به را گزارشهايخود كه ميباشد شيباني سرهنگ آقاي



ملي دولت سياهه ١٤٠٤

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

وزارتدادگستري اداري تشكيEت اصول اصEح قانون cيحه
است رسيده آقاينخستوزير تصويب به كه

ميشود/ تعيين ذيل قرار به دادگستري اداريوزارت تشكي�ت ـ ١ ماده

فني/ اداريو امور كل اداره ـ ١

كشور/// كل بازرسي اداره uب

اداري تشكي�ت اصول اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آبان ٨ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده دوازده بر مشتمل دادگستري وزارت

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤٢ شماره ,١٣٣١.٨.١٢ دوشنبه

اقتصادي گوتكارشناسعالي كاميل ديروز عصر
شدند تهران وارد خود همراهان از تن دو اتفاق به

از تـهران به بلژيك سابق دارائي وزير و اقتصادي عالي كارشناس گوت كاميل آقاي ورود مناسبت به

برنامه, سازمان عامل مدير مهندسزنگنه بانكملي, كل مدير نصير, دكتر آقايان ديروز بعدازظهر ساعت٤

فرودگاه در ايران/// در متحد ملل سازمان كارشناسان رئيسهيأت دوبائر مارسل بلژيك, مختار وزير گوفن

اقـتصادي كـارشناسان حامل سوئدي هواپيماي دقيقه پنج و بيست و چهار ساعت يافتند/ حضور مهرآباد

كل مدير بوف> <لو آقاي نام به اعضايهيأت از تن دو ايشان از پس آقايگوتو ابتدا متحد/// ملل سازمان

ملل سازمان اقتصادي هيأت شدند/// خارج هواپيما از منشيهيأت مادموازل<لوبوف> بلژيكو دارائي وزارت

لوايح قوانينو و طرحها بررسي و مطالعه صرف را آن ماه يك كه داشت اقامتخواهند ايران در ماه دو متحد

نمود/ خواهند اص�حيخود نظريات و طرحهايjزم تهيه به شروع دوم ماه از و كرد خواهند پولي اقتصاديو

شد/ خواهد گذاشته كاميلگوت آقاي دسترس در نيز شاخت دكتر آقاي گزارش

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

ميشود قطع آلمان مقيم دانشجويان از نفر ١٨å ارز
هستند نفر ٦åå حدود در آلمان مقيم ايراني دانشجويان كليه آورده دست به خبرنگار كه اط�عاتي طبق

ممالك مقيم ايراني محصلين بهوضع رسيدگي هيأت ميكردند/ استفاده دولتي ارز از نفر ٣٥٣ عده اين از كه

از فـرهنگ وزارت بـازرسان كه نمود گزارشهائي به رسيدگي صرف را خود وقت تمام گذشته هفته خارج

اولياي كامل رسيدگي از پس نتيجه در بودند/ كرده تهيه دارائي وزارت از دانشجويان اين اولياي پروندههاي

قطع دستور صدور براي عده اين وصورت تشخيصدادند آزاد ارز تهيه به قادر را ايندانشجويان از نفر ١٨å

گرديد/ تسليم مقاماتمربوطه به ارز



١٤٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

گفت: ما خبرنگار به امروز گوت كاميل

است خواسته من از نخستوزير
كنم تهيه بانكي امور و مالياتها تمركز مورد در طرحهائي

ميشوند كار مشغول هفتهآينده كارشناساناقتصادياز هيأت

كه متحد ملل سازمان اقتصادي كارشناسان از ديگر نفر دو ديروز بعدازظهر - ديگر كارشناس دو ورود

نفر ايندو شدند/ تهران وارد فرانسه از ارفرانس هواپيماي با ميباشند كاميلگوت آقاي اعزامي هيأت عضو

بلژيك/// مالي متخصصامور <تريفتي> و السالوادر كشور دارائي وزير سل> <جرج آقايان از: عبارتاند

تفاق ا به متحد ملل سازمان اعزامي كارشناسان هيأت امروز صبح ٨ ساعت ـ نخستوزير با م�قات

در متحد ملل سازمان كارشناسان رئيسهيأت دوبائر مارسل برنامه, سازمان عامل مدير زنگنه دكتر آقايان

كاميل آقاي همراهان دوبائر مارسل رفتند/ نخستوزير آقاي منزل به هيأت مهماندار كاظمي دكتر و ايران

گرفت/ انجام كار شروع تاريخ و اعزامي هيأت اطراف در كراتي مذا بعد و نمود معرفي نخستوزير به را گوت

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

تهران در سرمهندسراهآهنفرانسه
مخترع و راهآهن راهسازي در بزرگ متخصصين از يكي كه فرانسه راهآهن مهندس <رژهسونويل> آقاي

شد/ تهرانوارد به ايرانديروز راهآهن دولتي بنگاه بنابهدعوت ميباشد اس> بتوني<ار/ تراورسهايمعروف

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

ميزدند شEق آهنگطبل به را چاقوكشها
خوردن شاهد كه ما خبرنگار دارد/ ادامه نظامي دادگاههاي احكام طبق چاقوكشها زدن ش�ق روزها اين

ميدهد: گزارش چنين را مشاهداتخود بود صباحي امير و جان شيرين حسين معروف چاقوكشان از نفر دو

آن در نظامي عدهاي كه كاميون يك وسيله به زندان از را نفر دو اين بعدازظهر نيم و ٤ ساعت ديروز

در كاميون اين عقب در مسلح نظاميان از مملو ديگر كاميون دو دادند/ حركت بودند, كرده احاطه را مجرمين

وسـيله به و كردند پياده را چاقوكش نفر دو صدراjشراف خيابان در يعني جرم, وقوع محل در بود/ حركت

از كه جمعيت براي ش�ق زدن بر مبني دادگاه راي بود شده نصب كاميونها از يكي جلوي در كه بلندگوئي

به شروع سرباز چند و خوابانيدند تخت روي بر را آنها سپس و گرديد قرائت بود شده جمع حدود آن كنين سا

نمودند/ ش�ق زدن به شروع ديگر سرباز نفر آهنگدو با و نمودند طبل نواختن

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

شكررضايتبخشنيست و پخشقند وضع
هستند/ مضيقه در حيثسخت اين از اهالي نيستو رضايتبخش شكر و قند پخش وضع ـ كو ما



ملي دولت سياهه ١٤٠٦

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

شدند دستگير نفر ١١ اسفند ٢٤ ميدان در تظاهراتديشب در
و كرده اجتماع اسفند ٢٤ ميدان در جمعيتي كه رسيد اط�ع ١١ ك�نتري به ديروز بعدازظهر ٦ ساعت

كـردن مـتفرق مـقام در شده حاضر محل در سرباز و پاسبان عدهاي ب�فاصله هستند/ تظاهرات مشغول

تا جمعيتدرگرفت و بينمأمورين كشمكشي نكردند, توجهي آنها بهدستور جمعيت چون برآمدند/ جمعيت

كه را آنها از نفر ١١ و كرده متفرق را جمعيت شدند بعدازظهرمأمورينموفق نيم ساعتششو مقارن باjخره

آمد عمل به تحقيقات آنها از گذشته شب از پاسي تا ديشب كنند/ دستگير ميكردند فعاليت سايرين بيشاز

تا اط�ع قرار به شدند/ فرستاده نظامي دادسراي به پروندههايمربوطه با شده دستگير نفر ١١ امروز صبح و

بود/ نگرديده ارسال نظامي بازپرس نزد متهمينمزبور پرونده هنوز امروز وقت آخر

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

تظاهرات و احزاب در ازشركتدانشآموزان برايجلوگيري
امضاي به طرح اين گرديد/ تقديم ملي مجلسشوراي به امروز جلسه در حائريزاده آقاي توسط زير طرح

است/ رسيده نمايندگان از ديگر نفر ٢٣

سـطح و شد داده مدارس در تشكي�تي جمعيت و دسته و حزب نام به اخير سال چند از اينكه به نظر

تنزل شدن اخ�لگران آلتدست ميتينگو اعتصابو در شركت واسطه به دانشآموزان اخ�ق و معلوماتي

ميداريم: تقديم جريان اين از برايجلوگيري را واحده ماده امضاءكنندگان لذا است كرده فاحش

يا احزاب در ورود بر تحريك و تشويق يا دعوت انحاء از نحوي به را دانشآموزان كس, هر ـ واحده ماده

٣ از تأديبي حبس به نه يا گردد مؤثر اينكهدعوتمزبور از اعم نمايد جمعي تظاهرات ميتينگو در شركت

مزبور مجازات كثر حدا به آنها از يك هر باشند دسته يا گروه دعوتكننده گر ا و ميشود محكوم ماه ٦ تا ماه

ميگردند/ محكوم

٦ از تأديبي حبس به باشند دولت مستخدم يا آموزگار يا دبير يا و استاد مرتكب كه صورتي در ـ ١ تبصره

شد/ خواهند منفصل نيز خدمتدولت از ابد براي و گشته محكوم يكسال تا ماه

در يـا و بشـوند سياسي احزاب در داخل كه دبيرستانها و دبستان دانشآموزان از يك هر ـ ٢ تبصره

يا رسانند فروش به يا و نموده توزيع ترويجو را احزاب بيانيه و اع�ميه يا و نموده تبليغ را حزبي مدارسمرام

يا شورش يا اعتصابو به و اغوا تحريكنموده ديگر دسته يا افراد عليه بر را دانشآموزان از گروهي يا افراد

دولتي مدارس از و گشته محكوم سال يك الي ماه ٦ از تأديبي حبس به نمايند وادار آموزگاران به توهين

ميگردند/ اخراج

خسـرو كـائي, ذ نـجفي, مي�ني, انگجي, اخگر, موسوي, ج�ئي, سيدجوادي, حاج صفائي, شبستري,

محمد ذوالفقاري, ناصر مهندسخسروي, عامري, مدني, ملك فلسفي, دكتر حائريزاده, شاپوري, قشقائي,

شهابخسروي/ منصف, جليلي, محمود ذوالفقاري,



١٤٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

ميگردد تقسيم استان چهار به كشور سراسر
ميگردد تبديل فرمانداريكل به استانها ساير و
شود اختياراتبيشتريداده استاندارها به است قرار

و داد پـايان خود كار به ديروز ميشد تشكيل كشور وزارت در روزه همه كه كشور تقسيمات كميسيون

عبارتند اينكميسيون اعضاي تشكيلميشود هفته اين آخر تا نهائي تصميم اخذ براي آن جلسات آخرين

سـاير نـمايندگان از تـن چـند و انـصاري مهندس بياني, مهندس نواب, ممتاز, عماد فريدوني, آقايان از

كردهاند/ تهيه كشور جديد تقسيمبندي براي را jزم طرح كه وزارتخانهها

و تعيينميشود بلوچستان فارسو خراسان, آذربايجان, استان چهار كشور سراسر در طرح اين بهموجب

بـرخـي و مـيشود تـعيين فـرمانداري هـيجده ضـمنا مـيگردد/ تبديل كل فرمانداري به استانها ساير

استان يا كل فرمانداري تابع فرمانداري, فرمانداريو تابع كه ميگردد بخشمبدل به فعلي فرمانداريهاي

بود/// خواهد

كشور آقايوزير براي آينده هفته اوايل شده تهيه كه طرحي و تقسيماتكشور مطالعاتكميسيون نتيجه

گردد/ تقديم نخستوزير آقاي به كه ميشود فرستاده

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

نمودند اجتماع قم تلگرافخانه در جمعي امروز
آرامشدر و نظم با پيشهوران و كشاورزان و بازرگانان از عدهاي با مقدسه آستان خدمه صبح امروز ـ قم

رئـيس و فرمانداري كفيل آقايان كردهاند/ مخابره مركز به متعددي تلگرافات و يافتند حضور تلگرافخانه

و نشده قانع جمعيت ولي شوند متفرق كردند مجتمعينخواهش از و شده حاضر تلگرافخانه در قم شهرباني

ماند/ خواهيم باقي تلگرافخانه در درخواستهايخود انجام و نتيجه حصول تا داشتند اظهار

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

دبيرستانها دانشآموزان از دستهاي امروز
كردند اجتماع وزارتفرهنگ در

محصلين از عدهاي و بودند شده مردود علمي پنج سال امتحانات در كه دانشآموزاني از عدهاي امروز

كردند/ اجتماع فرهنگ وزارت در است نشده معين دبير آنها براي مواد از بعضي در كنون تا كه دبيرستانها

به را آنها كردن متفرق ندانستدستور قانوني را پنج سال امتحانات مردودين تقاضاي فرهنگچون وزارت

شدند/// متفرق آنها نتيجه در و داد انتظامي مأمورين

وزارت فـني كـل مـدير اسـفندياري آقاي كه شد قرار دبيرستانها ب�تكليف دانشآموزان درباره ولي

آورد/ عمل به دبير اعزام براي اقداماتjزم و نموده رسيدگي اينموضوع به فرهنگ



ملي دولت سياهه ١٤٠٨

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

بازداشتشدگاناخير تظاهراتخانوادههاي
مجلس برابر در

اغلب كه اخير بازداشتشدگان بستگان از عدهاي ملي مجلسشوراي علني جلسه تشكيل پساز امروز

و داشتند مجلسرا رئيسه هيأت با م�قات قصد آنها نمايندگان و كرده مجلساجتماع برابر در بودند زن آنها

تـي تـظاهرا مـجلس از نـمايندگان خـروج هنگام علني جلسه پايان از پس نشد عملي آنها منظور چون

مينمودند/

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

تظاهرات از جلوگيري
تظاهراتي شهر در ميخواستند زنان جمعيت اع�ميه كردن پخش با دستهاي آبان دهم روز ـ بهشهر

تحت را بهشهر چيتسازي كارخانه نظامي پادگان رئيس شهربانيو رئيس و بخشدار آقاي ب�فاصله بكنند

كنون ا گرديد خنثي متظاهرين عمليات انتظامي كوششمأمورين جديتو با بدينوسيله دادندو مراقبتقرار

دارند/ تسلط اوضاع بر Lكام و بوده مراقب روز شبو انتظامي مأمورين

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

ميگردد تقديم آقاينخستوزير به بودجه امشبصورتتقريبي
دارد درآمد بودجه كسر امسال تومان ميليون ٣åå تا ٢٥å بين دولت

اطEعدادند بودجه كل اداره به را خود درآمد ميزان اداراتوصول كليه

آقايان حضور با تا شد تشكيل دارائي قريبمعاونوزارت آقاي اطاق در سهميهها تعيين كميسيون ديروز

پـيشكار بودجه, كل مدير آقايان كميسيون اين در گردد/ تعيين امسال درآمد ميزان وصول, ادارات رؤساي

نيز گمرك كل اداره طرف از داشتندو كحضور تريا كل رئيسبنگاه و تشخيصدرآمدها رئيس تهران, دارائي

بود/ شده فرستاده كميسيون به لزوم گزارشمورد

طـور بـه را جاري سال درآمد ميزان ادارات از يك هر كميسيون, اعضاي آقايان از يكي اظهار قرار به

تـنظيم بودجه كل اداره طرف از گزارشها همين اساس بر كشور كل تقريبي بودجه و دادند اط�ع تقريب

گردد/ تقديم نخستوزير آقاي به امشب و تهيه امروز آن ارقام شد قرار و گرديد

كه شد استنباط طور اين گزارشها كراتو مذا مجموع از كه داشت اظهار دارائي وزارت مسئول مقام يك

موافقتهائي با ولي باشد گمركي هزينه به نسبت امسال درآمد تومان ميليون سيصد تا پنجاه بيندويستو

مبلغي دولتي دوائر و مؤسسات از يك هر بودجه از شده حاصل وزارتخانهها ساير يا دارائي وزارت بين كه

اداره كه شد حاصل اط�ع امروز اداري وقت آخر گردد/ حاصل هزينهها و درآمدها در توازن تا ميشود كاسته

ميگردد/ تقديم نخستوزير آقاي به امشب استو نموده تكميل را بودجه تقريبي بودجهصورت كل



١٤٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

ميشوند بازنشسته شهرباني در نفر ١åå حدود در
است شده دفتريواصل كارمند و شهرباني افسر طرفچند از تقاضاهائي كنون تا

چند تقاضا ٢å از كنون تا بازنشستگي مورد در كلكشور شهرباني بخشنامه انتشار از پس اط�ع قرار به

شهربانيامروز در يكمقاممطلع است/ نشده كارگزينيواصل اداره به غيرنظامي كارمند سرهنگو سرتيپ,

از تقاضاهائي ديگر روز چند تا احتمالدارد است/// نرسيده تقاضائي شهرستانها از گفتهنوز ما خبرنگار به

بـايد كـه را اشـخاصي وjيـاتصـورت شهربانيهاي رؤساي مستقيما نرسيد گر ا و برسد ما به نقاط آن

و افسران از نفر يكصد رفته هم روي كشور كل شهرباني در اط�ع قرار به فرستاد/ خواهند شوند بازنشسته

اينمورد در كه تقاضاهائي بين كه شود داده تذكر است jزم ضمنا و شد خواهند بازنشسته دفتري كارمندان

از مستقيما نكردهاند تقاضا كه هم اشخاصي مقابل در و عدهايموافقتنشود تقاعد با است ممكن ميرسد

ميشوند/ بازنشسته شهرباني اداره طرف

٧٩٤٣ شماره ,١٣٣١.٨.١٣ سهشنبه

شدند آزاد امروز شدهاند واقع عفو مشمول كه زندانيان از نفر ٥
آزاد بود شده تمام آنان زنداني مدت و شده ملوكانهواقع كهمشمولعفو زندانيان از نفر ٥ وقتامروز آخر تا

توسط استديروز شده گرفته نظر در بخشودگي آنان براي كه كساني كليه بخشودگي آزاديو اوراق [ !] شدند/
مدت از يكربع كثر ا استكه نفر ٢٦ اينافراد عده گرديد/ امضاء ملكاسمعيليمعاونوزارتدادگستري دكتر

است/// شده بخشيده آنان زنداني

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

شد تبعيد به محكوم امجديه تظاهركنندگان از يكي
دادگاه اول شعبه در امروز بود شده تظاهراتدستگير اثناي در امجديه در آبان چهارم روز كه كامران خليل

مشاراليه به رايمحكمه گرديدو محكوم آبوهوا بد نقاط از يكي در تبعيد ماه ٦ به نظامي فرمانداري جنحه

شد/ اب�غ

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

واشنگتن در مسلمين مسجد به فرشهاينفيسي [!] ايران
است كرده اهدا

مدير و واشنگتن در مصر كبراي سفارت سوم دبير حسني حسن آقاي رسيده واشنگتن از كه خبري طبق

است كي حا گزارشوي كرد/ ايراد مسجد اين ساختمان درباره تي اظهارا مسلمانانديروز مسجد بنگاه عامل

بـناي بـراي نيز امريكا و كرده اهدا واشنگتن مسلمانان مسجد به نفيسي قاليهاي و قاليچهها ايران كه

ميكند/// مالي كمك مسجد



ملي دولت سياهه ١٤١٠

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

طهماسبي خليل استاد آزادي و قوام طرحضبطاموال
ديروز بعدازظهر چهار ساعت قوام تعقيباحمد cيحه و

ابEغگرديد دولت به اجرا براي ملي طرفمجلسشوراي از

شد مخصوصفرستاده دفتر به توشيح براي امروز و

مليم�حظه مجلسشوراي مجلسديروز علني كراتجلسه مذا جريان در كه بهطوري تصويبـ از بعد

بهدولت طهماسبي خليل استاد آزادي و طرحهايضبطاموالقوام درخصوصاب�غ گزارشهيأترئيسه شد

مجلس تأئيد و تصويب مورد واقع در و شد مواجه نمايندگان است> صحيح است, <صحيح با اجراء و توشيح

گشت/ واقع

مجلس تصويب به قعود و قيام با نيز قوام آقاي قانوني تعقيب بر مبني دولت فوريتي دو jيحه آن بعداز

استحضار براي گرديد/// دولت به آن اب�غ مأمور حسبمعمول بر قوانين اداره مجلسو رئيسه هيأت و رسيد

ميگردد/ درج ملي مجلسشوراي نايب آقاي نامه متن محترم, خوانندگان

رئيسمجلس نايب نامه

نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب

به ١٣٣١ ماه مرداد ١٦ پنجشنبه تاريخ در كه طهماسبي خليل استاد آزادي و عفو به قانونيمربوط طرح

استناد به بود مانده مجلسمعوق آن در و شده فرستاده مجلسسنا به و رسيده ملي مجلسشوراي تصويب

ميگردد/ ايفاد ضميمه به ملي مجلسشوراي ١٣٣١ ماه آبان ١٣ مورخه اجازه با اساسي قانوني ٤٧ اصل

رضوي احمد ملي رئيسمجلسشوراي نايب

طهماسبي خليل استاد آزادي و عفو طرح

خـليل اسـتاد او قـاتل هـرگاه گـرديده ثابت ايران ملت بر رزمآرا علي حاج خيانت چون ـ واحده ماده

ماده بر مشتمل كه قانون اين ميشود/ آزاد و ميگيرد قرار عفو مورد قانون اين موجب به باشد طهماسبي

رسيد/ ملي مجلسشوراي تصويب به ١٣٣١ ماه مرداد ١٦ پنجشنبه جلسه در است واحده

رضوي احمد ملي رئيسمجلسشوراي نايب

قوام اموال ضبط طرح

كشـتار بـه مـنتهي كـه اخـير جـريان فجايع و قتل مؤثر عوامل از يكي قوام احمد چون ـ واحده ماده

مـفسد و تشـخيص است شـده ايـران مـلت عـليه مسلحانه قيام و ١٣٣١ ماه تير سيام روز دستهجمعي

و منقول دارائي و اموال كليه قانون اين موجب به قانوني مجازات و تعقيب بر ع�وه شده شناخته فياjرض

ميگردد/ خارج او ملكيت از قوام احمد غيرمنقول

يـا سـابق دموكرات حزب نام به كه وجوهي چهارم تبصره طبق كه دارد تبصره هشت واحده ماده اين

شد/ ضبطخواهد اموالدولتيمحسوبو از باشد اشخاصموجود نزد يا بانكها آندر به سازمانهايوابسته



١٤١١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

قوام تعقيب

نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب

ضميمه به قوام احمد آقاي قانوني تعقيب اجازه قانون اين ٣١.٨.٨ مورخه ٣٧٣٤٣.١٣٦٥å jيحه پاسخ

رضوي احمد ملي رئيسمجلسشوراي نايب ميگردد/ ايفاد

قوام آقاي قانوني تعقيب اجازه قانون

تا هشتم بيستو بهوقايع نسبت كه ميدهد اجازه بهوزارتدادگستري ملي مجلسشوراي ـ واحده ماده

دهد/ قرار قانوني تعقيب مورد را قوام احمد آقاي ١٣٣١ ماه تير يكم و سي

مجلس تصويب به ١٣٣١ ماه آبان سيزدهم سهشنبه جلسه استدر واحده ماده بر مشتمل كه قانون اين

رضوي احمد ملي رئيسمجلسشوراي نايب رسيد/ ملي شوراي

شد/// كر ذ كه ترتيب به دولت تقديمي jيحه و طرحها اب�غها, تشريفات ـ اساسي قانون ٤٧ ماده

آقـاي امضاء به ميبايستي كه شده تهيه نامهاي نخستوزير دفتر طرف از صبح امروز ـ شاه توشيح

به همايون اعليحضرت توشيح براي يكjيحه و طرح پيوستدو به مزبور نامه سپس و برسد نخستوزير

گردد/// ارسال مخصوص دفتر

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

قانونيشهرداري cيحه
كليات در اول فصل

تأسـيس شهرداري آنجا باشد بالغ نفر هزار ٥ به حداقل آن جمعيت كه قصبه يا شهر هر در ـ ١ ماده

و ماده J٩åK بر قانونيشهرداريمشتمل j١٣٣١يحه مرداد بيستم اختياراتمصوب طبققانون بر ميگردد///

١٣٣١ ماه آبان يازدهم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره J١٤K

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

درآمد نظامي تحتحفاظتمأمورينفرمانداري راهآهن بنگاه
به گرديد/ راهآهن بنگاه حفاظت مأمور تقيپور سرگرد فرماندهي تحت سرباز گروهان يك امروز صبح

اعتصابو نوع هر بروز از جدا كه گرديد اب�غ حومه تهرانو نظامي فرمانداري طرف از گروهانمزبور فرمانده

آيد/ عمل به ممانعت بايد راهآهن اغتشاشدر

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

است تعطيل مدارسعم� معلم, نبودن واسطه به
از ماه دو كه اين با ميدهند تذكر كردند مخابره اداره اين به كه تلگرافي در گنبدكاووس اهالي از جمعي

ميباشد/ تعطيل Lمدارسعم آموزگار و دبير نداشتن واسطه به ولي ميگذرد تحصيلي سال



ملي دولت سياهه ١٤١٢

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

كردند دستگير را اعEميهها ناشرين
مقرراتكشوري قوانينو مقاماتدولتيو عليه تحريككشاورزان منظور به اع�ميههائي اخيرا ـ رضائيه

آقاياستوار و گرديده ژاندارمريواقع اداره توجه موضوعمورد ميگرديد/ منتشر رضائيه چائي> <نازلو قراء در

خود اقدامات ضمن در و گرديد مسئله اين به رسيدگي مأمور ژاندارمري طرف از محمدي رحمتا� يكم

نمود/ دستگير را ناشرين از نفر دو و شد مزبور اع�ميه اوراق از برگ ٨åå كشف به موفق

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

پرچم و شعار با صفوفمنظم مدارسبا محصلين
گردشكردند بازار و كوچه در

تلگرافخانه در باز و نموده زيادي اقدامات شهرستان به ابهر بخش تبديل منظور به ابهر اهالي ـ ابهر

نسبت اوليايامور توجه جلب براي ديروز است/ نشده توجهي آنها تقاضاي به كنون تا ولي شدهاند متحصن

زمينه در شعارهائي و پرچم با و كشيده تحصيل از دست ابهر دبستانها دبيرستانو محصلين خود منظور به

درآمدند/ حركت به منظم صفوف با بازار و كوچه در درخواستهايخود

٧٩٤٤ شماره ,١٣٣١.٨.١٤ چهارشنبه

است شده اشكال دچار شكر و قند
اداره رسيده شكر مقداري كه كنون ا و ندادهاند را اهالي شكر و قند سهميه كه است ماه مدتسه ـ دامغان

توزيع اهالي بين را شكرها دارائيطوري اداره دارند انتظار مردم است/ شده اشكال دچار آن توزيع در دارائي

نشود/ پيدا مصرفكنندگان بين تبعيضي كه نمايد

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

شد نفريقضاتشروع كميسيون٥ اجرايتصميمات ديروز از
خودداريميگردد ميشوند تصفيه مشمول كه افرادي اسامي انتشار از

تشخيص Kمأمور نفري ٥ كميسيون تصميمات اجراي به شروع دادگستري وزارت ديروز از اط�ع قرار به

در كـه كسـاني بـراي تـلگرافـي ابـ�غ يكصد قريب ديروز منظور اين براي است/ كرده Jقضات ص�حيت

كساني عده درباره گرديد/// ارسال گرفتهاند قرار تصفيهشدگان عداد در هستندو خدمت مشغول شهرستانها

در آنها نفر ١åå كه ميباشند نفر ٢åå حدود در افراد اين كه ميشد گفته امروز شدهاند تصفيه مشمول كه

در بقيه و بودند شده كنار بر خدمتو منتظر اخيرا يا سابق از نيز نفر ٦å حدود در و دارند اقامت شهرستانها

ميباشند/// كار تهرانمشغول در دادگستري مختلفوزارت قسمتهاي

٥ كميسيون طرف از زيرا كرد نخواهد افراد اين اسامي انتشار به اقدام دادگستري وزارت اط�ع قرار به

عمليخودداريشود/ چنين از كه است شده توصيه نيز نفري



١٤١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

انگلستانترجيحميدهد نفوذ تجديد بر را كمونيسم مصدق دكتر
انگلستان برايتقويتسياست كه روشي با امريكا مصدقدولت دكتر عقيده به

است ايرانگرديده در كمونيستها نفوذ تقويت باعث است پيشگرفته در ايران در

اظهارداشت: امريكائي خبرنگار خويشبا مصاحبه در ايران نخستوزير

وجودآورند به ايران در مصر نظير يكديكتاتورينظامي ميخواستند انگليسيها

آمده تهران به امريكا از قبل روز چند كه تريبون معروفنيويوركهرالد خبرنگار JمارگرتهيگينزK دوشيزه

است/// آورده عمل به مصاحبهاي نخستوزير مصدق دكتر آقاي با ايران جاري مسائل باب در

اساسا ايران مردم كه كرد تأييد مصاحبهاي طي ايران سوقالجيشي كشور نخستوزير مصدق دكتر آقاي

آزاد كشورهاي رديف در بتوانند كه بود اميدوار ميتوان كمي نمير و بخور نان با و هستند كمونيسم مخالف

همين ميتواند زحمت به فعليدولت اقتصادي بحران در كه ساخت نشان خاطر او باشند/ داشته قرار جهان

به مبادرت ايران كه داشت اظهار نخستوزير ديگر طرف از ولي كند تأمين را اميد> و <نان احتياج حداقل

بـر بـتوانـند تا داد خواهند انجام نيرو تمام با را آن كشور در و است كرده نوين اقتصادي طرح يك اجراي

ميگيرد سرچشمه اينجا از كلي طور به ايران بحران آيند/ فائق دارند ايران در كه منابعي همين با مشك�ت

جبران ميگرديد تأمين ايران انگليسو نفت شركت درآمد از كه را مخارجي تا ندارد محلي ايران دولت كه

و بـزرگ شـركتهاي و كـردند تـحريم را نفت فروش انگليسها نفت شركت شدن ملي از پس زيرا كند

برساند/ فروش به نفتخودش بتواند ايران تا شدند مانع جدا نفت كارتلهاي

بهرهمند امريكا اقتصادي كمك از كه اميدوارند هم باز نااميدي عين در ايرانيها از عدهاي هنوز چه گر ا

دارد آنچه با طورموقت به بتواند استكه پيشگرفته در برايدولتخود مصدقروشي آقايدكتر ولي گردند,

مـصدق دكـتر آقـاي كـردم احسـاس ايران نخستوزير با مصاحبهام ضمن در بگرداند/ را كشور امور چرخ

از تأيـيد بـراي كه روشي با امريكا دولت ميباشد معتقد كه دارد پنهان را امر و حقيقت اين تا نميكوشد

است/ گرديده ايران در كمونيستها نفوذ تقويتو باعث شديدا است گرفته پيش انگلستان سياست

حوادثي تشخيصصحيح عدم و سوءتفاهم اساس بر امريكا سياست كه دارد عقيده مصدق دكتر آقاي

از هميشه كه ممتازه طبقات عليه انق�ب و شورش شكل به امر حقيقت در و باطنا كشور اين در كه است

مستعمراتي سياست و رژيم عليه قيام آن ظاهر ولي گرديده نمايان ميشوند بهرهمند بيگانگان امتيازات

داشت/ فعاليت ايران انگليسو نفت سابق شركت بهصورت كه بريتانياست كهنه

گفت: چنين من به مصدق دكتر آقاي

را يكي كمونيزم يا و كشور به انگليسها بازگشتنفوذ بين ميبايست كه برسند مرحلهاي به ايرانيان گر <ا

مرحلهاي چنين به Lاص ما ممكناست حال هر وليدر مينمايند انتخاب را ايرانكمونيزم مردم كنند انتخاب

نرسيم/>



ملي دولت سياهه ١٤١٤

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

تلفن شدنشركت ملي cيحه
تصويبرسيد] به آن فوريت دو قيد [با

پـيش سـال ٥å تلفن شركت ///> تلگراف: و پست وزير معظمي مهندس آقاي ـ ملي مجلسشوراي

تلفن شركت و داد تلفن فعلي شركت به را امتيازش مرحوم آن و شد داده معيرالممالك مرحوم به امتيازش

كند/// ايجاد تلفني مخابرات كشور تمام در سال ٣ ظرف در كه بود كرده تعهد

١٢ و كرده قرض ملي بانك از تومان ميليون ٢٢ خودش اوليه سرمايه [تومان] ميليون ٣ با تلفن شركت

سوءاسفتادههاي شركتو اين عمليات ناظر دولتنميتوانست چون استو گرفته مردم از هم تومان ميليون

فوريت دو قيد با كه گرديده تنظيم تلفن شركت كردن ملي بر مبني ماده ١٥ بر مشتمل jيحهاي باشد آن

دارم را آن تصويبفوري تقاضاي و ميكنم تقديم

تلفني ارتباطات كه نيست معمول دنيا جاي هيچ در گفت: مهندسزيركزاده آقاي ـ رازها انتقال وسيله

دستدولت به بايستي اسرار اين استو مردم اسرار و رازها انتقال تلفنوسيله باشد/ اشخاص دست در مردم

باشد/// است مردم نماينده كه

شد/ مطرح jيحه فوريتدوم و شد تصويب گرفتند راي اول فوريت به اينموقع در

ميخواهيد چه يعني كردن ملي گفت/// مخالف عنوان به حائريزاده آقاي استـ صاحبانسهام نفع به

نه است فاسد شما قول به دستگاه اين نگهداري براي وسيله بهترين شما jيحه اين كنيد اداره را آن برويد

و بكشيد را خودتان نقشه بيائيد شما خوب بسيار كنيد؟ اص�ح را تلفن ميخواهيد شما دستگاه, اين اص�ح

تلفن ايندستگاه وبال بيائيد اينكه نه ببنديد اينشركترا در بعد بيندازيدو راه به كامل و مجهز يكدستگاه

اينشركترا سهام صاحبان خيال و بهدوشبگيرد باره يك دولت قرضرا بيندازيدو گردندولت به را موجود

طرفدولت/ از تلفن قرضشركت يعنيقبول٤åميليون تلفن كردنشركت ملي كنيد راحت دارد كه قرضي از

كـوچكترين تلفن دستگاه دارندگان براي ولي بود خوب بسيار تلفن سهام صاحبان براي jيحه اين

شد/ تصويب گرفتند راي jيحه فوريتدوم به سپس داشت/// نخواهد استفادهاي

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

نقره و Eط از شده ساخته اشياء عيار تعيين cيحه
اقتصاد عالي شوراي جواهراتدر ساير و

و نقره از شده ساخته عيار تعيين jيحه و شد تشكيل ابيض كاخ در اقتصاديديروز عالي شوراي جلسه

پانزدهم دوره استدر شده تهيه ملي اقتصاد طرفوزارت از كه اينjيحه گرديد/ سايرجواهراتمطرح ط�و

اقتصادي عالي شوراي به را آن مزبور وزارتخانه اينكه تا نرسيد تصويب به ولي گرديد تقديم مجلس به

گذاشته اجرا موقع به نخستوزير آقاي اختيارات از استفاده با آن درباره شوري نظر اظهار از پس تا فرستاد

شود/



١٤١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

داريم؟ احتياج حكومتنظامي به چرا نظامي] حكومت [تمديد
توضيحاتعرض كه بنده اظهارات بگويم بايد Rداشتاو فاطمياظهار دكتر آقاي ـ مجلسشورايملي

كه است مملكت وضعيت شدن روشن براي بلكه نيست, خلخالي آقاي حضرتعالي جواب عنوان به ميكنم

نظامي حكومت حاjخودشjيحه كند مملكتحكومت در قانون بايد بوده معتقد خودش كه حكومتي چرا

مملكت براي يكروز است ممكن نظامي قانونحكومت نظاميو حكومت گر ا عرضكنم بايد بنده ميآورد/

/Jاست Kصحيح است روزشامروز باشد مفيد ايران

مخاطره به مملكت استاستق�ل ممكن استو خطر مملكتدر ديدند كه مشروطيتروزي عصر رجال

خارجي سياست كه باشيم معتقد ما امروز گر ا و Jاست Kصحيح دادند نظامي حكومت برقراري به راي افتد

برقرار امنيت تا گرفت را تحريكات آن جلوي بايستي و درآورد زانو به را ايران ملت تحريكاتي با ميخواهد

JصحيحاستKخارجينخواهدداشت فلسفهدولتوجود نباشد مملكت امنيتيدر باشدو اين از غير گر ا گرددو

Kصحيح است امروز مملكت استثنائي موارد از يكي است/ استثنائي مواقع در نظامي حكومت قبول م�زمه

بهjيحه حائريزاده اخگرو آقايان اظهارات پساز شدو كراتداده كفايتمذا پيشنهاد اينموقع در ///Jاست

شد/ تصويب و گرفتند راي تهران در نظامي حكومت ماه ٢ تمديد

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

شدند دستگير نفر ديشب٤٣
در ديگر مختلف علل و تظاهرات علت به را نفر ٤٣ حومه و تهران نظامي فرمانداري مأمورين ديشب

گرفتند/ قرار بازپرسي تحت نظامي فرمانداري دادسراي در كه نمودند دستگير تهران

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

ژاندارمري به چهارم اصل كمك
جيپنظامي] ٢٥å]

محل از كه جيپهائي تحويل منظور به ديگر امريكائي افسر يك تفاق ا به سرهنگ<ميگوان> ـ اهواز

پنجاه دويستو كنون تا گرديد/ اهواز وارد تحويلشود ژاندارمري به بايد ترومن چهارم اصل نظامي كمك

ميشود/ تحويل و وارد زودي به بقيه و شده ژاندارمري واحدهاي تحويل كشتي از جيپ دستگاه

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

همدان و كرمانشاه در چهارم اصل ادارات تأسيس
به غرب در خود اداري كارهاي تمركز لحاظ از مطالعاتي چهارم اصل نمايندگان اينكه از پس ـ همدان

شامل همدان ديگريدر كردستانو و كرمانشاه شامل كرمانشاه يكيدر اداره كهدو گرفتند نظر در آورند عمل

كنند/ تأسيس باشد بيجار و نهاوند تويسركان, م�ير, همدان,



ملي دولت سياهه ١٤١٦

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

شدند نفتدستگير لولههاي زير سارقين
شركتملي به متعلق كتعبدا�> > و بين<هفتگل> نفت لولههاي زير مقدارياز گذشته هفته در ـ اهواز

بر بالغ كدام هر و ميگردد بالغ عدد ١٦å كه لولهها كليه آبان دهم روز صبح ساعتده سرقتميرود/// به نفت

ميگردد/// كشف <درويشجزايري> انبار در ارزشداشت ريال هزار

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

قاچاق مجازاتمرتكبين قانون ٤٣ ماده اصEح قانوني cيحه
است رسيده آقاينخستوزير تصويب به كه

اصـ�ح ذيـل طـريق به ١٣١٥ ماه اسفند اص�حي قاچاق مرتكبين مجازات قانون ٤٣ ماده ـ ١ ماده

ميگردد:

و شكاري اسلحه و محترقه مواد فشنگ, و جنگي مهمات و ناريه اسلحه كردن خارج و وارد ـ ٤٣ ماده

فروشو و خريد كسبو به اشتغال نقلو حملو ساختنو دولت/ اجازه با استمگر جنگيممنوع سرد اسلحه

باروت و محترقه مواد فشنگو جنگيو مهمات و ناريه اسلحه نوع هر به كليهامورمربوط نگاهداريو و تعمير

به مقرراتفوق از متخلفين ملي/ قبليوزارتدفاع اجازه با استمگر جنگيممنوع اسلحه شكاريو اسلحه و

ميشوند/ مجازاتمحكوم دو هر به يا نقدي جزاي ريال هزار ١å تا ٣åå يا تأديبي حبس سال ٣ تا ماه ٣

قانوني jيحه اين اجراي مأمور دارائي وزارت وزارتكشور, ملي, دفاع وزارت دادگستري, وزارت ـ ٢ ماده

J٤٣K ماده اص�حي قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر ميباشند/

١٣٣١ ماه آبان ١٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل قاچاق مرتكبين مجازات قانون

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

ميشود گذاشته جريان به شده تضمين چكهاي امروز از
اسـتفاده بـراي تهران در ملي بانك شعبههاي و مركزي باجههاي در شده تضمين چكهاي امروز از

امروز اولوقت از داشت اظهار بانكي مقام يك كه طوري ميشود/ گذاشته جريان به جاري حساب صاحبان

نمودند/ استفاده به شروع چكهايمزبور از دارند پول هنگفتي مبالغي به احتياج كه تجاري خاصه بازرگانان

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

شكر و قند سياه بازار
بازار نتيجه در ميگردد معامله تجاري طور به و نميشود توزيع مصرفكنندگان بين شكر و قند ـ ميانه

امر اين به عاجلي توجه دارائي وزارت دارند انتظار اهالي است/ نموده ترقي آن قيمت و آمده وجود به سياه

آورد/ عمل به جلوگيري سياه بازار ايجاد از و داشته مبذول



١٤١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

پاريس در تلگرافدانشجويانايراني
ريختند] بيرون سفارت از را متحصن [دانشجويان

شنبه روز ميدارند: اظهار كردهاند مخابره اداره اين به كه تلگرافي طي پاريس مقيم ايراني دانشجويان

مصدق آقايدكتر عرض به سفارتخانه وسيله به را حالخود ووضع نموده اجتماع سفارت در محصلين تمام

عرايضما تحصن, روز سه از بعد پرداختشود محصلين ارز تحصيلي مدارك طبق دهند دستور تا رسانيديم

كـردند/ بيرون سفارتخانه از هم را دانشجويان پليس وسيله به و نرسانيدند نخستوزير آقاي اط�ع به را

نمايند/ صادر را ما ارزي حواله دهد دولتدستور داريم انتظار و ميبريم سر به نهايتعسرت در كنون ا

٧٩٤٥ شماره ,١٣٣١.٨.١٥ پنجشنبه

قم شهرستان در نظامي برقراريحكومت
ميرفت خورد و زد اغتشاشو بيم تشنجات واسطه به

بهوقوع تشنجاتي قم شهرستان در قبل روز چند از رساندهايم محترم خوانندگان اط�ع به كه طوري به

از ناشي اخت�فات است/// شده داده قم آستانه توليت در كه است تغييري از ناشي اط�ع قرار به كه پيوست

و پريروز تلگرافي خبر يك طبق ميباشد/ آستانه نايبالتوليه تغيير با مختلف دستجات مخالفت و موافقت

ديـروز حتي و ميشد اضافه آنان تعداد بر آن هر كه بودند شده متحصن قم تلگرافخانه در عدهاي ديروز

گرديدند/ منصرف خود قصد از فرمانداري كفيل نصايح اثر در كه شوند متحصن ميخواستند نيز زن عدهاي

مييافتو توسعه تشنجات دامنه چون كه است كي حا شد واصل ديشب ساعت آخرين كه ديگري تلگراف

و شد اع�م قم شهرستان در نظامي حكومت نخستوزير دستور بنابه ميرفت اغتشاش و خورد و زد بيم

گرديد: صادر اينمورد در نيز زير اع�ميه

از نـمودند تصويب قم شهرستان در امنيت منظور به ١٣٣١ ماه آبان ١٤ مورخ جلسه در وزيران هيأت

مقررات شهرستان آن در ماه آبان ٢١ چهارشنبه صبح ساعت٥ تا ١٣٣١ ماه آبان پانزدهم روز صبح ساعت٥

گردد/ برقرار نظامي حكومت

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

يافت خاتمه قم در تحصن
به هم را آن رونوشت كه گرديده مخابره كاشاني آيتا� به قم از زيادي جمع امضاي به ديروز تلگرافي

فرستادهاند/ اداره اين

عمومي تعطيل و تحصن به رسيده آيتا� طرف از كه طبقدستوري است شده اشعار تلگراف اين در

احساسات به امور اولياي چنانچه شوند متذكر را دولت كاشاني آيتا� نمودهاند استدعا و شد داده خاتمه

شد/ خواهد تجديد نظامي حكومت وجود با تعطيل و تحصن دوباره نمايد بياعتنائي عمومي



ملي دولت سياهه ١٤١٨

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

بازنشستهشدگانشهرباني
شدند] تصفيه شهرباني كادر افراد از تن ١١٦]

شدهاند: بازنشسته كل شهرباني در آقايان اين

نـخعي, سـهيلي, دانشپـور, قوامـي, آقايان و خودش تقاضاي به مختاري شاهپور آقاي ـ سرتيپها

قاجار/ جهانشاه كارگشا, سرتيپپور ايرواني, وزيري, حسام شوكت, وقار, منصور بهنام, جهانگيري, افخمي,

هنوز كه دارد خاتمي درخشانو همايونفر, آقايان سرتيپديگر سه كنون ا كل شهرباني آقايان اين جز به

است/ نشده تخاذ ا تصميمي آنها درباره

ميبرد سر به اروپا در كنون ا كه را درخشان سرتيپ آقاي تلگرافي طي شهرباني رئيس اط�ع قرار به و

است/ كرده احضار

مقدم, فضلا� امجدي, آقايانمسعود شخصيو تقاضاي به خمارلو گيويانو هرمز آقايان ـ سرهنگها

رزاقـي, كـبر عـليا بـهزادي, هادي فاطمي, حبيبا� نژاد, نائيني اسدا� زاد, آزاد نصرتا� سميعي, باقر

هادي فاطمي, عليمحمد نادري, رحيم فروزش, حسن دادگستر, نصرا� موثقي, فتحا� غفاري, نصرتا�

ابـراهـيم اعـتصامي, فرجا� مالك, عليامير قهرماني, عبدالحسين وثوقي, ابراهيم گرزين, احمد آروين,

عـلي پـاسدار, مـرتضي بـردبار, تـقي ودادي, احـمدعلي صـفويان, عـيسي ضرابـي, حسين ميرطلوعي,

اعـتصام, يحيي كدبور, حسين رادسر, محمدحسن دادخواه, غ�محسين يزدانبخش, ابراهيم محاسبزاده,

مبشر/ پاشا نوشينروان, علياصغر زندي, علياصغر فيلسوفي, تقي فاخر, عاصمي تقي

مـحمدرضا مقامي, قائم محمود حقپناه, نورا� jلي, حسين نيايش, حسن آقايان ـ دومها سرهنگ

حسـين نـيازمند, علي محسن افسري, محمود پرچم, خليل حبيبي, محمود خواجهنوري, اسمعيل نعيمي,

مـحمد گـي�نشاه, حسـنعلي سنائي, يحيي سراجي, محمد شهرئيس, بهاءالدين قرباني, عباس اردjن,

نـصرا� رضـوي, اسمعيل هدايت, محمدتقي دبيري, عيسي مظاهري, خانبابا درخشان, كبر عليا سپهر,

ديواندري/ امير كاظم يغمائي, جعفرقلي سعيدي,

هدايت, رضا وثوقي, ناصر غفاري, اباذر غ�مرضا نوائي, حبيبا� ابوالقاسممشعوف, آقايان ـ سرگردها

حسين رافت, حسن رضوي, عيسيبخشودهپور عطابخش, حسن دبيرسياقي, سيداحمد فروزين, علياصغر

مصطفي عباسفيروزي, ودادي, مصطفي قطبي, محمدعلي وكيلي, اسدا� غزالي, كريم داوري, احمد واله,

ابوالقاسم حق, فاني مهدي كامرانعلوي, نصرا� نعماني, محمود سليمي, حسين فرشاد, ابوالقاسم عظيمي,

كنعاني/ موسي قداره, ابو محمدعلي نثار, رضا درخشانفر,

فـرجا� تـهرانـي, شـفائي يوسف رفيعي, عباس حشمتي, هادي خاتمي, نصرا� آقايان ـ سروانها

محمديان/ سيدمهدي مريخي, علي صادقيان, مسيحا� درويش, مهدي طوسي,

شقاقي/ ولي نژند, يحيي آقايان ـ يكمها ستوان



١٤١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

شدند دستگير نفر ٢٨ ديروز
مأمـورين تـوسط ديگـر عـلل و بـانوان مزاحـمت و چاقوكشي قبيل از مختلف جرائم به نفر ٢٨ ديروز

گرديدند/ نظامي دادسراي تحويل و دستگير نظامي فرمانداري

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

آتشزد را خود نخستوزير خانه مقابل
آتش را بنزينخود وسيله به نخستوزير آقاي منزل مقابل صمدي اسمعيل نام به شخصي عصر پريروز

اداره به را او بازجوئي براي و كردند خاموش را لباسوي بودند حاضر آنجا در كه انتظامي مأمورين فورا زد/

گردد/ معلوم اقدام اين علت تا بردند گاهي آ

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

ارشد شدنافسران بازنشسته علت وشهرداري رؤسايشهرباني
توضيحميدهند/// رتبهشهرداري عالي كارمندان از عدهاي و

خـدمت سـابقه سال ٣å از بيش كه بودند افرادي شهرباني در چون شهرباني: رئيس كمال] [سرتيپ
لذا نميدادند انجام هم مهمي كار عوض در ولي بود زياد فوقالعاده جهت همين به نيز آنها حقوق داشتند

پـاسبانان آنـها حقوق محل از عوض در و كند بازنشسته را آقايان اين گرفت تصميم كشور كل شهرباني

نمايند/// اداره احسن نحو به را مملكت انتظام بتوانند كه نمايد استخدام جديدي

و پرسنلي هزينههاي صرف بايد شهرداري درآمد از %٢å قوانينموجود مطابق شهرداري]: كفيل [اميني
مخارج شهرداريصرف درآمد %٦å يعني بود شده بالغ %٦å به رقم اين اخير سال در كه حالي در اداريشود

و اصـ�حات توسعه همچنين و قانون رعايت براي بود كارمندان كثرت هم اصلي علت و ميگرديد اداري

عدهاي آن طبق و شد تهيه ليستي لذا بيانديشد چارهاي امر اين به نسبت شهرداري كه بود jزم شهر عمران

يافت/ خواهد ادامه هم باز البته امر اين شدند/ متقاعد داشتند زياد خدمت سابقه كه شهرداري كارمندان از

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

شد حجازيآزاد سرلشكر
نظامي فرمانداري و رئيسشهرباني ديروز نخستوزير دستور به

ابEغكردند/ وي به را آزاديحجازي خبر

بود شده بازداشت قبل چندي رشيديان برادران تفاق ا به كه حجازي سرلشكر آقاي ديروز يازده ساعت

رئيس طرف از كنند/ آزاد را حجازي سرلشكر كه داد دستور شهرباني رئيس به نخستوزير آقاي شد/// آزاد

آقـاي بـا شـخصا نـيز تـهران نـظامي فـرمانداري و رسـيد نظامي فرمانداري اط�ع به مراتب شهرباني

شد/ اب�غ نظامي فرمانداري به كتبا حجازي سرلشكر آزادي دستور بعد لحظه و گرفته تماس نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٤٢٠

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

شدند آزاد بازداشتشده زنان از نفر ٥
چون و شدند بازجوئي به حاضر نفرشان ٥ بودند شده دستگير امجديه در آبان چهارم روز در كه زناني از

از و گرديد صادر آنان تعقيب منع قرار بازپرسمربوطه طرف از گرديد ثابت بازجوئي اثناي در آنها بيگناهي

گردند/ آزاد شد داده تهراندستور نظامي فرمانداري طرف

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

شد تعقيبصادر منع قرار
زابل] واقعه متهمين از يكي [تبرئه

و مـصدوم زابل انتخابات قضاياي در كه زابل شهرباني سابق رئيس ميناپور عباس يكم ستوان آقاي

تعقيب منع قرار مربوطه بازپرس طرف از مهر هفتم و بيست تاريخ در بود گرفته قرار تعقيب تحت ضمنا

كرد/ حركت مشهد طرف به خود جديد مأموريت به صادر حكم موجب به مشاراليه گرديد/ صادر وي درباره

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

هزينه و درآمد كميسيون دو

است تومان ميليون ٣٥å حدود در دولت درآمد كسر
هزينهها برايتقليل رؤسايحسابداري كميسيون

كميسيون جلسه در يافتندو دارائيحضور وزارت در اداراتدولتي حسابداريهاي رؤساي امروز ساعت١٢

كميسيون دو هزينهها و درآمدها ميزان براي بوديم داده اط�ع Lطوريقب به جستند/ شركت هزينهها تقليل

دارد/// شركت كميسيون دو هر در بودجه كل مدير انواري آقاي كه ميشود تشكيل دارائي وزارت در

٣ååميليون از بودجه كسر استكه شد معلوم گرفته اخيرصورت روز دو در كه مطالعاتي پس اط�ع قرار به

كثر حدا تعيين از پس تقريبا مبلغ اين و ميگردد بالغ تومان ميليون پنجاه و سيصد به استو بيشتر تومان

است/ مشخصشده توليد و اداراتوصول درآمد

٧٩٤٦ شماره ,١٣٣١.٨.١٧ شنبه

اخEلكنندگان به قوانينمربوط
ميشود گذاشته اجرا موقع مدارسبه در

اولياي اط�ع به داشته مقرر كرده صادر پايتخت مدارس كليه به كه ضمندستوري فرهنگامروز وزارت

ناپسنديده عمليات از مقتضي نحو به كه برسانند ميكنند اخ�ل مدارس در كه محصلين از معدودي عده

آرامشمشغول و نظم كمال در كه است گرديده اخطار عده اين خود به همچنين و كنند فرزندانشانجلوگيري

مجبور ساعي محصلين حقوق تضييع و اخ�ل از جلوگيري براي فرهنگ وزارت jوا شوند خود درسي امور

بگذارد/ اجرا موقع به اخ�لكنندگان درباره را استقوانينمربوط



١٤٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

مصدق دكتر با مشاوره براي
ميآيد ايران به متحد ملل سازمان از متخصصنفتنروژي يك

كه مهندس<رالفلزو> ديگر روز چند كه گرديد نيويوركاع�م در متحد ملل دبيرخانه در ديروز نيويوركـ

شد/ خواهد ايران عازم نيويورك از ميباشد نفت بينالمللي متخصصين از

سعي و كرد خواهد مشاوره ايرانم�قاتو مصدقنخستوزير آقاي با تهران استدر اصLنروژي كه وي

ساير و نفت فروش محاسبات نگاهداشتن و انبارها مراقبت و آبادان پاjيشگاه حفاظت مورد در تا ميكند

نمايد/ راهنمائي ايران دولت به نفت ملي شركت تشكي�ت

همكاري لزوم بر مبني بينالمللي مقررات موجب به متحد ملل سازمان طرف از نامبرده متخصص اعزام

ميگيرد/ متحدصورت ملل منشور امضاءكننده دول بين فني

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

شد تهران وارد ديگر يككارشناسمالي ديروز
طرف از كه متحد ملل سازمان مالي امور كارشناس بلژيكي <مرتنس> پرفسور آقاي ديروز بعدازظهر

هواپيماي با بود شده هيأتدعوت با همكاري براي اقتصادي كارشناسان رئيسهيأت كاميلگوت> > آقاي

شد/ تهران وارد سوئدي

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

شدند زنداني و دستگير نفر ٥١ ديروز
طرف از حومه و شهر در بانوان مزاحمت تظاهراتو چاقوكشي, قبيل از مختلف جرمهاي به نفر ٥١ ديروز

در مرور و عبور ممنوعه ساعات در كه نفر ١å٨ ديشب همچنين شدند/ زنداني و دستگير انتظامي مأمورين

از پس صبح امروز شدهاند/ فرستاده مربوطه ك�نتري به و بازداشت شدهاند ديده عمومي معابر و خيابانها

گرديدند/ آزاد آمد عمل به مختصري بازجوئي مزبور افراد از اينكه

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

دارائي امتحاناتدبيرستان
شد وزارتفرهنگجلوگيري در تظاهرات از

مزبور داوطلبان از و شد تشكيل فرهنگستان عمارت در دارائي دبيرستان امتحانات جلسه آخرين امروز

مشمول را آنها فرهنگ وزارت و داشتند شكايت امتحانات اين مورد در كه زيادي عده آمد/ عمل به امتحان

آورند عمل به تي تظاهرا داشتند قصد و كرده اجتماع فرهنگ وزارت در نميداند فرهنگ عالي شوراي راي

شد قرار و گرفتند تماس فرهنگ وزارت رؤسايمربوطه با آنان نمايندگان و جلوگيريشد آنها عمليات از ولي

گيرد/ قرار رسيدگي مورد آنها تقاضاي



ملي دولت سياهه ١٤٢٢

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

درآمد پاي از چاقو بهضرب مالكين از يكي
گرفت قرار حمله جلويفرمانداريمورد رئيساوقافدر

غارتبردند سارقينمسلحبه را مردم اموال ريال هزار ٢åå

حـمام كوچه در ميباشد شهر مالكين از كه علوي محمدحسين ميرزا حاج آبان هشتم شب ـ سبزوار

كنوندر ا و شدند شهربانيدستگير طرف از مرتكبينفورا شد/ چاقومضروب با عدهاياوباش بهوسيله حكيم

سيدمحسن آقاي به فرمانداري جلو در ولگرد نفر چند هم آبان سيزدهم روز ميبرند/ سر به شهرباني زندان

عابرين از نفر چند رسيدن اثر بر ولي برميآيند وي آزار و اذيت صدد در و آورده اوقافهجوم رئيس مؤيدي

است/ گرفته قرار رسيدگي مورد مقاماتمربوطهموضوع طرف از كردند/ فرار مهاجمين

اموال از ريال هزار ٢åå حدود در و برده هجوم <جنبذ> قريه به مسلح سارقين دستهاياز نيز شبقبل چند

است/ نياورده عمل به باره اين در اقدامي كنون تا ژاندارمري اداره و بردند غارت به را ده اهالي

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

شد فرستاده دانشگاه به برايحفظانتظامات يكگروهانسرباز
مقامات ميآمد, عمل به فرانسه و انگليسي زبان قسمت در عالي دانشسراي امتحانورودي امروز چون

همه كه واحدي بر ع�وه تهران دانشگاه تقاضاي طبق احتمالي حوادث گونه هر از برايجلوگيري انتظامي

داشتند/ اعزام دانشگاه به پاسبان نفر ٦ و افسر ٣ معيت به سرباز گروهان يك ميگردد اعزام دانشگاه به روزه

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

كشورهايخارج مقيم محصلين ارز تأمين براي
است تهيه دست در طرحجديدي

شد دانشجويانسوئيسقطع نفر ١٨å ارز
آن از استفاده طرق و خارج كشورهاي مقيم ايراني محصلين ارز تأمين براي ارز كميسيون قبل چندي

تصويب و تصويبكميسيونمربوطه پساز كه است تهيه دست ديگريدر طرح Lفع نموده/// تنظيم طرحي

شد/// خواهد اب�غ اجرا براي نخستوزير آقاي

فرانسه سفارت تاشه ا با اخيرا گفت: ص�حيتدار] [مقام فرانسه كمكدولت فرانك ميليون ٢٤å مورد در

طرفكميسيون از و شده داده ملي بانك به مربوطه ارز گذاري ترتيبوا است قرار گرفتو كراتيصورت مذا

گردد/// صادر ارزي پروانه شرايط واجد برايدانشجويان كميسيون تنظيمي طبقصورت بر ارز

دانشجوي نفر ٢٣å از معلوم قرار از و يافته خاتمه نيز سوئيس مقيم پروندههايدانشجويان به رسيدگي

دولتي ارز از استفاده مشمول را نفر ٥å فقط رسيدگي از پس ميكردند استفاده دولتي ارز كه سوئيس مقيم

است/ گرديده صادر نيز آنان بقيه ارز قطع دستور و تشخيصداده



١٤٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

كرد طايفه دو بين خورد و زد در
شدند عدهايمجروح و رسيدند قتل به نفري چند

دارد ادامه كردستان بينعشاير تحريكات ما گزارشمخبر طبق
است تشكيلشده كردستان اوضاع به برايرسيدگي كميسيوني

خورد زدو ايلجوانرود اورامانو ايل يعني حدود آن كراد طوايفا از طايفه پيشبيندو روز دو ـ كردستان

گرديدهاند/ مجروح طرف دو از هم زيادي عده خورد و زد اين در شدهاند/ كشته نفر چند و داده روي سختي

شده تيراندازي خوردكنندگان و زد بين مدتي و داشته دخالت گرم اسلحه خورد و زد در ما گزارشمخبر طبق

جنبه ظاهرا جوانرود و اورامان طوايف ميان اخير نزاع و خورد و زد آنكه با مطلع مقام يك عقيده به است///

گـرديده مـنتشر عشاير بين تحريكات درباره آنچه به توجه با ولي است داشته محلي و داخلي اخت�فات

بود/ اعتنا بدون جريانات اين به نميتوان

در تحقيق براي jزم دستورهاي مرزباني اداره ارتشو ستاد طرف از اط�ع قرار به ـ كميسيون تشكيل

مـنظور ايـن بـراي است/ شـده داده مـربوطه مأمـورين ميآيد عمل به طوايف بين كه تحريكات اطراف

گرديد/ تشكيل اخيرا نيز كميسيوني

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

زابل واقعه به رسيدگي آغاز
در اغتشاش تحريكو و زابل واقعه ايجاد به متهم كه كساني از نفر ٢٢ كنون تا گذشته پنجشنبه روز از

آغـاز را پـرونده قـرائت آنان مدافع وك�ي و يافته حضور جنائي دادگاه اول شعبه در ميباشند مزبور واقعه

جنحه دادگاه ١٣ شعبه در نيز ديگر نفر ١٧ پرونده نفر ٢٢ اين بر ع�وه ميشود گفته كه طوري به كردهاند///

گرفت/ خواهد قرار رسيدگي مورد

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

مEقاتكرد نخستوزير با امريكا كبير سفير
آقاينخستوزير منزل در ديروز J١٩٥٢ نوامبر ٩K ديروز نيم و ساعتده امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

پرداختند/ كره مذا به ساعت يك قريب و كرد م�قات ايشان با

٧٩٤٧ شماره ,١٣٣١.٨.١٩ دوشنبه

گرفت قرار مأمورينانتظامي تهرانتحتنظر برق كارخانه
تهران برق كارخانه اخيرا برق, مولد دستگاههاي حفاظت و تظاهر اعتصابو گونه هر از جلوگيري براي

به جم سرپرستيستوان تحت سرباز يكدسته پيش روز ٢ از و بود گرفته قرار انتظامي مأمورين نظر تحت

دارند/ برقرار كارخانه محيط در آرامشرا و نظم Lكام تا گرديد افزوده سابق انتظامي مأمورين



ملي دولت سياهه ١٤٢٤

٧٩٤٨ شماره ,١٣٣١.٨.٢å سهشنبه

شدند دانشآموزاندستگير از كهصورتگرفتعدهاي تظاهراتي نتيجه در
و نموده پخش زارعين بين را ايران> <دهقانان روزنامه دانشآموزان, از عدهاي قبل روز چند ـ لنگرود

وليدانشآموزاندستبه آمد عمل به جلوگيري آنها اقدام از شهرباني طرف از ميدادند/ نيز شعارهائي ضمنا

شهرباني درگرفت/ آنان بين خوردي و زد نتيجه در كردند پرتاب سنگ پاسبانان به و زده شديدي تظاهرات

و شد وارد لنگرود به jهيجان از پاسبان عدهاي ب�فاصله و كمكنمود تقاضاي شهربانيjهيجان از لنگرود

پرتاب سنگ پاسبانان به كه دانشآموزاني از عده يك نمودند/ برقرار آرامشرا متفرقو را مردم آنها كمك با

ميشد گفته شدند/ دستگير پليسمينمودند مقابل در مقاومت به تشويق را دانشآموزان ساير و ميكردند

مينمودند/ تشويق مالكين به خود برنج ندادنمحصول به را دهات كشاورزان تظاهركنندگان

٧٩٤٨ شماره ,١٣٣١.٨.٢å سهشنبه

توقيفگرديد كودتا توطئه در شركت جرم به ديروزسرتيپطباطبائي
سـرتيپ نـظامي فـرمانداري مأمـور چـند صـفيعليشاه و خانقاه خيابان در ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

نميشد داده اجازه كسي به امروز كردند/// توقيف نظامي حكومت ٥ ماده طبق را طباطبائي حسن بازنشسته

گـفتند: چيست وي تهام ا اينكه بر مبني ما خبرنگار جواب در رسمي مقامات و كند م�قات سرتيپ از كه

درآورند/ اجرا مرحله به دولت عليه را كودتا داشتهاند قصد كه است جمعيتي اعضاي از مشاراليه

٧٩٤٨ شماره ,١٣٣١.٨.٢å سهشنبه

بازداشتشدند تهران در ديروز نفر ٥٤
دستگير حومه تهرانو در نظامي فرمانداري انتظامي طرفقواي از مختلف جرائم تهام ا به نفر ٥٤ ديروز

به نفر ٤ و چاقوكشي جرم به آنها نفر ٦ كه عده اين گرديدند تحويل نظامي فرمانداري دادسراي به و شده

فرمانداري دادسراي در گرديدهاند توقيف تظاهرات جرم به نفر] ٤٤] بقيه و دولت مأمورين به اهانت جرم

رفتند/ زندان به و شدند بازجوئي نظامي

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

پزشكي عالي آموزشگاه دانشجويان اعتصاب
رفتن از و كرده اعتصاب شيراز پزشكي عالي آموزشگاه دانشجويان از نفر ٩åاستقريب روز چند ـ شيراز

تصويبنامهاي بود داده وعده بهداري وزارت كه اينست آنها اعتصاب علت نمودهاند/ ك�سخودداري سر به

داشته حق مركز از خارج در خدمت سال دو از پس آموزشگاه فارغالتحصيل آندانشجويان طبق كه بگذراند

را خود تحصيل و شده پزشكيوارد دانشكده چهارم ك�س به طبيعي ششم سال گواهينامه داشتن با باشند

دانشجويان از عدهاي جهت بدين و است نگرفته خود به عمل صورت وعده اين كنون تا ولي دهند/ ادامه

حق اين از بشوند پزشكي دانشكده چهارم ك�س وارد امسال ميبايستي و بوده شرايط واجد كه دوره اولين



١٤٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

گرديدهاند/ محروم

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

شيرازصورتميگيرد شهر در استتظاهراتي روز چند
چاپخانه يك چپو يكروزنامه اداره و ورزشي باشگاه يك

است گرفته تظاهركنندگانقرار حمله و هجوم مورد
به خيابانها مصدقدر دكتر باد زنده شاه, باد زنده فرياد با عصرها اهالي, از عدهاي است روز چند ـ شيراز

اداره بعدازظهر ٩ ساعت مقارن پيش روز چند ميآوردند/ عمل به چپ احزاب ضد بر تظاهراتي و افتاده راه

تظاهرات نيز شنبه روز عصر شد/ واقع مردم حمله و هجوم احزابچپمورد به وابسته صلح, پرچمدار روزنامه

حمله احزابچپ افراد از نفر چند به مردم از گروهي و رويداد زند خيابان در اهالي از جمعي طرف از شديدي

كردند/ مجروح را آنها و برده

ضد شعارهاي كه حالي در و نموده تظاهرات داريوش و زند خيابان در مردم از دستهاي يكشنبه روز عصر

مجددا شبشنبه بردند/ بين از و نموده خرد را آنها ثاثيه ا و برده ورزشيهجوم باشگاه به ميدادند احزابچپ

آيتا� بـاد زنده, مصدق دكتر باد زنده شاه, باد زنده نموده ازدحام زند خيابان چهارراه در اهالي از جمعي

ميرسيد چاپ به آنجا صلحدر پرچمدار روزنامه كه چاپخانهموسوي به تظاهرات پساز و ميگفتند كاشاني

آوردند/ وارد آن به خسارتي و برده حمله

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

غارتشد شيراز در موسوي چاپخانه
اداره ايـن به شرحي خود چاپخانه به حمله و هجوم درباره شيراز موسوي چاپخانه مدير آقايموسوي

چاپخانه در كه محلي روزنامههاي عليه اخيرا است: كرده بيان چنين را حادثه اين جريان آن ضمن و نوشته

يك آنها محرك كه بود شده شايع بيش و كم و ميآمد عمل به جمعي طرف از تي تظاهرا ميشد چاپ ما

كه رسيد خبر ضمنا بود/ نموده انتقاد او عمليات از روزنامه اين كه است اين هم آن علت و ميباشد سرهنگ

شهرباني به شخصا خبر اين محضوصول به شد خواهد غارت متظاهرين دست به هم موسوي چاپخانه

جلوگيري باشد كار در سوءنيتي گر ا كه دادند قول آنها رسانيدم/ انتظامي مقامات اط�ع به را جريان و رفته

شد/ خواهد

كنيد, تعطيل گفتند و آمدند چاپخانه به ديگر نفر چند مجديو سرهنگ بعدازظهر ٥ ساعت دوشنبه روز

نيم ساعتششو در متأسفانه ولي شد عمل آنها طبقدستور گيرد/ قرار حمله چاپخانهمورد ممكناست زيرا

به هم را قسمتي و شكستند و نموده خرد را چاپ لوازم و ماشينها تمام و ريخته چاپخانه به جمعي بعدازظهر

وارد خسارت تومان هزار ١٥å از بيش و بوده جديد ماشين دستگاه به مجهز چاپخانهموسوي بردند تاراج

است/ آمده



ملي دولت سياهه ١٤٢٦

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

شهباز روزنامه توقيفمدير
فرمانداري مأمورين وسيله به شهباز روزنامه مدير نامور رحيم آقاي كه است روزي چند اط�ع قرار به

گرديد/ ارجاع نظامي دادسراي به امروز نامبرده پرونده كه داد اط�ع ما خبرنگار است/ شده توقيف نظامي

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

مجلسورئيسفرهنگ نمايندگان از يكي مشاجره
شد فرهنگتشكيل وزير حضور با كميسيوني ديروز اينمشاجره به برايرسيدگي

خـود اطـاق در تهران فرهنگ رئيس معرفت آقاي كه هنگامي ديروز بعدازظهر ربع سه و ساعت يك

شدند اطاق وارد نفر دو بودند نشسته كارهايخود انجام انتظار در نيز رجوع ارباب از نفر چند و بود كار مشغول

گزارشي تهيه مشغول كه معرفت آقاي خير؟ يا دادهايد انجام را من كار كه كرد سئوال ايشان از آنها از يكي

عصبانيتسئوالكننده موجب امر اين و نداد ويجوابي به و نكرد توجه اينسئوال به فرهنگبود برايوزير

درگرفتو آندو بين لفظي مشاجره بالنتيجه و گرديد مجلسشورايمليبود نماينده كريمي نادعلي آقاي كه

كارمندان كمك با و كردند مداخله وضع, مشاهده با حاضرين خورد/ محكمي سيلي معرفت آقاي باjخره

نگرفت/ jبا مشاجره كار و شد مرتفع غائله

به رسيدگي براي وزارتخانه آن عاليرتبه رؤساي فرهنگو آقايوزير حضور با كميسيوني اط�ع قرار به

پس اعلم جمشيد آقاي كه طوري به شد/ ارجاع تهران دادسرا به قضيه نيز امروز و گرديد تشكيل اينموضوع

به است/ نموده خونريزي ايجاد و گرديده پاره گوشوي پرده نموده نظر اظهار معرفت آقاي گوش معاينه از

مـورد وزراء هيأت در قضيه اين امشب دارد احتمال نموده خبر كسب مطلع مقام يك از ما مخبر كه قراري

بدهد/ وزراء آقايان به باب اين در گزارشي فرهنگ آقايوزير و شود رسيدگيواقع

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

كشورهايخارج مقيم ايراني دانشجويان به
ميشود فروخته دولتي تدريجارز به

طرفكميسيون از آنها استحقاق كه دانشجوياني به ارز فروش درباره دولت اظهاراتسخنگوي دنبال در

و ارز خصوصفروش در و نمود مراجعه ص�حيتدار مراجع از يكي به اداره خبرنگار امروز شده تأييد مربوطه

گفت: مزبور مقام كرد سئوال آن تاريخ

برابرصورت شده تشخيصداده مربوطه كميسيون نظر طبق آنها استحقاق كه دانشجوياني به فروشارز

و ميشود صادر آن پروانه شود گذاشته كميسيون اختيار در ارز كه تدريج به ارز كميسيون در تنظيميموجود

طور به ارز پروانه صدور نيستو ارزيموجود Lفع خارج كشورهاي مقيم دانشجويان كليه براي است بديهي

نميباشد/ مقدور لحاظ بدين آنها براي دستهجمعي



١٤٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

نيامد بيرون چاه از مته
مركز از شكست/ حفاري دستگاه مته چاه عمق متري ٦٥ در عميق چاه حفر هنگام قبل چندي ـ م�ير

نتيجه به آوردند عمل به راه اين در كه اقداماتي كليه ولي آمدند بهم�ير مته كارشناسانيجهتبيرونآوردن

داشته قرار نزديككوه در چون و مناسبنبوده چاه حفر براي محلمزبور كه شده تشخيصداده ضمنا نرسيد

مينمايد/ خطر توليد حفاري دستگاه مته براي كه است زيادي سنگهاي داراي آن زمين طبقات

گردد/ حفر مناسبتري محل در ديگري چاه است شده مقرر مركز دستور به Lفع

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

انبارداري و حسابداري امور كارشناس ورود
روز چند انبارداريصنعتي حسابداريو امور متخصصدر متحد ملل كارشناسسازمان آقاي<رالفلوزو>

كه ك�سي در ضمنا كردهو همكاري آن تابعه شركتهاي و برنامه سازمان با آقايلوزو شد/ تهران پيشوارد

بـراي را صنعتي انبارداري و حسابداري علمي اصول ميشود تشكيل ملل سازمان طرف از منظور اين به

نمود/ تدريسخواهد مربوطه كارمندان

٧٩٤٩ شماره ,١٣٣١.٨.٢١ چهارشنبه

تبريز ادبيات دانشكده دانشجويان نامه
و شده نوشته دولتي مقامات و مجلسشورا به تبريز دانشكده دانشجويان از عدهاي امضاي به نامهاي

عدم علت به فارسي> ـ جغرافيا و <تاريخ رشته در امسال اينكه از دانشجويان نامه اين در آن/// از رونوشتي

و نموده رضايت عدم اظهار نميپذيرد داوطلب تبريز دانشكده در هزينه كمك پرداخت در دولت توانائي

از شود پيدا دولت مالي وضع در گشايش كه زماني تا حاضريم دولت از پشتيباني براي ما ميدارند اظهار

بـراي راه مـتقابل تـعهدنامه مـبادله بـا كردهاند تقاضا دانشجويان آخر در نمائيم/ خودداري كمك گرفتن

شوند/ دبيريمشغول وظايف انجام به مقررات طبق دانشكده دوره تمام ا از پس تا شود باز آنها تحصي�ت

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

بوعلي بيمارستان در خورد و زد
طوسي نام به بيماران از يكي آمد عمل به بيماران از نفر چند بين بوعلي بيمارستان نزاعيدر اثر بر ديروز

كرد/// مجروح ميرعليموسويزاده اسم به را ديگري بيمار چاقويخود با

يك كه طوري به شدهاند/ توقيف انتظامي توسطمأمورين ابوالقاسمجوادي نام به ديگر يكنفر ضاربو

مأمـورين توسط نظم اخ�ل و اغتشاش تهام ا به پيش هفته يك اخير شخص داشت اظهار مسئول مقام

كه است بوده اخت�فاتي مذكور نزاع علت است/ گرديده آزاد پيش روز و شده دستگير نيز نظامي فرمانداري

است/ داده روي بيمارانمسلول از عدهاي بين اخيرا



ملي دولت سياهه ١٤٢٨

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

شدند زنداني و تهراندستگير در ديروز نفر ٣٥
شدند/ زنداني و مختلفدستگير جرائم تهام ا به نفر ٣٥ حومه و تهران نظامي فرمانداري طرف از ديروز

تحت عاليه مقامات دولتو عليه تظاهرات علت به ديگر نفر ٢å چاقوكشيو جرم به نفرشان ١٥ نفر, ٣٥ اين

است/ شده تحويل نظامي فرمانداري دادسراي به آنان پرونده و گرفته قرار تعقيب

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

زناناغتشاششد زندان در
بودند شده آباندستگير چهارم واقعه در كه زناني

شدند آزاد زندان از امروز ظهر
دوشيزهاي ٥ عليه زنداني بانوان از عدهاي و داد مشاجرهايروي اغتشاشو زنان زندان در گهان نا ديروز

بـه داشـتند قـصد تـظاهركنندگان زدنـد/ تظاهرات به دست بودند شده دستگير آبان چهارم واقعه در كه

بسته صف دوشيزگان اطاق مقابل علتدر همين به و سازند مصدوم مجروحو را آنها و كرده حمله دوشيزگان

نتيجه در و كمكخواسته شهرباني از زندان مأمورين باjخره و ميشد وخيم كمكم اوضاع ميدادند/ شعار و

خـورد و زد از مأمـورين كـمك به و رفته زندان به داديار زماني سرهنگ آقاي و دادستان شيوائي تيمسار

بازجوئي براي كه شد تقاضا آنها از ديگر بار براي نبودند بازپرسي به حاضر دوشيزگان چون كردند جلوگيري

ما و داده گزارشخ�فواقع انتظامي يكمأمور كه متأسفيم ما نوشتند: دادستان به كتبا نيز آنها و شوند آماده

اين ميداريم/ اع�م را شاهدوستيخود مراتب وسيله بدين ما است داده جلوه آبانمسئول چهارم واقعه در را

مأمورين كه حالي در ظهر مقارن و كرد صادر را دوشيزگان آزادي دستور امروز دادستان كه شد موجب نوشته

شدند/ آزاد زندان از نرسانند آزاري ايشان به نسبت زندانيها ساير كه بودند مراقب

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

ميشود ارزيصادر پروانه محصلين از دسته چهار براي
و آلمان بلژيك, فرانسه, كشورهاي در كه محصلين از دسته چهار وضع كنون تا تصويبنامه/// دنبال در

روشن ميگردد تشكيل فرهنگ وزارت در مرتبا كه مربوطه كميسيون طريق از ميكنند تحصيل سوئيس

١٣٩٩ حدود در كه عده اين از است/ شده فرستاده ارز كميسيون به ارزي پروانه برايصدور آن صورت و شده

تشخيصكـميسيون طبق بقيه نفر ٨٦٩ ارز و ميكنند استفاده دولتي ارز از آنها نفر ٤٨å فقط هستند نفر

دانشـجويان نفر ١٨ از نفر, ٢٥å فرانسه دانشجويان نفر ٥٤٨ از كه ترتيب بدين است/ شده قطع مربوطه

٥åسوئيس كشور مقيم محصلين نفر ٢٣å از و نفر ١٧å آلمان مقيم دانشجويان نفر ٣٥٣ از و نفر ١åبلژيك

اداره و دولت بين منعقده قرارداد طبق نيز امريكا مقيم محصلين وضع مينمايند/ استفاده دولتي ارز از نفر

نمايند/ استفاده ميتوانند ريال ٤١.٥å دjر از و شده روشن ١٣٣٢ شهريور دهم تا چهارم اصل



١٤٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

معروفامريكائي] مخبر هيگينز [مارگريت مخبر اين عقيده به
ضعفنيست از مصدق گريههايدكتر

يكمصدقاند شماره دشمن كمونيستها و فئودالها
است عوضنكرده را پيژامايخود ايران سالنخستوزيري عرضدو در كه اينجاست تعجب

شانسموفقيتدارند دستراستيها بيشاز دستچپيها بيفتد كار از ملي جبهه اگر
بـراي تـهران از را مـقاله اين خود گذشته مقاjت تعقيب در امريكائي معروف مخبر هيگينز مارگريت

چـنين و كـرده مـربوط مصدق دكتر بقاء و سقوط با را ايران سرنوشت و فرستاده خود امريكائي خوانندگان

مينويسد:

و آمده عجيب غربيها از عدهاي نظر در ايران نخستوزير مصدق آقاي است ممكن ـ گريههايمصدق

اين درك در يقين طور به اما بدانند/ فراوان عصبانيت از ناشي را سياسياش رويه ضعفو از را او گريههاي

ملي و سياسي شخصيت اولين مصدق دكتر آقاي كه نكردهاند درك كنون تا و شده اشتباه دچار بارز حقيقت

كرد بايدقبول ناخواه, و خواه است/ شده پشتيباني حمايتو كثريتايران ا ملتو توده توسط استكه قرن اين

ايران بر توانست خواهند كمونيستها آيا كه بگويد ما به ميتواند مصدق دكتر پيروزي يا موفقيتو عدم كه

اينكه يا برسانند, فارس خليج به دستروسيهشورويرا و دهند قرار حمله پهلومورد از را تركيه يافتهو تسلط

بدون دارد عهده به را رهبرياش مصدق, دكتر كه ملي جبهه شد/ خواهند روبرو پيروزي عدم و شكست با

دارد/// بسيار تفاوت نيز قبل روشدولتهاي و گذشته با و درآمده يكمردقوي> بهصورت<رژيم شكامروز

داشت اظهار نگارنده به متعدد مصاحبههاي طي در ايران ساله سه و هفتاد نخستوزير كه طوري به

كرده قبضه را مخالفين است ساخته استوار و مستحكم را موقعيتخود آينده حوادث با مقابله براي ملي جبهه

معتقد ايران مقيم خارجيها كثريت ا است/ نموده اص�ح و تصفيه را شهرباني ارتشو تشكي�ت سازمانو و

اقتصادي بحران در را كشور اين ميتوان و بوده اميدواري باعث آيد وجود به يكدولتقوي گر ا كه هستند

نگاهداشت/ برجا پا آمده بهوجود نفت سابق شركت كردن ملي نتيجه در كه فعلي

و زمامدار كه است ماه هيجده حدود در كه ملي جبهه نهضت معجزه به اينكه براي ـ مصدق درستكاري

در نمائيد/// مقايسه گذشته سياسي مرج و هرج ايام با را آن فعلي وضع بايد بريد پي است, قدرت صاحب

بزرگنخستوزيرميشوند> سرشناسو دزدان و زندانميرود به دزد <آفتابه ميگويند ايرانمعروفاستكه

استفاده براي كه هستند متفق همه زيرا مستثني معروف ضربالمثل كليو قانون آن از مسلما مصدق دكتر

اطاق ضعفقوا علت به مصدق دكتر نميكند/ سوءاستفاده و نشده تحميل ملت بر خانوادهاش افراد خودشو

بـينالمـللي سـياسي مختلف هيأتهاي اظهارات از كه طوري به و است داده قرار كارش محل را خوابش

تنوع براي كه است نكوشيده حتي و ميبرد سر به سابقخود قديمي پيژامه همان با هميشه ميشود مستفاد

دهد/ تغيير را پيژاما اين شده هم



ملي دولت سياهه ١٤٣٠

قـرار چپ دست در كه ميباشند كمونيستها مصدق دكتر مخالفين ـ ميشدند خوشحال انگليسيها

نويسنده نظر به ايستادهاند/ راست سمت در كه ميباشند ام�ك صاحب فئودالهاي و سرمايهداران و دارند

پيش در كمونيستها به نسبت نرمي و روشمحتاط كه كرد وادار گذشته در را مصدق دكتر كه عللي از يكي

نيمه گوار نا واقعه پساز نميدانست/ آنها با مقابله براي نيرومند و قوي كافي قدر به را خود كه بود اين گيرد

استوار و محكم و گرديد افزون مصدق قدرتدولتدكتر كه Jاست ماه تير سيام Kمقصود بود گذشته تابستان

اين بازگشتو بيشتري قدرت با مصدق دكتر قوامالسلطنهشورشكردند, عليه تهران مردم كه آن از بعد شد/

كه را عناصري ترتيبميتوانست اين به و بود آورده همراه خود با باشد جنگ وزارت كه ديگري امتياز مرتبه

بردارد/// راهش سر از ميكنند فعاليت يككودتا براي ارتش در او نظر به

او ميخوانند/ پيشرفت را آن آمريكائيها كه ميرود پيش راهي در امروز مصدق دكتر ـ چپيها دست

مملكت طبقهسوم روز به روز كه آورد بهوجود موقعيتي و كرده استفاده ايران حقيقي ثروتهاي از تا ميكوشد

بكاهد/// فئودالها قدرت از زارع قدرت به افزودن با و كنند زندگي بيشتري رفاه در

برايموفقيتدارد شانسهائي و فرصتها است شده شناخته ايران مردم واقعي قهرمان كه مصدق دكتر

كه صورتي در امروز است/ كرده كمكفراوان روسها به كه گفت بايد كند عملي را خود نتواندمقصود گر ا ولي

دارند/ شانسموفقيت دستراستيها بيشاز چپيها دست بيفتد, قدرت و كار از ملي جبهه

٧٩٥å شماره ,١٣٣١.٨.٢٢ پنجشنبه

قوام تعقيب و اموال ضبط قوانين
شد منتشر رسمي مجله در امروز طهماسبي آزاديخليل و

خليل استاد آزادي به قانونمربوط همچنين تعقيبويو و ضبطاموالقوام به قانونمربوط فقره دو امروز

شد/ چاپ مجله آن در بود شده فرستاده كشور رسمي مجله در درج براي طرفدولت از كه طهماسبي

٧٩٥١ شماره ,١٣٣١.٨.٢٤ شنبه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ٩ شماره اعEميه
مطابق دبيرستان اولياي از بعضي تعويض اينكه عنوان به دانشآموزان دبيرستانها از بعضي در اخيرا

به نظر مينمايند/ فراهم را دبيرستان اخت�ل موجبات و ك�سخودداري در حضور از نيست آنان تماي�ت

وزارت مقررات از اطاعت به موظف دانشآموزان و بوده فرهنگ وزارت با دبيرستانها اولياي تعيين اينكه

مـحترم اوليـاي كـليه بـه وسـيله بدين ندارند را امور اين در دخالت حق هيچوجه به و ميباشند فرهنگ

حذر بر ميگردد امور اخت�ل به منجر كه ناهنجار رفتار اين از را فرزندانخود كه ميشود اخطار دانشآموزان

قانوني تعقيب تحت اخ�لگر عنوان به و دستگير رويه اين ادامه صورت در كه شوند متذكر آنان به و داشته

تهران شهرستان نظامي فرماندار گرفت/ خواهند قرار

زنگنه سرتيپ



١٤٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥١ شماره ,١٣٣١.٨.٢٤ شنبه

شد آزاد طباطبائي امروزسرتيپدكتر
پخشاع�ميه تهام ا به گذشته هفته در داديم اط�ع كه طوري به طباطبائي حسن دكتر سرتيپ آقاي

دفاع وزارت طرف از امروز شد/ دستگير نظامي حكومت ٥ ماده طبق ملي دفاع وزارت دستور به افسران بين

بعدازظهر نيم و يك ساعت نتيجه در و گرديد اب�غ ايشان آزادي دستور تهران نظامي فرمانداري به ملي

اط�ع به را طباطبائي سرتيپ آقاي آزادي خبر يافتو حضور گاهي كارآ اداره در زنگنه سرتيپ آقاي امروز

دو سـاعت در طـباطبائي سـرتيپ آقـاي رفتند/ نظامي فرمانداري دفتر به تفاق ا به سپس و رسانيد وي

شد/ خارج شهرباني از بعدازظهر

٧٩٥١ شماره ,١٣٣١.٨.٢٤ شنبه

كردند مجروح را اميرآباد قريه مالك زارعين,
مجروحشدند پا قسمت از نفر دو و شليكشد تفنگشكاري با

قـريه مالك ديهيم منوچهر آقاي به چماق و چوب با غفلتا اميرآباد قريه رعاياي از عدهاي ـ گرمسار

رعايا مالكو بين كه نزاع اين در مينمايند/ مجروح كافيمضروبو حد به را مشاراليه و نموده حمله نامبرده

از و كرده اصابت نفر دو به شده كه شليكي ضمن در و رفته كار به Jشكاري Kتفنگ گرم اسلحه گرفت صورت

كار در بهانه هيچگونه و پرداخته را رعايا سهم از %١å مزبور قريه مالك آنكه با شدهاند مجروح پا قسمت

اين به اقدام و تحريك ماجراجويان از نفر چند وسيله به اميرآباد قريه رعاياي حاصله اط�ع قرار از نبوده

است/ تعقيب تحت ژاندارمري طرف از جريان فراريو محركين كه نمودهاند عمل

٧٩٥١ شماره ,١٣٣١.٨.٢٤ شنبه

باشد واشنگتن در آيزنهاور و مذاكراتترومن هنگام ميكند هندرسنسعي
[ مصدق محمد با هندرسن [ديدار

پـرواز امـريكا سـوي به هلندي هواپيماي با فردا بامداد هفت ساعت امريكا كبير سفير هندرسن لوي

و شده حاضر آقاينخستوزير منزل در J١٩٥٢ نوامبر ١٥K امروز بامداد يازده ساعت هندرسن آقاي ميكند///

نمودند/ توديع و م�قات ايشان با

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

شدند دستگير رويديوار شعار نوشتن حال در
راهآهن كارمند سه هر كه كاموند سبزهعلي و ميران ناصر جاوداني, علياصغر اسامي به نفر سه ـ اهواز

شـعارهائي فرهنگ اداره ديوار روي داشتند دست در سبز و قرمز رنگ قوطي دو كه حالي در بودند جنوب

به وابسته شد معلوم آمد عمل به آنها از كه تحقيقات پساز شدند/ پليسدستگير توسطمأمورين مينوشتند

شدند/ نظامي فرمانداري دادسراي تحويل امر پرونده با لذا ميباشند چپ احزاب



ملي دولت سياهه ١٤٣٢

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

شدهاند بازنشسته ارشد افسر ٦
شدهاند: بازنشسته ارتش در كنون تا آبان ٢å تاريخ از آقايان اين

عبدالحـميد ستاد سرهنگ كيا, حاجعلي سرتيپ گي�نشاه, كبر ا سرتيپ تقيزاده, قباد سرتيپ آقايان

مظاهري/ قاسم پياده سرهنگ بزرگو عبدالرحمن ستاد سرهنگ دولتآبادي,

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

توقيفشد فرمان روزنامه مدير
نظامي فرمانداري مأمورين توسط فرمان روزنامه مدير شاهنده عباس آقاي امروز صبح اط�ع قرار به

به علتدستگيرياو خبريدرباره هنوز گرديد/ گاهي كارآ اداره تحويل و نظاميدستگير حكومت ٥ ماده طبق

ندادهاند/ جرايد مخبرين

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

شهرستانها در چهارم ازطرفاصل جديد شعبه تأسيس٢
فرهنگي بهداشتي, برنامههاي اجراي توسعه منظور به دارد نظر در چهارم اصل اداره حاصله طبقاط�ع

هشت فعLدر چهارم اصل اداره بنمايد/ رشت گرگانو شهرستانهاي در شعبه تأسيس٢ به اقدام كشاورزي و

ميباشد/ شعبه داراي مشهد و اهواز كرمانشاه, كرمان, تبريز, شيراز, اصفهان, بابلسر, شهرستان

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

ترككرد را تهران امروز امريكا كبير سفير
[بـه مهرآباد فرودگاه از هلندي هواپيماي با امروز بامداد هفت ساعت امريكا كبير سفير هندرسن لوي

نمود/ پرواز امريكا] مقصد

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

انتظامي دادگاه و كشور ديوان انحEل cيحه
است رسيده آقاينخستوزير تصويب به امروز كه

شعبات كليه اينjيحه تصويب تاريخ از روز ظرف٥ در مكلفاستكه دادگستري فعلي وزير ـ يكم ماده

تغيير را دو هر كارمندان و رؤساء منحلنموده را انتظامي دادگاه همچنين آنو دادسراي و قضائيديوانكشور

دهد/ تبديل و

منتظر نميشوند گمارده كار به انتظامي دادگاه و انح�لديوانكشور اثر بر كه قضائي كارمندان ـ دوم ماده

قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر شد/// خدمتمحسوبخواهند

تاريخ١٣٣١.٨.٢٥ به تصويبميشود/ ماده ٥ بر مشتمل انتظامي دادگاه و كشور انح�لديوان

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٤٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

ارتش قانونترفيعات ٦ ماده اصEح cيحه
١٣١٤ اسفند هفدهم مصوب

شرحذيلاص�حميشود: به ١٣١٤ ماه اسفند هفدهم ارتشمصوب ترفيعات ششقانون ماده ـ اول ماده

عملي سال هر ماه مهر اول در فقط جنگي موارد از غير ژاندارمري ارتشو افسران ترفيع ـ ششم <ماده

ميگردد/>

ميباشند/ قانون jيحه اين اجراء مأمور كشور و ملي دفاع دارائي, وزارت ـ دوم ماده

قـانون ٦ مـاده اصـ�ح قـانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

تاريخ١٣٣١.٨.٢٥ به تصويبميشود/ ماده ٢ بر مشتمل ١٣١٤ اسفند هفدهم ارتشمصوب ترفيعات

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

بپوشد/// انگليسي پارچه شلوار كتو نشد حاضر زندان از خروج هنگام طهماسبي
طهماسبي/// خليل استاد غربي كريدور اطاقهاي از يكي در بهداري قسمت در دادگستري زندان در

آيتا� مـنزل مـقابل در مشاراليه و نشد خليل متوجه كسي نيز پامنار در ـ كاشاني آيتا} منزل در

بعد دقيقه چند قناتآباديبود/// شمس كرد م�قات خليل با كه كسي اولين شد/ منزل وارد و پياده كاشاني///

اولين بوسيدند/ را يكديگر روي و گرفتند بغل در را آيتا�هم و بوسيد را آيتا� دست شدو اطاق خليلوارد

شدم/// خوشحال خيلي تو ديدن از عزيزم فرزند آفرين, بود: اين گفتند خليل به آيتا� كه جملهاي

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

رفت مEقاتنخستوزير به طهماسبي امروز
نمود ازآقاينوابصفويديدن قصر زندان در بعد

اينمEقاتعكسبگيرند از كه نشد داده اجازه خبرنگارانعكاس به
آقـاي مـ�قات بـراي خـود دوسـتان از عدهاي تفاق ا به طهماسبي خليل استاد امروز صبح ده ساعت

منزل از يكربع و يازده رفتو مصدق آقايدكتر م�قات به نيم و ساعتده و شد خارج منزل از نخستوزير

بگـيرند/ عكس طهماسبي و نخستوزير از كه نشد داده اجازه عكاس خبرنگاران به گرديد/ خارج ايشان

كرد/// حركت قصر زندان طرف به آقاينوابصفوي برايم�قات طهماسبي نيم و يازده ساعت

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

ندارد دبير دبيرستان
دانشآموزان نشده اعزام سعادت دبيرستان متوسطه دوم دوره ك�سهاي براي دبير كنون تا ـ بوشهر

بروند/ اهواز و شيراز به دارند قصد ب�تكليفي اثر در محصلين از نفر چند هستند ب�تكليف



ملي دولت سياهه ١٤٣٤

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

بهداشتاست وسائل فاقد شهر
اقدامي بهداشتعموميشهر برايحفظ بهداشتاستوjاقلشهرداريهم وسايل فاقد شهر گروسـ

و نميآيد عمل به بهداشت رعايت هيچوجه به قصابي كين دكا به مسلخ از گوشت حمل در Lمث نمينمايد/

و گرد وسيله كه ميكروبهائي و كثافات و آلودگيها تمام و ميآوردند شهر به و گذاشته اjغ روي را گوشت

بهداشت حفظ در كه دارند تقاضا شهرداري از مردم ميدهند مردم خورد به و مينشيند گوشت روي ك خا

آورد/ عمل به را اقداماتjزم شهر اين عمومي

٧٩٥٢ شماره ,١٣٣١.٨.٢٥ يكشنبه

شدند زنداني بيماران ساير به علتحمله به
صادق جواديو ابوالقاسم نام به نفر دو و داد روي بيماران بين نزاعي شاهآباد آسايشگاه در پنجشنبه روز

بودنددو حاضر آنجا در كه انتظامي مأمورين دادند/ قرار تهديد حملهو مورد را بيماران از عدهاي كارد با طوسي

سروانخواجهنوري امروز دادند/ تحويل تهران نظامي فرمانداري دادسراي به و نموده دستگير را مذكور نفر

گرديدند/ زندان تحويل و كرد صادر را آنان توقيف قرار و تأييد آنها جرم نظامي فرمانداري بازپرسدادسراي

٧٩٥٣ شماره ,١٣٣١.٨.٢٧ سهشنبه

شد داده ارتشترفيع افسران از نفر ٢٧١ به
در را زير اط�عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران دسترس

و بـود نشـده داده مـوقع به ارتش افسران آقايان از بعضي ترفيع حق جاري سال ابتداي در چون ـ ٢

رسيده ملي دفاع وزارت از كه خبري طبق نتيجه در بوده رسيدگي و مطالعه پيشمأمور مدتي از كميسيوني

است/ گرديده تصويب ذيل شرح به ارتش افسران از نفر ٢٧١ درجات است

درجه به مهنا ميرمحمد سرتيپ مقدم, عليعلوي سرتيپميرمحمد پارسا, سيفا� سرتيپدكتر آقايان

سـتاد سرهنگ پيروزان, محمدعلي ستاد سرهنگ افشارطوس, ستاد سرهنگ آقايان نفر ١٢ سرلشكري/

سرهنگ معينپور, ستاد سرهنگ ابراهيمي, افخم ستاد سرهنگ وفا, غ�محسين ستاد سرهنگ كيانوري,

شريف, يدا� دامپزشك سرهنگ شمس, محمدعلي سرهنگ نامة, محمد دكتر سرهنگ نيكنفس, دكتر

درجـه بـه دوم سـرهنگ نفر ١٣ سرتيپي/ درجه به فوjدوند, پياده سرهنگ آيرم, اسكندر پياده سرهنگ

همرديف سرگرديو درجه به همرديف سروانو نفر ١٢٨ سرهنگدومي, درجه به سرگرد نفر ١١٥ سرهنگي,

سرگردي/

وابسته عنوان به خارج ممالك به آنان اعزام و خارجه وزارت به ارتش افسران از عدهاي انتقال خبر ـ ٣

نيست/ صحيح مطبوعاتي وابسته عنوان به سابقه با روزنامهنويسان از تن چند اعزام همچنين نظاميو



١٤٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥٣ شماره ,١٣٣١.٨.٢٧ سهشنبه

داد شرح را رزمآرا ترور خودشچگونگي زبان از بار اولين براي طهماسبي
كرد/// بيان برايعدهاي بقائي دكتر منزل در را شاه مسجد واقعه جزئيات و

بقائي دكتر خانه به خود دوستان از نفر چند تفاق ا به طهماسبي خليل استاد بعدازظهر پنج ساعت ديروز

و عليك و س�م از پس بود/ رسيده اذان وقت و ميكرد غروب آفتاب كمكم كه رسيد آنجا به موقعي رفت/

خواهش او از بقائي آقايدكتر و پذيرائيمراجعتنمود اطاق به بعد گفتو اذان رفتو احوالپرسيرويايوان

ترور ماجراي بار اولين براي و پذيرفت را خواهش اين طهماسبي بدهد/ شرح را رزمآرا ترور چگونگي كرد

كرد/ نقل خودشاينطور زبان به را رزمآرا

انتخاب وظيفه اين انجام براي من و كنيم معدوم را رزمآرا كه بودند گرفته تصميم برادران ـ روز آن شب

او چرا كه متأسفم هم امروز و نميكند كار مملكت نفع به رزمآرا كه ميدانستم وجدانا خودم البته بودم شده

شب ميكردم آماده اينمأموريت انجام براي را خود مدتي حال هر به شد/ كشته دستمن به و نكرد خدمت

موجبات كه نداشتم ميل زيرا نرفتم خانه به بود فيضمنعقد آيتا� مجلسختم مسجدشاه در كه روزي آن

اثرياز تا آتشزدم را خدمتم خاتمه ورقه و شناسنامه محلي شبدر همان آورم/ فراهم را گرفتاريخانوادهام

كه كردم سعي و گذاشته بغلم جيب در را خود طپانچه زود صبح ندهند/ آزار را بيچارهها آن و نيابند خانوادهام

جارو و آب تازه نبود خبري رسيدم شاه مسجد به وقتي ببرند/ سوءظن مأمورين مبادا تا نباشد برآمده جيبم

همان رويسكوي و خريدم شيريني قدري و رفتم صحافها بازار به بودم نخورده صبحانه چون و ميكردند

خوردن موقع در كه گدا پسربچه يك به هم را آن بقيه و خوردم آنها از قدري ميشود منتهي بازار به كه دري

شدم/ مسجد داخل بعد و دادم كرد نگاه مرا

اشخاصسرشناس و وك� بودند, كرده قرآن ت�وت به شروع قاريها ميشد, شلوغ مسجد صحن كمكم

و منس�م با آنها از نفر چند و ميشدند حوشديده و حول آن در برادران از بعضي ميرفتند/ و ميآمدند نيز

باعثزحمت امر اين بود ممكن زيرا تماسنگيرند من با حتياjمكان كه داشتم اصرار من ولي كردند عليك

دارم/ مأموريتي چه من نميدانستند آنها كه نماند گفته نا اما بشود/

مأمورين دقيقه چهل و ده ساعت گفت: و برخاست صندلي روي از طهماسبي اينجا در ـ چپ دست با

خودم جلو از را نفر دو شدم, جابجا من شد/ وارد نخستوزير كه افتاد پچ پچ بينجمعيت در و رفتند جلو عقبو

حتي بشود/ رد آن از رزمآرا تا ميكردند باز راه مردم وسط در پاسبانها گرفتم/ قرار صف مقابل در و عقبزدم

باشد طپانچهخورده دستشبه نكند ترسيدم من و عقبزد مرا گذاشتو من سينه روي دستبه آنها از يكي

سه آمد, رزمآرا باjخره نشد/ حمدا�متوجه به اما كرد من به هم نگاهي مشكوكي طور به عليالخصوصكه

حركت عقبتر قدم نيم فاصله طرفراستشبه در بود وزرا از يكي گويا كه يكنفر پشتسرشبودندو در نفر

كشـيدن بيرون طرز Kطهماسبي گذاشتم/ هفتتير روي و بردم بغلم جيب توي را چپ دست فورا ميكرد/

بود/ رفته جلو قدم دو رزمآرا كه شدم آماده وقتي J/داد نشان حضار به بود ايستاده كه طور همان را هفتتير



ملي دولت سياهه ١٤٣٦

رها هم سوم و دوم تير كردم, رها سرش بهسوي را اول تير و آمدم بيرون صف از قدم دو نكردم, معطل ديگر

ميخواست اينكه مثل دستهايشداد, به حركتي اول تير از پس رزمآرا كرد/ گير لوله در چهارم گلوله اما شد

باشد, نيفتاده مؤثر گلولهها ترسيدم چون نشد موفق اما بياورد بيرون چيزي و كرده جيبش داخل را دستش

نفهميدم چيزي ديگر بردند حمله من به اطرافيان و ندادند مجال ديگر ولي كنم, حمله او به كارد با خواستم

است/ شكسته سرم كه شدم متوجه قدر همين

زندان داخل از بعد روز يكيدو تا گفت: بعد و كرد قدريسكوت طهماسبي اينجا در ـ مبادا كه ميترسيدم

به ديكتاتوري و باشد نشده كشته رزمآرا مبادا كه بود اين از ترسم همه استو خبر چه خارج در نميدانستم

زندانيها از يكي وسيله به حمدا� به اما بربندد, رخت اينكشور از آزادي و كند ايرانحكومت بر بدتر وضعي

وظيفه زيرا كردم, آماده مرگ براي را خود و شدم آرام پس آن از و رسيد گوشم به رزمآرا شدن معدوم خبر

بودم/ داده انجام را خود وجداني و ديني مقدس

٧٩٥٣ شماره ,١٣٣١.٨.٢٧ سهشنبه

دارند احتياج قابله به
زنان و مريضها از عدهاي ندارد بخشوجود اين در زايشگاه مخصوصا و بيمارستان چون ـ تربتجام

است/ بخشjزم اين در كرده تحصيل قابله يك ميگويندوجود اهالي ميشوند تلف حامله

٧٩٥٣ شماره ,١٣٣١.٨.٢٧ سهشنبه

شدند دستگير نفر ديشب١٨٥
به و دستگير انتظامي مأمورين توسط ميگذشتند خيابانها در ممنوعه ساعات در كه نفر ١٨٥ ديشب

عدهسئواjتمختصري اين از امروز صبح نظامي فرمانداري بازرسان شدند/ فرستاده ك�نتريهايمربوطه

كردند/ آزاد را آنها همه و كرده

٧٩٥٣ شماره ,١٣٣١.٨.٢٧ سهشنبه

نظامي حكومت مجدد برقراري
سرهنگ آقاي و شد تمديد ماه برايمدتسه و برقرار مجددا اهواز در نظامي فرمانداري مقررات ـ اهواز

شد/ كار مشغول منصوبو اهواز نظامي فرماندار سمت به نيك طراز

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

خورد شEق چاقوكشان از نفر يك
صدراjشراف خيابان در زابلي ابراهيم نام به محكوم نفر يك درباره زدن ش�ق حكم اجراي صبح امروز

يك و ديگر يككاميون كه سرباز يككاميون وسيله به زندان از را محكوم هشتصبح ساعت گرديد/ اجراء

جلوي در كه بلندگوئي پشت در دادنامه بردند/ محل به بود روان آن دنبال به يكآمبوjنس و جيپ دستگاه

زدند/ ش�ق ضربه ١åå و خوابانيده را سپسمحكوم و گرديد قرائت بود شده نصب جيپ



١٤٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

شدند زنداني و دستگير تهران در ديروز نفر ٣١
تحويل آنان پرونده و شدند دستگير نظامي فرمانداري مأمورين توسط مختلف جرائم به نفر ٣١ ديروز

به اهانت تظاهراتو علت به بقيه چاقوكشيو جرم به عده اين از نفر ١٧ گرديد/ نظامي فرمانداري دادسراي

شدند/ متهم وظيفه انجام حين در دولت مأمورين

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

ميشود افزوده تهران بهكEنتريهاي كEنتري ده
شكاياتو به رسيدگي استكه قدري به تهران ك�نتريهاي تابعه بخشهاي اط�عچونوسعت قرار به

١å نقيصه اين برايرفع كه است گرفته نظر در كلكشور شهرباني نميشود مقدور خوبي به مردم تقاضاهاي

به باره اين در امروز كل شهرباني در مطلع مقام يك كند/ اضافه تهران شهر ك�نتريموجود ١٧ بر ك�نتري

گفت: ما خبرنگار

برايك�نترياز محل اجاره گهي آ زودي به و شده فراهم چنديقبل از ك�نتري ١åتأسيساين مقدمات

ميشود/ داده نيز آنها اداري سازمان ترتيب و شد خواهد صادر شهرباني طرف

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

آبان چهارم روز بازداشتشدگان از نفر ١٤
شدند بازجوئيحاضر براي

به كتبا ميبرند سر به شهرباني زندانموقت در كه آبان چهارم روز بازداشتشدگان از نفر ١٤ عصر ديروز

بـه نفر ١٤ اين دادستان طرف از شدند/ حاضر بازجوئي براي كه دادند اط�ع نظامي فرمانداري دادستان

شروع آنها بازپرساز نظامي فرمانداري جنحه دادگاه دوم شعبه در و شدند اعزام نظامي فرمانداري دادسراي

نمود/ بازجوئي به

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

بيمحل چك قانوني cيحه
رسيده آقاينخستوزير تصويب به ديروز كه

مقرراتحقوقي ـ اول فصل

حكم در مجاز اعتباري مؤسسات و بانكها ساير يا ايران ملي بانك عهده به صادر چكهاي ـ ١ ماده

محل/// نبودن علت به آن پرداختوجه عدم بانكو به مراجعه صورت چكدر دارند و بوده jزماjجرا اسناد

فصل دو بر مشتمل بيمحل چك قانوني jيحه ١٤٤١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ ماه آبان تاريخ٢٧ به شد/ تصويب تبصره ٥ و ماده ١٤ و

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٤٣٨

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

متحد ملل ازطرفسازمان يككارشناسكشاورزي ورود
شد/ تهران وارد كشاورزيمللمتحد و كارشناسسازمانخواربار كورنليسواندنبرگ> آقاي< يكشنبه روز

با كرخه سد و گلپايگان سد رود, زاينده رودخانه اطراف اراضي و آب از استفاده به طرحمربوط تهيه براي وي

نمود/ خواهد همكاري آبياري مستقل بنگاه و كشاورزي و برنامه سازمان

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

اسلحه جمعآوري
غيرنظامي افراد ميان از

كليه كه رسيده اهالي اط�ع به آن ضمن و شد صادر كو ما در عمومي س�ح گهيخلع آ قبل چندي ـ كو ما

پايان تا بايستي داشتهاند حمل پروانه كه س�حهائي يا و شده اشخاص به هنگ طرف از كه س�حهائي

دارند/ دريافت رسيد و داده تحويل پادگان به معين موعد

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

است پرداختنشده حقوقشهريور
را ادارات سـاير و كـارمندان ماه شهريور حقوق جهرم دارائي اداره است آبان دهم كه امروز تا ـ جهرم

استقراضمراجعه براي هم كجا هر به گرفتهاند قرار بيپولي مضيقه در بياندازه جزء مستخدمين نپرداخته,

ميشوند/ يأسمواجه با ميكنند

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

شكر و قند توزيع وضع
نيست رضايتمردم مورد

به قند هستند/ مضيقه حيثدر اين از اهالي رضايتبخشنيستو كان كما شكر قندو توزيع وضع ـ كو ما

نميخواهند اينكه يا و نميتواند هم دارائي اداره استو گرديده كمياب هم شكر و نميشود پيدا بازار در كلي

نمايند/ تخاذ ا باره اين در تصميمي

٧٩٥٤ شماره ,١٣٣١.٨.٢٨ چهارشنبه

شدند دستگير شكر و قند استفادهجويان
ميانه دارائي انبار از غيرعادي طريقي به را قند لنگه يك و شكر كيسه استفادهجوياندو از نفر سه ـ ميانه

اجتماع اهالي از جمعي نتيجه در ميسازند فاش را مطلب و ميكنند پيدا اط�ع مردم ولي ميگيرند تحويل

كيسههاي Lفع و ميشوند توقيف شهرباني طرف از نفر سه آن ميدهند اط�ع شهرباني به را قضايا و كرده

تعيين و آغاز خصوص اين در را jزم نظريه محل دادگاه تا است شهرباني تصرف در شكر و قند محتوي

نمايد/ تكليف



١٤٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

شدند زنداني و دستگير نفر ١٥ تهران در ديروز
دادسـراي بـه و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين طرف از مختلف جرائم به نفر ١٥ تهران در ديروز

عليه تظاهرات و ملي شعائر درباره رعايتادب عدم جرم اشخاصبه اين شدند/ فرستاده نظامي فرمانداري

هستند متهم بانوان مزاحمت دولتو مأمورين

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

شد محكوم شEق ضربه ٢åå و يكسال به
دادگاه در و شد دستگير چاقوكشي و شرارت جرم به خيابانمولوي در قبل چندي كه رضائي محمدعلي

راي از چون بود گرديده محكوم ش�ق ضربه ٢åå حبسو سال يك به نظامي فرمانداري جنحه اول شعبه

دادسـراي جـنحه او شـعبه دادگـاه راي نـظر تـجديد دادگاه در امروز بود كرده تجديدنظر تقاضاي صادره

سرهنگ آقاي jزم تشريفات با امروز ١١ ساعت گرديد/ اب�غ محكوم به مراتب و ابرام نظامي فرمانداري

زدند/ وي به را ضربه ٢åå از ش�ق ضربه ٥å و كرد حاضر جرم محلوقوع در را محكوم نوبان

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

آبان چهارم بازداشتشدگان از
هستند زندان در نفر ٦åفقط

بازپرسي براي آنها از نفر ٩å امروز به تا بودند شده دستگير امجديه در آبان چهارم روز كه نفري ١٥å از

دادسـراي اط�ع به بازجوئي براي را خود آمادگي هم بقيه و گرديدند آزادي بازجوئي از پس و شده حاضر

شد خواهد آنها از بازپرسي به شروع شنبه روز از و رساندهاند نظامي فرمانداري

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

راهآهن بنگاه تقويتمأمورين براي سرباز يكگروهان اعزام
راهآهن بنگاه محافظ نظاميان تقويت براي تهران نظامي فرمانداري طرف از سرباز گروهان يك امروز

كارخانههاي كارگران اعتصاب و تجمع گونه هر از تا شد فرستاده راهآهن بنگاه به تقيپور سرگرد نظر تحت

نمايند/ جلوگيري راهآهن بنگاه

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

نظم برقراري
در دانشآموزان و يافته آرامش روزه دو اين در بود شده متشنج قبل هفته اوائل از كه دارالفنون دبيرستان

وزير حسبدستور بر رئيسندارد و ناظم دبيرستان Lفع چون شدند تحصيل ومشغول شده ك�سحاضر سر

مدرسه كارهاي به و رفته مزبور دبيرستان به فرهنگ وزارت فني كل مدير اسفندياري آقاي امروز فرهنگ

مينمايد/ رسيدگي



ملي دولت سياهه ١٤٤٠

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

را ماه تير وقايعسيام به مربوط اسناد جمعآوري دادگستريدستور وزير
كرد صادر قوامالسلطنه محاكمه برايشروع

كل شهرباني ارتش, دادستاني تهران, نظامي فرمانداري به دادگستري وزير لطفي آقاي طرف از امروز

سي تا ششم بيستو روزهاي وقايع به مداركمربوط و اسناد كليه شده داده تهراندستور دادسراهاي و كشور

اين گيرد/ قرار كشور كل دادستان اختيار در تا بفرستند دادگستري به كرده جمعآوري را گذشته ماه تير يكم و

همچنين و انتظامي مأمورين رفتار درباره مردم شكايات و انتظامي امور به دستورهايمربوط شامل مدارك

اظهارات و گرفتهاند قرار تعقيب تحت و شده دستگير مذكور روزهاي در نظم اخ�ل عنوان به كه افرادي آمار

روز ده آينده شنبه روز داريد اط�ع كه طوري به است/ گرديده ضبط مربوطه پروندههاي و اوراق در كه آنان

ميگردد/ اجرا قابل مذكور قانون يكشنبه روز از و مييابد خاتمه تعقيبقوام به قانونمربوط انتشار مدت

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

يافتهاند ارتقاء [تمامي] سرهنگي درجه به
رفـيعي, بـاقر سـتاد دو سـرهنگ آقـايان يافتهاند: ارتقاء سرهنگي درجه به دوم سرهنگ نفر ١٣ اين

مـحيالديـن, مـحمد مالي دو سرهنگ مدحت, مصطفي پياده دو سرهنگ امامبخش, پياده دو سرهنگ

سرهنگدو سقائي, احمد فني سرهنگدو كاوت, ذ جمال مالي سرهنگدو نراقيان, حسين مالي سرهنگدو

شـاهقلي, مـحمود فـني دو سـرهنگ امـيرپناهي, مهدي فني دو سرهنگ مظفر, هوشمند نعمتا� فني

موزيكمصيبرضواني/ سرهنگدو فاتحي, رضا هوائي سرهنگدو اميراحمدي, شكرا� فني سرهنگدو

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

رفتند شيراز به اقتصادي كارشناسان اعضايهيأت از نفر دو
از نـفر دو مالي امور كارشناس سل> <جرج و بانكي امور كارشناس تريفن> <رابرت آقايان امروز صبح

تـاريخي آثار تا نمودند پرواز شيراز به هواپيما با متحد ملل سازمان اقتصادي كارشناسان هيأت اعضاي

گشت/ خواهند باز تهران به فردا مزبور آقايان كنند/ تماشا را تختجمشيد

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

است شده معمول شكر و قند اصولجيرهبندي مجددا
اداره معهذا برسد, فروش به آزاد طور به شكر و قند بايستي دولت طبقدستور كه وجودي با ـ مياندوآب

معمول را جيرهبندي مجددا اينك نمود خودداري شكر و قند دادن از روز بيست مدت اينكه از پس دارائي

هم مقدار اين توزيع از مختلفي بهانههاي به فروشندگان بدهند شكر گرم ٣٣å نفر هر به شد قرار و داشته

بازار در ريال ٢٤ شكر و ريال ٣٤ كيلوئي قند Lفع ميباشند مضيقه در حيث اين از اهالي و كردهاند خودداري

ميشود/ معامله



١٤٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي آبان اطEعات,

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

برايمطالعه چهارم اصل كارشناسازطرف نفر ٣٩
امرسرشماري در براينظارت هيأت دو و زمين و آب وضع در

شدند وارد شيراز به پخشصدا نصبدستگاههاي و
شد افتتاح شيراز در اولينكEسكشاورزي

بيست روز و شدند وارد شيراز به ترومن چهارم اصل اداره طرف از كارشناس نفر ٣٩ قبل روز چند ـ شيراز

فارسحركت مختلف نقاط به محل هر زمين كيفيتآبو تعيين ف�حتيو بهامور رسيدگي منظور به هفتم و

مينمايد/ محل در هيأتمزبور به راهنمائيهايjزم شيراز كشاورزي اداره كردند/

سازمانخواربار كارشناس آقايان<ايوارسون> تفاق ا به دانشگاه استاد ساعي آقايمهندسكريم قبل روز

به سرشماري امر در نظارت و مساعي تشريك منظور به آمار كل اداره بازرسي رئيس فروزان كشاورزيو و

شدند/ وارد شيراز

كشاورزان براي صدا پخش دستگاههاي نصب براي نجمي آقاي رياست به هيأتي هم پيش روز چند

آقاي كند/ نصب را قسمت آن دستگاههاي و رفته jرستان به ابتدا مزبور هيأت است قرار شدند/ شيراز وارد

ميپردازد/ آموزشگاهها بازديد به استو شيراز در كنون ا نيز فرهنگ بازرسوزارت نيساري سليم

مناسبت همين به شد افتتاح دبيرستانشاهپور اولينك�سكشاورزيدر آبان پنجم بيستو يكشنبه روز

كـ�س افتتاح همايوني اعليحضرت نام به استاندار وارسته آقاي و يافت تشكيل مجلسي مزبور سالن در

داد/ اط�ع رسما را كشاورزي

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

است آموزگار بدون دبستاندخترانه
نمودن دائر و توسعه جاي به ولي ميگذرد, دخترانه دبستان تأسيس از سال چندين چه گر ـ سنگسر

براي اقدامي هيچ هم فرهنگ اداره و مانده آموزگار بدون آن ششم و پنجم ك�س دو متوسطه ك�سهاي

نمينمايد/ دختران ب�تكليفي رفع و دبستان آموزگار تهيه

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

فرانسه در دانشجويانايراني
تهرانفرستادهاند به بيانيهاي

جمعي و كاشاني آيتا� اوليايدولتو عنوان به امروز كه بيانيهاي طي فرانسه مقيم ايراني دانشجويان

تحصي�تو ادامه جهت ارز فقدان از فرستادهاند تهران به مختلف جرايد مليو مجلسشوراي نمايندگان از

تقاضا پايان در و نموده شكايت و نگراني اظهار فرانسه در ايران كبراي سفارت مقاماتمسئول توجه عدم

آيد/ عمل به اقدامjزم تحصي�تشان برايادامه پرداختارز در مجددا آنها حقه بهحقوق توجه با كه كردهاند



ملي دولت سياهه ١٤٤٢

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

Eط با عشق معامله
نمايشنامهايست خEصه

است شده آورده رويسن سعديبر تئاتر در ديشب از كه
درستمثل او كار طمع خشكو قيافه مندرسو لباسنيمه و قطور اندام شد پيدا گرانده كله, و سر باjخره

ميكرد, تمجيد خوشبختي فرشته از آنكه مثل ميگفت, سخن ط� از وقتي ميكرد/ نفعپرستجلوه گر سودا

خـوشبختي طـ� است/ آدمـيزاد خوشبختي باعث ط� فقط عزيز, دوست ميگفت: كش م� رفيق كروشو,

هر از بيش را منط� ماست/ زندگي مايه ط� ميبخشد, حرارت و ميدهد سود بزرگميشود, ط� ميآورد,

از سكه چهل بود, نيكوكار زني كه او دختر <اوژني> شد/ ط� فداي عاقبت گرانده> > بيچاره ميپرستم چيز

كه را جواني فروختو دوستي احساساتو با پدرشرا سكههاي كعوضكرد پا عشق با را پدرش ط�هاي

دخترك مرد/ و كرد پدرشسكته معامله ازاياين در مالنمود هستيو صاحب سكهها آن با دوستميداشت

كه شد خواهد شوهري داراي jاقل نموده معاوضه عشق با را ط� و پدر كه jحا ميكرد فكر سادهانديش

اما است دوستداشتي محبوبو خيالي, داستانهاي شاهزادگان و فرشتهها مثل و افسانهها قهرمان همانند

فـرشته رفت, دسـتش از پدرش كه اوژني, بيچاره, داد/ ماهيت تغيير نيز او محبوب فرشته و رفت سكهها

آخرين در اما برد, پناه دير به عاقبت خودشنيز تنهايشگذشتو و مرد مادرشنيز گفت, ترك را محبوبشاو

اين خودتان است بهتر داد/ تكان را سعدي تئاتر تماشاچيان كليه كه كرد هم ديگر كاري فدا يك لحظات

هنرمندان تماشائيبود/ جذابو واقعا گرانده> نمايش<اوژني از صحنه اين زيرا ببينيد, چشم به را كاري فدا

نايب دربار, وزير آقاي آوردند/ صحنه روي به را سعدي تئاتر سوم نمايشدوره اولين ديشب سعدي تاتر

دعوت بنابه مطبوعات ارباب و رجال از جمعي مجلسو نمايندگان از عدهاي و ملي مجلسشوراي رئيس

اسـتماع از پس را گرانده> <اوژني پيس و يافته حضور تماشاخانه در تئاتر مدير عموئي عبدالكريم آقاي

و خيرخواه آقاي مخصوصا نمودند ايفاء را نقشخود همهخوب هنرمندان كردند/ تماشا عموئي آقاي گزارش

در نمايشنامه شد/ احساسات ابراز تماشاچيان طرف از آنان به نسبت بار چندين كه عاصمي بانو و مهرزاد بانو

ميباشد/ خيرخواه آقاي از نيز ميزانسن و شده اقتباس ك بالزا رمان از پرده چهار

٧٩٥٥ شماره ,١٣٣١.٨.٢٩ پنجشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
J١K درجـه گواهينامه دjر ريال/ ٨١.٢٥ حواله دjر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ٢٢٦.٥å حواله ليره ريال/// ٨١.٢٥ J٢K درجه گواهينامه دjر ريال/ ٨å.٥å



٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

مرز از عبور بزه مجازات تشديد cيحه
شناخته مجرم شود خارج مرز از يا و وارد كشور به JپروانهK اجازهنامه يا گذرنامه بدون كس هر ـ ١ ماده

كساني به نسبت است جاري حكم همين شد/ خواهد محكوم يكسال تا ماه ٣ از تأديبي حبس به و ميشود

نمايند/ عملمزبور به شروع در كه

اغفال يا تحريكو اثر بر اعمالمزبور به شروع يا آنو از خروج يا بهكشور معلومشودورود گاه هر ـ ماده٢

ميباشد/ ١ ماده در مقرر مجازات مشمول نيز اغفالكننده محركو است بوده ديگري

ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي مليمأمور دفاع و كشور دادگستري, وزارت ـ ٣ ماده

مـرز از عـبور بزه مجازات تشديد قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ آبان تاريخ٢٨ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

احزابچپ بيانيهها و توزيعروزنامه پخشو هنگام
شدند دستگير

احزابدست به روزنامههايوابسته توزيع پخشو بهعنوان كه عدهاي صبح پيشهنگام روز چند ـ اهواز

چون و شدند تعقيبواقع تحت انتظاميدستگيرو توسطمأمورين بودند نموده اجتماع پهلوي خيابان چپدر

شهرستان نظامي فرمانداري به آنها پرونده شده تشخيصداده آسايشعمومي و نظم با مخالف آنان اقدام

پخش مشغول كه احزابچپ به منتسب افراد از عدهاي نيز روز همان بعدازظهر ساعت٥ شد/ فرستاده اهواز

داشتند, دست انتظاميدر مأمورين با مقابله و مبارزه براي آjتي پرچمهايمخصوصو عموما و بوده بيانيه

شد/ ارسال نظامي فرمانداري به آنها پرونده و شدند دستگير شهرباني توسطمأمورين

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

شدند پذيرفته اول برايسال حقوق دانشكده در نفر ٨å٧
١٤٥١ از كه امتحانات اين در گرديد/ اع�م حقوق دانشكده امتحاناتورودي نتيجه امروز صبح ٩ ساعت

گرديدند/ انتخاب حقوق دانشكده سالاول براي بود زيادتر آنها نمرات جمع كه ٨å٧ آمد عمل به داوطلب نفر



ملي دولت سياهه ١٤٤٤

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

نفرسرگرد ٢٢ و دو سرهنگ نفر ٥ سرهنگو نفر ٣ نفرسرتيپو ٢
شدند ژاندارمريبازنشسته در

شد خواهند بازنشسته نيز ديگر نفر ١åå حدود در
طـبق كه افسراني پرونده به رسيدگي منظور به كميسيوني كشور كل ژاندارمري اداره در قبل چندي از

و پروندهها به رسيدگي از پس كميسيون اين ميگرديد/ تشكيل شد خواهند بازنشسته بازنشستگي قانون

٣٢ جمعا كه را سرگرد نفر ٢٢ و سرهنگدو نفر پنج سرهنگو نفر سه سرتيپ, نفر دو افسران خدمت سابقه

است: قرار اين از آنها اسامي كه است نموده بازنشسته ميشوند نفر

مسعودنيا, سرهنگدو شقاقي, و ايرانپور كيكاوسي, سرهنگ يكرنگيان, سرتيپ عدلو سرتيپ آقايان

اسـ�مي, اسـدا� سلحشور, پاشا خليل سرگرد شقفي, علياصغر زرين, موسي فرد, ملكياني رباج, عباس

مـلكآرا, نـبوي, مـيرسعيد ع�ئي, حسن مقدم, سعيد يزدانشناس, اسمعيل نيكورزم, علي مرادي, قريب

رضـا فـزوني, غ�محسين پژوه, سعادت رضا رسولي, رشيد زنگنه, صادق مجدي, يحيي مصدقي, خسرو

دانائي/ حسين دورديان, عليمحمد ميرهادي, گلستانه, هاشمي, جعفر زنديه, ذبيحا� حكيمباشي,

ژاندارمري افسران ساير سابقه رسيدگي مشغول كه شده تعيين نفري ٥ يككميسيون كنون ا هم ضمنا

ژاندارمري افسران از ديگر نفر ١åå حدود در اط�ع قرار به و شد خواهند بازنشسته قانون, طبق كه ميباشد

شد/ خواهند بازنشسته

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

ماليات و مزروعي امEك قانونماليات ٢٨ ماده اصEح cيحه
١٣٢٨ ماه تير مصوب٢٩ درآمد بر

زير شرح به ١٣٢٨ ماه تير ٢٩ درآمدمصوب بر ماليات و مزروعي ام�ك ماليات قانون ٢٨ ماده ـ ١ ماده

ميشود/// اص�ح

ام�ك مالياتي قانون ٢٨ ماده اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١.٨.٢٨ تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ١٣٢٨ تير ٢٩ درآمدمصوب بر ماليات و مزروعي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

كارشناسبرق ورود
حرارتي كز مرا امور متخصصدر مهندسبرقو متحد كارشناسسازمانملل گوستمولينيه> ا آقاي<رنه

همكاريخواهد كارشناسانمربوطه با برنامه سازمان قسمتبرق در امروز از و شد تهرانوارد به صبحديروز

كرد/



١٤٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٥٦ شماره ,١٣٣١.٩.١ شنبه

كرد بازديد را مؤسساتفرهنگ آبي متخصصطيور
چندياست و خزر بحر آبيسواحل طيور درباره مطالعه تحقيقو براي كه كتر> اولنزا آقاي<چارلز ـ بندرگز

كرد/ بازديد را شاهپور دبستان و دبيرستان فرهنگ, رئيس ج�لي آقاي تفاق ا به دارد اقامت بندرگز در

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

يافتهاند ارتقاء دومي درجهسرهنگ به كه سرگردهائي

نيست/ خواندن قابل و ديده آسيب بخشي چاپ تجديد هنگام سرگردها اسامي /١

٢٤ سوار سرگردهاي نفر, ١٥ توپخانه سرگردهاي نفر, ٤٦ پياده سرگردهاي نفر, ٨ ستاد سرگردهاي��١

نفر, ٤ سرگردهايهوائي نفر, ٦ سرگردهايمخابرات نفر, ٣ فني سرگردهاي نفر, ٨ مهندسي سرگردهاي نفر,

نفر/ ٥ مالي سرگردهاي

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

شدند دستگير ميدادند شعار رئيسشهرباني عليه كه كساني
طـور بـه را آنـها و كـرده تـحريك را دانشآمـوزان چپ افـراد به اشخاصوابسته از نفر چند ـ اردبيل

آقـاي نـمودند/ وادار شـهرباني رئيس عليه شعار دادن به و انداخته راه به خيابانها و بازار در دستهجمعي

چند با شهرباني رئيس نيفتاد, سودمند چون ولي كرد نصيحت را شعاردهندگان ابتدا ركني سرتيپمنوچهر

كرد/ دستگير را سرانشان از نفر ١٥ و نموده متفرق را آنها دژبان مأمور نفر

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

ميشود جنگيجمعآوري كمريو اسلحه
داشته دست در اسلحه نوع هر تابعه بخشهاي و شهر كنين سا ارتش ستاد طبقدستور چون ـ سنندج

نمايند/ تحويل ستاد به را آن بايد باشند

به و شده جنگيمشغول كمريو جمعآوريس�حهاي به كردستان تيپمستقل كه است يكهفته مدت

جمعآوري است/ شده تحويل ستاد به و اخذ مختلف سيستمهاي از تفنگ زيادي تعداد كنون تا اط�ع قرار

دارد/ ادامه همچنان اسلحه

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

شد بازجوئي منشيزاده [داود] دكتر از
نظامي فرماندار دادسراي بازپرس علميه سرگرد اطاق در سومكا حزب رهبر منشيزاده دكتر آقاي ديروز

حزب مرام درباره بازپرس جلسه اين در اط�ع قرار به گفت جواب شد او از كه سئواjتي به و يافت حضور

داد/ اينمورد در جوابهائي نيز نامبرده و كرد منشيزاده آقاي از سئواjتي سومكا



ملي دولت سياهه ١٤٤٦

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

شكر و قند نرخ
قيمت اضافه ريال گرفتندو با شكر و قند فروشندگان گرديده مقرر تصويبشهرداري بهموجب ـ مشهد

به هم مراتب و رسانند فروش به را خود شكر و قند بينوايان به كمك و خود عادjنه سود براي كيلو هر در

بنگاههاي به مستمندان كمكبه براي آن از ريال يك معلوم قرار از است/ رسيده مردم اط�ع به گهي آ وسيله

ميشود/ داده خيريه

٧٩٥٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢ يكشنبه

توزيعشكر جهت كميسيون تشكيل

گرديد تشكيل فرمانداري در دولتي رؤسايدوائر از مركب كميسيوني عاملين بين شكر توزيع براي ـ دامغان

كيلوئي قيمت به را شكر و شوند انتخاب غيرصنفسقطفروش از عامل نفر ٩ شده قرار جلسه چند از پس و

بود شده تهيه سابق عامل نفر ٢٨ اسم به محل معتمدين و طرفدارائي از كه كارتهائي مقابل در ريال ١٨

است/ نموده گفتگو رضايتو عدم ايجاد صنفسقطفروش و مصرفكننده بين امر اين بفروشند/ مردم به

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

معرفت و كريمي نادعلي بازپرسآقايان
كرد احضار بازجوئي براي را تهران فرهنگ رئيس و ملي مجلسشوراي نماينده

را مـعرفت و كـريمي نادعلي آقايان به مربوط مشاجره پرونده كه دادسرا ١٣ شعبه بازپرس پرتو امروز

آن در توضيحات اداي براي رؤيت از پس ساعت ٢٤ تا كه نمود اخطار دعوي طرفين به ميكند, رسيدگي

عمل به معرفت آقاي گوش از مجددي معاينه قانوني پزشكي اداره در فردا اط�ع قرار به شوند/ حاضر شعبه

را معرفت آقاي نيز نخستوزير است/ شده بيشتر گوش پرده پارگي ميشود اظهار كه طوري به و آمد خواهد

باشد/ قضيه همين به مربوط نيز احضار اين كه ميرود احتمال و كردهاند احضار فردا صبح ٩ ساعت براي

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

شد آزاد شهباز روزنامه مدير
از بود شده نظاميدستگير حكومت ٥ ماده استناد به قبل چندي كه شهباز روزنامه مدير نامور رحيم آقاي

گرديد/ آزاد نظامي فرمانداري طرف

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

توقيفشد گرگان پيام روزنامه مدير
تحويل و نظاميدستگير حكومت ٥ ماده استناد به گرگان پيام روزنامه مدير عباسمهرائي آقاي ديشب

شد/ گاهي كارآ اداره



١٤٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

كردند آسايشقيام كانون در ترياكيها ديروز
بودند سنگربنديكرده ترياكيها
ژاندارمريكمكرسيد و شهرباني از كه

آمده بند زبانش كه حالي در شاهنشاهي سازمان آسايش كانون نگهبان ديروز بعدازظهر نيم و ساعتدو

و درگـرفته خـوردي و زد كـانون در كـه داد اط�ع احمدي دكتر آقاي آسايش كانون رئيس به تلفن با بود

به احمدي دكتر شدهاند/ گ�ويز كانون نگهبانان با هستند بستري آنجا در ك تريا ترك براي كه كيها تريا

نفر ٩å بر بالغ كه كي تريا عده يك ورود, مجرد به و رساند كانون به را خود ب�فاصله جريان از محضاط�ع

بردند/ حمله او طرف به كارد و چوب با بودند

پشت از را درب اطاقشرفتو به و كرد فرار كيها تريا دسترسحمله از احمدي دكتر ـ گرفتند تفنگشرا

گفت نشاندادو جمعيت به را تفنگخود نگهبان اينوقتژاندارم در نبودند/ بردار دست كيها تريا بستولي

ميكنم/ شليك نه گر و برويد كنار

كنار را تفنگش كه ميكنند اخطار ژاندارم به است بوده هم دژبان افسر يك آنها ميان در كه مهاجمين

ميگيرند/ تفنگشرا و كرده حمله او طرف به اغتشاشكنندگان ب�فاصله و بگذارد

به مزبور ژاندارم و ١٤ ك�نتري به اطاق داخل تلفن از استفاده با آسايش رئيسكانون ـ سنگر پشت در

ولي ميشوند اعزام كانون محل به پاسبان چند ك�نتري طرف از و ميدهند اط�ع را جريان ژاندارمري ستاد

سنگر صندلي و ميز از استفاده با آنجا در و رفته ساختمانها طرف به ميبينند را وضع اين كه كيها تريا

ميبندند/

فرمانداري به جريان لذا كنند اشغال را سنگرها نميتوانستند نداشتهاند تيراندازي اجازه مأمورين چون و

رئـيس بـه ضـرغام سرهنگ طرف از و گرديد اعزام محل به سرباز كاميون يك و شد داده اط�ع نظامي

سنگربندي و خورد و زد نيم ساعتو ٦٦ از پس بدهد افراد به حمله دستور كه ميشود توصيه ١٤ ك�نتري

ناجيان, عباس نام به را آنها سران از نفر ٦ و كرده متفرق را مهاجمين كه ميشوند موفق مأمورين سرانجام

فرمانداري تحويل و دستگير را نوشهري حسن و جعفري رضا عباسمستوري, اعتمادي, سروان سنجري,

ميشود/ شروع آنها از تحقيقات ساعت همان از و ميدهند نظامي

كه ما خبرنگار جواب در احمدي دكتر ولي است شايع گوني گونا مطالب جريان اين درباره ـ واقعه علت

داشت: اظهار بود, پرسيده

اين توسط معتادين از نفر هزار ٥ حال به تا و ميكند معالجه را معتاد نفر ١åå ماه هر آسايشدر كانون

قاچاقچيان و شيرهخانهها صاحبان از بعضي منافع به اينموضوع چون و كخ�صشدهاند تريا شر از كانون

وضع كه كردهاند تحريك بودند شده بستري كانون در تازه كه را نفر ٦ اين ميكنم فكر ميزند لطمه ك تريا

بزنند/ هم به را كانون



ملي دولت سياهه ١٤٤٨

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

يافتهاند ارتقاء درجهسرگردي به كه سروانهائي
محمدعلي ملكمرزبان, سيفا� فقيهمصطفوي, ميرداماد ك, زرپا اسماعيل آقايان ـ سروانهايپياده

هاديپور, عليمحمد حاجابوالفتحي, علينقي پيشنيا, غ�مرضا رستگار, نعمتا� بادي[!], عبدل فاضل
سـعيد اليكـائي, غ�محسين آسوري, حبيبا� لنكراني, محمدصادق شهابي, حسنعلي كسائي, اسدا�

مـيرصالح خوئي, امامي علي كاردان, منوچهر مرتضائي, غ�محسين سعيدي, قاسم توانگر, احمد نجات,

قـدرتا� رئوفي, عباس لطفآبادي, ناصح علي جاهدفر, عليرضا عبدي, حاج علياصغر جهاني, اشرف

فتحي/ علياصغر بهادري, مصطفي خيراتي, محمديوسف گيور, صمد غفراني, رضا شريفي, فتاحي

سـعيد پـژدم, مـحمد خـاتمي, مـحمد مـعظمي, عـليرضا كوشا, كمال آقايان ـ توپخانه سروانهاي

زينالعابدين زندنيا, احمدعلي باقري, شمسالدين گودرزي, محمد پيروزفر, رضا بخرد, نصرتا� خديوزاده,

بديعي/ حيدرعلي دانيالي, رضا مظاهري,

مـجتبي وحـدت, بهار زردوز, حسنعلي كلياتي, مرتضي حشتمي, محمود آقايان ـ سوار سروانهاي

سـيدعزيزا� فتحي, اميرحسين سرهنگپور, فاتح گودرزيان, احمد عابر, عبدا� صامت, موسي حريري,

غـفرانـيان, جـواد نـقدي, حسـين اصفهاني, نفيسي حسين رضوي, سيدآقا اللهياري, عيسي رازي, پدرام

اميريفر/ مصطفي مفخم, سعيد اليكائي, خليل امامي, نورا� سراجي, فضلا� فاتحي, مرتضي

عبدا�زاده مهدي رزمآور, معينالدين فتاحي, احمد قائمي, فرزانه علي آقايان ـ مهندسي سروانهاي

نوبان/ همايون جهانشاهي, صدري علي jهيجي,

شـاهقلي, عـبدا� فرجود, محمد حكيمي, افخم ج�ل قوچهبگلو, كبر عليا آقايان ـ فني سروانهاي

اصغر حصيري, مرتضي آشوري, باقر ضرابي, علياصغر سيار, حسين سعادت, لطفا� اعتمادزاده, مرتضي

افضلي, عليرضا هاشميمحوjتي, سيدهاشم قربانزاده

عظيمزاده ابوالحسن حسيني, عبدالعلي بهمني, جعفر مشكري, محمود آقايان ـ مخابرات سروانهاي

بديعي/ محمود كيوان, هادي

مـيريحيي بگـلري, عـ�ءالديـن نـجاتي, غـ�مرضا تـجارتي, جـعفر آقـايان ـ هـوائـي سروانهاي

ميرهاديزاده/

غ�محسين اص�ني, كبر ا خبره, عباس شفيعي, منصور مجرد, محمود آقايان ـ هوائي فني سروانهاي

مهران/ حسين نادري, جواد صحت,

محمدي/ سلطان احمد انصاري, حجت نوري آقايان ـ دريائي فني سروانهاي

شـادانـلو, فـتعلي طهماسبي, نصرا� محمدي, بيوك رشتي, توكليان احمد آقايان ـ مالي سروانهاي

مصطفي اسعد, يعقوب خداپرست, حسن زرندي, محمود وحيد, فضلا� اسعد, فتحا� اژدري, غ�محسين

فرحنژاد/ حسين شقاقي, حبيب قاهري, صادق محمد صباحي,



١٤٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

واقـفي, محمود انصاري, وثيق حسين ارشادي, صادق جهانشاهي, نورا� آقايان ـ اداري سروانهاي

وكيلي/ احمد سخنسنج, محمدعلي

احمدي/ محمد مدبري, حسن آقايان ـ سروان همرديف

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

اسلحه] [جمعآوري اردبيل خبرهاي
به گهيهائي آ و شده اردبيل وارد داشت را اسلحه جمعآوري مأمور كه جزايري سرهنگ آقاي ـ اردبيل

است/ گرديده پخش همينمنظور

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

زدند شEق نفر ٥ به امروز
تـهام ا بـه امـينزاده عـباس سپاهمنصور, مصطفي مختارمنش, احمد زعفراني, محمد پاشائي, رحمن

١åå زندانيو ماه ٣ به يك هر نظامي فرمانداري دادسراي بدوي دادگاه در ضرب ايراد چاقوكشيو شرارتو

كه محلهائي در امروز گرديد/ ابرام هم تجديدنظر دادگاه در مزبور احكام و بودند شده محكوم ش�ق ضربه

شد/ زده ش�ق ضربه ٥å محكومين از يك هر به افتاده تفاق ا آنها به منتسب جرمهاي

٧٩٥٨ شماره ,١٣٣١.٩.٣ دوشنبه

ميگردد ارسال جنائيفرماندارينظامي دادگاه به رئيسحزبسومكا پرونده
به يافتو خاتمه نظامي فرمانداري دادسراي در منشيزاده آقايدكتر از مقدماتي بازپرسي آخرين امروز

شد/ خواهد فرستاده جنائي دادگاه به ديگر روز ده تا ايشان پرونده ميشود گفته كه قراري

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

مالكدرگرفت وطرفداران كشاورزان ميان كه نزاعي در
بازداشتشدند نفر ١٨ و مجروح نفر چند

دريافت شريف سرتيپ آقاي مستاجر سيادتي آقاي از را سهمخود %١å شيخ باغ كشاورزان چون ـ ساوه

وزارت و نخستوزير به كشاورزان كرد كشاورزيخودداري به كشت براي زمين دادن از مزبور مستاجر كردند,

از بيش ناچار نگرفتند نتيجهاي شكايتخود از چون و بردند شكايت ساوه دادسراي و فرمانداري به و كشور

اط�ع عالي مقامات به متعدد تلگرافات طي را خود مستدعيات و شده متحصن تلگرافخانه در هفته يك

منجر كه مشاجرهايرويداد و آمده ساوه به تهران از عدهاي با امر جريان از اط�ع پساز هم مالكده دادند/

و زارعي حميده نام به دهقاني زن و گرفت قرار غارت مورد كشاورزان منازل از يكي و گرديد خورد و زد به

اط�ع قضيه از انتظامي مأمورين اينكه مجرد به شدند مجروح ديگر عده و اجارهدار برادر سيادتي مرتضي

از نفر ١٨ و رفته ده به ژاندارم عدهاي تفاق ا به ژاندارمري گروهان رئيس شريفيا, سرگرد شبانه فورا يافتند

دارد/ ادامه آنها از تحقيقات و ميبرند سر به شهرباني زندان در توقيفشدگان كنون ا كرد/ جلب را كشاورزان



ملي دولت سياهه ١٤٥٠

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

دارد ادامه مرزهايكردستانتحريكات در
وزراء از نفر دو كه موقع اين در خارجي عناصر فعاليت

است شده بيشتر رفتهاند كردستان به

انگليس سابقسفارت مأمورين پارهاياز
توقفكردهاند عراق و ايران مرزهاي در

قطع مناسبت به كه ايران در انگليس سفارت سابق مأمورين از عدهاي غرب از رسيده خبر يك طبق

و عـرب عراق مرزهاي در Lفع انگليس خارجه امور وزارت دستور به كردهاند ترك را تهران سياسي روابط

شدهاند/ متمركز عراق انگليسدر سفارت در نيز آنها از پارهاي

تا كه است داده اط�ع مأمورينمزبور انگليسبه خارجه وزارتامور كه ميشود گفته محافل از پارهاي در

دارند فعاليتهائي مزبور مأمورين توقف اين ضمن البته كنند/ توقف ايران مرزهاي حدود در ثانوي اط�ع

گفت: ما خبرنگار به امروز گمركي مطلع مقام يك اينكه منجمله

خـوب را فارسي زبان اغلب كه مرز مقيم انگليسيهاي كه يافتهاند اط�ع ما مرزي مأمورين از بعضي

در عشايري اخت�فات رفع از مانع كه مهمي علت شايد و بوده آمد رفتو در عشاير اي�تو با دائم; ميدانند

آقاي كه اينموقع در آمدها رفتو تحريكاتو اين ميباشدمخصوصا عده همين تحريكات است كردستان

حفظ و استقرار لزوم به ُكرد ميهنپرست اي�ت توجه آرامشو حفظ براي بهداري كفيلوزارت فرهنگو وزير

صورت روز هر مرز نزديكي در م�قاتهائي و شده بيشتر كردهاند مسافرت كردستان صفحات به امنيت

كـه مـيكنيم مـتوجه را كـردستان وطنپرست عشاير و اي�ت مخصوصا ُكرد عزيز هموطنان ما ميگيرد/

ايراني هر ندارندو هدفي و نظر خود, اغراضسوء تأمين ايران ملت متحد صفمتفقو در رخنه جز بيگانگان

نخورد/ را بيگانگان فريب و بوده حقيقت اين متوجه بايد وطنپرست

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

شدند اعزام بابل به بازداشتشدگان
بازداشت در روز ٢å مدت كه چالوس حريربافي كارخانه كارگران خورد و زد در بازداشتشدگان ـ نوشهر

شدند اعزام بابل دادگاه به نوشهر شهرباني زندان از بازجوئي براي ميبردند سر به شهرباني

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

ميكنند ترك را تهران كارشناسان اعضايهيأت از تن دو
گزارش آنكه از پس متحد ملل سازمان اقتصادي كارشناسان هيأت اعضاي <سل> و <تريفن> آقايان چون

مفيد طرحهاي تنظيم جهت از آنها كار نمودند تسليم رئيسهيأت كاميلگوت آقاي به بانكي امور در را خود

گفت/ خواهند ترك امريكا قصد به تهران آينده سهشنبه روز نظر اين از رسيده پايان به اقتصادي



١٤٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

بنزين عوارضاز قانونيوصول cيحه
آنها گماردن كار به و مستمندان به كمك منظور به

آذر دهم تاريخ از آنها گماردن كار به و مستمندان به كمك خالصبراي اعتبار تأمين منظور به ـ ١ ماده

توسط ميشود گرفته Lفع آنچه بر ع�وه كشور داخلي مصرف بنزين ليتر هر در دينار ٢å مبلغ جاري سال

تصويبهيأتوزيران به تنظيمو توسطوزارتكشور كه آئيننامهاي طبق بر ايرانوصولو نفت ملي شركت

ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر گرديد/// مصرفخواهد فوق برايمنظور رسيد خواهد

بردو مشتمل آنها گماردن كار به مستمندانو كمكبه بهمنظور بنزين قانونيوصولعوارضاز j١٣٣١يحه

١٣٣١ ماه آذر ٣ تاريخ به تصويبميشود/ ماده

مصدق دكتر نخستوزير

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

ملي وزارتدفاع بودجه داد دستور آقاينخستوزير
نشود كسر ژاندارمريكل و شهرباني و

كسر كل ژاندارمري و شهرباني و ملي دفاع وزارت بودجه نخستوزير آقاي دستور طبق اط�ع قرار به

ميگردد/ تأمين ٣å و ١٣٢٩ سالهاي ماخذ به اينمؤسسات بودجه و شد نخواهد

دارائي وزارت با بودجهها كسر مورد در كل اداره و وزارتخانه چند بين كه بود شايع دارائي وزارت در امروز

رفع براي كنون ا و نيستند موافق هزينهها بعضي كسر با دولتيمزبور مؤسسات و است شده حاصل اخت�ف

ميگيرد/ امرصورت متصديان بين تي كرا مذا اخت�ف

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

شد داده عودت دادسرا به ظلي] و [بهنيا اتهامي پرونده
آقايان همچنين و دارائي وزارت سابق كل مدير و معاون ظلي احمد و بهنيا عبدالحسين تهامي ا پرونده

اول شعبه به تعقيب براي پيش چندي كه دارائي وزارت كارمند سرتيپ علياحمد بازرگانو والسكي واjنتي

دادگاه گرفتو قرار رسيدگي جنائيمورد دادگاه مقدماتي جلسه در ديروز بود شده ارجاع جنائي عالي دادگاه

دادسرا به دادگاه طرف از آن ساختن برايمرتفع و خ�صه ماده پنج نواقصدر و ناقصتشخيصداد را پرونده

شد/ داده عودت

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

آمد عمل به بازپرسي حزبسومكا افراد از
شعبه در زندنيا شاهپور و معيني اميرناصر همايون, داريوش نام به سومكا حزب افراد از نفر ٣ از امروز

آمد/ عمل به بازجوئي علميه سرگرد نظر تحت نظامي دادسراي بازپرسي چهارم



ملي دولت سياهه ١٤٥٢

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

شكر و قند توزيع ـ ملي مجلسشوراي
تهران در شكر قندو توزيع به دارائيمربوط وزارت از آقايوكيلپور سئوال گرديدو مجدداسئواjتمطرح

گرديد/ مطرح شهرستانها و

كنم عرض بايد معذالك هستم مصدق دكتر آقاي دولت جدي طرفداران از من اينكه با وكيلپور: آقاي

در وزارتدارائي كه است گرديده سبب امر همين و نميكنند اداره كارآزموده اشخاصمجربو را دارائي وزارت

به نه ملتبوده ضرر به كرده هم گر ا و نكرده استفادهاي قانونيدولتكوچكترين اختيارات از ماه ٦ اينمدت

به كاظمي آقاي دارائي زمانوزارت در را الغايآن سابقو در را شكر قندو جيرهبندي ناطقموضوع مردم/ نفع

داشتملت كنترلي كشور داخله آندر مصرف ميزان و شكر و قند ورود در وزارتدارائي گر ا گفت و كشيد ميان

آقاي كه اينست عجب نميشدند/ اشكال دچار حد اين تا مصرفكنندگان و مينمود استقبال را اقدام اين

از بـعضي در آنكـه حال و است شده مرتفع شكر و قند مسئله حمدا� به گفتند قبل روز چند دارائي وزير

زمينه برابر در شما عرضه زمينه ديديد دارائي وزير آقاي شما نميشود/ يافت شكر و قند Lاص شهرستانها

نموديد؟ فراهم را محتكر نفر چند استفاده وسيله چرا زديد؟ كار اين به دست چرا دارد, نقصان تقاضا

را بضاعتسهميهخود كم فقيرو مردم عيبيداشت؟ چه جيرهبنديبود تقريبا شكر و قند كه آنموقع مگر

بـنده نـمايند/ تـهيه آزاد بازار از را شكر و قند گران قيمت به ناچارند مردم همچنين jحا ولي ميگرفتند

ميزان كه شده داده دستور محرمانه شهرستانها به دارائي وزارت طرف از جيرهبندي الغاي از پس شنيدهام

نكند/ تجاوز جيرهبندي زمان در توزيع ميزان از شكر و قند توزيع

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

است ننموده احضار گفتبازپرسمرا كريمي نادعلي آقاي
جواب در معرفت آقاي به مربوط پرونده درباره ملي مجلسشوراي نماينده كريمي نادعلي آقاي امروز

احضار بازپرسمرا گفت: بود پيوسته بهوقوع تهران فرهنگ در چنديقبل مشاجرهايكه به راجع ما خبرنگار

كه تشبثاتي و تحريكات اين و كند احضار مرا نميتواند مشاراليه دارم كه مصونيتي نظر از ع�وه به ننموده

است/ مغرضين استفاده و غلظتسوءتفاهمات براي ميشود

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

سرقتكردند را رئيسكEنتري منزل اموال
خـيابان در واقـع مشـهد بخشدو ك�نتري رئيس خليقي سروان آقاي منزل آبان بيستم روز ـ مشهد

مبلغ و پتو عدد دو اشرفيو گلوبند يكرشته يكدستبندط�و دزدان شد/ سارقينواقع دستبرد مورد سعدآباد

بهموضوع شهرباني توجه عدم از اهالي ميبرند/ سرقت به ريالميشود هزار ٢å جمعا كه نقد ريالوجه هزار

بنمايد/ اينمورد در عاجلي توجه دولت دارند انتظار و هستند ناراضي شهر امنيت



١٤٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٥٩ شماره ,١٣٣١.٩.٤ سهشنبه

است گرفته قرار دولت توجه مورد تهران دانشگاه اصEح و تصفيه
ندارم خبر انحEلدانشگاه از من گفت: رئيسدانشگاه

در حتي و آمده ميان به صحبت دانشگاه اداري سازمان اص�ح از فرهنگي محافل در اخير روز چند در

مورد فكر اين است ممكن دانشگاه اص�حاتدر ساختن عملي براي كه است اين از محافلگفتگو از پارهاي

يك بـا را جديد سازمان سپس و سازد منحل روزي چند براي را تهران دانشگاه كه گيرد قرار دولت توجه

تماس دانشگاه رئيس سياسي دكتر آقاي با ما خبرنگار نمايد/ شده منحل سازمان جايگزين كلي تصفيه

خصوص اين در قطعي و رسمي خبر من داد جواب ايشان دارد؟ صحت شايعات اين آيا كرد سئوال و گرفت

بـه نـزديك مقام يك اما نشده من به مراجعهاي دولت طرف از و خواندهام جرايد در را مطلب فقط ندارم

گفت: نخستوزير

و فرهنگي مناسب يكمحيط ايجاد براي آن سازمان اص�ح و تصفيه نيستو خوب دانشگاه وضع البته

ولي كند تصفيه را دانشگاه كه هست دولت توجه مورد نيز فكر اين مسلما و دارد را نهايتضرورت تحصيلي

حال هر به ولي ميگردد عملي دانشگاه در نظر اص�حاتمورد چهصورت به و موقع چه كه نشده روشن هنوز

كرد/ عملي ميتواند نيز انح�ل بدون را اص�ح و تصفيه زيرا است بعيد دانشگاه انح�ل من نظر به

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

دولتي خالصجات و امEك انتقال قانوني cيحه
است رسيده تصويبنخستوزير به كه وزارتكشاورزي به

آن بودجه اداريو سازمان با خالصجاتدولتي ام�كو كليه قانوني اينjيحه تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

و امـ�ك به نسبت دولت مالكيت حق اعمال و ميشود كشاورزي وزارت ضميمه و منتزع دارائي وزارت از

بود/ خواهد كشاورزي وزارت با مطالباتمربوط همچنينوصول و خالصجاتمزبور

است/ قانوني jيحه اين اجراي كشاورزيمأمور وزارت و دارائي وزارت ـ ٢ ماده

خالصجات ام�ك انتقال قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاء قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر سوم تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل كشاورزي وزارت به دولتي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

هستند باقي تحصن حال به هنوز
اين به هستند متحصن تلگرافخانه در كه شيراز پزشكي عالي آموزشگاه دانشجويان طرف از تلگرافي

در كه مزبور آموزشگاه دانشجويان تحصن خاتمه و اعتصاب شكستن خبر كه ميدهند تذكر و رسيده اداره

تكذيبميشود/ را مذكور خبر نيستو صحيح است شده درج جرايد از يكي



ملي دولت سياهه ١٤٥٤

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

آبادان پاcيشگاه به خام نفت گالن هزار ٤ååروزي خوزستان نفتخيز مناطق در

اهواز به نفتسياه گالن هزار ٢٥å

ميشود حمل آبادان به شده تصفيه مواد گالن هزار ١٧å و

ميكنند كار نفتخيز مناطق در كارمند ١٥åå و كارگر هزار ١٧
آجر!] عدد ٢٦.ååå.ååå حدود در كنون [تا

و كرد م�قات نفتخيز مناطق كل كفيل مهندسهمايونفر آقاي با اخيرا سليمان مسجد در ما خبرنگار

به مصاحبهاي گرفته انجام يد خلع بعداز كه كارهائي آمار و كنوني تشكي�ت وضع به فني عمليات درباره

ميرسد: عزيز خوانندگان نظر به زير در آن خ�صه كه كسبنموده اط�عاتي و آورده عمل

اداره Lمستق يك هر و ميگردد تقسيم متمايز قسمت دو به خوزستان در نفت ملي شركت تشكي�ت

آغـاجاري, هفتگل, سفيد, نفت اهواز, سليمان, مسجد jلي, نواحي شامل نفتخيز مناطق يكي ميشود/

و آوردهاند بهوجود را شهري هر گرفتهو قرار يكديگر از دور نستبا فواصل در كه نفتشاه گچسارانو پازنان,

كـار مشغول كارمند نفر ١٥٥å و كارگر نفر ١٧ååå حدود در نفتخيز مناطق در آبادان, پاjيشگاه ديگري

به لوله وسيله به مسجدسليمان تقطير دستگاه از سياه نفت گالن ٢٥å.ååå مناطق اين در روزانه هستند/

Kنـفت شده تصفيه مواد گالن ١٧å.ååå روزي همچنين ميگردد/ آماده فروش براي و ميشود حمل اهواز

نفت گالن ٤åå.ååå روزانه آغاجاريهم در ميشود/ فرستاده آبادان به مسجدسليمان از لوله بهوسيله Jچراغ

انضمام به نفتي مواد مانده باقي آخر در و ميگردد حمل آبادان پاjيشگاه به تصفيه براي لوله وسيله به خام

برگشت چاهها به مجددا است شده فرستاده پس سليمان مسجد به تلمبه وسيله به آبادان از كه زائدي مواد

براي گاز توليد و يخ تهيه آب, تهيه برق, تهيه شركتصرف عمليات از يكقسمت حاضر حال در ميشود///

و پايه ١٣.٥åå روي سيم كيلومتر ٥٣.٦åå شامل شركت ارتباطي دستگاه صرفميشود/ ناحيه هر سوخت

كـار مشـغول دسـتگاهها ايـن در كـارمند و كارگر و مهندس زيادي عده و بوده تلفون شماره ١.٧٥٥ تعداد

را شهري ناحيه هر كه نفتخيز نواحي بين ارتباطي طرق حفاظت و اص�ح و تعمير و ساختمان ميباشند/

قرار جاده كليومتر هزار دو حدود در پلو زيادي تعداد راهها اين در و شركتبوده عهدهخود به ميدهد تشكيل

يكشعبه تعميرمستغ�ت محافظتو ساختمانو كند/ نگاهداري آنها از هميشه بايد شركت كه است گرفته

تعمير براي عمله و بنا مهندسو زيادي تعداد هميشه و ميدهد تشكيل را نفت ملي شركت عمليات از مهم

دستگاه ٨ååå كارگريو خانه ٩ååå و كارمندان براي خانه ١å٤å حدود در Lفع و ميباشند كار مشغول آنها

ساختمان٧٧ كنون ا و دارد سرعتادامه به اقدامات خانهها اين ازدياد و توسعه براي و گرديده متفرقهمسكون

دارد/ ادامه همچنان برنامه اين استو شده تمام كارگري خانه ٥٥٤ كارمنديو خانه دستگاه

گچو شنو تن ٣å.ååå و آجر عدد ٢٦.ååå.ååå حدود در كنون تا خانهها اين ساختمان انجام منظور به

شركت حياتي عمده مسائل از يكي نفتخيز نواحي بين در نقل حملو مسئله است/ رسيده مصرف به ماسه



١٤٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

براي كيلومتر تن ١å.ååå.ååå اميديه در راهآهن و سنگين باركشهاي وسيله به اخير سال در و ميباشد

است/// گرديده حمل بار تن ١åå.ååå

از است عـبارت زده آن به دست خوزستان آبادي و عمران منظور به اخيرا شركت كه ديگري اقدامات

كشت قابل اراضي توسعه و آبياري به نسبت آن نتايج كه اميدي كانال حفر و خزينه محل كشاورزي توسعه

به آن ابعاد و بوده شكلذوزنقه به آن مقطع هستند آن حفر فعLمشغول كه اميديه كانال شد/ خواهد مشهود

در مترمكعب هفده آبده حجم به و نيم و متر سه عمق و نهر لب در متر دوازده و نهر كف در متر چهار عرض

نـه حدود در شد خواهد آبياري آيش دو در كانال اين از زمين هكتار ٣٤.ååå كلي طور به ميباشد/ ثانيه

هستند/// كار مشغول كارگر نفر ٥åå روزانه Lفع و گرديده حفر نهر اين از كليومتر

كارهايمذكور بر ع�وه كه داشت اظهار ما خبرنگار به نفتخيز مناطق كل كفيل مهندسهمايونفر آقاي

و برنامه سازمان به نفتوابسته سهامي شركت به ذيقيمتي خدمات قم نفت چاه حفر براي نفت ملي شركت

است/ آورده عمل به راهآهن بنگاه و تهران شهرداري به زيادي مساعدتهاي همچنين

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

شدهاند/// بازنشسته شهرباني كارمندان و افسران از نفر ٩٤
را ايناط�عات وسخنگويدولت خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر مطبوعاتيامروز مصاحبه جلسه در

گذاشتند/// خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در

مشمول جهاتي به كه را شهرباني كارمندان و افسران از نفر ٩٤ اسامي صورت كشور كل شهرباني ـ ٥

امروز است شده بازنشستگي پيشنهاد آنان براي و گرديدهاند ٣١.٨.٦ تاريخ ١٦٣٣٤ شماره قانوني jيحه

است/ نموده اب�غ و منتشر

پايه نفر ٦ نه, پايه نفر همچنين١٧ بودهاند ستوان نيز نفر دو سروانو نفر دو سرهنگو نفر ١٦ عده اين از

٧ يك, پايه نفر ١ دو, پايه نفر ٢ سه, پايه نفر ٣ پنج, پايه نفر ٤ شش, پايه نفر ١٦ هفت, پايه نفر ٧ هشت,

ميباشند/ اينصورت جزو نيز دوم سرپاسبان نفر ٦ يكم, استوار نفر

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

شدهاند بازنشسته شهرباني در كه كساني اسامي
نصرتا� سعيدي, محمد رفيعيان, حسين خاقاني, نصرا� نيكخواه, ج�لالدين آقايان ـ سرهنگها

حبيبا�معصومي, كامور, حسن ايوبي, غ�محسين تيرداد, اسمعيل شفيعي, محمد حشمتي, حسن نادري,

[ناخوانا]/ غ�محسين
ابوالقاسم شعيب, جواد فاطمي, سيداحمد جاذب, محمد شايگان, اسعميل آقايان ـ ٨ و رتبه٩ كارمندان

ذهبي, محمد شهردار, سيفا� كامران, آقاخان صالحي, ابراهيم مجلل, حسن شفاهي, محمدعلي شميم,

مهاجر/ عبدا� سعادتنژاد, اسمعيل خاوريان, مصطفي بردبار, نصرتا� آريائي, عباس تاميني, نصرتا�



ملي دولت سياهه ١٤٥٦

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

كشور/// استخدامي جديد قانون از خEصهاي
است شده بخشگنجانده هفت در كه است ماده ٢٢٨ داراي قانون اين

باشند آزاد دارايمشاغل اينپسنميتوانند از دولت كارمندان
ميشوند محاكمه اداري دادگاه در نيز مقررات از متخلفين و

شد/// خواهد درج جرايد در مشروح طور به كشوري استخدام قانون فردا

دائمي مشاغل اين اينكه از اعم نمايند قبول آزاد مشاغل نميتوانند قانون اين طبق دولت كارمندان ـ ١

شد/ خواهد مستعفي خدمتدولت از كنند قبول گر ا باشد غيرموظف يا موظفو موقتو يا و

بنابه ثانيا و باشند داشته را مقام اين احراز شايستگي Rاو بايد كل مديران و معاونين پس اين از ـ ٢

رئيساداره پيشنهاد بنابه شعبدواير رؤساياداراتو اما مشاغلخودمنصوبميشوند/ به همايوني فرمان

نفر يك ثابت, معاون از مركب اداري شوراي شد/ خواهند منصوب وزير حكم اداريو تصويبشوراي و كل

بود/ كارمندانخواهد نمايندگان از نفر دو انتخابميشوندو ادارات ميانرؤساي از كه ديگر نفر پنج كل, مدير

انتقاjت نقلو اضافاتو ترفيعاتو به رسيدگي اداري شوراي مهمترينوظيفه است سال دو اينشورا دوره

تخاذ ا و رسيدگي وظيفهاش كه تشكيلميشود رياستنخستوزير به نيز استخدام عالي يكشوراي است/

كارمندان ع�وه به ميآيد/ پيش كشور استخدام قانون اجراي نظر از كه است اخت�فاتي به نسبت تصميم

در همچنين شد خواهند بركنار كار از شوند معتاد افيون و الكل به خدمت دوره حين در كه آنهائي يا معتاد

رسم و اسم هر به قراردادي كارمند استخدام قانون اين اجراي از پس كه شد تصريح جديد استخدام قانون

او استعداد و كار طرز از گزارشاتمحرمانهاي يكدوره و خدمتشده وارد سابقه با مستخدمي استهر ممنوع

دوره در كارمند گر ا البته گرديد/ خواهد مطرح اداري شوراي در گزارشات اين و ميشود فرستاده وزير براي

شدهاند: تقسيم طبقه چهار به جديد قانون در مستخدمين شد/ معافخواهد خدمت از نشد كارآموزيقبول

آن/ معادل يا دكترا دانشنامه دارندگان ـ ١

آن/ معادل يا ليسانس دانشنامه دارندگان ـ ٢

آن/ معادل يا متوسطه دوم دوره گواهينامه دارندگان ـ ٣

تـحصيلي مزاياي از استفاده متوسطه/ اول دوره تحصي�ت رسمي كارنامه يا گواهينامه دارندگان ـ ٤

اوست/// تحصيلي رشته به مربوط كه گردد شغلي عهدهدار مستخدم كه است ميسر وقتي

يكرئيسودو از بود عبارتخواهد كمه اينمحا ميشوند كمه اداريمحا محكمه متخلفدر مستخدمين

شوراي طريق از مركز در سال هر اسفند در دستگاه عاليرتبه مستخدمين بين از كه دادستاني يك و عضو

مستقلدر شهرستانها و استانها كز مرا ادارات رؤساي كمه محا ميشوند تعيين يكسال برايمدت اداري

تهرانو در فقط تجديدنظر دادگاه ميگيرد/ انجام استان كز مرا در شهرستانها ساير ادارات كمه محا تهرانو

ميگردد/ تشكيل عليالبدل عضو دو و اصلي عضو چهار رئيسو يك از مركب



١٤٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

برق مخابراتو تخريبوسايل و مجازاتقطع قانوني cيحه
دولتيو خبر گيرنده و فرستنده دستگاههاي تلفنو تلگرافو از را مخابراتكشور كسوسيله هر ـ ماده١

و دولتي ادارات به متعلق سيمكشيها آنكه از اعم را قصبات و شهرها برق سيمكشيهاي و كز مرا همچنين

عمومي و ملي بنگاههاي و غيردولتي و دولتي كارخانههاي به متعلق يا و ملي مجلسشوراي و شهرداري

راه ايـن از كـه كند تخريب سياسي مقاصد پيشرفت يا و عمومي آرامش و نظم در اخ�ل منظور به باشد

گر ا و سالمحكومميشود ١å تا ٣ از كار حبسبا به سازد, فراهم را تعطيل تاريكيو يا ارتباطو موجباتقطع

است/ اعدام مرتكب, جزاي شود كشته نفر چند يا يك عملياتمزبور نتيجه در

آن نتيجه در خواه يابد انجام نفر دو بيشاز توطئه و تباني اثر بر قبل ماده در مذكور جرم گاه هر ـ ٢ ماده

شد/ خواهند محكوم كار با حبس سال ١å به كنندگان توطئه از يك هر باشد نشده يا شده قتليواقع

برق مخابراتو وسايل سرقت فقط يك ماده در مذكور جرمهاي ارتكاب از مرتكب قصد گاه هر J٣ ماده

شد/ خواهند محكوم حبسمجرد سال ٥ تا ٢ به باشد

ميگردد/ محكوم سال ٣ تا ١ از تأديبي حبس به مسروقه وسايل خريد ٣ ماده مورد در ـ ٤ ماده

در و مسـروقه اموال عين وصول براي قضائي مراجع به مراجعه يا مربوط بنگاههاي و ادارات ـ ٥ ماده

تشخيص كه ميزاني به مرتكب عمل از حاصله خسارات همچنين قيمتآنو نباشد عين,موجود كه صورتي

بـه انـتظامي مأمـورين كـرد خودداري خسارات و قيمت پرداخت از متهم چنانچه و نمايند اقدام ميدهند

سال ٢ بازداشتاز مدت مينمايند/ بازداشت يكروز ريال ١å مقابلهر در را او بنگاهمربوط يا اداره تقاضاي

دادرسي پايان از قبل مكلفاند قضائي مراجع آيد دست به مسروقه اموال كه صورتي در كرد/ نخواهد تجاوز

دارد/ مسترد بنگاهها و ادارات به را اموال عين بنگاههايمربوط و ادارات تقاضاي بنابه

آمد/ خواهد عمل به نوبت از خارج فوريو دادگاهها و دادسراها در مذكوره جرائم به رسيدگي ـ ٦ ماده

ميباشند/ اينjيحه اجراي تلفنمأمور تلگرافو پستو و راه كشور, دادگستري, وزارت ـ ٧ ماده

تـخريب و قـطع مجازات قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاء قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر سوم تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٧ بر مشتمل برق مخابراتو وسايل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦å شماره ,١٣٣١.٩.٥ چهارشنبه

نشده/// تكميل تير سيام پرونده هنوز
تا ٢٦ روزهاي وقايع به اوراقمربوط و مدارك جمعآوري به راجع دادگستري وزارت در مسئول مقام يك

وزارت به و بوده تهرانموجود دادسراي در كه مختصري پرونده فقره سه دو جز به گفت [١٣٣١] ماه تير ٣١
از عبارتاند مذكور مراجع نداشتهاند ارسال را مربوط پروندههاي مراجع ساير هنوز شد فرستاده دادگستري

تحقيق/ كميته ارتشو دادرسي شهرباني, نظامي, فرمانداري



ملي دولت سياهه ١٤٥٨

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

ملي/// مجلسشوراي
حائريزاده آقاي نمايندگان آقايان پيشنهادي طرح و قرائتمتنjيحه از پس ـ زندانيان عفو و طرح

و كرده استفاده خود اختيارات از منظور اين براي ميتواند و دارد اختيارات اjن دولت گفت: مخالف عنوان به

اينjيحه گفتطرح عنوانموافق به آقاياخگر كند/ اجرا تنظيمو باشد خودشان پسند كهمورد را jيحهاي

بدون عدهاي اjن بودهاند/// مؤثر اينjيحه تنظيم در مصدق دكتر آقاي خود داشتو نخواهد و ندارد مانعي

بهصورت و كرده پيدا بدي بسيار طرز Lفع زندان آن از گذشته و ميبرند سر به زندانها در ب�تكليف و گناه

آنها از و ببرند آنجا به را آنها كه ميكنند دزدي شرارتو مخصوصا اشخاصشرور غالب و درآمده مهمانخانه

كه بدهيد ترتيبي حال هر به خانوادهها بردن بين از نه است تنبيه براي زندان آن از گذشته و كنند پذيرائي

روشنشود/ هستند ب�تكليف آنجا در كه بدبختي عده يك تكليف تا برسد تصويب به زودتر اينjيحه

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

دارند را مجازات تعليق قانون تصويب تقاضاي
از فرستادهاند اداره اين به اصفهان شهرباني زندان از كه ضمنشرحيمؤثري [جنائي] زندانيان از جمعي
مجازات تعليق jيحه نمودهاند تقاضا دادگستري وزير مليو مجلسشوراي و نخستوزير مصدق آقايدكتر

در مجددا نگرديد تصويب مختلف علل به و شد مطرح ملي مجلسشوراي شانزدهم دوره در كه محكومين

نجات خانوادهايشان و اصفهان زندانيان از نفر ٣åå تا گيرد قرار تصويب مورد و مجلسمطرح در دوره اين

يابند/

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

عملآورد به ايشان با ما خبرنگار كه مصاحبهاي در امروز كاشاني jآيتا

انگليساست توسطعمال مصدق دكتر و اختEفمن شايعه داشتند: اظهار
است شده منتشر تهران در روزه دو اين در

رئيس آقاي كه كرد سئوال چند ايشان از و كاشانيم�قاتنمود آيتا� حضرت از ما خبرنگار امروز صبح

جوابها: و اينكمتنسئوال دادند/ آنسئواjت به جوابهائي ملي مجلسشوراي

از بعضي همچنين و سياسي محافل از پارهاي در اخير روز دو در كه بود شايعاتي درباره سئوال نخستين

است/ آمده بهوجود اخت�فاتي مصدق دكتر آقاي آيتا�و بين كه اين از كي حا بود يافته انتشار جرايد

اخت�ف هيچگونه و است انگليس عمال ناحيه از تماما شايعات اين داشتند: اظهار مورد اين در آيتا�

تمام و تام و كامل تفاق ا و تحاد ا هست چه هر بلكه ندارد, نخستوزيروجود آقاي و من بين جديد و قديم

يكمقصود هدفو يك دو هر مصدق آقايدكتر و من كه حالي در باشد داشته دليل بايد اخت�ف زيرا است

شد/ نخواهد پيدا نظر اخت�ف هيچوجه به بود, يكي مقصود هدفو وقتي و داريم



١٤٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

اسامي بقيه
شهرباني بازنشستگان

ابوالفتح سروان آقايان زاهدي, كريم اميرقاسمي, رضا منصور, عبدا� اسكندري, جليل سرگرد آقايان

كروبي/ غني نقاشيزاده, آقايانستوانمحمود ناظمي, مرتضي فلكفرسا,

حسن اربابي, حيدرعلي شهبازي, حيدرعلي ترناسي, محسن بشيري, محمدعلي آقايان ـ ٨ رتبههاي

فرزاني/ رضا بحرالعلوم,

محمدسايباني, تقيقنبر مهندسي, حسن حسينشاملو, شجيعي, علي شاهمير, تقي آقايان ـ رتبههاي٧

فرخفال/ احمد

حسـينعلي شاهمراديان, علي ميرهادي, مجيد صائب, حسن انصاريان, محمد آقايان ـ ٦ رتبههاي

غـفاري, عـباس آشـتياني, عقيده احمد ضيائي, كبر عليا مشرقي, اسماعيل شاهرخي, فتحعلي ركوعي,

زاغـيان, مـحمود بـيگلر, مـلك كـريم واعـظي, علي احمد, مختار گاهي, درآ محمدعلي شايگان, اسدا�

قدرتا� رحمتيبقا, مهدي مقدم, كامران محمد مقدم, نجفقلي اسكندري, احمد ثابت, ضرغامي علياصغر

ياورزاده/ حسينمجنون شادزي, محمد نباتي, حسين افشار,

حيدري/ عزيزا� آقاي ـ ٢ رتبه

زنگنه/ مصطفي آقاي ـ ١ رتبه

كـرمانشاهي, احـمدي محمد جيراني, عبدا� گزلو, قره تقي خمامي, فريور ابراهيم آقايان ـ استوارها

صادقپور/ قاسم عراقي, سليمان طالش, حسينعلي

فضيلتي/ بزرگ بهرامپور, كريم [آقايان] ـ يكمها سرپاسبان
نـظري, فـضلا� بهمنش, رحيم حقيقي, بياتقلي شهيدي, بهاءالدين [آقايان] ـ دومها سرپاسبان

توحيدلو/ حسن

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

گرديد منحل دارائي وزارت فني اداره
شد صادر دولتي اتومبيلهاي از فروشقسمتي دستور

وزارت اختيار در كنون ا و شده جمعآوري گذشته سال كه وزارتخانهها تومبيلهاي ا از زيادي تعداد چون

دارائي آقايوزير طرف نيستاز مناسب تعمير براي آنها از بعضي ضمنا نميباشدو استفاده دارائياستمورد

منتشر روز چند همين ظرف گهيمربوط آ و گرديد صادر مزايده طريق از مزبور تومبيلهاي ا فروش دستور

شد/ خواهد

اجـرا مرحـله به تومبيلها ا فروش از پس كه گرديد صادر دارائي وزارت فني اداره انح�ل دستور ضمنا

ماند/ خواهد باقي دولتي ماشينهاي تعمير براي كوچكي دايره فقط و شود گذاشته



ملي دولت سياهه ١٤٦٠

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

شد منتقل بيمارستان به
بيمارستان به كسالت علت به بود توقيف شهرباني اداره در كه فرمان روزنامه مدير شاهنده عباس آقاي

شد/ منتقل شهرباني

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

كرد مذاكره نخستوزير با گوتدوساعت كاميل
بهموجب متحد ملل سازمان اقتصادي كارشناسان رئيسهيأت كاميلگوت آقاي صبحامروز ساعتده از

مصدق آقايدكتر با ساعت حدوددو در يافتو حضور آقاينخستوزير خانه در بود شده تعيين Lقب كه وقتي

قرار شده اط�ع كسب كه طوري به داد/ توضيح تنظيميخود گزارشهاي سوم و دوم قسمتهاي اطراف در

دارد/ ارسال مصدق دكتر آقاي براي امروز بعدازظهر را گزارشهايخود است

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

بودن كرده غذا اعتصاب زندانيان از نفر ٢åå
ملي] فراكسيوننهضت نمايندگان با جنائي زندانيان [همبستگي

زندانيان از نفر ٢åå بر بالغ عدهاي گذشته يكشنبه روز از است كرده كسباط�ع ما خبرنگار كه طوري به

دارند تقاضا كه شد معلوم آمد عمل به تحقيق آنها اعتصاب مورد در آنكه از بعد و كردند غذا اعتصاب قصر

و مطرح بود شده تقديم ملي مجلسشوراي به دولت طرف از قبل دوره كه زندانيان مجازات تعليق jيحه

از و شـد داده گزارش مسئول مقامات به زندانيان اعتصاب درباره مربوط متصديان طرف از گردد/ تصويب

گرديد/ ارسال ملي مجلسشوراي نمايندگان آقايان از تن چند براي نيز نامههائي زندانيان طرف

شد داده ملي] نهضت كسيون [فرا نمايندگان آقايان از نفر طرف١٥ از پيشنهادي سهشنبه روز نتيجه در

سهشنبه روز امر اين از اط�ع از پس زندانيان گردد/ مطرح مجلس در مجددا زندانيان مجازات jيحه كه

شكستند/ را غذايخود اعتصاب

٧٩٦١ شماره ,١٣٣١.٩.٦ پنجشنبه

كرد خواهند استفاده دولتي ارز از دانشجو ١٨å فقط فرانسه در
ارز خريد به قادر كه دانشجوياني متمكن اولياي از صورتي دارائي وزارت از فرهنگ پيشوزارت چندي

خواست/// هستند خود فرزندان براي آزاد

مقامات براياط�ع نهائي عنوانصورت به و شد تصويب اينكميسيون آخر در كه مجلسي طبقصورت

به آنها از نفر ١٨å ميكردند استفاده دولتي ارز از كه فرانسه مقيم دانشجوي نفر ٥٦٢ از شد, فرستاده مربوط

بقيه ارز قطع ودستور شد تصديق دولتي ارز از استفاده براي آنان استحقاق اوليايشان مالي تمكن عدم علت

گرديد/ صادر دانشجويان



١٤٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

بود؟ خبر چه تهران در امروز
شهدايعراقشركتكردند مجلسيادبود در آيتاjكاشاني

شدند عدهايدستگير و داد رخ خورد و زد نقطه چند در
ملي مؤسسات و بنگاهها و مغازهها و بازار

بودند تعطيلكرده نياتآيتاjكاشاني پيروياز به

ابراز براي كاشاني آيتا� اع�ميه از پيروي به شهرستانها تمام تهرانو در ملي بنگاههاي و بازار امروز

و مجاهد مسلمانان مجمع طرف از و بودند نموده تعطيل ظهر تا عراق رشيد مردم قيام به نسبت همدردي

بازارهاي و تهران در بغداد شهدايواقعه ياد به مجلسختم چندين نيز ديگر سياسي و مذهبي جمعيت چند

بـر مـبني نطقهائي وطنپرست وعاظ و مليون طرف از مجالس اين در و بود گرديده منعقد شهرستانها

گرديد/// ايراد عراق ملت قيام از پشتيباني

ابراز براي و كاشاني آيتا� از پيروي به امروز خيابانها مغازههاي كثر ا و بازار ـ خيابانها در خورد و زد

و زد آنها ضمن كه كردند تي تظاهرا نيز خيابانها از پارهاي در و بود تعطيل عراق رشيد ملت با همدردي

استانبول خيابان در مختلف احزاب از عدهاي امروز صبح نيم و ساعت٩ منجمله پيوست/ بهوقوع خوردهائي

به آن دامنه و داد رخ لفظي مشاجره نفر چند بين تظاهرات نتيجه در و نمودند سخنراني تظاهراتو به شروع

مردم و شده حاضر خورد و زد محل در پاسبان نظاميو كاميون هشت ب�فاصله اينموقع در كشيد خورد و زد

فرمانداري توسطمأمورين بودند شده جنجال اغتشاشو كهموجب آنها سران از نفر هشت نمودندو متفرق را

شدند/ دستگير نظامي

آجرسازي كارخانجات كارگران از عدهاي نيز صبح نيم و ١åساعت ـ شد خورد و زد گمركهم چهارراه در

به پهلوي خيابان از ديگري عده اينموقع در نمودند/ تظاهرات به شروع و كرده اجتماع گمرك چهارراه در

خورد و زد و لفظي مشاجره به شروع رسيدند يكديگر مقابل به وقتي مخالف دسته دو و آمده گمرك طرف

ساعت شدندو نفرمجروح چندين نظامي فرمانداري ٥و رسيدنمأمورينك�نتري تا وخورد اينزد در كردند

به و دستگير را خورد و زد محركين از نفر ٦ و متفرقنموده را تظاهركنندگان نظامي فرمانداري مأمورين يازده

داشتند/ اعزام نظامي فرمانداري

به شروع و مجتمع شهناز ميدان در كارگران از عدهاي صبح نيم و ١åساعت در ـ تظاهراتميدانشهناز

و دستگير نمودند تظاهر و سخنراني كشور عاليه مقامات عليه بر كه نفر ٧ تظاهرات اين در نمودند تظاهرات

وقـوع به خوردي و زد تظاهرات اين در شدند/ فرستاده نظامي فرمانداري به ١٤ ك�نتري مأمورين توسط

نپيوست/

بودند صدد در عراق ملت با همدردي ابراز واسطه به دانشجويان از عدهاي امروز ـ دانشگاه در تظاهرات

كـرده حـاصل اطـ�ع امـر ايـن از دانشگـاه اوليـاي ولي بـنمايند تـي تـظاهرا و كـرده اجتماع دانشگاه در



ملي دولت سياهه ١٤٦٢

از معدودي عده ولي آوردند عمل به جلوگيري دانشگاه به دانشجويان ورود از و كرده را پيشبينيهايjزمه

با ساعت٩ در و كردند اجتماع دانشگاه در مقابل در دانشجويان بيشتر يافتند/ راه دانشگاه به مختلف طرق

بـا دادن شعار از پس دانشجويان اين كردند/ همدردي ابراز عراق ملت با اع�ميه پخش و سخنراني ابراز

كوچكتري دستهجات به تهران خيابانهاي در بعد درآمدند حركت به شاهرضا خيابان در منظم صفوف

نيافتو توسعه آن دامنه كه كردند تي تظاهرا دانشآموزان نيز تهران دبيرستانهاي بيشتر در شدند/ تقسيم

پذيرفت/ خاتمه زودي به

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

كرد شروع را تير وقايعسيام به رسيدگي كل دادستان
كشور ديوان به اختEف برايحل كه تير سيام وقايع پروندههاي

ميگيرد ويقرار اختيار در بود شده فرستاده

دادگستري برايوزارت تهران دادسراي از كه تيرماه ٣١ تا ٢٦ روزهاي وقايع به پروندههايمربوط امروز

اوراق از و نبود فقره سه دو بيشاز پروندهها اين گرديد/ ارسال كلكشور دادستان مطالعه جهت شده فرستاده

است/ يافته تشكيل مذكور وقايع از رسيده گزارشهاي و مردم از تحقيقات

تذكر آن در كه رسيد وزارتدادگستري ارتشبه دادرسي از پاسخي امروز داشت: اظهار يكمقاممسئول

شهرباني و نظامي فرمانداري و ارتش دادرسي در كه تيرماه سيام وقايع به مربوط پروندههاي بودند داده

عالي ديوان به Lقب آنها به رسيدگي مورد در ارتش دادرسي و دادگستري بين اخت�ف حل براي بود موجود

نيست/ مذكورموجود مراجع در چيزي آنها از غير و شده فرستاده كشور

شد داده شهربانيدستور نظاميو فرمانداري ارتشو دادرسي به دادگستري طرفوزارت پيشاز هفته

اختيار در تا بفرستند دادگستري وزارت به را تيرماه ٣١ تا ٢٦ روزهاي وقايع به مربوط مدارك و پروندهها

شود/ استفاده آنها از تعقيبقوام قانون اجراي در و گيرد قرار كل دادستان

بحث پروندهايمورد كه شد داده تذكر كل دادستان به وزارتدادگستري سپسگفتاز مذكور مقاممسئول

به رسيدگي اخت�فو حل براي نيز سيام وقايع پروندههاي كند/ مطالعه و بگيرد ديوانكشور هشتم شعبه از

پروندههاي مطالعه كل دادستان قضائي آقاي اط�ع قرار به است/ گرديده ارجاع كشور ديوان هشتم شعبه

اجرا را قانونمربوط و بگيرد آقايقوام تعقيب براي مقتضي تصميم زودتر چه هر تا است كرده شروع را رسيده

كند/

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

راهآهن بنگاه از مراقبت
اعزام راهآهن بنگاه به نظامي فرمانداري طرف از افراز سروان فرماندهي به سرباز گروهان يك ديروز

نمايند/ مراقبت را بنگاه انتظامات تا گرديد



١٤٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

قوام قانونضبطاموال اجراء دستور نخستوزير
كرد ابEغ كتبا دارائي وزارت به را

قانونشدهاند اين اجزاء مطالعه مأمور دارائي وزارت كل مدير چهار

نمود صادر را قانونضبطاموال اجراء دستور امروز دارائي وزير

آن از و شد منقضي ضبطاموالقوام تعقيبو قوانين انتشار قانوني مهلت روز ده گذشته هفته يكشنبه روز

وزارتدادگستريمحول عهده به آقايقوام تعقيب به قانونمربوط بود قوانينمذكور اجراء صدد پسدولتدر

به و بود تشخيصداده دارائي وزارت ص�حيت در دولت را قوام اموال ضبط قانون اجراء كه حالي در گرديد/

ضبطاموال قانون اجراء نامهايدستور طي آقاينخستوزير گذشته هفته پنجشنبه مناسبتصبحروز همين

نمود/// تأييد و كرد اب�غ دارائي وزارت به را قوام

آقاي اب�غ پنجشنبه روز ظهر گفت: ما خبرنگار به باره اين در دارائي وزير ـ ميگويد چه دارائي وزير

دستورات نيز امروز و گرديد تشكيل قانون اجراء براي كميسيوني ب�فاصله و رسيد من دست به نخستوزير

شد/ صادر دارائي وزارت اداراتمربوطه به قانون اجراء و انجام براي jزم

در دارائي مخصوصوزير دفتر طرف از زير خبر امروز بعدازظهر ساعت يك ـ دارائي وزارت رسمي خبر

به دستوري كتبا نخستوزير آقاي طرف از جاري ماه آذر ششم پنجشنبه روز شد/ گذاشته ما خبرنگار اختيار

وزارت به قوام احمد اموال مصادره به راجع ١٣٣١ مرداد ١٢ قانونمورخ اجراء مأموريت و صادر دارائي وزارت

شد/ عمل طرز و امر اجراء مطالعه كميسيونيمأمور دارائي طرفوزير از ب�فاصله گرديد دارائيمحول

دستورات تسليم دارائي وزير آقاي به را خود گزارش پنجشنبه روز عصر و تشكيل فورا مزبور كميسيون

گرديد/ صادر قانوني اجرايjيحه براي jزمه

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

بنزين عوارضاز قانونيوصول متمم cيحه
آنها گماردن كار به و مستمندان به كمك منظور به

است/ رسيده نخستوزير تصويب به ديروز اينjيحه

آنهامصوب گماردن كار به مستمندانو كمكبه منظور به بنزين قانونيوصولعوارضاز jيحه ـ ١ ماده

هشتم تاريخ از است گرديده تصريح قانونيمزبور jيحه اول ماده در كه ١٣٣١ آذر دهم جاي به ١٣٣١.٩.٣

ميشود/ گذاشته اجراء موقع به ١٣٣١ ماه آذر

اعطاء قانون طبق [بر ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي مامور كشور وزارت و دارائي وزارت ـ ٢ ماده

مستمندان كمكبه منظور به بنزين قانونيوصولعوارضاز jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب

١٣٣١ ماه آذر پنجم تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل آنها گماردن كار به و

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٤٦٤

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

تقويتشدند برق كارخانه محافظين
با و اعزام برق كارخانه محافظ تقويتمأمورين براي بديعي سرپرستيستوان به سرباز يكدسته ديروز

شدند/ مراقبت مأمورينمشغول ساير

٧٩٦٢ شماره ,١٣٣١.٩.٨ شنبه

ميشوند بازنشسته شهرباني در ديگر نفر ٢٥å
شـهرباني در نـيز ديگري عده باز كه بود شايع شهرباني اخير بازنشستگان ليست انتشار از پس چون

درباره را آنها نظر تماسگرفتو شهرباني ازمسئولينامور نفر چند با امروز ما خبرنگار شد خواهند بازنشسته

خدمت سال ٣å از بيش كه كساني شهرباني كلي طور به jبا مقامات گفته بنابه كرد/ سئوال شايعات اين

در مـجموعا است كرده اط�ع كسب ما خبرنگار كه طوري به ضمنا و شد خواهند بازنشسته باشند داشته

كه شدهاند بازنشسته سري دو در نفر ٢٢٤ كنون تا عده اين از كه شد خواهند بازنشسته نفر ٥åå شهرباني

شد/ خواهند بازنشسته بعدا ديگر سري چند در هم بقيه

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

ميشوند تبعيد آبان چهارم واقعه دستگيرشدگان از نفر ٤
٧ پرونده به و گرديد تشكيل ارفعي سرهنگ رياست به نظامي فرمانداري جنحه اول شعبه دادگاه امروز

٤ تبعيد حكم شدندو تبرئه سن علتصغر به آنان از نفر ٤ كرد/ رسيدگي آبان چهارم متهمينواقعه از نفر [٨]
گرديد: صادر زير شرح به ديگر نفر

٥ به باقري ميرزا سمنان/ زندانيدر ماه ٦ به كامران خليل شاهي/ در زنداني ماه ٦ به [!] باjسانيان ادوارد
اب�غ محكومين به دادگاه حكم بندرعباس/ در زنداني ماه ٦ به خوشهچين رستم بندرعباس/ در زنداني ماه

شوند/ فرستاده تبعيد محلهاي به هفته همين در شد قرار و گرديد

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

تقويتگرديدند برق كارخانه نظامي محافظين
مأمورين به كمك براي جم ستوان فرماندهي به سرباز گروهان يك نظامي فرمانداري طرف از امروز

آورند/ عمل به اعتصابجلوگيري تظاهراتو گونه هر از تا شدند اعزام برق كارخانه انتظامي

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در مالكين ظلم از
بزرگ دهات از كه <فارسنيج> كنينقريه سا و رعايا از نفر ٥å از عدهايمتجاوز قبل روز چند كليائيـ سنقر

مقامات از و شده متحصن سنقر تلگرافخانه در مالكينخود تعدي و ظلم از و آمده سنقر به است سنقر اطراف

نمودند/ دولتدادخواهي



١٤٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

ميكنند ترك را خود موطن بلوچها چرا
شهرباني و ژاندارمري و برنامه سازمان كشاورزي, راه, وزارت نمايندگان از مركب كميسيوني امروز صبح

بلوچستانو اهالي چرا كه مسئله اين درباره نمايندگانمزبور طرف از و شد تشكيل وزارتكشور در كلكشور

عمل به تي كرا مذا ميكنند كوچ ديگر جاهاي به اجداديخود سرزمين از و كرده ترك را خود اوطان سيستان

اين در و گرديد يادآوري نامبرده سرزمينهاي آبادي براي آبياري كشاورزيو وسائل ايجاد و تهيه لزوم و آمد

ميگردد/ ارسال كشور آقايوزير براي گزارش و شد ايراد بياناتي زمينه

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

خورديدرگرفت و زد اسEمبول خيابان ديشبدر
بستند را مغازههايخود كسبه بEفاصله و

خيابان وسط در بودند تومبيل ا سوار و برداشتند در اونيفورم كه عدهاي بعدازظهر ٧ ساعت حدود در ديروز

مشغول پيادهروها در هم عدهاي اينموقع در نمودند/ تظاهرات به شروع و شده پياده تومبيل ا از اس�مبول

در شد/ خورد و زد به منجر آنها بين اخت�ف كه بودند چپ دست سازمانهاي به وابسته روزنامه فروشدو

محل در نظامي فرمانداري مأمورين ب�فاصله و بستند را مغازههايخود خياباناس�مبول كسبه كثر ا نتيجه

گرديدند/ دستگير شدند شناخته محرك كه ميان اين در نفر ٩ و كردند متفرق را جمعيت و شدند حاضر

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

كنند نام ثبت بEتكليفميتوانند دانشآموزان
نكردهاند نام ثبت كنون تا كه كساني و مدارس اضافي دانشآموزان براي فرهنگ وزارت پيش چندي

دارد/// دانشآموز هزار از بيش گنجايش دبيرستان اين نمود بهار خيابان در دبيرستان يك تأسيس به اقدام

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

دولتي ادارات معافيت قانوني cيحه
اجرائي عشر نيم پرداختحقالثبتو از

اراضي و جنگلها و تع مرا بابت مقدماتي هزينه حقالثبتو گونه هر پرداخت از دولتي ادارات ـ اول ماده

كل اداره و ميباشند معاف ثبتميشود تقاضاي طرفدولت از كه اموالغيرمنقول گونه هر مواتو و خالصه

مقدماتيام�ك هزينه محلصرفهجوئيو از نيز را ام�ك اينگونه ثبت مقدماتي هزينه ثبتموظفاست

نمايد/// مصرف و تأمين

از دولتي ادارات معافيت قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر پنجم تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل اجرائي عشر نيم حقالثبتو پرداخت

مصدق محمد دكتر نخستوزير
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٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

بابت دريافتي وجوه مانده باقي واگذاري قانوني cيحه
عمرانشهرستانها و تعاون صندوق به صدييكشورايكشاورزي

٢٥.٨.٢٦ ـ ٣١٣٥٨ شماره تصويبنامه طبق بر كه را ميشودوجوهي داده اجازه وزارتدارائي به ـ ١ ماده

به و دريافتنموده شهرستان هر مزروعي ام�ك موديان از كشاورزي يكشوراي بابتصدي هيأتوزيران

و شـهرستانها دارائـي ادارات سـپرده حسـاب در شـهرستان آن در كشـاورزي شوراي تشكيل عدم علت

ازدياد قانوني اجرايjيحه در كه شهرستان همان عمران تعاونو صندوق به ميباشد كلموجود خزانهداري

قانوني jيحه در مقرر مصارف به تا بپردازند گرديده تأسيس كشاورزي عمراني سازمان و كشاورزان سهم

برسد/ مذكور

ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي مأمور وزارتكشور و دارائي وزارت ـ ٢ ماده

وجوه مانده باقي گذاري وا قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

مـاده دو بـر مشتمل شهرستانها عمران و تعاون صندوق به كشاورزي يكشوراي صدي بابت دريافتي

١٣٣١ ماه آذر پنجم تاريخ به تصويبميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

قانونيهيأتنظارتصنعتي cيحه
است رسيده نخستوزير تصويبآقاي به كه

jيحه اين مقررات اجراي در نظارت و كشور صنايع حمايت و توسعه و اداره حسن منظور به ـ ١ ماده

او/// مقام قائم يا ملي اقتصاد رياستوزير به صنعتي نظارت مركزي هيأت نام به هيأتي قانوني

صـنعتي نـظارت هيأت قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ آذر ٥ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ١٧ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

دادهاند آسايشتوضيح كانون اطرافواقعه در
واقعه به راجع كه شرحي طي اعتمادي سروان و مستوري سنجري, ناجيان, بوشهري, آقايان نفر شش

و داشـتيم شكـايت دارو نداشتن و پزشك رسيدگي عدم از ما كه دادهاند توضيح نوشتهاند آسايش كانون

انتظامي مأمورين حقيقت, دادن نشان برايوارونه ولي بوديم كرده تنظيم امر اين بر داير صورتمجلسهم

را مـا بـيگناهي نظامي دادستان چون نيز كنون ا و دادند زندان تحويل و دستگير اخ�لگر عنوان به را ما

شدهايم/ آزاد و نموده حاصل برائت تشخيصداد



١٤٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

شدهاند كنار بر قضائي كارهاي از كه قضاتي
نمودند اجتماع كاشاني jآيتا منزل در امروز

كـارهاي از Lفـع قـضات كميسيون, تصميم موجب به كه دادگستري قضات از زيادي عده صبح امروز

متمم اصل٨١ به توجه بدون كه داشتند اظهار و اجتماعنموده كاشاني آيتا� منزل در شدهاند كنار بر قضائي

تقصير ثبوت و محكمه بدون نميتوان را محكمه قاضي <هيچ ميگويد: صراحت طور به كه اساسي قانون

آيتا� از اجـتماعكنندگان است/ آمده عمل به قضائي ص�حيت سلب آنها از كمه محا بدون كرد> منعزل

در غيرمشاغل و مشاغل از اعم دادگستري قضات كليه سوابق به كه شود داده ترتيبي كردند تقاضا كاشاني

تصفيه تا رسيدگيشود ملي مجلسشوراي نظارت تحت عاليرتبه قضات وسيله به يا انتظامي عالي دادگاه

نام به مطالبفوق پيرامون در چاپي يكاع�ميه امروز اجتماعكنندگان باشد/ آمده عمل به حقيقي و واقعي

ساختند/ منتشر نيز مصدق دكتر آقاي به خطاب قضاتدادگستري> يك<جمعيت شماره اع�ميه

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

رسيد آقاينخستوزير تصويب به قضات استخدام cيحه
امور وزير فاطمي دكتر آقاي گرديد تشكيل بعدازظهر ساعت٢ در كه امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در

گذاشت/// خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را زير سخنگويدولتاط�عات و خارجه

شرح: اين به است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به قضاتديروز استخدام قانوني jيحه ـ ٢

و گمارد آنها قانوني پايه از باjتر پايه دو تا شهرستانها به ميتوان را قضائي كارمندان ـ واحد ماده

نشود/ باjتر ٩ پايه حقوق از مزبور مقام حقوق اينكه بر مشروط داد آنها به را مزبور مقام حقوق

كارمندان مركز قضائي دستگاههاي و مراحل تمام در ماه يك ظرف در ميتواند فعلي دادگستري وزير

ماه يك مدت بعداز نمايد/ دريافت را آن خود تصدي مدت در و نموده منصوب باjتر پايه دو تا را قضائي

اجرا قابل مركز كارمندان به نسبت ١٣١١.٦.٢٩ مورخ قضات استخدام قانوني jيحه ١٢ ماده مفاد مزبور

jيحه اختيارات قانوني jيحه طبق بر است/ قانوني jيحه اين اجراي مأمور دادگستري وزارت بود/ خواهد

نخستوزير تصويبميشود/ قضاوت استخدام قانوني

مصدق محمد دكتر

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

دارند شكر] و [قند جيرهبندي تجديد آرزوي مردم
است شده انجام طبقاتمتوسط ضرر به و كرده ايجاد سياه بازار شهر اين در شكر قندو توزيع ـوضع ك ارا

به اينوضعيت از كه اهالي نميرسد/ جائي به ميكند كوشش شكر و قند توزيع در هم رئيسدارائي چه هر

شود/ قرار بر جيرهبندي دوباره ميكنند آرزو آمدهاند ستوه



ملي دولت سياهه ١٤٦٨

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

آبادان در دولتي شكر و قند وضع
عـرضه فـروش براي دولتي قند و شكر اساسا شكر و قند عاملين كه است روز ١å به نزديك ـ آبادان

دسترس در ما تا نميدهد شكر قندو ما به دارائي اداره كه ميگويند درجوابمشتريانخود عاملين نميدارند/

زيرا نيست دارائي اداره دست در شكر و قند فروش عدم براي بهانهاي و عذر هيچ طرفديگر از بگذاريم شما

فروش به بازار ريالدر ٢٥ كيلوئي شكر ريالو ٣٥ كيلوئي قند كنون ا است/ انبارهاموجود كافيدر حد به شكر

نتيجهاي مينمايند دارائي به دولتي نرخ به شكر و قند آوردن دست به براي كه مكرري مراجعه با و ميرسد

نيز فرماندار آقاي است/ آمده بهوجود آبادان در سياه بازار شكر و قند توزيع عدم علت به است/ نشده حاصل

اهالي است/ مانده پرسشبدونجواب اين ولي كرده دارائيسئوال اداره از را شكر قندو توزيع عدم علت مكرر

عـاملين و بـدهد مـورد اين در آبادان دارائي متصديان به عاجل و سريع دستور دارائي وزارت دارند انتظار

دهد/ قرار قانوني تعقيب تحت را متخلف

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

اداري و مالي امور [كارشناس] متخصص
شـد تـهران وارد ديـروز متحد ملل سازمان اداري و مالي امور متخصص اورس> آلبرتوس <پيتر آقاي

مـركزي اداره قسـمت در يكسال مدت براي دارد هلند و امريكا در خدمت سابقه سال چندين كه نامبرده

شد/ خواهد كار تهرانمشغول در متحد ملل سازمان

٧٩٦٣ شماره ,١٣٣١.٩.٩ يكشنبه

ديوانگان حمايت بنگاه به مصدق دكتر اعانه
ساختمان براي جمعيت طرف از كه استمدادي تعقيب در كه ميدهند اط�ع ديوانگان حمايت بنگاه از

آمد عمل به خيرخواهان نوعدوستانو از ديوانگان بيمارانروحيو معالجه تختخوابيجهات ٣åå مريضخانه

است/ پرداختنموده اعانه مريضخانه ساختمان به كمك براي ريال ١٩٨åå مبلغ نخستوزير مصدق دكتر

٧٩٦٤ شماره ,١٣٣١.٩.١å دوشنبه

نمودند راهآهنتظاهراتي كارگران خانواده
بـه شـروع و كـردند اجـتماع تـهران دادسـراي در راهآهن زنداني كارگران خانوادههاي از عدهاي امروز

زندانيان محلمخصوص در و نشده آزاد شدهاند تبرئه آنكه با كارگرانمذكور ميگفتند آنها نمودند/ تظاهرات

نميشود/ رفتار سياسي زندانيان مقررات منطبق آنان به نسبت ديگر طرف از و شدهاند داده جاي سياسي

دادگستري وزير آقاي با اجتماعكنندگان نمايندگان از نفر چند معيت به تهران دادستان بنيفضل آقاي

زندانيان پرونده شده حاضر زندان در تهران دادستان نمايندگي به آقايموسويزاده است قرار و كرد م�قات

گزارشدهد/ و كند مطالعه را مذكور



١٤٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٤ شماره ,١٣٣١.٩.١å دوشنبه

ميشود موم و مهر قوام اموال هفته ظرفهمين
شد خواهند قوام اموال تعيينقيمت مأمورصورتبرداريو سوكميسيونهائي

اموال مصادره قانون اجراي كميسيون شركتدر اجراي دارائيمأمور آقايوزير طرف از ديگر نفر دو امروز

رئيس نيكو و دارائي پيشكاري بازرسي رئيس مسيح حسين آقايان از عبارتند نفر دو اين شدند/ قوام آقاي

به آقايان از يكي كه طوري به گرديد/ تشكيل وزارتدارائي در امروز ظهر مقارن كميسيون جلسه اجراء, اداره

بهصورتبرداري اقدام و شد انتخابخواهند كميسيونهائي اينكميسيونسو طرف از كرد: اظهار ما خبرنگار

به شروع اصلي كميسيون اعضاي نظر زير اينسوكميسيونها كرد/ خواهند قوام غيرمنقول و منقول اموال از

ميكنند/// تعيين را آنها قيمت كردناموالمنقول, موم مهر و اموالقوام از ازصورتبرداري بعد مينمايند كار

٧٩٦٤ شماره ,١٣٣١.٩.١å دوشنبه

كرد شروع را تير سيام پروندههايوقايع مطالعه كشور دادستانكل
برايتكميل را تير سيام كشورپروندههاي ديوان

فرستاد خواهد دادسرايتهران به

به كرد/ شروع را تير سيام وقايع پروندههاي مطالعه كشور كل دادستان قضائي حشمتا� آقاي امروز از

ورقههاي همچنين و مجروحين درباره گزارشمأمورين اوراق شامل پروندهها اين داديم اط�ع كه طوري

ارتشو دادرسـي پـروندههاي كـه كشـور ديوان هشتم شعبه ميباشد/ متفرقه افراد و كيان شا از بازجوئي

ناقص را پروندهها اين بود, شده ارجاع شعبه اين به رسيدگي مورد در نظر اظهار براي نظامي فرمانداري

كه است اين پروندهها اين نقص شود/ فرستاد تهران دادسراي براي شد قرار تكميل براي و داد تشخيص

نكرده را اينكار رسما تهرانهنوز وليدادسراي نموده را آنها به رسيدگي ادعايص�حيت ارتشكتبا دادرسي

را خود ادعاي طرف دو هر بايستي كند نظر اظهار اخت�ف اين درباره بتواند كشور ديوان آنكه براي و است

اختيار در شود فرستاده تهران دادسراي به آنكه از قبل پروندهها اين اط�ع قرار به باشند/ كرده پرونده ضميمه

كند/ استفاده آنها از تعقيبقوام قانون اجراي براي ايشان كه ميگيرد قرار كل دادستان

٧٩٦٤ شماره ,١٣٣١.٩.١å دوشنبه

نميشود مسترد وزارتخانهها به دولتي اتومبيلهاي
از قسـمتي دارائـي وزارت فـني اداره انـح�ل مـنظور بـه كـه بـود شده نوشته جرايد از بعضي در چون

به شد خواهد داده تحويل وزارتخانههايمربوطه به ميباشد دارائي وزارت در كنون ا كه دولتي تومبيلهاي ا

امروز ميشد/ مراجعه دارائي وزارت به تومبيلها ا گرفتن پس براي دولتي ادارات بعضي طرف از جهت اين

دولتي تومبيلهاي ا كردن مسترد به تصميم دولت كه داد اط�ع باره اين در دارائي وزارت مسئول مقام يك

شد/ خواهد آنها فروش به اقدام قريبا استو گرديده صادر تومبيلها ا از قسمتي فروش دستور و ندارد



ملي دولت سياهه ١٤٧٠

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شد قوامصورتبرداري اثاثيه از
جلوگيريكنند مأمورين ورود از ميخواستند قوام دوستان

مناست خانم به متعلق خانه اين گفت: قوام

شـد گـرفته تـصميم و تشكـيل دارائي وزارت در قوام اموال مصادر كميسيون جلسه ديروز ظهر مقارن

بـه شود/ واقع قرار بازديد مورد قوام احمد آقاي منزل اجرا مأمورين و كميسيون اعضاي طرف از ب�فاصله

منزل به اجرا مأمورين عدهاياز تفاق ا به اعضايكميسيون ديروز بعدازظهر ساعتسه تصميم موجبهمين

كرده اجتماع آقايقوام نزديكان دوستانو عدهاياز خانه مقابلدر داشتندو را منزل به قصدورود رفتندو قوام

كنند/ جلوگيري منزل داخل به اجرا مأمورين ورود از داشتند تصميم و

ولي ندارند, را وصورتبرداري منزل به حقورود اجرا مأمورين قانونا كه ميشد اظهار آقايان اين طرف از

مصادره قانون واحده ماده طبق كه است شده داده مأموريت ما به كه شد اظهار كميسيون اعضاي طرف از

وارد منزل به مأمورين و اعضايكميسيون مدتيگفتگو, بعداز باjخره و شويم وارد ايشان منزل به اموالقوام

نمايد/ كره مذا است بيماري بستر در كه قوام آقاي شخص با كميسيون اعضاي از يكي شد قرار بعد شدند/

آنـها بـه دولت طرف از كه داشت اظهار وي به و رفت قوام مخصوص اطاق به كميسيون اعضاي از يكي

و كنند ميباشدصورتبرداري شخصاو به متعلق كه اموالي از قانون مفاد طبق كه است شده داده مأموريت

به متعلق منزل اين گفت: پاسخ آقايقوام نمايند/ مهر غيرمنقولjكو و منقول از اعم را بعدموجوديوي

اموال و ثروت قانون همان طبق شود, اجرا بايد من اموال مصادره توقيفو مورد در قانون گر ا است من خانم

بماند/ تعرضمصون از بايد من خانم

پيشنهاد اعضايكميسيون طرف از هنگام اين در داشت اظهار كميسيون اعضاي از يكي كه طوري به

مـدارك ارائـه از قوام آقاي ولي دهد, ارائه دارد تعلق خانمش به خانه اين كه كند ثابت كه را مداركي شد

مشـغول عـمارت پائين طبقه از مأمورين آنگاه كرد/ خواهم ارائه بعدا را jزم مدارك گفت: و كرد خودداري

مأمورينوزارتدادگستريدر دارائيو بينمأمورينوزارت طبقاط�ع شدند/ اطاقها ثاثيه ا از صورتبرداري

داشت/ وقتصورتبرداريوجود آخر تا اخت�ف اين و آمد بهوجود اخت�فهائي اينمورد

كردند تقاضا نامه آن در و شد نوشته دارائي آقايوزير به نامهاي طرفكميسيون از امروز صبح رو اين از

بهكميسيون بيشتري اختيارات دارائي طرفوزير از احتمالميرود و اختياراتكميسيونمعلومشود حدود كه

هـيأت يك كـردند تـقاضا و نوشتند دادگستري وزارت به نامهاي كميسيون اعضاي امروز ضمنا شود/ داده

وجود گفت: اعضايكميسيون از يكي نمايند قوامصورتبرداري اموال از آنها حضور با كه تعيينشود بازرسي

و بـازرسي نـيز امـروز شـود/ بـيشتري تسريع اموال ضبط كار در كه شد خواهد سبب بازرسي هيأت اين

دارائي آقايوزير به مرتبا اقداماتكميسيون گزارش داشتو ادامه منزلقوام ثاثيه ا و اشياء از صورتبرداري

مييابد, پايان امروز بعدازظهر تا خانه اول طبقه اجناس از صورتبرداري كار چون اط�ع طبق ميشود داده



١٤٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

دارد سكونت آن در قوام آقاي كه اطاقي ثاثيه ا از Lفع شد/ خواهد مهر و jك فردا ظهر تا طبق اين ثاثيه ا

براي چون است قوام آقاي بيماري امر اين علت و گردد صادر مقتضي دستور تا شد نخواهد صورتبرداري

نمايند/ موافقت او معالج پزشكان بايد ديگر محل به بيمار انتقال

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شد قوام تهيهصورتبردارياموال cهيجانمشغول رئيسدارائي

دارد ادامه تشنج و اختEل دبيرستانايرانشهر در
از تن سه تفاق ا به دارائي رئيس مجلسي آقاي گي�ن پيشكاري تلگرافي دستور موجب به ـ _هيجان

قصبات و قراء در احمدقوام آقاي غيرمنقول اموالمنقولو از مشغولصورتبرداري دادسرا نماينده كارمندانو

ايـرانشـهر دبـيرستان وضـع داشـته مشغول خود به را اهالي اخيرا كه ديگري مسئله گرديدهاند/ jهيجان

تشكـيل سـر بـر دانشآموزان از عدهاي آذر ششم روز است/ گرديده متشنج روزه چند اين در كه ميباشد

هـم خارج به اخت�ف اين دامنه و ميشود ايجاد آنها ميان دستگي دو و كرده پيدا عقيده اخت�ف سازمان

باعث خود همين و دادند شعار دبيران از يكي عليه محصلين از بعضي دبيرستان در بعد روز ميكند/ سرايت

نفر چند دادستان دستور به قضائي و انتظامي مأمورين مداخله نتيجه در و ميشود دبيرستان اخت�فوضع

هادي آقاي ميباشد/ مرخصي در رئيسفرهنگهم دبيرستانمغشوشاست فعLوضع ميگردند/ بازداشت

شد/ كار مشغول و وارد ماه آذر ششم روز رئيسدادگستري جلوه

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شد آزاد امروز رگبار مدير
يك جـنحه دادگـاه در صبح ديروز بودند بازداشت آبان ٤ از كه رگبار روزنامه مدير دژكام محمود آقاي

شد/ آزاد ديشب و نمود حاصل برائت ارفعي سرهنگ رياست به نظامي فرمانداري

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شد حينسخنرانيدستگير در
اهاليمحل از نفر ٣åå حدود در محصل ساله مرادي١٦ علي تهران] ] سيمتري خيابان انتهاي در ديروز
مأمورين اينموقع در كرد/ مقامات از بعضي به حمله و سخنراني به شروع آنها براي و كرده جمع خود دور را

بـه را وي امـروز و نمودند دستگير را مرادي علي و كردند متفرق را مردم و شدند حاضر محل در ك�نتري

فرستادند/ بازجوئي براي نظامي فرمانداري دادسراي

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

كشاورزي كارشناسآمار
ويمتخصص شد/ تهران وارد ديروز متحد ملل سازمان كشاورزي و خواربار سازمان كارشناس <لودرس>

كرد/ همكاريخواهد آمار كل اداره و برنامه سازمان كشاورزي وزارت با پس اين از ميباشد كشاورزي آمار در



ملي دولت سياهه ١٤٧٢

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شود رسيدگي زندانيان خانوادههاي تقاضاي به داد دستور نخستوزير
تقاضاي و كردند اجتماع دادگستري وزارت در راهآهن زندانيان خانوادههاي افراد از زيادي عده هم امروز

و بودند داده اط�ع آقاينخستوزير به را تقاضايخود عده اين نمودند/ را مذكور زندانيان بهوضع رسيدگي

وزير با امروز زندانيان خانواده نمايندگان از نفر چهار بود/ داده دادگستري به فوري رسيدگي دستور ايشان

تماس نظامي فرمانداري با تلفن وسيله به دادگستري وزير كردند/ م�قات دادگستري معاون و دادگستري

شود/ تسريع زندانيان اين كار در شد قرار گرفتو

همچنان را آنها ولي كرد صادر منع قرار نظامي فرماندار زندانيان اين به نسبت ميگويند زندانيان خانواده

آنان براي تعقيب منع قرار كه افرادي شد نظاميموافقت فرمانداري با كره مذا پساز داشتهاند/ نگه زندان در

داده اط�ع زندانيان خانواده نمايندگان به دادگستري وزارت معاون توسط اينموضوع شوند/ آزاد شده صادر

زندانيان پروندههاي شد گفته ايشان به هم آنجا در و رفتند نظامي فرمانداري به مزبور نمايندگان و شد

ميگردد آزاد ب�فاصله مانده زندان در تعقيب منع قرار صدور پساز كسي گر ا و ميشود مطالعه راهآهن

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

است پرداختنشده دبير ٢å حقوقشهريور
مضيقه در حيث اين از آنها و نشده پرداخت گنبدكاووس دبيران از نفر ٢å حقوق كنون تا گنبدكاووسـ

نگرفتهاند/ نتيجهاي كنون تا ولي كردهاند شكايت مقاماتمسئول به هم بار چندين و هستند,

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

بهداشتياست وسائل فاقد رامهرمز
آن مردم استو بهداشتي وسائل گونه همه فاقد جمعيتدارد نفر هزار ٥å قريب رامهرمز شهر ـ رامهرمز

آقاي و دارد تختخوابوجود بدون بيمارستان يك فقط شهرستان اين در ميكنند زندگي سختي نهايت در

اينشهر در ماما جراحو و دندانساز پزشكو چشم بيمارستاناستو پزشكآن تنها رئيسبهداري بهبهاني

توجهي عطف كه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي دارند شكايت بيداروئي از بيماران اغلب نميشود/ پيدا

آيد/ عمل به عاجل اقدامات پزشك اعزام بهداشتو تأمين براي و گردد معمول افتاده شهرستاندور اين به

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

گفتند ترك را تهران اقتصادي كارشناسان اعضاي از تن دو امروز
كـارشناسان هـيأت اعـضاي از نفر دو تريفن> <رابرت و سل> <ژرژ آقايان امروز صبح نيم و ٩ ساعت

تـرك امـريكا قـصد به را تهران <ارفرانس> هواپيمائي شركت هواپيماي با متحد ملل سازمان اقتصادي

و كرده نفيسهديه قاليچه تخته دو آنان پاسزحمات به مصدق آقايدكتر است شده كسباط�ع گفتند///

نمودند/ تشكر نخستوزير آقاي هديه از مهماننوازيدولتو از خداحافظي هنگام هيأت اعضاي



١٤٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

شد مركزشروع در كارمنداندولت حقوق پرداخت امروز از
شد پرداختخواهد آينده هفته از شهرستانها در كارمنداندولت حقوق

حسابداريها كليه به و صادر مركز در دولت كارمندان ماه آبان حقوق حواله كل خزانهداري طرف از امروز

پرداختحقوق قانوني دربارهمجوز خزانهداريكل كفيل پيرنيا آقاي شد/ پرداختحقوقشروع و گرديده اب�غ

ميپردازد گردان تنخواه محل از مساعده عنوان به را كارمندان گذشته ماه دولتحقوق كه كرد اظهار ماه آبان

ميشود صادر شهرستانها اداراتدولتيدر حواله يافت, پايان مركز پرداختحقوقدر آنكه از بعد ب�فاصله و

كـارمندان حـقوق پـرداخت اجـازه امروز داشت, فوريت كل ژاندارمري كارمندان حقوق پرداخت چون ولي

نيز آينده ماه در چنانچه كه داشت اظهار دارائي وزارت موثق يكمنبع شد/ داده كشور سراسر در ژاندارمري

كند استفاده حقوق پرداخت براي گردان تنخواه اعتبار از ميتواند دولت نشود تصويب دوازدهم يك jيحه

مشكلي پرداختحقوق حيث از ملي مجلسشوراي به كشور كل بودجه تقديم با كه ميشود پيشبيني ولي

تصويبشود/ آذر و آبان دوازدهم دو jيحه ماه آذر براي است ممكن يا و نيايد پيش

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

وزيردادگستريدرباره با دادستانكل

كرد مذاكره قوام تعقيب قانون
دادستانكل قوام برايمحاكمه برايجمعآوريمداركمؤثر

داد خواهد دستوراتcزم
و يافت حضور دادگستري وزير لطفي آقاي اطاق در كشور كل دادستان قضائي آقاي امروز ظهر از قبل

خبرنگار به مطلع يكمنبع گرفتولي انجام بازديد بهعنوان اينم�قات ظاهرا نمود/ كره مذا ايشان با مدتي

و مشـورت دادگسـتري وزير با قوامالسلطنه تعقيب قانون اجراي نحوه درباره كل دادستان داشت اظهار ما

است/ كرده ص�حديد

را تيرماه ٣١ تا ٢٦ وقايع به مربوط پروندههاي مطالعه ديروز از كل دادستان داديم اط�ع كه طوري به

اسناد و مدارك جمعآوري براي jزم اقدامات ضمنا داشت خواهد ادامه پروندهها اين مطالعه و كرده شروع

دارد نظر در كل دادستان قضائي آقاي گفت: ما خبرنگار به مطلع مقام يك آيد/ عمل به مؤثر و توجه قابل

وزير بدهد/ را قوام كمه محا جهت مؤثر مثبتو مدارك جمعآوري نامهايدستور ضمن روزه چند همين ظرف

پـروندههاي از غير كه كرد نشان خاطر فرستاد كل دادستان براي پيش روز چند كه نامهاي در دادگستري

مداركو هم شهربانيوقت رئيس فرمانداريو نزد است ممكن ماه تير سيام وقايع به مربوط شده تشكيل

كل دادستان بايستي آنها آوردن دست به براي كه باشد داشته وجود كتبي غيررسمي و رسمي دستورهاي

اين بكند/ كمكمؤثري اينمورد در ميتواند نيز تحقيق كميته در متشكله پرونده ضمنا كند/ اقدام مستقيما

است/ نشده فرستاده دادگستري برايوزارت هنوز پرونده



ملي دولت سياهه ١٤٧٤

٧٩٦٥ شماره ,١٣٣١.٩.١١ سهشنبه

قانونيمطبوعات cيحه
رسيد آقاينخستوزير تصويب به امروز كه

مجله و تأسيسروزنامه و تعريف ـ اول فصل

مـختلف زمـينههاي در مـردم افكـار سـاختن روشن براي كه ايست نشريه مجله يا روزنامه ـ ١ ماده

مطالب اط�عاتو و اخبار نشر عامهو ترقيدادنسطحمعلومات ادبيو يا فني علميو يا سياسي اجتماعيو

گردد/ نشر و طبع مرتبا عمومي امور در ص�حانديشي و انتقاد و عامالمنفعه

كند/ تحصيل اجازه وزارتكشور از بايد كند تأسيس مجله يا روزنامه كسبخواهد هر ـ ٢ ماده

باشد: ذيل شرايط داراي بايد اجازه درخواستكننده ـ ٣ ماده

باشد/ ايراني ـ الف

نباشد/ كمتر سال ٣å از او سن ـ ب

نباشد/ محجور و نداشته جنايت يا جنحه جزائي محكوميت سابقه ـ ج

باشد/ داشته كفايت قدر به فارسي نوشتن و خواندن سواد ـ د

كافي بانكي اعتبار تقاضا مورد نشريه ششماه هزينه jاقل تأسيسو مخارج براي بايد درخواستكننده

نمايد/ ارائه

ج بند يا الفو بند در شرايطمذكور از يكي فاقد مجله يا روزنامه مدير يا مؤسس كه صورتي در ـ تبصره

ميگردد/ ساقط اعتبار درجه از مجله يا روزنامه انتشار اجازه بشود ماده اين

به تهران در ذيل اط�عات شامل اظهارنامهاي jزمه مدارك بر ع�وه اجازه درخواستكننده ـ ٤ ماده

نمود: خواهد تسليم محل فرماندار به شهرستانها در و وزارتكشور

باشد/ داشته گانه جدا سردبير يا مدير خانوادگي نام و نام همچنين مؤسسو خانوادگي نام و نام ـ ١

مجله/ يا روزنامه اداره محل ـ ٢

چاپميشود/ آن در مجله يا روزنامه كه چاپخانهاي نشاني و نام ـ ٣

ماهانه/ يا هفتگي يا است يوميه كه آن چاپ ترتيب و مجله يا روزنامه نام ـ ٤

چاپميشود/ شماره هر از كه نسخههائي عده ـ ٥

به هفته يك ظرف در است موظف مدير آيد پيش فوق موارد به نسبت كه تغييري گونه هر ـ تبصره

برساند/ محل فرماندار و وزارتكشور اط�ع

رئيس وزارتكشور, كل مدير از مركب هيأتي وسيله به مجله يا تأسيسروزنامه درخواستهاي ـ ٥ ماده

بـه نسـبت و مـيشود رسـيدگي او نـماينده يـا تـهران شهرستان دادستان و فرهنگ وزارت نگارش اداره

شد/ خواهد صادر طرفوزارتكشور از اجازهنامه باشد شرايط واجد كه درخواستهائي

است/ ماه شش انتشار شروع براي اجازهنامهها اعتبار مدت ـ ١ تبصره



١٤٧٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

صادر آنها اجازه كه مج�تي و روزنامهها نام آن در كه داد خواهد ترتيب دفتري وزارتكشور ـ ٢ تبصره

مستهجن و نامناسب يا مكرر اسامي به اجازه صدور ميشود ثبت مرتبا يك هر مشخصات با است شده

شد/ نخواهد داده اجازه يك بيشاز مجله يا روزنامه انتشار براي كس هيچ به استو ممنوع

آينده/ شماره در بقيه

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

قانونيمطبوعات cيحه
پيش شماره از بقيه

تهيه تجار قانون طبق بر شده پلمپ محاسباتي دفاتر خود اداره براي مجله يا روزنامه هر مدير ـ ٦ ماده

گواهي به را خود مخارج و درآمد ساليانه بي�ن و گردد ثبت آن در مستقيما اداره درآمد و مخارج كليه كه نمايد

دادستان دهد انتشار عامه اط�ع براي بعد سال سوم ماه شماره اولين در و رسانيده او نماينده يا دادستان

نمايد/ امضا و بازرسي را مزبور دفاتر بار يك ماه شش استjاقل موظف او نماينده يا شهرستان

اين در باشد داشته گانه جدا سردبير و مدير مؤسس, بر استع�وه ممكن مجله يا و روزنامه هر ـ ٧ ماده

باشند/ سوم ماده در مقرره شرايط واجد بايد سردبير و مدير صورت

و سـردبير و مدير صورتي در مؤسسو خانوادگي نام و نام بايد مجله و روزنامه شماره هر در ـ ٨ ماده

شود/ قيد ميرسد طبع به آن در چاپخانهاي نشاني نام همچنين

به آن در كه چاپخانهاي نشاني و نام همچنين و ناشر و مترجم يا مؤلف نام نيز رساjت و كتب مورد در

چاپشود/ بايد رساله يا كتاب پشت رسيده چاپ

كه صورتي در هستند حقوقي شخصيت داراي كه بنگاههائي و دولتي مؤسسات و وزارتخانهها ـ ٩ ماده

كنند/ معرفي شرايط واجد مدير بايد باشند داشته مرتبي نشريه بخواهند

شده مرتبمنتشر تمام يكسال اينjيحه تصويب تاريخ تا كه مج�تي و روزنامه اجازهنامه ـ ١å ماده

هستند/ باقي قوتخود به باشند

اط�عات با را آنها فهرست قانوني jيحه اين تصويب از ماه يك ظرف در است مكلف فرهنگ وزارت

سال يك كه مج�تي و روزنامهها مديران بفرستد/ كشور وزارت به و تهيه دقت با يك هر به نسبت jزمه

طبق بر را درخواستخود قانوني اينjيحه اجراي تاريخ از ماه يك ظرف در ميتوانند نشدهاند منتشر تمام

را درخواستها تكليفاين ماه ظرفدو مكلفاستدر وزارتكشور و نمايند تسليم بهوزارتكشور ٤ و ٣ مواد

نمايد/ معلوم

نباشد منطبق ٤ و ٣ مواد با آنان درخواست يا و نكنند عمل ماده طبق بر كه مج�تي و روزنامهها مديران

است/ ساقط اعتبار درجه از مجله يا روزنامه انتشار براي آنان اجازهنامه

آن اينكه مگر كند گذار وا ديگري به را خود مجله يا روزنامه اجازهنامه نميتواند كس هيچ ـ ١١ ماده

برسد/ وزارتكشور تصديق به انتقال و بوده مقرره شرايط شخصواجد



ملي دولت سياهه ١٤٧٦

ساير كتبي موافقت با باشد شرايط واجد كسي وراث ميان در چنانچه مؤسس صورتفوت در ـ ١٢ ماده

معرفي با ميتوانند وراث jوا ميشود صادر او نام به اجازه تقاضا, صورت در آنان قانوني قائممقام يا و وراث

نمايند/ منتشر را مجله يا روزنامه آن تصويبوزارتكشور و شرايط واجد مدير

مطبوعاتي آئيننامههاي ـ مقرراتصنفي ـ جوابگوئي حق ـ دوم فصل

در گاه هر آنها غير و رسمي مأمورين از اعم مردم افراد همچنين و عمومي و دولتي مؤسسات ـ ١٣ ماده

حق كردند مشاهده خود به نسبت مخالفواقع اخبار يا افترا تهمتو بر مشتمل مطالبي مجلهاي يا روزنامه

گـونه ايـن است مكلف مجله و روزنامه آن و بفرستد مجله يا روزنامه براي كتبا را مطالب آن جواب دارند

مطلب كه معرفي با و صفحه همان در باشد نبايد اصلي مطلب ميزان از بيش كه را جوابها و توضيحات

حقالطـبع دهنده جواب ميزان آن بر زائد به نسبت و برساند طبع به ب�تأخير و مجانا كرده چاپ را اصلي

يا افترا و تهمت بر مشتمل مطالب كه مج�تي و روزنامه شامل تكليف همين پرداخت, خواهد را معمولي

برجواب ع�وه مجله يا روزنامه كه صورتي در بود خواهد نمايند, نقل ديگر مطبوعات از را مخالفواقع اخبار

بود/ خواهد متعرضمحفوظ براي مجدد حقجوابهاي نمايد چاپ مجددي توضيحات با مطالبو

جـامعه تشكـيل بـه نسـبت تـبليغات و انتشارات كل اداره وسيله به ميتواند كشور وزارت ـ ١٤ ماده

نمايد/ اقدام روزنامهنگاران

مقررات وسيله به را مطبوعات پيشرفت و ترقي موجبات نمود خواهد سعي تشكيل از پس جامعه اين

گرفت/ خواهد قرار دولت مشاوره طرف مطبوعاتي مسائل در و سازد فراهم صنفي

كتبو طبع چاپخانهها امور تنظيم براي مكلفند دادگستري فرهنگو و وزارتخانههايكشور ـ ١٥ ماده

حقوقو شرايطو به نسبت همچنين و روزنامهفروشيها و جرائد توزيع و كتابفروشيها اع�ناتو رساjتو

اين در نمايند پيشنهاد هيأتوزيران به و تهيه را آئيننامههايjزم عكاس مخبرين خبرنگارانو امتيازات

فارسي زبان به يا و خارجي زبانهاي به كه رساjتي ومج�تو روزنامهها فروش و توزيع براي آئيننامهها

پيشبينيشود/ بايد مقرراتjزم است شده چاپ مملكت خارج در

مطبوعاتي جرائم ـ سوم فصل

ذيل جرائم از يكي مرتكب مطبوعات در اخبار جعل يا و مقاjت نشر وسيله به كه اشخاصي ـ ١٦ ماده

ميشوند/ محكوم سال سه تا ماه شش از تأديبي حبس به شوند

سرقت غارتو و قتل آتشسوزيو خرابكاريو به تشويق تحريصو صريحا را مردم كه كساني ـ الف

نمايند/

كنند/ تشويق ترغيبو نظامي احكام انقياد عدم و نافرماني به را ارتش افراد و افسران كه كساني ـ ب

اشخاص افتد, تفاق ا جرائممنظور و واقعشود تشويقمؤثر تحريصو چنانچه ماده اين در مذكور موارد در

جرم همان معاون براي عمومي مجازات قانون در كه شد خواهند محكوم مجازاتي به ب الفو بند در مذكور

است/ شده پيشبيني



١٤٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

نظامي استحكامات و ق�ع نقشه يا ارتشو اسرار نظاميو محرمانه دستورهاي كه اشخاصي ـ ١٧ ماده

شد خواهند سالمحكوم پنج تا دو از حبسمجرد به كنند منتشر فاشو وسيلهمطبوعات جنگبه زمان در را

ميشوند/ محكوم سال دو تا ماه شش به نباشد جنگ زمان در چنانچه و

حبس سال يك تا ماه سه به دهد انتشار اس�م حنيف اساسدين به مضر مقالهاي كس هر ـ ١٨ ماده

ميشود/ محكوم تأديبي

ضد بر جنايتي يا جنحه ارتكاب به صريحا را مردم كتاب يا مجله يا روزنامه وسيله به كس هر ـ ١٩ ماده

نمايد تشويق تحريصو است شده پيشبيني مجازاتعمومي قانون در كه مملكت خارجي يا داخلي امنيت

صورتي در شدو خواهند جرائممحكوم همان مجازاتمعاونت به باشد مترتبشده آن بر اثري كه صورتي در

ريال هزار بيست تا هزار دو پرداخت با تأديبي حبس ماه سه تا ماه يك به نشود مترتب آن بر اثري كه

ميشود/ غرامتمحكوم

از نحوي به اعمال آن مرتكبين يا و فوق مواد در مذكور جرائم از مطبوعات وسيله به كس هر ـ ٢å ماده

ميشود/ محكوم ريال هزار ٥å تا ٥ از نقدي جريمه به كند تمجيد و تقدير انحاء

مجازات به كند توهين شخصشاه يا سلطنتو مقام به مجله يا روزنامه وسيله به كسكه هر ـ ٢١ ماده

ميشود/ محكوم عمومي مجازات ٨١ ماده يك بند در مندرج

ايران با كه خارجي مملكت سياسي نماينده يا رئيس به نسبت مطبوعات وسيله به كس هر ـ ٢٢ ماده

بر مشروط ميشود محكوم عمومي مجازات قانون ٨١ ماده دوم بند طبق نمايد توهين دارد دوستانه روابط

شود/ متقابله معامله ايران به نسبت مذكور موارد در نيز مملكت آن در اينكه

ميشود: كر ذ Lذي كه جرائمي در ـ ٢٣ ماده

حسنه/ اخ�ق به مضر يا و عمومي عفت به مضر مقاjت انتشار ـ الف

قبيحه/ صور انتشار ـ ب

ملي/ رسوم آدابو و حسنه مخالفاخ�ق عكسهاي يا و گهيها آ انتشار ـ ج

قانونا كه قضائي مراجع تصميمات و تحقيقات انتشار يا و دادگستري كم محا سري كرات مذا انتشار ـ د

شد/ خواهد غرامتمحكوم ريال هزار ١å تا هزار يك تأديه به مرتكب است/ ممنوع آنها انتشار

نوع هر يا مجله يا و روزنامه در كه آنها غير و رسمي مأمورين از اعم از مردم افراد از يك هر ـ ٢٤ ماده

توهينآميزي نسبتهاي يا و كه ركيكي الفاظ فحشو يا و افتراء تهمتو بر مندرجاتيمشتمل ديگر نشريه

نويسنده از ميتواند نمايد مشاهده خود به نسبت آن امثال ناموسو هتكشرفو يا خصوصيو زندگاني در

ريال هزار ٥å تا يكهزار از يا تأديبيو حبس ماه ٦ تا ماده ٢ مرتكببه نمايد/ شكايت دادگاه به آن ناشر يا

شد/ خواهند نقديمحكوم جريمه

مطالبمزبور نشر از كه معنوي ماديو خسارات مطالبه براي ميتواند نيز كي شا فوق مورد در ـ ١ تبصره

مبلغ و رسيدگي آن به نسبت است مكلف دادگاه و نمايد تقديم دادخواست حقوق دادگاه به آمده وارد او بر



ملي دولت سياهه ١٤٧٨

دهد/ قرار حكم مورد و تعيين را خسارت

آنان بازماندگان كي هتا قصد به ولي اموات به راجع فوق ماده در مطالبمذكور انتشار گاه هر ـ ٢ تبصره

نمايد/ شكايت فوق تبصره و ماده طبق بر ميتواند قانوني ورثه از يك هر باشد

در نمايد سري افشاء يا حيثيت هتكشرفو به تهديد را ديگري كسبهوسيلهمطبوعات, هر ـ ٢٥ ماده

بوده امري انجام از خودداري يا امري انجام تقاضاي و مادي استفاده براي تهديد اين ثابتشود كه صورتي

شد/ خواهد ريالمحكوم هزار ٥å تا هزار ١ غرامتاز پرداخت به يكسالو تا ماه ٣ از تأديبي حبس استبه

مستخدميندولت از يكي به يا و معاونينوزارتخانهها يا وزراء به وسيلهمطبوعات كسبه هر ـ ٢٦ ماده

انجمنهاي اعضاء و رؤساء مجلسو نمايندگان محاسباتو ديوان اعضاء و لشكري اداريو قضائيو از اعم

رسمي مقامات يا بازرگاني اطاق اعضاء يا و منصفه هيأت اعضاء به نسبت يا وjيتي و ايالتي يا شهرداري

افتراء تهمتو وظايفشانمورد انجام در را آنان يا و نمايد اهانت آنان به وظايفمحوله انجام سبب به ديگر

ريالمحكوم هزار ٥å تا ريال يكهزار از پرداختغرامت به يكسالو تا ماه ٣ از تأديبي حبس به دهد قرار

شد/ خواهد

است معاف مجازات از نمايد ثابت دادگاه در را منتسبه صحتامور دهنده استناد كه صورتي در ـ تبصره

نمايد/ معرفي و تسليم است داده كه نسبتهائي اثبات براي را خود شهود مداركو بايد متهم

آينده/ شماره در بقيه

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

درگرفت خورد و زد دانشآموزان بين مولوي خيابان در
شدند محركدستگير عنوان به نفر ٧ و وعدهايمجروح

دخالت اثر در كه خيابانمولويدرگرفت در واقع پيرنيا دبيرستان بيندانشآموزان خوردي زدو صبحامروز

لفظي مشاجره ابتدا مسلك و عقيده اخت�ف نتيجه در كه بود قرار اين از قضيه يافت/ پايان مأمورينك�نتري

عده و شد كشيده مولوي خيابان و مدرسه بيرون به نزاع سپسواقعه و داد مدرسه محوطه در نفر چند بين

ك�نتري طرف از بعد لحظه چند شدند/ مجروح نفر چند و كردند شركت خورد و زد در دانشآموزان از زيادي

و زد محرك كه نفر ٧ نمودند/ جلوگيري خورد و زد ادامه از و شده حاضر واقعه محل در پاسبان كاميون يك

گرديدند/ اعزام نظامي فرمانداري به پرونده با و دستگير شدند تشخيصداده خورد

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

دارو احتكار و گرانفروشي از جلوگيري
ميكنند/ احتكار يا و ميرسانند فروش به مقرره نرخ بر ع�وه را اشخاصداروهايضروري بعضي چون

به دارند احتكار يا گرانفروشيو از اط�عي چنانچه دارد تقاضا اهالي عموم از ملي اقتصاد بدينوسيلهوزارت

گيرد/ قرار تعقيب متخلفمورد تا دهند اط�ع قيمتها تثبيت اداره



١٤٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

آذرآبادگان روزنامه مدير
شد مجروح كارد با

قرار نفر ٣ حمله مورد ديهيم] [محمد آذرآبادگان روزنامه مدير منصور خيابان در قبل شب دو ـ تبريز

است بوده كنندگان حمله جمله از كه هم كسي تا راننده يك اين بر ع�وه گرديد/ مجروح كارد با و گرفت

در Lفع مشاراليه است/ ساخته مجروح سختي به را وي پاي و داده عبور مجروح بدن روي از را خود كسي تا

از و آمدند تلگرافخانه به اهالي از جمعي هم ديروز و ميباشد معالجه تحت بيمارستان در Lفع بيمارستان

كردهاند/ شكايت و تظلم نخستوزير مقام به واقعه اين

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

كرد حمله كارد و چاقو كEسدرسبا سر در
مجروحساختند را جمعي و

ريخته درسدبيرستان اطاق به خارجخود كمكرفقاي به دانشآموزان از نفر چند آذر دهم روز ـ رودسر

بخشرودسر دادگاه چون نمودند مجروح را عدهاي و كرده حمله كارد پنجهبوكسو و چاقو با محصلين به و

گرديد فراهم دادگاه در آنها وسايلياستخ�ص با ولي فرستادند jهيجان دادگاه به را محركين گرديده منحل

و رسيدگي اينموضوع به زودتر كه دارند تقاضا دولت از مردم آوردهاند فراهم دوباره را رعب محيطخوفو و

شود/ داده خاتمه اوضاع اين به تعقيبو ماجراجو اشخاص

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

درباره تهران نظاميشهرستان فرمانداري ١å شماره اعEميه
ميزداران و طوافان و محلدستفروشان تغيير

و دسـتفروشان عـموم بـه وسـيله بـدين كشـور كل شهرباني و تهران شهرداري مشترك اع�ميه پيرو

مهلت در نهايتنظمو با كه ميشود داده تذكر شده داده آنها محل تغيير معبردستور علتسد به كه ميزداراني

نظمو علتاخ�ل به متخلفين دهند انجام را محل تغيير اين شهرباني شهرداريو نظرمأمورين تحت مقرره

تهران شهرستان نظامي فرمانداري گرفت/ خواهند قرار قانوني تعقيب تحت مزاحمت

زنگنه سرتيپ

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

شكر و قند توزيع وضع
٣٣å نفر هر براي اخيرا اهاليخودداريداشت/ بين شكر و قند توزيع از دارائي ماه يك مدت ـ مياندوآب

پ�ك ارائه با هم شكر مقدار اين توزيع بفروشندو مصرفكنندگان به فروشندگان كه گذاشتهاند قرار شكر گرم

آيد/ عمل به بايد مصرفكنندگان شناسنامه و خانه



ملي دولت سياهه ١٤٨٠

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

مكاننكردهاند نقل به هنوزشروع طوافها
است نظر وشهردارياختEف آنها بين ميشود گفته

رفتند مEقاتآيتاjكاشاني به طوافها نمايندگان

برايكسبطوافها پاركشهر كنونمحوطهجنوبي ا شهرباني مشتركشهرداريو اع�ميه صدور پساز

ميشود آماده بودند كسب سبزهميدانمشغول و بازار مختلف قسمتهاي در حال به تا كه دستفروشهائي و

را زمين شهردارياين كنونمأمورين ا ولي بود كوچكدرآمده بازار بهصورت نيز سابق از اينمحل از قسمتي

گردد/ مستقر آنجا در دستفروشها بازار آينده يكشنبه روز تا ميكنند مسطح

خـيابان و سـبزهميدان طـوافهـاي بـه جـديد بـازار وضـع چگـونگي از اط�ع براي ما خبرنگار امروز

Rاصـو مـغازهها صاحبان و كرد مراجعه ميباشند واقع نقاط اين در كه مغازههائي صاحبان و بوذرجمهري

و ميشود آنان كار كسبو از مانع گرفته قرار مغازهها جلوي در كه طوافها بست كهچوبو داشتند شكايت

كنند/ ترك را محل اين بايستي آنها

مقامات با تا كردند تعيين نمايندگاني شهرباني و شهرداري مشترك اع�ميه صدور از نيز دستفروشها

كه محلي گر ا كه دارند عقيده طوافها برسانند/ آنها اط�ع به را طوافها نظريات و گرفته تماس مسئول

بزرگ عامل زيرا دهند ادامه خود كسب به توانست نخواهد هيچوجه به بروند است نموده تعيين شهرداري

لحاظ به جديد محل كه ميكنند اظهار شهرداري مسئولين ديگر طرف از است/ تهران بازار وجود آنها فروش

خواهد برايدستفروشها خوبي بسيار بازار تيه آ استدر واقع نيز شهر مركز در و دارد مناسبي موقعيت اينكه

نميرسد/ نظر به معقول چندان است مؤثر طوافها كسب در بازار كه مطلب اين اظهار و شد

كـه است ايـن دارد وجـود كه مسئلهاي ولي نرفتهاند محل اين به دستفروشها از هيچكدام هنوز البته

انتظار و نكرده زمين تقسيم امر در دخالتي شهرداريهنوز شد/ تقسيمخواهد آنها بين چگونه بازار محلهاي

در ولي كـنند خـودشان بين محل تقسيم به اقدام بوده قبLموجود كه سوابقي با دستفروشان خود كه دارد

امروز اط�ع قرار به شد/ خواهد اخت�ف رفع شهرداري كمكمأمورين با البته كند بروز اخت�في كه صورتي

مـعظمله اطـ�ع بـه را خـود هـمكاري تقاضاي رفته كاشاني آيتا� م�قات به دستفروشها نمايندگان

در اعـ�ميهاي نظامي فرمانداري نيز امروز آيد/ عمل به مساعدت آنها با امكان صورت در تا رسانيدهاند

است/ شده چاپ گانه جدا كه كرده صادر طوافهاي كسب محل تغيير خصوص

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

شكر و قند توزيع وضع از شكاياتمردم به رسيدگي
نمايندگان از عدهاي و شهر انجمن نماينده و فرماندار شركت با دارائي اداره در كميسيوني گنبدكاووسـ

و قند فروش كه شد قرار و گرديد تشكيل شكر و قند توزيع وضع از مردم شكايات به رسيدگي جهت اصناف

شود/ داده شكر و قند يككيلو نفر هر به كارت مقابل در جاري ماه در عاملينمحولشود از نفر ٧ به شكر



١٤٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

است نشده توزيع شكر و قند است ماه دو
بهوجود سياه بازار نتيجه در و نشده توزيع شهرستان اين شكر و قند استسهميه ماه مدتدو ـ شاهآباد

با شكر و قند دادن از شاهآباد قند كارخانه دارائي: رئيس است/// رسيده ريال ٣٣ كيلوئي به آن قيمت و آمده

وزارتدارائيهنوز را شكر قندو بهاي چون ميدارد اظهار و ميكند استخودداري رسيده حوالهاشهم اينكه

شكر و قند نشود تصفيه سابق حساب كه زماني تا قند كارخانجات اداره دستور به است نپرداخته كارخانه به

بشود/ عاجلي فكر شكر و قند مصرفكنندگان حال رفاه براي دارند انتظار اهالي نميشود/ تحويل جديد

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

شد تعيين عامل نفر ٤ شكر و قند توزيع براي
طبق نمود/ معين عامل نفر چهار شكر و قند توزيع براي كردكوي دارائي رئيس كياني آقاي ـ كردكوي

بفروشند/ مصرفكنندگان به ريال ١٨ شكر و ريال ٢٣ كيلوئي را قند بايد عاملين دارائي اداره گهي آ

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

فعاليتهستند شهرستانمشغول به بخشابهر تبديل براي هنوز
محترمين از جمعي نمايند شهرستان به تبديل را ابهر بخش گفتهاند تصميم اهالي كه روزي از ـ ابهر

مركز در تا رفتهاند تهران به هم نفر چند هستند اينمورد فعاليتدر مشغول و كشيده خود كار شغلو از دست

توسطحجتاjس�م اهالي از نفر هزار چندين امضاء به طويلي طومار ديروز آوردند/ عمل به مقتضي اقدامات

اولياي كه دارند انتظار مردم شد/ فرستاده رئيسمجلس و نخستوزير عنوان به ابهري شمسالدين آقاي و

نمايند/ رسيدگي آنها عرايض به امور

٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه

تهران دادستاننظامي نماينده با آبان چهارم زندانيان خانواده مEقات نتيجه
چرمسازي] كارخانه [زندانيان

شايانفر سرهنگ آقاي با آنها از نفر چند شد قرار آبان چهارم زندانيان خانوادههاي تقاضاي بنابه ديروز

زندانيان خانوادههاي جلسه اين در شود/ گرفته تصميماتي آنها دربارهوضع تا كنند دادستانم�قات نماينده

بـه بـوده ممكن كه آنجا تا گفت ما خبرنگار به نظامي دادستان باره اين در و نمودند مطرح خود تقاضاي

شناخته بيتقصير كه چرمسازي كارخانه زندانيان گرديد مقرر و شد رسيدگي و توجه ايشان حقه تقاضاهاي

زنداني را آنها زندانيان كه داشتند اصرار زندانيان خانواده ديگر طرف از گردند/ آزاد رسيدگي از پس شدهاند

توقيف اخ�لگر عنوان به مزبور زندانيان گفتيم آنها به و بود قانون خ�ف اينموضوع و بشناسيم سياسي

ايشان درباره محكمه راي و شود رسيدگي تهامشان ا به بايد اجتماعي امنيت قانون طبق بنابراين شدهاند

گردد/ صادر



ملي دولت سياهه ١٤٨٢

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

قانونيمطبوعات cيحه
پيش شماره از بقيه

ميان كينه توليد براي ايران كن سا نژادي يا مذهبي اقليتهاي به وسيلهمطبوعات كسبه هر ـ ماده٢٧

تا ماه يك به تحريصكند مذهبي يا نژاديو نفاق دشمنيو ايجاد به را آنان يا و نمايد اهانت مملكت سكنه

شد/ خواهد غرامتمحكوم ريال هزار ٥ تا ٥åå پرداخت يا و تأديبي حبس ماه شش

سوءاسفتاده كه نمايد تقليد ديگر روزنامه كليشه يا نام از مجلهخود يا روزنامه انتشار كسدر هر ـ ماده٢٨

مجله يا روزنامه تعطيل نقديو جزاي ريال هزار ٥ تا ريال ٥åå از كيخصوصي شا تقاضاي به محسوبشود

آن مكلفاستنسبتبه دادگاه نمايدو مطالبه را خسارتخود خصوصيميتواند كي شا شدو خواهد محكوم

كند/ رسيدگي نيز

گاه هر ولي گرفت/ خواهد قرار تعقيب مورد نويسنده يا مدير فوق موارد در جرائممذكوره كليه در ـ ماده٢٩

يا باشد عاجز نويسنده معرفي از مدير گر ا استولي معاف تعقيب از مدير باشد ايران مقيم معروفو نويسنده

شد/ خواهد مجازات تعقيبو مدير خود نباشد جزائي تعقيب قابل نويسنده يا و كند خودداري

به نسبت افترا و توهين يا هتكحرمت جنبه جرم كه آنجا فوق موارد در مذكوره موارد كليه در ـ ٣å ماده

صـورتي در و است او قـانوني نماينده يا خصوصي كي شا شكايت به مرتكبمنوط تعقيب دارد اشخاص

شد/ خواهد تعقيبموقوف شكايت استرداد

تخلفات ـ چهارم فصل

انتشار به مبادرت jيحه اين پنجم ماده ١ تبصره يا و ١١ يا ١å يا ٢ مواد خ�ف بر كس هر ـ ٣١ ماده

ميشود/ محكوم ريال هزار ده تا هزار پرداختدو به كند مجله يا روزنامه

تعقيب براي را مراتب و ميدهد را مجله يا روزنامه تعطيل دستور محل فرماندار فوق موارد در ـ تبصره

نمود/ خواهد اع�م شهرستان دادستان به مرتكب قانوني

پنج تا هزار يك پرداخت به كند اقدام قانوني jيحه اين ١٢ يا ٨ يا ٦ ماده خ�ف بر كس هر ـ ٣٢ ماده

ميشود/ محكوم تأديبي حبس ماه شش تا ماه دو يا و ريال هزار

به اقدام درصورت نيستو انتشار قابل باشد نشده مراعات ٨ ماده آندستور در كه مطبوعاتي ـ ٣٣ ماده

شد/ خواهد ضبط انتظاميجمعآوريو طرفمأمورين از انتشار

به مرتكب باشد شده چاپ خ�فواقع بر ٨ ماده در مذكور نامهاي ساير يا چاپخانه نام كه صورتي در و

را ٨ ماده كه چاپخانههائي مديران درباره مجازات همين ميشود محكوم ٣٢ ماده در مجازاتمذكوره كثر حدا

ميشود/ اعمال نكنند رعايت

صدق آن بر مجله يا روزنامه تعريف نباشد قانوني jيحه اين اول ماده مشمول كه نشريهاي ـ ٣٤ ماده

است/ عمومي قوانين تابع و نميكند



١٤٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

منصفه هيأت مطبوعاتي دادرسي ـ پنجم فصل

است/ مطبوعاتي جرائم ميشود واقع مجله يا و روزنامه وسيله به كه جرائمي ـ ٣٥ ماده

با دادگستري جنائي دادگاه در اساسي قانون متمم نهم و هفتاد اصل طبق بر مطبوعاتي جرائم ـ ٣٦ ماده

ميشود/ رسيدگي منصفه هيأت حضور

را پرونده مزبور دادسراهاي و است محل هر شهرستان دادسراي مطبوعاتي شكايات مرجع ـ ٣٧ ماده

داشت خواهند ارسال جنائي دادگاه به رسيدگي براي

بود: خواهد زير طريق به دادگاه راي در آن اعضاء شركت ترتيب و منصفه هيأت انتخاب ـ ٣٨ ماده

از مركب هيأتي ميباشد استان دادگاه داراي كه كزي مرا و تهران در ماه آذر در بار يك سال دو هر ـ الف

و Jشهردار باشد نداشته وجود شهر انجمن كه صورتي Kدر شهر رئيسانجمن دادگستريو رئيس و فرماندار

طبقات از نفر دويست از صورتي تهران در هيأتمزبور ميشود/ تشكيل فرماندار بهدعوت فرهنگ نماينده

ذيل: هشتگانه

نويسندگان و دانشمندان و علما ـ ١

سردفتران دادگستريو وك�ي ـ ٢

بازرگانان ـ ٣

آموزگاران و دبيران ـ ٤

كشاورزان و كين م� ـ ٥

كارگران ـ ٦

اصناف ـ ٧

جزء پيشهوران ـ ٨

داشتن بر ع�وه بايد صورتها در اشخاصمنظور ميكنند تهيه نفر ٢٥ بر مشتمل فهرستي طبقه هر از

پس باشند مقيم دادگاه مقر در مليو مجلسشوراي نمايندگي براي شدن انتخاب شرايط واجد سابقه حسن

فرماندار و انتخابميشود منصفه برايعضويتهيأت قرعه قيد به نفر طبقهدوازده هر از تنظيمصورتها از

قبوليخود يا و رد كه مينمايد اب�غ شدهاند انتخاب برايعضويت كه نفري شش و نود كليه به كتبا را مراتب

سمت اين قبولي از نفر چند يا يك گر ا است قبولي حكم در رد اع�م عدم دارند/ اع�م روز سه ظرف در را

فرماندار سپس مينمايد تكميل فوق طريقه به قرعه قيد به را طبقه هر كسري هيأتمزبور كنند خودداري

ماه نيمهدي تا استان رئيسدادگاه ميكند/ معرفي جنائيمحل دادگاه به استان رئيسدادگاه بهوسيله را آنان

ساير براي نمايد/ اع�ن كثيراjنتشار روزنامههاي از يكي در بايد را منصفه هيأت اعضاء سالصورت همان

تفاوت اين Kبا فوق در ترتيبمذكور همان به كه ميشود مقرر نفر ٤٨ هيأتمنصفه اعضاء عده استانها كز مرا

گشت/ خواهند معرفي انتخابو Jميشود فهرستمنظور در نفر ١٢ امر بدو در گانه ٨ طبقات از يك هر از كه

به نفر پنج استان دادستان حضور با علنيخود جلسه در جنائي دادگاه مطبوعاتي كمه محا هر مورد در بـ



ملي دولت سياهه ١٤٨٤

كه عليالبدل و اصلي از اعم منصفه هيأت اعضاء كليه مينمايد انتخاب قرعه قيد به عليالبدل سمتعضو

و باشند داشته جلساتحضور تمام در آن ختم تا دادرسي ابتداي از بايد نمودهاند شركت دادرسي جلسه در

كه عليالبدل اعضاء عده و باشند شركتممنوع از قانونا يا و غائب اصلي اعضاء از نفر چند يا يك چنانچه

به قرعه قيد به عليالبدل اعضاء از احتياج ميزان به باشد معذورين يا و غائبين عده بر زائد يافتهاند حضور

دادگاه عليالبدل اصليو اعضاء از نفر پنج حضور با حال هر در شدو انتخابخواهد اصلي اعضاء جايكسري

است/ تشكيل قابل

كيفري دادرسي آئين مقررات مطابق ميشود تشكيل منصفه هيأت حضور با كه جنائي دادگاه ـ ٣٩ ماده

سئوال به نسبت پرداخته شور به منصفه هيأت اعضاء ب�فاصله دادرسي ختم اع�م از پس نموده رسيدگي

خير يا ميباشد تخفيف مستحق تقصير درصورت و بيگناه يا است گناهكار متهم آيا اينكه به جنائي دادگاه

رايهيأت استناد به فورا دادگاه تشخيصدادند بيگناه را متهم كه صورتي در و ميدهند مخفيجواب راي با

هيأت گر ا و تشخيصداد, گناهكار را متهم منصفه هيأت چنانچه و ميورزد مبادرت حكم انشاء به منصفه

به معتقد چنانچه و ميكند انشاء تخفيف رعايت با را محكوميت حكم دادگاه بودند تخفيف به قائل منصفه

حكـم صدور به و نموده تطبيق قانوني مواد با را عمل تخفيف گرفتن نظر در بدون دادگاه نبودند تخفيف

خواه برمحكوميتو خواه شده صادر منصفه رايهيأت طبق كه دادگاه حكم ميدارد/ اع�م متهم به مبادرتو

محض به باشد شده توقيف كمه محا از قبل مجله يا روزنامه چنانچه است/ فرجامي رسيدگي قابل برائت بر

شد/ خواهد خارج توقيف از مجله يا روزنامه متهم, برائت حكم صدور

آن نتيجه استو آنممنوع انتشار و انجامميشود گانه جدا اطاق در محرمانه منصفه هيأت شور ـ تبصره

كند/ اع�م علني جلسه در كه ميشود تسليم دادگاه رئيس به كتبا

شده پيشبيني قضات رد درمورد قانونا كه همانست آن شرايط و منصفه هيأت اعضاء رد موارد ـ ٤å ماده

است/

از نفر چند يا يك حضور عدم واسطه به دادرسي اثناء يا ابتداء در خواه رسيدگي جلسه گاه هر ـ ٤١ ماده

دادگاه شعب حاضر قضات بين از علني جلسه در جنائي دادگاه رئيس نشود/ تشكيل منصفه هيأت اعضاء

قرعه حكم به را منصفه هيأت عده تهران از خارج در استان مركز در حاضر قضات كليه بين از و تهران استان

به منصفه هيأت عنوان به كه قضاتي كرد خواهد رسيدگي موضع به آنان شركت با نموده تكميل يا تعيين

عـدم يـا حضور عدم صورت در و دارند را منصفه هيأت عضويت جنبه صرفا ميشوند انتخاب قرعه حكم

گرفت/ خواهند قرار انتظامي تعقيب تحت و شده متخلفمحسوب راي در شركت

موجه عذر بدون چنانچه شدهاند معين قرعه حكم به كه منصفه هيأت ديگر اعضاء يكاز هر ـ ٤٢ ماده

آن در موضوع كه دادگاهي حكم به كنند خودداري راي در شركت از يا و نشوند حاضر كمه محا جلسات در

بر ع�وه تكرار درصورت شدو خواهد ريال هزار ده تا هزار از پرداخت به اولمحكوم مرتبه براي است مطرح

شد: خواهند محروم دادگاه تشخيصهمان به سال دو تا ماه شش از غرامت پرداخت



١٤٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

آنها سرمايه نصف jاقل كه شركتهائي و بنگاهها و شهرداريها و دولتي ادارات در استخدام حق ـ الف

باشد/ دولت به متعلق

مجلسين/ انتخابات نظارت انجمنهاي در شدن انتخاب و مجله و روزنامه انتشار حق ـ ب

در مگر كرد تعطيل يا توقيف نميتوان دادگاه حكم صدور از قبل را مجلهاي يا و روزنامه هيچ ـ ٤٣ ماده

زير: تهامات ا موارد

باشد/ اس�م اساسدين به مضر كه آنجا ـ ١

باشد/ شده سلطنت مقام از احترام هتك كه آنجا ـ ٢

باشد/ شده مكشوف نظامي اسرار از ديگر يا حركتقشون نقشه كه آنجا ـ ٣

امـنيت اخـت�ل و كلي هيجان موجب و مملكتي رسمي قواي مقابل در عصيان به دعوت كه آنجا ـ ٤

باشد/ شده عمومي

عمومي عفت و عصمت ضد بر قبيحه صور اشاعه يا عمومي عفت به مضر مقاjت انتشار كه آنجا ـ ٥

كتاب يا مجله يا توقيفروزنامه محلدستور فرماندار تقاضاي بر راسا شهرستان دادستان فوق درموارد باشد/

جنائي دادگاه به را امر پرونده ساعت چهار و بيست مدت ظرف در و داد خواهد را يافته انتشار اوراق ضبط و

اعـ�م دادستان تقاضاي قبول يا رد به نسبت را خود نظر فوقالعاده جلسه در جنائي دادگاه فرستاد خواهد

ظرف در مكلفند دادستان بازپرسو نمايد موافقت مجله يا روزنامه توقيف با دادگاه كه صورتي در كرد خواهد

از خارج قانوني مقدمات تهيه با بايد دادگاه و دارند اع�م اصلموضوع به نسبت را نهائيخود نظر يكهفته

نمايد/ رسيدگي اصلموضوع به نسبت نوبت

سبكو همان با و ديگر اسامي به نميتوانند شوند توقيف ماده اين طبق بر كه روزنامههائي ـ تبصره

انتشار شده توقيف روزنامه جاي به كه مجلهاي يا روزنامه ماده اين از تخلف صورت در شوند منتشر اسلوب

به نمايند منتشر شده توقيف مجله يا روزنامه جاي به را خود مجله يا روزنامه كه كساني و ميشود يافته

اجازهنامه و ميشوند محكوم ريال هزار پنج تا پانصد از نقدي جريمه و ماه سه تا ماه يك از تأديبي حبس

ميگردد/ باطل نيز آنها

خواهد توقيف رفع روزنامه از ب�فاصله نكند موافقت روزنامه توقيف با دادگاه كه صورتي در ـ ٤٤ ماده

شد/

به پرونده قرائت براي كه مهلتي و مينمايد رسيدگي نوبت از خارج دادگاه مطبوعاتي جرائم در ـ ٤٥ ماده

و يكدفعه متهم تقاضاي به مدت اين در بود نخواهد روز سه بيشاز ميشود داده متهم خود و مدافع وكيل

سه بيشاز نبايد نيز مقدماتي جلسه تشكيل تا انقضايمهلت تاريخ از و ميباشد تمديد قابل روز برايسه

كدام هر متهم و خصوصي كي شا بود/ نخواهد ساعت ١٢ بر زائد كمات محا اين تنفسدر و باشد فاصله روز

نمايند/ تعيين نميتوانند يكوكيل بيشاز

لغو دارند مغايرت اينمواد با كه تي مقررا و قوانين كليه و ١٣٢٦ محرم قانونمطبوعاتمصوب ـ ٤٦ ماده



ملي دولت سياهه ١٤٨٦

ميشود/

هستند/ اينjيحه اجراي فرهنگمأمور دادگستريو و وزارتخانههايكشور ـ ٤٧ ماده

فصلو ٥ بر قانونيمطبوعاتمشتمل jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢åاختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر يازدهم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ١å و ماده ٤٧

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

توده حزب حوزه تشكيل به متهم زندانيان نفر ٧ محاكمه
جنائي دادگاه آمد/ خواهد عمل به جنائي دادگاه در سياسي زندانيان از نفر ٧ كمه محا ماه دي چهارم روز

كرد/ تعيين را كمه محا وقت و تشخيصداد كامل اشخاصرا اين پرونده مقدماتي جلسه تشكيل از پس

برومند, حسن قاراپطيان, سركيس خليلي, كبر ا توانا, احمد آقايان از عبارتاند مذكور سياسي متهمين

به اميريه خيابان در گذشته سال كه بودند كساني جزو اينها معيني/ جواد راونديو مرتضي خدابنده, اسدا�

شدند/ دستگير توده حزب تشكيلحوزه تهام ا

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

كردند تظاهراتي دانشگاه در فني دانشكده دانشجويان ديروز
شد دستگير واقعه اين در دانشجو يك

تحصيلي برنامه شده وضع كه جديدي مقررات اينكه عنوان به فني دانشكده دانشجويان ديروز عصر

اين اجراي از جلوگيري درباره و كرده اجتماع دانشكده تئاتر آمفي در داشتند قصد است كرده مشكل را جديد

در دانشجويان نتيجه در و نمودند جلوگيري آنان اجتماع از دانشكده رؤساي بگيرند/ تصميماتي آئيننامه

دانشجويان طرف از تي تظاهرا و كردند مختصري سخنراني آنها از نفر چند و آمدند گرد دانشكده كريدور

فـرمانداري و شـهرباني از شود مختل دانشكده نظم تظاهرات اثر در ميرفت احتمال چون گرفت/ انجام

متفرق دانشجويان آن اثر در و شد متمركز دانشگاه غربي خيابان پليسدر يككاميون شد استمداد نظامي

بهوسيله شد شناخته محرك اينوقايع در كه نوشين نام به فني دانشكده اول سال دانشجويان از يكي شدند/

گرديد/ نظامي فرمانداري تحويل و دستگير انتظامي مأمورين

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

زندانيان] خانوادههاي [اجتماع تيتر عكسفاقد
را زندانيان تكليف تعيين تقاضاي و ميكنند اجتماع دادگستري وزارت در زندانيان خانواده است روز چند

به تا ميگفتند و كرده اجتماع بود آنجا دادگستريدر لطفيوزير آقاي كه اطاقي پشتدر عده اين امروز دارند/

در پشت زندانيان خانواده اجتماع عكس اين در شويد/ خارج اينجا از نميگذاريم رسيدگينشود ما تقاضاي

ميشوند/ ديده دادگستري وزير اطاق



١٤٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

وفاداري اظهار
حومه و تهران اتوبوسراني سازمانهاي كل

شاهنشاه به نسبت
به نسبت را وفاداريخود مراتب مشتركي قطعنامه طي حومه و تهران توبوسراني بنگاههايا و شركتها

شرح اين به كاري فدا گونه هر براي را خود آمادگي و ايران ملي ارتش و شاهنشاه شخص سلطنتو رژيم

داشتهاند/ اع�م

مبارك پيشگاه

شاهنشاهي همايون اعليحضرت

مملكت مصالح مقتضياتو به توجه بدون ملي تعصب فاقد افراد از چند تني و گمراه معدودي كه اينموقع در

تضعيف ايران, كميت حا و استق�ل دشمنان خائنانه اقدامات دوشادوش و كرده ساز را ناموزوني نغمههاي

و شـركتها كـل مـديران دادهانـد قـرار خـود نـظر وجهه را كشور موجوديت و استق�ل بقاي اصلي ارگان

آن به اصنافوابسته و افراد كاركنانوسايلومؤسساتو متابعينو حومهو تهرانو توبوسراني سرويسهايا

بهدافع دارند خود اداره عهده در پايتخترا احتياجات بزرگترينومؤثرترين هستندو نفر هزار ٥å بيشاز كه

به ومنوط ملزوم را كشور بقاياستق�ل اينكه به توجه با دارند ميهنخويش عظمت استق�لو به كه ع�قه

واجب فرضو خود بر ميدانند خود ملي ارتش قدرت و سلطنتي مشروطه مقدسه رژيم تخت و تاج حفظ

استق�ل لوايدوام كه تختسلطنت تاجو اقدسشهرياريو ذات به نسبت مراتبوفاداريخويشرا ديدند

جاننثاري جانگذشتگيو از كاريو فدا گونه هر براي را آمادگيخود و اظهار آن, ارتشنگهبان استو كشور

دارند/ ابراز فرمايند سرافراز و مفتخر آن انجام به را آنان شاهانه ذات كه

مـدير ـ معظمي سيدمحمد ,٢ خط توبوسراني شركتا مدير ـ مجيدي ,١ خط توبوسراني شركتا مدير

مدير ـ اعرابي اصغر ,٧ خط توبوسراني شركتا مدير ـ معيري حسين ,٢٥ و ٦ و ٥ توبوسرانيخطوط شركتا

مدير ـ شراره ,١åخط توبوسراني شركتا مدير ـ چيتساز محمدحسين حاج ,٩ ٨و توبوسرانيخطوط شركتا

ـ نعيميان محمد حاج ,١٤ و ١٣ توبوسرانيخطوط شركتا مدير ـ جعفري ,١٢ و ١١ توبوسرانيخطوط شركتا

شـركت مـدير ـ آرمـين ,١٦ خـط تـوبوسرانـي شـركتا مدير ـ هوشمند ,١٥ خط توبوسراني شركتا مدير

توبوسراني شركتا مدير ـ رازاني ,١٨ خط توبوسراني ا شركت مدير ـ آهنچي ,٢٦ و ١٧ خطوط توبوسراني ا

شركت مدير ـ حسنفوjدي حاج خط٢٣, توبوسراني مديرانشركتا ـ نصيريان و عظيمپور ,٢١ و ٢åخطوط

شـركت مـدير ـ وزيري محمد حاج ,٢٧ خط توبوسراني شركتا مدير ـ آشتياني علي ,٢٤ خط توبوسراني ا

شـركت مـدير ـ فـخار حسـين ,٢٩ خـط توبوسرانـي شركتا مدير ـ توحيدي محمد ,٣å خط توبوسراني ا

توبوسراني شركتا مدير ـ مح�تي ,٣٢ خط توبوسراني شركتا مدير ـ فروزنده محمد ,٣å خط توبوسراني ا

توبوسراني شركتا مدير ـ دواچي عباس پهلوي, جاده از شميران توبوسراني شركتا رئيس ـ نامور ,٣٣ خط



ملي دولت سياهه ١٤٨٨

شهريار, توبوسراني شركتا مدير ـ حاجغفوري كرج, توبوسراني شركتا مدير ـ پرويزي قلهك, جاده شميران

مدير ـ محمدي گل فرحزاد, توبوسراني شركتا مدير ـ رئوف سلطنتآباد, توبوسراني ا بنگاه مدير ـ باقري

ـ سرحديان ميگون, و لشكرك فشم, توبوسراني شركتا مدير ـ ميري مرتضي ورامين, توبوسراني شركتا

١١٣٨٧ ـ آ ارگاني/ صمغآباد, و طالقان توبوسراني شركتا مدير

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

توقيف تبريز آذرآبادگان روزنامه مدير ضاربين تاكسي
شد آندستگير راننده و

رسيد/// چاپ به تبريز آذرآبادگان روزنامه مدير نمودن مضروب درباره كه ديروز خبر تعقيب در

با و كردند تعقيب كسي تا با را وي شبانه آذرآبادگان روزنامه مدير ديهيم محمد آقاي به كنندگان حمله

كردند/ فرار و پايويحركتكرده ازروي كسي تا با بقيه و آوردند بدنشضرباتمؤثريوارد نقطه چند بر كارد

و توقيف را كسي تا شدند انتظاميموفق مأمورين بود, سپرده خود خاطر در مضروب را كسي تا شماره چون

سازند/ دستگير را راننده

كسي تا با برخورد اثر در پا استخوان چون و نيست كليخوب طور به بيمارستان در مجروح عمومي حال

گرفتهاند/ گچ را پايوي شكسته

پـيشآمد ايـن واسـطه بـه ديـروز ميباشند/ مرتكبين ساير نمودن دستگير صدد در مربوطه مأمورين

را مرتكبين مجازاتفوري دستگيريو و آمد عمل به دوستانمضروب از عدهاي طرف از شهر در تظاهراتي

شدند/ خواستار جدا شهرباني از

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

شد منتشر اسلحه آگهيجمعآوري
تيپ مستقل فرمانده آقايسرتيپشيرواني طرف از آذر دوشنبهسوم گهيجمعآورياسلحهروز آ گرگانـ

با مأمورينمربوطه تفاق ا به گرگان تيپمستقل افسر لوائي سروان كه است روز چند و گرديد منتشر شهر در

و جـمعآوري مـدت مـيباشد/ پر سر شكاري و كمري و جنگي س�حهاي جمعآوري مشغول تمام جديت

بايستياسلحه اينمدت اسلحه دارندگان استو شده تعيين يكماه مدت به آذر تاريخاول از اسلحه تحويل

نمايند/ تيپ تحويل را خود

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

شكر و قند توزيع به تقاضايعطفتوجه
رياست به آقاياردjن كه اخيرا رضايتبخشنبوده چندان خلخال شهرستان شكر و قند وضع ـ خلخال

و قند توزيع در دارند انتظار اهالي عموم است شده كار مشغول آذر دوم روز از و منصوب خلخال دارائي اداره

آيد/ عمل به كامل توجه دقتو شكر



١٤٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٧ شماره ,١٣٣١.٩.١٣ پنجشنبه

كردند اجتماع كاشاني jآيتا منزل در طوافها امروز
شهربانيمEقاتكردند رئيسمجلسو با آنها نمايندگان و

و صد و صد, قريب عدهاي كه بود گذشته صبح نيم و ٧ از دقيقه چند رئيسمجلسـ منزل در طوافها

وارد دسـتهجمعي ناصرخسرو و jلهزار نادري, اس�مبول, خيابان دستفروشهاي و طوافها از نفر پنجاه

بـه شـروع شـهرداري و شـهرباني مشـترك اعـ�ميه عليه ب�فاصله و شدند كاشاني آيتا� منزل حياط

از كه دادند آيتا�دستور داشتند/ را كاشاني] رئيسمجلس[آيتا� با تقاضايم�قات و كردند تظاهراتي

نمايند/ م�قات را ايشان و شوند انتخاب نماينده عنوان به نفر چهار عده اين ميان

ديـدن بـه انـدروني اطاقهاي از يكي در طوافها نمايندگان نفر چهار كه بود صبح ٨ ساعت نزديك

گفتند رفقايخود به و آمدند حياط صحن به مرتبه دو و كردند كره مذا ايشان با دقيقهاي چند و رفتند آيتا�

داد/ خواهند مقاماتدستور به ما كار ترتيب براي دادند وعده آيتا�

منزل به شهرباني رئيس كمال سرتيپ كه بود ٨ ساعت مقارن ـ كرد م�قات را آيتا} رئيسشهرباني

با و آمدند منزل حياط به بعد كرد/ كره مذا ايشان با مدتي رفتو مجلس رئيس اطاق به و شد وارد آيتا�

و گفته ترك رئيسمجلسرا منزل آنها از نفري چند تفاق ا به و شد كره مذا نمايندگاندستفروشانمشغول

منزل به مجددا بودند رفته شهرباني رئيس با كه كساني ساعت ربع يك از پس ولي رفتند/ شهرداري به

بود/ خواهيم متحصن اينجا در نتيجه حصول تا ما مريضاستو Lفع شهردار گفتند و بازگشتند آيتا�

در كه دستفروشهائي امروز ميدهد گزارش ما خبرنگار كه قراري به ـ كردند منتقل پيادهرو طرف دو به

پيادهروها طرف دو به را اجناسخود بودند كرده پهن را خود بساط بوذرجمهري خيابان پيادهروهاي وسط

گرديد/ عابرينوسيعتر عبور محل نتيجه در و كردند منتقل

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

ميكند تعيين يكمأمور قوام پرونده تكميل براي كل دادستان
همچنين و تير سيام به پروندههايمربوط مرتبا كشور كل دادستان قضائي آقاي اخير روز سه ظرفدو

آقـاي داشت/ ادامه نيز امروز وقت آخر تا اينكار ميكرد مطالعه كشور ديوان در را وزراء كماتي محا سوابق

تـهامي ا پـرونده آنكـه بـراي ولي نشـده تـمام من مطالعه هنوز گفت: ما خبرنگار به باره اين در قضائي

را داديارانديوانكشور از نفر يك گرفتهام نظر در گردد آماده كمه محا برايشروع و تكميلشود قوامالسلطنه

كنم/ پرونده اين تكميل مأمور

تشخيصداد jزم را كار اين شد معين كه مأموري گر ا كرد: اظهار قضائي آقاي قوام از بازجوئي مورد در

پرونده زودتر چه هر است نظر در اط�ع قرار به كرد/ خواهد بازجوئي به اقدام اينجانب كسبموافقت پساز

با قضيه اين به مربوط جهتامور همين به شود ويشروع كمه محا و گردد تكميل آقايقوام تعقيب پرونده

ميشود/ انجام بيشتري سرعت



ملي دولت سياهه ١٤٩٠

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

داد ارائه مأمورين به سند دو قوام خانم
ميباشد او گرو در ١٣٢٤ سال از قوام شخصي خانه آنها طبق كه

كرد دارائي وزير تقديم را گزارشخود كميسيون و يافت خاتمه اثاثيه از صورتبرداري

كرد cهيجانعزيمتخواهند به امEكقوام و اموال برايصورتبردارياز زوديمأمورين به

داشت اظهار ما خبرنگار به اموال مصادره كميسيون اعضاي از يكي امروز آقايقوام اموال مصادره درباره

جريان ب�فاصله يافتو پايان پنجشنبه روز بعدازظهر يكساعت قوام خانه ثاثيه ا از كارصورتبرداري كه

كميسيون كار گزارش روز همان عصر تا داد دارائيدستور آقايوزير شد/ داده اط�ع دارائي آقايوزير به امر

دو نيز قوام خانم طرف از و كردند گزارش تهيه به شروع فورا اعضايكميسيون گردد/ ارسال برايوي و تهيه

آندر ثاثيه ا و خانهقوام سند بهموجبايندو گرديد/ گزارشضميمه به كه شد ارائه اعضايكميسيون به سند

آقاي توسط ٥٢ شماره دفترخانه در ١٣٢٤ سال در مزبور اسناد و ميباشد وي خانم اجاره و رهن

اظهار آن ثاثيه ا و خانه قيمت درباره اعضايكميسيون از يكي است/ گرديده تنظيم خراساني شريفالعلماي

گرددو صادر دارائيدستور آقايوزير طرف از Rاو اينمورد در بايد استو نشده معلوم قيمتها داشتكههنوز

اجناس قيمت تا شوند معرفي كميسيون به تعيين ثاثيه ا تقويم براي دادگستري وزارت كارشناسان بايد ثانيا

و بانكها در نقديقوام بهموجودي رسيدگي براي طرفكميسيون از امروز بشود/ معين آنها حضور با

عزيمت براي ترتيبjزم و آمد عمل به اقداماتي او سهام مبلغ و تعداد تعيين همچنين داخليو شركتها

شايع دارائي وزارت در امروز كه طوري به شد/ داده jهيجان به ديگر مأمورين كميسيونو اعضاي از تن چند

نظر اينمورد در استو ديگران گرو در jهيجان ام�كويدر از قسمتي كه كردهاند اظهار نزديكانقوام بود

از را طلبكاران مطالبات و كرد خارج رهن از را ام�كقوام و اموال از قسمتي چنانچه كه است آن كميسيون

بخشيده ديگران به را خود ثاثيه ا و خانه يا ام�ك از قسمتي مشاراليه گر ا ولي پرداخت نقديوي موجودي

باشد/ قانعكننده دولت نظر از ميشود ارائه مدعيان طرف از كه اسنادي بايد باشد

اط�عات محترم روزنامه اداره

از برايصـورتبرداري دارائي وزارت و دادگستري مأمورين اقدامات به راجع كه اخباري ضمن در چون

كـمتر است ايـنجانب دست در كه ثبتي رسمي اسناد مورد در شده درج جرايد در قوامالسلطنه آقاي اموال

بـه و مـتوجه را رسمي مقامات وسيله بدين است, رفته كري ذ ابهام و اشاره طور به يا و شده داده توضيح

گرديده تحويل مأمورينصورتبرداري به آنها سواد كه رسميموجود اسناد مطابق ميرسانم عموم استحضار

مدتده به ١٣٢٤ سال از شد دولتيواقع محترم موردصورتبرداريمأمورين كه اثاثي مسكونيو خانه است

درج براياع�ن مذكور اسناد گراور اينجانباستو رهن در خانه اضافه به و اجاره در رسمي سند طبق سال

قوام اشرف شد/ خواهد

آمد/ خواهد عمل به قوام خانم اسناد مورد در كافي تحقيق امروز از كرد اظهار دارائي مسئول مقام يك



١٤٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,
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امريكا خارجه امور وزارت اعEميه متن
امريكائي تباع ا يا و مؤسسات طرف از ايران نفت خريد مورد در امريكا دولت كنوني رويه درباره اخيرا

قبل سازد/ روشن را رويهخود اينمورد در كه است دانسته جايز خارجه وزارتامور است/ شده سئواjتيمطرح

ساليانه نفتي مواد ساير نفتو Jبشكه ميليون ٢٤åK تن ميليون ٣٢ حدود در ايران نفتدر شدن ملي قانون از

به كه حقوقي و ماليات حقاjمتياز محل از ايران غيرخالص درآمد ميرسيد/ فروش به و تهيه كشور اين در

عمليات شامل عمل اين كه داشت توجه بايد ميگرديد/ بالغ دjر ميليون ١åå از ميشد پرداخته ايرانيها

سازمانهاي سرويسهاي به احتياج نفتكشمشغولو كشتيهاي واحد بزرگترين آن در كه تجارتي وسيع

آبادان پاjيشگاه و شد قطع ايران نفت جريان كه زماني از است/ بوده فروشداشت, پخشو بزرگ و وسيع

است/ آورده عمل به طرفين بين اخت�فات حل كمكدر براي را مساعي نوع هر امريكا دولت گرديد تعطيل

به ضمنا بشود/ تجديد طريق اين از ايران نفتدولت درآمد ممكنه وقت اسرع در كه ببيند بود آرزومند امريكا

و بزرگ صناعت اين پاشيدگي از امكان سرحد تا كه داشت آرزو امريكا آزاد دنياي تمام منافع تأمين خاطر

تصويب ايران در نفت شدن ملي قانون موقعي از كند/ جلوگيري مالي و انساني منابع رفتن بين از همچنين

عدم كردو توجه نفتخيز منابع ساير به نفتي تأمينمحصوjت انگليسبراي و نفتايران شركتسابق شده

فروشنفتايران حملو براي شركتمربوط مسائل ديگر كه گرديد انگليسباعث ايرانو بين توافق حصول

محصول از مقداري حمل دارد ايران نفت مسئله اساسي حل كهموضوع اهميتي با نگيرد قرار استفاده مورد

كه ايران از نفت كمي مقدار حمل كه معتقديم ما نميباشد/ اهميت حائز ما نظر به خارج به كشور آن نفتي

حـل را قضيه گيرد فروشصورت و حمل سازمانهاي نفتكشو كشتيهاي بزرگ واحدهاي كمك بدون

در نمايد/ تحصيل خود عظيم منابع از توجهي قابل درآمدهاي بتواند ايران كه نميشود باعث حتي و نكرده

حل راه شدن پيدا به آن قضائي عواقب به آلودگي با نفت كمي حمل كه ميرسد چنين ما نظر به حقيقت

گونه هر تخاذ ا كه است معتقد امريكا دولت شرايط, چنين با ميسازد/ وارد لطمه مهم قضيه جهت اساسي

اشخاص يا و مؤسسات به نگيرد يا گيرد ايرانصورت با نفتي معام�ت چنين بايد اينكه بر داير را تصميم

شود/ گذارده بگيرند تصميم و كرد قضاوت قضيه اين در ميتوانند كه نظر مورد

وزارت حلشود/ مربوطه افراد يا توسطمؤسسات به بايد كه هستند مسائلي از عبارت قضائي مخاطرات

ميباشد طرفين بين اخت�فموجود حل همانا كه اساسي مسئله براي بايد كه است معتقد امريكا خارجه

و عمليشود كافي و خسارتمؤثر پرداخت يعني بينالمللي اساسي اصل راه آن از تا آيد عمل به مجاهدت

گردد/ برخوردار نفت عظيم فعاليتمؤسسه تجديد ثمرات از نيز ايران دولت

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

آرام توقيفروزنامه
شده/ توقيف نظامي فرمانداري طرف از آرام روزنامه اط�ع قرار به



ملي دولت سياهه ١٤٩٢
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آلمان در ايران دانشجويان از نفر ٢٢٥
گرديد قطع آنها ارز و شدهاند تشخيصداده متمكن

مقيم ايراني محصلين به راجع دارائي وزارت و سرپرستي اداره از jزم گزارشهاي آخرين گذشته هفته

به رسيدگي جلسه چند از پس محصلين بهوضع رسيدگي كميسيون رسيد/ بودند نفر ٦٥å حدود در كه آلمان

ايراني محصلين از نفر ٢٢٥ رسيدگي اين نتيجه در داد/ خاتمه را آلمان مقيم دانشجويان از نفر ٤åå پرونده

شد/ داده مقاماتمربوط به آنها ارز قطع براي گزارشjزم و شدند تشخيصداده متمكن

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

شكستند غذا اعتصاب ديروز از زندانيان
بـه رسـيدگي براي آنها خانواده كه اخير وقايع زندانيان از عدهاي بوديم داده اط�ع Lقب كه طور همان

ب�فاصله نمودند/ اعتصاب اع�م گذشته هفته اوائل از ميكردند اجتماع وزارتدادگستري در روز هر كارشان

روز و آمد عمل به اقداماتي آنها حال به رسيدگي و اعتصاب رفع براي دادگستري وزارت مقامات طرف از

مزبور زندانيان با و يافته حضور زندان در دادگستري وزارت معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي نيز پنجشنبه

روشن را كارشان ووضع كرده رسيدگي ايشان تقاضاهاي به امكان سرحد تا كه داد قول آنها به و كرد م�قات

زودتر كارشان به كه منتظرند و شكستند را غذا اعتصاب مزبور زندانيان ديروز جهت همين به نمود/ خواهد

آيد/ عمل به رسيدگي

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

را مختلفخود طبقات امروز و ديروز

كردند/// مكيآماده از استقبال براي

درگرفت/// خورد و زد دسته دو بين اسفند ٢٤ ميدان در
در بشنوند, را مكي تأخير خبر مهرآباد محوطه در حاضر مستقبلين آنكه از قبل دقيقه چند ـ خورد و زد

كه بود قرار اين از جريان گرفت/ تظاهركنندگانصورت مستقبلينو از دسته بيندو تصادمي اسفند ميدان٢٤

حزب اعضاي از بعضي با است بقائي دكتر آقاي آنها رهبر كه زحمتكشان حزب اعضاي از بعضي بين ابتدا

درگرفتو لفظي مشاجره شعارها عناوين سر بر است ملكي خليل آقاي آنها رهبر كه ايران ملت زحمتكشان

شد/ برده كار به چوب سنگو حتي گرديد منتهي خوردي و زد به و گذاشت توسعه به رو كمكم مشاجره اين

تا اما بخشند/ كشمكشخاتمه به ببرندو بيرون منازعه صحنه از را طرفين كه ميكوشيدند انتظامي مأمورين

شـعار چـندين و گرديد خرد توبوس ا چند شيشههاي و ماند ب�نتيجه انتظامي ت�شمأمورين دقيقه چند

نظامي فرمانداري كمكمأمورين به پاسبانان باjخره شدند/ نيزمجروح عدهاي و شد پاره مختلف كارد] [پ�
نمودند/ متفرق را كنندگان مشاجره جلوگيريو منازعه توسعه از



١٤٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,
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رسيد آقاينخستوزير تصويب به كه اراضي بر ماليات قانوني cيحه
%٣ معادل اراضي بر ماليات نام به مالياتي ساليانه زير شهرهاي در است مكلف دارائي وزارت ـ ١ ماده

دارد//// دريافت آمد عمل به بار يك سال سه هر كه ارزيابي طبق J٢K ماده در مذكور اراضي ارزش

٥ و ماده ١٢ بر مشتمل اراضي بر ماليات قانوني jيحه ١٣٣١ مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ ماه آذر تاريخ١٢ به تصويبميشود/ تبصره

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

رسيد امضاينخستوزير به قضات استخدام قانون اصEح cيحه
شرحذيلاص�حميشود: به و ١٣å٦لغو اسفند قضاتمصوب٢٨ استخدام قانون ٢٢ ماده تبصره ـ ١ ماده

حقوق دارندو كه ميشوند دارا را رتبهاي همان ميشوند برقرار انتظامي عالي دادگاه در كه اشخاصي ـ تبصره

دادگاه رئيس انتخاب تعيينو ميكنند پيدا ترفيع قضات ساير ترتيب به و كرد خواهند دريافت را رتبه همان

سالداشته ٥åاقلj قضاتينبوده ده از كمتر او رتبه اينكه به مشروط است/ دادگستري وزير با انتظامي عالي

باشد/

مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي طبق بر است قانوني jيحه اجراي مأمور دادگستري وزارت ـ ٢ ماده

تصويبميشود/١٣٣١.٩.١٣ ماده دو بر مشتمل قضات استخدام قانون اص�ح قانوني jيحه ١٣٣

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

شد خواهند آزاد حزبسومكا افراد از نفر ٦ و منشيزاده دكتر
كرد تبديل كفيل سپردن به را حزبسومكا توقيفرهبر قرار جنائي دادگاه

است پرونده دارايدو مذكور حزب افراد از نفر چند و حزبسومكا رهبر منشيزاده دستگيريدكتر موضوع

دادگـاه پنجشنبه روز ميباشد/// رسيدگي تحت تهران دادسراي در ديگري و نظامي دادسراي در يكي كه

حزبسومكا افراد و منشيزاده بازداشتدكتر قرار پرونده به رسيدگي پساز تشكيلو را مقدماتيخود جلسه

سپردن با سومكا حزب زنداني افراد از نفر ٦ و منشيزاده دكتر امروز شد مقرر و نمود تبديل كفيل قرار به را

نظامي دادسراي در گانه جدا پرونده داشتن وجود با نامبردگان آزادي چون شوند/ آزاد كفيل ريال هزار ٢åå

در كه پروندهاي گفت نظامي/// دادسراي در مطلع يكعضو با ما خبرنگار نمايد/// اخت�في ايجاد است ممكن

اينجا در مطروحه پرونده با آنها آزادي وموضوع ميباشد متفاوت ما پرونده با است تهرانمطرح جنائي دادگاه

تمام آنها از بازپرسي هنوز يا و شده شناخته مجرم ما نظر از كه آنان از بعضي است ممكن و ندارد ارتباطي

گردند/ آزاد بقيه و رسيدگيشود تهامشان ا به تا بمانند باقي زندان در همچنان باشد نشده



ملي دولت سياهه ١٤٩٤

٧٩٦٨ شماره ,١٣٣١.٩.١٦ يكشنبه

گردد نواقصبهداريمرتفع دارند تقاضا مردم
با بهداري رئيس حكمزاده دكتر آقاي معهذا است, مضيقه در دارو حيث از مرند بهداري اينكه با ـ مرند

مينمايند تقاضا وليضمنا رضايتدارند, اظهار عملياتوي از مردم ميكند/ اداره را بهداري آبرومندانه وضع

بـهداشـتي وسايل حيث از مرزنشين اهالي و كند رفع را مرند بهداري احتياجات نواقصو بهداري وزارت

سازد/ راضي و بينياز

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

سرباز و پاسبان هزار ٢å
شد انتخابخواهد ميشوند آماده برايخدمتسربازي كه كساني بين از

است داده دستور نخستوزير آقاي كشور سراسر در امنيت منظور به است شده كسباط�ع كه طوري به

اين در jزم طرح است قرار كه ميشود گفته گردد/ افزوده شهرباني ژاندارمريو تأمينيه نفراتقواي تعداد به

هزار ١å حدود يكدر هر شهرباني ژاندارمريو اداره طرح اين بهموجب شود/ تهيه روزه چند همين در مورد

بين از فوق افراد اط�ع قرار به مينمايند/ اضافه تأمينيه افراد به ميگردد نفر هزار ٢å بر بالغ جمعا كه نفر

ادارات در سـال دو مـدت و مـيگردند انـتخاب مـيشوند احـضار پرچم خدمت براي كه وظيفه مشمولين

هـم مـزبور افراد ترتيب بدين كرد خواهند وظيفه انجام وظيفه نظام قانون مطابق شهرباني و ژاندارمري

كمبود و شد نخواهد افزوده چيزي ژاندارمري و شهرباني بودجه بر هم و ميدهند انجام را سربازي خدمت

ميشود/ تأمين نيز ژاندارمري و شهرباني نفرات

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

شدند منتقل تهران به وقايعرشت متهمين از نفر سه
به خود پروندههاي با افتاد تفاق ا رشت در گذشته سال كه خونيني وقايع متهمين از نفر ٣ امروز صبح

متهمين اين رسيدگيشود/ جنائي دادگاه در آنها تهام ا به تا شدند فرستاده تهران به ژاندارم نفر چند وسيله

شدند/ استان دادسراي تحويل پرونده با امروز صبح

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

شهرستانها در آبان حقوق پرداخت
يابد خاتمه آذر بيستم تا بايد

كليه حقوق پرداخت براي jزم اعتبار Jآذر Kهفدهم امروز وقت آخر تا كه ميدهد اط�ع كل خزانهداري

به مخصوصا استو شده حواله شهرستانها دارائي ادارات به شهرستانها در آبان٣١ آخر تا كارمنداندولت

آذر بيستم روز آخر تا نمايند سعي بايد شده حواله jزم اعتبار چون كه شده داده دارائيدستور ادارات رؤساي

دهند/ خاتمه را آبان آخر تا پرداختهاي كليه



١٤٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

كرد لبوفروشي به دانشگاهشروع جلو يكمهندسدر
ميگويد فني دانشكده مهندسزنديفارغالتحصيل

هراسداشت نبايد آزاد كار از
[ بشوم[! دولت بودجه سربار نميخواستم چون من گفت: ما خبرنگار به او

انتخابكردم نداشت سرمايه به احتياج كه آزاد كار يك

دانشگاه مقابل در شده فارغالتحصيل امسال كه فني دانشكده فارغالتحصيل مهندسين از يكي امروز از

ميباشد الكترومكانيك رشته فارغالتحصيل زندي ايرج مهندس آقاي است/ شده تهرانمشغوللبوفروشي

دانشگاه در گذشته تحصيلي سال در را خود عاليه تحصي�ت و گرديده متولد تهران در ١٣١å سال در كه

است/// داده خاتمه تهران

دولتبشوم سربار نداشتم ميل زيرا كردهام, اختيار را آزاد شغل افتخار كمال با من مهندسجوابداد: آقاي

بودجه بر دولتي شغل نمودن اختيار با شده كمرشكن اداريدولتواقعا پرسنلي بودجه كه گيروداري اين در و

سوء تبليغات با متأسفانه بيگانگان [ !] نمايم تحميل را خود ميشود تأمين [ !] پيرزنان ماليات از كه دولت

يكصنعتخوب نه امروز نتيجه در آوردند دولتيروي ادارات سوي به همه نمودند, منحرف را ما جوانهاي

حالمنچون هر به شدهاند روگردان آزاد مشاغل از همه تجارتخوبو يك نه يكف�حتخوبو نه داريم

جـاي به و ندارد jزم ابدا سرمايه كه كردهام پيشه شغلي Lفع كنم, ف�حت يا تجارت كه نداشتم سرمايه

سرمايه وقتي انشاءا� تا كنم تأمين راه اين از را معاشخود ميخواهم سرگرداني و خيابانها در پرسهزدن

نسل جوانهاي همه كه شود سبب من كار اميدوارم من نمايم/ پيشه را بهتري كار نمودم, تحصيل كافي

كـار گـونه هـر از آيـنده در مـا فـرزندان كـليه هـمچنين و نكـرده تـحصيل و كرده تحصيل از اعم حاضر

مملكت براي و كنند تأمين را معاشخودشان فعاليتخويش و ابتكار به تكاي ا با و نهراسند شرافتمندانهاي

اميدوار او ولي بودند دانشگاه مهندسزنديدانشجويان آقاي مشتريهايامروز اغلب گردند/// واقع مؤثر نيز

بگيرد/ كافي كارشرونقي كسبو زودي به كه است

مشاراليه شد/ خواهد زنديداده آقاي به دانشگاه طرف ليسانساز دائميفوق ديپلم امسال ماه بهمن در

است/ بوده استعدادي با گرد شا نيز تحصيل دوران در و ميگذرد سنش از سال بيست

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

شدند آزاد اعضايحزبسومكا از نفر ٦
ميباشد بازداشت حزب رهبر منشيزاده ولي

محبوس شهرباني موقت زندان در و شده بازداشت قبل چندي كه سومكا حزب اعضاي از نفر ٦ امروز

شدند آزاد آنها از كفيل ريال هزار ٥å اخذ با نظامي دادسراي جنائي اول شعبه دادگاه بازپرس طرف از بودند

ميباشد/ بازداشت در حزب رهبر منشيزاده آقايداود ولي
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٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

شد تشكيل اسEمي> <برادران نام به جمعيتي
كسبه كثرا ا جمعيترا اين افراد گرديد تشكيل بابلسر در اس�مي> <برادران نام به جمعيتي اخيرا ـ بابلسر

دولتـي دواير و فرماندار اط�ع به را مرامنام و اصلي هدف جمعيت اين نمايندگان ميدهند/ تشكيل بازار

رسانيدهاند/

٧٩٦٩ شماره ,١٣٣١.٩.١٧ دوشنبه

ندارد وجود دارو
مـراجـعه آنـجا بـه بـيبضاعت مـريض نفر پانصد روزانه كه بروجرد شهرستان بهداري در ـ بروجرد

كه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي بكند/ را بيماران همه رفع كه ندارد كافيوجود حد به دارو مينمايند

بنمايد/ عاجل اقدام مريضان نياز رفع جهت بروجرد بهداري به دارو ارسال در زودتر چه هر

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

نخستوزيري دفتر مقابل در بارداري زن امروز
آتشبزند را ميخواستخود رويخود بر نفت ريختن با

مشاهده خردسال طفل يك با را شوهري و زن نخستوزير دفتر حوالي در ما خبرنگار كه بود روز چند

نـخستوزيري وارد وقـتي مـا خـبرنگار امروز تفاقا ا بودند ايستاده آنجا شكايت و تظلم براي كه مينمود

بزند/ آتش را داشتخود قصد و ريخته خود سر بر نفت مقداري زن همان كه ميگرديد

بر نفتهم مقداري اينكه با رفتو جلو فورا و فهميد را مطلب بود ايستاده آنگوشه در كه پاسباني گاه نا

از نتيجه در گرديدو آتشكبريت افروختن از مانع معذالكمشاراليه ولي شد ريخته پاسبانمزبور سروصورت

شد/ جلوگيري حادثه يك

دو در و خدمتبود خراسانمشغول ژاندارمري در زن اين شدشوهر معلوم آمد عمل به كه تحقيقات اثر در

بر حيث هر از زندگي و نياورده دست به كاري كنون تا ميكنندوچون خدمتاخراج از را علليوي به قبل سال

اعزام شفا بيمارستان به زنمزبور بزند/ آتش را يأسخود شدت از ميخواست مشاراليه زن بود شده سخت او

بفرستند/ شهرش به را وي معالجه از پس كه شد داده عموميدستور تعاون بنگاه به و گرديد

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

شدند دستگير ژاله خيابان در نفر سه
است واقع مريضخانه كوچه ژاله خيابان در كه منزلي به گاهي كارآ مأمورين از نفر چند ديشب ١å ساعت

مجلساوراقموجود تهيهصورت پساز مأمورين است/ تشكيل جلسهاي كه ميكند مشاهده آنجا در و رفته

نموده دستگير داشتهاند دخالت حزبيمزبور سياسيو جلسه تشكيل در كه كساني از نفر ٣ جمعآورينموده را

بردهاند/ شهرباني به خود با و



١٤٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

ببرند شورشرا روزنامه مدير سر ديشبميخواستند
بنزين با شورشحملهكردهاند روزنامه اداره به كه كساني

مجروحساختهاند كارد با را داخلي مدير و آتشزده را روزنامه دفتر
بيهوشاست ضرباتي اثر در نيز روزنامه پيشخدمت

يافتند حضور واقعه محل در انتظامي رئيسپليس و آگاهي رئيساداره

اداره از قسـمتي ثـاثيه, ا شكستن و غارت از پس و كرده حمله شورش روزنامه اداره به عدهاي ديشب

است: قرار بدين شده شروع ديروز عصر از كه حمله اين جريان زدهاند/ آتش را روزنامه

آقاي چون و نموده تلفن شورش روزنامه اداره به ناشناسي صبح ديروز ده ساعت ـ شد خواهي كشته

سـلسله يك از پس روزنامه داخلي مدير قهرماني آقاي به نداشته حضور روزنامه مدير شيرازي كريمپور

٤ ساعت مجددا شد/ خواهد كشته jا و بردارد فحاشي از دست بگوئيد كريمپور به ميدارد اظهار فحاشي

تـو دوستان از من ميگويد داشته حضور كه كريمپور آقاي به مرتبه اين و كرده تلفن ناشناسي بعدازظهر

پول تومان هزار ٦ و خوردهاند مشروب و بودهاند محلي در نفر ٥ امروز كه بدهم خبر تو به است jزم و هستم

بكشند/ را خودت و بزنند آتش ترا اداره و بيايند كه گرفتهاند

همين ميكند صدا زنگدر نبوده اداره در كريمپور آقاي كه موقعي بعدازظهر ٧ ساعت ـ ميبرم را سرت

و درميآورد پا از را او و مغزشكوفته به مشت با گرفتهو را او شخصيمويسر ميكند باز را پيشخدمتدر كه

حال از پيشخدمت محمدرضا كه همين ميگردد/ بيهوش كه سرشميكوبد به قدر آن صندلي با ضمن در

داخلي مدير قهرماني به كارد با آنها از يكي ميروند روزنامه مدير اطاق به و شده عمارت وارد نفر ٤ ميرود

رفقايش ميرسد قهرماني نزديكگردن به او كارد كه همين ميبرم سرترا كارد با اjن ميگويد و كرده حمله

١å حـدود در قـهرماني گردن كشمكش اثر در ولي باش نداشته كار او با نيست كريمپور او ميزنند فرياد

كه بنزين مقداري ضارب رفقاي دار و گير اين در ميرود/ حال از جراحات اثر در و ميشود بريده سانتيمتر

ديدن مجرد به همسايگان ميكنند اختيار فرار و ميزنند آتش را آن و ريخته زمين روي بودند داشته همراه

به نسبت كردند فرار و آمده بيرون روزنامه اداره از نفر ٤ ميبينند اينكه و فرياد و داد اثر در آتشو شعلههاي

ميگردد/ دستگير نام, رضائي عبدالرحمن نتيجه در و ميكنند تعقيب را آنها و گرديده ظنين جريان

به فورا ك�نتري از و مينمايد جلب ك�نتري به را رضائي عبدالرحمن دو ك�نتري ٢å١٧ شماره پاسبان

از شب ١٢ ساعت تا و آمده ك�نتري به شخصا ايشان و ميشود داده اط�ع آصفي آقاي گاهي آ اداره رئيس

رفقا ساير و واقعه محرك مشاراليه, كه دارند سعي مأمورين مينمايد/ تحقيقات به شروع شده دستگير متهم

نمايد/ معرفي را خود [همدستان]
ما داشتند اظهار جرياناتفوق تأئيد ضمن انتظامي مأمورين جريان اين درباره ـ انتظامي مأمورين نظر

رئيس كمالي سرتيپ تيمسار كنيم/ كشف را اصلي علت زودي به بتوانيم اميدواريم و كرد خواهيم را سعيخود



ملي دولت سياهه ١٤٩٨

آقـاي و انـتظامي پـليس رئـيس خاتمي سرتيپ تيمسار جريان اين از محضاط�ع به ديروز شهرباني

اطراف در و يافته حضور واقعه محل در كه است كرده مأمور را رئيسسرك�نتري شهيدي خطيب سرهنگ

از كه تحقيقات نتيجه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز صبح گاهي كارآ رئيس آصفي كنند تحقيق جريان

كرد/ خواهيم دستگير را او همكاران ساير انشاءا� رضايتبخشاستو شده نام رضائي از حال به تا ديشب

تماس شورش مدير شيرازي كريمپور آقاي با گاهي آ اداره در امروز ما خبرنگار ميگويد؟ چه كريمپور

باند است مسلم <آنچه گفت: جواب در شورش مدير كريمپور كرد, سئوال واقعه اين درباره را او نظر و گرفت

دفتر از من واقعه از قبل دقيقه ٥ ديشب نشدهاند/ الحمدا�موفق كه بكشد مرا است ميخواسته مخصوصي

باjخره و نداد تلفنجواب كردم تلفن دفتر به كه بعد ساعت نيم و رفتم سعدي تئاتر به و شدم خارج روزنامه

Lفع روزنامه داخلي مدير قهرماني آقاي داد مناط�ع به را جريان سعدي تئاتر روزنامهجوشندر مدير آقاي

نفر ٨ كنندگان حمله اين كرده تحقيق كه طوري به جريان درباره و است بستري شهرباني بيمارستان در

و دارند مرا ترور قصد كه هستند باندي اشخاصجزو اين بودهاند, ايستاده اداره خارج در نفر پنج كه بودهاند

روز چند تا ولي بگويم مطلبي آن درباره نميتوانم نشده كشف Lكام كه نهفته جريان اين در اسراري چون

شدهاند/ دستگير نيز ديگر نفر ٧ امروز وقت آخر تا رسيد خبر كه طوري به گفت/> خواهم را چيز همه ديگر

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

است شده تصديق آنان استحقاق كه محصليني ارز پروانه ديگر روز چند تا
شد خواهد صادر

بهسئواjت جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر

گذاشت: آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي, و داخلي خبرنگاران

ارز صـورت در تجديدنظر از پس كه داشتند اع�م دارائي وزير آقاي دولت هيأت ديشب جلسه در ـ ١

صادر ارز كميسيون را آنها پروانههاي كه است شده داده دستور داشتهاند آنرا دريافت استحقاق كه محصليني

شده تصديق آنها استحقاق خارج كشورهاي در كه محصليني كليه به آينده روز چند تا ميرود گمان و كند

شود/// داده ارز فروش پروانه است

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

ميشود صادر كشورهايخارج مقيم مسلولين از نفر ٢٩ ارزي حواله
طبقدستور خارج كشورهاي مقيم مسلولين از نفر ٢٩ ارزي حواله ديروز از شده كسباط�ع كه طوري به

٦٩ خارج كشورهاي مسلولين تعداد ميشود/ صادر ارز كميسيون طرف از دارائي وزارت به نخستوزير آقاي

مرداد اوايل از اينمسلولين است/ گرديده قطع شدند تشخيصداده متمكن چون آنها از نفر ٣å ارز كه بود نفر

ماه برايمدتدو بيماري, مدارك ارائه با كنون ا و كنند استفاده نتوانستهاند دولتي ارز از ارزي مضيقه علت به

مـتمكن چـون آنـها از نفر [٤å] ٣å كه بود نفر ٦٩ خارج مسلولين تعداد ميشود/ داده آنها به ارزي پروانه



١٤٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

است/ گرديده قطع شدند تشخيصداده

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

گفت: امريكا خارجه امور وزارت اعEميه مهندسحسيبيدرباره

ندارد وجود حقوقي مسئوليت هيچگونه ايران نفت صدور در
نمود خواهد ثابت را ادعا اين كه داريم دست در امريكا محاكم از مداركي و اسناد ما
دارد نگه راضي را انگلستان سياسي نظر از است خواسته امريكا دولت هم باز

كه مداركي طبقاط�عاتو داشت: اظهار چنين حسيبينمود/// آقاي به ما خبرنگار كه مراجعهاي در امروز

ابراز ايران نفت خريد براي كه امريكائي كمپانيهاي فعاليت از امريكا دولت بود رسيده ما دست به سابقا

اثر در ولي ميكرده جلوگيري نفت ملي شركت به آنها مراجعه از و آورده عمل به ممانعت ميكردند ع�قه

از مزبور مناع�ميه عقيده به البته شد/ صادر را اخير اع�ميه باjخره امريكائي كمپانيهاي از پارهاي اصرار

و ميبرد بين از دارد همكاري انگلستان با ايران نفت صدور عدم براي امريكا دولت كه را ادعا اين بعد به اين

چنين اين از بعد ديگر داشتند نگرانيهائي نفتايران صدور امر در امريكا دخالتدولت از كه كمپانيهائي آن

براي مفيد قدم يك مزبور اع�ميه كه گفت ترتيبميتوان بدين و بود نخواهد آنهاموجود براي نگرانيهائي

اين كر ذ با اع�ميه در چرا كه است اين ماست تأسف قابل كه نكتهاي اما ميباشد/ ايران نفت صدور تسهيل

نـفع بـه قـدمي خواستهانـد كمپانيهاست خود عهده به نفت صدور از ناشي حقوقي مسئوليت كه مطلب

طور به و گذاشته كمپانيها پاي پيش مانعي باشد ميان در مسئوليتي واقعا آنكه بدون و بردارند انگليسيها

بگويم اينكه جز نميدانم هيچ را امر اين من بتراشد/// يكمسئوليتحقوقي ايران نفت برايصدور تلويحي

بنمايد/ راضي را انگلستان دولت سياسي نظر از است خواسته هميشه مثل امريكا دولت

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

دبيرستانشرف در خورد و زد
و مسلكزدوخورديرويداد و عقده اخت�ف سر بر دانشآموزان از دسته بيندو دبيرستانشرف در ديروز

مجروح دانشآموزان از نفر ٣ خورد و زد اين در يافت/ خاتمه دبيرستان رؤساي و انتظامي مأمورين مداخله با

شدند/ مرخص پانسمان از پس و منتقل بيمارستان به رفقايخود وسيله به كه شدند/

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

بلورسازي كارخانه در تظاهرات
شده اخراج كارخانه از كه كارگران از نفر چند قزوين بيروندروازه در بلورسازيواقع كارخانه در عصر ديروز

به سرباز عدهاي نظامي فرمانداري طرف از ب�فاصله پرداختند/ تظاهرات سخنرانيو به و كرده اجتماع بودند

محركدر مسببو كه را كارگران از چهار و ساختند متفرق را اجتماعكنندگان ومأمورين, شد فرستاده كارخانه

داشتند/ اعزام نظامي فرمانداري دادسراي به را آنها و ساختند دستگير شدند شناخته اينواقع



ملي دولت سياهه ١٥٠٠

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

مهندسزنديشريكشده با حقوق ليسانسيه يك
است نموده استفاده ريال ٢åå فروشلبو از مهندسزندي ديروز

او كاسبي و كار از تا رفت دانشگاه منطقه زنديلبوفروش مهندس آقاي سراغ اداره خبرنگار امروز صبح

راه به همچنان مهندس دستگاه كه ميدهد گزارش اداره خبرنگار آورده/ دست به خوانندگان براي اط�عاتي

ويدر بودند/ شده كسبشجمع بساط دور بگيرند تماس او با و ببينند نزديك از را او اينكه براي عدهاي و بود

لبو ريال ٢٨å حدود در يعني بود, خوب ديروز كاسبي و كار گفت: ما خبرنگار به خود فروشديروز ميزان مورد

سود باشد ريال ٢åå كه آن بقيه و شد غيره و ثاثيه ا كرايه و اوليه مواد خريد صرف آن ريال ٨å كه فروختهام

چون ننويسيد را اينمطلب وليخواهشميكنم گفت: خنده با مهندسزندي اينجا در است/ خالصمنبوده

مشاراليه بخورد/ هم به من كسب و كار بساط و شده پيدا ماليات مأمورينوصول كله و سر فردا است ممكن

و تهيه در و شده من شريك حقوق ليسانسيه ناظمپور آقاي بوده خوب ديروز فروش چون كه نمود اضافه

امروز و بليديروز گفت او است؟ آمده اينجا به كسي شما اقوام از آيا پرسيد خبرنگار ميكند/ كمك فروشلبو

اخطاري ك�نتري طرفمأمورين از شد سئوال او از است/ همخورده حتيلبو و ديده مرا آمده پدرم مرتبه چند

ناراحتي موجبات كه اقدامي ولي ببرم پيادهرو كنار را بساطم كه دادهاند تذكر بار چند گفت است؟ نشده شما به

است/ نشده كنون تا بكند فراهم مرا

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

ميشود شناخته آزاد بندر بوشهر بندر
گمركي حقوق پرداخت بدون خارجي و داخلي بازرگانان

كنند عرضه بندر اين در را خود مالالتجاره ميتوانند

پس يافت تشكيل ملي اقتصاد وزارت در كه بنادر كميسيون اخير جلسه در شده كسباط�ع طوريكه به

نـظريات حـاوي كـه مـربوطه صورتجلسه آمد, عمل به كشور آزاد بنادر تعيين اطراف در كه مطالعاتي از

بازرگانان مالالتجاره برايورود كشور آزاد بنادر تاريخي چه از اينكه و آزاد بنادر مقرراتمربوطه و كميسيون

شـد خـواهـد تشكـيل چهارشنبه روز كه آينده جلسه در شد قرار و گرديد تنظيم شود شناخته رسميت به

آقاي عرض به گزارشي طي كميسيون نظريات و رسيده كميسيون اعضاي امضاي به مزبور صورتجلسه

شود/ تخاذ ا قطعي تصميمات آن از پس تا برسد نخستوزير

و سـتد و داد كـه است اين آزاد بنادر مزاياي داشت اظهار ما خبرنگار به مزبور كميسيون اعضا از يكي

آزاد بنادر تشكيل با چه ميآورد, عمل به تجارتجلوگيري بازار ركود از و ميدهد رونق را بازرگاني معام�ت

در باشند مايل كه ميزاني با و نمونه طور فروشبه براي را كاjهايخود ميتوانند خارجي و داخلي بازرگانان

بـه jكـا عـرضه است بـديهي و دهـند قـرار خـريداران دسـترس در گـمركي حـقوق پرداخت بدون بنادر

بود/ خواهد مؤثر فوقالعاده بازار رواج و ستد و داد امر در كنندگان تقاضا



١٥٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

شد رسيدگي سوئيسنيز مقيم دانشجويان وضع به
مقيم دانشجويان تحصيلي وضع به رسيدگي از پس خارجه مقيم محصلين وضع به رسيدگي كميسيون

به رسيدگي از پس كميسيون اين شد/ سوئيس مقيم محصلين وضع به رسيدگي مشغول آلمان, و فرانسه

تحصيلي نبودنامور علتمنظم به را آنها از نفر ١٦å ارز قطع سوئيسدستور مقيم دانشجويان نفر ٢٢å وضع

كلي طور به شد/ ارسال مقاماتمربوطه اط�ع براي گذشته روز آن گزارش و نموده صادر تمكن علت به يا و

دانشجويان نفر ١١٥٣ شده تهيه آلمان سوئيسو فرانسه, كشورهاي مقيم محصلين از كه نهائي صورت در

و گرديد قطع تحصيلي امر در آنها نبودن منظم يا و تمكن علت به آنها از نفر ٧٤٣ ارز كشور سه آن در مقيم

ميكنند/ استفاده دولتي ارز از عده اين از نفر ٤١å فقط

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

زحمتاند در بهداشت وسائل عدم از بيماران
بهداري طرف از و است عمومي بهداشت وسائل فاقد انديمشك كه گفت ميتوان تقريبا ـ انديمشك

از ناحيه اين بيماران نميآيد عمل به اينمورد در اقدامي استهيچگونه آن از بخشي انديمشك كه دزفول

دارند/ بهداري وزارت از توجه عطف تقاضاي و زحمتاند در بسيار وسائل عدم و دارو پزشكو فقدان

٧٩٧å شماره ,١٣٣١.٩.١٨ سهشنبه

قناديميگيرند از را خود شكر كشاورزانسهميه
بين آنها و ميشود تقسيم قنادها بين كشاورزان شكر سهميه بروجرد دارائي اداره تصميم طبق ـ بروجرد

مينمايند توزيع كشاورزان

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

است داده پيشنهاد مهندسزندي, با لبوفروشي در برايشركت امروز خلبان يك
درباره و فرستاده اداره اين به خود خدمت محل مهرآباد از شرحي هواپيما خلبان احمدي عباس آقاي

شما لبوفروشي آزاد كسب شروع زندي! مهندس آقاي مينويسد: چنين زندي ايرج مهندس آقاي لبوفروشي

كه جواناني و متمكن كارمندان كثر ا عملخوب اين اثر در اميدوارم تبريكميگويم و تمجيد تقديسو را

ج�ل و شكوه پر گرچه آزاد كارهاي به و جويند تاسي شما به ميباشند دولت دستگاه در زائد مشاغل شاغل

كه بشود كشور بيكار و كرده تحصيل جوانان براي عبرتآميزي مسئله يك اينموضوع و بياورند رو نباشد

آقاي به خود نامه خاتمه خلباندر عباساحمدي آقاي ندارد/// علمي مقام با منافاتي هيچ كار كسبو بدانند

و همانوضع با ندارم پرواز كه مواقعي در حاضرم حاصلشود موافقتي گر ا ميكند: پيشنهاد زندي مهندس

توليدي آزاد مشاغل ساير مورد در كنيد فرصت تا نمايم مساعي تشريك شما با لبوفروشي كار در شرايط

بنمائيد/ بيشتري تحقيق و مطالعه



ملي دولت سياهه ١٥٠٢

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

ميكنند نظاميمحافظت فرمانداري مأمورين را بلورسازي كارخانه
و اعتصاب به دست آنجا در بلورسازي كارخانه كارگران از عدهاي صبح ديروز داديم اط�ع كه طوري به

از برايجلوگيري صبح امروز شدند/ نظاميدستگير فرمانداري توسطمأمورين آنها از نفر ٦ و زدند تظاهرات

سرهنگ سرپرستي به سرباز عده يك نظامي فرمانداري طرف از كارخانه حراست و حفظ و احتمالي وقايع

گرديدند/ مستقر مزبور كارخانه در و شدند كارخانه محافظت مأمور نوبان سوار

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

دخانيات اداره در تظاهرات
از عـدهاي كـه دادنـد اط�ع تلفن وسيله به ١å ك�نتري به دخانيات اداره از ديروز بعدازظهر ٣ ساعت

شدند فرستاده كارخانه به كه سربازاني وسيله به نمودهاند/// تظاهرات به شروع و كشيده كار از كارگراندست

گرديدند/ متفرق را كارگران

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

دانشگاه كافهشهرداريو مقابل در تظاهرات
مشغول اجتماعكنندگان از نفر چند و اجتماع شهرداري كافه مقابل در زيادي عده غفلتا ديروز بعدازظهر

نمودن متفرق به موفق نيز كشيكمحل مأمورين چون و ميشد بيشتر جمعيت لحظه هر شدند سخنراني

ساعت نيم از پس و شد داده اط�ع نظامي فرمانداري به جريان ١٢ ك�نتري طرف از باjخره نشدند آنها

و محرك عنوان به ناطقين از نفر ٣ نمودند/ متفرق را جمعيت و شدند اعزام واقعه محل به سرباز عده يك

سخنراني تظاهراتو عين شدند/ نظامي فرمانداري تحويل پرونده با امروز صبح و دستگير اجتماع مسبب

و برايدانشجويان عدهاي و آمد عمل به نيز تهران دانشگاه مقابل در ديروز بعدازظهر نيم و ٧ ساعت مزبور

دادند/ خاتمه نيز تظاهرات اين به نظامي فرمانداري مأمورين باjخره و كردند نطق مردم

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

شدهاند شورشدستگير روزنامه به حمله در شركت اتهام به نفر ٩
شد ارجاع نظامي دادسرايفرمانداري به امروز مهاجمين پرونده

مشـغول شورش روزنامه دفتر به مهاجمين قضيه به نسبت گاهي آ اداره بعدازظهر ساعت دو تا ديروز

بازداشت در آنها از نفر ٦ فقط شدهاند دستگير كنون تا كه نفري ٩ از ميشود گفته كه طوري به رسيدگيبود///

شهربانيدستور رئيس به و نظامي فرمانداري به نخستوزير امروز ميگردند/ آزاد بقيه و ماند خواهند باقي

كسباط�ع طوريكه به دهند/ ايشاناط�ع به را نتيجه و تعقيبنموده را محركينواقعه زودتر چه هر دادند

مـحمدعلي اصـفهاني, اميني, عباس ميباشد: قرار اين از شدهاند بازداشت Lفع كه نفري ٩ اسامي شده

قاضي/ و چهارمحالي حكمتي, تهراني, حرندي, رمضاني, غفاري,



١٥٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

شد آزاد سومكا افراد از يكيديگر
اعضاي از ديگر يكي معيني اميرناصر بازداشت قرار نظامي بازپرس علميه سرگرد طرف از امروز صبح

شد/ آزاد زندان از وي امروز وقت آخر و شد تبديل وجهالضمان به سومكا حزب

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

شد شروع امريكا مقيم دانشجويان ماه ارزيسه پروانه صدور
است موجود دانشجويان براي كافي ارز

طـرف از آمـريكا مـقيم ايـران دانشجويان ماه سه ارزي پروانه ديروز از كه است كي حا حاصله اط�ع

ارز استكهكميسيون ايننحو به محصلين از ارزيايندسته حواله ترتيبصدور صادرميشود/ ارز كميسيون

ارز ملي بانك رسيد چهارم اصل اداره تصديق به مزبور پروانه اينكه از پس و ميكند صادر را ارزي پروانه

سه هر امريكا متحده كشورهاي مقيم ارزيدانشجويان پروانه مينمايد/ تسليم صاحبحواله به را مربوطه

اصل اداره ارزي تعهد محل از كه ميباشد آنها چهارم ماه ارزيسه پروانههاي اين و ميشود داده بار يك ماه

ميشود/ پرداخته چهارم

نفر ٢٩ براي Lفع فقط گفت: ارز كميسيون مقامات از يكي دانشجويان ساير ارزي پروانههاي مورد در

بـه ارز دانشـجويان سـاير صورت امروز تا و ميشود صادر پروانه فرانسه كشور مقيم محصلين و مسلولين

شـود, واصـل شرايـط واجد دانشجويان اين صورت اينكه محض به است بديهي نرسيده ارزي كميسيون

است/ ارزموجود دانشجويان كليه براي كافي ميزان به چون ميكندو اقدام ارزي پروانه صدور به ارز كميسيون

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

واشنگتن در ايران مطبوعاتي اعتراضوابسته
نيويوركتايمز روزنامه اخير مندرجات به

ترور] [ايرانسرزمين
ايران سفارت وابسته كه را اعتراضآميز نامه متن امريكا چاپ تايمز نيويورك روزنامه امروز - واشنگتن

نوامبر هيجدهم سرمقاله مندرجات به نامه اين در است/ نموده چاپ فرستاده, روزنامه آن براي واشنگتن در

نويسندگان اينكه ساخته نشان خاطره و اعتراضكرده ترور> سرزمين <ايران اينكه بر مبني نامبرده روزنامه

تأسف كمال موجب دانستهاند ايران در ترور اصول اشاعه دليل ايران در را كشور ديوان انح�ل روزنامه آن

و اوضاع به نسبت روزنامه آن نويسندگان بياط�عي از نشانهاي مقاjت قبيل اين انتشار چون ميباشد

اص�حات انجام براي اخيرا استكه وسيعي برنامه مواد جمله از انح�لديوانكشور زيرا ميباشد ايران احوال

جلوه خ�ف به را اص�حي اقدام اين كه ميكند سعي تايمز نيويورك روزنامه و شده آغاز ايران در اجتماعي

دهد/



ملي دولت سياهه ١٥٠٤

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

دعاوي اداره تشكيل به راجع قانوني cيحه متن
دارائي وزارت

ادارات/// و دارائي وزارت عليه و له بر دعاوي كليه دفاع تعقيبو براي ـ ١ ماده

اداره تشكـيل بـه راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر تاريخ١٩ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ٦ بر مشتمل دارائي وزارت دعاوي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧١ شماره ,١٣٣١.٩.١٩ چهارشنبه

اختصاصي محاكم قانوني cيحه متمم cيحه
از بعد ١٣٣١.٦.٢٩ ١٣١٤٤مصوب شماره اختصاصي كم محا حذف jيحه ٦ ماده تبصره به ـ اول ماده

ميشود/ اضافه Jكار كم ترا و كثرت علت به Kيا جمله قانونا كلمه

است/ قانوني jيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت ـ دوم ماده

اختصاصي كم محا حذف قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر هيجدهم تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

قضات استخدام قانون اصEح قانون
استخدام قانون اص�ح قانوني jيحه ماده استناد به كه قضائي كارمندان بازنشستگي حقوق ـ ١ ماده

با است مساوي ميشوند يا شده بازنشسته ٣١.٧.٦ قانونيمصوب jيحه ٤ ماده و قضاتمصوب٣١.٦.٢٩

كمك آخرينحقوقو از آنكه شرط خدمتبه ضربدرسنوات آنها دريافتي كمك آخرينحقوقو يكسيام

نكند/ تجاوز دريافتي

ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت دادگستريو وزارت ـ ٢ ماده

قـانون اصـ�ح [قـانون قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر تاريخ١٨ به [ تصويبميشود/ است ماده دو بر مشتمل كه قضات استخدام

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

دارد كتابفروشيشكايت تخليه مورد در
به شكايتآميزي شرح خود كسب محل تخليه مورد در شهرداري كافه مقابل گلشائي كتابفروشي مدير

نمايد رسيدگي او كار به بازرس نفر يك كه است كرده تقاضا دادگستري وزير آقاي از و نوشته اداره اين



١٥٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

تعاوني معافيتصندوقهايروستائيوشركتهاي قانوني cيحه متن
درآمد بر ماليات و سهام عوارضتمبر حقالثبتو از

هـدايت بـه يا طرف از كه اعتبار و مصرف و توليد تعاوني شركت و روستائي صندوقهاي ـ اول ماده

به مقرراتمربوط دستوراتو دستگاهها آن تصديق به كه صورتي در تأسيسميشوند دولتي دستگاههاي

نمايند/// رعايت رسيد خواهد هيأتوزيران تصويب به كه را تعاوني شركتهاي روستائيو صندوقهاي

ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت و دارائي وزارت ـ دوم ماده

صـندوقهاي مـعافيت قـانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

ماده دو بر مشتمل كه درآمد بر ماليات و سهام تمبر عوارض و حقالثبت از تعاوني شركتهاي و روستائي

١٣٣١ ماه آذر تاريخ١٩ به تصويبميشود/ است

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

لنگرود و انحEلدادگاههايرودسر اثر در
است شده شهربانيcهيجانپر زندان

در بودند شده اغتشاش و اخت�ل ايجاد باعث ك�س سر در كه رودسر دانشآموزان از تن ٦ ـ _هيجان

را jهيجان شهرباني زندان دادستان, مهدوي آقاي قبل روز دو ميباشند/ زنداني jهيجان شهرباني زندان

اضافه گزارشخود در ما خبرنگار نمود/ رسيدگي زندانيان غذاي و بهداشت وضع به نزديك از و كرد بازديد

و رودسر دادگاههاي انح�ل اثر در و دارد زنداني معيني تعداد گنجايش jهيجان شهرباني زندان ميكند

است/ شده فراهم مزاحمت اسباب و كرده تجاوز زندان گنجايش از زندانيان عده كنون ا لنگرود

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

شورش روزنامه اداره به حمله متهمين از نفر ٧
شدند آزاد كفيل قيد به

شدند/ توقيف طرفمأمورين از شورش روزنامه به حمله تهام ا به نفر ٩ داديم اط�ع ديروز كه طور همان

بـيگناه Rاصـو كـه را حكمتي و كرندي نام به نفر دو نظامي بازپرس علميه سرگرد آقاي ديروز وقت آخر

امروز صبح نفر ٥ اين و كرد آزاد كفيل قيد به بودند محصل كه نيز را ديگر نفر ٥ و كرد آزاد بود تشخيصداده

شدند/ حاضر بازپرس دفتر در توضيحات اداي براي

روزنامه سرايدار و دفتردار وسيله به كه امينيان عباس و رضائي عبدالرحمن نفر دو عجالتا اط�ع قرار به

در امـروز شـورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي ميبرند/ سر به توقيف در شدهاند شناخته شورش

اعتراضنمود/ عده اين كردن آزاد به نسبت و يافته نظاميحضور فرمانداري دادسراي



ملي دولت سياهه ١٥٠٦

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

بهسرزمينهاينفتخيز رفتن براي
شود ارتشگرفته ستاد از مخصوصبايد پروانه

است: نموده صادر را زير اع�ميه كشور نفتخيز مناطق به مسافرت مورد ارتشدر ستاد

آغاجاري, هفتگل, گچساران, مسجدسليمان, آبادان, جزيره Kخرمشهر, نفتخيز سرزمينهاي همه چون

و بيگانه چه و شده شناخته شده قدغن مناطق جزو Jقم نفت منطقه كرمانشاه, پاjيشگاه بندرمعشور, jلي,

به كاري انجام براي ميخواهند كه مردمي بنابراين ويژه پروانه با مگر ندارد را آنجا به رفتن اجازه ايراني چه

سـبب آنـها بـراي تا بگيرند نفتخيز سرزمينهاي ويژه پروانه ارتش ستاد از بايستي بروند سرزمين آن

نگردد/ دشواري

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

سياسي] [زندانيان كردهاند؟ غذا اعتصاب چرا
٣ شماره زندانيان از عدهاي كه ميدهند تذكر و رسيده اداره به قصر زندانيان وك�ي طرف از تلگرافي

سـر به ب�تكليفي حال به ماههاست زندانيان اين كه است اين آن علت و زدهاند اعتصاب به دست قصر

به كردهاند تقاضا خود تلگراف آخر در زندانيان وك�ي است/ نيامده عمل به اقدامي آنها درباره و ميبرند

شماره سياسي زندانيان امضاي به هم قطعنامهاي شود/ داده اثر ترتيب سياسي زندانيان قانوني تقاضاهاي

است/ رسيده اداره به همينمورد در قصر ٣

٧٩٧٢ شماره ,١٣٣١.٩.٢å پنجشنبه

رسيد ارز كميسيون به دانشجويان ارزي پروانه صدور دستور
طـرف از خـارج كشـورهاي مـقيم دانشجويان ارزي پروانههاي صدور دستور كه كيست حا واصله خبر

ارزي برسدحواله كميسيون به ليستهايمربوطه محضاينكه به و شده واصل ارز بهكميسيون نخستوزير

ميشود/ داده اوليايدانشجويان به شده تهيه Lقب كه آن

تواما كه آلمان ممالكسوئيسو مقيم شرايط اساميمحصلينواجد شدصورت كسباط�ع بهطوريكه

رسيد/ خواهد كميسيون به پروانه صدور براي شنبه روز تا شده ارسال نخستوزير آقاي براي

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

ميشود تهران وارد ماه دي دوم روز امريكا كبير سفير
كه ايران در امريكا كبير هندرسنسفير آقاي داشت اظهار تهران در امريكا كبراي سفارت امروزسخنگوي

سهشنبه روز آينده هفته در ميباشد مشاوره و كره مذا مشغول خارجه وزارت امور اولياي با واشنگتن در هنوز

درباره امريكا جديد دولت اولياي با بيشتري كرات مذا انجام لزوم ميشود/// وارد تهران به Jماه دي Kدوم

بماند باقي واشنگتن در ديگر هفته يك كه كرده گزير نا را وي ايران, قضاياي



١٥٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

ديوارها روي شعار نوشتن و اعEميه پخش اتهام به پريروز و ديروز
شدهاند دستگير نفر ٢åå حدود در

هستند دستگيرشدگان جزو لنكراني آقايمصطفي و دانشآموز دوشيزه ٥
نـظامي فـرمانداري طرف از آذر] ٢١] ديروز رسانديم اط�ع به پنجشنبه روز شماره در كه طور همان

بود/// آمده عمل به تهران انتظامات حفظ براي پيشبينيهايjزم

از متجاوز شهرباني اط�عات اداره و نظامي فرمانداري مأمورين پنجشنبه روز وقت آخر تا كه طوري به

٥ دستگيرشدگان جزو كردند دستگير شهر مختلف نقاط در شعار نوشتن و پخشاع�ميه جرم به را نفر ٨å

شدهاند/ دستگير پخشاع�ميه جرم به نيز دوشيزه

كه اشخاصي جرم كه دارند عقيده نظامي فرمانداري مأمورين ـ است مطبوعاتي جرم پخشاع�ميه

طبق اينموضوع به رسيدگي و است خارج آنها ص�حيت از ديگر ميكردند پخش اع�ميه پريروز و ديروز

دستگير اع�ميه پخش جرم به كه كساني جهت همين به است تهران دادسراي با مطبوعات, جديد قانون

ساعت چهار و بيست ظرف را آنها پرونده نيز مزبور اداره و گرديدند شهرباني اط�عات اداره تحويل شدند

دادسرا طرف از دستگيرشدگان از عدهاي براي اط�ع قرار به است/ داده تحويل تهران دادسراي به گذشته

گرديدند/ آزاد تكليف تعيين تا و شده صادر كفيل قرار

جـزو نـيز لنكـرانـي مصطفي آقاي و شدند دستگير تهران در نفر ١٥å نيز ديروز ـ ديروز فعاليتهاي

به اع�ميه چسبانيدن نظاممشغول دبيرستان اطراف در كهديروز است متهم مشاراليه استو دستگيرشدگان

نام به شخصي ديروز ضمنا ميدهند/ اط�ع مأمورين به را جريان و ميبينند را او دانشآموزان كه بوده ديوار

سربازاني طرف به نزديكج�ليه در آنرا و پيچيده هم به را اع�ميه يكگلوله كه حالي در حسيني ميرجعفر

است/ شده نظامي فرمانداري تحويل و دستگير بود, كرده پرتاب بودهاند حركت حال در تومبيل ا با كه

پـخشكنندگان تـهام ا بـه رسيدگي است معتقد نظامي فرماندار كه وجودي با ـ تهران دادستان نظر

من عقيده به گفت: ما خبرنگار به تهران دادستان امروز ولي است تهران دادگستري ص�حيت در اع�ميه

مـا جهت همين به و است نظامي دادسراي با ميكردهاند پخش اع�ميه كه اشخاصي جرائم به رسيدگي

به رسيدگي كه بقيه درباره و بگيرد قرار رسيدگي تهامشانمورد ا تا فرستاديم آنجا به امروز را آنها از عدهاي

آمد/ خواهد عمل به رسيدگي زودي به ماست ص�حيت حدود در جرمشان

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

ميبرند سر به اعتصاب حال در هنوز پزشكي عالي آموزشگاه دانشجويان
تلگرافخانه در شيراز پزشكي عالي آموزشگاه دانشجويان از نفر ٩å حدود در ماه آبان دهم از ـ شيراز

حال به تا و نمودهاند متفرقه هزينههاي و چادر كرايه تلگرافو مخارج زيادي مبالغ كنون تا و شده متحصن

است/ نشده داده آنها درخواستهاي به اثري ترتيب كوچكترين
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٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

دارالفنون دبيرستان در نظم براياستقرار
بود شده وزارتفرهنگتشكيل در كميسيوني امروز

شدن مجروح به منجر و داد رخ دارالفنون دبيرستان مياندانشآموزان پنجشنبه روز كه خوردي و زد اثر در

و زد اين چون بودند/ نشده حاضر خود كار محل در دبيرستان رؤساي امروز شد/ دبيرستان رئيس پايور آقاي

است شده تكرار غيردانشآموز افراد توسط به دارالفنون دبيرستان در بار چندين اخير ماهه يك در خوردها

از تا بودند داده تشكيل كميسيوني كل, مدير سه تفاق ا به فرهنگ وزارت معاون نصيري دكتر آقاي امروز

اينحوادثجلوگيريشود/ تكرار

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

شدند منتقل تهران به زابل واقعه متهمين از ديگر تن ٧
فرزند حسين محمد, حسن كرب�ئي امير, فرزند ابراهيم اسامي به زابل متهمينواقعه از ديگر نفر ٧ ديروز

فـرزند ارغد و معقولي حاجي فرزند يوسف محمد و حسن فرزند غ�معلي گلمحمد, فرزند حسين حيدر,

١٦ كنون ا شدند/ منتقل تهران به پرونده قرائت تعيينوكيلو براي زندانيبودند زابل شهرباني در كه مسيب

به تا شدهاند آزاد كفيل قيد به كه ديگر نفر ٦ و هستند زنداني تهران در نفرند ٢٢ جمعا كه زابل متهمين از تن

نيآمدهاند/ تهران به حال

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

جان حفاظت رفعشكايتو درباره آقاينخستوزير
است كرده تأكيد نظامي فرمانداري شورشبه روزنامه مدير

آقـاي به كه نامهاي ضمن شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي شد اط�ع كسب كه طوري به

شده آنها تجري روزنامهشورشموجب به حمله آزاديمتهمينواقعه كه است شده متذكر نوشته نخستوزير

ندارد/ جاني تأمين كه طوري به است

داده دستور ضمنا و فرستاده نظامي فرمانداري به را كريمپور آقاي شكايتآميز نامه نخستوزير آقاي

نتيجه و آيد عمل به مجدانه اقدامات مقررات قانونو طبق كي شا جاني تأمين شكايتو برايرفع كه است

دهند/ اط�ع نيز را متهمين آزادي مجوز ضمنا و شود اع�م فورا

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

مهندسلبوفروشتوقيفشد ديروز
همكارش تفاق ا به را وي و توقيفنموده را زنديلبوفروش مهندس آقاي انتظامي مأمورين صبح ديروز

صبح كه بود اين نيز علت كردند/ جلب نظامي فرمانداري به آنجا از و ك�نتري به است حقوق ليسانسيه كه

بساط به كمكم جمعيت و ميكنند برپا او كار محل اطراف در لبوفروشي بساط نيز دانشجويان از نفر دو ديروز



١٥٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

ميان آن از نفر دو يكي باjخره و ميگردند نظر اظهار و انتقاد و گفتگو و بحث مشغول و ميشوند جمع آنها

ازدحام به دادن خاتمه براي انتظامي ومأمورين ازدحامميشود بالنتيجه و زده شعار دادن تظاهراتو به دست

مينمايند/ دستگير محرك عنوان به را همكارش مهندسو و نموده مداخله

كسان تظاهركنندگان كه شده كردهاندمعلوم بازجوئي نظامي فرمانداري ك�نتريو در آنها از اينكه پساز

شدند/ فروشلبو مشغول دانشگاه مقابل در مجددا صبح امروز از و گرديده آزاد را دو هر بودهاند ديگر

٧٩٧٣ شماره ,١٣٣١.٩.٢٢ شنبه

ميشود رسيدگي خارجه مقيم دانشجويان اعتراضاولياي به
از عدهاي ارز قطع ودستور خارجه ممالك مقيم ايراني اوليايدانشجويان تمكن بهوضع رسيدگي پساز

آقـاي و كـردهانـد شكـايت نـخستوزيري بـه مـورد اين در دانشجويان اولياي از جمعي مزبور, محصلين

است: فرهنگنوشته وزارت به را زير نامه كيان شا اعتراضات به رسيدگي منظور به نخستوزير

فرهنگ وزارت

تمكن تشخيص علت به كه خارجه مقيم ايراني محصلين شكايات به رسيدگي منظور به است مقتضي

پيشكار كياستوان آقايان عضويت به كميسيوني كردهاند محروم دولتي ارز دريافت از آنها اولياي يا و خود

عاليه تعليمات اداره رئيس گرجي خارجه, امور وزارت و فرهنگي روابط اداره رئيس آشتياني تهران, دارائي

روش با رسيدگيو اعتراضدقيقا مورد بهموارد شكاياتنسبت برايقبول معيني تعيينمدت پساز تشكيل

نخستوزير نمايند/ نظر اظهار اطمينانبخشي و صحيح طرق و

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

قالي ازطرفدولتيكتخته
شد/// اهدا متحد سازمانملل به

جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت: آنان دسترس اختيار در زير اط�عات خارجي, و داخلي خبرنگاران

آقـاي گزارش و قرائتنامه يكي گرفت قرار كره مذا مورد كه مطالبي دولت هيأت ديشب جلسه در ـ ١

آقايانوزيران نظر اظهار پساز كه ماههدولتبود عملياتسه به مليمربوط مجلسشوراي به نخستوزير

به قانونيمربوط jيحه جمله از قانوني jيحه چند شد تقديم ملي مجلسشوراي به امروز علني جلسه در

كمك آئيننامه ٣ ماده اص�ح قانوني jيحه نظاميو متحدالشكل لباس استعمال از بازنشسته افسران منع

تسليم نخستوزير آقاي به مجددا مشورتي نظر اظهار از پس و شد قرائت كه بود دولت كارمندان به خرج

جديد ساختمان به ريال هزار ٤٥ مبلغ به قالي تخته يك اهداي به مربوط تصويبنامه همچنين و گرديد

و تصويب شد خواهد تسليم سازمان در ايران دائمي نماينده اردjن آقاي وسيله به كه متحد ملل سازمان

گرديد/ اب�غ
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٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

اشتراكياست داشتنمرام به اكبريمتهم
شد تشكيل منصفه هيأت امروز او محكمه برايشروع

صبح وي كمه محا آغاز براي و ميباشد كي اشترا مرام داراي كه است متهم عباس فرزند كبري ا محمد

حضور محكمه در بايد قانون طبق كه منصفه هيأت انتخاب براي جنائي دادگاه دوم شعبه علني جلسه امروز

به كشي قرعه بودند شده معرفي استان كل دادگاههاي طرف از كه نفري ٥å بين و شد تشكيل باشد داشته

عامري جواد نريمان, محمود ايلخان, اميرحسين كرماني, صنعتيزاده فروزانفر, آقايان نتيجه در و آمد عمل

مـيرزا حـاج و شـريعتزاده مـنصف, فرهودي حسين بلورفروش, محمدحسين آقايان و اصلي عضويت به

شدند/ انتخاب عليالبدل اعضاي سمت به فاطمي محمدرضا

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

دارند را بيمارستان ساختمان اتمام تقاضاي اهالي
نزديك تا آن بناي كه شده ساخته نهاوند در اهالي اعانات و ملوكانه عطيه محل از بيمارستاني ـ نهاوند

زمستان اين در چنانچه ميشود پيشبيني كه طوري به است مانده تمام نيمه طور همين و رسيده سقف

اين اهالي رفت/ خواهد بين از باران و برف اثر در هم آن ساخته قسمتهاي نشود ساخته بيمارستان نصف

تا تكميلشود زودتر چه هر مزبور بيمارستان كه دارند تقاضا ميباشند بهداشتي وسايل فاقد كه شهرستان

باشند/ رفاه در حيثjاقل اين از

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

آلمان كشورهايسوئيسو مقيم ايراني دانشجويان ليست
شد فرستاده ارز كميسيون به

براي قبل چندي كه آلمان و سوئيس كشورهاي مقيم ايراني دانشجويان ليست امروز اداري وقت آخر

بـه ارزي پـروانـههاي صـدور بـراي نخستوزيري طرف از بود شده تقديم نخستوزير آقاي به تصويب

شد/ فرستاده ارز كميسيون

سابقا كه كساني عده ثلث نمايند استفاده دولتي ارز از كنونميتوانند ا دانشجويانيكه تعداد اط�ع قرار به

ميكردهاند/ استفاده

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

هنرستانرنگرزي دانشآموزان
كEسدرسخودداريكردند به رفتن از

آنها تقاضاي و كردند خودداري درس ك�سهاي در حضور از رنگرزي هنرستان دانشآموزان ديروز از

تعويضشود/ هنرستان دبيران از يكي كه اينست



١٥١١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

دسترسنبودن در علت به قوام اموال مصادره آئيننامه
افتاد تعويق به كافي اطEعات

قانون اجراي آئيننامه تهيه براي گفت: ما خبرنگار به اموالقوام مصادره اعضايكميسيون از يكي امروز

تـوزيع طرز براي آئيننامه تدوين به مربوط اول جلسه است گرديده تشكيل جلسه دو قوام اموال مصادره

نيستچه معلوم و نداريم اط�عي وي ميزانعوايد از هنوز زيرا نرسيد نتيجه به كه بود ام�كمشاراليه عوايد

همينمشك�تدر نيز دوم جلسه در تقسيمشود نسبت چه به و شهدا بازماندگان از تن چند بين بايد مبلغي

مجلس تحقيق كميته به نامهاي طرفكميسيون از جهتديروز همين به داشت آئيننامهوجود تدوين كار

بـه را شـهدا بـازماندگان ورثـه تـعداد همچنين و مقتولين و مجروحين صورت كه شد نوشته ملي شوراي

مورد در مشك�تموجود و شد فرستاده دارائي وزير آقاي عنوان به ديگري نامه ضمنا بفرستند/ كميسيون

گرديد/ تشريح آئيننامه تدوين

٧٩٧٤ شماره ,١٣٣١.٩.٢٣ يكشنبه

شد آزاد امروز اعضايحزبسومكا از ديگر يكنفر
نـظامي فرمانداري دادسراي در سومكا حزب اعضاي از يكي همايون داريوش از بازجوئي عصر ديروز

شد/ آزاد امروز كفيل ريال هزار ٥å دادن با مشاراليه يافتو خاتمه

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

شد تشكيل امروز منصفه هيأت اشتراكي] [مرام شخص اين محاكمه براي
كه منفردي ابراهيم آقاي كمه محا براي اساسي قانون طبق تا شد تشكيل جنائي دادگاه دوم شعبه امروز

آقايان: نتيجه در نمايد/ انتخاب منصفه هيأت است كي اشترا مرام داشتن به متهم

و اصلي عضويت به مهدوي محسن و فرخ سيدمهدي همرازي, محسن توتونچيان, آشتياني, ابراهيم

انتخاب عليالبدل عضويت به نريمان محمود و حاذقي ابوالفضل شايگان, دكتر فروزانفر, ادهم, دكتر آقايان

جويند/ شركت دادگاه در كمه محا روز در تا شدند

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

ايرانشهر دبيرستان در تشنج بروز
بازداشتشدند دانشآموزان از تن ٩ فيزيكو دبير و دبيرستان مدير

نـام بـه سازماني ميگيرند تصميم ايرانشهر دبيرستان دانشآموزان از عدهاي قبل چندي - _هيجان

خـورد و زد به كار و ميشود ايجاد دستگي دو آنها بين امر اين انجام براي دهند/ تشكيل جوانان سازمان

از نـفري چـند هـم بـاز اخـير روز چـند در مـيشوند/ بـازداشت دانشآموزان از تن ٦ نتيجه در و ميكشد

انتظاميو مقامات ناچار كردند/ مختل را دبيرستان نظم شعار دادن با و شدند تظاهرات دانشآموزانمشغول
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از نفر ٩ و فيزيك دبير ع�قمند و دبيرستان مدير كمالي آقايان دادستان دستور به و كردند مداخله قضائي

شدند/ توقيف دانشآموزان

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

ميشود ارسال دادسرا شورشبه روزنامه اداره به حمله پرونده
اثردستور مديرشورشدر شيرازي آقايكريمپور تهديد روزنامهشورشو اداره به حمله به پروندهمربوط

نيز ديگر نفر دو اط�ع قرار به گردد/ ارسال تهران دادسراي به شد قرار آن به رسيدگيفوري براي نخستوزير

شدهاند/ توقيف شورش روزنامه اداره به حمله در تهام ا به ذوالفقاري و قوامزاده نام به

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

شدند حبسمحكوم روز ٤٥ به يك سلطنتهر مقام به توهين متهمين
به ارجاع و پرونده تشكيل پساز بودند كرده توهين سلطنت مقام به انحاء از نحوي به كه كساني از نفر دو

شدند/ حبسمحكوم روز ٤٥ به فوق متهمين از يك هر و انجام آنها كمه محا ديروز نظامي دادگاه

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

توقيفشد آينده سوي به مدير
و احضار تهران دادسراي ٢٧ بازپرسشعبه آقاي طرف از آينده, بهسوي روزنامه مدير ژندي آقاي ديروز

آقاي و گرديد احاله دادگاه به و صادر نيز مجرميت قرار گرفت/ قرار بازپرسي مورد مطبوعاتي جرم تهام ا به

شد/ توقيف ژندي

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

شد خورد و زد زندان مقابل ديروز
شدند حملهور زندانيان حامل كاميون به عدهاي

داشتند فرار قصد نيز جمعي
داشت/ ادامه مدتي كه درگرفت مأمورين زندانيانو بين دامنهداري خورد و زد قصر زندان مقابل در ديروز

بودند برده دادگاه به بازجوئي براي ٣ شماره زندان زندانيان از تن چند ديروز گفت زندان مقامات از يكي

طـرف بـه فـريادكنان عدهاي گهان نا رسيد زندان مقابل به آنان حامل كاميون كه وقتي مراجعت هنگام

بـين خـوردي و زد نـتيجه در دهـند فـراري را آنـها كـه داشتند خيال و شدند حملهور زندانيان محافظين

شدند/ مجروح نفر چند آن طي كه درگرفت زندان مأمورين و كنندگان حمله

مـنتقل زندان داخل به جملگي و نشدند فرار به موفق زندانيان از يك هيچ خورد و زد از پس باjخره

جمله از گرديد تن چند شدند مجروح به منجر كه رويداد ديگري خورد و زد نيز زندان داخل در اما گرديدند

مجروح نيز را زندان پزشك طباطبائي دكتر آقاي تظاهركنندگان شد/ مصدوم سختي به نيز كاميون راننده

كردند/



١٥١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

ميشود/// تشكيل عصر فردا خارجه كميسيون فوقالعاده جلسه
است رسيده آقاينخستوزير تصويب به جديد قانوني cيحه دو

جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي, و داخلي خبرنگاران

است: رسيده نخستوزير آقاي تصويب به اختيارات قانون طبق كه است قانوني jيحه دو

كمكخرج آئيننامه ٣ ماده ديگرياص�ح نظاميو متحدالشكل لباس از استفاده به يكيjيحهمربوط

دولت/ كاركنان

اول: اينك_يحه

نظامي رسمي موارد در جز به بازنشسته افسران يكاز هيچ قانوني اينjيحه تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

٢ تا ماه ٢ حبسعادياز متخلفينبه ندارندو را نظامي لباسمتحدالشكل از استفاده كهدعوتميشوندحق

شد/ خواهند محكوم نظامي ص�حيتدار دادگاه در سال

ميباشد/ قانون اين اجراي دادگستريمأمور و كشور ملي, دفاع وزارت ـ ٢ ماده

مستخدميندولت به كمك اجراي آئيننامه ٣ ماده اص�ح دوم: _يحه

دولت كارمندان به خرج كمك اجراي آئيننامه ٣ ماده آخر قسمت ١٣٣١ ماه آذر اول تاريخ از ـ ١ ماده

و است مـلغي دارنـد بـاjتر حقوق ترميم فوقالعاده موضوع بودجه كميسيون مصوب ١٣٢٢ ماه آبان مورخ

اجرا قابل شده صادر كشور عالي ديوان از تاريخ اين از قبل مزبور فوقالعاده براي كه احكامي و دادنامهها

بود/ خواهد

است/ قانوني jيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت ـ ٢ ماده

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

قوام دادخواستوكEي به برايرسيدگي
است تعيينوقتشده بهمن ٢٨ روز

كرد تقديم دادگاه به دادخواستي قوام عليه بازرگاني بانك امروز
و ششصد خواسته به ايران بازرگاني بانك طرف از وكالت به امامي محمدعلي آقاي امروز اط�ع قرار به

كـل دفتر به ياورزاده پرويز و پيلهور صمد آقايان ديگر نفر دو و قوام احمد آقاي عليه بر ريال هزار پنجاه

فـقره سه به دادخواستمربوط اين است شده اط�ع كسب كه طوري به كرد تقديم شهرستان دادگاههاي

بانكنيز در و شده گذار احمدقواموا آقاي به بعدا كه بوده ياورزاده و پيلهور آقايان اختيار در ابتدا استكه سفته

از كه است كي حا دادگستري وزارت از حاصله اط�ع ضمنا است/ گرديده نكول خود سررسيد در مزبور سفته

ماه بهمن ٢٨ روز دارائي وزارت عليه قوام دادخواستوك�ي به رسيدگي براي تهران شهرستان دادگاه طرف

است/ شده وقت تعيين



ملي دولت سياهه ١٥١٤

٧٩٧٥ شماره ,١٣٣١.٩.٢٤ دوشنبه

شد صادر آلمان كشورهايسوئيسو مقيم ارزيدانشجويان حواله امروز از
و سوئيس كشورهاي مقيم ايران غيرمتمكن دانشجويان ليست ديروز بوديم داده اط�ع كه طور همان

جهت ارز كميسيون به نخستوزير طريق از تصويب پساز بود شده ارسال آقاينخستوزير براي كه آلمان

كـميسيون به دانشجويان اولياي از عدهاي امروز اداري وقت اول از و شد فرستاده ارزي پروانههاي صدور

دانشجويان نفر ٣٥٢ از شده اط�ع كسب كه طوري به داشتند/ دريافت را خود ارزي حواله و نموده مراجعه

عده نمايندو استفاده دولتي ارز از ميتوانند نفر سوئيس٦٢ محصلينكشور نفر ٢١٦ از و نفر آلمان١٧٩ مقيم

ميباشند/ نفر ١٦١ نفر ٥٢٩ از ميكنند استفاده دولتي ارز از فرانسه در كه محصليني

٧٩٧٦ شماره ,١٣٣١.٩.٢٥ سهشنبه

آمد عمل به طبي معاينه زندانيان و زندان پزشك از
طباطبائي آقايدكتر امروز بودند نموده جرم اع�م دادسرا به گذشته روز نزاع اثر در سياسي زندانيان چون

طباطبائي ج�ل دكتر آقاي خصوصاز به مجروحين از و رسانيد هم به زندانحضور اداره در قانوني پزشك

آورد/ عمل به طبي معاينه زندان پزشك

٧٩٧٦ شماره ,١٣٣١.٩.٢٥ سهشنبه

تحقيق كميته به تير سيام پرونده
شد گذاشته قوام بازپرسپرونده اختيار در

وزارت بـه بـود گـرديده تشكـيل ملي مجلسشوراي تحقيق كميته در كه ماه تير سيام پرونده امروز

قرار تهران بازپرسدادسراي عالمي آقاي اختيار كلدر دادستان بهدستور ب�فاصله شدو فرستاده دادگستري

ميان از تا دادهشود عالمي آقاي به بايستي ماه تير وقايع به پروندههايمربوط كليه ايشان بهدستور گرفت///

است/ نشده بازپرسشروع توسط افراد از بازجوئي هنوز كند جدا را تعقيبقوام به مداركمربوط آنها

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

امروز وقت آخر تا و دخانياتاعتصابكردند كارگران امروز
بود نرسيده نتيجه به آنها كردن متفرق براي كوششمأمورين

در و زده اعتصاب به دست ميشد بالغ نفر ٣åå به تعدادشان كه دخانيات كارخانه كارگران از عدهاي امروز

تعاون صندوق در كارگران از نفر ٥ قبل روز چند كه است اين اجتماع اين علت كردند/ اجتماع كارخانه محيط

اعتصاب به دست آنها توقيف به اعتراض عنوان به دخانيات كارگران امروز و بودند شده توقيف كار وزارت

مـتفرق براي نظامي فرمانداري باشگاه از گروهان دو و دو لشكر از سرباز كاميون يك امروز صبح زدهاند/

متفرق اعتصابكنندگان هنوز امروز وقت آخر تا و گرديد اعزام دخانيات به انتظامات حفظ و كارگران نمودن

بودند/ نشده



١٥١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

اعتصابكردند فني دانشكده دانشجويان
نمود تنظيم جديدي آئيننامه و كرده تجديدنظر تحصيليخود آئيننامه در فني دانشكده جاري سال در

بعضي به دانشجويان آئيننامه اين اع�م پساز شده/ اع�م دانشجويان براياط�ع آن متن قبل چندي كه

براي و است كرده مشكلتر را تحصيلي برنامه آئيننامه اين كه داشتند اظهار و كردند اعتراض آن مواد از

سه به استادان شوراي نمودند/ اجتماع دانشكده كريدور در گذشته هفته چهارشنبه روز آن اجراي از جلوگيري

شـدن تشـنج بـاعث كه كساني و نمايند رسيدگي اينموضوع به تا دادند اختيار دانشكده استادان از نفر

دقيق, آقايان نام به دانشجويان از نفر سه جلسه چند از پس كميسيون اين كنند/ تنبيه شدهاند دانشكده

نمره كسر ودستور كرده اخراج دانشكده از يكسال برايمدت را آنان و شناخته محرك كوراوغليان حريريو

پساز و گرديد اع�م مزبور دانشجويان به گذشته روز كميسيون اين تصميم نمود/ صادر نيز را نفر ٩ انضباط

دانشجويان نيز امروز خودداريو ك�سها به رفتن از و كرده اعتصابعمومي اع�م دانشجويان امر اين اع�م

آئيننامه و اخراجي دانشجويان درباره دانشكده كه روزي تا نمودند اع�م و كرده اجتماع دانشكده كريدور در

كرد/ خواهند ك�سخودداري به رفتن از ننمايد نظر تجديد تحصيلي

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

ادبيات دانشكده در خورد و زد
دانشجويان ساير مداخله با كه داد رخ دانشجويان از نفر چند بين خوردي و زد ادبيات دانشكده در ديروز

اين در بار چند كنون تا گذشته هفته از كه نزاعها اين علتوقوع ميشود گفته كه طوري به يافت/ خاتمه

است/ بوده دانشكده محيط در فروشروزنامه اثر در است شده تكرار دانشكده

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

شد مجرميتصادر قرار سومكا افراد از برايششنفر امروز
نيز نظامي بازپرس حزبسومكا افراد درباره كفيل قرار صدور پساز بوديم داده قبLاط�ع كه همانطور

كسب كه طوري به شدند/ آزاد زندان از نيز آنها و كرد صادر كفيل قرار پرونده تكميل تا آنها از عدهاي براي

بـازپرس و تكـميل نظامي دادسراي چهارم شعبه در امروز سومكا حزب متهمين هفت پرونده شد اط�ع

است/ كرده صادر تعقيب منع قرار رنجبر ابراهيم آقاي براي مجرميتو قرار نفر شش براي نظامي

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

مسلحگمرك سرتيپدفتريرئيسپليسگارد با مصاحبه
است/// شده كار به مشغول امروز از كه

پليس رياست به مصدق] محمد [آقاي دولت طرف از كه شهرباني اسبق رئيس دفتري سرتيپ آقاي

شد/ كار مشغول رسما امروز از شده تعيين گمرك مسلح



ملي دولت سياهه ١٥١٦

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

ملي انتخاباتمجلسشوراي قانوني cيحة طرح
كليات در ـ اول فصل

است/// نفر ١٧å كشور در ملي مجلسشوراي نمايندگان عده ـ اول ماده

وقتي مگر ندارد حقراي يكمرتبه بيشاز انتخابكنندگان يكاز هيچ انتخابيه دوره هر در ـ هفتم ماده

شود تجديد انتخاب كه

كنندگان انتخاب شرايط ـ دوم فصل

باشند ذيل شرايط داراي بايد انتخابكنندگان ـ هشتم ماده

ايران/ تابعيت ـ ١

تمام/ سال ٢å jاقل داشتن ـ ٢

ورود از پس كه دولت استثنايمأمورين به آنجا در سكونت ماه ٦ سابقه با انتخابيه حوزه در سكونت ـ ٣

بدهند/ راي محلمأموريتخود در ميتوانند

محرومند كردن انتخاب حق از كه كساني ـ نهم ماده

خارجه/ تباع ا ـ ١

محجورين/ ـ ٢

نسوان/ ـ ٣

باشد/ رسيده ثبوت به حنيفاس�م دين از خروجشان كه اشخاصي ـ ٤

دارند/ سال ٢å از كمتر كه اشخاصي ـ ٥

تقصير/ به ورشكستگان ـ ٦

مينمايند/ معاش تحصيل بيشرمانه وسايل به كه اشخاصي و متكديان ـ ٧

شدهاند/ اس�مي قانوني حدود مستوجب كه مقصريني سرقتو قتلو مرتكبين ـ ٨

به آنها جرائم و كرده اقدام و قيام مملكت استق�ل و ملي اساسحكومت ضد بر كه سياسي مقصرين ـ ٩

باشد/ رسيده ثبوت

شهرباني/ ژاندارمريو و هوائي بحريو بريو نظام اهل ـ ١å

شوندگان انتخاب شرايط ـ سوم فصل

باشند ذيل شرايط واجد بايد كه شوندگان انتخاب ـ دهم ماده

از نمايندگاني ميتوانند نيز ايراني كليميان و مسيحيان و Kزرتشتيان اس�م دين به متدين و ايراني ـ ١

نمايند/> انتخاب خود بين

كافي/ قدر به فارسي سواد خطو بودن دارا ـ ٢

محل/ در معروفيت ـ ٣



١٥١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

تمام/ سال ٣å jاقل داشتن ـ ٤

درستكاري/ امانتو به معروفيت ـ ٥

سابقهسكونت شهرستان آن سالمتناوبدر دو يا يكسالمتواليو jاقل يا كن سا انتخابيه حوزه در ـ ٦

باشد/ داشته

محرومند انتخابشدن از كه اشخاصي ـ يازدهم ماده

پادشاه/ اعمام و برادران و فرزندان ـ ١

كشور/ تمام در انتخابات موقع در نخستوزير و وزير معاون و كفيل و وزير و نخستوزير ـ ٢

كشور/ تمام از انتخابات موقع در كشور دادستانديوان رئيسو ـ ٣

مأموريتخود/ قلمرو در شهرداران و بخشداران و فرمانداران و استانداران ـ ٤

مأموريتخود/ قلمرو در بازپرسها و داديارها و دادستانها قضاتو و كم محا رؤساي ـ ٥

مأموريتخود/ قلمرو در دولتي دواير اداراتو رؤساي ـ ٦

شهرباني/ ژاندارمريو و هوائي بحريو بريو نظام اهل ـ ٧

خود/ حوزه در شعب فرعيو و اصلي انجمن از اعم انتخابات نظارت انجمن اعضاي ـ ٨

نسوان/ ـ ٩

خارجه/ تبعه ـ ١å

تقصير/ به ورشكستگان ـ ١١

شدهاند/ اس�مي قانوني حدود مستوجب كه مقصريني سرقتو و قتل مرتكبين ـ ١٢

ثبوت به اس�م حنيف دين از خروجشان و ديني عقيده فساد كه اشخاصي و فسق به متجاهرين ـ ١٣

باشد/ رسيده

به آنها جرائم و كرده اقدام و قيام مملكت استق�ل اساسحكومتمليو ضد بر كه سياسي مقصرين ـ ١٤

باشد/// رسيده ثبوت

تا ميشود منتشر گرامي همميهنان استحضار براي ملي شوراي مجلس انتخابات قانوني jيحه طرح

نفرمايند/ دريغ انتشار تاريخ از روز ١٥ ظرف در نظر اظهار از انتخابات آزادي به ع�قهمندان

مصدق محمد دكتر

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

لنكراني آقاي اتهام به رسيدگي درباره بازپرسنظامي
كرد صEحيتصادر عدم قرار

صادر برايوي كفيل ريال هزار ٢å قرار نظامي بازپرس طرف از لنكراني آقايمصطفي دستگيري پساز

عـدم قـرار امـروز و كرد رسيدگي تهام ا اصل و پرونده جريان به بازپرس سپس شد/ آزاد زندان از موقتا و

گرديد/ ارسال تهران دادسراي به رسيدگي براي پرونده و صادر ص�حيت



ملي دولت سياهه ١٥١٨

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

گرفتهاند قرار تعقيب تحت مجله و روزنامه ٣٢
قانونمطبوعاتاست تخلفاز آنها اتهام

شدهاند واقع دادستان مطبوعاتيتحتتعقيب ارتكابجرائم علت به نيز نشريه ٢٥
ارتكاب يا مقررات از تخلف علت به حال به تا مطبوعات جديد قانون طبق كه مج�تي و روزنامهها

زيرند: قرار به گرفتهاند قرار تعقيب تحت تهران دادسراي توسط مطبوعاتي جرائم

سـتارگان خواندنيها, سينما, جهان مصور, تهران مج�ت ـ ٣٢ ماده طبق مطبوعات قانون از تخلف

سوكياس/ ايران, ورزش ترقي, ماهيانه, اط�عات و هفتگي اط�عات سخن, سينما,

آزادي, پـايگاه فـردا, تـوده اراده آزادي, نـويد اسـ�م, سـياست تـهران, قـيام نـيك, نبرد روزنامههاي

آسياي يهود, عالم ايران داود, نداي شاهد, امروز, دنياي دنيا, هراز, نيرويسوم, شمال, آرزوي حبلالمتين,

جوانان/ نداي ايران, اص�حات شايسته جوان,

اسم درج عدم همچنين و شدهاند چاپ آن در كه چاپخانهاي و اداره نشاني درج عدم علت به فوق جرايد

گرفتهاند/ قرار تعقيب تحت سردبير و امتياز صاحب

بـه حـجار, سوم, نيروي روزنامههاي ـ قرارند بدين شدهاند مطبوعاتي جرائم مرتكب كه مطبوعاتي

شـير ش�ق, امروز, تازيانه باختر, آذر سپاه, چراغ, شمع آينده, پيك مرزبان, شمال, آرزوهاي آينده, سوي

حـاجيبابا, زندگي, آهنگ شهباز, مظفر, نداي شورش, هامون, امروز, منطق آزادي, پايگاه كسري, شرق,

به ٢åمربوط <ماده شدهاند/ تعقيبواقع تحت ٢٦ و ٢å طبقمواد كه آينده پيك شاهد, آذربايجاندموكرات,

مـختلف مـقامات بـه تـوهين به مربوط ٢٦ ماده و مختلف دستههاي خائنانه اعمال از تحسين و تمجيد

ميباشد/>

مديران ضمنا است/ شده تعقيب ٤٣ ماده ٥ شق طبق قبيحه صور انتشار مناسبت به نيز نو جهان مجله

شد/ خواهند تعقيب قانون مطابق است رسيده چاپ به آنها در فوق در مذكور روزنامههاي كه چاپخانههائي

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

شد/// منصوب شكر و قند اداره رياست به تهران نظامي معاونفرمانداري
خبرنگاران جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/ آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي, و داخلي

توزيعكنندگان سوءاسفتاده از برايجلوگيري كه اقداماتي درباره پيش روز كه دارند استحضار آقايان ـ ١

شد/ داده تذكري است بوده عمل جريان در شكر و قند

نظامي فرمانداري معاون ضرغام كبر عليا سرهنگ آقاي صبح امروز نخستوزير آقاي حسبدستور بر

خدمت منتظر كه شكر و قند سابق كل مدير جاي به و منتقل دارائي وزارت به ملي دفاع وزارت از تهران

گرفت/ نظر زير را شكر و قند توزيع به مربوط امور گرديد



١٥١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

كرد صادر احضاريه قوام براي امروز تهران بازپرسدادسراي
آقايقوام براي احضاريهاي تهران بازپرسدادسراي عالمي آقاي طرف از امروز وقت آخر اط�ع قرار به

كه گذشته تيرماه ٣١ تا روزهاي٢٦ وقايع درباره توضيحات اداي براي است: شده قيد احضاريه در شد صادر

وقايع پرونده شويد/ حاضر تهران دادسراي بازپرسي ٣å شعبه در داشتهايد نخستوزيري سمت آنموقع در

كه ملي مجلسشوراي تحقيق كميته در متشكله پرونده گرديد مطالعه تهران بازپرس توسط تيرماه سيام

گزارش فقره سه مقتولينومفقودينودو اساميمجروحينو شاملصورت فقط شد دادگستريآورده به ديروز

رويتوي به و كرد طي را تشريفاتخود قوام احضاريه آنكه پساز داشت اظهار يكمقاممسئول بود/ نامه و

تحقيقات وي منزل در است مكلف بازپرس شود حاضر بازپرسي شعبه در نتوانست شونده احضار گر ا رسيد

آورد/ عمل به را jزم

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

ندارد وجود شكر و برايفروشقند فروشگاه
از اهالي كنند/ پخش آنجا در مردم سهميه تا ندارند فروشگاه شكر و قند توزيع براي عاملين ـ گرمسار

هستند/ ناراضي عاملين غيرعادjنه توزيع از حيثو اين

٧٩٧٧ شماره ,١٣٣١.٩.٢٦ چهارشنبه

خوبنيست شكر و قند توزيع و دارائي اداره وضع ـ مياندوآب
تحويل شكر تن ١٥ فقط نيم و ماه يك ظرف استو تن ٣٦ ماه, در مياندوآب شكر و قند سهميه ـ ١

است/ شده فروشندگان

عملي برسد فروش به ريال ١٧ كيلوئي شكر و ريال ٢٢ كيلوئي قند شده مقرر كه دولتي نرخ طبق ـ ٢

ميفروشند/ را شكر و قند مايلند كه قيمتي به فروشندگان و نميشود

مينمايند/ استخودداري ماه نيم يكو بيشاز قند توزيع از دارائي اداره ـ ٣

نميشود/ عملي مياندوآب در احتكار منع قانون ـ ٤

ميآورندو شهرستان اين به مجددا آنجا از و ميفرستند مراغه به ابتدا مياندوآبرا شكر و قند سهميه ـ ٥

ميباشند/ مضيقه در حيث اين از اهالي ميشود/ تأخير دچار شكر و قند اغلبورود امر اين اثر در

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

شدند دستگير پخشميكردند تبليغاتي اوراق كه مشكوكي عناصر
مشكـوك, عناصر و افراد طرف از پهلوي خيابان در واقع ايران سينماي در ماه آذر نوزدهم روز ـ اهواز

و گرديدند بازداشت مأمورين توسط اوراق پخشكنندگان ب�فاصله گرديد/ پخش تبليغاتي اوراق مقداري

شد/ فرستاده نظامي فرماندار دادسراي به آنها پرونده



ملي دولت سياهه ١٥٢٠

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

شدند انتظاميعدهايمجروح مأمورين و فيروزكوه اهالي خورد و زد در
گرديد اعزام فيروزكوه به حفظانتظامات براي كمكي قواي امروز

شد آرامشبرقرار شهر آن در و
عدهاي آن اثر بر كه داده شديديروي خورد و زد اهالي بين فيروزكوه در كه رسيد اط�ع امروز ـ فيروزكوه

ما خبرنگار كه تحقيقاتي پساز شدهاند/ مضروب نيز پاسبان نفر چند شهربانيو رئيس گرديدهاند/ مجروح

كه كردند مشاهده اهاليفيروزكوه ديروز بعدازظهر اينخصوصكسبنمود/ در را زير اط�عات آورد/ عمل به

از اع�ميه كردند آنچونم�حظه مطالعه پساز ميباشند/ پخشاع�ميه غيرمحليمشغول افراد از نفر چند

عمل اين از كه دادند تذكر اع�ميه پخشكنندگان به نفر چند ابتدا است شده منتشر چپ دستههاي طرف

عدهاي مناسبت اين به نداد/ گوش آنها حرف به كسي ولي كنند پخشاع�ميهخودداري از و نمايند خودداري

اعتراض اثر بر برآمدند/ اع�ميه پخشكنندگان ساختن مضروب صدد در و كردند اجتماع فيروزكوه مردم از

از عدهاي با رئيسشهرباني اينموقع در درگرفت/ مردم و اع�ميه پخشكنندگان طرفين بين وخورد زد آنان

سازند/ متفرق را مردم خواستند و آمدند حادثه محل آرامشبه برقراري اغتشاشو از برايجلوگيري پاسبان

داشتند/ را آنها ساختن سنگقصدمجروح چوبو با كردندو حمله رئيسشهرباني و پاسبانها به عدهاي

شليك هوا به تير تعدادي آنكه از پس و كردند تيراندازي به اقدام ديدند چنين را وضع كه انتظامي مأمورين

پاسبانها از نفر چند شهربانيمجروحو رئيس جريان اين در شدند/ متفرق برداشتندو نزاع دستاز مردم شد

به عدهاي گرفتند/ قرار درمان تحت مجروحين و گرديد مجروح يكنفر فقط اهالي از برداشتند/ جراحاتي نيز

با ديشب جريانواقعه بودند/ آنها جزو نيز اع�ميه پخشكنندگان كه شدند انتظاميدستگير مأمورين وسيله

تقويتشود/ انتظاميفيروزكوه قواي گرديد مقرر و شد داده اط�ع وزارتكشور به و انتظامي مراجع به تلفن

فرمانداري و ژاندارمري مأمورين از عدهاي اضافه به انتظامي مأمور نفر ٤å امروز صبح مناسبت اين به

و شده قرار بر آرامش شهر آن در كه بود كي حا فيروزكوه از امروز تلفني خبر شدند/ اعزام فيروزكوه به نظامي

است/ گرديده تظاهراتموقوف

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

ميدانشهرداريرشت در رژه و سان مراسم
شدند دستگير شعار و پخشاعEميه اتهام به نفر ٢٣

در رژه و سان مراسم ميدهد: گزارش چنين رشت در را آذر يكم و بيست روز جريان ما خبرنگار ـ رشت

گرديد/// برگزار رشت شهرداري ميدان

ارتش و شاهنشاه به نسبت طرفمردم از رژه مدت طول تمام در داشتو ادامه بعدازظهر ساعت٤ تا رژه

آنان توقيف قرار و دستگير شعار دادن و پخشاع�ميه تهام ا به نفر ٢٣ ضمنا ميشد/ شديدي احساسات ابراز

گرديد/ صادر



١٥٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

ميكنند نظر اظهار كشوري استخدام جديد قانون بهطرح كارمنداندولت
است ظالمانه استخدام جديد قانون مواد از بسياري

كشوري استخدام قانون تدوين رئيسكميسيون

توضيحميدهد/// قانونجديد به كارمندان ايرادهاي درباره

اجرا ضمانت جديد قانون ٢٧ ماده است: نوشته ساري از رياحي غ�معلي آقاي ـ بگيريد را ظلم جلوي

با همچنين نگرديد/ عملي او انتقال و شده منقضي هوا و آب نقاط در كارمند اقامت مدت بسا چه زيرا ندارد

چون ضمنا ميباشد, غيرعادjنه و شدهاند قائل كارمندان ميان تبعيضاتي طبقه چهار به كارمندان تقسيم

از دهـبد ابوالقـاسم مهندس آقاي شود/ حذف آن در مكرر مواد است بهتر نرسيده تصويب به هنوز قانون

دكترها بر [ناخوانا] هستند, چهار پايه با استخدام مستحق كه دكترهايطب از صرفنظر مينويسند: رضائيه

مـدت منتهي شوند, استخدام سه پايه با بايد كردهاند تحصيل ليسانسيهها از بيشتر سال يك فقط كه

نبايدموجب مدركدكترا داشتن تنها طرفديگر از گردد/ كسر سه پايه توقفدر مدت از آنها اضافي تحصيل

مـهندسين به فني كمك ميزان تعيين جنبه از هم و حيث اين از رفته هم روي باشد/ آن دارندگان تمايز

است/ شده ظلم اجحافو

رشت: از ظهيري اسمعيل آقاي ـ پنج يا طبقه چهار

باشند/ دولت كارمندان جزو است دولت به متعلق آن سرمايه ٣å% بيشاز كه شركتها كارمندان ـ ١

كند/ رسيدگي نوبت از خارج دادگاه دولت, مأمورين به اهانت مورد در ـ ٢

حذفشود/ ١٣ ماده از دهد> انتشار كتبي اجازه بدون را اداري اخبار <مطالبو جمله ـ ٣

مـورد نماينده باشد, داشته خدمت سابقه سال ١٥ كه نمايندهاي جاي به ١٦ ماده دوم قسمت در ـ ٤

گردد/ قيد اطمينان

گيرد/ قرار طبقه يك در متوسطه اول سيكل ابتدائيو گواهينامه دارندگان ـ ٥

كنند/ حساب يكاوjد از را حقاوjد ـ ٦

دهند/ دخالت را كارمندان نمايندگان جديد, قانون با فعلي كارمندان تطبيقوضع در ـ ٧

مح�ت: از گوهري احمد آقاي

گيرند/ قرار پنج طبقه در ابتدائي گواهينامه دارندگان ـ ١

شود/ گرفته نظر در رتبه ده كارمندان طبقات از يك هر براي ـ ٢

به و شود اضافه قبلي حقوق درصد بيست ترفيع موقع در و باشد ثابت مختلف طبقات حقوق ميزان ـ ٣

گردد/ تعيين كارمندان براي زندگي سطح با متناسب كمكحقوق سال هر در متحرك اشل جاي

داده خدمت سابقه فوقالعاده نام به فوقالعادهاي خدمت, سابقه سال ١å از پس دولت كارمندان به ـ ٤

شود/



ملي دولت سياهه ١٥٢٢

شوند/ جديد قانون مشمول جزء خدمتگزار پيمانيو حكمي, رسمي, از اعم كارمندان كليه ـ ٥

نوشتهاند: تهران شهرداري كارمندان ـ نكنيد سلب را انتقاد حق

كند/ اجرا را آن نميتواند كارمند و دارد مغايرت ٩ ماده با ٦ ماده ـ ١

گردد/ ثابت كم محا در ١å ماده مدلول بايد غرضراني از برايجلوگيري ـ ٢

است/ بيعدالتي آزاد شغل داشتن حق سلب ـ ٣

است/ سلبنموده را رؤسا رويه كارهايخ�ف از انتقاد حق مكرر ١٣ ماده ـ ٤

است/ طرفي يك صاحبجمعي به مقرراتمربوط ـ ٥

است/ كم اداري شوراي در برايعضويت نماينده نفر دو ـ ٦

ندارد/ معني استخدام عالي شوراي ايجاد ـ ٧

گردد/ كتفا ا كارآموزي به فقط و حذفشود مسابقه ـ ٨

نباشد/ كارمندان درجهبندي جزو فني مشاغل ـ ٩

كند/ احراز را عاليه مقامات بتواند بايد دولتي كارمند هر ـ ١å

است/ بيمعني محل بودن خالي شرط به ارتقاء استو طوjني پايهها در توقف مدت ـ ١١

محسوب نبايد خدمت جزو مدت اين چرا ميشود كسر غيبت ايام بازنشستگي حقوق كه حالي در ـ ١٢

شود/

كرد/ قطع را او بازنشستگي حقوق نميتوان كارمند صورتمحكوميت در ـ ١٣

كنند/ انتخاب برايخود خواستند وكيلي هر بتوانند بايد ميگيرند قرار تعقيب مورد كه كارمنداني ـ ١٤

كري ذ غيره و ثبت و آمار و كشور وزارت و اختصاصي آموزشگاههاي فارغالتحصيلهاي به نسبت ـ ١٥

است/ نگرديده

دربـاره كشـوري اسـتخدام جـديد قـانون تدوين كميسيون رئيس و تهران استاندار سميعي دكتر آقاي

jيحه كه هفته سه اين در گفت: ما خبرنگار به شده گرفته استخدام قانون طرح به كنون تا كه ايرادهائي

كه دادهاند نظرياتي دولت مختلف اشخاص شده گذاشته عمومي افكار معرض در كشوري استخدام قانون

jيحه مواد در تجديدنظر براي خوبي راهنماي هاديو است ممكن و بوده مفيد آنها از بسياري خوشبختانه

گيرد/ قرار مزبور

شود: تقسيم است ممكن مهم, دسته سه به است شده مزبور jيحه به كه ايرادهائي

اصولي/ ايرادات ـ ١

عمومي/ ايرادات ـ ٢

اختصاصي/ ايرادات ـ ٣

شالوده بايد معتقدند معترضين كه معني بدين اصوليدارد, اعتراضاتجنبه از اول دسته ـ ايراداتاصولي

قانون تدوين براي و شود ريخته است بوده كنون تا آنچه از غير جديدي مأخذ اساسو بر استخدام قانون



١٥٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

گردد/ واقع استفاده مورد خارج قوانين استخدام

اين عقيده به نيز و باشد داشته وجود درجه چندين طبقه هر در و شود طبقهبندي بايد مشاغل جمله از

و تسـاع ا قابليت احتياجات مناسبت به موقع هر در كه باشد طوري بايد دولت دستگاه معترضين از دسته

ديگر كشورهاي در محققا كه است آن دسته اين جواب ديگر/ اعتراضات از بسياري و باشد داشته انقباض

استخدام قانون تدوين صدد دولتدر كه اينموقع در ممكنبود و دارد استخداموجود براي كاملتري قوانين

است بحثاين ولي يابد/ جديدياستقرار اساس بر بناينوي و قديمعوضشود كليشالوده به برآمده جديد

به خارج قوانين [ناخوانا] آيا استو قابلهضم ايراني جامعه در باشد شده خارجوارد از كه متاعي چنين آيا كه

نه؟ يا هست اجرا قابل كشور در قوانيني چنين اساسا حتي و ميباشد مصلحت ما كشور زمين سر

زائد و قبولنموده باشد داشته قابليتجذبشده كه را اصولي از مقدار آن خارج قوانين از نيستكه بهتر آيا

شرط به گيرد قرار عمل مورد شده قانونوارد در كه جديد اصول گاه هر گذاشت/ مناسبتر زمان براي را آن بر

طبق فشار كشور در كار ايجاد راه از و داشته مبذول jزم توجه هم اقتصادي مسائل به نسبت دولت كه آن

شود/ مصفا دولتي دستگاههاي تدريج به كه هست آن اميد كند كم دولتي دستگاههاي بر را مستخدم

اصول از آنچه كه دارد آن جاي كشوري استخدام قانون jيحه در تجديدنظر مرحله در حال هر به ولي

سازيم/ وارد متنjيحه در و كنيم قبول را آن باشد كشور احوال و اوضاع با انطباق قابل كه خارج قوانين مفيد

طـبقات از كـثيري عـده كـه معني بدين دارد عمومي جنبه اعتراضات از دوم دسته ـ عمومي ايرادات

ميباشد/ آنان كثريت ا ع�قه مورد و شده متوجه بدان مستخدمين

نشده/ روشن مستخدمينموجود وضع ـ ١

نگرديده/ امتيازيمنظور سابقه خدمتو قدمت براي ـ ٢

دولت دسـتگاه در وجودشان و هستند تحصيلي مدارك فاقد دولت قديمي مستخدمين از بسياري ـ ٣

شوند/ منظور گانه چهار طبقات از يك هر در خدمتشان ارزش نسبت به بايد استو jزم و مفيد بسيار

تفكيكشود/ حقوق از رتبه براي ـ ٤

باشد/ نداشته محلضرورت و ترفيعوجود ـ ٥

گردد/ تفكيك اداري خدمات از فني كارهاي ـ ٦

دادنموقوفشود/ نمره ـ ٧

باشد/ ثابت اشلحقوق ـ ٨

گردد/ مجاز كار دو داشتن ـ ٩

شوند/ بيمه كارمندان ـ ١å

ديگر/// نكات بسياري و

نه يا شد خواهد جديد قانون اص�ح كميسيوناوليهمأمور اينكه درباره اعتراضاتـ كميسيونرسيدگيبه

در اينجانب نظر بنابراين است آورده كاغذ روي بوده آنچه را خود افكار سابق كميسيون گفت: سميعي آقاي



ملي دولت سياهه ١٥٢٤

نگرفته الهام سابق افكار از آن اعضاي تا تعيينشود كميسيونديگر كه است مصلحتآن تجديدنظر مرحله

بيطرفانه اعتراضات به نسبت بتوانند و باشند سابق افكار از خالي كه اشخاصي از كميسيون بلكه باشند

را نظر همين اينجانب و ميشود جديد jيحه وارد جديدي افكار وسيله اين به و گردد تشكيل كنند قضاوت

اعضايكميسيون از نفر دو از يكي نيست بد شد ديده jزم گر ا البته رسانيدهام آقاينخستوزير استحضار به

باشند/ داشته حضور استخدام قانون اص�ح كميسيون در بدوي

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

ميگردد تمديد ماه دو براي نظامي حكومت
خبرنگاران/// جوابسئواjت در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

شنبه صبح از تهران نظامي حكومت تاريخ چون كه شد گرفته تصميم هيأتدولت ديشب جلسه در ـ ١

گرديد/ تمديد حومه و تهران در نظامي حكومت ديگر ماه دو تا تاريخ آن از ميشود منقضي آذر] [نهم

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

كه گرديد اعEم امروز وقت آخر در
است يافته پايان دخانيات كارگران اعتصاب

باقري تقي آقاي توقيف اعتراضبه عنوان به دخانيات كارخانه كارگران داديم اط�ع كهديروز همانطور

در جمعي و كارخانه داخل در نيز عدهاي استو شده دستگير تعاون صندوق در كه دخانيات كارگران از يكي

عـنوان به را نفر يك امروز مأمورين و است نداده روي خوردي و زد كنون تا پرداختند تظاهرات به بيرون

طرف از نيز سرباز نفر ٢å و گرديدند متفرق كارگران كليه ديروز بعدازظهر ٣ ساعت كردند/ دستگير محرك

كارخانه داخل ميخواستند كارگران كه موقعي امروز صبح شدند/ گمارده محافظت براي نظامي فرمانداري

زنداني موقت طور به دخانيات پاسدارخانه در و دستگير اعتصاب, مسببين محركينو تهام ا به نفر ١å شوند/

سرهنگ آقاي امروز كردند/ تظاهرات به شروع كرده اجتماع خارج و داخل ديروز مانند نيز كارگران و شدند

گرديد/ دخانيات انتظامات حفظ مأمور سرباز كاميون چند با نظامي فرمانداري مأمور كشاورز

نفر ١å ضمنا شدند/ كار مشغول و كشيده اعتصاب از دخانياتدست كارگران وقتامروز آخر اط�ع قرار به

شدند/ آزاد بودند شده توقيف پاسدارخانه در كه نيز آنها رفقاي از

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

است شده عفو تقاضاي زندانيان از نفر ٨åبراي٣
تقاضاهاي است/ شده تقاضايعفو بخشودگي عفو كميسيون از زندانيان از نفر ٨å٣ براي اط�ع قرار به

كميسيون به تصويب براي و شده قبول بودند كرده دادگستري از تقاضايعفو كه نفر ١٢٦٤ بين از عده اين

و بدهد جلسه تشكيل فوقالعاده طور به آينده هفته در است قرار بخشودگي و عفو كميسيون گرديد/ ارجاع

بكند/ بخشودگي تقاضاي شاهنشاه حضور از دارند عفو استحقاق كه زندانيان براي



١٥٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

كردند خودكشي فرطاستيصال از آموزگار يك و يكدبير
كردند/ معيشتخودكشي استيصال علت به آموزگار قاضيزاده فرهنگو بقائيدبير آقايحسن - كرمان

است/ مانده بهداري در كنون ا شد شكافي كالبد كه قاضيزاده جسد

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

كردند محاصره را مالك عمارت نفر ٣åå
شدند زارعينمتفرق و كمكرسيد به انتظامي قواي

آقاي قريه آن مالك و <آسيان> دهستان زارعين بين نفر چند تحريك به كه اخت�فاتي اثر در ـ قزوين

راه از را اخت�فات و گرفته تماس زارعين با شخصا ميگيرد تصميم افشار آقاي بود آمده بهوجود افشار مكرم

ورود از رعايا ميروند/ <آسيان> به سرخوش<منصورالسلطنه> آقاي تفاق ا به نظر اين از دهد فيصله كره مذا

را اربـابي عـمارت و بـاغ اطراف دهستانهاي و محل همان اهالي از نفر ٣åå حدود در و شده مطلع آنها

و گريه حال به عمارت بام پشت از گزير نا افشار مادر دارند/ را افشار كشتن قصد ميشد گفته و كرده محاصره

تقاضا ولي بردارند تصميممخوفدست اين از كه ميدهد داشتسوگند دست در كه قرآني به را آنها تضرع

به قضايا آبگرم پاسگاه طرف از داشت/ قرار آنها محاصره تحت عمارت روز مدتدو و نشده واقع قبول مورد

محاصره از را آقايان و گرديدند اعزام محل آن به افسر و ژاندارم نفر چند و شد داده اط�ع قزوين ژاندارمري

كردند/ مراجعت قزوين به آنها سپس و دادند نجات

از ميشوند مطلع بود افتاده تفاق ا مالك<آسيان> براي كه حادثهاي از اطرافوقتي دهستانهاي مالكين

تكليف كسب و كرده مراجعه فرماندار به بدهد رخ هم آنها براي تفاق ا اين نظير است ممكن اينكه لحاظ

آقـاي كـنيم/ وادار زرع و كشت به را خود زارعين نميتوانيم ما كه ميدارند اظهار مالكين ضمنا ميكنند/

jزم اقدامات ميدهد قول تحريكات, از جلوگيري و مالكين جاني تأمين و حال رفاه تأمين براي فرماندار

دارد/ معمول

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

شد كار مشغول امروز از شكر و قند جديد كل مدير
يافتو وزارتدارائيحضور در صبحامروز شكر قندو اداره جديد كل مدير ضرغام كبر آقايسرهنگعليا

كرد/ م�قات را وزارتخانه آن معاون قريب آقاي

شكر و قند اداره طرف به دارائي وزارت از شكر و قند كل مدير تفاق ا به قريب آقاي نيم و يازده ساعت

كه مدتي خ�ل در گرفت/ انجام اداره آن كارمندان و رؤسا با ضرغام سرهنگ آقاي معرفي مراسم و رفتند

دارائي وزارت رؤسايمربوطه از تن چند حضور با كميسيوني بود قريب آقاي اطاق در سرهنگضرغام آقاي

آمد/ عمل به رسيدگي امر سوابق و پروندهها به و گرديد تشكيل



ملي دولت سياهه ١٥٢٦

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

عمومي اتوبوسراني تأسيسشركت cيحه
شـهرداري وسيله به را توابع و تهران شهر عمومي توبوسراني ا است مكلف كشور وزارت ـ واحده ماده

يك ظرف در منتها را آئيننامهمربوط تصويباينقانون تاريخ از و نمايد گذار ايرانيوا شركتواحد به تهران

گذارد/ اجرا موقع به هيأتوزيران تصويب از پس و كرده تهيه ماه

تأسيسشركت اجازه با ديگر شهرستانها يكاز هر در لدياjقتضا است مجاز وزارتكشور ـ ١ تبصره

كند/ اجرا محل شهرداري وسيله به را مربوطه آئيننامه و قانون اين مقررات محلي توبوسراني واحدا

نپذيرفت محليصورت در تأسيسشركتواحد مذكور آئيننامه در مدتمصرح ظرف در گر ا ـ ٢ تبصره

نخستوزير كند اقدام توبوسراني واحدا تأسيسشركت به خود كه است مجاز شهرداري

كشور وزير

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

شد بازنشسته مزيني سرلشكر
شد/ بازنشسته شخصي تقاضاي بنابه مزيني سرلشكر آقاي

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

درباره كشور شهربانيكل اعEميه
دارند عهده به پليسمدارسرا وظيفه كه دانشآموزاني

تصادم جلوگيرياز و دبستانها گردان شا مرور و تسهيلعبور حياتدانشآموزانو جانو تأمين بهمنظور

از عـدهاي دبـيرستانها و دبسـتانها حـوالي در رانـندگان طـرف از مقررات دقيق رعايت و نقليه وسائط

دارند/// عهده به را مدارس پليس مدارسوظيفه پليس نشان و سفيد كمربند و قرمز پرچم با دانشآموزان

اطفال حال رعايت بدينوسيله و داده ترتيباثر آنها موظفبهدستورات نقليه رانندگانموظفوسائط عموم

كشور كل رئيسشهرباني شد/ خواهد شديد تعقيب مستوجب ايندستور از تخلف بنمايد را دانشآموزان و

كمال سرتيپ

٧٩٧٨ شماره ,١٣٣١.٩.٢٧ پنجشنبه

بهداريچالوسرضايتبخشنيست وضع
در اينكه بهانه به بهداري نيست رضايتبخش دارو نداشتن علت به چالوس بهداري وضع ـ چالوس

خودداري دارند jزم مختصري پانسمان فقط كه مجروح بيماران پذيرفتن از ندارد بيمارستانوجود چالوس

استمراجعه كافي داروي و بودجه فاقد هم آن متأسفانه كه بيمارستاننوشهر به بايد مجروح ناچار و ميكند

خاتمه چالوس بهداري اسفآور وضع به دارند انتظار بهداري وزارت از اهالي گيرد/ قرار درمان تحت تا كند

دارد/ ارسال بخش اين براي طبي وسايلjزم و مقداريدارو و بخشد



١٥٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت تمديد
تهران نظاميشهرستان فرمانداري ١١ شماره اعEميه

از هيأتوزيران تصويبنامه طبق كه ميرساند حومه تهرانو محترم اهالي عموم اط�ع به وسيله بدين

و گرديده تمديد ماه دو مدت براي تهران شهرستان در نظامي فرمانداري جاري ماه آذر ٢٩ صبح ٦ ساعت

زنگنه سرتيپ بود/ خواهد شب نيمه ٥ الي ٢ ساعت از شبانه مرور و عبور ساعاتممنوعه ضمنا

تهران شهرستان نظامي فرمانداري

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

داشت ادامه نيز امروز فني دانشكده دانشجويان اعتصاب
كردند/ ك�سدرسخودداري به رفتن از و داده ادامه اعتصابخود به فني دانشكده دانشجويان نيز امروز

سـاير دانشـجويان از بـود كـرده مـنتشر امـروز كه اع�ميهاي ضمن در فني دانشكده دانشجويان سازمان

نمايند/ همكاري آنها با تا بود كرده استمداد نيز دانشكدهها

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

شكستند را اعتصاب هنرستانرنگرزي هنرجويان
شدند كEسهايدرسحاضر در امروز و

قرار گرفت رنگرزيصورت هنرستان رئيس سليمي مكيو آقايان بين پنجشنبه روز كه كراتي مذا اثر در

و شكسته را اعتصابخود هنرجويان پنجشنبه روز همان از رسيدگيشود/// هنرجويان درخواستهاي به شد

شدند/ حاضر ك�سها در و رسانيده هم به هنرستانحضور در مقرر ساعت در صبح امروز

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

شد آزاد سويآينده به مدير
اظهار كه آينده سوي به روزنامه مدير ژندي آقاي شدن آزاد مورد در دادگستري مطلع مقام يك امروز

او از فـقط و نشـده صـادر هـيچوجه بـه وي بازداشت قرار گفت ما خبرنگار به است بوده بازداشت ميشد

زندان در مقررات طبق مدت اين در و انجاميد طول به روزي چند آن پرداخت كه بودند خواسته وجهالضمان

گرديد/ آزاد پرداخت از پس و بود

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

آمد عمل به بازپرسي تير ٣å وقايع درباره مقدم علوي ازسرلشكر امروز
تير ٣å واقعه پرونده به رسيدگي كلجهت دادستان نماينده تهرانو بازپرسدادسراي عالمي آقاي امروز

بدونحضور ساعتمتوالي چند بود تهران نظامي فرماندار تير ٣å حادثه در كه مقدم علوي سرلشكر آقاي از

نمود/ بازپرسي ٣å شعبه در ثالثي فرد



ملي دولت سياهه ١٥٢٨

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

ميباشد بهداشت اصول فاقد زندانشهربانيرشت
اصول با دارد تاق ا ١٤ ديگري و ٤ يكي ميباشد قسمت دو از مركب كه رشت شهرباني زندان ـ رشت

كه اطفال سياسيو زنداني و سارق چاقوكشو و قاتل از اعم زنداني نفر ٤åå جمعا و نشده ساخته بهداشت

اين پتووضع كمي زمستانو فصل فرارسيدن اثر بر ميبرند/ سر به يكديگر با نرسيدهاند قانوني سن به هنوز

بـيشتري تـوجه زندانيان و زندان بهداشت رعايت در امور اولياي است مقتضي است شده دشوارتر عده

دارند/ مبذول

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

قانونيتأسيسپليسگمرك cيحه
گمرك اداره به گمرك اختصاصي قوانين مقررات اجراي و قاچاق از جلوگيري و كشف منظور به ـ ١ ماده

حدود در داوطلب طور به گمرك پليس ثابت كادر تشكيل براي ميداند jزم كه عدهاي ميشود داده اجازه

نمايد/// استخدام بودجهمصوب

مشتمل ايران پليسگمرك قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر ٩ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٨ بر

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

دولتي دعاويخالصجات به قانونيرسيدگي cيحه
است رسيده آقاينخستوزير تصويب به امروز كه

در اداره آن شعبات اداراتو خالصجاتو كل اداره عليه بر و له بر كه دعاوي كليه از دفاع تعقيبو ـ ١ ماده

آنها/// به متعلق عوايد يا بها يا ام�ك به دعاويمربوط كليه همچنين و شهرستان

دعـاوي بـه رسـيدگي قـانوني jيـحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر ٩ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل دولتي خالصجات

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

ميشود ارزيابي قوام اثاثيه امروز
ساعت است قرار قوام اموال مصادره كميسيون تصميم طبق كرده حاصل اط�ع ما خبرنگار كه طوري به

به بازپرسي احضاريه اط�عهنوز قرار به ارزيابيشود/// احمدقوام آقاي منزل ثاثيه ا امروز بعدازظهر نيم و سه

سيدهاشم آقاي و است كرده عزيمت وين به وي وكيل شريعتزاده چون و است نرسيده قوام آقاي رويت

است/ نشده تسليم او وك�ي به يا قوام خود به احضاريه هنوز ميباشد بستري و بيمار نيز وكيل



١٥٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

شديد خورد و زد خيابانمولويطي در قبل يكسال

رسيد قتل به نيز دنبكي [حسين] ناصر و قطع پاسباني دست
گرديد جنائيآغاز عالي دادگاه در متهمين محاكمه امروز

تشكيل است داده رخ گذشته سال كه خونين يكواقعه به رسيدگي براي جنائي دادگاه شعبه در امروز

است: كرده نقل چنين قضات اط�ع براي ماجرا ادعانامه در دادستان و گرديد

دنبكيبودند به حسينمعروف جگركيو به معروف ناصر آنها سردسته كه ماجراجو نفر چند قبل يكسال

شب هر ك�نتري گزارش طبق و بودند/ مشغول چاقوكشي و شرارت به مدتها خيابانمولوي و ٦ بخش در

نجات و دستگيري براي نيز پاسبانها گر ا و مينمودند امنيت سلب عدهاي از روز هر و كرده غارت را دكاني

چاقو و كارد با هم گاهي و لگد مشتو با ميرفتند ميشدند اشخاصواقع اين هجوم و حمله مورد كه كساني

چهارراهمولوي پاس نعمتدولو نام به ٤å٣ شماره پاسبان به يكشب اينكه تا ميشدند مصدوم و مجروح

پاسباني و هستند پنجره و در شكستن زدوخوردو يكعرقفروشيمشغول حسيندر ناصرو كه ميرسد خبر

شـده حـاضر مـحل در مـزبور پـاسبان بـ�فاصله كردهاند زخمي است داشته را آنها جلب قصد كه هم را

ناحيه از نيست معلوم كه كارد با ضربهاي گهان نا ولي كند جلب ك�نتري به را شرارتكنندگان كه ميخواسته

ميگردد/ دستشقطع مچ نتيجه در و ميكند اصابت او دست مچ به ناصر يا بوده حسين

متواري اطراف كوچههاي در و خارج عرقفروشي از نفر دو اين سپس ـ ببرد ميخواسته را پاسبان سر

تنگ كوچههاي از يكي در و ميشوند اعزام آنها برايدستگيري پاسبان/// ٤ نيز طرفك�نتري از و ميشوند

مـضروب را آنها لگد و مشت با نامبرده نفر دو اينكه از پس و مواجه حسين و ناصر با پاسبانها ٦ بخش

مـانند آب جـوي كـنار در و ميزند زمين به مهدوي قدرتا� نام به را پاسبانها از يكي حسين ميكنند

لحظه همان در و ببرد سرشرا كه داشته قصد كارد با و افتاده او روي به كنند ذبح را آن بخواهند كه گوسفندي

نجاترفيقشاندستبه براي بودند جريان شاهد كه پاسبانهايديگر تماسداشته پاسبان گلوي با كارد كه

جان دم در نامبرده و اصابتكرده حسين به تيري ميكنند خالي بههوا تير چند اينكه ضمن ميبرندو اسلحه

ميكنند/ دستگير خانهاي در نيز را او و رفته ناصر دنبال به سپسمأمورين ميسپارد

دستور آنها به و گرفتند قرار تعقيب تحت نامبرده سرپاسبان پاسبانو ٤ دادستان طرف از بعد به روز آن از

نمايند/ پاسبانيخودداري لباس پوشيدن از كمه محا انجام از قبل تا كه شد داده

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

شده گران هم آبنبات
دريـافت شكـر و قـند اداره از شكـر تن يك كدام هر مشهد آبنباتريز قناديها ماهه همه ـ مشهد

ريال ٢٣.٥ از كمتر كنونآبنباترا تا ولي بفروشند, مردم به ريال كيلوئي١٩.٥ قرار از را آبنبات كه ميدارند

نفروختهاند/



ملي دولت سياهه ١٥٣٠

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

عمومي معرضافكار در انتخابات جديد قانون
ميشود عقيده اظهار جديد طرح به ايراننسبت زنان ازطرفشوراي

مـعرض در جرايـد در نشر وسيله به آذر ٢٦ روز كه ملي شوراي مجلس انتخابات جديد قانوني jيحه

درباره محافل غالب در اخير روزهاي در كه بوده مطالبي مهمترين از يكي شد گذاشته عمومي افكار قضاوت

نـامههاي و لوايح كنون تا مزبور قانون انتشار روز از جهت همين به است/ ميشده بحث و نظر اظهار آن

روزنامه تحريريه هيأت به دارند جديد قانون به نسبت مختلف افراد كه اعتراضها و ايرادها از كي حا متعددي

است/ رسيده اط�عات

قانون مواد به نسبت نظر اظهار آنها در كه تلگرامهائي و مفادنامه دارد, اينموضوع كه اهميتي نظر از

ايـنكه به نظر و يافت خواهد انتشار روزنامه در شده تعيين كه مهلتي روز پانزده مدت در تدريج به شده,

در لذا بوده, ايران زنان شوراي اعضاي مخصوصا بانوان, طرف از رسيده خصوص در كه نامههائي نخستين

ميسازيم: منتشر را تربيت بانو نظر اظهار شماره اين

قضيه حل براي بينظيري و بيسابقه مجاهدت با آمده كار روي مصدق دكتر آقاي دولت كه روز آن از

دست از آن كردن خارج و نفت صنايع كردن ملي در حمدا� به ايران ملت عموم پشتيباني با و اقدام نفت

آنان از بيش بعضيموارد در حتي مردان دوشادوش ايران زنان عموم, شهادت به گرديد/ استعمارگرانموفق

در ملي قرضه اوراق انتشار موقع در كردند/ جانفشاني و همت مقصود به رسيدن براي ملي نهضت اين در

و زنانبيوه آنخودداريمينمودند, خريد از و گذرانده طفره به ميليونر ثروتمندو مردهاي از بعضي كه موقعي

و جسته سبقت يكديگر به آنها خريد در مردان از بيش بانوان اغلب و مدارس دختران كارگر, و رختشور

اقتصادي گشايشوضع كمكدر اميد به گذاشته, ارادت طبقاخ�صو روي را صرفهجوئيهايخود مختصر

زير و نموده گلوله سپر را خود سينههاي تير سيام مانند ملي قيامها در نمودند, ملي دولت تقديم دستي دو

نماينده كه دستدولتي در زمامامور دوباره تا دادند قرار خطر كاريو معرضفدا در را جانخود رفتهو تانكها

مدت اين در سخنرانيها ايراد مقاjتو و اع�ميهها انتشار با تحصيلكرده بانوان گيرد/ قرار ملتاست واقعي

نمودند/ كامل پشتيباني آن پيشروان مقدسو نهضت اين از

طرف از و گرفته دست به را كامل اختيارات ايران ملت پيشوايمحبوب مصدق دكتر آقاي كه روزي آن از

اميد گرديد, تصويب و طرح به شروع كشور اجتماعي و اقتصادي وضع اص�ح براي مفيد لوايح ايشان دولت

كه بودند آرامشمنتظر متانتو كمال با و شده بيشتر خود شده تضييع حقوق آوردن دست به در ايران زنان

خواهد عمل به ايران ملت افراد طبقاتو تمام حقه تأمينحقوق منظور به كه انتخابات قانون اص�ح درموقع

گرديد/ خواهد اعطا آنان به نيز ايران زنان رفته دست از حقوق آمد,

اينكشور نصفجمعيت كه ايراني زن ميليونها اميد انتخابات جديد قانون طرح انتشار با افسوسكه اما

شد/ يأس به مبدل ميدهند تشكيل را



١٥٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

زنانخود به كامل اعطايحقوق ديگريمشغول پساز يكي عالم كشورهاي تمام كه كنون نيستا معلوم

در ساختهاند بهرمنده اجتماعي سياسيو حقوق از را زنانخود دنيا تمام در كشور ٥٤ از متجاوز امروز و هستند

رديفمحجورين در و سياسيمحروم اجتماعيو حقوق از را زنان آن در تدوينو انتخابات جديد قانون ايران

طبق نشده داده سياسي زنانحقوق به هنوز كه چندكشوريهم آن در كه نشدهاند نكته اين متوجه و داده قرار

طبيعيمحروم اينحق از را زنانخود جديد انتخابات تدوينقانون با jاقل و آنانبوده قديم انتخابات قانون

و باشند كرده رفتار متحمل ملل منشور و بشر حقوق روحاع�ميه با مخالف بشري لحاظحقوق از كه نكردهاند

آزاديطلبانه افكار حيثدر اين از و كرده قيام خود استيفايحقوق براي كه ايران ملت امروز كه نكردهاند فكر

نصف كه عملي چنين يك به اقدام با است نموده احراز را شايستهاي و جديد مقام امروز متمدن دنياي به

محبوبيت و شهرت اين به بزرگي لطمه چه ميكند محروم خود مسلم و طبيعي حقوق از را خود كشور افراد

تصويبنمودهاند را آن نيز مجلسما نمايندگان كه كردهايم امضا پايمنشوريرا ما زيرا زد بينالملليخواهد

و مساوي حيثحقوق از مذهب و نژاد جنسو تفاوت بدون بشر افراد عموم شده تصريح آن اول ماده در كه

برابرند/

آن درك از بوده چه قانون تدوينكنندگان عمل اين از مقصود كه ميكنيم فكر اندازه هر ايران زنان ما

عمل اين كه شد خواهد م�حظه بررسيشود, ايران اساسي قانون دقتدر به گر ا زيرا ميمانيم قاصر و عاجز

فصل در اساسي قانون دوم اصل در ميباشد/ اساسي قانون متمم و اساسي قانون نصصريح مخالف آنان

معاشيو امور در استكه ايران مملكت اهالي قاطبه نماينده ملي <مجلسشوراي مجلسميگويد: تشكيل

دارند>/ مشاركت سياسيوطنخود

پنجاه و چهل به نسبت اجتماعي و سياسي حقوق درباره ايراني افراد فكر طرز و زندگي وضع كه امروز

كمتر اقتصاديوقت اجتماعيو گرفتنوضع نظر در با زنها آندوره در گر ا و كرده فاحشي تفاوت پيش سال

كارگاهها, كارخانجات, مزارع, در زنها نقاطكشور اقصي در حتي امروز كنند, كار خانه از خارج داشتند احتياج

مانند سياسي قضاياي در حتي و ميباشند معاش امر ت�شدر و كار مشغول ادارهها و شركتها سازمانها,

تـرتيب اين با آيا برميدارند قدم آنان دوشادوش و شده نهضت اين وارد مردان نظير نفت كردن ملي امر

مملكت اهالي قاطبه جزو و ندارند مشاركت خود وطن سياسي و معاشي امور در آنها كه كرد قبول ميتوان

نيستند؟ ايران

در مملكتايران اهالي كه است شده قيد صراحتا ملتايران فصلحقوق اساسيدر قانون اصلهشتم در

مـملكت قواي ميگويد اساسي قانون هشتم و بيست اصل برابرند/ و متساويالحقوق دولتي قانون مقابل

درموقع هفتم بيستو اصل در و مينمايد معين اساسي قانون را آنقوا استعمال طريقه ملتاستو از ناشي

زناندر برمحروميت دال كه كلمهاي آنها از كدام هيچ در اجرائيه قضائيهو و مقننه تفكيكقوايقوة تشريحو

مقنين كه ميگردد واضح و خوبيروشن به رو اين از است نشده قيدي و كر ذ باشد قوا اين از يكي در شركت

قاطبه عموم همهموارد در و كردهاند تنظيم را قانون اين مالانديشي و تدبير كمال با آندوره اساسيدر قانون



ملي دولت سياهه ١٥٣٢

تنظيم درموقع بعدا منتهي شناختهاند يكسان قانون برابر تبعيضدر بدون مرد زنو از اعم را مملكت اهالي

آن اسم حتي و ساخته مقتضياتوقتمحروم به نسبت انتخابات امر شركتدر از را زنان انتخابات, نظامنامه

به نسبت تنظيمشود كه منظوري هر به و جا هر در نظامنامه هر است بديهي گذاشتهاند قانون نه نظامنامه را

را آيندگان دست خواستهاند ترتيب اين به و است تبديل و تغيير معرض در روز مقتضيات و مكان و زمان

آيد/ وارد خدشهاي و لطمه اساسي قانون اصل به مبادا كه باشند گذاشته آزاد آن اص�ح حكو به نسبت

و مقام بردن jبا بر اس�م مبين دين مباني از يكي كه است آشكار و واضح هم مذهبي جنبه لحاظ از

و جهادها و جنگها جبهه پشت در چه مردان, مانند اس�م صدر در مسلمان زنان و بوده جامعه در زن احترام

واjمقامي زنان حتي و ميكردند مجاهدت كوششو پيشرفتاس�م در عاديدوشادوشمردان درمواقع چه

باشد سرمشق و حجتبوده مسلمان ايران زنان ما براي ميبايستي آنها رفتار اعمالو كه دين ائمه خاندان از

تشويق اس�م عظمت و پيشرفت براي را مسلمين مختلف محافل و مجامع در غرائي خطابههاي ايراد با

منافي اعمال از زن چه و مرد چه را مسلمين مقدساس�معموم دين شارع ميدانيم خوبي به ما و مينمودند

تبعيضبر بدون را پيشرفتاس�م به خدمت راه و منع ديگران حقوق به تجاوز و محرومات عفتو و اخ�ق

است/ دانسته واجب بلكه و باز مسلمانان عموم

و وعـاظ و خـطباء تلقينات تحت در حمدا� به امروز و گاه آ مطلب اين به حقيقي مسلمان افراد تمام

به فرصتي راه اين در هرگز و شده گاه آ اس�م مذهب كنه از و بيدار مسلمان افراد كثر ا دانشمند روحانيون

نمايند/ ايجاد تشنجي و پرداخته مفسدتآميز اعمال به كه داد نخواهند آشوبطلبان

زنان تا است شده ايرانياندوخته پيشوايمحبوب مصدق آقايدكتر جناب به ايران زنان اميد چشم امروز

به كشور ملي مصالح امور در را خود شايستگي و استعداد و كاري فدا ملي نهضت مدت تمام در كه را ايران

قرار رديفمحجورين در را آنها كه جهانيان انظار در شرمندگي اين از و داده قرار توجه مورد رساندهاند ثبوت

و بخشيده خ�صي ساختهاند محروم خود طبيعي حق از استفاده از انتخابات جديد قانون موجب به و داده

به را حق اين كه مسلمان كشورهاي ساير خصوص به عالم زنان ساير بين در ايران زنان سرافرازي باعث

بشوند/ نمودهاند اعطا خود زنان

٧٩٧٩ شماره ,١٣٣١.٩.٢٩ شنبه

مالكيت اسناد تقسيم براي ملكه و شاهنشاه
نمايند/ قطارسلطنتيعزيمت با ميرود احتمال تاكستان روستائيان

هيأت و رسيده پايان به تقسيمشود قريه آن روستائيان بين است قرار كه كستان تا اراضي از نقشهبرداري

خاتمه نيز كشي قرعه كار هفته همين در است ممكن بازگشتو تهران به و داده خاتمه را خود كار ارزيابي

ميرسد همايوني عرضاعليحضرت به امر جريان بود خواهد متجاوز هزار دو از كه اسناد تنظيم از پس يابد/

به سلطنتي قطار با اعليحضرت احتمالدارد توزيعشود/// روستائيان بين مالكيت اسناد ماه هفدهمدي روز تا

نمايند/ عزيمت كستان تا



١٥٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

نشد انجام قوام خانه اثاثيه ارزيابي
گويد ترك را خود خانه داد خواهد اخطار قوام به دارائي وزارت

مصادره كميسيون كار در مشك�تي علتوجود به استديروز كرده كسباط�ع ما خبرنگار كه طوري به

تي كرا مذا و داد جلسه تشكيل وزارتدارائي در مصادره كميسيون امروز نشد/ ارزيابي منزلاو ثاثيه ا اموالقوام

آمد/ عمل به خود خانه گفتن ترك براي آقايقوام به اخطار درباره

از است قرار و كرده خودداري قوام به اخطار از دادگستري وزارت ميشد اظهار مورد اين در كه طوري به

شد گرفته تصميم كميسيون امروز جلسه در گويد/ ترك را منزل كه شود اخطار وي به دارائي وزارت طرف

گرديدهاند انتخاب هم ارزيابها جهت همين به و شود شروع قوام منزل ارزيابي فردا و امروز ظرف

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

بازداشتشد زندان واقعه محركين از يكي
مجروح و خورد و زد به منجر و رويداد قصر ٣ شماره زندان مقابل در قبل روز چند كه حادثهاي تعقيب در

نـام بـه را شخصي تهران دادسراي ١٧ شعبه بازپرس آقاي گرديد/ زندان پزشك جمله از تن, چند شدن

مقرر مقدماتي بازجوئي از پس و احضار شده تشخيصداده محرك واقعه اين در كه نصرتا�هوشنگپور

راننده نام حميد كه طوري به گرديد/ زنداني كفيل فقدان علت به نصرا� و شود آزاد كفيل دادن با كه گرديد

گهان نا زندانشد كاميونوارد كه هنگامي است: گزارشداده سياسيبود زندانيان از نفر حامل١٦ كه كاميوني

به حميد كه هنگامي و ميدهد زندانيانع�مت به گوشهاي از داشته زندانيان با م�قات اجازه كه نصرتا�

از و گرديده احضار بهعنوانمطلع نيز راننده كنون ا دهانويميكوبد/// به چنان مشت با وياعتراضميكند,

سازد/ آزاد را وي تا است گرديده حاضر بازرسي در مالكيت اسناد با نصرتا� كفيل معلوم قرار

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

مهندسيهنرسرايعالي شعبه دوم سال دانشجويان
كردند كEسدرسخودداري در حضور از

ضـمن در نـيز عـلوم دانشكـده دانشـجويان داشت ادامه فني دانشكده دانشجويان اعتصاب نيز امروز

به بودند/ كرده اع�م فني دانشكده دانشجويان تقاضاهاي به نسبت را پشتيبانيخود منتشره اع�ميههاي

درس كـ�سهاي در حـضور از نيز عالي هنرسراي مهندسي شعبه دوم سال دانشجويان امروز اط�ع قرار

هيچ ما اعتصاب گفت: ما خبرنگار به نمايندگاندانشجويانمزبور از يكي اعتصابنمودهاند/ و كرده خودداري

دو آزمايشگاه كار اينكه با اينست نيز ك�س در ما حضور عدم علت و ندارد فني دانشكده اعتصاب با ارتباط

است ماه يك مدت وسايل نبودن علت به ولي ميدهد تشكيل را دروس مهمترين شيمي مهندسي شعبه

نياوردهاند/ عمل به آزمايشگاه درباره اقدامي هيچگونه كنون تا و شده تعطيل آزمايشگاه



ملي دولت سياهه ١٥٣٤

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

تركگفت را تهران مالي متخصصامور
هواپيما با متحد ملل سازمان كارشناسان هيأت مالي مرتنسمتخصصامور آقاي امروز صبح ٧ ساعت

است/ شده اهدا وي نفيسبه قاليچه تخته يك آقاينخستوزير طرف از اط�ع قرار به گفت/ ترك را تهران

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

شد آزاد كفيل قيد به منشيزاده دكتر ديروز
هزار ٥å زندنيا شاهپور آقاي براي و ريال هزار ٥åå منشيزاده دكتر آقاي براي نظامي بازپرس طرف از

حـزب افراد از اط�ع قرار به شدند/ آزاد زندان از كفيل سپردن با ديروز بردگان نام و شد صادر كفيل ريال

نيست/ زندان در كسي ديگر سومكا

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

نخستوزير حضور در كميسيوني امروز
شد تشكيل كشور اهالي بين آن توزيع و شكر و قند تأمين به راجع

سرهنگضرغام دارائيو كاظميوزير آقايان شركت با آقاينخستوزير كميسيونيدرحضور صبحامروز

و تهران در آن توزيع و كشور احتياج مورد شكر و قند تأمين درباره و شد تشكيل شكر و قند اداره كل مدير

اصناف نمايندگان و رؤساء با امروز و ظرفديروز آقايسرهنگضرغام گرفت/ كراتيصورت مذا شهرستانها

شكـر و قـند تـوزيع بـهبود و آنـها سهميه ميزان درباره و گرفت تماس آبنباتريز و قناد و سقطفروش و

ميزان به Lفع اينحوالجات است/ گرديده صادر نيز آنها سهميه به حوالجاتمربوط و شده تخاذ ا تصميماتي

و قند اداره به تعهدنامهاي بايد فوق اصناف رؤساي ضمنا آيد عمل به jزم كنترل بعدا تا شده صادر سابق

بشوند/ مجازات بنمايند تخلف شده وضع آنها براي كه تي مقررا از چنانچه تا بسپارند شكر

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

را كشور انتظامي و دفاعي امور كُل فرمانده پنج
گرفت خواهد عهده به بزرگ پنجشهرستان در

در ژاندارمري پليسو ارتشو نيروهاي است نظر در كه شد گفته ملي دفاع وزارت كريدورهاي در امروز

تبريز, شهرستانهاي: فرماندهيها اين مركز بگيرد/ قرار مختلف فرماندهي پنج نظر تحت كشور سراسر

مسئولين نظر تحت انتظامي دفاعيو نيروهاي به مربوط امور كليه و بود خواهد تهران و مشهد شيراز, اهواز,

تصميم اين به مربوط طرح تنظيم هنوز كه ميشد اظهار همچنين گرفت/ خواهد قرار فرماندهي حوزه هر

نخست آقاي تقديم و تنظيم اينخصوص jيحهايدر ديماه اواسط تا كه دارد احتمال و نيافته خاتمه Lكام

اين تأييد از آنها ولي گرفت, تماس ملي دفاع وزارت رسمي مقامات از پارهاي با امروز ما خبرنگار بشود/ وزير

نمودند/ خودداري خبر



١٥٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي آذر اطEعات,

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

آيتاjكاشاني به آقاينخستوزير نامه متن
خيره انجمن به بنزين ليتر هر از دينار بيست پرداختعوايد درباره

جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

ليتر هر از مستمندان براي كار تهيه نگاهداريو براي قانوني طبقjيحه كه دارند استحضار آقايان ـ ٢

بينوايان حمايت و نگاهداري منظور به اقداماتي مركزي خيريه انجمن نيز و ميشود اخذ دينار ٢å بنزين

وزارتكشور به كه نامهاي ضمن نخستوزير آقاي ميآورد, عمل به كاشاني آيتا� حضرت رياست تحت

اسفند آخر تا فرمودهاند دستور ميشود دريافت اخير قانون طبق بنزين عوارض از كه را سهميهاي نوشتهاند

و برسد مقرر مصرف به مزبور خيريه انجمن نظر با تا بگذارند مركزي خيريه انجمن اختيار در جاري سال

فرستادهاند/ كاشاني آيتا� برايحضرت گانه جدا نامه ضميمه را نامه آن رونوشت

نامه: اينكمتن

كاشاني آيتا} حضرت

نوشته وزارتكشور به مركزيشرحي انجمن به بنزين از حاصله عوايد پرداخت درموضوع افاضاته دامت

نخستوزير ميگردد/ ايفاد تلوا عالي خاطر استحضار براي آن رونوشت كه است شده

مصدق محمد دكتر

ميباشد: زير شرح به نيز وزارتكشور به نخستوزير آقاي نامه متن

كشور وزارت

مستمندان نگاهداري مصرف به بايد اخير قانون طبق بنزين عوارض از كه را سهميهاي فرمائيد دستور

بـه مزبور انجمن نظر با تا بگذارند مركزي خيريه انجمن اختيار در جاري سال اسفند آخر تا برسد تهران

نخستوزير برسد/ مقرر مصرف

فقطمربوط ميشود گذاشته خيريه انجمن اختيار در نخستوزير طبقدستور ماه اسفند آخر تا كه وجوهي

است/ تهران از شده جمعآوري بهوجوه

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

نخستوزير حضور در كميسيوني امروز
شد تشكيل كشور اهالي بين آن توزيع و شكر و قند تأمين به راجع

سرهنگضرغام دارائيو كاظميوزير آقايان شركت با آقاينخستوزير كميسيونيدرحضور صبحامروز

و تهران در آن توزيع و كشور احتياج مورد شكر و قند تأمين درباره و شد تشكيل شكر و قند اداره كل مدير

اصـناف نمايندگان و رؤساء با امروز و ديروز ضرغام سرهنگ آقاي گرفت/ صورت كراتي مذا شهرستانها

شكر و قند توزيع بهبود و آنها سهميه ميزان درباره و گرفت تماس ريز آبنبات و قناد سقطفروش, عطار,



ملي دولت سياهه ١٥٣٦

سابق مثل Lاينحوالجاتفع است/ گرديده صادر نيز آنها سهميه به حوالجاتمربوط شدو تخاذ ا تصميماتي

شكر و قند اداره به تعهدنامهاي بايد فوق اصناف رؤساي ضمنا آيد عمل به jزم كنترل بعدا تا شده صادر

بشوند/ مجازات نمايند تخلف شده وضع آنها براي كه تي مقررا از چنانچه تا بسپارند

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

ايران نفت ملي اساسنامهشركت مواد از قسمتي اصEح قانوني cيحه
اص�ح زير شرح به ايران نفت شركتملي اساسنامه ـ ٥٩ ـ ٥٦ ـ ٣٧ ـ ٢٧ ـ ٢٦ ـ ٩ ـ ٨ ـ ٦ ـ ١ مواد ـ ١ ماده

ميشود:

كتشافو برايا نفتايران شركتملي نام به شركتي ١٣٣åارديبهشت نهم قانونمصوب به نظر ـ ١ ماده

شيميائي صنايع و آن مشتقات و نفت پخش صدور و نقل و حمل و تصفيه قبيل از بهرهبرداري و استخراج

استمركز نامحدود شركت عمليات مدت استو شخصيتحقوقي داراي و تأسيسميگردد نفت از منشعب

ديگـر شـهرهاي از يكـي هـر در را مركز ميتواند شركت اقتضا صورت در و است خرمشهر شركت اصلي

نمايد/ تأسيس خارجه و داخله در شعبي عالي تصويبشوراي با همچنين و دهد قرار خوزستان

وابسته صنايع نفتو منابع توسعه به نسبت كشور منافع حفظ رعايتمقتضياتو با بايد شركت ـ ٦ ماده

نمايد/// كوشش بهبودمحصوjت و درآمد ازدياد و آن به

مـواد از قسـمتي اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر تاريخ٢٧ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ايران نفت ملي شركت اساسنامه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨å شماره ,١٣٣١.٩.٣å يكشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ليره ريال/// ٨٧.٦å J٢K درجه گواهينامه دjر ريال/ ٨٥.٥å J١K درجه گواهينامه دjر ريال/ ٨٥ حواله دjر

ريال/ ٢٤å حواله



٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

رفتند قوام منزل بازپرسبه و تهران دادستان و قانوني پزشك
آمد عمل به قوامالسلطنه از بازجوئي نخستين امروز كل دادستان دستور بنابه

سابق نخستوزير از تحقيقات كه داد نظر قانوني رئيسپزشك

اوصورتگيرد شخصي خانه در بايد

نمود بازجوئي قوام از تنهائي بازپرسبه دقيقه ٤å مدت امروز

شده تعقيبقوام پرونده تكميل مأمور كه تهران بازپرسدادسراي طرف از داديم قبLاط�ع كه طوري به

در توضيحات پارهاي اداي براي كه شد دعوت قوام آقاي از و شد فرستاده ايشان براي احضاريه برگ است

ايـن گرديد/ اب�غ مأمور وسيله به تشريفات طي از پس احضاريه كه ديروز شود/ حاضر دادگستري وزارت

برگ به رويتكرد/ را آن اصط�ح به و امضا را پايورقه آقايقوام بود/ كلكشور امضايدادستان به احضاريه

و برود دادگستري به نميتواند شديد كسالت اثر بر قوام آقاي اينكه بر مبني پزشك گواهي ورقه احضاريه

گرديد/ ارسال دادسرا به بازپرس براي ورقه دو و شد ضميمه نيست حركت به قادر

حضور متهم منزل استدر مكلف بازپرس شود حاضر بازپرسي شعبه در نتواند متهمي گر ا قانون مطابق

آقايقوام پاسخ دريافت از پس بازپرسدادسرا عالمي آقاي آورد/ عمل به تحقيقاتjزم همانجا در و يافته

قانون مطابق گرديد مقرر پسازمشورت شد/ خواستار باره اين در را ايشان نظر و كرد مراجعه كل دادستان به

كل دادستان قضائي آقاي امروز ظهر از قبل برود/ قوامالسلطنه منزل به تحقيقات براي بازپرس و شود رفتار

آقاي توضيحاتاز اخذ بازجوئيو استجهت jزم كه: اينمضمون به بازپرسفرستاد براي كتبي يكدستور

طرفدادستان از نيز ديگر شويد/دستور حاضر نامبرده منزل در پزشكقانوني تهرانو دادستان تفاق ا به قوام

برود/ قوام منزل به تحقيقات در نظارت جهت بازپرسمربوطه معيت در كه شد داده تهران دادستان به كل

آقاي قانونيو پزشكي رئيس حكمت سعيد دكتر تهران, دادستان بنيفضل آقايان امروز صبح ساعت١١

قوام از حكمت دكتر آقاي شد قرار ابتدا رفتند/ قوام آقاي منزل به تهران دادسراي ٣å بازپرسشعبه عالمي

ب�فاصله نمايدو صادر گواهي همانجا نيست دادگستريمقدور كهحضورويدر كرد تصديق گر ا كندو معاينه

معاينه ختم از پس كشيد/ ساعتطول نيم قريب حكمت دكتر آقاي معاينه كند/ شروع را تحقيقات بازپرس

وضع اينكه: جواب در و شد روبرو ما خبرنگار با ميشد خارج منزلقوام از قانوني پزشكي رئيس كه هنگامي

و كرديم بيدار خواب از را آقايقوام داشت: اظهار چيست؟ آن درباره شما نظر و بود چگونه آقايقوام مزاجي



ملي دولت سياهه ١٥٣٨

استراحت به و شده برنشيت به مبت� كنون تا ديروز از زيرا نبود/ خوب زياد امروز ايشان حال نمودم/ معاينه

كـه دادم نـظر بـنده و كـرد صحبت ايشان با نتوان كه نبود طوري مشاراليه مزاجي وضع البته دارد/ احتياج

و عمومي ضعف را مشاراليه كسالت و گيرد صورت منزل در كسالت علت به ايشان از تحقيقات و بازپرسي

با بازپرس قوام آقاي منزل از قانوني پزشكي رئيس خروج از پس ب�فاصله تشخيصدادم/ مزمن برنشيت

انجاميد/ طول به دقيقه چهل مدت تحقيقات اين و نمود بازپرسي به شروع تهران دادستان حضور

موفق ما خبرنگار نداشته حضور شخصآقايقوام دادستانو بازپرسو جز كسي بازجوئي جلسه در چون

چه سئواjتروي اينكه جواب در نيز بازپرس آقاي و نمايد تحصيل اط�عي جوابها سئواjتو از كه نشد

بود/ ديگر مسائل پارهاي و تيرماه سيام وقايع به راجع كرد اظهار ميزد محوريدور

چند تا بازجوئي اين كه ميشد گفته و آمد عمل به قوام آقاي از بازپرسي نخستين امروز ترتيب بدين

قوام آقاي منزل به تحقيقات انجام براي بازپرس باشد jزم كه وقت هر و انجاميد خواهد طول به جلسه

رفت/ خواهد

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

متحد ملل سازمان اقتصادي كارشناسان از ديگر يكي
ميكند ترك را تهران فردا

تهيهكردهاند اقتصادي كارشناسان كه لوايحي

يافت وزارتدارائيحضور كميسيونگوتدر عضو اقتصاديو كارشناس آقاي<لوفوبور> امروز ظهر از قبل

مورد در ضمنا كرد/ خداحافظي وزارتخانه آن مالي رؤساي و كل مديران و معاونين و دارائي وزير آقاي با و

آقـايلوفـوبور و شـد سئواjتـي بودند كرده تهيه اقتصادي كارشناسان كه لوايحي به مربوط نكات برخي

ترك را تهران هواپيما با فردا آقايلوفوبور گفت/// ترك را دارائي وزارت يازده ساعت مقارن و داد توضيحاتي

گفت/ خواهد

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

تظاهراتكردند به دادگستريشروع مقابل در نفر ٣٦
گرفتند قرار تحتتعقيب بقيه و دستگير آنها از نفر ١٧

به شروع دادگستري مقابل در آذر ٢١ حادثه زندانيان ساختن آزاد منظور به نفر ٣٦ قبل روز ـ اصفهان

اندرز و نصيحت وسيله به را آنها برآمد صدد در نخست شهرستان دادستان فلسفي آقاي نمودند/ تظاهرات

جريانمطلع از را شهرباني تلفن وسيله به و ببندند را دادگستري در داد نشددستور چونموفق و سازد متفرق

١٩ و ساختند زنداني بازداشتو را تظاهركنندگان از نفر ١٧ و آمدند دادگستري به شهرباني ساختمأمورين

آنها ساختن دستگير صدد در انتظامي مقامات دادستان دستور حسب بر كردند/ مخفي را خود هم بقيه نفر

هستند/



١٥٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

ميكنند نظر اظهار انتخابات قانونجديد به نسبت طبقاتمردم

شود رايمنظور حق برايآنان جديد قانون در دارند تقاضا زنان
انتخابشوند نقاطكشور كليه از بتوانند سرشناسبايد افراد

قانون به نسبت خطر اع�م ضمن ايران زنان طرفشوراي از اردjن ظفردخت بانو ـ بدهيد را زنان حق

انـتخابات جديد قانون به ايران زنان كليه طرف از نمايندگي به ايران زنان شوراي است نوشته انتخابات

ميباشد/ جديد قانون در زنان حقوق به توجه خواستار متعرضو

حـدود در ايـران مـلت مبارزات در ايران زنان نوشتهاند: اع�ميهاي ضمن پيشرو زنان نهضت جمعيت

عـليه مـردان دوش بـه دوش جـا همه در و نموده شركت بوده دست در فرصتهائي و موجود امكانهاي

آنان قبلي محروميتهاي از كه اينست مصدق دكتر دولت از زنان انتظار برخواستهاند مبارزه به استعمارگران

قانوني jيحه در دارد تقاضا ايران زمامداران از پيشرو زنان نهضت گردد/ كنار بر كهن رسوم و شود كاسته

سازند/ برخوردار طبيعي مزاياي و حقوق از را ايراني زنان و كنند تجديدنظر انتخابات

و است بانوان از راي حق سلب انتخابات جديد قانون به ايراد مهمترين و اولين است نوشته فروزان م/

روشـنفكر طـبقات از و هسـتند دكتر يا ليسانسيه اغلب كه كرده تحصيل بانوان علت چه به نيست معلوم

باشند/ داشته كردن انتخاب حق نبايد ميشوند مملكتمحسوب

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

بودند جلساتسريبازداشتشده تشكيل جرم به نفريكه ٣
شدند آزاد كفيل قيد به

و قـورخـانيان مـحمد و بـازرگان نـام به نفر سه منزل در كه شد داده اط�ع شهرباني به قبل روز چند

به كه تحقيقات از پس ميگردد/ تشكيل آنجا در جلساتي و ميشود مشكوكي آمدهاي و رفت محمداحمد

تـهران دادسراي به قضيه و گرديد كشف افراد خانه در ممنوعاjنتشار مطبوعات و كتب مقداري آمد عمل

چون و كرد صادر كفيل قيد به را آنها آزادي قرار پرونده مطالعه از پس ٢å شعبه بازپرس آقاي شد/ ارجاع

رفتند/ زندان به نداشتند كفيل

به هم ديگر نفر دو استو شده آزاد نتيجه در و گرديده كفيل دادن به موفق آنها از يكي امروز اط�ع قرار به

شد/ خواهند آزاد كفيل معرفي مجرد

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

يافت خاتمه تشنجدبيرستانايرانشهر
و يافته خاتمه Lفع ايرانشهر دبيرستان تشنج وي ورود با و شد وارد گي�ن فرهنگ بازرس ـ _هيجان

ميباشند/ تحصيل مشغول و شده حاضر ك�سدرس سر در دانشآموزان



ملي دولت سياهه ١٥٤٠

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

زندانيان مجازات تعليق cيحه
كميسيوندادگستريمجلستصويبشد اخير جلسه در

مجلس تقديم جلسهديروز در كه زندانيان مجازات تعليق دربارهjيحه گزارشكميسيوندادگستري متن

گرديد/ ملي شوراي

ملي مجلسشوراي به دادگستري كميسيون گزارشاز

و زندانيان مجازات تعليق به مربوط دولت jيحه دادگستري وزير آقاي حضور با دادگستري كميسيون

را ذيل واحده ماده دادگستري آقايوزير موافقت با مفصل كرات مذا از پس نمود رسيدگي را زندان ساختمان

مينمايد/ مجلس تقديم قطعي تصويب براي را آن گزارش اينك تصويبو دولت جايjيحه به

به ميباشند زنداني Lفع و شده جنايتمحكوم يا جنحه ارتكاب علت به كه اشخاصي كليه ـ واحده ماده

درباره مجازات مدت از ثلث دو جنايت مورد در نصفو جنحه, مورد در گاه هر عمد قتل به محكومين استثنا

ميشوند/ معاف مقرره مجازات مدت بقيه از بشود يا و شده اجرا آنان

مـاده اين مقررات از صورتي در امانت در خيانت و ك�هبرداري و اخت�س و ارتشاء جرم به محكومين

نمايند/ تسليم سال يك ظرف در را آن قيمت يا مال اصل كه نمود خواهند استفاده

يا مرتكبجنحه سال ظرف٥ در گاه هر معافميشود مدتمجازات بقيه از بهموجباينقانون كه كسي

شد/ خواهد اجرا او مورد در شده معاف آن از كه هم مجازات مدت بقيه جرم آن مجازات بر ع�وه جنايتشود

زندانهاي تكميل زندانو ١å ساختمان jيحه ماه دو تا قانون اين تصويب تاريخ از است مكلف دولت

دادگستري كميسيون مخبر كند/ تقديم ملي مجلسشوراي به و تهيه را فعلي

مصباحزاده دكتر

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

دولت كارمندان بازنشستگي قانوني cيحه
عامل مدير بهداريو وزارت كفيل و وزراء به ماه ٢ مدت تا قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

خدمتگزاران و كارمندان پرسنلي و اداري هزينه تعديل منظور به ميشود داده اختيار فعلي برنامه سازمان

نباشند/ بازنشستگي مقررات مشمول چند هر نمايند بازنشسته را خود

در ضـرب آنان دريافتي مزاياي و حقوق سيام يك با مساوي كارمندان قبيل اين بازنشستگي حقوق

بود/ خواهد خدمت سنوات

نمود/ خواهد تعيين هيأتوزيران را اختيارات اين اجراي طريق [تبصره]
بـازنشستگي قانون jيحه واحده ماده ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر سيام تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك دولتو كارمندان

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٥٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

شد تعيين تخمين طور به قوام خانه اثاثيه قيمت ديروز
اثاثيه ساير بعد و فرشها ابتدا امروز از

ميگيرد قرار ارزيابي مورد
وزارت و دارائي نمايندگان ديروز گفت: ما خبرنگار به امروز قوام اموال مصادره اعضايكميسيون از يكي

تعيين امروز از شايد و نشده/// حاصل پيشرفتي خانه ثاثيه ا ارزيابي در وليهنوز رفته منزلقوام به دادگستري

شود/ شروع دقيق طور به قيمتها

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

رادمنشآتشگرفت خانه
ساخت وارد خسارت ريال ميليون دو درحدود و انجاميد طول به ساعت ٦ حريق

طعمه آن تحتاني مغازه باب شش رادمنشو تقي آقاي عمارت صبح ساعت٢ آذر سيام روز ـ _هيجان

از آتشنشاني وسايل صبح ساعت٥ در ندارد حريقوجود اطفاء وسائل jهيجان در چون گرفت/ قرار حريق

گرديد/ رشتوارد

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

اعتصابكردند ٣٢ و اتوبوسهايخطوط١٦ امروز
كـردند/ اجـتماع شهرباني در و خوابانده را خود توبوسهاي ا ١٦ و ٣٢ خطوط كارگران و صاحبان امروز

مسافري ديگر و ميبرند را ١٦ و ٣٢ خط مسافرينمسير ١٤ و ١٣ توبوسراني كهخطوطا اينبود آنها اعتراض

پس كردندو شهربانيم�قات رئيس كمال سرتيپ آقاي با معترضين نمايندگان كنند/ سوار آنها كه نميماند

مـعترضين اط�ع به نتيجه و شود رسيدگي آنها اعتراض به شد قرار داشتند اظهار را خود شكايت آنكه آز

شدند/ كار مشغول مجددا و برداشتند اعتصاب از دست موقتا اعتراضكنندگان برسد/

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

ميباشند زحمت در مردم و است مختل وضعشهر
به فروشنده هر نداردو اجناسقيمتمعيني نتيجه در نميكندو نرخخواربار به توجهي شهرداري كرمانـ

بارندگيگلوjي اثر بر لذا كياست خا خيابانها چون ميرساند/ فروش به كاjخويشرا ميلدارد كه نرخي

است/ رسيده ريال ١å٤ يكمن تا قيمتآن نيستو وضعگوشتهمخوب ميشود/ مرور و عبور مانع و توليد

به كسبه و نميدهد خرد پول بيشتر تومن دو يا يك هم بانك و مضيقهاند در مردم خرد پول لحاظ از

ميكنند/ مبادله غيره و سيگار كبريتو خرد پول جاي

وارد اخيرا استاندار امين محمد آقاي هستند/ زحمت در فقرا زمستان اين در و دارد ادامه كان كما بيكاري

نمايد/ معمولي آسايشمردم و رفاه تأمين براي اقداماتمؤثري دارند انتظار اهالي و گرديده
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٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

بدهند را امتحانكEسششم مجددا بايد شاگردانكEسهفتم
ششم سال دانشآموزان كليه نمود اع�م فرهنگ وزارت دستور طبق دوم استان فرهنگ اداره ـ شاهي

دبيرستانمشغول ك�ساول در و شده ١٣٣١قبول سال خرداد در كه بابلسر بهشهر, ساري, شهرهاي ابتدائي

ك�س امتحان نتيجه و آمد خواهد عمل به ششم امتحان آنها از مجددا ١٣٣٢ خرداد در هستند تحصيل

بـين در شـديد نگـرانـي تـوليد اينموضوع بود/ خواهد ششم امتحان در شدن قبول به موكول آنها هفتم

نمايد/ نظر تجديد خود تصميم فرهنگدر وزارت كه دارند انتظار و كرده دانشآموزان

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

كردند كار به امEكشروع اداره روزمزد كارمندان
ام�كدستور اداره كارمندانروزمزد به مساعدت كمكو نظر بختيارياز صمصام جهانشاه آقاي گرگانـ

بـه ضمنا نمود اب�غ و صادر هم را آنها حكم و كنند كار به شروع قبلي حقوق همان با مجددا آنها كه داد

اينصورت غير در سازندو پيشهخود كار در صحتعملرا حسنسلوكو بايد كه شده گوشزد كارمندانمزبور

شد/ خواهد داده خاتمه كارشان به

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

است آورده فراهم را اهالي نارضايتي موجبات دارو فقدان
ايجاد اينموضوع و ندارد نهاوندوجود بهداري اداره كافيدر قدر به دارويjزم كه است ماه چند ـ نهاوند

انتظار اهالي است نموده ندارند دوا خريد استطاعت كه طبقاتي خصوص به مردم عموم بين شديد نگراني

نمايد/ اقدام زودتر چه هر دارو ارسال براي بهداري وزارت كه دارند

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

نيست اهاليخوب بهداشت و مستمدانشهر وضع
و كوچه كنار و گوشه در كه بيخانمان و خانوادههايبينوا و افراد مشاهده زمستان سرد ايام اين در رشتـ

نميكند/ توجهي بيچارگان اين بهموضوع هم شهرداري و گرديده مردم تأثر باعث ميبردند سر به خيابانها

بكند/ رشت مستمندان حال به فكري مركزي خيريه انجمن دارند انتظار اهالي

احتمال شدهاند/ كنده پرا شهر در برگشتهاند تهران آسايشگاه از اخيرا كه شهر اين مسلولين از نفر ١٤

كنون تا كه برنج اعانات محل از دارند توقع مردم است ساخته متوحش را همه مردم بين در بيماري سرايت

است استانداري اختيار در و رشتموجود بانك در شده جمعآوري ريال هزار پنجاه و هفتصد و يكميليون

شود/ ساخته رشت براي آسايشگاه يك

فعاليت ابراز تشويق عدم اثر در ك تريا با مبارزه و سرخ خورشيد و شير حمايتمسلولين خيريه, انجمن

است/ يافته توسعه فساد كن اما مخصوصا و نميكنند



١٥٤٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨١ شماره ,١٣٣١.١å.١ دوشنبه

است شده منتشر اشخاصمشكوكشبنامه وسيله به
چسبانيده ديوارها به و شده منتشر شهر در شبنامههائي مشكوكي اشخاص وسيله به اخيرا ـ مراغه

هم شهرباني و هستند عصباني آنهاست ملي احساسات مخالف كه اوراق گونه اين انتشار از اهالي ميشود

تـوجه باره اين در امور اولياي كه دارند انتظار مردم است/ نياورده عمل به اقداماتي مرتكبين كشف براي

كـه قيمتي هر به و گرفته دست در را آرد و گندم بازار مالك] ] ام�ك نفر سه دو دارند/ مبذول مخصوصي

است/ نيامده عمل به جلوگيري آنها از مقاماتمسئول طرف از و ميفروشند بخواهند

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

تهران در نظامي حكومت تمديد cيحه متن
گرديده مجلسشورايملي تقديم امروز جلسه در كه

ملي مجلسشوراي

اين در نظامي فرمانداري مقررات برقراري ادامه تهران اهالي آسايش تأمين امنيتو حفظ اينكه به نظر

دارد/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم ذيل واحده ماده لذا مينمايد ايجاب را شهرستان

برايمدت را تهران شهرستان در نظامي فرمانداري مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايند/ تمديد J١٣٣١.٩.٢٩ روز صبح ٥ Kساعت انقضاء تاريخ از ماده ٢

مهنا [مصدق] دفاع وزير طرف از

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

قانونيمطبوعات cيحه متمم قانوني cيحه
و ماده اين مورد <در ذيل جمله ١٣٣å.٩.١١ قانونيمطبوعاتمصوب jيحه ٢٦ ماده آخر به ـ اول ماده

و اهانتآميز مقاله آن در كه شمارههائي از اعم كلي طور به مجله و روزنامه قانونيمطبوعات jيحه ٢٤ ماده

متهم كه مادام و توقيفميشود شهرستان دادستان بهدستور آن بعدي شمارههاي و شده درج افتراء تهمتو

به ميتواند متضرر نمود, حاصل برائت متهم كه صورتي در يافت/ نخواهد انتشار است كيفري تعقيب تحت

از خارج مكلفاست اينمورد در دادگاهمزبور و نمايد تقديم توقيف از ناشي خسارت عرضحال مدني دادگاه

قانوني jيحه ٤٣ ماده ذيل تبصره مدلول و است قطعي راي اين كند/ صادر مقتضي راي و رسيدگي نوبت

ميشود/ اضافه است> jزماjجراء نيز اينمورد در مطبوعات

ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي فرهنگمأمور دادگستريو وزارتكشور, ـ ٢ ماده

بر مشتمل متمممطبوعات قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي اول تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٥٤٤

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

توزيع به شكاياتمربوط به عصرها شكر و رئيسقند
ميكند رسيدگي شكر و قند

اهالي كليه از نخستوزير آقاي آنكه با است: شده صادر شكر و قند كل اداره طرف از امروز اع�ميه اين

مخصوص دفتر به مستقيما شكر و قند امور در را خود نظريات و شكايات كه فرمودند تقاضا كشور محترم

اهالي كليه ايناستاز از مهمتري معظملهمصروفامور گرانبهاي اوقات اينكه به نظر نمايند تسليم ايشان

به نشد آنان نظريات تأمين كه صورتي در و نموده مراجعه شكر و قند كل اداره به Lقب دارد تقاضا محترمكشور

و قند كل اداره در اينجانب ١٨ الي ١٦ ساعت از روزه همه همينمنظور به فرمايند مراجعه نخستوزير دفتر

شكر و قند رئيساداره بود/ خواهم آماده پايتخت اهالي عمومي مراجعات به رسيدگي براي شكر

ضرغام سرهنگ

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

ميشود فنيرسيدگي دانشكده و دانشجويانهنرسرايعالي اعتصاب به
در بـودند/ نشده حاضر خود درس ك�سهاي در هنرسرايعالي و فني دانشكده دانشجويان نيز امروز

بـراي تهران فرهنگ كل مدير جعفري و فرهنگ وزارت فني كل مدير اسفندياري آقايان صبح ٩ ساعت

الهي وزير آقاي رسانيدند/ هم به حضور هنرسرا محل در هنرسرايعالي دانشجويان اعتصاب به رسيدگي

احـتياجات تأمين فني كل مدير معلوم قرار از و داد مزبور آقايان به jزم توضيحات هنرسرايعالي رئيس

گرديد/ صادر مقتضي دستورهاي آن تكميل براي و دانسته jزم را هنرسرايعالي توار jبرا

و شد تشكيل دانشكدهها رؤساي شوراي امروز نيز فني دانشكده اعتصابدانشجويان به رسيدگي براي

در تصميمات اين فردا است قرار شد/ تخاذ ا تصميماتjزم و گرديد مطرح جلسه اين در دانشگاه اخير وقايع

گردد/ صادر آن اجراي سپسدستور و گيرد قرار رسيدگي مورد و شود مطرح نيز دانشگاه شوراي

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

يافت تغيير شكر و قند نرخ
تـصويب دارائي وزارت ٥٩٤٣١ شماره پيشنهاد بنابه ١٣٣١ ماه دي اول مورخ جلسه در وزيران هيأت

را شكر ريالو J١٩K كيلو هر بهاي به را قند است مجاز دارائي وزارت تصويبنامه اين صدور تاريخ از نمودند

بفروشد/ شكر و قند فروشندگان به ريال ١٧ بهاي به

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

نو توقيفجهان رفع
اجازه آمد عمل توقيفبه رفع بود توقيفشده تهران دادستان بهدستور كه جهاننو مجله از اط�ع قرار به

شد/ داده آن انتشار



١٥٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

دهات عوارضدر الغاء قانوني cيحه
و صيفي و شتوي محصول از مالك كه سهمي از غير به قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ اول ماده

گوسفند, قبيل عوارضاز گونه هر اخذ ميكند دريافت غيره و اجاره و جريبانه عنوان به يا و علفچرا باغاتو

است/// آنممنوع امثال و سرانه و بونه روغن مرغ, بره,

دهـات در عـوارض الغاء قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه آذر ٣å تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ٧ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

خارجه اتباع ورود قانونيمحدوديت cيحه
قانونيمأموريت jيحه اين تصويب از قبل عنواني هر به ايران در كه كساني مجدد مأموريت ـ اول ماده

شد/// نخواهد پذيرفته داشتهاند خدمتي يا

خارجه تباع ا ورود به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي دوم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره دو و ماده دو بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

مييابد خاتمه آينده هفته تا قوام اموال صورتبردارياز
دارائي وزارت به تلگرافقوام

ديروزصورتبرداري گفت: ما خبرنگار به امروز اموالقوام مصادره اعضايكميسيون از يكي كه طوري به

در ميشود/ صورتبرداري امروز خانه ثاثيه ا از ديگر قسمتي و يافت خاتمه قوام آقاي منزل فرشهاي از

مـيكنند/ رسـيدگي مأمـورين اقـدامـات به و دارند حضور قوام منزل در نيز كميسيون اعضاي كار, جريان

دست در نيز قانون اجراي آئيننامه و يابد پايان آينده هفته اوايل در صورتبرداري كه ميشود پيشبيني

شود/ داده دارائي وزير آقاي به تصويب براي صورتبرداري پايان روز با مصادف است ممكن و است تهيه

قوام آقاي امروز فرستادهاند/ دارائي وزارت به قوام ام�ك مورد در گزارشي jهيجان دارائي مأمورين ضمنا

است: كرده مخابره تهران دارائي پيشكار به زير مضمون به تلگرافي

ايـنجانب مـنزل وارد شما مأمورين قبل چندي تهران دارائي پيشكار كياستوان آقاي ـ دارائي وزارت

خارج ميلخود به و شدند منزل ثاثيه ا از شوندمشغولصورتبرداري خارج شد اخطار آنان به آنكه با و شدند

كه ميشود اخطار وسيله بدين نكردند/ اعتنائي شد اخطار مجددا آنها به و آمده مجددا نفر چند نيز كنون ا و

قوام احمد دهيد/ خاتمه قانون خ�ف رفتار اين به است بهتر شد اغماضنخواهد امر اين به نسبت



ملي دولت سياهه ١٥٤٦

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

مالياتمستغEت جرائم بخشودگي قانوني cيحه
موافقت ١٣٣١ از قبل سنوات مستغ�ت ماليات بقاياي تقسيط با ميتواند دارائي وزارت ـ واحده ماده

پرداخت نقدا كرد دير زيان با را خود ١٣٣١ مالياتي بدهي برمستغ�ت ماليات مؤديان آنكه بر نمايدمشروط

در بپردازنـد/ اقساط به ١٣٣١ سال آخر تا نيز را خود مالياتي بقاياي نمايند تعهد رسمي سند موجب به و

از مقرر جرائم نماند هممعوق اقساط و نمايند تصفيه ترتيب بدين را مالياتيخود بقاياي مؤديان كه صورتي

به راجع واحده ماده ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر شد/ نخواهد مطالبه آنها

١٣٣١ ماه دي اول تاريخ به تصويبميشود/ مالياتمستغ�ت جرائم بخشودگي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

تقاضايدستفروشان
٨ ساعت از كه ميداشتند اظهار و آمده روزنامه اداره به اجتماع هيأت به دستفروشان از جمعي امروز

تـقاضا مزبور دستفروشان كنند/ پهن پيادهروها در را خود بساط آنها كه شدند مانع مأمورين امروز صبح

كه نشوند راضي و باشند مشغول كارخود كسبو به كه دهند اجازه زمستانسرد اين در اوليايامور كه داشتند

گردد/ پاشيده هم از خانوادهشان و آنها زندگاني آشيانه اقدامي چنين با

٧٩٨٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢ سهشنبه

آبادان از آخرينخبر
عملآورد به كوتاهي مصاحبه امريكا كبير سفير با آبادان در ما خبرنگار

نفتاست ملي مهمانشركت هندرسنامشب
شد خواهد تهران عازم هواپيما با هوا بودن مساعد درصورت فردا و

آبادانفرود فرودگاه در ام ال/ هواپيمايمسافربريك/ امروز بعدازظهر بيستدقيقه يكو ساعت آبادانـ

آقايلوي كه مسافرين از عدهاي نبود/ نامساعد چندان هواپيما آمدن فرود براي تهران خ�ف بر هوا و آمد

كـفيل فـ�ح دكـتر آقايان فرودگاه در شدند/ پياده هواپيما از بود آنان جزء نيز امريكا كبير سفير هندرسن

كردند/// استقبال هندرسن آقاي از فرودگاه رئيس آريائي و بزرگمهر ضيائي, دكتر آبادان, پاjيشگاه

بدون ايشان آورد, عمل به كوتاهي مصاحبه هندرسن آقاي با كه گرديد موفق فرودگاه در ما خبرنگار

نشد موفق بديهوا اثر در ما هواپيماي گفت: نمايد كراتواشنگتن مذا نفتو مسائلوموضوع به اشاره اينكه

اجباريدست توفيق اين كه خيليخوشوقتم من و حركتكرد آبادان بهسوي ناچار به و آيد تهرانفرود در كه

استاز انداخته راه به صدائي سرو دنيا در امروز كه را نفتخيز صنعتي اينشهر و بمانم آبادان مدتيدر كه داد

ببينم/ نزديك



١٥٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

انتخابات در بانوان دربارهشركت شايگان اظهارتدكتر
بشود اصEح است ممكن انتخابات بودن جمعي و فردي موضوع

باشند انتخابات در بانوان بهشركت مايل اكثريتمردم اگر
ميكند موافقت آن با نيز مصدق دكتر

مقررات باب در مختلفي نظريات روز ٩ اين در و ميگذرد انتخابات قانون انتشار از كه است روز ٩ قريب

روزنامه اين و انتخابات رئيسكميسيون شايگان دكتر آقاي براي همچنين و نخستوزيري دفتر به مزبور

امروز است/ آمده عمل به انتخابات بانواندر بابشركت در استكه عقيدهاي اظهار آنها مهمترين كه رسيده

كرد: ايشانسئوال از و آورد عمل به مصاحبهاي شايگان دكتر آقاي با باره اين در ما خبرنگار

دارد؟ اظهار نظري چه انتخابات در شركتبانوان به دولتراجع انتخاباتو كميسيون كه ميفرمائيد تصور

نه؟ يا گرفت خواهد قرار توجه مورد جديد قانون اص�ح براي اينموضوع آيا

قانون زيرا كند اداره دموكراسي اصول روي را مملكت بايد دولت داشت: اظهار جواب در شايگان آقاي

كه باشند اين خواهان مردم كثريت ا گر ا بنابراين است دموكرات و مشروطه كشور يك به مربوط ما اساسي

بديهي و كرد خواهد اص�ح هميننحو به انتخاباترا دولتقانون البته نمايند, انتخاباتشركت در هم بانوان

عمومي انتخابات در بانوان شركت خواهان نيز مصدق دكتر آقاي مردم كثريت ا ع�قه ابراز صورت در است

نقصي عيبو استهر دولتخواسته و يافته انتشار ايران ملت نظر اظهار براي قانونمزبور Rاصو بود/ خواهد

شايگان دكتر آقاي از نمايند/ ارشاد عيوب آن اص�ح براي را دولت و بشوند متذكر ميبينند آن در مردم كه

يكبيشتر كدام ميكند تصور انتخاباتشده جديد قانون به نسبت كنون تا كه تي انتقادا ميان در شد: سئوال

بودن فردي و جمعي مسئله شده, انتقاد كنون تا آنچه از ميكنم گمان شد: داده جواب واقعشود؟ توجه مورد

بشود/ اص�ح قسمت اين در jيحه و گرفته قرار دولت توجه سايرينمورد از بيش انتخابات

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

خارجي بازرگاني پروانه صدور تشويقصادراتو قانوني cيحه
صادرات تشويق ـ اول فصل

هيچ به ندارند حق انجمنهايشهر معافو عوارضداخلي گونه هر پرداخت از صادراتكشور ـ اول ماده

شهر از خارجه به صدور جهت كه عبوري كاjهاي از يا تحميل صدوريكشور كاjهاي به عوارضي عنوان

مـيشود مـصرف شـهر در كه تي صادرا كاjهاي از آنچه از فقط و نمايند مطالبه عوارضي مينمايد عبور

jيـحه ١٣٣١ مـاه مرداد بيستم اختياراتمصوب قانون اعطاي طبق بر كند/// دريافت عوارضي ميتوانند

تصويب تبصره ١٣ و ماده ١٤ و فصل دو بر مشتمل خارجي بازرگاني پروانه صدور صادراتو تشويق قانوني

١٣٣١ ماه آذر ٣å تاريخ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٥٤٨

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

ايران نفت ملي اساسنامهشركت قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
ذيـل شرح به لغو ١٣٣١ آذر پنجم مصوب ايران نفت ملي شركت اساسنامه بيستم ماده ـ واحده ماده

واحده ماده قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب قانون اعطاي طبق بر ميشود/// اص�ح

١٣٣١ ماه دي دوم تاريخ به ميشود/ ايران نفت ملي شركت اساسنامه قانوني jيحه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

وزارتدادگستري قانوني پزشكي اداره سازمان قانوني cيحه
توسط دادگستري وزير مستقيم تحتنظر تشكيلو وزارتدادگستري در قانوني پزشكي اداره ـ اول ماده

jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب قانون اعطاي طبق بر ميشود/// اداره شهرستان دادستان

١٣٣١ ماه آذر ٣å تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٦ بر مشتمل قانوني پزشكي اداره سازمان قانوني

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

شدند آسياندستگير دهستان واقعه محركين
عـمارت <آسيان> دهستان زارعين از نفر سيصد قريب كه داديم اط�ع پيش شماره چند در ـ قزوين

و آمده شهر به آسيان دهستان از مرد زنو نفر ١åå حدود عدهايدر ماه آذر ٢٥ روز نموده/// محاصره مالكرا

كـه داشـتند اظـهار آنـها نموده تحقيق مجتمعين از ما خبرنگار نمودند/ اجتماع دادگستري اداره مقابل در

سهم %٢å ما بستگان آزادي بر ع�وه كه اينست دادستان از ما تقاضاي و هستند بيگناه بازداشتشدگان

پرداختشود/ هم كشاورزي

پرداخت بر گفتع�وه تماسگرفتوي <آسيان> مالكدهستان افشار مكرم آقاي با ما سپسخبرنگار

بـه نداشتم/ آنها از را انتظاري چنين كه بود صميمانه و دوستانه قدري به زارعين با من سلوك طرز ,%٢å

به وادار را آنها خارجي محركين ندارندو تقصيري كوچكترين هستند ثروت مولد طبقه كه زارعين من عقيده

مالك از گرفتن انتقام منظور به هم را مفيد و ثمر با اشجار ناداني و جهل روي طرفي از و نمودهاند عمل اين

مينمايند/ قطع

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

آبادان از امريكا كبير سفير امروز
شد/// تهران وارد

اخير ساعت ٢٤ همچنين و او جريانورود شد تهران آبادانوارد از امريكا كبير سفير هندرسن آقاي امروز

ميدهند/// گزارش چنين ما خبرنگاران است برده سر به آبادان در كه را



١٥٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

كرد؟ تغيير شكر و قند نرخ چرا
است شده منتشر شكر و فروشندگانقند به خطاب شكر و قند كل طرفاداره از امروز آگهي اين

ميباشد حقيقي مصرفكنندگان بين آن توزيع فروشندگان به شكر و قند تحويل از دولت منظور چون

و قند موظفند Jپيشهوران فروشو خواربار سقطفروش, و عطار از Kاعم شكر و قند فروشندگان كليه بنابراين

اهالي كليه احتياج مقدار به Jريال هيجده كيلوئي شكر ريال, بيست كيلوئي Kقند معينه نرخ به را دريافتي شكر

مراقبت دقيقا روز شبانه اوقات تمام در امروز از و تعيين مخصوص بازرسان امر اين مراقبت براي بفروشند/

اهـالي به شكر و قند فروش از كه فروشنده هر تخلف مشاهده صورت در ميباشند/ فروشندگان عمليات

ب�درنگدر متخلف فروشنده شكرموجود نمايد, مطالبه بيشتري قيمت سوءاستفاده منظور به يا خودداريو

دولت سود به هم او سپرده فروشنده سهميه قطع از ع�وه پخشو اهالي بين ريال ده كيلوئي نرخ با محل

شكر و قند رئيساداره شد/ خواهد ضبط

ضرغام سرهنگ

و قند اوليه مواد ميدانيد كه طوري به گفت: تصميم اين تخاذ ا علت خصوص در شكر و قند اداره رئيس

و قند نرخ تفاوت كه صورتي در دارد, خرج شاهي ٣å كيلوئي هر هم قند به شكر تبديل و است يكي شكر

براي دjjن و فروشندگان ساير و عاملين كه ميشد سبب نرخ تفاوت همين و بود ريال ٤ سابق در شكر

عملو اين از برايجلوگيري ببرند/ زيادتري منفعت قند به آن تبديل با و نمايند احتكار را شكر خود استفاده

كيلوئي شكر ريالو ٢åكيلوئي قند بعد به اين از و شد صادر اخير تصويبنامه شكر قندو نرخ تفاوت كردن كم

آمد/ خواهد عمل به جلوگيري احتكار از بالنتيجه و شد خواهد فروخته مصرفكنندگان به ريال ١٨

به و شود واقع مؤثر اقدام اين ميكنيد تصور شد: سئوال ضرغام سرهنگ آقاي از jبا توضيحات از پس

قند به شكر تبديل موقعي چون بود, خواهد مؤثر حتما گفت: شكر و قند رئيس بدهد؟ پايان شكر احتكار

هزينه هم شاهي ٣å و شده ريال ٢ نرخ تفاوت كه jحا ولي بود/ آن نرخ تفاوت ريال ٤ كه ميكرد صرف

شد/ خواهند منصرف شكر احتكار از احتكاركنندگان اين بنابراين است آن تبديل

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

كارمنداندولت ماه آذر حقوق
شد چهصورتپرداختخواهد به نيست معلوم

jيـحه تقديم از قبل كه اينست بر دولت تصميم گفت: ما خبرنگار به دارائي معاون مبشر آقاي امروز

jيحه آنكه از بعد البته و شود خودداري دوازدهم يك jيحه دادن از ملي مجلسشوراي به كشور بودجه

گـر ا ولي گرفت خواهد تصميم كارمندان ماه آذر حقوق مورد در ملي مجلسشوراي شد تقديم كل بودجه

تـخاذ ا حقوق پرداخت براي ديگري تصميم دولت نشود ميسر جاري ماه دهم تا كل بودجه jيحه تقديم

شد/ خواهد پرداخت ماه اول نيمه اواخر گذشته ماههاي مانند نيز ماه آذر صورتحقوق دو هر در نمايد/



ملي دولت سياهه ١٥٥٠

٧٩٨٣ شماره ,١٣٣١.١å.٣ چهارشنبه

رساند قتل به را كمال كارد با
شد محاكمه جنائي دادگاه در متهم امروز و

دارد ارتباط بابل شهر در پانايرانيستها و تودهايها نزاع به قتل اين
به تا شد تشكيل آصفزاده بيوك آقاي رياست به جنائي دادگاه سوم شعبه امروز بامداد نيم و نه ساعت

<علي به دادگاه رئيس كند/ رسيدگي دارد مسگري شغل بابل در كه گرگه رحيم به معروف طاهري علي تهام ا

كمال كارد با بابل <پيسمحله> در جاري سال ماه شهريور ٣١ شب در كه هستي متهم تو گفت: طاهري>

باره اين در عدهاي ضمنا و كردهاي مضروب بود آمده او كمك به كه را جمال برادرش و مقتول را فروردين

تو منعكساستكه پرونده در تو زبان از منجمله گفتهاي چيزهائي بازپرس نزد نيز توخودت دادهاندو شهادت

كسجرات هيچ كه صورتي در ميگويند گرگه رحيم مرا پشتسر كسدر همه بابل در كه بازپرسگفتهاي به

شكمش كارد با ميكند خطاب گرگه رحيم من به كسي بشنوم گر ا زيرا بدهد من به لقبي چنين رويم در ندارد

داشت اظهار ادعانامه تشريح ضمن و كرد صحبت به شروع دادستان نماينده سپس ميكنم/// پاره پاره را

مازندران و بابل مردم از خيال و پانايرانيستخواب و توده منحله حزب نام به عده يك اينكه از صرفنظر

زندگي قانون پناه در ايران مردم همه كه برسانم دادگاه قضات عرض به ميخواستم من ولي كردهاند سلب

ميكنند///

كه زياني مخالفو دسته مخالفتدو تشريح ضمن و كرد دفاع به شروع متهم وكيل بنيمهد آقاي سپس

كه برود خانه به تعويضلباس براي شبميخواسته آن من موكل كرده اظهار دارد مملكت براي جريان اين

كمال من موكل كه نيست دليليموجود هيچ و ميكنند حمله وي به چوب با و ميريزند او سر تودهاي عدهاي

باشد/ زده را فروردين

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

قانونيمطبوعات cيحه متمم قانوني cيحه
شماره ١٣٣١ ماه دي قانونيمطبوعاتمصوباول متممjيحه قانوني اولjيحه ماده آخر به ـ اول ماده

بـعدي شمارههاي بازداشت بر مبني دادستان دستور از ميتواند متهم ميشود/ اضافه ذيل جمله ٣å٤٦٢

شكايت شهرستان دادگاه به Jشده درج افتراء تهمتو و اهانتآميز مقاله آن در كه شمارهاي از Kغير روزنامه

از پس ساعت ٢٤ ظرف است موظف دادگاه و بفرستد دادگاه به را پرونده فورا است موظف دادستان كند/

در دادگاه چنانچه و نمايد تأييد را دادستان دستور تهام ا توجه درصورت و رسيدگي شكايت به پرونده وصول

شد/// خواهد انتظاميواقع عالي دادگاه تعقيب مورد تخلفمحسوبو نكرد رسيدگي شكايت به مقرر مدت

مـطبوعات jيحه متمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي [٤] تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٤ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٥٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

تلفن شدنشركت ملي توشيحشده قانون متن
صادر شاهنشاهي اعليحضرتهمايون طرف از تلفني ارتباط شدن ملي قانون اجراي مورد در زير فرمان

است/ شده

متعال تأييداتخداوند با

ما

ايران شاهنشاه پهلوي

uملوكانه مبارك صحه ^محل

ميداريم: مقرر اساسي قانون متمم هفتم بيستو اصل به نظر

تصويب به ماه آذر پنجم بيستو جلسه در كه كشور سراسر در تلفني ارتباط شدن ملي قانون ـ اول ماده

شود/ گذاشته اجرا موقع به است دستخط به منظم و رسيده ملي مجلسشوراي

هستند/ قانون اين اجراي هيأتدولتمأمور ـ دوم ماده

١٣٣١ ماه دي اول تاريخ به

است: شده صادر تلفن تلگرافو پستو وزارت به نخستوزير طرف از ايندستور

تلگراف و پست وزارت

جلسه در كه قانونمزبور و كشور سراسر در تلفني ارتباط شدن ملي قانون اجراي به راجع همايوني فرمان

نخستوزير ميگردد/ اب�غ است رسيده ملي مجلسشوراي تصويب به ١٣٣١ ماه آذر ٢٥ سهشنبه

مصدق محمد دكتر

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

بازنشستگي حكم
شد كارمندانشهرداريابEغ از نفر ١٦

حكـم شـهرداري كـارمندان نـمودن بـازنشسته قـانون اسـتناد بـه تهران شهرداري كفيل اميني آقاي

آنان از نفر ١٦ اسامي حاوي زير صورت كه كرد امضاء امروز را شهرداري كارمندان از نفر ٥å بازنشستگي

ميباشد/

اعتماد حسنعلي سابق, اماميسناتور آقايانجواد شد/ خواهد آناناب�غ به تدريج به نفر ٥å بقيه احكام

دنبلي سليمان بازرس, مشيري محمد آب, سابق رئيس آذرخشي احسانا� خدمت, منتظر كارمند شهابي

آبيـار, سـر فـرازيـان حبيبا� بازرس, اشتري اسمعيل رسيدگي, دايره رئيس غروي احمد برزن, رئيس

رئيس شاهي عباس ساختمان, اداره كارمند نوذري يوسف تشخيص, اداره كارمند رستاق وكيلي علياصغر

كمالالديـن ام�ك, اداره كارمند اماميان اسمعيل درآمد, اداره كارمند كرمان جعفرقلي بهادار, اوراق شعبه

بهداري/ ماماي فسا ناهيد مچول برزن, كارمند ويكتوريا حنيفه بانو آتشنشاني, كارپرداز رئوفي



ملي دولت سياهه ١٥٥٢

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

بزرگمهر و شاهنده آقايان پرونده درباره
كرد عدمصEحيتصادر قرار بازپرسنظامي

تهامي ا پرونده گاهي آ اداره طرف از گذشته روز گفت ما خبرنگار به امروز كل شهرباني مطلع مقام يك

توقيف نظامي] [حكومت ٥ ماده طبق نامبردگان چون و گرديد تكميل شاهنده [عباس] و بزرگمهر آقايان
خـواجـهنوري سروان آقاي اط�ع قرار به و شد ارسال نظامي بازپرس نزد نظر اظهار براي پرونده شدهاند

را بهموضوع رسيدگي و نمود صادر ص�حيت عدم قرار پرونده اوراق به رسيدگي پساز امروز نظامي بازپرس

است/ شناخته تهران دادسراي ص�حيت در

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

ارتش رئيسسابقستاد گرزن سرلشكر آقاي از امروز

شد خواسته توضيحاتي وقايعتيرماه درباره
تـهران دادسراي بازپرسي ٣å شعبه در ارتش ستاد رئيس گرزن سرلشكر آقاي امروز صبح ١å ساعت

٣å واقعه اطراف در تحقيق مأمور كلكشور دادستان طرف از كه ٣å بازپرسشعبه عالمي آقاي يافت/ حضور

آقاي /// توضيح كسب جريان ختم از پس بيايد/ دادگستري به توضيحاتي اداي براي پرونده تكميل و تير

گذاشتم/ اختيارشان در كه ميخواستند من از توضيحاتي مختصر فقط گفت خروج/// هنگام گرزن سرلشكر

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

جديد قانون به اعتراضنمايندگانمطبوعات
مديران از زيادي عده حضور با جلسهاي پريشب مطبوعات سنديكاي قبلي جلسات تصميم تعقيب در

نخستوزير آقاي به jزم موارد كه شد موافقت و گرديد تشكيل ايران نجات روزنامه دفتر در پايتخت جرايد

پس كه نمايند سنديكايمطبوعاتمطرح امشب جلسه در و تنظيم را خود اص�حي نظريات و يادآوريشود

شود/ تقديم تكميل از

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

شد فرستاده جنحه دادگاه به امامي جمال پرونده
پرونده اين گرديد/ ارجاع جنحه دادگاه به رسيدگي براي امامي جمال آقاي پرونده امروز اط�ع قرار به

شد/// صادر مجرميت قرار آن درباره و تكميل تهران دادسراي بازپرسي ٢٦ شعبه در ديروز

دو است/ ايران ملي بانك از وجه ريال هزار هشتصد و يكميليون دريافت به اماميمربوط آقاي تهام ا

اين گرفتهاند/ پول ايشان حساب از فوق مبلغ معادل و كرده جعل را امضاياو كرد ادعا امامي آقاي پيش سال

در تباني شده گفته و گرفته قرار تعقيب تحت قضيه بعدا ولي كرد پرداخت امامي آقاي به ملي بانك را پول

ميباشند/ متهم نيز آنموقع در ايران ملي بانك رؤسايمسئول از نفر چند پرونده اين در است/ بوده كار



١٥٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

كشور ژاندارمريكل اعEميه
جادهها بين در وقوعسرقت شكاياتمربوطبه به رسيدگي بر مبني

در اخـيرا كه سرقتهائي فقره چند به اشاره ضمن و داده انتشار اع�ميهاي امروز كشور كل ژاندارمري

به سارقين دستگيري براي كه تأمينهاي اقدامات و پيوسته وقوع به قم و قزوين تهران, اطراف جادههاي

بهوقوع نسبت تي اظهارا ماشينها محترم مالكين پارهاي طرف از اخيرا چون است: نموده اضافه آمده عمل

محترم نمايندگان از بعضي تذكر و توجه استوموضوعمورد شده تهران اطراف جادههاي ناامنيدر سرقتو

كيان شا عموم از وسيله بدين ميداند موظف را خود ژاندارمري اداره است گرديده واقع ملي مجلسشوراي

و تاريخ كر ذ با را خود شكايات وjيات در روز ١٥ مدت و تهران در هفته يك مدت ظرف در كه نمايد تمنا

مربوطه ژاندارمري واحد به Lقب آيا اينكه و كي شا صحيح نشاني و راننده نام ماشين, شماره سرقت, محل

كـل ژاندارمري Kتهران اينجانب عنوان به سفارشي پست وسيله به يا مستقيما خير يا نمودهايد شكايتي

امر باشدمسئولين شده طرفمأمورين از غفلتهائي چنانچه تا گيرد قرار رسيدگي مورد فورا كه ارسال Jكشور

گيرند/ قرار تعقيب مورد تعقيبو

تـوصيه خـود رانندگان به كه است شده تقاضا گاراژدارها و ماشينها صاحبان از نيز اع�ميه پايان در

خـود كـاميونهاي از نيستند ژاندارمري مأمورين كه راه بين قهوهخانههاي برابر در توقف حين در نمايند

دهند/ قرار نظر تحت را مشكوك عابرين و آورده عمل به بيشتري مراقبت

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

توقيفشد امروز نفت ملي اشياءشركت از ميليونريال چند
گرديد احضار دادسرا شخصويبه و موم و مهر اهواز در jعبدا انبارهايماير

امروز بود, رسيده دادسراياهواز به نفت شركت حفاظتاموال اداره طرف از كه گزارشهائي اثر بر ـ اهواز

اين كرد/ توقيف را انبارها اموالمحتوي و موم و مهر را عبدا� ماير به متعلق بزرگ انبار چند دادستان نماينده

و داشته تعلق ايران نفت ملي شركت به دادستان ادعاي طبق دارد ارزش ريال ميليون چند كه اموال و اشياء

است/ شده جابجا شدن ملي موقع در مزبور اموال كه معتقدند مأمورين

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

مهميصورتگرفت مذاكرات امريكا سفير و مصدق بيندكتر امروز
انجاميد بهطول ساعت مذاكراتقريب٣ اين و

م�قات نخستوزير آقاي از امريكا سفيركبير هندرسن آقاي J١٩٥٢ دسامبر ٢٥K امروز صبح ده ساعت

شد/// بسته اطاق در دقيقه ده و ده ساعت و برداشتند عكس و شده اطاق وارد اجازه با سپسمخبرين كرد///

كشيد/ طول به بعدازظهر ربع و سه تا كرات مذا دنباله



ملي دولت سياهه ١٥٥٤

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

ميشود انگليسصادر بلژيكو كشورهاي مقيم دانشجويان ارزي حواله
بـه نخستوزيري دفتر از بلژيك و انگليس كشورهاي مقيم دانشجويان ليست ديروز اداري وقت آخر

ميشود/ صادر مرتبا ارز طرفكميسيون از آنها ارزي پروانه امروز از و شد واصل ارز كميسيون

كميسيون كه بهموجبصورتي آنها نفر ١٦ فقط كه است نفر ١١٣ انگلستان مقيم ايراني دانشجويان عده

بلژيكهم مقيم محصلين عده و دارند را دولتي ارز از استفاده دريافتو استحقاق است نموده تنظيم مربوطه

ميباشد/ نفر ١å ميكنند استفاده دولتي ارز از كه

٧٩٨٤ شماره ,١٣٣١.١å.٤ پنجشنبه

عدم علت به اشتراكي مرام متهمين محاكمه جلسه
نشد تشكيل منصفه هيأت حضور

مهندس آقايان هستند كي اشترا دارايمرام گفتهميشود كه متهمين از نفر ٧ كمه محا صبحامروز بود قرار

برومند حسين و تمدن خليل كاراپتيان, سركيس توانا, احمد معيني, جواد راوندي, مرتضي خدابنده, اسدا�

با جنائي دادگاه اول شعبه در بودند شده دستگير اميريه خيابان در جاري سال ماه فروردين ٢٨ تاريخ در كه

جلسه نشدند حاضر دادگاه در منصفه هيأت نيم و ده ساعت تا چون ولي بشود انجام منصفه هيأت حضور

شد/ تجديد دادرسي

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

شدند آزاد شاهنده و بزرگمهر
فرمانداري بازپرسدادسراي شاهنده و بزرگمهر آقايان درباره داديم اط�ع گذشته شماره در كه طوري به

نمود/ احاله تهران دادسراي به نهائي تصميم تخاذ ا براي را امر پرونده و صادر ص�حيت عدم قرار نظامي

تهران دادستان بنيفضل آقاي بنابهدستور تهران دادسراي ١٩ بازپرسشعبه احمدي آقاي گذشته روز صبح

ده نتيجه در و صادر بزرگمهر و شاهنده آقايان آزادي قرار مختصري تحقيقات از پس و كرد احضار را آنان

شدند/ آزاد گذشته روز بعدازظهر

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

كارگران تحصن
كـارگران از نفر چند ١١ ساعت مقارن داد روي چيتسازي كارخانه در امروز صبح كه نزاعي نتيجه در

را تحصن قصد و آمدند ملي مجلسشوراي به بود زخميوخونآلود آنها روي و سر كه حالي در كارخانهمزبور

اظهارات به كه داد رئيسمجلسوعده نايب و آقايمهندسرضويم�قاتنمود با عده اين نماينده داشتند/

مجلس از مزبور كارگران امروز وقت آخر تا ولي گويند ترك را مجلس اينكه بر مشروط شود رسيدگي آنها

نشدند/ خارج



١٥٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

معادن قانوني cيحه
طـبقات به قانوني jيحه اين اجراي نظر از زمين زير يا و زمين روي در معدنيموجوده مواد ـ ١ ماده

ميشود/ تقسيم زير گانه سه

آهك, سنگ گچ, سنگ مانند ميرسد ساختماني كارهاي مصرف به Rمعمو كه معدني مواد اول: طبقه

آن/ امثال و ماسه و رس, ك خا سنگمرمر, ساختماني, سنگهاي

از عبارتند دوم طبقه

و نقره ط�, مانند تي فلزا همچنين و آن امثال و مس,// كبالت, منگنز, كرم, آهن, مانند فلزي مواد ـ الف

آن/// امثال

از: عبارتند سوم طبقه

آن/ امثال و طبيعي گازهاي نيروي و نفتي مواد كليه ـ الف

كار به تمي ا نيروي استفاده جهت كه موادي كليه و اورانيوم و توريوم راديوم, مانند كتيو راديوا مواد كليه بـ

ميرود///

گذار وا ميگردد تنظيم زير اساس بر كه آئيننامههائي طبق معادن از بهرهبرداري و كتشاف ا ـ ٣ ماده

ميشود:

اجازه با و معادن آئيننامههاي رعايت و دولتي پرداختحقوق با زمين مالكين ـ اول طبق معادن ـ الف

نمايند//// گذار وا ديگري به را آن بهرهداري آنكه يا نموده بهرهبرداري آن از ميتوانند ملي اقتصاد وزارت

از استخراج يا و كتشاف ا پروانه دريافت به معادنمنوط اين استخراج يا كتشاف ا ـ دوم طبق معادن ـ ب

است/ ملي اقتصاد طرفوزارت

ميگردد/ عمل دولت وسيله به فقط طبقه اين معادن استخراج كتشافو ا ـ سوم طبقه معادن ـ ج

طبق بر و تحصيلنموده ملي اقتصاد وزارت از كتشاف ا پروانه كه است كسي معدن كاشف ـ چهارم ماده

شد/// خواهد صادر او كشف گواهينامه ثبتو او نام به معدن كشف و كرده عمل كتشاف ا آئيننامه

١٦ و ماده ٢٧ بر مشتمل معادن قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ ماه دي سوم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

جمعآورياسلحه
ساير شكاريو تفنگ كه گرديد اهالياع�م و عشاير تمام به مرزباني طرف پيشاز هفته گنبدكاووسـ

اهاليس�حهايخود و شده اسلحهشروع عملياتجمعآوري كنون ا دهند/ مرزباني تحويل را س�حهايخود

ميدهند/ تحويل را



ملي دولت سياهه ١٥٥٦

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

سهم ازدياد قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
عمرانيكشاورزي سازمان و كشاورزان

از كشاورزي عمراني سازمان و كشاورزان سهم ازدياد قانوني jيحه ٣٢ ,٢٤ ,٢٢ ,١å ,١ مواد ـ اول ماده

ميشود: اص�ح ذيل مذكور مواد و لغو jيحه اين تصويب تاريخ

و جـريبانه و مـزروعي امـ�ك محصول مالكانه سهم از قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

اين طبق بر و كسر %٢å غيره و يخچال دكانو آبدنكو و آسيا مالاjجاره جنگلو و تع مرا عوايد و علفچرا

رسيد/ خواهد مصرف به قانوني jيحه

موقع در ميشود تقسيم زارع مالكو بين جنس عين كه صيفي درآمدهاي از و شتوي محصول از ـ الف

از ديگر %١å و شد خواهد تقسيم آوردهاند عمل را آنمحصول كه زارعيني بين مالكانه سهم از %١åبرداشت

قانوني jيحه اين مقررات طبق كه بخش و دهستان و ده تعاوني و عمراني صندوقهاي به مالكانه سهم

قـانوني jيـحه ايـن مقررات طبق بر كه محلي شوراي نظر تحت تا شد خواهد تحويل ميشود تأسيس

برسد/// مصارفjزم به ميگردد تشكيل

سازمان و كشاورزان سهم ازدياد قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي طبق بر

١٣٣١ ماه دي [سوم] تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل ١٣٣١.٧.١٤ كشاورزيمصوب عمراني

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

دارند عمومي اعتصاب قصد اتوبوسها
صنفاتوبوسرانيگفت: اعضايهيأتمديره از يكي

ميكنيم اعتصاب بEفاصله نريمانتصويبشود آقاي پيشنهاد اگر
با ما خبرنگار امروز و كنند اع�م عمومي اعتصاب ديروز داشتند قصد توبوسها ا مالكين اط�ع قرار به

توبوسها ا مالكين گفت: باره اين در مشاراليه و كرد م�قات توبوسراني صنفا مديره هيأت اعضاي از يكي

هـمكاري قـول روي ولي داشـتند خـود وسـايل تـعطيل بـه تـصميم نريمان آقاي نطق از بعد ب�فاصله

آقاي پيشنهاد تكليف تعيين تا و موقتا بودند داده كشور وزير و نخستوزير شخصآقاي به كه صميمانهاي

چـنانچه كـه شـد گرفته تصميم صنف شوراي جلسه در ديشب كردند/ خودداري خود اقدام اين از نريمان

عمومي اعتصاب به دست روز آن فرداي دهد قرار توجه مورد را غيرعملي پيشنهاد اين ملي مجلسشوراي

و امـر واقـعيت متوجه را كشور وزير آقاي و نخستوزير آقاي شخص توانستهايم خوشبختانه ما شود/ زده

دو توبوسراني ا jيحه درباره ما نداريم/ نظري و فكري اخت�ف دولت با امروز و بنمائيم خود ادعاي حقيقت

يا و بدهيم شركت تشكيل بدهند اجازه مدتمحدودي در و قيود تحتشرايطو ما خود به يا داريم/ پيشنهاد

كنند/ خريداري تقدم حق رعايت با و روز عادjنه قيمت به را ما وسايل



١٥٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

درباره ژاندارمريتوضيحاتي رئيسسابق از امروز
شد/ خواسته ماه تير سيام وقايع

بازپرسي ٣å شعبه در كشور كل ژاندارمري سابق رئيس وثوق احمد سرلشكر آقاي امروز صبح ٩ ساعت

تـعقيب پـرونده تكـميل جـهت كـل دادسـتان نماينده عالمي آقاي به توضيحاتي و يافت حضور تهران

به امروز داشتو عهده بر را كل ژاندارمري رياست گذشته ماه تير در وثوق سرلشكر آقاي داد/ قوامالسلطنه

يك از بـيش وثـوق سرلشكر توضيح بود/ شده دعوت ايشان از توضيحات پارهاي اداي براي مطلع عنوان

نيانجاميد/ طول به ساعت

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

شكر و قند مضيقه
ريـال ٣٢ كـيلوئي آزاد نـرخ با را شكر هستند ناچار و بوده مضيقه در شكر تهيه نظر از مردم ـ هفتگل

توزيع نميآيد نظر به كافي آن مقدار چون ولي است رسيده دارائي اداره به شكر مقداري نمايند/ خريداري

است/ افزوده اهالي رضايت عدم به بيشتر عمل اين استو نشده

كسـاني چـه نـيست مـعلوم و نـمايد توزيع شكر نميخواهد دارائي اداره كه كردهاند تلقين كارگران به

گرفتهاند قرار فشار تحت هم هفتگل قنادهاي بسازند/ متشنج را وضعيت تلقينات گونه اين با ميخواهند

وزارت كه دارند انتظار اهالي نكنند/ وارد آزاد طور به را شكر كه است شده اخطار آنها به دارائي طرف از زيرا

در نتواند دستهايمرموز تا عملآورد به اقداماتي زودتر چه اينقسمتهر اهالي شكر برايمصرف دارائي

آورند/ دست به اغتشاش و نارضايتي توليد براي بهانهاي نفتخيز منطقه اين

٧٩٨٥ شماره ,١٣٣١.١å.٦ شنبه

شكررضايتبخشاست و قند وضع
نـيز اصناف ساير بين ميدهد سابق عاملين به كه شكري و قند ميزان بر ع�وه دارائي اداره ـ نهاوند

حيث اين از مردم گرديده فراوان شكر و قند جهت اين از است نموده توزيع جهتفروش شكر و قند مقداري

آسودهاند/ و مرفه Lكام

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

مجلسشورايملي///
اخير روزه چند اين در گفت: مدرسي وقت بقيه از استفاده با منصف آقاي ـ تلگرافخانه در تحصن شكايتو

ذيص�حيت مذهبيو محترم بسيار مقامات از يكي به اينكه از كي حا رسيده بنده به بيرجند از تلگرافهائي

از زيادي عده روحانيونو جامعه پيشآمد اين و شده اهانتهائي دستجات از يكي ناحيه از بيرجند وذينفوذ

است/ نموده تلگرافخانه در تحصن شكايتو به وادار و متأثر را دهاتدوردست حتي و محل اهالي



ملي دولت سياهه ١٥٥٨

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

به اتوبوسهايتهران مالكين پاسخ
ملي مجلسشوراي محترم نماينده نريمان جنابآقاي

با توبوسها مالكينا از يد خلع در اصرار و ملي مجلسشوراي پنجشنبه روز جلسه در آنجناب اظهارت

دولتي كارخانجات روش بر نظر برنامه سازمان در خدمت و دارائي وزارت هنگام جنابعالي اينكه به توجه

درآوريد سهامي يكشركت بهصورت را تهران برق ميخواستيد تهران تصديشهرداري دوران در و داشتيد

باشيد/ امان نقيضدر و ضد اظهارات از نتوانستيد عجله فرط از كه گرديد تأثر باعث نيز و بود تعجبآور بسيار

مالكين چون ميگوئيد جايديگر در استو مستثمر سرمايهدار عدهاي تيول توبوسراني ميگوئيدا جا يك در

يكجا همدر باز گذارشود وا شهرداريها به اينمؤسسه بايد ندارند فني اط�عات كافيو سرمايه توبوسها ا

اصرار آن از پس و كرده زمين زير در لوله گذاردن خرج را مردم پول ميليونها تهران شهرداري ميفرمائيد

پول ميليونها كننده تفريط شهرداري همان به را خود فرزند و زن اعاشه وسيله و سرمايه و وسائل ما داريد

بسپاريم/ مردم

در مستقر امنيت و اجتماعي عدالت با را آن و بيائيد ميشماريد ننگآور و مفتضح را توبوسراني ا كه شما

دولتي ادارات آشفته اوضاع و چاي و شكر و قند و نان و برق و آب توزيع نحوه و ثروت ترتيب و خود كشور

وضع ما مباشرت و تصدي گفتهايد اينكه ميشوند؟ اداره بهتر يك كدام بگوئيد مردم ما به و كنيد مقايسه

نقص گونه همه از برخوردار تهران توبوسراني اينكها ضمنقبول ما درآورده ننگآور حالت اين به توبوسراني ا

را آن شما مگر ميپرسيم ما شود خاتمه معايب اين تمام به توبوسراني شركتا ايجاد با استو بيترتيبي و

كه داريم افتخار ما باشم؟ درآورده اينصورت به شما زعم به را آن ما كه بوديد داده ما تحويل اين از بهتر

كشورهاي تمام در كه است انداخته كار به تهران شهريدر نقل حملو براي را وسائلي زحمتها, سرمايهها,

اياب تأمين كرايهاي چه با وسائليو چه ببينيد برويد ايران كشورهايهمجوار به شما ـ ندارد نظير خاورميانه

بفرمائيد/ مجلس تريبون پشت از را بيانات اين وقت آن دارند عهده به شهري ذهاب و

كارخانههاي با اصفهان در را كازروني كارخانه و ري شهر در را كورس چيتسازي كارخانه وضع شما گر ا

گاه هيچ كنيد مقايسه ميشود اداره دولت توسط كه گليسرين و گودرن چالوسو حرير و بهشهر چيتسازي

هم باز استو خصوصي شركتهاي اداره از بهتر باشد دستدولت به گر ا توبوسراني ا اداره كه نميكنيد ادعا

چه آمد بهوجود تهران توبوسراني ادارها براي بانكسپه سرمايه با بانككه تو شركتا كه بياوريد خاطر به گر ا

نميفرموديد/// را اظهارات اين كرد پيدا عاقبتي

نخستوزير آقاي جناب شخص به كه قولي روي و داريم خود آرامشكشور به كه ع�قهاي حكم به ما

به جنابعالي ناشناس همكاران ديگر و جنابعالي طرح وقتي ولي نميكنيم افراطي اقدام هيچگونه دادهايم

را وسائلخود و شهرداريميبخشيم جنابعاليو به اختصاصدادهايد ما به كه هم را درصد ٤٩ رسيد تصويب

بـه طرح آن تصويب فرداي همان از را شهري ذهاب و اياب تأمين و ميكنيم خارج توبوسراني ا خطوط از



١٥٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

هميشه گرچه خواندهايد ما استثمار تحتقيموميتو را آنها كه هم كارگر مورد در ميكنيم/ شهرداريمحول

همان هم شهري توبوسهاي مالكينا اعظم قسمت و داشته حكومت كارگر مالكو بين صميمانهاي روابط

تشكيل با معهذا ميكنند كار توبوسها ا در مالكيت مختصري مقدار با خود كه هستند توبوسها ا كاركنان

شد/ خواهد مرتفع منصوره مظالم تمام كار قانون اجراي شركتو

مبادرت شركت ايجاد به دهيد اجازه ما خود به شرائطي و تحتقيود يا نيست بيش كلمه دو ما حرفحق

ديگري نظر هيچگونه ما بخريد/ را ما كسبي رعايتحقاولويت با روز عادله قيمت به را ما وسائل يا و ورزيم

اتوبوسراني عاليسازمانهاي شوراي نداريم/

حومه و تهران

٧٩٨٦ åشمار ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

قانونياطاقهايبازرگاني cيحه
روابط بسط و ايجاد و بازرگانان افكار هدايت و تمركز اقتصاديو امور بهبود و اص�ح منظور به ـ ١ ماده

اصـناف و بـازرگانان جامعه بين نزديك همكاري ايجاد همچنين و كشورها ساير با ايران كشور بازرگاني

مليو اقتصاد وزارت با اقتصاديكشور بازرگانيو نزديكمؤسسات همكاري اقتصاديو بنگاههاي بازرگانو

تشخيصوزارت به كه شهرستانهائي در و تهران در است مقرر قانون اين در كه وظايفي انجام بالنتيجه

تأسيسميشود/// بازرگاني اطاق باشند داشته بازرگاني اهميت ملي اقتصاد

بازرگاني اطاقهاي قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب قانون اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ششم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره و ماده ١٨ بر مشتمل

مصدق محمد نخستوزير

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

پانزده بينصدي دارائي وزارت كارمندان عده
يافت خواهد پنجتقليل و صديبيست تا

در كـه شـد داده دستور شهرستانها و مركز در وزارتخانه آن تابع ادارات كليه به دارائي وزارت طرف از

در را زائد كارمندان وليحقوق دهند تقليل را خود كارمندان عده پنج بيستو صدي تا پانزده جديد سازمان

نمايند/ حقوقمنظور به ليستمربوط

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

نميدهند مصرفكنندگان به را شكر و قند عاملين
قشـ�ق به و گرفته را خود سهميه شكر حواله اخذ مقابل در ماهه همه شكر و قند عاملين ـ گرمسار

چـاي مـييابد افزايش روز به روز چاي قيمت نميكنند/ توزيع حقيقي مصرفكنندگان بين ولي ميآورند

ميرسد فروش به ريال ٣å چايمخلوط و دينار ٥å و ريال ٣٢ سير هر معمولي



ملي دولت سياهه ١٥٦٠

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

ميشود دنبال قوام تعقيب پرونده تكميل به اقداماتمربوط
دارائي وزارت به وزارتدادگستري نامه

اوراق قوام تعقيب پرونده تكميل براي كل دادستان نماينده عالمي آقاي امروز ـ قوام تعقيب پرونده

مطالعه براي اوراق اين قضائي آقاي داد/ قرار كل دادستان اختيار در را تير سيام واقعه مطلعين از تحقيقات

تنمسئولين پنج از داريد اط�ع كه طوري به كند/ استخراج را آنها استفاده نكاتمورد تا است دقيقخواسته

سـرلشكر مقدم, علوي مهديقلي سرلشكر كوپال, سرلشكر آقايان يعني گذشته ماه تير در انتظامي امور

از ديگـر نفر چند از ميرود احتمال است/ آمده عمل به تحقيقاتي مطلع عنوان به وثوق سرلشكر و گرزن

شود/// خواسته توضيحاتي داشتهاند شركت دخالتو تير ٣å وقايع سياسي و انتظامي امور در كه كساني

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

كرمانشاه دانشسرايكشاورزي در اعتصاب
اول از جاري سال تحصيلي هزينه پرداخت عدم علت به كشاورزي دانشسراي دانشجويان ـ كرمانشاه

كردهاند/ ك�سدرسخودداري در حضور از ماه دي

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

شد آزاد اشتراكي زندانيانمرام از يكي
داراي گفتهميشود كه متهمين از نفر ٧ كمه محا بود قرار داديم اط�ع پنجشنبه روز شماره در كه طوري به

دادگاه منصفه هيأت حضور عدم علت به ولي شود انجام جنائي دادگاه اول شعبه در هستند كي اشترا مرام

ديروز بود كرده را متهمين قرار تبديل تقاضاي دادستان از متهمين وكيل جلسه همان در وچون نشد تشكيل

كرد/ مخالفت سايرين آزادي با دادستان نماينده ولي شد آزاد كفيل ريال هزار ٨ قيد به راوندي مرتضي آقاي

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

كردند حمله انتظامي مأمورين به آبان چهارم واقعه زندانيان
داد خورديروي و زد و

براي كه آبان چهارم حادثه زندانيان از نفر ١٦ جلب براي سرباز نفر ٢å با فاتح سروان آقاي عصر ديروز

دادسراي به كاميون وسيله به را آنها ميخواستند كه موقعي و رفتند قصر زندان به نميشدند حاضر بازجوئي

باjخره داشتند/ شركت آن در نظاميان زندانيانو از عدهاي كه خورديدرگرفت و زد ببرند نظامي فرمانداري

به وخورد زد توسعه از جلوگيري كمكبهمأمورينو براي رئيسزندان نظر تحت انتظامي ازمأمورين عدهاي

واقعه اين محركين از نفر ٤٣ و آوردند عمل به جلوگيري زندانيان حمله و خورد و زد از و رفتند قصر زندان

بـراي نظامي فرمانداري به بود قرار كه نفري ١٦ سپس و نمودند زنداني ديگر محل در و ساخته دستگير

گرديدند/ اعزام محلمزبور به شوند فرستاده بازجوئي



١٥٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٦ شماره ,١٣٣١.١å.٧ يكشنبه

دانشجويان ازطرف ميتينگي امروز
شد داده دانشگاه در

استكه روز داشتمدت٤ اظهار مطبوعاتي مصاحبه جلسه فنيدر دانشكده امروزسخنگويدانشجويان

كنون تا و فرستادهاند دانشكده شوراي به را خود درخواستهاي و كرده اعتصاب فني دانشكده دانشجويان

شد داده دانشگاه در طرفدانشجويانمزبور از ميتينگي مصاحبه پساز است/ نشده داده آنها به ترتيباثري

كردند/ ايراد سخنرانيهائي دانشجويان نمايندگان و

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

دبيرستاندرگرفت در نزاعي
شد تعطيل دبيرستان نتيجه در و شدند عدهايمجروح

قطع را شاه محمدرضا پهلويو دبيرستان تلفن دستجاتچپ منتسببه دانشآموزان از جمعي ـ بروجرد

و شد دانشآموزان بين دستگي دو بروز موجب كار اين شدند/ پخشاع�ميه همينموقعمشغول در و كردند

را دانشآموزان از زيادي عده آمدندو محلواقعه به انتظامي مأمورين داد/ روي آنها بين وخوردي زد نتيجه در

را آنـها پـزشكان كـه شـدهانـد مـجروح چاقو ضربات اثر در دانشآموزان از زيادي جمعي كردند/ دستگير

دبيران شوراي كرد/ رسيدگي مأمور را داديار دادستان, آقاي نيست/ معين هنوز آنان تعداد كردند زخمبندي

تعطيلشود/ دبيرستان نهائي تصميم تا گشت مقرر و شد تشكيل

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

شد قزوينيمجروح محمد دبيرستان دبيران از يكي ديروز
تجريش] شاهپور دبيرستان در خوردينيز و [زد

كرده بروز دبيرستان آن رؤساي و قزويني محمد دبيرستان دانشآموزان بين اخت�فاتي پيش روز چند از

عربي دبير و دانشآموزان از عدهاي بين خوردي و زد و كشيد نزاع به اخت�فات اين دامنه ديروز باjخره و بود

گرديد/ دبير آن شدن مجروح به منجر و داد روي دبيرستان

با كه داد رخ دانشآموزان از نفر چند بين خوردي و تجريشزد شاهپور دبيرستان در نيز بعدازظهر ديروز

يافت/ خاتمه دبيرستان رؤساي مداخله

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

نميرفتند دادگاه به ترسمحكوميت از كه متهمين كليه
شدند تبرئه نظامي محكمه در امروز

خودداري دادگاه در حضور از آبان چهارم واقعه زندانيان از عدهاي كه داديم اط�ع پيش شماره چند در

بـاز كنند جلب دادگاه به جبرا را مزبور زندانيان تا رفتند زندان به مأمور عدهاي هم پيش روز دو ميكنند/



ملي دولت سياهه ١٥٦٢

از نـفر ١٦ كمكمأمـورين با سرانجام و درگرفت مأمورين و آنها بين خورد و زد و كردند مقاومت زندانيان

كردند/ انتخاب تسخيري وكيل آنها از يك هر براي و آوردند دادگاه به جبرا را فوقالذكر متهمين

در وچون كرد رسيدگي آنها تهام ا به نظامي فرمانداري جنحه دادگاه اول شعبه امروز و ديروز اط�ع قرار به

و گـرديدند تـبرئه مـنتسبه تـهامات ا از مـزبور زندانيان كليه نرسيد دادگاه به آنها عليه مدركي امر پرونده

شدند/ آزاد ب�فاصله

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ١٢ شماره اعEميه
كساني حال رفاه منظور به ١٩٥٣ ژانويه اول شب با جاري ماه دي ١å چهارشنبه تصادفروز مناسبت به

و نيمهشبآزاد از بعد ساعت٢ تا مرور و عبور فقطدرشبمذكور مينمايند مجالسشبنشينيشركت در كه

زنگنه سرتيپ شد/ خواهد اجراء كان كما عابرين مورد در نظامي حكومت مقررات بعد به ساعت آن از

تهران شهرستان نظامي فرماندار

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

ايران حزب مسئولين از نفر ٥
شدهاند كنار بر حزبي مقررات از انحراف مناسبت به

مهندس آقاي امروز شدهاند/ كنار بر حزب از عدهاي و گرفته تحوليصورت ايران حزب در اط�ع قرار به

به نفر ٥ كه شد گرفته تصميم مركزي كميته پريشب جلسه در داشت: اظهار مزبور تحول درباره زيركزاده

جواب در است/ آمده در اجرا مرحله به نيز تصميم اين و شوند كنار بر حزبي مقررات اصول از انحراف واسطه

بهوقوع انشعابي خير گفت: زيركزاده آقاي نه يا تلقينمود انشعاب بهعنوان را اينموضوع ميتوان آيا اينكه

شدهاند/ كنار بر كردهاند كه تخلفي بنابه عدهاي بلكه نپيوسته

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

داد خاتمه خود كار به ثبت اداره تصفيه كميسيون
شدند بازنشسته ثبت اداره كارمندان از نفر ٣٤
منصوبگرديدند اداره آن در سمتجديد به نفر دهها و

چندين كميسيون اين بود شده ام�ك و اسناد كل ثبت اداره امور تصفيه كميسيونيمأمور قبل چندي از

را مطالعاتخود قبل روز و آورد عمل به رسيدگي ثبت اداره كارمندان پرونده به و [داد] گرديد تشكيل جلسه
كرد/// تقديم دادگستري وزير لطفي آقاي به را گزارشjزم و داد خاتمه

هم به ثبتحضور اداره در بعدازظهر شش ساعت در مجددا لطفي آقاي تصميمات اين اجراي منظور به

سـمتهاي به عده از نفر ١å كرد/ امضا را كارمندان از نفر ٤٤ احكام بعدازظهر هفت ساعت تا و رسانيده

انتظامي دادگاه و كشور ديوان انح�ل jيحه سوم ماده قانون طبق بقيه نفر ٣٤ و گرديدند مختلفمنصوب



١٥٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

شدند/// بازنشسته ٣١.٨.٢٥ مصوب

است/ شده صرفنظر بازنشستهشدگان و منسوبشدگان سمتهاي از /١

عـلي وزيري, نورالدين آرينپور, قاسم مظفرزاده��١ ميرصالح آقايان ـ ثبت اداره در جديد انتصابات

كشفيا/ حسين دكتر حبشي, ابوالقاسم كجوري, علي كبير, مهدي جعفري, عبدا� نصرا�jهوتي, دانشور,

,[!] كامران كامران مشيرفاطمي, علينقي حسنهوشمند, سعيد, آقايانابوالقاسم اساميبازنشستگانـ
پورمقيم, سيدحسن ميرشمس, مصطفي مهدوي, محمود خسروي, علي عمامي, سيداحمد سليمي, حسن

امينالصحه, علياصغر زالتاش, عزيزا� فرخوي, علياصغر يثربي, عباس عباسباjزاده, صديقي, ابوالقاسم

مـحمد فهيمي, محمد ترابي, حسينقلي مهندس, ثقفي نصرا� مهندس, مرندي مهدي صدري, محمد

تقي توليت, سيدجواد محمدمهينپور, علوي, منصور طيبي, سيدابوالقاسم فرزين, مصطفي مقتدري, صادق

فيض/ محسن شهيدي, خطيب نصرا� صنعي,

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

تشويقصادرات قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
خارجي بازرگاني پروانه صدور و

بازرگاني پروانه صدور صادراتو تشويق قانوني jيحه دوم ماده اينjيحه تصويب تاريخ از ـ اول ماده

ميشود: ذيل شرح به مزبور ماده و لغو ١٣٣١ آذر ٣å خارجيمصوب

قـبيل از دولت به متعلق وسائل از استفاده با خدمت انجام مقابل در كه عوارضي به نسبت ـ ٢ <ماده

وسيله به نقل حملو كرايه طرفگمركو از كشتي بارگيري عوارضبنديو سربيو مهر انبارداريو باربريو

با تخفيف صد در ٦å تا ١٥ كاjهايصدورياز در ميگردد دريافت مقرراتمربوط تعرفه طبق راهآهندولتي

گرديد/// خواهد هيأتوزيرانمنظور تصويب

تشـويق jيـحه مـتمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٢ بر مشتمل خارجي بازرگاني پروانه صدور صادراتو

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

مطالباتغيرمالياتيدولت ووصول تسويه قانوني cيحه
تشكيل ذيل مواد طبق بر كميسيوني مديونين از دولت غيرمالياتي مطالبات وصول و تسويه منظور به

ميگردد///

مطالبات وصول و تسويه قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ٧ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ١٢ بر مشتمل دولت

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٥٦٤

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

محاكمات تسريع قانون ٥å ماده اصEح قانوني cيحه
از كه صورتي در ميشود: تصويب آن جاي ذيل ماده و ملغي كمات محا تسريع قانون ٥å ماده ـ ١ ماده

در و باشند مداخله از ممنوع قانونا يا غايبو عضو يا رئيس از اعم نفر دو يا يك انتظامي عالي دادگاه هيأت

حاضرديوان مستشاران و رؤسا بين از دادگاه تكميل براي كند حاصل سازماني كسر نفر ٢ تا دادگاه كه مواقعي

از ميآيد عمل به عاليكشور اولديوان شعبه در استقراع ميگردد/ انتخاب قرعه قيد به jزم عده عاليكشور

طبق بر باشند/// قضات استخدام قانون ٢٢ ماده در مذكور اول شرط سه حائز كه بود خواهد اشخاصي بين

كمات محا تسريع قانون ٥å ماده اص�ح قانون jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون

١٣٣١ ماه دي تاريخ٨ به تصويبميشود/ ماده دو در

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٧ شماره ,١٣٣١.١å.٨ دوشنبه

قضائي كارمندان بازنشستگي cيحه متمم قانوني cيحه
كارمندان بازنشستگي قانونيحقوق قضائيمشمولjيحه كارمندان بازنشستگي ميزانحقوق ـ ١ ماده

تجاوز آنان دريافتي قانوني كمك و آخرينحقوق مجموع از نبايد هرصورت در ١٣٣١ آذر ٢ قضائيمصوب

قانوني jيحه متمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر نمايد///

١٣٣١ ماه دي تاريخ٨ به تصويبميشود/ ماده دو در قضائي كارمندان بازنشستگي حقوق

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه اجراي قانوني cيحه
سازماني بودجه اجراي منظور به موظفند وزارتخانهها ماه مدتدو تا قانوني اينjيحه تصويب تاريخ از

اجرا بهموقع را مقرراتزير بودجهها ضمن شده پيشبيني مشاغل تصدي براي متناسب كارمندان انتخاب و

بگذارند///

سـازماني بودجة اجراي قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي نهم تاريخ تصويبميشود/به تبصره ٥ و ماده ٥ بر مشتمل دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

كشاورزان سهم ازدياد cيحه اجراي براي تحصن
ازدياد اجرايjيحه منظور به جاپلق مارآباد قريه رعاياي از زيادي عده استكه روز قريب١٨ ـ اليگودرز

است/ نشده داده اثر ترتيب آنها شكايات به كنون تا و شدهاند متحصن تلگرافخانه در كشاورزان سهم



١٥٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

شد بازجوئي قوام از بار برايدومين امروز
قوام اموال كميسيونمصادره اعضاي ورود از كه مأموريني

عوضشدند/ بودند جلوگيريكرده ايشان خانه به

قوام اموال مصادره كميسيون فردا
ميدهد جلسه تشكيل

دادستان نماينده عالمي آقاي و تهران دادستان بنيفضل آقاي امروز صبح ١١ ساعت ـ بازجوئي دومين

براي كل دادستان نماينده داديم اط�ع كه طوري به رفتند/ آقايقوام منزل به قوام پرونده تكميل براي كل

و گرفت صورت امروز بازجوئي اين كرد/ خواهد بازجوئي قوام از ديگر بار نمايد, كامل را خود تحقيقات آنكه

سه بيشاز بازجوئي اين مدت داشت/ بازجوئيحضور تحقيقضمن نظارتدر براي نيز تهران دادستان آقاي

آقـاي و نمود مراجعت دادگستري به كرد, را خود بازپرسسئواjت آنكه از پس و نكشيد طول ساعت ربع

گذاشت/ امر جريان در را كل دادستان قضائي

آمده عمل به حال به تا كه تحقيقاتي با و نباشد افراد ساير از بازجوئي به احتياجي ديگر ميرود احتمال

شود/ گذاشته كل دادستان اختيار در و گردد تكميل پرونده است

تقويم گفت: ما خبرنگار به امروز قوام اموال مصادره كميسيون اعضاي از يكي ـ دارد ادامه اموال تقويم

پيش كار در اشكاjتي كه است اين هم آن جريان شدن طوjني علت و دارد ادامه مرتبا قوام آقاي اموال

تشكيل را خود جلسه فردا مصادره كميسيون پذيرد/ خاتمه كار اين ديگر روز ده تا ميرود انتظار ولي ميآيد

ضبط قانون به مربوط آئيننامه تهيه درباره كند/ رسيدگي شده انجام حال به تا كه اموري به تا داد خواهد

داشت: اظهار مذكور عضو قوام اموال

اعضاي ورود از جلوگيري به راجع شود/ تهيه jزم طرح است گرديده مقرر و شده باره اين در مطالعاتي

منزلميخواستند كهمأمورين اينجهترويداده ممانعتاز اين گفت: آقايقوام خانه به مصادره كميسيون

كرده تخطي وظيفهخود از حالچونمأمورين هر در كنندو اجازه كسب كميسيون اعضاء يكاز هر برايورود

شدند/ تعويض بودند

داديار و مصادره كميسيون عضو موسويزاده آقاي است قرار كه داديم اط�ع ديروز ـ قوام خانم اسناد

عمل به اقدامjزم گرديده ارائه خانمقوام طرف از كه اسنادي مفاد سقم تعيينصحتو براي تهران دادسراي

آورند/

دفتر سپسبه گرفتو ايشان خانم از را مذكور اسناد و رفته آقايقوام منزل به ابتدا آقايموسويزاده امروز

منزل قوام خانم ١٣٢٤ سال در شد معلوم كرد مطالعه پيش سال ده از را مربوط دفاتر رفتو ٥٢ رسمي اسناد

خانم رهن در ريال هزار دويست و يكميليون مبلغ به منزل خود و نموده اجاره ساله ده آن اثاث با را ايشان

داشت/ اع�م را اسناد صحت كار اين پس آقايموسويزاده است/ بوده قوام



ملي دولت سياهه ١٥٦٦

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

روزنامه امتياز تقاضاي ١٥å
است رسيده وزارتكشور به

تقاضاها اين است/ رسيده بهوزارتكشور روزنامه جديد امتياز تقاضاي ١٥å بر بالغ امروز تا اط�ع قرار به

وزارتكشور, كل مدير از مطبوعات كميسيون گرفت/ خواهد قرار مطالعه كميسيونمطبوعاتمورد در فردا از

ميگردد/ تشكيل فرهنگ نگارشوزارت رئيس و تهران دادستان

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

مجلسشورايملي///
در مهر چهارم روز حوادث به راجع كشور وزير از شهيدي آقاي سئوال ـ اصفهان در مهر چهارم حوادث

گفت: مقدماتي كر ذ از پس خود سئوال درباره شهيدي آقاي گرديد/ مطرح اصفهان

غارت اين اثر در كردندو عدهايغارت را نقطه ٢٥ بيشاز و اغتشاشيرويداد اصفهان در مهر چهارم روز

مـرتكبين و است نشـده رسيدگي كار اين به نسبت حال به تا و شدهاند بيچاره و افتاده گدائي به عدهاي

نشدهاند/ مجازات

روحيه استدر كوچكممكن اغتشاش يك حساساستو شهر اصفهان كه باشد بايستيمتوجه دولت

استدعا آقايوزيركشور از بنده كند/ اغتشاش دچار را يكشهر نمايدو اثر كارخانجات كارگران خصوصا مردم

فرمودهاند/ اقدامي چه باره اين در كه بفرمايند توضيح دارم

ماجراجوصورت كارگران تن چند طرف از كه تحريكاتي اثر در داد: جواب كشور وزير صديقي دكتر آقاي

صدمه پيشهمورد تاجر مردم از عدهاي آن اثر در كه رويداد مهر چهارم روز اصفهان گواريدر نا گرفتواقعه

و گرديد صادر مقتضي دستور رسيد, وزارتكشور به امر گزارش وقتي رفت/ غارت به آنها اموال و گرفتند قرار

از نفر ٢ ولي گرفتند قرار تعقيب تحت توقيفو بودند كهمظنون تن ٢å از تن ١٨ اقداماتوزارتكشور اثر در

شدند/ فراري بودند مظنون كه اشخاصي

منتظر هم عدهاي و شد اومنصوب جاي به مينا سرهنگ و كنار بر كار از شهرباني رئيس سرهنگمجاب

مسلما نمايد ايجاد كردهاند كوتاهي كه مأموريني يا برايمسببين بيشتري مجازات هم گر ا و شدند خدمت

شد/ خواهد انجام طرفوزارتكشور از

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

[!] ندارد فرانسه دبير دبيرستان
از دبيرستان آن دانشآموزان از عدهاي نظر اين از ندارد فرانسه دبير شاه محمدرضا دبيرستان ـ بروجرد

چه هر فرانسه دبير اعزام براي كه دارند تقاضا فرهنگ وزارت از و ماندهاند ب�تكليف فرانسه زبان لحاظ

بكنند/ فكري زودتر



١٥٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

ترككرد را تهران <گوت> امروز
گفت: ما خبرنگار به مهرآباد فرودگاه در وي

ميكنم سويايرانجلب به را سازمانملل توجه
طرف از ايران دولت دعوت بنابه قبل ماه دو حدود در كه گوت كاميل آقاي امروز بامداد ربع و نه ساعت

به را تهران <ارفرانس> هواپيمائي با بود آمده ايران به اقتصادي طرحهاي تنظيم براي متحد ملل سازمان

وضع بهبود منظور به كه مختلفي طرحهاي از آيا شد كاميلگوتسئوال آقاي از گفت/// ترك بروكسل مقصد

و هستيد راضي نمودهايد تسليم نخستوزير آقاي به و تنظيم ايران در توقفخود مدت در مالي اقتصاديو

اص�ح توجهي قابل ميزان به شما تنظيمي پروژههاي اجراي با ما اقتصاديكشور و مالي وضع ميكنيد فكر

شـخصيت يك كـه مصدق دكتر آقاي اينكه از داد: جواب متحد ملل سازمان اقتصادي هيأت رئيس شود:

بسـيار نـمودند دعـوت ايران اقتصادي وضع بهبود و همكاري براي را اينجانب است بينالمللي و عاليقدر

به ايران مالي و اقتصادي وضع اص�ح براي همكارانم و من داشتيم قوه در آنچه مدت اين در سپاسگزارم///

باشد/// مؤثر مردم رفاه راه در و شده واقع كشور اولياي توجه مورد بتواند ما پروژههاي اميدوارم و برديم كار

مـجموع از گـفت: گون كاميل آقاي است؟ شده چاپ تنظيمي طرحهاي مجموع از نسخه چند شد سئوال

دكتر آقاي همايوني, اعليحضرت به آن نسخه سه كه شد چاپ نسخه شش فقط Lفع تنظيمي پروژههاي

خـودم بـراي را يكـي گـرديده, ارسـال <تـريلن> آقاي براي يكي شده تقديم دارائي وزير آقاي و مصدق

تسليم متحد ملل سازمان كل مدير به رفتم نيويورك به بروكسل از كه موقعي را نسخه يك و نگاهداشتهام

و مالي وضع به سازمان كه اينست متحد ملل سازمان به نسخه يك تنظيم از اصلي نظر البته كرد/// خواهم

نتيجهاي اينكه براي است بديهي و نمايد كمك ايران به است مقدور آنچه و شود آشنا Lكام ايران اقتصادي

آينده ايراندر تا نمود جلبخواهم ايران بهسوي را ملل سازمان نمايندگان توجه باشم گرفته اقداماتخود از

دهد/ ادامه آزادنه طور به را خود ستد و داد آزاد دنياي با و كند راست كمر اقتصادي فشار از نزديكي خيلي

٧٩٨٨ شماره ,١٣٣١.١å.٩ سهشنبه

آتشزدند را افشار مكرم شخصي جنگل
بينرفت از ثمر با درخت ميليون يك بيشاز

كور > در واقع افشار احمد آقاي شخصي جنگل دهستان<بورفريمين> كنين سا پيش روز چند ـ قزوين

دهستانمزبور زارعين قيسي بادامو اشجار زيادي مقدار ميان اين در آتشزدندو را افشاريه بلوك از چشمه>

شدند/ بازداشت و دستگير واقعه محركين كردند شكايت دادگستري به كه اين از پس كردند قطع نيز

كه را جنگلشخصيوي بگيرند انتقام افشار مكرم آقاي از اينكه براي زارعين نيز آسيان در اط�ع قرار از

آتش را ثمر با درختان كه كساني دارند عقيده اهالي سوزانيدند/ داشت ثمر با درخت يكميليون از بيش

ندهد/ روي نقاط ساير در وقايع اين نظير تا شوند تنبيه شديدا مقاماتمسئول طرف از بايد ميزنند



ملي دولت سياهه ١٥٦٨

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

گرفت قرار حمله مورد دانشگاه در امريكائي نفر چند اتومبيل ديروز
خانهاتبرگرد> به <امريكائي ميزدند: فرياد انگليسي زبان به تظاهركنندگان

ازطرفدستجاتچپصورتگرفت كه اينتظاهرات مقدمات
بود شده ماcريولوژيفراهم كرو اوليندوره پايان مناسبتجشن به

كمكخواست فرماندارينظامي از برايبرقرارينظم رئيسدانشگاه
شد دانشگاه كاميونپليسوارد و

است دستگيرنشده كسي ديروز اطEع قرار به

كرو دوره پايان جشن در شركت براي كه امريكائي نفر چند عليه دانشجويان از عدهاي دانشگاه در ديروز

حمله آنها از نفر چند تومبيل طرفا به و زده تظاهر به دست بودند آمده پزشكي دانشكده به <ماjريولوژي>

كـرو دوره اوليـه پـايان مـناسبت بـه ديـروز مـيدهد: گـزارش چـنين را واقـعه جـريان ما خبرنگار بردند/

پـزشكان و دانشگاه تيد اسا از عدهاي از دانشكده, ماjريولوژي انستيتو پزشكي دانشكده <ماjريولوژي>

كمككرده تأسيساينمؤسسه تشكيلو در كه ترومن چهارم اصل اداره اعضاي جهانيو بهداشت سازمان

دانشجويان از عدهاي بعدازظهر ساعت٤ از رسانند/ هم به دانشكدهحضور محل در كه بود بودنددعوتنموده

دانشكده مقابل در ميكنند فعاليت دانشگاه در چپ دستجات نفع به كه دانشكدهها ساير و طب دانشكده

با نقطه چند در نيز دانشگاه خيابان اسفالت روي ميدادند/ شعار امريكائيها عليه و كرده اجتماع پزشكي

برگرد>/ خانه به <امريكائي بودند: درشتنوشته انگليسي به گچ و زغال

رئيس بنابهدعوت بودند يافته حضور دانشگاه در كثريتمدعوين ا قريبا كه بعدازظهر پنج ساعت مقارن

هنوز و شدند آن جديد ساختمان وارد كروماjريولوژي طبقهاي سه عمارت تماشاي براي مدعوين دانشگاه

بودند چهارم اصل اداره يا جهانيو بهداشت سازمان اطباي از كه امريكائيان از نفر چند كه بودند طبقاول در

گرديدند/ دانشگاه وارد تومبيل ا با

به <امريكائي جمله و كرده مخالفتآميز شعارهاي دادن به شروع تظاهركنندگان دانشكده در مقابل در

از تظاهركنندگان صف مقابل در بيخبر جا همه از امريكائي از نفر دو وقتي ميكردند/ تكرار را برگرد> خانه

محل از ما خبرنگار چون بردندو هجوم آنها طرف به عدهاي گهان نا گردند عمارت وارد تا شدند پياده تومبيل ا

چند ولي نه يا شدهاند نيز مضروب امريكائي نفر دو آيا كه بدهد تشخيص است نتوانسته بوده دور هجوم

آنكه بدون و كردند تومبيلمراجعت بهدرونا ب�فاصله نيز نفر آندو پرتابشدو آنها تومبيل طرفا سنگبه

روي در را برگرد> خانه به <امريكائي جمله ضمنا تظاهركنندگان كردند/ ترك را دانشگاه كنند جشنشركت در

جلسه در كه گرديد اقداماتموجب اين و ميچساندند خارجيان تومبيل ا روي و نموده چاپ Lقب ورقههائي

كسان بودند يافته حضور دانشكده در تظاهركنندگان اجتماع از قبل كه خارجي نفر چند جز ديشب جشن

ننمايند/ شركت جلسه در باشند جهاني بهداشت سازمان و چهارم اصل به وابسته كه ديگري



١٥٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

بـراي پـليس عـدهاي و داده اطـ�ع شهرباني به مراتب ب�فاصله دانشگاه رئيس آقاي اط�ع قرار به

ساختهاند/ متفرق را كنندگان تظاهرات و شده اعزام دانشگاه به اغتشاش و آشوب از جلوگيري

رسـمي مـقامات ولي شـدهانـد مضروب خارجي نفر سه دو ديروز حادثه در شايعات سلسله يك طبق

تقديم و تنظيم باره اين در گزارشي بازرسي اداره هنوز كه داشتند اظهار و ننموده تأييد را شايعه اين دانشگاه

ايـنكه مـحض بـه مـخالفين گفت امروز بوده دانشگاه ديروز حوداث ناظر كه كساني از يكي است/ نكرده

خارجـي آنها ميدادند تشخيص مسافرين قيافه از اينكه يا داشت سياسي نمره كه ميديدند را تومبيلي ا

برگرد>/ خانه به <آمريكائي ميزدند: فرياد و دويده تومبيل طرفا به هستند

حمله تظاهراتديروزمورد در ترومن چهارم رئيساصل آقايوارن حامل تومبيل ا كه بود شده شايع چون

است/ نيامده دانشگاه به آقايوارنديروز كه شد گفته نتيجه در و برآمد تحقيق صدد در ما خبرنگار گرفته قرار

پاسبان و سرباز كاميون دو شهرباني نظاميو فرمانداري به تلفن اثر در بعدازظهر ساعتهفت حدود در

نيز جشن برنامه و بودند شده متفرق تقريبا تظاهركنندگان كه بود وقتي با مقارن آنها ورود و آمد دانشگاه به

بود/ شده آغاز

پس بودند آمده وقت پيشاز كه عدهاي و نگرديد جشن برنامه اجراي از مانع تظاهرات اين است بديهي

آقاياندكتر ابتدا آنجا در و رسانيده هم به دانشگاهحضور باشگاه در دانشكده قسمتهايمختلف از بازديد از

انگلشناسي استاد انصاري دكتر پزشكي, دانشكده رئيس صالح دكتر بهداري, وزارت كفيل فرمانفرمائيان

كـرو منافع و لزوم باب در تي اظهارا بهداري اسبق وزير ملكي دكتر قسمتماjريولوژي رئيس و دانشگاه

داشتند/ بيان ميباشد كشور سراسر در ماjريا با مبارزه دامنه توسعه آن افتتاح از مقصود كه ماjريولوژي

گذرانيدن به موفق كه را پزشكي دانشكده دانشجويان از نفر چهل گواهينامه سياسي دكتر آقاي سپس

يافت/ خاتمه بعدازظهر ربع ساعتهفتو در مجلسجشن و كردند تسليم آنها به شدهاند ك�سمزبور دوره

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

شد تشكيل قصر زندان در دادگاه يك
رسيدگي ب�تكليف زندانيان پروندههاي وضع به زودتر بتواند اينكه براي نظامي فرمانداري دادسراي

شهيدي خطيب سرهنگ آقاي به دادگاه اين رياست داد/ تشكيل قصر زندان در دادگاه يك امروز از كند,

شد/ كار مشغول امروز همين از وي و گرديده گذار وا

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

كشيد بهطول ساعت دو نخستوزير با هندرسن امروز مEقات
تـعقيب در و نـمود مـ�قات را نخستوزير آقاي هندرسن آقاي ظهر مقارن J١٩٥٢ دسامبر ٣١K امروز

نظرياتدولتمتبوعخود دنباله بود مانده متوقف آقاينخستوزير كسالت مناسبت به كه قبل كراتهفته مذا

انجاميد/ طول به ساعت دو حدود در امروز م�قات دادند/// قرار كره مذا ايرانمورد نفت مسئله درباره را



ملي دولت سياهه ١٥٧٠

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

آبان چهارم واقعه دستگيرشدگان از
هستند زندان در ديگر نفر فقط٤

اين ميبرند/ سر به زندان در نفر چهار فقط شدند دستگير امجديه در آبان چهارم واقعه در كه اشخاصي از

در جديدا كه دادگاهي در است ممكن و بودند نشده حاضر دادگاه در بازپرسي براي امروز تا هم نفر چهار

رسيدگيشود/ آنها وضع به است شده تأسيس زندان

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

داد دبيرستان در خورد و زد
شدند زخمي دانشآموزان از نفر ٨

به منجر كه داد روي خوردي و زد <داد> دبيرستان دانشآموزان بين حاصله اخت�فات اثر در ـ سنندج

گرديد/ محصلين از نفر هشت شدن زخمي

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

مجلس نماينده سنجابي آقايدكتر نامه
ايران مركزيحزب رئيسكميته و

آقايان اخراج به تصميم بود شده حاصل كه سوءظني علت به ايران حزب مركزي كميته پيش روز چند

وفاداري نامهاي طي مزبور آقايان اينكه به نظر گرفت سميعي و مرجاني مهندسنوشين, نخشب, راضي,

نامبردگان نيز و شدند يادآور حزب توسعه پيشرفتو راه در را خود گذشته مبارزات و كرده حزباع�م به را خود

شدهاند/ انتخاب تهران از حزب كنگره پنجمين نمايندگي به

كنگره يعني مرجع عاليترين عهده به قطعي تكليف تعيين مركزي كميته ١٣٣١.١å.١ مورخه جلسه در

شد/ گذاشته يافت خواهد تشكيل جاري ماه در كه

انشعاب و تشنج هيچوجه به ايران حزب در كه ميرساند عموم اط�ع به وسيله بدين فوق مراتب بنابه

ايران حزب مركزي رئيسكميته ميگردد/ تكذيب قويا منتشره شايعات و اخبار و ندارد وجود

سنجابي كريم دكتر

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

كرد مجروح را كاخدادگستريخود در
را خود ژيلت تيغ با دادگستري كاخ سرسراي در فقر و استيصال علت به ساله ٤٥ غفاري عبدا� ديروز

شد/ پانسمان زخمشرا و بردند قانوني پزشكي اداره به را او فورا بودند حاضر آنجا در كه مردمي كرد/ مجروح

تهران دادسراي به قانوني پزشكي اداره از را مجروح شدند مطلع قضيه از اينكه از پس انتظامي مأمورين

رسيدگيشود/ او كار به تا بردند



١٥٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

موافقين ـ نه يا باشند رأيداشته حق بايد زنان
زنان سازمان نامه

نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

در و يافته انتشار كشور افراد نظر اظهار و اص�ح براي انتخابات jيحه متن كه است هفته يك از بيش

در را زنان اينكه از و خواندهاند را jيحه اين متن ما كشور مردان و زنان است/ شده گذارده همگان دسترس

برانگيختهاند/ را اعتراضمردم موج كردهاند انتخاباتمحروم شركتدر حق از و دادهايد قرار رديفديوانگان

تـعيين در دخـالت حـق ميشود شامل نيز زنان جمله از كه اهالي قاطبه براي ما كشور اساسي قانون

الحاق رسما ايران دولت كه بشر جهانيحقوق اع�ميه متفقو ملل منشور است/ شده قائل را سرنوشتخود

اع�م را انتخابات در شركت حق زنان براي تمامتر چه هر صراحت با است داشته اع�م آنها دو هر به را خود

زنان و كرده پايمال را بشر جهانيحقوق اع�ميه متفقو ملل منشور اساسي, قانون شما معهذا استو نموده

براي jيحه تسليمكنندگان كه آنست نشانه عمل اين نمودهايد/ محروم خود قانوني و مسلم حق اين از را

و تميز قوه فاقد را زنان كه است اين مفهومش آنها عمل و نيستند قائل شخصيتي ارزشو هيچگونه زنان

فـرامـوش شما گويا نميشناسند بچهداري و خانهداري جز وظيفهاي آنان براي و ميدانند اجتماعي شعور

اجتماعيمشغول شئون تمام در كنون ا كه نيمي ميدهند تشكيل را ما كشور سكنه از نيمي زنان كه كردهايد

قابل نقش كشاورزي توليد در و ميكشند زحمت دهات و مزارع در مينمايند كار كارخانهها در است فعاليت

مينمايند/ وظيفه انجام ادارات در و ميدهند تعليم دبيرستانها و دبستانها در ميكنند ابقاء را م�حظهاي

جـالب سـرمشقهاي هـمواره زنان محدوديتها و تضييقات تمام عليرغم كه كردهايد فراموش گويا

به كه كو تنبا جنبش مشروطيتدر از قبل ساليان در بودهاند/ ملي استق�ل آزاديو خاطر به مبارزه در توجهي

مـبارزات در مشـروطيت انـق�ب جـريان در و كـردند شركت استبدادي ضد و استعماري ضد جنبش يك

و هـمكاري مشـروطيت مـجاهدين با و كرده شركت سياسي اجتماعات و ميتينگها تظاهرات مسلحانه

به مال بذل از بود بين در ملي بانك مسئله كه هنگامي در كردند مبارزه خيانتكاران عليه نمودند همدردي

ايـران تاريخ كتاب در امريكائي شوستر كه دادند خرج به رشادت چنان ايران زنان ننمودند/ دريغ هيچوجه

باد>/ پاينده ايران نقابپوش زنان <عزت نوشت:

در ايران حجابپوش زنان كه گرفته انجام دوراني در كه است اين در ويژه به مبارزات اين اهميت و ارج

توطئه عليه آبادان در ١٣٣å ماه فروردين اعتصاب در زنان شركت ميبردهاند/ سر به فوقالعاده عقبماندگي

است/ امر اين شاهد بهترين ايران امور در نظامي مداخله و منظور به انگليس و ايران نفت سابق شركت

تـوطئه بندرمعشور زنان ننموده دريغ جان بذل از تانكها محاصره شكستن براي آبادان محروم زنان

خاطر به مبارزات تظاهراتو در جا همه زنان كردند آب بر نقش بينظيري كاري فدا با را استعمارگران ديگر

عـليه مـ�حظهاي قـابل گـاهي آ و بيداري با و داشتند جاي اول صفوف در ايران نفت صنعت كردن ملي
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نمودند/ قيام خارجي استعمار جديد نقشههاي

همه در ايران زنان ميباشد/ آنها بيداري نمونه بهترين ايران مردم تير ٣å قيام تظاهرات در زنان شركت

وابسته را ملي استق�ل خاطر به مبارزه جا همه در رساندهاندو ثبوت به را سياسيخود گاهي آ رشدو اينموارد

از يكي گرفتن براي هفته اين در آنان اقداماتوسيع و متعدد اعتراضات دانستهاند برايحقوقخود مبارزه به

دولت از ايـرانـي مـادران و زنـان نام به ما ميباشد/ واقعيت اين گواه بهترين خويش حقوق اساسيترين

ايران اساسي قانون و بينالمللي قوانين مطابق و داده تغيير را قانون ماده اين وقت اسرع در كه ميخواهيم

بدارند/ منظور را شدن انتخاب و كردن انتخاب حق زنان كليه براي

مرد زنو انتخاباتمينويسند: در زنان شركت درباره شجره حسين آقاي ـ نكنيد محروم را سواد با زنان

براي را آن كه است علم طلب گر ا اس�م قوانين در ندارند فرق هم با كرده تصور ما كنوني قوانين كه قدر آن

دو هر گرفتهاند قرار حكم مورد مرد و زن جا هر استو واجبنموده مسلمان مرد و زن يعني مسلمه و مسلم

هسته كه خانواده بقاي و حفظ براي مسئوليت چون كه ارث موضوع در مگر دارند قرار هم رديف در جنس

در و است كرده تعيين حقاjرث برابر دو مرد براي شده گذاشته مرد عهده به است اجتماعي بنيان مركزي

گر ا استو يكسان هردو مرد برايزنو اقامهدعوي حق معام�تو انجام حق مالكيتو حق قوانيناس�مي

در است, شده قيد چيزهايديگر معام�تو انجام براي ص�حيتزنشوهردار عدم فرانسهموضوع قانون در

و سـياسي امـور در دخالت از را آنها بايد امروز چرا بنابراين ندارد/ وجود محدوديتي چنين اس�مي قوانين

شوند/ اجتماعي فعاليت ميدان وارد ندهيم اجازه آنها از رأي سلبحق مناسبت به و نگهداريم دور اجتماعي

حفظ مخصوصا خانوادگيو امور به بايد و خانوادهاند قدرت مركزي هسته بانوان استبگويند ممكن اينجا در

صحتو شده ظلم خردسال اطفال به سياسيشوند جنجالهاي معركهو وارد گر ا و بپردازند فرزندان تربيت و

به نشوندو سياسي معركه بانوانوارد است بهتر بنابراين ميافتد/ مخاطره به خردسالومعصوم اطفال تربيت

همين حكم به زنها ع�وه به بپردازند/ دارند خانواده بنيان تقويت و حفظ براي كه مقدسي وظيفه همان

براي و تقويتميشود مردها از بيشتر آنها در انساني عالي عواطف محبتو و مهر نيروي دارند كه وظائفي

احساسات تأثير تحت چون و ندارند ص�حيت پذيرد احساساتصورت عواطفو از دور بايد كه كردن حكم

دور كارها اين از است بهتر آنها براي باز بنابراين ميشود تمام كشور و خودشان ضرر به ميكنند اقداماتي

تربيتميتوان و علم شگرف نيروي وسيله به و نيست قانعكننده دليل دو اين از يك هيچ شوند/ نگهداشته

است سواد با و بانواندرسخوانده به راجع فعلي گفتگوي بحثو مدار Rاصو و طرفنمود بر را نقيصه ايندو

زنو بين فرقي باز اينجا در ولي ندارد ارزشي زياد خيلي نشده تربيت مرد مثل نشده تربيت استزن بديهي

و فضليتعلم گر ا نهاد/ رجحان بايد باسواد و فاضله زن بر را بيسواد مرد نظر چه نيستاز معلوم نيستو مرد

داد را يادگرفتن رنج و تحصيل زحمت خود به كه مرد و زن از اعم كس هر بايد ميگيريم نظر در را تربيت

يك اين زيرا بدهيم قرار برتري دليل را بودن مرد فقط بايستي چرا ديگر شود, بهرهمند آن مزاياي از بتواند

مردم و است مردم بر مردم حكومت پايه بر دمكراسي حكومت است/ استبدادي بيدادگري و اجحاف نوع
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با حال هر به بياوريم/ پائين را زن ببريمو jبا درجه اين تا را مردها ندارد دليل هستندو نصفزن نصفمردو

گر ا و بدهد راي بيسواد مرد مثل jاقل شويم حاضر باسواد ايراني زن بايد قطع طور به كنوني احوال و اوضاع

بگيريم/ نظر در هم را سواد و علم فضليت نخواستهايم كرد اعتراف بايد كنيم قبول نخواهيم را مطلب اين

٧٩٨٩ شماره ,١٣٣١.١å.١å چهارشنبه

هستند ناراضي خواربار روزافزون گراني از مردم
مقدار محلي احتياجات بر ع�وه كه بود زياد حدي به گرگان اغنام و برنج و غله سابقامحصوjت ـ گرگان

عـمل بـه مهمي كمك كشور اقتصاديات به حيث اين از و ميفرستادند ديگر شهرستانها به هم زيادي

از نقاط ساير به شهرستان اين صادرات اينكه بر ع�وه امر متصديان توجه عدم اثر در اخيرا متأسفانه ميآمد

سبزي گوشتو جمله از احساسميشود زيادتر خواربار گراني و كميابي هم شهر خود در روز به روز رفته بين

به مصرفدارد زياد فصل اين در كه زغالوچوب يافتنميشود, بازار استدر مردم زندگي اوليه حوائج از كه

است/ شده گرانتر هم تهران از آن قيمت نيستو ميسر ضعيف طبقات براي آن تهيه كه شده گران قدري

كنند/ توجه زير درخواستهاي انجام به امر دارندمسئوjن تقاضا اهالي ضمنا

از تأمينشود/ نظافتشهر ـ ٣ دائرشود/ بلندگويشهرداري ـ ٢ اساسيشود/ اقدام خواربار تنزل براي ـ ١

برق وضع به ـ ٤ گردد/ استفاده نميشود بهرهبرداري آن از و شده حفر است ماه پنج كه عميق چاه حلقه سه

آيد/ عمل به رسيدگي هم شهر

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

افتاد اتفاق البرز دبيرستان خورديدر و زد امروز
شدند سختيمجروح به دانشآموزان از نفر دو نتيجه در

منتسب دانشآموزان از عدهاي بين البرز دبيرستان در بود اول تفريح زنگ كه امروز صبح نيم و نه ساعت

دانشآموزان داشتو ادامه تفريح زنگ مدت تمام در وخورد زد دستجاتمختلفزدوخورديدرگرفتاين به

نتيجه در پذيرفتو خاتمه دبيرستان رؤساي مداخله با باjخره و كردند مضروب را يكديگر لگد و مشت با

شدند خارج البرز دبيرستان از آنكه از پس متظاهرين شدند/// مجروح دانشآموزان از نفر ٤ خورد و زد اين

اين كردند/ حركت دانشگاه طرف به دستهجمعي كه گرديدند ملحق آنها به دبيرستان بيرون در نيز عدهاي

كردند/ متفرق را آنها انتظامي مأمورين كه بنمايند تي تظاهرا دانشگاه جلوي در بودند صدد در عده

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

شكستند را اعتصاب دانشجويانهنرسرايعالي امروز
كـار وسـايل نـبودن فـراهـم عـلت به پيش روز ١å از كه عالي هنرسراي سوم و دوم سال دانشجويان

احتياجدر بودجهمورد كه موافقتشد م�قاتهائي/// نتيجه در اط�ع قرار به بودند/// كرده اعتصاب آزمايشگاه

شكستند/ را اعتصاب جهتدانشجويان بدين شود/// داده قرار آنها اختيار
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٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

خورديشديديدرگرفت و زد بهارستان ميدان در امروز
شدند زخمي آن عدهايطي كه

شدند پليسدستگير وسيله به نفر ٤
كردند فرار جيپ وسيله به واقعه محركين از عدهاي

مجلسميتينگبدهند مقابل در داشتند قصد تظاهركنندگان

ميتينگشد برقراري از مانع خورد و زد ولي

طي مخالفدرگرفتكه احزاب از دسته چند بين شديدي وخوردي زد بهارستان ميدان در امروز ساعتده

از مركب عدهاي نيم و نه ساعت از بود: قرار اين از خورد و زد جريان گرديدند/ دستگير نفر ٤ زخميو نفر ٣ آن

قانون درباره داشتند قصد و كرده اجتماع صفيعليشاه خيابان ابتداي در مرد نفر پنجاه چهل و زن پانزده ده

نمايند/// تظاهر مجلس جلو در انتخابات در زنان شركت لزوم همچنين انتخاباتو جديد

بهارستان اطراف در سرباز و پاسبان حامل كاميون چند صبح هشت ساعت از عده اين اجتماع از قبل

واحـد شـركت تشكـيل بـه مربوط jيحه امروز ميرفت احتمال چون عده اين بر ع�وه بود/ شده مستقر

اجتماع ميدان ديگر طرف در رانندگان كمك و رانندگان از يكدسته شود مجلسمطرح در نيز توبوسراني ا

چپ دستجات به منتسب روزنامههاي فروش مشغول نيز دانشجويان و دانشآموزان از عدهاي و بودند كرده

شدندعوت متفرق به را آنان نيز پاسبانها و ميشد افزوده لحظه به لحظه اول دسته نفرات تعداد بر بودند,

سخنراني انتخابات قانون درباره و كنند داير ميتينگي داشتند نظر در ميشد گفته كه طوري به ميكردند/

و شدند بهارستان ميدان وارد پانايرانيستها از نفر ٢å قريب گهان نا ده ساعت به دقيقه چند اما نمايند/

هفتاد قريب شاهآباد خيابان ابتداي و ميدان غربي قسمت در و شد شروع ايندسته و آنها بين وخورد زد غفلتا

شدند/ گريبان به دست يكلحظه در نفر هشتاد

را يكديگر لگد مشتو با نيز بعضي و ميزدند رويهم و سر به متحدالشكل چوبدستيهاي با بعضيها

غربي قسمت به كنار و گوشه از خورد و زد وقوع مجرد به نيز پليس حامل كاميونهاي و ميكردند مضروب

و آنـها بـين نـتيجه در و شـدند مـعركه وارد خورد و زد از جلوگيري براي پاسبانها و افتادند راه به ميدان

و زد از كه شدند پليسموفق افراد ساعت يكربع پساز باjخره و شد/ آغاز كشمكش نيز كنندگان مشاجره

نمايند/ جلوگيري تظاهركنندگان خورد

نفر چهار و گرديدند اعزام بيمارستان به مأمورين وسيله به ب�فاصله و شدند زخمي حادثه اين در نفر سه

توقيف صدد در پاسبانها كه موقعي گرديدند/ جلب ك�نتري به شدند تشخيصداده واقعه محركين كه نيز

آنـها تعاقب به نيز پليس كاميون يك و كردند فرار شاهآباد طرف به جيپ وسيله به عدهاي برآمدند آنان

از بعضي و بود متشنج حادثه اين اثر در شاهآباد خيابان اول بهارستانو اوضاع نيم و يازده ساعت تا پرداخت/

بودند/ بسته را خود كين دكا نيز خورد و زد از بعد مدتي تا حتي كسبه
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٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

مأمورينانتظاميرويداد و دهقانان بين خورديكه و زد در
گرديد مقتول تير با نفر يك و شدند مجروح نفر چند

مـنظور به قصبه آن در رشت اهالي از عدهاي همراه به <ضيابر> قصبه دهقانان پيش چندي ـ رشت

جمعيت تظاهرات اين انجام از پس آوردند/ عمل به تي تظاهرا و كرده اجتماع صلح كنفرانس از طرفداري

در و كردند جلوگيري بازارچه به آنها ورود از انتظامي/// وليمأمورين كردند حركت بازارچه بهسوي متظاهرين

از يكي و گرفتند قرار گلوله هدف نفر چند و خورديرويداد و زد دهقانان انتظاميو بينمأمورين هنگام اين

پورسينا بيمارستان در و شد مجروح شدت به او پاي به تير اصابت اثر بر اماده> <عباس نام به كشاورزان

تقاضا و آمدند گرد بيمارستان در جلوي در چپ دستجات به وابسته افراد از عدهاي بعد روز درگذشت/ رشت

خودداري آنها به جسد دادن از بيمارستان اولياي ولي كنند دفن گرفته تحويل را متوفي دهقان جسد كردند

شد/ سپرده ك خا به شهرباني توسطمأمورين جنازه باjخره و كردند

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

دانشگاه اصليتظاهراتپريروز محرك
داخلدانشگاهشدهاند تظاهر قصد به خارج از كه كسانيبودهاند

٢٤ در كه تحقيقات طبق كه دادند اط�ع دانشگاه/// پريروز حادثه درباره دانشگاه رسمي مقامات امروز

در و آمده دانشگاه داخل به خارج از كه بودند عدهاي تظاهرات اين اصلي محرك آمد عمل به گذشته ساعت

محض به تظاهركنندگان كليه كه كردند اضافه مزبور مقامات بودهاند/// آنها تظاهرات اصلي سبب حقيقت

كردند/ اختيار فرار پليس آمدن

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

جلبشدند بانو نفر چند
كنند انتخاباتسخنراني قانون درباره داشتند قصد بانوان

خيابان در انتخابات جديد قانون درباره سخنراني و نطق ايراد براي بانو چند امروز صبح اط�ع قرار به

فـرمانداري مأمورين از عدهاي است بوده صحبت مشغول آنها از يكي كه هنگامي و كردند اجتماع نادري

از عده نميشوند متفرق بانوانمزبور چون و متفرقشوند كه ميكنند تكليف آنها به و حاضر محل نظاميدر

گرديدهاند/ جلب نظامي فرمانداري به آنها

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

تهران به كرمانشاه جرايد حركتمديران
به ماه آذر نهم جديدمطبوعاتروز قانون به اعتراضنسبت بهمنظور جرايد مديران از نفر ٢å ـ كرمانشاه

كردند/ حركت تهران سمت



ملي دولت سياهه ١٥٧٦

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

نايبرئيسمجلسمEقاتكردند و نخستوزير از بانوان از عدهاي
داد مطبوعاتيترتيبخواهند يكمصاحبه نيز شنبه روز و

لزوم درباره تا رفته آقاينخستوزير م�قات به خانمها از نفر هفتاد قريب ديروز بعدازظهر چهار ساعت

يكساعت مدت پذيرفتندو را بانوان كليه آقاينخستوزير كنند/ كره مذا ايشان با انتخابات شركتبانواندر

به ميكنند فعاليت انتخابات قانون اص�ح براي كه خانمها از نفر پانزده قريب امروز كردند/ كره مذا آنها با

نايب مهندسرضوي آقاي از و يافته مليحضور مجلسشوراي در كرده تحصيل بانوان طرف از نمايندگي

مـدتي انتخابات در نسوان شركت و جديد قانون اص�ح درباره ايشان با و نمودند مجلسم�قات رئيس

ترتيب ريتس هتل در مطبوعاتي جلسه يك شنبه روز بعدازظهر مزبور بانوان اط�ع قرار به كردند/ كره مذا

نايب م�قات به كه خانمها از يكي امروز كنند/ تشريح جرايد خبرنگاران براي را خود عقايد تا داد خواهند

امكان سرحد تا خود مشروع حق گرفتن براي كه مصمماند ايران زنان گفت ما خبرنگار به بود رفته رئيس

آورند/ فراهم كشور عمومي انتخابات در را نسوان طبقه دخالت موجبات و فعاليتنموده

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

مالياتي اختEفات به رسيدگي طرز به راجع قانوني cيحه
تير درآمدمصوب بر ماليات مزروعيو ام�ك بر ماليات قانون اجراي از ناشي اخت�فات كليه به ـ ١ ماده

زير شرح به درجه دو در ١٣٣١ ماه آبان ب�عوضمصوب انتقال و نقل و ارث بر ماليات قانون و ١٣٣١ ماه

قانوني/// jيحه اين در مندرج

بـه رسـيدگي طرز به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ٩ به تصويبميشود/ است تبصره ٤ و ماده ١٢ بر مشتمل كه مالياتي اخت�فات

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

آموزشگاههايپرستاري فارغالتحصيل پرستاران استخدام قانوني cيحه
با jاقل كه پرستاري آموزشگاههاي فارغالتحصيلهاي قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

نباشد سال ٣ از كمتر آموزشگاه تحصيلي دوره و شده آموزشگاه كار وارد متوسطه ساله پنج گواهينامه داشتن

داشـتن بـا jاقـل كه صورتي در و ميشوند استخدام پزشكياري چهار پايه با يكم پايه پرستار عنوان به

طبق بر نباشد/// سال ٣ از كمتر آموزشگاه تحصيلي دوره و شده آموزشگاه وارد متوسطه ساله ٣ گواهينامه

فـارغالتـحصيل پـرستاران اسـتخدام قـانون jيـحه ١٣٣١ مـاه مرداد ٢å مصوب اختيارات اعطاي قانون

١٣٣١ ماه دي يازدهم تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل پرستاري آموزشگاههاي

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٥٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

داشت: اظهار نفت به مربوط مذاكرات شايگاندرباره امروزآقايدكتر

ميآيد عمل به نفت باب مؤثريدر اقدام ماه اواسطبهمن تا
بود خواهد امريكا جديد دستدولت به مذاكرات وشروع جديد فرمول تسليم ابتكار
كه امريكا كبير سفير هندرسن و مصدق دكتر آقاي كرات مذا كه شد مسلم مطلع محافل گفته طبق امروز

مبهمصورت مسائل از پارهاي شده روشن براي صرفا گرديد تكرار گذشته روز ده در بار دومين براي ديروز

مسئله انگليسبرايحل طرفدولت از كه فرمولهائي گفت مطلع يكمنبع مسائل اين درباره است/ گرفته

دولت كسبنظر بدون فرمولها اين كه بوده آن علتهم و شده رد ايران طرفدولت از همگي شده نفتداده

فرمولها اين حقيقت در و شده تنظيم ايشان نظريات از اط�ع و نخستوزير آقاي با قبلي مشورت و ايران

بنابراين است/ داشته جانبه يك صورت پيوسته باشد نفت صنعت شدن ملي قوانين با منطبق آنكه بدون

نفت مشكل برايحل فرمولي گونه هر تهيه از قبل كه گرفته قرار اين انگليسبر و امريكا دول جديد سياست

درباره موافقتهائي Lقب خصوصي طور به حقيقت در و بدانند جديد فرمول مفاد به نسبت را ايران دولت نظر

كه احساسميشود مطلب اين به توجه با نگردد/ كرات مذا قطع به منجر تا حاصلبشود طرفين بين آن مفاد

محافل عقيده به كه باشد جديد فرمول درباره توافق حصول براي هندرسن و نخستوزير اخير كرات مذا

گرفت/ خواهد دست به را آن اطراف در كره مذا و تسليم ابتكار امريكا آينده دولت سياسي

هندرسن كرات مذا دادهاند اط�ع كه خبرگزاريها از پارهاي خبر آيا اينكه درباره امروز شايگان آقايدكتر

كراتمايوسكننده مذا اين كه نميكنم تصور من داشت: اظهار خير يا است صحيح بود مايوسكننده مصدق و

ميشود كار به مشغول امريكا جديد دولت كه Jماه بهمن Kاواسط ژانويه ماه آخر تا كه است آن احتمال و باشد

آيد/ عمل به نفت مسئله حل درباره مؤثري اقدام

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

دارد بارانادامه برفو نزول

است معامEتشده اجناسباعثركود گراني
برف آن از پس و باريد باران ساعت ٢٤ قريب بود پوشيده مه و ابر از آسمان كه روز دو از پس ـ ك ارا

معام�ت ركود باعث خرد پول كمي نيست/ زننده و سرد هوا حال اين با اما كرد/ باريدن به شروع شديدي

هر دارند تقاضا هستندو مضيقه اينحيثدر از مردم مبادلهميشود سيگار كبريتو خرد گرديدهوعوضپول

است يافته افزايش ٢åصدي بازار اجناسدر قيمت كنند/ رفع را گرفتاري اين خرد پول فرستادن با زودتر چه

در و كرده گران را داخلي چاي قيمت هم كسبه ميشود معامله ريال ٤åå كيلوئي هر خارجه چاي مخصوصا

شعبهاي ملي اقتصاد وزارت برنامه سازمان كه دارند انتظار اهالي ميفروشند/ باشند مايل كه قيمتي به واقع

رفته رويهم آيد/ عمل به فروشندگانجلوگيري اجحافات از تا تأسيسكند ك ارا برايفروشچايداخليدر

است/ آورده وارد معام�ت و ستد و داد در اخت�لي اجناس گراني و خرد پول كمي



ملي دولت سياهه ١٥٧٨

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

قوام منزل اثاثيه ارزيابي
مييابد خاتمه شنبه روز

عدم علت به ولي شود تشكيل دارائي وزارت در قوام اموال مصادره كميسيون جلسه امروز ظهر بود قرار

شد/ بعدموكول به مزبور جلسه تشكيل دادگستري نماينده حضور

منزل ثاثيه ا ارزيابي شنبه روز ميرود احتمال گفت ما خبرنگار به امروز كميسيون اعضاي آقايان از يكي

كميسيون به نيز مقتضي دستور اينمورد در و نشده ارزيابي قوام خانم خصوصي اثاثيه ولي يابد خاتمه قوام

است/ شده داده

داد/ خواهند ادامه خود كار به يافتو خواهند حضور قوام منزل در كميسيون اعضاي امروز عصر

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

است شده گران قيمتخواربار
وضعبهداريراضيهستند از مردم

از برنج قيمت است كرده ترقي خيلي كازرون از خواربار حمل از جلوگيري اثر اجناسدر قيمت ـ برازجان

اهالي بهداريخوباستو وضع است/ رفته jبا هميننحو به استنرخحبوباتهم رسيده ٦٦ به كيلوئي٣٦

آيد/ عمل به تشويق مشاراليه از دارند تقاضا و هستند راضي رئيسآن از

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

ميكند ترقي روز به روز قيمتخواربار
برنج, گندم, بهاي كه طوري به مييابد افزايش شيراز در قيمتخواربار روز به روز كه است مدتي ـ شيراز

اين خواربار ميگويند جمله استاز زيادي شايعات استو كرده ترقي سي صدي حدود چايدر و لوبيا, نخود,

ميشود/ حمل ايران از خارج به محل

قاچاق طور به غله صدور از جلوگيري براي كيد ا دستور قضايا اين از محضاط�ع به فارس استانداري

كرد/ صادر

اولدي از شد قرار امر اين از برايجلوگيري و افتادهاند نان كردن گران فكر به گندم گراني علت به خبازان

شود/ داده خبازان به تومان سيصد تني قرار از دولتي نرخ به گندم تن چهل روزانه ماه

٧٩٩å شماره ,١٣٣١.١å.١١ پنجشنبه

است كرده قيمتچايترقي
كرده ترقي زياد آزاد بازار در آن قيمت و نميشود توزيع اهالي بين چاي سهميه روزها اين در ـ سبزوار

وزارت دارند انتظار و ندارند آزاد نرخ به چاي خريد استطاعت كشاورزان بيبضاعتمخصوصا اشخاص است/

كند/ توزيع مصرفكنندگان بين ديگر طريق يا جيرهبندي طور به را دولتي چاي سابق مثل ملي اقتصاد



١٥٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

شده ملي پالتوينفت آبادان, شالگردن دستكشمصدق,
است كرده پيدا نيويوركرواج در قبل هفته از كه است امريكائي مد جديدترين

شد ناميده متزلزل> <كارتل نام به كه باراني

است شده امريكائيها توجه بيسابقهايمورد طرز به
جديدي مدهاي ساله همه حال عين در كه لباسفروشي و بافندگي[!] مشهور يكمؤسسه ـ نيويورك

<مصدق> آبادان نامهاي به كه كرده ابتكار تازهاي باراني و پالتو شالگردن, دستكش, امسال ميكند تهيه

معرضفروش پيشدر هفته از كه جديد مد اينمحصوjت است/ شده ناميده متزلزل كارتل شده ملي نفت

مدهاي ميشودمرغوبترين تصور گرفتهو قرار مصرفكنندگان توجه بيسابقهايمورد طرز به شده گذاشته

باشد/ امسال

روي و شـده ترسيم آبادان نفت دكلهاي از منظرهاي شده ناميده <آبادان> نام به كه شالگردن روي

رنگآن كه شده بافته ايران نخستوزير از عكسروشني يك گرديده <مصدق>موسوم نام به كه دستكشي

روي ولي شده مرسوم شده> ملي <نفت نام به كه است پالتوئي اينمؤسسه ابتكارت از يكي ميباشد/ ثابت

است/ گرديده معرفي اسم اين به پالتو مدل اين تالوكهايمؤسسه كا در فقط نشد نوشته چيزي آن

باراني اين داخل در و كرده ابتكار مزبور مؤسسه كه است ظريفي باراني يكنوع اسم نيز متزلزل كارتل

زيبائي حروف با و انگليسي زبان به متزلزل> كارتل > عبارت ميشود دوخته فروشنده مارك Rمعمو كه آنجا

است/ گرديده توجه مورد بسيار كه شده نقش

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

شد تهران وارد ديروز سادچيكفبعدازظهر
از پنجشنبه روز اقامتدرشورويصبح ماه سه پساز تهران كبيرشورويدر سادچيكفسفير آقايايوان

استقبال ايشان از ادارات رؤساي از تن چند رؤسايشركتشي�تو اسكله در شد بندرپهلوي وارد دريا طريق

به تومبيل ا با صبح ديروز و اقامتنمود شي�ت اداره در بندرپهلوي در را جمعه سادچيكفشب آقاي نمودند/

سفارت اعضاي از عدهاي كرج در شد/ تهران وارد بعدازظهر نيم و چهار ساعت و كرد حركت تهران طرف

نمودند/ استقبال سادچيكف آقاي از شوروي

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

شد خواهد دادسراينظاميفرستاده به رشيديان برادران پرونده امروز
و ماه دو آن متهمين كه رشيديان, برادران پرونده گفت: ما خبرنگار به امروز شهرباني در مطلع مقام يك

به امروز شدهاند بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري گاهيو آ اداره طرف از قبل نيم

شد/ فرستاده بازپرس نظر اظهار براي نظامي دادسراي به تا شد فرستاده نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ١٥٨٠

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

نموده مEقات كاشاني jآيتا با بانوان از تن هفت
كردند مذاكره ايشان با انتخابات در زنان بهشركت راجع و

آيتا� از عيادت ضمن و يافته حضور بيمارستان در زنان شوراي مديره هيأت بانوان از تن هفت امروز

به داشت ادامه دوازده تا ده ساعت از مزبور كرات مذا كردند/ كره مذا انتخابات در زنان شركت درباره كاشاني

بشـود تشـنج مـوجب كه اقداماتي از كه كردهاند توصيه خانمها به ملي مجلسشوراي رئيس اط�ع قرار

نمايند/ خودداري

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

افتادند زندان به شده انتظاميدستگير مأمورين وسيله به
جزو دانشآموز چند و يكدبير كه چپ دستجات به منتسب اشخاص از نفر چند قبل شب چند ـ م�ير

زندان در Lفع و انتظاميدستگير مأمورين وسيله به بودند فعاليت تحريكو دولتمشغول عليه و بودند آنها

ميبرند/ سر به شهرباني

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

گرديدهاند مجروح نفر ٣ كنون تا شدهاند قتل به تهديد جمعي
كردند زخمي خنجر ضربه چند با نيز را سرپرستپانايرانيستها

ميبرند سر به بيمارستان در دو هر مضروب و ضارب

تعقيب در و ميكرد قتل به تهديد شفاها و كتبا را پيشجمعي چندي از رشت اهل رجبعلي ـ خرمشهر

به را سپسخود ساختو مجروح را عبديزاده عباس و سالمزاده سالم حاج آقايان دي دوازدهم روز امر اين

بـيمارستان به معالجه براي هم را مجروحين و كردند بازداشت را وي مأمورين كرد/ معرفي شهرباني اداره

آقاي گذشت فوق حادثه از يكساعت اينكه از پس ميدارد اظهار تلگرافديگري در ما خبرنگار فرستادند/

بردند بيمارستان به را او ب�فاصله گرديد سختمضروب نفر چند وسيله به بازرگانان از يكي پيرو حاجمحمد

تلگرافديگري/// در است/ گرفته قرار تعقيب تحت مقاماتمسئول طرف از قضيه دادند, قرار معالجه تحت و

سختي به خرمشهر پانايرانيستهاي سرپرست هوشنگمهرداد آقاي كه ميشود داده اط�ع خرمشهر/// از

بوده كار مشغول آزمايشگاه در دبيرستان ويدر كه موقعي است: بوده قرار اين از قضيه شرح و گرديده مجروح

كه نام علي ميشود خارج دبيرستان از مهرداد اينكه مجرد به ميطلبند/ خارج به را او مادرش قول از است

بـه را مـجروح مـيآورد/ وارد او قلب و گردن به ضربه چند و ميكند حمله او به خنجر با است آبادان اهل

آمده قلبوارد ناحيه به كه ضربهاي بوده كج خنجر سر چون دادند قرار معالجه تحت و برده اهواز بيمارستان

سختيمضروب به مجروح طرفداران طرف از هم ضارب است, نزده صدمه حساس محل به و شده منحرف

است/ گرفته قرار رسيدگي تحت Lفع قضيه فرستادهاند/ بيمارستان به هم را وي و شده



١٥٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

ايران سازمانمطبوعات بيانيه
و جرايد صاحبان از زيادي عده امضاي به بيانيهاي جديد قانون انتشار اثر در ايران مطبوعات سازمان

شدن ملي قضيه پشتيبانيمطبوعاتدر درباره شرحي مقدمتا بيانيه اين در كردهاند/ پايتختمنتشر نشريات

با كه بودند جرايد ارباب همين كه گرديده سپساشعار و شده كر ذ مصدق آقايدكتر از حمايت نفتو صنعت

كردند/ نقض را زنگنه و قوام مطبوعاتي قوانين ملي مجلسشوراي در تحصنخود

شده تقاضا آخر در و شده بحث يكايك جديد اعتراضقانون مورد مواد درباره مطالب اين كر ذ از پس

شكسته كشتي تا كنند پشتيبانيدعوت حمايتو به را جرايد ارباب و كنند نظر تجديد قانون اين در كه است

برسد/ نجات ساحل به تفاق ا و تحاد ا با عزيز ايران

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

دارائي وزارت منحله ادارات كارمندان
كردند اجتماع وزارتخانه آن در امروز

از يكـي در فـني اداره و اقـتصادي امـور تصفيه اداره كارمندان از نفر ٢åå حدود در امروز ظهر از قبل

خطاطان آقاي شود/ معلوم آنها حقوق و كار تكليف داشتند تقاضا و كردند اجتماع دارائي وزارت حياطهاي

به و شد خواهد اقدام آنها تأمينحقوق به نسبت كه داد وعده مزبور كارمندان به دارائي وزارت دفتر كل مدير

آنها به دارائي وزارت طرف از كه وعدههائي نتيجه در مزبور كارمندان ميگردد/ معلوم آنها كار تكليف زودي

شدند/ متفرق شد داده

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

ميخواستند كار و كرده سفارتشوروياجتماع مقابل عدهايدر
گرديد دستگير شد محركشناخته كه يكنفر و متفرق را انتظاميآنها مأمورين

به كردندو اجتماع جنوبيسفارتشوروي مقابلدر در عمله نفر چهارده سيزده حدود عدهايدر صبحامروز

ايـنجا بـه كـار گرفتن براي ما داشتند اظهار بودند آماده آنها كردن متفرق براي كه سه ك�نتري مأمورين

شناخته اينواقعه محرك كه عزيزا�نظيري نام به يكنفر كردندو متفرق را آنها ك�نتري مأمورين آمدهايم/

گرديد/ توقيف طرفمأمورين از شد

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

مEقاتكرد را نخستوزير بار برايسومين هندرسن
از بازگشت از پس بار برايسومين J١٩٥٣ ژانويه Kسوم گذشته روز امريكا كبير سفير هندرسن آقايلوي

عمل به تي كرا مذا نفت به مسائلمربوط باب در و نموده م�قات را نخستوزير مصدق دكتر آقاي واشنگتن

انجاميد/ طول به بعدازظهر نه تا شش ساعت از كراتديروز مذا آورد/



ملي دولت سياهه ١٥٨٢

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

شدند حبسمحكوم يكسال اتوبوسبه به حملهكنندگان
را توبوسها ا شيشههاي و كرده حمله ١ خط توبوس ا چند به حسنآباد چهارراه در عدهاي قبل ماه يك

قـرار تعقيب تحت نظامي دادسراي در و شدند دستگير حمله اين محركين از نفر ٤ موقع آن در شكستند/

حكم صدور به نسبت چون ساختو حبسمحكوم يكسال به را متهمين نظامي يكدادگاه شعبه گرفتند/

حكممزبور و كرد تأييد را بدوي دادگاه در صادره احكام تجديدنظر دادگاه امروز بود/ شده تجديدنظر تقاضاي

اجرا براي و عباساحمدياب�غ محنتو محمدعلي ستمخاني, علي نجاتي, ابراهيم يعني متهمينمزبور به

شد/ فرستاده زندان به

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

ملي وزارتدفاع همرديفان و درجهداران و افسران بازنشستگي قانوني cيحه
از يك هر ميتواند ملي دفاع وزارت ماه يك مدت تا قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ اول ماده

از كمتر متناوب يا متوالي از اعم خدمتشان مدت كه را ملي دفاع وزارت همرديفان و درجهداران و افسران

نمايد/ بازنشسته باشد سال بيست

شد خواهد سالافزوده ٥ آنان خدمت مدت به اشخاصفوق بازنشستگي براياحتسابحقوق ـ ١ تبصره

نكند/ تجاوز سال ٢å از مجموعا آنكه بر مشروط

جـزو واقـعي خدمت بر ع�وه كه را مدتي بازنشستگي كشور قانوني jيحه اين مشمولين ـ ٢ تبصره

نمود/ خواهند پرداخت است شده آنانمحسوب خدمت

اختيارات اعطاي قانون طبق بر ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي مأمور ملي دفاع وزارت ـ دوم ماده

ملي دفاع وزارت همرديفان و درجهداران و افسران بازنشستگي قانوني jيحه ١٣٣١ مردادماه ٢å مصوب

١٣٣١ ماه دي تاريخ١٢ به تصويبميشود/ تبصره ٢ و ماده ٢ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

ديگريخرابميشود از بعد يكي خيابانهايشهر
گودال و دستانداز از پر همه آمل زيباي و سنگفرششده خيابانهاي شهرداري توجه عدم اثر بر ـ آمل

آبجمع اينگودالها در هم باريدن هنگام است/ ساخته اشكال دچار را نقليه وسائط مرور و عبور و شده وسيع

ميكند/ فراوان زحمت توليد عابرين براي و ميشود

ايـن و نـميكند اقـدام خيابانها مرمت در دارد درآمد ريال هزار ١å از بيش روزانه اينكه با شهرداري

عدم موجب هم شهر وسط در شالكوبي كارخانه احداث اخيرا ميشود/ خراب ديگري از بعد يكي خيابانها

دارند/ شكايت ميباشد شهر بهداشت مخالف كه كارخانه كثافات و دود از مردم و شده اهالي رضايت



١٥٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

وظيفه نظام خدمت قانون اصEح قانوني cيحه
افسري دون آموزشگاههايمختلفه داوطلبان همچنين افسريو دانشكده داوطلب دانشجويان ـ ١ ماده

آموزشگاه يا و دانشكده از پائين در مشروحه علل از يكي به تحصيلي دوره جريان در كه صورتي ارتشدر

شد/ نخواهد محسوب آنها پرچم زير خدمت جزو آموزشگاهها و دانشكده در تحصيلي مدت شوند اخراج

انضباط/ عدم ـ ١

ص�حيت/ عدم ـ ٢

شخصي/ تقاضاي حسب بر معافيت ـ ٣

فـرمانده و دانشكده شوراي گواهي موجب به بايستي افسري دانشكده دانشجويان اخراج ـ ١ تبصره

پذيرد/ انجام ارتش ستاد تصويب با و دانشكده

مخصوصو كميسيون گواهي طبق بايستي افسري دون آموزشگاههاي دانشآموزان اخراج ـ ٢ تبصره

پذيرد/ انجام ارتش ستاد تصويب با و مستقل قسمت فرمانده

كه دكترا ليسانسيه, ديپلمه, وظيفه سربازان ساير Kو احتياط افسري دانشجويان بين چنانچه ـ ٣ تبصره

يا و تحصيل مدت طي در كه شدند يافت اشخاصي Jميشوند اعزام قسمتها به افسري مقام به نيل براي

تثبيت تبصره در شورايمقرر در و افسريمشهود مقام به نيل براي آنان شايستگي عدم قسمتها خدمتدر

دهند/ انجام افراد مانند قبلي خدمت مدت احتساب با را پرچم زير خدمت سال بايستيدو گردد

ملغي باشد داشته مغايرت قانوني jيحه اين مقررات با كه قسمت آن در سابق قوانين مقررات ـ ٢ ماده

است/

است/ قانوني jيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت ـ ٣ ماده

نظام خدمت قانون اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ١١ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ٣ بر مشتمل وظيفه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

خوبنيست بهداشتمردم امور و شهر وضع
اثر در هستند/ ناراضي اينحيث از بيماران بهخصوص مردم نيستو مرتب بهداريدزفول وضع ـ دزفول

امر اين از مستمندان طبقه و كرده ترقي نان قيمت ميآيد عمل به استفادهجو نفر چند توسط كه گندم حمل

سارقين و رفته فرو مطلق تاريكي در روشنائي عدم واسطه به شبها كوچههايشهر بيشتر شدهاند/ نگران

براي شهرداري دارند انتظار اهالي ميزنند/ دستبرد مردم خانههاي به و كرده اينموقعيتسوءاسفتاده از هم

و نميكند كوچهها اسفالت به توجهي هيچگونه شهرداري ديگر طرف از آورد/ عمل به jزم اقدام روشنائي

خرابشود/ مراقبت عدم اثر در دارد احتمال شده ساخته كه هم جدولهائي



ملي دولت سياهه ١٥٨٤

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

انتخابشد جديد نظامي فرماندار و داد استعفا نظامي فرماندار
مـلي دفاع وزارت به را خود استعفاي گذشته پنجشنبه روز تهران نظامي فرماندار زنگنه سرتيپ آقاي

تهران نظامي فرماندار سمت به Jjبا Kعكس افشارطوس [محمود] سرتيپ آقاي او جاي به و نمود تقديم

شد/ كار مشغول ديروز از و گرديد منصوب

كـليه و شـد حاضر نظامي دادسراي در نخستوزير آقاي با م�قات از پس امروز صبح جديد فرماندار

قسمت رئيس Lقب افشارطوس سرتيپ آقاي رفت/ خود كار دفتر به سپس و كرد بازديد را آن قسمتهاي

است/ بوده [جنگ] دانشگاه دروس

٧٩٩١ شماره ,١٣٣١.١å.١٣ شنبه

قوام تعقيب درباره كل دادستان امروز
كرد مذاكره وزارتدادگستري معاون با

به آورد عمل به تي كرا مذا دادگستري معاون با قوام آقاي تعقيب درباره كل دادستان قضائي آقاي امروز

كـل دادسـتان زودي به و است تكميل شرف در دادگستري در قوام تعقيب پرونده داديم اط�ع كه طوري

مصادره كميسيون اعضاي از يكي امروز كرد/ خواهد اع�م قوامالسلطنه كمه محا شروع براي را خود آمادگي

نيستو مقدور Lفع آئيننامه اين تدوين گفت: مذكور اموال ضبط به مربوط آئيننامه تهيه درباره قوام اموال

درآمد خصوصمصرف در بايد آئيننامه كه است آن علت است/ گرديده متوقف Lفع اينكار جهت همين به

آقايقوام دارائيوموجوديهاي نيستميزان معلوم كههنوز حالي در گردد, تدوين آقايقوام دارائي ام�كو

است/ چقدر

٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

تهران دادسراي سيام شعبه در امروز

شد بازجوئي شهرباني سابق معاون از

است كرده را خانه اثاث از قسمتي مالكيت ادعاي نامهاي طي قوام خانم
اموال مصادره كميسيون به قوام خانم طرف از نامهاي بار برايدومين امروز صبح ـ اثاث مالكيت ادعاي

تقديم هنوز كه خانه اثاث از مقداري است, شده يادآور اعضايكميسيون به قوام خانم نامه اين در رسيد/ قوام

محسوب قوام آقاي اثاث جزو و كنيد تقديم را آنها گذاشت نخواهم من و است اينجانب به متعلق نگرديده

قضيه اين به رسيدگي براي امروز است قرار گفت: ما خبرنگار به باره اين در اعضايكميسيون از يكي داريد/

منزل اثاث كليه از سوم دو حال به تا اط�ع قرار به دارد/ اع�م را خود نظر و بدهد جلسه تشكيل كميسيون

مدت به آقايقوام خانه اثاثو اين ميدانيد كه طوري به دارد ادامه آنها ارزيابي و گرديده ارزيابي آقايقوام

به تاريخ آن تا استو ١٣٣٤ سال ماه فروردين اول تا سال ده مدت ميباشد/ ايشان خانم اجاره در سال ده



١٥٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

كسنميتواند/// هيچ اموالقوام مصادره كميسيون تهراندر دادستان نماينده آقايموسويزاده اظهار موجب

دادستان نماينده تهران دادسراي ٣å بازپرسشعبه عالمي آقاي امروز ـ شهرباني معاونسابق بازجوئي

سيام وقايع درباره كل شهرباني سابق معاون سرتيپدانشپور آقاي از تعقيبقوام پرونده تكميل براي كل

و داشت عهده را شهرباني معاونت گذشته تيرماه در دانشپور سرتيپ آقاي نمود كسب توضيحاتي تيرماه

و بود مطلع عنوان به دادگستري به ايشان احضار گرديد/ بازنشسته خود سمت از گيري كناره از پس اخيرا

سروان و قرباني سرهنگ آقاي از اط�ع قرار به انجاميد/ طول به ساعت سه بيشاز وي از بازپرسي جريان

در حـال بـه تـا تيرماه از نفر دو اين شد/ خواهد سئواjتي تيرماه وقايع درباره مطلع عنوان به نيز فاطمي

ميباشند/ تحتنظر شهرباني

٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

مجلسشورايملي///
ايندولتهستيم پشتيباني ما كه باوجودي كرد: اضافه [سنجابي] ناطق سپس ـ قانونامنيتاجتماعي

مثال عنوان به را قانون دو بنده رسيده امضا به تازگي به كه قوانيني از گفت: بايد را جا به انتقادات معالوصف

از شخصا بنده كه كنند اشخاصتصور بعضي است ممكن كه است اجتماعي امنيت قانون يكي ميكنم كر ذ

داشتهام/ اط�عي قانون اين

شـركت قـانون ايـن تدوين در ابدا و Lاص و مطلقا من كه ميكنم عرض صراحتا مجلس اين در ولي

هم مخالفت قانون اين با ولي Jاست صحيح قناتآبادي: Kشمس شايگان دكتر آقاي همچنين و نداشتهام

است/ شده محدوديوضع زمان مدتموقتو براي زيرا نكردم,

آقاي محترم همكارم بنده از قبل كه است مطبوعات قانون ديگر قانون [سنجابي:] ـ مطبوعات قانون

هر و كرده تصريح و تأمين را مطبوعات آزادي اساسي قانون بيستم <اصل مجلس: جلسه همين در كريمي نطق از جملهاي /١
است>/ اساسي نقضقانون شود تصويب آن خ�ف بر كه قانوني

معتقد ايشان بيانات دنبال در هم بنده شدند/ متذكر را آن زيان مواد و كردند صحبت آن درباره كريمي��١

آزادي اصول با فرمودهاند مصدقوضع دكتر آقاي جناب قانون اين تكميل براي كه اخيري ماده دو كه هستم

روزنامه, توقيف نمينمايد/ تطبيق كردهايم مدت اين تمام در ما كه تي مبارزا با و نميدهد وفق مطبوعات

نيست/ صحيح كمه محا از قبل

به و پوشيده كفن و كردهاند مبارزه آزاديخواه افراد دوش به دوش ملي مبارزات اين در كه كرمانشاه مردم

ابراز براي و اعتراضدارند قانون اين به امروز همينمردم نمودند مجاهدت تير سيام واقعه در آمدندو تهران

راست اjن آنها مرتبه آن تلين قا چون كنند تيربارانشان بدهيد دستور بقائي: Kدكتر آمدند تهران به خود نظر

به صورت هر به J/گرفتهاند هم مقام و مرتبه بلكه نشدند مجازاتي كوچكترين تنها نه ميروند راه راست

هم عموم نظر كه ميكنم گمان و ندارد آزاديمطبوعاتموافقت قانون اصول با قانون ماده ايندو بنده عقيده

دارم/ را ماده دو اين تقاضايلغو بنابراين شود/ اص�ح بايد كه باشد همين
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٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

مجلسشورايملي///
فعليگردد] مجلس فلجشدن يا تعطيل باعث نميتوان cيحهاي و طرحي [هيچ

از كه را نامهاي داد دسته اين درباره كه توضيحاتي از پس قناتآبادي] [شمس ناطق ـ طرح تقديم
مقام تقديم بود انتخابات در بانوان به دادن راي حق با آنها مخالفت از كي حا و بود رسيده بازرگانان طرف

تقديم و رسيده آقايان از جمعي امضاي به كه فوريت سه قيد با است طرحي خاتمه در گفت و كرد رياست

ميكنم/ رياست مقام

طبق بنابراين مجلساست داخلي دستور از بحث مطلبمورد خروج به طرح تقديم چون رئيس: نايب

سه طرح اينموقع در ميگردد/ قرائت و مطرح توبوسراني jيحها از قبل مزبور مجلسطرح داخلي آئيننامه

شد: قرائت نمايندگان فوريتي

حفظ و مشروطيت و اساسي قانون حفظ به سوگند قيد به ملي مجلسشوراي نمايندگان اينكه به نظر

فوريت سه قيد با را ذيل قانوني تصميم اينورقه كنندگان امضا ميباشند/ مجلسيانموظف مجلسو حقوق

ميداريم/ ملي مجلسشوراي تقديم فيالمجلس طرح و

شدن فلج يا تعطيل باعث رئيسدولت امضا بهموجب نميتواند وjيحهاي هيچjيحه ـ قانوني تصميم

گردد/ فعلي مجلس

وكـيلپور, ذوالفـقاري, نـاصر بـهادري, انگـجي, بقائي, دكتر سيدجوادي, حاج هدي, ج�لي, سيدباقر

حميديه/ كريمي, فرامرزي, احمد فاخر, دكتر صفائي, قناتآبادي, صادقي, افشار حائريزاده,

اشـخاص از خـارج مـن كـه است تأسـف جـاي داشت اظـهار شايگان دكتر آقاي ـ شبهه رفع براي

طرح چنين يا باشد بين در مطلبي چنين نميكردم تصور ولي ميشنيدم مطلب اين نظير مطلبي بياط�عي

كه بدهم صريح ميتوانمقول هم طرفشخصنخستوزير از عرضميكنمو صريحا بنده باشد/ شده تهيه

را قانون اين كه كساني نه و دولت نه كه بشود آقايان از شبهه رفع بايد و است نبوده منظوري چنين هرگز

اينكه براي گفتم و رسيدم نخستوزير آقاي خدمت من همينمنظور براي نداشتهاند/ نيتي چنين نوشتهاند

نباشد/ هفدهم يعنيدوره مجلس اين مورد نصابدر حد مسئله كه نمائيد اضافه يكماده نماند باقي شبهه

Jاحسنت احسنت Kنمايندگان: شود/ شبهه رفع فقطخواستم ولي ندارم مخالفت آقايان طرح اين با من

و عـجايب هزاران مظهر ميكنيم زندگي آن در ما كه دنيائي اين گفت: كشور وزير صديقي دكتر آقاي

عرضكنم بايد و شنيدم كه عجيبي چيز بنده چيزهائيميشنويم ميبينيمو چيزهائي روز هر غرائباستو

جناب ذهن و فكر در وقت هيچ است/ مسئله همين نيامدهام بيرون شگفتي اين تأثير از هم هنوز واقع در و

يك شـود صادر مجلس تعطيل براي دستوري كه نيست اين و نبوده اين دولت هيأت و نخستوزير آقاي

از عنواناستع�م به تنهم يكيدو بسو مجلسو از خارج آقايان از تن چند براي است شده حاصل توهمي

هيچوجه به نصاب حد كه عرضكردم قانون حكم به و سابقه حكم به كردند بابتسئوال اين از خارج در من
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همين شهرداريها استق�ل قانوني jيحه مورد در و ندارد فعلي وضع با ارتباطي انتخابات قانون jيحه به

كه رساندم عرض به و داديم نشدهدستور تشكيل حال به تا كه قانوني انجمنها درباره ما و شد رعايت نكته

كه جاهائي تمام استدر مانده باقي كه شهر چند جز jحا كرديمو شهر انجمن انتخاب به محلشروع ٨٦ در

بود شده انجمن سابقداراي حكومت دوره در كه داشتيم محل ١٣٦ ولي شد داده نداريمدستور قانوني انجمن

اين و نداشتيم را آن فكر حتي و كنيم تعطيل را آن كه نيامده فكر به و هست خود جاي هم انجمنها آن

كردند/ استخدام قديم قانون حكم به را اعضايخود حتي انجمنها

و فكر در هيچوجه به كه نماند باقي جايشبهه عرايضمنهست در كه روشني صراحتو اين با بنابراين

فكر هم را آن نحوه من حتي كه انحاء از نحوي به را ملي مجلسشوراي كه است نبوده دولت عمل و ذهن

معذلك باشد/ مطمئن و آسوده و راحت جهت اين از Lكام آقايان خاطر بايد بنابراين و كند تعطيل نميكنم

هستم انتخابات مسئول و كشور وزير كه من ولي بفرمايند عمل آقايان ميكند حكم طور مجلسهر جريان

عرضكنم/ آقايان مبارك حضور به را مطالب اين كه دانستم خود وظيفه

هم طرح اين هستو جا همه آن شايعه ولي نداشته نظري چنين ميگويد دولت گفت: بقائي دكتر آقاي

توجه آقايان تمنيدارم لذا نيست بين نظريدر حتي كه تصديقدارد حتيدولتهم همه نداردو قانوني منع

بدهند/ راي آن به و بفرمايند آن به كاملي

جناب به حاضر حال در زيرا نيست طرح قابل اينصورت با طرح اين رئيس: نايب ـ نيست طرح قابل

jيحهايكه يا و <طرح اضافهشود: بايد طرح اين به استو شده اختياراتمخصوصيداده مصدق آقايدكتر

كرد/ مطرح نميتوان بدينصورت را طرح اين jوا كند/> امضا رئيسدولت اختيارات موجب به

همموافقيم/ ما كنند اص�ح را طرح منشي ناظرزاده آقاي بقائي: دكتر شمسقناتآباديو ـ طرح اص�ح

به اعطائي اختيارات موجب به jيحهاي <هيچ گرديد: قرائت و اص�ح اينصورت به پيشنهادي طرح

گردد/> فعلي مجلس شده فلج يا تعطيل باعث نميتواند نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب

و شهيدي نريمان, زيركزاده, مهندس معظمي, دكتر شايگان, دكتر آقايان ب�فاصله اص�ح اين از پس

شدند/ خارج جلسه از اقبال

نايب اينموقع در نيافتو كثريت ا راي اخذ براي مجلس گذشتو مدتي ولي ـ نشد گرفته راي با_خره

نميآيند/ مجلس به ديگر كه دادند اط�ع هستند خارج در كه آقاياني رئيسمجلسگفت:

آقـايان ايـن كـه كـرديم پيدا را دليل بزرگترين ما jحا دارم تذكري رئيس آقاي شمسقناتآبادي:

Jاست صحيح Kعدهاي: ببندند نمايندگان روي به را ملي مجلسشوراي در ميخواهند

حق ميكنند تدوين را مطبوعات قانون مانند ننگين قانون كه نخستوزير مشاورين عده آن كريمي:

كنند/ تعطيل مجلسرا ميخواهند آقايان اين بيندازند كثريت ا از را مجلس ندارند

طرح پاي از را امضايخود من باشد مصدق آقايدكتر جناب به اهانت اينموضوع گر ا حاجسيدجوادي:

شد/ خارج جلسه از عصبانيت با و ميگيرم پس
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ميكنم/ امضاء گرفت پس را امضايخود كه سيدجوادي حاج آقاي جاي به را پايjيحه من فرامرزي:

و شد خواهد رفتار آئيننامه طبق مجلسهستند از خارج در كه آقاياني با نايبرئيس: ـ شد تنفسداده

شمس داشتند جلسه تاjر ترك قصد نمايندگان كه هنگامي ميكنيم/ تعطيل تنفس مجلسبهعنوان كنون ا

كنيد/ تعطيل مجلسرا و بسازيد امريكائيها با شماها گذاشت نخواهيم ما زد: فرياد قناتآبادي

ميكنند/ ساز ملت مخالفين را بازيها اين كريمي:

و بـبنديد را مجلس ميخواستيد شما عمل اين با نيست بردار تعطيل مشروطيت قناتآبادي: شمس

بـا دولت كـه نميگذاريـم ما بسازيد/ امريكائيها با برويد بعد و بيندازيد كار به را اجتماعي امنيت قانون

تماشاچيان از عدهاي داشت را جلسه از خروج قصد قناتآبادي شمس كه هنگامي كند/ سازش امريكائيها

از ديگري نفر چند موقع همين در قناتآبادي/ شمس باد زنده زدند: فرياد و زدند كف مجلس راست سمت

امريكا/ نوكران معظمي دكتر و حسيبي مهندس و شايگان دكتر باد مرده زدند: فرياد تماشاچيان

٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

هيأتدولت/// فوقالعاده جلسه
شد خواهند بازنشسته اخير طبقcيحه كه همرديفان و افسران عده

كرد نخواهند تجاوز نفر ١åå از
سئواjت به جواب در امروز, مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// آنان دسترس در زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

اضافه را توضيح اين بايد رسيد, استحضار به ديروز جلسه در كه افسران بازنشستگي jيحه درباره ـ ٢

در چون و كرد نخواهد تجاوز نفر صد ارتشاز تمام در آنها كهمجموع عدهايست مشمول اينjيحه كه كنم

نصفاز تقريبا ميشدند قانوني اينjيحه كهمشمول داشتند معدوديوجود عده پائين افسراندرجات ميان

اع�م روزه ايندو در و رسيدگي وضعيتشان به بصير و اعتماد يككميسيونمورد نظر تحت كنون ا هم آنها

بخواهند كساني گر ا بنابراين رسيد/ خواهد استحضار به اساميشان آينده روز چند در هم بقيه و شد خواهد

تمامي از را نگراني گونه هر رفع توضيح اين ميكنم گمان بدهند مزبور jيحه درباره غلط به شهرتهائي

نمود/ خواهد شاهنشاهي ارتش افسران

٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

كشفشد حزبي اوراق مقداري و ترياك كيلو ١٩
تـوقفگاه در كـرد/ حـركت رضـائيه طرف به <پرشر> خط از مسافربري توبوس پيشا روز چند ـ مرند

نـتيجه در و دادنـد قـرار بازرسي مورد را توبوسمزبور ا بازرسان, تفاق ا به شهرباني مأمورين تومبيلهاي ا

از كه گودري> <حاجي نام به شخصي فقط مسافرين از گرديد/ كشف ك تريا كيلو ١٩ و حزبي اوراق مقداري

گرفت/ قرار تعقيب مورد هم ك تريا صاحب و گرديد دستگير بود آذربايجان سابق دمكرات حزب اعضاي
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٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

دادند ميتينگ دانشگاه محوطه در دانشجويان امروز
فنيصورتگرفت دانشكده دانشجويان از برايپشتيباني ايناجتماع

كردند خورد و پليسزد با دانشگاه از خارج در عده
اين و نمودند اعتصاب و كرده ك�سدرسخودداري به رفتن از فني دانشجويان كنون تا قبل روز ٢å از

گرفت/ صورت دانشكده تحصيلي آئيننامه تغيير به اعتراض اثر در اعتصاب

كليه از بود كرده منتشر دانشگاه دانشجويان سازمان پيش روز چند از كه بيانيههائي و اع�ميهها طبق

شده داده ترتيب امروز براي آن مقدمات كه ميتينگعمومي در شركت براي كه بود شده دانشجوياندعوت

اطـ�ع دانشـجويان امروز ميتينگ از دانشگاهي مقامات چون كنند/ اجتماع دانشگاه باشگاه مقابل در بود

توسط دانشگاه امروز صبح ٧ ساعت از لحاظ بدين ساختند جريانمطلع از را انتظامي مقامات كردند حاصل

دانشجويان ازورود كلي بهطور و ميشد كنترل خروجدانشجويان و وورود بود شده محاصره انتظامي مأمورين

ميآمد/ عمل به جلوگيري دانشگاه داخل به فني دانشكده

دست در كه شعارهائي و پرچم با و كرده ترك را درس ك�سهاي دانشكدهها دانشجويان ١١ ساعت از

نـمايندگان از يكـي نـيم و ١١ سـاعت در و كردند اجتماع بود ميتينگ محل كه باشگاه جلوي در داشتند

و كـردند سخنراني دانشجويان نمايندگان از نفر چند سپس كرد اع�م را ميتينگ برنامه آغاز دانشجويان

طـول بـه سـاعت يك مـدت ميتينگ داشتند/ ابراز فني دانشكده دانشجويان به نسبت را خود پشتيباني

انجاميد/

به آنها ورود از كه عدهاي بودند, آمده گرده دانشگاه در دانشجويان كه همانموقع در ـ مختصر خورد و زد

مأمورين نمودند/ تظاهرات به شروع و كرده اجتماع دانشگاه ورودي در مقابل در بود شده جلوگيري دانشكده

دانشجويان پليسو بين مختصري خورد و زد تصادم نتيجه در و برآمدند آنها كردن متفرق صدد در انتظامي

يافت/ خاتمه زودي به كه داد روي

عمومي اعتصاب براي فردا بعدازظهر شده منتشر دانشجويان سازمان طرف از امروز كه اع�ميههائي در

نمايند/ درسخودداري ك�سهاي در شركت از كه شده تقاضا دانشجويان كليه از و گرديد اع�م

٧٩٩٢ شماره ,١٣٣١.١å.١٤ يكشنبه

هستند مضيقه در شكر و قند لحاظ از
آزاد بازار از را احتياجاتخود مردم و ميكند خودداري شكر و قند توزيع از دارائي اداره است مدتي ـ مراغه

ميكند/ تهيه

Lفع ميفروشند را شكر قندو باشند مايل كه قيمتي هر به درواقع و كرده ترقي شكر و قند قيمت نتيجه در

به ريال ٢٨ كيلوئي به آزاد بازار در يا ميشود فرستاده تبريز به ميشود خارج دولتي انبار از كه شكري و قند

هستند/ مضيقه در ناراحتو حيث اين از مردم ميكنند/ تحميل اهالي



ملي دولت سياهه ١٥٩٠

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

خورد و زد اثر در شماليشهر خيابانهاي اوضاع امروز
متشنجبود كام� تظاهراتشديد و

درآمدند پا از ضرباتكارد اثر در وعدهاي شد كشته يكنفر

علتفروشروزنامهصورتگرفت به خورد و زد ابتدا
داد شكل دولتتغيير با موافقت و بهصورتمخالفت بعد ولي
شهرگردشميكرد شمال پليسدر كاميونهايحامل و انتظامي مأمورين

بود شده مستقر چهارراه سر بر عدهايسرباز و
جراحتبرداشتهاند نقاطمختلف از كه زخميشدگان از نفر ١٣

بستريشدهاند سينا بيمارستان در

شديدي خوردهاي و زد مخالف دسته دو بين و بود غيرعادي وضع تهران شمالي خيابانهاي در امروز

خوردها و زد اين جريان رسيد/// قتل به يكنفر و شدند شدتمجروح به آن طي زيادي عده صورتگرفتكه

است: قرار بدين گرديد شروع صبح ٨ ساعت از كه تشنجات و

خـيابانهاي و چهارراههـا سر در چپ دستجات به وابسته اعضاي دوشنبه روزهاي ـ روزنامه فروش

مثل و شد عمل منوال بدين نيز امروز ميشوند/ مزبور روزنامه فروش مشغول شاهآباد و jلهزار و اس�مبول

مختلف مح�ت در را جواناندموكرات روزنامه چپ دستجات به اعضايوابسته محصلينو از جمعي هميشه

و بهارستان ميدان حدود در روزنامهفروشها از نفر چند صبح نيم و ٨ ساعت ميكردند/ توزيع شهر شمال

در عدهاي گهان نا كه كردند مبادرت دموكرات جوانان روزنامه فروش به صفيعليشاه خيابان حوش و حول

خورد زدو نتيجه در بردند, حمله طرفروزنامهفروشها به داشتند تن به مخصوصي كهاونيفورم نفر ٢å حدود

به دست يكديگر با عدهاي و كردند فرار عدهاي شد كشانده شاهآباد اواسط تا آن دامنه كه درگرفت شديدي

نبود/ بين در خبري نيز انتظامي مأمورين از و شدند گريبان

خـورد و زد دامنه نتيجه در كردند, مداخله عابرين از عدهاي ميزدند را يكديگر شدت به طرفين چون

از نـفر دو بـ�فاصله و بـرخـاست جـمعيت بـين از كشت آي كشت, آي فـرياد, گـهان نـا و يـافت توسعه

آي ميزد فرياد كه كسي طرف به جمعيت شدند/ خون در غرق آسيدهاشم كوچه حدود در كنندگان مشاجره

تعداد به كمكم شدهاند/// شدتمجروح به كارد ضربه اثر در نفر دو شد معلوم نتيجه در گرديدندو كشتمتوجه

يك وقت اين در شد/ كشانده مخبرالدوله ميدان حدود به خورد و زد و ميشد اضافه دسته دو هر طرفداران

طـرفداران و شـد ملحق است <آوارگان> دسته آنها نام ميگفتند كه اونيفورمپوشان دسته به مجهز دسته

كـردن جـدا بـراي كـه نـداشت جـرات هـم عـابرين از كس هـيچ و شدند/ مغلوب كمكم روزنامهفروشها

برميداشت/ جراحت يا و كتكميخورد يا مسلما زيرا گذارد پيش به قدم كنندگان مشاجره

توده, بر مرگ ميزدند فرياد دائما كشمكش حين در كنندگان خورد و زد ـ پانايرانيسم و توده بر مرگ



١٥٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

پـخش هـوا در را كاغذ ريزه و كرده پاره را دموكرات جوانان روزنامههاي ضمن در و پانايرانيست بر مرگ

وارد شاهآباد خيابان از پاسبان و سرباز حامل كاميونهاي كه گذشت ماجرا اين از يكربع قريب ميكردند/

از دست يك و كـردند اخـتيار فـرار كـنندگان خـورد و زد پـليس آمـدن مـجرد بـه و شد بهارستان ميدان

نمودند/ حركت jلهزار و شاهآباد خيابان طرف به اونيفورمپوشان

اواسط تا كين دكا يافتو خاتمه زياد صداي و سر با حادثه اين پساز ساعت نيم ـ ديگر خونريزي يك

مهران پاساژ مقابل در jلهزار خيابان ابتداي در ديگري خونريزي بستند را خود دكانهاي آن اثر در شاهآباد

كارگران از عدهاي و بودند فروشروزنامه جوانانمشغول از نفر چند نيز آنجا در كه معني بدين گرفت/ صورت

نيست/ تهران دوزندگيهاي اعتصاب از گزارشي پيشين, شمارههاي در /١

كارگران به و شده جمع شاهآباد خيابان اول در كردهاند��١ اعتصاب روز سه مدت كه نيز تهران دوزندگيهاي

سخنراني ومشغول شده جمع يكنقطه در آنها از عدهاي ضمن در و اعتراضداشتند همكارانخود از عدهاي

در ماست/ كار پيشرفت از مانع اينقانون ميگفتند و شده خواستار را اجتماعي امنيت قانون ناطقينلغو بودند

در سعدي خيابان سمت از برداشتند در متحدالشكل لباس كه عدهاي بوده يكربع و نه ساعت كه اينموقع

و كهمشغول عدهاي به و شده مخبرالدوله چهارراه وارد داشتند دست در يكشكل و قرمز كهچوبهاي حالي

پيوست/// بهوقوع شديدي خوردي و زد نتيجه در و بردند حمله بودند جواناندموكرات روزنامه فروش و نطق

گفته كه دستجاتچپ طرفداران از نفر پنجاه قريبچهل اينوقايع پساز دقيقه ده ـ زندهباد و مردهباد

كردند تظاهرات به شروع و كرده اجتماع ابتدايjلهزار در بودهاند آنها دسته به مجروحشدگانوابسته ميشود

له بر جمعي مجلسنيز مقابل در حتي گرفتو خود به دولترا با مخالفوموافق تظاهراتكمكمصورت اين

شاهآباد, خيابانهاي از نقطه چند ترتيبدر بدين و شدند تظاهر و همهمه و شعار دادن دولتمشغول عليه و

مشـغول دولت عليه و له بر و شده تقسيم موافق و مخالف دسته دو به تظاهركنندگان jلهزار و اس�مبول

و شده اوضاع به مسلط جا همه در ميشد اضافه آنها تعداد بر آن هر كه انتظامي مأمورين اما شدند/ تظاهر

ريزد هم به شمالي خيابانهاي اوضاع كه سببشد واقعه ايندو كلي طور به كردند/ متفرق را اجتماعكنندگان

آيد/ بهوجود شاهآباد خيابان و بهارستان ميدان در غيرعادي يكوضع و

در و شده مجروح بازو ناحيه از كه كسي آمده بهدست كه اط�عي طبق مجروحشدگانـ از نفر هويتدو

ميباشد بهار جديدالتأسيس دبيرستان ادبي محصلك�شششم كه دارد نام زندي غ�مرضا شاهآباد خيابان

مرخص نبوده حالشوخيم چون و خورده بخيه ٤å شهرباني بهداري پزشكان اظهار طبق مشاراليه بازوي

وارد گردناو پشت كتفو زير به كه ضرباتي واسطه حالشبه كه دارد نام نجاحي مجيد نفردوم اما است شده

است/ بستري شهرباني بيمارستان اينكدر استو وخيم آمده

در كه هستند نيز ديگر عدهاي اما شدند مجروح بهارستان ميدان حدود در كه بودند كساني نفر دو اين

ضربات اثر در اس�مبول چهارراه و jلهزار خيابان خورد و زد در و شدهاند پانسمان و بستري سينا بيمارستان

برداشتهاند/ جراحت ديگر برنده آjت درفشو چوب, چاقو,



ملي دولت سياهه ١٥٩٢

محمدي عليرضا درگذشت/ سينا بيمارستان در وارد ضربات اثر در كه شخصي ـ رسيد قتل به كه كسي

درگذشت سينا بيمارستان در كه نامبرده از غير به بود/// گرد شا jلهزار خياطيهاي از يكي در كه دارد نام

و بوده بستري سينا بيمارستان در كنون ا كه شدهاند مجروح سختي به امروز وقايع ضمن نيز ديگر عدهاي

يكضربه و باjيچشم به يكضربه كه ساله ٢٩ مهديقلي مهندس آقايان است: زير قرار به آنها اسامي

سركيس است/ شده زخمي سر كتفو ناحيه از كه ساله ٢å خياط حسينزاده صادق است/ شده وارد او سر به

از نقاشكه ساله ٢٤ معظمي اسدا� آوردهاند/ وارد او بيضه به چاقو با ضربهاي كه كمكراننده ساله ٢٣ آندره

و اميني پرويز كردهاند/ پاره را او پهلوي چاقو با كه مشگينخباز محسن است/ گرديده مجروح پا و سر ناحيه

شدهاند/// مختلفمجروح قسمتهاي از كه حداد رضا و خدابنده حسن

سـاله, ٢١ دروديـان سـيدآقا آقـايان شدهاند: مرخص پانسمان و زخمبندي از پس كه كساني اسامي

در محمد/ فرزند رضا ميكائيل, لنانس جعفري, حسن اسمعيل, فرزند عبدالرحمن ساله, ٢٣ جعفر عليمحمد

سانتيمتر يازده طول به را او چپ شانه چاقو كه شده بستري كريمي احمد نام به نفر يك نيز شفا بيمارستان

شكافته///

كـه ترتيب بدين شدهاند/ دستگير نفر سيزده كلي طور به امروز وقايع ضمن ـ شدند دستگير نفر ١٣

يا و كارد و چاقو آنها دست در كه را نفر هفت نظامي فرمانداري مأمورين همچنين و دو ك�نتري مأمورين

نشده ارسال نظامي فرمانداري به آنان پروندههاي هنوز امروز وقت آخر تا و نموده دستگير است بوده چماق

هـنوز كه شدهاند توقيف ديگر ك�نتريهاي توسط نيز ديگر عدهاي نفر ١٣ بر ع�وه ميشود گفته است///

است/ نگرديده ارسال نظامي فرمانداري دادسرا به آنها پرونده

يازده ساعت تا صبح نيم هشتو ساعت از كلي طور به مزبور خوردهاي و زد و تشنجات ـ خبر آخرين

و كسبه و افتادند راه به شهر در كاميون و جيپ با انتظامي مأمورين نيز بعد به نه ساعت از و داشت ادامه

كسبو كهمشغول ميكردند بودنددعوت بسته را دكانهايخود كه استامبول و jلهزار و شاهآباد مغازهدارهاي

كـنار و گـوشه در كـه دستجاتي دوازده ساعت حدود در مأمورين مراقبت نتيجه در باjخره شوند/ خود كار

شمال خيابانهاي اوضاع كمكم و گشودند را دكانهايخود نيز كسبه و شده متفرق بودند آمده گرد خيابانها

گذاشت/ آرامش به رو شهر

در مرد زنو و پسر و عدهايدختر كه داد اط�ع ما خبرنگار بعدازظهر ساعتدو ـ بعدازظهر تظاهراتدو

زدهاند/ تظاهرات به دست شده حمل آنجا به شكافي كالبد براي مقتول جسد كه قانوني پزشكي اداره مقابل

دولت كه داشتند تقاضا و افتادند راه به ناصرخسرو خيابان و بابهمايون خيابان حدود در تظاهراتكنندگان

كند/// اعدام فورا و دستگير را محمدي عليرضا قاتل

بودند/ كرده اعتصاب كار ساعات تقليل و دستمزد اضافه براي كه بود دستهاي جزو خياط محمد عليرضا

يكنفر مجروحو نفر نوزده رفته هم روي امروز حوادث در كه است كي حا خبر آخرين ـ مجروحين تعداد

است/ شده مقتول
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٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

نمود/// امضاء جديد cيحه سه نخستوزير
رويداده شهر در امروز كه خوردهائي و زد

رسيد خواهد عامه استحضار به مسببين و تعقيبمحركين نتيجه
امروز/// كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

و زد شهر نقطه دو يكي در كه رسيد گزارشي بودم نخستوزير آقاي خدمت كه امروز ظهر از قبل ـ ٤

نظامي فرمانداري به نخستوزير آقاي ب�فاصله است/ گرفته مختلفصورت دستجات افراد بين خوردهائي

وقت همه بيشاز مملكت كه اوقاتي در را مرجها و هرج نوع اين مسئولين و مرتكبين كه دادند كيد ا دستور

به را مسببين و محركين تعقيب نتيجه و تعقيب شدت به باشند دسته هر از است انضباط آرامشو نيازمند

لحظاتچه اين در كه باشند مراقب و كامLمتوجه مردم تا برسانند عامه استحضار به ومطبوعات راديو وسيله

ميدهند/ خرج به فعاليت نيست برقرار آرامش ايران داخله در اينكه دادن نشان و آشفتگي در دستهائي

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

مأمورينانتظاميرويداد و شديديبينمتظاهرين خورد و زد
شدند زنداني و دستگير نفر ٤å حادثه اين در

دهاقينجلوگيري از اينكه پساز شد/// چاپ روزنامه اين آندر خبر كه حادثه<ضيابر> تعقيب در رشتـ

فرار ميدادند شعار انتظامي مأمورين عليه كه حالي در بقيه و شده دستگير عدهاي بروند بازارچه به كه شد

ايـراد بـه شروع بودند آمده گرد آنجا در Lقب كه ديگري جمع زرچوب> <پل حوالي در بعد لحظهاي كردند/

بـين شديدي خورد و زد و رسيدند سر انتظامي مأمورين اثنا اين در نمودند/ قطعنامه خواندن و سخنراني

گرفتند/ قرار تعقيب تحت و شد دستگير نفر ٤å واقعه اين در درگرفت/ مأمورين و تظاهركنندگان

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

استانداري عمارت برابر در كارگران زيادياز عده
ميكردند تقاضايكار و كرده اجتماع

گرد استانداري عمارت جلو در شده تعطيل كه ريسندگي كارخانه كارگران از زيادي عده امروز ـ تبريز

هفته دو كه ميداشتند اظهار نداشتند تن به سرما اين حسابيدر لباس آنها اغلب كه دلخراشي باوضع و آمده

به هستيم ماجراجو نه و اخ�لگر نه ما ميگفتند اينها هستند/// گرسنه ما بچه زنو و ندادهاند مزد ما به است

اينموقع استدر اين تبريز مقاماتمسئول نظر كنيم/ تأمين را بچههايخود براي خالي نان تا بدهيد كار ما

به هم كارفرما استو طلبكار كلكتهچي كارخانه از بانكملي طريق از تومان ٥.٥ميليون حدود كهدولتدر

و اصفهان پشمبافي كارخانجات مانند است مقتضي نيست كارخانه انداختن كار به براي حاضر هيچوجه

دهد/ خاتمه گرفتاري اين به و بگيرد دست به را كارخانه امور برنامه غيره



ملي دولت سياهه ١٥٩٤

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

انتظامي مأمورين و قم اهالي بين خورد و زد اثر بر
گرديدند عدهايمجروح و كشته يكنفر
بود قرار اندازهايآرامشبر تا قم شهر در امروز

رفت قم به ديشب قضايا بررسي براي وزارتدادگستري معاون

هستند مراقباوضاع مأمورين و تقويتگرديده قم قوايانتظامي
در و گرديد, متشنج مختلف دستههاي تظاهرات اثر بر قم استشهر روز دو كه رسيد خبر وقتديروز آخر

طوري به واقعه شرح رسيدهاند/ قتل به نيز نفر ٣ و شده انتظاميدستگير توسطمأمورين عدهاي جريان اين

برقعي كبر سيدعليا آقاي گذشته جمعه روز بعدازظهر ساعت٥ است: قرار اين از ميدهد گزارش خبرنگار كه

كه شهر اهالي از عدهاي گرديد/ قم شهر وارد بود رفته وين به صلح جمعيتهواداران طرف از نمايندگي به كه

و حركتنمود مطهر طرفصحن به برقعي آقاي كردند/ استقبال برقعي آقاي از بودند شده توبوسسوار ٥ا در

به و شد منصرف صحن به ورود از نتيجه در و نمودند تي تظاهرا وي عليه مخالفين از جمعي نزديكصحن

سخنرانيهائي نمودهو اجتماع امام مسجد در اهالي از كثيري جمع و نشدند آرام مردم باز رفتولي منزلخود

ميدان در و شدند روان معصومه حضرت مطهر صحن طرف به سپس كردند/ ايراد چپ دستههاي ضد بر

مـيرسد فـروش بـه آنـجا را چپ دستههاي به وابسته مطبوعات كه بابائي حسن مطبوعاتي دكه صحن

و زد دسته دو بين گرفت صورت برقعي آقاي ورود هنگام مخالفين طرف از كه تظاهراتي ضمن شكستند/

تومبيل ا شيشههاي جريان اين در كردند/ حمله يكديگر به سنگوچوب با طرفين و رويداد شديدي خورد

داشتند/ نيزوجود ط�ب از نفر چند مجروحان بين در شدند مجروح طرفين از عدهاي شكستو برقعي آقاي

حـضرت كهنه صحن در ط�ب آقايان از نفر چند منجمله مردم از زيادي عده JشنبهK ـ بعد روز صبح

مغازه آنجا در و رفتند ارم خيابان طرف به كردند ايراد كه مختصري سخنراني پساز و كردند اجتماع معصومه

يكي كه را ديگر مغازه چند و رفتند بازار ميدان سمت به آنجا از جمعيت كردند/ خراب را نامي> <آرايشگاه

در اهـالي از زيادي جمع شنبه روز غروب كردند/// ويران بود برقعي پسرهاي به متعلق برقعي كتابفروشي

بـه تـظاهرات ايـن دنـباله نـمودند/ تي تظاهرا افراطي دستههاي عليه و آمدند گرد شهرباني اداره مقابل

شهر از شدهاند تشنج اين باعث كه كساني كردند تقاضا امور اولياي از مردم و شد كشيده نيز قم فرمانداري

كنند/ خارج

و شهرباني ادارات برابر در تي تظاهرا مردم طرف از هم باز [يكشنبه] ديروز عصر ـ شد كشته نفر يك
گرفتند حمله به تصميم عدهاي يافتو فرمانداريشدت مقابل تظاهراتدر چون گرفت/ فرمانداريصورت

جريان اين در عدهاي و شد كشته نفر يك نتيجه در داد روي خوردي و زد مردم و مأمورين بين اثنا اين در

در اشكآور گاز مردم ساختن متفرق براي انتظامي مأمورين شدند/ دستگير نيز نفر چندين و گرديدند مجروح

روي بروجردي آيتا� منزل سمت به و شدند متفرق شهرباني برابر از اجتماعكنندگان كردند منتشر فضا



١٥٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

شـغلش و است كرده پايشفوت به گلوله اصابت اثر در شخصمقتول ميشود گفته كه طوري به آوردند/

است/ تعطيل نيز كنون ا هم و بود بسته مغازهها و كين دكا تمام روزه دو اين در ميباشد دستفروشي

مطهر صحن در اهالي از نفر هزار چند امروز صبح از داده اط�ع امروز ما خبرنگار ـ بود؟ خبر چه امروز

شركت درباره ناطقين نمودند/ سخنراني آنها براي بلندگو وسيله به آقايانط�ب از نفر چند و كردند اجتماع

كردند/// صحبت عليهاالس�م حضرتمعصومه آستانه توليت تغيير انتخاباتوموضوع در زنان

اعـزام قم پادگان تقويت و كمك براي ژاندارم عدهاي كل ژاندارمري طرف از ـ گرديد تقويت پادگان

فرو تشنج و شده آرام شهر ميكردندوضع اظهار وقتامروز آخر انتظامي كهمسئولينامور قراري به و گرديده

نفر يك انتظامي مأمورين و مردم بين خورد و زد در كه است كي حا قم از تلگرافي خبر آخرين است نشسته

طـرف از جـرح و قـتل تهام ا به محركين از نفر هشت گرديدهاند/ مجروح پاسبانها از نفر دوازده و مقتول

بيمارستان در كه شدهاند تيراندازيمجروح و وخورد زد جريان در نيز ازط�ب نفر ٩ شدهاند/ مأموريندستگير

است/// ك خطرنا آنها از نفر سه دو حال و ميباشند بستري

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

شدند فرستاده آمل دادگاه به قتل حادثه متهمين
حادثه مرتكبين از نفر دو گرفت, انجام نفر ٤ مباشرت به تفنگسرپر با كه قتل حادثه تعقيب در ـ نوشهر

نام به كجور مالكين از ديگر نفر دو بازداشت قرار كنون ا و دستگير طاهرحمزه مختار و قاضي يوسف نام به

جمعا كه بازداشتشدگان از نفر ٤٤ تفاق ا به پرونده با متهمين و شده صادر درويش ا�قلي و خزاعي بهادر

در داشـتند قـصد كـجور رعـاياي از عدهاي ميشود گفته گرديدند/ اعزام [!] بابل دادگاه به هستند نفر ٥å
شوند/ متحصن تلگرافخانه

٧٩٩٣ شماره ,١٣٣١.١å.١٥ دوشنبه

اجراي قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه

٣١.١å.٩ مـصوب دولتـي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه اجراي قانوني jيحه به ـ ١ ماده

ميشود: اضافه زير ماده ٣١٨٢٢ شماره

باقي خود قوت به ١٣٣١.٨.٢٥ انتظاميمصوب دادگاه و كشور ديوان انح�ل jيحه از ٣ ماده ـ ٦ ماده

٣١.١å.٩ jيحهمصوب مفاد مطابق بايد دادگستري وزارت مزبور ماده در مقرر مدت انقضاي از پس استو

قضائي/// كارمندان درباره دادگستري وزير نيز و نمايد اقدام ام�ك و اسناد ثبت اداره كارمندان درباره

بودجه اجراء jيحه متمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

٣١.١å.١٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٥٩٦

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

ملي مجلسشوراي به نخستوزير نامه
قرائتشد دارائي وزير آقاي وسيله به امروز جلسه در

نيست ملي مجلسشوراي تعطيل صدد در دولتهرگز
ملي مجلسشوراي

و شجاعت اثر بر الهي فضل از پس ايران ملت است مستحضر محترم نمايندگان آقايان خاطر چنانكه

كند/// خويشقطع كوطن پا ك خا از را اجانب دست شد موفق استقامتخود و كاري فدا شهامتو

داشـته نـقائصي است ممكن jيحه اين البته شد/ تهيه فراوان زحمات از بعد انتخابات قانوني jيحه

نمايندگان عده كردن زياد از دولت منظور كه شد بياساسمنتشر فكر اين يكمرتبه اخير هفته در باشد///

نـميرسد حـد آن به نمايندگان فعلي عده چون و ببرد jبا را مجلس تشكيل براي نصاب حد كه اينست

سازي دروغ دستگاه پرداخته و ساخته ديگر بياساس افكار اغلب مثل واهي فكر اين كند/ تعطيل مجلس

به كه آنجا تا نكرد گذار فرو چيزي تفتين تحريكو از و افتاد كار به دروغسازي دستگاه اين استو ديگران

و تأسف جاي بسيار انداخت/ طرحي تهيه فكر به را نمايندگان آقايان از عدهاي خيالموهوم اين تدريج

صدد دولتدر نمايند تصور شوندو افكاريواقع چنين تأثير تحت نمايندگان آقايان از بعضي تعجباستكه

است/// ملي مجلسشوراي تعطيل

به صراحتا كردند سئوال بنده از مسئله همين باب در مجلس محترم رئيس نايب كه قبل روز چند مگر

كه افزود خواهد قانوني jيحه به مادهاي نگراني رفع براي و ندارد نظري چنين هرگز دولت كه گفتم ايشان

نماند؟ باقي اينخصوص در هم شبههاي جايهيچگونه

تـوضيح موضوع اين طرح هنگام انتخابات قانوني jيحه تهيه محترم رئيس شايگان دكتر آقاي مگر

بياناتي ندارد منظوري چنين هرگز دولت اينكه و توهم اين رد در تفضيل به كشور وزير آقاي مگر ندادند؟

و باشد نشده طرح كنندگان تهيه از شبهه رفع كه كرد تصور ميتوان مطالبچطور اين تمام وجود با نكردند؟

اصل و كنند/ پافشاري چنين شده استنباط آن از گماني بد قسم يك كه طرحي رساندن تصويب به براي

انجمن در چه و مجلس در چه نهم و سي اصل در مذكوره kيحهي مداقهي و كره مذا موقع در ـ اساسي قانون چهلم <اصل /١
معاون kا و شخصا بشود گر ا كه داد اط�ع مسئول وزير به بايد مجلس باشد مسئول وزراء از يكي به راجع مزبور kيحه گر ا تحقيق,
الي [روز] ده از وقت از قبل بايد را آن منضمات و kيحه سواد بشود/ او معاون يا وزير حضور در كرات مذا و شده حاضر مجلس به او
از پس باشد/ معلوم وقت از قبل بايد كره مذا روز همچنان باشند/ فرستاده مسئول وزير براي از مطالبفوري استثناء به ماه يك
خواهد داده مسئول وزير به نگاشته رسماkيحهي آراء كثريت ا مجلسبه تصويب صورت در مسئول, وزير حضور با مداقهيمطلب

دارد/ معمول را مقتضيه اقدامات كه شد
از نفر ١٥ rاق كه شد خواهد كره مذا مطرح وقتي فقط مجلسعنوانشود اعضاي از يكي طرف از مطلبي وقت هر ـ نهم سيو اصل
مجلس رئيس تقديمميشود/ مجلس رئيس به كتبا عنوان آن اينصورت در نمايند/ تصويب را مطلب كره مذا آن مجلس اعضاي

مصاحب/ فارسي دايرةالمعارف بدهد/> قرار مداقه مطرح تحقيق انجمن در بدوا را kيحه آن كه دارد حق

كه دارند ترديد ملي مجلسشوراي محترم نمايندگان آيا ندهند؟ قرار توجه مورد را اساسي��١ قانون چهلم



١٥٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

است؟/// دشمنان تقويت پيشآمد اين نتيجه

كار سر بر مردم اراده خ�ف بر يكآن حتي ندارد ميل و بداند را تكليفخود دولتميخواهد اينكچون

دولت گر ا البته مينمايد/ اعتماد راي تقاضاي و ميكند استع�م خود درباره را محترم نمايندگان نظر بماند

jا گذاشتو مجلسخواهد عهده به مملكت مسئوليتامور و كرد گيريخواهد كناره فورا نباشد اعتماد طرف

نخستوزير باشد/ برخوردار محترم نمايندگان صميمانه تقويت و كامل پشتيباني از دارد انتظار

مصدق محمد دكتر

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

ديروز وقايع برايتعقيبمسببين نخستوزير

است/ نيامده ميان به نخستوزير دستورات از سخني گزارش متن در /١

است��١ كرده صادر اكيد دستورات تهران فرماندارينظامي به
شدند تحويل دادسراينظامي به پرونده با ديروز وقايع دستگيرشدگان

است نظر تحت قتل اتهام به مجروحين از يكي

بوده بود> گرد شا kلهزار خياطيهاي از يكي در كه دارد نام محمدي <عليرضا تهران وقايع مقتول اط�عات: گزارشديروز در /٢
دستفروش نام, كر ذ بدون قم وقايع گزارشديروز در كه باشد عابد سيدعبدا^ قمميتواند وقايع مقتول نام احتمالقوي به است/

است/ شده معرفي

سنش از سال ٢١ كه راغب كفاشي��٢ كارگر عابد سيدعبدا� قتل به منجر كه ديروز واقعه تعقيب در

از يكـي داد دسـتور مـقدماتي تحقيقات از پس دادسرا, ٢٥ شعبه بازپرس تهامي آقاي گرديد ميگذشت

تحت است داشته سيدعبدا�دست قتل در كه ميشد اظهار و دارد نام محسنمشكينموي كه را مجروحين

شوند/ اعزام نظامي فرماندار دادگاه به بازجوئي براي بعدا تا باشند داشته نظر

در را جسد تشريفات با و شد گرفته تحويل قانوني پزشكي از كسانش توسط ديروز سيدعبدا� جنازه

نوشتيم ديروز را آنها اسامي كه سينا بيمارستان اط�عمجروحينبستريدر قرار به سپردند/ ك خا به گورستان

نيز نامبرده نفر دو رفتندو منزل به و آزاد همگي اديبي حسين مشگينمويو يعنيمحسن نفر استثنايدو به

شد/ خواهند منتقل شهرباني بهداري به امروز

بزرگ كارد يك كه K حميدي پرويز ثبوتي, جعفر داداش, غ�مرضا آقايان نفر ٧ پرونده نيز وقتديروز آخر

طريق از خلخالي حسينعلي خلخاليو مسعود افقهي, مرتضي فاريابي, فريدون ,Jاست شده پيدا جيباو در

ديروز بودند شده دستگير ٣ ك�نتري وسيله به كه نفر ٣ ضمنا و شد فرستاده نظامي دادسراي به ٢ ك�نتري

تحقيق مأمورين لحظه آخرين تا و شد آغاز آنها از بازجوئي صبح امروز و گرديدند نظامي دادسراي تحويل

روي ديروز گفت: ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مؤثر يكعضو ندادند/ جرايد خبرنگاران به را بازجوئيخود

شناخته ديروز خونين مسببين تا شد خواهد تحقيقات آنها از جديت با كه شدند دستگير نفر ١٣ رفته هم

شوند/



ملي دولت سياهه ١٥٩٨

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

فرستاد ايران ملت به ديشبخطاب كه پيامي در نخستوزير
گرفت خواهد اعتماد مجلسراي از فردا كه داشت اعEم

ملت به خطاب راديو وسيله به را زير پيام اين نخستوزير مصدق آقايدكتر بعدازظهر ساعت٩ ديشبدر

نيز دولتايران استو امريكا رهسپار چرچيل كه روزهائي استدر سزاوار آيا عزيز/// هموطنان فرستاد/ ايران

مجاهدات ندانسته يا دانسته و بزنند خنجر حكومت به پشت از جماعتي است مشغول مهمي كرات مذا به

نمايندگان از تن چند كه طرحي اين تعبير سازند/ بياط�عيخود يا كوتهنظري يا قربانيغرضراني را ملتي

يك است ماه ٢å و است خورد و زد سرگرم اجنبي با كه دولتي به باشد اين است ممكن دادهاند مجلس به

كه دارند را آن بيم و شدهاند گمان بد است نبوده ايمن آنها مسمومكننده تبليغات شر و تحريكات از لحظه

خـون بـه آلوده دسـتشان كـه هستند كساني ديروز طرح امضاءكنندگان از تن سه دو شود/// بسته مجلس

مسببين مجازات كه آنهائي تا شده باعث جهاتي و علل چه دانست بايد حال است تير سيام بيگناهان

گذاشتهاند// يكورقه ذيل در را امضايخود عده آن با ميكنند مطالبه دولت از عجله به را تير سيام فجايع

نو از و بوده بيگانه عامل ك خطرنا عناصر بيحساب فعاليت شاهد طرف اين به هفته سه دو از دولت

نهائي موفقيت راه در سنگ كه آنها به و كرده سربلند مردم, داده امتحان شده شناخته دشمنان كه ميبيند

و ك خا به را جامعه ديگر بار بتوانند تازهاي آشوب و مرج و هرج پناه در تا ميكنند كمك مياندازند جامعه

بكشند/// خون

طرح كه كرده وانمود دنيا به اينطور ب�فاصله لندن تبليغات كه ميكنم اع�م آشكار و صريح طور به من

ندارد همراهي همكاريو ايندولت مجلسبا از قسمتي كنون ا استو شكسته درهم را ما متحد جبهه ديروز

كه است گزير نا دولت نهائي تكليف تعيين و ديروز حادثه جبران براي است/// اختيارات محدوديت طالب و

بشناسد/// ملت را آينده مسئولينحوادث تا بخواهد اعتماد راي ملي مجلسشوراي از فردا

به امروز نسل از فردا تاريخ مبادا تا باشيد خود سال كهن خانه سرنوشت مراقب بيدار و باز چشمان با

بشناسد/ لعنت و نفرين مستحق را ما و كند ياد زشتي
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ايران سنديكايمطبوعات جلسه در
دفتر در آمدهاند تهران به اعتراض براي كه كرمانشاه جرايد حضور با ايران سنديكايمطبوعات جلسه

جـرايـد مـديران از تن چند و كرمانشاه مطبوعات نمايندگان طرف از و شد تشكيل ايران نجات روزنامه

نـمايندگان دستهجمعي م�قات تقاضاي چون و آمد عمل به اعتراضاتي جديد قانون به نسبت پايتخت

به عمومي جلسه يك تشكيل با گرفتند تصميم جرايد ارباب نگرديد انجام نخستوزير آقاي با مطبوعات

عدم درصورت و نمايد لغو را جديد قانون زايد مواد زودتر چه هر كه دولتبخواهد از مبادرتو قطعنامه صدور

شوند/ متحصن ملي مجلسشوراي در عموما كرمانشاه و تهران جرايد مديران درخواست به توجه
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www.ical.ir سـايت بـه مـيتوان بـاشد/ داشـته وجـود مـلي شـوراي مجلس روزنامه كامل رؤيت براي تمايلي چنانچه /١
كرد/ مراجعه اس�مي>/ مجلسشوراي اسناد مركز و موزه كتابخانه, >

علني///��١ جلسه مجلسشورايملي
گرفت راياعتماد رأيموافق ٦٤ با دولت

رأيخوددارينمود/// دادن از نفر فقطيك جلسه در حاضر عده از
و پست دادگسـتري, خـارجـه, دارائـي, وزيران آقايان دولت هيأت از ـ مجلس در دولت هيأت حضور

در وزارتدادگستري معاون بهداريو وزارت كفيل و كار كشاورزي, فرهنگ, راه, ملي, اقتصاد كشور, تلگراف,

داشتند/ حضور جلسه

گذشته جلسه در كه طرحي آن امضاي از بنده گفت, حميديه آقاي ـ نبوده دولت به اعتماد عدم نظر

هيچ كريمي: K نداشتم مصدق آقايدكتر بهدولتو اعتماد عدم نظر مجلسگرديدهيچگونهسوءقصدو تقديم

داد/// جوابخواهم خود موقع در كه شده زده ما به ناروائي تهامات ا متأسفانه ولي Jنداشته كسسوءقصد

گرفت قرار تريبون پشت نايبنخستوزير دارائيو كاظميوزير آقاي اينموقع در ـ راياعتماد تقاضاي

به آقايان اجازه با كه ملي مجلسمحترمشوراي به خطاب آقاينخستوزير طرف عريضهاياستاز گفت: و

قرائت است شده چاپ گانه جدا طور به شماره همين در عينا كه را نخستوزير نامه سپس عرضميرسانمو

مـحترم مقام از بنده شدهاند متذكر خود نامه در نخستوزير آقاي جناب كه طوري به گفت: سپس و كرد

ميكنم/// اعتماد راي تقاضاي ملي مجلسشوراي

بنابه كنون ا داشت: رئيساظهار نايب آقاي يافتو خاتمه مكي آقاي اظهارات اينوقت در ـ اعتماد راي

شد: اع�م زير شرح به نتيجه آراء ميشود/ اخذ اعتماد راي تقاضايدولت

نفر ٦٥ حاضر عده

نفر ٦٤ موافق عده

نفر ١ ممتنع

مصدق آقايدكتر دولت به نسبت تفاق ا به قريب ملي مجلسشوراي اين بنابراين نايبرئيسمجلس:

آقاي طرف از بنده داشت: اظهار چنين نايبنخستوزير كاظمي آقاي هنگام اين در است/ كرده تمايل ابراز

بسيار و ميكنم تشكر عرض محترم نمايندگان وطنپرستانه ك پا احساسات از دولت نام به و نخستوزير

آقاي شخص كه نميدانم توضيح به محتاج و شد رفع صورتي بهترين به سوءتفاهمات كه هستم خوشوقت

ادامه خدمتخود به اشتياق ع�قهو جديتو كمال با داريم را معظمله با همكاري افتخار كه ما مصدقو دكتر

حـاضر است مشـروطيت مسلمه اصول از كه محترم نمايندگان انتقادات استماع براي هميشه و ميدهيم

تا قويتر روز به روز پايه آن نمايندگان ايرانو تفاقملت ا و تحاد ا با هستيم اميدوارم و Jاست Kصحيح هستيم

برسيم/ است ايران ملت انتظار كه نهائي نتيجه به الهي قوه حول به



ملي دولت سياهه ١٦٠٠

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

آيتاjبروجردي دستورحضرت به امروز
شدند مشغول خود كار كسبو به مردم و شد باز مغازههايقم و بازارها
گرديد اعزام شيراز به امنيتشهر شوراي حسبتصميم بر برقعي آقاي

به و آمد بيرون بود كرده پيدا كه تشنجي حالت از قم شهر امروز بامداد عمومي تعطيل روز سه از پس

عادي حال به شهر شدندووضع كار مردممشغول شدو باز مغازهها كينو حضرتآيتا�بروجرديدكا دستور

ديروز/// بعدازظهر جريان كنون ا درآمد/

صحنحضرت در متدرجا مردم دينيهو بعدازظهرط�بعلوم ساعت دو از ديروز صحنـ در مردم اجتماع

حدود از كرد مجيد ت�وتك�ما� به بلندگويصحنشروع ٣ ساعت از و نموده اجتماع عليهاالس�م معصومه

به غسالخانه در مأمورين طرف از مقتول سيدمحمد جنازه كه شد داده اط�ع مردم به بعدازظهر ٤ ساعت

آمد/// خواهد عمل به تشييع مراسم قبرستان در و شد بازماندگانشداده

ايـن با و گرديد تشييع نو قبرستان در اهالي از نفر هزار چند حضور با مقتول جنازه ـ بيسابقه تشييع

صحن به ارم خيابان از جنازه بودند گرفته قرار تشييعكنندگان صفجلو در كسانمقتول كه حالي در جمعيت

گرديد/// انجام مذهبي مراسم آنجا در و شد وارد

بعدازظهر ساعت نيم شهر امنيت شوراي تصميم و مردم تقاضاي حسب بر ـ قم از برقعي آقاي اخراج

كه گرديد مقرر و اب�غ او به امنيت شوراي تصميم و آمد شهرباني به قمي برقعي كبر ا سيدعلي آقاي ديروز

آنموقع در اقامتداشتو شهرباني در امروز بعدازظهر ساعت نيم تا برقعي آقاي كند/ ترك را قم شهرستان

او هـمراه نيز مأمور نفر چند برود/ شيراز به آنجا از كه گرديد اعزام اصفهان به فرزندانش از يكي تفاق ا به

كردند/ حركت

ديروز شماره در همانطوريكه استو نرسيده جديدي خبر مقتولين درباره استـ نفر يك همان مقتول

فـرزند سيدمحمد نفر يك همان مقتول دادهاند اط�ع مربوطه مقامات رسما كه طوري به شد داده اط�ع

است/// سپرده جان پايش به گلوله اصابت اثر بر و بوده شغلشدستفروشي كه قاري مهدي

و شـدهانـد مفقود ط�ب از نفر شش بود شايع قم شهرستان در ديروز عصر كه طوري به ـ گمشدگان

تا دهند اط�ع بروجردي آيتا� حضرت حضور به را مراتب گمشدگان كسان داشت اع�م صحن بلندگوي

آيد/// عمل به تحقيقات آنها درباره

نـيز عـدهاي سنگ اصابت اثر بر شد داده اط�ع ديروز شماره در كه طوري همان ـ مجروحين درباره

شدهاند/// مرخص پانسمان از پس كه برداشتهاند جراحتي مختصر

آرامش و نظم برايحفظ روزه چند اين در دينيهمخصوصا ط�بعلوم انتخاباتـ] زناندر [عدممداخله
آستانه توليت درباره هيچوجه به آمده عمل به كه هم سخنرانيها در و آوردهاند عمل به را مراقبت كمال

است/ بوده قم از برقعي آقاي طرد انتخاباتو در زنان مداخله عدم آنها درخواست صرفا و نشده اشارهاي
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و اخير جريان به رسيدگي براي علميه حوزه فض�ي از نفر چند العظمي آيتا� طرف از ـ خبر آخرين

برپا شهر مختلف نقاط در ترحيم مجلس هم امروز شدند انتخاب بيماران از عيادت و بيمارستان به مراجعه

بود/
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آيتاjبروجردي بهحضرت تلگرافآقاينخستوزير
قم اخير حوادث به خصوصرسيدگي در

شهرباني و كشور مأموريندادگستري, نفريمركب سه يكهيأت

شوند اعزام قم به بعدازظهر امروز است قرار

بهسئواjت جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر

گذاشت: آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

ايراد راديو در بعدازظهر ٩ ساعت در نخستوزير آقاي كه نطقي ابتدا دولت هيأت ديشب جلسه در ـ ١

مجلس امروز جلسه در كه نامهاي سپس كردند/ اظهار را خود نظريات وزيران آقايان و شد خوانده نمودند

داشت/ ادامه شب ٩ ساعت تا جريان اين گرفتو قرار كره مذا مورد گرديد قرائت

آقايدكتر داريد استحضار كه بهطوري دينيه شكاياتط�بعلوم قمو اخير جريان به رسيدگي براي ـ ٢

رفـع براي اقداماتي و نمودند اعزام محل به مدبر سرتيپ آقاي و دادگستري وزارت معاون اسمعيلي ملك

در شهرباني و كشور دادگستري, مأمورين از مركب هيأتي كه بود وليچونjزم آمد/ عمل به قم مردم نگراني

آقاي را نامه اين نمايند تعقيب و تحقيق دقت كمال با را واقعه چگونگي قانوني اختيارات با و رفته محل

از اط�ع براي است نظر در <چون فرستادهاند: فوري خيلي عنوان با مربوطه وزارتخانههاي به نخستوزير

از نفر سه از مركب هيأتي اخير جريان مسببين كشف و دينيه شكايتط�بعلوم و قم اخير واقعه چگونگي

تـحت را مـوضوع و عـزيمت محل به شهرباني و دادگستري كشور, وزارتخانههاي مطلع و بصير مأمورين

فرمائيد اقدام زودتر چه هر مطلع و بصير معرفمأمورين انتخابو به استنسبت مقتضي دهند قرار رسيدگي

نخستوزير نمايند/ عزيمت محل به نفري سه هيأت امروز بعدازظهر كه

مصدق> محمد دكتر

و كشـور وزارت از صـدري و دادگستري از شهبندي آقايان نخستوزير آقاي فوري دستور ارجاي براي

اين و نمود خواهند عزيمت خود مأموريت محل به عصر امروز و انتخاب كل شهرباني از وجداني سرهنگ

است: شده مخابره بروجردي آيتا� حضرت به مصدق دكتر آقاي طرف از نيز تلگراف

افاضاته دامت بروجردي آيةا} حضرت خدمت

از نـفر سه از مركب هيأتي عصر امروز دينيه علوم ط�ب شكايت و قم اخير جريان به رسيدگي براي

نمود/ خواهند عزيمت محل به كل شهرباني اداره كشوري و دادگستري وزارتخانههاي مقام عالي مأمورين

مصدق محمد دكتر خواستارم/ را عاليه توفيقات مزيد سعادتو س�متو
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چوبگردو صدور درختو قطع به راجع قانوني cيحه
عوارضازچوبهايصادراتي دريافت و

وزارت شمسي ١٣٢١ ماه دي هفدهم جنگلمصوب قانون ١٥ ماده طبق بر كه محلهائي در ـ اول ماده

و باغات و مزارع از گردو درخت قطع نمايد بعدا يا نموده گهي آ را جنگل قانون بودن اجرا قابل كشاورزي

در مأمـورين كـه مـحلهائي سـاير و جـنگل مجاور يا محاط نهرهاي و جادهها كنار و يخچالها محوطه

بود/// خواهد جنگل قانون مقررات مشمول محظورند دچار جنگل از آنها تفكيك تشخيصو

و گـردو چوب صدور و قطع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ١٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده سه بر مشتمل صادراتي چوبهاي دريافتعوارضاز

مصدق محمد دكتر نخستوزير
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دعاوي فصل و حل به راجع قانوني cيحه
ايران سابق بانك به مربوط

دعاوي مورد در كه را اص�حي پيشنهادهاي ميتواند ايران هنر و پيشه و كشاورزي بانك ـ اول ماده

از/// مركب كميسيوني به رسيدگي منظور به ميرسد ايران سابق بانك به مربوط

دعاوي فصل و حل به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ١٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ايران سابق بانك به مربوط

مصدق محمد دكتر نخستوزير
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عمومي حفظاسرار قانون
اسرار كه كساني آن موجب به كه شده تهيه قانوني يكjيحه طرح تلگراف و پست وزارت در ديشب

از پس طرح اين اط�ع قرار به شوند/ مجازات سختي به كنند فاش را مردم و دولتي مرسوjت و تلگرافات

اجرا مرحله به قانوني jيحه صورت به كه ميشود تقديم نخستوزير آقاي به دارائي وزير آقاي تصويب

گردد/ تقديم هيأتدولت به فردا و امروز مزبور jيحه ميرود احتمال شود/ گذاشته

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

توقيفگرديد كشفازطرفشهرباني شكر و قند مقداري
به قضيه گرديد/ كشف پليس مأمورين توسط م�ير از صدور هنگام دولتي شكر و قند مقداري ـ م�ير

رئيس ناچار نياورد عمل به امر اين از جلوگيري جهت اقدامي هيچگونه وي ولي رسيد دارائي رئيس اط�ع

كرد/ توقيف مزبور شكر و قند و داد اط�ع فرمانداري به را جريان شهرباني



١٦٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

شد دستگير دربند هتل در jعبدا ماير
سرقت تهام ا به بازپرسدادسراياهواز طرف از اخيرا كه عبدا� ماير آقاي يافتهايم اط�ع كه طوري به

شد/ دستگير دربند هتل در امروز بعدازظهر بود گرفته قرار تعقيب نفتمورد ملي شركت اموال از قسمتي

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

كشورهايخارج مقيم محصلين به
ميشود داده ارز ديگر ماه برايسه

به ارز طرفكميسيون از خارج كشورهاي مقيم دانشجويان آذر آبانو ماههاي ارزي پروانههاي كليه چون

اينكه براي و محصلينمزبور حال رفاه لحاظ از ارز كميسيون اخيرا بود شده تسليم و صادر اوليايدانشجويان

پروانه اسفند و بهمن دي, ماههاي يعني ديگر ماه برايسه كه گرفت تصميم بشود كامل طور به مضيقه رفع

گواهي فاقد كه كساني به باشد شده محصلين به كمكي آنكه جهت از ارز كميسيون نمايد/// صادر را آنها ارزي

به فقط جاري سال در بنابراين ميدارد/ تسليم و صادر ارزي پروانه تعهد, اخذ با باشند تحصيل به اشتغال

است/ نشده داده ارز مهر و شهريور مرداد, ماه سه خارج كشورهاي مقيم دانشجويان

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

شكر و قند كيسه كشف٤٧
كشف مأمورين توسط شكر و قند كيسه هفت و چهل ,١٥٦٦ شماره تومبيل ا در دي چهارم روز ـ م�ير

در تومبيلمزبور ا گرديد/ ارسال دادسرا به و دادستانصورتمجلسشده رئيسشهربانيو حضور با كه گرديد

شود/ معلوم آن قطعي تكليف تا است گرديده توقيف گاراژ

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

دارند دبير تقاضاياعزام
و ب�تكليف محصلين دبير نداشتن علت به ولي گرديد افتتاح متوسطه چهارم ك�س امسال ـ نهاوند

دارند/ دبير اعزام تقاضاي فرهنگ وزارت از اوليايدانشآموزان ميباشند سرگردان

٧٩٩٤ شماره ,١٣٣١.١å.١٦ سهشنبه

است گرديده مدارسمختل اوضاع
اداره ميگذردهنوز تحصيلي سال از ماه ٤ اينكه با است گرديده مدارسدزفولمختل وضع اخيرا ـ دزفول

ك�سهاي اخيرا است/ انتقال نقلو در مرتبا كندو ثابتيمفتوح محل در را دبستانها است فرهنگنتوانسته

حـيث ايـن از و گـرديده مـتمركز مـيباشد دور جمعيت كز مرا كه محلي در دبستانها تمام ششم و پنجم

را شهر شمال به جنوب از مرتبه چهار روزي ناچارند و افتادهاند زحمت در مسافت ُبعد لحاظ از دانشآموزان

گردد/ مبذول توجهي فرهنگدزفول اص�حات به نسبت دارند تقاضا فرهنگ وزارت از اهالي كنند/ طي



ملي دولت سياهه ١٦٠٤

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

داد رخ دانشگاه در امروز خورديكه و زد در
دانشجوشركتداشت ٥åå قريب

شدند سختيمجروح به نفر ١å حدود در
صورتگرفت آنها مخالفين و چپ دانشجويان بين خوردها و زد اين

شد حقوقشروع كEساولدانشكده از ابتدا

توقيفنمودند بود عكسگرفته خورد و زد از كه عكاسرا يكخبرنگار دوربين دانشجويان

عده كه گرفت آنهاصورت مخالفين چپو دانشجويان بين شديدي خوردي و زد تهران دانشگاه در امروز

است/// ك خطرنا مجروحين از نفر سه حال و شدند مجروح آن طي زيادي

و زد دانشگاه در بود شده مجلسدوخته جانب به محافل كليه توجه كه صبح ديروز ـ ديروز خورد و زد

بهوقوع jلهزار و شاهآباد خيابان در كه بود دوشنبه حوادثروز و وقايع دنباله كه رويداد خوردهايمختصري

شدند/ زخمي نفر ١٩ و كشته نفر يك آن طي پيوستو

پيرامون نظر اظهار و بحث به شروع حقوق دانشكده در ديروز صبح از آنها مخالفين و چپ دانشجويان

چون و درگرفت خورد و زد حقوق دانشكده محيط در بار سه مباحثات اين نتيجه در نموده/// سياسي عقايد

مـتفرق دانشجويان درس, ساعت خاتمه در شدند/// مجروح آنها از نفر ٢ بودند اقليت در چپ دانشجويان

مجهز را خود امروز بودند مجروحشدگان هواخواه كه كساني داشتند انتظار مطلع, مقامات كه حالي در شدند

آمد/ برخواهند انتقام صدد در و كرده

پليسو حامل كاميون چند ولي بود آرام دانشگاه داخل اوضاع ابتدا امروز صبح ـ خورد و زد مجروح اولين

كه بود دقيقه چهل و هشت ساعت بودند/// اوضاع مراقب و شده مستقر دانشگاه محوطه اطراف در سرباز

مغز و سر به صندليهايك�سرا بالنتيجه و شد/// آغاز حقوق دانشكده ك�ساول در خورد و زد گهاناولين نا

كوفتند/// يكديگر

دو يافتو خاتمه بودند يافته حضور دانشگاه در پليسكه افسران از عدهاي مداخله اثر در منازعه باjخره

اعـزام دندانسـازي دانشكده به پانسمان براي بودند برداشته جراحت شدت به كه چپيها مخالفين از نفر

شدند/

براي آماده حقوق دانشكده دانشجويان و نواختند را زنگدوم و شد ساعتده باjخره ـ خورد و زد دومين

پيوسته بهوقوع علوم دانشكده شديديدر وخوردي زد رسيد خبر گهان نا كه ك�سهايدرسشدند به رفتن

مجروح چاقو با چپي دانشجويان از نفر دو بالنتيجه و كرد پيدا استعمال مورد نيز چاقو خورد و زد اين در است/

شدند///

براي علوم دانشكده از را آنها فوقالذكر مجروحين رفقاي كه موقعي ـ موت به مشرف مجروح پنجمين

ميگفتند كه را دانشجوئي و گرفته قرار احساسات تأثير تحت چپيها ميكردند خارج بيمارستان به بردن



١٦٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

گير تنها ميرفت جلو علوم دانشكده طرف به حقوق دانشكده از است ايران ملت زحمتكشان حزب عضو

لحظه آخرين تا او نجات براي پليس ت�شافسران و شد نقشزمين و غشكرد كه زدند را او قدر آن و آورده

بيمارستان طرف به بود غرقخون كه حالي در و رويدستگرفته را او بيجان جسم باjخره و ماند بينتيجه

است/ حقوق دانشكده اول سال محصل دانشجويمزبور ميگفتند و بردند

در آنها مخالفين و چپيها كثيرياز بينجمع وخورد زد اينموقع در ـ خياباندانشگاه چوبدر سنگو با

افتاده يكديگر جان به چاقو سنگوچوبو وسيله به طرفين و شده آغاز دانشگاه فرعي اصليو خيابانهاي

يازده نزديكساعت شد/// آغاز نداشت آن جراتدخالتدر ميانجي هيچ تأسفآوريكه دامنهدار خورد زدو و

خورد زدو اين دانشجويانچپدر كه ميشد گفته شدند متفرق كمكم دانشجويان و شد آرام تقريبا نيموضع و

آوردهاند//// در پا از را خود مخالفين

توقيف دانشجويان بود گرفته عكس خورد و زد صحنههاي از كه را عكاس خبرنگاران از يكي دوربين

چند و نكرد دستگير كسي امروز وقايع پليسدر داشتند/// مسترد وي به را دوربين فيلم گرفتن پساز و كرده

خـود رفقاي وسيله به سازد دستگير دانشگاه خروجي در مقابل در را آنها ميخواست پليس كه هم نفري

شدند/ متواري

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

ميبرند سر به زندانهايتهران در زنداني نفر ٢٧٥å
از پس و رسيد تصويب به ملي مجلسشوراي يكشنبه روز جلسه در كه زندانيان مجازات تعليق jيحه

مـرتكبين قـانون ايـن موجب به شد/ خواهد گذاشته اجرا موقع به رسمي روزنامهها در درج و شاه توشيح

آزاد باشند گذرانده را زندانيخود مدت نصف كه جنحه مرتكبين و زنداني مدت سوم دو كه جنائي جرمهاي

جرم به آنان شده بخشوده زنداني مدت شدند ديگري جرم مرتكب سال ٥ تا گر ا آنكه شرط به شد, خواهند

گردد//// اضافه بعدي

مقام كرد/ تهرانسئوال زندانهاي در زندانيان عده از گرفتو تماس مطلع يكمقام با ما خبرنگار امروز

زندان در نفر ١٧åå عده اين از دارد تهرانوجود در زنداني ٢٧٥å حاضر حال داشتدر اظهار پاسخ در مذكور

ميبرند/ سر به دادگستري كاخ زندان در نفر ٢٥å و شهرباني زندانموقت در نفر ٨åå قصر,

زندانها در كه بود آن رسيد تصويب به زندانيان مجازات تعليق jيحه اينكه علت كرد اضافه مقام اين

١٢åå براي قصر زندان يعني دارند گنجايش نفر ١٧٩å حدود در فقط تهران زندانهاي معمول حد بيشاز

از بيش كه كنون ا و دارد زنداني محل نفر ١٢å براي دادگستري زندان نفر, ٤åå براي شهرباني زندان نفر,

دادهاند/ جاي نفر ٧ يا ٦ نفري سه يا نفري اطاقهايدو هستدر زنداني اصلي گنجايش بر ع�وه نفر ١ååå

مرتكب يا بقيه و شدهاند مرتكب جنائي جرم فعلي زندانيان از نفر ٥åå حدود در مذكور مقام اظهار طبق

سر به زندان در نظامي فرمانداري مقررات و چاقوكشان مجازات تشديد قانون موجب به يا و شدهاند جنحه

ميبرند/



ملي دولت سياهه ١٦٠٦

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

شدند مجروح رضانورمضروبو بيمارستان در كارگر نفر سه
پزشكقانونيگفت:

است موت به مشرف خطرناكو بيماران از يكي حال

يكمردمضروبشده زنو دو بيماران با تعاون عاملصندوق مدير مشاجره اثر در
است پيوسته وقوع به زير حادثه و

كـند فوت خورد و زد اين اثر در نفر يك دارد احتمال كه داد روي حادثهاي رضانور بيمارستان در امروز

كردهاند: نقل چنين ما خبرنگار براي بيمارستان در را جريان كارگران

استو كرده بستري رضانور بيمارستان در قبل ماه چند از را خود بيمار كارگران از عدهاي تعاون صندوق

و ميآيند بيماران عيادت به صبح روز هر تعاون صندوق پزشكان عوضميشوند/ ماه چند هر بيماران اين

مينويسند/ نسخه آنها براي

دارد مـعده زخـم كه گليسيرين كارخانه كارگر پناهي شعبان عيادت به پزشكان از يكي پيش روز چند

از تعاون صندوق جهت همين به و بوده گران قيمتش اندازهاي تا كه مينويسند او براي نسخهاي ميآيند

بازديد براي تعاون صندوق عامل مدير آقايخواجهنوري كه صبحامروز و ميكند خودداري براياو دارو خريد

او بين گفتگوئي نتيجه در و نميخريد برايمن را ايندارو برايچه ميگويد او به پناهي آقاي ميآيد بيماران

آقاي و او بين ميكند فرياد و داد به شروع و شده عصباني پناهي چون و درميگيرد تعاون رئيسصندوق و

پناهي كه نحوي به ميزند بيمار شكم به مشت با عامل مدير بين اين در و ميشود خورد و زد خواجهنوري

ميگردد/ خارج گلويش از خون

آقـاي نـزد اعتراض عنوان به نيز بهشهر چيتسازي كارگر اصغري سكينه نام به خانمي وقت اين در

را او عصبانيبوده نميدهدخواجهنوري تعاون صندوق مرا پول مدتياست چرا ميگويد ميآيدو خواجهنوري

مينمايد/ هممضروب

اعـتراض تـعاون عامل مدير عمل به دخانيات كارگر مهدي نام به بيماران از ديگر يكي موقع اين در

شاهي نساجي كارگر ربابه نام به ديگري كارگر خانم اثنا همين در ميرود كنار و كتكميخورد نيز او و ميكند

نشود مضروب اينكه ترس از و ميافتد تعاون صندوق عامل مدير به چشمش بوده ايستاده پلهها وسط كه

كارگرانموضوع طرف از ب�فاصله ميشود سرنگون پلهها از و پايشميلغزد گهان نا كه كند فرار ميخواسته

و حاضر بيمارستان محل در بازپرسدادسرا آقايعلوي تفاق ا به طباطبائي دكتر آقاي و ميشود داده اط�ع

دكـتر آقاي از ما خبرنگار حتي و شدند خارج بيمارستان از صورتمجلس تنظيم و بيماران معاينه از پس

ميشود خارج گلويش از كه زيادي خونريزي واسطه به پناهي گفت او كرد سئوال از بيماران حال طباطبائي

براي تعاون صندوق عامل مدير بازپرس آقاي طرف از و شدهاند مضروب نيز سايرين استو حالشوخيم

است/ شده احضار دادسرا به توضيحات اداي



١٦٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

است يكنفر بيشاز قم حادثه تلفشدگان ميگويند
دستآمده به قرائني و آثار كيلومتريقم سه خاكفرج در

باشد دفنشده آنجا در كشتهشدگان جنازه احتمالميدهند كه

مفقود روز آن در هم نفر چند و است شده كشته نفر يك بيشاز يكشنبه روز واقعه در اينكه شايع ـ قم

دينيه محصلينعلوم از نفر چند ميشودهنوز گفته باقياست, بهقوتخود محافلط�ب و بينمردم شدهاند

ناطقين آقايان هم واقعه از بعد روز مينمايد/ تأييد را تلفشدگان تعدد شايعه اين دستنيستو در اط�عي

در كه شد گهانشايع نا ديروز عصر داشتند/ اع�م نفر يك بيشاز را تلفشدگان تعدد ضمنسخنرانيخود در

آنجا در مقتولين جنازههاي است ممكن كه آوردهاند دست به آثاري و قرائن شهر كيلومتري سه فرج ك خا

باشد/// شده دفن

بروجردي حضرتآيتا� با ب�فاصله و گرديد وارد قم به ديشب آقاينخستوزير طرف از اعزامي هيأت

اعزامي هيأت امروز ظهر از قبل نمودند كار به شروع و يافتند فرمانداريحضور در آن پساز و كردند م�قات

است/ نداده روي جديدي تفاق ا و ميباشد آرام شهر فعLوضع رفتند/ فرج ك خا به

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

شد مجروح ديگر دانشآموز دست دانشآموزيبه
نزاعي مسلكي اخت�ف سر بر دانشآموزان از نفر دو بين بابل شاهپور دبيرستان در قبل روز چند ـ بابل

چپو دست و كرد حمله اوصياء> <ستار به دشنه با ميباشد پانايرانيست جوانان از كه عمران علي رويداد/

ساخت/ مجروح سختي به را پهلويوي

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

شدند بازنشسته ثبت كارمندان از ديگر نفر ١٣
شد دادگستريصادر طرفوزير از ثبتدستورهائي سازمان قانون برايتهيه

و داشت ثبتحضور كل اداره در بعدازظهر ساعت يك تا وقت اول از دادگستري وزير لطفي آقاي ديروز

گرديد: تخاذ ا زير تصميمات سرانجام و بود كل ثبت امور اص�ح درباره تحقيق و رسيدگي مشغول

jيحه و ١٣٣١ آبان ٢٥ مورخ انتظامي دادگاه و كشور انح�لديوان قانوني jيحه سوم ماده طبق ـ الف

بازنشسته زير اشخاص دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه اجراء قانوني jيحه متمم قانوني

نياوردم/ آقايان خدمت محل و شغل /١

فـاضل, رضـا كشفيا, حسين دكتر غروي, نورالدين رضوي, فخرالدين زندكريمي��١, رحيم آقايان شدند:

احمد حسيني, محمدحاج نژه, رضا معيني, حسين كيا, روحا� عدل, سيدرضا واعظزاده, جعفر شهريار, بهمن

گرديد/ معاف خدمت از اجرا هرسينيمأمور محمدرضا حسينعلي امينخواه/ كارگر



ملي دولت سياهه ١٦٠٨

٧٩٩٥ شماره ,١٣٣١.١å.١٧ چهارشنبه

شد صادر وجهالضمان ريال ميليون صد عبداjقرار ماير براي
است شده خواسته تضمين متهم يك از كنون تا كه مبلغياست بزرگترين اين

بازپرس آقايدادپرور گفت/ قرار بازجوئي مورد تهران دادسراي بازپرسي ٢٤ شعبه در عبدا� ماير ديروز

وي از ريـال ميليون صد مبلغ سرانجام و كرد سئوال وارده تهام ا مورد در او از ساعت سه مدت مزبور شعبه

موقت زندان به كند پرداخت را مبلغ اين نميتوانست عبدا� ماير چون و شود آزاد تا خواست وجهالضمان

نفت سابق تبديلشركت ايرانو نفت صنايع شدن ملي هنگام استدر عبدا�متهم ماير رفت/// دادگستري

وي مجددياز بازجوئي آينده هفته در شايد است/ كرده ميل حيفو را اموالشركت از مقداري شركتملي به

مشاركت وي با تهام ا اين در است ممكن كه را كساني تا هستند قضيه تعقيب در فعLمأمورين آيد عمل به

مـورد ايـن در اطـ�عي هيچگونه كه گفت ما خبرنگار به ديروز دادپرور آقاي سازند/ دستگير باشند داشته

شود/ منتشر نبايد Lفع تحقيقات نتيجه و بگذارم شما اختيار در نميتواند

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

توقيفگرديدند دانشجويان از نفر ٤å
رفتند دانشگاه به نظامي فرماندار و رئيسشهرباني ديروز بعدازظهر

شد خورد و ادبياتزد دانشكده در امروز
احتمال وليچون نداشتند را دانشگاه به دخول اجازه انتظامي مأمورين دانشگاه ديروز صبح خورد و زد در

دانشگاه وارد مقاماتمسئول با تماس از پس انتظامي مأمورين دهد رخ وقايعي بعدازظهر مجددا ميرفت

دانشـجويان از عـدهاي از و رفتند دانشگاه به دو هر نظامي فرمانداري هم و شهرباني رئيس هم و شدند

شدند/ توقيف دانشگاه چاپخانه كارگران از جمعي و آنها از نفر چند نتيجه در و كردند بازجوئي

حامل يكجيپ مرتبا و شد جلوگيري دانشگاه در دانشجويان اجتماع از امروز ـ دانشگاه در صبح امروز

بود/ آرام و مراقبت/// تحت را اوضاع و ميكرد حركت دانشگاه مختلف نقاط پليسدر نفر چند و افسر يك

انتظامي آمدندمأمورين دانشگاه به كهدانشجويان ساعتاولصبح همان از ـ دستگيرشدند كساني چه

نفر ٢٣ صبح ٨ ساعت منجمله كردند دستگير بودند شده تشخيصداده محرك ديروز واقعه در كه را كساني

ساعاتمختلفدستگير در نيز ديگر نفر ١٢ امروز ظهر تا شدند توقيف دانشگاه به حيندخول در دانشجويان

تـفتيش در شدند نظامي فرمانداري تحويل و آمد عمل به بازجوئي ب�فاصله دستگيرشدگان از گرديدند

آمد/ دست به اع�ميه مقداري بزرگو كارد چند آمد عمل به دانشجويان از كه بدني

بيش كه داد خورديروي و زد ادبيات دانشكده در امروز گذشته روز تعقيبوقايع در ـ ادبيات دانشكده در

نفر چند نيز نزديكظهر يافتو خاتمه خورد و زد انتظامي مأمورين آمدن با و شدند آنمجروح طي نفر ٥ از

شدند/ دستگير بودند كارد و حاملچوب و شوند وارد دانشكده به ميخواستند كه خارجي افراد و دانشجو

گرديد/ دستگير ادبيات دانشكده به ورود موقع در پانايرانيستها رهبران از يكي فروهر آقاي



١٦٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

مجلس به نخستوزير نامه
نامهاي طي را اختيارات يكسال تقاضايتمديد مصدق دكتر

كرد مجلسشورايملي تقديم واحده ماده يك تحت و
مجلس رئيس نايب و دارائي وزير كاظمي آقاي وسيله به ملي مجلسشوراي علني جلسه در نامه اين

شد/ قرائت

ملي مجلسشوراي

گرفت دست به را كشور زمام حالي اينجانبدر دولت كه نيست پوشيده محترم نمايندگان آقايان خاطر بر

پيشرفت براي و كرده رخنه تمامشئونكشور اجانبدر درهميداشت/ آشفتهو بسيار مملكتصورت كهوضع

فراهم طوري هم كار ترتيب و ميكردند تشبث بود ممكن كه وسيلهاي هر به خود مطامع وصول و مقاصد

آتش نمودن روشن با بتوانند تا نباشد رادعي و مانع هيچگونه آنان مطامع و مقاصد نايل در كه بودند ساخته

عواقب به را آنان پيوسته و ساخته ظنين و بياعتماد هم به نسبت را همه ملت افراد بين در نفاق و اخت�ف

خويش سرنوشت در بتوانند كه نماند فرصتي و كنند مشغول و سرگرم بيارزش و جزئي اخت�فات از ناشي

بينديشند چارهاي مملكت گسيخته هم از اوضاع براي و بكنند دخالتي

پرتوي رسيده كمال سرحد يأسبه آشفتگيو هروقت كه ميدهد نشان اينطور ما افتخاروطن پر تاريخ

پيدا براي محروميتها و نوميديها طوفانها ميان در و كرده تجلي ايراني خدادادي استعداد و تي ذا نبوغ از

راه كرده عوض را سرنوشتشوم و تقدير صفحه متهورانه و مردانه اقدام يك با چارهجوئي نجات/ راه كردن

گذشت حد از او داخلي عوامل اجنبيو ظلم و فشار چون نيز دفعه اين است/ پيشگرفته در كاميابي سعادتو

واداشته تحسين اعجابو به را دنيائي كه صميميت جديتو نهايت با و شد بيدار گران خواب از ايران ملت

حقيقت مملكتصورت اين در عمومي افكار حكومت دراز ساليان از پس و گرفت دست به را خود مقدرات

مبارزات نتيجه از ميبايستي يا نداشتو عادي وضع كشور بيسابقه بزرگو مبارزه يكچنين در كرد/// پيدا

نبود ترديد كنند/// تقويت را دولت مردم اينكه يا و اجانبشود تسليم بسته دست هم باز و بپوشيد چشم ملي

ايـنجانب دولت بـه غـيرعادي وضع اين در و مينمودند انتخاب را دوم راه ملي مجلسشوراي و ملت كه

دهد/// انجام سرعت با است jزم كه را اص�حاتي تا ميدادند كافي اختيارات

خود به ترديدي اندك اينكه بدون كردند حس مملكت در را وضعي چنين چون محترم نمايندگان آقايان

براي كه را لوايحي تا دادند اختيار اينجانب به ماه ٦ مدت براي كلمه تفاق ا به نيتو حسن كمال با دهند راه

بگذارد/// اجرا موقع به ميدهد تشخيص ضروري ملي مبارزه ادامه و اجتماعي اوضاع بهبود

اختيارات ماهه ٦ يعني آزمايشقانوني پاياندوره پساز رسيده تصويب به مدت اين طي در كه لوايحي

آقايان عرض به ميخواهم اينجا در نكتهاي شد/ خواهد ملي مجلسشوراي تقديم نهائي تصويب براي

امور اص�ح براي تي اختيارا اينجانب به تا ميكرد ايجاب قبل ماه پنج كه اوضاعي برسانم محترم نمايندگان



ملي دولت سياهه ١٦١٠

كردن دنبال براي كافي فرصت كه مادامي داده نشان مدت آزمايشاين بلكه دارد وجود هنوز تنها نه شود داد

و اساسي شالودهاي و كرد رفع را كار مشك�ت نقائصو اجرايلوايح حين در نتوان و نباشد پيش در رويه اين

و زحـمات است ممكن ريخت دادهاند قرار تاراج و چپاول مورد را آن چيز همه كه مملكتي براي دنياپسند

سمپاشي و مدام تحريكات از بتواند گر حيله حريف و شود روبرو كامي نا با نكرده خدا مردم كاريهاي فدا

كند/ استفاده خود نفع به زمان مرور از و بگيرد نتيجه خويش شبانهروزي

را مصائبموجود و بدبختيها رفع و شده پيروزمند جهاد اين مراحل تمام در بتواند ايران ملت اينكه براي

مـجلس اينكه جز نيست چارهاي كند تحصيل متناسبي مقام و موقعيت جهان راقيه ملل ميان در و بكند

اهميت حساسيتو به است گزير نا نيز او برگزيده دولت و كند درك Lكام را روز استثنائي شرائط ملي شوراي

كمترين مجال تا بگيرد اختيار در را كار مشروع و قانوني وسائل ابزار تمام و باشد آشنا خود سنگين وظيفه

امروز شرائط در نظاماتكشوري اقتصاديو مقررات مالياتي, قوانين نماند/ باقي كس هيچ براي سوءاسفتاده

يك گاهي و روز يك رفتن دست از بلكه شوند تنظيم و تدوين كامل دقت و سرعت با بايد تنها نه كشور

مسئوليت كو خطرنا استعواقب ممكن است گرفته قرار تاريخ راه سر بر كه ملتي بحراني زندگي از ساعت

آقايان با را كار استمشك�ت گزير نا وجداني سنگين همينوظيفه نظر از آورد/ بار به جبران غيرقابل خطير

اين به ايران ملت است jزم ديگر بار كه ميكنم عرض كامل صراحت با و گذارد ميان در محترم نمايندگان

مقاصد پيشرفت براي كه اختيارات قانوني وسيله از ديگر چندي تا دهد اجازه او به و كند اعتماد خدمتگزار

ايندولت به نسبت مجددا نمايندگانمحترم آقايان عموم اعتماديكه با نمايد/ استفاده دارد حياتي ضرورت

تأمين براي كه كنم عرض بايد خواستهاند اينجانب از خطير موقعيت اين در را بحران رفع و فرمودهاند ابراز

در ايستادگي و اجتماعي و اقتصادي بحران رفع و مملكت اوضاع به داده صورت و سر مقدسو منظور اين

نميرسد/ دولت نظر به ديگري راه اختيارات مدت تمديد جز بيگانگان مقابل

محترم نمايندگان آقايان موقعشناسي و وطنپرستي ع�قمنديو نيتو حسن به تكاء ا با جهت اين از

آن تصويب با است اميدوار و ميشود پيشنهاد ملي مجلسشوراي به فوريت دو قيد به ذيل واحده ماده

مراحل طي براي و ضروريست مردم ع�قه مورد اص�حات ادامه براي كه قانوني اقدامات گونه هر امكان

اوضـاع مـؤثر بهبود براي بتوان تا شود داده اينجانب دولت به ميرسد نظر به jزم ملي مبارزه اين نهاني

نـيروي بـا را مقدس مجاهده اين ملت تواناي اراده و خداوندي خواست به و برداشت اساسيتر قدمهاي

نخستوزير برسانيم/ ثمر به تازهاي

ديگر يكسال برايمدت انقضاء تاريخ از ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتموضوعمصوب ـ واحده ماده

ميشود/ تمديد

نمايندگان عده و شود داده تي تغييرا انتخابات قانون جدول اختياراتدر بهموجب كه صورتي در ـ تبصره

كه مادام نمايد تجاوز است كرده پيشبيني جلسه تشكيل نصاب حد احراز براي سابق قانون كه ميزاني از

داشت/ نخواهد فعلي كثريتدوره ا نصاب حد در تأثيري نيآمدهاند مجلس به جديد نمايندگان



١٦١١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

نمود اختيار تقاضاييكسال مجلسشورايملي از مصدق دكتر
قرائتشد دارائي وزير وسيله به نخستوزير نامه وقتي
داد استعفا نمايندگي از و برخاست جا از مكي ناگهان

شد استعفايمكيموجبتشنجشديد

سختيدرگرفت ميراشرافيمشاجره رئيسو نايب بين و

اختيارات درباره نمايندگان و شد تشكيل خصوصي جلسه اطرافتقاضايدولت در برايبحث

رئيسمعذرتخواست/// نايب از سپسميراشرافي و كردند مذاكره

مهندسرضوي آقاي رياست به امروز صبح دقيقه بيست و ده ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

گرديد/// تشكيل Jرئيس Kنايب

مجلس تقديم آن به راجع طرحي و كردهام محاسبات ديوان به راجع سئوالي بنده گفت: نريمان آقاي

تلگرافي گفت: آقايشهيدي شود/ توجه آن به دارم استدعا نيست آنروشن تكليف هنوز كه شوراينمودهام

مينمايم/ رياست تقديم كه رسيده بنده به انتخابيه حوزه از مصدق دكتر آقاي جناب از پشتيباني به داير

مـصدق دكـتر آقاي جناب از پشتيباني بر مبني تبريز اهالي از تلگرافاتي داشت: اظهار مدرسي آقاي

مينمايم/ رياست مقام تقديم كه رسيده

مـخابره مـلي مـجلسشـوراي به بنده توسط تلگرافي مي�ني آقاي جناب گفت: سنجابي دكتر آقاي

ريـاست مقام تقديم عينا كه شدهاند متذكر مصدق دكتر آقاي جناب دولت از را خود پشتيباني و نمودهاند

شد/ جلسه وارد دادگستري وزارت معاون اينموقع در Jاست صحيح تبريز: نمايندگان از Kعدهاي مينمايم

بر دائر شاهآباد آسايشگاه مسلولين از نامهاي همچنين و گي�ن چايكاران از نامهاي گفت: مكي آقاي

مينمايم/ رياست مقام تقديم عينا كه رسيده مسلولين به مربوط تصويبjيحه تقاضاي

آقايوزير شويم ازدستور قبل نطقهاي وارد اينكه از قبل داشت: رئيساظهار نايب آقاي دولتـ _يحه

قـرار تريبون پشت كاظمي آقاي /Jبفرمايند Kعدهاي: كردهاند صحبت تقاضاي نخستوزير نايب و دارائي

مـرقوم نـخستوزير آقاي جناب شرحي آن مقدمه در كه دولت طرف از كه است jيحهاي گفت: و گرفت

///Jبفرمائيد Kعدهاي: گردد تقديم سپسjيحه و برسانم آقايان عرض به است jزم كه فرمودهاند

شده/ مجلسي عجب به حائريزاده: آقاي

كه حالي در و برخاست جاي از مكي آقاي كه بود تريبون پشت هنوز نخستوزير نايب ـ مكي سخنان

اين از را اسستعفايخود اينوضعيت با من زد: فرياد رسانيدو تريبون بهجلوي را دستداشتخود كاغذيدر

شد/ خارج جلسه از ب�فاصله و زد تريبون داشتروي دست در كه را ورقهاي گاه آن ميكنم تقديم مجلس

Jرئيس Kزنگ احسنت احسنت, مكي, مرحبا مكي, باد زنده نمايندگان: از عدهاي

ببنديد/ را پسدرش مجلسنميشود؟ اينكه است وضعي چه اين بهادري:



ملي دولت سياهه ١٦١٢

اينموقع در Jاست صحيح است, صحيح Kعدهاي: است/ همين تعطيل چه يعني تعطيل پس ميراشرافي:

مأمورين دخالت رئيسو ممتد زنگهاي با كه نمودند تي تظاهرا مجلس طرف دو از تماشاچيان از عدهاي

شد/// برقرار سكوت مجلسدوباره بازرسي

كردهاند دستور از قبل نطق تقاضاي نمايندگان آقايان از نفر چند رئيس: نايب ـ دستور از قبل نطقهاي

كنند/ صرفنظر آن از دارم تقاضا بنده است زياد مجلس كار چون كه

معلوم را دولت اين كار تكليف اول پيشآورده دولت كه جرياناتي اين با دستوري از قبل چه حائريزاده:

بپردازيد/ دستور از قبل نطقهاي به بعد كنيد,

بدهيد/ صحبت اجازه بنده به فقط دقيقه پنج صفائي:

محيط انتظامات رعايت و مجلس نظم حفظ به اغلب تماشاچيان و روزنامهنگاران البته رئيس: نايب

قرائتميشود/// عموم استحضار براي آن به مربوط آئيننامه معالوصفمواد هستند وارد پارلمان داخلي

و ٢١٣ مواد داشتهاند تقديم را استعفايخود ورقه مكي آقاي چون نايبرئيس: ـ استعفايمكي موضوع

خاتمه آئيننامه قرائتمواد هنوز استقرائتميشود/ نمايندگان آقايان استعفاي به كهمربوط آئيننامه ٢١٤

آقاي جناب زيرا ندارد قبول را مكي مجلساستعفاي زد مجلسفرياد طرفراست از ميراشرافي كه بود نيافته

/Jرئيس Kزنگ برود مجلسبيرون اين از او نيست حاضر هيچكس استو مردم نماينده مكي

را اينمواد Lاص كرد: فرياد رئيس به خطاب ميراشرافي آئيننامه قرائتمواد از بعد ـ مجلسمتشنجشد

خوانديد/ بيخود

بخوانند/ كه دادم مندستور نيست مربوط شما به رئيس: نايب

دارم/ نظر اظهار حق هستم وكيل هم من ميراشرافي:

كنيد/ تعيين تكليف من براي نداريد حق شما رئيس: نايب

/Jرئيس Kزنگ دارم عقيده اظهار حق و هستم يكوكيل من ميراشرافي:

ميكنيد/ توهين چرا ميزنيد؟ فرياد چرا گفتند: مهندسحسيبي و شايگان دكتر

ميكنيد/ توهين رياست مقام به شما رئيس: نايب

ميزنم/ حساب حرف دارم آقا چيست توهين ميراشرافي:

ميكنيد؟ توهين چرا نزنيد, فرياد ميراشرافي آقاي حسيبي: و شايگان

/Jرئيس Kزنگ من/ هم يكمرتبه ميزنيد فرياد شما دفعه صد نيست, مربوط شما به ميراشرافي:

كنيم/ توهين آنكه نه ميزنيم حرف ادب متانتو با ما حسيبي: و شايگان دكتر

در جنجالي اينموقع در /Jرئيس Kزنگ ميزنم حرف متانت با هم من ميكنم, چه من مگر ميراشرافي:

ميگفتند/ چيزي گوشهاي از نمايندگان از يك هر بپاخاستو مجلس

ميكنم/ اخطار شما به من ميراشرافي آقاي گفت: ميراشرافي به رئيسخطاب نايب باjخره

ميترسم/ شما اخطار از من مگر كنيد/ اخطار هم مرتبه ده كنيد اخطار ميراشرافي:



١٦١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

ميكند/ صحبت شما با رئيسمجلس نيست, نظم رعايت وضع اينكه آقا آخر حسيبي: و شايگان دكتر

نزنيد/ حرف ديگر شما ميراشرافي:

عدهاي وساطت با باjخره و زنگميزد رئيسمرتبا نايب و گرديد متشنج شدت به مجلس اينموقع در

شد/// آرام حدي تا مجلس نمايندگان از

نـماينده ميراشرافي آقاي كه بود تندي سخنان به راجع ديگر مطلب رئيسگفت: نايب ـ عذرخواهي

اجـراي تـقاضاي آقـايان از بنده فرمودند بنده و ناظرزاده آقاي محترم منشيها از يكي به نسبت محترم

حضور/ منع يا ايشان توبيخ يعني دارم را آئيننامه

ميشود/ تمام كنيد صحبت ميراشرافي آقاي شبستري:

نكردم/ توهيني بنده ميراشرافي:

قرائتميشود/// مربوطه ماده حضور منع يا توبيخ مورد در

دارم/ عرضي بفرمائيد اجازه ميراشرافي:

بفرمائيد/ رئيس: نايب

خيال داشتم اهانت قصد ايشان به بنده كه فرمودند مهندسرضوي آقاي جناب كه مطلبي ميراشرافي:

نمايندهاي وقتي آئيننامه مطابق اينكه براي Jاست Kصحيح است شده حاصل سوءتفاهم برايشان ميكنم

نميشود/ قرائت استعفانامهاش جلسه همان در ميدهد استعفا

غرضم بنده و ميرسد نمايندگان نظر به استعفا بعد علني جلسه در ميگويد كه آئيننامه ٢١٤ ماده مطابق

توهيني قصد بنابراين و قرائتبشود نبايد جلسه اين مكيدر آقاي استعفاءنامه كه بود ناظرزاده آقاي به تذكر

اينكه براي هستم قائل احترام مهندسرضوي آقاي جناب به نسبت هميشه بنده بنابراين و ندارم و نداشته

هسـتند مـلي نـهضت كسيون فرا عضو ايشان اينكه با كردهاند حفظ را خودشان بيطرفي هميشه ايشان

يك و كنم استفاده ميخواهم ولي Jاست Kصحيح داشتهاند محفوظ هميشه را خودشان بيطرفي معالوصف

هيچكس هيچكساز اينجا كه برسانم حسيبي مهندس و شايگان آقاي عرضجناب به اينجا هم را مطلبي

انتظار ميكنم خواهش بكند توهين من به كس هر هستم عصباني بنده چون بنابراين و نيست/ وكيلتر

نكنم/// توهين او به من كه باشد نداشته

اين غير ميپذيرمواjدر ندارمو حرفي بنده بكنند عذرخواهي صراحتا آقايميراشرافي گر ا نايبرئيس:

بدهد/ اثر ترتيب بنده تقاضاي به آئيننامه طي بايد مجلس صورت

هم با رئيسه هيأت جلسه در بكنم قانع را جنابعالي نتوانستم گر ا jحا كردم عذرخواهي بنده ميراشرافي:

كرد/ صحبتخواهيم

دارند/ عادت جورش همه به ميراشرافي آقاي ناظرزاده:

اجازه با كنون ا و شدم قانع ميراشرافي آقاي جمله همين با بنده نايبرئيس: تنفسـ سكوتو پيشنهاد

ميشويم/// دستور وارد آقايان



ملي دولت سياهه ١٦١٤

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

ميدهد شرح ما برايخبرنگار امروز ظهر را مكيعلتاستعفايخود
شد خواهم روزنامهنگاريمشغول پسبه اين از گفت نامبرده

ايشـان بـا بـهارستان از مكـي آقـاي خروج و استعفا از پس ب�فاصله كه شد موفق ما خبرنگار امروز

دربـاره و چيست شما استعفاي علت پرسيد كه ما خبرنگار پاسخ در مكي آقاي آورد/ عمل به مصاحبهاي

اين دارم/ اعتماد مصدق آقايدكتر به من داشت: اظهار داريد نظري چه اقداماتدولت و فعليكشور جريانات

و داد مصدق آقايدكتر مجلسبه كه اختياراتي است ممكن البته و باشد ترديد قابل كه نيست چيزي اعتماد

اين به اعتماد نيتو حسن ولي باشد ايران ملت منافع متضمن اختياراتميشود اين از كه استفادهاي نحوه

شد/ نخواهد برداشته اشتباه به قدمي كه كند تضمين نميتواند كلي طور به نيت حسن

بزرگي بسيار خدمات آنكه با داشت آلمان ملت به خدمت به كه اشتياقسوزاني دلبستگيو كمال با هيتلر

آلمان ملت براي مصائب همه آن و آلمان بهسقوط منجر او اشتباه يك معذالك داد انجام آلمان ملت به هم

طور هر بتواند كه نداشت دستخود در را ديگر اختيارات و قضائي و قانونگذاري اختيارات هيتلر گر ا گرديد/

دنـيا و آلمان ملت نصيب وحشتانگيز سرنوشت آن كند اداره را آلمان ميداند ص�ح و ميدهد تشخيص

نميساخت/ مت�شي را آلمان كشور طور آن كرد نيتشروع حسن منتهاي با هيتلر كه اقدامي و نميشد

اشتباهي نيز مصدق دكتر آقاي است ممكن كه است تاريخي سوابق گونه اين به توجه با و لحاظ اين از

اينجانب باشد/ برداشته در ايران ملت و ايران براي ناپذيري جبران و فاحش زيانهاي كه شوند مرتكب

از اسـتعفا بـه مـبادرت نباشم سهيم و شريك پيشآمدي چنان مسئوليت در صورتي چنين در آنكه براي

گفت: نه يا بودهاند استعفا فكر به مجلسهم اخير جلسه از قبل آيا اينكه درباره مكي آقاي كردم/ نمايندگي

اين قرائتكرد را نخستوزير نامه دارائي آقايوزير آنكه پساز ب�فاصله فكرينبودم, چنين در هيچوجه به

جهتمديون همه از را خود ثانيا و انح�لشود دچار Lمجلسعم كه ممكنبود Rاو زيرا شد پيدا من در فكر

در كه ميتوانم چطور و ميكنم دفاع ايران مشروطيت سنگر از كه هستم سربازي من ميدانم/// ايران ملت

تهران خارج در پسفردا و فردا كه گفت: مكي آقاي پايان در نمايم/ تخطي خود وظيفه از حساس اينموقع

كار و كرد خواهم پيشه روزنامهنگاري شغل عادي [آدم] يكمرد مثل نيز شنبه روز از و كرد استراحتخواهم

مينمايم/ آغاز هفتگي مج�ت از يكي در را خود

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

بود ثبت كل اداره در دادگستري وزير هم امروز
خدمتشدند منتظر نفر و٦ بازنشسته نفر ٢٤

به و داشت حضور ثبت كل اداره در اداري ساعت آخر تا وقت اول از دادگستري وزير لطفي آقاي امروز

كـارمندان از نـفر ٢٤ اعـضاء از عـدهاي وضعيت به رسيدگي نتيجه در ميكرد رسيدگي اداره آن كارهاي

شدند/ خدمت منتظر نفر ٦ و بازنشسته



١٦١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

شوروي كبير سفير و نخستوزير امروز مEقات

پذيرفته صورت مصدق و هندرسن امريكا كبير سفير با نيز م�قاتي ,١٣٣١ ماه دي ١٨ پنجشنبه با برابر ١٩٥٣ ژانويه هشت /١
است! نشده درج اط�عات روزنامه در م�قات اين گزارش كه

امريكا خارجه وزارت به bهندرسن` ايران در سفير <از
بعدازظهر ١å ساعت ,١٩٥٣ ژانويه ٨ تهران, سري
انگليس سنگ زغال صنعت شدن ملي قانون كه اينموضوع با داشت اظهار داشتم, مصدق با عصر امروز كه م�قاتي در /٢٦å٨

است/ موافق گيرد, قرار حكميت دادگاه رسيدگي اساس
به دادن سامان و سر براي كافي وجه توليد منظور به جهاني بازارهاي به ايران نفت زودتر هرچه شدن جاري لزوم درباره همچنين

داد/ نشان تفاهم كشور اقتصادي اوضاع
به نفت فروش موافقتنامه حكميتو موافقتنامه انعقاد از پس كه دارد نگرانيوجود انگلستان و متحد اياkت در كه دادم توضيح
انعقاد خصوص در نباشد مايل دارد احتمال آنوقت كند, دريافت متحد اياkت از پرداختك�ني پيش ايران آنكه از پس و امريكا
اختيار غرامتدر پرداخت براي هيچوسيلهاي ايران اينصورت در و پردازد كره مذا به بينالمللي شركت با مدت فروشدراز قرارداد
يك با قطع طور به امريكا با نفت موافقتنامه و حكميت موافقتنامه امضاي محض به كه ورزيد اصرار مصدق داشت/ نخواهد

شد/ خواهد كره مذا وارد بينالمللي شركت
است/> كرده لغو را ماركوس قرارداد مصدق و نيست تعهداتش انجام به قادر ماركوس كه ميرساند استحضار به ضمنا

اصغر عبدالرضاهوشنگمهدوي, ترجمه ,٢ جلد ايران, نفت شدن ملي نهضت دربارة امريكا خارجي روابط اسناد ,٨٧å صفحه
/١٣٧٧ علمي/ انتشارات اندرودي/

انجاميد��١ بهطول ساعت دو
به قبلي قرار طبق امروز صبح ١١ ساعت شوروي جماهير تحاد ا دولت كبير سفير سادچيكف ايوان آقاي

بود/ كره مذا ايشانمشغول با بعدازظهر ساعت يك تا رفتو نخستوزير آقاي م�قات

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

ايراني كارشناسان از نفر ١åå
كرد عزيمتخواهند امريكا به برايمطالعه

ميپردازد چهارم اصل را كار اين هزينه دcر هزار ٥åå
در كه را ايراني متخصصين از نفر يكصد حدود در دارد نظر در چهارم اصل اداره حاصله اط�ع قرار به

بهداشت, قبيل از مختلف قسمتهاي در تحصيل و مطالعه براي ميباشند كار مشغول وزارتخانهها ادارات

دارد/ اعزام امريكا به اداري و فني قسمتهاي ساير و مهندسي كشاورزي فرهنگ,

تقاضا ذينفع ادارات و وزارتخانهها از نامهاي شهرستانها و تهران در چهارم اصل اداره روزها همين در

كارشناسان اين مطالعه دوره نمايند/ معرفي چهار اصل اداره شعب به را شرايط اشخاصواجد كه كرد خواهد

را آنها تحصيل ايام مخارج و آمد رفتو هزينه كليه استو شده گرفته نظر در سال يك مدت براي كثر حدا

ميپردازد/ چهارم اصل اداره

استدر شده اختصاصداده اينمنظور براي كه بودجهاي داشت: اظهار خبرنگار به امروز مطلع يكمقام

است/ گرفته قرار تصويب مورد كه ميباشد دjر هزار پانصد حدود



ملي دولت سياهه ١٦١٦

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

كه ميكند ادعا وثوقالدوله خانم

است كرده cهيجانخريداري در را قوام امEك از قسمتي
است؟ وزارتخانه كدام عهده به قوام اموال حفاظت

مرحوموثوقالدوله همسر مريموثوقالدوله بانو طرف از است كرده كسباط�ع ما خبرنگار كه طوري به

شده قلمداد قوام آقاي به متعلق كه jهيجان ام�ك از قسمتي كه است شده داده اط�ع دولت مأمورين به

قوام آقاي از هم را قسمتي و رسيده او به ارث به قسمتي مقدار اين از است مزبور بانوي تصرف در است

و داد جلسه تشكيل دارائي وزارت در قوام آقاي اموال مصادره كميسيون جلسه امروز است/ كرده خريداري

و آقايقوام خانه كه است شده يادآور مجددا قوام خانم نامه اين در گرفت/ قرار مطالعه مورد قوام خانم نامه

ميباشد وي اجاره و رهن در ١٣٣٤ سال تا ١٣٢٤ سال از رسمي اسناد موجب به آن ثاثيه ا

قـوام خـانه اموال ارزيابي ادامه از كه است شده داده دستور كميسيون به كه بود شده شايع اخيرا چون

ارزيابي شد معلوم كرد سئوال باره اين در دارائي يكمقاممسئولوزارت از اداره خبرنگار امروز خودداريشود,

ثاثيه ا و كتابها قيمت جمله از قبل روز چند از ولي ميباشد تمام ا به نزديك گرچه قوام اموال و خانه ثاثيه ا

طرف از كه نشده مسلم هنوز مورد اين در ولي است نشده معلوم هنوز ثاثيه ا از ديگر قسمتي و قوام اطاق

و دارائي وزارت بين كه كرد اضافه مطلع همينعضو باشد/ شده صادر كميسيون به مقاماتمسئولدستوري

دو اين از يك هر مأمورين و ميباشد اخت�فيموجود شده ارزيابي اموال حفاظت سر بر دادگستري وزارت

مينمايد/ ديگريمحول عهده به را امر اين وزارتخانه

حفاظت كه داد اط�ع دارائي وزارت به رسما دادگستري وزارت شد داده اط�ع قبل روز چند كه طوري به

وزارت با قانون نظر از را امر اين مسئوليت نيز وزارتخانه آن و است دارائي وزارت عهده به قوام خانه اموال

است/ نشده حاصل وزارتخانه دو بين باره اين در توافقي هنوز دانستو دادگستري

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

را مردم شكر و قند شد مجبور رئيسدارائي
كند توزيع بينكارگران

در كه تحريكاتي اخيرا ميشود/ توزيع آنها بين نفت ملي شركت كارگران شكر و قند Rمعمو ـ هفتگل

نمودند/ مطالبه را خود شكر و قند و كردند اجتماع دارائي رئيس منزل جلوي در آنها بود شده كارگران ميان

كه شكري و قند و شود نفتداده ملي شركت وسيله به بايد شما شكر و قند كه گفت كارگران به رئيسدارائي

كارگران در حرف اين ولي نيستند شركت كارگر يا عضو كه دارد كساني به تعلق است دارائي اداره اختيار در

نيفتاد/ مؤثر

دارائي رئيس و نياوردند عمل به اقدامي هيچ كارگران كردن متفرق براي انتظامي مأمورين اينموقع در

نمايد/ توزيع آنان بين را مردم شكر و قند شد مجبور



١٦١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

ترياكخورد منزلنخستوزير مقابل در
مـنزل مـقابل در نـفت شركت كارگر آبادان كن سا محمدعلي فرزند عيسي ديروز بعدازظهر ٦ ساعت

رازي بيمارستان به را مشاراليه فورا نخستوزير منزل مأمورين كرد ك تريا خوردن به مبادرت نخستوزير

و فـقر اثـر بر وي اقدام ميشود گفته گرديد قضيه تعقيب مأمور ١ ك�نتري دادند قرار درمان تحت و برده

است/ بوده استيصال

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

نيستند راضي شكر و قند توزيع وضع از
به مخفي بازرسبهطور نفر يك كه دارند تقاضا نيستندو راضي شكر قندو توزيع طرز از مردم ريـ شهر

نمايد/ مشاهده را نزديكوضع از تا گردد اعزام ري شهر

٧٩٩٦ شماره ,١٣٣١.١å.١٨ پنجشنبه

نشد داده عاملين به ماه آذر سهميه
است/ نداده عاملين به را انديمشك اهالي ماه آذر شكر و قند سهميه اهواز دارائي پيشكار ـ انديمشك

با را شكر و قند نشوند مجبور تا نمايد رفع حيث اين از را آنها احتياجات دارائي پيشكار كه دارند انتظار مردم

كنند/ تهيه آزاد بازار از گران قيمت

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

شكستند را اعتصاب امروز فني دانشكده دانشجويان
به رفتن از آئيننامه تغيير پيشبراي چندي از فني دانشكده دانشجويان دادهايم قبLاط�ع كه طوري به

رؤسـاي و دانشجويان بين تي كرا مذا گذشته هفته در بودند/ نموده اعتصاب و كرده درسخودداري ك�س

ك�سهايدرس در امروز از و داده خاتمه اعتصابخود به شدند حاضر دانشجويان گرفتو دانشكدهصورت

شوند/ حاضر خود

ولي بروند خود ك�سهاي در كه كرده اجتماع دانشكده محل در دانشجويان كليه امروز صبح بنابراين

و رفتند ك�سهايدرس به دانشجويان از عدهاي نتيجه در بودند/ كار اين مخالف باز دانشجويان از دستهاي

بودند مانده باقي مخالفتخود در كه نفري چند وقتامروز آخر تا ولي پيوستند/ آنها به نيز سايرين تدريج به

اجـراي بـدو در كـه طـور همان داشت: اظهار مطلع مقام يك كه طوري به نشدند/ حاضر درس ك�س در

مـيتوانـند دانشـجويان و مـيشود اجـرا آزمايش طور به آئيننامه اين شد گفته دانشجويان به آئيننامه

از پس است شده اين بر قرار نيز حال گيرد قرار رسيدگي مورد تا بدهند دانشكده دفتر به را خود اعتراضات

دانشجويان درخواستهاي به گرديد برقرار دانشكده در آرامش و گرفت قرار آزمايش مورد آئيننامه اينكه

شود/ توجه



ملي دولت سياهه ١٦١٨

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

شدهاند نميندستگير مرز در پخشاعEميه اتهام به نفر ٣
خواهدآمد عمل به اردبيل دادگاه در افراد اين اتهامات به رسيدگي

افراد اين شدند/ دستگير آستارا توابع از نمين مرزي منطقه ناشناسدر نفر پيش٣ روز چند اط�ع قرار به

آنها عمل حين در انتظامي مأمورين و ميكردند پخش دستههايچپ طرف از اع�ميههائي مذكور محل در

دستگير افراد شد تحقيقاتمعلوم پساز گفت: ما خبرنگار به باره اين در يكمقاممسئول كردند/ بازداشت را

است/ بوده پخشاع�ميه فقط هم آنها قصد و رفتهاند نمين به تهران از شده

را مـرز از عـبور قـصد و بـوده جاسوس دستگيرشدگان اينكه به مربوط شايعات كرد اضافه مزبور مقام

اردبيل دادگاه تحويل مرزباني مأمورين توسط كمه محا براي دستگيرشدگان نفر ٣ نيست/ صحيح داشتهاند

است/ شده شروع آنان تهام ا به رسيدگي و گرديدهاند

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

پزشكيشيراز دانشكده دانشجويان
دارند شكايت خود بEتكليفي از

اظـهار ضـمنا و نـوشته اداره اين به مفصلي نامه طي شيراز پزشكي دانشكده دانشجويان نمايندگان

مشغول پزشكي دانشكده چهارم سال در امسال بايد كه شيراز پزشكي دانشكده دانشجويان كه ميدارند

در و نمود جرم اع�م اوليايمسئول عليه كنندگان امضا هستند/ سرگردان ب�تكليفو كنون تا تحصيلشوند

كنند/ توجه بذل اينمورد در كه كردهاند تمنا مصدق دكتر آقاي از آخر

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

پزشكي دندان دانشكده دوم و اول سال دانشجويان
اعتصابكردند

در و كرده بهك�سدرسخودداري رفتن از پزشكي دندان دانشكده دوم سالاولو دانشجويان صبحامروز

كمال در كردندو سخنراني رفقايخود براي نمايندگاندانشجويان از نفر چند نمودند/ اجتماع دانشكده سالن

شدند/ آرامشمتفرق و نظم

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

نيست كافي شكر سهميه مقدار
شكر نيم تنو پنج دارائيدزفول طرفاداره از و جمعيتدارد نفر هزار ١٥ حدود انديمشكدر انديمشكـ

بين را شكر سهميه عادjنه طور و نيت حسن با جديد عاملين اينكه با است/ شده معين ماه در اهالي براي

تقاضا دارائيدزفول اداره از مردم نگرفتهاند/ شكر آذر آبانو ماه در اهالي كثر ا معالوصف كردهاند توزيع مردم

برسند/ حقخود به همه تا كند زياد را شكر سهميه دارند



١٦١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

تدريس مجددا امروز تعطيل هفته يك از پس

شد آغاز قم علميه حوزه در

كردند توصيه دينيه علوم آيتاjبروجرديبهطEب حضرت
كنند تسليم روحاني مراجع به مستقيما را پسشكاياتخود اين از كه

نمايند/ خودداري امور مصادر به مراجعه از و
مجروحينعيادتكردند از علمايتهران

آيتا� حـضرت پـنجشنبه روز داد: اطـ�ع چـنين تلفن وسيله به قم از ما خبرنگار ظهر از قبل امروز

آنجا در و شده مجروح اخير حادثه در كه ط�ب آقايان از و رفتند فاطمي بيمارستان به شخصا بروجردي

از عدهاي كمرهايو خليل ميرزا حاج آيتا� بهبهانيو آيتا� روز همان در نمودند/ عيادت هستند بستري

عيادت مجروحين از و شدند حاضر بيمارستان در نيز جمعه روز صبح شدنو وارد قم به تهران علماي آقايان

مريضخانه در مرتبا مختلف طبقات هستند بستري بيمارستان در آقايانط�ب كه روزه چند اين در كردند/

وكـ�ي ذوالمـجد و مـهدوي آقـايان بـروجردي آيتا� حـضرت طرف از مينمايند/ عيادت را مجروحين

مقتول هفته مناسبتروز به ديروز عصر شدهاند/ تهراندعوت از قم اخير جريان به رسيدگي براي دادگستري

شركت مجلس اين در طبقات ساير و ط�ب از نفر هزاران و گرديد برقرار فيضيه مدرسه در ختمي مجلس

حوادث درباره بياناتي و رفته منبر به نوبت به كدام هر تربتي و واعظ برقعي مرتضي آقايان پايان در كردند

و شد شروع قم علميه حوزه درس بروجردي آيتا� حضرت حسبدستور بر صبح امروز كردند/ ايراد اخيرا

شدند/ حاضر مدرسينخود درس سر در ديني علوم محصلين آقايانط�بو

از پس و داشتند بيان مطالبي روحاني امور به نسبت تدريس به شروع از قبل بروجردي آيتا� حضرت

و كردند اظهارخوشنودي آمده عمل به غائله رفع در كه دولت مساعي از گذشته روز چند حادثه از تأسف ابراز

به مستقيم مراجعه از و كنند تسليم روحاني مراجع به را شكاياتخود كه كردند توصيه آقايانط�ب به ضمنا

نمايند/ خودداري امور مصادر

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

عمومي] اخEق [تهذيب فرهنگ عالي شوراي قانوني cيحه
ترويج پرورشو آموزشو تعميم فرهنگو توسعه و اص�ح و كشور فرهنگي شئون كليه در نظارت براي

فرهنگي قوانين اجراي در مراقبت و عمومي تهذيباخ�ق در اهتمام و ملي مفاخر تعظيم و اس�مي معارف

ميگردد/// تشكيل ذيل طريق به فرهنگ عالي شوراي

فرهنگمشتمل عالي قانونيشوراي jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢åاختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ١٨ به تصويبميشود/ تبصره ١å و ماده ١٢ بر

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٦٢٠

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

بهداران استخدامي و تحصيلي مقررات به مربوط قانوني cيحه
مدت١٢ تحصيل از فراغ پساز كه شد خواهند متعهد بهداري آموزشگاههاي به داوطلبانورود ـ ١ ماده

پردازند/// خدمت به كرد خواهد معين بهداري وزارت كه بخشهائي يا و دهستانها در سال

تـعهد انـجام از تـحصيل از فراغ از پس كه بهداري عالي آموزشگاههاي فارغالتحصيلهاي ـ ٥ ماده

عـدم بـهداري وزارت فـني كـميسيون تشخيص حسب بر اينكه يا و كنند خودداري سپردهاند كه خدمتي

تحصيل مدت در كه هزينههائي كمك تمام برابر سه اينكه بر ع�وه ثابتشود آنان سوءرفتار و شايستگي

بود/// خواهند ممنوع كشور در پزشكي فن گونه هر به اشتغال از شد خواهد مسترد آنها از كردهاند دريافت

تحصيلي مقررات به مربوط قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد ٢å اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ١٨ به تصويبميشود/ تبصره ٤ و ماده ١١ بر مشتمل بهداران

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

شدند تبعيد خارك جزيره به
بودند شده محكوم دادگاههايمربوطه در و دستگير امجديه آباندر چهارم واقعه در كه اشخاصي از نفر ٢٦

حكم در كه مدتي حسب بر اشخاصمزبور شدند/ تبعيد خارك جزيره به دادگاه حكم حسب بر صبح امروز

برد/ خواهند سر به آنجا در را حبسخود مدت و هستند مزبور جزيره در اقامت به مجبور شده قيد آنها

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

مصدق آقايدكتر از پشتيباني منظور به
كردند اختيار تحصن تلگرافخانه در تبريز اهالي

نمود سپاسگزاري احساساتآنها استاندارياز وسيله به مصدق دكتر آقاي

است: شـده مخابره آذربايجان استاندار سجادي دكتر آقاي طرف از گذشته پنجشنبه روز تلگراف اين

كين دكا بازار اهالي وجوه و بازرگانان كليه امروز بامداد از كشور, وزارت رونوشت ـ نخستوزير آقاي جناب

نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب دولت از پشتيباني براي منظم صفوف با و نموده تعطيل را خود

سجادي دكتر استاندار كردهاند/ اختيار تحصن تلگرافخانه در حضوري مخابره براي محبوب

جناب است: شده مخابره نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از تلگراف اين سجادي تلگراف جواب در

ضـمن گـرديد امـتنان نـهايت مـوجب گـرامـي تـلگراف وصول آذربايجان محترم استاندار سجادي آقاي

عموم به را اينجانب صميمانه تلگراف خواهشمندم عزيز هموطنان بيآjيش احساسات از سپاسگزاري

ص�ح و خير در عالي احساسات اين از متعال خداوند توجهات تحت اميدوارم فرمائيد/ اب�غ محترم آقايان

مصدق محمد دكتر شود/ استفاده مملكت



١٦٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

مطبوعاتيگفت يكمصاحبه در شايگان دكتر امروز

مصدق دولتدكتر منتظرند انگليسها كه داريم موثق اطEع
سقوطكند اختياراتششماهه خاتمه از بعد ديگر ماه يك تا
كرد مقايسه يكديگر با نميتوان را مصدق دكتر و هيتلر

بفرستد خانه به را مصدق دكتر ميتواند بخواهد موقع مجلسهر زيرا
طرف از اختيارات تقاضاي و پنجشنبه روز وقايع تعقيب در جرايد خبرنگاران امروز بعدازظهر ساعت دو

داشت: اظهار چنين باره اين در ايشان و آوردند عمل به مصاحبهاي شايگان دكتر آقاي با مصدق دكتر آقاي

صـرف را خـود مسـاعي هم همه و شدهاند مستعفي مجلس نمايندگي از مكي آقاي كه متأسفيم ما همه

منصرفشوند/ استعفا از ايشان كه ميكنيم

نظر اظهار بحثو قابل فرمودهاند اط�عات روزنامه خبرنگار با مصاحبه در ايشان كه مطلبي حال اين با

اين كه حالي در باشد/ ايران هيتلر ميخواهد مصدقواقعا دكتر كه كنند خيال مردم شايد آن انتشار با استو

كرد/ مقايسه هيتلر با نميتوان عرضميكنم كه مصدق دكتر دولت استو قياسمعالفارغ امر

همه ولي نمايد جهانگيري غلبه و قهر با و كند جنگ كه ميدانست آلمان ملت مبعوث را خود هيتلر Rاو

خود برايكشور اص�حاتي مدارا و صلح با ميخواهند ايشان ندارد/ خيالي چنين مصدق دكتر آقاي ميدانند

جهتي از كه بگويم بايد مخصوصا باز و كنند حل را نفت يعنيموضوع مملكت خارجي قضيه ضمنا و بكنند

وقت هر و هستند پارلماني قانوني رئيسالوزاري ايشان اينكه براي نيست هيتلر مصدقو دكتر بين شباهتي

كـه نـداشت حق هيچكس كه حالي در ميفرستد/ خانه به را ايشان اعتماد راي يك با كند قصد پارلمان

بگيرد/ او از را هيتلر اختيارات

مطلقالعنان ميخواهد ديكتاتور زيرا كند ديكتاتوري كه نيست اين اختيارات از مصدق آقايدكتر منظور

گيري كناره به تمايل ابراز و داشته استعفا قصد مكرر مصدق دكتر آنكه حال و بماند كار سر بر هميشه و باشد

از عـبارت كه معيني هدف گر ا و شدند ايشان گيري كناره از مانع نزديكانش و ايران ملت ولي است كرده

را وساطتها تذكراتو اين ايشان شايد نبود, كار استدر ايران منافع تأمين مملكتو مصالح راه كاريدر فدا

كـار سـر بـر حال به تا را ايشان خارجي حريف بر غلبه لزوم و خدمت به شوق فقط نميكردند/ قبول هم

ميخواهند/ حريف بر غلبه براي فقط هم را اختيارات كه است مسلم و نگهداشته

مصدقسقوط عنقريبدولتدكتر شده ايناستوار بر نفت باب در اساسانگلستان هستند آقايانمسبوق

اjن و كرد سابقحل كمپاني نفع به را نفت مسئله آمدو كنار كسيميتوان هر با مصدق دكتر پساز ميكندو

دادن فيصله تا ملتايران بگويد و داده آنها به دندانشكني اختياراتجواب تحصيل با مصدقميخواهد دكتر

است/ ايستاده من سر پشت نفت قضيه به

طور به قدر همين ولي كنم افشا جزء به جزء را آنها نميتوانم كنون ا كه دارم موثقي اط�عات من آقايان



ملي دولت سياهه ١٦٢٢

ماه يك تا مصدق كهدولتدكتر است بوده عقيده اين بر كرات مذا در انگليساخيرا دولت كه عرضكنم كلي

هر دادن از ميتوان Lفع ترتيب اين به و كرد خواهد سقوط ماهه شش اختيارات خاتمه از پس يعني ديگر

نمود/ خودداري باشد نفت شده ملي قوانين با مطابق كه پيشنهادي گونه

بايد اص�حات كه داخليعرضميكنم باب در اما خارجيعرضكردم سياست نظر از كه مطالبيبود اين

دjيـل و است غـيرممكن قـانونگذاري معمول تشريفات با سرعت اين كه حالي در باشد سريع و فوري

است: زير شرح به آن بودن غيرممكن

فعلي وضع با كه حالي در بگذرد سرعت به بايستي تنظيمميشود داخلي براياص�حات كه قوانيني ـ ١

مثل گذشت/ نخواهد تصويب از سرعت به باشد هم مختصر و ساده بسيار اينكه ولو قانوني هيچ مجلس

و ساده يكقانون ميدانيم همه آنكه با و بود بحث مجلسمورد در اخيرا كه زندانيان مجازات تعليق قانون

فكر حال نشد/ قبول بيشتر تبصره سه يا دو تبصره ٩å اين از و دادند آن به تبصره ٩å ولي بود مختصر

شده اص�ح كنون ا كه طوري به آن ماده ١٣٦ و مجلساص�حشود طريق از بود قرار گر ا قانون Lمث بفرمائيد

لحـاظ از بنابرايـن بود/ آن اص�ح سرگرم مدتي چه تا مجلس و ميكشيد طول اينكار چقدر گردد اص�ح

نيست/// ميسر عادي و كنوني جريان با اص�حي قوانين سرعتوضع

ضروري و jزم دولت خارجي و داخلي سياست نظر از اختيارات تصويب من نظر به دjيل اين تمام با

است/

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

ميكند مطالعه را تير وقايع پروندههاي كل دادستان نماينده
است متوقفشده قوام اثاثمنزل ارزيابي جريان

مطالعه كنونمشغول ا قوام تعقيب پرونده تكميل براي كل دادستان نماينده عالمي آقاي اط�ع قرار به

وزارت در قسـمتها هـمه از پـروندهها ايـن است تـيرماه ٣١ تا ٢٦ روزهاي وقايع به مربوط پروندههاي

به كار اين براي مداركjزم و دjئل هنوز است/ گرفته بازپرسقرار اختيار در و گرديده دادگستريجمعآوري

شده تكميل حيث هر از امر پرونده كه بود خواهد ميسر كمه محا هنگاميشروع و نشده كاملجمعآوري طور

اعـضاي از يكي آيد/ عمل به تحقيقاتي بازپرس توسط از ديگر نفر چند از هفته اين در است قرار باشد/

ادعاي و خانه اثاث ارزيابي عمليات به قوام خانم اعتراض اثر بر داشت: اظهار قوام اموال مصادره كميسيون

گرفته تصميم آن به نسبت كميسيون در تا گرديد متوقف ارزيابيموقتا كار آنها از قسمتي مالكيت بر ايشان

كميسيونهنوز جلسه تهران دادستان نماينده آقايموسويزاده عدمحضور واسطه به طرفديگر از ولي شود

كميسيون جلسه در آقايموسويزاده شركت عدم درباره است نكرده كرهاي مذا باره اين در و نشده تشكيل

اين براي كميسيون در اينجانب نماينده شركت علت داشت: اظهار تهران دادستان بنيفضل آقاي مصادره

جنبه فقط Lفع كميسيون كار ندارد لزومي كميسيون در ايشان حضور گرديده, مرتفع اشكاjت كه بود منظور

بگيرند/ تصميم اينخصوص در خودشان بايستي دارائي وزارت مأمورين و دارد مالي



١٦٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

بيماريحصبه شيوع
مرضو اين با مبارزه براي اقداماتي كنون تا و يافته شيوع شهر در حصبه بيماري است روز چند ـ يزد

از برايجلوگيري زودتر هرچه بهداري اداره كه دارند انتظار اهالي است/ نيامده عمل به بيماران سريع معالجه

آورد/ عمل به اقداماتjزم بيماري اين شيوع

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

شد مجروح اردشير دبيرستان مدير
از يكـي مـنزل بـه كـه موقعي اردشير دبستان مدير نيكزاد عليمحمد آقاي قبل روز چند ـ شوشتر

و كردند فرار ضاربين ساختند/ مجروحش و كرده حمله او ناشناسبه عده يك گهان نا ميرفت دانشآموزان

دارد/ ادامه شهرباني طرف از باره اين در تحقيقات است/ نشده مشخص آنها هويت

٧٩٩٧ شماره ,١٣٣١.١å.٢å شنبه

بريد را خود گردن از قسمتي كارد با انتحار قصد به
امداديبسترياست بيمارستان در اينك و

خيابان خرابههاي در نفر يك كه داد اط�ع ١٣ ك�نتري به شخصي ديروز بعدازظهر ٢ ساعت مقارن

مشاهده و رفتند خرابه به تفاقشخصمزبور ا به مأمور نفر دو ب�فاصله است/ بريده را خود سر كارد با گرگان

ميآورد/ فشار خود گردن روي را كارد معذالكهنوز و بريده را خود گردن از قسمتي كارد با شخصي كه كردند

بردند/ سرخ خورشيد و شير امدادي بيمارستان به را او و گرفتند دستش از را كارد و شده نزديك فورا مأمورين

كرد: بيان طور اين را خود انتحار علت و كرد معرفي رمضاني صادق را خود بيمارستان در شخصمجروح

اين از و بكشم را خود گرفتم تصميم نمينكرد توجه من حال به كس هيچ و بيكارم است مدتي چون

نشدم/ موفق بدبختانه ولي كردم تهيه كاردي اينكار براي شوم آسوده زندگي

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

بود تعطيل ماه چند كه تبريز بافندگي و كارخانجاتريسندگي
كردند كار به ديروزشروع از اعزامي اقداماتهيأت نتيجه در

مـديران و بـرنامه سازمان نماينده آقايان/// حضور با استانداري عمارت در كميسيوني پريروز ـ تبريز

گـرديد/// تشكيل است شده تعطيل مالي مضيقه علت به چنديست كه بافندگي و ريسندگي كارخانجات

تـضمينهاي اخـذ مـقابل در را jزم مالي كمك ملي بانك و برنامه سازمان كه ميشود موافقت باjخره

از و مينمايند موافقت تصميم اين با نيز كارخانه مديران بگذارند كارخانجات صاحبان اختيار در معتبري

است شده بيكار كارگران اقدامموجبخشنودي اين كرد/ كار به بافندگيشروع ريسندگيو كارخانجات ديروز

پرداختشود/ كارگران عقبافتاده حقوق شد گذاشته كارخانجات مسئولين اختيار در اعتبار آنكه مجرد به



ملي دولت سياهه ١٦٢٤

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

كردهاند اختيار تحصن قم حادثه اثر در
و نموده انزجار اظهار قم اخير حادثه از كردهاند مخابره اداره اين به كه تلگرافي طي بروجرد اهالي از جمعي

سلطانيو مسجد در و عمومينموده تعطيل طبقات كليه ماه] [دي بيستم شنبه صبحروز از كه شدهاند متذكر

تحصن نشود اهانت رفع تا كردهاند اضافه خود تلگراف آخر در كنندگان امضا شدهاند متحصن تلگرافخانه

داشت/ خواهد ادامه خود

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

شدند متحصن وزارتفرهنگ اطاقرئيسدفتر در دانشآموز ٤
اجـتماع فرهنگ وزارت در شدهاند مردود امتحان در كه دارائي دبيرستان دانشآموزان از عدهاي ديروز

تحصن فرهنگ وزارت رئيسدفتر اطاق در آنها نمايندگان از نفر ٤ اداري وقت آخر در اط�ع قرار به كردند/

قهرمانلو, اسامي به مزبور دانشآموزان نفر ٤ و كردند مداخله امر اين در انتظامي مأمورين كردند/ اختيار

كردند/ توقيف تاجبخشرا و اص�ني ودادي,

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

است شده مواجه اشكال با تهران در قوام اثاثمنزل مصادره
است شده cهيجانشروع اموال مصادره كار

كـميسيون اعضاي گرديده/ متوقف است روزي چند قوام منزل اثاث ارزيابي داريد اط�ع كه طوري به

شده متوقف كار اين كميسيون در تصميم اخذ هنگام دادگستري نماينده شركت عدم اثر بر ميگويند مصادره

ميگويد: دادستان نماينده آقايموسويزاده ولي است/

رسيدن از پس و كردهام تكليف كسب شدهايم مواجه آن با كه اشكالي مورد در دادگستري وزارت از من

ارائه قوام خانم طرف از كه اسنادي وجود با آيا كه است اين در اشكال كرد/ شركتخواهم كميسيون در پاسخ

مستاجر خانمقوام زيرا خير يا بكند اموال و خانه اثاث ضبط به اقدام همچنان بايد مصادره كميسيون گرديده

ميباشد/ آن اثاث و خانه ساله ده

كرد/ نگهداري جايمحفوظي در گرفتو قوام خانم از را خانه اثاث بايد كه دارند عقيده مأموريندارائي اما

بگيرم/ تصميم شخصا تا بدهد اختيار من به يا و كند اع�م را خود نظر باره اين در بايد دادگستري وزارت

گرديده آغاز jهيجان در اموالقوام مصادره قانون براياجراي اقداماتjزم پيش چندي از اط�ع قرار به

اموال و اراضي از صورتبرداري به شروع دادستان نماينده و دارائي اداره نمايندگان از مركب كميسيوني و

كردهاند/ jهيجان در آقايقوام

ام�ك از قسمتي نمود ادعا نامهاي پيشطي روز چند نيز آقايقوام برادر همسر مرحوموثوقالدوله خانم

است/ نشده گرفته تصميم هنوز باره اين در ميباشد/ ايشان به متعلق jهيجان در قوام اموال و



١٦٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

دارند شكايت دبيران از بعضي از مردم
استو دبيرانبوده از بعضي تحريكات اثر در شد بودمعلوم داده دبيرستانرخ در اخيرا كه نزاعي ـ بروجرد

باعث كه دبيران گونه اين زودتر چه هر كه كردهاند تقاضا امور اولياي از اوليايدانشآموزان لحاظ همين به

نشود/ تكرار ديگر اينحوادث تا گردند كنار بر كار از شدهاند دبيرستان در نظم اخت�ل تحريكو

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

مالياتي اختEفات كميسيونهايحل عمل ادامه به راجع قانوني cيحه
تسـويه بـه راجـع ١٣٣١.٥.٣å مـصوب قانوني jيحه كه ميشود داده اجازه دارائي وزارت به ـ ١ ماده

نمايند/ اجرا ارديبهشت١٣٣٢ ٢å تا شده محدود ١٣٣١ ماه بهمن بيستم تا مدتآن كه را مالياتهايمعوقه

عـمل ادامـه بـه راجـع قـانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب اختيارات اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ٢åتاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل مالياتي اخت�فات حل كميسيونهاي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

عوارضگمركي] [معافيت مربوط قانوني cيحه
همكاريفني اداره ازطرف كاcهايوارده به

دولت فيمابين منعقده ١٣٣å سال ماه دي ٢٩ و ٢٨ مورخ نامه مقاوله طبق كه كاjهائي كليه ـ ١ ماده

شدب�عوض خواهد و شده وارد كشور به ايران در امريكا متحده كشورهاي فني همكاري رئيساداره ايرانو

طـرف از كـه آن نظاير و قلمه و نهال و بذر كليه همچنين و گرديد خواهد و گرديده گذار وا ايران دولت به

نوع هر از شد خواهد و شده وارد ايران كشاورزي وضع اص�ح منظور به امريكا و ايران مشترك كميسيون

است/ معاف گمركي عوارض و حقوق

است/ قانوني jيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت ـ ٢ ماده

از وارده كاjهاي به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١.١å.تاريخ٢١ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل فني همكاري اداره طرف

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

شدند برايتحويلجيپهايژاندارمريوارد هيأتي
عدهايراننده مدنيو تفاقسرگرد ا به ژاندارمريكلكشور چهار رئيسركن آقايسرهنگنگران ـ اهواز

جيپ دستگاه ٢٥ روزانه ماه دي چهارم روز از شدند/ وارد اهواز به جيپ دستگاه ١٢٥ گرفتن تحويل براي

ميشود گرفته تحويل



ملي دولت سياهه ١٦٢٦

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

فشافويه و غار اهالي داروي تأمين براي
براي فشافويه و غار عباسم�ئكرئيسبهداري آقايدكتر تفاق ا به ري شهر بخشدار آقاي ـ ري شهر

ترتيبي كرد تقاضا بخشدار آقاي از رئيسبهداري محل در رفتند فشافويه و غار به بهداشتي امور به رسيدگي

براي بهداري وزارت كه داروئي زيرا شود استفاده ده صدي محل از مردم بهداشت تقويت براي كه شود داده

هستند/ مضيقه در مردم جهت اين از و نميكند كفايت ميفرستد فشافويه و غار

٧٩٩٨ شماره ,١٣٣١.١å.٢١ يكشنبه

بسترياست خارجه امور وزير

ميدهد توضيح شمشك به خود خصوصمسافرت در فاطمي دكتر
و است شده بستري سرماخوردگي عارضه مناسبت به جمعه عصر از امورخارجه وزير فاطمي دكتر آقاي

وزارت كفيل فرمانفرمائيان دكتر و فرهنگ وزير آذر دكتر آقايان همچنين و مصدق غ�محسين دكتر آقاي

است/ نشده قطع وليهنوز كرده پيدا تخفيف تب شدت اينكه با دادهاند/ قرار مداوا تحت را ايشان بهداري

است: رسيده اداره به خارجه امور وزير فاطمي حسين دكتر آقاي طرف از نامه اين

براي پريروز اينجانب كه شده درج خبري مكي حسين آقاي قول از ديروز عصر روزنامههاي از يكي <در

شنيدن براي حاضر كه گفتهاند ايشان و شمشكبردهام به پيامي آقاينخستوزير طرفجناب از مكي آقاي

بـه مسـافرت قـرار پيش هفته يك از كه ميدهم توضيح هم سوءتفاهم براي نيستند/ سياسي كرات مذا

كسالتداشتم اينكه با من و آمدند اينجانب منزل به ايشان صبح پريروز و بود گذاشته مكي آقاي با شمشك

مـناسبت بـه هـم آنجا در و رفتيم شمشك به ديگر همراهان از نفر چند با بوديم گذاشته قرار Lقب چون

هـمكاري نـظر از و نداشـتم مكي آقاي براي پيامي هيچگونه و بودم بستري وقت تمام در سرماخوردگي

پنجشنبه جلسه در كه رويه اين با دارم ايشان به كه قلبي اخ�ص و ارادت كمال با ملي جبهه در عضويت

فاطمي> حسين دكتر نيستم/ موافق گرفتهاند پيش در گذشته

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

ارزان احداثخانههاي و بها اجاره تعديل قانون cيحه
مـغازه, خـانه, قـبيل از مستغ�ت كليه مالاjجاره از درصد ده ١٣٣١ ماه بهمن اول تاريخ از ـ ١ ماده

ميزان به غيره و شهر ميدانهاي آسياب, انبار, كاروانسرا, حمام, قهوهخانه, يخچال, نمايشگاه, مهمانخانه,

ميشود/// تخفيفداده مستأجرين نفع به طرفموجرين از نباشد ريال هزار بيشاز ماه در آنها [ناخوانا]بهاي
احداث و بها اجاره تعديل قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق [بر
١٣٣١ ماه دي تاريخ؟ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ٤ بر مشتمل ارزان خانههاي

مصدق محمد دكتر نخستوزير]



١٦٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

آيتاjبروجردي حضرت پيغام بهبهاني jآيتا
رسانيد آقاينخستوزير اطEع به تلفن وسيله به را

قم دادستان و رئيسشهرباني و فرماندار
تعويضگرديدند شدند تشخيصداده مقصر چون

از تا يافتند بهبهانيحضور آيتا� منزل در اولوقت از علماء آقايانروحانيونو از نفر ٢åå تقريبا امروز

وقايع مسببين مجازات تعقيبو و بروجردي آيتا� حضرت از توهين رفع براي طرفدولت از كه اقداماتي

شوند/ مستحضر است گرفته انجام قم اخير

بـروجردي آيتا� حـضرت خدمت آنجا در و كردم مسافرت قم به من داشتند اظهار بهبهاني آيتا�

فسادي و فتنه كانون گفتم و تماسگرفتم آقاينخستوزير با تلفن با گشتم ايشانمطلع منويات از و رسيدم

كار سر حادثه آن در كه دولتي مأمورين متصديانو و مرتفعشود زودتر هرچه بايد كه است آمده فراهم قم در

اغفال حتما نداشتهاند سوئي قصد مزبور متصديان گر ا چون گيرند, قرار مجازات تعقيبو مورد بايد بودهاند

قم بين و نمايند بيشتري مطالعه قم به دولتي اعزاممأمورين انتخابو در بايد وزارتكشور دولتو شدهاندو

بگذارد/ فرق ساوه و دامغان و

آيتا� حـضرت حـضور فـرستادهام را اسـماعيلي مـلك آقاي من فرموده جواب در نخستوزير آقاي

حضرت منويات كه باشيد مطمئن و ميرسانم آقايان عرض به را نتيجه ايشان بازگشت از پس بروجردي

موجب كه چيزي گفت قم واقعه درباره بعد بهبهاني آقاي شد/ خواهد گذاشته اجرا مورد به بروجردي آيتا�

كه ديگري مطلب شدهاند/ مجروح ط�ب فقط حادثه اين در كه است اين است گرديده تعجب و سوءظن

گـاز استعمال دستور جرح و قتل و خورد و زد از پس كه است اين ميكند دولتي مأمورين قصور از حكايت

است شده داده اشكآور

از را ما تا هستيم كشور آقايوزير ورود منتظر jحا گفتند بعد بهبهاني آيتا� ـ كشور وزير معاون حضور

در وزارتكشور معاون شهشهاني آقاي بود ربع و ١١ ساعت كه اينموقع در نمايند/ اقداماتدولتمستحضر

گفت: يافتو بهبهانيحضور آيتا� منزل

اطاعت بروجردي آيتا� حضرت امر عرضكنم كه فرستادهاند آقايان خدمت را بنده نخستوزير آقاي

تشخيصداده مقصر واقعه اين در كه قم ادارات كارمندان ساير و دادستان و شهرباني رئيس و فرماندار و شد

شدند/ تعويض شدهاند

تلفنا بروجرد فرماندار هم صبح ديروز گفت بعد شهشهاني آقاي ـ بروجرد در تحصن و عمومي تعطيل

تعطيل بروجرديشده آيتا� بهحضرت نسبت كه اهانتي علت به خيابانها و بازار كسبه تمام كه داد اط�ع

به است آمده عمل به طرفدولت از كه اقداماتي اينجانب شدهاند/ متحصن سلطاني مسجد در كرده عمومي

شدهاند/ خارج تحصن از متحصنين كه است كي حا فرماندار بعدي گزارش رساندم/ فرماندار اط�ع



ملي دولت سياهه ١٦٢٨

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

شد؟ شيراز وارد برقعي آقاي چگونه
ويمحافظتميكردند از ژاندارم دو و استوار يك

اقامتگزيد ميهمانخانه در ابتدا مشاراليه

رفت خود دوستان از يكي منزل به بعدا ولي

وارد شيراز به خود فرزند تفاق ا به برقعي كبر ا سيدعلي آقاي بعدازظهر ٩ ساعت چهارشنبه روز ـ شيراز

ژاندارم نفر دو و يكاستوار كه حالي در تومبيل ا وسيله به برقعي آقاي گزيد/ اقامت حافظ مهمانخانه در و شد

به مهمانخانه در شهر مختلف طبقات از عدهاي پنجشنبه روز شد/ وارد شيراز به ميكردند محافظت وي از

كه تي كرا مذا ضمن ديدننمود/ او از شهرباني رئيس سرهنگمجاب آقاي روز همان عصر و رفتند ديدنوي

ولي كند/ سخنراني شيراز مردم براي است مايل كه داشت اظهار برقعي آقاي آمد عمل به م�قات اين در

بانك كارمند اقتداري آقاي جمعه روز منصرفشود/ خيال اين از كه داد تذكر وي به شهرباني رئيس آقاي

با كه كوتاهي مصاحبه ضمنم�قاتو كند اقامت آنجا در كه برد منزلخود به را برقعي آقاي شيراز مليشعبه

را خود عقايد نظرياتو مقتضي درموقع و نشسته بيكار اينجا من داشته: اظهار وي آمد عمل به برقعي آقاي

آمده شيراز دولتبه هزينه با برقعي آقاي شده حاصل اط�ع كه طوري به رسانيد/ شيرازيانخواهم اط�ع به

است/

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

زندانيان مجازات تعليق قانون اجراي اثر بر زنداني ٥åå
شد خواهند آزاد

و كرده مطالعه را زندانيان كليه پروندههاي است شده داده دستور تهران دادستان طرف از اط�ع قرار به

تقسيم دسته سه به زندانيان كنند///پروندههاي تفكيك يكديگر از زندانيان مجازات تعليق قانون مفاد طبق

شد/ خواهد

مرتكب عمد قتل كه هستند كساني اينها نميشوند: تعليق قانون مشمول كه پروندههائي اول قسمت

شوند/ بخشيده و استفاده زندانيان مجازات تعليق قانون از نميتوانند عده اين بودهاند مسلح سارق يا و شده

آنان استفاده موعد هنوز ولي دارند را تعليق قانون از استفاده حق كه است كساني پروندههاي دوم قسمت

گذرانده را زندانيخود مدت از قسمتي كه شد معلقخواهد زندانيان مجازات قانون, مطابق زيرا است نرسيده

باشند///

افـراد ايـن نـمود/ آزاد را آنها ميتواند قانون اب�غ از پس ب�فاصله كه هستند زندانياني سوم قسمت

به زندانيان عده درباره مطلع مقام يك شوند/ آزاد قانون شدن اجرا قابل محض به تا شد مشخصخواهند

آزاد و مـيشوند مـذكور مـقررات مشـمول ب�فاصله تهران زندانيان از نفر ٥åå حدود در گفت ما خبرنگار

ميگردند/



١٦٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

تلويزيونيگفت: يكمصاحبه در معروفامريكا دوگEسقاضي ويليام

است شده پيروز كمونيسم بر سياسي نظر از مصدق دكتر
آورد عمل دولتويبه به ميتواند كه را كمكي حداكثر بايد امريكا دولت اكنون
بتواند ايران تا بدهد وام ايران دولت به بينالمللي مؤسسه يك كه است كرده پيشنهاد <دوگEس>

كند تاديه را انگلستان مطالبات

يك طـي يكشـنبه روز امـريكا كشـور ديوان دوگ�سعضو ويليام مستر ـ آسوشيتدپرس واشنگتن,

اجراء موقع به مصدق دكتر آقاي كشاورزي اص�حات برنامه چنانچه نموده عقيده اظهار تلويزيوني مصاحبه

به كشاورزي اص�حات برنامه انجام تسهيل براي بتواند كه را كمكي كثر حدا بايد امريكا دولت شود گذاشته

و آسيا در كمونيسيتي ضد ملي جنبشهاي كه گرديده نشان خاطر مكرر نمود اضافه مشاراليه بنمايد/ ايران

آغاز ايران مصدقدر آقايدكتر كه را جنبشي و تقويتشود امريكا طرف از كمكفني اعطاء با بايد خاورميانه

بود معدودي عده دست در زراعتي زمين آنجا در كه هنگامي تا ايران اوضاع ميباشد/ نوع اين از نمودهاند

بـر سـياسي لحاظ از مصدق دكتر آقاي كنون ا ولي [!] ميرسيد نظر به آماده كمونيستها استثمار, براي

به نيز را اص�حاتخود برنامه بتواند تا آورد عمل به كمكjزم وي به بايد امريكا و گرديده پيروز كمونيسم

يكمـؤسسه يا جهاني بانك وي عقيده به داشت اظهار دوگ�س نفت مشكل درباره بگذارد/ اجراء موقع

برده كار به نفت تأسسيات انگليسدر كه را سرمايهاي ايران تا بدهد ايران به وامي بايد ديگري بينالمللي

ايران آنها كمك با تا بدارد اعزام ايران به غيردولتي نفتي كارشناسان بايد امريكا آن از گذشته بدارد/ مسترد

امريكا به كه اينست وي منظور آيا شد: آقايدوگ�سسئوال از اينموقع در بيندازد كار به نو از را صنعتخود

به داشته اظهار دوگ�س مستر پاسخ در كردهاند انگليسيها كه بكند را كاري همان ايران در بكند توصيه

نيز كوچكديگري ملل با كه چنان ميفروختند تكبر ايرانيان به انگليسيها نيستزيرا اين هيچوجهمنظورم

از ايران نفت صنعت تا بدهد وام ايران به و بكند فني كمك ايران به فقط بايد امريكا داشتند/ را رفتار همين

نفت صنعت نكند كمك ايران به امريكا گر ا بكند مداخله ايران سياست در نبايد ولي شود انداخته كار به نو

افتاد/ خواهد دستشورويها به ايران

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

است/ انداخته قلم از را شرفيابي اين جريان ساخت, منتشر ١٣٦٦ سال در كه سرباز> كهنه > خاطرات كتاب سرهنگدر جناب /١

رحماني]��١ مصور [سرهنگغEمرضا شرفيابي
سفارت نظامي رحمانيوابسته مصور غ�مرضا هوائي ستاد سرهنگ آقاي ديروز بعدازظهر ساعتشش

همايوني اعليحضرت پيشگاه به محوله مأموريت انجام جهت jزم دستورهاي گرفتن براي عراق در ايران

شدند/ شرفياب



ملي دولت سياهه ١٦٣٠

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

شدند نظاميدستگير فرمانداري مأمورين وسيله به نفر ٥١ ديروز
مأمورين وسيله به بانوان مزاحمت و پخشاع�ميه تهام ا به نفر ٥١ تهران مختلف بخشهاي در ديروز

گرديدند/ نظامي فرمانداري دادسراي تحويل و دستگير نظامي فرمانداري

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

بود محاصره در مالك عمارت روز دو
شدند مالكمجروح نوكران از نفر چند و ژاندارم يك چماق چوبو با

مقامات به خود مالكانه دريافتحق براي تپه مالكدو اميرافشاري رضاخان مير آقاي قبل چندي ـ ابهر

مالك شكايت به رسيدگي براي ژاندارم نفر دو <قيدار>و بخشدار سيدوليموسوي آقاي شكايتكرد/ مربوطه

به داس و چماق و چوب با و كرده اجتماع رعايا عدهاي, تحريك اثر بر موقع اين در آمدند/ مزبور قريه به

روز دو و ساختند مجروح مالك نوكران از نفر چند و سرپوش حسين ژاندارم و ريختند قريه مالك عمارت

و شد حاضر محل در <قيدار> ژاندارمري رئيس باjخره تا بودند داده قرار محاصره تحت را مالك عمارت

طرفي از استو نيامده عمل به اينخصوص در اقدامي دولتي مقامات طرف از كنون تا كرد/ متفرق را رعايا

مالكانه حقوق پرداخت از كه ميكنند گوشزد رعايا به و ميدهند جلسه تشكيل روز هر واقعه اين محركين

نمايند/ خودداري

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

ثبت كل اداره اوراق و دفاتر به مربوط قانوني cيحه
تهيهو شركتها ثبت رسميو اسناد تنظيم دفاترمخصوصبراي استاوراق ثبتمجاز كل اداره ـ ١ ماده

دفاتر اوراق در بايد منحصرا تنظيمي رسمي اسناد كليه و بگذارد شركتها و رسمي اسناد تر دفا دسترس در

به قانونيمربوط jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر شود/// تنظيم مزبور

١٣٣١.١å.تاريخ٢١ به تصويبميشود/ است ماده ٤ بر مشتمل كه ثبت كل اداره اوراق و تر دفا

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

كرد بازجوئي فاطمي سروان و قرباني ازسرهنگ قوام بازپرسپرونده
شهرباني به قوام تعقيب پرونده تكميل براي كل دادستان نماينده و دادسرا بازپرس عالمي آقاي امروز

قرباني سرهنگ آقاي سئواjتينمود/ تيرماه وقايع درباره فاطمي سروان قربانيو سرهنگ آقايان از رفتو

قـرار تحتنظر شهرباني ك�نتري سر اداره در حال به تا گذشته ماه مرداد اوايل از فاطمي سروان آقاي و

مـتصدي قرباني سرهنگ آقاي تير ٣å روز در است/// نشده معلوم آنها تهامات ا تكليف هنوز و گرفتهاند

بودند/ شاهآباد خيابان انتظامات متصدي فاطمي سروان و بهارستان ميدان انتظامات



١٦٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

ميشود فروخته دولتي فرشهاي
دولتي فرشهاي فروش براي فرش شركت طرف از طرح دو اخيرا ملي اقتصاد وزير آقاي توصيه اثر بر

فرشهايمزبور كه صورتي به دولتي فرشهاي فروش ترتيب تا است شده ارسال اقتصاد وزارت به و تهيه

پساز و شده هيأتدولتمطرح جلسه در طرح ايندو است قرار شود/ داده برسد فروش به قيمت كثر حدا به

آيد/ عمل به اقتصاد طرفوزارت از jزم اقدام آنها فروش براي موافقت

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

ميكنند تحصيل خارجه در فرزندشان چند كه كساني
شد خواهد داده دولتي ارز آنها از يكي فقطبه

به گفت: ما خبرنگار به خارجه ممالك مقيم محصلين وضع به رسيدگي اعضايكميسيون از يكي امروز

خارجه به تحصيل براي را خود فرزند يك از بيش كه كساني به ارز پرداخت از كميسيون, تصميم موجب

قـبيل از عامالمنفعه غير رشتههاي در كه كساني به كميسيون ضمنا و كرد خواهد خودداري كردهاند اعزام

داد/ نخواهد ارز ميكنند تحصيل زيبا هنرهاي

٧٩٩٩ شماره ,١٣٣١.١å.٢٢ دوشنبه

تهران دادسرايشهرستان و دارائي وزارت توجه قابل
و قند فروش پروانه فروشي خواربار تحاديه ا از بنده نام به فهميدهام اخيرا شهميزادي دادگر كبر ا اينجانب

نـيست مـربوط شما به ديگران اسرار اينكه نام به بدوا شده مراجعه نامبرده تحاديه ا به شده/ گرفته شكر

را امضا و بوده مطابق من وضعيت با كه ديدهام را عكس و شناسنامه شماره و اسم بعد نمودهاند خودداري

است مـمكن و دارم عـ�قه خـودم سـابقه حسن به اينجانب چون نداده/ ارائه را امضا متصدي, خواستهام

اين است چنينموارديدولتjزم در نمايند زيست سابقه حسن با بخواهند كه باشند هم اشخاصديگري

نشود/ ديگرانواقع دست بازيچه اشخاص سوابق و امضا تا دهد قرار تعقيب مورد را شيادان گونه

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

قوام اموال برايمصادره دارائي وزارت
است تقاضايهمكاريكرده وزارتدادگستري از

كـار ادامـه براي مأمور چند كه شد تقاضا دادگستري وزارت از نامهاي طي دارائي وزارت طرف از امروز

كـار گـزارش نـيز ديروز نمايند/ همكاري دارائي پيشكاري مأمورين با قوام خانه ثاثيه ا حفاظت و ارزيابي

خاتمه ارزيابي كار كه گرديد قيد آن در و شد فرستاده دارائي وزير آقاي براي قوام اموال مصادره كميسيون

خودداري جلسات در شركت از ميباشد كميسيون عضو كه دادگستري وزارت نماينده چون ولي است/ يافته

بود/ خواهد جلسات در وزارتخانه آن نماينده شركت به كميسيونموكول كار ادامه جهت اين از ميكند



ملي دولت سياهه ١٦٣٢

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

مصدق آقايدكتر اختيارات تمديد تصويب منظور به
كردهاند عمومي كازرونتعطيل و اهاليشيراز

يافتند تلگرافخانهحضور در سرانخود تفاق ا به طبقاتمختلف دستجاتو كليه Jماه دي ٢١K روز ـ شيراز

پزشكي دانشكده و دبيرستانها كليه و شد بسته خيابانها و كين دكا و مغازهها و تعطيل بازار اينموقع در

ايـراد مؤثري سخنرانيهاي ديگري از پس يكي دستهها و احزاب سخنرانان و نمايندگان گرديد/ تعطيل

ادامه بعدازظهر ساعت يك تا صبح هفت ساعت از اجتماع اين نمودند/ مخابره زيادي تلگرافات و كردند

رسيد مردم اط�ع به ايران كسرائيانسخنگويحزب محمد آقاي مجلستوسط جريان اينموقع در داشتو

روز براي را مردم و داشت خواهد ادامه احساسات ابراز و عمومي تعطيل نهائي اخذ تا كه شد اع�م آخر در و

كنند/ اجتماع تلگرافخانه در كه كردند دعوت JامروزK سهشنبه

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

ايران نفت محصول از است نشده حاضر دولتتركيه
كند خريداري

و تماسگرفته تركيه دولت با ايران دولت كه داشت اظهار تركيه در رسمي يكمنبع ـ رويتر ـ استانبول

آن ازمحصوjت مقابل در و حمل تركيه به زمين راه از را دولت آن احتياج نفتمورد كه است كرده پيشنهاد

پيشنهاد اين قبول به حاضر سياسي مقتضيات قضائيو علل به ظاهرا كه تركيه دولت دريافتدارد/ كشور

وسيله به تركيه و ايران دولتين بين تماس اين معلوم قرار از كه ساخت نشان خاطر مذكور منبع است/ نشده

در اط�عي بارههيچگونه اين در تركيه دولت لكنهنوز است گرفته صورت آنكارا ايراندر سياسي نمايندگان

است/ نگذارده دسترسمطبوعات

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

وزارتفرهنگ توضيح
وزيـر دفـتر رئـيس اطاق در پيش روز چند كه كساني ميدهند: اط�ع فرهنگ وزارت از كه طوري به

و بودهاند خارجي افراد از نفر چند بلكه نبودهاند دانشآموز شدهاند دستگير انتظامي توسطمأمورين فرهنگ

شدهاند/ دستگير غيرقانوني عمل علت به و بودند اداري كارمندان كار مانع

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

تأسيسشد شكر و قند ديگر فروشگاه ١å
لذا نميرسيد, نظر به كافي شهر اهالي براي دولتي شكر و قند فروشگاه شعبه هفت چون گنبدكاووسـ

در نظارت براي و تأسيسنموده ديگر شعبه ده شكر و قند توزيع در تسهيل براي ماه دي اول از دارائي اداره

هستند/// راحت حيث اين از اهالي كرد/ تعيين بازرساني توزيع



١٦٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

مجلسشورايملي///
دوره از كه سالي يك و بيست ظرف در مجلس اين در حائريزاده: ـ اختيارات تمديد _يحه اول فوريت

هر و ديدهام غريبي و عجيب چيزهاي هستم آقايان خدمت jحا و شدم مجلس اين وارد حال به تا چهارم

دهند/ نجات خطر از را مملكت ميشدند موفق ميكردند مقاومت جنجال و مقابلهو در وقتوك�

براي اختيارات تقاضاي و بود قوامالسلطنه كابينه مصدقعضو دكتر آقاي و وكيلبودم من چهارم دوره در

بود جوان كه باوجودي ايشان و شد داده اختيار ماه ٣ ايشان كشمكشبه پساز كه دارائينمود وزارت اص�ح

در بعد جنگبود, وزير اول رضاشاه رفتند/ و كردند استعفا و نكردند هم بهتر نكردند خرابتر را ماليه كار گر ا

منصفي آدم من تور/ ديكتا شد بعد و مملكت پادشاه شد يواش يواش رئيسالوزراء وك� روحي ضعف سايه

آمد/ پيش ديگري طور اوضاع ولي نداشت سوءنيت و كند كار ميخواست او عرضكنم بايد و هستم

بفرمائيد/ صحبت فوريت درباره رئيس: نايب

كار تا كند پيدا قدرت يكنفر ميخواهد هميشه اجنبي نمايند توجه آقايان فوريت, به راجع حائريزاده:

مـانند بـودهانـد اول در خـوبي مـردمان مـيشود ياد بد آنها از jحا كه كساني اين بدهد/ انجام را خودش

كندو آندست ايندستو و نبندد را [١٩١٩] قرارداد كرد حساب قدرتداشتووثوقالدوله خيلي وثوقالدوله

سوق فحشاء به بعدا ولي بودند نجيب دخترهاي اصل در همه فحشاء اين نشد/ ولي نكند تصويب را قرارداد

شدهاند/ داده

دكتر آقاي كه كردم عرض پيش ماه ٦ من و گرفتند را اختيارات و آمدند قبل ماه چند مصدق دكتر آقاي

من عرض به روز آن دهد/ انجام را كار اين كميسيون و مجلس نمايندگان مشورت با ميخواهد اختيارات

بديهي گرديده/ بعدلغو و كردند تصويب ايشانمرتبقانون و شد ظاهر معايبآن امروز و نكرد توجهي كسي

مينويسدرويهمين كه قانوني لذا و كند چگونهوصول را پول كه فكرشاينست تمام ماليه مأمور نفر است٤

مـن گـوش بـه باشد دروغ كند خدا كه ميشنوم چيزهائي من ميآورد/ بار به را اشكاjت اين و است فكر

به را ما كه ميشنوم زيرا باشد دروغ انشاا� البته ندارم را سابق اعتماد آن jحا و كرده ظنين مرا و ميخورد

شويم/// خارج بيطرفي از كه نيست ص�ح ما براي اين و بكشاند بلوك دو از يكي طرف

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

كردند اجتماع وزارتفرهنگ مدارسدر مديران
از يكي كردند/ اجتماع فرهنگ وزارت در تهران دبيرستانهاي و دبستانها رؤساي از عدهاي صبح امروز

سازمان كميسيونهاي اعضاي كه داشت اظهار خود سخنراني ضمن صالحي آقاي نام به مدارس مديران

موقع اين در شود/ تجديد انتخابات اين بايستي و نشدهاند انتخاب شايسته افراد از فرهنگ وزارت اداري

اجتماع آمد/ عمل به تي تظاهرا مدارس مديران طرف از و شد وزارتخانه وارد فرهنگ وزير آذر دكتر آقاي

يافت/ خاتمه بعدازظهر يك ساعت مدارسدر مديران



ملي دولت سياهه ١٦٣٤

٨ååå شماره ,١٣٣١.١å.٢٣ سهشنبه

روحانيت مقام به اهانت مناسبت به اهاليبروجرد
اعتصابكردهاند آيتاjبروجردي حضرت

وارد بروجردي آيتا� مقام به قم اخير واقعه در كه اهانتي مناسبت به شهر اهالي شنبه روز ـ بروجرد

از تـلگراف وسيله به مردم كردند اختيار تحصن تلگرافخانه در و كرده تعطيل را بازار و كين دكا است آمده

رضـايت كه زماني تا داشتهاند اظهار اهالي كنند/ مجازات را واقعه مسببين شدهاند خواستار دولت رئيس

داشت/ خواهد ادامه تحصن نشود اع�م بروجردي آيتا� حضرت

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

معافشد كارشناسان هزينه پرداخت از ايرانششماه دولت
هيأت متحد ملل سازمان عمومي مجمع اج�سيه دوره هفتمين در ايران نمايندگي كوششهيأت اثر بر

هزينههاي پرداخت از ماه شش مدت براي ايران دولت كه است كرده موافقت امريكا فني كمكهاي مديره

نقليه وسيله دستگاه چند و باشد معاف كارآموزان ذهاب ايابو هزينه و متحد ملل سازمان كارشناسان محلي

شود/ گذاشته ايران در فني كمكهاي قسمت اختيار در فني كمكهاي كارهاي پيشرفت براي

آخر ششماه براي معافيت اين كه است آمده عمل به ايران دائمي نمايندگي طرف از اقداماتjزم ضمنا

گردد/ تمديد نيز سال

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

شكستند اعتصابرا امروز دانشجويان
ميشود دندانپزشكيرسيدگي دانشكده درخواستهايدانشجويان به

سالن در بودند كرده اعتصاب پيش روز ٥ از كه دندانپزشكي دانشكده دوم و اول سال دانشجويان امروز

گرفتند/ تماس دانشكده رؤساي و استادان با آنها نمايندگان و نمودند اجتماع دانشكده

٤ همان به را دانشكده نميگوئيمدوره ما داشت اظهار ما خبرنگار به امروز نمايندگاندانشجويان از يكي

متناسب را افزايشدادهايددروسآن سال ٥ به دانشكده كهدوره jحا ميگوئيم بلكه دهيد تقليل سابق سال

وي نمائيم/ تلف بيهوده را وقتخود مدتي درس از استفاده بدون ما اينكه نه نمائيد تنظيم تحصيلي دوره با

كرد: اضافه پايان در

از ما كه نمايند تخاذ ا ترتيبي دانشكده رؤساي بايستي و هستيم بيكار هفته در روز سه ما حاضر حال در

بـا دانشـجويان نمايندگان كه م�قاتهائي نتيجه در اط�ع قرار به كنيم/ استفاده خود بيكاري اوقات اين

نيز دانشجويان و شد خواهد رسيدگي آنان درخواستهاي به كه شد داده قول آنها به كردهاند خود استادان

به ظهر نزديك امروز بنابراين و آيد عمل به رسيدگي آنها كار به مدت اين در كه دادند مهلت روز ١٥ مدت

دادند/ خاتمه اعتصابخود



١٦٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

داد رخ شاهپور دبيرستان در خورديكه و زد نتيجه در
بازداشتشدند دبير ٤ و دانشآموز نفر ٢٥ و مجروح نفر ٨

در كـه خـوردي و زد و تشنج درباره شهرباني معاون كمانگير عبدالمجيد دوم سرهنگ آقاي ـ سنندج

اثر بر بعدازظهر نيم و يك ساعت ماه دي هشتم روز گفت: چنين ما خبرنگار به داد رخ شاهپور دبيرستان

و گرديد قطع دانشآموزان توسط تلفن سيمهاي ابتدا داد/ روي نزاعي دانشآموزان بين مسلكي اخت�فات

آنها از نفر ٨ نتيجه در و افتادند هم جان به دانشآموز نفر ٣åå و گرديد مسدود داخل از دبيرستان درهاي

نظامي عدهاي كمك با ب�فاصله رسيد اط�ع انتظامي مأمورين و شهرباني اداره به كه همين شدند زخمي

شوند/ دبيرستان وارد نشدند مأمورينموفق بود بسته درها چون و شد محاصره دبيرستان اطراف

چند تيپو فرمانده معاون تفاق ا به بود رسانده محل به را خود اينموقع در كه رئيسفرهنگ آقاي ولي

مجروحين و ساختند متفرق را مهربانيدانشآموزان م�يمتو با و شدند دبيرستان شهربانيوارد افسران نفر

تحصيل گاهي آ طرفمأمورين از كه اط�عاتي با شهرباني اداره نمودند/ اعزام بيمارستان به معالجه براي را

توقيف بود تشخيصداده تشنجات اين محرك مسببو كه را دبيران از نفر ٤ دانشآموزانو از نفر ٢٦ نمودند

كافي بادستور دادگستري شهربانيو انتظاميو مقامات پرونده تكميل رسيدگيو در تسريع براي كنون ا كرد/

سازند/ مستخلص زندان از زودتر هرچه ندارند گناهي كه كساني و كنند تعيين را واقعه مسببين صددند در

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

تلگرافخانه در نمايندگانطبقات و بود عمومي تعطيل هم تبريز در ديروز
كردند مخابره آذربايجان نمايندگان به را خواستههايمردم و آمده گرد

و گرديد تعطيل كين دكا و بازار صبح JديروزK امروز مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني ابراز براي ـ تبريز

آذربـايجان نـمايندگان بـه را خود خواستههاي و آمده گرد تلگرافخانه در شهر مختلف طبقات نمايندگان

و شده شناخته ايران ملت نماينده نام به دنيا تمام در امروز مصدق دكتر ميگويند تبريز مردم كردند مخابره

بس, استو مصدق شخصدكتر پشتيبانيميشود ايرانيان قاطبه طرف از استكه كسي تنها ميدانند همه

مصدق شدندكتر كنار بر اميد به و ميآورد بهوجود جديدي صحنهسازي روز هر استكه كار حريفكهنه اين

در و باشند هوشيار بايد ملت نمايندگان گذارد/ گردن ايران ستمديده مردم خواستههاي به نميخواهد كار, از

آيد/ پديد ايران ملت تحاد ا اركان در شكافي نگذارند و كنند پشتيباني مصدق دكتر از اينموقع

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

است كرده ترقي بازار در شكر و قند قيمت
طرفدارائي از قند ارسال تقاضاي آنكه با نيست دارائيموجود اداره انبار در قند كه است مدتي ـ نهاوند

است/ كرده ترقي بازار در هم قند قيمت نتيجه در استو نيامده عمل به اقدامي هيچگونه هنوز ولي شده



ملي دولت سياهه ١٦٣٦

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

كماندوهايشهرباني
داشتند مراسميدريافت رئيسشهربانيطي از را گواهينامههايخود امروز

كماندوها حقوق ترميم براي گفت رئيسشهرباني

شد گرفته تصميماتي آنها به مالي كمكهاي همچنين و

گواهينامه شهرباني اداره محوطه در شهرباني رئيس كمال سرتيپ تيمسار امروز بامداد نيم و ده ساعت

بود برگزار كه طيمراسمي را كماندو> شهرباني< امدادي نيروي آموزشگاه دوم فارغالتحصي�ندوره از تن ٧٤

گـزارش ضـمن كـماندو نـيروي فرمانده برخوردار سرهنگ آقاي ابتدا مراسم اين در نمود/ توزيع آنها بين

در تـدريس ماه سه ضمن كه دارد فارغالتحصيل ٧٤ كماندو آموزشگاه دوم دوره گفت: آموزشگاه اقدامات

است: شده آموخته آنها به زير تعليماتمشروحه آموزشگاه

پليس فني ورزشهاي به افراد تربيت و تعليم ـ ١

شهرباني/ خصوصيمأمورين عموميو وظايف به تربيت و تعليم ـ ٢

هـمچنين و جـنائي قـضاياي در فـني روشهـاي و جـرائـم به رسيدگي طرز در تعليماتي برنامه ـ ٣

خدماتjزمه نظمو حفظ برقراري و بلواها اغتشاشاتو گونه هر كردن طرف بر رسيدگيو براي طريقههائي

آنها/ امثال و آتشسوزي در

دقيق, و سريع هدفگيري و تيراندازي برنامه اجراي و شهرباني مختلفه س�حهاي كامل شناسائي ـ ٤

و باغات و كن اما در مبارزه طرز همچنين و تفنگي و دستي اشكآور نارنجكهاي و گازها استعمال طرز

مسلح/ بزهكاران عليه بر شهرها

جاسوسي/ ضد علميات و رانندگي و راهنمائي امور تخصصدر اداريو آئيننامههاي تعليم ـ ٥

است/ شده داده نشان كارآموزان به [فيلم] سينما وسيله به Lعم عرضرسيد به jبا تعليمات در آنچه ـ ٦

نشان بودند كرده احراز را سوم دومو رتبههاياولو امتحانات در كه كارآموزان از نفر سه گزارشبه اين پساز

و كرد ايراد نطقي شهرباني رئيس آقاي مراسم اين پايان در گرديد/ آغاز كماندو واحدهاي رژه بعد شد/ داده

به ميكنند فرار آنها دست از كه را جنايتكاراني دارد حق پاسبان گفت: كماندو پاسبانان به خطاب ضمن

و كرد دستگير را قاتلي گر ا پاسبان ولي كند شليك ميتواند نيز لزوم درموقع حتي و كند تهديد اسلحه وسيله

دارد احترام مردم بين اندازهاي تا سابق پليسبرخ�ف امروز بدهد/ آزار را او نبايد ديگر زد دستبند دستاو به

كـفاف شما حقوق ميدانيم كه وجودي با ضمنا و باشد پابرجا هميشه احترام اين كه كنيم كاري بايد ما و

شما يكاز هر براي اينكه منجمله كردهايم اقداماتي شما ترميمحقوق براي و نميدهد را خانوادهتان مخارج

كرد سعيخواهيم ماليدولتخوبشد كهوضع نزديكي آينده انشاءا�در استو شده گرفته نظر در حقاوjد

خانهو ساختن با تا گذاشت خواهد ما اختيار زميندر دولتمقداري ضمنا شودو تجديدنظر هم شما درحقوق

دهيم/// نجات بيخانماني و سرگرداني اين از را شما بتوانيم شما بين آنها تقسيم



١٦٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

تلگرافخانه در مردم و بود عمومي تعطيل شيراز در ديروز

اجتماعكردند مصدق دكتر از پشتيباني منظور به

مخالفين و موافقين خورديبين و زد يكشنبه روز
شدند دستگير نفر ١٥ و نفريزخمي چند و اختياراترويداد تمديد

روز و ميكرد دعوت تلگرافخانه در تحصن و تعطيل به را اهالي سيار بلندگوهاي سهشنبه شب ـ شيراز

به تلگرافخانه در جمعي و گرديده تعطيل خيابانها و مغازهها اغلب و بسته بازار يكشنبه روز مانند سهشنبه

و شد تعطيل ديگري از بعد يكي هم دبيرستانها نمودند/ اجتماع مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني منظور

كردند/ ترك را تلگرافخانه اهالي بعدازظهر ساعت يك آوردند/ روي تلگرافخانه به دسته دسته دانشآموزان

نـيز كشتارگاه و كردهاند اعتصاب دولت از پشتيباني براي عموما قصاب صنف JديروزK امروز اط�ع قرار از

شيراز خيابانهاي اغلب در يكشنبه روز كه ميدهد گزارش ما خبرنگار تلگرافديگري در است/ تعطيلبوده

مخالفت اختيارات تمديد با و ميدادند امريكائي ضد شعارهاي تظاهرات حين در و افتاده راه به دستههائي

قريب١٥ زخميو نفر چند پيوستو بهوقوع خوردهائي و زد موافق مخالفو عدهاي بين نتيجه در ميكردند

بـه آنـها پروندههاي و شدند آزاد كفيل قيد با عدهاي بازداشتشدگان از شدند/ دستگير متظاهرين از نفر

گرديد/ ارجاع دادسرا

٨åå١ شماره ,١٣٣١.١å.٢٤ چهارشنبه

ژاندارمري بازنشسته افسران اعEميه
منتشر پايتخت جرايد مليو مجلسشوراي نام به كه چاپيخود اع�ميه ژاندارمريدر بازنشسته افسران

با و تعيينشود كهكميسيونص�حيتداري دارند تقاضا و كرده شكايت افسران كردن متقاعد طرز از كردهاند

آيد/ عمل به رسيدگي آنها پروندههاي به بازنشسته افسران حضور

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

ميشود فروخته دولتي اتومبيلهاي
تومبيلهايدولتي فروشا در كه شده داده وزارتدارائيدستور به آقاينخستوزير طرف از اط�ع قرار به

كند اقدام نگهداريميشود مختلفي گاراژهاي در كنون ا و شده قبلجمعآوري چندي كه

تـومبيلهاي ا فـروش ترتيب كه شدهاند تعيين ملي اقتصاد وزارت و دارائي وزارت از نمايندگان كنون ا

گفت: باره اين در دارد شركت كميسيون اين در كه دارائي وزارت عاليرتبه اعضاي از يكي بدهند/ را دولتي

رعايت تا شد خواهد فروخته حراج ترتيب به مزايده طريق از است شده فرسوده و كهنه كه تومبيلهائي ا

اين و ميباشد قطعي تصميم تخاذ ا به محتاج آنها فروش ترتيب البته باشد شده دولتمنظور صرفهجوئي

بدهد/ را كار اين ترتيب كه دارد مأموريت كميسيون



ملي دولت سياهه ١٦٣٨

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

مجلسبردند به پياده را مكي مردم امروز
نموده اجتماع مكي خانه در ازصبحزود جمعي

تظاهراتكردند و سخنراني به شروع و

مجلسشورايملي نمايندگان از نفر ٢å قريب
بودند آمده او منزل به تهران اول نماينده بردن براي

عملآمد به تظاهراتي سياسي طرفدستجات از راه خيابانهايمسير در

با سياسي احزاب دستجاتو از جمعي و بازار كسبه اصنافو و تجار از عدهاي امروز ساعتهشتصبح از

در مزبور افراد ببرند/ مجلس به را ايشان تظاهرات با تا رفتند مكي آقاي منزل به تومبيل ا توبوسو چندينا

شعار دادن احساساتو ابراز و اشعار قرائت سخنرانيو به شروع و كرده اجتماع مكي منزل اطاقهاي و حياط

عدهاي نيز مكي پشتمنزل ارامنه, خيابان در جمعيتبود/ از مملو اطاقها تمام حياطو ساعت٩ تا و كردند

ديگـر طرف از بودند/ بسته صف خيابان طرف دو در نيز توبوس ا و تومبيل ا زيادي تعداد و بودند گردآمده

و ساعت٩ در و آمدن مكي خانه به تدريج به نيم و ٨ ساعت از نيز ملي مجلسشوراي نمايندگان از عدهاي

حاج طاهري, دكتر معظمي, دكتر رضوي, مهندس آقايان بودند: نشسته پذيرائي اطاق در زير آقايان نيم

اهري, امامي مجدزاده, اخگر, حائريزاده, گنجهاي, صفائي, ذوالفقاري, ناصر ذوالفقاري, محمد سيدجوادي,

هدي/ و صادقي افشار بهادري, ميراشرافي, حميديه, مي�ني, انگجي,

ملي جبهه سربازان جمعيت نمايندگان همچنين و بازار نمايندگان دقيقه ده و ساعت٩ ـ سخنرانيمكي

ايـوان روي مكي نمايد/ سخنراني بودند كرده اجتماع حياط در كه كساني براي كه كردند خواهش مكي از

نمود: ايراد را زير نطق و ايستاد

كه اميدوارم معذرتميخواهم, كنم پذيرائي آقايان از سرد اينهواي در كه ندارم پذيرائي وسيله اينكه از

عرض عزيزم موكلين و محترم آقايان به خواستم نمايد/ هدايت هستند مردم خادم كه را كساني كليه خداوند

دكتر با من نيستم مخالف ايشان با من نيستو مصدق آقايدكتر با مخالفت دليل ابدا استعفايمن كه كنم

او با هميشه ايران ملت سعادت پيشرفتو براي نيز را بيعتخود اين و كردهام بيعت پيش سالها از مصدق

وقايعوحوادث شاهد تاريخخود مملكتدر اين نيستزيرا امروز از نگرانيمن اما داشت/ خواهم نگاه محفوظ

درس مـا براي بايد وقايع اين و ديدهاند را چنگيز و مغول حمله ما پدران است/ بوده حيرتانگيز و عجيب

يك ايشان بعداز نكرده خداي گر ا بلكه نيست است زمامدار مصدق دكتر كه امروز از ترسمن باشد/ عبرتي

جلو ميتواند كسي آنوقتچه مجلسبگيرد از تي اختيارا چنين بخواهد و بيايد رزمآرا و هژير نظير حكومتي

خـود خون با را اساسي قانون ما پدران نمود, حفظ را مباني و اصول تمام بايد كه معتقدم من بگيرد/ را او

اين از بداريم نگه هميشهمحفوظ را پدرانخود خونبهاي بايد هم ما كردهاند, حفظ امروز تا را آن و نوشتهاند

ولي نيست حرفي ميكنيم مبارزه مصدق دكتر سر پشت ملت منويات تأمين براي نفس آخرين تا ما كه



١٦٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

نيز قوا اين از يك هر و كرده تقسيم قضائيه و مقننه و مجريه قوه سه به را مملكت قواي ما اساسي قانون

ما امروز منفكگردد/ هم از بايد مملكت ث�ثه دارمقواي عقيده كه اينبود براي استعفايمن دارد/ وظيفهاي

روزه چند اين در ولي نگيرد/// قرار تهديد مورد ما اساسي قانون ديگر سال پانزده فرضا كه كنيم مراقبت بايد

تقليد مراجع از كه آيتا�صدر همچنينحضرت و مجلسبرگردم به كه منخواستهاند از طبقاتمختلف نيز

به امروز و كرده اطاعت را روحاني و ملي اوامر لذا مجلسبروم به كه دادهاند مندستور به و دادند فتوا هستند

رفت/ مجلسخواهم

به مشاراليه و يافت خاتمه حضار احساسات ابراز با مكي نطق اينجا در ـ كاشاني آيتا} نمايندگان

به كاشاني آيتا� نمايندگان ١å ساعت بودند/ نشسته منتظر آنجا در نمايندگان كه كرد مراجعت اطاقي

آقاي كه است آن مصلحت حساس موقع اين در كه دادند پيغام مجلس رئيس طرف از و آمده مكي منزل

از عـدهاي ولي افـتادند راه بـه مـجلس طرف به پياده حضار و مكي نيز باjخره بروند/// مجلس به مكي

رفتند/ مجلس به تومبيل ا با نگردد مجلسمختل كثريت ا اينكه براي نمايندگان

از و كردند حركت او سر پشت بقيه و كرده احاطه را تهران نماينده عدهايدور ـ راه مسير خيابانهاي در

حامل يكجيپ كردند/ حركت ناصرخسرو طرف به آنجا از و بازار جلو به بوذرجمهري و خيابانشاهپور جانب

مأمـورين بـهارستان مـيدان در ميفرستادند/// صلوات و كرده تظاهر نيز بقيه و ميداد شعار جلو در بلندگو

داخل به را او ديگر نفر چند با بودند مكي همراه كه وك�ئي فقط و كردند جلوگيري مردم ازدحام از انتظامي

و آمدند او استقبال به ميكشيدند را مكي انتظار مجلس داخل در كه نيز نمايندگان ساير بردند, بهارستان

شد/ منتفي تهران اول استعفايوكيل ترتيبموضوع اين به و بردند پارلمان داخل به را مكي

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

كرد كار به فوقالعادهايشروع طور به بخشودگي و عفو كميسيون
كردهاند تقاضايعفو زندانيان از نفر ١ååå بيشاز

داديم اط�ع كه طوري به كرد/// كار به شروع فوقالعاده طور به بخشودگيوزارتدادگستري كميسيونعفو

از يكي اظهار قرار به ولي بود شده تقاضايعفو بخشودگي عفو كميسيون از نفر ٨åå براي پيش هفته دو تا

است/ رسيده نفر ١ååå به كنون ا يافته, افزايش مرتبا عده اين اعضايكميسيون

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

جمعآورياسلحه
غيره خفيفو و پر ته شكاري, جنگي, از اعم س�حها كليه جمعآوري خوزستانمشغول ده لشكر ـ اهواز

نـزديكترين بـه را خـود اسـلحه بايستي مزبور س�حهاي دارندگان منتشره گهي آ موجب به است/ شده

ماه دي بيستم تاريخ از بعد نمايند/ اخذ رسيد و داده تحويل ژاندارمري و شهرباني به يا نظامي پادگانها

شد/ خواهد رفتار وي با مقررات طبق و شده قاچاقمحسوب اشياء حكم در شد پيدا كسي نزد اسلحه چنانچه
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٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

ملي مجلسشوراي
خورديشديديدرگرفت و زد تماشاچيان علنيمجلسبين جلسه در

مكي باد مرده مصدق باد زنده زد فرياد نفر يك
ريختند جلسه داخل به تماشاچيان و شد شروع نزاع بEفاصله و

تظاهراتميشد سنجابي, بقائي, مكي, دكترمصدق, عليه و له بر دقيقه مدتده

را رئيسمجلستماشاچيان نايب دستور به كه سببشد هياهو و جنجال

تشكيلگرديد تماشاچي حضور مجلسبدون قسمتدوم و خارجكردند

مدتدوساعتصحبتكرد اختيارات, مخالف عنوان به بقائي دكتر

شد موكول جلسهآينده به آن بقيه و نيافت خاتمه اظهاراتوي هم باز و

گفت: مشاراليه است خواسته ساعتاجازهصحبت چهار مدت مطالبخود ايراد براي بقائي دكتر

مخالفهستم وي به اختيارات دادن با ولي موافقم مصدق زمامداريدكتر با من
مهندسرضوي آقاي رياست به امروز صبح دقيقه چهل و ده ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

گذشتهصورتجلسه/// جلسه ديرآمدگان و غائبين اسامي قرائت از پس و گرديد تشكيل Jرئيس Kنايب

در بحث و است مطرح اختيارات تمديد jيحه كنون ا رئيس: نايب ـ اختيارات _يحه كليات در بحث

نوشتهاند/ اسم مخالف عنوان به بقائي دكتر آقاي و ميشود مطرح آن كليات

من عهده به كه وظيفهاي انجام براي بنده گفت: مخالف عنوان به بقائي آقاي ـ بقائي دكتر مخالفت علل

و كـنند كار بخواهند ايشان كه وقتي تا و دادم اعتماد راي مصدق دكتر آقاي به اينكه با است شده گذار وا

هستيم ايران ملت زحمتكشان حزب نمايندگان كه زهري آقاي و من خود هم باز كنند اعتماد راي تقاضاي

از ايشـان كـه تي اختيارا تقاضاي به هستيم مجبور تأسف كمال با ولي داد/ خواهيم اعتماد راي ايشان به

Lقب كند, تجاوز آئيننامه در مقرر حد استاز مخالفتممكن بياندjيل مخالفتكنموچون مجلسكردهاند

مـلي شوراي مقدس مجلس عرض به را خود استدjjت تمام فرمايند اجازه دارم تقاضا محترم آقايان از

برسانم///

نظاميو قانونحكومت يكياص�ح زنگنه, ـ اقبال الغايقانونمطبوعات يكي بود چيز چند هدفها اين

نفت/ آخريموضوع باjخره و انتخابات قانون اص�ح ديگري

اين و ميكنم استفاده زيادتر قدري محترم نمايندگان آقايان مرحمت لطفو از من گر ا ـ سياسي انتحار

نـهايت بـا امـيدوارم و مـيدهم انـجام كه عملي اين در كه اينست براي ميكنم عرض را مطالب اين جا

تصميم حزب در ديشب و است همراه من با نيز زحمتكشان حزب برسانم, ايران عرضملت به خوشوقتي

چـنان ما عمل اين امروز شرايط در ميدانم خوب و كنم مخالفت اختيارات تمديد jيحه با كه شد گرفته

مصدق حكومتدكتر به ميگرفتم ساعد كابينه به كه را ايرادي همان يعني سياسياست انتحار كه چيزيست
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اين نميدهدو اجازه راديو هم امروز و برسد ملتايران به ما صداي نميدادند اجازه روز همان يعني ميگيرم,

را گذشته خاطرات اين اينكه و ميكنيم شنا جريان خ�ف بر ما و است ساعد حكومت به من ايراد همان

ميدانم/ همخوب را آن عكسالعمل لباساست/ آوردن در حكم عرضميكنم, آقايان حضور

مطالب به استناد داده, پول ما به امريكا و انگلستان كه حرفهائي روزنامهها, مقاjت تنفر, تلگرافات

مرا راديو در اينكه از و هستيم نقارهخانه شتر ما كه ميگوئيم و كرديم كهنه ما را اينها ولي بيگانه راديوهاي

سرافكنده پيشوجدانخود كه است كافي همين برايمن و ندارم بيمي بدانند, اجنبي ندانسته آلتدانستهو

زيادي سررشته سياست از شدم مجلس وارد و گرفتم نمايندگي به تصميم كه آنموقع حال هر به نباشم/

است/// قلبي الهام آن استو من راهنماي چيز يك ولي ندارم, كه دارم اقرار هم jحا و نداشتم

ميگويند: من صميمي دوستان jحا

انجام را خودم وظيفه من ولي ميشود/ آزاد عبدالقدير مانند و ميشوي نابود و است سياسي انتحار اين

ولي داد/ خواهد اختيارات jيحه به راي مجلس و ندارد تأثيري كوچكترين كه ميدانم خوبي به و ميدهم

اين گر ا كه بكنند فكر يك ميدهند jيحه به سفيد راي كه عرضميكنم محترم نمايندگان آقايان به من

يكي كردهايم قيام آزادي برايراستيو ما آقايان نه/ يا بود سفيد راي هم باز ميدادند رايمخفي براي را راي

براي اختياراترا كوششكرديم, سعيو آمديم بود زنگنه ـ اقبال بردنقانونمطبوعات بين از ما هدفهاي از

مجلسمقدور وسيله به آن انجام شايد و داشتيم ما كه هدفهائي آن كه اميد اين به كرديم, تحصيل دولت

در كه اينبود اختيارات اعطاي قويتريندjيل از يكي دهيمو انجام اختيارات وسيله به بود, مشكل يا و نبود

آنها از يكي كه كنيم فكري تطبيق رفع براي داده قرار اقتصادي مضيقه در ما خارجي سياست كه اينموقع

شد گرفته اختيارات كه روزهائي آن البته مجلستصويبنشود/ ممكناستدر كه ثروتاست بر ماليات وضع

آن از كه بود خانهها كرايه تعديل ديگر يكي رفت/ بين از ديگر بعد ولي شد, تهيه هم طرحي صدائيو و سر

وقـتي كه صورتي در شده, امضاء %١å تقليل براي jيحهاي شد شنيده اينكه تا نشد كه نشد خبري هم

متناسباست اشخاص درآمد با خانه كرايه كه بگيرند نظر در بايد كنند, امضاء را چنينjيحهاي ميخواهيد

بگيرند/ تصميم و بكنند فكري تناسب اين با و

ضمنصحبت ايشان بوديم jهه در مصدق آقايدكتر خدمت در كه روزهائي از يكي مطبوعاتـ قانون

نكنيد, قانونمطبوعات از صحبتي ديگر آقا, گفتم: ايشان به من و بكنيم برايمطبوعات فكري بايد گفتند

كردم, رد دليل همين به را مندعوت قانونمطبوعاتو تنظيم براي كردند دعوتي نتيجه در نكبتدارد/ چون

نوشتندو را قانون كند/ اص�ح قانونينميتواندمطبوعاترا هيچ نباشد, صحيح عملدولتها گر ا معتقدم زيرا

[مطبوعات] قانون در را ماده ايندو گر ا شد/// اضافه آن به ماده ٢ گذاردند عمومي معرضافكار در آنكه از بعد

ميكرديد؟/// چه بودند نوشته زنگنه ـ اقبال

اين ماده آن داشتو كسر يكماده شد اضافه آن به ماده ٢ اين گفتم و قانونمطبوعاتبود صحبتمندر

يكعمر از بعد ما كنيد توجه خدا به را شما آقايان, تيربارانشود/ ب�فاصله بنويسد روزنامه كسي هر كه بود
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و ببرم اسم آن از دارم شرم من واقعا كه شديم مطبوعاتي قانون چنين يك داراي بردن رنج مشقتو و تبعيد

نظارت آن تنظيم در هستند هم دانشگاه استاد الحمدا� كه ديگر عده و سنجابي دكتر آقايان كه خوشوقتي

مخالفم/ آن آخر ماده ٢ با من گفتند تريبون پشت و آمدند ايشان خود چه گر داشتهاند

/٩å ماده رئيس آقاي سنجابي: دكتر

استاد كه شايگان دكتر آقاي شما كنيد استفاده ٩å ماده از بيائيد هم شما زد: فرياد عصبانيت با بقائي

استفاده ٩å ماده از هم معظمي دكتر آقاي شما كنيد/ استفاده ٩å ماده از هستيد هم حقوق دانشكده محترم

كرد/ درستخواهم ٩å ماده شماها همه براي نشويد دستپاچه كنيد/

از بينياز و گفتهام ١٥ دوره در قانونمطبوعات به نسبت را خودم نظر من بقائي دكتر آقاي معظمي: دكتر

هستم/ حرفها اين

بزنم حرفهائي بكنمو كاريميخواهم تريبون اين پشت منامروز آقا/ بله آقا, بله زد: فرياد بقائي دكتر

ولي مخالفبوديم/ هم ما بله بگويند و بمالند دست به دست تريبون اين پشت نباشند عدهاي پسفردا كه

رئيس/ زنگ تماشاچيان, خنده بزنيم/ حرف كه نبود مصلحت وقت آن آخر

بكنند/ را نظم رعايت كه ميكنم اظهار تماشاچيان آقايان به رئيس: نايب

قول را خودم وظيفه من نكنند سنگين را من وظيفه دارم تقاضا محترم تماشاچيان از من بقائي: دكتر

به كه اينكهوضعمطبوعاتنميشود كه است اين آقايان اين دليلي تنها حال هر به بدهم/ انجام كه ميدهم

ميدهند/ تشخيص بد از را خوب روزنامه آقا مردم اينكه از غافل بدهند فحش همه

و شايگان دكتر آقايان بود قرار و كردند دعوت را بنده مصدق دكتر آقاي يكروز ـ امنيتاجتماعي قانون

اين گفتند و داند من به كاغذي يك مصدق دكتر آقاي بودم/ رفته زودتر من ولي بيايند هم ديگر عدهاي

خيلي قانون آن كه بگويم هم را اين بدهيد/ نظر و بخوانيد كردهايم تدوين كه است اجتماعي امنيت jيحه

گفتنظرت مصدق دكتر نداد, اجازه وليادب كنم پاره را كاغذ آن منخواستم فعليبود/ قانون اين از م�يمتر

تـرا نظر خواستم گفتند بپرسيد/ خود حقوقدان مشاورين از بايد ندارم حقوقي اط�عي من گفتم چيست؟

دكتر بفرمائيد/ امضاء را قانوني چنين كه نيست شما زيبنده هيچ استو غلطي و بد قانون بسيار گفتم بدانم/

است/ كرده موافقت آن با شايگان دكتر آقاي گفتند: مصدق

نيست/ چيزي چنين شايگان: دكتر

اينموقع حالدر هر به داد/ كافيخواهم توضيح و همهاشميرسم به آقايدكتر بفرمائيد اجازه [بقائي:]
عرض شايگان دكتر آقاي به بنده و آمدند حسيبي و زيركزاده مهندس جنابان و شايگان دكتر آقاي جناب

چـنين بـا كه ميگويم تبريك شما به معروف آزاديخواه و حقوق دانشكده محترم استاد آقاي جناب كردم

گفتند مصدق دكتر آقاي اjن گفتم نيست/ چيزي چنين گفتند اjن مثل ايشان كرديد/ موافقت jيحهاي

به مليون عليه بر است ممكن هم است ُدمي دو حربه مثل قانون اين گفتم مصدق دكتر به من گفتند ايشان

آقايدكتر؟ است درست اخ�لگران/ عليه هم و برود كار
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بله/ شايگان: دكتر

و شد نظامياع�م قانونحكومت بعد روز سه دو كرديد/ تصديق را بنده عرايض فرموديد م�حظه بقائي:

قانون از تب مرا به كه قانوني شد امضاء اجتماعي امنيت قانون كه نشستهاي چه كه دادند خبر من به عدهاي

توقيف باشد داشته هم اخ�ل قصد كسي گر ا اينقانون طبق استزيرا ظالمانهتر و شديدتر نظامي حكومت

گفتم: شايگان آقاياندكتر اين مجلسبه در بنده بكند/ هم فكرشرا يعني قصد, كنيد توجه درست ميشود/

قانون اين آقا گفتم و ديدم را مصدق دكتر رفتم تقصيريم/ بدون ما وا� گفتند آقايان شد؟ امضا كه قانون اين

كه همانست اين آقا تجديدنظر چه گفتم كردند/ نظر تجديد آن در آخر كه گفتند ايشان كردند؟ امضاء كي را

مـرتبه دو آن در مـا بكن/ را آن اص�ح تقاضاي و كن مخالفت آن با مجلس در تو خوب بسيار گفتند بود

كه نشد ولي ميباشد شاهد مجلسهم صورت و كردم آقايان تصديق به هم را كار اين و كرديم تجديدنظر

در ايران قاضي و محترم استاد از من و است محدودي مدت براي اين كه گفتند اينجا در آمدند بعد و نشد

گذاشت/ پا زير محدودي مدت براي ميتوان را اصول كه گفت چطور كه ميكنم تعجب داوريjهه ديوان

داديد؟ راي ماهه ٦ اختيارات به چطور شما سنجابي: دكتر

كنم/ خبط و اشتباه نميخواهم ديگر jحا و آقا كردم خبط گفتم اول از كردم خبط گفتم بقائي:

داد/ خواهم توضيح اصول به راجع هم من سنجابي: دكتر

بفرمائيد/ صحبت اصول به راجع هم شما بفرمائيد بقائي:

هم هنوز و دارد قرار من دوش روي مرد اين حكومت پايههاي از يكي ـ كشاورزان سهم ازدياد _يحه

طور به بعد و ميكنند/ چه او اطرافيان كه بگويم وليچه بگذارم پائين دوشخود از را پايه اين نميخواهم من

داد/ توضيحاتي بود شده تقديم كشاورزان سهم ازدياد به راجع او طرفخود از كه jيحهاي با اشاره كلي

طوري به است هنوز كه هم هنوز و شد بازي كميسيون گرفتار هم اينjيحه و آورد رفتjيحهاي دولت

را jيحه اين كه ميخواستند وقتي حال هر به است/ كميسيون خم و پيچ در ميفرمايند م�حظه آقايان كه

تقصيري آنها ديدند بعد دادند قرار تعقيب تحت كرنا بوقو با را بخشدار و فرماندار چند نشد ديدند كنند اجراء

من گر ا خوب, نشد/ كه نشد هم باز دادند/ تغيير را ديگري ماده مرتبه دو دادند, تغيير را ماده يك بعد ندارند/

نبود؟/// درستتر و صحيحتر آيا ميگرديد تصويب آقايان نظارت با و ميآمد مجلس به اينjيحه

چرا تير ٣å حادثه ميدانيد گفتم مصدق آقايدكتر به يكروز ارتش: به راجع اما و ـ دكترمصدق ارتشو

ملت منزل/ رفتيد و داديد استعفا شما نگذاشتند, و جنگبشويد وزير خواستيد شما اينكه براي آمد؟ بهوجود

درواقعدعواي و جنگشديد وزير آمديدو كاري روي مجددا شما تا ريخت كخودشرا پا خون آقايان, خون,

جنگدانست/// وزارت مقام سر بر بايد شما

افسران تأسفعموم يأسو باعث كه دادند ارتشسمتي افسران از يكي به ايشان كابينه تشكيل پساز

وزارت كـفيل و راه وزيـر موقع اين Kدر بود جنگ وزارت معاونت سمت به وثوق سرلشكر انتصاب آن و شد

در كه بود كسي شخص همين و كرد همكاري مصدق دكتر با ماه چهارده مرد اين و J/شد جلسه وارد بهداري



ملي دولت سياهه ١٦٤٤

مخابرات دستور نيز قوامالسلطنه له بر و دادند كشتن به سنگي كاروانسراي در را عدهاي داد دستور تير سي

بود/// داده تلگرافي

رزمآرا حكومت زمان در كه نفرمائيد فراموش جنابعالي كه گفت مصدق دكتر آقاي به روز آن حال هر به

كار اين انجام وقت jحا و كنم اص�ح ارتشرا تا بدهيد اختيارات من به كه فرموديد تريبون پشت يكروز

بهوضع كه شدهاند هيأتيمأمور كه خوانديم روزنامهها در يكروز J/شد جلسه وارد راه اينموقعوزير استKدر

كه اقداميبشود شايد گفتم بنده وليخوب نميآيد ارتشجور محيط با كار اين گرچه كنند رسيدگي افسران

گردد/ ارتش اص�ح سبب

١١ كه است سرهنگجواني و ميشناسم ١٣٢٣ سال از كه را افسران از يكي گذشت قضيه اين از مدتي

يك در آخر اين كه اينست عرضكنم شخصميتوان اين به راجع كه چيزي و كرده خدمت كرمان در سال

كـمال بـا ديـدم روز يك نـداشت نامي بد كوچكترين و بود مشهور نيكي به كرمان مثل كوچكي محيط

كردهاند/ بازنشسته سابقه همه اين با مرا گفت و آمد آشفتگي

اينموقع Kدر دادهاند/ را اينراي هستند كميسيون عضو كه شما رفقاي دولتنيست, تقصير گفتم او به من

در كه يافتم اط�ع و كردم تحقيق اينموضع به راجع من J/شدند جلسه بهداريوارد كفيلوزارت و كشور وزير

ايـن jبـا از دسـتي چـه نميدانم ولي كردهاند/ پيشنهاد درجه ترفيع افسر اين براي Rاصو كميسيون آن

خارجيدست عناصر تمام گر ا كه عرضميكنم آقايان به صراحتا من كرد/ بازنشسته را افسر اين كميسيون

كه افسراني از اينجا در من نميشدند/// فعليموفق مثلوضع كنند نابود را ارتشما كه ميدادند دستهم به

مت�شيشده ارتشما كنون تا نبود اينها گرسكوت ا ميكنمو تشكر كتنشستهاند سا ايناوضاع با حال به تا

اوضاع تير سي واقعه از بعد ميبينند كه jحا اما داشتند جنگيمصدق وزير به آرزو و اميد هزاران آقا اينها بود/

ميدهند/ دست از مملكت اين از را ع�قهمنديخود و ميشوند نااميد مأيوسو البته بود كه است همان

زد: فرياد فوقالعادهاي شدت حرارتو با اينموقع در ناطق

كردهاند/ كشور مرزباني رئيس را او بشود دار چوبه تسليم دفتري سرتيپ اينكه جاي به آقايان,

است؟ اختيارات به هممربوط اينها شايگان: دكتر

خويش و قوم به بگويممربوط ميخواهيد صريحتر گر ا استو اختيارات به مربوط دكتر جناب بله بقائي:

است/// بازي

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

گرديد اجرا و صادر نفر ١å تبعيد حكم
آقاي رياست به <ضيابر> واقعه دستگيرشدگان نفر ٢٧ كمه محا ماه دي هفدهم چهارشنبه روز ـ رشت

نفر ١å درباره تبعيد حكم و تبرئه آنها از نفر ١٧ نتيجه در و شد تمام جنحه دادگاه رئيس فيلسوفي جهانگير

محكومين از نفر دو نقاط اين از يك هر به و شد صادر ك ارا و ساوه كاشان, همدان, مح�ت, نقاط به بقيه

شدند/ اعزام



١٦٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

است رسيده تهران به آخرينساعت در كه مهمي خبر
است نهائيرسيده مرحله به نفت مسئله حل شد اعEم لندن در امروز

شود رسميمنتشر اعEميه تهران و لندن در چهلوهشتساعتديگر تا ممكناست
مصدق دكتر آقاي كرات مذا كنون ا كه نمودند اع�م لندن مطبوعات امروز ظهر آسوشيتدپرسـ ـ لندن

ممكن و رسيده نهائي مرحله نفتبه مسئله مورد تهراندر در امريكا كبير سفير هندرسن ايرانو نخستوزير

واشنگتن لندنو تهرانو در رسمي اع�ميه طي كرات مذا اين جريان ساعتديگر هشت استظرفچهلو

ماندن محرمانه جنبه كلي به لندن و تهران در رسمي مقامات كنون تا كند پيدا انتشار عموم اط�ع براي

است: كرده انگليسقبول كراتدولت مذا اين طي معلوم قرار به لكن كردهاند حفظ را كرات مذا

Kميزان بپردازد سابق ضبطمؤسساتشركت نفتو صنايع شدن ملي غرامت عنوان به مبلغي ايران ـ او�

بـه نسبت ايران متقابل دعاوي نيز ضمنا و Jميشود تعيين بيطرفي حكميت به ارجاع وسيله به غرامت

گردد/ ارجاع حكميت به انگلستان

دولت به باختر بازارهاي به نفت محصول رساندن و حمل به نسبت امريكا و انگلستان دولتين ـ ثانيا

مـنجمله گـيرد انـجام غـربي مـلل به متعلق بزرگ شركت چند وسيله به نفت حمل و نمايند كمك ايران

انگلستان/ و [!] امريكا كشورهاي
آورند/ عمل به اقتصادي كمك ايران دولت به نسبت امريكا و انگلستان دولتين ـ ثالثا

مصدق آقايدكتر به دوشنبه تهرانروز در امريكا كبير هندرسنسفير آقايلوي طرف پيشنهاداتاز اين

است/ گرديده تسليم ايران نخستوزير

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

مEقاتمصدقرفت به ناگهان هندرسن امروز يكساعتبعدازظهر
داشت ادامه آخرينساعت تا ونخستوزير امريكا سفير مذاكراتمحرمانه

وقت نـخستوزير از امـريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٣ ژانويه ١٥K امروز بعدازظهر ساعت نيم

ما خبرنگار رفت/ مصدق دكتر منزل به سفارت مستشار تفاق ا به بعدازظهر يك ساعت و خواست م�قات

نفت مسئله پيرامون كره مذا مصدقمشغول آقايدكتر با بعدازظهر ساعتسه تا مشاراليه كه ميدهد اط�ع

دارد/ ادامه امريكا كبير سفير و نخستوزير محرمانه كرات مذا ساعتهنوز اين تا و بود

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

دولت از پشتيباني منظور به
محل به تهران استان كشاورزان نمايندگي به كشاورزان و دهقانان از نفر ٥å امروز صبح هشت ساعت

دادند/ تهران استاندار به مصدق دكتر آقاي از پشتيباني بر مبني طوماري و رفته استانداري



ملي دولت سياهه ١٦٤٦

٨åå٢ شماره ,١٣٣١.١å.٢٥ پنجشنبه

ايران در نمايندگيشوروي ازطرف كنون تا
است شده داده ايران نمايندگان تحويل تنشكر هزار

نـمايندگي و خارجـي معام�ت شركت بين قراردادي پيش چندي بوديم داده اط�ع Lقب كه طوري به

قبل مدتي از كه گرديد منعقد شكر تن ١٢٢å مقابل در برنج تن هزار ده تحويل مورد در ايران در شوروي

طرفشركت از برنج تن هزار چهار حدود در كنون ا ميرسد خبر كه طوري به و شده آغاز شكر برنجو تحويل

به نمايندگي آن طرف از شكر تن هزار يك حدود در پهلويو بندر در نمايندگيشوروي به خارجي معام�ت

است/ شده داده تحويل خارجي شركتمعام�ت دارائيو وزارت نمايندگان

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

نتيجه در و خورديدرگرفت و زد پخشاعEميه برسر
شدند عدهايدستگير و زخمي نفر ١å

اع�ميههاي پخش مشغول خيابانها در چپ احزاب به منتسب افراد از نفر چند قبل روز چند ـ شاهي

و پانايـرانـيسم افراد از عدهاي موقع اين در ميكردند/ همكاري آنها با هم زن نفر چند و شدند تبليغاتي

شـديدي خوردي و زد نتيجه در و برآمدند آنها اع�ميه پخش از جلوگيري صدد در ميهنپرستان جمعيت

مأمورين شدند/// زخمي طرفين از نفر ١å واقعه اين در شد/ رفع غائله انتظامي قواي مداخله با كه درگرفت

كردند/ دستگير را واقعه مسببين از نفر چند

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

به نسبت را اعتراضخود دارند قصد جرايد مديران
بفرستند مطبوعاتبراينخستوزير جديد قانون

اخـير قـانون دربـاره و آمـدند گرد امروز ستارة روزنامه دفتر در تبريز جرايد مديران از نفر ١٨ ـ تبريز

قانون مواد از بعضي به نسبت را اعتراضخود مراتب شد قرار خاتمه در پرداختند/ گفتگو بحثو به مطبوعات

قانونمزبور مواد در تعديلي تا بفرستند مصدق دكتر آقاي نزد تهرانو مطبوعاتي سازمان به مطبوعات اخير

شود/ داده نسازد وارد آزاديمطبوعات به لطمهاي كه طوري به

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

كشيد خواهد كار از قطعيدست نتيجه حصول تا
روزنـامه ايـن و ملي مجلسشوراي به كه تلگرافي در تلگراف و پست وزارت فني كارمندان از جمعي

انتقاد شده منظور جديد سازمان در كه تلگراف پستو وزارت فني كادر ترفيع محدوديت از كردهاند مخابره

از بعد گردد مسدود ترقي راه و محدود ما ترفيع آن در كه شود برقرار سازماني چنانچه ميدارند اظهار نموده

كشيد/ خواهيم كار از دست قطعي نتيجه حصول تا سازمان اب�غ



١٦٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

ايران سنديكايمطبوعات در
است] فعليمطبوعاتغيرعملي [قانون

مـطبوعات سـنديكاي مـحل در پـنجشنبه بعدازظهر ٦ ساعت از كشور روزنامهنگاران عمومي جلسه

فعليمطبوعات قانون كردند نظر اظهار متفقا كرمانشاه و مركز جرائد مديران آقايان از عدهاي شد/ تشكيل

مـطبوعات قانون Lفع نمودند تقاضا نخستوزير آقاي از قطعنامه يك صدور موجب به و است غيرعملي

آقاي با امروز بعدازظهر ساعت٤ كه نمودند انتخاب نمايندگاني و بشود تجديدنظر بعدا تا بماند موقوفاjجرا

جلسه فردا بعدازظهر ٦ ساعت اقدامات و كرات مذا چگونگي از اط�ع براي و نمايند م�قات نخستوزير

شد/ خواهد تشكيل ايران سنديكايمطبوعات محل در روزنامهنگاران عمومي

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

است رئيسمجلسنوشته به آقاينخستوزير صبح امروز متننامهايكه
ملي مجلسشوراي محترم رياست

برايدولتواجد گرديده تقديم ملي مجلسشوراي به كه اختيارات تكليفjيحه تعيين در تسريع چون

و لزوم حد به اينمورد در البته دارند كه وظيفهاي نظر از نيز محترم نمايندگان آقايان استو اهميتضروري

امكانموافقت استدرصورت خواهشمند باشد شده هم نظر دو هر برايجمع بفرمايند نظر اظهار بايد كافي

بـه ضمنا گردد/ روشن زودتر امر اين تكليف تا شود تشكيل متواليا عصر و صبح مجلس جلسات فرمايند

تلقي اعتماد راي منزله به jيحه مورد در ملي مجلسشوراي نظر و راي دولت نظر از ميرساند استحضار

مصدق محمد دكتر شد/ خواهد

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

اعتصابكرده اتوبوسهايخط١٥ امروز
شدند جمع كار اداره مقابل در و

ما خبرنگار بودند/ كرده اجتماع كار اداره مقابل در و كرده اعتصاب ١٥ خط توبوسهاي ا كليه امروز صبح

دربـاره ١٥ خـط توبوسهاي ا كاركنان و مالكين بين است مدتي كه ميدهد گزارش اعتصاب علت درباره

آنـها زده, اعـتصاب بـه دست رانـندگان امـروز جهت همين به و است اخت�فاتيموجود سنديكا تشكيل

براي ما سنديكاي ميگويند مالكين ولي باشيم مستقل سنديكاي داراي خودمان ميخواهيم ما ميگويند

اجتماع از دادند رانندگاندستور به جريان از اط�ع از پس نظامي فرمانداري مأمورين است/ معتبر هم شما

دهند اط�ع كار وزارت به را نظرياتخود ميخواهند گر ا و مشغولشوند كار به نيز توبوسها ا و كنند خودداري

مـقارن جهت بدين دارند/ اعزام كار وزارت به كره مذا براي را آنها و نموده انتخاب نمايندگاني خود بين از

كشيدند/ اعتصاب از دست ١٥ خط توبوسهاي ا نيم و ده ساعت



ملي دولت سياهه ١٦٤٨

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

دولتي! تحريكات /١

بود��١ عمومي آبادانتعطيل در امروز
دستهجمعيميخواندند را آبادان سرود و اجتماعكرده تلگرافخانه جلو در نفر هزار ٦å

حضوريدعوتشدند مخابره مجلسبه نمايندگان از نفر سه

امضاءكردهاند خود خون با متر پنجاه طول طوماريبه مردم

شد: واصل روزنامه اداره دفتر به آبادان از زير شرح به تلگرافي امروز صبح

اط�عات روزنامه و معظمي دكتر سنجابي, دكتر شايگان, دكتر آقايان

طرفحزب از امضاء بياورند/ تشريف تلگرافخانه عرايضبه استماع براي عمومياست تعطيل آبادان در

رحـيم كـارگران طـرف از خرقاني, محمود بازار اصناف و بازرگانان طرف از بهاري, فتحا� مهندس ايران

آبادان اوضاع از بيشتري اط�عات اينكه براي انارلوئي/ احمد مجاهد مسلمانان مجمع طرف از رحيمي,

و گرفت تماس آبادان تلگراف و پست رئيس شايسته آقاي با تلفن وسيله به ما خبرنگار باشد شده كسب

روز مـجلس جـريان از كـه مـوقعي آبـادان مردم گرديد/ كسب آبادان عمومي تعطيل درباره زير اط�عات

ديـروز مـيگردد/ اع�م عمومي اعتصاب ب�فاصله و گرديده متألم و متأثر سخت ميشوند مطلع پنجشنبه

صادر ملي نهضت ادامه طرفداران و نيرويسوم مجاهد, مسلمانان مجمع ايران, حزب طرف از اع�ميههائي

را طوماري ضمنا ميدارند/// اع�م عمومي تعطيل را شنبه روز وسيله بدين بود/// شده متذكر آن در كه گرديد

نمودند/ امضاء خود خون با مصدق دكتر آقاي از پشتيباني از كي حا و بود متر عرض٢ و متر ٥å طول به كه

٦å بر بالغ كه نفت ملي شركت كارمندان و كارگران كليه امروز صبح پنج ساعت از ـ آبادان مردم سرود

در متعددي شعارهاي كه حالي در و نموده اع�م عمومي تعطيل بازار طبقات ساير تفاق ا به هستند نفر هزار

مصدقو بقايدكتر <ضامن بود نوشته شعارها از يكي در نمودند/ اجتماع تلگرافخانه مقابل در داشتند دست

تظاهراتامروز در را آن كه بودند ساخته زير بهمضمون سرودي مردم كارگرانو ماست> خون استق�لكشور

فرا مصدق با ما مؤدت و عهد تجديد روز سرافراز و قهرمان آبادان كه <اي ميخواندند/ دستهجمعي طور به

را مصدق جان پاي تا كه ميكنيم اع�م ملت ملكو سعادت دشمنان به كرده گره مشتهاي با ما رسيده

كرد/ ياريخواهيم

يـازده سـاعت مـقارن شـدند نگران تظاهرات و اجتماع از انتظامي مأمورين چون ـ بيات پيام قرائت

آقاي پيام قرائت پساز و يافتند حضور تلگرافخانه در آبادان شهرباني رئيس نظاميو و فرماندارانكشوري

از مـيكرد دعـوت تفرقه به را آنها و بود شده صادر مردم به خطاب كه نفت ملي شركت عامل مدير بيات

بگذارند/// تلگرافخانه در نتيجه اخذ جهت را خود نمايندگان و بشوند متفرق كه كردند خواهش جمعيت

دكتر آقايان با كه بگمارند تلگرافخانه در را خود نمايندگان از نفر ٥åå كه شدند راضي تظاهركنندگان

دهند/ اط�ع سايرين به را نتيجه و نموده حضوري مخابره معظمي دكتر و سنجابي دكتر و شايگان



١٦٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

جديد قانون به اعتراضنسبت منظور صنفكتابفروشبه نمايندگان امروز
مEقاتكردند تلگرافرا و پست وزير مرسوcتپستي, افزايشتعرفه

و پسـتي مـرسوjت تـعرفه افـزايش قـانون قبل هفته دو دارند اط�ع محترم خوانندگان كه طوري به

اين طبق شد/ داده تلگراف پستو وزارت به آن اجراي دستور و رسيد نخستوزير آقاي امضاي به تلگرافي

اين چون ولي است, يافته افزايش مطبوعاتي مرسوjت بجز تلگراف و پست مرسوjت كليه تعرفه قانون

از نفر چند قبل روز چند و معترضبوده اينموضوع به استصنفكتابفروشنسبت نشده كتاب شامل استثناء

اعتراضصنف و م�قاتنمودند تلگرافرا پستو آقايداريوشمعاونوزارت صنف مديره هيأت نمايندگان

كـتابفروش صـنف اعـتراضـات بـه رسـيدگي براي داد داريوشدستور آقاي رسانيدند/ ايشان اط�ع به را

را كتابفروش صنف اعتراض مطالعه جلسه چند از پس مزبور كميسيون شود/ تشكيل و انتخاب كميسيوني

و رفته تلگراف و پست وزارت به كتابفروش صنف مديره هيأت نمايندگان مجددا صبح امروز ندانست وارد

تلگراف پستو وزير آقاي به مزبور نمايندگان كردند م�قات را تلگراف پستو معظميوزير مهندس آقاي

ترقي سابق به نسبت نيم و برابر دو كتب ارسال و كرايه پستي تعرفه جديد قانوني مطابقjيحه كه گفتند

متوسط طبقات از آن مصرفكنندگان استو آموزشي و دبستاني كتابهاي ارسالي كتب اغلب چون و كرده

هـمه كـه داد جواب آنان به تلگراف و پست وزير آقاي شد/ خواهد تمام آنها ضرر به موضوع اين هستند

مستلزم اينموضوع و درآيد دنياپسندي و مدرن صورت به كشور تلگرافي و پستي دستگاههاي ميخواهند

داد كتابفروشوعده صنف نمايندگان به آخر در و كنند/ كمك همه بايستي بيشترياستو اعتبارات داشتن

رسانيد/ خواهد آنها اط�ع به بعدا را نتيجه و نموده مطالعه شخصا را كهموضوع

٨åå٣ شماره ,١٣٣١.١å.٢٧ شنبه

ملي رهبرانحزبسعادت
شدند متحصن تلگرافخانه در نتيجه حصول تا

دولت از پشتيباني منظور به ملي سعادت اعضايحزب از كثيري جمعيت است يكهفته قريب ـ سنندج

مـقامات توصيه اثر در شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در اختيارات تمديد jيحه طرح و مصدق دكتر آقاي

باقي تحصن در نتيجه حصول تا حزب رهبران و احزاب نمايندگان ولي شدند متفرق متحصنين انتظامي

بود/ خواهند

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

مEقاتمصدقرفت به ديگر بار هندرسن
سـاعت تا و رفت نخستوزير م�قات به هندرسن آقاي J١٩٥٣ ژانويه ١٧K ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

نمود/ كره مذا ايشان با دقيقه بيست ششو
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٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

مجلسشورايملي///
مخالفتكرد/// مصدق دكتر يكساله اختيارات تمديد cيحه با حائريزاده

كنم//// صحبت اختيارات تمديد jيحه درباره بودم مايل من گفت: حائريزاده ـ اختيارات تمديد _يحه

صف ايراندر كردن برايوارد ايران با امريكا كرات مذا اين گفت: حائريزاده ـ ايران با امريكا كرات مذا

به راجع رزمآرا زمانحكومت در كه پيشنهادي گر ا است/ اغفال و بهانه براي صحبتنفت غربياستو دول

بدبختيو اين گرفتار امروز بود, شده تعقيب نمودند امضاء مصدق دكتر آقاي جناب كردم نفتمن شدن ملي

حدود آن از و مناسبديده انفرادي تصميم براي را محيط رزمآرا شدن كشته پساز ايشان ولي ف�كتنبوديم

خـ�ف بر انگليسيها, عموزادههاي دارند انتظار فقط گذارده بنبست كوچه در را ايران ملت و كرده تجاوز

بدهد/ نجات بدبختي اين از را ما انگلستان منافع

و اخير ماه ٢å در داخلي امنيت به راجع است مختصر پرسشي ايشان دولت از بسيار/ رنج و دور راه از دريغ

آنموقعورود اوليندفعه كه اينمدت در آيا مصدق محمد آقايدكتر دولتجناب از قبل ماه ٢å با آن مقايسه

شد حاصل تصادم قوايدولتي با و آمدند طرفمجلس به خارجي سياست جماعتيرويمنافع كه ترومنبود

نكردندو قبول جناياترا مسئوليتاين ابدا مصدق آقايدكتر جناب و حبسشدند دستگيرو و كشته جمعي و

بيشتر روز چند كه را نظميه رئيس و نيستم منمسئول و شده معلوم شاه ميل طبق نظميه رئيس فرمودند

تفاق ا جنايات قبيل اين از كرارا بعد دفعات در و شد ماستمالي كردندموضوع حبس بود شده متصدي نبود

روزنامه خانه, آتشزدن به منجر گاهي معرفينمودنو راست به گاهي چپو منتسببه را عامل گاهي افتاد

حدي به شرارت عمليات دامنه كه روز چند تا شكستند دست و سر مدارس محيط در گاهي و شد مغازه و

شنيدم حتي سرايتكردو خيابانها ساير خياباناس�مبولو و jلهزار تا مجلسگرفته جلو از كه يافت توسعه

متصدي مخصوص فرم لباس و غيره و ساطور و كارد قبيل از سرد حربه و متحدالشكل چوبهاي با جمعي

كردند/// حمله غيره وكسو قرائتخانه يا دفتر به و شد جماعتي حامل تومبيل يكا يكدفعه بودهاند

زندان جلبشدگان مجروحينو احصائيهمقتولينو ايناستشما پرسشمن قبلـ بيستماه با مقايسه

مصدق آقايدكتر جناب حكومت از قبل ماه ٢å با مقايسهشود تا بوده چه ايران در كه داريد ماه ٢åمدت در را

بدون ببند و بگير قانون نبودن با و قبل ماه ٢å با بوده بيشتر حبس ضربو و جرح و قتل ماه ٢å اين در آيا

آن/ از قبل يا بوده بيشتر مملكت در امنيت نداشت قبLوجود كه فعلي حكومت زمان دليل

گر ا ضرر, يا داشته نفع بنگاه اين آيا كه مقايسهشود بدهدو بي�ن سال آخر بايد بنگاهي و تجارتخانه هر

كرد/ باز جديد بنگاه رفتو بستو بايد داشته ضرر گر ا و كرد كمك باشد داشته نفع

و هرج موجبات راديو دستگاه پشت و دهد تحويل ناسزا و تهمت و حرف امنيت جاي به نبايد حكومت

زنده و باد مرده فرياد منصوب كم حا اشخاصنوكر يكدسته و كند فراهم وjيات و مركز در را آشوب و مرج

روزنامهنويس, بازاري, وزير, صفوكيل, در طبقاتهست, تمام در كممنصوب حا نوكر افراد كه زيرا بكشند,



١٦٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

بنمايد/ خود از را جامعه اعتماد سلب و بشود افترا تهمتو حربه به نبايد حكومت غيره/ و واعظ

در باشد قبل سال سي مجلسكه پنجم و چهارم دوره از شده آب نانو دكان بعضيها براي كه جنگنفت

شد قرار مختلط كميسيون كه وقتي تا بودم جا همه خطر درمواقع و كردم منشروع را آن و شد مجلسشروع

نشدم منداوطلب ميدهند انجام ميل با ديگران را كفائي اينواجب استو زياد داوطلب ديدم تشكيلشود

كه ديگران و نيستم داوطلب گفتم كردند منصحبت با دارند مجلسحضور فعLدر كه آقايان از بعضي حتي

زحمتبشوم/ اين عهدهدار بودند حاضر نبود كسي گر ا باشند مقدم بايد هستند داوطلب

براي مطالبرا اين بدهد منراي نظر مطابق ندارم مجلستوقع از من ـ ندانستم سكوت در را مصلحت

تا است ممكن افترا تهمتو سالوسو دستگاه نكنند/ غلط قضاوت بعد ديگران كه ميگويم تاريخ در ضبط

دوستو خودشان گفتند مصدق يا مرگ با كه عوام همان حقيقت كشف پساز ولي بزند گول را عوام مدتي

مصلحت من كرد/// بازي نبايد روزه چند رياست براي يكملت حيات با داد/ تشخيصخواهند را دشمنخود

يا ترومن رياستجمهوري و امريكا به چرچيل جناب مسافرت كه دارم اطمينان ولي ندانستم سكوت در را

و كند خود حال به فكري خود بايد ملتي هر جهاني رستاخيز اين در است/ ضعيف ملل ذبح براي آيزنهاور

نباشد/ انگليس روسو و امريكا منتظر

هويت در بحث وارد ندارم ميل من ندارد دوام ولي كرد اغفال ميتوان حرف و دروغ با چندي تا را ملت

نفت سرپرست و سرتيپدفتري] افشارطوس, [سرتيپ مرزباني و نظامي كم حا انتخاب از و اشخاصبشوم

ماه ٢å بي�ن كه است اين دولت از پرسشمن عجالتا برايوقتديگر ميگذارم را مطالب اين غيره و [بيات]
معلوم تا بدهند ايشان خدمت پيشاز ماه ٢å با را حبس ضربو و جرح قبيل از را مصدق دكتر آقاي جناب

است/ كرده تأمين نيست ديگري چيزي مملكت اين خرابي جز كه را انگلستان منافع كسي چه شود

تقاضاي مجلس از ماه مصدق١٨ آقايدكتر جناب حاjواردموضوعjيحهدولتميشوم/ دولتـ _يحه

سال يك كه شده تصويب ماه شش است مانده باقي آن ماه ١٣ گذشته آن ماه ٥ قانونگذاريفرمود/ اختيار

مجلس در كرارا كه زيرا ايشان خود عقيده طبق دهد اختيار ايشان به نداشت حق مجلس Rاو است/ باقي

وكيل و مجلس كه داشتند اظهار گمركي تعرفه براي دارائي وزارت اختيار و ميليسپو دكتر اختيارات به راجع

ديگري به را حقخود نميتواند و باشد قانونگذار بايدخود نيستو توكيل در اساسيوكيل طبققانون ايران

و است فردي حكومت آن jزمه تصويبشود اختيارات اين گر ا استو صحيح ايشان فرمايش اين و بدهد

اخير دنياي در و داشته را اينرويه سال هزار صد و زياد صرفبودجه مجلسو بهوجود نداريم احتياجي ديگر

در مختار نمايندگانملت كه جماعتشد به شخصمنتقل حكومتاز كه موجبشد كارياحرار فدا اينهمه

و سرنيزه پناه در فراموشو مجلس در را فرمايشخود مصدق دكتر آقاي جناب شدند/ ملت مقدرات تعيين

ندارد/ ارزش شاهي يك احساسات ابراز اين ميفرمايند, اختيار مطالبة تحصن تلگرافو و طومار

بـه نسبت شانزدهم دوره انتخابات موقع در كمااينكه نمايند احساسات ابراز اقليت به نسبت مردم گر ا

پا سرا نطق آن دنبال احساسات ابراز ولي است مقدس احساسات اين كردند ديگران و مصدق دكتر جناب
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كه زيرا ارزشندارد يكشاهي تحريككرد نمايندگانخود عليه قيام براي مملكترا فحشرئيسدولتكه

بوقلمونها تمام قدرتجلوسكرد كرسي بر شخصي هر حكومتبوقلمونهاست من عقيده به مملكت اين

ميكنند تحميل او بر چيدن دورقاب بادنجان و تملق سايه در را خود اراده و ميكنند محاصره را او دور

نبود فاميل هزار جزء چون رضاخان دارد فرق قدرت صاحب مقاومت درجه با بوقلمونها نفوذ درجه البته

و كردند سياه را ملت روز و ساختند غارت چپاولو به وادار را او و كردند نفوذ او در سالبوقلمونها ٧ يا ٦ از بعد

كرد/ خدماتي رضاخان jا

بود نكرده بد عمل دو گر ا كرد زياد اص�حات فرستاد, اروپا به گرد شا دسته دسته كرد الغاء را كاپيتوjسيون

مملكتدر دوم شد/ عمل مخالفمصلحتايران كه نفتبود خارجيو سياست اولموضوع بود كم انتقاد مورد

مانع گرفتند را آنها جاي خائن جاسوسو شدندو كشته و رفتند بين مدرساز امثال و شد قحطالرجال او زمان

نه بودند مناسب جاسوسي و نوكري و تملق براي شد تربيت او دوره در آنچه و گرديدند مردم فكري رشد از

بوقلمون كه رفتند اروپا به رضاخاني دولت خرج به اشخاص نقشه, طرح و عمومي افكار فرماندهي براي

بعد شدند رضاخاني دوره افكار پرورش در وظيفه انجام داوطلب خارج مراجعت از پس بودند صحيحالنسب

هزار صف در و شدند مصدق دكتر منفصل عقل بعد شدند قوامالسلطنه وزير بعد و شدند كشاورز دكتر معاون

كردند/ اختيار را رنگ همان شد مد رنگي هر روز هر شدند/ وارد فاميل

مـقاومت خـود ايشـان كـه دادن مصدق دكتر جناب به اختيارات هست/ هنوز بوقلمونها حكومت اين

بوقلمونها اين و ايشان منسوبين استفاده ايشان به اختيارات jزمه استو فاميل هزار از و ندارد را رضاخان

با عمل اين شيطان عشق به گرفتن مار و رفتن چاه داد, قرار عده يك هوس فداي را مملكت نبايد است

براي گر ا بدهيد؟ ديگري به است, قانونگذاري حق كه را ملت امانت داريد حق چه شماها آقاجان; ماست

چيز جنجال و هو از غير ثمريداشت/ چه ديديم ماه ٥ اختيارات و ماه ٢åاينحكومت كه داخلياست مصالح

نبايد كه مملكت اداره براي ولي است غاصبjزم يكدولت برايسقوط جنجال و هو البته نديديم/ ديگري

خود كندو آشوب را مملكت راديو دستگاه با دهدو قرار ناسزا فحشو مورد را قانونگذاري رئيسمملكتمركز

قدرت كه هوچي اشخاصي با را خود چرا كه ميگويند دوستان از خيلي آقايان! متحصنشود/ اطاقخواب در

دفعه ٦ ميكنم عرض بنده ميكنند/ ايجاد تو براي خطر گونه همه ساخته طرف گرفته دست در را مملكت

من هفدهم دور براي كه گفتم مصدق دكتر جناب به و است كافي من وظيفه انجام براي مجلس نمايندگي

تحول طالب صالح كثريت ا ندارم اميدي و شده فرسوده دوره ٥ اقليت صف در بودن از زيرا نيستم داوطلب

در شايد دارم/ ايران خارج در شغلي ارجاع توقع هستم دولت كارمند چون لذا آيد/ بهوجود مجلس در اساسي

و شد تشكيل مجلس گر ا فرمودند و نكردند قبول ايشان بنمايم خود مملكت ملتو به خدمتي بتوان خارج

بگـويم را آنها درد كه مأمورم ملت طرف از چون امروز باش/ دولتي خدمت فكر در وقت آن بودي ناراضي

خارجيص�ح مسائل به راجع بگويممخصوصا كرده وظيفه انجام مجبورم امروز نميدانم/// صحيح را استعفا

به راجع دكتر جناب كه صورتي در باشد, قوي بسيار چند هر باشد نفر يك دست به اختيار و قدرت نيست



١٦٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

ف�ن ميگساري حتي مرضو تأثير تحت و دارد حساس روح و غشميشود و گريه گرفتار جزئي مسائل

كرد/ عليلي فكر ملعبه را مملكت نميتوان و ميرود دائيزاده عمهزاده, خواهرزاده, و برادرزاده

دنياي اين در اختيار طالب استراحتكنيمو قدري آسايشگاه در دو هر جنابدكتر منو بايد من عقيده به

كه دهند كار در شركت را ملل عام دارند سعي مسئوليت رفع براي جهان بزرگ رجال امروز نباشيم/ آشوب پر

مـعتقد را مـن بـيشتر بگيرد مجلس از اختيارات كه دكتر جناب تقاضاي اين نباشد/ آنها دامنگير خرابي

بودم شده احضار كه دفعاتي از دفعه يك اختيارات از پس و است عليل فكري داراي عليل مزاج كه ساخت

كـردم عرض من شد/ كره مذا ملي مجلسشوراي قانون انتخابات به راجع و شدم شرفياب ايشان خدمت

به قانونگذاري اختيار اين و باشيد داشته فكر مجال تا شوم شرفياب كمتر كه اينست شما به من خدمت

باشيد/ داشته مطالعه فرصت جزئيات تمام در شما خود و نباشد كلها مدير نفر چند دست

حكـومت بـه امـيدوارم كـردم عـرض ميرسيد من ناقص عقل به آنچه تجربه كم و بيسوادي با من

به را شكسته كشتي اين شده كم خيلي مملكت در امروز كه رجالي داده خاتمه همتملتايران با بوقلمونها

برسانند/ نجات ساحل

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

دولتي] تحريكات ادامه [در بود عمومي اعتصاب وخرمشهر آبادان در امروز
دارند را تهران به حركت قصد و پوشيده كفن اهالي از نفر ٤åå
شد تهرانفرستاده به است شده امضاء خون با كه متر ١åå طول طوماريبه

توبوسهايشهريو وا تعطيلبود كين دكا و مغازهها كليه آبادانبود/ اعتصابعموميدر دومينروز امروز

اعتصابكنندگان به دانشآموزان و بود شده تعطيل مدارس كليه علت همين به نميكرد كار نيز كسيها تا

اجتماع به و كشيدند كار از دست [ !] صبح پنج ساعت از نفت ملي شركت كارگران و كارمندان بودند/ پيوسته

بـه شروع و پيوستند بودند كرده اشغال را تاج سينما تا شهرباني مقابل محوطه تمام كه اعتصابكنندگان

حاضر تلگرافخانه جلو در بودند پوشيده كفن كه حالي در مرد و زن نفر چهارصد حدود در كردند/ سخنراني

طول به ديگري طومار نمايند/ حركت تهران طرف به دارند تصميم ميداشتند اظهار كه طوري به و شدند

و است قرار بر شهر آرامشدر و نظم است/ شده آماده تهران به ارسال براي شده امضاء خون با كه متر صد

مـردم خـود تـوسط داشتند تحريك و اخ�ل قصد كه نفر چند هستند/ اوضاع بر مسلط انتظامي مأمورين

سينه كه حالي آباداندر عشاير از زيادي عده يازده نزديكساعت شدند/ انتظامي تحويلمأمورين دستگيرو

گريه به هم سايرين كه بود مهيج چنان عشاير تظاهرات آمدند/ تلگرافخانه جلو ميريختند اشك و ميزدند

ايـنكه بـراي ميريزيم اشك ما ماست اشك ما <شعار ميداشت اظهار عشيرهها از يكي رئيس افتادند/

دكـتر آقاي اختيارات تا ميدارند اظهار مردم نداريم/> ديگري دلسوز بشود جدا ما از مصدق گر ا ميدانيم

است كي حا است شده تلفن خرمشهر از ديگري خبر كشيد/ اعتصابدستنخواهند از تصويبنشود مصدق

شده/ عمومي اعتصاب نيز آنجا در كه
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٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

اهاليبروجرد به آيتاjبروجردي تلگرافحضرت
آيتا� حضرت خاطر مرضيه و كردهاند عمومي اعتصاب بروجرد اهالي داديم/// اط�ع Lقب كه طوري به

احساسات ابراز و عمومي تعطيل اين شدند خواستار مصرا دولت از را واقعه اين محركين تعقيب و بروجردي

توسط است: قرار اين تلگرافاز متن يافت/ پايان بروجرد شهرستان تلگرافيحضرتآيتا�در اثردستور در

جـليل سـلسله آقـايان عـموم افـاضه, دامت طـباطبائي حسن حاجآقا آقاي ثقةاjس�م مستطاب جناب

آقـايان و اصناف ساير و تجار آقايان و غيره و اعظمي و ياراحمدي و گودرزي خوانين آقايان و طباطبائي

را شهر قم حادثه براي عموما صفحه آن اهالي حسباط�عاتواصله بر تعالي, ايديهما� بروجردي محترم

به است طبقاتخواهشمند عموم از تشكر اظهار پساز شدهاند تلگرافخانهمجتمع و شاه مسجد در تعطيلو

هم حقير و است تعقيب تحت كام� دولت محترم رئيس طرف از قم قضيه دهيد خاتمه تعطيل به فوريت

نموده/ توصيه اغماض سكوت به را سايرين و محصلين آقايان و رفتهام مباحثه به امروز

طباطبائي حسين ـ بركاته و رحمةا} و عليكم والس�م

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

خروج اعتصابخواستار ضمن دانشآموزاندبيرستانهايشيراز
رؤساي قبول مورد آنها تقاضاي چون شدند محصليناخEلگر
دادند خاتمه خود تحصن به گرفت قرار شهرباني فرهنگو

از مـيكنند اخـ�ل دبـيرستان امـور در ايـنكه عـنوان به دانشآموزان از عدهاي قبل روز چند ـ شيراز

درباره و فرهنگمراجعه اداره به دانشآموزان از جمعي امر تعقيباين در شدند/ اخراج دبيرستانهايمربوطه

دانشآمـوزان نبودند, موافق اقدام اين با محصلين كثريت ا چون كردند/ اعتراض مزبور دانشآموزان اخراج

دانشآموزان و چپ دست احزاب عليه شديدي تظاهرات خيابانها در و كرده اعتصاب عموما دبيرستانها

شهرباني رئيس اينموقع در كردند/ اجتماع نمازي دبيرستان سپسدر آوردندو عمل به احزاب آن به منتسب

از دانشآمـوزان پرداختند/ كره مذا به دانشآموزان با و شدند حاضر نمازي دبيرستان در فرهنگ رئيس و

مورد آنها درخواست چون و داشتند را اخ�لگر دانشآموزان اخراج تقاضاي شهرباني رئيس رئيسفرهنگو

فرهنگ طرف از اط�ع قرار به شدند/ متفرق دانشآموزان گرفت قرار شهرباني فرهنگو رؤساي موافقت

احزابدست به كه آموزگاراني اخراج به نسبت و شده داده دبيرستانها به دانشآموزان از عدهاي اخراج دستور

تـقاضاي و شـود نـوشته شـرحـي فرهنگ وزارت به شيراز فرهنگ طرف از شد قرار هستند چپمنسوب

عـلما, بـه خـطاب اع�ميهاي اعتصاب شكستن از بعد دبيرستانها دانشآموزان بشود/ ديگري آموزگاران

نشـان خـاطر آن طـي و كردند صادر شيراز اهالي و دادگستري شهرباني, رئيس لشكر, فرمانده استاندار,

آنهاصورت خواستههاي نشودو مصفا كو پا محركينواخ�لگران ازوجود محيطآموزشگاهها گر ا كه ساختند

زد/ خواهند اعتصاب به دست نپذيرد انجام
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٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

برق جديد كارخانه ساختمان و نقشه برايتنظيم
شدند تهران وارد مهندسچكواسلواكيديروز دو

با بهموجبموافقتدولتايران كمپانياشكودا مهندسين <دوشك> <بيلك>و آقايان ظهرديروز مقارن

ساختمان فنيو جزئيات به راجع تا داشته اعزام مهندسرا ايندو كمپانيمزبور شدند/ تهرانوارد به هواپيما

نـجم مـهندس آقاي با مزبور كارخانه ساختماني نقشههاي تنظيم همچنين و تهران برق جديد كارخانه

در كره مذا براي قبل مدتي كه آقايبوكتل نظر تحت نفر ايندو شوند/ كره مذا داخل برق مستقل رئيساداره

كـار اين ترتيب تا گرفت خواهند تماس ص�حيتدار مقامات با شده وارد تهران به مزبور كارخانه اطراف

مهندسين دوشك بيلكو آقايان داشت اظهار سپس // كمپاني نماينده بوكتل آقاي شود/ داده زودتر هرچه

را كراتخود مذا برق اداره رئيس با فردا دارد احتمال و ماند خواهند تهران در ماه دو الي يك اشكودا كمپاني

كنيم آغاز

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

است مانده استفاده بدون <مازندران> به كشتيشنكشموسوم
گلو كه ميرود آن بيم و پر كانال رفته رفته و نشده پهلويjروبي بندر استمرداب مدتي ـ پهلوي بندر

صيد تقليل در امر اين سازد/ محال بلكه مشكل را كشتيها آمد و رفت كه شود جمع مرداب در آنقدر jي

ظرفيتو حيث از كه <مازندران> jروبي كشتي هم طرفي از و بوده مؤثر نيز رودخانه و مردابها در ماهي

فقدان علت به نمايد jروبي را مكعب متر ٨åå ساعت در است قادر و بيمانند خزر بحر در حفاري قدرت

كشتيjروبي انداختن كار به براي زودتر هرچه دارند انتظار اهالي است/ مانده استفاده بدون JمازوتKسوخت

نمود/ jروبي را بندر مرداب بتوان تا آيد عمل به jزم اقدام

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

شدند زخمي نفر چند خورديرويداد و زد بهشهر فرهنگ در
گرفتهاند قرار تعقيب تحت و دستگير حادثه اين عدهايدر

رخ خوردي و زد دانشآموزان از عدهاي بين بهشهر فرهنگ اداره در ماه دي پنجم بيستو روز ـ بهشهر

فرمانده فاطمي سرگرد آقاي دارند/ قرار معالجه تحت Lفع كه گرديد آنها از نفر ٥ شدن زخمي به منجر كه داد

داد/ قرار تعقيب تحت و دستگير داشتند دست حادثه ايجاد در كه را كساني از نفر چند بهشهر پادگان

٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

نيست موجود قند دارائي انبار در
رئيسدارائي شاهرخي از اهالي يافتنميشود قند استكه ششماه دارائيرودسر اداره انبار در ـ رودسر

شوند/ كميابيآسوده فشار از مردم تا دارد مبذول عاجلي اقدام رودسر به قند ارسال جهت دارند تقاضا گي�ن
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٨åå٤ شماره ,١٣٣١.١å.٢٨ يكشنبه

كه نمودهاند اعEم نوشتهاند مجلسشورايملي به نامهايكه در آيتاjكاشاني

قدغن قانون صريح دستور به و اساسياست قانون مخالف اختيارات cيحه
علنيمجلسخودداريشود جلسات در آن طرح از كه مينمايم

مجلس علني جلسه در و مجلسنوشتهاند به آيتاjكاشاني امروز نامهايكه متن

حائريزادهخواندهشده: آقاي وسيله به

مجلسشورايملي رئيسمحترم توسطجنابآقايذولفقارينايب

بسماjالرحمنالرحيم

شيداjاركانه ملي مجلسشوراي

حضرت مرحمت راه كه اس�م نعمت است جهان خلق رهنماي بهترين كه مجيد قرآن محكم حكم به

ودايع بر است مقرر و امر كه خيراjنام متقنحضرت ودستور گرديده ارزاني جهان بشريت جامعه بر تعالي بارا

و دانسته ناظر و حاضر را خداي همگي احوال حالو جميع در و گردد امانتملحوظ طريق مردم سپردههاي و

سـمت و خود ديانتي وظيفه حسب بر كه بپيمائيم را رستگاري طريق و نموده خيانت و مناهي از اجتناب

برسانم/ مجلس اط�ع به بايد ميباشم عهدهدار نمايندگان اصرار بنابر كه ملي مجلسشوراي رياست

اساسيمورخ قانون طبق بر بيشمار تلفات دادن و بسيار كاري فدا فراوانو كوششهاي اثر ايراندر ملت

و زعمايقوم مجلسو محترم نمايندگان عهده به آن صيانت حفظو كه است حقوقي داراي ١٣٢٤ ذيقعده

در كه قسمنامهاي طبق خدايخود با نگهداريآن به هم محترم نمايندگان آقايان و شده ملتشناخته عامه

بستهاند/ پيمان و عهد است مندرج اساسي قانون يازدهم اصل

است گرديده مليمحول مجلسشوراي عهده به قانونگذاري حق اساسي قانون متمم ٢٧ اصل در چون

هيأت عهده در اجرايقوانين عرفياتو در و عدليه كم محا به شرعياتو در و شرعيه كم محا به قضائيه قوه و

مشروطه حكومت و اساسي قانون روح كه مزبور ث�ثه قواي ٢٨ اصل در و شده گذار وا اجرائيه قوه و دولت

اساسي قانون صريح مخالف و است مطلقالعناني به تسليم و خودسري حكومت برابر در تمكين ميباشد

نمودهاند/ ياد قسم ايران ملت و بزرگ خداي برابر در مجلس محترم نمايندگان را آن نگهداري كه ميباشد

بـه مجلس رياست سمت تفويض و مجلس نمايندگي به ايران, كار فدا خلق طرف از محوله وظيفه بنابر

مصدق آقايدكتر تقديمي اختيارات jيحه كه مينمايم اع�م بالصراحه لزوما نمايندگان, طرف از اينجانب

دولتاست/ مملكتو ص�ح اساسيو قانون اصول مسلم مباين مخالف ملي مجلسشوراي به نخستوزير

و دارد اساسي قانون با صريح مخالفت كه را چنينjيحهاي نميتواند ملي مجلسشوراي وصف اين با

آن متمم ٢٨ ٢٧و اصول٧و اساسيو قانون از ٢٧ و ٢٥ ٢٤و ١٣و ١١و ناقضمواد تعطيلمشروعيتو موجب

طرفيحدود از و برميگردد حالتديكتاتوري مملكتبه رعايتقوانينمرقوعه, عدم با حقيقت در ميباشدو

حق و شده گذار وا آنها به قانون موجب به كه است وكالتي حدود در ملي مجلسشوراي نمايندگان اختيار



١٦٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

بهدستور بناعليهذا ارزشقانونياست/ فاقد عملي روشناستچنين ندارندو غير به قانونگذاريرا گذاري وا

چـنين نميتوانـد و نمود مجلسخودداري علني جلسات در آن طرح از كه مينمايم قدغن قانون صريح

تكرار مجوز و دليل نمودهاند محترم نمايندگان كه را اشتباهي نيز گذشته در و گيرد قرار دستور جزو jيحهاي

نيست/ آن

آثار نمودن كن ريشه براي كه را راهي ميكنم توصيه نخستوزير آقاي به ص�حانديشي و ع�قه راه از

سـنن حفظ و خداوندي حبلالمتين تمسك با فقط داريم پيش در نفت حياتي امر در موفقيت و استعمار

تصفيهموضوع و انجام براي اقداماتjزمه استو ميسر ملتايران عامه رعايتحقوق قانونو مشروطيتو

هيچوجه استبه ايران ملتشرافتمند مليو مجلسشوراي اينجانبو كامل كمك پشتيبانيو كهمورد نفت

مقاومت به مردم حقوق به تجاوز و اساسي قانون از تخلف بالعكس و ندارد غيرقانوني اختيارات با ارتباطي

بازميدارد/ پيشداريم در استعماري دول عليه كه بزرگي جهاد راه از را ما و ميگردد منتهي ايران ملت

فكـر و زده زانـو آن عظمت برابر در بايد همه و است قوانين به احترام در آنها قدرت و دولتها بزرگي

اينرويه به متعرف و نظر اين مؤيد هم ايشان گذشتهخود ادوار در همواره دارندو بهدور خود از را قانونشكني

و استعمار عليه مبارزه اصلي نتيجه به آنها پشتيباني و توانائي و قدرت آغوش در تا بود مردم با بايد بودهاند/

اينجانبوظيفهدار موقعي تا برسانم ايشان جناب استحضار به كه ومجبورم آيد حاصل توفيق مملكت نجات

مملكت اساسي قانون با صريح مخالف كه را لوايح اين نظير طرح اجازه هستم ملي مجلسشوراي رياست

ملي رئيسمجلسشوراي نميدانم/ جايز مجلس در دارد

كاشاني سيدابوالقاسم

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

كاغذسازيندارد[!] كارخانه ايران چرا
به كه نامهاي ضمن در تهران بخش٥ اجتماعي اص�حات انجمن مديره رئيسهيأت عالمي دكتر آقاي

و كرده استفسار نصبشود ورامين در بود پيشقرار سال دو كه كاغذسازي كارخانه ازوضعيت نوشته اداره اين

باشد/ نداشته كاغذسازي كارخانه بايد [ !] جنگل همه اين داشتن با ايران چرا دارد اظهار

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

كردند حمله چهارم اصل اعضاياداره عدهايبه
شدند اهاليمجروح از نفر ١å و كارگران از نفر ١٤

و بهداشـتي فيلمهاي شيرگاه كلوب محل در چهارم اصل سيار كارمندان طرف از قبل روز چند ـ بابل

و كـردند حـمله چهارم اصل كارمندان به چپ احزاب به منتسب افراد از عدهاي شد/ داده نمايش تربيتي

نفر ١٤ خورد و زد اين در رسيدند/ آنها كمك به اهالي از جمعي و شيرگاه كارخانجاتچوب كارگران ب�فاصله

شدند/ مجروح كارگران بچه و زن و اهالي از نفر ١å و كارگران از
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٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

كردند وكEگريه ملي فراكسيوننهضت در ديروز
مصدق دكتر رئيسمجلسو با دوبار نمايندگان ديشب و ديروز بعدازظهر

مEقاتنمودند

مجلسخوابيدند در را رفعاختEفاتديشب براي نمايندگان از عدهاي
پيامي آخرينساعتديشب در كاشاني jآيتا
نمودند صادر مصدق دكتر از پشتيباني بر مبني

برايمEقات را كس مجلسهيچ نمايندگان جز نخستوزير ديشب و ديروز عصر

نمود مذاكره ملي نهضت فراكسيون منتخبه نمايندگان با دوبار و نپذيرفت

داشت ادامه رفعاختEفات براي نمايندگان فعاليت شب نصفه تا ديشب

بود كار صبحمشغول تلفنهايمجلستا و

بر مبني كاشاني آيتا� نامه قرائت از پس كه داديم اط�ع ديروز ـ ملي نهضت فراكسيون نمايندگان

جـلسه بـ�فاصله و شـد تعطيل تنفس عنوان به جلسه در مصدق دكتر آقاي اختيارات تمديد با مخالفت

مي�ني, سنجابي, دكتر مكي, شايگان, دكتر آقايان: از نفر هفت و گرديد تشكيل ملي نهضت كسيون فرا

صدور اثر در كه بحران برايرفع تا شدند انتخاب كسيون فرا نمايندگان عنوان به صفائي قناتآباديو زهري,

نمايند/ م�قات مصدق دكتر و كاشاني آيتا� با پيشآمده مزبور نامه

كثر ا كه شده كراتي مذا آن طي و بوده كسيون فرا مهم جلسات از ملي نهضت كسيون فرا ديروز جلسه

با ما داشته اظهار و صحبتنموده به شروع ابتدا مكي آقاي جلسه اين در است/ انداخته گريه به را نمايندگان

اطمينان يك هيچ كه حالي در و كرديم شروع را مبارزهاي قبل سال سه از خود جان از گذشت و كاري فدا

استق�ل و خود ك خا و آب حفظ براي هم مملكت اين مردم برد, خواهيم در به جان راه اين در كه نداشتيم

از را خانهخود تا رفتيم قدردوشبهدوشمردمجلو آن مثبتدادندو پاسخ ما نداي به اقتصاديخود سياسيو

كنيم/ پايمال را مردم كاريهاي فدا ثمره شقاق و نفاق اثر در كه نيست دوراني كنون ا و كرديم ك پا اجنبي

بودهاند نهضت اين رهبران دو هر كه مجلس رئيس و رئيسدولت بين نامهاي چنين ارسال با كه jحا

ك پا سوءتفاهم و گله و نفاق از را خود انجمن و خانواده ابتدا بيائيم بايد ما است شده پيدا اخت�في چنين

كنيم/ مرتفع را اخت�فات نيز كاشاني آيتا� و مصدق دكتر بين و داده هم دست به دست همه بعد و نمائيم

يكطرف از مهندسحسيبي سنجابيو دكتر شايگانو دكتر آقايان ميكنم پيشنهاد مناسبت همين به

آقايان آنكه از پس ببوسند را يكديگر روي ديگر طرف از زهري قناتآباديو شمس بقائيو دكتر آقايان و

و كرد صحبت به شروع تأثر حال با مكي آقاي اظهارات دنبال معظميدر آقايدكتر بوسيدند, را يكديگر روي

آنكه براي شد قرار آخر دست و كردند گريه به شروع نمايندگان از عدهاي كه افتاد مؤثر چنان وي بيانات

كاشاني آيتا� مصدقو دكتر نزديكساختن براي و دهد ادامه را ملي نهضت بتواند ملي نهضت كسيون فرا



١٦٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

مشغول تا گرديدند انتخاب شد كر ذ آنها اسامي كه آقاياني نفر هفت نظر همين به و نمايند/ اقدام همگي

فعاليتشوند/

آيتا� بـا مـلي نهضت كسيون فرا نمايندگان اول م�قات بعدازظهر ربع و يك ساعت ـ اول م�قات

دكتر آقاي برايم�قات ساعت آن در نمايندگان يافتو خاتمه نوشتيم ديروز شماره كه شرحي به كاشاني

از يكي ولي نيست دست در رسمي اط�ع شده جلسه اين در كه كراتي مذا از رفتند/ ايشان خانه به مصدق

شديم ايشان كار اطاق موقعيوارد و كرديم كره مذا آقاينخستوزير با يكساعت مدت ما گفت: نمايندگان

بودند/ كرده حاصل استحضار كاشاني آيتا� نامه متن از كه

را اختيارات من دارد/ نفتضرورت مسئله حل براي اختيارات كه داشت اظهار م�قات اين در نخستوزير

نفع به مشكل اين كه وقتي و ميكنم استفاده اختيارات اين از نشده نفتحل كه مادام و نفتميخواهم براي

كنم/// استفاده اختيارات از هم ساعت يك حتي كه نيستيم حاضر خودم شد حل مملكت

نمايندگان از نفر چند و سنجابي دكتر آقاي بعدازظهر نيم و سه ساعت باjخره ـ سنجابي دكتر گزارش

دكتر كاشانيو آيتا� با جريانم�قات گزارش عنوان به سنجابي آقايدكتر و بازگشتند مجلس به اعزامي

رساندند: مجلس در حاضر نمايندگان اط�ع به زير شرح به را مصدق

حساس وضع به ايشان توجه جلب و مفصل كرات مذا از پس و كرديم م�قات كاشاني آيتا� از ابتدا ما

حيثيتو كه طوري به باشد نظر بيندو جمع كه فرمولي كه موافقتنمودند معظمله باjخره امور ساير و امروز

را مصدق دكتر آقاي متفقا سپس كنند تهيه شود اساسي قانون اصول رعايت با نخستوزير و ايران شئون

نفت كار گر ا و دارم احتياج اختيارات اين به نفت مشكل برايحل فقط فقطو من كه كرد اظهار ايشان م�قات

من عهده به مجلس كه مسئوليتي با ولي نميكنم استفاده اختيارات از هم ساعت يك براي حتي بشود حل

هستم/ اختيارات اعطاي به محتاج سنگينخود وظيفه انجام براي گذارده

ميدانم/ خارج داخلو حيثيتدولتدر بينرفتن از اينjيحهموجب در هم تعديليرا و جرح نوع وليهر

اختيارات اعطاي آقاينخستوزير چون گفتند بعدازمشورتمختصري شايگان دكتر مكيو آقايان باjخره

حل نفت قضيه كه مادام كه باشد بهصورت اختيارات jيحه اين گر ا ميدانند jزم نفت مشكل حل براي را

قـرار نـخستوزير آقـاي مخالفت مورد پيشنهاد اين شود داده مصدق دكتر آقاي به jزم اختيارات نشده

بكند/// تخاذ ا تصميم باره اين مجلسدر بايد اينك يافتو خاتمه ايشان با كرات مذا بالنتيجه نگرفتو

كميسيون پيشنهادي فرمول درباره تصميم تخاذ ا جهت كاشاني آيتا� با كره مذا براي ـ دوم م�قات

مدتي و رفتند كاشاني آيتا� م�قات به دوم برايدفعه بعدازظهر هفت ساعت حدود در نمايندگان منتخبه

نظر تبادل مدتي بنويسد ايشان به رئيسه هيأت بود شده موافقت كه نامهاي درباره و كردند كره مذا ايشان با

عمل به م�قات اين در كه مهمي كرات مذا نتيجه در شود/ نامهاينوشته چنين كه گرديد مقرر باjخره و شد

ايـنكه و سـوءتفاهم رفع براي كاشاني آيتا� گرفت/ قرار بحث مورد اخت�فات وجود وخيم عواقب و آمد

نمودند: صادر زير شرح به پيامي نيست مصدق دولتدكتر با مخالفتشان دليل اختيارات با ايشان مخالفت
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بسما}الرحمنالرحيم

عزيزم برادران به س�م

به گانه تفكيكقوايسه لحاظ از اساسيو قانون حفظ رياستمجلسو نظر از مستحضريد طوريكه به

جناب و اينجانب بين شخصي اخت�ف در هم بياط�ع اشخاص بعضي كه دادم تذكر ملي مجلسشوراي

ايـنمـوضوع از خواسـتهانـد و داده واقع خ�ف انتشارات مغرضين و نموده نخستوزير مصدق دكتر آقاي

و قانونيبود تذكر يك مجلسعرضشد به آنچه عرضكنم ايراني برادران عموم به بايد نمايند سوءاسفتاده

شـود/ گـرفته نظر در شايد حلي راه و كره مذا باره اين در البته كه بود اساسي قانوني حفظ منظور به صرفا

دسته هر طرفو هر از مخالف احساسات ابراز يا مخالفت گونه هر كه ميدارد اع�م برادران عموم به بنابراين

مشفقانه نصايح و بود مملكتخواهد ضرر به و بود استعمارچيان اجانبو نفع به باشد كسكه هر به نسبت و

ملت مملكتو خدمتگزاري در كان كما اينجانب بپرهيزيد اخت�ف تشتتو گونه هر از بپذيريدو را اينجانب

خودداري معظمله مقاصد پيشرفت جديتدر از درصورتلزوم و ننموده مضايقه كاري فدا گونه هر از و حاضر

نمود/ نخواهم

به مجددا هشت ساعت حدود در نمايندگان سپس گرديد/ منتشر تهران در ساعت آخرين در پيام اين

٩ سـاعت و رسـاندند ايشـان اطـ�ع به مجلس جريانات و تصميمات و رفتند نخستوزير آقاي م�قات

رئيسه هيأت بود شده قرار كه نامهاي تا كردند مجلسمراجعت به نخستوزير خانه از نمايندگان بعدازظهر

نمايند/ تنظيم بنويسد ملي رئيسمجلسشوراي آقاي به

شـهرهاي از مرتبا ديشب يازده ساعت كه ميدهد اط�ع ما پارلماني خبرنگار ـ تلفنها و تلگرافات

و شده تظاهرات دولت له بر شهرستانها در كه ميشد داده اط�ع وك� به تلفن تلگرافو وسيله به مختلف

گذشته شب نيمه تا تلفنها و تلگرافها و اخبار اين و خواستهاند تلگرافخانه به حضوري تلگراف عدهاي

نيز نمايندگان از زيادي عده آنكه خاصه بوده كرده ايجاد پارلمان در عجيبي جوش و جنب و هيجان يك

كه تماسهائي و نمايندگان آمد و رفت و رختخواب بردن و آوردن و بخوابند مجلس در را شب ميخواستند

بود/ درآورده هيجان پارچه يك بهصورت را بهارستان ديگر بار ميشد گرفته

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

شدند آزاد زنداني دانشآموزان و دبيران دادستان دستور به
و درگرفت خوردي و زد شاهپور دبيرستان در قبل چندي كه داديم اط�ع قبل شمارههاي در ـ سنندج

از پس شدند/ بازداشت دانشآموز ٢٥ و دبير نفر ٤ دادستان غياب در داديار آقاي طرف از صادره قرار طبق

آقايان گرفتچون قرار رسيدگي بازداشتشدگانمورد پرونده بود رفته مرخصي به كه دادستان آقاي مراجعت

از نـفر ٥ ضـمنا شـدند/ آزاد بود نيامده عمل به آنان طرف از تحريكي و نداشتند دخالت هيچگونه دبيران

كه دانشآموزان ساير شدند/ خارج توقيف از بودند نكرده شركت تظاهركنندگان دسته در هم دانشآموزان

ميشود/ تعيين آنان قطعي تكليف قريبا استو رسيدگي و مطالعه تحت ميبرند سر به بازداشتگاه در Lفع
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٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

آيتاjكاشاني به مجلسشورايملي رئيسه هيأت نامه

كه است داشته مجلساعEم رياست به رئيسه هيأت

اصول با مجلسمنافي در اختيارات طرحموضوع
حاكميتمجلسنميباشد حق اساسيو قانوني

موازين مجلسطبق كل جريان كه فرمود موافقتخواهيد بنابراين

بشود تكليفنهائي تعيين و يافته ادامه قانوني

جلسه در كه است كاشاني آيتا� حضرت نامه به ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت پاسخ كه نامه اين

شد/ خوانده دستور در ورود از قبل مجلس امروز فوقالعاده

ملي رياستمجلسشوراي معظم مقام

٧٩ ماده استناد به و واصل علني جلسه تشكيل هنگام امروز ملي مجلسشوراي به عاليجناب مرقومه

رسيد/ محترم نمايندگان آقايان استحضار به داخلي آئيننامه

و احترام مورد آيتا� حضرت ب�خصشخصيت و ملي مجلسشوراي عاليه رياست شامخ مقام البته

آن مفيد راهنمائيهاي تذكراتو از آقايان عموم و ميباشد ايران ملت قاطبه و ملي مجلسشوراي تكريم

و سپاسگزاري كمال است بوده اساسي قانون اصول حفظ و مملكت مصالح بر مبتني پيوسته كه معظم مقام

آن مفاد و تشكيل رئيسه هيأت ب�فاصله مجلسو علني جلسه در عالي قرائتمرقومه بعداز دارند/ را تشكر

فرمودهايد اشاره كه همانطور ملي مجلسشوراي روش كه شد نظر اظهار طور اين گرفتو قرار كره مذا مورد

اصـل اين از هيچگاه و بوده كميت حا حق و مشروطيت و اساسي قانون اصول حفظ بر مبتني بايد همواره

نشود/ حاصل انحرافي

اعم طور به كنون تا ملي مجلسشوراي طرف از قانونگذاري اختيار است مسلم هم اختيارات امر به راجع

Jبعد به دوم دوره Kاز قانونگذاري مختلفه ادوار در امر سوابق طوريكه به و نشده گذار وا مقامي هيچ به دائم و

داده موقت طور به اشخاص به چه و پارلماني كميسيونهاي به چه اختيارات اينگونه اغلب ميدهد نشان

تصويب و مداقه و شور به موكول آنها قطعيت ولي بگذارند, آزمايش مرحله به موقتا و تنظيم لوايحي تا شده

حق و نيامده وارد تفكيكقوا اصل به لطمه و صدمه ترتيب اين با و است بوده ملي مجلسشوراي نهائي

و اختيار حقسلب لحظه هر در و استبهخصوصكههمواره بوده برقرار ثابتو ملي كميتمجلسشوراي حا

مجلس امروز خصوصي جلسه در نيز مراتب اين و بود خواهد و بوده ملي مقدسشوراي مجلس با اعتماد يا

گرديد/ واقع تأييد مليمورد شوراي

تصويب به هم آن فوريت دو كه ملي مجلسشوراي دستور در آن بودن و اختيارات طرحموضوع بنابراين

jيـحه است بديهي نميباشد/ ملي شوراي مجلس كميت حا حق و اساسي قانون اصول با منافي رسيده

بر موافق و مخالف نظرهاي اظهار و بحث از پس كه آمد درخواهد قانوني صورت به وقتي دولت تقديمي
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نمايندگان آقايان علني راي به كرات مذا و شور خاتمه و ملي مجلسشوراي قانوني آئيننامه موازين طبق

مجلس قطعي راي به منفيمنوط مثبتو از اعم نهائي نتيجه اصول همان طبق بر و ميگردد گذار وا محترم

گذاردنموضوع مسكوت يا ملي مجلسشوراي دستور تغيير هم همانموازين بنابر و بود خواهد ملي شوراي

نمايندگان آقايان از يك هر است مسلم زمينه اين در و ميباشد مجلسشوراي راي و نظر به منوط موكولو

مجلسبشود/ نظريه تقاضاي تا فرمايند استفاده قانونيخود حقوق از لحظه هر در ميتوانند محترم

مجلسشوراي نظر اظهار ارساليو نامه رياستطرح منيع مقام كهمنظور نميرسد نظر به خاتمهچون در

تعيين و يافته ادامه قانوني مجلسطبقموازين كار جريان كه فرمود خواهد موافقت باشد آن به نسبت ملي

ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت بشود/ نهائي تكليف

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

دادهاند مجلسپاسخ هيأترئيسه به كاشاني jآيتا
نوشتهام ديروز نامه اختياراتضمن cيحه بابطرح در آنچه

ميكنم تأييد
نمود خواهيد طبقآئيننامههايقانونيعمل البته مذاكرات ادامه باب در اما

و دادهاند ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت نامه به امروز كه است كاشاني آيتا� پاسخحضرت متن اين

گرديد/ قرائت فوقالعاده علني جلسه در

بسما}تعالي

ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت

ميدارد اشعار ٣١.١å.٢٨ ـ ١å٤٨٨٣ اختياراتشماره طرحjيحه باب مجلسدر رئيسه هيأت نامه پاسخ

نامه پاسخ در نيز كنون ا فرمودهايد م�حظه شده قرائت و مجلسنوشته به Lقب كه را شرحي باب اين در كه

اما استو اينجانب اصولي نظر و ميكنم تأييد نوشتهام ٣١.١å.٢٧ نامهمورخه بابضمن اين در آنچه اخير

ميدانيد/ خود و فرمود خواهيد عمل قانوني آئيننامههاي طبق البته مجلس كرات مذا ادامه باب در

٣١.١å.٢٨

كاشاني سيدابوالقاسم

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

مEقاتكرد را نخستوزير دوباره هندرسن
بهطوري رفت/ آقاينخستوزير م�قات به هندرسن آقاي J١٩٥٣ ١٩Kژانويه امروز بعدازظهر ساعت نيم

كرات مذا است/ گرفته ايشانصورت بين پريروز كه تيبود كرا مذا برايادامه اينم�قات شده اظهاراط�ع كه

بياط�عيو اظهار كلي به كرات مذا جريان نسبتبه مقاماترسمي انجاميدو بهطول بعدازظهر ساعت٣ تا

نمودند/ سكوت
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٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

مجلسنصبكردند در باcيسر را عكسمصدق امروز تظاهرات در
طرفشيرها دو در مصدق دكتر عكسبزرگ

مجلسنصبكردند در سر مظفر مقابلعدل در و

بود تشكيل علني جلسه كه موقعي همان در

ميدادند شعار و كرده بهارستاناجتماع ميدان عدهايدر
مصدق> يا مرگ <يا

بودند جلوينردههايمجلسپيشآمده تا اينعده

باcينردههايمجلسرفته به فاطمي دكتر و سنجابي دكتر
آرامشدعوتكردند به را جمعيت

تظاهراتيصورتگرفت بهارستان ميدان همچنين و وسبزهميدان بازار در امروز

داشتند تقاضا تظاهركنندگان آنها طي كه

تفويضگردد مصدق بهآقايدكتر يكساله اختيارات

تهران بازار و شد شروع بازار از ابتدا تظاهرات اين

مغازههاي و حجرهها اصناف و كسبه تمام شد تعطيل تهران بازار وقت اول از صبح امروز ـ بازار تعطيل

اطرافاوضاع در كره مذا بحثو به و ايستاده بازار داخل در مغازههايخود مقابل دستهدر دسته بستندو را خود

مليمشغولگفتگو مجلسشوراي ديروز جلسه نتيجه مليو رئيسمجلسشوراي نامه جريان و جاريكشور

كردند تعطيل به شروع هم آنها بعد به آن از ولي بود باز ده ساعت تا سبزهميدان و بازار مغازههايجلو بودند/

چرخيها و استثنايدستفروشها به بود/ شده تعطيل نيز بازار مغازههايجلو كليه يازده ساعت كه بهطوري

بود/ تعطيل و بسته تماما خارج و داخل حجرههاي و مغازهها و كين دكا بقيه بودند كسب مشغول كه

آقاي اختيارات كه هنگامي تا داشتند اظهار آنها گرفت بازار اهالي از نفر چند با ما خبرنگار كه تماسي با

مصدق آقايدكتر پشتيبان ما كرد نخواهيم مغازههايخود نمودن باز به اقدام نرسد تصويب به مصدق دكتر

نيست/ كاشاني آيتا� با مخالفت بر دليل ايشان از ما پشتيباني اين ولي هستيم

و ازحوادثسوء تا بود شده سبزهميدانمستقر و بازار كافيدر نظاميقواي فرمانداري شهربانيو طرف از

ايجاد تشنجي بازار در كه بودند اوضاع مراقب و مواظب هم بازاريها خود ولي نمايند جلوگيري غيرمترقبه

نشد/ مشاهده صداداري و سر و شديد تظاهرات و بود آرام بازار كليوضع طور به نشود/

و بـازرگانان و اصناف جامعه اعضاي از يكي امروز اداره خبرنگار ـ بازرگانان و اصناف جامعه تصميم

بازرگانان اصنافو جامعه گفت وي كرد/ سئواjتي او از بازار تعطيل به راجع و كرد م�قات را تهران پيشهوران

را مصدق دكتر آقاي كاريهاي فدا و ايران ملت قيام كه حائريزاده آقاي ديروز نطق از تهران پيشهوران و

اينكه براي ما هستند/ متأثر سخت است كرده قلمداد ق�بي و مصنوعي را ما ملي تظاهرات و كرده تخطئه
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تعطيل است علني جلسه تشكيل روز كه فردا كه گرفتيم تصميم نيست مصنوعي ما تظاهرات بدهيم نشان

و پيشهوران و اصناف ميگردد تشكيل امروز علني جلسه كه داد خبر ديشب راديو چون ولي نمائيم عمومي

كردند/ عمومي تعطيل را امروز علت همين به هم بازرگانان

بازار تعطيل بر مبني تصميم اخذ از پس گفت: بعد بازرگانان جامعه عضو ـ كاشاني آيتا} منزل در

لزوم رفتندو ايشان منزل به كاشاني آيتا� برايم�قاتحضرت پيشهوران بازرگانانو اصنافو نمايندگان

اين به توجه با كه كردند تقاضا و رسانيدند ايشان اط�ع به حساس باريكو اينموقع در را اخت�فات رفع

چه هر است jزم ميكنند استفاده آمده پيش كه وضعيت اين از اجنبيپرستان و ايران دشمنان كه موضوع

بشود/ اقدام نظر اخت�ف اين رفع در زودتر

به ديروز كه نامهاي و هستم مصدق دكتر پشتيبان كان كما من داشتند اظهار جواب در آيتا� حضرت

دشمنان كه اين براي استو داشته تذكر جنبه فقط و بوده اساسي قانون حفظ منظور به صرفا مجلسنوشتم

صادر ايشان دولت و مصدق دكتر آقاي از پشتيباني بر داير اع�ميهاي نكنند سوءاستفاده من نامه از ايران

آيتا� منزل از اصناف جامعه نمايندگان كرات مذا پساز قرائتبشود راديو امشبدر همين كه نمود خواهم

شدند/ خارج كاشاني

هم تظاهراتي امروز كه كرد اضافه اصناف جامعه عضو ـ است نبوده كسبه و اصناف به مربوط تظاهرات

به دستجات ساير و نيرويسوم حزب افراد از عدهاي بلكه نبود اصناف و كسبه به مربوط البته كه شد بازار در

و نظم با تظاهرات اين ولي كردند تظاهرات مصدق دكتر آقاي از پشتيباني و تأييد منظور به و آمدند بازار

جلسه در بازار تعطيل به تصميم شد گفته كه طور همان چون و ارعاببود و تهديد گونه هر از خالي ترتيبو

شد/ بازار بستن به مبادرت بود شده تخاذ ا ديشب

كاشاني آيتا� منزل به بازار كسبه و پيشهوران از ديگري عده امروز صبح ـ ندهيد نشان عكسالعمل

مجبور را ما ريختهو بازار به لباساونيفرم با عدهاي كه كردند شكايت ضمنا م�قاتنمودندو را ايشان و رفتند

حتي داشت اظهار ميكرد قلمداد جواهرفروش را خود كه آنها از يكي ببنديم را خود مغازههاي كه كردهاند

بدهيد اجازه گر ا گفتند كاشاني آيتا� به پيشهورانمزبور بردهاند سرقت به نيز مرا مغازه جواهرات مقدارياز

و نكـنيد مـغازهها نمودن باز به اقدام گفتند جواب در كاشاني آيتا� كنيم باز را خود مغازههاي برويم ما

ندهيد/ نشان خود از عكسالعملي شما كنند بپا خواستندآشوب كساني گر ا و ننمائيد هم تظاهراتي هيچگونه

حـائريزاده, مكـي, رضـوي, مـهندس آقايان صبح ٩ ساعت ـ آيتا} حضور در مجلس نمايندگان

بودند كره مذا ايشانمشغول با يكساعت مدت تا رفتندو كاشاني آيتا� بهم�قات قناتآبادي گنجهايو

مجلس نمايندگان آقايان كرات مذا به مهندسرضويراجع آقاي از اداره خبرنگار جلسهم�قات اين پايان در

اطراف در jزم كرات مذا از پس ديروز رئيسه هيأت گفت مجلس رئيس نايب كرد/ سئوال كاشاني آيتا� با

آئيننامه طبق اينكه بر مبني نامهاي دستور از اختيارات jيحه خروج بر داير مجلس محترم رياست نامه

آقاي و شد ايشان تقديم امروز و تهيه شود خارج دستور از jيحهاي بدهد دستور نميتواند مجلس رئيس
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فرمودند/ ديگريمرقوم نامه آن جواب در نيز رئيسمجلس

جلسه ميكنيد تصور آيا كرد رئيسمجلسسئوال نايب از ما خبرنگار ـ علني جلسه تشكيل با موافقت

ايشان كرديم م�قات را نخستوزير آقاي كه ديروز گفت مهندسرضوي آقاي گردد: تشكيل امروز علني

نيز بنده گردد/ تعيين اختيارات تكليفjيحه تا گردد تشكيل امروز فردا جاي به علني جلسه كه داشتند اصرار

جلسه تشكيل براي را ايشان تقاضاي و نخستوزير آقاي با كرات مذا جريان تلفن وسيله به ديشب همان

و اشكـال بنابراين كردند مجلس تشكيل با موافقت نيز ايشان و رساندم كاشاني آيتا� اط�ع به علني

آقـاي تـفاق ا بـه اظـهارت ايـن از پس مـجلس رئيس نايب نميبينم/ علني جلسه تشكيل براي مانعي

كردند/ مجلسحركت طرف به و شدند تومبيل ا قناتآباديسوار

و شدند خارج كاشاني آيتا� منزل از همينموقع در حائريزاده گنجهايو مكيو آقايان نيستـ خبري

و شـدند خـارج اطـاق از داشت لب به لبخندي كه حالي در آيتا� دقيقه چند از پس و رفتند مجلس به

خوشروئي با آيتا� كردند/ مشاهده بودند ايستاده خبر كسب براي اطاق بيرون كه را روزنامهها خبرنگاران

خواهد صادر جديدي اع�ميه آيا كرد سئوال آيتا� از ما خبرنگار نيست/ خبري هيچ گفتند آنها به خطاب

ندارم/ ديگري مطلب كردم صادر ديشب كه اع�ميه از غير خير گفتند ايشان كرد؟

ايشـان حضور مجددا خبرنگاران كردند مراجعت اطاق به آيتا� آنكه از پس ـ مصدق پشتيبان همه

كرد, باز آينده برايديكتاتوري را راه <نبايد گفتند آيتا� نمودند/ اختياراتسئواjتي jيحه به راجع و رفتند

كه است همان اختيارات درباره من نظر ولي هستند مصدق دكتر آقاي پشتيبان ايران تمام مجلسو ملتو

نمودهام>/ كر ذ خود نامه در

به تلفن وسيله به كاشاني آيتا� حضرت يازده ساعت مقارن ـ مجلس رئيس نزد شهرباني رئيس

شهرباني رئيس بعد ساعت يكربع كند م�قات را ايشان كه داد شهربانياط�ع رئيس كمال سرتيپ آقاي

جانو و كنيد حفظ را بازار امنيت بايد گفتند ايشان به آيتا� يافت/ كاشانيحضور آيتا� حضرت منزل در

پس رئيسشهرباني بپردازند كسبخود به اصناف و كسبه تا بداريد احتماليمحفوظ تعرضات از را مردم مال

كسبخودمشغول به برويد گفت بودند اجتماعنموده حياط در كه كسبه اصنافو از عدهاي به اطاق از خروج از

مشغول برويد گفتند اجتماعكنندگان به نيز آيتا� شد نخواهد شما مزاحم هيچكس باشيد مطمئن و شويد

شويد/ خود كار

بسته صف انتظامي مأمورين خبرينبود بهارستان ميدان در امروز صبح ده ساعت تا ـ بهارستان در اما

عـادي بهارستان ميدان امروز اوضاع كه بود معلوم صبح از اما داشت ادامه نيز علني جلسه جريان و بودند

نيز دستهايديگر نمودندو اجتماع صفيعليشاه خيابان مقابل عدهايدر گهان نا نيم و ساعتده بود/ نخواهد

صفمأمورين كمكم و شده ملحق يكديگر به دسته ايندو تدريج به و آمدند گرد تان كبا ا خيابان ابتداي در

و رفتند جلو يكهجوم با و شكافته بود بهارستان ميلههاي مقابل در جمعيت اجتماع از مانع كه را انتظامي

كردند/ شعار دادن به شروع و رفته jبا نردهها از نيز عدهاي
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داخل به كه ميرفت آن بيم چون رفتند نردهها باjي به جمعيت كه موقعي ـ در سر عكسمصدقبا_ي

جمعيت ازهجوم مانع و شده مستقر نردهها پشت مسلحدر سرباز مجلسعدهاي گارد طرف از بريزند مجلس

عرض و طول كه مصدق دكتر از بزرگ عكس قطعه زياديدو عده اينموقع در گرديدند/ بهارستان داخل به

كنار در را يكي و بردند مجلس در سر باjي را آن و آورده ميدان به بود نيم و متر دو در متر چهار حدود در آن

عكسها وسط در هم را ايران رنگ سه پرچم و كردند نصب ديگر شير كنار در را ديگري و شيرها از يكي

زدند/ كف مردم و كشيد جمعيتهورا ب�فاصله و افراشتند

بود شده قطع نيز مرور و عبور و ميشد اضافه جمعيت تعداد بر لحظه هر چون ـ فاطمي و سنجابي نطق

به را جمعيت احتمالهجوم و رسانيده نمايندگان رئيسمجلسو نايب اط�ع به را جريان انتظامي مأمورين

به را آنها و كرده صحبت مردم براي كه شدند فاطميمأمور و سنجابي آقايان لذا شدند يادآور مجلس داخل

منافقين> باد <مرده و مصدق> يا مرگ <يا از عبارتبود ميشد داده امروز كه شعارهائي نمايند/ آرامشدعوت

نام به گفت: جمعيت به خطاب مجلسرفتو نردههاي باjي بر سنجابي آقايدكتر يكربع و يازده ساعت

هيچگونه و حفظنموده را نظم آرامشو كه ميكنم تقاضا شما از مصدق دكتر نام به مجلسو مبارز نمايندگان

كه باشيد مطمئن و برويد پائين مجلسنيز نردههاي از و ندهيد باشد مخالفتداشته منفيو جنبه كه شعاري

كف به را خود جان ايران مردم راه در كاري فدا براي و ايستاده مصدق دكتر سر پشت شما شجاع نمايندگان

افكـار مـخالف تصميمي داريم يقين ما و است اختيارات پيرامون مشاوره مشغول كنون ا مجلس نهادهاند

كرد/ نخواهند تخاذ ا ايران ملت عمومي

و آمدند پائين بودند رفته نردهها روي كه عدهاي و رفتند كنار قدري جمعيت سنجابي دكتر بيانات بعداز

و كرد صحبت جمعيت براي مجلس نردههاي پشت از خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي دقيقه چند از پس

كار فدا يكسرباز مثل خودتان كه ميكنم تقاضا شما از مصدق دكتر دولتو نام به من گفت: خ�صه طور به

عـليه كـرد/ خواهد استفاده آن از دشمن دهد رخ حوادثي نكرده خداي گر ا زيرا باشيد امنيت و نظم حافظ

نمود/ خواهد عمل عمومي افكار طبق ملي مجلسشوراي كه باشيد مطمئن و ندهيد شعار هيچكس

در سـر باjي كه كساني فاطمي دكتر و سنجابي دكتر آقاي بيانات از پس ـ آوردند پائين را عكسها

حامل يكجيپ اينموقع در و آوردند پائين هم را مصدق دكتر عكسهاي و آمده پائين بودن مجلسرفته

جمعيت براي بلندگو پشت از فاطمي سعيد آقايدكتر شدند/ سخنراني عدهايمشغول و آمد ميدان به بلندگو

آرامش حفظ به را مردم ناطقينجمله و شجاعيصحبتنمود آقاي نام به ديگر يكنفر وي بعداز و كرد نطق

ميكردند/ دعوت

مقارن داشت/ مجلسادامه علني جلسه خاتمه تا مصدق> يا مرگ <يا شعارهاي تظاهراتو سخنرانيو

وقت ايـن در شـد خارج مجلس در از قزوين نماينده سيدجوادي حاج آقاي بعدازظهر دقيقه ده دو ساعت

اط�ع آنها به را مجلس جريان تا نمود احاطه را ايشان دور بود مجلس كرات مذا نتيجه منتظر كه جمعيت

و خـود طـرف از مـن ايران ملت گفت و گرفت قرار جيپ ميكروفن پشت نيز سيدجوادي حاج آقاي دهد/
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آقاي جناب اختيارات jيحه ملي مجلسشوراي امروز عصر تا كه ميدهم قول شما به مجلس نمايندگان

كرد/ خواهد تصويب را مصدق دكتر

دكتر از حمايت و شما افكار از [ناخوانا] كه بگذاريد و گرديد متفرق آرامي با نباشيد مضطرب بنابراين
در و كردند متفرقهدعوت به را جمعيت ناطقين آقايسيدجوادي بيانات پساز كشيد/ مصدقدستنخواهيم

دوباره ميشود تشكيل امروز عصر جلسه چون كه شد اظهار آنجا در و گرديد متفرق جمعيت كمكم نتيجه

ميگردد/ تكرار بهارستان ميدان در تظاهرات

رفتن براي البرز زنگدبيرستان كه امروز صبح نيم ساعتهشتو اط�ع قرار به اعتصابدانشآموزانـ

مصدق دكتر پيروزي تا داشت اظهار و كرد صحبت به شروع دانشآموزان از يكي درآمد صدا به ك�سها به

در باشند/ اعتصاب حال در دانشآموزان و تعطيل دبيرستان بايستي است پانايرانيسم حزب خواسته كه

تا كردند دانشآموزانموافقت كليه نتيجه در و كرد صحبت دانشآموزان از ديگر يكي ايندانشآموز تعقيب

كنند/ درسخودداري ك�سهاي به رفتن از و كرده اعتصاب مصدق دكتر پيروزي

حـادثه خوشبختانه البرز دبيرستان و بهارستان و بازار امروز تظاهرات كليه در ـ نداد رخ سوئي حادثه

كه بعدازظهر ٤ ساعت تا و نشد مجروح يا كسيدستگير احساني علي نام به نفر يك جز به و نداد رخ سوئي

است/ نيفتاده تفاق ا خوردي و زد هيچگونه بود چاپ زير روزنامه

قرعه قيد به ملي نهضت كسيون فرا تصميم حسب بر ـ مجلسشورايملي نمايندگانمتوقفدر اسامي

شـايگان, دكـتر سـنجابي, دكـتر سيدجوادي, حاج انگجي, مي�ني, آقايان JديشبK دوشنبه شب شد قرار

ساير طرف از و ناظرزاده كائيو ذ مجيدموسوي, شاهپوري, معظمي, دكتر اقبال, نريمان, مهندسزيركزاده,

مجلس در قشقائي خسرو و دماوندي معتمد خسرواني, شهاب ريگي, دادور, آقايان نيز نمايندگان آقايان

ج�لموسوي, فلسفي, دكتر قشقائي, محمدحسين آقايان نهضتملي كسيون طرففرا امشباز نيز و بمانند

آقايان نيز نمايندگان آقايان ساير طرف از و پارسا و مجدزاده نريمان صفائي, مدرسي, شبستري, نجفي,

ماند/ مجلسخواهند در مهندسغروي و افشار گنجهاي فاخر, دكتر مصباحزاده, دكتر مدني, ملك

علني جلسه ديروز پيشآمد گرديد احساس چون ـ ملي مجلسشوراي در متوقف نمايندگان اع�ميه

شـود شـهرستانها كـنين سـا مخصوصا عزيز هموطنان نگراني موجب است ممكن ملي شوراي مجلس

آقاي پشتيباني همواره كه محترم نمايندگان ساير و ملي نهضت كسيون فرا نمايندگي به زير امضاءكنندگان

مجلسشوراي از نشود تعيين اختيارات تمديد jيحه تا [ناخوانا] بودهايم نخستوزير مصدق محمد دكتر

كه چنان را مليخود اوقاتوظيفه اسرع در محترم همكاران موافقتساير با كه اميدواريم نشويمو خارج ملي

اخگـر, شـايگان, دكـتر سيدجوادي, حاج انگجي, مي�ني, دهيم/ انجام است ايران رشيد ملت آمال و آرزو

معظمي, دكتر ريگي, اقبال, مجدزاده, دماوندي, معتمد نريمان, مهندسزيركزاده, پارسا, مهندسحسيبي,

محمدحسين قشقائيو خسرو شهيدي, ناظرزاده, كائي, ذ خسرواني, شهاب مجيدموسوي, شاهپوري, دادور,

قشقائي/
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٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

بيانيه
تهران پيشهوران اصنافو و بازرگانان جامعه

بوده پيشقدم استعمار با مبارزه ايرانو نهضتملي آغاز از كه تهران پيشهوران اصنافو بازرگانانو جامعه

نخستوزير مصدق محمد آقاي جناب ملي دولت به نسبت را پشتيبانيخود امروز تا كمل ا احسنو نحو به و

مجلس جاري ديماه هشتم بيستو و پنجم بيستو علني جلسات پيشآمد از است داشته ابراز محبوبخود

مردمانعوامو را موكلينخود كه نمايندهاي به نسبت را خود انزجار بدينوسيله و بينهايتمتأثر ملي شوراي

ارزش پشيزي اندازه به را مملكت اين ميهنپرست شرافت با مردم احساسات و است ناميده فريبخورده

بيش نتوانند بيگانه عوامل و نشود تكرار تير سيام سانحه اينكه براي ضمن در ميدارد ابراز است نشده قائل

تمديد قانوني jيحه تصويب تا جاري ديماه سيام سهشنبه تاريخ از نمايند رخنه مملكت امور در اين از

بدينوسيله عمومياع�مو تعطيل مليخود نخستوزير مصدق آقايدكتر شخصجناب يكساله اختيارات

عموم از خاتمه در ميرساند/ همميهنان عموم اط�ع به و ابراز معظمله به نسبت ديگر بار را خود پشتيباني

فرمايند/ تظاهراتخودداري گونه هر از كه ميشود استدعا هموطنان

مرتضي حاج كاظمي, مصطفي لباسچي, قاسم لسام, مرتضي يوسفي,حاج محمد حاج نقرهچي, حاجي

مـرتضي مهتاب, رضاقلي آقاي دليل, غ�محسين حاج يعقوبي, حسن حاج كاظمي, محمود حاج معنوي,

حـاج نـقرهچي, مـلك رضـا مـهتابيان, محسن حاج كاظمي, عباس حاج فتحالهي, فتحا� زمردي, ناظم

اسـمعيل حـاج افشـار, راسـخ مـحمدحسن حاج فرزانه, حسين اس�مي, عباسعلي حسينزاده, مصطفي

حاج عظيمي, ابوالقاسم حاج [ناخوانا], محمدحسين حاج خرازي, معين حاج عطائي, خليل حاج كاظمي,

است/ افتاده قلم از چاپ باز در متن آخر سطر /١

كبر��١/// ا حاج قاسميه, حسن حاج جعفري, آقارضا

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

كرمانشاه در تعطيل
امروز وقت اول از كه داد اط�ع تلفن وسيله به كرمانشاه از ما خبرنگار امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك

طرفحزب از كردند/ اجتماع تلگراف پستو اداره مقابل در مردم و بود تعطيل مدارس و بازار كينو دكا كليه

شد/ اختياراتخواسته تمديد و گرديد تأييد دولت از پشتيباني و شد سخنراني ايران

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

دولت از برايپشتيباني متري ده طومار
به روز ظرفدو در كه كرد تهيه دولت از پشتيباني بر مبني طوماري رئيسدارائي صفائي آقاي گروسـ

رسيد متر ده به آن طول كه طوري به رسيد, نفر صدها امضاي
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٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

عينآنرا ضمنقطعنامهايكه آبادان مردم
نمودهاند مخابره شاهنشاه پيشگاه به

كرده پشتيباني مصدق دكتر از
نمودهاند را اختيارات تقاضايتصويب و

داشت مردم روحيه در خوبي اثر كاشاني jآيتا ديشب اعEميه
از كه است روزي سومين امروز داد: اط�ع چنين تلفن وسيله به آبادان در ما خبرنگار امروز وقت آخر در

مجلسشورا علني جلسه جريان از خبر كسب پساز ديروز بعدازظهر ميگذرد آبادان مردم اعتصابعمومي

آن متن كه گرديد صادر قطعنامهاي آخر در و آمد بهوجود اجتماعاتي و شد پيدا مردم در عجيبي ولوله و شور

است: قرار بدين

در بارها كه آبادان مردم ديماه ٢٨ يكشنبه صبح علني جلسه جريان پيشآمد و حساسيتموقع به <نظر

برنامه ديگر بار نفر سيصدهزار آراء تفاق ا به رسانيدهاند ثبوت به را خود سياسي و فكري رشد اخير نهضت

يكسالهو تفويضاختيارات پشتيبانيو از جان پاي تا و تأييد بدينوسيله مصدق> يا مرگ <يا شعار با را خود

خواهند ادامه عمومي اعتصاب و تحصن به قطعي نتيجه حصول تا و نمينشينند پاي از مصدق پشتيباني

داد>/

بسته مغازهها كينو دكا كليه امروز است/ شده مخابره همايوني اعليحضرت پيشگاه به قطعنامه اين متن

آبو قسمت جز و ميبرند سر به تلگرافخانه جلو كارمندان كارگرانو و گرديد تعطيل ملي شركت ادارات بود

است/ تعطيل قسمتها ساير بيمارستان و برق

ميشود كفنپوشديده مرد عدهايزنو آنها ميان در و هستند نفر صدهزار به بالغ كه بيشماري جمعيت

هستند/ اختيارات خواهان و كرده اجتماع تلگرافخانه مقابل

مـردم روحيه در نيكوئي اثر شد قرائت راديو در ديشب ١å ساعت كه كاشاني آيتا� حضرت اع�ميه

شد/ تكرار بلندگو وسيله به بار چند و بخشيد

اعتصاب قطعي نتيجه حصول تا صادره قطعنامه اثر بر و دارد ادامه تهران به نامه تلگرافو و ارسالطومار

نماينده انارلوئي احمد آقاي و آبادان اصناف نماينده مرشدي آقاي ساعت١٢ داشت/ خواهد ادامه تحصن و

آيتا� عرض به گفتند و كردند صحبت تلفن با كاشاني آيتا�زاده سيدمحمد آقاي با مسلمانان مجمع

اين همانموقع در نمايند تسريع تفويضاختيارات در كه دارند تقاضا ايشان حضور از آبادان مردم كه برسانند

كه ميكشيدند مصدق يا مرگ يا فرياد و آوردند هجوم تلگرافخانه طرف به جمعيت داشت ادامه كرات مذا

برساند/ عرضآيتا� به و بشنود را آبادان مردم صداي آيتا�زاده

تـعطيل و اعـتصاب خـرمشهر و بندرشاهپور, بندرمعشور, اهواز, هفتگل, آغاجاري, مسجدسليمان, در

هستند/ اختيارات تصويب انتظار در مردم استو عمومي



ملي دولت سياهه ١٦٧٠

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

شهرستانها در مصدق دكتر از پشتيباني منظور به
است شده اعEم عمومي تعطيل

نموده اجتماع تلگرافخانهها در مردم
مركز به تلگرافهائي مخابره و سخنراني ايراد ضمن

اختياراتهستند/ تمديد تصويبcيحه خواستار
كياست حا رسيده شهرستانها خبرنگاراناط�عاتدر از امروز و ظرفديروز در تلگرافيكه گزارشهاي

كين دكا و بازار و شده اع�م عمومي تعطيل مختلف نقاط در مصدق دكتر آقاي از پشتيباني منظور به كه

احسـاسات ابـراز و داده تشكـيل اجـتماعاتي يا و شده متحصن تلگرافخانه در يا اهالي و گرديده تعطيل

زير/// شرح به ما خبرنگاران تلگرافي گزارشهاي از قسمتي اينك ميكنند/

كه بازار از گذشته است/ رسيده درجه نهايت به احساسات ابراز خروشو جوشو JديروزK امروز ـ تبريز از

كاركنان و كشيده كار از دست نيز نقليه وسائط ساير و توبوسها ا تمام امروز بود, تعطيل حال در روز چند اين

نطقهاي تلگرافخانه در جرايد اصنافو و تجار نمايندگان شدند/ ملحق طبقات ساير به تلگرافخانه در آنها

امروز اجتماع ميشد/ شنيده شهر سرتاسر در آنها بيانات راديو وسيله به نمودندو ايراد پشتبلندگو مهيجيدر

تبريز شهر مردم شور پر احساسات شاهد گذرهايشهر و خيابانها تمام بلكه نيست, تلگرافخانه به منحصر

آخر در ما خبرنگار آمدهاند/ گرد اختيارات تصويبjيحه درخواست مصدقو دكتر از پشتيباني براي كه است

شهر اهل ميكنيم مخابره را تلگراف اين كه است بعدازظهر يك ساعت كنون ا ميكند: اضافه تلگرافخود

دارند/ تهران اخبار به گوش

منظور به ملي بنگاههاي و كارخانهها و مغازهها و بازار و دبستانها و دبيرستانها ديروز ـ اصفهان از

داشتن دست در با مردم كردند/ عمومي تعطيل يكساله اختيارات تمديد تصويب و مصدق دكتر از پشتيباني

عـمل بـه شـديد تـظاهرات و كـرده گـردش شهر تمام در نخستوزير عكسهاي و شعارها و پرچمهاي

ميباشند اختيارات تصويب انتظار در و نموده اجتماع آن اطراف تلگرافخانه در هم زيادي جمعيت ميآوردند/

هستند/ اوضاع مراقب Lكام انتظامي مأمورين

تعطيل مصدق آقايدكتر اختيارات تمديد jيحه با برايموافقت كين دكا و بازار صبحديروز از رشتـ از

سخنرانيهاي تلگرافخانه در است/ آورده روي تلگرافخانه سوي به طرف همه از جمعيت سيل و گرديده

به دعوت را مردم فرماندار آقاي بود فوقالعاده جمعيت فشار چون ميشود/ ايراد ناطقين طرف از مرتبا مهيج

رسيدن تا مردم از عدهاي ولي شد, متفرق جمعيت كنند باز را كينخود دكا اهالي كه نمود تقاضا و آرامشكرد

تـقاضا مـجلس نمايندگان از خود تلگراف ضمن رشت مردم ماندند/ تلگرافخانه در خود تلگرافات پاسخ

نمايند/ مصدقموافقت دكتر آقاي اختيارات تمديد با كه نمودند

كين دكا و بازار نمودند تعطيل مصدق دكتر آقاي از پشتيباني منظور به شاهپور اهالي ديروز ـ شاهپور از



١٦٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

به كاري فدا گونه هر براي را خود آمادگي و شده متحصن تلگرافخانه در شهر اهالي از نفر هزاران شد بسته

شد/ ايراد ناطقين طرف از شوري پر سخنرانيهاي و كردند مخابره مركز

حدود در تقريبا كه بازرگانان از جمعيتي شد تعطيل و بسته كين دكا و بازار كليه گهان نا ديروز چالوسـ از

منظور به و كردند اختيار تحصن تلگرافخانه در اهالي از نفر هزار ٢å طرف از نمايندگي به بودند نفر ٥åå

آوردند/ عمل به تي تظاهرا آنجا در اختيارات تفويض و پشتيباني

مـنظور بـه نفت ملي شركت كارمندان از كثيري عده و پيشهواران عموم ديروز از ـ سليمان مسجد از

بازارها كينو دكا تمام كلي طور به امروز نمودند/ اجتماع تلگرافخانه در مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني

كردند/ مخابره ملي مجلسشوراي به تلگرافاتي و شده جمع تلگرافخانه در مردم و بود تعطيل

و پـوشيده كـفن مردم است گرديده متشنج اوضاع و شده اع�م عمومي تعطيل شهر در ـ خرمشهر از

بـه خـيابانها در دسته دسته مختلف طبقات ميدارند ابراز مصدق دكتر آقاي به نسبت را خود پشتيباني

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در نيز زيادي عده و دولتمشغول نفع به تظاهرات

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

اطEعات روزنامه مدير
و پشتيبانيخود مراتب تهران ١٤ و ١٣ طرفخطوط از اينجانبان ـ تهران راديو محترم اداره رونوشت

نصيري, افرسياب, ميداريم/ اع�م مصدق دكتر آقاي جناب ملي دولت به نسبت را جانبازي

افتادهحال حبيبا} صفري, حاج

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

دانشگاه مالي امور قانوني cيحه
تأسيسدانشگاهمصوب٨ قانون هفتم ماده در مصرح دانشگاه مالي اجراياستق�ل طرز تعيين بهمنظور

و پـزشكي دانشكـده درمـان و بـهداشـتي و فـني امـور جـريان حسن در تسريع براي و ١٣١٣ ماه خرداد

ميرسد: تصويب به ذيل مواد آن ضميمه بيمارستانهاي

زير: قسمت دو در دانشگاه طرف از سال هر مهرماه آخر تا دانشگاه بعد سال بودجه ـ ١ ماده

ضميمه/ مؤسسات ساير و عالي دانشسراي و Jپزشكي دانشكده استثناي Kبه دانشكدهها بودجه ـ الف

مالي تصويبكميسيون پساز و تهيه آن تابعه مؤسسات و بيمارستانها پزشكيو دانشكده بودجه بـ

ميشود/ فرستاده دارائي وزارت به كشور كل بودجه در نمودن جهتمنظور ٧ ماده در مصرح

ماخذ/// به را تهران دانشگاه ماهه سه اعتبار ماه سه هر اول در است مكلف دارائي وزارت ـ ٢ ماده

و پـزشكي دانشكـده قـانوني jيـحه ١٣٣١ مـاه مـرداد ٢å اخـتياراتمـصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي ٢٧ تصويبميشود/ تبصره دو و ماده ١١ بر مشتمل آن ضميمه مؤسسات و بيمارستانها

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٦٧٢

٨åå٥ شماره ,١٣٣١.١å.٢٩ دوشنبه

ملي/// مجلسشوراي
يكساعتديگر بقائي دكتر

اختياراتصحبتكرد/// تمديد cيحه با مخالفت به
يك از عبارت شد كر ذ اينجا در اختيارات لزوم براي كه استدjل بزرگترين ـ خارجيها استفاده سند

نمايندگان آقايان ساير از ايشان كه نيستچون ميسر شايگان آقايدكتر براي آن ارائه Lفع كه است سندي

اط�عاتي سند آن مضمون از ميتوانند هستند اعتماد ومورد هستند وطنپرستتر هستندو مجلسوكيلتر

به و كنند قبول ايشان قول به بايد هم آقايان و نيست اعتماد مورد چنين نمايندگان ساير ولي باشند داشته

ميخوانم/ جلسه رويصورت از را ايشان قبل جلسه چند بيانات Lفع بنده بدهند راي اختيارات

ايراد پيش جلسه چند در اختيارات تمديد موافقت در كه را شايگان دكتر آقاي اظهارت از قسمتي ناطق

ميخواهم كه مهمي قضيه اين گر ا كه اينست مطلب اصل شايگان: ـ ملي K<مجلسشوراي خواند: بود كرده

مطلب استو نفت مسئله همان آن و برنميآمد اختيارات تمديد صدد در مصدق دكتر آقاي نبود عرضكنم

كنند/ نفوذ ملت اين در ميخواهند كه كساني آن كه اينست

بدهند/ اختيارات و حائريزاده:

ميشود چه نداري, تاب جنابعالي اما نزدم, حرفي شما فصيح بيانات در بنده ندارد/ ارتباط Lاص شايگان:

استفاده آنها و كنند تمديد را اختيارات ميخواهند كه آنهاست با مقابله براي و Jشديد Kخنده نداريد تاب كرد

خواستيم طور هر او جانشينها با ما بعد رفتنياستو مصدق استو مانده باقي قدر آن اختيارات از كه كردند

مـصدق دكـتر آقاي كه دارد دليل كه كردم عرض مطبوعاتي مصاحبههاي از يكي در بنده ميكنيم/ بازي

آقايدكتر كه كنند استفاده و كنند نفوذ اينكشور در ميخواهند خارجيها اينستكه آن اختياراتميخواهدو

بيستو سهشنبه اط�عات, ميدهم/> ارائه بعدا كه دارم دليلي و سند اينموضوع براي استو رفتني مصدق

J/هفتم بيستو سال ٨ååå شماره ,١٣٣١ ماه دي سوم

ميكرد/ تقديم را خارجيها استفاده سند آن بود ميسر من براي گر ا گفتهاند شايگان آقاي گفت و

قانون اصل بر زائد فرعي بيائيم كه است اختيارات jيحه موافقين دليل بزرگترين اين آقايان بقائي:

شايگان دكتر آقاي استدjjت مقابل در ولي بدهيم مصدق دكتر آقاي به يكساله اختيارات يك و شويم

اين در ناطق بدهم/ نشان جلسه اين در بفرمائيد اجازه گر ا معتبرتر و مهم بسيار اسناد يكسلسله حاضرم

شود, داده ديگري قوه به اينقوا از يكي حق گر ا گفت و شد ث�ثه قواي يكاز هر وظايف بحثدر وارد موقع

بدي سابقه يك اين زيرا بنمايند, عملي چنين به اقدام نبايد مصدق دكتر آقاي استو اساسي نقضقانون

يكاز هيچ به اساسي قانون <آقايان و كنند استفاده آن از ميخواهند حكومتها تمام آينده در كه بود خواهد

بسيار استدjjت از كردم عرض كه را كلمه چند اين هم باز است> نداده توكيل در وكالت حق نمايندگان

و داشتهاند اظهار تريبون همين پشت در گمركي اختيارات به راجع كه مصدق دكتر آقاي خود متين و محكم



١٦٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

ملت مجلسو تمام كه مصدق دكتر آقاي امروز باشيد داشته توجه آقايان است/ حاضر هم آن صورتجلسه

ميگيرد/// اختياراتي و ميآيد پشتيبانشاست

وجـود بـا كـه آن نـوشته من به يادداشتي قناتآبادي آقاي اjن ـ مطبوعات و اجتماعي امنيت قانون

اين ميگويم ايشان به بنده ولي آوردهاند مجلس به را كثيري عده اجتماعي امنيت قانون و نظامي حكومت

اين كردهاند, قانونوضع ٤åå ,٣åå اختياراتبنويسند آخر در اينستكه براي بلكه نيست, اجرا براي قانونها

براي كدام هيچ هستند موافق آن با مجلس حاضر اساتيد تمام كه مطبوعات و اجتماعي امنيت قانونهاي

نشده/ وضع اجرا

مجلساست/ آئيننامه رعايت براي كردهام منسكوت گر ا دكتر آقاي معظمي: دكتر

به راجع بحثي موقع در ناطق فرمائيد/ استفاده آن از ميكنم درست ٩å ماده آقايان براي من خير, بقائي:

قـانونهاي ايـن سـايه در گـفت: و آورد مـيان به توده حزب فعاليت و اجتماعي امنيت قانون اجراي عدم

پستخانه علنا را تودهاي روزنامههاي تمام زيرا نيست, محرمانه نشريات به اجتماعي امنيت و مطبوعات

ميكند/ توزيع

گفت: و داد نشان بود خورده پستخانه استامپ و تمبر آن روي كه را <رزم> روزنامه ناطق

كه براياينبگويم را اين ميدهد ادامه خود كار به علنا jحا ميكرد فعاليت مخفيانه توده سابقحزب گر ا

نيست, چيزي <آقا نگويند: ما گوش در آهسته مجلس كريدورهاي اين در قانون واضعين آقايان اين ديگر

كردهايم/> وضع تودهايها با مبارزه براي را قانون اين

تـمديد اطراف در بحث براي روز ٤å آقايان اختيارات jيحه به برميگرديم حال به ـ فردي حكومت

راي يا بگوئيد و بيائيد اعتماد راي از پس ب�فاصله كه طريقهايست چه اين آخر بود/ مانده باقي اختيارات

از غير اين آيا است/ اعتماد راي حكم در اختيارات تمديد jيحه به راي بگويند: هم بعد و ميرويم يا بدهيد

است/// شده شروع همينطور تاريخ در هميشه فردي حكومت آقايان است؟ تهديد

خيلي آلمان ملت به هم هيتلر كه ميدانيد آقايان زيرا كردند هيتلر از صحبت [مكي] ايشان مصاحبه در
همين كرد, آلمان ملت به خدمت هزاران كه هيتلري همين ولي آمد كار روي پارلمان قدرت به و كرد خدمت

جرياناتي همان گرفتروي پارلمان از را اختيارات وقتي ندارد ترديد كس هيچ او وطنپرستي در كه هيتلري

كه صورتي در كرد فراهم دنيا براي بلكه آلمان تنها نه براي را بدبختي بزرگترين ميشود واقع هميشه كه

نداشت/// خيالي چنين اول وهله در هيتلر

پيشنهاد و اختياراتداريم اينjيحه به راجع تي پيشنهادا خير: اختياراتـ _يحه پيشنهاداتدرباره

كميسيونهاي نظر با ميخواهند مفيد تصويبلوايح براي ميگويند كه اختيارات اين اعطاي كه است اين ما

بهارستان عمارت اين در تشكيلميشود مصدق آقايدكتر منزل در كه جلساتيمشورتي آن و باشد مجلس

جلسات اين در بفرمايند دستور ميداند نظر صاحب مصدق دكتر آقاي كه هم را كسي هر و شود تشكيل

اين نيست, بين ديگريدر نظر گر ا كرد همقبولخواهيم ما بدهندو را نظرياتصائبخودشان و كنند شركت



ملي دولت سياهه ١٦٧٤

كنند/ كار يكديگر با دولتدوشادوشهم مجلسو بگذارند و بكنند قبول را

نفع به اختيارات اين كه ندارم اطمينان زيرا بدهم راي آن به نميتوانم بنده اينميخواهند از غير گر ا ولي

باشد/ مملكت

را اين نفتميخواهيم حلمسئله براي اختياراترا ميگويند اينكه به راجع اما و نفتـ مسئله اختياراتو

نتيجهاي به هم باز و شد نفت مسئله حل از صحبت بار صد حال به تا زيرا بكنم باور نميتوانم من هم

ديگـري خبر ب�فاصله ميشود جنجال و جار آن روي فردا ميدهد خبري يك خبرگزاري يك نرسيدهايم

را شرايط اين گر ا كه ميكند مصاحبه يكي فردا داد/ خواهند دjر ميليون ٢åå امريكائيها Lمث كه ميرسد

است بوده بيخدروغ از Rاصو كه بعدمعلومميشود يكهفته كردهاندو را ميكنيمف�نشرط دهندقبول انجام

ديگر صباحي چهار هم باز ولي هستند نفت مسئله حل مشغول روز و شب روزي چند ميگويند هم jحا

نگرفتيم/ نتيجه و نشد ولي كنيم حل نتوانستيم نشد, ميگويند

است همينمنوال به آنهم حلقضيه درآمدهو حال اين به نفتهم قضيه كه اينبود حالمنظورم هر به

ميدهم/ خاتمه عرضخود به من اختيارات jيحه اين و شما اين jحا عرضكردم كه

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

مطالب دنباله شايگان دكتر آنكه پساز ديشب فوقالعاده جلسه در
كرد بيان يكساله اختيارات تمديد cيحه با موافقت بر دائر را خود

تصويبرسيد به مصدق دكتر اختيارات تمديد cيحه

شد عEوه cيحه اين به موجبتبصرهايكه به

برسد امضاينخستوزير به كه قوانيني
شد خواهد تقديم مجلسشورايملي به برايتصويب ماه سه به ماه سه

اختيارات يكسال تمديد jيحه اطراف در بحث براي ملي مجلسشوراي فوقالعاده علني جلسه دومين

مجلس Jرئيس Kنايب مهندسرضوي رياست به ديروز بعدازظهر دقيقه بيست ششو ساعت مصدق دكتر

داشت/// حضور جلسه در كشور آقايوزير گرديد تشكيل

jيحه به كنون ا بنابراين است/ نرسيده تازه پيشنهاد ديگر رئيس: نايب ـ اختيارات _يحه تصويب

خاطر خواستم Lقب ولي ميگيريم/ راي شد تصويب پيشنهاد صورت به اjن كه آن ضميمه تبصره دولتو

مجلسنوشتهاند به كه نامهاي طي رئيسدولت ميباشيد مطلع كه همانطوري كه دارم مستحضر را آقايان

دانستهاند/// دولت به اعتماد راي حكم در را jيحه اين به راي

شرح اين به نتيجه و آمد عمل به ورقه با مصدق دكتر اختيارات يكساله تمديد jيحه به نسب راي اخذ

گرديد: اع�م

از كه كساني راي, يك مخالف راي, يك بينام سفيد راي, ٥ ممتنع راي, ٥٩ موافق نفر, ٦٧ حاضر عده

بودند/ قناتآبادي حائريزاده, بهادري, زهري, بقائي, دكتر آقايان نمودند امتناع راي دادن



١٦٧٥ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

داد انفجاريرخ و تظاهراتيصورتگرفت بهارستان ميدان در ديشب
توقيفنشد كسي و نداد خورديرخ و زد

احتماليجلوگيريكردند تصادمات از مأمورين و
عكاسبود يكخبرنگار داد تظاهركنندگان به را اختيارات تصويب خبر كه كسي اولين

اختيارات jيحه به رسيدگي براي ملي مجلسشوراي علني فوقالعاده جلسه كه مدتي سرسرا در ديشب

حزب حزبايرانو نيرويسوم, اعضايحزب مختلفمنجمله دستجات از عدهاي بود مشاوره بحثو مشغول

بودند/ اختيارات تصويب خواستار و زده تظاهرات به مجلسدست در مقابل بهارستان ميدان در ايران ملت

مجلس كرات مذا نتيجه اع�م انتظار در عده اين بعدازظهر نه ساعت تا بعدازظهر نيم و پنج ساعت از

فوقالذكر احزاب طرف از نمايندگي به نفر چند اختيارات> يا مرگ <يا ميزدند فرياد دائما و بوده ملي شوراي

در نمودند/ پشتيباني دولتاو مصدقو دكتر از و كردند صحبت تظاهركنندگان براي ساعت سه عرضاين در

كاشانيو آيتا� باد زنده و آمده مجلس جلو به تان كبا ا خيابان طرف از يكدسته نيم ساعتهفتو حدود

بودند كرده اجتماع مجلس مقابل در كه كساني و ايندسته بين نزديكبود و ميگفتند مصدق دكتر باد زنده

طرف از انفجاري صداي همينموقع در و نمودند جلوگيري انتظامي مأمورين ولي بگيرد تصادماتيصورت

بالنتيجه و است بوده اشكآور گاز چند انفجار صداي ميشد گفته كه رسيد گوش به بهارستان ميدان ديگر

آمد/// عمل به جلوگيري حوادثسوء وقوع از گردد مجروح كسي و بشود خوردي و زد آنكه بدون

عكاس خبرنگار يك جمعيتداد به را اختيارات تصويب خبر كه كسي اولين بعدازظهر نه ساعت باjخره

باد زنده و زدن كف و كشيدند هورا همه رسيد جمعيت به خبر اين وقتي يابد/ راه خارج به شد موفق كه بود

ميدان در كه انفجاري گفتند خبرنگار به شهرباني رسمي مقامات وقتامروز آخر گفتند/// ملي مجلسشوراي

تحريكمردم براي بلكه نبوده شليكگلوله يا اشكآور بمب انفجار صداي گرفت/ ديشبصورت بهارستان

است/ گرديده ناشناسمنفجر عوامل از پارهاي طرف از دستي نارنجكهاي

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

افسراننيرويهوائي خانواده مطبوعاتي مصاحبه
تهام ا به قبل چندي كه هوائي نيروي افسران خانواده طرف از مصاحبهاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

مـحمدعلي سـرهنگ آقـاي شد/ داده ترتيب فردوسي نامه اداره محل در شدهاند بازداشت كي اشترا مرام

مرزوان, يكم Kستوان هوائي نيروي افسران از نفر ٣ بازداشت درباره نخست متهمين مدافع وكيل هوشيار

در مـتهمين پـرونده كه است ماه چند حدود در كنون ا نمود: اضافه سپس و كرد اظهاراتي Jهنريار و پوريا

در متهمين كه است ماه ١١ حدود در و است نگرديده ارسال دادگستري به و مانده ارتشمسكوت دادرسي

كه قانوني jيحه طبق را پرونده ارسال و رسيدگي تقاضاي كنون ا و هستند بازداشت ارتش دژباني زندان

دارند/ دادگستري به رسيده تصويب



ملي دولت سياهه ١٦٧٦

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

تهران در متحد ملل سازمان كارشناسآموزشراديوئي
قبل روز چند متحد ملل سازمان راديوئي آموزش و تبليغاتي امور كارشناس فرانسوي ژاندوjتوا آقاي

آقايان با اخير روز چند طي وي است/ شده اعزام ايران به يونسكو سازمان طرف از سال يك مدت براي

تلگراف, پستو مهندسمعظميوزير فرهنگ, وزير آذر دكتر ملييونسكو, رئيسانجمن حكمت علياصغر

فـرهمند بشـير و تـلگراف و پست وزارت معاون داريوش دكتر برنامه, سازمان عامل مدير زنگنه مهندس

با تي كرا مذا طرحهايآموزشراديوئي تهيه و اطرافمأموريتخود در و تبليغاتم�قاتنموده كل سرپرست

است/ آمده عمل به ايشان

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

سازماني بودجه اجراي قانوني اصEحي cيحه
دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها

بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه اجراي قانوني jيحه J٤K ماده از J٢K تبصره قسمت ـ ١ ماده

از قبل ماه يك مدت تا تصويب تاريخ از كه كارمنداندولت از يك <هر اص�حميشود: طريق اين به دولتي

شدن بازنشسته با كه صورتي در نمايد بازنشستگي درخواست قانونيشخصا اينjيحه مدتاجراي انقضاء

نمود/> خواهد استفاده زير مزاياي از موافقتشود او

سازماني بودجه اجراي اص�حي jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانوني طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ٢٩ به تصويبميشود/ ماده يك بر مشتمل دولتي بنگاهها و وزارتخانهها

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

مEقاتكرد دبيرستانها و دبستانها رؤساي با فرهنگ وزير
دارند فرهنگيان از انتظاربيشتري ويگفتمردم
باشند خود وظيفهخطير متوجه بايد فرهنگيان و

كل مدير و ادارات و دبيرستانها و دبستانها رؤساي فرهنگ وزير آذر دكتر آقاي امروز صبح ١١ ساعت

تمديد تصويبjيحه با داشت اظهار بياناتي ضمن در مشاراليه كرد/ م�قات خود دفتر در را فرهنگ وزارت

هر به نمائيم/ وظيفه انجام بيشتري پشتكار و ع�قه با بايد و شده پيشسنگين بيشاز ما اختياراتوظيفه

كـه كنيم خدمت طوري بايد و دارند فرهنگيان خصوص به دولت كارمندان از بيشتري انتظار مردم حال

Lمستق ما كه بدانيم و نكنيم گذار فرو خود وظائف از دقيقهاي و نمائيم جلب جهت هر از را عمومي اعتماد

خاتمه در برآوردهشود/ ملي مجلسشوراي ملتو انتظارات كه كنيم وظيفه انجام چنان بايد و مسئوليتداريم

يافت/ خاتمه ساعتدوازده در جلسه اين و كردند صحبت نيز مدارس رؤساي از نفر دو



١٦٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي دي اطEعات,

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

كه اطEعدادند امريكايي مقامات

بدهد نفت درطرحپيشنهاديحل مهمي تغييراتي دارد نظر در مصدق دكتر
در مذاكراتنفت در اينپسابتكار از كه ايناست دليل امريكا به بابرود مراجعت

است افتاده دستمصدق
داده مصدقاط�ع آقايدكتر دادند اط�ع انگلستان دولت به امريكائي مقامات آسوشيتدپرسـ ـ لندن

بدهد/ مهم تغيير استدو شده ايران دولت تسليم نفت مسئله حل براي كه طرحي در دارد نظر در است

نظر نمود مطلعينخواهد و مشاورينخود با كه بيشتري مطالعات پساز مصدق آقايدكتر گذشته اين از

كرد/ خواهد ابراز است شده تسليم هندرسن وسيله به كه طرحي درباره را ايران دولت نهائي

داشت: اظهار لندن در موثق يكمنبع

و مـصدق كـرات Kمذا تهران كرات مذا در نظارت براي كه امريكا خارجه امور وزارت معاون بابرود آقاي

آقاي نظريات داد هندرسندستور به كند حركت امريكا به ميخواست كه موقعي بود مانده لندن در Jهندرسن

مـيشود گفته كند/ قبول امكان حد تا بدهد پيشنهادي طرح در ميخواهد كه را تي تغييرا و مصدق دكتر

شـدن نـرم در زيادي درجه تا ايران پارلمان در مصدق دكتر آقاي يكساله اختيارات jيحه شدن تصويب

از كه است اين دليل امريكا به بابرود بازگشت معتقدند سياسي مفسرين بود خواهد مؤثر امريكا و انگلستان

اينموضوع در را آينده قدم بايد كه است او و افتاده مصدق آقايدكتر دست به نفت قضيه در ابتكار پس اين

بردارد/

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

بود شفاهي ملي جبهه از استعفايآقايبقائي
گرفت نخواهد قرار قبول مورد گفت ملي جبهه دبير و

خود نطق ضمن بقائي دكتر آقاي رسيد گرامي خوانندگان نظر به مجلس ديروز جريان در كه طوري به

ملي جبهه دبير مكي آقاي و ايشان با ما خبرنگار امروز ميدهم/ استعفا ملي جبهه عضويت از من كه گفت

در كه آنچه طبق ايشان استعفاي و نداده كتبي استعفاي بقائي آقايدكتر كه شد گفته نتيجه در تماسگرفتو

است/ بوده شفاهي شده اشاره علني جلسه

قرار قبول مورد هيچوجه به بقائي آقايدكتر استعفاي داشت: اظهار باره اين مليدر جبهه دبير مكي آقاي

ملي جبهه اسم قبلخانوادهايبه سال چند از ما ندارد/ اقليتيوجود كثريتو ا ملي جبهه در گرفتزيرا نخواهد

داخلي امور باب در كه است عقيدهائي اخت�ف و اخير جريانات كليه مافوق خانواده اين و دادهايم تشكيل

دكتر آقاي استعفاي به تا تشكيلشود ملي جبهه از جلسهاي تيه آ در ميكنم تصور است/ آمده پيش كشور

با جلسه اين ميرود احتمال ميباشد ملي جبهه رهبر مصدق دكتر آقاي چون آورد/ عمل به رسيدگي بقائي

گردد/ تشكيل ايشان حضور



ملي دولت سياهه ١٦٧٨

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

هوائي افسراننيروي خانواده مطبوعاتي مصاحبه
تهام ا به پيش چندي كه هوائي نيروي افسران خانواده طرف از مصاحبهاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

شد/ داده ترتيب نامهفرودسي اداره محل در شدهاند بازداشت كي اشترا مرام ترويج

نيروي افسران از نفر سه بازداشت درباره نخست متهمين مدافع وكيل هوشيار محمدعلي سرهنگ آقاي

است ماه چند حدود در كنون ا نمود: سپساضافه و كرد اظهاراتي Jهنريار و پوريا مرزوان, يكم هوائيKستوان

ماه يازده حدود در استو نگرديده ارسال دادگستري به و مانده ارتشمسكوت دادرسي متهميندر پرونده كه

طبق را پرونده ارسال و رسيدگي تقاضاي كنون ا و هستند بازداشت ارتش دژباني زندان در متهمين كه است

دارند/ دادگستري به رسيده تصويب به كه قانوني jيحه

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

ژاندارمري پاسگاه افراد كه محمد سلطان همدستان از نفر چند
شدند دستگير بودند كرده خلع را

<قـلعه ژانـدارمـري پـاسگاه افـراد كه تاجميري محمد سلطان همدستان از ديگر نفر چند ـ اليگودرز

گروهان مركز به و دستگير ژاندارمري مأمورين وسيله به بودند كرده س�ح خلع قبل چندي را پاچهذيقي>

شدند/ اعزام

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

شكست قوام دنده ديروز
تعادل گهان نا حمام وان نزديكي در داشت استحمام قصد قوام احمد آقاي كه موقعي ديروز ظهر از قبل

شكست/ نيز دندهها از يكي و ديد آسيب چپ طرف دندههاي نتيجه در خود زمين به و داد دست از را خود

بسترياست ايشان Lفع گرديدو تأييد دنده شدن شكسته شدو عكسبرداري آقايقوام سينه از ديروز عصر

ميدانند/ مضر آقايقوام براي كسالت سابقه وجود با را گهاني نا حادثه اين معالج پزشكان و

٨åå٦ شماره ,١٣٣١.١å.٣å سهشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

٢٣٤ حواله ليره ///٨٣.٥ J٢K درجه گواهينامهدjر ريال, ٨٣ J١K درجه گواهينامهدjر ريال, ٨٤ حواله دjر

ريال/



٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

افشارطوس] [محمود شهرباني رئيسجديد
بـا خداحـافظي مراسم انجام ضمن و رفته شهرباني به كمال سرتيپ آقاي امروز نيم و دوازده ساعت

هـمكاري صميميت كمال روي از همچنان نيز من جانشين با كنيد سعي كه كرد اظهار شهرباني رؤساي

ميشود/ معرفي شاهانه پيشگاه به افشارطوس سرتيپ تيمسار عصر امروز نمائيد/

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

شدند آزاد شده دانشجوياندستگير از نفر دو
يافته حالشبهبود آنها از نفر يك بودند شده بستري و مجروح دانشگاه واقعه در كه دانشجوياني از نفر دو

به بازجوئي آنها از بودند شده دستگير آنواقعه در كه دانشجوياني نفر ٥å از و كرد ترك را بيمارستان ديروز و

شدند/ آزاد و شناخته بيتقصير نفرشان ٢ و آمد عمل

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

ميشود رسيدگي مرتبا زندانيان تقاضاهايبخشودگي به
زندانيان بخشودگي تقاضاهاي به و شد تشكيل دادگستري وزارت در بخشودگي كميسيون جلسه امروز

كند/ تمام را خود كار بايستي سال پايان از قبل و ميگردد, تشكيل روز ٣ هفتهاي اينكميسيون كرد/ رسيدگي

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

شد خواهد اخذ ماليات ريال ٢٤å سالي راديو هر از
دولتميشود عايد ريال ميليون ١٢å بيشاز طريق اين از سال هر در

است شده تهيه جديد مالياتهاي اخذ براي كه طرحهائي جمله از گفت: دارائي وزارت مطلع مقام يك

اخـذ ماليات ريال ٢å ماه در راديو هر از ماليات اخذ به مربوط طرح ميباشد/ راديو ماليات به مربوط يكي

با آقاينخستوزير آنكه پساز و دارد ايرانوجود سراسر در راديو هزار ٦åå حدود تقريبدر بهطور و ميشود

آن مأمـورين و مـيشود تـهيه دارائـي وزارت طـرف از قانون اجراي آئيننامه كرد, موافقت امر اين اجراي

براي جرائمي اط�ع قرار به شد/ خواهند اظهارنامههايمربوط تهيه مشغول آئيننامه موجب به وزارتخانه

تـومان ميليون ١٢ از متجاوز طريق اين از دولت درآمد مجموع و ميشود گرفته نظر در قانون از متخلفين

ميشود/ زده تخمين



ملي دولت سياهه ١٦٨٠

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

قانونيشهرداري cيحه متمم قانوني cيحه
ميشود: اضافه ذيل تبصره شهرداري قانوني jيحه ١١ ماده به ـ ١ ماده

طبقات نفر ٢٤ هرگاه تقسيمميشوند ٣حوزه به ٤ ماده از ٥ بند طبق بر كه قصباتي و شهرها در ـ تبصره

يك تشكيل به ميتواند كميسيون باشد متعسر نظارت انجمن انتخاب منظور به حوزه معتمدين و هفتگانه

كه را معتمدينحوزه از نفر ٧ حوزهها ساير براي و نمود كتفا ا يكحوزه براي ١١ ماده طبق بر نظارت انجمن

نمايد/ حوزهدعوت آن نظارت انجمن تشكيل براي باشند شدن انتخاب شرايط واجد

ميباشند قانوني jيحه اين اجراي فرهنگمأمور بهداريو و دادگستري و وزارتكشور ـ ٢ ماده

قـانوني jيـحه مـتمم قـانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه دي تاريخ٢٩ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل شهرداري

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

افسران وراث به قانونيپرداختمستمري cيحه
ارتش مستخدمين ساير و همرديفان و درجهداران و

ساير و آنان همرديفان و درجهداران و افسران قانوني وراث به است مكلف دارائي وزارت ـ واحده ماده

ميزان به ميشوند و شده مقتول يا تلفو وظيفه انجام راه در ١٣٢٨ ماه فروردين اول از ارتشكه مستخدمين

نمايد/ پرداخت وظيفه قانوني ثابت كمكمزاياي و آخرينحقوق

و شدهاند تلف يا رسميمقتول مأموريت و وظيفه انجام راه در مذكور مأمورين اينكه تشخيص ـ تبصره

بود/ خواهد هيأتوزيران يا ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه ورثه از يك هر سهم تعيين

وراث به مستمري پرداخت قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

تبصره يك و واحده ماده بر مشتمل ميشوند يا و شده كشته وظيفه انجام راه در كه لشكري مستخدمين

١٣٣١ ماه دي تاريخ٢٩ به تصويبميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

ايران در زراعتي متخصصامور
تقاضاي بنابه كه زراعتي زمينهاي نمونه تشخيصبهترين امور متخصصدر لعلديوان> <مدن آقاي

وارد ديـروز بـود شده اعزام ايران به متحد ملل سازمان كشاورزي خواربار سازمان طرف از برنامه سازمان

سپسمشغول و كرد م�قات را برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه آقاي امروز ويصبح گرديد/ تهران

شد/ كار



١٦٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

وزارتخانهها به نخستوزير بخشنامه
ملي مجلسشوراي به تقديم جهت گزارشششماهه بر مبني
قانوني cيحه كنون٩٨ تا اختياراتششماهه قانون طبق

است رسيده تصويبنخستوزير به
جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// ايشان دسترس در زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

است شده شهربانيمنصوب رياست به كه تهران نظامي فرماندار سرتيپافشارطوس آقاي جاي به ـ ٢

است/ شده احضار نظامي فرمانداري پست تصدي براي خارج واحدهاي از يكي فرمانده

مجازات تعليق قانون گفت: مطبوعاتي مصاحبه يك در شايگان دكتر <امروز اط�عات: /٧٩٩٧ شماره ١٣٣١.١å.٢å شنبه /١
از و دادند آن به تبصره ٩å ولي بود مختصر و ساده يكقانون ميدانيم همه آنكه با و بحثبود مجلسمورد در اخيرا كه زندانيان
١٣٦ و شود مجلساص�ح طريق از بود قرار گر ا قانون rمث بفرمائيد فكر حال نشد/ قبول بيشتر تبصره سه يا دو تبصره ٩å اين
بود/ آن اص�ح سرگرم مدتي چه تا مجلس و ميكشيد طول اينكار چقدر گردد اص�ح شده اص�ح كنون ا كه طوري به آن ماده

نيست>/ ميسر عادي و كنوني جريان با اص�حي قوانين وضع سرعت لحاظ از بنابراين

رسيده/ ايشان امضاي به قانوني��١ jيحه ٩٨ كنون تا نخستوزير آقاي اختيارات كسب زمان از ـ ٣

٨åå٧ شماره ,١٣٣١.١١.١ چهارشنبه

قوام كارخانجاتچاي خارجي كارشناسان
آمدهاند تهران تكليفبه تعيين براي

به قوام ثاثيه ا ارزيابي كار گفت: ما خبرنگار به امروز قوام اموال مصادره اعضايكميسيون آقايان از يكي

ضبط خصوص در jزم تصميم ميبايستي و ميباشد دادگستري وزارت عهده به بقيه و يافته پايان كلي

از و ميآيد عمل به نيز jهيجان در اقدامات همين ضمنا گيرد/ انجام وزارتخانه آن طرفمأمورين از ثاثيه ا

قـانون اجراي آئيننامه تدوين كرد, اضافه منبع همين دارد/ ادامه قوام اموال ارزيابي محل مأمورين طرف

در كـه آلمـاني كـارشناس چندين اط�ع قرار به افتاد/ تعويق به قوام اموال تمام قيمت تعيين تا مصادره

كارشناسان اين آمدهاند/ تهران به تكليفخود تعيين براي هستند كار چايقوامالسلطنهمشغول كارخانجات

نه/ يا دهند ادامه خود كار به نميدانند نيستو معلوم آنها حقوق وضع كه ميكنند اظهار

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

نگرفتهايم حقوق است ماه ده
اين و آقاينخستوزير به شرحي بابل فرهنگي آموزگارانحوزه طاهري ضياء كرباسچيو اسمعيل آقاي

آنها ناچيز استحقوق ماه ده كار به اشتغال و وظيفه نظام از بازگشت پساز كه ميدهند اط�ع و نوشته اداره

كنند/ معين اينمورد در را آنها تكليف مقاماتمربوطه كه كردهاند استدعا و ندادهاند را



ملي دولت سياهه ١٦٨٢

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

شده ايرانيمحول نفر يك عهده به مهم پست يك
يك چهارم اصل فرهنگي قسمت در كه داشت اظهار امروز چهارم اصل برنامه رئيس وارن ويليام آقاي

كـه است مـصاحب غـ�محسين دكـتر شخص اين است/ شده محول ايراني نفر يك عهد به مهم پست

است/ نـموده مراجعت آلمان در خود ماهه سه مأموريت از اخيرا و كرده تكميل لندن در را خود تحصي�ت

شرايط واجد كه كساني داوطلبان و دانشجويان ميان از كه است اين مصاحب غ�محسين دكتر آقاي وظيفه

[ نمايد/ [انتخاب بيروت امريكائي دانشگاه و امريكا دانشگاههاي در تحصيلي

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

بودن غيرقابلتجديدنظر به مربوط قانوني cيحه
استخدامي شكايت مورد در كشور ديوان احكام

واحده ماده

قانون طبق بر است/ تجديدنظر غيرقابل و قطعي استخدامي شكايات مورد در كشور عالي ديوان احكام

ديوان احكام تجديدنظر غيرقابل به قانونيمربوط jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي

١٣٣١ ماه بهمن اول تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل استخدامي شكايات مورد در كشور

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

cيحهشهرداري متمم قانوني cيحه
ميشود: اضافه ذيل تبصره ١٣٣١.٨.١١ شهرداريمصوب قانوني jيحه ١١ ماده به ـ ١ ماده

رئيس يا دادگستري اول مأمور جاي به نباشد فرهنگ يا دارائي يا دادگستري كه نقاطي در ـ <تبصره

وظايف تا ميشوند نفريدعوت ٥ كميسيون تشكيل براي شهر معارف معتمدينو فرهنگ رئيس يا دارائي

دهند/> انجام را مقرره

ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي فرهنگمأمور بهداريو دادگستري, وزارتكشور, ـ ٢ ماده

قـانوني jيـحه مـتمم قـانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن دوم تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل شهرداري

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

شد وارد تنشكر ٥٤å با پيونر كشتي
در و بود شكر تن ٥٤å حامل كشتي اين گرفت/// پهلو اسكله در ماه دي ٢٨ روز پيونر كشتي ـ بندرپهلوي

نمود/ خواهد بارگيري خرما سنگسربو مراجعت



١٦٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

همكاري به را رؤسايشهرباني كشور وزير امروز
رئيسشهربانيدعوتكرد با

ميگويد افشارطوسرئيسشهرباني سرتيپ
بود حفظامنيت و مقررات به پايبند بايد وظيفه انجام براي

به شهرباني جديد رئيس افشارطوس سرتيپمحمود تيمسار ديروز بعدازظهر داديم اط�ع كه طوري به

آقاي دستور به امروز نيم و ٨ ساعت گرديد/ معرفي ملوكانه حضور به كشور وزير صديقي دكتر آقاي وسيله

حضور كشور وزير آقاي دفتر در كل شهرباني تابعه ادارات رؤساي كليه و شهرباني معاون رئيسو صديقي

افسـران كـليه بـراي من گفت: صديقي] [دكتر كشور وزير آقاي و آمد عمل به معرفي مراسم ابتدا يافتند/
روي از را خدماتخود انتظاميكشور دستگاه كنندگان اداره دارم عقيده و هستم قائل خاصي احترام شهرباني

همكاري افشارطوس تيمسار با دارم انتظار شهرباني رؤساي از من ميدهند/ انجام كاري فدا و صميميت

همايونفر سرتيپ آقاي سپس گذارد/ اجرا موقع به را خود اص�حي نظريات بتواند ايشان تا بكنند صميمانه

خواهند ادامه خود كار به جديت و ع�قمندي با كه داد اطمينان شهرباني رؤساي طرف از شهرباني معاون

آقاي كرد/ سئوال را ايشان نظريات و گرفت تماس شهرباني رئيس با ما خبرنگار جريان, اين از بعد داد///

بتوانم تا هستم شهرباني مختلف امور در كافي مطالعات به محتاج من داشت: اظهار افشارطوس سرتيپ

امور اين در شهرباني ميخواهم و ميباشم امنيت حفظ و مقررات پابند كلي طور به ولي نمايم نظر اظهار

آن نتيجه و داشتم توجه نكات همين به هم نظامي فرمانداري در دهد/ انجام احسن نحو به را خود وظيفه

ندارد/ وجود آنجا تحريكدر تشتتو هيچگونه كنون ا كه بود تهران دانشگاه شدنوضع آرام يكي

از و داده انجام نظامي آموزشگاههاي در عالي تا ابتدائي از را خود تحصي�ت كليه افشارطوس سرتيپ

به نظام لباس تولد بدو از ميگويد و گرديده متولد سال١٢٨٤ در سابقاست/ [اوژن] مدرسهويوژني گردان شا
نظام خدمت وارد ١٢٩٧ سال جنگدر دانشگاه ستاد دوره افسريو دانشكده در گذراندن پساز داشتهام تن

بود/ مازندران در رضاشاه اختصاصي ام�ك اداره مسئول نيز ١٣٢å تا ١٣١٣ سال از افشارطوس محمود /١

به ١٣٢٨ سال از ميكرد/��١ طي شهرستانها در را خدمتيخود مراحل بيشتر پيش, سال سه تا و گرديد

همان گرديد تهران نظامي فرماندار كه پيش ماه يك تا و شد جنگمنصوب دانشگاه آموزش دايره رياست

بود/ دارا را سمت

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

گرفت قرار تعقيب تحت شكر و قند اداره انباردار
رسيدگي اثر در و شده مطرح دادسرا در قضيه و دارد انبار كسر قند تن ٤ شكر و قند اداره انباردار ـ زابل

است/ شده زنداني و گرفته قرار تعقيب تحت انباردار بازپرس, فاطمي آقاي



ملي دولت سياهه ١٦٨٤

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

ميشود داده دولتي ارز ديگر ايراني دانشجوي نفر دويست به
توسط شود دولتيداده ارز نيز آنها به گرديد مقرر تجديدنظر كميسيون در كه دانشجوياني نفر ٢åå پرونده

داشت اظهار ما خبرنگار به آذر دكتر آقاي كه طوري به گرديد/ مطرح هيأتدولت فرهنگدر وزير آذر آقاي

خبرنگار نمودند/ صادر jزم دستور آنها ارز پروانه صدور براي و كرد اينصورتموافقت با نخستوزير آقاي

اين ارز پرداخت دستور دادندهنوز آنهاجواب ولي كرد تحقيق باره اين در ارز مقاماتمسئولكميسيون از اداره

گيرد/ صورت آينده هفته در كار اين ميرود احتمال استو نرسيده ارز كميسيون به دانشجويان

٨åå٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢ پنجشنبه

زحمتهستند در خرد نبودنپول از مردم
آقاي و نموده عزيمت تهران به مرخصي از استفاده براي ملي بانك رئيس عرفي علي آقاي ـ لنگرود

چند اين در زحمتاند/ در خرد پول حيثكمبود از اهالي است/ بانك امور عهدهدار وي معاون نصري محمود

توماني يك اسكناسهاي كردن نصف همچنين و ريالي دو و ريالي يك مقوائي بليط انتشار با كسبه روزه

عاجل اقدامات مضيقه اين رفع براي مركز ملي بانك كه دارند انتظار اهالي ميدهند/ انجام را معام�تخود

دارد/ مبذول

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

بازداشتشدند نفر ٤ دبيرستاندرگرفتو در نزاعي
در گهان نا بودند واليبال مسابقه پهلويمشغول دبيرستان ديدانشآموزان يكم بيستو روز ـ شهسوار

در شدند/ عدهايمجروح گرفتو در نزاعي سپس و مشاجره آن اثر در كه آمد بهوجود اخت�في مسابقه وسط

غائله و شده حاضر دبيرستان درمحوطه سرباز عدهاي با نظامي پادگان فرمانده اسدي سرگرد آقاي اينموقع

كرد/ بازداشت را مختلف احزاب به منتسب دانشآموزان از نفر چهار و كرد رفع را

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

آن اساسنامه و قانونيتأسيسبانكساختماني cيحه
كليات ـ اول فصل

شركتي تشكيلميشود نامحدود برايمدت قانوني بهموجباينjيحه كه ساختماني بانك ـ اول ماده

از يك هر در عمومي تصويبمجمع به عنداللزوم ميتواند استو تهران در آن اصلي مركز كه سهامي است

نمايد/// باز شعبه كشور نقاط

ساختماني بانك تأسيس قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ [؟] تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٧ و ماده ٢٥ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٦٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

بود آتشزده را گندم كهخرمنهاي چوپاني امروز
شد حبسمحكوم سال سه به جنائي دادگاه در

شعبه در امروز صبح مازندران ك�ردشت <اجابيت> قريه اهل ساله ٣٢ عليخاني مسيح نام به چوپاني

مرداد شب١٥ كه بود ويمتهم شد/ كمه محا گرديد تشكيل زارع آصف آقاي رياست به كه جنائي دادگاه سوم

سوزانيده را برادرش گندم خرمن و است كرده حريق ايجاد مازندران قريه ٥ در نفت وسيله به جاري سال

جاي به او مالك: برادرم و بودم چوپان من بود: گفته چنين بازپرس به بازجوئي موقع در ابتدا مسيح است/

نيز من و نميداد من به ديناري و ميكرد رفتار بيانصافي كمال با كند دستگيري بودم بيچاره كه من, از اينكه

خرمن زحمتيبود هر با شب آن جهت همين به و بگيرم او از را خود انتقام كه گرفتم تصميم استيصال فرط از

عملخود منكر دادگاه در امروز ولي شد خواهم گرفتار عقوبتخود به كه بودم اين از غافل ولي آتشزدم را او

از پس دادگـاه هستم/ بيگناه Lكام من و بوده ترس م�حظه به بازپرس نزد من, اقرار داشت اظهار و شد

اعمال با زندان سال سه بر دائر را رايخود بعدازظهر نيم ساعت و اع�م را دادرسي ختم مدافعاتوكيلمدافع

كرد/ اب�غ محكوم به شاقه

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

٤٣å ماده اصEح قانوني cيحه
دادرسيكيفري آئين مكرر

ميگردد: اص�ح زير شرح به كيفري دادرسي آئين قانون مكرر ٤٣å ماده ـ ١ ماده

پرونده در شواهدموجود و قرائن و دjيل كه تشخيصدهد كشور عالي ديوان دادستان گر ا ـ ٤٣å ماده

تخفيف و تشديد يا و متهم برائت يا تقصير در خود استنباط مستند دادگاه كه است كيفياتي و مخالفاصول

شكستن و رسيدگي حيث اين از موضوعي هر به نسبت مرتبه يك براي ميتواند داده قرار مجازات ميزان

نمايد/// تقاضا كشور عالي ديوان از را حكم

آئين مكرر ٤٣å ماده اص�ح قانوني j١٣٣١يحه ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب قانوني طبقjيحه بر

١٣٣١ ماه بهمن اول تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماه دو بر مشتمل دادرسي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

است شده صادر روزنامه امتياز ١٦
جـديد قـانون طـبق بر روزنامه امتياز فقره ١٦ صدور با حال به تا مطبوعات كميسيون اط�ع قرار به

وزارت كل مدير حضور با وزارتكشور در بار يك هفتهاي كميسيونمطبوعات است/ كرده مطبوعاتموافقت

ميگردد/ تشكيل فرهنگ وزارت نماينده و تهران دادستان كشور,



ملي دولت سياهه ١٦٨٦

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

گفت: كرد ايراد ايران ملت به خطاب كه پيامي در نخستوزير

ملي عظيم جهاد اين كه درككردهاند خوبي به ايران مردم
شده شروع بقا و مرگ سر بر

است پيروزيرسيده از اينمرحله به فداكاري و اتفاق و وحدت با و
پيشآيد اختEفاتي فرعي مسائل در اگر كه بدانند بايد بيگانگان

نيست خارجي مبارزه حساب مربوطبه
بنيانمشروطيت تحكيم در بلكه ايراننباشد ملت ضرر اختياراتبه اين از استفاده تنها نه اميدوارم

را پيام اين پنجشنبه روز بعدازظهر ٩ مصدقساعت دكتر آقاي افتد/ مؤثر آزادي تعميم و ترويج و

كرد ايراد راديو برابر در ايران ملت به خطاب

عزيز هموطنان

يكقرنو بيگانگانو مستقيم ظلم و فشار سال ٥å پساز كه اينبود در تنها ما ملل مبارزه عظمت گر ا

نسل كه ثابتكنيم جهان زنده ملل ميان در و دستبگيريم به آنانسرنوشتخويشرا نارواي نيممداخ�ت

شمار در را آن نظاير شايد دارد را خود كان نيا تاريخ نگهداريموجوديتو و حفظاستق�ل لياقت ايران امروز

ت�ش و سعي بدون ملتي و جامعه هيچ زيرا دهند نشان بتوانند نيز ديگر بزرگ كوچكو ملتهاي حوادث

بيش كمو گيتي نزديكاقوام و تاريخدور و بردارد پايخود دستو از اجانبرا اسارت زنجير است نشده موفق

آمده بهوجود ملل آزاديخواهي و استق�لطلبي زمينه در كه تحوjتيست انق�باتو و جنبشها اين شاهد

مامحبوس بيآjيشهموطنان ضمير كو پا سينه پيشدر سال چند تا كه ايران نهضتملي فكر استولي

و گذشت كشور مرزهاي از ما ملي رستاخيز انعكاس سپس و كرد سرايت وياjت به تهران از تدريج به بود

و جنوب مردم حتي كنون ا و شد نيز ديگر ملل در ملي قيامهاي الهامدهنده ساختو خود متوجه را جهانيان

را استعمار تلخ طعم كه مردمي آن همه و شده دوخته ما ملت پيروزي به اميدشان چشم نيز افريقا شمال

ماست/ نهائي توفيق در قلبيشان آرزوي بودهاند همزنجير ما با دراز ساليان و چشيده

قدر به فقط بعد لحظهاي و كند وزيدن ملتي حيات در كه نيست كد را و زده يكنسيمم�يم ايران نهضت

اغـراض مولود و كوچك تصادفات زائيده تاريخي جنبش اين بگذارد باقي خود از اثر بياهميت يكموج

عللو يكسلسله كه دارد ايراني جامعه در تصور غيرقابل نفوذي عميقو ريشه بلكه نيست و نبوده سياسي

ملي نهضت عمق و اصالت است كرده گذاري شالوده و پيريزي را آن ايران اخير تاريخ قرن دو مهم وقايع

به و ميكنند فكر اين از غير كه آنها ايران/// قهرمان و شرافتمند ملت رسانيده/// ثبوت به مكرر آزمايشهاي

بگذريم ك هولنا اينورطه از تا بگذارند باقي مجالي بجاستكه شايستهو چقدر نميانديشند مبارزه عظمت

كوچك مبارزههاي و جدالها براي است ممكن آنوقت برسانيم پايان به را كار كهنه و گر حيله حريف كار و

تحميل و زور برابر در واحد فرد چون كه كرده حكم طور اين ايراني ملي عرق و شرافت بشود/// پيدا فرصت



١٦٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

نه مخالف دوستان و موافق ياران اصولي و جا به انتقادات از من دهند/// نشان مقاومت و ايستادگي اجنبي

ميشمارم/// راهنمايخود چراغ منزله به را ايشان انتقادات و نصايح بلكه نميرنجم/// هرگز تنها

مناسبت همين به خاطرههايم�لانگيزيداشتمو تلخو تجربهاي اختيارات, قبولمسئوليت اينجانباز

مخالفتملت با اوت١٩١٩ قرارداد اينكه بعداز شوم مشكليروبرو چنين با ديگر يكروز نميكردم فكر هرگز

دخالت نظارتو ايران مالي امور در قرارداد آن طبق كه هم انگليسي مالي مستشار و گرديد مواجه [!] ايران
و بـودجه مـوازنـه بـراي تي اختيارا عمومي تماي�ت حسب بر چهارم مجلس و شد بركنار كار از و ميكرد

آنروز كه وسائلي با اينجانبداد/ به ماه برايمدتسه آنوزارتخانه اساسي تصفيه ماليهو تشكي�توزارت

سياست تحريكات اثر بر گذشت كه اختيارات آن تاريخ از روز پنج و ماه دو كردم كار به شروع داشتم اختيار در

خون با كه اص�حاتي و شد استعفاء از گزير نا كابينه آن و گذاشت را مخالفت بناي دولت با مجلس خارجي

رفت/ ميان از كلي به بود گرفته جگرصورت

نباشم اختيارات كسب اص�حاتو انجام صدد در هرگز اينجانبديگر كه كافيبود آزمايشگذشته همين

را آينده كارهاي و برسانم نهائي مرحله به را نفت مبارزه كه نيتبودم اين فقطدر ايندولت تشكيل پساز و

هـمه اين براي و بشناسد را ايران ملت حقه حقوق نميخواست كه حريف سرسختي گذارم/ وا ديگران به

بهخصوص انداخت تأخير عهده به را كار قهرا قائلبشود اعتباري ارزشو مردم كاريميليونها فدا ت�شو

كرد انكار نميتوان حال عين در و ميكرد, باز او براي تازهاي اميد روزنه روز هر داخلي تشنجات اخت�فاتو

آن ايجاد اساس و نيامده وجود به رشيد و كار فدا ملت يك حياتي حوائج تأمين براي تشكي�تموجود كه

رفع اداريو اص�حات راه در قدمهائي كه داشتند توقع حكومت اين از مردم استو بوده ديگري برايمنظور

كند/ اص�ح را استقوانين اينمنظور پيشرفت از مانع مقرراتموجود نظاماتو جا هر و بردارد تعدي و ظلم

اراده برابر در گزير نا ميداند خويش كار برنامه را مردم خواستههاي عموميو افكار از پيروي كه نيز اينجانب

آورد/ فرود تعظيم و تسليم سر

همانطور برسانم/ عزيز عرضهموطنان به اختيارات كيفيت به راجع كلمهاي چند نيست اينكبيمورد

مردم نمايندگي افتخار كه ١٦ و ١٤ و ٥ دوره در من گفتهام يكساله و ماهه اختياراتشش طرح موقع در كه

بوده مرسوم كه ترتيبي به را آن و مخالفتنموده نفر يك به قانونگذاري اختيارات دادن با داشتهام را تهران

اينجانب به معينه موارد در ملي مجلسشوراي كه اختياراتي آنكه حال و دانستهام/// اساسي قانون روح از دور

با آنها نهائي تصويب قطعيو تكليف تعيين ولي تهيهشود لوايحي كه اينست براي فقط است تفويضكرده

سـلب بـلكه مـعتقدم بـدان امـروز گـفتهام گـذشته در آنچه جدا تنها نه است/// ملي شوراي مجلس خود

اين كه وقت آن در مخصوصا نميدانم كشور حال به سودمند هرگز مطلق طور به را مجلس از قانونگذاري

اخـتيار كـه داشت خـطر چـقدر و بـود صـورت چه به مجلس و دولت كه ميدانند همه ميشد مخالفتها

اجنبي سياست اراده آلت يا بودند اجنبي خود يا كه دهند كساني دست به و بگيرند پارلمان از را قانونگذاري

ميآمدند/ شمار به



ملي دولت سياهه ١٦٨٨

تا داشتهام را زندان و تبعيد مشقتو و رنج تحمل توانائي و تاب كه قدر آن من اساسي قانون حفظ براي

كه ملتي حقوق به است ممكن اينكچگونه دادهام وفاداري آزمايش ايران حقشناس ملت به مرگ سرحد

رنج نقاهتو كهولتو سنين كه امروز تا جواني سنين از من نمايم تخطي بودهام او احسان شرمنده هميشه

بوده/// مردم خدمتگزار ميكنم طي را پيري

بنيانمشروطيتو تحكيم در بلكه نباشد ايران ملت ضرر به اختيارات اين از استفاده تنها نه كه اميدوارم

اجـتماعي عـدالت و دموكراسـي و آزادي مزاياي از بتوانند طبقات همه تا افتد مؤثر آزادي تعميم و ترويج

وحـدت و هـمكاري كـه كنم تمنا و درخواست كشور/// كار فدا مردم همه از ديگر بار يك نمايند/// استفاده

سپرده ما به ايران تواناي و بردبار ملت كه را سنگين بار اين خدا خواست به بگذارند بدهندو ادامه را نظرشان

برسانيم/ منزلمقصود سر به است

كـنم عـرض عزيز هموطنان عاليه احساسات از سپاسگزاري با ديگر بار يك ميدانم jزم خاتمه در

پيرزويهاست/ همه عامل شما موقعشناسي و نظم انضباط و پايداري كه نفرمايند فراموش

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

دولت كارمندان بين شكر و قند توزيع
شكر و قند ميزان كه است شده داده اط�ع ادارات تمام به بخشنامهاي طي شكر و قند كل اداره طرف از

بعد كارمندان شكر و قند قيمت كنون تا بپردازند/ نقدا نيز را آن قيمت و دهند صورت را كارمندان احتياج مورد

ميشد/ پرداخت آن توزيع از

٨åå٩ شماره ,١٣٣١.١١.٤ شنبه

كرد خداحافظي اقتصاد وزير با كارشناسمعادن امروز
ايرانپروژهاي توقفدر ماه مدتسه در وي

است نموده تهيه ايران معادن وضع بهبود درباره
به بود آمده ايران به دولت دعوت بنابه قبل ماه سه حدود در معادن متخصص كوندامن> > آقاي امروز

دكتر آقاي با و يافت حضور ملي اقتصاد وزارت در كتشاف ا بنگاه عامل مدير گزلو قره مهندس آقاي تفاق ا

معادن فعلي دربارهوضع گزارشي ايران توقفدر ماه مدتسه ويدر كرد/ خداحافظي ملي اقتصاد اخوتوزير

سفارت بازرگاني وابسته طريق از كه نموده تنظيم ايران معادن اهميت و بهرهبرداري طريقه آن, توسعه و

شد/ خواهد تسليم اقتصاد وزارت به فرانسه

ايرانيها كه كوششي با اميدوارم من گفت: ايران معادن دربارهوضع ما خبرنگار جواب در متخصصمزبور

كه شود طوري ايران معادن اوضاع كوتاهي خيلي مدت در ميبرند كار به خود صنعتي عمليات توسعه براي

تـرك را تهران هواپيما با امروز بعدازظهر كوندامن> > آقاي گردد/ مترقي كشورهاي ساير معادن همرديف

ميكند/



١٦٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

كل دادستان نماينده و تهران دادستان
كردند بازجوئي قوام از بار برايسومين

خوبنيست قوام مزاجي وضع
كل دادستان نماينده عالمي آقاي تفاق ا به تهران دادستان بنيفضل آقاي امروز بعدازظهر يكساعت

بود/ قوامالسلطنه از بازجوئي جلسه سومين اين رفتند/ قوام آقاي منزل به قوام تعقيب پرونده تكميل براي

كسالت نيستو آقايقوامخوب مزاجي اط�عوضع قرار به انجاميد/ طول يكساعتبه بيشاز م�قاتمزبور

معالج اطباي توسط شكستگي معالجه دارد/ ادامه همچنان بود يافته شدت دنده شكستن اثر بر كه ايشان

دارد/ ادامه

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

فروش از حاصله وجوه انتقال قانوني cيحه
بانكساختماني به يوسفآباد اراضي

را زير عمليات ماه يك تا منتها ساختماني بانك تأسيس تاريخ از است مكلف دارائي وزارت ـ ١ ماده

دهد: انجام

اين تا كه اراضي صاحبان پرداختي درصد ٥ از آنچه و يوسفآباد فروشاراضي از حاصله كليهوجوه الفـ

قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر است/// نشده مصرف تاريخ

تصويب تبصره يك و ماده ٤ بر مشتمل ساختماني بانك به يوسفآباد فروشاراضي از حاصله انتقالوجوه

١٣٣١ ماه بهمن پنجم تاريخ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

سيستان خالصه اراضي معافيتخريداران به راجع قانوني cيحه
كرد پرداختخسارتدير از

واحده ماده

خسارت و ننمودهاند تأديه رسيد سر در را بدهيخود اقساط كه سيستان خالصه زراعتي اراضي خريداران

آخر تا فروردين اول از قسطمساوي چهار در را بدهيخود اصل تمام چنانچه است گرفته تعلق آن به كرد دير

اختيارات اعطاي قانون طبق بر بود/ خواهند معاف كرد دير خسارت تأديه از نمايند پرداخت ١٣٣٢ اسفند

پرداخت از سيستان خالصه اراضي خريداران معافيت به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم مصوب

١٣٣١ ماه بهمن اول تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده يك بر مشتمل كرد دير خسارت

مصدق محمد دكتر وزير نخست



ملي دولت سياهه ١٦٩٠

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

شد تمديد خوزستان منطقه ٨ در نظامي حكومت
آقاي گرديد/ تشكيل خارجه وزارتامور كاخ در مطبوعاتي مصاحبه جلسه امروز بعدازظهر ربع و ساعتدو

گذاشت: آنان اختيار در خارجي و داخلي خبرنگاران جوابسئواjت در را زير اط�عات فاطمي دكتر

مـنطقه ٨ در نـظامي حكـومت مقررات ادامه به مربوط تصويبنامه دولت هيأت ديشب جلسه در ـ ١

٣ مدت براي خرمشهر و م�لي مسجدسليمان, هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, آبادان, خوزستان,

گرديد/// تصويب جاري ماه بهمن ششم روز صبح ٥ تاريخ از ماه

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

[تهران] حومه فرهنگ آموزگاران
دارند شكايت خود وضع از

و نوشته اداره اين به نامهاي آموزگاران نفر ٢åå طرف از نمايندگي به فرهنگحومه آموزگاران از نفر چند

خدمتگزار عنوان به اب�غ ميخواهند حال حقوق, بدون خدمت سال يك از بعد كه شدهاند متذكر آن طي

آنها وضع به دارند تقاضا و متعرضبوده اقدام اين به نسبت مزبور آموزگاران نمايند/ صادر آنها نام به جزء

آيد/ عمل به رسيدگي

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

cروبياست مشغول كشتيشنكشمازندران
ميشود تعمير موجشكن سد

در بندرپهلوي كانال jروبي مورد در كه شرحي پاسخ در بندرپهلوي اداره رئيس ملكوتي مهندس آقاي

براي كنون ا مازندران شنكش كشتي كه ميدهد اط�ع و نوشته اداره اين به نامهاي شده درج روزنامه اين

به ديگر ماه دو استو مشغولjروبي گرفته قرار رود گرگان مصب و آشوراده جزيره مقابل كه كانالي بازكردن

شد/ خواهد شروع نيز پهلوي مرداب jروبي عمل و ميكند مراجعت بندرپهلوي

قبل سال پنجاه حدود بندرپهلويدر سدموجشكن بندرپهلويمينويسد, موجشكن سد ساختمان درباره

در بود خرابي شرف در و برداشته شكست, آن از قسمتي ايام مرور به و شد ساخته سنگ و چوبي تيرهاي با

٥٥å طول به غربي سمت ديوار و شد تيرهايچوبي جاي به ضامن يكديوار احداث براي اقدام ١٣٢٥ سال

ماند كد را ساختمان بقيه شد تمام اعتبارات چون و شد ساخته متر ١٢å طول به شرقي ديوار از قسمتي و متر

و كرد بازديد را سد اين راه معاونوزارت مصدق] دكتر بزرگوار [فرزند مهندسمصدق آقاي به اواخر اين در تا

بقيه ساختمان به شروع ماه دي ٤ روز از ب�فاصله رسيدو بنادر كل بنگاه طرف از هم سيمان تن پنجاه مقدار

تمام شرقيموجشكن ديوار متر ٥٦å تمام ساختمان آينده سال آخر تا است اميد و شد بندر سمتشرقي سد

شود/



١٦٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

شد تشكيل امروز ملي نهضت فراكسيون كميسيونمنتخب جلسه اولين

كاشانيمEقاتكردند jآيتا با نمايندگان از نفر سه
كميسيون نمايندگانمنتخب نفر صبحهفت فردا و

كرد مEقاتخواهند نخستوزير با
يك دادهايم اط�ع شماره همين نهضتمليدر كسيون فرا ديشب جلسه به جريانمربوط در بهطوريكه

اين آورند/ فراهم را كاشاني آيتا� و نخستوزير م�قات موجبات تا شدند انتخاب نفري هفت كميسيون

داد/ تشكيل ملي مجلسشوراي منتخبدر نمايندگان از ششنفر حضور با را خود جلسه نخستين كميسيون

از پس جويد شركت جلسه اين در نتوانست داشت عهده به را علني جلسه اداره چون مهندسرضوي آقاي

نمايند/ م�قات كاشاني آيتا� با امروز ج�لي مي�ني, مكي, آقايان كه شد گرفته تصميم jزم كرات مذا

منزل در كاشاني آيتا� چون و رفتند كاشاني آيتا� منزل به مزبور آقايان نفر سه صبح نيم و ده ساعت

مراجعت دندانسازي از ملي رئيسمجلسشوراي آقاي ساعت اين در و شدند منتظر يازده ساعت تا نبودند

شد/ آغاز ملي كسيون فرا نمايندگان با كره مذا و نمودند

يك كرات مذا داشت: اظهار ما خبرنگار به مكي آقاي جلسه پايان در داشتو ادامه ظهر تا كرات مذا اين

است/ رضايتبخشبوده ما ساعته

آقـاي بـا كسـيون فـرا مـنتخب نـمايندگان نفر هفت صبح ده ساعت فردا كه است قرار اط�ع قرار به

رفـع مـوجبات تـا نـمايند ديدن كاشاني آيتا� از نفر هفت همين مجددا و نمايند م�قات نخستوزير

آيد/ فراهم گلهها و اخت�فات

خـيال من كه نوشتهاند مصاحبه ضمن جرايد از بعضي در گفتند: ما خبرنگار به امروز كاشاني آيتا�

طهرانمسافرت از خارج به سياست گيرياز كناره هوا آبو تغيير براي نامعلومي برايمدت و مسافرتداشته

است/ نيامده بهوجود من در امروز به تا فكري چنين و ميباشد حقيقت از عاري مطلب اين ميكنم

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

اسلحه جمعآوري
خوانين مغانو كن سا ميباشداي�ت عشاير از تيپاردبيلمشغولجمعآورياسلحه مدتياست اردبيلـ

ميدهند/ تحويل را خود س�ح مرتبا و كرده متابعت دولت دستور از اردبيل اطراف

٨å١å شماره ,١٣٣١.١١.٥ يكشنبه

خرد پول مضيقه
سيگار و تمبر خرد پول جاي به معام�ت در و هستند زحمت در سخت خرد پول فقدان از اهالي ـ آبادان

دارند/ شكايت نيز تهران راديو صداي ضعيفبودن از ضمنا ميشود/ مبادله



ملي دولت سياهه ١٦٩٢

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

دوبار كنون تا است داده خورديروي و ايEتفارسزد از يكي ارتشو قواي بين
رسيدهاند قتل به عدهاي و شده مواجه يكديگر با طرفين
است متجاوز نفر ٣å از مجروحين و كشتهشدگان تعداد

حركتكردهاند بوشهر و برازجان طرف تانكوزرهپوشبه سه و كازرون تيپ فرمانده

با بوشهر در سرباز دو جنازه و بهدستنيامده مجروحين و آمارصحيحكشتهشدگان هنوز

است تشريفاتدفنشده

ارتشصورت افراد و رزمي غ�محسين تفنگچيان بين شديدي خورد و زد <دشتي> ناحيه در ـ فارس

جـراحت شدت به سرباز نفر ده قريب و شده كشته عشاير از نفر چند و سرباز نفر چند آن طي كه گرفت

خورد و زد جريان كردهاند/ خورد و زد و شده ارتشمواجه قواي با دوبار رزمي ايل افراد كنون تا برداشتهاند/

در و نموده مراجعه آنها به رزمي غ�محسين ايل س�ح خلع براي نظامي افراد از عدهاي كه بوده قرار بدين

سربازان تعداد چون و پيوسته بهوقوع خوردي و زد نتيجه در برميآيند ايشان س�ح و تفنگها گرفتن صدد

ميشوند/// عدهايمجروح و مقتول سرباز نفر دو نتيجه در بوده رزمي عشيره تعداد از كمتر

برايدستگيري كازرون پادگان از يكستون كه ميشود داده فارسدستور ششم لشكر فرماندهي طرف از

و اعزام <دشتي> به سرباز عدهاي ب�فاصله گردد/ اعزام خونريزي جنگو مسببين ساير رزميو غ�محسين

و مـيگردد آغاز تيراندازي و خورد و زد دوباره نتيجه در و برميآيند رزمي غ�محسين دستگيري صدد در

ميشوند/// مجروح هم زيادي عده و ميرسند قتل به طرفين از عدهاي

وارد اسكـورت بـا كـيانوري سرتيپ تيمسار تفاق ا به كازرون تيپ فرمانده ماه دي ٢٨ روز ١١ ساعت

خـورد و زد دو اطـراف در تـحقيق بـراي ايشان عزيمت نمودهاند عزيمت بوشهر طرف به و شده برازجان

در Lفع و آمده برازجان به بيسيم دستگاه يك زرهپوشو يك و تانك دو همچنين است/ بوده فوقالذكر

واقعه محل به وي كسان و رزمي غ�محسين دستگيري براي كه دارند قصد و متوقفاند/ برازجان پادگان

نمايند/ عزيمت

شايع قرار به ولي نيست دست در صحيح اط�ع و آمار زخميشدگان و كشتهشدگان تعداد از هنوز گرچه

ميباشد/ نفر ٢å بر بالغ نيز طرفين زخميشدگان و متجاوز نفر ١å از كشتهشدگان تعداد

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

شدند تبعيد نفر ٣٨ بندرشاه اغتشاشدر اثر بر
و دولت طرفداران از جمعي و نمود دولت عليه تظاهرات به عدهايشروع شهر در قبل روز دو ـ بندرشاه

دخـالت به منجر و داد رخ طرفين بين شديدي خورد و زد نتيجه در كردند اعتراض عده آن به شهر اهالي

به گرديدند دستگير نفر ٣٩ و شدند مجروح و مضروب طرفين از عدهاي واقعه اين در شد/ دولت مأمورين

است/ آرام شهر كنونوضع ا و شدند اعزام كرمان به عده اين از نفر ٣٨ رسيده خبر آخرين موجب



١٦٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

پاسبانان و زندانيان بين خوردي و زد اصفهان شهرباني زندان در
شد مقتول سرپاسبان يكنفر نتيجه در و داد روي

حتي نمودهاند تشنج ايجاد و گذاشته را اهانت بناي شهرباني زندانيان از بعضي است روز سه دو اصفهانـ

شدند/ مصدوم و مجروح دار و گير اين در نفر چند و داد روي پاسبانها و زندانيان بين نيز خوردي و زد اخيرا

تظاهرات و شكستند را زندان در آنها نتيجه در دادندو انتقال ديگري محل به را سياسي زندانيان عصر ديروز

آورند/ عمل به شديدي

آقاي كرد/ فوت آمد وارد سرش به كه گلوله اصابت اثر در سرپاسبان پورطالبي حسن تيراندازي اثر در

با مقتول پاسبان جنازه كرد/ قضيه به رسيدگي مأمور را ٥ بازپرسشعبه رئيسيان آقاي فورا دادستان فلسفي

شد/ سپرده ك خا به نظامي تشريفات

ميرفت فروش چپ دستجات به منتسب روزنامههاي آن در كه را كيوسكي مردم جنازه تشييع هنگام

آقاي و آوردند عمل به تي تظاهرا و كرده مراجعه دادستان فلسفي آقاي به روزه دو اين در عدهاي زدند آتش

معين را آنها تكليف دادگاه بايستي و شده مراجعه دادگاه به متهمين پرونده كه كرد نصيحت را آنها فلسفي

شدند/ خارج دادگستري از فلسفي آقاي نصايح اثر در تظاهركنندگان كند/

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

شد نزاع دبيرستان در برايفروشروزنامه
در روزنـامه فـروش سـر بر پهلوي شاه محمدرضا دبيرستان سوم سال دانشآموزان از عدهاي ـ ساوه

حمايت به دانشآموزان ساير توهيننمود/ دبيرستان رئيس به آنها از يكي و كردند مشاجره هم با دبيرستان

رئيس شد/ شيشههايك�سشكسته از برخي نزاعيرويداد نتيجه در شدندو طرف او با رئيسدبيرستان از

از روز ٥ مدت دبيران شوراي تصميم بنابه بود واقعه محرك كه را وكيلي عباس رسيدگي از پس دبيرستان

كرد/ اخراج دبيرستان

كنند/ ك�سخودداري سر به رفتن از ايام اين در گرفتهاند تصميم هم عباسوكيلي دوستان از نفر شش

رئـيس كـه درگـرفت نزاعي متوسطه پنجم سال دانشآموزان بين مسلكي اخت�فات واسطه به همچنين

كرد/ جلوگيري آن توسعه از دبيرستان

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

مدرسين امتحانات داوطلبان از عدهاي امروز
كردند اجتماع وزارتفرهنگ در

اوراق به داشتند تقاضا و كرده فرهنگاجتماع وزارت در امتحاناتمدرسين مردودين از عدهاي صبحامروز

رسيدگيشود/ آنها امتحاني



ملي دولت سياهه ١٦٩٤

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

فروشنفت كه است كرده ايراناخطار دولت به امريكا
ميشود ايران به امريكا كمك اجراي از مانع بلوكشوروي كشورهاي به

است داده اط�ع ايران بهدولت امريكا كهدولت داشتند اظهار واشنگتن محافلمطلع ـ رويتر ـ واشنگتن

ايران به امريكا كمك اجراي از است ممكن بلوكشوروي كشورهاي به ايران طرفدولت از نفت فروش كه

امـريكا متقابل> امنيت <قانون موجب به مزبور اب�غ و اخطار كه كردند اضافه محافل اين كند/ جلوگيري

ارسـال كمونيستي كشورهاي به جنگي مواد كه كشورهائي به نبايد امريكا ميدارد مقرر كه گرفته صورت

بهشوروي را خود شده ملي نفت از مقداري دولتايران كه است شده شايع واشنگتن در بكند/ كمك ميدارند

است/ فروخته

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

است نشده اجرا قابل هنوز زندانيان مجازات تعليق قانون
شد خواهند آزاد بEفاصله زنداني نفر ١٥åå قانون اين موجب به
ميشوند آزاد سايرين از قبل سياسي زندانيان و نوابصفوي

مقررات طبق شده اب�غ دادگستري وزارت به زندانيان مجازات تعليق قانون داديم اط�ع كه طوري به

مدتدرج از روز ده و شود درج رسميكشور مجله در بار يك بايستي گردد اجرا قابل قانوني آنكه براي قانون

آنمجله در امروز و شد فرستاده رسمي مجله در برايدرج زندانيان مجازات تعليق قانون شنبه روز بگذرد/ آن

كند/ اجرا را قانون نميتواند دادگستري وزارت روز ده مدت انقضاي تا بنابراين شد چاپ

تعيين نفر ٥٥٤ شوند آزاد بايد ب�فاصله مجازات تعليق قانون از استفاده با كه زندانياني عده تهران در

شود/ داده تغيير عده اين در بعدي مطالعات اثر بر است ممكن است/ گرديده

بـه امـروز تـهران دادسـتان بنيفضل آقاي است رسيده نفر ٢٩åå اخيرا تهران در زندانيان عده جمع

بنابراين شد نخواهند مجازات تعليق قانون ميگردندمشمول محكوم بعدا كه زندانيان گفتچون ما خبرنگار

قرار قانون اين از كنندگان استفاده جزو شدهاند محكوم قانون شدن اجرا از قبل روز تا كه را زندانياني كليه ما

شوند/ آزاد خود زنداني مدت ثلث دو يا نصف گذراندن از پس بتوانند كه داد خواهيم

آزاد كه كساني ميان در داشت: اظهار زندانها بر نظارت مأمور و تهران دادسرا داديار آقايموسويزاده

ميباشدوجود سلطنت مقام به اهانت يا كي اشترا مرام تبليغ تهام ا به كه سياسي زنداني نفر ٣å شد خواهند

سايرين از قبل آقاينوابصفوي سياسيو زندانيان بود/ خواهد آزادشدگان جزو نيز آقاينوابصفوي دارند/

ميشوند/ آزاد

در اط�ع قرار به است نفر ١١å تهران در زن زندانيان عده ميشوند آزاد نفر ١å نيز زنداني زنهاي از

به شد خواهند آزاد كه زندانيان اين از عدهاي جمع و دارد زندانيوجود نفر ٦ååå رفته هم روي شهرستانها

ميرسد/ نفر هزار يك



١٦٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

دريا زير و منابعطبيعيكفدريا از استفاده cيحه
شد ارجاع دارائي قوانين كميسيون به و مليگرديد مجلسشوراي تقديم ديروز جلسه در كه

كايرانواقع خا مجاورت در كه كفدريا زير و كفدريا در طبيعيواقع اهميتمنابع ـ مجلسشورايملي

را اقداماتjزم دارد منابعمزبور به نسبت كه حفاظتحقوقي براي دولتايران كه مينمايد ايجاب است شده

ايران/// ساحلي آبهاي به راجع ١٣١٣ ماه تير ٢٤ قانون بر ع�وه و آورد عمل به

سواحل و ايران سواحل قاره> <ف�ت حدود تا دريا كف زير و دريا كف در طبيعيموجود منابع ـ ١ ماده

است/ ايران دولت به متعلق ايران جزاير

كشورهايهمجوار با يا باشد داشته ديگريبسط سواحلكشور تا ايران قاره ف�ت كه صورتي در ـ ٢ ماده

طـور بـه ذينفع دول بين قاره ف�ت طبيعي منافع به نسبت ذينفع كشورهاي حدود باشد مشترك ديگري

شد/ خواهد تعيين منصفانه

در آزاد كشتيراني حق و نداده تغيير قاره ف�ت روي غيرساحلي آبهاي وضعيت در قانون اين ـ ٣ ماده

بود/ خواهد باقي قوتخود به آبهايمزبور

است/ باقي قوتخود به ١٣١٣ ماه تير ٢٤ قانون مقررات ـ ٤ ماده

(PLATEAU CONTINENTAL)انگـليسي CONTINENTAL SHLEF مـصطلح كـلمه ـ ٥ ماده
مصدق محمد دكتر نخستوزير ميگردد/ مستفاد فرانسوي

كاظمي دارائي وزير

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

شود رسيدگي شكر و قند سهميه توزيع وضع به
بازار و هستند مضيقه كامLدر اهالي است افتاده تأخير به اهالي ماه دي شكر سهميه توزيع چون ـ دزفول

ايـن سـهميه افـزايش و دزفـول شكـر وضع به نسبت دارائي دارند انتظار مردم است/ آمده وجود به سياه

دارد/ مبذول عاجلي توجه شهرستان

٨å١١ شماره ,١٣٣١.١١.٦ دوشنبه

ميشود حمل بحرين و كويت به جو و گندم
حمل بحرين طرفكويتو به را عمومي آذوقه اين و هستند جو و گندم خريد عدهايمشغول ـ برازجان

از بايد كه طوري آن هم مأمورين و مينمايند مساعي تشريك آنها با هم جمعي ميشود گفته مينمايند/

نميكنند/ جلوگيري آنها

به ريال ٢٤å كيلو ٦٨ از گندم قيمت نتيجه در استو كرده توليد اهالي بين شديدي نگراني اينموضوع,

است/ كرده ترقي ريال ٣٢å كيلو ٦٨ قيمتجو و ريال ٤٥å



ملي دولت سياهه ١٦٩٦

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

بودند اعتصابكرده اسدآبادي دبيرستان دانشآموزان
داد بهمنروي پانزده دبيرستان مقابل در خوردي و زد امروز

شدند مجروح نفر دو و
دبيرستان اوليا داشتند تقاضا و زده اعتصاب به دست اسدآبادي دبيرستان پيشدانشآموزان روز چند از

توسعه آن ادامه ديروز ولي بود خفيف اول روزهاي در اعتصاب اين نمايد/ رسيدگي آنان درخواستهاي به

وزارت بازرسي كل مدير عامري آقاي نتيجه در گرديد/ دبيرستان شدن تعطيل به منتهي كه طوري به يافت

شـد قرار و نمودند رسيدگي دانشآموزان درخواستهاي به شده حاضر محل در بازرس نفر دو با فرهنگ

رسيدگي آنانمورد تقاضاهاي به تا شوند حاضر ك�سهايدرس سر در و شكسته را اعتصاب دانشآموزان

گيرد/ قرار

در را مدرسه بلندگوي برآمدند صدد در دانشآموزان نمودند, ترك را دبيرستان مزبور آقايان اينكه از پس

مـختصري خـورد و زد در و بـرآمـدند جلوگيري مقام در دبيرستان رؤساي نمايند سخنراني و گرفته اختيار

اثر بر و شدند دستگير نفر انتظامي٦ طرفمأمورين از يافتو خاتمه انتظامي مأمورين مداخله با درگرفتكه

دانشآموزان آورد عمل به دانشآموزان با نخستوزير بازپرس شهريار آقاي ديروز وقت آخر كه م�قاتي

آزاد بودند شده دستگير كه هم دانشآموزاني و شدند حاضر درس ك�سهاي در و شكسته را اعتصاب امروز

شدند/

ميشدند خارج مدرسه از بهمن ١٥ دبيرستان دانشآموزان وقتي امروز صبح ١٢ ساعت اط�ع قرار به

از نـفر دو نـتيجه در كـه درگـرفت دبـيرستان محوطه جلوي در خوردي و زد و كردند حمله آنها به عدهاي

بروز از جلوگيري براي يافت خاتمه انتظامي مأمورين مداخله با نيز جريان اين شدند/ مجروح دانشآموزان

شدند/ مستقر محل در انتظامي مأمورين از نفر چند اينحوادث نظاير

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

روستائي دبستان اعتصابدانشآموزان
ندارد ارزش آنها تحصيلي مدرك اينكه علت به ساوه روستائي دبستان قبلدانشآموزان روز چند ـ ساوه

اعتصاب به نشود داده اثر ترتيب آنان خواستههاي به كه زماني تا داشتند قصد و نموده اعتصاب دبستان در

رئيسفرهنگاط�ع عبدالمانيداودي آقاي به تلفن وسيله به را مراتب دبستان مدير فورا بدهند/ ادامه خود

خواستههاي به كه ساخت اميدوار را دانشآموزان شده حاضر دبستانمذكور در ب�فاصله فرهنگ رئيس داد/

جريان فرهنگ رئيس رفتند/ خود ك�سهاي سر به دانشآموزان سپس شد, خواهد داده اثر ترتيب آنان

اين در دانشآموزان از يكي است/ نشده حاصل آن از نتيجهاي كنون تا ولي داد گزارش مركز به را اعتصاب

اعتصاب مرتبه دو نگيرد, قرار فرهنگ وزارت اولياي توجه مورد ما درخواست گر ا گفت ما خبرنگار به مورد

كرد/ خواهيم



١٦٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

پزشكيشيراز دانشكده اختEفات بروز اثر در
داد استعفا رئيسآن و شد تعطيل

آمده بهوجود قربان آقايدكتر پزشكيو دانشكده دانشياران از نفر چند بين كه علتاخت�ف به ـ شيراز

فرهنگو بهوزارت تلگراف وسيله به را جريان و كرد استعفا پزشكي دانشكده رياست از قربان آقايدكتر بود,

گردد/ اعزام شيراز به ايناخت�ف به رسيدگي براي هيأتي كه نمود تقاضا و داد تهراناط�ع پزشكي دانشكده

از دانشجويان از عدهاي قبل روز چند و شده تعطيل كلي طور به شيراز پزشكي دانشكده دي ٢٧ شنبه روز از

اهالي طرف از متعددي تلگرافات روزه چند اين در كردند/ را قربان دكتر مجدد ابقاي تقاضاي استاندار آقاي

سر به ب�تكليفي حال در فعLدانشجويان است/ شده مخابره تهران به همينمورد در شهر انجمن مخصوصا

در مـوجود تشـنجات و اخـت�ف بـه رسيدگي جهت اعزامي هيأت ورود منتظر قربان دكتر آقاي و ميبرند

ميباشد/ دانشكده

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

اسلحه جمعآوري
تهپر شكاري دارندگانس�حهاي كليه ژاندارمري طرفاداراتشهربانيو از گهيمنتشره طبقآ ـ نهاوند

دارند/ دريافت رسيد و داده تحويل مذكور ادارات به را خود اسلحه روز ٢å ظرف بايد

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

خويشاوندي/ م�قات /١

مEقاتكردند��١ را رئيسشهربانينخستوزير و رئيسگمرك
در شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ و گمرك مسلح پليس رئيس دفتري سرتيپ آقايان امروز صبح

رسانيدند/ نخستوزير اط�ع به را جاري گزارشامور و يافته مصدقحضور دكتر آقاي منزل

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

دارائي وزير از سئوال
مـجلس رياست مقام از گرديد/ ملي مجلسشوراي تقديم حائريزاده آقاي طرف از امروز زير سئوال

شنيده شوند: مجلسحاضر در پرسشذيل برايجواب دارائي جنابوزير فرمائيد مقرر دارم توقع ملي شوراي

شده قرضدولتداده به و اسكناسمنتشر مقداري اخيرا اسكناس پشتوانه و ودايع اعتباراتو بر ع�وه شده

كه است اجرا قابل وقتي قانون مدني, قانون طبق خبر بودن درصورتصحيح نه؟ يا است صحيح اينخبر آيا

نه؟ يا شده انجام عمل اين آيا باشد شده نشر و طبع رسمي مجله در

تبديل پرسش اين شود تأخير گر ا نفت عمل پرسشبه پرسشو اين جواب كه شود داده تذكر خاتمه در

حائريزاده ميشود/ استيضاح به



ملي دولت سياهه ١٦٩٨

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

كاشاني jآيتا با دربار مEقاتوزير
ايشـان از و رفـته كاشاني آيتا� منزل به درباره وزير ع�ء آقاي ديروز بعدازظهر نيم و شش ساعت

كردند/ كره مذا يكساعت حدود در و نموده م�قات

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

داد دستور دارائي وزير
تعقيبشود قوام اموال مصادره

امروز دارائي وزير آقاي طرف از گفت: قوام آقاي اموال مصادره كميسيون اعضاي آقايان از يكي امروز

جـلسه اطـ�ع قرار به گردد/ تشكيل مجددا آن جلسات و دهد ادامه خود كار به كميسيون شد داده دستور

يا و است شده تخاذ ا كه تصميماتي و شد خواهد تشكيل دارائي وزارت در روز دو همين مصادره كميسيون

نمود/ خواهد تعقيب ميگردد تخاذ ا بعدا

هنوز مزبور قانون كه است آن اموال مصادره كار عمده اشكال داد: توضيح مسئول مقام يك كه طوري به

نبوده آئيننامهاي مواد طبق بر گرفته دولتصورت مأمورين طرف از كنون تا كه عملياتي و ندارد آئيننامه

ميسر معلوم قرار از هم آن كه نمايد آئيننامه تدوين به اقدام كميسيون كار, هر از قبل ميبايستي و است

عـده همچنين و شهدا بازماندگان تعداد و است نيامده دست به قوام آقاي ثروت ميزان هنوز زيرا نيست,

تدوين به اقدام مجددا آقايقوام اموال مصادره استكميسيون قرار نيست/ تيرمعلوم سيام مجروحينواقعه

نمايد/ آئيننامه

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

شيEت درباره را خود سادچيكفنظرياتدولتمتبوع
كرد/// نخستوزير تسليم امروز

سئواjت جواب در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و امورخارجه وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

سفيركبير سادچيكف آقاي امروز ظهر كه است اين ميرساند آقايان استحضار به كه ديگري مطلب ـ ٢

در كـتبا را نـظرياتي گـذشته جـلسه دو كرات مذا تعقيب در و نمودند م�قات را نخستوزير آقاي شوروي

كردند/ تسليم نخستوزير آقاي به شي�ت خصوصموضوع

٨å١٢ شماره ,١٣٣١.١١.٧ سهشنبه

است افزايشيافته يكريال به دينار ٥å از شكر و قند سود
ريال يك به دينار ٥å كيلوئي از را خود سود گذشته سالهاي خ�ف بر شكر و قند فروش عاملين ـ يزد

نمايند/ تجديدنظر اينموضوع به نسبت اوليايامور دارند انتظار اهالي دادهاند/ ترقي



١٦٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

كاشاني jآيتا مشتركحضرت اعEميه
مصدقنخستوزير محمد آقايدكتر جناب و

خصوص به استو شده منعكس شايعاتي اينجانبان بين اخت�ف بهوجود جرائد از پارهاي در اخيرا چون

آمده عمل به ناروائي تعبيرات بود شده مجلسنوشته به اختيارات jيحه به اعتراض درباره كه نامه از پس

عموم اط�ع به دانستيم نموديمjزم كره مذا جاري مسائل ساير و اينموضوع در كهحضورا عصر امروز است/

راه در هـم كـنون ا بـوده هـمقدم ايران ملت نهضت اوان از كه طور همان ما كه برسانيم عزيز هموطنان

استوار آن بر مملكت مردم سعادت و كشور استق�ل تأمين كه مشترك هدف تعقيب و ملت به خدمتگزاري

همكاريخودداري هيچگونه از بهمقصود حصول در وظائفخود انجام يكدر هر ساعيبوده ميباشدهمواره

اين به و باشند متحد و هوشيار و بيدار تاريخي اينموقع در كه است هموطنان عموم بر و داشت نخواهيم

مقدسي منظور انجام در تفاق ا و تحاد ا حفظ با متعال خداوند خواست به كه ننمايند توجه ابدا شايعات قبيل

١٣٣١ ماه بهمن دزاشوب٧ گردد/ حاصل كامل پيشرفت داريم كه

مصدق محمد دكتر ـ كاشاني سيدابوالقاسم

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

تلگرافخانه در كرج شيميائي بنگاه كارگران
شدهاند متحصن

طرف از كه اين با نگرفتهاند را خود حقوق كرج شيميائي كارخانه كارگران كه است ماه چهار مدت ـ كرج

نپرداخته را كارگران حقوق بنگاه معذالك شده صادر پرداخت نيزدستور كشاورزي وزارت و نخستوزير آقاي

تا دارند قصد آنها معلوم قرار از شدهاند متحصن تلگرافخانه در و كرده اعتصاب كارگران كليه ديروز از لذا است

دهند/ ادامه اعتصابخود به نگيرند Lكام را خود حقوق

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

خيابانناصرخسرو در نفر ديشب٢٣
شدند دستگير

نظامي فرمانداري مأمورين ديروز بعدازظهر نيم ششو ساعت كشور كل شهرباني رسمي گزارشي طبق

باغچه و ناصرخسرو خيابان در واقع شيرواني آقاي منزل به قبلي اط�ع طبق ٩ ك�نتري مأمورين تفاق ا به

كنين سا از نفر مجلس٢٣ تنظيمصورت منزلو بازرسي پساز و شده وارد بود آنها سوءظن مورد كه وليجان

ميبرند/ نظامي فرمانداري به خود با و دستگير داشتهاند حزبي جلسه ميشود گفته كه را خانه

كشف منزل همان از نوشتجات حامل جامهدان يك مأمورين كه است كي حا همچنين شهرباني گزارش

نمودهاند/



ملي دولت سياهه ١٧٠٠

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

مجازات تعليق قانون ابهامات اشكاcتو رفع براي
ميشود كميسيونيتشكيل زندانيان

Lفع امر متصديان و ميگردد فراهم دادگستري وزارت در زندانيان مجازات تعليق قانون اجراي مقدمات

گفت: باره اين در يكمنبعمطلع ميباشند/ آن اجراي نحوه درباره تصميم تخاذ ا قانونو متن مطالعه مشغول

دارد ابهاماتيوجود زندانيان مجازات تعليق قانون قسمتهاي بعضي در شد مفصلمعلوم مطالعاتي اثر بر

نكاتمهم برايرفع است شده گرفته تصميم اينجهت به ميگردد اشكال پيشآمد موجب اجرا ضمن در كه

تشكيلشود/ كميسيوني اشكاjت ساختن طرف بر و

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

خدمتشدند منتظر نفر وزارتفرهنگ٦ در
ابتدائي, رئيسآموزش معرفت زير: آقايان خدمت انتظار احكام فرهنگ طرفوزير از وقت آخر در ديروز

مسعود دبستان مدير صالح جماراني هاشمي و وزارتي بازرس حداد محسن فرهنگحومه, رئيس كوثري

گرديد/ اب�غ آنها به و صادر كارگزيني بايگاني كارمند شهنازي و سعد

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

وزارتكشور بازنشستگان
آقـايان تهرانـي, فاطمه بانو ملكزاده, عبدا� آقاي شدهاند: بازنشسته كشور وزارت در كارمندان اين

مالك, طاهر محمد آقايان صدقياني, عزيز بانو شريفي, مدني محمدتقي فرخ, سيدمهدي منفرد, سيدمحمد

نوائي/ احمد ميرفرهمند, سيدعلي

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

كارشناسهيدروالكتريك ورود
شده ايران مأمور متحد ملل سازمان طرف از كه هيدروالكتريك كارشناس فرانسوي كرن> ما آقاي<روبر

دو تفاق ا به وي نمود/ م�قات برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي با و شده تهران وارد اخيرا

برق قسمت در نيرو انتقال و توزيع شبكه براي ديگري حرارتيو نيروي كز مرا براي يكي كه قبلي كارشناس

نمود/ خواهند وظيفه انجام ميكنند كار برنامه سازمان

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

رشيديان درخواستبرادران
طي گرديدو ارسال تهران نظامي فرمانداري براي رشيديان برادران طرف از نامهاي اخيرا اط�ع قرار به

در بايد اطبا تجويز بيماريو علت به نيستو دست در آنها مجرميت بر مدركي چون كه شدهاند خواستار آن

شود/ داده آنها آزادي ترتيب كنند استراحت زندان از خارج



١٧٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

دارائي وزارت ديپلمه و ليسانسيه كارمندان جامعه
بيانكردند بازنشستگي و سازمانها قانون درباره را خود نظريات

آقـايان از عـدهاي دارائي وزارت ديپلمه و ليسانسيه كارمندان جامعه حسبدعوت بر ديروز بعدازظهر

مهندسين كانون محل در دولت كارمندان و ادارات رؤساي از عدهاي و روزنامهنگاران و مجلس نمايندگان

كه آنست اجتماع اين از ما اصلي غرض گفت: حضار از تشكر اظهار ضمن فريدوني آقاي ابتدا يافتند/ حضور

از كارمندان تقاضاهاي به نسبت كنون تا زيرا برسانيم, اط�عدولت به جرايد وسيله به بتوانيم را نظرياتخود

است/ نشده داده اثري ترتيب دارائي طرفوزارت

برنامه استو دولتي تشكي�ت دارائيمحور وزارت جامعه اين اعضاي عقيده به گفت: آقايمساوات بعد

خود كار جريان در ما و بپردازيم دولتي دستگاههاي اص�ح به بعد كنيم اص�ح را اولخود كه آنست ما جامعه

اوضاع بهبود و امور پيشرفت به كه دارند عناصريوجود دارائي وزارت در كه اين كرده برخورد نكته اين به

و شود داده دقيق و منظم تشكي�ت يك ايجاد براي ترتيبjزم ميبايستي كه صورتي در نيستند ع�قمند

دولتبه متأسفانه تشخيصدهد/ صالح را آنها جامعه و باشند حيثصالح هر از كه شوند افراديمتصديامور

است/ پرداخته هزينهها تقليل به بپردازد درآمد ازدياد به اينكه عوض

كلي تأثير درآمددولت ازدياد در ميشد اجرا گر ا كه داديم دارائي آقايوزير به و كرديم تهيه پروژههائي ما

به دولتي دستگاههاي از بسياري هنوز ما عقيده به نگرفت/ قرار توجه مورد پروژهها اين ولي داشت خواهد

آنها بايد دارد زائدوجود كارمند قسمتها از بعضي در فرضكنيم هم گر ا دارند احتياج كارمند بيشتري تعداد

كار به دولت كارمندان چنانچه نمود/ اخراج آنكه نه كرد منتقل دارند احتياج كارمند به كه دستگاههائي به را

برآيند/// ميشود گذار وا آنها به كه مسئوليتهائي انجام عهده از ميتوانند چگونه نباشند اميدوار خود

و نارضايتي ايجاد امر اين آنكه از گذشته و كنند كنار بر كار از را كارمندان از عدهاي ميخواهند كنون ا

وزارت كه طرحي Rاو زيرا نيست صحيحي اصول روي بلكه كرد خواهد دولت كارمندان بين در شديد تشنج

سـرنوشت بـه نسـبت ديگـر طرف از است/ سطحي طرح يك كرده تهيه خود جديد سازمان براي دارائي

كه هستند همانها كميسيونها اعضاي و ميگيرند تصميم تنهائي به آقايوزير يعني فرد, يك كارمندان

هستند/// نياتوي و افكار مجري و بودهاند دارائي وزير نظر مورد

شد قرار كه روز چند اين در و نرسيدهاند تقاعد سن به هنوز كه كنند بازنشسته را كارمنداني ميخواهند

و ليسـانسيه بـه مـربوط آن تـقاضاي ١٥å كـه رسـيده تـقاضا فقره ٢åå كنند تقاعد تقاضاي كارمندان

و برميگردند دارائي وزارت به كشور وسيلهديوان به رسيدهاند بازنشستگي سن به كه آنها زيرا ديپلمههاست

ميكنند/// تقاعد تقاضاي و ميشوند دلسرد عوضجوانان در و ميكنند اشغال را مقامات

مواد از قسمتي تغيير براي است ميسر كه آنجا تا دادند مجلسقول نمايندگان آقايان مجلس پايان در

يافت/ پايان ٩ ساعت مقارن جلسه كنند/ كوشش بازنشستگي و سازماني بودجه قانوني jيحه



ملي دولت سياهه ١٧٠٢

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

راديو و اتومبيل ماليات قانوني cيحه
jيـحه اين مقررات طبق بر راديو و كرايه و سواري تومبيلهاي ا ماليات ١٣٣٢ سال اول از ـ اول ماده

بود/ خواهد قانوني

است: زير شرح به تومبيل مالياتا ـ دوم ماده

كار بخشها و شهرستانها در كه Jسواري ـ جيپ ـ استيشن ـ كسي Kتا كرايه تومبيلهاي ا كليه از ـ الف

ريال/ دويست ماهي قرار به ميكنند

ريال/ پانصد ماهي قرار به شخصي يا جيپ ـ تومبيلهايسواري ا از ـ ب

ديملر رولرويسـ ـ كارد پا ـ كرايسلر ـ لينكن ـ بيوك ـ كادي�ك قبيل تومبيلهايسواريلوكسKاز ا از جـ

ريال/ پنجاه و هفتصد ماهي ملي اقتصاد و دارائي تشخيصوزارتين طبق بر Jامثالهم و بنتلي ـ

درصد ده بگذرد يا گذشته تومبيلهايسواريشخصي ساختا مدل سال از كه سالي برايهر ـ ١ تبصره

ساختمان سال از سال ده انقضاء از پس كه طوري به ميشود داده تخفيف نو تومبيلهاي ا ماليات نرخ از

گرفت/ نخواهد تعلق آن به مالياتي ديگر تومبيل ا [ساخت]
/// شماره نامه تصويب طبق بر يا درآمد بر ماليات عنوان به كنون تا كه وجوهي ـ ٢ تبصره

است: ذيل شرح به راديو ماليات ـ سوم ماده

خارجي سياسي نمايندگان استثناي به ميشود استفاده شهرستانها در كه گيرنده راديو دستگاه هر از

ريال ٣å ميگيرند را ايستگاههايمحلي فقط كه يكموجي راديوهاي و Jمتقابل معامله Kبهشرط ايران مقيم

دريافتميشود/ ماه در

ميباشند/ ماده اين ريمشمول شهر بخششميراناتو ـ تبصره

از پس و تهيه را مالياتها اين جرائم ميزان و وصول طرز اجرائيو آئيننامه دارائي وزارت ـ چهارم ماده

گذارد/ خواهد اجراء موقع به هيأتوزيران تصويب

ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت ـ پنجم ماده

راديـو و تومبيل ا ماليات قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن تاريخ٨ به تصويبميشود/ تبصره ٥ و ماده ٥ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٣ شماره ,١٣٣١.١١.٨ چهارشنبه

است شده گران خواربار
٢åكيلوئي نخود نميكند/ توجه شهرداري نرخ به كسيهم و باjميرود روز به روز قيمتخواربار كرمانـ

است/ كـرده ترقي ريال ٥ دانهاي تا پرتقال و ريال ٤ به ريال ٢ دانهاي از شيرين ليمو ريال, ٤å به ريال

نگرانند/ زارعين است نشده بارندگي چون و ميشود حمل يزد و عباسي ـ بارزان و زاهدان به حبوبات



١٧٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

داد خورديروي و زد شهرباني زندان در
آمد وارد آسيب رئيسزندان به و

غائله رفع براي پاسبانان داد روي زندانيان بين شهرباني زندان در نزاعي گذشته پنجشنبه شب ـ شيراز

شدند/ حاضر زندان در دادسرا نماينده رئيسزندانو صدر پور ب�فاصلهسروان كردندو شليك بههوا تير چند

در اينك و ديده صدمه آمد وارد وي به زندانيان جمعيت ميان در كه فشاري اثر در صدر پور سروان آقاي

است/ درگرفته زندانيان بين استحمام نوبت رعايت سر بر نزاع اط�ع قرار از است/ بستري بيمارستان

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

كتكزدند را گلپايگاندانشآموزانرئيسدبيرستان در
است مدارستعطيل كليه و

بـه را دبـيرستان رئيس كي نيا حجت آقاي شهرستان, آن دبيرستان از يكي دانشآموزان ـ گلپايگان

مدارسخودداري در حضور از معلمين تعطيلو دبستانها و دبيرستانها كليه كنون ا و كردهاند سختيمجروح

مـعالجه تحت دبيرستان رئيس و هستند حادثه اين علت به رسيدگي مشغول انتظامي مقامات ميكنند/

است/

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

صلحريختند خانه به جمعي اصفهان در ديروز
شكستند را آنجا پنجره و در و

آتشزدند را اصفهان وسعادت پيروز روزنامههايفرداي اثاثيه و
به منتسب اصفهان سعادت پيروزيو فرداي روزنامههاي صلحو خانه محل به عدهاي -ديروز اصفهان

است/ سفيد متن ادامه /١

آتش به [را روزنامههايموجود��١ و ثاثيه ا و شكستند را آنجا پنجره و در شيشههاي و رفتند چپ دستجات

[ كشيدند/

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

روزنامه جديد امتياز
نمود/ موافقت روزنامه جديد امتياز فقره ٥ صدور با و شد تشكيل كميسيونمطبوعات ديروز

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

شد تهرانتعطيل تماشاخانه
است/ شده تعطيل ديشب از تهران تئاتر اط�ع قرار به



ملي دولت سياهه ١٧٠٤

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

شدند بازنشسته شهرباني در
تاريخ از زير شرح به كشور وزارت تصويب و خود تقاضاي به پاسبانان و كارمندان و افسران از عدهاي

شـهرباني رئيس سفيري عباسعلي سرهنگ گرانسر, جعفر دكتر آقايان شدند/ بازنشسته ماه دي هفتم

كورش زندان, اداره افسر دادار كبر عليا يكم ستوان كارپردازي, اداره افسر غ�معليهمايون سرگرد خرمشهر,

سرك�نتري/ اداره پاسبان عبدالعليقوانلو سرك�نتري, سرپاسبان خانبايان

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

كردهاند بازنشستگي تقاضاي نفر ٣٤ كشور وزارت در
مطالعه مورد آنها تقاضاي كه كردهاند بازنشستگي تقاضاي كارمندانوزارتكشور از نفر ٣٤ اط�ع قرار به

گرديده/ صادر نفر ٩ بازنشستگي Lفع و گرفته قرار

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

رسيد كل داستان اطEع به قوام تعقيب پرونده خEصه
است شده فرستاده تحقيق كميته به قوام خانه اثاثيه صورت

قـوامالسـلطنه آقـاي تـعقيب براي كل دادستان نماينده و تهران دادسراي بازپرس عالمي آقاي امروز

شـامل پرونده اين رسانيد/ كل دادستان قضائي آقاي اط�ع به را شده تشكيل پرونده از قسمتي خ�صه

است/ آمده عمل انتظاميوقتبه مطلعينومسئولينامور از تيرماه وقايع درباره بازجوئياستكه تحقيقاتو

بـه شـده فرستاده دادگستري به قسمتها و ادارات ساير از كه نيز تيرماه وقايع به مربوط ديگر پرونده

ساير خ�صه هم پريروز و ديروز است/ كرده پر را بزرگ كارتن يك رفته هم روي شده ضميمه اصلي پرونده

شد/ رسانيده كل دادستان اط�ع به قوام پرونده قسمتهاي

كمه محا برايشروع است شده تكميل تقريبا كه تعقيبقوام پرونده زودي به دارد احتمال گفت يكمنبع

طـي را خود نهائي مراحل پرونده داشت اظهار ما خبرنگار به عالمي آقاي شود فرستاده كل دادستان نزد

تعويق به كار و بيشتريشويم تحقيقات به محتاج كه يافتميشود ابهامي نكاتمورد هم باز ولي ميكند

وزارت مسئول مقام يك است/ شده بازجوئي بار سه قوامالسلطنه از حال به تا ميدانيد كه طوري به افتد/

كميته به قوام خانه اموال و ثاثيه ا صورت تهران دارائي پيشكاري طرف از گفت ما خبرنگار به امروز داراي

شده خواسته گردد تخاذ ا ايناموال مورد در بايد كه تصميم به نسبت مزبور كميته نظر و شده فرستاده تحقيق

است/

بـه مـوكول را خود اقدامات كه است شده تقاضا مصادره كميسيون از قوام آقاي طرف از اط�ع قرار به

اينشرط با ميباشد متصديانمربوطه موافقت مورد تقاضا اين نمايند وكيلوي شريعتزاده آقاي مراجعت

نيابد/ منتقل ديگر محل به و نشود كسر چيزي خانه اموال از كه كنند تعهد قوام منزل كنين سا كه



١٧٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

خسارتشخصثالث بيمه قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
١٣٣١ ماه آبان موتوريمصوبهشتم وسائطنقليه از ناشي

موتوريمـصوب نقليه وسائط از بعضي ثالث شخص خسارت بيمه قانوني jيحه ٢ و ١ مواد ـ ١ ماده

ميشود/ اص�ح ذيل شرح به ١٣٣١ ماه آبان هشتم

دولتيو چه حقوقي يا حقيقي از اعم دريائي هوائيو زمينو نقليهموتوري وسائط كليه مالكين ـ ١ <ماده

بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر خسارات/// مقابل در را خود نقليه وسائط مكلفند غيردولتي يا

نقليهموتوريمصوب وسائط از ناشي ثالث خسارتشخص بيمه متممjيحه قانوني j١٣٣١يحه ماه مرداد

١٣٣١ ماه بهمن هشتم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده دو بر مشتمل ١٣٣١ ماه آبان هستم

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

برايشهرستانها داروئي كاcهاي از سهميه تعيين طرح
شد اقتصاديمطالعه عالي شوراي جلسه در

كليه حضور با ابيض كاخ در صهبا هاشم آقاي رياست به اقتصادي عالي شوراي جلسه ديروز بعدازظهر

آقـاي طرف از كه شهرستانها براي داروئي كاjهاي و سهميه تعيين طرح و يافت تشكيل شورا اعضاي

گرفت/ قرار مطالعه و شور بحثو مورد بود شده احاله شورا به نظر اظهار و مطالعه براي نخستوزير

jكـا سـهميهبندي با Rاصو كه عدهاي و داشتند موافقت مزبور طرح كليات با شورا اعضاي از تن چند

وسيله به آن تحديد jكا ترتيبورود بايد كه معتقدند دسته اين و ورزيده مخالفت مزبور طرح با مخالفاند

به طرح اين درباره تصميم تخاذ ا دسته, اين مخالفت علت به و شود داده گمركي حقوق اخذ راه از و بازرگانان

شد/ آيندهموكول جلسه

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

سازماني بودجه اجراي قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
١٣٣١ ديماه دولتيمصوب٢٩ بنگاههاي و وزارتخانهها

jيحه ٤ ماده از اص�حي ٢ تبصره مقدمه در مندرج كارمندان> از يك <هر جمله از بعد ـ واحده ماده

<و جـمله ١٣٣١.١å.٢٩ مـصوب دولتـي بـنگاههاي و وزارتـخانهها ســازماني بــودجه اجــراي قــانوني

قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر ميشود/ ع�وه خدمتگزاران>

تصويب واحده ماده بر مشتمل دولتي بنگاههاي و وزارتخانهها سازماني بودجه اجراي قانوني jيحه متمم

١٣٣١ ماه بهمن تاريخ٨ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٧٠٦

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

صادرات تشويق قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
١٣٣١ ماه آذر ٣å بازرگانيمصوب پروانه صدور و

٣åخارجيمصوب بازرگاني پروانه صدور صادراتو تشويق قانوني jيحه ٦ ماده به ذيل تبصره ـ ١ ماده

ميشود/ اضافه ١٣٣١ آذر

قانون ٩ ماده استناد به كه ١٣١٤ ماه اسفند ١å مصوب ارز قانون پنجم ماده متخلفين مورد در ـ تبصره

به قطعي حكمي طبق بر خارجي بازرگاني پروانه صدور صادراتو تشويق قانوني jيحه انتشار از قبل مزبور

تعهد چنانچه و باشد اجرا حال در يا و نگرديد اجرا آنان درباره حكم هنوز و شدهاند حبسمحكوم مجازات

/// دهند انجام آن ابقاء به داير دادسرا اخطاريه اب�غ تاريخ از روز ٣å ظرف در را ارزيخود

تشـويق jيـحه مـتمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

تـصويب است مـاده دو بر مشتمل كه ١٣٣١ ماه آذر ٣å مصوب خارجي بازرگاني پروانه صدور و صادرات

١٣٣١ ماه بهمن نهم تاريخ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

زندانيان مجازات تعليق قانون
بود خواهد اجرا قابل بهمن ١٨ از

مـجازات تـعليق قانون در موجود ابهام موارد اشكاjت رفع براي ديروز ظهر داديم اط�ع كه طوري به

ابـهام مـوارد دربـاره تهران دادستان بنيفضل آقاي كميسيون اين در و شده تشكيل كميسيوني زندانيان

رفع كرد, خواهند اجرا را قانون كه آنها براي اشكاjتمذكور و نمود تشريح را خود نظر و داد كافي توضيحاتي

شد/

٨å١٤ شماره ,١٣٣١.١١.٩ پنجشنبه

مEقاتكرد نخستوزير با ديشب امريكا كبير سفير
مصدق آقايدكتر بعدازظهر ساعت٦ J١٩٥٣ ژانويه ٢٨K تهرانديروز در امريكا كبير هندرسنسفير آقاي

داشت/ ادامه بعدازظهر نيم هشتو ساعت تا آنان كرات مذا و كرد م�قات را

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

شدند دستگير پخشميكردند تبليغاتي اوراق كه كساني
سـرهنگ آقـاي دسـتور بـه و گرديد پخش تبليغاتي اوراق زيادي مقدار شبانه قبل روز چند ـ اردبيل

نفر ١٢ شدو اوراقمزبورجمعآوري اردبيل] چهارگانه بخشهاي از يكي ] يكنمين درجه مرزبان مستشاري

گرفتند/ قرار تعقيب تحت آن پخشكنندگان



١٧٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

درگرفت خورد و زد مأمورين و قصر زندانيان از عدهاي بين پنجشنبه عصر
شدند سختيمجروح به خورد و زد اين در از نفر چند
بستريشدهاند شهرباني بيمارستان در مجروحين از بعضي

گفت: امروز مجروحين از يك

شد خورد و زد اين موجب فارسزبان و آذربايجاني زندانيان بين اختEفنظر
هـمچنين و هسـتند زبـان ترك همگي كه ,١ بند زندانيان از دسته دو بين اخت�فاتي كه است مدتي

از آنها اخت�ف منشاء نيست معلوم كه دسته دو اين و است ميباشندموجود زبان فارس كه ,٧ بند زندانيان

پنجشنبه بحث و جر اين دامنه اينكه تا ميكنند بحث و جر يكديگر با پياپي است گرفته سرچشمه كجا

اخير روز چند اين در گرچه شدند/// مضروب و مجروح عدهاي آن طي و شد كشيده خونيني نزاع به گذشته

اعدامش از قبل روز چند كه تركه زكي شدن زخمي منجمله كه است پيوسته وقوع به زندان در نزاع چندين

را ايشـان/// نـظر و گرفت تماس زندان اداره رئيس جليلوند سرهنگ آقاي با ضمنا ما خبرنگار ميباشد///

مهمينبوده چيز زندانيان پنجشنبه نزاعروز شنيدم من كه قراري به آقايسرهنگدرجوابگفت كرد/ سئوال

به بتوانم كه است نرسيده من به رسمي اط�ع استوليهنوز خورديدرگرفته و زد زندانيان از نفر چند بين و

بگويم/ شما

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

اديب دبيرستان در خورد و زد
بـه مـنتسب كـه اديب دبـيرستان دانشآموزان بين مختصري خوردي و زد پنجشنبه روز وقت آخر در

بين در ظهر از قبل يافت/ خاتمه ديگر دانشآموزان از بعضي مداخله با كه داد روي بودند مخالف دستههاي

دهد رخ وقايعي باز ميرفت احتمال داشتو ادامه آنروز وخورد زد درباره كره مذا دبيرستان اين دانشآموزان

هر بروز از محل در انتظامي مأمورين از نفر چند فرستادن با شد مطلع قضايا از نظامي فرمانداري وليچون

آمد/ عمل به حوادثجلوگيري گونه

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

بودند كرده اجتماع وزارتفرهنگ در علوم دانشكده دانشجويان
كـردند/ اجـتماع فرهنگ وزارت در علوم دانشكده Jدبيري Kرشته اول سال دانشجويان از عدهاي امروز

پرداخت از فرهنگ وزارت ولي هستيم تحصيل مشغول ما است مدتي ميداشتند اظهار مزبور دانشجويان

نـمايندگان فـرهنگ وزارت اداري كـل مدير مزيني آقاي ميكند/ خودداري ما به تحصيلي هزينه كمك

مـوقع ايـن در شـد/ خـواهـد پرداخت هزينه كمك اين قريبا گفت آنها به و پذيرفت را مزبور دانشجويان

كردند/ ترك را فرهنگ وزارت دانشجويان



ملي دولت سياهه ١٧٠٨

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

شدند بازنشسته وزارتكشور در ديگر نفر ١١
ديگر نفر يازده بازنشستگي حكم گرديد منتشر آنان اسامي كه وزارتكشور بازنشستگان نفر ٩ بر ع�وه

رمزي, صديقه بانو است: قرار اين از آنان اسامي و بودند كرده بازنشستگي تقاضاي شخصا نفر آن٩ مانند نيز

حسـن خودآموز, طباطبائي, شفيع اميراص�ني, غ�محسين شجاع, عبدالمحمد جوان, موسي دكتر آقايان

شهنازي/ عباس و عزتي كبر عليا اميراني, صمد غفاري, عبدا� مؤمني, ضياءالدين شكرا�زاده,

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

كردن خEصه مأمور هيأتي تهران دادستان دستور به
شد زندانيان و محكومين كليه پروندههاي

به تهران دادستان بنيفضل آقاي طرف از مأموريت به تهران دادسراي دادياران از نفر ٧ امروز صبح از

آقـاي پرداختند/ زندانيان و محكومين كليه پروندههاي كردن خ�صه امر به و رفتند شهرباني زندان اداره

مجازات تعليق قانون مقررات مشمول كه كساني تشخيص بايستي داشتچون اظهار باره اين در بنيفضل

بـعدا بود ممكن كامل مطالعه بدون پروندهها كردن جدا و گيرد انجام دقت نهايت با شد خواهد زندانيان

خـ�صه شـده تهيه فرمول طبق را زندانيان پروندههاي كليه تا شدند مأمور عدهاي كند ايجاد اشكاjتي

نمايند/

خواهد كر ذ زندانيان كامل مشخصات با گذرانيده زندان در كه مدتي مدتمحكوميت جرم فرمول اين در

مجازات تعليق قانون كهمشمول زندانيان از يك هر به نسبت اينجانب خود مزبور, خ�صه تهيه پساز شد/

درجـه ربـع بـخشودگي و عفو كميسيون از بار يك كه زندانياني درباره داد/ خواهم jزم دستور شد خواهند

از قسمتي كه زندانياني گانهايست, جدا امر چونموضوعبخشودگي گفت: تهران دادستان گرفتهاند بخشودگي

كنند/ استفاده نيز مجازات تعليق قانون از ميتوانند باشد شده بخشوده آنان مدتمحكوميت

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

كميسيون در زندانيان از نفر ٣åå تقاضاي به
است شده بخشودگيرسيدگي و عفو

نظر و كرده رسيدگي زندانيان از نفر ٣ååتقاضاي به حال به تا بخشودگي و عفو كميسيون اط�ع قرار به

و ميشود بالغ فقره يكهزار به شهرستانها تهرانو از زندانيان تقاضايبخشودگي است/ داشته ابراز را خود

وزارت در روز سـه هـفتهاي بـخشودگي و عـفو كـميسيون گـرفت/ خواهد صورت تدريجا آنها به رسيدگي

دادسـراي نـماينده خـلعتبري فصيح دادگستري, فني اداره رئيس امينفر دكتر آقايان حضور با دادگستري

رئيس سرهنگجليلوند بخشودگي, و عفو متصديامور سلجوقي تهران, دادسراي نماينده مستشاري استان,

ميدهد/ جلسه تشكيل ارتش دادرسي نماينده منطقي سرگرد و زندان,



١٧٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

اداره تأسيس
اتومبيل و راديو بر ماليات

شد/// خواهد تأسيس تومبيل ا و راديو بر ماليات اداره نام به ادارهاي دارائي پيشكاري در اط�ع قرار به

بـه تـدوين از پس مـربوط آئيننامه است قرار و گرديد صادر دارائي وزير طرف از آئيننامه تنظيم دستور

شود/ گذاشته اجرا موقع به و برسد هيأتدولت تصويب

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

قضات استخدام قانون اصEح قانوني cيحه
به كيفرخواست طبق بر قضائي كارمند تخلفات به رسيدگي اثناء در انتظامي عالي دادگاه گاه هر ـ ١ ماده

خـواست كيفر در را آن قضات انتظامي دادسراي دادستان كه كرد برخورد مزبور كارمند از ديگري تخلفات

نمايد صادر را مقتضي حكم كرده رسيدگي انتظامي دادگاه مقررات مطابقاصولو مكلفاست نداشته منظور

كيفر طبق بر كه مواردي در است مكلف انتظامي عالي دادگاه همچنين و نكند درخواست دادستان چند هر

كارمند از غير ديگر قضائي كارمند تخلفات به چنانچه ميكند رسيدگي قضائي كارمند تخلفات به خواست

را مقتضي حكم و رسيدگينموده مقررات مطابق بايد نيز اينمورد در نمود خورد بر خواست كيفر تعقيب مورد

كند/ صادر وي درباره

است/ قانوني jيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت ـ ٢ ماده

استخدام قانون اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق [بر
١٣٣١ ماه بهمن ١١ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل قضات

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨å١٥ شماره ,١٣٣١.١١.١١ شنبه

به راجع قانوني cيحه
ايران بيمه معامEتشركتسهامي

در مندرج مقررات مشمول نيز ايران بيمه سهامي شركت قانوني jيحه اين تصويب تاريخ از ـ ١ ماده

در بانكي مزايايمؤسسات كليه مشمول همچنين و بانكي معام�ت به راجع ١٣٢å مرداد ٢٦ قانونمصوب

ميباشد/ استرداد حق با معام�ت

ميباشند/ قانوني jيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت و دارائي وزارت ـ ٢ ماده

معام�ت به راجع اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق [بر
١٣٣١ ماه بهمن ١١ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ايران بيمه سهامي شركت

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٧١٠

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

شد انجام تعويضتابلوهايشركتسابقشيEت مراسم امروز
مختلطشيEت شركت انحEل ديروز بعدازظهر پنج ساعت

گرديد اعEم شركتبودند عضو كه مأموريندولتشوروي به

گردد تنظيم آئيننامه مليشيEت برايشركت كه داد دستور نخستوزير
شد امروزشروع از كار اين مقدمات و

ايشان با شركتمليشيEت آئيننامه درباره تا مEقاتكرد نخستوزير با ديروز عصر سپهر آقاي

نمايد مذاكره

تشكيلدادند كميسيوني امروز و پهلويشدند بندر وارد دولتديشب مأمورينفوقالعاده

آرامشاست و نظم مراقب و يافته حضور تأسيساتشيEت در انتظامي قواي ديروز صبح از

شركت عامل مدير كه هنگامي تا است داده اختيار سپهر آقايمورخالدوله به دولت كه داديم اط�ع ديروز

خليليو آقايان و آقايسپهر كند/ رضايتبخشاداره بهنحو ايشانمؤسساتشي�ترا نشده انتخاب شي�ت

به را شركتمختلط انح�ل رسمي نامه يك طي ديروز بعدازظهر ساعت٥ مليشي�ت مديرانشركت دادگر

اعضاي ترتيب بدين و نمودهاند اع�م داشتند عهده به را مديره هيأت عضويت كه دولتشوروي نمايندگان

ما خبرنگار به باره اين در مديره هيأت اعضاي از يكي نميباشند/ رسمي سمت داراي ديگر امروز از مزبور

ملي شركت مديره هيأت وسيله به كنون تا ديروز از كه است اقدامي دومين بحث مورد اب�غ ارسال گفت:

خاتمه بر مبني يادداشتاط�عيه يك رسما وزارتامورخارجه ديروز يازده ساعت گرفتهوچون انجام شي�ت

مـقابل در كه وظيفهاي نظر از هم ما كه بود jزم لذا بود داشته ارسال كبرايشوروي سفارت براي قرارداد

به را قرارداد پايان و شركتمختلطنموده كار خاتمه اب�غ صدور به اقدام شركتداشتيم مديره مقرراتهيأت

برسانيم/ دولتشوروي رسمي مأمورين اط�ع

امـور درباره و نمود م�قات نخستوزير آقاي با سپهر آقاي ديروز بعدازظهر ـ نخستوزير با م�قات

كره رئيسدولتمذا با مدتي گرديد آغاز رسما صبحامروز از كه شركت كار برنامه مليشي�تو جاريشركت

يك كه است داده اط�ع سپهر آقاي به نخستوزير آقاي كرات مذا اين ضمن ما خبرنگار گزارش طبق كرد/

بدهد/ انجام را وظايفخود اساسنامه طبق مديره هيأت تا تنظيمشود مليشي�ت برايشركت اساسنامهاي

تنظيم و تهيه مقدمات مليشي�ت شركت مديره هيأت و شد خواهد گذاشته اجرا مورد به امروز از ايندستور

آورد/// خواهد فراهم را اساسنامه

ابـ�غ كشور سراسر به امروز صبح شي�ت ملي شركت مديره هيأت تصميم سومين ـ تابلوها تعويض

شده نوشته جا همه آنها روي تابلوهايشركتمختلطشي�تكه تعويض عبارتاستاز تصميم اين گرديدو

و آمد عمل به مركزيشركتشي�ت اداره در امروز تابلو تعويض مراسم ايرانوشوروي> <شركتشي�ت بود:

شد/ برداشته تابلو



١٧١١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

شد نفر توقيفسه به منجر كه شيEتتظاهراتيصورتگرفت اداره مقابل در
شيEتنصبكردند باcيسردر يكتابلو و پرچم دو ايران ملت اعضايحزب

نشدند حاضر شركتبودند در هيأتمديره عضو كه مأموريندولتشوروي امروز از

اعضاي از عدهاي گرفتو تظاهراتيصورت شركتشي�ت مركزي اداره مقابل در امروز صبح ٩ ساعت

ما/// خبرنگار نمودند/ سخنراني نيز عدهاي و نصبنموده شركت سردر باjي بر پرچم چند ايران ملت حزب

در امروز پانايرانيستصبح به وابسته ايران ملت حزب افراد از عدهاي قبلي قرار طبق ميدهد: گزارش چنين

يك كه حالي در عده اين دقيقه ده هشتو ساعت مقارن و آمدند گرد بهارستان ميدان در واقع حزب محل

ملي شركت مركزي اداره طرف به داشتند دست در را بيرقمخصوصحزبخود يك و ايران رنگ سه پرچم

مقابل به افرادمزبور پنجدقيقه بيستو ساعتهشتو مقارن كردند/ حركت كرم اميرا چهارراه در شي�تواقع

نصب شركت سردر باjي بر داشته همراه خود با كه پارچهاي تابلوي يك آنجا در و رسيدند شركتشي�ت

بـنياد بر ايران ملت حزب هديه ايران ملي <شي�ت بود: شده نوشته جم�ت اين پارچه اين روي نمودند/

اطرافدر ستونهاي به را پرچمهايخود و رفته سردر باjي به عدهاي تابلو اين نصب بعداز پانايرانيست>

تظاهرات ناطقينو سخنراني كردند شعار دادن سخنرانيو به باjشروع همان از نيز عدهاي افراشتهو شركت

يافت توسعه تظاهرات دامنه و كردند اجتماع شركت برابر زياديدر جمعيتنسبتا كمكم كه گرديد موجب آنها

آنها و حاضر محل نظاميدر فرمانداري مأمورين يكو يكربعمأمورينك�نتري و ساعت٩ مقارن اينكه تا

تظاهرات مأمورين حضور وجود با نمودند دعوت پائين به ميكردند سخنراني و رفته سردر باjي به كه را

انتظامي كوششمأمورين باjخره ميكشيدند هورا مصدقو دكتر باد زنده شعار ناطقينمرتبا نيافتو خاتمه

در پيوندد وقوع به تظاهركنندگان با مختصري تصادم شد موجب شركت در مقابل از جمعيت تفرقه براي

گرديد/ متفرق جمعيت كمكم ربع سه و ٩ ساعت شدند دستگير نفر سه جريان اين نتيجه

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

خوزستان منطقه ٨ در نظامي برقراريحكومت cيحه
شد تقديم ملي وزارتدفاع معاون وسيله به ملي مجلسشوراي امروز جلسه در كه

ملي مجلسشوراي

مـقررات بـرقراري لزوم و Jششم Kاستان خيز نفت منطقه امنيت و نظم حفظ در تام مراقبت منظور به

مينمايم/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم را ذيل واحده ماده مزبور منطقه از محل ٨ در نظامي فرمانداري

ششم استان از نقطه هشت در را نظامي فرمانداري مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به ـ واحده ماده

روز صـبح ٥ تـاريخ از Jخرمشهر jلي, مسجدسليمان, هفتگل, بندرمعشور, آغاجاري, گچساران, Kآبادان,

مصدق محمد دكتر ملي دفاع وزير نمايد/ قرار بر ماه ٣ مدت براي ١٣٣١.١١.٦

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٧١٢

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

بودند كرده اجتماع وزارتفرهنگ مدارسدر مستخدمين امروز
كرده فرهنگاجتماع وزارت در و كشيده كار از مدارسدست مستخدمين عدهاياز صبحامروز ساعت٩ از

ما اضافات پرداخت فرهنگاز وزارت وليهنوز ميگذرد سال از ماه ١١ داشتند اظهار مستخدمين اين بودند/

بايدوزارت نزديكاست عيد ميكردندچون اضافه مينمايدو نميكندخودداري تجاوز ريال ٨åå متجاوز كه

به رسيدگي مأمور را نفر يك بازرسي كل مدير عامري آقاي بپردازد/ ما به را ناقابل وجه زودتر فرهنگهرچه

در وعده اين روي و پرداختشود آنها اضافات آينده هفته در گرديد مقرر نتيجه در و كرد آنان درخواستهاي

كردند/ ترك را فرهنگ وزارت مستخدمينمزبور ١١ ساعت

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

يافت پايان دانشآموزان محاكمه
پس بودند شده بازداشت شاهپور دبيرستان در خورد و مناسبتزد به كه دانشآموزاني نفر ٢١ از ـ سنندج

شدند/ آزاد جهت همين به و نداشتهاند شركت جريان اين در آنان از نفر ٨ كه شد معلوم jزم تحقيقات از

دادگاه در آنان مدافع وك�ي و دادسرا نماينده و دادگستري رئيس آقاي حضور با بقيه نفر ١٣ محكمه جلسه

يك پرداخت و ابتياع قابل حبس روز ٤٥ يكبه هر متهمين از نفر ٩ قانون طبق و گرديد تشكيل شهرستان

شدند/ حبسمحكوم ٢٥روز يكبه هر بود كمتر سال ١٨ از سنشان كه بقيه نفر ٤ دادرسيو هزينه ريال هزار

آزاد و كردند خريداري را زندانيخود مدت بقيه بودند برده سر به زندان در كه مدتي احتساب با محكومين

شدند/

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

كرد اعتصابخواهند نشود تأمين كارمندان نظر اگر
اداره اين به چاپي يكبرگاع�ميه با همراه كه نامهاي طي كارمندانوزارتخانه نمايندگان شورايهيأت

ميشود گذاشته اجرا موقع به خدمتگزاران و كارمندان درباره كه تي مقررا ميدهند/ تذكر چنين فرستادهاند

اقدامي آنها نظر تأمين براي اسفند چهارم روز تا چنانچه بنابراين و مينمايد محروم قانونيخود حق از را آنها

كرد/ خواهند اعتصاب كارمندان نيايد عمل به

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

نارنجكشفشد ٥ و كمري اسلحه قبضه دو حزبسومكا محل در ديروز عصر
محلحزبسومكا در كه بود رسيده خبر اخير روز يكيدو در كه داد اط�ع تهران نظامي فرمانداري امروز

قانوني تشريفات رعايت با مأمورين از عدهاي ديروز جهتعصر همين به است منفجرهموجود مواد و اسلحه

دستي نارنجك ٥ و برونيك و نوغان كمري اسلحه قبضه دو بازرسي از پس و رفته سومكا حزب محل به

كردهاند/ كشف



١٧١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

تكليفكرد كسب ديگر بار يك قوام اموال مصادره كميسيون
چـون كه شد داده اط�ع دارائي وزير آقاي به نامهاي طي قوام اموال مصادره كميسيون طرف از ديروز

در تصميم اخذ جهت همين به ميكند خودداري كميسيون جلسات در حضور از دادگستري وزارت نماينده

است/ افتاده تعويق به آئيننامه تدوين

به و كردند تكليف كسب وظائفمحوله انجام مورد دارائيدر وزير از ديگر بار يك اعضايكميسيونمزبور

اموال مصادره افتادن تعويق به علت نامهاي طي طرفوزارتدارائي از شد اظهار اداره خبرنگار به كه طوري

كميسيون جلسات در شركت براي نماينده اعزام به اقدام تا شد خواهد داده اط�ع دادگستري وزارت به قوام

شود/

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

يافت پايان اصفهان حوزه در دبستان ساختمان١٤
و چهارم اصل برنامه بين كه قراردادي طبق داشت: اظهار امروز چهارم اصل برنامه رئيس وارن ويليام

شد/ تأمين وسائل لوازم و رسيد پايان به اصفهان حوزه در دبستان ١٤ ساختمان شده منعقد فرهنگ وزارت

است/ تكميل شرف در ديگر باب ٥ ساختمان باب ١٤ اين بر ع�وه

ريال ٢٩٧.٧åå قيمت به آن ساختمان كه است كرد شهر دبستان آنها بزرگترين دبستانهايمزبور از

ساختمان اثر بر است/ شده تمام ريال ٦å.٧٢٩ متوسطه طور به كدام هر دبستانهايديگر است/ شده تمام

بروند/ مدرسه به شدهاند اصفهانموفق حوزه كودكان از ديگر نفر ٦ååå دبستانها اين

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

ميشود برقمحول مستقل بنگاه به راديو از ماليات اخذ
تصميم اين برقمحولشود/ مستقل بنگاه به راديو از ماليات اخذ است قرار شده كسباط�ع بهطوريكه

بنگاه كه پيشبينيميشود كهچون ميشد اظهار باره اين در گرفتو قرار مطالعه دارائيمورد وزارت در امروز

اخذ دارد تصميم جهتدولت اين از نمايد, قانونمذكور اجراي به مبادرت بتواند مؤثري طرز به برق مستقل

كند/ محول بنگاه آن به را راديو از ماليات

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

برايفروش دولتي اتومبيلهاي ارزيابي
فروش درباره استو شده تشكيل دارائي وزارت در كميسيوني اخيرا دولتي تومبيلهاي فروشا منظور به

به منعقده تصميمهاي درباره اعضايكميسيون آقايان از يكي مطالعاتيصورتميگيرد/ تومبيلهايمزبور ا

انتخاب قيمتها تعيين براي ارزياب عدهاي كميسيون طرف از اول وهله در است قرار گفت: اداره خبرنگار

شد/ خواهد گذاشته معرضفروش به تومبيلها ا ارزيابي از بعد و شوند



ملي دولت سياهه ١٧١٤

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

الكلي مصرفنوشابههاي و تهيه منع طرح
شد تقديم نمايندگان آقايان از نفر امضاي١٦ به ملي مجلسشوراي امروز جلسه در كه

ملي مجلسشوراي محترم رياست

از جلوگيري منظور به و اساسي قانون متمم دوم و اول اصل رعايت و اس�م مقدسه قوانين از پيروي به

تقديم و پيشنهاد فوريت قيددو با را زير واحده ماده امضاءكنندگان ما جنايات ارتكابجنحهو اخ�قو فساد

مينمائيم/

فروش و خريد و تهيه و ورود ماه دو فاصله به قانون اين تصويب تاريخ مكلفاستاز دولت ـ واحده ماده

قانون اين از متخلفين Jطبي مصارف استثناي سازدKبه ممنوع كشور سراسر در را الكلي نوشابههاي مصرف و

به جنس عين ضبط و ريال هزار ٥åå الي ريال ٥åå از نقدي جزاي سالو ٢ تا ماده ٢ از تأديبي حبس به را

به دادگستري طريقكميسيون از تصويبقانون از ماه يك ظرف وزارتدادگستريدر كه آئيننامهاي موجب

ميشوند/ مجازات و محكوم رسانيد مجلسخواهد تصويب

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

خدمتگزاران و كارمندان وراث به پرداختوظيفه به راجع قانوني cيحه
ميشوند كشته تلفيا وظيفه انجام سبب به كشوريكه

درموقع كه خدمتگزارانكشوري كارمندانو قانوني وراث به بعد به ١٣٢٨ فروردين تاريخاول از ـ ١ ماده

ع�وه به كمكقانوني ثابتو آخرينحقوق تمام ميشوند و شده كشته يا تلفو آن سبب به و وظيفه انجام

بـه پرداختي اوjد فوقالعاده و Jعمومي پرورش و آموزش قانون ٢ ماده ١ تبصره تاهلKموضوع فوقالعاده

وزيـران هـيأت تصويب و دارائي وزارت موافقت و مربوطه وزارت پيشنهاد بنابه فوت از بعد روز از موروث

شد/ خواهد پرداخت

و شـده كشته يا و تلف آن سبب به و وظيفه انجام موقع در مذكور مأمورين اينكه تشخيص ـ تبصره

بود/ خواهد هيأتوزيران با وزارتمربوطه پيشنهاد بنابه ورثه از يك هر سهم تعيين و ميشوند

و رسـمي كـارمندان ورثـه مـورد در ميشود برقرار قانوني jيحه اين موجب به كه وظيفهاي ـ ٢ ماده

و بازنشستگي صندوق از كمك و ثابت حقوق ميزان تا رسيدهاند بازنشستگي حد به كه جزء خدمتگزاران

نيز و نرسيدهاند بازنشستگي حد به كه كارمنداني بهورثه ولي تاديهميشود عايداتعموميدولت از آن مازاد

ميشود//// داده عمومي اعتبارات از ميگيرد تعلق آنچه كلي طور به غيررسمي كارمندان ورثه مورد در

به پرداختوظيفه به راجع قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

و ماده ٣ مشتملدر ميشوند كشته يا تلفو وظيفه انجام سبب به كه خدمتگزارانكشوري كارمندانو وراث

١٣٣١ ماه بهمن تاريخ٨ به تصويبميشود/ تبصره ٣

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٧١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

قاچاق با مبارزه وسايل تهيه قانوني cيحه
كاشفين و تشويقمخبرين و

سهام كليه ١٣٣٢ لغايتشهريور ١٣٣١ مهرماه تاريخاول از ميشود داده اجازه گمرك كل اداره به ـ ١ ماده

واريز مزبور مدت در كه جلساتي صورت قاچاق كاjهاي فروش ماحصل و گمركي جرائم بابت از را دولت

خـريد به اقدام عمومي مقررات رعايت با مزبور عوائد محل از و نگاهداري مخصوصي حساب در ميشود

بنمايد/// قاچاق با مبارزه لوازم ساير و استخبار وسائل و دريائي نقليه وسائط

از پس را قاچاق كشف انتظامي مأمورين و مخبرين كاشفينو سهام است مجاز گمرك كل اداره ـ ٣ ماده

نمايد/ پرداخت عليالحساب رسم به فورا و ضبط قطعي و قانوني مجلس تنظيمصورت

قانون طبق بر متعلقه/// جرائم و ضبطي كاjي فروش ماحصل اعتبار به مزبور پرداختهاي u١ تبصره

تشـويق و قـاچاق بـا مـبارزه وسائل تهيه قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي

١٣٣١ ماه بهمن يازدهم تصويبميشود/ ميباشد تبصره ٧ و ماده ٤ بر مشتمل كه كاشفين و مخربين

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٦ شماره ,١٣٣١.١١.١٢ يكشنبه

شكر و قند توزيع وضع بهبود براي
كليه از دعوتي شكر و قند توزيع وضع بهبود براي دامغان دارائي جديد رئيس شهيدي آقاي ـ دامغان

آنها به اهالي بين شكر قندو عادjنه جهتتوزيع تذكراتjزم و آورده عمل به دارائي اداره فروشدر عاملين

داد/

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

شد تشكيل كشور وزير دفتر در امنيت كميسيوني امروز
اينكميسيون در گرديد تشكيل كشور صديقيوزير آقاي اطاق امنيتدر كميسيون بعدازظهر يكساعت

در اطـ�ع قرار به داشتند/ حضور شهرباني رئيس و ژاندارمري كل رئيس كشاورزي, وزير كار, وزير آقايان

اطراف نواحي در كه بيكاراني گماردن كار به و تهران اطراف در امنيت ايجاد كميسيونموضوع امروز جلسه

اقداماتjزم وزارتكشاورزي و كار وزارت باره اين در شد قرار آمدو عمل به تي كرا مذا هستند سرگردان شهر

دارند/ مبذول

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

تهران فرماندار تغيير
شـايان آقـاي است/ شده انتخاب تهران فرماندار سمت به شايان ابراهيم آقاي كه رسيد اط�ع امروز

ميداد/ انجام فوقالعاده مأموريت نهم استان پيشدر روز چند تا استو وزارتكشور بازرسي اداره رئيس



ملي دولت سياهه ١٧١٦

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

كردند اجتماع كاخدادگستري در توقيفشده خانوادههايدانشجويان امروز
نمودند مEقات را دادگستري وزير ازطرفمجتمعين نمايندگان نفر چند و

از جمعي همچنين و شدهاند توقيف اخير قضاياي در كه دانشجوياني خانوادههاي از عدهاي صبح امروز

طرف از نمايندگي به نفر چند ده ساعت مقارن نمودند/ اجتماع دادگستري كاخ در دانشكدهها دانشجويان

بـا بـازداشتشـدگان تكليف تعيين درباره و كردند م�قات را دادگستري وزير لطفي آقاي اجتماعكنندگان

مشغول وي با مدتي و كرده م�قات هم را تهران دادستان بنيفضل آقاي سپس و نمودند كره مذا ايشان

دادگستري وزير آقاي گفت ما خبرنگار به بود كرده م�قات را لطفي آقاي كه كساني از يكي بودند/ كره مذا

متهمين پرونده تا نمايد نظارت تهران دادستان بنيفضل آقاي گرديده مقرر باره اين در كه داشت اظهار

روز است قرار و نمايد اقدام زودتر كار اين در كه است داده قول هم دادستان آقاي و افتد جريان به زودتر

كنيم/ م�قات را وي مجددا اقدامات نتيجه از اط�ع براي چهارشنبه

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

تصميم اخذ و رسيدگي مأمور كميسيوني ازطرفنخستوزير
گرديد عمومي امنيت به مربوط مسائل درباره

امنيتعمومي به مسائلمربوط استبه گرديده كميسيونيمأمور آقاينخستوزير طرف از اط�ع قرار به

معاون اسمعيلي ملك دكتر آقايان از عبارتند اعضاياينكميسيون بگيرد/ تصميم آنها درباره و كند رسيدگي

مقدم علوي سرلشكر ارتش, ستاد رئيس بهارمست سرلشكر كشور, وزارت معاون شهشهاني نخستوزير

اينكميسيون شهرباني/ سرتيپافشارطوسرئيس ملي, دفاع معاونوزارت مهنا سرتيپ رئيسژاندارمري,

منزل در جلسات بار يك هفتهاي مرتبا بعد به اين از و ميدهد تشكيل چهارشنبه روز را خود جلسه اولين

بـراي مـيگردد تـهيه كميسيون اين توسط كه انتظامي امور jزم طرحهاي ميگردد تشكيل نخستوزير

شد/ خواهد تقديم هيأتدولت به تصويب

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

شده گران عمومي ارزاق
خراباست راهها نيستو پستخوب و بهداري وضع

شده گران هم هيزم زغالو قيمت و نشده بارندگي كنون تا استولي ابر هوا استمرتبا روز چند ـ كرمان

و شده كمياب ميشود حمل خارج به چون پرتقال و ليمو است كرده ترقي عمومي ارزاق مواد از اغلب است/

بيداروئي علت به فقرا از نفر دو يكي روزه همه نيستو رضايتبخش بهداري وضع است/ رفته jبا آن نرخ

پست كه صورتي در ميرسد دير اصفهان پست اوقات اغلب نيست خوب هم پست وضع ميشوند/ تلف

دارند/ گله زياد دستاندازها ووجود راهها بدي اثر در نقليه وسائط رانندگان مسافرينو است/ شده تهرانوارد



١٧١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٧ شماره ,١٣٣١.١١.١٣ دوشنبه

شد گرفته تصميم گرديد تشكيل منزلنخستوزير در كه كميسيوني در ديشب
شوند منتقل ژاندارمري ارتشبه افراد از نفر هزار ده

ارجاعات قصباتو و قراء و شهرستانها كليه امنيتدر انتظاماتو لحاظ از ژاندارمري فعلي سازمان چون

به طرحي آقاينخستوزير بنابهدستور نبود نقاطكشور اغلب جمعيتدر ازدياد با متناسب كافيو دادگستري

كـل فـرمانده مـقدم علوي سرلشكر آقاي طرف از قبل چندي ژاندارمري سازمان توسعه و تقويت منظور

متعددي كميسيونهاي آقاينخستوزير حسبدستور بر گرديد/ آقاينخستوزير تقديم تهيهو ژاندارمري

آقاي منزل گرفتدر قرار بررسي مطالعهو طرحمزبورمورد گرديدو تشكيل ملي وزارتدفاع و وزارتكشور در

افراد از نفر هزار فعLده گرديد مقرر زياد كرات مذا پساز نتيجه در و شد تشكيل ايشان حضور با نخستوزير

گردند/ منتقل ژاندارمري سازمان به ارتش

ژاندارمري فرمانده مقدم سرلشكرعلوي با كه تماسي صبحدر امروز ما خبرنگار جريان شدن برايروشن

تأمين چگونه آنها مزاياي و حقوق و ميشود شروع وقت چه از افراد اين انتقال كه پرسيد ابتدا كرد حاصل

ميگردد؟

منتهي ارتشاست/ همانند عينا افراد اين مقررات ساير و مزايا گفتحقوقو جواب ژاندارمريدر فرمانده

وظيفه انجام ژاندارمري سازمانهاي در برسانند پايان به ارتش در را خود خدمت سال دو اينكه عوض به

شد/ خواهد پرچممحسوب زير خدمت منزله به آنها خدمات و كرد خواهند

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

بود شده كاشانيطبع jآيتا ضد بر اعEميه
رئيسمجلسبرده منزل به را آن از قسمتي توزيعكنندگان كه

نمودند خودداري آن توزيع از و
شده توزيع چاپو آيتا� با مخالفت بر مبني اع�ميههائي ميشد گفته كاشاني آيتا� منزل در ديروز

اوراق توزيع از و برده آيتا� منزل به را اع�ميهها بودهاند ايناع�ميه از قسمتي انتشار مأمور كه كساني ولي

نمودهاند/ خودداري مردم ميان

وقتي بودند شده اوراق اين توزيع مأمور كه كساني گفت: باره اين در ما خبرنگار به امروز كاشاني آيتا�

از ديگري مقدار ظاهرا كه داشتند اظهار آوردندو اينجا به را آنها است من ضد بر ايناع�ميهها شدند متوجه

نمايند/ توزيع دستجات و جمعيتها به اشخاصوابسته است قرار را اوراق اين

مجلس رئيس كه بوده اين گفتند كاشاني آيتا� كه طوري به اع�ميهها اين تهيه و كار اين از منظور

كاشاني آيتا� اط�ع قرار به كنند/ معرفي افراطي چپ دستجات از بعضي حامي و طرفدار را ملي شوراي

كساني چه استو گرفته ناحيهصورت چه از اقدام اين گردد معلوم تا نگاهداريشود اوراقمزبور دادهاند دستور

داشتهاند/ دخالت كار اين در



ملي دولت سياهه ١٧١٨

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

مييابد ادامه فردا از قوام اموال مصادره
قرار دادگستري موافقتوزارت نتيجه در گفت قوام اموال مصادره اعضايكميسيون آقايان از يكي امروز

جلسه فردا شود/ حاضر وزارتدارائي در مصادره جلساتكميسيون تشكيل براي وزارتخانه آن نماينده است

شد/ خواهد تشكيل قوام اموال مصادره كار ادامه براي مزبور كميسيون

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

است مدارستعطيل فردا
با تصادف مناسبت به JفرداKبهمن پانزدهم چهارشنبه روز ميدهند فرهنگاط�ع وزارت از كه طوري به

است/ تعطيل ايران سرتاسر در آموزشگاههايكشور عموم تهران دانشگاه افتتاح جشن

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

١٣٢٨ تير مصوب٢٩ درآمد مالياتبر اصEحيه قانوني cيحه
ميشود/// اص�ح يا لغو ١٣٢٨ ماه تير ٢٩ قانونمصوب از كه تي مقررا و مواد ـ ١ ماده

كه درآمد بر ماليات قانون اص�حيه jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ بهمن تاريخ١٢ به تصويبميشود/ است تبصره ١٧ و ماده ١٢ و فصل دو بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

ايران داروئي كل قانونيتأسيسبنگاه cيحه
و دولتي مؤسسات و وزارتخانهها نياز طبيمورد فني ثاثيه ا و جراحي لوازم و دارو تهيه منظور به ـ ١ ماده

بنگاهي ميشود داده اجازه بهداري وزارت به ميشود اداره دولت سرمايه با كه بانكها و بنگاهها و شركتها

نمايد/// تأسيس ايران داروئي كل بنگاه نام به

ايران داروئي بنگاه تأسيس قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ بهمن تاريخ١٢ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ٨ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

نمود دعوت جرايد مديران از امريكا كنسولگري
و جـرايـد مـديران آقايان با آشنائي منظور به مشهد در امريكا كنسول وبستر> <دونالد آقاي ـ مشهد

حلقه دو معرفي مراسم از پس آورد/ عمل به امريكا كنسولگري محل در چاي صرف به دعوتي خبرنگاران

سان و رژه و آذربايجان روز به مربوط حلقه يك و امريكا رياستجمهوري انتخابات جريان به مربوط فيلم

شد/ گذاشته تماشا معرض به آذر يكم بيستو ارتشدر



١٧١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٨ شماره ,١٣٣١.١١.١٤ سهشنبه

اصفهانحركتكرد سمت به شيراز از برقعي
تفاق ا به بود شده اعزام شيراز به قم حادثه اثر در كه برقعي كبر ا سيدعلي آقاي ماه بهمن ١٢ روز ـ شيراز

سمت به اصفهان از مشاراليه است ممكن اط�ع قرار از كرد/ حركت اصفهان طرف به تومبيل ا با خود فرزند

ميكردند/ مراقبت او از برقعي آقاي توقف مدت تمام در شيراز شهرباني مأمورين برود/ يزد

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

شدند مشغول كار به و شكستند را اعتصاب شيميائي كارخانه كارگران
بـيات آقـاي شيميائي كارخانه كارگران اعتصاب به راجع قبل روز چند تلگرافي خبر تعقيب در ـ كرج

از پرداختو را كارگران گذشته حقوق ماه نوبتسه دو در و يافته كارخانهحضور در مذكور رئيسبنگاه كوئي ما

خاتمه اعتصاب به كارگران بپردازد, ديگر هفته يك تا نيز را چهارم ماه حقوق كه داد قول و نمود دلجوئي آنها

شدند/ مشغول خود كار به و دادند

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

زندانيان] مجازات تعليق [قانون
شد خارج زندان از تظاهرات بدون نوابصفوي آقاي ديشب

است اسEمي ممالك پساتحاد اين از ما كار برنامه گفت: ما خبرنگار به اسEم فدائيان رهبر

بود وظايفدينيخواهد انجام كماكانمشغول نيز طهماسبي استاد و ندارم مسافرت خيال

اخـير قانون طبق اس�م فدائيان جمعيت رهبر صفوي نواب آقاي ديروز بعدازظهر نيم و هشت ساعت

علت به كه بودند شده يادآور انتظامي مقامات اط�ع قرار به گرديد/ آزاد زندان از زندانيان مجازات تعليق

و گردد خارج قبلي صدا بدونسرو زندان از آقايصفوي و نگيرد تظاهراتيصورت است بهتر نظامي حكومت

كه بود شده اين به منوط تقريبا رهائي شروط از يكي داشت اظهار جمعيت اعضاي از يكي كه طوري به

ساعتهشت لذا بود, كرده قبول را تذكر اين آقاينوابصفوي چون و نيايد عمل به تي تظاهرا خروج هنگام

مأمورين با باشد داشته گاهي آ خروج ساعت از كسي ايشان نزديكان از نفر چند جز بيآنكه ديشب نيم و

رفت/// خود خانه به و گرديد شهر عازم تومبيلسواري يكا وسيله به و كرد خداحافظي زندان

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

آورد سهcئي تخته و كشتيشورويشكر اين
بارگيريكرد خرما سنگسربو و

و خارجي معام�ت اداره به متعلق شكر تن ٢٢å حامل كه <ايرتيش> كشتي قبل روز چند ـ بندرپهلوي

سنگسربو مقداري مراجعت در كشتي اين شد/ وارد تومبيلسواريبود ا دستگاه ٣ سهjئيو تخته تن ١٥

كرد/ بارگيري خرما



ملي دولت سياهه ١٧٢٠

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

نخستوزير به كاشاني jآيتا نامه
است رئيسمجلسچاپشده عليه اخيرا كه اعEميههائي درباره

است جوابرئيسمجلسنوشته در مصدق دكتر
شود معلوم اعEميهها ناشر تا شده داده فوري دستور كه

از عدهاي كه شدهاند يادآور آن در و نوشته نخستوزير آقاي به نامهاي كاشاني آيتا� بعدازظهر ديروز

كنند/// پخش آنها آنكه از قبل داشتند دست در اع�ميه زيادي مقداري يك هر كه دستجات و احزاب افراد

دستور و چاپ اع�ميهها اين ناحيهاي چه از نمائيد معلوم ضمن در و كرده م�حظه را اع�ميه خواهشمندم

آقـاي طـرف از سـاعت يك فـاصله بـه نـامه اين ارسال از بعد اط�ع قرار به است/ شده داده آن انتشار

چنين انتشار از دولت بود شده نوشته آن طي كه شد فرستاده مجلس رئيس آقاي به نامهاي نخستوزير

هرچه تا فوريدادم كردهانددستور كار اين به اقدام مغرضين كه متأسفاست بسيار و بوده بيخبر اع�ميهاي

است/ شده چاپ ناحيه چه از اع�ميهها كه نمايند معلوم و رسيدگي زودتر

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

ميگردد توزيع آنجا در و تحويل خود محل به دهات ساكنين شكر و قند سهميه
مصرفميشود شكر و قند تن ٣٤åå ماهيانه تهران در

شهرستانها در توزيع وضع بهبود براي شكر و اقداماترئيسقند
و تـهران در شكـر و قـند تـوزيع طـرز خـصوص در شكـر و قند اداره كل مدير ضرغام سرهنگ آقاي

اصفهانو همدانو م�يرو كو ارا قمو شهرستانها در مسافرتهاياخيرخود در كه اقداماتي و شهرستانها

شكـر و قـند اداره تصدي از پس گفت وي داد/ ما خبرنگار به امروز را زير اط�عات آورده عمل به قزوين

ميزان آنكه پساز و نمودم قناد و آبنباتريز قندريز, سقطفروش, عطار, اصناف, رؤساي با كراتمفصلي مذا

نزديك و شكر قندو نرخ تغيير با و گرديد شكر قندو تحويل به اقدام شد روشن آنها از كدام حقيقيهر مصرف

نمائيم/// تأمين را مصرفكنندگان رفاه و نمائيم جلوگيري شكر احتكار از شديم همموفق با نرخ ايندو كردن

تـوسط دهـات كـنين سـا احتياجات گذشته خ�ف بر كه نمودهاند صادر مؤكد دستور نخستوزير آقاي

خريد براي شهر به نشوند مجبور آنها تا گردد توزيع آنجا در و حملشود محلهايمربوط به دارائي مأمورين

پنجشنبهو روزهاي هفته هر برنامه طبق شهرستانها در توزيع بازرسيوضع براي كنند//// حركت شكر قندو

انجام هواپيما با است قرار را دور شهرستان بازرسي و ميكنم مسافرت نزديك شهرستانهاي به را جمعه

و عـاملين از ابـتدا شـدم شـهري وارد آنكـه از پس و ميگيرد انجام مخفي طور به بازرسيها اين بدهم/

با انبار تر دفا تطبيق به يافته دارائيحضور اداره در بعد ميآورم عمل به تحقيقاتي ودjjن مصرفكنندگان

مرتكب كه نفر چند استو شده عايد خوبي بسيار نتايج كنون تا بازرسيها اين از ميپردازم ميزانموجودي

گرفتهاند/ قرار تعقيب مورد بودند شده تقصيراتي



١٧٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

انشعابصورتگرفت ملي فراكسيوننهضت در
است مشكوك ديگر نفر وضع٥ كنارهگيريو فراكسيون از نفر ٤ كنون تا

بدهند اقليت مجلستشكيل در است ممكن منشعبين
شمسقناتآبادي زهريو و حائريزاده و بقائي دكتر آقايان كه نامههائي متن

گرديد منتشر نوشتهاند ملي نهضت فراكسيون به

شد خواهد مجلستشكيل در فراكسيوناقليت از غير فراكسيونجديد يك

كريدورهاي مجلسو سرسراي در مسائل ساير از بيش امروز كه مطلبي ـ ملي نهضت فراكسيون وضع

از نهضتملي كسيون فرا اعضاي از عدهاي خودداري بود گرفته قرار نمايندگان تفسير بحثو بهارستانمورد

نظر به شده پارلماني متشكله دسته اين از نفري چند انشعاب موجب واقع در كه كسيون فرا آئيننامه امضاء

و كاشاني آيتا� حضرت طرف از كه همانموقع در و نبوده غيرمنتظره امر يك پارلماني محافل از بعضي

مخالفت اختيارات تمديد با بودند ملي نهضت كسيون فرا زعماي جزو آنها از نفر چند كه نمايندگان از جمعي

و ندارد را دولت اقدامات و جاري مسائل در كامل توافق نفري چند و سي كسيون فرا اين كه بود معلوم شد

گرفت/ خواهد آنصورت در انشعابي باjخره

اصول هدفو كسيونرسما فرا منشعبين هيچيكاز كه بود بايدمتوجه ـ تأييدميكنند را فراكسيون هدف

امضاء و كسيونموضوع فرا بقاء و دوام به ع�قه اظهار به بلكه ندادهاند قرار انتقاد مورد را كسيون فرا نظر مورد

كتبي يا و شفاهي اظهارت در jوا كردهاند خودداري آن امضاء از دjيلي كر ذ با و كشيده پيش را آئيننامه

است/ نيامده ميان به استعفاء كلمه نفري هشت هفتو دسته اين از هيچيك

از بـار چند ما همكاران از بعضي گفت: ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از يكي امروز ـ نفر چهار فقط

فوريت با مخالفت مثل بودند نياورده جا به همكارياست كهjزمه را آنچه و زده باز سر كسيون تصميماتفرا

به را قضيه و ننموده تظاهر اينمورد در ما اما بود/ داده رايموافق آن به كسيون فرا كه اختيارات اصلjيحه و

كه كسيون فرا آئيننامه امضاي از كه اعضاء آقايان از يك هر شد قرار اخيرا اينكه تا كرديم برگزار سكوت

استعفا حكم در امتناع اين خوددارينمود/ ميباشد كسيون فرا جمعي تصميم از اطاعات لزوم آن مواد از يكي

آقايان نفر چهار گويا شدو گذاشته اجرا بهمورد تصميم اين گردد/ بركنار كسيون ازعضويتفرا و محسوبشود

عذر آئيننامه امضاي از دادهاند كسيون رئيسفرا به كه جوابي ضمن زهري قناتآباديو حائريزاده, بقائي,

بر حمل را نميتوانسكوتشان كردهاند كهسكوت آنهائي البته كردهاند/ نيزسكوت ديگر جمعي و خواستهاند

ثابتشود/ خ�فش اينكه مكر كرد مخالفت

آنها امضاي به كسيون فرا آئيننامه هنوز امروز تا كه كساني اط�ع قرار به ـ نكردهاند امضاء كساني چه

خلخالي, كرمي, قناتآبادي, شمس حائريزاده مكي, حسين بقائي, دكتر آقايان از عبارتند است نرسيده

نفر چند شد گفته jبا در كه طور همان عده اين از كه ملكي دكتر و وكيلپور فرزانه, نريمان, صفائي, زهري,



ملي دولت سياهه ١٧٢٢

زائد را آن امضاء Lاص يا پذيرفته شرايطي قيد با را آئيننامه رسانيده كسيون فرا اط�ع به كتبا را خود نظر

دانستهاند/

مهندس آقاي يادداشت جواب در قناتآبادي شمس آقاي Lمث ـ بشود تشكيل تصفيه كميسيون بايد

پيدا افتخار صورتي مليدر نهضت ادامه گرامي كسيون فرا است: نهضتملينوشته كسيون رئيسفرا رضوي

و طرح جلسه اولين در ذيل پيشنهاد كه نمايم امضاء را محترم كسيون فرا داخلي آئيننامه كه نمود خواهم

بـراي كسـيون فـرا اعضاي از مركب كميسيوني ميكنم <پيشنهاد شود: گرفته آن درباره مقتضي تصميم

يـا و عضو همكاري كه صورتي در و گردد مشغول و تعيين كسيون فرا اعضاي سياسي سوابق به رسيدگي

نمايند>/ اع�م و اخراج فوريت به گرديد ثابت ضدملي دستجات در عناصر

آقاي به اينمضمون به نامهاي عليزهري بقائيو آقاياندكتر همچنين سيدشمسالدينقناتآباديـ

نوشتهاند/ مهندسرضوي

مهندسرضوي آقاي جناب

زيارت آن پيوست ملي نهضت كسيون فرا آئيننامه و جاري ماه بهمن هفتم مورخ جنابعالي نامههاي

به بحث مورد آئيننامه برسانيد: كسيون فرا اط�ع به را زير مراتب فرموده زحمت قبول است متمني گرديد

بدين و بود اجرا مورد و تصويبشده كسيون فرا طرف از سابقا فرموديد اشاره نامههايفوقالذكر در كه طوري

اين حتي گردد تأييد كسيون اعضايفرا فرد طرففرد از مجددا ندارد احتياج هيچوجه به Rاصو ما نظر به جهة

از و گردد نهضت كسيون فرا آتي تصميمات فساد تزلزلو موجب نكرده خداي است ممكن سابقه اين عملو

در مكرر كه طوري به و دارد كسيون فرا آن موفقيت و ملي نهضت دوام به را ع�قه نهايت چون ديگر طرف

و مـقاصد كـه مـوقعي تـا جـمعيتي و دسته هيچ ميشويم يادآور رساندهايم عرض به كسيون فرا جلسات

باشد نداشته آنهاوجود به رسيدن براي قصد و عزم نباشدو معين و معلوم ابهام بدون و صريحا آن هدفهاي

پايان در گرديد/ خواهد چند هوسافرادي آلتهويو قطعا و گردد خارجمؤثرواقع امور در اينكه به رسد چه تا

عـمل و روش نمايد تأييد كه ميداند jزم كسيون فرا اعضاء آقايان نظر حسن و تعارفات از تشكر ضمن

است/ بوده كسيون فرا تصويبي آئيننامه مفاد از كامل اط�ع با اختيارات تصويبjيحه جريان در اينجانبان

آقـاي جـواب در را نامه اين امروز ظهر نيز خلخالي آقاي ـ ندادهاند استعفا زهري علي و بقائي دكتر

جرايد چوندر كرد: كسيون فرا دبيرخانه تسليم كسيون فرا آئيننامه امضاء پيشنهاد بر مبني مهندسرضوي

كلمه چند تكذيب ضمن ديدم jزم نمودهام استعفا ملي نهضت كسيون فرا از اينجانب بودند نوشته كه خواندم

از و آمد بهوجود تير سيام ايراندر رشيد خونينمردم قيام نتيجه در نهضتملي ادامه كسيون فرا بدهم تذكر

و مسـاعي توحيد با ميتوانست كه آورد دست به فرصتي و گرديد برخوردار ملت حصر و بيحد پشتيباني

دليري و كاري فدا خود محروم ملت رستگاري براي مبارزه ميان در بيشتر چه هر صميميت و كلمه تحاد ا

كه مكرر تذكرات با متأسفانه نمايند/ منقطع اوضاع بهبود از را مردم اميد استعمار عواملمخرب نگذارد نموده

پناه كسيوندر فرا فقط نگرديد هدفمشخصمعلوم روشو تخاذ ا ترتيبو و نظم حتي شده بابداده اين در



١٧٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

ميداد/ جلسه تشكيل گاهي بود شده ايجاد ملت دست به روزي كه روشنائي حرارتو

مردم به ع�قمند نيتو حسن با كه را آنهائي اينجانب اختيارات تمديد مسئله از قبل حتي پيش چندي

آمد به اينجانبموردي است بدينمنوال وضع تا كردم تصريح جدينموده تصميم تخاذ ا به ميديدمدعوت

شايد بود خواهم جلساتمعذور در ازحضور و فريبداد را خود نبايد ترتيب اين با نميبينمو بيحاصل رفت و

كسيون فرا از اينجانب بنابراين است مبادرتنموده خير اقدام به كسيون فرا كه است تذكرات قبيل اين دنباله

توجه مسائلي به بيشتر آن محترم اعضاء كسيونو فرا كنونميخواهم ا و بودم ع�قمند بلكه ندادهام استعفا

و صـ�بت مـلت خـواسـتههاي انجام و مردم به خدمت راه در و است مطرح ملت نظر از امروز كه نمايند

خلخالي سيدجواد دهد/ نشان سرسختي

آقاي است كرده خودداري آئيننامه امضاء از كنون تا كه كسيون فرا اعضايمؤثر از يكي ـ ميكنم امضاء

جواب كردند سئوال آئيننامه امضاء از را او علتخودداري كه خبرنگاران جواب در ويامروز ميباشد نريمان

كسيون فرا يا دولت با مخالفت لحاظ از كردهام خودداري كسيون فرا آئيننامه امضاء از كنون تا گر ا من داد

از را فرديخود آزادي آئيننامه اين امضاء با گر ا معتقدم زيرا كنم امضاء آنرا امروز شايد نيستو ملي نهضت

است/ مفيد مملكت براي كه داشت خواهم را كسيوني فرا مقابلعضويت در ميدهد دست

كه شرحي به نمودهاند خودداري آئيننامه امضاء از امروز تا كه نفري دوازده عده بين در ـ كردهاند سكوت

دكتر آقايان بقيه نفر هفت از و كردهاند كر ذ آئيننامه درمورد را صريحخود نظر نفر پنج شد اشاره آن به jبا در

تا فرزانه و وكيلپور كريمي, مكي, آقايان يعني ديگر نفر چهار و ميباشند مسافرت در نيز صفائي و ملكي

نمودهاند/ قطعيخودداري نظر اظهار از و كرده سكوت باره اين در كنون

جديد اقليت يك تشكيل صدد در حائريزاده و بقائي دكتر آقايان ديگر شايعه يك طبق ـ اقليتجديد

در كه بگويم ميتوانم قدر همين گفت: جواب در شد سئوال بقائي دكتر خود از مطلب اين وقتي و ميباشند

هستيم/ مطالعه مشغول باره اين

پارلماني رفقاي دوستانو از عدهاي با ذوالفقاري ناصر آقاي كه ميشد گفته همچنين ـ فراكسيونجديد

آقاي خود ميباشند/ مجلس جديديدر كسيون تأسيسفرا صدد در دارند همآهنگي فكريو توافق كه خود

اقليتي با ايجاد درصورت كسيون فرا اين كه شد متذكر ولي كرد تأييد امروز را اينموضوع ذوالفقاريهم ناصر

داشت/ نخواهد همكاري ميشود تشكيل دولت مخالفين از يكي رهبري به است شايع كه

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

ميشود حمل خارج به شكر و قند
اقدامي كوچكترين محل, دارائي اداره شكر و قند توزيع قسمت در دولت مكرر توصيههاي با ـ خياو

صادقي آقاي ميكنند/ حمل خارج به را اهالي شكر و قند سودپرست جمعي و ننموده امر اين اص�ح درباره

بازار در Lاستفع جريان در آن پرونده و كرده كشف را شكر و قند خروج فقره سه كنون تا محل رئيسدادگاه

ميباشند/ مضيقه در سخت مردم و ميشود معامله ريال ١٧ كيلوئي شكر و ريال ٢٢ كيلوئي قند



ملي دولت سياهه ١٧٢٤

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

است انهدام به رو شهرستانها در تمام نيمه عمارت صدها
ميپردازد كرايه و نموده خودداري هم ساختمان نصبشيشه از ثبتحتي اداره

كرد؟ كار ايجاد ميتوان چگونه بيكاران براي
ساختماني عمليات كه دولتهست به متعلق تمام نيمه ساختمان چند يا يك ايران شهرستانها كثر ا در

است/ درآمده اسفانگيزي بهصورت و شده تعطيل است مدتها آنها

و آمده شيرواني زير تا سومش طبقه يكي آن است, مانده كد را و رسيده دوم سقف زير به عمارت يك

تمام ستونهايش چهارمي نيست, خبري پنجره و در از ولي دارد شيرواني ديگري آن است, آهنورق معطل

پولو و گذاشته ويراني به رو هم ستونها تدريجا گرديده متوقف ساختمان ادامه وليچون بوده تمام نيمه يا

آن ايـنها هـمه از تأثرانگـيزتر ولي برود/ هدر به Lكام است نزديك شده ساختمان آن صرف كه زحمتي

مدتي ولي يافته پايان سفيدكاريآن گرديده, نصب هم پنجره و در حتي رسيده تمام ا به استكه ساختماني

كردهاند احداث خيابان و نموده خراب كه ميبينيد را مردم خانههاي يا است! معطل شيشه نصب براي است

شهرداري نيستو ميان در صحبتي اثريو خيابان تسطيح حداقل يا مردم خانههاي بهاي پرداخت از ولي

قابل نسبتا درآمد با كه نهاوند مانند ميسازد خود مستمر و جاري مخارج صرف ميآورد دست به آنچه آن

jي و گل در مردم مرور و عبور jاقل كه است عاجز نموده احداث كه خياباني تسطيح از حتي خود توجه

نباشد/ سنگلج قبل سال چند ويرانههاي نظير زميني از و بلنديها و پستيها از زمستان

نموده ذخيره را خود درآمد از توجهي قابل مبلغ كه ميكنيد م�حظه هم را شهرداريها از بعضي مقابل در

و سرمايه ديگر عبارت به است شده شهرستان آن براي كاري انجام از مانع نفوذ اعمال و دستهبنديها ولي

تأمين براي صرفا انجامشود كاريهم گر ا شهرستانها قبيل اين در كردهاند! اربابنفوذ<بلوكه> را شهر درآمد

اjهم رعايت احتياجاتو گرفتن نظر در و مطالعه با اينكه نه ميباشد ذيع�قه افراد و نفوذ ارباب نظريات

باشند/ پرداخته مستمر عمراني عمليات و jزمتر كاريضروريو به فاjهم

امور به شايد و بايد كه توجهي بود باز بيش و كم مالي لحاظ از دستدولتهايوقت پيشكه سال دو تا

و است معلوم تكليف است مواجه مالي روزافزون مضيقه با دولت كه هم اخير سال دو در نميشد/ عمراني

كند/ تأمين را خود مستمر مصارف و پرسنلي مخارج بتواند كه بوده اين كوششدولت و سعي تمام

گذشته/// نوين عمارت احداث و عمراني توليديو ساختمانمؤسسات از

فرهنگاست وزارت دارد تمام نيمه عمارات وزارتخانهها ساير از بيش شايد كه وزارتخانههائي از يكي

واسـطه به كه دارد تمام نيمه دبيرستان يا و دبستان چند يا يك كشور نقاط از بسياري در وزارتخانه اين

اغلب نيز وزارتخانه ساير است/ افتاده تعطيل حال به آنها ساختماني عمليات ضروري اعتبارات نرسيدن

تعطيل به وادار را آنها اعتبار نداشتن كه زدهاند ساختمان مختلفدستبه شهرستانهاي در اداراتخود براي

است/ كرده



١٧٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

در اسناد ثبت اداره جديد ساختمان وضع در ميتوان را اعتبارت فقدان و نتايج و عواقب از ديگر نمونه

و در حتي و رسيده پايان به كه كرده بنا آبرومندي ساختمان شهرستان اين ثبتدر اداره كرد/ مشاهده نيشابور

فعلي محل در وهنوز نموده رها عمارترا ديگر هزينه مختصر براينصبشيشهو فقط كرده نصب هم پنجره

مختصر با فقط كه صورتي در ميپردازد/ كرايه عنوان به مبلغي سال هر و دارد اقامت است كرايهاي كه خود

ساخت/ آماده استفاده براي را جديد ساختمان ميتوان مخارجي

شـهرستانهاي در سـاختمان ايـن قطعا كردم/ مشاهده را وضع اين و ساختمان اين تصادفا اينجانب

هـر در وضـع ايـن برابـر در دارند/ هم به مشابه وضعي بيش و كم آنها همه كه دارد متعدد نظاير مختلف

بيكار دارند عهده به را افرادي يا خانواده سرپرستي غالبا كه شرافتمند و فعال افراد از زيادي عده شهرستاني

ترديد بدون كه كارهايضروري از يكي رجوعشود/ آنها به كاري باشد هم كمي مزد با دارندولو آرزو و هستند

داشت/// خواهد فراوان تأثير نخستوزير آقاي اص�حطلبانه اجرايمنويات و عمومي زندگاني بهبود در

به را مهندسين حتي و پيشهور و كارگر هزار ده تمام نيمه عمارات تكميل ساختمانيو شكعمليات بدون

اين به و كرد جلوگيريخواهد جانكشورشود ب�ي ميرود كه بيكاريعمومي اين از زيادي حد تا واداشته كار

مالي لحاظ از كهدولت راستاست داد/ خواهد پايان مختلفكشور نقاط در چهارم طبقاتسومو تأثرآور وضع

دولتدر كه تصميماتي با هستو مصدق شخصآقايدكتر به كه اعتمادي با استولي شديد مضيقه دچار

يعني كار اين نمايد منظور و تهيه عمراني توليديو برايامور تي اعتبارا دارد سعي و نموده تخاذ ا زايد حذف

ساير بر جهات بسياري از است مانده باقي آن از پس يا ١٣٢å شهريور از كه ناتمام ساختمانهاي تكميل

تعهدات از مبلغي ساختمانها اين يكاز هر شدن تكميل با چون است, مقدم عمراني ساختمانيو عمليات

گانهاي جدا و مستقل حساب به كه صورتي در صرفهجوئيها همان با و ميشود كاسته دولتي ادارات جاري

فراوان خزانهدولتفوايد براي هم كه كرد تازهايشروع ساختمانهاي تدريجا ميتوان گردد متمركز و منظور

كار به هستند بيكاري گرفتار عسرتو كمال اينكدر كه را مردم از زيادي عده هم و باشد داشته محسوسي و

مسافر يك قلم به بخشد/ نجات فساد منج�ب در سقوط از واداشته

٨å١٩ شماره ,١٣٣١.١١.١٥ چهارشنبه

اختصاصي حذفمحاكم قانوني cيحه متمم قانوني cيحه
مـيشود: افـزوده ذيـل تـبصره ١٣٣١.٦.٢٩ اختصاصيمصوب محكم حذف قانوني jيحه ٩ ماده به

بود/> خواهد نظامي دادگاههاي ص�حيت در ذيل جرائم ـ <تبصره

آن سبب به و نظامي خدمت سر در كه ارتش خدمتگزاران و همرديفان و نظاميان عمومي جرائم ـ ١

باشد/// شده مؤسساتواقع يا و اردوگاهها يا سربازخانهها در وظائف انجام ضمن

حذف قانوني jيحه متمم قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن ١٥ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل اختصاصي كم محا

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ١٧٢٦

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

گرديد امنيتتشكيل كميسيون جلسه اولين
شد كميسيونفاشنخواهد تصميمات مذاكراتو

اسمعيلي ملك دكتر آقايان حضور با ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت از امنيت كميسيون جلسه اولين

سرلشكر ارتش, ستاد رئيس بهارمست سرلشكر كشور, وزير معاون شهشهاني نخستوزير پارلماني معاون

جـ�لي سرهنگ و شهرباني كل اداره رئيس افشارطوس سرتيپ ژاندارمري, كل اداره رئيس مقدم علوي

گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل ارتشدر ستاد رئيسدفتر

از اط�عاتي نشدند حاضر كميسيون اعضاي از كدام هيچ داشتو ادامه ساعت سه جلسه اين كرات مذا

تـصميم و نـخستوزير آقاي دستور طبق اط�ع قرار به بگذارند/ ما خبرنگار دسترس در را خود كرات مذا

اطراف كراتدر مذا قرارمعلوم به لكن فاشنشود تصميماتكميسيون كراتو مذا استكه شده قرار كميسيون

براي انتظامي دستگاههاي همكاري و شهرستانها خارج داخلو امنيتدر برقراري و انتظاميكشور مسائل

است/ بوده امنيت اين برقراري

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

ملي/// مجلسشوراي
تهران در نظامي حكومت

بـراي كـه هسـتند مكلف دولتها آن موجب به كه گذشت قانوني شانزدهم دوره در قشقائي: خسرو

را مذكور jيحه فوقالعاده جلسه يك مجلسدر و اجرا تاريخ از هفته يك از پس نظامي حكومت برقراري

نمايد/ مجلس تقديم را آن jيحه كند مطرح

جلسهاي ولي شد تقديم هم آن jيحه و است برقرار نظامي حكومت تهران در كه است مدتي كنون ا

باشم/ كرده يادآوري اينمورد در خواستم نشده تشكيل آن تصويب براي

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

خدمت محل در دولتي تعقيبمأمورين قانونيطرز cيحه
و مركز ادارات رؤساي كليه همچنين و شهرباني ژاندارمري رؤساي و فرمانداران و استانداران ـ ١ ماده

كه موقعي در دادگاه و بازپرس و دادستان شوند جرمي مرتكب گاه هر خود مأموريت محل در شهرستانها

را تهام ا توجه دjئل متهم احضار و تعقيب و رسيدگي از قبل است مكلف ميدهد انجام را بازپرس وظيفه

بنمايد/// را تعليقمأمور تقاضاي و بفرستد دjيل جهاتو كر ذ با دادگستري وزير به و نموده جمعآوري

دولتي تعقيبمأمورين طرز قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن ١٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل خدمت محل در

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٧٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

اتوبوسراني تأسيسشركت طرح
تصويبرسيد به ملي مجلسشوراي امروز جلسه در كه

مجلس تقديم طرحسوم يا پيشنهاد بهصورت توبوسراني تأسيسشركتواحدا درباره امروز كه طرحي

در ديروز عصر كه نريمان آقاي پيشنهادي jيحه از است مجموعي رسيد تصويب به سرانجام و گرديد

دخالت آن تنظيم در مجدزاده و نريمان آقايان استو شده تهيه ملي نهضت كسيون فرا مبتكرات كميسيون

كريمي آقاي تقديمي پيشنهاد كه مينمائيم پيشنهاد امضاءكنندگان است: زير قرار به طرح متن داشتهاند

شود/ اص�ح ذيل ترتيب به توبوسراني بها راجع

با آن حوزه و شهر هر داخل در دستهجمعي طور به مسافر انتقال نقل و توبوسراني ا امتياز ـ واحده ماده

ميباشد/ محل شهرداري

دهند تشكيل واحد سهامي يكشركت هر ميتوانند شهرداريها امتياز اين از استفاده براي ـ ١ تبصره

باشد/ محل كن سا ايران تباع ا به متعلق بقيه و شهرداري به متعلق آن سهام %٥١ حداقل اينكه بر مشروط

بود/ خواهد نقدي سهام بقيه امتيازي سهام شهرداري به متعلق شركت سهام %٢å

غيابانجمنوزارتكشور در استو قانونيشهر انجمن با شهرداري سهام به نسبت راي حق ـ ٢ تبصره

بود/ خواهد آن قائممقام

توبوسرانـي ا اجازه دولت jيحه تقديم هنگام كه آن حومه و شهر هر توبوسهاي ا مالكين ـ ٣ تبصره

خواهند را شركت انتقال قابل سهام خريد در تقدم حق ماه دو تا شركت تأسيس اع�م تاريخ از داشتهاند

داشت/

خواهد انجام ارزيابي آئيننامه طبق سهام مقابل در آن بهاي احتساب و توبوسها ا ارزيابي ـ ٤ تبصره

گرفت/

بر شركت استخدامي آئيننامه در مقرر شرايط بودن واجد صورت در توبوسها فعليا كاركنان ـ ٥ تبصره

دارند/ تقدم حق ديگران

بود/ خواهند كار قانون مقررات شركتمشمول توبوسهاي كاركنانا ـ ٦ تبصره

عادjنه قيمت به باشد شركت نياز مورد كه را شهرداري به متعلق اراضي مجازند شهرداريها ـ ٧ تبصره

نمايند/ گذار شركتوا به نقديخود سهام از قسمتي مقابل در

نقدي سرمايه تهيه براي ميتوانند هستند قانوني دارايانجمن كه شهرداريها و وزارتكشور ـ تبصره٨

ميليون ١٥å مجموعا نمود خواهد تعيين استقراضي مبلغ تا آئيننامه كه تناسبي به شركتها در شهرداريها

نمايند/ مستهلك سال ده مدت در و دريافتنموده وام ملي بانك از ريال

را مربوطه آئيننامه قانون اين تصويب تاريخ از ماه يك تا منتهي است مكلف وزارتكشور ـ ٩ تبصره

بگذارد/ اجراء موقع به هيأتوزيران تصويب از پس و تدوين



ملي دولت سياهه ١٧٢٨

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

ميشوند آزاد زندانيان دسته اولين شنبه روز
يافت خواهند رهائي دادستان قرار موجب به و است نفر ٢å١ آنها تعداد

شد خواهد روشن زندانيان بقيه تكليف امروز بعدازظهر

مشمول كه زندانيان از نفر يك آزاديدويستو قرار كنون ا هم كه داد اط�ع ما خبرنگار امروز وقت آخر

گرديد اب�غ زندان به و صادر تهران دادستان بنيفضل آقاي طرف از شدهاند زندانيان مجازات تعليق قانون

شوند/ آزاد رسمي مجله در درج مدت انقضاي روز يعني شنبه روز صبح تا

كرده دادياراندادسرادعوت از ديگر نفر چند رئيسزندانو از آقايداستان كه كرد اضافه ضمنا ما خبرنگار

زندانيان از ديگر نفر ٢åå تكليف زودتر هرچه تا شوند حاضر دادگستري وزارت در امروز بعدازظهر كه است

بر ع�وه شنبه روز برسد نتيجه به كرات مذا گر ا است ممكن جهت همين به روشنشود قانون اين مشمول

گردند/ آزاد نيز ديگر نفر ٢åå است شده صادر آنها آزادي قرار كه نفر ٢å١

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

برادرانش و تاجميري محمد سلطان
شدند دستگير آنها كسان از نفر سيزده با

و تاجميري محمد سلطان ژاندارمري, گروهان فرمانده بزرگمهر سرگرد آقاي جديت اثر بر ـ اليگودرز

سلبنموده را اليگودرز منطقه اهالي آسايش اخيرا كه <ذلقي> عشاير سران از تاجميري برادرشمحمدجواد

شدند/ تسليم مراجعص�حيتدار به و گشته كسانشدستگير از نفر ١٣ با مقاومتي هيچگونه ابراز بدون بودند

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

نميكند اهالي احتياجات رفع شكر و قند سهميه
از و دارد زيادي احتياج شكر به نزديكاست عيد كه ايام اين در شيرينيساز و قناد صنف چون ـ دامغان

در مردم و كمياب بازار در شكر و قند نميكند تأمين را اهالي احتياجات شكر و قند سهميه تن ٤٥ طرفي

هستند/ مضيقه

براي دارائي وزارت دارند انتظار اهالي و ميكنند تهيه خود براي ريال ٤å تا ٢٨ كيلوئي را شكر قنادان

آورد/ عمل به عاجل اقدامات دامغان شكر و قند سهميه ازدياد

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

ندارد پزشك بهداري
پزشك jريجان در كنون ا jريجان بهداري بهدار اثنيعشري محمدباقر آقاي انتقال اثر در ـ _ريجان

نـدارد/ مـعالجه و دارو به دسترسي هم اهالي و دارد شيوع Lكام سرخك بيماري قريه چند در ندارد/ وجود

است/ شده اهالي طرف پزشكاز اعزام بر مبني وزارتكشور و نخستوزير دفتر به اينمورد در هم شكاياتي



١٧٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

است كرده اجناسترقي نرخ

كمياب بازار در استروغن كرده ترقي ريال ٢٨ به ريال كيلوئي٢٤ از استگوشتگوسفند روز چند ـ اليگودرز

روز از است رفته jبا چايهم نرخ است/ يافته افزايش ريال ٧٥ كيلوئي به ريال كيلوئي٥٨ از قيمتآن و شده

است/ باريده باران متواليا بهمن چهارم تا دوم

٨å٢å شماره ,١٣٣١.١١.١٦ پنجشنبه

تخلفات] و [بخشجرائم قانونيمطبوعات/// cيحه
مطبوعاتي جرائم ـ سوم فصل

ذيل جرائم از يكي مرتكب مطبوعات در اخبار جعل يا و مقاjت نشر وسيله به كه اشخاصي ـ ١٥ ماده

ميشوند: محكوم سال ٣ تا ماه ٦ از تأديبي حبس به شوند

سرقت غارتو و قتل آتشسوزيو خرابكاريو به تشويق تحريصو صريحا را مردم كه كساني ـ الف

نمايند/

مورد در كنند/ تشويق ترغيبو نظامي احكام انقياد عدم و نافرماني به را افراد و افسران كه كساني ـ ب

بند در اشخاصمذكور افتد تفاق ا جرائممنظور و واقعشود ترغيبمؤثر تحريصو چنانچه ماده اين در مذكور

پيشبيني جرم همان معاون براي عمومي مجازات قانون در كه شد خواهند محكوم مجازاتي به ب و الف

است/ شده

نظامي استحكامات و ق�ع نقشه يا ارتشو اسرار و نظامي محرمانه دستورهاي كه اشخاصي ـ ١٦ ماده

و شد خواهند سالمحكوم ٥ تا ٢ از حبسمجرد به كنند منتشر فاشو مطبوعات وسيله جنگبه زمان در را

ميشوند/ محكوم سال ٢ تا ماه ٦ به نباشد جنگ زمان در چنانچه

حبس سال يك تا ماه سه به دهد انتشار اس�م حنيف اساسدين به مضر مقالهاي كس هر ـ ١٧ ماده

دارد بقيه ميشود/ محكوم تأديبي

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

تخلفات] و [بخشجرائم قانونيمطبوعات cيحه
پيش شماره از بقيه

ضد بر جنايتي و جنحه ارتكاب به صريحا را مردم كتاب يا مجله يا روزنامه وسيله به كس هر ـ ١٨ ماده

نمايد تشويق تحريصو است شده پيشبيني مجازاتعمومي قانون در كه مملكت خارجي و داخلي امنيت

صورتي در و شد خواهد جرائممحكوم همان معاونت مجازات به باشد شده مترتب آن بر اثري كه صورتي در

غرامت ريال هزار بيست تا هزار پرداختدو با تأديبي حبس ماه ٣ تا ماه يك به مترتبنشود آن بر اثري كه

شد/ خواهد محكوم



ملي دولت سياهه ١٧٣٠

از نحوي به اعمال آن مرتكبين يا و فوق موارد در مذكور جرايم از مطبوعات وسيله به كس هر ـ ١٩ ماده

ميشود/ محكوم ريال هزار ٥å تا هزار ٥ از نقدي جريمه به كند تمجيد و تقدير انحاء

مندرج مجازات كند توهين شخصشاه يا سلطنتو مقام به مجله يا روزنامه وسيله كسبه هر ـ ٢å ماده

ميشود/ محكوم عمومي مجازات قانون ٨١ ماده يك بند در

ايران با كه خارجي مملكت سياسي نماينده يا رئيس به نسبت مطبوعات وسيله به كس هر ـ ٢١ ماده

اين بر مجازاتعموميمحكومميشودمشروط قانون ٨١ ماده بنددوم طبق نمايد توهين دارد روابطدوستانه

شود/ متقابله معامله ايران به نسبت مذكوره موارد در نيز مملكت آن در كه

ميشود: كر ذ Lذي كه جرائمي در ـ ٢٢ ماده

حسنه/ اخ�ق به مضر يا و عمومي عفت به مضر مقاjت انتشار ـ الف

قبيحه/ صور انتشار ـ ب

ملي/ رسوم آدابو و حسنه مخالفاخ�ق عكسهاي با و گهيها آ انتشار ـ ج

قانونا كه قضائي مراجع تصميمات و تحقيقات انتشار يا و دادگستري كم محا سري كرات مذا انتشار ـ د

شد/ خواهد غرامتمحكوم ريال هزار ١å تا هزار يك تأديه به مرتكب است/ ممنوع آنها انتشار

نوع هر يا مجله يا و روزنامهها در كه آنها غير و رسمي مأمورين از اعم از مردم افراد از يك هر ـ ٢٣ ماده

در توهينآميزي نسبتهاي يا و ركيكه الفاظ فحشو يا و افتراء تهمتو بر مشتمل مندرجاتي ديگر نشريه

يا نويسنده از ميتواند نمايد مشاهده خود به نسبت آن امثال ناموسو هتكشرفو يا و خصوصي زندگاني

٥å تا هزار ١å از يا تأديبيو حبس ماه ٦ تا ماده ٢ به مرتكب نمايد/ شكايت دادگاه به يا دادسرا به آن ناشر

شد/ خواهند نقديمحكوم جريمه ريال هزار

مطالبمزبور نشر از كه معنوي ماديو خسارات مطالبه براي ميتواند نيز كي شا فوق مورد در ـ ١ تبصره

مبلغ و رسيدگي آن به نسبت است مكلف دادگاه و نمايد تقديم دادخواست حقوق دادگاه به آمده وارد او بر

دهد/ قرار حكم مورد و تعيين را خسارت

در نمايد سري افشاء يا حيثيت هتكشرفو به تهديد را وسيلهمطبوعاتديگري كسبه هر ـ ٢ تبصره

بوده امري انجام از خودداري يا امري انجام تقاضاي و مادي استفاده براي تهديد اين ثابتشود كه صورتي

شد/ خواهد ريالمحكوم هزار ٥å تا هزار ١ غرامتاز پرداخت به يكسالو تا ماه ٣ از تأديبي حبس استبه

مستخدميندولت از يكي به يا و معاونينوزارتخانهها يا وزراء به وسيلهمطبوعات كسبه هر ـ ٢٥ ماده

انجمنهاي اعضاء و رؤساء مجلسو نمايندگان محاسباتو ديوان اعضاء و لشكري اداريو قضائيو از اعم

رسمي مقامات يا بازرگاني اطاق اعضاء يا و منصفه هيأت اعضاء به نسبت يا وjيتي و ايالتي يا شهرداري

افتراء تهمتو وظايفشانمورد انجام در را آنان يا و نمايد اهانت آنان به وظايفمحوله انجام سبب به ديگر

محكوم ريال هزار ٥å تا ريال هزار يك از غرامت پرداخت و سال يك تا ماه ٣ از تأديبي حبس به دهد قرار

متهم به دادستان قانوني تحقيقات شروع از پس ٢٣ ماده مورد در همچنين و ماده اين مورد در شد/ خواهد



١٧٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

درباره افتراء اهانتو به مطلبمربوطه نوع هر نشر از است كيفري تعقيب تحت كه مادام كرد خواهد اخطار

بـه امـر ميتواند دادستان ندهد اثر ترتيب دادستان اخطار به متهم كه صورتي در نمايد خودداري كي شا

شكايت محل شهرستان دادگاه به دادستان ايندستور از ميتواند متهم كند/ صادر مجله يا روزنامه توقيف

پرونده پسازوصول روز ظرف٣ در بايد دادگاه و بفرستد دادگاه به را پرونده دادستانموظفاستفورا نمايد

با روزنامه آن ديگر نمايد تأييد را دادستان نظر دادگاه چنانچه كند/ صادر مقتضي راي و رسيدگي شكايت به

بود/ نخواهد انتشار قابل است كيفري تعقيب تحت متهم كه زماني تا مجله

كه صورتي تعقيباستدر قابل كيخصوصي شكايتشا بدون ماده اين در تهمتمذكور و افترا ـ تبصره

تعقيب از پس بايد متهم است معاف مجازات از نمايد ثابت دادگاه در را منتسبه امور صحت دهنده اسناد

نمايد/ معرفي و تسليم است داده كه تهمتهائي اثبات براي را خود شهود مداركو روز ١å ظرف در منتهي

از پس شد پرونده ضميمه و اخذ او دjئل بدهد دادسرا به را خود اسناد اثبات دjيل متهم كه صورتي در

نيز او تقديمي دjئل به متهم تهام ا به رسيدگي ضمن تا ميگردد ارسال جنائي دادگاه به مقتضي قرار صدور

رسيدگيشود/

و نفاق توليد براي ايران كن سا نژادي يا مذهبي اقليتهاي به مطبوعات وسيله به كس هر ـ ٢٦ ماده

يا و نژادي نفاق و دشمني ايجاد به را آنان يا و نمايد اهانت مملكت سكنه ميان كينه بغضو يا و اخت�ف

غـرامت ريـال هزار ٥ تا ريال ٥åå پرداخت يا و تأديبي حبس ماه ٦ تا ماه يك به كند تحريص مذهبي

شد/ خواهد محكوم

كـه نـمايد تـقليد ديگـري روزنامه كليشه يا نام از خود مجله يا روزنامه انتشار در كس هر ـ ٢٧ ماده

تعطيل و نقدي جزاي ريال هزار ٥ تا ريال ٥åå از خصوصي كي شا تقاضاي به شود محسوب سوءاسفتاده

موظف دادگاه و نمايد مطالبه را خسارتخود ميتواند خصوصي كي شا و شد خواهد محكوم مجله يا روزنامه

كند/ رسيدگي نيز آن به نسبت است

گاه هر ولي گرفت/ خواهد قرار تعقيب مورد نويسنده يا مدير فوق موارد در جرائممذكوره كليه در ـ ماده٢٨

يا باشد عاجز نويسنده معرفي از مدير گر ا استولي معاف تعقيب از مدير باشد ايران مقيم معروفو نويسنده

شد/ خواهد مجازات تعقيبو مدير خود نباشد جزائي تعقيب قابل نويسنده يا و كند خودداري

به نسبت افترا و توهين يا حرمت هتك جنبه جرم كه آنجا فوق موارد در مذكور موارد كليه در ـ ٢٩ ماده

صـورتي در و است او قـانوني نماينده يا خصوصي كي شا شكايت به مرتكبمنوط تعقيب دارد اشخاص

تنها استو شده دستكاري تبصرهها مورد چند در جز است نكرده تغييري هيچگونه تجديدنظر از پس مطبوعات قانون kيحه /١
است/ مطبوعات> فرمايشي <سنديكاي ١٤ ماده حذف آن محسوس مورد

نسبت تبليغات و انتشارات كل اداره وسيله به ميتواند كشور وزارت ـ ١٤ <ماده اط�عات: /٧٩٦٦ شماره ,١٣٣١.٩.١٢ چهارشنبه
را مطبوعات پيشرفت و ترقي موجبات نمود خواهد سعي تشكيل از پس جامعه اين نمايد/ اقدام روزنامهنگاران جامعه تشكيل به

گرفت>/ خواهد قرار دولت مشاوره طرف مطبوعاتي مسائل در و سازد فراهم صنفي مقررات وسيله به

شد/��١ خواهد تعقيبموقوف شكايت استرداد



ملي دولت سياهه ١٧٣٢

تخلفات ـ چهارم فصل

به مبادرت قانوني اينjيحه پنجم ماده تبصره يا و ١٢ يا ١١ يا ١å يا ٢ كسبرخ�فمواد هر ـ ٣å ماده

ميشود/ محكوم ريال دههزار تا پرداختدوهزار به كند مجله يا روزنامه انتشار

تعقيب براي را مراتب و ميدهد را مجله يا روزنامه تعطيل دستور محل فرماندار فوق موارد در ـ تبصره

نمود/ خواهد اع�م شهرستان دادستان به مرتكب قانوني

هزار ٥ تا هزار ١ پرداخت به كند اقدام قانوني jيحه اين ١٢ يا ٨ يا ٦ ماده خ�ف بر كس هر ـ ٣١ ماده

ميشود/ محكوم تأديبي حبس ماه شش تا ماه دو يا و ريال

اقدام صورت در و نيست انتشار قابل باشد نشده مراعات ٨ ماده دستور آن در كه مطبوعاتي ـ ٣٢ ماده

نامهاي ساير يا چاپخانه نام كه صورتي در و شد خواهد ضبط انتظاميجمعآوريو طرفمأمورين از انتشار

ميشود محكوم ٣١ ماده در مجازاتمذكور كثر حدا به مرتكب باشد شده چاپ خ�فواقع بر ٨ ماده در مذكور

ميشود/ اعمال نكنند رعايت را ٨ ماه كه چاپخانههائي مديران درباره مجازات همين

صدق آن بر مجله يا روزنامه تعريف نباشد قانوني jيحه اين اول ماده مشمول كه نشريهاي J٣٣ ماده

است/// عمومي قوانين تابع و نميكند

٥ بر مشتمل مطبوعات قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن ٥ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ١١ و ماده ٤٦ و فصل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

شد تعطيل بازار و كارخانهها قزوين در امروز
درآمدند حركت به شهر در اجتماع حال به مردم و

ميانبردند از و شكسته را حزب اثاثيه و تابلو و گرفت قرار هجوم مورد پانايرانيسم حزب محل

براي مختلف استدستجات روز چند شده فراهم شهر انجمن اعضاي انتخابات مقدمات چون ـ قزوين

شب ايندو در پانايرانيسم محلحزب در ميكنند/ فعاليت كانديداهايخود نام معرفي انتخاباتو شركتدر

و گـرديد ايـراد مـلي شوراي مجلس در قزوين نمايندگان عليه انتخابات [ناخوانا] در سخنرانيهائي اخير

كردند/ اعتراض امر اين به نسبت مخالف دستجات

شهر در پانايرانيسم حزب عليه شعار و پرچم با قزوين كارخانههاي كارگران اعتراضات تعقيب در امروز

و آمدند فرمانداري به اجتماع حال به و بستند را خود دكانهاي پيشهوران و كسبه از جمعي افتادند راه به

محل به مخالفين از ديگري عده همينموقع در نمودند را پانايرانيستها حزب سرپرست تبعيد تقاضاي

كه كنون ا بردند/ ميان از و شكستند را حزب اثاثيه و آوردند پائين را آن تابلو و برده پانايرانيسمهجوم حزب

حركت خيابانها در اجتماع حالت به هم دستجات و متشنج و تعطيل كلي به شهر ميشود مخابره خبر اين

ميكنند/



١٧٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

مفتآباد اراضي در خورد و زد
بودند تصاحبكرده را زمينهايمفتآباد كه كساني بين ديروز

شدند دستگير نفر نزاعيدرگرفتو٦
تـصاحب و سـاختمان بـراي كـلنگ و بـيل با عدهاي ديروز بعدازظهر نيم و سه ساعت اط�ع قرار به

همينموقع وليدر شدند كار ومشغول رفتند دستگاه چهارصد نزديكي در مفتآبادواقع به زمينهايمعروف

نزاع آنان بين بالنتيجه و شدند حاضر محل در بودند كرده تصاحب مزبور زمينهاي Lقب كه ديگر عدهاي

و محل در حضور از پس مأمورين و شد داده اط�ع ١٤ ك�نتري به موضوع شدند/ مجروح نفر دو و درگرفت

دادسراي به پرونده با امروز صبح دستگيرشدگان بردند/ ك�نتري به خود با و دستگير را نفر ٦ نظم استقرار

شدند/ تحويل نظامي

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

سعدي تئاتر در فرانسوي شهير نويسندة مولير اثر تارتوف
آتش مذهب حربه از اروپا در كليسا اصحاب و متنفذين از پارهاي مي�دي شانزدهم و پانزدهم قرن در

مبلغي گرفتن با را گناهكاران ميدادند نيرنگفريب و خدعه با را سادهدلمسيح مؤمنين افروختهو ريا و بيداد

امـپراطـوري عنوان توجه قابل حقالزحمهاي اخذ با را شاهان و بخشيده نجات آخرت عالم عذاب از ط�

پاريسبه كمديفرانسز> > در مرتبه هفتصد و هزار گفتهميشوددو كه نمايشنامه<تارتوف> ميبخشيدند///

روي به سعدي تئاتر اينكدر كه است توجه جالب نمايشنامههاي از ايننوع در شده گذاشته تماشا معرض

و رجـال از عـدهاي مزبور تئاتر مدير عموئي عبدالكريم آقاي دعوت بنابه جمعه شب و شده آورده صحنه

كردند/ تماشا را نمايشمزبور و يافته سعديحضور تماشاخانه در روزنامهنگاران مجلسو نمايندگان

تهران شهرداري اينكه از و رساند حضار اط�ع به تماشاخانه كار از گزارشي عموئي آقاي نمايش از قبل

اظهار است نشده برخوردار معافيت اين از سعدي تئاتر ولي نموده پرداختعوارضمعاف از را تماشاخانه دو

هنري امور توسعه و هنر پيشرفت به مساعدت كمكو اينكه براي كرد تقاضا تهران شهرداري از و نمود گله

شد/// آغاز نمايش سپس بدارند/ معاف پرداختعوارض از نيز را تماشاخانه اين بشود سعدي تاتر

و گرديده ترجمه فارسي به همخوب نمايشنامه<تارتوف> پيس ك�سيكبودن به توجه با رفته هم روي

است/ شده بازي شايسته نحوي به سعدي تئاتر هنرمندان توسط هم

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

است شده دبيرستانفردوسيتعطيل
محصلين بين و شده تعطيل فردوسي دبيرستان دبيران از عدهاي اعتصاب علت به است چندي ـ دامغان

دهد/ روي خوردي و زد آنها بين كه ميرود آن بيم و دارد تشتتوجود و اخت�فنظر هم



ملي دولت سياهه ١٧٣٤

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

فرهنگ مصرفسهميه در قانونينظارت cيحه
شهرداريها درآمد از

رئيس از مركب فرهنگ> سهم ناظر <كميسيون نام به كميسيوني شهرداري حوزه هر مركز در ـ ١ ماده

فرهنگو اداره پيشنهاد به محل معتمدين از نفر [چند] و انجمن نماينده يا و شهر رئيسانجمن فرهنگ,

ملي اينوظيفه انجام و تشكيلميشود فرهنگ مصرفسهم نظارتدر براي جانشيناو يا فرماندار تصويب

ندارد/// حقالزحمه استو افتخاري

سهميه مصرف در نظارت قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن هفدهم تاريخ به تصويبميشود/ ماده ١å بر مشتمل شهرداريها درآمد از فرهنگ

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

١٣ ماده اصEح قانوني cيحه
ايران در خارجه اتباع اقامت و ورود به راجع قانون

مـاه ارديبهشت نوزدهم مصوب ايران در خارجه تباع ا اقامت و ورود به راجع قانون ١٣ ماده ـ اول ماده

ميشود/// اص�ح ذيل شرح به ١٣١å

به راجع قانون ١٣ اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه مرداد بيستم اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن ١٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ايران در خارجه تباع ا اقامت و ورود

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٢١ شماره ,١٣٣١.١١.١٨ شنبه

شدند آزاد زنداني نفر ٢å١ امروز
كرد نخواهم قانون خEف كار ديگر سوگند خدا به گفت: زندانيها از يكي

بودند اجتماعكرده قصر زندان مقابل در ازصبحزود خانوادههايآنها

شد خواهند آزاد زندان از پسفردا و فردا ديگر نفر ٢åå اينعده بر عEوه

ميبايست كه زندانيان از نفر ٢å١ آزادي دستور پريروز وقت آخر داديم اط�ع پنجشنبه روز كه همانطور

اب�غ زندان به و صادر تهران دادستان بنيفضل آقاي طرف از شوند آزاد زندانيان مجازات تعليق قانون طبق

كه بود كرده دعوت دادسرا دادياران آقايان از عدهاي و زندان رئيس از دادستان پنجشنبه روز بعدازظهر شد/

اين در نمايند ويمشورت با بشوند آزاد ميبايست كه زندانيان از ديگر نفر ٢åå تكليف به رسيدگي براي

اب�غ زندان به آنها آزادي دستور فردا و امروز ظرف گرفتو قرار رسيدگي مورد مزبور زندانيان وضعيت جلسه

شد/ خواه



١٧٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

فرمانداريمستقل ٢٣ و فرمانداريكل ٦ و استان ٩
است شده گرفته نظر در كشور براي جديد تقسيمات در

ميشود نخستوزير تقديم جاري هفته تا كشور جديد تقسيمات cيحه
براي يافت پايان كشور وزير حضور با تقسيماتكشور jيحه آخرينشور داديم اط�ع ديروز كه طوري به

jريجاني رجبي, انصاري, ممتاز, آقايان از مركب كميسيوني در امروز بود شده داده كه نظرياتي نمودن منظور

و دهات را كشور تقسيمات واحد چون گرديد تشكيل كشور وزارت عمران اداره رئيس دهستاني مهندس و

و عمران اداره رئيس نظريات از است شده قرار كشور آقايوزير دستور به رو اين از ميدهد تشكيل قصبات

كشور تقسيمات jيحه تنظيم در ميباشد كشور تمام در كشاورزان سهم ازدياد قانون مجري كه اص�حات

شود/// استفاده

خواسـته كشوري تقسيمات شده تهيه جدول به نسبت ملي مجلسشوراي نمايندگان نظريات چون

دوشـنبه مجلس نمايندگان ساير شد/ نخواهد گذاشته عمومي افكار معرض در ديگر jيحه اين ميشود,

نـهائي شـور ضـمن يـافت/ خواهد حضور نظر اظهار براي تدريج به آينده شنبه روز و چهارشنبه و JفرداK

شد/ افزايشداده استان ٩ به بود شده گرفته نظر در تا چهار ابتدا از كه استانها تعداد تقسيماتكشور

اصفهان كرمانشاهان, مازندران, گي�ن, خراسان, كرمان, فارس, آذربايجان, از عبارتند استانهايمزبور

اين به يافت تقليل فرمانداري ٦ به تا ١١ از كل فرمانداريهاي تعداد فوق تغييرات نتيجه در خوزستان/ و

تهران/ و بلوچستان كردستان, گرگان, فارس, خليج بنادر عمان, بنادر ترتيب

گرفته نظر در مستقل فرمانداري نام به نيز شهرستان ٢٣ تعداد كل, فرمانداريها و استانها بر ع�وه

كسب آنجا از و بود تماسخواهد در وزارتكشور با مستقيما كه است اين فرمانداريمستقل از منظور شدهاند

تعداد استو تا ١٢å شهرستانها تعداد جمع غيره/ و يزد زنجان, قزوين, همدان, مانند نمود خواهند تكليف

شود/ داده تي تغييرا هم باز است ممكن تعداد اين در البته ميرسد ٤٦å به نيز بخشها

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

احوال ثبت اداره كارمندان از نفر ٢٣
شدند بازنشسته درخواستشخصي حسب بر

٢ تـبصره به استناد به و شخصي درخواست حسب بر احوال ثبت و آمار كل اداره كارمندان زير آقايان

سيدمحمد افشار, قريب يوسف شدند/ بازنشسته سازماني بودجه اجراي قانوني jيحه ٤ ماده از اص�حي

علي پيرميان, حسن ميرفخرائي, سيدمحمد رحيمي, محمدعلي جهانشاهي, عليقلي اjميني, روحي علي

آزاد, يوسف عباسپور, ابراهيم ه�كو, عبدالرحمن بخشائي, حسن نبوي, غ�معلي ميرقع, ابوالفضل مهرام,

بـهفر, مـحمدعلي شـهيدي, ابوالحسن مقدم, صفائي رضا تابكي, ا منوچهر رازي, عبدا� حشمتي, عزيز

انيسي/ رقيه بانو ايراندوست, مصطفي حمدjهوري, رضا ايزدآراء, محمدباقر مغروري, ابوالفضل



ملي دولت سياهه ١٧٣٦

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

ميشود حراج قوام خانه اثاثيه
يافت خواهد ادامه قوام اموال مصادره امروز از

تماسميگيرند تحقيق كميته با مستقيما كميسيونمصادره

آمد/ عمل به تي كرا مذا كميسيون كار ادامه درمورد شدو تشكيل اموالقوام مصادره جلسهكميسيون امروز

قرار مطالعه مورد بود شده تهيه كه صورتهائي داشتو حضور نيز دادگستري وزارت نماينده جلسه اين در

براي كه مشك�تي بايستي اول وهله در گفت: ما خبرنگار به باره اين در كميسيون اعضاي از يكي گفت

تهيه او كتابها فهرست قوام خانه ثاثيه ا ارزيابي تكميل براي سپس گردد/ رفع دارد وجود آئيننامه تنظيم

موافقتوزير بعداز كه است رسيده گزارشهائي نيز jهيجان در طرفمأمورينمربوطه از ضمنا شد/ خواهد

پس اين از دارد نظر در كميسيون اين شد/ خواهد اقدام شده صورتبرداري اموال تصرف به نسبت دارائي

و آسيبديدگان عموم ميبايست زيرا نمايد/ برقرار ملي مجلسشوراي تحقيق كميته با بيشتري ارتباط

وكيلقوام شريعتزاده آقاي ورود بعداز اط�ع قرار به شود/ دقيقمعلوم طور به تير سيام بازماندگانمقتولين

متعهد كه كساني طرف از ميبايست نيز منزل ثاثيه ا و شود گرفته تحويل آقايقوام مسكوني خانه است قرار

دارائي وزير شده كسباط�ع كه طوري به گردد/// تحويل دولت مأمورين به نمايند محافظت را آنها شدهاند

ظاهرا شود/ داده اط�ع زودتر چه هر اقدامات نتيجه و گردد تشكيل مرتبا جلساتكميسيون است داده دستور

ام�كو عايدي تقسيم مشكل گرفت, خواهند تحقيق كميته با مصادره اعضايكميسيون كه تماسي بعداز

كه قيدشود آئيننامه استدر قرار همچنين رسيد/ خواهد انجام به آئيننامه تنظيم و ميگردد حل اموالقوام

آمد بهدستنخواهد عوايديمستمري خانه ثاثيه ا از اينكه براي گذاشتهميشود معرضحراج به خانه ثاثيه ا

چايعوايدي تأسيسات انداختن كار به خانهو دادن اجاره با ولي برسد/ تير سيام آسيبديدگان مصرف به كه

چايخودداريميشود/ كارخانههاي فروشام�كو از جهت همين به و آمد خواهد دست به

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

ميشود نظاميفرستاده قواي مرتبا ايذه به
و كرد حركت ايذه سمت به سرباز حامل كاميون سه با خوزستان لشكر فرمانده بهمن ١٧ روز ـ هفتگل

شد/ فرستاده است بختياري ابوالقاسمخان مقر كه محل همان به ديگر سرباز كاميون ١٥ روز همان عصر

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

شد خواهند متخلفمالياتيجريمه مؤديان
به خود درآمد و سرمايه خصوص در واقع خ�ف گزارش كه افرادي درآمد, بر ماليات جديد قانون طبق

يك معادل جريمه پرداخت مشمول بشود, معلوم آنها درآمد قطعي ميزان بعد و كنند تسليم مالياتي ادارات

شد/ خواهند ماليات برابر



١٧٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

ملي مجلسشوراي
باcخره مباحثه و مذاكره پنجساعت از پس امروز ساعتبعدازظهر سه
تصويبكرد را الكلي استعمالمشروبات و تهيه منع آراء اتفاق مجلسبه

آئيننامههاي ظرفششماه كه شد مأمور دولت

نمايد تهيه را غيره و قاچاقچيان با مبارزه به مربوط

ترك را علني جلسه تاjر تدريجا خصوصي جلسه در شركت قصد به نمايندگان كه هنگامي تظاهراتـ

اين در <آقايان زد: فرياد و برخاست جاي از مجلس راست سمت در تماشاچيان از يكي گهان نا ميكردند

ايـران مـلت زيـرا بگـيريد, نظر در را ملت مصالح و نكنيد سفسطهبازي خصوصي جلسات و كميسيونها

تاjر از را مجلساو بازرسي اداره همينموقعمأمورين وليدر خواهدداد> را سفسطهها گاهستوجواباين آ

كردند/// خارج جلسه

منع بر مبني نمايندگان آقايان تقديمي طرح رئيس: نايب ـ الكلي مشروبات فروش و تهيه منع طرح

قرائتميشود/// آن عين استو مطرح الكلي فروشمشروبات و تهيه

اسمنويسي موافق ستون در محترم علماي آقايان شامخ مقام چون گفت: مخالف عنوان به كريمي آقاي

تكرار و شده گفته روز چند اين در لزوم مطالبمورد ميكنم صحبت [موافق] مخالف عنوان به بنده كردهاند

مطلب چند كر ذ به فقط و ميگذريم آن كر ذ از تصويبداريم, در عجله ما چون آنموجبات�فوقتاستو

دولت عرضميكنم: منجواب مملكتاست/ بودجه شدن كسر طرح اين درباره ايرادات از يكي ميپردازيم,

سه ساختمانهاي از كه دارد مانعي چه ميگيرد ماليات تومبيل ا از Lمث دارد مالياتي قوانين وضع اختيار كه

مـخارج گذشته اين از و بگيرد! ماليات دارد اشرافيت جنبه كه لوازمي ساير همچنين و طبقه چهار و طبقه

/Jاست Kصحيح شد خواهد مرتفع دارد عهده به سم اين استعمال اثر در دولت را سنگيني

يك كه است ننگ گذشته اين از و ميشود جلوگيري كنند وظيفه انجام مأمورين گر ا هم قاچاق درباره

است Kصحيح باشد شده ماليات درآمد كر ذ الكلي مشروبات درباره آن در كه بياورد بودجهاي اس�مي دولت

برسد/// تصويب به زودتر طرح اين كه داريم انتظار بنابراين Jاست صحيح

به كه رسيده پيشنهادي ولي نيست پيشنهادي اينجا در ديگر رئيس: نايب ـ شد گرفته رأي ورقه با

آقايان اط�ع براي مجددا شده آن در كه اص�حاتي و طرح عين كنون ا و شود گرفته رأي ورقه با طرح اين

آنورقه به نسبت بود تصويبرسيده به كه پيشنهاداتي و قرائتمتنطرح پساز قرائتميشود نمايندگان

رسيد/ تصويب به آراء تفاق ا به حاضر عده نفر ٥٨ از و گرفتند راي

بـه [!] ترياك و الكلي نوشابههاي استعمال قانون بنابراين رئيس: نايب ـ شد تصويب آراء اتفاق به

پنجشنبه روز صبح ربع و نه ساعت آينده جلسه و ميكنيم ختم را جلسه كنون ا رسيد تصويب به آراء تفاق ا

شد/ خواهد تشكيل



ملي دولت سياهه ١٧٣٨

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

نظامي افراد و افسران عمومي جرائم از قسمتهائي كدام به رسيدگي
است گرفته ارتشقرار دادرسي درصEحيت مجددا وغيرنظاميان

در بود رسيده آقاينخستوزير امضاي به كه را اختصاصي كم محا حذف قانون متمم قانوني متنjيحه

عـمومي جرائـم از قسمت يك به رسيدگي قانون اين طبق گرديد/ درج [چهارشنبه] پنجشنبه روز شماره
بود شده خارج نظامي دادگاههاي ص�حيت اختصاصياز كم حذفمحا ارتشبهموجبقانون افراد افسرانو

مراجعه ص�حيتدار مراجع به باره اين در ما خبرنگار است/ درآمده نظامي دادگاههاي ص�حيت در مجددا

پس اين از نظامي دادگاههاي در جرائمي آنچه طبق اينكه و جديد تصويبقانون تنظيمو علت درباره و كرد

نمود/ كسب اط�عات كرد خواهند رسيدگي

عـمومي جرائم از قسمت يك به رسيدگي اختصاصي كم محا حذف قانون ٩ ماده طبق اط�ع قرار به

محول عمومي دادگاههاي به و شد خارج نظامي دادگاههاي ص�حيت از ژاندارمري ارتشو افراد و افسران

از قسمت كدام به رسيدگي نكرده معين روشن و صريح طور به و بود ابهام داراي مزبور ماده وليچون گرديد

انجام دادگستري ارتشو دادرسي بين تي كرا مذا لذا بود دادگاههايعموميخواهد ص�حيت نظاميدر جرائم

اين ارتشبه دادرسي دادگستريو نمايندگان حضور با كميسيوني ابتدا آقاينخستوزير موافقت با گرفتو

نتيجه در و گرديد تشكيل بودند نظاميان از آن اعضاي تمام كه ديگري كميسيون بعد و كرد رسيدگي قسمت

امضاي به و تنظيم دادگستري وزير لطفي آقاي موافقت با مزبور متمم قانون كه بود كميسيون اين مطالعات

رسيد/ نخستوزير آقاي

به مربوط شد خواهد رسيدگي نظامي دادگاههاي در مجددا قانون اين طبق كه جرائمي از قسمت يك

اهالياست/ ناموس و مال جانو تعرضبه و مردم تصرفاموال غارتو شرارتو غيرمسلحو راهزنيمسلحو

منابعص�حيتدار ارتشاست/// مالي اداريو امور جعلدر تزويرو و ارتشاء اخت�سو به قسمتديگرمربوط

حـذف قـانون تصويب موقع از كه كشمكشي قانون اين تصويب اثر در كه ميداشتند اظهار امروز نظامي

عموميو دادگاههاي تكليف و گرديد رفع بود شده ايجاد ارتش دادرسي و دادگستري بين اختصاصي كم محا

مشخصشد/ نظامي

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

داد دستور نخستوزير
نكنند تعقيب شخصايشان به مناسبتحمله به را روزنامهها

مناسبت به را روزنامهها گردد مقرر داد وزارتدادگستريدستور به نامهاي ضمن آقاينخستوزير ديروز

ندهند/ قرار تعقيب تحت ايشان شخص به حمله مطالبو درج

نظير مصدق دكتر زمامداري ابتداي در ميكند صادر چنيندستوري نخستوزير كه است بار دومين اين

شد/ داده شهرباني به را ايندستور



١٧٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

شد استتعطيل روز هدايتسه دبستان
بـود داده تـغيير را هـدايت دبسـتان مـدير شـغل اداري مـقتضيات نـظر فرهنگ اداره چون ـ سنندج

و نظم و نموده ك�سدرسخودداري به رفتن از آموزگاران از نفر تحريكدو به مزبور دبستان دانشآموزان

روز سـه مدت براي را مذكور دبستان تشنج رفع منظور به فرهنگ اداره ساختند/ مختل را دبستان آرامش

[ داد/ [قرار اداري تعقيب تحت را محركين و كرد تعطيل

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

داروئي بنگاه افسران از نفر بازداشتسه
سپه, داروئي بنگاه كارمند افسران از نفر سه است شده حاصل ملي دفاع وزارت از امروز كه اط�ع قرار به

شدندو بازداشت دژباني طرفمأمورين از يكممرتضويامروز همرديفستوان و دژپناه سروان بقائي, سرگرد

اخت�فاتي نامبرده افسر سه بازداشت علت است/ گرفته قرار رسيدگي تحت ارتش دادرسي در آنان پرونده

است/ شده مشاهده بنگاه آن مالي امور در اخيرا كه است

٨å٢٢ شماره ,١٣٣١.١١.١٩ يكشنبه

اسEم فدائيان اعEميه
جماديا_ولي١٣٧٣ ٢٣ هوالعزيز ١٣٣١ ماه بهمن ١٩

شيرازي فقيهي دكتر گرام پسرعموي وسيله

ملي شوراي مجلسمحترم

سرپيچي عزيز آفرينندة سازماني قوانين از اجتماعي هر كسو هر كه ثابتاست هستي جهان فطرت در

و ميگردد دچار بدبختيها انواع به گرديده منحرف و انسانيتمحروم و زندگي حقيقي مزاياي و راه از نمايد

/// نبود پوشيده اجتماع نسل و عقل و جان و جسم در مسكرات خانمانسوز زيان

مـلي مـجلسشـوراي بـه بشرسوز ب�ي اين رفع طرز و رفع درباره صدر آيتا� حضرت كتبي پيام و

مسلمان ملت قاطبه دلهاي جانسور نداي است واجباjجراء الهي محترم فرمان طبق اينكه از صرفنظر

مـلت دامـان از نـنگين بـ�ي اين گرديده عملي و تصويب انشاءا� سريعا بايستي و ميباشد ايران غيور

نوابصفوي سيدمجتبي توانا خداي ياري به است سخن برترين خدا سخن شود/// زوده ايران مسلمان

٨å٢٣ شماره ,١٣٣١.١١.٢å دوشنبه

است نشده توزيع بهمن و دي شكر سهميه
ريال ٣å تا كيلوئي هم قند است/ نشده توزيع اهالي بين بهمن و دي شكر سهميه كنون تا انديمشكـ

هر دارائياهواز اداره كه دارند تقاضا مردم نيستند/ آن خريد به قادر بيبضاعت اغلبمردم و ميرسد بفروش

يابند/ رهائي مضيقه اين از مردم تا بدهد دارائي به را انديمشك اهالي سهميه زودتر چه



ملي دولت سياهه ١٧٤٠

٨å٢٣ شماره ,١٣٣١.١١.٢å دوشنبه

شد تمام قوام تعقيب پرونده بازپرسي مراحل
ميباشد ادعانامه برايصدور پرونده مطالعه كلمشغول دادستان

است شده فرستاده كل داستان قضائي آقاي نزد بازپرسي ٣å شعبه از تعقيبقوام پرونده اط�ع قرار به

پرونده است/ گرديده تكميل تقريبا جهت اين از و كرده طي را تحقيق و بازپرسي مراحل پرونده اين

امور مسئولين و مطلعين از عدهاي از و كرد تكميل كل دادستان طرف از نمايندگي به عالمي آقاي را مزبور

آورد/ عمل به تحقيقاتي ماه تير وقايع از انتظامي

صريحا نميتوانم منهنوز گفت: ما خبرنگار به مذكور پرونده تكميل درباره پرونده بازپرس عالمي آقاي

احتياج هم باز كه آيد پيش مواردي پرونده مطالعه استضمن ممكن زيرا است, شده تمام من كار كه بگويم

مؤثري كار هنوز ما داشت اظهار مورد اين در كل دادستان قضائي آقاي باشد/ داشته بيشتر تحقيقات به

وچونموضوع نميباشد توجه جالب زياد استكه شده تحقيقاتي نفر چند از فقط حال به تا ندادهايمو انجام

پـرونده مـطالعه مشـغول كنون ا قضائي آقاي بگوئيم/ مطلبي آن درباره نميتوانيم ما است نيافته خاتمه

بكند/ ادعانامه صدور به اقدام آن مندرجات گرفتن نظر در با تا ميباشد

٨å٢٣ شماره ,١٣٣١.١١.٢å دوشنبه

بازداشتشدند نفر ٢٣
گرديدند آزاد بقيه و زنداني نفر بازجوئي٨ از بعد

شد جلوگيري دستجات از بعضي به اشخاصمنسوب از جمعي فعاليت از طرفمأمورين از چون ـ بيجار

از عده اين آوردند/ عمل به جا آن در تي تظاهرا و رفته فرمانداري طرف به نفري ٢٣ عده يك قبل روز چند

گرديدند/ آزاد بقيه و شدند زنداني صادره قرار طبق آنها نفر ٨ بازجوئي پساز شدند توقيف فرمانداري طرف

٨å٢٣ شماره ,١٣٣١.١١.٢å دوشنبه

گرفت قرار نظاميتحترسيدگي دادسرايفرمانداري در رشيديان پرونده
در و شد فرستاده نظامي فرمانداري دادسراي به رسيدگي براي شهرباني در رشيديان پرونده قبل روز چند

از نيز رشيديان آقاي گرفت/ قرار رسيدگي قضائيخواجهنوريمورد آقايسروان نظر تحت بازپرسي ١ شعبه

آمد/ عمل به بازجوئي وي از مزبور پرونده درباره و گرديد احضار بازپرس طرف

٨å٢٣ شماره ,١٣٣١.١١.٢å دوشنبه

نيست خوب شكر و قند توزيع وضع
ماه بهمن سوم روز از است كافيموجود قدر به دارائي انبار در اينكه وجود با دولتي و شكر و قند خاشـ

عمل به اينوضع به دادن خاتمه براي مؤثري اقدام هم دارائي رئيس آقاي و است نشده توزيع مردم بين

كردهاند/ مخابره مركز به تلگرافهائي اينمورد در اهالي است/ نياورده



١٧٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

چايخارجي ورود از برايجلوگيري كشاورزان
شدند متحصن تلگرافخانه در

ماه بهمن هيجدهم روز صبح كشاورزان از زيادي عده خارجي چاي ورود از جلوگيري براي ـ _هيجان

در عـموما بـعد ولي بـازداشت كـار ايـن از را آنـها نـصيحت با فرماندار آقاي داشتند را شهر تعطيل قصد

شدند/ متحصن تلگرافخانه

را آن بهاي و گذاشتيم برنامه سازمان اختيار در را چاي قبل سالها چايكاران ما ميدارند اظهار اينها

چاي ورود دولتاز كه اميد اين به شديم متحمل زيادي خسارات راه اين در گرفتيمو دفعات به سال دو پساز

استدعا دولت اولياي از بيصبري كمال با كشاورزان كنون ا نمايد تقويت را زارعين و كند جلوگيري خارجي

آيد/ عمل به ممانعت خارجي چاي ورود از و بشود باب اين در توجهي بذل دارند

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

كنند دعوت محاكمه براي را آنها دارند تقاضا
كنار بر شغلقضاوت از نفري ٥ كميسيون تصميم بهموجب كه قضات آقايان از جمعي نزديكظهر امروز

تقاضا اساسي> قانون هواداران و قضات <جمعيت طرف از و آمده روزنامه اداره به اجتماع هيأت به شدهاند

بدهند دفاع حق آنان به و كنند محكمه را آنها قضائي مسلم اصول طبق دادگستري وزارت اولياي داشتند

شود/ گرفته آنها درباره است jزم كه تصميمي سپسهر

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

تبريز دانشگاه معلمين و معاون رئيسو امروز از
كنند تدريسخودداري از گرفتهاند تصميم

معلمين معاونو رئيسو [فتوحي] مهندسمستوفي و [نوابي] ماهيار دكتر خيامپور, دكتر عليمي, ـ تبريز
كنند/ تدريسخودداري از و كشيده كار از دست ماه بهمن ٢١ روز از گرفته تصميمي تبريز ادبيات دانشكده

طبق شد تماسگرفتمعلوم آقايانمزبور از يكي با تصميم اين تخاذ ا علت درباره تحقيق براي ما خبرنگار

تدريس مشغول خود رشته در لياقت ابراز با سال ٥ jاقل كه دانشياراني دانشگاه تأسيس قانون ١٤ ماده

به ترفيع حق دادهاند انتشار علمي مقاjت و سخنرانيها يا داشته خود رشته در مفيد ترجمه تأليفو و بودهاند

آقايان نفر ٤ براي استادي ترفيع پيشنهاد تبريز دانشگاه طرف از قبل ماه شش چون و دارند استادي مقام

تصميمي نشده عملي كنون تا و شده داده ميكنند تدريس تبريز ادبيات دانشكده در است سال ٦ كه فوق

نمايند/ تدريسخودداري از گرفتهاند

در كه وقفهاي و استحلشود ممكن كه نحو هر به اينموضوع دارند انتظار دانش به ع�قمند مردم Lفع

ندهد/ رخ تبريز دانشكده تدريس



ملي دولت سياهه ١٧٤٢

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

است/// شده مEقاتممنوع از پزشكان تجويز ساعتطبق ٤٨ تا آقاينخستوزير
امروز/// كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

و چـهل پزشكان تجويز طبق است داده دست نخستوزير آقاي به مفرطي خستگي مناسبت به ـ ٥

است/ شده م�قاتممنوع از ساعت هشت

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

شد امضاء دارائي وزارت بازنشسته كارمندان از ديگر نفر ٥å احكام
دارائي وزير آقاي گفت: ما خبرنگار به بازنشستگي تقاضاهاي مورد در دارائي وزارت مسئول مقام يك

را آنها احكام رسيدگيو كارمندان بازنشستگي تقاضاي به كه كرده مأمور را آنوزارتخانه قريبمعاون آقاي

ميگردد/ اب�غ امروز و امضا مزبور كارمندان از ديگر نفر ٥å احكام اط�ع قرار به نمايد/ امضاء

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

ميآيد ايران به متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره كل مدير
دوشنبه روز متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره كل مدير سايد> كينلي آقاي< حاصله اط�ع قرار به

ايران مقامات با تهران در خود اقامت روز دو مدت در سايد كينلي آقاي شد/ خواهد تهران وارد آينده هفته

با مشاراليه است قرار ضمنا آورد/ خواهد عمل به ملل سازمان فني كمكهاي درباره كراتي مذا و م�قات

بنمايد/ ايشان با زمينه همين در كراتي مذا و كند م�قات نخستوزير آقاي

٨å٢٤ شماره ,١٣٣١.١١.٢١ سهشنبه

شد مراغه عازم هيأتي شكر و قند وضع به برايرسيدگي
آقايان است شده ميلهائي و حيف مراغه دارائي شكر و قند اداره در كه بود رسيده اط�ع چون ـ مراغه

وارد مراغـه به رسيدگي براي سرتيپزاده و تبريز دادستان چوپاني امير آذربايجان, دارائي پيشكار ايماني

كردند/ مراجعت تبريز به تحقيقjزم از پس و شدند

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

آمدهاند تهران به تبريز ادبيات ازطرفمعلمين نمايندگي به
آقايان امروز بود, رسيده تبريز در اداره خبرنگار از تبريز ادبيات دانشكده درباره ديروز كه خبري تعقيب در

از نمايندگي به آقايان كه داشتند اظهار و نموده مراجعه اداره به كريمي حسن و سجادي ترجانيزاده, احمد

به دانشكده درخصوصارتقايمعلمين مقاماتمربوطه با كره مذا براي تبريز ادبيات دانشكده طرفمعلمين

آمدهاند/ تهران

ادبيات دانشكده به تبريز ادبيات دانشكده به خبرمربوط عنوان در ديروز شماره در كه ميگردد متذكر ضمنا

بود/ شده چاپ مستوفي مهندسفتوحي آقاي نام و شده كر ذ دانشگاه



١٧٤٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

دارائي وزارت بازنشسته كارمندان [اسامي]
كه دارائي وزارت كارمندان آقايان از عدهاي بازنشستگي داديم اط�ع پيش شماره دو در كه قراري به

ايـنك شدهانـد/ بازنشسته نفر ١٣å رفته هم روي است شده صادر كردهاند بازنشستگي تقاضاي شخصا

ميرسد: چاپ به زير در است شده اب�غ و صادر احكامشان كه آنان از نفر ٦å اسامي

ك, تريا بنگاه نژاد مرادي كريم هدايت, كمال حسينعلي آقاي جناب كل, بازرس عليزاده حسن آقاي

بازنشستگي, بقائي عليامين تشخيصدرآمد, اخ�قي بهشتي سيدمرتضي مزروعي, احمديام�ك بهرام

بـودجه, نـوبر بـزرگتوري خـدمت, منتظر فرزانه رضا بازرسي, نظام ابوطالب كارگزيني, دقت مطيع علي

فـرخ حسن صادرات, بنگاه آذربار باقر مح�ت, دارائي ديدهور غ�معلي درآمد, تشخيص خاوري عزيزا�

نيازي محمدحسن سازمان, به موسيمومنوابسته كردستان, فخرالدينيدارائي احمد كل, كيشخزانهداري

عـباس كـردستان, دارائـي خـزائـي عبدا� جنگلها, بنگاه حسابداري كميان هوا ژرژ سازمان, به وابسته

خسـتوان احـمد ارتش, حسـابداري خـمسه مـيرناصر بـودجه, عسگـري علي كل, خزانهداري اسكندري

رئيس دوست كشور كاظم شكر, و قند بازرسي فروتن جواد حسابداري, اداره قيصري مسعود كل, خزانهداري

حقي سيدعلي دارائي, وزارت پيشين كارمند منصور محمدرضا جزء, خدمتگزار نباتي ابراهيم خوي, دارائي

تهران, پيشكاري مروزي عليمحمد ژاندارمي, حسابداري صديقي ابوالقاسم طبس, دارائي پيشين رئيس

انتظار پاسي علياصغر خدمت, انتظار بهمنمويد شكر, و قند عصار صدرالدين چاي, اداره انتخابي سيدتقي

احـمد خدمت, منتظر كاشي رضا تهران, پيشكاري آژنگ احمد شكر, و قند اميرحسابي ذبيحا� خدمت,

غ�محسين تشخيصدرآمد, سرشك سيدباقر اقتصادي, امور تصفيه هوسيان هايك بازنشستگي, شرفه

شريفي محمدعلي خدمت, منتظر طهور ابوالقاسم قزوين, دارائي آزمون محمدحسين بوشهر, دارائي گرگين

حسنمنصور بازنشستگي, عشقي كبر عليا بودجه, هرمزد احمد سيدحسينرضويدارائيبوشهر, نان, و غله

قدوسي جواد كارگزيني, حريري رحيم آقاي بودجه, الهامي كبر عليا دخانيات, فروغ احمد تشخيصدرآمد,

بـه وابسـته شهبازي منصور حسابها, تمركز توانا محمد دو, استان پيشكاري دانائي عبدالرحمن بودجه,

مـقدم حكـيمي مـهدي وزارتي, بازرس بامداد ابوالفضل بيجار, دارائي جعفري حسين اقتصادي, سازمان

بازرسوزارتي/ معتمد فرهاد موسي آذربايجان, پيشكاري

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

انتخابات] قوانين [اصEح يكوكيل نفر ١åå برايهر
مجلسشوراي به را آن رونوشت و كرده مخابره نخستوزير آقاي به تلگرافي كرد شهر اهالي از جمعي

جـمعيت نـفر هـزار ٢åå مـيدهند اطـ�ع كـنندگان امضا تلگراف اين در فرستادهاند هم اداره اين و ملي

داده انتخاباتدستور كميسيون به دارند استدعا كنون ا و بوده وكيلمحروم داشتن از است دوره چهارمحالدو

بگيرند/ نظر در يكوكيل نفر هزار ١åå هر ماخذ به چهارمحال براي شود



ملي دولت سياهه ١٧٤٤

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

كرد اعEم و داد بيانيهايانتشار امروز كبرايامريكا سفارت

استقEل ايران از قسمتي آن موجب به كه توافقي گونه هر
است ناسازگار امريكا سياستدولت با دهد دست از را خود

برايوزارت پرتقال در امريكا سابق سفير <چايلدز> كه نامهايست پاسخبه در امريكا سفارت بيانيه

است بيارزشتلقيكرده را او اظهارت و است فرستاده امريكا خارجه

آقـاي طـرف از كـه نـامهاي از قسـمتي خويش جاري اخبار ضمن امريكا صداي راديوي گذشته شب

باب مطالبيدر آن طي و شده فرستاد امريكا خارجه برايوزارتامور پرتقال در امريكا سابق سفير <چايلدز>

كرد/// پخش است نوشته ايران

ليسـبون از امريكا سابق سفراي از يكي چايلدز آقاي كه نامهاي در ـ واشنگتن ـ امريكا صداي خبر

غيرقابل ايران تقسيم كه است كرده عقيده اظهار نوشته تايمز نيويورك روزنامه به پرتقال كشور پايتخت

جنوب بايد امريكا باشد امريقريبالوقوع چنان گر ا كه است نموده اضافه مشاراليه ميرسد/ نظر به اجتناب

درنيايد/ روسيهشوروي تصرف به كشور تمام تا كند اشغال را ايران

نميباشد/ معتبر سفير اين نامه در مندرج مطالب كهمضمون نمود اع�م رسما امريكا خارجه وزارت امروز

هيچوجه به استو شخصي عقيده و نظر Lكام چايلدز نظريات كه كرد اضافه امريكا خارجه سخنگويوزارت

حبشه در امريكا سفارت مقام از گذشته ماه در شخصمذكور ندارد/ امريكا دولت نظريات با تماسي و ربط

شد/ متقاعد و گرديد خارج كشور اين خارجه خدمتوزارت پيشاز هفته چند و كرد استعفا

نمود/// مبادرت بيانيه نشر به امريكا كبراي سفارت سخنگوي امروز ـ تهران در امريكا سفارت بيانيه

دولت كـه نمودهانـد اظهار چنين چايلدز آقاي انتقادات از يكي تايمز نيويورك روزنامه مندرجات طبق

خارجي تسلط از ايران ك خا تمام نجات بر مبني سياستخود در نميتواند هيچوجه به امريكا متحده اياjت

نمايد/ ايران جنوبي حفظ به معطوف را خود هم بايد بنابراين و گردد موفق

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

محترم مدير سرهنگضرغام سركار محبوبو آقاينخستوزير توجه قابل
توابع و تهران خواربارفروشان آقايكاشانيرئيسهيأتمديره و شكر و قند كل
شكري و فروشقند و توزيع طرز از آن كوچههايمجاور بوذرجمهريو كنينسهراه سا زير امضاءكنندگان

و داريم را رضايت نهايت ميآيد عمل به ٢٣١٩ شماره فروش خواربار كروئي جعفردار كبر عليا وسيله به كه

به مناسبو حيث هر از فراهمشود ايشان تشويق مقتضيموجبات نحو به مقاماتمربوطه طرف از چنانچه

بود/ خواهد موقع

هجري, محمدرضا شهرابي, عبدا� نوروز, حسين سروان ط�كوب, اسدا� كاظمي, سعيد نيوي, علي

محل/ كنين سا از ديگر عدهاي مراديو عبدا� شفيعي, رضا مقتدري, وهاب نصيرزاده, مرتضي



١٧٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٥ شماره ,١٣٣١.١١.٢٢ چهارشنبه

است نرسيده رامهرمز شكر و قند سهميه
و ٢٦ كيلوئي تا شكر و قند قيمت و نرسيده رامهرمز اهالي شكر و قند سهميه كه است چندي ـ رامهرمز

ارسال براي دارائي وزارت كه دارند تقاضا و مضيقهاند حيثسختدر اين از اهالي است/ كرده ترقي ريال ٣å

آورد/ عمل به عاجل اقدامات رامهرمز شكر و قند سهميه

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

زدهاند تظاهراتدامنهداري به عدهايدست بابلسر در
شدهاند متحصن تلگرافخانه در اهالي و بود تعطيل بازار ديروز

شب در مخصوصا روز چند اين در ميدهد: چنيناط�ع تلگرافخود ضمن بابلسر از ما خبرنگار ـ بابلسر

در نمودهاندو نگران را مردم و زدهاند تظاهرات به بهدستچپدست عناصرمنسوب و افراد از عدهاي گذشته

تلگراف پستو اداره در نفر هزاران و تعطيل بازار كليه JديروزK ميشود مخابره تلگراف اين كه ساعت همين

٢٢ روز است كي حا رسيده كه ديگري خبر ميشود/ افزوده متحصنين تعداد بر دقيقه هر و شدهاند متحصن

اعـتصاب از قـصابي و نانوائـي كين دكا ادارات رؤساي خواهش به فقط و بود تعطيل بازار تمام ماه بهمن

كردهاند/ خودداري

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شدند دستگير ديوار روي در شعار نوشتن علت به
بهوسيله رويديوارها مخالفبر شعار علتنوشتن به محصل نفر ١å و آموزگار نفر يك قبل روز دو ـ آباده

گرفتند/ قرار تعقيب تحت و دستگير شهرباني مأمورين

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شد خورد و زد زنانمسلول بين
گرديد مجروح نفر يك واقعه اين در

يكنفر آن طي درگرفتو خوردي و زد بوعلي بيمارستان بيمارانمسلول بين بار برايدومين امروز ظهر

٦ آن طي و شد بيمارانواقع از عدهاي بين بعدازظهر ٣ ساعت سهشنبه روز خورد و زد اولين شد/ مجروح زن

كه چاقو اثر در دارد نام عرباني محمد كه مجروحين از يكي كه طوري به شدند مجروح سختي به چاقو با نفر

و زد اين علت ميباشد/ بستري فارابي بيمارستان در كنون ا نامبرده و گرديد مجروح كرده اصابت چشمش به

شده پيدا دارو تقسيم درباره بيماران بين استكه استاخت�في كرده تحقيق ما خبرنگار كه بهطوري خوردها

هم با لحظهاي از پس و درگيرد مباحثه ابتدا بيمار زنان كه شد سبب اخت�ف همين نيز امروز ظهر است/

شده مجروح راضيه بانو نام به يكنفر ميدهد اط�ع ما خبرنگار كه بهطوري خورد و زد اين در شدند/ گ�ويز

كردند/ منتقل شفا بيمارستان به را آمبوjنسوي وسيله به مداوا براي نبود خوب زياد او حال چون و است/



ملي دولت سياهه ١٧٤٦

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شد رفع پزشكيشيراز دانشكده در موجود اختEفات
شدند تحصيل مشغول دركEسهايخود دانشآموزان و

رئيس قربان دكتر آقاي به و شدند وارد شيراز پزشكي دانشكده امور به رسيدگي براي هيأتي ـ شيراز

قـربان دكـتر آقـاي نتيجه در و شود كار مشغول و گرفته پس را خود استعفاي كه نمودند توصيه دانشكده

براي تي اختيارا اعزامي هيأت طرف از اط�ع قرار از شد كار مشغول مجددا و داشت مسترد را خود استعفاي

كنار بر دانشكده در تدريس از را دانشياران از نفر چند مشاراليه و شد داده قربان دكتر آقاي به تشنج رفع

دانشكده ك�سهاي سر دانشجوياندر و گرديد پزشكيمرتفع دانشكده در كنوناخت�فاتموجود ا و ساختند

آيد/ عمل به اقداماتي نيز خواستههايدانشجويان ساير انجام به نسبت گرديد مقرر ضمنا شدند/ حاضر

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

داد دانشآموزانروي بين شديدي خورد و زد
شدند مجروح چاقو بوكسو [پنجه] با عدهاي و

و چاقو با جمعي و داد روي پهلوي دبيرستان دانشآموزان بين شديدي نزاع و خورد و زد ديروز ـ خرمآباد

مراتببه پارسا آقاي طرف از ب�فاصله گرديدند مضروب عدهايمجروحو شدندو حملهور يكديگر بوكسبه

بيگلري سروان رئيسدژبانو ضرابي سرگرد آقاي و شد داده اط�ع شهرباني فرمانداريو فرهنگو رئيس

آرامشرا و كردند جلوگيري نزاع ادامه از و شدند حاضر محل در پاسبان و سرباز كافي عده با شهرباني معاون

ساختند/ برقرار

از بازجوئي و رسيدگي شهربانيدستور معاون به و رسانيد هم به دبيرستانحضور در دادستان آقاي ظهر

كرد/ صادر را دانشآموزان و دبيران آقايان

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

تئاتر مديران جلسه در
كراتي مذا از پس شد تشكيل هنرپيشگان تحاديه ا نمايندگان و تاترها مديران از ديروز كه جلسهاي در

دوم شنبه روز تا كان كما را عوارض كرد قبول شد كه پيشنهادي طبق سعدي تئاتر مدير آمد عمل به كه

خودداري شهرداري به عوارض پرداخت از تاترها نگرديد لغو تر تئا عوارض روز آن تا گر ا و بپردازند اسفند

كنند/

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شد صادر روزنامه امتياز ٢٩ ديروز
٤åحال به تا نتيجه در و گرديد موافقت روزنامه امتياز ٢٩ صدور با مطبوعات كميسيون ديروز جلسه در

است/ شده صادر وزارتكشور از جديد امتياز



١٧٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شدند تعيين جرائد مديران از نفر ٨
مجلستماسبگيرند نمايندگان رئيسو با تا

مديران از عدهاي عصر ديروز بود آمده عمل به روزنامهنگاراندموكرات انجمن طرف از كه طبقدعوتي

يافتند/ انجمنحضور دبيرخانه محل در خبرنگاران و جرائد

داشتند جديدمطبوعات قانون به كه را اعتراضاتي و راندند سخن روزنامهنگاران از تن چند جلسه اين در

كاشاني آيتا� با تا شدند انتخاب جرائد مديران از نفر هشت آمد عمل به كه كراتي مذا پساز نمودند/ بيان

گيرند/ تماس زمينه اين در ملي مجلسشوراي نمايندگان و

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

ايران حزب از استعفا
داشتند اظهار مطالبي باره اين در مهندسزيركزاده و مهندسحسيبي

نمودهاند صادر اعEميه استعفاكنندگان
و مركزي كميته اعضاي ايشان از عدهاي كه ايران حزب اعضاي از نفر ١٧ گذشته شب شد گفته امروز

بين در را آن از قسمتي و نموده صادره اع�ميه عده اين كردهاند/ گيري كناره حزب از بودهاند كنگره نمايندگان

كردند/ توزيع ملي مجلسشوراي نمايندگان

از تأسف كمال با غيرحزبي جرياناتنامطلوبو علت به كه شدهاند يادآور استعفادهندگان ايناع�ميه در

كاشاني آيتا� حضرت و مصدق دكتر آقاي پشتيبان و طرفدار كان كما ولي نموده گيري كناره ايران حزب

بود/ خواهند

گفت: ما خبرنگار به باره اين در ايران حزب رهبران از يكي مهندسزيركزاده آقاي امروز

ما سابق همكاران از عدهاي بلكه نگرفته صورت ايران حزب در انشعابي شده گفته كه آنچه خ�ف بر

داشت: اظهار حزب ديگر رهبر حسيبي مهندس آقاي دادهاند/ استعفا

امر اين به كنگره اينكه از پس و آمد پيش حزب در قبل چندي كه گرفت جريانيصورت پيرو استعفا اين

رفقاي از عدهاي تصميم اين پيرو اينك شناختو مسئول را ديگر نفر چند و تبرئه را نفر چند نمود رسيدگي

بود/ حزب مقررات و اصول تابع بايد وقت همه در ولي متأسفم حادثه اين از البته كردهاند استعفا ما سابق

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

آقاينخستوزير كسالت رفع
تجويز بنابر نتيجه در بود شده عارض نخستوزير آقاي به قبل روز دو از كه مفرطي خستگي و كسالت

توانست آقاينخستوزير امروز كه طوري به گذاشته بهبود به رو بودند شده م�قاتممنوع از ايشان پزشكان

نمايد/ م�قات سياسيخود مشاورين و وزيران آقايان از تن چند با



ملي دولت سياهه ١٧٤٨

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

اط�عات/ جمعآوري ـ ك`> bساوا امنيت سازمان <شكلگيري اجتماعي و ملي امنيت بخشنامه /١

بدهند��١ توضيحات خود سوابق به راجع بايستي دولت كارمندان
ميشود معلوم كارمندان غيردولتي مشاغل ميزانثروتو تخصصي, حرفه

گرديد اداراتارسال به ازطرفوزارتدارائي شود تهيه بايد كه نمونهصورتهائي
كارمندان جزئياتسوابق كه شد داده مؤسساتدولتياط�ع و وزارتخانهها تمام به دارائي طرفوزارت از

فرستاده دارائي طرفوزارت از كنند تهيه اداراتدولتي بايستي كه صورتي نمونه بفرستند/ آنوزارتخانه به را

تكلفاو تحت كه كساني و اوjد و همسر قبيل از كارمند, خانواده افراد عده ابتدا اينصورتها در است/ شده

تعيين تمولاو همچنين دستداردو در كارمند كه مداركي تحصي�تو سپسميزان نوشتهميشود ميباشند

كه كنند قيد و دهند توضيح نيز خود تخصصي حرفه اطراف در ميبايستي دولت كارمندان ضمنا ميگردد/

كنند/ كار ميتوانند رشته چه در و داشتهاند حرفهاي چه خدمتدولت به ورود از قبل

آن كارمندان كه بنويسند و كنند نظر اظهار كارمندان درباره مربوطه ادارات بايستي نيز مسائل برخي در

رؤساي همچنين ميگذارنند/ چگونه را خود وقت و هستند اموريمشغول چه به غيراداري ساعات در اداره

او درآمدهاي ساير از چنانچه و كنند كسب اط�عاتي دولتي حقوق از غير كارمندان درآمد مورد در بايد ادارات

دهند/ گزارش دارند اط�ع

توضيح بايد استو شده نيزسئوال پيشينههايسوء كيفريو سوابق درمورد كارمندان از اينصورتها در

داد/ خواهند نظر نيز كارمندان استعداد و اداري معلومات اط�عاتو به نسبت اداراتمربوطه و بدهند كافي

قانونيمربوط اط�عjيحه قرار به و ميگردد ارسال [!] بازنشستگي اداره به اينصورتها از يكنسخه

است شده گرفته نامهها اين ارسال براي كه تصميمي از بعد بدهند, گزارشخ�فواقع كه كساني مجازات به

است/ گرديده تخاذ ا

مبادرت شنبه روز استو نشده ارسال ادارات به وزارتدارائيهنوز بخشنامه و نمونهصورتها از قسمتي

نـخستوزير از است قـرار شد اط�ع كسب دارائي وزارت در كه طوري به شد/ خواهد صورتها ارسال به

تشخيص به نسبت نامه اين در و گردد صادر ادارات رؤساي به نامهها اين تكميل براي جديدي دستورات

شد/ خواهد داده توضيحاتي دارند خارج در كارمندان كه حرفههائي و تمكن عدم يا تمكن

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

نفت ملي مسروقهشركت كشفاموال
شركتو نماينده توسط تخته و قبيللوله از نفت ملي شركت مقدارياموالمسروقه قبل روز چند ـ اهواز

اشياء زيادي مقدار بازرسي ضمن گرديد/ كشف <زرگان> قريه رعاياي از يكي خانه در ژاندارمري نماينده

آمد/// دست به بود شده سرقت آهنگر غ�محسين دكان از كه ديگر چيزهاي و آهن از شده ساخته



١٧٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

[جمعآورياطEعات] پاسخهايخEفواقع مجازات قانوني cيحه
نـيز و لشكـري كشـوري از اعـم كـل ادارات و وزارتـخانهها كارگزيني ادارات كه موقع هر در ـ ١ ماده

كارمندان از است دولت به متعلق آن سرمايه از قسمتي يا تمام كه عمومي دولتيو بنگاههاي و شهرداريها

و مطالباتخود و ديون دارائيو ميزان و آنها استخدام به سئواjتيمربوط بازنشسته خدمتو منتظر شاغلو

رويسوءنيت از پرسشها برابر در بازنشسته خدمتو منتظر شاغلو كارمندان مينمايندو اوjدشان عيالو

تكرار صورت در و شد خواهند محروم كلي به بازنشستگي حقوق از بدهند پاسخ واقع و حقيقت خ�ف بر و

محكوم ماه ٦ تا ٣ از تأديبي حبس به بازنشستگي حقوق از محروميت بر بعديع�وه دفعات در خ�فگوئي

ميشوند/

مقرراتعمومي قوانينو مطابق كه است دادگستري اينjيحه در مزبور جرم به رسيدگي مرجع ـ ٢ ماده

صادر استان دادگاه از كه حكمي و ميباشد پژوهش قابل باب اين در جنحه دادگاه حكم مينمايد/ رسيدگي

است/ فرجام غيرقابل و قطعي ميشود

است/ قانوني jيحه اين اجراي دولتمأمور ـ ٣ ماده

پـاسخهاي مـجازات قانوني jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن تاريخ٢١ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل خ�فواقع

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

دارند شكايت شكر و قند توزيع از اهالي
نـميگيرد صـورت مربوطه بازرسان طرف از شكر و قند توزيع امر در كامل نظارت چون ـ تويسركان

نميكنند/// توزيع عادjنه را اهالي سهميه و كرده سوءاسفتاده امر اين از عاملين

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

شكر و قند توزيع دربارهطرز نظر تجديد
به بود شده اهالي شكايت موجب و گرفته خود به نامطلوبي شكرصورت و قند توزيع چونوضع ـ سنندج

و شهرباني و دارائي ادارات رؤساي و دادستان و فرماندار آقايان حضور با كميسيوني مردم نگراني رفع منظور

كراتjزم مذا از پس و گرديد تشكيل فرمانداري اداره در محل معتمدين و شهر انجمن اعضاي شهرداريو

نماينده محلو معتمدين از مركب فرعي يككميسيوني گرديد مقرر شكر و قند عاملين عمل نحوه به راجع

بـه فقط شكر و قند سهميه عاملين سوابق به رسيدگي از پس و گردد تشكيل دارائي اداره و شهر انجمن

سوءاستفادهاي گونه هر از رسيدگيهايدقيق با ضمنا و باشند داشته سقطفروشي سابقه كه دادهشود كساني

آورند/ عمل به مؤثر و جلوگيريjزم



ملي دولت سياهه ١٧٥٠

٨å٢٦ شماره ,١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه

ندارد وجود بهداري سنگسر در
نـدارد بـهداريوجـود سنگسر در چون شدهاند/ مبت� حصبه مرض به اطفال از زيادي عده ـ سنگسر

مـوجود بـيماران معالجه براي هم وسيله هيچگونه و كرد جلوگيري گون گونا امراض شيوع بروز از نميتوان

امراض شيوع از تا دارد اعزام كافيدارو مقدار با پزشك زودتر چه بهداريهر دارندوزارت انتظار اهالي نيست/

جلوگيريشود/

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

گرديد دانشآموزانتعطيل بين خورد و زد اثر در بايندر دبيرستان
ميدهد رخ زياد شبانه سرقتهاي

ميدهد/ رخ زياد شبانه سرقتهاي نيست امنيتخوب لحاظ از شهر وضع ـ خرمشهر

آنها اولياي و محصلين و گرديد تعطيل داد روي دانشآموزان بين كه خوردي و زد اثر در بايندر دبيرستان

هستند/ نگران اينمورد در

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

بازداشتشدند نفر و١٦ نزاعدرگرفتعدهايمجروح دانشآموزان از دسته دو بين
يك كه داد روي سختي نزاع حسابي دكتر دبيرستان دانشآموزان از دسته دو بين قبل روز چند ـ اهواز

دارائي و گمرك مأمورين توسط سرانجام و شدند مجروح زيادي عده خورد و زد اين در يافت/ دوام ساعت

گرفتند/ قرار تعقيب تحت نفر ١٦ يافتو خاتمه

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در
مردم شكايات به رسيدگي براي دارائي بازرسوزارت عندليبزاده آقاي ماه بهمن ٢١ روز - تويسركان

به كرد/ حركت مردممعلومشود شكايات نتيجه اينكه بدون توقفو ساعت ٢٤ پساز و شد تويسركانوارد به

در قطعي تكليف تعيين تا كردهاند كه اظهاري طبق و شدهاند متحصن تلگرافخانه در مردم مناسب همين

ماند/ خواهند باقي تحصن

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

طرود// در زلزله وقوع جانگداز حادثه مناسبت به
مصدق] محمد نخستوزير با هندرسن [مEقات

بهسئواjت جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر

گذاشت/// آنان دسترس در زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

است/ بوده نفت به سابق كرات مذا دنباله نخستوزير با هندرسن J١٩٥٣ فوريه ١٤K امروز م�قات ـ ٨



١٧٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

شده واقع نفتخيز منطقه دو بين كه حساسخوزستان يكنقطه در
داد شديديروي خورد و زد انتظامي قواي و بختياري ايل افراد بين

زخميشدند و كشته انتظامي مأمورين و ايل افراد از نتيجهعدهاي در كه

است حركتكرده حادثه وقوع محل به تجهيزاتكامل و نيرويامدادي قطار ٣

داد اط�ع تلگرافي گزارش يك ضمن هفتگل از ما خبرنگار امروز صبح ـ هفتگل از ما خبرنگار تلگراف

از عدهاي بين ميباشد خوزستان نفتخيز مناطق جزو تقريبا حساسجنوبو نقاط از كه <ايذه> قضيه در كه

در كـه درگرفت شديدي خورد و زد انتظامي قواي و بختيار ابوالقاسمخان سرپرستي به بختياري ايل افراد

ب�فاصله و گرديدهاند بستري مسجدسليمان بيمارستان در و شده زخمي سرهنگ يك و سرباز ٢٨ نتيجه

است/ گرديده اعزام خورد و زد محل به امدادي قواي

خبرنگار پيشگزارشهاي چندي از كردهاند گراميم�حظه خوانندگان كه طوري به تحريكاتـ سابقه

معنيبود اين مؤيد تلگرافامروز و بود اينحدود ناامنيدر اغتشاشو احتمالوقوع از كي حا هفتگل ايذه از ما

صدد در ما خبرنگار زدهاند/ تحريكاتي و اقدامات سلسله يك به دست نقاط آن در عدهاي كه ميرساند و

حساسيت و خورد و زد اين اطراف در و گرفت تماس مطلعين از عدهاي با و برآمده تحقيقموضوع و تعقيب

گرامي خوانندگان نظر از زير در كه آورد دست به اط�عاتي اغتشاش اين پيدايش علل و حادثه محلوقوع

ميگذرد/

تـحت بختياري افراد و دولتي قواي ميان تصادم و برخورد آن در كه منطقهاي ـ بختياري ايل قش�ق

<ايذه> قصبه كنار در كه <مالمير> نام به كه است وسيعي جلگه است شده واقع بختيار ابوالقاسمخان حمايت

ك خا مرتفع كوههاي سلسله انتهاي در يافته تشكيل بزرگ دهكده سه يا دو از كه مزبور قصبه است/ واقع

ايلمزبور استمحلقش�ق گرمتر بختياري ايلنشين كز مرا ساير نسبتبه آن چونهواي استو بختياري

آن در ساساني س�طين از نقوشي اغلب اط�ع قرار به كه كوچك نسبتا كوه چند جز آن اطراف و ميباشد

است بختياري ايل اصلي مركز محلمزبور يافتهايم اط�ع آنچه ندارد/ ارتفاعاتديگريوجود گرديده نقش

محل ايل افراد ميان جهتدر همين به و دارند منطقه اين حوالي در ام�كوسيعي بختياري اغلبخوانين و

ايل خوانين ام�ك محصوjت بيشتر و دارد شهرت است امير> <ملك مخفف كه مير> <مال نام به مزبور

ميگردد/ حمل نقاط ساير به فروش براي آنجا از و جمعآوريميشود منطقه اين در بختياري

بـين <ايـذه> قـصبه كـه است لحـاظ ايـن از مـزبور مـنطقه جغرافيائي حساسيت ـ منطقه حساسيت

نقطه اين مناسبت همين به دارد/ قرار ميباشد نفتخيز مهم منطقه سه كه jلي هفتگلو و مسجدسليمان

اين به خاصي توجه سلطنتخود زمان در فقيد اعليحضرت ميشد گفته امروز حتي و بوده توجه مورد هميشه

اين به ارتشرا افسران از ورزيدهاي آرامشافراد و نظم برقراري امنيتو حفظو براي هميشه داشتو منطقه

ايل افراد آمد و رفت محل اغلب مزبور محل كه است اين قصبه اين ديگر اهميت و مينمود اعزام منطقه



ملي دولت سياهه ١٧٥٢

بـه مـحل ايـن از سـال مـختلف ايام در همواره ايل اين غيرمتمكن افراد كه معني بدين است, بختياري

خورد و زد و تصادم باعث اغلب رفتها و آمد همين و ميكنند آمد و رفت دزفول و كهكيلويه و چهارمحال

ميگردد/ جزئي

منابع اغلب با امروز ما خبرنگاران خورد و زد اغتشاشو اين بروز علت از گاهي آ براي ـ خورد و زد علت

كه حالي ارتشدر ستاد مقاماتمسئول ولي گرفتند تماس تهران در بختياري ايل سران همچنين رسميو

به نيز بختياري ايل سران از بعضي ميكردند/ بياط�عي اظهار آن علت از مينمودند تأييد را حادثه اين

كه تحقيقاتي بنابر ولي بودند كرده سكوت باره اين در نرسيده خبري حادثه محل از تازگي به اينكه علت

كرديممحلجمعآوري اشاره jبا در كه بهطوري است: چنين حادثه علتاين منابعموثقنموده از ما خبرنگار

نام به كه دارند متعددي انبارهاي آنجا يكدر هر كه ميباشد <ايذه> قصبه بختياري محصولام�كخوانين

يـا خـوانـين از يك هر سپس و ميگردد متمركز آنجا در آنها ام�ك محصول و ميباشد معروف خودشان

چندي ميروند/ قصبه اين به شهرهايجنوب بازار در آن فروش اينمحصوjتو حمل براي آنها مباشرين

<ايـذه> به خود ام�ك حملمحصوjت براي را خودش مباشرين از يكي بختيار ابوالقاسمخان آقاي قبل

محلي افراد از نيز انتظامي مأمورين و داشته ايلوجود محلي افراد او بين كه اخت�فاتي اثر بر ولي ميفرستد

جـاري مـاه ٢١ سـهشنبه روز صـبح ايـنكه تـا نـميگردد مـحصوjت حمل به موفق ميكردهاند حمايت

به ميباشد او شخصي ملك كه بختياري كوه پشت از خود سواران از عدهاي تفاق ا به بختيار ابوالقاسمخان

وليمأمورين بدهد را حملمحصوjتام�كخود ترتيب و برود <مالمير> به تا ميكند حركت طرف<ايذه>

محل به مجددا ابوالقاسمخان ميكنند/ ممانعت <ايذه> به او ورود از حوادثي, بروز از بيم علت به انتظامي

كـه <زراس> قـلعه طـرف به بيراهه از بيشتري نفرات با بعد روز و برميگردد <پشتكوه> در خود اقامت

نظامي افراد محلمزبور به او قبلورود ولي ميرود ميباشد <ايذه> قصبه حوالي بختياريدر خوانين اقامتگاه

ادامه مدتي كه درميگيرد شديدي خورد و زد نظامي افراد و او بين نتيجه در و ميكنند جلوگيري او حركت از

تعداد از دقيقي اط�عات ساعت اين تا ولي ميشوند زخمي يا كشته طرفين از عدهاي نتيجه در و داشته

نيست/ دست در طرفين تلفات

ما خبرنگار به امروز ميكرد اط�ع اظهار حوادثاخير درباره كه دولتي يكمقام بيناستـ تحريكاتدر

چنديقبلمرتبا از زيرا نيست/ سادگي اين به وخورد زد اغتشاشو اين علتبروز دارم مناط�ع آنچه گفت:

آنها سكونت محل كه بختياري ايل مؤثر افراد بين مرموزي عناصر كه ميگرديد واصل تهران به گزارشاتي

همين از اط�ع كسب اساس بر و هستند تحريكاتي مشغول ميباشند جنوب نفتخيز حساس نقاط اغلب

اين در انتظامي قواي تقويت صدد در ملي دفاع وزارت قبل هفته دو از كه بود مشكوك عناصر فعاليتهاي

برآمد/ محل

از كي حا كه بود رسيده مركز به گزارشاتي خوزستان ارتشدر طرفمأمورين از كردچون اضافه همانمنبع

ميداد نشان گزارشاتمزبور و بود بختياري ايل مختلف دستههاي بين در تشنج ايجاد و ناراحتي يك وجود



١٧٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

نفر ٢٥å بر بالغ كه كامل تجهيزات با سرباز گروهان ٢ لذا ميزنند تشنجاتدامن اين به اشخاصمشكوكي

حادثه اينكه از قبل روز چند هم آن رسمي مقام يك صريح اظهار بنابراين گرديدند, اعزام <ايذه> به بودند

اخت�فات واسطه به امروز تا اغتشاش اين ادامه و چهارشنبه روز خورد و زد كه بود اين به معتقد بيايد پيش

ميباشد/ ام�كخود تقسيممحصوjت در ايل رؤساي

عـناصر فـقط است خارجي تحريكات همان قضيه باطنا ولي باشد چنين امر ظاهر است ممكن البته

رؤساي بين در و متهور مردي كه بختياري ابوالقاسمخان وجود از هستند اغتشاش اين عامل كه مشكوك

نيز عمليات اينگونه سابقه طرفي از و دارد گلههائي هم مقاماتدولتي از ضمن در و فقيرتر همه از بختياري

كردهاند/ استفاده ميشود ديده خيلي او زندگي در

ايل رؤسايمؤثر درباره استامروز تهران در كه بختياري ايل افراد از يكي خانبختياركيست؟ ابوالقاسم

حاضر حال در داشت اظهار است شده اغتشاش اين موجب Lفع كه بختيار ابوالقاسمخان زندگي سوابق و

حسينخان امير بختياريو جنگ امير آقايان برد نام بختياري ايل اصلي خوانين نام به كهميتوان را كساني

در ايل افراد با و ميبرند سر به تهران در نفر سه هر كه هستند بختياري قليخان مرتضي و بختيار ايلخان

در باشند داشته بختياري افراد با هم تماسي گر ا و ندارند زيادي روابط بختياري ك خا نقاط ساير و <ايذه>

ميباشد/ خدمتگزار> و <خان بختياريها اصط�ح به يا رعيتو م�كو حدود همان

و استمشهور مردي تا استذا آقايان عموياين نوه بختياريو مفخم امير مرحوم پسر كه خان ابوالقاسم

به اغلب ابوالقاسمخان ٢å ازشهريور قبل ميشود ديده زياد اقدامات اينگونه از زندگياو سابقه در ماجراجوو

مدتي طرفدولتهايوقت از ٢å حادثهشهريور از پس داشتو اشتغال ايلي امور به رسيدگي زراعتو كار

به گرديد كنار بر كار از وقتي ولي شد كاشانمنصوب فرمانداري سمت به بعدا و چهارمحال فرمانداري به

و بود خورد و زد در انتظامي مأمورين با مدتي و اغتشاشاتينمود چهارمحال حوالي در رفتو بختياري ك خا

تهران مدتيدر هم اواخر اين و آمد تهران به بعدا و بختياريحكومتميكرد ك خا از قسمتي اصط�حدر به

كه امروز تا رفت صفحات آن به قبل [چندي] گرفتولي قرار هم مرحمتدولت حمايتو مورد تصادفا و بود

دو به تقريبا بختياري ايل كه بگويم بايد ابوالقاسمخان از بختياري ايل تبعيت درباره اما و داد رخ اينحوادث

دور نظر از نبايد ولي هستند او همراه بختياري ايل همه كه گفت نميشود حاضر حال در استو تقسيم دسته

سختي به را روزگار و هستند عقبتر ايران سايراي�ت افراد از زندگي لحاظمعيشت بختيارياز اين داشتكه

ميگذارنند/

اين اثر بر حادثه اين وقوع تصور و ايل افراد ميان از اسلحه جمعآوري از صحبت وقتي ـ بياسلحه ايل

بر حادثه اين نميكنم تصور من گفت]: تهران كن سا بختياري ايل افراد از يكي ] آمدوي ميان به دولت اقدام

بار چندين حال به تا زيرا باشد آمده ميان به بختياري ايل افراد ميان از برايجمعآورياسلحه اقدامدولت اثر

اي�ت ساير به نسبت بختياري ايل حاضر حال در و شدهاند س�ح خلع ايل سران خود توسط بختياري ايل

بقيه و دارند مسلح سوار و تفنگدار چند يك هر آنها خوانين فقط هستند ايران اي�ت بياسلحهترين ديگر



ملي دولت سياهه ١٧٥٤

ميباشند/ زارع و كشاورز بيشتر ايل افراد

ادامه يا <ايذه> منطقه در نظم برقراري از اط�ع براي ما خبرنگاران كه تحقيقي ـ جنوب به نيرو اعزام

اط�عات نشدند حاضر ارتش ستاد منابع زيرا ماند بينتيجه تقريبا آوردند عمل به حوزه اين در اغتشاش

به كمكي نيرو اعزام به نسبت ارتش ستاد طرف از كه عجلهاي با ولي نمايند اظهار باب اين در صريحي

مستقر جا آن در آرامشي احيانا گر ا يا است غيرعادي نسبتا وضع هنوز است معلوم ميگردد مشاهده جنوب

قواي بر ع�وه بهمن] ٢٣] پنجشنبه بعدازظهر از زيرا ميدانند آني موقتيو را آن انتظامي مقامات باشد شده
[به پنجشنبه روز عصر از گرديده اعزام <ايذه> و هفتگل طرف به اصفهان و خرمآباد و اهواز از كه انتظامي
سومي و ديروز بعدازظهر در ديگري شبو نيمه از بعد جمعه شب در يكي انتظامي نيرو حامل قطار سه بعد]
و سنگين تجهيزات گونه همه حامل انتظامي قواي گرديده, اعزام جنوب طرف به ديشب شب نيمه از بعد

كوهستاني نقاط در خواربار مهماتو و اسلحه حمل براي تعداديدواب ميشود گفته حتي و ميباشند سبك

است/ گرديده اعزام جنوب به

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

طرود// در زلزله وقوع جانگداز حادثه مناسبت به
است شده صادر او همدستان ودستگيري بختيار ابوالقاسم تعقيب دستور

بهسئواjت جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر

گذاشت/// آنان دسترس در زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

عنوان به بختيار ابوالقاسمخان كه بود رسيده نظامي مقامات به پيش چندي از گزارشهائي چون ـ ٩

به تعديات رفتهو بختيارياست حوزه نزديكبه كه خوزستان از قسمتي به ملكيخود ع�قجات به سركشي

مربوطه مأمورين به دولت طريق از است شده محل انتظامات اخت�ل موجب كه نمود شروع را محلي افراد

نمايند/ تسليم قانوني مراجع به و دستگير را محركين همدستانو تعقيبو جدا را مشاراليه كه شد داده دستور

كه داده روي محلي اشرار و انتظامي قواي بين خوردي و زد نواحي آن در كه است رسيده گزارش ضمنا

فـرصت اين در كه كنم اضافه را نكته اين ولي داد/ خواهم قرار آقايان اختيار در فردا را آن قطعي گزارش

به قوانين طبق و شد نخواهد داده قانون خ�ف اقدامات اجازه محلي اشرار از يك هيچ به مملكت حساس

رسيد/ خواهند مجازات

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

متخصصباستانشناسي استخدام تجديد براي
امروز رسيد پايان به گذشته هفته در باستانشناسي متخصص كودار> <آندره استخدام قرارداد مدت چون

اين در مشاراليه كارهاي از آماري كه شد قرار نتيجه در و شده تشكيل فرهنگ آقايوزير حضور با كميسيوني

شود/ داده وي مجدد استخدام ترتيب تشخيصگردد مفيد او عمليات چنانچه تا شود تهيه ساله چند



١٧٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

بود مزاحمتخواهد موجب شكر و قند اجرايجيرهبندي
شناسنامه ارائه با را اهالي سهميه شكر و قند جيرهبندي اصول با دارائي اداره بهمن بيستم روز از خاشـ

است دارائي وزارت خ�فدستور بر كه عمل اين شد/ گرانتر سياه بازار در شكر و قند نتيجه در و كرد توزيع

كرد/ خواهد فراهم اهالي برايدولتو بيشتري مزاحمت موجب

٨å٢٧ شماره ,١٣٣١.١١.٢٥ شنبه

خرد پول كميابي
روز چند از پس معذالك شد گذاشته جريان در ملي بانك طرف از خرد پول مقداري اينكه با ـ نهاوند

هستند/ مضيقه در پيشين كميابي نظر از مردم برگشتو اوليه حال به وضع مجددا

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

دارند را تعقيبمتظاهرين متحصنينتقاضاي
نمايندگان آقايان از نفر چند به شدهاند متحصن تلگرافخانه در كه جمعي طرف از بابلسر از تلگرافي

احزاب به زندانيانمنسوب از نفر چند شبقبل اينكه بر مبني شده مخابره روزنامه اين مليو مجلسشوراي

بـازار كه حدي به زدند دامنهداري تظاهرات به دست بابلسر در بابل زندان از مرخصي از پس چپ دست

آقايان جديت كاردانيو از تلگرافخود در كنندگان امضاء شدند متحصن تلگرافخانه اهاليدر گرديد تعطيل

تقاضاي و كرد تشكر احتمالي حوادث وقوع از جلوگيري در شهرباني كفيل فرزام سروان و اردjن سرهنگ

دارند/ را متظاهرين دستگيري تعقيبو

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

شدند متحصن چاي ورود منع براي
ورود منع تقاضاي و شده متحصن تلگرافخانه در چاي كشاورزان از زيادي عده است روز دو ـ رودسر

دارند/ را داخله چاي ف�حت قانوني تثبيت و خارجه چاي

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

آمد ايران به متحد سازمانملل فني كمكهاي كل مدير
از امروز بعدازظهر نيم و سه ساعت متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره مدير سايد> كينلي > آقاي

سازمان برجسته شخصيتهاي از سايد كينلي آقاي گرديد/// مهرآباد فرودگاه وارد هواپيما وسيله به بيروت

بـه اجـتماعي و اداري مـالي, اقـتصادي, زمـينههاي در مزبور سازمان فني كمكهاي و است متحد ملل

امور اولياي از بعضي با تهران در اقامت روز دو طي نامبرده ميگيرد/ انجام وي نظر زير مختلف كشورهاي

ايران به متحد ملل سازمان فني كمكهاي امكان زمينه و احتياجات درباره و كرد خواهد كره مذا و م�قات

ميآورد/ عمل به مطالعاتي



ملي دولت سياهه ١٧٥٦

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

كردند محاصره را اعزامي بختياريستوننيروي ياغيان
رسيدند قتل به سرباز ٤å و وظيفه افسر يك و ستون فرمانده
كرد بمباران را بختياري اشرار محل اصفهان اعزامي ستوان

بختيار ابوالقاسمخان عملياتخيانتكارانه درباره اهواز ١å لشكر اعEميه

به اعزامي ستوان فرماندهي به بختيار ابوالقاسم برادرزاده بختيار تيمور سرهنگ
جنوبمنصوبگرديد

و انـتظامي قـواي بـين خـونين خـورد و زد جريان امروز خويش تلفني گزارش در اهواز در ما خبرنگار

ميدهد: گزارش چنين را بختياريها

از وظـيفه افسـر يك و مـعتمد سـرهنگ فـرماندهي به سربازان نفري هفتاد ستون يك كه هنگامي

يكي وسط در بودند, حركت در مسجدسليمان فرسنگي پانزده در واقع زراس> <قلعه طرف به مسجدسليمان

سمت چهار از بودند گرفته قبLموضع كه بختيار ابوالقاسمخان تفنگچيهاي و افراد كوهستان بريدگيها از

چهل و وظيفه ستوان نفر يك و ستون فرمانده است شايع كه قراري به و كردند تيراندازي سربازان طرف به

و ژاندارم دو و يكاستوار اينستون همراه شدند/ تسليم يا و مجروح بقيه و مقتول برخورد نخستين در سرباز

در به جان معركه از س�مت به توانستند ايندسته اط�ع قرار به و بودند عقبدارانستون وظيفه سرباز چهار

ببرند/

كدام هر اهواز خرمآباد, اصفهان, لشكرهاي طرف از كه كرد اضافه خويش تلفني گزارش در ما خبرنگار

و وسـائل كـليه بـا ستون يك نيز اهواز ١å لشكر طرف از شدهاند مذكور اشرار محاصره مأمور هنگ يك

سـتون طـرف از توپ شليك صداي صبح امروز از اط�ع آخرين قرار به و كرد عزيمت محل به تجهيزات

ميشد/ شنيده بودند بختيار ابوالقاسمخان افراد توقف محل بمباران مشغول كه اصفهان اعزامي

اغتشاشو رفع مأمور مركز طرف از كه بختيار ابوالقاسمخان برادرزاده بختيار تيمور سرهنگ آقاي كنون ا

مينمايد/ همكاري شدهاند محل عازم كه فرماندهان ساير با گرديده بختيار ابوالقاسمخان تعقيب

و ايـذه در بـختيار ابوالقاسمخان خائنانه عمليات درباره اهواز ١å لشكر فرماندهي ستاد طرف از امروز

ياغي مذكور اشرار كه است شده اع�م آن طي و گرديد صادر ارتشاع�ميهاي سربازان سوي به تيراندازي

دولت شدهاند مجروح جمعي و مقتول عدهاي نتيجه در و نموده تيراندازي خويش برادران سمت به و شده

يك نـظام پـياده گروهان دو ديروز عصر است/ آورده عمل به جدي اقدامات ياغيان كردن مار و تار براي

حركت واقعه طرفمحل به خمپارهانداز و سنگين مقداريمسلسل و كافي تجهيزات با نظام سواره گروهان

است/ كرده

كريدورهاي در امروز آنچه نيستولي دست در صحيحي اط�ع خورد و زد تلفاتاين قطعي تعداد از هنوز

است/ نگرديده برقرار بختياري ايل منطقه آرامشدر و نظم حال به تا بود شايع ملي دفاع وزارت



١٧٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

تنشكر هزار ٣ حدود در كنون تا
است داده بازرگانيشورويتحويل نمايندگي

كه بهموجبموافقتنامهاي ايران بازرگانيشورويدر نماينده كه شكر تن ١٢٢åå از كه رسيد خبر امروز

تا شكرمزبور از تن هزار ٣ حدود در ساخته منعقد چمپا برنج تن هزار ١åمقابل خارجيدر شركتمعام�ت با

برنج از خارجي معام�ت شركت طرف از است/ داده ص�حيتدار مقامات تحويل جلفا بندرپهلويو در كنون

است/ شده بازرگانيشوروي نمايندگي تحويل تن هزار ٤ حدود در تعهد مورد

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

پرورشعمومي آموزشو به راجع قانون تكميل و اصEح قانوني cيحه
دانشسـراي از فـارغالتـحصيل گواهـينامه كه آموزگاراني كمك رتبه ميتواند فرهنگ وزارت ـ ١ ماده

كه را مقدماتي دانشسراي فارغالتحصي�ن آموزگاري رتبه و دهند ارائه كاملمتوسطه گواهينامه يا مقدماتي

و مـقررات رعايت با و آنان رتبه ثابت حقوق آخرين ماخذ به باشند يا و شده عالي دانشسراي ليسانسيه

رتبه ثابت آخرينحقوق به حقوق ميزان كه jبا طبقه رتبه به دبيران و آموزگاران استخدام به قانونيمربوط

باشند/// داده انجام مادون طبق در را خدمت قانوني تعهد اينكه بر نمايدمشروط تبديل باشد نزديكتر آنان

راجع قانون تكميل و اص�ح قانوني jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب اعطاي قانون طبق بر

١٣٣١ ماه بهمن تاريخ٢٥ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده ٩ بر مشتمل پرورشعمومي آموزشو به

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٢٨ شماره ,١٣٣١.١١.٢٦ يكشنبه

است نشده پرداخت هنوز كارمندان ماه حقوقدي
و است نشـده پـرداخت ميباشد ماه بهمن ٢٢ كه تاريخ اين تا كارمندان ماه دي حقوق هنوز ـ ساوه

به بيشتري توجه اوليايامور ميرود انتظار ميباشند/ مالي مضيقه آموزگارانسختدر كارمندانمخصوصا

نمايند/ كارمندان وضع

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

كل دادستان نامه
قوام احمد تعقيب درباره ملي مجلسشوراي به

آن طي و نوشته ملي مجلسشوراي به نامهاي كل دادستان كه بود شايع بهارستان كريدورهاي در امروز

باشد دادرسي قوانين با منطبق كه مجوزي آمده عمل به قوام آقاي از كه بازرسي طبق كه است شده متذكر

كه است شده خواستار ملي مجلسشوراي تحقيق كميته از و نيست دست در قوام احمد آقاي تعقيب براي

بگذارد/ وي اختيار در دارند قوام احمد برايمحكوميت مداركي و دjيل چنانچه



ملي دولت سياهه ١٧٥٨

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

ايرانتأسيسميكند در قند كارخانه ٧ سازمانبرنامه
ديگر يكماه تا قند كارخانه اولين

شد خواهد ايران وارد آلماني كمپاني يك طرف از

شد خواهند كار اينمؤسساتمشغول در كارگر و كارمند هزار ٧
قند كارخانه هفت برايورود اقداماتي برنامه سازمان استدر كرده كسباط�ع ما خبرنگار كه طوري به

رسيدگي است رسيده مناقصه در شركتكنندگان طرف از كه پيشنهاداتي ديگر روز هشت استو جريان در

استو شده معلوم كارخانه سه برنده Lقب زيرا است قند كارخانه چهار به پيشنهاداتمربوط اين شد/ خواهد

اين به نمايند قند كارخانجات نصب و حمل به مبادرت و شوند تعيين ديگر كمپانيهاي ميبايست كنون ا

مهندسو هزار ٧ حدود در جمعا و شد نصبخواهد ايران در قند كارخانه هفت ديگر نيم يكسالو تا ترتيب

شد/ خواهند كار تأسيساتمشغول اين در كارگر و كارمند

آلمان <بوكاولف> كمپاني با قند كارخانه سه نصب و خريد قرارداد برنامه سازمان طرف از گذشته سال

مـهندس آقـاي بـا خـبرنگار امروز افتد/ كار به شده نصب فسا در كارخانه اولين شد قرار و گرديده منعقد

كسب و كرد م�قات است شده ايران وارد مناقصه در شركت براي كه <بوكاولف> كارخانه مدير <اشترميل>

وارد ديگر ماه يك تا و است شده داده حركت ايران طرف به فسا قند كارخانه قسمت اولين كه نمود اط�ع

آمد/ خواهند ايران به آلمان از كارخانه نصب براي مهندس نفر سي و شد خواهد ايران

طرف از شاه ناصرالدين زمان در نيز كهريزك قند كارخانه كه داشت اظهار <بوكاولف> كمپاني نماينده

مورد فسا قند كارخانه در ايران آينده چغندر محصول ميرود اميد و است شده وارد ايران به مزبور كمپاني

گيرد/// قرار استفاده

عـدهاي مـيگردد تأسـيس قـريبا كه قند كارخانجات انداختن كار به براي دارد نظر در برنامه سازمان

١٢å حدود در ساله همه اط�ع قرار به گشت/ تأسيسخواهد ك�سي براياينمنظور و كند تربيت متخصص

از شكر و قند مقدار اين تهيه براي ميليوندjر ٢å تقريبا استو ايران احتياجدولت مورد شكر و قند تن هزار

حيث از احتياجاتكشور كليه تأسيسگردد ايران در كارخانه ١٢ حدود در چنانچه ولي خارجميشود, ارز ايران

شد/ خواهد تأمين jكا دو اين

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

شد داده انتخابشده حق لبنان زنان به
مقام احراز و محل انجمن در شدن انتخاب و دادن راي حق كه كرد امضاء را قانوني لبنان دولت ـ بيروت

كـه است دوشيزگاني و زنان به منحصر حق اين ولي است شده قائل دوشيزگان و زنان براي را نمايندگي

بـه تهام ا عدم و اخ�ق حسن قبيل از ديگري شرايط ع�وه به باشند كرده طي را معيني تحصيلي مدارج

كنند/ استفاده حق اين از بتوانند شده تربيت و كرده تحصيل بانوان فقط تا شده قيد نيز اخ�قي مفاسد



١٧٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

درآمد مالياتبر قانون به اصناف و اعتراضپيشهوران
قانون اين مورد در را بازرگانانپيشنهاداتخود

كردند تقديم آقاينخستوزير به
قرار پيشهوران بازرگانانو اعتراض مورد درآمد بر ماليات قانون اص�ح قانوني jيحه مواد از قسمتي چون

اول درجه در تجار اعتراض موارد كه كرد حاصل اط�ع و تحقيق باره اين در ما خبرنگار امروز است/ گرفته

مقطوع ماليات ميشدند محسوب پيشهوران و اصناف جزء كه كساني كليه سابق قانون طبق بر كه آنست

عاديخواهند مالياتدهندگان جزء دارند ريالسرمايه هزار يكصد بيشاز كه كساني كنون وليا ميپرداختند

نـمايندگان را مرحله شش اين و داشت اصنافوجود ماليات براي مرحله شش سابقا ديگر طرف از و بود

يعني مشخص رقم يك Lفع كه حالي در ميشد, اخذ ماليات آنها تشخيص به و ميكردند تعيين اصناف

ميگيرد/ تعلق دارند ثروت تومان هزار ده كه كساني به ماليات تومان ٣٨å

بار يك سال سه هر ميبايستي كه كميسيوني در كه آنست ميباشد اصناف اعتراض مورد كه ديگر نكته

براي قطعي ماليات يك تعيين ضمنا باشند/ داشته حضور نيز پيشهوران اصنافو نمايندگان گردد, تشكيل

سه مدت تمام در درآمد بر ماليات موديان از جمعي زيرا نمايد, توليد مشك�تي است ممكن سال سه مدت

متغير مالياتمزبور بايستي و بپردازند را شده تعيين مبلغ سال سه هر در كه داشت نخواهند معين درآمد سال

مجلس نمايندگان از تن چند و خارجه امور آقايوزير از پيشهوران و اصناف نمايندگان قبل روز چند باشد/

آقاينخستوزير اط�ع به شد قرار كه دادند توضيحاتي تقاضاهايخود پيرامون در و آوردند عمل به دعوتي

كـه طوري به و شد خواهد تقديم نخستوزير آقاي به آينده روز چند ظرف بازرگانان پيشنهادات برسد/

سابق ميزان به درآمد بر ماليات ميزان كه كرد خواهند تقاضا پيشنهاد اين در بازرگانان است شده تحقيق

شود/ تشخيصداده ششمرحله در و گردد تثبيت ريال [!] ٨ååå تا ٢٥å از يعني
بر ماليات قانون در زيرا آنهاست شكايات براي قانوني مرجع عدم به پيشهوران و اصناف اعتراضديگر

دارند/ نظر تجديد تقاضاي نيز مسئله اين به نسبت اصناف استو نشده برده محكمه از اسمي درآمد

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

قوام خانم نامه اطراف در
ميشود دارائيداده وزير به گزارشي

طرف از كه نامهاي در گفتچون ما خبرنگار به اموالقوام مصادره اعضايكميسيون, آقايان از يكي امروز

نامه اين مفاد پيرامون در كميسيون اعضاي رسيدگي مورد بايستي كه دارد وجود نكاتي رسيده قوام خانم

براي وزارتدادگستري نماينده وليچون تشكيلشود امروز كميسيون جلسه بود قرار ضمنا ميكنند/ مطالعه

قـوام خانم نامه اطراف در است قرار و ميشود تشكيل چهارشنبه روز جلسه نشد حاضر جلسه در شركت

شود/ گزارشداده دارائي آقايوزير به متخذه تصميمات و آيد عمل به بيشتري مطالعات



ملي دولت سياهه ١٧٦٠

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

شد فرستاد انتظامي مأمورين كمك به موتوريزه يكستون
است شده گرفته آنها اسلحه و دستگير بختياريها از عدهاي

داشتهاند اعEم متجاسرين سركوبي براي را خود ايلآمادگي چند

به اعزامي ستونهاي به كمك براي اهواز ١å لشكر از موتوريزه يكستون ديشب ١٢ ساعت ـ اهواز

مردم و رفتند رژه اهواز خيابانهاي در لشكر واحدهاي تمام امروز صبح ٩ ساعت كرد/ حركت ايذه سمت

اط�ع اهواز در ما خبرنگار به ايذه از اداره خبرنگار كه قراري به كردند/ شديد احساسات ابراز آنها به نسبت

شده گرفته هم آنها اسلحه و شده دستگير زراس قلعه در بختيار ابوالقاسمخان همراهان عده يك ميدهد

عباسقليخان و كهكيلويه در بابوئي باشتو ايل رئيس باشتي ملكمنصورخان آقايان معلوم قرار از است/

ابوالقاسم ارتشعليه دولتو از پشتيباني راه در را اي�تمربوطه و آمادگيخود خليلي رئيسايل بهمني پناه

سربازاني و معتمد سرهنگ شدن كشته خبر درباره تحقيق براي ضمنا داشتهاند/ اع�م متجاسرين و بختيار

نكردند/ تأييد محافلمزبور را خبر اين و شد مراجعه رسمي مختلف محافل به بودهاند او همراه كه

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

گفته/// تسليت را طرود زلزله خارجيسانحه نمايندگاندولتهاي
تعقيبحوادثبختياري در دولت امروز اعEميه

امروز/// كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

اين متن اينك رسيد, استحضار به بختيار ابوالقاسمخان فتنهانگيز عمليات درباره كه مطالبي دنباله ـ ٥

زدن چـوب و اخـاذي عـمليات و رويـه خـ�ف اقـدامـات در <چون ميگيرد: قرار آقايان اختيار در اع�ميه

نوعي به بياط�عي روي از نيز عناصري و افراد است ممكن بيگناه مردم و رعايا به بختيار ابوالقاسمخان

آسايشو برقراري دولت اوليه چونوظيفه ميداند/ دولتضروري را مطالب اين تذكر نمايند شركت يا كمك

به بدينوسيله باشد, خرابكاريها و فجايع اينگونه ناظر و شاهد نميتواند هيچوجه استبه امنيتعمومي

تعقيب تحت ارتش كيفر و دادرسي قانون از زير طبقمواد را مرتكبين جدا دولت كه ميرسد عامه استحضار

مجازاتهاي مشمول نمايند همكاري آشوبگران با كه اشخاصي و مينمايد مجازات شدت به و داده قرار

ميباشند/ اينمورد در مقرر

عده آن مقصود اينكه از اعم باشد آنها داخل يا مسلح اشرار از عدهاي سردسته كه اشخاصي ـ ٤٩ ماده

كه قوايدولتي به حمله آنها مقصد يا و بوده ناموسمردم جانو به تعرض يا اموال و ام�ك غارت تصرفو

يا كار با دائم حبس به مورد حسب بر هستند باشد جنايات نوع اين مرتكبين قمع و قلع و جلوگيري مأمور

شد/ خواهند محكوم اعدام

اجرايآن تسهيل تا بزه اسباب تداركآjتو تهيهو حيث از اط�ع علمو با كه كساني ـ ماده٢٨ از ٣ بند

ميشوند/ محسوب كار بزه معاون كردهاند كمك بزه مباشر با نحوه هر به يا



١٧٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

معاونين كيفيات, به نظر يا و احوال و اوضاع به نظر ميتواند دادگاه كار بزه معاونين مورد در ـ ٢٩ ماده

نمايد/ استمحكوم مقرر كار بزه شريك براي كه كيفري همان به كار بزه

٨å٢٩ شماره ,١٣٣١.١١.٢٧ دوشنبه

مسافرت كه مينمايد اعEم ارتشمجددا ستاد
گيرد انجام ارتش ستاد ويژه پروانه با بايد نفتخيز مناطق به

آغاجاري, هفتگل, گچساران, مسجدسليمان, آبادان, جزيره Kخرمشهر, نفتخيز سرزمينهاي كليه چون

تباع ا به بنابراين شده شناخته مناطقممنوعه جزو Jقم نفت منطقه كرمانشاه, پاjيشگاه بندرمعشور, jلي,

ستاد طرف از كه ويژه پروانه داشتن با مگر ندارند را سرزمينها اين به رفتن اجازه ايراني تباع ا چه و بيگانه

قطعه دو با ويژه پروانه گرفتن براي بايستي بروند نقاط اين به ميخواهند كه كساني شد/ خواهد ارتشداده

و ارتشفرستاده ستاد به را تقاضا آن گاهي آ سپساداره داده را تقاضايخود و رفته گاهي كارآ اداره عكسبه

داد/ خواهد ويژه پروانه كننده تقاضا شخص به ارتش ستاد لزوم صورت در رسيدگي از پس

مصدق محمد ملي دفاع [وزير
بهارمست] سرلشكر ارتش رئيسستاد

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

آتشزد را خود نخستوزير خانه مقابل در
خـود لبـاس روي داشت همراه كه نفتي شيشه قهوهچي علي حسين فرزند اسمعيل عصر يكشنبه روز

خاموش آتشرا و ريخته او دور ديدند آتش ميان در را او مأمورين كه همين آتشزد را آن كبريت با ريختو

اط�عات اداره تحويل پرونده با جراحتش پانسمان از پس مشاراليه بردند/ بيمارستان به را او فورا و كردند

گرديد/ شهرباني

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

شد كار مشغول امروز از تهران جديد نظامي فرماندار
به گذشته روز بود تهرانمنصوبشده نظامي فرمانداري به كه تيپخوي سابق فرمانده آقايسرتيپوفا

گرديد/ كار مشغول و حاضر كل شهرباني عمارت در تهرانواقع نظامي فرمانداري در امروز و شد وارد تهران

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ١٢ اعEميه حكومتنظامي] [تمديد
ساعت از هيأتوزيران تصويب برابر كه ميرساند تهران شهرستان محترم اهالي اط�ع به وسيله بدين

ضمنا و ميگردد تمديد ماه ٣ مدت براي تهران شهرستان در نظامي فرمانداري جاري ماه بهمن صبح ٥

تهران شهرستان نظامي فرماندار بود/ خواهد صبح ٥ الي ٣٤ از شبانه مرور و عبور ساعاتممنوعه

وفا] [سرتيپغ�محسين



ملي دولت سياهه ١٧٦٢

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

نخستوزير به ابوالقاسمخانبختياري تلگرافبرادر متن
دوستانشنوشته از يكي به كه نامهاي ضمن بختيار ابوالقاسمخان

وميگويد: توضيحميدهد قشEق به ييEق از را حركتخود جريان

مخالف كه نيتي و قصد خود روح قلبو اعماق در
ندارم و نداشته باشد شاهدوستانه و افكاروطنپرستانه و اعماق با

آقاي به بختيار ابوالقاسمخان برادر بختياري بختيار غ�معلي آقاي كه است شرحي تلگراف متن اين

است/ نموده مخابره اط�عات روزنامه و نخستوزير مصدق دكتر

خانوادگي سوابق ارادتو تذكر و احترام تقديم با نخستوزيررونوشتاط�عات: مصدق آقايدكتر جناب

و مجد حفظ راه در فدائي پدران بختياريو ايل كاريها فدا و جانبازيها شاهد ايران تاريخ معروضميدارد

بود/ ايران عظمت

از و نموده منازعه دولتي قواي با اينجانب برادر كه است شده اظهار بيانصافي كمال با جرايد در اخيرا

كشور راه در كه شهادتميطلبم به را خدا نمينمايد تطبيق حقيقت با ابدا استكه كرده سرپيچي اوامردولت

شهادت توفيق ميهن استق�ل حفظ راه در كه را روزي آن و بوده كاري فدا به حاضر هميشه ميهن استق�ل و

ارادت بـيسابقه نـظر و جنابعالي به احترام احساس با بنده بود خواهد من افتخار بزرگترين گردد نصيبم

اغراضشخصيخود و بختياريسوءاستفاده حادثه از دارند قصد گمراهاني كه عرضميرسانم به خانوادگي

دهند/ قرار اجرا مورد را

دولت اوامر از اطاعت و وطن عشق و شاهنشاه از اطاعت جز دارم يقين اينجانب برادر بختيار ابوالقاسم

ايـن از بـيش و عصباني را ايراني مردان و جوانان گذارد نبايد كه مينمايم عرض بنابراين و ندارد نظري

و جاه فريب نهضتمنحوسجنوب موقع در كه است ايران فرزندان از يكي بختيار ابوالقاسم دهند/ آزارشان

ايران تجزيه به منتهي كه را عملياتجنوب و برخاست انگلستان عليه بر مبارزه به و نخورد را پول و مقام

خود كه قش�ق به يي�ق از را او حركت جريان اخير قضيه شدن روشن براي نمود/// آب بر نقش ميگرديد

مينمايد: خ�صه Lذي دوستانشنوشته از يكي براي مشاراليه

رعايا از نفر چند با گرمسير در ام�كخود به برايسركشي قبل روز چند تعقيبمراسله در عزيزم <دوست

مأمورين و ژاندارمها با مهرباني و محبت كمال با راه بين در حركتنمودم ايذه طرف به اردل از كدخدايان و

از كه داشت اظهار و آمد من م�قات براي خدابنده استوار رسيدم دهدز به كه هنگامي نموده رفتار انتظامي

اظهار هم من بنمايد من با همكاري نوع كه دارد دستور دز در ژاندارمري فرمانده مهركيش سرگرد طرف

خراب پلشالو كه آوردند خبر روز آن فرداي است جزئيع�قه به سركشي منظورم ندارم عرضي گفتم تشكر

اينعمل كه استبود بر عموم عقيده و شدهاند ه�ك افتادهو رودخانه قعر به راساjغ چند با نفر چند و شده

مردم نظر كه شد معلوم و نمودم بازديد را پل رفته پل به شخصا اطمينان براي ولي بوده دستور و نقشه طبق



١٧٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

است/ صحيح

بودن دهدز در كه سربازاني و ژاندارمها و خدابنده استوار كه كردم مشاهده رفتهو رودخانه كنار گدار به بعدا

زياد مراقبت با و بگذارند آنان اختيار در وسائلعبور دادم فورادستور ميباشند معطل برايعبور رودخانه كنار

و ميآمدند من پيش متفرق اشخاص كردم عبور خودم كه بعدا دادم عبور رودخانه از سالم و صحيح را آنان

است كار نقشهايدر گويا كه گرفت منقوت در فكر اين كمكم ميرويد ايذه به چه براي كه مينمودند سئوال

سركردگي به سرباز عدهاي كه آوردند خبر رسيدم كه ايذه نزديك ميباشند پاپوشدوزي منمشغول براي و

صدد در ممكنه وسائل به و نرفته ايذه به بنده مينمايد/ سنگربندي را ايذه اطراف و شده سعيديوارد سرگرد

نمايم/ حاصل ميگرفتاط�ع مغرضانهصورت كه نظاميها آقايان عمليات علت از كه برآمدم

اطاعت مراتب نموده م�قات شمي در را اينجانب مرتبه دو مختاري سرهنگ مهركيشو سرگرد آقاي

فقطمنظورم و ندارم سوءقصدي هيچگونه كه دادم اطمينان عرضو آنان به حكومتمركزي به نسبت را خود

فرمانده به شرحي وناچارا نموده جلوگيري مالمير به من رفتن از آقايان است شخصي ع�قه به رسيدگي

به رسيدگي منظورم فقط كه صورتي در شدهاند خصمانه عمل بيجهتمشغول من با چرا كه نوشتم لشكر

و رسيده خدمت شخصا تا بردارند ما اطراف از را نظاميها فرمائيد دستور شدم متذكر استو شخصي ع�قه

سياسيخود ماديو بهمنظور تا است كردن آبگلآلود ميكنممنظور خيال ولي نمايم اطاعت باشد امري هر

گرمسير/ به اينجانب مسافرت شرح بود اين برسند

بـه را ما خانه راه و داشته فراهم را ما زحمت اسباب سببي و علت هيچ بدون چگونه فرمائيد م�حظه

تحريكآميزانه احتياط نميآيد پيش هرگز كه عملي از برايجلوگيري خودشان خيال به و بستهاند رويمان

باشند نداشته مردم تهييج تحريكو جز ومنظوري نباشد خارجي با همدستي قرار گر ا خدا به را شما كردهاند

پادگان با محبت با كه من با و بنمايند؟ بايد را زننده مانورهاي اين من اقداماتجوانمردانه آن مقابل در آيا

فقط اين نمايند؟ رفتار اينطور كردهام معامله راه بين سربازان و دهدز و شلمزار و ممكا قلعه اورگانو و اردال

و بكنند عملي هر كه آزادند باقياي�ت و برود قش�ق به يي�ق از نبايد كه است ابوالقاسم تنها بختياريو ايل

برسند/ بخواهند كه ثروتي و مقام هر به

روز براي و نشده همدست خارجيها با و زده برهم را نهضتجنوب و كرده وطنپرستي ابوالقاسم چون

اعماق در ميدانم و نيستم شرمنده خودم وجدان و خدا پيش من حال هر به نيندوخته ثروتي خود مباداي

ندارم>/ و نداشته باشد شاهدوستانه و وطنپرستانه افكار و اعمال با مخالف كه نيتي و قصد خود روح قلبو

تسـليم فـقط و نيست نظرياتي گاه هر خان ابوالقاسم نيت و نامه از استحضار و فوق مراتب عرض با

و دادگستري وزارت عاليرتبه مأمورين از نفر يك ميشود تقاضا است بهموضوع رسيدگي و ابوالقاسمخان

برادركشي عمليات ترك تعيينودستور را ملي مجلسشوراي نمايندگان از نفر يك و وزارتكشور از نفر يك

تـنبيه مـحركين و مـعلوم حـقايق و نـموده كـامل رسيدگي موضوع به و رفته محل به تا فرمائيد صادر را

بختياري بختيار غ�معلي شوند/



ملي دولت سياهه ١٧٦٤

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

ملي وزارتدفاع ابEغيه
وسيله به اخير جريان در بيتقصيريخود خصوص در كه نامهاي ميشود اع�م بختيار ابوالقاسم آقاي به

آقاي استحضار به شما برادر بختيار غ�معلي آقاي شهري تلگراف همچنين و بوديد نوشته خوزستان لشكر

در مغايرتدارد بود رسيده انتظامي مقامات بهوسيله كه گزارشهائي با شما نامه مفاد رسيدچون نخستوزير

مقتضي ندارد حقيقت كشف انتظاماتو امنيت حفظ جز نظري دولت كه آنجا از اظهارات اين صحت صورت

اظـهار كـه مـطالبي درباره تا نمائيد معرفي نزديك نظامي پادگانهاي از يكي به را خود بيدرنگ است

مصدق] محمد ملي دفاع [وزير رسيدگيشود/ نمودهايد

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

شد فرمانآتشبسداده بختياري متجاسرين با خورد و زد در دولتي قواي به
رفتند سمتايذه به بختيار ابوالقاسم برادر اتفاق به بازرسعاليدولت

نـيم دو ساعت بختيار ابوالقاسم برادر بختيار غ�معلي و دولت نماينده فريدوني آقايان ديروز ـ اهواز

حركت jلي طرف به امروز است شده حاصل اط�ع كه طوري به و شدند وارد اهواز به هواپيما با بعدازظهر

آتشبس فرمان طرفقوايدولتي از خودموقتا شده تسليم به راجع بختيار درخواستابوالقاسم بنابه كردهاند/

با ديروز ميباشند انتظامي قواي افراد از كه را خورد و زد خورده, تير مجروحين از نفر چهار است/ شده داده

مالكرئيس سرهنگدكتر آقاي امروز كردند/ بستري اهواز ١å لشكر بيمارستان در و آوردند اهواز به هواپيما

امـدادي قـواي ديـروز بعدازظهر ساعت سه كرد/ حركت سليمان مسجد سمت به اهواز ١å لشكر بهداري

محاصره در كه را نظامي نيروي گروهان يك و رسانيد زراس قلعه به را خود اهواز ١å لشكر طرف از اعزامي

و زد ميباشند/ مسلط اوضاع بر Lزراسكام قلعه محل انتظاميدر قواي نجاتداد/ محاصره از متجاسرينبود

سـربازان فشـار اثر بر و گرديده متوقف زراس قلعه و ايذه كوههاي در متجاسرين و دولتي قواي بين خورد

دارد/ ادامه لندر گدار در كنون ا خورد و زد ولي گرديدهاند متواري و متفرق متجاسرين

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

عالي دانشسراي در خورد و زد
چند كه داد روي خوردي و زد عالي دانشسراي انگليسي اول سال بيندانشجويان امروز صبح ١å ساعت

اين در بود قرار امروز ميدهد اط�ع ما خبرنگار كه طوري به شدند/ زخمي آنمضروبو در دانشجويان از نفر

صحبت باره اين در دانشجويان از نفر چند كه موقعي ولي شود انتخاب دانشجويان صنفي نماينده ك�س

رؤساي وسيله به جريان اين كشيد/ خورد و زد به كار نتيجه در و دادند مخالفي پيشنهادهاي عدهاي كردند

خاتمه وخورد زد شدند حاضر محل در مأمورين كه وليموقعي شد داده نظامياط�ع فرمانداري به دانشكده

نشد/ دستگير كسي انتظامي طرفمأمورين از واقعه اين در بود/ يافته



١٧٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

ترياك و مسكرات استعمال منع مربوطبه قانوني برايطرح
شد تشكيل كميسيونهائي

كفيلوزارت آقاي دفتر در كميسيوني كامروز تريا مسكراتو منع به قانونيمربوط طرح اجراي منظور به

حكمت مؤيد دكتر رياست, سمت به را اعلمالملك آقاي آراء تفاق ا به كميسيون ابتدا شد/ تشكيل بهداري

مـنشي سـمت به را آسايش كانون رئيس احمدي حميد دكتر نيابت, سمت به را بهداري وزارت كل مدير

كو تريا و مسكرات مصرف از جهتجلوگيري قوانينjزم تهيه براي اجتماعي يككميسيون كرد/ انتخاب

دكـتر كشـور, وزارت كل مدير عامري صحت, دكتر فرمانفرمائيان, دكتر آقايان از مركب متخلفين مجازات

مـعالجه بـراي شد/ تشكيل عندليبي دكتر و حكمت مؤيد دكتر احمدي, حميد دكتر فلسفي, دكتر دانشور,

كل مدير فريس دكتر چهرازي, دكتر آقايان از مركب فني كميسيون يكسو نيز ك تريا و مسكرات معتادان

تشخيصو كرا تريا ترك بهترينروش كه شد تشكيل دفتري دكتر احمديو دكتر نوربخش, دكتر بهداشت,

دهند/ گزارش كميسيون به

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

[ مصدق و هندرسن نمودند///[مEقات ايرانشركت ملي عزاي در مصر و ملتعراق
بهسئواjت جواب در امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر

گذاشت: آنان دسترس در زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

را مـصدق دكتر آقاي امريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٣ فوريه ١٨K امروز بعدازظهر ساعت يك

امريكا/ رئيسجمهور دستور حسب بر زلزله, مناسبت به هندرسن جانب از است تسليتنامهاي نامه محتواي /١

نمودند/��١ تسليم ايشان به شرح اين به نامهاي و م�قات

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

دارند امنيتشكايت عدم از
و شده نوشته سيروسبهوزارتكشور خراسانومولويو خيابان كنين سا كثيرياز امضايجمع به نامهاي

امنيت عدم از امضاءكنندگان نامه اين در فرستادهاند/ هم روزنامه اين و آقاينخستوزير براي را رونوشتآن

مقامات امر اين به رسيدگي براي كه دارند تقاضا و شكايتنموده ميدهد روي ناحيه آن در كه سرقتهائي و

آيد/ عمل به جدي اقدامات دهند دستور مربوطه

٨å٣å شماره ,١٣٣١.١١.٢٩ چهارشنبه

دارند شكايت خرد پول نبودن از
كي شا و بوده ناراضي بسيار حيث اين از اهالي و گرديده معام�ت وقفه باعث خرد پول نبودن ـ اهواز

هستند/



ملي دولت سياهه ١٧٦٦

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

نشدند بختيار ابوالقاسم با مEقات به موفق دولتديروز مأمورين
آيد فرود cلي در نشد موفق امروز مأمورين هواپيمايحامل

شد ارتشفراهم اوامر از علتسرپيچي به شهروز سرهنگ محاكمه

دارد ادامه نقطه يك در فقط قوايدولتي با خورد و زد
مEقاتكرد نخستوزير با امروز قشقائي ناصرخان

و بختيار غ�معلي آقاي دولتو اعزامي فريدونيمأموري آقاي امروز صبح داد اط�ع اهواز از ما خبرنگار

jلي به هواپيما با ابوالقاسمخان م�قات براي اصفهان عشايري امور انتظامات رئيس مختاري سرهنگ

فردا است قرار و نمودند مراجعت اهواز به و آيند فرود jلي در نتوانستند بديهوا علت به ولي كردند حركت

با زير نشدند ابوالقاسمخان با م�قات به موفق ولي رفتند jلي به آقايان اين ديروز بروند/ jلي به مجددا

مـيسر وي با م�قات معالوصف بود شده داده امان نيز ابوالقاسمخان به و شده داده آتشبس فرمان آنكه

اهواز ده لشكر فرمانده سرتيپمغروري آقاي صبح امروز ميبرد/ سر زراسبه قلعه در كنون ا نامبرده و نگرديد

بازديد براي كهديروز ده لشكر رئيسبهداري رفتندو مسجدسليمان به هواپيما با لشكر رئيسستاد تفاق ا به

افسرانستون از يكي پ�تيني سروان امروز كرد/ مراجعت بهاهواز امروز بود رفته مسجدسليمان به مجروحين

منتقل بهاهواز بودند شده گلولهمجروح اثر بر همگي كه ديگر سرباز چهار با بود رفته ايذه به ارتشكه اعزامي

حين در و گرديده كامLمتفرق كنون بختياريا متجاسرين شدند/ بستري لشكراهواز بيمارستان در گرديدندو

كه طور همان مينمايند تيراندازي آنها جانب به و ميكنند خورد و زد دولتي قواي با متواريميشوند كه اين

دارد/ ادامه كشمكشهنوز لندر گدار در فقط و يافته خاتمه قسمتها همه در خورد و زد شد داده اط�ع ديروز

نظامي دادگاه پادگاندزفولدر فرمانده سرهنگشهروز كمه مقدماتمحا كياستكه حا خصوصي يكخبر

نيرو رسيدن در تأخير موجب و كرده ارتشسرپيچي اوامر از كه ويايناست تهام ا فراهمميشود/ لشكراهواز

به مجهز قواي با را خود ميشود داده دستور سرهنگشهروز به كه هنگامي اط�ع قرار به است/ شده ايذه به

داده حركت دستور اعزامي ستون فرمانده معتمد سرهنگ به نتيجه در و ميكند تأخير او رساند زراس قلعه

و سرهنگمعتمد نتيجه در و ميگردد شروع وخورد زد برسند اصليواقعه محل به آنها اينكه از قبل و ميشود

ابوالقاسمخان شدن پنهان درباره كه ميكند اضافه ما خبرنگار ميشوند/ سختمجروح سربازان از نفر هفتاد

فرستادهاند پيغام مجددا براياو و كند مأموريندولتم�قات با است شده حاضر وي كه است شايع محل در

نيست/ ميان در نظري حرفهايوي به رسيدگي و كره مذا از غير كه

آقاي گرفت/ تماس نيز قشقائي ناصر آقاي با ما خبرنگار امروز ـ قشقائي ايل رئيس اميدواري اظهار

كرد/ كاشانيم�قات آيتا� حضرت آقاينخستوزيرو با امروز و شده تهرانوارد به ازجنوب قشقائيديروز

افـراد و دولتـي قواي بين خورد و زد به راجع نخستوزير آقاي با خود امروز كرات مذا درباره قشقائي آقاي

را اميد همين هم ما و پذيرد خاتمه خوبي به اينواقعه دارند انتظار نخستوزير آقاي داشت: اظهار بختياري



١٧٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

هـيچگونه و است خوب خيلي آنجا عشاير و فارس وضع كه دادم اطمينان مصدق دكتر آقاي به من داريم/

ميگفتند آقاينخستوزير كه بهطوري شد/ خواهد چه كهوضع بود منتظر بايد كنون ا نيست/ آنجا نگرانيدر

بـه هـمچنين و بـختياري افـراد و ابوالقاسمخان مطالب و اظهارات به دادهاند مأموريت فريدوني آقاي به

است/ طرف كدام با حق نمايند معلوم و كرده رسيدگي انتظامي قواي گفتههايمسئولين

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

ملي/// مجلسشوراي
مازندران] اختصاصي امEك افشارطوسرئيسسابق محمود [سرتيپ

تمديد تقاضاي ولي شد تمام [قناتآبادي] ناطق صحبت اينموقعوقت در ـ مردم براي محلسكونت

براي كه باشد داشته توجه بايستي دولت گفت قناتآبادي: آقاي سپس شد/ تصويب گرفتند راي كرده وقت

جلبكرد مرا توجه كه مطالبي از يكي نباشد/ آنها داده كوچ فكر به كندو تهيه سكني همانمحل در اينمردم

مأمورين يكدسته زلزلهزدگان, بازماندگان يكدسته بود آدم چشم جلو در منظره سه جا آن در كه بود اين

كه ايندسته ميبردند/ سر به چادر در كه ما هيأتهاياعزاميغيرهموطن يكدسته پادگانو افراد نظاميو

آنها اختيار در بهتريندسرها كها, بهترينخورا راحتبودند آسايشو وسائل گونه دارايهمه بودند چادر در

و ظلمديده عده يك سامان و بيسر عده يك ب�زده عده يك چشم مقابل در داد اجازه نبايد آقايان بود

اصـول خـ�ف بـر ايـنها كـه ديـد خواهيد ببريد تشريف طرود به آقايان گر ا كرد/ رفتار طور اين گرسنه

كردهاند؟ را كار اين چرا ساختهاند بلندي تپه روي را ساختمانهايخود

من دست به نامهاي اjن ميشود حمايت دزدها از اينجا در اينكه براي نيست مملكت اين در امنيت

شهرباني عاليه رياست زمان در را او مغازه و كردهاند باز را او مغازه آهني در ميكند شكايت كسي كه رسيده

اين جنايت هزاران شاهد سامان آن مردم كه مازندران سابق اختصاصي رئيسام�ك افشارطوس تيمسار

اثر در كه كنم عرض خواستم بنده حال هر به شهر, انتظامي و امنيت وضع اينست زدهاند/ هستند شخص

مملكتبه شاه وقتي كردهاند/ بنا جنگي قلعههاي بهصورت هم آن تپه باjي در بدبختيها امنيتاين نبودن

كه آمدهايم اينجا به باصري ترسدزدان از كه بودند گفته ايشان به منطقه اين اهالي بودند, آمده منطقه اين

مصدق دكتر و كاشاني آيتا� از كه شاهرود اهالي طرف از است تلگرافي است/ آمده ما سر بر ب� اين jحا

شود/ تهيه مردم براي مسكن و خانه تا كنند حمايت آقايان دولتو كه خواستهاند عموم از و كردهاند تشكر

قبلي jيحه و است نظامي حكومت تهران در است مدتي اينكه ديگر مطلب ـ تهران نظامي حكومت

حكومت ميداند وقتjزم هر دولت كه اينست مسلم قدر اما نشده مجلسمطرح در هنوز باره اين در دولت

كار اين تكليف فوقالعاده جلسه در ب�فاصله و بيايد مجلس در بايد jيحه روز ظرف٧ ميكند نظامياع�م

بـراي ديگـري jيحه نشده مطرح نظامي حكومت قبلي jيحه هنوز اينكه با حاضر حال در شود/ روشن

بـه عطف ِهي ما نظامي حكومت قوانين ولي نميشود ماسبق به عطف ميگويد قانون آوردهاند/ مجلس

ماسبقميشود/



ملي دولت سياهه ١٧٦٨

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

استخدام] [آگهي
واجد بازرسكه و راننده پليسو عده پليسگمرك ثابت كادر تشكيل بهمنظور پليسگمركايران و گارد

مينمايد: استخدام باشند شرايط

ايران/ تابعيت ـ ١

ملي حكومت عليه بر اقدام و قيام به محكوميت عدم ـ ٢

اخ�ق و عقيده فساد به معروفيت عدم ـ ٣

باشد/ دولتي استخدام حق از محروميت مستلزم كه بزههائي محكوميت عدم ـ ٤

افيون/ و الكل به اعتياد عدم ـ ٥

نباشد>/ سانتيمتر پنج شصتو و يكمتر از كمتر Kقد اندام تناسب و مزاج كامل صحت بودن دارا ـ ٦

نباشد/ ٣å از بيش و سال ٢٣ از كمتر سن ـ ٧

سربازي/ خدمت از دائم معافي برگ يا و سربازي خدمت پايان دفترچه بودن دارا ـ ٨

/Jنميشود رعايت شرط اين راننده مورد Kدر ابتدائي شش حدود در داشتنمعلومات حداقل ـ ٩

داشت/ خواهند تقدم حق باشند باjتري تحصيلي مدرك داراي كه كساني پليس افراد مورد در ـ ١å

باشند/ كشور كل شهرباني راهنمائي اداره گواهينامه داراي بايد رانندگي شغل داوطلبان ـ ١١

مـتوسطه اول دوره حـدود در تحصي�ت داراي بايستي هستند بازرسي شغل داوطلب كه كساني ـ ١٢

داشت/ خواهند تقدم حق باشند باjتري تحصيلي مدرك داراي كه افرادي و باشند

بسپارند/ خدمت سال پنج تعهد بايستي داوطلبان كليه ـ ١٣

نمايند/ طي را كارآموزي دوره ماه سه مدت بايستي استخدام از پس فوق داوطلبان كليه ـ ١٤

كه اوليه مزاياي و حقوق با برسانند پايان به را كارآموزي دوره كه صورتي پليسدر و رانندگي داوطلبان

دوره طي از پس بازرسي داوطلبان حقوق ميشوند/ شناخته ٣ درجه پليس نام به است ريال ١٥٨å جمعا

است/ ريال ١٧٦٨ جمعا كارآموزي

بر فنيع�وه كمك نام به ريال ١٢٥å تا دارند دست در كه رانندگي گواهينامه درجه نسبت به رانندگان

سفر هزينه ترفيعاتو و مركز از خارج مزاياي اضافاتو به مقرراتمربوط ساير داشت/ دريافتخواهند حقوق

رسانده اشخاصذينفع اط�ع به استخدام كميسيون طرف از ميگيرد تعلق عموم به كه انتقال فوقالعاده و

شد/ خواهد

تا صبح ساعت٩ از روزه همه ١٣٣١ اسفند پانزدهم نهايت گهي آ نشر تاريخ از ميتوانند اشخاصذينفع

گمرك اداره در واقع گمرك مسلح گارد گردان محل در گمرك پليس گارد استخدام كميسيون به ١٣ ساعت

نمايند/ تسليم را نياز مداركمورد و مراجعه Jچيتسازي خيابان خانيآباد Kانتهاي تهران ايستگاه

دفتري] [سرتيپ كشور گمرك پليس گارد ٢ ـ ١ . ١٥٧٦٦ ـ آ



١٧٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي بهمن اطEعات,

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

توقيفشدند تظاهركنندگان
را آنها از نفر چند شهرباني و نمودند تظاهرات امريكائيان عليه زيادي عدهاي قبل روز چند ـ بندربوشهر

توقيفنمود/

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

نمودند اعتصاب دانشآموزان
ابتدا علت همين به ك�سمزبور گردان شا و ندارد رضيايات دبير اردبيل دبيرستان پنجم ك�س ـ اردبيل

نميشوند/ حاضر ك�س سر به و نموده اعتصاب كه است هفته يك قريب اينك و كردهاند اعتراض

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

شد تشكيل امنيتديروز كميسيون
شـهشهاني نـخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقايان حضور با امنيت كميسيون ديروز بعدازظهر

و كل ژاندارمري فرمانده مقدم علوي سرلشكر ارتش, ستاد رئيس بهارمست سرلشكر كشور, وزير معاون

گرديد/ تشكيل ابيض كاخ در شهرباني رئيسكل افشارطوس سرتيپ

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

مزايائي آن موجب به كه رسيد تصويبخواهد به زوديcيحهاي به
شد خواهد قائل نمايند بازنشستگي تقاضاي خود كه اشخاصي براي

موافقت تقاضايشان با كرده بازنشستگي تقاضاي كه كشاورزي وزارت كارمندان از عدهاي امروز صبح

از قدرداني و تشكر اظهار ضمن كشاورزي آقايوزير يافتند/ كشاورزيحضور آقايوزير دفتر در است شده

آن موجب به و رسيد خواهد نخستوزير آقاي امضاي به قانوني jيحه زودي به داشت اظهار آنها خدمات

شركتي گر ا جمله آن از شد خواهد قائل نمايند بازنشستگي تقاضاي خودشان كه اشخاصي براي مزايائي

صـندوق از را آنـها حـقوق مـينمايد تعهد دولت برسد تومان هزار ٣åå به آن سرمايه كه بدهد تشكيل

خواهد وام آنها كدام هر به تومان هزار ٥å تا ٣å از نيز ملي بانك و بدهد ملي بانك به و بگيرد بازنشستگي

در كرد/ خواهد مبادرت عمراني عمليات به برنامه تنظيم از پس هم شركت و بگذارند شركت آن در كه داد

نمودند/ اظهار كشاورزي آقايوزير به را مستدعياتخود توجهاتدولت از تشكر ضمن خاتمه

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

خرد پول كمي از مردم نگراني
اين بانكدر رئيس ميكنند/ بانكمراجعه به دريافتآن براي روزه همه و نگرانند خرد پول كمي از كسبه

طـبق و است گـرديده تحويل مراجعين به و شده وارد پشيز مرتبه چندين كنون تا كه داشت اظهار مورد

شود/ وارد خرد پول مقداري ديگر روز چند تا است ممكن شده مركز از كه تقاضائي



ملي دولت سياهه ١٧٧٠

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

نمود امضاء را تلفن سابق شركت ارزشسهام تصويبنامه نخستوزير
ويزا كه است شده نوشته لندن در سفارتسوئد به

نمايد صادر ايران به برايحركت الكتريك ژنرال نمايندگان نام به

شد خواهد پرداختبهايسهام به شنبهشروع روز از
دفـتر از لكـن و نـمود امـضاء را تلفن سابق شركت ارزش تعيين تصويبنامه ديروز نخستوزير آقاي

پستو معظميوزير مهندس آقاي امروز است/ نشده اب�غ تلگراف پستو وزارت به اجرا براي نخستوزير

آن از و اب�غشود اينوزارتخانه به تصويبنامه متن شنبه روز تا ميرود احتمال گفت ما خبرنگار به تلگراف

مهندسمعظمي آقاي دارند/ دريافت را آن قيمت و نموده مراجعه ملي بانك به ميتوانند سهام صاحبان روز

است شده كاسته سابق شركت سهامداران سهام ارزش از مقدار چه رفته هم روي كه سئوال اين جواب در

نتيجه اع�م رسيدگيكميسيونمربوطو پساز كه تومانبود ميليون ده سابق شركت ارزشسهام گفتجمع

سپسدرباره تلگراف پستو آقايوزير است/ يافته تنزل تومان ششصدهزار ميليونو چهار به رسيدگي, آن

ايـران بـه شخص اين مسافرت با خارجه وزارت گفت الكتريك ژنرال كمپاني تاماjختيار نماينده حركت

شده نوشته ميباشد انگلستان در ايران منافع عهدهدار كه لندن در سوئد سفارت به مراتب و نموده موافق

نمايد/ صادر وي نام به ويزا كه است

سابق شركت سهام گفت: سهام بهاي پرداخت و نوع مورد در تلفن شركت مديره هيأت آقايعلويعضو

سهام كه نسبت همان به كه بود ريال پانصد و دوهزار و پانصد ارزش به و بينام و نام با نوع دو از عبارت

سهم هر بابت كه معني بدين است كرده تنزل بيشتر ريالي پانصد و دوهزار سهام نمود تنزل ريالي پانصد

به ظلمي هيچگونه ميزان اين تعيين و شد خواهد پرداخت ريال پانصد و هزار يك ريالي پانصد و دوهزار

هيأت به اعتراض عنوان به كه سرگشادهاي نامه ضمن خلعيد از قبل آنها خود چون نيست سهام صاحبان

است/ نموده تنزل پنجاه و صدي بيشاز آنها سهام كه بودند كرده اعتراف بودند شركتنموده وقت مديره

٨å٣١ شماره ,١٣٣١.١١.٣å پنجشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
٨٧.٥å J١K درجه گواهينامه دjر ريال, ٨٦ حواله دjر بود: قرار اين از بازار ارز امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/ ٢٤٥ حواله ليره ريال/// ٨٨.٢٥ J٢K درجه گواهينامه دjر ريال,



٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

بختياري/// افراد خورد و زد گزارشدرباره يك عكسو چند
اظهارداشت: cلي از مراجعت پساز فريدوني آقاي

شود خانموفقيتحاصل ابوالقاسم با مذاكرات در كه اميدوارم

ايذه كوهستانهايحدود در اصفهان و اهواز لشكرهاي كمكي قواي
مراجعتهستند يا و حمله فرمان منتظر

رسيدهاند قتل به سوارانبختياري از نفر و١٦ افسر يك و ٨سرباز
بسترياست بيمارستان در فع� نموده مجروح را او پشت و معتمد سرهنگ بازوي گلوله سه

تـهران به عكس قطعه چند انضمام به اط�عاتي گذشته ساعت ٢٤ ظرف خوزستان از ما خبرنگاران

در بختيار ابوالقاسم افراد با دولتي قواي اخير خورد و زد به مربوط عكسها و اط�عات اين داشتهاند/ ارسال

ابتدايوقوع از آرامشگذاشته/// به رو اينمنطقه جدالدر استو شده كاسته شدتآن فعLاز استكه جنوب

اين و نداد را خورد و زد محل در عكسبرداري اجازه خوزستان در چه و مركز در چه ارتش ستاد حادثه اين

وخورد زد فرسخيمحل چند كنوندر تا گذشته دوشنبه روز از كه نيروهائياست از شده چاپ كه نيز عكسها

[خبرنگار مشاراليه نجستهاند/// شركت خورد و زد در هنوز و گزيده اقامت ارتش ستاد ثانوني دستور انتظار در

لندر گدار در مختصر خوردهاي و زد گاهي و شده كاسته خورد و زد شدت از آنكه وجود با ميدهد اط�ع ما]
در گرفتهو ايذهموضع ناحيه مختلف فواصل در نيروهاياعزامي معالوصف تيراندازيميشود و گرفته صورت

زراس قلعه و ايذه حدود از كه [نظامي] افراد از يكي شود/// داده مراجعت يا حمله دستور آنها به كه انتظارند

و بوده اوضاع مراقب ساختهاند كه مواضعي و سنگرها ارتشدر قواي Lفع كه ميداشت اظهار بود, بازگشته

گذشته شدت همان به را خورد و زد و نمايند غافلگير را آنان تفنگچيان مبادا كه مواظباند شبها مخصوصا

تلو قلعه و كرد باران شهربند, نقاط در مخصوصا ايذه طرف چهار ارتشدر كليفعLقواي بهطور كنند/// آغاز

گدار از Kصرفنظر نواحي اين و ميباشند مستقر گرفته قرار كارون نزديكي در كه لندر گدار حدود در همچنين

گرفتهاند/ قرار ايذه جنوب در جملگي و نداشته فاصله ايذه به بيشتر فرسنگ پنج تا ده Jلندر

و قطعي خبر هنوز رفتهاند jلي به بختيار ابوالقاسم با كره مذا قصد به كه دولت اعزامي مأمورين درباره

و فريدوني آقاي بين تماسهائي البته ولي است نگرديده آغاز نيز آنان كرات مذا زيرا نشده تحصيل رسمي

موجباتم�قات تهيه تماسها اين منظور و گرفته ابوالقاسمخانصورت نمايندگان از بعضي با ارتش سران



ملي دولت سياهه ١٧٧٢

خود برادر با م�قات براي زيادي فعاليت بختيار ابوالقاسم برادر بختيار غ�معلي آقاي ميباشد/ مشاراليه با

ميكند/ بدل و رد را پيغامها پيكهايمخصوص وسيله به كه اوست هم و مينمايد

سـرهنگ بختيار, غ�معلي فريدوني, آقايان بار اولين براي كه چهارشنبه روز ـ فريدوني با مصاحبه

كنند م�قات را بختيار ابوالقاسم تا كردند حركت jلي به اصفهان عشايري امور انتظامات رئيس مختاري

كلي طور به ايشان و گرفتم تماس فريدوني آقاي با من كردند, مراجعت اهواز به كه هنگامي و نشدند موفق

به موفق امروز چيست نميدانم من كه علتي به ولي بود شده فراهم ما م�قات موجبات اينكه <با گفت:

من نمائيم/ بتوانيمم�قات Jجمعه يا پنجشنبه Kيعنيروز پسفردا يا فردا اميدوارم ولي نشديم وي با م�قات

افراد كه كنيم كاري و نموده جلوگيري برادركشي خونريزيو از بتوانيم ميشود كه فعاليتهائي با كه اميدوارم

تفنگ هم روي به دوباره ديگر طرف از يكديگرند برادران همه كه سربازان و طرف يك از ابوالقاسمخان

شود>/ داده خاتمه داشت برنخواهد در تأسف جز نتيجهاي مسلما كه خوردي و زد به و نكشند

فـريدوني: آقـاي شـد, خواهد تشكيل كجا و چيست بختيار ابوالقاسم با كرات مذا دستور اينكه درباره

زيـرا بـدهم پـاسخ نميتوانم Lفع را اينسئواjت از هيچيك گفت و نگذاشت من دسترس در اط�عاتي

كردم سئوال برسد/ نتيجه به ما كرات مذا آينده هفته تا اميدوارم استولي مجهول نيز برخودم آنها از قسمتي

آقاي يابد؟ خاتمه Lكام وخورد زد كه ميفرمائيد تصور چهصورت در كردهايد روزه چند اين در كه مطالعاتي با

خورد و زد مسلما باشد نظر مورد كرات مذا در انصاف و عدالت رعايت و نيت حسن گر ا داد: فريدونيجواب

ميشود/ مرتفع كلي به حادثه اين يافتو خواهد خاتمه Lكام

شهادت به اوليه خورد و زد در كه نظامي مقتولين از عدهاي كه است شايع اهواز در ـ مجروحين و مقتولين

از استانخوزستان لشكر مقامات سپردهاند, ك خا نظاميبه احترامات قضائيو تشريفات رعايت با رسيدهاند

از نـموده كسب اداره خـبرنگار كـه اط�عي آخرين قرار به ولي دانسته معذور را خود خبري گونه هر تأييد

گلوله دو نيز سرهنگ خود و گرديده مقتول نفر هشت معتمد سرهنگ آقاي فرماندهي به اول سربازانستون

Lكـام وي مـزاجـي وضع است/ كرده عبور سطحي طور به او پشت از نيز گلوله يك و اصابت بازويش به

از گـرديده كسب كـه اط�عاتي مطابق است/ درمان تحت مسجدسليمان بيمارستان در و رضايتبخش

مـقامات به معالجه براي مجروحين هنوز كه شدهاند مجروح عدهاي و مقتول نفر شانزده بختياري سواران

ديده نيز خان ابوالقاسم برادرزاده كشتهشدگان ليست در ميشود گفته همچنين نكردهاند/ مراجعه پزشكي

نفر دو عمومي حال شدهاند, بستري خوزستان ١å لشكر بهداري در كه مجروح سرباز نفر چهارده از ميشود/

باشد/ شده شهيد جودت وظيفه ستوانسوم ارتشگويا درجهداران از ميرود/ آنها احتمالفوت و وخيم

بختيار غ�معلي آقاي كنون تا پنجشنبه روز صبح ٩ ساعت از ـ نمود توقف محل در بختيار غ�معلي

تا است فعاليت سابقمشغول خورد و زد محل حدود و jلي در و حركتنموده اهواز از بختيار ابوالقاسم برادر

كنون ا خبر آخرين طبق آورد فراهم وي با را دولت مأمورين كرات مذا مقدمات و نموده م�قات را خود برادر

است/ نشده ابوالقاسمخان با م�قات به موفق هنوز و بوده اهواز در فريدوني آقاي



١٧٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

كرد/// تسليم مصدق دكتر به تازهاي پيشنهادات ديروز هندرسن
دكـتر آقاي م�قات به J١٣٥٣ فوريه ٢åK گذشته روز بامداد ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

بودند/// نظر تبادل و كره مذا نفتمشغول مشكل حل درباره نيم ساعتو يك قريب رفتو مصدق محمد

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

دادند ميتينگ دانشگاه مقابل در دانشجويان از عدهاي امروز
شدند دستگير پسر و دانشجوياندختر از نفر ١å واقعه اين در

دستجاتچپ به متمايل دانشجويان JامروزK جوانان با همدردي بينالمللي روز فوريه ٢١ مناسبتروز به

در دانشجويان تدريج به ١١ ساعت از مناسبت همين به نمايند/ برپا دانشگاه در ميتينگي برآمدند صدد در

نمودن متفرق در سعي بودند شده گاه آ آنها قصد از كه نيز انتظامي مأمورين و كردند/ اجتماع دانشگاه مقابل

غـربي قسـمت به بودند آمده گرد دانشگاه مقابل در كه دانشجويان جمعيت ظهر نزديك ميگردند/ آنان

٢١فوريه روز درباره باjرفتو سكوئي از دانشجويان از يكي خيابانفروردين اول در آنجا در رفتندو دانشگاه

به دقيقه ده مدت ميتينگ اين شد/ داده شعارهائي دانشجويان طرف از اينموقع در كرد/ صحبت به شروع

دانشگاه از آنها كردن متفرق براي شدند دانشجويان اجتماع متوجه انتظامي مأمورين چون و انجاميد طول

١åدانشجوي از متجاوز واقعه اين در شد گفته كه طوري به ساختند/ دستگير را آنها از عدهاي و گرديده خارج

محل در كه تومبيلهائي ا وسيله به و شدند دستگير داشتند سوءظن آنها به انتظامي مأمورين كه پسر و دختر

شدند/ اعزام نظامي فرمانداري به بود حاضر

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

شدند هدايتشناخته دبستان واقعه محركين
تحقيق مورد را هدايت دبستان جريانواقعه شدو پنجموارد استان رئيسفرهنگ شكيبا آقاي ـ سنندج

به گزارشjزم وي شدند شناخته دبستانمزبور در تشنج ايجاد اصلي محركين نتيجه در و داد قرار رسيدگي و

نمود/ مراجعت كرمانشاه به داشتو ارسال مقاماتمربوطه

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

شدهاند آزاد حال به تا زندانيان از نفر ٣åå
قانون از استفاده با زندانيان از نفر ٣åå حدود در حال به تا گفت: ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك

تفاوتهر به تدريجو به مقرراتقانونمذكور زندانيانمشمول شدهاند آزاد تهران زندانياندر مجازات تعليق

زندانيان زيرا هستند, قصر زندانيان از شدهاند آزاد حال به تا كه عدهاي ميگردند/ آزاد زندان از نفر چند روز

نشده قطعي آنها محكوميت و نيست معلوم تكليفشان هنوز چون دادگستري و شهرباني زندانهايموقت

ماند/ خواهند باقي زندان در Lفع



ملي دولت سياهه ١٧٧٤

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

تظاهراتيصورتگرفت مختلفشهر نقاط در ديشب و ديروز
شدند مأموريندستگير وسيله به مرد و زن ١åå قريب

تيراندازيكردند و برده اسلحه به جمعيتدست تفرقه براي مأمورين
پخششد اعEميه مقداري تهرانصورتگرفتو سينماهاي تظاهراتدر از قسمتي
در تـي تـظاهرا چپ دستجات وسيله به جوانان همبستگي بينالمللي روز فوريه ٢١ مناسبت به ديروز

ميدهد/ گزارش طور اين را واقعه ماجراي ما خبرنگار و شدند دستگير عدهاي آن طي گرفتو تهرانصورت

فوريه ٢١ تظاهراتروز از برايجلوگيري را خود گذشته چهارشنبه نظاميروز فرمانداري مأمورين شهربانيو

باوجودي تظاهراتديروز جهتدر همين به و بود گرفته پيشبينيهايjزمصورت كليه و بودند/ كرده آماده

نقاط كليه در ديروز نرسيد, آسيب كسي به خوشبختانه شليكشد تير چندين و شدند زياديدستگير عده كه

و شدند جمع هم عدهايدور سينماها و شمالي خيابانهاي برنامه سازمان مقابل منجمله شهر جمعيت پر

زنند برهم بدونخشونت را آنها اجتماع داشتند سعي ابتدا نيز مأمورين ميكردند صحبت آنها براي ناطقين

تـصادم و داده نشـان عـمل شـدت مأمـورين سرانـجام ميكردند مقاومت غالبا تظاهركنندگان چون ولي

حدود در مرد زنو عده طيآن كه تهرانرويداد شهر نقاط تمام در تظاهركنندگان بينمأمورينو مختصري

شدند/ دستگير نفر ٧٥

عـدهاي و گـرفت صورت تظاهراتي ديگر سينماي چند و كريستان ديانا, ايران, سينماهاي در ديشب

به و دستگير انتظامي مأمورين وسيله نفر ٢٥ حدود در نيز حوادث اين در و كردند پخش مردم بين اع�ميه

بـا مـيباشند نفر ١åå حدود در جمعا كه مزبور دستگيرشدگان امروز صبح شدند/ داده تحويل ك�نتريها

ما خبرنگار طوريكه به ضمنا گيردو قرار رسيدگي مورد آنها تهام ا تا شدند تحويل نظامي دادسراي به پرونده

پاسبانها داشتند را پليس با مقابله قصد تظاهركنندگان از عدهاي چون ٥ بخش در ديروز ميدهد اط�ع

كردند/ شليك هوائي تير چند جمعيت كردن متفرق براي و برده اسلحه به دست

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

امريكا انگليسو ازطرفدولتين پيشنهاديجديد دوطرح
است شده تسليم نخستوزير به نفت غراماتشركتسابق موضوع برايحل

جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت: آنان اختيار در را زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

پيشنهادي طرح امريكا كبير سفير هندرسن لوي J١٩٥٣ فوريه ٢åK ديروز صبح نيم و ١١ ساعت ـ ١

نخستوزير مصدق دكتر به نفت سابق شركت غرامات حلموضوع براي انگليس دولت طرف از جديدي

پـيشنهاد با كه زمينه همين در امريكا دولت طرف از ديگري پيشنهادي طرح همچنين نمودند/ تسليم

شد/// داده نخستوزير آقاي به ديروز تفاوتي انگليسمختصر



١٧٧٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در اهالي و تعطيل بازار
موضوع به رسيدگي از پس شيراز فرماندار

داشت اعEم وزارتكشور به را شهر انجمن انتخابات ابطال

و كردند تعطيل را بازار اهالي ماه بهمن سيام روز صبح ميدهد: اط�ع آباده از ما خبرنگار كه طوري به

انـتخابات كه داشتند تقاضا وزارتي بازرس ملكزاده آقاي از و شدند متحصن تلگرافخانه در دستهجمعي

مأموريت وزارتكشور طرف از كه شيراز جديد فرماندار آقاي بعدازظهر ساعت يك شود/ باطل شهر انجمن

به رسيدگي و اهالي درخواست استماع پساز متشكله كميسيون در و شد وارد كند رسيدگي بهموضوع داشت

داشت/ اع�م وزارتكشور به تلگرافا را شهر انجمن انتخابات ابطال پروندههايمربوطه

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

شد/// اجرا اصفهان در زندانيان مجازات تعليق قانون
اشـرف آقـاي و گـرديد اجرا اصفهان در ماه بهمن ٣å روز از زندانيان مجازات تعليق قانون ـ اصفهان

زنداناب�غ به و صادر بودند قانون كهمشمول را زندانيان از عدهاي آزادي استاندهمدستور احمديدادستان

كرد/

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

است عزيمتكرده آبادان كمپانيسوئديبه يك نفتنماينده شركت به برايفروشخانههايچوبي

كردن آشنا مشغول نيز آتشنشاني كارشناسسوئدي
ميباشد آتشنشاني قسمت كارگران

براي ميباشد چوبي خانه سازنده كه بزرگسوئدي كمپانيهاي از يكي نماينده ترنبلوم هلگرفون آقاي

شده تهران نفتوارد مقابلحمل خانههايچوبيدر فروش قرارداد عقد نفتو مقاماتشركتملي با كره مذا

و آبادانمسافرتنموده به بازرگانيشركتملي قسمت مدير پرخيده آقايمهندس با كراتjزم مذا پساز و

به شركت كارمندان از يكي تفاق ا به و آورد عمل به تي كرا مذا ملي شركت عامل مدير بيات آقاي با آنجا در

فعLمورد و بود فروخته شركتسابق به قبل سال چند كمپاني همين كه خانههايچوبي از رفتو بندرمعشور

آورد/ عمل به بازديد است بندرمعشور مقيم كارمندان استفاده

// شد/ خواهد سوئد عازم ديگر روز چند تا و بازگشتنمود تهران به قبل هفته هلگروان آقاي

آتشنشاني تصديامور براي قبل سال كه آتشنشاني متخصص سوئدي مايستر هالنه آقاي همچنين

و كارمندان از عدهاي است شده موفق آبادان در خود اقامت مدت در است شده استخدام نفت ملي شركت

استخدام در كان كما نامبرده سازد/ آشنا حريق اطفاء فني كارهاي به را شركت آتشنشاني قسمت كارگران

است/ باقي شركت



ملي دولت سياهه ١٧٧٦

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

جزء مستخدمين حقوق اعتبار اضافه پرداخت cيحه
شد ملي مجلسشوراي تقديم پنجشنبه جلسه در كه حوائجديگر و

ملي مجلسشوراي

بـه پـيشنهادي اعتبار اضافه فقره سه موضوع ١٣٣١.٥.٩ تاريخ به ٣١٢١١ شماره jيحه تعقيب در

قوانين طبق بر جاري سال پرداختهاي يكطرف از چون كه ميرساند محترم نمايندگان خاطر استحضار

مبرم/// احتياج طرفي از و آمده عمل به ١٣٢٩ سال عمل مورد بودجه مأخذ به و يكدوازدهم

كشـور عمومي درآمد محل از را ذيل اعتبارات اضافه ميشود داده اجازه دارائي وزارت به ـ واحده ماده

نمايد/ پرداخت

ريال/ ١ååååååå دونپايه كارمندان ٢٨ سال حقوق اضافه اعتبار ـ ١

ريال/ ٣٥٧٥åååå دونپايه كارمندان و جزء خدمتگزاران ١٣٣١ ماهه يازده حقوق اضافه اعتبار ـ ٢

ريال/ ٣٩åååååå دونپايه كارمندان و جزء خدمتگزاران ١٣٣١ سال حقوق اضافه اعتبار ـ ٣

سال در كه شهرستانها در تلگراف پستو وزارت جزء مستخدمين ١٣٣å سال حقوق اضافه اعتبار ـ ٤

ريال/// ٣٢ååååå نشده پرداخت بودجه در محل نبودن واسطه به ولي پرداختبشود بايد نيز ١٣٣١

در ندارد مصرف فرهنگيمورد يكحوزه در كه اعتباري ميشود داده اجازه فرهنگ وزارت به ـ ٥ تبصره

نخستوزير برساند/ احتياجاتضروري مصرف به ديگر حوزه

دارائي وزير

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

است كميابشده گوسفند گوشت
[ است/ يافته [افزايش ريال ٢٦ كيلوئي به آن قيمت و شده كمياب قدري گوسفند گوشت ـ اردبيل

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

افزايشاست به رو گندم قيمت
است شـده كم بازار در هم آن زمينه و رسيده ريال هزار ٢å خرواري به گندم قيمت ايام اين ـ جهرم

افزايشميرود/ رو مرتبا گندم قيمت و نميآورد عمل به اقدامي قسمتهيچگونه اين در هم شهرداري

٨å٣٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢ شنبه

است متواليموجبزحمتشده سرقتهاي
در شهرباني اداره كه شاهپور خيابان در تنها جمله از داد/ رخ بوشهر در متوالي سرقتهاي اخيرا ـ بوشهر

بيشتري مراقبت كه دارند انتظار اهالي است/ شده سارقينواقع دستبرد دكانمورد و خانه استسه آنواقع

ندهد/ روي سرقتهائي چنين تا آيد عمل به شهر امنيت به نسبت



١٧٧٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

قزوين شهرستان در ديروز فوريه ٢١ مناسبتروز به
شدند دستگير نفر ٣å تظاهراتيصورتگرفتو

بودند مراقباوضاع مختلفشهر نقاط در انتظامي قواي صبحديروز از ٢١فوريه مناسبتروز به ـ قزوين

زمين در كه مياندانشآموزاني در بعدازظهر نيم و چهار ساعت از ولي نداد تفاقيرخ ا بعدازظهر ساعت٤ تا و

ميدان در مسابقه انجام پساز گرديدو مشاهده جوشي جنبو بودند مسابقه پهلويمشغول ورزشدبيرستان

از جلوگيري براي مأمورين چون و شد پخش اوراقي دستهجمعي طور به آنها از عدهاي طرف از <مصدق>

و مأمـورين بين تصادمي نتيجه در و برآمدند مقاومت مقام در پخشكنندگان كردند ممانعت اوراق انتشار

داد/ روي تظاهركنندگان

به تظاهركنندگان موقع اين در شدند دستگير مأمورين طرف از متظاهرين از نفر ٣å حدود در عدهاي

حكمفرماست/ شهر در كامل آرامش كنون ا و شدند متفرق تدريج

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

مشترك اعEميه
وزارتخانهها خدمتگزاران و كارمندان

شد مجلسمنتشر در كارمنداندولت از ازطرفعدهاي امروز كه
و كـارمندان] ] نـمايندگان شـوراي طـرف از كـه ١٣٣١.١١.٧ ـ ٥٩٨٨ شـماره اعـ�ميه طـبق چــون

روز كارمندان خواستههاي انجام عدم درصورت بود گرديده مقرر و بود شده منتشر خدمتگزارانوزارتخانهها

نشد توجه آنها مستدعيات به باز گاه هر و ندهند انجام كاري و نشسته ميزهايخود پشت ماه اسفند پنجم

رسيدگي آنها تقاضاهاي به هم باز چنانچه و نمايند اعتصابعمومي و نشوند خارج خانه از اسفند هفتم روز

مورد در و نمايند اجتماع تلگرافخانه در نفر ٣å شهرستان هر كارمندان طرف از اسفند دهم روز نيامد عمل به

گردد/ تخاذ ا jزم تصميم بعدا تهران كارمندان

نمايندگان ميان كارمندان از عدهاي طرف از و صادر مزبور نمايندگان طرف از مجددي اع�ميه امروز

گرديد/ مجلسمنتشر

تا سابق اع�ميه به نسبت چون شدهاند متذكر مجدد اع�ميه اين در خدمتگزاران كارمندانو نمايندگان

اينصورت در نيامده عمل به خدمتگزاران و كارمندان خواستههاي انجام در مفيدي و مثبت اقدام حال به

سياسي نظريات هيچگونه بدون قانونيخود خواستههاي تأمين و حفظحقوق براي خدمتگزاران كارمندانو

شوند/ متوسل خود مشروع وسيله آخرين به اينكه جز ندارند چارهاي

در و دهند انجام را حياتي مبارزه اين نتيجه حصول تا كامل نظم رعايت با كه شده توصيه كارمندان به

كارمندان خواستههاي انجام به نسبت را ملي شوراي مجلس و دولت توجه مزبور نمايندگان اع�ميه آخر

نمودهاند/ جلب



ملي دولت سياهه ١٧٧٨

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

شد تسليم بختيار ابوالقاسم
گرديد تسليم تأمين گرفتن با مشاراليه كه گزارشداد نخستوزير به دولت نماينده
برايرسيدگي لشكري نمايندگاناداراتكشوريو ساير ارتشو رئيسستاد از كميسيونيمركب

ميشود تشكيل قوايدولت با بختيار ابوالقاسم كسان خورد و زد به

آمد خواهد تهران به دولت نماينده اتفاق به بختيار ابوالقاسم
آقـاي طـرف از كه اخير روز دو فعاليتهاي از پس داد اط�ع تلفن وسيله به اهواز از ما خبرنگار امروز

آقـاي بـه تـلگرافا مشاراليه عصر ديروز آمد عمل به بختيار ابوالقاسم م�قات براي دولت مأمور فريدوني

شكايات به اينكه به قول تأمينو گرفتن پساز شد حاضر بختيار ابوالقاسم استكه گزارشداده نخستوزير

شود/ حاضر تهران در شد خواهد رسيدگي وي

بهارمست سرلشكر تيمسار رياست به استكميسيوني داده ودستور موافقتنموده امر اين با نخستوزير

رسيدگي باره اين در تشكيلو تهران كشوريدر لشكريو ادارات نمايندگان كارمندانو ارتشو رئيسستاد

بشود/

طرف به دولت نماينده تفاق ا به و ميشود وارد اهواز به فردا و امروز ظرف بختيار ابوالقاسم اط�ع قرار به

بر نقاط تمام در انتظامي نيروي شكستمتجاسرين ابوالقاسمخانو تسليم پساز كرد/ حركتخواهد تهران

خورد و زد واقعه در كه سربازاني مجلسختمستوانسومجودتو همچنين است/ گرديده مستقر مسلطو امور

شد/ خواهد برگزار لشكر طرف از اهواز جامع مسجد در آينده پنجشنبه روز صبح ساعت٧ شدهاند شهيد اخير

شدند/ داده حركت اردو سمت به بختيار سرهنگ آقاي وسيله به زراسبودهاند قلعه در كه سربازاني

تصرفي نقاط متجاسرين با تصادم و مانع بدون ارتش قواي و شده متوقف جا همه در خورد و زد كنون ا

كردهاند/ متصرف را بختيار ابوالقاسم

حدود در بودند وي همراه ايذه به ابوالقاسمخان ورود بدو در كه عدهاي خصوصي يكخبر طبق همچنين

مـقامات اهواز در كنون ا شدهاند/ ملحق وي به نيز ديگري عده ايذه به نامبرده ورود با و بوده نفر هشتصد

ميباشند/ بختيار ابوالقاسم ورود منتظر انتظامي

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

شد داده تأمين بختيار ابوالقاسم به
اظهار بختيار ابوالقاسم طرف از بود رسيده مركز اعزامي نماينده فريدوني آقاي از كه تلگرافي موجب به

نيم ششو ساعت است/ تهران به حركت تسليمو براي آماده شود داده تأمين او به كه صورتي استدر شده

بختيار ابوالقاسم آقاي كه فريدونيموافقتنمودند آقاي تلگراف جواب در آقاينخستوزير ديروز بعدازظهر

و لشكـري نمايندگان از مركب ارتش ستاد رئيس نظر تحت كه كميسيوني در تا نمايد عزيمت تهران به

آيد/ عمل به رسيدگي مشاراليه اظهارات به شد خواهد تشكيل كشوري



١٧٧٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

است حركتكرده ايذه سمت به سوار يكستون
به هفتگل از ماه بهمن ٢٧ صبح هشت ساعت حافظي سرگرد فرماندهي به سوار يكستون ـ هفتگل

ساعت ماه بهمن ٢٨ روز شد محل وارد روز همان بعدازظهر شش ساعت در و كرد حركت ملك باغ سمت

كرد/ عزيمت ايذه بهصوب مزبور صبحستون يازده

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

مجلساعتصابكردند چاپخانه كارگران ظهر از قبل امروز
منزل به آنها از عدهاي و نمودند اعتصاب تعويضرئيسچاپخانه علت مجلسبه چاپخانه كارگران امروز

آيتا� كـردند/ صـحبت چاپخانه رئيس تغيير درباره و رفتند ملي مجلسشوراي رئيس كاشاني آيتا�

كاملدر رسيدگي تا من و نشده گرفته نظر در كسي چاپخانه رياست براي كههنوز دادند تذكر آنها به كاشاني

باشيد/ مشغول خود كار به و برويد شما كرد نخواهم امضاء اينمورد در اب�غي نكنم باره اين

كار مشغول ١٢ ساعت از اط�ع قرار به و كردند ترك را كاشاني آيتا� منزل مزبور كارگران اينموقع در

شدهاند/

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

كردند غذا اعتصاب زنداني دانشجويان
فرمانداري در كنون ا و دستگير دانشگاه واقعه در پيش ماه يك كه دانشجويان از نفر ٧å صبح امروز از

كردند/ غذا اعتصاب هستند نظامي

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

كه جايكساني به نفر ٢٣ تعيين
بودند نكرده قبول را مطبوعات منصفه عضويتهيأت

شد/ تشكيل نظامي فرمانداري در مطبوعاتي منصفه تعيينهيأت كميسيون جلسه امروز صبح ساعت٩

بـودند, خـواسـته عذر مطبوعاتي منصفه هيأت عضويت قبول از كه كساني نفر ٢٣ جاي به جلسه اين در

اع�م را آن عدم يا قبولي كه شد اب�غ آنان به امروز و گرديدند انتخاب آنها جاي به قرعه با زير اشخاص

مهدي دكتر يزدي, حائري شيخمهدي شقاقي, مهندسحسن بازرگان, مهندس دانشمندان: و علماء از دارند/

محمدحسن سردفتران طبقهوك�و از زنجاني/ حاجسيدرضا رياضيو عبدا� مهندس فاضل, جواد حميدي,

حسن حاج افشار, راسخ حاجمحمدحسين آقايان بازرگانان از مجيدي/ قوامالدين و كبر ا فرجا� صابرزاده,

از شهميرزادي يوسفعلي و شجاعي حاجعبدالكريم صدقياني, حاجصمد تفاق, ا غ�محسين حاج قاسميه,

تقي زارعنژاد, حاجاحمد پناهي, مرتضي كشاورزان و كين م� از فاطري, سيدمحمدتقي آموزگاران و دبيران

قطبزاده/ حاجحسينآقا شمشيريو كافه كارگر استوار ابراهيم كارگران از نورافشار ابوالحسن و قيصريه
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٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

مجلسشورايملي
شد دستورصرفنظر از قبل نطقهاي تقاضايرئيسمجلساز حسب بر

تصويبگرديد اسفند و بهمن دوازدهم دو cيحه

مادام تصويبرسيد به اضافات cيحه موقعطرح در كه پيشنهادهائي از يكي طبق
ريال هزار ١٢ بيشاز ماهيانه دولت كارمندان ندارد نفتعايدي منابع از دولت كه

بود خواهند حقوقمحروم دريافت از دارند عايديشخصي
جزء حقوقمستخدمين اعتبار اضافه cيحه اطراف در بحث هنگام

كريميمشاجراتسختي نادعلي مهندسحسيبيوشمسقناتآباديو ميان
جلسه و متشنجشد شدت تماشاچيانمجلسبه از يكي مداخله اثر بر درگرفتو

گرديد تنفستعطيل عنوان به نتيجه اخذ بدون علني
ذوالفقاري محمد آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پنجاه و نه ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

گرديد/// تشكيل Jرئيس Kنايب

ناظمين آقايان طرف از است طوماري گفت: آقايحميديه ـ دبيرستانها و دبستانها ناظمين طومار

توجه استدعاي و مينمايم رياست مقام تقديم فرهنگكه وزير سوءرفتار به راجع دبيرستانها و دبستانها

دارم/ اينموضوع به نسبت طرفدولت از

و بيمار كه ملكي دكتر غيبت درباره اخگر آقاي اص�حي تذكر از پس ـ نمايندگان نطق انتشار موضوع

اظهار آن درباره بتوان نشده چاپ قبل جلسه كهصورت Lفع آقايشمسقناتآباديگفت: ميباشد بستري

هنگام مجلس علني جلسات در نمايندگان نطق كه است اين بدهم تذكر خواستم كه نكتهاي ولي كرد/ نظر

از بيان آزادي نام به و نماينده نطق آزادي نام به بنده تحريفميشود/ تبليغات اداره وسيله به راديو پخشاز

پخش تهران راديو وسيله به جا همين از نمايندگانمستقيما نطق فرمايند اجازه يا دارم استدعا رياست مقام

شود/ منتشر اخبار پخش هنگام راديو در و شود تهيه نمايندگان نطق از نواري يا شود

مطالعه مورد رئيسه هيأت در اينموضوع كه عرضميكنم محترم نماينده استحضار براي نايبرئيسـ

شد/ خواهد تخاذ ا باشد رضايتعموم موجب كه تصميمي آن به نسبت عنقريب استو

مالكينام�ك خرده كشاورزانو از است نامههائي تلگرافاتو آقايشهيديگفت: ـ نامهها و تلگرافات

مينمايم/// رياست مقام تقديم كه آنها مالياتي وضع به رسيدگي تمديد به راجع اصفهان مزروعيحومه

و بهمن دوازدهم دو jيحه تصويب بر مبني ملي مجلسشوراي بودجه كميسيون گزارش موقع اين در

گرديد/ قرائت ناظرزده آقاي توسط اسفند

براي بنده گفت: مخالف عنوان به خلخالي آقاي ـ اداري] فساد و تبريز مدارس و دانشگاه [وضعيت
از قبل نطق و است زياد مجلس كار شد گفته ولي گرفتم دستور از قبل نطق اجازه و آمدم مختصر تذكر چند



١٧٨١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

بـه مـربوط و نـيست هم jيحه اين با بيارتباط كه ميكنم عرض را خودم تذكرات jحا نميشود, دستور

بـه بـايد كـه طـور آن دولت مـتأسفانه است/ تبريز دانشگاه به راجع من اول تذكر است/ دولت كارمندان

آذربـايجان در دانشگـاهي كـه آذربايجان واقعه از بعد باشد/ طور اين نبايد و نميكند توجهي آذربايجان

بـه اقدام آن ساختن گر جلوه كوچك براي بلكه نگرفت آن اص�ح به تصميم دولت تنها نه شد, تأسيس

بود/ علم فرهنگو بسط خاطر به ايكاش كرد ديگر استانهاي در ديگري دانشگاههاي تأسيس

تهران به بار چند آنجا دانشگاه رئيس كه وجودي با و دارد نقائصي تبريز پزشكي دانشكده هرصورت به

انجام عملي بتوان وسايل بدون كه نيست كاري طبهم دانشكده كار و نشد, عمل انجام به وليموفق آمد,

اسـتادان مسـتدعيات بـه فرهنگ وزير نميشود/ توجهي هم تبريز ادبيات دانشكده براي همچنين و داد

بخشنامه موجب به كه كردند شكايت قبل ماه چندين آنجا دبستانهاي مديران همينطور ندارد/ توجهي

ليسانسو داراي كه كنيم معرفي را كسي بايد نداريم تحصيلي گواهينامه ما اينكه استناد فرهنگبه وزارت

ماه چهار از پس كه نوشتم فرهنگ وزارت به نامهاي من و بود مشكل آنها براي اين البته و باشد ديپلم يا

شود/ رفتار مقررات طبق بايد دادند جواب

واقفم دستگاه فساد به كارمنددولتبودم آقايانمنخودم دولتاستـ كارمندان به مربوط ديگر مسئله

خندهآور واقعا و هستند راسدستگاهها در هنوز ايران ملي نهضت سرسختملتو دشمنان همان ميبينم و

ميسر وسيله بدين اص�حات انجام است بديهي و دهيد انجام اص�حاتي عده اين با ميخواهيد كه است

نيست/

در آن از قسمتي كه كردم عرايضي بنده شود داده مصدق آقايدكتر به اختيارات بود بنا آن فرداي كه شبي

اختياراتjزم هم داخلي براياص�حات نفت مسئله از غير فرمودند مصدق آقايدكتر و منعكسشده جرايد

تصفيههائي و ميشود كهوضع قوانيني متأسفانه ولي دادم راي اختيارات به وعده همين خاطر به من استو

ميگردند/ تصفيه مأمور آنها خود بلكه نميشوند مملكت خرابي شاملمسئولين اينكه نه ميشود انجام كه

به زيرا كنم, دفاع آن از دربست طور به يا و بكنم بحثي اص�حات اجراي عدم باب در است محال بنده

تـصفيه بايد دولت دستگاه تصفيه و مملكت خرج و دخل نظر از دولت و هستم واقف دستگاه فساد عمق

همينطور و بشوند بايد بازنشسته قانونا كه باشد كساني بازنشستگي بر مبتني تصفيه و دهد انجام عميقي

كنند/// بركنار كار از برخيزند استفاده پر سرچشمه از نيستند حاضر هم هنوز كه را ناصالح كارمندان

گـفت: مـلي دفـاع وزارت مـعاون مـهنا سـرلشكر آقاي ـ تهران در نظامي حكومت تمديد _يحه

ريـاست مـقام تقديم كه ديگر ماه سه مدت به تهران در نظامي حكومت مدت تمديد براي jيحهايست

مينمايم/

ميشود/ فرستاده توزيع و طبع براي رئيسـ نايب

كاملخواهيم استفاده ما حائريفرمودند آقاي جناب كه مطالبي از گفت: قريبمعاونوزارتدارائي آقاي

پرداخت عدم اين كه بگويم بايد نشده پرداخت حال به تا جزء كارمندان حقوق اضافه اينكه درمورد ولي كرد/
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قـانوني حـقوق اضافه نتوانستهايم اخير سالهاي در ما متأسفانه است/ بوده jزم اعتبارت نبودن علت به

///Jميخورد بسته در به سنگ كه است معلوم كريمي: K بپردازيم را دونپايه كارمندان

خـود پـيشنهاد دربـاره مـجددا ٩å مـاده از استفاده با قناتآبادي شمس آقاي ـ ٩å ماده از استفاده

نفت شركت در كساني هم تهران همين در نيست/ تهران و آبادان و خوزستان بحث گفت: داد/ توضيحاتي

ميگيرند/ حقوق تومان هزار چهار ماهيانه كه هستند

از ميكنم استفاده بنده گفت: ٩å ماده از استفاده با كريمينيز آقاينادعلي ـ جلسه ختم تشنجمجلسو

هنگام فرمودند كه قبل جلسه چند در ملي مجلسشوراي عاليقدر نماينده و دانشگاه محترم استاد بيانات

از نطقهايخود و گفتار مباحثاتو در كه ميدهند قسم دانشجويان به ايران از خارج در خطابه تدريسفن

ملك دكتر آقاي علي ٩å ماده از استفاده با مردم نماينده بنام كه متأسفم بنده بپرهيزند, تخطئه و سفسطه

فرمودند عبارتي خود بيانات در اسمعيلي ملك دكتر آقاي كنم/ صحبت نخستوزير آقاي معاون اسمعيلي

خير ـ نمايندگان Kهمهمه نيست/ منطق و تفكر تعقلو روي از نمايندگان آقايان پيشنهادات كه معني بدين

J/نيست طور اين آقا

است/ توهين مجلس نماينده به خطاب هم آن عبارت گونه اين

هست/ جلسه نگفتمصورت چيزي چنين من آقا ميكنيد اشتباه ملكاسمعيلي: دكتر

معاون نبايد ولي داريم, زيادي احترام مصدق دكتر به ما فرموديد را عبارت اين آقا چرا كريمي: نادعلي

كند/ توهين مجلس به ايشان پارلماني

Jميكنيد؟ تحريف را مطالب آقا چرا ـ نمايندگان Kهمهمه

ميكنيد/ توهين مجلس به چرا آقا گفتند را مطلب همين عين ايشان بدهيد اجازه

آقا؟ شد زده حرفي چنين كي پارسا:

كرد/ توهين ملت نمايندگان به نبايد مجلساست, اينجا پارسا, آقاي بفرمائيد اجازه كريمي: نادعلي

ميكنيد؟ تحريف چرا آقا توهيني چه مهندسحسيبي:

ميكنيد؟ تضعيف مجلسرا قدر اين چرا بد؟ يكروز استو يكروزخوب ملت اين چرا كريمي: نادعلي

نيست/ شما ص�ح به اين وا�

ميكنيد؟ مغلطه چرا آقا نشد, گفته مطالب اين مهندسحسيبي:

ولي مـوكلينم انـجام بـراي فرهنگ وزارت ميروم بنده كه است مملكتي چه اين آخر كريمي: نادعلي

بكنم/ م�قات را آقايوزير نميتوانم

مجلسدارد؟ فعلي بحث به ربطي چه اينموضوع كريمي, آقاي مهندسحسيبي:

است/ بلندتر من صداي بزني فرياد گر ا حسيبي, آقاي باشيد كت سا شما كريمي: نادعلي

Jبود شده عصباني شدت به حسيبي مهندس اينموقع Kدر

مطلبدارد؟ اين به ربطي فرهنگچه وزير ميكنيد, سفسطه چرا آقا مهندسحسيبي:



١٧٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

موقع همين در ولي بگيرد/ آرام كه ميكردند توصيه حسيبي مهندس به سنجابي دكتر و شايگان دكتر

فرياد و داد بيجهت گفت: و نشست او سر پشت و آمد حسيبي مهندس طرف به قناتآبادي شمس آقاي

ميگوئيد مهمل چرا زد فرياد گهان نا حسيبي مهندس كرد/ نخواهند كسر را ف�ح دكتر نترسحقوق ميزني

كريمي نادعلي همينموقع نيست/ زورخانه گود مجلسكه محيط و ميبريد طرفسفسطه به را مملكت چرا

دكتر آقاي رفتو دارد قرار حسيبي مهندس سر پشت كه صندليخود طرف به و آمد پائين تريبون پشت از

و كـريمي آقـايان ولي بـدهد جـواب كـه رفت تريبون پشت نخستوزير پارلماني معاون اسمعيلي ملك

مـملكت هوچيبازي با ميزد فرياد هم حسيبي ميكردند/ حمله حسيبي مهندس به متفقانه قناتآبادي

نميشود/ درست

به را مملكت ميخواهيد شما ميزد فرياد مرتبا حسيبي ميگفتو چيزي او به آهسته قناتآبادي شمس

آقا, نزن بيمعني نزن حرف داد حسيبيجواب است/ شده شما دست آلت مملكت گفت كريمي بريزيد/ هم

نزديم/ سينه را اجانب سنگ و نكرديم ائت�ف يحيي غ�م با شماها مثل كه ما ميگفت قناتآبادي شمس

از چرا بيربطميگوئيد آقا چرا ميكرد فرياد و شده بلند جايخود از كه بود شده عصباني قدري به حسيبي

شـمس مـجددا ولي كـند آرام را او كـه آمد حسيبي طرف به ذوالفقاري ناصر موقع اين در گريزانيد؟ نطق

شدهاند/ جمع آنجا در سابق خائنين كه ميشناسند و شناختهاند ديگر را ايران حزب مردم گفت: قناتآبادي

رئيسمرتبا نايب و نميكنيد؟ رئيسجلوگيري نايب آقا چرا آقا؟ است مجلسي چه اين ميزد: فرياد حسيبي

در ولي ميزد فرياد مرتبا حسيبي و ميگفتند مطالبي رفقا و قناتآبادي و كريمي اينموقع در ميزد/ زنگ

مـيزنم, سرت توي خائن, جاسوس, آقا, نگو <مزخرف كلمات جز رئيس زنگ و نمايندگان همهمه ميان

برقراري پي در ديگر ديد رئيسچون نايب و نميشد شنيده ديگري چيز عبارتها قبيل اين از و بيشرفها>

كـه هنگامي و ميدهيم تنفس دقيقه ده آقايان اجازه با گفت: و برخاست خود جاي از نيست جلسه نظم

دكـتر و شـايگان دكتر به خطاب مجلس چپ طرف از تماشاچيان از يكي داشتند خروج قصد نمايندگان

بيشرفها, جاسوسها, <دزدها, زد: فرياد داشتند را جلسه از خروج قصد متفقا كه پارسا حسيبيو سنجابيو

از خروج قصد كه رئيسمجلس نايب به خطاب حسيبي مهندس انگليس> نوكران چيزها, بيهمه خائنين,

در مـيدهيد اجـازه آقـا چرا ميفرمائيد؟ م�حظه رئيس, نايب آقاي گفت: داشت را رئيسه هيأت جايگاه

چيست/ كلمات تظاهراتو اين معني بكنند تظاهر مجلس در ميگذاريد چرا شود زده حرفها مجلساين

از بعد, دقيقه ده كردند/ خارج جلسه از را متظاهرين آمدندو تاjر مجلسبه بازرسي اينموقعمأمورين در

عـلني جـلسه ديگـر امروز كه شد داده اط�ع تماشاچيان و جرايد مخبرين به مجلس رئيس نايب طرف

است/ گرديده سهشنبهموكول روز به آينده جلسه و شد نخواهد تشكيل

مهندس آقايان بين خوردي و زد و مشاجرات مجلس سرسراي در جلسه از خروج هنگام اط�ع قرار به

خاتمه نفر چند وساطت با كه بود درگرفته ديگر طرف از كريمي قناتآباديو شمس يكطرفو از حسيبي

يافت/



ملي دولت سياهه ١٧٨٤

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

گفت: امروز بعدازظهر ساعت دو ملي نهضت فراكسيون مخبر شايگان دكتر

كند پيدا تشنجاتمجلسادامه اگر
ميدهند استعفا نمايندگيمجلس از فراكسيون اعضاي

كرد مEقاتخواهند دربار وزير با نمايندگان از نفر ٧ امروز
و جـلسه تشـنج بـه نسبت تا شد تشكيل امروز بعدازظهر ساعت يك ملي نهضت كسيون فرا جلسه

آورد/ عمل به رسيدگي بود گرفته نمايندگانصورت از عدهاي بين كه شديدي گفتگوهاي

شدند متفرق اعضاء آقايان ساعت اين در داشتو ادامه بعدازظهر يكربع ساعتو تادو كسيون فرا جلسه

داشت: اظهار خبرنگاران به جلسه كرات مذا درباره كسيون فرا مخبر شايگان آقاي و

اينكه از و مجلسميشود در كه ناشايستهاي كارهاي از كسيون فرا كه اينست بگويم ميتوانم من آنچه

مجلسميشود داخلي محيط در مرتبا تحريكاتي اينكه از و ميكنند تصور زورخانه گود عدهاي را مجلس

وضـع ايـن از نميتوانند اينكه يا و نيستند اينكه يا مجلس رئيسه هيأت و است متأسف و ناراضي بسيار

استعفا ملي مجلسشوراي نمايندگي از باشد همينمنوال به وضع گر ا گرفتند تصميم آقايان كنند جلوگيري

كنند/

حسب بر امروز سيدجوادي ج�لي پارسا, مي�ني, معظمي, دكتر سنجابي, دكتر آقايان نفر هفت ضمنا

٧ ساعت و كرد خواهيم م�قات را ايشان امروز, بعدازظهر ٥ ساعت دربار وزير ع�ء آقاي جناب تقاضاي

تشكيل علني جلسه امروز حوادث به نسبت نهائي تصميم اخذ براي كسيون فرا جلسه مجددا نيز بعدازظهر

ميگردد/

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

شهرباني بازنشسته افسران صورت
ابدي/ كبر عليا اغرار, محمد سرشت, فرخ آقايانمحمود ـ سرهنگها

احمد جعفرقليسياهپوش, ف�حي, ابوالحسن اميني, اسدا� غياثي, سيدعباس آقايان ـ سرهنگدومها

مجدي/

عبدالكريم مصداقي, غ�معلي امياني, حسن يوسفي, زينالعابدين كيهاني, سعيد آقايان ـ سرگردها

علي قلم, مشكين شعبانعلي جمشيد, خسرو زنگنه, ظفري ابوالقاسم حقيقي, عباس تجلي, احمد حمارلو,

معتمدي/ فضلا� عليخوشبين, رستمي, ابراهيم پاشا,

حسـن حميدي, ابوالفضل عبدي, خانبابا مرادي, دولت محمدحسين افشار, شهباز آقايان ـ سروانها

برهاني/ حسن پرتوي,

يادي, علياصغر اسكندري, پاشا حسين هخامنشي, غ�معلي دادار, كبر عليا آقايان ـ يكمها ستوان

اورامي/ محمود ارشادي, حسام



١٧٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

داروئي بنگاه عامل مدير
داروئي بنگاه مديره هيأت عضو و عامل مدير سمت به بهداري وزارت طرف از مقدم صادق دكتر آقاي

گرديد/ ايرانمنصوب

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

كردهاند بازنشستگي تقاضاي قب� كه كارمنداني
شد خواهند مزايا كليه مشمول

آنها تقاضاي با و كردهاند بازنشستگي تقاضاي اخير ماه دو در كه كارمنداني كه بود شده شايع امروز چون

كارمنداني بازنشستگي و سازمانها جديد بهموجبقانون بود/// بعدينخواهند مزاياي موافقتشدهمشمول

وام افراد قبيل اين به باشد قرار چنانچه و ميگردند بهرهمند نيز قانون اين مزاياي از كنند تقاعد تقاضاي كه

شد/ نخواهند قائل اينمورد در استثنائي نمايند كمك آنها به ديگر طرقي به يا و شود داده

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

است نشده پرداخت هنوز ماه حقوقدي
در حيث اين از و هستند مضيقه در دولتي دواير كارمندان ماه دي حقوق تأديه عدم واسطه به ـ نهاوند

ميباشند/ نگران زحمتو

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

ميشود كويتحمل به خواربار
جو گندمو قاچاق طور به عدهاي طرفي از است كرده ترقي بهايخواربار باران نزول عدم اثر در ـ برازجان

توجه امر اين به فرماندار دارند انتظار اهالي ميكنند/ حمل كويت به كرده جمعآوري را ميوهجات و روغن و

گردد/ كويت به خواربار حمل مانع و نمايد

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

تلفن سيمهايمسي نفتو ملي كشفاموالشركت
از يكي در ژاندارمري مأمورين وسيله به تلفن مسي سيمهاي و نفت ملي شركت اموال مقداري ـ اهواز

است/ تعقيب تحت قضيه و شد دستگير دكان صاحب و گرديد كشف مغازهها

٨å٣٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٣ يكشنبه

بازار معامEت ركود و حقوق پرداخت عدم
بازار در ستد و داد است/ نگرديده پرداخت كنون تا دولت كارمندان اغلب ماه دي حقوق هنوز - اليگودرز

نگرانند/ كسادي اين از كسبه عموم و شده كد را خيلي



ملي دولت سياهه ١٧٨٦

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

دربار و روابطدولت به داد التيام براي فعاليتشديدي
است شده مجلسآغاز نمايندگان از نفر ازطرف١٧ گذشته ٢٤ساعت در

راديو از نطقي دولتميشود عليه كه تحريكاتي درباره است صدد در نخستوزير
نمايد ايراد

مصدق دكتر سپسبا و نمودند مEقات دربار وزير با امروز نمايندگان از نفر ١å
را محافل كليه حوادثغيرمترقبه وقوع و مصدق استعفايدكتر بيم ـ كردند مذاكره

است نگرانساخته
بنابه كه كميسيوني ديشبدر گرفته قرار مسائلروز زمره در اخير روز دو در كه وزارتدربار اخت�فدولتو

مورد شد تشكيل دربار وزارت در ملي مجلسشوراي نمايندگان از نفر هفت از مركب دربار آقايوزير دعوت

دكتر آقايان از بودند عبارت ع�ء آقاي جز به اينكميسيون در شركتكنندگان گرفت/ قرار نظر اظهار بحثو

حشمتالدوله آقاي و سيدجوادي حاج ـ ج�لي ـ پارسا ـ مي�ني ـ سنجابي دكتر ـ معظمي دكتر ـ شايگان

جـلسه بعدازظـهر هفت ساعت بود قرار چون و شد آغاز ديروز بعدازظهر پنج ساعت از كرات مذا واjتبار/

لذا آنشركتجويند در نيز نمايندگانفوقالذكر و تشكيلشود ملي مجلسشوراي مليدر نهضت كسيون فرا

گرديد/// امروزموكول صبح ١١ ساعت به كرات مذا بقيه و شد صرفنظر آن ادامه از

تحريكاتي به مصدق دكتر آقاي كه ميشود گفته كلي طور به ولي نشد افشا ديروز عصر جلسه كرات مذا

مخالفين از عدهاي كه دارد عقيده و اعتراضداشته ميشود دولت عليه مجلس خارج مجلسو در اخيرا كه

است/// مملكت مصلحت برخ�ف كه زدهاند اقداماتي به دست و شده تحريك

ما خبرنگار به نفريفوقالذكر هفت كميسيون نمايندگانعضو از يكي عصبانياستـ و ناراضي مصدق

به ناراحت و عصباني سخت مشاراليه آورديم عمل به نخستوزير از ديروز بعدازظهر كه م�قاتي در گفت

راديو از مشروحي نطق ب�فاصله نشود برداشته تحريكات از دست گر ا كه گفت صراحت به و ميرسيد نظر

رساند/// خواهد مردم اط�ع به را حقايق و كرده ايراد

تزلزل براي كه قاعدهاي خ�ف اعمال و تحريكات از مصدق دكتر ميداشت: اظهار ديگر نماينده يك

انـتشار راديـو از را ليست ايـن نشـود تـعديل وضعيت گر ا است مصمم و كرده تهيه ليستي ميشود دولت

تهيه <ليستي هنوز است/ رسيده طبع به كه مرحوم آن دوستداران جانب از كتاب صدها انتشار و قرن! نيم از بيش گذشت با /١
ندادهاند! انتشار را كرده>

كردهاند م�قات وي از كه نمايندگاني به امروز چه و ديروز چه مصدق كرد: اضافه مزبور نماينده بدهد��١///

مبارزه انگليسيها با تا كردهاند انتخاب مرا مردم جنگد به جبهه چند در نميتواند من دولت داشته اظهار

و مجالرشوهخواري و كردهايم قطع را آنها نامشروع استفادههاي كه داخلي انگل ايادي وقتي ولي كنم///

ديگر ميشوند توطئه مشغول مردم بيتالمال از مجدد استفاده براي مرتبا نمودهايم سلب آنها از تركتازي



١٧٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

بروم/// كنار و بگويم مردم به را حقايق است بهتر نيستو خود وظيفه انجام و كار به قادر دولت اين

دولت عليه كه تحريكاتي از نخستوزير آقاي داشت: اظهار امروز صبح زمينه اين در نيز شايگان آقاي

كوششفراوان با ولي بزنند مهمي اقدام به دست كه داشتند تصميم ديشب و هستند ناراضي سخت ميشود

ايشانخودداري كه بود اميدوار ديگر بتوان نميكنم تصور يابد ادامه اوضاع اين گر ا گرفتيمو را آن فعLجلوي

با ديگري جلسه مجددا نيز امروز صبح و نموديم دربار وزير آقاي با را jزم كرات مذا ديروز عصر ما نمايند/

نـيست مردم و مملكت نفع به مسلما كه را حوادثي جلوي كه ميكنيم سعي البته و داشت خواهيم ايشان

است بـوده مـا در خيرخواهي و ع�قمندي اين طرف اين به قبل سال دو از هميشه اينكه با ولي بگيريم

برسد/ سامان به مردم اين كار نميگذارند و نميدارند بر تحريكات دشمناندستاز چرا نميدانيم معالوصف

يا شدهاند منصرف گرفتهاند ديشب كه تصميمي از آقاينخستوزير آيا گفت نميتوان هنوز حال هر به

بين از اخت�ف اين بدهند ترتيبي كه دارند ت�ش Lفع صالح نمايندگان و وطنپرستان از عدهاي ولي نه

برود///

٧ صبحامروز ساعت١١ بود قرار شد اشاره jبا در كه همانطوري نمايندگانـ از ديگر يكدسته م�قات

نمايند كره مذا م�قاتو دربار وزير ع�ء آقاي با ديگر بار براي فوقالذكر مفصلةاjس�مي نمايندگان از نفر

مجلسشوراي نمايندگان از نفريديگري ده يكدسته يافتكه صبحاط�ع نيم و نه ساعت ما خبرنگار ولي

مـحمد ـ گـنجهاي ـ نبوي آقايان مزبور ساعت در كرد/ خواهند م�قات ع�ء آقاي با صبح ده ساعت ملي

دربار وزير آقاي با افشار فتعلي و ـ مجتهدي ـ شوكتي ـ اهري امام ـ شادلو ـ جليلي ـ فاخر دكتر ـ ذوالفقاري

نمودند نظر تبادل و كره مذا دربار دولتو اخير روابط درباره ايشان با دقيقه چهل ساعتدهو تا و م�قاتنمود

همچنين و دربار وزير با خود اخير كرات مذا درباره و رفته مصدق دكتر منزل به ربع سه و ده ساعت مقارن و

نمودند/ مفصل كرات مذا نخستوزير آقاي با تشنجاتديروز و ملي مجلسشوراي اخير جريانات

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

سببشد نخستوزير با نمايندگان امروز مذاكرات

افتد تأخير به رئيسدولت نطق و اعEميه صدور كه

رسيد خواهد نمايندگان كليه اطEع به فردا مصدق دكتر نظريات

دربارصرفكردند وزارت در را ناهار نمايندگانامروز از تن ٧
نمود/// وساطت اينكه براي امروز نيز مجلس نمايندگان از شده كر ذ گانه جدا ستونهاي در كه طوري به

دربار آقايوزير با ديروز عصر كه آقاياني از نفر هفت امروز صبح نيم و يازده ساعت ـ نفر هفت م�قات

نيم يكساعتو پساز يافتو ادامه كراتديروز مذا رفتندو آقايع�ء بهم�قات مجددا بودند كرده م�قات

كه را تي كرا مذا و شد شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به دربار آقايوزير بعدازظهر يك مقارن مباحثه

در را ناهار نمايندگان آقايان كه شد قرار بود نيافته خاتمه كرات مذا چون و رساند معظمله اط�ع به بود شده

كند/ پيدا ادامه بعدازظهر مباحثه دنباله تا كنند صرف دربار



ملي دولت سياهه ١٧٨٨

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

دربار وزير با [هندرسن] مEقات
شاهنشاهيم�قات دربار وزير آقايع�ء با تهران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي امروز ظهر از قبل

كهم�قاتو داشت اظهار اينم�قات درباره امريكا سفارت سخنگوي كرد/ كره مذا وي با ساعت نيم قريب و

است/ بوده سياسي جنبه گونه هر فاقد نامبردگان كرات مذا

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

حومه و تهران در نظامي حكومت تمديد cيحه
شد ملي مجلسشوراي تقديم ديروز جلسه در كه

ملي مجلسشوراي

ايـن در نـظامي فرمانداري مقررات برقراري ادامه تهران اهالي آسايش تأمين و امنيت اينكه به نظر

دارد/ را آن تصويب تقاضاي و تقديم ذيل واحده ماده لذا مينمايد/ ايجاد را شهرستان

برايمدت٣ را تهران شهرستان در نظامي فرمانداري مقررات كه ميشود داده اجازه دولت به Jواحده ماده

مصدق محمد دكتر نخستوزير نمايد/ تمديد J١٣٣١.١١.٢٩ روز صبح ٥ Kساعت انقضاء تاريخ از ماه

مصدق محمد دكتر ملي دفاع وزير

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

نموده حمله دبيرستان به عدهاي ديروز بعدازظهر
كردند چوبمجروح و كارد با را دانشآموزان تن چند و دبيران از تن دو

شدند حملهكنندگاندستگير از تن ١١ امروز
از عـدهاي هـمكاري بـه و شـدند حـملهور شاه محمدرضا دبيرستان به چوب با عدهاي ديروز ـ ساوه

ابوالقاسم نام به دانشآموزان نفر دو و شيخستاني صادق نام به را دبيران از يكي دبيرستان آن دانشآموزان

علي آثاريو مهدي نام به دبيران از ديگر نفر دو و كردند سختيمجروح به كارد با اميرعباساميرحسين بدر,

شدند/ مضروب نيز نصري

بين اين در است/ شده مجروح نيز كند جلوگيري كنندگان حمله ورود از ميخواست كه دبيرستان فراش

از پليس دخالت با آنكه از پس نزاعكنندگان و شكستند را ك�سهاي شيشههاي دانشآموزان از عدهاي

آوردنـد/ عمل به چپ احزاب به منتسب دبيران عليه تظاهراتي خيابان در شدند خارج دبيرستان محوطه

بستري بيمارستان در پانسمان جراحيو عمل پساز بودند شده مجروح سختي به كارد اثر در كه مجروحين

شدند/

از پس فورا شهرباني اداره بود/ نفر ٢٥ ميداشت اظهار دبيران از يكي كه طوري به كنندگان حمله عده

ساخت/ دستگير را ديگر نفر ١å محركو نام به را دبيرستان دبير اميرحسيني صادق بازجوئي, و تحقيقات



١٧٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

به رسيدگيموضوع براي تلگرافي و شدند متحصن تلگرافخانه در دانشآموزان از عدهاي صبح امروز

در و برد دبيرستان به را دانشآموزان و شد حاضر تلگرافخانه در فرماندار آقاي نمودند فرهنگمخابره وزارت

بـا امروز پرونده نمايد/ رسيدگي ساعتموضوع ٢٤ در داد قول و كرد سخنراني آنان براي دبيرستان محل

رفتن از جاني تأمين نداشتن واسطه به داشتند اع�م دبيرستان دبيران شد/ فرستاده دادگاه به دستگيرشدگان

كرد/ خواهند خودداري دبيرستان به

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

مEقاتكردند را كاشاني jآيتا زنداني دانشجويان خانواده
به و شدهاند نظاميدستگير فرمانداري وسيله به اخيرا كه زنداني خانوادههايدانشجويان از جمعي امروز

تا كردند تقاضا ايشان از و نمودند م�قات را كاشاني آيتا� كردهاند غذا اعتصاب زندان اعتراضدر عنوان

معينشود/ زودتر زندانيان تكليف كه شود داده ترتيبي

نخستوزير آقاي با باب اين در كه كردند مأمور را مجلس رئيس نايب ذوالفقاري آقاي كاشاني آيتا�

به راجع و م�قاتنمود را نظامي فرمانداري كاشاني آيتا� طرف از بهادري آقاي همچنين و بگيرند تماس

دانشجويان امروز بعدازظهر چهار ساعت كه شد داده وعده نتيجه در و كرد كره مذا وي با دانشجويان آزادي

و بـمانند كـاشاني آيتا� منزل در مزبور ساعت تا گرفتند تصميم دانشجويان خانواده شوند/ آزاد زنداني

كنند/ تحصن آنجا در نشدند آزاد دانشجويان چنانچه

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

تهرانحركتكرد سمت به و كرد استعفا تبريز رئيسدانشگاه
صبح كه تهران به وي عزيمت و تبريز دانشگاه رياست از هشترودي دكتر آقاي استعفاي خبر ـ تبريز

از نمايندگي به بسياري اشخاص روزه دو اين در گرديد/ شهر اهالي قاطبه تأسف موجب شد اع�م ديروز

نتيجهاي ولي رفتند ايشان م�قات به تصميم اين از مشاراليه كردن منصرف براي مختلف طبقات طرف

چون و بود شده انتخاب سمت اين به سال يك برايمدت وي كه داشته اظهار آقايدكتر گرچه نشد/ حاصل

كه آنجا از ولي است عادي امر يك تهران به عزيمتش بنابراين و ميگذرد سال يك از هم ماه چند كنون ا

استعفايوي رنجشو امرموجب اين نشده داده ترتيباثر مشاراليه پيشنهادات به كنون تا استچون شايع

است/ گرديده

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

بازداشتشدند يكدبير و دانشآموز ٢å
نـوآموزان از عـدهاي گـنبدكاووس شهرستان فرهنگ نماينده ج�لي آقاي ورود هنگام ـ گنبدكاووس

را آن شيشههاي و برده حمله چهارم اصل اداره تومبيل ا به ضمنا و نموده ايجاد تشنجاتي بنياد نو دبستان

كرد/ بازداشت علت همين به را يكآموزگار و دانشآموزان از نفر ٢å شهرباني شكستند/



ملي دولت سياهه ١٧٩٠

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

سرگشاده نامه
مجلسمقدسشورايملي

رونوشتوزارتدادگستري,رونوشتوزارت نخستوزيرمحبوب, مصدق محمد آقايدكتر رونوشتجناب

مـلي, مـجلسشـوراي نـماينده شهيدي آقاي جناب رونوشت شهرباني, محترم رياست رونوشت دارائي,

كشور/ جرايد مديران رونوشت

ميرسانيم عرض به ميگردد تقديم جوزف در عينا كه ١٣٣١.٨.٥ محترم مورخه سرگشاده معروضه پيرو

چشممأمورين جلو عدهايدر وسيله به اصفهان اينجانباندر اموال دكانو ١٣٣١ ماه مهر چهارم تاريخ در كه

و كتبا و تلگرافا جريان شرح نيامد عمل به مقام هيچ طرف از جلوگيري كوچكترين و گرديد غارت انتظامي

نشده ديده اقدامي و پاسخ هيچگونه كنون تا و رسيده مقاماتمسئول عرض به اصفهان و تهران در حضورا

داريم/ عاجل توجه بذل استدعاي ذيلمعطوفو مراتب به را عالي نظر اينك است/

نشستهايم/ سياه ك خا به و ساقط هستي از امروز و رفته غارت به ما اموال و ثاثيه ا و دكان ـ ١

از و آورده فشار ما بر طلبخود دريافت براي تجارتبوده و معامله طرف آنها با كه كساني طلبكارانو ـ ٢

ميدهند/ و داده قرار تعقيب تحت را ما قانون مجراي

دادهاند/ قرار فشار تحت را ما كين دكا استرداد و تخليه براي موجرين ـ ٣

متعدد شكايات از نتيجهاي هيچگونه و ننموده رسيدگيمؤثر ما كار به نسبت مقامي هيچ اصفهان در ـ ٤

نديدهايم/ خود

امر مسئولين داشتند اظهار مجلس در شهيدي آقاي جناب پاسخ در كشور وزير آقاي جناب آنكه با ـ ٥

از كه ما به وارده خسارت آنها كناري بر با شده كنار بر كار از شهرباني رئيس و ميباشند تعقيب تحت غارت

شد/ نخواهد جبران شدهايم ساقط هستي

ساليانه و بودهايم مقرراتكشور قوانينو مطيع هميشه ميباشيمو ايران دولت تباع ا ما كه صورتي در ـ ٦

خساراتي مقابل سكوتدر و توجه عدم اين علت ميپردازيم دولت عوارضبه مالياتو بابت هنگفتي مبالغ

چيست؟ آمده وارد ما بر كه

مقامات به داشتهاند دخالت غارت در كه كساني و شده غارت انتظامي چشممأمورين جلو در ما اموال ـ ٧

مـنظره ايـن تماشاچي و حاضر غارتگري محل مقابل در پاسبان و سرباز كاميون شدهاند معرفي قضائي

بود/ جنايتكارانه

و بسته قبل روز چند از شهرباني اداره طبقدستور ما كين دكا كه گرفت انجام موقعي غارتگري اين ـ ٨

كردند/ غارت و باز را آن درب ما غياب در و بود قفل

بذل استدعاي و دراز شما بهسوي استمداد دست جنايتكارانه عمل اين مقابل در ديگر بار يك براي ما

خانواده توجه عدم اثر در كه ميداريم اع�م كنون ا هم از jا داريمو را خساراتوارده جبران رسيدگيو و توجه



١٧٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

ميباشد/ ساقط هستي از و نابود كلي به ما زندگي و

ـ افـرامـيان ساموئيل ـ مجمر ابراهيم ـ تهاميپور ـ نوروزي اسحق ـ ساقيان شكرا� ـ ساقيان نورا�

ـ نورا�دردشتي ـ شاهوليان يهودا ـ چمپور كريا نصيرذ ـ هارونموسي ـ قوكاسيان يرواند ـ سليمانسيمونيان

سيمليك/ وانيكگريگور بوسيان ـ پطرسساموئيل ـ بوقسيان يوسف

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

شد تهيه كارمندان حقوق اضافه و ترفيع تفاوت پرداخت cيحه
بود قابلپرداختخواهد مزبور حقوق اضافه و تفاوت اسفند اول از و

دولت كارمندان اعتصاب از برايجلوگيري
رسيد امضاء به امروز مخصوصي cيحه

بعدازظهر ٣.١٥ ساعت امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت, سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر

گذاشت: آنان دسترس در را زير اط�عات خارجي, داخلي خبرنگاران جوابسئواjت در شده تشكيل

طرف اين به سال چند از كه رانندگان و تلفنچيها و كارمندان اضافات و ترفيع احكام اينكه براي ـ ١

رفاه نظر از دولت بود نشده پرداخت كشور خزانه مشك�ت و عمومي اعتبار عدم واسطه به و بود شده صادر

اول از است گـرفته نظر در نشده حاصل هنوز كشور خزانه در گشايشي هيچگونه اينكه با و كارمندان حال

و تهيه امروز اينjيحه همينمنظور به و بدهد پرداخت دستور را اضافات و ترفيع تفاوت جاري سال اسفند

شد/ خواهد تقديم ملي مجلسشوراي به

قوانين مقررات مطابق كه رانندگان و تلفنچيها كارمندان اضافات و ترفيع احكام ـ ملي مجلسشوراي

مالي اوضاع اينكههنوز با بود, گرديده آنهاموكول حقوق اضافه و ترفيع تفاوت پرداخت ولي صادر استخدامي

احكام اجراي در بتوان خزانه توانائي و امكان حدود در اينكه و كارمندان حال رفاه نظر از ولي نيست مساعد

و ترفيع تفاوت پرداخت لحاظ از را صادره احكام جاري سال اسفند اول از شده گرفته نظر در نمود اقدام صادره

ندارند مزبور اضافات و ترفيع براي اعتباري بودجههايمربوط در اينكه به نظر و گذارند اجرا موقع به اضافه

مينمايد/ تقاضا را آن تصويب و تقديم اعتبار تأمين منظور به ذيل واحده ماده عليهذا

و تـلفنچيها و كـارمندان حـقوق اضـافات و ترفيع ميشود داده اجازه دارائي وزارت به ـ واحده ماده

و عمومي اعتبار تأمين به آنانموكول اضافات و ترفيع تفاوت پرداخت ولي صادر آنها احكام كه رانندگان

گردد پرداخت ١٣٣١ ماه اسفند اول از شده كشور گشايشخزانه

ميليون شانزده مبلغ ندارند محل مربوطه بودجههاي در كه كساني اسفند يكماهه اضافات و ترفيع براي

سازمان اختيار به را ادارات و وزارتخانهها از يك هر احتياجي مبلغ دارائي وزارت كه ميشود تصويب ريال

دارائي وزير ـ نخستوزير پرداختشود/ كشور عمومي درآمد محل از تا گذاشته مربوطه

ضمن و م�قات را نخستوزير آقاي ايران در هند كبير سفير تاراچند دكتر آقاي امروز ظهر از پيش ـ ٢

تـرفيه و كـمك مـنظور بـه ايـران مـقيم هنديهاي كه ريال يكصدهزار مبلغ به چك فقره يك نامهاي



ملي دولت سياهه ١٧٩٢

نمود/// تسليم نخستوزير آقاي به كردهاند جمعآوري بينخود از كه طرود آسيبديدگان

بين استدر مستخدميندولتنبوده و كشور نفع به هرگز آنها فعاليت كه مشكوك افراد از برخي اخيرا ـ ٤

مستخدمين از حمايت جز را منظورهائي و نمودهاند مبادرت اقداماتي و تحريكات به دولتي دوائر كارمندان

بياعتنا آنان اعمال به نسبت نميتوانست دولت حساسكشور, موقعيت اين در كه مينمايند پيروي دولت

آقاي امضاي به تبصره يك و ماده ٨ در دولت كارمندان اعتصاب مجازات قانوني جهتjيحه اين از بماند/

ميگيرد/ قرار آقايان اختيار در عينا كه است رسيده نخستوزير

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

دولت كارمندان مجازاتاعتصاب قانوني cيحه
وظيفه/ انجام از دستهجمعي خودداري از عبارت اعتصاب ـ ١ ماده

است/ عنوانممنوع هر به و مطلقا وزارتخانهها در جزء خدمتگزاران و كارمندان اعتصاب ـ ٢ ماده

به است اولمحكوم وهله در باشد قانون اين ٢ ١و ماده با مطابق عملاو كه كارمندان يكاز هر ـ ٣ ماده

پايه يك تنزل به چهارم وهله در و انفصالششماه به تمام كسر به دوم دفع در و يكماه از ثلثحقوق كسر

دولتي/ خدمت از ابد انفصال به پنج دفعه در و

jيحه اين ٢ و ١ ماده با منطبق او عمل كه جزء خدمتگزاران و دونپايه كارمندان از يك هر ـ تبصره

به سوم دفعه در و حقوق تمام كسر به دوم دفعه در و ماه يك از حقوق ثلث كسر به او وهله در باشد قانوني

شد/ خواهد خدمتمحكوم خاتمه

و نمايد اعتصاب تحريكبه خدمتگزاريرا كارمندانو جزء خدمتگزاران كارمندانو يكاز هر ـ ماده٤

كهموجباعتصابشود نمايد تبليغي انحاء از بهنحوي يا و سازد فراهم تهيهو آنها براي را اعتصاب وسايل يا

ميشود/ محكوم مترتبا ماده در مقرر مجازات به

را ديگري يا دولتياخ�لو دواير آرامشاداراتو و نظم در كه دولتي جزء خدمتگزار و كارمند هر ـ ٥ ماده

شد/ خواهد محكوم متربتا ٣ ماده در مذكور مجازات به كند نافرماني و اخ�ل به وادار

ثابتشود/ خ�فش كه آن مگر است معتبر اداري بازرسان يا و مربوطه اداره رئيس گزارش ـ ٦ ماده

كه است وزارتخانهاي وزير دوم اولو وهله در جزء خدمتگزار و كارمند تخلف به رسيدگي مراجع ـ ٧ ماده

پنجم و چهارم و سوم دفعه در و است قطعي قسمت آن در وزير راي ميباشد خدمت مشغول آن در كارمند

مطابقمقرراتعمومي مزبور دادگاه خدمتاستو آنجامشغول در كارمند كه است اداريوزارتخانهاي دادگاه

كرد/ خواهد رسيدگي

ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي مأمور وزارتخانهها ـ ٨ ماده

بر مشتمل كارمنداندولت اعتصاب قانوني jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب تمديد طبق بر

١٣٣١ ماه اسفند ٤ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ٨

مصدق محمد دكتر نخستوزير



١٧٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

راهآهن كاركنان درخواستهاي
است رسيده آنها نمايندگان امضاي به كارمندان تحاديه ا درشوراي كه قطعنامهاي راهآهنضمن كاركنان

شدهاند: متذكر زير شرح به را درخواستهايخود فرستادهاند اداره اين به را آن نسخه يك و

گردد/ وزارتخانههاموقوفاjجراء سازماني بودجه jيحه ـ ١

آيد/ عمل به كشور استخدام قانون طبق كارمندان بازنشستگي ـ ٢

پرداختشود/ ترفيعاتمصوبه اضافاتو ـ ٣

شود/ داده آنها به بايستي دفاع حق ولي جايز متمكنين كناري بر و ناصالح كاركنان تصفيه ـ ٤

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

بيايد تهران به اتومبيل با دارد تقاضا بختيار ابوالقاسم
اوست منتظر اهواز در آقايفريدوني ولي

كرد سركشي لشكر مناطقعمليات به امروز خوزستان لشكر فرمانده

روز چند خورد و زد وقايع در كه سرباز نفر ٥ ميدهد تلفناط�ع وسيله به اهواز از ما خبرنگار كه قراري به

شدند/ منتقل اهواز ١å لشكر بيمارستان به ديروز بودند شده بختياريمجروح قبل

تهران به فريدوني آقاي تفاق ا به و بيايد اهواز به بود قرار كه بختيار ابوالقاسم خصوصي خبر يك ضمن

ولي آمد خواهد تهران طرف به بختيار غ�معلي تفاق ا به تومبيل ا با <jلي> از خودش تقاضاي بنابه برود

است/ نكرده حركت هنوز

مناطق به سركشي منظور به لشكر ستاد رئيس زند سرهنگ و ١å لشكر فرمانده سرتيپمغروري امروز

كردند مراجعت بعدازظهر ساعت نيم و رفتند هفتگل و jلي و مسجدسليمان به هواپيما به لشكر عمليات

است/ بختيار ابوالقاسم منتظر هنوز اهواز در فريدوني آقاي

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

موكول كارمندان حقوق پرداخت
است دارائي مراجعتوزير به

وزارت مسئول مقام يك كه طوري به ولي شد, اب�غ دولت به اجرا براي بودجه دوازدهم دو jيحه امروز

ايشـان بـايستي زيـرا است دارائـي وزيـر آقـاي مراجعت به كارمندانموكول حقوق پرداخت گفت: دارائي

نمايد/ امضا را ليستهايحقوق حوالجاتو

نيزموكول باره اين در تصميم اخذ گفت: يكنوبت يا نوبت دو در پرداختحقوق درباره مطلع مقام همين

و بهمن بتواند ميرود تصور ميباشد موجود ماه دو حقوق پول چون ولي است دارائي وزير آقاي دستور به

بپردازد/ جا يك را ماه اسفند



ملي دولت سياهه ١٧٩٤

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

بود بختياريها محاصره در نظامي واحد روز چهار
كردند سير را خود بيابان علف با سربازان چهارم روز و

دولتي قواي مبارزه جريان از گزارشدقيقي مسجدسليمان در ما خبرنگار

است فرستاده اداره زراسبه اطرافقلعه در بختيار ابوالقاسم طرفداران با

شد وارد مسجدسليمان به ارتباطي هواپيماي با بود زخمي كه معتمد سرهنگ

سوي به سرباز واحد يك تفاق ا به معتمد سرهنگ بهمن بيستم روز ـ uاسفند ^سوم ـ مسجدسليمان

از قوايمزبور, پشتسر از شاهقلي آبادي نزديكي در كرد حركت آنجا نظامي افراد به كمك زراسبراي قلعه

نيز سرهنگمعتمد شدندو كشته سرباز چند دار و گير اين در گرفتند/ شليكقرار بختياريمورد طرفسواران

برداشت/ زخم راست شانه دستو از

را آبادي اطراف بختياريها ولي كردند/ اشغال را شاهقلي آبادي سربازان خورد و زد ساعت چند از پس

روز چهار مدت نرفتو بار سرهنگزير اما شود/ تسليم كه داشتند اع�م سرهنگمعتمد به و نموده محاصره

وسـيله بـه گشـتند مجبور شد تمام افراد آذوقه و آب چون آخر روز و بردند سر به محاصره حال همين به

كنند/ ارتزاق بود روئيده آنها سنگرهاي نزديكي در كه صحرا علفهاي

قلعه به را خود معتمد سرهنگ تفاق ا به افراد كردند, ديگريكوچ جاي به بختياريها كه روز چهار بعداز

احداث قلعه نزديكي كوچكدر فرودگاه يك آنجا در سربازان رساندند/ داشت فاصله كيلومتر چهار كه زراس

شد/ وارد مسجدسليمان به ارتباطي هواپيماي فروند يك وسيله به معتمد سرهنگ سپس و كردند

انتظامي رؤساي كليه مهندسب�ئيو فرماندهيجنوبو نماينده طرف از بينظيري استقبال فرودگاه در

حال بستريو نفت ملي شركت بيمارستان در سرهنگمعتمد كنون ا آمد/ عمل به وي از نفت شركت دولتو

فقط و هستند متواري كوهها در بختيار ابوالقاسم طرفداري بختياري ايل افراد است/ رضايتبخش هم او

دارد/ ادامه كتيكي تا عمليات شبها

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

است شده تهيه زندانها اصEحوضع براي طرحي
تـوسط جـديد زنـدانهـاي سـاختمان و زندانها وضع اص�ح براي مفصلي طرح اخيرا اط�ع قرار به

آقاي به طرح اين است/ گرديده تهيه دادگستري شهربانيو نمايندگانوزارتكشور, از مركب كه كميسيوني

بـراي مـزبور طرح در گردد/ تقديم نخستوزير آقاي به تصويب براي كه شده داده دادگستري وزير لطفي

پيشنهاد ضمنا و آمده عمل به jزم پيشبيني و كشور مختلف نقاط در مجهز و مدرن زندانهاي ساختن

شود/ گرفته نظر در كافي اعتبار زندانهايموجود تكميل براي است شده

مـقررات و شود تشكيل هفته همين در كميسيوني است قرار نيز زندانها داخلي مقررات اص�ح براي

شود/ گذاشته اجرا موقع به كه كند وضع باره اين در جديدي



١٧٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

رفت خواهند امريكا صبحبه ارتشفردا ارشد افسران از ششنفر
نمايند بازديد را ارتشامريكا پايگاههاي تا

بازرس سرتيپمبشري ,٣ ناحيه بازرسي رئيس مقبلي سرلشكر آقايان ارتش ارشد افسران از نفر شش

وظيفه, نظام اداره معاون بهرامي سرتيپ ارتش, دادرسي اداره معاون سالم سرتيپ وظيفه, نظام اداره ويژه

پايگاههاي از بازديد منظور به مهندسي اداره معاون قريب سرتيپ و مهندسي اداره معاون سرتيپمعينپور

نمود/ خواهند پرواز نيويورك به صبح فردا امريكا ارتش طبقدعوت امريكا ارتش نظامي

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

رشيديان] [برادران كرد صEحيتصادر عدم قرار بازپرسنظامي
رشيديان برادران تهامي ا پرونده مطالعه از پس نظامي بازپرس سروانخواجهنوري آقاي اط�ع قرار به

ص�حيت در را آنها پرونده به رسيدگي و كرد صادر ص�حيت عدم قرار شدهاند پيشدستگير ماه چند از كه

است/ داشته تهران دادسراي

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

شهرباني بازنشسته كارمندان صورت
اسـفندياري, مـهدي رفاهي, محمدعلي اعزازي, اورنگابوالملوك آشوري, عباس صدري, هدايتا�

نژاد, آريائي وهابي, علي غ�م اورنگ, كريم برومند, عباس بهروزيان, پرويز جباري, محمدعلي فرخ, نورا�

صـفدري, احمد فال, نيكو اصغر علي صياديان, احمد فرزانه, حسام كشاورزي, محمد محتشمي, حشمت

كاوياني, نعمتا� گودرزي, عباس شقاقي, بابا موjئي, تقي ارجمند, محمدسعيد ثريا, تقي ايدي, ج�ل

عـلي خـرسند, علي شعبان كامران, نورا� يغمائي, حسين اجاق, سيداحمد طيبزاده, رحيم قطب, ج�ل

محسنطوسيان مقدمزاده, محمد خاني, قربان فرهاد دهناد, احمد سرتيپي, حسن كريمي, كبر عليا رهگذر,

وفـاعلي جـاهد, مـحمد مـلكي, سيفا� چنگيززاده, يدا� ميرمطهري, سيدجعفر نصيريان, قاسم مقدم,

سرخوشان/ اسمعيل بينائي, محمد جنتي, شيخعلي تربتي, كريمزاده ابراهيم مهاجري, يعقوب بهادري,

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

قوام اموال مصادره كميسيون به تحقيق كميته نامه
در شدو تشكيل تهران پيشكاري بازرسي رئيس آقايمسيح اطاق در اموالقوام مصادره كميسيون امروز

اعضاي آقايان از يكي كه طوري به آمد/ عمل به مطالعاتي است آمده عمل به كنون تا كه اقداماتي اطراف

شده نوشته اموالقوام مصادره بهكميسيون نامهاي تحقيق طرفكميته از كرد اظهار ما خبرنگار به كميسيون

مورد شرحيدر گرفتو قرار مطالعه نامهمورد اين امروز است/ شده كميسيونخواسته كار درباره توضيحاتي و

شود/ فرستاده تحقيق كميته براي تكميل از بعد كه تهيه است گرديده انجام كنون تا كه عملياتي



ملي دولت سياهه ١٧٩٦

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

بود خواهد گلپايگان در ذوبآهن جديد كارخانه محل
ايران به كارخانةذوبآهن درباره مطالعه براي آلمان <كروپ> كارخانه كارشناسان از عدهاي قبل چندي

بـر ذوبآهن جديد كارخانه يك ايجاد براي مطالعاتي برنامه سازمان مهندسين همكاري با و شدند وارد

برنامه سازمان به را گزارشمطالعاتخود بعدا شد قرار و آوردند عمل به احتياجاتضروري مقتضياتو طبق

نمايند/ ارسال

تهران به گزارشمزبور هنوز است شده اط�ع كسب مطلع مقام يك از خبر اين تعقيب در كه طوري به

واسطه به گلپايگان به كرج از كارخانه محل و كرد نخواهد تغيير كارخانه محل است مسلم آنچه ولي نرسيده

يافت/ خواهد منتقل آهني معادن وجود

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

بازار كسبه بين خرد پول توزيع
ميشد داده قرار مردم دسترس در بانك وسيله آنچه و بود كمياب خرمآباد در خرد پول مدتي ـ خرمآباد

ايـن به نمود توزيع كسبه بين را خرد پول خرمآباد ملي بانك اخيرا اينكه تا نداشت بازار وضع در تأثيري

ميدهند خرد پول ريال ٤å كاسبي هر به و ميرود بازار به روزه بانكهمه تحويلدار صديق آقاي كه ترتيب

عـمل, اين ادامه صورت در ميرود اميد و شده واقع مؤثر خرد پول بحران رفع در اندازهاي تا طريق اين و

شود/ مرتفع خرد پول كمي خصوص در اهالي نگراني

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

شد وارد شوروي قماشاز تن ٥å
كشمش مراجعت در كشتي اين شد بندرپهلوي قماشوارد تن ٥å حامل ايرتيش كشتي ـ بندرپهلوي

ميكند/ بارگيري خرما

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

است پرداختنشده آموزگاران ماه حقوقدي
استاين مانده باقي دبيران فقطحقوقآموزگارانو و پرداختشده اداراتدولتي كارمندان حقوق ـ جهرم

است/ شده فرهنگ كارمندان نارضايتي پرداختحقوقموجب عدم

٨å٣٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٤ دوشنبه

است افتاده تأخير به راه كارگران حقوق پرداخت
هستند جاده <بائيجان>مشغولمرمت و گزنك> > قريه بين كه كارگراني نفر ٥å ماه حقوقسه _ريجانـ

پرداختگردد زودتر هرچه آنها افتاده عقب حقوق دارند تقاضا راه وزارت از كارگرانمزبور است افتاده تأخير به

باشد/ مقدور برايشان كار ادامه تا



١٧٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

بود شاهشرفياب ساعتحضور ٤ [امروز] نخستوزير
نميشود منتشر دربار و روابطدولت درباره بهصورتشديد مطالبي كه شد گفته امروز

ديروز ملي نهضت فراكسيون نمايندگان نفر هفت

كردند مذاكره اعليحضرت با ساعت ٤ دربار در ناهار ازصرف پس
داشت ادامه شبگذشته نه ساعت تا وكدورت گله رفع براي نمايندگان و دربار وزير فعاليت

دهد انتشار رسمي طور به مطالبي وقايعاخير درباره استدولت قرار
با صبح نيم و يازده ساعت دوم بار براي ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر ٧ كه داديم اط�ع ديروز

كنند صرف دربار در را ناهار شد يافتقرار خاتمه ايشان كرات مذا چون و كردند م�قات دربار وزير آقايع�ء

تـا ديروز بعدازظهر از را ناهار بعداز جريانات ما خبرنگار اينك دهند/ ادامه بعدازظهر را كرات مذا دنباله و

ميدهد: گزارش چنين امروز بعدازظهر

براي ساعت اين در و كردند صرف ناهار بعدازظهر ساعتدو تا نمايندگان نفري هفت دسته ـ شاه پيغام

هيأت با شخصا كه كردهاند تمايل ابراز اعليحضرتهمايون كه آورد پيغام و گرديد شرفياب دربار وزير دوم بار

موجبات بگيرد صورت متعدد واسطههاي بدون كرات مذا آنكه براي لحاظ همين به كنند م�قات نفري ٧

را مطالبي چه شاه حضور در كه كردند مشورت ساعت نيم قريب آقايان و آمد فراهم نمايندگان شرفيابي

رفتند/ شاه بهحضور بعدازظهر ساعت٣ حدود در مشاوره اين پساز و شوند يادآور را نكاتي چه و كنند مطرح

ـ سنجابي دكتر ـ معظمي دكتر ـ شايگان دكتر آقايان از صرفنظر جلسه اين در ـ كره مذا ساعت سه

سه حدود در كرات مذا و داشت حضور نيز دربار وزير ع�ء آقاي ج�لي و سيدجوادي حاج ـ مي�ني ـ پارسا

كرات مذا درباره نفري هفت كميسيون عضو نمايندگان از يكي كشيد/ طول بعدازظهر شش تا يعني ساعت

در نخستوزير آقاي كه وسائلي كردند بيان را مطالبخود اصول منطقو رعايت با طرفين گفت: جلسه اين

و گرديد مطرح تفصيل و مشروح طور به بود شده نظارتدولت خواهان و بود كرده اظهار نظرياتي آنها اطراف

و كرده تأييد را مصدق دولت منهميشه كه كردند كيد تأ جا همه در و نمودند بيان را نظرياتخود اعليحضرت

مطالبو نيز كنون ا و كامLجلوگيرينمودهام گيرد ميرفتهصورت احتمال كه كارشكنيهائي از سهمخود به

خالي و آرام محيط در كه اينست نيز مملكت مصلحت گرفتو خواهد قرار توجه و مطالعه نظرياتدولتمورد

به را نخستوزير نظريات و عقايد نيز شايگان جلسه اين در باشد/ امور به رسيدگي دولتمشغول تشنج از

دولت تزلزل يا و تضعيف موجب كه اعمالي و تحريكات از و كردند توجيه اعليحضرت اط�ع براي تفضيل

تشنج و تحريك از خالي و آرام محيط در كه داشتهاند عقيده هميشه نخستوزير گفت: و نمود ياد ميشود

آورد/ دست به توفيق بيگانگان با مبارزات در و كرد كار مردم مملكتو مصالح طبق ميتوان بهتر

آنها درباره و شد تحليل و تجزيه كافي حد به كه اخت�ف مورد مسائل اينكه از پس ـ اخت�ف حل براي

كه گرديد مقرر بالنتيجه شد مطرح دربار دولتو روابط به دادن التيام براي حلهائي راه آمد عمل به كره مذا



ملي دولت سياهه ١٧٩٨

مورد مطالب واسطهاي گونه هر بدون و شده شرفياب شخصا نخستوزير است آن بهتر مشكل حل براي

نيز اعليحضرت گرفتو قرار توجه مورد پيشنهاد اين برساند/ همايوني اعليحضرت اط�ع به را دولت ع�قه

ميباشند/ آماده و حاضر نخستوزير آقاي با برايم�قات وقت همه كه فرمودند

نفري هفت هيأت شرفيابشود شخصا نخستوزير كه شد موافقت اينكه از پس ـ مصدق دكتر منزل در

اين رفتند/ نخستوزير منزل به دستهجمعي و شدند خارج كاخ از بعدازظهر دقيقه چند ششو ساعت مقارن

لذا نفتبود امر در كره مذا مشغول نخستوزير با امريكا سفير كه گرديد مصدق دكتر منزل وارد هيأتموقعي

وارد هيأت بعدازظهر هفت ساعت حدود در يافتو خاتمه هندرسن كرات مذا تا ماندند انتظار در مدتي آنها

حشمتالدوله و ع�ء آقايان حامل تومبيل ا كه بود نگشته كرات مذا از مدتي هنوز گرديد/ نخستوزير اطاق

و گرديد تشكيل نفري ٩ جلسه بالنتيجه و رفتند م�قاتنخستوزير به كرات مذا برايشركتدر نيز واjتبار

به بودند گذاشته نخستوزير شرفيابي براي كه قراري همايونيو اعليحضرت با كرات گزارشمذا نمايندگان

نهضت كسيون فرا جلسه بود قرار چون بعدازظهر هشت ساعت حدود در و رسانده مصدق دكتر آقاي اط�ع

و عـ�ء آقـاي و گـفته تـرك را نـخستوزير مـنزل نـفري هـفت هـيأت لذا شود تشكيل مجلس در ملي

گذاشتند/ تنها داشتند حضور نخستوزير منزل در بعدازظهر ناخوانا] كوتاه يكسطر ] واjتبار حشمتالدوله

رفـتن از پس سـاعت يك يـعني بـعدازظـهر نـيم و نه ساعت باjخره ـ شد رفع كدورت حمدا} به

فاصله چون و كردند ترك را منزلوي همچنين و مصدق دكتر كار اطاق نيز واjتبار و ع�ء آقايان نمايندگان

و افتادند راه به پياده و شد جدا دربار وزير از مشاراليه نيست قدم چند بيشاز محل آن تا واjتبار آقاي منزل

بكنند/ ايشانسئواjتي از راه ضمن در شدند بودندموفق تازه اخبار كسب انتظار در آنموقع تا كه خبرنگاران

مطلبي تنها گفت: همه جواب در خ�صه بهطور و نداد مشروحي بهسئواjتجوابمفصلو آقايواjتبار اما

حل براي اخير ساعت ٢٤ اين در كه كوششهائي و فعاليتها نتيجه در كه است اين بگويم ميتوانم كه

ديگر و گرديد رفع كدورتها حمدا� به آمد عمل به خيرانديش نمايندگان و مصلحين طرفين از مشك�ت

نيست/ باقي نگراني جاي

خوشحالم خيلي من گفت: مشاراليه و شد خارج مجلس رئيس نايب بعد لحظه چند ـ ميشود گله رفع

قرار چون و آمد نخواهد عمل به بشود اوضاع وخامت موجب كه اقدامي و شده نگراني رفع حمدا� به زيرا

رسـيدگي گله مورد مطالب به ايشان لذا شود م�قات نخستوزير آقاي و همايوني اعليحضرت بين است

ميگيرند/ تصميم آنها درباره و ميكنند فيالمجلسمطرح را خود عقايد طرفين و نمود خواهند

به كه نمود موافقت نخستوزير گذشت آن شرح كه كراتي مذا نتيجه در اط�ع قرار به ـ بود دير چون

حـضور به موقع همان كه شد پيشنهاد وي به ديروز بعدازظهر هشت ساعت حتي و شود شرفياب زودي

شده خسته نمايندگان با ساعته چندين كرات مذا اثر در شاهنشاه هم اينكه علت به ولي برود اعليحضرت

شد موافقت لذا بود گذشته وقتهم و ميكرد احساسخستگي كسالت ادامه علت به نخستوزير هم و بودند

تلفن بهوسيله دربار همانديشبوزير اختصاصشرفيابگرددو كاخ مصدقدر دكتر صبحامروز ساعت٩ كه



١٧٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

كرد/ تعيين بود امروز صبح ٩ كه را ساعتم�قات معظمله جلبموافقت با گرفتو تماس اعليحضرت با

باز فعاليتها اين از بعد آيا كه اينسئوال جواب در شايگان آقايدكتر امروز صبح ـ مطالباع�ميه تغيير

فـعاليتها كليه داشت: اظهار خير يا يابد انتشار اخير وقايع درباره مطلبي دولت طرف از است ممكن هم

شـد خـواهـد اوضاع ريختن هم به باعث نكرده خداي كه تندي مطالب انتشار از كه شد اين بر مصروف

بـه كـنند/ صرفنظر نطق ايراد يا و اع�ميه انتشار از كه نمائيم قانع را نخستوزير آقاي و كرده جلوگيري

آقـاي كـه ميرود تصور كنون ا و افتاد مؤثر گلهها رفع و مطالب شدن روشن براي كوششها اين حمدا�

است ممكن و شدهاند منصرف بود قرار Lقب كه صورت آن به نطق ايراد يا و اع�ميه صدور از نخستوزير

باشد/ اخت�ف حل اع�م به آنمربوط از قسمتي شايد كه يابد انتشار مطلبي

نخستوزير كه بود مانده ساعت٩ به دقيقه پنج امروز صبح ـ [امروز] دقيقه نه و پنجاه و ساعتهشت
حامل تومبيل ا راه نزديكي علت به بعد لحظه چند و نشست تومبيل ا در دربار به رفتن براي و پوشيد لباس

كرات مذا و شدند شرفياب دربار وزير ع�ء همراه مشاراليه كه بود دقيقه چند و ٩ و شد دربار مصدقوارد دكتر

دكـتر سـاعت اين در و داشت/ ادامه بعدازظهر دقيقه ده و ١ ساعت تا نخستوزير با همايون اعليحضرت

كرد/ ترك را دربار و تومبيل ا سوار بود گرفته را ايشان بغل زير درباره مستخدمين از يكي كه حالي در مصدق

گفته و بودند امروز شرفيابي نتيجه انتظار در تهران سياسي محافل امروز ـ شرفيابي نتيجه انتظار در

خواهد صورت امروز م�قات در كه است كراتي مذا به منوط دولت طرف از عكسالعملي هر ايجاد ميشد

اخـير سـاعت هشت و چـهل كرات مذا نتيجه درباره نظر اظهار از شاهنشاهي دربار محافل حتي گرفت/

روشـن داشت ادامـه سـاعت آخرين تا كه امروز شرفيابي خاتمه از پس نتيجه ميگفتند و كرده خودداري

[ شد/ [خواهد

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

اعتصابكردند نهم و دانشآموزانكEسهايهشتم
است انتظامي مراقبتقواي تحت فع�دبيرستان توقيفو نفر دو

گـردان شـا ديـروز داد, روي دانشآمـوزان از عـدهاي و دبـيران بين كه اخت�في نتيجه در - مياندوآب

قضيه اين در بود متشنج هم ك�سهفتم وضع و كردند فردوساعتصاب دبيرستان نهم و هشتم ك�سهاي

است/ گرفته قرار انتظامي مراقبتقواي تحت دبيرستان Lفع و شدهاند توقيف نفر دو

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در
اداره اين و فرهنگ وزارت و مصدق دكتر آقاي به تلگرافي طي ساوه دبيرستان دانشآموزان از جمعي

متحصن تلگرافخانه دستجاتچپدر به منتسب دبير نفر چند فشار اثر در كه ميدهند اط�ع كردهاند مخابره

بنمايد/ باره اين در توجهي بذل كه داريم تقاضا دولت از و شدهايم
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٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

شد/ گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در امروز مزبور نامه دو متن /١

ملي��١ ديشبفراكسيوننهضت جلسه در
اول نامه

ملي مجلسشوراي محترم رياست

عـلني جـلسه در مـجلس نمايندگان به توهين و تماشاچيان از نفر يك شديد تظاهرات در متأسفانه

نظم حفظ و استقرار در اقداماتjزم به مربوطه متصديان طرف از كه استنباطميشود چنين گذشته يكشنبه

كـارت بدون تماشاچيان صف در ماجراجو اشخاص ورود از اط�ع قرار به بلكه و نميآيد عمل به مجلس

تـوزيع مـعين اشـخاص بـه اضافه كارت تعدادي وسائلي به جلسات از بعضي در نيز و نميشود جلوگيري

اع�م پساز نيز و آيد عمل به جلوگيري جدا بينظميها اين ازوقوع فرمائيد استمقرر خواهشمند ميگردد/

نهضتملي كسيون اعضايفرا به نسبت نمايندگان آقايان از بعضي طرف مجلساز گذشته جلسه تنفسدر

آمد/ عمل به اهانتهائي

را عالي خاطر محترما شده مشاهده كسيون فرا اعضاي درباره ناپسند رفتار گونه اين نظير نيز Lقب چون

نظم مقرراتو حفظ براي ملي نهضت كسيون فرا شود تكرار وقايع ايننوع آينده در چنانچه ميسازد مسبوق

نهضتملي فراكسيون بود/ خواهد ديگر تصميمات تخاذ ا به گزير نا خود ملي وظائف انجام مجلسو

ديگر نامه

ملي مجلسشوراي محترم رياست

قصد نمايندگان كه هنگامي تنفس اع�م پساز گذشته يكشنبه جلسه در فرموديد كهم�حظه بهطوري

به نسبت ناسزائي كلمات فرياد با تماشاچيان لژ از عشقي نام به شخصي داشتند, را جلسه تاjر از خروج

خارج تاjر از قهرا مجلس گارد مأمورين وسيله به اهانت به تظاهر حين در كه نمود ادا نمايندگان آقايان

خواهشمند است, كيفر تعقيبو عموميمستوجب مجازات قانون ١٦٣ ماده طبق نامبرده عمل چون گرديد/

اع�م با و تسليم صالحه مراجع به تعقيب جهت را مشاراليه فرمايند مقرر آئيننامه ٢å٦ ماده رعايت به است

نهضتملي فراكسيون فرمايند/ تقاضا جدا او درباره را مجازات اجراي قضيه كيفيت

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

شدهاند بيكار كارگران و درشرفتعطيل كارخانههايچرمسازي
هم را آن ورونوشت شده مخابره ملي اقتصاد وزارت و آقاينخستوزير كفاشبه صنف طرف از تلگرافي

و زنانه تكپوش گالش ورود اثر در چون شدهاند متذكر كنندگان امضا تلگراف اين در فرستادهاند/ اداره اين به

شرف در چرمسازي كارخانجات و شدهاند بيكار چرمساز كفاشو كارگران از زيادي عده چكمه نيم و چكمه

سازند/ ممنوع را اجناس اين ورود دارند تقاضا اوليايامور از است تعطيل



١٨٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

شد منتفي اعتصاب موضوع كارمندان اضافات cيحه انتشار از بعد
دولت كارمندان نمايندگان به آيتاjكاشاني نامه

اعتصابدستكشيدند از ظهر مقارن بودند اعتصابكرده كه كارمندان عدهاياز

شده فاطميسخنگويدولتمنتشر آقايدكتر طرف از كارمنداندولت اضافات كهjيحه آن از بعد ديروز

مهمترين نوشتيم ديروز كه طوري به زيرا كنند اعتصابخودداري از گرفتند تصميم كارمندان از زيادي عده

كـاشاني آيتا� طـرف از ديـروز شود/ موافقت اضافات پرداخت با كه بود اين دولت از كارمندان تقاضاي

تقاضاي عين كه است شده متذكر نامه اين آيتا�در شد/ فرستاده كارمنداندولت نمايندگان براي نامهاي

قرار احقاق رسيدگيو كارمندانمورد مستدعيات به كردهاند توصيه و فرستاده براينخستوزير را كارمندان

مـورد در كـارمندان امـروز ترتيب اين با شود/ مرتفع كارمندان نگراني كه كردهاند اميدواري اظهار و گيرد

در بود, كمتر كارمندان ساير به نسبت آنها عده كه جمعي اداري وقت اوايل و داشتند نظر اخت�ف اعتصاب

به كارمندان وزارتخانهها ساير در ولي نميدادند انجام كاري و بودند كرده اعتصاب دارائي وزارت برخيدواير

شد منتشر تحاديهها ا از يكي طرف از اع�ميه صبح امروز بودند/ خود روزانه وظايف انجام مشغول كلي طور

با دولت چون كه بود شده قيد آن در و ميكرد تشويق اعتصاب از خودداري تقويتدولتو به را كارمندان كه

طرحها ساير اجراي براي پافشاري از Lفع بايستي است كرده اضافاتموافقت پرداخت با فعلي بحران وجود

عادي جريان كارها ادارات از بسياري در كارمندان, نظر تبادل ايناع�ميهو انتشار پساز منصرفشوند/ خود

دولت از و داشتند تقاضا هفت كه شد منتشر اعتصاب موافقين طرف از نيز ديگري اع�ميه ولي كرد/ پيدا

كارمندان كه دارائي وزارت اداره چند در ظهر مقارن شود/ گذشته اجرا موقع به تقاضاها اين كه بودند خواسته

شكست/// اعتصاب و شد عادي وضع نميدادند انجام را وظايفخود آن

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

كردند اعتصابخودداري از راهآهن كارگران امروز
كنند/ اعتصاب خود دستمزد اضافه پرداخت عدم خاطر به راهآهن كارگران امروز بود قرار قبلي طبقاط�ع

كل مدير هاشمينژاد مهندس آقاي با ما خبرنگار نشد/ ظاهر اثري اعتصاب از بامداد يازده ساعت تا ولي

كارگران بود قرار ميدانيد كه طور همان البته داد, ويجواب كرد/ سئوال را او نظر گرفتو تماس راهآهن بنگاه

نـتيجه از ثاني در و نشده پرداخت آنها به دستمزد و اضافه Rاو كه بود اين آنها تقاضاي و كنند اعتصاب

به روزه دو اين در ولي تشخيصدهد زائد عضو را آنها مبادا كه داشتند بيم راهآهن نفري ٥ عملياتكميسيون

خارج نفري ٥ كميسيون نظر طبق را آنها كه ندارد زيادي كارگر راهآهن بنگاه كه شد داده اطمينان كارگران

كـارگران كـليه و است دولت بـا كـار ايـن انجام داشت اظهار دستمزد اضافه درباره راهآهن كل مدير كند/

كرد خواهد اقدام باره اين در نيز دولت ميباشندو اضافات پرداختاين دخانياتخواهان كارخانجاتمنجمله

شدند/ منصرف خود تصميم از كارگران جهت همين به و



ملي دولت سياهه ١٨٠٢

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

ساعتاعتصابكردند دخانياتسه كارگران ديروز
كارگران نمايندگان با كار وزارت نمايندگان مذاكرات اثر بر

شكستند را اعتصاب بعدازظهر ٣ ساعت

كـردند اجتماع محوطه داخل در و كشيدند كار از دست دستهجمعي دخانيات اداره كارگران ديروز صبح

گرديد/ اعزام آنجا به مراقبت براي سرباز عدهاي و رسيد نظامي فرمانداري به جريان ب�فاصله

كره مذا كارگران نمايندگان با و شدند حاضر دخانيات اداره در كار نمايندگانوزارت از نفر چند اينموقع در

كردند/

حـال به تا كارگران دستمزد اضافه و مكرر تقاضاي با چون گفتهاند كارگران نمايندگان اط�ع قرار به

از كار نمايندگانوزارت باشيم اعتصاب حال در انجاممقصود تا گرفتهايم تصميم ما لذا است نشده پرداخت

را خود نظر و مطالعه باره اين در آنها تا بردارند اعتصاب از دست عجالتا كردند درخواست كارگران نمايندگان

بـعدازظـهر ٣ سـاعت و گـرفت قرار كارگران نمايندگان موافقت مورد پيشنهاد اين دارند اع�م زودي به

شد/ شكسته دخانيات كارگران اعتصاب

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

ساوه معلميندبيرستان از يكي ديروز
شد واقع جرح و حمله مورد

گرديد صادر بازپرسقرار توسط اغتشاشكنندگان از نفر برايده

پهلويحملهور شاه محمدرضا دبيرستان به اهاليساوه از عدهاي داديم اط�ع ديروز كه بهطوري ـ ساوه

از نـفر ده بـراي ديشب داد: خـبر سـاوه از امـروز مـا خـبرنگار كـردند/ مجروح و مضروب را جمعي و شده

شد/ صادر قرار بازپرسساوه توسط دستگيرشدگان

حسيني, امير سيف, عباسقلي س�مت, حسن اسدي, حسين اسامي به نفر هشت بازپرس قرار طبق

ريال هزار ٥å يكمبلغ هر بايد متقي محمد روستائيو جواد محبي, حسين محمدشفيعزاده, عباسس�مت,

ريال هزار ٢å مبلغ يك هر شفيعزاده ابوالقاسم و منصوري علياصغر نام به نفر دو و بسپارند وجهالضمان

هستند/ بازداشت شهرباني در Lفع نفر ده اين بدهند كفيل

بـه سـاوه دبـيرستان دبـيران از يكي تهراني مصطفي آقاي كه هنگامي ديروز بعدازظهر چهار ساعت

كه آjتي با و كردند حمله او به ميزدند قدم شهرباني داخل در كه دستگيرشدگان از نفر سه شد, شهربانيوارد

نمودند/ مجروح را وي گردن و سر داشتند دست در

مجازات ساوه پريروز مسببينواقعه تا كه كردند امضا قطعنامهاي شاه محمدرضا دبيرستان دبيران ديروز

خواهند دبيرستانخودداري به رفتن از نشود فراهم جاني تأمين معلمين براي نيز شهرباني طرف از و نشوند

كرد/



١٨٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

ميآيد تهران به اتومبيل با بختيار ابوالقاسم
تهران به تومبيل ا با وي شود موافقت كه است كرده تقاضا دولت از بختيار ابوالقاسم چون اط�ع طبق

بختيار ابوالقاسم ديگر روز سه دو تا استو شده فرستاده هم تومبيلي ا و شده موافقت تقاضاياو اين با بيايد/

كرد/ خواهند حركت تهران سمت به بختيار غ�معلي خود برادر تفاق ا به

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

نخستوزير با امريكا كبير سفير مEقاتديروز در
ايرانمشغول دولت كه داد هندرسناطEع به مصدق دكتر

انگليساست دولت پيشنهاداتجديد مطالعه
در ايشان كرات مذا و كرد م�قات مصدق دكتر آقاي از هندرسن آقاي J١٩٥٣ فوريه ٢٣K ديروز بعدازظهر

طرف از يادداشتي اينم�قاتجوابو در كه گفتهميشود امروز انجاميد/ بهطول يكربع يكساعتو حدود

دولت جديد پيشنهادات شفاهيوصول طور به نخستوزير بلكه نشده هندرسن آقاي تسليم ايران دولت

مطالعه برايجواب كه برسانيد واشنگتن و لندن اط�ع به كه است گفته و داشته اع�م را امريكا انگليسو

كتبي طور به را نظرياتخود جديد اطراففرمول در مطالعاتjزم از پس ايران دولت استو بيشتريjزم

كرد/ خواهد واشنگتن و لندن مقامات تسليم

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

امريكا سفارت سوم دبير و اصفهان كنسولياركنسولگري
كـنسوليار سـمت بـه كـارسن هـوارد ويليام آقايان ميرسد/ اط�ع خارجه امور وزارت از كه طوري به

گرديدهاند/ منصوب امريكا كبراي سفارت سوم دبير سمت به كوك چارلز و اصفهان در امريكا كنسولگري

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

نپرداختهاند] را ماه [حقوقدي شكر و قند توزيع برايتسهيل
دستورهايjزم و شد وارد تويسركان به شكر و قند اداره اعزامي بازرس عندليبزاده آقاي ـ تويسركان

داد/ مأمورينمربوطه به شكر و قند توزيع امر تسهيل براي

ننمودهاند دريافت را خود ماه دي حقوق كنون تا دولتي دوائر كارمندان غالب

٨å٣٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٥ سهشنبه

شكررضايتبخشنيست و قند توزيع وضع
بـه بـوشهر از شكـر و قند تن ٣å ماهه همه نيست/ رضايتبخش شكر و قند توزيع وضع ـ برازجان

ايـن ميگردد حمل كازرون به بقيه و ميگردد توزيع فروشندگان بين آن تن ١٥ فقط ولي ميآيد برازجان

است/ كرده نارضايتي توليد اهالي بين موضوع



ملي دولت سياهه ١٨٠٤

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

ارائه شاه به مداركي نخستوزير گرديد مرتفع دربار و مصدق دكتر اختEفبين
داشتهاند نقشههائي دولت مخالفين است گفته و داده

است نيامده عمل به مذاكراتي ديروز شرفيابي در دربار موقوفات امEكو درآمد و مالي مسائل از

خارجي سياست توفيقدولتدر به را مراتبعEقمنديخود همايوني اعليحضرت

مصدقيادآورشدهاند بهآقايدكتر نفت مربوطبه مبارزه و

است گفته و اميدواريكرده اظهار نفت امر در توفيقدولت به نخستوزير

نفت مسئله نزديك آينده در نشود دولتتحريكات عليه اگر
مييابد خاتمه ايران نفع به

گرديد آرامشحكمفرما مجلسمجددا و كريدورهايدربار در امروز از
بين در گهان نا نمود مراجعت منزل به ايشان و يافت خاتمه نخستوزير شرفيابي كه آن از پس ديروز

و بگشايد مشك�ت از گره است نتوانسته مصدق و شاه ساعته چهار كرات مذا كه شد شايع سياسي محافل

مقاماتمطلع پارهاياز گرچه بزدايد/ دربار روابطدولتو از را مطبوعاتي پارلمانيو بحثمحافل تيرگيمورد

با كه تماسهائي و واسطه نمايندگان كرات مذا اثر در كه دارد اين از حكايت [ناخوانا] و قرائن كه ميگفتند
موجبات تقريبا شده گرفته گذشته ساعت هشت و چهل در دربار وزير و نخستوزير و همايون اعليحضرت

را نخستوزير خسته و گرفته قيافه كه خبرنگاراني استولي گرديده مرتفع سوءتعبير و آمده عمل به گله رفع

است مـمكن كه ميكردند عقيده اظهار امروز وقت آخر بودند ديده اختصاصي كاخ از وي مراجعت از پس

باشد/ برجا پا و كانموجود كما اشكاjت و نرسيده نتيجهمطلوب به مصدق و شاه كرات مذا

به بتواند كه مطلبي ولي گرفتند تماس نخستوزير نزديكبه مقامات با ما/// خبرنگاران جهت همين به

علت به نخستوزير آقاي كه بود اين آن دليل و نيامد دست به سازد روشن را شايعه چگونگي قطعي طور

زمـينه اين در تا نگرفت تماس كسي با و شد استراحت مشغول شرفيابي از پس ب�فاصله زياد خستگي

مـيان به صحبتي مطبوعاتي مصاحبه در نيز دولت سخنگوي حتي شود/ منتشر امور اطراف در اط�عاتي

است/ بوده جاري اطرافامور در نخستوزير و شاه كرات مذا كه بود گفته فقط و نياورده

مـنزل بـه ديـروز بـعدازظـهر شـرفيابي به مربوطه اخبار كسب براي كه ما خبرنگار ـ اميدواري اولين

وارد منزل به دربار از مصدق دكتر آقاي كه بعدازظهر ربع يكو ساعت از كه ميدهد گزارش بود نخستوزير

ربع و چهار ساعت حدود در كه كسي اولين و نكرد ويم�قات كساز هيچ دقيقه چند و چهار ساعت تا شد

امـروز شرفيابي از بعد اينكه جواب در ايشان بود/ شايگان دكتر آقاي شد نخستوزير خانه وارد بعدازظهر

ازحوادثمهم و حمدا�رفعمشك�تشده به بله گفت: نه يا است شده مرتفع آقاينخستوزير نگرانيهاي

حمدا� به آورد پديد مملكت براي مشك�تي و بزند كنوني آرام اوضاع به لطمه و آيد پيش بود ممكن كه

پيشرود/ طبقمعمول كارها و برگردد عاديخود حال به اوضاع كه ميرود تصور و شده جلوگيري



١٨٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

ضمن در نخستوزير مشاور است؟ بوده چه مصدق دكتر و شاه ساعته چهار كرات مذا نتيجه شد سئوال

خود كه اينست حق گرچه داشت: اظهار گويد سخن باره اين در واضح و مشروحي طور به نداشت ميل اينكه

اين كرات مذا اين كلي نتيجه كردم استنباط من كه طور آن ولي بدهند پاسخ اينسئوال به آقاينخستوزير

نمودهاند/ يكديگر از نگراني رفع طرفين كه بوده

ام�كپهلويو نظارتدولتبه درباره شرفيابيديروز كهدر ميشد پيشبيني آنكه با ام�كـ موقوفاتو

و شاه بين تي كرا مذا مطالب و قبيلموارد اين از و دربار به درموقوفاتمربوط تازه انتصابات لزوم همچنين

آقـاي كـه نـبوده اهميت آن خور در مسائل اين داشت: اظهار مطلع مقام يك ولي باشد شده نخستوزير

مطالب پيرامون كرات مذا بلكه نمايد مطرح هستند غيرمسئول مقام كه شاه حضور در را آنها نخستوزير

دولت تزلزل و تضعيف از جلوگيري و دولت مبارزات ادامه و كشور مصالح با ارتباط كه ميزده دور مهمتري

عقايدو هم ايشان و رسانيده اعليحضرتهمايوني اط�ع به را مداركودjيلخود آقاينخستوزير داشتهو

فرمودهاند/// بيان را نظرياتخود

بـراي واسـطه عنوان به گذشته روز دو كه ملي مجلسشوراي نمايندگان از بعضي ـ ميگفتند چه وك�

شـرفيابي مـقدمات تـهيه بـراي ديروز صبح تا و بودند كرده وساطت به اقدام نامطلوب وقايع از جلوگيري

عاديمجلسشوراي كارهاي به و نداده نشان خود از عكسالعملي ديگر امروز ميكردند فعاليت نخستوزير

كرده م�قات دربار وزير از هم و نخستوزير از هم پريروز كه نفر ده دسته وك�ي از يكي بودند پرداخته ملي

نخستوزير به همايوني اعليحضرت و شده حمدا�اخت�فاترفع به كه شد معلوم ديروز بعدازظهر گفت: بود

نداشته دربار با ارتباط ميشده ضددولت مخالفتهائي تحريكاتو گر ا گذشته در تنها نه كه دادهاند اطمينان

هر بدونوجود آرامشو كمال در دولت كه بود خواهند ع�قمند گذشته مثل ايشان شخص نيز آينده در بلكه

دهد/// ادامه كشور مصالح تأمين براي خود كار به تزلزل تحريكو گونه

عليهدولت كه را تحريكاتي اينكه براي مصدق دكتر همچنين كرد اضافه بحث مورد نماينده ـ اسناد ارائه

ايـن تـمام كـه است گـفته و داده ارائه مداركي و اسناد احتمال به نمايد ثابت شاهنشاه حضور به ميشد

گذاشتهاندهنوز دولتوي با را بنايمخالفت اول روز از كه مخالفيندولت و ميگيرد نفتچشمه تحريكاتاز

ناراضي تحريكافراد با و ميكنند آغاز نو از را فعاليتخود دستميآورند به فرصتي تا و ننشسته پاي از هم

نفتشوند/// امر در توفيقدولت از مانع كه صددند در توطئه و نقشه طرح و

به رو داخلي سياسي اوضاع محسوسي طور به امروز صبح از ميدهد اط�ع ما خبرنگار ـ آرامشمجدد

را آرامشداخلي كي خطرنا بهصورت پريروز تا مجلسكه و دربار مثلثاخت�فدولتو و بود گذاشته آرامش

مجلس و دربار كريدورهايوزارت در كه فعاليتي و نميرسيد نظر به آن از آثاري و رفته بين از ميكرد تهديد

ملي/// شوراي

از خالي مجددا نامعيني مدت تا نيز ملي مجلسشوراي محيط اخير جريانات نتيجه در كه نماند گفته نا

داد/ خواهد ادامه عاديخود كارهاي به مجلس و بوده مخالفدولت نطقهاي و تشنج



ملي دولت سياهه ١٨٠٦

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

شود برچيده ايذه پادگان بود كرده پيشنهاد بختيار ابوالقاسم
گفت: ما خبرنگار به مخصوصدولت آقايفريدونينماينده

شد خواهد تشكيل تهران در كميسيون يك

كرد خواهد رسيدگي سايرين و بختيار ادعاهايابوالقاسم كليه به و

شود بختياريمعلوم وقايع بروز اصلي مسئول اول بايد
به تومبيل ا با بختيار غ�معلي خود برادر تفاق ا به بختيار ابوالقاسم است قرار دادهايم اط�ع كه طوري به

ابوالقاسم ولي تهرانشود وارد هواپيما با دولت نماينده فريدوني آقاي معيت ويدر بود قرار Lقب بيايد/ تهران

گزارش در اهواز از ما خبرنگار كند/ حركت تهران سمت به تومبيل ا با تا شود داده اجازه او به كرد تقاضا بختيار

تومبيل ا با مسافرت براي بختيار ابوالقاسم تقاضاي علت است شايع اينجا در كه است كرده نشان خاطر خود

بياورد/ تهران به بختياري از را اثاثخود و وسائل كليه دارد نظر در او كه است اين

و بختيار ابوالقاسم بين خورد و زد شروع از قبل كه م�قاتي در است: نوشته گزارشخود ضمن ما خبرنگار

قابل او پيشنهاد اين ولي شود برچيده ايذه پادگان نمود پيشنهاد ابوالقاسمخان داد روي لشكر نمايندگان

مـركز بـه تومبيلرو ا راه و ميباشد بختياري منطقه حساس نقاط از ايذه ميدانيد كه طوري به نبود/ قبول

ميشود/ ختم نقطه اين در بختياري

زيرا ميباشد ايذه پادگان عهده به خوردها و زد و اخير حوداث استمسئوليتوقوع گفته بختيار ابوالقاسم

بايد گفتند من به و كردند منجلوگيري ورود از ارتش افراد شوم وارد شهر اين به منميخواستم كه هنگامي

از كه ما خبرنگار كردند/ محاصره كوهستان در مرا اما شدم منصرف شهر به ورود از من كنم/ تسليم را خود

است كرده باب اين در بختياريسئواjتي حوادث به رسيدگي براي مخصوصدولت نماينده فريدوني آقاي

كره مذا كنون تا گفت: بود آورده عمل به بختيار ابوالقاسم با كه تي كرا مذا درباره فريدوني آقاي مينويسد:

به آنجا در و برود تهران به بايد تقاضايخودش طبق وي زيرا نيامده عمل به ابوالقاسمخان آقاي با رسمي

رسيدگيشود/ حرفهايش

ادعاهايويو به رسيدگي مأمور و تشكيل كميسيوني طرفدولت از مركز به ابوالقاسمخان ورود از پس

به كه تأميني شد/ بختياريخواهد مناطق تسلطقوايدولتيدر نظمو عليه درخصوصاقداماتاو نظر اظهار

البته و بگويد كميسيونمزبور در را حرفهايخود آزادانه بتواند او استكه براياين شده داده بختيار ابوالقاسم

بود/ خواهد كميسيون آن تصميم به بسته شد خواهد وي با كه رفتاري

بختيار ابوالقاسم توسط كه اقداماتي گفت: بختياري خصوصحوادث در نظر اظهار ضمن فريدوني آقاي

است ديگرينبوده چيز سياسيكشور اوضاع به توجه عدم نادانيو جهلو جز ارتششده نيروي عليهدولتو

و كند رسيدگي بختياريها درخواستهاي به خورد و زد شروع از قبل و امر ابتداي در كه بود صدد در دولت

قواي بختياريو افراد بين وخورد زد بهمن ٢١ روز ميدانيد طوريكه به ولي دهد, خاتمه مسالمت با را قضيه



١٨٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

در متجاسرين كه گرديد م�حظه و داد متجاسرين دفع و قوا اعزام به دستور ناچار دولت و شد شروع نظامي

شدند/ متفرق و كنند مقاومت نتوانستند دولتي قواي برابر

كساني چه خورد و زد واقعه بروز مسبب شود معلوم بايد اول درجه در كرد: اضافه سپس فريدوني آقاي

نيت حسن دادن نشان براي شخصا است كرده ادعا خود نامههاي از يكي در بختيار ابوالقاسم زيرا بودهاند,

و زد از مقداري استو كرده اقدام بود گرفته انجام معتمد سرهنگ قواي عليه كه عملياتي از جلوگيري به خود

است/ گرفته صورت اشرار از عدهاي دست به وقايع و خوردها

خواهد همچنينمعلوم و كرد خواهد روشن را قضايا اين تشكيلميشود مركز در كه حالكميسيوني هر در

كيست/ عهده به اينحوادث در سرباز و افسر عدهاي قتل گناه داشت

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

است كرده جرم اعEم بختيار ابوالقاسم عليه اهواز دادستان
رودخانهها طغيان و بارندگي علت به ديروز

كند مEقات بختيار ابوالقاسم با نتوانست مخصوصدولت نماينده
ميشود خاكسپرده به اهواز در نظمي تشريفات با مقتول افسر جنازه

نمايندهمخصوصدولت فريدوني آقاي كه كراتي مذا نتيجه در داد: خبر اهواز از آخروقتامروز ما خبرنگار

تكليفنمود كسب ايشان از بختيار ابوالقاسم درباره و آورد عمل به آقاينخستوزير با اهواز از تلفن بهوسيله

فـرمانده ميرج�لي سرلشكر فريدوني, آقايان ديروز صبح نيم و هفت ساعت نخستوزير آقاي دستور به

نظرياتدولت بار آخرين براي كه رفتند مسجدسليمان به ١å لشكر فرمانده سرتيپمغروري نيرويجنوبو

آنها با و كرد مساعدتخواهد افراد كليه با دولت كه سازند نشان خاطر او به نمايند اب�غ بختيار ابوالقاسم به را

عواقب است ممكن نشوند تسليم گر ا و ميكند مجازات را متجاسرين ولي نمود/ خواهد رفتار مهرباني به

باشد/ برداشته در برايوي وخيمي

و شده شديد بارندگي بختياري نواحي در زيرا كنند م�قات ابوالقاسمخان با نشدند موفق مزبور هيأت

سربازان افراد نمودند/ مراجعت اهواز به ديشب ٩ ساعت مزبور افراد بود كرده طغيان كارون رودخانه شعب

لشكر با آنها ارتباط و هستند قدرتمستقر كمال با بختياري نقاط كليه ستوانهاياعزاميدر بقيه ١åو لشكر

جرمي دولتاع�م مأمورين با تماس از بختيار ابوالقاسم استنكاف علت كه است شايع چون ميباشد/ برقرار

معرفيخود پساز كه دارد بيم بختيار ابوالقاسم است/ شده او عليه شهرستاناهواز دادستان طرف از كه است

مطمئن استخوشبينو شده ويداده به كه تأميني به نسبت و كنند توقيف مزبور جرم مناسبتاع�م به را او

نميباشد/

نظامي تشريفات با ١åاهواز لشكر وسيله داشتبه سال ٢٤ كه وظيفهجودت ستوانسوم جنازه است قرار

بختيار افراد با خورد و زد حوادث در مقتول افسر اين جنازه شود/ سپرده ك خا به آنجا در و گردد منتقل اهواز به

است/ ايذه در كنون ا است شده شهيد



ملي دولت سياهه ١٨٠٨

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

كردند اجتماع دادگستري در زنداني دانشجويان خانواده امروز
دادگستري كاخ در آنها دوستان زندانيو خانوادههايدانشجويان تدريج به امروز بامداد نيم و نه ساعت از

خبرنگاران به آنها نمايندگان بود شده زياد نسبتا اجتماعكنندگان تعداد كه يازده ساعت مقارن كردند/ اجتماع

قضائي مقامات كه باوجودي و كردهاند توقيف را ما كسان عدهاياز كه است نيم و يكماه كردند اظهار جرايد

فرمانداري ولي كردهاند صادر تعقيب منع قرار بهمن اول تاريخ در مدارك فقدان علت به نظامي فرمانداري

رفقاي جهت همين به استو داشته نگاه توقيف در را آنها همچنان نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي

به كه باوجودي و ميبرند سر به اغما حال در همه و كرده غذا اعتصاب ساعتاستكه اينك٧٥ ما دانشجوي

بيم وقتچون اين در نكردهاند/ معين را ما رفقاي و كسان تكليف هنوز كردهايم مراجعه قانوني مراجع تمام

اجـتماع و كـردند جـلوگيري زنـدانـيان خـانواده اجتماع از پليس و سرباز عدهاي ميرفت گواري نا حوادث

پخش جمعيت بين اع�ميهاي زندانيان خانوادههاي طرف از رفتند/// دادگستري سوم طبقه به دستهجمعي

نشوند/ خارج دادگستري كاخ از كل دادستان با م�قات انجام تا گرفتند تصميم ضمنا و شد

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

كرد معاينه نمودهاند غذا اعتصاب كه را زندانيان قانوني پزشك
زندانيانرضايتبخشنيست از نفر چند حال

زنـدان بـه بـودند كـرده غذا اعتصاب كه سياسي زندانيان از نفر ٧٢ معاينه براي قانوني پزشك امروز

از نفر چند مزاجي اط�عوضع قرار به داد/ قرار معاينه تحت را آنان رفتو باغشاه در نظاميواقع فرمانداري

تحت و شده اعزام بيمارستان به كه شد داده قانونيدستور پزشك طرف از و نيست رضايتبخش زندانيان

گيرند/ قرار معالجه

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

اصEحوضعزندانها
گرفت قرار مطالعه مورد كميسيون در امروز

و كلكشور شهرباني آقايانسرتيپافشارطوسرئيس حضور با شهرباني كميسيونيدر امروز ظهر از قبل

شهرباني زندانهاي رئيس و انتظاماتوزارتكشور اداره رئيس دادخواه تهرانو نظامي فرماندار سرتيپوفا

قانون اجراي طرز همچنين و زندانها اص�حوضع درباره اينكميسيون در گرديد/ تشكيل نظامي دادستان و

آمد/ عمل به كره مذا زندانها ساختن به مربوط

طرح است شده مكلف دولت رسيد مجلس تصويب پيشبه چندي كه زندانيان مجازات تعليق قانون در

طرح كند/ تقديم مجلس به و تهيه را زندانهايموجود وضع اص�ح و جديد زندانهاي ساختن براي jزم

ميشود/ مجلسداده به تكميل از پس زودي به مزبور



١٨٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

رشيديان] آقايان [بازداشت پايتخت جرائد مديران اعEميه
الرحمنالرحيم jبسما

رونوشت كشور, عاليديوان رئيس و كشور كل دادستان آقاي مليرونوشت مقدسشوراي معظم رياست

دادگستري وزير لطفي آقاي رونوشت اس�م, عالم تقليد مرجع بركاته دامت بروجردي آيتا� حضرت

جهت بدون و محكمه راي بدون را كس هيچ بشر حقوق اع�ميه و اساسي قوانين مسلمه اصول طبق

خود مال و جان به را مردم اس�مي فقهي مقدس اصل همچنين نمود/ آزادي سلب او از نميتوانمحبوسو

ديگري تعرضبه حق را مقامي هيچ كسو هيچ استو تأميننموده جهت هر از را مردم آحاد آزادي مسلطو

رشـيديان آقـايان قانون خ�ف بازداشت با مركز جرايد مديران ذيل امضاءكنندگان ما اينك بود/ نخواهد

لذا باشد/ گرديده اثبات آنها جرم صالحه كم محا در اينكه متعرضمگر جدا Jپسران و ساله هشتاد Kپيرمرد

زودتر هرچه را بازداشتشدگان و خارج ابهام از را مردم تا فرمائيد مقرر كيد ا كهدستور دارد عاج�نه استدعاي

فائقه احترمات تقديم با شوند كمه محا قانوني صالحه كم محا در يا و آزاد

روزنامه مدير تيموريان/ منصور توده, اراده روزنامه مدير صيرفي/ ابوالحسن دكتر آسيا, مرد روزنامه مدير

سعادت روزنامه مدير جمهري/ جهانبخش شرق, سياست روزنامه مدير گرانپايه/ مهندس تلگراف, تهران

روزنـامه مدير يمني, سرهنگ آرام, روزنامه مدير مطيعي/ كانون, روزنامه مدير هوشمند/ محمدجواد بشر,

مـدير عـادل/ فـخر خـلق, آزادي روزنامه مدير خلعتبري/ عادل ايران, آينده روزنامه مدير عرب/ موفقيت,

باقر شورشملي, روزنامه مدير شريعتمداريان/ دانشوران, روزنامه مدير كاملي/ ابوالقاسم ملت, رهبر روزنامه

قلم/ زرين مرزبان, روزنامه مدير كاملي/ ع پرورش, روزنامه مدير اميني/ ح مصدق, ايران روزنامه مدير ثقفي/

تفرشي/ باقر روشن, صبح روزنامه مدير سپهزاده/ احمد سپه, روزنامه مدير رفيعپور/ پهلوان, روزنامه مدير

مدير آموزگار/ روز, زندگي روزنامه مدير بهرامي/ بشر, آزادي روزنامه مدير محمدي/ گفتنيها, روزنامه مدير

صابر/ بيوك سياسي, روزنامه مدير رفيعي/ ما, روزنامهسرنوشت مدير مستحق/ عفت زبان, حقوق روزنامه

پويان/ دوستان, نداي روزنامه مدير ميرفخرائي/ هوده, روزنامه مدير اميراني/ ع خواندنيها, روزنامه مدير

خلعتبري/ روز, كيفر روزنامه مدير فقيهزاده/ جهان, صبح روزنامه مدير فيض/ استق�ل, نسيم روزنامه مدير

صمصامالدين/ دانش, گنج روزنامه مدير بداغي/ دربند, روزنامه مدير يزدانبخش/ پيكايران, روزنامه مدير

قـدم, روزنـامه مدير بهبهاني/ محمدگلكار گلكار, روزنامه مدير مسعودي/ كاظم آسيا, مجله روزنامه مدير

روزنـامه مـدير شـاهنده/ فـرمان, روزنـامه مـدير روحانيزاده/ ايراني, حبلالمتين روزنامه مدير مستوفي/

مـدير صدرائي/ ايران, خاور روزنامه مدير منصوري/ ابراهيم گنج, و رنج روزنامه مدير كيهاني/ سخنسنج,

روزنامه مدير خانلري/ ايران, افسران روزنامه مدير بنياحمد/ آذرين, روزنامه مدير آزاد/ افراسياب آزاد روزنامه

مدير قهرماني/ هوشنگ جهان, بدر روزنامه مدير زنجاني/ كاظم ايران, صبح روزنامه مدير سپهر/ واهمه,

قناتآبادي/ سيدمصطفي امروز, تازيانه روزنامه مدير عزتپور/ آزادگان, روزنامه



ملي دولت سياهه ١٨١٠

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

توقيفشد زاهدي صبحسرلشكر ساعت٩
است شده داده نفر ٢åتوقيف دستور كه گرديد شايع مقارنظهر

مEقاتكردند نخستوزير با نيم و يكساعت نظامي وفرمانداري رئيسشهرباني

را عدهاي دولت[!] بنابهدستور گاهي كارآ اداره بهمأمورين شد گهانشايع نا صبحامروز ساعتده حدود در

اين از حكايت بود يافته انتشار آنها توقيف خبر كه كساني اسامي دادهاند زندان تحويل و ساخته دستگير

و تزلزل براي اقدام و دولت عليه تحريك توقيفشان اصلي علت شايد و بوده سياسي آنها تهام ا كه داشت

باشد/ حكومت تغيير

جـرايـد اخـتيار در زمـينه اين در خبري رسمي و انتظامي مقامات از يك هيچ بعدازظهر ساعت دو تا

اط�ع به را مراتب دولت سخنگوي گردد منتشر خصوص اين در مطلبي باشد قرار گر ا ميگفتند و نگذاشته

رساند/ خواهد عموم

داشت رسميسخنگويدولترواج مصاحبه شروع از قبل يعني بعدازظهر ساعت دو تا كه شايعاتي طبق

خبر كه عدهاي ميان در باشند شدن توقيف شرف در و شده توقيف نفر بيست قريب كه ميشد داده احتمال

اشـخاص و سـياسي احـزاب اعـضاي و سـابق سـناتورهاي از بعضي اسامي بود يافته انتشار آنها توقيف

نـيز مـجلس نمايندگان از نفر دو يكي براي است ممكن كه بود شده شايع حتي و ميشد برده سرشناس

نميشد/ تأييد رسمي مقامات توسط مطالب اين از هيچيك البته ولي سلبمصونيتبشود تقاضاي

عدهاي توقيف دستور فرضا گر ا كه ميكردند عقيده اظهار مطلع محافل از بعضي شايعات اين دنبال به

برايسقوطدولتمشغول عدهاي شد گفته آن طي استكه جرياناتاخير نتيجه تصميم اين باشد شده صادر

ديروز شرفيابي به منتهي باjخره نيز تحريكات فعاليتو اين و بودهاند مقدمات آوردن فراهم و زمينه تهيه

گرديد/ نخستوزير

انتظار در بيصبري با محافل كليه كه حالي در امروز بعدازظهر نيم ساعتو يك مقارن گزارشـ اولين

شرح به را خود اط�عات ما خبرنگار بودند سرشناس اشخاص از عدهاي توقيف درباره صحيح اخبار وصول

ديده بيسابقهاي جوش جنبو شهرباني رئيس و نظامي فرماندار اطاق در وقتامروز اول از گزارشداد: زير

آقاي شد/ خواهند دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به عدهاي امروز كه بود شايع شهرباني در ميشد

دنبالمأموريت به صبحزود از كه گاهي كارآ مأمورين از نفر چند نظاميو فرمانداري شريفافسر سرهنگپور

مأمورين بازگشت انتظار همه شهرباني كريدورهاي در و بودند نكرده مراجعت هنوز بودند رفته گاهي كارآ

داشتند/ را مزبور

مأمـورين حامل تومبيل ا اين كرد/ توقف شهرباني مقابل در تومبيلي ا صبح نه ساعت مقارن اينكه تا

تـفاق ا بـه كه بود سابق سناتور زاهدي سرلشكر آقاي شخصمزبور بود/ ديگر نفر يك اضافه به اعزامي

تـيمسار بـ�فاصله شد/ گذاشته اختيار در گاهي كارآ اداره معاون اطاق و رفت گاهي كارآ اداره به مأمورين



١٨١١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

يك ساعت تا و رفت افشارطوس] [محمود شهرباني رئيس اطاق به تهران نظامي فرماندار وفا سرتيپ

نظامي فرماندار رئيسشهربانيو ساعت اين در بودند كره مذا يكديگرمشغول با خصوصي بهطور بعدازظهر

كردند/ حركت نخستوزير آقاي منزل طرف به تومبيل ا با و شدند خارج اطاق از تفاق ا به تهران

زاهدي سرلشكر آقاي منزل به بيشتري اط�ع كسب براي ما خبرنگار ـ گذشت چه زاهدي خانه در

منزل در به گاه كارآ نفر چند تفاق ا سرهنگارتشبه يكنفر امروز بامداد شد گفته آنجا در كه بهطوري رفتو

اطـاق وارد مأمـورين زاهدي سرلشكر دستور به بعد لحظه چند و ميكنند م�قات تقاضاي و رفته ايشان

مـيشود بـدل و رد زاهدي سرلشكر و مأمورين بين معمولي تعارفات اينكه از پس و ميشوند او پذيرائي

به و پوشيده لباس بعد و ميكند سكوت لحظه چند ابتدا سرلشكر ميدهند/ شرح را خود مأموريت مأمورين

ميگردد/ شهرباني عازم مأمورين تفاق ا

با تلفن بهوسيله كه شد موفق ما خبرنگار بعدازظهر ربع ساعتسهو باjخره اظهاراترئيسشهربانيـ

چند داشت: اظهار شدهاند توقيف نفر چند كه اينسئوال جواب در ايشان تماسبگيرد شهرباني رئيس آقاي

توقيف كساني هم باز آيا اينكه درباره شدند/ توقيف زاهدي سرلشكر آقاي فقط بلكه نكردهايم توقيف را نفر

نداريم/ نيز تصميم و نشده توقيف ديگر را كسي ايشان جز كه Lفع گفت: افشارطوس تيمسار نه يا ميشوند

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

مخالف اعمال انجام اثر بر ممكناست زاهدي توقيفسرلشكر
باشد/// مقرراتحكومتنظامي

سه ساعتو سه كه امروز كنفرانسمطبوعاتي در سخنگويدولت, و خارجه امور فاطميوزير دكتر آقاي

دسترس در را زير اط�عات خارجي, و داخلي خبرنگاران جوابسئواjت در بود, شده تشكيل بعدازظهر ربع

گذاشت/// آنان

مقررات برخ�ف اعمالي استوي ممكن عرضكنمچون بايد زاهدي سرلشكر آقاي توقيف مورد در ـ ٥

باشند/ دانسته ضروري را توقيف اين انتظامي مأمورين باشد داده انجام نظامي حكومت

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

درباره برايمطالعه ملي وزارتدفاع در كميسيون تشكيل
پليسمسلحگمرك جديد سازمان

فرمانده مقدم علوي سرلشكر آقايان حضور با امروز صبح هشت ساعت نخستوزير آقاي دستور به بنا

گارد فرمانده دفتري سرتيپ گمرك, كل مدير قهرماني ملي, دفاع وزارت معاون رياحي سرتيپ ژاندارمري,

تشكيل اطراف در و گرديد تشكيل ملي دفاع وزارت در خارجي معام�ت شركت عضو نوبان و گمرك مسلح

آن دنباله و آمد عمل به تي كرا مذا گمرك كار جديد افراد بازرسان استخدام و گمرك مسلح پليس سازمان

شد/ بعدموكول به جلسات



ملي دولت سياهه ١٨١٢

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

ترياك و الكلي استعمالمشروبات و تهيه منع آئيننامه
است تهيه دست در

الكليو استعمالمشروبات و تهيه منع قانون آئيننامه تدوين براي كميسيوني داديم اط�ع كه طوري به

با بهداري كفيلوزارت فرمانفرمائيان آقايدكتر دفتر در اينكميسيونديروز است/ كرده كار به كشروع تريا

جلسه تشكيل مطلعين از ديگر نفر چند و احمددانشور آقايدكتر و كلوزارتكشور مدير عامري آقاي حضور

جمعآوري الكلي مشروبات تهيه و ك تريا كشت به مربوط مدارك مزبور قانون آئيننامه تدوين براي داد/

است/ شده گذاشته كميسيون اختيار در و گرديده

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در مالكين
استدر شده منطقه اين رعيتدر مالكو بين شديد كشاورزانموجباخت�ف سهم ازدياد قانون ـ سقز

طرفدولتنسبت از چنانچه گرديدند متحصن تلگرافخانه مالكيندر اسفند سوم روستائيانروز فشار نتيجه

گرائيد/ خواهد وخامت به حدود اين اوضاع نشود توجه سريعا اينموضوع به

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

كشفشد ابريشمي پارچه مقداري و مرودشت كارخانه قند كيسه بيست
آقـاي تـوسط ابـريشمي پارچه مقداري و مرودشت قند كارخانه محصول قند كيسه بيست ـ برازجان

گرديد/ كشف بود رحيمي علياصغر آن راننده كه كاميوني در برازجان بازرسدارائي خسرواني عيسي

ميكند/ مسامحه ماه بهمن سهميه شكر و قند تحويل در سمنان دارائي اداره ـ سنگسر

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

ميپردازد را كارمندان نيم و ماه دو حقوق بهبهاني] عبدالمحمد حاج [آقاي
آقاي حكومت از تقويت منظور به بهبهاني عبدالمحمد حاج آقاي رسيده اط�ع شادگان از كه طوري به

كفيل اهدائي آقاي كمك و نظر با عشايري و مرزي منطقه اين در تشنج بروز از جلوگيري و مصدق دكتر

پرداخت را دولتي خدمتگزاران و كارمندان ماه دي حقوق بقيه و اسفند و بهمن حقوق كه گذاشته قرار دارائي

نمايد/

٨å٣٦ شماره ,١٣٣١.١٢.٦ چهارشنبه

است انهدام شرف در بهداري شده عمارتخريداري
تختخوابي صد بيمارستان ايجاد براي را عمارتكنسولگري بهداري وزارت كه است سال پنج ـ بوشهر

در jزم تعميرات فقدان اثر بر هم آن بلكه نشده تأسيس بيمارستان فقط نه كنون ا است/ نموده خريداري

است/ انهدام شرف



١٨١٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

اقامتداشتند اهواز در امروز نفت هيأتمديره و شورايعالي اعضاي

بازگشتند تهران به بودند بختياريرفته مناطق به كه هواپيمايارتشي دو
نمود تخليه آبادان بندر در را نفت ملي احتياجاتشركت آلمانيمقدارياز كشتي يك

آقـايان شدند/ مسجدسليمان وارد سهشنبه روز عصر مديره هيأت و نفت عالي شوراي اعضاي آقايان

جلسات دنباله كردند/ بازديد <خزينه> در را دامپروري بنگاه و ثاني م� در را شركت كشاورزي مؤسسه مزبور

با عالي اعضايشوراي آقايان صبح ديروز داشت/ ادامه ساعت دو و تشكيل مسجدسليمان در عالي شوراي

اهواز وارد امروز و نمودند بازديد را مزبور مناطق تأسيسات رفتند/ كچساران و jلي و گل هفت به تومبيل ا

حركت آبادان سوي به مديره هيأت اعضاي آقايان و تهران سوي به شورا اعضاي آقايان صبح فردا شدند/

عاليم�قات رئيسشوراي دارائيو كاظميوزير آقاي با بازرگاناناهواز اصنافو رؤساي امروز نمود/ خواهند

نصيري آقايدكتر برسانند/ اط�عوي به آقاينخستوزير استحضار براي را مستدعياتخود و تقاضا و نمود

كرد/ بازديد را اهواز ملي بانك نيز ملي بانك كل مدير

فروند استدو كرده گزارشخويشسپساضافه در ما خبرنگار ـ آبادان از ارتشي هواپيماي بازگشتدو

مناطق بهسوي رساندنآذوقه براي روزه هر آبادانبودو ارتشدر ستاد طرف از ارتشيكه كوتاي هواپيمايدا

داشت اظهار امروز نظامي مقام يك بازگشتند/ تهران به مأموريت انجام از پس امروز ميكرد پرواز بختياري

آقاي مينمايند/ حفظ را حدود آرامشآن و ميباشند اوضاع بر مسلط Lكام نظامي بختياريقواي منطقه در

مقام به تلگرافاتي خوزستان عشاير كليه داشت اظهار خوزستان لشكر عشايري رئيسقسمت بهاري سرگرد

آمادگي و كردهاند انزجار ابراز بختيار ابوالقاسم عمل به نسبت و نموده مخابره ارتش ستاد و نخستوزيري

نمودهاند/ اع�م ميهن راه در كاري فدا گونه هر براي را خود

پهلو آبادان يازده شماره اسكله در تافلس[!]> گراس > آلماني كشتي عصر ديروز ـ آلماني كشتي ورود

نمود/ تخليه را نفت ملي شركت به متعلق حلبي و اشياء و ثاثيه ا مقداري گرفتو

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

است نشده رزميدستگير غEمحسين كنون تا
شدهاند عدهايمجروح و مقتول سرباز ٤

فارس اي�ت از يكي رئيس رزمي غ�محسين آقاي داديم پيشاط�ع چندي كه طوري به ـ برازجان

بـراي نـظامي يكسـتون فارس لشكر طرف از و است شده متواري و نداده تحويل را خود كسان اسلحه

كرد/ حركت برازجان محل به دستگيريوي

ستون و نشده دستگير رزمي غ�محسين آقاي كنون تا كه ميدهد اط�ع برازجان از ما خبرنگار اينك

زخـمي عـدهاي و شـده كشـته سـربازان از نفر چهار كنون تا و گرفتهاند موضع دشتي كوههاي در اعزامي

گرديدهاند/



ملي دولت سياهه ١٨١٤

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

تماسداشت نخستوزير با شهرباني گذشته شب نيمه تا
كردهاند بازجوئي زاهدي ازسرلشكر بار چند كارآگاهي مأمورين يازده ساعت تا

بازنشسته افسران كانون فعاليتهاي به بستگي سابق سناتور اتهامات

مخالفدولتدارد عمليات و

رسيد بهاطEعنخستوزير ديروز زاهديبعدازظهر جريانبازجوئيآقايسرلشكر
اشخاصديگريدستگيرنشدهاند هنوز گفت امروز رئيسشهرباني

نكرد تكذيب را ديگر توقيفعدهاي احتمال مربوطبه شايعه ولينامبرده

نظامي فرمانداري گاهيو كارآ توسطمأمورين سابق زاهديسناتور سرلشكر آقاي كه داديم اط�ع ديروز

زاهدي سرلشكر آقاي تهام ا كه است شده روشن كلي طور به شده/// توقيف نظامي حكومت ٥ ماده طبق

افسران از نفر ١٣٦ بازنشستگي حكم كه گذشته هفته كه معني بدين دارد بازنشسته كلوبافسران با بستگي

آقاي ارتشمنجمله امراي از عدهاي با عده اين ميگردد اب�غ آنها به افسران احكام و ميشود صادر ارتش

همكاري كمكو تقاضاي و نموده مراجعه است رسمي سمت داراي بازنشسته كلوب در كه زاهدي سرلشكر

به گر ا كه ميشود يادآور و گرفته تماس ملي دفاع وزارت و ارتش ستاد با زاهدي آقاي بالنتيجه ميكنند/

كه بزنند تي تظاهرا به استدست ممكن گفتهاند كه طوري به رسيدگينشود بازنشسته افسران تقاضاهاي

و مـيكنند م�قات زاهدي سرلشكر با بار چندين بازنشسته افسران اقدامات اين نتيجه در نباشد/ ص�ح

از نفر يكيدو با تماس گرفتن نتيجه در كه ميشود گفته حتي و ميدهد ادامه را اقداماتخود دنباله نيز ايشان

امر اين چون و شود ايراد ملي مجلسشوراي در زمينه اين در نطقهائي كه ميشود قرار مخالفدولت وك�ي

كرده تظاهر دستهجمعي طور به مورد چند در نيز بازنشسته افسران و ميگردد فعاليتهائي جرياناتو موجب

و نـموده اجـتماع نـخستوزير آقـاي مـنزل مقابل در نيز بار يك و نمودهاند سخنراني دولت اقدام عليه و

تـوقيف دسـتور بـالنتيجه و داشته ارسال انتظامي مقامات براي گزارشاتي مأمورين لذا كردهاند تظاهراتي

ميگردد/ صادر سابق سناتور

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

شد كميسيونامنيتتشكيل ديشب
نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقايان حضور با كشور امنيت كميسيون جلسه ديروز بعدازظهر

فـرمانده مـقدم عـلوي سـرلشكر ارتش, سـتاد رئيس بهارمست سرلشكر كشور, وزارت معاون شهشهاني

شد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ و كل ژاندارمري

از يكي نه يا است شده اينكميسيون در كراتي مذا زاهدي سرلشكر آقاي بازداشت به راجع اينكه درباره

كلي امور درباره فقط و نميشود مطرح امنيت كميسيون در مسائل قبيل اين داشت: اظهار اعضايكميسيون

نگردد/ منعكس خارج در كميسيون اخبار دادهاند دستور نيز نخستوزير آقاي ميشود/ كره مذا كشور نظامي



١٨١٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

شدند متحصن دادگستري در امروز زنداني دانشجويان خانواده
كـردند/// اجـتماع دادگسـتري كاخ در آنها رفقاي و زنداني دانشجويان خانواده از زيادي عده هم امروز

دادستان آن پساز كردند م�قات مشاراليه با و رفته دادستان بنيفضل آقاي اطاق به نمايندگاندانشجويان

آخر تا ولي كنند نظاميم�قات فرماندار با تا رفتند نظامي فرمانداري به دانشجويان نماينده تفاق ا به تهران

وزير لطفي آقاي اطاق مقابل در همگي نيز زندانيان خانواده و بودند نكرده مراجعت هنوز امروز اداري وقت

شوند/// متحصن دادگستري در داشتند قصد و شده جمع دادگستري

تـقاضاي بـه و بـودند باقي دادگستري كاخ در همچنان زنداني دانشجويان خانواده اداري وقت آخر تا

نميگذاشتند/ وقعي شوند خارج ميكردند تقاضا آنها از كه كاخ انتظامي مأمورين

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

مؤسساتنفتخوزستان مربوطبه فيلم مقداريعكسو
كشفگرديد اسلحه قبضه يك و سابق شركت اسناد با

حـميد و طيبي جعفر دوم ستوان آقايان منزل در كه آمدهائي و رفت به نسبت انتظامي مأمورين چون

ستوان فهيمو سروان آقايان به نظامي فرمانداري طرف از ديروز بودند, شده مظنون ميآمد عمل به زرگري

دهند/// قرار تفتيش مورد را آنها خانه كه شد داده شفقتمأموريت دوم

سابق شركت مدارك و اسناد حاوي بزرگ يكبسته آبادانو پاjيشگاه عكساز آلبوم عدد سه نتيجه در

مناطق به فيلممربوط حلقه ٢٥ عكسو قطعه ١٨ نيز است طيبي جنبمنزلستوان كه زرگري منزل از نفت

كشـف گانه جدا فشنگ عدد ١åå و خشاب سه با ٢١٦٤٤٨ شماره به كلت اسلحه قبضه يك و خوزستان

براي و دادند تحويل نظامي فرمانداري به كرده ضبط را اسلحه و مدارك و اسناد ب�فاصله مأمورين گرديد/

آمد/ عمل به jزم اقدام زرگري و طيبي دستگيري

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

شد داده خاتمه ساوه دبيرستان اخير وقايع به
شدند تحصيل مشغول و دركEسهايدرسحاضر امروزدانشآموزان بعدازظهر از

نتيجه در شد/// تعطيل ساوه دبيرستان نتيجه در و داد پيشروي روز چند در كه وقايعي تعقيب در ـ ساوه

امروز دولتي رؤسايدواير از عدهاي و جماعتشهر امام شريعتمدار آقاي طرف از روزه ايندو كه فعاليتهائي

به رفتن از Lفع دبيران از نفر سه كه شد گرفته تصميم نتيجه در و تشكيل فرمانداري در كميسيوني صبح

بين نتيجه در نمايد/// تخاذ ا jزم تصميمات اخير وقايع درباره فرهنگ وزارت تا كنند خودداري دبيرستان

ك�س در بعدازظهر از كه دادند قول دانشآموزان و گرديد برقرار آشتي و صلح مخالف موافقو دانشآموزان

شوند/ تحصيل مشغول و شده حاضر درس



ملي دولت سياهه ١٨١٦

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

بازرسدارند اعزام تقاضاي كارگاهها كارگران
كميدستمزد از كارگران شد وارد كارگاههايبوشهر به رسيدگي براي شيراز كار رئيساداره آقاي ـ بوشهر

امور به رسيدگي فقط او كه نمود اظهار آنها به كار رئيس ولي بردند شكايت وي نزد كار قانون اجراي عدم و

و ميگيرند دستمزد ريال ١٥ تا ١٢ از بوشهر بندر كارگاههاي كارگران است/ آمده آنجا به كارگاهها حسابداري

بفرستدو محل به آنها بهوضع رسيدگي براي بازرسي كار دارندوزارت تقاضا و معاشميكنند امرار سختي به

نمايد/ رسيدگي آنها تقاضاي به نزديك از

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

سازمانبرنامه آبياري قسمت با برايهمكاري [كارشناس]
است آمده ايران به

سازمان درخواست بنابه كشي لوله امر متخصصدر متحد ملل سازمان كارشناس <هانسشلنبرك آقاي

شلنبرك آقاي گرديد/ تهران وارد ديروز و شده اعزام ايران به متحد ملل فني كمكهاي اداره طرف از برنامه

اين ميباشد/ دارا پليتكنيكسوئيسرا مدرسه استادي سمت ضمنا و بوده زوريخ شهر گاز آبو رئيساداره

سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي تفاق ا به ملل سازمان مقيم نماينده دوبائر> <آيا توسط كارشناس

داشت/ دريافت سازمان آبياري قسمت با همكاري به نسبت jزم دستور و شده معرفي برنامه

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

بازنشسته كارمندان معوقه حقوق
پرداختميشود

دريـافت را خود حقوق نشدهاند موفق ٣١ و ٣å سالهاي در دولت بازنشسته كارمندان از عدهاي چون

به را بازنشسته كارمندان قبيل اين اسامي كه شد داده دستور حسابداريها به دارائي طرفوزارت از نمايند,

پـرداخت پيشآمدها بعضي علت به چون گفت باره اين در مسئول مقام يك دهند/ صورت دارائي وزارت

كارشان در كه مشك�تي و آنها وضع لذا است افتاده تعويق به هستند متقاعد كه كارمنداني از عدهاي حقوق

شود/ داده آنها مطالبات پرداخت براي ترتيبjزم تا گرفت خواهد قرار رسيدگي مورد دارد وجود

تا شد خواهد فرستاده كلبودجه اداره به حسابداريها طرف از آينده هفته در اينصورتها اط�ع قرار به

كنند/ دريافت را خود حقوقمعوقه هستند ذيحق كه كارمنداني

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

شدهاند بازنشسته راهآهن بنگاه در نفر ٦å
و شدهاند بازنشسته شخصي تقاضاي طبق راهآهن بنگاه كارمندان از نفر ٦å امروز ظهر تا اط�ع طبق

شد/ خواهد صادر شنبه روز بقيه است شده اب�غ آنان احكام



١٨١٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

كردهاند بازنشستگي تقاضاي وزارتدادگستري از نفر ٤å
بازنشستگي حكم صدور تقاضاي وزارتخانه آن از دادگستري وزارت كارمندان از نفر ٤å اط�ع قرار به

است گرديده موافقت نيز بقيه تقاضاي با و شده اب�غ و صادر آنها از نفر دو احكام حال به تا و كردهاند را خود

اداري كارمندان از كارمندانمزبور شد/ خواهد دادگسترياب�غ امضايوزير پساز زودي به ايشان احكام كه

دارد/ نيزوجود قانوني پزشك اداره پزشكان از نفر يك آن ميان در و هستند دادگستري وزارت

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

شدند جمعيزخمي خورد و زد اثر بر
خوردي و زد بهشهر مقيم پابنديهاي از نفر چند و بهشهر اهالي از عده يك بين قبل روز چند ـ بهشهر

به مرتكبين و است ك خطرنا آنها از نفر دو حال گرديد/ طرفين از تن چند شدن زخمي به منجر كه داد رخ

گرفتند/ قرار تعقيب تحت ژاندارم پليسو وسيله

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

است ايران گوسفند برنجو عربستانسعوديخريدار
راس هزار چند برنجو مقداري معامله براي عربستانسعودي كه شد كسباط�ع مطلع يكمنبع از امروز

قطعي ترتيب آينده هفته يا هفته ظرفاين ميباشدو كره مذا تبهو مكا مليمشغول وزارتاقتصاد با گوسفند

كراتي مذا كليات درباره اقتصاد وزارت عربستانسعوديو سفارت اعضاي بين كنون ا و شد خواهد داده كار اين

است/ جريان در

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

نميشود داده برنج صدور پروانه بعد به اين از
اظهار آينده در آن عمل نحوه برنجو پروانههايصدور مورد در امروز ملي اقتصاد يكمقاممسئولوزارت

داده تذكر كرارا كنون تا كه طوري به و كرد خواهد اقدام دولت خود آينده در كشور از برنج صدور براي داشت:

نشود سوءاسفتاده نيز صادره پروانههاي از آنكه براي شدو نخواهد كسيداده به برنج پروانه بعد به اين از شده

تا سازند مطلع را ملي اقتصاد وزارت فورا دهد روي تغييراتي اعتبار در چنانچه كه شده نوشته ملي بانك به

شود/// لغو صادره پروانه

٨å٣٧ شماره ,١٣٣١.١٢.٧ پنجشنبه

ميسوزانند عمدا را جنگلها زارعين از برخي
نـادان زارعين از برخي شد ممنوع نخستوزير آقاي دستور به جنگل اشجار قطع كه روزي از ـ رشت

نمايد تعقيب شديدا را حريق مسببين جنگلباني اداره دارند انتظار اهالي ميزنند/// آتش عمدا را جنگلها

نرود/ دست از ما طبيعي ثروتهاي بيهوده و نشود تكرار عمل اين تا



ملي دولت سياهه ١٨١٨

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

گويند ترك را ايران ملكه اتفاق به كه گرفتند تصميم ناگهان همايوني اعليحضرت
مجلس نمايندگان امروز كه سببگرديد شاه مسافر انعكاسخبر

دهند تشكيل فوقالعاده جلسه هيأتدولت و
پياده مصدقنخستوزير آقايدكتر دقيقه چند و يازده ساعت

رفتوشرفيابگرديد دربار به منزل از
شرفيابگرديده شاه حضور به هيأتدولت مجلسو رئيسه هيأت

كردند مذاكره اطرافمسافرتشاه در مدتي و

بروز موجب شايعگرديد تهران نهصبحدر ساعت از كه ملكه و شاه ناگهاني مسافر خبر شيوع

تظاهراتزدند به دست شاه له بر خيابانها در وعدهاي تظاهراتيشد

مجلسشوراي كه شدهاند يادآور و نوشته اعليحضرت به نامهاي كاشاني jآيتا
فرمايند تجديدنظر خود تصميم در شاه دارد تقاضا ملي
شد تهيه خارجه امور وزارت در ملكه و شاه گذرنامه امروز صبح

گرديد مهر خارجه وزير معاون اطاق در گذرنامه اين و

فريادميزدند: و تظاهراتينموده شاهنشاهي دربار مقابل در مردم از امروزعدهاي ساعتيازده از

شاه باد زنده شاه, باد زنده

مسلسل كاميونحامل چندين متشنجسببشد اوضاع و تعطيل بازار
درآيد بهحركت شهر حوادثدر برايجلوگيرياز سرباز و

تهرانشيوع در عجيبي شايعه امروز داد: اط�ع ما خبرنگاران از يكي بود عمومي تعطيل كه ديروز صبح

خاص اهميت با محافل كليه بين كه شايعه اين است گرفته قرار سياسي محافل توجه بحثو مورد و يافته

مختلفدر تفسيرهاي با زود صبح از كه ميباشد/ اروپا به ملكه و شاه گهاني نا مسافرت خبر گفتگوست مورد

دربار به وابسته مقام يك بار نخستين براي برآمد تحقيق صدد در ما خبرنگار وقتي است/ شده شايع تهران

تـصميم ملكه علياحضرت قبل مدتي از داشت: اظهار چنين ملكه و شاه گهاني نا مسافرت شايعه درباره

كه كسالتي درمان و مداوا براي نيز قبل مدتي كمااينكه نمايند مسافرتي اروپا به معالجه براي كه داشتند

قبل مدتها از ضروريبود معالجه اين نيزچون امسال و نمودند اروپا به مسافرتي دارد هموجود هنوز دارندو

اروپائي حاذق اطباي از نفر چند با دقيقومشورت معاينه براي كه بود شده توصيه ملكه به پزشكان طرف از

مسافرت ايشان با كه نداشتند تصميم اعليحضرتهمايوني البته بنمايند/ كشور از خارج به كوتاهي مسافرت

ترك را ايران نميتوانستند ايشان كشور در اعليحضرت حضور لزوم و حساسكشور اوضاع واسطه به كنند///

را شـاه مسافرت شاهنشاهي دربار مشاورين حساس مراحل در و نمايند عزيمت ملكه تفاق ا به و فرموده

با علت همين به است/ ضروري و پايتختjزم در اينموقع ايشاندر كهحضور داشتند عقيده و نكرده تجويز



١٨١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

از مختلف ممالك رؤساي طرف از هم دعوتهائي و ميرسيد نظر به حتمي [ناخوانا] ملكه مسافرت اينكه
بكند/ مسافرت اروپا به معالجه براي تنهائي به ملكه كه بود مقرر معالوصف بود شده شاهنشاه

وزير به شرفيابيها از يكي در اعليحضرتهمايوني گهان نا گذشته هفته اواخر در اما گهانيـ نا تصميمي

زيرا بود عجيب بسيار و غيرمنتظره تصميم اين اب�غ و اع�م و گرفتهاند مسافرت به تصميم كه گفتند دربار

نميگرفتو قرار تصميم سرعتمورد اين به خارجه چه و داخله چه نقاط يكاز هيچ به هرگز شاه مسافرت

مـعين ركـاب ملتزمين ميشد, آماده وسايل بايد بود jزم وقت آن تشريفات و مقدمات تهيه براي مدتي

به ساده مقدمه, هيچگونه بدون هم آن غيرمنتظره تصميم اخذ اما ميگرديد پيشبيني آن مدت و ميشدند

ارتباط سياسيروز وقايع به را آن و بود توأم اعجاب با شاهنشاهي دربار محافل انعكاسآندر و نميآمد نظر

ميدادند/

آنكه از پس البته كرد: اضافه نمود بيان را تظاهراتفوق شايعه درباره كه مقامي ـ زياد تذكرات وجود با

كليه ولي گرفت قرار مشورتمشاورين مورد مسئله اين داشتند, اع�م دربار وزير به را خود تصميم شاهنشاه

وضـع در كـه كـردند توصيه همايوني اعليحضرت به و نديده مصلحت را مسافرت اين سياسي مشاورين

باشد داشته حضور كشور در شاه و نمايند مسافرت تنهائي به علياحضرت كه است آن در فعليص�ح حساس

و حال در مراقبت همچنين و مشاورين زياد تذكرات جواب در پادشاه و نشد واقع قبول مورد توصيهها اين

كنند/ ترك را ايران مدتي براي كه است jزم ملكه معالجه

سياسي محافل بين صبحديروز ساعتده تا كه خبريبود ماحصل اينجا تا ـ شهرپيچيد كمكمدر شايع

به آن دامنه بعدازظهر چهار ساعت در طوري به و گذاشت توسعه به رو كمكم شايعه اين اما بود يافته رواج

كشور از خروج قصد <شاه كه ميشد گفته نگراني با جا همه و شد كشانده مجلس خصوصيوك�ي محافل

شرفيابيروز پساز شاه ميگفتند مهم نكته يك عنوان به محافل كليه در كه اينبود م�حظه قابل و دارد/>

چندان و داشته ارتباط سياسي جريانات با تصميم اين و گرفته را تصميم اين نخستوزير آقاي سهشنبه

بـه هيجانانگـيزي اخبار روز هر اخيرا چون كه نبود دور نظرها از نيز نكته اين اما نميرسد/ نظر به ساده

ميگفتند ديروز بعدازظهر تا بعضيها لذا ميشود منتشر مجهول منابع طرف از روز سياسي اوضاع مقتضاي

ندارد/ صحت كه شايعهايست امر اين نيستو صحيح شاه مسافرت خبر كه

ساعتهشتصبح نميآمدند/ مجلس به صبحزود مثلامروزوك� روزها, يكاز هيچ در ـ امروز صبح اما

صبح از وك� از عدهاي است, غيرعادي امروز پارلمان اوضاع كه داد خبر تلفن وسيله به ما پارلماني خبرنگار

پيش در مهمي وقايع كه ميكند اين از حكايت آنها شديد نگراني و آنها حضور آمدهاند, مجلس به زود

را ابروها است؟ خبر چه ميپرسم كه وك� از يك هر از و نميزند حرفي كس هيچ كرد اضافه نامبرده است/

اين اظهار يابد/ انعقاد مجلس فوقالعاده جلسه است ممكن امروز است مهمي خبر ميگويد: و كشيده درهم

و داشته شديد انعكاس مجلسنيز در كشور از خارج به شاه مسافرت خبر پيشبينيشود كه مطالبسببشد

كرد اضافه ما پارلماني خبرنگار است/ پوشيده حقيقت جامه تحقق طور به مزبور شايعه انعكاس اين باوجود
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سـرسراي به شتاب با سه هر و آمدند مجلس به همه از قبل ميراشرافي و ذوالفقاري ناصر و رفيع آقايان

نايب ذوالفقاري محمد آقاي كه شد حاصل اط�ع ايشان آمدن از بعد دقيقه چند و شدند داخل بهارستان

امر درباره تا رفته ملي رئيسمجلسشوراي كاشاني آيتا� منزل به صبح هفت ساعت نيز رئيسمجلس

ميكرد/ تأييد را شايعات اهميت كه بود خبري اينخود و نمايد كره مذا ايشان با مهمي

مجلساط�ع بازرسي اداره به كاشاني طرفآيتا� از گهان نا ساعتهشتصبح ـ نمايندگان دعوتاز

كره مذا و برايمشاوره تا بنمائيد امروزدعوت صبح ساعتده براي فوقالعاده طور به را نمايندگان كه شد داده

كسنميدانستاين معدوديهيچ جز هم باز آنموقع تا البته كنند اجتماع بهارستان بابمطلبمهميدر در

تلفن وسيله به يا كندو كتبادعوت را كهوك� نميدانست بازرسي اداره بهع�وه برايچيست دعوتفوقالعاده

مجلسشوراي در ساعتده كه دهند اط�ع نمايندگان يك يكي خانه به تلفن با شد گرفته تصميم باjخره

شـمس آقاي كه بودند وك� منازل نمرههاي گرفتن و تلفن سرگرم تلفنچيها رسانند/ هم به حضور ملي

از دقيقه چند هنوز و رفتند سرسرا به و مجلسشده كاشانيوارد آيتا� فرزند كاشاني مصطفي قناتآباديو

مـيدان نـظام و آرامش مـراقب شد داده مجلسدستور گارد به بازرسي طرف از كه بود نگشته آنها آمدن

مجلس به شخصا كاشاني آيتا� امروز كه است ممكن زيرا باشند ملي مجلسشوراي حدود و بهارستان

ده ساعت تا رسمي طور به مجلس به آيتا� آمدن البته جويند/ شركت مجلس كرات مذا در و آمده شوراي

بود/ گفتگو مطلبمورد اين شايعه عنوان به ولي نميگرفت قرار تأييد مورد صبح

م�قات به زود صبح از مجلس رئيس نايب ذوالفقاري آقاي كه گفتيم jبا در ـ رئيس نايب مراجعت

آمد/ مجلس به و رئيسمجلسمراجعتنمود منزل از نه ساعت حدود در ايشان و بود رفته كاشاني آيتا�

به ورود از ايشان كردند/ جاريسئواjتي جريانات و اوضاع درباره و زده حلقه گردش ورود بدو در خبرنگاران

رئيس آقاي كه است شرفوقوع در و كره مذا مورد مهمي مطالب گفت: كلي طور به و كرد جزئياتخودداري

حـضور بـنده مـ�حظه هـمين بـه شود مشورت ملي شوراي مجلس با آنها درباره دانستهاند مجلسjزم

رئيس نايب دادند/ بازرسيدستوردعوت اداره به ايشان شدوخود مجلسداده در فوقالعاده بهطور نمايندگان

بيست قريب آمد مجلس به مشاراليه كه موقعي شد مجلس سرسراي وارد و نزد حرفي اين از بيش مجلس

كرده اجتماع كريدورها در و آمده بهارستان به شخصا شاه مسافرت شايعه شنيدن اثر در نمايندگان از نفر

شد/ شنيده فريادي و مجلسصدايداد پائين سرسراي داخل از گهان نا كه نيمبود ساعت٩و حدود در بودند/

پنجشنبه روز جلسه در من است, شرفوقوع در جرياناتمهم آقايان ميزد: فرياد كه ميراشرافي صداي اين

نخستوزير و شاه بين مطلب اين درباره كه ميدانستم من نداديد, اجازه شما ولي كنم صحبت ميخواستم

نگذاشت/ مجلس ولي كنم صحبت علني جلسه در مطالب اين درباره داشتم تصميم من و بود شده صحبت

نمايندگان تعداد بر كمكم يافتو خاتمه قبيل اين از ديگر جمله چند اداي پساز ميراشرافي آقاي اظهارات

است/ اط�عات روزنامه به متعلق نقطهچين /١

اينكه/////��١ تا شد/ اضافه نيز مجلس در حاضر
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اط�عات كه دربار به نزديك نمايندگان از يكي با شد موفق ما خبرنگار ـ بعدازظهر چهار تا يك بين

بله كرد: اظهار كلي طور به مشاراليه بشود/ مطالب جوياي كنوني جريانات درباره و بگيرد تماس دارد موثق

حتيصبح مسافرتفراهمميشودو مقدماتاين نيز كنون ا و دارند مسافرت قصد اعليحضرت كه شنيدم من

درباره كرد خواهند ترك بغداد قصد به را تهران ملكه و شاه بعدازظهر چهار تا يك بين كه شد گفته امروز

چهار طول به كوتاه يكسطر ] ولي نگفت چيزي مزبور نماينده بود خواهند ركاب التزام در كساني چه اينكه

باشند/ شاهنشاه همراه زيادي عده نميكنم نيست] خواندن قابل سانتيمتر

و رفـيع قائممقام دادگر, عدلالملك آقايان نفر سه زود صبح ديگر خبر يك طبق ـ نفر سه شرفيابي

قرار به كنند/ كره مذا اعليحضرت مسافرت شايعه درباره تا كردهاند حاصل شرفيابي واjتبار حشمتالدوله

گفتهاند: اعليحضرت شرفيابي اين در اط�ع

نيست سلطنت مقام از گيري كناره يا و استعفا مسافرت اين از من منظور شده اظهار كه آنچه خ�ف بر

رفع سوءتفاهماتموجود از پارهاي اينكه هم نمايمو مراقبت ملكه حال در هم كه است اين براي صرفا بلكه

كار مندر نام به مخالفيندولت كه باشد پيشآمده اينسوءتفاهم ممكناست كه كردهام استنباط چون شود

دور كشور از مدتي براي ديدم مصلحت لذا ميگذارند دربار حساب به را اقداماتخود و ميكنند دولتاخ�ل

مصدق دكتر آقاي موفقيت به وافر ع�قه چون ببرد پيش از را اقداماتخود بيشتري آزادي با دولت تا باشم

به فطوري بالنتيجه و دولتبشود ضد اقدامات با مبارزه صرف ايشان فعاليت از قسمتي كه نيستم مايل دارم

دور تهران از مدتي براي نقيصه اين از برايجلوگيري كه ديدم آن بهتر لذا آيد/ وارد ايشان اساسي كارهاي

عامل محركو هيچ بسو استو سوءظن رفع شايد سوءتفاهمو رفع براي فقط مسافرتمن بنابراين باشم

نيست/ بين در اين جز ديگر

است كرده بيان امروز شرفيابي در شاه ميشد گفته كه اظهارات اين البته ـ دربار رسمي مقامات سكوت

اخـتيار سكـوت بـاره اين در شاهنشاهي دربار رسمي مقامات و نميگرفت قرار تأييد مورد رسمي طور به

و شاه مسافرت گريخته و جسته طور به ولي نميگفتند چيزي جرايد خبرنگاران مراجعه وجود با و ميكردند

كريدورهاي در كه داد اط�ع دربار از صبح ساعتده خبرنگار ميگرفت/ قرار تأييد مورد كشور از خارج به ملكه

بعضي كه طوري به و ميشود ديده فعاليتي گذشته روزهاي به نسبت همايوني اختصاصي كاخ و دربار وزارت

كه باشد ملكه و شاه حركت ساعت و تاريخ بحثاست فعLمورد كه نكتهاي شايد ميكنند اظهار مطلعين از

آنچه ولي خواهد عملي فردا دارند عقيده ديگر بعضي و گرفت خواهد صورت امروز عصر ميگويند بعضي

عزيمت تهران از بعدازظهر پنج يا چهار ساعت حدود در ملكه و شاه كه است اين است زبانها سر بر بيشتر

نمود/ خواهند

ملكه و شاه گر ا كه بود اين از صحبت پارلماني محافل مخصوصا سياسيو محافل در ـ گذرنامه موضوع

شده تهيه ايشان براي گذرنامه پنجشنبه يا چهارشنبه روز ظرف بايد باشند داشته خارج به مسافرت قصد

شاه براي گذرنامه پنجشنبه وقتروز آخر تا ميگفت: خارجه امور وزير نزديكبه يكمقام كه حالي در باشد
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مـجلس كـريدورهاي در امروز نمايندگان از بعضي مطالب اين تمام وجود با اما است نشده صادر ملكه و

شاه براي گذرنامه تقاضايصدور شاهنشاه رؤسايدربار از يكي بهوسيله گذشته چهارشنبه روز كه ميگفتند

چند از گذرنامه دو گفت: مطلع مقام يك است/ بوده آماده ايشان گذرنامههاي پنجشنبه روز و شده ملكه و

است/ شده برده نام عرب عراق كشور از همچنين و اروپائي كشور

حـتي و بـود بحث مورد مختلف شايعات ملكه و همايوني اعليحضرت مقصد درباره ـ اسپاني و عراق

شركت فيصل ملك تاجگذاري مراسم در و رفته عراق به تومبيل ا وسيله به ملكه و شاه بوده قرار كه ميگفتند

فرانكو كه ميشد اظهار باره اين در كنند/ مسافرت اسپانيا به و پيشگرفته در اروپا راه آنجا از سپس و نمايند

باشند/ مهمانوي مدتي و مسافرتنموده اينكشور به كه است كرده شاهنشاهدعوت از اسپاني رئيسدولت

برف نزول واسطه به كرمانشاهان حدود در بغداد تا تهران شوسه راه اينكه واسطه به ديگر خبر يك طبق

با ملكه و شاه كه نميشود داده احتمال لذا كند عبور راه بين گردنههاي از نميتواند تومبيل ا و شده مسدود

فرودگاه از ارفرانس هواپيماي با ملكه و شاه امروز عصر كه ميشود گفته بلكه نمايد ترك را تهران تومبيل ا

نشد/ واقع دربار وزارت رسمي مقامات تأييد شايعاتمورد از يك هيچ البته ولي كرد خواهند حركت مهرآباد

شده تهيه موقع چه ملكه و شاه گذرنامه بود, صحبت كه حالي همان در ـ خارجه وزارت در كميسيون

خارجه معاونوزارتامور اطاق در كميسيوني صبح ساعتده از كه داد اط�ع خارجه وزارتامور از ما خبرنگار

ملكه و شاه گذرنامه كميسيونموضوع اين در كه نيست بعيد و شده تشكيل گذرنامه اداره رئيس حضور با و

امور وزير و نميدادند خارجه وزارتامور به ورود اجازه را كسي امروز حال هر به است/ گرفته قرار گفتگو مورد

ميكرد/ پذيرائيخودداري از است مهمي امر به رسيدگي مشغول اينكه عنوان به نيز خارجه

يـازده سـاعت از قبل كه داد اط�ع صبح يازده ساعت ما خبرنگار ـ رفت دربار به پياده نخستوزير

كاخ به مجددا توقف مدتي از پس و رفتند مرمر كاخ به تنهائي به اختصاصي كاخ از همايوني اعليحضرت

مـصدق دكـتر آقـاي كردم مشاهده غفلتا كه بود ساعت همين مقارن درست و كردند مراجعت اختصاصي

كـاخ طرف به كاخ خيابان در پياده است گرفته را بغلش زير او شخصي مستخدم كه حالي در نخستوزير

است/ حركت در اختصاصي

كـه عـابريني ولي نشـد او مـتوجه كسي كند حركت منزل از پياده نخستوزير كه نداشت سابقه چون

كه موقعي و افتادند راه به وي سر پشت نخستوزير ديدن مجرد به ميكردند عبور كاخ خيابان از تكتك

نفري چند رسيد ندارد فاصله متر دويست از بيش ايشان منزل تا كه اختصاصي كاخ مقابل به مصدق آقاي

كاخ وارد خود مستخدم تفاق ا به مصدق دكتر دقيقه چند و يازده ساعت حدود در و بودند ايشان سر پشت

شد/ سلطنتي

هندرسن آقاي كه بود نگذشته دربار به مصدق دكتر رفتن از ساعت نيم هنوز ـ دربار در امريكا سفير

از و رفته دربار به صبح يازده ساعت از مشاراليه اط�ع قرار به و شد خارج سلطنتي كاخ از امريكا كبير سفير

به قبلي قرار بدون كه امريكا كبير سفير از خواست ما خبرنگار وقتي است/ كرده م�قات دربار وزير آقايع�ء
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و بگذارم شما اختيار در كه ندارم مطلبي من گفت: و خواست معذرت نامبرده بكند سئواjتي بود آمده دربار

آمدنهيأترئيسه با مقارن امريكا كبير هندرسنسفير رفتن تركگفت/ را دربار شدو تومبيل ا ب�فاصلهسوار

شدند/ وارد هندرسن رفتن از پس يكديگر تفاق ا به هيأت و بود ملي مجلسشوراي

دربار مقابل در تبليغات اداره ضبطصوت دستگاه حامل كاميون ظهر حدود در ـ ضبطصوت دستگاه حمل

اعليحضرتهمايوني شايد كه ميكرد اين حكايتاز اينمسئله و بردند داخل به را دستگاهمزبور و توقفكرد

نگفتند رسمي مقامات نگرفتو قرار تأييد مورد امر اين البته ولي بفرمايند ايراد راديو از نطقي كه صددند در

يا دارند راديو از مطالبي بيان قصد اعليحضرتهمايون كه اينست آيا ضبطصوت دستگاه حمل از كهمقصود

نه/

ما خبرنگار به امروز بود رفته دربار به ديشب كه سابق سناتورهاي از يكي همچنين ـ بيخبر مسافرت

حتي و دارند مسافرت قصد اعليحضرت كه يافتيم ديشباط�ع نه ساعت داد: شرح چنين را مسموعاتخود

خود شخصي هواپيماي با ملكه علياحضرت تفاق ا به صدا و سر بدون داشتهاند نظر در ايشان كه شد گفته

اينخصوصصادر شاهنشاهياع�ميهايدر سپسدربار گيرندو پيش مسافرتدر راه صبحامروز ساعتنه

نمايد/ منتشر را شاه مسافرت خبر و نموده

آقاي ديشب ساعتده حدود در و ميرسد آقاينخستوزير اط�ع به دربار مجراي از ديشب خبر اين اما

نه/ يا دارد حقيقت آيا شنيدهام را خبري چنين من كه ميدهند پيغام نخستوزير

تكذيب نيستو صحيح امر اين ميگويند نخستوزير آقاي پيغام شنيدن پساز همايوني اعليحضرت

نيز آن تكذيب از بود شده شايع شاه مسافرت خبر كه محافلي در ديشب ناخوانا] كوتاه جمله يك ] ميشود
و شده فراهم شاه سفر مقدمات تكذيب اين وجود با كه نمودند م�حظه دربار مقامات ولي ميشود صحبت

خـبر ايـن تكـذيب بـه مبادرت ص�حانديشي و مصلحت براي شايد و نشدهاند منصرف حركت از ايشان

اين امروز ولي نمايند مسافرت خبر بدون داشتهاند قصد پادشاه كه گرفت نتيجه ميتوان بنابراين كردهاند/

بـه شـخصا نيز نخستوزير و شد تشكيل خصوصي جلسه نتيجه در و رسيد ملي شوراي مجلس به خبر

رفت/ اعليحضرت م�قات

دربار به پياده مصدق آقايدكتر آنكه پساز لحظه چند نيم و يازده ساعت ـ دربار از نخستوزير پيغام

جلسه برايشركتدر كه دادهشود اط�ع آقايانوزراء به كه داد خبر منزلخود به تلفن وسيله به ايشان رفت,

به نخستوزير منزل تلفنچي ب�فاصله باشند ايشان مراجعت منتظر و كنند اجتماع دولت هيأت فوقالعاده

به كليهوزراء ب�فاصله آيند هيأتدولتگرد جلسه برايشركتدر نخستوزير بنابهدستور كه داد اط�ع وزراء

تـهران وارد خـوزستان از هـنوز و هستند مسافرت در كار و دارائي وزراي چون و آمدند مصدق دكتر منزل

به كار وزارت و دارائي وزارت دو معاونين لذا Jشوند تهران وارد بعدازظهر نيم يكو ساعت بود Kقرار نشدهاند

شركت وزراء كليه دولت هيأت فوقالعاده جلسه در تا آمدند نخستوزير منزل به مزبور وزراي نيابت عنوان

نمايند/
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بودند دربار از نخستوزير مراجعت انتظار در نخستوزير خانه در ظهر تا وزراء كليه بنابراين

به و كرده تلفن خود منزل به نخستوزير آقاي دوم بار براي بعدازظهر نيم مقارن ـ رفتند دربار به وزرا

يابند حضور دربار در دستهجمعي طور به كه داد اط�ع وزراء آقايان

وزراء آقايان اط�ع قرار به شدند/ خارج مجلس رئيسه هيأت شدند وارد كه موقعي و رفتند دربار به وزراء

نمودهاند/ آغاز نخستوزير آقاي حضور با را كراتخود مذا و شده شرفياب شاه حضور به ب�فاصله

تهران بازار در كمكم شد شايع شهر در شاه مسافرت خبر وقتي ١١ ساعت حدود در ـ شهر در تظاهرات

و كردند حركت دستهجمعي دربار طرف به بستو را بازار بايد كه داشتند عقيده عدهاي گرديد/ ايجاد هيجاني

همين به نمود/ عمل بهبهاني آيتا� و كاشاني آيتا� فتواي به است بهتر كه بودند معتقد ديگري دسته

و كردند بهبهانيم�قات آيتا� با ديگر عده و گرفتند تماس كاشاني آيتا� با بازار از نمايندگاني مناسبت

به بازار در داشتند دست به كوتاه چوبهاي كه حالي در ديگر دستهاي و شد تعطيل بازار از قسمتي بالنتيجه

است/ داده استعفا شاه ببنديد, ببنديد, ميزدند: فرياد و افتادند راه

تظاهرات اين معالوصف داشتند جديت تظاهرات توسعه از جلوگيري براي شهرباني مأمورين اينكه با

صـورت بـه هـمايوني اعـليحضرت مسافرت خبر و شود تعطيل بازار از عمدهاي قسمت كه گرديد موجب

به جيپ كاميونو با مأمورين از عدهاي ظهر حدود در اما شايعشود/ افواه در سلطنت مقام از ايشان استعفاي

فرمانداري شهربانيو افسران از عدهاي و شدند كين دكا بستن از مانع و آمده بازار حدود و ناصرخسرو خيابان

اخبار تا نمايند خودداري مغازهها بستن از كسبه كه ميكردند توصيه و افتاده راه به بزازها بازار در نظامي

شود/ روشنتر قدري

خيابانهاي از قسمتي در بود شده سوار آنها در عدهاي كه حالي در كاميون هشت قريب همينموقع در

نبايد <شاه ميزدند: فرياد ميكردند همايوني اعليحضرت له بر كه تي تظاهرا ضمن و حركتدرآمده به شهر

سـاير طرف به آنجا از و آمده ناصرخسرو به بوذرجمهري خيابان طرف از عده اين برود/> نبايد شاه برود,

حـركت دربار طرف به نيز بهبهاني آيتا� كه شد شايع بازار در هنگام اين در و نمودند حركت خيابانها

كردند/

به جرياناتمربوط تا برميگرديم بهارستان به دوباره كنون ا ـ بهارستان در سنا مجلس سابق رئيس

نمايندگان كه موقع همان در اط�ع قرار به كنيم/ دنبال شد داده شرح ابتدا در آن از قسمتي كه را مجلس

مجلس به نيز سابق سناتورهاي از عدهاي بودند شده مسافرت اطراف در مباحثه و مشاوره مجلسمشغول

رئيسمجلسسابق تقيزاده آقاي يازده ساعت حدود در و شدند كره مذا سنامشغول سابق عمارت در و آمده

گفت: نمود ايشان با ما خبرنگار كه م�قاتي در و آمد بهارستان به بار نخستين براي ماه چند از پس نيز سنا

دوستان از يكي آنجا در و منقولدرسداشتم معقولو دانشكده در بلكه بيايم مجلس به كه نداشتم قصد من

آمدم/ مجلس به كسباط�ع براي لذا و شده واقع مهم جريان كه داد خبر

دارد قرار دولت مخالفين صف در تقريبا كه مجلس نمايندگان از يكي نامهايستـ رئيسمجلسحامل
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استعفانامه حامل گويا و آمد مجلسخواهند به آيتا� كه شنيدم كنون ا هم من داشت اظهار خبرنگاران به

به دال كه رسمي خبر هيچگونه ولي شد شايع مجلس سرسرا در سرعت به نيز خبر اين باشند/ اعليحضرت

نبود/ دست در باشد اينموضوع سقم صحتو

او اطراف جرايد خبرنگاران و شد خارج مجلس سرسراي از قناتآبادي شمسالدين آقاي همينموقع در

من كه لحظه اين تا گفت: قناتآبادي كردند/ سئوال وي از مجلس رئيس حضور موضوع درباره و گرفته را

تصميمي چنين بعد گر ا ولي بيايند مجلس به نميكنمحضرتآيتا� تصور اينخصوصندارمو اط�عيدر

هستم/ بياط�ع آن از بنده بگيرند

كه اينبود داشت قرار نمايندگان بحث بيشترمورد كه مطلبديگري ـ منتشرشد مسافرتچگونه خبر

شدهاند/ مستحضر شاه مسافرت ازموضوع رئيسمجلس يا مجلس چگونه

اعـليحضرت كه ميكنند عقيده اظهار نفري چند گفت سئوال اين پاسخ در مجلس نمايندگان از يكي

و اهميتموضوع نظر از كاشاني آيتا� و رساندهاند رئيسمجلس اط�ع به را مسافرتخود نامه همايوني

برسانند/ مجلس اط�ع به را اينموضوع شاه مسافرت از قبل كه برآمدهاند صدد در حساسيتموقع

اط�ع به ديشب خبر اين بلكه ندارد مجلسصحت به اعليحضرت نامه ميگفتندموضوع ديگر عدهاي

دادهاند/ خصوصي جلسه تشكيل نمايندگاندستور اط�ع براي امروز ايشان استو رسيده رئيسمجلس

بهادري, و حائريزاده جمله از نمايندگان آقايان از عدهاي همينموقع در ـ كارپردازي اطاق در جلسه

از و دادند تشكيل مجلسجلسهاي كارپردازي اطاق در عدهايديگر قناتآباديو شمس هدي, ميراشرافي,

طول به ساعت ربع سه قريب جلسه اين ميشد/ جلوگيري اطاق آن به نيز متفرقه اشخاص شدن نزديك

گفتراجع خبرنگاران به آقايميراشرافي جلسه ختم پساز يافت خاتمه ربع و يازده ساعت مقارن انجاميدو

آن طي كه شده نوشته كل دادستان به نامهاي و داشتيم كراتي مذا تهران راديو اخير سياسي بحثهاي به

مخالفيندولت خونريزي و كشتار به تحريك را مردم يافته انتشار جمعه شب راديو در كه بحثروز به نسبت

مجلس دفتر وسيله به نامه اين نمايد/ رسيدگي بهموضوع كه شده دادستانخواسته از و اعتراضشده نموده

ميگردد/ ارسال ايشان براي

در كاشاني آيتا� فرزند كاشاني سيدمصطفي آقاي موقع همين در ـ مجلس به كاشاني آيتا} نامه

شمس آقاي بعد دقيقه ده گرديد/ مجلس سرسراي وارد و آمد مجلس به داشت دست در كتي پا كه حالي

نامهاي كاشاني حضرتآيتا� گفت: خبرنگاران درجوابسئوال و شد سرسرايمجلسخارج از قناتآبادي

قـصد هـمايوني اعـليحضرت اط�ع قرار به كه نوشتهاند مضمون اين به همايوني اعليحضرت به خطاب

كشور از خارج به باريكمسافرتاعليحضرت حساسو اينموقع چوندر دارندو را كشور از خارج به مسافرت

را نامه اين Lفع و شوند منصرف خود تصميم اين از همايوني اعليحضرت Lفع است بهتر نيست مصلحت

جـلسه نـامه, اين درباره برايمشورت ميرود احتمال و فرستادهاند ملي شوراي مجلس به مشورت براي

گردد/ تشكيل خصوصي
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اسمعيلي ملك آقايدكتر كه بود گذشته يازده ساعت از دقيقه چند ـ مجلسآمد به نخستوزير معاون

ايـن از اطـ�عي هـيچگونه اسـمعيلي مـلك دكتر شد/ مجلس وارد نخستوزير بازرگاني و سياسي معاون

محض به ولي است/ شده حاضر مجلس در منظور چه به نگفت حتي و نداد جرايد خبرنگاران به جريانات

گر ا كه رسانيد مجلس رئيس نايب ذوالفقاري محمد آقاي اط�ع به نامهاي طي مجلس سرسراي به ورود

تـوضيحاتي گـونه هـر اداي آماده وي دارد دولت نماينده حضور به احتياج دولت با تماس نظر از مجلس

ميباشد/

به جلسهاي اينموقع در ملي نهضت كسيون فرا عضو نمايندگان آقايان ـ نهضتملي فراكسيون جلسه

آنهاموضوع بحث مورد مسئله و دادند تشكيل مجلس اطاقهايكميسيون از يكي در شايگان آقاي رياست

نيامد دست به اط�عي جلسه اين كرات مذا اقداماتو نتيجه از بود/ شاه مسافرت

ايستگاه به تلفن وسيله به فورا كه بود اين گرديد مشهود نمايندگان از دسته اين فعاليت از آنچه ولي

مهندسرضـوي آقاي به نفت ملي شوراي اعضاي حامل قطار محضورود به كه شد داده اط�ع راهآهن

بيايد/ مجلس به مستقيما ب�فاصله كه شود داده اط�ع

مجلسنواخته خصوصي زنگجلسه بيستدقيقه و يازده ساعت درست ـ شد تشكيل خصوصي جلسه

جلسه اين كرات مذا كردند/ اجتماع خصوصي جلسه تاjر در مجلسعموما در حاضر نمايندگان آقايان و شد

گفتند/ ترك را خصوصي جلسه نمايندگان اغلب كه بود دقيقه پنجاه و يازده ساعت و نيانجاميد طول به زياد

خبرنگاران به و شد خارج جلسه از سايرين از قبل كريمي نادعلي آقاي ـ خصوصي جلسه تشكيل از قبل

خصوصي جلسه خبر و شاه مسافرت مجلسازموضوع به چگونگياط�ع و خصوصجرياناتامروز در جرايد

ساعت مقارن ديشب اط�ع قرار از بود كره مجلسمذا سرسراي خصوصيدر جلسه از قبل كه طور آن گفت:

قـصد امـروز همايوني اعليحضرت كه بود شده داده اط�ع كاشاني آيتا� حضرت به تلفن وسيله به ١٢

مجلساط�ع اعضايهيأترئيسه به صبحامروز كاشاني آيتا� حضرت دارند/ را كشور از خارج به مسافرت

يابند/ ايشانحضور منزل در مهمي امر در مشاوره براي كه ميدهند

رئـيس و مـيشوند حاضر آيتا� منزل در صبح هشت ساعت مقارن رئيسه هيأت اعضاي از عدهاي

اظهار اقدام اين از و ميرساند رئيسه هيأت اط�ع به ايران از خارج به را اعليحضرت مسافرت خبر مجلس

آيتا� حـضرت ميشود قرار ميگيرد بابصورت اين در كه كرهاي مذا مختصر از پس و ميكنند نگراني

از Lفع حساسيتموقع نظر از كه نمايند تقاضا ايشان از و بنويسند همايوني اعليحضرت به خطاب نامهاي

نمايند/ خودداري كشور از خارج به مسافرت

آيتا� نامه تهيه از پس ميشود/ تهيه نامه متن و ميگيرد قرار رئيسه هيأت موافقت مورد تصميم اين

نمايندگان اط�ع به مجلس در شاه حضور به تقديم از قبل نامه اين است بهتر كه ميدارند اظهار كاشاني

حضور مزبور نامه مجلس نمايندگان اط�ع با خ�صه و گردد ابراز باشد آن به نسبت نظري چنانچه و برسد

مـجلس بـازرسي اداره به را مجلس رئيس دستور ب�فاصله ذوالفقاري آقاي جهت بدين گردد تقديم شاه



١٨٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

بود گذشته وليچونوقت مينمايد/ مستحضر را نمايندگان تلفن وسيله به نيز بازرسي اداره و ميدهد اط�ع

حاضر مجلس در نمايندگان از نفر ٤٧ از بيش يازده ساعت تا بودند شده خارج منزل از نمايندگان اغلب و

نشدند/

كامل سكوت ميان در ذوالفقاري آقاي خصوصي, جلسه انعقاد از پس ـ گذشت؟ چه خصوصي جلسه در

اعليحضرت كه بود شده داده اط�ع كاشاني آيتا� حضرت به ديشب گويا گفت: و برخاسته جاي از حضار

طرحموضوع از پس و خواسته را رئيسه هيأت امروز صبح ايشان لذا دارند/ خارج به مسافرت قصد همايوني

آيتا� حضرت ولي گرديد مطرح بود شده تهيه همايوني اعليحضرت به خطاب ايشان طرف از كه نامهاي

چنانچه تا شود مجلسمشورت با همايوني اعليحضرت به نامه اين تسليم از قبل كه فرمودند ع�قه ابراز

اعـليحضرت بـه مـجلس موافـقت با نامه خ�صه و فرمايند اظهار باشند داشته نظري نمايندگان آقايان

موقع اين در ميشود/ قرائت محترم آقايان اط�ع براي آيتا� حضرت نامه كنون ا و شود تقديم همايوني

گرديد درج شماره همين در گانه جدا طور به كه شرحي به رئيسمجلسرا نامه مجلس منشي آقايوكيلپور

نمود/ قرائت

فـرامـرزي آقاي باjخره بودند/ نشسته كت سا همه مدتي نامه قرائت خاتمه از پس ـ ميگذرد وقت

گذشتو خواهد نمائيموقت برگزار مراسله و تبه مكا به بخواهيم گر ا ما گفت: شكسته درهم را جلسه سكوت

رفته بين از و شده هوا باد هم حرف زدهايمو يكمشتحرف فقط هم ما و نمود خواهند مسافرت هم ايشان

اوضاع هستند/ مسافرت به مصمم ميشود مشاهده كه اينوضع با هم اعليحضرت تنگاستو وقت است/

بحثو فرصت ديگر اjن رفتو خواهد بين از هم مملكت برود شاه گر ا استو بحراني كو خطرنا مملكت

و شوند شرفياب شاه دستهجمعيحضور طور به آقايان از عده يك اjن همين من عقيده به نيست/ مشورت

نمايند/ منصرف دارند كه تصميمي اين از را ايشان و گردند متذكر را مملكت حساس اوضاع

و مردم نمايندگي عنوان كه ما عرضميكنم صراحتا بنده گفت: مدني ملك آقاي ـ بيخبريم اوضاع از

مـيگذرد مـملكت اين در كه جرياناتي و حوادث از و بيخبريم كلي به مملكت اوضاع از داريم را مجلس

كه شنيدم مجلسشدم وارد كه مناjن مجلسو به بيا كه كردند تلفن من به صبح نداريم اط�عي هيچگونه

طرف از كه هم تصميمي و كرد فكري بايستي حال هر به دارد را كشور از خارج به مسافرت قصد مملكت شاه

باشد/ كامل دقت و مطالعه با بايد ميشود گرفته مجلس

اينموضوع از امروز صبح تا هم مجلس و بنده گفت: مجددا ذوالفقاري آقاي ـ نداشتيم اط�ع هم ما

را خودشان نظر آقايان زودتر بايستي هم اjن و آمد ميان به موضوع اين امروز صبح و نداشتيم اط�عي

دارند/ اظهار اينموضوع به نسبت

آقاي به است بهتر نمود اظهار باره اين در مختصري توضيح ضمن بقائي دكتر آقاي ـ بيايد دربار وزير

اينموقع در كرهشود/ مذا اينموضوع ايشاندر با تا بيايند مجلس به زودتر كه اط�عدادهشود دربار وزير ع�ء

كاري انجام براي آقايع�ء كه دادند اط�ع دربار از ولي كنند, صحبت آقايع�ء با خواستند تلفن وسيله به
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رئيسه هيأت شد قرار گرفت صورت باره اين در كه تي كرا مذا از پس باjخره نيست/ دربار در و رفته خارج به

از خارج به مسافرت از Lفع كه بخواهند ايشان از رئيسمجلس نامه تسليم ضمن و شرفيابشود شاه حضور

منصرفشوند/ كشور

طرف به و شد خارج بهارستان مجلساز رئيسه هيأت گذشته ظهر از دقيقه پنج ـ خصوصيمجدد جلسه

خصوصي جلسه مجددا ب�فاصله و آمد مجلس به مجددا بعدازظهر يك ساعت در و رفت سلطنتي كاخ

بعدازظهر ربع و يك ساعت در يعني نكشيد طول ساعت يكربع از بيش جلسه اين ولي گرديد, تشكيل

اط�ع به شاه بهحضور را شرفيابيخود جريان خ�صه بهطور هيأترئيسه جلسه اين در يافت/ خاتمه جلسه

براي اعليحضرت با را خود كرات مذا نتيجه داشتند را مجلس از خروج قصد كه هنگامي و رسانيد مجلس

دادند: توضيح چنين خبرنگاران

مصر خود مسافرت در و مسافرتند عازم غروب امروز همايوني اعليحضرت اط�ع قرار به ـ ميرود شاه

مسافرت نيست, پيش در ديگري منظور و است معالجه براي مسافرت اين كه فرمودند ما به ولي هستند,

عالياتزيارتخواهد عتبات از كرب� اعليحضرتهمايونيدر گرفتو بغدادصورتخواهد كرب�و راه از ايشان

تماسخواهم در تلفن وسيله به دولت با هستم ايراندور از كه مدتي تمام در شدند متذكر ايشان خود و نمود

و كرد تلگرافخواهند آقايان البته منضروريبود كهوجود آيد پيش مملكت ضروريدر و jزم كار گر ا و بود

كرد/ خواهم مراجعت البته باشد, داشته ضرورت پايتخت در من حضور كه باشد ميان در مهمي موضوع گر ا

مخبرين اط�ع به اعليحضرتهمايوني با را م�قاتخود كراتو مذا نتيجه آنكه پساز مجلس رئيسه هيأت

ميرويم/ ايشان م�قات رئيسمجلسبه به امر جريان گزارش براي Lفع كه نمودند اضافه رسانيدند, جرائد

هيأت اعضاي بعدازظهر دقيقه بيست يكو ساعت در رئيسمجلسـ با رئيسه هيأت مجدد م�قات

آيتا� منزل طرف به و نمودند ترك را بهارستان كاشاني آيتا� با مجدد م�قات منظور به مجلس رئيسه

رفتند/ گرامي] آقاي [منزل كاشاني
آيتا� منزل در بعدازظهر نيم و ساعت دو تا مجلس رئيسه هيأت اعضاي ـ رئيسمجلس منزل در

اين مقارن و دادند گزارش مجلس رئيس به همايوني اعليحضرت با را خود م�قات جريان و بودند كاشاني

خارج داشتند اقامت آنجا در كاشاني آيتا� امروز كه گرامي آقاي منزل از حميديه و بهادري آقايان ساعت

مـجلس خـصوصي جـلسه بعدازظهر دارد احتمال كه بود اين داشتند اظهار خبرنگاران كه مطلبي و شدند

دارد/ جريان كراتي مذا باب اين در و نيافته خاتمه رئيسمجلس با كره مذا هنوز و تشكيلشود

در امروز وقت آخر تا رئيسه هيأت اعضاي از ديگر نفر چند رئيسمجلسو نايب ذوالفقاري محمد آقاي

و آمدند گراني آقاي منزل به بازرگانان و تجار از عدهاي احوال اين خ�ل در بودند/ كاشاني آيتا� منزل

مسافرت از تا آيد عمل به فوري اقدامات ايشان طرف از كه داشتند تقاضا مجلس رئيس با م�قات ضمن

اعليحضرتجلوگيريشود/

آيتا� حضرت با رئيسه هيأت م�قات به راجع ذوالفقاري محمد آقاي ـ گفت رئيسمجلسچه نايب
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و رسانيدم رئيسمجلس اط�ع به همايوني اعليحضرت با را رئيسه هيأت م�قات جريان ما گفت: كاشاني

چنانچه تا باشند مجلس در تلفنچيها و بازرسي رئيس كه شد داده اط�ع مجلس بازرسي ادارة به ضمنا

نمايند/ مطلع را نمايندگان آقايان تشكيلشود مجلس خصوصي جلسه بعدازظهر كه شد ديده ص�ح

شـايع شهر در همايون اعليحضرت مسافرت خبر كه بعدازظهر نيم ساعت از ـ سلطنتي كاخ مقابل در

جلوي در و رفته كاخ خيابان به تدريج به نيز عدهاي گرفتو تظاهراتصورت شد گفته كه طور همان گرديد

براي بهبهاني آيتا� ميشد زياد اجتماعكنندگان عده كه موقع همين در كردند/ اجتماع اعليحضرت كاخ

مجددا دارند اقامت اختصاصي كاخ در اعليحضرت كه شد گفته چون ولي شدند وارد مرمر كاخ به شرفيابي

رفتند/ اختصاصي كاخ به و برگشته

از شـاه خيابان قسمت از را كاخ خيابان از عبور انتظامي مأمورين ميرفت حوادثي وقوع احتمال چون

هيأت اعضاي بعدازظهر ٣ مقارن ميشدند/ تومبيلها ا ورود مانع و داد قرار كنترل تحت سپه خيابان شمال

خـبرنگاران جـواب در و كـردند تـرك را مرمر كاخ بودند شده شرفياب Lقب كه ملي شوراي مجلس رئيسه

يك هـمايوني اعـليحضرت داشت اظهار و كرده جمعيت به رو ميراشرافي فقط نكردند اظهاري هيچگونه

ميكنند/ ترك را ايران ديگر ساعت

و شده بيشتر سلطنتي كاخ مقابل در لحظه هر جمعيت اجتماع ـ كنيد جلوگيري شاه حركت از مردم

شاه كنيد فرياد همه و بيائيد جلوتر مردم هستيم, شاه پشتيبان ما ميزدند فرياد دستهجمعي طور به عدهاي

آمـده كاخ جلوي به كه ميكردند دعوت بودند كرده اجتماع كاخ از دورتر قدري را ديگران اينها برود/ نبايد

كاخ داخل داشتند قصد و برده هجوم اختصاصي كاخ طرف به نيز عدهاي و شود خارج دربار از شاه نگذارند

شدند/ مانع مأمورين اما شوند

از اينها كرد فرياد بلند صداي با جمعيت افراد از يكي شدند مأمورينمواجه با جمعيت كه همينموقع در

نكشيد/ آنها روي بر سرنيزه دارند, دوست را شاه اينها هستند شاه پشتيبانان

ابراز ميكردند خودنمائي جمعيت بين كه هواپيمائي افسر يك و پياده يكسرگرد كه بود اين توجه قابل

كه سرگرد نمايند/ اجتماع كاخ جلوي در كه ميكردند دعوت مرتبا را مردم داد نشان خود از شديد احساسات

ديگر در از ميخواهند همايوني اعليحضرت <مردم ميزد: فرياد رفته سكوئي روي بر بود رسيده راه از تازه

نفر يك شويم/> همايوني اعليحضرت خروج از مانع و بريزيم را خود خون قطره آخرين تا بايد شوند خارج

خارج ايران از شاه گذاشت نخواهيم كرده سپر گلوله جلوي در را سينههايمان ما زد: فرياد مردم بين از ديگر

خارج كاخ ديگر در از همايوني اعليحضرت ميرود احتمال بودند شده متوجه مردم كه همينموقع در شود/

نمودند/ اجتماع عدهاي نيز آنجا در و رفته در آن جلوي به شوند

و بودند كرده اجتماع عدهاي است شاهپورها كاخ اختصاصي كاخ در از باjتر كمي ـ ميكرد گريه شاهپور

در آنها تعداد كه اينجمعيت ميشدند/ بينجمعيتديده در نيز اعليحضرتهمايوني برادر حميدرضا شاهپور

هزار شش از ايرانيان ما زد فرياد جمعيت اين افراد از يكي ميكردند/ گريه همگي ميشد نفر پانصد حدود
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اعليحضرت كه گذاشت نخواهيم و بودهايم شاهدوست و شاهپرست كه است بوده اين افتخارمان پيش سال

ميكردند/ دعا و ميفرستادند بلندصلوات صداي با مرتبا مردم و كنند ترك را ايران همايوني

رنگ آبـي تـومبيل ا كه بود بعدازظهر يك ساعت مقارن ـ اختصاصي كاخ جلوي در عليرضا شاهپور

تومبيل ا طرف به ديدند را شاهپور تومبيل ا كه مردم و كرد توقف اختصاصي كاخ مقابل در عليرضا شاهپور

گريه كه حالي در رفتو شاهپور ماشين باjي بر اجتماعكنندگان از يكي و گرفتند را آن اطراف و برده هجوم

گفت و كرد جمعيت به رو و كند ترك را ايران تاجدارتان برادر نميگذاريم ما ميگفت بلند صداي با ميكرد

در اينموقع تا كه عليرضا شاهپور كند/ ترك را ايران شاه گذاشت نخواهند و هستند مردم تمام نماينده اينها

جلوي تا و نموده بلند دست روي به را ايشان و كرده احساسات ابراز ايشان براي مردم و شد پياده بود تومبيل ا

اجتماعكنندگانخطاب از يكنفر ميرفت كاخ داخل به عليرضا شاهپور كه موقعي در بردند/ اختصاصي كاخ

ترك را ايران معالجه قصد به نميگذاريم ما كه بگوئيد شاه به جمعيت اين قول از گفت عليرضا شاهپور به

گذاشت/ نخواهيم نيز كنند

همايوني ساعتاعليحضرت اين تا كه داد اط�ع خبرنگار بعدازظهر نيم يكساعتو ـ شورايسلطنتي

سلطنت نيابت شوراي نام به كهشورائي است شايع و هستند باقي ايران از مسافرت بر مبني تصميمخود در

و دربار وزير ع�ء آقايان است ممكن ديگر يكخبر طبق نمايد/ اداره را شاه به امورمربوط تا تشكيلميشود

را سلطنت نيابت شوراي غ�مرضا شاهپور و عليرضا شاهپور شركت با سابق سناتور واjتبار حشمتالدوله

بدهند/ تشكيل

ضبطصوت دستگاه مقابل در شاه امروز صبح اينكه با ميشد گفته ـ نميشود منتشر فع� شاه بيانات

آخروقت ولي فرمودهاند مردم به مطالبيخطاب مسافرتخود درباره و نموده ايراد راديو از انتشار براي بياناتي

داشته ملت از خداحافظي جنبه كه مزبور پيام خودداريشود/ پيام اين انتشار از Lفع كه شد داده دستور امروز

يابد/ انتشار تهران راديو از امروز بعدازظهر هفت ساعت شاه مسافرت صورت در است قرار

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

شاهنشاه رئيسمجلسبه نامه
شاهنشاهي همايون اعليحضرت

قاطبه فوقالعاده نگراني و شگفتي موجب شاهنشاهي همايوني اعليحضرت غيرمترقبه مسافرت خبر

به نمايندگان آقايان استحضار با ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت و شده پايتخت مردم و مملكت اهالي

همايوني اعليحضرت كه نميداند مصلحتوصواب به هيچوجه به كنوني آشفته دروضع كه ميرساند عرض

اينلحاظ به نمايد/ حاصل تأثيراتعميقنامطلوب كشور تمام ممكناستدر فرمايندو مسافرت به مبادرت

بهموقع را مسافرت به تصميم و فرموده نظر تجديد اينمورد در لطفا كه ميشود استدعا همايوني پيشگاه از

ملي رئيسمجلسشوراي فرمايند/ تبديل آينده سال در ديگري

كاشاني سيدابوالقاسم
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٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

ازمسافرتمنصرفگرديدند فع� شاهنشاه
صحبتكرد برايمردم شخصا شاه ساعتبعدازظهر سه

گفت: مردم به اعليحضرت
ازمسافرتمنصرفميشوم فع� نميدهيد اجازه كه cحا

علتشدتتظاهرات به امروز بعدازظهر ساعتچهار
درآورد پاي از را نفر يك گلوله تيراندازيشد كاخ خيابان در

كردند فرار و گرفته را شهرباني افسر يك عدهايجيپ

صفحات اولو ستونهايصفحه در شد گزارشداده خبرنگار بهوسيله بعدازظهر يك حدود تا كه اخباري

به ملكه و همايوني اعليحضرت مسافرت درباره ساعت آخرين در كه اخباري اينك است/ شده درج ديگر

ميشود/ درج آمده دست به كشور از خارج

ساعت هر بودند كرده اجتماع صبح از سلطنتي كاخ مقابل در كه جمعيتي ـ احساسات و كثرتجمعيت

مـا مـيزدند: فـرياد شـاه مـنزل مـقابل در دامنهدار تظاهرات و شديد احساسات با مردم و ميشد زيادتر

آيتا� ميشد بيشتر ساعت هر مردم اجتماع كه اينموقعي در گردد/ خارج سلطنتي كاخ از شاه نميگذاريم

آنها مردم شدند, خارج سلطنتي كاخ از بهاءالديننوري آيتا� تفاق ا به بودند شده قب�شرفياب كه بهبهاني

گفتند: مردم به خطاب بهبهاني آيتا� و كردند بلند دست روي را

از و هسـتند مسـافرت بـه مـصمم دارنـد كسالت چون و دارند مسافرت به اصرار همايون اعليحضرت

فرياد جمعيت اينوقت در كنند/ مسافرت بايد ايشان كه دادهاند پيغام و كرده تشكر اظهار نيز احساساتمردم

و بهبهاني آيتا� ب�فاصله و شوند/ خارج سلطنتي كاخ از گذاشت نخواهيم ما برود نبايد شاه خير, زدند:

دوم بار مجدد كنيد/ مسافرتمنصرف از را شاه و برويد بايد شما گفتند و مراجعتداده دربار به آيتا�نوريرا

شدند/ سلطنتي كاخ داخل نوري آيتا� و بهبهاني آيتا�

و ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت ميگفتند دربار رسمي مقامات كه آنچه طبق ـ وزراء از خداحافظي

از را شاه كه نشدند يكموفق هيچ بودند شده شرفياب ١١ ساعت از بعد جمله كه وزراء و نخستوزير آقاي

كه بدهند اجازه و برداشته دست خود اصرار از كه بودند كرده متقاعد را همه معظمله و كنند منصرف مسافرت

دارند/ مسافرت به احتياج و داشته كسالت شخصا زيرا عمليشود/ مسافرت

بودند گفته و نموده خداحافظي آقاينخستوزير و وزراء آقايان با همايوني اعليحضرت نظر همين طبق

كرد/ خواهند حركت آمده فراهم نيز سفر مقدمات شده آماده قب� كه تومبيل ا وسيله به امروز بعدازظهر كه

كردند شايعه چنين بعدها ولي نداده, روي كاخ از پيشوا خروج هنگام ناگواري حادثه هيچگونه اط�عات, روزنامه گزارش طبق /١
است! بوده پيشوا قتل توطئه و طرح اسفند نهم وقايع از غرض گويا كه

نـظر به مسلم شاه مسافرت كه حالي در كردند��١ ترك را سلطنتي كاخ وزراء و نخستوزير آقاي لهذا



ملي دولت سياهه ١٨٣٢

بود/ شده تهيه داشت خداحافظي جنبه كه نيز معظمله اع�ميه و ميرسيد

شد موجب شاه بهحضور ايشان مجدد شرفيابي و دربار به بهبهاني آيتا� مجدد مراجعت ـ مردم اصرار

شاه ميزنند: فرياد و نميشوند متفرق مردم گفت شاه به آيتا� كه معني بدين يافت تغيير كمكم وضع كه

منصرفشود/ بايد

به و شده خارج دربار از ديگر بار براي بهبهاني آيتا� شد خصوص اين در مدتي كه كراتي مذا از پس

اع�ميه بايد نيست كافي اين زدند: فرياد مردم اما شدهاند, مسافرتمنصرف از اعليحضرتفع� گفتند: مردم

شد/ نخواهيم متفرق ما نيابد انتشار رسمي اع�ميه تا و شود منتشر رسمي

و قرائتشود مردم براي دربار وزير آن وسيله به كه گرديد مقرر و تهيه اع�ميهاي باjخره ـ اع�ميه تهيه

ولي كند قرائت را اع�ميه تا آمد اختصاصي كاخ جلو بعدازظهر ربع سه ساعتو مقارندو نيز دربار آقايوزير

ميخواهيم ما بخوانند, را اع�ميه بايد شخصا اعليحضرت زدند: فرياد شديد احساسات ابراز با مردم مجددا

شد/ نخواهيم متفرق ما نكنند صحبت خودشان تا بشنويم را شاه صداي

بر آن هر شد گفته و رسيد همايوني عرضاعليحضرت به ع�ء آقاي وسيله به مراتب اين ـ شاه بيانات

صحبت مردم براي شخصا شاه كه آنست ص�ح ميرود حوادثي بيم چون و ميشود اضافه جمعيت تعداد

بفرمايند/

چـون بـفرمايند/ صـحبت مردم براي شخصا كه كردند موافقت اعليحضرت بعدازظهر ٣ ساعت مقارن

تظاهركنندگان تومبيلهاي ا از يكي بلندگوي مأمورين لذا نميرسيد جا همه به شاه صداي بودو زياد جمعيت

براي پشتميكروفون از شاه تا كردند تومبيلوصل باطريا با را آن سيم و نصبنموده دربار باjيسردر بر را

كند/ صحبت جمعيت

تن به رنگي لباسقهوهاي كه حالي در شاه بعدازظهر دقيقه ده و سه ساعت مقارن ـ آمد در پشت شاه

پشتسر رؤسايدربار بهبهانيو آيتا� و دربار آقايوزير شدند, باغ وارد و شده خارج كاخ عمارت از داشتند

گهان نا حركتاست بهسويدربدر كه ديدند را شاه كاخ پشتدر از مردم كه همين ميكردندو حركت ايشان

از نيز كاخ در و شدند مانع سربازان ولي بردند هجوم در طرف به عدهاي و كشيد شاه باد زنده فرياد جمعيت

بود/ شده قفل قبل ساعتي

پشت از و رفته چهارپايه باjي سپسبر و ميداد پاسخ مردم احساسات به دست و سر دادن تكان با شاه

داشت: اظهار چنين جمعيت و مردم به خطاب ميكروفون

مدتها از كسالتمزاج اينكه باوجود صحبتكنم شما با كلمه چند شخصا استكه jزم عزيز, همميهنان

عازم ابتدا اطباء تجويز به نيز امروز داشتمو را كشور خارج به عزيمت قصد و مينمود معالجه به وادار پيشمرا

مـيكنيد ممانعت من رفتن از ميبينم كه حال و بودم اروپا عازم معالجه براي بعد و عاليات عتبات زيارت

بياندازم/ تأخير به را مسافرتخود فع� اينكه جز نيست چارهاي

شـاه باد زنده و زدند كف دقيقه چند مدت تا مردم و يافت خاتمه شاه بيانات اينجا در ـ پوشان كفن



١٨٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

احساسات به پاسخ پساز اعليحضرت يكربع و سه مقارن باjخره و ميكردند گريه نيز عدهاي و ميگفتند

كردند/ مراجعت كاخ عمارت داخل به مردم

به كفنپوش عدهاي حتي ميپيوستند/ آنها به دسته دسته و بودند مجتمع كاخ مقابل در مردم هنوز ولي

داشت/ ادامه بعدازظهر چهار ساعت تا تظاهرات و آمدند كاخ خيابان

در عدهاي كه داد سلطنتياط�ع كاخ مقابل از ما خبرنگار دقيقه پنجاه و سه ساعت ـ تيراندازي [اولين]
اضـافه تظاهركنندگان تعداد بر آن هر چون همچنين و زدند تظاهرات به دست نخستوزير منزل مقابل

چند تا و نموده تيراندازي انتظامي مأمورين لذا داشتند هجوم و حمله قصد متظاهرين از عدهاي و ميشده

شدهاند/ مجروح نفر چند نشده تأييد شايعه يك طبق ميشد تيراندازي جمعيت تفرقه براي دقيقه

مسـلط اوضـاع بـر انـتظامي مأمورين و يافته خاتمه تيراندازي كه رسيد خبر دقيقه ده و چهار ساعت

گرديدهاند/

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

شاهنشاهي دربار اعEميه
عراق راه از كوتاهي مسافرت داشتند تصميم كسالت عارضه واسطه به شاهنشاهي همايون اعليحضرت

احسـاسات بـروز و نگـرانـي موجب شاهانه تصميم اين بفرمايند خارجه به مقدسه عتباب زيارت از پس

انـصراف خواهـان تقدير شايسته تظاهرات و اجتماع با گرديد محترم مردم قاطبه طرف از ميهنپرستانه

شدند/ مسافرت از شاهنشاهي همايون اعليحضرت

احساسات از قدرداني سپاسگزاريو با ميباشد عامه افكار رعايت به پيوسته شاهانه خطير خاطر چون

شاهنشاهي دربار وزير فرمودند/ حاصل انصراف مسافرت از Lفع مردم ك پا

ع�ء حسين

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

كاشاني jآيتا اعEميه
عزيز هموطنان ايماني, برادران

وحدتكشور و بقاء به ع�قمند ايران ملت اندازه چه تا ميكند حكايت تهران امروز درهم و آشفته اوضاع

اعم مختلف طبقات تمام در شديدي نگراني همايوني اعليحضرت مسافرت خبر نظر همين به استو ايران

شهر اين روشنفكران و دانشجويان و وعاظ و روحاني طبقات و بازرگانان و ملي مجلسشوراي نمايندگان از

بـا كه خواهانم همه از مردم دوستي ميهن احساسات از تقدير با و نموده است ايران اعظم سواد كه بزرگ

در و نظر تجديد درخواست در متفقا و نمود همكاري طبقات ساير و روحانيون و علما مجلسو نمايندگان

به منتهي مسافرتكه اين از و همكارينموده همفكريو طبقات ساير منو با مسافرتاعليحضرت تصميم

كاشاني سيدابوالقاسم نمايند/ جلوگيري تفاق ا به ندامتميشود باعث و كشور اين آشفتگي



ملي دولت سياهه ١٨٣٤

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

حومه و تهران نظامي فرمانداري ١٤ شمار اعEميه
بستگان عنوان به اشخاصي شدم مأمور حومه و تهران نظامي فرمانداري سمت به كه ١٣٣١.١٢.٢ از

به است jزم مينمايند را آنان تقاضاياستخ�ص و مراجعه اينجانب به متواليا نظامي, فرمانداري زندانيان

اخ�ل از جلوگيري و نظم حفظ مأمور نظامي فرمانداري كه برساند پايتخت محترم كنين سا عموم اط�ع

را ملي دولت موفقيت راه در اشكال توليد و اذهان تشويش وسائل حساس موقعيت اين در كه است عناصر

كه نظامي كاملمقرراتحكومت اجراي اينجانبجز ميزنند اقداماتخ�فقانوندست به و ميكنند فراهم

و وظـيفه است ايـران ملت نفع به ملي شوراي مجلس مقدس ساحت تصويب و دولت تشخيص طبق بر

نظامي كم محا نمايم موافقت فرمانداري امور اشخاصدر مداخ�ت با نميتوانم و نداشته ديگري تكليف

را بزهكاران سازندو آزاد شد تشخيصداده بيگناه كسي گر ا رسيدگيو دقيقا و متهمينسريعا پرونده مكلفند

برسانند/ قانوني مجازات به

رفتار آنان با قانوني طبقموازين بر نمايند نظامي حكومت مقررات از تخلف كه مأموريني است بديهي

آرامش حفظ با ايناستكه نظم ع�قمندان پايتختو محترم كنين سا اينجانباز انتظار بنابراين شد خواهد

حومه و تهران نظامي فرماندار فرمايند/ ابراز را خودشان صميمانه همكاري قانوني مقررات رعايت و

وفا سرتيپغ�محسين

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

دارد ادامه كارآگاهي مأمورين وسيله به زاهدي ازسرلشكر بازجوئي
هيچ به داشتو قرار شديدمأمورين تحتكنترل شهرباني اشخاصبه گذشتهورود روز ماننددو هم امروز

جرايد مخبرين به خبر دادن از همچنان رسمي مأمورين و نميشد داده گاهي كارآ اداره به دخول اجازه كس

تا پنجشنبه روز از كه ميدهد اط�ع كل شهرباني در موثق يكمنبع قول از ما خبرنگار ميكردند خودداري

منبع بازجوئي نتيجه از ولي آمده عمل به بازجوئي زاهدي سرلشكر آقاي از بار سه امروز بامداد يازده ساعت

است/ نشده تكميل پرونده Lفع گفت: و كرد بيشتريخودداري اط�عات دادن از مذكور

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

نمايند اعتصابخودداري از كه شد داده اطEع
دو چون ميدهد: تذكر چنين و نوشته اداره اين به شرحي وزارتخانه كارمندان نمايندگان هيأت شوراي

به ٦٣١٤ شماره اع�ميه طي رسيد دولت تصويب به ٥٩٨٨ شماره اع�ميه در مندرج خواستههاي از ماده

نمايندو ثانويخودداري تادستور اسفند دهم اعتصابروزهايهفتمو از كه شد اب�غ شهرستانها كارمندان

خواستههاي مزيد خدمتگزارانهم كارمندانو مجازاتاعتصاب خصوصمنع اخيردولتدر jيحه لغو ضمنا

است/ شده كارمندان



١٨٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

هستند متحصن كاخدادگستري در همچنان زنداني دانشجويان خانواده
شدهاند آزاد زندانيان از نفر ٣٧ روزه دو اين در

تظاهراتيصورتگرفت دردادگستري نيز امروز

در وقت آخر بودند زن همه كه زنداني خانوادههايدانشجويان داديم اط�ع پنجشنبه روز كه طور همان

لطفي آقاي كه موقعي بعدازظهر ٥ ساعت شدند/ متحصن اطراف راهروهاي دادگستريو وزير اطاق مقابل

و دارد مبذول اقداماتjزم باره اين در كه داد تهراندستور دادستان به يافت اط�ع جريان از دادگستري وزير

در كه دادگستري كاخ بزرگ سالن به راهروهاياطراف از را متحصنين كه شد گفته نيز كاخ رئيسانتظامات به

شد/ جمعآوري دولتي دواير فرشهاي كليه مصدق فرمان به ملي دولت زمامداري ابتداي در زيرا ندارد! واقعيت فرش قضيه /١

بگذارد/ آنها اختيار در غيره و فرش��١ قبيل از jزم وسائل و سازد منتقل دارد قرار آخر طبقه

مقابل كاخ خيابان در زنداني دانشجويان خانواده از ديگري عده نيز ديروز ـ نخستوزير منزل مقابل در

را آنها كسان تكليف شود داده نظاميدستور فرمانداري به داشتند تقاضا و كردند اجتماع نخستوزير منزل

نظير و شدند جمع خارجه وزير فاطمي آقاي خانه مقابل در ديروز هم جمعي ضمنا كند معين زودتر هرچه

داشتند/ را تقاضا همين

نتيجه از و گرفت تماس تهران دادستان بنيفضل آقاي با ما خبرنگار امروز صبح ـ دادستان اقدامات

رفتيم نظامي فرمانداري به پنجشنبه روز ما گفت: تهران دادستان كرد/ نظاميسئوال فرمانداري با م�قاتاو

كرديم/ م�قات وفا سرتيپ آقاي با و

دانشجو زندانيان تكليف تعيين به نسبت كه داد اطمينان تمام ع�قمندي با تهران نظامي فرمانداري

فردا و ظرفامروز باشيد مطمئن ميباشمو آنها از نفر ٢٣ پرونده قرائت كنونمشغول ا هم و شد خواهد اقدام

زندانياندانشجو از نفر ٢٣ پنجشنبه روز كرد اضافه سپس تهران دادستان گرفت/ خواهد قرار رسيدگي مورد

ظرف بالنتيجه و يافتند رهائي زندانيان از ديگر نفر ١٤ گذشته شب و شدند آزاد نظامي فرمانداري دستور به

و نباشند باقي زندان در آنها از نفر چند بيشاز ميكنم فكر من و شدهاند آزاد زندانيان از نفر ٣٧ گذشته روز دو

سـعي مأمـورين و است آمده عمل به كردهاند غذا اعتصاب كه كساني درباره حال به تا نيز jزم اقدامات

بشكنند/ را اعتصابخود كه كنند راضي را آنها ميكنند

اجتماع وزارتدادگستري درمحوطه زنداني دانشجويان خانواده زيادياز عده نيز امروز ـ امروز تظاهرات

ساير تا داشتند اظهار سخنراني متظاهرينضمن نمايندگان شدند/ ملحق آنجا در متحصنين ساير به و كرده

داشت/ برنخواهيم تحصن و اجتماع از دست ما نكنند آزاد زندان از را ما رفقاي

رسيدگي نظاميصرف دادسراي نظاميومأمورين فرمانداري قسمتاعظموقت هم امروز ـ خبر آخرين

نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شدند/ آزاد هم ديگري عده نتيجه در و شد زنداني دانشجويان پرونده به

كه است باقي ديگر نفر چند فقط و شدهاند آزاده دانشگاه زندانيان از نفر ٥٨ حال به تا گفت ما خبرنگار به



ملي دولت سياهه ١٨٣٦

خانواده امروز بعدازظهر نيم و يك ساعت شد/ خواهد تعيين فردا و امروز ظرف تدريج به هم آنها تكليف

همچنان شدهاند متحصن پنجشنبه روز كه عدهاي آن ولي شدند خارج دادگستري كاخ از زنداني دانشجويان

هستند/ باقي تحصن حال در

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

بختيار ابوالقاسمخان
كرد دولتخودداري نماينده با مEقات از

بازديد براي رئيسركن٢ و رئيسستاد تفاق ا به ١å لشكر فرمانده مغروري تيمسار پنجشنبه روز ـ اهواز

حركت نفتخيز مناطق ساير و زراس قلعه و لندر گدار و مسجدسليمان به اعزامي واحدهاي به سركشي و

مسجدسليمان در بيشتري رسيدگي براي ستاد رئيس و نمود مراجعت لشكر فرمانده عصر ديروز و كردند

ويروز با كره مذا جهت بختيار ابوالقاسمخان تقاضاي طبق اعزاميدولت نماينده فريدوني آقاي كرد/ توقف

نشد اعزامي نماينده با كره مذا به حاضر بختيار ابوالقاسمخان باز ولي عزيمتنمود مسجدسليمان به گذشته

و تسليم به حاضر نشده داده تأمين او به دولت طرف از كنون تا چون داد تذكر خود نمايندگان وسيله به و

در را خود بختيار ابوالقاسمخان كه چنان دارد نظر در ١å لشكر ميشود گفته كه طوري به نميباشد/ كره مذا

منطقه آن خلعس�ح درباره و كند تعقيب را او شديدا ننمايد معرفي ارتشي مقاماتدولتيو به اهواز يا تهران

درباره دولت منتظردستور نقاط كليه در اعزامي ستونهاي نظاميو مقامات دارد/ معمول را اقداماتjزم جدا

ميباشند/ متجاسرين و بختيار ابوالقاسمخان دستگيري

محل از و شده خارج بود او اقامتگاه آخرين كه <برون> قلعه محل از بختيار ابوالقاسمخان اط�ع قرار به

براي بختيار ابوالقاسمخان است ممكن داشت اظهار مطلع يكمقام نيست/ دست خبريدر او فعلي سكونت

شرح كه دزفول پادگان فرمانده سرهنگشهروز باشد/ كرده حركت تهران به مستقيما دولت با خود كره مذا

لشكر بيمارستان به مسجدسليمان از گذشته روز شد گزارشداده Lقب ايذه منطقه در متجاسرين و عملياتاو

مـناطق كـليه در بختيار ابوالقاسمخان كسان با انتظامي قواي خورد و زد كنون ا كرد/ پيدا انتقال اهواز ١å

بـا خـورد و زد وقـايع در كه معتمد سرهنگ است قرار ١å لشكر دستور بنابه است/ شده متوقف خوزستان

بهداري در و منتقل اهواز به ميبرد سر به مسجدسليمان بيمارستان در كنون ا و گرديده مجروح متجاسرين

بستريشود/ لشكر

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

داد روي نزاع دانشآموزان و دبير بين
كه داد وخورديروي زد دبيران از يكي خيامو دبيرستان سالدوم بيندانشآموزان قبل روز چند ـ مهاباد

كنون ا دادند خاتمه را نزاع و نمودند مداخله انتظامي مأمورين شد/ كشيده خيابان به دبيرستان از آن دامنه

است/ تعقيب تحت فرهنگ رئيس آقايمظلومي طرف از قضيه



١٨٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

داد خاتمه كارخود به ممالكخارجه دانشجويانمقيم بهپرونده كميسيونرسيدگي
است پرداختنشده هنوز امريكا مقيم دانشجويان ارز

اوليـاي از عـدهاي خـارجـه مـمالك مقيم دانشجويان اولياي تمكن در تجديدنظر و رسيدگي از پس

است/ شده قطع آنها فرزندان ارز جهت بدون كه ميداشتند اظهار و كرده فرهنگمراجعه وزارت به محصلين

اعضاي از نفر يك كه طوري به و نبوده رسيدگي صورتمورد در آنها اسامي كه شد تحقيقاتمعلوم نتيجه در

به داده نيزدستور نخستوزير آقاي استو بوده افتاده قلم از اخير عده اين اسامي ميداشت اظهار كميسيون

به را نتيجه و كرد اشخاصرسيدگي اين مالي پرونده به وزارتدارائي اشخاصرسيدگيشود/ پروندههاياين

تصميم نتيجه در و شد تشكيل مجددا مربوط كميسيون گذشته هفته اواخر در و داد گزارش فرهنگ وزارت

با شود داده ارز دارند را دولتي ارز از استفاده استحقاق كه خارجه ممالك مقيم دانشجويان از عدهاي به گرفت

منحل نخستوزير آقاي مجدد دستور تا و يافت خاتمه كميسيون كار دانشجويان اين پرونده به رسيدگي

اصل نظر با فرهنگ پيشوزارت چندي كه تصويبنامهاي ميدهد گزارش ما خبرنگار كه طوري به گرديد/

به و كرد تهيه رفتهاند امريكا به تحصيل ادامه براي جاري سال فروردين از بعد كه محصليني درباره چهارم

به بپردازدهنوز نيز را عده اين استارز كرده چهارمقبول اصل بهموجبآن و رسيد آقاينخستوزير تصويب

تـا شـود ابـ�غ آنـها بـه تـصويبنامه عـين كه است منتظر ارز كميسيون است نشده گذاشته اجرا مرحله

نمايد/ صادر را آنها ارزي پروندههاي

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

است جيرهبنديشده شوشتر در شكر
گرم هفتصد هر به جاري ماه در شده قرار و درآمده جيرهبندي بهصورت شوشتر در شكر توزيع ـ شوشتر

طرفيديگرچون از كردهاند/ شكايت دارائي به عدهايهم هستندو ناراضي اينوضع از مردم و دادهشود شكر

دارائي وزارت از كتبا اهالي داد شكر يككيلو نفر هر به ميتوان كه اندازهايست به دارائي انبار شكر موجودي

است/ نشده توزيع هنوز ماه دي سهميه و كنند اضافه را آنها سهميه كه كردهاند تقاضا

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

بود خواهند شكر و عاملفروشقند عطارها و فقطسقطفروشان
با شهرستان بودشوراي شده شكر قندو عاملين از بعضي عدمص�حيت از شكاياتي اخيرا چون ـ نهاوند

بهوضع و گرديد تشكيل فرمانداري در محل معتمدين رئيسدارائيو حاجبدولو آقايانمنوچهريو حضور

ندارنـد/ را كار اين ص�حيت آنها از نفر چند شد معلوم نتيجه در آمد/ عمل به رسيدگي عاملين از عدهاي

آقايان از نفر دو و باشند شكر و قند فروش عامل عطارها و سقطفروشان فقط كه شد گرفته تصميم بنابراين

نمايند/ تأييد را آنها عمل صحت حيدري محمدولي شيخ عزيزا�و حاجشيخ آقايان يعني روحانيون



ملي دولت سياهه ١٨٣٨

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

گفت خود مطبوعاتي مصاحبه در ديشب امريكا خارجه امور وزير
بگيرد نفتتصميم مسئله برايحل كه مصدقاست آقايدكتر با اكنون

مصاحبه يك ضمن ديشب امريكا خارجه امور دالسوزير فوستر جان ـ فرانسه خبرگزاري ـ واشنگتن

تهران در است مدتي كه ايران نفت كرات مذا اينكه بر مبني خبرنگاران از يكي سئوال پاسخ در مطبوعاتي

مسئله حل براي كه است مصدق دكتر آقاي با ديگر كنون ا داشت اظهار رسيده مرحلهاي چه به دارد جريان

به زمينه اين در يادداشتي امريكا دولت قبل روز چند كه كرد ع�وه وي نمايد/ اقدام و گرفته تصميم نفت

است/ داشته ارسال ايران دولت

٨å٣٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٩ شنبه

دوشنبه تاريخ در كميسيون نخستين سال: يك از كمتر ظرف در سنندج شهرستان در شده تشكيل شكر و قند كميسيونهاي /١
مطرح از غرض است/ گرديده تشكيل اخيرا كميسيون سومين و ١٣٣١.١١.٢٣ پنجشنبه تاريخ در كميسيون دومين ١٣٣١.١.١٨

آنهاست/ كارآرائي و خاصيت به اشاره احتما� كميسيونها, تشكيل مختلف زمانهاي نمودن

شد��١ كميسيونيتشكيل شكر و قند توزيع براي
و قند توزيع طرز به راجع نخستوزير مصدق محمد آقايدكتر بخشنامه مفاد اجراي منظور به ـ سنندج

نان, و غله دارائي, ادارات رؤساي و فرماندار آقاي حضور با كميسيوني تابعه, بخشهاي و سنندج در شكر

احمد وزيري, معتمد آقايان نام به محل معتمدين از نفر چهار كشاورزيو بانك كشاورزي, تلگراف, پستو

شكر و قند سهميه مورد در و گرديد/ تشكيل فرمانداري اداره در منيعي عبدالحسن و حاجاميرزاده كمانگر,

و نـموده رسيدگي امر سوابق به كميسيون اعضاي آقايان شد مقرر نتيجه در و آمد عمل به jزم كرات مذا

شود/ توزيع عادjنه مردم سهميه تا كنند انتخاب دارند شهرت حسن كه اشخاصي بين از جديدي عاملين

داد/ خواهد ادامه جلساتخود به جديد عاملين انتخاب و رسيدگي نتيجه حصول تا مزبور كميسيون

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

ارتش رئيسستاد
تـيمسار شـاهنشاه همايون اعليحضرت تصويب و نخستوزير مصدق دكتر آقاي پيشنهاد حسب بر

رئيس گرديد/ كار مشغول امروز از تعيينو ارتش ستاد رياست به ملي معاونوزارتدفاع رياحي تقي سرتيپ

كرد/ م�قات ايشان با يافتو مصدقحضور دكتر آقاي منزل در امروز صبح ١١ ساعت ارتش ستاد جديد

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

زندانيان مجازات تعليق قانون اجراي
زندانيان مجازات تعليق قانون بهمن ١٩ روز از گرگان دادستان سميعي يوسف اقدامات اثر در ـ گرگان

شدند/ خارج زندان از ميشدند قانون اين مشمول كه زندانيان از عدهاي روز چند اين ظرف و گرديد اجرا



١٨٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

ميزد دور مصدق هم شاه هم محور بر پايتخت امروز تظاهرات
بودند رسيده ديرتر دقيقه ده بهبهاني jآيتا و مردم اگر

بودند ترككرده را سلطنتي كاخ ملكه و شاه
بود ساخته ملكهآماده و شاهنشاه از برايپذيرائي را خود امروز عراق دولت

اعليحضرت كه باعثشد احساسات ابراز و مردم ابرام و اصرار

بفرستد پيام ايران ملت به شخصا سوم برايمرتبه بعدازظهر ٩ ساعت در

دارد اعEم مسافرت از انصرافخويشرا و

ارتشتشكيلگرديد كل ستاد در نخستوزير حضور با دولت جلسه ديشب

مجلس خصوصي جلسه در وزيران اتفاق به مصدق دكتر بعد و

بود شبآنجا نيمه از بعد تا و نمود شركت

مجلسشورايملي و منزلنخستوزير سلطنتيو كاخ به كه خيابانها تمام امروز
بود شده پر مسلسل و تانك و نظامي از و گرديده مسدود ميشد منتهي
يافت خواهيد ستونها اين خEل در ترتيب به را امروز و وديشب ديروز وقايع تمام

شاه گرديد/// حاضر گذرنامهها پذيرفت/ انجام مراسم تمام بعدازظهر ربع سهو ـ انجامشد خداحافظيها

آن فرياد اين شدو بلند مردم فرياد گهان نا كه نمايد حركت و جايآورده به را توديع ميخواستآخرينمراسم

از نخستوزير آقاي م�قات ساخت/ حتميخويشمنصرف قطعيو مسافرت از را شاه تا كرد پيدا دامنه قدر

بار و يافتند اختصاصيحضور كاخ در وزيران آن از پس و انجاميد طول به ساعت نيم همايوني اعليحضرت

از اعـليحضرت كه كوتاهي بيانات از پس و نموده حاصل شرفيابي دولت هيأت و مصدق دكتر آقاي ديگر

و كشـور كـارهاي انـجام در را دولت هـيأت و نـموده اظـهار كسـالت عـلت بـه خـويش مسافرت تصميم

هم رئيسه هيأت م�قات گرديد/ معمول خداحافظي مراسم نمودهاند تشويق و تأييد خويش مسئوليتهاي

دسـتگاه تـبليغات اداره رئـيس فرمود/ خداحافظي نيز ايران ملت از اعليحضرت فاصله اين در بود/// كوتاه

در شاه صداي برساند ايران ملت استحضار به و ضبط را شاهنشاه بيانات تا بود آورده كاخ به را صدا فرستنده

اعليحضرت تصميم بر مبني و بود دقيقه ٤ بود شده پر اعليحضرت صداي از كه نواري و گرديد ضبط دستگاه

و تأيـيد بـا كشور امور پيشرفت به اميدواري اظهار و معالجه براي خارجه به سپس و عاليات مسافرت به

گردد/ پخش راديو وسيله به بعدازظهر هفت ساعت در فرمودند مقرر كه بود مصدق دكتر حكومت پشتيباني

بهاءالدين آقاشيخ آيتا� تفاق ا به آشفته وضع با كه بود بهبهاني آيتا� از ديدار شاه م�قات آخرين

اطاقهاي از يكي به و شدند وارد اختصاصي كاخ به سيدج�لالدين آقاي روحانيون از ديگر يكي و نوري

گرديدند/ راهنمائي

از آيتا� لكن انجاميد طول به دقيقه پنج از بيش آيتا� حضرت با اعليحضرت كرات مذا و م�قات



ملي دولت سياهه ١٨٤٠

و كسـبه ريـختهانـد من خانه به مردم نمود اظهار و نگرديد قانع مسافرت به ايشان تصميم و شاه بيانات

مسافرتانصراف از اينستكه ما تمنايهمه ميآيندو سلطنتي كاخ بهسوي بستهو را كينخود دكا بازرگانان

فرمائيد/ حاصل

درهاي تمام شد افزوده مردم عده بر كه همين و ميافزود كاخ جلو جمعيت عده بر ميگذشت دقيقه هر

از شاه گذشت نخواهيم داريم جان تا ما كه ميكردند فرياد و شود خارج نتواند شاه تا كردند احاطه را كاخ

خارج خواست و نمود خداحافظي گرديد مأيوس شاه ساختن منصرف از آيتا� چون كند/ حركت تهران

باشد شاه انصراف عدم از حكايت كه را ايشان بيانات بيصبري با و كردند بلند دست روي را او مردم شود

طرفملت از برويدو بايد گفتند كردندو كاخ داخل رويدوشبه همانطور را آيتا� ب�فاصله گوشدادندو

بگيريد/ مسافرت از را شاه انصراف

گوشه از و بودند جمع ايشان دور حلقهوار دربار اعضاي كه حالي در ملكه و شاه ـ نميشوند قانع مردم

بحث شود زيادتر جمعيت كه آن از قبل حركت در تسريع به راجع و بود اشكسرازير يكقطرات هر چشمان

برگشتهاند/ و بروند نگذاشتند مردم را بهبهاني آقاي دادند اط�ع گهان نا ميكردند

ملكه علياحضرت كرد/ عبور جمعيت ميان از ميشود چطور چيست, تكليف پس پرسيد تعجب با شاه

شود/ خارج تومبيل ا و كنند باز را درها نظاميها بدهيد دستور داده جواب

هم به شاه اطراف حلقه اينموقع در و آمد jبا زنان عصا را كاخ پلههاي افسرده حال با بهبهاني آيتا�

كوچكي اطاق در را بهبهاني آيتا� اعليحضرت, ديگر بار و برد تشريف ديگري اطاق به اعليحضرت و خورد

زاري و تضرع و ابرام و اصرار و آرامشدعوتنموده سكوتو به را مردم كه ايشانخواست از و پذيرائيفرمود

و رسانيده عرضاعليحضرت به مينمودند شاه يا مرگ فرياد و ميكردند تظاهرات قصر بيرون كه را مردم

دانستند/ مردم ساختن راضي از توان نا را خود

مدتيشور شدو شرفياب كشور صديقيوزير دكتر بعد و نمود احضار را دربار وزير و آمد بيرون اطاق از شاه

چنين احوال و اوضاع از و شد كره مذا نخستوزير مصدق دكتر آقاي با و نمودند اطرافوضعيت در مطالعه و

وقت به را خود حركت و نمايند حاصل انصراف Lفع مسافرت از نمودند قبول اعليحضرت كه گرديد استنباط

اط�ع به مطلب ب�فاصله باشد/ جمعيت تفرقه از پس ديشب ميشد زده حدس كه سازد محول ديگري

كردهاند/ حاصل انصراف مسافرت از Lفع اعليحضرت كه بدهند اطمينان مردم به كه رسيد بهبهاني آيتا�

آقاي مطلب وليوقتي كشيدند هورا و زدند دست ابتدا جمعيت رفت كاخ بهبهانيجلويدر آقاي ديگر بار

و كند صادر رسمي اع�ميه دربار و باشد قطعي انصراف بايد نيستيم راضي كشيدند فرياد شنيدند را بهبهاني

و بود افتاده سكو ضعفروي حال به مدتي آيتا� نمودند/ كاخ داخل به دوباره دست روي را بهبهاني آقاي

رسانيد/ همايوني عرضاعليحضرت به را موضوع و گرفت قرار اطاق در و آوردند كاخ داخل به را ايشان بعد

كه ميرسيد اط�ع گرفتو را كاخ اطراف تمام و ميشد زياد جمعيت ازدحام ميشد, مشكل وضعيت كمكم

صديقيوزير آقاي همينجهت به خارجشود كاخ نيستاز قادر كسي ديگر و ميشود اضافه جمعيت بر آن هر



١٨٤١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

بـاقي خداحـافظي آخر لحظه در كه مشاور وزير رجبي مهندس و بهداري وزير فرمانفرمائيان دكتر كشور,

شوند/ خارج نتوانستند بودند آمده كه كساني ساير و بروند بعد كه ماندند

تا نمود استع�م را ملكه عزيمتاعليحضرتو ساعت تلفن با عراق سفارت بعدازظهر ـ پرسشعراقيها

تا شد برگزار سكوت به مطلب ولي آورند فراهم را پذيرائي موجبات و دهند گزارش را مراتب عراق دولت به

كردهاند/ حاصل انصراف مسافرت از مردم ممانعت واسطه به اعليحضرت شد داده اط�ع رسما كه غروب

خود بلكه بودند مانده بيغذا بودند مانده اختصاصي كاخ در كه كساني فقط نه ـ بودند مانده بيغذا همه

گويا بودند نفرموده ميل غذا پيشآمدها اين نتيجه در بعدازظهر پنج ساعت تا هم ثريا ملكه و اعليحضرت

همدان به بعدا و بود شده فرستاده جلوتر لوازم و ثاثيه ا جهت همين به صرفشود عرضراه در ناهار بود قرار

دهند/ تهرانعودت به و ساخته متوقف را مسافرت لوازم پيشخدمتو شد داده اط�ع

بودند افتاده ضعف حال به غذا صرف عدم خستگيو فرط از بعدازظهر چهار ساعت در بهبهاني آيتا�

براي بعدازظهر ساعتشش و كردند آماده ايشان براي چاي و مربا و كره نانو از سادهاي ناهار آنموقع در كه

كردند/ تهيه ساندويچ سايرين و وزراء

عبور قصر خيابان از مختلف شعارهاي و پرچمها به كمكم كه مردمي طبقخواسته ـ نشدند قانع مردم

در باjي داشت همراه جمعيت كه بلندگو دستگاه شود/ صادر رسمي اع�ميه دربار طرف از بود قرار ميكردند

كـاخ بـزرگ در پـنجره پشت از دربار وزير ع�ء آقاي و شد استفاده تومبيل ا باطري از و گرديد نصب كاخ

را شـاه ما كشيدند فرياد و بزند حرف نگذاشتند مردم ولي برآمد صحبت مقام در بود بسته كه اختصاصي

دهد/ اطمينان ما به شخصا بايد شاه ميخواهيم

مقابلميكروفون در جلوي همايون اعليحضرت و رسانيد شاه عرض به را شدموضوع مأيوس ع�ء چون

را بياناتاولخود اعليحضرت گرفتند آرام وقتي ميگفتند باد زنده و ميزدند دست مردم مدتي تا گرفتند قرار

مردم گريه صداي بود شده حكمفرما كهسكوتمطلق اينموقع در رسانيد مردم اط�ع به شد چاپ ديروز كه

كه كشيدند فرياد جمعيت ولي مراجعتفرمود و نمود بيان شمرده آرامو را خود كوتاه بيانات شاه ميشد/ شنيده

شد/ نخواهيم متفرق هرگز و نمايد اع�م را قطعيخود انصراف بايد شاه نيستيم راضي ما

آيتا� وسـيله به كه مكرري مراجعات از پس بعدازظهر چهار ساعت ـ اصناف و بازرگان نمايندگان

داخل بود ميسر كهورود كاخ مخفي در از بودند نفر ١٥ حدود در كه بازرگانان اصنافو نمايندگان شد بهبهاني

اصناف نمايندگان از يكي و معرفينمود را آقايان يك يك آقايحريري و نمودند شرفيابي تقاضاي و شدند

بياندازه را شاه كه كرد ايراد نطقمؤثري خرازي محمدرضا آقاي انداختو شاه پاي روي را خود و كرد گريه

دارند اصرار و ميآورند فشار مردم كه كرد اظهار و شد اطاق وارد عليرضا شاهپور اينموقع در ساختو متأثر

فرمايند/ اع�م را قطعيخود تصميم و كنند صحبت آنها براي اعليحضرت كه

ابـراز از پس و گـرفت قـرار بلندگو دستگاه پشت و آمد كاخ در جلوي شاه ديگر بار ـ شاه دوم بيانات

نمود: بيان چنين شده حاصل كه سكوتي و مردم احساسات



ملي دولت سياهه ١٨٤٢

قبول را مردم خواسته كه مملكتمجبورم اين ديگر فرد هر مثل هم من دادم قبLاط�ع كه <همانطوري

هـرگز خـير جـمعيت Kفـرياد كـنم حـركت مـعالجه براي من كه نيستيد مايل و نميگذاريد شما گر ا كنم/

كرديم/> پيدا انصراف مسافرت اين از هم ما نيستو انصراف جز چاره البته Jنميگذاريم هم و نميخواهيم

Jزدن كف و شاه باد زنده فرياد

نمود: اظهار چنين بلندگو پشت در عليرضا شاهپور واjحضرت و فرمود مراجعت ب�فاصله اعليحضرت

را خودگذشتگيخود از محبتو لحظه چند اين در شاهنشاهي همايون اعليحضرت پايتخت, عزيز <برادران

متفرقشويد>/ كمكم كه ميكنم خواهش شما از jحا دادند نشان شما به مرتبه دو

بـروز و شـعار دادن مـعهذا داد تسكـين را مـردم اعليحضرت دوم بيانات چه گر ا ـ يافت ادامه ازدحام

شود/ صادر هم رسمي اع�ميه ميگفتند داشتو ادامه همچنان شاه يا مرگ يا فريادهاي احساساتو

و مردم تسكين براي نطقهائي نيز خرازي محمدرضا آقاي باتمانقليچو سرلشكر آقاي جمله از تن چند

حاج آقاي جمله طبقاتاز نمايندگان و ميشد اضافه آن بر و باقيبود جمعيت ولي نمودند آنها ساختن متفرق

و شـرفيابي بـراي كـاخ ديگـر در از جرايد مديران از جمعي و روحانيون از تن چند و فيروزآبادي سيدرضا

ميشدند/ داخل مسافرت از همايوني اعليحضرت انصراف استدعاي

از سراسيمه ساختو نگران را شاه همه بيشاز شد شنيده كاخ در كه تيراندازي ـ كاخ تيراندازيخيابان

به وقتي بوده كجا از تيراندازي اين كه پرسيد خواستو را ستاد رئيس و كشور وزير و آمد پائين قصر پلههاي

بياندازه داده روي گواري نا حوادث و شده اجتماعاتي نخستوزير خانه جلوي كه رسيد عرضاعليحضرت

تداركات و اشخاصنشود اغراض پيشرفت وسيله اينموضوع كه بكنيد كاري گفتند و گرديده متأثر و ملول

اقـدامـات تمام كه رسيد عرض به دقيقه چند از پس و نمائيد نخستوزير آقاي منزل حفاظت براي jزم

است/ شده احتياطي

تحقيق مأمور را شقاقي سرلشكر و ساخت آشفته را اعليحضرت باز نارنجك انفجار و تيراندازي دومين

حوادث بروز از برايجلوگيري تيراندازي كه رسانيد عرض به بود تاjر در شاه كه دقيقه چند از پس و فرمود

است/ شده مرتفع غائله بنابراين و تركانيدهاند نخستوزير منزل جلوي اشكآور بمب و بوده

اينوضعيت فرمودند و خواستند بودند آنجا كه را افسراني و دربار وزير و كشور وزير ديگر بار اينموقع در

حوادث گونه اين بروز از و شوند متفرق مردم كه بنمائيد اقداماتي هست ترتيبي هر به است تأسفآور بسيار

نامطلوبجلوگيريشود/

براي راديو وسيله به بياناتي كه شد پيشنهاد شاه مطالعاتيحضور كراتو مذا از پس ـ راديو از صحبت

ممكناستموجب شهرستانها در خبر اين رسيدن بهخصوصكه بفرمايند مسافرت از عامه اطمينان مزيد

به را ضبط دستگاه و داد تبليغاتاط�ع اداره به صديقي دكتر اينموقع در كرده, حوادثي بروز و شديد نگراني

فرمود: ايران ملت به خطاب اختصاصي كاخ از زير شرح به بياناتي اعليحضرت بعد دقيقه چند بياورند/ كاخ

براي كه بود پزشكانjزم تجويز طبق شد رسانيده عامه اط�ع به دربار ضمناع�ميه كه <همانطوري



١٨٤٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

هم و مدتامروز تمام در كه آنجائي از ولي بروم خارجه به مقدسه زيارتاعقاب معالجهو كوتاهيجهت مدت

لذا هستم و ملتايرانبوده بيشائبه كو پا احساسات ناظر صحبتميكنم عزيز همميهنان شما با كه كنون ا

آرامش هستند كه نقطه هر در ايران غيور ميهنپرست مردم كه دارم انتظار و شده منصرف مسافرت اين از

دهد/> ادامه سربلنديخود راه به عزيز ايران الهي توجهات پرتو در تا كرده حفظ را خود

نامه و يافته كاخحضور در كاشاني سيدمصطفي آقاي بعدازظهر ساعتشش ـ آيتا}كاشاني دوم نامه

تقديم همايون حضور شاهنشاهي دربار وزير ع�ء وسيله به را ملي مجلسشوراي رئيس كاشاني آيتا�

است: قرار اين از آن متن كه نمود

هيأت وسيله به رسمي نامه ضمن كه طوري همان ميرساند شاهنشاهي همايون عرضاعليحضرت به

رساندم عرض به همايوني اعليحضرت مسافرت ص�ح عدم به دائر را خود نظر ملي مجلسشوراي رئيسه

كاشاني سيدابواقاسم مينمايم/ تأييد را خود نظريه ديگر بار وسيله بدين اينك

و صـحبتها از پس بعدازظهر ٩ و ٨ ساعت اختصاصي كاخ جلوي تظاهرات ـ قصر جلوي تظاهرات

بود نظامي حكومت وقت كه شب يازده ساعت تا آن دامنة ولي يافت تقليل ميشد داده كه اطمينانهائي

تا عده اين و ماندند باقي باشيم مراقب و بمانيم اينجا شبدر بايد ما اينكه عنوان به عدهاي هم باز و كشيد

پيام مكرر كه اعضايدربار زياد ابرام و اصرار اثر بر تا ماندند باقي سلطنتي كاخ شبدر نيمه از بعد ساعت سه

به اينكه براي سرباز عدهاي همراهي توبوسبه وسيلها به ميدادند آنها به شدن متفرق درباره را اعليحضرت

شدند/ راهنمائي منازلشان به نشوند, جلب ك�نتري

كـه خـيابانهائي و كوچهها و كاخ خيابان و سلطنتي كاخ اطراف خيابانهاي كه وجودي با صبح امروز

گرديده مسدود وسايلموتوريزه و كاميونها نظاميو افراد بهوسيله آقاينخستوزيرميشود خانه به منتهي

بودند/ پرداخته تظاهرات به و رسانيده سلطنتي كاخ جلوي به را عدهايخود معهذا بود

در عدهاي كه هنگام آن در ديروز بعدازظهر هفت ساعت ـ نخستوزير] منزل [مقابل تيراندازي دومين
در دستهجمعي طور به رحيمي سرهنگدوم منجمله بازنشسته افسران از عدهاي بودند كرده اجتماع كاخ برابر

منزل طرف به سلطنتي كاخ مقابل از مصدق دكتر باد مرده ميزدند فرياد و مخالفدولتداده شعار كه حالي

٢٥ طول به طرفجنوب از و متر ١٥ طول به شمال طرف از كه نخستوزير خانه كردند/ حركت نخستوزير

مـيشود گـفته مـيكردند/ اشخاصجـلوگيري توقف از و ميشد محافظت نظامي مأمورين وسيله به متر

زد نخستوزير منزل چوبي در به را جيپ بود نشسته پشتجيپ كه حالي در رحيمي بازنشسته سرهنگدوم

مقابل به ميكشيدند را مصدق دكتر باد مرده فرياد كه عدهاي همينموقع در داشت را منزل به ورود قصد و

را سـربازان صف آنها تذكر به توجه بدون ميخواستند چون و رسيدند/ نخستوزير منزل جلوي سربازان

بمب چند آنها ساختن متفرق ارعابو براي سربازان طرف از لذا بريزند نخستوزير خانه درون به و شكسته

سرهنگ كه بود شايع نشده تأييد خبر يك طبق و شد شليك هوائي تير چند و منفجر اشكآور گاز محتوي

داشتو ادامه مدتي خورد و زد شدهاند/ مجروح بدن قسمتهاي ساير از ديگر نفر چند و پا ناحيه از رحيمي
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چهار سه قريب هجوم و حمله و تيراندازي ميكردند/ مخالف تظاهرات نخستوزير خانه مقابل در جا همه

اينوقايعدر ساختند/ متفرق را مخالفين و شده مسلط اوضاع بر انتظامي مأمورين باjخره كشيدو دقيقهطول

بود خطر در مصدق دكتر جان چون و داد رخ بعدازظهر چهار حدود در اول مرتبه نخستوزير منزل مقابل

پيجامة كه حالي در آنجا از رفتو خود مجاور خانه به نردبان بهوسيله بعدازظهر ساعتهفت در نخستوزير

كه عمارتي باغ به را خود آمده پائين نيز نردبان از داشت پا به سرپائي كفشهاي داشتو تن به رنگي قرمز

نمود/ ارتشحركت ستاد طرف به و شد تومبيل ا سوار آنجا از استو ترومن چهارم اصل اجاره در Lفع

جمع وزراء از عدهاي آنجا در ارتشرفتو ستاد به لباسخواب با مصدق دكتر ب�فاصله ارتشـ ستاد در

تا جلسه اين كرات مذا شد/ تشكيل ارتش ستاد رئيس حضور با ارتش ستاد در دولت هيأت جلسه و شدند

داشت/ ادامه بعدازظهر هشت ساعت

سلطنتي كاخ مقابل تظاهرات كه موقعي در بعدازظهر دقيقه چهل و هفت ساعت ـ فردوسي خيابان در

دكـتر عكسـي اينها كردند تي تظاهرا مصدق دكتر له بر فردوسي خيابان در نيز عدهاي داشت ادامه هنوز

شدند/ نادري خيابان وارد فردوسي خيابان طرف از و كرده پيشاپيشحمل در را مصدق

لذتيآن شوقو با جمعيت كه مصدقبود هم شاه هم ميدادند ايندسته كه شعاري ـ هممصدق همشاه

طـرفدار هـمگي كـه زيادي عده نخستوزير منزل از طرفتر آن متر چند موقع همين در ميكردند/ ادا را

خوزستاني نفر يك من مردم, گفت: خود مفصل نطق ضمن ناطقين از يكي و آمده گرد بودند نخستوزير

و ميرسانم س�م شما به [!] خوزستاني كارگر هزار هشتاد طرف از من آمدهام, اينجا به دور راه از كه هستم
رسيد فرا شب مردم كنيم/ طرفداري خود مبارز و كار فدا پدر از بايد داريم بدن در جان تا بايد ما ميگويم

بـه نسـبت كـه هسـتند مترصد دارند را شما شاهدوستي احساسات از سوءاسفتاده قصد كه اوباش عدهاي

كنيم/ حفاظت نخستوزير خانه از و بمانيم بايد ما برسانند گزند شما نخستوزيرمحبوب

كسـبه گـرديد/ غـيرعادي يكوضـع ايجاد موجب شد خيابانها كثر ا در شب ابتداي در كه تظاهرات

در و شـده جمع يكديگر گرد دستهدسته همه و نمودند كش نيمه را درها بعضي و بستند را خود دكانهاي

گـردش شـهر در جـا همه نيز انتظامي سربازان حامل كاميونهاي ميكردند صحبت جاري وقايع اطراف

از بعضي آرامشبودند/ و نظم مراقب شاهآباد واس�مبولو خيابانjلهزار در پاسبانها سربازانو و ميكردند

ميشد/ حفاظت سربازان وسيله به گيرند قرار حمله ميرفتمورد احتمال كه ايران حزب منجمله احزاب

روي چپكه افراد از عدهاي بعدازظهر ساعتهشت مقارن ـ شدند دستگير خياباناس�مبول در نفر ١٢

شعارهائي عالي مقامات عليه بر كردندو سخنراني به خياباناس�مبولشروع در بود نفر ١٢ آنها عده رفته هم

سرانجام اينكه تا ميكردند تنگتر را محاصره حلقه دقيقه هر و كرده احاطه را آنها پاسبان عدهاي ميدادند

شدند/ اعزام ك�نتري به و دستگير مأمورين وسيله به نفر ١٢ هر

شب ابتداي از تانككه دو بود شده خلوت نسبتا كاخ خيابان كه ديشب ده ساعت مقارن ـ رفتند تانكها

كاميون دو رفتند/ كاخ خيابان از و درآمده حركت به بودند ايستاده آنجا در احتمالي حوادث از جلوگيري براي
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در زيرا افتادند راه به شهر نقاط ساير سوي به كاخ خيابان از ديگري از پس يكي بعد به آن از نيز سربازها

مـتفرق سـلطنتي كـاخ مـقابل در مـجتمع جمعيت بود شده اع�م نظامي حكومت كه يازده ساعت حدود

ميشدند/

كريدورهاي در نمايندگان از عدهاي بعدازظهر پنج ساعت از ـ ملي نهضت فراكسيون جلسه تشكيل

كسيون فرا بود قرار همينموقع و بودند كره مذا بحثو جاريمشغول اطرافوقايع در و كرده اجتماع بهارستان

يك از پس و شـد تشكيل ملي نهضت كسيون فرا [بعدازظهر] شش ساعت بشود/ تشكيل ملي نهضت

نمود: صادر را زير اع�ميه كسيون فرا باjخره مباحثه و كره مذا ساعت

است, كرده ايجاد را خاصي و تازه مراحل آنها نشاندار عمال و بيگانه تحريكاتعوامل ـ عزيز هموطنان

به كوتاهي مدت معالجه استراحتو منظور به كه فرمودند تمايل اظهار همايون پيشاعليحضرت چندي از

طرفدولت از ايشان خود بنابردستور مقدماتمسافرتاعليحضرتهمايوني نمايند/ مسافرت كشور از خارج

عالياتو عتبات قصد به ١٣٣١ ماه اسفند نهم شنبه بعدازظهر كه بودند فرموده مقرر اينطور و بود شده فراهم

گـونه هـر از خالي و طبيعي Lكام جريان اين كه آن وجود با فرمايند/ حركت اروپا طرف به آنجا از سپس

هستند ملي تضعيفحكومت براي فرصت مترصد هميشه كه ك خطرنا مغرضو افراد بود سياسي تعبيرات

مشـايعت و احترام اظهار براي و كرده حاصل اط�ع مسافرت از كه را مردم از عدهاي بيشائبه احساسات

دjلهاي منفعتپرستانو اجنبيو ك خطرنا عمال و داده قرار سوءاسفتاده بودندمورد شده جمع دربار اطراف

را كار و حكومتملينموده به تظاهراتمخالفتآميز به شروع شدهو وارد بينمردم در كه سياسي حادثهجوي

گذاشته آنها اختيار در محركين نقليهايكه وسائل از استفاده با چاقوكشمعروف نفر چند كه رساندند جائي به

اين به دندانشكني جواب تهران مردم چند هر ميآورند/ هجوم نخستوزير شخصي خانه طرف به بودند

مـرتجعين تشـبثات آخـرين از جـريانها ايـن معذالكچون دادهاند خيانتپيشه و معلومالحال اشخاص

اع�م كشور سراسر در عزيز هموطنان عموم به دانستيم jزم ميكند حكايت مملكت به خائنين و خونآشام

نسبت تضعيفي گونه هر از ايمان و قدرت كمال با ملي نهضت كسيون فرا سلطنت مقام به احترام با كه داريم

و سـياسي آسـايش و رفـاه تأمين و آنان عمال و بيگانگان دست از رهائي كه هموطنان اصلي هدف به

از ملي مجلسشوراي در خود خطير مشكلو وظايف انجام در و كرد مملكتاستجلوگيريخواهد اقتصادي

ملت آرزوهاي و آمال سد وطنفروش و خائن نفر چند داد نخواهيم اجازه و گرفته الهام ملت بزرگ نيروي

كاريدر فدا سرحد تا كسيون فرا اين فرمودهاند عزيزم�حظه هموطنان كرارا كه همانطور گيرندو قرار ايران

فوري و شديد مجازات تعقيبو مؤكدا هم دولت از و كرد خواهد مبارزه جدا و ايستادگي دسائس اين مقابل

عزيز هموطنان نميشماريم/ جايز را سهلانگاري اغماضو هيچگونه زمينه اين در و خواهانيم را محركين

است/ خطر در شما خانه و وطن باشيد هشيار و بيدار

مهندس كائي, ذ دادور, خلخالي, حسيبي, مهندس حاجسيدجوادي, ج�ئي, پارسا, انگجي, اقبال, اخگر,

فلسفي, دكتر شهيدي, شبستري, شايگان, دكتر شاپوري, سنجابي, دكتر مهندسزيركزاده, ريگي, رضوي,
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Kآقايان نريمانو نجفي, مي�ني, مجيدموسوي, ملكي, دكتر معظمي, دكتر مدرس, مجدزاده, قشقائي, خسرو

انتشار تا شد ارسال تهران راديو براي اع�ميه اين /Jهستند مسافرت در ناظرزاده و قشقائي محمدحسين

حاضر نمايندگان از تهران راديو وسيله رئيسمجلسبه بنابهدستور بعدازظهر ساعتهفت از ع�وه به يابد/

رسانند/ هم به حضور بعدازظهر مجلسساعتهشت خصوصي جلسه برايشركتدر كه شد مركزدعوت در

از نفر سه و پنجاه بعدازظهر هشت ساعت مقارن باjخره و كردند خبر تلفن وسيله به نيز را وك� از بعضي

شد/ نواخته خصوصي زنگجلسه و شدند مجلسجمع در نمايندگان

گفته پارلماني محافل كليه در خصوصي جلسه تشكيل از قبل مدتي تا ـ آمد مجلس به مصدق دكتر

زيادقوت خيلي شايعه اين و رفته احمدآباد به و شده خارج تهران خانمشاز تفاق ا به مصدق دكتر كه ميشد

شخصي تومبيل ويا پساز و آمد بهارستان به شهرباني رئيس ابتدا ساعتهشت حدود در ولي بود/ گرفته

ارتشو رئيسستاد شد/ بهارستان لباسخوابوارد با مصدق دكتر و توقفكرد مجلس مقابل در نخستوزير

ارتش ستاد در كه هيأتدولت جلسه از آنموقع ايشاندر و بودند گرفته را او بغل زير خارجه فاطميوزير دكتر

شركتدكتر با مجلس خصوصي جلسه كه بود گذشته ساعتهشت از باjخره ميگشت/ باز بود شده تشكيل

شد/ تشكيل مصدق

دربار و نخستوزير خانه جلو ديروز تظاهرات در كه رحيمي دوم سرهنگ آقاي ـ مجروح و بازداشت

تا اين وجود با و گرديده مجروح سرنيزه اصابت اثر بر ران ناحيه از پايش دو و راست دست داشت, شركت

واسطه به نامبرده ميشود گفته شد/ بستري آن از پس و مينمود شركت تظاهرات در شب آخر ساعتهاي

آذرپي سرهنگ نام به ارتش افسر يك امروز ظهر همچنين است/ گرفته قرار تحتنظر تظاهرات در شركت

به نيز ارتش افراد و افسران از ديگر نفر چند و شد بازداشت مأمورين توسط تظاهرات در شركت علت به

گاهي گاه و كرده اجتماع دربار مقابل در عدهاي امروز بعدازظهر تا گرفتهاند/ قرار تحتنظر مناسبت همين

مينمودند/ تظاهراتي

ذوالفقاري محمد آقاي دستور به كه بود بعدازظهر هشت ساعت درست ـ شد تشكيل خصوصي جلسه

مجلس كريدورهاي و سرسرا در آنموقع تا كه نمايندگاني چند و پنجاه حدود در و شد نواخته جلسه زنگ

ذوالفقاري آقايمحمد يافتند/ خصوصيحضور جلسه اطاق در داشتند را جلسه تشكيل انتظار و اجتماعنموده

بايستي من عقيده به گفت: سپس داشتو اع�م را خصوصي جلسه تشكيل علت مختصري توضيح ضمن

بفرستد/ مجلس به توضيحات اداي براي را خود نماينده كه داد دولتاط�ع به

اخبار جريان از مجلسرا چرا كه دارم گله دولت از ملت نماينده نام به گفتمن كريمي آقاي دولتـ از گله

به آن جريان مجلساز نمايندگان ولي شده آغاز نفت اخير كرات مذا كه است روز ٢å اjن نميكند مطلع روز

مسائلي جمله از مردم از <رفراندم> مسئله و شاه مسافرت و فعلي اوضاع به راجع همچنين بيخبرند/ كلي

اين نتيجه در ندارند فكر اين بروز علت و آن چگونگي از اط�عي كوچكترين مجلس نمايندگان كه است

كشور در را امنيت فورا دارم تقاضا دولت از هم jحا و آيد وجود به مرجي و هرج چنين كه شده اين اعمال
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دهد/ روي سوئي پيشآمدهاي نكرده خداي تا نمايد برقرار

هـمين از گـاهي آ ما امشب جلسه تشكيل از منظور گفت: ذوالفقاري محمد آقاي ـ بود همين مقصود

در دولت از نمايندهاي اjن كه ميفرمايند م�حظه ولي فرمودند, اشاره آن به كريمي آقاي كه بود مطالب

شـود/ داده پـاسخ دارد مجلسوجود براي كه ابهامي موارد و آقايان اينسئواjت به تا ندارد حضور جلسه

خـصوصي جـلسه كه كردهايم مطلع را دولت اjن هم ما و بود دولت نماينده ورود منتظر بايستي بنابراين

بـه را jزم توضيحات تا دارد اعزام مجلس به خود طرف از نمايندهاي زودتر هرچه و است منعقد مجلس

بدهد/ نمايندگان آقايان

از يك هـيچ ديگـر و گـرفت فـرا را جلسه تاjر مطلق سكوت موقع اين در ـ دولت نماينده انتظار در

رئيسه هيأت طرف از احوال اين خ�ل در ميبردند/ سر به انتظار حال در همه و نكرد اظهاري نمايندگان

ستاد به باjخره و شد تلفن جا چند به دهند اط�ع دولت به زودتر كه ميشد ابراز زيادي فعاليت مجلس

فاطمي آقايدكتر كه شد داده اط�ع ابتدا نمودند/ تلفن تشكيلبود آنجا در آنموقع هيأتدولتدر ارتشكه

در حاضر نمايندگان اط�ع به خبر اين شد/ خواهد حاضر مجلس در دولت نماينده و سخنگو و خارجه وزير

دولت نماينده عنوان به شخصديگري كه دادند ارتشاط�ع ستاد از مجددا بعد دقيقه چند ولي رسيد جلسه

جلسه در كره مذا يا و نظر اظهار وهيچگونه دولتبود نماينده انتظار مجلسدر باز شد/ خواهد حاضر جلسه در

نميشد/ خصوصي

جلسه اطاق در كه [بعدازظهر] بيستدقيقه هشتو ساعت درست ـ آمد جلسه به پيژاما با نخستوزير

به كفشراحتي برو رنگيدر زرد ربدوشامبر و [قرمز] راه راه پيژاما كه حالي مصدقدر دكتر شدو باز خصوصي
مجلسگفت مستخدمين از يكي به و ايستاد خصوصي جلسه درورودي مقابل در و مجلسشد داشتوارد پا

مجلسدر ناظم سيدكمال آقا تفاق ا به بعد لحظهاي بگيرند/ اجازه جلسه در من برايحضور رئيس آقاي از

داخل داشتند قرار او طرفين ارتشدر ستاد رئيس بهارمست سرلشكر و خارجه وزير فاطمي دكتر كه حالي

اطاق راست سمت در او وزيران و مصدق دكتر و برخاسته جا از نخستوزير احترام به نمايندگان عموم شدند/

شد/ حكمفرما جلسه تاjر در كامل سكوت ديگر بار و گرفتند قرار خصوصي جلسه

معظمي دكتر آقاي نمود سخن آغاز شكستو مجلسرا سكوت كه كسي اولين ـ حمايتميكنيم شما از

مجلسشوراي در گذشته ادوار در كه كساني آقايانو اين شهادتخود به من گفت: مقدمه اداي پساز بودوي

پروا/// بدون شهامتو با كنون ا ولي نگفتهام تملق رئيسالوزرائي هيچ به حال به تا بودهاند ملي

نشده/// حل نفتهنوز جريان بگويم بايد كريمي آقاي جواب در گفت: شايگان دكتر آقاي ـ نفت جريان

مقدمه در و نمود سخن آغاز مهندسرضوي آقاي هنگام اين در ـ داد اع�ميه ملي نهضت فراكسيون

دولت/// از پشتيباني بر دائر مطالبي

تقاضا كه كسانيبودم از تفاقا ا من داشت: اظهار قناتآبادي شمس آقاي ـ كسانياخت�فمياندازند چه

با را مطالب و بيايد مجلس به كه شود دولتدعوت نماينده از و شود تشكيل خصوصي جلسه اين كردهام
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بگذارد/// ميان در نمايندگان

آقاي اخير حوادث پيرامون عامري و مدني ملك آقايان اظهارات از پس ـ مردم گمشده سعادت راه در

ميدان در نميخواهم كه اينست براي ميبينيد متأثر غالبا و شديد سرسختو امروز مرا گاه هر گفت خلخالي

باشم/// سرافكنده ملي مبارزان

در نخستوزير اظهارت از اينجا در آنچه شويم متذكر اينجا استدر jKزم ـ توضيحميدهد نخستوزير

J/مجلساست نمايندگان از عدهاي قول و نقل اظهاراتو شده, كر ذ ديشب خصوصي جلسه

اظهارات خاتمه از پس دهيد اجازه بنده به گفت وي بود رسيده حائريزاده آقاي به صحبت نوبت چون

كنم/ صحبت نخستوزير آقاي

و شده شدنصنعتنفت ملي به منجر كه را حوادثي ابتدا سخننمود آغاز مصدق آقايدكتر هنگام اين در

گفت: و داد قرار بحث ايرانمورد در انگليسرا كنسولگريهاي شدن بسته آنموضوع متعاقب

مسـتحضر را ايشـان جـريانات كـليه از چـرا كـه فرمودهانـد گله همايوني اعليحضرت ميگويند اينكه

شاه اط�ع به اقداماتدولتفع� جرياناتو اين كه نميدانم را شاه ص�ح بنده كه عرضكنم بايد نميسازم,

مقام ببندند را [انگليس] كنسولگريهاي داشت قصد دولت كه هنگامي ميگويم مثال حسب بر زيرا برسد,

از قبل من صورت هر به نيفتاد/ هم تفاقي ا و كرد را كار اين دولت ولي داشتند/ واهمه اقدام اين از سلطنت

گفتند ايشان بدهيد/ من به را جنگ وزارت گفتم شده شرفياب همايوني اعليحضرت حضور تير سيام واقعه

شما خير منجوابدادم ميروم/ مملكت اين از و بسته را خود چمدان من دهيد انجام بخواهيد را كار اين گر ا

به من كه شد بدل اعليحضرتردو بينمنو تي كرا مذا نتيجه در ميرومو ميدهمو استعفا من نبريد تشريف

آب گفت و آمدم هوش به تا زد آب من صورت به يزدانپناه سپهبد و كردم غش شديد عصبانيت واسطه

تير سي قيام و مطلعند همه كه آمد پيش جريان آن استعفايمن پساز باjخره نه/ گفتم داريد ميل خوردن

و بسته را چمدان حاضريد jحا آيا كردم عرض شده شرفياب شاه وقتحضور آن آورد/ كار روي مجددا مرا

قبل چندي اخير جريان درباره ميكنم/ محول شما به جنگرا وزارت خير, فرمودند ايشان فرمائيد, مسافرت

حاضر حال در خودم زمامداري ادامه براي من كه فرستادم پيام شاه اعليحضرت براي ع�ء آقاي وسيله به

و دارم كسـالت من چون نكنيد را كار اين شما كه بودند فرموده ايشان كنم/ رفراندم ايران ملت از مجبورم

تشـريف كـي شد عرض ايشان به ميشوم/ خارج معالجه ادامه براي كشور از است ضروري برايم معالجه

ساعت شنبه روز كه شد گرفته تصميم باjخره شنبه/ روز يا و پنجشنبه روز يا بودند فرموده ايشان ميبريد؟

به نقد دjر هزار خارج, بانك حواله دjر هزار دولت٩ و نباشد مطلبمطلع اين از هم كسي و بروند صبح ١١

گـهان نا پذيرد صورت كار اين كه اين از قبل ولي داشت/ ارسال شاه اعليحضرت براي تذكره چند اضافه

به مملكت برود او گر ا و برود ميخواهد شاه كه ميكند تلفن من منزل به بهبهاني آيتا� كه كردم مشاهده

شويد/ واسطه شما خود بكنم؟ مداخلهاي چه من گفتم من كنيد, مداخله شما رفت خواهد طرفكمونيسم

سرلشكر من و شديم شرفياب شاه حضور به خداحافظي براي وزيران ساير و من صبح ١١ ساعت امروز



١٨٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

اعـليحضرت مسير جاده طول تمام در كه كردم مأمور را نظامي فرمانداري و ارتش ستاد رئيس بهارمست

در كسي ميرفتم شاه حضور به وقتي نباشد كسي نيز شاه خانه اطراف و نمايند مراقبت Lكام را همايوني

باjي در از نداشت, امكان ديدم چون و ديدم كاخ مقابل را ازدحام آن مراجعت, هنگام اما نبود/ كاخ در مقابل

ارتشي جيپ با مرا منزل در هستو اجتماعي هم من منزل مقابل ديدم رفتم خود خانه به و شدم خارج كاخ

داخل منزلمنشود/ جمعيتميخواهدوارد چاقوكششكستهاندو نفر چند بهوسيله دارم هم را آن شماره كه

اداره به بام پشت از نردبام با بعد و نپذيرفتم من كنيم قفل را در اطاقو داخل برويم كه گفتند خانوادهام منزل

اصل اداره محل از تومبيل ا با كه موقعي كرد/ كار همين منبود با كه فاطميهم دكتر رفتمو ترومن چهار اصل

منهنوز چون نيست, اينخوب نه گفتم من برويم شميران كه كرد پيشنهاد من به پسرم آمديم بيرون چهار

هيأت با رفتمو ستاد باjخره ارتشبرويم/ ستاد به شد قرار و بكنم را كار اين نبايد مملكتمو اين رئيسالوزراء

رسيدم/ آقايان خدمت من استو خصوصي جلسه دادند خبر اjن كه بوديم آنجا در وزيران

نخستوزير من جاي به كه داريد ساعتوقت ٤٨ كه ميكنم عرض محترم نمايندگان آقايان به كنون ا

را نخستوزيري عنوان مرج و هرج از جلوگيري خاطر به كه مهلت اين پايان تا گر ا و كنيد انتخاب ديگري

را جـريان است كرده نخستوزير مرا كه ملتي همان به پيامي طي من نكند فكري مجلس كردهام قبول

وكـيل من [ نمايندگان: از يكي ] مجلس/ و شاه نخستوزير نه هستم ملت نخستوزير من زيرا ميگويم,

راديو در شما داريد؟ سراغ فعلي شاه مجلسو از شاهيموافقتر و تسليمتر مجلس آيا ولي نيستم شاه مدافع

در را خود لحافهاي قانون و حق برخ�ف عده يك و ميزنيد وك� و شاه اين به نسبتي و تهمت جور همه

من ميگوئيد آقايان همين به اjن شما وقت آن بدهند اختيارات شما به كه شدند متحصن و آوردند مجلس

نيستم/ شما رئيسالوزراء و هستم مردم رئيسالوزراء

دكتر آقاي شما گفت: حائريزاده آقاي مصدق دكتر آقاي اظهارات خاتمه از پس ـ قضاوتكند تاريخ تا

تحصن خيال و آوردهايد تشريف اينجا به چه براي پساصLاjن ميكنيد, شاه مجلسو از شكايت مصدق

فرار ديگري منزل به نردبان وسيله به خودتان منزل از و نداريد قدرت ملت با تماس براي كه شما داريد,

از كتر خطرنا گر ا مصدق آقاي شما ديكتاتوري داريد؟ ادعائي پسچه ميبنديد گلوله به را مردم و ميكنيد

زمـان در را كشمكشها همين مجلس همين و اطاق همين در نيست/ كمتر نباشد رضاخان ديكتاتوري

شـر از بـيابان و ده و شهر در مردم عوض در بود تور ديكتا رضاخان گر ا ولي داشتيم/ رضاخان ديكتاتوري

رضاخان ديكتاتوري مضار امروز شما ديكتاتوري آسايشبود/ و رفاه در پائين طبقه و بودند غارتگرانمصون

چـنين مـن نـيستيد, مجلس و قانون مطيع و هستيد رفراندم به معتقد شما ندارد/ را آن منافع ولي دارد را

را علني جلسه فردا ندارد/ نتيجهاي هيچ خصوصي جلسه كرات مذا اين و ميشناسم ياغي را رئيسالوزرائي

خادم كه كند تاريخقضاوت تا بشنويد وجواب بگوئيد را مطالبخود و شويد حاضر هم شما ميدهيم تشكيل

كدام/ خائن كيستو

بيگانگان چنگال از را منابع اين ايران ملت سعادت و خداوندي مشيت كه بگويم بايد نفت موضوع در
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نفر چند و صالح و شايگان دكتر آقايان و شما خود و بودم كرده تهيه من كه را طرحي آن ما ولي داد/ نجات

كـه شـديد كشمكشي وارد و كرديد فراموش را آن رزمآرا شدن كشته از پس بودند كرده امضاء را آن ديگر

اجراياوامر مأمور باشدو قانون تابع كه رئيسالوزرائيميخواهيم ما برد/ سياسي طرفبنبست به مملكترا

را او ما بشناسد ديگران مافوق را خود نباشد مجلس اراده تابع كه رئيسالوزرائي قوايموضوعه, و مجلس

نفر چند نمود/// تي انتقادا اقداماتدولت ساير و اخير انتصابات به راجع ناطق سپس شناخت/ خواهيم ياغي

ذوالفقاري محمد آقاي و بود گذشته شب نيم و يازده از نيز ساعت و بودند خواسته صحبت اجازه هم ديگر

كرد/ جلسه ختم اع�م

آن طـي و كرد ايراد ديگر نطق رضوي مهندس آقاي حائريزاده آقاي از پس ـ خصوصي جلسه ختم

از نيز ساعت و بودند صحبتخواسته اجازه هم ديگر نفر چند چون و داد مخالفينجواب اظهارات به Lمفص

شب وقت آن در مرور و عبور چون كرد/ جلسه ختم اع�م ذوالفقاري محمد آقاي بود گذشته شب نيم و يازده

مجلس كارمندان و نمايندگان تا شد فرستاده نظامي فرمانداري از مرور و كارتعبور ١٢å تعداد بود ممنوع

برسانند/ خويش منازل به را خود بتوانند

كه داشت, اظهار خود نطق خاتمه از پس مصدق دكتر آقاي ـ شود متحصن ميخواست نخستوزير

مجلس در لذا ندارم جاني امنيت من شكستند مرا خانه حتيدر و شد تظاهراتي من خانه جلوي در چونامروز

مجلس گفت نخستوزير به مكي آقاي بود, يافته خاتمه خصوصي جلسه كه اينموقع در متحصنميشوم/

سرلشكر تفاق ا به آنگاه ميكنم/ تضمين را شما امنيت مجلس طرف از من و ميكند تأمين را شما امنيت

بايد و ارتشهستيد ستاد رئيس شما گفت: و كرد داشتروي حضور آنجا در ارتشكه رئيسستاد بهارمست

دهد, سوئيروي تفاق ا نكرده خداي گر ا كنيد/ تأمين را نخستوزير خانه امنيت و امنيتشهر و امنيتكشور

آقاينخستوزير با مدتي مكي آقاي سپس كرد/ نخواهد نظر صرف را شما كوتاهي و اينقصور مقننه قواي

كراتدر مذا تعقيباين در ميكنندو كره مذا بماند مجلس ايشاندر مصلحتنيستكه به درخصوصاينكه

رفتند/ نخستوزير منزل به مكي آقاي تومبيل ا با مكي و مصدق دكتر آقايان نيم و يازده ساعت حدود

وفـا سـرتيپ و كشـور وزير صديقي دكتر و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقايان نخستوزير منزل در

داشتند/ نظاميحضور فرماندار

مقابل در دارند همراه نيز اسلحه ارتشكه بازنشسته افسران از عدهاي كه شد گزارشداده نخستوزير به

آقاي ولي گردد باز مجلس به مجددا خواست مصدق دكتر هستند باقي اجتماع حال به هنوز سلطنتي كاخ

عرض به را مراتب اين و نمود صحبت همايوني اعليحضرت با تلفن وسيله به ب�فاصله و شد مانع مكي

كراتشود/ مذا تا نمود احضار را مكي آقاي اعليحضرت و رسانيد

سلطنتي كاخ به نظامي فرمانداري تفاق ا به مكي آقاي شب نيمه از بعد ساعت نيم ـ شرفيابشد مكي

گاهي احوال اين خ�ل در بود/ شرفياب اعليحضرت خصوصي تاق ا در ساعت يك مدت مكي آقاي رفت///

چون اينموقع در ميخواستند/ توضيحاتي نظامي فرمانداري از و ميشدند خارج تاق ا از مكي و شاهنشاه



١٨٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

همايوني اعليحضرت بودند كرده اجتماع كاخ جلوي در هنوز جمعيت و بود رسيده فرا نظامي حكومت وقت

اعليحضرت حضور و شدند انتخاب جمعيت بين از نفر چهار خواستند/ نماينده عنوان به را جمعيت از نفر چند

شد قرار و كردند صحبت آنها با مكي آقاي حضور با دقيقه بيست مدت شاهنشاه و شدند شرفياب همايوني

برسانندو منازلخود به را آنها و كنند نظاميحركت سمتمعيتكاميونهاي به اجتماعكنندگان توبوسهاي ا

كردند/ ترك را كاخ جلوي كيفيتمحوطه اين با مجتمعين نصفشب از بعد نيم و ساعتدو

مصدقرفتو آقايدكتر منزل به اختصاصي كاخ از خروج پساز مكي رفتـ مصدق دكتر منزل به مكي

آنجا در كه خارجه وزير و كشور وزير اط�ع به را جريان بودند كرده استراحت اينموقع در نخستوزير چون

در و كرد سلطنتي كاخ و نخستوزير منزل اطراف در گردشي نظامي فرماندار تفاق ا به سپس و رسانيد بودند

جريان و م�قاتنموده را مصدق دكتر آقاي صبح امروز رفتو خود منزل به شب نيمه از بعد ٣ ساعت حدود

رسانيد/ ايشان اط�ع به را ديشب

اسفند/ دهم يكشنبه تهران امروز اتفاقات /١

صـبح امـروز بـهارستان ميدان وضع ـ بود��١ غيرعادي بهارستان ميدان وضع ـ مصدق هم شاه هم

كه خيابانهائي تمام بود, شده پيشآمدها جلوگيرياز برقراريامنيتو براي نظامي احتياطات غيرعاديبود

و داشت قـرار خيابانها سر در كاميونها بود, شده بسته انتظامي قواي وسيله به ميشد ميدان به متصل

از عـدهاي صـبح نـيم و ده سـاعت نشـود/ زيـاد بـهارستان جـلوي اجـتماعات كـه مـيشد كامل مراقبت

و شدند بهارستان ميدان داخل داشتند دست به را مصدق دكتر بزرگ تصوير كه حالي در پانايرانيستها

بود: اين ميشد ادا فريادشورانگيز با كه آنها شعار و نمودند نخستوزير له بر تظاهرات به لقانطهشروع جلوي

از و كـرد مداخله انتظامي قواي كه نمودند نطقها به شروع بعد مصدق> هم شاه هم مصدق, يا مرگ <يا

تظاهراتجلوي درگرفت/ نيز انتظامي قواي و آنها بين خوردي و زد و نمايد خواستجلوگيري آنها اجتماعات

به كرد تغيير بهارستان ميدان اينموقعوضع در ولي داشت/ جريان مصدق دكتر له بر نزديكظهر تا مجلس

كردند/ مجلسحركت طرف به كاخ جلوي صبح امروز اجتماعات كه ترتيب اين

به آنها ورود از نظاميان ولي رسيدند شاهآباد خيابان اواسط به بعدازظهر ساعت نيم حدود در عده اين

كرده احاطه سربازان را بهارستان ميدان جوانب اطرافو تمام اينموقع در كردند, جلوگيري بهارستان ميدان

از كه عدهاي بين در ميشود گفته كه طوري به نميشد داده بهارستان ميدان به ورود اجازه كسي به و بودند

آقايدكتر بعدازظهر ساعت نيم است/ شده ديده هم بازنشسته افسران از جمعي بودند كرده حركت كاخ جلوي

كره مذا شهربانيمشغول سرتيپافشارطوسرئيس آقاي با رفتو شهرباني كل اداره در كشور صديقيوزير

هر وقوع از و ميشد داده شهرباني اداره به بيسيم وسيله به بهارستان ميدان جريانات كليه ضمنا و گرديد

ميآمد/ عمل به جلوگيري سوء پيشآمد

مجلسبه در جلويسر و رسانيد بهارستان ميدان به را جمعيتخود اين ـ مصدق دكتر عليه بر تظاهرات

ميلههاي از بعد كمي و ميشد افزوده جمعيت اين بر شدند/ مصدق دكتر عليه بر تظاهرات مشغول شدت
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ميدادند شعار و كرده باز را خود پرچمهاي رسانيده مجلس در سر باjي به را خود جمعي و رفتند jبا آهني

بود/ مصدق دكتر عليه بر و شاه له بر جمعيت اين شعار

مـجلس در امـروز صبح مجلس نمايندگان از نفري چهار و پنجاه عده يك ـ مجلس داخل وقايع اما

٢٨ حضور با ملي نهضت كسيون فرا صبح ساعتده نمايند/ ومشورت كره مذا اوضاع درباره تا نمودند اجتماع

نامه يك جلسه پايان در و بودند كره مذا مشغول مدتي و گرديد تشكيل ملي نهضت عضو نمايندگان از نفر

اسـتحضار زيـر در نـامه دو كـه نمودند صادر ايران ملت به پيام ديگري اع�ميه و نخستوزير به خطاب

ميرسد/ محترم خوانندگان

كه مطالبي به توجه با نخستوزير مصدق آقايدكتر جناب ـ مصدق] [خطاببه نهضتملي فراكسيون
كـه غيرعادي اوضاع به توجه با و فرموديد اظهار ملي مجلسشوراي ديشب خصوصي جلسه در آنجناب

درآيد هم شديدتري بهصورتهاي دارد احتمال حكمفرماستو تهران شهر بهخصوصدر و كشور در كنون ا

برساند: جنابعالي استحضار به بدونفوتوقت را ذيل مراتب دانست jزم ملي نهضت كسيون فرا

مينمايند و نموده بينظمي و اخت�ل ايجاد كه كساني به نسبت سهلانگاري اغماضو گونه هر ـ ١

قانونيخود قدرت كليه از كه خواستاريم جنابعالي از بنابراين و تمامشود گران بسيار برايكشور است ممكن

شده ترتيبداده آنها نشاندار عمال از پارهاي بيگانگانو تحريك به كه خائنانه نقشههاي كردن خنثي براي

بفرمائيد/ فوري استفاده است

سرپيچينمودهاند قانوني اصول از احيانا كه لشكري مختلفكشوريو قسمتهاي رؤساي يكاز هر ـ ٢

شوند/ گماشته اشخاصديگري آنها جاي به و كنار بر كار از استفوري jزم

فرمائيد تعقيب ملي نهضت پيشرفت و تقويت براي جنابعالي دولت كه اقدامات و مراحل تمام در ـ ٣

بود/ خواهيم پشتيبان تزلزل بدون اينجانبان

مسـتقل و آزاد ايرانـي رشيد ملت شما ـ عزيز هموطنان ـ ايران ملت به ملي نهضت فراكسيون پيام

دستگاههايكشوريو اص�ح هستو و بوده مملكت امور از اجانب ايادي قطع شما قلبي آرزوي ميخواهيد

بـراي است آمـده دست به مشقت همه اين با كه استق�لي و باشيد بيدار خواستهايد/// همواره را لشكري

خاطر استحضار براي خاتمه در شد خواهيم پيروز ديگر بار متعال خداوند ياري به داريد فرزندانخودمحفوظ

در تـاريخ ايـن از مبارز ملت شما با تماس و اوضاع مراقبت براي اينجانبان كه ميشود افزوده هموطنان

ماند/ خواهيم ملي مجلسشوراي

مهندس كائي, ذ دادور, خلخالي, حسيبي, مهندس حاجسيدجوادي, ج�ئي, پارسا, انگجي, اقبال, اخگر,

فلسفي, دكتر شهيدي, شبستري, شايگان, دكتر شاپوري, سنجابي, دكتر مهندسزيركزاده, ريگي, رضوي,

آقايان نريمان/ نجفي, مي�ني, مجيدموسوي, ملكي, دكتر معظمي, دكتر مدرس, مجدزاده, قشقائي, خسرو

هستند/ مسافرت در ناظرزاده و قشقائي محمدحسين

ملي نهضت كسيون فرا ع�وه به و نبود علني جلسه تشكيل براي عده چون ـ نشد تشكيل علني جلسه
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نگرديد/// ميسر علني جلسه انعقاد داشتند اجتماع هم

ده طرف از اساسي قانون ٢٤ اصل طبق پيشنهادي گفت ذوالفقاري آقاي ـ خصوصي جلسه پيشنهاد

جلسه به و ميكنيم ختم را جلسه اين بنابراين و تشكيلشود خصوصي جلسه كه است رسيده آقايان از نفر

انـجاميد/ طـول بـه عـلني جلسه تاjر در نمايندگان اجتماع دقيقه پنج فقط بنابراين ميرويم, خصوصي

ما گفت يكي جمله از نمودند تي تظاهرا نمايندگان از بعضي كنند تعطيل را جلسه ميخواستند كه هنگامي

حرف گر ا هم آنها بزنيم حرف ما كه نميخواهد ملي نهضت كسيون فرا چرا بگوئيم بايد كه داريم حرفهائي

عليه بر توطئهها چه بگوئيم تا اينجا بيايند گفت ديگري بگويند/ ايران ملت براي تريبون پشت بيايند دارند

اين به گفتهشود اينجا در بايد برايملتصحبتميشود گر ا تشكيلشود خصوصي جلسه استچرا بوده شاه

تا ملي نهضت كسيون فرا جلسه چون ولي گردد منعقد خصوصي جلسه تا خورد هم به علني جلسه ترتيب

نگرديد/ امكانپذير هم خصوصي جلسه تشكيل بود نشده تمام ظهر مقارن

بهارستان جلوي اجتماع بعدازظهر يكربع كه داد خبر ما پارلماني خبرنگار ـ شكستند را محاصره حلقه

در سر شدند موفق عدهاي هستند/ مراقب سربازان لكن شوند مجلس وارد دارند اصرار عدهاي و شد زياد

دست در را عكساعليحضرت عده اين بگسترانند/ در سر روي بر را پرچمهايخود و كنند احاطه را مجلس

دادهاند/ شاه زندهباد شعار مظفر عدل باjي در و ميزنند پادشاه زندهباد فرياد گرفته

بـلندگوي يك كـه شـدند موفق تظاهركنندگان كه بود كي حا مجلس از بعد خبر ـ گرفتند را بلندگوها

بلند دست روي را پاسباني بدهند/ مصدق دكتر ضد بر شعارهائي آن وسيله به و گرفته اختيار در را شهرباني

خود هفتتير مجلسباjرفتو پنجره از ديگر پاسبان مينمايند/ تظاهراتمخالفتآميز بدينوسيله كرده,

شدهاند/ مانع را او كه است بوده خودكشي مقام در كه ميشود گفته كشيد, را

جـمعيت تظاهرات كه دادند اط�ع ما پارلماني خبرنگاران بعدازظهر ربع و سه ـ ميشود وخيم اوضاع

در و كرده بلند دست سر را تفنگهايخود سرباز عدهاي مجلسشوند داخل ميخواهند مردم و شديد بسيار

هستند حوادث اين ناظر انگيزي اضطراب وضع به مجلس نمايندگان ميكنند/ شركت شاه له بر شعار دادن

آرامش سكوتو به دعوت را مردم تا مجلسرفت آهني بزرگ پشتدر رئيسمجلس نايب آقايذوالفقاري

از عدهاي باjخره مجلسبودند/ به آمدن خواستار و نشده قانع هيچوجه به مردم و بود بياثر ت�شاو ولي كند

به و كردند را تقاضايم�قاتوك� و رسانيدند مجلس داخل به را خود گذشته آهني نردههاي روي از مردم

كنند صحبت يافته مجلسحضور هيأترئيسه در تا كنند انتخاب را نفر پنج بينخود از كه شد داده اط�ع آنها

نتيجه تا مجلسبودند محوطه در آنها بقيه و شدند حاضر رئيسه هيأت اطاق در نفر پنج اين بعد دقيقه چند

بشود/ كراتمعلوم مذا

گرديد شديد نمايندگانموجبنگراني بين مجلسو شايعهايدر هنگام همين در ـ اشغالبيسيم شايعه

متعاقب خبرنگار شد/ شديد نگراني موجب خبر اين كردهاند, اشغال را پهلوي بيسيم كه اينبود شايعه اين و

كه عدهاي تدريجا گزارشداد: چنين و رفت شميران] قديم [جاده پهلوي بيسيم و راديو اداره به شايعه اين
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نقليهجلوي وسائط كاميونو وسيله به بودند آريا حزب منتسببه غالبا و نفر چهارصد و سيصد اجتماع پساز

jزم پيشبيني قبل از لكن كنند اشغال را آنجا و شده بيسيم اداره داخل داشتند قصد و شدند جمع بيسيم

اين در و آمد عمل به اقدام آنها تفرقه براي و شد ممانعت سرباز يكگروهان وسيله به آنها ورود از و بود شده

رفتو كاملدر مراقبت كنون ا است/ نداشته يافتحقيقت اشاعه كه شكلي به بيسيم اشغال صورتموضوع

ديگر تفاق ا و ميگيرد قرار كنترل و مراقبت تحت تومبيلها ا Jشميران Kراه قصر سهراه از و ميشود آمدها

نيست/

Lكام آن اطراف خيابانهاي بهارستانو بعدازظهرمحوطه نيم يكساعتو مقارن ـ بود چه بعد خبرها

ميدادند شعار مرتبا و كرده مجلساجتماع نردهاي برابر در نفر سيصد حدود عدهايدر فقط و بود شده خلوت

چوبي در به نيز تظاهركنندگان از عدهاي بود/ آريا حزب و سومكا حزب با دستهها اين رهبري شاه, جاويد

رئيس كيانوري سرتيپ آقاي احوال همين در شوند/ وارد و بشكنند را آن ميخواستند شده مجلسحملهور

آقـاي هـمچنين ميكرد سخنراني دربار و شاه له بر و شده بلند جمعيت دست روي ارتش ستاد سوم ركن

اثر بر آنها پاي و دست كه تظاهركنندگان از نفر چند مينمود/ سخنراني ديگر طرف در دولو دوم سرهنگ

بيمارستان به پانسمان براي بود شده طرفمجروح آن طرفو اين به دويدن يا و تومبيلها ا بدنه به اصابت

شدند/ منتقل شهرباني

ت�شمينمودند آن انداختن راه به براي سربازان كه حالي ارتشيدر كاميونهاي از يكي هميناحوال در

خيابانهاي مغازههاي و كين دكا كليه آنكه با كردند/ خاموش آنرا ولي گرفت آتش بنزين اشتعال واسطه به

در ميرسيد نظر به غيرعادي اندازهئي تا وضع معهذا ميشد كمتر آمد و رفت و بود بسته بهارستان اطراف

داشتگفتگو دربارشيوع بهدولتو راجع كه شايعاتي درباره شده جمع يكديگر بهدور نفر چند هر كنار گوشهو

ميكردند/

داشت/ جريان پايتخت خيابانهاي بيشدر و كم گردشدستجات اجتماعاتو ـ تهران خيابانهاي در

بازار در جمعيت و بودند بسته را كينخود دكا اصناف و كسبه و گرديد تعطيل صبح نيم و نه ساعت از هم بازار

ميزده دور مصدق و شاه از پشتيباني محور بر دربار و خيابانها امروز جريان رفته هم روي ميكرد/ گردش

ميكردند/ نطق و ميدادند هممصدق> و شاه <هم شعار و ميكرد حركت هم بلندگو خيابانها بعضي در است/

قابل كه است يافته احزابوقوع و دستجات بين نيز كوچك تصادماتي رسيد وقت آخر در كه اط�عي طبق

نميباشد/ اهميت

طبقات از زيادي عده و داشت وجود اجتماعاتي امروز نيز بهبهاني آيتا� و كاشاني آيتا� منزل در

آرامش و سكون در اقدام و تكليف كسب براي و ايشان ديدن به غيره و بازرگانان و اصناف و بازار مختلف

بودند/// آمده اوضاع

مجلسشوراي علني زنگجلسه مرتبهدوم براي امروز بعدازظهر ربع يكو ساعت ـ شد زده زنگجلسه

قناتآبادي, زهري, بقائي, دكتر كريمي, آقايان: و شد مجلسنواخته رئيس نايب ذوالفقاري دستور به ملي
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افشـار شـيرازي, فـقهي دكـتر صرافزاده, مكي, توليت, موسوي, خليلي, پورسرتيپ, حائريزاده, بهادري,

كـه عـلني جـلسه تـاjر در عـده اين ساعت نيم قريب نمودند/ شركت جلسه در حميديه هدي, صادقي,

اعضاي و گذشت ساعت نيم چون و نشستند كثريت ا حصول انتظار به نداشت حضور آن در نيز تماشاچي

طرحي و بروم بايد من رفقا گفت: برخاستو جا از حائريزاده آقاي نيامدند جلسه به ملي نهضت كسيون فرا

بين جوابهائي اينموقعسئوالو در مخالفهستم/ آن با زيرا نكردهام امضاء كنيد استمطرح قرار كه هم را

را تاjر جلسه در حاضر عده نكرد پيدا كثريت ا جلسه چون باjخره و شد بدل و رد كريمي و حائريزاده آقاي

اختيار در شرح بدين شود مطرح جلسه در بود قرار كه را طرحي متن زهري علي آقاي پايان در و گفتند ترك

گذاشت: خبرنگاران

ملي مجلسشوراي

مسافرت از جلوگيري منظور به كه را پايتخت شريف مردم تظاهرات خواستهاند ماجراجو عدهاي چون

مصدقجلوه دكتر شخصآقاي يا مخالفت حساب به آمده عمل حساسبه و خطير اينموقع اعليحضرتدر

اين مينمائيم پيشنهاد زير امضاءكنندگان ميكنند فعاليت سوءتفاهم اين تشديد براي هم هنوز و دهند

گردد/ تصويب و مطرح فوريت سه قيد با قانوني تصميم

مـقام از را خود پشتيباني نمودهاند ياد كه سوگندي طبق ملي مجلسشوراي نمايندگان ـ واحده ماده

در كه را اعتمادي راي ايران ملت استعماري ضد مبارزه تعقيب براي ضمنا و اع�م ايران مشروطه سلطنت

مينمائيم/ تأييد دادهاند مصدق دكتر آقاي دولت به ١٣٣١ ماه دي شانزدهم تاريخ

١٣٣١ اسفند ١å تاريخ به

صـرافزاده, خسـروانـي, شـهاب شـيرازي, فـقيهي دكـتر جليلي, سرتيپ, پور نبوي, ذوالفقاري, ناصر

افشـار مـلكمدني, منصف گنجهاي, اهري, امامي مصدقي, كهبد شادلو, افشار, فتعلي توليت, مجتهدي,

و زهري علي بقائي, دكتر كريمي, نادعلي صفائي, فاخر دكتر افشار, امير حميديه, بهادري, هدي, صادقي,

قناتآبادي/ شمس

كسـيون فـرا نمايندگان هم نرسيد جائي به علني جلسه تشكيل براي فعاليت چون ـ بعدازظهر براي

با تماس ضمن بعدازظهر تا كردند صرف ناهار مجلس در كسيونمزبور غيرفرا نمايندگان هم مليو نهضت

نمايند/ روشن را تكليف مجلس رياست كاشاني آيتا�

طرف از كه طرحي قبال در ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان اط�ع قرار به ـ گردد طرح جانشين بايد

كيفيتاص�ح اين به بايستي پيشنهاديمزبور طرح كه معتقدند شد كر باjذ در شده تنظيم نمايندگان ساير

پشتيباني نمودهاند ياد اساسي قانون اصل مطابق كه طبقسوگندي بر ملي مجلسشوراي <نمايندگان شود:

مصدق دكتر آقاي جناب دولت به نسبت مجددا را كاملخود اعتماد و اع�م سلطنتمشروطه مقام از را خود

موافقتخواهند آن با ملي نهضت كسيون فرا اعضاي اينصورت به طرح درصورتاص�ح ميدارند/> اع�م

كرد/
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٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

ارتش كناريرئيسستاد علتبر درباره خارجه امور بياناتسخنگويوزير
بر امروز صبح ٩ ساعت داشت: اظهار چنين مطبوعاتي مصاحبه در سخنگويدولت فاطمي آقاي امروز

آقـاي و كنار بر ارتش رياست از بهارمست سرلشكر آقاي ملي دفاع وزير نخستوزير آقاي دستور حسب

بهارمستميتوانم سرلشكر آقاي كناري بر درباره گرديدند/ ارتشمنصوب ستاد رياست به رياحي سرتيپ

در كامل مراقبت كه شدند متذكر و احضار را ايشان نخستوزير آقاي وقت اول صبح ديروز كه كنم فرض

تيمسار با ما خبرنگار <امروز خودشان: زبان از بيلياقت/ مجرم عنوان به بهارمست سرلشكر ارتش ستاد رئيس عليه اتهامات /١
داخلي امنيت حفظ براي كه بود اين سئوال آورد/// عمل به ايشان با كوتاهي مصاحبه و كرد م�قات ارتش ستاد رياست رياحي
تهران شهر حفظ داد: جواب رياحي تيمسار است؟ گرديده تنظيم طرحهائي چه و شده پيشبينيهائي چه تهران شهر و كشور
عضو اينجانب كه امنيت كميسيون در كشور داخلي امنيت حفظ درباره اما است/ كشور كل شهرباني و نظامي فرمانداري وظيفه
اول صفحه ,٨å٤٥ شماره ,١٣٣١ ماه اسفند هفدهم يكشنبه اط�عات, است/> شده اتخاذ kزمي و مهم تصميمات اخيرا هستم
غ�محسين سرتيپ نظامي فرمانداري پرسيد, ميبايد حال گفت:>/ ما خبرنگار با مصاحبه ارتشطي ستاد <رئيس عنوان تحت

كردند! عدول خودشان وظيفه از كه بودند؟ كاريمشغول چه به افشارطوس سرتيپمحمود كشور كل شهرباني رئيس و وفا

آيد پيش نامطلوبي حوادث مبادا كه كند پيدا احتياطيضروريت اقدام هر و بنمايند��١ تهران انتظاماتشهر

كه بازنشسته افسران از جمعي لباسو بدون لباسو در خدمت به آمده افسر تن چند كه موقعي دهند/ انجام

بناي و آمده آقاينخستوزير منزل به ميكردند حركت آنها صف جلو در نيز نام چاقوكشبه و تنشرور چند

بردن بين از با و كرده غافلگير را ايران ملت دارند نظر در آنها كه بود خوبيمعلوم به گذاشتند/ را حمله و تجاوز

جلوگيري نخستوزير خانه به آنها حمله از انتظامي مأمورين تنها نه كنند اجرا را خود توطئه رئيسدولت

به ١٥١٩٥ شماره نظامي جيپ با معروف اشرار از يكي معيت به خدمت به آماده افسران از يكي بلكه نكردند

محل در حاضر ستاد رئيس آقاي جريانات اين تمام در و برده حمله مصدق دكتر آقاي مسكوني خانه در

به شخصا آقاينخستوزير كه موقعي و نگرديد فراهم ايشان به دسترسي تلفنهم وسيله به و خدمتنبوده

بازنويسي از لذا گشته, <قصابي> تكه تكه rكام كه آورده نقلقول خارجه وزير را نظامي فرمانداري از گزارشي مطلب ادامه در /٢
شد/ صرفنظر آن كامل

آمد/��٢ پي در پي تلفنهاي پساز ساعت دو دارد گرفتاري دربار در اينكه عذر به ايشان ارتشرفتند ستاد

نيمه كه را نظامي فرمانداري ٨٨å١ شماره گزارش از قسمتي شود روشن Lكام آقايان ذهن اينكه براي

از ١å.٥ سـاعت حـدود در ميكنم/ نقل شده داده نخستوزير آقاي تفاق ا به ديروز جريان از گذشته شب

به را بازار كسبه اهالي شرور و ماجراجو اشخاص از عدهاي كه رسيد گزارش تلفنا ١٦ و [ناخوانا] ك�نتري
ميكردند/ دربار به رفتن به تشويق را مردم و تعطيلمجبور

ك�نتريها به متفرقو نظامي فرمانداري از نيرويموجود چون گزارشمينويسد همين ديگر قسمت در

اعـزام از پس دارند اعزام فورا كه بود شده خواسته مركز پادگان دژبان از گروهان يك Lقب بود شده اعزام

نرسيده اعزامي گروهان كاميون كه رسيد متعدد تلفنهاي [ناخوانا] نظاميدر فرماندار افسرمأمور از گروهان
نمود/// معرفي را خود دژبان گروهان [ناخوانا]فرمانده ١٥ و ١٢ ساعت در است



١٨٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

شدهاند مجروح نفر ٢٩ و مقتول يكنفر حوادثديروز در
بود مجروحين ارتشجزو يكسرهنگ

بستريشدند بيمارستان در بود جراحتشانشديد كه زخميشدگان از نفر ١١

مرخصشدهاند پانسمان از پس بقيه و

شدند/ منتقل سينا بيمارستان به عموما شدهاند مجروح تظاهراتديروز اثناي در كه كساني

اصابتگلوله اثر بر قصاب گرد شا ساله حسين٣٥ فرزند رضائي ناممحمود به يكنفر مجروحينمزبور از

منتقل قانوني پزشكي اداره به مقتول جنازه امروز و نموده فوت سينا بيمارستان در وي چپ كليه ناحيه به

روي بـر و بـود شده خالكوبي مختلف اشعار و تصوير با مقتول بدن تمام گيرد/ قرار معاينه مورد تا گرديد

نفر ١١ ميرسيد/// نظر به مصرع اين بازوياو روي بر و بودند كرده خالكوبي را سپهبدي شانههايشدرجات

است: قرار بدين آنها اسامي و شدند بستري بود سخت جراحاتشان چون ديگر

استخوان/ شكستگي چپو شانه مفصل دررفتگي عمله, [شغل] ساله ٣٥ نورا� فرزند فتحا� ـ ١
استخوان/ شكستگي غرب, دوزندگي خياط گرد شا ساله ١٥ حمزه فرزند حميد ـ ٢

گلوله/ اصابت ساله, ٢å محمدحسين فرزند اربابي عبدالعلي ـ ٣

سـر با عكس وسط نفر / است <اوباشان> ملي گارد مستعفي اعضاي از نفر سه به متعلق است, گزارش ضميمه كه عكسي /١
است/ جعفري شعبان تخت, روي بر كشيده دراز باندپيچي

هستند/> بستري بيمارستان در كنون ا كه مجروحين از تن <سه آمده: چنين عكس زير در

بهداري به شهرباني مأمورين نظر تحت جعفري Kشعبان پا ساق سرنيزه اصابت جعفري��١, شعبان ـ ٤

Jشد منتقل شهرباني

گلوله/ اصابت نانوا, گرد شا ساله ٢١ خدامراد فرزند جهانشير ـ ٥

سرنيزه/ زخم قهوهچي, گرد شا ساله ٢٦ اسمعيل فرزند يارمحمدي قاسم ـ ٦

قلب/ ناحيه به ضربه فرجومند, ناصر ـ ٧

چاقو/ وسيله به كمر ناحيه در زخم دانشجويحقوق, ساله ٢١ فضلا� فرزند خاتمي قاسم ـ ٨

پا/ ساق به گلوله اصابت رحيم, فرزند حافظي مجيد ـ ٩

راست/ پاي زخم صدري, جعفرقلي سرهنگ ـ ١å

شكم/ به تفنگ ته ضربه ساله, ١٩ ميرعلي فرزند حجتزاده عيسي ـ ١١

به آنها اسامي و شدند مرخص وارد جراحات پانسمان از پس بود مختصر جراحاتشان كه هم نفر هيجده

است: زير قرار

توكل حجتا� , رجبعلي فرزند قدمعلي ساله, ٥å هادي فرزند موسي ساله, ٣٥ عباسقلي فرزند بابا

خدادمراد/// نورا� جاننثاري, احمد محمد فرزند علي ساله, ٤å عبدالحسين فرزند



ملي دولت سياهه ١٨٥٨

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

بهبهاني آيتاjميرسيدمحمد نامه
نستعين به و الرحيم الرحمن بسما}

ايـن وارد حـتيالمـقدور و نـداشت دخالتي سياسي امور در حقير كه دارند اط�ع ايماني برادران عموم

از عدهاي خارج به همايوني مسافرتاعليحضرت گهاني نا خبر انتشار از پس غفلتا ديروز جرياناتنميشوم

از را اعليحضرت كه داشتند تقاضا و مراجعه اينجانب به نهايتوحشت با اصناف و بازار اهالي و اع�م علما

ايشان خود نمودم تقاضا نخستوزير آقاي جناب از تلفن با شخصا كه بود اين نمايم منصرف مسافرت اين

تقاضا تهديدا اينجانب از آقايان حال اين با ندادند منفي جواب هم ايشان و نمايد تقاضا اين به مبادرت

چاره اصرار تشتت جمعيتو كثرت با نمايم انصراف به را معظمله و كره مذا اعليحضرت با بنده كهخود داشتند

بـه كـه ميدانـند آقايان برسانم ايشان به را مردم تقاضاي و حاصل شرفيابي همايوني حضور كه نديدم

نمودند/ حاصل انصراف خيال اين از همايوني اعليحضرت حمدا�

جريان اين از تندرو دستجات و اخ�لگران كه نگذارند حفظو آرامشرا كه دارم استدعا محترم آقايان از

البهبهاني محمدالموسوي ا_حقر سازند/ فراهم را تشنجات موجبات و كرده سوءاسفتاده

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

زندانياني از امروز و ديروز قانوني پزشك
كرد معاينه كردهاند غذا اعتصاب كه
زندانيانرضايتبخشنيست از نفر ٦ حال

مـعاينه كـردهانـد غذا اعتصاب كه زندانياني از كه داد دستور تهران دادستان ديروز بعدازظهر ٤ ساعت

كرد معاينه را زندانيان زندانموقترفتو به پزشكقانوني سپهر آقايدكتر ب�فاصله آيد/ عمل به پزشكي

زندان به پزشكمزبور نيز صبحامروز ساعت٨ ضعفمختصريداشتند نيز ١å و آنهاخوبنبوده از نفر ٣ حال

هسـتند دانشـجو غـالبا كـه هم دسته اين از نفر ٣ حال رفت/ اعتصابكنندگان ساير معاينه براي باغشاه

ميباشند/ ضعف دچار نيز نفر ١١ نيستو رضايتبخش

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

ترككردند را كاخدادگستري تظاهركنندگان
ميشوند آزاد متدرجا سياسي زندانيان

را سياسي زندانيان آزادي تقاضاي و كرده اجتماع دادگستري وزارت در كه زندانياندانشجو خانواده امروز

زندانيان از زيادي عده كه داشت اظهار آنها به دادستان نماينده كردند ترك را دادگستري كاخ داشتندمحوطه

اعتصاب از هم مزبور زندانيان امروز است ممكن اط�ع قرار به شد/ خواهند آزاد متدرجا هم بقيه و شده آزاد

بكشند/ دست غذا



١٨٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٣٩ شماره ,١٣٣١.١٢.١å يكشنبه

شد تشكيل تبريز دانشگاه وقايع به برايرسيدگي كميسيوني
دانشكدههاي رئيس نعمتاللهي دكتر فرهنگ, وزير آذر دكتر آقايان از مركب كميسيوني ديروز ساعتده

وزارت كارگزيني رئيس نحوي اداريو كل مدير مزيني تبريز, دانشگاه رئيس هشترودي دكتر شهرستانها,

درباره كراتي مذا گرفتو قرار رسيدگي مورد تبريز دانشگاه اخير اينكميسيونوقايع در شد/ تشكيل فرهنگ

تشكيلشود/ باره اين در نيز ديگري جلسه شد قرار و آمد عمل به آن

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

تهران نظامي فرماندار
فـرماندار سـمت بـه اهواز لشكر فرمانده معاون مدبر نصرا� سرتيپ آقاي نخستوزير آقاي طرف از

شد/ حومهمنصوب و تهران نظامي

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ١٦ شماره اعEميه
ميرساند: پايتخت محترم اهالي اط�ع به وسيله بدين

٢٣ ساعت از فقط كان كما مرور و عبور بنابراين است گرديده حكمفرما تهران شهر در كامل آرامش چون

تهران شهرستان نظامي فرماندار بود/ خواهد شبممنوع نيمه از بعد ٥ تا

مدبر سرتيپ

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

شد تهران وارد متحد سازمانملل فني همكاري اداره ازطرف هيأتي
كرد دولتهمكاريخواهد با تلگراف و وضعپست بهبود براي اينهيأت

به ديروز هستند متحد ملل سازمان فني همكاري اداره مأمورين از كه تلگراف و پست كارشناس نفر ٣

پستو ادارات در امروز از كه <jگامينو>و<ويا > آقايان<لوسو>و از عبارتند كارشناسان اين شدند/ تهرانوارد

شدند/// كار تلگرافمشغول

و پست ملي تأسيسمؤسسات و ايران به پستي جديد دستگاههاي كردن وارد به مربوط پروژهها اين

ميباشد/ اينمنظور براي جديد ك�سهاي افتتاح همچنين تلگرافو

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

تعيينرئيسدبيرستان سر اختEفبر
دامنه و كرده بروز اخت�ف دبيرستان رياست سر بر فردوسي دبيرستان دبيران بين است چندي ـ دامغان

و شده نزاعواقع آنان بين دبيرستان محيط در دوبار كنون تا و كرده سرايت هم دانشآموزان به دستگي ايندو

گردد/ فراهم دبيرستان محيط در نظم قراري] بر [اوليايدانشآموزانموجبات نمودند/ تعطيل را دروسخود



ملي دولت سياهه ١٨٦٠

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

مراجعتكرد تهران به نتيجه بدوناخذ ديروز جنوب به مخصوصدولت فريدونينماينده

شود بختياريشروع ارتشدر عملياتقواي مجددا ممكناست
خود جايمعرفي به بختيار ابوالقاسم

بود نمايندگيفرستاده به را كEنترانبختياري از تن هفت
بيايد تهران به بختيار ابوالقاسم اگر تلگرافموافقتكرد وسيله به نخستوزير

رسيدگيشود او حرفهاي به كميسيونصEحيتدار يك در

نشد مأمورين با مEقات به حاضر هم باز بختيار ابوالقاسم ولي
به بعدازظهر ساعت سه بود رفته اهواز به بختيار ابوالقاسم با كره مذا براي دولت نماينده فريدوني آقاي

بختيار رشيد و بختيار ابوالقاسم برادر بختيار غ�معلي آقايان نمود/ مراجعت تهران به راهآهن قطار وسيله

كه بود اين نخستوزير آقاي جانب از من مأموريت [فريدوني]: بودند/// فريدوني آقاي همراه او عمومي پسر
برادر ميدانيد كه طوري به زيرا بياورم تهران به را او كرد معرفي را خود بختيار ابوالقاسم گر ا و بروم اهواز به

كرده تقاضا ايشان از داده ارائه آقاينخستوزير به بود تسليم و انقياد بر مبني كه ويرا نامه بختيار ابوالقاسم

بود گفته بختيار ابوالقاسم برادر به آقاينخستوزير برود/ جنوب به بختيار ابوالقاسم آوردن براي نفر يك بود

ميفرستم/ را فريدوني آقاي معهذا آمد نخواهد تهران به ابوالقاسم كه دارم اطمينان درصد صد من آنكه با

عـموي پسر و برادر مدت اين در و داشتم كسالت روز چند اهواز به ورود از پس كرد اضافه فريدوني آقاي

معمولطول بيشاز روز چند آمدنشان هموقت آنها رفتند, اقداماتدولت اب�غ و او با برايم�قات ابوالقاسم

نميشد/// ممكن آن از عبور و كرده طغيان شدت به ميگذرد بختياري نواحي از كه زيرا<رودشور> كشيد

من به ولي نگرفتهاند خود م�قات از نتيجهاي آنها كه شد معلوم بختيار ابوالقاسم اقوام مراجعت از پس

پيشنهاد اين من برويمو توقفابوالقاسم محل زراسو قلعه به هواپيما وسيله به هم با كه كردند پيشنهاد

مسجدسليمان به شدم حاضر اما مريضشوم مجددا بود ممكن و بود زياد نواحي آن ارتفاع زيرا نكردم قبول

سرتيپ جنوبو لشكر فرمانده ميرج�لي سرلشكر تفاق ا به كه اول دفعه بيايد/ آنجا به هم ابوالقاسم و بروم

را خـود بختيار ابوالقاسم رفتيم مسجدسليمان به مأمورين از ديگر نفر چند و اهواز لشكر فرمانده مغروري

از بعد روز چند اينكه تا كند م�قات ما با نشد حاضر هم دوم دفعه برگشتيم/ اهواز به ناچار ما و نداد نشان

تأمين تقاضاي ابوالقاسم كه رسيد من به تلگرافي ارتش كمكي قواي فرمانده بختيار تيمور سرهنگ طرف

ضمنا و بدهيد تأمين او به دادند ايشانجواب و دادم اط�ع آقاينخستوزير به من را اينموضوع است/ كرده

ارتشو ستاد تحتنظر يككميسيونمخصوص تشكيل تهرانو به ابوالقاسم آمدن به دائر من پيشنهاد با

بيايد تهران به ابوالقاسم گر ا دادند اط�ع كردندو وزارتدادگستريموافقت و نمايندگانوزارتكشور حضور با

كند/ رسيدگي او ادعاهاي به تا شد خواهد تشكيل كميسيون اين

بـراي ما كه جمعه روز فقط و بيايد تهران به نشد حاضر هم باز ابوالقاسم تأمين جريان اب�غ وجود با
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كه بود فرستاده طرفخود از نمايندگي به بختياريرا ك�نتران از نفر هفت رفتيم مسجدسليمان به بار سومين

ايشان اط�ع به را ابوالقاسم انقياد و اطاعت كرده م�قات نخستوزير آقاي با و بيايند مركز به ما تفاق ا به

نـواحـي براي نيز و ميخواهيم بهداشت و فرهنگ ما گفتند آنها مزبور ك�نتران با كره مذا ضمن برسانند/

باز محلخود به را ك�نتران لشكر فرماندهان و شد داده آنها جواب كند/ تعيين دولتسرپرستي بايد بختياري

تماس نخستوزير آقاي با تلفن وسيله به من آن از پس ندارد/ لزومي تهران به شما رفتن گفتند و گرداندند

كنم مراجعت دادند ايشاندستور و باشم نداشته جنوب كاريدر ديگر من شايد دادم اط�ع ايشان به و گرفتم

ماه دو از بختيار ابوالقاسم شده تحقيق كه طوري به گفت: فريدوني آقاي خورد و زد حادثه بروز علت درباره

بعضي به نسبت كرده حركت بختياري افراد از عدهاي با اردل ناحيه از بود شده بختياري منطقه وارد پيشكه

نموده صادر بازداشت قرائت او براي اهواز دادستان رعايا اهالي شكايت اثر بر كه بود كرده تجاوزاتي رعايا از

بختيار ابوالقاسم بروي/ نبايد اينموضوع با ميگويند و ميگيرند را ابوالقاسم جلو ايذه در جهت اين به بود/

خ�صه و ميروم كردهاند تصرفاتي آن در ديگران كه بختياري اراضي رسانيدن ثبت به براي است ميگفته

به تكليفابوالقاسم تعيين كنونديگر ا كرد: اضافه فريدوني آقاي ميدهد/ ومأمورينزدوخورديروي بيناو

و دارد سكونت كوهستاني دهات از يكي در كنون ا ابوالقاسم ارتشاست عهده بر و نخستوزير آقاي دستور

قواي ناچار بدهد را گرفتنابوالقاسم آقاينخستوزيردستور گر ا ميباشد/ ارتش تصرفقواي زراسدر قلعه

نمود/ خواهند استشروع شده متوقف كه را عمليات ارتشمجددا

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

عزيزخان چهارراه در شديد خورد و زد
شدند مجروح پاسبان و افسر عدهاي و توقيفشد لنكراني

كه حالي در هزار ٣ حدود در عدهاي كه ميدهند اط�ع ٣ ك�نتري به تلفنا امروز صبح نيم و ده ساعت

حركتاند/ در شمالي شاهپور خيابان طرف به ميدهند سلطنت مقام عليه شعارهايي

بـراي و گـرفته تـماس ديگر ك�نتريهاي و شهرباني با ب�فاصله ك�نتري رئيس مقدم سرگرد آقاي

برايجلوگيريحركت سرباز ٢ پاسبانو ٥ افسرو چهار تفاق ا به خود كمكميطلبدو اغتشاشات از جلوگيري

كه لنكراني مصطفي آقاي به ب�فاصله مقدم سرگرد ميكنند تصادف آنها با عزيزخان چهارراه در مينمايد/

خود حركت به و نگذاشته وقعي تذكر اين به ولي شويد متفرق كه ميكند اخطار بود تظاهركنندگان همراه

و چـوب بـا تظاهركنندگان موقع اين در ميشود/ صادر لنكراني دستگيري دستور نتيجه در ميدهند ادامه

مأمـورين ولي مـيآورند وارد مـقدم سرگرد به مهلك ضربه ٣ مينمايند حمله مأمورين به كارد و تبرزين

برايمتفرق و كمكرسيده ك�نتريهايديگر از اينموقع در مينمايند/ جلب ك�نتري به گرفتهو را لنكراني

از نفر ٢ و ميشوند مجروح پاسبان ٥ و افسر نفر ٤ حادثه اين در و مينمايند تيراندازي به شروع مردم كردن

رضـانور بيمارستان در هم مقدم سرگرد و ميباشند بستري بيمارستان در و سخت جراحاتشان پاسبانها

شدهاند/ بستري سينا بيمارستان در كه شدند مجروح نفر ٤ هم تيراندازي اثر در گرديده بستري
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٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

داد رخ وقايعي تهران خيابانهاي و بهارستان ميدان در امروز
شد اغتشاشتيراندازي برايجلوگيرياز شهر نقطه چند در

حرفزدند برايمردم نمايندگان از تن چند و پيوست وقوع فوقالعادهايجلويمجلسبه ازدحام

ببرند بين از را مصدق دكتر داشتند عدهايقصد گفت: نطقخود در شايگان دكتر

اغتشاشخاليشد جلوگيرياز براي تيري ميدان گوشه در سنجابيصحبتميكرد دكتر كه موقعي

وعدهايمجروحشدهاند مقتول يكنفر امروز ظهر تا

فرمود خواهيد مطالعه ترتيبوقوع به ستونها اين در را مختلفشهر مجموعحوادث

بستريشدهاند و مجروحشده كارد با شهرباني افسر نفر چند و ٣ رئيسكEنتري

آماده تظاهرات براي را زودخود صبح از تظاهركنندگان مختلف دستههاي بود, تهرانمتشنج اوضاع امروز

با تؤام نقاط ساير بهارستانو ميدان در كهحوادثامروز ميكرد اين از حكايت ميرسيد اخباريكه ميكردند/

تهران در نيز عصر ديروز و شد فراهم ديروز بعدازظهر از امروز تظاهرات مقدمه چون بود/ خواهد تظاهرات

ميكنيم/ آغاز ديروز بعدازظهر به مربوطه وقايع از را گزارشخود لذا افتاد تفاق ا وقايعي

تشكـيل براي مجلس نمايندگان كه حال همان در داديم اط�ع ديروز ـ شد چه بهارستان تظاهرات

و اوضاع پيرامون كره مذا و بحث مشغول نيز ملي نهضت كسيون فرا جلسه و بودند فعاليت در علني جلسه

باغ ميلههاي اطراف در داشتند دست در را شاه از مختلف عكسهاي كه حالي در عدهاي بود جاري وقايع

آنها گرد نيز انتظامي قواي بودند/ تظاهرات مشغول و آمده گرد مجلس ورودي در سر روي حتي و بهارستان

داخل به عده اين نمايندگان بودند/ دولت عليه و شاه له بر شعار دادن تظاهركنندگانمشغول و بود زده حلق

در كردند م�قات رئيسه هيأت اعضاي از نفر چند مجلسو رئيس نايب ذوالفقاري آقاي با و رفته مجلس

ساعت چون نگرديد/ تشكيل جلسه هم باز ولي شد علنينواخته زنگجلسه مجددا عده كراتاين مذا ضمن

تقليل آنها تعداد كمكم و شد كاسته عده اين تظاهرات شدت از ميشد نزديك بعدازظهر نيم و دو به كمكم

شـاه بـاد زنـده و بوده مشغول تظاهرات به كان كما بعدازظهر چهار ساعت تا ايشان از عدهاي ولي يافت

رئيسرفته اعضايهيأت از بعضي م�قات به كه ايشان نمايندگان بعدازظهر ساعتسه حدود در ميگفتند/

جستند/ شركت تظاهرات در نيز آنها و گشتند باز بودند

مجلس مقابل جمعيدر وسيله تظاهراتعليهدولتبه خبر كه موقعي بعدازظهر ساعت٢ از ـ دانشگاه در

دكتر له بر و نموده دستهجمعي تظاهرات كه برآمدند صدد در محصلين و دانشگاه دانشجويان يافت, انتشار

به رو ساعت٤ تا و شد آغاز بعدازظهر نيم ساعتدو از تظاهر اين مقدمات كنند/ تظاهر خيابانها در مصدق

خيابانوسط در كه صف<دمونستراسيون> در و شده دانشگاه داخل دسته دسته دانشجويان گذاشت/ توسعه

پيشاپيشصف در شدند/ وارد مصدق دكتر مختلف عكسهاي و پرچم و شعار با بود شده تشكيل دانشگاه

از تظاهركنندگان صف بعدازظهر چهار ساعت مقارن داشتو قرار مصدق دكتر يكعكساز تظاهركنندگان
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اعضاي از منجمله دولت طرفدار مختلف دستجات از متشكل كه عده اين درآمد/ حركت به دانشگاه داخل

طرف به ميدادند است پيروز مصدق و مصدق> يا مرگ <يا قبيل از شعارهائي كه حالي در بودند نيرويسوم

دانشگاه دانشجويان از زيادي عده آنها متعاقب افتادند/ راه به نادري خيابان طرف به آنجا از پهلويو خيابان

خيابانهاي از عبور پساز اينجمعيت افتادند راه به ميدادند امريكا انگليسو عليه بر شعارهائي نيز آنها كه

ميدان طرف به آنان رفتن از وسيلهمأمورين به آنجا در ولي رسيدند مخبرالدوله چهارراه به نادريواس�مبول

دو به ميگذاشت تزايد به رو مرتبا كه مزبور دانشجويان جهت همين به آمده عمل به جلوگيري بهارستان

بين ديگر دسته و افتادند راه به ناصرخسرو و سعدي خيابانهاي طرف به دسته يك شدند تقسيم دسته

ميدادند/ مصدق يا مرگ يا شعار همچنان و كرده اجتماع شاهآباد خيابان در بهارستان و مخبرالدوله

با آنها رهبري كه زيادي عده بود ديگر طوري بهارستانوضع ميدان در ولي ـ بهارستان ميدان در اما

را آنها اطراف انتظامي مأمورين كرده مجلساجتماع در جلو محوطه در همچنان بود آريا حزب و حزبسومكا

مظهر <شاه شاه>, يا مرگ <يا ميزدند فرياد اغلب و ميدادند عليهدولت بر شعارهائي عده اين و كرده احاطه

هـمچنين و مـيرسيد نخستوزير طرفداران گوش به شاهآباد خيابان در عده اين صداي است> ما مليت

طرف به كه ميكرد تحريك را دسته دو هر ميرسيد عده اين گوش به كه موقعي دولت طرفداران صداي

ميشدند/ يكديگر به دسته دو اين رسيدن از مانع نظامي وليمأمورين كنند حمله يكديگر

سعدي خيابان از و شد جدا صفدانشجويان از مخبرالدوله ميدان در كه دستهاي ـ ناصرخسرو طرف به

دسته راه بين در چون و كرد حركت بازار و ناصرخسرو خيابان جانب به بود شده سرازير سپه ميدان طرف به

ديگر سر و ناصرخسرو خيابان ابتداي در آن يكسر رسيدند توپخانه به وقتي صفميپيوستند اين به دسته

چند براي را خود دكانهاي و ناصرخسرو كسبه كه شد سبب عده اين تظاهرات بود شمسالعماره مقابل در

خوردي و زد ميرفت احتمال زيرا كردند جمع را خود بساط نيز بازار اطراف دستفروشهاي و بستند لحظه

درگيرد/

شاه عليه بر شهر مختلف خيابانهاي در تظاهراتي ديروز نيز چپ دستههاي طرف از ـ پخشاع�ميه

استعمار ضد واحد جبهه تشكيل به را مردم اع�ميهها اين اغلب و شد پخش اع�ميههائي و گرفت صورت

خيابانمخصوص بخشده در بودند/ كرده كر سلطنتمطالباهانتآوريذ مقام به نسبت بودندو دعوتشده

جـريان ايـن در كـه گـرديد منتشر جمعيت بين اع�ميههائي و شد تظاهراتي كارگران از عدهاي طرف از

به آمدو پيش جريان اين نظير نيز شهر نقاط ساير در كردند دستگير را نفر چند دخالتو ك�نتريده مأمورين

بانو و دوشيزه چند عده اين [بين] ضمن در و شدهاند دستگير پخشاع�ميه جرم به زيادي عده اط�ع قرار

ميشدند/ ديده

سلطنتي كاخ مقابل در تظاهراتي نيز صبح ديروز كه ميرفت احتمال اينكه با ـ سلطنتي كاخ مقابل در

اجـتماع از مأمـورين و نشـد ديـده كـاخ مـقابل در اجـتماعي بعدازظـهر چهار حدود تا ولي بگيرد صورت

ميدان محوطه عدهايدر گذشته مثلشب بعدازظهر پنج ساعت حدود در اما كردند/ تظاهركنندگانجلوگيري
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مأمورين ميگفتند/ همايوني اعليحضرت جاويد و شاه باد زنده و نموده تظاهر به شروع و نموده اجتماع كاخ

درهاي مقابل در سلطنتي گارد افراد و بوده انتظام سلطنتيمراقب كاخ اطراف در گذشته مثلشب نيز انتظامي

كسيون فرا نمايندگان از نفر چهار كه طوري به ميكردند كاخجلوگيري داخل كسبه همه ورود از كاخ ورودي

داخل از اينكه تا بودند انتظار در ايشان مدتي و شدند مانع داشتند را سلطنتي كاخ به ورود قصد ملي نهضت

شوند/ وارد نمايندگان كه شد داده كاخدستور

تظاهرات اثر در تهران در حوادثي كه ميرفت احتمال آن هر چون ديروز ـ نظامي فرماندار اع�ميه اثر

يكاع�ميه طي بعدازظهر ساعتشش حدود در نظامي فرمانداري لذا ريزد هم به آرامششهر و دهد روي

كه گرديد موجب اع�ميه اين و كرد تعيين بعدازظهر ٩ ساعت را مرور و عبور ساعت شد قرائت راديو در كه

نزديك ٩ ساعت چون شهر شمال خيابانهاي نگذاشتو توسعه شدتو به رو دستهجمعي تظاهرات دامنه

طـرف از مـجددي اعـ�ميه بـعدازظـهر نـيم و هشت ساعت حدود در اما ميگرديد/ خلوت كمكم ميشد

يازده كان كما مرور و ساعتعبور كه بود شده پايتختاع�م مردم به آن در يافتكه انتشار نظامي فرمانداري

بعدازظهر هفت ساعت در زيرا داشت تظاهرات تخفيف در فراوان اثر اع�ميه دو اين بود/ خواهد بعدازظهر

صف كه بود اين نيز آن دليل و درگيرد خورد و زد موافق و مخالف دستجات بين كه ميرفت احتمال ديروز

بـه حمله آماده و تظاهر مشغول بهارستان ميدان در دولت مخالفين عده و شاهآباد خيابان در دانشجويان

بيم ميشدند نزديك بودند يكديگر به تهاجم انتظار در شب اواخر تا كه صف دو اين گر ا و بودند يكديگر

بود/ ١٦ و ١٥ اع�ميه دو اين شماره ميرفت/ نامطلوب وقايع

و يـافت خـاتمه دسـتجات تظاهرات آخرين ديشب نيم و هشت ساعت حدود در ـ تظاهرات آخرين

ژاله ميدان در گذشتو سبزهميدان از بود رفته ناصرخسرو خيابان طرف به كه صفوفدانشجويان از قسمتي

چون آنجا در و كردند حركت خياباناس�مبول طرف به مجددا مزبور عده آن از بعد و كردند سخنراني نفر چند

را تظاهركنندگان و نموده منفجر اشكآور گاز بمبمحتوي چند انتظامي ميرفتمأمورين خورد و زد احتمال

در اط�ع قرار به تعطيلبود/ شاهآباد و jلهزار خياباناس�مبولو كين دكا جريانات اين تمام در كردند/ متفرق

حدود در و شد وارد آنان بدن به سطحي خراشهائي نفر چند فقط و نشد زخمي كسي ديروز عصر تظاهرات

و زد تـظاهرات آخـر در ديگـر خبر يك طبق شدند/ توقيف و دستگير اع�ميه پخش تهام ا به نيز نفر ١å

مأمورين وسيله به خوردها و زد اين توسعه از ولي گرفت صورت آنها مخالفين و چپ افراد بين خوردهائي

گرديد/ منفجر اشكآور گاز بمبهايمحتوي مجددا و شد جلوگيري

اطـ�ع بـه ديـروز دارد/ ادامـه هـمچنان بيسيم و راديو اداره از محافظت ـ راديو و بيسيم محافظت

در و داشتند را آنجا به ورود خيال و شدند جمع بيسيم اداره مقابل تدريجا عدهاي كه رسانديم خوانندگان

بيسيم و راديو اداره به دخول به موفق اجتماعكنندگان آنكه حال و گرديد شايع بيسيم اشغال خبر نتيجه

سربازان و ميكرد مراقبت را مزبور اداره مسلح سرباز گروهان يك و بود شده پيشبيني آن از قبل زيرا نشدند

كه گماشته نظامي قواي ضرابخانه سهراه و قصر سهراه در حال عين در و گرديدند جمعيت تفرقه به موفق
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كه قراري از و شد پيشآمديجلوگيري گونه هر ازوقوع ترتيب اين به دهند قرار مراقبت تحت را آمد رفتو

سرگرد بازنشستهو افسران به وابسته داشتهو را رهبري كه اجتماعكنندگان بين در يكنفر شده كسباط�ع

براي راديو بهوسيله را خود اع�ميه ميخواستيم بلكه نداشتهايم را بيسيم اشغال قصد ما استكه گفته بوده,

هم امروز نمايد/ اقدام كه ارتش ستاد رئيس نزد ميفرستيم كردند ممانعت كه jحا كنيمو پخش ايران ملت

ميدان در كه تبليغات اداره همچنين داشتند/ كامل مراقبت نظاميان داشتو ادامه بيسيم و راديو محافظت

اداره جلوي تظاهراتي نيز جمعيتي ديروز عصر و گرفت قرار سرباز يكدسته مراقبت تحت است واقع ارك

كره مذا وي با م�قاتو را تبليغات رئيساداره تظاهركنندگان بين از نفر دو نتيجه در كه بودند تبليغاتنموده

كردند/

دربار به ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان نفر چهار كه همانموقع در ديروز ـ ديروز تظاهرات دنباله

آهني در مقابل به را خود شكسته را محاصره حلقه وقت اول صبح از كه كساني از عده آن تظاهرات رفتند

ملحق ديگري دسته اجتماع اين به و بود يافته شدت بودند شعار دادن دولتمشغول عليه و رسانده مجلس

افراد شديد تحتمراقبت ژاله و سرچشمه كباتانو ا و شاهآباد از بهارستان اطراف خيابانهاي تمام زيرا نشد

Lكام اقدام اين البته بيايد بهارستان طرف به كسي كه نميدادند اجازه مأمورين هيچوجه به و بود نظامي

و بودند دولت موافقين از دستههائي داشتند را بهارستان ميدان در حضور قصد كه كساني زيرا بود شايسته

خونيني حوادث بروز موجب مسلما بودند شده جمع بهارستان در صبح از كه دولت مخالفين با آنها تصادم

ميشد/

شعار مجلسمشغولدادن ميلههايدر تظاهركنندگانجلو كه همانموقع در ـ شد خرد راه وزير اتومبيل

حمله تومبيلي ا طرف به متظاهرين از عدهاي كه شدند متوجه بهارستان داخل از خبرنگاران گهان نا بودند

حقشناس مهندس آقاي به متعلق تومبيلمزبور ا كه شد معلوم بعد دقيقه چند ميكنند/ باد مرده فرياد و برده

قرار متظاهرين حمله مورد و داشت را بهارستان در حضور قصد راه كميسيون در شركت براي كه بود راه وزير

تـمام مـجلس مـقابل اجـتماعكنندگان رسـاندند راه وزيـر تومبيل ا به را خود انتظامي مأمورين تا گرفت

انـتظامي مأمـورين از عدهاي ولي داشتند را وزير به حمله قصد و شكسته را راه وزير تومبيل ا شيشههاي

دادند/ نجات را راه وزير تومبيل ا و شدند مانع فرارسيدند,

اجتماع حال به دسته دسته اصناف و كسبه و بود تعطيل صبح از بازار سراسر هم امروز ـ عمومي تعطيل

نيمه حال به بوذرجمهري خيابان و خيام خيابان بود/ تعطيل كلي به نيز ناصرخسرو خيابان ميشدند/ ديده

دسـتجات طـرف از ماشينها اين ميكرد گردش خيابانها اين در بلندگو حامل ماشينهاي و بود تعطيل

مصدقنبود و شاه عليه بر شعارها يكاز هيچ كه ميدادند مختلف يكشعارهاي هر ميكردو مختلفحركت

خبرنگار صبح امروز ميگفتند/ مصدق هم شاهو برخيهم مصدقو باد زنده بعضي و شاه باد زنده بعضي بلكه

وقايع پيرامون آنها صحبت و ميشوند جمع هم دور دسته دسته بازار اهالي كه ميداد خبر بازار جلوي از ما

و حمايت و مصدق و شاه پيرامون آنها افكار رفته هم روي و ميگذرد كشور در كنون ا هم كه است مهمي
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پخش نفرمشغول يك كه همين سبزهميدان مقابل در كه رسيد خبر ساعت١١ ميزند/ دور آنها از پشتيباني

پليسنمودند تسليم و گرفتند را او گرفتو قرار مردم مواخذه سختمورد سلطنتبود و دربار عليه بر اع�ميه

تعطيل سبب تدريجا دانشآموزان از كثيري عده خروج و خيابانها در امروز شديد تظاهرات شد/ جلب كه

شد/ تعطيل تهران مدارس از خيلي ظهر از قبل و گرديد مدارس از بسياري

معني بدين غيرعاديبود بيشتر نقاط ساير به نسبت شاهآباد خيابان وضع امروز ـ ايران حزب به حمله

در تظاهر و اجتماع كه حالي در ميكردند تظاهركنندگانجلوگيري تجمع از بهارستانمأمورين ميدان در كه

طرفحزب از تظاهركنندگان از يكدسته بيستدقيقه و ساعتدو حدود جهتدر همين به بود/ آزاد شاهآباد

عليه اينكه ضمن در و نمود حركت ايران حزب طرف به دارد قرار كباتان ا خيابان ابتداي در كه زحمتكشان

را آن شيشههاي و برده حمله است واقع ظهيراjس�م كوچه در كه عمارتحزب به ميدادند شعار ايران حزب

مهاجمين با ايران حزب در حاضر اعضاي كه خوردي و زد نتيجه در كشيدند پائين را تابلويحزب و شكستند

خارج در كه ايران اعضايحزب از عدهاي بعد لحظه چند ولي شدند اعضايحزبايرانزخمي از نفر ٦ نمودند

و زد و رسيده حزب در حاضر كمكاعضاي به شدند مخالفمطلع دسته حمله از اينكه مجرد به حزببودند از

بلندگوي از و بردند jبا را حزب تابلوي ايران حزب اعضاي مجددا باjخره و گرفت ديگريصورت خوردي

گرديدند/ مهاجم دسته عليه شعار دادن و سخنراني حزبمشغول

شركت با و صديقيوزيركشور آقايدكتر حضور با جلسهاي صبح نه ساعت از رئيسشهربانيـ اطاق در

تشكيل رئيسشهرباني دفتر نظاميدر فرماندار سرتيپمدبر شهربانيو سرتيپافشارطوسرئيس آقايان

و كره مذا شود ايجاد تظاهرات اثر در ممكنبود امروز كه وقايعي از جلوگيري تهرانو امنيتشهر درباره تا شد

گرفته امنيت حفظ براي تصميماتي اط�ع قرار به داشتو ادامه يازده ساعت تا جلسه اين در شود تبادلنظر

شد/

است ارتشاينبوده انتظاميو مقامات تصميماتامروز از يكي كه شايعبود ـ منطقه بهسه شهر تقسيم

ساخته ارتشيمحول قواي از يكدسته به را منطقه هر امنيت و تقسيمنموده منطقه سه به را تهران شهر كه

ايـن مـعلوم قـرار از و شود گذاشته مسئول عنوان به ارشد افسران از يكي دسته اين از يك هر راس در و

است/ گرفته قرار تأييد موافقتو مورد نظريه و پيشنهاد

حامل كاميون چندين و بود آرام بهارستان ميدان اوضاع امروز صبح يازده ساعت تا بهارستانـ ميدان در

ستاد به وقايع گزارش براي نيز بيسيم دستگاه چند و بود كنده پرا ميدان مختلف نقاط در پاسبان و سرباز

مسلسل به مسلح سرباز رديف يك ديروز مثل همچنين داشت/ قرار مجلس در مقابل در شهرباني ارتشو

فقط ميشدند/ بهارستان نزديك اشخاصبه مرور و مانععبور و زده مجلسحلقه ورودي اطرافدر سبكدر

سـخنرانـي بـه پانايرانيسم حزب مقابل در آمده/ گرد صفيعليشاه خيابان ابتداي در عدهاي زود صبح از

از ديگري محل در اجتماع اين جز يازده ساعت تا و ميدادند گوش ميشد ايراد بلندگو يك از كه ناطقين

نميرسيد/ نظر به اجتماعي ميدان
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و زد شمسالعماره عمارت جلوي و ناصرخسرو خيابان در نيم و يازده ساعت ـ ناصرخسرو خيابان در

و برداشتند كوچك زخمهاي نفر چند سرانجام كه پيوست وقوع به مردم و چپ دستجات بين شديد خوردي

با چپ دستجات تظاهرات خيابانها از بعضي در گرديدند/ متفرق [جماعت] تدريجا پليس مداخله از پس

گرفت/ حادثهصورت بدون آرامشو

از خود شعارهاي با كندهاي پرا دستجات ١١ ساعت تا شد گفته Lقب كه طور همان ـ درآمد پا از جواني

نيم و نه ساعت حدود در نداد/ روي خوردي و زد اما مينمودند تظاهر و ميگذشتند مجلس عمارت مقابل

فروختن به شروع كردند اجتماع ايران حزب نزديك شاهآباد خيابان ابتداي در نفر ١åå به نزديك عدهاي

حدود آن در اجتماع رفته رفته و آمدند گرد آنها اطراف در هم مردم نمودند/ حزبي شعارهاي دادن و روزنامه

پادشاه, باد <زنده زدند: فرياد بلند صداي با نفر چند پيادهرو ديگر سوي از گهان نا هنگام همين در شد/ زياد

يكديگر به سنگ و چوب با طرفين درگرفت/ خورد و زد دسته دو اين بين ب�فاصله شاه> دشمنان باد مرده

مـتفرق وضع اين مشاهده با بودند كرده اجتماع آنجا در كه جمعيتي كردند/ نزاع به شروع و شدند حملهور

هم به ميدادند شعار كه حالي در طرفين دادند/ ادامه خورد و زد به خيابان دروسط نزاعكنندگان ولي گرديدند

شدت به گلوياوخون ازصورتو افتاد, زمين به كشيدو فرياد جمعيتجواني ميان از گهان نا و ميكردند حمله

انتظامي مأمورين حين همين در درآوردهاند پاي از كارد ضربات با را وي كه ميرسيد نظر به و بود جاري

جمعيت ميان در كشيده دوش به را او جنازه مقتول دوستان اما كردند متفرق را نزاعكنندگان و كرده مداخله

بهارستان ميدان و شاهآباد خيابان مختلف نقاط در و نداد روي ديگري جريان بعد به اين از شدند/ ناپديد

و كفزدن با ديگران و سخنرانيمينمود آنها از يكي نيز گاهي ميدادندو شعار و كرده اجتماع گروه گروه مردم

مينمودند/ تأييد را بياناتوي كشيدن هورا

يكصف شاهآباد خيابان از كه بود مانده باقي يازده ساعت به دقيقه چند ـ دانشجويان دمونستراسيون

بهارستان ميدان وارد ميرسيد نظر به ادبيات> دانشكده رنگ<دانشجويان سفيد تابلو آن جلوي در كه منظم

سر پشت و منظما دبيرستان دانشآموزان و دانشگاه مختلف دانشكدههاي دانشجويان آنها دنبال به شدند

مـيداد شـعار و مـيكرد راهـنمائي را آنـها بـود بلندگو حامل كه سواري تومبيل ا دو شدند/ ميدان وارد هم

خونخود با گذشتم, جانخود <از ميدادند شعار همچنين مصدق> يا مرگ <يا ميزدند: فرياد تظاهركنندگان

تصوير دو و رفتند jبا بهارستان عمارت در سر از عدهاي دانشجويان, ورود از قبل مصدق> يا مرگ يا نوشتيم

چند پساز نيز تظاهركنندگان بلندگوي و نمودند نصب ايران پرچم زير در را نخستوزير بزرگاز شده نقاشي

سخنراني آنان براي كه شد خواهد تقاضا نهضتملي نمايندگان از تن چند زودياز به كه داشت اع�م دقيقه

حالت به گرديده خارج صف صورت از كمكم و شد متوقف بهارستان مقابل در تظاهركنندگان صف نمايند

<دكتر كشيد: فرياد بود ايستاده پارلماني عمارت پرچم زير در كه شخصي هنگام همين در درآمد/ اجتماع

نـمود/ شـايگان دكتر نفع به دادن شعار و كشيدن فرياد به جمعيت گهان نا ميآيد> سوي اين به شايگان

ابراز اجتماعكنندگان دقيقه چند تا شد/ پيدا مجلس بزرگ در ميلههاي پشت از شايگان دكتر بعد لحظهاي
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از مـيخواست شايگان دكتر مينمود/ تعظيم آنان به گذاشته خود سينه به دست او و ميكردند احساسات

نميشد/ شنيده قدم چند بيشاز صدايوي كه اندازهايبود به صدا و وليسر كند صحبت مردم براي همانجا

هنگام همين در بياوريد/> تشريف بلندگو پشت شايگان دكتر <آقاي گفت: و درآمد صدا به بلندگو باjخره

شايگان دكتر و ميلهها پشت به را خود صحبتمينمود و ميداد شعار جمعيت ميان در كه فاطمي سعيد دكتر

را خود اجتماعكنندگان فريادهاي ميان در شايگان دكتر باjخره كرد راهنمائي پائين به را سپسوي رسانيد

و خانمها تهران وطنپرست مردم ايران گاه آ <ملت كرد: صحبت به شروع چنين و رسانيد بلندگو پشت به

پا از را ايران ملي نهضت ميكنند سعي مرحلهاي هر در بيگانه عمال و ايران ملت دشمنان محترم, آقايان

نغمههائي آنها خود و كنند مسلط مملكت اين بر را اجانب دوباره كه ميكنند استفاده وسيلهاي هر از درآورند

كـه صـددند در هميشه اجتماع زبالههاي اين اشخاص اين آورند دست به خود ننگين زندگي ادامه براي

كنند/// فراهم مملكت اين به بيگانگان برگردانيدن براي تخريبو براي وسيلهاي

چه از كه ميشد متوجه و ميديد را آنها شاه گر ا كه آنها نيستو ترديدي آنها رذالت در كه عدهاي پريروز

مـهمان عـنوان به رذل, اشخاص همين محافل در كه دارند ياد به و بودند, صاحبنام نيز عوامفريبي در كه شايگان استاد /١
ميدادند/ قرار تفقد مورد را اراذل و جسته شركت

شد برپا جشني جهان باشگاه افتتاح به كمك <براي :٧٩å٧ شماره ,١٣٣١.٦.٢٧ پنجشنبه
و مجلسينشورا نمايندگان از زيادي عده كه بود برپا جهان سينما سالن در جهان باشگاه طرف از شكوهي با جشن گذشته شب
جهانباني, سپهبد آقايان بدني تربيت انجمن از داشتند شركت آن در رجال و بازرگانان ملي], نهضت ادامه كسيون فرا ] سنا
تبريك قهرمانان به ابتدا رفت بلندگو پشت حريري آقاي ساله چهار كودك چرخ ختم از پس يافتند/// حضور اميرع�ئي و صدري
با كه كرد بلند را بيگانهپرستان و بيگانه باد مرده فرياد وقت آن ماستو مال نفت ميفهمم هستم كودكي كه من داد تذكر گفتو

بوسيد///>/ را كودك صورت شايگان آقاي آمد زير به صحنه از وقتي و شد استقبال زيادي هيجان و شور

بـين در بـودند شـاهدوست واقعا كه ديگري اشخاص انضمام به ميشد��١ متأثر مسلما هستند اشخاصي

به متعلق نه كه اولي اوباش عده آن اما و كنند جلوگيري شاه مسافرت از و آمدهاند كه ميشدند ديده جمعيت

نـبودند بـيشتر نـفر پنجاه كه عده اين كنند انق�ب ميخواستند عده اين ملت به متعلق نه و بودند شاه

آن يـعني ايران ملي نهضت رئيس خانه اطراف و كردند توطئه آنها كنند ساقط را ملي دولت ميخواستند

ملت پدر ميخواستند و ريخته ميدانند ايران ملت نهضت مظهر را آن صاحبخانه ايرانيان تمام كه خانهاي

داشتند///> را مصدق جان قصد آنها ببرند بين از را ايران

صحبت شما با كه كسي <برادران, كرد: صحبت اينطور رسانيده بلندگو به را مجلسخود داخل از حسيبي

تدريسميكنم, برايدانشجويان و هستم دانشگاه استاد كه دارم افتخار من است, حسيبي مهندس ميكند

همه ضعيف پيرمرد اين مصدق, دكتر برادران, ميدهم/ ترجيح مجلس نمايندگي به را دانشگاه استادي من

به شده شناخته عناصر عدهاياز نمايد/ خدمت ملتخود به كه كوششميكند ساختهو فدايشما را چيزخود

همه ولي كردهاند جنجال ايجاد شما تحاد ا تشتتدر اخت�فو ايجاد براي حقيقت وليدر دربار با موافقت نام

مهندس است>/ ساخته فدا را چيزخود همه آنان خاطر به و حمايتميشود آنها طرف از مصدق ميداند ملت

كنم/ نميتوانمصحبت اين از بيشتر و هستم خسته سپسگفتمن كردو صحبت ديگر لحظه چند حسيبي
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حاج و سنجابي دكتر آقايان از كه داشت اظهار تظاهركنندگان بلندگوي حسيبي مهندس نطق خاتمه از بعد

انتظار در ميدادند شعار كه حالي در اجتماعكنندگان بنابراين نمايند سخنراني كه است شده سيدجواديدعوا

بودند/ سنجابي دكتر

ميدان ديگر گوشه در ميگذشت ظهر از ساعت نيم به نزديك كه هنگام همين در ـ شيرواني روي از

بود رفته پانايرانيسم بهرويشيروانيمحلحزب استشخصي صفيعليشاه خيابان امتداد در كه بهارستان

مراقب نيز انتظامي نيروهاي صحبتمينمود بودند شده جمع حدود آن در كه جمعيتي براي بلندگو پشت از و

نمينمودند/ ساختنشان متفرق به اقدام ولي بودند آنها

ميدان در دوشداشتند بر را جنازهخونآلودي كه عدهاي صفيعليشاه خيابان از گهان نا ـ خونآلود جنازه

بـر مـرگ مـيخواهـيم [نـاخوانـا] را مـقتولمان خون انتقام <ما ميزدند فرياد اينها شدند پيدا بهارستان

درآمده پا از كارد ضرب به شاهآباد خيابان ابتداي در كه بود جواني همان جنازهخونآلود اين اجنبيپرستان>

سربازها ميرفت خوردي و زد بروز احتمال چون و بردند هجوم آنها بهسوي مردم نوشتيم/ را آن شرح ما و بود

پياپي و نبودند خود توقف محل ترك به حاضر جنازه حاملين ولي كردند دخالت آنها ساختن كنده پرا براي

هوائي تير چند و شد تيراندازيداده سربازاندستور به باjخره ميكرد/ گريه آنها از يكي حتي ميدادندو شعار

جـنازه حمله اين نتيجه در شدند حملهور اجتماعكنندگان به سرنيزه با مأمورين و شد شليك هوا سوي به

گرديدند/ متواري حملكنندگان و ماند باقي خيابان ميان در مقتول

جـلو در كـه مـردمي شـد بـلند تيراندازي صداي خيابان قسمت اين در كه همين ـ كردند فرار مردم

شروع دسته دسته شدندو دچاروحشت و گرديده تيراندازي متوجه سنجابيبودند نطقدكتر منتظر بهارستان

خالي پساز ب�فاصله و كرد قطع را نطقخود بود كرده صحبت به شروع تازه كه سنجابي دكتر كردند/ فرار به

ايستاده سكون حال در و تظاهر بدون گه عده اين به انتظامي نيروي افراد از عدهاي بعدي تيرهاي شدن

بهارستان داخل پائينرفتو مجلس در رويسر از نيز ناطق و سازند متفرق را آنها تا گرديدند حملهور بودند

مـيدان بعد دقيقه پنج و كردند فرار كباتان ا خيابان و سرچشمه چهارراه طرف به هراسان جمعيت گرديد/

گرديد/ خالي كلي به بهارستان

خيابان در صبح كه بود شخصي همان گرديد حمل ميدان به كه جنازهاي ـ است طالقاني مقتول اسم

طوريكه به قريباستو دبيرستان پنجم سال طالقانيدانشآموز نامشمحمد و بود رسيده قتل به شاهآباد

زمين روي كه را جنازه ارتشي آمبوjنس يك ميباشد/ پانايرانيسم حزب افراد از مشاراليه ميشد اظهار

كرد/ حمل بود افتاده

آقاي گرامي منزل ارتشدر بازنشسته افسران از جمعي صبح ساعت١١ امروز آيتا}كاشانيـ منزل در

ما به كه نسبتهائي گفت افسران از يكي بودند آنجا ظهر ١٢ ساعت تا و نموده م�قات را كاشاني آيتا�

آيتا� حضور و نداريم و نداشته نظري شاهدوستي احساسات جز ما نيست صحيح هيچوجه به ميشود داده

كرديم/// شكايت اينموضوع از
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خـانه و سـلطنتي كـاخ خـيابانهاي محوطه در آرامش حفظ و مراقبت ـ ميشود حفاظت كاخ خيابان

مـيشد كاخ خيابان به متصل كه كوچههائي و خيابانها تمام داشت ادامه كان كما هم امروز نخستوزير

منزلخود به كسميخواست هر و بود شده گماشته نظامي كاميون دو تانكو يك خيابان هر سر بر و مسدود

اين به برساند/ خويش منزل جلوي را وي كه ميشد فرستاده او همراه نظامي يك برود خيابانها اين در

براي ميخواستند عدهاي امروز ظهر بيشاز چون و نشد سلطنتي كاخ جلوي اجتماع هيچگونه امروز ترتيب

كاخدرهم اول در را محاصره و كاخشوند خيابان وارد بيستمتريدوم خيابان از شاه نسبتبه احساسات ابراز

گرديد/ متفرق جمعيت نتيجه در و شليكنمودند هوا به سربازان شكستند

كه داد تلفناط�ع وسيله به ما خبرنگار امروز بعدازظهر نيم يكساعتو ـ مجروحشد رئيسك�نتري٣

يكم ستوان ابراهيم, ستواندوم و ٣ رئيسك�نتري مقدم سرهنگفضلا� يوسفآباد چهارراه خورد و زد در

بسـتري رضـانور بيمارستان در و شده مضروب كارد با پاسبان نفر شش و شي�قي يكم ستوان و صادقي

شدهاند/

اجتماع دانشگاه در مقابل در دانشگاه تدريجدانشجويان به صبحامروز ساعت٨ از ـ فروردين خيابان در

مـييافت افـزايش تـدريج به جمعيت اين چون داشتند/ دست در مختلفي شعارهاي كدام هر و ميكردند

چند و كرده متشكل را خود اجتماع فروردين خيابان اول در و شده جدا دانشجويان ساير از چپي دانشجويان

ميكردند تظاهر دربار عليه بياناتخود ضمن در ايندانشجويان چون كردند سخنراني آنها نمايندگان از نفر

متشكل صفوف در كه دانشجويان ساير براي ولي نمودند متفرق را آنها و كرده حمله آنها به انتظامي مأمورين

طول در منظم صفهاي با آنها و نكرده توليد مزاحمتي بروند مجلس جلوي به داشتند قصد و گرفته جاي

رفتند/ مجلس جلوي به يوسفآباد خيابان از و درآمده حركت به شاهرضا خيابان

اجتماع شاه چهارراه در مجددا بودند شده متفرق فروردين خيابان انشعابات در كه چپي دانشجويان ولي

و كردند محاصره را آنها مختلف خيابانهاي از انتظامي مأمورين ولي بدهند ميتينگ داشتند قصد و كرده

انتظامي مأمورين محاصره از آنان وليچون نمايند توقيف را ايندانشجويان رهبران از عدهاي داشتند قصد

گرديدند/ متفرق شدند قطع

حالي در كرده اجتماع حسنآباد چهارراه در عدهاي كه بود نيم و ساعتده مقارن ـ حسنآباد چهارراه در

افـزايش آنـها جـمعيت تـدريج بـه ميكردند پخش مختلفي اع�ميههاي ميدادند شعار شاه عليه بر كه

كه اينموقع در برآمدند/ آنها متفرقنمودن صدد در و رسيدند كاميون چند با انتظامي مييافتوليمأمورين

گاز بمبمحتوي دو انتظامي مأمورين بود گذاشته فرار به رو جمعيت و بودند بسته يوسفآباد كين دكا تمام

دست به را امور نظم انتظامي مأمورين و متفرق كلي به جمعيت انفجار اين از پس و كردند منفجر اشكآور

بود/ تعطيل دانشآموزان نشدن حاضر علت به مدارس و دانشكدهها ك�سهاي تمام امروز گرفتند/

نظامي جديد فرماندار مدبر سرتيپ آقاي با ما خبرنگار امروز ظهر ـ جديد نظامي فرماندار اظهارات

و عده و آمده عمل به jزم اقدامات آرامش حفظ براي گفت: امروز انتظامات درباره ايشان و گرفت تماس
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آورند/ عمل به جلوگيري آشوب و بلوا از تا دادهايم قرار jزم تجهيزات با شهر مختلف كز مرا در كافي نفرات

تعقيب تحت آنها و شدند دستگير كردن مقاماتغيرمسئول عليه نامعقول تظاهرات عدهاي همچنينچون

دارد/ تسلط اوضاع بر Lكام انتظامي ساعتقواي اين تا گرفتو خواهند قرار

وفـا سـرتيپ آقـاي كه ميشد گفته نظامي فرمانداري محافل در امروز ـ وفا سرتيپ استعفاي علت

تقاضاي ارتش ستاد از پريروز حوادث در نظامي فرماندار اينكه علت به عصر ديروز سابق نظامي فرماندار

رسما ديروز را روز آن به گزارشمربوط نيز دولت سخنگوي و نفرستاده كمك ارتش ستاد ولي كرده كمك

است/ شده ايشانمنصوب جاي به مدبر آقاي و داده استعفا خود شغل از كرد اع�م

شاهآباد نادريو خيابان از كه عدهاي رسيد خبر بعدازظهر چهلدقيقه يكساعتو شليكـ و خورد و زد

جلوي كه همين برخوردند انتظامي مقاومتمأمورين با و بودند مشغول شاه يا مرگ يا تظاهر به و كردند عبور

يك جمعيت از ولي شد شليك هوا به تير چند ديگر بار و پيوست وقوع به خوردي و زد رسيدند ايران حزب

خوردي و زد ديگر دستههاي و دسته اين بين آنجا در و رسانيده بهارستان ميدان به را خود نفري صد عده

مـجروح نـفر هشت و هـفت و شدند دستگير عدهاي انتظامي مأمورين مداخله از پس كه درگرفت شديد

گرديدند/

عدهاي ناصريه خيابان انتهاي در صبح ده ساعت كه گزارشداد ما ديگر خبرنگار ـ دسته دو خورد و زد

خـيابان از ديگـري عده موقع اين در نمودند دادن شعار به شروع دولت له بر و نمودند تظاهرات به شروع

مداخله ب�فاصله مأمورين نمودند/ خورد و زد به شروع آنها با و شدند ناصرخسرو خيابان وارد بوذرجمهري

بودند خورد و زد اين مسبب كه را مهدي و غ�م اسامي به نفر دو ضمن در و نمودند متفرق را مردم و كرده

دادند/ نظامي فرمانداري تحويل ١٦ ك�نتري وسيله به و دستگير

انـتظامي امـور به هم و جاري امور به خود منزل در مصدق دكتر آقاي امروز ـ نخستوزير منزل در

كردند/// م�قات ايشان با شهرباني رئيس و نظامي فرماندار ارتش, ستاد رئيس و ميكرد رسيدگي

بـاشگاه بـه نـخستوزيري دفـتر كه بود شايعه امروز ـ افسران باشگاه به نخستوزير رفتن شايعه

مقامات با تماس از پس ما خبرنگار شدهاند/ مشغول آنجا در نيز نخستوزير آقاي و شده منتقل افسران

نفر ١٣٦ امروز همچنين است/ شده تكذيبواقع مورد و صحيحنبوده شايعه اين كه گزارشداد افسران باشگاه

بـه رسـيدگي مأمور كه تمانقلچ با سرلشكر تيمسار با تا و رفتند افسران باشگاه به ارتش بازنشستگان از

نمايند/ كره مذا م�قاتو شده آنان نظريات

داد روزنامه مدير عميدينوري آقاي امروز ظهر پيشاز رسيد اداره به كه اط�عي طي ـ داد مدير توقيف

طـرف از مـيآمدند او ديـدن به سفر بازگشت از پس كه كساني از پذيرائي مشغول منزل در كه هنگامي

گرديد/ توقيف نظامي فرمانداري مأمورين

آقايدكتر دولت از پشتيباني بر مبني قطعنامههائي و طومارها امروز و ديروز ـ دولتمصدق از پشتيباني

است/ شده منتشر و امضاء مختلف طبقات طرف از مصدق
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٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

سخنگويدولت مصاحبه
ميشوند بازداشت تحريككردهاند را مردم كه بازنشسته افسران از عدهاي

تشكـيل خارجه امور وزارت كاخ در دولت سخنگوي مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

قرارداد: خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را اط�عات اين خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي يافتو

است: شده نوشته دارائي وزارت به امروز نخستوزير آقاي طرف از نامه اين ـ ١

موافقت آنها بازنشستگي تقاضاي با اخيرا كه كارمنداني بازنشستگي پرداختحقوق دارائيچون وزارت

تا كه شود تخاذ ا ترتيبي است مقتضي [!] آنان حال رفاه نظر از انجاميد خواهد طول به مدتي است شده

طور به آنان دريافتي كمك و آخرينحقوق سوم دو معادل نشده پرداخت آنان بازنشستگي حقوق كه زماني

ادارات بـه مـنظور ايـن انـجام در فـرمائيد دستور آيد عمل به حساب تصفيه [!] بعدا و شود داده ماهيانه
اينخصوصاقدام در تا گردد مراتباب�غ دولتي مؤسسات و بنگاهها اداراتو و وزارتخانهها كليه حسابداري

مصدق/// محمد دكتر نخستوزير فرمايند/ اع�م را نتيجه نموده

از برخي براي دخالتداشتهاند اخير توطئه در كه بازنشسته افسران مورد اينجانبدر اظهارتديروز از ـ ٣

نبودهاند جرياناتوارد اين در كه كساني همچنين شدهاندو بازنشسته پيش سال چند از كه بازنشسته افسران

توطئه در كه بودهاند بازنشستهاي افسران آن اينجانب منظور كه صورتي در است شده حاصل سوءتفاهمي

است! افتاده قلم از خارجه وزير فاطمي جناب مطبوعاتي كنفرانس از ٨ و ٧ ,٥ شمارههاي /١

نمودهاند/��١ توطئه و قيام ملي حكومت ضد بر و كرده همقدمي همكاريو علنا اشرار و چاقوكشان با ديروز

است/ نـرسيده آمـاري هنوز گفت دولت سخنگوي شد/ سئوال اخير وقايع بازداشتشدگان مورد در ـ ٦

روز چند اين در كه بازنشسته افسران كليه داشت: اظهار شد/ سئوال بازنشسته تظاهراتافسران سپسدرباره

نيفتاده صورتي به ايران هنوز نمود: اضافه سپس و شد خواهند تعقيب قانوني مقررات برابر دادهاند ميتينگ

قرار تعقيب تحت افسران از دسته اين قطع طور به و نمايند تظاهر گونه اين گرزن و شاهبختي سپهبد كه

گرفت/ خواهند

عدم مناسبت به شخصا سرتيپوفا آقاي كه دهم توضيح بايد نظامي فرماندار آقاي استعفاي درمورد ـ ٩

آقاي به را مراتب نامهاي ضمن ميكردند مشاهده فرمانداري دستورات اجراي عدم مورد در كه انضباطي

را اينموضع بايد مخصوصا شود/ پذيرفته ايشان استعفاي كه نمودند درخواست و كردند اع�م نخستوزير

است/ گرفته خودشانصورت درخواست اثر تعويضدر اين كه دهم توضيح

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

ملي وزارتدفاع معاون
شدند/ كار مشغول مليمنصوبو دفاع معاونت به نخستوزير آقاي طرف از اميني سرتيپمحمود آقاي



١٨٧٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤å شماره ,١٣٣١.١٢.١١ دوشنبه

لندن راديو اظهارات
برد] ارتشپناه به دستمردم از مردم توده قهرمان [مصدق

اخـبار اين خ�ل در و داد انتشار را ايران به مربوط اخبار بعدازظهر نيم و يك ساعت لندن راديو امروز

ايـران وضـع بـه را خود امروز سرمقاله تايمز كرد/// بيان نيز را انگليس جرايد از بعضي مغرضانه انتشارات

مردم دست از كه شد مجبور بود مردم توده قهرمان اواخر اين تا كه مصدق <دكتر مينويسد: و اختصاصداده

جديدي شهرباني رئيس ارتشو رئيسستاد و گرديد قرار بر تهران در را نظم باjخره ولي برد پناه ارتش به

در استدولت شده متمركز تهران در سياسي اوضاع كه زماني تا ميدهد نشان ايران اخير وقايع شد انتخاب

بياورد/> دست به آتشين نطقهاي و پول با را مردم اين احساسات ميتواند دولت و بود خواهد مردم دست

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

است شده آرامشمطلقبرقرار بختياري مناطق در
تشكيلدادهاند پارتيزاني قواي نفتخيز مناطق كارگران از دستهاي

بختياري مناطق آرامشمطلقدر كه ميكرد حكايت شد آبادان وارد مسجدسليمان از امروز كه مسافري

در و بـوده مسـلط اوضـاع بـر Lكـام نظامي قواي بختياري مناطق تمام در كنون ا گفت: او حكمفرماست/

در كه جالب نكته ميباشند/ مستقر دورا قطعه و رودخانه اطراف بيابانهاي لندر, گدار jلي, مسجدسليمان,

در كـه بختياري ميهنپرست كارگران و بختياري اهالي كه بود اين ميشد ديده وارد تازه مسافر اظهارات

با بلكه نپيوستهاند بختيار ابوالقاسم دسته به تنها نه مغرضين شايعات برخ�ف ميكنند كار نفتخيز مناطق

را آنها و همكارينموده همراهيو دولتي نيروي با پارتيزاني قواي عنوان به او عمليات به نسبت انزجار ابراز

نظامي نيروي از داشت: اظهار طرف دو تلفات درباره وارد تازه مسافر ميكردند/// كمك مأموريت انجام در

افـراد از و نـيست بـيشتر ٩ تا ٨ از كشتهشدگان عده محققا ولي نيست, دست در مؤثق و صحيح اط�ع

عنوان به مسجدسليمان نظامي فرماندار معتمد سرهنگ آقاي شدند/ كشته نفر ٥å تا ٤å ميان ابوالقاسم

ميكند/ وظيفه انجام محل در فرمانداري معاون فاضل سرگرد آقاي و ميبرد سر به اهواز در مرخصي

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

دولتهستند دستور بختياريمنتظر مناطق ارتشدر واحدهاي
ميآيد؟ تهران خودشبه بختيار ابوالقاسم آيا

يافته خاتمه را بختياري غائله و كردهاند كليسكوت به بختيار ابوالقاسم درباره انتظامي مقامات ـ اهواز

زراس قلعه و لندر گدار مسجدسليمان, ايذه, قسمتهاي تمام در لشكر واحدهاي حال اين با ميكنند تلقي

همراهانخود از نفر تفاقدو ا به ابوالقاسم استكه چنينشايع دولتهستند/ منتظردستور ميباشندو متمركز

است/ كرده حركت تهران سمت به تومبيل ا با و شده وارد اهواز به شب نيمه بعداز ساعت پيش٣ روز دو
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٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

بود مدارسباز و مغازهها و بازار شدند كار مشغول همه امروز
نداد رخ سوئي حادثه وهيچگونه بود برقرار نقاطشهر تمام آرامشدر امروز بعدازظهر تا صبح از

درگذشت سينا بيمارستان در مجروحين از يكي

گرديد تعطيل موقتا ديروز از چهارم مركزياصل اداره
است بهدستنيامده اخير مجروحينحوادث كليه تعداد هنوز

خيابانهايمختلفصورت در تي تظاهرا و بود متشنج تهران شمالي خيابانهاي هم باز ديروز بعدازظهر

هوا كه بعد به نيم ششو ساعت از كه معني بدين گرفت نادريصورت خيابان در تظاهر نخستين گرفت/

١åå نفريو ٥å دستههاي به كه چپ دستجات به وابسته افراد از عدهاي نادري خيابان در بود شده تاريك

اينكه محض به و ميدادند شعارهائي و كرده اجتماع نادري خيابان پيادهروهاي در بودند شده تقسيم نفري

اجتماع ديگر جاي مرتبه دو بعد لحظهاي و شده متفرق جمعيت ميآمدند آنها طرف به سرباز و مأمورين

ميدادند/ شعار دربار و شاه عليه بر عده اين ميكردند/

كليه ميشد وخيمتر نادري خيابان وضع آن هر چون بعدازظهر ٧ ساعت مقارن ـ اشكآور گاز انفجار

شدند تظاهرات مشغول و شدند جمع هم گرد انگليس سفارت ديوار پشت در جمعيت و شد بسته مغازهها

و عبور و متفرق تظاهركنندگان و نمودند منفجر اشكآور گاز بمب چندين آنها كردن متفرق براي مأمورين

شدند/ توسطمأموريندستگير عدهاي گرفتو خورديصورت و زد و شد قطع ساعت يكربع حدود در مرور

خيابان بهارستان, ميدان اطراف منجمله شهر نقاط ساير در عصر ديروز ديشبو ـ شهر نقاط ساير در

دربار و دولت عليه و له بر تي تظاهرا آن اطراف و حسنآباد چهارراه راهآهن, پل سر اس�مبول, خيابان كاخ,

انتظامي مأمورين با مقاومت قصد كه تظاهركنندگان از عدهاي و گرديد پخش اع�ميههائي گرفتو صورت

است/ نشده تعيين دقيق طور به هنوز دستگيرشدگان تعداد شدند/ دستگير داشتند را

اداره و امريكا سفارت مقابل تيدر تظاهرا بعدازظهرديروز همچنين ـ امريكا مقابلسفارت تظاهراتدر

بـا فـيشرآبـاد در تـظاهركنندگان و شد داده امريكائي ضد شعارهاي و گرفت صورت ترومن چهارم اصل

هوائي تير چند و گرديد منفجر اشكآور گاز محتوي بمب چند نتيجه در و گرديده مواجه انتظامي مأمورين

شدند/ دستگير جمعي زخميو عدهاي گرفتو صورت خورد و زد و شد شليك

به خيابانها در بودند شاه باد زنده شعارهاي و پرچمها حامل كه حالي ديگريدر دسته ـ شاه يا مرگ يا

و حسنآباد چهارراه سپه, كاخ, خيابانهاي حدود در و نموده ايراد نطق سلطنت مقام له بر و درآمده حركت

و نموده سخنراني آنها از جمعي و كرده برپا ميتينگي قورخانه حدود در دسته اين ميكردند گردش جليلآباد

ميدادند/ شاه> يا مرگ <يا شعار

مصدق دكتر نفع به دانشگاه به منتسب دستجات جانب از تي تظاهرا ديروز عصر ـ نوشتيم خود خون با

و تظاهراتزده به بهارستاندست ميدان و شاهآباد خيابان حدود هميندستجاتدر از جمعي گرفتو صورت
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و خياباناس�مبول از عده اين مصدق> يا مرگ يا نوشتيم, خونخود با گذشتيم, جانخود <از ميدادند شعار

كردند/ حركت نادري خيابان طرف به و نموده عبور jلهزار

حامل كه حالي در تظاهركنندگان از دستهاي ديروز بعدازظهر ساعت٩ ـ آينده بهسوي روزنامه به حمله

مزبور اداره به بعد دقيقه چند و نمودند حركت آينده سوي به روزنامه اداره طرف به بودند بنزين حلب چند

آتش را عـمارت از قسمتي سپس و ريخته درهم را صندليها و ميز و شكستند را شيشهها و بردند حمله

زدند///

كارد وسيله به شاهآباد خيابان در گذشته روز وقايع در كه طالقاني احمد ـ رسيد قتل به چگونه طالقاني

جريان تا شد مراجعه او صميمي دوستان از يكي بود///به قريب دبيرستان پنج ك�س دانشآموز شد مقتول

هميشه مثل شد دبيرستان وارد وقتي طالقاني ديروز صبح نيم و هشت ساعت گفت: كند تشريح را او قتل

ولي شد هم را كار همين و گذاشته آنها به پيوستن و دانشجويان ساير استقبال قرار ب�فاصله و بود خندان

پيدا ميدادند شاه عليه بر شعار مرتب كه نفر ٤åå حدود عدهايدر گهان نا دانشگاه دانشجويان عبور پساز

حمله احمد سمت به كارد با گهان نا و زدند حلقه بود آنها جز طالقاني كه عدهاي سرعتدور كمال با و شدند

چند بود گرفته آنها از يكي دست از كه كاردي با هم احمد آوردند وارد او گلوي به پياپي ضربه چند و كردند

بگيريد/// مرا كرد فرياد همينموقع در و زد بود ساخته وارد گلويوي بر را ضربات كه كسي پشت به ضربه

طرف از گذشته روز كه تظاهراتي در شد حاصل اط�ع امروز كه طوري به ـ شكستنشيشههاياتومبيل

تومبيلهاي ا طرف به گرفت, صورت ديگر نقاط و ترومن چهارم اصل اداره برابر در تظاهركنندگان جمعيت

پرانده سنگ امريكا سفارت مستشاري اداره عضو دالچ> <بتي خانم و امريكا سفارت وابسته <سيلور> مستر

است/// شكسته نامبردگان تومبيل ا شيشههاي و شد

كه كاخ خيابان ترومندر چهارم اصل مركزي اداره عصر ديروز از اط�ع قرار به ـ چهارم اصل اداره تعطيل

به [پيژاما] لباسخواب به آنجا از مصدق دكتر آقاي يكشنبه روز و دارد قرار نخستوزير آقاي خانه پشت

امروز است/ گرديده تعطيل احتياطهايjزم آنو مقابل تظاهراتدر برايجلوگيريازوقوع ارتشرفت ستاد

در كـه مـزبور اداره تعطيل به اقدام ميگفتند, اداره آن كارمندان كه طوري به و بود تعطيل مزبور اداره نيز

است/// گرفته دولتصورت توصيه حسب بر ميباشد نخستوزير آقاي منزل مجاورت

كنت چهارراه نزديك نو jلهزار خيابان پيادهروهاي جمعيت كه بود ظهر مقارن ـ نو _لهزار در تظاهرات

با اطرافخوددعوتنمود به را مردم رفتو jبا برق چراغ تير از جمعيت بين از يكي گاه نا مييافت افزايش

چپ دستجات به منتسب و بودند ايستاده پيش ساعت چند از حوالي همان در كه عدهاي اينشخص دعوت

مأمورين شد/// پرتاب هوا به بود دربار عليه بر كه مختلفي اع�ميههاي و شعارها و زدند حلقه او دور به بودند

اين كه اع�ميهها اين از يكي در نمودند دستگير و تعقيب ميكردند منتشر اع�ميه كه را نفر چند انتظامي

جمعيت طرف از كه ميتينگي در امروز بعدازظهر ساعت٣ كه بودند مردمدعوتنموده از ميكردند منتشر افراد

كنند/// شركت شده داد ترتيب بهارستان ميدان در استعمار با مبارزه ملي
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٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

گيEنشاه سرتيپ معيني, سرلشكر شاهبختي, سپهبد فروهر, امامي, جمال
بازداشتشدند مأمورين وسيله به ديگري عده و

بازنشسته افسران ارتشو سابق امراء عدهاياز

گرفتهاند قرار تعقيب تحت

ميشود روزنامهنويسديده نفر چند ميانبازداشتشدگان در
ميشد/ ديده بيسابقه غيرعاديو يكوضع شهرباني در اولوقتامروز از شهربانيـ در وضعبيسابقه

گر ا و اشخاصجلوگيريميكردند ازورود و بودند ايستاده عدهايمأمور شهرباني درهايورودي كليه مقابل در

جاي چند برسد داشت كار كه محلي تا ميشد شهرباني اداره وارد اينكه پساز تازه داشت jزم كار شخصي

كل شهرباني رياست حوزه به ايناحوالورود تمام با ولي برسد مقصد به بتواند تا ميگرفتند را جلوياو ديگر

و قدغنبود برايعموم است تهران نظامي فرماندار همچنين شهربانيو معاون رئيسو كار اطاق محل كه

نميدادند/ راه آنجا به را كس هيچ شهرباني رئيس دستور به

و گـاهي كـارآ مأمـورين ديـروز عصر از كه بود اين خاطر به جريان اين ـ مأموريت دنبال به مأمورين

وقايع در ميشود گفته كه بود اشخاصي بازداشت آنها مأموريت و بودند مأموريت پي در نظامي فرمانداري

كـه كسـاني اسامي درباره امروز شهرباني مطلع محافل كليه كه وجودي با داشتهاند/ شركت اخير روز چند

موثق منابع از ما خبرنگار معهذا كردند اختيار سكوت Lكام گرفتهاند قرار تعقيب تحت يا و شده بازداشت

است/ آورده دست به را مطالب اين گريخته جسته

فروهر, غ�محسين امامي, جمال ميشود: ديده آقايان اين نام شدهاند دستگير امروز كه كساني ميان در

خسـروانـي سرگرد داد, روزنامه مدير نوري عميدي گي�نشاه, سرتيپ معيني, سرلشكر شاهبختي, سپهبد

سياست/ روزنامه داخلي مدير مبيني آريا, حزب رهبر سپهري هادي تاج, باشگاه رئيس

اشخاصديگري نام استولي شده تأييد شهرباني مطلع طرفمأمورين اشخاصاز اين دستگيري خبر

نگرديد/ تأييد امروز وقت آخر تا است شايع افواه در كه

شده تأييد آنها بازداشت خبر كه jبا نامبرده اشخاص بر ع�وه ـ شدند بازداشت كه ديگري اشخاص

بـرادر شـعري سـرهنگ شعري, سرلشكر شدهاند: دستگير امروز صبح و گذشته شب نيز آقايان اين است

كردند بازداشت را برادرش مأمورين كه اين از پس ميباشد خدمت به آماده افسران از كه شعري سرلشكر

مستجير/ سرگرد آمد/ خواهم برادرم تفاق ا به هم من داشت اظهار نيز نامبرده

از يخي رمضان به معروف رمضان ديگري و طيب يكي متفرقه نفر دو گذشته شب ـ متفرقه اشخاص

آخر تا نيز آنها اطرافيان از ديگري عده همچنين شدند/ داده تحويل شهرباني به و دستگير مأمورين طرف

شدند/ دستگير امروز وقت

است شده بازداشت كه داد روزنامه مدير نوري عميدي آقاي اط�ع قرار به ـ جرايد مديران اعتراض
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جرايد مديران آقايان از عدهاي امروز صبح جهت همين به گرديد/ تحويل شهرباني عمومي زندان به ديروز

فرماندار مدبر سرتيپ آقاي با و رفته نظامي فرمانداري به دستهجمعي عمل اين به نسبت اعتراض براي

آقاي و كرد خواهد اقدام باره اين در فورا كه داد وعده آقايان به تهران نظامي فرماندار كردند/ نظاميم�قات

ميكنند/ منتقل ديگر جاي به را نوري عميدي

خبرنگار كه طوري به نامبرده آقايان از عدهاي بازداشت طرز ـ دستگيرشدگان به راجع تازهاي اط�عات

منزلش به او برايدستگيري مأمورين كه اماميموقعي جمال آقاي ميباشد: قرار بدين است يافته اط�ع ما

اطاق مأمورينوارد كه موقعي و بود ساخته آماده نيز چمدانشرا رختخوابو و بود پوشيده لباسشرا ميروند

jحـا كردم آماده را خودم جهت همين به آمد خواهيد شما كه ميدانستم من ميگويد آنها به ميشوند او

آقـاي دسـتگيري از كـه محضي به ما خبرنگار ضمنا رفت خواهيم تفاق ا به چاي صرف از پس بفرمائيد

گماشته كرد/ سئوال منزل گماشته از را وي بازداشت جريان و رفت او منزل به كرد حاصل اط�ع شاهبختي

نيز آقا است كرده احضار دربار را شما كه گفتند آقا به و آمدند منزل به نفر چند گفتديشب جواب در نامبرده

نكرد/ مراجعت ديگر رفتو و شد خارج منزل از آنها با فورا

افراد از نفر ١٧å اسامي از ليستي نمودهاند كسباط�ع ما خبرنگاران كه طوري به ـ نفر هفتاد و يكصد

از نفر ٤å حدود در آخروقتامروز تا بازداشتشوند/ روز سه هميندو افراد اين بايستي و گرديده تهيه مختلف

دفـتر كريدور اطاقهاي در را بازداشتشدگان شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به عده اين

سـايرين جسـتجوي در مـرتبا شـهرباني و نظامي فرمانداري مأمورين و دادهاند قرار نظر تحت شهرباني

هستند/

كميسيون نخستوزير آقاي دستور به امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك ـ شد تشكيل امنيت كميسيون

مقدم علوي سرلشكر ارتش, ستاد رئيس رياحي سرتيپ كشور, وزير صديقي دكتر آقايان از مركب امنيت

كميسيون جلسه شد/ تشكيل شهرباني در شهرباني رئيسكل افشارطوس سرتيپ ژاندارمري, كل فرمانده

انجاميد/ طول به نيم و ساعتدو تا

حفظ و امروز انتظامي امور اداره براي برنامه تهيه بازداشتشدگان تكليف تعيين درباره كميسيون اين در

اسامي كه كساني بر ع�وه كه شويم متذكر بايد گرديد/ تخاذ ا jزم تصميم و شد مفصل كرات مذا شهر نظم

معمولي افراد از عدهاي ارتشو جزء افسران از اعم ديگري عده شده نوشته امروز بازداشتشدگان جزو آنان

خودداريميشود/ آنان نام كر ذ از كه هستند

Lقـب كـه اشـخاصي بـر ع�وه داد اط�ع ما خبرنگار امروز وقت آخر ـ دستگيرشدگان از خبر آخرين

سرتيپ شدند: دستگير نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به امروز ظهر تا نيز آقايان اين شدهاند بازداشت

عده نام همچنين استخر/ روزنامه مدير استخر منوچهر صدايوطن, روزنامه مدير بشارت سيدعلي اص�ني,

هنوز امروز بعدازظهر نيم و دو ساعت تا و رفتهاند آنها دستگيري براي مأمورين كه ميشد برده نيز ديگري

بودند/ نكرده مراجعت شهرباني به اينمأمورين
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داشت: اظهار نمايندگان به مصدق دكتر

ندارد اعتماد راي به احتياج دولت
شدند خارج تحصن از ملي نمايندگانفراكسيوننهضت
مليمEقاتكردند نهضت فراكسيون اعضاي اصنافبا نمايندگان

رفتند نخستوزير منزل به نمايندگان از نفر هشت

شب از كه ملي نهضت كسيون فرا اعضاي بهارستان ميدان در تظاهرات خاتمه از پس ديروز بعدازظهر

بعدازظهر سه ساعت مقارن و كردند صرف مجلس در ناهار بودند نموده اختيار تحصن مجلس در گذشته

نمايند/// تخاذ ا تصميماتي تكليفدولت و تعيين و روز حوادث به نسبت تا دادند تشكيل را خود جلسه

اعضاي يكاز هر يافتو خاتمه پنج ساعت مقارن كسيون فرا كراتجلسه مذا ـ بازار نمايندگاناصنافو

مهندس آقاي مجلسبه بازرسي طرف از بودند شده كنده پرا كريدورهايمجلس يا سرسرا گوشهاياز در آن

با برايم�قات بازار تجار اصنافو طرف از نمايندگي به عدهاي كه شد داده اط�ع كسيون فرا رئيس رضوي

به بازار كسبه و تجار از نفر چند بيستو بعد دقيقه چند كردهاند مجلساجتماع مقابل در كسيون فرا اعضاي

جلسه تاjر به مهندسرضوي آقاي دستور به و شده مجلس داخل بازرگانان و اصناف طرف از نمايندگي

اعضاي عموم جلسه اين در كنند م�قات كسيون فرا اعضاي با آنجا در تا گرديدند مجلسهدايت خصوصي

اين در حسيبي مهندس آقاي بهدعوت نيز رئيسمجلس نايب ذوالفقاري آقاي و داشتند كسيونحضور فرا

بود/// حريري احمد حاج آقاي كرد سخن آغاز جلسه اين در كه كسي اولين بود/ كرده شركت اجتماع

مهندسرضوي آقاي جناب كسيون فرا طرف از البته گفت سنجابي دكتر آنگاه ـ سلطنت مقام محبوبيت

كه است مطلب اين به مربوط بنده عرايضمختصر ولي فرمود خواهند فرمايشاتي كسيون فرا رئيسمحترم

جناب حكومت زمان در كه باشيد شاهد ميتوانيد هستيد ايران ملت عمومي افكار نماينده بهترين كه شما

در دوستي زيرا ميباشد گذشته دولتهاي دوران از بيش خيلي سلطنت مقام محبوبيت مصدق دكتر آقاي

است/// واقعي ص�حانديشي خيرخواهيو در بلكه نيست دروغ به ع�قه اظهار

است/// كرده خدمت نيز سلطنت مقام تثبيت در ملت به خدمتگزاري حين در كه است مصدق دكتر اين

را بايدوك�يخود موكلينهميشه كه گفت ابتدا بياناتي ضمن سپسعباسرادنيا ـ بماند ملتگفتشاه

از نميكرد حمايت دولتي هيچ از كه بازار نمود اضافه سپس باشند/ آنها با و دهند قرار كنترل مراقبتو تحت

به را مصدق دكتر ايران مردم استو ملي يكدولت او دولت فهميد كه كرد حمايت مصدق دكتر از جهت اين

زحمت ايران عظمت و استق�ل براي كه او عمل واسطه به بلكه نميخواهند است مصدق دكتر اينكه خاطر

و ميرود هم مصدق دكتر و كرده استعفا اعليحضرت كه كردند شايع پريروز هستند/ ع�قمند او به ميكشد

گفت ملت بعد شد اشتباهي شايعه اين اثر در روز آن ميكنند اشغال چپيها يا نظاميو كودتاي با را مملكت

خونمان راه اين در حاضريم ما و نيست ملي استق�ل يعني نباشد مصدق دكتر گر ا باشد بايد اعليحضرت
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نيست/// مهمي چيز راه اين در كار كسبو از كشيدن دست بماند كار براي مصدق دكتر تا شود ريخته

جـلسه ديگـر بـار ملي مجلسشوراي از اصناف نمايندگان خروج از پس ـ فراكسيون جلسه تشكيل

نـمانيد م�قات نخستوزير آقاي با بود قرار كه نفري شش آن تا گرديد تشكيل ملي نهضت كسيون فرا

نفر هشت نفر شش جاي به شد قرار ابتدا نكشيد طول دقيقه چند از بيش كه جلسه اين در شوند/ انتخاب

دكـتر موسوي مجدزاده, اخگر, نريمان, اقبال, سيدجوادي, حاج خلخالي, آقايان نتيجه در و شوند انتخاب

نيم و ٩ ساعت كردند/// حركت مصدق دكتر منزل طرف به بعدازظهر ٧ ساعت مقارن و شدند انتخاب ملكي

به را خود كرات مذا نتيجه تا كردند مراجعت نخستوزير آقاي منزل از نفري هشت هيأت كه بود بعدازظهر

بـا كـرات مـذا نـفريمـوضوع هشت هـيأت ايـن اعضاي از يكي برسانند/ خود كسيوني فرا وك�ي اط�ع

بود/ مطلب دو كره مذا م�قاتو اين از منظور داد: توضيح چنين خبرنگاران براي را نخستوزير

ديگر كه آرامششهر و نظم حفظ براي يكرويهاي تخاذ ا اخير/// حادثه مجازاتمسببين تعقيبو ـ اول

ندهد/ رخ گردد جاري كارهاي و عمومي نظم در اخت�ل موجب كه حوادثي چنين

مجلسقرار كار شدهدستور تهيه طرح دو از يكي آيا كه تكليفدولت تعيين براي حلي راه انتخاب ـ دوم

نمود/ خواهد اعتماد راي تقاضاي و داد مجلسخواهد گزارشبه كسيون فرا تصميم طبق دولت اينكه يا گيرد

دارم عقيده من گفتند/// ايشان و گذاشتيم ميان در نخستوزير با ما را نظر ايندو ـ مصدق دكتر اظهارات

و كارشكنيها اين هم باز ولي بگيرد اعتماد مجلسراي از دولت باشد قرار گر ا زيرا كرد يكسره بايد را كار كه

آن بيم آن هر و شد نخواهد مليخود مقاصد انجام به دولتموفق مسلما باشد جايخود به تحريكات كز مرا

دربار با باب اين در بايد هم باز استكه اين من قاطع عقيده گردد تي خطرا با مواجه ما نهضتملي كه ميرود

آوردهاند بهوجود را اخير اينوضع كه كساني زيرا آنروشنشود عاملين تحريكاتو تكليفاين و كرهشود مذا

ميدهند ادامه را تحريكاتخود مرتبا تصورت همين تكاء ا به و ميدانند غيرثابت مرا متزلزلو را دولت هنوز

صحبت و گرفته تماس دربار با اينكه يكي است راهموجود دو من نظر به فقط مشكل اين چارهجوئي براي

به امورمربوط در دخالتي اينكه ديگر و آيد عمل به تحريكاتجلوگيري اين از كه گرفتهشود تضميني و بشود

رجوع رفراندم> عمومي آراء به زمامداريخود ادامه براي اينصورتمن غير در اينكه دوم نگردد/ ظاهر دولت

ادامـه بـا موافـق عمومي آراء گر ا البته خواست خواهم نظر اظهار خود تكليف تعيين ملت از و كرد خواهم

داشت/// نخواهد اشكالي تحريكات كز مرا از وقتجلوگيري آن بود من زمامداري

اع�ميهاي ابتدا و گرديد تشكيل كسيون فرا جلسه ب�فاصله هيأت اين مراجعت پساز ـ تحصن خاتمه

از پخش براي و شد امضا بود شده تهيه كسيون فرا اعضاي از ديگر نفر دو مهندسرضويو آقاي توسط كه

آقاي با را كراتخود مذا سپس است شده درج شماره همين در آن عين كه شد فرستاد تبليغات اداره به راديو

اشـاره آن به اع�ميه همين طي كه تصميمي موجب به بعد و رساندند خود رفقاي اط�ع به نخستوزير

روز از كه ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان كليه شب ١١ ساعت مقارن و گشته خارج تحصن از نمودهاند

كردند/ ترك مجلسرا و داده خاتمه تحصن به بودند شده متحصن يكشنبه
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ايران ملت به نخستوزير پيام
است: شده صادر ايران ملت به خطاب نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از ديشب پيام اين

موجد كه ملتايران بيآjيشقاطبه كو پا احساسات از سپاسگزاري تشكرو اظهار با عزيزم هموطنان

اسـتق�ل و مـلت حيات كه را مقدس نهضت اين ادامه افتخار پر رهبري و بوده ايران ملي عظيم نهضت

به اميدوار و طالبم را هموطنان عموم رفاه چون سپردهاند خود خدمتگزار اين به است آن به بسته را مملكت

همگي از بشود مشك�ت رفع زودي به وطن مبارز فرزندان استقامت ثباتو الهيو تفضل به كه هستم خدا

كه آرامش و متانت كمال با ميكنم درخواست شهرستانها و پايتخت محترم اهالي از اعم عزيز هموطنان

ورزنـد اشـتغال خـود روزانه مشاغل به داده خاتمه عمومي تعطيل به شماست هميشگي پسنديده روش

مدد شما همت پايمرديو از و رساند ايرانخواهم عرضملت به را شدمشك�ت چنانچهjزم باشند مطمئن

دكتر نخستوزير خواهانم/ خداوند از را همگي بقاء س�متو سعادتو گرفت خواهم

مصدق محمد
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ايران ملي فراكسيوننهضت اعEميه
است: شده صادر ايران ملي نهضت كسيون فرا طرف از ديشب اع�ميه اين

عزيز هموطنان

اصنافو بازرگانانو علميو روحانيو جامعههاي طبقاتو عموم خطير حساسو اينموقع در كه اين از

و تـهران در شـرافـتمند كـارگران و كشـاورزان و رشـيد دانشـجويان و ملي دستجات و احزاب و پيشهوران

و اهميت ديگر بار كشور سراسر در دستهجمعي و منظم تظاهرات و عمومي تعطيل وسيله به شهرستانها

مليو تضعيفحكومت براي را اقدام گونه هر مجال و كردند ثابت وجهي بهترين به را ما ملي نيروي عظمت

خـداونـد خواست به كه كنون ا مينمائيم/ سپاسگزاري صميمانه نمودند سلب بدخواهان از اساسي قانون

اوضاع بر قدرت كمال با ملي دولت و نرسيده نتيجه به تحريكات ايران هشياريملت بيداريو اثر بر و متعال

به بپردازند خود روزانه كارهاي به آرامش نهايت با داريم تقاضا عزيز هموطنان عموم از است گشته مسلط

و باز را دكانها و بازارها درخواستميشود شهرستانها و تهران پيشهوران اصنافو و بازرگانان خصوصاز

ملي مجلسشوراي محترم نمايندگان آقايان داريم اطمينان اينجانبان چون گردند مشغول خود كار كسب به

نخواهند پشتيبانيدولتمضايقه از عامه افكار از پيروي به مملكت وموقعيت وظائفقانونيخود به توجه با

مجلسخارج از ماه اسفند شبدوازدهم ساعتده در اينكما رسيد هموطنان عرضعموم مراتببه فرمود/

اع�ميه صدور با ملي نهضت كسيون فرا كند ايجاب چنانچهضرورت البته هستيم/ اوضاع مراقب و ميشويم

از تأسف عرض ضمن ميدانيم jزم نمود/ خواهد تقاضا را شرافتمند و غيور مردم شما مساعدت و كمك

قانوني تعقيب دولت از كه دهيم تذكر را نكته اين است رسيده ما عزيز هموطنان از نفر چند به كه صدماتي
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ملت كه خواستاريم متعال خداوند درگاه از خاتمه در خواستهايم/ جدا را ملي ضد توطئه و وقايع اين محركين

فرمايد/ عنايت توفيق مقصود به رسيدن نهضتو پيشرفت راه در را ايران

حاج ضياءالدين ـ ج�لي سيدباقر ـ پارسا اصغر ـ انگجي سيدمحمدعلي ـ اقبال محمدرضا ـ اخگر احمد

ـ مهندساحمدرضوي كائيـ سيدعبدا�ذ ـ محمدعليدادور ـ خلخالي ـجواد مهندسحسيبي ـ سيدجوادي

ـ شايگان سيدعلي دكتر ـ محمدابراهيمشاپوري ـ سنجابي كريم دكتر ـ زيركزاده مهندساحمد ـ ريگي مراد

ـ مـجدزاده بـهرام ـ قشـقائي خسـرو ـ فـلسفي خـليل دكتر ـ شهيدي سيدحسن ـ شبستري سيدمرتضي

ـ مـي�ني سيدابراهـيم ـ موسوي مجيد ـ ملكي ابوالحسن دكتر ـ معظمي عبدا� دكتر ـ مدرس علياصغر

مسـافرت در قشـقائي مـحمدحسين و كـرماني نـاظرزاده Kآقايان نريمان/ سيدمحمد ـ نجفي سيدمحمود

J/هستند

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

ملي مجلسشوراي علني جلسه
بـود مجلس گارد رئيس تغيير موضوع گرديد آشكار امروز كه ديگري مطلب ـ رئيسمجلس اعتراض

شد گفته يافت مجلسوقوع داخل در كه تي تظاهرا و گذشته روز حوادثدو پساز زاهدي سرهنگدو آقاي

به و گرديد معزول پستخود از بهارستانديروز بهمحوطه اشخاصمتفرقه ورود جلوگيرياز عدم علت به كه

از اعتراضعدهاي مورد جديد رئيس انتصاب و گارد رئيسسابق عزل شد/ انتخاب سخائي سرگرد جايوي

ولي داشت جريان بهارستان كريدورهاي در زيادي تي كرا مذا باره اين در نيز ديروز و گرفت قرار نمايندگان

وليصبح گردد دخالت به گزير رئيسمجلسنا كه بكشد آنجا به عقيده ايناخت�ف دامنه نميرفتكه تصور

آيتا� طرف از زير نامه مجلسبود خصوصي يا علني جلسه تشكيل از گفتگو كه هنگامي همان در امروز

گرديد: صادر نخستوزير آقاي به كاشاني

نخستوزير به رئيسمجلس نامه

نخستوزير آقاي جناب

داخلي امنيت انتظاماتو حفظ مجلسمخصوصا امور كليه داخلي آئيننامه ٢å١ ماده طبق اينكه به نظر

ارتش ستاد رياست طرف از و ندارد مجلس داخلي امور در دخالت حق مجريه قوه و است اينجانب عهده به

و نداده عودت را سابق مأمور تلفني تذكر با و داده تغيير اينجانب اجازه بدون را مجلس داخلي گارد رئيس

مينمايند/ جديد گارد رئيس به نسبت اعتماد عدم اظهار نمايندگان آقايان

فراهم محترم نمايندگان آقايان اطمينان موجبات تا دادم داخليدستور امنيت و انتظامات حفظ براي لذا

ملي رئيسمجلسشوراي نشود/ تشكيل مجلس جلسات نگردد

كاشاني] [سيدابوالقاسم
تشكيل از ثانوي اخطار تا كه داد كتبيدستور ذوالفقاري محمد آقاي به رئيسمجلس نامه اين متعاقب

نمايد/ علنيخودداري جلسات



ملي دولت سياهه ١٨٨٢

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

لندن راديو امروز اظهارات
شدهاند] دستگير بازنشسته افسران از نفر ٧å]

مصدق آقايدكتر اغتشاشديشب روز سه پساز كه است كي حا تهران از رسيده گزارشات ـ لندن راديو

برگردند/ كارهايشان سر به كه كرد تقاضا مردم از آن طي در و كرد ايراد نطقي راديو از

مخبرين نمودند/ را درخواست همين مردم از و كردند صادر متشابهي اع�ميه نيز ملي جبهه نمايندگان

نمايد/ صادر اع�ميه شدهاند دستگير كه بازنشسته افسران از نفر ٧å درباره مصدق آقايدكتر كه دارند انتظار

آيتا� كوشش نتيجه در اغتشاشات ادامه ظاهرا و داده قرار كنترل تحت را وضع كنون ا مصدق دكتر آقاي

است/ بوده نخستوزير قدرت تخفيف براي كاشاني

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

سخنگويدولت مصاحبه
امـور وزيـر [فاطمي] آقاي شد تشكيل دولت سخنگوي مطبوعاتي جلسه بعدازظهر نيم و ساعت دو

داد: قرار جرايد خبرنگاران اختيار در را اط�عات اين خارجه

حجاز مقيم ايراني فروش دارو مهرائي حشمتا� جده در شاهنشاهي مختار گزارشوزير موجب به ـ ١

است/// فرستاده سفارت به طرود زلزله آسيبديدگان معالجه براي عدد ٥ آن بسته هر پنيسيلين, بسته ٤٨

آنچه داشت: اظهار نه؟وي يا داده ميتينگامروز از ممانعت براي طرفدولت آيادستورياز شد سئوال ـ ٢

نوع هر كه شد خواهند يادآور مردم عامه به مجددا اع�ميهاي انتظاميضمن مقامات كه اينست دارم اط�ع

مجازات مرتكبين مقاومت صورت در و بود خواهد ممنوع نظامي حكومت مقررات طبق ميتينگ و اجتماع

شد/ خواهند

تا نفر ١٥ حدود ممكناستدر داشت: اظهار وي شد/ اخيرسئوال دستگيرشدگانوقايع تعداد سپساز ـ ٣

باشند/ شده دستگير انتظامي مقامات طرف از كنون

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

امريكا تكذيبسفارت
در تهران در امريكا سفارت و امريكا دولت كه بود شده شايع تهران مختلف محافل در امروز بامداد چون

تضعيف موجبات و كرده جانبداري دربار از منغيرمستقيم دارد قصد ايران اخير سياسي حوادث جرياناتو

خبرنگار پرسش برابر در امروز امريكا كبراي سفارت سخنگوي لذا سازد/ فراهم را مصدق دكتر آقاي دولت

خارجي سياست زيرا ميباشد محض كذب و بياساس كلي به شايعات قبيل اين كه كرد اع�م رسما اداره

گاه هيچ اينرويه در استو گرديده جهاناستوار داخليكشورهاي امور در مداخله اساسعدم بر امريكا دولت

شد/ نخواهد حاصل انحراف



١٨٨٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

ميشود شروع اسفند ٢٧ روز از قوام محاكمه
تشكـيل جاري اسفند ٢٧ روز قوام كمه محا جلسه كه داد اط�ع ما خبرنگار به رسمي مقام يك امروز

است رسيده قضائي مراجع وزارتدارائيو به قوام خانم طرف از كه نامههائي ضمنا اينجلسه در و شد خواهد

به و كرده تحصيل رسمي اسناد تر دفا از قوام خانم كه است مداركي ضميمه به نامهها اين ميگردد/ مطرح

است/ شده ارسال مصادره كميسيون

ادعاي قبيل از چندموضوع دادگاه در و شد خواهد فرستاده دادگاه به دارائي وزارت طرف از مزبور مدارك

وك�ي و شريعتزاده آقايان به محكمه تاريخ بود/ خواهد مطرح قوام خانم ادعاي و قوام شكايت و دولت

شد/ داده اط�ع آقايقوام مدافع

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

حقوق ثلث دو پرداخت دستور
شد صادر بازنشسته كارمندان حقوق ثلث دو

بودند شده بازنشسته خود تقاضاي به كه كارمنداني اسامي صورت
ميشود تهيه

كارمنداني ثلثحقوق پرداختدو براي Lفع كه شد داده وزارتدارائيدستور به آقاينخستوزير طرف از

كل اداره به دارائي وزير آقاي طرف از ايندستور آيد/ عمل به jزم اقدام كردهاند بازنشستگي تقاضاي كه

دستور نخستوزير آقاي كه طور همان است قرار و گيرد قرار مطالعه مورد مالي نظر از كه شد ارجاع بودجه

كه كساني بازنشستگي براي تي مقررا بعد تا گردد پرداخت بازنشسته كارمندان حقوق ثلث دو Lفع دادهاند

شود/ وضع هستند تقاعد به مايل

كارمنداني اسامي كهصورت شد داده حسابداريوزارتخانههادستور ادارات به طرفوزارتدارائي از ضمنا

نمايند/ كر ذ نيز را آنها آخرينحقوق ميزان بفرستدو بودجه اداره به شدهاند بازنشسته تقاضايخود بنابه كه را

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

ارتش در انتصابات
هوائي نيروي ستاد رئيسجديد

اسـدا� سـرتيپ تـيمسار شـاهنشاهي همايون اعليحضرت تصويب و ملي دفاع وزير پيشنهاد بنابه

سرتيپ آقاي نخستوزير آقاي طرف از شدند/ كار مشغول و جنگمنصوب وزارت دوم معاونت به صنيعي

امروزمشغول از نيرويهوائيمنصوبو رياستستاد به گي�نشاه هدايت آقايسرتيپ جاي به معيني محمد

سمت به آقايسرهنگشاهرخ كوهستانيو دوم فرمانده سمت به سرهنگممتاز آقاي همچنين گرديد/ كار

شدند/ زرهيمنصوب يك تيپ فرمانده



ملي دولت سياهه ١٨٨٤

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

گرفتند قرار هدفگلوله آموزگار دو
فوتكرد آنها از يكي و

تدريسدر براي كه ابوالحسني مرتضي سنجرموسويو آقايان آموزگاران از نفر قبلدو روز چند ـ مشهد

واقعستدعوت <پيشقلعه> فرسخي نيم در كه قريهاي در را شب بودند رفته <پيشقلعه> هدايت دبستان

ابوالحسني و شليكشد تيري گهان نا محل آن قبرستان نزديكي مراجعتدر هنگام شب ساعت١٢ داشتند

نـمود/ اصـابت پـايش به تير و شد واقع گلوله هدف هم او شتافت او كمك به سنجري درغلطيد/ اسب از

آن معالجات چون و كردند پذيرائي روز دو سنجري از ده اهالي كرد/ فوت ب�فاصله واقعه اين در ابوالحسني

گرفته قرار رسيدگي تحت قضيه Lفع ساختند, منتقل مشهد در شاهرضا بيمارستان به را او نشد سودمندواقع

است/

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

تظاهراتدانشآموزان
هم عدهاي و نمودند تي تظاهرا مصدق دكتر از طرفداري به مدارس دانشآموزان از زيادي عده ـ اهواز

رسانيدند هم به حضور تلگرافخانه در تلگراف مخابره براي

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

نخستوزير به احمدي سپهبد نامه
را تهاماتوارده ا داشته ارسال براينخستوزير كه نامهاي طي احمدي امير سپهبد تيمسار اط�ع قرار به

است/ داده قرار تكذيب مورد

٨å٤١ شماره ,١٣٣١.١٢.١٢ سهشنبه

ميرود cبا اجناسمرتبا نرخ
قيمتگوشت است گرفته خود به نامطلوبي برازجانصورت شهروضع انجمن اخت�فات اثر در ـ برازجان

دارو غيرمرتبو نيز بهداري وضع ميبرند jبا خود ميل به را اجناس نرخ كسبه و كرده ترقي مرتبا خواربار و

شهرستان اين براي عاجلي فكر زودتر هرچه امور اولياي كه دارند انتظار اهالي نميشود/ يافت آنجا در هم

بنمايند/

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

ميشوند آزاد زودي به نيز سياسي زندانيان بقيه
ما خبرنگار به گرديدهاند آزاد كنون تا كه دانشجوياني و سياسي زندانيان مورد در تهران دادستان امروز

به زودتر هرچه كه دادهام ودستور شدهاند آزاد شده بازداشت كثريتدانشجويان ا كنون تا داشت: اظهار چنين

سازند/ آزاد را آنها باشند نداشته قانوني مانع صورتي در كنند رسيدگي بقيه پرونده



١٨٨٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

ميتينگديروزجلوگيريكردند از مأمورينانتظامي
داد خوردهايشديديرخ و زد سيدعلي چهارراه و شاهآباد نو, cلهزار در

تعطيلگرديد مغازهها و شده منفجر اشكآور گاز بمبمحتوي چند

توقيفشدند نفر و١٩٧ مجروح نفر ١٥ حدود در تظاهراتديروز در
اجتماعاتداشتند از برايجلوگيري تاكتيكجديدي مأمورين ديروز

بود مراقبتشديد تحت بهارستان ميدان

طرف از بعدازظهر ساعت سه بود قرار كه ميتينگي واسطه به كه بودند منتظر محافل كليه ديروز صبح از

و انـتظامي قـواي بـين تـصادماتي و پيوندد وقوع به بهارستان ميدان در وقايعي شود داده چپ دستجات

وضعي صورت به تظاهرات اين كه بعدازظهر ٩ تا ٣ ساعت از خوشبختانه اما گيرد صورت تظاهركنندگان

نداد/// رخ خونريزيشود به منجر كه مهمي تفاق ا گرفت انجام

ميتينگي ديروز يعني سهشنبه روز بعدازظهر سه شدند مصمم پريشب از چپ دستجات ـ عام دعوت

ديـروز صـبح از نـيز جهت همين به نمايند تظاهر دربار عليه و داده تشكيل خود دستجات كليه از مركب

و اجتماع براي كه كردند خوددعوت به اعضايوابسته از و نموده منتشر عام> تحتعنوان<دعوت اع�ميهاي

كنند آماده را خود سهشنبه بعدازظهر سه تظاهرات

بـودند جـمعي دست تظاهرات براي قوا تجهيز مشغول چپ عناصر كه حال همان در ـ موقت ائت�ف

ائت�فموقت كرات مذا يكسلسله پساز نيز غيره و سومكا آريا, پانايرانيسم, احزاب يعني آنان مخالفين

گردند/// آنها ناطقين سخنراني از مانع و ريخته درهم را چپيها ميتينگ كه گرفتند تصميم و نموده

نقشههاي ترتيب مقدماتو تهيه پريشبمشغول از نظامي فرمانداري شهربانيو ـ پيشبينيهاي_زم

شدند/// دستهجمعي تظاهرات از برايجلوگيري jزم

وسيله به بود شده داده قرار ميتينگ مركز كه بهارستان ميدان بعدازظهر يك از ـ بهارستان محاصره

تجهيزات با پاسبانان و شهرباني كماندوهاي سبكو مسلسلهاي با سربازان شد/ محاصره انتظامي قواي

مـدخل و داده قـرار مـراقـبت و كـنترل تـحت بـهارستان ميدان به را تظاهركنندگان مرور و عبور كاملي,

كردند/// اشغال ميشد بهارستان به منتهي كه خيابانهائي

مأمـورين بـود كـنترل تحت بدان مرتبط خيابانهاي و بهارستان كه موقع همان ـ شهرباني تذكرات

از اجتناب به را اهالي و نموده حركت jلهزار و نادري و اس�مبول خيابانهاي در بلندگو وسيله به شهرباني

در نـفري سـي يـا و بـيست دستههاي كمكم بعدازظهر دو ساعت از ولي ميكردند دعوت تظاهر و تجمع

مينمودند/// تظاهرات به شروع و شده تشكيل هم گرد بهارستان حوش و خيابانهايحول

آرامش در بهارستان شود برپا ميتينگ بود قرار كه ساعتي همان در انتظار خ�ف بر ـ آرامشمطلق در

ريزند/ درهم را تظاهركنندگان نقشه كه شدند انتظاميموفق مأمورين و ميبرد سر به مطلق



ملي دولت سياهه ١٨٨٦

شعارهائي نفري ١åå يا ٥åدستههاي تظاهراتيصورتگرفتو سيدعلي چهارراه سعديو نو, jلهزار در

رانـدند/ عـقب بـه را آنها و بردند حمله تظاهركنندگان از دسته يك به مأمورين شاهآباد خيابان در دادند,

سلطنت ضد شعارهاي و صفحركتكرده با نو خيابانjلهزار ابتداي در نيم و چهار ساعت حدود همچنيندر

شدند/ دستگير عدهاي فراريو را تظاهركنندگان و رسيده فرا سرباز حامل كاميون دو ب�فاصله ولي ميدادند

نيز اينجا در و شد برقرار ميتينگي نيز دولت دروازه در شدند/ مجروح سر ناحيه از تظاهركنندگان از نفر دو

نيز عزيزخان چهارراه شميران, دروازه در نمودند توقيف را عدهاي و برده حمله تظاهركنندگان به مأمورين

ريختند/ درهم را تظاهرات نقاطمأمورين اين كليه در ولي گرفت تظاهراتيصورت

مـتفرق افـراد و گـرفت صـورت تـظاهرات بـار چند چون نو, jلهزار و نادري خيابان در ـ بمب انفجار

كتيك تا جمعيت پر نقاط در انتظامي مأمورين گرديد/// منفجر اشكآور گاز بمبمحتوي چندين نميشدند,

آرامشبودند/ و نظم مراقب و كرده حركت پيادهروها در دو دو سربازان كه معني بدين داشتند تازهاي

طورينبوده نيز آنان جراحت و شدهاند مجروح نفر ١٥ بيشاز تظاهراتديروز اط�ع قرار به ـ مجروحين

وارد واسطه به يا و شدهاند مرخص يا بيمارستان در پانسمان از پس مجروحين كليه بلكه گردند بستري كه

گرديدهاند/ توقيف تهاماتي/// ا بودن

طور به ولي نكردهاند تهيه دستگيرشدگان از صحيح آمار هنوز انتظامي مقامات چه گر ـ دستگيرشدگان

به رسيدگي براي آنها پروندههاي و شدهاند توقيف نفر ١٩٧ حدود در ديروز بعدازظهر كه ميشود گفته كلي

است/ شده ارسال نظامي دادسراي

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

داد روي اهواز در ديروز كه تظاهراتي اثر در
شدند سختمجروح نفر ٨ خورديدرگرفتو و زد

١١ ساعت از مناسبت اين به شود داده ميتينگي اهواز در چپ دستههاي طرف از بود قرار ديروز ـ اهواز

دكانها تدريج به بودند نگران ميرسيد مركز از كه اخباري اثر بر اهالي و غيرعاديبود خيابانها صبحوضع

رضاشاه و پهلوي خيابانهاي در چپ احزاب به منتسب افراد تظاهرات بعدازظهر ساعت دو كردند/ تعطيل

افراد بعدازظهر ٤ ساعت ميدادند/ دربار مخالفدولتو شعارهاي تظاهراتخود در عموما و شد شروع كبير

به مزبور افراد عليه ايران حزب پانايرانيسمو ميهنپرستان, جمعيت مانند دستهها احزابو ساير به منتسب

ساعت يك مدت خورد و زد اين درگرفت خورد و زد و داد روي تصادمي آنها بين و كردند شروع تظاهراتي

ايران محلحزب شدند مجروح پانايرانيسماهواز حزب طبيبرهبر دكتر جمله از نفر ٨ نتيجه در كشيد طول

انـتظامي مأمورين جريان اين از پس شد/ خرد كلي به آن پنجرههاي و شد واقع مخالفين حمله مورد نيز

دربار و دولت نفع به ديگر احزاب افراد گاه آن و شدند مسلط اوضاع بر و ساختند متفرق را تظاهركنندگان

مـردم بـراي خـود مطب بالكن از جراحت داشتن با طبيب دكتر آقاي نيم و پنج ساعت و كردند تظاهرات

شدند/ متفرق مردم آن از پس كرد صحبت



١٨٨٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

هستند متأثر اخير حوادث بروز از تبريز اهالي
ميگذارد احترام ملي نهضت پيشواي و خود دموكرات شاه به ايراني

امريكائيدادند ضد شعار نفر چند روزه دو اين تظاهرات در

شدند دستگير نفر ١٨ و پيوست وقوع به خوردي و زد نتيجه در

كه است آورده فراهم را آذربايجان ميهنپرست مردم تأسف و تأثر اندازهاي به اخير وقايع بروز ـ تبريز

بـود شـده تشويش باعث قدر هر همايون اعليحضرت گهاني نا مسافرت خبر نيست/ متصور آن بر حدي

كه معدودي عده عمليات از نميتواند كس هيچ ولي گرديد/ شادماني موجب اندازه همان ايشان انصراف

ايرانـيان متحد صفوف ميان شكاف پيشآمدي هر از حساس موقع اين در ميخواهند نفهميده و فهميده

كند/ اغماض بيندازند

تقديس نظر با هم پيشواينهضتمليخود به و قلبدوستميدارد صميم از را دموكراتخود شاه ايراني

ذرهاي سـرسخت دشـمن با نبرد در پيروزي در وي تقويت از و بوده او پشتيبان هميشه مينگرد احترام و

عـليه قـيامكنندگان و پـيشامدها قبيل اين مسببين دارند انتظار عصبانيت با همه و كرد نخواهد فروگذار

برسند/ قانوني مجازات به وجه سختترين به ملي حكومت

له خيابانها كثيريكهدر عده ميان دوشنبهدر روز عصر چينيميگويد: مقدمه اين كر ذ پساز ما خبرنگار

در دادند امريكائي ضد شعارهاي نفر چند مرتبه يك ميكردند تظاهر مصدق دكتر پشتيباني براي و شاه

شدند/ پليسدستگير طرف از نفر ١٨ واقعه اين در پيوستو بهوقوع خوردي و زد نتيجه

و شده جمع تلگرافخانه در <ديروز> امروز و تبليغات اداره مقابل در غروب هنگام <پريروز> عدهايديروز

از نيز مهيجي نطقهاي و برافراشتند آنجا در را ايران پرچم و كردند نصب تلگرافخانه باjيدر را عكسشاه

ترك را تلگرافخانه آرامشمحيط كمال با پليسمتحصنين تذكر با ساعتدوازده در شد/ ايراد ناطقين طرف

گفتند/

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

بود آرام تهران امروز
يافت تظاهراتخاتمه روز چهار از پس
گرديد آغاز نخستوزير سياسي مEقاتهاي

مـيدان و شـهر شـمال خـيابانهاي در و بود آرام تهران اجتماعات و تظاهرات روز چهار از پس امروز

٩ ساعت سياسي دستجات فعاليت آخرين حقيقت در و نگرفت صورت تظاهراتي نقاط ساير و بهارستان

نـقاط و چهارراهها در سرباز حامل كاميونهاي و انتظامي مأمورين آنكه با يافت/ خاتمه ديروز بعدازظهر

مرور و عبور كان كما كاخ خيابان حدود در بود/ حكمفرما آرامش جا همه ولي بودند شده مستقر شهر مركزي

گرديد/ آغاز نخستوزير آقاي سياسي م�قاتهاي امروز صبح از و بود كنترل تحت



ملي دولت سياهه ١٨٨٨

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

بازداشتشدهاند نفر ٢٢ كنون تا
نقدي سرهنگ سرهنگحكيمي, گرزن, سرلشكر

توقيفشدند ديروز عصر آسيا مرد روزنامه مدير و
بازداشتگردند/ ديگر نفر سه نيز امشب تا ممكناست

توقيفشد ما سياست و آينده سوي به آسيا, مرد داد, روزنامههاي
شد خواهد آغاز آنها از بازجوئي موقع چه و ميبرند سر به محلي چه در بازداشتشدگان

هفت عده اين شدند, توقيف نظامي حكومت پنج ماده طبق عدهاي مجددا ديشب و ديروز بعدازظهر

ميدهد/ گزارش چنين آنها توقيف درباره ما خبرنگار و نفرند

رئيساسبق گرزن سرلشكر منزل به گاهي كارآ نظاميو فرمانداري ديشبمأمورين ـ سابق رئيسستاد

آقاي بردند/ شهرباني به خود با و توقيف دولت عليه تظاهرات در شركت تهام ا به را وي رفته ارتش ستاد

قـبل چـندي و داشت عـهده بـه را ارتش ستاد رياست سمت رزمآرا نخستوزير زمان در گرزن سرلشكر

شد/ بازنشسته

ديروز نيز نقدي مجيد سرهنگ و حكيمي سرهنگ آقايان ـ شدند توقيف سرگرد] [يك و سرهنگ دو
خانه به مأمورين و بودند منازلخود در مزبور آقايان شدند/ بازداشت گاهي كارآ اداره مأمورين وسيله به عصر

همچنين بردند/ شهرباني به خود با را ايشان و رسانيده اط�عشان به را توقيفشان حكم و نموده مراجعه آنان

است/ شده بازداشت دولت عليه تظاهرات عنوان به نيز دژ فوjد سرگرد آقاي

مسگر محمد و عشقي احمد كه شد گفته نظامي فرمانداري در همچنين ـ غيرنظامي نفر دو دستگيري

افسران از نفر ١åقريب كنون ا عده اين توقيف با و شدند توقيف و دستگير نظامي حكومت ٥ ماده طبق نيز

تـا نيز ارشد افسران از نفر ٣ كه ميشود داده احتمال امروز و شدهاند بازداشت و دستگير غيرارشد و ارشد

شد/ خواهند بازداشت بعدازظهر

سوي به آسيا, مرد داد, روزنامههاي نظامي فرمانداري طرف از امروز صبح اط�ع قرار به ـ جرايد توقيف

دومين مشاراليه شد/ بازداشت آسيا مرد روزنامه مدير صيرفي دكتر آقاي و شدند توقيف ما سياست و آينده

است/ شده بازداشت اخير روز دو در كه روزنامهايست مدير

و نـظامي افراد نفر ٢٢ حدود در رفته هم روي اخير ساعت هشت و چهل در ـ بازداشتشدگان محل

كـليه گـردد/ بـالغ نـفر ٢٥ بـه امـروز عـصر تـا عـده ايـن كـه است ممكن و شدهاند بازداشت غيرنظامي

طـبقه در كـه تاق ا چند در ارشد افسران و امامي جمال آقاي هستند توقيف شهرباني در بازداشتشدگان

ميباشند/// نظر تحت دارد قرار شهرباني كل دفتر تحتاني

و ظهر آنها منازل از شدهاند بازداشت بحث مورد افراد كه كنون تا ديروز عصر از ـ منازل از ناهار و شام

است/// نشده داده آنها خانواده افراد و دوستان به م�قات اجازه هنوز ولي ميآورند ناهار و شام برايشان شب



١٨٨٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

ايشانسئوال از گرفتو تماس انتظامي مقامات از تن چند با ما خبرنگار امروز ـ بازداشتشدهاند چرا

اينسئوال درجواب رسمي مقامات كردهاند/ توقيف را آنها مأمورين چرا چيستو بازداشتشدگان تهام ا كرد,

تهام ا به عده يك است, نوع بردو بازداشتشدگان تهام ا كه ميگفتند مطلعين پارهاياز ولي ميكردند سكوت

گرديدهاند/ بازداشت دولت عليه توطئه در شركت عنوان به عده يك و نظم مخل تظاهرات در شركت

گفت فوقالذكر سئوال جواب در تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ آقاي ـ نظامي فرماندار اظهارات

است: قرار بدين مزبور ماده مضمون و شدهاند توقيف نظامي حكومت پنج ماده طبق آقايان

در عمومي انتظام امنيتو و دولتمشروطه با مخالفت كهسوءظن اشخاصي ـ نظامي] [حكومت ٥ <ماده
ميشود/ آنانشروع استنطاق به توقيف از پس داشتو خواهد را آنان توقيف حق مجريه قوه بشود آنها حق

نظامي حكومت اختتام از بعد و باقي توقيف در شخصمظنون نشود كليرفع به استنطاقسوءظن در گاه هر

شد/> خواهد تسليم عدليه به

انتظامي معاون پورشريف سرهنگ آقاي امروز صبح ـ آمده دست به سومكا حزب محل از كه اشيائي

از نفر ٦ آنجا در رفتهو سومكا محل به شهرباني ازمأمورين نفر چند و سرباز يككاميون با نظامي فرمانداري

مأمورين ضمنا نشد/ پيدا دسترسي حزب رهبر منشيزاده آقاي به ولي كردند دستگير را مزبور حزب سران

را درش و ريـخته بـنزين را آنها درون كه jمپ مقداري و كرده بازرسي را سومكا حزب قسمتهاي كليه

و بـود شـده تهيه كن اما زدن آتش براي jمپها ابن ميشود گفته آمد/ دست به بودند گذاشته چوبپنبه

به حزب محل از قمه و تيشه و كردن پرتاب براي مشعل بنزين, شيشه دستي, نارنجك مقداري همچنين

شد/// داده تحويل نظامي فرمانداري به كاميون با مجلس تنظيمصورت با همه كه افتاد دستمأمورين

در كنون ا نيز زاهدي سرلشكر آقاي شد داده قبLاط�ع كه همانطور زاهديـ سرلشكر با م�قاتمكي

داده وي به م�قات اجازه كنون تا ميباشند توقيف گاهي كارآ اداره اطاقهاي از يكي در و شهرباني عمارت

كرد/// م�قات را مشاراليه بازداشت از پس كه بود كسي اولين مكي آقاي امروز صبح ولي نشده

نخستوزير آقاي عنوان به مشروحي نامه ايرانديروز سنديكايمطبوعات ـ مطبوعات سنديكاي نامه

موفقيت و رفاه سعادتو طرفدار پيوسته سنديكايمطبوعات اينكه بر مبني مقدمهاي پساز داشتو ارسال

صميمانه همكاري آزاديخواهان كليه با نفت صنعت كردن ملي در خاصه خطير موارد در و است ايران ملت

تقاضا نخستوزير آقاي از است/ برداشته اساسي قدمهاي مصدق دكتر آقاي حكومت قراري بر در و داشته

و نمود توجه رسيدگيو عميدينوري آقاي جرايدمخصوصا مديران از پارهاي توقيف مسئله به شخصا نموده

بدهند/ را آنها استخ�ص دستور

در اخير روز دو توقيفشدگان از عده يك كه ميدهد اط�ع ما خبرنگار ـ نظامي فرمانداري در يكعده

نيم ساعت٤و در پريروز كه شعري كبر آقايسرتيپا منجمله توقيفهستند نظامي فرمانداري يعني باغشاه

توقيف گاهي آ يكمأمور شهربانيو يكافسر وسيله به آمل خيابان در واقع شخصيخود منزل در بعدازظهر

است/ تحتنظر نظامي فرمانداري در Lفع و كردهاند جلب نظامي فرمانداري به را مشاراليه و شده



ملي دولت سياهه ١٨٩٠

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

نخستوزير معاون و شاهنشاهي دربار نماينده

حضرتآيتاjمEقاتكردهاند از و مسافرتنموده قم به دوبار

آيتاjبروجردي پيامحضرت
كماكان آقاينخستوزير و همايوني اعليحضرت اميدوارم

حفظفرمايند را نظر اتحاد
نياورند دست اغتشاشبه براي فرصتي اخEلگر منحرفو عناصر تا

به نخستوزير آقاي سياسي و پارلماني معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت

آيتا� حضرت از تا نمودند مسافرت قم به همايوني اعليحضرت طرف از نمايندگي به آقايبهبودي تفاق ا

بـروجردي آيتا� حـضرت بـا [آنها] ايشان كه بود بار دومين اين اخير روز دو در كنند/ م�قات بروجردي
داشت: اظهار چنين ما خبرنگار به اسمعيلي ملك دكتر آقاي امروز م�قات دو اين درباره ميكردند/ م�قات

فرمودند و كرده احضار مرا آقاينخستوزير دوشنبه روز بعدازظهر نيم ساعتو دو ـ نخستوزير دستور

به كه پيغامي طي آيتا� كه اينبود نيز علت بنمايمو بروجرديم�قات آيتا� حضرت از و رفته قم به كه

به را مطالبي تا گردد اعزام قم به ايشان طرف نمايندهاياز كه بودند بودندفرموده رسانيده مصدق دكتر اط�ع

ربـع يك و ٥ سـاعت و نـمودم حـركت قـم به ب�فاصله بدارند/ ارسال نخستوزير آقاي براي وي وسيله

و خـواسـتهام دربـار از هـم نمايندهاي فرمودند ايشان شدم/ شرفياب آيتا� حضرت حضور به بعدازظهر

آقـاي ساعت نيم از پس برسانم/ دو هر اط�ع به را خود پيغام بعدا تا بشويم ايشان ورود منتظر خوبست

آيتا� بعدازظهرحضرت ساعتشش حدود در و شدند شاهنشاهيوارد طرفدربار از نمايندگي به بهبودي

تهران طرف به ب�فاصله كشيد/ طول بعدازظهر ٩ ساعت تا تقريبا كرات مذا اين و كردند ايراد را بياناتخود

عرض آقاينخستوزير خدمت را كرات مذا به گزارشمربوط من شديم نيموارد و ساعت١١ كرديمو حركت

معروضداشتم/ را مراتب و شدم شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به نيز ديروز صبح و كردم

آيتا� حضرت از و رفته قم به آقايبهبودي و من ديروز بعدازظهر چهار ساعت مجددا آيتا}ـ پيغام

است: زير قرار به آن متن كه نمودند ما تسليم كتبي طور به را زير پيام معظمله و كرديم م�قات

آقاينخستوزير جناب اعليحضرتهمايونو كه دارم كامل اطمينان اخيرچون واقعه از تأسف نهايت <با

تحاد ا و نظر كمافيالسابقوحدت كه دارم انتظار و اميد دارند ايران عظمتكشور استق�لو به را ع�قه كمال

و اغـتشاش مـوجبات تـا نـياورند دست به فرصتي اخ�لگر و منحرف عناصر كه فرموده حفظ را تفاق ا و

گردد/> فراهم كشور در بينظمي

توجه از نخستوزير آقاي و همايوني اعليحضرت گفت: پايان در نخستوزير معاون ـ خوشوقتي اظهار

پيام كه دادند دستور و نموده مسرتوخوشوقتي اظهار معظمله سودمندانه و پدرانه نصايح آيتا�و حضرت

شود/ منتشر تهران راديو از عموم اط�ع براي ايشان



١٨٩١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

كردند اجتماع تلگرافخانه در كرمانشاه مردم از كثيري عده
آوردند عمل به مصدق دكتر از پشتيباني منظور به تظاهراتي و

شدند] دستجاتچپجمع به [عدهايمنسوب
به تي تظاهرا و كردند اجتماع تلگرافخانه در ايران حزب رهبري به كثيري عده اسفند ١١ روز ـ كرمانشاه

گرديد ايراد ناطقين طرف از كه سخنرانيهائي پساز آوردند عمل به مصدق دكتر آقاي از پشتيباني منظور

شد/ متفرق جمعيت و مخابره مركز به تلگرافاتي بعدازظهر ٥ ساعت در

اصل عليه تي تظاهرا و شدند دستجاتچپجمع به عدهايمنسوب سپه خيابان اوايل در همينموقع در

شدند/ كنده پرا هم آنها بعدازظهر نيم و پنج ساعت در گرفتو صورت چهار

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

كرد گفتگو نخستوزير با نيم و ساعت دو امريكا سفير امروز
دكـتر آقـاي م�قات به J١٩٥٣ مارس ٤K امروز بعدازظهر ساعت نيم امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

نمود/ كره مذا ايشان با بعدازظهر سه ساعت تا رفتو نخستوزير مصدق

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

شد خواهد وصول چگونه راديو ماليات
چون استو جريان در وزارتدارائي مطالعاتيدر راديو تومبيلو ا بر ماليات قانوني اجرايjيحه بهمنظور

مـالياتي امـور مـتصديان از عـدهاي شـد قرار آيد عمل به بيشتري دقت راديو ماليات وصول براي بايد

نمايند/ پيشنهاد ماليات اخذ براي طريقههائي

نظارتدولت به نسبت جهتهنوز همين به هستند, طرحهايjزم تهيه اينكميسيونمشغول اعضاي

شنبه روز است/ نشده تخاذ ا تصميمي مالياتي ادارات به موديان مراجعه تكليفمأمورينو تعيين و راديوها بر

جلسه آن در گشته تهيه كه طرحهائي و ميشود تشكيل مالياتمزبور قانوندو اجراي براي كميسيون جلسه

شد/ خواهد مطرح

٨å٤٢ شماره ,١٣٣١.١٢.١٣ چهارشنبه

ساختن متحدالشكل براي كه آلماني كمپاني نمايندگان
بازگشتند بودند آمده ايران به موتوري وسائطنقليه

بر كه آلماني بنز> <مرسدس و <دايملر> كمپاني نمايندگان هار> <فلكس و <ايلك> آقايان امروز صبح

وسائط شهريو توبوسهاي ا كليه ساختن متحدالشكل اطراف در كره مذا براي اقتصاد وزارت حسبدعوت

اقتصاد اخويوزير آقايدكتر با نظر تبادل و كره مذا پساز بودند آمده ايران به گذشته هفته نقليهموتوريدر

بازگشتند/ آلمان به



ملي دولت سياهه ١٨٩٢

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

متوقفگردد فع� متهمين بازداشت شد داده دستور امروز صبح
بازداشتشد ديروز آرام روزنامه مدير يمني سرهنگ

شنبه تظاهراتروز در كه شهرباني مأمورين از نفر ٤å
ميشوند دستگير داشتهاند دخالت

شد خواهد فراهم اواسطهفتهآينده از اختصاصي يكمحكمه در بازداشتشدگان محاكمه مقدمات

نيز امروز صبح ده ساعت تا و شدند بازداشت شهرباني مأمورين طرف از نفر چند نيز ديروز بعدازظهر

و گـرديد متوقف متهمين توقيف بعد به ساعت اين از اما بودند/ ديگري عده دستگيري صدد در مأمورين

اين در ما خبرنگار آمدند/ گرد شهرباني مركزي ادارات در مجددا بودند شده متفرق خود كز مرا از كه مأمورين

ميدهد: گزارش چنين باره

مـدير يمني سيدحسن بازنشسته سرهنگ آقاي بازداشت دستور ديروز عصر ـ يمني سرهنگ توقيف

به نظامي فرمانداري معاون شريف پور سرهنگ آقاي نيم و هفت ساعت مقارن و شد صادر آرام روزنامه

آنجا در و كرد راهنمائي خود پذيرائي تاق ا به را سرهنگمأمورين رفتند/ وي منزل به گاه كارآ نفر ٤ تفاق ا

شهرباني تفاقمأمورين ا به يمني آقاي بعد لحظه چند و كرد بيان را نظاميمأموريتخود فرمانداري معاون

كردند/ راهنمائي ميباشند بازداشت آن در شاهبختي سپهبد و امامي جمال آقايان كه اطاقي به را او رفت

اعزام شهرباني به توقيفو دولتشاهي شاهپور آقاي نام به را شخصديگري يمني سرهنگ آقاي بر ع�وه

داشتند/

مقداري و كردند بازرسي را سومكا حزب محل مأمورين چون گذشته روز ـ شيباني سرهنگ بازداشت

نمايند دستگير را مزبور حزب رؤساي كليه كه گرفتند تصميم آوردند دست به بنزين jمپمحتوي مشعلو

بـه زيـرا نـمايند بـازداشت را سومكا رهبر منشيزاده آقاي نشدند موفق ديروز وقت آخر تا مأمورين ولي

ريال هزار ٥åå اخذ با نظامي بازپرس بهدستور ايشان قبل ماه يك پرونده طبق نشد پيدا دسترسي مشاراليه

جهت همين به و شد آزاد زندان از بود كرده تقبل را آن شيباني حسين بازنشسته سرهنگ آقاي كه كفيل

ديروز عصر را مشاراليه كفيل شيباني سرهنگ آقاي نكردند پيدا شخصوي به دسترسي وقتي مأمورين

دكتر ساعت ٢٤ ظرف كه شد متعهد امروز صبح شيباني سرهنگ آقاي آوردند شهرباني به كرده بازداشت

سومكا رهبر معرفي براي تا آمد عمل به ايشان از توقيف رفع جهت همين به نمايد تحويل را منشيزاده

كند/ اقدام

شهرباني در ليستي كه ميدهد موثقاط�ع يكمقام قول از ما خبرنگار ـ شهرباني كارمندان از نفر ٤å

شوند/ شهربانيدستگير مأمورين از نفر ٤å فردا و ميبايستظرفامروز آن بهموجب استكه شده تهيه كل

با امر اين كه معتقدند انتظامي مقامات از پارهاي نيست معلوم قطع طور به هنوز مزبور مأمورين بازداشت

اجـراي در مسـامحه و دولت عـليه تـظاهرات در شركت آنها تهام ا و داشته ارتباط اخير روز چند جريانات



١٨٩٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

است/ مافوق مقامات از صادره دستورهاي

سپهبد منجمله بازداشتشدگان از پارهاي كه بود شده شايع ديروز چون ـ نميكند غذا اعتصاب نظامي

مدبر سرتيپ آقاي با ما خبرنگار امروز لذا كردهاند غذا اعتصاب بازداشتخود اعتراضبه عنوان به شاهبختي

نظامي زيرا است بياساس Lكام خبر اين گفت: خصوص اين در ايشان و گرفت تماس نظامي فرمانداري

اشخاصي چه ناحيه از نيست معلوم كه است موهومي شايعه يك اين و كرد نخواهد غذا اعتصاب گاه هيچ

است/// شده منتشر

وقت اول از نظامي فرمانداري و گاهي كارآ مأمورين از زيادي عده ديروز مانند هم امروز ـ توقيف دستور

به مركزي ادارات از بازداشتشوند نظامي حكومت ٥ ماده استناد به ميبايست كه اشخاصي برايدستگيري

اشخاص بازداشت توقيفو دستور كه رسيد خبر بامداد نيم و نه ساعت مقارن اما بودند/ رفته محلمأموريت

گذاشت ما خبرنگار اختيار در را خبر اين كه كل شهرباني در موثق مقام يك است/ نشده داده مأمورين به

وسيله به ب�فاصله بماند متوقف Lفع نظر مورد افراد بازداشت كه دستور اين محضوصول به كرد اضافه

ادارات به فورا كه شد داده دستور بودند رفته مأموريت دنبال به كه مأموريني به وسايلمخصوص و بيسيم

از ديگر صبحامروز ساعتده طريقاز بدين بدهند/ رؤسايمربوطه به را گزارشاقدامات و كرده مراجعت خود

نيامد/// عمل اشخاصبه بازداشت براي فعاليتي طرفمأمورين

اختيارات از استفاده با اختصاصي محكمه چنين تشكيل به قانونمربوط دارد احتمال كه شده شايعه امروز

آيد/ فراهم آينده هفته اواسط از بازداشتشدگان از نفر ٢٥ كمه محا مقدمات و شود تنظيم

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

شد تظاهراتي تهران در ديروز عصر
گرديد ساعتتعطيل چند استانبول خيابان دكاكين تظاهرات اثر در

طرف از تي تظاهرا استانبول نادريو فردوسي, خيابان شاهرضا, فردوسي, چهارراه در نيز ديروز بعدازظهر

خياباناستانبول در كه تي تظاهرا شد/ وخورد ومأمورينزد آنها بين مرتبه چند گرفتو دستجاتچپصورت

و پرداختند تظاهركنندگان تعقيب به سرباز و پاسبان حامل كاميون چند شد مغازهها تعطيل موجب داد رخ

در شـعارهائي و شـد چپ مـخالف دسـتجات طـرف از نـيز تـي تظاهرا مقابل در كردند/ توقيف را جمعي

مخالف دسته بيندو نيز خوردهايمختصري و زد و شد داده چپيها عليه صفيعليشاه شاهآبادو خيابانهاي

بـه تظاهركنندگان آمد/ عمل به جلوگيري آنها توسعه از انتظامي مأمورين مداخله با كه درگرفت موافق و

ميرسيد پليسفرا حامل كاميون كه همين و ميدادند شعار پيادهروها در و شده تقسيم نفري ١ååدستجات

شاهرضا خيابان در بعدازظهر ساعت٤ از اجتماعاتمزبور ميشدند/ مخفي و كرده فرار پسكوچهها كوچه در

گرديد/ برگزار آن قسمت آخرين نادري خيابان در شب ٩ ساعت و شد آغاز

را نفر ٣å پليس ديروز بعدازظهر تظاهرات در كه ميدهد اط�ع ما خبرنگار ـ شدند دستگير نفر ٣å

شدند/ نظامي دادسراي تحويل امروز و نمود دستگير



ملي دولت سياهه ١٨٩٤

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

داد خورديروي و دستجاتچپزد افراد و ژاندارمها بين
شدند مجروح ديگر نفر چند ژاندارمريو گروهان معاون

افراد و ژاندارمها بين فومن كيلومتري ٦ Jبازار Kجمعه عمومي بازار در اسفند هشتم گذشته روز ـ فومن

گزارشداده صومعهسرا فومنو به تلفن با مراتب منازعه اين در داد روي خوردي و زد چپ احزاب به وابسته

و ژاندارمري گروهان فرمانده جنيدي سرگرد و دادگاه رئيس ايزدي و فرماندار هداوند آقايان ب�فاصله شد

ژاندارم و سرباز عدهاي با نظامي پادگان فرمانده كاظميان سروان نيز صومعهسرا از فومنو از شهرباني رئيس

به تير يك ميان اين در و شليكشد هوا به هوائي تير چند جمعيت ساختن تفرق براي آمدندو جمعه بازار به

نيز ژاندارمريفومنات گروهان معاون شجاعي سروان جهانيو فرخ آقاي و كرد اصابت جهاني> <خليل ران

هداوند آقاي كارداني و فعاليت اثر در و بردند رشت به معالجه براي را مجروحين شدند مجروح سختي به

گرديد/ قرار بر آرامش و نظم و مرتفع مزبور غائله فومنات فرماندار

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

شدند دادگاه تحويل و اغتشاشدستگير مسببين
وصول پساز انداختند راه اغتشاشي و كرده اجتماع لنگرود ژاندارمري پاسگاه جلوي در عدهاي ـ رامسر

به رودسر پادگان سربازان از عدهاي با شبانه ژاندارمري رئيس جراحي ستوان ب�فاصله رودسر به خبر اين

اقدامات اثر در داد تحويل دادسرايjهيجان به را آنها ساختو دستگير را واقعه مسببين تمام و آمد لنگرود

گرديد/ قرار بر ناحيه اين در دوباره انتظامات رئيسژاندارمري

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

نفر چهار ميخواستند نظامي فرمانداري مأمورين پريروز
كنند دستگير را ورامين روغنكشي كارخانه كارگران از

شدند مانع كارخانه آن كارگران ولي
كارگران از نفر ٤ بازداشت براي سرباز عدهاي پريروز آوردهاند دست به ما خبرنگاران كه اط�ع قرار به

مأمـورين كـه هنگامي رفتند/ ورامين به تهران نظامي فرمانداري طرف از ورامين روغن تصفيه كارخانه

از مانع تظاهر و اجتماع با و كشيدند كار از دست كارخانه كارگران كليه كنند, توقيف را مزبور كارگران خواستند

داده اط�ع كشور كل ژاندارمري به نظامي فرمانداري طريق از جريان ب�فاصله شدند رفقايخود بازداشت

تـوسط گـرفتهانـد قـرار تعقيب مورد كه افرادي و كنند مراجعت نظامي فرمانداري مأمورين شد قرار و شد

متهم مزبور كارگران نفر ٤ ميشود گفته كه طوري به گردند/ نظامي فرمانداري تحويل و دستگير ژاندارمري

به كارخانه رئيس ضمنا نمودهاند خرابكاري به تحريك را كارگران و كرده اخ�ل كارخانه امور در كه هستند

است/ گفته ترك را كارخانه كارگران اهانت علت



١٨٩٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

داد رخ البرز دبيرستان در امروز كه شديدي خورد و زد در
نفرمضروبشدند ٢٥ و سختيمجروح به دانشآموز ١٦

گرديد مجروح حادثه اين در نيز دبيرستان مجتهديمدير آقايدكتر
شد مأمور فرهنگ وزارت رئيسبازرسي

ارسالدارد وزير برايآقاي و تهيه امروز خورد و زد از گزارشي كه

داد رخ دبيرستان محوطه در البرز دبيرستان دانشآموزان انتظاميو بينمأمورين خوردي و زد امروز صبح

ما خبرنگار شدند/ نيزمضروب نفر ٣å سختيمجروحو به سرباز نفر يك و دانشآموز نفر ١٦ آن نتيجه در كه

ميدهد: گزارش چنين را خورد و زد اين جريان

و آمده بيرون ك�سها از دانشآموزان و شد زده تفريح زنگاول دقيقه بيست و نه ساعت در امروز صبح

اثر در است/ تعطيل مدرسه امروز زدند فرياد بلند صداي با يكعده گاه نا شدند كنده پرا دبيرستان درمحوطه

نـتيجه در و نكشـيد طول به دقيقه چند از بيش جنجال اين و شد جنجال هياهو و مدرسه تعطيل اع�م

از كـه بـودند صـدد در آنـها از بعضي و كردند اجتماع بود بسته كه مدرسه خروجي در جلوي دانشآموزان

شوند/ خارج دبيرستان

اظـهار ما خبرنگار به مدارس و دانشگاه انتظامي مأمورين رئيس مجللي سرهنگ آقاي كه طوري به

دانشآموزان خروج از بودند ايستاده در نزديك در موقع اين در كه نظامي فرمانداري سربازان نفر دو داشت

امر اين پساز شد/ برندهايمجروح آلت بهوسيله آنها از يكي دست و شده حملهواقع ميكردندمورد ممانعت

از چون و كرد صحبت به شروع سايرين براي آنها از يكي و كرده اجتماع دبيرستان در مقابل در دانشآموزان

در و كرده تعطيل را البرز دبيرستان امروز دارند قصد عدهاي كه بود رسيده نظامياط�ع فرمانداري به قبل روز

در و آوردند عمل به جلوگيري آنها اجتماع از مأمورين لذا بنمايند تي تظاهرا دانشگاه جلوي و شاهرضا خيابان

شدند/ زخمي عدهاي و شد شروع خورد و زد نتيجه

است كـرده حكـايت ديگـري شكل به را جريان دبيرستان دبيران از يكي اما ـ كردند حمله مأمورين

كه انتظامي وليمأمورين خارجشوند مدرسه از داشتند قصد دانشآموزان عدهاياز امروز گفتصبح مشاراليه

باjخره آورند/ عمل به جلوگيري آنها خروج از كه داشتند تصميم و بودند شده مستقر مدرسه جلوي صبحدر از

مراقب دبيرستان بيرون در نيز انتظامي مأمورين و كردند اجتماع در جلوي در دانشآموزان تفريح ساعت در

انتظاميدستگير طرفمأمورين از ميكرد سايرينصحبت براي كه دانشآموزان از يكي ايناحوال در بودند

از شـدن خـارج بـراي دانشآمـوزان جريان اين از پس و گرديد آزاد دبيرستان اولياي وساطت با ولي شد

براي انتظامي مأمورين و شد باز دبيرستان بزرگ در نتيجه در و دادند بروز خود از بيشتري فعاليت دبيرستان

مجروح آن طي عدهاي كه داد رخ خوردي و زد نتيجه در و شدند مدرسه داخل دانشآموزان خروج از ممانعت

كرد/ پيدا ادامه كريدورها تا خورد و زد اين دامنه كرد اضافه مزبور دبير شدند/



ملي دولت سياهه ١٨٩٦

از نـفر ١٦ داشت اظـهار مـجروحين تـعداد دربـاره مجللي] [سرهنگ مقام همين ـ مجروحين تعداد
كه نفر ٢٥ حدود در گرديدند منتقل بيمارستان آمبوjنسبه وسيله به و شده مجروح سختي به دانشآموزان

از اط�ع قرار به شدند/ مرخص و پانسمان دبيرستان در بودند برداشته مختصري جراحات و شده مضروب

و سينا بيمارستانهاي در آرچين و صديق فواد كرمانيان, عراقي, مويد پليوس, ژوزف آقايان دانشآموزان

نيست/ كليخوب طور به حالشان و هستند بستري امداد

و زد حين در كه نيز رئيسدبيرستان مجتهدي آقايدكتر اينوقايع در ـ مجروحشد هم دبيرستان مدير

چون مشاراليه است/ شده مجروح آورد عمل به جلوگيري خورد و زد از ميكرده سعي و بوده حياط در خورد

منزل در پانسمان از پس و شده حمل نجميه بيمارستان به نيز ايشان و گرفته قرار حمله مورد نشد شناخته

است/ شده بستري

فرهنگ وزارت بازرسي رئيس كوشا آقاي شد داده فرهنگاط�ع وزارت به قضايا چون ـ دبيران شوراي

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا نمود تهيه باره اين در را گزارشjزمه كرد/ رسيدگي قضايا به شدو حاضر محل در

آورد/ عمل به رسيدگي واقعه اين به و شده تشكيل دبيران استشوراي قرار

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در كشاورزان از نفر ١٥å
متحصن تلگرافخانه در زيدآباد> <ابو قريه دهقانان از نفر ١٥å حدود در عدهاي است روز چند ـ كاشان

آيد/ عمل به رسيدگي آنها كار به دارند تقاضا هستند كي شا محل كدخداي دست از و شده

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

شد خواهد عفو تقاضاي شاه حضور از زندانيان از نفر ١٧å براي
دادگسـتري وزارت در ديـروز زندانـيان بخشودگي و عفو تقاضاي به رسيدگي كميسيون جلسه آخرين

دادگستري وزير براي شد قرار و گرديد تهيه كميسيون روزه چهل كامل گزارش جلسه اين در شد/ تشكيل

شود/ فرستاده

از نفر ٤ååتقاضاي به جلسات اين در و ميداد جلسه تشكيل بار هفتهايسه بخشودگي و كميسيونعفو

تقاضايبخشودگي اط�ع قرار به كرد/ نظر اظهار آنها درباره و رسيدگينموده شهرستانها تهرانو زندانيان

شاه حضور از عده اين براي و گرفته قرار بخشودگي و زندانيانموردموافقتكميسيونعفو از نفر ١٧å حدود در

امسال نوروز در كه زندانيان عده ترتيب بدين شد/ خواهد درجه ربع تا يكدرجه از تفاوت به و تقاضايعفو

عـفو تـقاضاي به رسيدگي در است/ بيسابقه مواقع ساير به نسبت مقايسه با ميشوند واقع عفو مشمول

عفو كميسيون كه كساني براي و ميگيرد قرار توجه مورد فقر و عائله داشتن و آنان محكوميت نوع زندانيان

عفو تقاضاي شاهنشاه حضور از دادگستري توسط است داده قرار تصويب مورد را آنان تقاضاي بخشودگي

ميشود/



١٨٩٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

رئيسمجلس و ونخستوزير دربار با مذاكرات
دارد ادامه هنوز شده آغاز صبحديروز از نمايندگان از پارهاي وسيله به كه

كند بيان را خود نظر و مجلسنوشته به نامهاي استنخستوزير ممكن

كنوني مذاكراتخصوصي كه دارند انتظار مطلع محافل كليه

سازد روشن را سياسي اوضاع هفتهآينده تا

موثقگفت: يكمقام

سياست پشتپرده در روزها اين كه ميكنم خيال من
است مذاكره مورد مهمي مسائل

برود بين از كار ادامه مجلسبراي از خارج تحريكات بايد كه دارد مصدقعقيده دكتر

بيشتر سياسي محافل توجه اينك تهران شهر آرامشدر ايجاد و اخير روز چند تظاهرات خاتمه پساز

در آن از اثـري بيش و كم اخير ساعت هشت و چهل در كه شده پرده پشت سياسي جريانات به معطوف

مجموع كه ميرفت تصور قبل روز دو تا چه گر ميرسد/ نظر به بهارستان از خارج و بهارستان كريدورهاي

طرف از گزارشمبسوط دادن مليو مجلسشوراي علني جلسه در هيأتدولت حضور با جاري هفته حوادث

گرديد زايل گهان نا تصور اين ديروز بعدازظهر ولي يافت خواهد خاتمه اعتماد راي اخذ و نخستوزير آقاي

كسيون فرا نمايندگان نفر شش به باره اين در و نمود انصراف اعتماد راي گرفتن از نخستوزير آقاي زيرا

بـه امـروز نخستوزير به نزديك نمايندگان از يكي ندارد/ اعتماد راي به احتياج دولت گفت ملي نهضت

داشت: اظهار چنين ما خبرنگار

دولت عليه كه تحريكاتي اعظم قسمت كه دارد عقيده مصدق دكتر آقاي مجلسـ از خارج تحريفات

اين به دادن خاتمه براي را اعتماد راي تقاضاي مناسبت همين به و دارد مجلسوجود از خارج در ميشود

كار ادامه براي بهارستان از خارج محيط بايد ابتدا استكه معتقد ندانستهو كافي تحريكاتشرطjزمو قبيل

بررسي استو نفتمواجه مورد انگليسدر دولت جديد پيشنهادات با اينكدولت چون مساعدشودو دولت

رئيسدولت كه است اين دارد تشنج از خالي و آرام محيط به احتياج آنها به جواب دادن و پيشنهادات اين

چيز هر از قبل بايد گردد مناسب و مساعد و حاضر دولت مبارزه و كار براي محيط اينكه براي ميباشد معتقد

تا آيد بهوجود محافل كليه بين نظر تفاقمورد ا و تحاد ا ديگر بار تا داد خاتمه مجلس از خارج تحريكات به

داد/ ادامه را اخير سال مبارزاتدو بتوان

اينروزها كه ميكنم خيال من گفت: كنوني اوضاع درباره بيطرف نمايندگان از يكي اما ـ مهمتر مسائل

نخستوزير با نهضتملي كسيون فرا اخير چندروز كرات مذا مسائلمهمترينهفتهو سياست, پرده پشت در

مـتضمن هـمايوني اعليحضرت حضور به كسيون فرا رئيس رضوي مهندس آقاي ديروز عصر شرفيابي و

نمود/ خواهد مرتفع را فعلي نگراني با توام انتظار و شد خواهد قدريروشنتر آينده هفته تا كه است مطالبي



ملي دولت سياهه ١٨٩٨

اخـير سـاعت چـهار و بيست در كه داشت عقيده نماينده همين ـ دارد جريان نقطه سه در كرات مذا

است/ يافته تمركز نقطه سه در كرات مذا

دربار/ ـ ١

نخستوزير/ منزل ـ ٢

ملي/ رئيسمجلسشوراي منزل ـ ٣

و ملي نهضت كسيون فرا عضو نمايندگان از بعضي اخير روز دو در كه ميشود گفته اول قسمت درباره

دربـار وزير ع�ء آقاي با شاهنشاهي دربار و نخستوزير بين واسطه و مصلح مقامات از پارهاي همچنين

كنونيو اوضاع تسكين براي و شده شرفياب شاهنشاه حضور به ايشان از عدهاي همچنين كردهاند/ م�قات

كردهاند/ تي پيشنهادا و نموده تي كرا مذا مشك�ت ساختن طرف بر

هندرسن آقاي با م�قات جز ديروز و بوده تماس در خود مشاورين با دائما نخستوزير ديگر طرف از

و گزارشات به رسيدگي تنهائيمشغول به ساعت چندين مشاراليه نگرفتو ديگريصورت رسمي م�قات

گشتهو منتفي چهصورت به فعلي اخت�فات استكه اين مطالعاتنخستوزير از مقصود جرياناتكنونيبود/

تأمينشود نحو چه به اوست تقاضاي مورد كه مساعد محيط و سياسي آرامش

چهار بيستو در نيز ملي رئيسمجلسشوراي كاشاني آيتا� منزل جاريدر كرات مذا ـ مهمتر اخت�ف

علني جلسه تشكيل با ايشان كه است شده موجب اخير جريانات بروز زيرا بود اهميت خور در اخير ساعت

رئيس آقاي شروط از يكي درآيد/ اجرا مرحله به خواستهاند دولت از كه را شروطي كه آن مگر ننموده موافقت

مـحافل از پارهاي عقيده علني جلسه تشكيل عدم است/ ملي شوراي مجلس گارد رئيس تغيير مجلس,

از پارهاي و ميكند خودنمائي مجلس رئيس و رئيسدولت بين Lفع كه است مهمي اخت�فات از پارلماني

فـراهـم را جلسه تشكيل موجبات و نموده مرتفع را نظر اخت�ف اين تا ميكنند فعاليت كنون ا نمايندگان

آوردند/

در كه ميشد اميدواري اظهار سياسي محافل ساير و بهارستان كريدورهاي در امروز ـ نخستوزير نامه

يكسو به شده كشيده سياسي جريانات بهروي Lفع كه ابهامي پرده ممكناست آينده ساعت چهار بيستو

مقام يك گردد/ علني ملي مجلسشوراي رئيس و رئيسدولت و دربار با نمايندگان كرات مذا نتيجه و رود

باره اين دولتدر شدو خواهد روشن مبهم مسائل ترتيب چه به باjخره اينكه درباره نخستوزير نزديكبه

به نامهاي زودي به نخستوزير آقاي است ممكن كه كرد اميدواري اظهار زد؟ خواهد اقدامي چه به دست

ميگردد/ مجلسمعين تكليفدولتو نوشتهشود نامهاي چنين گر ا و كند بيان را خود نظر و مجلسبنويسد

به گرفته كنونصورت تا اخت�فات رفع براي كه تي مجاهدا ديگر يكاط�ع طبق ـ تاريكاست هنوز

را نخستوزير آقاي موافقت و نظر نتوانستهاند مصلحين ساير مجلسو نمايندگان و نرسيده مثبت نتيجه

كوتاهوضع يكجمله طي امروز وقت آخر است اخير سياسي جريانات در وارد كه موثق يكمنبع كنند/ جلب

اخير روز چند شايعات كه گفت مشاراليه همچنين تاريكاست> اوضاع <هنوز كرد: تشريح چنين را حاضر



١٨٩٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

مورد كان كما نمايد عمومي آراء به مراجعه و رفراندم به اقدام دارد نظر در مصدق دكتر آقاي اينكه بر مبني

مـقابل در مـؤثري حـربه نميتواند تنهائي به مجلس اعتماد راي به دارند عقيده ايشان زيرا گفتگوست/

بايد دهد, ادامه خارجي سياست طريق در را مبارزاتخود بتواند كهدولت برايآن باشدو تحريكاتمخالفين

گردد/ جلب ملت تمام موافق نظر

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

شد تشكيل منزلنخستوزير در امروز امنيتكشور كميسيون
گرفت/ كراتيصورت مذا و شد تشكيل ابيض كاخ در امنيتكشور كميسيون ديروز بعدازظهر طبقمعمول

ايشان منزل در پنجشنبه صبح را كميسيون جلسات كه داد اط�ع كميسيون اعضاي به نخستوزير آقاي

آقايان حضور با نخستوزير منزل در امنيت كميسيون امروز صبح ٨ ساعت مناسبت اين به دهند تشكيل

فـرمانده مـقدم عـلوي سـرلشكر كشـور, وزارت معاون شهشهاني نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر

شد/ تشكيل شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ ارتشو ستاد رئيس رياحي سرتيپ ژاندارمري,

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

كشور اطEعاتشهربانيكل اداره رئيسجديد
اداره رياست به درخشانفر علي آقاي كل شهرباني سرتيپافشارطوسرئيس آقاي بهدستور امروز صبح

شد/ كار مشغول امروز ظهر از و شهربانيمنصوب گاهي> كارآ > اط�عات

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

حالويرضايتبخشنيست و خورد تظاهراتديشبچاقو در پاسباني
عليه شعار دادن و پخشاع�ميه شماليمشغول سعدي خيابان عدهايدر ديروز بعدازظهر ساعتهشت

از يكي اينموقع در ولي مينمايد اقدام آنها كردن متفرق براي خيابان پاس ١٧٩٢ شماره پاسبان بودند دربار

ريختهو پاسبان سر به تظاهركنندگان نتيجه در نترسيد بزنيد رفقا ميزند فرياد وليا� نام به تظاهركنندگان

كنند فرار ميخواستند آنها و افتاده زمين به پاسبان كه موقعي و ميكنند مجروح چاقو ضربه چندين با را او

شهرباني بيمارستان در را پاسبانمجروح و نمود دستگير را همگي و رسيده نظامي فرمانداري كمكي نيروي

شدند/ تحويل هوائي نيروي زندان به دستگيرشدگان نيست رضايتبخش پاسبان حال مينمايند بستري

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

ميشود تهيه داروئيcيحه و پزشكي امور تنظيم براي
يك تهيه بهداريمأمور وزارت سابقه با اطباي از عدهاي از مركب كميسيوني آقاينخستوزير بهدستور

دكتر دفتر در جلسه چند حال به تا كميسيون اين است گرديده داروئي و پزشكي امور تنظيم براي jيحه

است/ نموده فراهم را مزبور jيحه تهيه مقدمات و شده تشكيل بهداري وزارت كفيل فرمانفرمائيان



ملي دولت سياهه ١٩٠٠

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

است نگرفته مؤثريانجام اقدام قوام پرونده مورد در هنوز
پرونده اين روي گفتهنوز قوام احمد آقاي تهامي ا پرونده جريان درباره كل دادستان قضائي آقاي امروز

به چيزي شده اينخصوصكسب در مطلع افراد از كه اط�عاتي از غير بلكه نگرفته, انجام مهمي و مؤثر كار

پرونده درمورد كه سئواjتي به راجع هستيم/ پرونده مطالعه فعLمشغول استو نگرديده اضافه مزبور پرونده

اظهار هيچگونه يابد خاتمه كلي به پرونده كار آنكه از قبل داشت: اظهار بود شده تحقيق كميته توسط قوام

مـجلس نمايندگان از كه هم آنچه و است خارج قاضي اختيار حدود از اين و كرد نميتوان آن درباره نظر

است/ بوده پرونده در مداركموجود بر كردن اضافه براي فقط شده خواسته

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

خاكشناسي متخصصامور ورود
امـور در مـتخصص و مـتحد مـلل سازمان كشاورزي و خواربار سازمان كارشناس <توماسدي> آقاي

زنگنه مهندس آقاي با م�قات از پس وي تهران/ وارد پيش روز دو مزروعي اراضي براي كشناسي> <خا

مـربوطه مـتصديان بـا برنامه سازمان كشاورزي و آبياري قسمت در شد قرار برنامه سازمان عامل مدير

نمايد/ همكاري

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

سازمان فني همكاريهاي اداره كارشناسان
كردند تلگرافتهيه و وضعپست بهبود مورد در گزارشي

به تلگراف پستو وضع بهبود براي متحد ملل سازمان فني همكاري اداره طرف از كه كارشناساني ديروز

آقاي گرديد/ تشكيل پست كل مدير سپهري آقاي حضور با و يافتند پستحضور كل اداره در آمدهاند ايران

استو كرده تهيه پست وضع بهبود مورد در گزارشي آمده ايران به قبل چندي از كه هيأت رئيساين لوسو

است قرار و ميآورند عمل به مطالعاتي چهارم اصل اعتبار از استفاده طرز مورد در نيز هيأت اعضاي ساير

در اط�عاتي كسب مشغول اينمنظور براي و كنند تهيه پروژههائي نيز تلفن نواقصدستگاههاي رفع براي

پستو وزارت به فني همكاري اداره اعزامي رئيسهيأت گزارش هستند/ ايران در تلفن كار خصوصطرز

است/ شده داده تلگراف

٨å٤٣ شماره ,١٣٣١.١٢.١٤ پنجشنبه

خرد پول كميابي
شـده گـذاشـته جريان در ملي بانك طرف از ديناري ٢٥ سكههاي مقداري مجددا اينكه با ـ نهاوند

امور اولياي مورد اين در كه است jزم حال هر در است/ كمياب خرد پول هم باز چرا نيست معالوصفمعلوم

بكنند/ فكري



١٩٠١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

اسلحه داشتن اتهام به نظامي جنائي دادگاه در حزب سران و سومكا رهبر فردا

ميشوند محاكمه مصالحكشور به جمعيتمضر تشكيل و

گرديد نظامي آگاهيتحويلفرمانداري اداره از زاهدي آقايسرلشكر
است تعقيب داشتتحت يكشنبهشركت و شنبه تظاهراتروز در كه بانوان از يكي

محكمهايصالحميباشد؟ چه بازداشتشدگان محاكمه براي

كل شهرباني در سومكا رهبر منشيزاده آقايدكتر كفيل شيباني سرهنگ آقاي كه بوديم داده قبLاط�ع

انجام از بعد آقايسرهنگشيباني دهد/ تحويل را منشيزاده آقايدكتر ساعت ظرف٤٨ كه شد متعهد كشور

شهرباني اداره در منشيزاده دكتر آقاي تفاق ا به صبح نيم و ده ساعت امروز و رفت خود منزل به تعهد اين

يافتند/// حضور

اطاقمعاون بازداشتدر روز زاهدياز سرلشكر آقاي داديم اط�ع كه طوري به زاهديـ سرلشكر انتقال

اداره از را مشاراليه نظامي فرمانداري مأمورين پيش روز دو اط�ع قرار به ولي ميبرد سر به گاهي آ اداره

است واقع شهرباني رياست حوزه تحتاني طبقه در كه خود موقت بازداشتگاه به و گرفته تحويل گاهي كارآ

آقـاي اينك اط�ع قرار به ميبرند سر به اخير روز چند بازداشتشدگان كليه محل اين در دادهاند/ انتقال

بـازداشت آن در امـامي جمال و شاهبختي تيمسار كه ميبرد سر به كه اطاقي همان در زاهدي سرلشكر

ميباشند/

از عدهاي ليست كه ميشد شنيده كلكشور شهرباني كريدورهاي در امروز ـ ديگر توقيفعدهاي شايعه

زودتر چه هر كه شده تهيه داشتهاند شركت نخستوزير منزل مقابل تظاهرات در كه ادارات ساير كارمندان

وقت آخر تا و گرفته قرار تعقيب تحت نيز صبح يوميه جرايد مديران از يكي همچنين كنند بازداشت را آنها

نشدند/ او دستگير به مأمورينموفق امروز

خانه مقابل تظاهرات در كه اعتضادي] [ملكه بانوان از يكي كه ميشد گفته شهرباني در امروز ضمنا

به او بازداشت براي مأمورين بار چندين حال تا و گرفته قرار تعقيب تحت است داشته شركت نخستوزير

نشدهاند/ مشاراليه دستگير به موفق هنوز ولي كردهاند مراجعه دارد قرار jلهزار خيابان در كه وي خانه خياط

تـوقيف نـظامي حكـومت ٥ ماده طبق بازنشسته افسران از عدهاي كه روزي از ـ م�قات اجازه براي

فرمانداري و گاهي كارآ اداره به ايشان م�قات براي آنها آشنايان و كسان از زيادي عده حال به تا شدهاند

چـون كـنند/// مـ�قات بازداشتشدگان با نتوانستهاند آنها از كدام هيچ هنوز ولي كردهاند مراجعت نظامي

است/// ممنوع آنها م�قات لذا هستند توقيف در نظامي حكومت ٥ ماده استناد به مزبور توقيفشدگان

منشيزاده, آقاي كمه محا فردا بعدازظهر رسيد امروز وقت آخر كه خبر يك طبق ـ منشيزاده كمه محا

در كشور مصالح مضر جمعيت تشكيل و اسلحه داشتن تهام ا به سومكا حزب رؤساي از نفر ٧ و سومكا رهبر

مـطلع مـقام يك بـازجـوئي نحوه درباره شد/ خواهد آغاز باغشاه در واقع نظامي فرمانداري جنائي دادگاه



ملي دولت سياهه ١٩٠٢

خانه مقابل تظاهرات در كه هستند متهم عدهاي تفاوتدارد بازداشتشدگان تهام ا گفت: نظامي فرمانداري

كردهاند/// تحريك عمل اين براي را مردم يا و داشته شركت ايشان منزل به حمله و نخستوزير

به بازداشتشدگان ليسترسمي نظامي فرمانداري طرف از امروز ظهر بازداشتشدگانـ ليسترسمي

شد: گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در زير شرح

سـرهنگ گي�نشاه, سرتيپ اص�ني, امير سرتيپ شعري, سرتيپ معيني, سرلشكر آقايان ـ افسران

خسروانيو سرگرد نقدي, مجيد سرگرد سرهنگحكيمي, مستجير, سرگرد دژ, سرگردفوjد صديقمستوفي,

شدهاند/ بازداشت [!] سرهنگرحيمي رحيميو ستاد, سرهنگ٢ ديگر نفر دو امروز همچنين خدايار سروان

و لنكرانـي, مصطفي صيرفي, نوري, عميدي فروهر, غ�محسين امامي, جمال آقايان ـ غيرنظاميها

مبيني/ ناصر

نيست! چاقوكشها ليست اين در جعفري شعبان اسم /١

هستند/��١ ديگر دسته جزو نيز يخي رمضان حسين عشقيو احمد طيبو ـ] [چاقوكشها
سرلشكر شاهبختيو سپهبد آقايان نام كرده گذاشتسئوال او اختيار در را ليست كه مقامي از ما خبرنگار

ميدهد اط�ع ما خبرنگار كه بهطوري ولي كرد بارهسكوت اين در مقاممزبور نميشود/ ديده ليست در گرزن

و نشده كر ذ رسمي ليست در آنها نام چرا نيست معلوم ولي ميباشند توقيف در همچنان نيز مزبور آقايان

باشد/ ديگر نوع از تهامشان ا آنان شايد

جنجالهاي در شركت تهام ا به كه مسگر محمود كه ميشد گفته شهرباني در امروز ـ كرد فرار زندان از

نيست/ روشن هنوز او فرار استچگونگي كرده فرار زندان از گذشته روز بود شده بازداشت اخير

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

داد روي خورد و مخالفزد دسته دو ميان
گرگاندستخوشتشنجشد نتيجه در

پـخش بـا و كردند اجتماع خيابان در چپ دستجات به منسوب افراد ماه اسفند سيزدهم روز ـ گرگان

آن مخالفين از نفر چند موقع اين در نمودند استعماريدعوت ضد واحد جبهه تشكيل به را مردم اع�ميه

بين خوردهائي و زد و گرديد تشنج دچار شهر نتيجه در و كردند تظاهراتي آنها عليه شعارهائي دادن با احزاب

داروخانه به ديگر يكنفر و شد احزابچپمجروح به دبيرمنسوب نفر يك خورد و اينزد در طرفينرويداد

شد/ پناهنده پطروس

و شكستند را داروخانه سنگشيشههاي با و بردند داروخانههجوم به وي به يافتن برايدست مخالفين

شكسته هم داروخانه اطراف مغازه چند شيشههاي ضمنا بردند بين از را داروخانه داروهاي از زيادي مقادير

تهام ا به چپ احزابدست از نفر ٧ جريانات اين در بستند/ را خود دكانهاي ترس از كسبه اينموقع در شد

شدهاند/ توقيف پخشاع�ميه



١٩٠٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

كEسدرسخودداريكردند در حضور از البرز دانشآموزاندبيرستان امروز
بسترياست هنوز وليرئيسدبيرستان يافته بهبود حالشان مجروحين

دبيرستان در دانشآموزان كليه امروز داد/ روي البرز دبيرستان در پنجشنبه روز صبح كه وقايعي تعقيب در

جلوي در كردندو ك�سخودداري در حضور از وليدانشآموزان شد زنگزده نيم ساعتهفتو شدند/ حاضر

نمودند/ اجتماع دبيرستان عمارت

از پنجشنبه روز وقايع در گفت: ضمنا و كرد سخنراني سايرين براي دانشآموزان از نفر يك هنگام اين در

در نشود توهين رفع آنها از كه موقعي تا و است شده توهين ما رفقاي و معلمين به انتظامي مأمورين طرف

بـه و آمـد دبـيرستان بـه فرهنگمـتوسطه رئيس ترابيان آقاي موقع اين در شد/ نخواهيم حاضر ك�س

تـعقيب تـقاضاي نـوشته نـظامي فرماندار به نامهاي ضمن در فرهنگ وزارت داشت اظهار دانشآموزان

ولي شد/ خواهد تعقيب قضيه اين حتم طور به كه داد قول دانشآموزان به استو كرده را غائله اين مسببين

هم دانشآموزان از جمعي نشد افتتاح ك�سها بودند كرده ترك را دبيرستان دانشآموزان از زيادي عده چون

شوند/ حاضر درس ك�سهاي در فردا از شد قرار بودند حاضر كه

و زد وقايع در كه دبيرستان رئيس مجتهدي دكتر آقاي از اداره خبرنگار امروز ـ يافتند بهبود مجروحين

وارد فقرات ستون به كه ضربتي اثر در استو بهبود رو حالوي كرد عيادت بود شده دبيرستانمضروب خورد

امداد و سينا بيمارستان در كه مجروحين بقيه است/ كرده معين او براي استراحت روز پنج پزشكمدت آمده

شدهاند/ مرخص و شده بهتر حالشان شدهاند بستري

اولياي از كه مدرسه و خانه انجمن مديره هيأت امروز اط�ع قرار به ـ مدرسه و خانه انجمن تشكيل

قـرار رسيدگي مورد را قضايا و داده تشكيل اعضاء كليه از جلسهاي گرفتهاند تصميم هستند دانشآموزان

دهند/

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

اهاليشهر و دستجاتچپ به منتسب افراد از نفر ١٤ بين ري شهر در خوردي و زد
شدند مجروح پاسبان چهار و شهرباني افسر دو و داد خورديرخ و زد ري

دربار ضد بر شعارهائي بازار حدود ريو شهر خيابان چپدر دستجات افراد از نفر ده پريشب ـ ري شهر

شدند/ پخشاع�ميه مشغول و داده

نزاع دامنه و درميگيرد نزاع بودهاند تظاهرات اين مخالف كه اهالي از عدهاي و آنها بين تظاهرات درموقع

با را آنها اهالي ولي ميشوند مجروح پاسبان نفر چهار و شهرباني افسر نفر دو كه مييابد توسعه قدر آن

دستههاي به منتسب افراد از نفر چهار ديروز مجددا ميبرند/ ك�نتري به و كرده مأموريندستگير كمكساير

مأمورين مختصر خورد و زد از پس و كردند مداخله مردم مجددا و دادند سلطنت مقام ضد بر شعارهائي چپ

كردند/ جلب ك�نتري به را نفر چهار هر



ملي دولت سياهه ١٩٠٤

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

اعتصابرفتگرانشهرداري
آنها اضافات كه داشتند تقاضا و نموده اعتصاب كرمانشاه شهرداري رفتگران قبل روز چند ـ كرمانشاه

اضافات جاري سال پايان از قبل تا داد وعده آنها به سخنراني ضمن صاحبقرانيشهردار آقاي پرداختگردد/

و نمودند فرياد و داد به عدهايشروع تحريك به ولي متفرقشوند داشتند خيال رفتگران گرديد خواهد تأديه

متفرق را آنها jزم نصايح با و آمده آنجا به مأموريني و شد داده اط�ع انتظامي مقامات به جريان ب�فاصله

نمودند/

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

تبريز با حضوري مخابره
آذربايجان نمايندگان از تن چند پنجشنبه روز
تلگرافخانهصحبتكردند در متحصنين با

تلگرافخانه در آذربايجان نمايندگان از تن چند بود شده تعيين كه وقتي طبق صبح ده ساعت پريروز

كردند/ صحبت تبريز تلگرافخانه در متحصنين نمايندگان با و يافتند حضور

اشتغال خود كار كسبو به شده خارج تحصن از كردند تقاضا و داده را نمايندگانجوابمتحصنين آقايان

آيتا� حضرت اقدامات نتيجه در همايوني اعليحضرت كه بود اين بر مبني داده آنها به كه جوابي ورزند/

خارجه به مسافرت از عمومي تعطيل و طبقات عموم احساسات ابراز و اس�م حجج مراجع ساير و كاشاني

گرديدند/ منصرف

كه نمايند موافقت همايوني اعليحضرت اينكه درباره آذربايجان شاهدوست اهالي درخواست ع�وه به

مسافرت آذربايجان خطه به روزي چند شاهانه توجهات اب�غ و ديدار و سركشي جهات شاهپورها از يكي

رسيد/ خواهد همايوني عرضاعليحضرت به نمايند

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

ميشود دولتيحراج زائد اتومبيلهاي
درشرفتأسيساست دولتي تعميرگاه

دستور لذا نيست احتياج استمورد شده جمعآوري كه دولتي تومبيلهاي ا از مقداري چون اط�ع قرار به

دارائيموجود وزارت انبارهاي در كنون ا دولتي زائد تومبيلهاي ا شود/ آنها حراج به اقدام كه است شده داده

ظرف آن حراج گهي آ شد/ خواهد حراج تومبيلها ا اين قسمت اولين ماه اسفند بيستم چهارشنبه روز است/

شد/ خواهد گذاشته حراج به آينده در ديگر قسمت و ميگردد منتشر فردا و امروز

شده فراهم دولتي فني لوازم تعميرگاه تأسيس براي امر مقدمات گفت دارائي وزارت مسئول مقام يك

گرفت/ خواهد قرار دولتي مؤسسات تمام استفاده مورد مزبور تعميرگاه استو



١٩٠٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

بيشاز شده تهيه طبقآماريكه

دارد وجود ايران در ترياك به Eمبت ميليوننفر ٣
شد خواهد ممنوع كلي به سال چند تا ايران كشتخشخاشدر

ترياك استعمال و منعكشت مقررات از برايمتخلفين

شده گرفته نظر مجازاتهايبسيارشديديدر

مـنع هـمچنين و ك تـريا استعمال و كشت منع قانون اجراي منظور به داديم اط�ع Lقب كه طوري به

تنظيم اينكار براي را مقرراتjزم و آئيننامه تا گرديده تشكيل كميسيوني الكلي مشروبات ورود استعمالو

كند/ وضع و

آقـايان حضور با و بهداري وزارت كفيل فرمانفرمائيان دكتر آقاي دفتر در مرتبا كه مزبور كميسيون در

ميشود تشكيل پزشكان از نفر چند بهداريو وزارت كل مدير دانشور دكتر كشور, وزارت كل مدير عامريو

است/ شده قرار

آخرين مناسبت اين به بپردازند الكلي مشروبات به سپس و شود رسيدگي ك تريا منع موضوع به ابتدا

شد/ خواهد تشكيل دوشنبه روز استعمال كشتو منع به مقرراتمربوط برايوضع جلسه

است شده معلوم و آمده عمل به زيادي كمطالعات تريا درمورد گفت: ما خبرنگار به امروز يكمقاممطلع

گرفته تصميم اينمنظور به شد متروكخواهد خود به خود نيز آن مصرف نباشد دسترسمردم كدر تريا گر ا

براي طبيو مصارف براي دولت زيرا باشد, كليممنوع به سال چند تا كشور تمام كدر تريا كشت است شده

نيست/ آن كشت به احتياجي و دارد ك تريا سالموجودي سه دو تا صادراتخود

مصارف براي ك تريا كشت به اقدام تحتنظارتدقيقمأموريندولت منطقه چند فقطدر نيز آن پساز

از عبارتند خشخاشميشود كشت آنها در نواحي ساير از بيش Lفع كه نقاطي شد/ خواهد صادرات و طبي

و زياد فوقالعاده خشخاش كشت طبيعي استعداد اثر بر كردستان در و كردستان و اصفهان كرمان, خراسان,

است/ فراوان نيز آن محصول

به لطمهاي كهيچگونه تريا استعمال عدم كه اينست بر پزشكان عقيده آنكه با گفت: سپس مزبور مقام

كسالتهاي عوارضروحيو بروز عادتموجب اين ترك ناخواه وليچونخواه نميزند معتادين مزاجي وضع

مورد در آيد عمل به معتادين معالجه براي jزم اقدام گونه همه كه است شده پيشبيني مخصوصميشود,

و تسكيندهد را بدن اعضا از بعضي دردهاي كه ميگردد استعمال ك تريا جهت آن به بيشتر طبي مصارف

است/ شده گرفته مقتضي تصميم هم اينكار براي و كرد معالجه را درد اول بايد استعمال گونه اين منع براي

گفت: مطلع مقام همين ك تريا به معتادين عده خصوص در

به معتاد و مبت� جمعيتكشور پنجم يك حدود در يعني نفر ميليون ٣ از بيش ايران در موجود آمار طبق

نـفعي هـيچگونه ك تريا فروش و خريد از دولت كه دانست بايد شوند/ معالجه بايستي كه هستند ك تريا



ملي دولت سياهه ١٩٠٦

فعلي دستگاه كارمندان و داشتمأمورين نخواهد دولت براي مالي ضرر آن استعمال و كشت منع و نميبرد

كساني براي و شد خواهند گمارده ك تريا استعمال كشتو منع به مقرراتمربوط براياجراي نيز ك تريا اداره

است/ شده گرفته نظر در شديدي مجازاتهاي كنند تخلف مقرراتمزبور از كه

دست به ك تريا كيلو سه متوسط طور به زمين جيب هر محصول از خشخاش كشت اثر بر اط�ع قرار به

كه حالي در شد, نخواهد عايدشان ريال ٨åå از بيش بفروشند دولت به زارعين گر ا را ك تريا اين ميآيد

كشت منع پساز و مينمايند خريداري زارعين از ريال هزار چهار تا سه از را ك تريا كيلو سه هر قاچاقچيان

بشود/ سايرمحصوjت وسيله به آنها كشت جبران بايستي خشخاش

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

ترياكشد و مسكرات استعمال اطرافمنع در مطالعه مأمور كميسيوني
شود مجلسداده به باره اين در گزارشي است ممكن

اسـتعمال قانون اجراي چگونگي اطراف در مطالعه مأمور كميسيوني دارائي وزير آقاي دستور حسب بر

اط�عات جمعآوري مأمور را مجرب و مطلع اعضاي از عدهاي كميسيون اين است/ شده ك تريا و مسكرات

خواهد دارائيداده آقايوزير به كسبميشود كه اط�عاتي استو كنموده تريا مسكراتو قانونمنع درباره

اسـتعمال منع اثر بر كه خسارتي ميزان گزارش اين در كه ميكنند پيشبيني دارائي مسئول مقامات شد/

گردد/ تقديم مجلس به گزارش اين آينده در است ممكن و شد خواهد تعيين دولتميشود مسكراتمتوجه

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

نخستوزير نامه
ملي رئيسمجلسشوراي به

عمل بود گرديده اشعار قبلي نامه طي كه طوري همان ٣١.١٢.١٤ تاريخ در ١٤å٦١ شماره نامه پاسخ در

هيأت چون هم كنون ا استو مجلسبوده ص�حيتدار مقام تقاضاي نتيجه در گارد تعويضرئيس دولتدر

وزارت شد داده دستور فرمودهاند اعزامي افسر تعويض به تمايل اظهار ملي مجلسشوراي محترم رئيسه

مصدق محمد دكتر نخستوزير دارند/ اعزام و تعيين را ديگري افسر ملي دفاع

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

جلوگيريشود قشم جزيره ايرانيان مهاجرت از
مـعادن داراي قشم جزيره كه ميدهد تذكر و نوشته اداره اين به شرحي قشمي نقشبندي صالح آقاي

تأمين فارسرا خليج سكنه مايحتاج تمام روزي و ميباشد معدني سايرموادومحصوjت آهنو نفت, نمك,

عملگي مزدوريو به و مهاجرتنموده قطر كويتو به بيكاري اثر در جزيره اين كنين سا كنون ا ولي ميكرده

اوليايامور از نويسنده شد/ خواهد سكنه از خالي جزيره اين كه كشيد نخواهد طولي و ميدهند در تن اجانب

دارند/ معطوف اينموضوع به سريعي توجه است كرده تقاضا



١٩٠٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

شكافت را خود سينه كارد با استيصال اثر بر
به نامهاي طي وي كردند/ اخراج را ا�وردي مشهدي آرد كارخانه از كارگري قبل روز چند ـ كرمانشاه

را مـزبور كـارگر تا شد نوشته مذكور كارخانه به شرحي استاندار طرف از نمود/ شكايت فرماندار و استاندار

با گرفتو خودكشي به تصميم استيصال شدت از وي نكرد قبول كار براي را او كارخانه صاحب بپذيرندچون

آنجا در مشاراليه كنون ا و نمودند حمل بيمارستان به را وي ب�فاصله مأمورين شكافت/ را خود سينه كارد

است/ بستري

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

كرده ترقي بازار در قيمتشكر
است نشده توزيع مردم ماه اسفند سهميه و

حاصل موافقت شكر و قند سهميه توزيع درموضوع مشاوره روز سه از بعد اليگودرز شوراي در ـ اليگودرز

است/ كرده ترقي بازار در شكر قيمت و نگرديد تقسيم مردم ماه اسفند سهميه جهت اين به و نشد

٨å٤٤ شماره ,١٣٣١.١٢.١٦ شنبه

تهران در استالين انعكاسمرگ
گفتند سادچيكفتسليت به سفارتشوروي در دربار وزير و خارجه امور وزير

كرد امضاء را شوروي يادبود دفتر طرفنخستوزير از غEمحسينمصدق دكتر آقاي

درآمد افراشته نيمه صبحديروز سياه نوار با رنگسفارتشوروي پرچمسرخ
است شده گذاشته سفارتشوروي سالن در طبقات كليه امضاء براي يادبود دفتر چهار

سادچيكفتسليتگفت به ديروز كه بود سفيري نخستين هندرسن

سفارتشورويو پرچم يافت انتشار ان در استالين ژنراليسيم خبرفوت كه پساز اولوقتصبحديروز از

پرچم به شد/ افراشته شوروي جماهير تحاد ا ملت پيشواي مرگ مناسبت به تهران در سفارتخانهها ساير

گرديده/// ضميمه است عزا ع�مت كه سياه روبان رشته چند رنگسفارتشوروي سرخ

اع�ميه اولين ولي بود رسيده تهران به استالين فوت خبر زود صبح از كه آن با ـ رسمي اع�ميه اولين

ساعت حدود شورويدر جماهير تحاد ا كبراي طرفسفارت از دولتشوروي مرگنخستوزير درباره رسمي

است: زير شرح به مزبور اع�ميه متن يافتو انتشار بولتنمخصوص در تهران در صبح ٩

درگـذشت فراوان تأثر و تأسف با ايران در سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كبراي سفارت طرف از

كـميته دبـير و سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا وزيران رئيسشوراي استالين يونوويچ ويسار ايوسيف

ساعت J١٣٣١ اسفند ١٤K مارس١٩٥٣ پنجم تاريخ در كه را شوروي جماهير تحاد ا حزبكمونيست مركزي

ميدهد/// پيوستاط�ع بهوقوع بعدازظهر دقيقه پنجاه و نه



ملي دولت سياهه ١٩٠٨

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

گفت ما خبرنگار با مصاحبه ارتشطي رئيسستاد

است مخفي خود محل در فع� بختيار ابوالقاسم
وي مسلحانه قيام اغتشاشو به عملياتمناسب با ديگر روز چند تا ستاد تازه طبقدستورات ولي

شد خواهد داده خاتمه

در تشكيلميگردد بهزوديدادگاه بازداشتشده افسران اتهامات به برايرسيدگي
است شده تنظيم مهم پروژههاي كشور داخلي حفظامنيت و برايتأمين امنيت كميسيون

به ايشان با كوتاهي مصاحبه كرد ارتشم�قات ستاد رياست رياحي سرتيپ تيمسار با ما خبرنگار امروز

طور به Lفع و آمده تهران به بختيار ابوالقاسم كه است شايع شد: ارتشسئوال ستار رئيس از آورد/ عمل

اط�ع طبق داد: پاسخ رياحي تيمسار خير؟ يا است صحيح شايعه اين آيا ميبرد سر به تهران در مخفيانه

به وادار يارانشرا و او زودتر چه هر اينكه براي ارتشنيز ستاد مخفياستو محلخود فعLدر نامبرده موثق

خرج به نيروهاياعزاميشدتعمل و لشكراهواز كه است روز چند استو اقداماتيزده به دست كند, تسليم

به مناسبي عمليات اجراي با تا كند صادر تازه دستورات ديگر روز چند تا دارد نظر ارتشدر ستاد ميدهند/

شود/ داده خاتمه مسلحانه قيام اين به اغتشاشو اين

پا از زودي به و نمايند مقاومت نميتوانند ارتش مقابل در يارانش و بختيار ابوالقاسم كه است واضح

عاقبت هيچكس براي مسلحانه قيام و آرامشكشور زدن هم به كه ثابتشود همه براي بايد آمد/ درخواهند

ستاد رياست سپس شكست/ خواهد درهم را اغتشاشي هر شديدا ارتش و باشد داشته نميتواند خوشي

را, متجاسرين سران و كرد خاموش جنوب در را جنگ شعله ارتش اينكه از پس البته كه كرد اضافه ارتش

و كردهانـد قيام عمومي امنيت عليه كه آنهائي و داده تشكيل صحرائي دادگاه ب�درنگ جنگ زمان مانند

شد/ خواهند مجازات و كمه محا مقررات طبق زدهاند مسلحانه تجاوز به دست

به اشخاصديگري نظامي فرمانداري طرف از هم باز آينده در آيا كه اينبود رياحي تيمسار از سئوالدوم

خير؟ يا شد خواهند بازداشت شدهاند دستگير تهران در اخير روز سه در عدهاي دنبال

و است نظامي فرمانداري وظائف از بلكه نيست ارتش به مربوط امر اين كه داد جواب رياحي تيمسار

مربوطه قوانين طبق وظايفمحوله ميشود وضع نظم آرامشو استقرار براي كه موقعي در نظامي حكومت

كه عرضكنم دارندميتوانم ارتشنيزوجود افسران از عدهاي دستگيرشدگان جزء چوندر اما ميدهد/ انجام

مـتهمين هسـتند آنـها تعقيب در مأمورين و هستند متواري Lفع كه بازنشسته افسران از نفر چهار از غير

افسراني تمام كنم, كر ذ نميتوانم را آنها اسامي كه نفري چهار توقيف با و بازداشتشوند كه نداريم ديگري

ميكند/ پيدا خاتمه عمل اين و شدهاند دستگير هستند عمومي امنيت عليه تحريك آشوبو به متهم كه

شد: داده جواب شد؟ خواهد رسيدگي موقع چه در و چگونه افسران از عده اين تهامات ا به شد: سئوال

زوديدادگاه به لذا دستاست, در مداركمثبته آنها اغلب عليه وچون فراهمميشود آنها از بازجوئي مقدمات



١٩٠٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

ارتش رياست سمت به جنابعالي انتصاب با آيا اينكه جواب در شد/ خواهد رسيدگي تهامات ا به و تشكيل

كافي مطالعات از پس البته داشت: اظهار ستاد رئيس نه؟ يا داد خواهد ارتشروي ستاد در مهمي تغييرات

تأمل و كامل بررسي از پس دهم انجام كه كاري هر ولي شود داده تغييري پستها بعضي در است ممكن

پيشبينيهائي چه تهران شهر و كشور داخلي امنيت حفظ براي كه بود اين آخرينسئوال بود/ خواهد دقيق

و نظامي فرمانداري وظيفه تهران شهر حفظ داد: جواب تيمسار است؟ گرديده تنظيم طرحهائي چه و شده

آن عضو هم اينجانب كه امنيت كميسيون در كشور داخلي امنيت حفظ درباره اما است كشور كل شهرباني

با بتوانم اميدوارم كه است گرديده تنظيم مفيد پروژه چند و شده تخاذ ا jزمي مهمو تصميماتي اخيرا هستم

با و نموده تأمين را كشور داخلي آرامش و گرامي همميهنان آسايش و رفاه وسائل حيث هر از آنها اجراي

و نمائيم حراست حفظو را شهرستانها كنين سا چه تهرانو اهالي چه بتوانم ايرانيان وطنپرستي از استفاده

ياري با و نگذاريم باقي مجال ميكوشند پيوسته كشور بنيان تضعيف اجراي و بيگانگان تحريكات براي

بپردازد/ خود اساسي كارهاي به بتواند دولت منظم, و آرام محيط در متعال خداوند

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

جنسگرفت و پول مردم از زور به بختياري ايل محال در بختيار ابوالقاسم
ارتفاعات او تفنگچيان و تعيينكرد بخشداري سوسنگرد و دهدز در طرفخود از و

بههمكارينمودند دعوت را وآنها كEنترانفرستادند و ايEت بهسوي قاصدهائي و اشغالكردن را

انزجاركردهاند اظهار بختيار ابوالقاسم علميات از مردم بقيه معدودي ازعده غير ايذه در

وينشدهاند با همكاري به حاضر هيچوجه به صمصام طايفه و خاني بستگانايل و

مسلطهستند اوضاع بر كام� حدود آن در دولتي قواي
آن اهالي با بختيار ابوالقاسم روابط و ايذه خورد و زد حادثه جزئيات از اينكه براي هفتگل در ما خبرنگار

اين مالكدر كاسبو و زارع از مختلف طبقات و معتمدين با رفتو محل به كند, حاصل كامل اط�ع حدود

خوانـندگان اط�ع به آن خ�صه اينكه كه آورد دست به مشروحي و دقيق اط�عات و كرد سئواjتي مورد

ام�ك و منازل و شده وارد <اردل> به بختيار ابوالقاسم كه شد شايع ايذه در قبل چندي از ميرسد/ محترم

است شده <ايذه> و <دهدز> عازم و كرده تصرف ميباشد دارائي اداره نظر تحت كه <مامكا> قلعه و <اورجان>

حمل به شروع بود رفته غارت به اموالشان ١٣٢٢ سال در كه اهالي و كرد نگراني توليد مردم بين خبر اين

اموالي خود روزه چند توقف طي در و شد وارد <اردل> به ابوالقاسم كردند/ ديگر نقاط به خود دارائي اجناسو

برنج, كيلو ١٢åå وجهالنقد تومان ٨ååå حاجعلي طايفه از خرج كمك عنوان به اوjد يدا� از شرح: بدين

كيلو هزار ٦ و نقد تومانوجه هزار ٤ توسطگودرز هوسا[!] مقيم رعاياي از و راسگوسفند ١å و جو كيلو ١٢åå

بست/ چوب به اجرايدستور در تأخير عنوان به هم را شخصگودرز و كرد اخذ برنج

ولي نيامد, عمل به اقدامي خوزستان مأمورين طرف از بود ١å استان جزء ابوالقاسم عمل منطقه چون

پاسگاه گزارشهاي استناد به خوزستان دولتي ادارات <دهدز> رو به رو <شليل> رودخانه از وي عبور از پس



ملي دولت سياهه ١٩١٠

از خدابنده وياستوار چگونگيورود از كسباط�ع براي دادند/ اط�ع مافوقخود مقامات به را مراتب دهدز

بهمنظور فقط ندارم, سوئي قصد هيچ كه داشت اظهار وي م�قاتكردو را ژاندارمريابوالقاسم طرفگروهان

رفت/ خواهم ايذه به ام�كخود و ايل به سركشي

فرسودگي واسطه به و ميشوند پل<شالو> از عبور عازم مزبور استوار تفاق ا به ابوالقاسم هنگام همين در

از پل خرابي در تعمد نام به بودند پل نگهداري مأمور كه نصرا� و سلطانعلي ميگردد/ خراب آنها سيم پل

كيلو ٦åå و نقد وجه تومان دوهزار بختيار ابوالقاسم مأمورين هم اينجا در ميشوند/ توقيف ابوالقاسم طرف

قبLژاندارمها احتياط نظر از هم رودخانه از درموقععبور ميكنند/ اخذ راسگوسفند ده جوو كيلو ١٢åå برنجو

سكونت محل كه پل اين كنار در كردند/ حركت آنها عقب از تفنگچيها سپس و دادند عبور را سربازان و

ايذه جانب به ابوالقاسم و شد دريافت سكنه از گوسفند و مرغ و جو و گندم و برنج مقداري است شالو طايفه

گرديد/ مستقر ايذه در احتياط براي هم سرباز گروهان يك اينموقع در و كرد حركت

در و ميرسد كافي قواي زودي به كه ميدهند اطمينان مردم به بخشدار و سجادي سرگرد اينموقع در

ساعت دو چنانچه ميشد اظهار محل در ميكنند/ قلمداد غيرقانوني هم را بختيار ابوالقاسمخان ضمنورود

سال مانند چپاول غارتو و شده بخشوارد مركز به بختيار ابوالقاسمخان بود رسيده ديرتر انتظامي نيروي

سمت به راه ششكيلومتري از و شود بخشوارد مركز به نديد ص�ح بختيار ابوالقاسم ميشد شروع ١٣٢٢

و كـرد حـركت است تـعرضي و دفاعي كز مرا داراي و است واقع ايذه شمال كيلومتري چهل در كه كوهي

اهالي و بهمئي و طيبي اي�ت سوي به قاصدهائي و نمود اشغال خود نگهباني وسيله به را آنجا ارتفاعات

برايجمعآوري دهستانهاياطراف به مأموريني و كرد خود از پشتيباني به دعوت را آنها و فرستاد هفتلنگ

بـخشدار بنام را شهبازي اميرقلي او پسر و دهدز بخشدار عنوان به را خديري ستار و داشت گسيل آذوقه

نصيحتو با رويه اين ادامه از را وي كه برآمدند صدد دولتيدر مأمورين هنگام اين در كرد/ معرفي سوسنگرد

انتظامات رئيس تفاق ا به بخشدار و پادگان فرمانده سعيدي سرگرد آقايان اينمنظور براي و دارند باز اندرز

كه دادند اطمينان وي به و كردند م�قات را ابوالقاسم ژاندارمري گروهان فرمانده و مختاري سرهنگ ايل

دفـعالوقت بـه وي ولي شـد خواهد رسيدگي او مطالب به كند, م�قات را استاندار و برود اهواز به چنانچه

با لشكر طرف از سرباز يكستون اثنا اين در چون ميشود/ خود تفنگچيهاي تقويت مشغول و گذرانيده

ناچار ابوالقاسم رسيد, ملك باغ و ايذه به امينآزاد سرهنگ سرهنگمبينو سرپرستي تحت كافي مهمات

طـرف از و بـوده عـبور قـابل آب گدارهاي كنون ا و رفت است بختياري ايل عمده مركز كه زراس قلعه به

است/ گرديده زراسمسدود قلعه و دهدز مرور و عبور راه و شده اشتغال خان تفنگچيهاي

ابراز وي رفتار از مردم بقيه شدهاند جمع بختيار ابوالقاسمخان مالدور طمع به كه قليلي عده از غير ايذه در

آمادگي و اظهار را خود وطنپرستي مراتب ستون فرمانده و بخشداري اداره به مراجعه با و مينمايند انزجار

هيچوجه به صمصام طايفه خانيو ايل بستگان اينواقعه در ميدارند/ اع�م نياتدولت اجراي براي را خود

مسلطاست/ اوضاع زراسبر قلعه فعLقوايدولتيدر نكردهاند/ همفكري همكاريو بختيار ابوالقاسمخان با



١٩١١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

نمودنعملياتنظامي همآهنگ مأمور ملي وزارتدفاع معاون
شد بختيار ابوالقاسم افراد عليه

جنوب نيروي فرماندهي سمت به وزارتخانه آن معاون اميني سرتيپمحمود ملي دفاع وزارت طرف از

همآهنگنمودن منظور به و نمايد عزيمت اصفهان و شيراز و اهواز به كه است يافته مأموريت و شد تعيين

دارد/ معمول اقداماتjزم بختيار ابوالقاسم افراد عليه خوزستان اصفهانو فارسو لشكر سه نظامي عمليات

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

خودداريكردند/// كEسها در حضور از البرز دانشآموزاندبيرستان
ميكند تعقيب را پنجشنبه وقايع وزارتفرهنگمسببين

هشت ساعت مقارن شدند حاضر دبيرستان در البرز دبيرستان دانشآموزان امروز صبح هشت ساعت از

كرده اجتماع مدرسه غربي قسمتشمال در و كرده بهك�سخودداري رفتن از وليدانشآموزان شد زنگزده

و رسيدگينشود پنجشنبه قضايايروز به تا داشت: اظهار و سايرينصحبتكرد براي دانشآموزان از يكي و

نـاظم آقـايمـوسوي بعد كرد/ خواهيم ك�سخودداري به رفتن از نگيرند قرار تعقيب تحت امر مسببين

از قضايا و نظامينوشته فرماندار به نامهاي فرهنگ وزارت كه داشت اظهار ضمن در گفتو سخن دبيرستان

اعتصاب از وصفخوبستدانشآموزاندست اين با كرد: اضافه سپس و شد خواهد رسيدگي قانوني مجراي

ما به فرهنگ وزارت بايد داشتند اظهار و نشده متقاعد دانشآموزان ولي شوند حاضر ك�سها در برداشته

آقايموسويشروع بيانات تعقيب در دانشآموزان از يكي آن پساز كرد/ تعقيبخواهد را قضايا كه بنويسد

دقيقه يك و كرد تأسف اظهار دبيرستان رئيس مجتهدي دكتر آقاي برادر فوت از ضمنا و كرد صحبت به

طـرف از نـيز اعـ�ميههائي و شـدند متفق دانشآموزان بود ٩ ساعت كه موقع اين در نمود اع�م سكوت

كردهاند/ را پنجشنبه روز وقايع مسببين تعقيب تقاضاي اوليايامور از آن در كه شد پخش دانشآموزان

حاضر دبيرستان در فرزندانخود تفاق ا به نيز اوليايمحصلين از عدهاي ـ دبيرستان در اوليايمحصلين

كه وصف اين با داشتند اظهار و كرده مراجعه دبيرستان بهمسئولين آنها از عدهاي بودند جريانات ناظر و شده

آنها مدارك كه ميكردند تقاضا بفرستيمو آنجا را آنها نيستيم حاضر ما نيستند ازحوادثمصون دانشآموزان

زودي به كه كردند قانع را محصلين اولياي دبيرستان رؤساي ولي ببريم ديگر مدرسه به را آنها تا بدهند را

كرد/ خواهد پيدا خاتمه قضايا

و اميني فرهنگو بازرسي كل مدير عامري امروز صبح وقايع تمام در ـ دبيرستان در بازرسي كل مدير

حاضر ك�سها در كه كردند خواهش دبيران از و داشتند حضور دبيرستان در فرهنگ وزارت بازرسان آزرم

بازرسي كل مدير فعاليت اثر در باjخره كنند/ تدريس بشود حاضر نفر يك گر ا حتي گردان شا براي و شده

به بودند مدرسه صحن در كه شدنددانشآموزاني ك�سهايدرسحاضر دبيراندر و شد زنگزده ساعتده

داشت/ ادامه ظهر تا درس و شد تشكيل دانشآموز كمي عده با ك�سها نتيجه در و شدند ك�سدعوت



ملي دولت سياهه ١٩١٢

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

احزابچپكشفشد به مربوط مهمي شبكه
بهدستجاتچپرويداد وابسته افراد و مردم بين كه نزاعي در

مجروحشدند طرفين از نفر چند

با چپ احزاب به منسوب تندرو عناصر و افراد از مهمي شبكه شهرباني مأمورين قبل روز سه ـ رضائيه

بـهمن علياري, صادق نتيجه در و نمودند كشف ميداد نشان را بزرگي اقدامات و عمليات كه jزم مدارك

ساعت٩ اسفند پانزدهم روز شدند/ دستگير بودند شبكه آن برجسته سران از كه نبيزاده شوقعلي و علياري,

شـعارهائي دادن بـا و شـدند جـمع شـاهپور ميدان در چپ دستجات به منسوب افراد از زيادي عده صبح

جـلوگيري صـدد در انـتظامي مأمورين موقع اين در سازند/ وادار اغتشاش و آشوب به را مردم ميخواستند

نمودند/ مجروح را آنها از نفر ٤ و شدند مأمورينحملهور بوكسبه [پنجه] و چاقو با تظاهركنندگان و برآمدند
درگرفت متظاهرين اهاليو بين نزاعي و شتافته كمكمأمورين به بودند جريان ناظر كه مردم هنگام اين در

و دستگير عدهاي و كرد پيدا خاتمه غائله لشكر و دژبان افراد كمك با آخر در گرديدند/ مجروح نفر چند و

قرار تعقيب تحت مقاماتمربوطه طرف از قضايا و شده برقرار شهر آرامشدر Lفع شدند/ هممتواري جمعي

شدهاند/ بازداشت اينمورد در نفر ٢٧ حال به تا و گرفته,

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

است آرامشبرقرار تبريز در
است قتلنرسيده به شهرستان اين در نيز كسي و

شدند دستگير نفر ١٨ جمعه تظاهراتروز اثر بر
نرسيده قتل به آنجا در نيز كسي و نبوده اهميت پر چندان افتاد تفاق ا تبريز در كه پريروز حادثه ـ تبريز

تظاهراتي تبريز در جمعه روز است: قرار اين از آن جريان كه افتاد تفاق ا دسته بيندو خوردي و زد بلكه است

آن در گرديدند/ دستگير شهرباني توسطمأمورين عدهاي و شدند مجروح نفر چند خورد و زد اثر در و رويداد

از خروج پساز و كردند مخابره مركز به تلگرافهائي و رفته تلگرافخانه به دربار از طرفداري به عدهاي روز

افراد از نفر چند تظاهرات اين ضمن و نمودند تظاهرات به شروع و افتادند راه به خيابانها در تلگرافخانه

خـورد و زد تـظاهركنندگان و مضروبين طرفداران بين نتيجه در شدند مضروب چپ دستههاي به وابسته

تـقريبا شهر در واقعه اين از پس كردند دستگير را آنها از نفر ١٨ شهرباني مأمورين و داد روي مختصري

دربار از طرفداري به كه دستههائي طرف از پرداختند/ خود كسب و شغل به هم مردم و شده برقرار آرامش

مـحل در را آنـها كه گرديد پخش اهالي و كسبه بين شاهنشاه تصوير از نسخههائي ميكردند تظاهرات

گفته كه همانطور زيرا هستند/ نگران اندازهاي تا اهالي معهذا است آرام شهر آنكه با كنند نصب مخصوصي

روز تظاهرات در كه كساني از دهد/ روي خوردهائي و زد باز است ممكن مخالف افراد و متظاهرين بين شد

است/ گرديده پانسمان آنها جراحات كه داشتند جراحاتي مختصر نفر, سه دو شدهاند دستگير جمعه
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ميشود آغاز سومكا اعضايحزب و رهبر محاكمه امروز عصر

اخير بازداشتشدگان از بازجوئي
داشت ادامه شهرباني در ديروز بعدازظهر ٩ ساعت تا

توقيفشد ديشب بازنشسته يكسرهنگ
توقيف را اشخاصديگري كه نيست نظر در عجالتا كه ميدارد اظهار شهرباني فرمانداري كه وجودي با

چـند و افسـران از عدهاي دستگيري براي مأمورين از نفر چند كه ميدهد اط�ع ما خبرنگار معهذا نمايد

نشدهاند/ آنها دستگيري به موفق هنوز ولي هستند فعاليت غيرنظاميمشغول

آقـاي بـازنشسته سـرهنگ مشاراليه كردند/ بازداشت را تعقيب مورد افسران از يكي مأمورين ديشب

پس شده بازنشسته مدتي كه مشاراليه است/ اخير تظاهرات ويشركتدر تهام ا كه ميباشد دادفر مصطفي

سـاير نـزد و گـرديد اعـزام شـهرباني بـه بـ�فاصله شد بازداشت ديروز بعدازظهر هشت ساعت اينكه از

شد/ راهنمائي بازداشتشدگان

صبح ده ساعت از بازداشتشدگان از بازجوئي داديم اط�ع كه طور همان ـ شب ساعت٩ تا بازجوئي

تـا و شد آغاز هستند آنجا در كه اطاقهائي در نظامي فرمانداري و گاهي آ اداره مأمورين وسيله به ديروز

آيا اينكه و بازجوئي نتيجه درباره نظامي فرمانداري مطلع مقام يك داشت ادامه ديروز بعدازظهر ٩ ساعت

كليه كلي طور به داشت: اظهار خير؟ يا شدهاند مأمورين سئواjت به جواب دادن به حاضر بازداشتشدگان

شود روشن تكليفشان زودتر اينكه براي آنها كثر ا و ميدهند جواب مأمورين سئواjت به بازداشتشدگان

هنوز بازجوئي نتيجه كرد اضافه ضمنا مزبور مقام باشد/ داشته ادامه ساعت ٢٤ در بازجوئي كه دارند اصرار

آقايان از بعضي به نسبت را خود بازجوئي بتوانند مأمورين هفته اين اواخر تا است ممكن ولي نيست معلوم

بود بايدمتوجه ولي شد/ ارسالخواهد نظامي بازپرس نزد نظر اظهار براي پرونده آنصورت در كنندو تكميل

تا شده اشاره نيز ماده متن در و شدهاند توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به بازداشتشدگان كليه كه

و نگهدارد توقيف در را آنها ميتواند نظامي فرمانداري نشود متهمين قبيل اين از سوءظن رفع كه موقعي

بر چون مقررات اين از صرفنظر اما يابد ادامه توقيفشان بشود تحقيقات آنها از اينكه بدون ميتواند حتي

فرمانداري مأمورين و ميرسد نظر به jزم آنها از بازجوئي لذا است دست در مداركي بازداشتشدگان عليه

سازند/// روشن زودي به را آقايان اين تكليف كه ميكنند جديت نظامي

حزبسومكا رهبر منشيزاده داود آقايدكتر كه داديم اط�ع ديروز ـ نظامي دادسراي در منشيزاده دكتر

سران از ديگر نفر شش كه محلي در مشاراليه شد/ بازداشت ب�فاصله و معرفي نظامي فرمانداري به را خود

از ديگر نفر چند و منشيزاده آقاي گرديد/// زنداني شدهاند توقيف محل آن در پنجشنبه روز از سومكا حزب

امروز بعدازظهر پنج ساعت كه گرديد مقرر لذا داشتهاند نظامي دادسراي در پروندهاي سابق از او نزديكان

شود/// آغاز نظامي دادگاه در كشور مصالح مخالف جمعيت تشكيل و اسلحه داشتن تهام ا به آنها كمه محا
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مـدير نوبخت آقاي كه بود شايع شهرباني كريدورهاي در امروز ـ شدند دستگير كه ديگري اشخاص

از نفر دو ديروز ولي نكردهاند/ بازداشت را ايشان هنوز ولي گرفته قرار تعقيب تحت نيز ما سياست روزنامه

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به توقيفو مأمورين وسيله به مزبور روزنامه كاركنان

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

ملي رئيسمجلسشوراي نايب

تأسفكرد استاليناظهار درگذشتژنراليسيم از
مليتصويبشد/ رئيسمجلسشوراي بودجه

زندان] ١å ساختمان [cيحه
ذوالفقاري/// محمد آقاي رياست به امروز صبح دقيقه چهل و ساعت١١ علني جلسه ملي مجلسشوراي

خبر وصول داشت: اظهار چنين مجلس رئيس نايب ذوالفقاري محمد آقاي هنگام اين در ـ تأسف اظهار

با اينجانب گرديد/ فراوان تأثر جماهيرشورويموجب تحاد ا نخستوزير و رهبر استالين ژنراليسيم درگذشت

اظهار همجوار ملتدوستو به را ملي مجلسشوراي و ايران ملت همدردي تسليتو مراتب تأسف كمال

و حسنتفاهم دوستيو روابط همواره شوروي جماهير تحاد ا جديد دولت هيأت مساعي با اميدوارم و نموده

ما همجوار و دوست ملت به متعال خداوند و مانده استوار محكم و متين پايههاي بر ملتين بين صميميت

فرمايند/ عنايت جميل صبر گوار نا واقعه اين در شوروي جماهير تحاد ا

گـويا اسمعيلي ملك دكتر آقاي بشويم ماده اين اطراف در بحث وارد اينكه از قبل رئيس: نايب آقاي

است مجلسمطرح بودجه آقا ـ نمايندگان از Kاعتراضعدهاي ميرسانند/ عرضمجلس به كه دارند مطلبي

Jبعد براي باشد دارند مطلبي هر jحا

دارم/ عرضمختصري بنده ملكاسمعيلي: دكتر

بفرمائيد/ اسمعيلي ملك دكتر آقاي رئيس: نايب

كه است مستحضر محترم نمايندگان آقايان مبارك خاطر است مختصر خيلي بنده عرض اسمعيلي: دكتر

مكلفبوده اينقانوندولت بهموجب تصويبمجلسگذشتو از زندانيان مجازات تعليق قبلقانون چندي

بسازد/ زندان ١å

است/ كم زندان ١å بگير بگير اين با و آمده پيش كه اينوضع با ميراشرافي:

زنـدان ١å سـاختمان و گـذشته مـجلس تـصويب از كه قانون اين اجراي براي كنون ا اسمعيلي: ملك

گرديده/ تنظيم jيحهاي

بسازيد/ تا ١åå بايد jحا ميراشرافي:

دارم/ را آن تصويب استدعاي و مينمايم تقديم را مزبور متنjيحه ملكاسمعيلي:

بسازيد/ مدرسه بسازيد بهداري برويد چيست؟ زندان آقا ميراشرافي:

گفت/ ترك را تريبون و كرد قرائت را jيحه نخستوزير پارلماني معاون اسمعيلي ملك
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زندان ١å ساختمان cيحه متن
مجلس امروز جلسه در كه فعلي تكميلزندانهاي و

تقديمگرديد نخستوزير معاون وسيله به

ملي مجلسشوراي

مكلف دولت ١٣٣١.١å.١٤ مصوب زندانيان مجازات تعليق قانون اخير قسمت طبق بر اينكه به نظر

و تنظيم را فعلي زندانهاي تكميل زندانو ١å jيحه قانونمزبور تصويب تاريخ از ماه ظرفدو در گرديده

تقديم تصويب براي و تهيه ذيل واحده ماده سوابقموجود مطالعه پساز دارد تقديم ملي مجلسشوراي به

ميگردد:

١å ساختمان براي ميشود داده اجازه دولت به ١٣٣١ ماه دي ١٤ قانونمصوب اجراي در ـ واحده ماده

ريال ميليون ١åå مبلغ كشور ضروريديگر نقاط و مركز در فعلي زندانهاي ساختمان تكميل و جديد زندان

برسانند/ مصرف به مقررات رعايت و دارائي وزارت كامل نظارت با دريافتو وام ايران ملي بانك از

كل بعد به ١٣٣١ سال بودجه از متساوي اقساط به سال ١å مدت در آن مزد كار و سود و مزبور وام اصل

كاظمي, دارائي وزير مصدق, محمد نخستوزير شد/ خواهد پرداخت ايران ملي بانك به و منظور كشور

صديقي كشور وزير لطفي, دادگستري وزير

٨å٤٥ شماره ,١٣٣١.١٢.١٧ يكشنبه

امنيتكشور كميسيون
ميشود تشكيل منزلنخستوزير در روزه همه

آقاي گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در اعضا كليه حضور با كشور امنيت كميسيون امروز صبح

جاري مسائل درباره و تشكيلشود روزه امنيتهمه مدتيجلساتكميسيون تا است داده نخستوزيردستور

كنند/ كره مذا
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ايرانرفت از پيچين
به قبل يكماه حدود در كه ايتاليائي<فيات> كمپاني خارجي بازرگاني كل مدير پيچين آقاي صبح امروز

امور ساير و كتور ترا دستگاه ١١åå خريد مناقصه جلسه در شركت و برنامه سازمان مقامات با كره مذا منظور

بازگشت/ رم به بود شده وارد تهران به بازرگاني

ماشينهاي فروش منظور به تي كرا مذا نيز تهران شهرداري با تهران در خود اقامت مدت طي در وي

نـظر به تا برد همراه را شهرداري پيشنهادهاي و آورد عمل به شهر نظافت و زباله مخصوصجمعآوري

برساند/ فيات كمپاني مديران
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٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

تعقيبميشود بختيار ابوالقاسم
است شدتشروعشده با بختيار برايدستگيريابوالقاسم خوزستان مناطق در نظامي عمليات

نموده صادر اعEميه خوزستان لشكر

مصونمانند بمباران از تا سازند دور اشرار اطراف از را خود مردم كه

شد عازم صبحبرايبمباران امروز هواپيما دستگاه سه
گرفت خواهد قرار بخشودگي مورد كند معرفي را خود نزديكانابوالقاسم كساز هر
نظامي عمليات ماه اسفند ١٢ تاريخ از تلفناط�عاتزير/// بهوسيله اهواز از ما خبرنگار امروز ظهر مقارن

طرفدولت از او به كه تأميني با بختيار ابوالقاسم كه ميرفت آن انتظار زيرا بود شده متوقف مناطق كليه در

كند معرفي را خود كه برنيامد صدد در ابوالقاسم مدت اين خ�ل در لكن نمايد معرفي را استخود شده داده

همدستانوي دستگيريابوالقاسمو بهمنظور نظامي واحدهاي صادره قبلطبقدستور روز دو بدينجهتاز

متجاسرينمشغول كردن منكوب پيشرويو به نظامي قواي و نموده نقشه و عمليات طرح و اقدام به شروع

شب اينكه تا شدهاند متفرق متواريو فورا كردهاند برخورد نظامي قواي با كه جا هر در اشرار است/ گرديده

و شـده زده شـبيخون لشكـر سـتونهاي و نظامي واحديهاي به اشرار طرف از JjدوK منطقه در گذشته

تلفاتدر دادن بدون و آمده عمل به اقداماتسريع Lمتقاب نظامي طرفقواي از كه ميشود شديد تيراندازي

نمودهاند/ منكوب را آنها شديدا و برآمده حمله و مقابله مقام

اولين با بختيار ابوالقاسم اطرافيان اينكه بر مبني شد صادر خوزستان لشكر طرف از اع�ميهاي امروز

طي نيز و نخواهند قرار تعقيب مورد و شده اينصورتبخشوده در و كنند معرفي نظامي قواي به را خود وسيله

ملت و دولت عليه بر اعمالي چه ابوالقاسم كه شد داده اط�ع و اع�م چادرنشينها و اهالي به اع�ميهاي

اي�تو و عشاير استعموم jزم كه شدهاند متذكر مذكور اع�ميه ضمن و دارد نياتسوئي چه و داده انجام

نزديكهستند ابوالقاسم همدستان به و ميباشند لشكر عمليات خورد و زد ميدان حدود در كه چادرنشينها

شود/ آنها آسيبيمتوجه است ممكن هوائي بمباران و تيراندازي نتيجه در زيرا شوند دور او اطراف از

J�سK و JjدوKتنگ در امروز و نظاميديروز عمليات و متجاسرين با خورد و زد ميدان واصله اط�ع طبق

از را خوزستان مناطق كليه دارد نظر در مربوطه مقامات از صادره دستور موجب به نظامي قواي و ميباشد

اهواز در عمليات ستاد نمايد/ ك پا كردهاند شركت طغيان در اخيرا كه عشايري و متجاسرين و اشرار وجود

كسان و ابوالقاسم كنون ا اقدامات همين نتيجه در و ميباشد نظامي اقدامات طرح جديتمشغول با و مستقر

كـليه كـه شـد مـتذكر بـايد نيز و نميدارند ابراز مقاومتي نظامي قواي مقابل در شده متفرق و متواري او

طرحهاي و داده خرج به استقامت ايندرجه تا شديد باران و بودنهوا نامساعد باوجود سربازان فرماندهانو

١å لشكر به متعلق نظامي هواپيماي فروند سه صبح امروز نمودهاند/// اجرا خوبي به كنون تا را پيشرويخود

نمود/ پرواز دارند وجود اشرار كه مناطقي به متجاسرين بمباران براي
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ارتش ستاد اعEميه
بختياري ساكنينمنطقه و اهالي كليه
جويند احتراز ياغيان به نزديكشدن از

شد: صادر ارتش ستاد طرف از امروز اع�ميه اين

به مناطقجنوب در امنيت بسط براي كه اينموقع در است آسايشعمومي و امنيت حافظ ارتش چون

بـه دادن خـاتمه و او هـمراهـان و بـختيار ابوالقاسم سركوبي براي و نمود خواهد مبادرت نظامي عمليات

مناطق قصبات و قراء كنين سا و اهالي كليه اط�ع به بدينوسيله ميشود اقداماتي كار به دست اغتشاشات

گونه اينصورتمسئوليتهر غير در چه جويند, احتراز ياغيان به نزديكشدن از جدا كه ميرساند بختياري

بود/ خواهد آنان خود عهده به پيشآمدي
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موافقتنكرد داد توقيفروزنامه با جنائي دادگاه
طرف از و شد توقيف مقاماتدولتي به توهين تهام ا به دادستان آقاي بهدستور داد پيشروزنامه روز چند

قـرار به شد/ ارسال جنائي دادگاه به مطبوعات جديد قانون طبق و تهيه باره اين در ادعانامهاي دادستان

به رسيدگي اينموضوع به فوقالعاده جلسه يك در جنائي دادگاه اول شعبه قضات هيأت امروز صبح اط�ع

شد/ صادر اينمورد در تعقيب منع قرار و كرد رد را دادستان ادعانامه و آورد عمل

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

بود دائر رسما امروز البرز دبيرستان
در دانشآمـوزان كـليه صـبح امـروز ولي تشكـيل رسمي نيمه طور به البرز دبيرستان بعدازظهر ديروز

آقايدكتر پيام دانشآموزان از يكي شد زنگزده كه نيم ساعتهشتو مقارن و كردند پيدا دبيرستانحضور

سپس و كرد قرائت نموده دعوت نظم رعايت و آرامش به را دانشآموزان كه را دبيرستان رئيس مجتهدي

دبيرستان ترتيب اين به شدند تحصيل مشغول و شده حاضر ك�سهايدرس در نظم كمال با دانشآموزان

گرديد/ داير رسما بود شده تعطيل پنجشنبه روز كه البرز

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

تجريشاعتصابكردهاند شاهپور دبيرستان دانشآموزان
ك�سدرس به رفتن از دانشآموزان و شد تجريشمتشنج شاهپور دبيرستان وضع گذشته هفته اواخر از

رئيسفرهنگ بين پيش چندي از كه است اخت�فاتي نتيجه اعتصابدر اين اط�ع قرار به كردند/ خودداري

را قضايا تا داشت اعزام محل به بازرس نفر چند فرهنگامروز وزارت است/ آمده بهوجود دبيرستان رئيس و

دهند/ گزارش را نتيجه و رسيدگي



ملي دولت سياهه ١٩١٨

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

مخالفدرگرفت احزاب افراد بين خوردي و زد
ومضروبشدند شدتمجروح به طرفين از نفر چند و

حركت موقع در آمد عمل به دستجاتچپ به افرادمنسوب طرف از تي تظاهرا اسفند ١٦ روز ـ كرمانشاه

مصدق دكتر نفع به و شدند ظاهر آنها برابر در نيرويسوم افراد و پانايرانيستها از عدهاي مزبور دستجات

بلندگوئي وسيله به جمعيتدستچپ طرف از آنجا در و رسيد شهرداري ميدان به جمعيت كمكم دادند/ شعار

سيم و برده مغازهمزبورهجوم به مخالفين شد/ ايراد سخنراني بودند نموده آماده فروشي راديو مغازه قبLدر كه

به نفر ١å متجاوز عدهاي و طرفينرويداد بين خوردي و زد پيشآمد همين نتيجه در و نمودند قطع را بلندگو

متفرق را آبپاشجمعيت تومبيل ا با و كرده مداخله انتظامي بيدرنگقواي گرديدند/ مجروح شدتمضروبو

برقرار را خود اجتماع مجددا چپ افراد و رفتند استانداري به پانايرانيسم و نيرويسوم احزاب نفرات ساخت/

كردند/ خود قطعنامه قرائت به شروع و نمود

مسـببين كـه كردند تقاضا [استاندار] اردjن آقاي از بودند كرده اجتماع استانداري جلوي كه جماعتي
به انتظامي قواي كه داد تذكر و كرد ايراد مبسوطي نطق استاندار آقاي نمايد/ مجازات و دستگير را اغتشاش

در امنيت كميسيون كرد/ خواهد جلوگيري بينظمي گونه هر از و است مسلط اوضاع بر آرامش حفظ منظور

گرديد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات يافتو تشكيل استانداري

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

هستند تحصن در كه عدهاي
شوند خارج فردا يا عصر امروز است قرار

و زد جز نداده روي اخير روز چند اين طي در مهمي حادثه دادم اط�ع ديروز خبر در كه همچنان ـ تبريز

مداخلهقواي نتيجه در شدو كتككاري آن خ�ل در پيوستكه بهوقوع مردم بيندستههايچپو كه خوردي

و گرديدند متفرق همه دستجاتچپ افراد و بودند شده گريبان به دستههايچپدست با كه مردم انتظامي

شدند/ توقيف نفر ١٨ واقعه اين در

بدو گذشته هفته ابتداي در مصدق آقايدكتر طرفاعليحضرتهمايونو از صادره استاع�ميه بديهي

فقط نداد مهميروي تفاق ا نتيجه در و كردند حفظ آرامشرا مردم و گرديد واقع مؤثر بسيار شهر تشنج شروع

از فردا يا امروز است/ قرار شده آنها كه كرهاي مذا نتيجه در كه ميباشند متحصن تلگرافخانه در عدهايهنوز

كه ميشود نقاط بعضي در شرارتهائي ولي نداده روي تازهاي تفاق ا جريان اين از غير و شوند خارج تحصن

ناراحت افراد از عده يك پيش روز دو منجمله نميباشد مهم و كند استجلوگيري شهرباني پليسو وظيفه

ديگـر نـفر چـند و شد جلوگيري كه آوردند فراهم را محصلين مزاحمت ايستاده فردوسي دبيرستان جلوي

تجري باعث شرارتآميز اقدامات گونه اين و زدند كتك سخت را او كه آوردند فراهم را كاسبي يك مزاحمت

ميباشد/ اوضاع مراقب Lكام انتظامي قواي و حكمفرما آرامش ولي دارد بيشوجود و كم است



١٩١٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

سومكا سران و منشيزاده دكتر محاكمه

شد آغاز نظامي جنائي دادگاه در ديروز عصر

<وكس> خانه و مجارستان بازرگاني نمايندگي به حمله موضوع
ميباشد دادستان ادعاي مورد اتهامات جمله از

تشكيل شهيدي خطيب سرهنگ آقاي رياست به نظامي جنائي دادگاه ديروز بعدازظهر هفت ساعت

اعضاي كيان منوچهر همايون, داريوش زندنيا, رجبينيا, و رهبر منشيزاده داود دكتر تهام ا به تا داد جلسه

كنند/// رسيدگي ميباشد مملكت خ�ف بر جمعيتي تشكيل و قاچاق اسلحه داشتن به متهم سومكا

كه جمعيتيعضويتدارند متهميندر كه است شده متذكر خود ادعانامه نظاميدر دادستان اط�ع قرار به

ايجاد تحريكو غارتو فقره چند به متهم آنها همچنين استو ايران سلطنتمشروطه با ضديت آن مرام

از فقره چند مورد در و شده تعقيبواقع تحت دادگاههايعمومي در و هستند مهمات و اسلحه قاچاق حريقو

ثاثيه ا ات�ف تخريبو و حمله مورد در استو رسيده قطعيت مرحله به و شده صادر تعقيب منع قرار تهامات ا

شده صادر تهران دادسراي بازپرس طرف از مجرميت قرار <وكس> خانه و مجارستان بازرگاني نمايندگي

اعتبار به دادسرا بازپرس مشروطه سلطنت مخالف جمعيت تشكيل و مهمات و قاچاق اسلحه مورد در ولي

كرد/ صادر را ص�حيتخود عدم قرار نظامي دادگاه ص�حيت

مرامنامه مواد كه تشخيصداد متهمين از بازجوئي و حزب مرامنامه به رسيدگي از پس نظامي بازپرس

١ ماده بند اول قسمت با آنها جرم و نمود صادر را متهمين تعقيب قرار و دارد مغايرت اساسي قانون با حزب

تـقاضاي دادگاه از و دانسته ١٣١å سال خرداد ٢٢ مصوب مشروطه سلطنت و كشور امنيت عليه مقدمين

است/ كرده را آنها مجازات

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

اشتهازانبازداشتشدند حملهكنندگانقريه از نفر هفت
همچنين و حدود آن مالكين كنندو حمله اشتهازان قريه به ميخواستند كارد چوبو با عدهاي چنديقبل

در امر پرونده و ساختند دستگير را كنندگان حمله انتظامي وليمأمورين سازند مجروح را كنين سا از تن چند

از نـفر ٧ و كرد تعقيب را قضيه ٤ شعبه بازپرس قريشي آقاي گرفت/ قرار رسيدگي تحت تهران دادسراي

ميبرند/ سر به دادگستري زندانموقت در Lفع مزبور افراد نمود/ بازداشت را واقعه اين متهمين

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

مEقاتكرد نخستوزير با امريكا سفير امروز
نخستوزير مصدق دكتر آقاي با ايران در امريكا كبير سفير هندرسن لوي J١٩٥٣ مارس ٩K امروز ظهر

انجاميد/ طول به ساعت قريبدو آنان كرات مذا و كرد م�قات



ملي دولت سياهه ١٩٢٠

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

دستجاتسياسي امروز اجتماع
استالين فوتژنراليسيم مجلستذكر عنوان به كه

است نظامي موافقتفرمانداري با ميشود برگزار فوزيه ميدان در
جلوگيريميكنند مقاماتكشوري عليه شعار دادن يا ميتينگ از مأمورين

است نشده بازداشت كسي امروز و ديروز
وقت اول از كه است روز دو نظامي فرمانداري و گاهي آ اداره مأمورين داديم اط�ع ديروز كه همانطوري

اظهار امروز نظامي مطلع مقام يك ميباشند/ دستگيرشدگان و متهمين از بازجوئي مشغول شب تا اداري

از بازجوئي حين در آيا شد سئوال مزبور منبع از دارد/ فرق بازپرسي با و است مقدماتي بازجوئي اين داشت

مثبتبودن صورتي در استو شده برده اخير آشوب اغتشاشو محرك عنوان به كساني نام بازداشتشدگان

منبع نه؟ يا شد خواهد بردهاند نام آنان از بازداشتشدگان كه تازهاي اشخاص دستگيري به اقدام آيا جواب

خواهيم سعي ما و نبردهاند را تازهاي اشخاص نام بازداشتشدگان از يك هيچ بازجوئي در داد جواب مذكور

نظامي بازپرس نزد را آنها پرونده بتوانيم بعدا تا كند پيدا خاتمه مقدماتي بازجوئي جاري هفته آخر تا كرد

شود/ شروع آنها از رسما نهائي بازپرسي و بفرستيم

طـرف از عـام دعـوت عـنوان بـه دعوتي امروز كه شد سئوال نامبرده از ـ است فرمانداري موافقت با

تأثر تأسفو ابراز براي ميدانفوزيه در بعدازظهر ساعتسه استكه پايتختشده مردم از جمعيتهايچپ

خير؟ يا است فرمانداري موافقت با اجتماع اين آيا شوند حاضر استالين ژنراليسيم مرگ از

با نيز فرمانداري استو شده فرمانداري طرف از تقاضائي اجتماع اين انجام براي داد: جواب مزبور مقام

نظامي فرمانداري نشود فوزيه ميدان در جمعيت طرف از تي تظاهرا اينكه براي و كرده موافقت تقاضا اين

و غرب و شرقي شمال و شرق منطقه سه به تهران كنون ا ع�وه به داد, خواهد انجام را jزم اقدامات كليه

و سرتيپامانپور تيمسار سرپرستي تحت ترتيب به مناطق اين و شده تقسيم منطقهجنوب غربيو شمال

جزء تقسيمات اين طبق فوزيه ميدان و است شده داده قرار روحاني سرهنگ آقاي و ممتاز سرهنگ آقاي

اختيار در كه است شده داده انتظاميدستور واحدهاي و مأمورين كليه به و ميباشد امانپور تيمسار منطقه

بگيرند/ قرار امانپور تيمسار

مأموريندستور به و شد خواهد حاضر ميدانفوزيه در بعدازظهر ساعتدو از نيز نظامي فرمانداري ضمنا

ميتينگ انجام قصد يا شود داده شعار رسمي مقامات عليه بر جمعيت طرف از چنانچه كه است شده داده

برآيند/ تظاهرات از جلوگيري و تفرقه صدد در مأمورين ب�فاصله باشند داشته

از نفر چند تعقيب در اخير روز دو در مأمورين از عدهاي چه گر ا استـ نشده كسيدستگير امروز و ديروز

گفت: ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع مقام يك ميباشند هستند فراري كنون ا كه بازنشسته افسران

افسران از نفر سه دو تا هستند فعاليت مشغول مأمورين ولي نشده دستگير كسي امروز و ديروز ظرف كه



١٩٢١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

نمايند/ بازداشت بودهاند اخير اصليحوادث محركين كه را بازنشسته

بود روز چند كه توحيدي نام به شخصي كه داد خبر وقتامروز آخر در ما خبرنگار ـ شد دستگير توحيدي

در شد تحويل شهرباني به و نظاميدستگير فرمانداري مأمورين وسيله به امروز بودند او تعقيب در مأمورين

سـاير بـا هـمكاري نـيز او تـهام ا داشت اظهار نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شخص اين تهام ا مورد

ميباشد/ بازداشتشدگان

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

كهصورتگرفت تظاهراتي در
بازداشتشدند نفر چند

به شروع و كرده اجتماع بوعلي خيابان در چپ دستجات به منسوب افراد از جمعي قبل روز چند ـ همدان

ممانعت صدد در بودند ناراضي آنها عمليات از كه اهالي نمودند حزبي روزنامههاي و تبليغي اوراق پخش

متفرق را اجتماعكنندگان مردم همكاري با و رسيده نيز انتظامي مأمورين از عدهاي اينموقع در و برآمدند

كه ميشود گفته ميشود ديده نيز دانشآموزان از عدهاي آنها بين در كه كردند دستگير را عدهاي و ساختند

است/ داشته دست دانشآموزان تبليغ تحريكو در دبيران از يكي

توجه مدارس امور در دارند تقاضا همدان فرهنگ اداره از دانشآموزان و اطفال اولياي مخصوصا اهالي

درسو از و ساخته منحرف ناروا تبليغات با را دانشآموزان نتوانند دبيران گونه اين تا دارد مبذول بيشتري

دارند/ باز تعليم

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

انتخابات] امر [در قتل به متهمين محاكمه
ششم استان دادستان به آنها پرونده با كه خرمآباد انتخابات امر در قتل به متهمين نفر سيزده كمه محا

عده حضور با آنها از دادرسي و گرديد شروع جنائياهواز دادگاه محل در امروز صبح ساعت٩ از بود شده ارجاع

ميشود/ گزارشداده بعد نتيجه دارد, ادامه كنون ا تماشاچيان از زيادي

٨å٤٦ شماره ,١٣٣١.١٢.١٨ دوشنبه

ندادهاند را قنادها شكر سهميه
است شده گران قيمتشيريني و

اين در متعددي شكايات اهالي و نيست رضايتبخش دامغان شكر و قند سهميه توزيع وضع ـ دامغان

صـنف بـين شكر توزيع عدم است نزديك عيد كه ايام اين در مخصوصا كردهاند مربوطه مقامات به باره

انتظار اهالي كنون ا هستند/ مضيقه حيثدر اين از مردم استو شده شيريني قيمت گراني موجب شيرينيپز

مرتفع شيريني حيث از مردم احتياجات ايام اين در تا شود توزيع شكر و قند سهميه زودتر هرچه كه دارند

گردد/



ملي دولت سياهه ١٩٢٢

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

جلوگيريشود مردم كشتار از تا نمودند تيراندازي هوا به هواپيماها
گردند تسليم اشرار و

گرفتند قرار عدهايهدفگلوله و دارد ادامه خورد و زد
پخشكرد هواپيما با اعEميههائي ١åمجددا لشكر

شده متواري اصفهان نزديك كوههايبختياري به بختيار ابوالقاسم
گزارشداد/ اهواز/// در اداره خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت يك

كوهستانيو يكمنطقه در كه و<س�> <jتنگ<دو در اشرار با خورد و زد ديروز ـ گدار دو بين خورد و زد

قتل از برايجلوگيري رعب ايجاد و تهديد منظور به اعزامي هواپيماهاي داشت/ ادامه ميباشد گدار دو بين

چند و بختيار آلتدستابوالقاسم كه بيگناه رعاياي كشتار از كه بودهاند ساعي و تيراندازيهوائينموده افراد

مراقبت و پرداخته پخشاع�ميه به بيشتر اينرو از نمايند/ جلوگيري شدهاند او به وابسته كدخدايان از نفر

كي حا آمده دست به كه خصوصي اط�عاتي برسد/ آنها دست به خوزستان لشكر اع�ميههاي كه كردهاند

هم بختيار ابوالقاسم همدستان از زيادي عده گرفتهاند/// قرار هدفگلوله نفر چند ديروز خورد و زد در كه است

و زد در اعزامي نيروي با و دارند اقامت Jزراس قلعه ايذه, ملك, Kباغ مسجدسليمان كوههاي اطراف در كنون ا

ميباشند/ خورد

بـه خـطاب اع�ميه اين خوزستان ١å لشكر طرف از امروز قبل روز اع�ميه پيرو ـ ١å لشكر اع�ميه

ابوالقاسم اطرافيان كليه به ارتش ستاد اع�ميه به توجه عطف <با است: شده صادر او همراهان و ابوالقاسم

منازل به ديگر روز ٥ تا چنانچه ميگردد اخطار ميباشد ثبت خوزستان لشكر درسوابق آنها اسامي كه بختيار

به را خود ورود لشكر, اطمينان براي و جويند دوري ابوالقاسم اطراف از و كنند مراجعت خود اوليه كن سا و

انقضاي پساز jا گرفتو نخواهند قرار تعقيب تحت و ميباشند تأمين در دهند نظامياط�ع پادگانهاي

دستگيري پساز و اجرا آنها دادرسي مراحل و بود تعقيبقانونيخواهند تحت نظامي لحاظحقوقيو از روز ٥

شد/>/// خواهد اجرا آنها مورد در ب�فاصله صادره راي

قرار به و شده متواري خوزستان منطقه از بختيار ابوالقاسم اهواز/// از واصله خبر آخرين ـ خبر آخرين

ميباشند/ وي با او نزديكان از نفر سه دو و ميبرد سر به اصفهان نزديك بختياري كوههاي در كنون ا اط�ع

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

اصفهانحركتكرد به نظامي يكهيأت صبح امروز
سرتيپ آقاي تفاق ا به است شده انتخاب نيرويجنوب فرماندهي به كه اميني آقايمحمود صبح امروز

سرهنگ آقايان و ميباشد محل به آشنا و داشته عهده به را عشايري رياستامور سابقا كه شيوائي حسين

آن به مربوط امور و رفته بختياري به آنجا از تا كردند حركت اصفهان به ياوري ستاد سرهنگ منشي ستاد

نمايند/ فصل و حل را ناحيه



١٩٢٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

شد آزاد شاهبختي ديشب
شود آزاد ارشد افسران از يكيديگر امشب ممكناست

شدند آزاد دستگيرشدگان از نفر دوازده
كرد افشا را خود محركين از بعضي اسامي بازداشتشدگان از يكي

هفته شنبه روز كه شاهبختي سپهبد آقاي نظامي فرمانداري دستور به ديروز بعدازظهر نيم و ده ساعت

گرديد/ آزاد بود شده بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به گذشته

حضور به مجلس نمايندگان از بعضي ديروز عصر كه ميدهد اط�ع موثق مقام يك قول از ما خبرنگار

داده استدستور بهتر و دارد كسالت شاهبختي تيمسار كه رساندند عرض به بودند شده شرفياب شاهنشاه

اط�ع آقاينخستوزير به مطلب اين كه بود گفته نيز اعليحضرت پردازد/ معالجه به تا مرخصگردد كه شود

از كـه داد دستور ديشب نيم و نه ساعت نظامي فرمانداري به نخستوزير آقاي جهت همين به شود داده

ايشان گفت ما خبرنگار به امروز شاهبختي تيمسار كسان از يكي آيد/ عمل به توقيف رفع شاهبختي تيمسار

مشـغول كـنون ا و نـيست خوب حالشان و آمدند منزل به كشور وزير صديقي دكتر آقاي تفاق ا به ديشب

هستند/ استراحت

تظاهرات شركتدر تهام ا به خسرواني آقايسرگرد ژاندارمري طرف از كه داديم قبLاط�ع ـ ٥ طبقماده

سرگرد تهام ا به رسيدگي براي نظامي دادگاه ديروز ١١ ساعت اط�ع قرار به گرديد توقيف اسفند نهم روز

گرفت قرار رسيدگي مورد پرونده اينكه پساز شدو تشكيل ژاندارمري طرف از تاج باشگاه رئيس خسرواني

سرگرد آقاي م�قات به نظامي فرمانداري مأمورين امروز صبح ولي كرد تبرئه منتسبه تهام ا از را او دادگاه

اين به كنند بازداشت را مشاراليه مأمورند نظامي حكومت ٥ ماده طبق دادند اط�ع او به و رفته خسرواني

سـاير بـه و شـد تـوقيف نظامي فرمانداري طرف از و نمود معرفي را خود نامبرده امروز ١٢ ساعت جهت

پيوست/ بازداشتشدگان

دستههاي به وابسته كه متظاهرين از نفر ٢åå از بيش گذشته هفته تظاهرات در ـ شدند آزاد نفر ١٢

روز از اط�ع قرار به شدند نظامي دادسراي تحويل و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين توسط بودند چپ

از نـفر ١٢ بـراي بـازپرسمـربوطه تـوسط امـروز تـا و شـد آغـاز نامبردگان پرونده به رسيدگي يكشنبه

شوند/ آزاد زندان از شد داده دستور و صادر تعقيب منع قرار شدند تشخيصداده بيگناه كه دستگيرشدگان

احتمال شاهبختي تيمسار بر ع�وه كه ميشد گفته نظامي فرمانداري در امروز ـ ارشد افسر يك آزادي

سـئوال جواب در نظامي فرمانداري مطلع مقام يك و شود آزاد ارشد افسران از ديگر يكي امشب كه دارد

به تا بازداشتشدگان كلي طور به داشت اظهار بود چه متهمين از بازجوئي نتيجه اينكه بر مبني ما خبرنگار

كرده معرفي بازجوئي مأمورين به را خود محركين از جمعي آنها از يكي ولي نگفتهاند مهمي مطالب حال

است/



ملي دولت سياهه ١٩٢٤

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

شد انجام استالين ژنراليسيم مراسم فوزيه ميدان در ديروز عصر
نيفتاد اتفاق سوئي حادثه اينمراسم در

كثيري عده بعدازظهر ديروز بود شده صلح هواداران و استعمار با مبارزه جمعيت طرف از كه طبقدعوتي

عكسهاي جمعيت ميان در بودند/ آمده گرد فوزيه ميدان در استالين ژنراليسيم يادبود مراسم انجام براي

ميشد/ ديده پيشوايشوروي فقدان از تأثر ابراز بر مبني زيادي شعارهاي و استالين از بزرگي

روح احترام به دقيقه سه كرد تقاضا جمعيت از قرائتو را افتتاحيه نطق خدابنده آقاي بعدازظهر مقارنسه

يافتو پايان مراسممزبور بعدازظهر نيم و چهار ساعت مقارن كنند/// استالينسكوت ايوسيفويساريونوويچ

نيفتاد/ تفاق ا مزبور مراسم انجام ضمن در سوئي حادثه هيچگونه و شدند متفرق مردم

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

شورش روزنامه پيرامون
و نمودهاند توقيف را شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي كه داشت شهروجود در شايعهاي امروز

فقط ندارد, صحت شايعات اين كه شد تحقيقمعلوم از پس كردهاند/ ترور را او كه بود كي حا ديگري شايعه

قضائي رسيدگي تحت موضوع كه است گرديده توقيف تهران نظامي فرمانداري طرف از شورش روزنامه

ميباشد/

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

سرانحزبسومكا محاكمه جلسه دومين
كرد دفاع خود از منشيزاده دكتر و عملآمد به نظامي دادگاه در ديروز

دكـتر تـهام ا بـه رسـيدگي بـراي نظامي جنائي دادگاه جلسه دومين ديروز بعدازظهر ربع و پنج ساعت

متهمين مدافع وكيل طاهرزاده آقاي شد/// تشكيل مزبور حزب سران ساير و سومكا حزب رهبر منشيزاده

مرامنامه كه است مدعي خود ادعانامه در نظامي محترم دادستان آقاي اينكه گفت: و كرد صحبت به شروع

اساسي قانون مواد با Lكام حزبمزبور مرامنامه زيرا درستنيست اساسيمغايرتدارد قانون با حزبسومكا

باشد شده تنظيم اساسي قانون مواد از شديدتر مرامنامه حزب مواد از بعضي است ممكن البته دارد موافقت

ندارد/// مغايرت مزبور قانون با ولي

طاهرزاده آقاي خود گفته از من داشت: اظهار چنين مدافع بياناتوكيل جواب در نظامي دادستان نماينده

و ميكنم استفاده باشد اساسي قانون مواد از شديدتر حزب مرامنامه مواد از بعضي است ممكن ميگويد كه

اظهار ضمنا و كرد دفاع خود از منشيزاده دكتر نيست/// منطبق اساسي قانون با حزب مرامنامه كه ميگويم

جلسه رئيسدادگاه منشيزاده دكتر بيانات پساز ندارد/ مباينت اساسي قانون با ما حزب مرامنامه كه داشت

شد/ <فردا>موكول چهارشنبه روز بعدازظهر ٥ ساعت به دادرسي بقيه و كرد تعطيل تنفس عنوان به را



١٩٢٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

ملي/// مجلسشوراي
[١٣٣١ اسفند نهم وقايع [پيرامون

گفت: و نمود اخير حوادث به اشاره مبسوطي نطق طي ميراشرافي آقاي ـ اخير حوادث اطراف در

روي از پرده حبشه در امريكا سابق كبير سفير <چايدر> ايران از شاه عزيمت خبر انتشار از قبل هفته سه

شمالوجنوب مناطق را مملكت تقسيم و رژيم فناي مركزيتو كردن نابود پيشنهاد برداشتو موحشي راز

نسبت جا همين از را اعتراضملت فرياد شوم خبر اين انتشار روز همان در بنده داد قرار دنيا افكار معرض در

رسانيدم/ دنيا گوش به پنهاني دسائس اين به

همين با بود شده تنظيم ايران از شاه دادن حركت براي اسرارآميز طور به و پرده پشت در كه نقشهاي

بنده داشت/ ارتباط ما وطن تجزيه قوميتو اضمح�ل مركزيتو محو سر بر خارجيو سياستهاي سازش

ميكنم/ فاش ايران ملت پيشگاه در را نقشه اين امروز

كمال روي از كه دستهاي آن اغراضو صرف به فقط و نفهميده و ندانسته مملكت داخله در كه كساني آن

بودند/ ك هولنا معركه اين بيار آتش سياسي ماننددjjن خيانتموحش يك انجام منظور به و اط�ع و علم

داده نشان را خود نيروي و حساسقوت لحظات در كه ايران بيدار ملت برابر در روسياهي كمال با امروز

و شدند معركه پايتختوارد رشيد بحرانمردم و خطر آخرينلحظاتبروز در زيرا نمايند بخشايش طلب بايد

سر و داخلي جنگ و تأمينيه قوه نابودي و رژيم محو براي ايران سرحدات ماوراء در كه را نقشههائي تمام

و مردم قيام البته گذاشتند عقيم بود شده طرح خارجي استعماري سياست دو نفع به مملكت تجزيه انجام

است/ انكارناپذير نقشه اين ريختن درهم براي بهبهاني آيتا� بروجرديو آيتا� كاشاني, آيتا�

نـموده را سياسي امور ناظرين توجه جلب پادشاه اعليحضرت انصراف از بعد كه مهمي بسيار نكته اما

مـتحد و مـتفق همه رسمي مطبوعات راديو, مملكتي, تبليغات شهرباني, نظامي, قدرت مركز كه اينست

مجلس و سلطنت مقام به احترام و اساسي قانون مشروطيتو اصول از حمايت به كه را فريادي هر شدهاند

[ كنند/ ] نابود و خفه آن گوينده گلوي در سياسي تكفير حربه و سرنيزه زور با شود بلند ملي شوراي
كه مردمي هنوز ميباشند اشتباه سختدر نظران كوته اينگونه كه ميكنم تريبوناع�م پشتاين از من

براي هميشه كاشاني آيتا� حضرت همين و بكنند صرفنظر خود جان از ملت حقوق از دفاع مقابل در

شده اجانبواقع ايادي خشم مورد امروز كه بهبهاني آيتا� همين و نموده كاري فدا جانبازيو ايران نجات

عليهاش كه نوري بهاءالدين شيخ آقاي همين و است شده شهيد كشور اين مشروطه راه در بزرگوارش پدر

از دفاع مقابل در حاضرند هم باز كشور رشيد و شرافتمند مردان دارم يقين و كرده كاري فدا ميكنند جعل سند

رفت/ نخواهند قانونشكني و قلدري بار زير ولي بشوند شهيد ملت حقوق و اساسي قانون

شد اجرا و يكدورانموقتيوضع براي چنگاستبداد از نجاتمشروطيت براي روزي كه نظامي حكومت

و قلم و بيان آزادي آثار آخرين كوفتن درهم براي حربهاي و مشروطه ظاهر به حكومت jيتجزاي جزء امروز



ملي دولت سياهه ١٩٢٦

است/ شده استعماري سياستهاي برانداز خانمان مقاصد اجراي وسيله

اسـتناد بـه بگشـايد مـرج و هـرج و شرباليـهود اوضاع اين از انتقاد به زبان كه را كس هر روزها اين

بيجاي تهام ا استبه خفقانآورمعمولومرسوم پليسيو رژيمهاي در كه همچنان پليسخفيه گزارشهاي

ميگردد/ تحويل زندان به و دستگير نظامي حكومت ٥ ماده حكم به دولت با مخالفت

را آن نظير كه شدهاند ذلتي ف�كتو چنان دچار روزها اين ايران يعنيمطبوعات مشروطيت چهارم ركن

آورد/ ياد به ميتوان ظالم و مستبده حكومتهاي دوران در فقط

علنا هستند/ زندانيخود اولياء سرگردانسرنوشت و نگران پايتخت مردم از كثيري عده عيد شب اين در

ميكنيم/ اعدام را آنها و ميسازيم نابود را خود سياسي مخالفان كه ميگويند امور اوليا

است نيامده عمل به اقدامي ولي نوشتهاند دادستان به كاشاني آيتا� حضرت طرف از شرحي اخيرا

است گرفته قرار ظالمي و قاهره قوه يك تجاوز و حمله معرض در و منكوب و ذليل مشروطيت اركان تمام

گـرفته قرار تعرض معرض در شدت به باشد آن منكر نميتواند كس هيچ كه سلطنت مقام قانوني حقوق

ميگردد/ فراهم را آن تضعيف وسائل شكلي به روز هر و گرديده مقننهمسلوباjختيار قوه مجلسو

است/ داده دست از را خود استق�ل و گرديده مت�شي هم را قضائيه قوه

جانگداز صحنههايموحشو اين و داشتيم اقتدار و قوه نوع همه اساسي قانون حكم به كه را ما آيندگان

در كه دارد ارزش چه ذلتبار زندگي و عمر اين مگر كرد خواهند نفرين و لعن كرديم تحمل و تماشا فقط را

را خارجي قشون سرنيزه و چكمه تحمل تاب خودم سهم به كه بنده نمائيم مظالمسكوت اين تحمل قبال

ندارم/

اجراء موقع به ايران مركزيت محو سر بر انگليس و روس نقشه و برود ايران از شاه نگذاشت ملت وقتي

مينشينند؟ بيكار آنها مگر درنيايد

نمايند/ آغاز را خود خائنانه حمله زودي به ديگر جناح از تا هستند توطئه و دسيسه مشغول آنها

و قلمها شكستن و دهانها بستن جرم, مدرك و دليل بدون جرايد مديران توقيف اشخاص دستگيري

به كه مينمايد جديدي خونين و شوم توطئه وجود از حكايت همه ما سر بر پليس حكومت انداختن سايه

نيست/ معلوم ما بر آن كيف و كم و شد خواهد ظاهر ايران سياست عرصه در زودي

خطر به مشروطيت ارگان تمام مسلم حقوق بنشيند ما دامان بر ابدي ننگ كه ندهيد اجازه و نگذاريد

ملت ضد بر نقشهموحشي كسدار ما كمكايادي با اجانب است ميان مماتمملكتدر حياتو مسئله افتاده

دسائس برابر در محكمي سد چون كه اينست ملي مقدسشوراي مجلس وظيفه اولين كردهاند طرح ايران

در كه معتقدم زيرا نميكنم عرايضي اين بيشاز امروز بنده كند رد را نظامي قانونحكومت نمايدو ايستادگي

بساست/ يكحرف كساست گر ا خانه

عرضكنم/ زاهدي سرلشكر بازداشت به راجع كلمه چند عرايضميخواهم خاتمه در

اين استكه نخستوزيري مقام براي ايشان بودن كانديد هم او جرم استو زاهديمجرم سرلشكر چون



١٩٢٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

دفـاع من نظر به و نمودم بنده را اصولي دفاع بود نخواهد عفو قابل مصدق دكتر آقاي جناب نظر در جرم

رياست زمان در كه ميباشد آقايان ساير و حائريزاده بقائيو دكتر آقايان عهده به زاهدي شخصسرلشكر

شده/ استقرار نهضت اساس و پايه ايشان شهرباني

درخت آنها براي و نداشتند اثري و دخالت هيچ كه گرفته قرار اشخاص استفاده مورد كه نهضتي همين

بود كار كسسر هر بود بنا گر ا است انصاف و قانون خ�ف بر زاهدي سرلشكر توقيف من نظر به شده جواهر

وقتي Lمث بود معمول هم جهان كشورهاي ساير در بماند كار سر هميشه و نمايد توقيف را خودش رقيب

روزنامه چند و ميكرد توقيف هم را او طرفداران و توقيفمينمود هم را آيزنهاور خوببود بود كار سر ترومن

ميماند/ رئيسجمهور خودش و ميدادند فحش او به ميانداخت راه هم

به را شانزدهم انتخاباتدوره و رزمآرا ستاد رياست و برگردند عقب به كمي مصدق آقايدكتر است خوب

بيش مصدق وجدانشخصدكتر زيرا نمود خواهند تجديدنظر زاهدي توقيفسرلشكر در قطعا بياورند خاطر

بر و غيرقانوني توقيفهاي گونه اين و ميباشد زاهدي سرلشكر كاريهاي فدا و خدمات شاهد كس هر از

داريم حكومتمشروطه كه ميگوئيم كه ما نيست معمول هم ديكتاتوري حكومت هيچ در انصاف خ�ف

مجاهدين روزنامه اين رسيد دستم به روزنامهاي شوم شرفياب آقايان خدمت اينكه از قبل بنده امروز

هـمين بازداشت درباره بوده مجلس وكيل كه هنگامي را مصدق دكتر آقاي نطق از قسمتي كه بود اس�م

به راجع تريبون همين پشت در ١٣٢٩.٤.٤ پنجشنبه روز در مصدق دكتر آقاي كرده درج زاهدي سرلشكر

است: گفته چنين زاهدي سرلشكر بازداشت

راي دادن به را كسي نه داد انجام خوبي به را خود وظيفه خود سلف خ�ف بر زاهدي سرلشكر <آقاي

جـنبه از كـه بودند افسري ايشان كرد فراهم اجتماعي حقوق دزدان براي را آراء وسائل نه و نمود تشويق

نظر چه از دولت كه نشد معلوم ولي گذاشتند احترام نهايت هم عمومي افكار به و نشدند خارج بيطرفي

است/ اط�عات روزنامه آن از نقطهچين /١

داد/////��١ تغيير را ايشان

قرارشود بر انتظامي قوه بيندو كهموازنه بود شده زاهديسبب سرلشكر آقاي انتخاب كه نظر اين از بعد و

در و كند مداخله شهرباني امور در مختلف عناوين به ارتش ستاد كه نميداد اجازه ايشان شخصيت يعني

نمايند/ دخالت افسران نيست مملكت ص�ح ارتشو ستاد وظيفه كه امور از خيلي

صداي با كه است اين كنند تهيه ديكتاتوري برايدولت زمينهاي ميخواهند تغيير اين از كه است شايع

اشخاص بعضي كه نميدهد اجازه ديگر مملكت جوان افكار و عالم اوضاع كه مجلسميگويم اين در بلند

شـود تـمام جـانمان قيمت به ولو قلدري حكومت گونه هر با ما بپروراند خود مغز در را خام فكرهاي اين

كرد/> خواهيم مبارزه و مخالفيم

ميدهم/ صادقي افشار آقاي به مانده باقي چيزي من وقت بقيه از گر ا و ندارم عرضي ديگر

است/// باقي شما وقت از يكدقيقه رئيسـ نايب



ملي دولت سياهه ١٩٢٨

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

ملي/// مجلسشوراي
نظامي] حكومت cيحه تمديد [پيرامون

زنـده و عاقل شخص يك كه اينست امروز مطلب قناتآبادي]: [شمس - مخالفت و موافقت مبناي
بايد موافقتها مخالفتو كه كرده دانشحل و علم را مطلب اين چيست؟ او مخالفت موافقتو اظهار مبناي

اجـتماعاتي ميبينيد اينكه و نميخورد زنده احتياجات درد به شخصي موافقت باشد/ عقيده و فكر روش

رفتهاند/ جلو و كردهاند متابعت را صحيح افكار اجتماع آن كه اينست كردهاند طي را ترقي و كمال مراحل

من است مبنا همان روي مينمائيم, مخالفت امروز و كردهايم موافقت شخصي به يا روزي ما گر ا بنابراين

حكـومت بـه راجع كه بودم ع�قمند مصدق دكتر به كه روزي آن من شخصپرست/ نه هستم خداپرست

است: نوشته مصدق دكتر ١٣٢٨ ديماه ٨ تاريخ در كه نامهايست اين داشت نظر اين نظامي

١٣٢٨ ماه دي ٨ تاريخ <به

واسطهوجود به و فرمودهايد بازگشتدعوتم به بار چند اينكه از عزيزم همكاران و محترم آقايان حضرت

حكومت وجود با كه است اين امر حقيقت و متأسفم بسي ماندهام احمدآباد در باز تهران در نظامي حكومت

حكومت چه آورد عمل به نميتوان اقدامي نوع هيچ سياسي آزادي از صيانت ملتو حفظحقوق در نظامي

براي اساسي قانون موجب به كه آزاديهائي و حقوق آن وجود با و است مشروطيت عملي تعطيل نظامي

قانون به ع�قمند دولت كه ممالكي در ميشود/ كانلميكن ديدهايم تجربه به چنانچه شده شناخته ملت

مملكت اين در ولي نميكند پيدا نظاميدوام حكومت فرضلزوم بر اصولمشروطيتاست اجراي اساسيو

مشروطيترا سالها و ماهها نظامي برقراريحكومت بهواسطه و بهدستآورد بهانهاي كافياستكهدولت

مصدق> محمد دكتر كند/ تعطيل

كه مصدقي دكتر آن اما است/ احترام قابل من نظر از است ك تابنا عقيده اين داراي كه مصدقي دكتر آن

باشم/// داشته ارادتي او به نميتوانم كند حكومت اجتماعي امنيت قانون نظاميو حكومت با فقط ميخواهد

در كه دارند ياد به محترم نمايندگان آقايان البته است روزنامهها توقيف مطلبديگر ـ روزنامهها توقيف

در تحصن به ما كار و كرديم را مبارزات آن شاهد روزنامه سنگر در ما و شدند توقيف روزنامههائي ١٦ دوره

مصدق رهبريدكتر به صفاقليتبودند در آنروز كه آقاياني دارند/ اط�ع همه كشيد غذا اعتصاب مجلسو

خود از را توقيفشوند نبايد روزنامهها كه را مطلب اين و شدند مجلسمتحصن در تحصن اين از حمايت به

رئيس شخص اركان آن كريمپور] ـ [شورش مدير كه روزنامهاي گذشته هفته گرفتهايم/// ياد مصدق دكتر
زنندهايدر بسيار بسيار تيتر يك با وضعيو شديدترين به ميگيرد تومانحقوق ١٥åå ماهي دولتاستو

را كار بيگانه عمال تهران در كه بدانند بايد مردم كرد اهانت كاشاني آيتا� شخصيت به و شد منتشر تهران

افشارطوسكه شهرباني مأمورين جاسوس/// ميگويند استعمار بزرگضد قهرمان به كه رسانيدهاند جائي به

ميكنند/ حمايت شهر در را روزنامه اين مدير گماشتهاند گاهي آ مجلسمأمورين نمايندگان منزل در



١٩٢٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

دارائي وزارت كارمندان از عدهايديگر اسامي
شدهاند بازنشسته خود تقاضاي به كه

مـحمد شـهبازي, سـيفا� دانـائي, عبدالرحمن آقايان اديبزاده, بدري بانو اسدي, باقر محمد آقاي

نـعمتپور, مـحمد دبـيري, غـ�محسين بسـتاني, مـحمد ريمان, علي خمسه, عبدا� حاتميان, ابراهيم

بـانو قـهرماني, غـ�محسن مـنتقمي, اسدا� ملكنيا, احمد افشار, مشيري عزيزا� منصوري, اسماعيل

رضاپور سيدعبدا� وكيلي, حسن دروديان, كبري ا محمد شريعتزاده, شكرا� آقايان شهيدي, جهانتاب

شكـوه حسـين امامي, نصرا� خديور, مهدي نوروزي, تقي فخروي, امين محمد يوسفزاده, حسن نبوي,

افـتخاري عـبدالحسـين نوري, ارسطو صدرالدين فروردين, ربيع محمد داوداغلو, ناصر حبيبا� صارمي,

خلعتبري, محمد املشي, رحمتي فتحا�صوفي, رحمتا�شريفيپور, زندي, ابوالقاسم ع�ء امين عمراني,

محمدي كبر عليا افشارپور, يدا� ابراهيم, حسين قهرماني, احمد رحيمي, برادران رحيم شعري, ابوالفضل

مـحمد خـياباني, مـحسن رسـول, پور محمود ناصري, امير محمدتقي آشوري, شريف موتمني, مصطفي

اصغر علي آراسته, فيروز فرخ, پور حسين غ�مي حسيني: سيدحسين پودري, نجف تقيپور, عبدا� جابري,

محمود ابراهيمي, داود نكوئي, اصغر علي حلمي, عبدالباقي خوشنويسان, محمود عباسافضلپور, چيذري,

اسكـوئي, رضـا امـيني, عـلينقي حـريرچـيان, سـيدعباس بـنائي, عباس خالهاوغليان, ابراهيم برهمند,

اسـدا� اسـمعيلي, حـاجي غـ�محسين اسكـندري, ابـوتراب آذربـايجان, حـاجي حسامي, محمدحسين

اشرفيان, محمد امامي, سيدجعفر رفسنجاني, محمدهاشم ك�ه, خورشيد مرتضي امين, عزيزا� پرويزيان,

وزيـري, احـمد تيموريان, حسين كو, ما بيات فضلا� ناراني, شريفي حسين آقايان چراغعلي, بتول بانو

بهيه بانو احسانيپور, عزب بانو رفاهيت, عبدالحسين سليماني, اسكندري حميدي مهدي رضوي, حسين

محمدتقيواثقي, رعدي, رحمن انصاري, تقيزاده محمدباقر كيجاني, ميرعمادي سيدحسن آقايان خاوري,

ارشادي/ حسين دليلي, سيدميرزا نژاد, سليمي حسين

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

كارمنداندولت ماه اسفند حقوق پرداخت
ميشود آيندهشروع هفته دوشنبه روز از

مانعي چون گفت دولت كارمندان ماه اسفند حقوق پرداخت درباره امروز دارائي وزارت مطلع مقام يك

روز مـيرود احـتمال است رسـيده ملوكانه توشيح به دوازدهم دو قانون و ندارد وجود حقوق پرداخت براي

شود/ صادر پرداختحقوق دستور يكشنبه

تنظيم نيز حوالجات و ليستها نيستو بين در مانعي حيث اين از كه شد اظهار خزانه بهموجودي راجع

عيدي پرداخت شد/ خواهد پرداخت دولت كارمندان بعد و خدمتگزاران حقوق دوشنبه روز از لذا است شده

است/ گرديده صادر شهرستانها به مقتضي دستور اينمورد در و شده شروع اخير روز چند در خدمتگزاران



ملي دولت سياهه ١٩٣٠

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

آزادي نام به فراكسيونجديدي
شد مجلسشورايمليتشكيل در

ميگردد زوديتشكيل به نيز ديگر فراكسيون دو و
رئيسمجلسمEقاتكردند با فراكسيون اعضاي

شده تشكيل مجلس در نمايندگان از عدهاي شركت با كه <نجاتنهضت> كسيون فرا تشكيل تعقيب در

امروز از ما كه شدند متذكر ضمنا و نموده م�قات را كاشاني آيتا� نمايندگان از نفر ده نيز صبح امروز است

حـميديه, آقايان عضويت به كسيون فرا اين كرد/ خواهيم كار به شروع و داده تشكيل را آزادي كسيون فرا

و فرامرزي احمد سرتيپ, پور شيرازي, فقيهي دكتر صادقي, افشار هدي, صرافزاده, ميراشرافي, بهادري,

ميباشد/ حائريزاده آقاي كسيون فرا ليدر و شد تشكيل حائريزاده

اسـفند نهم كسيون فرا را كسيون فرا نام بود قرار Lقب گفت: مجلس رئيس آقاي به نمايندگان از يكي

از ديگـر يكـي گـردد/ تبديل آزادي به كسيون فرا نام كه گرفتند تصميم آقايان كثريت ا ولي شود گذاشته

عـضويت به يكي كه شد خواهد تشكيل مجلس در ديگر كسيون فرا دو زودي به داشت اظهار نمايندگان

به ديگري استو جليلي و شادلو شوكتي, نبوي, منصف, مجتهدي, دكتر افشار, فتحعلي اهري, امامي آقايان

تشكيل هفته همين در ارونگكه و اميرافشار عامري, فرامرزي, عبدالرحمن ذوالفقاري, نادر آقايان عضويت

مجلسشوراي به تركنموده را كاشاني آيتا� منزل ساعتده آزادي كسيون اعضايفرا آقايان شد/ خواهند

گشتند/ باز ملي

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

ماه بهمن حقوق پرداخت
شد/ پرداخت اسفند دهم در ساوه شهرستان ادارات كليه كارمندان ماه بهمن حقوق ـ ساوه

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

ميدهند شكر و قند زارعين به
داده شكـر و قند كيلو يك نفر هر به روستائيان كليه به دارائي اداره دستور طبق ـ آذربايجان شاهپور

ميشود/

٨å٤٧ شماره ,١٣٣١.١٢.١٩ سهشنبه

شكر و قند افزايشسهميه تقاضاي
در شكر و قند توزيع براي شهر معتمدين از نفر ٦ حضور با شهرستان شوراي پيش روز چند ـ زنجان

را اهالي تكافويمصرف فعلي سهميه مقدار كهچون جلسهموافقتشد اين در داد/ جلسه تشكيل فرمانداري

گردد/ مبذول jزم اقدام زنجان اهالي شكر و قند سهميه ازدياد براي كه شود تقاضا مركز از نميكند,



١٩٣١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

شد آزاد معيني صبحامروزسرلشكر
شدند آزاد امروز بازداشتشدگان از ديگر نفر ٣٥ و آقايتوحيدي

اعتراضنمود خود بازداشت به امامي جمال
است جرمكرده اعEم نظامي حكومت عليه نيز حزبسومكا

دارد ادامه همچنان بازداشتشدگان از بازجوئي

وقت آخـر تا شود/ آزاد شده بازداشت ارشد افسران از يكي است قرار كه داديم اط�ع ديروز شماره در

طرف از امروز صبح نيم و نه ساعت مقارن ولي بود نشده داده مأمورين به باره اين در دستوري هنوز ديشب

مأمـورين از خـداحـافظي از پس وي گـرديد صادر معيني سرلشكر آقاي آزادي دستور نظامي فرمانداري

منزلشرفت/ به و شد خارج شهرباني از نظامي فرمانداري

آزاد كـرديم منتشر سهشنبه روز را او بازداشت خبر كه نيز توحيدي آقاي امروز صبح مشاراليه بر ع�وه

نتيجه در چون گفت: ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع مقام يك نفر دو اين آزادي علت درباره گرديد/

فرمانداري دستور به لذا نداشتهاند شركت اخير وقايع در و هستند بيگناه شد معلوم آمد عمل به كه بازجوئي

آمد/ عمل به توقيف رفع آنها از نظامي

ديگر نفر ٣٥ رفته هم روي نيز گرفتامروز ديروزصورت كه نفر آزادي١٢ دنبال در ـ ديگر نفر آزادي٣٥

طرف از آنان بيگناهي اثبات و تحقيقات از پس بودند شده دستگير اع�ميه پخش جرم به كه كساني از

شد/ صادر تعقيبشان منع فرمانداري دادسراي

بـه خطاب نامهاي امامي جمال آقاي نظامي حكومت و شهرباني بازداشتگاه از امروز ـ] امامي [جمال
و خـود بـازداشت به نسبت و فرستاده مطبوعات مجلسو نمايندگان به كپيه ملي مجلسشوراي رياست

مربوطه قوانين ساير و اساسي قانون نصصريح خ�ف بر را اقدام اين و اعتراضنمود سخت ديگر عدهاي

به شهر از استراحت براي حتي و كرده اختيار انزوا شانزدهم دوره انقضاي از پس كه نموده اضافه و داشته

كردهاند/ بازداشت را او قانون خ�ف بر معهذا است رفته شميران

نظامي فرمانداري شريفمعاون پور سرهنگ عليه سومكا طرفحزب از اط�ع قرار به ـ] [حزبسومكا
نظاميمحلحزب فرمانداري معاون استچون شده نوشته جرمحزبسومكا اع�م در است/ شده جرم اع�م

اين به نسبت لذا است آورده نظامي فرمانداري به خود با قانوني بدونمجوز را حزب اموال و كرده بازرسي را

ميكنيم/// جرم اع�م عمل

آينده هفته تا دارد احتمال كه ميشد شنيده شهرباني كريدورهاي در امروز ـ] ميشوند آزاد زودي [به
كه روزي از داشت اظهار باره اين در نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شوند/ آزاد بازداشتشدگان اغلب

بـازجـوئي ضمن در چون و هستند بازجوئي مشغول مرتبا مأمورين شده آغاز بازداشتشدگان از بازجوئي

ميگردد/ صادر آنها آزادي دستور ب�فاصله و ثابتميشود متهمين از بعضي بيگناهي



ملي دولت سياهه ١٩٣٢

چاپخانه كارگر محرر محسن آقاي تعقيب در كه گاهي كارآ مأمورين امروز صبح ـ] تازه [دستگيرهاي
از بعضي با همكاري وي تهام ا اط�ع قرار به آوردند/ نظامي فرمانداري به خود با و دستگير را او بودند ايران

بـازداشت مـا سياست روزنامه اداري سردبير ابري ابراهيم آقاي ديشب همچنين ميباشد/ توقيفشدگان

گرديد/

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

بود متوقف بختياري مناطق تمام در نظامي عمليات امروز
است درآمده نظامي تصرفقواي به مهم معبر دو

گرديدهاند مستقر سربازان زراسستونهاي قلعه و اطراف كوههاي در

مراجعت اهواز به كنون تا و ميبرد سر به اصفهان در هنوز اهواز لشكر فرمانده مغروري تيمسار ـ اهواز

امروز آمده دست به متجاسرين با انتظامي قواي خورد و زد درباره كه خبري آخرين موجب به است/ نكرده

و دارد ادامه نظامي ستونهاي پيشروي مناطق تمام در ستاد طرح طبق است بوده متوقف نظامي عمليات

و <jدو> منطقه دو در ديروز است/ نشده ايجاد سربازان راه سر در عشاير و اشرار طرف از مانعي گونه هيچ

دو و است برقرار آرامش بودند خورد و زد مشغول متجاسرين با نظامي نيروي وقت آخر ديروز تا كه <س�>

قلعه و مذكور گدار كوههاياطرافدو تمام انتظاميدر قواي است/ نظاميدرآمده تصرفنيروي در تنگمزبور

است/ نداده رخ شديدي خورد و زد هم مناطق اين در استو گرديده مستقر <زراس>

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

بودند شده دستگير ساوه در كه دانشآموزاني از نفر ٥
كردند غذا اعتصاب

هستند بازداشت در و شده دستگير ساوه دبيرستان اخير وقايع اثر بر كه دانشآموزاني از نفر ٥ ـ ساوه

از عـدهاي امـروز نـيست/ خـوب بـودند نـخورده غـذا ديروز از كه آنها از نفر ٣ حال و كردند غذا اعتصاب

وعدههاي با ولي شوند/ متحصن دادگستري در و كنند تلگرافحضوري مركز به داشتند قصد دانشآموزان

شدند/ منصرف خود تصميم از دانشآموزان دستگيرشدگان كار به رسيدگي بر مبني فرهنگ رئيس

شدند/ مجروح كارد با دانشآموز نفر دو و دبير نفر يك ساوه دبيرستان اخير وقايع در

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

شدند دستگير نفر ٣٥ آمد عمل به كه تظاهراتي در
راه به بازار و كوچه دستجاتچپدر منتسببه افراد از عدهاي اسفند پانزدهم صبحروز ساعتده كاشانـ

تقسيم كوچك دستههاي به بلكه نبودند متمركز نقطه يك در عده اين نمودند دربار عليه سخنراني و افتاده

پليس عدهاي با شهرباني رئيس مؤيد پور سرهنگ آقاي ب�فاصله ميداند شعار گانه جدا قسمت هر و شده

كردند/ دستگير را آنها سران از نفر ٣٥ روز همان بعدازظهر سه ساعت تا پرداختو آنها ساختن متفرق به



١٩٣٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

تجريش شاهپور دانشآموزاندبيرستان
شدند كEسهايدرسحاضر در امروز

به ازحضور و برده سر به اعتصاب حال در كه بود يكهفته تجريشمدت دبيرستانشاهپور دانشآموزان

دبيرستان به فرهنگ وزارت طرف از بازرس نفر سه مدت اين خ�ل در ميكردند/ خودداري درس ك�س

بكشند/ دست اعتصاب از كه نشدند متقاعد دانشآموزان ولي كردند صحبت دانشآموزان با و رفته مزبور

و رفت تجريش شاهپور دبيرستان به فرهنگشخصا وزارت بازرسي كل مدير عامري آقاي امروز باjخره

درخواستهاي به كه قول آنها به و كرد سخنراني برايمحصلين تقاضاهايدانشآموزان به رسيدگي پساز

دبـيرستان به شيمي و انگليسي دروس براي هم دبير از نفر دو شد قرار و شد خواهد رسيدگي آنها قانوني

تحصيل مشغول و حاضر درس ك�سهاي در امروز بعدازظهر از دانشآموزان ترتيب اين به شود/ فرستاده

شدند/

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

كاشاني jآيتا اظهارات
حكومتنظامي cيحه درباره

دارد قرار ملي مجلسشوراي دستور در اكنون كه

اين و شود مطرح نظامي حكومت مليjيحه مجلسشوراي علني جلسه زوديدر به كه است قرار چون

مجلسشوراي رياست كاشاني آيتا� با ما خبرنگار امروز لذا است شده بهارستان در مباحثاتي موجب امر

استقرار با ملي مجلسشوراي آيا اينكه و نظامي حكومت jيحه درباره را ايشان نظر و گرفت تماس ملي

نمود/ استفسار نه يا كرد خواهد موافقت تهران در نظامي حكومت مجدد

حكومت اع�م با مصدق آقايدكتر زمامداري ابتدايدوران از من داشت: اظهار جواب در كاشاني آيتا�

مصالحي طبق اظهارخود بنابه وليدولت داشتهام اظهار را مخالفتخود نيز پيوسته و كردهام مخالفت نظامي

كار اين براي ديگري jيحه اينكنيز و نموده تجديد و مستقر تهران در ماه سه به ماه سه را نظامي حكومت

مخالفت نظامي حكومت با بارها زمامداري از قبل نيز مصدق آقايدكتر خود البته دارد/ مجلسقرار دردستور

و اساسي قانون اصول طبق كنون ا و نمودهاند اختيار هم تحصن امر اين به اعتراض براي حتي و كردهاند

نمايندگان و دولت به هم را خود مخالفت و مخالفم پايتخت در نظامي حكومت استقرار با جدا من آزادي

نمايند/ مطرح را مجلسآن آينده جلسه در حتما كه گفتهام و كرده مجلسگوشزد

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

زندان در تظاهرات
آوردند/ عمل به زندان در شديدي تظاهرات اهواز زندانيان قبل روز چند ـ اهواز



ملي دولت سياهه ١٩٣٤

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

ملي مجلسشوراي ديروز جلسه در فقيهيشيرازي نطقدكتر
ملي] [ارزيابيدولت

كه كرد ايراد نطقي دستور از قبل ملي مجلسشوراي ديروز علني جلسه در شيرازي فقيهي دكتر آقاي

شد افتتاح آنديروز جلسه اولين فرهنگكه عالي بابشوراي در نخست ناطق است: قرار اين از آن خ�صه

حمايت استعماري فرهنگ يك از كرات به بلكه نداده نشان خود از هنري كنون تا شورا اين داشت: اظهار

است/// كرده

آبرومند مردم عيد اينشب در داشت: اظهار و آورد ميان به صحبت عموميمردم نظر از فقيهي آقايدكتر

هيچ بود دولتداده كه توليدي وعدههاي از و كنند سودا ناله با كه ندارند بساط در آه مراسمنوروز انجام براي

دولت كـه تـوليدي كـار آن و شدهانـد بازنشسته بيگناه دولت كارمندان از جمعي است/ نشده ظاهر اثري

خـود اضافات گرفتن از است سال چند هم شاغل كارمندان كجاست؟ بدهد متقاعدين اين به ميخواهد

اين با كارمنداندولت بيچارگي و فقر اين كه نگرانم من استو شده مشكل آنها بر زندگاني شدهاندو محروم

در گر ا نيستدولت قابلدوام ديگر آمده پيش كه اينوضعي چون شد خواهد منتهي كجا به افزون گرانيروز

بـه احـتياجي ديگـر و ميگرفتند كنار دولت خدمت از كارمندان خود بود پرداخته توليدي كار به مدت اين

نبود/ اعتصاب منع تصويبjيحه

گرسنه شكم كه سوگند خداوند استبه داشته تقديم مجلس به زندان دستگاه ١åساختمان كنونjيحه ا

آب چاه حلقه چند و كتور ترا دستگاه چند برنامه سازمان كارخوببود اين جاي به نميترسد هم سياهچال از

ناطق تهيهشود/ كاري بيكاري براي و برود jبا توليد سطح تا ميگذاشت بازنشستگان و بيكاران دسترس در

گفت: و مسلكنمود و عقايد اخت�فات به اشاره

نفسهم تازه آقايان اين كه نبود كافي گويا بودند آورده بهوجود اينكشور در انگليسيها كه اخ�ق فساد

حبسو با و ميدارند وا برادر مقابل را برادر وسيلهاي به روز هر و ميپاشند ايرانيان جراحاتقلوب به كمك

عصبانيت ايجاد بلكه نيست ميسر اين ولي كنند مبارزه تند و افراطي مسلك اين با ميخواهند هم شكنجه

ببريد/ بين از سوزانيد خواهد را خشك و تر عنقريب كه را بدبختي و فقر اين ميگوئيد راست گر ا ميكند/

اهالي كه را طوماري و شرعياتكرد قرآنو آموزگاران درباره پيشنهادي اظهارتخود پايان در آقايدكتر

منع در كه كرد تقاضا دولت از و داشت تقديم مجلس به بودند فرستاده فساد كن اما به راجع تهران غرب

بردارد/ دست مخالفينخود توقيف از و نمايد اهتمام كافهها در پيالهفروشي

٨å٤٨ شماره ,١٣٣١.١٢.٢å چهارشنبه

مييابند زنداننجات از نفر ٤å
از پس نتيجه در و آمد عمل به رسيدگي زندانيان وضع به زندانيان, مجازات تعليق jيحه طبق ـ اهواز

يابند/ رهائي زندان از زودي به نفر ٤å گرديد مقرر زندانيان پروندههاي به رسيدگي



١٩٣٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

درباره اصفهان و خوزستان لشكر و فرماندهاننيرويزميني
بختيار ابوالقاسم ودستگيري قمعمتجاسرينبختياري و قلع

هستند تبادلنظر و مشاوره مشغول
روز بعدازظـهر شش ساعت خود ستاد رئيس تفاق ا به جنوب نيروي فرمانده اميني سرتيپ ـ اصفهان

هواپيما با همراهان تفاق ا به خوزستان ده لشكر فرمانده سرتيپمغروري آقاي شد/ اصفهانوارد به نوزدهم

فرمانده نيرويجنوبو فرمانده ظهر از قبل ماه اسفند بيستم روز شدند اصفهان وارد پريروز صبح ساعتده

جهت اقداماتjزم درباره و نموده اجتماع اصفهان لشكر فرمانده سرتيپدولو آقاي دفتر در خوزستان لشكر

شدند/ نظر تبادل و مشاوره بختياريمشغول غائله رفع و بختيار ابوالقاسم دستگيري

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

اصفهانگفت: در نيروهايجنوب فرمانده

بود شده خاتمهداده غائله به نبود برفمسدود نزول واسطه به بختياري كوههاي اگر

است او تعقيب در ابوالقاسم برادرزاده بختيار تيمور سرهنگ
ابوالقاسم قوايدولتودستگيري به كمك براي آمادگيبختياريهايچهارمحال
كه آورده عمل به مصاحبهاي نيروهايجنوب فرمانده اميني سرتيپ تيمسار با اصفهان در ما خبرنگار

بياهميت بسيار را بختيار ابوالقاسم واقعه اميني سرتيپ تيمسار ميگذرد: گرامي خوانندگان نظر از اينك

ابوالقاسم كنون ا گفت: چنين بختيار ابوالقاسم دستگيري و توقيف به راجع من سئوال جواب در و نمود تلقي

قسـمت در بـختياري و خـوزستان بـند <جـفير> منطقه در و فراري خود همكاران از قليلي عده با بختيار

او همراهان و مشاراليه دستگيري و تعقيب در كوچك نظامي افراد دستههاي و ميباشد مخفي كوهستاني

تعقيباو در فرماندهيخود زير ستون با هم بختيار ابوالقاسم برادرزاده بختيار تيمور سرهنگ آقاي هستند///

به سركشي براي اينجانب خود هم ديگر روز چند تا و داد خواهد خاتمه را غائله نزديكي آينده در و ميباشد

رفت/ خواهم خوزستان

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

متواريشدهاند كلي زراسبه اطرافقلعه از ابوالقاسم همراهان
بختيار استابوالقاسم آمده دست به ١å لشكر فرمانده آقايسرهنگسيف از كه اط�عاتي طبق ـ اهواز

قش�ق و يي�ق منطقه بين كوههاي در حاضر حال در استو متواري ١å لشكر به مناطقمربوطه از كلي به

همراهان است مسلم كه آنچه نيست دست در صحيحي اخبار او واقعي محل از ولي ميبرد سر به بختياري

و شده متواري كلي به ميبرند سر به <س�> به معروف تنگ و زراس قلعه اطراف كوههاي در كه ابوالقاسم

است/// نكرده برخورد موانعي هيچگونه با پيشرويخود در نظامي نيروهاي



ملي دولت سياهه ١٩٣٦

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

شكستند را غذا ٣٣ساعتاعتصاب پساز زنداني دانشآموزان
شدهاند كفيلآزاد قيد با بازداشتشدگان از نفر چهار

ميباشد زندان در ديگر نفر يك فع� و

بازداشتشدگان با و شدند حاضر شهرباني در اصناف نمايندگان از نفر چند اسفند نوزدهم روز ـ ساوه

شكستند/ ساعت ٣٣ پساز را غذا اعتصاب زندانيان آنها تقاضاي بنابه و كردند م�قات [پهلوي] دبيرستان
مـيباشد/ بـازداشت ديگـر نـفر يك فـقط و شدند آزاد كفيل قيد به بازداشتشدگان از ديگر نفر ٤ امروز

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

متشنجاست نصير خواجه دبيرستان
عـمل بـه چپ دستجات به منتسب دانشآموزان عده يك طرف از كه تحريكاتي نتيجه در - جهرم

چند كردهاند/ اعتصاب دانشآموزان و شده مختل نصير خواجه دبيرستان نظم بار چندين كنون تا ميآمد

كه دفعه هر دادهاند/ استعفا خود شغل از دبيرستان ناظم جوانمردي رئيسو طوفان ج�ل آقايان هم مرتبه

و ميشوند حاضر دبيرستان در مأمورينخود از نفر چند با شهرباني رئيس آقاي ميدهد تشنجاتروي اين

ميدهند/ اندرز و پند را آنها و مينمايند نظمدعوت اعاده به را دانشآموزان

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

تبريز دانشگاه سرپرست
طرف از برود خود كار محل به مجددا نشد حاضر تبريز دانشگاه سابق رئيس هشترودي دكتر آقاي چون

گرديد/ منصوب تبريز دانشگاه سرپرست سمت به آذربايجان استاندار سجادي دكتر آقاي فرهنگ وزارت

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

نشد موافقت آسيا مرد توقيفروزنامه با
نظر اظهار براي و تهيه آسيا مرد روزنامه توقيف خصوص در را خود ادعانامه گذشته روز تهران دادستان

براي را خود فوقالعاده جلسه جنائي دادگاه اول شعبه امروز صبح اط�ع قرار به داشت/ ارسال جنائي دادگاه

موافقت آسيا مرد توقيفروزنامه با بررسي و شور پساز سرانجام و تشكيلداد دادستان ادعانامه به رسيدگي

نشد/

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

رسيد نفر ١٧٤ به بخشودگي مشمولين عده
بـخشودگي تـقاضاهاي بـه رسـيدگي براي فوقالعاده جلسه يك زندانيان بخشودگي و عفو كميسيون

در كه زندانيان عده ترتيب اين به كرد تصويب را آنها از فقره چند و داد تشكيل بود رسيده بعدا كه زندانيان

رسيد/ نفر ١٧٤ به شد خواهد ملوكانه پيشگاه از بخشودگي مشمول آينده نوروز



١٩٣٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

شد مذاكره موضوع سه مليدرباره نهضت فراكسيون ديشب جلسه در

اضافات اعتبار cيحه و نظامي حكومت گزارشهيأتهشتنفري,

اساسي قانون از اصل سه تفسير بر گزارشهيأتهشتنفريدائر
مليتصويبشد صبحفراكسيوننهضت جلسه در

مبرا مسئوليتي گونه هر از برايهميشه سلطنت مقام اصل, سه اين تفسير با
ميشود تسجيل وزراء مسئوليت اصل و گرديده

ميشود گزارشتشكيل اين درباره نظر مجلسبراياظهار خصوصي جلسه

ساعت٩ تا ديروز/// بعدازظهر نيم و ساعت٧ ملي نهضت كسيون فرا فوقالعاده جلسه ـ فوقالعاده جلسه

مهندسرضوي/// آقاي جلسه رياست كسيون/// فرا اعضاي نفر ٢٤ جلسه اين داشتدر ادامه بعدازظهر نيم و

را كسيون فرا جلسه شايگان دكتر آقاي ربع و ساعت٩ مقارن قشقائي خسرو از بعد گفتـ شايگانچه دكتر

از نـفر سه اقدامات جلسه, تشكيل مقدمه در داشت: اظهار خبرنگاران سئواjت جواب در وي گفت/ ترك

دكـتر معظمي, دكتر آقايان و گرفت قرار كره مذا مورد داشتند عضويت نفري هشت هيأت در كه ما رفقاي

آقايان توضيحات كردند/ مسبوق خود روزه چند اين كرات مذا نتايج از را ما اجمال طور به مجدزاده سنجابيو

تعهد طبق كه بود حدي تا آقايان اظهارات زير كنم, بيان آقايان براي آن از مطلبي من كه نبود كامل هم

گردد/// طرح و عنوان خصوصي جلسه گزارشدر اصل است قرار زيرا بودند مجاز خودشان اخ�قي

دكتر پايداريدولت تقويتو به ع�قمند كه ملي نهضت كسيون فرا /// ـ فراكسيون اظهاراتسخنگوي

بدهد/// راي نظامي حكومت jيحه به گرفت تصميم دولت نماينده مطالب استماع از پس ميباشد مصدق

از كـه بـود كسـي آخرين تقريبا كسيون فرا رئيس مهندسرضوي آقاي ـ اساسي قانون در تفسيري

نظري نفرياخت�ف گزارشهيأتهشت به نسبت كسيون فرا جلسه در ميشد گفته چون شد/ مجلسخارج

دارد؟ وجود آن در نكاتي چه و چيست گزارش اين به نسبت شما نظر شد: سئوال وي از بود, آمده ميان به

اخت�ف هيأت گزارش به نسبت نميكنم فكر Rاو گفت: تأمل مدتي از پس ملي نهضت كسيون فرا رئيس

نيست/ پارلماني رويه از خارج بنده عقيده به هيأت اين اقدامات زيرا باشد, داشته كسيونوجود فرا در نظري

سئوال اينكه اما و كرد آن درباره قاطعي نظر اظهار بتوان تا نبود بحث گزارشامشبمورد جزئيات ثانيا

از تفسيري ميتوان را آقايان اقدام كنم عرض بايد كلي طور به ميباشد نكاتي چه حاوي گزارش كرديد

دانست/ اساسي قانون

مـيتوان را نـفري هشت هـيأت اقدامات كه كسيون فرا رئيس اظهار اين ـ كند تصويب مجلس بايد

هيأت كه ميرفت تصور ساعت آن تا زيرا آورد, ميان به را تازهاي مسئله دانست اساسي قانون از تفسيري

مجلس به را كراتخود مذا اقداماتو چگونگي دارد نظر در و اخت�فاتنموده برايرفع اقداماتي نفري هشت

اساسيو قانون تفسير و توجيه از صحبت كه كرد نهضتروشن كسيون فرا رئيس اظهارات ولي گزارشدهد



ملي دولت سياهه ١٩٣٨

باشد/// ملي مجلسشوراي تصويب با بايستي نيز نيت اين اجراي

اساسي قانون مواد تفسير گزارشو اين تهيه ابتكار شد تحقيق باره اين در امروز آنچه ـ اصل سه تفسير

تفسير شده انتخاب دولت و دربار ميان اخت�ف رفع براي توسطوي كه حلي راه استو بوده مجدزاده آقاي با

اين با و است گرديده تنظيم آن اساس بر نفري هشت گزارشهيأت كه بوده اساسي قانون مواد از اصل سه

گـونه هـر از مـقام ايـن مصونيت و سلطنت مقام وظائف و مجلس مقابل در وزراء مسئوليت اصل تفسير

روشن نفري هشت هيأت اعضاي از عدهاي با كرات مذا و م�قات نتيجه در است/ شده تفسير مسئوليتي

كردهاند/ تفسير را اصل٤٥ و اصل٤٤ و اصل٣٥ يعني اساسي قانون اصول از اصل سه هيأتمزبور كه گرديد

از الهي بهموهبت <سلطنتوديعهايستكه ميگويد: اساسي قانون اصل٣٥ اساسيـ قانون از اصل سه

تفويضشده/> پادشاه شخص به ملت طرف

مجلس مسئول امور گونه هر از دولت وزراء استو مبري مسئوليت از پادشاه <شخص ميگويد: ٤٤ اصل

هستند/>

امضايوزير به كه ميشود اجراء وقتي مملكتي امور در پادشاه دستخط قوانينو كليه > ميگويد: اصل٤٥

باشد/> رسيده مسئول

اخير اخت�فات بروز باعث و دارد آنوجود در ابهامي چون مزبور اصول كه اينست بر نفري هشت عقيده

مختصاتمجلسشوراي از آن تفسيرمواد كه اساسي قانون همين طبق بر بايستي گرديده دولت و دربار بين

و مسئوليت گونه هر از شاه مصونيت اصل و شود برداشته ميان از ابهام پرده اين تا گردد تفسير است ملي

است دانسته وزراء عهده به را امور كليه مسئوليت كه اساسي قانون نصصريح مقام سلطنتدر مقام وظائف

را اصلمسئوليتوزراء هميشه براي ميباشد اصل سه اين تفسير كه نفري گزارشهيأتهشت روشنشود/

گزارشو اين از و است دانسته مبرا مسئوليتي گونه هر از هميشه براي نيز را سلطنت مقام و نموده تسجيل

انتظامي عاليرتبه نصبمأمورين پسعزلو اين از كه است شده گرفته نتيجه چنين اصلمزبور سه تفسير

عمل به را خود اقدامات سلطنت مقام نام به نبايستي وزراء و است مسئول وزراء و دولت وظائف از غيره و

علني جلسه در است قرار و گرديده تهيه نفري هشت هيأت توسط كه گزارشي از خ�صهايست اين آورند/

شده اصلمزبور سه از كه تفسيري طريق اين به و آيد عمل به راي اخذ آن به نسبت و شده قرائت مجلس

گيرد/ خود به قانوني صورت

و كرد تأييد را نكته اين نفري هشت هيأت اعضاي از يكي امروز ـ دربار دولتو مسئوليت تفكيكاصل

اصلمسئوليت كه اينست اساسي قانون از اصل سه اين تفسير گزارشو اين تهيه از ما اساسي گفتمنظور

و است مملكتي امور تمام دولتمسئوليت اساسي قانون مواد تمام در زيرا تفكيكشود هم از دربار و دولت

مملكتي امور اداره در دخالت جنبه كه اقداماتي گونه هر از رهبري و غيرمسئول است مقامي شاه شخص

دهد/ رخ مملكت در كه باشد وقايعي مسئول نميتواند شخصغيرمسئول بنابراين و باشد داشته

شد اخت�فاتخواهد اين كهموجبرفع راهي تنها ما نظر به كه كرد اضافه نفري هيأتهشت همينعضو



١٩٣٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

حوادثو در زيرا بود سلطنتخواهد مقام نفع به Lكام نيز ما اقدامات من عقيده به استو اصل سه اين تفسير

را سلطنت مقام نبايستي هم انصافا ميآيد پيش وزراء رؤسايدولتو دست به اغلب كه مملكتي جريانات

براي و است مشروطيت مباني و اصول تحكيم راه در اساسي قدم يك اقدام اين طرفي از و دانست مسئول

به مجلسراجع خصوصي تشكيلجلسه از قبل صبح امروز كه نكاتيبود اينها حال هر به بود/ خواهد هميشه

بود/ مجلسشايع در نفري هشت گزارشهيأت

اصول بر را خود استدjل پايه و دارند ديگري عقيده گزارش اين مخالفين اما و ـ ميگويند چه مخالفين

نصب و عزل حق كه است اين گزارش اين تهيه از منظور ميگويند: و نموده استوار اساسي قانون ٤٨ و ٤٧

كه ميكشانند آنجا به را استدjل اين دنباله نمايندو حذف شاه حقه حقوق از را نظامي عاليرتبه فرماندهان

شخصا است مايل نخستوزير كه بوده قوا كل فرماندهي به راجع دربار و دولت اخت�فات اساس ميگويند

آنكه حال و ميباشد نظر همين مزيد گزارشدرآمده صورت به كه هم اصل سه اين تفسير و باشد عهدهدار

شاه مختص قانون مراعات با افتخاري امتيازات و نظامي درجات <اعطاي ميگويد: اساسي قانون ٤٧ اصل

است/>

تصويبوزير با خارجه و داخله از دولتي دواير رئيسه <انتخابمأمورين ميگويد: اساسي قانون اصل٤٨

به راجع مأمورين ساير تعيين ولي باشد نموده استثناء قانون كه مواقعي در استمگر پادشاه حقوق از مسئول

دو اين به استناد با نفري هشت گزارش مخالفين ميكند/> تصريح قانون كه مواردي در مگر نيست پادشاه

حقوق از نميتوان را ارتش عاليرتبه فرماندهان و امرا نصب و عزل حق ميگويند اساسي قانون از اصل

تفسير واقع در فوقالذكر اصل دو زيرا نميباشد تفسير قابل مزبور اصل سه بنابراين و نمود منتزع پادشاه

اصل دو گردد تفسير اصل آنسه باشد بنا گر ا و كردهاند استناد آن به هيأتهشتنفري اصولياستكه همان

در را سـلطنت مـقام حـق و نمود توجيه و تفسير بايستي كرده اشاره پادشاه حقوق به صراحتا كه را مزبور

قانون ٥å اصل اينكه خاصه داشت ارتشيمحفوظ عاليرتبه فرماندهان نصب و عزل و قوا كل فرماندهي

است/> پادشاه شخص با بحري بريو كلقشون <فرمانفرمائي ميگويد: صراحتا اساسي

يك هر و پارلمانبود محيط در امروز نظر ايناخت�ف حال هر به ـ بايستيجلسهخصوصيتشكيلشود

وك�ي از نفر چند ميان اين در ميكردند نظر اظهار نفري گزارشهيأتهشت درباره طريقي به نمايندگان از

گزارش تنظيمكنندگان دولتو نماينده و تشكيلشود خصوصي جلسه بايستي داشتند عقيده مجلس منفرد

ابرازموافقت اينموضوع به نسبت حد چه تا نخستوزير اعليحضرتو معلومشود تا بدهند را توضيحاتخود

يـا كـرد نظر اظهار آن درباره آساني به نميتواند و نيست كوچكي مطلب نظر مورد موضوع زيرا نمودهاند,

گرفت/ تصميم

مجلسجلسه خصوصي جلسه تشكيل از قبل جهتامروز همين به ـ تصويبشد فراكسيون جلسه در

مـختصر از پس و گـرديد مـطرح نـفري هشت گزارش متن و شد تشكيل مجددا ملي نهضت كسيون فرا

بروند/ خصوصي جلسه تشكيل تعيين براي شد قرار و رسيد تصويب به تي كرا مذا



ملي دولت سياهه ١٩٤٠

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

مجلس امروز خصوصي جلسه در

مذاكراتيصورتگرفت آن پيرامون در و قرائتشد گزارشهيأتهشتنفري متن
يافت خاتمه نتيجه اخذ بدون جلسه

ذوالفقاري محمد آقاي رياست به امروز صبح ربع و ده ساعت در ملي شوراي مجلس خصوصي جلسه

اخت�فموجود حل رسيدگيو براي كه است كميسيون محترم آقايان خاطر نايبرئيسگفت: شد/ تشكيل

را خود كار هيأت اينك دهند خاتمه اخت�فات اين به كه شدند انتخاب آقايان از نفر هشت قبل روزه چند

ميرساند/ آقايان عرض به گزارش مكي آقاي توسط و داده خاتمه

بـراي فـرمودند رئيس نايب آقاي جناب كه طور همان گفت: مكي آقاي ـ مصدق دكتر آقاي گلههاي

اقدام و رسيدگي كه شد تعيين هيأتي دولت مجلسو همچنين و دولت و دربار بين اخت�ف شايعه رسيدگي

رفع به اقدام حال هر به باشد/// محرمانه ما كرات مذا جريان كليه كه گرفتيم تصميم جلسه اولين در ما كنند/

آقاي خدمت هم بعد رئيسمجلسرسيديم/// كاشاني آيتا� خدمتحضرت و شد مجلس داخلي اخت�ف

تـصميم مـا و رساندند آقايان اط�ع به تفضيل به را مشك�ت و امور جريان ايشان رسيديم نخستوزير

قضاوت وجدانا و بنشينيم خودمان بعد و كنيم استماع آن درباره نظر اظهار بدون را مطالب فقط كه داشتيم

هم بعد پهلويو ام�كموقوفه و آستانه بهموقوفات كهمربوط بود گلههائي مصدق آقايدكتر مطالب كنيم/

بود/ نظامي فرماندهان و رؤسا اطاعت عدم

كه شد ثابت ما بر و شد استماع اعليحضرت بيانات رسيديم شاهنشاهي همايون اعليحضرت حضور بعد

قـانون رعايت جز نظري و شود انجام و اجرا مملكت مصلحت وفق بر جاري امور هستند مايل شاهنشاه

است: چنين آن متن كه كرديم تهيه فرمولي و نشستم هم دور منتخبين ما بعد نداشتهاند/ اساسي

ملي ساحتمقدسمجلسشوراي

مقرر ١٣٣١ اسفند ١٤ پنجشنبه روز خصوصي جلسه در محترم نمايندگان آقايان تصميم حسب چون

در پيشآمد بهواسطه كه رئيسدولت, و بيندربار زير, حاصله اخت�ف درباره شايعه زير كنندگان امضا گرديد

عرض به را نتيجه نموده jزم اقدامات و مطالعات گرديد, نگراني و تشنجات پارهاي موجب و منتشر افواه

با و م�قات نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب با بدوا منتخب, هيأت لذا برسانيم, ملي مجلسشوراي

نمود/ اصغاء را ملوكانه فرمايشات شرفيابو همايوني اعليحضرت حضور به ايشان مطالب از استحضار

بين خوشبختانه ميرساند/ ملي عرضمجلسشوراي به زير شرح به را نتيجه و كرات مذا خ�صه اينكه

بـاشد خصوصي و شخصي نظريات از ناشي كه اخت�في كوچكترين رئيسدولت و همايون اعليحضرت

قانون رعايتاصول به را خود كامل ع�قه همواره كه فرمودند همايوني اعليحضرت ع�وه به نيست/ موجود

همچنين نمودهامو تقدير ايران ملي پيشرفتنهضت در را مصدق آقايدكتر زحماتجناب تصريحو اساسي

هـمايون اعـليحضرت شـخص و سـلطنت شـامخ مقام به نسبت نخستوزير آقاي كامل احترام و ع�قه
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داد, تشـخيص اخت�فنظر منشأ ميتوان كه را موجبي تنها نيست/ ترديد محل ابدا و مسلم شاهنشاهي

هـيأت قانوني اختيارات و سلطنت حقوق اعمال مورد در اساسي, قانون مقررات تعبير و تفسير در اخت�ف

آن متمم و اساسي قانون اصول مجموع به توجه با كه است كشور انتظامي قواي به راجع مخصوصا دولت,

برسانيم/ عرض به زير شرح به را خود نظريه

طرف از الهي موهبت به كه است وديعهاي سلطنت اساسي, قانون متمم ٣٥ اصل موافق اينكه به نظر

از استو گونهمسئوليتمبري هر از پادشاه شخص متمم, ٤٤ اصل طبق و مفوضشده شخصشاه به ملت

دولت هـيأت و وزراي عـهده بـه مملكتي امور اداره مسئوليت متمم, ٤٥ اصل و اصل همين طبق طرفي,

شـامخ مقام شئون از لشكري, و كشوري از اعم مملكتي, امور مسئوليت و اداره كه است بديهي ميباشد/

اعليحضرت نام به مربوطه وزارتخانههاي امور اداره در كه است وزيران و دولت هيأت حقوق نبوده/ سلطنت

مقابلشوراي مسئوليتدر عهده از مشتركا و منفردا نموده, قانونيه اجرايمقررات كوششدر سعيو همايوني

گزارش اين تأييد استدعاي باشد, روشن و واضح هميشه براي اينموضوع اينكه براي بنابراين برآيند/ ملي

مجدزاده, حائريزاده, گنجهاي, جواد مكي, حسين داريم/ ملي مجلسشوراي مقدس ساحت از را

شد/ ادغام سهولت براي است, گانه جدا نفره هشت هيأت گزارش فرمول متن /١

سنجابي/��١ دكتر رفيع, رضا بقائي, دكتر عبدا}معظمي, دكتر

گفت بعد استو شده چاپ گانه جدا آن عين و قرائتكرد را شده تهيه متنفرمول مكي آقاي اينموقع در

داريم/// تمنا ملي مقدسشوراي مجلس ساحت از را آن تأييد jحا

و كاشاني آيتا� است اختيارات اخت�فاتموضوع اين از يكي گفت: مكي آقاي ـ اخت�فاتچيست؟

صحبت خودم با حاضرم من كه كردند مصدقموافقت آقاي ميدانستند/ اساسي قانون خ�ف را آن خيليها

مـصدق دكـتر آقاي مخالفتهاي از يكي بگذارم/ مجلس اختيار در ميشود موافقت كه را مواردي و كنند

تفاق ا به نفري وليهيأتهشت ميدانستند شدتخ�فمصلحت به را آن بود تقسيمام�كموقوفه موضوع

شدت به مدني ملك آقاي موقع اين در كردند/ تأييد و تصويب را شاهنشاه همايون اعليحضرت عمل آرا

و دادنـد جـواب او بـه همه نمايندگان ولي است اساسي قانون و دين مخالف كار اين گفت و كرد اعتراض

ندارد/// مانعي احسن به تبديل گفت: اشرافي و كردند رد را او اظهارات

به ما كه عرضكنم بايد منتخبين آقايان از امتنان اظهار با آقايملكمدنيگفت: ـ نداريم تفسير اجازه

قـانون تفسير كه نگفتيم ما كنند اخت�ف رفع و ببرند تشريف كه خصوصي جلسه در داديم وكالت آقايان

تعيين را تكليفهمه صراحت به اساسي قانون كنند, باز است ك خطرنا خيلي كه را باب اين و بكنند اساسي

مردم مال چه اينام�كهر كه بودند معتقد توضيحاتيدادندو نيز خالصه تقسيمام�ك باب در و است/ كرده

ام�كموقوفه تغيير زيرا بگذاريم شاهنشاه نظر تحت وقفبوده كه هم را بقيه و برگردد خودشان به بايد بوده

است/ قانون خ�ف

نكردهايم هم تفسير و بكنيم اساسي قانون تفسير نخواستيم ما گفت: آقايمكي ـ نكردهايم تفسير ما
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خدمت بنده ميدهيم ادامه ما هستند موافق آقايان گر ا jحا و شده اساسي قانون از اصل چند به توجه فقط

تا كرد خواهد كره مذا و رسيد خواهد ايشان خدمت هيأت اين هم باز كه عرضكردهام هم نخستوزير آقاي

كنيم/ كره مذا هم باز كه وقتدادهاند امروز برايظهر هم نخستوزير تشنجاتمرتفعشود انشاءا�اين شايد

اسباب نمايندگيها اين كه بدانند بايد آقايان معظميگفت: دكتر ـ است مصلحتكشور به اخت�ف رفع

نداشتيم/ راحتي ابدا و بودهايم نگران ناراحتو فوقالعاده روز چند اين در ما كه است شاهد خدا است زحمت

كسيون فرا عرضكردم و رساندم آقايان عرض به را ملي نهضت كسيون فرا نظر آقايرفيع منزل در بنده

مصلحتكشور به خارج در چه مجلسو در چه را اخت�ف اين رفع و ميگذارد احترام سلطنت شامخ مقام به

اين در آقايان ميكنم استدعا هم jحا نداريم/// غرضي نظرو نظامات اجرايقوانينو رعايتو جز ميدانمو

بگذرانند/// را روزها اين تشنج اخت�فو بدون مردم كه بفرمايند اقدامي عيد شب

من كه ميگيرم شاهد را خدا داشت اظهار فرامرزي عبدالرحمن آقاي ـ] خونريزي و آدمكشي سال [دو
بود چنين وضع گر ا ميكنم سئوال من ممنونيم همه ما كشيديد زحمت برديد تشريف آقايان ندارم غرضي

پسديگر برود مسافرت به بايد مريضاستو شاه نيستو اخت�في ميگفتند دولت و آقاينخستوزير چرا

Jاست صحيح Kنمايندگان شود كشانده رسمي مجلس به جريان اين نيستم معتقد بنده ميگويند چه jحا

قول شما به بدهيم راي اين به گر ا ما بياوريم مجلس به را حرفي گزارشو هر ما كه است مرضي چه Rاصو

ميشوم/ متأثر ميآورم ياد به را دربار جلسه آن و ميبينم را جلسه اين كه من نميشود تمام دعوا باز ميدهم

و نخستوزير اjن مصدق دكتر نيست بهانهاي ديگر كرديم را كار اين ما گر ا كه عرضميكنم امروز من

مرجع نه و دارد قدرتي دربار نه امروز دارد؟ بهانهاي چه ديگر شد مطلقالعنان جنگو وزير اختياراتو داراي

گفتم من بهقوام راي از بعد روز كمااينكه ساختند مخالف ديگران را اينها قسم خدا به مخالفكه ديگروك�ي

بازيها اين مخالفت ولي مخالفنيستم مصدق دكتر با من عرضميكنم حاjهم آوردو را مصدق دكتر بايد

همه اين حساب ميكند/ كار چطور ديگر كند كار نتواند اختيارات و قدرتها اين با گر ا مصدق دكتر هستم/

ولي ميروند تعالي ترقي به رو دارند ديگر كشورهاي مردم بكنيد را ساله ايندو آدمكشيهاي و خونريزيها

ميباشد/ تو بغل در انگليسي ميگوئيم يكديگر به و گرفتهايم را ديگر هم يقه سال دو اين تمام در ما

جناب پيشنهاد به اطاق همين در خصوصي جلسه در ما آقاينبويگفت: ـ نداريم تفسير و تغيير حق

مجلسخصوصي همين به را نتيجه و بروند عدهاي نه كرديم, انتخاب را آقايان و گرفتيم تصميم مكي آقاي

اين گرفتهاند/ نتيجهاي چه ببينيم اما ممنونيم آقايان زحمات از ما Jاست صحيح Kنمايندگان دهند گزارش

گزارش اين نداريم/ را اساسي قانون تغيير و تفسير حق ما نه و آنها نه زيرا نبود/ مهمي چيز Lاص گزارش

و حدود ولي كردند مرتفع را اخت�ف و تشنجات كه متشكريم آقايان از ما و ندارد كره مذا تصويبو به احتياج

خاتمه بحث اين به ديگر كنيمو تشكر آقايان از بايد همه معتقدم بنده كرده تعيين اساسي قانون را همه ثغور

روز جلسه شد قرار يافتو خاتمه كلي تصميم يك تخاذ ا بدون امروز خصوصي جلسه ترتيب اين به دهيم///

گردد/ تشكيل يكشنبه
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٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

شد داده مدتيشكر از روستائيانپس به
اداره طرف از اخيرا بودند/ محروم شكر دريافت از كه بود مدتها سنندج اطراف دهات كنين سا ـ سنندج

افراد يكاز به گهيمنتشره آ طبق بنابراين بدهند/ شكر آنها به كه گرديد مقرر آمدو عمل به اقداماتي دارائي

روستائيان زيادياز عده كنون ا ميشود داده شكر يككيلو شناسنامه ارائه با تابعه دهستانهاي و قراء سكنه

دارد/ ادامه آنها بين شكر توزيع هم هنوز و كردهاند دريافت را خود شكر سهميه

٨å٤٩ شماره ,١٣٣١.١٢.٢١ پنجشنبه

بود نيمهشبخواهد بعداز ٥ تا ١٢ از شب ممنوعه ساعات
تهران نظامي فرماندار ١٨ شماره اعEميه

تهران/ شهرستان محترم اهالي آسايش و رفاه منظور به

ساعت١٢ از شبانه مرور و ساعاتممنوعهعبور ثانوني اط�ع تا كه ميرساند اط�ععموم به بدينوسيله

تهران شهرستان نظامي فرماندار بود/ خواهد شب نيمه بعداز ٥ تا

مدبر سرتيپ

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

بختياري ياغيان و قواينظامي بين
تلفشدند عدهاي و داد خورديروي و زد مجددا

كـه شدهاند تلف عدهاي و داده روي خوردي و زد بختياري ياغيان و دولتي قواي بين مجددا ـ هفتگل

سازند/ يكسره كار و كرده حمله متجاسرين به صافشود هوا محضاينكه به مصمماند گروهبانان از عدهاي

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

ميشود تحصيليخودداري گذرنامه صدور از
بودند كرده اجتماع وزارتفرهنگ در عدهاي امروز

تحصيلي گذرنامه صدور از موقتا كه شد داده دستور گذرنامه اداره به فرهنگ وزارت از اسفند ١٦ تاريخ در

تحصي�ت ادامه براي كه دانشجوياني از عدهاي امروز ايندستور تعقيب در شود/ خودداري ثانوي اط�ع تا

قصد و كرده اجتماع فرهنگ وزارت در كردهاند فراهم را كار مقدمات و داشتند را خارجه به مسافرت قصد

مقاماتمطلع با دستور اين صدور درباره ما خبرنگار امروز كنند/ كره مذا مورد اين در فرهنگ وزير با داشتند

روش و اخ�ق وضع از نامساعدي گزارشهاي پيش چندي از چون داشتند اظهار گرفت/ تماس فرهنگي

است/ شده كار اين به اقدام هيأتدولت تصويب با جهت اين از بود رسيده سرپرستيها اداره از دانشجويان

اعزامي دانشجويان كه تعهدنامهايست تهيه صدد فرهنگدر وزارت كرد اضافه كره مذا پايان در مقام اين

كند/ تضمين بايستي را دانشجويمزبور رفتار تهران در نفر يك همچنين و كنند امضاء را آن ذيل بايستي
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٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

اصEني سرتيپ سرتيپشعري, سرتيپگيEنشاه, ديشبفروهر,
شدند آزاد افسران از ديگر نفر سه و

گفت آزاديبازداشتشدگان نظاميدرباره فرمانداري به وابسته يكمقام

شدند آزاد آمد عمل به رفعسوءظن آنها از چون
شوند آزاد نيز بازداشتشدگان ساير جارياحتمالدارد هفته در

٥ ماده استناد به كه بازنشسته افسران از عدهاي آزادي داديمدستور اط�ع گذشته شماره در كه همانطور

بود شده صادر نظامي فرمانداري طرف از پنجشنبه روز وقت آخر ميبردند سر به توقيف در نظامي حكومت

نگرديد/ اب�غ مأمورين به اجرا براي ديشب تا ايندستور ولي

فروهر, آقايانغ�محسين ب�فاصله ايندستور محضوصول به و شد اب�غ مزبور دستور گذشته شب اما

سرگرد و مستجير سرگرد رحيمي, غ�مرضا سرهنگ و اص�ني سرتيپ شعري, سرتيپ گي�نشاه, سرتيپ

شدند/ آزاد دژ فوjد

گفته Lقب كه طوري همان داشت اظهار مزبور آقايان شدن آزاد درباره نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

زودتر چه هر كه داشتيم ع�قه چون و كرديم شروع را خود بازجوئي آقايان, دستگيري از بعد روز دو ما شد

تشخيص بيگناه كه كساني تا كنند عجله بازجوئي در شد داده دستور لذا بازداشتشدگانروشنشود تكليف

آزادي درباره و شدهاند آزاد بازداشتشدگان از عدهاي كنون تا ميدانيد كه طوري به و گردند آزاد ميشوند داده

ايشان آزادي دستور لذا آمد عمل به رفعسوءظن آنها از كهچون بگويم شدندميتوانم آزاد ديشب كه آقاياني

شد/ صادر

فرمانداري شد داده جواب ميشود تعيين چگونه بازداشتشدگان ساير تكليف شد سئوال مزبور مقام از

از ديگـري عـده جـاري هـفته در كـه مـيرود احـتمال و مـيدهد ادامه همچنان را خود بازجوئي نظامي

شوند/ آزاد تهامشان ا به رسيدگي از پس بازداشتشدگان

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

رسيد نفر ١٧٤ به بخشودگي مشمولين عده
بـخشودگي تـقاضاهاي بـه رسـيدگي براي فوقالعاده جلسه يك زندانيان بخشودگي و عفو كميسيون

در كه زندانيان عده ترتيب اين به كرد/ تصويب را آنها از فقره چند و داد تشكيل بود رسيده بعدا كه زندانيان

طوري به و رسيده نفر ١٧٤ به شد خواهند اعليحضرتملوكانه پيشگاه از بخشودگي مشمول آينده سال نوروز

است بوده بيسابقه حال به تا رقم اين داديم تذكر كه

از دادگستري وزير طرف از استو فرستاده دادگستري برايوزير را خود كار گزارش بخشودگي كميسيون

از بـودند عبارت بخشودگي و عفو كميسيون اعضاي آمد خواهد عمل به مزبور زندانيان عفو تقاضاي شاه

سلجوقي/ و سرهنگجليلوند مستشاري, خلعتبري, فصيح امينفر, دكتر آقايان



١٩٤٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

متهمين نفر هفت محاكمه فروردين ٢٢ روز
ميشود انجام اشتراكي عقايد داشتن به

انتخابشدند محاكمه اين منصفه اعضايهيأت صبح امروز

به متهمين از عده يك كمه محا شروع براي منصفه هيأت اعضاء كشي قرعه مراسم كه بود قرار امروز

معيني, جواد راوندي, مرتضي آقايان صبح لذا آيد عمل به جنائي دادگاه اول شعبه در كي اشترا عقايد داشتن

خـيابان در پـيش چندي كه خليلي كبر ا و برومند حسن خدابنده, مهندس كاراپتيان, سركيس توانا, احمد

مـراسـم و شـدند حاضر جنائي دادگاه در هستند كي اشترا عقايد داشتن به متهم و شدند بازداشت اميريه

آقـايان شدند: انتخاب منصفه هيأت اصلي اعضاي سمت به زير آقايان نتيجه در و شد انجام كشي قرعه

قيصريه, تقي فاطري, سيدمحمدتقي حريري, احمدآقا حاج اميريفيروزكوهي, سيدكريم شفا, شجاعالدين

حاجمحمد شمس, رضا رياضي, عبدا� دكتر آقايان نيز عليالبدل اعضاي كار/ صحرا داود كورس, عباس

دادگاه فروردين ٢٢ استروز قرار فرهنگي/ حسن تابكو ا مهدي شهرستاني, سيدباقر پايور, محمود صدقي,

گردد/ تشكيل متهمين كمه محا براي جنائي

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

اعتصابكردند ساعت كارگراندخانياتچهار امروز
كـردند/ اجـتماع دخـانيات مـحوطه در و كشيده كار از دست دستهجمعي دخانيات كارگران امروز صبح

اعزام محل به اغتشاش از جلوگيري براي عدهاي و شد داده اط�ع نظامي فرمانداري به جريان ب�فاصله

گرديدند/

حقوق يكماه معادل ماه اسفند در ساله همه طبقمعمول چون ميدهد گزارش ما خبرنگار كه طوري به

كـار از دست كـارگران بود افتاده تعويق به پاداشمزبور پرداخت امسال و ميشود داده پاداش كارگران به

همينجهت به است شده صادر پاداشآنها پرداخت كهدستور شد داده كارگراناط�ع به ساعت١٢ كشيدند/

شدند/ كار مشغول و شكسته را اعتصاب نيز كارگران

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

كشور راه برايخدمتگزاريدر
هستيم سلطنتحاضر مقام و

ضمن و كرده مخابره روزنامه اين و زند آقايمحمد به شيراز از تلگرافي فارس زند ايلنشين نفر هزار چند

داشتهاند/ اع�م تخت و تاج حفظ و كشور ترقي راه در را خدمتگزاريخود مراتب آن

مـخابره اداره ايـن و ملي مجلسشوراي به اردبيل از كه تلگرافي طي اينانلو طايفه سران از تن چند

هستيم/ حاضر سلطنت مقام راه در جانبازي براي خود كسان و طايفه با كه ميدهند تذكر كردهاند



ملي دولت سياهه ١٩٤٦

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

نفري اطرافگزارشهيأتهشت در بحث ضمن پنجشنبه روز مصدق آقايدكتر

داشت اظهار مجلس] در ملي نهضت خصوصي [جلسه نمايندگان از يكعده به

جدي بلكهطرفدار هستم طرفدارسلطنتمشروطه تنها من
پهلويميباشم شاه محمدرضا

است/// اساسيموجود قانون تفسير مورد مختلفدر عقيده چهار بهارستان در

هدف و مقصود تنها بود: گفته وك� به بياناتخود ضمن مصدقدر آقايدكتر ـ محمدعليشاه با اخت�ف

قـانون طبق نيز دولت وظايف حدود و باشد مسئوليت از مبرا واقعا سلطنت مقام كه اينست گزارش اين از

گردد/ معين مشخصو اساسي

بـه بوده دولتها به مبت� مشروطيت ابتداي از غيرمسئول قوه اين با مجريه قوه وظايف بودن مخلوط

محمدعليشاه شخصشاه با را نظر ايناخت�ف اوانمشروطيت در نيز صادق مستشارالدوله مرحوم طوريكه

مهمjينحل مسئله اين مقابل در دولتها كليه هم آن از بعد بود مباحثه و كره مذا باره اين در پيوسته و داشته

مطلب اين هميشه براي كه ع�قمنديم ما اينك و نميبردند پيش از كاري حساس موارد در و داشتند قرار

شاه اقدامات و نمائيم استحل كرده ايجاد اساسي قانون حقيقي معناي اعمال براي مشكلي به كه غامضرا

سازيم/ برجاتر پا و راسختر مردم قلب در را مشروطه

شخص با ارتباط كه است اصلي يك گزارش اين به توجه بنابراين, ـ شاه شخصمحمدرضا طرفدار

كه كنم عرض آقايان خدمت بايد من, شخص و شاهنشاه شخص نظر از اما و ندارد همايوني اعليحضرت

طرفدار بلكه هستم سلطنتمشروطه جدي طرفدار تنها نه مصدق محمد دكتر يعني خدمتگزار و ارادتمند

معظمله از دمكراتتر پادشاهي خود عمر مدت در زيرا ميباشم پهلوي شاه شخصمحمدرضا مسلم جديو

داشت/ سپه سردار با نيز را كردن سفسطه همينشيوهي مصدق /١

است ممكن نكرده خداي كه شائبهاي گونه بنابراينهر بود/ خواهم پايدار نيز خود عقيده اين در و نديدهام��١

واهي خيال است اينجانب طرفدولت از سلطنت مقام تضعيف گزارشوسيله اين كه شود ايجاد مجلس در

ميباشد/

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شدند تبعيد خارك جزيره به نفر ٩
در سوابـقي پروندههايموجود طبق كه گرمرود> > محال از <تركمانچاي> قريه اهالي از نفر ٩ ـ ميانه

مصالح عليه زيادي عده با مذكور قريه در تبريز, شهرباني زندان از يافتن رهائي پساز داشتند تبليغاتسوء

استناد به دادگاه راي طبق و شدند دستگير مجددا مزبور نفر ٩ ژاندارمري طرف از نمودند/ تي تظاهرا كشور

شدند/ تبعيد خارك جزيره به اجتماعي امنيت قانون



١٩٤٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شوند آزاد سياسي متهمين كليه ممكناست
خواهشكردهاند نخستوزير از هيأتهشتنفرينمايندگان

شوند آزاد اخير وقايع بازداشتشدگان كه
شدند تبرئه نظامي دردادگاه حزبسومكا سران و منشيزاده دكتر ديشب

شدهاند آزاد دستگيرشدگان از نفر ٧ اخير ساعت ٢٤ در
و منشيزاده دكتر آقاي تهام ا به رسيدگي براي جنائي دادگاه جلسه آخرين ديشب ـ دادگاه آخرينجلسه

از را متهمين كليه سرانجام و شد شور وارد دادگاه متهمين دفاع از پس و تشكيل سومكا حزب سران از نفر ٦

استناد به داريوشهمايون نام به را سومكا حزب سران از يكي مأمورين گذشته شب كرد/ تبرئه وارده تهام ا

شده پيدا حزب محل از وسائلي داشتچون اظهار مطلع مقام يك او توقيف درباره كردند/ بازداشت ٥ ماده

كرديم/ بازداشت توضيحات اداي براي شخصرا اين لذا بودند كرده تهيه حريق تخريبو براي كه است

خبرنگار همچنين گرديد/ آزاد دولتشاهي آقايشاهپور نام به بازداشتشدگانحوادثاخير از يكي ديشب

آزاد آنـها تـهام ا به رسيدگي از پس اسفند يازدهم روز دستگيرشدگان از ديگر نفر ٦ كه ميدهد اط�ع ما

دادفر مصطفي آقاي نوشتهاند جرايد اينكه داشت اظهار امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شدهاند/

ميباشد/ اشتباه شده داده مشاراليه بازداشت درباره كه خبري و ندارد استصحت شده بازداشت

٥ ماده استناد به كه بازنشسته افسران از عدهاي آزادي دستور كه بود شايع شهرباني كريدورهاي در امروز

شود/ گذاشته اجرا موقع به فردا و امروز ظرف است ممكن و شده داده شدهاند دستگير

كليه از جديت كمال با ما داشت اظهار باره اين در نظامي فرمانداري معاون شريف پور سرهنگ آقاي

گرديد ثابت آنها بيگناهي شدو تمام تحقيقات محضاينكه به و تحقيقاتهستيم بازداشتشدگانمشغول

مأمور كه مجلس نمايندگان نفري هشت هيأت گفت: مطلع مقام يك امروز ظهر شد/ خواهند آزاد ب�فاصله

دولت كه كردند خواهش گرفتهاند نخستوزير آقاي با ديشب كه تماسي در هستند سياسي اخت�فات حل

نهم واقعه از بعد كه را اخير سياسي متهمين بازداشتشدگانو كليه عادي اوضاع تجديد آرامشو ادامه براي

از پس كه است داده وعده نخستوزير آقاي باره اين در كره مذا از پس نمايد/ آزاد شدهاند دستگير اسفند

به شهرباني كريدورهاي در امروز بنابراين شد/ خواهد گذشته اجرا مرحله به تقاضا اين jزم بازجوئيهاي

ميشوند/ آزاد متهمين كليه آينده هفته اوايل كه ميشد گفته احتمال قيد

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شدند دستگير نفر ٣ و داد تظاهراتيروي
شروع و نموده اجتماع بهشهر دستجاتچپدر<رستمك�> به منتسب افراد از نفر ٢åå حدود در ـ بهشهر

معاون نظاميو فرماندار و كمكخواستند بهشهر آرامشاز حفظ براي انتظامي مأمورين كردند/ تظاهرات به

ساختند/ دستگير را واقعه مسببين از نفر ٣ و كردند متفرق را تظاهركنندگان و شده وارد محل به ژاندارمري



ملي دولت سياهه ١٩٤٨

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شد تهران وارد امروز نيرويجنوب فرمانده
كرد خواهد پرواز اهواز به فردا و

حركتكرد اهواز به اصفهان از خوزستان لشكر فرمانده

اسفند يكم بيستو روز همراهانخود تفاق ا به خوزستان لشكر فرمانده اصفهان از ما تلگرافي خبر طبق

فرمانده اميني تيمسار نيز صبح نيم و هشت ساعت اسفند دوم و بيست روز كرد/ حركت اهواز سمت به ماه

سـمت با سهشنبه روز كه اميني محمود سرتيپ آقاي نمودند/ عزيمت تهران به همراهان و جنوب نيروي

و يـاوري ستاد سرهنگ منشي, ستاد سرهنگ شيوائي, سرتيپ آقايان تفاق ا به جنوب نيروي فرماندهي

لشكر پادگانهاي بازديد از پس بود نموده عزيمت اصفهان به ارتش ستاد طرف از سميعي ستاد سرهنگ

مراجعت تهران به امروز مقتضي, دستورهاي صدور و شيركوه و چهارمحال و بختياري منطقه در اصفهان

بازگشتهيأت علت تماسگرفتو ارتش رئيسستاد رياحي سرتيپ تيمسار با صبح امروز ما خبرنگار نمود/

نمود/ سئوال را اصفهان به اعزامي

پادگانهاي نزديك از و برود اصفهان به ابتدا كه امينيمأموريتداشت سرتيپ گفت: ارتش رئيسستاد

بازگشتگزارشي هنگام بدهدو لشكر فرمانده به jزم نمايدودستور بازديد بختياري نواحي در را لشكرمزبور

قرار و كرده مراجعت مركز به مأموريتمحوله انجام پساز اينكه دارد/ تسليم ارتش ستاد به پادگانها ازوضع

دهد/ انجام نيز اهواز در داشته اصفهان در كه مأموريتي عين و نمايد پرواز اهواز به فردا است

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شد داده دولتي ارز رفتهاند امريكا به جاري درسال كه دانشجوياني به
ميپذيرد پايان چهارم اصل قرارداد ديگر ماه سه

ايـن رفـتهانـد امـريكا به تحصي�ت ادامه براي كنون تا ١٣٣å فروردين از دانشجو نفر ١٥å حدود در

نميشوند كرده تعيين امريكا مقيم دانشجويان براي چهارم اصل كه ارزي از استفاده مشمول دانشجويان

از نيز دانشجويان اين كه نمود تنظيم گانهاي جدا قرارداد و كره مذا وارد چهارم اصل با فرهنگمجددا وزارت

موافقت قرارداد اين با نيز هيأتدولت اط�ع قرار از نمايند/ استفاده نيم و ريال ٤١ نرخدjر با چهارم اصل ارز

آيد/ عمل به jزم اقدام ايندانشجويان ارزي حواله صدور درباره تا است شده فرهنگاب�غ وزارت به و كرده

مراجعه عاليه تعليمات اداره به خود فرزندان ارزي حواله صدور براي دانشجويان اولياي از عدهاي امروز

اوليـاي از تـعهدنامهاي ارزي حواله صدور مقابل در ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به كردند/

فـرهنگ وزارت كـرد خـودداري ارز پـرداخت از چـهارم اصـل روزي چنانچه تا ميشود گرفته دانشجويان

اظـهار مقام همين كه طوري به باشد/ نداشته مزبور دانشجويان به نسبت ارز پرداخت قبال در مسئوليتي

بـه مـجددا باشد مايل چهارم اصل چنانچه و مييابد خاتمه ديگر ماه سه چهارم اصل قرارداد ميداشت

شود/ تنظيم ديگري قرارداد بايد بدهد ارز دانشجويان



١٩٤٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شد اهواز وارد خوزستان لشكر فرمانده
حركتكرد هواپيما با مختلف مناطق به برايرسيدگي امروز و

يافت تشكيل فرمانده شركتسه با كه اصفهان كميسيون در
اصفهان و خوزستان برايتطبيقعملياتنظاميلشكرهايفارس,

شد گرفته تصميماتcزم بختيار ودستگيريابوالقاسم اشرار قمع و قلع و
به كه ده لشكر فرمانده سرتيپمغروري آقاي داد: خبر چنين اهواز از تلفن با بعدازظهر امروز ما خبرنگار

چهار ساعت ديروز بود رفته اصفهان به نظامي عمليات تنظيم و جنوب نيروي كميسيون در شركت منظور

كرد/ مراجعت اهواز به بعدازظهر

يكمقام ولي نداد ما خبرنگار به خبري نموده تخاذ ا كميسيون كه تصميماتي و مسافرتخود مورد ويدر

دستور اجراي از پس گفت: اصفهان به ده لشكر فرمانده حركت و مزبور كميسيون تصميمات درباره مطلع

ابوالقاسم به كه تأميني با متجاسرين عليه نظامي علميات شدن متوقف انتظاميو نيروي طرف آتشبساز

به همراهان و خود تسليم و معرفي با و برداشته دست خود عمليات از ميرفت انتظار بود شده داده بختيار

اين از تنها نه وي متأسفانه ولي نمايد ثابت Lعم دولت از پشتيباني به دائر را ادعايخود انتظامي مقامات

عمليات به دست مناطق در او همدستان بلكه ننمود عمل خود تعهد به و نكرد استفاده دولت نيت حسن

عمليات متجاسرين طرف از بود شده داده آتشبس دستور كه روزي چند مدت در و زدند انتظامات خ�ف

انتظاميمشغول قواي با حتي آوردندو فراهم بختياريرا مناطق كنين سا مزاحمت گرديدو خصمانهايشروع

شدند/ خورد و زد

قمع و قلع و ابوالقاسم درباره جدي تصميمات كه داشت آن بر را دولت مقاماتمربوطه به خبر اين وصول

سرتيپدولو, اميني, سرتيپ آقايان از مركب كميسيوني منظور اين براي و كند تخاذ ا بختياري متجاسرين

دربـاره اهواز و شيراز و اصفهان لشكر سه عمليات تنظيم و انطباق منظور به اصفهان در مغروري سرتيپ

و مـتمرد عشـاير عليه نظامي جديد عمليات و نواحي آن در كامل انتظامات حفظ و جنوب مناطق امنيت

جـديدي نقشههاي اصفهان در مزبور كميسيون واصله اط�ع طبق يافت/ تشكيل متجاسرين دستگيري

طرح نقشههاي انجام منظور به و ملي دفاع وزارت موافقت با كميسيون و كرده طرح اينمنظور اجراي براي

افسران بعضي انتقال و تغيير ميشود گفته همچنين بيفزايد نيرويجنوب به جديدي افراد است ممكن شده

شد/ خواهد عملي قريبا و حتمي درجهداران و ارشد

بختيارمؤثر افراد در پخشاع�ميهها بختياريو مناطق تبليغاتدولتدر داشت: اظهار ضمنا ما خبرنگار

آقاي صبحامروز نيم و ساعت٨ كردند/ معرفي انتظامي مقامات به را خود آنها از عدهاي هم ديروز و شده واقع

و مسجدسليمان به هواپيما با ارتش نيروهاي و واحدها وضع به رسيدگي و سركشي براي مغروري سرتيپ

كرد/ عزيمت هفتگل و jلي



ملي دولت سياهه ١٩٥٠

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

ميشود معشور بندر وارد آلبا تني هزار نفتكشيازده امروز عصر
شد خواهد وارد ديگر روز ده تا ديگر تني هزار يكنفتكش١٧

مياندازد آبادانلنگر اسكله در فردا عصر نيز cنفتكشميريا
مردمآبادان به مورتيEرو دكتر پيام

شدند/// آبادان فرودگاه وارد هواپيما با تيان ثبا دكتر و مورتي�رو دكتر آقايان امروز صبح نيم و ١١ ساعت

كشـتيهاي بـارگيري امر در نظارت براي كه داشت اظهار ما خبرنگار به فرودگاه در مورتي�رو دكتر آقاي

قرار جهانيان توجه مورد اندازه بي ونيز رايدادگاه رفت/ خواهم بندرمعشور سپسبه و آمده آبادان نفتكشبه

ميكند/ جلوگيري خارج به ايران نفت فروش از بيجهت نفت سابق شركت كه دانست دنيا و گرفته

احترام و نفتس�م ملي شركت به مبارز كاركنان و آبادان قهرمان شهر كه داشت اظهار سپس مورتي�رو

بعدازظهر ٤ ساعت است قرار است/// ايران پشتيبان حال هر در ايتاليا ملت كه ميدهم اطمينان و ميكنم

تنسوخت ٥åå همچنين و خام نفت تن هزار ١١ و شده آبهايبندرمعشور وارد نفتكش<آلبا> كشتي امروز

خواهد پهلو شد/// خواهد آبادان آبهاي وارد <jميريا> كشتي نيز فردا بعدازظهر ٤ ساعت بگيرد/ تحويل

كشتيهاي تمام ونيز دادگاه در پيروزي از پس داشت اظهار سوپر كشتيراني نماينده <راورا> آقاي گرفت/

تني هزار ١٧ كشتي يك ديگر روز ١å تا است قرار و كرد خواهد حركت ايران آبهاي طرف به شركتسوپر

در ضـيافتي آن نـاخداي و jمـيريا كشـتي مـجدد ورود افـتخار به شب فردا بيايد/ خام نفت گرفتن براي

كه پيامي ضمن بندرمعشور به عزيمت از قبل امروز دكترمورتي�رو بود/ خواهد برپا آبادان رودكنار مهمانخانه

ستود/ را آنان استقامت شجاعتو گفتو تبريك آبادان مردم به را ونيز دادگاه راي فرستاد آبادان مردم براي

٨å٥å شماره ,١٣٣١.١٢.٢٣ شنبه

شدند عقبنشيني به مجبور و خوردند نفتشكست محاكمه در انگليسيها
نفترونقميگيرد صدور تجارتو

شد ايران عازم نفت حمل به داديم خبر كه كشتيهائي بر عEوه ديگر يككشتي

دو ايـن كردند> عقبنشيني <انگليسيها ميگيرد>, رونق ايران نفت <تجارت ـ آسوشيتدپرس ـ رم

نفت سرنوشت در را ونيز دادگاه راي تأثير نيز و ايتاليا در را ايران نفت فعلي ميتوانوضعيت استكه جملهاي

و شـركتها در مـخصوصا ايـتاليا اقتصادي محافل در اخير روز دو در نمود/ خ�صه جمله دو اين در ايران

ديـده ايران از نفت حمل و خريداري به نسبت خاصي توجه هستند وارد نفت معام�ت در كه مؤسساتي

شركت شكست و سوپر شركت پيروزي با ونيز دادگاه راي كه روز همان از ع�قمندي و توجه اين ميشود

است/ افتاده قلم از مجدد چاپ تجديد در گزارش ادامه /١

شد/��١ صادر سابق



١٩٥١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

كرده فرار كوههايلرستان به بختيار ابوالقاسم
است شده ديده حواليدورود در شايعاست طوريكه به

ايEت به نيرويجنوبخطاب فرمانده اعEميه
بختيار ابوالقاسم اطرافيان و جنوب مردم و

شد واژگون نزديكخزينه در سرباز ششنفر ارتشحامل يككاميون

مجروحشدند بقيه و مقتولگرديد سربازان از يكي

از هنوز شد انجام بختيار ابوالقاسم دستگيري منظور به نظامي نيروهاي طرف از كه فعاليتي با ـ اهواز

اط�ع آخرين طبق ولي نشدهاند/ او دستگيري به موفق انتظامي قواي و نيست دست در اط�عي محلوي

نامبرده انتظامي مقامات تأييد طبق و است شده ديده دورود حوالي در بختيار ابوالقاسم گذشته روز واصله

دستگيريوي جهت نظامي مقامات طرف از اط�ع اين حصول با ميبرد/ سر به خرمآباد كوههاي در كنون ا

سرهنگ عملياتيو ٣ رئيسركن جاويدان سرهنگ است/ شده صادر خرمآباد پادگان به جديدي دستورهاي

اهواز به بودند نموده عزيمت اصفهان به لشكر سه فرماندهان كرات مذا در كه ٢ ركن رئيس احمدي افشار

است: شده صادر نيرويجنوب فرمانده طرف از امروز اع�ميه اين كردند/// مراجعت

امنيتمنطقه است بيگانگان با مبارزه دار و درگير حساسكه اينموقع در دارد تصميم اينكهدولت به نظر

ميرساند/ منطقه اين عشاير اي�تو اط�ع به را زير نكات لذا سازند قرار بر فورا را جنوب

برده حساسبودنموقع به پي بوم و مرز اين شرافتمند افراد تمام كه ميكند ايجاد كشور عاليه مصالح ـ ١

گردند/ همآهنگ و متحد عزيز ايران عظمت و استق�ل حفظ براي و

آنها براي كه دادهاند شهرت جاسوسانخود اياديو وسيله به جوانمردي حقيقتو خ�ف بر بيگانگان ـ ٢

بـه و استخدام كشور عاليه مصالح و ملي ناموس ضد بر را حدود اين عشاير كه است آسان و سهل بسيار

لكهدار را ما هزارساله چند آبروي و ملي شرافت تاريخي حساس اينموقع در تا دارند اغتشاشوا و شرارت

كنند/

خودنمائي گونه فرصتهر نهايتشدت در كه بوده كسرشتودjورخود پا فرزندان نگران مادروطن ـ ٣

كنند/ سلب بيگانهپرستان و بيگانگان از را

اين امنيت شده قيمتي هر به خورده شكست بيگانگان و ايران دشمنان ساختن نااميد براي دولت ـ ٤

داد/ خواهد هدر به را آنها ت�ش آخرين ساختو خواهد قرار بر را منطقه

فروخت دشمننخواهد به را خود كشور ساله هزار چند استق�ل ناموسمليو جوانمرد شريفو ايراني ـ ٥

آنها پيكر بر را ضربتخود بيمانندي يگانگي و تحاد ا با ايراني جمعيت ميليون ٢å تمام ميبينيد چنانچه و

ميسازد/ وارد

شيوه و خ�فرسم بر بختيار ابوالقاسم نام به بختياري وطنپرست و خوشنام افراد از يكي متأسفانه ـ ٦



ملي دولت سياهه ١٩٥٢

نفر چند و ايران دشمنان موجباتخوشنودي طرفي از كه است شده خطائي مرتكب خود خانواده و پدران

اين است نموده جريحهدار را ايران وطنپرست مردم ميليون ٢å قلوب طرفي از و فراهم را جاسوسمنفور

يا و شود تسليم ميكند تعيين اينجانب كه نمايندهاي به ب�فاصله و برده خود خطاي به پي بايد شخص

شد/ خواهد داده او سركوبي نيرويجنوبدستور تابعه قواي به گزير نا

تا تاريخ اين از چنانچه ميشود اخطار شدهاند ملحق او به فريبخورده كه بيخبر و ساده مردمان به ـ ٧

ابوالقاسم به كسكه هر تاريخ اين پساز و شد خواهند واقع عفو مورد گردند تسليم ارتش قواي به يكهفته

كه باشيد بههوش عشايروطنپرست اي رسيد/ خواهد قانوني كيفر به شود نحويدستگير به ملحقو بختيار

و مـجاهدت انـتظار ايـران مـردم از حساس موقع اين در ايران شرافتمند جمعيت ميليون ٢å و وطن مادر

جنوب نيروي فرمانده خيانت/ نه دارند همكاري

سرتيپاميني

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

زارعين و مالكين بين مهاباد بوكان قريه در محلي اختEفات اثر بر
رسيدند قتل به گلوله با نفر دو و داد خورديشديديروي و زد
شد قرار آرامشبر منطقه آن در و دستگير بوكان واقعه محركين از نفر هفت

نتيجه در و داده روي شديدي خوردي و زد رعايا و مالكين بين مهاباد توابع از <بوكان> قريه در ـ مهاباد

چندي از ميباشد: قرار اين از شده تحقيق طوريكه به خورد و زد اين جريان شدهاند زخميومقتول نفر چند

مالكين و زارعين بين پرداختمحصول و تقسيم قانون اجراي و ده شوراي تشكيل سر بر اخت�فاتي پيش

زد بار يك روز چند هر ميگذاشتو شدت به رو عدهايمرتبا تحريكات اثر بر داشتايناخت�فات آنجاوجود

جان به لفظي مشاجره يك پساز طرفين گذشته جمعه روز كه آن تا ميداد روي آنجا در مختصري خورد و

كردند/ تيراندازي به اقدام اسلحه با نزاعكنندگان توسط بود گرفته jبا مشاجره دامنه چون و افتادند يكديگر

اثر بر مجروحين از نفر دو و شدند مجروح گلوله با نفر شش تيراندازي, و شديد خورد و زد ساعتي از پس

بوكان به شهرستان آن تيپ فرمانده ب�فاصله كه شد سبب مهاباد به خبر اين رسيدن درگذشتند/ خونريزي

بكند/ كافي تحقيقات حادثه عللوقوع اطراف نزديكدر از و نمايد عزيمت

ممكن چون آمد عمل به نزاع دامنه توسعه برايجلوگيرياز اقداماتjزم نيز ژاندارمري طرفمأمورين از

فرمانده تيپ, فرمانده فرماندار, حضور با امنيت كميسيون مهاباد در دهد, روي بوكان در حوادثي هم باز بود

اعزام محل به انتظامي قواي افراد كافي عده شد گرفته تصميم و گرديد تشكيل شهرباني رئيس و ژاندارمي

بين در مذكور محركين وجود با زيرا گيرند قرار تعقيب تحت و شده دستگير نيز واقعه اين محركين و شوند

كنين سا اهاليو از كه تحقيقات پساز فوق تصميم اثر بر ميرسيد/ نظر به حتمي بعدي وقوعحوادث رعايا

انتظاميدستگير مأمورين وسيله به بودند شده شناخته محرك كه قريه افراد از نفر هشت آمد عمل به بوكان

گرديدند/



١٩٥٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

نشد موافقت روزنامه توقيفچهار با
تهران دادستان بنيفضل آقاي ادعانامه به رسيدگي براي جنائي دادگاه اول شعبه جلسه وقتديروز آخر

بررسي پساز شد تشكيل آسيا رهبر و شرق مردان آتشبار, روزنامههايشورش, توقيف تقاضاي بر مبني

موافقت روزنامههايمزبور توقيف با جنائي دادگاه دادستان ادعانامه مفاد با آنها تطبيق و روزنامهها مطالب

نكرد/

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

گونيمحتويكارتتبريك دو ديشب
دمكرات فرقه روزنامه و توده حزب

نجاريكشفشد يكمغازه از توسطمأمورين
خيابان ٢ بخش به گاهي كارآ اداره و نظامي فرمانداري مأمورين از نفر چند گذشته شب اط�ع قرار به

منحله حزب به متعلق كه عيد تبريك كارت محتوي گوني دو نائيني عباس نجاري مغازه از و رفته خورشيد

بـه مكشـوفه اوراق بـا و توقيف مغازه صاحب ميكنند/ كشف دمكرات فرقه روزنامههاي همچنين و توده

ميشود/ تحويل نظامي فرمانداري

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

شدند آزاد دستگيرشدگان از نفر ١å
در مـاه اسـفند ١٢ و ١١ روزهـاي كـه كسـاني تـهام ا بـه رسـيدگي مشغول همچنان نظامي دادسراي

كه زندانيانمزبور از نفر ٤ امروز و نفر ٦ اط�عديروز قرار به ميباشد شدهاند دستگير شماليشهر خيابانهاي

گرديدهاند/ آزاد است شده بازجوئيمعلوم ضمن آنان بيگناهي

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

آذربايجان ريسندگي كارخانه كار ادامه درباره
شد اتخاذ ازطرفهيأتنظارتصنعتي قطعي تصميم

كـارخـانه كـار ادامـه درباره شد تشكيل ملي اقتصاد وزارت در كه صنعتي نظارت هيأت اخير جلسه در

مفصلي كرات مذا كارخانه نماينده و آذربايجان وك�ي از تن چند حضور با آذربايجان بافندگي و ريسندگي

نماينده و آذربايجان پيشنهاداتوك�ي به توجه با نظارت هيأت اعضاي طرف از نتيجه در گرفتو صورت

از يكي شود/ تخاذ ا آن روي نهائي تصميم امروز جلسه در است قرار و شد پيشنهاد حلي راه مزبور كارخانه

داشت: اظهار هيأت اين اعضاي

هيأت نظارت تحت مزبور كارخانه حل راه اين اجراي با و ميشود اداره موقت طور به كنون ا كارخانه اين

دهد/ ادامه بهرهبرداري به و نموده استفاده كمكدولت از دائم طور به ميتواند نظارت



ملي دولت سياهه ١٩٥٤

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

برايبحث ملي خصوصيمجلسشوراي جلسه
اطرافگزارشهيأتهشتنفري در

بـه مـلي مجلسشوراي خصوصي جلسه دقيقه بيست و يازده ساعت در ـ خصوصي جلسه كرات مذا

تشكيل از منظور گفت: مهندسرضوي آقاي جلسه ابتداي در شد/ تشكيل مهندسرضوي آقاي رياست

ايام تعطي�ت محترم آقايان كه اينموقع در كه بود اين نمودم بنده را پيشنهاد اين اينكه و خصوصي جلسه

اجازه بنابراين بشويم جدا يكديگر از مسالمت صميميتو يكروح با كه بشود طوري گذراند خواهند را عيد

هـيأت گـزارش شاهنشاه احترام و مقام حفظ و برويم علني جلسه به آقايان موافقت صورت در ميخواهم

بپردازيم مجلس روزانه و جاري كارهاي به سپس و نموده قرائت نمايندگان ميانسكوت در را نفري هشت

به راجع بعدا و نمود مطرح اينكه نواقصرا آن نميتوان كه دارد نواقصي كارمندان اضافات ترفيعاتو jيحه

علني جلسه در آن طرح درباره و كرد نظامي حكومت بهjيحه اشاره ناطق جا اين در كرد/ آنصحبتخواهيم

سلطنتو شامخ مقام حفظ جز نفري هشت گزارشهيأت به مجددا را صحبت رشته بعد و داده توضيحاتي

طرح من عقيده به نيستو ديگري چيز اساسي قانون كامل استقرار و همايوني اعليحضرت احترامات تأييد

و مـيدهد خاتمه اخت�فات به بلكه شد نخواهد مقامات از يك هيچ تضعيف موجب تنها نه گزارش اين

كرد/// خواهد ايجاد مملكت جاري امور در گشايشي

مجلسنبودم در كار ابتداي در بنده چون نفري هشت گزارشهيأت درباره داشت: اظهار فرامرزي آقاي

خصوصي كراتجلسه مذا از فكر اين و شد خصوصيداده جلسه اينهيأتدر به اصوRمأموريت كه نميدانم

بنابراين Jاست شده داده خصوصي جلسه مأموريتدر گفتند: Kعدهاي رسمي علنيو جلسه از يا گرديده ناشي

علني جلسه در و بيائيم نفريدادهايم هشت عده به خصوصي جلسه در كه مأموريتي نتيجه ما كه ندارد علتي

برويم/ علني جلسه به كه نيست احتياجي Lفع كار اين براي كه دارم عقيده من نمائيم/ مطرح

از بعد به را اينموضوع درباره بحث كه آنست ص�ح كه دارم عقيده هم من داشت: اظهار كيان دكتر آقاي

هم علني جلسه گر ا چون و مبحثبشويم اين وارد تعطيل ايام خاتمه از بعد و نمائيم محول تعطي�تنوروز

بگيرد بحثقرار اشكالمورد بدون و باشد قبولدستجات كهمورد نداريم چيزيدردستور تشكيلبشود امروز

ندارد/ ضرورت امروز علني جلسه تشكيل من نظر به لذا

نيامده كسي طرفدولتهم از چون موافقمو جلسه تشكيل عدم با هم بنده كرد: اظهار حائريزاده آقاي

جلسه تشكيل لزوم عدم به دائر نمايندگان از ديگر نفر چند نظر اظهار از پس مرخصشويم/ است بهتر لذا

اينكه براي و ميكنم ختم را جلسه و ندارم عرضي من بنابراين داشت: اظهار مهندسرضوي آقاي علني

را نتيجه و كرد آقايذوالفقاريمشورتخواهم با بشود فراهم علني جلسه تشكيل سهشنبهموجبات برايروز

نتيجه اخذ بدون خصوصي جلسه دقيقه چهل و يازده ساعت ترتيب اين به ميرسانم/ آقايان عرض به بعدا

يافت/ خاتمه



١٩٥٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

صادرات بانكتوسعه اساسنامه قانوني cيحه
كليات اول فصل

نامحدود مدت براي كشور صادرات به كمك منظور به صادرات توسعه بانك سهامي شركت ـ ١ ماده

تأسيسميشود/

تأسيس نمايندگيهائي و شعبه خارجكشور داخلو در بانكميتواند است تهران بانكدر مركز ـ ٢ ماده

بانك اساسنامه قانوني jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر نمايد///

١٣٣١ اسفند ٢åتاريخ به تصويبميشود/ تبصره ١٢ و ماده ٦ بر مشتمل صادرات توسعه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

تأسيسميگردد رضائيه در چهارم اصل شعبه آينده سال اوائل در
شهرستانها در چهارم اصل شعبههاي اداره

ميشود واگذار ايراني رؤساي عهده به
اجـراي مـنظور بـه جـديد شـعبه يك آينده سال اوائل در دارد نظر در چهارم اصل اداره اط�ع قرار به

امـريكا و ايران فني همكاري مشترك كميسيون موافقت با كه كشاورزي و فرهنگ بهداشت, برنامههاي

اداره تبريز در چهار اصل رئيسشعبه برن آقاي نظر تحت مزبور شعبه نمايد افتتاح رضائيه در ميگيرد انجام

شهرستانها در را شعبههايخود اداره آينده در امريكا ايرانو فني همكاري اداره است قرار ضمنا شد خواهد

گـذشته اجرا موقع به مختلف قسمتهاي در كنون ا كه برنامههائي كليه تا نمايد گذار وا ايراني رؤساي به

امريكائي رؤساي به احتياجي حيث اين از ديگر و گيرد انجام آنها نظر زير و ايرانيان خود دست به ميشود

نباشد/

٨å٥١ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٤ يكشنبه

دارند شكايت شكر و قند توزيع وضع از اهالي
كه نمودهاند شكايت فرمانداري دارائيو اداره به دهستانهايدامغان و قراء اهالي از زيادي عده دامغانـ

تا تحويلشود شهر در آنها سهميه دارند تقاضا بهع�وه نميشود توزيع آنها شكر و قند استسهميه يكماه

گرفت رئيسدارائي با اداره خبرنگار كه تماسي در نمايند/ تبديل آبنبات يا شهري قند به را شكرخود بتوانند

داشت: اظهار وي

كليه نيازمندي كفاف مقدار اين و شده تعيين شكر قندو تن اطراف٤٥ دامغانو جمعيت نفر هزار ٧åبراي

دارائي وزارت كه دارند انتظار اهالي است/ آورده فراهم را اهالي نارضايتي موجب امر اين و نميكند را اهالي

نباشند/ زحمت در شكر و قند تهيه حيث از عيد ايام اين در مردم تا كند بيشتر را دامغان شكر و قند سهميه



ملي دولت سياهه ١٩٥٦

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

دارد ادامه همچنان سياسي زنداينان از بازجوئي
عملآمد به بازجوئي ديروز نبود بازجوئي به حاضر حال به تا كه بازداشتشدگان از يكي از

است شده زيادتر هفته اين در سياسي زندانيان آزادي احتمال
به كسي سياسي زندانيان از كدام هيچ هنوز اخير روز سه دو در ميدهد اط�ع ما خبرنگار كه طوري به

بـه نـظامي فرمانداري مطلع مقام يك نشدهاند آزاد ميباشند بازداشت در نظامي حكومت ٥ ماده استناد

وي ديروز اط�ع قرار به ولي نبود بازجوئي به حاضر ديروز تا بازداشتشدگان از يكي داشت اظهار خبرنگار

بدهد/ بهسئواjتمأمورينجواب شد حاضر

هفته اين احتمالقويدر به و دارد ادامه بازجوئي همچنان بازداشتشدگان ساير از كرد اضافه مزبور مقام

آنها از بعضي آزادي احتمال و ميبرند سر به بازداشت در كنون ا كه اشخاصي شد/ خواهند آزاد آنها از نفر چند

صيرفي, دكتر آقاي نوري, عميد آقاي امامي, جمال آقاي زاهدي, سرلشكر تيمسار قرارند: اين از ميرود

خدايار/ سروان آقاي خسرواني, سرگرد آقاي سرهنگرحيمي, آقاي

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

شدند آزاد تظاهركنندگان از نفر ٥ ديروز
اسفند ١٣ و ١٢ روزهاي كه تظاهركنندگان تهام ا به رسيدگي از پس نظامي دادسراي مأمورين نيز ديروز

نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شدند/ آزاد و صادر آنها از نفر ٥ آزادي قرار شدهاند دستگير خيابانها در

هنوز كه هستند باقي زندان در نفر ٦٥ حدود در مزبور بازداشتشدگان كنون ا هم رفته هم داشتروي اظهار

است/ نيافته پايان آنها از بازجوئي مراحل

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

پخششد بينعشاير صبح امروز نيروهايجنوب اعEميه
شدند متواري بختياريها

نمودند معرفي دولتي قواي به را خود بختياريها از عدهاي
مناطق در ١å لشكر هواپيما وسيله به عشاير به خطاب نيرويجنوب اع�ميههاي ساعتده صبح امروز

كه بختياري كوههاي در واصله اط�ع طبق گرديد/ پخش كوهستاني مناطق ساير و ايذه و مسجدسليمان

از اطـ�ع از پس متجاسرين ندارد اثريوجود آنها از هيچوجه به داشتند اقامت عشاير و متجاسرين Lقب

موانعي با هيچوجه به پيشرويهايخود با انتظامي نيروهاي و شدند كليمتواري به دولت شديد نقشههاي

نكردند/ برخورد

قـواي عـليه ابوالقـاسم همدستي به كه متمردين از نفر ٢å حدود در عدهاي بعدازظهر ٥ ساعت ديروز

نمودند/ معرفي ايذه پادگان به را خود بودند مشغول خورد و زد به انتظامي



١٩٥٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

اعتصابكردند ساعت يكربع نفت انبار كارگران امروز
بنزينجلوگيريشد كاركنانپمپهاي اعتصاب از

نداد ناگواريرخ واقعه ايناعتصاب در
خود عيدي اضافاتو دريافت براي تهران نفت انبار كارگران كليه امروز صبح ده ساعت قبلي قرار طبق

سپسبه و بودند باقي اعتصاب حال در همچنان بامداد ربع و ساعتده تا و كشيدند كار از دستهجمعيدست

قبLاع�م كاركنانمزبور طرف از داشتچون اظهار نظامي فرمانداري يكمقاممطلع شدند/ كارخودمشغول

نيافتاد/ تفاق ا مهمي حادثه و كرد تقويت نفت انبار در را خود مأمورين نظامي فرمانداري بود شده اعتصاب

مـوفق jزم پيشبينيهاي با ولي كنند اعتصاب امروز بود قرار نيز بنزين پمپهاي كاركنان اين بر ع�وه

نشد/ انجام كاركنان اعتصاب امروز بالنتيجه و كنيم جلوگيري آنها اعتصاب از شديم

دست بود قرار مساعده روز پانزده دريافت خاطر به امروز كارگرانسيلو كه ميدهد اط�ع ضمنا ما خبرنگار

تا اعتصاب انجام از شد قرار رؤسايسيلو با كارگران نمايندگان كره مذا م�قاتو نتيجه در ولي بكشند كار از

خودداريشود/ فردا

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

كشفشد اوراقمضره و كتب ديشبمقداري
٣ كـ�نتري مأمورين تفاق ا به نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب شهرباني رسمي اع�ميه طبق

مضره اوراق و كتب مقداري آنجا در و رفته عزيزخان چهارراه ساختمانهاي از يكي به قبلي اط�ع طبق

مهر را اطاق در وقتبوده شبدير آنوقتساعت١١ در ب�فاصلهصورتمجلسشدوچون كه كردند كشف

بـه خود با را آنجا مزبور اوراق و كتب جمعآوري از پس و حاضر محل در مأمورين صبح امروز كردند موم و

است/ شده دستگير طرفمأمورين از نيز اطاق صاحب اط�ع قرار به بردند نظامي فرمانداري

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

ندارند احزاب به ورود حق دانشآموزان
ملي كميسيوندادگستريمجلسشوراي اخير جلسه در كه پيشنهادي متن

تصويبرسيد به
دادگستري كميسيون اخير جلسه در بود شده كر ذ گذشته شماره مجلس به جريانمربوط در كه طوري به

متن كه رسيد تصويب به پيشنهادي سياسي احزاب به دانشآموزان منعورود براي شد تشكيل پريشب كه

در شركت يا احزاب در ورود به تحريك يا و تشويق يا دعوت را كسدانشآموزان <هر است: قرار اين از آن

مرتكب كه صورتي در ميشود محكوم ماه ٦ تا ماه ٢ از تأديبي حبس به كند سياسي تظاهرات ميتينگو

ميگردد/> مجازاتمحكوم كثر حدا به باشد دولت رسمي مستخدم يا آموزگار يا دبير يا و استاد



ملي دولت سياهه ١٩٥٨

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

موافقتنشد ما سياست توقيفروزنامه با
بر مبني تهران دادستان بنيفضل آقاي ادعانامه به رسيدگي براي كه جنائي دادگاه فوقالعاده جلسه در

دادسـتان ادعانامه با آن تطبيق و روزنامه مطالب بررسي از پس شد تشكيل ما سياست روزنامه توقيف

به موافقت ما سياست توقيفروزنامه با نتيجه در ندانستهو وارد را تهران دادستان نظر جنائي دادگاه سرانجام

نيامد/ عمل

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

داد استعفا حائريزاده
مـورد در نظر توافق حصول عدم علت به حائريزاده آقاي كه رسيد دست به اط�ع امروز وقت آخر در

داد/ استعفا عضويتمزبور مجلساز در نفري هشت گزارشهيأت

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

مرتبشد دوباره دبيرستان اوضاع
مركز به فرهنگ رؤساي كنفرانس در شركت براي دامغان فرهنگ رئيس فاضلي آقاي چون ـ دامغان

بـين مسـلكي اخـت�فات اثـر در و شـد مـرتب نا وي غياب در فردوسي دبيرستان وضع بود كرده عزيمت

به و گشته مرتفع اخت�فاتموجود فرهنگ رئيس مراجعت از پس ولي داد/ روي خوردي و زد دانشآموزان

شد/ داده خاتمه تشنجات

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

كنيد آزاد مرا پسر دو
و شـهرباني كـل اداره و تـهران دادستان به نامهاي كرج قند كارخانه كارمند طباطبائي سيدجواد آقاي

به و كرده دستگير مرا پسر مغرضيندو تلقيناتسوء اثر در ميدارد اظهار و نوشته اداره اين و نظامي فرماندار

بـه را خـود وفاداري نامه آخر در مشاراليه سازند/ آزاد را آنها كه است كرده دادخواهي و فرستادهاند تهران

است/ داشته ابراز مصدق دكتر و شاهنشاه

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

ملخشوروي دفع كارشناسان ورود
فـروند ١å و مسافربري بزرگ هواپيماي فروند يك با شوروي ملخ دفع كارشناسان از نفر ٢٩ ـ مشهد

جماهير تحاد ا كبراي سفارت نمايندگي شدند/ وارد مشهد به عشقآباد طريق از سمپاش كوچك هواپيماي

از فرودگاه در نهم استان كشاورزي اداره كارمندان از عدهاي بازرگانيشورويو نمايندگي كارمندان شورويو

در كارشناسانمزبور و هدايتنمودند بود شده تهيه Lقب كه آشيانههائي به را هواپيماها و كردند استقبال آنها

كردند/ اقامت استراحت براي پارس هتل



١٩٥٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

ميكند فراهم دcر شكر برايخريد دارائي وزارت
پرداختميشود ريال ازايدريافتشكر در چهارم اصل اداره به

كرد زوديحركتخواهد به ديگر كشتي چند و حركتكرد طرفايران به شكر كشتيحامل چند

استمورد شده داده دارائي وزارت به دولتي جو تن هزار ٢å [فروش] خريد براي كه تي پيشنهادا امروز

جو, مقدار اين بر ع�وه اط�ع قرار به گردد/ تعيين جو خريدار زودي به ميرود احتمال گرفتو قرار رسيدگي

دارائي وزارت مسئول مقام يك كه طوري به و رسيد خواهد فروش به نزديكي آينده در نيز ديگري مقدار

دjر نيز ك تريا طريقفروش از و كند تهيه دjر مقدار بتواند دولت كه است آن فروشجو از منظور كرد اظهار

مقدار تهيه براي گفت موثق منبع همين ميرسد/ شكر خريد مصرف به دjرها اين و شد خواهد دولت عايد

اجرا مرحله به كافي مطالعات بعداز تدريج به استكه شده تخاذ ا آنوزارتخانه در تصميماتي بيشتريدjر

كراتي مذا امريكا جمله از شكر صادركننده كشورهاي با شكر بيشتري مقدار خريد براي شد/ خواهد گذارده

ميشود وارد ايران به چهارم اصل اداره طرف از كه شكر مقداري بر ع�وه نزديكي آينده در و آمده عمل به

آنها از يكي كه شكر حامل كشتي سه اخير روز چند در شد/ خواهد خريداري مستقيم طور به ديگري مقدار

حركت ايران سمت به ميباشند تن هزار] ١٥] ١٥åå حامل يك هر ديگر كشتي دو و تن هزار ده محتوي

است/// شده بندرعباسوارد به آنها از يكي و كردهاند

اداره آن به بايد كه شكر قيمت است كرده منعقد چهارم اصل اداره با دارائي وزارت كه قراردادي طبق بر

پرداختميشود/ شكر گرفتن تحويل بعداز آن بهاي و بود خواهد ريال به گردد پرداخت

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

آذربايجان ريسندگي كارخانه فعاليت درباره
شد اتخاذ تصميماتcزم پارچهبافيشيراز كارخانه و

مشاركت با ملي اقتصاد خسروانيمعاونوزارت آقايدكتر رياست به نظارت هيأت جلسه بعدازظهرديروز

و شد تشكيل اقتصاد وزارت در كورس حسن و كاء ذ عليقلي اسبقي, مهندس بختيار, [شاهپور] دكتر آقاي
وضـع به كارخانه آن فعاليت ادامه كه طوري به آذربايجان بافندگي و ريسندگي كارخانه به كمك موضوع

شيراز پارچهبافي كارخانه انداختن كار به براي همچنين و گرفت قرار شور مورد گردد ممكن رضايتبخشي

گرديد/ تخاذ ا تصميماتjزم

داشت: اظهار كمكميشود كارخانهها اين به نحو چه به اينكه مورد هيأتدر سخنگوي عدالتپور آقاي

كه اينست اصليهيأت منظور بلكه بدهد پول كارخانهها به فقط كه نيست نظرشاين صنعتي نظارت هيأت

ارز در صرفهجوئي خارجيو كاjهاي ورود از جلوگيري و توليد سطح بردن jبا براي توليدي كارخانههاي به

انتظار نبايد نظر اين از است امكانپذير صرفوقت و دقيق مطالعه با فقط اينموضوع چون و نمايد كمك

آيد/ عمل به تصميم تخاذ ا و رسيدگي عجله با كارخانهها وضع به كه داشت



ملي دولت سياهه ١٩٦٠

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

است پرداختنشده بهمن حقوق
مخصوصا دولت كاركنان و نشده پرداخت Jماه اسفند ٢٣K امروز تا كارمندان ماه بهمن حقوق ـ مهاباد

هستند/ خواستار اينمورد در را دولت سريع توجه كارمندان شدهاند/ واقع مضيقه در بسيار آموزگاران

٨å٥٢ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٥ دوشنبه

شكر و قند سهميه توزيع برايترتيب
آمار تهيه از پس يافته تشكيل آن در ده شوراي كه دهستانهائي در دارد نظر در دارائي اداره ـ اردبيل

بدهد/ را شكر و قند توزيع صحيحي

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

گرفتهاند غذا اعتصاب به تصميم بازداشتشده جرايد مديران
صيرفي دكتر داد, مدير عميدينوري آقايان زير: روزنامههاي جرايد مديران كه رسيد اط�ع اداره به امروز

و سپهر نداي مدير سپهر هادي ما, سياست سردبير مبيني عباس آريا, مدير يمني سرهنگ آسيا, مرد مدير

طي تصميم اين بزنند غذا اعتصاب به دست گرفتهاند تصميم نهضت, مدير سپهر عباس آريا, حزب رهبر

اين در و شده, داده اط�ع گرديده, تسليم آقايان امضاي به تهران نظامي فرمانداري عنوان به كه نامهاي

در ميبريم سر به غيرقانوني بازداشت در اساسي خ�فقانون بر است روز ١٥ بيشاز كه شدهاند متذكر نامه

جنائي محكمه طرف از بود شده توقيف ما بازداشت روز همان دادستان دستور به كه ما جرايد كه صورتي

خاطر نامه پايان در چيست/ براي ما توقيف نيست معلوم و شد رد ما بر دادستان ادعاي و گرديد آزاد تهران

گرفتن با نشود ما بازداشتاز اسفندرفع ٢٧ چهارشنبه ظهر تا يعني ساعتديگر ٤٨ تا گر ا كه ساختهاند نشان

طلبيد/ خواهيم استمداد خودمعطوفو به را آزاديخواهان ملتو توجهعموم غذا خوردن يعنيخوددارياز روزه

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

شدند آزاد كفيل قيد به اشتراكي مرام داشتن به متهمين كليه
آقاي ابتدا شدند دستگير اميريه خيابان پيشدر چندي كه كي اشترا مرام داشتن به متهمين نفر هفت از

كه كردند تقاضا استان دادسراي طريق از نيز متهمين ساير وك�ي گرديد/ آزاد كفيل قيد به راوندي مرتضي

دادگاه اول شعبه به را متهمين پيشنهاد گذشته روز استان دادسراي شود لغو نيز آنها موكلين بازداشت قرار

احمد معيني, جواد آقاي كرد موافقت فوقالعاده جلسه يك در جنائي دادگاه سرانجام و داشت ارسال جنائي

با يك هر نامبرده متهمين از ششنفر خليلي, كبر ا برومندو حسن خدابنده, مهندس سركيسكاراپتيان, توانا,

شوند/ آزاد كفيل ريال هزار ٢å سپردن

Lقب كه همانطوري آقايان اين كمه محا شدهاند/ آزاد امروز و ديروز ظرف مزبور متهمين اط�ع قرار به

شد/ خواهد انجام منصفه هيأت حضور با آينده سال فروردين ٢٢ روز داديم اط�ع



١٩٦١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

كردند اهدا سكه يك و كEماjمجيد جلد يك نمايندگان از يك هر به آيتاjكاشاني

مليگفت: فراكسيوننهضت اعضاي به مصدقديشب دكتر
كرد خواهم ايستادگي مقابلتحريكات نفسدر آخرين تا من
ميدانم مملكت و ملت به خيانت را كار از كنارهگيري و

شد قرار ملي مجلسشوراي امروز خصوصي جلسه در

باشد تعطيل ماه فروردين شانزدهم روز مجلستا

گفت: ما خبرنگار به امروز آيتاjكاشاني
ميروم خارج به را عيد ايام هستم پذيرائي از عاجز جسما و روحا چون

كرد خواهم مراجعت تهران به مجددا عيد سيزده از بعد و

و يافتند مجلسحضور در بار برايدومين كاشاني آيتا� ديروز ظهر از بعد مجلسـ در آيتا}كاشاني

شد/// تشكيل ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت عمارت مجلسدر نمايندگان هفتگي م�قات جلسه

خاتمه مجلس ادارات رؤساي و نمايندگان بين عيدي توزيع مراسم آنكه از پس ـ ميروم مسافرت به

را عيد ايام كه رسانيدند نمايندگان اط�ع به كوتاه جمله چند طي و اختصار طور به كاشاني آيتا� يافت///

نبردند/// نامي گذرانيد خواهند آنجا در را نوروز ايام كه محلي از ولي برد خواهند سر به تهران از خارج

خبرنگاران گفتند/// ترك را مجلس عمارت كاشاني آيتا� آنكه از پس ـ نخستوزير منزل سوي به

علت كسيون فرا سخنگوي از شدهاند منصرف خود جلسه تشكيل از كسيون فرا اعضاي اينكه تصور به جرايد

آقاينخستوزير درحضور كسيون فرا جلسه كه ديدند چنينمصلحت رفقا گفت: پارسا آقاي كردند/ سئوال را

ميرويم/// مصدق دكتر آقاي منزل به تفاق ا به هم كنون ا و گردد تشكيل

به خارج و داخل در بيگانه ايادي ميكنند مشاهده كه طور همان لكن [ [نخستوزير: نفسـ آخرين تا

ايـن و دهـند نشان عكسالعمل است شده ما نصيب كه پيروزي اين مقابل در دارند سعي و نشسته كار

ايستادگي تحريكات اين مقابل در نفس آخرين تا من بنابراين كردهاند/// ايجاد را تشنجات و تحريكات

تا مانده باقي عده اين براي كه راهي تنها ميدانم مملكت ملتو به خيانت را كار از گيري كناره و كرد خواهم

است/// من كشتن با آيند نائل خود مقصود به

دنبال به و تشكيلشود خصوصي جلسه jاقل يا علني جلسه بود قرار صبحچون امروز ـ بودند آمده همه

نمايندگان اغلب نمايند, تخاذ ا تصميم نفري هشت گزارشهيأت به راجع گذشته خصوصي جلسه كرات مذا

بلكه نبود نفري هشت هيأت گزارش از صحبتي ديگر ولي بودند/ شده حاضر مجلس در وقت اول صبح از

عدهاي و ميزد مجلسدور تعطيل مدت عيدو تعطي�ت پيرامون مجلس در حاضرينامروز كرات مذا بيشتر

تعطي�ت است بهتر ندارد عادي حال كشور اوضاع چون داشتند عقيده جمعي و ماهه يك تعطيل به معتقد

نمانند/// بياط�ع روز سياسي جريانات حوادثو از مجلس نمايندگان تا شود محدود عيد ايام



ملي دولت سياهه ١٩٦٢

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

ميكنند معرفي انتظامي مقامات به را خود بختيار ابوالقاسم اطرافيان
نكردهاند خوردي و زد هيچگونه انتظامي قواي اخير روز چند در

مخفياست قصبهاي در ابوالقاسم و نميشود ديده اثري متجاسرين از و
آقايانسرتيپ تفاق ا به نيرويجنوب فرمانده اميني آقايسرتيپ بعدازظهرديروز نيم ساعت٧و ـ اهواز

قطار بهوسيله نيرويجنوب عملياتي ستاد اعضاي سرهنگسميعي سرهنگمنشي, ياوري, سرهنگ شيوا,

هيأتمذكور از لشكر افسران و ده لشكر فرمانده طرفسرتيپمغروري از راهآهن ايستگاه در شدند اهواز وارد

شد/ استقبال

بهوضعستونهاي رسيدگي عملياتيو مناطق بازديد بهمنظور هواپيما با صبحامروز ساعت٩ نامبردگان

جديدي تصميمات مذكور هيأت ورود با اط�ع قرار به كردند/ حركت بختياري سمت به آنها ومواضع اعزامي

شد/ خواهد تخاذ ا خوزستان انتظامات امنيتو حفظ منظور به

داده بختيار ابوالقاسمخان اطرافيان به ارتش طرف از كه تأميني ارتشو ستاد پخشاع�ميه نتيجه در

همكاري براي را آمادگيخود و كردند معرفي بختيار سرهنگ به را خود او اطرافيان از نفر سه صبح امروز شده

داشتند/ اظهار انتظامي قواي با

معيت به و شده خارج خورد و زد محل از بختيار ابوالقاسمخان اطرافيان و ك�نتران از عدهاي نيز ديروز

تقاضا بختيار ابوالقاسمخان عمليات از تنفر اظهار ضمن و كردند معرفي ١å لشكر به را انتظاميخود مأمورين

با باره اين در شور پساز ١å لشكر بدهد/ وقت آنها به اهواز راديو از آنها پخشمطالب براي ١å لشكر كردند

بـختياري اهالي اختيار در بعدازظهر نيم و ٧ ساعت از اهواز راديو گرديد مقرر و كرد موافقت آنها تقاضاي

نمايند/ هدايت را بختيار ابوالقاسمخان همراه فريبخورده افراد حقايق بيان با تا شود گذارده

با اشخاصديگري دارند بختياري در شرارت سابقه كه متجاسريني از غير به كنون ا اط�ع آخرين طبق

آثاري متجاسرين از و نكرده خوردي و زد انتظاميهيچگونه قواي اخير روز چند در و نيستند بختيار ابوالقاسم

نميشود/ مشاهده

و ميباشد مخفي <ارپناهي> توابع از بابادي> <رضي قصبه در كنون ا بختيار ابوالقاسمخان اط�ع طبق

ارتشاز كه شدهاند متذكر اع�ميه آن در شدو صادر ارپناهي اهالي به خطاب اع�ميه ده طرفلشكر از امروز

اينصورت غير در سازندو دستگير را او تا كنند همكاري ارتش با بايد اهالي و دارد مكاناط�ع آن در او وجود

به بود خواهد خودشان متوجه امر اين مسئوليت و شد خواهند نظاميمواجه عمليات با بابادي رضي كنين سا

پا به مبت� و ميبرد سر به بابادي رضي سرد برفو پر محيط در بختيار ابوالقاسمخان خصوصي يكخبر قرار

صادر طياع�ميهاي عيدنوروز مناسبت به پيامي ١å لشكر فرماندهي طرف استاز قرار ميباشد شديد درد

به ميبرند سر به عملياتي منطقه در كه ارتش افراد براي شيريني بستههاي [ناخوانا] با سال اول روز و شود
شود/ توزيع آنها بين هواپيما وسيله



١٩٦٣ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

زاهديشد آزاديسرلشكر به منتهي مEقات اين
تركگفت را شهرباني زاهديزندان امروزسرلشكر يكساعتبعدازظهر

دكتر و مكي رفيع, آقايان امروز ظهر از قبل ساعت نيم شد اشاره مجلس اخبار ضمن در كه طور همان

تصور ابتدا كنند/ ايشانم�قات با تا رفتند آقاينخستوزير منزل به ملي مجلسشوراي نمايندگان معظمي

م�قات استبه مانده ب�تكليف Lقب كه نفر گزارشهيأتهشت درباره كره مذا براي نفر سه اين كه ميرفت

قبل تا سياسي زندانيان آزادي باب در كره مذا اينم�قات از كهمقصود شد گفته بعدا ولي رفتهاند نخستوزير

است/// تعطي�تنوروز رسيدن فرا از

به نفري سه هيأت كه ميشد پيشبيني داشتو سياسي زندانيان آزادي با ارتباط كرات مذا چونموضوع

بدهند را اخير بازداشتشدگان از توقيف رفع دستور كه كنند تقاضا ايشان از تا رفتهاند نخستوزير م�قات

انـتظار ايـن تفاقا ا بودند/ م�قات اين عكسالعمل انتظار در بعدازظهر ساعت نيم از انتظامي مقامات لذا

كه شد داده دستور نظامي فرمانداري به نخستوزير از بعدازظهر ربع و سه زيرا نيانجاميد طول به چندان

ب�فاصله آورند/ فراهم شدهاند بازداشت اسفند نهم وقايع از قبل كه زاهدي سرلشكر تيمسار آزادي مقدمات

بفرستند/ تومبيل ا برايوي كه داد خبر خود منزل به نيز او و رسيد زاهدي سرلشكر آقاي اط�ع به خبر اين

سر به سياهرنگي بره ك�ه كه حالي در فرزندخود تفاق ا به زاهدي سرلشكر آقاي بعدازظهر يك ساعت مقارن

شهرباني رئيس و نظامي فرماندار با ربع يك مدت آنجا در و رفته تهران نظامي فرماندار تاق ا به داشتند

طرفدر به شدو خارج نظامي فرماندار اطاق از زاهدي سرلشكر تيمسار اينوقت در و صحبتبودند مشغول

بود/ شده اب�غ و صادر ايشان آزادي دستور زيرا افتادند راه به شهرباني خروجي

در كـه ايـامي در را خـود خـاطرات است ممكن كرد سئوال تيمسار از ما خبرنگار شهرباني راهروي در

هيچ من كردند اظهار داشتند لب بر لبخندي كه حالي در زاهدي سرلشكر آقاي بفرمائيد/ بوديد بازداشت

تفاق ا به سپس سرلشكر آقاي خواهانم/ را شما س�متي بگويم اينكه جز بگويم شما به كه ندارم مطلبي

رفتند/// منزل به و شده ماشينخود فرزندشانسوار

گفت: ما خبرنگار به زاهدي سرلشكر آقاي آزادي درباره نيز تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ آقاي

است/ بوده نخستوزير آقاي موافقت و نمايندگان آقايان از تن چند تقاضاي بنابه ايشان آزادي

از پس معظمي و مكي و قائممقامالملك آقايان يعني نفري سه هيأت كه شد حاصل اط�ع وقت آخر

اعليحضرت حضور به اختصاصي كاخ در گفتهاند ترك را نخستوزير آقاي منزل بعدازظهر ساعت نيم آنكه

بـه ما گفتند: ما خبرنگار به نفري سه هيأت امروز كرات مذا درباره رفيع آقاي شدهاند/// شرفياب همايوني

نيز همايوني اعليحضرت حضور به و كرده كره مذا نخستوزير آقاي با مخصوصي جلسه طرف از نمايندگي

دنـباله و بود سياسي زندانيان آزادي به مربوط نيز نخستوزير آقاي با كرات مذا موضوع و شديم شرفياب

داد/ خواهيم ادامه نخستوزير آقاي با فردا صبح را كرات مذا



ملي دولت سياهه ١٩٦٤

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

كرد خواهد رسيدگي قوام شكايت به دادگاه فردا
است وزارتدادگستريفرستاده به مداركي و اسناد اقوام اموال مصادره كميسيون
مطرح شهرستان دادگاه يك شعبه در قوامالسلطنه وك�ي شكايت فردا داديم اط�ع Lقب كه طوري به

شد/ خواهد

آمد عمل به نيزدعوت وزارتدارائي نماينده از و شد فرستاده دادگاه به شكايت اين به پروندهمربوط امروز

زيـرا شد خواهد حاضر جلسه در فردا دارائي وزارت دعاوي اداره نماينده و يابد حضور دادگاه جلسه در كه

است/ دولت طرفمأمورين از قوام تصرفاموال به مربوط قوام شكايتوك�ي از قسمتي

گفت: ما خبرنگار به باره اين در قوام وكيل شريعتزاده آقاي

و اسناد دادگاه در و گردد تشكيل شكايت به رسيدگي جلسه كه است شده تعيين وقت ١١ ساعت براي

شد/ خواهد ارائه مداركي

بستگانووك�يقوام كه مداركي و خصوصاسناد در اموالقوام مصادره اعضايكميسيون آقايان از يكي

اين ما نداشت را قضائي امور به رسيدگي ص�حيت دارائي وزارت چون كرد اظهار فرستادهاند كميسيون به

قوام خانه ثاثيه ا كه است شده قيد دارد رسميت كه اسناد اين در و فرستادهايم دادگستري وزارت به را مدارك

خانمشاست/ گرو و اجاره در نيز وي خانه و ميباشد او خانم به متعلق

آقايوزير براي و تحقيق كميته به خود كار گزارشدرباره دو قوام اموال مصادره كميسيون نيز قبل چندي

نميشود/ انجام طرفكميسيون از اقدامي دادگاه راي صدور از قبل تا استو داشته ارسال دارائي

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

يافت بهشهرداريخاتمه كشتارگاهها انتقال
شد نخواهد شهرستانها كشتارگاه كار در دخالتي مركز از

انتقال موضوع بود شده صادر شهرستانها دارائي ادارات به دارائي طرفوزارت از كه موجبدستوري به

بـا غـيرمستقيم مـاليات ادارات روابـط آيـنده سـال اول از و است شده انجام شهرداريها به كشتارگاهها

يك بود/ خواهد شهرستان هر شهرداري نظر تحت مستقيما امور اين انجام و شد خواهد قطع كشتارگاهها

خواهند استق�ل سابق وضع به نسبت كشتارگاهها پس اين از گفت باره اين در دارائي وزارت مسئول مقام

نميشود/ آنها كار در دخالتي مركز از داشتو

٨å٥٣ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٦ سهشنبه

١٣٣١ ماه اسفند شكر و قند سهميه توزيع
يككيلو نفر هر قرار از ماه اسفند شكر قندو سهميه توزيع اجازه دارائي طرفاداره از ـ آذربايجان شاهپور

گرديد/ صادر شكر و قند نيم و



١٩٦٥ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

خوزستان ١å ازطرفلشكر اعEميهاي امروز
شد توزيع شده مخفي آنجا در بختيار ابوالقاسم كه محلي ساكنين به خطاب

مناطق به ديروز ظهر از قبل ١å لشكر فرمانده تفاق ا به كه نيرويجنوب فرمانده اميني تيمسار ـ اهواز

و سـركشي جـهت مـغروري سرتيپ مجددا صبح امروز و كردند مراجعت صبح امروز بودند رفته عملياتي

نيم و ٧ ساعت روزه همه ديروز از ده لشكر تصويب بنابه كرد/ حركت سمت بدان نظامي عمليات رسيدگي

شد/ خواهد اجرا اهواز راديو در بختياريها طرف از سخنراني برنامه يك بعدازظهر

بين هواپيما وسيله به يافتو انتشار <ارپناهي> طوايف به خطاب ١å لشكر طرف از امروز اع�ميه اين

گرديد/ توزيع محل آن كنين سا

و داده جا آنجا در و آورده شما مأواي مسكنو به را بختيار ابوالقاسم بابادي> <رضي دارد گهي آ ١å <لشكر

تمام مزاحم روز هر و نموده قيام شاهنشاهي دولت ملي مقدسات عليه بر ابوالقاسم چون ميكند/ نگهداري

گشته مسلم خيانتاو بنابراين ميكند و كرده فراهم را شما برادران فرزندانو بختياريو طوايفميهنپرست

است/ شركتنموده او خيانت در ترديد بدون بدهد جا و شخصمنزل اين به كس هر بايدسركوبشود/ و

به بگيريد را او خود دست با و ندهيد راه خود ميان در را شخص اين ميشود اب�غ و اع�م شما به لذا

ثبوت به را خود دولتخواهي و شاهدوستي ميهنپرستي, مراتب سان بدين تا نمائيد تسليم دولت مأمورين

طـغيان عـلم حسـاس مـوقعيت اين در و شده بياعتنا دولت م�طفتهاي و اندرزها به او چون برسانيد/

است/ گرديده دولتيروبرو قواي با و برافراشته

مـحل در و شما ميان در او ياران شخصو اين كه است گزير نا لشكر ملي و سربازي وظائف بنابراين

تعللي و مسامحه گر ا و كمكنموده دولت مأمورين به تحويل دستگيريو در اهالي بايد هستند <ارپناهي>

ودولت شاهنشاه ميهنو به گر ا و رسيد خواهد شما به صدماتي نظامي عمليات اثر در نيستكه شكي نمايند

به و دستگير خودتان را ابوالقاسم داريد دوست را خود احشام و اموال و دارائي و خانواده و هستيد ع�قمند

شود وارد فرزندانتان و زن و جان و مال به صدمه نوع هر jوا شويد دور او اطراف از و نمائيد تسليم مأمورين

خوزستان ١å لشكر بود/ خواهد شما خود عهده به آنها مسئوليت

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

مEقاتكرد را نخستوزير ظهر امروز امريكا كبير سفير
شود تسليم امريكا سفيركبير به آن مفاد نخستوزير راديوئي پيام ايراد مقارن كه ميرود احتمال

جوابسئواjت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/// آنان اختيار در را زير اط�عات خارجي و داخلي خبرنگاران

م�قات نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير هندرسن آقاي J١٩٥٣ مارس ١٧K امروز ١٢ ساعت ـ ٢

نمودند/



ملي دولت سياهه ١٩٦٦

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

ورئيسنميرويم خان بار زير ديگر ما
است مشغولجمعآورياسلحه cور پادگان كازرون اطراف در

متوارياست كوهها در زرهي غEمحسين
ميدهند تحويل را خود اسلحه تفنگچيان و

اقامتداشت شيراز در مدتي كه رئيسعلي فرزند غ�محسين رسيده خبر اهرم از كه بهطوري برازجانـ

شديديرويداد خورد و زد و گرديد اهاليواقع حمله وليمورد شد وارد اهرم ارتشبه افسر نفر يك تفاق ا به

آن طالب بلكه نميخواهيم رئيس و خان ما ميدارند اظهار مردم كند/ توقف شهر در مشاراليه نگذاشتند و

هر در و نمايد رسيدگي قانون طبق ما زندگي و كار در و شود تشكيل دولتي ادارات محل اين در كه هستيم

نميرويم/ كدخدا و خان بار زير ديگر حال

شده مستقر آنجا در رزمي غ�محسين دستگيري براي كه jور نظامي پادگان طرف از اسلحه مقداري

ميگويند كه طوري به نشدهاند/ رزمي غ�محسين دستگيري به موفق كنون تا ولي شده جمعآوري است

شد/ داده تحويل كازرون تيپ به شده گرفته كه اسلحههائي است شده متواري كوهها در مشاراليه

پادگان تحويل را خود اسلحههاي كه شدهاند كره مذا وارد روحانيون از نفر چند توسط رزمي تفنگچيان

در امنيت و مسلط Lكام اوضاع بر انتظامي قواي و شده خالي اشرار وجود از دشتي كوههاي Lفع بدهند jور

است/ حكمفرما منطقه اين

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

نمودند غذا اعتصاب بازداشتشدهاند كه مديرانجرايد امروز ظهر از
سياسي آزاديزندانيان براي مديرانجرايد از نفر چند

رفتند نخستوزير خانه به
خود زنداني همكاران به تهران مديرانجرايد نامه

شوند آزاد زنداني جرايد مديران منجمله سياسي زندانيان از عدهاي امروز ظهر تا ميرفت انتظار آنكه با

از قبلي اط�ع طبق نشدهاند/ آزاد مزبور آقايان از كدام هيچ وقت آخر تا كه ميدهد اط�ع ما خبرنگار معهذا

از عدهاي ساعتدوازده كردند/ خودداري غذا خوردن از ميباشند زندان در كه جرايد مديران كليه امروز ظهر

با ساعت يك مدت و شدند حاضر نظامي فرماندار مدبر سرتيپ آقاي تاق ا در تهران جرايد مديران آقايان

سعيخواهد استكه اطمينانداده آقايان به نظامي فرمانداري اط�ع قرار به بودند/ كره مذا مشاراليهمشغول

روشنشود/ زندانيان تكليف فردا و امروز ظرف شد

بـه دسـتهجمعي كه مركز جرايد مديران آقايان امروز بعدازظهر نيم ساعت ميدهد اط�ع ما خبرنگار

غذا اعتصاب از كردهاند تقاضا آنها از و نوشته خود زنداني رفقاي به نامهاي بودند رفته نظامي فرمانداري

كنند/ كره مذا ايشان با و رفته نخستوزير منزل به آنها تا كنند خودداري



١٩٦٧ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

شد شروع قوام عرضحال به رسيدگي

قوام دادخواست به رسيدگي جلسه اولين امروز
شد تشكيل تهران رئيسكلدادگاههايشهرستان تحتنظر

مزاحمتمأمورينوزارت رفع به دائر قوام احمد آقاي بهدادخواست رسيدگي جلسه امروز صبح ساعت١١

شد/ تشكيل تهران شهرستان دادگاههاي رئيس jريجاني آقاي حضور در ايشان ام�ك و اموال از دارائي

رئيس اهميت نظر از ولي بود گرديده ارجاع شهرستان دادگاه اول شعبه به دادخواستمذكور به رسيدگي

وك�ي وكيل, سيدهاشم و شريعتزاده آقايان دادگاه جلسه در ميكند/ رسيدگي آن به شخصا دادگاهها كل

حاضر دعاويوزارتدارائي اداره نماينده بهگر احمد آقاي دادستانو نماينده آقايمجتهدي آقايقوام مدافع

بودند/

در قـوام آقاي كه را اوراقي و اسناد و نموده صحبت به شروع دارائي وزارت نماينده دعوي طرح از پس

قوام آقاي به ادعا مورد اموال اينكه به داير دادخواهي گفت: و كرد رد بود كرده استناد آنها به خود دادخواست

بهموجبقانونمصوبدوازدهم كه برسانم عرضدادگاه به است jزم اما است مردود دليل دو به ندارد تعلق

اموال در مداخله از آقايقوام است شده درج كشور رسمي روزنامه در و رسيده هم توشيح به كه ١٣٣١ مرداد

اموالي در بعدا يا Lقب مأمورينوزارتدارائي چنانچه و گرديده مصادره قانونا مشاراليه اموال كليه ممنوعو خود

قـانون اجـراي در چون مأمورين عمل نمايند آنها تصرف به اقدام و مداخله باشد قوام آقاي به متعلق كه

ايـن لحـاظ ايـن از و بود نخواهد آن امثال و عدواني انصراف به مزاحمت رفع دعوي مصاديق از ميباشد

ميباشد/ مردود دادخواهي

خانه بر قوام احمد آقاي تسلط تصرفو گفتند: ايشان دادخواست مورد در قوام آقاي مدافع سپسوك�ي

وزارت مأمورين است ماه دو قريب ندارد/ صحبت به احتياج كه است واضح و شايع قدري به ايشان ملكي

اين بر اط�ع اثر بر كردهاند مزاحمت ايجاد ايشان كارخانه و ام�ك همچنين و قوام آقاي خانه در دارائي

به پاسخي كدام هيچ كه گرديد مخابره غيره و دارائيjهيجان وزير به تلگرافاتي آقايقوام طرف از موضوع

استناد شرحمورد متن زيرا نيست استناد قابل است شده معرفي مزاحمت كهمجوز مستندي اما ندادهاند/ آنها

او ملكيت از كمي ام�ك گر ا باشد صحيح ادعا اينكه فرض به تازه و نشده تعيين دارائي برايوزارت سمتي

متمم ٢٧ اصل موجب به و بود نخواهد او ام�ك در دارائي وزارت يا دولت دخالت مجوز امر اين شود خارج

يا مجلسشورا مزبور قانون ٦٩ اصل موجب به فقط و ندارد قضاوت حق ملي مجلسشوراي اساسي قانون

مجلسين از يكي تصميم گر ا بنابراين نمايند عنوان تميز ديوان محضر در را وزراء تقصيرات ميتوانند سنا

خود درموقعوجود مجلسسنا گذشته اين از استو جرم اع�م حكم در كند تخاذ ا وزير يكنفر تهام ا به راجع

است/// نشده قطعي بنابراين است نكرده تصويب را استناد مورد شرح

شد/ صبحموكول ٩ ساعت ماه فروردين ٢٩ شنبه روز به دادگاه آينده جلسه



ملي دولت سياهه ١٩٦٨

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

شدند آزاد امروز حزبسومكا افراد از نفر دو
شده بازداشت اسفند يازدهم روز كه اعضايحزبسومكا از نفر صابريدو حسن پوچيكو دومان آقايان

شدند/ آزاد بودند

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

شد بازنشسته هدايت سرلشكر
در اسفند ٢٣ تاريخ از شخصي تقاضاي بنابه جنگ دانشگاه فرمانده هدايت عبدا� سرلشكر تيمسار

گرفت/ قرار بازنشسته افسران رديف

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

شدند بازنشسته دارائي وزارت كارمندان از نفر ٦٢
بـا و بـودند كـرده بازنشستگي تقاضاي گذشته هفته تا كه دارائي وزارت كارمندان از عدهاي بر ع�وه

دارائي آقايوزير دستور به گرديد/ صادر نفر ٦٢ بازنشستگي احكام نيز امروز بود شده موافقت آنها تقاضاي

گردد/ تخاذ ا jزم تصميم آنها درباره بعدا تا گردد پرداخت كارمندان اين ثلثحقوق فعLدو شد قرار

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

است شده تعيين ايران در زيمرمن جانشينيژنرال به مككلور ژنرال
به زيمرمن ژنرال جاي به مككلور رابرت ژنرال كه داشت اع�م امروز امريكا دفاع وزارت ـ واشنگتن

است/ شده تعيين ايران در امريكا نظامي مستشاري هيأت رياست

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

سپسكميسيوني و شد تهران وارد امروز هواپيمايسمپاشيشوروي فروند ده
يافت كارشناسانشورويتشكيل حضور با وزارتكشاورزي در

شد قرار كراتjزم مذا پساز شد// تهرانوارد به هواپيمايكوچكسمپاشيشوروي فروند ده صبحامروز

كرمان به كارشناسان تفاق ا به آمده ايران به ملخ با مبارزه در شركت براي كه بزرگشوروي هواپيماي Lفع

چه هر مبارزه مركز به سمپاشي كوچك هواپيماهاي اعزام به نسبت و تعيين را كار برنامه تا كند عزيمت

نمايند/ اقدام زودتر

٨å٥٤ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٧ چهارشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
J١K درجـه گواهينامه دjر ريال, ٨٥.٧٥ حواله دjر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال// ٢٣٧ حواله ليره ريال/// ٨٦.٧٥ J٢K درجه گواهينامه دjر ريال, ٨٥.٧٥



١٩٦٩ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

عمومي امنيت و نظم در اخEل مجازات قانوني cيحه
حركات كه اجتماعاتي همچنين و خورد و زد و مبارزه منظور به بازار عموميو معابر اجتماعاتدر ـ ١ ماده

را عمومي آسايش و آرامش و نظم يا و ميكند عمومي افكار در تشويق و اضطراب ايجاد تشان تظاهرا و

است/ ممنوع ميسازد مختل

فوري نشوند متفرق چنانچه و متفرقشوند كه نمايند اخطار اجتماعكنندگان به مكلفند انتظامي مأمورين

مـرجـع كـه مـحلي در اجـباري اقامت و تبعيد سال يك تا ماه ٦ به متخلفين كرد خواهند دستگير را آنها

شد/ خواهند محكوم ميكند تعيين ص�حيتدار

مجازاتعمومي قانون در كه مجازاتي بر مرتكبع�وه شد جرميواقع اجتماع ضمن در گاه هر ـ ٢ ماده

ميگردد/ محكوم نيز اجباري توقف و تبعيد به فوق ماده طبق است شده مقرر جرم آن بر

او شناسائي و تحقيقات بر مشتمل مجلس صورت متهم دستگيري از پس انتظامي مأمورين ـ ٣ ماده

دستور فوري تهام ا توجه صورت در دادستان ميفرستد دادستان نزد ساعت ٢٤ ظرف را امر پرونده و تهيه

فقدان صورت در داده انجام را jزمه تحقيقات او قضائي معاون يا خود ب�فاصله و صادر را متهم بازداشت

خواست كيفر باشد داشته مجرميت بر عقيده چنانچه و ميكند صادر تعقيب منع بازداشتو رفع دليلدستور

متهم و شده گذاشته اجرا موقع به فوري متهم بازداشت بر مبني دادستان دستور ميفرستد دادگاه به و تهيه

ايـن در جـنحه دادگاه راي كند شكايت جنحه دادگاه به دستور اب�غ تاريخ از روز پنج ظرف ميتواند فقط

است/ قطعي قسمت

ثابتشود/ خ�فش اينكه مگر است معتبر قضائي اداريو بازرسان و انتظامي گزارشمأمورين ـ ٤ ماده

مستحضر حادثه وقوع از پس ب�فاصله يا حادثه حينوقوع او قضائي معاون يا دادستان گاه هر ـ ٥ ماده

صورت شده مداركجمعآوري مشاهداتو تحقيقاتو از شده حاضر حادثه محلوقوع در است موظف شود

آورد/ عمل به اقدام مذكور طبقمواد داده ترتيب مجلس

تا دادرسي آيد عمل به نوبت از خارج فوريو بايد رسيدگي ميباشد جنحه دادگاه رسيدگي مرجع ـ ٦ ماده

است/ پژوهشي و رسيدگي قابل فقط اينمورد در جنحه دادگاه حكم يابد جريان فاصله بدون حكم صدور

كه است نظامي فرمانداري عهده به شده اع�م نظامي حكومت كه نقاطي در قانون اين اجراي ـ ٧ ماده

نمايد/ رسيدگي نظامي حكومت به قوانينمربوطه طبق

مكلفند انتظامي عموميمأمورين مجازات قانون ١٦٩ ١٥٨و و ,٧٩ الي ٧٢ ,٧å ,٦٩ مواد مورد در ـ ٨ ماده

بازرس و ارجاع بازرسي به را پرونده دادستان بفرستد دادستان نزد ساعت ٢٤ ظرف و فوريدستگير را متهم

قسمت اين در رسيدگي ترتيبات ساير نمايد صادر را متهم بازداشت قرار تهام ا توجه درصورت است مكلف

بود/ خواهد كيفري دادرسي آئيننامه تابع

كه فوق مواد در مذكوره جرائم از قسمت آن به رسيدگي شده نظامياع�م حكومت كه نقاطي در ـ تبصره



ملي دولت سياهه ١٩٧٠

طبق كه بود خواهد حكومتمزبور قضائي مراجع عهده به است نظامي ص�حيتحكومت در قانون مطابق

كند/ رفتار ماده اين

است/ اجرا قابل تاريخ اين از ماه سه مدت براي قانون اين مقررات ـ ٩ ماده

ميباشد/ قانوني jيحه اين اجراي مأمور كشور و ملي دفاع دادگستريو وزير ـ ١å ماده

و نظم در اخ�ل مجازات قانون jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تاريخ١٣٣١.١٢.٢٨ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ١å بر مشتمل امنيت

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

سفيدرود سد قانونيساختمان cيحه
مقسمهاي مجري احداث و بسترسازي و توربين استقرار و رود سفيد سد هزينه تأمين براي ـ ١ ماده

و شبكه قراري بر و برق توليد و كشاورزي سطح توسعه و آبياري منظور به سفيدرود شرب حوزه در مربوط

بانك شعبه هر يا رشت شعبه ملي بانك در مخصوصي حساب مذكور برق و آب تأسيسات از بهرهبرداري

را آنها يا و سفيدرود از آنان برنجكاري اراضي كه مالكين كليه و ميشود باز باشد تشكيل رشت در كه مجازي

از ساله هر ريال برنجكاريدويست Jمربع زرع هزار يكجريبKده هر مقابل در ميگردد آنمشروب منشعبه

كنون ا كه شخصيتهايحقوقي افرادو بود خواهد نام با شركت سهام و نمايند پرداخت بايد سهام خريد بابت

گردند/ برخوردار ويژه سود از قانون طبق و نمايند خريداري سهام ميتوانند نيز ندارند سفيدرود از آبه حق

تأسيسات براي برنامه سازمان كه بود خواهد مبلغي معادل شود متمركز تدريجا بايد كه سرمايه ـ ٢ ماده

تصويبهيأت به و كرده برآورد شمسي سال يك پايان تا آن تصويب تاريخ از قانونيو اينjيحه مشروحه

رسانيد/// خواهد دولت

رود سفيد سد ساختمان قانوني jيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تاريخ١٣٣١.١٢.٢٦ به تصويبميشود/ ماده ٦ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

مسكرات استعمال منع قانون به گزارشمربوط
گفت ما خبرنگار به مسكرات استعمال منع قانون خصوصاجراي در دارائي وزارت مطلع مقام يك امروز

آقاي به كه كرد تهيه گزارشي و داد خاتمه خود كار به بود قانون اين اطراف در مطالعه مشغول كه كميسيوني

كارخانجات در كه كارگراني عده و مسكرات از دولت درآمد ميزان گزارش اين در است شده داده دارائي وزير

مـجلس بـه را گزارش اين دارد تصميم دولت اط�ع قرار به است/ شده تعيين ميكنند كار مشروبسازي

كند/ تقديم ملي شوراي



١٩٧١ هفتم و بيست سال يك, و سي اسفند اطEعات,

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

تهران نظامي فرمانداري ١٨ شماره اعEميه
شب كه ميرساند عموم اط�ع به وسيله بدين تهران شهرستان محترم اهالي آسايش و رفاه منظور به

تهران نظامي فرماندار بود/ خواهد آزاد صبح تا شبانه مرو و عبور ١٣٣٢ ماه فروردين اول شنبه

مدبر سرتيپ

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

البرز نداي آزاديو توقيفروزنامههايفرشته با
نشد موافقت

شعبه به البرز نداي آزاديو فرشته روزنامههاي توقيف بر مبني خود ادعانامه گذشته روز تهران دادستان

و رسـيدگي دادستان ادعاي به فوقالعاده جلسه يك در دادگاه امروز صبح داشت/ ارسال جنائي دادگاه اول

جـاي بـه روزنـامهها دو ايـن چون داشت اع�م و نكرد موافقت فوقالذكر روزنامههاي توقيف با سرانجام

براي مجوزي ديگر ميشدند منتشر آمد عمل به توقيف رفع آنها پيشاز روز چند تا كه روزنامههايديگري

نيست/ دست در روزنامههايمزبور توقيف

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

شدند تبعيد خارك جزيره به نفر دو امروز
اشـخاص از نفر دو مجازات تشديد كميسيون راي بنابه كه شد داده اط�ع امروز نظامي فرمانداري از

شدهاند/ تبعيد خارك جزيره به شرور چاقوكشو

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

تجريش شاهپور رئيسدبيرستان
به پورمند عبدالعلي آقاي و دبيرستانها دبير سمت به تجريش شاهپور دبيرستان رئيس سوزني آقاي

شد/ كار مشغول تجريشمنصوبو شاهپور دبيرستان كفيل سمت

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

شد آزاد اعضايحزبسومكا از يكيديگر
تـقي آقـاي نـيز امـروز صـبح داديم ديروز را آن خبر كه سومكا حزب اعضاي از نفر ٢ آزادي دنبال به

شد/ آزاد بيگناهي اثبات از پس سومكا حزب اعضاي از ديگر يكي ملكشاهي

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

خروج
نمود/ عزيمت شيراز به عيد تعطي�ت گذراندن براي شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي



ملي دولت سياهه ١٩٧٢

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

ميشود افتتاح چهارم اصل شعبه اهواز در
افتتاح اهواز شهر در چهارم اصل اداره شعبه آينده ماه در ميدهند اط�ع چهارم اصل اداره از كه طوري به

محول امريكا خارجه سابقوزارتامور كارشناس اوبراين فيليپ آقاي عهده به شعبه اين رياست شد خواهد

عدهاي با چهار اصل رئيساداره آقايوارن اينشعبه افتتاح درموقع ميشود گفته كه بهطوري است/ گرديده

كرد/ خواهند مسافرت اهواز به ايراني مقامات از

٨å٥٥ شماره ,١٣٣١.١٢.٢٨ پنجشنبه

است نشده پرداخت حال به تا ماه اسفند و ماه بهمن حقوق
در كـارمندان عموما و نشده پرداخت Jاسفند ٢٥K حال تا كارمندان ماه اسفند و بهمن حقوق ـ بوشهر

دارند/ باره اين در فوري اقدام انتظار و هستند مضيقه



٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

نيست صحيح توده حزب سران تبرئه شايعه
مختلف تعبيرات با كه بود توده حزب سران تبرئه موضوع بود يافته قوت گذشته هفته در كه شايعاتي از

در اصو' و ندارد اساس شايعهاي چنين شد معلوم كردند تحقيق ما خبرنگار باره اين در ميشد/ گفته جا همه

است/ نيامده ميان به ص;حيتدار قانونيو مراجع ساير در نه هيأتدولتو در نه صحبتي باره اين

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

عيد ايام حوادث مهمترين
نـفت صـنعت شـدن مـلي مـناسبت به مختلف دستجات طرف از فروردين اول شنبه روز ـ تظاهرات

در انتظامي مأمورين گرفت/ متريصورت بيست خيابان و جواديه فوزيه, ميدان شاه, سهراه در تظاهراتي

شدند/ اينحوادثدستگير در نفر ٢å رفته هم روي متفرقو را تظاهركنندگان يافتندو تظاهراتحضور محل

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

شدند آزاد سياسي زندانيان عيد شب
هستند توقيف در همچنان پرونده داشتن علت به مزبور زندانيان از نفر سه

جرايد مديران غذاي اعتصاب و اسفند ٢٨ پنجشنبه روز در داد روزنامه مدير عميدينوري آزادي دنبال به

زندانيان آزادي احتمال آن هر و ميشد ديده نظامي فرمانداري مقامات بين در جوشي جنبو شده بازداشت

آقايان: آزادي تدريجدستور به ماه اسفند ٢٩ جمعه روز بعدازظهر ٧ ساعت مقارن اينكه تا ميرفت سياسي

امـيرناصر صابري, حسن سپهر, حسن سپهر, هادي محمودي, ملك استخر, صيرفي, دكتر امامي, جمال

توقيف نظاميدر حكومت ٥ ماده استناد به كه ابري ابراهيم دولتشاهيو محمدعلي ملكشاهي, تقي مبيني,

سياسي زندانيان از فقط و بودند رفته خود منازل به نامبرده آقايان كليه ١١ ساعت شدند/ آزاد و صادر بودند

هستند/ باقي توقيف در همچنان نصري و قديم منشيزاده, داود دكتر آقايان نفر سه

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

ميكنند بازگشت ديگر هفته يك مصدق غCمحسين دكتر
عـتبات و بغداد عازم نوروز تعطي;ت از قبل خويش همسر تفاق ا به كه مصدق غ;محسين دكتر آقاي

عتبات در را نوروز ايام بغداد در ايران كبير سفير نواب تفاق ا به ايشان بغداد از واصله خبر يك طبق گرديد

كرد/ خواهند مراجعت تهران به نوروز سيزده از بعد و گذرانيده عاليات



ملي دولت سياهه ١٩٧٤

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

شدهاند نائل نشان دريافت به كه كساني

مدال و نشان ميشوند نامبرده زير در كه آقاياني به همايوني اعليحضرت طرف از جديد سال نوروز در

است: گرديده اعطا

همايون/ اول درجه نشان واشنگتن, در شاهنشاهي كبير سفير صالح اللهيار آقاي

همايون/ اول درجه نشان برنامه, سازمان عالي رئيسشوراي عدل حسين احمد آقاي

همايون/ اول نشان برنامه, سازمان عامل مدير زنگنه احمد مهندس آقاي

همايون/ دوم درجه نشان خارجه, وزارتامور معاون مفتاح عبدالحسين

هـمايوني/ دوم درجـه نشـان دفـاع, وزارت امـريكا مسـتشاران هـيأت رئـيس زيمرمن سرلشكر آقاي

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

دولت غيرمالياتي مطالبات وصول و تسويه قانوني Nيحه

تصويب به پنجشنبه غيرمالياتيدولتروز مطالبات ووصول تسويه و اص;ح منظور به قانوني اينhيحه

رسيد/ نخستوزير آقاي

ميشود/// اص;ح زير شرح به ١٣٣١ ماه دي هفتم قانونيمصوب hيحه ٨ و ٥ و ٣ مواد ـ ١ ماده

قانوني hيحه اص;ح قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تصويب تبصره ٣ و ماده بردو مشتمل ١٣٣١ ماه غيرمالياتيدولتمصوبهفتمدي مطالبات تسويهووصول

١٣٣٢ ماه فروردين ششم تاريخ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

شهرباني رئيس تبريك عرض

همايوني اعليحضرت جواب و

شاهنشاهي همايون اعليحضرت بندگان مبارك پيشگاه

و نوروز عيد كلكشور شهرباني افراد و درجهداران كارمندانو افسرانو طرفعموم از نمايندگي به مفتخرا

مينمايد/ مسئلت متعال خداوند از را شاهانه ذات بقاء تبريكعرضس;متو مبارك پيشگاه به را باستاني

افشارطوس [محمود] سرتيپ جاننثار

كشور كل شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ تيمسار

كل شهرباني افراد و درجهداران و كارمندان و افسران طرف از كه صميمانهاي دعاي تهنيتو تبريكاتو

به را ما مخصوصه رضايت و مسرت گرديد خاطر باعثخوشوقتي داشتهايد ابراز نوروز عيد موقع در كشور

١٣٣٢ ماه فروردين اول نمائيد/ اب;غ كشور كل شهرباني افراد و درجهداران و كارمندان و افسران عموم

شاه



١٩٧٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

شد تبديل بنادر كل اداره به بنادر بنگاه تصويبنامه اين موجب به
تصويبنامه و نموده مجزا بنادر اداره از را گمرك اداره وظائف ١٣٣١ ماه اسفند ٢٧ جلسه در هيأتوزيران

گرديد/ اب;غ و صادر شرح بدين آن

ملغي ١٣٢٨.٩.١٥ مورخ ١٣٥٢٣ و ١٣٢٨.٨.٢٦ مورخ ١٢٦å شماره تصويبنامههاي تاريخ اين از >١

ميگردد/

راه وزارت تابع ادارات از يكي و تبديل كشتيراني و بنادر اداره به كشتيراني و بنادر كل بنگاه عنوان >٢

بود خواهد

بنادرها/// نگاهداري و عمران توسعه و ايجاد به منحصر منبعد كشتيراني و بنادر كل اداره وظائف >٣

نخستوزير ميشود/ گذاشته اجرا موقع به ١٣٣٢ سال اول از تصويبنامه اين >١٥

مصدق محمد دكتر

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

شد ايران وارد امريكا فني كمكهاي اداره كل مدير
وارد هواپيما با امروز بعدازظهر ساعت دو امريكا فني كمكهاي اداره كل مدير آندروس> <استانلي آقاي

در كه اقداماتي و چهارم اصل شعباتاداره مدتاز اين در و كرد توقفخواهد تهران در روز ويسه شد/ تهران

گرفته همكاريوزارتخانههايمربوطهصورت با اداره طرفآن كشاورزياز بهداشتو فرهنگ, قسمتهاي

بـه آنـدروس> <مستر امريكا, فني كمكهاي اداره كل مدير بنت> <مستر فوت از پس كرد/ خواهد ديدن

است/ شده جانشينيويمنصوب

٨å٥٦ شماره ,١٣٣٢.١.٨ شنبه

نشد تأييد شاهنشاهي دربار به نخستوزير تبريك نامه ارسال شايعه
شرفيابي به كسالتموفق علت به نوروز س;م مراسم در نخستوزير آقاي آنكه از پس اخير, روز چند در

تبريكبهحضور عرض آن كهمضمون نامه يك عيد دوم روز ايشان كه شد شايع سياسي محافل در نگرديد

بـه جديد سال حلول مناسبت به نيز گلي دسته و داشته ارسال شاهنشاهي دربار به است بود اعليحضرت

در تماسگرفتو مطلع منابع با باره اين در ما خبرنگار امروز است/ كرده تقديم اعليحضرتهمايوني پيشگاه

نوروز در سال, هر بلكه نشده ارسال مصدق آقايدكتر طرف از گلمخصوصي دسته و نامه كه شد گفته نتيجه

و دفـاع وزارت كـه ميشود مخابره مخصوص دفتر به تبريك تلگرافات دفاع, وزارت ارتش, ستاد طرف از

ميكنند/ امضاء را تلگرافات اين ارتش ستاد رؤساي

مخصوص دفتر به ملي دفاع وزارت و ارتش ستاد طرف از تبريكي تلگراف معمول طبق بر نيز امسال

نمودهاند/ امضاء را تلگراف آن ذيل ميباشند نيز ملي دفاع وزير آنكه نظر از مصدق آقايدكتر كه شده واصل



ملي دولت سياهه ١٩٧٦

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

شد جلوگيري دخانيات كارگران اعتصاب از
دادند خاتمه خود ساعته چند اعتصاب به نفت انبار كارگران

گرفته تصميم قبلي قرار طبق خود حقوقمعوقه و كار اضافه دريافت براي دخانيات كارگران اط;ع قرار به

فرمانداري طرف از جهت همين به كنند/ اعتصاب دستهجمعي امروز يعني ماه فروردين دهم روز كه بودند

دارند/ باز اعتصاب انجام از را آنها نصيحت با و گرفته تماس كارگران سران با كه شدند عدهايمأمور نظامي

تدبير با شدند موفق امروز نظامي حكومت مأمورين داشت اظهار امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

كه ميكند اضافه ضمنا ما خبرنگار كنند/ جلوگيري دخانيات كارگران اعتصاب از سودمند, تصميمات تخاذ ا

كـار از دست دستهجمعي انبار داخله در نفت انبار كارگران فروردين] [هشتم شنبه بعدازظهر چهار ساعت

نظامي فرمانداري در كه بوده نفت انبار كارگران نماينده آزادي درخواست اعتصاب اين علت ظاهرا كشيدند/

پيشبينيهايhزم نظامي وليمأمورينحكومت داشت/ ادامه ساعت چند اعتصاب اين ميباشد/ بازداشت

كارگران ساعته چند اعتصاب نتيجه در و بردارند اعتصاب از دست كه كردند راضي را كارگران سرانجام كرده را

يافت/ پايان دوشنبه روز گذشته, شب از پاسي تا نفت انبار

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

زدند آتش را لكوموتيورانان كانون
و كياني محمد سردستگي به ناشناس افراد عدهاي فروردين ٧ جمعه روز صبح يازده ساعت ـ انديمشك

از پس و بردند حمله كانونلكوموتيورانان به مخالف شعارهاي دادن و چماق و چوب با باhئي محمدعلي

احمد آقاي منزل سپسبه نمودند غارت هم را مقداري و آتشزده را كانون ثاثيه ا تمام كانون شكستندرب

كردند/ سنگباران را آنجا و برده تيموريهجوم

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

شدند دستگير تظاهركنندگان از عدهاي
مأمورين مقابل در تظاهرات ضمن كه چپ دستجات به منتسب افراد از عدهاي قبل روز چند ـ فومن

هم را متظاهرين عكاسي دوربين انتظامي مأمورين شدند/ دستگير بودند برآمده مقاومت صدد در انتظامي

و شده شناخته كردهاند تظاهراتنطق اين در كه كساني تا ظاهرشود فيلمهايآن استكه قرار كردندو ضبط

دارد/ ادامه اقداماتمأمورين گردند/ بازداشت

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

اضافات مورد در دولت كارمندان اعCميه
دولتي سازمانهاي و تحاديهها ا نمايندگان طرف از اع;ميههائي دولتي ادارات و وزارتخانهها در امروز

است/ شده رضايت عدم اظهار كارمنداندولت اضافات پرداخت به نسبت اع;ميهها اين در و پخشميشد



١٩٧٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

نظامي حكومت امروز صبح هشت ساعت از
شد قرار بر بختياري و چهارمحال در

ماه سه مدت براي �امروز� ١٣٣٢ فروردين دهم روز صبح ٨ ساعت از كه نمودند تصويب وزيران هيأت

امروز كه تماسي در ميشود/ گذارده اجرا موقع به بختياري و چهارمحال منطقه در نظامي حكومت مقررات

منطقه دو اين براي نظامي فرماندار تعيين خصوص در كرد, حاصل ارتش ستاد رئيس با ما خبرنگار صبح

اصفهانو لشكر فرمانده چهارمحال ناحيه نظامي فرماندار كه داشت اظهار رياحي آقايسرتيپ نمود/ سؤال

بود/ خواهد خوزستان لشكر فرمانده بختياري منطقه نظامي فرماندار

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

نظامي دادگاه قانوني Nيحه متن

مسلح اشرار جرائم به رسيدگي براي
دكتر آقاي تصويب به ديروز كه مسلح اشرار جرائم به رسيدگي براي نظامي دادگاه قانوني hيحه متن

است/ رسيده نخستوزير مصدق محمد

دستهجمعي حالت به ارتش از قسمتي دولت امر به حسبضرورت بر كه جرائمي به رسيدگي ـ ١ ماده

ارتش بـرابـر در مرتكبين و نموده مداخله آنها قمع و قلع يا و جرائم آن مرتكبين جلب و دستگيري براي

دادرسي آئين در جنگمقرر دادگاه سازمان قانون مطابق كه دادگاهي ص;حيت در كنند خورد و زد يا مقاومت

بود/ خواهد ميگردد تشكيل ارتش كيفري و

ميباشد/ جنگ زمان دادگاه به مقررات و قوانين همان كليه تابع مزبور دادگاه رسيدگي طرز

است/ قانوني hيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت ـ ٢ ماده

بـراي نـظامي دادگاه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه فروردين نهم تاريخ تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل مسلح اشرار جرائم به رسيدگي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

شد خارج توقيف از آتشبار
را روزنامه كه ميپرسيم خوانندگان از ميشود منتشر فروردين ١٥ شنبه عيد تعطي;ت مناسبت به [!] ولي

پنج و صفحه دوازده يا بفروشيم قران دو و كنيم صفحه چهار آيا بفروشيم؟ قيمتي چه به و كنيم صفحه چند

قيمت در نميشود پيدا خرد پول اينكه <براي ميگويند همه زيرا ـ ريال سه و صفحه هشت همين يا قران,

بفرستيد/ ٣٨٢ پستي صندوق تهران نشاني: به نوشته فورا را خود نظر خواهشمنديم دهيد/> تغيير

٢ـ٣ ١٨åå٢ـ



ملي دولت سياهه ١٩٧٨

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

شد بازجوئي جعفري شعبان از امروز
خـانه بـه حـمله و اسـفند نـهم وقايع در شركت تهام ا به كه جعفري شعبان امروز صبح اط;ع قرار به

و شد آورده گاهي آ ك;نتر اعتقاد نيك آقاي اطاق به محافظ مأمور وسيله به است شده دستگير نخستوزير

ميكردند/ بياط;عي اظهار بازجوئي نتيجه از مأمورين آمد/ عمل به بازجوئي او از ساعت مدتدو

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

كاشاني آيتا[ و نخستوزير با مصري خبرنگار يك مصاحبه

گفت: مصدق دكتر

بس و بود اساسي قانون به مربوط و اصولي اختCف اعليحضرت و من اختCفات
دارد تفاوت فاروق با خيلي ما شاه گفت: كاشاني آيتا[

تهران به هوائي پست با گذشته شب كه خود اخير شماره در قاهره چاپ <المصور> كثيراhنتشار مجله

و نـخستوزير و شاه با پيش روز چند كه ايران به خود اعزامي نماينده سليماللوزي قلم به مقالهاي رسيد

ميرسد/ خوانندگان نظر به آنذي� اساسي و عمده مطالب ترجمه كه درجنمود كاشانيم;قاتنمود آيتا�

مينويسد: چنين نخستوزير آقاي درباره نموديم درج نخستوزير آقاي با را او م;قات خبر كه سليماللوزي

هم او درباره بارز شخصيتهاي كليه مانند كه است ايران در قيافه عجيبترين شايد مصدق دكتر آقاي

دكتر درباره نيز تهران مقيم خارجي ديپلماتهاي بلكه عادي مردم تنها نه و ميشود ابراز متضادي نظريات

كـردم مـ;قات را آنها كثر ا من كه خارجي ديپلماتهاي از بعضي دارند/ متضادي و متباين عقايد مصدق

ديگري عده ولي دانست/ امروز مرد و فردا مرد را او ميتواند كه است مردي تنها ايران نخستوزير معتقدند

نشدهاند/// نمايان صحنه در هنوز كه مرداني براي است عبوري راه پل منزله به مصدق دكتر آقاي ميگويند

بود خارجي ديپلماسي رجال و ايراني مختلف طبقات مختلف و متضاد نظريات اين به شدن آشنا از پس

ايرانموجبنگراني گفتمحوادثاخير كه پاسخمن مصدقدر آقايدكتر رفتم/ مصدق بهم;قاتدكتر من كه

گفت: آمدهام ايران به قضايا اين در تحقيق براي من و شده خاورميانه ممالكغربو

اساسي قانون اجراي طرز به مربوط و اصولي اخت;ف شده پيدا شاه اعليحضرت و من ميان كه اخت;في

مـيان هميشه اخت;فات گونه اين زيرا شود نگراني موجب كه نيست چيزي اخت;ف اين اصو' ولي است/

قانونا چون شاه كه كرده تصديق نمايندگان نفري كميسيونهشت كنونهم ا است/ بوده دولتها پادشاهانو

باشد/// داشته دخالت حكومت امور در نبايد باشد باقي خود مقام در هميشه بايد استو غيرمسئول

اقتصادي وضع آينده سال ده طي در عمراني برنامههاي اجراي با اينكه به اشاره از پس مصدق دكتر

وقـتي گـفت: كردم سؤال توده حزب به نسبت را دولت نقشه و نظر كه من جواب در ميشود/ اص;ح ايران

همه غيرتودهاي طرف از نه هست نگراني توده حزب طرف از نه ديگر شد اص;ح مردم اقتصادي زندگاني

شود/// اص;ح تدريجا اميدواريم كه است اقتصادي زندگاني به مربوط حرفها اين



١٩٧٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

كردم/ نيزم;قات ـ است منعكسشده جا همه در اخير سال دو در او نام كه مردي ـ كاشاني Aآيتا با من

به صحبت رشته آن از پس و مصدقبود دكتر با آيتا� اخت;فات شايعه درباره ما اساسي صحبت نخستين

گهاندر نا كه شد چه بودهايدو شاه مخالفسرسخت سابقا شما شنيدهام آيتا�گفتم: به من شد/ كشيده شاه

شديد؟ شاهنشاه مدافع و ايستادهايد شاه كنار

فعلي شاه است/ نبوده نظرياتشخصي منهيچوقتمولود رويه كه ميدهم اطمينان نمود: اظهار آيتا�

مجلسرا رياست مقام اخيرا آنكه با سال ايندوازده طي مندر و ميكند سلطنت كه است سال ايراندوازده

دكتر كه آنوضع با شاه مسافرت كه است هستاين چيزيكه نكردهام/ م;قات را شاه دارمهنوز عهده به هم

جهت اين به ميآورد وجود به را كي خطرنا اوضاع و ميشد ايران در فساد و فتنه داشتموجب ميل مصدق

شدم/ شاه مسافرت از مانع

ايران پادشاه تفاوتدارد/ فاروق با خيلي شاه گفتند: و ساخته نزديك گوشمن به را سر اينجا در آيتا�

است/ عاقلي شده تربيت يكمرد شاه مستبد/ و ديكتاتور نه است هوسباز و فاسد فاروق مانند كه

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

نفري/// هشت هيأت گزارش تكليف تعيين
رفع مورد در نفري گزارشهيأتهشت طرح براي حلي راه يافتن جستجوي مجلسدر ـ گزارش معماي

نوروز عيد تعطي;ت و شد سپري اسفند روزهاي آخرين كه رئيسمجلسبود رئيسدولتو و دربار اخت;فات

آخـرين در و ماند ب;نتيجه گزارش> > معماي به دادن فيصله براي مجلس كارگردانان كوشش و رسيد فرا

روز تا مجلس عيد ايام تعطيل مدت كه شد گرفته تصميم چنين گذشته سال در مجلس خصوصي جلسه

محافل بيشتوجه و كم ماه بهمن اوايل از كه اخت;فات مسئله ترتيب اين به و باشد جاري ماه ١٦ يكشنبه

منتخب نفري هيأتهشت كه هم حلي راه و ماند باقي حال همان به بود/ داشته معطوف خود به را پارلماني

از عـدهاي مـخالفت ابـراز نتيجه در و بودند كرده پيدا وضع اين به دادن خاتمه براي ملي مجلسشوراي

نرسيد/ نتيجه به نمايندگان

٨å٥٧ شماره ,١٣٣٢.١.١å دوشنبه

ندارد وجود نفت شعبه مريوان و اورامان مناطق در
فروشنفت شعبه هيچوجه به جمعيتدارد نفر هزار ٣å بيشاز كه رزاب اورامان منطقهمريوانو ـ سنندج

ناحيه به نيز ديگر عده و ميكنند تهيه ريال ١٢å بهاي به را نفت حلب فراوان زحمت با اهالي ندارد/ وجود

به را حلب يك و رفته ندارد فاصله سكونتشان محل تا كيلومتر چند از بيش كه عراق مرز در <پنجوبن>

نمايند/ خريداري ريال ٤å قيمت

تا تأسيسشود محل اين در نفت فروش شعبه آنها نيازمندي رفع براي امور اولياي دارند تقاضا مردم

يابد/ رواج قاچاق بازار نتيجه در و نمايند تهيه مرز طرف آن از را نفت نشوند عدهايمجبور



ملي دولت سياهه ١٩٨٠

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

داشتند سري جلسه
بودند شده جمع بازديد و ديد براي يا

احزاب افراد از عدهاي شاهرضا خيابان خانههاي از يكي در كه رسيد انتظامياط;ع مأمورين به پريشب

بودند زن ١٧ مردو نفر ٢٢ كه را اجتماعكنندگان و رفته محل به مأمورين ب;فاصله كردهاند/ اجتماع دستچپ

كردند/ دستگير

دادسراي به مربوطه پرونده شدهايم/ جمع اينجا در عيد بازديد و ديد براي ما كه ميداشتند اظهار آنها

كند/ صادر آنها درباره را hزم قرار تا كرد بازجوئي متهمين از بازپرس امروز و شد ارجاع تهران

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

بازداشت رفع
مـنجمله بازداشتي جرايد مديران و سياسي زندانيان كليه عيد شب داديم اط;ع قب� كه طوري همان

شد/ آزاد نيز آرام روزنامه مدير يمني سرهنگ آقاي

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

مضره اوراق پخش
شعارهاي ديوارها و عمومي معابر در و كرده فعاليت به شروع چپ افراطي عناصر اخيرا ـ غرب شاهآباد

مينمايند/ پخش را اوراق شبانه اغلب و نوشته ملي مصالح برخ;ف زنندهاي

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

شده ايجاد كه تشنجاتي اثر بر
شدهاند مجروح عدهاي و مقتول كشاورزان از نفر سه

بهوجود مالكين و آنها بين اخت;فاتي ميشود زارعين از عدهاي بين اخيرا كه تحريكاتي اثر بر ـ مهاباد

رعـايا <گـول> قـريه در جـمله از مـيشود/ مـنتهي خوردهائي و زد به بار يك روز چند هر كه است آمده

قـصبه در هـمچنين است/ داده رخ خوردي و زد نتيجه در بيندازند رودخانه در را مالكي زن ميخواستهاند

آنها طرف به ديگري عده طرف از كه دادهاند شعار دربار و دولت مقامات برله دهاتيها از عدهاي <بوكان>

نفر سه ميان اين در شدهاند كنده پرا شعاردهندگان انتظامي مأمورين مداخله اثر بر و است شده تيراندازي

گرديدهاند/ عدهايمجروح و شده كشته

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

شدند جلب پيالهفروش نفر ٨å به نزديك
بودند نموده پيالهفروشي به مبادرت مغازههايمشروبفروشي در كه كساني از نفر ٨å به نزديك ديروز

شد/ ارجاع تهران دادسراي به آنان پرونده جلبو



١٩٨١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

نخستوزير با سادچيكف مذاكرات
است بوده شيCت مسئله درباره مهمي مطلب به مربوط

يافت تشكيل شوروي و ايران نمايندگان مشترك جلسه ديروز عصر

درباره تا شد تشكيل شي;ت ملي شركت در شوروي و ايران نمايندگان مشترك جلسه ديروز بعدازظهر

نمايندگاندولت كروتكف كوزنتسفو آقايان جلسه اين در يابد/ ادامه كرات مذا سابق حسابشركت تصفيه

داشتند/// شركت ايران دولت نمايندگان مشاور دكتر و موhنا و بريماني مهندس و صهبا آقايان و شوروي

نگذاشتند جرايد مخبرين اختيار رسميدر طور به مطلبي اعضاياينكميسيون كرات مذا جزئيات باره در

است/ طرفين بحث م;حظهايمورد قابل و مهم مطلب حاضر حال در گويا كه ميشود گفته ولي

مسئله با آقاينخستوزير با كبيرشوروي سادچيكفسفير آقاي م;قاتديروز ميگفت: مطلع يكمقام

بريماني مهندس و آقايصهبا گذشته شنبه يعنيروز اينم;قات از قبل آنكه خاصه بيارتباطنبوده, شي;ت

از پس بـ;فاصله و كردند كره مذا و م;قات نخستوزير آقاي با شي;ت ملي شركت عامل مدير و رئيس

آقاي با دوشنبه روز شوروي جماهير تحاد ا كبير سفير كه نمودند حاصل اط;ع خبرنگاران ايشان كرات مذا

كرد/ خواهد م;قات نخستوزير

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

برنامه سازمان با مالي امور در همكاري
مالي] امور [متخصص

كشاورزي و خواربار سازمان طرف از مالي امور اداره و حسابداري امر متخصصدر اليس> آقاي<سسيل

خود تخصصي رشته در عملي و علمي تجربيات داراي كه اليس آقاي شد/ تهران وارد متحد ملل سازمان

و بـرنامه سـازمان بـا سـال يك مـدت بـراي وي بـوده, كار مشغول جنوبي� �امريكاي كلمبيا در ميباشد

عـامل مـدير زنگـنه مهندس آقاي امروز صبح مشاراليه نمود/ خواهد همكاري سازمان تابعه شركتهاي

گرديد/ كار مشغول و نمود م;قات را برنامه سازمان

٨å٥٨ شماره ,١٣٣٢.١.١١ سهشنبه

امريكا فني كمكهاي كل مدير
نمود/// بازديد را تهران كشتارگاه و سيمان و چيتسازي كارخانجات

اطـ;ع گذشته شماره در كه طوري به امريكا فني كمكهاي اداره كل مدير آندروس> <استانلي آقاي

اين در نمودند/ بازديد را تهران كشتارگاه تأسيسات سيمانو چيتسازيو كارخانجات ديروز بعدازظهر داديم

آندروس آقاي داشتند/ حضور نيز برنامه سازمان مهندسين و روساء از تن چند و مهندسزنگنه آقاي بازديد

نمود/ قدرداني برنامه سازمان مهندسين مساعي زحماتو از تأسيسات اين بازديد ضمن



ملي دولت سياهه ١٩٨٢

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

شدند آزاد سياسي زندانيان از ديگر نفر دو امروز
نصري و قديمي آقايان آزادي دستور تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار طرف از امروز صبح

شد/// صادر بودند شده دستگير اسفند نهم وقايع از بعد كه ما سياست روزنامه كاركنان

آنها از سايرينچون مثل نيز آقايان اين گفت: نظامي فرمانداري مطلع يكمقام نفر ايندو آزادي باره در

شدند/ آزاد نبود دست در آنها بازداشت بر دليلي ديگر و آمد عمل به سوءظن رفع

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

بايد دانشآموزان
نمايند دانش و علم تحصيل صرف را خود وقت تمام

راديـو از فرهنگيان و دانشآموزان به خطاب پيامي فرهنگ وزير آذر آقاي ديشب بعدازظهر ٩ ساعت

نصيحت آنها به و كرد مملكت وضع متوجه را فرهنگدانشآموزان وزير آقاي پيام اين در كرد/ ايراد تهران

خودداري دستجات و اجتماعات در شركت از و نمايند دانش و علم تحصيل صرف را وقتخود تمام كه كرد

كنند/

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

كردند غذا اعتصاب زندانيان از نفر ٥ ديروز
شكست را او غذاي اعتصاب و نمود معاينه را جعفري شعبان قانوني پزشك امروز

رضائي, حاج طيب از, عبارتند نفر ٥ اين كردند غذا اعتصاب اسفند نهم واقعه زندانيان از نفر ٥ ديروز

عشقي/ احمد و طباطبائي عدل محسن يخي, رمضان حسين جعفري, شعبان

پزشكقانوني وسيله به بود نموده غذا اعتصاب فروردين نهم دوشنبه روز ظهر از كه جعفري شعبان امروز

شعبان بشكند را غذايخود اعتصاب كه نمودند مجبور را او بود معده زخم به مبت; مشاراليه وچون شد معاينه

شكست/ را غذايخود اعتصاب اطرافيان اصرار به سپس جعفري

جواب در و شد برده نظامي فرماندار تاق ا به بازجوئي انجام براي جعفري شعبان امروز صبح ده ساعت

مريض چون كردهاي,جوابداد, غذا علتاعتصاب چه به بود كرده اوسؤال از كه نظامي فرماندار سرتيپمدبر

غذا اعتصاب شدهام زنداني علت چه به نميدانم ديگر طرف از و نميشود رسيدگي من تهام ا به و هستم

جواب در نظامي فرماندار است/ شاهدوستي باشم داشته گر ا گناهي فقط نميدانم گناهكار را منخودم نمودم,

شد/ خواهد رسيدگي تهامش ا به زودي به كه داد قول او به

از دست پـزشك تـوصيه اثر در بودند كرده غذا اعتصاب كه زندانياني ساير ميدهد اط;ع ما خبرنگار

بـاغشاه زنـدان به امروز طباطبائي عدل و يخي� �رمضان به معروف اسمعيلي حسين و كشيدند اعتصاب

شدند/ منتقل



١٩٨٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

ميكنند مهاجرت اشرار ظلم از مردم
نكنند ترك را ايران دسته دسته مردم تا بسوزاند را تعدي و ظلم ريشه است وظيفهدار دولت

اط;عات اداره به رفتهاند كويت به كه ايرانيهائي از تن چند امضاي به كويت از تلگرافي پيش هفته

توجه كمال مورد استموضوع مقتضي و مينمايد مسلح اشرار از جمعي تعديات از حكايت كه است رسيده

تلگراف: اينكمتن گيرد/ قرار اوليايامور

صحاري محل در ژاندارمري پادگان نزديكي در كه <نفر> طائفه از برادرش و ا�كرم ـ تهران اطJعات

گوسفندان غارتاموالو به دست و كرده تاز تاختو است سالياندراز محل آن در مسلحانه سكونتدارد باغ

زندگيخود و خانه اهالي از عدهاي است hرستانموجود تمامدواير در آنها غارت قتل پرونده است/ اهاليزده

فـوريت بـه مـتعديان از چـنانچه كردهاند/ مهاجرت كويت و سعودي عربستان و بحرين به و كرده ترك را

شد/ خواهند ملحق مهاجرين به و كرده ترك را ام;كخود و خانه ناچار به هم مردم بقيه نشود جلوگيري

سـيدكمال مـرتضوي, سـيدحسن مـصطفوي, سيداحمد بنيهاشم, سيدهاشم مصطفوي, سيدابراهيم

رحيمي/ جعفر مرتضوي, سيدمحمد مصطفوي,

و خليج شيخنشين سواحل و جزاير به فارس خليج مرزي نواحي كنجنوبو سا ايرانيان مهاجرت موضوع

دارند معطوف hزم توجه زمامدارانامور است شايسته كه يافته بيشتري توسعه اخير سالهاي در عربستان

مرز آنسوي از ايراني تن چند مهاجرتكه اين از نمونهاياست تلگراففوق يابند/ آنوقوف اصلي علل به و

برسانند/ امروز اولياي گوش به اط;عات وسيله به را خود استغاثه و ناله خواستهاند

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

احتياج مورد غله تأمين لزوم
كيلوئي١٥ تا نان نتيجه در و كرده ترقي گندم نرخ زيرا افتادهاند مضيقه ناندر تهيه براي اهالي ـ چاهبهار

بنمايد/ عاجل فكري ناحيه اين احتياج غلهمورد تأمين براي دارنددولت انتظار مردم فروشميرسد/ به ريال

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

شد نخواهد پرداخت هيچوجه به فوقالعاده و كار اضافه
<نظر گرديد: اب;غ حسابدارها تمام به نيز اداره آن طرف از و شد صادر بودجه كل اداره به امروز زير دستور

در بايد جهت همين به و شده كسر زيادي مبلغ ١٣٣٢ سال بودجه در كار اضافه فوقالعاده اعتبار از اينكه به

تعهدي نبايد هيچوجه به ١٣٣٢ سال اول از لذا آيد عمل به نظر تجديد ادارات كار اضافه فوقالعاده اعتبار

مقتضي تصميم شده كامل مطالعه باب اين در بعدا تا بشود كارمندان كار اضافه فوقالعاده پرداخت براي

تا كه تي تعهدا پرداخت براي ميرود احتمال گفت باره اين در دارائي وزارت مطلع مقام يك گردد/>/ تخاذ ا

نيست/ ميسر آينده در فوقالعاده و كار اضافه براي اعتبار تأمين و باشد نداشته اشكاليوجود است شده كنون



ملي دولت سياهه ١٩٨٤

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

مورد نفري هشت هيأت گزارش موضوع ـ كاشاني آيتا[ با نمايندگان ديروز بعدازظهر مCقات در

است گفته نمايندگان به مصدق دكتر كه شد افشا امروز ـ است بوده مطالعه و شور

ندهد اثر ترتيب نفري هشت هيأت گزارش به مجلس اگر
راي منزله به را آن تصويب عدم و تصويب و كرد خواهد مجلس تقديم Nيحه صورت به را آن دولت

نمود/// خواهد تلقي اعتماد

آقاي مجلسبا نمايندگان آقايان از عدهاي كراتديروز مذا م;قاتو نتيجه از گرچه ـ فعاليتجديد آغاز

م;قاتكنندگان از يكي قول از اختصار طور به گذشته شماره در ما آنچه بر ديگريع;وه اط;ع نخستوزير

حاضر نمايندگان اغلب با تماس پساز باhخره نيامده/// دست به حال به تا كرديم نقل مصدق آقايدكتر با

به اشاره ميداد, توضيح را بحث مورد مسائل خبرنگاران براي ذوالفقاري آقاي كه هنگامي امروز جلسه در

دكتر با مجلس نمايندگان از جمعي ديروز م;قات به را آن دنباله و كرد نخستوزير با خود عيد ايام م;قات

ظرف چون ولي بودم, نكردهام اظهار آقايان به علنا امروز تا را مطلب اين من چند هر گفت: و كشيد مصدق

اينجانب با را بحثخود مطالبمورد كردهاند ايشانم;قات از كه نمايندگان با مصدق دكتر آقاي روز ايندو

جمع هم دور حاضرند مجلسفع� در كه عدهاي همين كه ديدند hزم رفقا امروز كردهاند, تكرار عيد ايام در

مصدقم;قات آقايدكتر با من روزيكه نمايند/ مطالعهومشورت آقاينخستوزير اظهارات درباره و شوند

مجلس منتخب نفري هشت هيأت گزارش به كه اشارهاي ايشان جاري مسائل درباره بحث ضمن كردم

تصويب به علني جلسه در گزارش اين كه دارد فراوان ع;قه دولت ميدانيد كه طور همان گفتند: و نمودند

ناچار دولت آيد وجود به گزارش اين تصويب براي موانعي گر ا است بديهي و درآيد قانون بهصورت و برسد

گـزارش كيفيت اين با و بخواهد ملي مجلسشوراي از را گزارشمزبور تصويب hيحهاي موجب به است

كه است مسلم استو شده مجلس تقديم طرفدولت از كه يافت خواهد نفريصورتhيحه هشت هيأت

ميدهد/ دولت لوايح به مجلس كه دارد را آرائي حكم گزارش اين درباره مجلس راي

مطلب اين كه نمايندگان ساير منو استنباط كه داد سپستوضيح آقايذوالفقاري ـ اعتماد راي منزله به

از اعم باشد كيفيتي به را گزارش اين به راي مصدق دكتر آقاي كه است آن شنيدهايم نخستوزير آقاي از را

اين ميداند بهدولت اعتماد راي منزله به مجلسگردد تقديم بهصورتhيحه يا باشد فعلي بهصورت اينكه

به آن درباره آقايان از يك هر و گرفت قرار بحث مورد ما مشورتي و غيررسمي جلسه در كه بود موضوعي

بـيشتري دقت و مطالعه قابل را آن عدهاي و نيامد دست به مثبتي نتيجه ولي كردند نظر اظهار طريقي

دانستند/

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

كشور قضائي سازمان قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
ميشود/ اضافه ١٣٣١ مهرماه ٢٢ مصوب كشور قضائي سازمان قانوني hيحه به ذيل ماده



١٩٨٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

نقطه به نقطه از دادگاهها مقر ضرورت حسبمقتضياتو بر دادگستريميتواند فعلي وزير ـ واحده ماده

دهد/ قرار دادگاه نزديكترين ص;حيت در را قبلي نقطه به امورمربوط و تغيير ص;حيت تعيينحوزه با ديگر

قـانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢.١.١١ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل كشور قضائي سازمان

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

آبياري بنگاه تأسيس اجازه قانون تمديد قانوني Nيحه
انقضاء تاريخ از ١٣٢٢ ماه ارديبهشت آبياريمصوب بنگاه تأسيس اجازه قانون دوم ماده ـ واحده ماده

ميباشد/ قانوني hيحه اين اجراي دارائيمأمور وزير ميشود/ تمديد ديگر سال ٥ براي

اجـازه قـانون تمديد قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢.١.١١ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل آبياري بنگاه تأسيس

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

كرد مCقات را نخستوزير هندرسن امروز
رسمي مقامات ميهماننوازي و پذيرائي از امريكا كبير سفير

است كرده سپاسگزاري جنوب صفحات به خويش اخير سفر در

را نخستوزير مصدق دكتر آقاي ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥٣ آوريل ١� امروز ظهر

به بعدازظهر ربع و سه تا آقاينخستوزير با كبير سفير آقاي م;قاتامروز نمود/ كره مذا ايشان با و م;قات

آقاي كه داشت اظهار كرات مذا علتم;قاتوموضوع درباره امريكا كبراي سفارت سخنگوي انجاميد/ طول

مختلفشهرهاي رؤسايدواير مقاماتدولتيو كه گرمي ميهماننوازي پذيرائيو از اينم;قات هندرسندر

از داشتهاند مبذول ايشان با همسرشنسبت و نامبرده اخير مدتمسافرت در تختجمشيد و شيراز اصفهان,

است/ نموده تشكر نخستوزير آقاي

٨å٥٩ شماره ,١٣٣٢.١.١٢ چهارشنبه

كرد خواهند مCقات امريكا جمهوري رئيس خانم با ايراني دانشجوي چهار
و اروپـا و دور خاور دانشجويان و ايران جمله از خاورميانه كشورهاي دانشجويان از نفر ٣٣ ـ واشنگتن

به روز چهار مدت شدو واشنگتنخواهند امشبوارد ميباشند تحصيل امريكامشغول در كه امريكايجنوبي

آيزنهاور بانو طرف از فردا مزبور دانشجويان پرداخت/ خواهند امريكا متحده كشورهاي پايتخت در گردش

امريكا رئيسجمهوري خانم م;قات به كه ايراني دانشجويان شد/ خواهد پذيرائي امريكا رئيسجمهوري

كباي/ و حافظي كهن, آلبرت انصاري, فريدون از: عبارتند رفت خواهند



ملي دولت سياهه ١٩٨٦

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

هستند حوادثي نگران بهبهان مردم
دارد وجود تحريكاتي و شدهاند متحصن تلگرافخانه در جمعي

استدر گرديده صادر آقايمنصوري توقيف قرار دستجاتچپ به منتسب دبيران توطئه اثر در ـ بهبهان

استمردم شده قرار بر عمومي تعطيل نگرانو مزبور افراد تبليغات از اهالي گرديده متشنج شهر اينواقعه اثر

دهد/ روي گواري نا حوادث كه دارند بيم

در بازپرس نظريه و دادگاه قرار به رسيدگي منظور به جمعي كه است كي حا رسيده كه ديگري تلگراف

آن بـيم و هستند تحريك مشغول شهر خارج و داخل در متحصنين مخالفين و شده متحصن تلگرافخانه

دارند تقاضا اهالي كه است كرده اضافه خود تلگراف آخر در خبرنگار افتد/ تفاق ا خونيني حوادث كه ميرود

گردد/ قرار بر منطقه اين در نظامي حكومت

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

مينويسد: تهران در خود خبرنگار قول از استانبول چاپ وطن روزنامه

نميرسد نظر به ممكن حاضر حال در نفت مسئله حل مصدق دكتر آقاي عقيده به
است داشته اظهار وطن روزنامه خبرنگار با مصاحبه طي ايران نخستوزير

ندارد تأثيري جهان صلح حفظ در و نيست مؤثر ايران به امريكا كمك
به مسافرتي اخيرا كه استانبول چاپ وطن روزنامه خبرنگار كيليچ التيمور ـ آسوشيتدپرس ـ استانبول

مزبور روزنامه در مقالهاي طي و آورده عمل به مصاحبه ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي با كرده ايران

امورمربوط در مداخله از بايد شاهنشاه كه داشته اظهار وي به ايران نخستوزير مصدق آقايدكتر مينويسد

حكومت/ نه ميكند سلطنت پادشاه دنيا جاي همه در زيرا كند دولتخودداري به

مصدق دكتر آمدن كار روي از پس فقط كشور گانه سه قواي بين كشمكش كه كرد اضافه مزبور خبرنگار

امور در خارجيان گذشته ادوار در اينكه گو بوده دوستانه دربار روابطدولتو قبل دورههاي در استو كرده بروز

ميكردهاند/ مداخله ايران داخلي

بين استاخت;فات اميدوار كه داشته اظهار وي به مصدق آقايدكتر كه مينويسد روزنامهوطنهمچنين

مملكتيدولت روزمره مسئولامور فصلشود/ حلو اساسي قانون طبق بر مجلسو بهوسيله شاهنشاه ويو

كند/ دخالت امور اين در نبايد سلطنت مقام و ميباشد

ممكن حاضر حال نفتدر مسئله حل كه داشته اظهار ضمنا وطن روزنامه خبرنگار به مصدق دكتر آقاي

انگليس منافع حافظ كه بياورند كار روي او جاي به را شخصي تا ميكوشند انگليسيها و نميرسد نظر به

باشد/

نيستو چندانمؤثر حاضر حال كمكدر اين كه داشته اظهار نخستوزير ايران به امريكا كمك به راجع

بدهد/ ايران به بيشتري كمك بايد امريكا و ندارد تأثيري جهاني صلح حفظ در



١٩٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

كرد مCقات نخستوزير آقاي با امروز امريكا كبير سفير
مصدقنخستوزير بهم;قاتدكتر ايران در امريكا كبير هندرسنسفير آقاي آوريل�١٩٥٣ ٤� امروز ظهر

بود/ گفتگو ايشانمشغول با بعدازظهر دقيقه پنجاه تا و رفته

اظـهار هـندرسن و مصدق دكتر آقايان امروز كرات مذا موضوع درباره امريكا كبراي سفارت سخنگوي

به امريكا و ايران دولتين روابط مناسبات به عموميمربوط مسائل درباره نامبردگان امروز جلسه <در داشت:

پرداختهاند/>/ نظر تبادل و كره مذا

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

شد موكول ارديبهشت پنجم روز به محاكمه
به قبل چندي كه سپهر كتابفروشي كيوسك صاحب گوهرخواه عبدالعظيم كمه محا بود قرار امروز صبح

و متهم بيماري علت به ولي شود انجام منصفه هيأت حضور در بود شده دستگير كي اشترا مرام داشتن تهام ا

شد/ ارديبهشتموكول [!] هفتم شنبه روز به كمه محا دادگاه در او حضور عدم

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

ليسانسيه آموزگاران درخواست
پرداخت عدم به راجع و آمده اداره اين به فرهنگ وزارت ليسانسيه آموزگاران از عدهاي امروز ظهر مقارن

نمايند/ رسيدگي آنها درخواست به داشتند تقاضا اوليايامور از و ليسانساعتراضداشتند حق

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

جهرم فرهنگ پيماني آموزگاران مستدعيات
به را آن از يكنسخه كردهو منتشر كه چاپي بيانيهاي طي در جهرم فرهنگشهرستان پيماني آموزگاران

و داشته اعتراضاتي عمومي پرورش و آموزش تكميل hيحه مواد از بعضي به نسبت فرستادهاند اداره اين

كردهاند: تقاضا مزبور hيحه در زير شرح به را اص;حاتي انجام

شود/ داده تقليل سال پنج به شدن رسمي براي مقرر مدت ـ ١

نمايند/ تمديد ٣٦ ـ ٣٧ سال تا را شدن رسمي فرصت ـ ٢

رعايت بدون ميشوند مقدماتي دانشسراي يا متوسطه دوم دوره گواهينامه اخذ به موفق كه كساني ـ ٣

شوند/ تبديل رسمي به خدمت سنين

٨å٦å شماره ,١٣٣٢.١.١٥ شنبه

گوشت نرخ تعيين
تشكيل شهرداري در محل معتمدين و صنف رؤساي حضور با گوشت نرخ به مربوط كميسيون ـ اهواز

شد/ گهي آ شهر در و تعيين گوشت انواع نرخ و گرديد



ملي دولت سياهه ١٩٨٨

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

وطن خبرنگار توضيح

در كه مصدق دكتر آقاي با خويش مصاحبه درباره استانبول چاپ وطن روزنامه خبرنگار كيليچ> <التيمور

است مـمكن لذا بـوده طوhنيتر وي مصاحبه چون كه داد توضيح امروز بود شده چاپ گذشته روز شماره

باشد/ شده اشتباه دچار آن ترجمه و خ;صه تهيه در استانبول آسوشيتدپرسدر خبرگزاري

نفت مسئله حل از هيچوجه به ايشان كه داشت اظهار خويش مصاحبه در مصدق دكتر آقاي جمله از

ميداند/ غيرممكن را مسئله حل ايشان انگليس اخير پيشنهاد قبال در فقط و نيستند مأيوس

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

داد روي دسته دو بين كه خوردي و زد نتيجه در
شد بريده دانشآموزان سردسته گوش

گرديد مجروح چاقو با نفر يك نيز مخالف دسته از و
به شروع بازار جلوي در احزابدستچپ به وابسته دانشآموزان از عدهاي فروردين ١٤ جمعه روز ـ ك ارا

گوشچپ وخورديرويدادو زد نتيجه در برخاستندو آنها با مخالفت به مردم از ديگر دسته كردند/ تظاهرات

شد/ بريده دار و گير اين در دانشآموزان سردسته شيرازي ناصر

بيمارستان به را دو هر و شد مجروح چاقو با ك ارا ميهنپرستان عضو كزازي صفر هم مخالفين دسته از

كردند/ جلب شهرباني به را آنها شد پانسمان جراحتشان آنكه از پس و بردند

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

شد خورد و زد دانشآموزان از دسته دو بين
آنها بين نزاعي بود شده پيدا ايرانشهر دبيرستان دانشآموزان از دسته دو بين كه اخت;فاتي اثر بر ـ يزد

شد/ اخت;ف رفع دبيرستان اولياء عاق;نه اقدامات اثر بر كه شد واقع

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

كردند اعتصاب روز چهار هراتي كارخانه كارگران
دريافت از كارخانه رؤساي با كراتhزم مذا از پس كه هراتي كارخانه كارگران عيد از قبل روز چند - يزد

كردند/ اعتصاب بودند شده نااميد امتيازات

و كـارگران طـبقهبندي اجراي و دستمزد ماه يك مطابق عيدي دريافت از بودند عبارت تقاضاها اين

دارند/ مردان با مساوي كار كه زناني دستمزد پرداخت

مديره هيأت با كارخانه رئيس و شهرباني رئيس و دادستان آقايان اعتصاب, روز چهار از پس باhخره

آنها به مساعده عنوان به هم مبلغي عيديو رسم به ريال ٣åå مبلغ شد قرار و نمود كره مذا آنان سنديكاي

شدند/ مشغول كار به و كشيده اعتصابدست از كارگران طريق بدين و گردد پرداخت



١٩٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

كردند اجتماع كار اداره مقابل در بيكار كارگران از عدهاي امروز
شود داده كار آنها به كه داشتند تقاضا و

داشتند تقاضا و كردند اجتماع فردوسي خيابان ابتداي در واقع كار اداره مقابل در كارگران از عدهاي امروز

عدهاي و شد داده اط;ع �٣� ك;نتري نظاميو فرمانداري به جريان كار اداره طرف از شود/ داده كار آنها به كه

متفرق را كارگران بود طريقي هر به و شدند حاضر محل در كارگرانمزبور كردن متفرق براي پاسبان و سرباز

كار آنها براي زودي به كه است شده داده اطمينان مزبور كارگران به كار اداره طرف از اط;ع قرار به كردند/

كرد/ خواهند تهيه

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

ميكند خودداري تحصيلي گذرنامه صدور از موقتا فرهنگ وزارت
نماينده فرهنگو وزارت نماينده و گذرنامه رئيساداره حضور با تحصيلي گذرنامه كميسيونصدور امروز

بـود شـده تـقاضا مـاه اسفند در كه تحصيلي گذرنامههاي درباره و شد تشكيل شهرباني در كشور وزارت

از فرهنگموقتا داشتوزارت اظهار ما خبرنگار فرهنگبه وزارت نماينده كه بهطوري آمد/ عمل به رسيدگي

مدارك تصميم اين از قبل كه عدهايمحصلين گذرنامه فقط و كرد تحصيليخودداريخواهد گذرنامه صدور

شد/ خواهد صادر دارند دست در را مربوطه دانشكده پذيرش و داده عاليه تعليمات اداره به را خود

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

نمود مذاكره ساعت يك مدت و كرد مCقات نخستوزير با سادچيكف
با و رفته آقاينخستوزير منزل به جماهيرشوروي تحاد ا كبير سادچيكفسفير آقاي امروز ساعتدوازده

دربـاره رسـمي خـبر گونه هيچ و داشت ادامه بعدازظهر يك ساعت تا كرات مذا اين نمود/ م;قات ايشان

نشد/ داده جرايد مخبرين به است گرفته كهصورت كراتي مذا چگونگي

٨å٦١ شماره ,١٣٣٢.١.١٦ يكشنبه

ملي احزاب بيانيه
حزب نيرويسوم, بنياد و ايران�حزبزحمتكشان نهضتملي طرفدار ملي احزاب طرف از كه بيانيهاي در

مقدمهاي از پس گرديده صادر پانايرانيسم� بنياد بر ايران ملت حزب و ايران مردم آزادي جمعيت ايران,

است: شده نوشته چنين ايران ملي نهضت درباره

مـبارزه طـول در كـه مـردمي ميليونها خواست به كه مجلسميخواهيم محترم نمايندگان از جدا ما

قانوني و مشروع نتيجه خواستار اينك و نكردهاند خودداري جانبازي و كاري فدا نوع هيچ از خود قهرمانانه

ضد مبارزه ديگر گام يك نفري هشت هيأت گزارش تصويب با و گفته مثبت پاسخ ميباشند خود مبارزه

سازد/ نزديك قطعي موفقيت به نخستوزيرمحبوب رهبري به را ما ملت استعماري



ملي دولت سياهه ١٩٩٠

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

ايران ملت به خطاب نخستوزير راديوئي پيام
حوادث درباره نخستوزير مصدق دكتر آقاي امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

نمود ايراد راديو برابر در نطقي دولت و دربار ميان روابط و اخير وقايع و

ميرسد عزيز خوانندگان نظر به زير در آن متن كه

هـمايون اعـليحضرت ميخواهد مصدق دكتر كه عنوان اين به گذشته اسفند نهم روز عزيز هموطنان

موقع در كه بود اين قصدشان و بودند آمده اختصاصي كاخ جلوي عدهاي كند روانه خارج به را شاهنشاهي

باز و آمدند اينجانب خود خانه جلوي آن از پس نرسيدند/ هدف به ولي سازند يكسره مرا كار كاخ از خروج

نشدند/ كامياب

ملي شوراي مجلس خصوصي جلسه در شب همان را مسافرت اين تصميم به راجع توضيحات گرچه

اين ابتكار كه كردند وانمود چنين اين مردم به حتي و نشده منتشر كام� و رسما اينكه به نظر ولي دادهام

hزم كه است اين دارد اينجانبوجود و همايون اعليحضرت بين شخصي اخت;ف و اينجانببود با مسافرت

برسانم عزيز هموطنان استحضار به عمومي اذهان ساختن روشن براي را چگونگي ميدانم

عهده به مزاج ضعف و سن كبر با را نخستوزيري تصدي اينجانب گر ا واقفند خوبي به عزيز هموطنان

شدهام متذكر بارها كه طور همان و دهم سرانجام را نفت صنعت شدن ملي قانون كه بود اين براي گرفتم

نمايم/ تحميل ايران ملت بر را جبهه دو جنگدر وجود با كه نديدم ص;ح

نتيجه در اوائل همان در ولي كنم حفظ را داخليوضعموجود امور در كه كوشيدم امكان سرحد تا رو اين از

كردم/ بركنار كار از را وقت شهرباني رئيس و شدم مجلسمتوقف در شخصخود براي امنيت عدم احساس

اظهار آمد عمل به كه كراتي مذا ضمن در مجلسم;قاتنموده در مرا دربار وزير آقايع;ء جناب آن پساز

خاطر اينكه براي جهت بدين جمهوريشود/ ما كشور كه آيد پيش ترتيبي مبادا نيست اوضاعخوب نمودند

بدينمضمون: شرحي ١٣٣å خرداد چهارم در نباشد نگران شاهانه

سـر به نفت كار خاتمة محض به كر چا خدمت مدت چون شاهنشاهي همايون اعليحضرت <پيشگاه

فقط آن تعيين و برساند عرض به نميتواند نظري هيچوجه به كلكشور شهرباني رياست براي رسيد خواهد

فرستادم/ عرضنموده است/> ملوكانه ارادة به

تعيين را شهرباني رئيس خودشان اعليحضرت كه بود نمانده بيشتر تير ٢٣ قضيه به بعد, روز سه دو

دولت عـليه مـجلس در كـه شـد بـهانهاي حـادثه اين و آمد پيش تهران در تير ٢٣ قضية بعد و فرمودند

به مشاراليه خواست, را شهرباني رئيس مجازات شاهانه پيشگاه از اينجانب كنند/ آغاز شديد مخالفتهاي

كرد/ تبرئه را او دادگاه ولي شد فرستاده نظامي دادگاه

دولت ضد بر تحريكات رفته رفته ولي كردم پيروي را گذشته رويه مدتها ارتشنيز امور ادارة درموضوع

حضور با ساعتي شش جلسه يك در كه كراتي مذا امريكا از مراجعت از پس كه طوري به كرد پيدا توسعه



١٩٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

بدون و آزاد طور به جا همه در مملكت انتخابات كه رسيدم نتيجه اين به آمد عمل به همايوني اعليحضرت

خ;ل در ولي گيرد/ صورت ارتشبشود فرماندهان و فرمانداران به اشخاص انتخاب براي توصيهاي اينكه

وسائل به و نميگذارند وقعي دولت اوامر به نقاط از پارهاي در افسران از بعضي كه گرديد انتخاباتمشهود

كـرسي ٥٥ انـتخابات hهه به عزيمت موقع كه طوري به مينمايند دخالت مردم مشروع حق در مختلف

نگرفت/ مجلسصورت

تلقين را ضارب نبيا� حتي كه داشت جريان شدت به دولت ضد بر تحريكات hهه در توقف ايام در

اين كه اينبود منظور و اينجانبشركتداشتهام او به منتسب جرم در كه كند اعتراف دادگاه در كه بودند كرده

نمايندة مدافعات به وقعي دادگستري بينالمللي ديوان تا كنند منتشر جا همه در خارجي مطبوعات را خبر

شركت توطئهها قبيل اين در كه است كسي آن ايران دولت مدافع كه دهند نشان جهانيان به و نگذارد ايران

وسايل بدون كه شد مسلم و رسيد منتهايشدتخود به تحريكات اين hهه از مراجعت پساز است/ داشته

وزارت تـصدي درخواست كه شدم ناچار رو اين از باشد انتظامات و امنيت مسئول نميتواند رئيسدولت

من اول است خوب فرمودند رسانيدم عرضملوكانه به را خود نظر كه تير ٢٦ روز در و بنمايم شخصا جنگرا

كه ندارند اعتماد اعليحضرت وقتي عرضرسيد به كنيد/ تقبل را كار اين شما بعد بروم ببندم را خود چمدان

نـمايم/ تـصدي است دولت از جزئي كه را جنگ وزارت كه ندارند اعتماد چگونه باشم دولت رأس در من

عـمل ميدانـند مقتضي كه نحوي هر به و بدارند معذور دولت رياست تصدي از مرا است خوب بنابراين

فرمايند/

من نرسيد اعليحضرت طرف از خبري روز آن هشت ساعت تا گر ا شد قرار چنين زياد كرات مذا از پس

در كه را آنچه داد رخ وقايعي گر ا خواستند من از مرخصي موقع دهم/ ادامه كار به hبفرستموا را استعفايخود

كه شما به ولي نخوردم قسم ششم دورة در شما پدر به من كه شد عرض نكنم/ استخودداري hزم شاه خير

اعليحضرت به هميشه نيز قسم بدون و خوردهام قسم چهاردهم دورة در دادهايد نجات خود پدر زندان از مرا

بر و فرستادم علت كر ذ با را استعفايخود نرسيد اعليحضرت از خبري چون رسيد ساعتهشت بودهام/ وفادار

تير سيام وقايع به منجر كرات مذا آن نتيجة كه شدند كره مذا داخل قوام با روز همان بعدي اط;عات طبق

گرديد/

احساسات كه ١٣٣١ مرداد اول روز شدم دولت تشكيل اينجانبمأمور مجددا ملت ارادة به اينكه از پس

رفع كلي به اينكه براي دارند كامل استحضار واقعه آن جريان از همه و بود رسيده خود عظمت اوج به مردم

نوعي به روز هر هستيم اجنبي با مبارزه گرم ما كه اينموقع مملكتدر دشمنان و اعليحضرتبشود از نگراني

ضربتي ملي نهضت اساس به راه اين از و بيندازند دولت و دربار ميان اخت;في مشوشنموده را ايشان ذهن

را: شرح اين برسانند

نقض را اساسي قانون گر ا همچنين و كنم عملي اساسي قانون برخ;ف بخواهم گر ا باشم قرآن <دشمن

نمايم/> قبول را رياستجمهور من دهند تغيير را مملكت رژيم و كنند



ملي دولت سياهه ١٩٩٢

و تير سيام جريان آثار تا حال اين با ولي فرستادم/ حضورشان به را آن و نوشته مجيد ك;ما� پشت در

نميشد بهانةجوئي كارشكنيو كجا هيچ از بود داشته نگه باقي افكار در را خود اثر مردم بيشائبه احساسات

موجبات و گذاشته را مخالفت بناي انتصابي نمايندگان از بعضي سنا مجلس در مجددا مدتي از بعد ولي

ميآورند/ فراهم را تضعيفدولت

كـه نـمودند اظـهار خـود مـ;قات ضـمن در دربـار وزير ع;ء آقاي صبح روز يك احوال اين خ;ل در

كـه گـفتند چـيست؟ مسـافرت اين علت كردم عرض بنمايند/ خارج به مسافرتي ميخواهند اعليحضرت

را اعـليحضرت است مـمكن مملكت اين در كاري چه كردم عرض شدهاند/ خسته بيكاري از اعليحضرت

عرض به بگذرد دربار مجاري از بايد كه كارهائي و نموده عمل خود وظيفه به هميشه دولت كند/ مشغول

شدن بسته فيالمثل است, بوده محظورات رفع نظر از نرسيده عرض به قب� مسائلي گر ا و است رسانيده

مراجعه دربار به خارجيها گر ا كه علتاينبود عرضنرسيدو به درموقع تهران انگليسدر كنسولگريهاي

نميشد گر ا و نبود ملت پسند مورد ميشد پذيرفته آنها تقاضاي چنانچه نبود: خارج حال دو از ميكردند

را مسئوليت اين بار كه بود اين مصلحت و بودند كرده طرف خارجي سياست با را خود اعليحضرت مستقيما

تـا كـه مـيكرد ايجاب چنين وضعيت اينكه مخصوصا شود/ عهدهدار داشت كه قانوني وظيفة طبق دولت

از ديگر يكي دربار وزير آقاي ضمنا بماند/ مستور و محرمانه تا نشود انگليساب;غ سفارت به دولت تصميم

نمودندو كر طبيذ معاينات پارهاي لزوم و ملكه علياحضرت همچنين كسالتاعليحضرتو دhئلمسافرترا

اعليحضرت كرد پيدا لزوم چنانچه فرمايند علياحضرتمسافرت استاول كهخوب نمودم اظهار اينطور من

بفرمايند/ مسافرت بعد هم

كرات مذا قبيل از دولت تضعيف اينجانبو شخص عليه بر تحريكات شده مشاهده كه نگذشت چيزي

روزها اغلب در بازنشسته مسلح افسران از زيادي عدة تجمع مجلسو در دستور از قبل نمايندگان از بعضي

در مخالفين كه وسائلي به مفسدهجو تحريكات و خوزستان در بختيار ابوالقاسم غائلة و اينجانب خانة جلو

دهم/ توضيح را افسران اين شدن بازنشسته چگونگي ميدانم hزم اينجا در دارد/ جريان داشتند دست

جنگ وزارت سابقهايدر اينجانب كهچون اعليحضرتهمايونعرضشد جنگبه تصديوزارت هنگام

طرف امراي از نفر سه نمايمخوبست رعايت كام� آنجا امور در ميخواهم نيز را نظرياتاعليحضرت و ندارم

سپهبد آقايان لذا نمايم/ مشورت آنها با وزارتخانه آن كارهاي در اينجانب كه فرمايند معرفي را خود اعتماد

تقليلبودجه اص;حاتو بعدموضوع شدندو تعيين كار براياين بهارمست سرلشكر آقاوليو سپهبد نقدي,

آن افسران سوابق به كه نمودند انتخاب خود بين از را نفر پنج نظامي واحدهاي از دسته هر چون آمد/ پيش

را زيادي بالنسبه عدة ديدم اينجانب رسيد مزبور نظريات كه آن از پس بدهند نظر و شود رسيدگي واحد

شوند/ بازنشسته كه كردهاند پيشنهاد

به كردم تمنا ميدادند تشكيل را مشاوره هيأت كه دفاع وزارت معاون دو و فوقالذكر مشاورين نفر سه از

مجال بعد دولتهاي براي نشوند بازنشسته هم زيادي عدة چنانچه نمايند بررسي و رسيدگي دقيقا موضوع
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آنها و نشود بازنشسته كسي قانون برخ;ف كه فرمايند توجه ولي كنند رسيدگي آنها سوابق به كه بود خواهد

از بعد كه شوند بازنشسته نفر فقط١٣٦ عده آن بين از كه نمودند پيشنهاد رسيدگي و مطالعه روز چند پساز

اين از نفر يك شخصا اينجانب كه عرضكنم كه است زائد و شد گذاشته اجرا موقع به اعليحضرت تصويب

نميشناسم/ هم هنوز و نميشناختم را عده

فراهم را او تضعيف ميخواهندموجبات و ميكند پيدا تحريكاتوسعت دامنة روز هر ميديد دولتچون

عرض به را وضعيت كه خواستم نمايندهاي دربار از لذا كند/ تحريكاتجلوگيري اين از كه شد گزير نا سازند

كسب ملت از و برسانم عرضملت به را مراتب پيام يك ضمن نشد چارهجوئي چنانچه برسانم/ اعليحضرت

نمايم/ تكليف

اعليحضرت فرستادة به مراتب ملي شوراي نمايندگان از تن سه حضور با [١٣٣١] اسفند اول جمعه روز

اط�عات, نمودند/> كره مذا اعليحضرت با ساعت سه دربار در ناهار صرف از پس ديروز ملي نهضت نمايندگان از نفر <هفت /١
/٨å٣٥ شماره ,١٣٣١ ماه اسفند پنجم سهشنبه

دوشنبه روز اصل در كه شده ثبت اسفند پنجم سهشنبه روز م�قات تاريخ اط�عات, تيتر <ديروز> به نسبت سهلانگاري! اثر در
كه شدم شرفياب اينجانب چهارشنبه] گفتهوي اساس [بر بعد <صبحروز بعدميگويد: سطر چند مصدق است! بوده اسفند چهارم
Mبا در شده قيد اط�عات همان به گرفت, انجام اسفند پنجم سهشنبه روز در نيز اينم�قات انجاميد/> ساعت چهار شرفيابي اين
تاريخي <عمدي> اشتباهات گونه اين <مصدق///>, عنوان با كتاب صدها چاپ با سال, ٥å گذشت از پس تأسف! شود/ مراجعه

است/ شده نگهداشته پنهان

هفت غروب, T١U[اسفند چهارم [دوشنبه اسفند پنج سهشنبه روز اينكه تا گذشت روز چند شدو گفته همايوني

و رفـتهانـد دربـار بـه كه نمودند اظهار و آمده اينجانب منزل به ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر

دادهاند/ را مساعدت گونه هر وعده و تأييد را خود پشتيباني مراتب اعليحضرت

مراجعت از پس ايشان و خواستند تلفن پاي دربار از را, نمايندگان آقايان از يكي احوال اين خ;ل در

اعليحضرت كه اينست آن و بماند محرمانه ميگيرم نمايندگان از شرف قول كه دارم خبري نمودند اظهار

كشيد/ طول مصدق دكتر و من كره مذا هم ساعت ربع سه > قشقائي: ناصر ١٣٣١ اسفند ٣ يكشنبه روز گزارش ديگران: روايت /٢
براي من دادند: جواب برود/ اروپا به حتي بكند, بگوئيد شما هرچه است حاضر شاه دادهاند بنده به پيغام كه قراري از كردم: عرض
مـحمدناصر روزانـه> خـاطرات بحران, <سالهاي ٣٤٩ صفحه بكنند/>/ هست ميلشان طور هر نميكنم, معين تكليف ايشان
هندرسن: T١٣٣١ اسفند Uششم ١٩٥٣ فوريه ٢٥ گزارش و /١٣٦٦ شهريور چاپ رسا, فرهنگي خدمات مؤسسه قشقائي, صولت
صحبت من با محرمانه ميخواهد كه گفت و آمد ديدنم به بود, پريشانخاطر و نگران آشكارا كه حالي در دربار وزير ع�ء <امشب
بيدرنگكشور شاه كه بود نخواهد بد رفته هم كهروي است گفته مصدق ٢٤فوريه, در مصدق و شاه با كرات مذا ضمن كه گفت كند/
امريكا, خارجي روابط اسناد دوم جلد ٩٥å صفحه بماند/>/ خارج در است نشده ثابتتر ايران اوضاع كه زماني تا و كند ترك را

/١٣٧٧ چاپ علمي, انتشارات اندرودي, اصغر و مهدوي TهوشنگU عبدالرضا ترجمه

با اينمورد در كه ميآيند هم واhتبار و دربار وزير آقايان و T٢Uبفرمايند خارج به مسافرتي گرفتهاند تصميم

عمل به تي كرا مذا و آمدند اينجانب منزل به آقايانمزبور كه نكشيد طولي شوند/ كره مذا داخل نخستوزير

شد: اين نتيجه كه آمد

انـجاميد/ ساعت چهار شرفيابي اين كه شدم شرفياب اينجانب اسفند] پنجم [سهشنبه بعد روز صبح
اين و كنند آمد رفتو دربار به عدهاي كه شد ايرانموجبخواهد توقفشاندر كه نظرياتاعليحضرتاينبود

مملكتدر شخصخودشانو بنابراينص;ح گردد/ حاصل سوءتفاهماتي جامعه در كه سببشود آمد رفتو
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احتمال ضمنا بفرمايند/ خارج به طبي معاينة استراحتو براي نكند تجاوز ماه دو از كه مسافرتي است اين

مشك;تي و محظورات ديگر مراجعت از پس و ميشود حل هم نفت مسئله مسافرت ايام در كه ميدادند

براي و نشود احديمطلع كه باشد محرمانه قدري به بايد كرات مذا اين كه فرمودند مخصوصا نميماند/ باقي

نه مردم كه شد سببخواهد طياره در جا تهية زيرا كرد مسافرتنخواهند طياره با بماند استتار كام�در اينكه

نظر در را تومبيل ا با مسافرت لحاظ اين به و گردند مطلع هم حركت ساعت و روز از بلكه مسافرت از فقط

نمايند/ حركت بغداد سمت به و شوند خارج تهران از رشت به مسافرت عنوان به كه گرفتند

كه مقدماتي مخارج براي هم دhر هزار ١å و دhر هزار ٤å ماه دو مسافرت براي كه فرمودند آن از پس

هزاردhر ٤å تقديمشودو بانكگرفته از دhر هزار ١åحركت روز شد قرار كه است hزم هزاردhر ٥å مجموعا

از رسما دول از يكي كه شد قرار چنين باز و نمايم ارسال شد صادر هيأتوزيران تصويبنامة كه بعد را ديگر

هـنگام و گـرفته انـجام خارجه امور وزارت وسيلة به زمينه اين در نيز تي كرا مذا و كند دعوت اعليحضرت

بود/ خواهد دهم يكشنبه يا و اسفند نهم شنبه يا حركت روز فرمودند مرخصي

غياب در كه سلطنتي شوراي درباره و داد دست م;قاتي دربار وزير آقاي با اسفند] [هفتم پنجشنبه روز
كـه نـمودند پـيشنهاد و آمد عمل به تي كرا مذا دهد انجام را سلطنت به وظايفمربوط بايد اعليحضرت

بود خواهد اينجانب و دربار وزير و شاهپورها واhحضرتان از يكي نفر, سه از مركب كه را اينشورا عضويت

عـضويت قبول از اينجانب نمودند اظهار ديگري نظرات آن اشخاص و اعضاء تعداد در بعد چون و بپذيرم

آن در نميبايست نخستوزير و مجزاست دولت از سلطنتي شوراي زيرا بود, همين حق و خواستم معذرت

نمايد/ دخالت

عزيمت قصد اعليحضرت امروز كه نمودند اظهار و اولوقتم;قاتيدستداد اسفند نهم شنبه صبح باز و

نيم يكساعتو كه است شده قرار همچنين گفتند و دادند تهيهشود بايد كه را گذرنامههائي وصورت دارند

تشريفاتموقع براي وزراء بعدازظهر نيم و ساعت دو و شدم شرفياب ناهار صرف براي اينجانب بعدازظهر

فرمايند/ حركت همايوني موكب اسفند نهم شنبه بعدازظهر سه ساعت و باشند حاضر حركت

خـارج بـه ميخواهند اعليحضرت آيا كردند سؤال تلفن وسيله به بهبهاني آيتا� حضرت آن از پس

دولت دادم جواب نميشويد؟ مانع چرا گفتند شنيدهام/ بگويم اينكه مگر نداشتم چارهاي بفرمايند/ مسافرتي

بفرمائيد/ كره مذا دربار با خودتان كند اعليحضرتجلوگيري تصميم از نميتواند

هر به و خواسته را كاخ ناحية ك;نتري رئيس حتي نظامي, فرمانداري شهرباني, ارتش, رؤساي سپس

گواري نا حركت مبادا كه دادم خود خانة و كاخ اطراف انتظامات برايحفظ كافي گانهدستورات جدا آنها يكاز

دهد/ روي

گفتند و كردند صحبت تلفن با فرانسه زبان به كلمه چند دربار وزير آقاي ظهر از قبل ساعت دو مجددا

ظهر ميخواهم چون فرمودند اعليحضرت بفرمايند/ دارند فرمايشاتي كه ميدهم اعليحضرت به را گوشي

هـم وزرا آقـايان كـردم عرض شويد/ شرفياب ظهر بعدازظهر, نيم و ساعت يك جاي به شما كنم حركت
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از كهوك; مجلسرسيد خصوصي جلسة تشكيل خبر دار و گير اين در ندارد/ ضرري فرمودند شرفياببشوند؟

و اعـليحضرت رفـتم/ ايـنجانب ظهر بودند فرموده مقرر كه طوري به گرديدند/ مستحضر عزيمت جريان

آورده مـجلس از نـامهاي رئـيسه هـيأت فرمودند كره مذا دقيقه چند از پس شدند/ تاhر وارد علياحضرت

كه است آن بهتر عرضكردم كنم/ حركت نديده را آنها ميخواهم من و بشوند مسافرتمن مانع ميخواهند

بپذيريد/ را آنها

آنـها پـذيرفتن بـراي اعـليحضرت بفرمائيد/ قبول نمودند اظهار مسافرت از انصراف براي دhيلي گر ا

hحا و نداشتند اط;ع من مسافرت از برادرانم كه فرمودند و مراجعت بعد ساعت ربع يك و بردند تشريف

نمايم/ وداع آنها با و بروم بعد بتوانم من كه بيايند هيأتوزيران است خوب آمدهاند, برايوداع

وداع براي اعليحضرت اينجانب عرايض و ملوكانه بيانات اصغاء از پس و شدند تاhر وارد وزيران هيأت

شدند/ خارج تاhر از هم هيأتوزيران و بردند تشريف

است/ آمده عمل به كراتي مذا نيز سلطنتي شوراي درباره دربار, وزير با مصدق پنجشنبه روز م�قات در /١

به باشند داشته حركتحضور هيأتوزيرانموقع كه T١Uبود شده قرار دربار آقايوزير با پنجشنبه روز چون

يك ساعت كه بود اين نيست/ كاري وزيران هيأت با ديگر كه فرمودند شد استفسار دربار تشريفات وسيلة

جمعيتيبگوشم صداي كه بودم نرسيده در به هنوز شدمو خارج كاخ از اينجانب آقايانوزراء از قبل بعدازظهر

انـتظار را وضـعيتي چنين بودم داده انتظامي مأموران به كه تي دستورا با زيرا گرديد تعجب موجب و رسيد

نداشتم/

پهلويمن از بود شده وارد خارج از كه دربار كارمندان از يكي برگردم يا بروم ميكردم فكر اينكه ضمن در

محبت و خوشرويي كمال با شوم/ خارج ديگر در از كه كنيد راهنمايي مرا است ممكن آيا كردم گذشتسؤال

آن از پس نمود/ هدايت ميشد باز حشمتالدوله راه چهار به كه شمال سمت ديگر در به مرا و كرده قبول

شده كاخجمع سمتجنوب كه معمولي در مقابل كه افرادي آوردند/ ايندر مقابل را تومبيلم ا فرستادم را كسي

آنجا به اينكه از قبل ولي آمدند, آن دنبال نمود حركت شمالي در سمت به تومبيل ا اينكه محض به بودند

گفته شنيدم بعد كه نمودند توقف در همان جلوي در آنها و كردم مراجعت خانه به شده اينجانبسوار برسند

پريد/ قفس از مرغ بودند

از مانع و بودند ميآيد, اينجانب خانة طرف به كه حشمتالدوله راه چهار شمال سمت در پاسبان عدهاي

قواي توقف دليل شده خارج در آن از حميدرضا شاهپور واhحضرت اثنا اين در كه ميشدند جمعيت عبور

شدن مرتفع از پس كه اينبود بروند/ ميخواهند كجا هر به آزادند مردم گفت و كرد سؤال آنجا در را انتظامي

نفر چند عده پيشاپيشاين در كه استگفتهشود hزم اينجا در آورند/ اينجانبهجوم خانة در به جمعيت مانع

كه ميكردند سعي يكساعت قريب حركتو چاقوكشمعروف تن چند و بازنشسته خدمتو به حاضر افسر

شوند/ خانه وارد شكسته را در

است آهني در مجاور و چوبي كه پسرم خانة در شكستن مشغول هم عدهاي نشدند/ موفق بود آهني در
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محضاينكه به آمد/ من حياط به همميشود ايندر از كه نميدانستند ولي شكستند را آن از قسمتي و بودند

از شما گر ا هستيد اشخاصشما هدفاين گفتچون پسرم آمدندو حياطمن به خانه كنين سا شكستند را در

هستند اينجا در كه هم نخستوزيري كارمندان از عدهاي جان بلكه شما كسان فقط نه تنها برويد خانه

داده اجاره اداره اين به را آن و بود مصدق دكتر نيز آن مالك تصادف حسب كه چهارم, اصل اداره مركز منظور مجاور>, <خانه /١
خود و رفته Mبا ساختمان ايندو مشترك ديوار از نردبان از استفاده با كه است مصدق دكتر چاMكي ماجرا, اين توجه قابل نكته بود/

است/ كرده حفظ دشمنان گزند از ملي/را جبهه غدارهبند و نخستوزيري استخدامي چاقوكش جعفري شعبان /٢

ارتشرفتم/ ستاد به آنجا از و T١Uمجاور خانة به خود خانة از كه بود اين ماند/ خواهد محفوظ

جيپقسمت ضربات وسيلة به بودند نكرده پيدا حركتمناط;ع از اشرار عزيمتمنچونهنوز پساز

شكسته را خانه آهني در بوده آن در T٢Uيكچاقوكشمعروف دولتيو رانندة كه ملي دفاع بهداريوزارت خون

داخل و خارج از تطميع وسيله به كه افراد آن و شدند تيراندازي به گزير نا بودند خانه در كه نظامي نفر چند و

كردند/ فرار نداشتند معيني هدف چون بودند, شده جمعآوري

در باشد خدمت به حاضر بايد كه ارتش رئيسستاد مدت اين تمام در كه عرضكنم است hزم اينجا در

و نـظم حـفظ براي كه را وسايلي نظامي فرمانداري رسمي گزارش طبق بر و بود متوقف اختصاصي كاخ

مدتي كه كنند جلوگيري خواستند اشرار از موقعي و بودند نگذاشته او اختيار در بود خواسته اشرار از جلوگيري

بود/ رفته خانه از اينجانب قبل

اعليحضرتهمايون اينجانبو شخصي اخت;ف شايعة كه ميشوند متوجه عزيز ترتيبهموطنان بدين

نداشتم/ مداخلهاي اينجانب مسافرت, به اعليحضرت تصميم در و نداشته مفهومي

اخت;ف صورت به را ايران مشروطيت استقرار در كوشش چرا و ميدهند انتشار را كاذيب ا اين چرا حال

ميرسانم/حوادث عزيز بهاط;عهموطنان كنون ا كه دارد علتديگر ميسازند گر نخستوزيرجلوه شاهو بين

به روز هر حاضر تشكيلدولت بدو از كه دسائسياست يكرشته دنبالة تحريكاتو يكسلسله معلول اخير

مـا ملي نهضت ساختن عقيم آن و بوده واحدي هدف همواره اصلي محركين منظور و شده گر جلوه نوعي

ميباشد/

با آنها از يك هر كه دارند نقشههائي ببرند پيش را خود مقاصد بخواهند كه كجا هر استعمارطلب دول

اخت;ل و اخت;ف گونه هر از و ميگذارند اجرا موقع به نموده انتخاب را آن كند تطبيق روز احوال و اوضاع

به كه كساني با مملكت اين در اخير سال پنجاه و صد يك طول در مينمايند/ سوءاستفاده كشورها داخلي

از نوعي به را آنها از يك هر و كردهاند مبارزه گون گونا حربههاي با برخاستهاند خويش وطن منافع حمايت

سياست نحوة خوبي به است داده روي ايران در اخير قرن دو در كه حوادثي به اجمالي نظر يك بردهاند/ بين

كه را مسلم حقيقت يك عهد مقتضيات و احوال و اوضاع مقايسه با و ميكند معلوم ايران در را خارجي شوم

ميسازد/ آشكار و استروشن تاريخي وقايعي تكرار

اجرايمواد در انگليسيها كه ميدانند خوبي به اينجانبمستحضرند سياسي زندگي جريان از كه كساني



١٩٩٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

براي امروز تا كودتا از قبل سال چند يعني پيش سالها از را خود مساعي از قسمت يك استعماري برنامة

دورة در كه اختياراتي عليرغم كه دسائسي قبيل از داشتهاند مصروف اينجانبهمواره كردن مأيوسومغلوب

آن كـارمندان تصفية و بودجه موازنة و دارائي وزارت تشكي;ت موقت قانون تصويب براي تقنينيه چهارم

اينجانب كه را كابينهاي آنموجباتسقوط پساز و برده كار به بود شده اينجانبداده مجلسبه از وزارتخانه

در كه تي محظورا مشك;تو نيز و ماند بينتيجه اص;حات آن تمامي و آوردند فراهم داشتم را آن عضويت

شهرباني مراقبت و تحتنظر سال چهارده به منجر كه داشتهام انجاموظيفه براي تقنينيه ششم پنجمو دورة

يـادآوري اجـمال طور به را اخير سال دو حوادث فقط گرديد بيرجند زندان در حبس باhخره و دهنشيني و

مينمايم/

گهان نا ميشدم خارج آنجا از كه ابيضرفتموقتي كاخ به كهصبح روزهاياولنخستوزيريخود از يكي

متوقف را آن و آمدند حركتبود حال در كه من تومبيل بغلداشتجلويا بچهايدر آنها از يكي كه زن نفر دو

و رسيدند نخستوزير مأمورين ب;فاصله ولي هستند/ من متوجه دور از نيز مرد نفر دو كه شد معلوم و ساختند

تومبيل ا ساختن متوقف براي موجهي دليل نتوانستند بازجوئي موقع در نيز زنها و شدند ناپديد نفر دو آن

از و دهم قرار خود توقف محل را ملي مجلسشوراي در چندي براي اينجانب كه شد سبب اين و كنند بيان

شده شرفياب اعليحضرت حضور به مجلس به رفتن از قبل روز همان و نمايم/ اجتناب خارج در مرور و عبور

بود/ رسيده من به هم گزارشي فرمودند عرضكردم/ را واقعه

هنگام ١٣٣å آذر ٢٣ يكشنبه روز واقعهايبود بودند كرده را اينجانب جان قصد بيگانه عمال كه ديگر بار

را چاقوكشمست عدهاي استكه اين خ;صه طور به قضيه شرح و افتاد تفاق ا مجلس علني جلسة تشكيل

فرياد جلسهشويم معيتهيأتدولتوارد به اينجانب كه موقعي تا آوردند جلسه سالن به تماشاچي بهعنوان

جـلسه داخـل به را خورد و زد وقت آن ميشد بلند صدائي آنها برخ;ف چون و كنند بلند را دكتر باد مرده

دهند/ صورت را خود كار و بكشاند

انتظار اطاق در كه كرد ص;حانديشي چنين بود نموده استنباط را مطلب اين قب� كه نمايندگان از يكي

مخالف نمايندگان از يكي اينكه تا شد عمل ترتيب همين به كه نمايم خودداري جلسه در رفتن از و بمانم

به ديگر دسته گفتند/ باد زنده او براي بگويند باد مرده من براي بود قرار كه كساني و شد وارد جلسه به دولت

خارج را چاقوكشان و تعطيل را جلسه كشيد/ جلسه تاhر به جنجال و جار كار و نمود عمل دولت از حمايت

از تفاقي ا هر بيم كه گرديد مجلسمنحصر كارمندان به را جلسه تماشاچيان تشكيلو جلسه مجددا نمودندو

برود/ بين

بيانات نطقهايخود در توانستند مخالف نمايندگان فقط و نيافتند توفيقي دادنمقصود انجام به هم باز

زيادي مدت تا كه مفصلي نطق يك پساز بردبارينموده تحملو را اينجانبهمه كه بكنند توهينآميزي

جلسة در ولي يافت خاتمه جلسه حاصلشود تشنجي و كنم جوابگوئي اينكه بدون كشيد طول بعدازظهر

به مرا كه رساندند جائي به را گوئي ناسزا كيو هتا نطقهايخود در مخالفين نداشتم اينجانبحضور كه بعد



ملي دولت سياهه ١٩٩٨

گيريشوم/ كناره از گزير نا و خدمتمأيوسنموده از كلي

كند دلسرد كار از مرا ميكوشد وسايل انواع به كه حريف نقشة از و داشتم باhتر هدفي اينجانب وليچون

در كه ميدانند همه دادم/ ادامه كار به رغبت و رضا كمال با و ننموده گفتهها به توجهي هيچوجه به بودم گاه آ

اشرفدائما شاهدخت وواhحضرت مادر ملكه اعليحضرت مجلسبه در مخالفدولت اقليت شانزدهم دوره

صرف بشود اساسي اص;حاتامور صرف اوقاتدولت اينكه جاي به و داشتند كامل ارتباط و بوده مراوده در

عـرض بـه مـيشد كـه تـحريكاتي و دولت مـخالف نمايندگان عمليات البته ميگرديد/ اقليت با مبارزه

نميگرديد/ نتيجه به منتج نداشتند شنوائي دربار مؤثر اطرافيان چون و ميرسيد همايوني اعليحضرت

واقفبوده حقيقتامر به كام� ملتايران ولي ميباشد دسائس همين از جديدي نمونة اسفند نهم وقايع

كه گذاشت نخواهد هم بار اين است كرده آب بر نقش را بيگانه عمال اقدامات كنون تا كه طوري همان و

سازند/ شكستمواجه با را ايران ملي نهضت و رسيده هدفخود به ايران دشمنان

هميشه كردهام ياد شاهنشاهي اعليحضرتهمايون به نسبت كه قسمي به كنم تأييد است خاتمهhزم در

ميدانم, نيز سلطنت مقام درص;ح بلكه مملكت ص;ح فقطدر نه را اساسي قانون اصول از اطاعت و وفادارم

اساسي اخت;ف گونه هيچ ميكرد دخالت مملكت امور در خارجي سياست كه اخير نهضت از قبل چون ولي

آمـده وجـود بـه نفت صنعت شدن ملي از پس اخت;فات اين و نداشت وقتوجود دولتهاي و دربار بين

و كنند معلوم را اخت;ف حل نفري گزارشهيأتهشت تكليف زودتر قدر هر ملي مجلسشوراي كه اميدوارم

نباشد/ جاياخت;ف دولتها و دربار بين وقت هيچ تا گردانند باز را خود حقيقي اساسيمفهوم قانون روح به

به نيستو مسئول پادشاه باشد تعرض از سلطنتمحفوظومصون مقام اينكه براي مملكتمشروطه در

حكومت/ نه ميكند سلطنت پادشاه گفتهاند كه است جهت همين

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

آمد عمل به بازجوئي تهران دادسراي در شاهرخ بهرام از امروز
شد تبديل كفيل ريال نيم و ميليون يك به وي توقيف قرار و

آمد/ عمل به بازجوئي تهران دادسراي ٢ شعبه در تبليغات اداره اسبق سرپرست شاهرخ آقاي از امروز

دولت اموال در غيرقانوني تصرف تهام ا به بود تبليغات اداره سرپرست كه هنگامي قبل ماه ١٨ شاهرخ آقاي

شد/ صادر توقيفوي قرار و دستگير

به وي از كه تحقيقاتي از پس امروز و شد احاله دادسرا به قانوني مراحل طي پساز وي به پروندهمربوط

معرفي پساز گرديد مقرر و گرديد كفيل ريال هزار پانصد يكميليونو به تبديل مشاراليه توقيف آمد عمل

بازپرسي شعبه از شاهرخ آقاي كه هنگامي خبرنگاران و يافت پايان بازجوئي ظهر مقارن گردد/ آزاد كفيل

نخستوزير به نامهاي شاهرخ خانم اخيرا ميشد اظهار كه طوري به گرفتند/ عكس وي از ميشد خارج

وزيـر نـزد را نـامه ايـن نيز نخستوزير آقاي نيست/ مناسب وي مزاجي حال كه است داده تذكر و نوشته

آمد/ عمل به بازپرسي او از امروز جهت همين به و دادهاند رسيدگي دستور و فرستاده دادگستري



١٩٩٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

ميدهد شرح شاهنشاه با را خود مصاحبه مصري خبرنگار يك

داشتند اظهار شاهنشاه اعليحضرت
است شده زحمتي پر و دشوار كار حاضر عصر در سلطنت

ايران شاهنشاه خصوصي كتابخانه در چند دقايقي

خـبرنگار اللـوزي سـليم آقـاي مـصاحبه شرح خود اخير شماره در قاهره چاپ معروف<المصور> مجله

نمود/// درج تفصيل طور به ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت با را مخصوصدارالب;ل

نيز ايران ملكه است/ او حركات بيآhيشي و سادگي ميكند توجه جلب شاه در نظر اولين در كه چيزي

صـورت فرانسـه زبان به كه كرات مذا در داشت/ گردن بر مرواريد گردنبند فقط و بود پوشيده ساده لباس

از قسمتي و دارند كافي تسلط خارجي فارسيو ادبيات در نيز ثريا ملكه بلكه شاه تنها نه شد ميگرفتمعلوم

ميشود/ مطالعه صرف اوقاتشان

كار حاضر عصر سلطنتدر داشتند: اظهار چيست سلطنت درباره شما عقيده پرسيدم كه پاسخمن در شاه

و نـدارد خود از اختياري دنيا در من عقيده به انسان كرد: اضافه سپس شاه است/ شده زحمتي پر و دشوار

با را آن بايد ميشود گذاشته عهدهشان بر بزرگ مسئوليتهاي كه كساني است/ الهي تقديرات دستخوش

سعي دارند عهده به بزرگ مسئوليتهاي در كه كساني است اين است مهم آنچه كنند/ تحمل خاطر رضايت

باشند/ مفيد مردم براي و بكاهند ديگران مشقت محنتو از كه كنند

زبـانهاي بـه ادبي و علمي كتابهاي زيادي تعداد او كتابخانه در برد كتابخانهاش به خود با مرا شاه

به من گفت: و داد نشان من به را اس;مي دائرةالمعارف شاه دارد/ عربيوجود و ايتاليائي انگليسي, فرانسه,

كردهام/ مطالعه كرارا است اس;مي رجال به مربوط كه را آن مطالب و دارم زيادي ع;قه كتاب دوره اين

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

درگرفت نزاع ده اهالي از دسته دو بين
شدند مجروح نفر ٢٦ و

دستگي دو اخت;فاتو اثر بر مدتها كه سفلي حصار قريه اهالي دست به بهانهاي بچه دو نزاع ـ دماوند

واقع آنها بين شديدي خورد و زد و داد داشتند كدورت هم با آبادي عمرانو بيست صدي قانون اجراي سر بر

نتيجه در و افتادند هم جان به تيشه و تبر داسو چوبو با طرفين داشتو ساعتادامه خورددو و اينزد شد/

و شدند اعزام تهران بيمارستان به و بود ك خطرنا حالشان آنها از نفر ٥ كه شدند مجروح اينواقعه در نفر ٢٦

گرفتند/ قرار معالجه تحت و پانسمان شهرباني آسايشگاه در ديگر نفر ٢١

واقعه محل به ژاندارم عدهاي با دماوند ژاندارمري رئيس صدري سرگرد آقاي بازپرس محضاط;ع به

و شده دستگير ژاندارمري طرف از خورد و زد مسببين و محركين نمودند/ قرار بر را انتظامات و شده حاضر

گرفتند/ قرار دادگاه تعقيب تحت



ملي دولت سياهه ٢٠٠٠

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

صنعتي آموزش كارشناس ورود
كـارشناس هايليك آقاي شد/ تهران وارد يونسكو كارشناسان رئيس سمت به هايليك> <هرب آقاي

سـاير و فـرهنگ وزارت و بـرنامه سـازمان با حرفهاي تعليمات توسعه براي و بوده صنعتي آموزش رشته

ميباشد/ سال يك ايران در مدتمأموريتوي نمود خواهد همكاري دولتيذيع;قه دستگاههاي

زنگنه مهندس آقاي ايران مقيم متحد ملل سازمان نماينده دوبائر آقاي وسيله به هايليكديروز آقاي

شد/ داده مشاراليه به همكاري به نسبت hزم دستور و كرد م;قات را برنامه سازمان عامل مدير

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

فني همكاري اداره طرف از تلگراف و پست كارشناس تن چند

آمد خواهند ايران به متحد ملل سازمان
چـند متحد ملل سازمان فني همكاري اداره طرف از زودي به ايران تلگراف و پست وضع بهبود براي

از بسياري كه كرده تهيه پروژههائي بوده كار كنونمشغول تا كه هيأتي شد/ خواهد اعزام ايران به كارشناس

ترك را ايران قبل روز چند بود داده خاتمه خود كار به كه رئيسهيأت آقاي<آرو> و است اجرا دست در آنها

از تن چند ولي تلگرافداد پستو آقايوزير به مطالعاتخود مورد گزارشديگريدر عزيمت از قبل گفتو

است قرار نكردهاند/ ترك را ايران هنوز ميكنند مطالعه پست و تلفن وضع بهبود پيرامون كه هيأت اعضاي

تهرانشود/ وارد ديگر هفته دو تا جديد هيأت

٨å٦٢ شماره ,١٣٣٢.١.١٧ دوشنبه

كردند حمله مأمورين به شيرهخانه مشتريان
شدند متفرق تير يك شليك نتيجه در و

استو شيرهخانهايدائر ١åبخش فرعي كوچههاي از يكي در كه رسيد ك;نتري١åاط;ع به گذشته روز

شيرهخانه در كه وجودي با و رفتند مزبور محل به مأمور نفر چند ب;فاصله دارند/ آمد رفتو آنجا در عدهاي

شوند/ وارد و كرده باز را در توانستند بود بسته

ضبط را او ادوات آhتو اينكه براي مأمورين محضمشاهده به شيرهخانه متصدي محمد فرزند عبدا�

پاي از را مأمورين بتواند زودتر اينكه براي ضمن در و كرد حمله آنها به كارد با و شد مأمورينگ;ويز با نكنند

كنند حمله مأمورين به كه كرد تحريك بودند شيره كشيدن مشغول شيرهخانه در كه را خود مشتريان درآورد

ك;نتري حاجيانمأمور اينموقعستواندوم داشتدر ادامه وخورد مأمورينزد و مشتريها بين چند لحظهاي

از مهاجمين نتيجه در و كرد شليك هوا سمت به تير يك و برد اسلحه به دست ناچار آنان ارعاب منظور به

كنند/ توقيف او, ادوات و آhت با را شيرهخانه صاحب عبدا� توانستند آنها و شدند متفرق مأمورين اطراف

شد/ فرستاده نظامي دادسراي به امر پرونده با امروز عبدا�



٢٠٠١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

بختياري اشرار از نفر سه داد رخ Nدو تنگ در كه خوردي و زد در
آمد دست به آنها از تفنگ يك و مسلسل يك و شدند دستگير

ميكنند معرفي و تسليم را خود ١å لشكر به ابوالقاسم اطرافيان دسته دسته

شده خارج خوزستان منطقه از بختيار ابوالقاسم
ميبرد سر به چهارمحال و بختياري حدود در اكنون و
كرد حركت تهران سمت به قطار با امروز جنوب نيروي فرمانده

در داد: اط;ع را گزارشزير بختياري حوادث درباره تلفن با اهواز از ما خبرنگار امروز بعدازظهر يكساعت

اشرار از نفر سه داد رخ hتنگدو بختياريدر متجاسرين انتظاميو نيروي بين قبل شب سه كه خوردي و زد

آمـد, دست بـه آنـها از تـفنگ يك و مسـلسل قبضه يك شدند/ دستگير انتظامي افراد وسيله به مسلح

مزبور نفر سه از بازجوئي مشغول فع� و شدند اعزام ده لشكر به انتظامي نيروي وسيله به دستگيرشدگان

بـختيار ابوالقاسم همدستان و اطرافيان از زيادي عده نظامي فرمانداري اع;ميه انتشار اثر در ميباشند/

مينمايند/ تسليم و معرفي انتظامي مقامات به را خود دسته دسته

معرفي انتظامي نيروي و پادگانها به را خود كه افرادي لشكر اع;ميههاي طبق دولتو بهموجبدستور

ارتشدر كيفري دادرسي قانون ٤å٩ ماده طبق ميشوند دستگير كه متجاسريني ميشوندو بخشيده ميكنند

شد/ خواهد اجراء آنها مورد در فورا داده حكم و ميشوند كمه محا جنگ زمان دادگاههاي

رسانيده چهارمحال بختياريو حدود به را خود ده لشكر منطقه از بختيار ابوالقاسم واصله طبقاط;عات

و زد منطقه بختيار ابوالقاسم همدستان است/ كرده فعاليت به شروع وي دستگيري براي اصفهان لشكر و

سـتاد شدهانـد/ متواري �بازفت� سمت به و كرده ترك كلي به را بختياري كوههاي در واقع ده لشكر خورد

ميباشد/// ابوالقاسم ماندگان باقي دستگيري براي نقشهايhزم طرح مشغول جدا نيرويجنوب عملياتي

و ميدهد مقاماتمربوطه به را گزارشhزم تهران به محضورود به نيرويجنوب فرمانده اط;ع قرار به

كرد/ خواهد عزيمت اصفهان به سپس

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

آمد عمل به دولت از حمايت منظور به تظاهراتي اهواز در امروز
آمد عمل به جمعيت رهبران طرف از شوري پر نطقهاي تلگرافخانه در و

به تي تظاهرا شهر خيابانهاي در مختلف افراد و دستجات طرف از بعد به [صبح] ٩ ساعت از ـ اهواز

حضوريو كره مذا براي تلگرافخانه سمت به دسته دسته مردم آمد/ عمل به مصدق دكتر از طرفداري منظور

آنها طرف از و كرده تجمع تلگرافخانه در اهالي كنون ا هم ميباشند/ رهسپار مصدق دولتدكتر از پشتيباني

خارج تلگرافخانهها از جمعيت ميشود ايراد دولت از طرفداري بر مبني شوري پر سخنرانيهاي و نطقها

شود/ داده جواب آنها به ملي مجلسشوراي طرفدولتو از هستند منتظر و نشده



ملي دولت سياهه ٢٠٠٢

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

آمد عمل به اصفهان در كارگران طرف از كه تظاهراتي نتيجه در
شدند مجروح كارگران از نفر دو و مأمورين از نفر چند و داد روي خوردي و زد

نمودهاند اعتصاب است روز چند كارخانهها كارگران
باقري عزتا� آقاي استقبال به كارگران از عدهاي بعدازظهر ٥ ساعت فروردين شانزدهم روز ـ اصفهان

آمد/ عمل به آنجا در تي تظاهرا و رفتند بود آمده مسافرت از كه

جلوگيري منظور به شهرباني وليمأمورين كند سخنراني داشت قصد باقري شاهرضا, كارخانه مقابل در

و شدند مصدوم مأمورينمجروحو از نفر چند و خورديرويداد و زد نتيجه در و شدند مانع احتمالي حوادث از

كاميون به متظاهرين گرديدند/ زخمي رود زاينده و شهناز كارخانه كارگران از نفر دو هوائي تيراندازي اثر در

و شـدند اوضـاع بـر مسـلط انـتظامي مأمورين ولي آوردند وارد تي خسارا و كردند اندازي سنگ شهرباني

ساختند/ برقرار را انتظامات

درخواست به چون هستند/ عيدي خواستار و كردهاند اعتصاب پشم صنايع كارخانه كارگران است روز چند

نختابوطن كارخانه كارگران قبلو روز سه رود زاينده و شهناز ريسبافيو كارخانه كارگران نشده توجه آنها

صـددند در هـم تـوربين شركت كارگران و كردند اعتصاب پشم صنايع كارگران از پشتيباني به ديروز هم

كنند/ اعتصاب نشود انجام آنها مستدعيات چنانچه

اعتصاب غائله رفع اقدام مشغول و كرد م;قات كارخانهها مديران و استاندار آقاي با سحابي دكتر آقاي

ميباشند/

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

برق خرابي اثر بر خسروي و پهلوي خيابانهاي كسبه
كردند اعتصاب

نتيجهاي متعدد شكايات باوجود و بود گرفته بهخود اسفانگيزي مشهدوضع برق چونوضعيت ـ مشهد

طرف از قبل روز چند بود, درنيامده عمل مرحله به هم شهرداري نخريسيو كارخانه وعدههاي نشدو حاصل

همه و شد تعطيل مغازهها كينو دكا كليه و شد اعتصاب خسروياع;م پهلويو خيابانهاي اصناف و كسبه

شوند/ متحصن تلگرافخانه در نتيجه حصول تا گرفتند تصميم

اص;حي برنامه جزو برق موضوع كه داد وعده مردم به استاندار آقاي طرف از فرماندار, روحاني آقاي

شد/ خواهد تأمين مردم احتياجات و اص;ح مشهد برق زودتر چه هر استو استانداري

و شده متفرق نطقهائي ايراد از پس كسبه و داد مساعدت وعده گونه همه هم شهرباني رئيس آقاي

مـديره هيأت رئيس فرخ آقاي و توليت نيابت حضور با جلسهاي كه است قرار نمودند/ باز را خود كين دكا

مشـهد بـرق hينحل موضوع به و گردد تشكيل محترمين و ادارات رؤساي از عدهاي و نخريسي كارخانه

رسيدگيشود/



٢٠٠٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

شد شروع خيابانها در تظاهرات سكوت هفته دو از پس ديشب از

شدند دستگير ذوالفقار جديدالتأسيس حزب سران از نفر دو
داد رخ بهارستان ميدان در مختصري خورد و زد امروز

كردند بازرسي را آريا و سومكا احزاب محل نظامي مأمورين

با شد/ شروع تهران خيابانهاي تظاهراتدر هفتهسكوت دو از پس ديشب از ـ سكوت هفته دو از پس

پيشبينيوقوع همه معهذا بود شده ايجاد شهر آرامشدر و سكوت عيد تعطي;ت هفته دو طي كه وجودي

را مختلفخود دستجات تهران راديو از نخستوزير آقاي نطق از پس ب;فاصله ديروز ميكردند/ را حوادثي

كردند/ آماده تظاهرات انجام براي

جديدالتأسيس حزب افراد بود/ متشنج نسبتا شب اول ساعت در اس;مبول و hلهزار خيابانهاي ديشب

در بودند كرده نصب آن جلوي در را شاهنشاه عكس كه حالي رنگدر آلبالوئي كروكي تومبيل يكا با ذوالفقار

كردند/ اجتماع آنها اطراف عدهاي و دادند انجام شاه نفع به تي تظاهرا خياباناس;مبول

و پـليس مأمـورين و داشت ادامـه گـذشته شب از پاسي تا تظاهرات دامنه ـ ديشب دستگيرشدگان

تظاهراتخود به همچنان كروكي تومبيل ا سرنشينان وليچون ميكردند متفرق را مردم نظامي فرمانداري

ميباشند ذوالفقار حزب سران از كه را دولتشاهي حسينعلي و اعتضادي ملكه بانو مأمورين ميدادند ادامه

به متفرقه مردم و شد ايجاد اس;مبول خيابان در آرامش بعدازظهر ٩ ساعت طريق بدين و كردند دستگير

رفتند/ خود كار دنبال

نـظامي فـرمانداري طـرف از مـيرفت شـهر در حـوادثـي وقوع بيم نيز امروز چون ـ امروز تظاهرات

بهارستان ميدان و شدند اضافه عدهاي كاخ خيابان مقابل مأمورين به بود/ آمده عمل به پيشبينيهايhزم

ميشد/ محافظت سرباز پليسو كاميون چند وسيله به زود صبح از

چند از بعد كه بودند كرده اجتماع كوچك دستجات بهارستان ميدان طرف چهار در صبح ٩ ساعت مقارن

از عدهاي اينوقت در كردند دولت له بر تي تظاهرا و كرده مجلساجتماع بزرگ مقابلدر در همگي [ناخوانا]
تصادمي طرفداراندولت و آنها بين اينكه از قبل ولي شدند حاضر بهارستان ميدان در نيز بازنشسته افسران

چند نتيجه در كه داد رخ افراد و بينمأمورين خوردي و زد نتيجه در شدند/ متفرق مأمورين وسيله به دهد رخ

برداشتند/ جراحتي مختصر نفر

آريـا و سـومكا احـزاب مـحل نظامي فرمانداري مأمورين طرف از امروز صبح ـ احزاب محل بازرسي

شد/ برده نظامي فرمانداري به كه آمد دست به شمشير و مشعل لباسو مقداري و شد بازرسي

وسايل آريا و سومكا احزاب كه بود رسيده خبر داشتچون اظهار باره اين در فرمانداري مطلع مقام يك

شيشه چند نتيجه در و شد بازرسي نامبرده احزاب محل لذا سازند فراهم شهر در را كز مرا از پارهاي تخريب

لباس مقداري و سومكا محلحزب از متحدالشكل لباس دست يكصد و شمشير مقداريمشعلو بنزينو



ملي دولت سياهه ٢٠٠٤

مقام همين است گرديده نظامي فرمانداري تحويل كه آمد دست به آريا حزب از ديگر لوازم و متحدالشكل

كردهايم/ دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به آنها كه داشت اظهار ديشب بازداشتشدگان درباره

در آپادانا و ايران مردم روزنامههاي كه عدهاي ديگر بار ظهر هنگام ـ مخالف نمايندگان عليه بر شعار

شعارهائي مجلس نمايندگان از بعضي عليه و مصدق دكتر نفع به و آمدند مجلس طرف به داشتند دست

مـتفرق را تظاهركنندگان مأمورين و نداشت دوام ساعت ربع يك از بيش نيز تظاهرات اين ولي ميدادند

كردند/

كرده نصب بلندگو كه حالي در كسي تا چند كه بود بعدازظهر يك ساعت درست ـ بلندگو حامل ماشين

ولي بـودند حـركت در ميدادند شعار مصدق دكتر له بر كه حالي در فردوسي و سپه خيابانهاي در بودند

نصب داشتند اظهار و بردند راهنمائي اداره به خود با را آنها و كرده جلوگيري كسيها تا حركت از مأمورين

باشد/ شهرباني اجازه با بايد تومبيل ا باhي بر بلندگو

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

مستي حال در نفر يك امروز ظهر
كرد مجروح را دخانيات كارگران از يكي

استشخصي قرار اين از واقعه شرح افتاد/ تفاق ا دخانيات كارخانه گواريدر نا حادثه امروز ساعتدوازده

از يكي به چاقو با آنجا در رفتو دخانيات كارخانه به ميرسيد نظر به مست كه حالي در فضلا�والي نام به

ولي كردند اقدام ضارب دستگيري براي مأمورين نمود پاره را او شكم و كرد حمله اسمعيل نام به كارگران

در هـم مـجروح و دسـتگير را ضـارب مأمـورين سرانجام اما زد سربازها صورت به محكمي سيلي ضارب

ساختند/ بستري بيمارستان

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

ارتش كيفر و دادرسي قانوني Nيحه
آن وظائف و ارتش قضائي سازمان ـ اول كتاب

كليات ـ اول باب

قانوني hيحه اين مقررات مطابق اساسي قانون متمم ٨٧ اصل موجب به نظامي دادگاههاي ـ ١ ماده

تأسيسميشود/

را آن تشكيل ترتيب و ميگردد تشكيل ارتش قضائيدر سازمان قانوني اينhيحه اجرايمقررات براي

كرد/// خواهد معين آئيننامه موجب به ملي دفاع وزارت

ارتش كيفر و دادرسي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢.١.١٦ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٢ و ماده ٧٨ و فصل ٦ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٠٠٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

شد مخابره تلگرافهائي مركز به اهواز از
كردند/ مخابره تهران به مصدق دكتر و شاه از پشتيباني بر تلگرافاتيدائر تلگرافخانه در اهالياهواز امروز

مصدق و شاه بين كه آنهائي و مصدق دكتر طرفدار هم و هستيم شاه طرفدار هم ما شده كر ذ تلگرافها در

شوند/ شناخته بايد مياندازند تفرقه

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

شد آزاد زندان از و كرد معرفي را خود كفيل شاهرخ
كفيل معرفي با بود شده مبدل كفيل به توقيفاو قرار كه تبليغات اداره سرپرستاسبق شاهرخ آقاي امروز

آيد عمل به وي از باشد بيشتريhزم تحقيقات كه صورتي در ضمنا رفت/ خود منزل به و شد آزاد زندان از

نمود/ خواهد احضار دادسرا به را بازپرسمتهم

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

شد داده ترتيب جشني مجلس دانشگاه كتابداري متخصصين با توديع براي
طرفيونسكو پيشاز چندي كه وين دانشكده كتابخانه رئيس شل آقاياشتوم با توديع بهمنظور ديشب

طرف از بود آمده ايران به دانشگاه كتابداري ك;س تدريسدر پزشكيو دانشكده كتابخانه امور تنظيم براي

رشته فارغالتحصي;ن از يكي سپس شد/// داده ترتيب دانشگاه باشگاه در جشني مجلس تهران دانشگاه

كردند/ صحبت ايران در متحد ملل سازمان نمايندگان از نفر دو كتابداريو

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

آمدند تهران به جهاني بهداشت كارشناس نفر دو
فرمانفرمائيان دكتر آقاي با و شدند وارد تهران به جهاني بهداشت سازمان كارشناسان از نفر دو ديروز

ديگري و تراخم با مبارزه متخصص يكي كارشناس دو اين كردند كره مذا و م;قات بهداري وزارت كفيل

اجراي طرز درباره بهداري كفيلوزارت با خود كره مذا در و ميباشند بيماري ناقل حشرات مبارزه متخصص

شـد قـرار و كردند صحبت گرديده تهيه بهداري وزارت طرف از كه حشرات و تراخم با مبارزه برنامههاي

كنند/ تسليم بهداري وزارت به و تنظيم باره اين در را نظرياتخود مزبور كارشناسان

٨å٦٣ شماره ,١٣٣٢.١.١٨ سهشنبه

نشده توزيع شكر دهستانها اهالي بين
براي بخشداري اداره در محل معتمدين اداراتو رؤساي دارائيو رئيساداره حضور با جلسهاي ـ هفتگل

و شود داده شكر يككيلو نفر هر به سفيد نفت و هفتگل اهالي به فقط شد قرار و گرديد تشكيل شكر توزيع

تقاضا و كردهاند نگراني اظهار امر اين از دهات اهالي نشد/ داده مجاور دهستانهاي به بود كم سهميه چون

برسد/ هم آنها به تا ارسالشود هفتگل دارائي به بيشتري شكر دارند
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٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

كشور كل ژاندارمري فرمانده با اهواز در ما خبرنگار مصاحبه

بختيار ابوالقاسم قمع و قلع براي ژاندارمري مأمورين
ميكنند همكاري انتظامي نيروي با

كشور سرتاسر در ژاندارمري پاسگاههاي تقويت و تجهيز براي
گرديد ايران وارد وسايل مقداري كشتي يك با قبل روز چند

است رضايتبخش جنوب مناطق راههاي طول در امنيت وضع

به مسافرتي اخيرا كشور كل ژاندارمري فرمانده مقدم علوي سرلشكر آقاي شد داده اط;ع كه قراري به

نـظر بـه زيـر در كـه آورده عمل به ايشان با مصاحبهاي اهواز در ما خبرنگار است, نموده جنوب صفحات

داشت: اظهار جنوب به خويش مسافرت مأموريتو درباره مقدم علوي سرلشكر آقاي ميرسد/ خوانندگان

ژاندارمري مسئوليت قبول بدو از چون ولي نشده محول بنده به خصوصي به مأموريت مسافرت اين در

عمل به ژاندارمري قسمتهاي كليه در اساسي اقدامات و تغييرات ميگذرد ماه ٨ از بيش كه كنون تا كشور

نمايم/// مسافرت به اقدام شخصا آنها بازديد براي بود hزم و آمد

و نـفر قبيل از ژاندارمري كادر تكميل براي آيا كرد سؤال مقدم علوي سرلشكر از ما خبرنگار پايان در

شده اقدامي چه است حساسي موقعيت داراي كه خوزستان خصوصدر به مخابرات و ارتباط نقليه, وسائط

است؟

سـريعالسـير وسائل داراي ژاندارمري واحدهاي فع� نقليه وسائل لحاظ از داشت: اظهار پاسخ در وي

افسـران نـقل و حـمل جـهت كه جيپهائي بر ع;وه گروهانها و گردانها و هنگها كز مرا در ميباشند

مقدار و گرديده تحويل مهمات و آذوقه و نفرات حمل براي كامانكار و كاميون مقداري شده تخصيصداده

قـريبا كه شده داده ترتيب است� hزم خوزستان زمين در مخصوصا كه � نفرات براي دوچرخهپائي زيادي

است ماه نزديكدو و مجهز بيسيم بهوسيله گردانها و هنگها كز مرا تمام شدو خواهد برده كار به تحويلو

مـرتبط بيسيم و تلفن سيم وسيله به كز مرا تمام و شده داده سيم كفايت قدر به و تلفن واحدها كليه به

حمل ايران به خود با را ژاندارمري ومحصوhت رسيده بندرمعشور به اخيرا كه كشتي با مخصوصا ميباشند/

و افـتاده دور پـاسگاههاي جـهت آب بـزرگ ظرفهاي و قمقمه قبيل از وسائل زيادي مقدار است نموده

واحدها به بازديد پساز حملو مركز به مرتبا كه است شده تحويل ديگر وسائل و بيسيم و تلفن همچنين

شد/ خواهد تحويل

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

[!] نخستوزير با طايفه رئيس مCقات
تقاضاهاي درباره و كرد م;قات نخستوزير آقاي با ديروز ميوند چهارلنگ رئيسطوايف فرخي آقاي

كرد/ كره مذا مزبور طايفه



٢٠٠٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

كرد مصاحبه خبرنگاران با دربار وزير آقاي
دربار وزير عCء آقاي دعوت طبق امروز بعدازظهر ساعت سه

گرديد تشكيل دربار وزارت در مطبوعاتي مصاحبه جلسه
داخلي جرايد و داخلي و خارجي خبرگزاريهاي خبرنگاران كليه مصاحبه اين در

گذاشتند خبرنگاران اختيار در را زير مطالب عCء آقاي و داشتند حضور

فرمودند/ ايراد راديو در بياناتي نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب كه فروردين ١٧ دوشنبه روز چون

راديوئي نطق درباره را اينجانب نظر و كرده اينجانبمراجعه به روزنامهها نويسندگان خبرنگارانو از عدهاي

تشريف جا بدين امروز كه كردم خواهش آقايان از نمودهاند, استفسار نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

آقـايان امـيدوارم نمايم/ بيان مصدق دكتر آقاي جناب اخير نطق درباره را خود نظريات حضورا تا بياورند

فرمايند/ عرضه ايران مبارز و ملتغيور پيشگاه به كوشيد خواهم اختصار به حتيالمقدور كه عرايضمرا

به را دفاع ايشانوزارت اينكه از قبل كه فرمودهاند ارتشگله از نطقخود در مصدق آقايدكتر جناب ـ ١

نميگذارند>/ وقعي دولت اوامر به افسران از <بعضي بگيرند عهده

و داشتهاند نقشمؤثري و بزرگي بسيار سهم ايران ملتغيور نهضت در سربازان افسرانو كه صورتي در

با مقابله خصوص به و امنيت حفظ در ارتشيان ارتشو كاري فدا يد خلع و نفت شدن ملي قانون اجراي در

افسران كاري فدا اهميت كه چنان است/ بوده بسيارمؤثر خوزستان در بيگانه نيروهاي تحريكات تهديداتو

نمايندگان به خود گزارش ضمن در نفت شدن ملي قانون اجراي امر در نظارت رسمي مأمور را سربازان و

گرديدهاند/ متذكر كام� ايران ملت و ملي مجلسشوراي

كام� افسران و ارتش تنها نه مصدق دكتر آقاي دوستان و همكاران نزديكترين تصديق به بنابراين

ملي قانون و يد خلع مهم امر در ايران درموفقيتملت ايران سربازان افسرانو بلكه بودهاند دولت اوامر مطيع

رسانيدهاند/ انجام به خوبي به و داشته عهده به را وظايف نفتمؤثرترين شدن

نـمايندگان از بـعضي سنا مجلس <در كه: فرمودهاند خود نطق همين در نخستوزير آقاي جناب ـ ٢

ميآورند/> فراهم را تضعيفدولت موجبات و گذاشته را مخالفت بناي انتصابي

در داريد خاطر به كه طور همان برسانم محترم آقايان اط;ع به كه نيست بيمناسب نيز مورد اين در

آقاي جناب خود انتصابيو تا بودند انتخابي اغلبسناتورهاي ميكردند انتقاد دولت از كه كساني مجلسسنا

توصيه سناتورها آقايان به همايون اعليحضرت كه ميدانند خوبي به و دارند اط;ع كام� هم مصدق دكتر

بـه و نگـردد تضعيف مصدق دكتر آقاي دولت كه كنند دقت خود نظريات و عقايد بيان در كه ميفرمودند

در كه سناتورها مليو مجلسشوراي نمايندگان يكاز هر كلي طور به و نماند, باز پيشرفت و كار از هيچوجه

جناب دولت از پشتيباني و حمايت به را آنها همايوني اعليحضرت يافتهاند, بار شاهانه پيشگاه به سال دو

استعفايدولتجناب هفدهمو افتتاحدوره پساز كه چنان تشويقميفرمودهاند توصيهو مصدق, آقايدكتر
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تمايل راي و كرد خودداري مصدق دكتر آقاي جناب دولت به تمايل اظهار از سنا مجلس مصدق, دكتر آقاي

كه همايوني معنوياعليحضرت نفوذ تأثير تنها و يكبود ع;وه به نصف از كمتر خيلي مجلسسنا دولتدر

تمايل راي بدون مجلسسنا كه شد پشتيبانيميفرمودهاندموجب مصدق آقايدكتر جناب دولت از همواره

بدهد/ اعتماد راي ايشان كابينه به و نمايد تمكين مصدق دكتر آقاي جناب دولت مقابل در

داشتهاند اظهار نطقخود در اعليحضرتهمايون اخير مسافرت قصد درباره مصدق آقايدكتر جناب ـ ٣

اين اعليحضرت نظريات انجاميد/ ساعت چهار شرفيابي اين كه شدم شرفياب اينجانب بعد روز <صبح كه:

كه سببشود آمد رفتو اين و كنند آمد رفتو دربار به عدهاي كه شد ايرانموجبخواهد در توقفشان كه بود

از كه مسافرتي است اين مملكتدر بنابراينص;حشخصخودشانو گردد/ حاصل سوءتفاهماتي جامعه در

ايـام در كـه مـيدادنـد احتمال ضمنا بفرمايند/ خارج به طّبي معاينة و استراحت براي نكند تجاوز ماه دو

نميماند/> باقي مشك;تي محظوراتو ديگر مراجعت از پس و ميشود حل هم نفت مسئله مسافرت

آنكـه از پيش روز چند زيرا نيست كامل بدبختانه اما دارد/ موافقت حقيقت با خوشبختانه اينموضوع

كرات مذا ضمن اختصاصيدر كاخ در نهضتملي كسيون فرا نمايندگان از نفر سه فرمايند سفر عزم شاهنشاه

منتفي خود به نگرانيخود ببرند تشريف كوتاهي مسافرت به اعليحضرت گر <ا كه: فرمودند اينجانب به خود

رسانيدهام/ شاهنشاه عرض به را مراتب نيز اينجانب و شد/> خواهد

بـراي كه فرمودند <اعليحضرت كه: فرمودهاند خود نطق همين ضمن در مصدق دكتر آقاي جناب ـ ٤

است hزم دhر هزار ٥å مجموعا كه مقدماتي مخارج براي هم دhر هزار ١å و دhر هزار ٤å ماه مسافرتدو

تصويبنامة كه بعد را ديگر دhر هزار ٤å و شود تقديم گرفته بانك از دhر هزار ١å حركت روز شد قرار كه

نمايم/> ارسال شد صادر هيأتوزيران

ميدانم شايسته كند ايجاد سوءتفاهمي آقاينخستوزير جناب بيانات از قسمت اين است ممكن چون

و يكميليون مبلغ به چكي گرفتند مسافرت به تصميم كه هنگامي همايوني اعليحضرت يادآوريشود كه

نمايد/ ارز به تبديل را آن دولت كه فرمودند مرحمت نخستوزير آقاي به ريال هزار صد شش

كـه فـرمودند بـنده بـه بـار چند ميكردم مصدق دكتر آقاي جناب با اينجانب كه م;قاتهائي در ـ ٥

مطلب اين ميورزندو خصومت و دارند دشمني همه بيشاز اعليحضرتهمايون با نفت عمال و انگليسيها

اعـليحضرت رسـانيدهام/ ملي نهضت كسيون فرا و اعليحضرت عرض به شخصا مصدق دكتر آقاي جناب

متقابل احترام به متكي كه روابطدوستانه بهترين كه دارند ميل و داشتهاند ميل شاهنشاهيهمواره همايون

گونه هيچ خارجي ملت هيچ هيچدولتو به نسبت باشدو برقرار جهان كشورهاي عموم ايرانو ميان در باشد

كه ندارند ميل هيچوجه به اعليحضرتهمايوني طبيعياستكه ليكن ندارند/ احساساتغيردوستانه يا كينه

يابند/ راه ما مملكت در خارجي دولتهاي پنجمهاي ستون و بيگانه سياستهاي عمال

در خارجي سياست كه اخير نهضت از <قبل كه: داشتهاند اظهار نطقخود پايان در مصدق آقايدكتر ـ ٦

ايـن و نـداشت وجـود وقت دولتهاي و دربار بين اساسي اخت;ف گونه هيچ ميكرد دخالت مملكت امور



٢٠٠٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

آمده> بهوجود نفت صنعت شدن ملي از پس اخت;فات

انـصاف برخ;ف اينجانب نظر به هم مصدق دكتر آقاي جناب اظهارات از قسمت اين تأسف كمال با

دكـتر آقاي جناب دولت قدر به دولتي هيچ از خويش سلطنت دوران در همايون اعليحضرت زيرا ميباشد

محترم و مؤثر رهبران ساير و مصدق دكتر آقاي جناب بارها را حقيقت اين و نفرمودهاند پشتيباني مصدق

در كه نيويورك از مصدق دكتر آقاي جناب تلگراف چنانكه فرمودهاند بيان ايران ملت مقابل در ملي نهضت

تنها نه كه است سندي و دليل بهترين كرد قرائتخواهم محترم آقايان براي را آن عين عرايضخود پايان

اعليحضرت بلكه ندارد استو نداشته اخت;في مصدق دكتر آقاي جناب دولت با همايوني اعليحضرت دربار

صميمانه نفت شدن ملي اجرايقانون كار در مصدق آقايدكتر جناب موفقيت راه در را معنويخود نفوذ تمام

بردهاند/ كار به

است/ رسيده بنده نظر به مصدق آقايدكتر جناب نطقراديوئي شنيدن هنگام آنچه از خ;صهاي اينبود

همايون اعليحضرت بين موارد اغلب در و ميباشم مصدق دكتر آقاي جناب سيساله دوست كه اينجانب

و تأيـيد بر را شاهانه فرمايشات و بودهام كره مذا واسطه طور به را مصدق دكتر آقاي جناب و شاهنشاهي

بيطرفي كمال با ميتوانم كردهام/ اب;غ بارها اشخاصص;حيتدار به مصدق دكتر آقاي جناب پشتيباني

كاريو فدا هيچنوع از مصدق آقايدكتر زمامداريجناب مدت تمام اعليحضرتهمايوندر كه بدهم شهادت

نفرمودهاند/ فروگذار امور ساير نفتو كار در ايشان جناب مساعي پيشرفت براي بردباري

كشور از را خود بستگان نزديكترين مصدق دكتر آقاي جناب خيال آسايش براي همايون اعليحضرت

طـرف از شـانزدهم دوره در دولت مخالف نمايندگان كه نپندارند مصدق دكتر آقاي جناب تا ساختند دور

ميشوند/ تشويق يا حمايت شاه نزديكان

از دولتها با موافقت مخالفتو در همواره و كشورند جريانات ناظر hبا از همايوني اعليحضرت اينكه با

قـلب صـميم از خـود هـموطنان عـظيم نهضت به اينكه براي ميباشند بيطرف كام� نمايندگان طرف

مخالفيندولتخودداري پذيرفتن از و خارجشوند نهضت كار در هم بيطرفي از كه شدند حاضر ع;قمندند,

ميفرمودند/

آقاي جناب بارها مردم نهضت از را شاهنشاهي همايون اعليحضرت صميمانه و مداوم و پشتيبانيمؤثر

كام� مجلس و اع;ميهها و رسمي مصاحبههاي در ملي نهضت مؤثر و بزرگ رهبران ساير و مصدق دكتر

را عرايضخود ميباشمو بينياز ك;م تطويل و باره اين در توضيح از اينجانب كه قسمي به كردهاند يادآوري

نيويورك از ١٣٣å آبان سوم اينجانبدر سيساله مصدقدوست دكتر آقاي جناب كه تلگرافي متن قرائت به

ميدهم/ پايان فرمودهاند مخابره همايوني اعليحضرت پيشگاه به

شاهنشاهي همايون اعليحضرت پيشگاه

موجبسرافرازيو شود تصور آنچه بيشاز و بخشيد مباركشرفوصول تلگرافيذات دستخط ـ تهران

هموار را شاهنشاهي اعليحضرتهمايون افزون روز موفقيت و عمر طول س;متيو خداوند از و گرديد تشكر
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عنايتذات توجهاتو مرهون تحصيلشود مورد هر و جا هر در موفقيتي هر كه عرضميكنم و كردهام آرزو

است/ اط�عات روزنامه آن از نقطهچين /١

T١U///فرمودهاند رهبري تقويتو را وقتدولت همه كه است اقدسملوكانه

حميدرضا واhحضرت كه بودند داده تذكر خود نطق در مصدق دكتر آقاي كرد: اضافه سپس ع;ء آقاي

ما كه آنجا تا كه حالي در شدهاند/ مصدق دكتر آقاي منزل به هجوم در انتظامي مأمورين جلوگيري از مانع

واhحـضرت اسـفند ١٣ تـاريخ در هفتگي روزنامههاي از يكي مندرجات و است نبوده چنين داريم اط;ع

گفتهاندوزير مصدق آقايدكتر همچنين شدهاند/ نيز مصدق آقايدكتر عليه بر حوادثي بروز از مانع حميدرضا

اعتمادي با زيرا باشد شاه اعتماد مورد دربار وزير كه كافيست ميگويم من باشد ملت اعتماد مورد بايد دربار

به ملتايران اينستكه مثل باشد داشته اعتماد دربار بهوزير ايشان گر ا دارند خود شاهنشاه به ملتايران كه

دارد/ ايمان وزير آن

و گـرفت انـجام مطبوعاتي مصاحبه دربار وزارت در كه بود دفعه اولين اين گفت: ع;ء آقاي خاتمه در

شود/ گذارده ايشان اختيار در حقايق و شوند دعوت اينجا در خبرنگاران آقايان مرتبا بعد به اين از اميدوارم

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

اصفهان ريسباف كارخانه در خورد و زد
كارگرانروي از نفر چند درباره كه شغلي تغيير علت به ريسباف كارخانه كارگران قبل روز چند ـ اصفهان

شدند/ مجروح كارگرمضروبو نفر دو پاسبانو نفر دو خورديرويداد و زد نتيجه در نمودند اعتصاب بود داده

نـمود تشويق كار ادامه به را كارگران hزم, نصايح با و رفته كارخانه به شهرستان دادستان فشاركي آقاي

براي هم پشم صنايع كارخانه كارگران شدند/ جلب بازجوئي براي نفر چند و رفته كار سر به كارگران سپس

بودند/ نموده اعتصاب عيدي اخذ

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

ندارد صحت توده حزب سران محكوميت حكم نقض و تبرئه
كرد تكذيب را خبر اين كشور عالي ديوان رئيس

شدت درديوانكشور توده سرانحزب تبرئه شايعه تهران محافل پارهاياز در هم باز روزه يكيدو اين در

رئيسديوان سروري آقايان با خبر اين سقم يا صحت كردن معلوم براي امروز صبح ما خبرنگار بود يافته

به خبر اين داشت: اظهار آقايسروري تماسگرفتو رئيسشعبهدومديوانكشور عرفان آقاي و عاليكشور

وزارت است ممكن و است شده منتشر عمومي افكار در تشنج ايجاد براي صرفا و ندارد صحت وجه هيچ

در فقط نه دارم اط;ع من كه آنجا تا داشت اظهار نيز عرفان آقاي كند تكذيب رسما را خبر اين دادگستري

اين در كه خبري گونه هر استو نشده گرفته تصميمي چنين شعبديوانكشور يكاز هيچ در بلكه اينشعبه

ميباشد/ بياساس است شده منتشر زمينه
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٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

كردند اجتماع كار اداره مقابل در بيكار كارگران هم امروز
ميدارد مشغول كار به تهران از خارج در كار كل اداره را بيكار كارگران

كار اداره مقابل طرفدر اين پيشبه روز سه دو از بيكار كارگران از عدهاي داديم قب�اط;ع كه همانطور

شود/ داده كار آنها به داشتند تقاضا و ميكردند اجتماع

جلوگيري آنها اجتماع از وليمأمورين آمدند گرد سفارتشوروي مقابل در آنها از عدهاي هم ديروز صبح

التهاب و شور با آنها و بود قبل روزهاي از بيشتر كار اداره مقابل در بيكار كارگران اجتماع صبح امروز كردند/

دست غفور عبدالرحيمو و سعيد نام به ميموزا كارخانه كارگران از نفر سه وقت اين در ميكردند/ كار تقاضاي

را در شيشههاي و كردند پرتاب سنگ اداره بازرسي اطاق طرف به و دادند شعارهائي و زدند تظاهرات به

مزبور نفر سه و شدند حاضر كار كل اداره جلوي در نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي ب;فاصله شكستند/

نمودند/ دستگير را

ايـن بـه باhخره نمود سؤال وي از و گرفت تماس كار اداره رئيس با ما خبرنگار امروز صبح ده ساعت

به و نوشتهايم را بيكاران از نفر ١٨åå نام كنون تا گفت جواب در مشاراليه نه؟ يا شد خواهد داده كار اشخاص

صبح امروز و شوند راهسازي مشغول تا بفرستيم شاهرود به راهآهن با را آنها شده مقرر و داد خواهيم كار آنها

روز هر كرد اضافه كار كل سپسرئيساداره شدند/ فرستاده شاهرود به قطار وسيله به را عده اين از نفر ١٩٥

شوند/ كار مشغول كه داد كارتخواهيم آنها از نفر ٢åå به

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

شاه محمدرضا دبيرستان خوردكنندگان و زد اتهام به
شد رسيدگي

نفر چند دبيران از يكي شدن مجروح پهلويو شاه محمدرضا دبيرستان در خورد و زد پسازوقوع - ساوه

قم دادگستري به ساوه بخش دادگاه بازپرسي از متشكله پرونده و شدند واقع تعقيب مورد دانشآموزان از

از حسيني امير نام به دانشآموزان از يكي پدر شدند/ كمه محا و احضار متهمين قبل روز چند و گرديد احاله

شد قرار و كرده اع;م را خود موافقت دادگاه در هم دبير كند, عفو را او فرزند كه بود كرده تقاضا مجروح دبير

شوند/ حاضر قم دادگاه در خرداد سوم روز متهمين كمه محا اختتام براي

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

شود اعCم عشاير منطقه اين در نظامي حكومت دارند تقاضا
اهالي است ششروز است آمده عمل به اخير دستجات از بعضي طرف از كه تظاهراتي اثر در ـ بهبهان

حكـومت دارنـد تقاضا تظاهركنندگان تعقيب و امنيت اعاده براي و شده متحصن تلگرافخانه در بهبهان

شود/ اع;م عشايري منطقه اين در نظامي
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٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

Nلهزار خيابان امروز خورد و زد در
شدند دستگير نفر دو

و زد دستجات ساير با ميكردند تظاهر hلهزار خيابان در كه حزبذوالفقار افراد از عدهاي بين امروز صبح

شد/ بسته خيابان اطراف مغازههاي نتيجه در و داد روي خوردي

ودو ساختند متفرق را تظاهركنندگان شدندو حاضر حادثه محل در ب;فاصله نظامي فرمانداري مأمورين

از پس نيز ك;نتري دادند/ تحويل ٣ ك;نتري به و دستگير بودند چپ دستجات به وابسته كه را آنها از نفر

فرستاد/ نظامي دادسراي به را آنها پرونده تنظيم

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

شد بازجوئي اعتضادي ملكه از امروز
را ذوالفقار حزب سران از يكي و شهرزاد خياطي رئيساستوديو اعتضادي ملكه بانو مأمورين امروز صبح

آوردند/ نظامي فرمانداري به زنان زندان از بود شده توقيف دولتشاهي آقاي با پريشب كه

از كه بازجوئي ضمن نظاميدر فرمانداري مأمورين و بود كرده غذا اعتصاب صبحديروز از اعتضادي ملكه

بشكند/ را غذايخود اعتصاب مشاراليها كردند تقاضا و آوردند عمل به وي

گر ا و كردهام غذا اعتصاب جهت همين به نميدانم گناهكار را داشتمنچونخود اظهار اعتضادي ملكه

براي مأمورين دستور به بعد كرد/ خواهم صرفنظر غذا اعتصاب از هم من كنيد روشن مرا تكليف زودتر شما

دو اين در شد قرار نتيجه در و شكست را خود غذاي اعتصاب چاي خوردن با او و آوردند چاي اعتضادي بانو

گردد/ تكليفشروشن و رسيدگيشود او تهام ا به روزه

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

شد بازنشسته
بازنشسته افسران رديف در شخصي تقاضاي ارتشبنابر ستاد بازرسويژه سيفا�همت سرتيپ آقاي

است/ شده منظور

٨å٦٤ شماره ,١٣٣٢.١.١٩ چهارشنبه

است يافته شيوع حصبه مرض زنجان در
با و كرده پيدا شيوع شهر در تيفوئيد� � حصبه مرض قبل چندي از كه است كي حا زنجان از رسيده خبر

يافته افرايش مبت;يان عده معذالك آمده عمل به اطفال مدارسو تلقيحدانشآموزان مورد در كه اقداماتي

است/

سريعا چنانچه و شود فرستاده زنجان به حصبه ضد كسن مقداريوا كه كرده تقاضا مركز از بهداري اداره

داشت/ نخواهد سودي ديگر عمومي تلقيح نيايد عمل به اقدام اين
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٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

اعCميهاي طي خود ديشب جلسه در ملي نهضت فراكسيون
داد پاسخ دربار وزير آقاي مطبوعاتي مصاحبه از قسمتي به

فعاليت نتيجه در نبود كافي علني جلسه تشكيل براي مركز در حاضر نمايندگان عده هم امروز

است شده گرفته نظر در جديدي حل راه مجلس غيرفراكسيوني و منفرد نمايندگان

گرديد منعقد امروز غيرفراكسيوني نمايندگان جلسه و ملي نهضت فراكسيون جلسه

مشاوره و كره مذا بحثو مجلسسرگرم در حاضر نمايندگان اغلب كه هنگامي ديروز ـ غيرمنتظره دعوت

بودند, ملي نهضت كسيون فرا تنظيمي طرح برابر در متقابل طرح تهيه چگونگي و لزوم عدم يا لزوم باره در

كسيون فرا رياست مي;ني آقاي كسالت مهندسرضويو آقاي غيبت علت به اواخر اين در كه انگجي آقاي

در حاضر كسيون فرا اعضاي آقايان عموم مجلساز بازرسي اداره وسيله به ميباشد عهدهدار را ملي نهضت

شوند/// حاضر مجلس در كسيون فرا فوقالعاده جلسه تشكيل براي بعدازظهر ٦ ساعت كه نمود مركزدعوت

مجلسبه بودجه اطاقكميسيون در ملي نهضت كسيون فرا فوقالعاده جلسه ديروز بعدازظهر نيم و ساعت٦

ساعت مقارن و انجاميد طول به ساعت قريبسه جلسه اين كرات مذا گرديد/ تشكيل انگجي آقاي رياست

سخنگوي پارسا آقاي غيبت علت مجلسبه از كسيون فرا اعضاي اغلب خروج و جلسه ختم پساز نيم, و نه

بوددعوت شده تشكيل آن در كسيون فرا جلسه كه اطاقي به را جرايد خبرنگاران مجدزاده آقاي كسيون, فرا

گذاشت/// آنان اختيار در كسيون فرا نتيجه از را زير اط;عات و نمود

دربـار وزيـر ع;ء آقاي جناب مطبوعاتي مصاحبه ضمن در چون ـ عJء آقاي مصاحبه درباره توضيح

هـمايوني اعليحضرت مسافرت درباره ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان از نفر سه اظهار به راجع مطلبي

از قسمت اين پاسخ عنوان به زير شرح لذا گرفت/ قرار كسيون فرا تكذيب مورد موضوع اين شد م;حظه

در دربـار وزير ع;ء آقاي جناب ميشود: گذارده مطبوعات اختيار در دربار وزير ع;ء آقاي جناب اظهارات

كسيون فرا نمايندگان از نفر سه فرمايند سفر عزم شاهنشاه آنكه از پيش روز <چند كه فرموده خود مصاحبه

كوتاهي مسافرت به اعليحضرت گر ا فرمودند اينجانب به كراتخود مذا ضمن در اختصاصي كاخ در نهضت

رسانيدهام/> شاهنشاه عرض به را مراتب نيز اينجانب و شد خواهد منتفي خود به نگرانيخود ببرند تشريف

نهضت كسيون فرا اعضاي از عدهاي از ع;ء آقاي جناب كه شود داده تذكر است hزم توضيح مزيد براي

چون كه دادند جواب بودند شده كهدعوت آقاياني ولي كنند پيدا حضور دربار در كه بودند فرموده مليدعوت

به دربار وزير ع;ء آقاي جناب مجددا ميباشند/ حضور از معذور فردي عنوان به هستند كسيون فرا عضو

به ضروري امر در كره مذا براي كسيون فرا طرف از نمايندگان از عدهاي كه فرموده درخواست تلفن وسيله

جنابوزير با كه كرد انتخاب را اعضايخود از نفر هفت ملي نهضت كسيون فرا نتيجه در بيايند دربار وزارت

نمايند/ م;قات دربار

آقاي كرات مذا به راجع توضيحاتي واhتبار آقاي و دربار وزير آقاي شد تشكيل دربار در كه جلسهاي در
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كرات مذا نمايند/ اقدام اخت;ف رفع در كه خواستند آقايان از و كردند بيان دربار با اخت;ف درباره نخستوزير

و شدند شرفياب اعليحضرت بهحضور نمايندگان آقايع;ء اصرار حسب بر و كرد پيدا ادامه ظهر از بعد دو تا

نهضت كسيون فرا نمايندگان طرف از پيشنهادي هيچوجه به ولي نمودند, اصغاء را اعليحضرت فرمايشات

مسـافرت از صـحبت دربـار بـه مـنتسب آقـايان از نفر يك صبح, كرات مذا ضمن در نيامد عمل به ملي

نكردند/ نظري اظهار باره اين در كسيون فرا اعضاي از كدام هيچ ولي آورند ميان به همايون اعليحضرت

طور به بود آنجا در ناهار نيستو كسيون فرا عضو كه مجلس نمايندگان از يكي طرف از هم ظهر هنگام

خارج به مدتي براي همايوني اعليحضرت گر ا كه شد عنوان كسيون فرا نمايندگان از بعضي به خصوصي

شد/ خواهد چطور نمايند مسافرت

در كنند/ عنوان نميتوانند هيچوجه به ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان را مطلب اين كه شد داده جواب

اينموضوع مجددا جلسه در حاضر دربار آقايانعضو از يكي اعليحضرت تشريفبردن از بعد و جلسه خاتمه

قصد هم قبل مدتي اعليحضرت چون كه كردند مطرح نمايندگان از نفر دو از يكي با خصوصي طور به را

باشد حل راه بهترين شوند تشريففرما خارجه به كوتاهي مدتي براي كنون ا گر ا داشتند خارجه به مسافرت

اختصاصي كاخ از حل راه كردن پيدا و پيشنهاد گونه هيچ دادن بدون منتخب نمايندگان نفر هفت ليكن

مورد ابدا مسافرت موضوع و رسيدند نخستوزير آقاي خدمت كرات مذا جريان گزارش براي و شدند خارج

آقاي اط;ع به را اينموضوع نمايندگان از يكي توسط تلفن وسيله به آقايع;ء جناب اينكه تا نبود كره مذا

جريان در و آمدند نخستوزير برايم;قات واhتبار آقاي و ع;ء آقاي جناب بعدا و رسانيدند زير نخستو

نداشتند/ شركت كسيون فرا منتخب نمايندگان ايشان كرات مذا

طرف از مأموريتي ع;ء آقاي جناب بيانات به استماع جز به نفري هفت هيأت مذكور مراتب بنابراين

است/ نشده پيشنهادي هم آن اعضاي از يك هيچ طرف از و نداشته كسيون فرا

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

شد تكذيب رويتر خبرگزاري خبر

داد نخواهد نشان عكسالعمل دربار وزارت مصاحبه قبال در دولت
شد اتخاذ تصميماتي بيكاران گماردن كار به براي

مـصاحبه در دولت سـخنگوي و خـارجـه امـور وزيـر فاطمي دكتر آقاي امروز بعدازظهر نيم ساعت دو

داد/// قرار خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را اط;عات اين مطبوعاتي

داد؟ خواهد نشان عكسالعمل دربار وزارت ديروز مصاحبه قبال دولتدر آيا پرسيد خبرنگاران از يكي >٣

باشد/ محتاججواب دولت نظر از كه نبود تازهاي مطلب مصاحبه در گفت سخنگويدولت

اينخصوص در داشت: اظهار خارجه امور آقايوزير شد/ سؤال توده برائتسرانحزبمنحله به راجع بعد

گـونه ايـن مجدد تكذيب به احتياج ديگر و است شده داده توضيح كافي قدر به قضائي دستگاه طرف از

نيست/// بياساس شايعات



٢٠١٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

درگرفت خوردي و زد بهارستان ميدان امروز تظاهرات در
شدند مجروح نفر چند و دستگير نفر يك

شدند دستگير نفر دو و شد انجام اسCمبول خيابان در تظاهراتي ديشب
و بود متشنج واس;مبول خيابانهايhلهزار هم باز ديشب ـ شدند دستگير نفر دو ديشب تظاهرات در

عدهاي ديگر طرف از و ميكردند مصدق دكتر عليه و شاه نفع به تي تظاهرا ذوالفقار حزب افراد از عدهاي

به افتد تفاق ا گواري نا حوادث كه ميرفت آن بيم و ميدادند شاه عليه شعارهائي كه بودند عده اين مخالف

افراد از نفر ٤ و ساختند متفرق بودند كرده اجتماع صحنه اين تماشاي براي كه را مردم جهتمأمورين همين

داشتند/ اعزام ك;نتري به و نموده دستگير بودند شده خيابان آرامش و نظم اخ;ل باعث كه را ذوالفقار حزب

و كرمانيان سيدج;ل يعني ديگر نفر دو ولي گرديدند آزاد شدند شناخته بيگناه كه آنها از نفر ك;نتريدو در

ميبرند/ سر به توقيف در همچنان تهراني حسين

فرمانداري طرف از ميرفت بهارستان ميدان در حوادثي وقوع بيم هم باز امروز چون ـ امروز خورد و زد

كـه بود صبح ٩ ساعت بود/ شده مستقر بهارستان ميدان در وقت اول از سرباز حامل كاميون چند نظامي

و كرده اجتماع ميباشد پانايرانيسم بنياد بر ايران ملت محلحزب كه صفيعليشاه خيابان مقابل عدهايدر

متفرق را آنها مرتب نيز مأمورين و ميدادند نفر هشت گزارشهيأت تصويب و مصدق دكتر له بر شعارهائي

ميآمدند/ گرد خود محل در دوباره بعد دقيقه چند ولي ميكردند

عدهاي اطراف از گهان نا بودند تظاهرات پانايرانيستمشغول حزب افراد كه موقعي يازده ساعت مقارن

اثنا همين در ولي گرديدند تظاهرات مشغول و شدند حاضر بهارستان ميدان در ذوالفقار و آريا حزب افراد از

كه شعارهائي چون نتيجه در و نمودند تظاهرات به شروع نيز بودند دستجاتچپ به منتسب كه ديگري عده

چند و درگرفت تظاهركنندگان بين خوردي و زد داشت مغايرت يكديگر با ميدادند مخالف دسته چند اين

مضروب لگد و ضرباتچوب اثر در نفر چند برسند آنها كردن متفرق براي مأمورين تا و داشت ادامه دقيقه

شدند/

وارده صدمات و جراحات خوشبختانه ساختند/ متفرق را خوردكنندگان و زد و شدند كار وارد فورا مأمورين

شدند/ مرخص پانسمان از پس مجروحين كه بود طوري

از شد/ آغاز بعدازظهر نيم ساعت مقارن بهارستان ميدان در امروز خورد و زد دومين ـ خورد و زد دومين

خـيابان طرف به آنها از عدهاي كردند متفرق را خوردكنندگان و زد مأمورين كه بعد به نيم و يازده ساعت

مـيدان در دوبـاره بـعد سـاعت نـيم ولي رفتند مخبرالدوله چهارراه طرف به ديگر عدهاي و صفيعليشاه

آريا حزب دستجاتچپو پانايرانيستو افراد بين كه بود بعدازظهر نيم درستساعت و آمدند گرد بهارستان

كنده پرا را آنها دقيقه چند پساز و آمدند آنها طرف به مأمورينفورا خورديدرگرفتو و زد دستجاتديگر و

است/ شده دستگير توسطمأمورين ميكرده پرتاب سنگ كه تظاهركنندگان از يكي اط;ع قرار به كردند



ملي دولت سياهه ٢٠١٦

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

كرد اسلحه تقاضاي مجلس رئيس از حائريزاده
كنند مجروح مرا داشتند قصد عدهاي امروز داشت اظهار حائريزاده

و كردند حمله حائريزاده آقاي به عدهاي بهارستان ميدان داروخانه مقابل در كه يافتيم اط;ع امروز ظهر

سازند/ مضروب را او داشتند قصد

گرفت/ تماس حائريزاده آقاي با بيشتري اط;عات كسب براي ما خبرنگار بعدازظهر نيم دو ساعت

داشت: اظهار باره اين در حائريزاده آقاي

براي شيرازي فقيهي دكتر آقاي تومبيل ا با حميديه و پورسرتيپ آقايان تفاق ا به شده قرار امروز صبح

زمين به شوم تومبيل ا سوار ميخواستم من كه موقعي برويم, نجميه بيمارستان به جمعه امام آقاي عيادت

داروخانه از خواستم كه موقعي و رفتم داروخانه به پانسمان براي و برداشت خراشي مختصر دستم و خوردم

به من شدند, تومبيلحملهور ا به چوبهايخود با و گرفتند مرا دستدور به عدهايچوب گهان نا خارجشوم

براي زير شرح به نامهاي منزل به مراجعت و جمعه امام عيادت از پس و دادم نجات را خودم بود طريقي هر

داشتم: ارسال مجلس رياست

ملي شوراي مجلس محترم رياست

درموقع ميباشند انتظامي حمايتقواي تحت كه اشرار از نفر چند اخير روز دو يكي اين در اينكه به نظر

تـحت كوچك اسلحه قبضه چند شهرباني از دارم توقع لذا مينمايند رذالت وظيفه انجام خيابان, از عبور

بهارستان ميدان در امروز كه زيرا بگذارند دفاع براي است دولت مخالف كه آزادي كسيون فرا افراد اختيار

افراد از ديگر نفر چند اينجانبو و شيرازي فقيهي دكتر آقاي جناب تومبيل ا پليساطراف حمايت با جمعي

حائريزاده سيدابوالحسن دادند/ انجام را رذالتخود وظيفه و گرفته بوديم نشسته آن در كه را كسيون فرا

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

كشوري استخدام قانون ماده دو اصCح قانوني Nيحه
دارد بستگي قانوني Nيحه اين با حقوق اشل ريال ١٦åå به مربوط طرح

١٣٣٢ سال اول از و اص;ح زير شرح به ١٣å١ آذر ٢٢ كشوريمصوب استخدام قانون ١٦ ماده ـ اول ماده

ميشود/ اجرا بعد به

بود: خواهد زير تناسب به اداري پايههاي حقوق ميزان ـ ١٦ ماده

بودجه/ قانون موجب به اول پايه >١

آن/// درصد پنج بيستو ع;وه به مادون پايه حقوق ـ چهار الي دو پايه از >٢

و ١٦ الغايمواد و اص;ح قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢.١.٢å تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر كمكمشتمل قانون و كشوري استخدام قانون ١٧

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٠١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

انتظامي نيروهاي مراقبت
در را عمومي افكار ديگر بار آمده, بهوجود تهران در عصر ديروز از كه تشنجي يأسو به آميخته محيط

بر انتظامي نيروهاي كه گرديده اينوضعمخصوصسبب است/ گذاشته جديد تظاهرات حوادثو بروز انتظار

شود/ افزوده نگهبانان مراقبينو تعداد بر بهارستان ميدان خيابانهاياس;مبول/// در و بيفزايند مراقبتخود

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

شد دادگاه جلسه تشكيل مانع منصفه هيأت حضور عدم
منفردي ابراهيم تهام ا به رسيدگي وقت جنائي دادگاه دوم شعبه بود شده داده اط;ع قب� كه طوري به

زندان از متهم صبحامروز بود/ كرده تعيين فروردين بيستم پنجشنبه برايروز را كي اشترا داشتنمرام به متهم

غيبت دادگاه رئيس نيافتو تشكيل دادگاه جلسه منصفه هيأت حضور عدم علت به ولي شد آورده دادگاه به

مـتهم خـود حـضور بـا گرفت تصميم دادگاه سرانجام كرد/ اع;م مزبور آقايان به قانوني اب;غ عدم را آنها

نمايد/ اب;غ آنها به را جريان و تعيين را منصفه هيأت اعضاي و كرده كشي قرعه

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

دخانيات انحصار مؤسس يوناني مستشاران حقوق تأمين
براي مقتضي ترتيب مالي لحاظ از كه است دارائينوشته وزارت به نامهاي طي دخانيات انحصار مؤسسه

عـده كـه است شـده داده تـوضيح نـامه ايـن در شده, داده مؤسسه آن يوناني مستشاران حقوق پرداخت

پرداختحقوق دخانياتمجوز مؤسسه ضمنا باقيست آنها از كمي عده كنون ا و بود نفر ٥٢ سابقا مستشاران

است/ خواسته نيز را ١٣٣å تا ١٣٢٤ سالهاي در يوناني مستشاران

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

است يافته افزايش ريال چهل كيلوئي به گوشت نرخ
مـصرف مـيكنند استفاده كمتر آن گوشت از مردم و شده پيدا مرغان بين بيماري اخيرا چون ـ رشت

ترقي ريال ٤åكيلوئي به بهايگوشترا و كرده سوءاستفاده امر اين از قصابها و شده بيشتر گوشتگوسفند

شهرداري از اهالي بمانند/ محروم آن تهيه از سوم طبقه اشخاص كه شده باعث گوشت نرخ ترقي دادهاند

كند/ توجه حياتي امر اين به زودتر هرچه دارند تقاضا

٨å٦٥ شماره ,١٣٣٢.١.٢å پنجشنبه

دارند قابله اعزام تقاضاي اهالي
كرده كار به شروع شاهآباد بيمارستان و بهداري رئيس سمت با دائي حاج آقايمحمود ـ غرب شاهآباد

اعزام قابله يك زودتر هرچه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي ندارد, قابلهوجود شاهآباد بهداري در است/

گردد/ تأمين جهت اين از اهالي رفاه تا نمايد



ملي دولت سياهه ٢٠١٨

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

نيستند مأيوس <گزارش> مشكل حل از منفردين

نخستوزير به خطاب نامهاي طي كاشاني آيتا[
نمودند تأييد مجلس اقليت نمايندگان به را اسلحه تحويل لزوم

يافت/// حضور مجلس در امروز ظهر از قبل نخستوزير نايب

و نگراني با توأم ب;تكليفي حال در و متشنج محيطي در را گذشته هفته مجلس ـ بحراني هفته يك

نهاد/// نو سال سومين در قدم گذاشتو سر پشت آينده احتمالي حوادث بروز از اضطراب

نخستوزير به كاشاني Aآيتا نامه

ملي دفاع وزير و نخستوزير آقاي جناب

كسيون فرا رئيس و ملي مجلسشوراي محترم نماينده حائريزاده آقاي جناب نامه رونوشت ارسال با

آقايان از عدهاي به بهارستان ميدان در شرور نفر چند حمله و بينظمي از كي حا آن مفاد به توجه آزادي

البتهدولتمنباب شده آقايانمحترم معناموجبنگراني اين و ميباشد آزادي كسيون فرا اعضاي نمايندگان

آن ناهنجار عمليات قبيل اين از جلوگيري بايد دارند انتظامات امنيتعموميو حفظ در كه مسئوليتي وظيفه

چه آوردند عمل به ميباشند قانوني دارايمصونيت كه ملي مجلسشوراي نمايندگان آقايان به نسبت هم

ميباشندو انتظاميمسئول مقامات دهد رخ تفاقسوئي ا نمايندگان آقايان به نسبت ايناحوال خ;ل در گر ا

عاجل اقدام كسيون فرا نظريه تأمين قانوندر حدود فرمائيددر مقتضياستدستور تقاضايايشان به نسبت

ملي شوراي مجلس رئيس آورند/ عمل به

كاشاني سيدابوالقاسم

در دارائي وزير و نخستوزير نايب كاظمي آقاي احوال همين مقارن ـ مجلس در نخستوزير نايب

يافت/// مجلسحضور

به اسلحه تحويل خصوص در تقاضايوي و حائريزاده به حمله ـموضوع داد cزم دستور مصدق دكتر

در نمايندگان كره مذا بحثو مورد تقاضا اين تأييد در رئيسمجلس آقاي نامه و آزادي كسيون فرا اعضاي

كراتشركتجست/ مذا اين در و رسيد سر نخستوزير نزديكبه نمايندگان از يكي كه بود شده واقع سرسرا

و شـد عصباني هم خيلي و گشت مستحضر واقعه از نخستوزير ديروز ميگفت نخستوزير] [نايب وي

نمود/ صادر انتظامي مأمورين به نمايندگان آقايان به اهانت از شديد برايجلوگيري hزم دستور

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

بختيار] تيمور ملي! دفاع وزير فرمان [به ارتش جديد انتصابات
شاهيننوري غ;مرضا سرلشكر است: گرفت ارتشصورت در انتصابات اين فروردين هفدهم تاريخ از

تيپ٣ فرمانده بختيار تيمور سرهنگستاد ملي/// وزارتدفاع ٢ ناحيه بازرس سمت به كارگزيني رئيساداره

كرمانشاه/// مستقل تيپ فرمانده سمت به مركز كوهستاني مستقل



٢٠١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

آنها تقاضاي و فارغالتحصيل مشمولين اجتماع
ميدان به اجتماع حالت به وظيفه نظام خدمت مشمول ديپلمه فارغالتحصي;ن از زيادي عده امروز صبح

و بپذيريد نظام خدمت به را ما يا ميگفتند اينها نمودند/ تي تظاهرا سخنرانيو به شروع آنجا در و آمدند ارگ

نميخورد/ ما درد به معافيموقت برگ و كنيم پيدا برايخود كاري بتوانيم كه بدهند ما بهدست معافي برگ يا

نفر دو و كنند خودداري اجتماع و تظاهر از كه گرديد اخطار عده اين به نظامي فرمانداري مأمورين طرف از

كنند/ كره مذا ارتش ستاد رئيس با ايشان تقاضاي مورد در كه نمايند انتخاب نماينده

به آنها از نفر ١åå فقط كه بودند كرده نامنويسي نظام خدمت براي مشمولين از نفر ٤٢٧ جاري سال در

گرديدند/ انتخاب احتياط خدمت انجام براي قرعه موجب

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

اشتراكي مرام داشتن به متهمين محاكمه
شد موكول خرداد ٢٤ روز به

آقـايان نـفر هـفت تهام ا به جنائي دادگاه اول شعبه امروز بود قرار بوديم داده اط;ع قب� كه طوري به

از كه خليلي كبر ا و توانا, احمد معيني, جواد كاراپتيان, سركيس بروند, مهندس خدابنده, مهندس راوندي,

چون كند/ رسيدگي گرفتهاند قرار تعقيب تحت توده منحله حزب كميته يك در شركت تهام ا به قبل چندي

مانع منصفه هيأت حضور عدم ولي شود انجام منصفه هيأت حضور با ميبايستي بود سياسي كمه محا اين

كرد/ وقت تجديد خرداد چهارم بيستو يكشنبه روز براي دادگاه و گرديد كمه محا انجام

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

كرد اخطار كلوبها به شهرباني اداره
شده بسته طرفمأمورين از بازنشسته كلوبافسران كه شايعبود كلكشور شهرباني كريدورهاي در امروز

رئيس گرفت/ تماس افشارطوس سرتيپ آقاي با خبر اين سقم و صحت از اط;ع براي ما خبرنگار است/

افسـران كـلوب به تذكري اط;عات اداره طرف از آئيننامه مراعات عدم به نسبت داشت اظهار شهرباني

شهربانيمراجعه اط;عات اداره به بيشتري برايكسباط;عات ميتوانيد شما استو شده داده بازنشسته

گفت: ما خبرنگار جواب در گاهي كارآ رئيس درخشانفر آقاي كنيد/

پروانه شهرباني از آن استناد به كه داخليخود آئيننامه برخ;ف باشگاهها و كلوبها از بعضي اخيرا چون

چنانچه است شده داده مربوطه دواير به اط;عاتدستوري اداره طرف از لذا ميكنند رفتار داشتهاند دريافت

جلوگيري آنها فعاليت از نميكنند مراعات را خود داخلي آئيننامه كه دارد وجود تهران در كلوبهائي چنين

ميكنم تصور هم من نيستو يككلوب به منحصر شدو خواهد كلوبها كليه شامل ايندستور البته ولي شود

ميدهد اط;ع ضمنا ما خبرنگار است/ شده همينجهتشايع به نيز بازنشسته افسران شدنكلوب بسته كه



ملي دولت سياهه ٢٠٢٠

را بازنشسته افسران اع;ميه كه آرام روزنامه براي اخطاريهاي تهران دادسراي ٢٩ بازپرسشعبه طرف از كه

است/ گرديده ارسال بود شده چاپ روزنامه آن ضميمه

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

ميشود تهران وارد فردا امريكائي معروف نويسنده يك
فردا بعدازظهر پنج ساعت خاورميانه امريكائيدوستداران جمعيت سازمان كفيل هاپكينز> كارلند آقاي<

براي نيز مطبوعاتي جلسه و كرد خواهد اقامت تهران در روز پنج نامبرده شد/ خواهد تهران وارد هواپيما با

داد/ خواهد تشكيل جرايد مديران آقايان با آشنائي

امريكائي جمعيت طرف از را مسافرت اين و بوده خاورميانه كشورهاي دوستداران از يكي <هاپكينز>

دكترا دارايدرجه استو آورده عمل به مناطق اين احوال اوضاعو به آشنائي بهمنظور و خاورميانه دوستداران

مسـائل باب در بسياري مقاhت امريكا معروف مجله چندين در كنون تا و بوده بينالمللي روابط رشته در

است/ نوشته ايران جمله از خاورميانه

حقوق خويشاز مقاhت در نفتهمواره صنعت كردن ملي نهضت در كه است نويسندگاني از <هاپكينز>

كرد/ ايراد نيويورك شهر در باب اين در مبسوطي سخنراني نيز قبل چندي و كرده دفاع ايران ملت

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

فرستنده و گيرنده دستگاه سه اخير ماه چند ظرف
است شده كشف

محمدعلي طايفه اهالي از يكي قبل روز چند ميدهد اط;ع غرب شاهآباد از اداره خبرنگار كه طوري به

ميكند جلب را او نظر سفيدي و سياه جسم ميرود, بيابان به كشاورزي كارهاي انجام براي كه كراوندي

<پلنگرد> ژاندارمري پاسگاه به را جريان ب;فاصله ميكند/ مشاهده را دستگاه و نزديكميشود كه همين

ميروند, محلمذكور به محمدعلي با امر حقيقت كشف براي مأمور نفر ژاندارمريدو طرف از ميدهد اط;ع

مـزبور دسـتگاه مطلع اشخاص نظريه طبق و شد داده انتقال شاهآباد ژاندارمري گروهان به مزبور دستگاه

ميشود/ تشخيصداده فرستنده و گيرنده دستگاه

فرستاده هنگ به دستگاه و شد گزارش كرمانشاه ژاندارمري هنگ به گروهان طرف از جريان ب;فاصله

دستگاهي اينسومين اط;ع قرار از استو گرفته قرار رسيدگي تحت مقاماتمربوطه طرف از فع� ميشود/

است/ شده كشف اخير ماه چند ظرف كه است

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

متهم قرار تبديل
تـهام ا به كه را سپهر كتابفروشي مدير كار ابريشم آقاي توقيف قرار جنائي اول دادگاه اط;ع قرار به

است/ كرد تبديل كفيل ريال هزار ٥å قرار به است شده دستگير كي اشترا مرام داشتن



٢٠٢١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

كرد خواهد وساطت دربار و دولت بين بهبهاني آيتا[
شد برداشته نخستوزير با مCقات صورت به منظور اين اجراي براي قدم اولين و

نمود مCقات مصدق دكتر با هم و عCء با هم هندرسن
است بوده دربار و دولت روابط باب در مذاكره براي مCقات دو اين كه معتقدند مطلع محافل

ميگيرد صورت محسوسي تحول كنوني اوضاع در ساعتآينده ٢٤ در كه دارند عقيده مطلع محافل

چند جز نميشود ديده فعاليتي نيز نخستوزير آقاي منزل در است عمومي تعطيل كه جمعه روزهاي

و كره مذا ايشان با ديگري مقام آورد عمل به انتظامي مسئولينامور با مصدق آقايدكتر كه م;قاتضروري

ميپردازد/// استراحت به هفته روزهاي ساير از بيش نخستوزير و نميكند م;قات

را سياسي محافل توجه گرفتكه آقاينخستوزيرصورت با كه م;قات دو صبحامروز ـ مهم مJقات دو

شد/ مختلف نظرهاي اظهار آنها اطراف در و كرد جلب خود به

منزل به ساعت اين در بهبهاني ميرسيدمحمد آيتا� و گرفت صبحصورت ده ساعت در اول م;قات

مـنزل آيتا� كـه ظـهر مقارن بودند/ كره مذا مشغول ايشان با ساعت دو مدت و رفته نخستوزير آقاي

كند حاصل اط;ع كراتغيرمترقبه مذا اين چگونگي از كه برآمد صدد در ما خبرنگار تركنمود را نخستوزير

ايجاد و اخت;فات جهترفع كره مذا و دربار بيندولتو برايوساطت بهبهاني آيتا� كه شد گفته بالنتيجه

كنوني اوضاع بابوخامت در را نظرياتخود و رفته مصدق آقايدكتر منزل به دولت و دربار بين حسنتفاهم

است/ شده يادآوري

آيتا� چون داشت: اظهار خبرنگار به امروز بعدازظهر يكساعت بهبهاني آيتا� نزديكبه يكمقام

جايز و ص;ح كنوني شرايط در را اخت;فات ادامه و بودند نموده كشور داخلي اوضاع براي تي خطرا احساس

مـرتفع بـراي چارهاي و نموده وساطت مجلس و دربار و دولت بين كه گرفتهاند تصميم بنابراين ندانسته

در نـخستوزير آقاي با ساعت دو مدت امروز اصل اين روي بيانديشند/ نظرهايموجود اخت;ف ساختن

استنباط ميداشتند اظهار م;قات اين از بعد كه آنچه از و كردند كره مذا نفري هشت گزارشهيأت اطراف

نيست نظرياتخصوصي از ناشي اخت;فات كه دريافتهاند حدي تا نخستوزير با كرات مذا ضمن كه ميشد

حدود است ع;قمند رئيسدولت كه ميباشد اساسي قانون به كليمربوط اصول درباره اساسي بحث بلكه

مقام بين اخت;في گونه هر بروز امكان تا باشد روشن اساسي قانون طبق دولت مسئوليتهاي و وظايف

امشب مجلسظرف نمايندگان از پارهاي با آيتا� كه ميرود احتمال بنابراين برده/ بين از دولت سلطنتو

نظريات كه شود انتخاب راهي و شوند شرفياب نيز اعليحضرت حضور به همچنين و بگيرند تماس فردا يا

سازد/ نزديك يكديگر به را طرفين

هندرسن آقاي م;قات داد دست �١٩٥٣ آوريل ١١� امروز ظهر كه ديگري م;قات ـ هندرسن با مJقات

انجاميد/ طول به بعدازظهر ربع ساعتو يك تا كه بود نخستوزير آقاي با امريكا كبير سفير



ملي دولت سياهه ٢٠٢٢

طـور بـه نـيز پـنجشنبه روز بعدازظهر هندرسن آقاي كه است اين گرفته قرار توجه قابل كه نكتهاي

ميشود احتمالداده بنابراين است/ كرده كره مذا وي با مدتي و م;قاتنمود دربار وزير آقايع;ء با خصوصي

گزارش از كه دارد اخير اخت;فات با ارتباط رئيسدولت و دربار وزير با مشاراليه امروز و پريروز كرات مذا كه

است/ شده ناشي نفري هشت هيأت

كه دارند عقيده مطلع ناظرين نميكنندولي صريح نظر اظهار ايندوم;قات درباره مقاماترسمي چه گر

استهمين شده شخصنخستوزير با يكطرفو از بهبهاني آيتا� كرات مذا خاصموجب يكموضوع

صورت حاضر اوضاع در تحوhتي آينده ساعت چهار و بيست در نيست بعيد كه مينمايند اضافه مقامات

روابطدولتو و شده مرتفع كلي به نفري گزارشهيأتهشت مورد در نظرها اخت;ف با كه معني بدين بگيرد

توسعه موافقين مخالفينو فعاليت دامنه و گذاشته شدت به رو كنوني اوضاع اينكه يا و يابد التيام كام� دربار

يافت/ خواهد

گـفت: دربار وزير و نخستوزير با هندرسن كرات مذا درباره آمريكا سفارت سخنگوي امروز وقت آخر

نداشته ايران داخلي مسائل با ارتباطي و بوده كشور روابطدو به نخستوزيرمربوط با هندرسن آقاي كرات مذا

است/ بوده چاي ضيافت يك در شركت براي مطابقمعمول ع;ء آقاي با م;قاتوي ع;وه به است/

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

ژاندارمري فرمانده مقدم] علوي [سرلشكر مراجعت
از تهران, به خوزستان از مراجعت هنگام پنجشنبه روز ژاندارمري فرمانده مقدم علوي سرلشكر آقاي

وارد جـمعه شب و عزيمت تهران سمت به بعدازظهر دو ساعت و كرد بازديد قم و ك ارا ژاندارمري ادارات

مصدق دكتر آقاي به گزارشي مسافرتخود درباره و كرد م;قات را نخستوزير آقاي صبح ديروز شد/ تهران

جريان و نمود م;قات كشور وزير صديقي دكتر آقاي با امنيت كميسيون در شركت از پس امروز صبح و داد

رسانيد/ ايشان اط;ع به را اقداماتخود و مسافرت

٨å٦٦ شماره ,١٣٣٢.١.٢٢ شنبه

انتظامي مأمورين مراقبت
شده: كاسته بحران و تشنج از توجهي قابل طور به اينكه با

هر بروز از و هستند اوضاع مراقب امادگي, حال به شهرستانها كليه و تهران در انتظامي نيروهاي معهذا

ساير بيشاز آذربايجان خوزستانو تهرانو در مراقبت اين كه است شايع ميكنند/ بينظميجلوگيري گونه

نظارت و مراقبت تحت بازنشسته افسران باشگاه مانند جمعيتها از بعضي كانون و ميگيرد صورت نقاط

است/ درآمده انتظامي مأمورين

به دربار, وزير مصاحبه به نسبت و داده انتشار جديدي اع;ميه گذشته سال بازنشسته افسران از جمعي

كردهاند/ قدرداني ابراز بوده, خلعيد عمل انجام ارتشدر كاريافسران فدا به كهمربوط آن از خصوصقسمتي



٢٠٢٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

گرفت صورت حومه و شهر در تظاهراتي ديروز
شدند مجروح نفر چند و درگرفت خوردي و زد تظاهركنندگان از عدهاي بين شهر نقطه چند در

شد حمله فردوسي چهارراه در امريكائي نفر يك اتومبيل به
ساعت مقارن گرفت/ اس;مبولصورت و hلهزار خيابان در تي تظاهرا ديروز صبح ـ اسJمبول خيابان در

در افتادند راه به اس;مبول خيابان طرف به hلهزار خيابان از ميدادند شاه له بر شعار كه عدهاي صبح ١١

در پيوستند ديگر دسته به ميكردند تظاهرات مصدق دكتر له بر كه ديگري دسته نيز خياباناس;مبول اواسط

به عده اين كه موقعي و كردند آغاز را تظاهراتخود چپ دستجات به وابسته افراد از عدهاي نيز همينموقع

سنگبه با چپ دستجات به تظاهركنندگانوابسته از نفر چند گهان نا رسيدند فردوسيواس;مبول چهارراه

را آن شـيشههاي و كـرده حـمله بـود امـريكائي مستشاران از يكي آن سرنشين كه سواري تومبيل ا يك

شكستند/

دستگير بودند كرده پرتاب سنگ تومبيل ا طرف به كه كساني از نفر دو و كردند دخالت فورا نيز مأمورين

و هراند آنها نام كه دستگيرشدگان شدند/ توسطمأمورينمتفرق تدريج به نيز تظاهركنندگان ساير ساختندو

شدند/ تحويل نظامي دادسراي به پرونده با ميباشد جعفر

گفته اينكه علت به ايبتا قهوهفروشي گاهي كارآ اداره طرف از كه بوديم داده اط;ع قب� ـ ايبتا كافه در

قهوهفروشي وليديروز بود شده بسته ميشود آنجا فعاليتهائيدر مخالفيندولتاستو تجمع محل ميشد

hلهزار خيابان از تظاهركنندگان كه همينموقع در بودند/ نشسته آنجا در عدهاي و بود باز صبح اول از ايبتا

ايبتا قهوهفروشي به چشمشان چون آمدند آنها كردن متفرق براي مأمورين و شدند خياباناس;مبول وارد

در عدهاي كه حالي در توسطمأمورين قهوهفروشي در ب;فاصله است باز گاهي كارآ خ;فدستور بر كه افتاد

داخـل كه را افرادي از نفر چند و كرده باز را كافه در دوباره مأمورين بعد لحظه چند و شد بسته بودند آنجا

شد/ بسته ايبتا كافه دوباره و كردند دستگير بودند قهوهفروشي

موقع در سيمان كارخانه كارگران از عدهاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت ـ سيمان كارخانه در خورد و زد

و درگرفت كارگران بين سختي خورد و زد نتيجه در و زدند تظاهرات به دست نظارت انجمن هيأت انتخاب

شدند/ مجروح عسكر و محمداسمعيل فراهاني, نصرت غ;مي, محمدصادق اسامي به كارگران از تن چند

در نظامي فرمانداري مأمورين تفاق ا به ك;نتري مأمورين و شد داد اط;ع ١٨ ك;نتري به جريان ب;فاصله

با و كردند دستگير شدند شناخته خورد و مسببزد كهمسئولو را تظاهركنندگان از نفر ٩ و شدند حاضر محل

دادند/// تحويل نظامي دادسراي به پرونده

كارگران وسيله به ري شهر جاده در واقع جهان آجرفشاري كارخانه در ديروز عصر ـ جهان كارخانه در

در محضاط;ع به نظامي فرمانداري مأمورين شد/ كشيده وخورد زد به آن دامنه كه تظاهراتيصورتگرفت

شد/ فتحا�مجروح نام به شخصي خورد و زد اين در كردند/ دستگير را محركين از نفر ٤ و شدند حاضر محل



ملي دولت سياهه ٢٠٢٤

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

انتظامات حفظ و تشنجات رفع براي
گرديد اتخاذ مقتضي تصميمهاي

ميداد مختلفروي دستجات ميان خيابانها در كه خوردهائي و زد و پيشامدهاياخير واسطه به ـ تبريز

دكتر آقاي با و رفتند استانداري به طبقات كليه طرف از نمايندگي عنوان به شهر معتمدين از عدهاي اخيرا

سرهنگ آقاي رئيسدادگستري, صدر آقايان كه جلسه اين در آوردند/ عمل به تي كرا مذا فرماندار حسابي

و مطرح شهر نمايندگان شكايت داشتند حضور نيز ٣ لشكر معاون امين سرهنگ و شهرباني رئيس آصفي

اشخاص كه شود داده اجازه اينجا در نبايد استو استانها ساير از غير آذربايجان موقعيت كه شد داده تذكر

سرقتهاي اطراف در ضمنا مزبور آقايان گردد/ متشنج عمومي افكار كه بزنند كارهائي به دست غيرمسئول

كردند/ صحبت است داده روي اواخر اين در كه مهمي

كس هر دادهام دستور مورد اين در من گفت آخر در و كرد تصديق را كيان شا اظهارات صدر آقاي ابتدا

درباره طرحي شهرباني رئيس آقاي سپس گيرد/ قرار تعقيب تحت استثنا بدون كرد قانون خ;ف بر رفتاري

انتظاماتشهر حفظ براي hزم عده كه زماني تا نمود اضافه و كرد بيان انتظامي مأمورين تعداد قلت امنيتو

شد/ خواهد استفاده ژاندارمري قواي از بشود تكميل

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

دانشگاه در دانشجويان ميتينگ
كـنترل را دانشـجويان رفت و آمـد دانشگاه مأمورين و نبود عادي طور به دانشگاه وضع امروز صبح از

بود/ شده مستقر دانشگاه در جلوي در نيز سرباز يككاميون و ميكردند

دستجات به متمايل دانشجويان را آنها كثريت ا كه دانشگاه دانشجويان از عدهاي يازده ساعت حدود در

درباره آنها نمايندگان از يكي و كردند اجتماع فني دانشكده جلوي در ميدادند تشكيل فني دانشكده چپ

ايـن اواسـط در كردند/ صحبت است شرفوقوع در روز چند اين در كه وقايعي و نفري هشت هيأت طرح

ميتينگ اين ميشد/ نصب درختها به دانشجويان توسط مختلفي پارچهاي و كاغذي شعارهاي ميتينگ

يافت/ خاتمه حوادثسوئي بدونوقوع و انجاميد طول به ساعت نيم مدت

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

شد بازداشت خورد و زد و ميتينگ در شركت اتهام به
نفر چند و مقتول نفر دو آمد بهوجود كه خوردي و زد اثر بر و شد داده ميتينگي <بوكان> در چون ـ مهاباد

قـاسم آقـاي بازداشت دستور مهاباد دادگستري رئيس جانشين و بازپرس كمانگر آقاي بودند شده زخمي

تعقيب مورد و بازداشت كنون ا وي نمود صادر بود خورد و زد ميتينگو در شركت به متهم كه را ايلخانيزاده

است/ شده واقع



٢٠٢٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

گرفت صورت اهواز در ديروز كه تظاهراتي اثر در
شدند دستگير نفر ١٥

رانـنده وارطان رهبري به چپ دستههاي به منتسب افراد از عدهاي ديروز صبح ١å ساعت در ـ اهواز

ب;فاصله شدندو پهلوي خيابان فرعيوارد خيابانهاي از شدهو تقسيم دسته چند به ديگر نفر چند كسيو تا

كه سفيد پارچه تكه پنج و نمودند را مقامات بعضي عليه شديد تظاهرات مختلفو شعارهاي دادن به شروع

تظاهركنندگان بين در اصغر نام به آنها از يكي و داشتند همراه بودند نوشته تحريكآميز شعارهاي آنها روي

شد/ مجروح شديدا و واقع مردم سخت حمله مورد مينمود تظاهر همه بيشاز كه

را خود مغازههاي كسبه و اهالي داشتند, اغتشاش قصد و بودند چوبهايدستي داراي مزبور افراد چون

و مـيكردند مـقاومت كـه نفر چند و شدند متفرق متظاهرين شهرباني مأمورين طرف از و كردند تعطيل

طرف از امروز ساعت١١ گرديدند/ طرفمأموريندستگير از ميشدند نفر ١٥ جمعا كه آنها تحريككنندگان

شد/ جلوگيري آن ادامه از شهرباني مأمورين وسيله به ولي گرفت تظاهراتيصورت چپ به منتسب افراد

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

افتاد تعويق به سياسي محاكمات
به منصفه هيأت حضور با جنائي دادگاه دوم شعبه بود قرار كه كي اشترا مرام داشتن به متهمين از نفر دو

به رسيدگي براي نشدو ميسر آنها كمه محا انجامو هيأتمنصفه عدمحضور علت به كند رسيدگي آنها تهام ا

دادگاه طرف از گرديد/ وقت تجديد ارديبهشت سيزدهم كبريروز ا محمد و هفتم روز منفردي ابراهيم تهام ا

شوند/ حاضر دادگاه در فوق تاريخ در كه شد خواهد ارسال منصفه هيأت اعضاي براي كه مجددي اخطار

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

شد بازنشسته شخصي تقاضاي به
و شخصي تقاضاي بنابر فروردين هيجدهم تاريخ از ارتش مهندسي اداره رئيس انصاري ولي تيمسار

گرديد/ بازنشسته شاهانه تصويبذات

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

كارمندان از نفر ٣å شدن بازنشسته تقاضاي با
شد موافقت دارائي وزارت

كرده بازنشستگي تقاضاي دارائي وزارت كارمندان از نفر ٣å حدود در جاري سال اول از اط;ع قرار به

ما خبرنگار كه طوري به است/ گرديده اب;غ و صادر مربوطه احكام و شد موافقت آنها تقاضاي با كه بودند

تقاعد سن به نيز عدهاي شدهاند بازنشسته خود ميل به كه كارمندان از عده اين بر ع;وه كرد كسباط;ع

شد/ خواهند بازنشسته قريبا كارمندان قبيل اين از ديگر جمعي استو شده صادر آنها احكام بودند رسيده



ملي دولت سياهه ٢٠٢٦

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

مينويسند: مصري روزنامههاي

تهران فعلي جريانهاي و تشنجات معتقدند سياسي ناظرين
شد خواهد منتهي نتيجه سه اين از يكي به

تهرانو فعلي جريانات معتقدند سياسي ناظرين مينويسد: خود اخير شماره المصريدر روزنامه ـ قاهره

منتهي نتيجه اينسه از يكي نزديكبه آينده هفتههاي در دارد درباروجود و مياننخستوزير كه اخت;فاتي

محدود منظور به خودش نظريه در مصدق دكتر آقاي گر ا كه است اين احتمال يك گرديد: خواهد منجر و

بـالنتيجه و برآيد مقاومت صدد در علنا كاشاني آيتا� بنمايد بيشتري پافشاري شاه اختيارات ساختن

دكتر آقاي استعفاي به منتهي پيشآمد اين و گردد متزلزل پارلمان خارج و پارلمان در مصدق دكتر آقاي

كفه و عمليشود شاه قانوني قدرت اختياراتو ساختن محدود كه است اين ديگر احتمال يك مصدقشود/

شاه كه ممكناستموجبگردد پيشآيد اينوضع گر ا كه سنگينترشود عمومي افكار تكاء ا به مصدق دكتر

برآيد/ مسافرت صدد در مجددا

خود دست در را امور سررشته ايران توده حزب و يابد شدت ايران تشنجات كه است اين سوم احتمال

سعيميشود حساسكه اينروزهاي در و آيد بهوجود بينالمللي كديگر خطرنا صحنه يكمعركهو بگيردو

عاقبتش نيست كهمعلوم آيد بهوجود مرزهايشوروي مجاورت در دوم يككره خاموششود آتشجنگكره

شد/ خواهد چه

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

آگهي
شكر و قند توزيع به راجع

براي شكر و قند شهر مختلف نقاط در دولتي فروشندگان از نفر چهارصد به روزانه تنظيمي برنامه طبق

بـا بـار يك روز پـانزده هـر در فـروشنده هـر سهميه ميشود/ تحويل حقيقي مصرفكنندگان بين توزيع

از اط;ع حصول از پس ميتوانند محل هر اهالي و ميگردد حمل فروشندگان مغازه به دولتي كاميونهاي

و مراجـعه احتياج مورد شكر و قند خريد براي خود سكونت محل فروشنده نزديكترين به جنس تحويل

نمايند/ خريداري

مربوطه تحاديههاي ا تعهد طبق نمايد خودداري محل اهالي به شكر و قند فروش از كه فروشنده هر

در فروشنده موجودي شكر و قند و ضبط او وديعه دولتي شكر و قند فروشندگي از دائم محروميت بر ع;وه

ميشود/ فروخته اداره اين نظارتمأمورين با حقيقي مصرفكننده به محل

تشـريك و كمك اداره اين مأمورين با منظور اين انجام در دارد انتظار پايتخت محترم اهالي عموم از

است بديهي نمايند/ مطلع را اداره اين ٣٧٩٩٤ و ٣٨٨٨٥ شمارههاي تلفن با hزمه مواقع در و نموده مساعي

شكر و قند كل اداره شد/ خواهد گفته راديو در عموم اط;ع براي متخلف فروشندگان اسامي



٢٠٢٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

كشور مختلف آمارهاي تمركز براي
شد خواهد تشكيل عمومي آمار كل اداره

آقاي حضور با چهارم اصل اداره و بينوزارتكشور شده امضاء اجرايموافقتنامه براي كه كميسيوني در

كل اداره تشكي;ت سازمانو تعيين براي مطالعه شد گرفته تصميم گرديد تشكيل كشور صديقيوزير دكتر

آمار كل اداره تشكيل براي موافقتنامهمزبور برسد/ وزارتكشور اط;ع به آن نتيجه و يابد ادامه عمومي آمار

است/ گرديده امضا كند تهيه را كشور امور كليه به مربوط آمار و باشد داشته كاملي و جامع سازمان كه عمومي

فوقالعاده كه آن به دادن صورت و سر براي و ميگيرد انجام ناقص خيلي ايران در آمار امر فعلي, وضع در

نظر تحت عمومي آمار سازمان جلساتكميسيون است قرار پذيرد/ اساسيصورت اقدامات بايد اهميتدارد

بدهد/ را عمومي آمار كل اداره تأسيس ترتيب و تشكيلشود آمار كل اداره در مرتبا آقاينواب

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

بوشهر بندر در چهارم اصل شعبه افتتاح
است آشاميدني آب تأمين شعبه اين اجرائي

اجراي منظور به امريكا و ايران فني همكاري اداره طرف از است قرار شد كسباط;ع امروز كه طوري به

شعبه اين افتتاح شود/ بوشهر بندر در شعبهاي تأسيس به اقدام كشاورزي فرهنگو و بهداشتي برنامههاي

ميباشد/// هستند مضيقه در بسيار كه بوشهر اهالي براي شده تصفيه و آشاميدني آب تأمين نظر از بيشتر

تـبريز, مشـهد, بـابلسر, شهرستانهاي در تهران ناحيه مركزي شعبه بر ع;وه چهارم اصل اداره فع�

شعبههاي از ديگر يكي زودي به است قرار و ميباشد شعبه داراي كرمانشاه و اهواز كرمان, شيراز, اصفهان,

نمايد/ افتتاح رضائيه در را خود

٨å٦٧ شماره ,١٣٣٢.١.٢٤ دوشنبه

شدند] تهران وارد خاورميانه [دوستداران عكس
امريكا شخصيتهاي از كه خاورميانه دوستداران امريكائي جمعيت سازمان كفيل هاپكينز گارلند آقاي

آقاي مسافرت اين در شد/ تهران وارد قاهره از مصري هواپيما با گذشته روز بعدازظهر ٥ ساعت ميباشد

بودند وي همراه نيز همسرش و نامبرده جمعيت مديره هيأت اعضاي از يكي ك;ين ويليام

نفر چند و امريكا كبراي سفارت اط;عات اداره رئيس ولز و اول دبير ماتيسن آقاي مهرآباد فرودگاه در

كردند/ استقبال نامبردگان از سفارت اعضاي از ديگر

احساسات به مخصوصاوقوف خاورميانه كشورهاي با آشنائي منظور به ك;ين و هاپكينز آقايان مسافرت

مقامات با تهران در خود توقف مدت در است قرار جهت همين به و است گرفته صورت ايران ملي نهضت

كـبراي سفارت در هاپكينز آقاي امروز بامداد آورند/ عمل به تي كرا مذا و م;قات مختلف مراجع و رسمي

آورد/ عمل به م;قات كبير سفير هندرسن آقاي با امريكا



ملي دولت سياهه ٢٠٢٨

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

بود آرام تقريبا بهارستان ميدان امروز
اسCمبول چهارراه فردوسي, خيابان منوچهري, خيابان مخبرالدوله, چهارراه در

گرفت صورت تظاهراتي ديگر نقطه چند و

كردند دستگير را تظاهركنندگان از نفر چند انتظامي مأمورين

بودند كرده اعتصاب دستهجمعي امروز دخانيات كارگران
شد انجام خيابانها در دمونستراسيوني چپ دستههاي طرف از امروز ظهر

شدند مجروح نفر چند و كشته نفر يك امروز تيراندازي اثر در
امروز يازده ساعت بود قرار اع;ميههائي ضمن چپ دستههاي طرف از كه وجودي با ـ بهارستان ميدان

در ميتينگ انجام از مخصوص تدابير با انتظامي مأمورين معهذا شود انجام بهارستان ميدان در ميتينگي

مهمي تظاهرات و بود آرام تقريبا امروز بهارستان ميدان كليوضع طور به و كردند بهارستانجلوگيري ميدان

بهارستانموضع ميدان طرف چهار پليسدر و سرباز كاميون چند امروز وقت اول از نگرفت/ صورت آنجا در

حزب محل مقابل در نيز پانايرانيست افراد از نفر چند ميكردند/ جلوگيري مردم اجتماع از و بودند گرفته

شدند/ متفرق مأمورين وسيله به كه كردند اجتماع

چـهارراه در تـي تـظاهرا بـود آرام بـهارستان مـيدان وضـع كه موقع همان در ـ مخبرالدوله ميدان در

ضمن آمدندو گرد ميدان طرف چهار كوچكدر دستههاي نيم و ساعتده مقارن گرفت/ مخبرالدولهصورت

آنها صداي شنيدن محض به انتظامي مأمورين ميدادند/ سلطنت مقام عليه بر شعارهائي خود تظاهرات

صداي ديگر گوشه از ميشدند ميدانمتوجه طرفديگر به كهمأمورين وليموقعي ميساختند متفرق را آنان

مـيدان ١٢ سـاعت كـلي طـور به شد/ بسته نيز اطراف مغازههاي جهت همين به برميخاست تظاهرات

آورد/ دست به را خود آرام وضع تقريبا مخبرالدوله

چهارراه داشتوضع ادامه تظاهرات مخبرالدوله ميدان در كه موقعي همان در ـ فردوسي چهارراه در

به هم عدهاي ميشدندو جمع يكديگر دستههايچپمرتبدور و نبود آرام نيز خياباناس;مبول فردوسيو

وقت اين در ميدادند شاه ضد شعار و شكستند را عكاسخانه ويترين شيشههاي و ريخته كو ما عكاسخانه

باشيد كلمه هنوز باشيد بيدار مردم زد فرياد و رفت نرده باhي خود رفقاي كمك به تظاهركنندگان از يكي

كه را شخصي و ساختند متفرق را همگي و كردند احاطه را اطرافجمعيت سرباز كاميون دو كه بود نكرده تمام

تا فردوسي چهارراه در تظاهرات بردند/ نظامي فرمانداري به و دستگير بود شعار دادن مشغول نرده باhي

جمعيت تدريج به بعد به ساعت آن از ولي بود بسته نيز هم مغازهها داشتو ادامه تقريبا بعدازظهر نيم ساعت

شد/ رهسپار سپه ميدان طرف به فردوسي خيابان از

ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به منوچهري و سعدي خيابان در ـ منوچهري و سعدي خيابان در

ع;وه كردند دستگير نيز را نفر چند متفرقو را متظاهرين وليمأمورين گرفت تظاهراتيصورت ظهر از قبل



٢٠٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

كـوچكي تظاهراتي نيز فردوسي ميدان و نادري خيابان جمله از ديگر نقطه چند در نامبرده خيابان دو بر

شدند/ متفرق انتظامي مأمورين وسيله به كه گرفت صورت

آمدند دخانيات بهمؤسسه قبل روزهاي مانند دخانيات كارگران امروز صبح ـ دخانيات كارگران اعتصاب

چند و كردند اجتماع دخانيات داخلي خيابانهاي و قزوين خيابان در بروند خود كار سر به اينكه جاي به ولي

بـعد و كردند ايراد مجلس منتخب نفري هشت هيأت گزارش تصويب تسريع بر مبني بياناتي آنها از نفر

مؤسسه تدريج به كارگران جهت همين به بكشند كار از دست دستهجمعي طور به گرفتند تصميم كارگران

مقام يك با ما خبرنگار بود/ تعطيل تقريبا دخانيات كارخانجات امروز كلي طور به و كردند ترك را دخانيات

البته داشت اظهار مزبور مقام كرد/ سؤال را كارگران كشيدن كار از جرياندست گرفتو تماس دخانيات مطلع

نشدهاند/ حاضر كار سر در كارخانه كارگران ولي هستند مشغول خود كار به كارمندان

ميدان و فردوسي چهارراه در كه دستههائي شد اشاره فوق در كه طور همان ـ دمونستراسيون تشكيل

طور به فردوسي خيابان طرف از شدند متفرق توسطمأمورين كه اين از پس بودند كرده اجتماع مخبرالدوله

شهرداري پشت كوچه در كه ديگري عده نيز سپه ميدان در و افتادند راه سپه ميدان طرف به جمعي دسته

داشتند دست در ميباشد> شاه اختيارات <ملتخواهانسلب بود شده نوشته آنها روي كه پارچههائي و بودند

افتادند/ راه سپه خيابان طرف به و دادند تشكيلدمونستراسيوني كلي طور به و پيوستند عده اين به

صورت انتظامي مأمورين و دستهها بين مختصري خورد و زد شهر پارك مقابل خيام خيابان ابتداي در

فعاليت نتيجه در ولي ميكردند حمله مأمورين به سنگ با تظاهركنندگان شدند دستگير نفر چند و گرفت

ديگري عده نيز آنجا در شدندو ناصرخسرو خيابان وارد آنجا از و رفتند بابهمايون خيابان طرف به مأمورين

كردند/ حركت ميدان طرفسبزه به ناصرخسرو خيابان از جمعيت بعدازظهر ساعت نيم شدندو ملحق آنها به

بـازار مـقابل از ديگر عده يك موقع همين در ولي داده آنها طرف از شعارهائي بازار ملي بانك مقابل در

با تظاهركنندگان كه ميرفت آن بيم آن هر و دادند چپ دستههاي عليه بر و شاه له بر شعارهائي كفاشها

بـه مأمورين ديدن با جمعيت و شدند حاضر بازار در نظامي فرمانداري مأمورين كه شوند گ;ويز يكديگر

بازار كسبه كه شد سبب همينموضوع و درگرفت مردم بين خوردي و زد نتيجه در بردند هجوم بازار طرف

شد/ بسته تقريبا بعدازظهر ساعت نيم تهران بازار و كنند تعطيل را مغازههايخود

معهذا ميگذاشت ازدياد به رو آن هر مختلف دستههاي خورد و زد دامنه كه وجودي با ـ دستگيرشدگان

ميكردند تشويق تحريكو وخورد زد به را مردم عدهايهنوز وچون كردند متفرق را جديتمردم با مأمورين

نمودند/ دستگير آنها از نفر ٨ مأمورين نتيجه در

در و شدند تقسيم كوچكي دستههاي به همچنان جمعيت معهذا اقدامات اين وجود با ـ اعJميه پخش

بر ع;وه ميكردند پخش جمعيت بين اع;ميههائي نيز خردسال دوشيزه عدهاي و ميزدند قدم پيادهروها

آنها پخشاع;ميه از مأمورين ولي شد پخش مردم بين اع;ميههائي شهر ديگر نقطه چند در امروز بازار

ميكردند/ جلوگيري



ملي دولت سياهه ٢٠٣٠

شليك تير چند امروز تظاهرات در كه است كي حا رسيده اداره به كه خبري آخرين ـ شد كشته نفر يك

شد/ مقتول نفر يك و عدهايمجروح نتيجه در و شد

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شد وارد اصفهان به جنوب نيروي فرمانده

است كرده تسليم اردل پادگان به را خود بختيار ابوالقاسم ميشود گفته
وارد شبدوشنبه بختيار] [تيمور سرهنگ تفاق ا به نيرويجنوب فرمانده اميني سرتيپ آقاي ـ اصفهان

به يي;ق منطقه در كه همراهانش و بختيار ابوالقاسم شده اط;ع كسب نظامي منابع از كه طوري به شدند/

آمده اصفهان به كه چهارمحال اهالي از مسافري طرفديگر از است كرده شدن تسليم تقاضاي ميبرند سر

خانزادگاناقوام از نفر دو شدهاندو تسليم اردل پادگان همدستانشدر و بختيار ميداشتابوالقاسم اظهار بود

آمدهاند/ اصفهان به بودهاند مشاراليه همراه كه چنگيز و بختيار سهراب اسامي به ابوالقاسم

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شد جلوگيري دانشگاه جلوي در تظاهرات وقوع از
كاميون چندين گرفتو قرار محاصره در انتظامي مأمورين وسيله به خارج از دانشگاه اطراف صبح امروز

ترك را درس ك;سهاي دانشجويان تدريج به بعد به ٩ ساعت از گرديد مستقر دانشگاه در جلوي پليسدر

حركت در پيادهروها در كه سرباز وليدستجاتهفتهشتنفري نمودند اجتماع دانشگاه جلويدر در كردندو

و پرداخته فروشروزنامه به كه دانشجويان از نفر سه ساختند/ متفرق را آنها و شده آنها اجتماع از مانع بودند

گرديد ضبط آنها روزنامههاي و شدند دستگير انتظامي مأمورين وسيله به ميكردند تظاهرات وسيله بدين

تدريجدانشجوياني به ساعتده حدود در كردند/ آزاد را انتظاميدانشجويانمزبور بعدمأمورين وليلحظهاي

نادري پهلوي, خيابانهاي از تظاهرات برايشركتدر و حركتدرآمده به بودند متفرق جلويدانشگاه در كه

بازرسي طرف از بپيوندد وقوع به حوادثي ميشد پيشبيني امروز چون رفتند/ مجلس جلوي به شاهآباد و

آيد/ عمل به جلوگيري دانشآموزان خروج از كه بود شده داده مدارسدستور رؤساي به فرهنگ وزارت

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢å شماره اعCميه
گرديد: منتشر تهران شهرستان نظامي فرمانداري طرف از صبح امروز اع;ميه اين

و تجمع به �٣٢.١.٢٥دعوت �سهشنبه برايامروز را مردم و منتشر اشخاصاوراقي پارهاي كه اين به نظر

شهرستان محترم اهالي عموم به وسيله بدين تهران شهرستان نظامي فرمانداري نمودهاند دمونستراسيون

انتظامي نيروي وسيله به مرتكبين استو ممنوع امروز تظاهري و تجمع گونه هر كه مينمايد اب;غ تهران

تهران شهرستان نظامي فرماندار شد/ خواهند تعقيب جلبو

مدبر سرتيپ



٢٠٣١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

است شده احضار تهران دادسراي به يمني سرهنگ
است گرفته قرار تعقيب تحت بازنشسته افسران كانون

كانون گرفت قرار تعقيب تحت تهران دادسراي بازپرس طرف از رسما ديروز بازنشسته افسران كانون

شده منتشر آرام روزنامه ضميمه به مزبور اع;ميه و ميباشد مردم تحريك و اع;ميه انتشار به متهم مزبور

شعبه در تا شد صادر آرام روزنامه مدير يمني سرهنگ آقاي براي احضاريه ٢٨ بازپرسشعبه طرف از است/

بگذارد/ مأمورين اختيار در مزبور اع;ميه مورد در را توضيحاتhزم يافته بازپرسيحضور

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شد بازجوئي دارند سياسي اتهام كه افسراني از
از آنـان پـرونده و شـده دسـتگير سياسي تهامات ا به قبل چندي كه ارتش افسراني از نفر چند ديروز

شدند حاضر دادسرا توضيحاتدر اداي براي بود گرديده ارجاع تهران دادسرايشهرستان به نظامي دادسراي

است/ نگرديده صادر قطعي قرار مزبور افراد براي هنوز اط;ع قرار به كرد/ بازجوئي آنها از بازپرس و

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شدند دستگير بختيار اميربهمن و مجيد ديروز
استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از بختيار اميربهمن و مجيد آقايان گذشته روز اط;ع قرار به

ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع يكمقام آنها دستگيري درباره شدند نظاميدستگير ٥حكومت ماده

تحقيقاترفع ضمن كه صورتي وليدر كرديم توقيف را آنها داشتيم سوءظن نفر ايندو به نسبت گفتچون

شوند/ آزاد روزه دو يكي همين ظرف است ممكن بشود آنها از ظن سوء

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

قوام اموال مصادره كميسيون از دادگاه
است خواسته توضيحاتي

با باره اين در ما خبرنگار شود/ تشكيل دارائي وزارت در قوام اموال مصادره كميسيون امروز بود قرار چون

اعـضاي از تن دو حضور عدم علت به كه كرد اط;ع كسب و گرفت تماس كميسيون عضو آقايان از يكي

كه كرد اظهار كميسيون عضو همان شد/ خواهد تشكيل هفته پايان تا ولي نشد تشكيل امروز كميسيون

تا كه است موجود ما كار در مشك;تي زيرا است, نيامده عمل به ما طرف از باره اين در مؤثري اقدام اخيرا

ببريم/ پيش از كاري نميتوانيم نشود رفع وقتي

را مشك;ت رفع و دادهاند توضيحاتي خود كار مشك;ت درباره بارها اعضايكميسيون اينكه ديگر نكته

تا دهد انجام را خود وظيفه كميسيون آنكه براي معهذا است/ نشده داده پاسخي نامهها به ولي خواستهاند

شد/ خواهد تشكيل جلسهاي ديگر روز چند



ملي دولت سياهه ٢٠٣٢

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شدند اعزام ميانه به راهآهن قطار با مجانا بيكار كارگران از نفر ١٢åå
خـيابان در واقـع تـهران كار استان اداره مقابل در بيكار كارگران از زيادي عده روزه چند اين در چون

تماس استان كار رئيساداره آشتياني آقاي با ما خبرنگار امروز داشتند/ كار تقاضاي و نموده اجتماع فردوسي

نمود/ كسب است شده گرفته آنان براي كار تهيه درباره كه تصميمهائي مورد در اط;عاتي و نمود حاصل

تقاضاي و نموده اجتماع اداره مقابل در نفر ششهزار حدود در روزه چند اين در گفت: ابتدا آشتياني آقاي

مركز در آنها اجتماع وليچون بود آنها براي كارت تهيه ترتيبمشغولاسمنويسيو به هم اداره و داشتند كار

محل كه شد گرفته تصميم حوادث گونه هر از جلوگيري براي نمايد, پيدا غيرعادي جنبه بود ممكن شهر

تصميم دولت موافقت با منظور بدين شود/ منتقل ديگري محل به آنها براي كار كارت تهيه و اسمنويسي

آيد/// عمل به ژاندارمري ستاد مقابل اسفند چهارم بيستو ميدان از گوشهاي در اسمنويسي كه شد گرفته

قسمت در نفر دوهزار حدود در حدود در گشت مقرر بود شده حاصل راه وزارت با قب� كه توافقي طبق

كه كارگراني براي كارت ٢ååå حدود در شنبه روز بعدازظهر تا شوند/ كار آذربايجانمشغول ناحيه راهسازي

از ولي شوند اعزام نقاط آن به راهآهن قطار وسيله به تا شد صادر ميباشند آن اطراف نقاط و آذربايجان اهل

سرپرستي به مجانا راهآهن قطار با عده اين ديروز تا و نشدند حاضر بيشتر نفر ١٢åå حدود در عده اين

تومان هزار ١å حدود در دولت كه بودجهاي محل از ضمنا و شدند اعزام ميانه به كار اداره مربوطه مأمورين

اين از عدهاي تلگرافي گزارش طبق شد/ داده نان نيم و يككيلو و نقد ريالوجه ٣å نفر هر به بود كرده تعيين

وسيله به مربوطه مأمورين مراقبت و نظارت با آنجا از و شدند وارد ميانه به قطار وسيله به ديروز كارگران

گردند/ كار راهسازيمشغول قسمت در تا شدند اعزام بستانآباد به بود شده پيشبيني قب� كه كاميونهائي

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

پيشهوران و اصناف و بازرگانان اعCميه
است شده صادر تهران پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه طرف از ديشب زير اعCميه

آشكار عزيز همميهنان تمام بر كه طوري به پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه قبلي اع;ميه پيرو

حصول عدم واسطه به را خود منتخب نمايندگان نفري هشت گزارشهيأت ملي مجلسشوراي استهنوز

گزارش تصويب خواهان ايران ملت طرفي از و نداده قرار تصويب مورد و مطرح ديگر علل شايد و كثريت ا

باعث استو اساسي قانون مبين و درآمده ملي نهضت كسيون فرا در طرح صورت به كه نفري هشت هيأت

ميباشد/ هميشه براي مملكتي اختياراتقواي حدود شدن روشن

و كنند كارشكني مصدق دكتر ملي حكومت راه در كه نيستند حاضر اين از بيش ايران ستمديده مردم

ماه فروردين ٢٧ پنجشنبه روز كه ميدارد اع;م تهران اصناف و پيشهوران و بازرگانان جامعه وسيله بدين

تصويب تا و مصدقاع;م آقايدكتر دولت به را بيدريغخود پشتيباني ديگر بار يك تعطيلعمومي با جاري

نشست/ نخواهند پاي از ايران رشيد ملت [ پيشآهنگان! ] همآهنگ مزبور طرح
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٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

ملي نهضت فراكسيون ديشب جلسه در

گردد خودداري تظاهر گونه هر از اينكه بر مبني شد صادر اعCميهاي
رئيس و يافت پايان مجلس نمايندگان و كاشاني آيتا� هفتگي م;قات جلسه كه آن از پس ديشب

تا كرات مذا و گرديد تشكيل مجلس در ملي نهضت كسيون فرا جلسه نمودند, ترك را بهارستان مجلس,

داشت: اظهار خبرنگاران به كسيون فرا سخنگوي پارسا آقاي جلسه ختم پساز انجاميد/ طول به ده ساعت

تصويب لزوم و دولت از پشتيباني بر داير شهرستانها از زيادي تلگرافات و طومارها ابتدا امشب جلسه در

قرائت آن از قسمتي و مطرح بود, رسيده نفري هشت هيأت گزارش زمينه در ملي نهضت كسيون فرا طرح

رسيد/ جلسه در حاضر آقايان امضاء به و صادر كسيون فرا طرف از زير سپساع;ميه و گرديد

بر مبني شهرستانها تهرانو از زيادي طومارهاي و نامهها و تلگرافها اخير روز چند در عزيز, هموطنان

است/ رسيده ملي نهضت كسيون فرا به نفري هشت گزارشهيأت تصويب درخواست

تقديم ايران رشيد مردم بيداري مراقبتو از را تشكرخود عرض سپاسگزاريو بدينوسيله دانستيم hزم

سهشنبه بهصورتدستهجمعيروز كه فرمودهاند ع;قه اظهار شهرستانها مركزو زيادياز داريموچونجمع

نشد/ تشكيل نصاب حد حصول در ترديد علت به مذكور جلسه /١

T١Uملي مجلسشوراي جلسه اولين فردا اينكه به نظر دارند اع;م را خود پشتيباني فروردين پنجم و بيست

مـملكت مشروطيت اساس و عمومي افكار توجه مورد كه مطالبي اميدواريم و است عيد تعطي;ت از بعد

قرار تأييد مليمورد مجلسشوراي نمايندگانمحترم كثريت طرفا از كه ميباشد اين شدن روشن به موكول

هوشياري كمال با و فرمايند خودداري دستهجمعي تظاهر گونه هر از محترم هموطنان داريم/ عقيده گيرد

صورت در است يقين و رسانيد خواهيم هموطنان اط;ع به را جريان موقع به ما و باشند اوضاع مراقب دقيقا

نهضت مراحل همه در كه خواهانيم متعال خداوند از و كرد خواهيم استمداد ملت الهامبخش نيروي از لزوم

فرمايد/ ياري را ما ملي مقدس

مهندسرضوي, كائي, ذ دادور, خلخالي, مهندسحسيبي, سيدجوادي, حاج پارسا, انگجي, اقبال, اخگر,

قشـقائي, مـحمدحسين فـلسفي, دكـتر شـهيدي, شبستري, شاپوري, سنجابي, دكتر زيركزاده, مهندس

مسـافرت در نـيز آقايان اين نجفي/ مي;ني, موسوي, مجيد ملكي, دكتر معظمي, دكتر مدرس, مجدزاده,

ريگي/ و ج;لي قشقائي, خسرو كرماني, ناظرزاده شايگان, دكتر هستند/

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

است شده كشف شاهآباد در ديگر فرستنده و گيرنده دستگاه يك
ديگر گيرنده و فرستنده يكدستگاه كه كياست حا رسيده شاهآباد از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر

است/ افتاده دستمأمورين به منطقه اين در كه ميباشد دستگاه چهارمين اين است/ شده كشف آنجا در
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٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

ملي شوراي مجلس امروز علني جلسه
نشد تشكيل قانوني نصاب حد حصول در ترديد علت به

ملي نهضت فراكسيون و منفردين مشترك جلسه

شد تشكيل بهارستان در امروز آزاد فراكسيون جلسه و

است مطالعه مورد گزارش قضيه حل براي جديد پيشنهاد دو

شد صادر امروز دولت عليه مجلس آزاد فراكسيون اعCميه اولين
ملي نهضت فراكسيون طرح يا نفري هشت هيأت گزارش به نسبت

كردهاند مخفي راي تقاضاي نمايندگان از نفر ١٧

و شد سياسيمنتشر دستجات از بعضي طرف از ديروز بعدازظهر كه اع;ميهاي ـ بهارستان ميدان منظره

از طرفداري منظور به بهارستان ميدان در امروز صبح ١١ ساعت در اجتماع براي مختلف طبقات از آن طي

آن دنـباله در و بود شده دعوت آن تصويب و نفري هشت هيأت گزارش يا و ملي نهضت كسيون فرا طرح

اول از امروز كه شد سبب بود كرده ممنوع را تظاهري و اجتماع گونه هر كه تهران نظامي فرماندار اع;ميه

افراد شهربانيو مأمورين زيادياز مجلسعدهاي برابر در گيرد/ خود به ديگري منظره بهارستان ميدان وقت

ميشد مشاهده سرباز حامل كاميون چندين نيز شميران دروازه و خيابانهايسرچشمه ابتداي در انتظاميو

تحتنظر نظامي فرمانداري ازمأمورين جمعي هم را صفيعلشاه شاهآبادو كباتانو ا خيابانهاي دهانههاي

و ترديد حال به نيز بهارستان اطراف خيابانهاي كسبه عدهاياز و بود بسته ميدانعموما مغازههاي داشتند/

نداشت/// عادي وضع نيز مردم آمد رفتو و بودند ايستاده خود كار كسبو محل برابر در ب;تكليفي

مجلسرا نقشاقليت كه آزاد كسيون فرا ليدر حائريزاده آقاي همه از قبل ـ شد تشكيل آزاد فراكسيون

مجلس فوقاني سرسراي در جلسه تشكيل براي كه نمود دعوت مزبور كسيون فرا اعضاي از است عهدهدار

آقايان آنها جلسه ختم پساز داشتو ادامه بعدازظهر يكربع تا آزاد كسيون فرا كراتجلسه مذا كنند/ اجتماع

امروز جلسه كرات مذا نتيجه كه را زير اع;ميه و يافته مجلسحضور حوضخانه در فرامرزي احمد و بهادري

دادند/ قرار خبرنگاران اختيار در بود آنها

وسـائل تمام مصدق دكتر آقاي جناب دولت چون ارجمند, و عزيز هموطنان ـ آزاد فراكسيون اعJميه

اين اعضاي لذا است, گرفته دست در را غيره و بلندگو راديو, روزنامه, قبيل از ملت با دولت مخالفين ارتباط

عقيده كه نديدند اين چارهايجز گذاشته كاري فدا و مبارزه بناي آزادي احقاقحقملتاز براي كه كسيون فرا

برسانند/ گراميخود هموطنان استحضار به اع;ميه وسيله به را خود برنامه و

نفت سابق شركت از خود حقوق استيفاي براي ايران ملت كه نهضتي در عموما كسيون فرا اين اعضاي

سـاير و مـصدق دكتر آقاي جناب با جا همه و شده همصدا خود هموطنان ساير با امر آغاز از نمود شروع

نهضت اين پيشآهنگان مقدمه در حائريزاده آقاي نظير كسيون فرا اعضاي از بعضي بوده, همدم مجاهدين



٢٠٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

باقي خود عقيده به جمع اين هم هنوز و بودند گرفته دوش به را سنگين بار اين عمده قسمت و داشتند قرار

داشت/ برنخواهند كاري فدا مجاهدتو از دست نگردد نائل نهائي پيروزي به ايران مجاهد ملت تا و هستند

به برايوصول كاري فدا سرگرم كه حيني در كار, اثناي در ما مخالفشديم! مصدق آقايدكتر دولت با چرا

بازي نيز را شخصي رل پرده زير و خفا در مصدق آقايدكتر كه نموديم مشاهده بوديم مقدسمليخود هدف

و نمايد استفاده منفعتشخصخود به ايران كار فدا ملت جانبازي و ك پا احساسات از ميخواهد و ميكند

كه اينست مثل و دهد تشكيل ديكتاتوري و قلدري حكومت اساسي قانون صريح نص خ;ف بر دارد ميل

به احتياجي ديگر كه يد خلع شدنو ملي از بعد كه شد ديده زيرا كردهاند بلند را نغمه اين اينمنظور با ايشان

بهانه به بردارد محصول خود مجاهدت نتيجه از ايران ملت ميبايست فقط و نبود موجود شديد عمل يك

و ٢٧ اصل خ;ف بر ترس, رعبو ايجاد سايه در برنخورد, مانعي به ايران حقه كاملحقوق استيفاي اينكه

از قوه سه اين هميشه بايد و تفكيكنموده متمايز قوه سه به را مملكت قوههاي كه اساسي قانون متمم ٢٨

حصار عظيميدر رخنه و مجلسنمود از قانونگذاري حق اعطاي تقاضاي باشند منفصل و متمايز همديگر

استيفايخود به بياندازه ايران ملت اينكه به نظر و كرد ايجاد است كشور نگهبان و حافظ كه اساسي قانون

يك مجلس در هنوز و بود خواهد مزبور استيفاي باعث بيشتر اختيار اين ميكرد تصور و بود ع;قمند خود

داشته نظر اشخاصوحدت قانونشكنيهاي و بوالهوسيها از برايجلوگيري كه نداشت متشكليوجود دسته

بهت عقبنشينيو از كه مهاجمي مثلهر معظمله جناب ولي تصويبشد مطالعه بدون اختيارات اين باشند/

با و نمود تطميع را او مجلس عقبنشيني همين ميافزايد/ خويش تركتازي بر و مينمايد استفاده حريف

اختيار انقضاي حين در ديگر اختيار يكسال تقاضاي باقيميبود ششماهه اختيارات به مدتي هنوز آنكه

ايشان خود آنكه حال گرفتو را آن دارند اط;ع عزيز هموطنان كه صورتي با و مجلسنمود از ماهه شش

از قبل عنوان به ششماهه را گمركي جديد تعرفه كه نمود تقاضا دارائيوقت وزير نصر آقايدكتر كه موقعي

دانستند/ اساسي قانون صريح مخالف را آن و كرده مخالفت جدا كند, اجرا آزمايشي طور به مجلس تصويب

كيفمايشائي تشكيلخودمختاريو براي ولع حرصو بر كرد/ خورد نيز را اساسي قانون سنگر اين كه همين

نمايد/ مرعوب مجلسرا كه اينكميخواهد و افزود

قوههاي اختيار ترتيب مدتي كه كند تصويب قوا كل فرماندهي به راجع را نفري هشت گزارشهيأت تا

شخص جز ديگري قدرت و هيچقوه و نموده قبضه تماما را وظائفسلطنت اجرائيو و قضائي قانونگزاريو

يا نمايد اراده شخصا هرچه و بكند ميخواهد هرچه خود دلخواه طور به تا باشد نداشته مملكتوجود در او

يعنيحكومتملت كليحكومتمشروطه به و سازد عملي چرا بيچونو ايشانبخواهند طرفدارانبوالهوس

از نفر چند اصل روياين تشكيلدهدو فرديرا ديكتاتوري حكومتوحشتو و برچيند مملكت از را ملت بر

با ديدند ميبينند, را دور آيندهاي و ميگيرند نظر در را امور عواقب كه گذشته جان از و كار فدا نمايندگان

به قضيه گر ا كه فهميدند استو سراشيبيسقوط در ملي حكومت گرفته پيش مصدق آقايدكتر كه رويهاي

را ملي حكومت فاتحه بايد نيايد مجلسبهوجود اساسيدر برايحفظقانون متشكلي دسته و بگذرد سكوت
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كنند مبارزه قلدري حكومت اساسيو قانون حريم به تجاوز با تشكيلداده كسيوني فرا كه شدند اين بر خواند

و اساسي قانون حفظ براي است گرفته تصميم كسيون فرا اين و آمد بهوجود آزاد كسيون فرا ترتيب اين با و

از ارعابي و تهديد هيچ با و نكند مضايقه كاري فدا جانبازيو نوع هيچ از استق;لكشور مشروطيتو اصول

نگردد/ منصرف گرفته پيش در كه مستقيمي راه

تشكيل ديكتاتوري حكومت ميخواهم من كه است نگفته قب� خود ديكتاتوري هيچ عزيز, هموطنان

و كشور خدمتبه نام به غاصبينحقوقملل و دنيا ديكتاتورهاي همه بلكه سازم پايمال حقوقملترا دهمو

برده ميان از را مخالفينخود معارضينو گشتهو سوار مرادخود خر بر كه همين آمدهاند جلو احقاقحقملتبه

مصدقجزو آقايدكتر كه بدانيد مسلم و زدند, دهنه همه سر بر كردهاندو مهار را همه برداشتهو چهره نقاباز

ملت كه كنون ا و نبودند اختيارات اين محتاج چرا بود مبارزه سختمشغول ملت كه وقتي hهمانهاستوا

گر ا و ندارد مبارزهايوجود ديگر و آمده فائق خود گوشههاي جگر دادن قرباني كاريو فدا نتيجه در ما عزيز

به احتياجي چه ايشان گردد بينالملليحل مؤسسات سياسيو طريق از بايد باشد حل به نفتمحتاج قضيه

ساله هشتاد پيرمرد اين و هست كاسهاي نيم كاسه اين زير در كه است مسلم بنابراين دارند اختيارات اين

خود مغز در كه هدفي به تا كند آغشته خون كو خا به را مملكت ميخواهد و گرفته سر از را هوسجوانيخود

ملتاست/ با اختيار ديگر گذاشتيمو ميان به عزيز هموطنان با است شرطب;غ آنچه ما برسد/ است پرورانيده

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

برق خيابان و سرچشمه و پامنار اهالي

پشتيباني مصدق دكتر از كردهاند امضا متر ٩١ طول به طوماري در

شود تصويب مجلس در نفري هشت هيأت گزارش دارند تقاضا و
دكـتر آقـاي از پشتيباني بر مبني طوماري و آمد روزنامه اداره به شاهين شاهپور مهندس آقاي امروز

است: شده چنيننوشته استعمار عليه مبارزاتملتايران خدماتو كر ذ پساز اينطومار در داد/ ارائه مصدق

خود خون قطرات آخرين ايثار براي آمادگي و كبير مصدق از پشتيباني اع;م ضمن زير كنندگان امضا <ما

پـيشنهاد طـبق و مـطرح مـلي مجلسشوراي در نفري هشت هيأت گزارش زودتر هرچه كه خواستاريم

طول به طومار اين داشت اظهار شاهين مهندس آقاي كه طوري به گردد/> تصويب ملي نهضت كسيون فرا

كردهاند/ امضا را آن برق خيابان و پامنار و سرچشمه چهارراه اهالي از نفر هزار ٣٥ حدود در و بوده متر ٩١

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شد خريداري امريكائي كمپانيهاي از شكر تن ١٦٤åå
منعقد شكر خريد براي جديدي قرارداد قبل روز چند امريكا در دولت نمايندگان اخير اقدامات نتيجه در

ترتيب كه است تن ١٦٤åå گرفته قرار معامله مورد اخير قرارداد در كه شكري مقدار اط;ع قرار به گرديد/

شد/ خواهد داده زودي به آن حمل



٢٠٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شد خريداري نشده تصفيه شكر تن هزار ده
و دارائـي وزارت بـين است شـده تأسـيس شكر تصفيه براي كارخانهاي برنامه سازمان طرف از چون

كارخانه در و خريداريشود نشده تصفيه شكر خارجي كشورهاي از كه آمد عمل به تي كرا مذا برنامه سازمان

گردد/ تبديل استفاده قابل شكر به مزبور

كه آمد عمل به اقداماتي طرفوزارتدارائي از گرفتهو قرار موافقتطرفين كراتاخيرمورد مذا اينكاين

نمايندگاندولت كه كرد اظهار باره اين يكمقاممسئولدر خريداريشود/ خام شكر مقداري امريكا دولت از

شكر شده قرار و گرديد منعقد فروشنده كمپانيهاي با خام شكر تن هزار ده خريد قرارداد قبل روز چند ايران

حملشود/ ايران به زودي به مزبور

تصفيه شكر كننده صادر كه ديگر كشورهاي از و دهد ادامه را اقدام اين دارد نظر در دولت اط;ع, قرار به

شود/ تصفيه برنامه سازمان كارخانجات در و نموده خريداري شكر تدريج به نيز ميباشند نشده

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

آلماني متخصص اين
كرد خواهد همكاري ايران نساجي كارخانجات با

طـرف از ابـريشمي و نخي پارچههاي رنگرزي و چاپ صنعت در متخصص آلماني پورش آلفرد آقاي

شد/ تهران وارد متحد ملل سازمان

كارخانجات در مدتها و ميباشد برلين شهر پارچهبافي كارخانجات رئيسمؤسسرنگرزي آلفرد آقاي

بـا ايـران در سـال يك مـدت بـراي و است بـوده كار مشغول فلورانس� و �مي;ن ايتاليا لهستان, نساجي

اوليـه مـواد با مدت اين در بتواند است اميدوار و كرد خواهد همكاري برنامه سازمان نساجي كارخانجات

بنمايد/ ايران در پارچهبافي صنعت بهبود و پيشرفت در شاياني كمك ميباشد ايرانموجود در كه فراواني

شود/ كار چالوسمشغول حريربافي كارخانه در و نمايد چالوسحركت طرف به فردا مشاراليه است قرار

٨å٦٨ شماره ,١٣٣٢.١.٢٥ سهشنبه

شهرباني مأمور ذبيحپور حسين شدن [مفقود عكس
شهرباني] رئيس افشارطوس محمود ماجراي و

سر موي و ابرو ـ زاغ چشم ـ سفيدپوست ـ متوسطالقامه ـ راهراه لباسسورمهاي داراي ساله ٣å جواني

كنونمفقود تا ماه فروردين روزسوم از عكسفوق كلكشور, شهرباني كارمند �حسينذبيحپور� نام به مشكي

نفت فروشگاه ـ جديد ميدان جنب ـ خيابانصاحبجمع ـ تهران به دارند خبري نامبرده از كه كساني گرديده/

از را او خانواده ضمنا و دارند دريافت مژدگاني و داده اط;ع محل شهرباني به شهرستانها در و ٨٤ شماره

٧٤٧ آـ بخشند/ نجات پريشاني



ملي دولت سياهه ٢٠٣٨

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شد كشف كرج صعبالعبور كوههاي در مهمات و اسلحه مقداري

مرور و عبور از كه بود شده داده موضع طوري سCحها اين
آيد عمل به جلوگيري تانك حتي نقليه وسائط

شدهاند مشاهده محل در كه مشكوكي ناشناس اشخاص چهار از نفر دو
كردهاند دور محل از را خود جاده كردن سد با

كوههايصعبالعبور در اشخاصغيربومي نفر چهار كه رسيد اط;ع �آدران� ژاندارمري به ديروز ـ كرج

محلي تحقيقات پساز گرديدهاند/ مظنون آنها به نسبت راه مأمورين و شدهاند ديده مشكوكي طرز به آدران

شد/ داده اط;ع كرج ژاندارمري به مراتب و شد تقويت اينسوءظن آمد عمل به كه

عدهاي با ديشب شب نصف از بعد ساعت يك ب;فاصله كرج ژاندارمري رئيس شهبازي سرگرد آقاي

٤ تعداد امروز صبح ٧ ساعت تا و گرديد تفتيش تفحصو اطرافمشغول كوههاي در و رفت محل به مأمور

بـا نارنجكهائي و بمب و فشنگ مقداري و است روس كارخانه ساخت ميشود گفته كه خودكار مسلسل

كوههاي در لورا> <دربند كيلومتري ٢٢ در شنل عدد سه و بازوكا تانك, ضد گلوله و چاشني فتيله, ضامن,

معينيموضع هدفهاي سمت به كه شد مشاهده ميباشد اطراف جادههاي از بسياري بر مسلط كه مرتفع

است/ گرديده نصب شماره كر ذ با كهائي پ; نقطههايمخصوص در و شده گرفته

وسائط مرور و عبور از كه كافيبود كام� گرفتن طرزموضع اين با اسلحهها اين كه ميدارند اظهار مطلعين

نمايد/ تانكجلوگيري حتي نقليه,

و گـرفته را تـور كشـور تـومبيلهاي ا جـلوي نفر چهار اين از نفر دو آمده عمل به كه تحقيقاتي طبق

نمودند سد را جاده سنگ با نكردند توقف آنان رانندگان چون و شوند دور محل از آنها وسيله به ميخواستند

سازند/ دور محل از را خود و كرده متوقف را مرور و عبور داشتند قصد وسيله اين به

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

ديروز تيراندازي
است بوده شهرباني مأمورين به مربوط

فرمانداري مأمورين به مربوط ديروز تيراندازي داشت: اظهار امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

تيراندازيخودداري از حتياhمكان كه بود شده داده دستور ديروز نظامي مأمورين به زيرا است نبوده نظامي

دستگيري براي شهربانيو مأمورين به تيراندازيديروزمربوط است شده تحقيق امروز كه طوري به و كنند

سه به كه تير شليكسه با شهرباني مأمور و كند استفاده ميخواسته آشفته بازار از كه قاچاقچيبوده نفر يك

كرد/ دستگير قاچاق ك تريا يكگوني با را او و كرده اصابت نفر

عكاسخانه طرفمدير از كردند حمله كو ما عكاسخانه به تظاهركنندگان كه موقعي نيز نادري خيابان در و

شد/ شليك هوا به تير چند كمري اسلحه با تظاهركنندگان كردن متفرق براي



٢٠٣٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

اعزامي هيأت اقدامات اثر در

يافت خاتمه اصفهان كارگران اعتصاب
دربـاره امامي شريف آقاي مخصوصا همراهانش و اعزامي هيأت رئيس عالمي دكتر آقاي ـ اصفهان

كارگران و گرديد صادر آنها عيدي پرداخت دستور نتيجه در و آوردند عمل به اقداماتي كارگران خواستههاي

شدند/ كار مشغول و كشيده اعتصاب از دست هم

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شدند دستگير نفر ٦٦ ديروز تظاهرات در
رفته رويهم تظاهراتديروز استدر شده ارسال نظامي فرمانداري به ك;نتريها از كه آماري بهموجب

دادسراي به پرونده تكميل از پس كه شده دستگير ك;نتريها مأمورين وسيله به تظاهركنندگان از نفر ٦٦

شدند/ تحويل نظامي

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شد مجروح ديروز ازدحام و تظاهرات در قريب عبدالعظيم آقاي
توبوس ا از خيام خيابان ابتداي در دانشگاه استاد قريب عبدالعظيم آقاي كه هنگامي ديروز ظهر از قبل

نتيجه در و [!] تصادفكرد ديوار با ميشدند انتظاميمتفرق توسطمأمورين جمعيتكه اثرهجوم بر شد پياده

اينكه تا ماند خيابان در جراحتوارده اثر بر مدتي قريب آقاي شد/ جاري آن از خون و شكست ايشان سر

گرديدند/ بستري و شد ايشانمستولي بر ضعف حال زياد خونريزي واسطه به و رسانيدند منزل به را ايشان

بـه قـريب عبدالعـظيم آقاي حال امروز و كرد اقدام جراحت پانسمان براي [!] قريب دكتر آقاي ب;فاصله

نيست/ خطريمتوجه گونه هيچ و خورد بخيه سه ايشان سر جراحت بود/ رفته بهبودي

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شد مجروح كارد با ارتش گروهبان يك ديروز تظاهرات در
به كند متفرق را تظاهركنندگان ميخواست كه اثنائي در دژبان مأمور قاسمي انور سوم گروهبان ديروز

انصاري حجتا� را خود و دستگير مأمورين وسيله به ضارب شد/ مجروح كارد با ناشناسي شخص وسيله

گرديد/ تحويل نظامي دادسراي به بعد و كرد معرفي

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شد آزاد اعتضادي ملكه ديشب
ماده استناد پيشبه چندي كه سرانحزبذوالفقار از يكي اعتضادي ملكه بانو گذشته اط;عشب قرار به

كـريدورهاي در امروز شد/ آزاد سوءظن رفع و تحقيقات انجام از پس بود شده دستگير نظامي حكومت ٥

شود/ آزاد زودي به نيز دولتشاهي آقاي است ممكن ميشد گفته نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٢٠٤٠

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

شد آغاز دادگاه در فاطمي دكتر ضارب عبدخدائي محاكمه امروز
بوسيد را آن گرفت دست به را اسلحه كه موقعي و كرد اقرار خود جرم به دادگاه در متهم

باشد منصفه هيأت حضور با بايد محاكمه گفت و دانست سياسي را او جرم متهم وكيل

خلعتبري آقايحسن دادياري و مجرد احمد آقاي رياست به جنحه دادگاه ششم شعبه ساعتهشتامروز

تشكيل دادگاه جلسه اينكه از قبل وقت اول از كنند/ رسيدگي عبدخدائي سيدمهدي تهام ا به تا شد تشكيل

را واردين كليه بدن انتظامي مأمورين و بودند حاضر دادگاه در اس;م فدائيان جمعيت افراد از زيادي عده شود,

ميكردند/ بازرسي

اسم داشت اظهار متهم كرد/ سؤال را متهم هويت دادگاه رئيس شد اع;م دادگاه رسميت اينكه از پس

ميباشم/ ارامنه خيابان تهران كن سا و مشهد اهل ساله ١٦ عبدخدائي محمدمهدي

قاچاق اسلحه داشتن قتلو به شروع متهم, تهام ا آن طبق و شد قرائت دادستان كيفرخواست اينوقت در

دو را اسلحه دستآوردن به جريان شما گفت و كرد پرونده در متهم اقارير به اشاره دادگاه رئيس گرديد/// كر ذ

گفتهايد ديگر جاي در ولي داد شما به ظهيراhس;م خيابان در شخصي ميگوئيد اينجا در كردهايد, بيان نوع

ميگفت داشتو شكايت مملكت وضع از كسي تا راننده ميرفتم, شاهپور خيابان به و بودم كسيسوار تا در

گرفتي/ راننده آن از را اسلحه باhخره و بخرم اسلحه يك و بفروشم را خود كسي تا ميخواهم

جهان جعفر آقاي و شد مانع دادگاه رئيس بردارند, عكس متهم از ميخواستند عكاسها كه اينوقت در

رسم دنيا تمام در زيرا است بيمورد دادگاه رئيس دستور اين من عقيده به داشت: اظهار متهم مدافع وكيل

كرات مذا پايان از بعد ميكنند/ عكسبرداري و ميروند علني دادگاههاي در مطبوعات نمايندگان كه است

كردم, عرض دادگاه در كه است همان اسلحه آوردن دست به جريان داشت: اظهار عبدخدائي متهم, وكيل

ناچار آنها متعدد سؤاhت از رهائي براي و بودند كرده پيچ سؤال مرا شهرباني مأمورين بازجوئي بدو در چون

و اسلحه دستآوردن به طرز hا و بگويم آن گفتهام, بازجوئي بدو در من و گفتيد شفاها كه را افسانه اين شدم

گفتم/ دادگاه در كه است همان مطلب حقيقت

بـعد بـله, داد جواب متهم ميشناسي, را اسلحه اين گفت: و داد نشان متهم به را اسلحه دادگاه رئيس

اين است خوبي اسلحه عجب گفت و بوسيد را آن و گرفت دست به را اسلحه و رفت دادگاه رئيس نزديك

انگليسو روس, ايران, سركوبيدشمنان اجانبو ايادي است<قطع شده آننوشته يكطرف در كه را اسلحه

من به ناشناسي شخص نورانياس;م> احكام صريح <اجراي است شده نوشته آن ديگر طرف در و امريكا>

و طهماسبي> استاد و فوريحضرتنوابصفوي <آزادي نوشتند, آن روي را شعار اين دادم هم من خود داد,

ميبردند زندان طرف به را متهم مأمورين كه هنگامي دادگاه, ختم پساز چسبانيدم/// اسلحه رويلوله را آن

آنها از يكي نمودند/ تظاهرات به شروع كرده اجتماع دنبالوي به بودند اس;م فدائيان از غالبا كه تماشاچيان

نداد/ روي سوئي حادثه ولي ميفرستادند ديگرانصلوات و ميداد شعار



٢٠٤١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

بود خواهد آزاد فردا تظاهرات
نكند نظر اظهار نفري هشت هيأت گزارش مورد در علنا مجلس كه هنگامي تا

ميدهد ادامه كار به همچنان دولت
و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي روزانه مطبوعاتي مصاحبه جلسه امروز بعدازظهر ربع و ساعت دو

اختيار در خارجه امور وزير آقاي را اط;عات اين و شد تشكيل خارجه امور وزارت كاخ در دولت سخنگوي

داد: قرار جرايد خبرنگاران

تشكيل مانع پارلماني تشنجات كه صورتي در اينكه بر مبني خبرنگاران از يكي سؤال پاسخ در - [١]
بود؟ خواهد چه دولت رويه گزارشبشود تكليف تعيين و علني جلسه

مورد در علنا مجلس كه مادام اينست بكنم اظهار ميتوانم قسمت اين در كه را مطلبي شد داده جواب

خود قانوني قدرت تمام از و داد خواهد ادامه كار به همچنان دولت ننموده نظر اظهار نفري هشت گزارش

نمود/ خواهد استفاده

اين فراوان تاب آبو با كه نفري گزارشهيأتهشت تصويب عدم اخبار دارند توجه آقايان كه طوري به

كـمپاني تـبليغاتي دستگاههاي و منعكسميشود خارجي راديوهاي و خبرگزاريها و مطبوعات در روزها

دولتهاي و سابق شركت كه است نظر اين از ميدهد انتشار را ايران آشفتگي اخبار جا همه در نيز سابق

اطمينان براي معمو' كه ثباتي و گرديده متزلزل ايران حكومت كه دهند جلوه دنيا تمام شركتدر آن حامي

عدم به بدينصورت را ايران نفت مشتريان استو رفته بين از است ضروري و hزم ما نفت خريداران خاطر

در ايران دولت كه مهمي موفقيتهاي از پس زيرا ميسازند مشوش نگرانو كشور اين سياسي اوضاع ثبات

متشنج جز چيز هيچ نيز و hهه دادگاه عادhنه راي از بعد مخصوصا و آورده دست به بينالمللي دادگاههاي

شود/ واقع فايده مفيد سابق شركت براي نميتوانست ايران دادن نشان

قدر هر قوهاي هيچ و كرده انتخاب ايران ملت كه است مشي خط مصدق دكتر دولت رويه اينكه از غافل

كاري ما ملت اراده خ;ف بر توانست نخواهد باشد استعماري سياست در تجربه با و توطئهساز و گر حيله

در نمايد/ خنثي اجانب نفع به گون گونا عناوين به را مردم ميليونها, قهرمانانه مبارزات نتيجه و دهد صورت

كـه نـيز بـار ايـن داد, نشان جهانيان به ايران ملت را حقيقت اين مكرر اخير ساله چندين مبارزات طول

حساب كه داد خواهند نشان ايران مردم بزند, دستبرد ما حيثيت به ميخواهد اجنبي تشبثات و تحريكات

نيست/ درست استعماري سياست

گفت: فاطمي دكتر آقاي فردا تظاهرات درباره ـ ٢

با شرايطي تحت گرفتهاند نظامي فرمانداري با ملي جمعيتهاي و احزاب كه تماسي با ميكنم گمان

فرمانداري مسلما نيز زمينه اين در و بود بيننخواهد در مردم احساسات ابراز لحاظ از اشكالي تعيينخطسير,

رسانيد/ خواهد استحضار به را مراتب نظامي



ملي دولت سياهه ٢٠٤٢

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

نفري هشت هيأت گزارش تصويب تا دارند قصد
بمانند باقي تحصن در

اهالي از عدهاي قبل روز دو از ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش ازدزفولضمن ما خبرنگار كه بهطوري

گزارش تصويب تا دارند نظر در و شده متحصن تلگرافخانه در مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني منظور به

بمانند/ باقي تحصن در نفري هشت هيأت

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

پيرنيا دبيرستان پانايرانيسم حزب دانشآموزان
دارند را نفري هشت هيأت طرح تصويب تقاضاي و ميكنند پشتيباني مصدق دكتر از

و كـرده مـراجـعه اداره بـه پيرنيا دبيرستان پنجم سال دانشآموز عزيزي تقي آقاي ظهر از قبل امروز

دكـتر آقاي دولت از پشتيباني بر مبني پيرنيا دبيرستان پانايرانيسم حزب دانشآموزان طرف از طوماري

خوننوشته با هم امضايآن چند داشتو امضاء ١٥å حدود در و بود متر طول٣ به طومار اين داد ارائه مصدق

است: شده اع;م چنين طومار اين در بود/ شده

اعـ;م جدا مصدق دكتر آقاي جناب حكومت به نسبت را خود كامل پشتيباني ذيل كنندگان امضا <ما

خواستاريم>/ را نفري هشت هيأت طرح تصويب و ميداريم

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

امنيت كميسيون جلسه
ژاندارمري كل فرمانده شهرباني, ارتش, ستاد رؤساي آقايان حضور با امنيت كميسيون جلسه امروز صبح

نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي كار دفتر در نخستوزير آقاي منزل در كشور وزارت نماينده و

آمد/ عمل به كره مذا شهرستانها از رسيده گزارشات اطراف در ساعت يك مدت و شد تشكيل

تـي كرا مذا بگيرد صورت تظاهراتي فردا است قرار كه تهران انتظام و امنيت حفظ براي جلسه اين در

گرفت/ صورت

٨å٦٩ شماره ,١٣٣٢.١.٢٦ چهارشنبه

متحد ملل فني كمك كارشناس] و [متخصص ميسيون يك
ميآيد ايران به

دانشگـاه در حـرفهاي تـعليمات سـابق رئيس هايليك هرب پرفسور ـ dنيويورك< متحد ملل سازمان

كمكفني يكميسيون رياست سمت به استكه يافته طرفيونسكومأموريت از كلورادو> فني< كشاورزيو

مـهندسين تربيت و كشاورزي و فني آموزشگاههاي توسعه و فرهنگ وزارت با همكاري براي متحد ملل

نمايد/ عزيمت ايران به غيره و ساختماني كشاورزيو



٢٠٤٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

گرفت انجام بهارستان ميدان در بزرگي ميتينگ امروز
پذيرفت پايان حادثه بدون تظاهرات

كردند تعطيل بنگاهها و مؤسسات از بسياري و مدارس و خيابانها و بازار

ديگر بار كارگران و دانشجويان و اصناف و احزاب مختلف دستجات و

نموده اعCم مصدق دكتر به نسبت را خود حمايت و پشتيباني

شدند خواستار را نفري هشت هيأت گزارش تصويب و
تعطيل صورت به تهران امروز فرمائيد/ مطالعه زير: شرح به ما خبرنگاران قول از را امروز جريانحوادث

و بودند كرده تعطيل صبح از نيز خيابانها كين دكا و مغازهها صاحبان و بود بسته بازار زيرا بود, درآمده عمومي

نيز دخانيات كارخانه كارگران تعطيلبود/ صبح از نيز دانشكدهها و متوسطه و ابتدائي از اعم نيز مدارس كليه

به نيز ديگر بنگاههاي و كارخانجات از بعضي و گرديد تعطيل كلي به كارخانه و نرفتند خود كار سر صبح از

براي و امروز تظاهرات در ميخواستند احزاب و جمعيتها به وابسته دستجات تمام زيرا درآمد تعطيل حال

بيايند/ بهارستان جلوي به نفري هشت گزارشهيأت تصويب و مصدق دكتر آقاي حكومت از پشتيباني

به شعارهايخود با و منظمنموده را دخانياتصفوفخود كارگران ساعتهشتصبح ـ كارگراندخانيات

و نداد روي حادثهاي راه طول در رفتند/ بهارستان ميدان به گذشته شهر جنوبي خيابانهاي از افتادند راه

بهارستان ميدان ميتينگعمومي در و نمودند عبور خيابانها از شعار دادن با ترتيب و نظم با كارگران صفوف

كردند/ شركت

صبح ٧ ساعت از آنجا در كردند معين دانشگاه جلوي را خود تجمع محل دانشجويان ـ دانشگاه جلوي

دستجات اجتماع يكي ميشد تشكيل آنجا در اجتماع دو آمدند گرد شهر مختلف نقاط از محصلين تدريجا

شعارهاي كه ايران حزب پانايرانيسم, سوم, نيروي به وابسته دانشجويان اجتماع ديگري و چپ به وابسته

داشت/ فرق يكديگر با آنها

به ميتينگ در شركت قصد به صبح هشت ساعت چپ دستجات به منتسب دانشجويان ـ تصادم اولين

و آنها بين تصادمي جا اين وليدر آمدند پيش پهلوي چهارراه تا شعار دادن با و كردند حركت بهارستان طرف

و شاه عليه چپ دستجات كه بود شعاري علت به تصادم اين و شد پيدا انتظامي قواي و پانايرانيسم دسته

و شـد پـاره داشـتند دربار و شاه ضد عبارتي آن روي بر كه سفيدي پرچمهاي نتيجه در و ميدادند دربار

را دوبارهصفوفخود شاهرضا خيابان در كميدورتر گرديدندو مخفي كوچهها در شدندو كنده پرا دانشجويان

در مداخله از دربار دست بود: زير شرح به دستجات اين ديگر شعارهاي پرداختند/ حركت به كرده جمعآوري

تصويب و تكميل بايد نفري گزارشهيأتهشت خواستاريم, جدا را نظامي حكومت لغو ما كوتاه, كشور امور

از و شدند فردوسي خيابان وارد نموده فردوسيعبور مجسمه ميدان تا را شاهرضا طول دستجاتمزبور شود/

رفتند/ مجلس و شاهآباد سمت به گرديده استانبول خيابان داخل استانبول چهارراه



ملي دولت سياهه ٢٠٤٤

از پس ايران حزب و پانايرانيسم و نيرويسوم به منتسب دانشجويان ـ دانشآموزان طوcني صفوف

شدند ملحق آنها به دبيرستانها از زيادي دستجات و نمودند منظم دانشگاه جلوي در را خود صفوف آنكه

آن در كـه ميكرد حركت كاميوني جلو, در نمودند آغاز ترتيب اين به صبح ٩ ساعت مقارن را خود حركت

عكس كاميون پيشاني در و ميشدند ديده بودند هم پيرزن چند آنها بين در كه دانشجو دختران از عدهاي

كاميون اين در است>/ مصدق با <دانشگاه بود شده نوشته بزرگ جمله اين بود شده نصب مصدق دكتر بزرگ

است, پيروز مصدق مصدق, يا مرگ يا جمله از شعارهائي ميخواندند/// تير سيام نام به سرودي دخترها

ميدان سمت به ترتيب اين به دانشجويان دستجات ميدادند/ نفري هشت هيأت گزارش تصويب و طرح

شدند/ روانه بهارستان

ولي يافتند كارخانجاتمربوطهحضور در راهآهن فني كارگران مثلمعمول امروز صبح ـ راهآهن كارگران

اين از نفر ١åå بودند گذاشته كه قراري طبق و شدند بهارستان عازم اجتماع/// از پس و نشدند كار مشغول

ماندند/ باقي كشيك براي كارخانجات در ضروري كارهايفوريو انجام براي كارگران

شهر انتظامي امور مراقبت براي hزم ديشبدستورات از امروز تظاهرات مناسبت به ـ cزم احتياطهاي

چـهارراههـاي مـثل حسـاس نـقاط و شـهر مختلف نقاط در انتظامي نيروي صبح امروز از و گرديد صادر

گرديد/// مستقر مخبرالدوله ميدان و فردوسي, اس;مبول, يوسفآباد,

به كه بود يافته حضور بهارستان ميدان در كثيري جمعيت صبح ٨ ساعت از ـ بهارستان ميدان در اما

مـقابل در و مـيدانـد گوش سخنرانيها به شده نصب ميدان به مشرف ايوانهاي در كه بلندگوئي وسيله

شكن استعمار كبير مصدق بر <درود بود: اين آنها شعارهاي جمله از ميزدند كف ميشد داده كه شعارهائي

تـظاهركنندگان اجـتماع بـه شـده مـيدان وارد تـدريج بـه مـختلف دستجات است/> پيروز مصدق شرق,

بود/ فوقالعاده بهارستان ميدان جمعيت نزديكظهر كه طوري به ميپيوستند

خيابانهاي اهالي و كسبه كه جمعيت از مملو كاميون زيادي تعداد كه بود صبح نيم و ده ساعت جمله از

شعفو و ميانشور در و شدند بهارستان دولتوارد از پشتيباني شعارهاي با داشتند قرار آن در قزوين دروازه

آمدند/// پائين كاميونها از مردم و زدند چرخي بودند ميدان در كه جمعيتي احساسات

چهارراه سر انتظاميدر نيروي احزابدستچپو بين كه خوردي و زد بر ع;وه ـ مختصر خوردهاي و زد

خيابان در هم كوچكي تصادمات يافت, وقوع ميدادند كه درباري ضد شعارهاي مناسبت به صبح پهلوي

حالي در آنها شدند عدهايجمع شاهآباد خيابان در صبح ١åساعت حدود در جمله از داد رخ شاهآباد نادريو

ميكردند/// تبليغ فروشروزنامه براي و ميدادند شعار پياپي داشتند دست در ايران مردم روزنامه كه

ميدان داخل بازار, پيشهوران و اصناف شود/// آغاز عمومي ميتينگ اينكه از قبل ـ پيشهوران و اصناف

نفري گزارشهيأتهشت تصويب دولتو از پشتيباني حمايتو براي ميتينگعمومي در و شده بهارستان

مصدق>/ يا مرگ يا نوشتيم خود خون با مسلمان مردم <اي بود: اين بازار اصناف شعار كردند شركت

اصنافصفوف مليو احزاب دستجات كه هنگامي و جريان آن خ;ل در ـ بود مختصر هم باز تصادمات



٢٠٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

و شاهآباد خيابان در باز تصادماتمختصري آغازشود ميتينگعمومي تا ميكردند بهارستانمنظم در را خود

چند نتيجه در كه داد روي مليّون دستجات با چپ دستجات افراد بين ظهيرالدوله نزديككوچه خصوص به

نداد/ روي مهمي تفاق ا و شدند دستگير نفر

گرفتو قرار شاهآباد خيابان به رو بلندگو حامل تومبيلهاي ا بيستدقيقه و ١١ ساعت ـ عمومي ميتينگ

گرديد: اع;م زير شرح به سخنراني ميتينگو برنامه

دانشگاه/ نماينده سخنراني ـ ١

<<هر هفتم: و بيست سال ,٨å٥٢ شماره ,١٣٣١ ماه اسفند پنجم و بيست دوشنبه اط�عات, ملي! دولت نقيض و ضد قوانين /١
حـبس به كند سياسي تظاهرات و ميتينگ در شركت يا احزاب در ورود به تحريك يا و تشويق يا دعوت را دانشآموزان كس
كثر حدا به باشد دولت رسمي مستخدم يا آموزگار يا دبير يا و استاد مرتكب كه صورتي در ميشود محكوم ماه ٦ تا ماه ٢ از تأديبي

رسيد>/ تصويب به ملي شوراي مجلس دادگستري كميسيون اخير جلسه در كه پيشنهادي متن ميگردد/> محكوم مجازات

T١U/دانشآموزان نماينده سخنراني ـ ٢

ايران/ حزب كل دبير معاون ـ ٣

نيرويسوم/ نماينده ـ ٤

پانايرانيسم/ حزب نماينده ـ ٥

ايران/ مردم آزادي جمعيت ـ ٦

ايران/ ملي نهضت طرفدار كارگري كميته ـ ٧

ايران/ ملي نهضت كسيون فرا نمايند ـ ٨

قطعنامه/// قرائت ـ ٩

احزاب, افراد, ميتينگامروز در شركتكنندگان ما ـ ١٣٣٢ ماه فروردين پنجشنبه٢٧ روز قطعنامه متن

مبارزات رسانيدن ثمر به نهضتو ادامه در حال به تا كه ملت طبقات كليه و كارگران و دانشگاهيان, اصناف,

خود شكوه پر و ميتينگعظيم در امروز پيشرفتهايم قهرمان دوشمصدق ايراندوشبه ملت شرافتمندانه

مـجلس از و نموده تأييد را شرق استعمارشكن رهبر و وطن برومند فرزند مصدق دكتر حكومت ديگر بار

كه: ميخواهيم ملي شوراي

است مشروطيت استقرار و اساسي قانون استحكام موجب كه را نفري هشت كميسيون طرح فوريت به

نـيز غـيرمعمولي سـاعات در مـجلس ملت, اراده اجراي براي و نمايد تصويب تغييري كوچكترين بدون

گذارد/ صحه مقدسملت اينخواست به زودتر هرچه و داده ادامه را جلساتخود

ايران مبارز ملت تهرانو اهالي تمام طرف از نمايندگي به بزرگامروز ميتينگملي در شركتكنندگان ما

مـوفق حال به تا كه را اسفند نهم و تير سيام خونين واقعه مسببين زودتر هرچه كه ميخواهيم دولت از

بازرگانان, جامعه نمايد/ مجازات تعقيبو بمانند ملتمصون انتقام چنگال از شدهاند

سوم<, dنيروي ايران ملت زحمتكشان حزب ايران, حزب پيشهوران, و اصناف

ايران,/// مردم آزادي جمعيت پانايرانيسم, بنياد بر ايران ملت حزب



ملي دولت سياهه ٢٠٤٦

مراقبت و بودند ساخته متوقف شاهآباد خيابان در را چپ دستجات شد گفته كه چنان ـ چپ دستجات

و شد خالي نيز شاهآباد خيابان محوطه ظهر نزديك كه طوري به بود شديد خيابان اين در انتظامي نيروي

به آمدندو فردوسي خيابان به استانبول خيابان از افراد اين كردند/ مراجعت شدندو رانده عقب افراد اين تمام

ولي كنند قرار بر ميتينگي سپه ميدان در داشتند قصد ميداشت اظهار افراد همين رهبران از يكي كه طوري

كردند اخطار آنها به و شدند مانع آنها رفتن از انتظامي مأمورين اسفند خيابانسوم اول فردوسيو خيابان در

ميتينگرا قطعنامه رفتو فردوسي هتل رويسكوي افراد اين نمايندگان از يكي متفرقشويد بايد اينجا در

هـدايت را مـيتينگ دوچـرخـه با كه چپ دستجات انتظامي سپسمأمورين نمود قرائت بود ماده پنج كه

شعار گونه هر دادن بدون يافت خاتمه ميتينگ ميداشتند اظهار بلند صداي با و حركتدرآمده به ميكردند

شدند/ متفرق بعدازظهر دقيقه بيست ميتينگدهندگان و شد جمعآوري شعارها و پرچمها و شويد متفرق

انـجام از مـيكردند سـعي نـظامي فـرمانداري مأمورين امروز كه وجودي با ـ شاهرضا در تيراندازي

مردم تير شليكدو صداي رازي مقابلكوچه شاهرضا خيابان در امروز صبح معهذا كنند تيراندازيخودداري

صبح نيم و ٨ ساعت مقارن ميدهد: گزارش چنين را تيراندازي اين جريان ما خبرنگار كرد/ وحشت دچار را

دانشگاه دانشجويان دمونستراسيون در شركت براي ميخواستند چپ دستجات افراد از عده يك كه موقعي

مزبور افراد ولي متفرقشوند كه ميشود اخطار آنها به طرفمأمورين از ميدادند شعار نيز رفتن حين در بروند

كردند حمله فرماندهمزبور به چاقو با نيز عدهاي و دويدند طرفجلو به انتظامي مأمورين بهدستور توجه بدون

شليك هوائي تير دو كمري اسلحه با متظاهرين كردن متفرق و خود جان از دفاع براي نيز مزبور فرمانده و

كرد///

را ميتينگ قطعنامه گوينده اينكه از پس بعدازظهر نيم ساعت مقارن ـ بهارستان ميدان ميتينگ پايان

حفظ با دارند تقاضا كردهاند شركت ميتينگ اين در كه تهران غيور مردم از ميتينگ كميته گفت: كرد قرائت

مخبرالدوله طرف به شاهآباد خيابان از دستهجمعي طور به سپسجمعيت كنند/ ترك را آرامشميدان و نظم

گوينده بعد افتادندو راه به ميداد شعار پيشاپيشآنها در بلندگويحزبنيرويسوم حامل كاميون كه حالي در

حزب افراد مخبرالدوله ميدان در شوند حاضر حزب محل در كرد درخواست نيرويسوم حزب افراد از بلندگو

خيابانهاي در تدريج به نيز مردم بقيه و رفتند حزب باشگاه طرف به و شدند جدا سايرين از سوم نيروي

شدند/ متفرق اطراف

دستگيرشدگان درباره ما خبرنگاران امروز وقت آخر كه خبري آخرين ـ [دستگيرشدگان] خبر آخرين

دستگيرشدگانمعلوم حقيقي تعداد هنوز كلي طور به چه گر ا است: قرار اين از آورند دست به تظاهراتامروز

خيابان در كه هستند كساني آنها از نفر ٨ و شدند دستگير نفر ١åå بيشاز رفته هم روي امروز ولي نيست///

شد/ تيراندازي به منجر و كردند حمله مأمورين به شاهرضا

نيست معلوم هنوز چه گر ا داشت اظهار دستگيرشدگان تعداد درباره نظامي فرمانداري مطلعين از يكي

باشند/ شده دستگير ك;نتريها وسيله به نفر ٢åå حدود در شايد ولي



٢٠٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

بود شده موقوف دستهجمعي تظاهرات ـ بود تعطيل خيابانها و بازار تمام
نفري هشت هيأت گزارش تصويب از پشتيباني و مصدق دكتر از طرفداري عين در مردم

ميدارند ابراز نيز را خود شاهدوستي مراتب
از و كـنند عـمومي تـعطيل فقط مردم امروز كه شد سبب پيش روز سه در سوئي حادثه وقوع ـ تبريز

پشتيبانيخود مراتب يافته تلگرافخانهحضور در آنها طبقات نمايندگان و نمايند تظاهراتوسيعيخودداري

بازار سر در ايران حزب منتسببه جمعي كه پيشاينبود روز سه واقعه نمايند/ اع;م مصدق بهدولتدكتر را

بازگشتنمود آرامشجمعيت كمال در و شد برگزار دولت از پشتيباني تقويتو در كه دادند تشكيل ميتينگي

و زخمي نفر چند نتيجه در و نمودند تصادم دارند اخ;ل قصد بيشتر كه يكدسته با شهباز چهارراه در ولي

در را خـود مـغازههاي و كـين دكا و بازار كه گرفتند تصميم مردم مختلف دستجات امروز گرديدند/ مجروح

نشود/ سوئي پيشآمد موجب تا نكنند دستهجمعي تظاهرات اما كنند تعطيل و ببندند خيابانها

تلگرافخانه در طبقاتمختلفمردم اصنافو نمايندگان و عموميبود تعطيل امروز تبريز سراسر بنابراين

خـبرنگار از و نشـدند موفق نبود [خط] سيم چون ولي بگيرند تماس مجلس نمايندگان با تا شدند جمع

دهد/ اط;ع تلفن وسيله به را زير مراتب كه خواستند اط;عات

تصويبگزارشهيأت مصدقو آقايدكتر دولت به نسبت را پشتيبانيخود تعطيلعمومي به تبريز مردم

نيز همايوني اعليحضرت به را خود ع;قه و شاهدوستي مراتب حال عين در و ميدارند اع;م نفري هشت

بر مبني كه تصميمي وجود با كه نمود ع;وه گزارشخود پايان در اط;عات نماينده ميسازند/ نشان خاطر

هـمراه را مـصدق و شاه عكس كه كردند حركت دستجاتي معهذا شده گرفته دستهجمعي تظاهرات عدم

بود/ شاهدوستي مراتب ابراز و مصدق از پشتيباني آنها شعار و داشتند

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

بود قرار بر عمومي تعطيل آبادان در
داشتند اعCم اعCميهاي طي مصدق دكتر از را خود پشتيباني مردم و

اعتصاب كارگران تعطيلو نفتهم شركتملي بستهو كين دكا كليه است/ تعطيلعمومي آبادان در امروز

را خـود پشتيباني اعتصابيون است/ شده اع;م روزه يك اعتصاب اين و تعطيل نيز آموزشگاهها كردهاند/

احزاب طرف از مجلسخواهانند/ از را نفري گزارشهشت تصويب و مصدقاع;م آقايدكتر بهدولت نسبت

به دعوت را مردم و صادر مشتركي اع;ميه اصناف طبقات و پانايرانيسم و سوم نيروي زحمتكشان ايران,

چـهار سـاعت از و يافت پايان نيم و ده ساعت و شروع صبح شش ساعت از ميتينگ نمودهاند/ اعتصاب

و اصـناف نفت, ملي شركت كارمندان كارگران, ميان از سخنرانان شد/// خواهد تشكيل مجددا بعدازظهر

<شاه جمعيتاينست: شعار ميكنند نفريسخنراني گزارشهيأتهشت درباره بلندگو پشت در دانشآموزان

باشد>/ داشته دست در همچنان استعمار بساط ريختن درهم براي را حكومت مصدق و كند سلطنت بايد



ملي دولت سياهه ٢٠٤٨

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

نصاب حد حصول عدم و تهران از اقليت نمايندگان نفر ٨ خروج علت به

خود ديشب جلسه در مجلس منفرد نمايندگان نشد, تشكيل ملي شوراي مجلس علني جلسه امروز

نمايند شركت نفري هشت هيأت گزارش به راي و علني جلسه در گرفتند تصميم

داشتند اظهار رضوي مهندس به همايوني اعليحضرت ديشب
باشم اساسي قانون حافظ و مشروطه پادشاه دارم ميل من

داشتند حضور مجلس در منفردين و ملي نهضت فراكسيون عضو نمايندگان امروز

علني جلسه تشكيل براي تهران در ديگر نفر ٥ حضور و يافته تقليل نفر ٦٤ به مركز در حاضر عده

است ضروري مجلس

پارلماني محافل و نمايندگان آقايان توجه كه حالي در ديروز ـ نرسيد جائي به هم مجدد فعاليتهاي

جهت حلي راه يافتن مختلفمجلسبراي منتخبيندستجات گذشته شب جلسه كرات مذا نتيجه به معطوف

خوشبيني اظهار فعاليتها, ابراز اين نتيجه به نسبت نمايندگان از جمعي بود گزارش> > مسئله به دادن خاتمه

ميكردند/// اميدواري و

همايوني اعليحضرت با خود عصر ديروز كرات مذا به راجع مهندسرضوي ـ رضوي مهندس شرفيابي

اعليحضرت به بنده شد/ گفتگو جاري مسائل و حوادث به راجع ساعت دو قريب ديروز شرفيابي در گفت:

بلكه نيست ميان در باشد اساسي قانون به تجاوز كه نظري نهضتملي كسيون فرا كه اطميناندادم همايوني

اساسي قانون موازين وفق بر مملكت امور سلطنت شامخ مقام به احترام كامل رعايت با كه اينست ما نظر

شود/ اجرا

داشتند: اظهار و فرمودند تأييد را نظر اين نيز همايون اعليحضرت

و اخير شايعات از گلهمنديهائي ولي باشم/ اساسي قانون حافظ و مشروطه پادشاه دارم ميل هم من

است/ قائل حقوقي من براي اساسي قانون همين كه شدند متذكر و داشتند مطبوعات از بعضي

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

دولت از پشتيباني به اجتماعاتي و تظاهراتي نيز شهرستانها در
گرفت صورت نفري هشت هيأت گزارش تصويب و

به نفت ملي شركت كارگران كه است كي حا رسيده نفتخيز مناطق ساير از كه تلگرافي گزارشهاي

و كرده اختيار تحصن تلگرافخانه در و زده اعتصاب به دست ديروز از مصدق آقايدكتر دولت حمايتاز منظور

شدهاند/ خواستار را نفري هشت گزارشهيأت تصويب

بـه اجتماعاتي و تظاهرات شده واصل ديگر شهرستانهاي از بعضي از كه اخباري طبق بر همچنين

و گـرفته صـورت نـفري هشت هـيأت گـزارش تـصويب تقاضاي و مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني

است/ شده مخابره مركز به زمينه اين در تلگرافهائي



٢٠٤٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

كرد خواهيم پشتيباني سلطنت مقام از
اداره ايـن و مـلي مجلسشـوراي به ساري از كه تلگرافي طي كشور, استق;ل پشتيبان حزب مسئول

از خود خون قطره آخرين تا ميدارد اظهار و شده متذكر را مزبور حزب افراد شاهدوستي مراتب كرد مخابره

كرد/ خواهيم پشتيباني سلطنت مقام

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

شدند دستگير مضره اوراق پخش هنگام دانشآموزان از نفر سه
سه پاسبانان و كردند پخش شهر زياديدر بيانيههاي احزابدستچپ به منتسب دانشآموزان ـ فومن

به و نموده دستگير غيرمسئول مقامات عليه بر سخنراني ايراد و بيانيه پخش هنگام را دانشآموزان از نفر

بردند/ شهرباني

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در دربند اهالي ديروز
در نقليه وسايل نانوائيو نداشتن واسطه به دربند اهالي از زيادي عده صبحديروز ساعت٨ اط;ع قرار به

بعدازظهر شش ساعت در و كردند مخابره مقاماتمربوطه به تلگراف چندين و شدند متحصن تلگرافخانه

شدند/ خارج تلگرافخانه از اهالي

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

شد خواهد جلوگيري دانشگاه به متخلف دانشجويان ورود از
تكليفي ميكنند تخلف دانشگاه مقررات از كه دانشجوياني درباره دانشگاه انضباطي آئيننامه در چون

جلسه آخرين در اشكال اين رفع براي ميشدند اشكال دچار دانشكدهها مورد اين در و است نشده معين

و دانشگاه انضباطي آئيننامه در زير تبصره كه شد تصويب فني دانشكده پيشنهاد بنابه دانشگاه شوراي

شود/ اضافه دانشكدهها

ورود از نشده معين شورا در متخلف دانشجويان قطعي مجازات كه موقعي تا ميتواند دانشكده ـ تبصره

جلسه در روز پانزده تا كثر حدا متخلف دانشجوي تكليف آورد عمل به مخالفت دانشكده به دانشجو اين

شد/ خواهد معين دانشكده شوراي

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

اطCعات روزنامه اداره
سياسي احزاب به وابسته افراد شهرداري كاميونهاي كه شد خبريم;حظه امروز صبح جرايد از يكي در

شهرداري تكذيب مورد جدا و ندارد صحت هيچوجه به مزبور خبر ميبردهاند/ ديگر خيابان به خياباني از را

تهران شهرداري كفيل طرف از است/



ملي دولت سياهه ٢٠٥٠

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

ميشود تهيه كارگران كليه زندگي وضع از آمارهائي
ميگردد تأسيس كارگران به خواربار براي فروش مؤسسهاي

ميشود ارفاقهائي كارگران]آسيبديده [به
مطالعه براي جامعي طرح وزارتخانه آن طرف از گفت ما خبرنگار به امروز كار وزارت مسئول مقام يك

است/ شده تهيه كشور صنايع نوع همچنين و غيردولتي و دولتي كارگران اطرافوضع در دقيق

ايـن و كـنند تـهيه كـارگران زندگي خصوصيات از صورتهائي آمار ابتدا بايستي طرح اين موجب به

مزروعي ام;ك كارگاههايشهريو در كه افرادي از اعم بچه و مرد زنو كارگران تعداد از عبارت خصوصيات

هستند/ خدمتدولت در يا و ميباشند كار مشغول قسمتها ساير و معادن و

و است زيـاد آنـها عـائله كه كساني و بيماران و كار از ناشي ديده آسيب كارگران تعداد بايستي ضمنا

ارفاقشود/ آنها مورد در تا گردد معلوم نميدهد را آنها مخارج كفاف درآمدشان

در را زندگيخود كهوضع شد خواهد گذاشته كارگران اختيار در تهيهو پرسشنامههائي كار طرفوزارت از

و كار ساعات و سن و نياز مورد خواربار ميزان بايستي پرسشنامهها اين به رسيدگي با و دهند توضيح آن

و آمار اين تهيه علت بر مبني ما خبرنگار پاسخ در مسئول مقام همين شود/ معلوم كارگران خانوادگي وضع

اين تهيه با كه است صدد در قبل مدتي از كار وزارت كه كرد اظهار كارگران زندگي اطرافوضع در تحقيق

چند از آشنائي اين و شود آشنا پيش بيشاز كارگران فعاليت حدود و طرز به كلي طور به پرسشنامهها قبيل

معالجه براي و تأسيسشود كارگران به خواربار فروش براي مؤسساتي است قرار آنكه اول است مفيد نظر

شود/ آنها مداواي به مبادرت و آيد عمل به اقداماتي دارند كمك استحقاق واقعا كه افرادي

زيرا شد عمليخواهد كردهاند پيدا تخصص معيني رشتههاي در كه كارگراني انتقال طرفديگرموضوع از

ذوبآهن كارخانه در فرضا كنون ا كه كارگراني از يكي چنانچه كه است شده تخاذ ا تصميم اين است مدتي

نمايند/ منتقل مزبور بهمؤسسه را او نمايد كار ديگري كارخانه در كه دارد را آن استعداد و ميباشد كار مشغول

آمار عالي برايشوراي تأسيسگردد وسيعي اداره آن براياجراي ميبايستي كه طرحمزبور اط;ع قرار به

هفتاد حدود در آمار اداره كارمندان عده و گذاشتهشود اجرا بهموقع تصويب اص;حو از بعد كه ميشود فرستاده

زندگي به دولت توجه لحاظ از طرح اين تصويب شد/ خواهند گماشته كار به دائره ده در كه بود خواهد نفر

گردد/ آنها وضع بهبود موجب كه ميشود پيشبيني داشتو خواهد زياد تأثير كارگران

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

سعدي تئاتر در
پرده سه در پيس ـ مونسرا

سانسشروع يك فقط <جمعه> فردا بعدازظهر ٨ ساعت شروع ـ فرانسوي نويسنده روبلس امانوئل اثر

بعدازظهر/ شش ساعت



٢٠٥١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

اقليت ابستروكسيون اثر در
شود شروع انتخابات بقيه كند تقاضا نخستوزير آقاي از گرفت تصميم ملي نهضت فراكسيون

مجلسشورايملي امروز جلسه تشكيل عدم باب در نهضتملي كسيون فرا امروز جلسه در اط;ع قرار به

ممكن و نشد تشكيل اقليت غيبت واسطه به امروز مجلس علني جلسه چون شد/ گرفته تصميمي چنين

جـلسات تشكـيل نـمايندگان عده كمي علت به و كند پيدا ادامه هم باز ابستروكسيونها قبيل اين است

آقاي از گرفتكه تصميم نهضتملي كسيون فرا گردد, مملكتفلج كارهاي نيفتدو تعويض عهده مجلسبه

كانديدهاي ملي نهضت كسيون فرا وقت آن و كنند شروع را انتخابات بقيه دستور تا كند تقاضا نخستوزير

فوقالعاده جلسه گرديد مقرر امر اين در بيشتري مطالعه براي برساند/ عموم اط;ع به نقاط آن در را خود

تشكيلشود/ امروز بعدازظهر شش ساعت كسيون فرا

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

فيات اتومبيلسازي كارخانه كارشناس نفر دو امروز صبح
رفتند آبادان به

ملي شركت هواپيماي با ايتاليا در تومبيلسازي<فيات> ا بزرگ كارخانه كارشناسان از نفر دو امروز صبح

ايرانوارد پيشبه روز سه كه ميباشند و<دوبوس> آقايان<نابوسو> نفر ايندو كردند/ عزيمت آبادان به نفت

آقاي كه هنگامي دادند كردجواب ايشانسؤال دربارهمأموريت گرفت آنها با كه تماسي در ما خبرنگار شدند/

شركت استفاده براي تومبيل ا نفتكشو تانكهاي خريد براي فيات كارخانه با بود ايتاليا در پرخيده مهندس

كنيم/ مطالعه نفت ملي شركت احتياجات درباره نزديك از آمدهايم ما كنون ا و كرد كره مذا ايران نفت ملي

كره مذا ايشان با دربارهمأموريتخود كردندو آقاينخستوزيرم;قات با پريشب فيات كارخانه كارشناسان

آوردند/ عمل به

٨å٧å شماره ,١٣٣٢.١.٢٧ پنجشنبه

دارند را شكر و قند سهميه اضافه تقاضاي اهالي
همان گي;ن دارائي اداره معالوصف مييابد افزايش روز به روز حومه و جمعيترودسر اينكه با ـ رودسر

مجبورند مردم و ميدارد ارسال بود گرفته نظر در حومه و رودسر اهالي براي قديم از كه را شكر كيلو هزار ١٥

تأمين ميرسانند فروش به ريال ٢٧ كيلوئي قرار از را قند كه [آزاد] بازار از را خود شكر و قند احتياج بيشتر

اداره است شده گرفته نظر در مزبور سهميه قديم از گفتچون ما خبرنگار به اينمورد در رئيسدارائي كنند/

نمايد/ صادر اينمورد در دارائيدستوري وزارت آنكه مگر بيفزايد آن به مقداري نميتواند دارائي

جمعيتكنوني گرفتن نظر در با را حومه و رودسر شكر و قند سهميه گي;ن دارائي اداره دارند انتظار اهالي

نباشند/ مضيقه در جهت اين از مردم تا دارد ارسال



ملي دولت سياهه ٢٠٥٢

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شيراز در اغتشاش
داد روي شيراز در پنجشنبه و چهارشنبه روزهاي در كه اغتشاشاتي در

گرديدند زخمي پاسبان ده و شهرباني افسر پنج جمله از عدهاي و كشته نفر دو
شكستند را آن پنجره و در و برده حمله چهارم اصل اداره به نفر پانصد قريب

زدند آتش ريخته خيابان در را آن اثاثيه و
گرفت قرار دستبرد مورد برق رئيس منزل و كيوسك و دكان چند و دفترخانه يك و ايران حزب محل

داد/ روي خوردي و زد نيز تلگرافخانه در

شد تعطيل ادارات و مدارس و مغازهها و بازار تمام پنجشنبه روز

گرديدند شيراز وارد قشقائي ايل افراد از نفر هزار ده
شد اعCم نظامي حكومت پنجشنبه روز عصر

به ديروز جديد مأمورين و يافتند تغيير شهرباني رئيس و لشكر ستاد رئيس و فرمانده و فرماندار

براي كه است داده دستور دولت و گرديد شيراز عازم نيز چهارم اصل رئيس شدند/ اعزام شيراز

گردد مبذول Nزم كمكهاي چهارم اصل اداره فعاليت تجديد

چنين پنجشنبه و چهارشنبه روز حوادث درباره خود تلگرافي مفصل گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

ميدهد/ اط;ع

آقاي چهارشنبه روز عصر كه داد اط;ع شهر اهالي به سيار بلندگوي سهشنبه روز ـ شهرداري ميدان در

از و كرد خواهد مصدقسخنراني آقايدكتر ملي دولت از طرفداري روزنامهشورشبه مدير شيرازي كريمپور

ميدان در مردم طبقات از كثيري جمع چهارشنبه روز عصر كنند/ ميتينگشركت اين در كه نمود مردمدعوت

صحبت مختلف احزاب و جمعيتها طرف از نفر چند ابتدا كردند/ اجتماع بود سخنراني محل كه شهرداري

دكتر باد زنده فرياد عدهاي طرف از آنموقع در نمود سخنراني به شروع شيرازي كريمپور آقاي بعد و كردند

مـجال و افتاد جمعيت بين كشمكشي نتيجه در و دادند شاه باد زنده شعار ديگر جمعي و شد بلند مصدق

شعار به مخالف و موافق دستههاي و نشد داده شيرازي كريمپور آقاي به دقيقه چند از بيش كردن صحبت

مختلف دستههاي آجر سنگو با و كشيد خورد و زد به كار يافتو توسعه اخت;ف دامنه كمكم پرداختند دادن

كردند/ حمله يكديگر به

كردن متفرق براي انتظامي طرفمأمورين از ميشد آنوخيمتر به آن چونوضع ـ شد شروع خورد و زد

گفت ميتوان واقع در يافتو ادامه همچنان خورد و زد و نكرد تأثيري ولي شليكشد بههوا تير چند جمعيت

رئيس و شدند اهاليمجروح از نفر سي دار و گير اين در و بود شده تنشروع به تن جنگ شهرداري ميدان در

اين در سختي به پاسبانان از نفر ده شهربانيو ارشد افسران از نفر پنج و ديد آسيب پا ناحيه از هم شهرباني

داشت/ ادامه بعدازظهر ٧ ساعت تا و شد شروع بعدازظهر ٥ ساعت از خورد و زد اين گرديدند مجروح واقعه



٢٠٥٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

زنـد خيابان به شهرداري ميدان از تظاهرات دامنه بعدازظهر ٧ ساعت از ـ داريوش و زند خيابان در

زنده به دستهاي زند خيابان در شد تعطيل داريوش و زند خيابان مغازههاي تمام هنگام اين در و شد كشيده

شدند/// دادن شعار مشغول مصدق] بر [مرگ شاه باد زنده به عدهاي و شاه] بر [مرگ مصدق باد

كيوسكروزنامهفروشي دو يمني, آقايدكتر منزل نيازمند, آقاي ١٢ شماره دفتر ايران, حزب شب, آن در

و اسناد تمام هجوم هنگام در و گرديد واقع حمله مورد اغذيهفروشي مغازه چند و دكانمشروبفروشي دو و

بهار روزنامه به آسيبي مختصر و زدند آتش را آنها گرفتو قرار غارت و چپاول مورد محلهايمزبور مدارك

آوردند/ وارد نيز ايران

چهارم اصل اداره به نفر پانصد قريب عدهاي بعدازظهر ٩ ساعت مقارن ـ چهارم اصل اداره به حمله

و اسناد و كردند خراب و ُخرد را اداره آن داخلي ثاثيه ا و اشياء تمام و شكستند را آنجا پنجره و در و كردند حمله

زدند/ آتش و ريخته زند خيابان در را مدارك

به شروع جمعيت ساختن متفرق براي و كردند مداخله انتظامي مأمورين اينجا در ـ شد كشته نفر يك

اين گرديدند/ مجروح سختي به نفر چند و شد كشته نفر يك حادثه اين در نتيجه در و نمودند تيراندازي

كشيد/ طول چهارشنبه روز بعدازظهر ده ساعت تا خورد و زد تظاهراتو

به مردم تمام ميرسيد نظر به غيرعادي كام�متشنجو شهر پنجشنبهوضع صبحروز ـ بود تعطيل جا همه

و كسبه و مدارس گردان شا نداشت/ مالي و جاني امنيت كس هيچ و زده وحشت گذشته روز حوادث علت

و مـيشدند ديـده زيـاد شـهرباني مسـلح سـربازان خيابانها در و بودند ب;تكليف همه دولت كارمندان

گذشته شب كه را محلهائي سربازها و ميكردند مرتبحركت خيابانها در زرهپوشها و سرباز كاميونهاي

يك با و آورده روي شده غارت محلهاي به مردم و ميكردند محافظت بود شده واقع حريق و چپاول مورد

بودند/ تماشا حيرتمشغول بهتو به آميخته نظر

توبوسو قبيلا از نقليه وسائط و نشد باز نانوائي از غير بازار و مغازهها و دكانها از كدام هيچ پنجشنبه روز

گرديد/ تعطيل هم دولتي ادارات مدارسو صبح ٩ ساعت از و افتاد كار از كسيها تا

تلگرافخانه در اهالي از كثيري جمع پنجشنبه صبح هشت ساعت مقارن ـ تلگرافخانه در خورد و زد

و داد روي خـورد و زد هم تلگرافخانه در و ميدادند شاه باد زنده و مصدق باد زنده شعار و شدند متحصن

تلگرافوارد دستگاه دو به آسيبي مختصر و شكستند را اطاقها از بعضي پنجره و چوبدر سنگو با عدهاي

آمد/ وارد آسيبي سنگ با هم تلگراف پستو رئيس حكمت آقاي به و شدند مجروح نفر چند نيز و آورند

مدير آرين ج;ل آقاي منزل به نفر پانصد حدود در جمعي پنجشنبه روز ده ساعت ـ پنجشنبه حوادث

بودند/ خانه در گلكار نفر دو و نبودند منزل در خانواده و آرين آقاي اينموقع در بردند هجوم برق كارخانه

هم را مقداري و كردند منهدم را خانه اسباب و اشياء تمام و شدند خانه وارد شكسته را خانه در كنندگان حمله

بردند/ خود با

به ديگري جمعيت سپس ساختند/ دستگير را عدهاي و رسيده محل به انتظامي مأمورين هنگام اين در



ملي دولت سياهه ٢٠٥٤

مـحافظت بـراي آنجا در مسلح پاسبان عدهاي قب� ولي كردند اجتماع پارس روزنامه اداره به حمله قصد

شدند/ متفرق جمعيت و شد شليك هوا به تير چند بود شده گماشته

دسـتگاه كـه چـهارم اصـل ديگـر شعبه به پنجشنبه روز ظهر مقارن ـ زخمي نفر چند كشته نفر يك

به انتظامي مأمورين طرف از هرچه بردند حمله بود آنجا در مأمورين نقليه وسائط و عكاسي و فيلمبرداري

از را آنجا اسباب و اشياء و ريختند محلمزبور به مهاجمين عاقبت نگرديد/ مؤثر شد تيراندازي جمعيت سوي

شدند/ مجروح نفر دو و كشته نفر يك سربازان تيراندازي علت به واقعه اين در زدند/ آتش و بردند بين

خارج عادي حال از را شيراز كردوضع آمد پيش پنجشنبه صبح و چهارشنبه روز عصر كه وقايعي حوادثو

و زد هم خيابانها در و ميشد واقع دستبرد آتشسوزيو محلهائيمورد مرتبا شهر نقاط اغلب در ساختو

اضـطراب بر و ميگرديد وسيعتر اغتشاش دامنه لحظه هر كه گرفت مختصريصورت و شديد خوردهاي

داشت/ ادامه پنجشنبه روز ظهر تا خورد و زد تظاهراتو ميافزود/ اهالي

وحومه شيراز نظاميدر فارسحكومت ٦ لشكر وسيله به پنجشنبه روز بعدازظهر ـ نظامي اعJمحكومت

بود: قرار اين از اع;ميه متن گرديد/ اع;م هواپيما با پخشاع;ميه وسيله به

و بـرقرار نـظامي حكـومت حـومه و شيراز شهرستان در تاريخ اين از دولت هيأت تصويب حسب <بر

اط;ع به وسيله بدين مراتب و تعيين نظامي فرمانداري سمت به لشكر رئيسستاد مجيدي ستاد سرهنگ

فارس ٦ لشكر فرمانده ميرسد/ عموم

عزيزي>/ سرتيپ

تقريبا و شد كاسته تظاهرات شدت از سربازان آمدن نظاميو حكومت اع;م اثر در ـ شد برقرار آرامش

تيو تظاهرا ديگر و گرديد آرامشبرقرار و شد اوضاع بر مسلط انتظامي تدريجقواي به پنجشنبه روز عصر از

نيامد/ پيش حوادثي

بعد ميگويد: چنين و كرده مخابره تلگرافديگري گزارشمفصلخود تعقيب در ما خبرنگار ـ اعJميه دو

و شيراز شهر در انتظامي مأمورين جديت و مراقبت علت به حومه و شيراز در نظامي حكومت قراري بر از

است/ نداده روي حوادثي تظاهراتو ديگر و قرار بر آرامش كام� حومه

و است گرديده منتشر شيراز در نظامي فرمانداري طرف از اع;ميه دو ميباشد جمعه عصر كه كنون تا

ساعت از ثانوي اع;م تا شب در مرور و عبور استو كرده نظاميدعوت فرمانداري رعايتمقررات به را اهالي

است/ شده ممنوع صبح نيم و ٥ تا بعدازظهر ٩

شد داده اط;ع آقاينخستوزير به تلگرافا شيراز تظاهرات و خورد و زد اخبار ـ نظامي حكومت قراري بر

و شـيراز فرماندار گرايلي آقاي از رسيده اخبار در چون و گرفت قرار مطالعه و توجه مورد موضوع ب;فاصله

آقايان نخستوزير آقاي دستور به بود, شده كر ذ مطالبي ارتش رؤساي همچنين فارسو استانداري معاون

آقاي شد قرار پسازمشورتhزم و احضار ملي دفاع معاونوزارت مهنا سرهنگ و كشور صديقيوزير دكتر

به فرمانداري سرپرست براي وزارتكشور كل مدير صبا عليرضا آقاي موقتا و شود احضار شيراز از گرايلي



٢٠٥٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

جريان مأموريتخود, انجام ضمن و آورد عمل به بيشتري مطالعه باره اين در تا گردد فارساعزام به شيراز

براي شد گرفته تصميمي همچنين گزارشدهد دولت به نموده تحقيق را شيراز خورد و زد تظاهراتو واقعي

انـتظامي امور مسئولين سمت به زير آقايان ضمنا گردد قرار بر نظامي حكومت شيراز در هفته يك مدت

كنند/ عزيمت شيراز به صبا آقاي همراه بدونفوتوقت كه گرديدند انتخاب

سـتاد رئـيس فاضلي سرهنگ ـ شيراز نظامي فرماندار و فارس لشكر فرمانده ميرجهانگيري سرتيپ

شد/ منصوب شيراز شهرباني رياست به و منتقل شهرباني به ارتش از مجللي سرهنگ ـ فارس لشكر

در كشور وزارت بازرس معيني آقاي با است شده داده دستور شيراز فرمانداري سرپرست صبا آقاي به

كند/ استفاده نظرياتوي از و بگيرند تماس دارد محلي مطالعات كه فارس

ايل از عدهاي شيراز حوادث وقوع از پس كه بود شده شايع چون ـ آمدهاند شيراز به قشقائي هزار ١å

اط;عاتي تا گرفت تماس قشقائي محمدحسين آقاي با ما خبرنگار امروز شدهاند وارد شيراز به قشقائي

گذشته چهارشنبه روز بعدازظهر رسيده من به كه اط;عي طبق گفت قشقائي آقاي باره اين در كند/ كسب

گويا كه تماشاچيان از عدهاي است بوده شيراز فلكه در سخنراني شيرازيمشغول كريمپور آقاي كه هنگامي

حزب ساختمان به ابتدا گذاشته را تظاهرات بناي قبلي نقشه طبق بودهاند سيدنورالدين آقاي دسته و دار از

شـهرباني اداره جـنب كـه چهارم اصل اداره به بعد و زدهاند آتش و كرده غارت را آنجا شده حملهور ايران

آقاي ثبت دفتر و محمديان دواخانه همچنين نمودهاند غارت كلي به نيز را محل آن برده هجوم ميباشد

اصل اداره به حمله قصد تظاهركنندگان كه هنگامي و گرفته قرار كنندگان حمله دستبرد مورد هم نيازمند

به متعلق ارم باغ به كرده فرار داشتهاند اختيار در كه وسايلي با اداره آن امريكائي افراد داشتهاند را چهارم

بردند/ سر به آنجا هم را شب و شدند پناهنده شهر كيلومتري ٣ در واقع قشقائيها

ديده تظاهركنندگان بين چپدر به متمايل تودهايو افراد از نفر يك حتي جريانات اين در اط;ع قرار به

براي ايل افراد از نفر هزار ده قريب رسيد قشقائي ايل افراد اط;ع به مزبور وقايع آنكه از پس است/ نشده

كه كردند مخابره تلگرافي آقاينخستوزير به باره اين در و آمدند شيراز به دولت عليه تظاهرات از جلوگيري

شهر در شيراز شهر به ورود از پس داشتند قصد قشقائي افراد شديم/ مطلع جريان از كيفيت همين به هم ما

خارج در فع� و شد خودداري عمل اين از بود شده اع;م نظامي حكومت شهر در چون ولي بدهند ميتينگ

كنند/ اجازه ميتينگكسب برقراري براي دارند نظر در و كردهاند توقف شهر

١١ ساعت كرد كسباط;ع امروز ما خبرنگار كه طوري به ـ رفت شيراز به هيأتي با چهارم اصل رئيس

و وي معاون مقدم دكتر و امريكا فني همكاري اداره رئيس وارن ويليام آقايان از مركب هيأتي ديروز صبح

با امريكا سفارت سياسي دبيران از يكي و دريائي وابسته <پوhر> و مستشار <ماتيسن> آقايان همچنين

از يكي و دريائي وابسته آقاي<پوhر> با وارن آقاي بعدي اط;ع طبق كردند/ پرواز شيراز سمت به هواپيما

چهارم اصل اداره در امروز كه طوري به كردند/ پرواز شيراز سمت به هواپيما با امريكا سفارت سياسي دبيران

است شده شيراز در چهارم اصل اداره به چهارشنبه روز بعدازظهر ساعت٧ كه حملهاي در ميشد گفته تهران
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پروندههائي و دفاتر از قسمتي ريختهو بيرون پنجره از را آنها و شده شكسته صندلي قبيلميزو از ثاثيه ا كليه

افراد به صدمهاي بنابراين است, گرفته ادارهصورت تعطيل درموقع تفاق ا اين چون آتشزدهاند خيابان در را

شيراز در چهارم اصل اداره امريكائي مأمورين كليه شده كسباط;ع بهطوريكه است/ نيامده امريكائيوارد

ميگردند/ بالغ نفر هفت و سي جمعا آنها بچه و زن نفر شش بيستو با كه ميباشند نفر يازده

به هواپيما با عصر ديروز مزبور هيأت تفاق ا به صالح سرگرد و روحي مهندس آقايان نيز دولت طرف از

مبذول كمكهايhزم شيراز در چهارم اصل تشكي;ت افتادن كار به فعاليتو تجديد براي تا رفتهاند شيراز

نمايند/ مراجعت تهران به امروز بعدازظهر چهارم اصل هيأت است قرار دارند/

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

بود شيراز از واصله گزارشات به رسيدگي مشغول پنجشنبه روز شب نصف تا نخستوزير

مصدق دكتر با ساعت يك مدت چهارم اصل اداره به حمله درباره امريكا كبير سفير
نمود مذاكره

از پارهاي و ارتش ستاد رئيس كشور, وزير نخستوزير, امروز تا پنجشنبه روز بعدازظهر از

هستند حادثه اين محركين كشف و شيراز واقعه به رسيدگي مشغول زياد سرعت با نظامي مقامات

نمايد مسافرت سويس به يكشنبهآينده روز ملكه است ممكن

از همانروز استزيرا شده آغاز بيسابقهاي فعاليت آقاينخستوزير منزل در پنجشنبه روز بعدازظهر از

و بـرده حـمله چـهارم اصـل اداره بـه و كـرده اغـتشاش عدهاي كه رسيد خبر نخستوزير آقاي به شيراز

و بود هيجانانگيز و مهم بسيار خبر اين كنند/ عام قتل را اداره آن مقيم امريكائي نفر [!] ١٥ ميخواستهاند

ژاندارمري, فرمانده ارتش, رئيسستاد كشور, وزير افتاد, كار به تلفنها ب;فاصله گرديد/ فعاليتي آغاز موجب

انتظامي مقامات به شخصا نخستوزير شدند/// احضار مصدق آقايدكتر منزل به ارشد افسران از عدهاي و

دسـتور اين بگيرند/ را خورد و زد و اغتشاش جلوي و شده شيراز وارد فارس لشكر از عدهاي كه داد دستور

كرد/ پيدا ادامه ايشان كار دفتر در بعدي رسيدگيهاي و شد مخابره شيراز به ب;فاصله نخستوزير

ايران> نفت شدن ملي نهضت درباره امريكا خارجي روابط <اسناد عنوان تحت امريكا خارجي روابط اسناد ترجمه كتاب در /١
و شـيراز واقـعه دربـاره گزارشي /١٣٧٧ اول چاپ علمي انتشارات اندرودي, اصغر و مهدوي TهوشنگU عبدالرضا آقايان توسط
تـاريخ بـه هست گـزارشـي مـزبور كتاب ١åå٤ صفحه در نميشود/ يافت كاشاني yآيتا با همچنين و مصدق با وي م�قات
روز تـظاهرات بـه راجـع جـمله از ع�ء, دربار وزير با هندرسن م�قات شرح كه ١٩٥٣ آوريل ١٥ برابر فروردين ٢٦ چهارشنبه

است/ شده گفتگو فروردين ٢٧ پنجشنبه

آقاي منزل به شيراز مقيم مأمورين از سوم و تلگرافدوم تازه ـ T١U>١٩٥٣ آوريل ١٨d هندرسن مJقات

در ترومن چهارم رئيساصل آقايوارن تفاق ا به امريكا كبير سفير هندرسن آقاي كه بود رسيده نخستوزير

كبير سفير شد/ تعيين برايم;قات بعدازظهر ساعتهفت مصدقوقتم;قاتخواستندو آقايدكتر از ايران

خبر جزئياتامر از هنوز و بود شده گاه آ شيراز چهارم اصل اداره به ماجرايحمله از نخستوزير از ديرتر امريكا

طـول بـه ساعت يك مدت ايشان كرات مذا و رفت مصدق دكتر م;قات به خاصي نگراني با لذا نداشت



٢٠٥٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

و رسانيد اط;ع به بودند گزارشداده حادثه اطراف در را آنچه نخستوزير آقاي مدت اين طول در و انجاميد

اين از تأسف ابراز ضمن نخستوزير آقاي و گرفت قرار مطالعه مورد بود رسيده طرفين براي كه تلگرافاتي

شيراز در امريكائي تباع ا مال جانو از تا شده صادر كهدستوراتمؤكد داد اطمينان امريكا كبير سفير به واقعه

محافظتبشود/ حمايتو كشور نقاط كليه و

قرائن از آنچه شده يادآور هندرسن آقاي به رئيسدولت گرفته كهصورت كراتي مذا در يكشايعه طبق

مرحله به عدهاي توسط بوده, شده قب�داده آن نقشه توطئه يك بهصورت كه غيرمترقبه حادثه پيداستاين

و جسته پيشبيني اين اثبات براي است/ بوده امريكا و ايران روابط در اخ;ل قصدشان كه شده گذاشته اجرا

نقشه تنظيم با مخالفيندولت ميدهد نشان كه شده داده قرار مصدق دسترسآقايدكتر دhيليدر گريخته

اينواقعه انعكاس با و نموده دولتاخ;ل دو ملتو دو بين روابط در داشتهاند نظر در امريكائي قتلمأمورين

در دهندو اغتشاشووحشتجلوه ناامنيو دستخوش را ايران داخلي اوضاع انداختهو راه به صدا و سر دنيا در

سازند/ فراهم كشور سراسر در را چهارم اصل اداره شدن برچيده موجبات نتيجه

طرفوزارتامور از ديروز كه بود شده شايع تهران سياسي محافل در امروز چون ـ واشنگتن در انعكاس

يافته انتشار ترومن چهارم اصل اداره به حمله و اغتشاششيراز درباره واشنگتناع;ميهاي در امريكا خارجه

واشنگتن در رسمي اع;ميه گونه هيچ گفت: مشاراليه تماسگرفتو امريكا سفارت سخنگوي با ما خبرنگار

مصدق آقايدكتر با وارن هندرسنو آقاي جريانم;قات متعاقبآن گزارشحوادثشيراز فقط نيافته انتشار

كه است شده اشاره اخبار اين در يافتو انتشار امريكا مطبوعات سراسر در امريكائي خبرگزارهاي وسيله به

و كردهاند نگراني ابراز نخستوزير با م;قات در چهارم اصل اداره به حمله به نسبت وارن و هندرسن آقاي

شد/// خواهند مجازات اغتشاش اين مسببين كه دادهاند وعده تأسف ابراز ضمن نيز نخستوزير آقاي

مصمم دارند كه كسالتي معالجه براي ثريا ملكه علياحضرت كه داديم قب�اط;ع ـ مسافرتملكه تاريخ

منبع يك ولي نيافته انتشار رسمي خبر هنوز تهران از ايشان حركت درباره و شده/// اروپا عازم كه هستند

گردد/ اروپا عازم آينده هفته يكشنبه روز ملكه كه است ممكن گفت امروز مطلع

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

كرد مCقات را كاشاني آيتا[ امريكا كبير سفير ديروز
نمود تسليم ايشان به را نمايندگان مجلس رئيس تسليتآميز تلگراف و

ايراني مستشار صالح پاشا علي آقاي تفاق ا به امريكا كبير سفير هندرسن آقاي صبح ١١ ساعت ديروز

كبير سفير آقاي م;قات اين ضمن در نمود/ م;قات را كاشاني آيتا� رفتو گرامي آقاي منزل به سفارت

امريكا نمايندگان رئيسمجلس طرف از كه آيتا� متعلقه فوت به نسبت تسليت بر مبني تلگرافي امريكا

تلگراف مخابره درباره نمايندگان مجلس رئيس از كاشاني آيتا� داد/ كاشاني آيتا� به بود شده مخابره

سفير آقاي بعدازظهر ساعت نيم و كشيد نيمطول يكساعتو حدود اينم;قاتدر كرد/ تشكر تسليتآميز

كرد/ ترك را گرامي آقاي منزل امريكا كبير
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٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شدند مجروح نفر ٤٥ و مقتول نفر ٤ داد رخ دزفول در كه خوردي و زد اثر بر
شد اعCم نظامي حكومت هفته يك دزفول در

گرديدند اعزام مأمور نفر دو دولت طرف از دزفول وقايع به رسيدگي براي

بكنند/ تي تظاهرا و شوند وارد شهر به اطرافدزفول عشاير افراد از عدهاي بود قرار پنجشنبه روز ـ دزفول

سـمت بـه و درآمـدند حـركت بـه دسـته دسته آنها ورود از جلوگيري براي اط;ع محض به دزفول اهالي

نمودند/ خوانين افراد عليه دولتو نفع به تظاهرات به شروع و رفتند تلگرافخانه و شهر دروازههاي

آنها جزو نيز زحمتكشان حزب افراد كه اهالي و آنها بين و شدند شهر وارد عشاير افراد صبح ٩ ساعت

پنجره از و رفته خانههايخوانين به شدندو عقبنشيني به مجبور افراد نتيجه در كه درگرفت خورد و زد بودند

اثر بر و انجاميد طول به ظهر ١٢ ساعت تا تيراندازي و خورد و زد كردند/ تيراندازي به شروع بامها و خانهها

از نفر ١٦ وقتديروز آخر تا بود آنها جزو پاسبان نفر يك كه شدند كشته نفر ٤ و مجروح نفر ٤٥ از بيش آن

اين از شدند/ منتقل اهواز شاهپور جندي بيمارستان به دزفول از است شديدتر آنها جراحات كه مجروحين

دزفول بيمارستان وضع است/ شده قطع آنها از يكي پاي و است ك خطرنا نفر دو مزاجي وضع مجروحين

امـروز شوند/ تلف مجروحين از عدهاي ميرود احتمال نيست درمانموجود وسايل چون و است بد بسيار

حتي كسبه از عدهاي و تعطيل كلي به كيندزفول دكا و بازار است/ شده قطع دزفول شهر آب كه رسيد اط;ع

به ولي شد حكمفرما آرامش نسبتا دزفول در نظامي حكومت اع;م از پس نمودهاند/ تخليه را خود كين دكا

اهاليدر از عدهاي كنون ا هم اغتشاشميرود گونهحوادثو هر بيم ميبرندو سر به نگراني در كليمردم طور

عـادي مـردم و كسبه اغلب درآمدهاند پاي از تيراندازي اثر بر كه مجروحين هستند/ متحصن تلگرافخانه

كوچك, استاسمعيل قرار بدين كشتهشدگان اسامي نداشتهاند/ تظاهراتشركت در آنها از بعضي كه هستند

در رسيدموضوع نخستوزير به تشنجدزفول خبر آنكه پساز پاسبان/ احمد شيربرنجو رحيم توان, نا حسين

يك برايمدت گذشته جمعه روز ساعت١٢ از شد گرفته تصميم و گرديد هيأتدولتمطرح فوقالعاده جلسه

به تهران سابق نظامي فرماندار وفا سرتيپغ;محسين آقاي و گردد برقرار نظامي حكومت دزفول در هفته

كند/ عزيمت شهرستان آن به كه شدند تعيين دزفول در نظامي فرماندار سمت

اطراف در تحقيق براي نيز وزارتكشور عاليرتبه مأمورين از نفر يك نخستوزير دستور بنابه همچنين

در شهرداريها امور رئيساداره شبديز آقاي اينمنظور براي گردد/ اعزام و مأمور اخيردزفول وحوادث قضايا

انجام را خود مأموريت وفا سرتيپ آقاي همكاري با تا گرديد تعيين كشور وزير آقاي طرف از كشور وزارت

مقامات با ما خبرنگار امروز كردند/ عزيمت دزفول به قطار وسيله به امروز وفا سرتيپ و شبديز آقايان دهد/

دسته بين اخت;ف مقامات اين اظهار قرار به گرفت تماس اهاليدزفول بين اخت;ف درباره انتظامي رسمي

نيست تازه كار اين و كرده بروز هستند كندزفول سا اي;ت افراد از كه قطب آقاي دسته و زحمتكشان حزب

مييابد/ توسعه روز هر نيز اخت;ف دامنه و ميداده رخ نزاعهائي آنها بين پيشمرتبا سال دو از بلكه



٢٠٥٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

دولت از پشتيباني منظور به شهرستانها در پنجشنبه روز
شد تعطيل بازار و گرفت صورت اجتماعاتي و تظاهرات

شدهاند خواستار ملي شوراي مجلس از را نفري هشت هيأت گزارش تصويب تظاهركنندگان

نـقاط آن در پنجشنبه روز است رسيده شهرستانها در ما خبرنگاران طرف از كه تلگرافاتي موجب به

هشت هيأت گزارش تصويب و بودند تظاهرات مشغول شهر در زيادي جمعيتهاي و بوده تعطيل بازارها

شرح استبه رسيده ما خبرنگاران طريق از اينمورد در كه تلگراف فقره چند اينك شدهاند/ خواستار را نفري

ميرسد: محترم خوانندگان اط;ع به زير

مردم گرديد, تعطيل كارخانهها و دبيرستانها و دبستانها و مغازهها و بازار �پنجشنبه� پريروز ـ اصفهان

نفري تصويبطرحهشت منظور به و شدند جمع تلگرافخانه در آوردندو عمل به شهر لهدولتدر تي تظاهرا

نداد/ رخ حادثهاي تظاهرات اين در كردند مخابره تهران به تلگرافاتي

منسوب افراد از جمعي كرد سخنراني بهرامي دكتر آقاي و شد بسته كين دكا كليه پنجشنبه روز ـ بروجرد

آنها از يكي كه شدند عدهايمجروح نتيجه در و نمودند نزاع سومكا پانايرانيستو افراد با چپ دستجات به

شدهاند/ دستگير شهرباني طرف از هم عدهاي استو قرار بر آرامش و نظم ميباشد/ حيدرزاده دكتر

وكـ;ي از و شـدند متحصن تلگرافخانه در كرده تعطيل را بازار اصناف طبقات و اهالي عموم ـ مJير

هزار چندين امضاي به طوماري گرديدند/ خواستار را نفري هشت هيأت طرح تصويب ملي مجلسشوراي

داشتند/ اع;م مصدق دكتر آقاي به نسبت را خود مجدد پشتيباني و تهيه نفر

اهالي و عموميبود تعطيل بازار مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني براي فروردين� ٢٧� امروز ـ عباسي

شدند/ متحصن تلگرافخانه در

حزب افراد گاراژدارها, بازرگانان, اصناف, گرديدو تعطيل بازار كينو دكا تمام پنجشنبه ديروز ـ كرمانشاه

سخنراني دولت از پشتيباني منظور به و شدند جمع تلگرافخانه اداره در پانايرانيسم و سوم نيروي و ايران

تـلگرافـخانه سمت به كرده اجتماع شهرداري ميدان در چپ دستجات به منتسب افراد ده ساعت كردند/

ميدادند/ هم عليه شعارهائي ولي شدند افراد ساير و آنها بين تصادم مانع انتظامي قواي شدند/ رهسپار

را پشتيبانيخود و كردند اجتماع تلگرافخانه زياديجلوي عده صبح هشت ساعت پنجشنبه روز ـ آباده

نفري گزارشهيأتهشت تصويب كردند مخابره مركز به كه تلگرافي ضمن داشتند ابراز مصدق دكتر باره در

شدند/ تظاهراتمشغول به خيابانها در كامل نظم با سپس كردند تقاضا ملي مجلسشوراي از را

از پشتيباني منظور به شهر مختلف طبقات از زيادي عده ماه فروردين هفتم بيستو روز ظهر ـ رضائيه

گـرجـي و آجري آقايان شد/ داده تلگرافخانه جلو در ميتينگي نفري هشت هيأت گرازش تصويب و دولت

مركز به امضا از پس و صادر قطعنامه خاتمه در و كردند سخنراني اينمورد در ديگر نفر چند و جرايد مديران

نمودند/ مخابره



ملي دولت سياهه ٢٠٦٠

ملي پرچمهاي با احزابلنگرود مدارسو دانشجويان و بازار اصناف اهاليو كليه پنجشنبه روز ـ لنگرود

در ساعت١٢ تا ساعتهشتصبح از مردم كردند/ تعطيلعمومي مصدق آقايدكتر دولت از پشتيباني براي

گرديدند/ خواستار ملي مجلسشوراي از را نفري هشت گزارشهيأت تصويب و شدند متحصن تلگرافخانه

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

ميخواهند را نفري هشت هيأت گزارش تصويب
طرف از نمايندگي به ميدهند/ چنيناط;ع كردهاند اداره اين به كه تلگرافي طي اهاليمح;ت از جمعي

تصويب تعطيلاست/ كلي به شهر شدهايم/ متحصن تلگرافخانه اطرافدر جمعيتمح;تو نفر هزار هشت

خواستاريم/ سريعا را نفري هشت هيأت نظريات اجراي و

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

سلطنت مقام از پشتيباني
و شـده وفـاداري اظـهار شـاهنشاه بـه نسـبت آن طي كه رسيده اداره اين به سبزوار اهالي از نامهاي

رسيده نفر ٢٦٢ امضاي به نامه اين داشتهاند/ اع;م سلطنت مقام درباره را خود پشتيباني امضاءكنندگان

است/

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

گردد مرتفع سلطنت حقوق حفظ با اختCفات
كردهاند مخابره اداره اين و ملي مجلسشوراي به چالوس از كه تلگرافي طي ك;رستان اهالي از عدهاي

حفظ با اخت;فات تا دارند وافيمبذول جهد داريم استدعا ملي مجلسشوراي نمايندگان از ما ميدارند اظهار

گردد/ مرتفع عادhنه طور به است ملت وحدت مظهر كه سلطنت حقوق تمام

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

قريب عبدالعظيم آقاي نامه
در اينجانب به نسبت كه اداره آن محترم اولياء معارفپروري مراتب از اطJعات روزنامه محترم اداره

٣٢.١.٢٥ سهشنبه روز پيشامد از بعد كه آقايمسعودي جناب از مخصوصا و داشتهاند مبذول مختلف مواقع

ضمنا شكرگزارم و سپاسدار صميمانه فرمودند پرسش مكرر معارف خدمتگزار اين حال از تلفن با لطفا

نقل و حمل وسيله زياد, خونريزي و شدنصورت مجروح و سر شكستن از بعد مزبور روز در ميگردد متذكر

بـه عـالي دانشسـراي و ادبـيات دانشكـده سابق محص;ن از يكي خوشبختانه ميآمد نظر به غيرممكن

فراهم رازي بيمارستان به را اينجانب [انتقال] نقل وسيله بسيار زحمت با خود همراهان از تن دو همراهي

زخمها تمام سرعت با نفرمودندو اهتمامدريغ و اقدام هيچگونه از نيز بيمارستان آن محترم پزشكان نمودندو

خاتمه در نمودند/ امتنان قرين مهربانيخود همراهيو از را اينجانب و گرفتند را خونريزي جلو و زدند بخيه را

قريب عبدالعظيم خواستارم/ متعال خداوند از را همگان سعادت س;متو



٢٠٦١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

دربار سخنگوي اظهارات
گرفت صورت شهرستانها و تهران در كه پنجشنبه روز تظاهرات باره در

آقاي و يافتند حضور دربار وزارت در خارجي خبرگزاريهاي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي امروز

از عـدهاي امـروز و ديـروز چـون داشت: اظـهار چنين جلسه اين در دربار وزارت سخنگوي ابراهيمي امير

صـورت كه پنجشنبه روز تظاهرات به نسبت را دربار نظر و نموده مراجعه شاهنشاهي دربار به خبرنگاران

ميگيرد: قرار كنندگان مراجعه اختيار در مطالب اين جواب, در لذا بودند گرفتخواسته

چند اين در طبقاتمختلفمردمكشور صميمانهايكه ع;قه شديدو توجه از شاهنشاه خاطر كلي بهطور

و يكدل هموطنان كليه اينكه از و است مسرور و خرسند داشتهاند ابراز كشور اساسي قانون به نسبت روز

ايمان اميدواريو ميباشند هماواز هماهنگو اساسي قانون پشتيباني حفظو در خود شاهنشاه با يكجهت

از كشور مختلف طبقات آن در كه آزاد محيط يك آمدن وجود به و كشور درخشان آينده به نسبت شاهنشاه

كه سوءتفاهمي از شاهنشاه است/ گرديده استوارتر باشند بهرهمند و برخوردار زندگي آسايش و كامل امنيت

شـاهنشاه خاطر همواره زيرا متأسفاند است آمده پيش ملي شوراي مجلس نمايندگان از برخي ميان در

و همفكري سايه در بتوانند ملت نمايندگان تا ميباشد مجلس نمايندگان همه تحاد ا و تفاق ا به متمايل

در كه مختصري توضيح پايان در بردارند/ هموطنان بهبودوضع راه قدمهايمؤثريدر خود تحاد ا همكاريو

از شـاهنشاه خـاطر كـنم يادآوري كه نميدانم بيمناسبت شد داده خبرنگاران آقايان پرسشهاي پاسخ

عمال خرابكاري از جلوگيري امنيتو حفظ كاريدر فدا صميميتو كمال با كه پاسبانان سربازانو افسرانو

ميباشد/ خرسند همواره ميكنند و كردهاند موفقيتآميز و كوششهايمؤثر بيگانه

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

گرديد خواهند مجازات شدت به شيراز وقايع مسببين سجادي/// تمدنالملك
سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر نيم ساعتو دو

شد/// گذارده خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران اختيار در اط;عات اين و گرديد تشكيل ايبض كاخ در

عوامل از بعضي كه بود رسيده اط;عاتي دولت به گفت: سخنگويدولت شيراز اخير جريانات مورد در >٣

هم آنها تخريبي فعاليتهاي و بودهاند فعاليتهائي مشغول اخير روزهاي در كشور از نقطه چند در مخرب

كهصورت شرارتهائي بينظميو گونه هر از مراقبت كمال با دولت اما است/ نبوده جرياناتاخير با بيارتباط

عموم اراده مكرر اخير سال طيدو در كه طوري همان و نمود قانونجلوگيريخواهند اعمالخ;ف و ميگيرد

اين شركتدر تا كرد نخواهند پيدا را آن توفيق ملت, منافع به خائن افراد و عناصر است داده نشان ايران ملت

شرارتها اين كه نقطه دو يكي در آورند/ وارد خللي ايران ملي نهضت اساس به توطئهها و دسائس گونه

بـا يـا كـرده قصور وظيفه انجام در كه مأمورين و تخاذ ا دولت طرف از فوري تصميمات بود گرفته صورت

گرفت/ خواهند قرار قانوني تنبيه تعقيبو شدتمورد به باشند كرده همدستي ماجراجويان



ملي دولت سياهه ٢٠٦٢

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شدند آزاد بازداشتشدگان
ميهنپرستانو گروه افراد از دسته بيندو ك ارا در نزاعي شد داده قبلاط;ع روز چند كه طوري به ـ ك ارا

پرونده تكميل و بازجوئي پساز شدند بازداشت دسته هر از عدهاي و داد چپرخ دستجات به منسوب افراد

مناسبت به جشني مجلس ميهنپرستان گروه رهبري هيأت طرف از واقعه اين دنبال در شدند/ آزاد همه

مجلسشركت آن در جرايد مخبرين و شهر محترمين از جمعي و گرديد برپا گروه محل در رفقايخود آزادي

كردند/

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

كردند حمله امريكائي راننده يك به شميران جاده در عدهاي
سفارت دريائي وابسته بوhرد كماندور آقاي داشت قرمز نمره كه امريكا سفارت كامانكار تومبيل ا ديروز

را ماشين نفريجلو ٢å عده يك شميران خيابان در برگشتن درموقع ميبرد, مهرآباد به و كرده سوار را امريكا

گرفتهاند را او جلوي چرا ببيند كه ميشود پياده ايستادن از بعد راننده ميكنند/ متوقف را تومبيل ا و ميگيرند

و رسيده سرباز عدهاي اينموقع در ميآورند وارد كتفاو و شانه به ضربه چند و كرده حمله وي به چاقو با آنها

نفر دو فقط و ميشوند متواري ميكنند م;حظه را دخالتمأمورين وقتي كنندگان حمله ميدهند نجات را او

شدند/ فرستاده نظامي فرمانداري به كه شدند دستگير آنان

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شدند آزاد دستگيرشدگان از نفر هفت
مأمورين وسيله به تظاهرات حين در سهشنبه روز كه نفري ٦٦ از ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به

اظهار مطلع يكمقام آنان آزادي درباره شدند/ آزاد آنها از نفر ٧ امروز بودند شده دستگير نظامي فرمانداري

رسيدگي نظاميمشغول دادسراي كنون ا و شدند آزاد بودند بيگناه وچون شد رسيدگي ايشان تهام ا به داشت

است/ بازداشتشدگان ساير تهام ا به

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شدند دستگير نفر ٤٦ پنجشنبه تظاهرات در
روز نظامي دادسراي گزارش موجب به داشت: اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

شدهاند/ دستگير نفر ٤٦ رفته هم روي پنجشنبه

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

بود تشكيل نخستوزير منزل در امنيت كميسيون امروز
علوي سرلشكر كشور, وزير معاون شهشهاني آقايان : ضميمه] [عكس راست به چپ از عكس اين در

ميشود/ ديده شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ ژاندارمري, كل فرمانده مقدم



٢٠٦٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

كرد تكذيب خود طرف از را منتشره بيانيههاي انتساب بازنشسته افسران كانون
عنوان به كه خود ماه فروردين چهارم و بيست مورخ ٥ شماره نامه طي بازنشسته افسران اط;ع قرار به

طرف از بود شده منتشر كانون امضاي به اخيرا كه بيانيههائي انتساب است داشته ارسال نخستوزير آقاي

است/ كرده تكذيب خود

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شدند بازداشت ما سياست دبير سر و آسيا مرد روزنامه مدير ديشب
ابـري و آسـيا مرد روزنامه مدير صيرفي آقايان نظامي فرمانداري طرف از گذشته شب اط;ع قرار به

شدند/ دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به ما سياست روزنامه سردبير

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

آزادي فراكسيون اعCميه
جهات و علل اع;ميه اين در نمود/ منتشر ٢ شماره تحت اع;ميهاي آزادي كسيون فرا وقت آخر امروز

توجيه مجلس علني جلسه در شركت عدم و پنجشنبه روز در تهران از خارج به كسيون فرا اعضاي مسافرت

و افكار توانستند ملت نمايندگان و آمد وجود به آرامي و امن محيط وقت هر كه دادهاند تذكر ضمنا و شده

مجلسشركتخواهيم در مركزعودتو به منعكسشد راديو در آنها گفتار و بگويند بدونواهمه را عقايدخود

ميداريم/ مبذول مجاهدت كمال با را ايران ملت استيفايحقوق و كرد

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

تهران نظامي فرماندار و كشور كل شهرباني رياست از تقدير
نهايت با كشور كل شهرباني و نظامي فرمانداري افسران و مأمورين فروردين ٢٧ روز تظاهرات در چون

مـصدق دكـتر آقـاي كشـور وزارت و ارتش سـتاد پيشنهاد بنابه نمودهاند وظيفه انجام مراقبت و جديت

رئـيس افشـارطوس سـرتيپ تـيمسار و تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار از كتبا نخستوزير

تهران شهر حفاظتدر مأمور گذشته روز كه افرادي و درجهداران افسرانو كليه همچنين و كلكشور شهرباني

است/ آمده عمل به تقدير بودهاند

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

شد] تهران وارد امريكا نظامي مستشاران هيأت جديد [رئيس خبرها خCصه عكس
است شـده تـعيين ايران در امريكا نظامي مستشاري هيأت رئيس سمت به اخيرا كه كلور مك ژنرال

جنگو وزارت مختلف قسمتهاي رؤساي از جمعي شد/ تهران وارد هواپيما با امروز صبح نيم و ١å ساعت

به فردا از است قرار وي نمودند/ استقبال را او مهرآباد فرودگاه در ايران در امريكائي نظامي اعضايكميسيون

خويششود/ جديد سمت عهدهدار زيمرمن ژنرال جاي



ملي دولت سياهه ٢٠٦٤

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

كشور انتخابات بقيه شروع موضوع
ميشد بحث آن درباره مجلس در كه بود مطلبي مهمترين امروز

شد/// تشكيل مجلس در امروز و پنجشنبه روز بعدازظهر ملي نهضت فراكسيون فوقالعاده جلسه

گريبان به دست معمايدشوار يك با مجلس جديد سال ابتداي از گرچه ـ نو سال هفته بحرانيترين

و بحرانيترين ميتوان را گذشته هفته ولي ميبرد, سر به ب;تكليفي و اضطراب و تشنج حال در و است

دانست/// جديد سال مجلسدر هفتههاي پرجنجالترين

تازهاي سوژه نيز جرايد خبرنگاران براي انتخاباتامروز بقيه شروع مسئله ضمنا ـ است وكيلي هر آرزوي

رفـيع آقاي شوند/ مطلع مسئله اين درباره آنها عقيده و نظر از مختلف دستجات با تماس با داشتند سعي

بايد وكيلي هر گفت: وي شد/ همينموضوع درباره خبرنگاران سئوال با مواجه با مجلسشد وارد كه هنگامي

اول روز از و بود نخواهد مردم قاطبه نماينده كه كاره مجلسنيمه اينكه براي كند اهتمام انتخابات برايشروع

قانون موجب به زيرا نيابد/ خاتمه اينكار ندارد معني هم hحا و متوقفشود انتخابات كه نداشت معني هم

كـه بكـند را مردم حقوق تأمين ميتواند مجلسي و است مردم حقوق حافظ ملي مجلسشوراي اساسي,

باشند/// داشته شركت آن در اياhت مردم تمام نماينده

همانقانون مطابق بايد انتخاباتيشروعشود گر ا كه ايناست آن و كنم اضافه بايد هم را يكنكته ولي

كرد/// عمل آن مطابق نميشود نگذشته مجلس از كه مادام جديد قانون زيرا باشد, سابق

مجلس در نميكنم تصور رئيسگفتمن نايب ذوالفقاري محمد آقاي ـ درچيست؟ نخستوزير صJح

كاملتر مجلس قدرت باشد بيشتر هرچه نمايندگان عده باشد داشته مخالفيوجود اينموضوع به نسبت

نخستوزير نميدانمص;ح حاضر حال در ولي بگيرد/ تصميم و كند ح;جي ميتواند بهتر را مسائل استو

بايدوحدتنحوه انتخابات بقيه شروع استدر مسلم آنچه اما خير؟ يا بكند عمل اين به اقدام كه نه يا هست

فعلي نمايندگان كه گيرد انجام قانوني همان طبق كشور بقيه انتخابات يعني شود گرفته نظر در انتخابات

با امروز جرايد خبرنگاران كه تماسي در شد اشاره آن به hبا در كه نظرهائي اظهار از گذشته شدهاند/ انتخاب

و موافقند انتخابات شروع با آنها عموم كه شد معلوم شد گرفته مجلس مختلف دستجات و نمايندگان اغلب

عده قلت از ناشي كه فعلي مشك;ت از مجلس ترتيب بدين كه معتقدند و مينمايند استقبال را اقدام اين

يافت/ خواهد رهائي است

٨å٧١ شماره ,١٣٣٢.١.٢٩ شنبه

است نشده توزيع ماه فروردين شكر و قند سهميه هنوز
ماه در را اهاليفومن سهميه ندارد انبارموجود در شكر و قند كافي قدر به گي;ن دارائي اداره چون ـ فومن

تقاضا اهالي است/ يافته افزايش ريال كيلوئي٢٥ به آزاد بازار در شكر نظر اين از است, نكرده توزيع فروردين

شود/ توزيع زودتر هرچه آنها فروردين سهميه كه دارند



٢٠٦٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

كردند مCقات مجلس رئيس و نخستوزير با ملي نهضت فراكسيون منتخب هيأت دو

نميداند/// فعلي مشكCت براي فوري حل راه را انتخابات بقيه شروع مصدق دكتر
تهران مجلساز اقليتكنوني يعني آزادي كسيون فرا نمايندگانعضو خروج ـ گزارش قضيه از مشكلتر

از مشكلتر امري برابر در مجلسرا گرديده علني جلسه تشكيل عدم كهموجب مركز در حاضر عده تقليل و

با كه است طوري حاضر حال در نمايندگان عده كمي زيرا است داده قرار نفري هشت گزارشهيأت قضيه

است/// شده فلج و تعطيل كلي به مجلس داخلي امور تهران از نفري ٨ عده اين خروج

كسيون فرا منتخب نفري ٥ هيأت كه بود دقيقه بيست و ٥ ساعت درست ـ نخستوزير آقاي منزل در

مزبور هيأت به نيز رضوي مهندس آقاي بعد دقيقه چند و شدند نخستوزير آقاي منزل وارد ملي نهضت

مقارن نيانجاميدو بهطول چندان نخستوزير با نهضتملي كسيون فرا كراتمنتخبين مذا ولي گرديد ملحق

هـيأت اعضاي از يكي كردند/ ترك را مصدق دكتر منزل كسيون فرا منتخب هيأت كه بود نيم و ٦ ساعت

شماره خانة برابر در كه خبرنگاراني به آقاينخستوزير منزل از خروج هنگام نهضتملي كسيون منتخبفرا

اقدام از آقايان البته گفت: بودند اجتماعنموده كراتاينهيأت مذا نتيجه از برايكسباط;ع كاخ خيابان ١å٩

چون هستند مجلسمطلع انداختن كثريت ا از و تهران از آنها دستهجمعي يعنيخروج آزادي كسيون فرا اخير

و كنوني وضع با نميخواهيم ما و گرديده مشروطيت تعطيل و علني جلسات تشكيل عدم موجب عمل اين

نظريات مشكل اين برايچارهجوئيجهتحل بماند, ب;تكليفي دولتدر تعطيلو مجلسدر فعلي, بحراني

از صحبت ابتدا گرفت آقاينخستوزيرصورت با اhن كه تي كرا مذا در آمد/// ميان به كسيون فرا در مختلفي

و علني جلسات تشكيل عدم و اقليت اقدام درباره سپس و آمد ميان به فعلي مشك;ت و عمومي مسائل

كرات مذا تقريبا زمينه اين در و شد كره مذا انتخابات بقيه شروع بر مبني ملي نهضت كسيون فرا پيشنهاد

متذكر حتي و ندارند مخالفي نظر انتخابات بقيه شروع با كلي طور به نخستوزير آقاي آمد/ عمل به زيادي

فورا كنند حاصل فراغت قدري فعلي موانع و مشك;ت از گاه هر كه هستند و بوده صدد در پيوسته كه شدند

مجلس در استانها از بعضي حتي و شهرستانها اغلب حاضر حال در زيرا كرد خواهند شروع را انتخابات بقيه

ولي سپردهاند/ دستديگران به را سرنوشتخود يا نميكنند دخالت تعيينسرنوشتخود در و ندارند نماينده

نمايندهاي ثانيا و دارد مقدماتhزم كار اين نيستزيرا فعلي مشكل براي حلفوري راه انتخابات بقيه شروع

و ندارد فعلي محظورات وضع در تأثيراتي كار اين و بكشد طول ماه سه دو شايد بيايد مركز به و انتخابشود

در ميباشد تحريكات از خالي و آرام و امن محيط وجود آزاد, انتخابات اول شرط كه داشت دور نظر از نبايد

گوشهايو در روز هر نيست انتخابات شروع تعيينوكيلو از صحبتي هيچوجه به كه حاضر دروضع كه حالي

را تحريكات اين دامنه انتخابات شروع مسلما كه ميكنند ايجاد تشنجاتي تحريكاتو نقطهاي در هفته هر

تأثيري و نتيجه انتخابات بقيه منشروع عقيده به بنابراين گفتند سپس آقاينخستوزير داد/ وسعتخواهد

داشت/ نخواهد حاضر مشك;ت نمودن طرف بر يا و فعلي وضع در



ملي دولت سياهه ٢٠٦٦

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

كردهاند حركت تهران سمت به بودند شده احضار مركز به كه شيراز دولتي مأمورين

امريكائي كارمندان و ملي نهضت ادامه طرفداران و ايران حزب سران
ميبرند سر به ارم باغ در چهار اصل

كردند مراجعت شيراز از اخير قضاياي به رسيدگي از پس امريكائي هيأت و چهارم اصل كل رئيس

گـزارش ضـمن امـروز شيراز اخير حوادث درباره خود ديروز گزارشهاي تعقيب در شيراز از ما خبرنگار

ميدهد/// اط;ع چنين تلگرافيخود

سران بود داده روي شيراز در پنجشنبه و چهارشنبه روز كه تشنجاتي علت به ـ ميبرند سر به ارم باغ در

كـريمپور آقـاي هـمچنين و آن به وابسته احزاب و ايران ملي نهضت ادامه طرفداري جبهه و ايران حزب

در روزه سه اين در هم چهار اصل اداره امريكائي كارمندان و ميبرند سر به ارم باغ شورشدر مدير شيرازي

كنند/// معاودت محلهايخود به امروز از ممكنست اط;ع قرار از ولي بودند ارم باغ

سـرهنگ آقاي تفاق ا به چهارم اصل اداره كل رئيس وارن آقاي ـ چهارم اصل اداره امور به رسيدگي

با فروردين� ٢٨� ديروز بعدازظهر سفارتخانه آن اول دبير <ماتيسن> و امريكا دريائيسفارت وابسته <بوhرد>

در كه را آن مختلف قسمتهاي و چهارم اصل اداره ب;فاصله و شدند وارد شيراز به امريكا سفارت هواپيماي

دادند/// قرار رسيدگي مورد بود شده دستخوشحريق و چپاول روزه چند اين

برقراري براي كه قشقائي ايل افراد تقاضاي درباره قشقائي محمدحسين امروز ـ نشد داده ميتينگ اجازه

تقاضاي با ولي شد تشكر تلگرافي آقاينخستوزير طرف از گفت: بودند كرده اجازه كسب دولت ميتينگاز

اقدام گونه هر از كردند خواهش و نكردند موافقت دولت از طرفداري به شهر در ميتينگ براي مزبور افراد

ايـن بـه كرد اضافه قشقائي آقاي نمايند/ خودداري شود حوادثي بروز موجب است ممكن كه دستهجمعي

خواهند مراجعت خود محل به امشب تا ميبرند سر به شهر خارج در همچنان كه قشقائي ايل افراد ترتيب

امنيت تأمين و شهر آرامشدر قراري بر پساز بودند شده پناهنده قشقائي باغ به كه امريكائيهم افراد كرد/

كردند/ مراجعت خودشان كار محل به

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

شدند وارد دزفول به ملي دفاع وزارت و كشور وزارت نمايندگان
هستند مسلط اوضاع بر انتظامي مأمورين و است قرار بر آرامش دزفول در

و طرفوزارتكشور از نمايندگي به كه وفا سرتيپغ;محسين و شبديز عبدالحسين آقايان اط;ع قرار به

آقايان اين شدند/ شهرستان آن وارد بودند شده مأمور دزفول اخير وقايع به رسيدگي براي ملي دفاع وزارت

كردند/ حركت ترن وسيله به تهران از ديروز بعدازظهر چهار ساعت

و انجام لشكر فرمانده وسيله به دردزفول نظامي قراريحكومت بر كه كيست حا ازدزفول رسيده تلگراف

تخاذ ا شهر آرامشدر و نظم قراري بر براي تصميماتhزم و گرديد تشكيل امنيت ايشانكميسيون حضور با



٢٠٦٧ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

اظهار قرار به هستند/ زحمت و مضيقه در دزفول در اهالي استو تعطيل هنوز شهر مغازههاي و كين دكا شد/

مأمورين نظامي حكومت برقراري با و گرديده حكمفرما آرامش دزفول در كنون ا انتظامي مسئول مقامات

ميباشند/ مسلط اوضاع بر كام� انتظامي

دزفـول وقـايع دربـاره تحقيقات به شروع ب;فاصله دزفول به ورود از پس وفا سرتيپ و شبديز آقايان

كشتهشدگان چهار جزو بزاز اسمعيل و پاسبان احمد نام به نفر دو كه داد اط;ع امروز اهالي از يكي نمودند/

نبودهاند/ دزفول اخير حوادث

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

خيام خيابان خانههاي از يكي در
شد كشف اسلحه قبضه چند و فشنگ مقداري

نزديك خيام خيابان در واقع خانههاي از يكي در كه رسيد خبر نظامي فرمانداري مأمورين به ديشب

براي قضائي مأمورين تفاق ا به نظامي فرمانداري مأمورين از نفر چند است/ موجود اسلحه سيدنصرالدين

خـانه مـخفي زواياي از يكي در زياد جستجوي از پس شدند/ اعزام بحث مورد خانه تفتيش و تحقيقات

نتيجه در و داده ادامه تجسسخود كاوشو به آن اثر بر كه شدند فشنگ عدد چند كشف به مأمورينموفق

مـجلسمأمـورين صـورت تنظيم از پس افتاد/ آنها دست به اسلحه قبضه چند و فشنگ زيادي مقداري

كردند/ بازداشت را صاحبخانه

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

كرمانشاه پاNيشگاه كارگران كليه
كردهاند اعتصاب عصر ديروز از

كرمانشاه نفت ملي كارگرانشركت عصر ديروز از داد اط;ع كرمانشاه از تلفن با ما خبرنگار آخروقتامروز

باره اين در كارگران با شدند جمع پاhيشگاه اعتراضدر حال به كشيده كار از دست برق قسمت استثناي به

باقري آقاي تعويض تقاضاي شركت طرف از دادند جواب شد سؤال آنها اعتصاب علت و شد گرفته تماس

و كـرده خـودداري شـركت بـه كـارگران از نـفر ١٣ ورود از ديروز شركت ولي بود شده پاhيشگاه سركارگر

كردند/ اعتصاب ديروز از شركت كارگران تمام مناسبت اين به كنند اخراج را آنها ميخواستند

اضافه از عبارتست آنها مهمترين كه كردهاند منتشر اع;ميهاي ضمن را خود خواستههاي كارگران اين

برابري و بيشتر آزادي خانه, اجاره يا مسكن كارگران, خانواده براي بهداشت تهيه كارفرما, طرف از حقوق

و بودند نرفته خود منازل به كارگران ديشب از بود شده انجام غفلتا اعتصاب چون و كارگران براي كار قانون

آقـاي اطـ;ع بـه جـريان استانداري طرف از كردند اجتماع پاhيشگاه جلو امروز شده نگران آنها خانواده

در هنوز كارگران دادند/ آن ادامه از جلوگيري و اعتصاب رفع براي hزم دستور نيز ايشان و رسيد نخستوزير

هستند/ اعتصاب حال



ملي دولت سياهه ٢٠٦٨

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

انتظامي مأمورين اقدامات
روزنامه چند مديران جلب براي

شده چاپ آن خبر ديروز كه ما سياست اداريروزنامه سردبير و آسيا مرد روزنامه بازداشتمدير تعقيب در

اداره و منزل به مأمور نفر چند هم داد روزنامه مدير نوري عميدي آقاي جلب براي كه يافتيم اط;ع امروز

نظر تحت را داد روزنامه اداره و ايشان خانه مأمورين صبح تا شنبه شب ١١ ساعت از و نموده مراجعه ايشان

به شبرا ايشان كه ميكنند پيدا يقين و مأيوسميشوند خانه عميدينوريدر آقاي بودن از وقتي ميگيرند

ميروند/ است نيامده خانه

كرده مراجعه ايشان منزل به انتظامي مأمورين ما سياست مدير دانشنوبخت آقاي جلب براي همچنين

نشدهاند/ نيز ايشان جلب به موفق و

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

تحقيق مأمورين نقليه وسائط تخريب مجازات قانوني Nيحه
تعقيب مأمورين نقليه وسائط عبور از جلوگيري يا انداختنو كار از يا تخريبو منظور كسبه هر ـ ١ ماده

مانع ايجاد با و برده كار به آن نظاير ميخو انواع يا فلزيو پر چهار ستاره قبيل از تخريبي ادوات جرائمآhتو

حبس به شود واقع مؤثر كه صورتي در بنمايد ديگري عمليات يا گودال حفر يا سنگو چيدن قبيل از عوايق

مجازات دو هر به يا ريال هزار ده يا پانصد و هزار يك از نقدي جزاي به يا سال يك تا ماه شش از تأديبي

تخريبمؤثر عمل چنانچه بپردازد/ را جرم ارتكاب از ناشي خسارات كه است نيزمحكوم و شد خواهد محكوم

ميگردد/ محكوم تأديبي حبس ماه شش تا ماه يك به نشود واقع

كار از براي مخصوصا كه آن نظاير و ١ ماده در مذكور تخريبي آhت كردن وارد و ساختن و تهيه ـ ٢ ماده

داخلكشور در داشتنآhتمزبور همچنين و ميشود وارد يا و مهيا و ساخته نقليه تخريبوسائط يا انداختن

موارد ماده اين مقررات شد/ خواهند محكوم تأديبي حبس ماه يك به مذكور آhت ضبط بر ع;وه و ممنوع

بود/ نخواهد انتظامي و تأميني و ارتشي دستگاههاي دولتو احتياج

است/ قانوني hيحه اين اجراي دارائيمأمور و دادگستري وزارت ـ ٣ ماده

تخريبوسائط مجازات قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد طبققانون [بر
١٣٣٢ ماه فروردين ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل تحقيق مأمورين نقليه

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨å٧٢ شماره ,١٣٣٢.١.٣å يكشنبه

شيرازي] [كريمپور ورود
شد/ تهران وارد شيراز از هواپيما با شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي



٢٠٦٩ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

نمودند تأييد مطلع مقامات امروز وقت آخرين در
است شده تسليم بختيار ابوالقاسم كه

گفت: باره اين در بعدازظهر ساعت يك ارتش ستاد رئيس اما

است نرسيده ارتش ستاد براي گزارشي هنوز

و زد آغاز قوايدولتي با اخيرا كه بختيار ابوالقاسم كه يافت انتشار مطلع يكمنبع قول از تهران ديشبدر

آن دنبال به و نموده ارتش مأمورين تسليم را خود اصفهان نزديكيهاي در ديروز غروب بود گذاشته خورد

منبع يك نتيجه در و كرد تحقيقاتي شايعه اين درباره ما خبرنگار شدهاند/ تسليم نيز وي كسان از عدهاي

قرار و ميبرد سر به اصفهان تحتنظرمأموريندر بختيار كنونابوالقاسم ا استو صحيح اينخبر گفت: موثق

مقتضي تصميم دولت طرف از خير يا شود اعزام تهران به بايد آيا اينكه درباره آينده ساعت ٢٤ در است

ما خبرنگار دسترس در اط;عاتي بختيار ابوالقاسم تسليم چگونگي جزئياتو درباره مزبور مقام گردد/ تخاذ ا

مشـروحا هنوز و شده فراهم گذشته ساعت ٤٨ در وي تسليم مقدمات گفت: كلي طور به فقط و نگذاشت

تأيـيد را بـختيار ابوالقـاسم تسليم شايعه رسمي مقامات چون داشت/ اظهار باره اين در نميتوان چيزي

آيا كه سؤال اين جواب در ايشان و كرد مراجعه ارتش ستاد رئيس رياحي تيمسار به ما خبرنگار نميكردند

واصل باره اين در ارتش ستاد به گزارشي كنون تا داشت: اظهار خير؟ يا است شده تسليم بختيار ابوالقاسم

اعـ;م را مراتب دولت سخنگوي يا ارتش ستاد شود واصل ارتشي مقامات گزارش كه صورتي در و نشده

نـزديكان از يكـي گـرديد/// تلقي اهميت با بختيار ابوالقاسم شدن تسليم انتشار خبر چون نمود/ خواهند

انـتظامي مأمـورين و است رسيده تهران به مشاراليه شدن تسليم درباره خبري ديشب گفت نخستوزير

داده اط;ع مركز به امر اين جزئيات است قرار و بودند آن سقم و صحت و چگونگي درباره تحقيق مشغول

شدن تسليم خبر دارد, آشنائي تماسو بختيارينشين ايل كز مرا با كه نيز مجلس نمايندگان از يكي شود/

و واقـعه ايـن چگونگي بيان از ارتش رسمي مقامات امتناع داشت اظهار و نمود تأييد را بختيار ابوالقاسم

بختيار ابوالقاسم تسليم خبر بودن دروغ براي كافي و hزم شرط نميتواند تأييد يا تكذيب از آنها خودداري

ميكند/ روشن را مطلب اين حقيقت حالسخنگويدولت هر به ولي باشد

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

تهران/// در اسرائيل تبليغات از جلوگيري براي
است شده اعزام تهران به و تسليم بختيار ابوالقاسم

اختيار در را ايناط;عات وسخنگويدولت خارجه امور فاطميوزير دكتر امروز بعدازظهر نيم ساعتو دو

داد/// قرار خارجي و داخلي جرايد

اين است/ شده اعزام تهران به انتظامي مأمورين وسيله به و شده تسليم كرد شهر در بختيار ابوالقاسم >٣

است/ گرفته شرطيصورت و قيد هيچ بدون تسليم



ملي دولت سياهه ٢٠٧٠

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

شدهاند مجروح نفر ١åå از بيش دزفول اخير وقايع در
را مجروحين و نيست موجود كافي وسائل اهواز بيمارستان در اهوازبردهاند بيمارستان به را آنها و

كردهاند بستري زمين روي بر

شدند مجروح عدهاي و داد روي خوردي و زد آغاجاري در
آن درباره است/ رفته دزفول به واقعه چگونگي در مطالعه و تحقيق براي اخيرا كه اهواز در ما خبرنگار

تفاق ا به ژاندارمرياهواز فرمانده سرهنگضرابي آقاي شنبه روز داد: اط;ع چنين تلفن با امروز شهرستان

اعاده درباره تا شد تشكيل امنيت كميسيون آنها حضور با و شدند وارد دزفول به اهواز دادستان مخبر آقاي

ميبرند/ سر به شديد نگراني در مردم تعطيلو كلي به شهر شود/ تخاذ ا تصميماتhزم شهر امنيتدر و نظم

انديمشك از را خود مايحتاج بودند مجبور سايرين و دولت كارمندان و نميشد پيدا ديگر وسايل و خواربار

كـه هستند متمركز عدهاي شهر خارج در هنوز زيرا نيست جاني خطر از خالي هم كار اين ولي كنند تهيه

گوشت و كردند حمله قصابي يكدكان به مردم از عدهاي شنبه روز ميسازند/ فراهم را مزاحمتمردم اسباب

نمودند/ مجروح را قصاب و كرده غارت را آن در موجود

تصميم امنيت كميسيون در مناسبت اين به و نشدهاند شناخته دزفول اخير وقايع اصلي محركين هنوز

بيش رويداد دزفول در پريروز كه خوردي و زد در شوند/ دستگير دارند شرارت سابقه كه افرادي كه شد گرفته

بيمارستان و آوردند اهواز به را آنها از عدهاي نيست درمان وسيله دزفول در چون و شدند مجروح نفر ١åå از

جزو اخير وقايع در كه نفر ٢٧ دزفول در ديروز خوابانيدهاند زمين روي بر را مجروحين استو وسيله فاقد اهواز

دادهانـد انـتشار كـه اع;ميهاي در اهواز مقيم دزفوليهاي شدند/ دستگير شدهاند داده تشخيص مسببين

كردهاند/ قضايايدزفول درباره فوري رسيدگي تقاضاي

آنجا به ارتشنيرو �١å� لشكر طرف اغتشاشاز از برايجلوگيري و شد تظاهراتي همديروز آغاجاري در

شدهاند/ مجروح آنجا در عدهاي داد روي كه خوردي و زد اثر بر اط;ع قرار به و گرديد اعزام

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

شدند مجروح نفر ٧٥ از بيش و كشته نفر ٤ دزفول حوادث در
كه دادند اطمينان مردم به و يافتند حضور مقتولين سوگواري مجلس در مركز از اعزامي نمايندگان

شد خواهند مجازات واقعه مسببين

اثر در داشتندو تظاهرات قصد دولت از پشتيباني نام به بدرمشرقي صحرا محله كنين سا پريروز ـ دزفول

كشته دار و گير اين در نفر ٤ شديديدرگرفتو خوردي زدو حزبزحمتكشانرويداد و آنها بين كه تصادمي

تعطيلعمومياست فع� بردند/ لشكر بهداري به را آنها كه گرديدند طرفينمجروح از نفر ٧٥ بيشاز شدندو

ادامه برادركشي مرجو و هرج شهر اين در بايد كي تا نيست ومعلوم ميبرند سر به نهايتاضطراب در مردم و

باشد/ داشته



٢٠٧١ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

يافتند مجلسسوگواريمقتولينحضور در شبديز و آقايانسرتيپوفا ـ شد نظامياعJم حكومت ديروز

بعضي فيالمجلسبه و شد مجازاتخواهند مسببينواقعه كه دادند اطمينان ضمنا گفتندو تسليت مردم به و

كردند/ رسيدگي اهالي شكايات از

مسببين از عدهاي رسيده تلگراف وسيله به دزفول از ما خبرنگار طرف از وقت آخر كه خبري آخرين طبق

و گرم و سرد اسلحه مقداري ميباشند/ بازداشت نظامي فرمانداري در و شده دستگير پنجشنبه روز واقعه

ميباشد اخير حادثه مسببين از يكي كه كمالي سيدعلي حاجي اط;ع آخرين طبق و گرديده كشف فشنگ

است/ شده دستگير اهواز در

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

كردند اقامت ارم مهمانخانه در و شدند وارد قم به آزاد فراكسيون اعضاي
مCقات قصد گرفتهايم قرار خاصي موقعيت در چون گفتند اطCعات خبرنگار به فراكسيون اعضاي

نداريم را بروجردي آيتا[ حضرت

نشود پيدا راي و نطق براي مجلس در آرامي محيط تا و
كرد نخواهيم مراجعت تهران به

عـضو نـمايندگان هدي و حميديه صادقي, افشار فرامرزي, بهادري, آقايان ـ قم از ما خبرنگار تلفن

نمودند/ اقامت ارم مهمانخانه در و شدند وارد قم به ملي مجلسشوراي آزادي كسيون فرا

شايع اينكه با كرد ايشانسؤال از و م;قات ارم مهمانخانه در را آقايان امروز صبح ٩ ساعت ما خبرنگار

چون دادند: جواب انتخابنموديد؟ را قم كه شد چه كرد خواهيد مسافر شمالي صفحات يا مشهد به شما بود

در روز چند شد سؤال آمديم/ قم به �ع� زيادتحضرتمعصومه قصد به ضمنا و ميباشد تهران نزديكبه قم

محيط كه موقعي تا حال هر به و نشده گرفته باره اين در تصميمي دادند: جواب نمود؟ خواهيد توقف اينجا

تـهران به نشود پيدا راي و نطق براي آزادي و امنيت محيط و برنگردد عادي صورت به وك; براي تهران

نمود/ مراجعتنخواهيم

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

آزادي فراكسيون اعCميه
شد/ گذاشته جرايد اختيار در آزادي كسيون فرا ٣ شماره اع;ميه امروز وقت آخر در

ملت مبارزه قيامو همچنين و داده رخ شهرستانها از بعضي در كه بهحوادثاخيري ايناع;ميه مقدمه در

و مـصدق دكـتر آقاي با آزادي كسيون فرا اينكه علت آنگاه نموده, اشاره خارجي دسائس نفوذ عليه ايران

حياتي مسائل چون كسيون فرا اين كه است شده داده تذكر و گرديده تشريح دارد مخالفت فعلي حكومت

نقشههائي ملي نهضت نابودي براي ايران سرتاسر در جنوب و شمال سياستهاي و است ميان در كشور

داد/ خواهد ادامه فعلي دولت با خود مبارزه به كسيون فرا اين كردهاند طرح



ملي دولت سياهه ٢٠٧٢

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

شيراز حادثه درباره توضيح
يكشـنبه ٨å٧٢ شماره ٤ صفحه خبرنگارتان قول از شيراز اخبار جزو چون ـ اطJعات شريفه جريده

بود: شده نوشته ماه فروردين سيام

جـبهه و ايـران حـزب سـران بود داده روي شيراز در پنجشنبه و چهارشنبه روز كه تشنجات علت <به

روزنامهشورشدر مدير شيرازي آقايكريمپور همچنين آنو به احزابوابسته مليو نهضت ادامه طرفداران

همانستون در را مزبور خبر فرمائيد مطبوعاتدستور قانون طبق است خواهشمند ميبرند/> سر به ارم باغ

پيشكار آقاي منزل در شيراز شهر در روز و شب پنجشنبه و چهارشنبه روز جانب اين زيرا نمايند تكذيب

آقايان همچون آن و نبودهام ارم باغ يكساعتدر بيشاز و بوده مهمان صادقي مرتضيخان آقاي دارائيو

احزاب سران ساير اسداللهيمسئولحزبايرانو نهضتمليو ادامه طرفداران جبهه كل دبير توللي فريدون

كرده اجتماع غارت قتلو از جلوگيري و برايامنيتشهر بودند انتظاميمأيوسشده اقداماتمأمورين از ملي

در و انديشم تدبيري شهر امنيت جهت و رفته ارم باغ به كه كردند تلفندعوت وسيله به هم را اينجانب و

قبلي نقشه طبق انگليسي نوكران كه را شيراز مقيم امريكائيهاي تا شد گرفته تصميم كه بود جلسه همان

شيباني آقاي منزل در را شب اينجانبچون و بياوريم ارم باغ به و داده نجات برسانند قتل به ميخواستند

بنگاه تومبيل ا وسيله به هم جمعه صبح و كردم مراجعت شهر به ب;فاصله بودم فارسمهمان دارائي پيشكار

اينجانب تكذيبجدي كليمورد طور به ارم باغ اينجانبدر اقامت خبر آمدمو اصفهان به شيراز از ت ت/ ت/

درج جـريده آن در سـوءتفاهم گـونه هـر رفـع جـهت را تـوضيح ايـن فرمائيد دستور خواهشمندم و است

شورش روزنامه مدير نمايند/

شيرازي كريمپور

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

كرد كار به شروع شيراز وقايع به رسيدگي مأمور كميسيون
كردند عزيمت خود ايل ييCق محل به قشقائي ايل افراد

وقايع اطراف در تحقيق مأمور و تشكيل شيراز در كميسيوني دولت دستور به داديم اط;ع كه طوري به

فارس, استانداري سرپرست صبا آقايان از: عبارتند كميسيون اين اعضاي است/ شده شهرستان آن اخير

بهدستور كلكشور بازرسي طرف از نمايندگي به كه قضات از نفر سه و لشكر فرمانده ميرجهانگيري سرتيپ

بـازرس شهبندي آقايان: نفر سه اين شدهاند/ كميسيون اين در شركت مأمور دادگستري وزير لطفي آقاي

گـودرزي و فـارس دادگسـتري رئيس عجمي جواد ميباشد, فارس در بررسي مأمور كه كشور كل بازرسي

و شـد فـرستاده ديـروز تلگراف وسيله به نفر سه اين براي دادگستري وزير دستور هستند/ شيراز دادستان

بدون قشقائي ايل شد داده اط;ع كه طور همان استو آرام فع� شيراز وضع كردند/ كار به شروع ب;فاصله

كردند/ عزيمت ايل يي;ق محل به شوند شهر وارد اينكه



٢٠٧٣ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

هستند باقي اعتصاب حال به هنوز
و هستند باقي تحصن اعتصابو در آغاجاري در نفت ملي شركت كارگران هنوز قبل گزارشروزانه پيرو

كار از دست معشور بندر پيشهوران و اصناف و نفت ملي شركت كارمندان كليه مينمايند/ احساسات ابراز

و نفت ملي شركت مؤسسات كليه و متحصن تلگرافخانه در گزارش تصويب و دولت از پشتيباني و كشيده

است/ قرار بر آرامش و نظم و كردهاند عمومي تعطيل كين دكا

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

ميباشند آمادهباش حال در نظامي فرمانداري مأمورين
در شهر انتظامات حفظ براي شهرباني كماندوي پليس و نظامي فرمانداري مأمورين اخير روز سه دو در

دهد رخ شهر در تفاقي ا هر تا نميشوند خارج كاميونها از مأمورين و ميباشند آمادهباش حال به شهرباني

شوند/ اعزام فورا

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

نخستوزير با مCقات
ژنرال جانشين و شده وارد تهران به قبل روز چند كه امريكائي افسر <مككلور> ژنرال آقاي امروز ظهر

نـخستوزير آقاي م;قات به آشنائي انجام براي بود خواهد امريكائي نظامي مستشاران رئيس زيمرمن

طـول بـه دقيقه بيست قريب مصدق دكتر آقاي با ايشان م;قات و بود او همراه نيز زيمرمن ژنرال رفت/

به تشريفات و آشنائي مراسم صرفا و نگرفته انجام مهمي كرات مذا م;قات اين در اط;ع قرار به انجاميد/

است/ آمده عمل

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

مستغCت ماليات جرائم بخشودگي تمديد قانوني Nيحه
رسـيده نخستوزير آقاي امضاي به كه مستغ;ت ماليات جرائم بخشودگي تمديد قانوني hيحه متن

است: قرار اين از است

تير آخر تا مالياتمستغ;ت جرائم بخشودگي به راجع ١٣٣١ ماه واحدهمصوباولدي ماده ـ واحده ماده

مـاليات بـقاياي مستغ;ت ماليات مؤديان چنانچه ميشود داده اجازه دارائي وزارت به و تمديد ١٣٣٢ ماه

پرداخت ١٣٣٢ سال ماه تير آخر تا ١٣٣١ سال مقرر كرد دير زيان با را خود ١٣٣٢ از قبل مستغ;تسنوات

نشود/ مطالبه آنها مقرر جرائم نمايند پرداخت نقدا نيز را خود ١٣٣٢ سال مالياتمستغ;ت اول قسط و نموده

جرائم بخشودگي تمديد قانوني h١٣٣١يحه ماه دي اختياراتمصوبسيام مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه فروردين ؟ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل مالياتمستغ;ت

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٢٠٧٤

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

كرد موافقت انتخابات بقيه شروع با مصدق دكتر
ملي شوراي مجلس منفرد نمايندگان طرف از فردا جلسه در

شد/// خواهد نهاد پيش گزارش قضيه حل براي حلي راه

رئيس و نخستوزير با ملي نهضت كسيون فرا منتخب هيأت كراتدو مذا آنكه پساز ـ فعاليت تخفيف

بدون و اثر ب; مجلسهم منفرد نمايندگان فعاليت كوششو و مجلسنگشود فعلي مشكل از مجلسگرهاي

به دائر خود نظر آزاديدر كسيون فرا اعضاي و نشد بسته طرفي آنان ميانجيگري وساطتو از و ماند نتيجه

كه طوري به آمد, بهوجود مجلس در كامل نوميدي يأسو محيط ماندند باقي مركز از خارج در ماندن باقي

اخـير روزهاي در كه مجاهدتي و كوشش آن و نگرفت مجلسصورت در اساسي فعاليت گونه هيچ ديروز

نيز ملي نهضت كسيون فرا جلسه از و بود يافته كامل تخفيف ميگرديد مشاهده منفردين طرف از مخصوصا

نيامد/// دست به باشد جديدي تصميم از كي حا كه خبري

بـه دادن خاتمه براي حلي راه جستجوي در مجلس منفردين كه اثنائي در ـ انتخابات شروع موضوع

خود نظر بردن پيش از نيز ملي نهضت كسيون فرا هستند, مجلس علني جلسه تشكيل گزارشو ماجراي

از پيشنهاد اين قبول و اينموضوع ساختن عملي براي و نيست نااميد انتخابات بقيه شروع لزوم بر مبني

كسيون فرا اعضاي از نفر چهار ظهرديروز از بعد همينمنظور به و ميباشد فعاليت مشغول طرفنخستوزير

قريبدو و كردند مصدقم;قات آقايدكتر با شهيدي قشقائيو محمدحسين شبستري, اخگر, آقايان مزبور

با ديروز كه ميباشد نفري چهار هيأت اعضاي از يكي كه اخگر آقاي بودند/ كره مذا ايشانمشغول با ساعت

تفاق ا به بنده بعدازظهر ٩ تا ساعت٧ از ديروز عصر گفت: خبرنگاران به امروز كرد م;قات آقاينخستوزير

خـ;صه كـرديم كـره مذا و م;قات نخستوزير آقاي با انگجي و شبستري قشقائي, محمدحسين آقايان

مشورتيبشود نظرو تبادل انتخابات بقيه شروع بر مبني كسيون فرا تصميم تعقيب در كه اينبود ما كرات مذا

از يكـي انـتخابات شـروع فـرمودند نـخستوزير آقـاي گردد/ معين كسيون فرا پيشنهاد براي تكليفي و

قانون منجمله علتمحظوراتي به نشده انجام كار اين حال به تا گر ا استو من اساسي و اصلي هدفهاي

انتخابات بقيه Uشروع عنوان تحت مصدق دكتر آقاي با نهضت كسيون فرا منتخب هيأت مشترك جلسه از گزارشديروز طبق /١
ميباشد> تحريكات از خالي و آرام و امن محيط وجود آزاد انتخابات اول <شرط گفت: مصدق دكتر Tنيست فعلي مشكل حل راه

T١U/است بوده تقسيماتكشوري قانون همچنين انتخاباتو جديد

شود/ انتخاباتشروع بقيه كه كردند موافقت نخستوزير آقاي شد/ باره اين در كه كراتي مذا از پس

باره اين در داد جواب اخگر آقاي گرديد؟ معلوم كشور انتخابات بقيه شروع براي هم تاريخي شد: سؤال

انتخابات بقيه اينكه از بحثي يعني شد: سؤال ميباشد/ دولت كار جريان كيفيتو به بسته البته نشد صحبتي

به بسته اين نشد, كرهاي مذا هم اينمورد در نيامد؟ويجوابداد: ميان سابقبه قانون يا باشد جديد قانون با

اين hحا ميباشيم, است انتخابات بقيه شروع همان كه اصلموضوع به ع;قهمند ما زيرا است, دولت نظر



٢٠٧٥ هفتم و بيست سال دو, و سي فروردين اطCعات,

كه مطلبي فقط دولتاست خود تصميم و نظر به بسته اين شد خواهد شروع قوانين يكاز كدام با انتخابات

انـتخابات بـقيه انـجام براي مربوطه كميسيونهاي و ادارات به من كه بود اين فرمودند نخستوزير آقاي

آقاينخستوزير با هم باز نفري چهار هيأت آيا كه اينسؤال جواب در اخگر آقاي داد/ خواهم دستوراتhزم

و كـردند قبول هم ايشان و داشتيم تقاضائي ما زيرا ندارد ضرورتي ديگر خير, گفت: كرد خواهند م;قات

با را كراتخود مذا نتيجه فقط نداريم, كاري ايشان با بنابراين شود/ شروع انتخابات بقيه كه نمودند موافقت

رساند/ خواهيم رفقايخود اط;ع به كسيون فرا آينده جلسه در نخستوزير آقاي

انتخابات قانون به راجع بحثديروز بيشتر گفت باره اين در نخستوزير م;قاتكنندگان از ديگر يكي

از پس و شود انجام جديد قانون طبق بايستي انتخابات بقيه كه داشتند عقيده مصدق دكتر آقاي زيرا بود

قانون اص;حات زودتر هرچه شد قرار داشتند ابراز انتخابات بقيه شروع به نسبت را خود موافق نظر آنكه

hيحه و پذيرفته انجام كميسيونهايمربوطه اداراتو طرف از تقسيماتكشور قانون همچنين انتخاباتو

شود/ گذاشته اجرا موقع به و رسيده مصدق دكتر آقاي امضاي به و شده تنظيم آن قانوني

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

هستند سلطنت مقام تجليل خواستار
ششـصد و جـانبخت مـنوچهري, انتظامي, جهانگيري, ع;ءالدين نظمي, آقايان امضاي به تلگرافي

متذكر كنندگان امضا تلگراف اين در است/ شده مخابره اداره مليو مجلسشوراي به رضائيه از امضايديگر

مـقام تجليل خواستار باستاني رسوم و آداب اصل آذربايجان شاهدوست عشاير و اهالي عموم كه كردهاند

ميباشند/ سلطنت

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

كند تصويب مجلس را نفري هشت هيأت گزارش
از عـدهاي و نـخستوزير مـصدق دكتر آقاي به كه شرحي ضمن اصفهان از اس;مي جوانان سازمان

گزارشهيأت تصويب رئيسدولت چون ميدارند اظهار نوشتهاند اداره اين و ملي مجلسشوراي نمايندگان

مجلسشوراي از و كرده پشتيباني وي خواسته از ما ميداند hزم اص;حات موانع رفع براي را نفري هشت

كند/ تصويب را گزارشمزبور داريم تقاضا ملي

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

كاشاني آيتا[ با چكوسلواكي] مختار [وزير مCقات
م;قات كاشانيرا آيتا� گرامي آقاي منزل كيدر مختارچكوسلوا آقايوزير صبحامروز نيم ساعت١١و

اط;عيدر گونه هيچ فيمابين كرات مذا ازموضوع و انجاميد طول به ساعت يك حدود م;قاتدر اين كرد/

سؤال را م;قات گراميموضوع آقاي منزل از كي چكوسلوا مختار وزير خروج موقع ما خبرنگار نيست/ دست

كردم/ م;قات را آيتا� تسليت عرض منظور به داشت اظهار وي كرد



ملي دولت سياهه ٢٠٧٦

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

امريكا سفارت سخنگوي بيانيه
است دوستانه همچنان امريكا و ايران روابط

امكان مورد در كه شايعاتي داد, انتشار را زير بيانيه امروز ظهر تهران در امريكا كبراي سفارت سخنگوي

كنون ا هم كه شيراز در گذشته هفته تأسفآور حادثه وقوع از پس ايران به نسبت امريكا دولت رويه تغيير

ميباشد/ بياساس كلي به يافته انتشار دارد ادامه تحقيقات آن علل درباره

مايل كان كما و مينگرد يكدولتدوستدارد نسبتبه كه نظري با را همچناندولتايران امريكا دولت

در چهارم اصل اداره مركز به جماعتي طرف از كه حملهاي نمايد/ مساعدت ايران استق;ل حفظ براي است

اقتصادي ترقيات بسط زمينه در چهارم مجاهدتاصل فعاليتو از مانع هيچوجه به است گرفته شيرازصورت

شد/ نخواهد ايران در

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

اجناس بهاي ترقي
ترقي [آزاد] بازار در شكر و قند قيمت نگرديده توزيع اهالي فروردين شكر و قند سهميه چون ـ اليگودرز

گندم قيمت مضيقهاند جهتدر اين از اهالي و شده ناياب است روزي چند گوشتهم است/ كرده مخصوصي

است/ يافته افزايش ريال ١å٥å به ريال ٩åå از كيلو ٣åå هر نيز

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

است يافته افزايش گوشت و نان قيمت
نان تأمين براي شهرداري اينكه با است/ گذارده ترقي به رو دورود در گندم نرخ كه است روز چند ـ دورود

نه غلهدورود اداره معهذا تحويلشود, غله اداره به صادره گندمهاي از ٢٥ صدي كه است كرده تصويب شهر

را غله انبار جوموجودي و گندم كليه بلكه مينمايد خودداري دريافتداشته كه گندمي صدي٢٥ دادن از تنها

گرانو نان نتيجه در و مينمايد حمل خوزستان به مصرفشود محل نان تأمين براي بايستي معمو' كه هم

مردم استو يافته افزايش ريال كيلوئي٤٥ به ريال كيلوئي٢٥ از بازار در قيمتگوشتهم است/ كميابشده

افتادهاند/ مضيقه در بياندازه گوشت و نان حيث از

٨å٧٣ شماره ,١٣٣٢.١.٣١ دوشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
يك٩٣.٧٥ درجه گواهينامه دhر ريال, ٩٢ حواله دhر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

دو درجـه گواهينامه ليره ريال, ٢٥٢ يك درجه گواهينامه ليره ريال, ٩٥ دو درجه گواهينامه دhر ريال,

ريال/// ٢٥٣.٥å



٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

است شده مفقود اسرارآميزي طرز به شهرباني رئيس
شد پياده اتومبيل از خانقاه خيابان در ديشب ٩ ساعت افشارطوس سرتيپ تيمسار

رفت نامعلومي نقطه به و

هستند خود شده گم رئيس جستجوي در شهرباني و آگاهي مأمورين از نفر ٥åå

است گرفته قرار محاصره تحت تهران شمال در متري هزار چهل ناحيه يك

را شهرباني رئيس تجسس به مربوط عمليات كه كرد مأمور را نفر دو نخستوزير

دهند قرار نظر تحت

ننمود مراجعت ديگر مرتبه اين ولي رفت نقطه اين به بار دومين براي ديشب شهرباني رئيس

خيابان در اسرارآميزي طور به شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ تيمسار ديروز بعدازظهر نه ساعت

از است/ نرسيده جائي به كنون تا مشاراليه يافتن براي انتظامي مساعيمأمورين و گرديده خانقاهمفقوداhثر

شهرباني رئيس جستجوي نظاميدر فرمانداري شهربانيو مأمورين از نفر ٥ååقريب امروز صبح نه ساعت

سربازانو مراقبت و محاصره تحت مترمربع هزار ٤åمساحت به ناحيه يك تهران شرقي شمال در و هستند

از پس كردهاند آغاز امروز صبح هشت ساعت از كه تحقيقاتي نتيجه در ما خبرنگاران دارد/ قرار پاسبانان

گـزارش چـنين را شـهرباني رئيس شدن گم جريان انتظامي مأمورين با تماس و حادثه محل از بازرسي

ميدهند:

كرد تمام را اداري كارهاي آنكه پساز قبل روزهاي مثل ديروز بعدازظهر شهرباني رئيس ـ روز هر مثل

روزهاي بيشاز توقفوي ولي بود منزل ساعتهفتدر الي بعدازظهر سه يا نيم ساعتدو از رفت/ منزل به

استراحت منزل در بعدازظهر پنج تا سه بين مشاراليه قبل روزهاي در كه معني بدين انجاميد طول به ديگر

اين در ماندو باقي خانه در بعدازظهر ساعتهفت تا ديروز اما شهربانيمراجعتمينمود, به باره دو و ميكرد

افشارطوس تيمسار خانه مستخدم به سيم طرف آن از نفر يك و زنگزد ايشان منزل تلفن كه بود ساعت

ميخواهند/> را شما شهرباني از بگوئيد آقا <به گفت:

و كرد صحبت دقيقه سه قريب رفت تلفن پاي ب;فاصله افشارطوس تيمسار ـ بود آشنا نفر يك تلفن

نرسيده ربع هفتو به ساعت هنوز ميگفتند وي منزل مستخدمين شد آماده لباس پوشيدن براي ب;فاصله

بيست هفتو مقارن ميروم/ شهرباني به من گفت: خود خانم به و كرد ترك را منزل شهرباني رئيس كه بود

دفتر به يكراست و شد پياده مشاراليه و كرد توقف شهرباني مقابل در وي حامل تومبيل ا بعدازظهر دقيقه



ملي دولت سياهه ٢٠٧٨

به رسيدگي بود آورده خود با گاهي كارآ رئيساداره پروندههائيكه و كارها به مدتبيستدقيقه رفت/ خود كار

سرهنگ و بودهاند اطاقوي نادريدر سرهنگدوم سرهنگنورائيو آقايان رسيدگي, ضمن در و آورد عمل

مجال گويا ولي است بوده فرصت منتظر شهرباني اط;عات اداره رياست تصدي درباره كره مذا براي نادري

و گرفته آقايدرخشانفر دست از را كتي پا پروندهها به رسيدگي پساز رئيسشهرباني و نشده پيدا صحبت

مداد با خطوطي بوده مارك بدون كه كاغذ اين روي در ميگويند ميشود, آن محتوي نامه خواندن مشغول

جيب در و نموده تا را سپسآن و ميخندد كمي مجهول نامه آن خواندن از شهرباني رئيس و بود شده نوشته

بعد و ميروم آقاينخستوزير منزل به كنون ا <من ميگويد: آقايسرهنگنورائيآجودانخود به و ميگذارد

كرد/> مراجعتخواهم

بودمجهول شده منزل شهربانيدر رئيس به دقيقه سه ساعتهفتو در كه تلفني چون ـ كردم تلفن من

ناشناسنبوده تلفنكننده كه شد معلوم نتيجه در و كرد تحقيق باره اين در امروز ما خبرنگار ميرسيد, نظر به

آقاي منزل از و داده افشارطوساط;ع تيمسار به كه شهربانيبوده رئيس سرهنگنورائيآجودان آقاي بلكه

و برويد ايشان منزل به آقاينخستوزير برايم;قات شما كه گفتهاند و تلفننموده شهرباني به نخستوزير

آقايسرهنگنورائيامروز است/ شده نخستوزير خانه به رفتن به شهربانيمصمم رئيس تلفن اين پساز

گرفتو منصورت وسيله به شده شهرباني رئيس به بعدازظهر هفت ساعت كه تلفني گفت ما خبرنگار به

باشد/ شده ايشان به مجددي تلفن نميكنم تصور

پنجاه هفتو يا ربع سه ساعتهفتو گفت: منزلنخستوزير در مطلع يكمقام ـ نخستوزير خانه در

مدت رفتو آقاينخستوزير بهحضور و آمد اينجا به مطابقمعمول شهرباني رئيس بعدازظهرديروز دقيقه

رئيس زيرا بوده غيرمنتظره نميكنيمفوقالعادهو تصور نيز كرات مذا اين و كرد كره مذا يكربع يا بيستدقيقه

ميكرد/ م;قات نخستوزير آقاي با گزارش دادن براي روز هر شهرباني

ترك را نخستوزير منزل افشارطوس تيمسار دقيقه ده و هشت ساعت حدود در كرات مذا اين از پس

قريببيستدقيقه شهرباني اداره در مجددا برگشت/ خود اداره به شهرباني رياست تومبيل وسيلها به گفتو

خيابان طريق از شدو تومبيل ا سوار كه بود مانده نه ساعت به دقيقه ده و رسيدگينمود كارها به ساعت نيم تا

نمود/ حركت شهر مركز طرف به اسفند سوم

كارهاي به روز هر مثل شهرباني رئيس كه معني بدين بود, عادي خيلي جريان اينجا تا ـ خانقاه به برو

نمايد مراجعت منزل به بود قرار كه ساعتي در و كرد م;قات نيز رئيسدولت از و رسيدگينمود خود بعدازظهر

كارمند كه خود شوفر به رسيد اسفند سوم خيابان آخر به تومبيل ا وقتي مشاراليه و آمد پيش ديگري برنامه

١ شماره تومبيل ا دستور اين مطابق خانقاه> خيابان و هدايت خيابان طرف به <برو گفت: است شهرباني

شرق طرف به فردوسي خيابان طرف از بود نشسته آن در تنهائي به شهرباني رئيس كه حالي در شهرباني

كرد/ حركت تهران شهر

به شهر مختلف نقاط از را شهرباني رئيس تومبيل ا عبور كه خيابانها پست پاسبانان ـ بود كشيده چاقو



٢٠٧٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

گفتهاند: چنين آمده عمل به آنها از امروز كه بازجوئيهائي در ديدهاند چشم

خـيابان در شـد/ هـدايت خيابان وارد و گذشت شمالي سعدي خيابان از شهرباني رئيس تومبيل ا بله,

شهرباني رئيس بودند/ شده جمع او گرد به مردم و بود كشيده چاقو اوباشمحله از يكنفر همانموقع هدايت

را پست پاسبان باتون رفتو جلو شكافتو را جمعيت شخصا و كند توقف خيابان كنار در تومبيل ا داد دستور

سرباز و پاسبان به سپس و زد ضارب به ضربه چند آن با گرفتو چاقوكشبود نمودن دستگير صدد در كه

قدري اوضاع وقتي و نمود دعوت تفرقه به را سپسمردم كنند/ جلب را ضارب داد نظاميدستور فرمانداري

خود شوفر به و شد تومبيل ا سوار مجددا رسيدند پست پاسبان به كمك براي ك;نتري مأمورين و شد آرام

خانقاه> خيابان به <برو گفت:

كـه جـائي و واقعه محل و كوچهها و خيابانها از كه نقشهاي در كه طوري به ـ سومكا تا قدم بيست

در هـدايت خيابان ميفرمائيد م;حظه شده چاپ آخر صفحه در و نموده توقف شهرباني رئيس تومبيل ا

ناحيه آن وارد گذشته شب ٩ ساعت افشارطوس تيمسار شهرباني رئيس كه است ناحيهاي شمالي قسمت

آن غربي قسمت و شده كشيده هدايت خيابان موازات به خانقاه خيابان است/ نكرده مراجعت ديگر و شده

به آنها انتهاي كه اصلي كوچه چند فرعيو كوچه چند خيابان اين در ميشود/ صفيعليشاه خيابان به منتهي

آنكوچه قسمتجنوبي كه باريكي كوچه منجمله دارد ميگرددوجود منتهي شاهآباد خيابان هدايتو خيابان

نام به كه ميدهد تشكيل چهارراهي خانقاه خيابان نمودن قطع اثر در كوچه اين و دارد نام ظهيراhس;م

است/ معروف خانقاه چهارراه

توقيفاست در كنون ا و ميباشد منشيزاده آقايدكتر با آن رهبري كه محلحزبسومكا تا چهارراه اين

كه خيام خيابان نام به است خياباني نيز آن از باhتر متر ٧å قريب ب;فاصله و ندارد فاصله متر ٢å از بيش

قسمت در كه دارد بقاليوجود يكدكان خيابان اين مقابل در هدايتميشود/ خيابان به منتهي آن يكسر

است: توجه مورد مركز سه خانقاه خيابان در بنابراين است/ بازنشسته افسران كانون محل آن غربي

سومكا حزب ـ ١

افسران كانون ـ ٢

بقالي/ دكان ـ ٣

كه فاصلهاي شهربانيدر رئيس تومبيل ا كه بود رسيده بعدازظهر نه به ساعت عقربههاي ـ بگير مرا كيف

را كيفدستيخود سرتيپافشارطوسخواست ابتدا توقفنمود/ دارد قرار بقالي دكان آن و خانقاه چهارراه بين

تومبيل ا در و بگير مرا كيف گفت راننده به و شد منصرف بعد ولي بردارد است نوشتجات و اوراق حامل كه

آنجا به خودم يا من بايست دو ك;نتري مقابل برو تومبيل ا با تو ميروم پياده من نمود اضافه سپس بگذار

رئيس و كرد حركت ب;فاصله راننده بيائي/ من عقب كجا كه كرد خواهم تلفن تو به اينكه يا و آمد خواهم

افتاد/ راه به پياده شهرباني

كل شهرباني معاون همايونفر سرتيپ تيمسار منزل تلفن امروز, ششصبح ساعت ـ امروز صبح شش
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معاون به نمود, صحبت لحظهاي و برداشت را گوشي آنكه از پس ايشان منزل مستخدم و زد زنگ كشور

كنند/ صحبت شما با افشارطوسميخواهد تيمسار خانم كه داد اط;ع شهرباني

بود نگرانيمشهود آناضطرابو در كه لحني با شهرباني رئيس خانم برداشت, را گوشي وقتيهمايونفر

بهخواب آن از بعد ولي بوديم بيدار نصفشب تا ما استو نيامده منزل به افشارطوسديشب تيمسار گفت

است؟ شـهرباني در ايشان آيا كه بپرسم خواستم hحا دارد/ كار شهرباني در ايشان اينكه خيال به رفتيم,

كنون ا باشيم مطمئن اينكه براي و نداشتند شهرباني در كاري ايشان خير, ميدهد: جواب همايونفر سرتيپ

كرد/ خواهم تلفن شهرباني به

آجودان از و تماسميگيرد شهرباني با تلفن بهوسيله شهرباني معاون ب;فاصله ـ پسكجاست؟ عجب,

او آجودان و ندارند خبري وي از كه ميگويند همه ولي ميگيرد را افشارطوس سرتيپ سراغ شهرباني رئيس

لحظهايبوده هم آن و ديده را رئيسشهرباني ديروز بعدازظهر ربع سه ساعتهشتو آخريندفعه ميگويد:

ترك را خود كار دفتر كارها, به رسيدگي از پس و مراجعتنموده نخستوزير آقاي منزل از مشاراليه كه است

بيخبري اظهار نيز شهرباني مقامات ساير ندارد/ خبري مشاراليه از ديگر بعد به ساعت آن از و است كرده

گهان نا بوده, نرفته هم منزل به مشاراليه چون بالنتيجه و نداشتند افشارطوسخبري تيمسار محل از و كرده

است/> شده اسرارآميزيمفقوداhثر طرز به شهرباني <رئيس كه ميآيد پيش فكر اين

خانم و شهرباني معاون و بود نشده دير هنوز صبح هفت ششو ساعت چون البته ـ شديم معطل خيلي

و بوده ميهمان دوستان از يكي منزل در گذشته استويشب ممكن كه ميكردند افشارطوستصور تيمسار

نياوردهاند عمل به برايجستجويوي اقدامي نگراني عين در لذا كرد اولوقتاداريمراجعتخواهد تا حتما

بشود/ خبري افشارطوس تيمسار از صبح نيم هشتو يا هشتو ساعت حدود در شايد تا شدند منتظر و

هر عادتا شهرباني رئيس زيرا ميرسيد نتيجه به كمتر انتظار اين ميگذشت وقت از هرچه متأسفانه اما

هشت ساعت تا امروز صبح ولي ميشد حاضر خود كار محل در صبح نيم هفتو يا هفت حدود در صبح روز

نبود/ دست در اط;عي وي از هنوز

روز هر نيز شهرباني رئيس و تشكيلشود نخستوزير معاون كار دفتر در امنيت كميسيون بود قرار امروز

هشت ساعت بود قرار ميرفتو مصدق دكتر منزل به كميسيون اين در شركت براي وقت اول طبقمعمول

ساعت تا ما ميگفت نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي ولي شود حاضر آنجا در نيز امروز صبح

ارتشهم رئيسستاد رياحي تيمسار چون و نشد شهرباني رئيس از خبري شديم معطل هرچه هشتصبح

تحقيق براي نفر ايندو آمده تهران به ديروز و شده دستگير بختيار ابوالقاسم كهچون كرديم تصور بود نيامده

روي نمايند/ شركت امنيت كميسيون در كه نكردهاند پيدا مجال بنابراين و رفتهاند مقدماتي بازجوئيهاي و

كنون تا ديشب از رئيسشهرباني كه رسيد خبر گهان نا اينكه تا نشستيم انتظار مدتيدر هم باز اصل همين

است/ شده گم

نخستوزير منزل به شهرباني رئيس شدن گم خبر وقتي ميدهد گزارش ما خبرنگار ـ اسرارآميز نقطه



٢٠٨١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

به را رئيسشهرباني شدن گم وموضوع كرد احضار را معاونخود آقاينخستوزير نشدند, معطل ديگر رسيد

بازرسي هيأت اول شود/ كار مشغول تحقيقات و بازجوئي براي كه داد دستور ايشان به و رساند وي اط;ع

نفر چند رئيسك;نتري٢و شهرباني, معاون نظامي, فرماندار شركت با اسمعيليو ملك آقاي رياست تحت

ديشب بود: داده گزارش چنين را جريان شهرباني رئيس تومبيل ا راننده زيرا رفتند خانقاه خيابان به ديگر

در و رفته دو ك;نتري به كردم, پياده خانقاه خيابان در را افشارطوس تيمسار [شب] ٩ ساعت آنكه از پس

نصف از بعد ٣ ساعت تا نبود خبري ولي ميرفت جلو لحظه هر ساعت كردم توقف ايشان مراجعت انتظار

استخبري رفته رئيسشهرباني كه محليهم از و مراجعتكردم نرسيد خبري وچونديگر شدم شبمعطل

ندارم/

بود شده پياده رئيسشهرباني كه نقطهاي مشاراليه رفت/ خانقاه خيابان به راننده تفاق ا به بازرسي هيأت

فرماندار و نخستوزير معاون گذشت/ hبا در آن شرح كه بقالي دكان همان نزديكي در نقطه اين داد نشان

ايشان و گزارشدادند آقاينخستوزير به را سپسجريان و كردند بازرسي و گشته مدتي را حدود آن نظامي

مـقدمات و نمايند بازرسي را اسرارآميز نقطه اين نظامي فرمانداري و گاهي كارآ اداره مأمورين داد, دستور

آورد/ فراهم شهرباني رئيس جستجوي

كشور آقايوزير رياست يككميسيونمخصوصبه صبح ساعتده بالنتيجه ـ يككميسيونمخصوص

تشكيل تهران دادستان شهربانيو معاون ژاندارمريو فرمانده ارتش, رئيسستاد نظامي, فرماندار حضور با

مأمورين فعاليت امروز صبح نيم و ده ساعت از بالنتيجه و نمايند مطالعه مرموز حادثه اين اطراف در تا شد

فعاليت يك و شد آغاز رسمي طور به كميسيون اين دستورات و نقشه طبق نظامي, فرمانداري و شهرباني

گرديد/ آغاز شهرباني رئيس برايجستجوي دامنهداري

خانقاه خيابان در كه ما خبرنگار گزارش به كنيم بحث مأمورين نقشه فعاليتو درباره آنكه از قبل كنون ا

فرمائيد/ توجه است نموده تحقيقاتي

خيابان به شدم مطلع شهرباني رئيس شدن مفقود خبر از اينكه مجرد به صبح ٩ ساعت ـ بقالي دكان

اينكه بدون و جا همه از بيخبر تومبيلها ا و عابرين و نبود خبري انتظامي مأمورين از هنوز رفتم, خانقاه

تازه بازرسي اولينهيأت بودند/ آمد رفتو استمشغول افتاده تفاق ا خانقاه خيابان مهميدر واقعه چه بدانند

است/ شده خبري كه بودند فهميده بيش و كم نيز چهارراه حدود كسبه و بود گفته ترك را آنجا

قهوهچي با نيز نفر سه دو و ميزدند قدم خيابان چپ قسمت در گاهي آ مأمور نفر دو و سرهنگدوم يك

بودند/ گفتگو در چهارراه مقابل

توقفكرد است خيام فرعي خيابان مقابل كه بقالي دكان مقابل در ارتشي يكجيپ گهان نا اينوقت در

گفت: داشت نام علي كه بقالي صاحب به و گرديد بقالي داخل و شد خارج آن از افسر يك و

دكان كند, مقاومتي بتواند آنكه از قبل باختو رويشرا رنگو علي كاريدارم/ تو با بيا, ك;نتري به من با

نشست/ جيپ درون به و سپرد عابر يك دست به را خود
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مشاراليه ديشب او' كه بود اين علي توقيف علت گفت ما خبرنگار به بود حدود آن در كه پاسبان يك

نموده حركت سمت كدام به مشاراليه كه است شده متوجه شايد و ديده را شهرباني رئيس حامل تومبيل ا

بقالي دكان ارتشوارد يكافسر رئيسشهرباني رفتن از بعد ساعت نيم شد گفته كه بهطوري استبهع;وه

تا كردند توقيف را همينجهتاو استبه رفته و گرفته علي كجاستاز نميدانم من كه را آدرسمحلي و شده

بگيرد/ قرار بازجوئي مورد

و حول در واقع خانههاي كليه سومكا حزب محل و بازنشسته افسران كانون محل ـ بود كت سا جا همه

از نـفر دو يكي بودند گرفته نظر تحت را افسران كانون پاسبان چند و بود آرام و كت سا همه بقالي حوش

و رفت نيز نظامي چند و ميكردند بازرسي را كانون اطراف بامهاي پشت نردبان با گاهي آ اداره مأمورين

داشتند/ نظر تحت را مزبور خيابان به آمدهاي

خيابان به كه نبوده بار براياولين ديشب رئيسشهرباني كه حاصلنمود اط;ع ما خبرنگار ايناحوال در

در و آمده خيابانمزبور به تومبيل ا با بعدازظهر ٩ ساعت در درست نيز قبل شب هشت بلكه بود آمده خانقاه

باز پياده خودش برو, ك;نتريدو به كه بود گفته شوفر به و شده پياده بود, شده پياده ديشب كه نقطهاي همان

گشت/ خواهد

مراجعت بعدازظهر يازده ساعت مقارن يعني ساعت دو از پس شهرباني رئيس و بود رفته شبشوفر آن

بود/ رفته چه براي و كجا به شب افشارطوسآن تيمسار كه ندارد خبر كسهم هيچ و بود نموده

اسلحه ديشب شهرباني رئيس مينويسد: گزارشخود ديگر قسمت در ما خبرنگار ميزنيد؟ حدس چه

امر اين و بود هيجان بدون آرام و خونسرد هميشه مثل ميشد, پياده تومبيل ا از كه موقعي و نداشته همراه

چرا كه اينست ميگيرد قرار توجه قابل كه نكتهاي اما برود ناشناسي محل به نداشته قصد كه ميدهد نشان

هم و قبل شب هشت هم زيرا نكند پيدا اط;ع او نظر مورد محل از وي شوفر كه بوده ع;قمند مشاراليه

را فاصله اين و داشته فاصله مقداري او نظر مورد مكان تا مسلما كه شده پياده تومبيل ا از محلي در ديشب

است/ ميپيموده پياده بايد

و نظر تحت را بازنشسته افسران ع;قهمخصوصمحلكانون با گاهي آ اداره مأمورين كه اين ديگر نكته

باشد/ شده محلمفقود اين استدر ممكن شهرباني رئيس كه ميزدند حدس آنها اغلب و داده قرار مراقبت

خيابان يك از مركب است ارتش افراد و پليس محاصره در كنون ا كه محلي مساحت ـ ناحيه اين در

در كنون ا افشارطوسهم تيمسار كه ميشود داده احتمال استو فرعي خيابانهاي و كوچه چندين و اصلي

ميبرد/ سر به متري هزار ٤å مساحت اين

خارج اينمحوطه از رئيسشهرباني كه اينست آمده عمل به پست پاسبانان از كه تحقيقاتي نتيجه زيرا

باشند/ كرده خارج را او مخفي طور به يا و مبدل لباس با آنكه مگر نشده

خانقاه خيابان ارتشحدود افسر تحتسرپرستيسه پليس و سرباز عدهاي صبحامروز نيم و ساعتده از

خيابانها, محاصره از پس و كردند محاصره و تقسيم منطقه سه به شده كشيده آن نقشه كه طوري به را



٢٠٨٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

طـبق و ميكردند جستجو را زيرزمينها و اطاقها و نموده مراجعه خانهها به نظامي فرمانداري مأمورين

خروج اجازه بود, متوقف ناحيه اين در امروز صبح ده ساعت تا كه تومبيلهائي ا كليه نظامي فرماندار دستور

كوشش هنوز و بود محاصره تحت خانهها و كوچهها كليه كنون ا شدند/ بازرسيواقع مورد آنها همه و ندادند

است/ نرسيده نتيجه به جستجو در مأمورين

سرداري سرپاس آقايان نخستوزير آقاي دستور بنابه امروز ظهر اط;ع قرار به ـ نخستوزير دستور

بـازرس سـمت فـع� كـه گاهي آ اداره سابق رئيس بهرامي آقاي و شهرباني اسبق رئيس �اديبالسلطنه�

رئـيس جسـتجوي بـه مربوط عمليات كه شد داده دستور آنها به و شدند احضار دارد عهده به را شهرباني

بنمايند/ هدايت را مأمورين و گرفته نظر تحت را شهرباني

اين اطراف در تحقيقاتي تا كرد افشارطوسمراجعه تيمسار منزل به ما خبرنگار ـ ديشب يازده ساعت

همه و ندارم شدنشوهرم گم جريان از اط;عي من كه داشت اظهار رئيسشهرباني خانم ولي بنمايد حادثه

شد/ خواهد چه فعاليتمأمورين نتيجه ببينيم كه منتظريم و هستيم بيخبر امر اين از

نقطه افشارطوساز تيمسار خانم مادر به ديشب يازده ساعت كه گفت ما خبرنگار به اهاليمنزل از يكي

گفتهاند: و كرده تلفن نامعلومي

كـه شـهرباني رئيس خانم ع;وه به نباشيد/ نگران است كار مشغول شهرباني در افشارطوس تيمسار

ما خبرنگار ديگر جوابسؤال در داشت تن به نيز مشكي لباس بود نگران خود شدنشوهر گم از فوقالعاده

و ندارم خبري هيچ من نه گفت نه؟ يا داريد سرتيپ شدن گم علت از اط;عي گونه هيچ آيا اينكه بر مبني

بروم/ خود مادر منزل به ميخواهم نيز كنون ا

يك هيچ دستنيستو رئيسشهربانيدر از اط;عي ترتيبهيچگونه بدين بودهاست؟ منظورشانچه

رئـيس او' نيست معلوم و نپوشيده خود به عمل جامعه ميشود زده باره اين در كه گمانها و حدسها از

كليه در رفته هم روي است/ شده او مراجعت از مانع چيز چه ثالثا و رفته چه براي ثانيا رفته, كجا به شهرباني

مشاراليه زيرا ميدانستند اسرارآميز و مهم يكواقعه شهربانيرا رئيس شدن گم دولتي محافل حتي محافل

چه كار اين از منظورشان كردهاند مخفي توقيفو را او كساني گر ا نيست معلوم و نبوده مداركي و اسناد حامل

است/ بوده

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

داد روي خوردي و زد زنجان در
شدند مجروح نفر چند و

منظور به زنجان بازار ماه فروردين سيام روز رسيده زنجان از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر طبق

اثـر بر نفر چند و داد روي خوردي و زد و زدند برهم را ميتينگ عدهاي و گرديد تعطيل دولت از پشتيباني

شدند/ مجروح چاقو با و تيراندازي



ملي دولت سياهه ٢٠٨٤

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

نظامي مأمورين به بختيار ابوالقاسم تسليم جريان

كه دژباني اداره از خروج موقع بختيار ابوالقاسم عموي پسر بختيار تيمور سرهنگ <آقاي گزارش, ضميمه عكس زيرنويس /١
دارد/> قرار نظر تحت آنجا در بختيار ابوالقاسم

وارد تهران به T١Uبختيار سرهنگ اتفاق به ديشب بختيار ابوالقاسم
شد داده دژبان پادگان تحويل و

آمد تهران به نيز جنوب نيروي فرمانده اميني سرتيپ

داد نخستوزير به را بختيار ابوالقاسم دستگيري گزارش و

كرد خواهد رسيدگي بختيار ابوالقاسم كار جريان به كميسيوني

نواحي در پيش چندي از كه بختيار ابوالقاسم رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز شماره در كه طوري به

گرديد/ اعزام مركز به و شد دولتي قواي تسليم اصفهان در ميكرد نزاع دولتي مأمورين با بختياري

با زيرا كند تسليم را خود ابوالقاسم كه داشتند را آن انتظار گذشته جمعه روز دولت به نزديك محافل در

اختيار در را خود جمعه روز بود قولداده بود شده گرفته وي با اصفهان در نظامي مأمورين بهوسيله كه تماسي

اين به و ساخته مردد تصميم اجراي در را او دزفول و شيراز اخير حوادث شد گفته بعد اما بگذارد/ مأمورين

هفته سه دو در كه دانست بايد شد/ هم همينطور و افتد تعويق به كار اين روزي چند دارد احتمال مناسبت

بود/ رسانده اصفهان حوالي به را خود و شده خارج بختياري مركزي مناطق از كلي به بختيار ابوالقاسم اخير

طوري به زيرا گرفت انجام بود شده مخفي ابوالقاسم كه نقاطي در نظامي مأمورين اقدامات اثر بر عمل اين

محل ابوالقاسم تسليم عدم صورت در بود شده قرار ارتش ستاد دولتو دستور به دارند اط;ع خوانندگان كه

كه شد پخش مذكور نواحي ارتشدر طرف از نيز اع;ميههائي اينمنظور براي و كنند بمباران را او سكونت

در ابوالقاسم از و گذشت مدتي آنكه از پس ميكردند/ ابوالقاسم اختفاي محل از شدن دور به دعوت را مردم

و اهواز از كه ارتشي استواحدهاي شده نواحيدور آن از كه شد نيامدومعلوم دست به آثاري بختياري نواحي

متوقف بختياري در نظامي عمليات و گشتند باز بودند شده اعزام هفتگل و مسجدسليمان و ايذه به دزفول

يافت/ ادامه همچنان و نگرديد ابوالقاسمموقوف دستگيري تعقيبو براي اقدامات ولي شد/

بختياري يي;ق نقاط از يكي در بختيار ابوالقاسم آمده دست به كه اط;عي طبق ـ كرد تسليم را خود

قرار به فرستاده اصفهان از ما خبرنگار باره اين در كه تلگرافي متن است/ گذارده مأمورين اختيار در خودشرا

است: زير

دولو سـرتيپ و جـنوب فرمانده اميني تيمسار تدبير حسن و جديت اثر در باhخره ـ اطJعات تهران

ابوالقـاسم بختيار, تيمور سرهنگ چهارلنگو و لنگ هفت ايل سرپرست آقايان نصايح و لشكر فرمانده

نفر ده و ابوالقاسم و شد گرفته آنها اسلحه شدو تسليم بختياري يي;ق صمصامي دواب در همراهان با بختيار

آورده اصفهان به ياوريديشب�شنبه� سرهنگ سرهنگمختاريو و بختيار سرهنگ را مشاراليه همراهان
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در همراهان نفر از ده و نمودند حركت تهران به مراقبت تحت �ديروز� امروز و ماندند سربازخانه در را شب

هستند/ مراقبت تحت محل در نيز همراهان از ديگر عدهاي و ميباشند نظر تحت اصفهان

با بختيار ابوالقاسم خورد و زد جريان بختياريو حادثه از مختصري نيست بيمناسب ـ خورد و زد منطقه

بختياري در واقع ايذه محل در شد يقين كه بود گذشته سال ماه بهمن ٢٥ روز شود: نقل زير در دولتي قواي

است/// داده روي شديدي خورد و زد نظامي قواي بختياريو ايل افراد بين

بودند شده جمع بختيار ابوالقاسم اطراف كه بختياري افراد و دولتي قواي بين خورد و زد ـ نظامي عمليات

گرديد/// اعزام بختياري به نيرو مرتبا مركز از يافتو ادامه

بـختياري امـيرمفخم فرزند و بختياري ايل افراد از يكي بختيار ابوالقاسم ـ كيست؟ بختيار ابوالقاسم

طرف از سال آن از پس داشت اشتغال ايلي امور به رسيدگي و زراعت كار به ١٣٢å از قبل تا كه ميباشد

مـوجب بـه انـتخابات ايـن شـد/ كـاشان فـرماندار بـعد و بود چهارمحال فرماندار مدتي وقت دولتهاي

به بركناري از بعد ابوالقاسم كردند/ معزول را او پيشآمدهها از بعضي اثر بر ميگرفتو صورت تصويبنامه

تا بود خورد زدو در انتظامي مأمورين با مدتي و اغتشاشاتينمود چهارمحال حوالي در رفتو بختياري ك خا

انتخاباتمجلسشوراي هنگامشروع گرديدو كردستان فرماندار سپس برداشتو ماجراجوئي دستاز اينكه

سركشي براي گرفت اجازه دولت از اخيرا اينكه تا برد سر به تهران در مدتي شد بركنار بار برايدومين ملي

شد/ موافقت او تقاضاي با كه برود بختياري نواحي به

بختيار ابوالقاسم كه فرمودند مطالعه اصفهان از ما خبرنگار تلگراف در خوانندگان ـ دژبان نظر تحت

مأمور كه عمويابوالقاسم پسر بختيار آقايسرهنگ مسافرت اين در كرد/ حركت تهران طرف به صبحديروز

پادگان به سر يك تهران به ورود از پس بختياري ابوالقاسم بود/ وي همراه بود شده او سركوب و دستگيري

در تا شود كميسيونيمأمور نخستوزير آقاي طرف از است قرار گرديد/ آنجا تحويل و شد برده مركز دژباني

مقتضي تصميم وي درباره و كنند گوش بختيار ابوالقاسم حرفهاي به تا داده جلسه تشكيل ارتش ستاد

يك در است شده گفته او به يعني ميباشد/ حدود همين در شده داده ابوالقاسم به كه هم تأميني بگيرند/

هيچوجهمنظور به استكه كرده ادعا ابوالقاسم زيرا شد رسيدگيخواهد ادعاهاياو به كميسيونص;حيتدار

به مجبور ميخواستهاند و داده قرار محاصره در را وي آنها بلكه نبوده دولت مزاحمتمأمورين و سرپيچي او

بختياريشروع نواحي به ورود از پس ابوالقاسم گفتهاند نظامي مقامات كه حالي در كنند/ تسليم يا بازگشت

اثر بر استو نموده تنبيه حقسخت بدون مقرراتو خ;ف بر را آنها از بعضي و كرده رعايا اموال به تجاوز به

در مأمورين آن موجب به كه گرديده صادر او بازداشت قرار اهواز دادستان طرف از مزبور رعاياي شكايات

امروز كرد/ دولتي قواي با خورد و زد به شروع خود, تسليم جاي به ابوالقاسم ولي برآمدند او دستگيري صدد

نزد وديعه طور به ارتش افسران از نفر چند بختيار ابوالقاسم تسليم عوض در كه بود يافته انتشار شايعاتي

كه شد گفته و گرديد تكذيب شايعات اين ولي نيايد وارد آسيبي ابوالقاسم به كه شدهاند گذارده او اطرافيان

است/ نشده داده اينمورد در وديعهاي يا تضمين گونه هيچ



ملي دولت سياهه ٢٠٨٦

است/ شده ابوالقاسم تسليم مورد در وساطتي قشقائيها آقايان طرف از كه اينبود به ديگرمربوط شايعه

است/// نيامده عمل به وساطت گونه هيچ گفت باره اين در قشقائي خسرو آقاي امروز

آقـاي بـا آمـد تـهران بـه گـانه جدا اميني سرتيپ آقاي امروز ظهر از قبل ـ نخستوزير به گزارش

اصفهان لشكر طرف از بختيار ابوالقاسم برايدستگير كه عملياتي گزارشمبسوط و كرد م;قات نخستوزير

رساند/ ايشان عرض به بود آمده عمل به

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

شدند مجروح عدهاي و درگرفت شاهي در خورد و زد
شدند دستگير خورد و زد محركين شهرباني طرف از

خيابان در سلطنت طرفداران با چپ دستجات و افراد از عدهاي بين فروردين] ٢٨] جمعه روز ـ شاهي

حمله يكديگر به چماق و چوب با خوردكنندگان و زد و بستند را دكانها مردم درگرفت/ خوردي و زد شهر

و بودند تظاهرات مشغول خيابانها در چپ دستجات به وابسته افراد از عدهاي كه بود اين نزاع علت كردند/

در و بزنند تظاهرات به دست آنها ضد بر عدهايديگر كه شد باعث امر اين و ميدادند دربار عليه شعارهائي

درگيرد/ آنها بين خوردي و زد نتيجه

متفرق بودند گ;ويز يكديگر با كه را تظاهركنندگان جديت با جريان از اط;ع پساز شهرباني مأمورين

شهرباني مقامات كه بهطوري وخورد اينزد در ساختند/ دستگير تشخيصدادند محرك كه عدهايرا كردندو

مردم كنون ا رفته هم روي گرديدند/ بستري شاهي بيمارستان در كه شدند عدهايمجروح ميداشتند اظهار

ميباشد/ آرامششهر و نظم مراقب شهرباني و ميبرند سر به حوادثي انتظار در شاهي

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

است شده اعزام كرمانشاه به كار وزارت بازرسي رئيس

نمايد رسيدگي پاNيشگاه [كارگران] كارمندان اعتصاب به تا
به آنها تقاضاي انجام و كرمانشاه پاhيشگاه كارمندان اعتصاب درباره امروز كار وزير عالمي دكتر آقاي

اعزام كرمانشاه به كار وزارت بازرسي رئيس شد مستحضر امر اين از كار وزارت آنكه پساز گفت: ما خبرنگار

آنها تقاضاهاي و كارگران اعتصاب جريان اطراف در پاhيشگاه رؤساي و كار اداره مأمورين با آنجا در تا شد

است/ نرسيده وزارتخانه اين به اعزامي طرفمأمور از گزارشي كنون تا ولي آوردند/ عمل به رسيدگي

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

آزموده] حسين [سرتيپ ملي دفاع وزارت در انتصابات
ستاد سرهنگ آقاي و ارتش مهندسي رياست به ارتش دادستاني معاون آزموده حسين سرتيپ آقاي

ارتش سمتمعاونتدارائي به تهران حقوق دانشكده فرانسهو [!] مالي دانشگاه فارغالتحصيل گوهري رضا

شدهاند/ منصوب



٢٠٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

مسكرات استعمال منع قانون اجراي از بعد
شد خواهد تهيه بيماران استفاده براي الكلي مشروبات مقداري

ميشود تهيه بيماران نياز مورد مشروب ميزان از آماري

ميبايستي و است گرفته قرار بهداري وزارت توجه مورد الكلي مشروبات پزشكي مصرف چونموضوع

جهت همين به و تهيهشود بيماران براي الكلي مقداريمشروبات مسكرات استعمال منع قانون اجراي از بعد

شود/ تهيه اينمورد در آماري كه شد داده اط;ع دارائي وزارت به بهداري طرفوزارت از قبل روز چند

ميكنند تهيه طبي مصارف جهت را مشروبات از مخصوصي نوع كه است كارخانجاتي به آمارمربوط اين

الكلي مقدارمشروب همان بعدها كه تهيهشود طرحي قبيلمشروبات اين مقدار گرفتن نظر در با است قرار و

ادامه خود كار به كارخانجات بعضي و شد خواهد تهيه بهداري وزارت در طرحمزبور اط;ع قرار به شود/ ساخته

قانون اين كه كرد اظهار مسكرات استعمال منع قانون اجراي درباره دارائي وزارت مطلع يكمقام داد/ خواهند

خواهند بيكار كه كارگراني عده و دولتميشود كهمتوجه خساراتي ارقام و گرفته قرار مطالعه جهتمورد هر از

فـرستاده مـلي مجلسشوراي اط;ع جهت دارد وجود مزبور قانون اجراي براي كه موانعي همچنين و شد

وزارتدارائي اداراتمربوطه به مقتضي استدستور بهداريخواسته كهوزارت آماري تهيه بهمنظور ميشود/

گرديد/ ارسال دارائي وزارت به امروز مزبور آمار است شده كسباط;ع كه طوري به و شد داده

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

امريكائي كاNهاي فروش براي
براي است مايل امريكا كورپريشن استيل گلدز بنگاه ميدهند: اط;ع ملي اقتصاد وزارت از كه طوري به

فروش براي مزبور بنگاه كه كاhهائي از قسمتي و گيرد تماس ايراني بازرگانان با امريكائي كاhي فروش

لوله و سفيد آهن لوله ديواركشي, سقفو پوشش براي موجي سفيد آهن است: قرار اين از ميكند پيشنهاد

قبيل هر از ديگر فلزات انواع آهنيو زره آهنمربع, گرد, آهن تيرآهن, نبشي, آهن آهني, تسمه پ;ستيكي,

سفيد ورق آهن مخصوصا دهد, اط;ع تلگرافا را مظنهجات است حاضر نامبرده كاhهاي دهنده پيشنهاد

كند/ حمل فورا ميتواند را موجي

٨å٧٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١ سهشنبه

است شده گران گوشت
با ميشود, فروخته ريال ١٦å تا ١٥å من يك از زحمت به و است شده گران و كمياب گوشت ـ كرمان

تعيين ريال ١å٤ كيلو سه را بز و گوشتhغر و ريال ١٤٤ كيلو سه قرار از را بره قيمتگوشت شهرداري اينكه

به ريال ٤å تا ٢٥ از ماهيدوديهم طرفي از نميكنند/ توجه شهرداري نرخ به قصابان استمعالوصف كرده

است/ رسيده ريال ٣åå كيلو سه هم قيمتروغن ميرسد/ بفروش



ملي دولت سياهه ٢٠٨٨

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

شهرباني رئيس يافتن براي كارآگاه و پليس ٥åå جستجوي
است نرسيده نتيجه به كنون تا

است داشته جيب در كوچك طپانچه يك شدن گم موقع در افشارطوس

شد خارج پليس محاصره حلقه از ديروز عصر هدايت خيابان ناحيه

ماند نتيجه بدون منازل بازرسي و

بودند كار مشغول گذشته شب نيمه از بعد چهار تا عالي كميسيون و تحقيق مأمورين

چيست است افواه در شهرباني رئيس شدن گم علت اطراف در كه شايعاتي

است كرده تحريك را طبقات كليه كنجكاوي مژدگاني, عنوان به جايزه ريال هزار ٥åå تعيين

به شهرباني رئيس افشارطوس تيمسار جستجوي براي زيادي فعاليت گذشته ساعت چهار و بيست در

اين تمام وجود با ولي گرفته انجام شهرباني مأمورين وسيله به مفصلي تحقيقاتي و بازجوئي و آمده عمل

تـفحص و تـحقيقات چگـونگي ما خبرنگار است/ نشده مشاراليه يافتن به پليسموفق هنوز كوششها,

شده ايجاد شهرباني رئيس شدن گم دنبال در كنون تا ديروز بعدازظهر از كه را جرياناتي و انتظامي مأمورين

دادهاند: گزارش چنين

تـحت متري هزار ٤å ناحيه يك كه نوشتيم مفصل طور به ديروز اخبار در ـ تفتيش و محاصره حلقه

ناحيه اين در واقع خانه پليسمشغولجستجوي و گرفته قرار شهرباني نظاميو مراقبتمأمورين و محاصره

ناحيه بهدور كام� محاصره حلقه بعد به ساعت اين از زيرا شد آغاز بعدازظهر نيم ساعت كاوشاز است/ شده

بود/ شده استوار آن فرعي كوچههاي و خانقاه خيابان هدايتو

بازجـوئي خانه اهل از و كرده بازرسي را اطاقها ميرفتند خانهها درون به سرباز, يك و پاسبان يك

ميكردند/ دنبال را وظيفه اين و نموده سركشي ديگر خانه به سپس و ميكردند مختصر

ولي انجاميد طول به ساعت شش مدت بود شده آغاز مختلف واحد چندين وسيله به كه منازل بازرسي

نيامد/ دست به خانقاه خيابان ناحيه در شهرباني رئيس از اثري و بود منفي تحقيقات اين كليه نتيجه

و شده پليسواقع سوءظن مورد نفر ٥ كه شد اين خانقاه خيابان بازرسي نتيجه ـ شدند توقيف نفر پنج

چهار نوشتيمو را دستگيرياو جريان كهديروز بقاليبود گرد شا همان يكنفر نفر پنج اين از گرديدند توقيف

به نفر پنج اين از تحقيقات گفت: شهرباني مطلع مقام يك بودند/ شده بازرسي منازل اهالي از ديگر نفر

قامت بلند افسر يك بعدازظهر ٩ ساعت حدود در كه است گفته بازجوئي در بقالي گرد شا و نرسيده نتيجه

هنوز بقال گرد شا نداشتم/ اط;ع آن از من كه گرفت را نفر يك آدرس سراغ و آمد من طرف به hغراندام

كرده فراموش زيرا بگويد مأمورين به ميخواسته را آدرسش مزبور افسر كه را شخص آن نام است نتوانسته

شخصديگر/ يا بوده شهرباني رئيس افسر آن آيا كه بگويد نميتواند همچنين استو

چه تا ديشب و ديروز عصر تحقيقات و بازجوئيها كه اينسؤال جواب در مزبور مطلع مقام ـ ديگر نقاط



٢٠٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

دامنه شده موجب كه آمده دست به قرائني ولي نرسيدهايم نتيجه به البته گفت: است كرده روشن را معما حد

نقاطمشكوكمزبور از بازرسي كنون ا دهيمو توسعه خانقاه خيابان ناحيه نقاطديگريجز به را تحقيقاتخود

خـيابان وارد آنكه از پس مدتي افشارطوس تيمسار كه است آن من عقيده ع;وه به است/ شده آغاز نيز

نقل ديگري نامعلوم نقطه به و گفته ترك عدهاي و زور و فشار اثر در يا تنهائيو به يا را ناحيه اين شده خانقاه

است/ قرار بدين فرضيه حدسو اين دhيل استو كرده مكان

صفيعليشاه و شاهآباد و هدايت خيابان حدود پست پاسبانهاي از كه تحقيقاتي او' ـ مرموز كسي تا

نـاحيه ايـن از را شهرباني رئيس خروج واضح طور به آنها از يك هيچ كه ميدهد نشان بيش و كم شده

كه كسي تا يك ديشب نيم و ٩ ساعت كه است داشته اظهار ترديد با سپهساhر خيابان پست فقط نديدهاند

آنموجبسوءظن سرعت و شد سپهساhر باغ وارد خانقاه خيابان از زياد سرعت با ندارم خاطر به را آن نمره

را كـ;ه صـاحب قـيافه ولي مـيخورد چشم به افسر يك ك;ه آن درون در نمودم دقت وقتي و گرديد من

ندادهام/ تشخيص

به و يافته حضور آقاينخستوزير منزل در شرقي مجله مدير دادفر حسين آقاي امروز يازده ساعت ثانيا

مهماني يك از پريشب نيم و يازده ساعت كه است داده اط;ع نخستوزير معاون اسمعيلي ملك آقايدكتر

در و دارد قرار بهارستان بنزين پمپ پشت كه كمالالملك هنرستان خيابان در و ميكرده مراجعت منزل به

كه نفر سه تفاق ا به كه ديده خود چشم به را افشارطوس تيمسار است واقع خانقاه خيابان جنوبي قسمت

پمپ مقابل خيابان به ورود از پس نيز تومبيل ا و نشسته تومبيل يكا داخل داشتهاند تن به شخصي لباس

تومبيل ا كه است نشده متوجه دادفر آقاي است/ نموده حركت شميران دروازه يعني شمال طرف به بنزين

كرايهاي/ يا بوده شخصي مزبور

شهرباني رئيس يافتن از انتظامي مأمورين آنكه از پس ديروز بعدازظهر هفت ساعت ـ شب نصف تا

وزير آقايان حضور با كميسيوني ب;فاصله نمودند كشور وزير تسليم را خود اقدامات گزارش و شدند مأيوس

رؤساي ارتشو ستاد رئيسركندوم ارتش, رئيسستاد رياحي تيمسار نظامي, فرماندار مدبر تيمسار كشور,

شهرباني شده رئيسشهربانيمفقود برايجستجوي جديدي نقشه تا شد تشكيل گاهي كارآ گاهيو آ ادارات

شود/ تنظيم

بـراي شب نـصف كشور وزير و ادامه خود كار به شب نصف بعداز نيم و چهار ساعت تا كميسيون اين

نيمه نيم و چهار ساعت در و دادند ادامه گزارشات رسيدگي كان كما اعضاء بقيه رفتو خود خانه به استراحت

ساعتهفتو مجددا و پرداختند استراحت به كردند صادر انتظامي برايواحدهاي كه دستوراتي پساز شب

مـنزل بـه صـبح هفت ساعت نيز كشور وزير صديق دكتر آقاي و گرفتند سر از را خود كار امروز صبح نيم

رسانيد/ نخستوزير آقاي اط;ع به بود آمده عمل به ديشب تا كه را تحقيقاتي گزارش رفتو نخستوزير

يـا و رئيس به احتياج كل شهرباني افشارطوس تيمسار شدن گم اثر در چون ـ شهرباني سرپرست

سرپرستي به سمت حفظ با تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار ديروز بعدازظهر داشت سرپرست



ملي دولت سياهه ٢٠٩٠

شد/ كار مشغول منصوبو كشور كل شهرباني

شهرباني كريدورهاي در مدبر سرتيپ انتصاب از پس ب;فاصله كه شايعه اولين ـ تهديدآميز پيام يك

جـديد سـرپرست به تلفن وسيله به ناشناسي گذشته شب ٩ ساعت ميشد گفته كه بود اين يافت شيوع

استعفا شهرباني رياست از فورا نشوي افشارطوسمبت; سرنوشت به ميخواهي گر <ا است: گفته شهرباني

ندارد/ صحت شايعه اين گفت: ما خبرنگار به شخصا مدبر تيمسار داشت>/ نخواهي عاقبتخوشي hا و بده

عنوان به ريال هزار پانصد مبلغ ارتش ستاد نمود اع;م تهران راديو كه طوري به ـ نقيض و ضد اخبار

پيدا ايناط;عموجب و بدهد دولت به اط;عي شهرباني رئيس محل از كسكه هر تا تعييننموده مژدگاني

شد/ خواهد تسليم وي به مژدگاني عنوان به مبلغ اين گردد نامبرده شدن

كرده مراجعه منزلنخستوزير شهربانيو به زيادي عده امروز تا ديشب از كه خبرموجبشده اين انتشار

تحقيقدر يكمأمور گذاشتهاند اختيارمأمورين در نقيضي افشارطوساط;عاتضدو تيمسار محل درباره و

شده محلمفقود از كه دادهاند شهربانياط;ع به نفر قريبچهل كنون تا ديشب گفت: ما خبرنگار به باره اين

نتوانسته يك هيچ و بوده خيالي و واهي نيز پارهاي و نداشته صحت اط;عات اين اغلب ولي هستند مطلع

دارد/ ادامه كان كما بازرسي و تحقيقات بنابراين باشد/ پليس براي موثقي اط;ع

به امضاء بدون و امضاء با هم نامه چندين دادهاند شهرباني اشخاصبه كه اط;عاتي بر ع;وه ـ يكمعما

ما نمودهاند/ پيشبينيهائي شهرباني رئيس محل درباره آنها فرستندگان كه رسيده اط;عات روزنامه دفتر

ميدانم را شهرباني رئيس غيبت محل اط;عات شريفه روزنامه اداره ميكنيم: نقل را نامهها اين از يكي

اين در را غيبت محل نامو لذا ندارم/ را تعقيبنشوم اينكه به اطمينان معرفيخود دادنو فرضاط;ع بر ولي

معما اين حلكننده براي توماني هزار پنجاه ارتشجايزة ستاد طرف از گر ا تا گنجانيدهام معما طور بيتبه دو

بيت: اينكدو بشوم/ شناخته طريق اين به و بگويم را جواب و كنم شركت هم من تعيينشود

شد عيان هست او كه خانه آن و كوچه آن شد نهان بگذشت چه بيست و صد راه از

شد ميان به هم ما و آخر دال و اول عين آمـد وي نـام چـنين بـيت ايـن گـوينده

ساعت ٢٤ در كه دريابند خوانندگانمحترم كه اينبود نامههايوارده بين نامه اين درج انتخابو از منظور

داشتهاند/ شهربانيمعطوف رئيس شدن گم بهموضوع مخصوص توجه مردم مختلف طبقات كليه گذشته

كه طوري به حتي و گفتگوست مورد محافل كليه در كنون تا ديروز كه است سئوالي اين ـ شد گم چرا

اطراف در كراتوك; مذا كليه نيز بهارستان كريدورهاي سراسر در امروز ميدهد اط;ع ما پارلمان خبرنگار

گرفته قرار اسرارآميز معماي تحتالشعاع مسائل مطالبو ساير و ميزده دور شهرباني رئيس شدن گم علت

است/ شده داده فوقالذكر سئوال به جواب چند كنون تا كلي طور به است/ بوده

آمد عمل به اخير ساعت ٢٤ در كه تحقيقاتي پساز نظامي فرمانداري گاهيو آ مأمورين از جماعتي ـ ١

شهرباني بازنشستگان از پارهاي آنها بين در شايد افشارطوسكه تيمسار مخالفين عدهاياز كه دارند عقيده

هم را او نام كه گاهان كارآ از يكي وسيله به و ترتيبداده توطئهاي ت;في و انتقامجوئي براي دارند نيزوجود



٢٠٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

از و كرده دستگير را سپسوي و كشانده داشته قرار خانقاه خيابان در كه منزلي به افشارطوس ميكنند كر ذ

بردهاند/ بين

اين كارگردانان و محل درباره كه بوده بين در دولت عليه توطئههائي كه دارند عقيده ديگر دستهاي ـ ٢

ميخواسته كه بود خود اط;عات تكميل صدد در مشاراليه و شده داده شهرباني رئيس به اط;عاتي توطئه

نمايد/ غافلگير را كنندگان توطئه كه است

از جلوگيري براي و شده خبر با شهرباني رئيس بودن مطلع از اشخاص آن كه است ممكن لحاظ بدين

نمودهاند/ نابود و دستگير را مشاراليه راز اين افشاي

اين دنيا در تا ربودهاند را شهرباني رئيس دولت مخالفين كه معتقدند نيز دولت طرفداران از عدهاي ـ ٣

قلمداد ايران امنيتدر عدم دليل را آن و داده متزلزلجلوه را ايران داخلي اوضاع نتيجه در و منعكسشود خبر

نمايند/

محول اداره سه عهده به كنون تا ديشب از شهرباني رئيس درباره تحقيق و جستجو ـ مساعي ك اشترا

را فعاليتخود كنون ا اداره رؤساياينسه گاهي,مأمورينو آ اداره ارتشو ستاد ركندوم گاهي, كارآ است/ شده

و مـينمايند مساعي تشريك نقشه يك طبق افشارطوس تيمسار يافتن براي و نموده متمركز يكجا در

مطالعه رسيدگيو مورد را گزارشاتواصله كان كما شده تشكيل كشور رياستوزير به كه نيز عالي كميسيون

اسمعيلي ملك دكتر ارتشو ستاد رئيس و بود تشكيل شهرباني در امروز صبح كميسيون اين ميدهد/ قرار

رساندند/ هم به آنحضور در نيز نخستوزير معاون

خاتمه هدايت و خانقاه خيابان محاصره ديشب از عالي كميسيون طبقدستور ـ يافت خاتمه محاصره

مراقب كوچك دستجات صورت به متري پنجاه و چهل فواصل در كه شهرباني مأموران و سربازان و يافت

مـحوطه ايـن البـته ولي بازگشتند خود كز مرا به و شده جمعآوري بودند اشخاص و تومبيلها ا آمد و رفت

و عـابرين آمـد و رفت و بوده شهرباني گاهان كارآ مراقبت تحت هنوز بازنشسته افسران كانون مخصوصا

ميباشد/ توجه مورد تومبيلها ا

شد داده ديروز كه تي انتشارا خ;ف بر شهرباني رئيس كه ميشود گفته ديگر خبر طبق ـ كوچك اسلحه

كيف اين و داشته قرار كيفدستي در غالبا بزرگاو اسلحه كه معني بدين است/ كوچكبوده يكاسلحه حامل

مشاراليه كه زدند حدس ابتدا در مأمورين بالنتيجه و بوده گذاشته تومبيل ا در شدند پياده موقع در پريشب را

است/ نبوده حاملس;ح

يك داراي كوچككه يكطپانچه سرتيپافشارطوسپيوسته كه شد تحقيقاتمعلوم پساز كه حالي در

بنابراينمأمورين است/ ميبرده خود با را آن جا همه و داشته عقبشلوار جيب در رنگبوده قهوهاي جير جلد

شده مفقود مرموز طور به بوده مسلح كه حالي در افشارطوس كه نوشتند خود امروز گزارشهاي در تحقيق

است/

كه عالي اعضايكميسيون از يكي از ما خبرنگار امروز بعدازظهر يكساعت ـ است صفر بازجوئي نتيجه
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نظارت جستجو امر بر و مينمايد مطالعه ارتشرا ستاد ركندوم گاهيو كارآ گاهيو آ گزارشاتمأمورين كليه

چـه و چـيست آمده عمل به اخير ساعت ٢٤ در كه بازرسيهائي و تحقيقات نتيجه كرد سؤال دارد عاليه

است بوده كنونصفر تا جستجو نتيجه ميتوانمبگويم گفت: استعضومزبور شده گرفته جستجو نتيجهاياز

خـيابان در كنون تا پريشب بعدازظهر ٩ ساعت در شهرباني رئيس بگوئيم آنكه جز خبري گونه هيچ زيرا

داده كنار و گوشه از كه هم اط;عي هر نداريمو دست در ننموده مراجعت ديگر و شده پياده تومبيل ا از خانقاه

جديت كمال با مجهز دسته چند نيستندو البتهمأمورينهنوزمأيوس اما است/ بوده بيپايه و مأخذ بدون شده

ميباشند/ جستجو تفحصو حال در

يـوسف آقاي و شهرباني سرپرست مدبر تيمسار امروز بعدازظهر ساعت يك ـ نخستوزير خانه در

نظارت نظامي عملياتمأمورين بر كنون تا ديروز از كه گاهي آ اداره رئيسسابق و شهرباني بازرس بهرامي

ساعت چهار و بيست عمليات حاوي كه نمودند تقديم گزارشي و رفته نخستوزير آقاي منزل به مينمايد

بودند داده نخستوزير دفتر اشخاصبه از پارهاي كه اط;عاتي ساعت همين در و انتظاميبود مأمورين اخير

شد/ گذاشته مزبور آقايان اختيار در نخستوزير معاون وسيله به

و گـرفت تـماس افشـارطوس تـيمسار مادر با امروز ما مخبرين از يكي ـ گفت چه افشارطوس مادر

وحشت نگرانيو دچار ما خانواده كليه كنون تا صبح ديروز از گفت: چنين خود فرزند شدن گم درباره مشاراليه

گوشه از آنكه با است عجيببوده و غيرمنتظره بسيار ما گهانيافشارطوسبراي نا غيبت زيرا شدند فوقالعاده

ولي بوده كار در چيزها ساير عشقو زنو قبيل از خصوصي مسائل شايد پارهايميگويند كه ميشنوم كنار و

چند ساعتفقط ٢٤ در كه مشغولبود آنقدر نداشتو كار جز سرگرمي هيچ پسرم كه يقينبگويم به ميتوانم

ميبرد/ سر به منزل در ساعت

پريروز بعدازظهر هفت از كه ميدانم قدر همين و ندادهاند ما به او درباره اط;عي هيچ كنون تا پريشب از

است/ بازنگشته خانه به ديگر و رفته پسرم كنون تا

ندارد/ سال ٩ بيشاز آنها بزرگترين استو ديگريدختر و پسر آنها دوتاي كه دارد افشارطوسسهاوhد

نامههائي و ميشد او به كه تلفنهائي و وضعيتخصوصيخود درباره هيچگاه كه اينبود شخصيوي عادت

و خانواده به خبري و اط;ع ميرفت كه ميهمانيهائي و ميكرد كه م;قاتهائي و ميرسيد دستش به كه

من پسر زد/ خواهد جائيسر چه به بيرونميرود خانه از وقتي كه نميدانستيم گاه هيچ ما و نميداد خانمخود

هيچ به منزل از خروج درموقع نيز, پريشب ساعتهفت استو رازدار هوشو با كتو سا مردي رفته رويهم

ميرود/ كجا به كه نگفته كس

به دولت طرف از كه مدبر سرتيپ تيمسار آشنائي مراسم گذشته روز بعدازظهر ٩ ساعت ـ ما شده گم

به ايشان و آمد عمل به شهرباني تابعه ادارات رؤساي با شده انتخاب شهرباني كل اداره سرپرست سمت

قسمتهاي رؤساي آقايان به افشارطوسخطاب سرتيپ شده گم درباره رسمي نظر اظهار نخستين عنوان

داشت: اظهار چنين شهرباني
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افشارطوس سرتيپ تيمسار و داده روي كل شهرباني براي حيرتانگيزي واقعه كه متأسفم بسيار او'

فكر طرز و روحيه به كه سابقهاي و اط;ع با ساختهاند نگران را ما همه و شدهاند پيشآمدي يكچنين دچار

هرچه ما گشته گم كه نمايد فعاليت انتظاميطوريمجاهدتو دستگاه اميدوارم دارم آقايان فرد فرد اخ;ق و

امنيت داشتند كه عملي آزادي اختياراتو همان با كه دارم انتظار آقايان همه از شود پيدا سالم صحيحو زودتر

نياورند/ دست به فرصتي و مجال اخ;ل براي تبهكاران و تأمينشود احسن نحو به جامعه رفاه و شهر

شدن گم درباره بعدازظهر نيم يكو ساعت تا ما خبرنگاران كه بود اخباري اينجا تا ـ اخبار آخرين اما

خـوانـندگان اط;ع به رسيده نيم و دو ساعت از بعد كه خبرهائي اين و بودند كرده كسب شهرباني رئيس

ميرسد/

به مربوط پرونده تعقيب براي بازرس نفر يك كه شد داده اط;ع شهرباني طرف از امروز بعدازظهر >١

شود/ داده تحويلوي رسيدگي براي پرونده تا معرفيشود شهرباني به افشارطوس تيمسار شدن مفقود

افتاده تفاق ا جنايتي است ممكن كه كرد ايجاد شهرباني در را شايعه اين بازپرس به پرونده تحويل خبر

ولي كردهاند پيدا نارمك تپههاي در را افشارطوس تيمسار جنازه كه آوردهاند خبر ميشد گفته حتي و باشد

لحاظ از بازپرس به پرونده دادن تحويل داشتند اظهار شايعات اين تكذيب ضمن شهرباني مطلع مقامات

باشد افتاده تفاق ا جنايتي اينكه نه آنهاست قضائي اط;عات

آقاي گذشته شب نيمه از بعد چهار ساعت تا گفت: ما خبرنگار به بعدازظهر ساعت بهراميدو آقاي >٢

نقاطي خانقاهمشغولجستجوبوديمو خيابان حدود در بنده گاهيو كارآ ٥مأمور سرپاسدارياديبالسلطنهو

نيامد/ دست به شهرباني رئيس شدن پيدا از عبارت كه مثبت نتيجه البته ولي تفحصكرديم هم را ديگري

ساعت٥ كه شد داده نظامياط;ع دادستان شايانفر سرهنگدكتر آقاي به نخستوزير طرفدفتر از >٣

نمايد/ م;قات نخستوزير آقاي از امروز بعدازظهر

او اخـتيار در افشـارطوس سرتيپ شدن مفقود پرونده كه گاهي آ اداره رئيس نادري سرهنگ آقاي >٤

زنده سرتيپافشارطوسرا شدهاند حالمأمورينموفق به تا آيا اينكه جواب در بعدازظهر ساعت ٣ ميباشد

ولي است آمده دست به او جنازه نه و شده پيدا رئيس نه زيرا ندارد جوابي سؤال اين گفت كنند پيدا مرده يا

نيامده دست به افشارطوسخبري سرتيپ از هنوز امروز بعدازظهر ٣ ساعت تا بنابراين و دارد ادامه فعاليت

است/

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

هستند افشارطوس سرتيپ دنبال به كه مأموريني
شدهاند نائل موفقيتهائي به خانقاه خيابان در

مشغول خانقاه خيابان در كه مأموريني داد اط;ع ما خبرنگار امروز بعدازظهر چهار ساعت ـ خبر آخرين

دست بـه آثاري و ع;ئم كه ميدهد نشان چنين قرائن و شدهاند نائل موفقيتهائي به هستند تحقيقات

ميباشند/ تحقيقاتخود ادامه اينكمشغول و افتاده مأمورين
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٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

حرفهاي به رسيدگي و بختيار ابوالقاسم تكليف تعيين براي
شد كار مشغول و تعيين نخستوزير طرف از كميسيوني او

كرد مذاكره و مCقات نخستوزير با هم امروز جنوب نيروي فرمانده اميني سرتيپ

ندارد مCقات حق كس هيچ و نيست خوب بختيار ابوالقاسم روحي وضع

بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون اعضاي
تعيين انتظار در فع� بختيار ابوالقاسم رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به ـ نشده بازجوئي

رئيس ارتشو ستاد دستور به ميبرد/ سر به نظر تحت مركز دژباني اداره اطاقهاي از يكي در تكليفخود

مناسبت اين به است نشده داده او به اقوامش نزديكترين با حتي و افراد يكاز هيچ با م;قات اجازه دژبان

بردارند/ او از عكسي يا بكنند م;قاتي وي با نتوانستهاند حال به تا هم روزنامهها سمج خبرنگاران

رئيسستاد با باره اين در بود رفته دژباني اداره به ابوالقاسم ازوضع برايكسباط;ع امروز كه ما خبرنگار

ويجوابداد ميبرد/ سر به استوچگونه روحيابوالقاسمفع�چطور كردوضع سئوال تماسگرفتو اداره آن

به صدا و سر همه آن با كه استشخصي معلوم البته استو ناراحت و نگران حيثفوقالعاده اين از ابوالقاسم

حالش زنداني هيچ اصو' كه كرد اضافه دژباني رئيسستاد باشد/ داشته بايد وضعي چه كنون ا بود انداخته راه

روحيه و حال اين و داشتهاند را حال همين آمدهاند دژباني به كه زندانياني همه حال به تا و نيست خوب

ميباشد/ زنداني هر طبيعي

گونه هيچ گفتهنوز شد سئوال بود شده نوشته روزنامهها بعضي در كه ابوالقاسم از بازجوئي شروع درباره

گفته كه همانطور زيرا است نيامده عمل به هم بازجوئي و نشده گرفته او با رسمي مقامات طرف از تماسي

كند/// رسيدگي او كار به مخصوصي كميسيوني نخستوزير آقاي دستور به بايستي شده

كرد م;قات آقاينخستوزير با اميني سرتيپمحمود آقاي مجددا امروز صبح ساعتده ـ تكليف تعيين

نيز و داد ايشان به او تكليف تعيين و بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي براي دستورهائي نخستوزير آقاي و

و رياحي سرتيپ اسمعيلي, ملك آقايان نخستوزير آقاي سپس كرد/ او از ابوالقاسم وضع درباره سؤاhتي

و دهند تشكيل ارتش ستاد در كميسيوني بختيار ابوالقاسم تكليف تعيين براي كرد مأمور را اميني سرتيپ

شد قرار و شد داده آن فوري اجراي اينمأموريتدستور ارجاع از پس كنند/ شروع باره اين در را خود مطالعه

تشكيلشود/ ارتش ستاد در كميسيون جلسه اولين امروز صبح ده ساعت

زيـادي مـدت و شـود رسـيدگي بـختيار ابوالقاسم كار به زودتر هرچه كردهاند كيد تأ نخستوزير آقاي

به مزبور جلسه و نگرديد تشكيل نخستوزير معاون گرفتاري اثر بر كميسيون امروز جلسه نماند/ ب;تكليف

پرونده شد داده ارتشدستور رئيسستاد رياحي سرتيپ آقاي طرف از ضمنا شد/ موكل فردا صبح ساعتده

تجاوز قصد او ميرساند كه مداركي قوايدولتيهمچنين با او خورد زدو و بختيار ابوالقاسم اقدامات به مربوط

گيرد/ قرار رسيدگي مورد كميسيون در تا گردد جمعآوري است داشته را آنان جرح و ضرب و رعايا حقوق به



٢٠٩٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

در را ادعاهايخود و مطالبه خواست خواهد او از و كرد خواهد احضار را بختيار ابوالقاسم كميسيونمزبور ضمنا

دهد/ توضيح را دولتي مأمورين دستور از تمرد علت و كند بيان ارتش ستاد در اسنادموجود به پاسخ

مجازات به و دهند قرار عفو مورد را بختيار ابوالقاسم است نظر در كه بود شده منتشر تهران در شايعاتي

به كه نامههائي در بختيار ابوالقاسم چون گفتند و كردند تكذيب را شايعه اين مقاماتمسئول امروز نرسانند

اين به بزند تمرد اغتشاشو به كهدست شده مأموريندولتسبب رفتار داشتعملياتو ادعا بود نوشته مركز

نيست/ كار در قصدي گونه هيچ اين از غير شده تعيين او حرفهاي به رسيدگي براي مزبور جهتكميسيون

مجيد و بختيار اميربهمن آقايان بازداشت كه كرد تأييد انتظامي مقام يك امروز ـ بختياريها بازداشت

حدود در مذكور نفر دو است, داشته ارتباط بختيار ابوالقاسم موضوع با بختيار ناصرقلي آقاي فرزندان بختيار

وهنوز شدند بازداشت نظامي قانونحكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري پيشتوسطمأمورين روز ده

گويا و بوده چگونه بختيار ابوالقاسم با ارتباطشان اينكه درباره آنان از ميشود گفته ميبرند سر به بازداشت در

در را آنـها نگـرديده طـرف بر سوءظن چون و شده بازجوئيهائي ميدادهاند انجام او نفع به فعاليتهائي

داشتهاند/ نگه بازداشت

توسط شيراز نامعلويدر به نفر يك بختيار ابوالقاسم تسليم از قبل روز چند يافتهايم اط;ع كه طوري به

نامهها اين در است شده كشف بختيار ابوالقاسم از نامههائي او نزد كه گرديده دستگير انتظامي مأمورين

كمك و نموده بختياري منطقه به آن ارسال و اسلحه تدارك و تهيه تقاضاي شخص آن از بختيار ابوالقاسم

توسطمأمورين تهران بختياريدر افراد از ديگر يكنفر ديشب كه رسيد اط;ع همچنينامروز است/ خواسته

شده شخصدستگير شد معلوم و كرد تحقيق ما خبرنگار باره اين در است/ شده بازداشت نظامي فرمانداري

است/ گرديده منتقل شهرباني به بازداشتو خود منزل در امروز صبح ٥ ساعت و است بختيار نصرا� آقاي

وي اقـدامـات, جريان شدن روشن براي و داشته ارتباط بختيار ابوالقاسم با نيز شخص اين ميشود گفته

است/ گرديده بازداشت

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

داد روي اهالي و انتظامي مأمورين بين خوردي و زد شادگان در
شدند متحصن تلگرافخانه در بقيه و مجروح عدهاي نتيجه در و

اوليايامور از متظاهرين ميكردند تظاهراتي و كرده اجتماع خيابانها اهاليدر از عده صبحديروز ـ اهواز

طـور بـه اهـالي و تـعطيل كين دكا تظاهرات اين نتيجه در داشتند/ را شادگان شهردار تعويض درخواست

كردند/ مقاومت نمايد متفرق را آنها ميخواست كه انتظامي قواي مقابل در و درآمدند حركت به دستهجمعي

از مركب قوايموتوريزه كرد پيدا توسعه خورد و زد دامنه چون و شد تيراندازي انتظامي طرفمأمورين از

انتظامي مقابلمأمورين در نميتوانند ديدند كه اهالي كرد/ متفرق را جمعيت و آمد خيابانها تانكبه هفت

تقاضاي و نمودند مخابره تهران به تلگرافي ضمن در و شدند متحصن و رفته تلگرافخانه به نمايند مقاومت

كردند/ را شادگان تعويضرئيسشهرداري



ملي دولت سياهه ٢٠٩٦

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

آقاي آن ضمن در كه شد تشكيل مطبوعاتي مصاحبه جلسه يك شيراز ارم باغ در

داشت اعCم مصدق دكتر دولت به نسبت را خود پشتيباني قشقائي محمدناصر
نمود اظهار اخير حوادث درباره و

كند تسامح امر اين انجام در قضائي دستگاه اگر و شوند تعقيب مسببين بايد
كرد خواهند عمل خود وظائف به ملي احزاب و عشاير

جلسه ديروز صبح ١١ ساعت ميدهد: اط;ع چنين خود امروز تلگرافي گزارش در شيراز از اداره خبرنگار

ارم باغ در پايتخت و شيراز روزنامههاي خبرنگاران و جرايد مديران از جمعي حضور با مطبوعاتي مصاحبه

قبل گفت ضمنا و كرد ايراد دولت از پشتيباني بر دائر مطالبي ابتدا قشقائي محمدناصر آقاي و گرديد تشكيل

اراده به متكي ايران ملي قيام كه معروضدارد اختصار طور به ميداند hزم آقايانمطرحشود آنكهسؤاhت از

رجالهبازيها و صحنهسازيها و دسيسهبازيها با را عمومي قيام اين ملتاستو تفاق ا به نزديك كثريت ا

نمود/ متزلزل نميتوان

همانآرزوي او اراده خواستو ملتاست/ مصدقمبعوث محمد مليدكتر جنبشعظيم اين عاليقدر رهبر

هيأت طرح داشتموضوع اظهار نموده نفري هشت هيأت طرح به اشاره آنگاه ميباشد/ ايران قهرمان ملت

را ملي دولت تكليف و دارد بستگي كشور اين مشروطيت سرنوشت با كه است مسئلهاي نيز نفري هشت

ايادي خرابكاريهاي و تحريكات به دادن خاتمه براي را دولت دست تصويب صورت در و ميكند تعيين

به باشد كه قيمت هر به طرح اين كه گرفته قرار آن بر ملت اراده كه است اين گذاشت/ خواهد آزاد اجنبي

كند/ مقاومت نميتواند بيدار و متحد ملتي اراده قبال در داخلي يا خارجي نيروي هيچ برسد/ تصويب

گونه هر براي بوده اوضاع مراقب تمامتر هرچه هشياري و دقت با كه است ما وظيفه كه كرد اضافه وي

ملت عاليقدر رهبر فرمان گوشبه مردم آرزوهاي تحقق و ملي تثبيتحكومت راه در جانفشاني كاريو فدا

[؟] پرسيد: حضار از يكي باشيم/ اقتدار پر و قهرمان مصدق يعني

به و نگيرند قرار تعقيب تحت هستند, كه مقامي لباسو هر در مسببين و محركين درباره [ [ناصرخان:
نيز شخصنخستوزير است/ نداده انجام مثبتي عمل قضائي دستگاه گفت نميتوان نرسند مجازات اشد

و دادهاند را مجازاتفوريمحركين تعقيبو وعده فرمودهاند مخابره ملكمنصور آقاي به كه تلگرافي ضمن

ب;فاصله كه است گرديده صادر قضائي مقامات به جنابمعظمله طرف از شديدي اط;عدستورهاي قرار به

حكـومت از اعـم قضائي مقامات نيز بار اين چنانچه برسانند قانوني كيفر به را مزبور محركين و مسببين

ما نيز جا اين در پيشگيرند, مليخود وظائفخطير انجام در طفره تسامحو دستگاههايدادگستري نظاميو

به آميخته سكوت عدالت, دستگاه اميد به كنون تا فارسكه ملي عناصر دستجاتو احزابو و عشاير همه و

ديگري سؤال پاسخ در قشقائي آقاي كرد/ خواهيم عمل بدان كه داريم وظايفي گرفتهايم پيش را انتظاري

از كه فارس بلوكات و اي;ت طوايفو ساير و آن به وابسته طوايف و قشقائي نيروهاي و قبايل داشت اظهار



٢٠٩٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

كـه شكـوهي با مانور داشتند تصميم شدهاند مستقر بختياري كوههاي دامنههاي تا فارس خليج سواحل

تنظيم يابد انجام وسايلموتوري با توبوسو جيپوا صدها سوارو و پياده نفر هزار دهها شركت با ميبايستي

داريد؟ اقامت شيراز در كي تا پرسيد ديگري خبرنگار ضمن اين در بود//// شده

ريشـه كه نشود معلوم اخير فجايع مسببين و محركين تكليف كه موقعي تا گفت: قشقائي ناصر آقاي

حال هر در اصو' و گشت نخواهيم خارج آن اطراف و شيراز از است نشده كند فارس از ملي ضد تحريكات

هستم/ ايران ملي جنبش راه در كاري فدا آماده ساده سربازي مانند شخصا باشم كه زماني

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

تهران نظامي فرمانداري سرپرست
تهران نظامي فرمانداري سرپرستي به سوم تيپ فرمانده اشرفي حسين سرهنگ آقاي صبح امروز از

شهرباني/ سرپرست شد/ كار مشغول منصوبو

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

است عمومي تعطيل دزفول در كنون تا پنجشنبه روز از
شدهاند دستگير نفر ٥å از بيش كنون تا

بـه مـجلس نماينده زهري علي آقاي شدند/ اعزام پادگان به اخير قضاياي بازداشتشدگان ـ دزفول

شدهاند/ بازداشت نفر پنجاه از بيش و دارد ادامه عمومي تعطيل كنون تا پنجشنبه روز از و شد وارد دزفول

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

دارد ادامه كرمانشاه پاNيشگاه [كارگران] كارمندان اعتصاب
شد خاموش برق كارخانه ساعت سه دو حدود در ديشب

ادامه همچنان كرمانشاه پاhيشگاه كارمندان اعتصاب شد حاصل اط;ع ساعت آخرين در كه طوري به

خـواسـتار را پـاhيشگاه مختلف قسمتهاي رؤساي از بعضي تعويض خود تقاضاي ضمن كارگران دارد/

تقاضاي داشتهاند اظهار كردهاند دخالت واقعه اين در كه انتظامي مأمورين شده گفته كه قراري به شدهاند

خاموشي و افتاد كار از برق كارخانه ساعت سه حدوددو ديشبدر قرارمعلوم از ندارد/ مبنايصحيحي كارگران

است/ افتاده جريان به كارخانه مجددا ولي گرديد برقرار

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

زد آتش را خود
را عدهاي شركتمزبور مقابل در زغال سابق شركت كارگران جوادي شيرزاد كبر ا ترابيو علي عصر ديروز

ك;نتري مأمورين ب;فاصله زدند/ آتش را خودشان تحريكآميز جمله چند اداي از بعد و كردند جمع خود دور

شهرباني بيمارستان به بودند شده مجروح كه نفر دو آن و كردند متفرق را كارگران و رسيده واقعه محل به ٣

گيرند/ قرار بازجوئي تحت تا فرستادند ك;نتري به پانسمان از بعد و بردند



ملي دولت سياهه ٢٠٩٨

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

شد موافقت دارائي وزارت كارمندان از ديگر عده بازنشستگي تقاضاي با
كـارمندان از ديگـر نفر ١٣ تقاضاي امروز ميشود/ مطالعه كارمندان بازنشستگي تقاضاي قبول براي

هنوز چون گرديد/ اب;غ و صادر مربوطه احكام گرفتو قرار موافقت مورد بازنشستگي بر مبني دارائي وزارت

دارائـي وزارت طرف از است قرار شوند, بازنشسته خود تقاضاي به مايلند دولت كارمندان از ديگر عدهاي

تقاضاي براي ديگري مدت آن موجب به كه گردد ارسال نخستوزير آقاي براي و تهيه باره اين در طرحي

گردد صادر نخستوزير آقاي طرف از مستقيم ميبايستيدستور باره اين در چون گردد/ تعيين بازنشستگي

خواهد نخستوزير آقاي اط;ع به است آمده عمل به اينموضوع براي كه مطالعاتي نتيجه جهت اين به

شوند/ بازنشسته بيشتري امتيازات با و بهتري شرايط تحت بتوانند كارمندان كه رسيد

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

شدند وارد قم به آزادي فراكسيون وكCي از ديگر نفر دو
كرد خواهد منتشر تهران در ديگري اعCميه امروز آزادي فراكسيون

با و شدند ملحق آزادي كسيون فرا اعضاي به و آمدند قم به سرتيپ پور و ميراشرافي آقايان امروز ـ قم

آزادي كسيون فرا اعضاي از يكي دارند/ اقامت قم در آزادي كسيون فرا وك;ي از نفر هفت فع� ترتيب اين

آن رئوسمطالب كه شود منتشر تهران آزادياع;ميهايدر كسيون فرا طرف از است قرار امروز داشت: اظهار

اع;ميه خ;صه است: قرار اين از

ارعاب/ و تهديد وسائل رفتن بين از و واقعي امنيت ايجاد >١

دارد را عادي قانون تفسير حق ملي مجلسشوراي زيرا تفسير نام به اساسي قانون تغيير از جلوگيري >٢

را/ اساسي قانون نه

از كه را تي اختيارا مصدق دكتر آقاي بايد است ملي مجلسشوراي مختص قانونگذاري قوه چون >٣

برگرداند/ مجلس به گرفته مجلس

مصدق دكتر آقاي خود و است برده بين از را بيان و نطق و آزادي و امنيت كه نظامي حكومت الغاي >٤

اقداماتدولت, و پيشآمد مقتضاي به اينكه مگر نداريم اين جز تقاضايديگري فع� است/ آنبوده مخالف

كنيم/ اضافه را ديگري تقاضاي شويم مجبور

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

شهرباني سرپرست
بعدازظهر داشت سرپرست يا رئيسو به احتياج كل شهرباني افشارطوس تيمسار شدن گم اثر در چون

كلكشورمنصوبو شهرباني سرپرستي به حفظسمت با تهران نظامي فرماندار مدبر سرتيپ تيمسار ديروز

شد/ كار مشغول



٢٠٩٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

است تهيه دست در دولت كارمندان ماه فروردين حقوق تصويبنامه طرح
تـصويبنامه طـرح كـه شـد اظهار دارائي وزارت در امروز دولت كارمندان ماه فروردين حقوق به راجع

وزير آقاي به بودجه كل اداره طرف از طرح اين كه ميشود پيشبيني و است تهيه دست در حقوق پرداخت

شود/ داده دارائي

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

بود نشده توزيع شكر] و [قند ماه سه سهميه
اثـر بر بود/ نشده توزيع بخش اين شكر و قند فروردين و اسفند بهمن, ماهه سه در ـ گرگان عليآباد

در را ماهه يك سهميه فع� رسيدگي از بعد و آمده محل به گرگان دارائي از بازرس نفر يك مردم شكايت

دادهاند/ قرار دسترسمردم

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

بروند كويت به ميخواستند گذرنامه بدون
بدون بوده رفيعزاده محمد آن ناخداي كه بلمي با داشتند قصد كه ايراني تباع ا از نفر ٢å شنبه روز ـ آبادان

آنها شدند/ مرزباني تحويل بازپرسي پساز و ژاندارمريدستگير مأمورين وسيله به بروند كويت به گذرنامه

در ناخدا كنون ا بروند/ كويت به بلم ناخداي به ريال ١٢åå دادن با بود قرار كدام هر داشتند اظهار بازجوئي در

است/ شده گرفته وي از مزبور نفر ٢å پولهاي بازداشتو

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

نيست خوب گوشت وضع
صـورت گـوشت وضـعيت است/ درخت هـرس مشـغول خـيابانها طـرف دو در شــهرداري ـ مــرند

دارد/ مبذول بيشتري مراقبت گوشت امور در شهرداري دارند انتظار اهالي ندارد/ رضايتبخشي

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

است دكتر فاقد بهداري
اشاعه روز هر گون امراضگونا است قابله و دارو و hزم كارمند و دكتر فاقد سقز بهداري اداره چون ـ سقز

بنمايد/ سقز بهداري اداره براي عاجلي فكر زودتر هرچه كه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي مييابد/

٨å٧٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢ چهارشنبه

كردند سرقت را چاه موتور اثاثيه و وسائل
عميق چاه حلقه يك پهلوي خيابان در شهرداري محل از اهالي مشروب آب تأمين براي اخيرا ـ مرند

است/ شده سرقت آن ثاثيهموتور ا و وسائل از مقداري مراقبتمأمورين عدم اثر بر ولي شد/// حفر



ملي دولت سياهه ٢١٠٠

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

ميگويد جنوب نيروي فرمانده اميني سرتيپ

نميكرد خورد و زد دولتي قواي با هرگز بختيار ابوالقاسم
ميدانند مربوط بيگانگان با را او شد گفته بختيار ابوالقاسم به وقتي

گريست تأثر شدت از مدتي
شد تشكيل ارتش ستاد در امروز بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون جلسه اولين

گرديد بختياري مناطق كليه نظامي فرماندهي بختيار تيمور سرهنگ
ستاد در بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون جلسه اولين امروز صبح ساعتده ـ تشكيلكميسيون

سرتيپ آقاي داشتند شركت اميني سرتيپ آقاي و اسمعيلي ملك آقاي جلسه اين در گرديد تشكيل ارتش

ننمودند/ شركت امروز جلسه در گرفتاري واسطه به ارتش ستاد رئيس رياحي

در مشـاور عـنوان بـه سميعي سرهنگ و ياوري سرهنگ آقايان جنوب نيروي ستاد افسران از نفر دو

اختيار در بودند كرده كسب او وضع و بختيار ابوالقاسم درباره كه را اط;عاتي تا بودند يافته كميسيونحضور

پرونده اين در بود شده آورده كميسيون به مطالعه براي نيز بختيار ابوالقاسم پروندهمربوط بگذارند كميسيون

هـمچنين آمد, دست به بختيار ابوالقاسم از كه تلگرافهائي و نامها و دولتي قواي با او خورد و زد سوابق

ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون است/ موجود مربوطه مدارك و اسناد ساير و او درباره گزارشمأمورين

دهد: قرار مطالعه مورد دقيقا را مسئله چند بايد بختيار

بختياري؟ افراد و دولتي قواي بين تصادم و خورد و زد بروز اصلي علت >١

بوده؟ مقصر حد چه تا دولت عليه بر قيام در بختيار ابوالقاسم >٢

نه؟ يا بوده صحيح دولتي طرفمأمورين از زور و فشار اعمال بر مبني بختيار ابوالقاسم ادعاي >٣

نفر چند آن اثر بر و نظاميرويداد قواي بختياريو افراد بين شديدي خورد و زد كه لندر گدار واقعه در >٤

شركتداشتهاند؟ اينواقعه ايجاد در بختيار ابوالقاسم افراد از غير افسران آيا و بوده كه با تقصير شدند كشته

علت و بختيار ابوالقاسم با كره مذا مورد در مخصوصدولت نماينده فريدوني آقاي اقدامات بررسي >٥

بختيار؟ ابوالقاسم تسليم عدم

اط;عات كسب و مداركموجود مطالعه بر ع;وه حقايق شدن روشن براي داديم اط;ع كه طور همان

اثبات در و بگويد را حرفهايخود تا شد كميسيوندعوتخواهد به نيز بختيار ابوالقاسم خود مطلعين, از hزم

از پس تا شد خواهد تشكيل ارتش ستاد در مرتبا كميسيون جلسات كند/ اظهار كافي دhيل خود ادعاهاي

نمايد/// اع;م را خود نظر hبا در مذكور قضاياي بررسي

افسر ياوري سرهنگ آقاي نخستوزير دستور استناد به كرد: اضافه اميني سرتيپ آقاي ـ شد تسليم

و بروند بختيار ابوالقاسم توقف محل به بختيار سرهنگ آقاي تفاق ا به شد مأمور نيرويجنوب ستاد ارشد

تسليم است بهتر نداري مقاومت توانائي اين از بيش ديگر چون كه فرستادم پيغام او براي ايشان توسط



٢١٠١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

اين نتيجه و كشتهشوي نظامي تعاقبقواي اثر بر است ممكن زيرا كرده رسيدگي تو حرفهاي به تا شويد

تعقيب طي در كني ثابت را خود بيگناهي بتواني اينكه بدون باشي بيگناه تو گر ا كه بود خواهد آن عمل

گر ا بنابراين ماند/ خواهد باقي تو دامان بر بيگانگان ننگمزدوري لكه هم شدن كشته پساز كشتهشويو

و كرد اطاعت پيام اين دريافت پساز هم ابوالقاسم كن/ تسليم را كشتهشويخود بدنام و بيگناه نداري ميل

شد/// تسليم

در و شدند آورده اصفهان به شده س;ح خلع كه بودند نيز بختياري ك;نتران از نفر هفت ابوالقاسم همراه

و ميكرد زندگي چادر يك در بختياري ك;نتران با مزبور محل در بختيار ابوالقاسم هستند/ نظر تحت آنجا

نميشد/ ديده او اطراف در بختياري افراد از كسي

هيچ چون بود مخصوصي ياغي بختيار ابوالقاسم گفت: سپس اميني سرتيپ آقاي ـ مخصوص ياغي

به او تعاقب مدت در كه اط;عاتي موجب به بود/ متواري هميشه و نميكرد خورد و زد نظامي قواي با وقت

ياغي من ميگفت زيرا نكند خورد و زد نظامي قواي با هيچوجه به دارد تصميم او كه شد مسلم آوردم دست

كنم/ فرار دولتي قواي ارتشو دست از ناچارم و هستم مظلوم بلكه نيستم

اصفهان به را او آنكه از پس بود/ عذاب در و ناراحت سخت بيگانگان با او دادن ارتباط از اينكه ديگر

هر از و كشيد يكساعتطول بيشاز كرات مذا اين كند/ صحبت خصوصي طور به من با كرد تقاضا آوردند

با ارتباط نسبت شما به گفتم او به كره مذا ضمن در وقتي كه اينبود مهم نكته صحبتنموديم/ هم با طرف

تـنها هـم فـع� و كرد گريه مدتي و شد متأثر شدت به است, صحيح موضع اين آيا ميدهند را بيگانگان

اغتشاش تحريكبه را او ميگويند و ميدهند نسبت بيگانگان به را او اعمال كه اينست او نگراني ناراحتيو

نقرسدارد/ او چپ پاي استو ناراحت نيز پا درد از بختيار ابوالقاسم كردهاند/

داد امينيجواب سرتيپ شد/ سؤال بختياري افراد با خورد و زد در نظامي افراد كشتهشدگان عده باره در

كدام هيچ گرديده منتشر ارتش به وارد خسارات همچنين و تلفات و كشتهشدگان درباره كه شايعاتي او'

از قبل اصو' و رفتهاند بين از واقعه اين در نفر چند گردد معلوم تا كافيشود تحقيق بايد ثانيا نيست صحيح

پساز بختيار ابوالقاسم آيد/ ميان به صحبت موارد اين درباره بعد و شود شناخته اصلي مقصر بايستي همه

اسلحههايخود نظاميشوندو تسليمقواي نبودند نفر چند و صد بيشاز كه هم او افراد كليه داد تسليمدستور

بدهند/ تحويل را

سمت به بختيار تيمور ستاد سرهنگ اط;ع قرار به ـ بختيار] تيمور [سرهنگ نظاميبختياري فرماندار

است/ شده بختياريمنصوب مناطق نظامي فرماندار

كنون ا نظاميداشتو فرماندار ايندو از قبل تا كه ميباشد اصفهان نواحيخوزستانو شامل مناطق اين

كه بختيار تيمور سرهنگ و شد خواهد اداره بختيار تيمور سرهنگ آقاي توسط نظامي فرمانداري امور كليه

سه مدت براي اخيرا رفت/ خواهد مأموريت به آينده هفته اوايل است آمده تهران به بختيار ابوالقاسم همراه

شد/ اع;م نظامي دولتحكومت وسيله به بختياري مناطق در ماه



ملي دولت سياهه ٢١٠٢

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

كه شده روشن عملآمده به اخير ساعت ٢٤ كه بازجوئيهائي و تحقيقات نتيجه در

دارد سياسي رنگ شهرباني رئيس اسرارآميز فقدان
شدند بازداشت دولو سرهنگ و منزه سرتيپ و مزيني سرتيپ

وارد شهرباني رئيس كه خانهاي صاحب عنوان به خطيبي حسين نام به شخصي
گرديد توقيف است شده آنجا

نيست دست در آن از اثري كنون تا و گمشده ما فروردين سوم روز نيز شهرباني كارآگاه يك

باشد افشارطوس تيمسار جسد ميرفت تصور ابتدا كه شد كشف جنازهاي ديشب

گمشده رئيس شدن پيدا به نسبت زيادي اميدواري شهرباني كريدورهاي در امروز وقت آخر در

ميشد ابراز شهرباني

توجه مورد كه رسيد جرايد خبرنگاران گوش به شهرباني كريدورهاي در خبري گهان نا ديروز وقت آخر

تـيمسار جسـتجوي بـراي شـهرباني گـاهان كـارآ فـعاليت در تازهاي وضع خبر اين طبق زيرا گرفت قرار

روشن حدي تا را قضيه اين ابهام آمده دست به كه نشانههائي قرائن تقريبا و بود آمده بهوجود افشارطوس

دست به كاوش و برايجستجو مفتاحي اخير, ساعت ٤٨ بازرسيهاي نتيجه در انتظامي مأمورين و ساخته

ميرسانيم/ اط;ع/// به را مقدماتي اخبار كنيم صحبت نشانهها و قرائن اين درباره آنكه از قبل آوردهاند/

را خانقاه خيابان حدود نظامي فرمانداري مأمورين پليسو كه هنگامي سهشنبه روز ـ شبانه جستجوي

قلم از را خانه چند گاهان كارآ كه دريافتند خبرنگاران از بعضي شد/ آغاز منازل در جستجو كردند, محاصره

توجه مورد عمدي, اشتباه اين نگرفت/ انجام منازل اين در بازرسي و كاوش و نشدند آنها داخل و انداخته

و گوشه در قيافههايجوراجور مختلفو لباسهاي با شهرباني گاهان كارآ از عدهاي گرفت/// قرار خبرنگاران

افتاده قلم از بازرسي ضمن در كه بودند خانه چند آن مواظب و آمدها مراقبرفتو پسكوچهها و كوچه كنار

نيمه از بعد دقيقه چند درست و شد مستقر نظامي مقرراتحكومت و شبرسيد دوازده به ساعت باhخره بود/

نفر دو و يكسو به نفر سه شدند پياده آن از نفر پنج توقفكرد, خانقاه خيابان اواسط تومبيلجيپدر يكا شب

گفت رفيقش به پاسبانها از يكي كه بودند گشت پاس مشغول نيز پاسبان چهار و رفتند ديگري سوي به

آمدهاند/ شبانه برايجستجوي اينها

تا گاهان كارآ نفري پنج دسته شبانه داديمجستجوي اط;ع هم ديروز كه همانطور ـ دارد تلفن حسين

به بود نشده بازرسي روز آن صبح كه را خانههائي آنها و انجاميد طول به نصفشب از بعد نيم و چهار ساعت

در بيشتري فرصت با تا بود افتاده قلم از عمدا منازل آن كه شد ترتيبمعلوم بدين و كردند بازرسي دقت

تـغيير موجب كه افتاد پليس دست به تي امارا و قرائن بازرسي اين طي در بگيرد/ قرار بازرسي مورد شب

و شد بازرسيعوض شكل كه بود چنين مزبور تغيير تحقيق مأمورين از يكي قول به و شد رسيدگي جريان

دارد/> تلفن است<حسين كلمه سه فقط مفتاح اين آمد/ دست به كار ادامه براي مفتاحي



٢١٠٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

گاهان كارآ اول روز گفت: دارد>/// تلفن <حسين جمله درباره كه مطلعي ـ شوفر و بقال گرد شا اظهارات

نـوع هـيچ امـا بودند, شهرباني رئيس پاي رد دنبال در مبهوت و گيج همه نداشتند دست در برگهاي هيچ

و نبود آنها دست در است شده نيست به سر مرموزي نقطه چه در افشارطوس دهد نشان بتواند كه قرينهاي

دو آن و بود مأمورين اختيار در دليل و مدرك عنوان به مطلب دو فقط بازجوئي و تحقيقات يكروز از پس

است: قرار بدين مطلب

hغر قد, بلند افسر يك بود, گفته بازجوئي ضمن در صفيعليشاه خيابان در واقع بقالي دكان گرد شا >١

ايـن خانه نميدانم بود, گفته بقال گرد شا كجاست؟ <حسين///> آقاي منزل پرسيده و آمده دكان به اندام

كه مطلبي تنها بنابراين, بود/ رفته خود كار سراغ به ترككرده را بقالي دكان افسرمزبور بعد شخصكجاستو

نميدانستهو اص� يا نميدانسته او' شهرباني رئيس كه اينبود گرفت قرار اول مرحله در مأمورين اختيار در

است/ بوده شخص<حسين> آن اول اسم ثاني در

وقتي اجل حضرت داشته: اظهار مشاراليه آمده عمل به افشارطوس شوفر از كه بازجوئي ضمن در >٢

من سراغ به كه كرد خواهم تلفن من برو دو ك;نتري به تو فرمودند من به شود پياده تومبيل ا از ميخواسته

محل آن استدر ميرفته كه محلي به رئيسشهرباني ساختكه اين متوجه را نيزمأمورين جمله اين بيائي/

به ميانجاميد طول به موقع چه تا نبوده معلوم كه خود كار انجام از پس ميخواسته او و داشته وجود تلفن

نمايد طلب را خود شوفر و نموده تلفن ك;نتريدو به صاحبخانه تلفن وسيله

دارد>/ تلفن <حسين كه گرفتند نتيجه مطلب دو اين مطالعه از پس تحقيق بنابراينمأمورين

دارد وجود خانقاه خيابان ناحيه در كه تلفنهائي شماره به ب;فاصله ـ شد پيدا فروغ] [همچنين حسين

به نتيجه در و كردند جستجو كاوشو را ناحيه اين تلفنهاي تعداد و شمارهها گاه كارآ چندين شد, مراجعه

و دارد تلفن هم و دارد نام حسين هم كه است نفر يك فقط خانقاه خيابان در كه گزارشدادند مقاماتمافوق

است/ خطيبي حسين آقاي شخص اين

بازرسي ايشان منزل قسمتهاي كليه و اطاقها از و كنند موم و مهر را خطيبي آقاي منزل شد داده دستور

نيز آنها منزل كلفت و شدند توقيف خطيبي مادر و خطيبي فروغ خانم يعني بانو, دو نيز ديروز و آيد عمل به

بازداشتشدگان از بازجوئي و شد بازداشت هم خطيبي حسين آقاي خود ديروز بعدازظهر و گرديد بازداشت

گرديد/ آغاز

اخـتيارم در را hبـا اطـ;عات كه مقامي مينويسد: گزارشخود در ما خبرنگار ـ نميزنم حرفي ديگر

اضافه و داد شرح جزء به جزء را خطيبي منزل كردن پيدا چگونگي رسيد اينجا به داستان كه موقعي گذاشت,

ديشب از شخصمشاراليه از كه بازجوئيهائي همچنين و نموده خطيبي آقاي مستخدمه كه اظهاراتي كرد:

ترتيب بدين استو نموده باز را موفقيت راه كه داده دستمأمورين به قرائني و دhيل آمده عمل به امروز تا

اميدي روزنه گفتكه كنونميتوان ا و گرديد مبدل اميدواري به شده ايجاد گاهان كارآ بين در ديروز كه يأسي

است/ آمده دست به افشارطوس تيمسار شدن پيدا براي
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چه خطيبي آقاي خود و مستخدمه و چيست از ناشي اميدواري اين بفرمائيد است ممكن كردم سئوال

زيرا بزنم نميتوانم حرفي ديگر باره اين در داد: جواب مزبور مقام داشتهاند؟ اظهار بازجوئي در را مطالبي

شد/ خواهد اشكال مطالبموجب اين افشاي

عمل به شخصا كه تحقيقاتي ضمن در ما خبرنگار كه توجهي قابل مطلب به اينك ـ تازه كشف يك

در ماه فروردين ٢٥ روز مينويسد: چنين باره اين در ما خبرنگار بفرمائيد/ توجه است يافته بداندست و آورده

شـده كر ذ آدرس [به بود: شده گهي آ مضمون بدين خبري سوم ستون اول در اط;عات روزنامه ٦ صفحه

گم خبر اينكه پساز ولي غيرعادينبود چندان ماه فروردين ٢٥ روز در البته گهي آ اين انتشار [ كنيد/ مراجعه
برآمد/ تحقيق صدد در گرفتو قرار ما خبرنگار توجه مورد خبر اين گرديد, منتشر شهرباني رئيس شدن

و بـوده شـهرباني گاهي آ اداره فعال مأمورين از سال دو ذبيحپور حسين شد معلوم تحقيقات نتيجه در

خود خواهر و برادر به دائما ماه فروردين بعداز و داشته مصدق آقايدكتر به نسبت خاصي تعصب احساساتو

حكومتدكتر داريمموجبسقوط اط;ع آن از ما و دولتميشود عليه كه اقداماتي باhخره كه است ميگفته

شد/ خواهد مصدق

بود شده داده ترتيب آنجا در كه را توطئهاي و رفته آبادان به سابق شركت از خلعيد موقع شخصدر اين

قبل ماه چند از است/ ميكرده افتخار داشته وطنپرستي رنگ كه خود كشف اين به بارها و نموده كشف

كنندو حسابداريمنتقل اداره به را او كه كرد تقاضا شدو گاهيدلسرد كارآ گاهيو آ اداره خدمتدر از ذبيحپور,

در ميخواهم و بيزار ميشود كه توطئههائي همه اين از من بود گفته خود برادر به نيز روش و تغيير اين درباره

دوباره ماه اسفند اواخر در اينكه تا ميشود منتقل حسابداري اداره به ذبيحپور باhخره نمايم/ زندگي آرامش

منزل از زود صبح و بسته كمر به را خود اسلحه نيز ماه فروردين سوم روز و فعاليتيميشود اينكهمشغول مثل

نميكند/ مراجعت ديگر و ميگردد خارج

عادي يكعضو اينكه باوجود كه بودند ديده رفقاياوذبيحپور از بعضي ايناستاو' قابلم;حظه نكته

ايشان با و رفت شهرباني رئيس افشارطوس م;قات به مرتبه چند اسفند اواخر در ولي بود حسابداري اداره

خانه در هميشه اسلحه نميبستو كمر به را خود اسلحه كه بود ماه چند مشاراليه ثاني در و بود كرده كره مذا

به كه ميدهد نشان اين و بود رفته بيرون خانه از مسلح متاركه از پس ماه فروردين سوم روز داشتولي قرار

است/ داشته اسلحه به احتياج كه ميرفته مأموريتي دنبال

كه شده موجب انتظامي مأمورين اخير ساعت ٢٤ اقدامات همچنين و مطلب اين ـ دارد سياسي رنگ

نزديكافشارطوس اقوام از يكي اظهارات بداندو سياسي يكمسئله را رئيسشهرباني شدن گم ما خبرنگار

پارهاي در اينكه داشت: اظهار چنين افشارطوس درباره امروز مشاراليه زيرا است گمان حدسو اين مؤيد نيز

نظر به است شده عشقي ماجراي يك قرباني شهرباني رئيس و بوده ميان در زن پاي نوشتهاند جرايد از

قـدر آن زن دربـاره افشـارطوس كه نديدم گاه هيچ ميشناسم را او سال ٢å كه من زيرا نميرسد صحيح

و مرموز خصوصي زندگي در شخصا مشاراليه ع;وه به بدهد/ نشان خود از تهوري چنين كه باشد ع;قمند



٢١٠٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

قدري جبلي خصلت اين كه ميداد نشان شهرباني رياست تصدي ايام در او كردار و رفتار و بود اسرارآميز

امور از بعضي درباره اط;عاتي و نظريات اخيرا مشاراليه كه دارم عقيده من و بود شده تقويت او در بيشتر

است/ شده حادثه اين موجب او شخصي دخالت و داشته مهم

كه داشت توجه �بايد خطيبي حسين آقاي از بازجوئي از پس اط;ع قرار به ـ شدند دستگير نفر چهار

كه شد داده نظاميدستور فرمانداري بهمأمورين است� دانشگاه استاد خطيبي حسين آقايدكتر از غير ايشان

بازداشتشوند/ سرهنگدولو و منزه سرتيپ مزيني, علياصغر سرتيپ زاهدي, سرلشكر آقايان: نفر چهار

و مـنزه و مـزيني يـعني آنـان نفر سه و نمودند مراجعه مزبور آقايان منازل به امروز و ديشب مأمورين

و نگرديد ميسر نبود منزل در آنكه علت به زاهدي سرلشكر آقاي توقيف ولي نمودند دستگير را سرهنگدولو

١٢ ساعت كه آوردند شهرباني به بازجوئي براي و كرده جلب را زاهدي اردشير مهندس آقاي ايشان پسر

سرلشكر آقاي منزل امروز مأمورين ديگر خبر يك طبق نمودهاند/ مرخص را ايشان بازجوئي از پس امروز

آقـاي مـنزل و آوردنـد عمل به جستجو كاوشو آنجا در و نموده محاصره نيز را دزاشيب در واقع حجازي

آقـايان ولي گـرفت قرار بازرسي مورد مأمورين توسط حصارك در هم و شهر در هم نيز, زاهدي سرلشكر

نبودند/ منزل در زاهدي سرلشكر حجازيو سرلشكر

به اط;عاتي گزارشاتو كه اينبود سرلشكرانمزبور منزل بازرسي علت گفت: تحقيق مأمورين از يكي

ميكرد/ ايجاب را آنها منزل بازرسي كه بود آمده دست

زمينهاي در ناشناسي مرد جسد كه شد داده اط;ع ١٢ ك;نتري به ديشب ساعتده ـ جسد يك كشف

و رسيد مقاماتدادگستري اط;ع به قضيه ب;فاصله است گرديده كشف تختخوابي سيصد مريضخانه پشت

شدند/ عازم جسد معاينه براي بازپرس تفاق ا به قانوني پزشك طباطبائي دكتر آقاي

ميباشد افشارطوس سرتيپ به متعلق جنازه كه ميداشت اظهار بود داده اط;ع به را جريان كه كسي

لباسهايش كه ناشناس و يكمرد جسد رفتند/ محل به پاسبان نفر دوازده با ١٢ رئيسك;نتري بنابراين

هيچوجه به اوليه معاينه در و بود افتاده زمين به پشت از بيمارستان پشت سنگهاي در بود شده پاره پاره

ديگري/ به يا دارد تعلق شهرباني رئيس به جسد اين آيا كه نفهميدند مأمورين و نشد معلوم او هويت

كه گرديد مسلم مطالعه و دقت از پس و شد حمل قانوني پزشكي اداره به معاينه براي جنازه باhخره

كـه طـوري بـه است گذشته هفته دو مدت آن مرگ از زيرا نيست, شهرباني رئيس به متعلق مزبور جنازه

تومبيلفوت ا با تصادف در كه است كارگر يا زارع ظاهرا كه مزبور استمرد ممكن ميدهند احتمال مأمورين

است/ ساخته پنهان محل اين در را او جنازه مجازات از فرار براي راننده و كرده

رئـيس جسـتجوي مشـغول كنون ا دسته چند داديم اط;ع ديروز كه طوري همان ـ دارد ادامه فعاليت

عـالي كميسيون به را خود گزارشات و ميروند پيش گانه جدا نقشهاي طبق يك هر كه هستند شهرباني

مينمايند/ تسليم

مدبر تيمسار و ارتش ستاد رئيس رياحي تيمسار عضويت و كشور وزير رياست به كه عالي كميسيون



ملي دولت سياهه ٢١٠٦

مشغول صبح تا ديشب شده تشكيل نظامي فرمانداري سرپرست اشرفي سرهنگ و شهرباني سرپرست

كه كوتاهي استراحت از پس كميسيون اعضاي و بود تحقيقات و بازجوئيها صورت و گزارشات به رسيدگي

گفت: كميسيون اعضاي از يكي دادند ادامه را فعاليتخود مجددا نمودند صبح هفت تا پنج ساعات بين

قضيه ابهام از پرده حدي تا بازجوئيها و تحقيقات و داريم ديروز به نسبت بيشتري اميدواري امروز

قرار موفقيت راه نيمه در فع� زيرا گذاشت جرايد اختيار در نميتوان مطلبي هيچگونه وليهنوز است برداشته

داريم/

داشت اظـهار مـا خـبرنگار بـه امـروز مـيباشد افشـارطوس تيمسار تعقيب در ديگر مطلع يكمأمور

استدر ممكن استو اميدواري باعث بياندازه گرفتهايم اقداماتخود از حال به تا كه نتيجهاي خوشبختانه

آوريم/ دست به افشارطوس تيمسار محل از صحيحي اط;ع آينده ساعت هشت عرضچهلو

را خود جلسه رسيدگي كميسيون بعدازظهر نيم ساعت مقارن ـ رفت نخستوزير خانه به كشور وزير

از ما خبرنگار ميآمد پائين شهرباني اداره پلههاي از كشور وزير صديقي دكتر آقاي كه موقعي و داد خاتمه

موضوعي چه امروز كميسيون در و است رسيده نتيجه به مأمورين اقدامات حال به تا آيا كرد سئوال ايشان

به رسيدگي مشغول جديدت با ما داشت اظهار جواب در كشور وزير آقاي گرفت/ قرار كره مذا مورد و مطرح

آقاي منزل ميروم اينك من و است نشده تمام هنوز هم ما كميسيون كار و ميباشيم مأمورين گزارشات

بدهيم/ را خودمان اقدامات گزارش تا نخستوزير

بود نگذشته شهرباني] [از كشور وزير رفتن از دقيقه چند هنوز ـ شدند دستگير نلي] و [تامارا زن نفر دو

آوردند/ شهرباني به خود با و كرده دستگير را او بودند رفته معروف رقاصه <تامارا> مادام دنبال به مأمورين كه

از بازجوئي ب;فاصله آنجا در شد برده گاهي آ اداره اول شعبه داشتبه همراه را كودكخود كهدو حالي در تامارا

آمد/ عمل به او

مادام نامش زن اين آوردند, شهرباني به را ديگري زن مأمورين كه بود نيافته خاتمه تامارا از بازجوئي

دستگيري درباره مأمورين و شد آغاز بازجوئي نيز زن اين از است كار هتلمشغول پارك در و ميباشد <نلي>

ما خبرنگار همچنين نيست/ شهرباني رئيس شدن مفقود مسئله با ارتباط در آنها توقيف كه گفتند نفر ايندو

منزل در شخصرا اين معلوم قرار از است شده دستگير باقري احمد نام به ديگر شخصي كه ميدهد اط;ع

معلوم قرار از كه را جواني يكزن نيز امروز صبح ١١ ساعت همچنين كردهاند/ دستگير خطيبي حسين آقاي

كردند/ بازجوئي او از و آوردند شهرباني به بود كافه گارسون

نصيبمأمورين زيادي موفقيت كه شد شايع شهرباني كريدورهاي در وقتامروز آخر در ـ اعJميه صدور

مخالفين عدهاياز زندان در و بوده زنده كنون افشارطوسا تيمسار استكه ثابتشده حتيبرمأمورين و شده

كميسيون طرف از امروز عصر ميكردند پيشبيني محافل از پارهاي جهت همين به ميبرد/ سر به دولت

تأيـيد را خبر اين رسمي مقامات شد/ خواهد منتشر شهرباني رئيس شدن مفقود درباره اع;ميهاي عالي

نيست/ دست در شهرباني رئيس از اط;عي هنوز گفتند و نكرده
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٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

دولتي مأمورين سوي به و كردند تظاهر خيابانها در متحصنين شادگان در
نمودند تعرض كلنگ و بيل و چوب با آنها سكونت محل و

مقتول نفر يك شهردار خانه به هجوم در
سپردند جان نيز آنها كه شدند مجروح نفر دو و

ميباشند اوضاع بر مسلط انتظامي قواي و است آرام شهر فع�

تـلگراف ضمن امروز شد چاپ روزنامه در آن خبر ديروز كه شادگان حادثه درباره آبادان از ما خبرنگار

اغتشاشو جريان شد آبادان وارد شادگان از چهارشنبه روز كه مسافري ميدهد: گزارش چنين خود مفصل

جـلوگيري انتظامي قواي طرف از گر ا كه گفت و ميكرد نقل گرفته صورت آنجا در اخيرا كه را تحريكاتي

آقاي مخصوصا دادسرا نماينده و خرمشهر فرماندار و جنوب دريائي نيروي فرمانده موقعشناسي و نميشد

خون كو خا به كثيري عده و يافته تحريكاتوسعت دامنه نبود, آبادان ژاندارمري فرمانده اشرفي سرهنگ

نزد و بگويم منميتوانم كه آنچه گفت اخت;فات اين علل جهاتو كر ذ پساز مسافر اين ميشدند/ كشيده

تغيير و انجمنشهر انح;ل عنوان به ظاهرا كه اينست ميباشد مسلم و محرز نيز قضائي مقامات مأمورينو

اختيار تحصن تلگرافخانه عدهايدر ماه فروردين اواخر تا پيش يكماه از بهبهانيشهردار عبدالحميد آقاي

نواب آقاي اينكه با آمد, عمل به اهواز و خرمشهر و آبادان دولتي مأمورين طرف از كه اقداماتي و نمودند

به تنها نه نمودند اقدام و رفته محل به دريائي يكم منطقه نيروي فرماندهي و استان ژاندارمري نماينده

و شادگان اهالي خاطر تشويش موجب امر اين و ميشد افزوده تحريكات به روز به روز بلكه نرسيد, نتيجه

مانع آنها ميان در چپ به منتسب عناصر از نفر چند اينكه مخصوصا گرديد منطقه اين ميهنپرست عشاير

بودند/ اغتشاش از جلوگيري

اشرفي سرهنگ سركار و خرمشهر فرماندار مصطفوي دفتري, يكم ناخدا آقايان فروردين ٣١ روز صبح

بودند متحصنين مطالب به رسيدگي آماده و رفته محل به دادسرا داديار گرگاني و آبادان ژاندارمري فرمانده

تظاهرات به شروع خيابانها در متحصنين و نشد واقع مؤثر نيز اعزامي ت;شمأمورين مجاهدتو اين ولي

محلمسكوني بهسويمأمورينو و نموده بلوا شهر متظاهريندر [!] ساعت٦ فروردين ٣١ صبحروز كردندو

انتظامي مأمورين و تعرضنمودند به بيلشروع كلنگو چوبو با و برده هجوم شهردار خانه همچنين و آنها

تبر بيلو چوبو ژاندارمها و سربازان سوي به متظاهرين اينكه با و نمودند متفرق را جمعيت اشكآور گاز با

تشـويق تـفرقه بـه را آنـها نصيحت با فقط و نبردند اسلحه به دست انتظامي مأمورين ميكردند پرتاب

بهبهاني منزل به جمعيت گرديد/ شليك هوا در نيز تير چند ميشد زيادتر آن هر تعرضآنها وچون ميكردند

مجروح نفر دو و مقتول يدي كاظم نام به نفر يك نتيجه در نمودند مقاومت وي كسان و كردند حمله نيز

و ميباشد مراد فرزند سكينه دوشيزه نام به ديگر نفر يك و كاظمي عبدالمحمد مجروحين از يكي ميشوند

از وي شد, حاصل تماس ژاندارمري فرمانده اشرفي سرهنگ با صبح چهارشنبه روز ميسپارند/ جان راه در



ملي دولت سياهه ٢١٠٨

گفت: و كرد تأييد داد شادگانروي در كه را اغتشاشي جريان ولي كرد خودداري باره اين در خبر گونه هر دادن

و گرديده قرار بر محل امنيتدر حاضر حال در بازگشتنمودندو آبادان و خرمشهر به شادگان از هيأتاعزامي

است/ رسيدگي تحت قضيه و ميكنند همكاري محلي انتظامي مأمورين با دريائي نيروي از نظامي عدهاي

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

گرفت انجام نفر هزار ٣å شركت با دزفول حادثه مقتولين هفته مراسم
است نموده اشكال توليد مردم براي خواربار تهيه و است باقي تعطيل حال به شهر هنوز

مراسم اين در مردم از نفر هزار ٣å قريب گرفتو انجام اخير حادثه هفتمقتولين مراسم ديروز ـ دزفول

مقتولين بازماندگان به و كرد ايراد خطابهاي ملي مجلسشوراي نماينده زهري علي آقاي كردند/ شركت

هنوز شهر بازرسيدعوتنمود/ هيأت وسيله به قضايا شدن روشن تا متانت و صبر به را مردم گفتو تسليت

ميباشند/ مضيقه در خواربار تهيه براي مردم استو تعطيل

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

شدند مجروح نفر سه و درگرفت دسته دو بين خوردي و زد
با نفر سه نتيجه در درگرفتو دسته دو بين خوردي و زد اخت;ف و تظاهرات اثر در امروز صبح ـ بهبهان

قـواي مداخـله نتيجه در ولي گرفت قرار اغتشاش و خطر معرض در و متشنج شهر و شدند مضروب چاقو

گرديد/ قرار بر آرامش طرفين سران دستگيري و انتظامي

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

كردهاند غذا اعتصاب افسري دانشكده فني رسته دانشجويان
و كرده خودداري دانشكده غذاي قبول از افسري دانشكده فني رسته دانشجويان سهشنبه روز صبح از

مطلب اين ميشود تهيه سربازان غذاي همان از دانشجويان غذاي چون اط;ع قرار به نمودهاند/ اعتصاب

آنان تقاضاي به كه موقعي تا ميداشت اظهار دانشجويان از يكي كه طوري به و شده آنها شكايت موجب

كرد/ خودداريخواهيم دانشكده غذاي قبول از ما نشود نظر تجديد دانشكده غذاي تهيه در و نشود رسيدگي

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

شد/// تمديد نظامي حكومت ماه سه مدت براي نفتخيز مناطق در

جـلسه در دولت سـخنگوي و خـارجـه امـور وزيـر فاطمي دكتر آقاي امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

داد/ قرار خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را اط;عات اين مطبوعاتي

تصويبنامه ابتدا شد/ تشكيل آقاينخستوزير منزل در بعدازظهرديروز هيأتدولتساعت٦ جلسه >١

آغـاجاري, گـچساران, �آبـادان, خـوزستان نـفتخيز مـنطقه هشت در نـظامي حكومت تمديد به مربوط

به ماه ارديبهشت ششم تاريخ از ماه سه مدت براي خرمشهر� و hلي مسجدسليمان, هفتگل, بندرمعشور,

رسيد/ امضا



٢١٠٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

مدت/// براي نفتخيز مناطق در
كرد] مCقات را نخستوزير آقاي هندرسن [آقاي

جـلسه در دولت سـخنگوي و خـارجـه امـروز وزير فاطمي دكتر آقاي امروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

داد/// قرار خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار در را اط;عات اين مطبوعاتي

ضمن در و كردند م;قات را نخستوزير آقاي هندرسن آقاي ظهر مقارن �١٩٥٣ آوريل ٢٣� امروز >٤

عمل به امريكائي تباع ا حفاظت براي شيراز امنيتدر و نظم اعاده براي دولت كه سريعي اقدامات از م;قات

كردند امتنان ابراز است آورده

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

ارتش كيفر و دادرسي قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
از رسيده نخستوزير آقاي امضاي به كه ارتش كيفر و دادرسي قانوني hيحه متمم قانوني hيحه متن

است: قرار اين

كه را افسراني قانوني اينhيحه تصويب تاريخ از ماه يك ظرف در ميتواند ملي دفاع وزير ـ واحده ماده

ارتشمصوب٣٢.١.١٩ كيفر دادرسيو قانوني hيحه ٤٢ ماده و ٤١ ماده ب الفو بند در شرايطمذكور داراي

نمايد/ نظاميمنسوب دادگاههاي در قضائي مشاغل به نيستند

بود/ خواهد دادگستري قضائي اشل مطابق حال هر در قضائي دادگاه قضات اشلحقوق ـ تبصره

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه ارديبهشت تصويبميشود/ تبصره يك و واحده ماده بر ارتشمشتمل كيفر و دادرسي

مصدق] محمد دكتر ملي دفاع وزير و نخستوزير

٨å٧٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٣ پنجشنبه

ميآيد تهران به استيونسن ادله
ميباشد اخير انتخابات در امريكا دمكرات حزب خورده شكست نامزد وي

در امريكا دمكرات حزب شكستخورده نامزد استيونسن� �ادله آقاي شد اط;ع اظهار امروز كه طوري به

از بـازديد و مسـافرت نيم و ماه يك از پس شد/// خواهد تهران وارد زودي به جمهوري رياست انتخابات

آنجا از ديگر روز چند و ميبرد سر به اندونزي در كنون ا هندوچين سيام, فورمز, كره, ژاپن, فليپين, كشورهاي

برجسته شخصيتهاي از كه استيونسن كرد/ عزيمتخواهد ايران سپسبه و رفته كستان پا و هندوستان به

تـاريخي آثـار بازديد منظور به صرفا و ندارد رسمي مأموريت گونه هيچ مسافرت اين در ميباشد امريكا

است/ كرده مبادرت مسافرت اين به ملل مختلف شخصيتهاي و اوليايامور با تماس و راه سر كشورهاي

كرد/ بياط;عي اظهار تهران به استيونسن قطعيورود تاريخ درباره امريكا سفارت سخنگوي امروز



ملي دولت سياهه ٢١١٠

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

ميشود كامل يأس اظهار <گزارش> قضيه حل به نسبت
گرديد/// تشكيل قم ارم مهمانخانه در آزادي فراكسيون جلسه ديروز

مجلس رئيس با مCقات در ميراشرافي و حائريزاده آقايان امروز وقت آخر

كردند پيشنهاد اقليت طرف از

كند نظر صرف اختيارات از شود حاضر نخستوزير كه صورتي در
كرد خواهند تصويب را نفري هشت هيأت گزارش

با مجلس منفردين نمايندگان م;قات پساز كه نوميدي يأسو حالت ـ است رفته بين از اميد گونه هر

و مـلي نهضت كسيون فرا پارلماني محافل در نفري هشت هيأت گزارش قضيه حل مورد در نخستوزير

اميدي هيچگونه ديگر كه ميداد نشان يافت/// گذشتهشدت هفته پنجشنبه آخروقتروز آزاديدر كسيون فرا

داشت/// نميتوان پارلماني متشكل دسته دو اين بين سازش و اص;ح به

شدت گذشته به نسبت آزادي كسيون فرا اعضاي فعاليت اخير روز دو در ـ قم در آزادي فراكسيون تشكيل

افراد كليه گذشته روز كه بود شايع مجلس در امروز ميكنند/ آمد و رفت تهران به اغلب آن نفرات و يافته

و كرد تأييد را خبر اين امروز حائريزاده آقاي كه داشتهاند جلسهاي و نموده اجتماع قم در آزادي كسيون فرا

داشـتيم/ جلسهاي ارم مهمانخانه يعني آنها اقامت محل در و كردم زيارت قم در را رفقا من ديروز گفت:

باشند/ تهران از خارج دولتدر شدنوضع روشن تا است hزم كه بود كسيون اعضايفرا عده به راجع صحبت

يا ٦ حاضر حال در نباشد نفر ١١ از كمتر مركز از خارج عده هميشه تا ترتيبيداد بايستي كه شد گفته آنجا در

براي تهران از ما نفر ٥ يا ٤ خروج جهت بدين هستند/ تهران از خارج در كسيوني غيرفرا نمايندگان از نفر ٧

كسيون فرا اعضاي از شد قرار حساب اين روي است/ كافي علني جلسات تشكيل عدم نصابو حد شكست

دارند كه گرفتاريهائي يا شخصيو كارهاي انجام براي تناوب به بقيه و باشند مسافرت در نفر ٥ فقط آزادي

دهند/ ديگري به را خودشان جاي كارهايخود, انجام از پس و بيايند مركز به

قم هواي كه فع� داد: ويجواب ندارند؟ را ديگري منطقه به مسافرت قصد اقليت شد سؤال حائريزاده از

نمود سپساضافه كنيمو مسافرت يزد اطراف كوهستانهاي به شد, گرم هوا گر ا شده قرار ولي است مساعد

چـون و آمدند ما جلسه به نظميه رئيس و قم فرماندار آقايان بودم قم در من كه ساعتي سه مدت ديروز

رئيس شدن مفقود از پس كه شد معلوم خواستم توضيح آنها از بودند نموده تفتيش راه بين در را تومبيل ا

مجلس تعطيل شما نظر به شد اقليتسؤال ليدر از ميگيرد/ صورت عموم به نسبت تفتيش اين شهرباني

را ايـن امـيد ديگر مجلس اين از شما داد: جواب حائريزاده آقاي داشت؟ نخواهد مملكت متوجه ضرري

به عملي كه اينست مجلس تعطيل ضرر كثر حدا بنابراين كند كار مملكت و مردم نفع به كه باشيد نداشته

گفت: سپس گرفتو نخواهد خود به قانوني بهصورت خ;في تصميم و شد نخواهد انجام مردم ضرر

بـه مـطبوعات وسيله به خودم جانب از خواستم كه نكتهاي ـ اختيارات سلب و قوا فرماندهي تكليف



٢١١١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

تا قلدري و استبداد با محروميتخود و مبارزه سراسر عمر طول اينجانبدر اينستكه برسانم ملت استحضار

مـن وطـني و ملي آرزوهاي كعبه زيرا مصدقالسلطنه, خواه باشد رضاشاه قلدر خواه جنگيدهام: جان پاي

نميشناسم/ سرنوشتخود بر كم حا ملت و خداوند جز كسرا هيچ هستو و بوده ملت نيرويhيزال

گر ا كه معتقدم اساسي, قانون مقدس اصول واضعين و مشروطيت و آزادي اصول از پيروي به اينجانب

قواي بردن كار به در را ملت و باشد حكومتهايوقت يا مملكتو سلطان ب;اراده آلت مملكت مسلح قواي

ملت اين بر مطلقالعنانزورگو ديكتاتوريهاي سلطه و شد خواهد سياه مردم روزگار ندهند, مداخله انتظامي

ستاد انتخابرؤساي بهموجبآن و مجلسميشود تقديم كه شده تهيه همينجهتطرحي به حتمياست/

خواهد مجلسصورت تصويب و دولت پيشنهاد با ممالكدموكراسي اغلب مثل ژاندارمري و شهرباني و

قانونيصورت و ملي حكومت بخشيدن تحقق ملتدر بزرگ آرزوهاي از يكي طرح اين تصويب با گرفتو

گرفت/ خواهد خود به عمل

رئيسدولت هيچ استو خودپسندي و ديكتاتور مرد شخصا كه مصدق دكتر آقاي جناب كه معتقدم من

تفكيك اين و ندارد جا يك را مجريه سرپرستيقوه فرماندهيقوايمسلحو قانونگذاريو ص;حيت قانون,

مشروطيتاست/ عليه كننده قيام مملكتو به خائن سرپيچيد آن كساز هر استو اساسي قانون حكم قواء

مقام و باشد بايد ملت پيشگاه مسئوليتدر با اختيار كه معتقدم و مملكتدارم شاه درباره را عقيده همين من

است خارجي برابر مملكتدر نماينده شاه اساسي قانون طبق استو ملي ضامنوحدت حافظو غيرمسئول

مينمايند/ صادر را فرامين و احكام شاه نام به مسئوليت حدود در وزراء و باشد محترم و مصون بايد و

آقاي جناب از قانونگذاري اختيارات سلب با پادشاه از را قوا فرماندهي تفكيك بنده جهت همين بنابه

ولي شود گرفته شاه را قوا فرماندهي اختيارات طرف يك از اينكه نه ميدانم hزم هم با و توام مصدق دكتر

نشود راضي مصدق دكتر آقاي كه روزي تا جهت همين به بماند مصدق دكتر دست در قانونگذاري اختيار

نمود/ خواهم مبارزه بردارد دست قلدري از و كند تمكين اساسي قانون به شخصا

دولت طرفدار كسيون فرا بياناتسخنگوي به پاسخ آزاديدر كسيون فرا جانب از خواستم كه را ديگر نكته

سير و ملت خواست مصدق دكتر آقاي جناب تقاضاي مورد طرح فرمودهاند ايشان كه است اين شوم متذكر

اين كه معتقدم بلكه نيستم ايران ملت بيداري منكر تنها نه بنده شده, ايرانواقع در كه است عظيمي تحول

قانونگذاري حق كه نيست هرگزخواستملتاين زيرا است ايران ملت به توهين كسيون بيانسخنگويفرا

به را ايران و بگذارد گردن به ديكتاتوري ق;ده بهدستخود و بدهد مصدق جنابدكتر به و مجلسبگيرد از را

اصـط;ح بـه كسـيون فـرا و كرده محكوم را فردي ديكتاتوري دنيا بكشاند, فردي ديكتاتوري مظلمترين

بداند/ تاريخ جبر فرد, يك به را قانونگذاري حق مملكتيو اختيارات گذاري وا ندارد حق ملي� �نهضت

عنوان به مركز در را آزادي كسيون فرا شركت عدم كه سخنگو جناب بيانات ديگر قسمت پاسخ در اما و

تـعجب و حـيرت دچـار سـخنگو بيان اين استماع از انسان نمودهاند/ قلمداد مجلس و مشروطيت تعطيل

قانونگذاري اختيارات وحشت و ترور ايجاد چاقوكشو زور با مصدق جنابدكتر روزيكه از او' زيرا ميشود,
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اعـضاء آقايان ثانيا شد/ لگدمال و پاره پاره اساسي قانون و مرد مجلس و مشروطيت گرفت مجلس از را

بودهاند/ مشروطيت� �تعطيل ابستروكسيون در قدم پيش هميشه دولت طرفدار و كسيون فرا

جلسه از شد مطرح قبل ماه مجلسچند تعطيل از برايجلوگيري ازوك;ء نفر ١٧ طرح كه هنگامي ايشان

و كردند قيام دولت نفع به مجلس قانوني قدرت ضد بر مجلس وكيل عده يك بار اولين براي و شدند خارج

دادند/ تنزل نوكريدولت به ملت وكالت از را خود مقام و بردند را آبرويمشروطيت

طرفدار وك;ء تصويبنشود طرح گر ا كه كرد اع;م مزبور كسيون فرا فروردين ٢٦ چهارشنبه روز در حتي

كثريتاز ا مجلسو گر ا آقايانميخواستند كه ايناست تهديد معناياين داد/ خواهند استعفا تفاق ا به دولت

حـربه از استفاده با نشد مصدق دكتر جناب جاهطلبانه تماي;ت از اطاعت به حاضر و نكرد تمكين دولت

راه در ما كنوني قيام كه صورتي در سازند منهدم را مشروطيت و تعطيل مجلسرا اين هميشه براي استعفا

كه مجلس گذشته ادوار در مصدق دكتر جناب خود و است ملت مجلسو حق گرفتن و اساسي قانون حفظ

مجاز دولتكام�مشروعو با مخالفت با را حربه اين از استفاده داشتهاند, مخالفرا كسيون رهبريفرا هميشه

ميكنيم/ پيروي ايشان خصوصاز به اينمورد در ما حقيقت در و دانستهاند

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

گرفت صورت تظاهراتي آزادي فراكسيون نمايندگان به نسبت ديروز
شاهنشاه از پشتيباني بر مبني تبريز اهالي از طوماري

است رسيده قم به آزادي فراكسيون نمايندگان براي
روز داده: گـزارش چـنين تلفن وسيله به قم از ما خبرنگار ظهر مقارن امروز ـ قم از ما خبرنگار تلفن

به مطهر صحن جنوبي در از هدي و حميديه, بهداري, آقايان كه موقعي بعدازظهر هفت ساعت پنجشنبه

آقاي نفع به تي تظاهرا عدهاي صحن در جلوي ميشدند, خارج خودشان اقامت محل ارم مهمانخانه قصد

ارم مهمانخانه سمت به مزبور نمايندگان آوردند/ عمل به آزادي كسيون فرا نمايندگان عليه و مصدق دكتر

به و تظاهركنندگان عليه عدهاي اينموقع در آمدند/ مهمانخانه نزديك تا تظاهركنندگان و كردند حركت

آن از شدند/ متفرق انتظامي مأمورين مداخله با دسته دو هر و كردند تظاهر به شروع اقليت نمايندگان نفع

آقاي شدند/ مرخص شب آخر و شدند دستگير نفر ٦ بودند نموده تظاهر كسيون فرا نمايندگان عليه كه عده

و كرد م;قات خود كسيوني فرا رفقاي با و آمده قم به بعدازظهر ٣ ساعت ديروز كسيون فرا ليدر حائريزاده

كرد/ مراجعت تهران به ديشب

ماندن متوقف و شاهنشاه از پشتيباني بر مبني تبريز اهالي از كثيري عده امضاي به بزرگ طومار يك

كه بود رسيده تهران در آزادي كسيون فرا به نفري هشت گزارشهيأت مورد در ملي نهضت كسيون فرا طرح

رئيس براي مزبور طومار شد مقرر امروز استو شده فرستاده تهران به بودند قم در كسيون فرا اعضاي چون

خدا, كلمه سه <بسما�الرحمنالرحيم> از پس مذكور طومار سرلوحه در شود/ فرستاده ملي مجلسشوراي

است/ شده نوشته شاهنشاه عكس زير ميهن شاه,
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٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

بختياري در لندر> <گدار واقعه در
رسيدند قتل به بختياري افراد از نفر هشت و سرباز هفت و افسر يك

ميگويد: بختيار سرهنگ
كرد قبول هم او و كند تسليم را خود كردم نصيحت ابوالقاسم به

نشد آنان متوجه كسي و گذشتند نظامي نيروي افراد ميان از بختيار ابوالقاسم افراد چگونه

شد تشكيل امروز بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون جلسه دومين

ساعت بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي جلسهكميسيون دومين داديم, اط;ع كه بهطوري ـ دومينجلسه

سرتيپ ارتشو رئيسستاد رياحي سرتيپ اسمعيلي, ملك آقايان و گرديد تشكيل ارتش ستاد در امروز ١٢

سرهنگ ياوري, سرهنگ آقايان داشتند/ حضور جلسه در كميسيون اعضاي و نيرويجنوب فرمانده اميني

در گزارشهايموجود بقيه مطالعه جلسه اين در بودند كرده شركت كميسيون در مشاور عنوان به سميعي

برايدستگيرياو اعزامي فرماندهان عمليات ضمنا يافتو ادامه بختيار ابوالقاسم اقدامات به پروندهمربوط

در اصلي مقصر معلومشود تا شد خواهد تشكيل نتيجه اخذ تا مرتبا جلساتكميسيون گرفت/ قرار دقت مورد

بايستي كه توجه مطالبمورد از يكي كه كرديم اشاره ديروز است/ بوده كسي چه بختياري غائله بروز مورد

برخوردي تنها اينواقعه است بختياري لندر> گدار > واقعه گيردموضوع قرار بررسي تحت كميسيون در دقيقا

داده/// روي دولتي نيروي و بختياري افراد بين بختياري غائله مدت تمام در كه است

بختيار ابوالقاسم تعقيبو جريان درباره بختيار تيمور سرهنگ آقاي با ما خبرنگار امروز ـ كردم نصيحت

سـتون با بختياري كوههاي در را ابوالقاسم مرتبا كه بختيار سرهنگ آقاي كرد/ مصاحبه او شدن تسليم و

<بـازافت> نـاحيه در كردم, تعقيبش رفت جا هر آنكه از پس ابوالقاسم گفت: ميكرده تعقيب خود نظامي

بود, كرده دولتي قواي تسليم را خود قبل ماه يك كه بختيار مجيد به كه بود آن هم توقف علت شد, متوقف

صحبت او با مدتي م;قاتو ابوالقاسم با بازافت در برسم/ من تا نگهدار آنجا در را ابوالقاسم كردم سفارش

آقـاي به اردل از مستقيما تلگراف يك شد خواهد رسيدگي حرفهايش به كه شد مطمئن چون او كردم

تـفاق ا بـه آنگـاه شود/ رسيدگي حرفهايش به دهند دستور نمود تقاضا آن در و كرد مخابره نخستوزير

تيمسار اط;ع به را جريان و رفتم اصفهان به من و ماند او آنجا در و آمديم دوآب به بازافت از ابوالقاسم

و ابوالقاسم با م;قات مأمور مرا ياوريو سرهنگ آقاي ايشان و رساندم نيرويجنوب فرمانده اميني سرتيپ

نمود/ او گرفتن

افراد عبور استموضوع منعكس بختيار ابوالقاسم به مربوط ديروز كه نكاتي از يكي ـ جالب نكته يك

بودهاند نفر صد يك حدود در كه همراهانش و ابوالقاسم واقعه اين در است/ لندر گدار از او خود و ابوالقاسم

مطلع آنان عبور از كسي و رفتهاند ابراهيم> <سلطان به گذشته بودند خواب در كه نظامي افراد ميان از شبانه

بود/ يافته خاتمه زودتر خيلي بختياري غائله ميشد, دستگير ابوالقاسم اينموقع در گر ا استو نشده
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گفتند موفقيت به اميدواري ضمن كارآگاهان و تحقيق مأمورين امروز
ميبرد سر به تهران در و است زنده افشارطوس

شد شليك تير چهار ناشناس مرد يك دستگيري براي
نمودهاند توجه قابل اقرارهاي خطيبي كلفت و ساله هفت كودك كه ميشود گفته

شد خواهد معلوم تحقيقات نتيجه ديگر ساعت ٤٨ تا كه ميشود اميدواري اظهار

درباره واحدهاي ماده اختيارات از استفاده با نخستوزير
كرد امضاء توطئهكنندگان بخشش

شدند آزاد بازجوئي از پس بودند شده دستگير كه زنهائي
رئـيس اسرارآميز شدن مفقود درباره ما خبرنگاران وسيله به اخير ساعت و هشت چهل در كه اخباري

دست به توطئه اين كشف براي اميدي روزنههاي كه ميكند اين از حكايت جملگي شده كسب شهرباني

ميرسانيم/ محترم خوانندگان اط;ع به ترتيب به را اخبار اينك است/ افتاده مأمورين

شدن گم از بيشتري زمان كه چه هر و ميگذرد مأمورين تحقيقات از كه قدر هر ـ اميدبخش سكوت

همان به مييابد, حدت و شدت مشاراليه جستجوي براي مأمورين فعاليت و ميگذرد افشارطوس تيمسار

توطئه اين درباره و ميكنند پيشه بيشترسكوت مقاماترسمي مطلعينو شهربانيو سخنگويان نيز نسبت

مأمورين و جستجو دستههاي رؤساي به ما خبرنگاران پياپي مراجعات كه طوري به ميگويند/ سخن كمتر

اينكه درباره آنها يكاز هيچ بوده ب;نتيجه كام� نظامي, فرماندار شهربانيو سرپرست بازجوئيو تحقيقو

نميگويند/ سخني كشيده كجا به اخير روز چهار تحقيقات و بازرسيها

جائي به تحقيقات نتيجه كه دارند عقيده و يأسنموده بر حمل را اينسكوت پليسي, ناظرين از پارهاي

مطلعين, كثر ا كه حالي در نمايند/ نظر اظهار آن درباره تا نيفتاده دستشان به مطلبي مقاماترسمي و نرسيده

به كه دارند دستور باhتر مقامات از مأمورين كه ميگويند و دانسته اميدبخش سكوت يك را سكوت اين

نگذارند/ جرايد خبرنگاران اختيار در اط;عاتي و نزنند حرفي نهائي نتيجه شدن معلوم تا هيچوجه

نتيجه كرد, ايشانسئوال از ما خبرنگار وقتي كشور صديقيوزير دكتر امروز كه اصلبود همين روي شايد

تـيمسار شـدن گـم عـلت و آمـده دست بـه موفقيتهائي آيا بوده, چه اخير بازداشتشدگان از تحقيقات

داد: جواب خير يا است شده افشارطوسمعلوم

به تحقيقات دامنه زيرا زد نميتوان حرفي hحا متأسفانه ولي اميدواريم خيلي كار پايان و نتيجه به ما

ممكن و خرابميشود كار بگذاريم جرايد اختيار در را آن از اط;عي كوچكترين گر ا كه است رسيده جائي

در گـذشته شب نـيمه از پاسي تا ما كه بگويم شما به ميتوانم همينقدر ولي آيد پديد مشك;تي است

چه هر فعاليت با ما و مأمورين هم باز و ميكرديم رسيدگي مأمورين رسيده گزارشات به و بوديم شهرباني

برسيم/ نتيجه به انشاءا� تا ميكنيم دنبال را قضيه اين بيشتر



٢١١٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

به تلفنكنندگان و شد شهرباني به تلفنهائي حال به تا پنجشنبه روز بعدازظهر از ـ مشكوك تلفنهاي

زنداني خانهاي چه در كجاستو افشارطوس تيمسار ميدانيم ما كه دادهاند مأموريناط;ع به مختلف انحاء

بود توجه اندازهايمورد تا آنها از بعضي ولي نكردند اعتنائي ايناط;عات از بعضي به نيز ميباشدومأمورين

شب نيمه از پاسي تا ديروز صبح از بودند داده نشاني تلفن وسيله به كه را خانه چند حتي و نموده رسيدگي

نيامد/ دست به نقاط اين در شهرباني گمشده از اثري كوچكترين اما كردند بازرسي گذشته

به كساني همان دستياران وسيله به اط;عات قبيل اين از قسمتي كه دارند عقيده گاهان كارآ از پارهاي

ميباشد پليس كردن گمراه آنها مقصود داشتهاندو شهربانيدسته رئيس سرقت در كه ميشود داده شهرباني

بنمايند/ استفادهاي قضيه كشف اشخاصدر اط;عات از نتوانستهاند گاهي آ اداره مأمورين لحاظهنوز بدين

وسيلهمأمورين به كنون تا پريروز از كه تحقيقاتي نتيجه در گفت: امروز يكمقاممطلع ـ است زنده حتما

اسير كه دستهاي هر چنگال در هستو كه جا افشارطوسهر تيمسار كه آمده دست به نتيجه اين شده انجام

دست صحيحيدر اط;ع اختفاياو محل از وليهنوزمأمورين نبردهاند بين از را او و بوده زنده مسلما ميباشد

افشارطوس شدن پيدا اميد دقيقه به دقيقه است طوري شده انجام كنون تا اقدامات و تحقيقات اما ندارند,

است ممكن كه اميدواريم خود كار نتيجه به آنقدر ما داشت اظهار ما خبرنگار به مقام همين ميشود/ بيشتر

كنيم/ پيدا را افشارطوس ديگر ساعت هشت چهلو يا ساعت ٢٤ تا

مأمورينموفقيتآميز تحقيقات داشت عقيده كه مطلع مقام اين اميدواري اظهار ـ شب نصف تا هم باز

نتيجه درباره و گرفت تماس نخستوزير آقاي نزديكان از پارهاي با ما خبرنگار كه گرديد سبب است بوده

كه شد گفته بشود اظهار چيزي بازجوئيها جزئيات درباره آنكه بدون نتيجه در نمود/ سئواhتي تحقيقات

مرتبه يك ساعت ٢٤ هر در كه گزارشاتي و نظامي فرماندار و شهرباني سرپرست و كشور وزير آمد و رفت

به قدم و رسيده جائي به مأمورين اقدامات كه است ان نشانه همه ميشود ارسال نخستوزير آقاي براي

گذاشتهاند/ ميرساند منزلمقصود سر به را آنها كه جادهاي

ستاد رئيس كشور, وزير آقايان از مركب عالي كميسيون شب, نصف بعداز مدتي تا نيز ديشب ع;وه به

گزارشاتمأمورين به و بود تشكيل شهرباني رئيس دفتر در نظامي فرمانداري شهربانيو سرپرست ارتش,

آقايانسرتيپمدبر نيز صبح امروز و شد جديديداده اقداماتدستورات تعقيب براي و آورد عمل به رسيدگي

تسليم گزارشي و رفته نخستوزير آقاي منزل به نظامي فرماندار و شهرباني سرپرست اشرفي سرهنگ و

از مأمـورين كـه است آن نشـانه شـهرباني مـطلع مـقامات عقيده به فعاليتها اين كليه و نمودند ايشان

است/ افتاده دستشان به مداركي و قرائن و نشده مأيوس و دلسرد تحقيقات و بازجوئيها

كه معتقدند مقامات از پارهاي كه حال عين در گذشته ساعت چهار بيستو در ـ آمده دست به كه مداركي

پرده اسرار اين از او توقيف و نداشته دخالتي جريانات اين در شده بازداشت پريروز كه خطيبي حسين آقاي

بر كه نظامي فرمانداري مطلع مقام يك منجمله مأمورين از پارهاي نيز حال عين در ولي داشت برنخواهد

از مفيدي مدارك كه داشتهاند اظهار ما خبرنگاران به دارد نظارت افشارطوس سرتيپ شدن مفقود پرونده



ملي دولت سياهه ٢١١٦

مقامات اين همچنين است كرده اميدوار مشكل اين حل به را آنها كه شده پيدا خطيبي حسين آقاي خانه

رئـيس شـدن گـم توطئه كشف براي و شده حاصل ايشان دستگيري از كه نتايجي درباره توضيح ضمن

اميدواريمأمورين باعث مسائل ساير از بيش كه چيزي ميكنند اضافه گرفته طريقيصورت ارائه شهرباني

و برده شهرباني به نيز را او كهمأمورين است خطيبي آقايحسين ساله هفت بچه اقارير است گرديده تعقيب

دادهاند/ قرار جواب و سئوال اط;عاتمورد آوردن دست به براي

كه �شبي سهشنبه شب است داشته اظهار مأمورين جوابسؤاhت در ساله هفت طفل كه ميشود گفته

نشان كه بلند قد افسر يك و كرد صدا ما منزل در زنگ كه بود ساعتي چه نميدانم گرديد� مفقود تيمسار

نيست/ ما خانة در مزبور افسر ديدم شدم بيدار خواب از من چون و گرديد منزلمان وارد بود او رويك;ه پهني

كرد: اضافه داشت اظهار را hبا مطالب كه مطلعي

از معهذا است داشته اظهار نقيضي و ضد مطالب حال به تا كه وجودي با نيز خطيبي آقاي منزل كلفت

سر به عجيبي يكوحشت در كه كلفتمزبور است/ شده پيدا برايمأمورين اميدي روزنه گفتههاياو خ;ل

مطالبي بازجوئي در نيز خطيبي خود استو كرده تأييد را خطيبي خردسال طفل گفتههاي اندازهاي تا ميبرد

با كه غني نستبا است شخصي خطيبي آقاي گفت نامبرده ميباشد مفيد ما براي خيلي كه است داشته اظهار

دارد/ آشنائي و دوستي سابقه رجال اغلب

كريدورهاي در امروز كه اينست نكردهاند تأييد را آن رسمي مقامات كه ديگر خبر يك ـ كلروفرم بوي

بازجوئي براي بود گذشته غيبتافشارطوس از ساعتكه ١٥ پساز گاهي آ مأمورين بود/ شده شهربانيشايع

كلروفرم به شبيه زنندهايكه بوي آنجا در رفتند اطاق به كه موقعي و شدند خطيبي آقاي منزل بازرسيوارد و

وسـيله بـه شـهرباني رئيس شايد كه ميدهند احتمال ترتيب بدين و بود رسيده آنها مشام به است بوده

است/ شده بيهوش كلروفرم

منزلي داشت: اظهار مقاممزبور تماسگرفت يكمقاممطلع با اينمطلب سقم برايصحتو ما خبرنگار

بوده خطيبي حسين آقاي منزل است شده آنجا وارد دوشنبه روز بعدازظهر ٩ ساعت افشارطوس تيمسار كه

آنها مشام به داروئي بوي آيا كنند موم و مهر آنجا تا شدند خانه آن وارد مأمورين وقتي اينكه از ولي است

ندارم/ اط;عي بنده نه يا است رسيده

از بازجوئي توقيفو مقام در كان كما تحقيق مأمورين گذشته ساعت ٢٤ خ;ل در ـ شد دستگير نفر يك

فقط امروز صبح يازده ساعت تا ولي ميباشند/ متهم شهرباني رئيس اسرارآميز فقدان در كه بودند عدهاي

خـبرنگاران بـه شـخص ايـن نام كر ذ از مأمورين كنند/ دستگير را اشخاص اين از نفر يك بودند توانسته

لبـاس كـه است سـاله ٢٣ تقريبا جواني شخصمزبور كه ميدهد اط;ع ما خبرنگار ولي كردند خودداري

دكتر آقاي خويشان و قوم شخصاز اين نشده تأييد هنوز كه شايعه يك طبق است/ داشته تن به سورمهاي

است/ بقائي

مادام و تامارا نام به كه بانو نفر مأموريندو كه داديم اط;ع پنجشنبه روز ـ شدند آزاد نلي] مادام و [تامارا



٢١١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

اطاقهاي از يكي در روز همان بعدازظهر نيم و سه ساعت تا آورند شهرباني به تحقيقات انجام براي نلي

مادام با ما خبرنگار امروز كردند/ آزاد را آنها بازجوئي تمام ا از پس و شد بازجوئي نفر دو اين از گاهي آ اداره

سابقه افشارطوس تيمسار با آيا بود, چه شما توقيف علت پرسيد وي از و كرد م;قات شده آزاد كه تامارا

داشتيد؟ آشنائي

ايران دولت تبعه ساله ٤٥ سركيسيان مليك هلن مادام نام به اينجانبه دوستان از يكي گفت مشاراليه

به نمايد صادر شهرباني كن اما اداره از را كارمنديخود پروانه داشت قصد اينكه به نظر فردوسي هتل كارمند

افشارطوسهيچ تيمسار با شهرباني سابق عكسرؤساي بر چون كمكنمود درخواست و مراجعه اينجانبه

مورد سفارشدر درخواست او از و ارتشمراجعه عاليرتبه افسران از يكي به ناچار [ !] نداشتم آشنائي گونه

آجودان به تلفنا و داشت مرقوم تيمسار به دوستانه نامه ايشان نمودم افشارطوس تيمسار به را هلن مادام

تـيمسار بـا و مراجـعه شهرباني به روز همان نمايد راهنمائي را بنده كه گفت شهرباني رئيس مخصوص

پس دادم تيمسار به را او كنتراتنامه هلنو بانو شناسنامه اضافه به سفارشرا كتمحتوي پا و م;قاتنمودم

صحبت پرونده مورد در و شد اطاقوارد به او معاون نبود ايشان چون و نمود احضار را كن اما رئيس مطالعه از

تيمسار با من بين كرات مذا و آشنائي بنابراين نكشيد/ طول دقيقه ده از بيش تيمسار با ما م;قات و نمودند

است/ نبوده [!] سياسي امور درباره افشارطوس

روز نصفشب بعداز ٣ ساعت كه سرهنگدوّلو آقاي كه است كي حا ديگر خبر ـ شد آزاد دّولو سرهنگ

مـقام ايشان آزادي درباره است/ شده آزاد ديروز تحقيقات و بازجوئي از پس بود شده بازداشت چهارشنبه

را آنها جهت همين به كنيم بازجوئي عدهاي از كه ميدانيم تحقيقاتhزم ضمن گفت: ما خبرنگار به مطلعي

آزادشان شود آنها از سوءظن رفع گر ا داديم انجام را خود تحقيقات كه اين از پس و ميآوريم شهرباني به

شد/ آزاد سوءظن رفع از پس ترتيب همين به نيز سرهنگدوّلو آقاي كرد/ خواهيم

كه شد حاصل شهربانياط;ع كريدورهاي در امروز ـ شد شليك تير چند مظنون نفر دو دستگيري براي

ديشب نيم و هشت ساعت كه معني بدين است افتاده شهرباني سرپرست منزل حدود در تفاقي ا ديشب

نفر دو كه داد گزارش ١٣ ك;نتري به كل شهرباني سرپرست مدبر تيمسار منزل مراقب ٣١٨ شماره دژبان

موجب خاصآنها مراقبت تجسسو بودندو گردشديده تجسسو ايشانمشغول منزل جلوي غيرنظاميدر

هر داشته قصد مزبور دژبان كه موقعي بگيرد/ آنها دستگيري به تصميم و شده مظنون مشاراليه به كه گرديد

حسـن را خود كه ديگري ولي ميكند اختيار فرار و شده ناشناسمتوجه دو از يكي نمايد توقيف را نفر دو

مأمـور لشكري علي آقاي تفاق ا به را او و ميشود دستگير بود كرده معرفي ارتش تسليحات اداره كارمند

بودند نرسانده ك;نتري به ناشناسرا مأمورين هنوز راه بين در ميبرند/ طرفك;نتري به نظامي فرمانداري

فرمانداري بهمأمور و آمده پشتدرختجلو از بودهاند حسن دوستان از احتمالقوي به ناشناسكه نفر دو كه

ميكند/ اختيار فرار و كرده استفاده فرصت اين از نيز حسن و ميكنند حمله نظامي

موفق مشاراليه و نكرده اثر تير شليك ولي ميكند شليك هوائي تير چند آنان دستگير براي مأمور سرباز



ملي دولت سياهه ٢١١٨

است مـمكن كـه مـيشود گـفته شـهرباني در امروز ترتيب بدين نميشود آنها از يك هيچ دستگيري به

بودند/ كرده طرح شهرباني جديد رئيس درباره جديدي نقشه كنندگان توطئه

داشت: اظهار ما خبرنگار به شهرباني سرپرست مدبر سرتيپ آقاي امروز ـ است تهران در و است زنده

گمان استو زنده افشارطوس سرتيپ كه است شده مسلم آمده عمل به روز چند اين در كه تحقيقاتي طبق

صدا و سر توليد شك بدون باشند برده تهران اطراف دهات در را او گر ا زيرا باشد تهران از خارج در نميكنم

احـتمال بـنده است پيشبيني اين مؤيد شده كه هم تحقيقاتي و ميشوند متوجه دهاتيها و كرد خواهد

رسيد/ خواهد نتيجه به اقداماتمأمورين ديگر روز سه دو تا كه ميدهم

داشت اظـهار مـا خبرنگار به بعدازظهر دو ساعت در مطلعي مقام ـ ميشوند آزاد ديگر نفر دو امروز

كر ذ از مزبور مقام شوند/ آزاد شدهاند دستگير اخير روز سه دو اين در كه كساني از نفر دو امروز دارد احتمال

كه باشد خطيبي حسين خواهر و مادر وي منظور كه ميشود داده احتمال ولي كرد خودداري نفر ايندو اسامي

جنبه صرفا آمده عمل دزاشيببه در كه پريروز بازرسي ميشد گفته بهع;وه شدهاند بازداشت چهارشنبه روز

تحت ايشان و نداشته را حجازي سرلشكر آقاي بازداشت قصد نظامي فرمانداري مأمورين و تجسسداشته

نميباشد تعقيب

دادستان شايانفر دكتر سرهنگ آقاي امروز صبح ١١ ساعت ـ نخستوزير با نظامي دادستان مJقات

قريب آقاينخستوزير با نظامي دادستان م;قات كرد/ ايشانم;قات با رفتو نخستوزير خانه به نظامي

كل شهرباني در تهران دادستان بنيفضل آقاي نيز بعدازظهر نيم ساعت كشيد/ طول نيم و ساعت يك به

كرد/ م;قات نظامي فرماندار اشرافي سرهنگ و مدبر سرتيپ آقاي با و شد حاضر

نـخستوزير آقاي با خود م;قات درباره نظامي دادستان انجاميد/ طول به ربع سه قريب م;قات اين

تكليف زودتر هرچه كه كرد صادر دستوراتي نخستوزير آقاي و بود سياسي زندانيان به داشتمربوط اظهار

دادستان آقاي كرد سئوال شهرباني سرپرست مدبر تيمسار از ما خبرنگار كنيم/ تعيين را سياسي زندانيان

اين حاhدر نميتوانم متأسفانه داشت اظهار شهرباني سرپرست كردند م;قات شما با چهمنظوري به تهران

فردا شدو امروزموكول بعدازظهر چهار به آقايدادستان با ما كرات مذا دنباله بدهمچون شما به اط;عي باره

گذاشت/ خواهم شما اختيار در را م;قاتخود نتيجه

تيمسار بودن زنده درباره گاهي آ بينمأمورين كه شد حاصل اط;ع وقتامروز آخر ـ شد بازرسي زاغهها

كه كرد استنباط ميتوان ميشود اظهار كلي طور به كه مطالبي از استو گفتارموجود تفاققولو ا افشارطوس

گودالهاي و جنوب زاغههاي كليه ع;وه به ميبرد/ سر به عدهاي زندان در و نرفته بين از شهرباني رئيس

تيمسار از اثري كه دادهاند گزارش مأمورين و شده بازرسي اخير روز سه در مأمورين وسيله به شهر شمال

است/ نيامده دست به زاغهها افشارطوسدر

رئـيس شـدن گـم مـورد در زيـر قانوني hيحه ـ افشارطوس] شدن گم قانوني [cيحه جديد قانون

است/ رسيده نخستوزير آقاي تصويب به شهرباني



٢١١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

يا شركتو شده انجام شهرباني رئيس افشارطوس تيمسار ضد كه اخير توطئه كسدر هر ـ واحده ماده

تسليمقواي حيات حال در را او چنانچه باشد كرده تسهيل نوع هر به را جرم ارتكاب وسايل يا و كرده معاونت

انتظامي قواي كه طوري به را او اختفاي محل يا و بگذارد مزبور دسترسقواء و اختيار در يا و كند انتظامي

نمايد معرفي را مجرم و كرده تسهيل را جرم كشف وسايل يا و كند اع;م برآيد استخ;صوي عهده از بتواند

بود/ خواهد قطعي و صادر رسيدگي از پس هيأتدولت در معافيت حكم معافميشود/ مجازات از كلي به

تصويبميشود/ فوق واحده ماده ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ارديبهشت ٤ تاريخ به

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

شد تمديد ديگر روز ٨ شيراز در نظامي حكومت
كرد حركت فيروزآباد سمت به قشقائي محمدناصر آقاي

ديگر روز ٨ مدت به حومه و شيراز در كه ميدهد اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

آقاي بود/ خواهد قرار بر نظامي ارديبهشتحكومت دهم تا روزسوم از درواقع گرديدو تمديد نظامي حكومت

عشاير اي;تو از عدهاي و كرد عزيمت فيروزآباد به ماه ارديبهشت دوم چهارشنبه روز قشقائي محمدناصر

كردهاند/ حركت مناطقخود سمت به ميبردند سر به شهر از خارج در كه فارس

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

كاشان ريسندگي كارخانه كارگران اعتصاب
عنوان به كاشان ريسندگي كارخانه كارگران بعدازظهر ديروز از كه است كي حا كاشان از تلگرافي گزارش

مأمورين و فرماندار هستند/ متحصن تلگرافخانه در عدهاي و كرده اعتصاب كارخانه كارگران از نفر ٤ اخراج

است/ نشده گرفته مثبتي نتيجه هنوز ولي ميباشند كارگران اعتصاب رفع مشغول جدا انتظامي

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

شد خواهد صادر ماه فروردين حقوق تصويبنامه امشب
ميگردد پرداخت دولت كارمندان حقوق سهشنبه روز از

دولت هيأت به دارائي وزير آقاي طرف از دولت كارمندان ماه فروردين حقوق تصويبنامه طرح امشب

شد/ خواهد تقديم

در كسالتامروز روز چند پساز كه دارائي آقايوزير كرد اظهار دارائي وزارت مطلع يكمقام كه طوري به

ب;فاصله كه شود فراهم كارمندان حقوق پرداخت براي كار مقدمات كه داد دستور و يافت حضور وزارتخانه

روز كه پيشبينيميشود كل خزانهداري ترتيبدر اين با گردد/ پرداخت به مبادرت تصويبنامه صدور از بعد

شد/ خواهد پرداختحقوق به مبادرت سهشنبه



ملي دولت سياهه ٢١٢٠

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

آورد عمل به اقداماتي شهر انجمن اعضاي بين اختCفات رفع براي فرماندار
كند شروع را خود فعاليت خرمشهر شهرداري است ممكن زودي به و

ندارد وجود تشنجي گونه هيچ و است قرار بر آرامش شادگان در
تـحريكات, و اخت;فات اثر در چون ميدهد: گزارش چنين خود تلگراف ضمن خرمشهر از ما خبرنگار

ابتداي از فرماندار مصطفوي سيدحسن آقاي است/ مانده معوق شهرداري امور و شده منحل تقريبا انجمن

و تحاد ا به را آنها و كرد حاصل تماس شهر طبقات دستجاتو با و داد تشكيل فرمانداري در جلساتي ورود

مرتفع كشمكشها زودي به كه ميرود اميد و دارد ادامه فعاليتهنوز اين تشويقنمود/ اخت;فات رفع تفاقو ا

حوادث درباره ديگري تلگراف در ما خبرنگار گيرد/ سر از را خود عادي جريان مجددا شهرداري امور و گردد

و زد به منجر و ايجاد شادگان پيشدر يكماه از كه تشنجاتي اثر در كه ميدهد اط;ع و كرده مخابره شادگان

و كردند عزيمت محل به دريائيجنوب نيروي فرمانده و خرمشهر فرماندار آقايمصطفوي بود شده خورد

آرامش امور, اولياي مراقبت اثر در خوشبختانه و شد فرستاده شادگان به انتظامي قواي و سرباز كافي عده

ندارد/ شهروجود در تشنجي گونه هيچ فع� و گرديد برقرار

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

است داده تحويل نظامي ستون به تفنگ قبضه ده خود تسليم تقاضاي تعقيب در رزمي غCم

است متواري كوهها در ترس از كنون تا وي
ده تعداد بود نموده رزمي غ;م كه تسليم تقاضاي متعاقب ميدهند اط;ع ارتش ستاد از كه طوري به

ترس از هنوز او وليخود نظامينموده تسليمستون خويش بستگان وسيله به داشته نزدخود تفنگكه قبضه

هرچه كه است شده اب;غ وي به مربوطه لشكر وسيله به است/ متواري برازجان و كازرون اطراف كوههاي در

راه تنها و ص;ح و شد خواهد مجازات بيشتري تنبيه به اينصورت غير در چون نمايد معرفي را خود زودتر

نمايد/ نظامي قواي تسليم و معرفي را استخود اسلحه بدون كه حال است اين

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

شهرداري در ماه فروردين حقوق پرداخت
ماه فروردين سيام روز از كه شهرداري كارگران ساير و رفتگران و كارمندان ماه فروردين پرداختحقوق

يافت/ خاتمه امروز بود شده شروع

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

دارد ادامه همچنان عمومي تعطيل دزفول در
مخصوصا دارد ادامه كه است روز ٩ مدت شهر عمومي تعطيل دزفول از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق

ميباشند/ مضيقه در خواربار تهيه لحاظ از مردم و بسته كلي طور به نانوائي و قصابي كين دكا



٢١٢١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

كرد پيدا خاتمه كرمانشاه پاNيشگاه كارگران اعتصاب
آمد عمل به موافقت كارگران خواستههاي از مورد چهار با

است آرامش نهايت در شهر فع�

ميباشد مسلط اوضاع بر نظامي فرماندار و

سـوم شب نـيمه از بعد نيم و ساعت دو ميدهد: اط;ع تلگرافي كرمانشاه از ما خبرنگار كه طوري به

خبرنگار به كار رئيس نسوادراني آقاي كرد پيدا خاتمه كرمانشاه پاhيشگاه كارگران اعتصاب ماه ارديبهشت

آمد/ عمل به موافقت زير شرح به كارگران خواستههاي از مورد چهار با گفت ما

گرديد/ منتفي وموضوع استعفا باقري آقاي >١

شدند/ قائل كارگران نماينده براي بيشتري تسهي;ت >٢

ميشود/ داده آنها به شركت داخله قيمت به نفت ليتر سي >٣

پرداختشود/ تهران پخش كارگران مطابق كارگران جيره >٤

بـه را اعتصاب روز چند دستمزد كه كند توصيه مديره هيأت به است داده قول تحاديه ا مهندس آقاي

آرامشاست/ نهايت در شهر استو مسلط اوضاع بر نظامي فرماندار فع� بپردازد كارگران

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

توده منحله حزب تبليغاتي اوراق صندوق شش
است افتاده شهرباني مأمورين دست به

كاميون با تهران از صندوق دو كه رسيد اط;ع گاهي آ و شهرباني مأمورين به فروردين ٢٧ روز ـ اهواز

صندوقهاي تحويل از پس آقايمرتضوي و رسيده اهواز به آقايمرتضوي عنوان به خسروي گاراژ توسط

را صندوقها ب;فاصله نامبرده است توده منحله تبليغاتيحزب كهمحتوياتآناوراق ميكند مشاهده مذكور

نيست/ من به متعلق اينمحموhت ميدارد اظهار و داده عودت گاراژ به

مرتضوي را خود بارنامه اول نسخه ارائه با و مراجعه گاراژ به شخصي روز همان بعدازظهر ٨ ساعت در

ميگيرد/ تحويل را صندوق و نموده معرفي

در واقـع ٢٣å شـماره خـانه به شخصمزبور كه ميكنند مشاهده بودهاند مراقب مخفيانه كه مأمورين

صندوق دو تعداد كرده بازرسي را مذكور منزل دادستان طرف از كسبدستور با لذا است رفته نظامي خيابان

مينمايند/ حمل شهرباني به كشفو بود مضره اوراق محتوي تماما كه

مراقبت نتيجه در بود رسيده خسروي گاراژ به تقوي آقاي عنوان به نيز ديگر صندوق رسيدگي٤ خ;ل در

مراجعه گاراژ به صندوق ٤ گرفتن تحويل براي بارنامه دستداشتن در با نفر دو كه هنگامي گاهي آ مأمورين

مورد را دستگيرشدگان و برده شهرباني به صندوق ٤ با و نموده دستگير را آنها از يكي مأمورين مينمايند

ميدهند/ قرار تعقيب



ملي دولت سياهه ٢١٢٢

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

نمود كار به شروع رسما امروز شاهنشاهي دربار كفيل
از آن دنبال به و يافت تحقق پنجشنبه عCء آقاي استعفاي

شد منصوب كفالت به دربار وزير تعيين تا اميني ابوالقاسم آقاي

انتخاب و ميكنند تعبيراتي تغييرات اين درباره مطلع محافل
ميدانند مفيد مصدق و شاه اختCفات شدن مرتفع در را دربار كفيل

زبانها سر بر گذشته هفته اواخر شاهنشاهي دربار وزارت از حسينع;ء آقاي گيري كناره و استعفا شايعه

چهارشنبه روز صبح شود/ قبولواقع مورد و يابد تحقق ايشان استعفاي كه نميشد حدسزده گرديد, جاري

جز مطلب اين به نمود تقديم همايوني اعليحضرت حضور به دربار وزارت از را خويش استعفاي ع;ء آقاي

مشخص و اع;م اعليحضرت طرف از استعفا قبولي كه وقتي تا نبود واقف كسي شاه شخص و ايشان خود

گرديد/

ع;ء آنكه از پيش حتي و مدت اين خ;ل در نيست معلوم و داشت نگاه را ع;ء استعفانامه روز دو شاه

اص;حات وموضوع دربار وزير تغيير صحبت چه داشت, شخصاعليحضرتوجود افكاريدر چه دهد استعفا

با كراتخصوصيخود مذا ايشاندر و گرديد مصدقشايع آقايدكتر طرف از ابتدا اينطرف به چندي از دربار

انعكاسي همايوني اعليحضرت نزد و دربار در مسئله اين ولي مينمود اشاره تي تغييرا چنين لزوم اشخاصبه

اين در دربار محافل هم وليهنوز گرديد علني جانبشاه از استعفايع;ء كهقبول پنجشنبه عصر تا نداشت

نميشناختند/ رسمي را آن و كرده اختيار خصوصسكوت

اعليحضرت و جريانبود طرفدر اين به چندي از آقايع;ء گيري كناره كه ميدارند اظهار محافلمطلع

مايل ميشد گفته نخستوزير و دربار بين اخت;فات درباره كه مطالبي و شايعاتموجود واسطه به همايوني

و داشتند را محبت و ع;قه كمال ع;ء آقاي به نسبت كه خصوص به يابد وقوع دربار در تي تغييرا نبودند

سنجيده كارها جريان در را ايشان صميميت صداقتو و بوده اعليحضرت توجه مورد ع;ء گذشته خدمات

كه رضايتاست عدم و گزاريها گله همين بر مبني دربار وزير تغيير اساس ميشود گفته اين, وجود با بودند/

كه است ميآورده ميان به دربار در را اص;حاتي و ميداشته ابراز دربار به پيشنسبت چندي از مصدق دكتر

گرديد/// منتهي جريان اين به سرانجام

پستوزارت براي ص;حيت با رجال از يكي انتخاب اطراف در ديروز از ـ شاهنشاهي دربار انتصابكفيل

داشت/ شهرت �بهاءالملك� گزلو قره آقاي انتخاب همه بيشاز كه بود جريان در شايعاتي دربار

و داشته حقيقت بهاءالملك انتخاب كه شد معلوم و نمود تحقيق اينموضوع اطراف در امروز ما خبرنگار

به را اميني ابوالقاسم آقاي و دربار وزارت سمت به را ايشان اينكه به داشتهاند توجه همايوني اعليحضرت

كـار به ايشان توانائي عدم و بهاءالملك آقاي كسالت لكن فرمايند/ تعيين دربار رياست و معاونت سمت

سمت با دربار وزير تعيين تا اميني ابوالقاسم آقاي بنابراين و گرديد همايوني اعليحضرت انصراف موجب



٢١٢٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

نمود/ خواهد وظيفه انجام شاهنشاهي دربار كفالت

خانم چون دارد سلطنتي خانواده با كه قرابتي واسطه به اميني ابوالقاسم آقاي چه گر ا ـ دربار در حضور

ارتباط شاهنشاهي دربار با نتيجه در و هستند زند آقاي دختران عبدالرضا شاهپور خانمواhحضرت ايشانو

دكتر آقاي با كه هم قرابتي واسطه به و ميگرديد شرفياب همايوني اعليحضرت اغلبحضور داشتو بسيار

سمت به رسما ايشان آنكه از پس لكن تماسبود و گفتگو نخستوزيريدر و دربار بين پيوسته دارد مصدق

كار مشغول يافته حضور دربار وزارت در رسما صبح از امروز گرديد شاهنشاهيمنصوب دربار وزارت كفالت

بين اخت;ف شائبه گونه هر بردن ميان از براي اميني آقاي انتخاب كه ميكنند پيشبيني مطلع محافل شد/

در مكرر و دارد نيز نزديك بسيار ارتباط قرابت بر نخستوزيرع;وه با ايشان زيرا ميباشد مصدقمؤثر و شاه

نمود/// خواهد حاصل توفيق كار اين در رسمي سمت با hحا و ميشد مسائلواقع اين جريان

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

كرد كار به شروع كشور عمومي آمار اداره
عموميكشور آمار مشترك سازمان براي مشترك يكحساب افتتاح مراسم برنامه سازمان پنجشنبه روز

ميشود/ اداره چهارم اصل اداره و برنامه سازمان وزارتكشور, توسط مزبور سازمان آمد/ عمل به

به داشتند/ حضور چهارم اصل آمار رئيسقسمت بروئر ريچارد و مهندسزنگنه آقايان افتتاح, مراسم در

هزار ٦٢ مبلغ چهارم اصل اداره طرف از شده امضا كشور عمومي آمار اداره تأسيس براي كه قراردادي موجب

برنامه سازمان طرف از ريال, هزار سيصد يكميليونو طرفوزارتكشور از ريال, يكميليون بيشاز و دhر

شد/ خواهد پرداخت كار اين براي ريال هزار پانصد و يكميليون

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

خرد پول كميابي
اهالي بين خرد پول ريال هزار ٨å بانكمبلغ طرف از كه اين با و شده كم خرد پول است چندي ـ فومن

بـاره اين در مركز ملي بانك كه دارند انتظار اهالي نميشود/ يافت خرد پول هنوز معهذا است شده توزيع

راحتشوند/ خرد پول كميابي مضيقه از مردم تا نمايد تخاذ ا تصميمي

٨å٧٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٥ شنبه

نميشود بهداشت نظافت رعايت
وظيفه انجام گماشته جاي به آنها نفر ١å عده اين از فقط كه دارد رفتگر نفر ٣٨ سقز شهرداري ـ سقز

هم تابستان در روند, hيفرو گلو در زانو تا خيابان در زمستان هنگام مردم كه شده باعث امر اين ميكنند/

امراض انتقال موجب خيابان غبار و گرد و كثافات ع;وه به نباشند/ حركت به قادر زياد ك خا و گرد اثر بر

به كمك حال عين در كه شهر نظافت براي زودتر هرچه شهرداري كه دارند انتظار اهالي ميگردد/ گون گونا

آورد/ عمل به سريع اقدام است اهالي بهداشت



ملي دولت سياهه ٢١٢٤

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

شد پيدا لشكرك كوههاي در افشارطوس جسد امروز صبح شش ساعت
شد كشف شهرباني رئيس قتل توطئه

كوههاي ميان هولناك دره يك در آب نهر كنار لباس با بود شده پيچ طناب كه حالي در افشارطوس

بود شده دفن <تلو> نزديك

شدهاند محسوب توطئه اين به متهمين زمره در منزه سرتيپ و مزيني سرتيپ
داشتهاند دخالت توطئه اين در مجلس وكCي از تن سه دو ميشود گفته

است بوده خطيبي منزل راز, كشف مفتاح

قرار معاينه مورد و گرديد حمل قانوني پزشك اداره به افشارطوس جنازه امروز صبح ٩ ساعت

موفق و بردند پي اسرار اين به ترتيب چه به انتظامي مأمورين و شد كشف چگونه حادثه اين گرفت,

افشارطوسگرديدند؟ جسد دفن محل يافتن به

مرحوم جنازه فعاليت, ت;شو روز پنج از پس شد/ روشن هوا كه همين امروز ششصبح ساعت باhخره

بـا را جـنازه صبح ٩ ساعت و شد پيدا تهران كيلومتري ٣å لشكرك كوههاي ميان در افشارطوس تيمسار

صادر آنمرحوم نام به دفن پروانه گرفتو قرار معاينه مورد آنجا در آوردندو پزشكقانوني اداره به تشريفات

دو شده روشن مأمورين بر آن جزئيات كليه اينك كه اسرارآميز مسئله اين درباره ما خبرنگاران گزارش شد/

است: قسمت

رفتند/ جنازه محل به ما خبرنگاران و مأمورين چگونه اينكه و جنازه كشف رپورتاژ ـ ١

را منظوريوي چه براي و كشتند چگونه كنندگانافشارطوسرا توطئه اينكه جنايتو چگونگيوقوع ـ ٢

انداختن/ دام به

كرد/ هدايتخواهيم لشكرك به خود خبرنگار تفاق ا به را شما و ميدهيم شرح را اول اينكقسمت

ما مدير آقايمسعودي منزل تلفن كه بود گذشته شب ساعتدوازده از دقيقه درستده ـ بود شب نصف

گوشي منزل مستخدم باhخره داشت/ ادامه مدتي تلفن پياپي زنگهاي و بودند درخواب همه درآمد صدا به

كه كنيد بيدار را آقايمسعودي است hزمي كار ميكند ارتشصحبت ستاد رئيس شد گفته او به برداشت را

ارتشگفت: رئيسستاد رياحي تيمسار آنطرفسيم از برداشتو را آقايمسعوديگوشي بيايند, تلفن پاي

تـيمسار حـادثه از عكسهـائي تـا بـفرستيد شـهرباني بـه را خـودتان عكاس خبرنگار فورا اhن همين

كرد/ خواهند حركت واقعه محل به و بود خواهيم او منتظر شهرباني در بعد ربع يك تا ما بردارد افشارطوس

شد/ قطع تلفن رابطه نگفتو چيزي اين از بيش ما مدير به ارتش ستاد رئيس

در و افتاد راه به و آورد بيرون گاراژ از را تومبيل ا شوفر آقايمسعودي, دستور به ب;فاصله ـ شهرباني در

ابراهيم سراغ به شب نيمه جلبنشوند, نظامي حكومت به كه بود نشسته آن در محل پاسبان يك كه حالي

عكاسي وسايل ساير دوربينو با و كرده بيدار خواب از را مشاراليه رفتند تهراننو عكاسبه خبرنگار ك;نتري
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آماده و مجهز رسيدندمأمورينهمه شهرباني شببه نيمه بعداز يك ساعت افتادند/ راه به شهرباني طرف به

را آن سرباز عدهاي كه مسلح و مجهز يكدسته شب نيمه از بعد بيستدقيقه يكو ساعت و بودند انتظار در

مركب كاروان اين كردند/ ترك را تهران مازندران جاده طريق از شرقيو شمال قسمت از ميكردند مشايعت

باختر سردبير فاطمي سعيد دكتر روزنامهنگاران از و بود كاميون هشت و جيپ سه سواري, تومبيل ا يك از

بود/ همراه هم امروز

بفرمائيد/ قرائت است بوده كاروان همراه كه ما خبرنگار گزارش عين بعد به جا اين از ـ سرما و تاريكي

گوشه از ولي بودند نگفته شبانه سفر اين درباره چيزي شهرباني در ميرويم, كجا به نميدانستم مدتي تا من

اين مدتي تا هم باز كرديم, ترك را تهران وقتي ميشد/ برده افشارطوساسم تيمسار از كه ميشنيدم كنار و

طور به بود نشسته من كنار در كه مأمورين از يكي اينكه تا بودند كت سا همه داشت, ادامه اسرارانگيز سكوت

و بگـيرند اقـرار مـتهمين از پـارهاي از كـه شدهاند موفق امشب ده ساعت <مأمورين گفت: چنين خ;صه

كنونمأموريم ا ما و كردهاند كشف افشارطوسرا مرحوم جنازه تأسف كمال با و رفته لشكرك حدود ب;فاصله

نمائيم/ حمل تهران به را مرحوم آن جنازه و رفته آنجا به كه

سه به كه همين ميپيمودو را مازندران راه تومبيل نگفتا چيزي اين بيشاز مأمورمزبور ـ تلو كوههاي در

سكوتي ميان در ما شبانه سفر و شديم لشكرك جاده داخل و نمود ترك را مازندران جاده رسيد لشكرك را

راهنماي ولي رسيديم دارد قرار شمشك و لشكرك راه سر در كه تلو� � ده به باhخره كرد/ پيدا ادامه غمانگيز

كه نشديم موفق نخست وهله در داشت قرار تپهها و كوهها ميان در و پرت جنازه محل چون و نبود مطلع

داشتند ما انتظار حادثه محل در كه مأمورين از آندسته زيرا شديم قدريسردرگم برويمو محل به يكراست

كنند/ رهبري هدايتو جنايت محل به را كاروان و بيايند را ما حركت جهت كه بودند نشده موفق

٢å قريب ده اين به رسيدن براي و رفتيم �لئون� نام به دهي به حركتنموده شمال طرف به تلو ده از لذا

ساعت كنيم/ عقبمراجعت به كيلومتر ١åقريب بايد كه رسيد خبر آنجا در و راهپيمائينموديم پياده كيلومتر

كه نيست بد بود/ كرده فرسوده و خسته را كاروان افراد راهپيمائي نيم و ساعت سه و بود صبح پنج نزديك

تـهران, دادسـتان بـنيفضل از بـودند عـبارت آقـايان اين كيستند: بودند كاروان همراه كه كساني بدانيد

اداره رئـيس نـادري دوم سرهنگ قانوني, پزشكي رئيس حكمت سعيد دكتر دادسرا, بازپرس طالببيگي

قانع/ سروان ارتشو ستاد دوم ركن مأمور فهيم سروان گاهي, كارآ

داشتند را ما انتظار محل در كه دستهاي به كاروان شدن گم خبر كه وقتي ـ بشود تيراندازي بود قرار

هوا سوي به يافتند را ما كه كدام هر تا بودند كرده روانه لشكرك جاده طرف به سرباز دسته دو بود/ رسيده

آنكه از پس ما زيرا نشد تيراندازي اما نمايند/ گاه آ ما حضور از را رفقايخود وسيله اين به و كنند تيراندازي

به جاجرود از شدن دور پيادهرويو كليومتر ١å از پس و مراجعتنموديم خورديم لئون ده در صبحانه چايو

شعله ديدن اثر در كه اين تا كرديم راهپيمائي درهها و كوهها در نيز كيلومتر ٤ قريب و چرخيده راست طرف

افتاديم/ راه به طرف آن به و برده پي جنازه محل به بودند افروخته مأمورين كه آتش
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من و بود افتاده دور پرتو بسيار نظر محلمورد كه بدانند خوانندگانمحترم كه است hزم ـ تپهها ميان در

اين چگونه كنندگان توطئه پرسيدم خود از ب;درنگ رسانيدم هم به حضور حادثه محل در پياده كه وقتي

نقطه اين به وسيله چه به افشارطوسرا و انتخابنموده بلنديها پستيو و كوهها ميان در را افتاده محلدور

مقصود منزل سر به باhخره و يافته را پرت و مجهول نقطه اين زيردستي چه با تحقيق مأمورين و آرودهاند

ساعت درست و داشتند را ما انتظار آنجا در مسلح افسر و سرباز عدهاي رسيديم محل به خ;صه رسيدهاند/

بـراي صـبح ديروز كه افسري نفر دو از يكي ب;فاصله رسيديم آنجا به كه بود صبح دقيقه بيست و شش

نـمايندگان و قانوني پزشك به بودند, شده جسد محل كشف به موفق و بودند آمده حدود آن به جستجو

كرد: اظهار چنين دادسرا

به كنند/ پيدا را افشارطوس مرحوم جنازه تا رسيدند محل اين به ديروز ما <مأمورين ـ سربازي كمربند

از اثري ولي كردند كاوش ميكرد راهنمائي او و بود داده نشان مجرمين از يكي كه را محلي رسيدن مجرد

به چوب سر ميدادند خراش را زمين سطح چوب با كه موقعي طرفتر آن قدري باhخره و نشد پيدا جنازه

يك جسد باhخره و خورد آنها چشم به سربازي كمربند يك ق;ب زدند عقب را ك خا وقتي و برخورد چيزي

را ك خا آن از بيش ديگر نبود شهرباني فقيد رئيس جز كسي افسر اين چون و شد نمايان ك خا زير از افسر

جرم آثار مبادا بكشند بيرون را آن قانوني پزشك دادستانو نماينده حضور با تا ماندند منتظر و نبردند عقب

برود/ بين از

را كها خا دست چوبو با افسرانخود بهدستور سربازها يافتو خاتمه توضيحاتزود اين ـ فجيع مرگ

و كت سا همه ميزدند, عقب را ك خا كه لحظاتي آن در شدند/ جنازه كشيدن بيرون مشغول و زدند عقب

به شهربانيچگونه رئيس كه ببينند بودند منتظر همه و نميزد كسحرفي هيچ بودند تماشا صامتمشغول

كشيدندوضع بيرون را جنازه كه ميباريد بارانمختصري و ميشد كمكمروشن هوا باhخره است/ رسيده قتل

بودند/ شده مرتكب فجيعي جنايت كنندگان توطئه و دلخراشبود و رقتانگيز بسيار او

بزرگ دستمال دو با را چمشش گوشو و سر و بود شده كنده افشارطوس نشانها و مدالها و گونها پا

دماغش لولههاي توي ديگري دستمال يك و دهان توي بزرگ دستمال يك بودند/ بسته يزدي ابريشمي

به لباس كه حالي در را جنازه و بودند پيچيده درهم را كتفاو ابتدا نيز كلفت طناب يكرشته بودند/ برده فرو

كرده دفن آب نهر يك نزديك ك هولنا درهاي داخل در ك خا زير پايشبود در نيز كفشهايش داشتو تن

كه ميداد نشان آثار و ع;ئم كليه و ميشد ديده مقتول گلوي روي به طناب رشته دو اثر ع;وه به بودند/

به كه اينبود توجه جالب بودند كرده سپسدفن نمودهو خفه بودهاند نفر سه دو بيشاز عدهاي افشارطوسرا

خورد/ حاضرين مشام به كلروفرم> > سخت بوي جنازه آوردن بيرون و كها خا زدن محضعقب

جنايتكاران كه معني بدين داشت/ قرار يكديگر نزديك در قبر دو محل اين در ـ هم نزديك در قبر دو

نشده عميق كافي گودال و بود سنگخورده به كلنك وليچون بودند كنده آب نهر چپ طرف در قبري ابتدا

پا و دسته همانطور را جنازه و كنده ديگري قبر اوليبود, نزديكگودال كه محلديگر در و كرده رها را آن بود,
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سنگ بعد و بودند ريخته ك خا آن سپسروي و انداخته جنازه روي نيز بزرگي سنگ و انداخته آن در بسته

كرد جستجو افشارطوسرا مرحوم جيبهاي دادستان نماينده كه وقتي بودند/ گذاشته قبر بزرگديگريروي

سفيد و قرمز لكه چند زدند عقب پشت از را لباساو وقتي و شد پيدا جيبوي در يكدستمال خاليبود همه

را بازو برندهاي آلت بود معلوم كه شد مشاهده بازويچپ در نيز يكسوراخ و رسيد نظر به جسد پشت در نيز

سطحي معاينه يك از پس بود/ داده خراش را سينه روي پوست و آمده جلو سينه قسمت تا و نموده سوراخ

به و پيچيده داخلروپوش را آن و شد كشيده جنازه روي بودند آورده خود با مأمورين كه رنگي آبي روپوش

نظامي گروهان يك دهند/ حركت ميخواستند را جنازه كه هنگام كردند حمل جاده كنار تا <برانكارد> وسيله

فاصله كيلومتر ٥ قريب تومبيلرو ا جاده تا حادثه محل چون و نمود نظاميمعمول احترامات بود آنجا در كه

در آنـرا بود حاضر جاده كنار در آمبوhنس چون و نمودند حمل دوش روي جاده تا را جسد سربازان داشت

از و شده شاهرضا خيابان وارد دماوند خيابان از و كرد حركت تهران سوي به كاروان و داده قرار آمبوhنس

صبح ٩ ساعت و گرديد خيام خيابان سپسوارد و آمد شهرباني جلوي به فردوسي خيابان و فردوسي ميدان

نماينده شد/ تهران ترتيبوارد اين به جنازه رسانيدند/ معاينه براي قانوني پزشكي اداره به يكراست جسد

بود/ حركت در سرباز كاميون ٦ بعد و افسران حامل جيپ ٣ و ميكرد حركت جلو در دادستان

قريب افشارطوسكه بلند ريش او' اينكه ميباشد توجه قابل جسد درباره كه نكاتي ـ مهم مطلب چند

روز چند است افتاده كنندگان توطئه دام به آنكه بعداز مشاراليه كه ميداد نشان و بود آمده hبا ميليمتر چهار

بهم;قاتنخستوزير افتد دام به اينكه از قبل يكساعت مشاراليه زيرا ميدادهاند/ شكنجه را او و بوده زنده

بلند ريشوي كه بود خوبيمعلوم ديشببه كه حالي در بوده تراشيده كام� ريشاو اينم;قات در و بوده رفته

كشته را فجيعياو طرز به اينكه, مطلبديگر است/ بوده زنده روز سه كهدو دارد اين از حكايت امر اين و شده

وسيله به مجددا و نموده باز كمربندشرا خاطر اطمينان سپسبراي و خفهاشنموده طناب با ابتدا زيرا بودند

بـود/ شـده خـورده كام� پائين فك نيز ضرباتي وسيله به و بودند آورده وارد گردنش به شديدي فشار آن

پوست دو و تر ا يكشيشه اطوئيو گرگان سيگار ته يك و اشنو سيگار ته مقداري حادثه, محل در همچنين

بود زنده روز دو يا يك افشارطوس استكه نظريه اين مؤيد ديگر بار تخممرغ پوست كه شده كشف تخممرغ

بودن كبود و جسد پشت شديد قرمزي همچنين ويخوراندهاند/ به نباشد گرسنه اينكه براي را تخممرغها و

را نـاخنهايش و زده ش;ق وي به اقرار گرفتن براي بكشند را او اينكه از قبل كه ميدهد نشان ناخنها

بودند/ كشيده

رئيس ميدهند, احتمال كه داشت قرار كوه دامنه در بزرگي نسبتا غار جسد نزديكي در اينكه مطلبديگر

نظر به جاده طول در كه اسب پاي جاي همچنين و است بوده تحتنظر غار اين در روز چند شهرباني فقيد

بوده تحتنظر غار در افشارطوس كه مدتي در كه زدند حدس آن روي از مأمورين كه بود قرينهاي ميرسد

آوردهاند/ عمل به افشارطوس از م;قاتهائي و نموده آمد رفتو غار به عدهاي مرتبه چندين

آمد/ دست به جيبمقتول در نيز كوچك قرآن يك
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به جنازه از قانوني پزشكان ساير و حكمت دكتر آقاي توسط كه معايناتي در ـ قانوني پزشك نظريه

پيچيدن با را متوفي كه معني اين به تشخيصگرديد تنفس شدنمجراي مسدود اثر علتمرگدر آمد عمل

به بود كارد مثل تيزي جسم جاي كه سطحي ضربات آثار جسد روي در كردهاند/ خفه را او گردن, به دستمال

روي در و شده قرمز طناب فشار اثر در بدن سراسر بود/ نشده مرگ باعث اينها از كدام هيچ اما ميآمد نظر

شكافته آمپول تشخيصنوع براي قانوني پزشك توسط كه بود معلوم بيهوشي آمپول تزريق اثر چپ دست

و جنازه وضع به توجه با جنايت مدتوقوع از قانوني پزشكي اداره تشخيص طبق زدند/ بخيه مجددا و شد

عهده از جنايت اسباب همه كردن فراهم زيرا بودهاند نفر چند تلين قا و ميگذرد روز سه تا دو آن دفن محل

است/ خارج نفر يك

نزد شفاهي گزارش دادن براي حكمت دكتر جسد, معاينه از پس ـ كرد گريه دادگستري وزارت معاون

به ميگفتمصطفوي پيشخدمتها از يكي كرد/ بيان براياو تفصيل به را جريان رفتو دادگستري معاون

گرديد/ سرازير او چشمان از اشك كه شد متأثر قتل چگونگي شنيدن از قدري

قسمت اينكه گرفت صورت امروز صبح شش ساعت كه جنازه كشف درباره ما خبرنگار گزارش بود اين

مطالب درباره رسمي مقامات البته ميگردد/ نقل اظهاراتمأمورينمطلع شايعاتو طبق ذي� كه ماجرا ديگر

يكگزارشو كه دادند وعده نمودهاند آنها به خبرنگاران مراجعهايكه در نكردهاندو نظر اظهار رسما زيرهنوز

رساند/ خواهد مردم اط;ع به رسما را واقعه جريان كه شد خواهد صادر طرفدولت از رسمي اع;ميه

كه تلفندارد> جمله<حسين روي از سهشنبهمأمورين روز بعدازظهر كه موقعي ـ شد چگونهكشف توطئه

و نـمود بـاز مأمـورين روي به را در خطيبي خواهر رفتند, خطيبي منزل سراغ به بوده توطئه كشف مفتاح

بوي اين جا همه و شدند منزل وارد ب;فاصله و نمودند استشمام راهرو درون از شديدي عطر بوي مأمورين

بوي عطر, بوي بر سالنع;وه در شدند, خطيبي پذيرائي سالن وارد اينكه تا رسيد مشامشان به عطر شديد

كاسه نيمه كاسه زير كه داد نشان امر اين و رسيد مأمورين مشام به بود كلروفرم با تر ا بوي شبيه كه ديگري

شدند/ اعزام شهرباني به نيز خطيبي مادر و خواهر و نمودند دستگير را خطيبي نوكر كلفتو ب;فاصله است/

به نباشد مادرشجدا از اينكه براي هم را او كه بود خانه در احمد نام به نيز ساله هشت يا هفت يككودك

شب نمايند/ بازداشت هم را خطيبي خود هنگام شب تا ماندند خانه در پاسبان سپسدو بردند/ شهرباني

با را او ب;فاصله و نمودند باز را در پاسبانان آورد در صدا به را خانه زنگ جا همه از بيخبر خطيبي كه موقعي

شد/ آغاز تحقيقات و بردند شهرباني به خود

و كرد انكار افشارطوس با را خود آشنائي نگفتو چيزي ابتدا در تحقيقات در خطيبي خود ـ برديم چاي

به آنها و شد تحقيق يأسمأمورين مقاومتويموجب و انكار نكردهام/ م;قات را او من حادثه شب گفت

ميرسيد/// نظر به آنها اظهارات در تناقضاتي ولي نگفتند چيزي نيز كلفت و نوكر رفتند/ كلفت و نوكر سراغ

آيا پرسيدهاند او از بودند/ برده خالهام خانه به مرا و نبودم خانه در من شب آن كه گفت بازجوئي در كودك

بردندو خالهام خانه به مرا كه بود بار ايناولين نه بود داده خالهاتميرفتي؟جواب خانه به هم شبهايديگر



٢١٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

داريم/ مهمان امشب ما گفتند

را آنها و نموده استنطاق شديدا را خطيبي نوكر و كلفت لذا كرد/ شديد را مأمورين اظهاراتسوءظن اين

به افشارطوس تيمسار سهشنبه شب بيستدقيقه و ساعت٩ بله گفت: خطيبي نوكر باhخره و كردند تهديد

و مزيني سرتيپ مدتي از بعد و بردم برايش چاي من و كرديم هدايت پذيرائي سالن به را او آمد ما منزل

از بيهوشبود كه حالي در يكساعتافشارطوسرا پساز رفتندو سالن به هم آنها و شدند وارد سرتيپمنزه

ندارم/ خبري ماجرا بقيه از ديگر من و شدند خارج خانه از و پيچيدند پتوئي در و كرده خارج سالن

كـه كـردند كشف مأمورين و گرديد منتهي جا همين به ديروز صبح تا تحقيقات ـ گفت را همه ارباب

و داشتهاند حضور منزه سرتيپ مزينيو سرتيپ نيز آنجا در و رفته خطيبي خانه به مسلم طور افشارطوسبه

نـقطه بـه خـانقاه خيابان و خطيبي منزل از را او سپس و شده بيهوش كلروفرم وسيله به شهرباني رئيس

خطيبي نوكر اعتراف از پس نبود/ دسترسمأمورين در اط;عاتي هم اين از بيش و كردهاند حمل نامعلومي

بازداشتومورد چهارشنبه شب نيمه هردو شدو صادر سرتيپمنزه توقيفسرتيپمزينيو ب;فاصلهدستور

گرفتند/ قرار بازجوئي

كجا به را او اينكه افشارطوسو درباره اط;عاتي و نرسيد نتيجه به بازنشسته افسر ايندو از بازجوئي اما

كرده شهربانيمراجعه به مزيني تومبيلسرتيپ ا راننده صبحديروز ساعتده اينكه تا نيامد دست به بردهاند

وي بـه و نموده دستگير را او ب;فاصله مأمورين كنم م;قات خودم ارباب با ميخواهم كه ميدارد اظهار و

افشـارطوس كه بگوئي بايد كنون ا و نموده اقرار را مطالب كليه تو ارباب بوديم, تو تعقيب در ما ميگويند:

ايـن از مـن ميگويد و نمود اط;ع عدم اظهار ابتدا مزيني سرتيپ راننده شد/ خواهي اعدام hوا كجاست

مينمايد/ اقرار را زير مطالب ميدهند قرار آزار و شكنجه مورد را او كه بعد ولي ندارم خبري جريانات

مـحل ميخواسـتند آنجا و بردهام لشكرك به نامعلومي محل در را مزيني سرتيپ تومبيل, ا با بار چند

شب اينكه تا نمودند انتخاب غار يك نزديك كوهها وسط را محل اين باhخره و كنند انتخاب را مخصوصي

مزينيو سرتيپ خطيبي حسين خانه افشارطوسبه سرتيپ بردن و حمل انجام از پس و رسيد فرا سهشنبه

دستو و زده او به هم بيهوشي يكآمپول و بيهوشنموده بوده تر ا گويا كه يكدوائي با را همدستانشاو

لشكرك طرف به بيهوشي حال در را افشارطوس ك, پونتيا تومبيل ا يك وسيله بدين و ميبندند را او پاي

و يازده ساعت كه وقتي حركتبود كدر پونتيا تومبيل ا پشتسر همدر سرتيپمزيني تومبيل ا دادند/ حركت

سرتيپ و كردند حاضر محل در اسب راس چند اميرع;ئي عبدا� دستور به رسيديم تلو ده به دقيقه چند

به و دادند قرار نفر يك اسبجلوي روي را او بود پتو hي كه حالي در و نموده پياده ماشين از را افشارطوس

آبادي ارتفاعات در مزيني طبقدستور و كردند حمل بود شده انتخاب مزيني سرتيپ توسط قب� كه نقطهاي

داشتند/ نگه زنده را او چهارشنبه و سهشنبه روز يعني روز غاريدو يك در اميرع;ئي عبدا�

شخصا و برده وسائل نانو افشارطوسآبو برايمستحفظين اعوانخودش از عدهاي با مزيني دوم روز

نمود/ مراجعت و كرد صادر مستحفظين به تي دستورا



ملي دولت سياهه ٢١٣٠

عمل اين افشارطوسداد بردن بين از براي دستوراتhزم بار اين و برد آنها براي وسايل هم باز سوم روز

همان در افشارطوسرا ساعتمزبور در گرفتو انجام چهارشنبه روز بعدازظهر چهار ساعت يعني همانشب

خـود خانه در مزيني سرتيپ شب نيمه بعداز ٣ ساعت و كرد مراجعت طهران به مزيني و كردند خفه غار

مزيني اينكه از قبل ساعت پنج كه نداشتند اط;ع ساعت آن در مأمورين از يك هيچ كه حالي در دستگير

كه محلي از شب آن يازده ساعت نيز مزيني و رسيده قتل به لشكرك افشارطوسدر او بهدستور شود دستگير

قتل به چهارشنبه روز ظهر بعداز چهار افشارطوس بنابراين است/ كرده مراجعت بوده شهرباني رئيس زندان

است/ رسيده

بهمأمورين را آدرسآبادياميرع;ئي نمود اقرار را مطالبفوق مزيني كهشوفر هنگامي ـ ترسو كدخداي

از عدهاي ديشب ساعتده ب;فاصله لذا نداشت خبري زندانيبود آنجا افشارطوسدر كه نقطهاي از ولي داد

زدند حلقه آنها گرد اهالي ده به مجردورود به رفتند/ مزبور ده به نظامي عدهاي تفاق ا به گاهان كارآ مأمورينو

گرفتند را ولياو كرد اختيار فرار بود باخته را رويخود رنگو كه مشاراليه گرفتند را كدخدايده سراغ مأمورين

دارد/ نام عباسعلي كه شخصاست همين كرده حاضر را اسب دو كه كسي شد بازجوئيمعلوم از پس و

وچون شده سوار بودند برده محل به افشارطوسرا آنها بهوسيله كه را اسبها همان مأمورين بنابهدستور

و بردند حادثه محل به را مأمورين يكراست بودند شده آشنا محل به آمد و رفت بار چند اثر در اسبها

كاثرياز خا زير از رودخانه كنار در اينكه تا نمودند جستجو را حدود آن چراغقوه نورافكنو بهوسيله مأمورين

تـهران به ب;فاصله مأمورين از يكي و نموده پيدا را جسد كاوش از پس و رسيد نظر به افشارطوس كت

منتظر شهرباني در كشور رياستوزير به كه عالي كميسيون اط;ع به را جنازه شدن پيدا خبر و مراجعتنمود

بعداز يكساعت ما خبرنگار پزشكقانونيو تهرانو دادستان [ !] دوم مرتبه براي و رسانده بود كشفواقعه

است/ شده بيان مشروحا اول قسمت در آن جزئيات كه كردند حركت حادثه محل به شب نيمه

آن شدن برايروشن زيادي فعاليت مأمورين كه توطئه كشف داستان اينبود ـ رفت خانهخطيبي به چرا

خطيبيرفته منزل به شبسهشنبه افشارطوسبرايچه, اينكه درباره محافلمطلع در امروز اما داشتند/ ابراز

از عدهاي و بود شده فراهم قبل مدتها از توطئه مقدمات او' ميشد گفته رساندهاند/ قتل به را او چرا و

آن در سـرشناس اشخاص از بعضي و ملي شوراي مجلس نمايندگان از تن سه يا دو و بازنشسته افسران

خطيبي با دوستي از استفاده با كه داشته نظر افشارطوسدر كه ميگويند مقامات از بعضي داشتهاند دخالت

آورد/ بهوجود توافقي و داده التيام دولت و نخستوزير آقاي با را نمايندگان از يكي بين روابط

نموده رسيدگي افسران پروندههاي به كه كميسيوني در افشارطوس چون كه دارند عقيده ديگر بعضي و

گرفته دل به را او كينه بازنشستهشدگان لذا عضويمؤثريبوده كرده, صادر را نفر شدن١٣٦ بازنشسته دستور

بازنشسته افسران با كردن آشتي براي كه نموده پيشنهاد افشارطوس به خطيبي و بودهاند انتقام صدد در و

در و ميرود خطيبي منزل به بار افشارطوسدو مقصود دو اين از يكي انجام براي برود/ او منزل به ناراضي

و بـوده بـهانه فـوق مـطلب دو هـر كـه دارنـد عـقيده مـطلعين ميافـتد/ كنندگان توطئه دام به دوم دفعه



٢١٣١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

دام بـه است بـوده كاردان و زرنگ مردي كه را افشارطوس بهانهها اين به داشتهاند قصد كنندگان توطئه

بيندازند/

مجلس نمايندگان از نفر سه دو از هم اسمي شهرباني كريدورهاي در امروز ـ نمايندگان از تن سه دو

از نـفر چهار كه ميشد گفته حتي بودند, خبر با توطئه اين از آنها كه ميگفتند و ميشد برده ملي شوراي

را او و برده حمله افشارطوس به و داشته حضور خطيبي منزل در سهشنبه شب زحمتكشان حزب اعضاي

است/ گزارش ضميمه شد>/ توقيف امروز كه احزاب از يكي عضو زماني <ناصر چهار در سه عكس /١

مقدم مرعشيو زماني, T١U[ناصر] آقايانديوشلي, از عبارتند مزبور افراد شايعه اين طبق ساختهاند/ دستگير

اميرع;ئي عبدا� آقاي كه شد گفته امروز ظهر ع;وه به شدند/ بازداشت امروز نيز آنها از بعضي كه تهراني

است/ شده بازداشت نيز داشته آمد رفتو آنجا به مزيني سرتيپ كه آبادي آن مالك

مقامات طرف از شد, معاينه قانوني پزشك در شهرباني رئيس جسد اينكه از پس ـ مسجد در جنازه

٥ سـاعت و شد خواهد پوشانيده لباس افشارطوس سرتيپ مرحوم جنازه به كه شد اظهار قانوني پزشك

به رسمي طور به جنازه تشييع مراسم تا گرديد خواهد حمل سپهساhر مسجد توسطآمبوhنسبه بعدازظهر

آيد/ عمل

كوششهاي است: شده صادره كشور كل شهرباني طرف از اع;ميه اين ـ كشور كل شهرباني اعJميه

كه ميشود اع;م تأثر و تأسف كمال با ولي است رسيده كامل نتيجه به جرم كسب براي انتظامي مقامات

تـهران شـهرستان نظامي فرمانداري و است شده شهيد وظيفه انجام راه در افشارطوس سرتيپ تيمسار

[ !] رسانيد/ خواهد عموم استحضار به اع;ميهاي طي را اط;عاتhزم

افشارطوسكميسيونيدر فقيد تيمسار جنازه كشف پساز صبحامروز ساعت٩ ـ شهرباني در كميسيون

سرتيپ كل, دادستان معاوننخستوزير, دادگستري, وزير كشور, آقايانوزير مركباز شهرباني رئيس اطاق

دادسـتان شـايانفر سرهنگ اميني, سرتيپ شهرباني, سرپرست مدبر سرتيپ ارتش, ستاد رئيس رياحي

در بودندو كره مذا نيممشغول و يازده ساعت تا شدو تشكيل پرونده بازپرس قانع سروان نظامي, فرمانداري

گردد/ صادر رسمي اع;ميه تا نشود گذاشته جرايد اختيار در اط;عاتي شد قرار كشور وزير دستور بنابه نتيجه

مشغول رسيد مخبرين گوش به اع;ميه صدور خبر اينكه محض به ـ ميشود صادر اعJميه وقت چه

بعدازظهر يك ساعت اع;ميه شد قرار ابتدا كنند/ حاصل اط;ع اع;ميه صدور ساعت از كه شدند فعاليت

طـرف از اعـ;ميهاي كـه گرفتند تصميم سپس و شد گرفته نظر در نيم و دو ساعت بعدا ولي شود منتشر

افشارطوس تيمسار شدن مشروحمفقود جريان آن طي كه شود منتشر امروز بعدازظهر پنج ساعت شهرباني

نيز تصميم اين البته ولي برسد عموم اط;ع به شدند جنازه كشف به موفق كه موقعي تا اقداماتمأمورين و

مييافت/ انتشار پنج ساعت از قبل اع;ميه روايات از پارهاي بنابه زيرا بود نشده محقق هنوز

رسمي طور به افشارطوس جنازه تشييع فردا صبح ده ساعت اط;ع قرار به ـ ميشود جنازه تشييع فردا

منعقد سپهساhر مسجد در مجلسختم ١١ تا ساعت٩ از پسفردا صبح نيز طرفدولت از شد خواهد انجام



ملي دولت سياهه ٢١٣٢

شد/ خواهد

مـتولد ١٢٨٨ سال در شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ مرحوم ـ افشارطوس [محمود] زندگينامه

و مفتخر دومي ستوان درجه به ١٣å٨ مهر اول تاريخ در شد/ افسري دانشكده وارد ١٣å٦ مهرماه در و شده

تحصي;تي مراحل گرديد/ مفتخر سرتيپي درجه به ١٣٣١ مهر اول در و نموده اخذ ترتيب به را خود درجات

طي را جنگ ستاد يكساله دوره و شد وارد افسري دانشكده به بعد شد شروع نظام دبيرستان از افشارطوس

نظامي فرماندار اصفهان, ٩ لشكر پياده دو هنگ فرمانده است: قرار اين از افشارطوس مهم مشاغل كرد/

نـظامي فرماندار و معاون جنگ, دانشكده دروس مدير و معاون يك, لشكر ويژه بازرس همدان, راههاي

ريـاست هـمچنين و رضـاشاه دوران در مـازندران سـلطنتي ام�ك رياست مرحوم, آن مشاغل بخش در اط�عات, روزنامة /١
است/ انداخته قلم از را اصفهان شهرباني

افتخار نشان سه, درجه لياقت نشان از بودند: عبارت وي نشانهاي T١U/كشور كل شهرباني رئيس تهران,

دو/ درجه خدمت نشان سه, درجه

[از بـيات شيخالعراقـين آقاي دختر كه خود دوم عيال از و دارد فرزند يك خود اول عيال از سعيد فقيد

به بيشتر افشارطوس خاندان دارد/ طفل دو نموده پيشازدواج سال چند و ميباشد مصدق] دكتر بستگان

كنون ا بعضي بوده ارتش خدمت در آنها همه كه برادرند هشت داشتهاند/ اشتغال افسري و سربازي شغل

ميباشند/ ارتش خدمت در نيز كنون ا بقيه و گرديده مستعفي

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

حجازي] سرلشكر [از پوزش و تصحيح
بازرسي بوديم داده جريانحوادثافشارطوسرئيسشهربانياط;ع پيشضمن شماره در كه همانطور

قـصد نـظامي فرمانداري مأمورين و داشته تجسس جنبه صرفا آمده عمل به دزاشيب در كه قبل روز دو

در مزبور روز در اينكه مخصوصا نميباشند/ تعقيب تحت ايشان و نداشته را حجازي سرلشكر آقاي بازداشت

بودهاند/ خود منزل

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

شد كشف ديگر فرستنده دستگاه يك
سيمهائي وسيله به و بوده راديو hمپ چندين داراي كه را شيئي چوپان يك قبل روز چند ـ كرمانشاه

و داد اط;ع بخشداري به را جريان ب;فاصله كرد/ پيدا شاهآباد محال از ايوان نزديكي در بود يافته پوشش

كـارشناسان تشـخيص به دستگاه اين فرستادند/ كرمانشاه ژاندارمري هنگ به را آن بخشداري مأمورين

كـرمانشاه مسـتقل تيپ به اداري تشريفات طي از پس ب;فاصله و شد شناخته فرستنده دستگاه نظامي

شده كشف كرمانشاه حوالي در كه است فرستندهاي دستگاه پنجمين اين اخير ماه چند ظرف گرديد/ تحويل

است/



٢١٣٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

گفت: ما خبرنگار به قم در آزادي فراكسيون سخنگوي

ندهد پس مجلس را اختيارات مصدق دكتر آقاي تا
ميدهيم ادامه خود مقاومت به ما نكند لغو را نظامي حكومت و

صبح گرفت تهرانصورت در ديروز كه حائريزاده آقاي مصاحبه تعقيب در ـ قم از اداره خبرنگار تلفن

آقـاي ديـروز مـصاحبه آيا كه شد سئوال ارم مهمانخانه در آزادي كميسيون اعضاي م;قات ضمن امروز

مصاحبه دشت: اظهار كسيون فرا آقايفرامرزيسخنگوي است/ آقايانبوده كليه ومشورت نظر با حائريزاده

با بشود اقداميهم هر تمامموارد در و آزاديبوده كسيون اعضايفرا موافقتهمه اط;عو با حائريزاده آقاي

هستيم/ تماسمستقيم در ايشان با دائما و ميگيرد كليصورت مشورت

جديدي تصميم و است باقي خود عقيده در آزادي كسيون فرا هنوز آيا مجلس, اخير جريان با شد سؤال

گفت: فرامرزي آقاي است؟ نكرده تخاذ ا

لغو را نظامي حكومت و ندهد پس مجلس به را اختيارات مصدق دكتر آقاي تا گرفتهايم تصميم ما خير

تبريز به آقايان از نفر چند است شايع اينكه شد فرامرزيسؤال آقاي از ميدهيم/ ادامه مقاومتخود به نكند

خيال و نشده گرفته تصميمي چنين كنون تا كه شد داده جواب است؟ صحيح كرد خواهند مسافرت يزد و

دارد/ هوا وضع به بستگي قم از حركت و داريم را قم در توقف

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

ميشود آغاز مصدق دكتر زمامداري سال سومين فردا
است شده فراهم فع� دربار و دولت بين بيشتر تفاهم حسن زمينه

در را اط;عات اين سخنگويدولت و خارجه امور فاطميوزير آقايدكتر امروز بعدازظهر ربع ساعتو دو

داد/// قرار خارجي و داخلي خبرنگاران اختيار

همكاري و نظر وحدت ميرود اميد و شده فراهم فع� دولت و دربار بين بيشتر تفاهم حسن زمينه >٣

برقرار كشور قوايمؤثر بين كه دارد را آن انتظار ايران ملت عامه حساسكنوني, موقعيت در كه صميمانهاي

كه كند چنينوانمود دنيا در ميخواهد ميخواستو كه بيگانگان تبليغاتمضر ديگر بار بدينصورت و گردد

بشود خنثي گرديده اخ;ل و تزلزل دچار ملي عميق نهضت داخلي اخت;ف تشتتو نتيجه در

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

متكديان و فقرا جمعآوري
معابر در كه را فقرا مستمندانو از نفر ٥åå شهرباني, كمكمأمورين با اخير روز دو شهرداريدر مأمورين

شهرداري به ازمؤسساتوابسته كه تعاونعمومي بنگاه به و بودندجمعآورينموده تكديمشغول به عمومي

شوند/ گماشته كار به توليدي قسمتهاي در كه دادهاند تحويل است



ملي دولت سياهه ٢١٣٤

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

هستند باقي اعتصاب در هنوز
بـاقي اعـتصاب در كاشان ريسندگي كارخانه كارگران هنوز كه است كي حا كاشان از تلگرافي گزارش

است/ نرسيده نتيجه به هنوز امر كراتمسئولين مذا شدهاند متحصن تلگرافخانه در هم عدهاي و هستند

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

شدند خارج تحصن از هم كارگران نمايندگان
بودند متحصن تلگرافخانه در كه كارگران نمايندگان است, رسيده آغاجاري از كه تلگرافي گزارش طبق

شدند/ خارج تحصن از ديروز عصر

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

پاداش عنوان به حقوق ماه يك
شد پرداخت اصفهان كارخانجات كارگران به

عزيمت شهر آن به اصفهان عمومي اوضاع به رسيدگي براي عالمي دكتر رياست به قبل چندي هيأتي

كارگران به پاداش عنوان به حقوق ماه يك كه آوردند عمل به تي كرا مذا كارخانجات صاحبان با و كردند

پرداختشود/

چـون و شد گذاشته اجرا مرحله به اينموضوع پنجشنبه روز از ميدهد اط;ع كار وزارت كه طوري به

هر از داخلي صنايع كه شدهاند اميدوار اعزامي هيأت كرات مذا نتيجه در اصفهان كارخانجات كارفرمايان

نمودند/ پرداخت را كارخانجات كارگران پاداشبه بهعنوان حقوق يكماه ميباشند حمايتدولت حيثمورد

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

شد وارد كتابداري امور متخصص
متحد ملل سازمان طرف از ديروز كتابداري امور متخصصدر آلماني فراندورفر> <زيگموند دكتر آقاي

مراجعت خود كشور به كه قبلي متخصص ول اشتوم دكتر آقاي جاي به زيگموند دكتر آقاي شد/ تهران وارد

رياستسرويسكتابداري مدتي و كتابداريداشته امر ممتديدر تجربيات وي است/ آمده ايران به نموده,

دانشگاه كتابخانه قسمت با پس اين از آقايزيگموند است/ بوده دارا رم در را كشاورزي بينالمللي انستيتوي

كرد/ خواهد همكاري تهران

٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه

نشده توزيع شكر و قند سهميه
استو رفته hبا خيلي آزاد بازار در شكر قندو نرخ و نشده توزيع فروردينهنوز سهميه شكر و قند ـ فومن

شـده تـعيين ريـال ٤å كـيلوئي گوشت قيمت آنكه با ميرسانند/ فروش به ريال ٢٦ كيلوئي را قند كسبه

است/ كمياب گوسفند معالوصفگوشت



٢١٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

رئيس ارتش, ستاد رئيس داشتند قصد شهرباني رئيس عليه توطئهكنندگان
ببرند بين از نيز را شهرباني جديد سرپرست و ژاندارمري

شدند دستگير دو هر داشت شركت او كردن خفه در كه شخصي و كند را افشارطوس قبر كه كسي

نگاهداشتند؟ زنده غار در روز دو را شهرباني رئيس چرا

بازنشسته افسران با دولت روابط التيام درباره مذاكره براي افشارطوس
است بوده رفته خطيبي منزل به

شده حواس اختCل نوع يك دچار كنون تا ديشب از مزيني سرتيپ ميگويند

قاتلم من قاتلم, من ميزند فرياد مرتبا و

داشتهاند شركت افشارطوس كردن خفه در نفر سه

مزيني سرتيپ و خطيبي مختصر حال شرح و نظامي فرمانداري اعCميههاي متن

اخير ساعت ٢٤ در شهرباني مأمورين فعاليت به مربوط اخبار و

و داخلي محافل كليه توجه اخير ساعت چهار بيستو در افشارطوس تيمسار مرحوم فجيع قتل موضوع

اع;م براي شديد فعاليت مشغول ارتش, ستاد و انتظامي مقامات است/ كرده جلب خود به را تهران خارجي

زودتـر هـرچـه تا مشغولاند نيز دولتي مقامات و دادگستري وزير و هستند تأثرانگيز حادثه اين چگونگي

معرفي يافت خواهد انتشار رسمي طور به طرفدولت از كه مشروحي طياع;ميه در را توطئه اين مسببين

مجلسو نمايندگان از تن چند است شايعه كرد/// خواهند منتشر عموم اط;ع براي را آن جزئيات و نموده

است/// داشته دخالت كار اين در لشكري كشوريو مهم و مقاماتمسئول

افشارطوس داشته, شركت توطئه در كه كساني از يكي اظهارات طبق ترتيب بدين ـ خطيبي با مJقات

سربازي پتو hي را او اينكه از پس و شده دستگير بيهوشو افتاده دام به خطيبي منزل در hبا شرح قرار به

را خبرنگارانخود تفصيلاط;عات به ديشب نيز جريان بقيه درباره است/ گرديده حمل خارج به پيچيدهاند

بـه را شـهرباني رئـيس خطيبي, منزل از چگونه كنندگان توطئه كه گفتيم و رسانيده خوانندگان اط;ع به

در را او بسته پا دستو همانطور و برده <تلو> ده ارتفاعات غارهايوسط از يكي درون به آنجا از و لشكرك

سئوال اين به بايد كنون ا اما بگذارند/ اجرا مرحله به را خود مقاصد بعدا تا دادهاند قرار مستحفظين اختيار

چـه از او كشيدن دام به براي دامگستران و رفته خطيبي خانه به منظور چه به افشارطوس كه كنيم توجه

كردهاند/ استفاده حربهاي

از يكي منزل در مرتبه چند نوروز از بعد افشارطوس تيمسار كه گفتمناط;عموثقدارم مطلع يكمقام

اينم;قاتها از ومنظور نمود كره مذا خطيبيم;قاتو با كيست مشاراليه نشده روشن كههنوز خويشانخود

با را اخت;فاتدولت استموجباترفع بوده مرتبط بازنشسته افسران با كه خطيبي وسيله به كه بوده اين نيز

افسران از بعضي تحريكات از عبارت كه را دولت مشك;ت از يكي و آورد فراهم بازنشسته افسران كانون



ملي دولت سياهه ٢١٣٦

اشخاصمؤثر در زود خيلي كه است بوده مردي اط;ع قرار به هم خطيبي چون و ببرد بين از بوده بازنشسته

با وي آشنائي از زيادي مدت اينكه وجود با لذا است ميكرده جلب را آنها اعتماد و دوستي و ميشده واقع

شايع حتي و مينمايد جلب خود به را شهرباني رئيس اعتماد فوريت به معالوصف نميگذشته, افشارطوس

را او پنجم يا چهارم مرتبه در باhخره و ميدهد انجام برايافشارطوس جزئي خدمات نيز مرتبه چند استكه

منزلويحضور در منزه سرتيپ سرتيپمزينيو منجمله بازنشسته افسران با كره مذا براي كه ميكند دعوت

منزل به تأخير دقيقه بيست با سهشنبه شب و پذيرفته را پيشنهاد اين نيز شهرباني رئيس رساند/ هم به

ميگردد/ دچار آنسرنوشت به و رفته خطيبي

كه بود شده يادآور و داده نخستوزير آقاي به گزارشي سهشنبه شب از قبل افشارطوس شايعه يك طبق

افسران بيندولتو اخت;ف برايرفع اقدامات يكسلسله خطيبيمشغول حسين نام به مردي بهوسيله وي

سهشنبه روز كه گزارشموجبميشود همين داد/ گزارشخواهد بعدا را اقداماتخود نتيجه استو بازنشسته

توجه با را خطيبي نام ايشان ميگويند ميرسد نخستوزير اط;ع به افشارطوس شدن مفقود خبر كه وقتي

در را نامي چنين شهرباني رئيس كه ميدارد اظهار و رسانده كشور وزير اط;ع به شهرباني رئيس گزارش به

ترتيبداده همينشخصبرايافشارطوس وسيله به توطئهاي است ممكن بنابراين و كرده كر ذ گزارشخود

او از بعدازظهر دقيقه چند ساعت٩و افسري اينكه به راجع بقال گرد شا اظهارات ايناط;عو طبق باشد/ شده

است/ افتاده دستمأمورين به خطيبي خانه نشاني كجاست, منزل<حسين///> كرده سؤال

قيد نظامي فرمانداري ديشب رسمي اع;ميه در كه اشارهاي به توجه با همچنين مطالبو اين به توجه با

مخصوصا سياسي مسائل اطراف در كره مذا براي خطيبي خانه به افشارطوس رفتن كه گفت ميتوان شده

چـرا ايـنكه آن و داد جـواب ديگر سئوال به بايد كنون ا است/ بوده دولت با بازنشسته افسران روابط التيام

بودند/ داشته نگاه زنده لشكرك كوههاي در واقع غار در ساعت ٤٨ افشارطوسرا كنندگان توطئه

خيليها ميشود, افواه زياديدر تفسيرات باره اين در نگهداشتهاند؟ زنده ساعت هشت و چهل را او چرا

كنند كسب او از اط;عاتي شكنجه و زجر با و داشته نگه زنده را او داشتهاند قصد كنندگان توطئه كه معتقدند

در افشارطوس ميگويند اشخاص دسته اين باشد/ آنها بعدي نقشههاي اجراي راهنماي اط;عات آن كه

كنندگان توطئه درد به مطلبيكه بوده اسير غار در كتبسته بستهو نهايتزحمتچشم اينمدتكهدر خ;ل

خفه مقام در ساعت ٤٨ پساز جهت همين به و [!] است كرده اظهاريخودداري گونه هر از و نگفته بخورد

سرتيپ و مزيني سرتيپ دستور به ميشود گفته كه نفري سه دست به فجيع عمل اين و برميآيند او كردن

احمد و افشار سروان قرائيو بلوچ دستسروان به يعني ميكردهاند مراقبتافشارطوسرا و بوده آنجا در منزه

به مصمم كنندگان توطئه ميگويند ديگري دسته كردند/ خفه را افشارطوس و گرفته انجام قرائي بلوچ آشپز

كه همچنان بوده دولت تضعيف و بينظمي و اخ;ل ايجاد منظور به آنها عمل بلكه نبوده افشارطوس قتل

رئيس جمله از كشور مهم امور متصديان از نفري پنج كه داشتهاند را آن قصد كنندگان توطئه ميشود گفته

رعبو ترتيب اين به و بربايند نموده غافلگير را تهران نظامي فرماندار و ژاندارمري رئيسكل ارتش, ستاد



٢١٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

كنند/// فراهم را دولت موجباتسقوط و آورده بهوجود عمومي افكار و اذهان در وحشت

با كنندگان توطئه ساعت ٤٨ مدت ظرف در كه بود شايع محافل از پارهاي در امروز احوال اين خ;ل در

و آورند دست به او از مطالبي شدهاند موفق آوردهاند افشارطوسوارده مرحوم به كه آزادي و شكنجه و فشار

دستآورده به عذاب و شكنجه آوردن وارد با بوده غار مراقبويدر كه نفري سه همان از يكي را مطالب اين

است/ گرفته قرار دولت مخالفين استفاده اظهاراتمورد آن كنون ا و

است آن پساز افشارطوس قتلفجيع اينستكه ميكند نظر جلب كه مهمي نكته شايعات تمام ميان در

چهارشنبه عصر كه ميشود گفته زيرا يافتهاند دست واقعه به شهرباني مأمورين و گرديده آشكار نهان راز كه

جـريان اين و است داده را او بردن بين از دستور و شده حاضر افشارطوس حبس محل در مزيني سرتيپ

و هستند كشفقضيه دنبال به مأمورين كه است شده گاه آ و بوده تعقيب نگران مزيني سرتيپ كه ميرساند

آنان اسرار و بشنوند مرحوم آن خود زبان از را حادثه تمام و كنند پيدا زنده را افشارطوس كه ميرود آن بيم

نيستي دستور بيفتد شهرباني زندان در و شود دستگير خود آنكه از قبل ساعت چند جهت اين به گردد فاش

گردد/ مخفي و مدفون زيرزمين در ماجرا و حادثه وسيله اين به كه است داده را افشارطوس

انتشار خطيبي منزل در حادثه اين وقوع درباره زيادي مطالب آنكه با اخير روز چند در ـ كيست خطيبي

امروز لحاظ بدين است/ نيافته انتشار است كاره چه و كيست خطيبي اينكه اطراف در اط;عاتي ولي يافته

است مـردي خطيبي گفت: مطلعين از يكي بالنتيجه و نموده تحقيقاتي مطلب اين اطراف در ما خبرنگار

تا قبل سال بيست از و است كار مشغول تجارتي شركت يك در و مرفه زندگاني و تومبيل ا و خانه صاحب

مشاراليه است/ بوده مطبوعاتي كارهاي مشغول نيز سال چند و داشته آشنائي ايران سياسي اوضاع به كنون

قابل فعاليت و بوده مركزيحزبمزبور متحد شوراي عضو بود توده قدرتحزب ايام كه ٢٤ و سالهاي٢٣ در

شوراي در و بوده خطيبي صميمي دوستان از روستا رضا كه ميشود گفته است/ داشته حزب اين در توجهي

حزب در كه انشعاب از پس است/ بوده او مدافع و حامي پيوسته داشته, خطيبي كه مخالفيني وجود با متحده

حزب تا ميكشد سياسي فعاليت از دست مدتي تا و شده خارج حزب از نيز خطيبي ميگيرد صورت توده

سرمقالههائي نيز مرتبه چند و داشته مساعي تشريك حزبمزبور با خطيبي و تأسيسميگردد زحمتكشان

آشـنا افشارطوس با دولت و بازنشسته افسران بين رابط عنوان به نيز اخيرا و مينويسد شاهد روزنامه در

هم روي ميشود/ گذاشته اجرا مرحله به وي منزل در شهرباني رئيس عليه توطئه ترتيب بدين و ميشود

عدهاي با و زندگانينموده بهصورتمرموزي كه مطلعيبوده مرد خطيبي كه ميگويند شهرباني محافل رفته

است/// داشته آمد رفتو رجال از

سرتيپ شهرباني رئيس عليه توطئه اصلي عامل ميشود گفته قطع طور به كنون ا ـ جنايت اصلي عامل

ساعت سه كه مزيني بگيرند/ وي از نيز اقاريري شدهاند مأمورينموفق كه است مزيني علياصغر بازنشسته

عليه توطئه مندر گفتكه بهمأمورين و كرد انكار را چيز همه ابتدا در شد دستگير چهارشنبه شب نيمه از بعد

مأمورين و شد كشف جنازه كه بعدا ولي ندارم خبري ماجرا اين از و نداشتهام دخالت افشارطوس تيمسار



ملي دولت سياهه ٢١٣٨

اقارير شايعات از پارهاي بنابه اخيرا و شد نرم قدري رساندند وي اط;ع به بودند كرده كسب كه را اط;عاتي

كشف خبر كه ديروز از گفت, مطلع يكمقام است/ نموده افشا بازجوئي در را مطالبي و قابلم;حظهاينموده

گرديده اضطراب پريشانيو اخت;لحواسو يكنوع دچار مشاراليه رسيده, مزيني اط;ع به زندان در توطئه

سرتيپ زندگي از كسباط;ع براي امروز ما خبرنگار تلم/ قا من بكشيد مرا بكشيد مرا ميزند فرياد دائما و

سرتيپ كرد: تنظيم زير بهصورت را آنها اط;عات گرفتو تماس او نزديكان دوستانو از نفر چند با مزيني

در و كرده تمام فرانسه در را نظاميخود تحصي;ت عمرشميگذرد از سال سه قريبچهلو كنون ا كه مزيني

برد/ سر به آنجا در مدتي رفتو فرانسه به جنگ جبهه ديدن براي ارتش طرف از نيز دوم بينالمللي جنگ

زندگي در و ميكرد زندگي مجرد و نكرده ازدواج حال به تا نامبرده كه ميگويند مزيني سرتيپ دوستان

از مراجعت از پس و كرده امريكا به سفري اخيرا مشاراليه ميرسيد/ نظر به مفرط ناراحتو قدري خصوصي

بازنشسته گرفتودستور قرار مطالعه اومورد پرونده ارتش افسران سوابق به رسيدگي طرفكميسيون از آنجا

شد/ او ناراحتي موجب هميندستور و گرديد صادر شدنش

افشارطوسدر قتل توطئه در شركت تهام ا به كه اشخاصي اسامي ـ هستند بازداشت در كه اشخاصي

خطيبي, حسين افشار, سروان منزه, سرتيپ سرتيپمزيني, است: زير قرار به شدهاند بازداشت اخير روز چند

كـلفت خطيبي, نوكر شعبان شلي, ديو تهران, مقدم زماني, بقائي, دكتر آقاي نوكر قرائي, بلوچ آشپز احمد

تـهام ا به نفر چهارده كنون تا بنابراين مزيني/ شوفر و اميرع;ئي عبدا� تلو, ده كدخداي عباس خطيبي,

شدهاند/ بازداشت و دستگير توطئه در شركت

اشـخاصو بـعضي بـه تهديدآميز تلفنهاي كه يافتيم اط;ع امروز وقت آخر ـ تهديدآميز تلفنهاي

كه است شده شاپوري و مي;ني آقايان مجلس نمايندگان از نفر دو و ارتش ستاد رئيس جمله از مقامات

را ديگر نفر دو و كردهاند تهديد ميكند تعقيب را افشارطوس قتل واقعه چرا اينكه تحتعنوان را رئيسستاد

نمودهاند تهديد دولت از طرفداري مناسبت به

مفصلي اع;ميه ديروز بعدازظهر پنج ساعت بود قرار داديم اط;ع قب� كه طور همان ـ مفصل اعJميه

طرف از بودهاند توطئه اين مباشر و محرك كساني چه كه اين و افشارطوس تيمسار قتل چگونگي درباره

وزيـر حـضور بـا كـميسيوني ديـروز صبح از نيز اع;ميه اين تنظيم براي و بايد انتشار نظامي فرمانداري

اع;ميه ولي يافت ادامه پرونده اطراف در آنها مطالعات و شد تشكيل شهرباني در كل دادستان دادگستريو

اط;ع قرار به كرد/ پيدا دنباله نيز ديشب ده ساعت تا مطالعاتكميسيون و نشد منتشر ديشب و ديروز مزبور

نـمودن تكميل و متهمين از پارهاي توقيف عدم علت به ديشب وقت آخر تا مزبور مفصل گزارش تنظيم

انـتشار تاريخ مفاد چگونگي از اط;ع براي ما خبرنگار امروز كه مراجعهاي در و نگرديد ميسر بازجوئيها

يك و نـيست مـعلوم اع;ميه انتشار تاريخ هنوز كه شد گفته وي به نمود مطلع مقامات به مزبور اع;ميه

تـنظيم مفصل و مشروح اع;ميه هنوز ولي يافت انتشار گذشته شب ده ساعت در مختصر و كلي اع;ميه

گردد/ امشبمنتشر آخروقت تا مزبور اع;ميه شايد كه ميشود گفته انتظامي محافل در امروز است/ نگرديده



٢١٣٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

نظامي فرمانداري اعCميه
پخش راديو از ديشب ١å ساعت در و شد صادر نظامي فرمانداري طرف از اع;ميهاي ديشب ٩ ساعت

اختصار رعايت با را شهرباني قتلدلخراشرئيسكل حادثهربودنو كيفيت تهران نظامي فرمانداري گرديد/

ميرساند/ ايران ملت اط;ع به

روزنامه مقاhت نويسنده و �بقائي� زحمتكشان حزب عضو خطيبي حسين از كه بازجوئيها مجموع از

و انتظامي مأمورين كه دقيقي بازرسيهاي و سرگذر بقال و مشاراليه خواهر و مادر و كلفت و نوكر و شاهد

بازنشسته افسران از عدهاي كه ميشود مستفاد چنين مختلفه احوال اوضاع و قرائن و اشخاصديگر بيانات

مـرحـوم خطيبي وسيله به برآمدند صدد در مخالفند دولت هدف با كه ديگر مقامات و متصديان ارتشو

خطيبي منزل به را او گردد آنها و دولت بين واسطه مرحوم آن اينكه عنوان به و داده فريب را افشارطوس

او تزريقدارو استعمالو با و داده قرار حمله مورد را اطاقاو در و ميگمارند محل در عدهايرا ميكنندو دعوت

دهند/ انجام را فقيد شهيد كشتن يعني خود سپسمنظور كه ميكنند بيهوش را

دعوت كند حل را دولت مشك;ت از يكي اينكه تصور به و فريبنده مقدمات آن با افشارطوس مرحوم

و ميرود خطيبي خانه به انتظامي ديگر قواي يا و پاسبان حراست بدون و تنها شبانه و كرد قبول را خطيبي

از قبل روز چند و شده ديگر جاي به او نقل و او ربودن و كردن بيهوش عمل براي مهيا آنجا در كه اشخاصي

تـيمسار اطراف مرتبه يك بودند, كرده تهيه را كار وسايل اختفا محل و خطيبي منزل در مخصوصا واقعه

بسته را پاياو دستو و بيهوشنموده را او نتيجه در و برده كار به را كننده دارويبيهوش گرفته افشارطوسرا

و اطاقها كليه به بود شده استعمال كه مزبور داروي بوي كردن خنثي براي سپس ميگذارند تومبيل ا در و

ميپاشند/ عطر افراط به خطيبي منزل مواضع

كـوچكي غـار در و بـرده لشكـرك نزديك تلو ارتفاعات در شهر خارج به را مرحوم آن كنندگان توطئه

آثار چنانچه ميدهند شكنجه و آزار بسته چشم و پا دستو با مزبور غار در ساعت ٤٨ را فقيد آن ميگذارند

كرده دهاناو به دستمال ساعت, انقضاي٤٨ از بعد ميشود/ مشاهده بدناو در جراحاتديگر استعمالچاقوو

است/ نمايان و ظاهر گردنوي در طناب فشار آثار و كردند خفه را مرحوم آن كمربند, طنابو وسيله به و

ميكنند/ دفن hي گلو زير در نهري كنار در بدنشرا كردند خفه را او آنكه از پس جنايتكاران

هدايت به بازپرس و قانوني پزشكي اداره رئيس و دادستان آقايان تفاق ا به نظامي فرمانداري مأمورين

به حمل پساز و كرده پيدا را افشارطوس تيمسار جسد اشخاصديگر, و جنايتكاران اعترافات و تحقيقات

مينمايند/ قانوني پزشك تسليم شهر,

خـواهـد عـامه اطـ;ع بـه بـعدا مـحركين و تلين قـا از اعـم اشـخاص كـر ذ بـا تفصيل به امر جريان

تهران شهرستان نظامي فرمانداري رسيد

اشرفي] حسين [سرهنگ



ملي دولت سياهه ٢١٤٠

است/ شده منتشر ديروز بعدازظهر يعني فوقالذكر اع;ميه از قبل كه ديگر اع;ميه اينكمتن

اعCميه
تهران شهرستان نظامي فرمانداري

شد: صادر تهران شهرستان نظامي فرمانداري طرف از ديروز بعدازظهر اع;ميه اين

آنها اسامي كه عدهاي شد معلوم آوردند عمل به شهرباني ارتشو مأمورين كه تحقيقاتي اثر در متأسفانه

نموده غافلگير خانقاه خيابان خطيبيدر منزلحسين در سرتيپافشارطوسرا تيمسار شد خواهد افشا بعدا

اقارير و پرونده به رسيدگي كميسيونص;حيتداريمشغول رسانيدهاند/ قتل به و بردند تهران از خارج به و

تهران شهرستان نظامي فرماندار رسيد/ خواهد عرضهموطنان به بعدا نتيجه و بوده متهمين

اشرفي] حسين [سرهنگ

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

ميدهد توضيح اميني سرتيپ
اطJعات روزنامه محترم اداره

يك كيهان روزنامه در طريق همين به ارديبهشتاط;عاتو ششم روز شماره در ميدارد اشعار محترما

معرفي افشارطوس سرتيپ فقيد تيمسار قتل متهم بازپرس ديگر جاي در و كميسيون عضو را اينجانب جا

كار به رسيدگي مورد در و فرماندهينيرويجنوببوده ارتش اينجانبدر فعلي سمت كه صورتي در نمودهاند

بازپرس/ نه و باشم كميسيوني استعضو ممكن نه افشارطوس شهيد تيمسار

فرمائيد دستور لطفا خواهشمندم ندارم و نداشته امر اين مورد در سمتي نوع هيچ اينجانب بنابراينچون

اميني محمود سرتيپ نمايند/ تكذيب را قبل روز شماره در مندرجه مراتب

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

تسليت نامه
افشارطوس سرتيپ خانواده به نخستوزير آقاي

صادر افشارطوس سرتيپ تيمسار خاندان به خطاب نخستوزير مصدق دكتر آقاي طرف از نامه اين

رئيس افشارطوس سرتيپ تيمسار مرحوم كار فدا و رشيد افسر اسفانگيز شهادت تأثر نهايت با است: شده

وضـع بـه مـلي ضد توطئههاي با مبارزه و وطن به خدمت و وظيفه ابقاء راه در كه را كشور كل شهرباني

آن داغديده خاندان به است, نوشيده شهادت شربت كشور به خائن و ك ناپا ايادي توسط ناجوانمردانهاي

است/ نشدني فراموش ضايعهاي ما رشيد افسر شهادت عرضميكنم/ تسليت مرحوم

و الهي عدل به استظهار با و ميدانم افشارطوسسهيم جليل خاندان با بزرگ مصيبت اين در را خود من

ميدارم/ مسئلت را فقيد شهيد خاندان شكيبائي و صبر متعال خداوند از قانون اجراي به اطمينان

مصدق محمد دكتر



٢١٤١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

مردم از نفر هزاران ازدحام ميان در امروز

آمد عمل به سپهساNر مسجد از افشارطوس مرحوم جنازه تشييع مراسم

شد اعCم ملي عزاي روز امروز كشور سراسر در
شد دفن تجريش برزن جنب در فقيد سرتيپ جنازه

روز كشور سراسر در كشور, كل شهرباني رئيس سرتيپافشارطوس مناسبتفوت به طرفدولت از امروز

بر پرچمها و گرديد تعطيل نخستوزير طبقدستور دولتي مؤسسات اداراتو تمام و شد ملياع;م سوگواري

كه بود شده اع;م وچون گرديد قطع نيز راديو برنامهموسيقي و بود افراشته نيمه مؤسساتدولتي اداراتو فراز

لذا بود, خواهد مانع بدون و آزاد افشارطوسامروز تيمسار جنازه تشييع مراسم در تهران اهالي شركتعموم

يافتند/ حضور جنازه تشييع مراسم در ديگر طبقات جزو نيز ادارات اعضاي و كارمندان از بسياري

دانشكدهها رؤساي ١åساعت وليدر شدند تحصيل روزمشغول هر مثل ابتدا دانشجويان نيز دانشگاه در

اسـتادان و رؤسـا تـرتيب ايـن بـه و است تـعطيل ك;سها ساعت اين از كه كردند اع;م دانشجويان به

كردند/ ترك را دانشگاه جنازه تشييع مراسم در شركت براي دانشجويان از عدهاي و دانشكدهها

بازار ظهر تا صبح از جهتامروز همين به و بودند يافته مراسمحضور اين در نيز اصناف و كسبه از جمعي

آقاي طرف از نمايندگي به مصدق غ;محسين دربار, وزارت كفيل اميني ابوالقاسم آقايان بود/// تعطيل نيمه

كفيل اميني و نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر راه, مهندسحقشناسوزير نخستوزير, مصدق دكتر

كردند/ پيدا حضور مراسم در شركت براي تهران شهرداري

روي بر مسجد صحن روزنامهشورشدر مدير شيرازي آقايكريمپور شود, حركتداده جنازه اينكه از قبل

منظور به كه تي مبارزا به افشارطوس, تيمسار قتل واقعه جريان تشريح ضمن و گرفته قرار حوض سكوي

اين كه شد متذكر و كرد اشاره گرفته ايرانصورت ملي نهضت اساس زدن برهم و اخير مبارزات كردن خنثي

تفاق ا خائنين دست به اخير مرجهاي هرجو اغتشاشاتو و اسفند نهم سيتير, قضاياي دنباله در نيز فاجعه

در كه بلندگوئي برابر در نيز مسجد جلوي در آقايكريمپور بود/ دولت دادن نشان ضعيف آنها مقصود و افتاده

سال دو در كه تي مبارزا از مصدق دكتر زمامداري سال سومين آغاز مناسبت به بود شده داده قرار جيپي روي

پايان در و كرد ياد رئيسشهرباني قتل فاجعه و آمده پيش فعلي برايدولت كه مشك;تي گرفتهو انجام اخير

پاي از نگيرد را توطئهها قبيل اين و شهدا قبيل اين خون انتقام تا ايران ملت كه نمود ياد سوگند قرآن به

كشور وزير نطق شد/// خواستار را شوم اينواقعه مرتكبين مجازات تعقيبو ديگر بار سپس نشست/ نخواهد

يك آوردهايم فرود تعظيم و تكريم سر جسد اين برابر در كه سعيد شهيد فقيد اين قتل حادثه [صديقي]:
آقاي جناب است/ گرفته فرا را ايران ملت تمام و گذشته خاندان يك از آن تأثر دايره وسعت كه حادثهايست

گـريان چشـمان ايـن ميكنم تصور من نمودند/ اع;م ملي عزاي يك را جانگداز حادثه اين مصدق دكتر

داد/// دست از ايران ملت را انضباط با وظيفهشناس ميهنپرستو و مبارز سرباز يك كه است گواه بهترين



ملي دولت سياهه ٢١٤٢

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

زهري علي و بقائي دكتر
دادند جرايد مخبرين به اطCعاتي شهرباني فقيد رئيس قتل توطئه درباره امروز

و شد تشكيل مطبوعاتي مصاحبه جلسه ايشان دعوت به بقائي دكتر آقاي منزل در امروز ظهر مقارن

درباره ملي مجلسشوراي نماينده و شاهد روزنامه مدير زهري و زحمتكشان حزب ليدر بقائي دكتر آقايان

كه دادند قرار جرايد خبرنگاران اختيار در را اط;عاتي شهرباني فقيد رئيس افشارطوس سرتيپ قتل توطئه

نظامي فرمانداري ديروز اع;ميه درباره زهري آقاي ابتدا ميرسد: خوانندگان اط;ع به زير در آن خ;صه

صادر اع;ميه شهرباني رئيس قتل پرونده به رسيدگي مأمور كميسيون, طرف از بود قرار صبح ديروز گفت:

گرديدو بعدازظهرموكول ساعت٩.٥ به آن وليصدور گرديد صادر بعدازظهر ساعت٣ ابتدا ايناع;ميه شود/

اين در اول درجه در را ما رفقايحزب كلي طور به و پخششد راديو وسيله به بعدازظهر ساعتده در باhخره

شد/ خواهد اع;م بعدا جزئيات كه بود شده داده وعده آن پايان در و دانسته دخيل ماجرا

و داشته نظر تحت را پرونده قضيه ابتداي از رسيدگي مأمور كميسيون كه ميدانند آقايان كه صورتي در

يكمنبع از كه صحيحي اط;ع طبق كه كرد آقايزهريع;وه ندارد/ اع;ميهوجود صدور تأخير براي علتي

اقاريري متهمين از بعضي از رسيدگي جريان ضمن آقايان شده, كسب كميسيون اعضاي از يكي و موثق

از من كه حالي در است م;قاتنموده خطيبي حسين با اخير ششروز زهريدر علي اينكه جمله از و گرفته

اع;ميه صدور كه بود جهت همين از و بودم دزفول در هفته اين شنبه تا گذشته هفته يكشنبه روز بعدازظهر

و انجامد بهطول ديگر روز چند تا ايناع;ميه صدور كه ميكنم تصور من و افتاده تأخير به نظامي فرمانداري

يافت/ خواهد انتشار مبهم صورتي به اع;ميه اين سر آخر در كه هستم مطمئن

شكـنجه مورد خطيبي كه شد داده اط;ع من به پنجشنبه روز داشت اظهار بقائي دكتر آقاي اينجا در

براياط;ع مقاماتمسئول با كرديم سعي هرچه روز آن است/ باقي او بدن در ع;ئمي و گرفته قرار مأمورين

ت;ش كرديمو تأميندليل تقاضاي و جرم اع;م بعد روز اينكه تا نشديم تماسبگيريمموفق اينموضوع از

صدد در بعضيها قبل مدتها از افزود سپس وي خطيبي/ با م;قات براي نه بود جهت اين از بيشتر ما

صـورت بـه بكشد كم محا به چنانچه جريان اين كه هستيم مطمئن ما و بودهاند ما براي پرونده ساختن

آمد/ درخواهد تاريخي

چند اين در افشارطوس سرتيپ قتل جريان در ما شركت درباره كه مطالبي گفت بقائي دكتر آقاي بعد

خواهم عموم اط;ع به را مطالبي ما اع;ميه, صدور از پس و است تكذيب مورد كلي به يافته انتشار روزه

مناستوليروابطشخصيو خطيبيدوستصميمي آقايحسين گفت حزبزحمتكشان ليدر بعد رسانيد/

خاتمه در نيست/ زحمتكشان حزب عضو او گفت استو بوده ما با او سياسي روابط از بيشتر خصوصيوي

آخرين گفت: بقائي دكتر آقاي بود؟ موقع چه و كجا كرديد م;قات او با كه مرتبهاي آخرين شما شد سؤال

است/ بوده او منزل در واقعه از قبل يكشنبه شب كردم م;قات خطيبي آقاي با من كه مرتبهاي



٢١٤٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

شدند مجروح انتظامي مأمورين از نفر دو و درگرفت شديدي خورد و زد گرمسار در
گرفتو قريهمزبورصورت مالكين از نفر عدهايعليهدو بهوسيله تي تظاهرا رستمآباد قريه در ـ گرمسار

شكستن پساز مهاجمين شدندو مغازهايمخفي در و كرده اختيار فرار مالكين شد/ شديد خورد و زد به منجر

سقف كردن ديلممشغولسوراخ و تبر با كه هنگامي و شدند حملهور مزبور مغازه طرف به آنها, جيپ تومبيل ا

عده و انتظامي مأمورين بين كه ديگري خورد و زد و رسيدند حادثه محل به انتظامي مأمورين بودند دكان

ژاندارم ديگري عده ب;فاصله شدند/ مجروح سختمضروبو ژاندارمها از نفر يكيدو پيوست بهوقوع مزبور

گرديد/ برقرار آرامش واقعه, مسببين از جمعي دستگيري از پس و شدند اعزام محل به ورامين از

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

شود ايجاد آشوبي بود نزديك
توسط به مينوشتند خيابان ديوار بر شعارهائي اينكه تهام ا به دانشآموز نفر پيشدو روز چند ـ سمنان

نفر يك و پاسبان نفر سه بازپرس و نمودند شكايت قضائي مقامات به آنها اولياي شدند/ دستگير پليس

مقامات به و ورزيد امتناع گزارش دادن از نامبرده استوار ولي شكايتمطرحشود مورد تا نمود احضار را استوار

مجلس رئيسدادگستريصورت و دادستان حضور با ب;فاصله شد بازپرسگ;ويز با و نمود توهين قضائي

از طـرفداري بـه پاسبانها از عدهاي موقع اين در شد/ صادر برده نام پاسبانهاي توقيف حكم و تنظيم

ياوهسرائـي قضات به نسبت و نموده حركت شهر در كاميون با دستهجمعي و نموده اعتصاب خود دوستان

عده اين بردند/ هجوم تلگرافخانه به و نموده كين دكا بستن به مجبور را كسبه هم مردم از عدهاي نمودند/

و تظاهراتنموده شهر قضاتدر له بر و شده خارج تلگرافخانه از شدند مطلع قضايا جريانواقعي از كه همين

شدند/ حاضر پستهايخود سر و كشيده اعتصاب از دست هم پاسبانها آن از پس رفتند كار كسبو پي

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

شد وارد كاشان به كار وزارت طرف از هيأتي
ميدهد اط;ع تلگرافي گزارش ضمن ريسندگي كارخانه كارگران اعتصاب قضيه تعقيب در ما خبرنگار

ششـم شب دوازده سـاعت كار وزارت اخت;ف حل رئيس شايان و عالي بازرس مجد مهندس آقايان كه

كردند/ كارگران امور به رسيدگي به شروع امروز از و شدند/ وارد كاشان به ماه ارديبهشت

٨å٧٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٧ دوشنبه

شود اقدام كارخانه انداختن كار به براي
روزنامه اين و كار وزارت و مصدق دكتر آقاي به شرحي قزوين ماشينچيان ممتاز آرد كارخانه كارگران

كارخانه كه است نشده حاضر كارفرما و شدهايم بيكار ما است ماه مدت١٧ كارخانه تعطيل اثر در كه نوشته///

آيد/ عمل به hزم اقدام كارخانه انداختن كار به در شدهاند خواستار اوليايامور از كنندگان امضا بيندازد/ راه به



ملي دولت سياهه ٢١٤٤

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

را مصدق دكتر ترور موجبات بودند كرده پيشنهاد افشارطوس به
توطئهكنندگان از نفر دو وسيله به سهشنبه شب ده ساعت

نمايند آزاد عوض در را او تا آورد فراهم
چيست كردند خفه را شهرباني رئيس كه قاسملو افشار و قرائي بلوچ سوابق

افشارطوس قتل توطئه درباره نظامي فرمانداري جديد اعCميه
بوده زنده افشارطوس كه روزي دو در كه كرده اعتراف قرائي [بلوچ] آشپز احمد

است ميشده تشكيل او زنداني محل غار باNي در جلساتي روز هر

دارد وجود بازنشسته سرهنگ يك آنها ميان در كه نفر چهار
شدند بازداشت اخير ساعت ٢٤ در

شود منتشر ديگر ساعت ٤٨ تا است ممكن نظامي فرمانداري مفصل اعCميه
قريب دست به كه توطئهاي افشارطوسو مرحوم قتل اطرافموضوع در گذشته ساعت چهار بيستو در

كريدورهاي در و نيافت انتشار رسمي مقامات ناحيه از تازهاي اخبار بود شده فراهم مشاراليه عليه نفر ٢å

نبود/// خبري باره اين در جديد اقدامات از شهرباني

١å سـاعت در سـهشنبه شب كه بود شايع شهرباني كريدورهاي در امروز ـ مصدق دكتر ترور باره در

منزل در كه نداشت خبر غيبتاو كساز هيچ هنوز و شد اسير كنندگان توطئه دام افشارطوسدر كه بعدازظهر

كهموجبات كنند رها را او حاضرند شرطي به بودند كرده پيشنهاد او به بيهوششكنند اينكه از قبل خطيبي

پاي و دست اينكه از پس كنندگان توطئه كه معني بدين شود/ فراهم او وسيله به مصدق دكتر آقاي ترور

مـنزل بـه سـاعت همان خطيبي منزل تلفن وسيله به كه ميكند پيشنهاد او به ميبندند را افشارطوس

اينكه بهعنوان را كنندگان توطئه از نفر بعددو نخستوزيروقتم;قاتبخواهدو از تلفننمودهو نخستوزير

دكتر آقاي طپانچه با نفر دو آن آنجا, در و بفرستد ايشان نزد برسانند بايد نخستوزير به را مهمي مطلب

در و بـوده وي اعتماد مورد كه شهرباني رئيس به نخستوزير كه است مسلم البته نمايند/ ترور را مصدق

بوده بعدازظهر ساعتده كه آنموقع در م;قاتويميرفته, گزارشبه برايدادن روز مختلفشبانه ساعات

او را كس هر و خود براي م;قات وقت شده اسير عدهاي دام در شهرباني رئيس كه نداشته خبر هيچكس و

نـخستوزير آقـاي تـرور بـه مـوفق آسـاني به كنندگان توطئه صورت اين در و ميداد ميكرد, پيشنهاد

بـيهوش را او ب;فاصله نيز كنندگان توطئه و نپذيرفته را پيشنهاد اين شهرباني فقيد رئيس ميشدند///

مينمايند/// منتقل لشكرك كوههاي در تهران از خارج به و نموده

قتل توطئه در شركت تهام ا به نفر ٤ گذشته ساعت ٢٤ در ميدهد اط;ع ما خبرنگار ـ دستگيرشدگان

بـلوچ شهريار شغفي, ژاندارمري بازنشسته سرهنگ از عبارتند نفر چهار اين شدهاند دستگير افشارطوس

پهلوانعضو امير ميباشند/ تعقيباو در مأمورين استو اينكمتواري كه قرائي بلوچ سرگرد برادرزاده غرائي



٢١٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

ميباشد/// حزبمزبور اعضاي از نيز نامبرده شايع قرار به كه كنعانيزاده و زحمتكشان حزب

به امروز صبح شغفي بازنشسته سرهنگ احوال از كسباط;ع براي ما خبرنگار شغفيكيست؟ سرهنگ

سـتوانـي آموزشگاه شغفي علياصغر سرهنگ است/ كرده كسب را اط;عات اين و مراجعه كل ژاندارمري

ارتش خدمتدر سال ٣å پساز و شد منتقل ژاندارمري ارتشبه از ١٣٢å شهريور از بعد و كرد طي ارتشرا

بود شده تشكيل افسران كردن بازنشسته براي ١٣٣١ سال اواخر در كه كميسيوني راي طبق ژاندارمري و

است/ گرديده بازنشسته

كه مشاراليه است شده افشار از كري ذ جا چند خبرهايامروز در همچنين و ديروز اخبار در كيست؟ افشار

بلوچ تفاقسرگرد ا به و سرتيپافشارطوسسهيمبوده كشتن در كه كسانيبوده از يكي دارد نام قاسملو افشار

به مشاراليه درباره امروز ما خبرنگار كه تحقيقات طبق است/ كرده خفه غار در طناب با را مرحوم آن غرائي

و دارائي وزارت عضو مشاراليه كه دارند عقيده پارهاي و نيست ارتش افسر افشار كه شد معلوم آورد عمل

يكمقام است/ داشته مساعي تشريك كنندگان توطئه با و راهآهنبوده بنگاه عضو ميگويند دستهايديگر

داراي و داشـته شركت سياسي احزاب اغلب در و بود دولت ناراحت كارمندان از قاسملو افشار گفت: مطلع

بوده/ نيز فعاليتهائي

سالهاي٢٢ قرائيدر بلوچ اينشخصگفت: سوابق درباره رسمي مطلعو يكمقام ـ قرائي بلوچ سابقه

ريـاست و تـربتحيدريه نـظامي پـادگان ريـاست نيز مدتي و بوده كاشمر ژاندارمري رئيس مدتي ٢٣ و

سابقه كه شده مرتكبخ;فكاري قدري به شهرستان ايندو ويدر است/ داشته را شهرستان ژاندارمريآن

مأمور اينكه با اينشخص دادهاند اط;ع كه قراري به است/ باقي ژاندارمريهنوز كيفريو ديوان در او اعمال

داشته مجهز هميشه را ياغيان از معذالكدستهاي بوده مأموريتخود منطقه ناموسمردم و مال جانو حفظ

عمليات از كه كساني مال جانو ميگرفتو غارتقرار چپاولو مسافرينمورد مال مرتبا ايندسته طرف از و

مركز اينشخصبه از كه زيادي شكايتهاي اثر در كه طوري به و نبوده امان در ميبردند شكايت مركز به او

محل اينشخصدر اعمال به كه ميكند پيدا سالمأموريت آن دادگستريدر فعلي لطفيوزير آقاي ميرسد

زخميو راه بين در خود نشانده سارقيندست وسيله به را قبلي بازرسهاي مشاراليه چون اما نمايد رسيدگي

رسيدگيمختصر پساز رفتهو محلمأموريتخود به توبوسشبانه بهوسيلها لطفي آقاي لذا غارتميكرده,

ميدهد/// دادگستري وزارت به قرائي بلوچ نارواي اقدامات درباره گزارشي و ميكند مراجعت مشهد به

كرد سؤال شهرباني معظم مقام يك از ما خبرنگار امروز بعدازظهر ميشود؟ منتشر كي مفصل اعJميه

كرد: خواهد پيدا منتشر چهموقع است مباشرين و محركين اسامي و توطئه جزئيات به مفصلمربوط اع;ميه

آن اوراق و پرونده به شدهاند اع;ميه تهيه مأمور كه كميسيون اعضاي نيز فردا و امشب گفت: مزبور <مقام

منتشر نظامي فرمانداري طرف از مفصل اع;ميه شب فردا كه دارد احتمال و آورد خواهند عمل به رسيدگي

ايـن صدور با دولت <اقدامات گفت: مزبور مقام است/> نشده روشن آن انتشار ساعت هنوز البته ولي شود

يافت/>/ خواهد توسعه اقدامات اين دامنه بلكه كرد نخواهد پيدا خاتمه اع;ميه



ملي دولت سياهه ٢١٤٦

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢٢ شماره اعCميه
ملي مجلسشوراي محترم نماينده بقائي دكتر آقاي پايتخت, روزنامههاي از بعضي مندرجات قرار به

بوده اين نظامي فرمانداري اع;ميه صدور تأخير <علت داشتهاند: اظهار جرايد خبرنگاران با مصاحبه ضمن

تهران در اخير هفته در زهري كه حالي در شود گرفته زهري علي عليه اقاريري دستگيرشدگان از كه است

ميرساند: عامه استحضار به عمومي افكار شدن روشن براي نظامي فرماندار است/> نبوده

اع;ميه صدور پساز اينكه كما نشده, حاصل تأخير هيچوجه به نظامي فرمانداري اع;ميه صدور در >١

اسـامي كـر ذ از نـظامي فـرمانداري هـم جـهت هـمين بـه و شدهانـد دستگير متهمين از عدهاي هم باز

است/ كرده بدويخودداري اع;ميه در توطئه در شركتكنندگان

محترم نماينده زهري علي آقاي جناب نام آمده عمل به متهمين از تاريخ اين تا كه تحقيقاتي ضمن >٢

دكتر آقاي جناب اط;عي چه استناد به و جهت چه از نيست معلوم و نبوده ميان در ابدا ملي مجلسشوراي

آمده عمل به متهمين از تاريخ اين تا كه تحقيقاتي طبق كه صورتي در آوردهاند ميان به را ايشان نام بقائي

منتشر عامه اط;ع براي زودي به تحقيقات تفصيلي جريان كه است بوده ميان در بقائي دكتر آقاي خود نام

حومه و تهران نظامي [فرمانداري شد/ خواهد

اشرفي] حسين سرهنگ

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

بودند/// كرده پيشنهاد افشارطوس به
افشارطوس] محمود [سرلشكر درجه ارتقاي

و مصدق] [محمد دفاع وزير و نخستوزير آقاي پيشنهاد بنابه كه شد داده ارتشاط;ع ستاد از امروز

به وظيفه انجام حين در افشارطوسكه شهيدمحمود سرتيپ تيمسار شاهنشاه تصويباعليحضرتهمايون

است/ گرديده مفتخر سرلشكري درجه به ١٣٣٢ ماه ارديبهشت يكم تاريخ از است رسيده شهادت

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

است شده متوقف بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي
شد خواهد منتقل تهران به جنوب لشكرهاي در موجود پروندههاي

جلساتكميسيونمخصوص و گرديده فع�متوقف بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي جريان اط;ع قرار به

ستاد در ابوالقاسم درباره كه پروندهاي گفت: باره اين در اميني سرتيپ آقاي امروز نميشود/ تشكيل امر اين

دسترسنبود در مداركhزم ساير چون گرفتو قرار تحتمطالعه كميسيون در بود شده تشكيل تهران ارتش

اين اط;ع قرار به گردد/ آغاز مجددا مطالعاتكميسيون تا شود داده آنها تمركز جمعآوريو دستور شد قرار و

منتقلشود/ تهران به اصفهان لشكرهايخوزستانو ستاد در شده تشكيل پرونده جنوبو از بايستي مدارك



٢١٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

شد تمديد ماه يك مدت براي شيراز در نظامي حكومت
است شده تعيين صبح پنج ساعت تا بعدازظهر نيم و هفت از مرور و عبور ممنوعه ساعات

شد فرستاده شيراز به كشور كل شهرباني طرف از بيسيم دستگاه يك

ميدهد: اط;ع چنين تلگرافي گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

از مليمدتآن طرفوزارتدفاع از كنون ا بود گرديده تمديد مدتهشتروز شيراز در كه نظامي حكومت

در كه هشتخود شماره طياع;ميه شيراز نظامي فرماندار امروز استو گرديده تمديد يكماه به هشتروز

از سابقا كه را مرور و عبور ساعات و شده متذكر اهالي به را نظامي حكومت تمديد است نموده منتشر شهر

نموده تعيين صبح پنج تا بعدازظهر نيم و هفت ساعت از كنون ا بود صبح نيم و پنج تا بعدازظهر ده ساعت

است/

است: قرار بدين گرديده منتشر شيراز در امروز كه نظامي فرمانداري ٨ شماره اع;ميه متن

نظامي فرمانداري ٨ شماره اعJميه

ساعت از حومه و شيراز شهر در نظامي حكومت ملي دفاع وزارت امر موجب به ,٦ شماره اع;ميه پيرو

هفتم دوشنبه روز از مرور و ساعتممنوعهعبور ضمنا ميگردد, تمديد يكماه مدت به ١٣٣٢.٢.٣ روز دوازده

و شيراز محترم اهالي كليه از بود, شبخواهد نيمه بعداز پنج الي بعدازظهر نيم هفتو ساعت ثانوي اع;م تا

متخلفين بگذارند اجرا موقع به را نظامي فرمانداري مقررات هشياري و دقت كمال با كه دارد تقاضا حومه

فاضلي ستاد سرهنگ گرفت/ خواهند قرار قانوني تعقيب تحت جدا نظامي فرمانداري مقررات طبق

و شده اختصاصداده شيراز شهرباني به كشور كل شهرباني طرف از بيسيم دستگاه يك اط;ع قرار از

شيراز به متخصص عدهاي با سرهنگقوانلو سرپرستي به مزبور دستگاه ماه ارديبهشت سوم پنجشنبه روز

ديروز بعدازظهر از و شده نصب ميباشد چهارم اصل اداره جنب كه شهرباني جديد عمارت در و گشته وارد

است/ نموده كار به شروع

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

شد حاضر دادسرا در يمني سرهنگ
بازنشسته افسران اعCميه به مربوط پرونده

شد فرستاده دادگاه به
بازپرس طرف از آرام روزنامه ضميمه اع;ميه نشر درمورد ارتشكه بازنشسته سرهنگ يمني آقاي امروز

گذاشته/ بازپرس اختيار در توضيحاتي يافتو بازپرسيحضور شعبه در بود گرديده احضار ,٢٩ شعبه

جرم دارد كه تحريكآميزي مطالب لحاظ از اع;ميه داشتنشر اظهار ما خبرنگار به دادفر آقاي كه طوري

مـنصفه هـيأت حضور با تا شد خواهد احاله دادگاه به زودي به امر پرونده و گرديده تشخيص مطبوعاتي

آيد/ عمل به آن درباره كمه محا



ملي دولت سياهه ٢١٤٨

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

رسيدگي مشغول اعزامي نمايندگان
هستند كاشان ريسندگي كارخانه كارگران وضع به

اعتصاب و تحصن حال به هنوز ريسندگي كارخانه كارگران كه است كي حا كاشان از تلگرافي گزارش

ميباشند/ آنان شكايات به رسيدگي مشغول كشور و كار وزارت نمايندگان و هستند باقي

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

شد صادر قوام دادخواست مورد در دادگاه راي
hريجاني آقاي توسط گذشته هفته پنجشنبه روز قوام آقاي دادخواست به رسيدگي مورد در دادگاه راي

اب;غ دعوي طرفين به دادگاه دفتر طرف از هنوز راي اين گرديد/ صادر تهران شهرستان دادگاههاي رئيس

بر مبني دادخواستي آقايقوام شد داده اط;ع قب� كه طوري به نيست/ دست در اط;عي آن مفاد از و نشده

بود/ داده شهرستان دادگاه به دولت مزاحمتمأمورين رفع

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

دانشآموزان اولياي طرف از آموزگار اعزام تقاضاي
است شده آموزگار اعزام تقاضاي و شده داده اط;ع مركز به آموزگاران عده كمي كرارا اينكه با ـ cريجان

از بـعضي از نـاچار hريجان فرهنگ اداره و نشده داده درخواستها اين به اثري ترتيب گونه هيچ معهذا

در شايد و بايد كه آنطور معذلكدانشآموزان نموده, استفاده تدريسك;ساول براي ادارات خدمتگزاران

نكردهاند/ پيشرفت تحصيلي امور

نـفر ٤٥ از بـيش يك هـر كه آخا و كپرود گرزنه, رينه, سپهر, ك;سه چهار و ك;سه پنج دبستانها در

است/ پذيرفته پايان تحصيلي سال ترتيب اين به و ميكند تدريس نفر يك دارد دانشآموز

تـي آ سال تا نمايد اعزام hريجان دبستانهاي براي كافي عده فرهنگ وزارت كه دارند انتظار اهالي

نمانند/ باز تحصيل از دانشآموزان

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

جهاني بهداشت سازمان مقاربتي] [امراض كارشناس
است شده اعزام ايران به

كارشناس بهعنوان بهداشتشهرنيويورك اداره طبي مشاور اپيدميولوژيستو اسمال> آقايدكتر<آلتون

داراي كه اسمال دكتر آقاي است/ شده اعزام ايران به مقاربتي امراض متخصص و جهاني بهداشت سازمان

در ميباشد وين شهر پزشكي دانشكده و امريكا <فوردهام> دانشگاه و نيويورك پزشكي دانشكده از ديپلم

امراض با مبارزه نقشه اجراي براي نجات بيمارستان و بهداري وزارت با ايران در خود اقامت سال دو طي

كرد/ خواهد همكاري مقاربتي



٢١٤٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

شكر] و قند [معضل
نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

و قند كل اداره رونوشت ملي, مجلسشوراي رونوشت كار, رونوشتوزارت كاظمي, آقاي جناب رونوشت

رونـوشت امـروز, بـاختر روزنامه رونوشت سوم, نيروي روزنامه رونوشت اط;عات/ روزنامه رونوشت شكر,

كيهان/ روزنامه

اين افراد شكر سهميه تحويل از سبب و علت گونه هيچ بدون شكر و قند كل اداره كه زمانيست مدت

فـرد يك بـه قـانوني تشريفات انجام بدون را صنف اين مكتسب حقوق و قطعي حق و خودداري صنف

را قندريزيمجهز كارخانه ٥å عملخود اين با و ميدهد تحويل ندارد فني كوچكتريناط;ع كه غيرصنف

داده/ قرار تعطيل حال در است نفر هزار چندين اعاشه محل كه

با و متوسل وسيله هر به معلومالحال ايادي عالي جناب زمامداري دوره در كه است تعجب جاي بسي

كنند/ ناراحت را زحمتكش طبقه اعصاب مشوشو را مردم اذهان افراد حقوق كردن پايمال

٣٢.١.٣å ٢١åمورخ و ٣٢.١.٢٢ ٢å٩مورخ و ٣٢.١.١١ نامههاي٢å٨مورخ ضمن قندريز صنف آنكه با

و قند كل اداره به عديده پيشنهادات ضمن كرارا و رسانيد دارائي وزارت و جناب آن استحضار به را مراتب

نشده/ رسيدگي صنف عرايضاين به حال تا است شده متذكر شكر

ماهه هر سايرصنوف سهميه كه ميشود نيستچه شكرموجود كه ميگويند گر ا آقاينخستوزير جناب

قندريزي براي كه ميگويند گر ا نخستوزير آقاي جناب همميشود/ اضافه سهميهها تحويلو تأخير بدون

چندين يكداراي هر نفريكه هزار چندين قانوني يكرسته مكتسب دليلحقوق چه نيستبه شكرموجود

از بياط;ع يكفرد به قانوني تشريفات انجام بدون شكر معتنابهي مقدار ماهه هر ضايعو هستند عائله سر

اصرار است شكر و قند اداره سرشار منافع متضمن كه صنف اين پيشنهادات كليه مقابل در و تحويل فن

شخص اين از چرا پس است ممنوع قندريزي گر ا و دهند تحويل شخص اين به بيشتري شكر كه دارند

ميگيرند/ تحويل شده تهيه اشخاصمتفرقه وسيله به و بازار از كه قندهائي

سايرين به كه دولتي ريال ١٧ كيلوئي شكر مقابل در بايد صنف اين اينكه علت است موجود شكر گر ا

نمايد, خريداري آزاد بازار از ريال ٢٥ كيلوئي شكر بايد تبديلميشود شهري قند به وعموما ميگردد تحويل

كارخانههائي استو صنفمقدور اين افراد براي كسب ادامه ترتيب اين با آيا است/ جنابعالي خود با قضاوت

كارگر نفر ٤å hاقل اجرت تأديه و كسب به قادر شده هزينه ريال ميليون چندين يك هر ايجاد براي كه

خير؟ يا هستند

صاحبان براي كار ادامه و آمدهاند ستوه به بيعدالتي اين از و لبريز افراد صبر كاسه چون hبا معروضات با

بـه وسـيله بـدين نميگردد, توجهي كوچكترين صنف اين عرايض به و نيست ميسر ديگر كارخانجات

ارديبهشت ١٧ پنجشنبه روز تا كه صورتي در هستند مصمم سنديكا اين افراد ميرساند: جناب آن استحضار



ملي دولت سياهه ٢١٥٠

تعطيل استعم� تعطيل معنا حاضر حال در كه كارخانجاترا كليه احقاقحقنشود مقاماتمربوطه طرف از

كارگران حقوق كارخانهها, گردش يا و اقدام اوليه مواد تهيه به كار وزارت خود تا بگذارند كار وزارت اختيار به و

اين از نتوانند اشخاصاستفادهجو تا نمايند پرداخت و گرفته نظر زير و تأمين را كارخانه hزم هزينههاي و

سـنديكاي نخستوزير آقاي جناب بگيرند/ ماهي گلآلود آب از و سوءتعبير را تعطيل اين و استفاده مورد

يابد/ خاتمه صنفي سلبحقوق حقكشيو جناب آن زمامداري دوره در كه دارد انتظار قندساز

تهران قندساز سنديكاي ١٥٢١ ـ آ

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

ميكنند مهاجرت اهالي
خليج جزاير به كار تهيه براي و كرده ترك را خود خانه اهالي از زيادي عده كار نبودن اثر بر ـ بندربوشهر

ميكنند/ مسافرت

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

كرد عزيمت مسكو به نفري شانزده هيأت يك ديروز
آورد خواهند عمل به بازديد شوروي فرهنگي مؤسسات از هفته دو مدت هيأت اين

جست خواهند شركت مه ماه اول جشن مراسم در و

روابـط انـجمن از خـارجـه ممالك با شوروي فرهنگي انجمن طرف از داديم اط;ع قب� كه طوري به

بازديد و مطالعه براي انجمن اعضاي از نفري ١٦ هيأت يك كه بود شده دعوت شوروي و ايران فرهنگي

از كه مزبور مدعوين نفر ١٦ صبح هشت ساعت ديروز نمايند/ عزيمت مسكو به فرهنگيشوروي مؤسسات

نـبيل حكـمت, علياصـغر آقايان زير: شرح به بودند شده انتخاب شوروي و ايران فرهنگي انجمن طرف

احمد دكتر جهانباني, سپهبد كشاورز, كريم بياتي, مهدي دكتر فردوس, شهاب آشتياني, اسمعيل سميعي,

بانو خدابنده, يحيي باغچهبان, خيرخواه, حسين هرمز, محمود افراشته, محمدعلي آژير, احمد دكتر عقيلي,

سمت به بود آورده ايران به را سمپاشي هواپيماهاي كه هواپيمايشوروي وسيله به عاصمي بانو و اع;مي

سه يا دو حدود هيأتدر اين نمودند/ عزيمت مسكو به مسافربري هواپيماي با آنجا از و كردند حركت بادكوبه

خواهند عمل به بازديد فرهنگيشوروي مؤسسات از برنامه طبق مدت اين در و بود خواهند درشوروي هفته

يافت/ خواهند حضور نيز مسكو در مه ماه اول جشن مراسم در هيأتمزبور ضمنا آورد/

٨å٨å شماره ,١٣٣٢.٢.٨ سهشنبه

است شده قطع قناد رسته شكر سهميه
تحويل تن ٢٥ تا ١٥ از ماه سالهايقبلهر در كه را قناد رسته شكر دامغانسهميه دارائي اداره ـ دامغان

را قنادها شكر سهميه دارائي اداره كه دارند انتظار اهالي ندادهاند/ شكر آنها به هم عيد ايام و قطعنمود ميداد

نباشند/ زحمت در شيريني تهيه حيث از مردم تا بدهند



٢١٥١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

افشارطوس مخصوص كارآگاه كه گرديد افشا بار اولين براي مطلع مقام يك طرف از ديروز

همكاري علت به ولي است بوده آگاه خطيبي خانه به وي رفتن از سهشنبه شب

است نگذاشته شهرباني مأمورين اختيار در را خود اطCعات توطئهكنندگان با

شدند بازداشت زاهدي سرتيپ و بايندر سرتيپ
شهرباني سابق رئيس مرگ علت درباره را خود رسمي گزارش قانوني پزشك

داشت ارسال مقامات ساير و دادگستري وزير براي

دارد ادامه هنوز اعCميه انتشار و تنظيم براي كميسيون مطالعات
طرف افشارطوساز سرلشكر قتلمرحوم پرونده اطراف در مطالعه ولي عموميبوده تعطيل آنكه با ديروز

بعدازظهر ساعت٧ تا كميسيونمزبور كه شد گفته صبح ديروز داشت/// ادامه كان كما مطالعه كميسيونمأمور

از و دهد انتشار تفصيل به شهرباني سابق رئيس مرگ جزئيات و توطئه به راجع است قرار كه را اع;ميهاي

اع;ميه انتشار و نپوشيد عمل جامعه پيشبيني اين ولي رساند/ خواهد عموم اط;ع به تهران راديو طريق

وعده جرايد خبرنگاران به شهرباني كريدورهاي در امروز صبح حتي و شد امروز [بعد] ساعت ٢٤ به موكول

شد/// خواهد داده قرار آنها دسترس در بحث مورد اع;ميه زودي به كه شد داده

قتل اطرافموضوع در مقاماتمطلع طرف از اخير ساعت ٢٤ در كه مهمي نكته ـ افشارطوس گاه كارآ

كـه است شـده مـعلوم كـنون ا گـذشته انـتشارات خ;ف بر كه بود اين گرديد فاش شهرباني سابق رئيس

گفته او به و ساخته خويشمطلع قصد از را مخصوصخود گاه كارآ خطيبي, منزل به رفتن از افشارطوسقبل

ميبرد>/ سر به بازداشت در و زحمتكشان حزب اعضاي از نفر چهار جزو زماني <ناصر :١٣٣١ ماه ارديبهشت ششم اط�عات /١

و گرديد توقيف قبل روز چند كه است T١Uزماني ناصر همان شخص اين ميرود/ چه براي و كجا كه است بود

محلي از را دولت شده شهربانيمنتشر رئيس شدن مفقود خبر كه سهشنبه علتصبحروز چه نيستبه معلوم

است/// نگذاشته رسمي مقامات اختيار خبريدر باره اين در و نساخته مطلع بود برنگشته و رفته مشاراليه كه

محل به اص� يا داشته كنندگان توطئه با كه واسطهاي به مشاراليه كه ميدهند احتمال تحقيق مأمورين

است/// داشته شركت دخالتو شهرباني رئيس انداختن دام به در نيز خود يا و نرفته

گاهي كارآ نظاميو فرمانداري ازمأمورين عدهاي نيمديروز ساعت١١و ـ شدند دستگير سرتيپ نفر دو

رفته زاهدي نصرتا� بازنشسته سرتيپ و بايندر نصرتا� بازنشسته سرتيپ آقايان دستگيري براي كه

دستگير چرا اينكه و آنها تهام ا درباره آوردند/ شهرباني به خود با و كرده دستگير منازلشان در را آنها بودند

حتي استو شده برده خيلي نفر ايندو نام پرونده خ;ل داشتدر اظهار ما خبرنگار به يكمقاممطلع شدند

افشارطوس سرلشكر قتل نقشه كه بودهاند كساني جزو نفر ايندو كه كردهاند اقرار اصلي متهمين از نفر چند

نفر دو كه بردهاند پي كجا از تحقيق مأمورين اينكه درباره شهرباني كريدورهاي در امروز بودند/ كرده طرح را

است/// گفته قرائي بلوچ سرگرد <آشپز> احمد چون بود شايع داشتهاند شركت توطئه در فوقالذكر سرتيپ



ملي دولت سياهه ٢١٥٢

و شد ارتش وارد سومي ستوان درجه با ١٣å١ سال در بايندر نصرتا� سرتيپ ـ بايندر سرتيپ زندگي

براي و شد مفتخر يكمي ستوان درجه به ١٣å٣ سال در و گرديد تعيين هنگرضاپور گروهان فرماندهي به

تحصيل مهندسي رشته در بازگشتچون اروپا از اينكه پساز ١٣١٢ سال در گرديد/ اعزام اروپا به تحصيل

يكساله طيدوره پساز و كرديد جنگ دانشگاه وارد سال١٣١٥ در شدو مهندسي گردان فرمانده بود كرده

آمد/ نائل سرتيپي درجه به ١٣٢٤ سال در و شد ارتشمنصوب مهندسي دايره رياست به مزبور دانشگاه

معاون ١٣٢٩ سال در بعد و گرديد تعيين خراسان ٨ لشكر فرماندهي به ١٣٢٥ سال در بايندر سرتيپ

در مشاراليه گرديد ارتشمنصوب مهندسي اداره رياست به ١٣٣١ سال اوايل در و شد ارتش كل بازرسي

شد/ بازنشسته گذشته سال شهريور دوازدهم تاريخ

خدمت وارد ١٣å٨ سال در استو شده متولد ١٢٨٦ سال در زاهدي نصرتا� سرتيپ ـ زاهدي سرتيپ

در و شد هنگ٤سوار گرداندو كفيل ١٣١٦ سال در بعد گرديد/ هنگ٤ سهسواران دسته فرمانده و ارتششد

سه لشكر رئيسستاد ١٣٢٦ سال در گرديدو تعيين مركز لشكر رياستستاد به سرهنگي درجه با سال١٣٢٥

لرستانمنصوب لشكر مركزي تيپ فرمانده و لشكر معاونت به سرهنگي درجه با ١٣٢٨ سال در و شد تبريز

اول ركن رياست به سال همان در و آمد نايل سرتيپي درجه به ١٣٣å سال فروردين اول تاريخ در و گرديد

كميسيون دستور به گذشته سال شهريور پانزدهم تاريخ در نيز زاهدي سرتيپ گرديد/ انتخاب ارتش ستاد

شد/ بازنشسته ارتش افسران بازنشستگي

افشارقاسملو/// هادي اطرافسوابق در بيشتري اط;عات شد موفق ما خبرنگار ـ كيست افشارقاسملو

با افشارطوس مرحوم ايام, آن در كه معني بدين است ارتشبوده گروهباني آموزشگاه قبلعضو سال چندين

سمتدانشآموز به نيز افشارقاسملو و داشته عهده به را گروهباني آموزشگاه فرماندهي يكمي ستوان درجه

طور به راهآهن بنگاه در و ميشود اخراج آموزشگاه از بعد مدتي ولي است بوده تحصيل مشغول آموزشگاه در

چشـم يك بودن علتمعيوب به است راهآهن بنگاه كارمند كه افشارقاسملو ميگردد/ كار مشغول مزد روز

است/ ساخته منتشر <راهبان> تحتعنوان روزنامهاي نيز اخيرا و ميزند چشم به عينكدودي

جسد معاينه از رسمي و دقيق گزارش يك قانوني پزشك اداره امروز ـ قانوني پزشك رسمي گزارش

نسخههاي و كرده تهيه است بوده اوموجود بدن در كه آثاري همچنين علتمرگويو افشارطوسو مرحوم

داشت/ ارسال مقاماتمسئول ساير و شهرباني و نظامي فرمانداري و دادگستري برايوزير را آن مختلف

و گرديده كر گزارشذ در استو رسيده قتل به طناب با خفگي اثر متوفيدر كه ميكند تأييد گزارشمزبور

كه است داده نشان پزشكي معاينه و نميرسد نظر به متوفي بدن در شكستگي جرحو ضربو آثار گونه هيچ

بودهاند/// بسته پشت از طناب با مرگ از قبل را پاهايوي و دستها

طرفمأمورين از دماوند و قم كرج, دروازههاي كه شد حاصل اط;ع امروز ـ است كنترل تحت دروازهها

مأمورين استو اينكمتواري كه قرائي بلوچ سرگرد دارد احتمال چون است/// گرفته قرار شديد كنترل تحت

باشد/ نشده خارج تهران از ميباشند او تعقيب در



٢١٥٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

هفتگي] اطCعات [تبليغ
كشتند آن در را افشارطوس كه وحشتناكي غار از تماشايي و جالب عكسهاي

بردند غار محل به آن با را افشارطوس كه اسبهائي
آمد عمل به <تلو> كوههاي دامنه بر كه مراسمي و بودند كرده خاك آن در را افشارطوس كه گودالي

اداره طرف از موقتا و بود برداشته جنازه كشف روز اطCعات خبرنگار فقط كه را عكسها اين

منتشر هفتگي اطCعات مجله در شهرباني اجازه با فردا بود نشده داده آن انتشار اجازه شهرباني

فرمائيد تهيه وقت اول را آن و است ديدني و تماشائي هفتگي اطCعات فردا ـ ميشود

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شهرستانها در افشارطوس ترحيم مجلس انعقاد
مناسبت به فروردين هفتم استروز رسيده شهرستانها از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافهائي بهموجب

و بـوده تعطيل جا همه در دولتي ادارات كشور كل شهرباني سابق رئيس افشارطوس تيمسار عزاي اع;م

آن در مـردم عـامه و گـرديده برپا تكايا و مساجد در امور اولياي طرف از مرحوم آن براي ترحيم مجالس

مخصوصچاپميشود/ صفحه در تدريج به تلگرافاتمزبور متن كردهاند/ مجالسشركت

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

قزوين در افشارطوس ترحيم مجلس انعقاد
تمام افشارطوسديروز تيمسار شهادت مناسبت به داد: اط;ع چنين تلفن با قزوين از ما خبرنگار امروز

آقا مسجد در ترحيمي مجلس بعدازظهر پنج ساعت در بود/ افراشته نيمه پرچمها و تعطيل مدارس اداراتو

شركت ترحيم مجلس در عموما شهر محترمين و ادارات رؤساي و فرماندار آقاي و گرديد منعقد سيدعلي

داشتند/ ابراز ك هولنا حادثة اين از را تأسفخود و كردند

ساعتنه از و گرديد برپا مسجد همان در فرماندار آقاينواب طرف از مجلسختمي نيز ظهر از قبل امروز

نمودند/ مجلسشركت در اصناف و بازرگانان و شهر محترمين اداراتو رؤساي تدريجا ظهر تا صبح

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

Nهيجان در ادارات تعطيل
امروز گرديد/ تعطيل افشارطوس تيمسار قتل مناسبت به ملي عزاي نام به اداراتدولتي ديروز ـ cهيجان

شد/ برپا جامع مسجد در ترحيمي مجلس فرماندار آقاي طرف از هم صبح

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

آبادان در دولتي ادارات تعطيل
بود/ گرديده اع;م ملي عزاي و تعطيل دولتي ادارات شهرباني رئيس ك اسفنا فقدان مناسبت به ديروز



ملي دولت سياهه ٢١٥٤

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

ايران در مه ماه اول جشن
كارخانهها محوطه در جشن برقراري با نظامي فرمانداري

است كرده موافقت تهران در احزاب و
گرفت خواهد انجام معين برنامه طبق شهرستانها در كارگران تظاهرات

كليه در مناسبت همين به و است دنيا كارگران عمومي و بينالمللي جشن روز يعني مه ماه اول روز فردا,

پيش مدتها از نقاط كثر ا در ميشود/ برپا مفصل و شكوه با جشنهاي كارگران طرف از جهان كشورهاي

تحاديههاي ا و سنديكاها كار اين براي و بودهاند مه ماه اول جشن برگزاري وسايل تهيه و تدارك مشغول

مينمودند/// آماده را جشن برنامه كارگري

با مختلف دستههاي و احزاب از تهران در مه ماه اول جشن برقراري براي ـ تهران در مه اول مراسم

با نظامي فرمانداري بود/ گرديده تظاهرات براي اجازه كسب و شده گرفته تماس تهران نظامي فرمانداري

در كارخانه هر كارگران شد قرار فقط و نكرد ميتينگموافقت و آنها اجتماع و خيابانها در كارگران تظاهرات

اع;ميه نظامي فرمانداري طرف از اينمنظور به كنند/ برگزار را مه ماه اول جشن مجالس كارخانه محوطه

گرديد: صادر امروز زير

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢٣ شماره اعJميه

وسيله بدين اينك است كارگر جشن روز ١٩٥٣ مه ماه اول با مصادف ماه ارديبهشت ١١ جمعه روز چون

كارگران كه مينمايد نظاميموافقت فرمانداري كه ميرساند تهران شهرستان محترم اهالي عموم اط;ع به

دانشآموزان و دانشجويان دهند/ انجام شعار دادن بدون مربوطه كارخانجات محيط در فقط را مزبور جشن

كارخـانجات به خروج و دخول موقع در كارگران ضمنا داشت نخواهند را كارگري جشن اين در شركت حق

رعايت كه دارد انتظار عزيز كارگران عموم از نظامي فرمانداري نمايند/ آمد و رفت انفرادي طور به بايستي

اشرفي] حسين [سرهنگ بنمايند/ است آسايشعموم و رفاه براي صرفا كه مقررات كليه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري

ترتيب همين به گرفتند تصميم كارگري كميتههاي و احزاب نظامي فرمانداري اع;ميه صدور از پس

سازند/ قرار بر تحاديهها ا و احزاب كلوب يا كارخانه داخل در جشن و نموده عمل

مراسم برگزاري براي را خود كارگران كه كيست حا رسيده, شهرستانها از كه اخباري ـ شهرستانها در

آزاد كـارگران تـظاهرات نـيست نـظامي حكـومت كه شهرستانهائي در ميكنند/ آماده مه ماه اول جشن

تظاهراتفردا انتظامي امور مراقبتدر براي كلدستورهايhزم شهرباني طرف مناسبتاز اين به ميباشدو

دستههاي بين برخورد و تصادم گونه هر از كه اين براي است/ شده داده شهرستانها شهربانيدر مأمورين به

رؤساي گيرد/ صورت بايد معين برنامههاي طبق تظاهرات اين شود, جلوگيري تظاهرات ضمن در مختلف

ميباشند/ فردا تظاهرات مسئولحوادثو شهرستانها در شهرباني



٢١٥٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

دارد ادامه كاشان ريسندگي كارخانه كارگران اعتصاب
است نرسيده جائي به كار وزارت اعزامي نمايندگان مذاكرات و

نمايندگان چندينروز كرات مذا ميدهد اط;ع تلگرافيخود, گزارش كاشاندر از ما خبرنگار كه بهطوري

اعزامي نماينده آقايمهندسمجد است/ نرسيده نتيجه به كردهاند اعتصاب كه كارگراني با كار اعزاميوزارت

اعـتصاب ساعت اين تا كرد/ عزيمت مركز به تكليف كسب براي ماه ارديبهشت نهم روز صبح ٤ ساعت

شدهاند/ كار براي آماده نيز زيادي جمع و دارد ادامه كارگران از عدهاي

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

كارخانهها در نظم حفظ
معاون حضور با تهران نظامي فرمانداري سرپرست اشرفي سرهنگ آقاي دفتر در كميسيوني امروز ظهر

براي كميسيون اين در گرديد/ تشكيل نظامي فرمانداري به وابسته ارشد افسران كليه و نظامي فرمانداري

مقرر و شد داده نظامي فرمانداري افسران به hزم تظاهراتدستورهاي بروز صورت در فردا انتظامات حفظ

كارخانه هر برايمراقبتدر سرباز كافي عده اولوقتفردا از نيز كارخانهها داخل نظمدر لحاظحفظ از گرديد

طرف از سربازان شود/ گمارده بود خواهد مجاز مه ماه اول جشن برقراري كارگرانو اجتماع كه ديگري نقاط و

شد/ خواهند گذارده نظامي فرمانداري اختيار ارتشدر ستاد

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شده خورد و زد تنگستاني طايفه از دسته دو بين
ميشوند مجروح نفر چند و مقتول نفر يك

كـه <سوركي> به خود تفنگچيهاي از عدهاي با تنگستانيها سرتفنگچي نوروز حسين ـ بندربوشهر

بودهانـد آنها همدستان از سابقا كه آنجا تفنگچيهاي با و رفت ميباشد تنگستان دهستانهاي از يكي

عده آن قبول پيشنهادمورد اين بگيريم/ را تنگستان مركز <اهرم> بايد كه مينمايد پيشنهاد و كرده كره مذا

كشتهو يكنفر كه ميدهد خورديرخ زدو آنها بين نتيجه در نميشوند آنها با همكاري به مايل و نشده واقع

افراد دستگيري براي hزم تحقيقات مشغول و رفته محل به ژاندارمري مأمورين ميشوند/ مجروح نفر چند

ميباشند/ تلين قا و ماجراجو

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شدند مجروح عدهاي و مقتول نفر دو عشاير ورود موقع در
نفرمقتولو دو نتيجه در و شدند وارد كرند به اميراحتشامي از طرفداري منظور به عشاير از عدهاي ـ كرند

و گرديد قرار آرامشبر شاهآباد, شهرباني رئيس افشار مطلبيو سرگرد آقاي طرف از شدهاند/ عدهايمجروح

ميباشند/ واقعه جريان به رسيدگي بازپرسمشغول و دادستان آمد/ كرند به نظامي گروهان يك
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٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شدند زخمي نفر چند و مقتول نفر يك
يك كه داد روي خوردي و زد خوانين و كشاورزان بين <دالكي> دهستان پيشدر روز چند ـ بندربوشهر

شدند/ زخمي نفر چند و مقتول نفر

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شدند زنداني كدخدايان از نفر يازده
اخت;فموجود مالكانه بهره مورد در بخش<طرهان> رعاياي و مالكين بين كه است مدتي ـ خرمآباد

سـرهنگ آقاي معيت به فرماندار آقاي مينمايند/ خودداري مالكانه بهره دادن از عبدولي طايفه و است

و توقف روز دو از پس و نمود عزيمت طرهان بخش مركز كوهدشت به ژاندارمري هنگ فرمانده گوهري

نمود/ زنداني خرمآباد در و دستگير را عبدولي طايفه كدخدايان از نفر يازده اخت;فات به رسيدگي

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

تقليد] مرجع قانوني [Nيحه
شود اهانت روحانيت اول شخص به كه نشريه هر در

مـنجمله و نشـريات از پـارهاي در اخيرا چون داديم اط�ع نيز گذشته شماره در كه طوري به اط�عات: <روزنامه از توضيح /١
و ايـراد مورد اينموضوع بود, گرديده ادب اسائه بروجردي yآيتا حضرت مقام به است شده منتشر امضا بدون كه اع�ميهاي
اعضاي آقايان از نفر ده شده داده نخستوزير به مقامات آن طرف از كه تذكراتي بر ع�وه و گرفت قرار روحاني مقامات اعتراض
نيز نخستوزير آقاي شدند/ خواستار دولت از را مفتريان تعقيب مصدق دكتر آقاي با م�قات ضمن نيز ملي نهضت كسيون فرا

نمود/> تصويب اختيارات قانون طبق مطبوعات قانوني Mيحه متمم عنوان به را زير قانوني Mيحه

T١Uگرفت خواهد قرار تعقيب تحت آن نويسنده و مدير
و افترا يا توهينآميزيو مطالب يا مقاhت ديگر, نشريه گونه هر يا مجله/ يا روزنامه در گاه هر ـ اول ماده

تـقليد مرجع روحانيت اول شخص به نسبت نقل, طور به يا انشاء نحو به حقيقتخواه و واقع خ;ف بر يا

تأديـبي حبس سال يك تا ماه سه به يك هر و مسئول دو هر نويسنده و روزنامه مدير شود درج عمومي

نيست/ خصوصي مدعي شكايات تابع تهام ا اين به رسيدگي شد/ خواهند محكوم

توقيفو را آن فورا ديگر, نشريه هر يا مجله يا روزنامه محضمشاهده به شهرستان دادستان ـ دوم ماده

نيز اينمورد قانونيمطبوعاتدر مقرراتhيحه ساير كرد/ قطعيجلوگيريخواهد حكم صدور تا آن انتشار از

است/ جاري

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي فرهنگمأمور وزارت دادگستريو وزارت وزارتكشور, ـ سوم ماده

قـانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه ارديبهشت هشتم تاريخ به تصويبميشود/ ماده سه بر مشتمل مطبوعات

مصدق محمد دكتر نخستوزير
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٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

تهران نمايندگي از بقائي دكتر استعفاي تصويب صورت در
شد خواهد تجديد نفر يك انتخاب براي انتخابات

است پيشآمده مجلس بودجه كميسيون براي جديدي مشكل

كردند مCقات نخستوزير با امروز بودجه كميسيون اعضاي از نفر پنج

گفت مجلس در آزادي فراكسيون ليدر حائريزاده
هستيم حاضر مجلس در شركت و تهران به مراجعت براي ما

نخستوزير به ملي نهضت فراكسيون نامه

پيشآورد پارلمان محيط در را جديدي بحث تهران نمايندگي از بقائي آقايدكتر استعفاي ـ بحثجديد

و دارد مختلفيوجود افكار عقايدو آن اطراف در استو گرديده آنمعطوف به نمايندگان عموم توجه فع� كه

مينمايند/// تفسير و توجيه را تهران وكيل اقدام اين نحوي به نمايندگان از يك هر

به كرمان در تشنج اغتشاشو از برايجلوگيري من ميگويد: بقائي دكتر آقاي ـ ميگويد چه بقائي دكتر

مسجد در را اينقول و باشم مجلسعهدهدار در را آنها نمايندگي هفدهم دوره پايان تا كه دادهام اهاليقول

تا نبودم تهران در هم اعتبارنامهها طرح هنگام و دادم كرمان اهالي به مهندسرضوي آقاي حضور با جامع

تصويب به اقدام باره اين در نظريهام استع;م منو به مراجعه مجلسبدون دارم/ اع;م باره اين در را نظرخود

كرمان نمايندگي از من چون گذاشتو مسكوت را كرمان نمايندگي اعتبارنامه و نمود تهران از من اعتبارنامه

تـصويب اسـتناد بـه را كرمان انتخابات در سوم نفر اعتبارنامه نميتواند ٥ شعبه بنابراين نكردهام, استعفا

مجلس ٥ شعبه عمل اين چون و كنند تصويب كرمان دوم نماينده عنوان به تهران از نمايندگي اعتبارنامه

مجلسحضور در كرمان دوم نماينده عنوان به نيز روحي علي آقاي و گرفته انجام من قبلي استحضار بدون

اين نمايندگي كرسي و نكرده عدول كرمان مردم به قولخود از تا نمودم استعفا تهران نمايندگي از من يافته

داشت/ خواهم نگاه برايخود را شهر

طبق كه داشت اظهار امروز بقائي آقايدكتر جواب مجلسدر ٥ شعبه اعضاي از يكي ـ ٥ شعبه استدcل

در را كرسي يك بيشاز و انتخابشود انتخابيه چندحوزه از ممكناست يكوكيل اساسي قانون نصصريح

در او اعتبارنامه تصويب و انتخابيه حوزههاي از محل يك انتخاب, از پس و كند اشغال نميتواند مجلس

از هم آن سابقه و دارد سابقه هم عمل اين و انتخابشود ديگري وكيل و ديگر برايحوزه بايستي مجلس

بـه نـقطه چـندين از داشت را كـابينه عضويت وقت آن كه فقيد اعليحضرت كه است مجلس پنجم دوره

از يك هر كه داشت اع;م صريحا مجلس اساسي قانون به مراجعه با ولي شد انتخاب مجلس نمايندگي

حتي شد, رعايت اصل همين نيز بقائي آقاي مورد در دارند/ را پارلمان در كرسي يك اشغال حق نمايندگان

مسافرت در كه ايشان اعتبارنامه طرح هنگام مجلس علني جلسه در مهندسرضوي آقاي اظهارات بنابه

ايشان ميدهيد, ترجيح ديگري بر را انتخابيه حوزه از يك كدام كه گرديد استع;م مشاراليه از بودند hهه
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و مـطرح تهران از را بقائي دكتر آقاي اعتبارنامه نيز مجلس و كردهاند گذار وا مجلس عهده به را قضاوت

چون و شد/> تصويب تهران از بقائي دكتر آقاي <اعتبارنامه كه گرديد قيد جلسه صورت در و نمود تصويب

يك نميبايستي هم حقا و بود نشده عمل اين به اعتراضي بقائي دكتر آقاي طرف از هم مدت اين از پس

در سوم نفر روحي علي آقاي مكرر تبات مكا اثر در مجلس ٥ شعبه كرد, محروم وكيل داشتن از را استاني

نمود//// تصويب بقائي دكتر آقاي جاي به را ايشان اعتبارنامه كرمان, انتخابات

جديد فعاليت به معطوف نمايندگان توجه بقائي دكتر استعفاي قضيه بعداز ـ آزادي فراكسيون جلسه

در بهادري و شيرازي فقيهي دكتر و حائريزاده آقاي امروز مزبور كسيون فرا اعضاي از بود/ آزادي كسيون فرا

آقـاي نـفري, سـه عـده ايـن جلسه ختم از پس دادند/ تشكيل مختصري جلسه و يافتند مجلسحضور

در حضور و تهران به مراجعت به تصميم وقت چه آزادي كسيون فرا كه خبرنگاران جوابسؤال در حائريزاده

ولي تشكيلدهيم را علني جلسه و شده مجلسحاضر در حاضريم وقت همه داشتما اظهار دارد, مجلسرا

با و تشكيلدهيم را خود جلسه رفقا ساير با تا رفت قمخواهم به من گفتفردا وي رفت/ نخواهيم زور بار زير

سپس آزادي كسيون فرا ليدر نمائيم/ تخاذ ا باشد hزم جديدي تصميمات گر ا اخير حوادث به گرفتن نظر در

كه گرفته قرار مطالعه مورد امروز مشورتي جلسه در و شده تهيه رفقا طرف از قب� كه اع;ميهاي كرد اضافه

٥ شـماره اعـ;ميه شـيرازي فـقيهي آقـاي سپس ميگذارد/ آقايان اختيار در شيرازي فقيهي آقاي كنون ا

گذاشت/ جرايد خبرنگاران اختيار در ميباشد زير شرح به آن خ;صه كه را آزادي كسيون فرا

آزادي فراكسيون ٥ شماره اعJميه

دكتر آقاي كه شده داده تذكر اع;ميه اين در كرد/ منتشر را خود ٥ شماره اع;ميه آزادي كسيون فرا امروز

سابق گفتار خ;ف بر اينك استو مخالفبوده مجريه قوه به قانونگذاري اختيارات دادن با هميشه مصدق

كردهاند/ مجلسسلب از را حق اين خودشان

دارائـي وزير نصر دكتر كه هنگامي ١٣٢٩ مرداد نهم جلسه در مصدق دكتر آقاي نطق اع;ميه اين در

براي سپس و شود اجرا آزمايشي طور به ماهه شش جديد گمركي تعرفه دهد اجازه مجلس كرد پيشنهاد

گرديده كر ذ زمينه اين در مفص� هم مصدق دكتر آقاي مخالفت و شده اشاره گردد مجلس تقديم تصويب

مشروطيتايران بديدر بسيار بدعت مجلس اختياراتاز اينسلب كه شدهاند متذكر اع;ميهمزبور در است/

آقاي چون است/ اساسي قانون مقررات خ;ف بر كام� و ميكند باز برايديكتاتوري را راه و ميشود گذاشته

وك; مسلما كه صورتي در ميدهند, تغيير يا وضع را مجازاتعمومي قانون اختياراتخود اثر در مصدق دكتر

اصـ;ح بـه مـربوط آنـچه و قضات تبديل و تغيير قضائي اختيارات از مقصود و نداشتهاند را نظري چنين

اصول قانون به مربوط كه داده احتمال دهيم, توسعه را اختيارات دائره گر ا يا بوده است دادگستري تشكي;ت

توضيح مزبور اع;ميه آخر در نمايد/ تصويب و وضع را عمومي مجازات قانون اينكه نه باشد بوده كمات محا

آورده فراهم را ملت افراد بين اخت;ف ايجاد و مرج و هرج موجبات مصدق دكتر آقاي اختيارات كه شده داده

است/



٢١٥٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

گرديد صادر مساعده عنوان به دولت كارمندان حقوق پرداخت دستور

است نشده صادر حقوق پرداخت تصويبنامه هنوز
طرف از دولت كارمندان ماه فروردين حقوق پرداخت تصويبنامه هنوز شد اط;ع كسب كه طوري به

حـقوق داد دستور دارائي وزير آقاي است ارديبهشت دهم امروز چون ولي است نشده صادر وزيران هيأت

حـقوق پرداخت از بعد گردد/ پرداخت گردان تنخواه محل از مساعده طور به دولت كارمندان ماه فروردين

به ملي مجلسشوراي علني جلسات تشكيل گر ا ولي شد خواهد صادر طرفهيأتوزيران از آن تصويبنامه

اين با ميگردد/ تقديم مجلس به يكدوازدهم hيحه نيستو تصويبنامه صدور به احتياجي نيافتد تأخير

اصل عنوان به مبلغي نميرود احتمال و ميشود پرداخت مركز در دولت كارمندان حقوق شنبه روز از ترتيب

دارد/ را كاملحقوق مساعده عنوان ايندستور زيرا گردد كسر حقوق

و نمايند حقوق پرداخت به مبادرت زودتر هرچه كه شد صادر دستور نيز شهرستانها دارائي ادارات به

است/ گذشته سال اسفند با برابر حقوق مأخذ نيز مركز در بود, خواهد ١٣٣١ ماه اسفند با برابر آن مأخذ

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

مصدق دكتر آقاي زمامداري سال سومين مناسب به
مصدق آقايدكتر به زير شرح به تلگرافي كارمندانمزبور طرف از تهران دارائي پيشكار كياستوان آقاي

است/ فرستاده اداره اين به را آن رونوشت و كرده مخابره ايشان زمامداري سال مناسبتسومين به

مصدق محمد دكتر آقاي جناب

ايران ملت محبوب پيشواي و نخستوزير

عجلا� عصر ولي حضرت مسعود مي;د ليله با مصادف كه را جناب آن نخستوزيري سال سومين آغاز

ماليكشور امور جنابدر اص;حاتآن شاهد كارمندان ما تبريكعرضمينمائيم/ تواما گرديده فرجه تعالي

بيانـدازه را عالي جناب كاريهاي فدا و مساعي بودهايم عمومي خزانه تقويت و مستخدمين حال رفاه و

پيشواي آن خود كه ما ملي نهضت جناب آن زمامداري ادامه با داريم مسئلت و ميدانيم بها پر و ذيقيمت

جناب آن وجودي آثار از متمادي سالهاي ما عزيز ميهن و برسد كمال حد به بودهايد آن بنيانگزار محبوب

تهران دارائي پيشكاري كارمندان طرف از شود/ بهرهمند

استوان كي حسين

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

شكر و قند و نفت مضيقه
ميرسد/ فروش به زيادتري قيمت به نفتهم هستند/ مضيقه در شكر و قند تهيه حيث از اهالي ـ تكاب

بخشبشود/ اين به بيشتري توجه است شايسته
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٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

ميآيد ايران به كانادائي كارشناس يك
كرد خواهد مطالعه تلگراف و پست به مربوط امور اطراف در كارشناس اين

تلگرافو پستو كارشناسانامور از كه گوربي> آقاي< به سازمانمللمتحد فني كمكهاي طرفاداره از

عزيمت ايران به تلگراف پستو به مربوط امور برخي انجام براي كه شد داده دستور ميباشد كانادا اهالي از

مسئول مقام يك كه طوري به شد خواهد وارد ايران به ديگر روز ١٥ تا كارشناسمزبور اط;ع قرار به نمايد/

كرد خواهد تهيه ايران تلگراف پستو وضع اطرافبهبود در طرحهائي وي كرد اظهار تلگراف پستو وزارت

گذاشت/// خواهد ايران دولت مقاماتمسئول دسترس در دارد اينمورد در كه را اط;عاتي و

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

خارجه امور وزارت شفاهي اخطار
ايران در امريكائيها مسافرت درباره امريكا سفارت به

تباع ا كه است شده داده تذكر شفاها امريكا سفارت اولياي به خارجه امور وزارت طرف از اط;ع قرار به

گفته و شده داده شفاهي بهطور كه تذكر اين خارجشوند/ مركز از ميتوانند كيلومتر ٤å شعاع تا فقط امريكائي

گرديده تخاذ ا ايران خارجيدر تباع ا كليه حدود تصميميدر چنين خارجه تباع ا منافع لحاظحفظ از است شده

كسب دولتي مقامات از قب� بايستي ديگر شهرهاي به مسافرت براي خارجي تباع ا تصميم اين موجب به و

كنند/ اجازه

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

دارد شكايت شكر و قند توزيع وضع از
و نوشته روزنامه اين به شرحي فوزيه خيابان و نو تهران اهالي از عدهاي طرف از ناصري مجتبي آقاي

وياز است/ كرده شكايت ميآيد عمل به شكر قندو سهميه توزيع در عاملين طرف از كه تضيقاتي به نسبت

بـتوانـند سهولت به مصرفكنندگان تا بدهند باره اين در قاطعي دستور كه است نموده تقاضا امور اولياي

برآوردند/ اينمورد در را نيازمنديهايخود

٨å٨١ شماره ,١٣٣٢.٢.١å پنجشنبه

اجراي هنگام Tدهقان احمد قاتل جعفري Uحسن همانند قمي yنصرتا عكس اين در است, ضميمه اعدام مراسم از عكسي /١
استفاده جرثقيل مدرن تكنيك از سنتي چوبهدار جاي به اينكه مهمتر و است يافته حضور كراوات و شلوار كت, با اعدام مراسم

است/ شده

T١Uشد آويخته [جرثقيل] دار به قمي [نصرتا[] امروز صبح
دقـيقه بيست و شش ساعت تا دقيقه بيست و پنج ساعت از زنگنه دكتر مرحوم قاتل قمي نصرتا�

بود/ باhيچوبهدار بر سپه ميدان در امروز بامداد



٢١٦١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

است شده فاش توطئهكنندگان اصلي هدف درباره كه اسراري
سازند فراهم را كودتا زمينه كشور مؤثر مقامات از تن ٩ سرقت با ميخواستند

شد دستگير قزوين الموت كوههاي در پريروز قرائي بلوچ سرگرد
است بوده ما وسيع نقشه از جزئي افشارطوس سرقت گفت: كه بود اين او اعتراف اولين

آنها از يكي و رفتند افشارطوس زندان محل به چهارشنبه روز صبح بازنشسته سرتيپ نفر ٤

نمود صادر را شهرباني سابق رئيس قتل فرمان و رفت غار نزديك

رفت خانقاه خيابان به دوبار افشارطوس چرا
نبرد خود با را آگاهي مأمورين از يك هيچ دوبار اين در چرا و

بستند طور همان الموت كوههاي در را قرائي بلوچ پاي و دست
بود بسته طناب با را افشارطوس مرحوم پاي و دست او كه

و شد پيدا مرحوم آن جسد كه روزي تا شد افشارطوسمفقود تيمسار كه پيش هفته دو سهشنبه روز از

اختيار اط;عاتيدر كهمأمورين آنجا تا را جريانواقعه ما خبرنگاران شدند كنندگاندستگير توطئه متهمينو

رئيسشهرباني شدن حقيقتچگونگيمفقود در گزارشدادندو خوانندگانمحترم براي بودند گذاشته ايشان

داديم/// انتشار بيش و كم را رساندن قتل به و كردن زنداني و

گـاهي آ تـوطئه ايـن جزئيات به تقريبا مأمورين و شده تمام پرونده كار كه كنون ا ـ بزرگ غفلت يك

كه وجودي با اينكه آن و بود كرده بزرگ اشتباه يك افشارطوس مرحوم كه معتقدند مقامات كليه يافتهاند,

اسرارآميز خيلي بود ازويشده كه ودعوتي محلمزبور به رفتناو طرز مشكوكيميرودو محل ميدانستبه

مأمور و زحمتكشان حزب عضو زماني, ناصر :١٣٣٢ ارديبهشت ششم يكشنبه منجمله قبل, از اط�عات گزارشهاي طبق /١
داشت/ عهده به شهرباني سابق رئيس از محافظت م�قات, اين ماجراي جريان در گاهي كارآ اداره

پاي با و T١Uنداد قرار محافظخود مراقبو را عدهاي نكردو استفاده گاهي كارآ دستگاه معالوصفاز است, بوده

افتاد/ دام به خود

افشارطوسدر مرحوم راننده كه اولنوشتيم روز باشند داشته ياد به خوانندگان گر ا ـ افتاد دام به چگونه اما

هفته دو سهشنبه شب بار يك است رفته خانقاه خيابان به بار دو شهرباني رئيس كه است گفته تحقيقات

خيابان در محلواقع همان شبدر ساعت٩ كه آن از قبل هشتروز ديگر بار يك برنگشتو رفتو كه قبل

رفت/ خانه به و كرد مراجعت ك;نتري به پايخود با مدتي از پس و شد پياده تومبيل ا از خانقاه

در كه معني بدين محافلنموده ساير هم خوانندگانو براي هم يكابهام تناقضو يك ايجاد اينمطلب

شدن پياده از پس افشارطوس كه اينبود آن و شد چاپ ديگر يكموضوع hبا مطلب بر ع;وه شماره همان

كجاست/ منزل<حسين///> است كرده سؤال خانقاه خيابان در بقالي گرد شا از تومبيل ا از

پس رفته حسين خانه به هم ديگر بار يك افشارطوس گر ا بپرسد خود از انسان كه باعثميشود امر اين



ملي دولت سياهه ٢١٦٢

او' ميدهيم/ قرار دسترسخوانندگان در بار براياولين را اينسؤال اينكهجواب نميدادند؟ را آدرسآن چرا

خطيبي حسين آنها از يكي شايد مختلفكه چندوسيله با حادثه شب از قبل روز پانزده قريب كنندگان توطئه

افسران كلوب با روابطدولت او وسيله به كه بودند كرده پيشنهاد بهوي تماسبودهاندو افشارطوسدر با بوده

نيز واسطهها از بعضي و شهرباني رئيس بين معلوم قرار از و بنمايند اص;ح را كلوب اين ليدران و بازنشسته

و غرض از خالي و ماهرانه قدر آن مقدمات اين و است گرفته مختلفصورت محلهاي در م;قاتهائي

مصدق دكتر آقاي به حادثه شب از قبل مدتي حتي و شده غافل افشارطوسكام� كه بود شده فراهم شايبه

دارد/ وساطت آن در هم خطيبي حسين كه است فعاليتهائي يكسلسله مشغول كه بود داده اط;ع

به حادثه شب از قبل روز هشت يعني فروردين ٢٤ شبدوشنبه كه ميگذارند قرار افشارطوس با سپس

در بوده قرار كه منزلي به را او رفتو خواهد او سراغ به نفر يك و بزند قدم بقالي حدود در و برود خانقاه خيابان

كيد تأ افشارطوس به گويا بهع;وه كرد/ هدايتخواهد كند كره مذا بازنشستهم;قاتو افسران ليدران با آنجا

اين هم شهرباني رئيس نسازد/ مطلع خود محل از هم كسرا هيچ و نياورد همراه خود با اسلحه كه ميشود

قدم بقالي حدود در و ميكند مرخص را خود شوفر و آمد خانقاه خيابان به تومبيل ا با و پذيرفته را پيشنهاد

خيال به لذا نمييابد, كند هدايت را او بوده قرار كه ناشناسي شخص از اثري ولي ميرود hبا پائينو ميزند,

بدون نداشته هم را خانه آدرس چون و مينمايد جستجو را فرعي خيابانهاي هم قدري كرده اشتباه اينكه

/// ميرود خانه به و ميشود تومبيل ا سوار و گشته باز ك;نتري به نتيجه

يكي شدند؟ چه بودند كرده دعوت را شهرباني رئيس كه آنها پي بپرسيد شايد كنون ا ـ بود شوخي اينها

اطمينان كنندگان توطئه كه معني بدين بوده ساده خيلي قضيه ميدهد: چنين را اينسئوال مأمورينجواب از

آمد/// خواهد خانقاه خيابان به تنها شهرباني رئيس كه داشتهاند

نياورديد/> تشريف ديشب پسچرا <آقا گفتهاند: و كردهاند تلفن شهرباني رئيس به روز آن فرداي

بـه و نموده شبهه القاء هم آنها نكرديم, پيدا را شخص آن و آمدم آقا خير داده جواب شهرباني رئيس

خيابان به ساعت٩ نكنيسر اشتباه مرتبه اين اينكه براي hحا كرديو اشتباه كه كردهاند اظهار افشارطوس

بـقالي دكان حدود در را شما هم نفر يك و گرفت خواهد م;قاتصورت نام, حسين منزل در و بيا خانقاه

كه ميكنند توجه خوانندگان كنون ا باشيد/ ناشناس آمدن مراقب بقالي حدود در بنابراين كرد, هدايتخواهد

به نميدانسته كهخودشهم اينبوده آن علت پرسيده بقال از را نام حسين آدرسمنزل رئيسشهرباني چرا

را او مـيدانسـته گر ا يا و بوده خطيبي حسين منزل آنجا كه نميدانسته همچنين و برود ميخواسته كجا

وي مراقب هم شب آن كنندگان توطئه كه بوده اين پرسيده بقالي از را آدرس كه اين علت و نميشناخته

در تا داشتهاند نگاه سرگردان خانقاه خيابان در را او مدتي خاطر اطمينان براي و نباشد تنها مبادا تا بودهاند

مشاراليه كه نمودهاند حاصل اطمينان سپسوقتي و دريابند را نكته اين اوست تعقيب در كسي كه صورتي

گفته در hي از نفر يك و شده باز آهسته است بقالي نزديك كه خطيبي حسين منزل در گهان نا تنهاست

است/// بوده خطيبي عموي پسر شخص اين داخلشويد/> بفرمائيد جاست همين <تيمسار است
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٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

نظامي فرمانداري اعCميه
افشارطوس سرلشكر مرحوم قتل و ربودن جريان رسمي و مشروح گزارش

شد گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در امروز بعدازظهر نيم و دو ساعت اعCميه اين

تـيمسار مـرحـوم قـتل و ربـودن بـه راجـع خـود اع;ميه نخستين در نظامي فرمانداري اينكه به نظر

و مرتكبين معرفي و كنندگان توطئه نام كر ذ با تفصيل به را تحقيقات نتيجه كه بود داده وعده افشارطوس

عـامه اسـتحضار بـه دhيل با را زير اط;عات جهت بدين بگذارد, عموم اط;ع دسترس در جرم معاونين

مستفاد آنها صريح اعترافات و اقارير و آمده عمل به متهمين از كه بازجوئيهائي مجموع از آنچه ميرساند/

افسـران از عـدهاي مـيشود: نگـاشته ذيـل در كه است شرحي به فقيد تيمسار دستگيري واقعه ميگردد

شده وسائليمتوسل به كه ميگيرند تصميم بودند شده عصباني بازنشستگيخود آمد پيش از كه بازنشسته

پيوند مخالفيندولت با گزير نا عاديمأيوسشدند تشبثات پساز ولي برگردند شغلخود مقامو به بتوانند تا

انديشه و فكر اين گردند/ نائل خويش مراد به راه اين از تضعيفو را بيشتريدولت قوت قدرتو با تا كرده

از كه بودند صدد در هم مخالفين طرفي از و مراجعه اشخاصمخالفدولت به كه كرد كليوادار طور به را آنها

فكر مجري عواملو صميميو دوستان از كه خطيبي حسين امر اين خ;ل در نمايند استفاده ناراضيها وجود

و او بين م;قات اولين و جلب خود به را نامبرده بازنشستگان شمرده مغتنم را استموقع بقائي دكتر آقاي

كليه با كه ميكند وانمود چنين زاهدي سرتيپ با كره مذا ضمن خطيبي و ميگيرد زاهديصورت سرتيپ

و شهرباني ارتشو انتقال و نقل جزئيات از و اط;ع با انتظامي دستگاههاي تمام از و مربوط كشور مقامات

همدست افسران به زاهدي سرتيپ طرفين كره مذا اثر بر ميشود/ خبر با روز همان ميدهند كه دستوراتي

خطيبي حسين و آنها بين جلسات آن, از پس و آورده عمل به كره مذا خصوص اين در آنها با و مراجعه خود

كنيم مخفي روزي چند و دستگير را افشارطوس سرتيپ گر ا كه ميگفت خطيبي كرات مذا طي در و تشكيل

خـ;صه طـور بـه و كرد خواهند انتخاب را دفتري سرتيپ افشارطوس جاي به و برميگردد اوضاع مسلما

و افشارطوس تيمسار ربودن واسطه به را حكومت نزديكي آينده در كه است ميداده نويد آنها به خطيبي

مقام به بقائي دكتر آقاي گاه آن كرد خواهيم ساقط فاطمي دكتر آقاي ارتشو ستاد رياست رياحي تيمسار

شد/ خواهد گذار وا آقايان از يك هر به مهم پستهاي و رسيده نخستوزيري

ستاد رئيس مزيني نخستوزير, بقائي دكتر آقاي بود: قرار اين از بدهند تشكيل بود قرار كه را كابينهاي

و بود كابينه جزو هم زاهدي سرتيپ وزارتديگر, يا دفاع وزير بايندر سرتيپ بهداري, وزير منزه دكتر ارتش,

فقط بود نشده گرفته نظر در معيني شغل بلوچ سرگرد درباره و باشند كابينه جزو كه شد مقرر هم امرا ساير

قـرار نـيز و بدهند او به را ژاندارمري رياست قبيل از بخواهد كه شغلي هر كه شده خودش ميل به موكول

دكتر و رياحي تيمسار و فاطمي دكتر كشور در تشنج توليد افشارطوسو دستگيري از پس كه بودند گذاشته

مجموع شوند/ دستگير ملي دفاع وزارت معاون مهنا تيمسار و زيركزاده مهندس و شايگان دكتر و معظمي
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فقط و فقط آنها با كره مذا و مخالف افسران با تماس از خطيبي منظور كه ميدهد نشان پرونده محتويات

تشخيص طور اين مقدمتا مقصود به رسيدن براي استو بوده بقائي دكتر آقاي نخستوزيري براي فعاليت

و ضعيف دولت تا كرد مخفي و دستگير را شهرباني رئيس افشارطوس سرتيپ بايد امر اول در كه ميدهند

و گرفته نضج افسران در بقائي دكتر آقاي دستور و اط;ع با مشئوم فكر اين رفته رفته باhخره و گردد, توان نا

در بايستي استو دولت كار در مؤثر عمده عوامل بين از تضعيفدولت قدم اولين كه منتهيميشود اينجا به

و خـطيبي حسين ناحيه از تصميم اين برد/ بين از را شهرباني رئيس افشارطوس تيمسار وهله نخستين

حل براي جلساتي و ميشود گرفته بايندر سرتيپ و منزه دكتر سرتيپ و مزيني سرتيپ و زاهدي سرتيپ

كيفيتمشق بدينصورتو تشكيلو اجرايمنظور تمرينورزشبراي و تصميممزبور عملينمودن قضيهو

عدهاي و ميگرفت را فرضي تيمسار دست ديگري و شده افشارطوس تيمسار منزله به يكي كه ميكردند

كه ميدادند انجام تصنعي بهطور داشتند آنhزم درموقع كه را اعمالي ساير و بسته او دهان به دستمال ديگر

بنابه استو نمايشنبوده صحنه از كمتر تمرين مجلس در آنها اعمال باشند/ داشته كامل مهارت عمل موقع

است/ بوده گرفته خود به تفريحي صورت كار آخر در متهمين اظهاراتخود

انتظار در شب چند خويشدعوتو منزل به را او تماسگرفته مزبور فقيد با ضمن اين در خطيبي حسين

شب چند تلو, به فقيد تيمسار بردن براي كه اميرع;ئي حتي و نميشوند م;قاتوي به وليموفق بودهاند او

خطيبي حسين برميگرداند/ را اسبها نميشده حاصل وچونم;قات ميشده حاضر محل اسبدر با متواليا

و نموده شكنجه] [و استنطاق شديدا را خطيبي نوكر و كلفت :<لذا ٨å٧٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٦ يكشنبه اط�عات ـ بردم چاي /١
را او آمد ما منزل به افشارطوس تيمسار سهشنبه شب بيستدقيقه و ٩ ساعت بله گفت: خطيبي نوكر باMخره و كردند تهديد را آنها
سالن به هم آنها و شدند وارد منزه سرتيپ مزينيو سرتيپ مدتي از بعد و بردم برايش چاي من و كرديم هدايت پذيرائي سالن به
من و شدند خارج خانه از و پيچيدند پتوئي در و كرده خارج سالن از بيهوشبود كه حالي افشارطوسدر ساعت يك از پس و رفتند

ندارم/> خبري ماجرا بقيه از ديگر

و T١Uگردش به برود ميدهد دستور او به و خارج منزل از را خود نوكر شهرباني رئيس ورود از قبل ساعت چند

براي آنشب در كه را عدهاي ببردو جايديگر مادرشدر منزل به كه كرد نوكر تسليم هم را خود ساله ٩ طفل

سرتيپ بايندر, سرتيپ زاهدي, سرتيپ خطيبي, حسين از بود عبارت بودند كرده حاضر كردنمنظور عملي

و قرائي بلوچ سرگرد نوكر احمد از عبارتند كه را ديگر عدهاي ع;وه به و قرائي سرگرد و منزه سرتيپ مزيني,

به آمدن از قبل عده اين كردندو كمكحاضر براي قرائي بلوچ برادرزاده شهريار قاسملوو افشار رستميو امير

را رستمي امير و كرده اجتماع ژاندارمري بازنشسته افسر سرهنگشغفي منزل ارامنه خيابان در خطيبي منزل

حاضر را ديگر وسايل و بيهوشي داروي منزه دكتر كه شده اين بر قرار و كردند طناب خريد مأمور پيش از

تاريكي كه موقعي شغفي سرهنگ خانه از منزه سرتيپ و قرائي بلوچ سرگرد تفاق ا به اخير نفر چهار نمايد/

و اصلي از كه كنندگان توطئه عده جمع بنابراين ميشوند وارد خطيبي منزل به و شده خارج گرفته فرا را هوا

طور به همگي نام او' كه گذاشتند قرار همديگر با و اجتماع خطيبي حسين خانه در كه بوده نفر ده فرعي,

باشد بفرمائيد� كلمه � از عبارت كه را ع;متي نشست فقيد تيمسار كه موقعي ثانيا و باشد حبيب مستعار
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امير و شوند سرازير پذيرائي اطاق به مرتبه يك ديگران و باز را درب مزيني سرتيپ ابتدا كرده, استعمال

و ببندد را او پاي شهريار و راست دست قاسملو افشار و بسته را شهرباني رئيس چشمهاي و دهان رستمي

در محلي كه بود كرده كره مذا اميرع;ئي عبدا� با مزيني سرتيپ و كند تهديد را مرحوم آن اسلحه با خطيبي

نزديك كه را تلو ديمزار و كرده موافقت هم اميرع;ئي كند/ تعيين شهرباني رئيس بردن براي شهر از خارج

منزل در همگي ١٣٣٢.١.٣١ شب در نامبردگان بالنتيجه نمود/ معين ملكاوست جنب و ميباشد لشكرك

وارد منفردا خطيبي حسين منزل به وعده حسب بر مزبور فقيد شب ٩ ساعت حدود در اينكه تا خطيبيجمع

ميشوند/ كارزار اطاقومشغول كنندگانوارد توطئه گهان نا ع;متاستعمالو كره مذا مدتي پساز ميشودو

دسـتور طبق خطيبي و شهريار و رستمي امير و بلوچ احمد و قرائي بلوچ سرگرد از عبارت كه نفر شش

آنـان به منزه سرتيپ و زاهدي سرتيپ بايندر, سرتيپ و مزيني سرتيپ و شده كار مشغول معهود قرارداد

از پس ميكند تزريق هم آمپولي و برده كار به شهرباني رئيس دماغ به تر ا هم منزه سرتيپ و كرده كمك

آورده احمد او نوكر كه بلوچ سرگرد به متعلق پتوي در را او فوري مدهوشو شهرباني رئيس اعمال اين انجام

و گذاشتند بود كرده حاضر خطيبي كو پونتيا مدل از كه تومبيلي ا در و خارج خطيبي منزل از و پيچيده بوده,

سرتيپ و شدند سوار تومبيل ا همان در رستمي امير و قاسملو افشار و شهريار و او نوكر احمد و بلوچ سرگرد

نشسته بوده سرتيپمنزه به متعلق كه ماشينديگري در مزيني سرتيپ تفاقخود ا به منزه زاهديو و بايندر

انشعاب محل قهوهخانه در تلو نزديكي به نامبردگان كه همين و كرده حركت تلو طرف به تومبيل ا دو هر و

نبود, تومبيلرو ا باشد ديمزار اراضي در غار كه آنجا از راه چون و ميرسند/ فشم جاده از لتيان مالرو جاده

اسب دو با خود ده كدخداي نام, عباس تفاق ا به است مزيني سرتيپ صميمي دوستان از يكي كه اميرع;ئي

محتوي بسته و شده اسبها از يكي سوار بلوچ سرگرد نوكر بلوچ احمد و شده حاضر محل در قبلي قرار طبق

طرف به و سوار قاسملو افشار نيز را ديگر اسب و گذاشته اسب روي جلويخود را افشارطوس تيمسار هيكل

قرائيو بلوچ سرگرد ميروند/ بودند كرده تعيين مزينيقب� سرتيپ تفاق ا به اميرع;ئي عبدا� كه مقصد غار

عباس داده جاي آن در را فقيد تيمسار غار به رسيدن از پس ميكنند حركت آنها دنبال پياده كدخدا عباس

كشيكدر براي قاسملو افشار و بلوچ احمد و قرائي بلوچ سرگرد و برميگرداند خود محل به را اسبها كدخدا

دستمدرد كه ميدارد اظهار و بههوشميآيد ميگذارند زمين به را او آنكه پساز تيمسار ميمانند/ جا همان

قهوهخانه دم كه موقع همان در زاهدي سرتيپ و منزه سرتيپ و بايندر سرتيپ و مزيني سرتيپ ميكند/

آذوقه رساندن براي مزيني سهشنبه روز عصر ميكنند/ مراجعت شهر به تومبيل ا با بودند رسيده تلو نزديك

به او نوكر تفاق ا به بود كرده تهيه اميرع;ئي كه اسبي با آنجا در و رفته آباد ناظم ده به اميرع;ئي تفاق ا به

زنده هنوز فقيد تيمسار كه ميفهمد و استفسار بدبخت اسير احوال از بلوچم;قاتو سرگرد با رفته غار طرف

ميكند/ مراجعت شهر به داده تحويل آنها به را خواربار استو

منزل به آقايان است كهhزم ميدهد زاهدياط;ع سرتيپ به خطيبي ماه ارديبهشت چهارشنبهدوم روز

دكتر منزل به كه ميدهد اط;ع مزيني سرتيپ و بايندر سرتيپ به نيز زاهدي سرتيپ بيايند/ بقائي دكتر
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شروع كرات مذا داشت حضور آنجا در كه خطيبي با و رفته بقائي دكتر منزل به هم نامبردگان و بروند بقائي

استاز كي حا كه افشارطوسكشفشده تيمسار جيب از اوراقي كه كراتميگويد مذا خطيبيضمن ميشود/

آقاي كه شده نوشته يادداشتها در و نمايد كودتا و كند ترور را شماها تمام است ميخواسته مشاراليه آنكه

كه همين ولي ميگفت بسيار مثالها اين از و ميگيرد پول شهرباني از تومان هزار ماه در تفضلي جهانگير

محليمحفوظاستو در بقائيو دكتر نزد يادداشتها كه ميدهد پاسخ مطالبهميشود خطيبي از يادداشتها

بايد و ماند نخواهيم باقي كدام هيچ و برد خواهد بين از را ما همه بماند زنده افشارطوس سرتيپ چنانچه

دارد/ را عقيده همين نيز بقائي دكتر و ببرند بين از را او داد دستور

تيمسار قتل به را سايرين و بايندر زاهديو سرتيپ احساسات كه ميكند سعي خطيبي اينكه محض به

دارد, زاهدي سرلشكر به زيادي ع;قه كه ميدانست چون زاهدي به مخصوصا و نمايد موافق جلبو فقيد

و شـده وارد هم بقائي دكتر كرات مذا اين اثناي در است, مزبور سرلشكر زيان به اوضاع كه ميكرد وانمود

برد بين از افشارطوسرا تيمسار بايستي كه ميدارد اظهار خطيبي آقاي بقائيميگويد دكتر به منزه سرتيپ

چـون مـيگويد و مـيكند هـم تأييد تصديق بر ع;وه پاسخ در بقائي دكتر موافقيد عمل اين با هم شما

صرفو نهار كرات مذا پايان در اوستو بردن بين از راه بهترين است سرتيپافشارطوسمشكل نگاهداري

هم ضمنا كراتيميشودو مذا آنجا در ميروندو منزلسرتيپمزيني به خارجو بقائي منزلدكتر از نامبردگان

هـم ما و كشيدهاند خودشان نقشه اجراي براي خطيبي و بقائي دكتر كه است بوده دامي اين كه ميگويند

اب;غدستور يعني مأموريتخود انجام براي مزيني سرتيپ كه ميگيرند تصميمي باhخره و شدهايم گرفتار

مأموريتخود دنبال نامبرده آنكه از پس و نمايد عزيمت محل به محافظين, افشارطوسبه تيمسار كشتن

منزه سرتيپ و بايندر سرتيپ كشت, را افشارطوس بايستي كه نمود اب;غ فقيد تيمسار محافظين به و رفته

با شبانه يافتسرتيپمزيني انجام اب;غ امر كه همين و برگردانند شهر به را او شبانه كه ميروند او دنبال نيز

افشارطوس شبانه همان مزيني پيغام اثر بر بلوچ سرگرد كنند/ مراجعت شهر به منزه سرتيپ و بايندر سرتيپ

باز را افشارطوس پاهاي برويم شهر به ميخواهيم اينكه عنوان به و كرده بيدار خواب از را محافظ نفر دو و

گذاشت زمين به را او بلوچ سرگرد كه همين و آورده غار پائين مسطح زمين به و خارج غار از را او و نموده

به و ميبندند او دهان روي بر هم ديگري دستمال و برد فرو او دهان به دستمال و بسته را او پاهاي مجددا

محكمجلوي و كشيده پائين بودند بسته دستگيري افشارطوسازموقع رويچشم كه دستمالديگري ع;وه

را تر ا به آلوده ديگر دستمال كه ميدهد دستور قاسملو افشار به دماغ بستن از قبل ضمنا و ميبندند او دماغ

را طناب بلوچ اعمالسرگرد ارتكاباين از بعد و ميدهد انجام را عمل همين هم افشار و بگيرد او دماغ جلوي

ميآورند را افشارطوس جسد قاسملو افشار و بلوچ سرگرد ميشود/ كشيده و پيچيده فقيد تيمسار گردن به

نفري سپسسه و ميگذارند بود, كرده حاضر و كنده بلوچ سرگرد طبقدستور بلوچ احمد قب� كه پهلويگودالي

گودال در تا ميزنند او بدن رويصورتو لگد با نبوده رسا تيمسار قامت به گودال و گذاشته گودال در را جسد

و ميپوشانند را او و ميريزند ك خا جسد روي قاسملو افشار و بلوچ احمد و كدخدا عباس بعد و بگيرد جاي



٢١٦٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

ميكنند/ مراجعت شهر به جنايتكاري اين از فراغت از پس

برويد كه بود داده تذكر تحقيق مأمور به خود بيانات ضمن خطيبي حسين اينكه به نظر ـ جنازه كشف

بازجـوئي براي كه داده را شوفرها كردن دستگير دستور بازجو مأمور جهت بدين تومبيل, ا شوفرهاي دنبال

زندان به اربابخود مزيني سرتيپ برايم;قات خفا طور به مزيني سرتيپ شوفر اثنا اين در نمايند حاضر

را او بـودند شوفر اين پي در كه مأمورين است/ آمده شما شوفر بگوئيد مزيني به كه ميدهد پيغام و آمده

تا امر مقدمات از شوفر كه شد تحقيقاتمعلوم انجام پساز و مينمايند وي از تحقيقات به شروع و دستگير

معرفي به آنجا در و ميرود تلو قهوهخانه به هدايتوي به و داده حركت خود با را او فورا است/ اط;ع با حدي

به كه مأمورين ميدهد نشان را غار شفاهي, درسؤاhت او و اميرع;ئيدستگير كدخداي عباس همانشوفر,

سبزه آن اطراف زمين خ;ف بر و صاف كه ميبينند را زميني قطعه كرده جستجو آن اطراف در ميروند غار

جسد از قسمتي كندند را زمين از مقداري آنكه پساز و بكنند را زمين كه ميكند وادار را آنها قرينه اين ندارد

دادن براي و گمارده آنجا در مراقب سربازهاي فوري مأمور و ميشود نمايان افسري لباس با فقيد تيمسار

طـبق را جنازه و رفته محل به ص;حيتدار مأمورين شبانه نتيجه در كه ميكند مراجعت شهر به گزارش

پزشك معاينه و قانوني مراسم انجام با بعد و مينمايند حمل شهر به و درآورده گودال از قانوني تشريفات

تيمسار مرحوم قتل و ربودن كار جريان خ;صه طور به بود اين ميشود/ سپرده ك خا به دادگستري قانوني

و بازنشسته افسران از عدهاي كمك مباشرتو دلخراشبه و جنايتفجيع اين شهرباني/ افشارطوسرئيس

مجلسشوراي نماينده بقائي, دكتر خطيبي, حسين است: زير قرار به عده آن اسامي كه يافته انجام ديگران

بـازنشسته سـرتيپ مـنزه, بازنشسته سرتيپ مزيني, بازنشسته سرتيپ زاهدي, بازنشسته سرتيپ ملي,

عـبدا� بـلوچ, جـعفري مـحمد بـلوچ, شهريار رستمي, امير قاسملو, افشار بلوچ, بازنشسته سرگرد بايندر,

در چـنانچه و شـده تـوقيف كـنون تـا عـدهاي عـظيم جـنايت اين كشف براي نخلي/ عباس اميرع;ئي,

حكومت ٥ ماده طبق بر كند ايجاب را پرونده تكميل كه باشد تاريكي و مبهم نكات شده كه بازجوئيهائي

ميرسد: عامه استحضار به عينا كه خورشيدي] ١٢٩å تيرماه ٣] قمري ١٣٢٩ سرطان ٢٧ نظاميمصوب

در عمومي انتظام امنيتو و مشروطه دولت با مخالفت سوءظن كه <اشخاصي ـ نظامي حكومت ٥ ماده

شـروع آنـان استنطاق به توقيف از پس و داشت خواهد را آنان توقيف حق, به مجريه قوه بشود آنها حق

اخـتتام از بـعد و بـاقي توقيف در شخصمظنون نشود رفع كلي به سوءظن استنطاق در گاه هر و ميشود

هيچوجه به نظامي فرمانداري عمل اين و ميشوند بازداشت شد/> خواهد تسليم عدليه به نظامي حكومت

نظامي دادگاه به چه كند نگراني وحشتو ايجاد جلبميشوند مزبور ماده طبق بر كه كساني و اقوام در نبايد

يك فصيح و فجيع قتل فقط نه تنها بزرگ جنايت اين ارتكاب از كه ميشود ارجاع كساني آنچنان پرونده

كردهاند/ اقدام آسايشعمومي امنيتو و دولتمشروطه ضد بر عم� بلكه وظيفهشناسبوده افسر

حومه و تهران شهرستان نظامي [فرماندار
اشرفي] حسين سرهنگ



ملي دولت سياهه ٢١٦٨

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

مطبوعات جديد قانون تصويب از پس بار اولين براي

آمد عمل به منصفه هيأت حضور با مطبوعاتي محاكمه جلسه اولين صبح امروز
حـضور با مطبوعاتي دادرسي جلسه بار اولين براي صبح امروز مطبوعات جديد قانون تصويب از پس

كه بود فردا سرود روزنامه مدير كار تره احسانا� آقاي به مربوط كمه محا اين آمد/ عمل به منصفه هيأت

صبح ده ساعت بود/ گرديده بازداشت تهام ا اين به ٣١.٨.٢٤ تاريخ در و نوشته سلطنت مقام عليه مقاhتي

آقايان مستشاري برزينو آقاي رياست به كمهمزبور محا جنائيجلسه يك شعبه بزرگدادگاه سالن در امروز

گرديد/// تشكيل رهبري و زماني يغمائي, قريشي,

با مدت اين در بودمو زندان در روز ٥å من گفت: دفاع آخرين بهعنوان متهم مدافع, اظهاراتوكيل پساز

حقوق ماه در تومان ١٥å از بيش كه هستم آموزگاري من كه حالي در كردند رفتار بدي بسيار وضع با من

هيأت و شد ختم دادگاه جلسه يازده ساعت مقارن ميكنم/ تأييد نيز را خود مدافع اظهاراتوكيل و نميگيرم

منصفه هيأت و دادگاه قضات آقايان راي بعدازظهر ربع يكو ساعت پرداختند/ بهشور راي براياع;م رئيسه

ديده باشد سلطنت مقام به توهين بر دال كه مطلبي روزنامه مندرجات خ;ل در چون شد: صادر زير شرح به

ميكند/ تبرئه منتسبه تهام ا از را متهم آرا تفاق ا به دادگاه لذا نشد,

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

شد خواهد پرداخت قانوني Nيحه موجب به دولت كارمندان ماه فروردين حقوق
نشد اجرا نداشت قانوني مجوز مساعده عنوان به حقوق پرداخت چون

اينجهت به نداشت, قانوني دارائيمجوز آقايوزير حسبدستور كارمنداندولتبر پرداختحقوق چون

گرديد: صادر نخستوزير آقاي طرف از پرداختحقوق منظور به زير قانوني hيحه

كشور مخارج ساير و كمك و حقوق پرداخت قانوني cيحه

١٣٣٢ ماه فروردين بابت

مـصارف و خدمتگزاران و كارمندان مزاياي كمك و حقوق ميشود داده اجازه دارائي وزارت به >١ ماده

بر ٣٢ ماه بابتفروردين را كشور مخارج ساير بنگاههايدولتيو اداراتو و وزارتخانهها مستمر غير و مستمر

عمومي درآمد از اسفند�٣١ سوم �مصوب ١٣٣١ ماه اسفند و بهمن پرداخت دوازدهم دو اجازه قانون طبق

نمايد/ پرداخت كشور

درآمد, كسري صورت در و بنادر درآمد از بنادر سابق بنگاه ١٣٣٢ ماه فروردين مخارج و حقوق >٢ ماده

گردد/ مربوطهمحسوب اعتبار حساب به بودجه تصويب از بعد پرداختو خزانه گردان تنخواه از مابهالتفاوت

ماده دو بر مشتمل hبا قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

[١٣٣٢ ماه ارديبهشت ؟ تاريخ [به تصويبميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢١٦٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

مجروح نفر چندين و مقتول نفر ٣ كرند غائله در
شدهاند بازداشت نفر ٧å تقريبا و

چند و مقتول نفر ٣ شدند, شهر اميراحتشاميوارد از حمايت به عشاير از عدهاي كه كرند غائله در ـ كرند

مقداري و نوغان تفنگ عدد ٣ آمد, عمل به اميراحتشامي منزل از كه تفتيشي اثر در گرديدند/ مجروح نفر

شدهاند/ بازداشت كنون تا نفر ٧å تقريبا حادثه اين در شد/ كشف خنجر چند و فشنگبرنو

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

آمد عمل به موافقت [كاشان] كارگران خواستههاي با
تلگرافي كاشان ريسندگي كارخانه كارگران تحاديه ا طرف از كه مدني سياح كاشانيانو گلشائيان, آقايان

با كنون تا كارگران خواستههاي به رسيدگي اثر در كه شدهاند متذكر و كرده مخابره اداره اين و كار آقايوزير به

شايان آقاي و دولتي مأمورين ساير و فرماندار آقاي از و آمده عمل به موافقت آنها تقاضاهاي از فقره ١٦

تا شود خالي اخ;لگران وجود از كارخانه دارند تقاضا ضمنا كنندگان امضا كردهاند/ تشكر اعزامي نماينده

شوند/ كار راحتمشغول خيال با كارگران

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

نظامي عالي دادگاه اعضاي ارتش] دادرسي قانوني [Nيحه
اعضاء است, رسيده نخستوزير مصدق آقايدكتر تصويب به ارتشكه دادرسي قانوني بهموجبhيحه

ريـاست به آذربايجان سابق استاندار سجادي دكتر آقاي شدند/ انتخاب شرح بدين انتظامي عالي دادگاه

عباسعلي آقاي ملي/ دفاع وزارت يك ناحيه بازرسي رياست نقدي سپهبد تيمسار انتظامي/ عالي دادگاه

كل ژاندارمري رئيس مقدم علوي سرلشكر تيمسار سمت/ حفظ با كشور عالي ديوان مستشار فرهمند بشير

حسن آقاي مزبور/ گاه داده عضويت به ارتش ذخاير اداره رئيس وفا غ;محسين سرتيپ تيمسار و كشور

دادگاه/ دادستان سمت به معاصر

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

كردند مCقات را نخستوزير آقاي افشارطوس خانواده ديروز
خانم پدر بيات شيخالعراقين آقايان تفاق ا به او مادر افشارطوسو مرحوم برادران ديروز صبح ده ساعت

مـ;قات را ايشان و رفتند نخستوزير آقاي خانه به مرحوم آن دائي زرينكفش و شهرباني سابق رئيس

نمودند/ افشارطوسدلجوئي خانواده از واقعه اين از تأثر تأسفو ابراز ضمن نخستوزير آقاي كردند/

به نيز مصدق دكتر آقاي ميكرد صحبت نخستوزير آقاي با گريه حال با افشارطوس مادر كه موقعي

سـرلشكر مـرحـوم خـانواده صبح نيم و ده ساعت در و كشيد طول به ساعت نيم م;قات اين افتاد/ گريه

كردند/ ترك را نخستوزير خانه افشارطوس



ملي دولت سياهه ٢١٧٠

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

أركانه شيدا[ ملي شوراي مجلس مقدس ساحت
دارائي وزير رونوشت نخستوزير, آقاي جناب رونوشت

به پيش سال ماه دي در كه ميدارد مستحضر را ملي مجلسشوراي نمايندگان شريفه خاطر نظر لزوما

موقع به و دقيقوضع مطالعه و غور بدون درآمد بر ماليات قانون عنوان تحت موادي اختيارات, قانون اعتبار

اصنافو طبقات از آنها عده كه بازرگان نام به را جمعي قانونمزبور از مادهاي استناد به اخيرا شد/ گذارده اجرا

و خود بين از را تعدادي ناقص قانون همان خ;فموازين بر دارائيدعوتو پيشكاري ميباشند, پيشهوران

و عمل نحوه اين زير دhيل به كه نمودهاند تعيين ماليات تشخيص كميسيونهاي عضويت به خود رفقاي

است/ بط;ن به انتسابمحكوم

قرار پيشهوران اصنافو رديف در و نبوده شركتها و بازرگان صنف از جلسه در حاضر اغلبمدعوين >١

و مدعا شاهد بهترين پيشهوران اداره در آنها مالياتي پرونده وجود و بازرگاني كارت نداشتن كه گرفتهاند

است/ آنها معرف

در مقرر نفري ٢٢å عده يكاز ع;وه به �نصف قانوني نصاب حد به جلسه در حاضر عده آنكه از قبل >٢

به زمينه اين در فيالمجلس كه قانوني اعتراضات به اعتنا عدم و جلسه رسميت اع;م بدون برسد قانون�

از عدهاي كه نمودهاند تسليم نظارت هيأت به استخراج منظور به را آراء و نموده راي اخذ به شروع آمده عمل

نشدهاند/ تعيين سمتمزبور به جلسه طرف از آن كارمندان

به و نگرديد واصل آنها صاحبان به جلسه انعقاد موقع تا سهوا يا عمدا مدعوين از عدهاي دعوتنامه >٣

است/ شده باطل عده آن قانوني حق ترتيب اين

اين و شوند انتخاب نفر صد نفري, صد عده يك بين از كه است نشده شنيده حتي و ديده كنون تا >٤

است/ رسوم و اصول و قوانين با مخالف انتخاباتي عمل طريق

پيشهوران� اصنافو �بازرگانانو نمايندگي نام به عدهاي چندياست كه ميرساند استحضار به توضيحا

اقداماتي طبقاتمزبور طرف از مختلفه عناوين به روز هر و دخالتنموده طبقات اين اجتماعي كليهشئون در

النهايه ندارد و نداشته تصديق اشخاصرا اين ص;حيت هيچوجه به بازرگان طبقه كه صورتي در مينمايند

عده همان دارائي مأمورين وسيله به تشبث با اخيرا اينكه تا نمودهاند كنونسكوت تا آرامش حفظ منظور به

رسيد عرض به فوقا كه شرحي به طبقه اين اقتصادي حياتي امر در و زده جا بازرگانان نمايندگي به را خود

شدهاند/ قائل برايخود مداخله حق درآمد� بر ماليات تشخيص در �قضاوت

تقاضا منيع مقام آن از معترضو قويا و جدا معروض, قانون عملياتخ;ف به وسيله بدين فوق شرح با

نيز را آن نظاير ووقوع عملياتمعروضصادر از برايجلوگيري مقاماتمربوطه به فوريه كراتhزمه مذا دارد

ميداريم/ تقديم را فائقه احترامات اجابتمسئول انتظار به فرمايند/ قدغن كيدا ا

خسـروشاهي, حـاجابـراهـيم مـقدم, مـهدي حاجميرزا كاشانچي, حاجعلينقي بلورفروشان, حاجمحمد



٢١٧١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

مـقدم, عـبدا� حـاجميرزا تـهرانـي, احـمد حـاجميرزا خـرازي, مـحمدرضا فـاطمي, سيدمحمدرضا حاج

نـاصر مـحمدجواد توكليان, حاجكاظمآقا كاشاني, آقا حاجمحمد عاصمي, حاجمحمد hري, محمدمهدي

هـاشمي, حسـن اخـوان, و كـميلي حـاجحسن نراقـي, صادق صديق حاجعلي اخوان, حاجعباس قندي,

و گرجي علي كاشانيان, غ;محسين خسروشاهي, عليامير چايچيان, آقا حاجحسن ابوحسين, حاجمحمود

باختر, حسن زاهدي, احمد اخوان, حاجمحمود برادر, چايچيو كاظم نديمي, محمود سيرتي, قدرتا� برادر,

مـحمد اخـوان, كاشاني حاججواد معينزاده, مهدي زوار, حاجآقا بيگچي, جواد تقوي, محمد حاجسيدعلي

واحـدي, ابـراهـيم مـحمد hري, تـقي مـحمد شـالچي, حاجعلي ساساني, برادران صفدر و رضا قريشي

حسـين رهبري, حاجعبدالحسين مقدم, محسن وكيلي, كاظم افجه, حاجسيدكاظم كريمي, كبر حاجعليا

قـاسمزاده, اسـمعيل نـصرتي, علي ارجمند, محمد عزيززاده, حاجحسين اجابت, محمدحسين شريفيراد,

كـبر ا كريميان, رضا خرازي, عباس صديقان, عباس اسكوئيپور, حاجمحمد يزداني, داود حميدي, يحيي

رضـا محسنيان, حاجعبدالحسين مجاويان, هاشم پنبهچي, حاجآقا مقدم, ج;ل اخوان, حاجخليل hري,

پروين/ معالي, سيدحسن امامي,

سهامي شركت شركاء, خرازيو محمدرضا نسبي شركت برادران, عباساخوانو نسبي شركت شركتها,

شركت الكتريك, ديزل سهامي شركت مريخ, سهامي شركت سوفار, تجارتي سهامي شركت ماشين, ايران

الكتروماشين, سهامي شركت وانت, تو سهاميا شركت تومبيل, سهاميا شركت پنبه, و پشم پوستو سهامي

سهامي شركت شرق, بيمه سهامي شركت مسئوليتمحدود, با درخان شركت شركاء, و اردشير نسبي شركت

تـضاميني شـركت آربـن, سـهامي شـركت دلتـا, سـهامي شـركت تـاج, سـهامي شـركت تكـنو, ايــران

بـا ميديكا شركت صنعت, فني و تجارتي شركت اختر, سهامي شركت پسران, و اخوان حاجمحمدحسين

سهامي شركت خوزستان, تجارتي سهامي شركت محدود, مسئوليت با مسعود بازرگاني محدود, مسئوليت

تـجارتي سهامي شركت اروپا, و ايران تجارتي شركت محدود, مسئوليت با هما بازرگاني شركت صائب,

ايندوستر شركت شركاء, و نسبينوشيرواني شركت گرگان, پنبه سهامي شركت شمال, سهامي شركت ناصر,

ايرانشهر, سهامي شركت تومبيل, ا سهامي شركت هامبورگ, و تهران سهامي شركت محدود, مسئوليت با

شركت ايران, تو ا سهامي شركت زيمكو, شركت غضنفر, برادران نسبي شركت غرب, و ايران سهامي شركت

كاوش/ بازرگاني سهامي

٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه

سويس مقيم مسلولين تقاضاي
خانواده كه شدهاند متذكر آن در و رسيده اداره سويسبه از دولتي ارز از امضايمسلولينمحروم به نامهاي

مـصدق دكتر آقاي از مزبور نامه در گرديدهاند/ مشقت و استيصال دچار آنان ارزي پروانه قطع اثر در آنها

انظار در را خارجه در مسلول ايرانيان و دارند مبذول خاصي توجه امر اين به كه شده درخواست نخستوزير

دهند/ نجات ناراحتي ف;كتو اين از خارجي



ملي دولت سياهه ٢١٧٢

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

ميشود فرستاده نظامي عالي دادسراي به افشارطوس قتل پرونده ديگر روز دو

است شده عكسبرداري پرونده اوراق كليه از

كرد قدرداني توطئهكنندگان كشف از نخستوزير
كرد خواهد محاكمه را افشارطوس قتل متهمين نظامي دادگاه ديگر ماه يك تا

است شده احضار نظامي فرمانداري به زاهدي سرلشكر
قتل پرونده تنظيم در كه نظامي فرمانداري مطلع مقام يك ـ ميرود دادسرا به پرونده ديگر روز دو

مقدماتي بازجوئي لحاظ از پرونده اينك داشت اظهار استامروز دخالتداشته افشارطوس سرلشكر مرحوم

طي و بازپرسي اجراي براي پرونده سهشنبه روز تا دارد احتمال و است گرديده تكميل متهمين اعترافات و

ارسالشود/ نظامي دادسراي به بازجوئي نهائي مراحل

مرحوم قتل به پروندهمربوط اوراق كليه از كه شد حاصل اط;ع امروز ـ است شده عكسبرداري اوراق از

بـه نظامي فرماندار كه طوري به عمل اين است/ شده عكسبرداري كودتا توطئه و افشارطوس سرلشكر

كار در باشند پرونده از سرقتاوراقي صدد در كساني گر ا كه است گرفته جهتصورت آن از گفت ما خبرنگار

باشد/ نداشته تأثيري مأمورين

و نظامي فرمانداري دواير رؤساي از نفر سه جمعه روز ـ كرد قدرداني توطئه كاشفين از نخستوزير

نخستوزير آقاي منزل به داشتهاند دخالت افشارطوس سرلشكر قتل و كودتا توطئه كشف در كه گاهي كارآ

مزبور مأمورين نمودهاند/ بيشتري تشويق وعده آقايان زحمات از قدرداني ضمن نخستوزير آقاي رفتند/

كشيده جنايت اين عاملين كه نقشهاي گفتند و كردند بيان نخستوزير آقاي براي را توطئه كشف جزئيات

سازد/// كليدگرگون به را مملكت ميرفتوضع احتمال كه بود وسيع قدر آن بودند

كليه طرف اين به پيش روز دو از كه شد حاصل اط;ع امروز ـ شدند منتقل قصر زندان به متهمين كليه

٣ بند در متهمينمزبور شدهاند/ منتقل قصر زندان افشارطوسبه سرلشكر قتل دولتو عليه توطئه متهمين

ندارد/ را آنها با كسحقم;قات هيچ و هستند قصر زندان

پرونده به رسيدگي مأمور كه نظامي بازپرس ـ است شده دعوت توضيحات براياداي زاهدي سرلشكر

است كرده دعوت را زاهدي فضلا� بازنشسته سرلشكر آقاي ميباشد افشارطوس قتل صفحهاي يكهزار

صادر نظامي فرمانداري طرف از امروز باره اين در كه اع;ميهاي كند/ معرفي نظامي دادسراي به را خود كه

زاهدي فضلا� بازنشسته سرلشكر تيمسار از تهران, شهرستان نظامي <فرمانداري است: قرار اين از شده

نمايد/> معرفي نظامي فرمانداري به را ساعتخود ٤٨ ظرف در كه است خواهشمند

ضمن بازپرس گفت: ما خبرنگار به زاهدي سرلشكر احضار درباره نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

از جهت همين به و است دانسته زاهديhزم تيمسار طرف از را توضيحاتي اداي پرونده, اوراق به رسيدگي

كند/ معرفي نظامي فرمانداري به را خود كه است كرده ويدعوت



٢١٧٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

به كه كساني از نفر دو دارد احتمال ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه بهطوري ـ شد خواهند آزاد نفر دو امروز

حـزب عضو شلي ديو از عبارتند نفر دو اين شوند آزاد بودند شده دستگير افشارطوس سرلشكر قتل تهام ا

نظامي فرمانداري مطلع مقام يك نفر دو اين آزادي درباره منزه/ سرتيپ گاراژدار غ;محسين, و زحمتكشان

به بودند شده توضيحاتجلب براياداي فقط و شدند تشخيصداده بيگناه اشخاص اين چون داشت: اظهار

شد/ آزاد شلي آقايديو كه شده حاصل اط;ع امروز وقت آخر شد/ خواهند آزاد امروز جهت همين

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

تفضلي جهانگير آقاي نامه
اطJعات روزنامه محترم اداره

فرمائيد/ درج به امر روزنامه آن شماره اولين در را زير توضيح خواهشمندم

از كه اوراقي كه ميگويد كرات مذا ضمن خطيبي ///> كه: است شده نوشته نظامي فرمانداري اع;ميه در

و كند ترور را شماها تمام است ميخواسته مشاراليه آنكه از است كي حا شد افشارطوسكشف تيمسار جيب

ميگيرد پول شهرباني از تومان هزار ماه تفضليدر جهانگير آقاي كه شده نوشته يادداشتها در نمايدو كودتا

كـه مـيدهد پاسخ ميشود مطالبه خطيبي از يادداشتها كه همين ولي ميگفت, بسيار مثالها اين از و

از را ماها همه باشد زنده افشارطوس سرتيپ چنانچه استو محليمحفوظ در بقائيو دكتر نزد يادداشتها

برد///> خواهد بين

سـخت بگويد را آن ديگري مقام يا شخص هر خواه و باشد گفته را آن خطيبي آقاي خواه سخن اين

خواه شهرباني, دولتخواه بودجه از ديناري هرگز من خود ما, ايران نويسندگان زيرا است/ بيپايه نادرستو

روزنامه يا شخصخود براي هزينه كمك يا حقوق عنواني هيچ به نخستوزير, سري بودجه خواه تبليغات,

روزنامهها از مصدقهم آقايدكتر ملي حكومت حتيدر زماني هيچ حكومتيو هيچ در نگرفتهايمو ما ايران

از و ميگيرند يا ميگرفتهاند كمك دولت سري يا تبليغاتي بودجه از كه نيستيم و نبودهايم جمعيتهائي يا

كه ميكنم اع;م مخصوصا ما ايران ارجمند خوانندگان به و عموما شنيدهاند مرا نام كه هموطناني به رو اين

و غيررسمي يا رسمي رسيد يا سند يا ليست دولتي دستگاههاي ساير يا شهرباني يا نخستوزيري در گر ا

يا ما ايران نامه هفته كه باشد ما ايران نزديك بستگان از يكي يا من امضاي به محرمانه يا علني يا عادي

بـراي گرفتهايم ديگري پول يا تبليغاتي خرج كمك دولتي ديگر دستگاه يا شهرباني از هرگز من شخص

كشيد/ سياستدستخواهيم مطبوعاتو از هميشه

خرجيهاي كمك گرفتن باشد آمده كار سر بر مردم عمومي افكار روي بر كه ملي حكومت در اينكه با

ضروري هم گاهي شايد و ناپسند ـ نباشد دولت سياسي رقيبان به گوئي ناسزا براي كه شرطي به تبليغاتي,

با كه است آمده دريغم كند حفظ ميخواهد را آزادگيخود و كامل بيطرفي همواره ما ايران ليكنچون باشد

بطلبم/ ياري شخصخودم يا ما ايران براي مصدقهم آقايدكتر ملي حكومت از حتي مادي تنگدستي همه

<مازيار> تفضلي جهانگير



ملي دولت سياهه ٢١٧٤

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

بقائي دكتر با مصاحبه
نمود اظهار مطالبي نظامي فرماندار ديروز اعCميه درباره بقائي دكتر امروز

و بقائيم;قاتنموده آقايدكتر از ملي تحقيقمجلسشوراي كميته در جرايد از پارهاي خبرنگاران امروز

به راجع شما نظر شد بقائيسؤال دكتر از ابتدا نظاميسؤاhتينمودند/ فرمانداري اع;ميه و اخير وقايع باره در

چه آن درباره چيستو واقعه اين كلي طور به و نظامي فرمانداري اع;ميه افشارطوسو مرحوم قتل توطئه

وارد نظامي فرمانداري اع;ميه و واقعه اين درباره نميتوانم كنون ا من داد: جواب مشاراليه داريد؟ نظري

رويهم را آن كه جريانبوده در امر اين كه جواباينسؤالميتوانمبگويم كليدر بهطور ولي جزئياتبشوم

آن درباره تحقيقاتي مشغول شخصا نيستمو روشن افشارطوسهنوز شدن كشته جريان به راجع زدهاند/ گره

اينكه و زدهاند گره هم روي خانقاه خيابان در را مختلف جريان تا دو است مسلم كه چيزي ولي ميباشم

است/ دروغ و مجهول افتاده تفاق ا خطيبي آقاي خانه در و خانقاه خيابان در واقعه اين و توطئه اين ميگويند

گفت؟ خواهيد ترتيب چه به و موقع چه امر اين جزئيات درباره را اط;عاتخود نظرياتو شد: سؤال

و است شهرباني اختيار در پرونده زيرا بشويم جزئيات وارد نميتوانيم كنون ا از ما داد: پاسخ بقائي دكتر

ممكن كه آنجا تا بنابراين بدهند, تغيير را پرونده اوراق كه ميشود نكاتموجب تناقضاتو از پارهاي تذكر

روزي را مسـائل و مـطالب بقيه و ميرسانيم مردم اط;ع به شاهد روزنامه وسيله به را خود مطالب است

كنمو آنصرفنظر از نيستكه مطلبي برايمن حال هر به برود/ دادگاه به شهرباني از پرونده كه گفت خواهيم

كرد/ خواهم دنبال را آن قطعي شدن روشن مرحله تا شخصا

و مـنزه سـرتيپ و مزيني سرتيپ آخر روز كه شده نوشته اع;ميه در ميدانيد كه طوري به شد: سؤال

شدن كشته لزوم درباره آنجا در و شدند جمع نهار صرف براي شما منزل در خطيبي پيشنهاد بنابه سايرين

است؟ شده تشكيل شما منزل در مزبور افراد شركت با جلسهاي چنين آيا شده, تخاذ ا تصميم افشارطوس

نيست/ چنين خير گفت: بقائي دكتر

داشتيد؟ تشريف منزل در شما روز آن كرد, مخبرينسؤال از يكي

چنين ما خانه در كه است اين است مسلم آنچه ولي بودم كجا نيست خاطرم مندرست گفت: بقائي دكتر

و ايشان از مصونيت سلب موضوع به نسبت بقائي دكتر آقاي نظر اينجا در است/ نشده تشكيل جلسهاي

بايد دولت البته گفت: باره اين در مشاراليه و شد خواسته دولت طرف از تقاضائي چنين درخواست احتمال

دادگستريمجلس بهكميسيون برود پرونده بكندو مجلس جرياناتاز اين از بعد تقاضايسلبمصونيتمرا

هستم/ دولت طرف از تقاضائي چنين درخواست به موافق كام� من ساخت/ روشن را امر حقيقت بتوان تا

چيست؟ شما روش و كنيد شركت دادگاه در حاضريد آيا پرسيد خبرنگاران از يكي

روشن كام� قضيه تا كنون ا ولي روشنشود قضيه تا ميكنم شركت دادگاه در بله كرد: اظهار بقائي دكتر

تعقيبخواهم مسلما دادگاه تا را وليقضيه كنم بيان امر اين قبال در نميتوانم را كنونروشخودم ا ولي شود



٢١٧٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

از تا دادهاند شكنجه شديدا را متهمين گفت و كرد متهمين دادن شكنجه به اشاره بقائي دكتر پايان در نمود/

است دروغ كه ميكند اعترافاتي البته شكنجه از رهائي براي بدهند شكنجه كسرا هر و بگيرند اعتراف آنها

ميدهند/ ترجيح دروغ گفتن به را آزار و زجر از رهائي زيرا

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

كرد مCقات نخستوزير با هندرسن
تا و كرد آقاينخستوزيرم;قات با امريكا كبير هندرسنسفير آقاي �١٩٥٣ مه ٣� صبحامروز ساعتده

انجاميد/ طول به بعدازظهر ساعت يك حدود

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

شد خواهد انجام چگونه كشور ديوان در قوام محاكمه
دادگاه رياست نميتواند كشور ديوان فعلي رئيس آيا

بگيرد عهده به قوام محاكمه هنگام را

ادعانامهاي دادستانكشور قضائي آقاي گفت خبرنگار به عاليكشور رئيسكلديوان آقايسروري امروز

ادعانامه اين است/ فرستاده بهديوانكشور و كرده تهيه گذشته سال تيرماه وقايع درباره قوام احمد آقاي عليه

خواهد داده قوام آقاي تهامات ا به رسيدگي ترتيب قانوني تشريفات طي از پس و است مطالعه تحت فع�

و گرديد تشكيل كشور شعبديوان اعضاي كليه از مركب كشور عالي ديوان عمومي هيأت جلسه امروز شد/

سپس داد توضيحاتي آن اطراف در و كرده مطرح را قوام آقاي عليه ادعانامه صدور سروريموضوع آقاي

گرديد/ آغاز شود شروع بايد چگونه آقايقوام كمه محا اينكه اطراف در بحث

رياست ميتواند سروري آقاي آيا كه است اين آمده پيش قوام آقاي محكمه شروع مورد در كه مطلبي

در سروري آقاي زيرا خير يا باشد داشته بود خواهد كشور عالي ديوان اعضاي كليه آن اعضاي كه را دادگاه

چون و ماند مسكوت كه داد مجلس به hيحهاي قوام آقاي عليه بود عهدهدار را دادگستري وزارت كه زماني

به را دادگاه رياست سروري آقاي است ممكن ميگردد محسوب قوام آقاي پرونده مورد در سابقهاي اينكار

كمه برايمحا رياستدادگاه عهدهدار عاليكشور اعضايديوان از ديگر يكنفر جايايشان به و نگيرد عهده

وزرا كمه محا كليهقوانينمزبور شد قرار هيأتعموميديوانكشور در باره اين بحثدر پساز آقايقوامشود/

آن سپسنتيجه و گردد كره مذا آقايقوام كمه محا آقايسروريدر قائممقام تعيين براي ضمنا و مطالعهشود

طور به جاري هفته در كشور عموميديوان هيأت شود مطرح كشور عموميديوان هيأت فوقالعاده جلسه در

دادگاه راي داديم اط;ع كه طوري به شد/ خواهد تشكيل باره اين در نظر اظهار و رسيدگي براي فوقالعاده

گرديد/// صادر مزاحمت رفع به داير دولت طرفيتمأمورين به دادخواستقوام درباره تهران شهرستان

اداره نماينده يعني طرفيندعوي به تهران شهرستان دادگاه دفتر طرف از هنوز دادگاه راي اط;ع قرار به

است/ نشده اب;غ قوام آقاي [ !] وكيلوك;ي و شريعتزاده آقايان و دارائي وزارت دعاوي
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٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

نظامي فرمانداري [جزوه] اعCميه
است منعكس پرونده در كه افشارطوس سرلشكر مرحوم قتل متهمين اعترافات

شد گذاشته مطبوعات اختيار در انتشار براي بعدازظهر امروز اعCميه اين

اتهام دcيل

كه خطيبي <حسين بدينمضمون: ـ خطخود به زاهدي سرتيپ صريح اعترافات و اظهارات خJصه >١

كليه از حتي و بوده مربوط مقاماتكشور كليه با ميرود شمار به بقائي دكتر مهم عوامل و صميمي دوستان از

و شـهرباني ارتشو انـتقاhت و نـقل جـريانات جزئيات از و داشت كافي اط;عات انتظامي دستگاههاي

پـيشرفت براي قطع طور به شخص اين است/ ميشده خبر با روز همان در ميشده صادر كه دستوراتي

نيز اينجانب با جمله آن از و شود دولتمربوط مخالفين با ميكرده سعي بقائي با دولتي يا و حزبي مقاصد

در و كرد دعوت خود منزل به قبل سال در را بازنشسته افسران از عدهاي جلسه چندين و كرد پيدا ارتباط

تلفن هم مرتبه چند و نديدم را خطيبي حسين ديگر و آورد عمل به كره مذا افسران شدن بازنشسته اطراف

كه تلفناط;عداد با امسال فروردين اواخر در و شديددولتصحبتميكرد اقدامات از تلفني كره مذا در و كرد

در و رفتم او منزل به نفهميدم چيزي صحبت اين از چون من و است چطور بربائيم را سران بخواهيم گر ا

مث� اينها از يكي گر ا گفت و كرد صحبت دارد ببند و بگير خيال اينكه كارهايدولتو از بقائيو اطرافدكتر

كنيم/ مخفي روزي چند و بياوريم را افشارطوس

مرحله به كار اين گر ا و كرد تعيينخواهند جايافشارطوسسرتيپدفتريرا به و برميگردد اوضاع مسلما

معين را افشارطوس جانشين چون قسمخوردهها ساير و رياحي ستاد رئيس مث� ديگر آقايان درنيايد اجرا

نقشههائي يك حتما كه شد برايمنروشن داشت دستگاه از همواره كه دقيقي عميقو اط;عات با بود كرده

و مزيني سرتيپ تيمسار و منزه دكتر آقايان و رفقا ساير با را استموضوع خبر با شخص اين كه است كار در

را جريانات اين عين كردم منزلشم;قات در حضور با را خطيبي خود گذاشتمو ميان در باشد بايندر تيمسار

پمپ روبروي داد آدرس و گذاشتيم م;قات وقت او با ديگر روز چند براي گفت و داد شرح هم آقايان براي

ارتباط سقم صحتو كه كنيم م;قات را او آنجا گذاشتيم قرار است منزه منزل ميدانستمروبروي بنزينچون

بـعدازظـهر دو ساعت حدود همان در سه ساعت از قبل تفاقا ا شود معلوم افشارطوس مرحوم با او نزديك

افشارطوسهم مرحوم تومبيل ا رفتو شد, بعدازظهر نزديكساعت٣ چون آمدو منزه دكتر منزل به خطيبي

ديگر را او خ;صه بوديم/ حيرت در كلي به عملياتاو از دوستانم و بنده رفت/ برايم;قات منزل آن به رسيد

افشارطوسمعذرتخواست/ مرحوم شب آن و او منزل به رفتيم كرد تعيين را شبديگري تلفنا باز و نديديم

از داشتم منهمحضور بقائيوچون نخستوزيري از صحبت ميشد م;قات او با كه جريانات اين تمام در

كار دادن فيصل و شهرباني رئيس اختفاي چونموضوع باري ميكرد, هم زاهدي سرلشكر نخستوزيري

ديگريدر نقشه كه خطيبي منزلخود در ولي بگيرد كارصورت اين كه دادند رضايت ما همقطاران دولتبود
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جمعيت طرف از كه نفري چند وسيله به و شده فراهم كار اين وسايل دوشنبه روز اينكه تا [ !] نباشد پيش

خـلوت بـراي مـنزل از خارج عمليات تمام ولي شد ربوده خطيبي منزل در شب آن در بودند شده انتخاب

ارتباط آنها با تلفن با همواره كه بود خطيبي عهده بر تمام شهرباني مأمورين اغفال و خيابان نگهداشتن

با و بود او دست به تلفن گوشي دائم داشتيم خطيبي منزل در همقطارانم و بنده كه م;قاتهائي در داشتو

داشت/ رمزها قبيل اين اشخاصاز

از قب� كه نقطهاي به و بستند را او اينكه پساز نداشتم رلي خطيبي منزل در عملي هيچ در شخصا بنده

سرگرد و اميرع;ئي نوكر نامي عباس كمك با اسبو وسيله به و بردند بود شده تعيين مزيني تيمسار طرف

بردند>/ شده تعيين محل به افشارقاسملو نام به شخصديگري و بلوچ

قتل موقع تا ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز از امور جريان اينكه به داير بازجوئي سئوال پاسخ در زاهدي سرتيپ

با خطيبي اينكه جز جريانينبود بعدازظهر ساعتهفت <در مينويسد: چنين بنويسيد, افشارطوسمشروحا

كسي به دخول اجازه سالن در ديگر و بود اطاقها تنظيم استمشغول مخصوصخودش كه ژستي و حالت

بنده در ترديد اين ميگرفتكمكم خود به خاصي حالتهاي چون بماندو غيره و سيگار بوي مبادا كه نميداد

هنوز و رسيد [شب] ٩ ساعت باhخره باشد نكرده طرح ما براي دامي شياد اين كه شد حاصل همقطارانم و

بوديمو نشسته زمين روي صدا بدون راهروئي در من همقطاران رسيد, بعد كه بود نيامده افشارطوس مرحوم

بستنمرحوم اشخاصو هنگامورود كه اينبود بر خطيبي قرار و مجاور اطاق در بگيرند را او بايد كه اشخاصي

به بيايد هم او و كنيد راهنمائي برويد آوردند تشريف بقائي آقاي بگويد خود پيشخدمت به افشارطوس

شوند/ وارد كند اشاره هستند مجاور اطاق در كه آنهائي

بلوچ به منسوب كه يكنفر و بلوچ سرگرد پهلوان, يكجوان بودند شده انتخاب بستن براي كه اشخاصي

تمام بستناو كار اينكه پساز كردند بستنشركت در اينها كه نام افشار و بود او نوكر كه [ديگر] يكنفر بودو

و گرفت را افشارطوس مرحوم نوشتجات و كنيد خارج زود ميگفت دائم اضطراب حالت يك با خطيبي شد

نوكرشو و بلوچ گذاشتند تومبيل ا داخل به را بسته ديگر نفر دو و پهلوان باشيد مطمئن خيابان از ميگفت

به و رفتيم بودند كرده تعيين كه محلي به همقطاران با هم بنده كردند حركت گرفته قرار تومبيل ا در نام افشار

بردند بودند كرده معين كه نقطهاي به اسب با را افشارطوس مرحوم است شده كر ذ قبل صفحه در كه شرحي

بـا بـلكه نـبوده بين در مرحوم آن قتل براي نقشهاي و طرح هيچوجه به افشارطوس مرحوم قتل به راجع

و خارجي راديوهاي وسيله به من را اينموضوع فردا ميگفت ميداد كه اط;عاتي و خطيبي صريح اظهارات

و ميشود تعيين شهرباني رياست براي دفتري سرتيپ و ميدهم اط;ع دنيا به دارم دست در كه عواملي

و تردستي آن و نبود خطيبي اظهارات اين گر ا حتي شوند كمه محا كه ميدهيم تحويل خودتان به را ايشان

تـصور ما بود كرده خود خارقالعاده كارهاي محسور را ما تمام كلي طور به و ميزد كار به كه شياديهائي

فقط واقع در افشارطوس مرحوم ربودن با كه است كشور كلي سياست وارد قدري به اساسا ايشان ميكرديم

مزيني سرتيپ به نقطهاي از هم زود صبح و نشد خطيبي اط;عات از خبري فردا ميشود عملي او نظريات
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نداشت/ كسي با تلفني ارتباط ديگر و بود كرده تلفن

رفتيم همقطارانم تفاق ا به هم بنده م;قاتشود او با بقائي منزل در كه بود داده تلفناط;ع وسيله به بعد

يك و كنند ترور داشتند خيال را شما تمام كه داد افشارطوس مرحوم جيب يادداشتهاي از مبسوطي شرح

منزل درب كه مأمورين است گمارده بقائي و زاهدي سرلشكر كردن ترور براي مأمورين و بنمايند كودتائي

هست/ يادداشتها در و روشن و معلوم گذاردهاند نمايندگان ساير و كاشاني و حائريزاده

[مينوشت] بسيار مقاhت اين از و ميگرفته پول شهرباني از تومان هزار ماهي تفضلي جهانگير آقاي

منزل در ما توقف مدت است محليمحفوظ در و بقائي نزد گفت شد مطالبه او از يادداشتها كه همين ولي

قبل و برويم نهار براي اينكه از قبل ولي شد ايشانصرف با هم نهار و آمدند ايشان تا انجاميد طول به بقائي

بزنيد تير با و كند فرار محبوسشما گر ا كه است اين بقائي آقاي عقيده ميگفت خطيبي بقائي, آقاي ورود از

ما هيچكدام ديگر كند عملي داشتهاند نقشههائي اين و برگردد گر استا اينشخصي استزيرا خيليبيمورد

سرلشكر تيمسار به مرا ع;قه كثرت چون خطيبي البته نميماند دولت براي مخالفي و ماند نخواهيم باقي

بيشتر احساساتمرا كه كند تشريح ايشان زيان به را احوال اوضاعو ميكرد سعي ميدانستههمواره زاهدي

به شد خارج اطاق از لحظهاي براي اينكه از پس بنمايد خود نقشههاي انجام به وادار مرا و كند تحريك

مرد اين كه كردم كره مذا دوستانم با بنده نمايد هدايت بوديم ما كه اطاقي به را او بقائي آقاي اينكه عنوان

به بقائي اينكه از پس نمود شومي سرنوشت دچار را ما دوستان از جمعي و ما و كرد را خود كار باhخره شياد

آقايان خود به مربوط نقشه اين و شد مسلم سايرين و او راي قطع طور به اينكه براي منزه دكتر آمد اطاق

اظهار مطلبو تائيد پساز بزنيدش كند فرار خواست آقا اين گر ا كه است اين بر شما عقيده كرد استسئوال

كرد/ تعقيب را ما همقطاران افشارطوس مرحوم كدولتو خطرنا نقشههاي مورد در بياناتي

در شـما بـود حق صبح از بلكه عصر همين كه دادند خطيبي به تي دستورا رفتيم نهار اطاق به سپس

به را شهرباني رئيس آمدن كلي به شديد دستگير هم گر ا برويد و ماندهايد اينجا بيجهت باشيد منزلتان

صرف پساز شود/ تمام اينكار زودتر هرچه بايد و آمد خواهم شما منزل به بعدا هم من و كنيد انكار منزل

منزه تيمسار و رفته محل به تومبيلخود ا با ساعتهفتعصر حوالي در مزينيو منزلسرتيپ به رفتيم نهار

برگردانند>/ را او كه رفتند بعدا منزه توميبل ا با هم بايندر و

دقـيق طور به شايد شد بقائي با كه صحبتهائي و اظهارات <جزئيات مينويسد: زاهدي سرتيپ بعد

هرصورت در بنويسند مشروحتر همقطارانم شايد كسريبنويسم كمو اينجانب گر ا و نيايد خاطر به الساعه

كند فرار بخواهد شما زنداني گر ا كه رسيد طور اين نظرم به بود كرده اظهار بقائي آمدن از قبل خطيبي چون

شهرباني رئيس تعيين دولتو مگرسقوط پرسيديمچطور؟ و كرديم تعجب همگي يكمرتبه زد تير با بايد

اين نگرفتو اينكارصورت فع� متأسفانه داشت اظهار نميگيرد؟ خود به عمل سرتيپدفتريصورت جديد

سياست لحاظ از اينكار كه عكسالعملي و بينبرود از كه بهتر داشته را ما همه بردن بين از قصد شخصچون

ميشود/ منجر دولت بهسقوط باhخره نمود كشور كلي
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شهرباني رئيس تعيين با كه اينبود ومنظور نداشتيم را عملي چنين [انتظار] همقطاران يكاز هيچ چون

و دستداد همگي به تعجب بهتو حالت يكمرتبه بدهيم تحويل را او خطيبي بقائيو نظر مورد كه جديد

به ولي آمد كه بود گذشته ظهر مقدارياز بقائي كرهشود/ مذا زمينه اين در او با و بيايد بقائي تا نشستيم منتظر

نيامد/ اطاق

همقطارانم و بنده بين فوق كرات مذا كه كند هدايت سالن به را او كه رفت خطيبي ساعت ربع از پس

صحبت دنيا در خبر اين اثر دولتو جرياناتوضع از همه با دستدادن بقائيو آمدن پساز گرفتو صورت

است/ دخيل او جدا افشارطوس بردن بين از تصميم اين در بدانيم ميخواستيم ما چون و كرد

بزنيند تير با را او كرد فرار زنداني گر ا كه كرد تكرار را خطيبي مطلب همان و كشيد ميان به را او منزه دكتر

نبايد بود قلبي بد آدم اصو' نمود اظهار گذشتو شمهاي آنها نقشههاي از دنبالهاي در و كردند كيد تأ ايشان

داشت/ ترحم اشخاص قبيل اين به

بيجهتمنزل كه شما كه كردند م;مت را خطيبي بقائي آقاي آنجا در و رفتيم نهارخوري اطاق سپسبه

شما هم روزي چند تازه آنجا, به را او آمدن ميكرديد انكار بعد ميبرند را شما ميمانديد گفتيد ترك را خود

فرار مكي گرفتند را ما وقتي كه زدند خودشان بازداشتهاي براي مثال و نداشت اهميتي ميداشتند نگاه

ايشان بعد منزلو خطيبيبرود گرفتند تصميم ندهدو اهميت بازداشتو در بيايد كرديم تشويق را او بود كرده

كردند>/ عملي خودشان برنامه قطعا كه بقائي دكتر منزل از ما رفتن از پس و او احوالپرسي براي بروند

جيب يادداشتهاي از قدري به بقائي و خطيبي شد اشاره كه طوري <به مينويسد: زاهدي سرتيپ باز

شهربانيخود رئيس نقشههاي انجام رعب كه كردند تعريف ما براي ارعابآور كو خطرنا افشارطوسنكات

دامي ديديم نشستيم وقتي مزيني تيمسار منزل به رسيدن از پس بود/ نموده پريشان را ما همقطاران و ما

طرح را نقشههايشومي گفتند كه ترتيبي با و شدهايم شده گرفتار و انداختهاند ما براي نفر دو اين كه است

را كار كهدستورات محل در بروند نيم هفتو يا ساعت٧ مزينيدر تيمسار شد اين بر تصميم باhخره كردهاند

بدهند/ افشارطوس محافظين به

را ايشان كه باشند محل در مزيني راننده و منزه تيمسار تومبيل ا با هم منزه تيمسار و بايندر تيمسار

صبح فردا از ديگر بستگان, از يكي منزل رفتم شدم جدا آنها از نيم و هفت ساعت در هم بنده برگردانند

بياط;ع بعدي دستورات از و نياوردم دست به كار جريان از منزه و مزيني تيمسار دستگيري جز اط;عي

را افشارطوس بردن بين از دستور محافظين به و محل در بروند مزيني تيمسار شد قرار باhخره و هستم

بدهند>/

خطيبي بقائيو دكتر با آشنائي <ابتداي ـ خطخودش به بايندر سرتيپ اعترافات و اظهارات خJصه >٢

بازنشستگي روي هم كرات مذا تمام كه بوديم آقايان با جلسه چند و بود پيش روز چهار يا سه در تقريبا

نديده را خطيبي آقاي مدتي تا هم بعد و بود ملي دفاع وزارت بودجه به راجع هم مرتبه يك حتي افسران

نفر چهار و شد م;قات خطيبي منزل در مجددا كه [!] كمتر يا بيشتر پيش روز بيست تقريبا تا حتي بودم/
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ترسانده تضعيفو براي كرد پيشنهاد او كرديم م;قات خطيبي با كه منزه� و مزيني زاهديو و �بنده بوديم

اشخاصرا ممكناست كهچطور شد كره ضمنصحبتمذا كنيمدر مخفي بربائيمو را سران از نفر چند دولت

آورد/ گير تنها

كه بهطوري مندارد به را اعتماد نهايت سرتيپافشارطوسمربوطهستم با دارم گفتمنوسيله خطيبي

گفت دارد اطمينان او افشارطوسبه مطلبكه تأييد براي و آمده من منزل به هم قب� ميآيدو بخواهم جا هر

خانه مقابل داد كه نشاني آمد خواهد آنجا به تنها كه محلي در دارم م;قاتي او با بعدازظهر ديگر روز يكيدو

ساعتدو حدود در روزموعود در و ببينيم را جريان برويمو منزه منزل به روز آن در شد قرار و بود منزه سرتيپ

خانه پنجره از و بود ما با ساعت نيم قريب و آمد آنجا هم خطيبي رفتيم منزه منزل همگي بعدازظهر نيم و

پائين hبا و قدم چند از پس رفتو بيرون منزه منزل از خودش و شويد مطمئن تا گفت و داد نشان را مقابل

شد/ سپسداخل و ايستاد منزل آن دم خيابان, در رفتن

نديدم/ من را آنها خروج ديگر و شد وارد خانه همان به يكجيپ با افشارطوس بعد دقيقه چند

باز اينمرتبه گرفتكه قرار كره مذا رفتيموموضوعمورد خطيبي منزل هم باز شب هنگام بعد روز يكيدو

افشارطوس چون كه كرد بيان طور اين هم را علتدعوت و كند دعوت خود خانه به را افشارطوس خطيبي

و وسائل شد قرار بردارد/ مخالفت از دست بقائي كه شود واسطه مصدق دكتر و بقائي دكتر مابين ميخواهد

شويم/ حاضر كار براي ديگر جلسه در و شود تهيه عمل اجراي براي hزم افراد

يعني دهند انجام را عمل بايد كه اشخاصي و شدند حاضر همه بود بعد روز سه دو كه ديگر جلسه در

آمدند/ آنجا هم بلوچ بستگان نفر دو و نام افشار و قد كوتاه نسبتا پهلوان يك و بلوچ سرگرد

به نميدانم ولي شود افشارطوسربوده شب همان شد قرار و بودند كرده حاضر ما رفقاي اشخاصرا اين

غافلگيري عمل گفتند و نيامد افشارطوس خواست, عذر كرد خطيبي كه تلفني واسطه به شايد علتو چه

وارد يكمرتبه بودند ديگر اطاق در كه اشخاصعامل و نشاندند صندلي روي را مزيني سرتيپ تمرينشود

گرفتند/ را او دستهاي و شدند سالن اطاق

آنها تمام كه همبود يكپوستين بودندو آورده متعدد دستمالهاي قبيل از ديگر لوازم و كار ثاثيه ا آنشب

كيف يك با شده بسته رختخواب مثل لوازم اين رفتيم آنجا از كه وقتي بودند پيچيده چادرشب يك در را

ماند/ خطيبي منزل در منزه دكتر دستي

شب ساعت٩ بود قرار و رفتيم آنجا به شود انجام عمل بود قرار كه دوشنبه روز دوباره بود/ جمعه شب گويا

گاهي آ و انتظامي مأمورين منزل اطراف است ممكن كه شد قرار قب� و بيايد آنجا به افشارطوس سرتيپ

ساعت از قبل كه طوري به كردهام طرف بر را وموانع مندستدارم كه داد اطمينان خطيبي باشد/ داشته وجود

چيز گفتهمه ما به او كه شد او به هم تلفني دارم ياد به آنچه اينمورد در و بود نخواهد كوچه احديدر شب ٩

رفتهاند/ مأمورين استو راه به رو

تا و شد خانه شبافشارطوسوارد ساعت٩ بعداز قدري و گرفتيم قرار خانه راهروي و مجاور اطاق در ما
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گفت و آمد راهرو به قبلي قرار طبق خطيبي نوكر كه بودند كره مذا مشغول خطيبي با شب ده ساعت حدود

كه وقتي شدو شنيده توپ تاپو صداي و شده سالن وارد غفلتا بودند كار مأمور كه كساني اينموقع در بفرمائيد/

ديدم/ زمين بيهوشروي و بسته دهن و پا دستو را او رفتم سالن به من

و ببرند hحا است ممكن گفت كرد حاصل اطمينان خيابان وضعيت از گويا خطيبي كه دقيقه چند بعداز

من بودند رفته آنها رفتم بيرون خانه از من كه وقتي بردند بيرون و برداشته نفر چند آن سرتيپافشارطوسرا

شهر از يكسر و شده سوار و رسيديم مزيني تومبيل ا به خيام خيابان در و رفتم بيرون خانه از سرعت به هم

بودو رسيده آنجا به ما از سرتيپافشارطوسقبل حامل تومبيل توقفكرديما تلو باغهاي جلوي و شده خارج

ديدم رسيدم آنجا به من كه وقتي شديم/ پياده بود رفته بود داخلدره در قدم قريبصد كه فرعي يكجاده به

هم را ديگري است شده اسبسوار روي او پشتسر هم يكنفر و گذاشته يكاسب روي افشارطوسرا كه

راه به پياده است عباس اسمش فهميدم بعدها كه ديگر نفر يك و بلوچ سرگرد و شده سوار ديگر نفر يك

افتادند/

درستي حال من كه برويم زودتر گفتم رفقا به من شدند/ تپه روانه گذشتند آبداشت كه كوچكي جوي از

مزيني سرتيپ هم روز آن فرداي آمديم/ شهر به مزيني تومبيل ا با برگشته جاده به دوباره تاريكي در و ندارم

رفقا يكاز كدام نيست نظرم چهارشنبه روز ببرد/ آنها براي كه بود رفته محل به كي مقداريخورا با اوايلشب

برويم/ بقائي دكتر برايم;قات گفت

افشارطوسرا گر ا كه صحبتميكرد بودو آنجا خطيبي ولي نبود دكتر رفتيمخود بود آنجا كه بود وقتظهر

بقائي دكتر داشتكه اظهار و ببرند بين از را او بدهيم بايددستور و بدميشود ما همه براي كنند پيدا مأمورين

خطيبي كه كرد اوسئوال از منزه كراتدكتر مذا ضمن و آمد خانه به بقائي ساعتيدكتر پساز همموافقاست

كه كرد هم تأييد تصديق بر بقائيع;وه دكتر هستيد؟ عملموافق اين با هم شما آيا ميكند اظهار اينطور

ميباشد/ راه بهترين اين است مشكل افشارطوس سرتيپ نگاهداري چون

خواربار مقداري مزيني شد قرار آمديم بيرون آنجا از آنكه از بعد كرديم/ صرف بقائي دكتر با هم را نهار

بـردن بين از جاي به كه است بهتر كه شد كره مذا هم مدتي و ببرد بودند تپهها در كه آنها براي و گرفته

چنين اطراف آن در كرد اظهار مزيني و بدهند انتقال امنتري نقطه به هست كه محلي از را او افشارطوس

كنيم/ منتقل شود پيدا و باشد گر ا ميكنم سعي معهذا نيست محلي

تفتيش از صحبت چون بوديم بقائي دكتر منزل كه چهارشنبه روز بعدازظهر كه بدانيد هم را اين ضمنا

خودتان منزل كه نكرديد خوب شما كرد اظهار خطيبي به بقائي دكتر آمد ميان به خانقاه خيابان خانههاي

به فورا سوءظن رفع براي خطيبي كه كرد توصيه و ميشود شما تهام ا باعث خانه در شما نبودن و نمانديد

نتوانم بروم گر ا ميترسم هستم مشوش و است درهم خيلي افكارم چون داد جواب خطيبي و برود منزلش

ميروم/ عصري و كنم حاضر را خود و شود جمع حواسم تا ميمانم ساعتي سه دو بدهم/ صحيحي جواب

ساعتده مزيني برگردان براي هم منزه منو كه شد قرار رفتو تلو به خواربار با مزيني حالغروب هر به
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منزه تومبيل ا با شده سپسسوار و رفتيم راه شهر در قدري هفت ساعت از منزه و من بنابراين و برويم تلو به

توقف آنجا و رفته زردبند قهوهخانه به افتاديم راه بود گرفته منزه كه قدريخواربار مزينيو راننده رانندگي به

و خسته خيلي كه حالي مزينيدر دقيقه چند بعداز كه برگشتيم تلو به شب ساعتده غذا صرف بعداز كرديمو

برگشتيم>/ شهر به هم با و آمد ما نزد و پياده اسب از بود كرده عرق

و دولت بين ارتباط لحاظ از كه ميگفت <خطيبي است: افشارطوسنوشته اعتماد جلب وسيله به راجع

ارتباط زاهدي سرتيپ ظاهرا كه است[!] نوشته بايندر خطيبيسرتيپ با بازنشسته افسران بقائي آقايدكتر

و برويم آنها م;قات به كه ميداد اط;ع ما به زاهدي سرتيپ هم دفعه هر و داشته بقائي و خطيبي با تلفني

خاطر به <آنچه [!] مينويسد عوامل يكاز هر [!] است نوشته شوند دستگير بود قرار كه افرادي تعداد به راجع

به او پشتسر بگيردو را او دهان دستو شده اطاق پهلوانوارد اول كه بود قرار پيشاينطور روزهاي در دارم

كاري ما يعني افسران نفر چهار و ببندند را او دهان و پا دستو و بيايند بلوچ خود و بلوچ نوكر و افشار ترتيب

آمپول نميتوانم خوردهام قسم من ميگفتچون دكتر و بزند مرفين او به دكتر كه اين از غير باشيم نداشته

كدام افشار يا مزيني دكتر آخر دم آن در كه نفهميدم من و بزنيد شما از يكي ميكنم حاضر من بزنم بيمورد

گرفت/ او بيني جلوي را تري ا دستمال او كه داد بلوچ گويا دست به دكتر هم را تر ا بود, كرده تزريق را آن يك

روي در بسته را او شدم سالن وقتيوارد من بودو شده اجرا سرعت به عمليات اين تمام زيرا كسديگر, يا

از پس روز دو كه ميشد گفته <اينطور است: نوشته شهرباني رئيس نگاهداري مدت به راجع و ديدم> زمين

مانورهاي با دولت ب;فاصله ترتيب اين با و شد خواهم ستاد رئيس ربودن به موفق شهرباني رئيس ربودن

نخواهد بيشتر روز ٦ يا ترتيب٥ اين با و كرد خواهد آزاد را آنها و شد خواهد استعفا به آقايانمجبور سياسي

غيره و كشتن و خورد و زد ربودن, اهل من ميگفت هميشه <بلوچ نوشته: بلوچ سرگرد انتخاب به راجع شد>/

وقتي كه بود اين حاضرم/ من باشد كشتن يا كتكزدن كار وقت هر ميگفت و قضايا� از قبل �البته هستم

شدند/ بلوچ متوجه همه كرد پيشنهاد خطيبي را شهرباني رئيس ربودن موضوع

رئيس است, حزب توافق و كرات مذا اين ادامه به احتياج چون و كرده كراتي مذا او با شهرباني رئيس

به راجع و آمد خواهد او بخواهم جا هر ميگفت و دهد ادامه را كرات مذا او با كه دارد را ميل نهايت شهرباني

پيشنهاد با و بقائي دكتر منزل در تصميم اين شد عرض قب� كه طوري به افشارطوسنوشته تيمسار قتل

و رفت او كرد پيدا ارتباط بلوچ با و ميدانست را راه كه بود كسي تنها مزيني چون و بود شده گرفته خطيبي

خود كه بودند داده سابق از پول مقداري يك هر افسران از نفر چند است نوشته وسايل تهيه مخارج به راجع

مينمود>/ اع;ميه چاپ قبيل از خرجها و بود منزه دكتر نزد پولها و بودم داده تومان پانصد هم من

تيمساران �منظور نامبرده <تيمساران ـ است نوشته خود خط به كه مزيني سرتيپ اعترافات خJصه >٣

كانون عضويت و ميباشيم اخير ماقبل بازنشسته, افسران جزء كه اينجانب و است� منزه و بايندر و زاهدي

امر بدو در كه شد تشكيل دستهاي پيوستند ما به نفر ١٣٦ اخير سري كه وقتي از داريم را بازنشسته افسران

مخالفت و شاه مقام حفظ در مبارزه بهصورت اينعمل بعدا و اقداماتينمودند به شروع حقخود احقاق براي
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همان البته افكار اين تحول اقداماتو اين جريان در شد ميگرديد ارتش ضعف به منجر كه تصميماتي با

تا كرد پيدا شدت عمل اين بعدا و ايجاد همكاري تماسو مخالف اغلبدستجات با شد كر ذ hبا در كه طور

جاري طبقمعممول مخالفدولتالبته ديگرصفوف تظاهراتدستهجمعيدر نوبهخود به شد سعي كه جائي

بنمايد/ قانوني و

سلطنت رنگضد اغلب طرفداري اين خاصه و برخاستند طرفداري به احزابچپ دستجات آنكه پساز

نمايندگان و دستجات اين با جديدتري اقدامات اسفند نهم وقايع بعداز و كرد پيدا شدت ميگرفت خود به

برنميآمدند تظاهرات تجماتو عهده كميتاز لحاظ از شدچون ديده كه جائي تا آمد عمل مخالفدولتبه

بزنند/ دست مخالفتهائي به كيفيت نظر از اقدامات بعضي در اق�

اقدامات تضعيف منظور به روز چند مدت براي شهرباني كل رياست طرحربودن مسئله است جمله آن از

توضيح تفصيل به بحثاستكه اخيرموضوعمورد مسئله نفعدولت/ به چپي تظاهراتدستجات طرفدارياز

برايمدت بشود كه كنند فراهم موجباتي ميتوانند ايشان كه نمودند پيشنهاد خطيبيروزي آقاي ميدهم:

توقيفنمود/ را شهرباني رياست حساسمث� مقامات از يكي مختصري

در نفري گزارشهشت تصويب از طرفداري نام به كه دامنهداريبود تظاهرات با مصادف پيشنهاد اين

بـودند نتوانسـته وسايل كمي لحاظ از مخالف دستجات چون و بگيرد صورت ميبايد ملي مجلسشوراي

ضـعف مـوجب و مـخفي محلي در شهرباني رياست موقت توقيف كه رسيد نظر به طور اين كنند برابري

سوءنظرهائي هيچگونه بدون كه پيشنهادي چنين طبيعتا و بشود چپي دستجات اين حفاظت و طرفداري

شد بررسي اينخصوص در جلسه چند طي اوان همان در مينمود توجه قابل بود شده خطيبي آقاي توسط

از: بود عبارت عوامل اين رسيد مشكل نظر به كار عوامل ولي

عمل/ تاريخ ـ ٤ وسيله/ ـ ٣ اختفا/ محل ـ ٢ كار/ مردان ـ ١

از و كند كار آماده hزم تعداد نفر چند و كهخود شد گرفته نظر در بازنشسته بلوچ سرگرد كار مردان براي ـ ١

شد/ قبول شد, پيشنهاد او به نفر چهار ما طرف

به نگرديد ميسر چون و شد گرفته نظر در شهر در غيرمسكوني يا مسكوني خانه اختفاي محل براي ـ ٢

تـعجيل بـه عـاقبت ميگذشت سرعت به وقت چون و شد توجه مركز از دور باhخره و شهر خارج اطراف

رفاقتو سوابق بنابر صرفا كه اميرع;ئي آقاي كه شد گرفته نظر در تهران شرقي شمال دره هزار ارتفاعات

با اينخصوص در نيستو توجهي قابل جرم روزه چند توقيفموقت كه اين به توجه و اينجانب با دوستي

كمكنمود/ اختفا محل كردن پيدا خصوص در منحصرا عمل اين

راننده با ساعتي چند را آشنايانخود از يكي ماشينسواري كه داشتند مقرر خطيبي آقاي برايوسيله ـ ٣

�سرتيپ همراهان حمل براي نيز اينجانب سواري ماشين واقعه شب در و بگذارد اختيار در آن مخصوص

شد/ گرفته نظر در اينجانب� و منزه دكتر زاهدي, سرتيپ بايندر,

م;قات براي شهرباني رياست فقيد تيمسار كه بود مقرر زيرا افتاد تأخير به مرتبه چند عمل تاريخ ـ ٤



ملي دولت سياهه ٢١٨٤

دو حدود در و بيايند ايشان منزل به دادهاند توضيح خود قطعا استكه سوابقبوده به كهمسبوق خطيبي آقاي

دوشـنبه تـاريخ در بـاhخره ,hبا نامبرده وسايل نبودن مهيا يا ايشان گرفتاريهاي علت به مرتبه سه يا

به خطسير بقيه توقفكرده بايد تومبيل كها ميعاد يكنقطه خطسيرو گرديد تعيين شب ساعت٩ ٣٢.١.٣١

از بود شده شناسائي و بازديد قب� آيد محل به رأساسب توسطدو كه اميرع;ئي آقاي عباسنوكر راهنمائي

فشم شوسه لتيانو مالرو جاده انشعاب منطق در تلو باhيقهوهخانه رأساسب دو با نامبرده شب ساعت٨

باشد/ منتظر

خطيبي منزل به نهار موقع ظهر بايندر سرتيپ زاهديو نصرا� سرتيپ �٣٢.١.٣١ �دوشنبه مقرر روز در

بعد ساعت نيم هم منزه دكتر سرتيپ و رفتم آنجا به شب هفت و نيم ششو بين ساعت در اينجانب رفته

بـود شده تاريك كه سالن مجاور اطاق در قرائي بلوچ سرگرد نظارت تحت كار مأمورين شد مقرر و آمدند

داشت/ اع;م را آمادگيخود نيز قرائي بلوچ سرگرد و شده حاضر نامبردگان شوند/ كار به حاضر و مجتمع

در من� و منزه زاهدي, بايندر, �سرتيپ اينجانبان و رفتند سالن به خطيبي آقاي ربع سه و ٩ ساعت در

مقرر ساعت در ايستاديم ميشد سالن به مجاور كوچك اطاق به منتهي كه سالن و خواب اطاق بين داhن

انجاميد بهطول يكساعت حدود در خطيبي آقاي با را ايشان كرات مذا آمدندو سرتيپافشارطوس تيمسار

به بود شده حاضر كار سر در بعد به ساعتهشت از كه جديدي پيشخدمت ايشان زنگ ع;مت عاقبتبه و

داد/ ورود اجازه راهنمائي ع;مت

و بسته كت غفلتا را افشارطوس سرتيپ و رفتند سالن به خود مردان با قرائي بلوچ سرگرد اينموقع در

تزريق هم مرفين آمپول دو يا يك گويا و بيهوشنمودند را او تر ا وسيله به و بستند هم را او دهن و پا و چشم

آقاي كار انجام آقاياناز فراغت پساز اينموقع در ننمودم/ مشاهده شخصا اطاقنبودمو در بنده ليكن كردند

آمد خانه درب به عوضي شماره با ميكنم گمان بود ك پونتيا نوع از كه منظور ماشين و كردند تلفن خطيبي

به كه رفتم بيرون اينجانب اول قبلي قرار بنابر بود ايستاده خيام خيابان اواسط در قب� هم اينجانب ماشين

بودند پيچيده پتو] [در كه را افشارطوس مردانشسرتيپ قرائيو بلوچ سپسسرگرد شوم/ سوار ماشينخود

كردند/ حركت سرعت با فورا و گرفتند جاي او اطراف در داده قرار تومبيل عقبا صندلي در

ماشين تعهد خ;ف بر لذا رسيدند ديرتر منزه دكتر و زاهدي و بايندر سرتيپ بود منزل در خطيبي آقاي

برويم/ جلو او از نتوانستيم راه اواسط تا كه طوري به افتاد سرعتجلو به افشارطوس سرتيپ حامل

و خارج جاده از كمي ك پونتيا ماشين و گرديد متوقف اصلي جاده در اينجانب ماشين قب� ميعاد نقطه در

اصلي جاده روي گرفتاينجانبدر مختصريقرار كريز خا پشت چپدر منحرفبه فرعيو جاده به منحرف

جريان اول از شدم/ عهدهدار بود شده بسته درخت به دره پائين در كه را اسبها هدايت چراغدستي با و مانده

از او' زيرا داشتم احتراز ايشان ديدن از تعمدا ايشان مفارقت تا خطيبي آقاي منزل به افشارطوس ورود

شدن آزاد از پس ببينند مرا ايشان گر ا كه بودم خجل قسمت اين از ثانيا و بودم مشمئز منظره چنين ديدن

ميشد/ من براي بيشتري خجلت باعث



٢١٨٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

را خود بار هم بلوچ سرگرد كرد, حركت و عقبزد به و داد انجام را خود كار ك پونتيا ماشين محضاينكه به

معيتسرتيپ اينجانبدر سپس و حركتدرآورد به لتيان جاده در كريز خا پشت از را مردانخود اسبو دو با

اول در بود شده دير ساعت چون شديم/ رهسپار تهران طرف به بايندر سرتيپ ميكنم گمان و منزه دكتر

منزلش به را منزه دكتر من ماشين و رفتم منزل به كسي تا با و شدم پياده اينجانب شميران دروازه خيابان

رسانيد/

بـودند مـعذور پيادهروي از ديگران چون و كند فراهم منزه دكتر را آذوقه بود قرار ٣٢.٢.١ سهشنبه روز

سـرتيپ اخـتفاي مـحل به اسب دو با آنجا در و رفتم ايشان ده به اميرع;ئي آقاي معيت به را اينجانب

براي hزم دستورهاي و خواستم را قرائي بلوچ سرگرد عباس وسيله رفتم او همراهان اقامت و افشارطوس

به رسانيده جاده به را خود اسب با مراجعت اميرع;ئي با سپس و دادم افشارطوس تيمسار س;متي رعايت

تيمسار و كردم مراجعت شب ده ساعت و رفتم محل به قرارداد طبق هم روز آن فرداي كردم مراجعت شهر

شهر به شده ماشين سوار بود آمده دوراهي سر به اينجانب راننده و منزه دكتر ماشين با منزه دكتر و بايندر

شدم>/ توقيف شب نيمه بعداز نيم ساعتدو در شب همان آمديم

به مراجعه عنوان به خطيبي حسين به ما <مراجعه ـ خود خط با منزه دكتر سرتيپ اعترافات خJصه >٤

خواستيم بقائي دكتر به بلكه خطيبي نه هم امر بدو كه اوضاع از شكايت روي قبل ماه سه دو از بقائي دكتر

و برويد خطيبي منزل به كه كرد دعوت او است ما رفقاي از يكي كه زاهدي نصرا� سرتيپ كنيم مراجعه

بقائي/ دكتر برايم;قات است وسيله كه كرد عنوان

همينموارد در ايشانهم آمد بقائي دكتر تا كرد صحبت مختلفروز ازموضوعات خطيبي مبسوطي شرح

را افسري كه بود گفته مجلس در كه را عبارتي همان ميكرد اظهار بقائي دكتر جلسه اولين در و شكايت

شب آن و مـطالب ايـن امثال و دادند او به تشويقنامه ورقه كردن بازنشسته روز ١٥ بعداز كه ميشناسم

ندارم/ خاطر به را آن مدت كه كشيد مدتيطول رفتيم و كرديم خداحافظي

صحبت زمينهها همين در و بقائي دكتر ديدن عنوان به شديم خطيبيجمع منزل در ديگر جلسه يك باز

افسر دو يكي ميكنم فكر بوديم بايندر سرتيپ و زاهدي سرتيپ و مزيني تيمسار و بنده اول جلسه در شد

مـزيني, �سـرتيپ بوديم نفر چهار ما نظرم به دوم جلسه در بودند بازنشستهها از نظرم به كه ديگر جوان

دادنهم اط;ع رابطه بودند�/ هم اول جلسه در نفر ايندو كه بقائي خطيبيو بايندر, سرتيپ سرتيپزاهدي,

دوشنبه از قبل روز ده قريبهشتو شايد كه اواخر اين به گذشت تا زاهديبود سرتيپ تيمسار جلسه دو در

بود/ ٣٢.١.٣١

كه است كرده پيشنهاد هم كاري استو كرده خطيبيدعوتي منزل برويم كه داد اط;ع زاهدي سرتيپ

و مطرح ابتدا مختلف صحبتهاي آنجا در شديم جمع باز داد تلفني خبر نگفتچون را وموضوع آنجا برويم

شده ديگران يا زاهدي سرتيپ با كرهاي مذا فع� گر ا حال و شد گفته امثالهم و اوضاع از زياد كبرهاي و صغرا

با بيشتر او اظهاراترويسخن اين در �و كرد اظهار بود متكلموحده كه خطيبي دفعتا ندارم/ مناط;عي بود



ملي دولت سياهه ٢١٨٦

را او روز دو شما ميدهم شما تحويل بسته كت اينجا در را رياحي افشارطوسو من كه بود� مزيني زاهديو

زاهدي سرتيپ باز بعد شب چند تا شد ختم اظهار همين به شب آن ديگر شود/ روشن اوضاع تا نگهداريد

يادم كه رفتيم خطيبي منزل به اينكه تا جمعشويم بايد باز نيست نظرم در شبديگر يا امشب كه كرد تلفن

آمدن منتظر كه بود قضيه پيشازوقوع شب سه حالدو هر به شبديگر يا فروردينبود ٢٢ نيستشبشنبه

است/ نيامده كميسيون يا كار داشتن علت به داشت اظهار خطيبي و افشارطوسبوديم

نگهداشتن ميكرد تكرار ميدهم را افشارطوس شما كتبستدست من ميكرد اظهار اينكه بازموضوع

ولي ديدند را محلي رفتند بار دو يكي زاهدي سرتيپ و مزيني سرتيپ هم نگهداشتنش به راجع و شما با

اول دفعه چون بود نرفته زاهدي نصرا� سرتيپ هم دوم دفعه در و است كجا نميدانم نرفتيم بنده و بايندر

حواليده آن در كه اميرع;ئي با نرفتمزيني زاهديهم گلندوكوليدفعهدوم اطراف رفتند مزيني زاهديو

غار نميدانم هست خوب خيلي است كرده معرفي اميرع;ئي كه را جائي ميكرد اظهار مزيني رفتند دارد

شديم/ جمع خطيبي منزل در فاصله به دوبار يكي باز شد كر ذ اخيرا كه شبي بعداز آن امثال يا است

انجام عمل اين ميكرديمچون فكر ميگفتيمو خارج در ما و شد مطرح باز ديگري وسايل جاموضوع اين

يا تلفن نيست يادم كه ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز تا خطيبي منزل برويم كه بود گرفته تفريحي جنبه نميشود

مزيني سرتيپ و بايندر سرتيپ خطيبيمنو منزل برويم ناهار امروز كه داده سرتيپزاهدياط;ع حضوري

ما وقتي كه عرضكنم بايد بودند آنجا ناهار بايندر سرتيپزاهديو ولي نرفتيم مزيني منو باشيم/ آنجا هم

اطاق گويا كه پذيرائي اطاق اطاقمجاور در كه اشخاصي بوديمو هم ما بودند آنجا آنها اوايلشببود رفتيمو

از بار چند خطيبي خطيبي/ خود و بايندر و زاهدي سرتيپ و بنده بود قرار بدين بودند است خطيبي خواب

ساعت٩ اينكه تا بود پاچه آدمهايدستو مثل و تلفنمينمود و ميكرد شد و آمد اطاقديگر به اطاقمزبور

اين و نميآيد هم امشب گفتيم هم ما بود نيامده افشارطوس و بوديم منتظر بار چند چون بود شب ٩.٥ يا

كه راهرو توي كرد را ما درنيايد صدايتان آمد افشارطوس گفت و آمد خطيبي اينكه تا ميشود تمام مسخره

و گرفتن در دخالت ما هيچوجه به بود قرار و بدهد تي اشارا بود گذاشته قرار گويا و است دستشوئي جلوي

hزم اينجا و [ !] نمايد معرفي عمل عامل و نموده وادار را افسران كه داشت اصرار خطيبي تنها نكنيم بستن

بايد كنند/ رها بعد نگهدارند را ساعتاو ٤٨ بود قرار كه كنم اضافه گفتم كه قبليخود گفتههاي تأييد استدر

ديده را ما گر ا و ميشود آزاد بعد ميكرديم فكر زيرا شويم روبرو او با اينكه از ناراحتبوديم اص� ما كه بگويم

گر ا نداشتيمو را تلفكردناو قصد ما شرافتمندانه كه اينبود بهمنظور اينمطلب فكر و باعثخجلتبود بود

خطيبي اشاره از كه بود نشسته جائي در كه زاهدي سرتيپ اينكه تا تأسفاست مايه نهايت باشد رفته بين از

افراد از نفر چند با ناهارخوري اطاق در كه هم مزيني بفرمائيد, گفت زاهدي وقتي بفرمائيد/ گفت شود مطلع

گويا نشستم/ پله در بودم كنده را كفشخود هم من كرد, تكرار را زاهدي اشاره يعني داد, دستور كه بود عامل

اطاق در رفتيم هم بايندر و من كه كشيد طول دقيقه چند بوديم نشسته چهارزانو چون بود/ كنده هم بايندر

آنها از يكي بودند بسته را اطاقصورتهايشان توي رفتند بودند نفر چهار نظرم به كه عامل چند آن پذيرائي/



٢١٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

ممكن نميشناختم را ديگر نفر چهار سه نميشدند/ ما داخل بودند, عمل مجري چون قرائيبود بلوچ سرگرد

است ميكرده اداره بلوچ را اينها و ميگفتند غلط و مستعار هم [اسامي] اغلب ضمنا و بشناسم ببينم است

مزيني و اطاق داخل رفتيم بايندر� و زاهدي �منزه, ما كه كشيد طول دقيقه ده الي پنج شايد آنان ورود بعداز

اطاق وقتيداخل عملبود فقطمنظور ببينند نميخواستم هم را او رفتچون افراد آن بعداز ولي ما از قبل هم

بودند/ گذاشته ناهارخوري ميز روي هم را تيري ده بودند, بسته را او شديم

هم آمپولسولوكامفر بودم/ برده آنجا به من را تر ا نيامد, و بيايد افشارطوس بود قرار كه قبل شب چهار سه

دست ميخواست كه خطيبي اصرار روي حتي و نشد مصرف ولي مرفين آمپول همچنين و بودم برده قب�

مصرف هيچ وليآمپول ببيند/ خطيبي چشم كه چوشاندم را آمپول و گذاشتم سرنگهم نمايد, بند را افسران

دستمال چرا گفتم دهانشبود در يكدستمال و كردهاند بيهوش را او ديدم آمدم اطاق توي وقتي بنده نشده

طناب بودند بسته را او طناب با درآورد بلوچ گويا را دستمال ميشود خفه است بيهوش كه hحا گذاشتهايد؟

از نكنيد كاري ميكردم التماس بلوچ به اصرار با من و ميلرزيدم منظره اين ديدن از هم من لباسبود روي

كنيد/ سئوال او از داريد بلوچ به دسترسي گر ا و برود بين

دقيقه بيست يكربع هم ما بيرونو بردند و كردند بغل را او عاملين همان افتاد اينوضع به اينكه بعداز

همه نميدانم كه عاملين مدهوشو كه ترتيب بدين رفتيم ديگر تومبيل ا يا مزيني تومبيل ا با نميدانم بعد

تقريبا نديديم ماشين آمديم منزل از بيرون تا كه قسمي به بودند رفته عاملين از نفر چند يا بودند عاملين

كه شديم رنگي سياه ماشين سوار بايندر و مزيني سرتيپ زاهديو سرتيپ و من بود شب ١١ تا ١å ساعت

بود كرده تعيين مزيني سرتيپ و نميدانم اسمشرا كه آنجائي تا را ما است مزيني سرتيپ به متعلق گويا

و اسب يك روي گذاشته را مدهوش بودند كرده حاضر و آورده اسب شديم پياده لشكرك جاده در و رساند

١٢ ساعت از قبل كه آمديم عجله با بنده و بايندر و مزيني زاهديو منظور برگشتيم/ هم ما و برد را او يكي

به عصر مزيني سرتيپ هم چهارشنبه روز و برد مزيني سرتيپ و كردم تهيه خواربار من شنبه روز برسيم/

كرد مراجعت ساعت١١ حدود مزينيدر خورديمو غذا نزديكلشكرك قهوهخانه رفتيم هم ما بود/ رفته محل

كردند/ دستگير مرا نصفشب كه آمديم شهر به فوري

اظهار كلي طور به استو ميشده زاهدي تيمسار با هم كراتاو مذا و مطرح خطيبي آقاي وسيله به طرح

كشـتن موجب نتيجه در و باشد شديد كودتاي يك عامل است ممكن افشارطوس سرتيپ كه ميداشتند

و گرفتن با ميكردند فكر و بود اينها جز برد نام را ما حتيخود كه نمايد دستگير هم را عدهاي و بشود عدهاي

محلي در يا طرحربودن در ليكن عملجلوگيريشود/ اين از قدرت رأس از افشارطوس كردن جدا روز سه دو

ندارم/ اط;عي يا دخالت منهيچگونه نگهداري از يا و دادن جا

خطيبي صريحا حتي آن از هدفجلوگيري بود/ عدهاي شدن كشته بيم علت شد بيان امر علت و هدف

شده طرح نقشه اين در هم ديگر مقامات چه براي نميدانم ديگر جاريميشود شهر اين در ميگفتخون

دارد] [ادامه آمد/ ميان به رياحي سرتيپ اسم هم يكدفعه ولي بود



ملي دولت سياهه ٢١٨٨

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

كشور كل ژاندارمري جديد فرمانده
ژاندارمري فرمانده سمت به آقاينخستوزير طرف نيرويجنوباز فرمانده اميني سرتيپمحمود آقاي

كل ژاندارمري سابق فرمانده مقدم علوي سرلشكر آقاي داديم اط;ع كه طوري به گرديد/ كلكشورمنصوب

است/ گرديده تعيين ارتش انتظامي عالي دادگاه عضويت به

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

گرديد تعيين صبح ٤ ساعت تا شب نيمه از مرور و عبور ممنوعه ساعات
ميباشند مشغول خود كار و كسب به مردم و است قرار بر كامل آرامش شيراز در

است شده مشاهده Nر در هواپيما يك و شيراز آسمان در ناشناس هواپيماي دو

در كه ١١خود شماره طياع;ميه شيراز در نظامي فرمانداري ميدهد: چنيناط;ع شيراز/// از ما خبرنگار

ساعت از امروز از بود صبح پنج تا بعدازظهر نيم هفتو از سابقا كه را شب ساعاتممنوعه نموده منتشر شهر

در شده قرار بر شيراز در نظامي حكومت كه روزه چند اين در است/ كرده تعيين صبح چهار تا �نصفشب� ١٢

به آسوده خاطري با مردم و است آرام كام� شهر انتظامي مأمورين شبانهروزي مراقبت و رسيدگي نتيجه

ناشناسدر هواپيماي ارديبهشتدو شبدوم نصف مقارن اط;ع قرار از ميباشند/ مشغول خود كار كسبو

شب در نيز و ميكرد پرواز شيراز طرفجنوب به اصفهان طريق از كه شد ديده شيراز آسمان زياديدر ارتفاع

شناخته زياد ارتفاع علت به هواپيمايمزبور كه شد مشاهده آسمانhر ارديبهشتهواپيمايديگريدر نهم

است/ آمده عمل اينخصوصبه در اقداماتي ارتشي مقامات طرف از گويا و نشد

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

تلگرافخانه در تحصن
تـلگرافـخانه در بـود شده آنها احشام و اغنام به نسبت كه تعدي و تجاوزي به نطنز اي;ت از عدهاي

دارند/ را شكاياتخود به فوري رسيدگي تقاضاي دولت از و شده متحصن

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

است نشده پيدا تغييري گوشت نرخ در
گوشت يككيلو هر بهاي و نشده حاصل تغييري گوشت نرخ در ميدهند شهردارياط;ع از كه طوري به

تقاضا تهران كنين سا شهردارياز است/ ريال كيلوئي١٧ گوساله و گاو گوشت ريالو ٢٦ بره گوسفندمخلوطو

مركز در خواربار كل اداره يا و برزنمربوطه به را مراتب گرانفروشي اجحافو مشاهده صورت استدر كرده

در گـاو و گوسفند گوشت كشتار ضمنا و گيرد قرار مجازات و تعقيب مورد متخلف تا دهند اط;ع شهرداري

گوشترا و نموده كشتار كشتارگاه, تحتنظرمأمورين كسميتواند هر و بوده آزاد برايعموم تهران كشتارگاه

برساند/ فروش به شهر در مقرر نرخ مطابق



٢١٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

رزمي غCم رئيس
كرد مCقات ژاندارمري رئيس و فرماندار با

دهستانهاي از يكي كه <سنا> دهستان در اخيرا بوده متواري مدتها كه رزمي رئيسغ;م ـ بوشهر

تأمين وي به است قرار و نموده م;قات بوشهر ژاندارمري رئيس و فرماندار آقايان از ميباشد بخشدشتي

شود/ داده

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

ندارد وجود بوشهر در مجاز داروساز
داروهائي با خارجي كپسولهاي از اغلب و ندارد داروسازي براي كافي معلومات بوشهر داروساز ـ بوشهر

هرچه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي ميفروشد/ گران قيمت به و ميكند ميكندمخلوط تهيه خود كه

مردم و نگيرد قرار خطر معرض در مردم بهداشت تا دارد اعزام شهرستان اين به ديپلمه داروساز يك زودتر

ننمايند/ خريداري گران كنند, تهيه نازل قيمت با ميتوانند كه را داروهائي

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

شكر و قند سهميه
كه را خود ماه ارديبهشت شكر و قند سهميه است شده متذكر اهالي به گهي آ طي دارائي وزارت ـ فومن

عاملين از ميباشد ريال ١٨ كيلوئي قرار از شكر گرم ٧٥å و ريال ٢å كيلوئي قرار به قند گرم ٧٥å از عبارت

دارند دريافت شكر و قند فروش

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

دارند را شكر و قند توزيع تقاضاي زارعين
گرم ٥åå و شكر گرم ٥åå نفر هر قرار از كه است نموده تقسيم را عاملين شكر و قند سهميه دارائي اداره

ريال ٣å كيلوئي را قند ناچارند زارعين دهات, در شكر و قند پرداختسهميه عدم اثر بر ولي گردد/ توزيع قند

زارعين براي هم سهميه دارائي اداره كه دارند تقاضا دهاقين از عده اين كنون ا نمايند/ خريداري آزاد بازار از

نمايند/ تهيه آزاد بازار از گرانتر بهاي به را قند نشوند مجبور آنها تا نمايد توزيع آنها بين و گرفته نظر در

٨å٨٣ شماره ,١٣٣٢.٢.١٣ يكشنبه

است كمياب بازار در شكر و قند
نميدهند تحويل شكر قندو سابق مانند كنندگان مراجعه به شكر عاملينفروشقندو استكه هفته چند

با و ميرسد فروش به قيمتدولتي از بيشتر ريال چند بازار در شكر و قند قيمت كه شده سبب امر همين و

قيمت در علت چه به نيست معذلكمعلوم است, شده hزم اقدام وضع بهبود براي شكر و قند ورود در اينكه

است/ ساخته فراهم را اهالي رضايت عدم اسباب شكر و قند كلي طور به است/ نداده تغييريروي شكر و قند



ملي دولت سياهه ٢١٩٠

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

شد متحصن مجلس در زاهدي سرلشكر امروز صبح
گفت: اتحاد فراكسيون اعضاي به مصدق دكتر

ندارم و نداشته مجلس دستجات از بيجا توقع وقت هيچ من
كرد خواهد مراجعت تهران به قم از آزادي فراكسيون

ميرسد نظر به حتمي پنجشنبه روز در مجلس علني جلسه تشكيل و

كرد مCقات مصدق دكتر با بار دو امروز رضوي مهندس

كرد موافقت مجلس در زاهدي سرلشكر تحصن با كاشاني آيتا[
شد خواهد تشكيل بهارستان در مجلس رئيسه هيأت

انـتشار و تـهران نـظامي فرمانداري اع;ميه و افشارطوس تيمسار قتل ماجراي ـ مجلس تازه قيافه

مجلسداده به تازهاي قيافه حادثه اين بقائيدر آقايدكتر شركت تهام ا متهمينو اعترافات و اقارير خ;صه

است/// گرفته قرار جديد بحث اين تحتالشعاع پارلماني مشك;ت و مسائل تمام و

جالبو حدي تا كه آمد پيش مجلس محيط در تازهاي واقعهاي امروز صبح ـ زاهدي سرلشكر تحصن

مزبور واقعه يافت/ انتشار شهر در مهم خبر يك عنوان به و گرديد واقع دولتي و پارلماني محافل توجه مورد

كـه هـنگامي صـبح امـروز بـود/ مجلس در وي تحصن و بهارستان در زاهدي بازنشسته سرلشكر حضور

ادارات رؤساي از عدهاي حتي هنوز و بودند شده خود روزانه كار مشغول تازه مجلس مستخدمين و كارمندان

فضلا� بازنشسته سرلشكر تيمسار ربع, سه هفتو ساعت مقارن نبودند, حاضر پستخود سر مجلسدر

٤٨ ظرف كه بود نموده دعوت را مخصوصاو اع;ميه طي ديروز نظامي فرمانداري كه سابق سناتور زاهدي

بـاغ وارد آزادي كسيون فرا نمايندگان از يكي تفاق ا به مجلس كتابخانه در از نمايد معرفي را خود ساعت

شد/// بهارستان

رفتيم, مجلس كارپردازي اطاق به تحصن علت درباره اط;ع كسب براي كه هنگامي ـ تحصن علت

ميز پشت وي كنار در بودند شده مجلس وارد زاهدي سرلشكر تفاق ا به گويا كه بهادري و ميراشرافي آقايان

تلفن كوچك ميز مجاور اطاقو پنجره كنار زاهديدر سرلشكر بودندو كارپردازيمجلسنشسته اطاق بزرگ

و گذاشته قلبش روي را خود راست دست ميرسيد نظر به كسل و پريده او رنگ كه حالي در و بود نشسته

مينمود/ ناراحتي كسالتو اظهار و ميداد مالش

و شد حاضر كارپردازي اطاق مجلسدر بهداري پزشكياران از يكي ميراشرافي دستور به اينموقع در

آقاي هنگام همين در و بنوشد كه زاهديداد به ريختو آب در كورامين> مقداري< معاينهاي مختصر پساز

وي از يافت, زاهديبهبود سرلشكر حال زاهدينشستوقتي تيمسار پهلوي و شد اطاق وارد نيز حائريزاده

قدري از پس زاهدي سرلشكر داريد؟ تحصن قصد آيا مجلسچيستو در شما حضور از منظور كردم سؤال

بـه را خودم من كه بود نموده اب;غ اع;ميهاي موجب به ديروز تهران نظامي محترم فرماندار گفت: تأمل



٢١٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

آنـها عمل و رفتار طرز به طرفي از و نميدانستم را احضار اين علت چون كنم/ معرفي نظامي فرمانداري

گونه هيچ بدون تمام روز ٢١ گذشته سال اسفند در زيرا نمودم ايندعوتخودداري قبول از نداشتم اطمينان

كلكشور دادستان دادگستريو وزير به توقيفگاه همان از آنموقع در كردند/ توقيف تحقيقاتيمرا بازجوئيو

هم يكجلسه حتي نشدو ترتيباثريداده شكايتمنهيچگونه به ولي شكايتكردم عالي رئيسديوان و

گذاشتند/ آزاد مرا باشد مطرح من آزادي سبب يا توقيف علت بدون اينكه تا نكردند بازجوئي من از

و نظامي افراد از شبانه مسلح عدهاي مرتبه چهار حال به تا طرف اين به جاري سال ماه فروردين از

ميفرمائيد تصديق و ميكردند را خانوادهام امنيت آسايشو سلب و ريخته خانه به گاه كارآ عدهاي پليسو

مرجعي حتيمن, امنيتداردو جانيو تأمين اينكشور انساندر كه شد مدعي چنينوضعيتينميتوان با كه

نميبينم/ حاضر حال در باشد قانونواقع حمايت در و شكايتنمود آن به بتوان كه

بايد ضمنا نبود, ص;ح و مقتضي ميكنند توقيف را اشخاص قانون نام به كه كزي مرا به رفتن بنابراين

حكومت مقررات اين وليچون هستم و بوده مملكتي مقررات تابع و قانون مطيع هميشه من كه شوم متذكر

از و ميباشد غيرقانوني و نگذشته مجلس تصويب از هنوز دارند مرا بازداشت قصد آن استناد به كه نظامي

اعتراض عنوان به جهتمن بدين ميدهند, شكنجه و زجر را اخير بازداشتشدگان كه ميشود شنيده طرفي

گونه هر اداي براي اينجا در و آمدهام ملي مجلسشوراي يعني ملت خانه به نظامي فرمانداري عمل اين به

تا كه عرضميكنم عزيزم هموطنان مقاماتو كليه به اطمينان براي ميباشمو آماده تحقيقات توضيحاتو

ملت س;مت و سعادت جز هميشه و كرد خواهم نه و كرده عملي نه شرافت و كشور مصالح خ;ف بر حال به

داد/// پايان توضيحاتخود به زاهدي سرلشكر ندارم/ و نداشته آرزوئي ايران نجيب

كاشاني آيتا� حضور با گرامي آقاي منزل در امروز ظهر از قبل رئيسه هيأت ـ شد موافقت تحصن با

زاهدي سرلشكر تحصن به راجع فقط و نيانجاميد طول به چندان جلسه اين كرات مذا ولي گرديد تشكيل

زاهديموافقتخود سرلشكر نامه ذيل و تحصنويموافقتكرد با كاشاني آيتا� كراتمختصريشدو مذا

شود/ فراهم زاهدي سرلشكر از پذيرائي وسايل تا رساندند بازرسي اداره مجلسو دفتر اط;ع به را

نظر در زاهدي سرلشكر از پذيرائي و تحصن براي كاشاني آيتا� موافقت از پس مجلس كه را محلي

اطاقهيأت است اقامتكرده آن فع�زاهديدر كه را اطاقي ميباشدو سابق مجلسسناي ساختمان گرفت

نمايندگان از نفر چند نيز وقت آخر تا رفتو محل اين به امروز ظهر از كه است سابق سناي مجلس رئيسه

نمودند/ ويم;قات با مجلس

آقايدكتر با دوبار ظهر از قبل امروز ملي نهضت كسيون فرا رئيس رئيسمجلسو نايب م;قاترضوي

بود/ كره مذا ايشانمشغول با مدتي و كرد م;قات نخستوزير مصدق

بدهد خبرنگاران به اط;عي كوچكترين نخستوزير با كراتخود مذا م;قاتو نتيجه از نشد حاضر وي

جاريوحوادث مسائل پيرامون آقاينخستوزير با بنده كرات <مذا گفت: مقابلسئواhتمخبرين در فقط و

بود>/ روز
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٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

نظامي] فرمانداري [جزوه] [اعCميه ادامه در
افشارطوس مرحوم قتل متهمين اعترافات

است منعكس پرونده در آنها خود خط به كه

شد گذاشته مطبوعات اختيار در نظامي فرمانداري طرف از امروز

از افشارطوس سرلشكر مرحوم قتل متهمين از نفر چهار اعترافات و اظهارات خ;صه گذشته شماره در

نـظامي فـرمانداري طـرف از امـروز كه ديگر نفر پنج اقارير خ;صه اينك گذشت: گرامي خوانندگان نظر

شد/ گذاشته مطبوعات اختيار در تهران شهرستان

راهآهن كارمند اينكه از گذشته <بنده ـ خودش خط به افشارقاسملو هادي صريح اعترافات خJصه >٥

فـرمائيد مـطالعه را بنده روزنامههاي گر ا ميباشم خط> <راهبان روزنامه نگارنده و امتياز صاحب هستم

بعضي علتوضع به بعدا و بودم مصدق دكتر آقاي جناب جدي طرفداران از ابتدا كه فرمود خواهيد م;حظه

شاهدوستي شديد احساسات و شدم آشنا مجلس جلوي اسفند ٩ در بلوچ سرگرد آقاي با شدم/ مخالف قوانين

ايشان تفاق ا به ميشد تشكيل مجلس كه روزهائي حتي اينكه تا تماسبودم در بلوچ با مرتبا و دارم و داشته

داري ميل تو گر ا داريم برنامه ما گفت و شد صحبت بلوچ با آشنائي, همين نتيجه در ميرفتيم/ مجلس جلو

از ميخواهند ارتشرا و كردند تضعيف را سلطنت مقام گفتچون چيست؟ برنامه از منظور گفتم كني شركت

گونه هر كه حاضرم افتخار كمال با است مملكت و شاه نفع به چون گفتم من صحبت اين از پس برند بين

مخفي محلي در و بگيريم افشارطوسرا ايناستكه ما برنامه گفت يكروز تا بكنم باشد مقدورم كه كمكي

و شدم راضي من كه اين تا است عالي ما هدف هيچوجه به گفت او نيست كه كشتن منظور گفتم من كنيم

تفاق ا به و گذاشتيم قرار شب ٧ ساعت براي آنجا برويم بايد است خانقاه خيابان در يكمنزلي امشب گفت

امير گويا كه گردنكلفتي شخص يك و بايندر و منزه و مزيني آقاي خانقاه خيابان در واقع منزل در رفتيم

ديدم/ باشد رستمي

در برنامه البته است خطيبي آقاي فهميدم بعدا كه داشت چشم به سياه عينك كه منزل صاحب ضمنا

بلوچو و شهريار تفاق ا به و داد خبر بلوچ شبمذكور در اينكه تا ميدهيم خبر گفتند نشدو اجراء دوم شباولو

hبا شرح به همگي دادند خبر يكربع بعداز آمد/ شبافشارطوس ساعت٩ رفتيمو خانقاه منزل به بلوچ نوكر

بود حاضر جلويدرب كه ماشين دو در فورا بيهوشي حال در و بستيم را افشارطوس دستهاي و شديم وارد

گرفتو را چشمهاياو ابتدا همانشخصگردنكلفت اطاقبوديم وقتيمشغولصحبتدر ضمنا شدو حمل

در و كرديم حركت لشكرك طرف به و شديم ماشين سوار و بستيم را او پاهاي و دستها تفاق ا به هم بعدا

به بود كجا نميدانم كه نامعلومي طرف به حاضر اسب دو شديم پياده همه و ايستاد ماشين فرعي جاده يك

كنچون هستموافقت هرطور گفتند بعدا نمودم امتناع رفتن از شخصا بنده شديم/ هدايت نام عباس وسيله

است جا همين اختفاء محل گفت هدايتكننده شخص تا رفتيم ناچارا احمد و بلوچ و بنده برميگرديم فردا
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مانديم/ آنجا در را شب

ناراحتاستميخواهم خيالم من كه گفتم ديدم را مزيني منشخصا آوردو عباسغذا ما براي عصر فردا

با بلوچ منصحبتميكرد با كه مزيني همينموقع ميرويمدر شهر به گفتامشبهمه مزيني بروم/ شهر به

رفت پهلويمن از مزيني بعدا و نشناختم را آندو من البته ميكردند/ صحبت غار از قدريدورتر ديگر نفر دو

عباس و شد صبح تا خوابيديم را شب احمد, منو پهلوي آمد ساعت يك پساز بلوچ و نفر هماندو پهلوي

مجددا روز همين عصر ميروم/ و دارم كار گفت ظهر نزديك تا داد كشيك غار باhي رفت و آمد ما پهلوي

و كرد مراجعت و كشيد يكساعتطول مدت رفتو بلوچ ميخواهد مزيني را شما كه داد خبر بلوچ عباسبه

در گويا كه ساعت دو پساز ببريم آنجا به را افشارطوس و كنند اجاره خانه شميران در شده اين بر قرار گفت

و رفت بلوچ ب;فاصله ميخواهد را بلوچ و آمد مزيني كه گفت و آمد عباس بود شب ١١ يا ١å ساعت حدود

گواه را خدا بكشيممن را او كه دادهاند عباسگفتدستور منو به كرد مراجعت و كشيد ساعتطول نيم تقريبا

يكديگر به شديدا حتي و كنم شركت كار اين در شما با نيست ممكن كه كردم اظهار بلوچ به كه ميگيرم

ميزنم/ اسلحه با ترا نكني منموافقت با گر ا كه كرد تهديد مرا بلوچ بعدا و اعتراضكرديم

از افشارطوسرا دستهاي او تفاق ا به خواست را احمد بلوچ بعدا نيست منمربوط به گفتم جواب در من

در كه ميگيرم گواه را خدا من هم باز بياورد رودخانه سمت به كه كرد باز را او پاهاي بستو محكمتر پشت

فكـر بودم شده دچارش بسته چشم كه شومي سرنوشت به و داشته خودم وجدان با جنگ مدت اين تمام

مرحله آن از كه نبودم بلد را راه شب آنموقع در ولي كنم مراجعت همانجا از كه ميگرفتم تصميم و ميكردم

يك بست را پاهاياو مجددا آورده سمترودخانه به افشارطوسرا احمد حالبلوچو هر كنمدر كفرار خطرنا

و انداخت او گردن به طناب و بست را دهانش روي محكم من دستمال با و گذاشت دهانش توي دستمال

عمل مقابل در كه ترسم از هم من بگير دماغش جلوي را تر ا دواي كه ميگفت بلوچ هم من به شد/ كشيده

فقطدستمالدوا كه كدورشومموافقتكردم خطرنا آنمرحله از زودتر اينكه براي بودم گرفته قرار شده انجام

افشارطوسرا و كند گودالي رودخانه كنار در احمد بعدا شد/ اجرا هميننحو به عمل و دماغشبگيرم جلوي را

جاده كنار به صبح كردو هدايت جاده كنار به را ما عباسرسيدو همينموقع در شد/ پوشيده گذاشتهو گودال در

رسيديم كلندوك

فورا نيامد/ ماشين مانديم منتظر ساعت٩ تا برگرداند شهر به را ما ٨ ساعت سر مزيني ماشين بود قرار و

آمديم>/ شهر به شده تومبيل ا سوار باشند/ گرفته را مزيني است ممكن حدسزديم

مجلس تظاهراتيجلوي كه اسفند ٩ از <بنده مينويسد: ديگر متهمين با خود آشنائي خصوصعلت در

اين با خصوصيت از پس, شدم/ آشنا بازنشسته افسران از عدهاي با ميدادند, شاه نفع به شعارهائي و ميشد

تا برگردند خودشان كار به مختلف عناوين به كه صددند در و شده تضييع آنها حق كه عدهاي شدم گاه آ عده

خطيبي حسين منزل در شبمذكور تا شدم صميمي بيشتر بلوچ با شد گفته hبا در كه طوري همان اينكه

اميرع;ئيو عبدا� غار نزديك در ديدم را رستمي امير و احمد و شهريار بلوچ و منزه و بايندر مزينيو آقايان
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ديدم>/ نميدانم اسمشرا كه ديگر نفر يك

استنباط جريان اين از بنده كه طوري <به خطيبيمينويسد: منزل افشارطوسبه خصوصعلترفتن در

و خطيبي حسين پهلوي ميروم كه گفتم خانمم به من گفت كه شنيدم هم افشارطوس خود زبان از و كردم

يكروز حتي و نكنم خيانت او به كه خوردم قسم بقائي دكتر با من افشارطوسميگفت ضمنا بقائيو دكتر

منچونقولداده آمدو منزلمن به بقائي دكتر توصيه حسب بر شهرباني تعقيب تحت معروفكه اميرموبور

افشارطوس به تلفونا خطيبي كه شنيدم خطيبي منزل همدر شخصا بنده و نكردم جلب شهرباني به را او بودم

شماست>/ منتظر بقائي كه ميگفت

كه شبمتوالي دو <در افشارطوسمينويسد: دستگيريمرحوم اشخاصدر يكاز هر درخصوصمداخله

به شديم وقتيداخل ٣٢.٢.٣١ دوشنبه روز و نشد اجراء برنامه و رفتيم نامبرده عده معيت به خطيبي منزل به

كندو باز را مزينيدرب ابتدا كه شد اين بر قرار و شديم جمع راهرو نهارخوريو اطاق در شد: ترتيبعمل اين

و بلوچ و پا بستن مأمور شهريار راستشو دست بنده و بگيرد را افشارطوس چشمهاي و دهان رستمي امير

اجراء نحو همين به و ميكشم اسلحه جلو از من گفت خطيبي و بودند دستها و [!] دهان بستن مأمور احمد

شدند/ افشارطوس دستگيري مشغول متفقا همه و وارد سالن ديگر در از بايندر و منزه زاهديو و شد

كرد تزريق كنو تزريق گفت و داد بود چه نميدانم كه را آمپول و آمپولآورد و تر ا شيشه منزه اثنا همين در

كه روزي <عصر خطيبيمينويسد: منزل به رفتن از قبل تجمع خصوصمحل در و زد>/ همبلوچ پنبهاشرا و

امير آنجا در و شديم جمع سرهنگشغفي منزل ارامنه, خيابان در منزليواقع در روزيبود چه ندارم خاطر به

بايد كه دادند خبر بوديمو منزل همان شبدر ساعت٧ تا و آورد بود كرده خريداري طناب وسايل كه رستمي

امير تفاق ا به من بايستيد دانشسرا كوچه سر گفت و داد من به را خانقاه خيابان نشاني منزه و كنيم حركت

كسي تا با شهريار بلوچو و منزه ايستادهايمو و آمده محلمزبور به كسي تا با بود پتو حامل كه احمد رسمتيو

حامل شهريار و بود پيچ رختخواب در كه پتو حامل احمد كردند خطيبي منزل به هدايت را ما و آمده ديگر

بود/ بلوچ به متعلق پتوها و بود شده تهيه رستمي امير وسيله به و دستمال طنابو چمدانمحتوي

قرار چه ندارم اط;ع را <سايرين مينويسد: شده داده جنايت ارتكاب براي كه وعدههائي خصوص در

تو و كند دولتسقوط درصد صد است ممكن كنيم مخفي بگيريمو افشارطوسرا گر ا گفتند بنده به و داشتند

داشت>/ خواهي مهمي پست راهآهن در كند كابينهسقوط گر ا هستي دولت كارمند هم

افشارطوسبه از سئوالي منهيچ <بهوسيله است: نوشته افشارطوسميشده از كه درخصوصسئواhتي

من گفت هم افشارطوس ميكرديد, كره مذا چه خطيبي حسين با كه كرد سئوال او از بلوچ فقط نيامد عمل

از بـلوچ و نكـنيم خـيانت يكـديگر بـه كـه خـورديم قسم هم براي دو هر بقائي دكتر با بگويم نميتوانم

افشارطوساضافه نيستو منمربوط به كرديدجوابداد بازنشسته را افسران چرا كه كرد افشارطوسسئوال

سرهنگدومها در و درصد هشتاد سرهنگها و هستند زايد همه سرلشكرها و سرتيپها عقيده به كه كرد

چـه كرد سئوال بلوچ باز شوند/ خارج ارتش از بايد و هستند اضافه درصد شصت سرگردها و درصد هفتاد
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بگويم>/ نميتوانم كه داد افشارطوسجواب داشتي خطيبي با كره مذا

گفت بلوچ به <افشارطوس است: نوشته افشار استخ;صخود به داير افشارطوس تقاضاي خصوص در

پول ما گفت جواب در بلوچ بدهند شما به منزل در كه مينويسم تومان پنچهزار حدود در كني آزاد مرا گر ا

ناحيه از را افشارطوسدستگيريخود تيمسار اينكه خصوص در كرد>/ خواهيم آزاد هم را شما و نميخواهيم

دار به فقط كردم صحبتهايافشارطوساستنباط از كه طوري <به است: نوشته افشار ميدانست كساني چه

به ميگفتمن و نكنم خيانت كه قسمخوردم بقائي دكتر براي من ميگفت مرتبا و بود دستههائيمظنون و

نكردهام>/ خيانت بقائي دكتر

از شب آن بعدازظهر هفت <ساعت ـ قرائي بلوچ سرگرد نوكر بلوچ احمد اقارير و اظهارات خJصه >٦

به من سينما/ به بود رفته نبود سرگرد قرائيخود بلوچ فريدون سرگرد عقب آمدند گرفته را سرتيپ كه منزلي

را سرتيپ كه منزلي بيايد بلوچ كه است بوده قرار گفت من شخصبه آن سينما/ است رفته شخصگفتم آن

يكساعتبه از افشار سينما/ رفته بگو آمد من كسسراغ هر بود گفته من به قب� هم بلوچ سرگرد گرفتهاندو

بود آورده پيغام كه شخصي آن و بود سربار برنج طور همان ميكردم/ آشپزي منخودم بود/ ما منزل غروبدر

با هم مرا افشار منزل از خروج درموقع و برد را افشار بود/ سفيد راه داراي لباساو و بود سفيد كمي مويسرش

قب� كه سرتيپ تا چند با پهلوان همين و افشار ساعتيمنو نيم گرفته را سرتيپ كه منزلي به بردند خودشان

به وقتي كه نوشت بلوچ سرگرد براي يككارت افشار منزل در بوديم/ گرفته را سرتيپ كه منزلي در بودند آنجا

بيايد/ آنجا به و بخواند را كارت آمد خانه

را افشار كارت و مراجعت سينما از بلوچ سرگرد [!] آمد گرفته را او كه سرتيپ كه بود شب ٩ ساعت بعد

دقيقه چند شهريارخان و بلوچ سرگرد آمدن بعداز منزل آن به آمدند شهريارخان برادرش پسر بود خوانده

از سرتيپ كرد باز خطيبيبود حسين منزل در كه عينكي يكجوانhغر منزل در آمد سرتيپ كه كشيد طول

هـمه و مـن كرد باز سرتيپ براي منزل صاحب را اطاق درب نبود كس هيچ كه اطاق توي آمد hبا پلهها

بدون نفري صاحبمنزلدو با سرتيپ بوديم نشسته اطاق همان اطاقعقب يك بوديمدر آنجا اشخاصكه

سرتيپ بلوچو سرگرد با و شد وارد ما اطاق به و آمد بيرون منزل صاحب كردند ساعتصحبت نيم ما حضور

آن وقتشاستو گفتاhن و دستداشتصحبتكرد در هفتتير مزينياستو سرتيپ ميگويند كه hغره

بود/ نشسته اطاق داخل ما اطاق پشتدرب صندلي روي شد كشته كه سرتيپ

گرفت را همدستاو افشار گرفت را اطاقسرتيپ توي آمد پهلوان كردجوان باز سرتيپمزيني را اطاق در

برادرش پسر شهريارخان با بلوچ سرگرد باشد/ نداشته اسلحه كه كرد بازديد را سرتيپ جيبهاي افشار و

چاق كلفت عينكي دكتر آن دوائي شيشه بعد آنجا بودند آورده قب� كه سفيد طناب با بستند را او پاي دستو

منهم آنسرتيپو نزديكدماغ گذاشت بودم عينكديده با را پيشاو شب سه عينكنداشتو آنشب كه

بلوچ سرگرد بازوياو به راست بهدست سرتيپ زد يكسوزن هم دكتر آن ميديدمو و [!] ايشانبودم همه با
پتوي توي بستند را او بعد شد بيهوش كشتند را او كه سرتيپ آن بعد زد سوزن دكتر تا بود گرفته را او دست
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توي برد يكي يكي را ما و كرد باز را منزل درب آمد منزل صاحب خود و كردند ماشين سوار را ما و سربازي

يك در بود پتو hي كه سرتيپ آن با شوفر و بلوچ سرگرد و افشار و بودم من ماشين در و كرد سوار ماشين

ديگر ماشين سوار ديگران و دكتر آن با و منزه سرتيپ و مزيني سرتيپ و شديم رنگسوار مشكي ماشين

پشت ما گفت مزيني سرتيپ نيستيم بلد را راه ما گفت بلوچ سرگرد بيايد نگذاشتند را پهلوان جوان و شدند

شدند پياده همانجا داشت/ رودخانه و باغ يك كه جائي رفتيمدر خيلي شديمو خارج شهر از ميآئيم شما سر

بود/ منتظر آنجا بود آورده ده كدخداي اسب تا دو

و كدخدا و افشار بود پيچيده پتو سرتيپكهhي بود/ اسبكهر شديم اسبشووسوار گفتندسوار من به بعد

راه بود پياده سرگرد و شد سوار افشار هم را اسب يك گرفتو را اسب جلو كدخدا و من جلوي گذاشتند بلوچ

و برداشتند من اسب جلو از را سرتيپ شديم سرازير تپه يك شد خسته سرگرد رفتيم راه كه قدري افتاديم

به تازه كه را سرتيپ كردندو پهن را پتو پائينآورديم را او كه غار دم تا و بود افشارسوار گذاشتندروياسبكه

درد دستهايم گفت آمد بهوش كه سرتيپ و داشتند هم قوهدستي چراغ و پتو روي گذاشتند بود آمده هوش

كدخدا و نبود غذا آنشب بستند/ سست را بازوياو ولي كردند باز هم را پاهاياو و كردند باز را ميكنددستاو

تا دو با سرتيپ جلو آوردم كردم درست چائي من آورد/ چائي نانو و تخممرغ شش پنج صبح برد/ را اسبها

سرتيپ پهلوي غار در افشار و بلوچ سرگرد و من شب آن نخورد/ نان ولي خورد تخممرغها از يكي تخممرغ

بوديم/

بعد كرد/ صحبت بود آمده كه مزيني سرتيپ با رفت سرگرد و كرد صدا را او سرگرد آمد كدخدا بعدازظهر

پيشسرتيپ چائي بود آورده نان چايو و [ناخوانا] شيريني جعبه دو كدخدا و چائيدرستكردم برگشتمن

داده دستور چون دارم شاش گفت من به سرتيپ بعد خورده شيريني تا دو و خورد چاي استكان دو كه بردم

و بيرون ريختم بردم و كرد ادار دادم داشتم همراه كه حلبي حقه من ندارد را غار از شدن خارج حق كه بودند

بود/ نشسته بسته سرتيپدست

گفت بلوچ سرگرد نكردهام/ كاري من داد سرتيپجواب گرفتهاند؟ ترا چرا پرسيد سرتيپ از بلوچ سرگرد

به من قول از نكردهام كاري من گفت سرتيپ كرده, بد بقائي دكتر با و دادهاي كشتن به را مردم تو ميگويند

صحبت انداختي! روز اين به مرا چرا ميگفتم تو به داشتم دلي راز هر نكردهام بد تو به من بگوئيد بقائي دكتر

بلوچ با ديگر چايخورد يكفنجان نخورد سرتيپشام آورد ما براي شام كدخدا كه بعد همينبود دوم روز آنها

نكرد/ صحبت

چقدر گفت بلوچ سرگرد نزنيد؟ من به صدمه كه ميگيريد من از چقدر بود گفته عصر بلوچ به سرتيپ ضمنا

سرگرد بفرستند/ شما براي خانمم مينويسم دارم موجود منزلم در تومان چهارهزار گفت سرتيپ ميدهيد

هر شهر/ به ميبريم آورديم را تو كه جور همان زد نخواهيم صدمه تو به و نميخواهيم تو از پول ما گفت

است باز تو پاي دستو گفت سرتيپ به بلوچ سرگرد بعد ميكنيم/ اجرا ا دستور همان بيايد شهر از دستوري

فرار گر ا ميدانم نيستم بچه نه گفت سرتيپ نده, كشتن به را ميزنمخودت هفتتير با ترا كه كني فرار مبادا
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شهر سرتيپگفتامشباز به بلوچ بكشند/ را او ميخواستند كه شبسوم تا خوابيدند بعدا كشتهميشوم كنم

بود/ بيدار سرگرد خوابيديم سرتيپ و افشار و من ميآيد دستور

پـاشيد آوردهاند را اسبها گفت و كرد بيدار خواب از را ما بلوچ سرگرد رفته شب از چهار يا سه ساعت

از گرفت سرگرد را سرتيپ كرديم, جمع را اسبابها كه اين بعداز شهر برويم كنيمميخواهيم جمع را اسبابها

و زمين روي نشست سرتيپ بنشين گفت سرتيپ به سرگرد رسيديم, كه همواري به پائين آورد بيرون غار

من به استسرگرد آنجا كلنگ بيلو ديدم رفتم بيا گفت منهم به گفتباhيسرشبنشين افشار به سرگرد

هم من بكن گودال تو داري چكار گفت چيست براي گودال شهر برويم ميخواهيم گفتم بكن گودال گفت

يك بليرفتو گفتم كندي؟ برگشتگفتگودال سرتيپو رفتسراغ باز برگشت رفتو سرگرد كندمو گودال

زد من به كشيده يك كردي؟ بود چكار اين گفتم سرگرد به من آوردهاند را سرتيپ جنازه افشار با ديدم مرتبه

گـرفت را او سر سرگرد و گرفت را او پاهاي افشار و گرفتم را سرتيپ كه داد دستور من به چه! تو به گفت

پوشانديم كريختيمو خا كمككرد آمد هم كدخدا كه بريزيم كرويآن خا تويگودالميخواستيم گذاشتيم

افتاديم/ راه و

تو ارباب مال گفت و كدخدا به داشتداد دست در هفتتير بلوچ سرگرد و رسيديم جاده سر نزديكصبح

زن برادر كه سرهنگشغفي رفتمنزل بلوچ سرگرد آمديم شهر به شده تومبيل ا سوار بعد بده/ او به ببر است

هم افشار سرهنگشغفي, منزل بياورد مرا اسبابهاي لباسو بگو شهريارخان به گفت من به استو سرگرد

خودش>/ خانه رفت

موقعي در بلوچ سرگرد فقط نميدانم <من گفت: بلوچ احمد كشتيد؟ چرا افشارطوسرا كه جوابسئوالي در

كـاري مـيداد جـواب هم سرتيپ كردي؟ چكار بقائي دكتر به تو مگر ميگفت او به بود زنده سرتيپ كه

نكردهام>/

همانطور مقدماتي تهيه از <پس ـ خودش خط به قرائي بلوچ سرگرد اعترافات و اظهارات خJصه >٧

منزل رفتيم پهلوان و منزه دكتر تيمسار تفاق ا به كرديم حركت كه شغفي سرهنگ منزل از كردم عرض كه

از كه وقتي ميآيد وكيلهايمجلس از نفر يك گفتند خطيبي حسين نام به صفيعليشاه خيابان در نفر يك

كنيم/ تمرين گفتند نيامد گذشتوكيل بود بعدازظهر ده كه معين ساعت

بود قرار هم من براي گرفتند/ را او احمد و افشار و كرد حمله پهلوان نشست در به پشت مبل روي مزيني

به شبسوم نيامد وكيل مثلشبديگر آمديم هم شبدوم و آوردند بعد شبهاي براي كه بياورند يككلت

و گرفتند را او است افشارطوس تيمسار شد گرفتنمعلوم از پس كه آمد سرتيپ نفر يك مجلس جايوكيل

را آمپول هم منزه دكتر بستند طناب با را ايشان احمد بعد و افشار او بعداز شد پهلوانوارد طناباول به بستند

و بـايندر مزيني, بودند منزل در كه سرتيپها بقيه و ريخت ايشان دماغ روي هم تر ا و كرد تزريق و آورد

يك با را افشارطوس مرحوم شدند خارج منزل از پهلوان و شهريار كردند بستن به شروع بقيه و من با زاهدي

افشارطوسو تيمسار و احمد و افشار و بنده تومبيل ا اين در تهران از خارج به بردند بود ك پونتيا كه تومبيل ا
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را افشارطوس مرحوم بود آمده راساسب قب�دو لشكرك دوراهي بعداز بود ميراند را ماشين كه آقا نفر يك

خارج تومبيل ا از هم پنجتير تفنگ كه اينموقع در اسبو سوار افشار پياده من احمد, با كردند يكاسب سوار

دادند/ من به و كردند

بلد را راه كه آدمي همان تفاق ا به تا [!] خطيبيبود حسين منزل ثاثيه ا كهوي[!] بودند يككلتداده قب�

آنها ميان از من كه غار به آمدند عده يك غروب ديگر روز بوديم/ غار در صبح تا شب غار/ به رفتيم بود

رفتند/ مجددا باز شناختم را مزيني سرتيپ

هفت يا ساعتشش شبسوم آورد/ راهبلد ماست و كره و شيريني چلوخورشتو غذا ديگر روز صبح فردا

افشارطوسكشتهشود بايستي كه دادم گفتدستور مزيني شناختم/ من را مزيني عباسو كه آمدند عده يك

كشتند/ طناب با و پائين غار از آوردند را ايشان آنها گفتم افشار و احمد به برگشتم بفهمند است ممكن چون

آنها كار در و برداشته را لوازمات آمد هم عباس و گرفت افشار را ديگر يكسر و احمد دست طناب سر يك

بروند ميخواهند كه كجا هر يا ده يا جاده به اشخاصسوار رساندن پساز عباس كه بود قرار البته كند/ شركت

به همگي كردن دفن پساز و شدند قبر كندن مشغول و كردند را خود كار اينها ضمن اين در برگردد/ و برساند

كرديم/ حركت تهران سمت

شدن پياده درموقع تفنگرا دادند/ من به خطيبي منزل در كلترا اسلحه بود/ آورده منزه دكتر را كار وسايل

خطيبي حسين و بودند كرده كشف را محل آن تيمسارها قب� كردن مخفي محل به راجع و دادند تومبيل ا از

را كـردن مـخفي محل صحبت هم با منزل در اينكه براي كجاست كردن مخفي محل كه ميدانسته هم

اسم كه آورد بيراهه از را ناهار بود ما راهبلد كه عباس شد, تمام افشارطوس تيمسار كار آنكه از بعد ميكرد

عباساسلحه آمد جلو [!] پياده افشار آمديم تومبيل ا با صبح لشكركو جاده به شبانه آمديم نميدانم را آنجا

برگرداند/ را

نزديكظهر نبود منزل شغفي شغفي, منزل آمدم مستقيما من تهران به آمديم تومبيل ا با هم احمد منو

مراجعت شب نمايند مراجعت شد قرار شب بعد خير يا هستم من كند سئوال كه شغفي منزل آمد بايندر آمد

سمت به باشد يكشنبه صبحزوددوم بودم آنجا شب كه بنده حسين نام به يكنفر منزل رفتيم بنده با و كردند

آقاي به متعلق عمارت ك� قزوين رودبار به رفتم نوشتم قب� كه همانطور هم آنجا از و كردم حركت قزوين

نوشتهام>/ را دستگيريخود جريان كه رشوند

بر <قرار مينويسد: مشاراليه بودند داده بلوچ سرگرد به جنايت اين ارتكاب براي كه خصوصوعدهاي در

ولي بود نشده تعيين منميخواستم كه را شغلي و بدهند بخواهم كه را شغلي هر كابينه تغيير پساز شد اين

خطيبيصحبت آقاي با را كابينه ژاندارمريكلكشور, رياست قبيل از بخواهم كه را شغلي هر بودند داده قول

در دائما بقائي دكتر آقاي صحبت كه ميدانستم ولي هستند مطلع جريان از كامل افراد و او كه بودند كرده

يا بايندر ارتش, ستاد رئيس مزيني بهداري, وزير منزه دكتر بود: ترتيب اين به امراء ساير و بود منزل همان

بازنشسته كه هم امرا بقيه خ;صه و بود كابينه جزء هم زاهدي سرتيپ و ديگر وزارت يا ملي دفاع وزارت
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خطيبيبود>/ منزل در من اينمسموعات بودند كابينه جزء هستند

كه گرفتند را افشارطوس تيمسار اين <براي افشارطوسمينويسد: تيمسار دستگيري خصوصعلت در

تـيمسار فاطمي, دكتر آقاي افشارطوس بعداز شود/ ساقط كابينه نتيجه در شده توليد مملكت در تشنجي

مهنا تيمسار يعني ملي دفاع وزارت معاون تيمسار زيركزاده, مهندس شايگان, دكتر معظمي, دكتر رياحي,

نمايند>/ دستگير اشخاصرا اين

ما <به مينويسد: بلوچ رفتسرگرد آنجا به خطيبي حسين فقيد تيمسار بردن بعداز اينكه درجوابسئوال

بدهم>/ اط;ع بقائي دكتر به را تيمسار دستگيري جريان ميروم گفت

بلوچ سرگرد بود كرده جلب خود به را افشارطوس اعتماد خطيبي حسين چگونه اينكه سئوال جواب در

من منزل گذاشتند قرار دكتر با استو بقائيرفيق دكتر با افشارطوس تيمسار چون كه <ميگفت است: نوشته

ميآيد>/

عباساست اسمش كه نوكر همان <با نوشته: داد كي را افشارطوس كشتن دستور اينكه سئوال جواب در

كه تاريكيبودند در عده يك بعد وليروز آمد افشار برايم;قات سرتيپمزيني كه آمدند عده يك قبل روز

كردند>/ صادر را ايندستور و بودند جلو مزيني تيمسار ولي هستند اشخاصي چه كه درستي به نفهميدم من

و دوشنبه <روز ـ بقائي دكتر آقاي نوكر كرمان اهل Aنعمتا فرزند باقري احمد اظهارات خJصه >[٨]
دكتر منزل به كه خطيبي آقاي با نفر چهار نهار قبل هفته چهارشنبه وليروز نبود مهمان نهار كسي سهشنبه

به بودم ايستاده من بروند مجلس به ميخواستند چهارشنبه روز صبح وقتي دكتر آقاي بودند/ ميآيند زياد

دارم/ مهمان نهار نفر چهار سه من بگو مادرم به كه گفتند خواهرشان

دارم كار گفتم ساعتچون آن بياور/ و بگير خطيبي آقاي منزل از بشقابها برو گفت مادرش ساعت آن

چـهار من بگيري خطيبي آقاي منزل از بعد تا بگير همسايمان منزل از را بشقابها برو گفتند دكتر مادر

برو گفتند دادند من به بشقابها عصري دادند نهار كه بعدا گرفتم, رفتم كناريمان همسايه آقا حاجي بشقاب

بيشتر روز چند چون و بخرم بيرون از پنير و كره بروم كه دادند پول هم تومان پنج و آقا حاجي منزل بده به

مـنزل از هم را بشقابها آن برو گفتند من به بودند داده خطيبي منزل براي سمنو بشقاب سه يا دو توي

داخل بردند مرا كرد باز را در آمد تو از گروهبان يك زدم زنگ خطيبي منزل درب رفتم من بگيرد/ خطيبي

كردند/ دستگيرم بعد و خانه

نهار آقا با آمدند بود بعدازظهر يك يا ظهر تقريبا ميشناختم خطيبي آقاي نشناختم را مهمانها من

ماند>/ منزل در بقائي دكتر آقاي و رفتند خطيبي آقاي با بعدازظهر سه يا نيم و دو تقريبا خوردند

دفتر حكايت طبق و ـ صالحنيا داروخانه مدير و داروساز شغل با صالح خليل دكتر آقاي اظهار طبق >٩

يك مرفينو آمپول عدد نسخهدو دادن بدون منزه آقايدكتر قبل روز شانزده يا پانزده ]او پلمپشده[: رسمي

موقع استو داده آن بهاء بابت ريال ٣٥ عليالحساب و خريده مزبور داروخانه از پنبه بسته يك و تر ا شيشه

ميفرستم>/ بعدا را نسخه ندارم همراه ماركدار كاغذ است گفته نسخه خواستن



ملي دولت سياهه ٢٢٠٠

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

ميشود افشارطوسآماده قتل و توطئه متهمين محاكمه براي نظامي دادگاه تشكيل مقدمات

اعCميهاي طي نظامي فرمانداري
كرد تكذيب را خطيبي حسين آزار و شكنجه موضوع

شدند آزاد خطيبي حسين كلفت و مادر
دادند مواجهه هم با را متهمين از نفر چند ديشب و ديروز

تقريبا ابتدائي تحقيقات لحاظ از افشارطوس مرحوم قتل پرونده كنون ا ـ يكديگر با متهمين مواجهه

به پرونده آن انجام از پس كه است مانده باقي متهمين از نفر چند بين مواجههاي فقط است شده كامل

شد/// خواهد ارسال نظامي دادسراي

اع;ميهاي تهران نظامي فرماندار طرف از امروز ظهر ـ كرد تكذيب را شكنجه انجام نظامي فرمانداري

شد: صادر زير شرح به متهمين شكنجه عدم درباره

نـخستوزير بـه تلگرافـي ملي مجلسشوراي نماينده بقائي دكتر آقاي ـ نظامي فرمانداري اعJميه

حـضور بـا و كردهاند شكنجه و آزار خطيبي حسين درباره نظامي فرمانداري مأمورين كه نمودهاند مخابره

نكردند/ مأمورينموافقت و مراجعه فرمانداري به دليل تأمين و معاينه براي مأمورينص;حيتدار

به موظف جزء, مأمورين ساير نگهبانو افسر و نبودهام آنجا اينجانبدر كه موقعيبوده در آقايان مراجعه

استنطاق مرحله در قانون طبق بوده فرمانداري در هم فرماندار اينكه فرض بر و نيستند دخالتها گونه اين

قويا را خطيبي حسين درباره شكنجه نظاميموضوع فرمانداري و هستند م;قات از جنائيممنوع متهمين

اشرفي سرهنگ تهران شهرستان نظامي فرمانداري ميكند/ تكذيب

از او بيگناهي بر مبني نيز ديشباع;ميهاي و شد آزاد شلي آقايديو كه داديم اط;ع ديروز ـ شدند آزاد

محتشمه بانو يعني افشارطوس قتل پرونده متهمين از نفر دو نيز امروز گرديد/ صادر نظامي فرمانداري طرف

بود قرار داشت اظهار مطلع مقام يك نامبردگان آزادي درباره شدند/ آزاد او كلفت آمنه و خطيبي حسين مادر

تحقيقات انجام جسد كشف از بعد چون ولي شوند آزاد افشارطوس سرلشكر جنازه كشف از قبل نفر دو اين

افتاد/ تعويق به كنون تا بودند توقيف در ٥ ماده طبق كه آنها آزادي جهت همين به بود hزم آنها از بيشتري

گرديد/ آزاد نيز منزه سرتيپ گاراژدار� � غ;محسين امروز همچنين

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

شد خواهند محاكمه تهران در تبريز قضيه تظاهركنندگان از نفر ٨
نظامي دادگاه در بودند كرده تي تظاهرا صلح از طرفداري عنوان به كه تبريز اهالي از نفر ٨ پيش چندي

پرونده و گرديد نقض كشور طرفديوان از قانوني مراحل طي پساز رايمربوطه شدند/ محكوم و كمه محا

در پرونده قرائت و وكيل تعيين براي متهمين امروز شد/ ارجاع تهران جنائي دادگاه ٤ شعبه به رسيدگي براي

شد/ خواهد شروع مزبور افراد كمه محا زودي به و يافتند حضور دادگاه دفتر



٢٢٠١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

كردند اعتصاب دخانيات كارگران
داشتند را خود اضافات پرداخت تقاضاي و كرده اجتماع كارخانه محوطه در آنها

شد گزارش نخستوزير آقاي به كارگران اعتصاب جريان
كردند خودداري نظامي مأمورين با مCقات از كارگران نمايندگان

كارگاههايخود در حضور از قبلي قرار طبق ميشدند كارخانه وارد كه دخانيات كارگران وقتامروز اول از

ساعت كه طوري به ميشد زيادتر آن هر كارگران عده كردند/ اجتماع دخانيات محوطه در و نموده خودداري

نميرفتند/// خود كار سر به و ايستاده دخانيات محوطه در كارگران از نفر ٢ååå حدود در عدهاي نيم هشتو

بود داده چوندولتوعده كردند/ تعريف ما خبرنگار براي اينطور را اعتصابخود علت دخانيات كارگران

تا گرفتهايم تصميم جهت همين به نپرداختهاند كنون تا و بپردازد هستند روزمزد كه را كارگران اضافات كه

بمانيم/ باقي اعتصاب حال به و بكشيم كار از دست اضافات دريافت

بـين تـي كـرا مذا كارگران اعتصاب از جلوگيري براي طرف اين به پيش روز دو از ـ مأمورين اقدامات

كار اضافه بعضيها به چرا كه داشتند عقيده كارگران داشت جريان كار وزارت مأمورين و كارگران نمايندگان

عـموم بـه قانون طبق دخانيات داشتند اظهار كار وزارت مأمورين ولي ندادهاند/ هنوز عدهاي به و شد داده

است شده داده اضافه آنها نسبتاشلحقوق به كارگران يكاز هر به كه تفاوت اين با منتها اضافات, كارگران

باشد/ مشابه و يكسان بايد همه اضافات ميگويند كارگران] ] آنها ولي

خانه به تهران نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي اولوقتامروز ـ نخستوزير به اعتصاب گزارش

اط;ع به مشاراليه منجمله رساند/ نخستوزير اط;ع به را انتظامي مأمورين گزارشات و رفت نخستوزير

سـران دسـتگيري از نشـود تشنجي ايجاد اينكه براي نظامي فرمانداري مأمورين كه رساند رئيسدولت

م;قاتو مأمورين با كه فرستادند پيغام كارگران نمايندگان براي جهت همين به و كردند اعتصابخودداري

نداريم مطلبي ما داشتند اظهار و كردند خودداري مأمورين با م;قات از كارگران نمايندگان ولي كنند كره مذا

كنيم/ كره مذا م;قاتو نظامي فرمانداري مأمورين با آن درباره كه

چيتسازي و كارگرانسيلو كه شد حاصل اط;ع امروز يازده ساعت ـ وچيتسازي سيلو كارگران تصميم

بـه خبر اين وقتي بكشند/ كار از دست گرفتهاند تصميم دخانيات كارگران اعتصاب از پشتيباني براي هم

مؤسسه دو اين كارگران اعتصاب از آن نتيجه در كه آمد عمل به اقداماتي رسيد نظامي فرمانداري اط;ع

شد/ جلوگيري

از گزارشي تا شد حاضر دخانيات در امروز صبح تهران استان كار اداره رئيس آشتياني آقاي اط;ع قرار به

كند/ تقديم كار آقايوزير به و تهيه آنها تقاضاهاي و كارگران اعتصاب چگونگي

كارگاهها به رفتن از همچنان دخانيات كارگران امروز وقت آخر تا ـ هستند نهارخانه در هنوز كارگران

كـليه نـيافتد تـفاق ا حادثهاي اينكه براي نيز مأمورين و بودند نموده اجتماع نهارخانه در و كرده خودداري



ملي دولت سياهه ٢٢٠٢

داخلمحوطه به كارگران ورود از و كردند متفرق بودند آمده گرد خيابان در دخانيات در جلوي كه اشخاصرا

منازل به بخواهند گر ا كه شد داده اط;ع بودند داخل در كه كارگراني به ضمنا آمد عمل به ممانعت دخانيات

شوند/ خارج دخانيات از انفرادي طور به ميتوانند بروند خود

به شهرباني رئيس مدبر سرتيپ آقاي امروز صبح نيم و يازده ساعت ـ دخانيات در شهرباني رئيس

ساعتدو كرد صادر انتظامات برايحفظ تي بودنددستورا آنجا در كه ١åمأمورينك;نتري به دخانياترفتو

دخانيات محوطه از نيستند حاضر هيچوجه به دخانيات كارگران كه شد حاصل اط;ع امروز بعدازظهر نيم

شوند/ خارج

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

كردند مراجعت تهران به دزفول به دولت اعزامي مأمورين
گرديد تشكيل نخستوزير منزل در ديروز كه كميسيوني در

شد داده خوزستان استاندار به Nزم تعليمات آن درباره و مطالعه اعزامي مأمورين گزارش

تهران به بهدزفول اعزامي مأمورين وفا سرتيپغ;محسين و شبديز عبدالحسين آقايان شنبه روز عصر

پيش روز ١٥ مزبور آقايان دادند/ كشور وزير و نخستوزير آقاي به را تحقيقاتخود گزارش و كردند مراجعت

رفتند/ شهرستان آن به دزفول اخير اطرافوقايع در تحقيق براي

دادگستري, لطفيوزير آقايان حضور با كميسيوني ديروز بعدازظهر ساعت٥ از آقاينخستوزير بهدستور

خوزستان, استاندار شفائي سرلشكر كشاورزي, وزارت سرپرست معظمي مهندس كشور, وزير صديقي دكتر

وقايع گزارش به رسيدگي براي كل شهرباني سرپرست مدبر سرتيپ ارتشو ستاد رئيس رياحي سرتيپ

داشتند/ حضور وفا و شبديز آقايان كميسيون اين در شد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در دزفول

به تعليماتhزم آن نكات رعايت لزوم درباره مطالعه از پس و گرديد مطرح كميسيون در گزارشدزفول

بازپرس و دادستان توسط آن محركين تعقيب و دزفول اخير وقايع به رسيدگي شد/ داده وفا سرلشكر آقاي

قـواي او' كـه بـود اين شد, داده خوزستان استاندار به دستورهائي و دارد ادامه رفتهاند دزفول به كه اهواز

از مانع نتوانند ميكنند اخ;ل محل در كه افرادي تا شوند گمارده كشاورزان و رعايا از حمايت به انتظامي

پليسافزوده افراد عده بر شهر داخل در نظم حفظ ثانيا شوند/ خرمنهايخود برداشت براي اهالي اقدامات

ندارد/ پليس نفر ٤å از بيش جمعيت نفر هزار ٧å داشتن با فع� دزفول و شود

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

شد فرستاده دادگستري وزير براي شيراز وقايع درباره گزارشي
آقاي براي گزارشي شيراز اخير وقايع درباره بازرسي هيأت رئيس شهبندي آقاي طرف از پيش روز دو

ساختن برايروشن كنون تا كه را اقداماتي شهبندي آقاي گزارش اين در شد فرستاده دادگستري لطفيوزير

دارد/ ادامه همچنان شيراز در نفري پنج هيأت رسيدگي است/ داده شرح آمد عمل به شيراز حقيقتحوادث



٢٢٠٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

شده واقع دادگستري مقامات تعقيب مورد كرند حادثه
نشوند مجازات واقعه مسببين عشايري منطقه اين در اگر ميگويند اهالي

داد خواهد روي مهمتري حوادث
اميراحـتشامي كسان بين كه رسيد اط;ع شاهآباد به ماه ارديبهشت ششم روز بعدازظهر هفت ساعت

قواي كردهاند تقاضا و شدهاند مقتول نفر چند و زياديمجروح عده استو داده خورديروي و زد كرند مالك

عدهاي حامل كاميون اولين با شاهآباد از ما خبرنگار گردد/ اعزام آنجا به آرامش حفظ براي شاهآباد از كمكي

خوانندگان اط;ع به كرد مشاهده كه طور آن را واقعه جريان و كرد حركت كرند به درجهدار نفر دو و ژاندارم

ميرساند:

بودند خيابانسرگردان كوچهو در مردم دسته دسته و بود شده بسته كين دكا تمام و عادينبود كرند اوضاع

درباره كه تحقيقاتي نتيجه در ميباشند/ عزاداري مشغول و زده حلقه جسدي كنار كنان گريه هم نفر چند و

اثر در خانوشاستكه جمشيد نام به ساله پانزده يكمحصل كهوي گرديد معلوم آمد عمل به هويتمقتول

است/ شده كشته مغزش به تير اصابت

آقـاي بين اخت;في كه است سال دو مدت ميكردند, نقل طور اين اهالي را خورد و زد و منازعه علت

آقـاي و كـرد پـيدا تـوسعه اخـت;ف ايـن دامـنه قبل روز چند است/ داده روي كرند اهالي و اميراحتشامي

عشاير كرده وارد كرند به اهالي ارعاب براي را نقاط ساير و [ !] حلطه و جرير عشاير از عدهاي اميراحتشامي

حدود در عدهاي و مقتول نفر سه دار و گير اين در و شد شروع خورد و زد نتيجه در و كردند تظاهرات به شروع

است/ ك خطرنا آنها از بعضي جراحت كه گرديدند مجروح شديدا نفر ٢å

به گلوله سنگو با كه حالي جانگذشتگيدر از با شاهآباد ژاندارمري گروهان فرمانده مطلبي سرگرد آقاي

اثر در و كرد حفظ رسيد محل به كمكي قواي و دادستان كه موقعي تا را آرامش و نظم ميكردند حمله وي

آمد/ وي به هم آسيبي سنگمختصر اصابت

بـراي دارو مقداري و بيسيم حامل جيپ يك سرباز, گروهان يك روز همان بعدازظهر دوازده ساعت

قانوني پزشك بازپرسو و دادستان طرف از صبح هشت ساعت در و شد وارد كرند به مجروحين پانسمان

شد/ صادر آنها دفن اجازه و گرديد معاينه مقتول نفر سه جنازه

پنج تفنگ قبضه دو و تفنگبرنو يكقبضه آنجا در گرفتو قرار بازرسي اميراحتشاميمورد سپسمنزل

به چاقو و شمشير و خنجر چند و پوكه و فشنگبرنو مقداري كلتو يكقبضه كمريو نوغان قبضه سه و تير

امر پرونده با و شدند بازداشت كرند اهالي از نفر ٢å و اميراحتشامي نوكران از نفر ٥å حدود در و آمد دست

گرديدند/ دادگستري تسليم

گر عشايرياستا اينمنطقه ميدارندچون اظهار ميباشندو اقداماتدادگستري فع�منتظر كرند اهالي

داد/ خواهد روي حوادثوخيمتري نشوند مجازات واقعه مسببين



ملي دولت سياهه ٢٢٠٤

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

ارتش كيفر و دادرسي قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
اص;ح شرح اين به ١٣٣٢ ماه فروردين ١٦ ارتشمصوب كيفر دادرسيو قانوني hيحه ٣٥ ماده >١ ماده

ميشود:

بهوسيله كه است رئيسدادگاهمزبور عهده به انتظامي عالي دادگاه قضائيو سازمان اداري امور ماده٢٥<

كليه مزبور دفتر داد/ خواهند انجام كافي عده به اعضاء و سرهنگ [ !] محل با رئيس يك از مركب دفتري

بايد انتظامي عالي دادگاه رياست نظر تحت را سازمان مالي و انتظامي اداري, كارگزيني, امور به وظائف

hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر دهد/// انجام

١٣٣٢ ماه ارديبهشت ١٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده سه بر ارتشمشتمل كيفر و دادرسي قانوني

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

قوام اتهام به رسيدگي براي كشور ديوان رئيس جانشين
بود خواهد كسي چه و شود تعيين بايد چگونه

كند؟ خودداري قوام اتهام به رسيدگي از قانون مطابق ميتواند كشور ديوان رئيس آيا

قب� اينكه علت به كشور عالي رئيسديوان سروري آقاي است ممكن داديم اط;ع ديروز كه طوري به

قوام آقاي تهامات ا به رسيدگي هنگام دادگاه رياست كرسي تصدي از بود نموده جرم اع;م قوام آقاي عليه

ادعانامه صدور از پس وزراء كمه محا قانون موجب به گردد/ وي قائممقام ديگري شخص و كند خودداري

گردد تشكيل رئيسديوانكشور رياست به كشور ديوان دادگاه بايستي متهم, عليه كلكشور دادستان توسط

كه بحثي ميباشند كشور شعبديوان مستشاران و رؤسا همگي كه داشت خواهد عضو نفر ٣٦ كه دادگاه اين

از ميتواند قانونا كشور ديوان رئيس آيا كه بود خصوص اين در بود آمده پيش كشور عالي ديوان در امروز

رسيدگي از قاضي صورتي در قوانينموجود مطابق خير, يا كند خودداري شخصا متهمي پرونده به رسيدگي

متهم با نزديك خويشاوندي يا و باشد آورده تهام ا مورد در شهادتي با كه ميگردد ممنوع متهم پرونده به

شود/ پيدا كار اين براي راهي تا است مطالعه تحت مختلف موارد و قوانين اين فع� باشد/ داشته

آقاي كه موقعي در و بوده گانهاي جدا تهام ا درباره قوام آقاي عليه آقايسروري اقدامات كه دانست بايد

ديگر سوءاستفادههاي از بعضي اشخاصو به فروشجواز درباره قوام آقاي عليه بود دادگستري سروريوزير

نيز مفصلي توضيحات جرمخود اع;م درباره و كرد جرم ملياع;م مجلسشوراي به نخستوزيري هنگام در

در رسيدگيشود آن به بايد كه آقايقوام فعلي تهام ا كه حالي در است/ مجلسموجود در هنوز پرونده اين داد

آقاي كه مفصلي نامه در ندارد/ مذكور جرم اع;م با ارتباطي و ميباشد گذشته سال ماه تير سيام وقايع مورد

واسطه به كه بود شده متذكر گرديد قرائت كشور ديوان عمومي هيأت ديروز جلسه در و بود نوشته سروري

كند/ مداخله شخصديگري آقايقوام تهام ا به رسيدگي در است بهتر آقايقوام عليه جرم اع;م



٢٢٠٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

مينوشند چاي خرما با شكر و قند كمبود از مردم
مصرفي شكر و قند زارعين, و دهاقين ويژه به و شهرنشين اهالي كه شده سبب شكر و قند كمبود ـ سقز

و اشخاصقند از برخي نمايند/ خريداري ريال ٢٤ كيلوئي شكر ريالو ٢٦ قند گرم كيلو هر سياه بازار از را خود

شيرينيهاي و خرما با را چايخود دهنشينها از جمعي ميكنند/ مصرف و كرده وارد شهرهايمجاور از شكر

چارهاي شهرستان اين شكر و قند برايمصرف دارائي وزارت كه دارند انتظار اهالي مينمايند/ مصرف ديگر

گردد/ تأمين شكر و قند تهيه حيث از اهالي رفاه تا بينديشد

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

ميرسد فروش به
بهترين در بابدكان دو با آخرينسيستم ماشينهاي تمام به مجهز كه مدرن و خودكار آبنيكل كارخانه

ميدان به ميشود/ فروخته ارزان قيمت به برنز و ط; نقره, آبنيكل, وانهاي فاز, سه برق امتياز با محل

١ـ٣ ١٧٨٩ ـ آ شود/ مراجعه هدايت آبنيكل حسنآباد,

٨å٨٤ شماره ,١٣٣٢.٢.١٤ دوشنبه

طهماسبي خليل استاد نامه
توانا خداي نام به

روان بـه بـيپايان درود و اوست قـدرت قـبضه در عاليمان تمام جان كه راست خداي سپاس و حمد

�ص�/ عبدا� محمدابن حضرت خدا معظم فرستادگان بزرگترين

عموم اطJع براي

آزرده اينجانبسخت آزادي از اجانب, ماركدار عمال و رزمآرا جنايتكار حكومت همدستان اينكه به نظر

وضع از روزها اين در اينكه تا نداشتند/ ايران مسلمان ملت اراده مقابل در تسليم جز ع;جي و گشته خاطر

چهارپايه عبدالعظيم حضرت اينجانبدر كه دادهاند انتشار خ;فحقيقت بر شايعاتي و نموده استفاده كنوني

وسيلهمأموريندستگير سپسبه تحريضنمودهو تحريكو مصدق حكومتدكتر عليه بر را مردم و گذاشته

بتوانند شايد تا مينمايند مبادرت اع;ميه انتشار به و نهاده تر فرا را پايخود بيشرمانه اينمورد در و شده

از عاري اع;ميه اين انتشار اثر در بگيرند/ ماهي گلآلوده آب از و مشوشنموده را مردم اذهان وسيله بدين

امـر جـريان از شـدن مطلع از پس و نموده مراجعه اينجانب به آشنايان و دوستان از دسته دسته حقيقت

شوند/ مجازات شرمآور عمل اين مسببين ميخواستند

دولت از و نموده تكذيب را حقيقت از عاري اراجيف اين ايران مسلمان ملت عموم استحضار براي حال

گيرند/ قرار تعقيب تحت شديدا شرمآور عمل اين مسببين كه خواستارم مصدق دكتر آقاي جناب

طهماسبي خليل خدا بنده ايران/ و اس;م دشمنانخونخوار باد نابود ايران, ملت و اس;م باد پيروز



ملي دولت سياهه ٢٢٠٦

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

شدند متحصن كارخانه محوطه در دخانيات كارگران از عدهاي
شد تعطيل دخانيات كارخانجات اغلب امروز

داخل نميگذارند ميشوند خارج كه را كساني و بستهاند كارگران دور حلقهاي انتظامي مأمورين

شوند متحصنين

افتند راه به و كردند بلند دست روي را او سايرين و شد بيهوش غذا اعتصاب اثر در كارگران از يكي

داد نخستوزير به گزارشي ديروز كار وزير
و زدند اعتصاب به دست دخانيات كارگران داديم اط;ع ديروز كه طور همان ـ شدند متحصن كارگران

از: عبارت تقاضايمزبور است نكرده توجه ما تقاضاي به دولت ميگفتند كه بود اين هم علت

حقوق/ اضافه پرداخت >١

تعاون/ صندوق به صديدوازده پرداخت عدم >٢

شوند/ طبقهبندي كارگران >٣

موافقت آنها تقاضاي با نميتواند هيچوجه به ميداشتدولت اظهار مأمورينمطلع از يكي كه طوري به

كه ميخواهند كارگران آن بر ع;وه و نيست مقدور دولت براي كارگران به حقوق اضافه پرداخت زيرا كند

ميگويند كه نيز كارگران تقاضايسوم نشود/ گرفته آنها از بپردازند تعاون صندوق به بايد كه صديدوازدهاي

نميباشد/ قبول قابل بگيرند حقوق ديگران نسبت به كدام هر و شوند طبقهبندي كارگران كليه

غذا به دسترسي بودند شده متحصن كه كارگراني اينعملديشب نتيجه در ـ شد تعطيل امروز دخانيات

ولي بخوريد غذا و برويد خانه به ميتوانيد و آزاديد شما كه كردند نشان خاطر آنها به مأمورين و نكردند پيدا

كارگران از عدهاي و بود تعطيل رسما دخانيات كارخانجات امروز شد/ نخواهد داده كسي به ورود اجازه ديگر

به ميخواستند كه كارگراني ورود از و ساختند متفرق را آنها وليمأمورين كردند اجتماع دخانيات اداره مقابل

ميكردند/ جلوگيري شوند ملحق متحصنين

كارگر زنان از نفر ٤å حدود در عدهاي امروز نيم و نه ساعت جهت همين به ـ دادگستري در كارگر زنان

كارگر زنان اين رسيدگيشود/ كارشان به آنجا در كه آمدند وزارتدادگستري به دخانياتدستهجمعي مؤسسه

جلوگيري آنها ورود از مأمورين ولي رفتهاند دخانيات كارخانه به كار انجام براي صبح امروز كه بودند مدعي

كردند/ متفرق را آنها وليمأمورين رفتند كل دادستان قضائي آقاي اطاق طرف به مزبور زنان ميكنند/

اينكه براي مأمورين داشتند بينظمي اخ;لو قصد كارگران از عدهاي ديشب چون ـ شد دستگير نفر دو

نفر دو اين كردند دستگير داشتند اخ;ل قصد كه را ايشان سران از نفر دو باشند كرده جلوگيري آنها منظور از

ك;نتري به دستگيرشدگان دانائي, خيرا�شهرت فرزند علي رضائيو حسينشهرت فرزند علي از عبارتند

شدند/ اعزام نظامي دادسراي به مقدماتي پرونده تنظيم از پس جلبو

براي پول تومان هزار ٧åå قبلمبلغ چندي دولت داشتند اظهار است آمده عمل به آنان از كه بازجوئي در



٢٢٠٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

كـارگران از عدهاي بين پول اين ولي كرد منظور بودند كرده اعتصاب كارگران كه روزهائي حقوق پرداخت

سرهنگ آقاي شود/ داده اضافات هم ما به داريم تقاضا ما بالنتيجه و ندادند ديگري عده به و شده تقسيم

قادر دولت كه اينست بگويم ميتوانم من آنچه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي فرماندار اشرفي

بپردازد/ است پرداخته كه پولي آن از بيشتر ديناري و دهد انجام را كارگران تقاضاي نيست

درباره كه شد مأمور كار عالميوزير آقاي طرف از كار رئيساداره آشتياني آقاي ديروز ـ كار وزير گزارش

اول مشاراليه كند/ تهيه نخستوزير به تقديم براي گزارشي و كرده مطالعه آنها نظريات و كارگران اعتصاب

آقاي اط;ع به كه داد عالمي دكتر آقاي به و نمود تنظيم را گزارشخود گرفتو تماس كارگران با امروز وقت

گزارش اين در كه ميشود گفته ولي نيست/ دست در اط;عي گونه هيچ گزارش متن از برساند نخستوزير

كرد/// دخانياتجلوگيري كارگران اعتصاب ادامه از آنها اجراي با ميتوان كه شده كر ذ مواردي

محوطه در ديشب كه كارگراني از يكي دخانيات اداره مقابل در امروز ـ شد بيهوش كارگران از يكي

كسـانش بـه را او مأمورين شد/ بيهوش گرسنگي نتيجه در بود شده متحصن غذا خوردن بدون دخانيات

جريان اين از محضاط;ع به بودند ايستاده كنار و گوشه دخانياتدر خارج در كه كارگراني ولي دادند تحويل

فورا نيز انتظامي مأمورين افتادند/ راه به قزوين خيابان در اجتماع حال به گرفته دست روي را مزبور كارگر

بيمارستان به و گذاشتند آمبوhنس در را بيهوش كارگر و ساختند متفرق را تظاهركنندگان و كردند دخالت

كردند/ بستري را او آنجا در و بردند تعاون صندوق

بـراي كشور كل شهرباني سرپرست مدبر سرتيپ آقاي امروز صبح ـ نخستوزير منزل در كميسيون

آقاي منزل به انتظامي مأمورين به دادندستوراتhزم پساز رفتو دخانيات به مأمورين بهوضع سركشي

آقاي خانه به سپس و كرد ديدن دخانيات از نيز نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي و رفت نخستوزير

نخستوزير دادند/ آقاينخستوزير به را گزارشاتخود و شد تشكيل آنجا در كميسيوني رفتو نخستوزير

اعتصاب حال در كه دخانيات كارگران نمايندگان شد كسباط;ع كه طوري به داد/ مأمورين به تي نيزدستورا

و نيستند كار وزارت نمايندگان و انتظامي مأمورين با كره مذا و م;قات به حاضر هيچوجه به هستند باقي

بكنيم/ كه نداريم ديگري كره مذا اين جز و كند دولتقبول بايد كه داريم تقاضاهائي ما ميدارند اظهار

كارگران از عده رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به بعدازظهر دو ساعت ـ شدن متحصن تلگرافخانه در

از عدهاي و شوند متحصن آنجا در دارند قصد و رفتهاند تلگرافخانه به دستهجمعي خود خانواده با دخانيات

كنند/ جلوگيري كارگران تحصن از تا رفتهاند تلگرافخانه به مأمورين

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

كشيدند اعتصاب از دست كاشان ريسندگي كارخانه كارگران
اعزامي مأمورين اقدامات اثر در ميدهد: اط;ع تلگرافي خبر طبق كاشان از ما خبرنگار كه طوري به

اعـتصاب از دست بـودند كـرده اعـتصاب كه ريسندگي كارخانه كارگران صبح ١١ ساعت ديروز كار وزارت

ميباشند/ مقتضي اقدام [!] مشغول كار به برايشروع و كشيدند



ملي دولت سياهه ٢٢٠٨

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

اعتصاب رفع
كار مشغول كارگران و شد رفع صبح امروز خليج كارخانه كارگران اعتصاب ميدهند اط;ع كه طوري به

شدند/

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

بود خواهند بازداشت محاكمه پايان تا تظاهركنندگان از نفر ١٢
افـراد و چپ احـزاب بـه مـنتسب افـراد از عـدهاي طرف از قبل چندي كه تي تظاهرا اثر بر ـ بروجرد

ما خبرنگار به اينمورد در ايزديدادستان آقاي شدند/ بازداشت نفر ٣åگرفت سومكاصورت پانايرانيستو

١٨ بيتقصيري بازجوئيها در شدهاند توقيف داشته تخريب و نظم اخ;ل قصد بازداشتشدگان گفتچون

بود/ خواهند توقيف در كمه محا خاتمه تا بقيه نفر ١٢ و شدند آزاد و رسيد ثبوت به آنها از نفر

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

شدند مجروح چاقو با نفر دو
حـزب �عـضو حـركتدار و حسـينزاده و صـفري غـ;معلي بـين نـزاعـي قـبل شب چـند ـ برازجان

قنبر نتيجه در و ميگيرد در ديگر طرف از فيروزي نورمحمد و سعيدي قنبر و طرف يك از پانايرانيست�

حاضر نزاع محلوقوع در شهرباني مأمورين ب;فاصله ميگردند/ مجروح چاقو با فيروزي نورمحمد سعيديو

كنون ا ميبرند بيمارستان به را مجروحين و مينمايند بازداشت را حركتدار و حسينزاده و صفري و شده

است/ تعقيب تحت قضيه

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

زاهدي سرلشكر و رضوي مهندس مCقات
ملي مجلسشوراي رئيس نايب مهندسرضوي آقاي دعوت بنابه امروز بعدازظهر نيم و يك ساعت

از يكي در آمدو پارلمان عمارت به ميباشد مجلسمتحصن ٥ شماره ساختمان در زاهديكه سرلشكر آقاي

اظهار اينم;قات به نسبت پارلماني محافل در آنچه شدند/ كره مذا ايشانمشغول با hبا تاقهايسرسراي ا

ايشان آزادي كه دهد اطمينان زاهدي سرلشكر آقاي به دارد نظر مجلسدر رئيس نايب كه بود, شده نظر

پيرامون نيز كرات مذا و م;قات اين و ندارد مجلسموردي در ايشان تحصن بنابراين و است تأمين كام�

مهندس آقاي داشت/ ادامه بعدازظهر ساعت سه تا درست م;قات اين است/ گرفته صورت مسئله همين

بود, چه زاهدي سرلشكر با شما م;قاتامروز از كهمنظور خبرنگاران جواب مجلسدر از خروج هنگام رضوي

علت از تا نمودم مجلسدعوت رئيس اطاق به را ايشان مجلس رئيس نايب عنوان به بنده داشت/ اظهار

كوچكترين نشد حاضر رئيسمجلس نايب شد/ كراتي مذا باره اين در و شوم مجلسمطلع در تحصنشان

بدهد/ خبرنگاران به زاهدي تيمسار با كراتخود مذا نتيجه از اط;عي
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٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

نظامي فرمانداري [جزوه] اعCميه قسمت آخرين
خودش خط به خطيبي حسين اقارير خCصه

اين در آيا و ميگرديد تشكيل شما منزل در حزبي جلسات آيا كه شد سؤال خطيبي حسين از وقتي ـ ١

شركتمينمودهاند؟ ارتشهم بازنشسته افسران جلسات

و ميگذاشتند م;قات رفقايشوعده حزبو افراد با بقائي دكتر آقاي غالبا بنده منزل <در ميدهد: پاسخ

منم;قات منزل در دكتر آقاي به تظلم براي بازنشسته افسران و بود ايشان به منمربوط م;قاتهاي كثر ا

كردند/

به رسيدگي عنوانمأمور به باتمانقليچ تيمسار كه وقتيبود مقارن ولي ندارم خاطر به را دقيق تاريخ البته

سرهنگ است: قرار اين از دارم خاطر به كه آنجائي تا را آنان اسامي و بود شده تعيين بازنشسته افسران كار

بـايندر, سـرتيپ زاهدي, نصرا� سرتيپ مزيني, سرتيپ صدري, سرهنگ يمني, سرهنگ خواجهنوري,

مجددا تاريخ آن از بعد روز بيست كه مينمايد اضافه پايان در و [ !] گاهي علي سرتيپ منزه, دكتر سرتيپ

است>/ داده دست بقائي دكتر آقاي و بازنشسته افسران بين م;قاتي

به من معرف <او' ميدهد: پاسخ چنين افشارطوس فقيد تيمسار با خود آشنائي و رابطه مورد در ـ ٢

آقايدكتر به كهمربوط است بوده كارهائي براي و عادي من روابط است/ بوده بقائي آقايدكتر ايشان حضور

شهرباني رئيس نظاميو فرماندار كه زماني در بار يك كردهام ايشانم;قات با مرتبه دو و بود حزب بقائيو

مـنزل در بـوذرجـمهري خـيابان در هم بار يك و فروردين خيابان در افشارطوس تيمسار منزل در بودند

اين به راجع بودن گفته من به بقائي دكتر آقاي كه بود شهربانيدزفول درباره اخير علتم;قات و مادرشان

كنم/ كره مذا افشارطوس تيمسار با موضوع

بود؟ چه علتدعوت و شد فراهم افشارطوسچگونه تيمسار موجباتدعوت اينكه سئوال پاسخ در ـ ٣

نتيجهاي و بود زمينه چه در نمودهاند شما منزل در اقامتخود مدت افشارطوسدر تيمسار كه صحبتهائي

اقدام ايشان دستگيري براي آيا هم باز ميشد حاصل منظور نتيجه گر ا يا و داشتيد نظر در ايندعوت از كه

ميكرديد؟

دعـوت من منزل به زاهدي نصرا� سرتيپ تلفني رويدعوت افشارطوس <تيمسار مينويسد: چنين

سرتيپزاهدياز است�/ بازنشسته افسران نمايند�منظور كره مذا علتمخالفتخودشان به راجع كه بود شده

داد/ من دست به را تلفن گوشي زاهدي سرتيپ تلفن ضمن و كرد تلفن من منزل

خدمت مقرر وقت در آقايان با كره مذا براي خيليخوب, گفتند افشارطوس تيمسار عليك و س;م بعداز

گرفتو مرا آدرسمنزل افشارطوس تيمسار و منتظريم گفت گرفتو را گوشي مجددا زاهدي بعد و ميرسم

نمود/ خداحافظي

در واقـعه شب در افشارطوس تيمسار اينكه تا بود �٣٢.١.٣١� دوشنبه از قبل روز دو تقريبا تلفن اين



ملي دولت سياهه ٢٢١٠

و نشستند ايشان و آمديم سالن به هم با و كردم استقبال آمدم بودم مجاور اطاق در بنده آمدند ساعتمعهود

تشكيلدسته مجلسو قبيل از مملكت فعلي اطرافوضع در ايشان بوديم تنها هم با كه دقيقه بيست مدت

عين در و كردند صحبت باشيم مفيد مملكت براي همه بايد و نيست صحيح اقليت عمليات اينكه و اقليت

بودند>/ هم زاهدي سرتيپ ورود انتظار به حال

افشارطوسمشغول تيمسار با كه حالي <در چنينمينويسد: [بازجو] او به دنبالهجواب در خطيبي حسين

تيمسار بستن از پس و شده اطاق وارد بودن صحبت مشغول مجاور اطاق در كه اشخاصي بوديم, صحبت

و نيست خيابان در كسي كه كرد تلفن مهندس نفر يك است من منزل مجاور در كه منزلي از افشارطوس

دنبالهجوابخود در همچنين و ميآئيم>/ هم ما منزل جلويدر بيايد پيش شد گفته است حاضر هم تومبيل ا

آقاي منزل كسيبه تا با من بردند منزلمنبيرون از بستندو افشارطوسرا تيمسار اينكه <پساز مينويسد:

قـدري از پس آمـدم منزل به هفت ساعت نزديك صبح و خوابيدم و خوردم آنجا را شام رفتم بقائي دكتر

رفتم/ بقائي دكتر منزل به مجددا استراحت

معطلي مكثو پسقدري مجلسرفتيمو به بعد و رفتيم اجارهاي خانه يك ديدن براي ايشان تفاق ا به

آنشخص�منظور به راجع كرده تلفن سرتيپزاهدي به و [برگشتيم] برگشتم بقائي دكتر منزل مجلسبه در

بـيائيد گفتم ببينيم/ را شما بيائيم بايد ما گفت: زاهدي سرتيپ كرديم صحبت است� افشارطوس تيمسار

و شد كراتي مذا و بقائي دكتر منزل آمدند بايندر و منزه زاهدي, مزيني, بود/ ظهر نزديك بقائي دكتر منزل

نهار دستور دكتر مستخدم به ندارد مانعي گفتم بخوريم/ اينجا را نهار است ممكن كرد اظهار آنها از يكي

است>/ كرده تعيين ٣٢.٢.٢ چهارشنبه روز آن تاريخ دادم/ مختصري

مندرجات و شده طرح نقشه ادامه به راجع روز آن در كه > مينويسد: جوابخود دنباله در خطيبي حسين

شد>/ صحبتهائي ايشان كردن آزاد يا و نگاهداري افشارطوسو تيمسار جيب يادداشتهاي

مينويسد: چنين او شد افشارطوس اسلحه و ك;ه و جيب يادداشتهاي به راجع كه سئوالي پاسخ در ـ ٤

و دادم مزيني دست به من ميبردند را ايشان كه موقعي در را ك;هش نداشت اسلحه افشارطوس <تيمسار

گفت او مزيني سرتيپ نزد آوردند هم را جيبي يادداشتهاي و بگذارد چادرشب در كه بلوچ به داد هم مزيني

بدهيد>/ من به ندارد اشكالي گفت زاهدي سرتيپ باشد/ شما خود نزد

شما منزل به چهموقع شخصيو چه را بقچهمحتويوسايلدستگيري چمدان اينكه پاسخسئوال در ـ ٥

آورد؟

و شد گذاشته من منزل نهارخوري ميز زير و آوردند رفقايشان و منزه تيمسار را <وسائل مينويسد: چنين

بود>/ قضيه وقوع از قبل روز چهار الي سه شايد

بوده؟ دفتريچگونه سرتيپ تيمسار با جمع اين مناسبات اينكه سئوال پاسخ در ـ ٦

دور كه كساني از يكي ميگفتند كه شنيدم زاهدي سرتيپ از بنده سرتيپدفتريرا <نام مينويسد: چنين

ميباشد>/ ايشان گرفتهاند را زاهدي سرلشكر تيمسار
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بوده چگونه بوده شما منزل در قضيه شبوقوع در كه شما برادر دخالت نحوه اينكه سئوال پاسخ در ـ ٧

است؟

براي سايرين و تيمساران كه موقعي در و نداشته قضيه اين در دخالتي ابدا بنده <برادر مينويسد: چنين

است>/ نبوده بنده جز كسي آمدند افشارطوس تيمسار ربودن و بستن

ميشود: داده تذكر نكته دو [جزوه] اع;ميه پايان در ـ ٨

انـتظامي مأمورين تحتنظر خانه اعضاي بازداشتهاي علت به روزي چند خطيبي حسين خانه ـ ١

حضور با شدند آزاد وي كلفت و خطيبي مادر اينكه از پس ٣٢.٢.١٥ روز صبح و ميشد نگهداري و مراقبت

گرديد/ تحويل مشاراليه مادر به خانه نظامي فرمانداري و تهران دادستان نماينده

مورد در همچنين و شده تحويل غار در نگهباني براي قرائي بلوچ سرگرد به كه پنجتير تفنگ مورد در ـ ٢

كه است آمده دست به مداركي قرائنو بردهاند تلو دوراهي تا آن وسيله به افشارطوسرا تيمسار كه تومبيلي ا

نيز و نميداند مقتضي فع� را مداركموجود و قرائن انتشار نشده دستگير مزبور تومبيل ا راننده هنوز چون

دكتر از قسمتها همان در بازجوئي به محتاج كه نموده اظهار بازجوئيها در ديگري مطالب خطيبي حسين

رسيد/ خواهد عامه استحضار به نتيجه تحقيقات تكميل از پس معهذا ميباشد/ بقائي

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

زحمتكشان حزب محل در مطبوعاتي جلسه يك
كرد بيان را خود شدن زنداني ماجراي شلي ديو

محلحزب مطبوعاتيدر مصاحبه يكجلسه بقائي آقايدكتر طبقدعوت بعدازظهر ساعتشش ديروز

در بقائي دكتر آقاي نخست كردند/ شركت جلسه آن در خبرنگاران از نفر چند و گرديد تشكيل زحمتكشان

و شكنجه زندان در را وي ميشود گفته اينكه و زحمتكشان حزب در خطيبي حسين عضويت عدم خصوص

ماجراي است شده آزاد زندان از كه شلي ديو ما اينكرفيق گفت: آن از پس و كرد اظهار مطالبي دادهاند آزار

بعدازظهر گفت و كرد صحبت به شروع شلي ديو اينموقع در ميرساند/ حضار اط;ع به را خود شدن زنداني

كردند/ دستگير مرا پليسمسلح چند محضورود به و آمدم شهرباني به كسي تا با خودم من جمعه روز

تفاق ا به بردهو شهرباني حياط به آنجا در كردند احضار گاهي رئيسآ اطاق به مرا كه نصفشببود مقارن

دادند/ قرار بازجوئي تحت و بردند جمشيديه به مرا تومبيل ا با سرهنگديگر دو و گاهي آ رئيس

بعد و تأمين> و اقرار يا و شكنجه <يا گفت: من به بازجوئي ابتداي در گاهي رئيسآ نادري سرهنگ آقاي

اعتراض وي به و ندادم اهميت هيچ تلقين اين به من ولي كنم صحبت بقائي دكتر عليه كرد تلقين من به

بود ايستاده آنجا كه يكسرهنگديگر سينه به هممشت من زد سيلي بهصورتمن نادري سرهنگ كردم/

مرا آمدم بههوش كه آن از بعد و بيهوششدم من و كوبيدند ميز به گرفته را سرم موهاي ديگر نفر دو بعد زدم

فـرماندار ديـروز و كردم غذا اعتصاب كنم ثابت را خود بيگناهي اينكه براي زندان در فرستادند زندان به

كرد/ آزاد مرا معذرتخواستو من از نظامي
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دارد ادامه هنوز جنائي دادگاه تشكيل براي مطالعات
شد تحويل مادرش به خطيبي خانه امروز

شوند دستگير مأمورين طرف از نيز ديگر نفر چند است ممكن

مطالعه نظاميمشغول دادسراي دادستان نظاميو فرمانداري گذشته ساعت ٢٤ در ـ دارد ادامه مطالعات

و است نـرسيده نـتيجه بـه هـنوز مطالعات اين و بودند نظامي جنائي دادگاه تشكيل مقدمات تهيه براي

دسـتگيرشدگان از مـرتب تـحقيق مأمـورين هم بامداد امروز و عصر ديروز داشت/ خواهد ادامه همچنان

متهمين غالب كلي طور به ميدهند/ جواب مأمورين سئواhت به كتبا اغلب نيز متهمين ميكنند/ بازجوئي

ديگـري عـهده بـه را تـقصير كـدام هر منتها كردهاند اعتراف صريحا را افشارطوس قتل و توطئه جريان

متهمين از صريحتري اقارير شدهاند موفق كنون تا يكديگر با متهمين مواجه با مأمورين ولي انداختهاند

كردهاند/ اعتراف دادهاند انجام خودشان كه را كارهائي اندازهاي تا آنها و بگيرند

آزاد او كلفت� � آمنه و خطيبي مادر كه داديم اط;ع ديروز ـ شد تحويل مادرش به خطيبي خانه امروز

واسطه به بود شده موم و مهر توسطمأمورين اول روز از كه خطيبي خانه تحويل جريان ديشب چون شدند/

صبح نيم و ده ساعت و گذرانيد خود اقوام از يكي خانه در را ديشب خطيبي مادر لذا نشد, ميسر تاريكيشب

آقايسروان كه طريق بدين آمد عمل به خطيبي مادر به طرفمأمورينمربوطه از خانه تحويل مراسم امروز

محمد نام به او دائي پسر و خطيبي مادر تفاق ا به تهران دادستان نماينده و نظامي فرمانداري نماينده فهيم

داده نشان خطيبي مادر به بود شده گذاشته درها روي به اول روز كه مومي و مهر ابتدا رفتند/ خطيبي خانه به

بانو به را كليدهايمنزل شدندو خانه وارد برداشته را وموم گرفتمهر قرار او تصديق مورد اينكه پساز و شد

مادر شوند خارج خطيبي خانه از ميخواستند مأمورين كه اينوقت در دادند/// تحويل خطيبي مادر محتشمه

كه بدهيد ترتيبي خواهشميكنم كنند, فراهم را ما مزاحمت عدهاي است ممكن داشتچون اظهار خطيبي

خانه برايمحافظت پاسبان يكنفر كه شد داده اط;ع ك;نتري٢ به جريان كنند, محافظت مأمورين را خانه

دارد/ اعزام

نام افشارطوس قتل در توطئه متهمين اعترافات خ;ل در ـ است نشده دستگير هنوز ك پونتيا راننده

شده تكرار بار چندين كردند خارج تهران از را افشارطوس آن وسيله به كه تومبيل ا راننده و ك پونتيا تومبيل ا

داشت اظهار فرمانداري مطلع مقام يك دارند/ اظهار را راننده نام نتوانستهاند متهمين يكاز هيچ ولي است/

رانـنده سـراغ به بار چندين حال به تا ولي ميشناسند مأمورين را ك پونتيا تومبيل ا صاحب و راننده اين

دارم مناط;ع كه طوري به داشت اظهار شخصضمنا اين نشدهاند/ او دستگيري به موفق هنوز كه رفتهاند

تحقيقات انجام براي را ديگري عده جلب تحقيق استمأمور شده انجام حال به تا كه تحقيقاتي خ;ل در

وسايل نحوي يا دانسته است مسلم آنچه ولي هستند آنها تعقيب در اينكمأمورين كه است دانسته hزم

باشند/ كرده آماده را جرم انجام



٢٢١٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

كرد معرفي را ژاندارمري جديد رئيس كشور وزير
جـديد فرمانده اميني محمود سرتيپ آقاي تفاق ا به كشور وزير صديقي دكتر آقاي امروز ظهر از قبل

و رؤسا به ژاندارمري فرمانده سمت به را ايشان و يافت حضور كل ژاندارمري اداره در كشور كل ژاندارمري

كرد/ معرفي ژاندارمري افسران

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

آموزگاران شوراي موافقت با ميكند تجاوز سال ١٧ از سنشان كه دانشآموزاني
دهند ادامه خود تحصيل به ميتوانند

در نميتوانستند ميكرد تجاوز سال ١٧ از سنشان كه دانشآموزاني سابقا پرورش آموزشو قانون طبق

[!] ميماند/ معوق آنها تحصي;ت و نمايند شركت ابتدائي مدارس

دانشآموزاني نمود پيشنهاد فرهنگ عالي بهشوراي فرهنگ بازرسيوزارت اداره اشكال اين رفع براي

ادامه خود تحصيل به دبستان در آموزگاران شوراي موافقت با بتواند كرده, تجاوز قانوني حد از سنشان كه

نمود/ موافقت پيشنهاد اين با خود جلسه آخرين فرهنگدر عالي شوراي دهند/

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

كردهاند بازنشستگي تقاضاي كه كارمنداني از يك هر براي
ميشود صادر تصويبنامه

گرديد خواهد پرداخت كامل طور به است شده صادر آنها براي تصويبنامه كه كساني حقوق

شد موافقت كارمندان از عدهاي بازنشستگي تقاضاي با ديشب
طرف از پيش چندي نبود روشن كردهاند بازنشستگي تقاضاي كه دولت كارمندان از عدهاي وضع چون

صدور پساز ب;فاصله و صادر تصويبنامهاي كارمندان يكاز برايهر كه شد داده آقاينخستوزيردستور

عالي شوراي اخير جلسات در اط;ع قرار به گردد/ پرداخت آنها به كامل طور به تقاعد حقوق تصويبنامه هر

موافقت و مطالعه مورد كردهاند بازنشستگي تقاضاي كه كارمنداني از زيادي عده پروندههاي نخستوزيري

است/// شده تصويبنامه صدور پيشنهاد هيأتوزيران به دارائي طرفوزارت از و گرفته قرار

ولي گرديد پرداخت كامل طور به است شده موافقت آنها تقاضاي با كه كارمنداني ماه فروردين حقوق

ميكنند/ دريافت را ثلثحقوقخود فقطدو آقاينخستوزير طبقدستور بر ندارند روشني كهوضع آنها بقيه

ايـن كه شد اظهار نمايند بازنشستگي تقاضاي هستند مايل كه افرادي براي قانون, دوره تمديد به راجع

گـرديده عـايد تـقاعد و سـازمانها قـانون اول دوره در كـه نـتايجي و است مـطالعه تـحت هنوز موضوع

كه دهد اجازه كارمندان به خاصي شرايط تحت دولت نيز تيه آ در ميرود احتمال رو اين از رضايتبخشبود,

نمايند/ بازنشستگي تقاضاي هستند مايل چنانچه



ملي دولت سياهه ٢٢١٤

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

چهارم اصل اداره رئيس عنوان به نامهاي ضمن نخستوزير
شود بيشتري توجه صنعتي و توليدي امور به ١٩٥٤ و ١٩٥٣ سالهاي برنامه در كه شده متذكر

ايران در امريكا فني همكاري اداره رئيس وارن ي/ ا/ ويليام آقاي

همكاري اداره كه همكاري از ميدانم hزم طرحموضوع از قبل ـ كشور صنايع و توليدي امور موضوع:

صميمانه است آورده عمل به صنعتي عمرانيو امور به نسبت فني كمكهاي بر ع;وه اخير سال طيدو فني

با كه است اينبوده اينجانب, دولت اصلي هدفهاي از يكي داريد جنابعالياط;ع كه طوري به كنم/ تشكر

حـتياhمكـان مـملكت ارزي مصارف از كشور داخله در اقتصادي فعاليت و كار ايجاد ضمن توليد توسعه

صنعتي كارهاي ساير معادنو توسعه چايو نساجيو و قند صنايع بايستي زمينه اين در و صرفهجوئيبشود

هنگام خواهشمندم و داشته مستحضر را جنابعالي وسيله بدين عليهذا شود/ داده توسعه امكان سرحد تا

تـوجه تـوليدي و صـنعتي امور به نسبت ١٩٥٤ سال برنامه همچنين و ١٩٥٣ سال سرمايه تتمه تدوين

و داشـته تسليم جنابعالي به موارد اين به نسبت برنامه سازمان كه را تي پيشنهادا و نموده مخصوصي

بـرسانم جنابعالي اط;ع به ميدانم hزم خاتمه در دهند/ قرار خود عملي برنامههاي جزء داشت خواهد

سازمان ميشود گذارده اجرا مورد به و قبول فني همكاري اداره طرف از آن ارزي مخارج كه طرحهائي براي

اعتبارات تمام كه است حاصل اميدواري و نمايد پرداخت و تعهد را آن ريالي مخارج كليه دارد دستور برنامه

نخستوزير گردد/ تأمين جنابعالي مساعدت با امور نوع اين براي نياز مورد

مصدق محمد دكتر

٨å٨٥ شماره ,١٣٣٢.٢.١٥ سهشنبه

داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز كاشاني آيتا[

كند/// اختيار تحصن مجلس در ميتواند بخواهد كه زماني تا زاهدي سرلشكر آقاي
نيست صحيح قم به كاشاني آيتا[ مسافرت شايعه

جريان و اوضاع درباره و كرد م;قات را ملي رئيسمجلسشوراي كاشاني آيتا� ما خبرنگار صبح امروز

كرد؟ خواهند مسافرت قم به آيتا� آيا كه بود اين ما خبرنگار نخستينسئوال كرد/ ايشانسئواhتي از روز

از بعضي در حتي كه را شايعه اين و ندارم را قم به مسافرت قصد هيچ من داشتند: اظهار كاشاني آيتا�

ميكنم/ تكذيب است شده منعكس هم جرايد

اظهار آيتا� و آمد ميان به مجلسشورايمليصحبت زاهديدر سرلشكر آقاي تحصن از اينموقع در

كند/ اختيار تحصن آنجا در دلشبخواهد كه موقع هر تا كسميتواند هر استو ملت خانه مجلس داشتند:

آيتا� و شـد گفته مطالبي نوشتهاند ايشان درباره كه جرايدي از كاشاني آيتا� شكايت آن از پس

رئيس به اهانت نام به رئيسمجلس نايب آقايذوالفقاري بلكه نكردهام شكايت شخصا من داشتند اظهار

است/ كرده شكايت دادستان به ملي مجلسشوراي



٢٢١٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

بود تعطيل دخانيات كارخانجات هم امروز
بودند شده متحصن كه را كارگراني انتظامي مأمورين دم سپيده امروز

كردند خارج كارخانه از
ميكنند كار به شروع و ميشوند وارد كارخانه به كارت ارائه با دخانيات كارگران فردا

شدند دستگير دخانيات كارگران از نفر ٥١ امروز و ديشب
ميداند غيرقانوني را كارگران اعتصاب كار وزارت

تعطيل اداري و برق قسمت استثناي به دخانيات كارخانه قسمتهاي كليه امروز ـ بود تعطيل هم امروز

نفري ٥å دستجات به نيز كارگران و ميكردند جلوگيري دخانيات محوطه به كارگران ورود از مأمورين و بود

دخانياتم;قات كل مدير آقايوثوق با امروز ما خبرنگار بودند/ ايستاده گوشهاي در دسته هر و شده تقسيم

كرد/// كارگرانسؤال اعتصاب به راجع را او نظريات و كرد

كارخانه محوطه در دخانيات كارگران از عدهاي كه داديم اط;ع ديروز ـ كردند خارج را متحصن كارگران

در و رفتند تلگرافخانه به خود خانواده با نيز ديگري عده و شدهاند انتظاميمحصور بينمأمورين كه حالي در

در و آمد عمل به كارگران اين اخراج براي اقداماتhزم نظامي فرمانداري طرف از كردند/ اختيار تحصن آنجا

دخانيات محوطه در كه كارگراني ولي كنند خارج را تلگرافخانه متحصندر كارگران ديشب شدند نتيجهموفق

تدريج به بعد به ساعت آن از و بودند باقي تحصن حال به همچنان ديشب ١å ساعت تا بودند متحصن

اينكه تا ماندند باقي تحصن حال در صبح تا عدهاي ايناحوال تمام با ولي رفتند خود منازل به دسته دسته

شدند/ خارج دخانيات از متحصنين كليه صبح سپيده

مطالعاتي حال به تا ديروز عصر از دخانيات كل مدير آقايوثوق اظهار طبق ـ ميكند كار دخانيات فردا

آنها با و شده گرفته تماس كارگران اغلب با و است آمده عمل به دخانيات كارخانجات انداختن كار به براي

دخانيات كارگران اعظم قسمت كه دانست بايد البته بكشند اعتصاب از دست كه آمده عمل به تي كرا مذا

اينكه براي و اعتصابميشوند به كارگران تشويق سبب نفري ١åå عده يك ولي نيستند اعتصاب به مايل

كه كارگراني و ببنديم را دخانيات درهاي فردا گرفتيم تصميم ديشب ما كنيم كوتاه را اعتصاب دستمحركين

از شد طريقموفقخواهيم بدين و دهند ارائه را خود كارت بايد در جلوي شوند كارخانهها داخل ميخواهند

كنيم/ جلوگيري ميكنند اعتصاب به تشويق را سايرين كه كارگراني ورود

مأمـورين توسط دخانيات كارگران از نفر دو كه داديم اط;ع ديشب ـ شدند دستگير نفر سه و پنجاه

شده متحصن كارخانه محوطه در كه دخانيات كارگران از نفر ٣٩ حدود در عدهاي نيز ديشب شدند/ دستگير

بازداشت ميكردند ماندن به تشويق نيز را سايرين و نميشدند كارخانه تركمحوطه به حاضر چون و بودند

شدند/

خروج مانع كه هم نفري ١٢ عده يك ميشدند خارج محوطه از كارگران ساير كه موقعي هم امروز صبح



ملي دولت سياهه ٢٢١٦

نفر دخانيات٥٣ كارگران اعتصاب روز جريانسه بدينطريقدر شدند توسطمأموريندستگير ميشدند آنها

گرديدند/ اعزام نظامي دادسراي به و دستگير نظامي فرمانداري توسط كارگران از

و نميداند قانوني را دخانيات كارگران اعتصاب كار وزارت اط;ع, قرار به ـ نميداند قانوني كار وزارت

بدون كارگران اعتصاب اين در داشتچون اظهار ما خبرنگار به باره اين در امروز كار وزارت مطلع مقام يك

كـار وزارت نـمايندگان بـا تـماس از اعتصاب روز اولين از و كردهاند اعتصاب به اقدام قانوني مراحل طي

عمل چون كار وزارت و كرده مداخله جريان انتظاماتدر حفظ نظر از هم نظامي فرمانداري كردهاند خودداري

طـرف ايـن بـه پـيش روز دو از جهت همين به نميدانست تطبيق قابل كار قانون موازين با را كارگران

نكردند/ دخالت اعتصاب جريان در كار وزارت نمايندگان

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

كار وزارت توضيح
چاپ عينا كه رسيده روزنامه به دخانيات كارگران اعتصاب درباره توضيح اين كار وزارت طرف از امروز

آشـوب به تحريك را كارگران دخانيات, كارخانه در اخ;لگر و ماجراجو نفر چند پيش چندي <از ميشود/

اخت;ل موجبات ميكردند سعي دارد آرامش به احتياج بيش از بيش كشور كه حساس اينموقع در و نمودند

اين به نداشتند نظري كارگران كردن اغوا جز و نموده فراهم را كارگري و صنعتي كز مرا بزرگترين از يكي

نمايد/ موافقت تقاضايهايغيرموجه قبيل اين با نميتوانست دخانيات اداره و كار جهتوزارت

عارياز كلي به ايشان اعتصاب و ماجراجو عده اين از كارخانهها ساير كارگران پشتيباني بهع;وهموضوع

تـعقيب را افـراد ايـن غـيرقانوني و نـاپسند رويـه هـيچوجه بـه كشور وطنپرست كارگران و بوده حقيقت

نمينمايند>/

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

كرد تبرئه بود نموده پخش اعCميه تركمني زبان به كه را مردي جنائي دادگاه
بار چندين آراز كردند/ دستگير آراز نام به را مردي گوميشان در مرزباني مأمورين گذشته سال تيرماه در

حكايت وي درباره رسيده گزارشهاي و بود كرده گوميشان در تركمني زبان به اع;ميه پخش به مبادرت

تـيپ دادستان و كردند بازداشت را وي مأمورين باhخره دارد/ نيز را توده منحله حزب عضويت كه ميكرد

پساز شد/ فرستاده گرگان تيپ عادي دادگاه به امر پرونده و نمود تنظيم كيفرخواست او عليه گرگان مستقل

با دادگاه علني جلسه امروز و گرديد ارجاع تهران جنائي دادگاه ٣ شعبه به پرونده اختصاصي, كم محا انح;ل

مجتهدي, صفري, علي آقايان مستشاري و آصفزاده آقاي رياست به منصفه هيأت افراد از نفر ١١ حضور

تشكيل تهران دادستان نماينده علومي محمد حضور با و شفائي محسن و احمدزاده آصف و علي محمد

را رايخود ١٢ ساعت در و شد شور وارد دادگاه كردند دفاع خود از او مدافع وكيل و متهم اينكه پساز گرديد/

نمود/ صادر وارده تهام ا از متهم برائت بر مبني



٢٢١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

كردند بازداشت را شهر معتمدين از نفر ٩ ژاندارمها
كردند شليك ژاندارمها كردند حمله آنها به سنگ با هم اهالي

شدند مجروح نفر ٥ و كشته نفر يك
سروان آقايان تفاق ا به بخشدار فسالي آقاي بود, شكايتنموده بخشدار به تپه> مالك<دو چون ـ ابهر

تومبيل ا با مالك نماينده كدخدائي و ژاندارم نفر چند و ابهر دادگاه نماينده ايزدي رئيسژاندارمريو ملكوتي

تحقيقات براي عدهاي و اقامتنموده ده مالكدر نماينده رجبعلي منزل و كرده حركت فيضآباد طرف به

ميشوند/ حاضر خانه آن در

بـودند كـرده توهين ژاندارمها به قبل چندي كه اين علت به را معتمدين از نفر ٩ ژاندارمري مأمورين

بروند/ مالك اصلي سكونت محل تپه دو به ميگيرند تصميم بيشتر تحقيقات براي و ميكنند بازداشت

زنجان يا ابهر به را آنها است بهتر مقصرند نفر ٩ اين واقعا گر ا ميگويند و كرده مخالفت عمل اين با ده اهالي

امر اين از كه ده اهالي ميكنند/ كت حر تپه دو قصد به و نداده اثر ترتيب آنها مطالب به وليمأمورين ببريد,

سـنگ اصابت اثر در ژاندارمري رئيس پيشاني و ميكنند حمله مأمورين به سنگ با بودند شده عصباني

ميگردد/ مجروح

٧ و فشنگبرنو ٥٩ نتيجه در ميكنندو شليك طرفهوا به آنها كردن دور ارعابدهاقينو براي مأمورين

آزاد را بازداشتي نفر ٩ مأمورين و گرديده متفرق اهالي اقدام اين اثر بر شليكميشود/ كمري اسلحه فشنگ

مقتول [هوائي] اصابتگلوله اثر در ساله جوان٢٦ يكنفر تصادم اين وليدر بروند/ تپه بهدو خود تا ميكنند

شكايت اداراتمربوطه به و نموده حمل ابهر به مجروحين با را جنازه اهالي شدند/ مجروح نفر ١å و گرديده

آقاي شدند/ وارد محل به قضيه به رسيدگي براي زنجان ژاندارمري رئيس بازپرسو عالي آقاي ميكنند/

همچنان جريان شدند/ آزاد ضمانت تومان هزار ٢å دادن با و شده فراخوانده ابهر رئيسژاندارمري و بخشدار

است/ تعقيب تحت

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

شد بازداشت شيراز شهرباني سابق رئيس
كرد/ بازداشت را شيراز شهرباني رئيس شريفي فارسسرهنگ بازپرسدادگستري گياهي آقاي ـ شيراز

اط;عي بازداشتمشاراليههنوز علت از و ندارد كسرا هيچ با حقم;قات ميبردو سر به زندان كنونويدر ا

نيست/ دست در

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

شكر و قند كل مدير
شد/ كار مشغول رسما امروز از و منصوب شكر و قند كل مديريت به ضرغام كبر عليا سرهنگ آقاي



ملي دولت سياهه ٢٢١٨

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

ميشود منتشر ناقص خطيبي اقارير چرا
شود تحويل دادسرا به فردا يا عصر امروز ممكنست افشارطوس قتل پرونده

است داشته جيب در يادداشت چند افشارطوس كه است شده مسلم مأمورين براي
معرفينكردهاند؟ مأمورين به را كلت اسلحه صاحب متهمين از يك هيچ چرا

زندان در شلي ديو گفتههاي از تازهاي اطCعات
شدهاند احضار نظامي فرمانداري به قرهگزلو عليرضا و زاهدي اردشير مهندس

مشغول افشارطوس, قتل و توطئه متهمين از بازجوئي مأمورين هم امروز ـ ميرود دادسرا به پرونده

ميكردند/ تهيه را پرونده گزارش نيز مأمورين از نفر دو يكي بودند/ قتل پروندههاي گذاري شماره و تنظيم

يك بـراي حال به تا كه است گزارشي مفصلترين ظاهرا و بوده مفصل بسيار اط;ع قرار به گزارش اين

گـزارش كـه صـورتي در شود, بالغ صفحه ١åå به است ممكن مزبور گزارش ميشود/ تهيه جنائي پرونده

مقدمات اين امروز بعدازظهر تا گر ا كلي بهطور نميكند/ تجاوز صفحه دو يا و يكصفحه از پروندههايديگر

شد/ خواهد تحويل نظامي دادسراي به فردا پرونده اينصورت غير در امروز عصر شود, انجام

كه بود خبرنگاران بحث مورد ديگر چيز هر بيشاز امروز كه موضوعي بود؟ ناقص چرا خطيبي اعترافات

اختيار در ناقص صورت به را آن و نكرد منتشر كامل را خطيبي حسين آقاي اقارير نظامي فرمانداري چرا

اقارير ضمن خطيبي چون داشت اظهار ما خبرنگار به امروز باره اين در مطلع مقام يك گذارد/ مطبوعات

برايجلوگيري نظامي فرمانداري لذا, گيرند قرار بازجوئي استمورد hزم كه بود برده را اشخاصي نام خويش

است/ كرده خطيبيخودداري اعترافات بقيه انتشار از فع� نامبرده اشخاص فرار از

جـيب يادداشتهاي از خود اقارير ضمن افشارطوس قتل متهمين چون ـ افشارطوس يادداشتهاي

نگاهداشته خود نزد و ربوده را آنها خطيبي حسين كه شده اط;ع اظهار و بردهاند نامي افشارطوس سرلشكر

راجع تماسگرفتو ميباشد توطئه كشف مأمورين از يكي خود كه مطلع يكمقام با ما خبرنگار استامروز

افشارطوس است مسلم آنچه داشت اظهار مزبور مقام كرد/ افشارطوسسؤال سرلشكر جيب محتويات به

اينكه بر داير متهمين اظهارات ولي است بقائي دكتر نزد متهمين اقرار به كه است داشته جيب در چيزهائي

را ديگري عده نام و كند ترور را شماها داشته نظر در كه است گفته يادداشتهايافشارطوس درباره خطيبي

بخواهـد وقتي نفر يك كه نيست صحيح عق� زيرا نيست صحيح من نظر به شوند ترور بايد كه بود برده

ميتوان آنچه ولي كند اضافه آن بر هم را ترور كلمه ع;وه به و نمايد يادداشت را او نام كند ترور را شخصي

باشد/ كرده معمولي يادداشتهاي خود دفترچه افشارطوسدر است ممكن گفت

جرايد خبرنگاران با كه ديروز مصاحبه در زحمتكشان حزب شليعضو ديو گفت؟ چه زندان در شلي ديو

اظهار باره اين در گاهيامروز رئيسكارآ نادري سرهنگ آقاي دادهاند/ شكنجه را داشتاو اظهار عملآورد به

گر ا بود گفته بار چندين او خود كرديمو رفتار مهرباني به او با بلكه نداديم شكنجه را شلي فقطديو نه داشت



٢٢١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

هر است داشته شركت كار اين در بقائي دكتر و انداختند دام به را افشارطوس خطيبي, منزل در كه بدانم من

كرد/ خواهم ترور را آنها دوي

صاحب شناسائي عدم ميشود ديده متهمين اقارير در كه مبهمي نكته هم باز ـ نيست اسلحه صاحب

بگويند/// مأمورين به را او نام نتوانسته متهمين از يك هيچ كه است كلت

از گهي آ اين امروز بعدازظهر يكساعت ـ شدند نظامياحضار فرمانداري به گزلو قره زاهديو مهندس

زاهديو مهندساردشير آقايان از تهران شهرستان نظامي <فرمانداري شد: صادر نظامي فرمانداري طرف

بـه را خـود سـاعت ٤٨ ظـرف تـوضيحات پارهاي اداي براي است خواهشمند گزلو, قره عليرضا مهندس

از تحقيقات ضمن داشتچون اظهار مطلع يكمقام احضار اين درباره نمايند/>/// معرفي نظامي فرمانداري

كردهايم/ احضار نظامي فرمانداري به را آنها است شده احساس دو اين از هم تحقيقاتي لزوم متهمين,

خطيبي ديروز اظهارات در كه داد اط;ع نظامي فرماندار امروز ـ ميدهند توضيح نظامي] [فرمانداري
يميني اسكندر بازنشسته سرهنگ شخصمزبور صحيح نام و است شده كر ذ يميني سرهنگ نام اشتباها

نامهاي مجلس گارد رئيسسابق و مركز دژبان افسر زاهدي رضا سوار سرهنگدوم آقاي همچنين ميباشد/

مـعمول طـبق خـود پدر تفاق ا به زاهدي نصرتا� سرتيپ آقاي كه ميدهد اط;ع و نوشته اداره اين به

تـوسط خـانه آن در و است آمده من منزل به ميباشد اينجانب مادر كه عمهاش م;قات براي هميشگي

نداشتهام/ آنها نقشه و توطئه از اط;عي ابدا من و گرديد توقيف مأمورين

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

است بوده كشورها ساير از بيش گذشته سال در امريكا از ايران واردات
هستند ايران كاNهاي عمده خريدار امريكا شوروي, آلمان,

ارزش اهـميت روي از گـذشته سـال در خارجـه كشورهاي از ايران واردات كه شد حاصل اط;ع امروز

ايتاليا, كويت, هندوستان, انگلستان, شوروي, آلمان, امريكا, از: است بوده عبارت ترتيب به كاhهايمزبور

تـريش, ا لبـنان, مكزيك, عراق, اسپانيا, سوئد, سويس, كي, چكسلوا بلژيك, عمان, فرانسه, هلند, ژاپن,

امريكا از تي واردا كاhهاي ارزشمجموع ميزان دانمارك/ و مجارستان اندونزي, لهستان, سي;ن, استراليا,

كشورهاي به ايران صادرات ضمنا است/ ريال ٣å٤.ååå.å دانمارك از آن حداقل و ريال ٨٢å.٢٧٩.ååå

بـه ايـران صـادرات و بـوده امريكا و شوروي آلمان, كشورهاي به اهميت ترتيب به پيش سال در خارجه

است/ بوده جا همه از كمتر هنگكنگ

٨å٨٦ شماره ,١٣٣٢.٢.١٦ چهارشنبه

شد تهران وارد يونسكو سازمان فني كمكهاي اداره رئيس
تهران وارد بغداد از هواپيمايعراقي با امروز صبح فنييونسكو كمكهاي رئيساداره شيا> آقاي<آديشه

شد/



ملي دولت سياهه ٢٢٢٠

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

كردند كار به شروع دخانيات كارخانجات [كارگران] امروز از
شدند كار مشغول دخانيات كارگران از نفر ١٥åå قريب امروز يازده ساعت تا

ايرانكار كارخانه و رسومات گودرون, چيتسازي, كارگران امروز
كشيدند كار از دست دخانيات كارگران با همدردي عنوان به

شد دخانيات كارخانجات سرپرست حجازي سرهنگ نخستوزير دستور به

بـازرسي و كـارگزيني رؤسـاي از مركب كميسيوني امروز بامداد ـ كرد كار به شروع دخانيات كارخانه

كنند/ رسيدگي شوند كارخانه وارد ميخواستند كه كارگراني كارت به تا شد تشكيل كارخانه جلوي دخانياتدر

كارخانه داخل به را آنها و كرده بازرسي كارگران از نفر ١٥ååقريب كارت امروز يازده ساعت تا اينكميسيون

شدند/ كار به مشغول كارگاههايخود در نيز كارگران و كرد قبول

از همچنان كارگران از عدهاي ولي افتاد كار به تعطيل روز سه پساز دخانيات كارخانه امروز كلي طور به

خيابان مقابل در بشوند كارگران ساير رفتن از مانع اينكه براي و ميكردند خودداري كارگاههايخود, به رفتن

كار سر ميخواستند توبوس ا وسيله به كه كارگراني به و ميگرفتند را ٢٣ خط توبوسهاي مخصوصجلويا

اين از اط;ع از پس انتظامي مأمورين كنند/ خودداري كارخانه به رفتن از كه ميكردند تكليف شوند حاضر

كردند/ متفرق كنند تشويق كار سر نرفتن به را سايرين ميخواستند كه را كارگراني جريان

تسليحات مأمور حجازي حسين سرهنگ نخستوزير آقاي طرف از ديشب ـ كارخانجات سرپرست

حاضر دخانيات در امروز آقايسرهنگحجازيصبح شد/ دخانياتمنصوب كارخانجات سرپرستي ارتشبه

كارخانه در حضور از همچنان كارگران از عدهاي امروز كه ميرفت احتمال چون كرد كار به شروع رسما و شد

بخواهند شنبه روز تا گر ا شود داده اط;ع كارگران كليه به دخانيات اداره طرف از شد قرار نمايند خودداري

اعتصاب كه كارگراني كليه به شنبه روز جريان اين كرد/ خواهند اخراج را آنها بكشند كار از دست همچنان

شد/ خواهد اب;غ كردهاند

كـارخـانجات كـارگران با همدردي عنوان به چيتسازي كارخانه كارگران امروز ـ چيتسازي كارگران

فرمانداري اط;ع به جريان آنكه پساز و بودند كرده اجتماع كارخانه محوطه در كشيده كار از دخانياتدست

راضي را آنها كارگران نمايندگان با كره مذا پساز و رفتند كارخانه به مربوطه افسر با كاميون دو رسيد نظامي

بشوند/ كار مشغول كه كردند

بـه امـروز نيز ايرانكار و آرد رسومات, گودرون, كارخانه كارگران چيتسازي, كارخانه كارگران بر ع;وه

جريان از اط;ع پساز نظامي فرمانداري مأمورين كشيدند/ كار از دخانياتدست كارگران با همدردي منظور

ساختند/ فراهم را كارگران اعتصاب رفع موجبات و شدند حاضر كارخانجاتمزبور محل در

خانه به تهران نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي يازده ساعت ـ نخستوزير نزد نظامي فرماندار

اعتصاب جريان از گزارشي نظامي فرماندار كردند كره مذا ايشان با يكربع قريب رفتو نخستوزير آقاي



٢٢٢١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

و داد آقاينخستوزير به بودند كرده اعتصاب آنها با همدردي عنوان به كه كارگران ساير دخانياتو كارگران

كردند/ صادر باب اين در را دستوراتhزم نيز نخستوزير

كليه حضور با نظامي فرماندار دفتر در كميسيون نيم و يازده ساعت ـ نظامي فرمانداري در كميسيون

افسران به كردهاند اعتصاب كه كارخانههائي انتظامات براي ودستوراتhزم شد تشكيل فرمانداري افسران

كنند/ نامطلوبجلوگيري حوادث گونه هر از تا شد داده

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

نمودند آغاز امروز صبح از را افشارطوس مرحوم قتل متهمين از بازجوئي نظامي بازپرسان

شد بازجوئي ساعت چهار مدت مزيني سرتيپ و بايندر سرتيپ از

نمود بازديد زندان در متهمين از و كرد مطالعه را پرونده ملي نهضت فراكسيون سخنگوي

شد خواهد روشن بقائي دكتر وضع تكليف بازپرسي از پس
تحويل شهرباني مقامات طرف افشارطوساز مرحوم قتل به پروندهمربوط ديروز بعدازظهر ساعتشش

شدند/// پرونده مطالعه مشغول ب;فاصله نظامي بازپرس و نظامي دادستان و شده نظامي دادسراي

و مـجلس نـماينده پـارسا آقاي كه شد گفته امروز ظهر ـ كرد قرائت را پرونده مجلس نماينده يك

رئيس قتل و سرقت و توطئه به مربوط پرونده و يافته حضور كشور كل شهرباني در ملي, نهضت سخنگوي

محافل پارهاياز است/ زنداننموده متهميندر از نيز بازديدي گويا و داده قرار مطالعه مورد را شهرباني سابق

در شايد گرفته نهضتمليصورت كسيون طرفسخنگويفرا از كه بازديد اين مطالعاتو اين كه دارند عقيده

درباره و ببيند نزديك از را متهمين وضع تا است داده ايشان به ملي نهضت كسيون فرا كه باشد مأموريتي اثر

مجروح را بعضي بدن و دادهاند قرار سخت آزار و شكنجه تحت را متهمين كه ميگويند مخالفيندولت اينكه

از دولت طرفدار نمايندگان تا نمايد تسليم ملي نهضت كسيون فرا به خود مشاهدات از گزارشي ساختهاند

آقاي شد, شنيده طوريكه به ولي كند مجلسم;قات در را وي نشد/// موفق ما خبرنگار باشند/ جريانمطلع

قرار غيرانساني آزارهاي و شكنجهها تحت را سايرين خطيبيو بود شده اظهار آن طي كه را شايعهاي پارسا

است/// نديده دگرگون را متهمين حال و نكرده تأييد دادهاند

ع;قه و توجه افشارطوسمورد مرحوم قتل پرونده اطراف در كه ديگر ميشود؟موضوع چه بقائي تكليف

قب� كه همانطور است/ گرفته قرار پرونده اصلي متهمين اعداد در كه بقائياست دكتر وضع مخصوصاست:

اظهار ايشانچگونهروشنميشود تكليف اينكه درباره انتظامي نظاميو مقاماتص;حيتدار گفتهايمفع�

خاتمه از قبل نمود, پرونده در وارد قضائي مرجع كه استدhhتي طبق ولي نميكنند صريح و رسمي نظر

ميگردد/// تعيين بقائيچگونه آقايدكتر تكليف گفت صراحت به نميتوان نظامي بازپرسان بازپرسيهاي

است/ شـده صادر نظامي فرمانداري طرف از امروز وقت آخر اع;ميه اين ـ نظامي فرمانداري اخطار

توضيحاتدر از پارهاي اداي براي است خواهشمند مسعود اصغر آقاي از تهران شهرستان نظامي فرمانداري

نمايد/ معرفي نظامي فرمانداري به را خود هفته يك عرض



ملي دولت سياهه ٢٢٢٢

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

كارمند ذبيحپور به متعلق شد كشف كرج كوههاي در كه جنازهاي

كنيد/ مراجعه تازه> كشف <يك تيتر با افشارطوس قتل پيرامون ١٣٣١ ارديبهشت سوم گزارش به بيشتر اط�عات براي /١

T١Uاست شهرباني شده مفقود
باشد نموده خودكشي كه ميرود احتمال و شده شليك او جمجمه به ارتشي اسلحه با

كه گرديد كشف كرج نزديك ك;ك كوههاي در جنازهاي رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به

مقدماتي معاينه از پس جسد, باشد/ شهرباني حسابداري كارمند حسينذبيحپور به متعلق ميرفت احتمال

كسان اينكه از پس اداره آن در و شود شكافي كالبد لزوم صورت در تا گرديد حمل قانوني پزشكي اداره به

كسان از يكي با امروز ما خبرنگار است/ صحيح حدسمزبور كه نمودند تأييد كردند مشاهده آنرا ذبيحپور

فرزند ذبيحپور حسين نمود: كسب وي از زير شرح به اط;عاتي مرحوم آن درباره و گرفت تماس ذبيحپور

متوسطه پنج حدود در وي تحصي;ت ميگذشت, او عمر از سال ٣å حدود در و بود بابل اهل ذبيحا� مرحوم

در سال پنج مدت و بود شهرباني در تمام او اداري خدمات است, داده انجام هم را وظيفه نظام خدمت و بود

ذبيحپور مرحوم ميكرد/ وظيفه انجام شهرباني حسابداري در اخيرا و بود گاهي آ مأمور آبادان و اهواز و تهران

راضي كام� زندگانيخود از ميگرفتو كافي حقوق نبود, معتاد افيون بهمشروبو و بود سالم شخصيقويو

رفتو بيرون خانه از مرحومذبيحپور ماه فروردين سوم روز كرد نقل شخصمزبور كه طوري به بود/ خرسند و

اسلحه خانه از درموقعخروج شدو خارج شهر گردشاز بهعنوان بود تعطيلنوروز شدهچون گفته كه بهطوري

اين در او كسان بود/ شده كنونمفقوداhثر تا تاريخ آن از و نيامد خانه به ويشب داشت/ همراه را كمريخود

و ندارد زن ذبيحپور مرحوم بود/ نشده كشف قضيه حال به تا ولي بودند كرده شكايت مقامات تمام به مدت

كردهاند/ همفوت او مادر و پدر و ميباشد برادر و يكخواهر داراي

است, مشهود بدن در سرماخوردگي آثار است: گزارشداده طور اين متوفي مورد در كننده معاينه پزشك

كه شكلي مثلثي فلز زنگزدگي اثر سبابه شستو انگشتان بين گودي در و شده خشكيده و تيره قرمز صورت

كرم بيني گوشو و دهان خشكيده, تمامعض;تصورت ميرسد/ نظر به كرده پيدا ناحيه اين در فرورفتگي

كه ميشود مشاهده ميليمتر ١٢ قطر به باhيگوشراستسوراخي در است/ كرده پيدا راه مغز داخل به و زده

كاليبر به ارتشي توسطاسلحه جمجمه به شليكگلوله از ناشي استمرگ رفته آنفرو در سر ازموي مقداري

ميباشد/ ميليمتر ٩

به وي اسلحه و كرده خودكشي به اقدام ظنقويشخصا به ميدارندذبيحپور اظهار كهمأمورين طوري به

گذشته مرگوي از هفته [چند] تقريبا است سرقترفته ناشناسبه افراد توسط مرگ پساز لباسش انضمام

است/ شده فاسد كام� جنازه و

به دفن اجازه دارد/ را مرتكبين تعقيب تقاضاي و ساختهاند مقتول را وي كه ميدارد اظهار ذبيحپور برادر

گرفت/ قرار تعقيب تحت قضيه و گرديد بستگانش تحويل جسد و صادر متوفي نام



٢٢٢٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

شد آزاد همايون داريوش
توقيف نظامي ٥حكومت ماده استناد به قبل مدتي از كه حزبسومكا گذشتهداريوشهمايونعضو شب

گرديد/ آزاد بود شده

بود شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده طبق وي چون داشت: اظهار مطلع مقام يك او آزادي باره در

شده/ صادر آزاديش استدستور آمده عمل به سوءظن رفع او از كه اينك

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

بوشهر از خبر چند
قـبيل از را خود احتياجات بوشهر در كاسبي و كار نبودن و مردم بيكاري رعايت بدون دولتي ادارات >١

ساير از را آموزشگاه ثاثيه ا ساير نيمكتو و ميز مطبوعات, افزار, نوشت جزء, خدمتگزاران لباس براي پارچه

دارنـد انـتظار و نموده اعتراض ادارات عمل اين بر كسبه و اهالي ميكنند خريداري كشور شهرستانهاي

كنند/ مصرف بوشهر در را اعتباراتخود دهند تابعدستور ادارات به وزارتخانهها

درخواست و شده متحصن تلگرافخانه در گمركي فرمانده غيرقانوني فشار از گناوه اهالي است روز پنج >٢

دارند/ را فرمانده تعويض

بوده رسيده كويت از مصلحيان آقاي نام به كه نباتي روغن قوطيهاي در جوهر مقداري گمرك اداره >٣

است/ كرده كشف

به بوشهر اجناسدر جنگ سالهاي حتيدر شده, گران برنج سبزيو ميوه, ويژه اجناسبه كليه بهاي >٤

نبود/ امروز قيمت

برق كارخانه ميباشد ماه يك قريب و آمده پيش شديد اخت;ف برازجان شهردار و شهر انجمن بين >٥

نمودهاند/ تعطيل را آنجا

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

امنيت كميسيون جلسه
امور خراسانو امنيت درباره و گرديد تشكيل استاندار امامي آقاي دفتر در خراسان امنيت جلسه ـ مشهد

شد/ تخاذ ا تصميماتhزمه و شده مفصلي كرات مذا مربوطه

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

متحد ملل سازمان مشاور ورود
وارد سقز و سنندج راه ساختمان وضع در مطالعه براي متحد ملل سازمان مشاور آقايلودانتو ـ سنندج

تهران به و بازديد را مزبور خط سنندج راههاي ساختمان ناظر كامكار مهندس آقاي تفاق ا به و شد سنندج

نمودند/ مراجعت



ملي دولت سياهه ٢٢٢٤

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

كشاورزي كارگاههاي احداث وضعآبياري, اصCح بهداشت, امور به مربوط موافقتنامه چهار

رسيد تصويب به ژاندارمري پاسگاههاي ساختمان و
نخستوزير نامه درباره چهارم اصل رئيس نظر

سازمان عامل مدير مهندسزنگنه آقاي رياست به ديروز ظهر از قبل امريكا و ايران مشترك كميسيون

از و كشاورزي وزارت سرپرست بهداري, وزارت كفيل ملي, اقتصاد وزير كشور, وزير آقايان حضور با و برنامه

قرار به شد/ تشكيل برنامه سازمان محل در اداره آن اعضاي از ديگر نفر چند و وارن آقاي چهارم اصل اداره

و گرديد مطرح چهارم اداره رئيس وارن آقاي عنوان به نخستوزير آقاي اخير نامه ابتدا جلسه اين در اط;ع

داشت: اظهار ما خبرنگار به اعضايكميسيون از يكي كه طوري به

متضمن صنعتي و توليدي امور درباره نخستوزير آقاي كه طوري همان است داشته عقيده وارن آقاي

پـيشنهاد بـنابه ١٩٥٣ سـال مالي اعتبارات تتمه است بوده كشور داخله در اقتصادي فعاليت و كار ايجاد

نسبت و رسيد خواهد دارند تقدم كه صنعتي توليديو طرحهاي صرف برنامه, سازمان مشتركو كميسيون

دربـاره مـفصلي كـرات مـذا سپس شد/ خواهد مبذول باره اين در مخصوصي توجه ١٩٥٤ سال برنامه به

احداث آبياري, اص;حوضع بهداشت, به موافقتنامهمربوط چهار نتيجه در و آمد عمل به طرحهايعمومي

گرفت/ قرار تصويب ژاندارمريمورد پاسگاههاي ساختمان كشاورزيو ماشينهاي تعمير جهت كارگاه

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

امCك و اسناد ثبت قانون اصCح قانوني Nيحه
نخستوزير مصدق دكتر آقاي تصويب به زير شرح به ام;ك و اسناد ثبت قانون اص;ح قانوني hيحه

ميشود: اضافه ثبت قانون اص;حي مكرر ٢٥ ماده سه تبصره عنوان به تبصره اين است: رسيده

اراضي مانند است گرفته قرار افراد ثبت تقاضاي مورد و ندارد خاصي مالك كه كي ام; مورد در >٣ تبصره

اول ماده در مذكوره سوم و دوم طبقه معادن مورد در همچنين و عمومي جنگلهاي و مباحه و موات جبال و

دادگستري مراجع اشخاصدر بين عنوان هر به دعوي ١٣٣١وجود ماه دي معادنمصوبسوم قانوني hيحه

و تبصره اين رعايت با سال هر استدر مكلف شورا نيستو ثبت عالي شوراي نظر اظهار و رسيدگي از مانع

از ميتواند ثبت كل اداره دارد/ اظهار ثبت تقاضاي بط;ن يا صحت درباره را خود نظر مقررات و قوانين ساير

دادگستري مراجع علتطرحدعويدر به تبصره اين تصويب تاريخ از قبل كه را پروندههائي كند تقاضا شورا

نمايد/ نظر اظهار آنها درباره تبصره اين طبق بر و طرح مجددا است نشده تشخيصداده شورا در طرح قابل

است/ تبصره اين اجراي دادگستريمأمور وزارت

قانون مكرر ٢٥ ماده به الحاقي تبصره ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه ارديبهشت پانزدهم تاريخ به تصويبميشود/ ثبت

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٢٢٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

دارائي وزارت كل مدير
كرد تكذيب را شكر و قند جيرهبندي موضوع

سياه بازار در فروش و شكر و قند كميابي علت
كل مدير احمدي آقاي از سياه بازار در آن فروش و شكر و قند كميابي علت اطراف در ما خبرنگار امروز

كم هيچوجه شكردولتبه قندو شايعهموجودي برخ;ف او' كسبكرد/ زير شرح به اط;عاتي وزارتدارائي

اين از كه است شده نوشته روزنامهها از بعضي در اينكه استو كافي شهرستانها برايمصرفمركزو و نشده

تصميمي چنين كنون تا و نيست صحيح شد خواهد توزيع جيرهبندي يا و سهميه طور به شكر و قند پس

شكر خارج از نيز مرتبا بهع;وه نيستو جيرهبندي به احتياجي فعلي كفافموجودي با استزيرا نشده تخاذ ا

ميشود/ كشور وارد خريداريو

شكر مقداري ازايجو در بار چندين دارائي وزارت و ميباشد جو با مبادله شكر تأمين طرق از ديگر يكي

با ديگر طرف از كرد خواهد دنبال را تصميم اين اجراي هم تيه آ در و است كرده تهيه خارج كشورهاي از

برخي از ميشود وارد امريكا از كه شكرهائي بر ع;وه و است شده شكر خريد به اقدام جو صدور فروشو

است/ گرديده حمل ايران به شكر مقداري نيز مجارستان و آلمان قبيل از اروپائي كشورهاي

سرهنگ آقاي تماسگرفت/ شكر و قند كل رئيساداره سرهنگضرغام آقاي با اينمورد در ما خبرنگار

بازار در شكر بهاي كنون ا اينكه علت كرد اظهار تكذيبو كلي به را شكر و قند جيرهبندي نيزموضوع ضرغام

كامل دقت با شكر و قند فروش و توزيع اخيرموضوع ماه دو يكي در كه آنست است رسيده ريال ٢٥ به سياه

قب� كه تصميماتي نيز احتكار با مبارزه براي شد/ خواهد طرف بر زودي به بينظمي اين استو نشده انجام

جلوگيريميشود/ سياه بازار فعاليتدhhن از و اجرا است شده تخاذ ا

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

است شده توزيع شكر و قند سهميه ماه دو فقط سال يك ظرف
معتمدين و متمكنين از شكر و قند سهميه دريافت درباره نمودم زرند بخش به كه مسافرتي در ـ ساوه

در گرديد معلوم نتيجه در كردم پرسش ديگر قراء چند و فراديه آسيانكو و مامونيه اهالي از عدهاي و محلي

است/ شده داده كيلو نيم نفر هر قرار از معدودي عده به هم آن و شكر و قند سهميه ماه فقطدو ١٣٣١ سال

شكايات به كنون تا خودشان گفته بنابه و نمودهاند مقاماتص;حيتدار به شكاياتي اينمورد در اهالي

آقاي نمودم ويسؤال از شكر و قند خصوصسهميه در زرند بخشدار با تماس در است/ نشده رسيدگي آنها

نمود/ تأييد را اهالي گفتههاي بخشدار

نيامده شكر و قند كنون تا قبل نيم و ماه يك از گفت مورد اين در زرند رئيسدارائي ديهيم پرويز آقاي

نفر هزار ١٨åبراي كه نمود اضافه وي شد/ توزيع اهالي بين بود رسيده قب� كه هم شكر و قند مقداري استو

بكند/ را اهالي كليه مصرف تأمين نميتواند شكر و قند مقدار اين البته داريم شكر و قند تن ٤å ما جمعيت,



ملي دولت سياهه ٢٢٢٦

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

ملت و دولت توجه قابل
است سريعاNمكان حق رعايت با شكر و قند توزيع وضع اصCح

را خريدار و فروشنده گرفته خود به نامطلوبي دولتيوضع شكر و قند توزيع بار صدمين براي است چندي

متصديان از بعضي كه است اين پيشآمد اين تكرار اساسي علت است/ ساخته سرگرداني ب;تكليفيو دچار

و قند اصو' نميدارند/ معمول را hزم پيشبينيهاي و نگرفته نظر در را احتياجات نسبت و فصل موقعيت

ولي دارد زياد قاچاق واردات است, كشورهايمجاور از گرانتر ما كشور در آن بهاء چون كه است جنسي شكر

و قند بچه و مرد و زن دhhن ولگردانو وسيله به كه دستهائي پس نيست صدور قابل استفاده عدم نظر از

توجه مورد آنها احتياجات كه ميرسانند شهرستانها مصرف به ميكنند جمع فروشندگان مغازه از را شكر

منظور موقع به شايد و بايد كه طوري به شهرستانها نيازمندي چنانچه بنابراين نگرفته, قرار امر مسئولين

مـوردي آن جمعآوري براي هم ناشناس اشخاص ميماند/ محل همان براي محلي هر شكر و قند گردد

شكر و قند كل اداره رؤساي از بعضي اص;حي نظريات و دولت منويات عليرغم متأسفانه ولي نمييابند

اص;ح عليهذا سازند/ اينجهتمرفه از را مردم و ع;ج را ايندرد نتوانستهاند يا و متصديانمربوطهنخواسته

يافت/ نميتوان طريق دو جز را امر اين

مورد شكر و قند غيره پاياپايو طريق از كه نمايد مجاز را تجار انحصار حق گمركو دريافت با دولت >١

به تجار طريق بدين بديهياست پردازد, بهاء تعادل حفظ نظارتو به داخلي بامحصول نيز خود و وارد را نياز

نمود/ خواهند تأمين غيره قماشو مانند را كشور شكر و قند و اقدام سودجوئي تجارتو وظيفه حكم

داخلي محصول كه هنگام آن تا است بهتر باشد موانعي را فوق طريقه اجراي حاضر زمان در چنانچه >٢

هـم تـا شـود ابوابجـمعي و سهميهبندي شكر و قند بنمايد را كشور مصرف شكر و قند تأمين نميتواند

اضافي ارز صدور از بالنتيجه و زيادتيمصرف از هم و گرداند سرگردانيآسوده و تهام ا از را خريدار و فروشنده

١٣٣å سال اواخر در باشند داشته نظر در گرامي خوانندگان گر ا كه بود ثاني اصل همين روي جلوگيريشود/

اين از چنديمردم ابوابجمعيمعمولو و تسهيم سقطفروشنحوه و عطار صنف همكاري و پيشنهاد بنابه

امور محترم بهمسئولين را امر جريان غيرمحق فروشنده عده يك متأسفانه كه آسايشبودند و رفاه جهتدر

ساختند/ ملغي را خانواري سهميه بالنتيجه و ساخته مشتبه

حتي و خواستار را آن تجديد تر نامههايمتوا موجب به و شفاها تحاديه ا اين كه است چندي نيز كنون ا

مجددي صورت و آمار فرضلزوم به و اص;ح را گذشته ابوابجمعي مشك;ت خرج به كه است شده حاضر

و شهر خانواري مصرف كه نمايد تضمين و تعهد است حاضر نيز و گذارد اجرا موقع به وقت اسرع در و تهيه

را وضع مينمايد توزيع شكر و قند كل اداره فع� آنچه نصف حدود در تن هزار ١٨å٢ با را ري شهر شميرانو

رياست موافقت مورد يكجلسه در پيشنهاد اين اينكه با ولي گرداند تأمين را اهالي خاطر رضايت مرتبو

حق منغير كه خواربارفروشاني اياديمرموز روز دو از پس متأسفانه گرفت, قرار شكر و قند كل اداره محترم



٢٢٢٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

بـه فـروختن جـنس عوض و ميگيرند شكر و قند سقطفروش و عطار افراد برابر ٦ يعني تن ٦ ماه هر در

حال به را مردم آنان غاصبانه منافع حفظ براي و مانع اص;حي نقشه اين اجراي از ميپردازند صحنهسازي

گذاشتند/ باقي سرگرداني و مضيقه

اضافه و تأييد را خود تقديمي پيشنهادات وسيله بدين سقطفروش و عطار صنف تحاديه ا نيز كنون ا

نمود/ عده يك منافع حفظ فداي نبايد را يككشوري پايتخت اهالي آسايش كه مينمايد

را آن و اين خطاي و اساسي اشتباهات گناه نميتواند كه اين براي سقطفروش و عطار صنف تحاديه ا

توزيع بهوضع گر ا استكه گزير نا اينمطلب كر ذ از كند تحصيل بهخود وابسته بهدوشافراد يا و تحملنموده

و نمايند جبران مركز از را خود مصرف كمبود ناچارند شهرستانها از بعضي و نشود داده ساماني شكر و قند

كاري فدا كوششو سعيو گونه هر باشند, شكرمشغول قندو برايجمعآوري هم ولگرد و بيكاره اشخاص اين

بود/ خواهد ب;اثر عاملين

مينمايند استجازه وسيله بدين مقاماتمربوطه از سقطفروشان تحاديه ا شد بيان نيز قب� كه طوري به

در مقصرينرا بايد تقاضاموافقتنميشود اين م;حظاتيبه گر ا حال كند/ درمان را اسرعوقتايندرد در كه

توابع و تهران سقطفروش و عطار صنف اتحاديه نمود/ عاملينجستجو غير

٨å٨٧ شماره ,١٣٣٢.٢.١٧ پنجشنبه

نجميه/ بيمارستان با قياس /١

T١U[كارگران معالجه [براي
شد افتتاح شاهنشاه پيشگاه در هدايت بيمارستان

بيمارستان محوطه به همايوني اعليحضرت تشريففرمائي از پس ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

است, شده داده اختصاص اجتماعي بيمههاي سازمان كارگران معالجه براي كه <دروس> در واقع هدايت

بـر مـبني هـدايت حاجمخبرالسلطنه آقاي خيرخواهانه اقدام از جامعي گزارش كار وزير عالمي دكتر آقاي

با كه كردند تقاضا ملوكانه پيشگاه سپساز عرضرسانيدهو به تختخوابي يكصد بيمارستان اين ساختمان

كـار وزيـر عـالمي دكـتر آقاي گزارش از پس نمايند/ افتتاح را مزبور بيمارستان رسما سهرنگ نوار بريدن

كـارگر طبقه به مساعده و كمك براي ديگر قدم يك خوشبختانه فرمودند: پاسخ در همايون اعليحضرت

بـاعث صـندوقها, و بـيمهها و كـارگران اجـتماعي امور در كه پيشرفتهائي است, شد برداشته مملكت

هم مملكت اين دنيا, امروزي تمدن مطابق و رسيده كمال حد به انشاا� نزديك تيه آ در كه است اميدواري

از يكي اينكه اما و بنمايد فراهم كام� را طبقه اين رفاه اجتماعي بيمههاي اجتماعيو عدالت لحاظ از بتواند

كنيم افتتاح ايشان همت به را سازماني يكچنين كه هستيم موفق امروز استو گماشته همتي ايران رجال

مملكت اين ديگريدر زياد افراد اميدواريم ماند/ خواهد ايشان براي هم نام اين البته استو جايخوشوقتي

نمايند/ تأسيس عامالمنفعه قبيلمؤسسات اين از كه بشوند پيدا



ملي دولت سياهه ٢٢٢٨

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

اعتصاباند حال در كارگران از عدهاي هم هنوز
شدند دستگير دخانيات كارگران از نفر ١٩ گذشته ساعت ٢٤ در

كردند اجتماع دخانيات و كار وزارت مقابل در كارگران امروز
كـميسيون اجازه با و ميدادند ارائه را خود كارتهاي كارخانه به ورود موقع دخانيات كارگران هم امروز

خودداري كارخانه به رفتن از همچنان كارگران از عدهاي هم باز اين وجود با ميشدند, كارگاهها وارد مربوطه

تقاضاي به كه موقعي تا كردهاند اع;م ميباشند نفر ٤åå حدود در رفته هم روي كه كارگران اين ميكردند/

بود/ خواهند باقي اعتصاب حال در همچنان نشود داده اثر ترتيب آنها

در مقابل در كارگران از عدهاي معهذا بود تعطيل و جمعه كه وجودي با ديروز ـ شدند دستگير نفر ١٩

به را سايرين كه را ايشان از نفر ٥ و ساختند متفرق را آنها مأمورين و بودند كرده اجتماع دخانيات ورودي

مـقابل در هم امروز صبح اجتماع و تظاهرات اين شدند دستگير ميكردند تشويق دستهجمعي تظاهرات

شدند/ توقيف ديگر نفر ١٤ بالنتيجه و شد تكرار دخانيات

اجتماع كار مقابلوزارت دخانياتدر كارگران از عدهاي صبح امروز ـ كار وزارت مقابل در كارگران اجتماع

كار طرفوزارت اعتصاباز اين نميكندچون توجه دخانيات و تقاضاهائيداريم ما كه داشتند اظهار و كردند

نظامي فرمانداري به اجتماع جريان است شده اع;م غيرقانوني كار وزارت مأمورين با كره مذا عدم علت به

خانوادههـاي از عدهاي كردند متفرق را كارگران و شد حاضر محل در سرباز كاميون يك و شد داده اط;ع

تقاضاي و آمده نظامي فرمانداري به امروز شدهاند بازداشت اخير روز چند در كه دخانيات زنداني كارگران

داشتند/ را خود كسان آزادي

كـه كارگرانـي وضعيت به تا شد تشكيل دخانيات اداره در كميسيوني امروز ظهر ـ دخانيات كميسيون

داشت اظهار ما خبرنگار به اعضايكميسيون از يكي كند/ رسيدگي ميبرند سر به اعتصاب حال در همچنان

نيستند كار سر به آمدن به حاضر كه كارگراني از نفر ٣åå به گرفتهايم تصميم شده كه كراتي مذا نتيجه در

سپس كرد/ خواهد اخراج را آنها دخانيات بدهند ادامه را رويه اين هم باز بخواهند چنانچه گر ا كه كنيم اخطار

كارها در تأثيري نفر ٣åå اين وجود و بود كار مشغول مرتبا امروز دخانيات كليمؤسسات طور به كرد اضافه

نداشت/

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

شد تشكيل جديد اعضاي حضور با ملي امنيت كميسيون امروز
مـلك دكـتر آقـايان حـضور با نخستوزير آقاي منزل در امنيت كميسيون جلسه امروز هشت ساعت

مدبر سرتيپ و كل ژاندارمري جديد فرمانده اميني محمود سرتيپ رياحي, سرتيپ شهشهاني, اسمعيلي,

ايـن در كـه بـود بـار اوليـن مدبر سرتيپ و اميني سرتيپ آقايان شد/ تشكيل كل شهرباني جديد رئيس

ميكردند/ شركت كميسيون



٢٢٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

يافت خاتمه بوشهر كارگران اعتصاب
است نموده كار به شروع بود شده تعطيل كارگران علتاعتصاب به روز چند كه اعتماديه كارخانه ـ بوشهر

آنها درباره مزد اضافه %٢å كه پنجشنبه روز عصر از خليج كارخانه كارگران بقيه و مزبور كارخانه كارگران و

شدند/ مشغول خود كار به و شكستند را اعتصاب شد تصويب

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

شد تشكيل بختيار [ابوالقاسمخان] كار به رسيدگي جلسه
دكتر آقايان حضور با ارتش ستاد در بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي كميسيون پنجشنبه روز ظهر از قبل

از كه پروندههائي جلسه اين در شد/ تشكيل ارتش ستاد در اميني سرتيپ رياحيو سرتيپ اسمعيلي, ملك

در تا گردد جمعآوري هم ديگر نياز مورد مدارك از بعضي شد قرار و شد مطالعه بود شده خواسته اصفهان

تصميمي گفتهنوز ما خبرنگار به باره اين در امروز رياحي سرتيپ آقاي مطالعهشود/ كميسيون آينده جلسه

شد/ خواهد تشكيل مداركhزم جمعآوري پساز نيز بعد جلسه و نشده گرفته بختيار ابوالقاسم باره در

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

فلكه در ميتينگ
عدهاي و دادند شعارهائي و كرده تظاهراتي فلكه ميدان مشكوكدر عناصر از جمعي قبل روز چند ـ يزد

آنـان عليه مردم نمودند تي تظاهرا چپ افراد از عدهاي كه هنگامي لكن شدند, جمع آنها دور هم مردم از

كردند/ متفرق را آنها و دادند مخالفت شعارهاي

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

شدهاند متحصن فيروزكوه دبيرستان دانشآموزان از عدهاي
و شده متحصن تلگرافخانه در دبيرستانفيروزكوه متوسطه سالسوم دانشآموزان از عدهاي ـ فيروزكوه

وزارت طرفاوليايامور از گرديده منحل ثلثسوم سال, ثلثاولودوم امتحانات پساز كهچون دارند تقاضا

شود/ صادر آنها از ثلثسوم امتحان برايشروع hزم فرهنگدستور

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

است؟ گرديده مقتول آگاهي] سابق [مأمور ذبيحپور آيا
گاهي آ اداره يك شعبه در آمد دست به كرج كوههاي در وي جنازه كه ذبيحپور مرحوم قتل پرونده امروز

كشتهاند/ را ذبيحپور مرحوم كه كرد شكايت و شد حاضر گاهي آ اداره در امروز مرحوم آن برادر گرديد/ مطرح

خودكشي بلكهذبيحپور نشده جنايتيواقع كه دارند عقيده [!] پزشكقانوني گاهيطبقگواهي آ مأمورين

شد قرار و كشتهاند را ذبيحپور كه ميكنم ثابت و دارم اسنادي من داشت اظهار مقتول برادر ولي است كرده

بگذارد/ گاهي آ اداره اختيار در را مداركخود



ملي دولت سياهه ٢٢٣٠

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

آمد عمل به افشارطوس قتل متهمين از بازپرسي امروز و ديروز

نشوند خود اقارير منكر دادگاه در متهمين اينكه براي
ميشود ضبط مخصوص نوار وسيله به آنها اعترافات

كدخدا عباس و بلوچ� �آشپز احمد بلوچ, خطيبي, از امروز و منزه و زاهدي سرتيپ از ديروز

است نرسيده نتيجه به هنوز پونتياك راننده دستگيري براي مأمورين جديت و سعي شد/ بازپرسي

تـيمسار قـتل و تـوطئه مـتهمين از بـازپرسي كـه داديـم اط;ع پنجشنبه روز ـ متهمين از بازپرسي

مأمـورين سؤاhت به پنجشنبه روز بعدازظهر نيم و چهار ساعت تا مزيني سرتيپ و شد آغاز افشارطوس

از مأمورين داشتو ادامه متهمين از بازپرسي معهذا بود تعطيل و جمعه روز اينكه با نيز ديروز ميداد/ جواب

از را او دوباره هم امروز شد قرار ماند ناتمام منزه از بازپرسي وليچون كردند بازپرسي منزه زاهديو سرتيپ

بياورند/ شهرباني به بازپرسي براي زندان

اظهار ما خبرنگار به مطلع يكمقام شد خواهد متهمينسئوال از مطالبي چه مرحله اين در اينكه درباره

است نهائي بازپرسي كه مرحله اين در استولي آمده عمل به اغلبمتهمين مقدماتي بازجوئي البته داشت

با منتها دادهاند جواب آنها استو آمده عمل به متهمين از قب� كه است مطالبي همان شامل اغلب سئواhت

كه ديگري استسئواhت كرده قرائت را پرونده كه نظامي بازپرس مرحله اين در كه است اين آن يكفرقو

داد/ خواهند جوابhزم نيز آنها و كرد خواهد متهمين از است رسيده او نظر به

اين كرد جلب را جرايد خبرنگاران توجه امروز چيز هر از بيش كه ديگري موضوع ـ صوت ضبط دستگاه

نگويند اينكه يا و نشوند منكر را خود اقارير دادگاه در متهمين اينكه براي مأمورين از يكي گفته طبق كه بود

يكي يكي متهمين كنند/ ضبط مخصوصي دستگاه در آنها, اعترافات گرفتهاند, اقرار شكنجه زور به آنها از كه

ميكنند/ تكرار گفتهاند مقدماتي بازجوئي در كه را مطالبي همان آنجا در و بازپرسميشوند اطاق وارد

تـومبيل ا رانـنده تعقيب در روز و شب مأمورين كه وجودي با ـ است نشده دستگير هنوز كه رانندهاي

به هنوز آنها جديت سعيو معهذا بردهاند تلو به افشارطوسرا شبواقعه آن, وسيله به كه ميباشند كي پونتيا

است/// نرسيده نتيجه

خيلي متهمين عكساز گرفتن عكاسبراي خبرنگاران جوش جنبو امروز ـ كردند بيرون را خبرنگاران

اعتراض عكسبگيرد او از ميخواست كه عكاسها از يكي عمل به نسبت بلوچ سرگرد كه موقعي و بود زياد

كه شد داده بهمأموريندستور شهرباني طرف از داد تذكر گاهي كارآ رئيس نادري سرهنگ به را جريان و كرد

نمايند/// بيرون شهرباني از را عكاسان مخصوصا خبرنگاران

متهمين از بازپرسي انجام براي نظامي بازپرسان كه سرعتي ظاهرا مينمايد؟ صادر قرار كي بازپرس

را خود بازپرسقرار و يابد پايان متهمين از بازپرسي هفته اين ظرف در كه شد ميدهندموجبخواهد نشان

كند/ صادر متهمين باره در



٢٢٣١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

تجديدنظر كميسيون امروز
گرديد تشكيل فرهنگ وزارت در محصلين ارز باره در

اولياي از عدهاي آمد عمل به گذشته سال ماه دي در كه خارجه ممالك متمكن محصلين ارز قطع پساز

پروندههاي به مجددا كه نمودند درخواست و كرده شكايت خود فرزندان ارز قطع به نسبت دانشجويان اين

مـجددا تـجديدنظر كـميسيون كـه دادند دستور آنها تقاضاي طبق نخستوزير آقاي شود/ رسيدگي آنها

نمايد/ رسيدگي آنان شكايت به و تشكيلشود

روابط اداره رئيس فروهر آقايان حضور با فرهنگ وزارت در فوقالذكر كميسيون امروز صبح ده ساعت

اط;عات رئيساداره جدلي فرهنگو وزارت عاليه تعليمات رئيساداره مينوي خارجهو فرهنگيوزارتامور

همدر پروندهها بقيه گرديد مقرر و عملآورد به رسيدگي كيان شا پرونده ٦å به گرديدو تشكيل وزارتدارائي

گيرد/ قرار بررسي مورد آينده جلسه

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

ماهي صيد قانوني Nيحه
تصويب به امروز كه ايران شركتشي;ت خاويار تهيه غضروفيو ماهيهاي صيد انحصار قانوني hيحه

ميرسد/ محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به رسيده نخستوزير آقاي

خاويار� و ماهي/// بيفلس�فلس غضروفي ماهيان صيدمحصوhت اينhيحه تصويب تاريخ از >١ ماده

قانون طبق كه بود خواهد مجازاتي فروشآنمشمول خريدو استو ايران سهاميشي;ت شركت انحصار در

است/ گرديده مقرر ١٣١٩ خرداد ١٤ اص;حاتمصوب و ١٣١٢ اسفند ٢١ قاچاقمصوب مرتكبين مجازات

خاويار انواع تحصيل با و يكhيحه بند در مذكور ماهيان صيد محض به مكلفند صيادان كليه ماده٢<

ميگردد تعيين شركت طرف از ساله هر كه نرخي به را آن بهاي و داده تحويل ايران سهاميشي;ت شركت

نمايند/ دريافت نقدا

و دريا از قسمتي ازفصولميتواند بعضي در ماهي انواع تكثير براي ايران سهاميشي;ت شركت >٣ ماده

گونه هر اينصورت در نمايد, اع;م مناطقممنوعه جزء صيد براي را رودخانهها يا و خزر درياي مردابهاي

يك ماده مشمول متخلفين و محسوب جرم شد خواهد گهي آ شركت طرف از كه ممنوعه مناطق در صيد

بود/ خواهند ١٣١٢ اسفند [٢١] ٢٩ قاچاقمصوبه مرتكبين مجازات قانون

/// بابلسر و ايران سهاميشي;ت شركت بازرسان با دادگستري ضابطين گزارش >١ تبصره

ماهيان صيد انحصار قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تصويبميشود/ است تبصره ٢ و ماده ٤ بر مشتمل كه ايران سهاميشي;ت شركت خاويار تهيه غضروفيو

تاريخ١٣٣٢.٢.١٧ به

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٢٢٣٢

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

گفت قوام اموال مصادره كميسيون اعضاي از يكي

نيست ميسر ترتيب اين به قوام اموال مصادره كميسيون كار ادامه
دارد وجود قوام ثروت ضبط در اشكاNتي چه

قوام اموال مصادره كميسيون كار ادامه گرفته قرار توجه مورد دارائي وزارت در اخيرا كه مسائلي جمله از

آئيننامه تهيه براي شده داده اينكميسيوندستور به است كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه طوري به استو

جهت چند از كارها كه گفت مورد اين در كميسيون اعضاي از يكي نمايد/ اقدام قوام اموال مصادره قانوني

است/ شده اشكال دچار

آسيبديدگان دقيق عده استوهنوز نداده خواستهايم ما كه را توضيحاتي تحقيق كميته آنكههنوز يكي

قلمداد مجزا وي اموال از آن ثاثيه ا و قوام خانه بايستي آنكه ديگر موضوع نيست/ معلوم شهدا بازمانگان و

طرحي آن اجراي براي يا و كنيم تخاذ ا تصميمي آن پيرامون بتوانيم كه مطلبي فع� رفته هم روي و گردد

است شده تهيه منزلقوام ثاثيه ا از كه صورتهائي به نسبت اول درجه در بايد نيستو ميان در نمائيم تهيه

نيست مجاز كميسيون و گردد صادر طرفدولت از بايستي نيز اينمورد در دستور مسلما و گرفتهشود تصميم

نمايد/ ضبط را اموال آن كه

مركز در را وي منزل و ثاثيه ا نيزوضع hهيجان در ام;كوي كه شد گفته hهيجان در اموالقوام به راجع

نمايد/ ضبط ميتواند دانست دولتص;ح گر ا استو شده نيزصورتبرداري ثاثيه ا و ام;ك آن از فع� دارد

آنها تمام صورت كه ميباشد او خانه ثاثيه ا و ام;ك همين به منحصر قوام استموجودي مسلم آنچه

كه است نيامده دست به او ثروت جزء بانكي موجودي يا و نقد پول زياد, تحقيقات وجود با و است حاضر

قوام خانم شكايات درباره قضائي مقامات نظر است مطالعه فع�مورد آنچه ولي گردد ضبط صورتبرداريو

هم گر ا استو بيهوده اموالقوام مصادره كميسيون كار ادامه ترتيب اين با و نگرديده اع;م هنوز كه ميباشد

ندارد/ تصميموجود اخذ و كره مذا براي موضوعي تشكيلشود

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

درميآيد خانهداري كامل هنرستان يك صورت به دخترانه هنرستان
وزارت بـين اخيرا كه موافقتنامهاي موجب به است شده اط;ع كسب مطلع مقام يك از كه طوري به

لحاظ از كه تهران در دخترانه هنرستان كه است گرديده مقرر رسيده امضا به فني همكاري اداره فرهنگو

اصل اداره مهندسين كنون ا هم بدينمنظور گردد/ آماده و مدرنمجهز وسايل با ميباشد نقائصي داراي فني

مورد لوازم تهيه نواقصو رفع از پس تا ميباشند فني اصول طبق مزبور هنرستان تكميل مشغول چهارم

نمايد/ كار به شروع جديد وسائل روشو با نمونه خانهداري هنرستان يك بهصورت احتياج,

بـراي كه اعتباري و شد خواهد اداره امريكائي سرپرست يك تحتنظر مزبور هنرستان اط;ع قرار به

ميباشد/ تومان هزار ١٥å حدود در است شده اختصاصداده امر اين انجام



٢٢٣٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

شد خواهد تشكيل علني جلسات مهيجترين فردا كه معتقدند پارلماني محافل

كرد درخواست كتبا نخستوزير از مجلس رئيس
شود پخش راديو از مجلس فرداي علني جلسه مذاكرات كه

دستور از قبل نطق ايراد منظور به نام ثبت براي دولت مخالفين از نفر سه و موافقين از نفر چهار

ميبرند سر به مجلس در امشب

دادن التيام براي گذشته هفته سراسر مجلسدر كارگردانان فعاليت آنكه پساز ـ اقليت تصميم انتظار در

پارلماني محيط همكاريدر روح و تفاهم حسن ايجاد و آزادي كسيون فرا مليو نهضت كسيون فرا روابط به

را آن و كرده عدول خود عقايد نظرياتو از نشدند حاضر دسته دو اين يكاز هيچ و گرديد شكست با مواجه

تـصميم آخـرين انـتظار در عـلني جـلسه تشكـيل براي پارلماني مختلف دستجات فع� نمايند, تعديل

ميباشند/// آزادي كسيون فرا

تا رفت قم به اقليت ليدر كه مجلسبود انتظار حالت, اين دنبال به ـ آزادي فراكسيون مشورتي جلسات

پنجشنبه عصر ما [ [حائريزاده: نمايد/// رفقايخودمشورت با آزادي كسيون فرا حضور عدم يا بابحضور در

ملي نهضت كسيون غيرفرا دستجات و منفردين از بعضي با تماسهائي هم امروز و ديروز آمديم تهران به

نميرود/// توافق به اميدي يعني نيست روشن فردا حالوضع به تا ولي شد گرفته

يا شركت مورد در تخاذ ا براي آزادي كسيون فرا جلسه نيم و ١å ساعت مقارن ـ آزادي فراكسيون جلسه

جـواب در حـائريزاده جـلسه خـتم از پس گـرديد/// تشكـيل مجلس فرداي علني جلسه در شركت عدم

براي رفقا بين در مخالفتي من داشت: اظهار گرفتيد فردا براي تصميمي چه باhخره پرسيدند كه خبرنگاران

فردا كه شد اين بر ما كلي تصميم آمد عمل به زمينه اين در كه كراتي مذا پساز نديدمو فردا جلسه شركتدر

ما كنيم/// بيان آنجا در را مطالبخود بيائيمو علني جلسه تاhر به و شويم مجلسحاضر اولوقتدر از صبح

نبود/ اين جز چارهاي زيرا تسليمحوادثشويم, و كنيم شركت فردا علني جلسه در گرفتيم تصميم

در سرعت به مجلس فرداي علني جلسه در شركت براي اقليت آمادگي خبر ـ فردا علني جلسه انعقاد

است/// مجلسحتمي فرداي رسمي جلسه انعقاد كه شد ترتيبمعلوم اين به و گرديد شايع بهارستان محيط

داماقباله نخستوزير آقاي جناب

علني كراتجلسه مذا جريان است آزاديhزم كسيون فرا نجاتنهضتو كسيون درخواستفرا م;حظه با

مجلسبرآورده نمايندگان آقايان تقاضاي تا پخشگردد تهران راديو وسيله به مستقيما ملي مجلسشوراي

كاشاني سيدابوالقاسم شود/ برداشته عمومي افكار نمودن روشن در صحيحي قدم ضمنا و شده

مجلسبراي مختلف طرفدستجات از شديدي فعاليت اينموقع در ـ دستور از قبل نطق براي نام ثبت

از نفر سه همه از قبل گرديد, آغاز مجلس فرداي علني جلسه در دستور از قبل نطق ايراد جهت نام ثبت

داشتند/ ارسال مجلس بازرسي اداره براي را زير نامه مجلس نمايندگان



ملي دولت سياهه ٢٢٣٤

بهدست براي ١٣٣٢ ماه ارديبهشت نوزدهم شنبه روز صبح ساعت٩ از اينجانبان ـ بازرسيمجلس اداره

احمد هدي, فضلعلي قناتآبادي, سيدشمسالدين ميباشيم/ مجلسحاضر در دستور از قبل نوبت آوردن

كه داشتند اع;م ريگي و شاپوري اقبال زيركزاده, مهندس آقايان نيز ملي نهضت كسيون فرا از حميديه,

ميباشند/// حاضر مجلس در امروز از دستور از قبل نطق ايراد جهت نام ثبت براي

اعضاي نظر امروز حوادثي بروز احتمال مجلسو فرداي علني جلسه چگونگي درباره گفتگو ـ فردا جلسه

گفت باب اين رئيسمجلسدر نايب ذوالفقاري محمد آقاي بود/ معطوفداشته خود به كام� را رئيسه هيأت

عهده به مجلس فرداي علني جلسه اداره مسئوليت چون كه اينست بگويم ميتوانم مورد اين در من آنچه

زنگجلسه نواختن داشتدستور عاديخواهد جريانوضع كه نكنم حاصل اطمينان كه مادام ميباشد بنده

داد/ نخواهم را

٨å٨٨ شماره ,١٣٣٢.٢.١٩ شنبه

ميشود فرستاده مشاور وزارتخانهها از يك هر به كشور جامع آمار تهيه براي
شد تأمين چهارم اصل اداره طرف از آمار تهيه به مربوط سال ٥ هزينه

كه اقداماتي نوع و درآمدها ميزان به كامل آشنائي همچنين دولتو به مربوط امور كليه از آمار تهيه براي

اط;ع قب� كه طوري به جريانست/ در مطالعاتي پيش چندي از آيد عمل به كشور وضع برايبهبود بايستي

مختلف استانهاي سكنه و رودخانهها و جنگلها قبيل از كشور درآمد منابع از بسياري خصوص در شد داده

دارد/ زيادي تأثير مردم زندگي وضع بهبود جهت نقشههايدولت اجراي براي كه است شده تهيه آماري

است آمده عمل به آمار تهيه براي وزارتخانهها در كه اقداماتي درباره برايكسباط;ع ما خبرنگار امروز

كرد اظهار اعضايشورايمزبور آقايان از يكي گرفت/ تماس آمار عالي اعضايشوراي آقايان از تن چند با

موجب به و شد منعقد قراردادي مالي كمك منظور به چهارم اصل اداره و آمار كل اداره بين قبل روز چند كه

آمار عالي شوراي چون و پرداخت خواهد را آمار به مربوط امور سال ٥ هزينه چهارم اصل اداره قرارداد اين

وزارتخانهها كليه به جهت اين به است گرديده تأمين نيز آن اعتبار و كرده تهيه اينمنظور براي طرحهائي

آمار تهيه طرز خصوص در همچنين بفرستند/ عالي شوراي به زودتر هرچه را hزم آمار كه شد داده اط;ع

دسـتور مـورد اين در و دارند خصوص به توجه مسئله اين به نسبت نخستوزير آقاي چون كه شد اظهار

براي و شود فرستاده يكمشاور اداراتدولتي يكاز هر به آمار اداره طرف از شد قرار كردهاند, صادر مقتضي

مؤسسات از يك هر به و گشته انتخاب زودي به كه ميشود مطالعه مزبور اداره در كنون ا مشاورين انتخاب

افراد يكاز هر مايحتاج ميزان تعيين براي كلي طور به ميشود تهيه كه آمارهائي شد/ خواهد معرفي دولتي

كـه مـيباشد محصوhت ازدياد و رودخانهها و زيرزميني منابع از استفاده و درآمدها افزايش طرز و كشور

كلي طور به آمارها اين چون اط;ع قرار به فرستادهاند/ آمار عالي شوراي به اداراتمربوطه را آنها از قسمتي

و تنظيم رعايتاصول با نو از كه شد خواهد مسترد نمودهاند آنها تهيه به مبادرت كه اداراتي به ناقصاست

شود/ گذاشته اجرا مرحله به گرديد تصويب شورا در طرحها اين آنكه از بعد گردد ارسال



٢٢٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

داد جواب مجلس رئيس نامه به نخستوزير امروز
ميداند غيرمقدور را علني جلسه مذاكرات پخش فني لحاظ از تبليغات اداره

ميشود فرستاده تبليغات اداره به نمايندگان نطق متن از كامل نسخه يك

شود پخش راديو وسيله به تا

منتشر آن متن نامهايكه طي ملي رئيسمجلسشوراي كاشاني آيتا� داديم اط;ع ديروز كه بهطوري

راديو وسيله به ملي مجلسشوراي امروز علني جلسه كرات مذا كه بودند خواسته نخستوزير آقاي از گرديد

فني لحاظ تبليغاتاز اداره و دادند تبليغاتاط;ع اداره به را جريان آقاينخستوزير امروز پخششود/ تهران

كاشاني آيتا� آقاي جواب در كه نخستوزير آقاي نامه متن اينك و دانست غيرمقدور را امر اين انجام

چاپميشود/ زير شرح به محترم خوانندگان اط;ع براي تبليغات اداره نامه انضمام به شده نوشته

نخستوزير آقاي نامه

ملي شوراي مجلس محترم رياست ٣٢.٢.٢åـ ٣٨١٦ شماره

خـصوص در آزادي كسـيون فرا و نهضت نجات كسيون فرا نامههاي متضمن ٣٢.٢.١٩ مورخه مرقومه

كل اداره به و داد عزوصول تهران راديو از ملي مجلسشوراي علني جلسات كرات مذا جريان پخشمستقيم

علتمشك;ت به است كي حا گزارشواصله كه طوري به متأسفانه شد/ داده hزم تبليغاتدستور انتشاراتو

بنابراين ميباشد غيرمقدور امر اين اجراي بينالمللي تي مخابرا تعهدات و فرستندهها بودن محدود و فني

نماند ايرانمستور ملت قاطبه نظر از نكته هيچ اينكه براي و محترم نمايندگان آقايان نظريات تأمين براي

به ملي مجلسشوراي علني جلسات كرات مذا كامل صورت از نسخه يك فرمائيد مقرر و امر است متمني

برسد/ عامه استحضار به پخشو راديو وسيله به تا گردد ارسال تبليغات و انتشارات كل اداره

مصدق محمد دكتر نخستوزير شد/ تقديم پيوست به تبليغات اداره رونوشت

تبليغات اداره نامه رونوشت

نخستوزير منيع مقام مورخ٣٢.٢.١٩ [!] دك ر ٧å٩

مـورخ ١٦٩٧٧ شـماره رونـوشت بـه مـنظم ٣٢.٢.١٩ مورخ ٣٨١٢ شماره مرقومه به بازگشت محترما

به ملي مجلسشوراي علني جلسات كرات مذا پخش به دائر ملي مجلسشوراي محترم رياست ٣٢.٢.١٩

تلفن تلگرافو و پست وزارت فني مقامات نظر كسب با ميدارد/ معروض تهران راديو فرستندههاي وسيله

ارتـباط بـراي برنامهها بين ساعات در تهران راديو برنامههاي پخش بر ع;وه فرستندههايموجود چون

علني جلسات كرات مذا پخش و ميگيرد قرار استفاده مورد جهان مختلف نقاط به كشور تلگرافي و تلفني

بنابراين ميباشد, مصادف است برقرار خارج با مخابراتيكشور ارتباط كه ساعاتي با نيز ملي مجلسشوراي

امـر اجـراي بـينالمـللي تـي مـخابرا تعهدات و فرستندهها بودن محدود علت به متأسفانه حاضر حال در

فرهمند بشير احترام تقديم با است/ رسيده نظر به غيرمقدور



ملي دولت سياهه ٢٢٣٦

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

شدند بازداشت امروز دخانيات كارگران از نفر دو
هستند كار به مشغول كارگران و آرام دخانيات كارخانههاي وضع

كار سر بر همچنان نفري چند فقط و بودند مشغول كار به كارگران و آرام دخانيات كارخانههاي امروزوضع

به اغتشاشبودند اعتصابو به كارگران محركين جزو دخانياتكه كارگران از نفر دو صبحامروز نشدند/ حاضر

به گودرون كارخانه كارگران اعتصاب ايران شيميائي شركت طرف از ضمنا شدند/ بازداشت مأمورين وسيله

منحل جاري سال اول از گودرون كارخانه كه شد داده تذكر و گرديد تكذيب دخانيات كارگران از پشتيباني

سر امروز تا كه دخانيات كارگران از عده آن به امروز دخانيات كل اداره طرف از ندارد/ اختيار در كارگري و شده

و ندارند دستمزدي كمكو دخانيات در ديگر تاريخ اين از كه است شده داده اط;ع نشدهاند حاضر خدمت

يافتهمحسوبميشود/ خاتمه آنها خدمت

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

شد تعطيل ساعت چند ساوه بيمارستان و بهداري
و بـود تعطيل است طبيب يك داراي كه ابنسينا بيمارستان و بهداري سرويس قبل روز چند ـ ساوه

بهداري درب جلو پرستاران از يكي بودند كرده اجتماع بهداري جلو هم مرضي و نموده اعتصاب آن كاركنان

از تن چند حضور با جلسهاي اينموقع در است/ تعطيل بهداري كه ميگفت كنندگان مراجعه به و ايستاده

جلسه خاتمه پساز بهداري نوربخشرئيس اميرمهدي آقايدكتر شدو تشكيل فرمانداري در رؤسايدوائر

بپردازد/ را بهداري مطالبات نيست حاضر دارائي كه داشت اظهار

اقدام دارائي اداره از اعتباراتخود برايدريافت بهداري گفت باره اين در فرماندار جنائي محمدعلي آقاي

معلوم شد دارائي اداره از كه تحقيقاتي از پس شود/ مرتفع آنها كار اشكاhت شد قرار و نموده عمل اين به

بشود كار گشايشيدر تا شده گذارده بهداري اختيار ريالدر هزار ٢٨ سپردههايدارائيمبلغ محل از كه گرديد

در كند/ باز را بهداري تا گردد تأديه يكجا اعتبارات ريال هزار ٧å كه دارد انتظار بهداري رئيس آقاي ولي

ندارد بيمارستانمورد بستن كه شد داده تذكر رئيسبهداري آقاي به تشكيلشد اينمنظور به كه كميسيوني

نمود/ افتتاح را بهداري سرويس هم بهداري رئيس

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

است شده تعطيل شهر عوارض وضع اثر در
عوارضو اخذ بر دائر طرفشهرداري از گهي آ اثر در رسيده نهاوند از ما خبرنگار از كه تلگرافي خبر طبق

اظهار و كرده اختيار تحصن شهرداري و تلگرافخانه در اهالي و شد اع;م عمومي تعطيل شهر كسبدر جواز

تحمل غيرقابل و نميدهد پيشهورانوفق توانائي و مصالح با انجمن تصميم شهرداريو نظريه كه ميدارند

خواستارند/ آسايشعمومي و رفاه به نسبت و باره اين در را اوليايامور توجه استو



٢٢٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

كردند اعتصاب امروز از زنداني جرايد مديران
روزنامه مدير منشيزاده دكتر و ما سياست روزنامه دبير سر دري آسيا, مرد روزنامه مدير صيرفي آقايان

از كه كردند اع;م ديروز ميباشند توقيف در نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كنون تا پيش مدتي كه سومكا

نمود/ خواهند غذا اعتصاب امروز

آنها تكليف تعيين براي و كردهاند توقيف بيجهت را آنها است مدتي كردند اع;م مزبور روزنامهنگاران

كردند/ خودداري غذا خوردن از بنابراين نميشود بازجوئي به اقدام

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

شيراز وقايع درباره تحقيق مأمور هيأت
كرد تمام را خود كار

علل و بررسي و شيراز اخير حوادث و اطرافوقايع در تحقيق نفري پنج هيأت شده حاصل اط;ع قرار به

آقـاي طـرف از هيأت كار ختم داد/ خاتمه تحقيقاتش و مطالعات به و كرد تمام را خود كار ديروز آن بروز

آقـاي و شـد داده اط;ع دادگستري وزير لطفي آقاي به تلگرافي طي كشور كل بازرسي بازرس شهبندي

داد/ خواهد دادگستري وزير به را تحقيقاتخود نهائي گزارش و آمد خواهد تهران به زودي به شهبندي

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

كشور اقتصاد وضع بهبود براي
شد تشكيل نخستوزير حضور با جلسهاي صبح امروز

برنامه سازمان عامل مدير مليو بانك كل مدير ملي, اقتصاد وزير دارائي, آقايانوزير امروز ظهر از قبل

دادند/ تشكيل جلسهاي نخستوزير آقاي حضور در و رسانيده هم به حضور نخستوزير آقاي منزل در

به ارز نرخ تثبيت همچنين و كشور اقتصاد بهبودوضع درباره مفصلي كرات مذا جلسه اين در اط;ع قرار به

قرار همچنين شود/ تخاذ ا نهائي تصميم ديگري جلسه در دوموضوع اين به نسبت است نظر در و آمد عمل

مسائل خاصه اقتصاديكشور جريانات يابدو تشكيل آقاينخستوزير حضور با جلسه اين بعد به اين از شد

گردد/ تخاذ ا تصميماتhزم و گيرد قرار بحث مورد روز

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

زد آتش را خود نفت با
اينموقع در آتشزد/ را خود كبريت با و لباسشريخت نفتروي مقداري ديروز ميرزاجان دختر سليمه

اثر در سليمه لحظه اين در ولي كردند خاموش آتشرا و رسانيده وي به را خود او فرياد صداي از همسايهها

سليمه فع� پرداختند/ معالجهاش به و بردند شفا بيمارستان به را كسانشاو بود/ رفته هوش از جراحاتوارده

نيست/ خوب او حال بستريو بيمارستان در



ملي دولت سياهه ٢٢٣٨

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

داد رخ شديدي تشنج و خورد و زد مجلس علني جلسه در
كرد پرت تاNر در طرف به را او و برد حمله كرمان نماينده روحي طرف به ميراشرافي

شد وارد سختي ضربت او راست شقيقه به و شكسته روحي عينك

گرفت صورت تظاهراتي بقائي دكتر و دولت عليه و بردند حمله يكديگر به تماشاچيان

گرديد تشكيل پارلماني فراكسيونهاي جلسه كشمكش و خورد و زد از بعد
نمودند مأمور نفر پنج خود بين از اقليت نمايندگان

بمانند دستور از قبل نطق نوبت گرفتن براي مجلس در كه

دقيقه چهل و ده ساعت بود شده فراهم امروز صبح اولوقت از كه مقدماتي با ميرفتو كه انتظاراتي با

نيم قريب رفتند/ جلسه تاhر به خبرگزاريها جرايدو خبرنگاران تماشاچيانو شدو علنينواخته زنگجلسه

شـعبه كـه نـيز كرمان جديد نماينده روحي آقاي شدند/ تاhر وارد نمايندگان اينكه تا كشيد طول ساعت

اعتبارنامه به نسبت را رايخود مجلس كه است قرار بود نموده تصويب را ايشان انتخاباتي پرونده مربوطه

گرفت/// قرار مهندسرضوي شاپوريو آقاي كنار و آمد علني جلسه در بدهد ايشان

كرسي پشت رئيسمجلس نايب ذوالفقاري محمد آقاي دقيقه بيست و ساعت١١ ـ زد زنگ ذوالفقاري

١٣٣٢ سال در ملي مجلسشوراي علني جلسه رسميت زنگ نواختن با بعد دقيقه ده و گرفت قرار رياست

كسيون فرا نام به گفت و گرفت صحبت اجازه ملي نهضت كسيون فرا سخنگوي پارسا آقاي يافت/// انعقاد

ملي مجلسشوراي رياست محترم مقام به تقنينيه اداره توسط قب� كه را طرحي ميكنم تقاضا ملي نهضت

بشود/ مطرح بفرمائيد امر است شده تقديم

كـه است بازي چه اين ديگر/ چيز يا است جلسه صورت نام به تذكر اين آيا رئيس آقاي ميراشرافي:

رئيس� �زنگ بزنند حرف ازموضوع خارج جلسه طرحصورت موقع در ميدهيد اجازه چرا درآوردهاند

داديد/ اجازه چرا هستم شما به رئيس, آقاي گفت: و داده ادامه ميراشرافي

نزنيد/ داد بفرمائيد, صحبت يواشتر آقا اقبال:

چه/// تو به بزنم داد ميخواهم ميراشرافي:

ميزند/// داد كه چه تو به آقا بله بهادري:

خجالت گفت, پارسا آقاي بوديم قم در كه ما غياب در كه است مزخرفاتي آن مثل هم اين ميراشرافي:

رئيس� نايب شديد �زنگ است/ چيزي همخوب خجالت آخر نميكشيد,

بدهيد/ داريد جلسه بهصورت نسبت تذكري بفرمائيد كهبد آقاي رئيس: نايب

دارم/ تذكري بنده بله كهبد:

بدهد/ را خود تذكر تا برخاست كهبد آقاي كه همين

كي آمده, مجلس به چرا روحي رئيس, آقاي زد: فرياد آزادي كسيون فرا عضو پورسرتيپ آقاي گهان نا



٢٢٣٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

بيايد/ مجلس به او كه داده اجازه

آوردهاند/ جلسه توي را مرديكه اين حقي چه به آقا, بله بهادري:

دست كـنار كت سا كه روحي به خطاب بود شده بلند خود جاي از كه حالي در ميراشرافي وقت اين در

صندلي طرف سپسبه بيائي/ جلسه توي گفت تو به كي بيرون, برو پاشو, گفت: بود نشسته مهندسرضوي

رسيد روحي آقاي صندلي مقابل كه وقتي و آمد چپ سمت به مجلس راست سمت از و افتاد راه به روحي

نهضت كسيون اعضايفرا و نميخورد تكان و نشسته جايخود روحي آقاي اما بيرون/// برو پاشو ,hيا گفت:

را او گرفتو را روحي ميراشرافيگلوي باhخره ميكردند تماشا را ميراشرافي آقاي و نميگفتند هيچ هم ملي

از عينكروحي كه طوري به نمود پرت يكسو به را او و كشيد hبا را صندلي دسته ديگر دست با و كرد بلند

را روحي هم او و رسيد كمك به هم بهادري آقاي بخورد/ زمين نزديكبود خودشهم و افتاد چشمش روي

گ;ويز مشاراليه با نفر آندو چون شكستو روحي آقاي عينك مرتبه اين كه طوري به داد ديگر تكان يك

بين نيز مشت چند ميانجيگري اين در و رفتند ميانجيگريجلو براي و برخاستند جا از سايروك; بودند شده

ولي شد بدل و رد ديگر طرف از ملي] [نهضت نمايندگان از نفر چند و طرف يك از بهادري و ميراشرافي

دست به را خود شكسته عينك تريبون كنار كه روحي به را خود و شد خارج نمايندگان ميان از ميراشرافي

باره ب;فاصلهدو بيرونو برو گفتم تو به مرديكه گفت: او به دوبار رساندو بود ايستاده صامت كتو سا گرفتهو

اين نتيجه در بردند/ بيرون جلسه از و نجاتداده را روحي و آمده عدهايجلو باhخره و برد جلو طرفدر به را او

رئيسكه به خطاب معظمي دكتر شدند/ بلند صندليها روي از نمايندگان گرفت/ جنجاليصورت كشمكش

اينست/// مجلس وكالتو معني آيا است وضعي چه اين آقا آخر گفت بود شده بلند كرسي پشت از هم او

شده بلند جا چپاز لژ تماشاچيان گهان نا كشيد, جا بدين اظهاراتميراشرافي وقتي ـ باد زنده و باد مرده

او سر پشت مصدق/ بر مرگ بقائي دكتر باد زنده زد فرياد نفر يك اول نمودند/ باد زنده و باد مرده به شروع و

آدمكشها/ بر مرگ مصدق, باد پيروز زدند: فرياد و شده بلند نفر چند

قدر آن و نمودند فرياد و داد به دومشروع نفر از طرفداري به يكي اولو نفر از طرفداري به يكي ب;فاصله

به خطاب تماشاچيها از نفر يك ولي تشخيصنبود قابل كه بود شده درهممخلوط باد زنده و باد مرده فرياد

از حيف ميزد: فرياد مرتبا ميكرد تماشا را آنها و نشسته تماشاچيها لژ مجاور صندلي روي كه بقائي دكتر

اين خورد بازويم به گلوله تير سيام مندر برديم تو وكالت براي كه رنجهائي از حيف داديم, تو به ما كه رائي

تو/// آدمكشي نه خوردم مصدق پيروزي خاطر به را گلوله

و درگرفت خورد و زد بالنتيجه و شد گ;ويز او با بقائي طرفداران از يكي رسيد اينجا به او جمله وقتي

به خورد و زد باhخره و نميشدند وليموفق نمودند خوردكنندگان و زد نمودن جدا به انتظاميشروع مأمورين

شدند/ مسلط اوضاع بر زودتر آنجا در وليمأمورين سرايتنمود نيز مجلس راست سمت لژ

را تاhر سكوت دقيقه چند براي بالنتيجه و كردند بيرون تاhر از را عدهاي مأمورين ـ مصدق باد پيروز

را جلسه تاhر بودند تماشاچيان خورد و زد ناظر كه نمايندگان از عدهاي دقيقه چند اين ظرف در گرفتو فرا
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باد زنده ميزدند: فرياد تفاق ا به و آمده تاhر داخل به خارج از نفري ١٥ يكدسته گهان نا ولي گفتند ترك

در شد كشانده تماشاچيان انتظار سالن به تظاهرات اين دامنه آدمكشها/ بر مرگ مصدق, باد پيروز مصدق,

بالنتيجه و نميشدند مجلسخارج از تظاهركنندگان گرفتو مصدقصورت دكتر نفع به تي تظاهرا هم آنجا

به كردند/// مجلسبيرون در از را آنها سرباز عدهاي و داد مجلسزدوخورديرخ گارد انتظامي قواي و آنها بين

بود/ آورده بيرون تماشاچيان از عدهاي جيب از چاقو ١٥ قريب مجلسامروز گارد مأمور افسر اط;ع قرار

با را روحي نمايندگان وقتي كه معني بدين نداد رخ مهمي واقعه سرسرا در اما ـ گذشت چه سرسرا در

مي;ني آقاي ميراشرافيو آقاي بين راه بين در و شدند خارج او سر پشت نيز نمايندگان بردند سرسرا به خود

بود: گفته است ملي نهضت كسيون فرا عضو كه مي;ني به ميراشرافي زيرا بشود تصادمي كه نزديكبود

حـمله وقوع از تا بود آمده جلو قشقائيها آقايان از يكي چون و ميبريد/ كجا به را مملكت آخوند آي

خورد و زد به منجر نزديكبود كه داد كشمكشدست بالنتيجه كند جلوگيري مي;ني به ميراشرافي احتمالي

جلسه نخستين ترتيب بدين گرديد/// آرامش قرين سرسرا آن خاتمه با و بود تشنج آخرين اين ولي شود

يافت/// خاتمه نو سال در ملي مجلسشوراي علني

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

قوام اتهام به رسيدگي در كشور ديوان رئيس مقام قائم
شد تعيين كشور عالي ديوان عمومي هيأت جلسه در امروز

جلسه اين در گرديد/ تشكيل اعضا كليه حضور با كشور عموميديوان هيأت جلسه امروز صبح ده ساعت

اعضاي نظريات گرديدو مطرح آقايقوام تهام ا به رسيدگي از رئيسديوانكشور آقايسروري امتناع موضوع

آقاي قائممقام تعيين براي كه دادند اط;ع كشور ديوان دفتر طرف از شد/// استفسار باره اين در كشور ديوان

گرفت/// تصميم آن درباره ميتوان كنون ا هم و گرديده كسب hزم اط;عات دادگستري وزارت از سروري

رئيس وثيقي غ;محسين آقاي بود شده معلوم بود آمده عمل به شعب رؤساي سوابق از كه استفساري طبق

امـروز از وثـيقي آقـاي است/// مـقدم ديگران بر شعبه رياست به سابقه لحاظ از كشور ديوان هفتم شعبه

كرد/// شروع را مداركمزبور و پرونده مطالعه ب;فاصله

تهامي ا پرونده اينكه بر ع;وه زيرا دارد hزم وقت زيادي مدت پرونده مطالعه تنها كه دانست بايد ولي

بر دادگاه اعضاي تا شود مطالعه ترتيب به كشور شعبديوان از يك هر در پرونده اين بايستي است مفصل

بكشد/ مدتيطول شايد كمه محا شروع بنابراين كنند حاصل كامل اط;عات پرونده مندرجات محتوياتو

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

دارند بنزين و نفت ارسال تقاضاي اهالي
نفتو حمل در دارند تقاضا هستندو مضيقه در بنزين نفتو رسيدن تأخير حيث از مردم ـ گرگان عليآباد

گردد/ مرتفع زودتر هرچه مردم احتياجات تا شود تسريع عليآباد بنزين



٢٢٤١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

شد پخش تهران راديو از مزيني سرتيپ اظهارات امروز
كرد صادر ريال ميليون يك معادل وجهالضمان قرار متهمين از نفر دو براي بازپرس

گرديد قرار صدور درباره مطالعه مشغول بازپرس و بود متوقف امروز بازجوئي جريان

شد خواهد ارسال نخستوزير براي پرونده عكسهاي
داشت اع;م قبلي اط;ع بدون تهران راديو گهان نا ديروز بعدازظهر ساعت٩ ـ راديو از اعترافات پخش

دكتر آقاي نوكر باقري احمد يعني افشارطوس قتل توطئه متهمين از نفر دو اقارير امشب اخبار پخش در كه

اقارير اين پخشميشود/ است شده ضبط نوار وسيله به كه قرائي بلوچ سرگرد برادرزاده بلوچ شهريار بقائيو

براي زندان از را متهمين كه اخير روز سه دو در اط;ع قرار به گرديد/ پخش تهران راديو از امروز صبح ديشبو

سرتيپ اعترافات امروز است/ شده ضبط نوار در تهران راديو طرف از آنها اقارير ميآورند/ نظامي بازپرسي

تكرار اعترافات اين پخش ديگر نوبت سه و پخششد تهران راديو وسيله به بعدازظهر سه ساعت از مزيني

گرديد/ خواهد

كه بودند متهمين از مجدد تحقيقات مشغول بازپرسان داديم اط;ع كه گذشته روز سه دو ـ قرار صدور

با نظامي بازپرسان و يافت/// پايان بازپرسي قسمت آخرين ديروز ميشد ضبط نوار در نيز آنها اعترافات

ممكن كه شد حاصل امروز كلي طوري به بودند/// قرار صدور درباره مطالعه و پرونده قرائت جديتمشغول

كند/ صادر را hزم قرار افشارطوس قتل توطئه متهمين كليه براي هفته اين آخر تا بازپرس است

مرحـوم قتل پرونده اوراق كليه از مربوطه مأمورين طرف از كه داديم اط;ع قب� ـ پرونده عكسهاي

آنها روي از تا شد فرستاده عكاسخانه به امروز پرونده اين فيلمهاي است/ شده برداشته عكس افشارطوس

است قرار و ميباشد صفحه ١٢åå حدود در پرونده اين اوراق ميشود گفته كه طوري به و عكسچاپشود

شود/ فرستاده نخستوزير آقاي براي عكسها از يكسري

٨å٨٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٢å يكشنبه

زندانيان مجازات تعليق قانون ابهام و اشكاNت رفع براي
شد تشكيل دادگستري وزارت فني اداره در كميسيوني امروز

آقايان حضور با وزارتدادگستري فني رئيساداره اميني دكتر آقاي دفتر در كميسيوني امروز ظهر از قبل

اشكاhت درباره اينكميسيون در شد/ تشكيل تهران شهرستان دادستان بنيفضل استانو دادستان عاملي

آنها به راجع را نظرياتخود مذكور دادستانهاي و گرديد بحث زندانيان مجازات تعليق قانون ابهام موارد و

قسمتهاي از بعضي مورد در اشكاhتي شهرستانها در اخيرا عملشود/ آن مطابق شد قرار و داشتند اظهار

سؤاhتي دادگستري وزارت از مزبور اشكاhت خصوص در كه بود آمده پيش زندانيان مجازات تعليق قانون

بهصورت را مجازات تعليق قانون ابهام نكاتمورد به نظرياتمربوطه فنيوزارتدادگستري اداره و بود شده

كرد/ اب;غ شهرستانها دادسراهاي به بخشنامه
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٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

همايون اعليحضرت فرمان صدور با دربار و دولت اراضي>] [<تقسيم اختCفات
گرديد مرتفع شاهنشاهي سازمان و امCك باره در

نمودند صادر دولت به را پهلوي امCك واگذاري به مربوط فرمان شاه ديروز عصر
كرد نخستوزير تسليم را آن امروز صبح دربار كفيل و

شد خواهد اداره دولت نظارت تحت پس اين از شاهنشاهي سازمان امور
نيستند موافق اختCفات جزئيات توضيح و مطبوعاتي مصاحبه با طرفين فع� دربار: مطلع مقام يك

نه؟ يا شد خواهد شرفياب شاه حضور به زودي به نخستوزير آيا

بـه دربـار و دولت اخـت;فات رفـع براي اخير هفته دو در كه كراتي مذا نتيجه باhخره ديروز بعدازظهر

نمودند صادر فرماني همايوني اعليحضرت و شد معلوم بود گرديده آغاز دربار كفيل اميني آقاي ميانجيگري

سازمان به ريال ميليون ٦å مبلغ ساليانه آندولت ازاي در و شد گذار دولتوا به پهلوي ام;ك آن طي در كه

بشود/ خيريه مصرفامور به نظارتدولت با تا پرداخت خواهد شاهنشاهي

نتيجه در و نموده كره مذا نخستوزير آقاي با فرمان متن درباره اميني آقاي صبح پريروز اط;ع, قرار به

اعليحضرت آنكه از پس نيز ديروز عصر و شد ريخته فرمان استخوانبندي و طرح كرات مذا همان ضمن

رسيد امضايمعظمله به فرمان بازگشتند, بودند فرموده رامسر به هواپيما با كه يكروزهخود سفر از همايوني

كفيل اميني آقاي امروز صبح هشت ساعت كه م;قاتي در گفت دربار وزارت مطلع مقام يك شد/ توشيح و

به دولت طرف از آن مفاد تا نمود ايشان تسليم را شده توشيح فرمان كرد, نخستوزير آقاي با دربار وزارت

است: شده گذاشته جرايد اختيار در امروز ظهر كه مزبور فرمان اينكرونوشت شود/ گذاشته اجرا مرحله

متعال خداوند تأييدات با

ما

پهلوي محمدرضا

ايران شاهنشاه

سعادت و خيريهكشور پيشرفتامور به سلطنت مقام شدن عهدهدار بدو از كه خاصي توجه ع;قهو به نظر

ما ملكيت به ١٣٢٨ تير بيستم قانون طبق كنون تا كه كي ام; كليه عليهذا داريم و داشته ايران ملت رفاه و

را آن دولت كه مينمائيم گذار دولتوا به يافت خواهد استقرار [ناخوانا] قانون بنابه بعدا يا و گرديده مستقر
با كه بدهد اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان به ريال شصتميليون مبلغ ساليانه عوض در و كند اداره

گردد/ مصرف خيريه برايامور نظارتدولت

طـبق بر را مزبور ام;ك دولت معتقديم گردد محفوظ حدودي تا اراضي تقسيم در ما نظر اينكه براي

پيدا بستگي ملك آبو به كشاورزان تا نمايد برگزار ساله ٩٩ اجاره به زارعين به ملكداري متعارف مقررات

١٣٣٢ ارديبهشت نوزدهم يابد/ تحقق حدودي تا ايران كشاورزي تحول و كنند
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١٣٢٨ ماه تير بيستم در گفت: مطلع مقام يك پهلوي ام;ك سوابقي درباره ـ امJك سابقه به نظري

شاهنشاه اعليحضرت مستغ;ت و ام;ك كه نمود تصويب وقت دولت پيشنهاد بنابه ملي مجلسشوراي

خيريه مصارف به تا بود شده گذار دولتوا به ١٣٢å ماه سيامشهريور همايونيمورخ فرمان مطابق كه فقيد

موقوفه نام به نمودهاند تخاذ ا كه تصميمي بنابه تا گردد باز همايوني اعليحضرت ملكيت به مجددا برسد,

و اداره كه بود شده كر ذ مزبور قانون در برسد/ خيريه امور مصرف به آن عوايد و شود ناميده پهلوي خاندان

را آنها سازمان استو اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان عهده به مستغ;تمزبور بهرهبرداريام;كو

شاهنشاهي اعليحضرتهمايون كه نحوي به را حاصله عوايد و بهرهبردارينموده بداند ص;ح كه نحو هر به

رساند/ مصرف به فرمود خواهند قيد وقفنامه در

بهدولت پهلوي خاندان همايونيام;ك فرمان طبق بار برايدومين اخير فرمان صدور با كنون ا بنابراين

و شده گذار وا دولت به فقيد اعليحضرت ام;ك ١٣٢å شهريور سيام در ديگر بار يك زيرا ميشود گذار وا

بود/ شده داده بازگشت همايوني اعليحضرت به فوقالذكر قانون سپسطبق

ام;كمزبور بر تسلطدولت ملكيتو براي فرمان اين صدور با آيا اينكه جواب در پارلماني محافلمطلع

چون ميدارند: اظهار خير؟ يا دارد ضرورت اينمورد در ملي مجلسشوراي نظر اظهار آيا و نه يا است كافي

به ام;ك گذاري وا جهت معظمله ديروز فرمان بنابراين است, بوده شاه به متعلق قانون طبق مزبور ام;ك

ندارد/ ضرورت مجلسديگر نظر اظهار استو كافي دولت

سـؤال خـود از سياسي ناظرين امروز فوقالذكر فرمان صدور با ـ است شده مرتفع اختJفات كليه آيا

از يكي سؤال اين جواب در نه؟ يا است شده مرتفع دربار و دولت اخت;فات كليه ترتيب بدين آيا ميكردند

داشت: اظهار ما خبرنگار به شاهنشاهي دربار سخنگويان

بود شده آغاز شاهنشاهي دربار كفيل و نخستوزير آقاي بين كنون تا قبل روز چند از كه را تي كرا مذا

نظارت بهدولتودوم گذاريام;ك وا اخت;فاول مهممورد موارد زيرا كرد تلقي يافته خاتمه كنونميتوان ا

صدور با ميشود م;حظه كه طوري به كنون ا كه بود اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان امور در دولت

است/ شده روشن و معين مطلب دو هر تكليف جديد فرمان

اميني آقاي و نخستوزير آقاي بحث مورد موضوع دو اين جز به نيز ديگري مسائل گفت ميتوان البته

به رسيدگي آنها به نسبت دربار محيط در بايد كه است جزئي مسائل سلسله يك اينموضوعات ولي بوده

از پارهاي به نسبت اينكه منجمله گذاشتهشود/ اجرا بهموقع شود تشخيصداده مصلحت كه آنچه آيدو عمل

ص;حيت و آيد عمل به نظر تجديد بايد ميگردد پرداخت دربار وزارت بودجه از كه غيرضروري حقوقهاي

وزارت داخلي امور به مربوط كه است مسائلي اينها نباشد/ ايراد مورد نيز دربار وزارت دواير و ادارات رؤساي

ميباشد/ دربار

كفيلوزارت شده قب�داده كه طبقوعدهاي آيا اينكه درجواب سخنگويمزبور ـ نميشود انجام مصاحبه

نه؟ يا داد خواهد شرح مطبوعاتي مصاحبه جلسه در را آن موارد اخت;فاتو رفع چگونگي دربار
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چـنين كه نميكنم تصور و ندانستهاند ضروري را مصاحبه انجام طرفين كه ميشود زده حدس گفت:

مشك;ت اعظم قسمت ميكند ثابت كه است دليلي خود فرمان متن انتشار زيرا گردد تشكيل مصاحبهاي

است/ گرديده مرتفع كلي به سوءتفاهمات و شده حل

بود اين گرفته قرار مطلعين توجه مورد امروز كه ديگر ميگردد؟موضوع شرفياب موقع چه نخستوزير

نه؟ يا شد خواهد شرفياب شاهنشاه حضور به نخستوزير شده حل اخت;فات كه كنون ا آيا كه

كنون ا بحث فرمانمورد صدور پساز شاهنشاهي دربار كفيل كه ميدهد گزارش باره اين در ما خبرنگار

دارد عقيده شخصا ولي آورد فراهم را نخستوزير آقاي شرفيابي مقدمات موجباتو تا فعاليتاست مشغول

امتناعي شرفيابشود اعليحضرت حضور به اينكه از مصدق آقايدكتر شده كنون تا كه تي كرا مذا ضمن كه

شرفيابيفوري تا نيست ميان خاصيدر مهم فع�موضوع كه اينست آن دليل اينزودينشود به گر ا و ندارد

بنمايد/ ايجاب را ايشان

پايان تا كه نيست بعيد گردد مرتفع كلي به سوءتفاهمات بهوجود شايعهمربوط اينكه براي معالوصف اما

اعليحضرت تقديم اخير ماه چند سياسي امور از گزارشي و گرديده شرفياب نخستوزير آقاي جاري هفته

نميكنند/ تكذيب را نخستوزير شرفيابي احتمال رسمي مقامات بنابراين بنمايد/

سـؤال جـواب در دربـار وزارت كفيل اميني آقاي امروز ـ ندارد ارتباطي دربار با نفري هشت گزارش

نيز نفري هشت گزارشهيأت درباره نخستوزير آقاي با كراتخود مذا ضمن آيا اينكه بر مبني ما خبرنگار

عـهده به آن تكليف تعيين و نفري هشت هيأت گزارش تصويب داشت: اظهار نه؟ يا گرفتهايد تصميمي

به گزارش اين كنون ا و ندارند مخصوصي نظر باره اين در همايون اعليحضرت و است ملي مجلسشوراي

نظر بايد مجلس و شده مجلس تقديم ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان طرف از فوريتي سه طرح صورت

كند/ اع;م آن به نسبت را خود

اساسياست قانون به كهمربوط گزارشرا تكليفاين دولتنميتواند و دربار كراتخصوصي مذا بنابراين

و داشته خصوصي جنبه گرفته قرار نخستوزير آقاي و بنده كره مذا مورد كه مسائل تنها زيرا نمايد تعيين

حمدا� به يادآورينمودهام قب� كه طوري به استو داشته شاهنشاهي دربار روابطدولتو با ارتباطمستقيم

گـونه هـيچ ديگر كه گفت ميتوان كنون ا و گرفته قرار توافق مورد نيت حسن نتيجه در مسائل اين كليه

است/ شده مرتفع سوءتفاهمات نيستو دربارموجود دولتو بين اخت;في

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شد تشكيل كميسيوني زندانيان وضع بهبود براي
دكتر آقاي حضور با كميسيوني صبح امروز زندانيان بهداشت مورد در تصميم اخذ و رسيدگي منظور به

تشكيل كشور كل شهرباني اداره در زندان رئيس و آقايموسويزاده و قانوني پزشكي اداره رئيس حكمت

شد خواهد تشكيل چهارشنبه روز كه ديگر جلسه در نهائي تصميمات شد قرار hزم كرات مذا از پس و شد

گردد/ تخاذ ا



٢٢٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شدند دستگير دخانيات كارگران از نفر دو امروز
از نفر انتظاميدو طرفمأمورين از شدند/ كار كارگرانمشغول و بود آرام دخانيات كارخانه صبحوضع امروز

از نفر دو اين داشتند/ اعزام فرمانداري به و نموده دستگير داشتهاند دخالت اعتصاب جريان در كه را كارگران

شدند/ توقيف ٥ ماده طبق امروز

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شدند مشغول كار به و كشيده دست روزه ١٢ اعتصاب از كارگران
آن هر اينكه با نمودند/ كار به شروع مجددا ريسندگي كارخانه كارگران اعتصاب روز ١٢ پساز ـ كاشان

و پذيرفت خاتمه اعتصاب كار وزارت اعزامي نمايندگان تدبير حسن با خوشبختانه ميرفت, خورد و زد بيم

نمايد/ پرداخت ري چيتسازي كارخانه مأخذ به را كارگران دستمزد كه نمود تقبل كارفرما

تصميم تا گردد تشكيل اخت;ف حل هيأت شد مقرر هم اخراجي كارگران شكايات به رسيدگي مورد در

شهرباني رئيس و فرماندار و كار اعزاميوزارت نمايندگان اقدامات از كارگران شود/ گرفته باره اين در مقتضي

مينمايند/ قدرداني كارخانه رئيس و

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شد آزاد بختيار مجيد
رفعسوءظن پساز بود شده نظاميدستگير ٥حكومت ماده استناد پيشبه چندي كه بختيار مجيد آقاي

پساز استولي دخالتداشته بختياري وقايع در بود اينشخصمتهم ميشود گفته كه طوري به گرديد/ آزاد

شد/ آزاد نتيجه در ثابتو او بيگناهي رسيدگي

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در اهالي
تـغيير وي مـعهذا بـود شده صادر تكاب گردان فرمانده تعويض براي hزم دستورات اينكه با ـ تكاب

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در نظر اين از اهالي و نيافته مأموريت

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

ذبيحپور قتل يا انتحار درباره قانوني پزشك نظريه
است نشده داده قانوني مراجع به شهرباني] سابق [كارمند

نظريه آيا كرد ويسؤال از و م;قات قانوني پزشكي رئيس حكمت دكتر آقاي با ما خبرنگار امروز صبح

ك;ك در او جنازه پيش روز چند كه شهرباني حسابداري كارمند قتلذبيحپور يا انتحار درباره پزشكقانوني

نظريه اين داشت اظهار جواب در حكمت دكتر آقاي خير؟ يا است شده داده قانوني مراجع به شد پيدا كرج

ندادهايم/ قضائي مأمورين به هنوز باره اين در را خودمان نظر ما استو نشده حاضر هنوز



ملي دولت سياهه ٢٢٤٦

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شدند توقيف بازنشسته سرتيپ نفر دو امروز و ديشب
شد پخش تهران راديو از افشارقاسملو اقارير امروز

است؟ نامفهوم راديو از متهمين اقارير چرا
ميباشد قرهگزلو مهندس پونتياك اتومبيل صاحب كه شد افشاء امروز

ميكند بازپرسي متهمين از زندان در امروز از نظامي بازپرس
سرتيپ آقايان نظامي فرمانداري طرف از كه شد حاصل اط;ع امروز ـ بازنشسته سرتيپ دو دستگيري

دو اين كه مأموريني از يكي شدهاند دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به افطسي و اليكائي بازنشسته

داشت: اظهار كردهاند دستگير را نفر

آقـاي دستگيري براي ديشب سرباز نفر چند تفاق ا به سرهنگ نفر يك و اينجانب قبلي دستور طبق

را او شديم موفق يازده ساعت مقارن و رفتيم ميباشد آنجا در بود رسيده خبر كه محلي به اليكائي سرتيپ

نيز را وي و برويم افطسي سرتيپ دستگيري براي امروز شد قرار بود وقت دير ديشب چون و كنيم دستگير

آورديم/ نظامي فرمانداري به و كرديم توقيف امروز صبح يازده ساعت

بياط;عي اظهار نظامي فرمانداري مأمورين كردهاند دستگير را آنها چرا اينكه و نفر ايندو تهام ا باره در

سرلشكر قتل به نفر ايندو دستگيري دارم مناط;ع كه آنجا تا داشت: اظهار يكمقاممطلع ولي ميكردند/

به و افشارطوسداشتهاند كشتن ديگريجز نظر توطئه اين متهمين چون اما و ندارد افشارطوسارتباط فقيد

سـرتيپ دو ايـن بـوده انـجام شرف در متهمين وسيله به كه دولت عليه توطئه در ميشود گفته كلي طور

شدهاند/ دستگير تهام ا همين به و داشتهاند مساعي تشريك بازنشسته

شده ضبط نوار بهوسيله كه نوبت سه در را مزيني سرتيپ اقارير تهران راديو ديروز ـ افشارقاسملو اقارير

مـتهمين اقـارير چرا اينكه درباره شد پخش تهران راديو از افشارقاسملو اقارير نيز امروز و كرد پخش بود

داشت: اظهار مطلع مقام يك نميشد, مزينيمفهوم سرتيپ مخصوصا

وليچون ميدهند/ قرار او دهان برابر در را ميكروفون كنند ضبط نوار در را كسي صداي ميخواهند وقتي

شديم مجبور ما كنند, خودداري اعتراف از شوند جريان متوجه متهمين گر ا كه ميرفت آن بيم مورد اين در

را متهمين بعد و باشد مخفي نظر از كه بگيريم پرونده با را آن روي و بگذاريم ميز روي را ضبطصوت دستگاه

مفهوم خوب راديو از آنها اقارير كه شد سبب همينموضوع و كنيم سؤاhت آنها از و بدهيم قرار ميز جلوي

رويدستگاهمخصوص را وقتينوار اما است نامفهوم پخشميشود راديو از ايناحوالنوار تمام با ولي نباشد/

است/ فهم قابل كام� اقارير ميگذاريم

به كه كي پونتيا تومبيل صاحبا كه مدعيبودند نظامي فرمانداري شهربانيو ـمأمورين ك صاحبپونتيا

افشا امروز ميكردند/ خودداري او نام كر ذ از ولي ميشناسند بردند تهران از خارج به افشارطوسرا آن وسيله

اداي براي نظامي فرمانداري طرف از پيش روز چند كه ميباشد گزلو قره مهندس تومبيل ا صاحب كه شد



٢٢٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

است/ شده احضار توضيحات

اعـ;ميه وسـيله بـه دو هـر زاهدي اردشير مهندس و گزلو قره مهندس آقايان ـ هستند تعقيب تحت

پس نفر ايندو ولي كنند معرفي نظامي فرمانداري به را ساعتخود ظرف٤٨ در كه شدند مخصوصيدعوت

داشت اظهار مطلع يكمقام كردهاند/ نظاميخودداري فرمانداري به رفتن از همچنان انقضايمهلتمقرر از

كنونمأمورين ا هم جهت بدين و كنيم جلب اشخاصرا اين كه هستيم قانونموظف طبق ما اينصورت در

ميباشند/ آنها تعقيب در

قـرار مـتهمين از نـفر چـند بـراي نظامي بازپرس كه داديم اط;ع ديروز ـ زندان در نظامي بازپرس

براي نظامي بازپرس امروز ميباشد/ متهمين براي قرار صدور اينكمشغول استو كرده صادر وجهالضمان

كرد/ بازپرسي آنها از رفتو زندان به متهمين از بيشتري تحقيقات

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

كرد خودكشي ترياك با دانشآموزي جوان ديشب
نمود/ انتحار خود مسكوني منزل در ك تريا با نداشت سال بيست از بيش كه دانشآموزي جوان ديشب

كه شدند كسانشمتوجه صبح هنگام خوابيد/ رفتو اطاقخود به شام صرف پساز داشت نام رفيعي ويامير

او رويميز در و بود افتاده بيهوش تختخود روي رد امير رفتند/// سراغوي به لذا است برنخاسته ازخواب امير

از شاديروحم براي من از بعد كردم كمسموم تريا با را <منخودم بود: نوشته آن در كه ميشد يافت كاغذ دو

درگذشت/// وي برسند رفيعي بالين به پزشكان اينكه از قبل كنيد/> مواظبت كوچكم برادر و خواهر

تحصيل دبيرستانها از يكي در كه بود هيكل قوي جوان متوفي است نشده معلوم هنوز خودكشي علت

قضيه تهران بازپرسدادسراي نميكند/ معلوم را او انتحار علت نيز نوشته مرگ از قبل كه نامههائي و ميكرد

ميكند/ تعقيب را

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

كرد خودكشي دانشآموزي
گـذشته روز مـصدق دبسـتان دانشآمـوز فـياض سيدمحمدعلي اهواز از ما خبرنگار تلفني خبر طبق

عنوان به شهربانيو و دادسرا فياضبه سيدمحمدعلي انتحار از قبل از كه نامههائي بهموجب كرد/ خودكشي

است/ كرده كر ذ دبستان امتحانات قضاياي اثر در را خودكشيخود علت پدرشنوشته

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

سرخك بيماري شيوع
از اهالي ميكند/ نابود را بيگناه طفل چند روز هر و كرده پيدا شيوع قيدار بيماريسرخكدر اخيرا ـ قيدار

زحمات تا دهد قرار قيدار بهداري اختيار در كافي بهداشتي وسائل زودتر هرچه دارند تقاضا بهداري وزارت

نگردد/ خنثي بهداري اداره رئيس ناظري دكتر آقاي



ملي دولت سياهه ٢٢٤٨

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

شده گرفته نظر در مستمندان براي كه شكر و بنزين عوارض از حاصل عوايد
شد خواهد توليدي امور صرف

در شد/ تشكيل نريمان آقاي رياست به ملي مجلسشوراي دارائي قوانينو كميسيون امروز ظهر از قب�

مصرف درباره بحث براي دارائي وزارت معاون قريب و كشور وزارت معاون شهشهاني آقايان امروز جلسه

مستمندان از نگاهداري مصرف به بايستي عوايدمزبور داشتند/ حضور شكر عوارضبنزينو از حاصل عوايد

توليدي امور مصرف به است توجه قابل نسبتا كه مزبور عوايد است بهتر داشتند عقيده عدهاي ولي برسد

كردن كار فعاليتو قدرت كه آنها و عجزه جز به و شد خواهد بيكاري رواج موجب فقرا از نگهداري زيرا برسد

كه كميسيون آينده جلسه در و آيد عمل به باره اين در hزم مطالعه شد قرار نكنند/ نگهداري را كسي ندارند

شود/ گرفته مقتضي تصميم شد خواهد تشكيل چهارشنبه روز

براي ريالعوارض يك شكر گرم يككيلو هر از و دينار بيست بنزين ليتر هر از دولت تصويبنامه طبق

عوارض از حاصل عوايد ميگردد دارائيمتمركز وزارت و وزارتكشور در مزبور عوايد و اخذميشود مستمندان

بود/ شده گذارده تهران خيريه انجمن اختيار در نخستوزير دستور به گذشته سال بنزين

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

كشور صنايع سازمان قانوني Nيحه اصCح
كشور صنايع سازمان جاري سال بودجه

است رسيده نخستوزير آقاي امضاي به اختيارات تمديد قانون طبق ديروز كه قانوني موجبhيحه به

است/ شده اص;ح زير شرح به ١٣٣١ اسفند ٢åكشورمصوب صنايع سازمان قانوني نهمhيحه و هشتم مواد

جـزو و تنظيم سازمان توسط سال هر ماه اسفند خاتمه از قبل صنايع سازمان ساليانه بودجه >٨ ماده

شد/ خواهد منظور كشور كل بودجه

حـدود تـا كشـور صـنايع سازمان كار به شروع تأسيسو هزينههاي كل براي جاري سال در >٩ ماده

به نياز مورد رانندگان و خدمتگزاران و كارمندان نيز و ميگردد تأمين دولت اعتبار محل از ريال ٢å٥٣ååå

به مربوطه پروندههاي و خودشان حقوق محل يا دولتي سازمانهاي و وزارتخانهها از كشور صنايع سازمان

ميشوند/ منتقل كشور صنايع سازمان

در منظوره ادارات و وزارتخانهها اعتبار رقم از فوقالذكر خدمتگزاران و كارمندان حقوق كه مادام تبصره<

را دستگاه هر از منتقله كاركنان حقوق نشده, منظور كشور صنايع سازمان بودجه جزو و كسر كشور كل بودجه

نمود/ خواهد منظور حسابخود به پرداختو دستگاه همان حسابداري اداره

سـازمان اصـ;حي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
تاريخ١٣٣٢.٢.١٩] به تصويبميشود/ است تبصره يك و ماده دو بر مشتمل كه كشور صنايع

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٢٤٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

است نياز مورد آبله مايه
يافته شيوع آبله بيماري نرسد آبله مايه چنانچه استو آبله مايه فاقد بهداريجهرم چندياست ـ جهرم

اشاعه از برايجلوگيري زودتر هرچه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي ميكند/ تهديد مرگ به را اطفال و

دارد/ ارسال جهرم به آبله مايه مقداري آبله بيماري

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

است نشده توزيع نوغان تخم كنون تا
تقاضا نوغانداران مخصوصا اهالي است/ نگرديده توزيع نوغانداران بين نوغان تخم كنون تا ـ فومن

شود/ داده قرار اهالي دسترس در مكفي نوغان تخم است باقي وقت تا دارند

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

است يافته تقليل شكر و قند سهميه
تن ٧å و ميشد گرگانمحسوب گنبدكاووسجزو دارائي اداره ,١٣٣å از قبل سالهاي در ـ گنبدكاووس

بجنورد از را خود سهميه هم گيلداغ> و دهستانهاي<سوقه و تپه> بخش<مراوه و آنبود سهميه شكر و قند

دارائي ادارات و شد مستقل و منتزع گرگان دارائي از گنبدكاووس دارائي اداره سال اين در مينمودند/ دريافت

شد/ آن ضميمه هم گيلداغ و سوقه و تپه مراوه

منضم آن به هم سوقه و گيلداغ و تپه مراوه و ميگردد افزوده گنبدكاووس جمعيت بر روز به روز اينكه با

استو يافته تقليل تن ٤٥ به سال١٣٣١ از آن سهميه ولي اضافهشود/ آن شكر و قند سهميه بايد است شده

تأمـين بـراي زودتر هرچه دارند تقاضا امور اولياي از و افتادهاند زحمت در شكر و قند تهيه حيث از مردم

گردد/ مبذول hزم اقدام ناحيه اين شكر و قند مصرف

٨å٩å شماره ,١٣٣٢.٢.٢١ دوشنبه

كرده لخت را اتوبوس چهار مسافرين مسلح سارقين
كردند مجروح را نفر يك گلوله با و

را توبوس دستگاها چهار مخكجلوي ژاندارمري پاسگاه كيلومتري چهار در مسلح سارق نفر ٢å ـ جهرم

مشاهده كه همين و ميرسد دور از تومبيلسواري يكا اينموقع در ميگيرند بودهاند جهرم عازم شيراز از كه

مـيكند/ حـركت شـيراز طرف به و برگشته ب;فاصله ميكنند لخت را توبوس ا مسافرين دزدان كه ميكند

داخل كه ك تريا خريد متصدي ذبيحي آقاي نتيجه در و ميكنند شليك سواري تومبيل ا طرف به سارقين

و نقد پول كليه سارقين ميگيرد/ قرار معالجه تحت شيراز در كه ميگردد مجروح است بوده سواري تومبيل ا

تيپ ژاندارمريو تيپ طريقژاندارمريو فع�از ميگردند/ متواري و ربوده را مسافرين گوسفند پشم روغنو

گرفتهاند/ قرار تعقيب سارقينمورد جهرم هفده



ملي دولت سياهه ٢٢٥٠

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

گرديد ختم و متشنج كه بود نيافته رسميت هنوز امروز جلسه
كاشاني آيتا[ با مجلس نمايندگان ديشب هفتگي مCقات جلسه در

شد متحصن مجلس در روحي و نمودند منع مجلس علني جلسه در حضور از را روحي مجلس, رئيس

اعتراض رئيسه هيأت ديروز تصميمات به نامهاي طي نريمان و ملي نهضت فراكسيون اعضاي

نيافت رسميت جلسه جهت همين به و نمودند خودداري علني جلسه در حضور از امروز و كردند

كرد استعفاء مجلس رئيسه هيأت عضويت از فاخر دكتر
تظاهراتشديدينمودند بقائي و مصدق دكتر عليه و له كريدورها و علني جلسه تاNر در تماشاچيان

گرديد موكول پنجشنبه روز به مجلس آينده جلسه
دادند اعCميه امروز مجلس فراكسيون سه

براي پارلماني مسائل شور منظور به منفردين و اتحاد فراكسيون اعضاي از ملي نهضت فراكسيون

است كرده دعوت فردا بعدازظهر ٦ ساعت

را وقتخود تمام بودند كرده مجلساجتماع سرسراي در ديروز كه نمايندگاني - رئيسه هيأت تصميمات

علني جلسه تشنج از جلوگيري و نظم حفظ براي و نموده گذشته علني جلسه پيرامونحوادث بحثدر صرف

سر به بود شده تشكيل مجلس رئيس حضور با كه رئيسه هيأت تصميمات انتظار در امروز� �جلسه آينده

مجلس علني جلسه آرامش حفظ براي رئيسه هيأت ديروز ساعته چهار جلسه در كه تصميماتي ميبردند/

گرديد: تخاذ ا نظر سه كلي طور به مزبور جلسه در كه ميشويم متذكر يادآوري براي شد/// گرفته

روحي/ آقاي به اهانتكنندگان تنبيه تقاضاي بر مبني ملي نهضت كسيون فرا نامه ماندن مسكوت >١

راديو/ از آن پخش ضبطصوتو وسيله به علني جلسه كرات مذا ضبط >٢

ايشان/ اعتبارنامه تكليف تعيين تا مجلس علني جلسات در روحي آقاي حضور از ممانعت >٣

كه نمايندگان هفتگي م;قات جلسه در رئيسمجلسشخصا آقاي شد قرار كت نزا رعايت نظر از ضمنا

تكـليف تعيين تا كه بخواهند روحي آقاي از ميشد تشكيل مجلس در ديروز بعدازظهر معمول حسب بر

نمايند/// مجلسخودداري علني جلسات در حضور از ايشان اعتبارنامه

يكدسته كه حالي در بعدازظهر نيم و هفت ساعت مقارن ـ مجلس جلسات در روحي شركت موضوع

تركگويد را جلسه اطاق تا برخاست جاي از نيز روحي داشتند خروج قصد و برخاسته جايخود از نفري چند

اطاق تقريبا آنكه از پس نشود/// خارج اطاق از كه كردند اشاره وي به دست حركت با كاشاني آيتا� ولي

گرفتيم تصميم رئيسه هيأت جلسه در امروز ما گفتند روحي به كاشانيخطاب آيتا� شد هيأترئيسهخلوت

از مجلس طرف از اعتبارنامهتان تكليف تعيين تا كه بخواهيم شما از علني جلسه تشنج از جلوگيري نظر از

مجلسنظرش تا نكنيد شركت فردا جلسه در استشما بهتر hحا و نمايئد علنيخودداري جلسات در حضور

نكرده پيشآمد گذشته جلسه حادثه گر <ا درجوابگفت: آقايروحي نمايد/ اع;م شما اعتبارنامه به نسبت را



٢٢٥١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

علني جلسه در بهحضور گزير نا حيثيتخود حفظ براي حاضر حال وليدر اطاعتميكردم را آقا امر بنده بود,

تا نياورند زبان به جملهاي حاضرين از يك هيچ و گرفت فرا كامل سكوت را جلسه تاhر مدتي ميباشم/>

كراتخصوصي مذا مجددا و كشيدند پيش متفرقه صحبتهاي كراتو مذا معمر نمايندگان از نفر چند آنكه

كرد/ ترك رئيسرا هيأت اطاق رئيسمجلس اجازه با برخاستو جاي از نيز روحي حال همين در و شد آغاز

هنوز كه حالي در و خواستند مجلسرا بازرسي رئيس آقايويژه كاشاني, آيتا� روحي آقاي خروج پساز

كه دهيد روحياط;ع آقاي به گفتند: وي به داشتند رئيسهحضور هيأت اطاق در نمايندگان آقايان از عدهاي

گارد و بازرسي مأمورين به ضمنا نمايند خودداري مجلس در حضور از ايشان اعتبارنامه تكليف تعيين تا

نظم حفظ مصلحت زيرا شود مجلسجلوگيري محوطه به ايشان ورود از فع� كه دهيد دستور هم مجلس

نشوند/// حاضر علني جلسه در وضعيتشان شدن روشن تا ايشان كه ميكند ايجاب علني جلسات

آقاي كردند/ ويسؤال از باب اين در و رفتند روحي آقاي سراغ به جرايد خبرنگاران ـ شد متحصن روحي

نظر از بلكه نيست, نمايندگي به ع;قه خاطر به علني جلسه در شركت به من اصرار داشت: اظهار روحي

كشته پاي تا خود حيثيت حفظ براي كه باشيد داشته اطمينان و است خودم شخصي آبروي و حيثيت حفظ

عرضميكنم آقايان براياط;ع ولي تينموديم كرا مذا رفقا با زمينه اين امشبدر ميباشم/ آماده هم شدن

هم فردا و بود خواهم متحصن اينجا در است نكرده روشن مرا تكليف مجلس كه مادام تا امشب از بنده كه

تشكيل از قبل است قرار كه هستم خود دوستان نظر تابع هم باز ولي كنم/ شركت علني جلسه در دارم قصد

نمايند/// بابمشورت اين در علني جلسه

درست زيرا نيانجاميد, طول به چندان تماشاچيان و جرايد مخبرين و نمايندگان انتظار ـ شد زده زنگ

خبرنگاران مجلسو در حاضر نمايندگان و رسيد گوش به علني جلسه زنگ صداي كه بود صبح ده ساعت

داشته ملي نهضت كسيون فرا اعضاي تصميمات كراتو مذا نتيجه از اط;عي كوچكترين بياينكه جرايد,

رفتند/// علني جلسه تاhر طرف به باشند

نشان نفر ٣٦ را جلسه در حاضر نمايندگان عده مخصوص تابلوي كه حالي در ـ نيست رسمي جلسه

جلسه تأسفآور جريان به راجع داشت: اظهار سپس و درآورد صدا به را جلسه زنگ مهندسرضوي ميداد,

عليحده يك هر نريمان آقاي همچنين و ملي نهضت كسيون فرا عضو نمايندگان آقايان همه كه گذشته

فرياد تاhر طرفچپ از قناتآبادي شمس كه بود نيافته خاتمه مهندسرضوي ك;م هنوز نوشتهاند/ شرحي

آقايان/ گر ا كه رسيده اhن نامه ايندو داد: ادامه صحبتخود به مهندسرضوي نيست/ رسمي جلسه آقا زد:

نيست/ كافي كره مذا براي عده نشنيديد؟ مگر آقا داشت: اظهار عصبانيت با بقائي دكتر بار اين

بدهيد/ اجازه بفرمائيد توجه رضوي: مهندس

بفرمائيد/ را فرمايشات بعد كنيد اع;م را جلسه رسميت اول كنيم توجه را چي قناتآبادي:

نشده/ رسمي كه مجلس است وضعي چه اين بهادري:

آن/ براي را مطلب اين نيست كافي عده ميدانم هم بنده رضوي: مهندس



ملي دولت سياهه ٢٢٥٢

بشود/ كافي عده بايد كنيد صحبت نميتوانيد hحا قناتآبادي:

عرضميكنم/ آقايان اط;ع براي فقط نيست كافي عده ميدانم بنده رضوي: مهندس

نداريد/ صحبت حق شما نيست رسمي مجلس پورسرتيپ: و بهادري

رئيسه/ هيأت به نامه دو اين وصول و تذكر من قصد رضوي: مهندس

است/ وضعي چه ميكنيد صحبت چرا نيست رسمي جلسه آقا بهادري: و قناتآبادي

صداها/ و سر اين شويد متوجه را قصدم گر ا رضوي: مهندس

ميگذاريد/ پا زير داريد را اصول سنتو تمام است وضعي چه اين حائريزاده: و بقائي دكتر

تنفسميدهم/ يكربع خوب بسيار گفت: برخاستو جاي از عصبانيت با رضوي: مهندس

عجبمجلسي به! به زد: فرياد ميراشرافي شد/ بلند مجلس گوشه هر اقليتاز فرياد جنجالو اينموقع در

فـرياد قـناتآبادي و پـورسرتيپ درآوردهايـد/ كه است مسخرهبازي چه اين گفت: بهادري كرديد/ درست

اع;م گفت: اينموقع در كيان دكتر شود/ تشكيل جلسه نميخواهد كي كه شد خواهد معلوم hحا ميزدند:

شمس اعتراضكردند/ او نظر اين به نجاتنهضت كسيون فرا اعضاي اقليتو گهان نا ندارد/ مانعي تنفسكه

جاي از بقائي دكتر شود/ گفته حقايق نميخواهد ملي نهضت كسيون فرا كه ميداند ملت گفت: قناتآبادي

كسيون فرا كه باشيد گواه شما گفت: جرايد مخبرين به خطاب لژمطبوعاتكردو به را رويخود برخاستو خود

برسد/ مملكت اين مردم به ما صداي بگذارد نميخواهد ملي نهضت

زد: فرياد بقائي دكتر به خطاب مجلس چپ لژ از تماشاچيان از نفر يك اينموقع در ـ جنجال و تشنج

طرف دو هر از جنجالي هنگام اين در بقائي/ دكتر باد زنده كرد: فرياد مطبوعات لژ از يكي ب;فاصله خفهشو,

شعارهاي ميكردند/ تظاهر او عليه جمعي و ميكشيدند بقائي دكتر باد زنده فرياد عدهاي برخاست/ مجلس

زنده عزيز مصدق بقائياست, دكتر با نهائي فتح است, پيروز مصدق بقائي, دكتر باد زنده بقائي, دكتر بر مرگ

فدائي ما كاشاني, باد زنده كاشاني, بر مرگ افشارطوس, تلين قا بر مرگ بقائي, دكتر باد كامياب و موفق باد,

طرف دو در كه تماشاچياني و ميشد شنيده مجلس كنار و گوشه هر از مصدق] بر [مرگ هستيم, مصدق

را جلسه تاhر به ورود و يكديگر به حمله قصد ميكردند تظاهر دستهاي نفع يكبه هر و داشتند مجلسقرار

را جلسه تاhر تدريجا مجلس نمايندگان از عدهاي هميناحوال در و شدند/ مانع انتظامي مأمورين كه داشتند

بودند/ تظاهرات اين ناظر و شاهد و ايستاده سرپا هم جمعي و گفتند ترك

مجلس گارد و بازرسي كوششمأمورين اثر بر جلسه محيط باhخره ـ شد نخواهد تشكيل جلسه ديگر

يكربع اينكه تا نميكردند ترك را تاhر جلسه تشكيل انتظار به جرايد مخبرين و تماشاچيان ولي شد آرام

گفت: تماشاچيان و جرايد مخبرين به خطاب و آمد جلسه تاhر به مجلس ناظم سيدكمال آقاي بعد ساعت

بود/ خواهد ظهر از قبل سهشنبه روز آينده جلسه و شد نخواهد تشكيل علني جلسه امروز

و گفته ترك را علني جلسه تاhر تماشاچيان مجلس, ناظم طرف از اينموضوع اع;م پساز ـ خورد و زد

طـرف بـه تماشاچيان از يكي موقع اين در ولي آمدند تماشاچيان انتظار اطاق و جلسه اطراف كريدور به



٢٢٥٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

خوردي و زد كه گرديد سبب پيشآمد اين و آورد وارد او به ضرباتي و برد حمله نيرويسوم روزنامه خبرنگار

مصدقو دكتر عليه و شعارهائيله هم باز ايناحوال خ;ل در داشتو ادامه مدتي تماشاچياندرگرفتو بين

اطاق در تماشاچيان خورد و زد گارد مأمورين مداخله اثر بر اينكه تا ميشد داده بقائي دكتر كاشانيو آيتا�

شد/// بسته علني جلسه تاhر به تماشاچيان ورودي در يافتو خاتمه علني جلسه تاhر انتظار

مجلس رئيسه عضويتهيأت از فاخر آقايدكتر كه شد شايع اينموقع در ـ رئيسه هيأت استعفايمنشي

خبرنگاران دست به شرح اين به حكمت فاخر دكتر آقاي استعفانامه متن بعد لحظهاي و است كرده استعفا

رسيد/ جرايد

ملي شوراي مجلس محترم رياست

خداوند از ميدارم/ تقديم ملي مجلسشوراي رئيسه هيأت در عضويت از را خود استعفاي وسيله اين به

دنياپسند و دموكراسي اصول حدود مجلسدر امور كردن اداره راه در كه ميطلبم را محترم همكاران توفيق

فاخر دكتر باشند/ پيشموفق از بيش

آقاي اط;ع به يافت انتشار مجلس در ب;فاصله مجلسكه رئيسه هيأت عضويت از فاخر دكتر استعفاي

بـا فاخر دكتر آقاي اقدام از اط;ع از پس كاشاني آيتا� كه داشت اظهار مطلعي و رسيد مجلس رئيس

مـ;قات ايشـان با فاخر دكتر آقاي فردا و امروز ظرف كه است قرار گويا و نكردند موافقت ايشان استعفاء

نمايد///

مجلس امروز علني جلسه در بود قرار كه ملي نهضت كسيون فرا نامه متن ـ ملي نهضت فراكسيون نامه

ميباشد زير شرح به قرائتشود

ملي شوراي مجلس رئيسه محترم هيأت

اسفآور جريان به نسبت آئيننامه اجراي بر دائر كسيون فرا كتبي تقاضاي پاسخ كنون تا اينكه به نظر

مجلسو خ;فشئون بر جرياناتديگري كه ندارد اطميناني گونه هيچ كسيون فرا و نشده داده گذشته جلسه

ترتيبسكوت اين با زيرا نمود, خواهد خودداري جلسه در حضور از وصولجواب تا نشود, تكرار مشروطيت

١٣٣٢.٢.٢٢ بود/ خواهد وظيفه و بيطرفي از خارج تقاضا, مورد در اقدام عدم و رئيسه هيأت

ميJني سيدابراهيم [Aآيتا] ملي نهضت فراكسيون

ظهر مقارن يعني ديگر كسيون فرا جلساتدو از زودتر آزادي كسيون فرا جلسه ـ آزادي فراكسيون جلسه

بـراي زيـر شـرح به را كسيون فرا اع;ميه مزبور كسيون فرا سخنگوي فرامرزي احمد آقاي و يافت خاتمه

قرائتنمود: جرايد خبرنگاران

آزادي فراكسيون ٧ شماره اعJميه

كـه بـوديم رسـانيده ايـران عـزيز ملت عرض به مكرر خود سابق اع;ميههاي در ما عزيز, هموطنان

اساسمشروطيت مجلسو حفظحقوق قصد به مهاجرتآن مجلسنيستو تعطيل باعث آزادي كسيون فرا

نيز را ترديد شكو اين نهضتملي كسيون فرا امروز عمل داشتند ترديد امر اين اشخاصيدر سابقا گر ا و بوده
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نفر ٣ زيرا گردد, تشكيل مجلس نميخواهند كه هستند كسيونمزبور اعضايفرا ساختكه مدلل و برد بين از

در ازدستور قبل نطق جهت براياسمنويسي ارديبهشت ٢å يكشنبه روز صبح از آزادي كسيون فرا اعضاي از

و تعطيل از اينكه براي ولي بود, آنها حق منحصرا اسمنويسيمزبور نظامنامه و سيره طبق و ماندند مجلس

آمدند/ اسمنويسي براي ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان كه سهشنبه شب نمايند مجلسجلوگيري تشنج

ناطق براي يكي آزادي كسيون فرا از نفر كهدو نمودند حاصل توافق تماسو آنها با آزادي كسيون فرا اعضاي

كسيون فرا از هم يكنفر كنندو نجاتنهضتاسمنويسي كسيون فرا ناطق براي يكي آزادي, كسيون فرا خود

هم همانطور نمودندو استقبال را توافق اين نهضتملي كسيون فرا نمايندگان و نمايد نام ثبت نهضتملي

در همه منفردين مختلفو كسيونهاي فرا نمايندگان و شد زده امروز علني زنگجلسه آنكه از بعد ولي شد/

در حضور از بود شده حاصل كه توافقي خ;ف بر ملي نهضت كسيون فرا اعضاي ولي شدند, حاضر جلسه

جلسه رئيسمجلسكه نايب نهضتمليو كسيون رئيسفرا آقايمهندسرضوي استنكافنمودندو جلسه

نطقي حق منغير سمپاشي براي و خود كسيون فرا از طرفداري به نبود, كافي عده آنكه با ميكرد اداره را

موكول پنجشنبه روز به را جلسه بعدا كه نمود اع;م تنفس عنوان به را جلسه ختم ب;فاصله و كرد شروع

يابد تشكيل علني جلسه نميخواهد كسيون فرا آن كه شد مليمعلوم نهضت كسيون فرا رفتار اين از ساخت/

و آنـها كه شد معلوم ثانيا ندارند/ بر حكومت كارهاي روي از پرده و برسد ايران ملت عرض به حقايق تا

براي و دارند ايران مجلس و مشروطيت به نسبت كي خطرنا نقشههاي هستند آن پشتيبان كه دولتهايي

ديگري موضوع كنند/ شديدتر را خود ديكتاتور و قلدر حكومت تا ميكنند بهانهجوئي مجلس تشكيل عدم

شايد مجلس تشكيل از علتجلوگيري و است اقليت در ملي نهضت كسيون فرا كه است اين شد ثابت كه

انـصاف و تعمق و سرشار هوش به جهان در كه خود ارجمند و عزيز هموطنان از ما بنابراين باشد/ همين

چه كه فرمايند قضاوت آنها پشتيبان دولتمورد و آنها رفتار اينحوادثو در درست كه داريم انتظار معروفند

هستند/ مشروطيت اصول و اساسي قانون شدن پايمال مجلسو تعطيل باعث كساني

يافتو خاتمه نهضتملي كسيون فرا جلسه بعدازظهر يكساعت ـ نهضتملي فراكسيون نتيجهجلسه

چون گرفتو قرار بحث كسيونمورد فرا جلسه در روحي] تحصن ] گفت/// چنين خبرنگاران به پارسا/// آقاي

منصرفشوند/// تحصن از كه شد خواهش ايشان از نشد ديده معظمله تحصن براي لزومي

اين به يافت/// خاتمه نيم و يك ساعت مقارن نيز تحاد ا كسيون فرا جلسه ـ اتحاد فراكسيون جلسه

اقليت آقايان و ملي نهضت كسيون فرا بين توافقي گر ا نيست, زياد نمايندگان عده چون كه رسيديم نتيجه

آقـايان نـفر سـه بنابرايـن بود, نخواهد ممكن جلسات تشكيل نيايد, عمل به غيره� و آزادي كسيون �فرا

نمايند پيدا براياينموضوع حلي راه كنندو كره مذا كسيونها فرا با كه شدند منصفانتخاب نبويو گنجهاي,

فـوق مـوضوعات بـر اضـافه ضمنا دهند/ تشكيل كسيونها فرا نمايندگان از جلسهاي امكان صورت در و

كسيون فرا اعضاي شد, نواخته علني جلسه زنگ آنكه محض به هميشه گرفت تصميم تحاد ا كسيون فرا

نمايند/ رعايت را آئيننامه مفاد جدا جهت هر از و شده حاضر جلسه در همگي
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گرفت قرار مأمورين اختيار در مزبور اتومبيل و شد دستگير پونتياك راننده امروز

است شده آزاد خطيبي حسين ساله نه پسر
است شده صادر وجهالضمان ريال ميليون ٥ مزيني سرتيپ براي

شدند دستگير شرق نهضت حزب اعضاي از يكي و بازنشسته سرهنگ يك ديشب
شد پخش تهران راديو از زاهدي سرتيپ اقارير امروز

شدند دستگير شامبياتي و رحيمي سرهنگ و شعري سرتيپ امروز ظهر
سعيو باhخره داشت: اظهار نظامي فرمانداري مأمورينمطلع از يكي امروز ـ ك پونتيا راننده دستگيري

فـقيد سـرلشكر آن وسـيله بـه كه كي يونتيا تومبيل ا تعقيب در بود هفته يك از بيش كه مأمورين جديت

را راننده شدند مأمورينموفق و رسيد نتيجهمطلوب به امروز صبح بودند برده تلو به تهران از را افشارطوس

نفر چند مدت اين خ;ل در مأمورين كرده اضافه شخص اين آورند دست به هم را تومبيل ا و نموده دستگير

اينكه براي تومبيل صاحبا من نظر به نبود/ نظر شخصمورد آنها از كدام هيچ ولي كردند دستگير را راننده

را تومبيل رنگا داشت نظر در حتي و بود كرده عوض را تومبيل ا نمره بشناسند را او تومبيل ا نتوانند مأمورين

و ميكردند تعقيب را آن داشتند دست در تومبيل مشخصاتا از كه اط;عاتي با وليمأمورين دهد, تغيير هم

تومبيل ا شماره و راننده نام كر ذ از شخص اين آورند/ دست به را آن راننده و تومبيل ا كه شدند موفق امروز

ندارم/ اط;عي من گفت و كرد خودداري

هستند مدعي بعضيها اينكه داشت اظهار امروز شهرباني مطلع مأمورين از يكي ـ خطيبي پسر آزادي

اول روزهاي همان را خطيبي پسر زيرا بياساساست كام� ميباشد زندان در خطيبي حسين ساله نه پسر

و داريم رسيد او مادر از حتي و داديم مادرش تحويل بوديم آورده اينجا به اط;عاتي اخذ خاطر به فقط كه

ميباشد/ امر پرونده در هم رسيد

قـرائت مشغول گاهي كارآ اداره اطاقهاي از يكي در نظامي بازپرس ديروز بعدازظهر ـ بازپرس قرار

داشت اظهار امروز يكمنبعموثق كند/ صادر مقتضي قرار متهمين ساير براي تا افشارطوسبود قتل پرونده

خواهد صادر افشارطوس قتل و توطئه متهمين كليه درباره را مقدماتيخود قرار بازپرس جاري هفته آخر تا

داشت اظهار منبعمزبور مينمايد/ صادر بعدا را نهائيخود بازپرسقرار و بود نهائينخواهد قرار اين البته كرد

است/ كرده صادر وجهالضمان ريال ميليون ٥ مبلغ مزيني سرتيپ براي بازپرس اط;ع قرار به

قـتل و تـوطئه مـتهمين براي وجهالضمان صدور خبر ـ مختلف محافل در وجهالضمان قرار انعكاس

بدين كه بودند معتقد عدهاي است/ كرده ايجاد صدائي و سر قضائي و شهرباني محافل كليه افشارطوسدر

آنها جرم به دادگاه در بعدا تا شد خواهند آزاد زندان از وجهالضمان سپردن با زودي به توطئه متهمين طريق

قراري چنين بود بازپرسمجبور البته داشتند, عقيده نظر اظهار اين تكذيب مطلعينضمن اما رسيدگيشود/

اعتراضميكردندو توقيفخود به استنسبت نشده ثابت دادگاه در آنها جرم كههنوز متهمين زيرا كند صادر
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كند/ رسيدگي اعتراضمتهمين به دادگاه تا بفرستد دادگاه به را پرونده بود بازپرسمجبور

شده صادر كه هم قراري و گرفت متهمين دست از را حربه اين وجهالضمان قرار صدور با بازپرس ولي

وقت آن گرفت امريصورت همچنين گر ا و بپردازند را آن نميتوانند و است خارج متهمين عهده از است

ننمايد/ بازپرسموافقت قرار با دادستان است ممكن

اين در كه شد شايع امروز ك پونتيا راننده دستگيري با ـ شد دستگير افشارطوس قتل متهم آخرين

با من عقيده به داشت اظهار مطلع يكمقام است شده افشارطوسدستگير قتل توطئه متهم آخرين صورت

شد دستگير است كرده تسهيل را جرم وسائل انحاء از نحوي به كه نفري آخرين ك پونتيا راننده دستگيري

باشند دخالت به متهم ديگري عده است ممكن است امنيتكشور عليه بر قيام كه پرونده ديگر مورد در ولي

باشد/ نشده گذاشته ميان در آنها با چنينموضوعي اصو' و بوده بياط;ع افشارطوس قتل از كه

سيدحسين بازنشسته سرهنگ آقاي به نظامي فرمانداري طرف از ديروز ظهر ـ جديد دستگيرشدگان

آقاي اط;ع قرار به بيايد, نظامي فرمانداري به hزمي امر براي كه شد داده اط;ع آرام روزنامه مدير يمني

در مأمورين بالنتيجه و نرفته فرمانداري به است داشته گرفتاري تابش چاپخانه در وقت آن در چون يمني

اداي بـراي امـروز صبح نيز تابش چاپخانه مدير مظاهري آقاي ضمنا نمودند/ توقيف را او تابش مطبعه

عزيزا� آقاي شد دستگير ديشب كه كساني از ديگر يكي بود/ شده احضار نظامي فرمانداري به توضيحات

اداره در سابقا نامبرده است شده تحقيق كه طوري به است/ شرق نهضت حزب سوكميسيون عضو موسي

نفرو ايندو تهام ا درباره است فعاليتميكرده حزبنهضتشرق در نداشتهو شغلي اخيرا و بود كارمند تعاون

استناد به آنها كه ميدارند اظهار فقط و ميكنند سكوت انتظامي مأمورين كردهاند دستگير را آنها چرا اينكه

قـتل پـرونده بـا ارتـباط هـم آقايان اين توقيف آيا اينكه درباره شدهاند دستگير نظامي حكومت ٥ ماده

ميكردند/ بياط;عي اظهار انتظامي مأمورين كليه خير يا افشارطوسدارد

نوار كرد, تمام را خود پخشاخبار تهران راديو كه اين از پس امروز بعدازظهر ـ زاهدي سرتيپ اعترافات

امشبو اعترافات اين پخشنمود/ است شده ضبط انتظامي مأمورين وسيله به كه را زاهدي سرتيپ اقارير

شد/ پخشخواهد راديو از نيز فردا صبح

مأمورين امروز بعدازظهر يك ساعت كه است كي حا خبر آخرين ـ سرهنگ دو و سرتيپ يك توقيف

حكومت ٥ ماده طبق را شامبياتي و رحيمي بازنشسته سرهنگ شعري, بازنشسته سرتيپ آقايان انتظامي

نسبت داشتمأمورين اظهار مطلع مقام يك اشخاصچيست اين تهام ا اينكه درباره كردند/ نظاميدستگير

ممكن شد چنانچهسوءظنرفع آمدو خواهد عمل به آنها از دقيقي بازپرسي و كردهاند پيدا آقايانسوءظن به

شوند/ آزاد فردا يا امروز همين است

ديروز عصر كه يمني حسين بازنشسته سرهنگ آقاي داد اط;ع امروز وقت آخر ما خبرنگار همچنين

امروز بعدازظهر ساعت سه ك پونتيا تومبيل ا راننده نام درباره شد/ آزاد بعدازظهر ٣ ساعت بود شده توقيف

ميباشد/ طباطبائي شخص اين نام داشت اظهار مطلع مأمورين از يكي
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گرفت قرار رسيدگي تحت تهران دادسراي در كرمانشاه در تير سيام حادثه پرونده
تحت تا شد ارجاع تهران دادسراي ٢٥ شعبه به كرمانشاه در تير سيام وقايع به پروندهمربوط امروز صبح

آقايان نام به متهم نفر سه مزبور پرونده همراه گيرد/ قرار رسيدگي مزبورمورد بازپرسشعبه تهامي آقاي نظر

زندان در كنون ا و شدند فرستاده تهران به تحتالحفظ سجادي گروهبان و كسار خا ستوان رضائي, سرگرد

در را آن به رسيدگي كشور ديوان امر ابتداي در و دارد صفحه ٦åå پرونده اين ميبردند/ سر به دادگستري

از مزبور پرونده كه داد راي كشور عالي ديوان اخيرا اما دانست پنجم استان يعني محل دادسراي ص;حيت

زودي به و ميباشد مزبور پرونده مطالعه بازپرسمشغول كنون ا منتقلشود/ تهران به پنجم استان دادسراي

شد/ خواهد بازجوئي متهمين از

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

كشور عالي ديوان عمومي هيأت فوقالعاده جلسه در فردا
ميشود مطالعه قوام اتهامي پرونده

اعضايديوانكشوردعوتشده از عاليكشور هفتمديوان رئيسشعبه آقايوثيقي طرف از اط;ع قرار به

اين رسانند/ هم به حضور كشور عالي عموميديوان هيأت فوقالعاده جلسه در فردا صبح ٩ ساعت كه است

ممكن آيد/// عمل به آقايقوام تهامي ا پرونده به رسيدگي و مطالعه درباره تي كرا مذا كه آنست براي دعوت

از قبل هرصورت در مطالعهشود/// اعضا كليه حضور با جلساتهيأتعموميديوانكشور در قوام پرونده است

گرفت/ نخواهد انجام آن امثال يا متهم به اخطار براي عملي گونه هيچ نشود تمام پرونده مطالعه آنكه

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

ميشود رسيدگي تهران دادسراي معوقه پروندههاي به
تهران دادسراي بازپرسهاي از نفر دو امينپور, صادق و داهي پرويز آقايان دادگستري وزارت طرف از

به را آنها و كرده رسيدگي مانده باقي كنون تا ١٣å٧ سال از كه معوقهاي پروندههاي به كه شدهاند مأمور

بياندازند/ جريان

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

كرد خودكشي ترياك با قصابي
از عـدهاي قـبل چـندي از داشت/ اشـتغال قـصابي شـغل بـه ري شـهر قـاسمآباد در تاجيك عبدا�

بپردازد/ آنها به نداشت پولي تاجيك ولي مينمودند مطالبه را طلبخود و نموده ويمراجعه طلبكارهايشبه

خودكشي فكر به بدهد را طلبكارها نميتواندجواب كه ديد چون سرانجام فروختو نيز را گوسفندهايخود او

تا گرديد قانونيمنتقل پزشكي اداره به جنازهوي امروز وخورد/// كرد آبحل كدر تريا مقداري پريروز و افتاد

است/ گرفته قرار تعقيب تحت قضيه شكافيشود/ كالبد



ملي دولت سياهه ٢٢٥٨

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

ميباشد Nزم وسائل گونه همه فاقد درود بهداري
تختخواب حتي وسائل گونه همه فاقد دارد تختخواب عدد گنجايش١٢ كه بخشدورود بهداري ـ دورود

آن جاده و شهردور بهدارياز فاصله طرفي از ميباشد/ كند مرتفع را مقدماتي كهحوائج وسائلي رختخوابو و

بـراي كـنون تا و است زننده و خراب داخلي رنگآميزي لحاظ از هم بهداري ساختمان وضع است/ خراب

نشده بهداري طرفوزارت از اقدامي آن افتتاح بيمارستانو بهداريو مخارج تأمين و كاركنانhزم استخدام

است/ معذور بستري بيمار قبول از مزبور بيمارستان مذكور علل به استو

وزارت اختيار در را آن و نموده بيمارستان اين ساختمان به اقدام معتنابهي مبالغ صرف با كه اهاليدورود

بيمارستان حوائج رفع براي زودتر هرچه وزارتخانه آن اوليايامور كه دارند انتظار اهالي دادهاند/ قرار بهداري

وسائل و نشود خنثي دورود بهداري رئيس رضوي دكتر آقاي فعاليت تا آورند عمل به اقدامي آن افتتاح و

آيد/ فراهم فعلي كاركنان دلگرمي

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

است گران گوشت نرخ
و است نيامده عمل به آن قيمت تنزل براي اقدامي گونه هيچ كنون تا و است گران گوشت نرخ ـ رشت

آورد/ عمل به قيمتگوشت تنزل براي اقداماتي زودتر هرچه دارند تقاضا شهرداري از اهالي

٨å٩١ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٢ سهشنبه

گرفت قرار تصويب مورد خارجه ممالك به دانشجو اعزام درباره طرح
وزارت ميرسيد, خارجه ممالك در دانشجويان تحصيلي وضع از مختلفي شكايات پيش چندي از چون

آئيننامه گرفت تصميم و كرد خودداري تحصيلي گذرنامه صدور از گذشته سال اسفند ١٦ تاريخ از فرهنگ

دانشجوياني شده پيشبيني طرح اين در كه طوري به نمايد/// تهيه خارج به دانشجو اعزام درباره جديدي

ساير ماشينآhتو نفتو رشتههايكشاورزيو در كنند تعهد كه بهدستآورند تحصيلي گذرنامه ميتوانند

در فـرهنگ وزارت بدهند/ تحصيل ادامه دارد احتياج آن به مملكت كه تربيتي و فني و علمي رشتههاي

امتحان ويرا ميروند آنجا به كه زبانكشوري بدهدو ادامه را استتحصي;تخود مايل كهدانشجو مواردي

شد رسيدگيخواهد نيز تحصيليدانشجو مدرك آخرين انضباطو فارسيو زبان نمرات به ضمنا كردو خواهد

شد/ نخواهد داده تحصيلي گذرنامه آندانشجو به باشد كمتر ١٤ از نمرات اين چنانچه و

بـايد آنها اولياي همچنين و شود رعايت دانشجويان طرف از بايد كه شده منظور نيز ديگري تعهدات

از قبل تا كه دانشجوياني كنند/ تأمين قب� را دانشجو مخارج ماه شش هميشه كه بدهند بانكي تضمين

امتحانات آنها از باشند فرهنگداده وزارت عاليه تعليمات اداره به را تحصيليخود پذيرش طرح تصويباين

نمايند/ قبول بايد را تعهدات ولي آمد نخواهد عمل به فوق



٢٢٥٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

آمد عمل به منصفه هيأت حضور با اصفهان در مطبوعاتي محاكمه اولين
شدند محكوم ريال هزار يك پرداخت به غيبت علت به منصفه هيأت اعضاي از نفر دو

دادگاه مطبوعاتيدر دادرسي اولين ميدهد: اط;ع تلگرافخود ضمن اصفهان از ما خبرنگار كه طوري به

انجام از پس شد/ رسيدگي مجاهد روزنامه مدير آقاي تهام ا به و آمد عمل به منصفه هيأت حضور با جنائي

نـصيري دكـتر آقاي دادگاه, چون وي مدافع وكيل و متهم مدافعات و دادستان ادعانامه قرائت و تشريفات

لذا بـود شـده منصرف خود شكايت تعقيب از مشاراليه و داد تشخيص دولت كارمند را دادگستري پزشك

هيأت از نفر دو و كردند صادر مجاهد آقاي تعقيب عدم بر راي آراء تفاق ا به منصفه هيأت و قضات آقايان

شدند/ محكوم ريال هزار يك تأديه به يك هر توجه عذر نداشتن غيبتو علت به منصفه

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شد داده نخستوزير به شيراز وقايع اطراف در تحقيق نهائي گزارش
بود يافته مأموريت كشور كل بازرسي طرف از اخيرا كه كشور كل بازرس شهبندي آقاي اط;ع قرار به

وقايع درباره را تحقيقخود نهائي گزارشكاملو آورد, عمل به تحقيقاتhزم شيراز اخير جريانوقايع درباره

آقاينخستوزير به مطالعه پساز دادگستري لطفيوزير آقاي گزارشرا اين است/ فرستاده تهران به شيراز

شود/ داده hزم دستور و تخاذ ا مقتضي تصميم آن درباره كه كرده تقديم

رئيسسابق اخيرا شدهاند, توقيف انتظامي وسيلهمأمورين به كه شيراز محركينوقايع عدهاياز بر ع;وه

و محركين تشخيص و وقايع بروز علت به رسيدگي گرديد/ بازداشت شيراز دادستان دستور به نيز شهرباني

شيراز دادستان گودرزي و دادگستري رئيس عجمي آقاي نظر تحت شيراز دادسراي در آن اصلي مسببين

گزارش اين و گرديده كر آنذ اساميمسببين حادثهو بروز جريان به فقط گزارشآقايشهبندي در دارد/ ادامه

ندارد/ اجرائي ضمانت نشود صادر آندستوري روي تا

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شود داده هم آنها حقوق اضافات
اضافات كردهاند تقاضا و نوشته اداره اين به نامهاي رضائيه فرهنگ اداره جزء مستخدمين از نفر چند

گردد/ پرداخت نيز آنها به است شده داده وزارتخانهها مستخدمين ساير به كه ٣١ و ٣å سال كمك و حقوق

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شكستند را غذا اعتصاب [زنداني] جرايد مديران
سومكا مدير منشيزاده دكتر و ما سياست سردبير ابري آسيا, مرد روزنامه مدير صيرفي دكتر آقايان ديروز

را خـود غذاي اعتصاب ديروز بودند كرده غذا اعتصاب كارشان به رسيدگي عدم اثر در پيش روز دو از كه

كنند/ روشن را آنها تكليف مأمورين كه شرط اين به شكستند



ملي دولت سياهه ٢٢٦٠

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

گرفت صورت قوام اتهامي پرونده درباره مذاكراتي امروز
ميشود اتخاذ قوام اتهام به رسيدگي براي قطعي تصميم فردا

رئيسشعبه وثيقي آقاي بهدعوت عاليكشور هيأتعموميديوان فوقالعاده جلسه امروز نيم و ساعت٩

شده آورده كره مذا مطالعهو براي آقايقوام تهامي ا پرونده جلسه اين در شد/ تشكيل عاليكشور هفتمديوان

قوانينمربوط و آمد عمل به قوام آقاي پرونده به رسيدگي براي كار به شروع نحوه درباره كراتي مذا ابتدا بود/

و داد آن درباره توضيحاتي بود كرده مطالعه گذشته روز در را مزبور پرونده كه وثيقي آقاي شد/ خوانده بار يك

پرونده به كراتراجع مذا و تشكيلشود فوقالعاده جلسه نيز فردا شد قرار گرديدو ختم نيم ساعت١åو جلسه

شد/ خواهد تخاذ ا فردا قوام كمه محا شروع به اقداماتمربوط آغاز براي قطعي تصميم يابد ادامه آقايقوام

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

هوالعزيز هـش ١٣٣٢ ارديبهشت ٢٣

ايران اسJم فرزندان ـ غيرتمند برادران ق هـ ١٣٧٢ شعبان ٢٧

و فكري حيات و ميكنم افتخار صفوي نواب حضرت جانبازپرور مكتب گردي شا به اينكه به توجه با

رهبري چنين وجود به زندگيم روز آخرين تا و ميدانم ايشان شاهانه الطاف مرهون را خود ارادي و علمي

بر را خود اس;م فدائيان جانباز مقدسو صفوف از ساعت اين از بسياري موجبات و علل به ميكنم مباهات

به و معذورم گيري كناره علل بيان از فرمانحضرتنوابصفوي اطاعت شرعيو طبقوظيفه ميكنمو كنار

سراسر در ديني� �دانشجويانعلوم اس;م و علم فرزندانجوان از مقتدري سازمان زودي به توانا خداي ياري

وفاداري كمال و نموده دفاع گرامم اجداد و قرآن و مقدساس;م ساحت از جان سرحد تا داده تشكيل ايران

اجداد خونبهاي و قرآن به عشق ميدارم ابزار صفوي نواب حضرت عاليقدرم معلم و رهبر به نسبت را خود

ناموسو و دين دشمنان با دارد جريان بدنم عروق در خون تا و شده سرشته گلوجودم با شهيدم و مسموم

توانا خداي ياري به خدا/ راه در شهادت با دين دشمنان نابودي تا ميجنگم شدت به وطنم

واحدي سيدعبدالحسين

هوالعزيز

ميسپارم خدا به را عزيز برادران

نـواب حضرت اس;م فدائي بزرگ فكرت بيكران بحر ترشحات از را خود روحي ترقيات كه آنجائي از

كناري بر مقدسشان محضر از اجازه كسب با لذا طالبيم, را ايشان خاطر آسايش همواره و ميدانم صفوي

تحترهبريو قرآن بهسويحكومت برادران پيشرويسريع و اع;م اس;م فدائيان مقدس صفوف از را خود

بزرگ خداي و خواهانم عزيز خداي درگاه از نوابصفوي> مسلمان<حضرت جوان نسل بزرگ معلم قيادت

توانا خداي ياري به باد/ ايشان نگهدار و حافظ

واحدي سيدمحمد اسJم كوچك فدائي



٢٢٦١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

داشت اظهار امريكا كشور ديوان قاضي دوگCس ويليام
گرديد خواهد مستحكم جهان آزاد جبهه شود تقويت ايران دولت اگر

دانشگـاه در ديـروز كـه امريكا كشور ديوان قضات از يكي دوگ;س ويليام آسوشيتدپرس ـ كلمبوس

دست در كنون ا ايران سرنوشت گفت: ايران داخلي جريانات به اشاره ضمن كرد ايراد اهايو استان كلمبوسدر

ملل جرگه در ايران كشور دهد ادامه فعاليتخود به فعلي دولت گاه هر استو نخستوزير مصدق دكتر آقاي

دولت مصالح خ;ف بر انگلستان سياستمداران اينوضع, باوجود متأسفانه ولي ماند خواهد باقي جهان آزاد

به نسبت آينده در كمونيستها شود ساقط مصدق دكتر دولت گر ا كرد دوگ;سع;وه ميكنند/ رفتار ايران

شد/ خواهند مسلط اوضاع بر و كرد خواهند پيدا برتري احزاب ساير

آزاد جبهه نمايند تقويت را ايران جهاندولت آزاد دول گر ا ولي است نامعلوم ايران كنونسرنوشتكشور ا

همكاري انگلستان دولت با مصدق برايسقوطدولتدكتر امريكا دولت گاه هر و شد خواهد مستحكم جهان

شد/ خواهد قرباني انگليسيها نفع به امريكا كشور سياسي امور كليه كند

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

خود طرفداران از نفر ٥٥ با دنيا در اخCق تسليح مجمع رئيس
ميشود تهران وارد عصر امروز

ميكند پذيرائي آنها از افسران باشگاه در دولت
همكاران از نفر ٥٥ با اخ;قي تسليح مجمع رهبر فرانكبوخمنمؤسسو آقاي امروز ساعتششعصر

توسط ١٩١٨ سال از اخ;قي تسليح مجمع ميشوند/ وارد تهران به ام> ال ك هواپيمايمخصوص< با خود

نشر و بسط براي بوده بوخمن دكتر آقاي آن راس در كه اروپا دانشگاههاي تيد اسا و دانشمندان از عدهاي

به كوهستاني محل در مونترو شهر باhي در آن مركز كه سالهاست و يافته تشكيل دنيا در اخ;قي فضائل

آقايدكتر مييابد/// تشكيل آنجا يككنفرانسبينالملليدر ماه چهار مدت ساله همه گرفتهو قرار <كو> نام

از مـتيندفتري دكـتر آقـاي و هسـتند هـيأت مـهمانداران خارجه امور وزارت معاون مفتاح و متيندفتري

كنفرانسمجمع طرفايراندر از نمايندگي به نيز بار چند كه ايران در اخ;قي تسليحصلح جمعيت طرفداران

است/ كرده شركت مزبور

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شد ايران عازم تلگراف و پست كارشناس يك
اين نمود/ عزيمت ايران به متحد ملل سازمان طرف از تلفن تلگرافو و پست امور كارشناسان از يكي

همكاريخواهد مربوطه وزارتخانه با تلگراف پستو برايبهبودوضع ميباشد بلژيك تباع ا از كارشناسكه

كند/ تهيه اينمنظور براي پروژههائي است قرار و ميشود وارد ايران به ديگر روز چند تا وي كرد/



ملي دولت سياهه ٢٢٦٢

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

است نشده اتخاذ تصميمي پهلوي امCك اداره براي دولت طرف از هنوز
است نفر ٢٣٢٨٧٨ آن جمعيت و هكتار ١٧٨٧٣å موقوفه امCك كل مساحت

است ميرسيده مصرف به مبلغ اين كليه كه است بوده تومان ميليون ١٢ امCك درآمد رقم آخرين

انتقالام;ك به دائر فرمانملوكانه كفيلوزارتدربار اميني آقايابوالقاسم آنكه پساز ظهر از قبل ديروز

را آقاينخستوزير ام;ك, رئيساداره شاهرخ مينمايد/ آقاينخستوزير تسليم بهدولت را پهلوي موقوفه

ميگذارد, مصدق آقايدكتر اختيار در [آن] اداره جريان ام;كو به اط;عاتيراجع آنكه پساز و م;قاتكرد

شاهرخ آقاي باشد داشته ام;كرا رياستاداره كان كما ميكنند پيشنهاد شاهرخ آقاي به آقاينخستوزير

دولتطبققوانين به ام;ك انتقال پساز بازنشستهدولتاستو كارمند ميگويدچون آقاينخستوزير به

است/ معذور ام;ك اداره رياست قبول از لذا باشد, پستي عهدهدار نميتواند استخدامي

اداره را ام;ك امور اداره موقتا ميكند توصيه شاهرخ آقاي به امر اين از اط;ع از پس نخستوزير آقاي

خبرنگار به امروز ظهر ام;ك اداره در مطلع يكمقام نمايد/ تخاذ ا باره اين در را تصميمخود دولت تا نمايند

در تبديل و تغيير ام;كو اداره مورد در طرفدولت از جديدي دستور گونه هيچ ساعتهنوز اين تا گفت ما

آقـاي دسـتور طـبق امـ;ك سـابق رئـيس شـاهرخ آقاي و است نشده صادر آن اداري كادر و تشكي;ت

مينمايد/ اداره را ام;ك موقت طور به نخستوزير

دولتمنتقل به ملوكانه فرمان طبق كه پهلوي استام;كموقوفه تحقيقنموده ما خبرنگار كه بهطوري

ميباشد: زير قسمتهاي شامل است شده

بابل/ و آمل نوشهر, رودسر, شهسوار, بهشهر, ساري, ـ شمال در

بجنورد/ و فريمان ـ خراسان استان در

غرب/ شاهآباد غربو گي;ن ـ غرب استان در

يك و رودهن, نام به دماوند در قريه يك ورامين در قريه ١٢ از عبارت ـ شده تقسيم كنون تا كه امJكي

محمدآباد/ نام به كرج نزديك قريه

بروز علت به كه بود تنظيم حين در آن گذاري وا اسناد و گرفته انجام قزوين كستان تا قريه كشي قرعه

ماند/ كد را دربار اخت;فاتدولتو

است نگرفته تقسيمصورت عمل بودن مشاع علت به كه دارد ورامينوجود در نيز ديگر قريه چهار

انتقال فرمان صدور پساز ميباشد پهلوي ام;كموقوفه جزو كه ومستغ;ت خصوصمهمانخانهها در

نه؟ يا ميشود فرمان اين شامل هم مستغ;ت و مهمانخانهها آيا كه آمد پيش صحبت اين ام;ك

طور اين ١٣٢٨ ماه تير بيستم و ١٣٢å شهريور سيام قوانينمصوب و امر سوابق به مراجعه از پس ولي

مستقر ملكيتها به ١٣٢٨ ماه تير بيستم طبققانون كنون تا كه كي كليهام; > جمله از كهمقصود شد فهميده

را مستغ;ت و مهمانخانه امور ميتواند دولت و ميباشد مهمانخانهها مستغ;تو ام;كو كليه گرديده>



٢٢٦٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

درآورد/ نظارتخود تحت

جمع گچسر/ چالوس, آبعلي, رامسر, بابلسر, دربند, مهمانخانه از: عبارتند مهمانخانههايامJكموقوفه

ميكنند/ زندگي نفر مساحت٢٣٢٨٧٨ اين در و ميباشد هكتار ١٧٨٧٣åپهلوي مساحتام;كموقوفه كل

تومان ميليون ١١ سالي از بود ملكيتدولت در كه ١٣٢٨ سال تا دفاترموجود طبق ام;كموقوفه درآمد

دولت عايد نفعي گونه هيچ و ميشد ام;ك اداره و پرنسلي امور صرف نيز مبلغ اين كليه و نميكرد تجاوز

ساليانه تومان ميليون ١٢ به ام;ك درآمد ١٣٢٨ سال در شاهنشاه به ام;ك مجدد انتقال از پس و نميكرد

و قبل به زيانمربوط اين استو ميداده نشان زيان هميشه ام;ك مهمانخانههاي بي;ن يافت/ افزايش

است/ نبوده ١٣٣٢٨ سال از بعد

چـالوس, حريربافي شامل كه شمال كارخانجات ميدانيد كه طوري به شمال, كارخانجات به راجع اما

١٣٢٨ سال از قبل كه ميباشد ديگر كارخانه چند و چتائي كارخانه تميشان, چوببري بهشهر, چيتسازي

استثناي به فوق كارخانجات ١٣٢٨ ماه تير سيام قانون تصويب از پس ولي ميشد ام;كمحسوب جزو

طبق مستغ;ت و ام;ك جزو تميشان كارخانه اينكه و درآمد دولت ملكيت به تميشان چوببري كارخانه

از پس ولي ميداد زيان ١٣٢٨ سال از قبل تا نيز تميشان كارخانه است/ شده منتقل دولت به ديروز فرمان

ميگرديد/ ام;ك اداره عايد راه اين از منافعي و شد داده كنترات ام;ك اداره طرف از مزبور سال

هكتار هزار ٨ ورامين ميباشد: زير قرار به است شده تقسيم كنون تا كه كي جمعيتام; تعداد مساحتو

٤å٢ رودهن است/ شده تقسيم نفر ٣٦ بين كه هكتار ٢٢٨ محمدآباد است/ شده تقسيم نفر ٩٦٣ بين كه

است/ شده تقسيم نفر ١٣٤ بين كه هكتار

هيچ گفتهنوز ما خبرنگار به امروز سازمان, اولياي آينده در شاهنشاهي سازمان اداره چگونگي مورد در

ميدهيم/ ادامه خود كار به كان كما ما و نشده داده سازمان اين به طرفدولت از دستوري گونه

بودجه دولتاز ساليانه مجلسگذشت از كه قانوني طبق تأسيسشد/ سال١٣٢٦ شاهنشاهيدر سازمان

فروردين اول از استو شده حذف بودجه از مبلغ اين امسال ميپرداختولي سازمان به تومان ميليون ٦ خود

است/// نكرده سازمان به كمكي گونه هيچ دولت

ميشود: تأمين زير محلهاي از سال در شاهنشاهي سازمان درآمد

بختآزمائي/ بليتهاي كشي قرعه محل از تومان هزار ٢åå سالي >١

بازرگانان/ تي واردا از درصد نيم محل از تومان هزار ٢åå >٢

دولت/ بودجه از تومان ميليون ٦ >٣

عايداتفوق/ مقابل در سازمان روز محل از تومان هزار ٤åå تا ٢٥å >٤

پهلوي, پرستارياشرف آموزشگاه آسايش, كانون آموزش, و كار كانون مخارج عبارتاز: سازمان مخارج

٦å مسلولين, از عكسبرداري كچليو با مبارزه بخش سازمان, اندرزگاههاي سينا, بيمارستان بخشسوانح

آنان, براي عيد لباس تهيه و دانشگاه دانشجويان و دانشآموزان به كمك كشور, مختلف نقاط در درمانگاه
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مستخدمين از عده آن حقوق پرداخت و كشي قرعه ماليات بابت آن بر ع;وه متفرقه/ كمكهاي و مخارج

سازمان كارمندان بقيه حقوق به ماليات و گمركي عوارض و شدهاند منتقل شاهنشاهي سازمان به كه دولت

ميپردازد/ دولت صندوق به تومان يكميليون حدود در ساليانه

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

است بياساس شكر و قند جيرهبندي شايعه
شكر و قند واقعي مصرفكنندگان تعداد تعيين براي شكر و قند اداره

است پايتخت مسكوني منازل از صورتبرداري مشغول
فـراهـم براي و نمايد جيرهبندي را شكر و قند مجددا دارد نظر در دارائي وزارت كه شد شايع ديروز از

سـقطفروش و عطار صنف نمايندگان تفاق ا به شكر و قند اداره مأمورين امر اين اجراي مقدمات ساختن

هستند/ منازل كنين سا تعداد از مشغولصورتبرداري

وي سؤالنمود/ شكر قندو رئيساداره ضرغام آقاي از شايعهمزبور سقم صحتو درباره امروز ما خبرنگار

و نـدارد جـيرهبندي بـراي قـصدي هـيچوجه به دارائي وزارت كرده اضافه و نموده تكذيب را اينموضوع

ميباشد/ پايتخت در شكر قندو مصرفكنندگانواقعي تعيين بهمنظور منازل كنين سا تعداد صورتبردارياز

تقليل اثر بر هيچوجه به ازدحام اين گفت: شكر و قند فروش شعب ازدحام علت مورد در شكر و قند مدير

در وي است/ كرده تقسيم را عاملين سهميه سابق ميزان همان به اداره اين زيرا نميباشد عاملين سهميه

اينوضع كه عملياتدhhن به ديگر روز چند تا است شده تخاذ ا كه تصميماتي با كرد اميدواري اظهار پايان

نمايند/ خريداري را خود شكر و قند آساني كمال در بتوانند اهالي تا شده داده خاتمه آوردهاند پيش را

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

دانشجويان از ديگري عده
كنند استفاده دولتي ارز از ميتوانند

فرهنگ وزارت در را خود جلسه سومين امروز خارجه ممالك محصلين پرونده در نظر تجديد كميسيون

گرديده صادر آنها روي كميسيون راي و شده رسيدگي مجددا پرونده صد يك حدود در كنون تا داد/ تشكيل

تجديد اين در كه بود داده روي اشتباهاتي اول رسيدگي در داشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به است/

نمايند/ استفاده دولتي ارز از ميتوانند دانشجويان از ديگري عده نتيجه در و گرديده اشتباهاتمرتفع آن نظر

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

دارند شكايت شكر و قند سهميه قطع از
و قند قطع به نسبت و كرده مخابره اداره اين و آقاينخستوزير به تلگرافي دامغان آبناتريز و قناد رسته

آنان سهميه و آيد عمل به رسيدگي آنها كار به بازرس اعزام با كه مينمايند درخواست و كرده شكايت شكر

شود/ داده باره دو



٢٢٦٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شد خواهد ارسال دادگاه به افشارطوس قتل متهمين پرونده شنبه روز
شد صادر ديروز متهمين مجرميت بر مبني بازپرس نهائي قرار

ميباشد بازنشسته سرهنگ به متعلق پونتياك اتومبيل

كرد فرار مأمورين دست از عجيبي حيله با ديروز مزبور سرهنگ

گرديدند آزاد شدند دستگير روزه سه دو اين در كه بازنشسته افسران از نفر چند
شد پخش تهران راديو از امروز متهمين از ديگر نفر دو اقارير

در كه نظامي بازپرسان و دادستان مخصوصا نظامي فرمانداري مطلع مأمورين ـ مجرميت قرار صدور

حاضر و ميكنند سكوت خبرنگاران مقابلسؤاhت در كلي به هستند وارد افشارطوس قتل پرونده جريان

از ما خبرنگار بگذارند/ جرايد اختيار در آوردهاند عمل به حال به تا كه اقداماتي از هم يككلمه حتي نيستند

نظامي بازپرس كه ميدهد اط;ع ميباشد مطلع پرونده جريان از گريخته و جسته كه موثق يكمنبع قول

است/ كرده صادر متهمين مجرميت بر مبني را نهائيخود قرار ديروز

طي را آخرينمراحلخود نظامي بازپرس نزد اينكدر قتلافشارطوس پرونده ـ ميرود دادگاه به پرونده

باقي آنها براي اعتراضي گونه هيچ جلوي كه كرد صادر متهمين براي را وجهالضمان قرار بازپرس ميكند

در نمود/ صادر نيز متهمين مجرميت بر مبني را خود نهائي قرار نيز ديروز غروب تا ضمنا و باشد نگذاشته

خ;ل در چون و ميكرد بازپرسي متهمين از زندان در گذشته شب از پاسي تا مرتبا نيز جاري هفته خ;ل

لذا بياندازنـد ديگري گردن به را تقصير و دهند جلوه بيگناه را خود كه ميكردند سعي متهمين بازپرسي,

پرونده كنون ا هم كرد اظهار يكمنبعموثق بهطوريكه دهد/// يكديگرمواجه با را آنها كه بود بازپرسمجبور

دو تا پرونده كه ميدهند احتمال مأمورين و ميكند طي را بازپرسي مراحل آخرين افشارطوس قتل توطئه

براي كه ديد hزم ديگريرا بازپرسموارد گر ا البته ولي تحويلشود دادگاه به شنبه روز تكميلو ديگر روز سه

افتد/ تعويق به پرونده ارسال روز دو يكي است ممكن باشد مفيد پرونده تكميل

خطيبي خانه از افشارطوسرا آنمرحوم بهوسيله كه كي پونتيا تومبيل ـا ك كردناتومبيلپونتيا پيدا طرز

آن نميتوانستند ميكردند سعي هرچه زيرا بود كرده ايجاد بزرگي مشكل برايمأمورين مدتها بردند تلو به

از جريانموضوع گرفت/ قرار اختيارمأمورين تومبيلدر ا غيرمترقبه تفاق ا يك اثر در ديروز اينكه, كنند پيدا را

نمرههاي زودتر هرچه تومبيل صاحبا افسران اينكه ارتشبراي ادارهموتوري طرف از اخيرا است/ قرار اين

ديروز كنند/ توقيف را تومبيلها ا اينگونه كه شد داده مأموريت دژباني افراد به كنند عوض را خود تومبيل ا

شماره ك پونتيا تومبيل ا گهان نا ميكرد عبور شاهرضا خيابان از دژبان جيپ با قوانلو سرگرد آقاي كه موقعي

به توجه بدون راننده ولي داد ايست تومبيل ا راننده به مزبور افسر و كرد جلب خود به را او توجه ارتشي ١٧٨٦

شـد فرهنگموفق وزارت مقابل اينكه تا كرد تعقيب را ك پونتيا نيز دژبان افسر و افزود تومبيل ا سرعت

تومبيل ا دژبان مأمور بود/ راننده آنها از يكي كه بودند نشسته نفر دو تومبيل ا درون كند/ متوقف را تومبيل ا
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برد/ دژباني به خود با است نكرده تجديد را خود شماره اينكه جرم به را ك پونتيا

راننده كنار در كه تنومندي رسيدشخص دژبان مقابلدر تومبيل ا كه وليموقعي ـ كرد فرار اصلي صاحب

تومبيل ا آنشخصرفتو منزل, ميروم من كن آزاد را ماشين دژبانيو برو تو گفت او به بود نشسته ك پونتيا

شناخت/ را او فورا افتاد ك پونتيا راننده چشمشبه دژبان افسران از يكي اينوقت در شد/ دژبان محوطه وارد

مجرد به بود رفته تلو به افشارطوس حامل ك پونتيا تعقيب در كه بود افسراني از يكي خودش كه افسر اين

داشتاز اظهار طباطبائي ميكنيد؟ چه اينجا شما طباطبائي آقاي گفت او به رفتو كجلو پونتيا راننده ديدن

طباطبائينتوانست كيست؟ مال ماشين اين كرد سؤال كردند/ دستگير مرا منزل بروم آمدمميخواستم گرگان

براي او هويت كه ك پونتيا صاحب با شخص اين ميدانست كه مزبور افسر لذا بدهد او به صحيحي جواب

رئيس مدبر تيمسار آقاي شهرباني در برد/ شهرباني به خود با را استاو صميمي دوست مأمورينروشنبود,

ابـتدا كـه او و كـردند طـباطبائي از را hزم تـحقيقات گـاهي كارآ رئيس نادري سرهنگ آقاي و شهرباني

محضرسيدن به او ولي سرهنگبودم جناب با داشتمن اظهار سرانجام كند اعتراف را جريان نميخواست

است/ رفته كجا نميدانم hحا رفتو دژبان در به

كـه است تـومبيلي ا هـمان ١٧٨٦ شماره ك پونتيا تومبيل ا كه شد افشا امروز ـ كيست سرهنگ جناب

صاحب ميباشد/ رنگ طوسي آن طاق قسمت و آبي ك پونتيا بدنه رنگ است, برده تلو به را افشارطوس

چنگ از ولي آمد دژباني اداره جلوي تا پايخود با ديروز كه ميباشد هاشمزاده بازنشسته سرهنگ تومبيل ا

با مأمورين و دارد قرار مسلح سرباز يك مراقبت تحت دژبان محوطه در اينك تومبيل ا گريخت/ مأمورين

هستند/ هاشمزاده بازنشسته سرهنگ تعقيب در جديت

اداي بـراي شـامبياتي و رحيمي سرهنگ و شعري سرتيپ آقايان كه داديم اط;ع ديروز ـ شدند آزاد

آقاي و شدند آزاد ديشب نامبردگان كه است كي حا خبر آخرين شدند جلب نظامي فرمانداري به توضيحات

ايـن چـرا ايـنكه دربـاره گرديد/ آزاد ديشب بود شده دستگير قبل روز چند كه افطسي بازنشسته سرتيپ

ايجابميكرد آنها از تحقيقاتي انجام داشتالبته اظهار مطلع يكمقام كردند سپسآزاد و اشخاصدستگير

نمودند/ مراجعت خود منازل به ايشان توضيحاتhزم از بعد و باشند ما مهمان ساعتي چند كه

قريه كدخداي عباس اقارير اخبار پايان از پس تهران راديو هم امروز ـ شد پخش عباس اقارير امروز

كرد/ پخش بود شده ضبط نوار روي مأمورين وسيله به كه را دستگرد

٨å٩٢ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٣ چهارشنبه

شود رسيدگي آنها كار به
ميدهند تذكر آن در و رسيده اداره اين به فرهنگ ب;تكليفوزارت معلمين از عدهاي امضاي به نامهاي

منفصلو عدهايرا منتقلو را آنها از پيشاستوزارتفرهنگبعضي امتحاناتدر كه سال از اينموقع در كه

و رسيدگي كارشان به كه دارند تقاضا و اعتراضنموده عمل اين به كنندگان امضا است/ كرده خدمت منتظر

شود/ لغو آنها درباره مزبور احكام



٢٢٦٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

است فرستاده ملي شوراي مجلس به كه نامهاي طي دادگستري وزير

است نموده را بقائي دكتر از مصونيت سلب تقاضاي رسما
خصوص اين در ملي دفاع وزارت نامه و دادگستري وزارت نامه متن

مجلسشوراي از رسما نامهاي طي ملي دفاع گزارشوزارت استناد به دادگستريديروز لطفيوزير آقاي

وزارت نامه متن نمودهاند ملي مجلسشوراي نماينده بقائي مظفر آقايدكتر از تقاضايسلبمصونيت ملي

ميباشد/ زير شرح به آن ضمائم مليو دفاع وزارت نامه و دادگستري

ملي شوراي مجلس رياست

نـماينده بـقائي مظفر دكتر آقاي جناب آن, پيوست مدارك و دhيل و ملي دفاع وزارت گزارش مطابق

بـا نـامبرده از تـحقيقات چون و افشارطوس سرلشكر قتل در معاونت به است متهم ملي شوراي مجلس

است داشته مقرر كه ملي مجلسشوراي داخلي آئيننامه ١٨٢ ماده طبق بر نيست ميسر پارلماني مصونيت

زمـان تـهام ا مـنشاء عمل تاريخ اينكه از اعم شود متهم جنايتي يا جنحه ارتكاب به نمايندهاي گاه <هر

قانوني مدارك و دhيل و تهام ا برموضوع مشتمل گزارشي بايد دادگستري وزير باشد آن از قبل يا نمايندگي

به تأخير بدون و قرائت مجلس علني جلسه اولين در گزارشمزبور نمايد تقديم ملي مجلسشوراي به آن

شد>/ خواهد ارجاع دادگستري قوانين كميسيون

١٨٢ ماده مفاد و شده تشكيل ملي مجلسشوراي علني جلسه زودتر چه هر فرمائيد مقرر دارد تقاضا

دادگستري وزير گذارند/ اجراء موقع به مشاراليه درباره را آئيننامه

لطفي

ملي دفاع وزارت گزارش اينك

دادگستري وزارت

گزارش به مستند تهران شهرستان نظامي فرمانداري ١٣٣٢.٢.٢å ٢٢٨٦مورخ گزارششماره بهموجب

بقائي مظفر دكتر آقاي جناب آن, پيوست برگ ٢٢ با نظامي دادسراي دادستان ١٣٣٢.٢.١٧ ـ ١٨٩å شماره

با معاونت به است افشارطوسمتهم [!] سرلشكر تيمسار قتل پرونده در ملي مجلسشوراي نماينده كرماني

نامبرده از تحقيقات مانع پارلماني مصونيت و آيد عمل به بازجوئي ايشان از است چونhزم قتلو مرتكبين

مـجلس از نمايندگان تعقيب به راجع ملي مجلسشوراي آئيننامه ١٨٢ ماده طبق بر بنابراين ميباشد/

ملي دفاع وزير فرمائيد/ درخواست را سلبمصونيت تقاضاي ملي شوراي

مصدق] [محمد
ملي دفاع وزارت و نظامي فرمانداري نامه

ملي دفاع وزارت

آقاي جناب برگدhئل ٢٢ به مستند نظامي دادسراي دادستان ١٣٣٢.٢.١٧ ـ ١٩٨å شماره گزارش بنابر



ملي دولت سياهه ٢٢٦٨

دادسـتان نظر به اهتمام دhئل و ميباشد متهم افشارطوس سرلشكر تيمسار قتل پرونده در بقائي مظفر

اساسي قانون دوازدهم اصل موجب به چون اما است/ كافي ايشان تعقيب و احضار جهت نظامي دادسراي

اين در فرمايند مقرر و امر است مستدعي دارد قانوني مانع ملي مجلسشوراي اط;ع بدون ايشان احضار

تهران شهرستان نظامي فرماندار دارند/ معمول hزم اقدام خصوص

اشرفي ستاد سرهنگ

گزارش متن

ميگردد مستفاد آنها صريح اعترافات و اقارير و آمده عمل به متهمين از كه بازجوئيها مجموع از آنچه

نگاشته ذيل در كه است شرح اين به بقائي مظفر دكتر آقاي تهام ا دhئل و فقيد تيمسار دستگيري واقعه

و ربودن جريان رسمي و مشروح گزارش ـ نظامي فرمانداري <اع�ميه اصل مطابق كپي نظامي فرمانداري گزارش ـ تكراري /١
است/ شده چاپ ,٨å٨٢ شماره ,١٣٣٢.٢.١٢ شنبه روز اط�عات در افشارطوس> سرلشكر مرحوم قتل

T١U///:ميشود

قـتل به مباشرين و متهمين از بعضي اقارير حاوي كه تهام ا دhئل قسمت, اين از پس ـ اتهام دcئل

در و صادر تهران نظامي طياع;ميهمخصوصفرمانداري چنديقبل كه ميباشد افشارطوس فقيد تيمسار

است/ شده ضميمه شده چاپ روزنامه اين در تدريج به شماره چهار

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

گرفت تصميم كشور ديوان عمومي هيأت كل دادستان تقاضاي بنابه

شود گرفته التزام قوام آقاي از
كند معرفي را خود مدافع وكCي كه شد اخطار قوام به ديروز

ميگيرند التزام قوام از شنبه روز
نشود خارج تهران قضائي حوزه از محاكمه پايان تا كه

تهام ا درباره مطالعه براي كشور عالي ديوان عمومي هيأت فوقالعاده جلسه امروز صبح نيم و ٩ ساعت

از پس داديم اط;ع كه طوري به ديروز جلسه در بود ديروز جلسه دنباله جلسه اين شد/ تشكيل قوام آقاي

حاضر امروز جلسه در توضيحات پارهاي اداي براي كل دادستان قضائي آقاي شد قرار مقدماتي كرات مذا

خود ادعانامه در كه تأميننامه قرار صدور تقاضاي درباره و يافت حضور قضائي آقاي امروز جلسه در شود/

داد/ عمومي هيأت به توضيحاتي بود نموده

است فرستاده كشور عالي ديوان به و كرده صادر قوام عليه كه ادعانامهاي در قضائي آقاي اط;ع طبق

تقاضا اين در گردد/ صادر كشور توسطديوان امر اين براي hزم قرار و شود گرفته تأمين متهم از كرده تقاضا

به كه كراتي مذا از پس شود/ گرفته التزام وجه اضافه به التزام قوام آقاي از كه بود شده متذكر قضائي آقاي

منافات اموالوي ضبط و مصادره قانون وجود با التزام اخذ كه دادند نظر چنين اعضايديوانكشور آمد عمل

آقاي حضور با امروز اينموضع بسپارد/ عنوانوجهالتزام به كه داشت نخواهد دارائي ترتيباو اين با زيرا دارد



٢٢٦٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

آقايقوام از گرديد فقطموافقت و شد رد هيأتعمومي جلسه در گرفتو قرار بحث كلمورد دادستان قضائي

مأمـور طـرف از قـوام آقاي توسط وكيل تعيين به مربوط اخطاريه ديروز اط;ع قرار به شود/// گرفته التزام

كه بهطوري و نكرده كرهاي مذا باوك;يمدافعخود باره اين در آقايقوامهنوز رسيد/ رويتوي به دادگستري

آيد/ عمل به كرهاي مذا چنين امروز بعدازظهر است ممكن ميداشت اظهار شريعتزاده آقاي

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

افشارطوس قتل متهمين با همكاري اتهام به شهرباني سروان يك ديروز
شد دستگير

ميباشد خود ادعانامه تنظيم مشغول نظامي دادستان
دارد ادامه بازپرسي كند پيدا خاتمه شنبه روز تا متهمين از بازپرسي اينكه براي

نشدهاند هاشمزاده سرهنگ دستگيري به موفق هنوز مأمورين
طرفمأمورين از وحدت ايرج آقايسروان ديروز بعدازظهر ساعت٦ ـ شهرباني سروان يك دستگيري

شهرباني كل آجوداني دفتر طرف از ديروز شد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري

بيايد آجوداني دفتر به hزمي امر براي كه شد داده اط;ع بود كار زندانمشغول اداره در كه وحدت سروان به

درباره است/// شده احضار نظامي فرمانداري طرف از كه دادند اط;ع او به آمد آنجا به وحدت سروان وقتي

آنچه داشت اظهار نظامي فرمانداري مطلع مقام يك كردهاند دستگير را او چرا چيستو نامبرده تهام ا اينكه

دارم مناط;ع كه طوري به زيرا افشارطوسنيست قتل پرونده با بيارتباط افسر اين استدستگيري مسلم

متهمين با كه است متهم نامبرده كه ميشود گفته حتي استو شده شنيده متهمين از عدهاي زبان از او نام

است/ داشته همكاري توطئه

خود ادعانامه تنظيم نظاميمشغول دادستان شايانفر سرهنگدكتر آقاي اط;ع قرار به ـ ادعانامه تنظيم

ميباشد/// افشارطوس قتل توطئه متهمين عليه بر

زياد كار اثر نظاميدر بازپرس قانع آقايسروان كه شده حاصل اط;ع امروز ـ مريضاست قانع سروان

بـا نـظامي بـازپرسان از ديگـر يكي رحيمي سرگرد آقاي است/ شده بستري منزل در و كرد پيدا كسالت

كند/ بازپرسي متهمين از و توقفنموده زندان در صبح تا امشب است ممكن مخصوصي اجازهنامه

شدند موفق غيرمترقبه تصادف يك اثر در دژبان مأمورين داديم, اط;ع ديروز ـ نشدهاند موفق هنوز

بـرده تلو به را افشارطوس مرحوم كه است تومبيلي ا همان كه را ارتش ١٧٨٦ شماره به رنگ دو ك پونتيا

درباره كه خبر آخرين است/ شده متواري تومبيل ا صاحب هاشمزاده بازنشسته سرهنگ ولي كنند توقيف

معلوم آنجا از و رفته دخانيات به دژبان اداره از خروج پساز نامبرده كه ايناست است آمده بهدست مشاراليه

است/ رفته كجا نيست

به را خود امروز بعدازظهر نيم و يك ساعت مسعود اصغر آقاي كه كيست حا خبر آخرين ـ خبر آخرين

كرد/ معرفي نظامي فرمانداري مقامات



ملي دولت سياهه ٢٢٧٠

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

شدند آزاد روزنامهنگاران از نفر دو
پيشبه چندي از كه ما سياست روزنامه سردبير ابري و آسيا مرد روزنامه مدير صيرفي آقاياندكتر ديشب

شدند/ آزاد بودند شده توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

كنند تصرف را تهران راديو ميخواستند كه بازنشسته افسر نفر دو پرونده
شد ارسال نظامي دادگاه به

تمرد را آنها جرم خود ادعانامه در دادستان

است كرده ذكر نظم در اخCل و دولت مأمورين با مقاومت و

سروان و حصيري بازنشسته سرگرد عليه ادعانامهاي شايانفر سرهنگ آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

در كه است قرار اين از افسران اين تهام ا است/ داشته ارسال نظامي دادگاه به پرونده با و نموده صادر خداياري

با آنجا در و رفتند بيسيم اداره به تهران راديو تصرف براي عدهاي تفاق ا به گذشته سال ماه اسفند دهم روز

مـتفرق را آنها انجام سر مأمورين اما شدند/ گ;ويز نمودند جلوگيري آنها ورود از كه اداره محافظ مأمورين

آنها عليه بر كه خود ادعانامه در نظامي دادستان شدند/ دستگير بازنشسته افسر دو روز آن فرداي و ساخته

اموال تصرف قصد و نظم اخت;ل و آنها با مقاومت و دولت مأمورين دستور از تمرد را آنها تهام ا كرده صادر

است/ نموده قيد دولتي

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

شدند تهران وارد ديشب اخCقي تسليح مجمع اعضاي نفر ٥٥
گفتند ترك را تهران امروز صبح آنها از نفر ٤٥

كرد مذاكره نخستوزير با ساعت يك مدت مجمع رهبر هوخمن دكتر
است كرده ترجمه آلماني زبان به را قرآن هوخمن دكتر اجداد از يكي
شد خواهد داده شام به ضيافتي واردين تازه افتخار به افسران باشگاه در امشب

همراهان از نفر ٥٥ تفاق ا به اخ;قي تسليح مجمع رهبر آقايهوخمن داديم اط;ع ديروز كه طور همان

اما شوند تهران وارد ام� ال/ ك/ مخصوص� هواپيماي وسيله به ديروز بعدازظهر شش ساعت بود قرار خود

متيندفتريو دكتر آقايان شد/ مهرآباد فرودگاه وارد دقيقه چند ساعتهشتو كردو تأخير ساعت دو هواپيما

دولت نام به و كرده استقبال ايشان همراهان و هوخمن دكتر آقاي از فرودگاه در هيأت ميهمانداران مفتاح

آقايان تفاق ا به اخ;قي تسليح مجمع رهبر نيز امروز صبح ده ساعت گفتند/// خيرمقدم واردين تازه به ايران

آقايدكتر با يكساعت قريب و رفتند آقاينخستوزير م;قات به ديگر نفر ده حاذقيو متيندفتريو دكتر

كـره مـذا آسـيائي و اروپائي كشورهاي در ايران اخير نهضت تأثير و غيرسياسي مسائل اطراف در مصدق



٢٢٧١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

زبان به را قرآن چهاردهم قرن در من اجداد از يكي كرد اضافه بياناتخود آخر در آقايدكترهوخمن نمودند///

نزديكبهدستورات خيلي ما مرام هدفو كه است ثابتنموده من به آن مطالعه استو نموده ترجمه آلماني

نمود/ كيد تأ نموديم او با كه م;قاتي در نيز لندن مسلمانان مسجد امام را قسمت اين و ميباشد قرآن

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

ايران سرتاسر در بهداشت مراكز تأسيس براي بهداري فني متخصص عده يك
شد خواهند تربيت پاستور بنگاه در

كفيل فرمانفرمائيان دكتر آقايان امضاي به چهارم اصل اداره و بهداري وزارت بين موافقتنامهاي اخيرا

فـني مـتخصصين عده يك پاستور مؤسسه گرديد مقرر آن موجب به رسيد/ وارن ويليام و بهداري وزارت

نمايند/ داير نمونه آزمايشگاههاي و كنند تربيت ايران سرتاسر در بهداشت كز تأسيسمرا براي بهداري

مـربوطه تـوارهـاي hبـرا لوازم حمل و خريد براي دhر هزار ١٢٥ مبلغ امريكا و ايران مشترك صندوق

توارهـاي hبرا ساختمان هزينه بابت ريال هزار ٢٢٥ و ميليون ٣ مبلغ بهداري وزارت كرد/ خواهد پرداخت

خواهد تكميل آزمايشگاه واحد ٢å شد شروع ساختماني عمليات آنكه از پس ماه چهار ميپردازد/ اضافي

است/ كرده امضاء را مزبور قرارداد نيز پاستور بنگاه عامل مدير بالتازار> <مارسل آقاي گرديد/

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

كشور وزير توسط آن به مربوط اقدامات و آمار مخصوص كCس تأسيس براي
است شده داده نخستوزير به

به مربوط طرح اين است/ گرديده تقديم نخستوزير به كشور وزير صديقي توسط مفصلي طرح اخيرا

كل اداره توسط آن اجراي و ميباشد ايران متخصصدر آمارگران تربيت براي تأسيسك;سمخصوصآمار

آمار تهيه براي ك;سهايمخصوصآمار فارغالتحصي;ن گرفت/ انجام عمومي آمار مشترك صندوق و آمار

شد/ خواهند آماده گرفت خواهد انجام ١٣٣٥ سال در كه كشور عمومي سرشماري همچنين و مختلفكشور

٨å٩٣ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه

گرفت قرار رسيدگي تحت بازرگانان و دولت اختCفات به مربوط پروندههاي
كـاران مـقاطعه و بـازرگانان با دولتي ادارات از برخي است كرده اط;ع كسب ما خبرنگار كه طوري به

پروندههائي اخت;فات اين براي است/ آمده بهوجود آنها بين اخت;فاتي نتيجه در كه دادهاند انجام معام;تي

دارائي وزارت دعاوي اداره به دارائي وزير آقاي دستور طبق بر اخيرا را مزبور پروندههاي و است شده تهيه

گيرد/ قرار رسيدگي مورد اداره آن در كه فرستادهاند

صادر راي بازرگانان اداراتدولتيو نمايندگان اظهارات به رسيدگي از بعد اخت;فات اين تمام درخصوص

قرار به ميشود/ گذاشته اجرا مرحله به ادارات طرف از استو قطعي دعاوي اداره در صادره راي و شد خواهد

ميگردد/ صادر راي آنها به نسبت زودي به استو مطالعه تحت پروندهها اين از تعدادي كنون ا اط;ع



ملي دولت سياهه ٢٢٧٢

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي مأمور تصميم طبق
ميشود بازجوئي و تحقيق افراد از بعضي از

و جمعآوري مأمور سوكميسيوني بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي مأمور كميسيون طرف از اط;ع قرار به

ادامه رسيدگي به و شود تشكيل اصلي كميسيون آنها تكميل از پس تا است شده مربوطه مدارك تكميل

دهد/

كردوچوندر مطالعه طيجلساتخود را بختيار ابوالقاسم درباره پروندههايموجود اصلياوراق كميسيون

كميسيون بود رسيده آنها درباره مأمورين طرف از گزارشهائي و بود شده برده نام افراد بعضي از اوراق اين

اط;عات و بشود hزم بازجوئيهاي و تحقيقات مزبور افراد از يكسوكميسيون وسيله به كه گرفت تصميم

كميسيون تا گردد روشن داشتهاند امر اين در كه دخالتهائي و گردد كسب بختيار ابوالقاسم موضوع در آنها

كند/ تعيين را تكليفاو و بدهد بختيار ابوالقاسم درباره را نهائيخود و قطعي نظر آنها مطالعه با بتواند اصلي

بازرسيوزارتدفاع كل اداره سرتيپشيوائيمعاون آقاي تحتنظر افراد, از تحقيقات سوكميسيونمأمور

مشاورينكميسيون از و بوده وارد بختيار ابوالقاسم كار در كه سرهنگسميعي آقاي و شد خواهد تشكيل ملي

است كار مقدمات تهيه فع�مشغول سرتيپشيوائي آقاي دارد/ اينسوكميسيونعضويت در ميباشد اصلي

است/ شده ايشان به اينمورد در كافي راهنمائي اميني سرتيپ آقاي طرف از و

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

شعله بلورسازي كارخانه در تيراندازي و نزاع
كارخانه مدير داد رخ نزاعي شعله بلورسازي كارخانه كارگران از عدهاي بين پريروز بعدازظهر ٦ ساعت

به نزاعكنندگان رسيدند محلواقعه به پاسبانان كه همين رسانيد/ سليمانيه ك;نتري اط;ع به را مراتب فورا

از بعد و شدند تيراندازي به مجبور ناچار مأمورين داشتند, را پاسبانان اسلحه ربودن قصد و كردند حمله آنها

و كرد تكميل را پرونده سليمانيه پاسگاه كردند/ دستگير را منازعه طرفين از نفر ١٢ متوالي تير چند شليك

داد/ تحويل نظامي فرمانداري دادسراي به دستگيرشدگان با امروز

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

ميشود رسيدگي خدمت منتظر دبيران و آموزگاران شكايات به
طرف از شهرستانها آموزگاران دبيرانو از نفر ٤å حدود در تدريج به كنون تا جاري تحصيلي سال اول از

اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك كه طوري به شدند/ خدمت منتظر مختلف علل فرهنگبه وزارت

كل مديران از نفر ٥ از فرهنگكميسيونيمركب وزارت اعتراضنمودهاند امر اين به آنها از بعضي داشتچون

چنانچه و نمايد رسيدگي آنها تقاضاي شكاياتو به تا است شده شد مأموريتداده اداراتمربوطه رؤساي و

نمود/ خواهد كار به شروع هفته همين در كميسيون اين گردد/ رفع داده رخ اشتباهي



٢٢٧٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

شميران پهلوي جاده اتوبوسهاي كاركنان امروز
بودند كرده اعتصاب ظهر نزديك تا

توبوسهايمزبور رانندگانا و اعضا كردندو اعتصاب پهلوي جاده از توبوسهايشميران كليها صبحامروز

نمودند/ اجتماع فردوسي خيابان در واقع كار اداره مقابل در

اعتصاب به دست آنها بود نكرده رسيدگي توبوسها ا كاركنان تقاضاي به كار اداره چون اط;ع قرار به

و كنند خودداري اجتماع از شد داده دستور مزبور توبوسهاي كاركنانا به نظامي فرمانداري طرف از و زدهاند

و يازده ساعت مقارن كنند/ كره مذا اولياياداره با تا كنند انتخاب بينخود از نمايندگاني دارند تقاضاهائي گر ا

كشيدند/ اعتصاب از دست توبوسها كاركنانا امروز صبح نيم

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

مينمايد حركت تهران به اهالي مستدعيات انجام براي هيأتي
است شده متحصن تلگرافخانه در قناد صنف

زمينورزش در ماه ارديبهشت ٢٤ روز كه ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش ضمن نهاوند از ما خبرنگار

فتاحي مهدي آقاي وسيله به كه طومار اين در رساندند/ امضا به را طوماري و شدند جمع اهالي از عدهاي

به سپسهيأتي پذيرد/ انجام شهرستان اين كنين سا خواستههاي زودتر هرچه كه بود شده تقاضا شد قرائت

تهران به اهالي مستدعيات اب;غ منظور به كه شدند مأمور مظفر احسان علي و فتاحي مهدي آقايان تفاق ا

تـلگرافـخانه در ديـروز نگرفتهانـد را خود شكر سهميه ماه چهار اينكه واسطه به قناد صنف كنند/ حركت

شدند/ متحصن

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

يزدي] ملك [خان اوقاف سابق كل مدير
شد تبرئه

تعقيب تحت دولت اموال در غيرقانوني تصرف تهام ا به كه اوقاف سابق كل مدير يزدي ملك خان آقاي

جنائيطهران شعبهدومديوان به ارجاع و عاليكشور درديوان دادگاهمربوطه نقضحكم از بعد بود گرفته قرار

يزدي ملك خان آقاي از مدافع طباطبائيوكيل سيداحمد آقاي و آمد عمل به مربوطه دادگاه ويدر كمه محا

كرد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از را مشاراليه جنائي عالي ديوان سرانجام و كرد دفاع

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

كرد مCقات مصدق دكتر از هندرسن
و كرد م;قات آقاينخستوزير از امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥٣ مه ١٦� امروز صبح ده ساعت

داشت/ ادامه نيم و يازده ساعت تا ايشان كرات مذا



ملي دولت سياهه ٢٢٧٤

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

كرد معاينه قوام آقاي از قانوني پزشك امروز
بروند كشور ديوان به پرونده مطالعه براي ميشود اخطار قوام مدافع وكCي به

خود مدافع وك;ي تعيين براي گرديد اخطار قوام آقاي به كشور طرفديوان از داديم اط;ع كه طوري به

نوشتو بهديوانكشور نامهاي اخطاريه اين پاسخ در آقايقوام شود/ حاضر ديوانكشور در آينده دوشنبه روز

در حضور از مزاج كسالت علت به خود و نمود معرفي وكالت به را وكيل سيدهاشم و شريعتزاده احمد آقايان

فرستاده كشور ديوان به را كسالتخود به پزشكيمربوط گواهي قوام آقاي آنكه با خواست عذر كشور ديوان

منزل در كه شد داده قانونيدستور پزشكي اداره رئيس حكمت دكتر آقاي به كشور طرفديوان از امروز بود,

آقاي امروز صبح نيم و ده ساعت مناسبت اين به دهد/ اط;ع را خود نظريه و كند معاينه ايشان از آقايقوام

كرد/ معاينه ايشان از ساعت نيم مدت رفتو آقايقوام منزل به حكمت دكتر

بيايد دادگستري به شخصا نميتواند قوام آقاي است داده گزارش قانوني پزشكي رئيس اط;ع قرار به

وك;ي به كشور طرفديوان از ميگردد/ واقع كشور قبولديوان مورد مدافع كتبيوك;ي معرفي لحاظ بدين

بيايند/ دادگستري به ايشان تهامي ا پرونده مطالعه براي كه ميشود اخطار آقايقوام مدافع

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

نمود مصاحبه و مCقات مصدق دكتر آقاي با ژورنال <ميدلايست> مجله سردبير

است نموده قدرداني امريكا دولت فني كمكهاي از نخستوزير آقاي
امـريكا مـعتبر و كثيراhنـتشار مجلههاي از نيويورك چاپ ژورنال> <ميدلايست مجله سردبير <هال>

از كتبي طور به سؤاhتي و نمود م;قات نخستوزير آقاي با ديروز بعدازظهر شش ساعت محسوبميشود/

هال آقاي تسليم و ترجمه انگليسي زبان به امروز و تهيه را جوابسؤاhت نخستوزير آقاي و نمود ايشان

آقـاي كـه نـمود مطرح امريكائي روزنامهنگار را تازهاي و مهم مسائل مصاحبه اين در اط;ع قرار به شد/

ايران در كشاورزي تحول باب در جمله از است داده نامبرده بهسؤاhت توجهي جالب جوابهاي نخستوزير

اينطرفدر به قبل سال دو اينخصوصاز در كنون تا كه را اقداماتي آقاينخستوزير كه است نموده سؤال

تشـريح وي بـراي است شـده طرح آينده براي كه نقشههائي و برنامهها همچنين و گرفته صورت ايران

كردهاند/

و امريكا فني كمك از امريكائي روزنامهنگار با شفاهي كرات مذا ضمن نخستوزير آقاي اط;ع قرار به

است/ نموده قدرداني اظهار چهارم اصل اقدامات

ماه سه هر و امريكاست نفوذ با مج;ت از نوشتيم hبا در كه طور همان <ميدلايست> خاورميانه مجله

سياستمداران نويسندگانمعروفو از عدهاي از مركب كه را مجله اين تحريريه هيأت ميشود منتشر بار يك

امريكا سياسي محافل دليل همين به دارندو كامل بصيرت دنيا احوالعمومي و اوضاع به كه امريكا برجسته

ميشوند/ قائل روزنامه اين مطالب براي زيادي اهميت



٢٢٧٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

نظامي دادسراي و دادگاه اعضاي صورت
است گرفته قرار ملي دفاع وزارت مقامات مطالعه مورد

است متواري پونتياك اتومبيل صاحب هاشمزاده مهندس سرهنگ هنوز

مزيني سرتيپ فرار و قصر زندان زدن آتش شايعه با وحدت سروان دستگيري ارتباط

شد توقيف بود كرده معرفي را خود پنجشنبه روز كه مسعود اصغر

براي كه است افسراني اسامي متضمن كه شده تهيه صورتي نظامي فرمانداري طرف از اط;ع قرار به

شدهاند/// گرفته نظر در نظامي دادسراي دادگاه پستهاي اشغال

سـرهنگ دسـتگيري بـراي مأمـورين جديت و سعي هنوز گذشته ساعت ٢٤ در ـ است متواري هنوز

مـرحـوم آن وسـيله بـه كـه ارتشـي ١٧٨٦ شماره ك پونتيا تومبيل ا صاحب هاشمزاده مهندس بازنشسته

است/// نرسيده نتيجه به بردهاند تلو به خطيبي خانه از را افشارطوس

زندان افسر وحدت ايرج سروان آقاي كه داديم اط;ع پنجشنبه روز ـ وحدت سروان دستگيري ارتباط

كه وجودي با شخص اين دستگيري درباره است/ شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به شهرباني

با بيارتباط دستگيريوي كه ميشود شنيده گريخته و جسته معهذا كردهاند اختيار مأمورينمسئولسكوت

عدهايمجهولالهويه كه اينبود شايعهمزبور و نميباشد/ يافت انتشار تهران در گذشته هفته در شايعهايكه

استفاده فرصت اين از مزيني سرتيپ و زدهاند آتش را قصر زندان بنزين حلب چند با و رفته قصر زندان به

است/ كرده فرار و كرده

به قضيه تعقيب در يك هر و كرد ايجاد عجيبي صداي و سر مطبوعاتي محافل در ب;فاصله خبر اين

كـلي بـه مزبور شايعه كه است شده افشا كنون ا كردند/ تكذيب را شايعه اين مأمورين ولي افتادند تكاپو

متهمين قصر زندان آتشزدن با و بزنند عملي چنين به دست كه داشتند قصد عدهاي گويا و بياساسنبوده

مـوضوع ايـن به نيز زندان مأمور وحدت سروان دستگيري حتم طور به و دهند فراري را افشارطوس قتل

دارد/ بستگي

مسعود اصغر آقاي بعدازظهر نيم يكو ساعت كه داديم اط;ع پنجشنبه روز ـ شد توقيف مسعود اصغر

نيم ساعتدو است/ كرده معرفي نظامي فرمانداري به را خود بود شده احضار نظامي فرمانداري طرف از كه

كردهاند توقيف شخصرا اين چرا اينكه درباره است/ شده صادر بازداشتمسعود حكم روز همان بعدازظهر

نميدهند/ جرايد مخبرين به اط;عي كوچكترين نظامي فرمانداري مأمورين

بـراي نظامي بازپرس طرف از وجهالضمان صدور از پس ـ نكردهاند اقدام خود آزادي براي متهمين

به ولي آزاد بازپرس تقاضاي مورد وجه سپردن با آنها از عدهاي كه ميرفت انتظار افشارطوس قتل متهمين

يكاز طرفهيچ از تقاضايسپردنوجهالضمان هنوز وقتامروز آخر تا ميدهد اط;ع ما خبرنگار طوريكه

است/ نشده داده ص;حيتدار مراجع به متهمين
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نـظامي بـازپرسان و تـحقيق مأمـورين داديـم اط;ع چهارشنبه روز ـ افتاد تعويق به پرونده ارسال

دادگاه به ارسال براي نظامي دادستان به تكميلو را پرونده امروز يعني شنبه روز تا كه بودند كرده پيشبيني

ارسال كه شد سبب مهم اشكال دو داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك كرد/ خواهند تقديم

دستگيري عدم ديگري بازپرسو بيماري يكي اشكال دو اين و افتد تعويق به روزي چند دادگاه به پرونده

ميباشد/ نامبرده از تحقيقات لزوم كو پونتيا تومبيل صاحبا

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

مزروعي امCك ماليات كرد دير خسارت و جرائم بخشودگي قانوني Nيحه
مؤديان كه آن به مشروط نمايد موافقت مزروعي ماليات تقسيط با ميتواند دارائي وزارت واحده< ماده

رسمي سند موجب به و پرداخت ١٣٣٢ شهريور آخر تا جنس و نقد از اعم را خود ١٣٣١ سال ماليات بدهي

بپردازند/ نكند تجاوز ماه سه از آنها فاصله كه متساوي اقساط به ماهه ١٨ را مالياتيخود بقاياي نمايند تعهد

زيان از ننمايند تأخير اقساط پرداخت در و تصفيه را بقايايخود حساب ترتيب بدين مؤديان كه صورتي در

بود/// خواهند معاف, كرد دير

و جـرائـم بخشودگي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تاريخ١٣٣٢.٢.٢٣ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل مزروعي ام;ك ماليات كرد دير خسارت

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

گمركي تعرفه جديد قانوني Nيحه
ميشود گذارده اجرا مورد به ٣٢ خرداد اول از گمركي تعرفه جديد قانون

گمركي عوارض و حقوق ـ اول فصل

عوارضمختلفه و قانون اين ضميمه تعرفه جدول طبق ورودي حقوق كشور قطعي واردات از اول< ماده

نقطه از و وارد كشور مرزي نقطه يك از كه كاhئي ميگردد/ دريافت رايج ريال به ٧ ماده شرح به ديگري

در يا ميشود اعاده خارجه به كشور به ورود پساز كه كاhئي و ترانزيتي� كاhي � ميگردد خارج ديگر مرزي

كاhي � ميشود داده انتقال ديگر هواپيماي يك از يا ديگر كشتي يك از ايراني فرودگاه يا گاه لنگر يا بندر

به يا كابوتاژي� كاhي � ميشود داخل ديگر مرزي نقطه يك يا بندر يك از كه كاhئي همچنين و انتقالي�

حقوق از و نبوده محسوب كشور صادرات و واردات جز ميگردد صادر و دارد موقت صادرات و واردات عنوان

ميباشد/// ٧ ماده شرح پرداختعوارضبه لكنمشمول معاف ورودي

بر مشتمل گمرك تعرفه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تاريخ١٣٣٢.٢.٢٤ به تصويبميشود/ شماره ٩٩١ بر آن به متمم جدول و تبصره ١٧ و ماده ٣٣

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٢٧٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

زحمتكشان حزب تأسيس سال سومين جشن
آقايدكتر رهبري به ايران ملت زحمتكشان تأسيسحزب سال سومين آغاز جشن گذشته پنجشنبه روز

آقايديو بعدازظهر نيم ساعتهفتو مقارن گرديد/ برپا تان كبا ا خيابان ابتداي در محلحزبواقع بقائيدر

بـرنامه بـقائي دكـتر آقـاي سخنرانـي از پس كرد/// سخنراني به شروع حزب اجرائيه هيأت طرف از شلي

يافت/ خاتمه ده ساعت مقارن جشن و گرديد آغاز حزب هنري كميسيون

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

امريكا] دولت [مهمان ورود
به مطالعه براي متحد ملل سازمان و امريكا دولت دعوت به سال دو قريب كه نصر محسن دكتر آقاي

نمود/ طهرانورود به هواپيما وسيله به امروز بود نموده مسافرت امريكا

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

شد افتتاح ملي بانك در [امريكائي] الكتريك جنرال كمپاني نام به اعتبار فقره سه
سه افتتاح تشريفات كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز تلگراف و پست وزير معظمي مهندس آقاي

بازار ناحيه تلفن شماره هزار ٤ تكميل منظور به الكتريك جنرال كمپاني نام به ملي بانك در اعتبار فقره

اشياء ارسال به زودتر هرچه تا شد داده اط;ع كمپانيمزبور به جريان تلگراف وسيله به يافتو خاتمه امروز

نمايند/ اقدام تلفن شركت

٨å٩٤ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٦ شنبه

ايران سرتاسر در بهداشتي مراكز تأسيس براي قرارداد دو
است شده امضاء حصارك در مخصوص آموزشگاه يك تأسيس و

شد خواهند تربيت Nبراتواري كارهاي و بهداشت براي فني متخصص عده يك قرارداد اين موجب به

كز مرا تأسيس مورد در كشاورزي بهداريو وزارتخانههاي و چهارم اصل اداره بين موافقتنامه دو اخيرا

تأسيس داد قرار شرح پنجشنبه روز شماره در است/ شده امضاء تواري كارهايhبرا تعليم ايرانو بهداشتدر

تأسيس به كهمربوط ديگر قرارداد شد كسباط;ع كه طوري به و رسيد خوانندگان اط;ع به بهداشت كز مرا

قـرارداد هـمراه است بـوده تـوار hبـرا كـارشناس عده يك تربيت و حصارك در مخصوص آموزشگاه يك

براي ريال هزار ٢٤٥å اضافه به دhر هزار ١١٥ مبلغ قرارداد اين بهموجب است/ رسيده امضاء به سابقالذكر

رازي بنگاه به تشخيصامراضحيواني طرز تعليم و كسن وا تهيه و آزمايشگاه تأسيس متخصصو تربيت

باشند عمومي بهداشت متخصصدر آنها از نفر ٢٥ كه متخصصين از نفر ٧å آموزشگاه اين در شود/// داده

ايـن در رازي بـنگاه متخصصين و است ماه شش الي سه آموزشگاه ك;سهاي دوره كرد/ خواهند شركت

مينمايند/ نظارت آن در نيز چهارم اصل اداره كارشناسان و كرد تدريسخواهند ك;سها
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٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

شد شكست با مواجه اختCف رفع كميسيون فعاليت
شد تشكيل ملي نهضت فراكسيون بار دو و اختCف رفع كميسيون بار دو امروز

نيستند مجلس دستور در توافق به حاضر مجلس دستجات كه گرديد اعCم سرانجام ولي

گرفت صورت دولت نفع به تظاهراتي بهارستان ميدان در امروز
شد واقع تظاهركنندگان حمله مورد فرامرزي عبدالرحمن آقاي اتومبيل

آمد خواهد مجلس به كاشاني شبآيتا[ فردا يافت, حضور مجلس در نخستوزير پارلماني معاون

مجلس رئيس نايب به ملي نهضت فراكسيون ميشود, تقويت رمضان ماه مدت در مجلس تعطيل فكر

مجلس علني جلسه يابد, حضور مجلس علني جلسات در شرط و قيد بدون است حاضر كه داد اطCع

كرد صادر اعCميهاي امروز هم آزادي فراكسيون گرديد, موكول سهشنبه روز به

نفريرفعاخت;ف ١٨ جلسهكميسيون دومين ديروز بعدازظهر نيم ساعتهشتو مقارن ـ ديشب جلسه

يافت/// ادامه شب يازده ساعت تا صبح جلسه كرات مذا دنباله در و گرديد تشكيل نريمان آقاي رياست به

رفع كميسيون عضو ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از يكي ـ است علني جلسه دستور سر بر اختJف

تسليم نيستند حاضر طريقي هيچ به آقايان كه است علني جلسه دستور در فع� ما اخت;ف گفت: اخت;ف

يـعني داديم تقليل حداقل به را خود نظر و پذيرفتيم را آنها نظريات همه ما كه صورتي در شوند, منطق

و عـهد گونه هيچ بدون طرفين پس نيستند نظري هيچ قبول به حاضر آقايان كه hحا نموديم پيشنهاد

ميكند حكم مجلس آئيننامه آنچه تا ميشويم جلسه وارد علني جلسه دستور در شروطي و شرط و پيمان

شدند/ خارج جلسه از و نپذيرفته را نظر اين آقايان هم باز ولي بشود عمل آن طبق

اول از كه نيز نخستوزير پارلماني معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي ـ مجلس در نخستوزير معاون

پس تا است بقائي سلبمصونيتدكتر حاملhيحه كه ميشد گفته و بود يافته مجلسحضور در وقتامروز

سرسرا از ملي نهضت كسيون فرا جلسه تشكيل از پس دقيقه چند كند تقديم را آن علني جلسه تشكيل از

كرد/ ترك مجلسرا و شد خارج

ساعت از تشكيلشود مجلس امروز علني جلسه ميرفت احتمال چون ـ بهارستان ميدان در تظاهرات

و ١åساعت تا و گرديد تماشاچيان بين كارتورودي توزيع مجلسمشغول بازرسي اداره صبح ١å و نيم و ٩

را جلسه زنگ شدن نواخته انتظار و كرده اجتماع جلسه انتظار سالن در تماشاچي نفر ٦å تا ٥å قريب نيم

جلسه ديگر امروز كه شد داده اط;ع آنها به مجلس رئيسه هيأت طرف از بعدازظهر دقيقه ده ولي داشتند/

از خبر اين اع;م از پس است/ گرديده سهشنبهموكول روز صبح به آينده جلسه و شد نخواهد تشكيل علني

سر به انتظار اطاق در علني جلسه تشكيل اميد به كه تماشاچيان از عده آن مجلس بازرسي اداره طرف

بر مرگ است پيروز <مصدق زد: فرياد آنها ميان از يكي گهان نا و آمدند آهني بزرگ در مقابل به ميبردند

بـه شـروع تـفاق ا به ميدادند تشكيل را علني جلسه تماشاچيان كه عدهاي همان گهان نا بقائي>/ دكتر
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و انتظامي مأمورين ميشد/ شنيده آنها از است> پيروز <مصدق فرياد: مرتبا و نمودند دولت نفع به تظاهرات

بهارستان ميدان آنسوي به اينسو از مرتبا ايندسته ولي كردند اقدام آنها ساختن مجلسبرايمتفرق گارد

در حاضر نمايندگان اغلب تظاهرات ادامه نتيجه در ميكردند/ تكرار شد اشاره آن به كه را شعاري دائما رفتهو

داشت/ ادامه بعدازظهر يك ساعت حدود تا اينوضع بودند/ متظاهرين اعمال ناظر كارمندان و بهارستان

طرف به و شده جلويمجلسخارج ازمحوطه تظاهركنندگان انتظامي كوششمأمورين اثر بر آن پساز ولي

رفتند/ شاهآباد خيابان

از فـرامـرزي آقـاي منجمله نمايندگان از عدهاي موقع اين در ـ] فرامرزي اتوميبل به هجوم و [حمله
ميگذشته بهارستان راستميدان خيابانسمت فرامرزياز آقاي تومبيل ا كه همين ولي شدند مجلسخارج

نيامد/// وارد صدمهاي فرامرزي آقاي خود به ولي گرفت قرار تظاهركنندگان هجوم و حمله مورد

مجلسجاري تازهايدر نغمه كه نموديم مستحضر را عزيز خوانندگان ديروز ـ رمضان ماه تعطيل موضوع

اين از پس بلكه تا تعطيلشود مجلس رمضان ماه يعني ماه يك مدت است بهتر كه معني اين به گرديده

جلسات تشكيل وسيله و نمود مرتفع را فعلي مشك;ت بتوان طرفين عصبانيت تخفيف و ماهه يك فترت

منفردين از عدهاي حتي و بود گرفته بيشتري مجلسقوت در امروز فكر اين كرد/ فراهم را مجلس علني

نمودند/ اع;م نظر اين با را موافقتخود

خـتم از پس بـار دومين براي امروز كه ملي نهضت كسيون فرا جلسه ـ ملي نهضت فراكسيون جلسه

سـخنگوي پـارسا آقاي و يافت خاتمه بعدازظهر يكساعت مقارن گرديد تشكيل اخت;ف رفع كميسيون

شده انتخاب اخت;ف رفع براي كه نفري ١٨ اينكميسيون از متأسفانه گفت: جرايد خبرنگاران به كسيون فرا

نيست/// كشور صرفه و ص;ح به اين از بيش مجلس تعطيل ادامه چون و نگرديد حاصل نتيجهاي بود

كرد: صادر را اع;ميه اين امروز وقت آخر نيز آزادي كسيون فرا ـ آزادي فراكسيون اعJميه

حفظ كه را كسيون فرا اين نهائي هدف داشته اع;م بارها آزادي كسيون فرا كه همانطور عزيز, هموطنان

حفظ براي تاريخي روزهاي اين در و ميباشد اجتماعي و فردي آزادي و مشروطيت و اساسي قانون اصول

گاه آ آزادي كسيون فرا رويه از را ايران ملت اع;ميه وسيله به روزه همه و نموده قيام ملي مقدس هدف اين

عـلني جـلسه در شـركت براي حاضر موقع همه آزادي كسيون فرا هم علني جلسه تشكيل مورد در نموده

وسايل با ميباشد ك بيمنا انتقاداتمنطقي حقايقو كشف از كه كسيوندولتينهضتملي ليكنفرا ميباشد

و پيدا تشنج برايرفع مناسبي حل راه نفري ١٨ كميسيون اينكه با گرديده علني جلسه تشكيل مانع ممكنه

نهضت كسيون فرا گهان نا شود علنيزده زنگجلسه ميخواستند كه آخرينلحظهاي در بود نموده پيشنهاد

علني جلسه تشكيل مانع وسيله بدين تا داد, ادامه خود بهانههاي به و نموده عدول خود توافقهاي از ملي

مـجلس كه گذاشت نخواهد رويه اين با ملي نهضت كسيون فرا كه بداند ايران بيدار ملت بنابراين شدند/

ملت اط;ع به را جريان گانهاي جدا اع;ميه طي بعدا آزادي كسيون فرا بدهد/ جلسه تشكيل ملي شوراي

آزادي فراكسيون رسانيد/ خواهد ايران



ملي دولت سياهه ٢٢٨٠

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

كرند اهالي و عشاير بين شديد خورد و زد جريان
شدند بازداشت اهالي از نفر ٩ و عشاير از نفر ٥٣

شد صادر فراري نفر ١٢ جلب قرار
بخش است: داشته ارسال را زير گزارش بود داده رخ كرند در كه خورد و زد واقعه تعقيب در اداره خبرنگار

ام;ك اين بود, كرند اهالي به متعلق آن اعظم قسمت گيرد, قرار سلطنتي ام;ك جزو اينكه از قبل كرند

بازگشت ام;ك اين كه ١٣٢å شهريور در و بود درآمده سلطنتي ام;ك اختيار در اميراحتشامي آقاي توسط

عرصه بابت استو كرده ثبت خودش نام به نداشتهو مسترد را رعايا اراضي اميراحتشامي آقاي بود شده داده

چـندي از پس است/ مـيداشـته دريـافت ثـبتي سـند طبق ريال ١٢ ساليانه قرار از حقاhرض اهالي از

است/ نموده تبديل بهرهمالكانه ثلث به و افزايشداده بهرهمالكانه ثلث به و افزايشداده حقاhرضرا

شكايات دهاقين و رعايا و بود اخت;فاتيموجود علت همين به رعايا اميراحتشاميو بين قبل سال چند از

طرفوزارتدادگستريمأمور از دوم, و يكم استان دادستان عالي آقاي و نمودند, دادگستري اداره به متعددي

تهران به عملآورد به محل در مشاراليه كه رسيدگيهائي تحقيقاتو پساز شدو ايناخت;فات به رسيدگي

اميراحتشامي آقاي به مالكانه بهره ثلث پرداخت از عاملي آقاي اقدامات انتظار به كرند اهالي كرد/ حركت

دريـافت را مالكانه بهره ثلث داشتند قصد اميراحتشامي آقاي گماشتگان چون طرفي از كردند/ خودداري

آئينه سياسيو روزنامهحقوق مديران مهدوي و گيتيآرا آقايان اينكه تا يافت توسعه اخت;فات دامنه نمايند,

از اهالي از جمعي و آمدند كرند به عدهايديگر تفاق ا به قبل روز چند ميباشند ايران حزب به وابسته كه روز

نمودند/ استقبال آنها

اميراحتشامي آقاي گماشتگان نمودند/ نصب را ايران حزب تابلوي مهيجي سخنراني طي در نامبردگان

عليه بر عملياتي حزبمزبور از پشتيباني به رعايا اهاليو طرف از است ممكن كه ميزدند حدس پيشخود

كرند, اطراف قراء عشاير قبل روز چند از نظر اين از دهد, رخ وقايعي و شود داده انجام اميراحتشامي آقاي

عدهاي احتشاميو آقاي برادرزاده خانمحمودي حسينقلي رياست به رعايايقريه<حرير> كه معني بدين

به دسته دسته است اميراحتشامي آقاي ام;ك جزو كه خسروآباد> و سفيد چشمه و <هلته قريه اهالي از هم

ميشوند/ جمع اميراحتشامي آقاي منزل در و شده وارد كرند به مخفيانه طور

رئيس و بخشدار آقايان و ميدهند اط;ع بخشداري به را قضايا و شده مطلع امر جريان از كرند اهالي

تشنج و گزارشداده كرمانشاه شهرباني و استاندار آقاي به تلفن وسيله به و كتبا را همموضوع كرند ك;نتري

ميكنند/ پيشبيني را گواري نا حوادث پيشآمد و اوضاع

با شاهآباد ژاندارمري فرمانده [ناخوانا] سرگرد آقاي و شاهآباد فرماندار استاندار, آقاي بهدستور ب;فاصله

به را آنها و نموده دعوت را كرند ادارات رؤساي شاهآباد فرماندار سپس شدند/ وارد كرند به ژاندارم عدهاي

و پند را آنها و پذيرفت را اهالي نمايندگان بعد نمود/ صادر هم دستوراتي ضمنا كرد, دعوت تحاد ا و تفاق ا



٢٢٨١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

عنوان به وليوي ميكند دعوت را اميراحتشامي آقاي پيشكار ضيائي برار آقاي فرماندار آنگاه داد, موعظه

به فرماندار آقاي اينكه با و كرد خودداري فرماندار با م;قات در حضور از ميشوند او متعرض اهالي اينكه

با م;قات از او نشود, متعرضوي كسي تا بفرستد ضيائي برار براي پاسبان دو كه داد شهربانيدستور رئيس

از قـب� كـه شكـايتي درباره كره مذا براي شخصا ضيائي برار عصر روز همان ولي كرد, خودداري فرماندار

به او سر پشت هم عشاير كليه و رفت ك;نتري به بود نموده اشجار قطع خصوص در تابيكي ا صحبتا�

شدند/ وارد ك;نتري

چه براي گفتند, ضيائي برار به كرند اهالي از جمعي ميگشت, باز ك;نتري از عشاير با وي كه هنگامي

كشته يا و كنم وصول را مالكانه بهره ثلث بتوانم تا آوردهام را آنها ميگويد: وي آوردهاي؟ كرند به را عده اين

ب;فاصله كردند, پرتاب سنگ هم به و كرده فحاشي هم به اصل, همين روي نمايم/ نابود را شما يا شوم

به كام� كه گرفتند طوريموضع بازار بام پشت روي و شده تقسيم دسته سه به اميراحتشامي طرفدار عشاير

شدند/ سنگمجروح اصابت اثر بر عدهاي كردند خورد و زد هم با سنگ با حال اين در و شدند مسلط بازار

راندند/ عقب به را طرفين و نمودند جلوگيري نزاع از و شده واقع مزبور دسته بيندو و رسيده سر مأمورين

خـود دكان در كه خاطري> <نامدار نام به خياط نفر يك به خود چوبدستي با عقبنشيني هنگام عشاير

داد/ جان ب;فاصله زياد خونريزي اثر بر وي كه آوردند مغزشوارد بر ضرباتي و بردند حمله بود كار مشغول

سـاعت نـيم و شـد شـليك او منزل از ميشدند نزديك اميراحتشامي منزل به اهالي كه موقع اين در

سال دانشآموز خاموشي جمشيد نام به سالهاي چهارده طفل مصادمه اين در و كرد پيدا ادامه تيراندازي

مـقتول و شد واقع گلوله هدف بود ايستاده اميراحتشامي منزل نزديك بامي پشت روي كه دبستان ششم

اصابت قلبش به گلوله كه هم آقاياميراحتشامي برادر حريري, رئيسايل خانمحمودي حسينقلي گرديد/

كرده محاصره اميراحتشامي آقاي منزل دور در را عشاير كليه انتظامي مأمورين باhخره شد/ كشته بود, نموده

گزارش استاندار آقاي به تلفن توسط مطلبي سرگرد آقاي طرف از مراتب ب;فاصله دادند/ خاتمه جدال به و

فاتحپور سرهنگ آقاي و سرباز كاميون پنج با اماني سرهنگدوم آقاي داد دستور استاندار آقاي و شد داده

يكآمبوhنس و كرمانشاه دادسراي از شاهي بابا و هنرمند آقايان و ژاندارم يككاميون با ژاندارمري فرمانده

از نفر ٩ و اميراحتشامي طرفداران عشاير از نفر ٥٣ انتظامي مأمورين باhخره نمايند/// حركت كرند طرف به

جلب ضمنا شدند/ فرستاده كرمانشاه شهرباني زندان ارتشبه كاميونهاي با بازداشتو اهالي سردستههاي

در كه اميراحتشامي آقاي جلب دستور ضمنا گرديد/ صادر بودند شده فرار به موفق كه كرند اهالي از نفر ١٢

شد/ صادر دارد سكونت شيرين قصر

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

شد بازداشت اميراحتشامي تباني از جلوگيري براي
دستور طبق تباني از جلوگيري براي و گرفته قرار قضائي مقامات تعقيب مورد كرند حادثه ـ كرمانشاه

شد/ بازداشت ارديبهشت� ٢٥� ديروز مشاراليه و گرديد لغو اميراحتشامي آقاي تأمين قرار دادستان



ملي دولت سياهه ٢٢٨٢

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

در نظامي حكومت مقررات تمديد به مربوط تصويبنامه دولت هيأت جلسه در
گرفت قرار موافقت مورد ماه سه مدت براي تهران شهرستان
سابقا كه افراطي عقايد داشتن متهمين درباره بازپرس نظر

ندارد قطعيت نكند طي را خود قانوني مراحل كه زماني تا يافتهاند محكوميت
وزارت كاخ در خارجه امور وزير فاطمي آقاي روزانه مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر نيم يكو ساعت

گذارد: خبرنگاران اختيار در را زير اط;عات فاطمي دكتر آقاي و شد تشكيل خارجه

آقاي منزل در بعدازظهر نيم و چهار ساعت از رمضانديروز مبارك ايام مناسبت به هيأتدولت جلسه >١

تهران شهرستان نظاميدر مقرراتحكومت تمديد به تصويبنامهمربوط سپس شد/// تشكيل نخستوزير

گرفت/// قرار موافقت مورد ماه سه مدت براي ملي دفاع وزارت پيشنهاد به

داشتن فعاليت به كه متهمين از عدهاي بازپرسدرباره طرف از كه شد ديده خبري جرايد از بعضي در >٢

طور اين خبر ميدانيد آقايان كه چنان است/ شده داده تبرئه دستور يافتهاند محكوميت سابقا افراطي عقايد

عقيده اظهار خصوص اين در محكمهاي هنوز و بوده بازپرس نظر اظهار صرفا اينموضوع كه شده منتشر

انتشار استو بوده گذشته سال ماه اواسطدي به مربوط گويا بازپرس, نظر اظهار تاريخ كه مخصوصا و نكرده

اذهان كردن جزمشوب ميشود آن درباره كه گوني گونا تعبيرات و تفسيرها خاتمه و فعلي وضع در خبر اين

نخواهـد ديگري نتيجه خارجي خبرگزاريهاي و مطبوعات در اغراقآميز اخبار انتشار مخصوصا و عمومي

طي را خود قانوني مراحل كه زماني تا باشد كرده صادر قراري چنين گذشته ماه دي در بازپرس گر ا داشت/

ندارد/ حاصلي تشنج توليد جز نظر اظهار و عقيده اظهار نوع هر و نداشته قطعيت نكند

كه روشن سياستصريحو در باشد چه قضائيهر جريانات هرصورت به كرد: سپساضافه فاطمي آقاي

داشت/ نخواهد تأثيري هيچوجه به است بوده عمل و اجرا مورد كنون تا

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

دادگاه در شركت قدرت درباره پزشكي نظريه اعCم براي
شد خواهد عكسبرداري قوام آقاي ريه و قلب از

است نكرده احضار اتهامي پرونده مطالعه براي را قوام مدافع وكCي كشور ديوان هنوز

از كشور ديوان دستور به قانوني پزشكي اداره رئيس حكمت سعيد دكتر آقاي داديم اط;ع كه طوري به

هر از معاينه نتيجه آنكه براي گفت: امروز باره اين حكمتدر آقايدكتر كرد/ معاينه ايشان منزل در آقايقوام

و شـود راديـوگرافـي و عكسبـرداري قوام آقاي ريه و قلب از است شده قرار باشد بينقص و كامل حيث

درباره پزشكي سپسنظريه و شده معلوم نتيجه تا شد فرستاده آزمايشگاه به وي ادرار امروزخونو همچنين

بر مبني ديروز خبر بنابراين شود/ داده خير, يا كند حركت ميتواند فعلي كسالتهاي باوجود آقايقوام اينكه

نيست/// صحيح شده داده حركت براي قوام آقاي قدرت عدم به داير قانوني پزشك نظريه اينكه



٢٢٨٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

شد آزاد بود شده دستگير پونتياك اتومبيل با كه شخصي امروز ظهر
هستند تCش در مأمور عدهاي هاشمزاده سرهنگ دستگيري براي

دارد ادامه شهرباني زندان مأمور وحدت سروان از بازجوئي

كردند بازپرسي زندان در متهمين از هم امروز نظامي بازپرسان

بـا گـذشته سهشنبه روز كه طباطبائي ضياءالدين آقاي آزادي دستور كه شد حاصل اط;ع امروز ظهر

از بود شده دستگير هاشمزاده مهندس بازنشسته سرهنگ به متعلق ارتشي ١٧٨٦ شماره ك پونتيا تومبيل ا

شد/// اب;غ زندان به و صادر نظامي فرمانداري طرف

مـهندس بازنشسته سرهنگ دستگيري به موفق مأمورين نيز اخير ساعت ٢٤ در ـ هستند تJش در

اين كه ت;شهستند جديتمشغول با نظامي فرمانداري گاهيو كارآ ازمأمورين عدهاي نشدهاند/ هاشمزاده

كنند/// دستگير شخصرا

طـرف از كـه شهرباني زندان مأمور افسر وحدت ايرج سروان از بازجوئي ـ وحدت سروان از بازجوئي

حاضر هيچوجه به تحقيق مأمورين دارد/ ادامه شده دستگير ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري مأمورين

ميشود شنيده گريخته و جسته طور به ولي بگذارند خبرنگاران اختيار در اط;عي تحقيقات نتيجه از نيستند

ميباشد/ مزيني سرتيپ فرار و قصر زندان آتشزدن شايعه به وحدتمربوط ايرج سروان تهام ا بيشتر كه

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

شد آزاد كفيل قيد به لنكراني مصطفي
آقـاي دربـاره نـظامي حكومت ٥ ماده قرار نظامي, دادستان طرف از ديروز بعدازظهر نيم و ساعت دو

شد/ آزاد زندان از ويرا گرديدو ملغي بود شده دستگير گذشته سال اسفند يازدهم روز در كه لنكراني مصطفي

از استو رسيدگي تحت نظامي دادسراي اينشخصدر پرونده داشت اظهار مطلع يكمقام آزادياو باره در

حكـومت ٥ ماده قرار هم نظامي فرمانداري جهت همين به و شد صادر او براي كفيل قرار بازپرس طرف

داشت/ ملغي او به نسبت را نظامي

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

سوم� �نيروي زحمتكشان حزب سال سومين جشن
پارك سينما محل در زحمتكشان�نيرويسوم� حزب سال سومين آغاز جشن بعدازظهرديروز ساعت٩ از

قيام حضار كليه آن خواندن هنگام و گرديد آغاز تير سيام خواندنسرود به جشن برنامه سپس گرديد/// برپا

آقاي است/// سروده صبا ابوالحسن استاد را آن اشعار و ساخته ملك حسين آقاي را سرود اين آهنگ كردند/

سايباني مانند مصدق دكتر و كرده طلوع كه است آفتابي مانند ايران ملي نهضت گفت خاتمه در ملكي خليل

دهيم/ ادامه خود مبارزه به ميتوانيم ما آن پناه در كه است



ملي دولت سياهه ٢٢٨٤

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

خارجه در تحصيل داوطلبان عزيمت جديد آئيننامه
رسيد دولت هيأت تصويب به

تهيه فرهنگ وزارت طرف از ماده يازده در كه خارجه در تحصيل داوطلبان عزيمت به مربوط آئيننامه

هيأتوزيران تقديم فرهنگ وزير آذر دكتر آقاي توسط ماه ارديبهشت هيجدهم مورخ جلسه در است/ شده

رسيد/ خواهد عزيز خوانندگان نظر به آينده شماره در آن متن كه گرديد صادر آن تصويبنامه و شد

٨å٩٥ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٧ يكشنبه

كاليفرنيا دانشگاه سياسي علوم استاد لنچووفسكي پرفسور عقيده به

دارد تعلق دمكراسي و آزاد دنياي به ايران
است بوده آزادي و استقCل طالب هميشه ايران ملت كه است داده نشان تاريخ

دهد آشتي را انگلستان و ايران بين كه ميآورد عمل به زياد مجاهدت امريكا دولت

مـطلعين و كـارشناسان از كه كاليفرنيا دانشگاه سياسي علوم استاد لنچووفسكي> <جرج پرفسور آقاي

بيروت از خاورميانه احوالكشورهاي و اوضاع در جديد مطالعات براي ميباشد كشورهايمشرقزمين اوضاع

مطالعاتي داشتو اقامت تهران در مدتي نيز جنگدوم هنگام لنچووفسكي پرفسور است/ شده تهران وارد

مطالعات امريكا به بازگشت هنگام كه آورد عمل به ايران در باختري دول عموميشورويو سياست باره در

منتشر را آن كرنل>نيويورك > دانشگاه و آورد در ايران> دولمغربدر و <روسيه نام به كتابي بهصورت را خود

است/ نموده تفسير تشريحو ايران در مغربرا سياستشورويودول كتاب اين لنچووفسكيدر پرفسور نمود/

گفت: آورد عمل به وي با ما خبرنگار با امروز كه م;قاتي در لنچووفسكي پرفسور

سپس وي ميباشد/ توجه نظاميمورد جغرافيائيو موقعيت نظر از و دارد حساسي موقعيت شما مملكت

و استق;ل از همواره بايد يعني دارد تعلق دمكراسي دنياي به كام� ايران كه ميكنم فكر من نمود اضافه

زندگي دنيا از قسمت اين در كه قومي كه بارزياست شاهد ايران تاريخ كرد اضافه وي باشد/ برخوردار آزادي

ميكرده زندگي آزاد و مستقل هميشه ع;قه اين روي و است بوده استق;ل و آزادي طالب هميشه ميكرده

گفت: وي و كرد ايرانسؤال در امريكا دولت فعلي سياست به راجع را پرفسور نظر ما خبرنگار است/

براي مسلم قدر همين اما بكنم عقيدهاي اظهار ايران در خود سياستدولتمتبوع به راجع نميتوانم من

دو هـر انگلستان و ايران دارد/ ايران به نسبت دوستانهاي و صميمانه احساسات امريكا ملت كه است من

دوست ايندو بين اخت;فات كه ميدهد خرج به زياد مجاهدت امريكا دولت و ميباشند امريكا ملت دوست

كـه دنيائي حوادث در <خاورميانه> نام به ديگري كتاب اخيرا گفت لنچووفسكي آقاي سازد/ مرتفع را خود

كرنل دانشگاه كه درآورده تحرير رشته به است خاورميانه عموميدول مشك;ت و سياسي اوضاع به مربوط

سياسيو رجال با مدت اين طي و نمايد اقامت ايران در هفته دو دارد نظر ويدر است/ نموده منتشر را آن نيز

آورد/ عمل به م;قاتهائي ديگر شخصيتهاي و خارجه امور وزير و نخستوزير آقايان و فرهنگي



٢٢٨٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

مرام داشتن به متهمين كيفري تعقيب منع قرار درباره تهران دادستان امروز
گفت: و داد خبرنگاران به توضيحاتي اشتراكي

توده حزب افراد اتهامات از بعضي درباره تعقيب منع صدور
نيست دولت سياست تغيير يا حزب آن بودن قانوني بر دليل

به بود گرفته قرار رسيدگي مورد نظامي دادگاههاي در كه توده حزب سران پرونده گذشته سال اواخر در

در باhخره مختلف دواير به آن ارجاع و ص;حيت عدم قرار و راي فقره چند از پس و شد ارسال دادگستري

دربـاره تـعقيب مـنع قرار انجام سر و پرداخت مطالعه به بازپرس مهاجر آقاي دادسرا, بازپرسي ١٦ شعبه

زير: آقايان از بودند عبارت متهمين كرده/ موافقت آن با هم دادسرا و نمود صادر متهمين

غفور ـ ٥ محسني/ عزيز ـ ٤ شهابي/ كبر ا ـ ٣ دانشگاه/ استاد حسينجودت, ـ ٢ يزدي/ مرتضي دكتر ـ ١

الموتي, ضياء ـ ٨ تئاتر/ گرداننده نوشين, عبدالحسين ـ ٧ كارگر/ عبدالملك, امير ـ ٦ كتابفروش/ رحيمي,

شورشيان, محمد ـ ١١ دولت/ كارمند شريفي, محمدعلي ـ ١å دبير/ جواهري, محمدعلي ـ ٩ راهآهن/ كارگر

استاد كيانوري, نورالدين دكتر ـ ١٤ دارائي/ كارمند قاسمي, احمد ـ ١٣ كارگر/ حكيمي, صمد ـ ١٢ مكانيسين/

وزارت كارمند معيني, جواد ـ ١٧ كارگر/ شهرياري, محمد ـ ١٦ طب/ در دكتر كيانوري, اختر بانو ـ ١٥ دانشگاه/

فيروز ـ ٢١ كارگر/ محضري, ابراهيم ـ ٢å دادگستري/ وكيل هرمز, محمود ـ ١٩ آرزومانيان/ كولي ـ ١٨ دارائي/

ميراحـمدي, احمد ـ ٢٣ كارگر/ شاندرمني, علي ـ ٢٢ است�/ كرده �فوت صنعتي بانك كارمند غنچه, علي

قهوهچي/

امروز ساعت١٢ بود/ گرفته بحثمطبوعاتقرار مورد اخيرا موافقتدادستان بازپرسو قضائي نظريه اين

مربوط اخبار درباره توضيحات پارهاي اخذ براي كه داد اط;ع جرايد خبرنگاران به تهران دادستان بنيفضل

شوند/ حاضر ايشان دفتر در توده حزب سران تعقيب منع صدور به

گذشته سال ماه دي در قرار اين او' است/ ترتيببوده بدين قرار صدور جريان گفت: ابتدا بنيفضل آقاي

هم كسي و نشد بلند هم صدائي و سر و گرديد منتشر روزنامهها در گريخته و جسته روزها آن در و شده صادر

تأويلو تحريفو آن از عمدهاي قسمت كسر با روزها بازپرساين قرار استكه شده چه نكرد آن به انتقادي

كه ميشود معلوم دادهاند قرار سياسي پيرايه يكنوع را آن و شده منتشر روزنامهها از بعضي در استنتاج سوء

قسمت اين به عقيده و ايمان آنكه نه دادهاند/ قرار ديگري حسابهاي تسويه مالالمصالحه را قضائي نظر

حمله و داد قرار سياسي بازيهاي سرمايه را قضائي نظر هيچوقتنميتوان كه دانست بايد ولي باشد كار در

شرح آقايان براي بوده واقع حقيقت و قانون اساس بر مبتني كه را قضائي نظريه اينك كرد دادگستري به

ميدهم/

پرونده بهموجب نيز ديگري عده آنها معاونين و متهمين دستگيري و ١٣٢٧ بهمن سوءقصد واقعه از بعد

بعضي كيو اشترا مرام داشتن و سلطنتمشروطه با ضديت و سوءقصد به تحريكمتهم تهام ا به و گانه جدا



ملي دولت سياهه ٢٢٨٦

حكم متهمين از عدهاي به نسبت آنكه از پس و شدند واقع تعقيب تحت نظامي دادگاه در ديگر تهامات ا

آنان به دسترسي عدم علت به كه كردند فرار آنها از عدهاي و شد گذارده اجرا موقع به و صادر نظامي دادگاه

ساير به راجع شد/ خواهد اجرا صادره احكام البته شدند دستگير وقت هر و نشده اجرا آنان درباره حكم هنوز

رسيدگي دقتو با بازپرس شده تشخيصداده ص;حيتدادگستري در آنها رسيدگي كه اخير تهاماتدسته ا

روزها اين كه امر جريان بود اين است/ كرده صادر را بقيه عده اين تعقيب منع قرار دليل فقدان نظر از كامل

گـرفتاريهاي سرمايه شده صادر قانون اساس بر كه را ما قضائي نظر ميخواهند سياسي حساب اربابان

در چـه و دادسرا قسمت در چه قضائي آراء در كه داشت توقع دادگستري از نبايد بدهند/ قرار خود سياسي

گونه اين گر ا نكرده خداي كه بگيرند نظر در را حسابها تسويه و سياسي نكات و مسائل كم محا قسمت

هر حاضرم شناختمن فصلخصومت عدلو مرجع را دادگستري نميتوان ديگر دادگستريبشود از توقعات

مراجعه كار اين پرونده به و بيايند باشند متتبع و ماهر قضائي امور در ميدانندو ص;ح كه را هيأتي يا شخص

قرار به كه كساني شده/ برده كار به سياسي مسلك قرار, در يا و است بازپرسبوده با حق كه ببينند و كنند

و گرفتار آنها خود سياسي, بحرانهاي جريان در است ممكن كه باشند متوجه بايد كردهاند حمله بازپرس

سياسي نظر بدون كه باشد داشته بينظروجود قانونيو يكملجاء بايد اينصورت در واقعشوندو حمله مورد

مطابقآن دادگستري در عقيدهايدارد نظرو كسهر هر كه باشد بنا گر ا كند اجرا را غرضشخصيقانون يا و

اين خصوصا و نميماند باقي مردم براي پناهي و ملجاء ديگر و رفته بين از قضائي امنيت كلي به شود اجرا

با و ميكند/ فرار قضاوت ديگر در از شود سياستوارد كه دري از دادگستري در ميكنم گوشزد را معروف جمله

پرونده در متهمين ناحيه از انتسابي جرايم ارتكاب بر دليل چون كه ميگويم صريح زبان با شهامتو كمال

هيچ دليل بدون كه بود خواهد نهج به هم آينده در ما قضاوت و شده داده تعقيب منع به عقيده نداشت وجود

منمخصوصا شدو نخواهيم خارج انجاموظيفه ميدان از هياهو جنجالو اثر بر و كرد تعقيبنخواهيم كسرا

و كنند معين ميخواهند را هيأتي هر ميكنم تقاضا ايران ملت دولتو هيأتمحترم مليو مجلسشوراي از

و هو با نه گر ا و شد/ خواهم تسليم من رسيد هيأت آن نظر به قانوني ايراد گر ا كنند مراجعه پرونده به بيايند

نيستو شايسته كنند حمله دادسرا به آنوسيله به بدهندو رنگسياسي را قضائي يكنظر بخواهند جنجال

داد/ نخواهند رضايت آن به كشور مردم قطعا كه بود خواهد عدالت خ;ف بر

كه آنست قضائي انتقاد نه است سياسيبوده بازپرسنظر قرار انتشار و اينموقعمنظور در كه آن بر دليل

منتشر روزنامهها در قسمتهايديگر تغيير تحريفو آن از يكقسمت حذف با بازپرسرا گذشته سال قرار

اين در خيلينوعدوستي گر ا و دادهاند انتشار اينموقع در و دستآورده به كجا از را آن نيست معلوم و كردهاند

كنند/ معرفي داده آنها به را قرار اين كه كسي است استخوب كرده پيدا شدت آقايان

بوده اين بر بازپرس نظر كه بگيرند نتيجه تعبيراتخواستهاند اين از عرضشد كه نكاتي تمام به توجه با

اصو' و نميكند قسمت اين از حكايت هيچوجه به بازپرس قرار كه صورتي در است قانوني توده حزب كه

اثبات بر دhيلي ميكنند بازپرسحمله قرار به كه آقاياني واقعا گر ا است/ نبوده مطرح پرونده در اينموضوع



٢٢٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

دhيـل آن به قانون حدود در تا دهند ارائه دادسرا به آنهاست به مستند ايرادشان كه دارند عده آن تهام ا

آيد/ عمل به hزم اقدام و رسيدگي

به ومربوط منحصر انتظاميو يكعمل توده بستنحزب انح;لو عمل گفت: خاتمه در تهران دادستان

بعضي درباره تعقيب منع قرار صدور و كنند صادر رائي باره اين در نميتوانند قضائي مقامات و است دولت

بازپرس گذشته آن از نيستو سياستدولت تغيير يا حزب آن قانونيبودن بر دليل توده حزب افراد تهامات ا

جرم كي اشترا مرام داشتن كه نگفته ولي نداشته كي اشترا مرام افراد اين پرونده محتويات طبق است گفته

باشد/ وارد نميتواند شكايتي و ايراد هيچوجه به اين از بعد افراد اين بر يا نيستو

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

شهباز روزنامه مدير محاكمه جلسه امروز
نشد تشكيل منصفه هيأت اعضاي از نفر يك حضور عدم علت به

گرفت صورت دادگستري كاخ در تظاهراتي و
در سلطنت مقام به توهين تهام ا به شهباز روزنامه مدير نامور رحيم آقاي كمه محا بود قرار صبح امروز

دادگستري كاخ بزرگ سالن چپدر به وابسته افراد از عدهاي اولوقت از آيد عمل به جنائي دادگاه اول شعبه

عدم علت به جلسه كه شد داده جنائياط;ع رئيسدادگاه طرف از نيم و ساعت٩ مقارن بودند/ كرده اجتماع

گرديد/ ماهموكول تير دوم روز به دادرسي جلسه شدو نخواهد تشكيل اعضايهيأتمنصفه از نفر يك حضور

و نكشـيد طول كوتاهي مدت تظاهرات اين زدند تظاهرات به دست رسيد جمعيت به خبر اين كه همين

كردند/ ترك را دادگستري كاخ تدريج به اجتماعكنندگان ده ساعت مقارن

بوده امريكائي نفر دو حامل كه تومبيل يكا به دادگستري كاخ خيابان در تظاهركنندگان اط;ع قرار به

ساختند/ متفرق را آنها و شدند مانع مأمورين و كردند حمله است

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

آزادي فراكسيون اعCميه از قسمتي درباره فرهنگ وزارت توضيح
است: رسيده روزنامه دفتر به فرهنگ طرفوزارت از شرح اين

فرهنگيان مدارسو دانشآموزان درباره ديروز ٦ شماره اع;ميه در ملي مجلسشوراي آزادي كسيون فرا

نموده: اظهار چنين

به تحصيل امر به جز بايد كه را مردم اطفالمعصوم مدارس ناظمين و مديران اجبار وسيله به طرفي <از

و تـبليغات اداره ريختند///> مجلس جلو به وك; ارعاب براي كرده تجهيز ملت نام به نپردازند ديگري كار

روشن براي و نمايد تكذيب را مزبور خبر است مجاز وزارت مقام از اجازه كسب با فرهنگ وزارت اط;عات

و ميباشند داخلي امتحانات سرگرم قبل روز چند از تهران مدارس كه دهد توضيح هموطنان اذهان شدن

دارند/ اشتغال امتحاني كار به مدارس نظام و معلمان عموم



ملي دولت سياهه ٢٢٨٨

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

كردند اعتصاب موتوري و بادي قايقهاي عملجات و ملوانان
لنج موتوري باديو قايقهاي عملجات و ملوانان كه است روز چند ميدهند: خبر بوشهر از كه طوري به

نـماينده بـا و رفت تـلگرافـخانه به فرماندار آقاي ديروز شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در و كرده اعتصاب

نگرديد/ عايد نتيجهاي ولي كرد كره مذا متحصنين

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

شدند مجروح طرفين از نفر چند و داد رخ نزاعي دستجات بين
افـراد و چپ دسـتجات بين ديروز بعدازظهر هفت ساعت كه است كي حا رامهرمز از تلگرافي گرازش

شـهرباني مأمـورين طرف از ب;فاصله گرديد/ ضرب و جرح به منجر كه داد رخ خوردي و زد پانايرانيسم

كارد با و كردند نزاع هم با طرفين مجدد شهرباني درمحوطه ولي شدند/ جلب شهرباني به و مسببيندستگير

وسيله به فورا كه شدند سختيمجروح به طرفين از نفر چند اخير خورد و زد اين در افتادند هم جان به چاقو و

كردند/ منتقل بهداري به را آنها مأمورين

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

داد روي سختي نزاع البرز دبيرستان مقابل امروز
شد مجروح سختي به دانشآموزان از يكي و

فروش مشغول و كرده اجتماع البرز دبيرستان مقابل روزنامهفروشان از عدهاي صبح هشت ساعت امروز

چند ضمنا و نشويد جمع اينجا در ميگويد آنها به hhئي خسرو نام به دانشآموزان از يكي كه بودند روزنامه

ميكند/ پاره را آنها روزنامه شماره

و كردند حمله دبيرستان سنگبه باچوبو بود نفر ١åå حدود در آنها عده كه روزنامهفروشان اينموقع در

دانشآموزان از عدهاي قضيه اين اثر در زدند/ دبيرستان hhئيدانشآموز خسرو به پشت از چاقو ضربه چند

نزاع و شدند خورد و زد مشغول روزنامهفروشان با خود رفيق به كمك عنوان به و آمده بيرون دبيرستان از

سرباز كاميون دو دادندو نظامياط;ع فرمانداري به را مراتب اوليايدبيرستان طرفينرويداد/ بين شديدي

كـردند مشـاهده را سربازان اينكه مجرد به نزاعكنندگان و آمد دبيرستان جلوي به نيم و هشت ساعت در

شدند/ متواري و متفرق

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

ميشوند مجازات و دستگير تنگستاني تفنگچيان
بخش كدخدايان و اَهَرم اهالي است روز سه ميدهند: تلگرافياط;ع گزارش ضمن اَهَرم از كه طوري به

تنگستاني علي رئيس تفنگچيان اعمال از كه شدهاند خواستار دولت از و متحصن تلگرافخانه در تنگستان

آيد/ عمل به جلوگيري هستند متفرق تنگستان نقاط كليه در كه



٢٢٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

ميآيد عمل به تحقيقات نيز ديگر تن چند از شاهرخ پرونده مورد در
رسيدگي تهرانمورد دادسراي ٢ شعبه تبليغاتدر كل اداره سرپرستاسبق شاهرخ آقاي به پروندهمربوط

هنوز ولي است آورده عمل به تحقيقات متهم از بار چند بازپرسمربوطه طباطبائي آقاي است/ گرفته قرار

اين در نيز ديگر تن چند از است قرار داشت اظهار ما خبرنگار به بازپرسمزبور امروز و نشده كامل پرونده

نمايد/ طي را قضائيخود جريان و تكميل امر پرونده تا آيد عمل به بازپرسي زمينه

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

رسيد قتل به طفل يك و شدند مجروح نفر چندين درگرفت, نزاع دسته دو بين
قوتي كبر ا موhئيو اصغر طرفداران از دسته بيندو اميرآباد و كهنه زرند در ملكي اخت;فات اثر بر ـ ساوه

كنندگان خورد و زد كردند/ حمله يكديگر به زراعتي ديگر وسائل و چوب با طرفين و درگرفت خوردي و زد

شليك هوا به تير طرفخود ارعاب براي بودند مسلح كه آنها از برخي بودند/ طفل و مرد و زن نفر هزار قريب

حمام به آنها از عدهاي سپس شد/ مضروب سختي به موhئي اصغر و مجروح نفر چند واقعه اين در كردند/

نفر چهار رسيدفورا ژاندارمري اط;عمأمورين به جريان اينكه پساز آوردند/ تيوارد خسارا و عموميريخته

پساز و بازداشتنمودند را آنها محركين از نفر ده و شده حاضر محلواقعه به ژاندارمريمامونيه مأمورين از

گرديد/ توقيف پاسگاه در شد شناخته اصغرموhئي ضارب كه قوتي كبر ا ولي نمودند آزاد را آنها تحقيقاتhزم

مجداhس;مي آقاي است/ نموده فوت و رفته بين از پا زير هم طفل يك كه ميكند اضافه ما خبرنگار

ضامني وي چون و نموده صادر قوتي/// كبر ا براي وجهالضمان تومان هزار ٢ مبلغ دادگاه عليالبدل دادرس

ميباشند/ تحقيقات محلمشغول در مأمورين استو زنداني شهرباني در كنون ا است, نكرده معرفي

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

شد فرستاده دادگاه به محاكمه براي آرام روزنامه مدير پرونده
ضميمه به را بازنشسته افسران اع;ميه قبل چندي كه آرام روزنامه مدير به مربوط پرونده اط;ع قرار به

مـدير است/ شده تكميل تهران دادسراي ٢٩ شعبه بازپرسي در بود, كرده درج خود روزنامه از شماره يك

آقاي كنون ا است/ گذاشته بازپرس اختيار در را توضيحاتhزم و يافته بازپرسيحضور در شخصا نيز روزنامه

آورند/ فراهم را آرام روزنامه مدير كمه محا مقدمات تا است فرستاده دادگاه به را پرونده دادفر

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

كردند حركت اهواز در ملخ با مبارزه مناطق به هندي كارشناس سه
حركت اهواز به خرمشهر طريق از ملخ با مبارزه مناطق بازديد براي صبح امروز هندي كارشناس نفر سه

بود شده تحويل خريداريو امريكا فني كمكهاي اداره طرف از كه سي> اچ <بي سم تن ٥ بر ع;وه كردند/

گرديد/ كشاورزي وزارت تحويل خريداريو ديروز نيز ديگر تن ٥ مقدار



ملي دولت سياهه ٢٢٩٠

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

كرد راهنمائي افشارطوس قتل توطئه كشف در را مأمورين كه شخصي امروز
گرفت قرار بازپرسي تحت بار پنجمين براي

است؟ كرده اقرار مطالبي چه بازپرسي مراحل در خطيبي فروغ
ميكنند حفاظت افشارطوس قتل پرونده محتوي صندوق از روز و شب مسلح سرباز دو

شدند موفق آنها نتيجه در و كرد راهنمائي را مأمورين كه بود كسي بايندر سرتيپ تومبيل ا راننده حسين

نيز/// بلوچقرائي سرگرد دستگيري اينشخصدر كنند/ پيدا را جنازه و كشفنموده افشارطوسرا قتل توطئه

با تا رفت قزوين به بلوچقرائي/// سرگرد كه داد خبر مأمورين به كه بود او زيرا داشت عهده به مهمي نقش

داماد راهنمائي با آنجا از و رفتند قزوين به قرينه اين دستداشتن در با ومأمورين كند سرتيپشعريم;قات

پنجمين براي بايندر سرتيپ راننده حسين امروز صبح ساختند/ دستگير را بلوچقرائي سرگرد سرتيپشعري,

انجاميد/// طول به ساعت قريبدو بازپرسي اين آمد, نظامي بازپرس قانع سروان آقاي اطاق به بار

چرا كه اينست ميباشد ابهامآميز افشارطوس مرحوم قتل پرونده در كه چيزي ـ خطيبي فروغ اعترافات

ميشود استنباط مقاماتمربوطه اظهار از كه آنچه كردهاند/ خطيبيخودداري فروغ اقارير انتشار از مأمورين

توقيف در را بيجهتاو اينبود برخ;ف گر ا چه است شركتداشته توطئه اين در خطيبي فروغ كه است اين

نميداشتند/ نگه

منتشر او اقارير معهذا ميباشد خطيبي فروغ از كمتر خيلي ظاهرا جرمش متهمين از يكي كه وجودي با

كه ميرساند اعترافاتمشاراليهها انتشار عدم نشد/ گذاشته دسترسمردم در خطيبي اظهاراتفروغ ولي شد

به اينكه با استو نبوده مصلحت آن انتشار كه است داشته اظهار مطالبي تحقيقات در نامبرده است ممكن

است/ كرده اختيار بهسؤاhتمأمورينسكوت جواب در اصو' مزبور خانم ميشود شنيده كه طوري

قتل توطئه متهمين كليه براي بازپرس كه است مدتي چون ـ شد خواهد چه وجهالضمان قرار تكليف

استخ;صخـود براي متهمين از كدام هيچ معهذا است, كرده صادر وجهالضمان قرار كنون تا افشارطوس

ندارند خود توقيف به نسبت اعتراض براي مجوزي ديگر متهمين كنون ا چون و نياوردهاند عمل به اقدامي

كـرد/ خواهد تبديل توقيف قرار به پرداخت از عجز علت به را آنها وجهالضمان قرار بازپرس است ممكن

بازپرساستو وظائف از امر اين انجام ميدارند اظهار ميكنندو اط;ع عدم اظهار باره اين در مأمورينمطلع

داد/ خواهد انجام را خود بازپرسوظيفه مسلما

آهني گاوصندوق يك در افشارطوس/// سرلشكر تيمسار قتل پرونده اينك ـ مسلح سرباز محافظت در

را صندوق در بازپرس/// كه صبحموقعي روز هر نگاهداريميشود/ كلكشور/// شهرباني اطاقهاي از يكي در

اقداماتhزم و مطالعه انجام پساز و ميكند باز محافظتميشود روز شبو مسلح يكسرباز وسيله به كه

مطالعه حق نفر دو فقط كنون ا هم ميكند/// موم و مهر را آن در و شده حفظ سري صندوق در پرونده مجددا

قانع/ سروان و رحيمي سرگرد از عبارتند نفر دو اين و دارند را افشارطوس قتل پرونده



٢٢٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

نشده پرداخت كارمندان از عدهاي ماه فروردين حقوق هنوز
تجاوز ريال هزار دو از حقوقشان كه كارمنداني از معدودي عده به فقط ١٣٣٢ ماه فروردين حقوق ـ ساوه

در ننمودهاند/ دريافت را خود ارديبهشتحقوق يكم بيستو روز تا كارمندان بقيه و شده پرداخت نمينمايد

جز درآمدي گونه هيچ كه آموزگار خصوصطبقه به نگرفتهاند را خود ماه فروردين حقوق كه كارمنداني ميان

در زودتـر چـه هـر دارند درخواست امور اولياي از و هستند مضيقه در سخت ندارند, خود مستمري حقوق

شود/ مرتفع آنها كنوني مشك;ت تا شود تسريع حقوقشان پرداخت

٨å٩٦ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٨ دوشنبه

شد گرفته التزام قوام آقاي از ديروز
ميگيرد؟ انجام او محاكمه آيا شود حاضر دادگاه در نتواند قوام اگر

رفت آقايقوام منزل به اب;غ نفرمأمور يك طرفوزارتدادگستري از ديروز بعدازظهر ـ شد گرفته التزام

نزد بود شده ماشين نسخه دو در كه قرار متن است/ آمده التزام اخذ به مربوط قرار اب;غ براي كه داد اط;ع و

كنم/ عمل فوق قرار طبق كه ميشوم <ملتزم نوشت: قرار نسخههاي از يكي ذيل آقايقوام و بردند آقايقوام

هـيأت فوقالعاده جلسه در كه قوام آقاي از التزام اخذ قرار مفاد داديم اط;ع قب� كه طوري به قوام> احمد

قرار بدين رسيده كشور ديوان اعضاي كليه امضاي به و شده گرفته تصميم آن درباره كشور ديوان عمومي

در كل دادستان قضائي آقاي تقاضاي بنابه خود فوقالعاده جلسه در عاليكشور <هيأتعموميديوان است:

جـريان كـه زمـاني تا شود گرفته التزام ايشان از گرفت تصميم آرا تفاق ا به قوام آقاي از تأمين اخذ مورد

نشود>/// خارج تهران قضائي حوزه از است مطرح كشور ديوان در او تهام ا به رسيدگي

نظر اظهار آن درباره و بود گرفته بحثقرار مورد تازه يكموضوع ديوانكشور در امروز ـ تازه موضوع يك

متهم حضور بدون جزائي تهامات ا به رسيدگي جزائي قوانين مطابق ميشد گفته كه ترتيب اين به ميشد

اينمورد در استثناء دهدو جلسه تشكيل متهم غياب در نميتواند گاه جنائيهيچ دادگاه نيستو امكانپذير

نظر چنين پزشكقانوني چنانچه بنابراين باشد/ كرده فرار نباشدمث� متهم به دسترسي كه فقطموقعياست

كند شركت دادگاه در كمه محا يافتن انجام هنگام نميتواند دارد كه كسالتهائي اثر بر قوام آقاي كه بدهد

اين در شد/ خواهد آقايقوام بهبود به موكول كمه محا انجام و بود نخواهد امكانپذير وي تهام ا به رسيدگي

پزشكقانوني گواهي درصورت كه داد توضيح نيز آقايقوام مدافع ازوك;ي يكي وكيل سيدهاشم آقاي باره

كشور ديوان در اما ماند/ خواهد ايشانمعوق كمه محا دادگاه در شركت براي آقايقوام توانائي عدم بر مبني

هيأتعموميديوانكشور جلسه در آقايقوامموضوع درباره پزشكقانوني نظر اظهار پساز كه ميشد گفته

ميگردد/ عملي طور همان شود گرفته آن درباره كه تصميمي هر و شد خواهد مطرح

نشده روشن نه يا شد خواهد انجام قوام آقاي كمه محا اينكه يعني اينموضوع تكليف كه مادام ضمنا

شد/ نخواهند كشوردعوت ديوان به پرونده قرائت براي قوام آقاي مدافع وك;ي است/



ملي دولت سياهه ٢٢٩٢

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

شد تشكيل مجلس علني جلسه امروز
كردند صحبت دستور از قبل اقليت نمايندگان از نفر سه

شد مجلس تقديم بقائي دكتر مصونيت سلب Nيحه
شد تقديم كشور نقطه ٧ در نظامي حكومت تمديد لوايح و الكلي مشروبات و ترياك استعمال Nيحه

به مزبور مدارك او تا دهند تشكيل جلسهاي كرد تقاضا رئيسه هيأت از بقائي دكتر
بگذارد امانت به مجلس صندوق در را افشارطوس قتل

نمايندگان آقايان از نفر چند اعتراض ميان در كرمان از روحي آقاي نمايندگي به مربوط ٥ شعبه

امروز از ملي نهضت فراكسيون اعضاي از نفر سه گرديد, ارجاع تحقيق كميسيون به و قرائت

كردند پنجشنبه روز جلسه براي دستور از قبل نطق تقاضاي

ربـع سه و ٩ ساعت تا چون و آمده گرد مجلس علني جلسه تاhر در نمايندگان امروز نيم و ٩ ساعت

٧٢ ماده طبق داشتگفت: عهده به را جلسه رياست رئيسكه نايب آقايذوالفقاري لذا نشد, حاصل كثريت ا

شود/ تنفسداده خوبست لذا است نشده كافي عده و نشستهايم جلسه در است مدتي چون آئيننامه

ميكنيم/ صبر ديگر دقيقه چند خير نمايندگان: از عدهاي

قرائتشود/ و معلوم نيامدهاند جلسه به كه كساني اسامي بايد ميراشرافي:

ميكنيم/ صبر ديگر دقيقه پنج بقائي: دكتر

٩ ساعت در و شد كافي عده و ماندند باقي كثريت ا حصول انتظار در نمايندگان ديگر دقيقه چند باhخره

جلسه به مربوط تذكرات و قبل جلسه غائبين اسامي قرائت از پس گرديد/ اع;م جلسه رسيمت دقيقه ٥٥

به تماشاچيان ورود براي شديدي كنترل امروز كه شود داده تذكر است �hزم شد/ آغاز دستور از قبل نطق

و بودند نظم مراقب و آمده جلسه تاhر به بار نخستين براي نيز مسلح سرباز عدهاي و بود قرار بر علني جلسه

گرديد/� آغاز ميانسكوت در دستور از قبل نطقهاي ايراد جلسه ابتداي در ترتيب بدين

از قبل داد/ قناتآبادي شمس آقاي به را نوبتخود ايشان ولي ميراشرافيبود آقاي به متعلق اوليننوبت

تماشاچيان كه شد داده تذكر طبقموادمزبور و شد قرائت آئيننامه از ماده رئيسدو بهدستور نطقوي شروع

آقاي تذكر اين از پس بنمايند/ تي تظاهرا نبايد و نداشته را مجلس كرات مذا در نظر اظهار حق مخبرين و

همان ميكندو دولتشروع هميشه كه ميكنم جائيشروع همان از من كرد: اظهار قناتآباديچنين شمس

گر ا كه ايناست آن ميدهندو تذكر آبدارد نانو كه روزهائي اين در البته عدهاي كه ميدهم تذكر را مطلبي

شانزدهم مثلدوره نداشتكه مانعي هيچ عموميبود افكار به متكي ميكرد ادعا كه همانطوري دولتواقعا

دنيا جاي هيچ است بديهي پخششود كشور سرتاسر در راديو وسيله مجلسبه كرات مذا جريان دهد اجازه

و گرفته قرار قدرت و راسقوه در و هست اسمشدولت كه دستهاي كه نميگذارند عدالت را عمل اين اسم

هرچه هستو اختيارش در هم زندانها اختيارشهستو در وسايل تمام و ژاندارمري و شهرباني ارتشو



٢٢٩٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

همين اما بزند, تهمت و بدهد دشنام و كند حمله مقامي و شخصي هر به و بگويد راديو وسيله به بخواهد

خود از تهمتها همه اين مقابل در گرفتهاند قرار حم;ت همه اين مورد كه كساني آن كه ندهد اجازه دولت

بگويند/ است اصلي قاضي كه ملت به را حقايق و نموده دفاع

به كه نهضت نجات كسيون فرا و آزادي كسيون فرا تقاضاي به راجع اخير جريانات از نميدانم hزم البته

تذكري راديوصورتگرفت مجلساز كرات پخشمذا براي رئيسدولت مجلساز رياست معظم مقام وسيله

نداشت اشكالي هيچ عرضميكنم ولي شنيدهاند هم را رئيسدولت وجواب ميدانند را آن آقايان زيرا بدهم

وسيله به هم مجلس كرات مذا ميشود بيهوده كارهاي اوقاتشوقف اغلب راديو برنامه اhن كه طور همان

كرده عمل طرفه يك و است زورگوئي اين بلكه نميگذارند عدالت را دولت عمل اين اسم شد/ منتشر راديو

است///

شخص به روزنامهاي گر ا كه انتظامي و دادگستري دستگاه به كه بودند فرموده رئيسدولتمرقوم آقاي

كردند عمل خ;فقانونمطبوعات بر و گفتند بد ديگر كسي به گر ا اما باشيد نداشته كاري او با گفت بد من

روزنامهنويسهاي اين كه ببينند زندان در و بروند آقايان ميكنم, خواهش من كنيد/ اجرا دربارهاش را قانون

جرم همين به و بودند كرده انتقاد دولت اعمال از كه هستند كساني تمام هستند, كساني چه شده توقيف

فحشها ركيكترين و برميدارد كه روزنامهاي آن اما انداختهاند زندان در گرفتهاندو را اينها شدهاند, زنداني

فرياد خيابان در گاهي كارآ مأمورين حمايت تحت روزنامهفروش بچه يك مث� آزادند/ آنها ميدهد ما به را

نميشود/// كسمتعرضاو هيچ ولي ف;ن مكي و دزد بقائي و خائن كاشاني ميكند,

و ترور با را مجلسمخالفتخود آنكه از و پيشكشيد افشارطوسرا قضيه آنگاه ناطق ـ قتلافشارطوس

او با شديدا دخالتداشته كار اين در بقائي دكتر واقعا كه بدانم منروزي گر ا كرد/ اضافه داشت بيان آدمكشي

صدا و سر بقائي دكتر تهام ا و اينموضوع اطراف در اجتماع وازدههاي ميبينم وقتي ولي كرد/ خواهم مبارزه

نهضت در كه مبارز مرد اين سر پشت حقايق شدن روشن تا و ميكنم پيدا ترديد كار اين در مياندازند, راه

ايستاد/ خواهم داشته سزائي به سهم ايران ملت

كه كردند تلفن من به بقائي دكتر آقاي گرفتند را خطيبي كه اولي روز بگويم/ مطلبي شكنجه درباره ابتدا

نماينده و بازپرس كنيد باور رفتيم ما ببينيم/ نزديك از را خطيبي حال و برويم دادستان نماينده تفاق ا به

در و آنجا رفتيم كردند حواله نظامي فرماندار به را ما آنها ولي باختند را خود كلي به ديدند را ما وقتي دادسرا

كرد/ سر به دست را ما هم نگهبان افسر و نبود نظامي فرماندار هم آنجا

كـه دارد خـنده ايـن زيرا كردهاند را خودشان شكنجههاي دولتي عناصر كه داشتم قطع روز همان من

چون كردم, عرض مقدمتا من را اين باشد/ مظنون دادستان نماينده يعني خودش عمال به دولتي دستگاه

مقامات تمام به مجلس نماينده غروبدو تا صبح ديروز از كه نوشت امروز باختر گرامي روزنامه شب همان

اصل درباره اما استو كجا نميدانند ح;لزاده را كشور مقاماتمختلفه اين و كردند مراجعه مملكت مختلفه

كنيد/ توجه صميمانه خواهشميكنم من آقايان كنيد دقت موضوعخوب
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اعمال از كه دارد مخالف هم عدهاي يك و است سركار هم دولتي يك شده كشته شهرباني رئيس يك

ميكنند/ انتقاد رويه خ;ف

نـمودند, پروندهسازي به شروع كند/ استفاده خودش نفع به ميخواهد واقعه اين از دولت است بديهي

دكتر گفتهاند آمدهاند كند/ باور هم سرگذر بقال كه ميسازند طوري را پرونده نميسازند ما براي كه را پرونده

خودش هدف به بقائي و شود ضعيف دولت تا كشته را شهرباني رئيس رفته و كند كودتا ميخواسته بقائي

بشود/ رئيسالوزراء كسي شهرباني رئيس كشتن با كه كند باور كسي نميكنم تصور من ولي برسد

رئيس آخر چرا كرد, رئيسالوزرا را ملي جبهه رئيس كه بود, رزمآرا كشتن هم آن و بود يكي كشتن فقط

نـاسيونال حزب عضو رياحي سرتيپ آقاي ارتش, ستاد رئيس آقاي ميرفتند خوب بكشند؟ را شهرباني

پروندههاي كه را افسر اين ميكردند حالش به فكري را ايران� آينده نجيب ژنرال �ميراشرافي: سوسياليست

براي قضيه اين تمام كه است داده پيغام شرافتمند يكافسر خير/ يا ميشناسند درست نميدانم زياديدارد

اصلي تلين قا و كشتند را افشارطوس كه كساني همان ميگويم صراحتا من است/ مردم فكر نمودن مشوب

ميسازند/ پرونده و شدهاند افشارطوس قتل تحقيق مأمور امروز كه بودند

همه دارد توقع و مرتكبميشود بدي گونه همه دارد كسزور هر كه شده وضعطوري ـ هوا دو و بام يك

غش زندان مقابل نداشت تانك و توپ شهرباني و نداشت قدرتي وقتي مصدق دكتر آقاي به, به بگويند

حكومت ماه هفتهشت اhن ولي ميدانست عمليمشروطيت تعطيل را نظامي وقتحكومت آن ميكرد/

اhن عرضميكنم صراحتا بنده نشده/ تعطيل حكومتمشروطه هيچ است, مملكت اين در قاچاقي نظامي

دو شانزدهم دوره دارم خاطر به است/ قاچاقي و قانون خ;ف بر مملكت اين در نظامي حكومت برقراري

به كند دخالت امور در نبايد شاه كه بودند معتقد كه كساني شدند متحصن دربار در مصدق دكتر آقاي مرتبه

دخالت مصدق دكتر روز آن ميخواهيد؟ چه او از شما است, غيرمسئول مقام شاه كه كردند اعتراض ايشان

هوا/// دو و بام يك ميگويند را اين ميداند/ بد را آن امروز ولي ميدانست بياشكال را شاه كرده

به است hزم كه را موضوعي است, دوستخوشتر سخن بگذريم هرچه از حال هر به ـ نفت فروش

زنجير شده موفق دولت كه ميكند اع;م دولت روز هر كه است نفت فروش موضوع برسانم آقايان عرض

براي درصد ٢٥ تخفيف, درصد ٥åصدي با چهجور؟ كند/ تصرف را دنيا بازارهاي و كرده پاره پاره را محاصره

اين كه ميكنم دولتسؤال مشاورين و فن متخصصين آقايان از من مملكت/ براي هم ٢٥ صدي غرامتو

سبب عمل اين كه ميدهند تضمين ما به آقايان اين آيا ميكند, را نفت شركت خرج تأمين hاقل صدي٢٥

ثروتاين چرا نميشود گر ا ولي نداريم, حرفي ما ميدهند را اينقول گر ا نفتشود؟ بازارهاي بهدستآوردن

در دنـيا نـفت و هستند شريك هم با دنيا نفتفروشان تمام اينكه ديگر مطلب ميريزند؟ دور را مملكت

باز بفروشند امريكا يا آفريقا يا ژاپن به گر ا خارجميشود ما منابع از كه نفتهائي اين است/ كارتلها انحصار

ندارم/// عرضي ديگر و شركاء همان حساب به ميرود هم

نداشتولي مانعي عاديبود كوچكو يكموضوع گرموضوع ا حال هر به بقائي:] [دكتر ـ شكنجه مسئله



٢٢٩٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

خطر استقبال به هميشه و درنرفتهام خطر جلوي از وقت هيچ كه دادهام نشان خود عمر مدت تمام در من

افتضاحش مجلس در ميترسد پروندهساز دولت بشود بنده از مصونيت سلب است قرار كه موقعي رفتهام

اين در ناطق استو ساخته پرونده وسطائي شكنجههايقرون و زجر با پروندهساز ايندولت زيرا آشكارشود

مجلس اين در يكنفر گر ا و شده گرفته متهمين از شكنجه با اعترافات اين كه ميدانند همه زد: فرياد موقع

تندنويسان آقايان بگويد, نكرده شكنجه را افشارطوس قتل متهمين مصدق دكتر دولت بگويد كه هست

ميكنند/ اعتراف را مصدق دكتر شكنجه يعنيعموم, است كرده مجلسسكوت كنيد يادداشت

نداريم/ خبري چون نميكنيم اعتراف ما خير, ديگر عده جواديو سيد حاج و نريمان

بكنيم/ داريم اعتراضي چه ما نمايندگان: همهمه

كنيد/ اعتراف نميخواهيد و داريد خبر همه آقايان خير بقائي:

است/ مرده ديروز مزيني سرتيپ ميراشرافي:

شكنجههاي از هم بايد ميكند/ ائت;ف كمونيستها با خود ابقاي براي دولت وقتي آقايان بله بقائي:

از سـهل و ساده خيلي را بقائي دكتر ميخواستند كه بود اين در بحث حال هر به كند/ استفاده كمونيستي

كنند/ مجلسبيرون

دارم استدعا رئيس نايب آقاي از من گفت: و داد توضيحاتي كرمان انتخابات اطراف در ديگر بار ناطق

را تكليفآن مجلس تا دهند مجلسقرار دردستور تحقيقرا ١٣٣١كميسيون ماه خرداد اول ٦ گزارششماره

كند/ روشن

اين از آنكه از پس ناطق پروندهسازيدولت/ افشارطوسو قتل درباره اما و [بقائي:] ـ افشارطوس قتل

داريم! ياد به را طهماسبي خليل آزادي Mيحه و رزمآرا سرلشكر ترور از سابق, شركاي و بقائي شادي و پايكوبي /١

از كـه كشـانيد اينجا به را سخن رشته T١Uكرد تقبيح را آدمكشي و ترور عمل و كرد تأسف اظهار پيشآمد

مجاز جزئي شكنجههاي آن طبق كه بوده هم قانوني گر ا آنكه حال و گرفتهاند اعتراف شكنجه با متهمين

را قانون اين بشر حقوق اع;ميه آن بر ع;وه و باشد مبرهن ثابتو متهم جرم دhيل كه وقتيبوده فقط بوده

در و جمشيديه برويد شويدو اhنسوار ميتوانيد نداريد باور شما نريمان آقاي گر ا hحا است كرده همممنوع

موجود غيره پريموسو و اليگاتور اشكلكو قبيل از شكنجه وسائل اقسام و انواع كه است سالني يك آنجا

گرم آن نشيمنگاه كه است صندلي آن و نبود هم رضاشاه زمان در كه آنجاست هم تازهاي وسائل و است

كن/ اقرار ميگويند متهمين به وقت آن و كام�ميسوزاند كه حدي تا ميشود

بگيرند/ اعتراف متهمين از وسائل اين با كه داده كتبيدستور آزاديخواه, مصدق دكتر

و بكنم دفاعي شده زده من به كه تهامي ا به نسبت خودم از ندارم نظر در هيچ امروز بنده صورت هر در

شروع را خود مدافعات تا بزنند دست آن به نتوانند كه بشود ارجاع ص;حيتدار مرجع به پرونده كه منتظرم

شدند/� جلسه وارد دادگستري معاون و نخستوزير پارلماني معاون اينموقع �در كنم/

كه حادثه ازوقوع بعد ميخواستند اول كه اع;ميهاي مثل دارد زياديوجود افتضاحات پرونده اين در زيرا
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فاجعه, از قبل شب دو جلسه در كه بود شده قيد آن در زيرا نكردهاند منتشر هم حال به تا و بدهد انتشار دولت

آماده اع;ميه كه هنگامي ولي داشته حضور هم زهري علي آقاي كه بودند كرده اجتماع محلي در متهمين

منتشر هنوز اع;ميه اين و كرد خودداري آن امضاي از و بود شده متوجه كميسيون اعضاي از يكي بود شده

و ملي دفاع وزارت معاونين آقايان اين و است شده كم صفحهاي هزار دو پرونده اين از پوشه دو زيرا نشده

بنده حال هر به است/ شده كم پوشه ايندو كه ببينند و بروند ميتوانند شود داده اجازه آنها به گر ا دادگستري

كنم/// شروع را مدافعاتخود تا برود ص;حيتدار كم محا به من پرونده اينكه تا ميكنم صبر

دكتر آقاي شود؟ خوانده راديو در محكمه راي از قبل متهمين اقرار كه دارد سابقه دنيا كجاي در آقايان,

عدهاي بودهايدو رئيسدانشكدهحقوقهم هستيد, دانشكدهحقوق استاد دولتهستيد, مشاور شما معظمي,

كردهايد/ تربيت محصل

ميگويند دنيا كجاي كنند؟ پخش محكمه راي از قبل را متهمين اقارير كه دارد قانونيوجود دنيا كجاي

اخـبار پـخش گـرفتاري عـلت بـه نـدارد وقت كه راديوئي است, دولتي رسمي تبليغات وسيله كه راديوئي

كند؟ پخش را آشپز ف;ن اقارير كه دارد فرصت كند منتشر مجلسرا اخبار بينالمللي

را اقارير اين اميدوارم تبريكميگويم/ ايشان مشاورينحقوقدان مصدقو آقايدكتر به من حال هر به

تـمني آقايان دارم/ استدعا يك دادگستري كميسيون اعضاي آقايان از من كنند/ پخش راديو از مرتبه دو

رودست ٥ شعبه اعضاي مثل كنند باز را چشمانشان درست دادگستري كميسيون اعضاي آقايان ميكنم,

استدعا مخصوصا و دارد رواج حقهبازي و است ساده و سهل خيلي مجلس اين در زدن رودست زيرا نخورند

اين دولت چرا ميشود كارها خيلي اينسوكميسيونها در چون نكنند احاله را كار اين بهسوكميسيون ميكنم

مـيخواهـد بلكه نيست, حقيقت كشف هيچوجه به منظورش دولت اينكه براي ميكند؟ را پروندهبازيها

كم اعضايمحا تا تحريككند آنها عليه را اذهان شوند, كمه صالحمحا يكدادگاه در آنكه پيشاز را متهمين

بدهند/ عدل رايخ;ف و بگيرند قرار تأثير تحت هم

من درد به محكمه در هستكه اسناد مقداري چون دارم استدعا مجلس هيأترئيسه از خاتمه در ـ اسناد

شد سپرده محلي در تاريخي چه در اسناد اين كه ميكند تسجيل كه ديگري اسناد مقداري و خورد خواهد

مجلسشوراي صندوق در را اسناد اين بنده كه بدهيد تشكيل جلسهاي فردا تا بعدازظهر امروز دارد/ وجود

ندارم/ عرضديگري و بگذارم امانت به رئيسه هيأت مهر hكو با ملي

بقائي دكتر آقاي استعفانامه و ميشويم دستور وارد رئيس: نايب ـ بقائي دكتر آقاي استعفانامه قرائت

شـمارههاي در كه را بقائي دكتر آقاي استعفانامه متن دماوندي معتمد آقاي موقع اين در ميگردد/ قرائت

نمود/ قرائت شده چاپ گذشته

نمايندگان آقايان اجازه با گفت: نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي ـ مصونيت سلب cيحه

تقديم رسيده آقاينخستوزير تصويب به اختيارات تمديد قانون طبق بر كه قانوني hيحه فقره ٢٨ محترم

هم hيحه فقره چهار گفت: مزبور لوايح فقره ٢٨ عناوين قرائت از پس نخستوزير معاون آقاي مينمايم/



٢٢٩٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

ملي مجلسشوراي داخلي آئيننامه ١٨٢ ماده طبق دادگستري وزير آقاي ضمنا ميدارم/ تقديم كه هست

قانونيمصرح وظيفه تا داشته تقديم نمايندگانمحترم آقايان از يكنفر نسبتبه دادگستريرا گزارشوزير

عملشود/ مذكور ماده در

آقاي سلبمصونيت hيحه فقط و ميگردد ارجاع مربوطه كميسيونهاي به تقدمي لوايح رئيس: نايب

است شده چاپ شماره همين در گانه جدا كه شرحي به hيحه متن اينموقع در قرائتميشود/ بقائي دكتر

شد/ قرائت رئيسه هيأت منشي توسط

دادگستريو وزارت معاون آقايان اينموقع در ميشود/ ارجاع دادگستري كميسيون به عينا رئيس: نايب

قـراري بر تمديد لوايح و ك تريا و الكلي مشروبات استعمال منع به مربوطه لوايح ملي دفاع وزارت معاون

گرديد/ ارجاع كميسيونهايمربوطه به و كردند تقديم را كشور از نقطه هفت در نظامي حكومت

دادور, آقاي موقع اين در ميشود/ قرائت كه رسيد ٥ شعبه از گزارشي رئيس: نايب ـ ٥ شعبه گزارش

آقايان ولي كرد قرائت را روحي آقاي نمايندگي بر مبني ٥ گزارششعبه رفتو تريبون پشت ٥ شعبه منشي

مقدم تحقيق گزارشكميسيون گفتند و اعتراضكردند شديدا ميراشرافي زهريو قناتآبادي, شمس بقائي,

ميكرد/ قطع را آنها رئيسك;م نايب زنگ ولي است

كـميسيون بـه زهري و قناتآبادي شمس بقائي, دكتر آقايان مخالفت بنابه گزارش اين رئيس: نايب

دستور و ميشود پنجشنبهموكول روز به آينده جلسه و ميكنيم ختم را جلسه آقايان اجازه با ميگردد/ ارجاع

گرديد/ ختم جلسه بعدازظهر دقيقه پانزده ساعتو يك است/ لوايحموجود

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

بقائي دكتر آقاي از مصونيت سلب Nيحه
شد تقديم ملي شوراي مجلس امروز جلسه در كه

ملي شوراي مجلس محترم رياست

كـرماني بـقائي مظفر دكتر آقاي جناب آن, پيوست مدارك و دhيل و ملي دفاع وزارت گزارش مطابق

چـون و افشـارطوس سرلشكر تيمسار قتل در معاونت به است متهم ملي شوراي مجلس محترم نماينده

ملي مجلسشوراي داخلي آئيننامه ١٨٢ ماده طبق نيستبر پارلمانيميسر بامصونيت نامبرده از تحقيقات

است: داشته مقرر كه

زمان تهام ا منشاء عمل تاريخ اينكه از اعم شود متهم جنايتي يا جنحه ارتكاب به نمايندهاي گاه <هر

علني جلسه اولين در گزارشمزبور نمايد تقديم گزارشي بايد دادگستري وزير باشد آن از قبل يا نمايندگي

شد/> خواهد ارجاع دادگستري قوانين كميسيون به تأخير بدون قرائتو مجلس

١٨٢ ماده مفاد و شده تشكيل ملي مجلسشوراي علني جلسه زودتر چه هر فرمايند مقرر دارد تقاضا

گذارند/ اجرا موقع به مشاراليه درباره را آئيننامه

لطفي دادگستري وزير مدارك/ پيوست



ملي دولت سياهه ٢٢٩٨

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

انتظامات درباره نامه دو ملي شوراي مجلس رئيس
است نوشته نخستوزير به مجلس داخل و خارج

زير/// شرح به نامه دو ملي مجلسشوراي علني جلسات انتظامات باب در كاشاني آيتا� امروز

نخستوزير آقاي جناب

نوع هر بروز از جلوگيري براي و ميباشد نيز جنابعالي خود منظور اولين كه آرامش و نظم حفظ براي

از طرفداري نام به كه دستجات و افراد تجمع از انتظامي مأمورين بفرمائيد دستور ميدانم مقتضي تشنج

را محترم نمايندگان آقايان به توهين و تشنج موجبات بهارستان ميدان و مجلس مقابل محوطه در دولت

و برخاسته تظاهر به هم ديگري دسته و جمعيت يكدسته تجمع با چه نمايند جلوگيري ميآورند فراهم

ميآورند/ فراهم را بينظمي موجبات

نمايندگان آقايان و گردد فراهم جهت هر آرامشاز و نظم حفظ موجبات ايندستور صدور با دارم انتظار

ملي شوراي مجلس رئيس نمايند/ اقدام و قيام قانونيخود و ملي وظايف به بتوانند محترم

كاشاني سيدابوالقاسم

نخستوزير آقاي جناب

با داد وصول عز بعدازظهر شب هشت ساعت مقارن ١٣٣٢.٢.٣٨ مورخه ٥١٢.٤ شماره فوري مرقومه

از كه علني جلسه تاhر داخل به گاهي آ مأمورين ورود منع به راجع كل شهرباني گزارش رونوشت به توجه

مأمورين ورود اساسا كه دارد مستحضر را شريف خاطر دانست hزم شده داده مجلسدستور كارپردازي طرف

و نيست مقتضي و مصلحت اسلحه داشتن با هم آن آن, مجاور اطاق و علني جلسه تاhر داخل به نامبرده

است بهتر اسلحه كنترل و سابقه اشخاصبد نسبتبهجلوگيريازورود خود انجاموظيفه براي مأمورينمزبور

مجلس رياست دستور به نظم جلسه تاhر داخل در نمايند اقدام تماشاچي مخصوص در مدخل مقابل در

است مـجلس رياست امر تحت داخلي آئيننامه طبق كه انتظامي گارد و مجلس مأمورين با ملي شوراي

گارد و مجلس مأمورين با علني جلسه تاhر محوطه خارج در گاهي آ مأمورين ك اشترا با البته بود/ خواهد

ملي شوراي مجلس رئيس آيد/ عمل به جلوگيري بينظمي هر بروز از است اميد انتظامي

كاشاني سيدابوالقاسم

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

كشاورزي وزارت ملي نهضت جمعيت
نهضت طرفداران از جمعيتي مصدق دكتر رهبري به ملي نهضت مبارزات در مجدانه شركت منظور به

آندر عامله هيأت تشكيلو <جمعيتنهضتمليوزارتكشاورزي> نام به كارمندانوزارتكشاورزي از ملي

مهندس مهندساميرپرويز, مهندسشكوهي, اقليدي, مهندس زير: شرح به ٣٢.٢.٩ همگانيمورخه جلسه

گرديدهاند/ كار مشغول انتخابو كري, شا مهندس عراقي, نراقي دكتر صائبي, مهندس زربافيان,



٢٢٩٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

شود پيدا دسترسي كردهاند فرار زندان از كه تودهاي متهمين به اگر
ميگيرند قرار تعقيب تحت

شدهاند آزاد و گرديده ابCغ بودهاند زندان در كه متهميني بازپرس تعقيب منع قرار
خبرنگاران با ديروز مصاحبه درباره تهران دادستان توضيح

مورد اينروزها كه تهران بازپرسي ١٢ شعبه از توده حزب افراد و سران از عدهاي تعقيب منع صدور باره در

متهمين آيا اينكه درباره و خبرنگارانداد به توضيحاتي تهرانديروز دادستان بنيفضل آقاي ميباشد بحث

خير, يا هستند آزاد كنون ا و زندان در ديگر بعضي و كرده فرار زندان از آنها از عدهاي كه بحث مورد پرونده

برآمد/ اينخصوص در تحقيق صدد در ما خبرنگار امروز كه يافته انتشار اخباري

گانهاي جدا جرم كردهاند فرار زندان از كه آنها شد گفته كه طور همان گفت: باره اين در تهران دادستان

گرديد تشكيل نيز اينموضوع پرونده و گيرند قرار تعقيب تحت آن موجب به بايستي كه شدهاند مرتكب

دسترسي فراري متهمين به وقت هر تا شده گذارده ب;تعقيب فع� نيست دسترسي متهمين به منتهيچون

قرار آنان به نسبت پرونده اين در كه افرادي تهامات ا ساير درباره اما بشود/ رسيدگي جريان اين به شد پيدا

نفري چند و دستهجمعي يا انفرادي طور به متهمين اين از كدام هر كه دانست بايد گرديده صادر تعقيب منع

فرار كه آنها درباره و كرده صادر احكامي آنها از بعضي براي وقت نظامي دادگاه كه داشتهاند تهاماتديگري ا

و افراد درباره پروندههائي همچنين و شد خواهد اجرا احكام هم بقيه مورد در و است كرده اجرا بودند نكرده

است/ رفته جنائي دادگاه به آنها از بعضي كه است تعقيب تحت دادسرا در توده حزب سران

سال ماه دي در و گرديده ارجاع بازپرسي ١٢ شعبه به رسيدگي براي ١٣٣å اواخر از نيز بحث مورد پرونده

نفر ٣٤ گرديده صادر تعقيب منع قرار آن به نسبت كه پروندهاي متهمين است گرديده صادر آن قرار گذشته

دسترسي آنان به هنوز و كردند فرار زندان از ١٣٢٩ سال در كه بودند كساني جزو آنها از نفر ٥ كه هستند

احـمد نـوشين, عبدالحسين يزدي, مرتضي دكتر جودت, حسين دكتر آقايان از عبارتند نفر ٥ اين نيست/

است/ زندان از فرار افراد اين جرائم از يكي داديم اط;ع كه طوري به كيانوري/ نورالدين دكتر و قاسمي

امير آقايان يعني آنان از ديگر نفر سه زندانفوتشدو در غنچه فيروزعلي نام به متهمين از ديگر يكنفر

بودند/ شده آزاد زندان از هرمز محمود و حكيمي صمد عبدالملك,

تـعقيب تـحت ديگر پرونده اين در وارده تهامات ا به نسبت بازپرس قرار موجب به كه متهميني بقيه

ضـياءالديـن رحـيمي, غفور محسني, عزيز شهابي, كبر ا آقايان از عبارتند شدهاند آزاد زندان از و نيستند

كـوليا مـعيني, جـواد شهرياري, محمد شورشيان, محمد شريفي, محمدعلي جواهري, محمدعلي الموتي,

كيانوري/ اختر دكتر بانو و اميراحمدي محمد شاندرمني, كبر عليا محضري, ابراهيم آرزومانيان,

اختيار در را زير مطلب داد خبرنگاران به ديروز كه توضيحاتي درباره تهران دادستان بنيفضل آقاي امروز

گذارد/ خبرنگاران



ملي دولت سياهه ٢٣٠٠

واقـعا گـر �ا جمله با اينجانب توضيحات كه �ديروز� دوشنبه روز مصاحبه در ـ دادستان اظهارات متن

آندhيل به مستند آنها ايراد كه دارند عده آن تهام ا ثبات را دhيلي ميكنند بازپرسحمله قرار به كه آقاياني

يافت/ خاتمه گردد/> اقدام و رسيدگي آن به قانون حدود در تا دهند ارائه دادسرا به است

نه/ يا است قانوني توده حزب قضائي نظر از كه كردند اينجانبسؤال از خبرنگاران آقايان از نفر چند بعد

در هم سياستدولت و ميكند دولتاع;م را جمعيت يا يكحزب بودن غيرقانوني يا قانوني دادم منجواب

است/ غيرقانوني كه شده اع;م استو روشن توده حزب مورد

گفتهام اينجانب كه كردهاند اضافه آخر در كردهاند درج را اينجانب مصاحبه كه جرايد از يكي در متأسفانه

كـه چـنان بـود يافته خاتمه مصاحبه و نيست جرم توده حزب عضويت دادگستري و قضائي نظر نقطه از

مصاحبه دنبال در كه مزبور روزنامه مندرجات اخير قسمتهاي و ننوشتهاند چيزي اينمورد در روزهايديگر

بنيفضل تهران دادستان است/ تكذيب مورد شده درج اينجانب

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

دادگستري كاخ در ديروز تظاهرات از جلوگيري عدم اثر در
شد خدمت منتظر ١٦ كCنتري رئيس

انجام در كه قصوري علت به ١٦ ك;نتري رئيس جزايري سروان آقاي شده اط;ع كسب كه طوري به

مـدير نامور رحيم آقاي كمه محا موقع در دادگستري كاخ در ديروز تظاهرات از جلوگيري به نسبت وظيفه

اط;ع همچنين گرديد/ شهرباني اداري دادگاه تسليم و خدمت منتظر شده مشاهده وي از شهباز روزنامه

است/ شده داده خاتمه كارگران اجتماعي خدمات سازمان در نامور رحيم آقاي خدمت به ميرسد

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

شده مضروب ديروز تظاهرات در امريكائي گروهبان دو
ميباشند معالجه تحت و بستري بيمارستان در و

افـراد از بـعضي تـوسط دادگستري وزارت مقابل در ديروز امريكائي نفر دو كه شد حاصل اط;ع امروز

علت به آنها دوي هر كه ميباشند نظامي مستشاران از شدهاند مجروح دستجاتچپمضروبو به منتسب

گرديدهاند/ بستري بيمارستان در وارده ضربات

يكي با و نمود مراجعه ملي دفاع وزارت به امروز فوق, واقعه از بيشتري كسباط;عات براي ما خبرنگار

ديروز گفت: ما خبرنگار جوابسؤال در وي گرفت/ تماس وزارتخانه آن مطلع و عاليرتبه صاحبمنصبان از

امـريكا نظامي كميسيون اعضاي از كه كورب فرانك گروهبان و كوك توماس گروهبان كه هنگامي صبح

چپ دستجات به منتسب افراد با مواجه كه مينمودهاند دادگستريعبور وزارت مقابل از تومبيل ا با ميباشند

دو مينمايند متوقف را تومبيل ا آنكه از پس مزبور افراد و ميشوند ميشدهاند خارج دادگستري وزارت از كه

مينمايند/ چوبمضروب مشتو سنگو با آنها و ساخته خارج تومبيل ا از را امريكائي گروهبان



٢٣٠١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

ميكند معاينه زندان در افشارطوس قتل متهمين از قانوني پزشك فردا

دادهاند تغيير را خود فاميل نام او عمل از نفرت ابراز براي مزيني سرتيپ خانواده
ميگشت او دنبال به شهرباني در امروز خطيبي صاحبخانه

شد منتقل مركزي زندان به قصر زندان از اليكائي سرتيپ

داده اط;ع ما به نظامي فرمانداري طرف از داشت اظهار ما خبرنگار به امروز قانوني پزشكي رئيساداره

آقاي صبحامروز ساعتده بود قرار كنيم/ معاينه زندان نظاميدر فرمانداري سياسي زندانيان از استكه شده

امروز چون ولي برويم زندان به تفاق ا به تا بيايد قانوني پزشكي اداره به نظامي دادستان شايانفر سرهنگ

را اشخاصي چه اينكه از قانوني پزشكي رئيساداره رفت/ خواهيم فردا نتيجه در نيامد نظامي دادستان آقاي

سياسي زندانيان از دادهاند اط;ع ما به فقط گفت و كرد بياط;عي اظهار كنند معاينه زندان در ميخواهند

افشـارطوس قـتل مـتهمين مـعاينه آنها معاينه و سياسي زندانيان از مقصود اط;ع قرار به و كنيم معاينه

ميباشد/

دادهاند ارتشاط;ع ستاد به مزيني سرتيپ خانواده كه شد حاصل اط;ع امروز ـ خانوادگي نام تعويض

تـغيير را خـود خانوادگي نام ميباشد آنها اقوام جزو كه مزيني بازنشسته سرتيپ عمل از نفرت ابراز براي

بود/ خواهد مزيني<مزين> سرتيپ اقوام خانوادگي نام بعد به اين از آنها تصميم موجب به دادهاند/

توسط اليكائي بازنشسته سرتيپ اينكه از پس روز دو ـ شد منتقل شهرباني زنداني به اليكائي سرتيپ

را نامبرده تباني, از برايجلوگيري شد دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري مأمورين

داده دستور كه است شده حاصل اط;ع امروز نمودند/ منتقل قصر زندان سياسي زندانيان مخصوص بند به

اختيار استدر قرار كه اطاقي منتقلشود/ شهرباني زندان به قصر زندان از امروز اليكائي استسرتيپ شده

فرمانداري يكمأمور است/ واقع كلكشور شهرباني تحتاني قسمت كريدور در شود گذاشته اليكائي سرتيپ

باشد/ او آزادي به مربوط دارد احتمال شهرباني به اليكائي سرتيپ انتقال داشت اظهار نظامي

را خطيبي حسين سراغ و آمد شهرباني به خطيبي حسين خانه مالك امروز ١٢ ساعت ـ خطيبي دنبال به

منزلش كرايه اغلب و مينشيند ما خانه در است سال ٤ خطيبي ميگفت مالكمزبور ميگرفت/ مأمورين از

آن از استو نداده ميباشد تومان ٥åå ماهي كه را منزل كرايه است ماه ٤ كنون ا هم چنانكه ميافتاد عقب

كردهاند اخطار تلفن طرفشركت از استو نكرده پرداخت نيز را تلفن ك اشترا پول كه است يكسال گذشته

كرد/ خواهند قطع را تلفن نپردازيد را ك اشترا پول چنانچه كه

نـامبرده كـند م;قات خطيبي حسين با شخص اين كه ندادند اجازه نظامي فرمانداري مأمورين چون

را خانه دهد مادرشدستور به اينكه يا بدهد را خانه كرايه يا كرد كيد تأ خطيبينوشتو حسين براي نامهاي

كند/ تخليه

دستگيري براي جديتمأمورين و سعي ساعتهنوز اين تا ـ هستند متواري هنوز هاشمزاده و گزلو قره



ملي دولت سياهه ٢٣٠٢

داشت اظهار نظامي فرمانداري يكمقاممطلع است/ نرسيده نتيجه به مهندسهاشمزاده گزلوو مهندسقره

نشود دستگير سرهنگهاشمزاده تا ولي ميكنند بازپرسي زندان متهميندر از هم باز نظامي بازپرسان البته

فاش تازهتري مطالب است اينشخصممكن دستگيري با زيرا كنند تكميل را پرونده نميتوانند بازپرسان

اداي براي را آنها است داده دستور و است شده ديگريمظنون عده به كنون ا بازپرسهم كه همچنان شود

كنند/ احضار توضيحات

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

كردند كار به شروع كارگران
در اعـتصاب روز ١å از پس خليج و اعتماديه بافندگي و ريسندگي شركتهاي كارگران ـ بوشهر بندر

شدند/ كار مشغول كارگاههايمربوطه

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

است نشده پرداخت ماه فروردين حقوق هنوز
فرهنگ آموزگاران به فقط است نشده پرداخت دولتي كارمندان ١٣٣٢ ماه فروردين حقوق هنوز ـ جهرم

است/ گرديده پرداخت ريال ٥åå نفري

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

است نشده پرداخت كارمندان فروردين حقوق
افتادهاند مضيقه در آنها اغلب و نشده پرداخت كارمندان ماه فروردين ارديبهشتحقوق ٢٣ روز تا ـ فومن

گردد/ پرداخت آنها حقوق دارند تقاضا مقاماتدولت از و

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

قاچاق با مبارزه وسائل تهيه Nيحه متمم قانوني Nيحه
١٣٣١ بهمن ١١ مصوب كاشفين و مخبرين تشويق و

يا استو مطرح دادگاهها گمركدر اداره عليه يا له كه گمركي قاچاقهاي از ناشي دعاوي كليه در >١ ماده

را آن اقامه يا دعوي از دفاع حق ميشوند معرفي گمرك اداره طرف از كه وك;ئي نمايندگانو طرحشود بعدا

ميباشند/ دارا دادگاهها در

مخبرينو تشويق قاچاقو با مبارزه وسائل تهيه قانوني hيحه ٢ ماده ١ تبصره در ترتيبمذكور >٢ ماده

بشود/ يا شده كشف بعد به ١٣٣١ بهمن ١١ كاشفينمصوب

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت دارائي, وزارت >٣ ماده

وسائل تهيه قانونيمتممhيحه h١٣٣١يحه ماه دي اختياراتمصوبسيام مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه ارديبهشت ٢٧ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٣ بر مشتمل قاچاق با مبارزه

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٣٠٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

قم علميه مقدسه حوزه طCب و علماء اعCميه
اركانه Aشيدا ملي شوراي مجلس مقدس ساحت

نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب رونوشت

روزنامهفروشها تلقين حمايتدولتو منظور به وطن ضد دينو ضد پارههاي ورق اخيرا اينكه به نظر

مباهات و افتخار موجب كه كاشاني آيتا� حضرت مقدس مقام به مليت و روحانيت اساس تخريب براي

روحاني بزرگ پيشواي مقام به رئيسدولت از پشتيباني براي استو ايران ملت خاصه جهان مسلمين كليه

انتظار دولت از ميكنند, طبع و نشر ميشود شروع اجنبيپرستان و اجنبي ناحيه از كه مطالبي و اهانتنموده

را خاصهروحانيون مسلمين, عامه كهقلوب نمايد حمايت چنينعوامل از جرياناتموافقتو اين با نميرفت

ايـن از جـلوگيري مـقام در جـدا ميخواهـيم دولت و ملي مجلسشوراي از صريحا ما نمايند/ جريحهدار

گردد/ جريحهدار مسلمين قلوب نگذارند و برآيند وطن ضد دينو ضد نشريههاي

شيخمحمد روحاني, سيدمهدي اشراقي, شهابالدين طباطبائي, سيدرضا حسيني, سيدعبدا� اhحقر

قرشي, سيدمهدي اhحقر صفائي, محمدعلي اhحقر نادري, محمدرضا اhحقر حسيني, سيدحسين كريمي,

اhحـقر الحسـيني, مـرتضي اhحـقر الروحـاني, مـهديالحسـيني اhحـقر كاشفي, محمدرضا العبداhئيم

سـيدكمال راونـدي, شيخمهدي زرندي, سيدمرتضي خراساني, حسيني سيدعلي اhحقر شريفالتبريزي,

مـحمدتقي قـمي, سـيدابـوالقـاسم هـدايت, نظامالدين كرماني, ميرعلينقي مح;تي, سيدباقر موسوي,

ديگر/ امضاء هشتاد و صد چهار تبريزيو شيخعلي نوري, شيخحسين همداني, بهاءالدين نجمآبادي,

مينمايد/ را امضاهايفوق تصديق ميباشد, قم دينيه علميه امضائاتط;ب تماما امضائات اين و

الروحانيالقمي محمودالحسيني اcحقر

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

خبرگزاري نماينده [اخراج دولت سخنگوي امروز مطبوعاتي مصاحبه
آسوشيتدپرس]

و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي با روزانه مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر ربع سه و ساعت يك

و شد تشكيل خارجه وزارت كاخ در سخنگويدولت و شد تشكيل خارجه وزارتامور كاخ در سخنگويدولت

گذارد/ خبرنگاران اختيار در زير اط;عات فاطمي دكتر آقاي

hيحه ابتدا شد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در دولت هيأت جلسه ديروز بعدازظهر ٤.٥ ساعت >١

شد/// قرائت انتخابات در اخ;لگران مجازات به فرهنگمربوط وزارت پيشنهاد به قانوني

براي مضر كه تحريكآميزي و دروغ اخبار آسوشيتدپرس خبرگزاري نماينده پردو> <مارك آقاي چون >٢

شده اخطار مشاراليه به ميفرستد خارج مطبوعات و خبرگزاريها به مرتبا ميباشد ايران شاهنشاهي كشور

كند/ ترك را ايران ك خا روز سه مدت در كه است



ملي دولت سياهه ٢٣٠٤

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

داد نظر قوام آقاي معالج پزشك گواهي تأييد ضمن قانوني پزشك امروز
برود دادگستري به نميتواند و نيست حركت به قادر قوام آقاي كه

شد خواهند دعوت زودي به او اتهامي پرونده مطالعه براي قوام مدافع وكCي

شد ارجاع استان دادگاه ٥ شعبه به شهرستان دادگاه براي قوام التزام عرضحال

اين داد/ بهديوانكشور آقايقوام درباره را نظريهخود قانوني پزشكي رئيساداره حكمت آقايدكتر امروز

و گـرديد تخاذ ا طبي مشاوره جلسه يك تشكيل همچنين قوام آقاي قلب از عكسبرداري از پس نظريه

نمود/ تأييد را آقايقوام پزشكمعالج شيخ غ;مرضا آقايدكتر گواهي خود نظريه در قانوني پزشكي رئيس

و نـيست حـركت به قادر خون فشار و قلبي كسالت واسطه به قوام آقاي كه است كرده گواهي شيخ آقاي

مدافع وكيل تعيين براي قوام آقاي حضور درباره قانوني پزشك نظريه شود/ حاضر دادگستري در نميتواند

داشت اشكالينخواهد ايشان مدافع كتبيوك;ي ترتيبمعرفي اين به گرفتو خواهد قرار استفاده مورد خود

شد/ خواهد واقع كشور قبولديوان مورد و

در قوام پرونده به رسيدگي براي كشور رئيسديوان قائممقام و كشور ديوان ٧ شعبه رئيس وثيقي آقاي

پرونده مطالعه براي شد خواهد اخطار شدهاند معرفي كتبا كه آقايقوام مدافع بهوك;ي گفت: امروز باره اين

كمه محا آيا اينكه آنوقتدرباره شد حيثفراهم هر از كار مقدمات اينكه پساز شوند, حاضر ايشان تهامي ا

ديوان عمومي هيأت جلسه در نه, يا بود خواهد انجامپذير محكمه جلسه در ايشان حضور بدون قوام آقاي

است/ هيأتعموميديوانكشور اينمورد, در نظر اظهار براي مرجعص;حيتدار زيرا شد بحثخواهد كشور

كمه محا جلسه در شركت براي قوام آقاي آيا اينكه درباره آقايقوام پزشكمعالج شيخ غ;مرضا دكتر آقاي

داشت: اظهار نه يا بود خواهد حركت به قادر

شده وسايل ساير يا و برانكار با گر ا ميگويد حتي و شود حاضر محكمه در كه است مايل قوام آقاي خود

كسالت كردهام كر ذ گواهي در كه طور همان ولي باشم داشته حضور كمه محا موقع در تا ببريد دادگاه به مرا

كند/ شركت كمه محا جلسات در بتواند كه آنست از مانع ايشان خون فشار و قلبي

شهرستان دادگاه از صادره راي به قوام آقاي مدافع اعتراضوك;ي به مربوط عرضحال اط;ع قرار به

وقت هنوز ولي گرديده ارجاع تهران استان دادگاه ٥ شعبه به رسيدگي براي بود شده داده دادگاه به كه تهران

است/ نشده تعيين آن رسيدگي

٨å٩٧ شماره ,١٣٣٢.٢.٢٩ سهشنبه

گريختند شوروي به شهرداري كارمندان از نفر دو
حسابخود تسويه پساز يدا� اسمعيلو نام به كارمندانشهرداري از نفر قبلدو روز چند ـ گنبدكاووس

آنها از كنون تا شدند/ رهسپار كشوروي خا به آنجا از و رفته <داشبرون> قريه طرف به شهرداري اداره با

است/ نيامده خبري



٢٣٠٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ديگر هفته يك تا بختيار ابوالقاسم به مربوط قضيه به مقدماتي رسيدگي
ميدارد اعCم را خود نظر كار اين مأمور كميسيون و ميشود تمام

بختيار ابوالقاسم از متعدد بازجوئيهاي حال به تا

است عملآمده به بختياري غائله در شركت به متهمين ساير و

نداشته شركت شخصا لندر گدار واقعه در بختيار ابوالقاسم شده معلوم اكنون
و شخصاو از بازجوئي و بختيار ابوالقاسم تهامات ا اطراف تحقيقاتدر براي كه داديم پيشاط;ع چندي

كل بازرسي معاون شيوائي سرتيپ آقاي نظر تحت كميسيوني داشته مداخله امر اين در كه كساني ساير

سـرگرد و سميعي سرهنگ آقايان از عبارتند كميسيون اين اعضاي است/ شده تشكيل ملي دفاع وزارت

سـاير و بـختيار ابوالقـاسم از بازجوئي و دارد بازپرسي سمت كميسيون در علميه سرگرد علميه, [اسمعيل]
ميگيرد/ ايشانصورت وسيله به متهمين

از قسـمتي حـتي و مـيكند نـظارت شخصا و دارد حضور نيز شيوائي سرتيپ آقاي بازجوئيها اين در

تـحقيقات به مربوط امور از زيادي قسمت اط;ع قرار به ميشود/ گرفته وي وسيله به متهمين توضيحات

از رسيد/ پايانخواهد به ديگر يكهفته تا نيز بقيه و يافته خاتمه حال به تا بختيار ابوالقاسم عمليات درباره

كه شده خواسته اصفهان و اهواز از بختيار ابوالقاسم كار به مداركديگريمربوط و پروندهها طرفكميسيون

ميگيرد/ قرار مطالعه مورد و ميرسد تهران به روزها همين

اظهار كاست و كم بدون را وقايع جريان وي آمده عمل به بختيار ابوالقاسم از كه بازجوئيهائي كنون تا

شـركت بختيار ابوالقاسم شخص لندر گدار واقعه در است گرديده معلوم شده كه تحقيقاتي اثر بر و داشته

است/ نداشته

در درگرفتو شديد خورد و زد متجاسرين و نظامي قواي بين آن در كه بود واقعهاي تنها لندر گدار واقعه

رسيدند/ قتل به بختياري افراد از نفر هشت دولتيو قواي از سرباز هفت و افسر نفر يك نتيجه

چندي اميربهمن اصغرمسعود/ و بختيار اميربهمن از عبارتند بختيار ابوالقاسم پرونده در متهمين ساير

آقاي تهام ا اط;ع طبق است/ آمده عمل به آنها از hزم بازجوئي و شدند بازداشت اخيرا اصغرمسعود پيشو

است/ سايرين از شديدتر بختيار اصغرمسعود

بازداشت كه كساني از نفر يك دارد/ قرار اهميت دوم درجه در آنها تهامات ا كه هستند نيز ديگري افراد

قـضيه در دخـالتي گونه هيچ وي كه شد معلوم زيرا شد آزاد بازجوئي از پس بختيار مجيد نام به بود شده

است/ نداشته بختيار ابوالقاسم

بـراي پـايهاي مـيكنند كـه تـحقيقاتي و كـميسيون كـار داشت اظـهار امـروز شيوائـي سرتيپ آقاي

مورد كه دارد راهنمائي جنبه فقط كميسيون نظر و ميباشد بختيار ابوالقاسم بهموضوع بعدي رسيدگيهاي

گرفت/ خواهد قرار كرد, خواهد رسيدگي امر اين به كه دادگاهي استفاده



ملي دولت سياهه ٢٣٠٦

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

دادند مواجهه يكديگر با را افشارطوس قتل متهمين از نفر چند امروز
شد آزاد امروز ظهر اليكائي سرتيپ

ميباشند مدافع وكيل انتخاب براي مطالعه مشغول افشارطوس قتل متهمين

است نيامده دست به اثري پونتياك صاحب از هنوز
به ملقب رستمي امير مومني, عزيزا� اليكائي, سرتيپ آقايان تدريج به امروز بامداد نيم و ٩ ساعت از

اطـاق بـه را اسگـرد قـريه كـدخداي نخلي عباس همچنين و بلوچقرائي سرگرد آشپز بلوچ, احمد پهلوان,

نيم قريب و شد بازپرس اطاق وارد اليكائي ابتدا آوردند/ كشور كل شهرباني در نظامي بازپرس مخصوص

را عزيزا�مومني بازپرسبود/ اطاق در اليكائي كه همانموقع سپسدر و آمد عمل به بازپرسي او از ساعت

عزيزا� از گانه جدا سپسبهطور و داد يكديگرمواجهه با را نفر بازپرسايندو و كردند راهنمائي آنجا به هم

آورد/ عمل به بازپرسي هم مومني

داشتهاند اظهار بازپرس نزد خود اقارير در متهمين ساير كه مطالبي بازپرسيو اين نتيجه در ـ شدند آزاد

حكـومت ٥ مـاده استناد به قبل چندي كه را اليكائي سرتيپ آقاي آزادي قرار نظامي بازپرس امروز ظهر

بازپرسي هر البته داشت اظهار يكمقاممطلع اينشخص آزادي باره در كرد/ صادر بود بازداشتشده نظامي

اين به نسبت بازپرس ناچار ميشود شنيده آنها زبان از اشخاصي نام چون متهم عدهاي از تحقيقات ضمن

به كه همينمتهمينبود از يكي اليكائي سرتيپ ميكند/ صادر را آنها جلب ودستور اشخاصمظنونميشود

مخصوصا متهمينو ساير با را بازپرساو بار چند گرفتو قرار بازپرسي مدتيمورد توقيفو بازپرس دستور

شخص اين كه شد متوجه امروز نتيجه در و داد مواجهه بودند كرده كر ذ خود اعترافات در را او نام كه آنهائي

شد/ آزاد نظامي دادستان دستور به امروز ظهر و صادر او آزادي دستور لذا است/ شده دستگير بيهوده

با كه نظامي دادسراي داديار بازپرسو رحيمي سرگرد و قانع سروان آقاي امروز ـ سايرين از بازپرسي

آشپز بلوچ احمد از را تحقيقاتي لزوم ميباشند افشارطوس مرحوم قتل پرونده تكميل يكديگرمشغول كمك

را متهمين آنها دستور به و ديدند ص;ح اسگرد قريه كدخداي نخلي عباس و رستمي امير بلوچقرائي, سرگرد

ربع سه قريب يك هر نفر سه اين از بازپرسي گيرند, قرار بازپرسي تحت تا آوردند شهرباني به زندان از

كه است گرفته اينصورت براي بازپرسي اين است شده كسباط;ع كه طوري به انجاميد/ طول به ساعت

خير/ يا است داشته صحت آنها با اليكائي سرتيپ همكاري بر مبني متهمين از بعضي اظهارات

سرگرد سرتيپمنزه, سرتيپمزيني, افشارطوسمخصوصا قتل متهمين كنون ا ـ هستند مشغولمطالعه

انتخاب براي مطالعه مشغول ميبرند سر به قصر زندان سياسي دو بند در كه خطيبي حسين و بلوچقرائي

به را كس هيچ هنوز امروز تا مزبور متهمين ولي كنند دفاع آنها از دادگاه در كه ميباشند خود مدافع وك;ي

نكردهاند/ معرفي مأمورين به خود مدافع وكيل عنوان

هاشمزاده مهندس بازنشسته سرهنگ به مأمورين هنوز ساعت اين تا ـ نكردهاند پيدا دسترسي هنوز



٢٣٠٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

نامبرده و نكردهاند پيدا دسترسي ميباشد زندان درمحوطه تومبيلمزبور كها ك١٧٨٦ پونتيا تومبيل صاحبا

ميباشند/ او تعقيب در مأمورين متواريو همچنان

دفتر به مزيني طرفخانواده از سيفمزيني آقاي امضاي به امروز نامه اين ـ خانوادگي نام تغيير موضوع

اطJعات روزنامه محترم مدير آقاي است: رسيده روزنامه

خانوادگي نام تعويض بر مبني شرحي ١٣٣٢ ماه ارديبهشت ٢٩ اط;عاتمورخه روزنامه ديروز شماره در

است/ حقيقت از عاري مزبور خبر كه ميدارد اشعار لزوما بود شده چاپ مزيني

روزي كه فرض نيستولو روشن مملكت اهالي قاطبه بر بلكه مزيني خانواده تنها نه حقيقتموضوع

موجبي و مرتبطنبوده اعضايخانواده ساير به ثابتشود مزيني علياصغر سرتيپ آقاي به منتسبه تهامات ا

مزيني سيف مزيني, خانواده طرف از بود/ نخواهد خانوادگي نام تغيير براي

كه بود رسيده [ ملي! امنيت [اط;عاتو رسميدولت يكاداره از خانوادگي نام تغيير به راجع ما ديروز خبر

دادهاند/ اط;ع اداره آن به را مزينيموضوع سيف آقاي از غير خانواده اين از ديگري اشخاصي معلوم قرار از

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

هاشمزاده سرهنگ نامه
تهران] نظامي فرمانداري و انتظامي عالي دادگاه رئيس كشور, كل دادستان نخستوزير, آقاي [به
نـخستوزير, آقاي عنوان به سفارشي پست با هاشمزاده عليمحمد آقاي طرف از امروز وقت آخر در

ايـن بـراي را آن رونـوشت كه تهران نظامي فرمانداري و انتظامي عالي دادگاه رئيس كشور, كل دادستان

در كه مطالبي تعقيب در هاشمزاده دكتر آقاي نامه اين در گرديد/ واصل روزنامه دفتر به بود فرستاده روزنامه

شده بهويدرج متعلق ارتشي١٧٨٦ شماره رنگداراي كدو پونتيا تومبيل ا به راجع روزنامه شمارههاياخير

فروردين ١٨ تاريخ در كتبي اعتراضات بازنشستگيخود به راجع كه است شده متذكر و داده توضيحاتي است

را مأمورين اعتراضنامه تسليم تاريخ از بعد روز پنج حدود در و نموده تسليم ملي دفاع وزارت كارگزيني به

داده اط;ع و كرده تكذيب خود به نسبت را وارده تهامات ا سپس وي فرستادهاند/ خانهاش به او جلب براي

هر برايرفع اينكه بر ميباشدمشروط حاضر و آماده تحقيقات نوع اجرايهر توضيحاتو گونه هر براياداي

مزبور عالي مقامات دقيق نظارت و مراقبت تحت وي به نسبت تحقيقات گونه هر اجراي او, نگراني گونه

تأسـفآور واقعه در مزبور ١٧٨٦ ك پونتيا ماشين از استفاده به نسبت كه كرده اضافه پايان در شود/ انجام

است/ مغرضانه و افشارطوسمجهول مرحوم

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

شود آزاد زندان از
ارتش افسر كه فرزندش دارد تقاضا نوشته اداره اين به و ملي دفاع وزارت به كه شرحي در مساواتي بانو

شود/ آزاد زندان از است شده صادر هم او برائت حكم و ميباشد



ملي دولت سياهه ٢٣٠٨

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

كردند اعتصاب آذربايجان كارخانه كارگران
محوطه در حقوق اضافه درخواست منظور به قزوين در آذربايجان كارخانه كارگران قبل روز چند ـ قزوين

تا پرداختند كره مذا به كارخانه صاحب با فرماندار آقاي و اداره اولياي ب;فاصله نمودند/ اعتصاب كارخانه

آيد/ عمل به رسيدگي كارگران خواستههاي به كار قانون طبق

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

شدند دستگير ديشب تا ارتش تسليحات اداره كارگران از نفر ١٥
اداره كارگران از عدهاي كه دادند نظامياط;ع فرمانداري به ك;نتري١٣ از ديروز بعدازظهر چهار ساعت

است ممكن و كردهاند اجتماع كريميان محمدعلي نام به شخصي به متعلق كه منزلي ارتشدر تسليحات

و رفـته مـحل بـه نـظامي گـروه يك نـظامي فـرمانداري طـرف از ب;فاصله كه گردد خورد و زد به منجر

و كرده رفتار نظامي فرماندار دستورات خ;ف بر كه عده اين از نفر ١٥ و نمودند متفرق را اجتماعكنندگان

به دستگيرشدگان اسامي شدند/ اعزام نظامي فرمانداري دادسراي به و گرديده دستگير نميشدند متفرق

است: ذيل قرار

محمدولي سليماني, عليمحمد كريمان, محمدعلي زنگنه, محمود مجلسي, محمد طاهرينژاد, شكرا�

تقي همراز, حسين بيگلو, عبدا�خان فخرائي, محمود صمدي, محمدتقي ف;حتپيشه, عينا� شوقي,

كاظمي/ كبر ا و صمدزاده محمد طهماسبي,

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

كردهاند غذا اعتصاب فيروزكوه دبيرستان دانشآموزان
چند از كه دبيرستانفيروزكوه سالسوممتوسطه كياستكهدانشآموزان حا ازفيروزكوه تلگرافي گزارش

مزاجي حال و كردهاند غذا اعتصاب ماه ارديبهشت هشتم بيستو روز صبح از بودند كرده اعتصاب قبل روز

نيست/ خوب آنها از نفر دو يكي

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

بودند كرده اجتماع عوارض لغو براي
و نـموده اجـتماع تلگرافـخانه و فرمانداري در و بسته را خود كين دكا كسبه و پيشهوران كليه ـ نهاوند

از سخنرانيهائي آنجا در و آمده فرمانداري محوطه به جمعيت اين داشتند/ عوارضرا از بعضي تقاضايلغو

فرماندار آقاي با كره مذا براي و نموده انتخاب خود نماينده سمت به را نفر چند بعد شد/ ايراد نفر چند طرف

شـعارهاي و كرده جمعيت داخل را خود دانشآموزان و آموزگاران و دبيران آقايان از نفر چند داشتند/ اعزام

و گرديد متفرق بعدازظهر جمعيت نشدو داده نشان اهالي طرف از عكسالعملي گونه هيچ ولي دادند مخالفي

گردد/ معلوم آن نتيجه كسبدستور پساز و رسيده مركز اط;ع به آنان خواستههاي روز ١٥ ظرف شد قرار



٢٣٠٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ابيض كاخ در پايتخت مدارس آموزگاران اجتماع
تيمسار با و نموده اجتماع ابيض كاخ در پايتخت دبيران و آموزگاران آقايان از عدهاي امروز ظهر از قبل

اظهار ما خبرنگار به آنان از يك كه طوري به كردند/ م;قات نخستوزير بازرسي كل رئيس ثقفي سرتيپ

و بخشنامه به توجه بدون شهرستانها در كه آموزگاراني آقايان اب;غهاي لغو منظور به اجتماع اين داشت:

آن به رسيدگي مشغول نخستوزيري بازرسي طرف از و شدهاند منفصل و خدمت منتظر اداري كمه محا

است/ بوده هستند

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

داد روي سختي نزاع اسفند ٢٤ ميدان در
شدند مجروح ديگر نفر چند و پاسبان نفر يك نتيجه در كه

رخ اسفند ٢٤ ميدان در ٢٤ خط رانندگان كمك و رانندگان بين سختي نزاع ديروز بعدازظهر چهار ساعت

براي مأمورين لذا ميشد, سختتر آنها نزاع آن هر وليچون كرد اقدام آنها كردن متفرق براي ك;نتري داد/

و رانندگان از نفر چهار خورد و زد اين در ولي شدند متفرق مردم نتيجه در و كردند شليك تير يك آنها تفرقه

تحويل و شدند نظاميدستگير فرمانداري طرف از محركين از نفر سه ضمنا شدند/ مجروح پاسبان نفر يك

گرديدند/ نظامي فرمانداري

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

دارند را اتحاديه مدير مجدد انتصاب درخواست
اينكه از كردهاند منتشر كه چاپي اع;ميه ضمن شهرداريها و وزارتخانهها جزء خدمتگزاران تحاديه ا

آقاي از و اعتراضنمودند است كرده خدمت منتظر را مزبور تحاديه ا مدير غفاري فتحا� آقاي دارائي وزارت

آيد/ عمل به وي مجدد انتصاب براي hزم اقدام سريعا كردهاند تقاضا نخستوزير

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

گرديد مضروب و شد واقع حمله مورد ديروز زهري آقاي
تـرك را ملي شوراي مجلس علني, جلسه ختم از پس زهري علي آقاي كه هنگامي ديروز بعدازظهر

مورد ميرفت خود مقصد طرف به و بود نشسته كسي تا در كه هنگامي مجلس آهني در مقابل در ميكرد

عينك شيشه نتيجه در و شد واقع بودند كرده اجتماع مجلس مقابل در تماشاچي عنوان به كه عدهاي حمله

به آن داخل و اطرافچشم امروز كه طوري به آمد شديديوارد نسبتا صدمه راستاو چشم به شكستو وي

و ذوالفقاري محمد آقايان امروز و گرفته قرار نمايندگان عموم تأسف موجب واقعه اين و بود شده كبود كلي

هنگام كه دادند انتظاميدستور مأمورين به و تأسفنموده اظهار پيشآمد اين رئيساز مهندسرضوينواب

نشود/ اهانتي آنان به كه نمايند كامل مراقبت نمايندگان آقايان از خروج,



ملي دولت سياهه ٢٣١٠

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

درباره تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢٩ شماره اعCميه
تهران در نظامي حكومت تمديد ماه سه

٢٦ مورخه تصويبنامه برابر كه ميرساند تهران شهرستان محترم اهالي عموم اط;ع به وسيله بدين

در نـظامي حكـومت جاري سال ماه ارديبهشت ٢٩ صبح ٥ ساعت از وزيران هيأت ١٣٣٢ ماه ارديبهشت

تهران شهرستان نظامي فرماندار ميگردد/ تمديد ماه سه مدت براي حومه] [و تهران شهرستان
اشرفي ستاد سرهنگ

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

است خارجي خبرنگار ششمين آسوشيتدپرس خبرنگار
ميشود اخراج ايران از كنون تا نفت شدن ملي زمان از كه

آقـاي به كه داد اط;ع ديروز مطبوعاتي مصاحبه در دولت سخنگوي و خارجه وزير فاطمي دكتر آقاي

اخبار مخابره مناسبت به كه است شده اخطار تهران در خبرگزاري<آسوشيتدپرس> خبرنگار پردو> <مارك

امريكا سفارت به امروز صبح مزبور خبرنگار كند/ ترك را ايران ك خا آينده روز ظرفسه دروغ و تحريكآميز

كه اخطاري طبق همچنين و نمود ويزا را گذرنامهخود ايران از مقدماتخروج آوردن برايفراهم و كرد مراجعه

١٢ پردو> آقاي<مارك نمود/ مراجعه گذرنامه اداره به صبحامروز شد نامبرده به شهرباني طرفاداره ديشباز

در جنگ هنگام وي ميباشد/ فعاليت و خدمت آسوشيتدپرسمشغول خبرگزاري مؤسسه در كه است سال

داشت/ مأموريت تركيه و ايران و هندوستان در نيز بار يك و دور خاور مختلف مناطق

ششـمين نـامبرده و ميباشد آسوشيتدپرس خبرگزاري مؤسسه معروف نويسندگان از پردو مارك آقاي

طرف از ناصحيح, اخبار ارسال مناسبت به كنون تا نفت صنعت شدن ملي زمان از كه است خارجي خبرنگار

قرار به شدهاند اخراج كنون تا كه خبرنگاراني اسامي نمايد/ ترك را ايران ك خا است شده اخطار وي به دولت

خبرنگار ك;ك مايكل رويتر, خبرنگار نيكسون هيك كسپرس, ا ديلي خبرنگار دلمر سفتن ميباشد: زير

لندن/ تايمز خبرنگار بانتينك بازيل ايران, مقيم رويتر خبرنگار هرمان لئوپولد نيويورك, تايمز

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

آسوشيتدپرس] خبرنگار مهلت [تمديد مصاحبه/// در دولت سخنگوي
امـور وزير فاطمي حسين دكتر آقاي با روزانه مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر ربع سه و ساعت يك

را زير اط;عات فاطمي حسين دكتر آقاي و شد تشكيل خارجه وزارتامور كاخ در سخنگويدولت و خارجه

گذارد/// خبرنگاران اختيار در

گرفته تصميم كافينبود خبرگزاريآسوشيتدپرس خبرنگار پردو آقاي عزيمت براي روز مدتسه چون >٤

گردد/ روشن ايشان تكليف بعدا تا شود تمديد ديگر روز چند مهلت اين شد



٢٣١١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

نخستوزير با هندرسن مCقات
و كرد م;قات آقاينخستوزير با امريكا كبير سفير هندرسن آقاي �١٩٥٣ مه ٢å� امروز صبح ده ساعت

كشيد/ ساعتطول دو حدود در ايشان كرات مذا

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ميگردد باز تهران به پانايرانست سازمان رهبر مهرداد
پيشهدف سال كه پرچمدار روزنامه مدير <پانايرانستها>و رهبر مهرداد آقايمحمد رسيده خبر طبق

نخاع علتقطع به كه مشاراليه ميشود/ تهرانوارد به خرداد يكشنبهسوم روز بعدازظهر بود گرفته قرار گلوله

ميباشد فلج بدن نصف از كان كما گرفته انجام كه جراحي هفتعمل باوجود است شده بدنويفلج از نيمي

است/ نشده واقع معالجاتمؤثر و

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

شد اخطار قوام مدافع وكCي به امروز
دهند اطCع قوام اتهامي پرونده به نسبت را خود ايرادهاي و اعتراضات روز ٢å ظرف كه

شـريعتزاده و وكـيل سيدهاشم آقايان عنوان به اخطاريهاي كشور ديوان طرف از امروز اط;ع قرار به

به نسبت را خود اعتراضات و ايراد اخطاريه رؤيت از روز ٢å ظرف كه گرديد صادر قوام آقاي مدافع وك;ي

آقايقوام مدافع رؤيتوك;ي به امروز اخطاريه اين برسانند/ اط;عديوانكشور به آقايقوام تهامي ا پرونده

و شوند حاضر كشور ديوان در پرونده مطالعه براي وك;يمزبور شنبه روز از يا فردا از كه دارد احتمال و رسيد

دهند/ اط;ع آن به نسبت را نظرياتخود پرونده كامل قرائت از پس

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

آمد عمل به خالصه بنگاه به پهلوي امCك تحول و تحويل مقدمات امروز
هيأت اعضاي آقايان تفاق ا به كشاورزي وزارت كفيل عطائي مهندسمنصور آقاي امروز ظهر از قبل

تحولام;ك مقدماتتحويلو تشريفاتو آنجا در رفتندو ام;كپهلوي اداره به خالصه مستقل بنگاه مديره

آمد/ عمل به خالصه مستقل دستگاه به پهلوي

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

است نشده پرداخت كارمندان اغلب ماه فروردين حقوق
كارمندان اغلب ماه فروردين حقوق ميدهد/ گزارش تلگرافخود ضمن ساوه از ما خبرنگار كه طوري به

بعضي هم اينمورد در استو نشده پرداخت ماه ارديبهشت ٢٨ امروز تا مينمايد تجاوز ريال هزار سه از كه

از عاجل اقدام انتظار و هستند مالي مضيقه در سخت كارمندان كنون ا كردهاند/ شكايت مركز به ادارات از

دارند/ را اوليايامور



ملي دولت سياهه ٢٣١٢

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

شد حمل شوروي به برنج
از پس شد/ بوشهر بندر وارد hكا بدون <ايرتيش> به تنيشورويموسوم ٦åå بازرگاني كشتي ـ نوشهر

نمود/ حركت بهصوبشوروي برنج تن ٦å٧ بارگيري

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ترياك استعمال تهيه و خشخاش كشت منع Nيحه متن
شد تقديم دادگستري وزير معاون وسيله به مجلس ديروز جلسه در كه

ملي شوراي مجلس

آن, مشتقات كو تريا فروش و خريد و تهيه منع به راجع ١٣٣١ ماه بهمن ١٩ قانون طبق اينكه به نظر

مجلس به و تهيه را مزبور قانون از متخلفين مجازات قانون ماه ظرفدو است شده مكلف دادگستري وزارت

ميگردد: تقديم تصويب براي و تهيه ذيل واحده ماده لذا نمايد/ تقديم ملي شوراي

قانونمصوب ٣ ١و تبصره در كه قسمتي در استثناء �به را مشتقاتآن كليه كو تريا كس هر ـ واحده ماده

به گردد آن فروش و خريد مرتكب يا و كند تهيه داخلي� طبي مصرف همچنين و شده كر ذ ١٣٣١ بهمن ١٩

ميشود/ دولتمحكوم نفع به آن مشتقات همچنين كو تريا عين ضبط و ماه شش تا سه از تأديبي حبس

از تأديبي حبس به دولتمرتكبكشتخشخاشبشود اجازه بدون بعد به ١٣٣٣ سال كساز هر تبصره�

مصدق] [محمد نخستوزير شد/ خواهد دولتمحكوم سود به خشخاش ضبط به و ماه شش تا ماه سه

[لطفي] دادگستري وزير

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

الكلي مشروبات استعمال و تهيه منع Nيحه متن
شد تقديم ملي شوراي مجلس ديروز جلسه در دادگستري وزارت معاون وسيله به كه

ملي شوراي مجلس

مـصرف و فـروش و خـريد و تهيه منع به راجع ١٣٣١ ماه بهمن ١٩ مصوب قانون طبق اينكه به نظر

به و تهيه را مزبور قانون از متخلفين مجازات قانون ماه ظرفدو است شده مكلف دولت الكلي نوشابههاي

ميگردد: تقديم تصويب براي و تهيه ذيل واحده ماده لذا نمايد/ تقديم ملي مجلسشوراي

تهيه ميرسد� صنعتي طبيو مصارف به كه استثنايمواردي �به الكلي كسنوشابههاي هر ـ واحده ماده

كه ثاثيه ا ادواتوآhتو و عيننوشابه ضبط به سالو سه تا ماه سه از تأديبي حبس به نمايد فروش خريدو و

صنعتي طبيو مصرف به را شده ضبط نوشابه كه مكلفاست ودولت ميشود رفتهمحكوم كار به آن تهيه در

مصدق] [محمد نخستوزير برساند/

[لطفي] دادگستري وزير



٢٣١٣ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ايران پيشآهنگي و بدني تربيت سازمان قانوني Nيحه
نيرومندي و تندرستي تأمين و ورزش تعميم منظور به ميشود داده اجازه فرهنگ وزارت به اول< ماده

باشگاههاي و كليهمؤسسات بر كامل نظارت ورزشكارانو تشويق اخ;قيو مليو رشد تقويت و كشور افراد

قـائممقام سازمان اين دهد/ تشكيل ايران� پيشآهنگي و بدني تربيت �سازمان نام به سازماني ورزشي

بود/ خواهد ايران پيشآهنگي و بدني تربيت ملي انجمن

بود/// خواهند سازمان اين مقررات تابع كشور ورزشي باشگاههاي و مؤسسات كليه دوم< ماده

بدنيو ترتيبت سازمان قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه ارديبهشت ٢٧ تاريخ به تصويبميشود/ ماده شانزده بر مشتمل ايران پيشآهنگي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

كاشاني آيتا[ با مCقات
آيتا� شخصي منزل آزاديدر كسيون فرا مجلسو منفرد نمايندگان از نفر چند صبح ساعتده در امروز

نيستولي دست در اط;عي داد رخ م;قات اين در كه كراتي مذا ازموضوع كردند/ ايشانم;قات با كاشاني

بوده فردا علني جلسه و ملي مجلسشوراي ديروز علني جلسه اطراف در صحبت ميشود گفته كه طوري به

است/

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

شد منصرف تهران به مسافرت از استيونسن
گرديد وي مسافرت برنامه در تغيير اين سبب وي از مصر نخستوزير رسمي دعوت

از حركت هنگام جمهوري رياست انتخابات در امريكا دمكرات خورده شكست نامزد استيونسن> <ادله

در مسـافرت هنگام كرد اع;م ساخت منتشر مورد اين در كه اع;ميه ضمن خاورميانه طرف به واشنگتن

پـرواز تهران به كراچي از كه بود قرار برنامه طبق و نمود خواهد مسافرت هم ايران به مختلف كشورهاي

استو حذفنموده مسافرتخود برنامه از را تهران بازديد نامبرده يافتهايم اط;ع كه طوري به اينك نمايد/

از ديروز كه خارجي مسافر يك نمود/ خواهد پرواز قاهره به سپس ميبرد سر به آنجا در فع� كه كراچي از

رهبر تصميم تغيير خصوص در است, آورده عمل به م;قات وي با شهر آن در و شده وارد تهران به كراچي

از نامبرده و شود اجرا تنظيمي برنامه طبق استيونسن مسافرت بود قرار ابتدا كه گفت امريكا دمكرات حزب

يك كه است نموده نامبردهدعوت از مصر نخستوزير نجيب ژنرال وليچون نمايد/ پرواز تهران به كراچي

از را تهران بازديد اين لذا است/ پذيرفته را نامبردهدعوتمزبور باشد دولتمصر مهمان رسمي طور به هفته

رفت/ خواهد قاهره به كراچي از مستقيما و نموده حذف مسافرتخود برنامه



ملي دولت سياهه ٢٣١٤

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

بودند شده مضروب كه امريكائي گروهبانان
گرديدند مرخص بيمارستان از امروز

مورد دادگستري كاخ مقابل در صبح پريروز كه امريكائي گروهبان دو <فرانككرپ> و <توماسكورك>

پـانسمان و بـيمارستان به انتقال از پس بودند شده واقع چپ دستجات به منتسب افراد از عدهاي ضرب

و كبير سفير هندرسن آقاي گرديدند/ كار دوايرمربوطخويشمشغول در شدندو مرخص امروز آنها, زخمهاي

از دولت اط;ع قرار به نمودند/ عيادت مجروحين از ديروز نظامي مستشاران هيأت رئيس كلور مك ژنرال

در تا آورند عمل به بيشتري انتظاميمراقبت پسمأمورين اين از كه شده داده مقاماتمربوطهدستور طرف

ندهد/ رخ حوادثي چنين نظير آينده

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ميآيد تهران به فرانسوي بزرگ نويسنده يك
شد/ خواهد تهران وارد فردا و امروز ظرف فرانسوي نويسندگان بزرگترين از يكي مالرو> <آندره آقاي

خبرنگار به امروز ميباشد چپ تماي;ت داراي كه نامبرده نويسنده مسافرت مورد در فرانسه سفارت مقامات

مدت در داشتو نخواهد سياسي فعاليت گونه هيچ ايران به مسافرتخود روز مدتده در <مالرو> كه گفتند ما

قرار وي و كرد خواهد سخنراني فرانسه و ايران فرهنگي انجمن اولين جلسه در بار يك فقط تهران در توقف

كرد/ خواهد شهر آن از هم بازديدي اصفهان تاريخي آثار بازديد براي است

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

نشده توزيع شكر و قند سهميه
شده متذكر دارائي اداره اينكه با استو نشده توزيع اهالي شكر و قند كنونسهميه تا ٣١ اسفند از ـ جهرم

قنادها بين شكر زيادي مقدار كنون تا معالوصف ميباشد آن كمي شكر, و قند سهميه توزيع عدم علت است

است/ گرديده توزيع

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

است شده گران گوشت قيمت
به هم بز گوشت قيمت و ناياب نر گوسفند گوشت و شده گران گوشت قيمت كه است مدتي ـ اليگودرز

نيست/ قابلخوردن هم نان و ندارد را آن خريد قدرت بيبضاعت طبقه اغلب كه شده گران قدري

٨å٩٨ شماره ,١٣٣٢.٢.٣å چهارشنبه

ميرسد فروش به ريال سي كيلوئي قند
در قند همچنان معهذا است نموده صادر را اهالي شكر و قند توزيع دستور عاملين به دارائي اداره ـ سقز

ميرسد/ مصرفكنندگان دست به ريال ٣å كيلوئي قرار از و ناياب بازار



٢٣١٥ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

افشارطوس مرحوم قتل پرونده عكس
ميشود ارسال مجلس دادگستري كميسيون براي

كرد كسب توضيحاتي او داماد و شعري سرتيپ از نظامي بازپرس امروز

بازپرسي انجام براي امروز را بلوچ احمد قاسملو, افشار مزيني, سرتيپ

نظاميآوردند بازپرس اطاق به

پرونده محافظت از تا داشت اظهار خبرنگاران مجلسبه دادگستري رئيسكميسيون مي;ني آقاي ديروز

خواست/ نخواهد ص;حيتدار مقامات از را پرونده نكند حاصل اطمينان محل در افشارطوس مرحوم قتل

سؤال توضيحاتيخواستو باره اين در نظامي فرمانداري قضائي مطلع مقام يك با ما خبرنگار امروز صبح

خير/ يا ميگذاريد آنها اختيار در بخواهد شما از را پرونده مجلس دادگستري كميسيون گر ا كرد/

كساني از نفر چند دستگيري عدم علت به ميدانيد كه طوري به پرونده داشت اظهار جواب در مزبور مقام

كـميسيون بـه را پـرونده نـميتوانـيم مـا جهت همين به و نيست تكميل است شده بازپرسمظنون كه

كرديم قب�اع;م كه همانطور ولي شد/ خواهد فلج كلي به ما كار زيرا بدهيم ملي مجلسشوراي دادگستري

صفحات مانند عينا كه است روشن طوري به عكسها اين و است شده عكسبرداري پرونده اوراق كليه از

بخواهد را پرونده كنيم تحقيق را پرونده ما اينكه از قبل مجلس دادگستري كميسيون گر ا ميباشد پرونده

بشود/ تكميل پرونده تا داد خواهيم آنها به را پرونده عكس

داده اط;ع <شوند> او داماد و شعري سرتيپ آقايان به نظامي بازپرس طرف از ـ كرد كسب توضيحات

قانع سروان آقاي اطاق در امروز آقايان اين بيايند/ شهرباني به توضيحاتي اداي براي امروز صبح كه شد

آقاي كه است باري دومين اين نمود/ توضيحات كسب آنها از بازپرس مدتي و شدند حاضر نظامي بازپرس

ما را آقايان البته داشت اظهار باره اين در مطلع مقام يك ميدهد/ اط;عاتي بازپرس به شعري سرتيپ

ميبرند/ تشريف خود منازل به دادند بازپرسخواست كه را توضيحاتي اينكه از بعد و كرديم دعوت

را او مأمور نفر چند و بود بلند ريشاو كه حالي در مزيني سرتيپ امروز بامداد ٩ ساعت ـ مزيني سرتيپ

نظامي بازپرس تاق ا به و آوردند شهرباني به نظامي فرمانداري جيپ يك وسيله به بودند گرفته ميان در

و افشارقاسملو هادي به نوبت او از بعد ميكرد/ تحقيقات او از بازپرس ساعت يك قريب و گرديد راهنمائي

كرد/ بازپرسي آنها از نظامي بازپرس و آوردند شهرباني به زندان از را بلوچقرائي� سرگرد �آشپز بلوچ احمد

براي كه بود داده اط;ع فرستاده اداره اين به كه نامهاي طي هاشمزاده سرهنگ آقاي ـ هاشمزاده نامه

يك گيرد/ عاليصورت مقامات حضور با او از بازجوئي بايد استو نگران ولي ميباشد حاضر توضيحات اداي

است شده ارسال نظامي فرمانداري براي نيز نامه اين داشترونوشت اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام

فرمانداري و ندارد وجود او به نسبت سوئي نظر هيچ كه باشد مطمئن ميتواند هاشمزاده سرهنگ آقاي ولي

كند/ معرفي نظامي فرمانداري به را خود بايد كرد احضار كسرا هر نظامي



ملي دولت سياهه ٢٣١٦

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

بختياري واقعه متهمين از نفر چهار
شدند منتقل دژبان زندان به شهرباني زندان از ديروز

نامههائي حامل او اتومبيل كه است اين اصغرمسعود اتهام
است بوده بالعكس يا و بختياري به تهران از

اصـغرمسعود آقـاي است شده دستگير تازه كه بختياري واقعه متهمين از يكي كه داديم اط;ع ديروز

معرفي نظامي فرمانداري به را خود و احضار نظامي فرمانداري طرف از پيش چندي شخص اين ميباشد/

بختياري به تهران از نامههائي حامل تومبيلاو ا كه است اين آقاياصغرمسعود تهام ا كه شد گفته امروز كرد/

است/ شده دستگير توسطمأمورين نيز كدخدائي آقاي يعني تومبيل ا شوفر استو بالعكسبوده و

سروان اميربهمن, اصغرمسعود, آقايان يعني بختياري شورشيان با همكاري متهمين از نفر چهار ديروز

مأمورين توسط بودند بازداشت شهرباني در حال به تا كه مسعود تومبيل ا راننده كدخدائي و علوي اخراجي

گرديد/ منتقل دژبان زندان به نظامي حكومت

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

امامي جمال اتهام به امروز
شد رسيدگي جنحه دادگاه ٩ شعبه در او خود حضور بدون

شد موكول شهريور دوازدهم روز به رسيدگي دنباله

به تا داد جلسه تشكيل نيري آقاي دادياري و علميه آقاي رياست به جنحه دادگاه نهم شعبه امروز صبح

مـلي بـانك از محل داشتن بدون آن وجه اخذ و چك كشيدن به است متهم كه امامي جمال آقاي تهام ا

كند/ رسيدگي

بـراي دادگـاه در مـتهم حـضور گفت دادگاه رئيس و نداشت حضور امامي جمال آقاي كمه محا اين در

يعني شهود از نفر دو بعد ميكنيم/ شروع را كمه محا ما هم hحا استو دادگاه رئيس نظر به بسته كمه, محا

شهادت عنوان به ميباشند بازار تجار از دو هر كه اصفهاني امامي جمال و تفاق ا محمدعلي حاج آقايان

روز بـه را دادرسي بقيه و تعطيل اداري وقت انقضاي عنوان به را جلسه دادگاه رئيس و دادند توضيحاتي

كرد/ شهريورموكول دوازدهم پنجشنبه

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

ندارند جاني و مالي تأمين مردم
مردم و ميگيرد قرار دزدان دستبرد مورد خانه چند شب هر و شده زياد شبانه سرقتهاي اخيرا ـ بروجرد

و مـؤثر اقدامات آنها جان و مال تأمين براي دارند تقاضا مربوطه مقامات از و ندارند خواب شب ترس, از

آيد/ عمل به اساسي



٢٣١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

كردهاند اعتصاب بادي كشتي كارگران
منجر كه داده رخ گمركبوشهر كارمندان لنجو باديوموتور كشتي كارگران بين اخت;فاتي ـ بوشهر بندر

نمودهاند تقاضا و نموده مقاماتص;حيتدار به تلگرافاتي كارگران است/ گرديده مزبور كارگران اعتصاب به

گردد/ رسيدگي آنان شكايت وضع به زودتر هرچه كه

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

نيست رضايتبخش شهرداري وضع
روز دارد شهروجود انجمن اعضاء بين كه اخت;فاتي و شهردار نداشتن نتيجه در شهرداري وضع ـ جهرم

شدهاند/ تراخم دچار اطفال اغلب استو ك خا و گرد از مملو خيابانها و كوچهها ميشود/ خرابتر روز به

گر ا و ميشود بسته شهر از بعد هفت ساعت خبازي كين دكا است/ ترقي به رو روز به روز خواربار نرخ

به كافي درآمدش شهرداري اينكه با بماند/ گرسنه فردا صبح تا بايد شود شهر وارد ساعت اين در مسافري

نميشود/ انجام شهر آباداني و عمران براي اقدامي كوچكترين معالوصف ميرسد نظر

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

شدند آزاد دخانيات كارگران از نفر ٢٣
اعتصاب جريان در كه دخانيات كارگران از نفر ٢٣ تعقيب منع قرار نظامي بازپرس طرف از گذشته روز

شدند/ آزاد آنها و گرديد صادر بودند شده دستگير

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

تنگستان در ناامني
هزار چهل برابر و كرده تخليه را انصاري عليرضا دكان مسلح دزدان اهرم در قبل شب چند ـ بوشهر بندر

ولي كردند تيراندازي سارقين دستگيري براي ژاندارمري مأمورين بردند, سرقت به را دكان كاhهاي از ريال

شدند/ فرار به موفق و داده جواب آنها شليك به هم سارقين

عده فع� كه است تنگستاني سرتفنگچي محمدعلي ناحيه از تنگستان در ناامنيها اين اط;ع قرار از

از يكي كه <خائيز> در وي كنون ا است كرده مختل را حدود آن امنيت و نموده جمع خود دور تفنگچي زيادي

ميبرد/ سر به ميباشد تنگستان دهستانهاي

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

ورود
امريكا] نظامي تأسيسات از طوNني بازديد از [پس

نظامي تأسيسات بازديد براي قبل ماه چند ارتشكه مخابرات رئيساداره قريب عليرضا سرتيپ آقاي

بازگشت/ تهران به امروز صبح بود عزيمتنموده كشور آن به



ملي دولت سياهه ٢٣١٨

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

رفتهاند عربي بنادر به كارگران و كشاورزان از نفر هزار ١å از بيش
نميدهد تحويل را آنها گمرك ولي فرستادهاند Nكا مقداري بحرين از مزبور كشاورزان

و كشاورزان از نفر هزار ١å از بيش ميدهد: اط;ع چنين خود تلگرافي گزارش در كنگان از ما خبرنگار

خواربار آنجا از تا رفتهاند عربي بنادر به و كرده ترك را خود فرزند زنو ث;ث, بنادر بادي كشتيهاي كارگران

ريال, ١å خرما ريال, ١å گندم ريال, ٢٥ كيلوئي برنج است: قرار اين از نرخخواربار بفروشند/ و آورده بوشهر به

ريال/ ٥ كتي پا اشنو سيگار

پارچه متر چند چايو كيلو نيم و شكر كيلو دو كدام هر بحرين از مذكور كشاورزان از نفر چند گذشته هفته

انـجام با تا است شده تحويل گمرك به كه فرستادهاند لنج موتور وسيله به خود خانوادههاي مصرف براي

يك اشياء اين بين در بدهد آنها به را اشياء نيستاين حاضر گمرك ولي گردد تسليم آنها به قانوني تشريفات

اهاليهم بقيه نشود امر اين به فوري توجه گر ا است فرستاده خود پير مادر براي كارگري كفشهستكه زوج

بدون گمرك استكه يكماه مدت نميشود استفاده جاري آبهاي اراضيو از كشاورز, نبودن اثر در ميروند/

داشته قاچاق شايد اينكه نام به را بحرين اهالي به امتعه از خالي لنج يكدستگاهموتور قانوني داشتنمجوز

به را انحصاري كاhي كنگان در است/ كرده زنداني را آن ناخداي توقيفو است كرده تخليه بنادر از يكي در و

نميشود/ شنيده كنگان در روزها تهران راديو صداي نميفروشند/ مقرر قيمتهاي

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

ميشود تهيه غيردولتي مؤسسات كارگران تعداد و كارگاهها آمار
است كرده دعوت همكاري جهت نيز را ديگر ادارات بعضي نمايندگان منظور اين براي كار وزارت

آن مسـئول مـقام چـند بـا كـارگران وضع به نسبت كار وزارت جديد اقدامات درباره ما خبرنگار امروز

ميگردد منتشر تصويبو قريبا استو شده كامل كار او'قانون كه كرد كسباط;ع تماسگرفتو وزارتخانه

سـازمان قانوني مزاياي از بتواند هم غيردولتي مؤسسات كارگران كه است آمده عمل به اقداماتي ثانيا و

نمايند/ استفاده كار قانون و اجتماعي بيمههاي

آنها كارگران عده همچنين غيردولتيو كارگاههاي كليهمؤسساتو آمار است قرار اينمنظور اجراي براي

احـوال, ثـبت آمـار كل اداره ايران, ملي بانك برنامه, سازمان از آمار اين تهيه براي كار وزارت شود تهيه

و كـارگاهها دقـيق عـده تـعيين براي كه است كرده اجتماعيدعوت بيمههاي سازمان و تهران شهرداري

نمايند/ همكاري كار وزارت با آنها كارگران

نيز دانشگاه استادان بهروز دكتر و صبا دكتر افضليپور, دكتر دكترستوده, هشترودي, آقاياندكتر همچنين

تهران كارگاه ١٥å از گذشته سال ماه اسفند در اط;ع قرار به كرد/ خواهند همكاري كار وزارت با باره اين در

تصميمفع�در اين كمكنمود/ اينخصوص در نيز كارشناسآنوزارتخانه آقاي<دمولن> و شد تهيه آماري

شد/ خواهد آمار تهيه به شروع نيز ديگر شهرستانهاي در بعد و ميشود اجرا تهران



٢٣١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

امروز/// مطبوعاتي مصاحبه جلسه در دولت سخنگوي

امتحانات در اخCلكنندگان مجازات قانوني Nيحه
رسيد نخستوزير آقاي امضاي به امروز

و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي با روزانه مطبوعاتي جلسه امروز بعدازظهر ربع سه و ساعت يك

اخـتيار در را زيـر اطـ;عات فـاطمي دكتر آقاي و شد تشكيل خارجه امور وزارت كاخ در دولت سخنگوي

گذارد/// خبرنگاران

جلسه در حضور از پس شهريور و خرداد امتحانات در كه شركتكنندگان و داوطلبان از يك هر >١ ماده

اجراي مقابل در يا تحريك امتحان دادن از خودداري به را ديگران يا امتحانخوددارينموده دادن از امتحان

مرتكب يا كند رفتار امتحان جلسه آرامش و نظم خ;ف بر يا نمايد سرپيچي و مقاومت امتحاني مقررات

با رئيسحوزه يا ممتحنين بهدستور گردد امتحان جلسه تعطيل يا تعويضو يا كهموجباخت;ل اعماليشود

اع;م تا و ميشود بازداشت انتظامي مأمورين توسط و اخراج جلسه از فورا امتحان بازرس يا مراقب مأمور

بود/ خواهد بازداشت در امتحانات نتيجه رسمي

اعمال ارتكاب به وادار را داوطلبان و نبوده امتحان در شركتكنندگان داوطلبان جزو كه كساني >٢ ماده

بازرس مراقب مأمور يا رئيس يا ممتحن دستور به كنند امتحانات امور دخالتدر يا نمايند فوق ماده در مزبور

امتحانات نتيجه رسمي اع;م تا و بازداشتميشوند انتظامي توسطمأمورين فرهنگفوري وزارت امتحان

بود/ خواهند بازداشت در

بازداشتگاههاي در بايد ميشوند بازداشت قانوني hيحه اين مقررات طبق بر كه دانشآموزاني تبصره<

شوند/ نگهداري عمومي بازداشتگاههاي از مجزا مخصوصو

بـازداشت دسـتور دادن از امـتحان بازرس يا و مراقب مأمور يا رئيسحوزه يا ممتحن گاه هر >٣ ماده

خواهد منفصل خدمت از ماه ٦ تا ٣ مدت اداري دادگاه رسيدگي از پس كند مسامحه و تأخير يا خودداري

گرديد/

يا امتحانات در شركت از مقرراتمربوطه طبق بر كه را كسي فرهنگ وزارت مأمورين يكاز هر >٤ ماده

مـدرسهاي در يا دهد شركت امتحان در مقرر مدت انقضاي از قبل است شده مدارسممنوع در تحصيل

اداري دادگاه در رسيدگي پساز سازد فراهم مدارسي به ورود يا و امتحانات در را شركتاو مقدمات يا بپذيرد

شد/ خواهد منفصل خدمت از سال يك مدت به

است/ قانوني hيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت و وزارتكشور فرهنگو وزارت >٥ ماده

اخ;لكنندگان مجازات قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه ارديبهشت ٣١ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده پنج بر مشتمل امتحانات در

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٢٣٢٠

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

قوام احمد تعقيب قانوني Nيحه
پس تا شد تقديم ملي شوراي مجلس به دادگستري وزارت طرف از زير Nيحه امروز

شود مبادرت كشور عالي ديوان در قوام احمد آقاي محاكمه به تصويب از
ملي شوراي مجلس ١٣٣٢.٢.٣١ ـ ١å١٥å

وقايع به نسبت كه شد داده اجازه دادگستري وزارت به ١٣٣١ آبان سيزدهم مصوب واحده ماده موجب به

تعقيب مورد مشاراليه قانونيمذكور اجازه طبق بر و تعقيبواقع مورد احمدقوام آقاي ١٣٣١ ماه تير ٣١ تا ٢٦

ديوان به كشور عالي دادسرايديوان طرف از كيفرخواست صدور با امر پرونده تحقيقاتhزمه از پس و واقع

جرمهاي اع;م نامبرده به نسبت معلوم قرار به استولي رسيدگي انجام جريان در و گردد تسليم عاليكشور

شرح: اين به شده تقديم ملي مجلسشوراي به نيز ديگري

گرديده جرم اع;م آقايقوام عليه بر مراتبذيل به نسبت آريا طرفحزب از تاريخ١٣٢٦.٩.٢٤ در ـ الف

است:

طرف از آن شناختن رسمت به و يحيي غ;م و پيشهوري حكومت تقويت و آذربايجان وقايع ايجاد >١

دولت/

به آذربايجان استان در كه ماجراجو عده يك به مختلف عناوين به ملت بيتالمال بخشش و بذل >٢

زدهاند/ وحشتدست و ترور حكومت

مقاماتشوروي/ اغفال و شوروي و ايران روابط نمودن تيره >٣

يـا و دولتـي حـزب يك نام به است ايران ملت حق بزرگترين كه انتخابات امر در صريح مداخله >٤

تصور به تا شفاهي نظر اعمال خ;فقانونو بر ايران حزبدموكرات از تماما شخصي بازرسهاي فرستادن

باشد/ نداده دست به كتبي مدرك خود

و ايران] [دمكرات حزب نفع به پول گرفتن و بيشمار فروشجوازهاي و علنا, ارتشاء و رشاء بازار رواج >٥

سرشار/ ملي اموال اين از استفاده و دولتي جنگلهاي قطع

آن/ وسيله به اقتصاديكشور اوضاع زدن برهم و قانون خ;ف بر بيشمار تصويبنامههاي صدور >٦

ملي/ مجلسشوراي تصويب و اساسي قانون خ;ف بر تصويبنامه با مالياتي قوانين وضع >٧

كشور/ مقاماتغيرمسئول به توهين >٨

قضائي/ امور خصوصدر به كشور شئون و امور كليه در قانون خ;ف بر و صريح مداخله >٩

مجازات قانون و اساسي قانون خ;ف بر كشور مؤثر و كدامن پا رجال و آزاديخواهان تبعيد حبسو >١å

عمومي/

عليه بر پانزدهم دوره در ملي مجلسشوراي نماينده دهقان احمد مرحوم ١٣٢٧.٢.٢å تاريخ در ـ ب

ملي و مركزي حكومت عليه بر كه پيشهوري با نامبرده كه نمود جرم اع;م مجلسشورا به قوام احمد آقاي



٢٣٢١ هفتم و بيست سال دو, و سي ارديبهشت اطCعات,

نقضقانون ايرانو تجزيه با قوانين ساير اساسيو قانون خ;ف بر و بسته قرارداد بود, برافراشته طغيان علم

به را پيشهوري خائنانه و تجزيهطلبانه انق;بي نهضت و موافقتنموده او قانون اعمالخ;ف ساير اساسيو

است/ گرديده كشور به خيانت مرتكب راه اين از و شناخته رسميت

١٣٢٧.١.٢٢ ـ ١١٧٤ شـماره ١٣٤٤ شـماره نـامه ضمن دادگستري وزارت ١٣٢٧.٢.٢٢ تاريخ در ـ ج

صدور مورد در اخذوجوه و بابسوءاستفاده در قوام احمد آقاي عليه جرم اع;م به دائر را كيفر دادسرايديوان

نموده تقديم ملي مجلسشوراي به ٤å٩٧ ـ ٤١ ـ ٢٦ شماره پرونده ضميمه به اشخاص نام به جوازهائي

و نگرديده قطعي تكليف تعيين مجلسشورا طرف از فوقاhشمار موضوعات به نسبت هنوز چون و است

كسي كه صورتي در قانوني اصول موافق و است نشده اب;غ دادگستري وزارت به قانوني تصميمات نتيجه

آيد/ عمل به رسيدگي تواما ميبايست جرائم آن كليه به قضائي مراجع در باشد متعدد ارتكابجرائم به متهم

اب;غ دادگستري وزارت به جرمهايفوق اع;م مورد در را قانوني تصميمات نتيجه است متمني بنابراين

١٣٣١ ماه تير قضاياي با تهاماتمذكوره ا به نسبت قوام احمد آقاي تعقيب به تصميم صورت در تا فرمايند

دادگستري وزير آيد/ عمل به رسيدگي جا يك كشور عالي ديوان در

لطفي

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

رفتند كراچي به <دالس> مCقات براي چهارم اصل اداره رئيس و امريكا كبير سفير

ميباشد امريكا خارجه وزير براي پيامي حامل آمريكا كبير سفير ظاهرا
برايم;قات چهارم اصل رئيساداره وارن و امريكا كبير سفير هندرسن آقايان ساعتهشتصبحامروز

بـروكينك سرهنگ هواپيماي با شد, خواهد كراچي وارد فردا كه امريكا خارجه وزير دالس فوستر آقاي با

به مسافربري هواپيماي وسيله به نيز آنجا از تا نمودند پرواز بصره سوي به امريكا سفارت نظامي وابسته

بروند/ كراچي

دكـتر خارجه, وزارت معاون مفتاح نخستوزير, آقاي طرف از نمايندگي به مصدق غ;محسين آقايان

و امـريكا سـفارتخانه مستشار ماتسن عراق, مختار وزير نوري بهاءالدين هندوستان, كبير سفير تاراچند

يافته حضور فرودگاه در مسافرين با توديع براي چهارم اصل اداره و امريكا سفارتخانه در رؤسا از عدهاي

سوار كه شد داده مسافريناط;ع بروكينكبه كلنل طرف از كه بود ساعتهشتصبح به بيستدقيقه بودند/

بشوند/ هواپيما

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

مالرو] [آندره ورود
ديشبدرج شماره در تهران طرف به را ايشان حركت خبر كه فرانسوي معروف نويسنده مالرو آندره آقاي

شد/ تهران وارد بغداد از تومبيل ا با ديشب نموديم,



ملي دولت سياهه ٢٣٢٢

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

دستور به آسوشيتدپرس خبرنگار
ميكند استفاده مقرره مهلت از ايران از خروج براي خود مركزي بنگاه

به دولت طرف از سهشنبه روز كه تهران در آسوشيتدپرس خبرگزاري بنگاه خبرنگار پردو> مارك <آقاي

بيروت به امروز بعدازظهر ده ساعت داشت تصميم كند, ترك را ايران ك خا روز سه ظرف كه شد اخطار وي

كل مدير طرف از كه تلگرافي نتيجه در ولي بود كرده تهيه هم بليطهواپيما همينمنظور به و نمايد عزيمت

انداخت/ تأخير به را حركتخود رسيد وي به امروز ظهر و شد مخابره آسوشيتدپرس خبرگزاري بنگاه

قائل برايوي ايران دولت كه مهلتي تمديد از كه است داده ويدستور به آسوشيتدپرس بنگاه كل مدير

بماند/ تهران در ايران دولت آينده تصميم انتظار به و نمايد استفاده شده

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

ميشود وارد ايران به ديگر روز چند تا شكر تن هزار ٢٦
شد خواهد رفع قند و شكر توزيع به مربوط مشكCت كشتيها اين ورود با

در كه كرد اظهار ما خبرنگار به شكر خريد و دhر تهيه پيرامون در امروز دارائي وزارت مسئول مقام يك

ممكن مقدار اين وليچون است شده تهيه شكر خريد براي مقداريدhر گندم و كو تنبا و فروشجو نتيجه

اداره آن است قرار و آمده عمل به تي كرا مذا هم چهارم اصل اداره با نسازد مرتفع را ما احتياجات تمام است

از شكر مقداري آمد عمل به گذشته سال كه اقداماتي اثر بر نمايد/ همكاري دولت با شكر خريد براي نيز

بنادر به روز چند همين ظرف كشتي دو اط;ع قرار به كه گرديد خريداري اروپائي و امريكا كشورهايجنوب

شد/ خواهد وارد جنوب

كه است خام شكر تن هزار ١å حامل ديگري استو سفيد شكر تن ١٦٤åå حامل كشتي دو اين از يكي

فع�در كه مشك;تي كشتيها, اين ورود با گردد/ تبديل مصرف قابل شكر به ورامين كارخانه در ميبايستي

در كه بود اين كرد اظهار مطلع مقام همين كه ديگري شد/موضوع خواهد استرفع آمده بهوجود شكر توزيع

اين گردد/ فراهم شكر مقداري خريد مقدمات كه است آمده عمل به دارائي وزارت در كراتي مذا اخير روز چند

در است قرار و چهارم اصل اداره وسيله به ديگري و مستقيم طور به يكي بود خواهد صورت دو به كرات مذا

شود/ كره مذا شكر خريد براي مزبور اداره مقامات با نزديكي تيه آ

٨å٩٩ شماره ,١٣٣٢.٢.٣١ پنجشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
يك درجه حواله گواهينامه دhر ريال/ ٩٩ حواله دhر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/ ٢٦٢ حواله ليره ريال/// ١å٤ دو درجه حواله گواهينامه دhر ريال/ ١å٣



٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

داد تحويل مجلس رئيسه هيأت به را خود اسناد بقائي دكتر امروز ظهر
مقدمات تهيه براي مجلس دادگستري كميسيون امروز بعدازظهر

ميشود تشكيل بقائي دكتر از مصونيت سلب Nيحه به رسيدگي

بقائي دكتر اسناد از قسمتي ميشد گفته مجلس كريدورهاي در امروز
است آمده دست به سدان خانه از كه ميدهند تشكيل اسنادي را

به راجع حائريزاده آقاي توضيحات نيست, روشن هنوز مجلس فرداي علني جلسه تكليف

نهضت فراكسيون فوقالعاده جلسات در امروز بعدازظهر گذشته, جلسه در اقليت ابستروكسيون

بگيرند تصميم فردا جلسه درباره تا شد خواهد تشكيل مجلس در آزادي فراكسيون و ملي

عليه جرمهاي اعCم به رسيدگي براي تا است كرده دعوت كشور كل دادستان و دادگستري از مكي

يابند حضور مجلس عرايض كميسيون در صبح فردا قوام

بهفوريتطرحهيأت نسبت راي اخذ هنگام پنجشنبه علنيروز جلسه اقليتدر نمايندگان ابستروكسيون

پارلماني محافل در امروز كه بود مطلبي مهمترين آينده جلسات در رويه اين تعقيب احتمال و نفري هشت

بود/ گفتگو بحثو مورد

گرفتار مجلسمجددا شود تكرار عمل اين گر ا كه جهتبود اين از ميشد ابراز مسئله اين به كه اهميتي

ماند/ باقينخواهد مسائلومشك;ت ساير درباره گفتگو برايبحثو مجالي بهخود شدوخود تعطيلخواهد

مجلس جناح دو كشمكشهاي و اخت;فات اساس زيرا ميشد پيشبيني قب� وضعي چنين بروز گرچه

مـبارزه قـضيه اين طرح محض به كه بود واضح ابتدا از كه است نفري هشت هيأت گزارش قضيه همين

يافت/ خواهد شدت پارلماني

ابـراز از پس كـه ميكردند تصور چنين عدهاي اخير علني جلسات در مختلف دستجات شركت با ولي

حاصل سازش و نظر توافق آنها ميان جلسه دستور به مجلسنسبت رسمي جلسات انعقاد به طرفين تمايل

شد دهيممتوجهخواهيم قرار مطالعه مورد را گذشته جرياناتهفته درستحوادثو گر ا آنكه حال استو شده

از قبل نطق نوبتجهت دستآوردن به مطالبمهمو درباره بحث به نسبت قدري به مدت اين خ;ل در كه

اهميت درجهدوم در اينموضوعو تحتالشعاع نفري گزارشهيأتهشت قضيه كه فعاليتشد توجهو دستور

ديگـر بار دستور از قبل ناطقين اظهارات و مجلس اخير علني جلسه دو كرات مذا از پس ولي گرفت/ قرار



ملي دولت سياهه ٢٣٢٤

در اقليت صورتابستروكسيون به ميباشد گزارش قضيه همان خصوص در كه مجلس شديد نظر اخت;ف

آمد/ بهوجود نگراني مختلف محافل در مجددا و كرد خودنمائي پنجشنبه روز علني جلسه

ابستروكسيون شد: اقليتسؤال ليدر از شد گرفته حائريزاده آقاي با صبحامروز كه تماسي در ـ اقليت نظر

مجلس آينده برايجلسات شما تصميم چهمنظورصورتگرفتو به پنجشنبه روز جلسه آزاديدر كسيون فرا

گزارش پنجشنبه روز جلسه دستور در مطلبي هر بر مقدم كه اينبود ما انتقاد گفت: حائريزاده آقاي چيست؟

آقـاي جـناب ولي شـود مطرح كرمان از بقائي دكتر آقاي نمايندگي به مربوط تحقيق كميسيون ٦ شماره

كردو مطرح را نهضتملي كسيون فرا يعنيطرح طرحخودشان انداختو عقب را اينمطلب مهندسرضوي

سليقه اخت;ف و است ديگري بر مقدم موضوع دو اين از يك كدام كه داشتيم ترديد مسئله اين در ما چون

در اينكه با بنده جهت بدين كنيم/ هممشورت با جلسه از خارج در گرفتيم تصميم ما كه بود اين آمد, پيش

عدهاي همينموقع در ولي شديم/ خارج جلسه از رفقا تفاق ا به كردم صبحت مخالف عنوان به اول فوريت

خارج جلسه از ميباشد نهضت كسيون فرا نمايندگان از كه ج;ئي آقاي حتي نمايندگانو آقايان از هم ديگر

كردند/ تعطيل تنفس عنوان به را جلسه هم بعد و افتاد كثريت ا از مجلس نتيجه در و شدند

انداختن كار از براي و است نفر هشت فع� ما عده زيرا نشدهايم مجلس كار شدن فلج موجب ما پس

ساير از نفر دوازده الي ده آزادي كسيون فرا اعضاي از غير به هم روز آن و است hزم نفر بيست مجلساق�

مجلسنبوده, كردن فلج و برايابستروكسيون تصميمي بنابراين بودند/ شده خارج جلسه از نيز نمايندگان

ما امشب است قرار آينده جلسات براي كسيون فرا تصميم باب در اما و بود تفاقي ا و تصادفي امر يك بلكه

كنيم/ چه فردا كه نمائيم كره مذا اينموضوع به نسبت و بدهيم تشكيل مجلس در را خود كسيون فرا

نـظر مـورد طـرحهاي تـقديم به تصميم آيا اينكه درباره حائريزاده آقاي ـ شود رد ما نظريات گر ا

يعني آمد, پيش پنجشنبه جلسه در كه وضعي با داشت: اظهار خير؟ يا دارد آينده جلسه در آزادي كسيون فرا

از طرحي تقديم ديگر رسيد, آن اول فوريت در هم راي مرحله به و شد مطرح ملي نهضت كسيون فرا طرح

گردد/ مواجه ما ب;تكليفي و آقايان مخالفت با است ممكن زيرا است, بيمورد ما طرف

تنظيم را آن طرح دو بهصورت استو ما نظر فع�مورد كه را مسئلهاي دو داريم تصميم ما جهت بدين

مجلسعنوان در الحاقي تبصره و پيشنهاد عنوان به است مطرح واحده ماده اصل كه هنگامي بوديم كرده

كنيم///

قـبل مدتها از كه مجلس منفردين آقايان از جديد كسيون فرا يك تشكيل ـ جديد فراكسيون يك

برايعضويت آنها اسامي حال به تا كه كساني ميگيرد/ خود به عمل كمكمصورت بود ميان در آن صحبت

توليت, كهبد, اورنگ, مصدقي, ملكمدني, طاهري, دكتر آقايان از عبارتند است شده نامبرده كسيون فرا اين

خسرواني/ شهاب عامريو

خود روزنامه در كه روزي از و بوديم فكر اين در بود مدتي ما داشت اظهار امروز باره اين در مصدقي آقاي

موردي بودن منفرد فعلي بحراني اينوضع در كه بود شده قول نقل مجلس معمر نماينده يك قول از شما



٢٣٢٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

خود به نسبت نمايندگان عموم نظريه از نخستوزير آقاي كه بود گرديده قيد نظريه همان در نيز و ندارد

تماسداشته بيشتر دولت با تا گرفت بيشتري ماقوت در كسيون يكفرا تشكيل فكر و نيستند مستحضر

باشد/ مجلسمطلع در موافقخود نمايندگان تعداد از هم دولت و داريم ابراز را نظرياتخود و باشيم

فع� ميتوانم قدر همين گفت مصدقي آقاي شد/ سؤال دولت به نسبت آن نظر و كسيون فرا هدف از

به پس اين از ميشد دولت از حال به تا فردي طور به كه تقويتي آن كه اينست ما منظور كه كنم عرض

نمايندگان آقايان كه مجلسطوريست مملكتو وضع زيرا گردد ظاهر پارلماني متشكل يكدسته صورت

دولت تكليف هم تا دهند تشكيل دستهاي يك خود گان همعقيده با و بگذارند كنار بايد را انفرادي جبهه

شده كر ذ كسيون فرا اين عضويت براي آنها نام كه آقاياني ساير نمايندگان/ آقايان رويه هم و باشد روشن

است/// نشده تعيين حال به تا نيز مزبور كسيون فرا نام همچنين و نكردند اينمورد در قاطعي نظر اظهار

كسيون فرا اعضاي صبح نيم و ٩ ساعت امروز ـ كاشاني Aآيتا منزل در آزادي فراكسيون نمايندگان

آنها كرات مذا جريان و موضوع از نمودند م;قات ايشان با و رفته كاشاني آيتا� شخصي منزل در آزادي

جلسه به مربوط م;قاتامروز نمودهموضوع كسباط;ع خبرنگار كه طوري به نيستولي دست در اط;عي

است/ بوده ملي مجلسشوراي فرداي علني

در كه قوام احمد آقاي عليه تكليفجرمهاي تعيين hيحه ـ قوام عليه جرمهاي اعJم به رسيدگي براي

و رسـيدگي براي گرديد تقديم دادگستري وزارت معاون طرف از ملي شوراي مجلس گذشته علني جلسه

كـميسيون رئـيس مكي آقاي طرف از صبح امروز شد/ ارجاع مجلس عرايض كميسيون به تكليف تعيين

براي كه آمد عمل به دعوت كشور كل دادستان و دادگستري وزير آقايان از گانه جدا نامه دو طي عرايض

از مـجلس عرايض كميسيون ضمنا يابند/ حضور مجلس در صبح فردا دولت تقديمي hيحه به رسيدگي

مجلس در جلسه تشكيل منظور به فردا صبح نيم و ساعت٨ كه نموده اعضايكميسيونمزبوردعوت آقايان

شوند/ حاضر

رئـيسه هيأت گذشته هفته سهشنبه روز جلسه در بقائي دكتر آقاي تقاضاي حسب بر ـ اسناد تحويل

حوادث درباره كه را مداركي و اسناد بقائي دكتر آقاي تا نمود تعيين را امروز ظهر از قبل ساعت يك مجلس

اسناد صندوق مجلسدر رئيسه هيأت حضور با ميباشد آن به محتاج خود از دفاع براي و دارد اختيار در اخير

مجلسحضور در رئيسه هيأت اعضاي آقايان ظهر از قبل ساعت دو از جهت بدين گذارد/ امانت به مجلس

ساعت تا رفتو زاهدي سرلشكر م;قات به ابتدا آمد/ مجلس به نيم و ١å ساعت بقائي دكتر آقاي يافتند/

بود/ كره مذا ويمشغول با نيم و ١١

رئيسه هيأت اعضاي كه شد داده اط;ع بقائي دكتر آقاي به ذوالفقاري محمد آقاي طرف از اينموقع در

گرفتو رئيسمجلسصورت انتظار اطاق در اسناد تحويل مراسم ميباشند/ اسناد گرفتن تحويل براي آماده

قريبسه شدو مجلسانجام ادارات رؤساي رئيسهو اعضايهيأت بقائيو آقايدكتر حضور با كه اينمراسم

انجاميد/ طول به ساعت ربع



ملي دولت سياهه ٢٣٢٦

اسنادhك كتمحتوي پا داشت٥ اظهار خبرنگاران مقابلسؤاhت بقائيدر آقايدكتر جلسه ختم پساز

اختيار تاريخيدر چه در اسناد اين كه باشد اين ممكناستسنديتآندر چون آن, كتاز پا دو كرديمو مهر و

باز كه شد قيد و گرديد مجلسضبط اسناد صندوق در و رسيده رئيسه اعضايهيأت آقاي امضاي به منبوده

بفرمائيد است ممكن شد سؤال باشد/ من خود حضور با بايستي اسناد اين به رسيدگي و كتها پا در كردن

فعلي جريان به هستمربوط آنچه گفت: اختصار بهطور بقائي دكتر چهموضوعياست/ به اسنادمزبورمربوط

گذاشت: خبرنگاران اختيار در زير شرح به را اسناد تحويل متنصورتمجلس بعد و ميباشد

قبلي تقاضاي طبق ١٣٣٢ ماه خرداد دوم شنبه روز دوازده ساعت ـ اسناد تحويل صورتمجلس متن

رئيسه هيأت ١٣٣٢ ماه ارديبهشت ٢٩ سهشنبه علنيمورخه جلسه در كرماني بقائي مظفر آقايدكتر جناب

دكتر مهندسرضوي, آقايان جنابان حضور و ذوالفقاري محمد آقاي جناب رياست به ملي مجلسشوراي

آقايان همچنين و كرماني, ناظرزاده بهادري, احمد حميديه, فردوس, نجفي, ميراشرافي, وكيلپور, فلسفي,

پنج بقائي دكتر آقاي جناب و يافت تشكيل مجلس اداري رؤساي نوشين و مهربان ارباب حميدي, نقيب,

شده مهر كهhكو سه دوو كتهايشماره پا دادندو ارائه پنج� شماره تا يك شماره �از شده مهر كتhكو پا

يكو �شماره كتديگر پا سه با و مجلسرسيد اعضايهيأترئيسه آقايان امضاي به ايشان تقاضاي به بود

امانت به ملي مجلسشوراي صندوق در كه گرديد ممهور و گذاشته بزرگ رنگ زرد كت پا در پنج� و چهار

شود/ گذارده

اعضايهيأت آقايان طرف از ٣ ٢و كتشماره پا امضايدو به بقائيراجع آقايدكتر تقاضايجناب علت

دو محتويات كه كنند استناد بتوانند لزوم موقع در كه بود اين بقائي دكتر آقاي جناب خود اظهار طبق رئيسه

اينصورتمجلس از يكنسخه استو بوده ايشان اختيار در اق� ١٣٣٢ خرداد ماه دوم شنبه تاريخ كتدر پا

بـه بـايد كت پا اين استرداد و شد خواهد ضبط رئيسه هيأت اعضاي آقايان امضاي به و كت پا همين در

پس وقت رئيسه هيأت حضور با و گيرد مجلسصورت رئيسه هيأت از بقائي آقايدكتر جناب كتبي تقاضاي

شود/ اخذ رسيد و گردد ايشان تسليم معاينه از

خود با كتها پا آنكه توضيح يافتند/ حضور نيز محترم نماينده دماوندي معتمد آقاي جناب وقت آخر در

برجسته� �يعني ملي شوراي مجلس كارپردازي مهر و برجسته بقائي� �مظفر بقائي دكتر آقاي جناب مهر

مجلس كارپردازي اطاق در شد گذاشته امانت به آن در بقائي دكتر آقاي اسناد كه صندوقي ميباشد/ مهمور

ميباشد/ ضبط آن در فقيد اعليحضرت استعفانامه جمله از بهادار و تاريخي اسناد و دارد قرار

پيرامون مجلس در حاضر نمايندگان اغلب بقائي آقايدكتر مدارك و اسناد تحويل مراسم خاتمه پساز

از يكي ميدانست/ خاصي مسئله به مربوط را بقائي دكتر كساسناد هر و ميكردند كره مذا بحثو اسناد اين

بقائي دكتر اسناد از قسمتي شنيدم بقائي دكتر نزديكان از من كه آنجائي تا داشت اظهار نمايندگان آقايان

دارد احتمال و آمده دست به سدان منزل در كه است زمان آن جريانات و نفت شدن ملي حوادث به مربوط

خاطر به گر ا كه شد متذكر ميداشت اظهار را نظر اين كه شخصي كند/ افشا را زمان آن حوادث از حقايقي



٢٣٢٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

اين كه هنگامي هم بعد و دستآورد به را سدان منزل اسناد كه كسيبود اولين بقائي آقايدكتر باشيد داشته

اين حال هر به ماند/ باقي بقائي دكتر آقاي نزد آن از مقداري هم باز گرديد مقاماتمسئول تحويل اسناد

اين سقم صحتو كه توضيحي و كرد سكوت باره اين در هم بقائي آقايدكتر خود داشتو امروزوجود شايعه

نداد/ خبرنگاران به برساند را شايعه

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

دارد ادامه قزوين كارگران اعتصاب
حـقوق اضافه درصد ٥å دريافت براي قزوين �آذربايجان� پارچهبافي كارخانه كارگران پيش روز چند

تقاضاي به رسيدگي براي كار طرفوزارت از مهندسمجد آقاي شدند متحصن كارخانه در و اعتصابنموده

نمود/ مراجعت تهران به گزارشحضوري جهت نرسيد نتيجه به كرات مذا چون شد/ اعزام قزوين به كارگران

است نفر ٣åå حدود در كارخانه كارگران تعداد دارد/ ادامه كارگرانهنوز تحصن اعتصابو آخريناط;ع طبق

ميدهند/ تشكيل بچه و زن را نفر ١ååنزديك كه

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در قناد صنف
آنها براي آزاد بازار از شكر تهيه و است نشده توزيع قناد صنف شكر سهميه است ماه ٤ چون ـ نهاوند

دارند تقاضا مقاماتمسئول از و شدهاند متحصن تلگرافخانه در است روز ٥ قنادها كليه ميشود تمام گران

آيد/ عمل به اقداماتمؤثري شكر توزيع براي

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

شدند دستگير كار وزارت در كارگر نفر سه امروز
كارخـانجات كارگران از عدهاي كه شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به كار وزارت طرف از امروز صبح

حاضر كار وزارت نظاميدر فرمانداري مأمورين ب;فاصله هستند/ تظاهرات آنوزارتخانهمشغول مختلفدر

دادند/ تحويل نظامي دادسراي به و دستگير را محركين از نفر ٣ و ساختند متفرق را تظاهركنندگان و

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

منصفه هيأت حضور با جنائي دادگاه
كرد تبرئه اتهام از را كوشش روزنامه مدير

پـنجشنبه صـبح مـنصفه هيأت حضور با و نعمتالهي آقاي رياست به جنائي دادگاه اول شعبه جلسه

تلفن شركت به مقالهاي طي بود متهم كوششكه روزنامه مدير شكرا�صفوي آقاي تهام ا به تا شد تشكيل

مدافعاتوكيل آقايصفويو مطالب شنيدن پساز دادگاه كند/ رسيدگي بود اهانتكرده آن سابق كل مدير و

يا و افترا كوشش روزنامه مندرجات اينكه به نظر داد: راي چنين آرا كثريت ا به و شد شور وارد ايشان مدافع

ميشود/ اع;م و صادر متهم برائت به راي بزه عدموقوع لحاظ به نميشود تلقي اهانتي



ملي دولت سياهه ٢٣٢٨

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

ميشوند مجازات خود دبير به اهانت علت به دانشآموزان از نفر چند
امتحانات انجام حين در دبيرستان دبيران از يكي به ناصرخسرو دبيرستان دانشآموزان از تن چند چون

جريان از اط;ع مجرد به دبيرستانمزبور شوراي لذا دادهاند, قرار شتم ضربو مورد را ايشان و كردهاند اهانت

تـصويب به كه نمودهاند مجازات زير شرح به را مرتكب دانشآموزان و داده فوقالعاده جلسه تشكيل امر

است/ شده اب;غ و اجرا و رسيده فرهنگ وزارت

از ١٢ بند موجب به ناصرخسرو دبيرستان پنجم ك;س دانشآموز صيدي شهرت علي فرزند محسن >١

دبيرستاني هيچ و ميشود اخراج مدارسكشور تمام از مطلقا و هميشه براي دبيرستانها آئيننامه ٦٤ ماده

داشت/ نخواهد را او پذيرفتن حق

دبـيرستان چـهارم كـ;س دانشآمـوز واhمـقام شهرت آhت ماشين صاحب شاهمراد فرزند منصور >٢

چـهارم كـ;س دانشآمـوز مـقدم جـعفرپور شـهرت سـقطفروش محمد فرزند محمدحسين و ناصرخسرو

تمام از �١٣٣٣ ـ ١٣٣٢� تحصيلي سال براي دبيرستانها آئيننامه ١٢ بند مشمول ناصرخسرو دبيرستان

ندارد/ را آنان پذيرفتن حق مذكور تحصيلي سال در دبيرستاني هيچ و ميشوند اخراج مدارسكشور

حسن فرزند ناصر و ناصرخسرو دبيرستان ك;سچهارم عليشهرتفاروقدانشآموز فرزند غ;مرضا >٣

كارمند ناصر فرزند هوشنگ و ناصرخسرو دبيرستان چهارم ك;س منوچهريدانشآموز حاج شهرت كارمند

علياصغر فرزند ميرحسين و خسرو ناصر دبيرستان چهارم ك;س دانشآموز بهاءالدين شهرت دادگستري

٦٤ مـاده از ١١ بـند مشـمول خسـرو ناصر دبيرستان چهارم ك;س دانشآموز جمالي شهرت ارتش افسر

مـحروم دبيرستانها در تحصيل از �١٣٣٣ ـ ١٣٣٢� تحصيلي سال يك مدت براي دبيرستانها آئيننامه

ندارد/ را آنان پذيرفتن حق دبيرستاني هيچ و شدهاند

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

دانشآموزان از تن دو
شدند اخراج دبيرستان از اخCق فساد علت به

و ايرج كه گرديد تصويب آراء تفاق ا به و شد تشكيل قبل روز چند كه فرهنگي شوراي جلسه در ـ آباده

بـيستم روز از تـصميم ايـن و كـردند اخراج دبيرستان از اخ;ق فساد علت به را دانشآموز نامان ابراهيم

شد/ گذارده اجرا موقع به ارديبهشت

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

شد توقيف سيمونيان قازار
ب;فاصله و آوردند نظامي فرمانداري به سيمونيان قازار نام به را شخصي مأمورين, از نفر دو امروز ظهر

گرديد/ توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نامبرده



٢٣٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

ميگويد: دادگستري وزير
بوده وي سابقه و اطCع بدون توده حزب سران درباره بازپرس قرار
نيست امر تعقيب و تحقيق راه بستن موجب ١٢ شعبه بازپرس قرار

نمايد تعقيب و تحقيق به شروع كه است ديگري مدارك و دNئل جمعآوري صدد در دادستان

در آنچه از است/ رسيده اط;عات روزنامه اداره به جرايد در نشر براي لطفي آقاي طرف از امروز شرح اين

متهمين از بعضي تعقيب منع به دائر بازپرسي ١٢ شعبه قرار به راجع تهران روزنامههاي مندرجات از ايام اين

به اشخاصموقعيت از بعضي كه آنست ميشود مستفاد داشتهاند معرفي توده سرانحزب به روزنامهها در كه

است/ داشته كار اين از اط;ع و سابقه دادگستري فعلي وزير كه بپرورانند ميخواهند و آورده دست

بازپرس قرار كه موقعي افراد ساير مثل دادگستري وزير و اينجانببوده سابقه اط;عو بدون كه صورتي در

مطابق دادگستري وزير زيرا باشد داشته اط;ع هم نبايد استو كرده حاصل اط;ع شده منتشر روزنامهها در

تحقيقات مشاهده و راي صدور پساز مگر كند تمايلي اظهار يا دخالت قضات قضائي نظر در نبايد قانون

كوچكترين دادگستري وزارت كه ميشود صادر بازپرسها و دادگاهها از زيادي آراء روزانه كه چنان قانوني,

اين درباره ١٢ شعبه بازپرس قرار كه مينمايد يادآوري عامه استحضار براي ولي نميكند, حاصل اط;عي

است ديگري مدارك جمعآوريدhئلو صدد در دادستان نيستو امر تعقيب تحقيقو راه بستن موجب عده

دادستان به و نمايد تعقيب تحقيقو به كيفريشروع دادرسي آئين ١٨å ماده طبق آن جمعآوري پساز كه

تعقيب رسيدگيو براي تا تعيين بازپرسرا قانوني تخلفات فورا كه شد داده قضاتدستور انتظامي دادسراي

لطفي دادگستري وزير شود/ فرستاده انتظامي عالي دادگاه به

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

دادياري و تهران دادسراي ١٢ شعبه بازپرس
شدند كنار بر كار از بودند كرده موافقت قرار اين با كه

طوري به است/ رسيده تبليغات كل اداره به دادگستري وزير لطفي آقاي طرف از امروز كه شرحي بود اين

اياغ غزل آقاي طالقانيو مهاجر اشرف علي آقاي ١٢ بازپرسشعبه ميدهند دادگسترياط;ع وزارت از كه

قرار قانوني تعقيب تحت و شدند كنار بر كار از دو هر است بازپرسموافقت قرار با كه تهران دادسراي داديار

گرفتند/

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

اطCعات] [اداره شهرباني انتصابات
ملكاسمعيلي فضلا� سرهنگدوم دادرسيو ١ شماره دادگاه رياست به خاتمي عباس سرهنگ آقاي

شدند/ اط;عاتمنصوب اداره معاونت به



ملي دولت سياهه ٢٣٣٠

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

كردهاند پر ضبط نوار خطيبي خانه در افشارطوس گفتههاي از آيا
گرفت قرار بازپرسي تحت شهرباني در خطيبي فروغ بار اولين براي امروز

آمد عمل به بازپرسي شهرباني در امروز متهمين از تن چند از

بود كنترل تحت شهرباني به خطيبي فروغ ورود
شد آزاد وحدت سروان ـ ببيند را او احدي ندادند اجازه مأمورين

مأمـورين تـوسط خـطيبي حسـين منزل كه روزي آن در باشند داشته خاطر به گر ا محترم خوانندگان

ديكتافونمخصوصضبطصوتدر يكدستگاه كه داديم اط;ع شد, وموم مهر بازرسيو نظامي فرمانداري

دست به است بوده نشسته آن افشارطوسروي مرحوم كه مبلي همان كنار در خطيبي منزل پذيرائي سالن

قتل متهمين استفاده مورد است ممكن دستگاه اين ميدارند اظهار مأمورين كه طوري به افتاد/ مأمورين

در امـروز بـاشد/ شـده ضبط نوار صفحه روي كه باشند گرفته اقارير وي از و باشد گرفته قرار افشارطوس

مـجلس صـندوق به بقائي دكتر امروز يازده ساعت كه اسنادي ضمن است ممكن كه بود شايع شهرباني

و ندارد مطلبيصحت چنين كه ميدارند اظهار تحقيق مأمورين باشد/ نيز افشارطوس اقارير نوار داد تحويل

باشند/ كرده ضبط نوار در كه است نگفته افشارطوسچيزي مرحوم

انجام براي مأمورين را خطيبي حسين خواهر خطيبي فروغ [خانم] بار اولين براي امروز ـ خطيبي فروغ

و شـهرباني مأمـورين كـه گـرفت صورت موقعي درست خطيبي فروغ ورود آوردند/ شهرباني به بازپرسي

نميدادند اجازه كس هيچ به و بودند داده قرار كنترل تحت را شهرباني قسمتهاي كليه نظامي فرمانداري

اطـاقهاي بـه خـبرنگاران ورود از كـه بـود شده داده دستور مأمورين به مخصوصا ببيند/ را خطيبي فروغ

و نظاميبود بازپرس قانع سروان اطاق در ساعت نيم قريب خطيبي فروغ نظاميجلوگيريشود/ فرمانداري

باز ببرند زنان زندان به باره دو را خطيبي فروغ ميخواستند مأمورين كه موقعي آمد/ عمل به بازپرسي وي از

ببيند/ را او كسنتوانست هيچ كه بردند طوري را او هم

قـتل متهمين از ديگر نفر چند امروز خطيبي فروغ [خانم] بر ع;وه ـ بازپرس نزد در متهمين ساير

پاسبان نفر سه نيم و ساعتده مقارن شدند/ منتقل شهرباني به بازپرسي انجام براي تدريج افشارطوسبه

به قصر زندان از نظامي فرمانداري جيپ يك با را منزه بازنشسته سرتيپ شهرباني, سروان يك و مسلح

گرفتو قرار صندلي بازپرسروي اطاق به محضورود به ميرفتو راه محكم خيلي منزه آوردند/ شهرباني

سرگرد او از بعد و انجاميد طول به ساعت ربع قريبسه منزه از بازپرسي گرديد/ آغاز او از بازپرسي ب;فاصله

سرگرد وقتي بود/ تراشيده تيغ با را سرش بلوچقرائي آوردند/ قصر زندان از مأمورين را بلوچقرائي بازنشسته

خيره را همديگر دقيقه يك قريب نفر دو اين بود/ آنجا هم منزه سرتيپ شد بازپرس اطاق وارد بلوچقرائي

اينكه پساز بردند/ ديگري اطاق به خود با مأمورين را منزه بازپرسسرتيپ بهدستور بعد و كردند نگاه خيره

سپس داشت, ادامه او از بازپرسي ساعت نيم قريب و شد اطاق وارد خطيبي حسين شد تمام او از بازجوئي



٢٣٣١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

بعدازظهر ساعتدو مقارن و داد مواجهه يكديگر با را نفر چهار اين بازپرس بعد و آوردند را شغفي سرهنگ

شدند/ منتقل قصر زندان به بازپرسي انجام از پس متهمين كليه

تهام ا به زندان افسر وحدت ايرج سروان آقاي كه داديم پيشاط;ع روز چند ـ شد آزاد وحدت سروان

روز هـر مرتب وحدت سروان از بازجوئي شد/ دستگير است داشته دست زندان آتشزدن توطئه در اينكه

سروان كه رسيدند نتيجه اين به مطلعمأمورين مقام يك گفته طبق نتيجه در داشتو ادامه توسطمأمورين

شد/ آزاد و صادر او آزادي دستور امروز بعدازظهر ساعت جهتدو همين به ميباشد/ بيگناه وحدت

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

كرد خودكشي ترياك با زندانيان از يكي
محمدعلي كه بود ساله بيست جوان وي نمود/ خودكشي به مبادرت موقت زندان زندانيان از يكي ديروز

او سراغ به كه هنگامي ديروز افتاده/ زندان به گرفتهو قرار تعقيب تحت پيش ماه چند داشتو نام اردشيرزاده

است/ درگذشته خود بستر در كه كردند مشاهده رفتند

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

تهران در مصر دولت كبراي سفارت وسيله
مصر مليون پيشواي نحاسپاشا مصطفي

مصر, دولت محترم رياست نجيبپاشا ژنرال رونوشت

تبليغات رونوشت مصدق, دكتر آقاي رونوشت

خدا نام به

نيروهاي همكاري و ارتباط ايجاد كه <خداپرستانسوسياليست> ايران مردم آزادي جمعيت وسيله بدين

را پشتيبانيخود مراتب داده, قرار خارجيخود اساسسياست را زده استعمار ملتهاي پيشرو و استعمار ضد

با و اظهار انگلستان امپرياليستي سياست جنايتآميز و تجاوزكارانه تهديدات برابر در مصر قهرمان ملت از

مسلمان مردم پيروزي انگليسيو استعمارگران عليه عملي پيكار جمعيتدر اعضاء داوطلبي و آمادگي اع;م

دارد/ مسئلت خداوند از را انگليسي تجاوزكار اشغالگران شكست و مصر

ايران مردم آزادي جمعيت اجرائيه هيأت

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

شد اهانت Cوي خيابان در امريكائي گروهبان يك به
مورد وي; خيابان در عبور هنگام ارتش مستشاري قسمت از كرك توماس گروهبان ديروز يازده ساعت

و كرد شكايت محل انتظامي مأمورين به گروهبانمزبور ب;فاصله ميگيرد قرار رهگذر نفر اهانتدو و حمله

فرمانداري به و دستگير مختاري عباس به موسوم آنها از يكي نتيجه در و ميروند آنها تعقيب به مأمورين

شد/ فرستاده نظامي دادسراي به نظامي فرمانداري طريق از پرونده امروز گرديد/ جلب نظامي



ملي دولت سياهه ٢٣٣٢

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

كردند شروع را او اتهامي پرونده قرائت امروز از قوام مدافع وكيل

است شناخته گذشته سال ماه تير وقايع در جرم معاون را قوام كل دادستان
چيست يكديگر به قوام اتهامات درباره مجلس به دادگستري وزير نامه اثر

يافت خواهد ادامه كشور ديوان در قوام اتهامي پرونده به رسيدگي

دفتر در آقايقوام مدافع وك;ي از يكي وكيل, سيدهاشم آقاي امروز صبح ٩ ساعت از ـ پرونده مطالعه

ديگر مدافع وكيل شريعتزاده آقاي كرد/ شروع را ايشان تهامي ا پرونده مطالعه و يافت حضور كشور ديوان

زيرا يافت خواهد ادامه مرتبا ايشان تهامي ا پرونده مطالعه بود/ شده حاضر پرونده خواندن براي امروز قوام

دهند/ اط;ع كشور ديوان به مزبور پرونده به نسبت را ايراداتخود و نظريات خرداد ٢å تا منتهي بايستي

پنجشنبه روز كه قوام آقاي درباره ملي مجلسشوراي به دادگستري وزير نامه امروز ـ مجازات تشديد

در ما خبرنگار بود/ قضائي محافل بحث مورد كه شد تقديم دادگستري وزارت معاون آقايمصطفوي توسط

ارسال علت گفت: آقايمصطفوي و كرده سئواhتي آن جريان از و گرفت تماس آقايمصطفوي با باره اين

درباره كه تهامي ا از غير يافت دادگسترياط;ع وزارت اخيرا كه بود آن براي ملي مجلسشوراي به نامه اين

شده ملي مجلسشوراي به سابقا نيز ديگري جرمهاي اع;م گرديده, وارد آقايقوام بر گذشته تيرماه وقايع

جـا يك آنـها تهامات ا كليه به بايستي دارند تهام ا فقره چند كه اشخاصي عمومي كيفر قانون طبق و بود

گردد شديدتر متهم مجازات دارد احتمال نتيجه در آنستكه كلي رسيدگي اين اثر شود/ نظر اظهار رسيدگيو

مجازات حداقل است ممكن رسيدگي پساز دادگاه گرديده جرم فقره يك مرتكب كه متهمي معني, اين به

معمو' دادگاه جرايم تعدد مورد در اما گردد/ قائل او درباره هم تخفيف ضمنا و بگيرد نظر در مجرم براي را

است شديدتر همه از كه مجازاتها از يكي فقط البته و كرد خواهد تعيين مجرم براي را مجازاتها كثر حدا

جرمها اع;م به مربوط اسناد و مدارك كه كرد اضافه دادگستري معاونتوزارت شد/ خواهد اجرا مجرم درباره

تهاماتمذكور ا مجلس گر ا نيست/ چيزيموجود دادگستري در استو ملي مجلسشوراي در همه قوام عليه

خواهد فرستاده بهوزارتدادگستري مداركمربوط و پرونده تشخيصدهد تعقيب قابل را جرمها اع;م آن در

رسيدگيشود/ تا شد

قانونمخصوصبه كمه برايمحا چونوزرا گفت: نامه اين سيدهاشموكيلدرمورد آقاي ـ رسيدگي ادامه

هر در ولي نباشد عملي قوام آقاي مورد در ممكنست يكديگر به پروندهها تمام الحاق بنابراين دارند, خود

از دادگستري وزارت تقاضاي اثر بر اينكه خصوص در اجراست/ قابل بگيرد كشور ديوان تصميمي هر حال

كه ميشد گفته خير, يا ماند خواهد درديوانكشورمعوق آقايقوام تهامي ا پرونده به رسيدگي مجلسجريان

دادگاه به و يافته خاتمه مقدماتش پرونده اين زيرا كرد خواهد دنبال مورد اين در را خود عمل كشور ديوان

دادگاه برسد ديگري پرونده رسيدگي ضمن گر ا البته انداخت/ نخواهد عقب را كارش هم دادگاه استو آمده

داد/ خواهد قرار رسيدگي مورد اوليه پرونده با هم را آن



٢٣٣٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

به متهم را ايشان كرده صادر قوام آقاي عليه كه ادعانامه در كل دادستان اط;ع قرار به ـ جرم معاونت

دادستان نظر درباره استو كرده معين جرم معاونت را تهام ا نوع و دانسته گذشته سال ماه تير وقايع دخالتدر

مجازاتعمومي قانون موادياز چه با منطبق آنوقايع در شده جرمهايواقع اينكه و ماه تير وقايع به نسبت

ماه تير وقايع وليچون نيست/ دست اط;عيدر است كساني چه عهده به مذكور حوادث بروز گناه يا استو

ابتدا دادگاه بايستي نباشد جزائيموجود قوانين با استمنطبق ممكن و بوده بيسابقه خود نوع پيشدر سال

بتوان گرديد مسلم وقايع اين در قوام آقاي معاونت كه صورتي در بعد تا كند تعيين را قسمت اين تكليف

كرد/ تعيين را ايشان مجازات

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

كشور مسئول مقامات توجه قابل
در وقـفه بـدون آن اخـير سال دو و بيست كه صادراتي و توليدي مختلف شركتهاي در كار سال ٣٢

وادار وظيفه ضمنا و ميدهد حق اينجانب به شده سپري خسروي چرمسازي كارخانجات شركت مديريت

شـده مشـهور دكتر, آقاي جناب كنم/ چارهجوئي و آورده جنابعالي پيش ميرسد نظرم به آنچه كه ميكند

مؤثر و مرموز نقشه يك طبق سابق سيستم عمال است استعماري ما سازمانهايكشور اداريو تشكي;ت

كه ميشود گرفته تصميماتي ميشود شنيده متأسفانه كنند/ پنبه را رشتهها و بكوبند را [!] ساخته ميخواهند

ابتدائي مسائل از يكي ميدهند انح;ل به هستندسوق سرپا كه هم را آنهائي و شده شركتها تشكيل مانع

حـمايت مورد توليد, دستهجمعي فعاليتهاي كه اينست فقير كشورهاي اقتصاد مخصوصا اقتصاد ساده و

فكرهاي اينصورت در باشد تشويق مختلفمورد طرق به تشكيلميشود كه شركتهائي و گيرد قرار قانون

پس شد/ خواهند بزرگي آثار منشاء و شده جمع هم كوچكروي سرمايههاي كوچكو زحمتهاي كوچك,

نمود طوري و كرد حمايت افراد مقابل در دارد نام شركتها كه را اجتماعي تشريك اين مظاهر بايد خ;صه

و اجتماعي شكل مترقي كشورهاي مثل و شده خارج جزئي و فردي جنبه از ملي ثروت تكثير و توليد كه

ازدياد تشكيلو داد تفصيل طول و حد اين به نبايد استو اقتصاد بديهيات از اين بگيرد خود به دستهجمعي

مـا كشـور در هم بحث مورد تشويق و حمايت اين است وسيله بهترين نيز ماليات وصول براي شركتها

معافميكرد/ ماليات از را پرداختي سرمايه هيجده صدي ١٣٢٢ ماه آبان قانون كه بهطوري نيست بيسابقه

هيجده صدي همين شود مراجعه ميكنيم خودداري اينجا در آن كر ذ از ما كه شركتها ثبت اداره آمار به گر ا

سال در و ده صدي به هيجده صدي اين بعدها متأسفانه گرديد/ مختلف شركتهاي تأسيس علت معافيت

رفت/ بين از نيز اخيرا و شد تبديل پنج صدي به ١٣٢٨

اقتصادي حيات به توانست نخواهند و محسوبند ملي سرمايههاي كه مؤسسات اين فعلي وضع با حال

رفتمعلوم خواهند بين از و شده منحل ميشود مشاهده اينكه كما ديگري از پس يكي لذا دهند ادامه خود

ميبينيم باز فعاليتهايفردي سر آمديم گذشتيم شركتها از بود/ خواهد كه شامل امر اين نيستمسئوليت

ثابت را آن حكومت و كوچكوجود مثال يك ميكند خودنمائي نيز اينجا منحوس سيستم همان متأسفانه



ملي دولت سياهه ٢٣٣٤

اختيار در تومان ميليون پنج هنگفتيمث� سرمايه مساوي طور به كه هستند برادر دو فرضميكنيم ميكند/

قبيل از فراواني مشك;ت با قهرا و مياندازد كار به صادرات با توليدي كار در را مزبور سرمايه يكي دارند

كارشكنيهاي كارمند, و كارگر مشك;ت دنيا, بازارهاي در hكا عرضه يا خارج از كارخانه خريد ارز مسئله

و شده مواجهه قيمتها عجيب نوسان با اقتصاديو ثابت يكروش عدم مهمتر همه از سيستم همان عمال

اين از غيره و كميسيونر دhل و كارمند و كارگر نام به بيشماري عده اعاشه ضمن سال آخر ميكند مبارزه

است مجبور باشد داشته نفعي گر ا و نيست معلوم درستي به نشود يا بشود حاصلش عايدي زحمات همه

به بازار در يا را سرمايه مقدار همان عاقلديگر, برادر كه حالي در نمايد/ پرداخت ساليانه ماليات پنجاه صدي

اضـعافا ربـح باشد داشته مزاحمتي و دفتر و كتاب و حساب بيآنكه زحمت و رنج بدون و ميدهد مرابحه

ساير يا تهران يكمحلمرغوب در داده را خود سرمايه يا ميكند/ ع;وه اوليخود مايه به و برده را مضاعفه

هرگاه و ميآورد دست به عايدي بگذارد سنگي روي را سنگي اينكه بدون ميخرد ساختماني شهرستانها

در اندازه چه تا كه است روشن مثالفوقواضحو مقايسه با بود/ نخواهد صديده بيشاز بپردازد هم مالياتي

و مسـتغ;ت در كه شخصي به نسبت و كرده كار تي صادرا و توليدي كارهاي در انفرادي كه شخصي حق

سرمايه همان با فرضكنيم كه وقتي بود فاحشخواهد ظلم اين و ظلمميشود اجحافو ميكند كار مرابحه

نامبرده شركت صورت اين در و تأسيسشود است سهام صاحبان نفر صد از مركب كه شركتي ميليوني ٥

يكمبلغ هر به كه بنمايد شركاء به تقسيم را باقي منفعت بعدا و بپردازد مالياتي اشل باhترين است مجبور

در پس است/ پـرداخـته مالياتي اشل باhترين روي از را ماليات كه صورتي در شد/ خواهد عايد ناچيزي

بين از موجب كار اين و اجحافميشود و ظلم ديگر طبقه دو از بيشتر شركتها سهام صاحبان به حقيقت

فائقه احترامات تقديم با شد/ نخواهد تشكيل شركتي منبعد و شده شركتها رفتن

ارومچي جعفر خسروي چرمسازي كارخانجات سهامي شركت مديريت ١ـ٢٧٢١

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

بود؟ چه استعفا علت ـ وارده نامه
بقاء دام اط;عات روزنامه محترم مدير آقايمسعودي جناب

را قم توليت از بنده اين استعفاي جريده آن آخر صفحه ٨å٩٦ شماره در ٣٢.٢.٣١ پنجشنبه روز عصر

حمدا� به او' شمردهام/// مزاج ضعف استعفانامه در را خود استعفاي علت كه نمودهاند وا چنين و نگاشته

دامت مـعظمي عـبدا� آقاي جناب محترم همكار توسط بنده اين استعفانامه ثانيا نيست/ ضعيف مزاجم

مقام بدان ٣٢.٢.٢٤ پنجشنبه روز تاريخ در بود شده نوشته نخستوزير آقاي جناب عنوان به كه افاضاته

وسيله كردن فراهم از مقاماتمربوطه فرهنگو چونوزارت كه نگاشتهام آن متن در و شد تقديم و فرستاده

منظوري هيچگونه مقدسه آستانه و روحانيت عالم به خدمت جز سمت اين قبول از و ميكنند خودداري كار

تـقديم وسـيله بـدين را خـويش استعفاي لهذا نميشود, حاصل توفيقي چنين حاضر وضع با و نداشتهام

مشكوة سيدمحمد احترام تقديم با ٣٢.٣.٢ ميدارد///



٢٣٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١åå شماره ,١٣٣٢.٣.٢ شنبه

گفت ما خبرنگار با مصاحبه در فرانسوي بزرگ نويسنده مالرو آندره

ميباشند خاصي نبوغ داراي آن مردم و خاص رجال و خاص موقعيت داراي ايران
برسانند تاريخي دوران پايه به را خود حيثيت و شخصيت ميتوانند ايرانيان

عده يك نه نمايند استفاده آن از ايران ملت كليه كه آنست نفت شدن ملي از اصلي هدف و مقصود

سرمايهدار معدود

كـه مـصاحبهاي در است شده وارد تهران به پنجشنبه شب كه فرانسوي بزرگ نويسنده مالرو> <آندره

و سياسي جريانات باب در كه نظرياتي و ايران به مسافرتش علت درباره و آورد عمل به وي با ما خبرنگار

وزارت عهدهدار دوگل ژنرال نخستوزير زمان در كه مالرو آندره آورد/ عمل به سؤاhتي ايران ملي نهضت

ايران زياديدر تغييرات كنون تا آمدم ايران به براياولين كه ١٩٣٢ سال از داشت: اظهار بود فرانسه تبليغات

و ندارد اس;مي ديگر كشورهاي با مشترك منافع ولي است مسلمان كشور گرچه ايران است, شده حاصل

نمود/ تأييد را اينموضوع برزيلي روزنامهنگار يك با مصاحبه ضمن پيش چندي ايران نخستوزير آقاي

به ميباشند خاصي داراينبوغ آن مردم خاصو رجال خاصيو ايراندارايوضعيت استكه اين من مقصود

عقيده به است/// كشورهاياس;مي ساير مانند ايران كه نميكنند تصور هيچوقت مردم اروپا جهتدر همين

قرن نيم از كمتر ظرف در چگونه كه بگيرند پند هستند آسيائي يكملت كه ژاپن ملت از بايد ايرانيان من

ملتشوروي جماهيرشوروي/ تحاد ا همينطور سازند/ جهانيمؤثر سياست در قويو را چنينخود توانستند

و تاريخ طبق كه شخصيتبشود عظمتو داراي ميتواند موقعي رسيد, نتيجه اين به تلخ تجربههاي پساز

بار يك خود من گفتچون سپس ميبينيم/// فع� كه است آن نتيجهاش و نمايد عمل خود عادات و رسوم

ميتوانم را اين ولي كنم عقيده اظهار و قضاوت كشور يك دولت درباره نميدهم حق خود به بودهام وزير

مليت اصل به ملت آن پيشوايان بودن معتقد و ملت آن اراده ملت هر ترقي در عامل مؤثرترين كه بگويم

را استالين مارشال فقيدشوروي پيشواي جمله از دنيا بزرگ ملي شخصيتهاي با كه م;قاتهائي در است/

تسلط فكر به اينكه از قبل و چيز همه از قبل استالين كه شد حاصل برايمن نتيجه اين برايمندستداد,

به و بنمايد بزرگ مملكتي را كهشوروي كشيد زيادي زحمات باشد كردنحزبكمونيست بينالمللي و دنيا بر

مـائوتسه هـمچنين شناختم ناسيوناليسم رهبران بزرگترين از يكي را استالين مارشال روشنتر عبارت

من ايرانهم, مورد در ميباشد/ حقيقي ناسيوناليست يك نيز او من عقيده به كه چينكمونيست تونگرهبر

ايران ملت فع� كه را راهي و تاريخي است نهضتي ايران ملي نهضت كه نيست شكي دارم را عقيده همين

آن علت و داد خواهد پايان خود نفع به محققا ميكند طي مصدق آقايدكتر مليخود پيشواي تحترهبري

فرانسه ملت عقيده به ميچربد/// افكار ساير بر ناسيوناليسم ملي احساسات جا همه در كه است اين هم

اينكه نه كنند استفاده نفت شدن ملي از ايران ملت كليه كه كند استفاده پيروزيخود از ميتواند ايران موقعي

بياندازند/ ملي ثروت اين روي پنجه سرمايهداران از معدودي عدهاي باز



ملي دولت سياهه ٢٣٣٦

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

ملي شوراي مجلس

شد تشكيل علني جلسه بار دو امروز
كردند صحبت ميراشرافي و زهري زيركزاده, مهندس آقايان دستور از قبل

در ولي كند تنفس اعCم رئيس نايب كه شد باعث اقليت طرف از خصوصي جلسه تقاضاي پيشنهاد

شد تشكيل بعدازظهر ساعت نيم كه دوم علني جلسه

گرديد تصويب نفري هشت هيأت گزارش طرح اول فوريت
تنفس عنوان به جلسه و افتاد اكثريت از مجلس دوم فوريت به نسبت راي اخذ هنگام

گرديد تعطيل
شد موكول سهشنبه روز به علني جلسه

ذوالفقاري محمد آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پنجاه و نه ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

صـورت گذشته, جلسه ديرآمدگان و غايبين اسامي قرائت از پس و گرديد تشكيل مجلس� رئيس �نايب

شد/ مطرح قبل جلسه

از يكي گفت: گنجهاي آقاي نمايندگان, از نفر چند اص;حي تذكر از پس ـ تماشاچيان حضور موضوع

تصميمي چه رئيسه هيأت نميدانم متأسفانه است/ تماشاچيان بودن علني, جلسه تشكيل اساسي شرايط

اhن ميفرمائيد م;حظه چنانكه نتيجه در و ميكنند توزيع اhن را تماشاچيان بليطهايورودي كه گرفته

است بهتر كه شوم متذكر را رئيسه محترم هيأت خواستم نيست/ جلسه در تماشاچي معدودي عده از بيش

گردد/ توزيع قب� بليطهايورودي

علني جلسه در بايستي هم تماشاچي البته و نگرفته تصميمي باره اين در رئيسه هيأت رئيس: نايب

گردد/ توزيع زودتر بليطها كه مراقبتميشود پسهم اين از و باشد داشته حضور

صورت به نسبت راي اخذ نيست كافي عده چون گفت: رئيس نايب سپس ـ دستور از قبل نطقهاي

ميشود/// شروع دستور از قبل نطقهاي و ميگردد بعدموكول به جلسه

در سنجابي دكتر آقاي جناب محترم همكار و استاد گفت: زهري آقاي ـ است منفي سؤاcت اين جواب

فرمودند اظهاراتي بودند, نموده استفاده مجلس تريبون از گذشته سهشنبه جلسه در كه آقاياني بيانات پاسخ

جواب سؤال دو اين از يكي به كه خواستند سنجابي دكتر آقاي خواست/ جواب آنها براي و كردند سؤاhتي و

شود/ داده

اول روز از و آمده بهوجود انگليسيها دست به نهضت و است؟ رسيده نتيجه به ايران ملت نهضت آيا >١

مليشود؟ مملكت سراسر در نفت صنعت كه است ميخواسته انگلستان خود

كه ميكنيم اع;م هم امروز و شاهدجوابدادهايم روزنامه در مكرر ما سنجابي آقايدكتر اينسؤاhت به

است نرسيده نتيجه به ايران ملي نهضت تنها نه كه ميكنيم اضافه و است منفي اينسؤاhت به ما جواب



٢٣٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

تأييد و است شده نهائي پيروزي تأخير باعث است گرفته پيش در مصدق دكتر آقاي دولت كه راهي بلكه

آنها كارشكنيهاي بيگانهو دسائسنوكران عليرغم نفت شدنصنعت ملي نهضتملتايرانو كه ميكنيم

دكتر آقاي جناب سهلانگاريهايدولت سوءسياستو اثر در بعدا ولي است گرديده ممكن و آمده بهوجود

مصدقالسلطنه, آقاي اطرافيان جاهطلبيهاي لجاجتو سماجتو و غرضرانيها و خودپسنديها مصدقو

و كـنند نـفوذ ايران ملت متحد صفوف در توانستند سرشناس و معروف ابنالوقتهاي و بيگانه نوكران آن

كنند/ رهبري و دهند سوق خود اربابان نفع به را بعدي وقايع جريان

است: قرار اين از كه كردند هم ديگر سنجابيسؤال دكتر آقاي جناب ـ دولت اعمال نتيجه

حاضر گرديده؟ منحرف آن اصول از بود شده سپرده او به ايران نهضتملت رهبري كه مصدق دكتر آيا >٢

شدن ملي قانون از پيروي و انگلستان عليه بر مبارزه سياست از شده؟ انگلستان با سازش و همكاري به

مصدق دكتر كه بگويم كه كنم راضي را نتوانستمخود نمودم مطالعه و كردم فكر قدر هر من است؟ كرده عدول

انگـلستان با همكاري و سازش به حاضر يا شده منحرف نهضت اصول از كه است خواسته عامدا و علما

است/ كرده را نفت شدن ملي قانون از و انگلستان عليه بر مبارزه تعقيب از عدول عزم با گرديده

را ايـران مـلت نهضت اصول كه ميفرمايند تصور هنوز مصدقالسلطنه آقاي جناب كه دارم يقين من

نـتيجه ولي مينمايند/ مبارزه بيش از بيش ايران در انگلستان استعماري سياست عليه و ميكنند تعقيب

اسـتعماري سياستهاي نفع به همه اخيرا, مخصوصا ايشان داخلي و خارجي سياست و مبارزات و اعمال

را اين مصدق دكتر آقاي است/ گرديده اجنبي مزدوران مداخ;ت و نفوذ شدت تقويتو اسباب استو بيگانه

و محترم نمايندگان آقايان از اينمورد در مخصوصا عرضكردم/ كه اينست اعمالشان نتيجه ولي نميخواهد

نيستو زمين روي استعماري دولت تنها و انگلستان دولت باشند داشته نظر در كه ميخواهم ايران ملت از

استعماري يكدولت اخ;صبه طبق در را آنها جاي تا است نكرده قيام انگليسيها اخراج براي ايران ملت

بدارد/ تقديم ديگر, استعماري دولتهاي به يا ديگر,

نه بوديم, دولتموافق خارجي سياست با تنها نه اواخر اين تا ما ـ انگلستان و امريكا عمومي سياست

سياست تعقيب به را مصدق دكتر آقاي تنها نه ميكرديم, پشتيباني آن از و ميستوديم را او اقدامات تنها

ما انتقاد اعتراضو داشتيم, انتقادي اعتراضو بلكه مينموديم, تشويق بيگانگان مقابل در صريح و قاطع

سياست به اط;ع با زيرا ميكنند تلف بيهوده كرات مذا تعقيب به را ملت و دولت و خود وقت چرا كه بود اين

در را مطلب اين موقع همان ما و بود روشن و معلوم كار آغاز همان از انگليس و امريكا كشورهاي عمومي

تجديد كراتو مذا تجديد پيشنهاداتو كراتو مذا از اينها نهائي هدف كه كرديم منعكس شاهد روزنامه

است/ ملت دولتو كردن اغفال پيشنهادات

عقبافتاده اصط;ح به كشورهاي در امتياز صدها از كه دولتي امريكا, دولت كه كرد قبول ميشد چگونه

ساير خود قطعي پيروزي با و شويم موفق ما تا كرد خواهد جانبداري و حمايت ما از ميكند, بهرهبرداري

قطعي ما پيروزي كه فردا پس يا فردا زيرا بنمائيم, استعماري امتيازات لغو به تشويق تحريكو را كشورها
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به جنوبي امريكاي و آفريقا و آسيا در ـ عقبمانده اصط;ح به كشورهاي در كه امتيازاتي كليه اساس شود,

منابع از يعني برسيم قطعيخودمان موفقيت به ما گر ا ميگردد! متزلزل است شده استعماريداده كشورهاي

از بعد كه قراردادي طبق داشت خواهد حق عراق ما همسايه دولت اول وهله در كنيم, بهرهبرداري خودمان

و هـلنديها و امريكائيها و انگليسيها با كه امتيازي قرارداد است, كرده امضاء ايران در نفت شدن ملي

قسعليهذا/ و نمايد استلغو كرده امضا فرانسويها

با آنان امريكائي عمويهاي پسر و انگليسيها كه بود اينصورتمعلوم در ـ تخفيف درصد ٥å موضوع

٥å بيشاز قدر هر ما زيرا ببريم بهره خودمان منابع از درصد ٥å بيشاز ما كه شد خواهند اين مانع قوا تمام

عـربستان و عـراق در مث� ما, كشور نزديكيهاي همين در بود خواهند مجبور هم آنها ببريم, نفع درصد

خريداران به كه تخفيف درصد ٥å به ما كه اينست بدهند/ سهم بيشتر معادن, صاحب ممالك به سعودي

كافي خريداران تشويق براي تخفيف درصد ٤٩ آيا ميپرسيم و داريم اعتراض است شده داده ايران نفت

شوند تيمواجه مخاطرا با حتما ممكنست كه ايران نفت خريداران به بايد كه گفتهايم ميگوئيمو هم ما نبود؟

شود/ داده م;حظهاي قابل تخفيف تا كنند تحمل را كماتي محا مخارج بايد و

مجاني نفت كشتي يك معتبر جديو خريدار هر به كه حتيموافقبوديم موافقيم, <دامپنيگ> با هم ما

بـپذيريم/ نـميتوانـيم انگـليسيهاست, نـظر غـيرمستقيم تأييد كه را درصد ٥å رقم اين ولي شود/ داده

جاي به خريداران تشويق براي چرا كه بدهد توضيح اينجا طرفدولت از يكشخصمسئول خواهشمنديم

نبود؟ كافي درصد ٤٩ چرا است/ شده انتخاب درصد ٥å رقم درصد ٤٩ يا درصد ٤٥

رقمي همان درصد ٥å نيستزيرا صحيح اينمورد باشددر صحيح ديگر هرمورد در گر ا يكچنينجوابي

٥١ به را خود نفت گر ا ما كردهاند معامله نفتخيز كشورهاي ساير با آن اساس بر امريكا انگليسو كه است

عربستان و عراق مخصوصا دهنده امتياز كشورهاي ميداديم, تخفيف درصد ٤٩ فقط يعني ميفروختيم,

درصد ٥١ فعلي درصد ٥å جاي به و بشوند انگليسيها و امريكائيها آقايان مزاحم ميتوانستند سعودي

نمايند/// لغو را قراردادهايموجود و كنند مطالبه

وي كـرد صـحبت به شروع ميراشرافي آقاي موقع اين در ـ مشروطه رژيم ساختن نابود براي توطئه

ما استو گناه آورده روي ما خانه به انهدام و سقوط خطر كه روزهائي در حقايق كتمان داشت اظهار مقدمتا

جريان پيرامون در شرحي ناطق سپس ايستادهايم/ هم جان پاي تا و كرديم خطر اع;م امروز كه مفتخريم

از و آئيد بههوش كه ميزنم فرياد مصدق آقايدكتر به تريبون اين پشت از من گفت: و نمود بيان روز اوضاع

قدرتسقوطخواهيد اوج از شما حكمحوادث, به نشنيديد را تذكر اين گر ا و گرديد منحرف طريقديكتاتوري

نيست/ ممكن شما اعمال جبران ديگر امروز و كرد خواهد صدا دنيا تمام مهلكدر اينسقوط و كرد

اع;م و ميكنم تكرار كردم بيان گذشته ماه اسفند در كه را عرايضي خودم همكاران و ايران ملت به من

محو و ما رژيممشروطه ساختن براينابود كي خطرنا توطئه شمالوجنوب استعماري سياست در كه ميدارم

ديدهاند/// تهيه جنوب و شمال در نشانده دست سيستمملوكالطوايفي ايجاد و مركزي قدرت
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دست به بايد ك وحشتنا انتقام اين كه است متوجه نموده طرح را نقشه اين كه استعماري سياست آن

دو اين عوامل ميان در مصدقالسلطنه آقاي جناب شود/ گرفته ميداند ملي تمام را خود كه حكومتي همين

كـوركورانـه كـه است شـده باعث رئيسدولت ديكتاتورمنشي و است محبوس و محصور توطئهساز دسته

تـنها نـه مـصدق آقـاي كه ميكند ثابت ما به روزانه مشاهدات برود/ اضمح;ل انقراضو به رو مملكت

به حلقه نوكران روزها اين حكومت, سال دو از بعد بردارد, ميان از را شيطاني ايننفوذ نخواستكه يا نتوانست

به انتظامي مقامات قدرت سايه زير در استالينو كتل علمو زير در كه كردهاند پيدا قدرت چنان بيگانه گوش

و ميكند تبرئه را مسكو عوامل و مشروطه رژيم دشمنان ما, عدليه و ميدهند فحش مملكت مشروطه شاه

مثل ميداند سرزمين آن سلطان را خود كه بحرين شيخ كنار در مصدقالسلطنه آقاي رسميدولت نمايندگان

و پوچ را حياتي نقطه اين سرزمين بر را ما كميت حا ادعاهاي تمام كه ميكند شركت مراسمي در دولت دو

ميسازد/ باطل

كه ميكند كار مصدقالسلطنه آقاي تخت باhي دستي بلكه نيست ايراني كار انحرافات و اعمال اين

استفاده آقايمصدقالسلطنه استبداديجناب روح ونخوتو كبر از كه اجانباست دست دستملتنيستو

ميخواهد؟ چه و ميكنند چه نميداند ساخته, محبوس را خود كه زنداني در ايشان و ميكند

اينجاستكه تعجب و ميباشد كلقوا فرماندهي طالب آقايمصدقالسلطنه روزها اين ـ قوا كل فرمانده

ضرب به ايشان كه روز همان كه حالي در آوردهاند ميان به اساسي قانون رعايت حفظ نام به را تقاضا اين

اع;ميه و ُمرد اساسي قانون گرفتمشروطيت مجلس از را قانونگذاري اختيار جنجال و هو و طومار و تبليغ

گرفت/ قرار آزمندان خودپسندي حرصو لگدمال هم بشر حقوق

از اساسي قانون خ;ف بر كه را تي اختيارا دولت اين داشت اظهار اينموقع در ناطق ـ اختيارات مسئله

و داد قرار محروم طبقه سلبحقوق آزاديو محو وسيله را آن بلكه نبرد كار به اص;حات راه در مجلسگرفت

كرايه تقليل درباره طرحي ميخواهد مجلس ديد كه وقتي فقط و گذارد فشار در را دولت بيچاره كارمندان

ادامه سخنانخود به ناطق تصويبكرد/ را خانه تخفيفكرايه درصد ده مسخره hيحه كراه ا با كند تهيه خانه

قادر و كند اداره روسيهشوروي كنار در را ايران فعلي, پرآشوب دنياي در نميتواند مصدقالسلطنه گفت: و داد

بنمايد/ مملكت اين در تندي رفرم كوچكترين نيست

دو خودم من اينكه از صرفنظر ميگويد كه است اين رعايا به سلطنتي فروشام;ك درباره عقيدهشان

از يكي و كردهاند وحشت اظهار شاه اقدام از و كرده مراجعه من به عمده مالكين از عدهاي دارم, آبادي پارچه

hحا و نكرده كاري نفاق توليد جز ايشان اينمدت حالدر هر به هميناست/ هم دربار با من عمده اخت;فات

اين تصويب با ميكند تصور مصدقالسلطنه آقاي گر ا دارد/ را نفري هشت گزارشهيأت تصويب تقاضاي

صراحت مورد اين در اساسي قانون و ميكند اشتباه ميدهد اختصاص خود به را قوا كل فرماندهي گزارش

نميدهيم/ اهميتي گزارش اين به ما جهت همين به و دارد

مسلم ما براي زيرا بدهد پس مجلس به را قانونگذاري حق ايشان تا كنيم مبارزه گرفتهايم تصميم اما
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هم خارجي مسائل درباره و ندارد اقدامي كوچكترين قدرت مصدقالسلطنه داخلي امور اص;ح در كه شده

دكتر كه راهي اين نمايندگان آقايان بكشاند/ كمونيسم ورطه در را ايران خود مقام حفظ براي است حاضر

پيشگاه در خود از نميتوانيد فردا شما و كرد خواهد نابود اجنبي قشون چكمه زير در را ما كرده اختيار مصدق

تمام شما وقت ميراشرافي آقاي رئيس: �زنگ بگيريد/ را خطر جلو و باشيد بيدار كنيد/ سلبمسئوليت تاريخ

بدهيد/� خاتمه ميكنم خواهش شد

روزنـامه اين برسانم, آقايان عرض به خودم به راجع را مطلبي كه ميخواهم وقت دقيقه دو فقط بنده

همكاري امامي جمال با و بوديم اقليت جزو ما كه پارسال ميدهد فحش ما به مرتبا روزها اين كه شورش

فحش من به هم باز هستم سايرين و حائريزاده و كاشاني با كه هم hحا و ميداد فحش من به ميكرديم

قناتآبادي شمس و حائريزاده مكي, كاشاني, آيا كه كند روشن مصدق دكتر آقاي خواستم بنده ميدهد/

عرض بنده دزديزده, تهام ا من به روزنامه اين همكاريميكرد؟ آنها با پارسال او چرا انگليسهستند, نوكر

اين پشت بياوريد داريد من از دزدي پرونده يك گر ا است, شما دست در دولتي دستگاه تمام اhن ميكنم

مـيكنم عرض فقط حرامزاده, بود گفته من به روزنامه اين مرخصشوم/ آقايان خدمت از بنده تا تريبون

ميدهند/ را روزنامهها اين خرج كه هستند كساني آن حرامزاده

فوريتاول به نسبت گذشته جلسه در ميشويمو آقايانوارددستور اجازه رئيسبا نايب ـ دستور در ورود

طرح/

/٩å ماده ,٩å ماده زهري: و بقائي دكتر

فرموديد؟ چه رئيس: نايب

كنيم/ استفاده آن از بايد امروز و مانده باقي گذشته جلسه از كه ٩å ماده بقائي: دكتر و زهري

قرائت به شروع ٩å ماده عنوان به و رفت تريبون پشت زهري آقاي اينموقع در ـ ٩å ماده از استفاده

نمود/ نطقخود دنباله

كنيد/ صحبت ٩å ماده درباره نميشود اين زهري آقاي رئيس: نايب

گذشته جلسه در سنجابي دكتر آقاي ميدهم/ را سنجابي دكتر آقاي جواب است, ٩å ماده همين زهري:

و اسـتوكس هـريمن, جكسـون, مقابل در مصدق دكتر آقاي استقامتهاي و پافشاريها يادآوري از پس

كه: پرسيد انگليس دولت با رابطه قطع و بستنكنسولگريها و hهه پيروزيهاينيويوركو و غيره ترومنو

نشده خود ملت مصالح به نسبت خيانتي و خبط كوچكترين مرتكب عمرش دوران در كه مردي <چنين

قابل آيا جاوداني, افتخارات همه اين از پس پيروزيها, همه اين از پس مبارزات, همه اين از پس كنون ا

نمايد؟> سازش ايران ملت غدار و مكار دشمن با است قبول

شود, ميسر احدي براي نبود ممكن ملت قيام و بيداري بدون افتخارات و پيروزيها مبارزاتو آن چند هر

است/ منفي سنجابي دكتر آقاي به ما وليجواب

ملت مكار و غدار دشمنان با سازش به حاضر شخصي چنان يك كه نيست قبول قابل كه ميگوئيم ما
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غدار دشمن با سازش به حاضر اينكه بدون مصدقالسلطنه آقايدكتر جناب كه داريم عقيده ولي ايرانبشود/

است/ شده شاه دشمن ايران ملت نتيجه در كه كرده كارهائي باشد شده مكار و

ولي ميكرديم/ بحث مصدقالسلطنهمفص� آقاي داخلي سياست و اينموضوع اطراف در فرصتبود گر ا

هم مرد حرف و نشدهايم عوض ما كه ميكنم عرض سنجابي دكتر آقاي خدمت فقط و است محدود وقت

است؟ ديروز مصدق دكتر همان امروز مصدق دكتر آيا سنجابي! آقاي مصدق/ دكتر از حيف ولي است/ يكي

راديـو در انـتقادكنندگانش و مخالفين حرفهاي انتشار كه است مصدق دكتر همان امروز مصدق دكتر آيا

مصدقياستكه هماندكتر مصدقامروز دكتر آيا سربلنديشميگرديد؟ تقويتو باعث شب, ظهرو تهران,

حمايتاز مدعيان انگليس, سرسپردگان سرخو استعمار بردگان يعني نفتيها تودهايو اقليتمنفور [!] آندر
ميكردند؟ مبارزه او با ميكنند تغذيه دهقانان خون از كه فئودالهائي و كارگر طبق

بـدون امـروز و مـيدانست مشروطيت تعطيل را نظامي حكومت كه است مصدق دكتر همان اين آيا

انگـليسيها جـاسوسي hنـه را سـنا مـجلس كه مصدق دكتر آن كند حكومت نميتواند نظامي حكومت

آيا ميدهد؟ منصب و مقام ديگري از بد يكي را سابق سناتورهاي كه است مصدقي دكتر همين ميدانست

تيكميدانست؟ دمكرا حكومت hزمه را انتقاد حق و انتقاد كه است مصدقي دكتر همان امروز مصدق دكتر

باشد دور حكومت امور و سياست از بايد خود عالي وظيفه انجام براي ارتش ميگفت كه مصدقي دكتر آن

حتي حكومت امور براي آن> افراد بهترين از كنم <فرض ارتشيها از امروز كه است مصدقي دكتر همين

زيرا ميكند؟ استفاده غيره و غيره و وhيات و مركز شهرباني و نخستوزيري بازرسي و شكر و قند توزيع

تاريخي قيام كه بهانههائي از يكي و همينبود رزمآرا به مصدق ايرادهايدكتر از يكي كه نكردهايم فراموش

نميشنوند/ را او حرف نظاميها كه بود اين آورد بهوجود را تير سي

چون كه است مصدقي دكتر همان اين است/ ديروز مصدق همان امروز مصدق اين سنجابي, دكتر آقاي

اين رساند؟ مردم عرض به را گزارشخود و كرد صحبت مردم براي مجلس در جلوي نشد تشكيل مجلس

دكتر همان اجتنابورزيد/ امريكا انگليسو براي مشك;ت ايجاد از تخفيفخود درصد ٥å با كه مصدق دكتر

شمارش از كه بهانهجوئيها اين ميجنگد؟ ايران ملت مكار و غدار دشمن با سرسختي با كه است مصدقي

بود؟ ايران مقدس نهضت پرچمدار و مظهر مصدق دكتر hيق ميخواهم عذر آنها

بفرمائيد�/// داريد حرفي ٩å ماده به راجع گر ا كنيد نظر صرف زهري آقاي رئيس: �زنگ

از پيشنهادي كه برسانم آقايان اط;ع به خواستم دستور به ورود از قبل رئيس: نايب ـ تنفس دقيقه ده

براياط;ع پيشنهاد عين كنون ا و كردند خصوصي جلسه تشكيل تقاضاي كه رسيده آقايان از نفر طرفده

پـارسا آقاي جمله از ملي نهضت كسيون فرا اعضاي آقايان از عدهاي موقع اين در ميشود/ قرائت آقايان

است/ شده راي اع;م كه داشتند اظهار و نمود شديدي اعتراض

ندارد/ مانعي استو جايخودشمحفوظ به راي اع;م قضيه آقايان, بفرمائيد اجازه گفت: رئيس نايب

نميشود/ وضع اينكه hوا بگوئيد صريح را اين نشود تشكيل جلسه كه اينست منظور گر ا پارسا:



ملي دولت سياهه ٢٣٤٢

خصوصيصحبت جلسه در اينموضوع به راجع و تنفسميدهيم دقيقه ده آقايان اجازه با رئيس: نايب

به ملي نهضت كسيون فرا اعضاي و نمايندگان از عدهاي اعتراض بين در يازده ساعت در جلسه ميكنيم/

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان

آقايان از عدهاي و شد نواخته علني جلسه زنگ مجددا بعدازظهر دقيقه ده ـ شد تشكيل مجددا جلسه

و رئـيس نـايب ذوالفـقاري مـحمد آقاي بعد لحظهاي يافتند/ حضور جلسه تاhر در تدريج به نمايندگان

اعـضاي ولي بـودند راي اخـذ بـراي كـثريت ا حصول منتظر همه و گرفتند قرار خود جاي در نيز منشيها

حضور جلسه تاhر در ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از بعضي حتي و منفردين از نفر چند و آزاد كسيون فرا

در منفردين از نفر دو سنجابيو دكتر مكيو آقايان جمله از نمايندگان آقايان از نفر چند اثنا اين در نداشتند/

نفر ٥٨ راي اخذ براي را كافي عده مخصوص تابلوي زيرا نبود, كافي عده هم باز ولي شدند حاضر جلسه

بود/ نفر ٥٦ جلسه در حاضر عده كه حالي در و ميداد نشان

دوخته ورودي در به چشم همه و بود گرفته فرا را تاhر محوطه كامل سكوت ـ كثريت ا حصول ماجراي

به نسبت رئيسگفتچون نايب باhخره نشد/ جلسه كسيوارد گذشتو همينوضع به دقيقه بيست بودند/

مدتي هم كسي و ميباشيم راي اخذ به محتاج و شده راي اع;م ملي نهضت كسيون فرا طرح اول فوريت

زد: فرياد معظمي دكتر آقاي كه بود نشده رئيسختم نايب ك;م هنوز آقايان, اجازه با نشده جلسه استوارد

ميكنم/ خواهش بفرمائيد تأمل آقا كنيد صبر دقيقه چند

نيامدند گر ا كنيد, صبر بعدازظهر نيم تا رئيس آقاي زد: فرياد مجلس راست سمت از حسيبي مهندس

يك ولي شد جلسه تاhر وارد قشقائي خسرو كه بود گذشته ظهر از ششدقيقه بيستو كنيد/ ختم را جلسه

به ثانيه سي از كمتر شايد و ميشد نزديك بعدازظهر نيم به ساعت عقربه بود/ رايhزم اخذ براي ديگر نفر

اع;م را جلسه ختم تا بود گذاشته زنگ تكمه روي را خود انگشت رئيس نايب و بود مانده بعدازظهر نيم

عده يعني رسيد, نفر ٥٨ به عده او ورود با و شد جلسه وارد عجله با قشقائي محمدحسين گهان نا كه نمايد

كه طوري به زد برهم را جلسه نمايندگانسكوت از عدهاي شادي اظهار اينموقع در شد كافي راي اخذ براي

نمايد/ قرار بر را زنگسكوت نواختن با شد ناچار رئيس نايب

كسـيون فرا طرح به نسبت داشت اظهار رئيس نايب سكوت, قراري بر از پس ـ اول فوريت تصويب

با كه رسيده آقايان از عدهاي امضاي با پيشنهادي ولي بگيريم راي بايستي و شده راي اع;م ملي نهضت

موقع اين در ميشود/ خوانده پيشنهاد متن كنون ا و شود گرفته راي hيحه اين فوريت سه به نسبت ورقه

و خواند بود ملي نهضت كسيون فرا اعضاي آقايان از عدهاي امضاي به كه را مزبور پيشنهاد ناظرزاده آقاي

٥٨ از و شد گرفته راي ملي نهضت كميسيون طرح اول فوريت به نسبت ورقه با راي اخذ نبود مخالفي چون

نوشته آنها از يكي روي كه بود شده داده سفيد برگ چهار گرديد, تصويب راي ٥٤ كثريت ا به حاضر عده نفر

است/ آرزو بود, شده

دوم فوريت با مخالفت ضمن حائريزاده آقاي و گرديد مطرح دوم فوريت موقع اين در ـ دوم فوريت



٢٣٤٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

تشكيلشود عالي يككميسيون ايناستكه من عقيده انداختهاندو زياديراه جنجال روياينطرح گفت:

را اساسي قانون موارد تمام كه كشور عالي اعضايديوان و دانشگاه تيد اسا و مجتهدين و حقوق علماي و

شما كه hحا بريزند باشد امروز اوضاع با منطبق كه ما اساسي قانون براي تازهاي يكطرح و كنند مطالعه

پائين تريبون از عصباني حال به ناطق دانيد/ خود بكشيد جدائي نفاقو به مملكترا ميخواهيد و نخواستيد

بـا حـائريزاده ولي باشد داشته تشريف نبريد تشريف آقا گفتند عدهاي گفت/ ترك را جلسه تاhر و آمد

شد/ خارج جلسه از عصبانيت

�خـنده مـيروند و مـيفرمايند را خـود قـصار كـلمات و مـيآوردند تشـريف ايشان حسيبي: مهندس

تصويب بهترينموقع اhن گفت: نمود ايراد بهعنوانموافق كه نطقمشروحخود طي پارسا آقاي نمايندگان�/

حساب اين از گذشته گردد/ مرتفع آمده ميان به اساسي قانون سوءاجراي اثر در كه ابهامي تا است طرح اين

شنيدهام كه آنجائي تا من است/ جدا مصدق دكتر اختيارات حسب با و مصدق دكتر آقاي حسب با طرح اين

ميتوانند آقايان نيست, بحثي اينكه خوب, بسيار مخالفند مصدق دكتر آقاي اختيارات از قسمتي با آقايان

فـلسفه و مقننه قوه و مشروطه حكومت حساب بگيرد/ تصميم آن روي مجلس بدهند, نظر بدهند, طرح

خوب بسيار نميخواهد/ را مصدق مجلسدكتر بگويند آقايان است ممكن است عدد و رقم حساب پارلمان

پساز تا بدهند راي طرح اين بهفوريتديگر آقايان دارم استدعا بنده ميرود/ او بدهند راي بنشينندو بيايند

شود/ داده خاتمه مسئله اين به ساعت ٤٨

راي اعـ;م مـلي نهضت كسيون فرا طرح دوم فوريت به نسبت رئيس: نايب ـ افتاد كثريت ا از جلسه

يعني نجاتنهضت كسيون اعضايفرا آقايان ولي بگيرند, راي بهفوريتدوم خواستند اينموقع در ميكنيم/

كثريت ا از راي اخذ براي عده و شدند خارج جلسه از قناتآبادي شمس و زهري علي و بقائي دكتر آقايان

افتاد/

را جلسه ختم رئيس نايب نشد كافي عده چون و ماند باقي انتظار حال به مجلس مدتي ـ جلسه ختم

سهشنبهموكول روز صبح به آينده جلسه يافتو پايان بعدازظهر ربع يكساعتو مقارن جلسه نمودو اع;م

گرديد/

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

رفت اصفهان به مالرو آندره
اصفهان تاريخي آثار بازديد براي خود خانم تفاق ا به ديروز فرانسوي معروف نويسنده مالرو آندره آقاي

به بار اولين براي كه قبل سال ٢١ گفتدر ما خبرنگار به حركت از قبل مالرو آقاي نمود/ عزيمت شهر آن به

اين تجديد براي دارم مسافرت اين از شيريني خاطرات چون و كردم مسافرت نيز اصفهان به آمدم ايران

آن به است ممكن شنيدهام بسيار هم را شيراز وصف ميگفتچون و ميكند مبادرت سفر اين به خاطرات

روابط انجمن در كنفرانس يك در استوي قرار و كرد خواهد مراجعه تهران به جمعه روز وي بروم/ هم شهر

نمايد/ شركت فرانسه و ايران فرهنگي



ملي دولت سياهه ٢٣٤٤

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

ميكند نظارت مدارك جمعآوري در شخصا تهران دادستان

آنها تخلفات هنوز و است اداري عمل يك دادسرا داديار و بازپرس خدمت انتظار
نگرديده مشخص

بود خواهد چگونه بعد به اين از توده حزب سران به مربوط پرونده جريان
اياغ قزل و تهران دادسراي ١٢ بازپرسشعبه مهاجر آقايان نفر دادگستريدو وزير لطفي آقاي دستور به

خدمت منتظر آن با موافقت و توده حزب سران درباره تعقيب منع قرار صدور مناسبت به دادسرا آن داديار

دادسراي به امروز آقايان اين خدمت انتظار احكام بگيرد/ تصميم آنان درباره انتظامي عالي محكمه تا شدند

گرديد/ ارجاع قضائي انتظامي دادسراي به قضيه تعقيب و تحقيقات براي نيز ايشان پرونده و رسيد تهران

تحقيقات به شروع خير, يا است زده سر تعقيب مورد تخلفاتي اينكه درباره انتظامي دادسراي قانون طبق

فرستاد/ خواهد انتظامي عالي دادگاه به رسيدگي براي را پرونده و كرد خواهد

ميتوان توده حزب رهبران درباره بازپرس توسط تعقيب منع قرار صدور از پس آيا كه اينموضوع اما

قانون مطابق شد زيادي كرات مذا قضائي محافل در و كرد تعقيب انداختو جريان به را آنها پرونده مجددا

كي شا پرونده گر ا آنموافقتنمود با هم دادستان نماينده و كرد صادر تعقيب منع بازپرسقرار كه آن پساز

دادگاه به رسيدگي براي پرونده كند اعتراض بازپرس قرار به نسبت مزبور كي شا و باشد داشته خصوصي

طرفدعويدادستان جرائمعمومياستو جزو كه اينمورد در ولي كند نظر اظهار آن درباره تا استانميرود

گـفته امروز مورد اين در ولي فرستاد/ استان دادگاه به را پرونده نميتوان خصوصي كي شا بدون ميباشد

از شكايت منزله به توده حزب سران درباره بازپرس تعقيب منع قرار عليه روزنامهها مندرجات كه ميشود

از امر پرونده آنها استناد به كه دhيلي از قسمت يك اين بنابراين و گرديده تلقي تعقيب منع قرار صدور

مـندرجـات هـمين شـد خواهـد فرستاده استان دادگاه به مجدد تعقيب اجازه كسب براي تهران دادسراي

بود/ خواهد آنها انتقادهاي و روزنامهها

خود سابق توضيحات در كه طور همان داشت: اظهار باره اين در تهران دادستان بنيفضل آقاي امروز

مجددا آيد دست به آنها عليه مدركي گر ا و نميشود متهمين دائمي تعقيب عدم تعقيبدليل منع قرار گفتم

شده عمل و گرديده استناد مجازاتعمومي قانون ١٨å ماده به هم اينمورد در شدو خواهد شروع آنها تعقيب

كمه محا به او جلب عدم و متهم تعقيب منع باب در استيناف محكمه گاه هر ميگويد چنين ١٨å ماده است/

كه است صورتي در هم آن و استيناف محكمه اجازه به مگر نمود تعقيب نميتوان را او ديگر كرد صادر قرار

كشفبشود/ جديدي كافي دhيل كافيه, دhيل فقدان واسطه به كه كمه محا تعقيبو منع از بعد

دادسرا دفتر در اشخاصبرسد توسط آنچه و پرونده اين به مداركمربوط كليه سپسگفت بنيفضل آقاي

قضيه تعقيب براي مدارك كه اين نظر اظهار براي تكميل پساز و شد اينجانبجمعآوريخواهد نظر تحت

تشخيصداد كافي را مدارك استان دادگاه گر ا شد/ خواهد فرستاده استان دادگاه به خير يا بود خواهد كافي



٢٣٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

ميشود/ آن به رسيدگي مأمور بازپرسان از يكي و برميگردد دادسرا به پرونده

تخلفات كههنوز ميشد گفته امروز آنان تخلف موارد و دادسرا داديار بازپرسو خدمت انتظار علت باره در

وزير دستور به آنان خدمت انتظار ولي كند/ معلوم را آنها بايد دادگاه و انتظامي دادسراي و نيست معلوم آنان

است/ شده انجام اداري مقتضيات بنابه كه است امري يك و گرفته دادگستريصورت

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

خواست را پروندهها
شعبه دفتر مدير سرمدي يدا� آقاي به دادگستري لطفيوزير آقاي طرف از امروز ـ روز خبرهاي خJصه

سـياسي و مـطبوعاتي پـروندههاي كليه كامل صورت ساعت ٢٤ ظرف شد داده اط;ع جنائي دادگاه اول

دارد/ ارسال او براي را دادگاه آن در را مطروحه

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

كردند اشغال را زندان دو بند ساعت چند مدت ديروز سياسي زندانيان از نفر ١٨
شدند مجروح عدهاي داد روي كه خوردي و زد در و ميكنيم اداره را زندان خود ما ميگفتند زندانيان

مخصوص بند اين گرديد/ مأمورين دخالت به منجر كه داد روي خوردي و زد قصر زندان دو بند در ديروز

مطبوعاتومج;ت قبلورود زماني اينبود نزاع علت هستند/ زنداني آن در نفر ١٨ استو سياسي زندانيان

اعـتراض كـرارا زنـدانـيان بودند/ شده محروم روزنامه خواندن از زندانيان و گرديده ممنوع زندان داخل به

اجازه مأمورين اما بياورند كتاب و روزنامه ما براي ما بستگان شود داده اجازه بايستي كه ميگفتند و ميكردند

نداشتند/ را تقاضا انجام

در كمي ميخواهيم ما كه داشتند اظهار پاسبانها و زندان محافظين به زندانيان ديروز صبح ٩ ساعت

گهان نا گذشت آنها گردش از دقيقه چند كه همين ولي ايندرخواستموافقتشد با گردشكنيم زندان حياط

را پاسبانها از تن چند حتي و كرده غافلگير نداشتند تيراندازي اجازه كه را آنها و شدند مأمورينحملهور به

محبوسنمودند/ اطاقها از يكي در نيز

به هم احتياجي كرد خواهيم اداره را آن ما خود استو ما به متعلق زندان كه داشتند سپساظهار زندانيان

نداريم/ محافظ و مأمور

رفته دو بند زندان محل به سرباز پاسبانو كاميون چند رسيدو رؤسايمربوطه اط;ع به جريان ب;فاصله

به را نفر هردو ميآمد نظر به ك خطرنا يكمحل در آنان اجتماع وچون كردند دستگير را اغتشاشكنندگان و

در چون گرديد موقتمنحل طور به دو بند تقريبا ترتيب اين به و فرستادند قصر زندان بندهايديگر از يكي

بعدازظهر ساعت٨ و رسيد تهران دادسراي اط;ع به جريان بودند شده مجروح طرفين از عدهاي جريان اين

به قانوني پزشك سپهر دكتر آقاي تفاق ا به نظامي دادسراي ١٩ شعبه بازپرس محمودي دكتر آقاي ديشب

كنند/ معاينه را زندانيان تا رفتند محل



ملي دولت سياهه ٢٣٤٦

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

زدند آتش را آسيا مرد روزنامه اداره ناشناس نفر دو ديروز
مشغول آسيا مرد روزنامه كارمندان مخير و استخر آقايان كه هنگامي ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

آنها از يكي سپس مينشينندو مبل روي و شده آنها كار اطاق ناشناسوارد نفر دو بودند روزنامه اخبار تنظيم

چون لكن ميكند بياط;عي اظهار وي ميگيرد را روزنامه مدير صيرفي دكتر آقاي سراغ استخر آقاي از

دهد, اط;ع ك;نتري به را جريان كه ميرود تلفن طرف به استخر آقاي مينمايند تهديد را او نامبردگان

كهمحتوي شيشه همدو ديگر نفر ميكند, قطع را تلفن سيم و كرده بهويحمله كارد با ناشناس نفر دو از يكي

و پخشميشود اطاق در بنزين و شكسته شيشهها كه ميزند زمين به و آورده بيرون جيب از بود بنزين

ميشوند/ متواري و زده آن بر كبريتي ب;فاصله

و رسانده اداره خارج به را خود مخير آقاي اينموقع در ميدهد رخ حريقي بنزين با آتش اصابت اثر در

اط;ع ٣ ك;نتري به ضمن در و آتشخاموشميشود كمكمردم با مدتي پساز كمكميطلبدو به را مردم

تحويل امروز پرونده و كرده مجلس صورت را قضايا و شده حاضر اداره محل ك;نتريدر مأمورين و ميدهند

گرديد/ نظامي فرمانداري

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

شد توقيف
علت درباره گرديده توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به بختيار صمصام احمدقلي آقاي صبح امروز

كردند/ اختيار نظاميسكوت مأمورين او دستگيري

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

روز خبرهاي خCصه
ندارند] وكالت پروانه نخستوزير [آقاي

سمت به را نخستوزير مصدق دكتر آقاي نامهاي طي جعفري شعبان پيش روز چند ـ جعفري شعبان

كرد/ معين خود مدافع وكيل

قرار نتيجه در و كرد رد را او تقاضاي ندارند وكالت پروانه نخستوزير آقاي اينكه علت به نظامي دادگاه

كند/ تعيين خود مدافع سمتوكيل به را شخصديگري جعفري شعبان شد

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

كاشاني آيتا[
نمودند بازديد را سيمان كارخانه

بازديد را آنجا قسمتهاي كليه و رفته سيمان كارخانه به كاشاني آيتا� آقاي ديروز بعدازظهر ساعت٥

كردند/ مراجعت شهر به بعدازظهر ٧ ساعت در و نمودند



٢٣٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

است نوشته قوام عليه خود ادعانامه در كل دادستان

شركتكنندگان مجازات و است دستهجمعي كشتار حكم در پيش سال ماه تير وقايع
ميباشد حبس سال ١å الي ٣ دستهجمعي كشتار در

دارد ادامه او مدافع وكCي توسط قوام اتهامي پرونده قرائت

معاون گذشته سال ماه تير وقايع در را ايشان عليهقوام خود ادعانامه كلدر دادستان كه داديم اط;ع ديروز

است/ شناخته جرم

تشخيص دستهجمعي كشتار را ماه تير ٣١ تا ٢٩ روزهاي وقايع كل دادستان قضائي آقاي اط;ع قرار به

قانون طبق دستهجمعي كشتار است/ نموده كيفر تقاضاي آقايقوام براي كشور ديوان از آن اساس بر و داده

١٧٥ ماده طبق باشد نداشته مستقيم مباشر گر ا استولي اعدام آن مجازات باشد داشته مستقيم مباشر گر ا

ميگردد/ تعيين مجازات مرتكبين براي عمومي مجازات قانون

شده واقع منازعه مورد غير در كه عمدي جرح يا ضرب يا قتل در گاه <هر است: زير قرار به ١٧٥ ماده متن

كنندگان مداخله يكاز يكياستهر كدام اصلي مرتكب گردد اينكهمعلوم بدون نمايند دخالت نفر چند يا دو

حسبمورد بر ضرب يا جرح صورتوقوع در و شاقه اعمال با حبس سال ده الي سه به قتل صورتوقوع در

ميگردد/> محكوم ١٧٣ ماده يا ١٧٢ ماده در مقرر مجازاتهاي

سال ده تا دو از مرتكب گردد عقل فقدان يا مرضدائمي به منتهي جرح ضربو گر ا ميگويد ١٧٢ ماده

گذشته سال ماه تير دستهجمعي كشتار در آقايقوام كه ثابتشود گر ا ترتيب اين به ميشود/ حبسمحكوم

دhيـل از يكـي ضـمنا گردد/ مجازات تعيين ايشان براي بايستي ١٧٥ ماده طبق بر است داشته معاونت

را وي و گذشته مجلس از او درباره كه است قانوني تير سيام وقايع در آقايقوام اثباتشركت براي دادستان

استناد با و داده اجازه را آقايقوام تعقيب به كه قانون اين به استناد با دادستان و شناختهاند فياhرض مفسد

رئـيس مانند داشتهاند عهده بر را انتظامي امور مسئوليت پيش سال ماه تير در كه اشخاصي اظهارات به

دستهجمعي كشتار معاون را آقايقوام ارتش, رئيسستاد ژاندارمريو فرمانده نظامي, فرمانداري شهرباني,

است/ شناخته مذكور

بنابراين نگرديده مشخص وقايع آن مستقيم مباشر تير سيام وقايع در چون داديم تذكر كه طور همان

تأييد مورد را اينموضوع آقايقوام تهام ا به رسيدگي درموقع دادگاه گر ا دستهجمعياستو كشتار واقعهمزبور

گرديد كر ذ hبا در كه ١٧٥ ماده طبق داشتهاند شركت گذشته سال ماه تير وقايع در كه مأموريني دهد, قرار

برسند/ مجازات به و گرفته قرار تعقيب تحت بايستي

آقايشريعتزاده داد, ادامه آقايقوام تهامي ا پرونده قرائت به اولوقت از سيدهاشموكيل آقاي نيز امروز

مراجعه كشور ديوان به پرونده قرائت براي امروز ١١ ساعت مقارن نيز قوام آقاي مدافع وك;ي از ديگر يكي

شد/ گذارده ايشان اختيار در پروندهها از قسمتي و ادعانامه متن و كرد



ملي دولت سياهه ٢٣٤٨

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

گفت: امروز نظامي دادسراي مطلع مقام يك

نيست دادگاه به افشارطوس قتل پرونده ارجاع مانع بقائي دكتر از مصونيت سلب در تأخير

كردند سرقت را منزه سرتيپ منزل اموال سارقين ديشب
آمد عمل به بازپرسي بود برده بلوچ سرگرد مخفيگاه به را مأمورين كه شخصي از امروز

كرد؟ اقرار بازپرس نزد را مطالبي چه ديروز خطيبي فروغ
گرديد تحويل او به بلوچ سرگرد جيب محتويات امروز

از قبل آيا كرد ويسؤال از تماسگرفتو نظامي فرمانداري دادسراي مطلع يكمقام با ما خبرنگار امروز

مزبور مقام خير؟ يا كرد خواهيد ارجاع دادگاه به را پرونده شود انجام بقائي دكتر آقاي از سلبمصونيت اينكه

از نفر دو يكي دستگيري عدم ولي شود فرستاده دادگاه به پيش روز چند ميبايست پرونده گرفت: جواب در

از و توقيفشوند گزلو مهندسقره و سرهنگهاشمزاده يعني نفر ايندو گر ا اما گرديده تأخير متهمينموجب

مانع بقائي دكتر آقاي از سلبمصونيت در تأخير ميشود, ارجاع دادگاه به پرونده آيد عمل به بازجوئي آنها

بود/ نخواهد دادگاه به پرونده ارجاع

ديشب كه شكايتكرد گاهي آ اداره به منزه بازنشسته سرتيپ همسر امروز صبح ـ دزديدند را منزه اموال

كه هنگامي ميگفت منزه سرتيپ خانم بردهاند/ سرقت به را خانه اموال كليه و زدهاند دستبرد آنها منزل به

منزل در من بعدازظهر ديروز شدم/ مطلع خبر اين از آمدم وقتي نبودم تهران در من كردند دستگير را شوهرم

كه كردم مشاهده رسيدم منزل در به وقتي برگشتم خانه به شب ساعتدوازده بودمو ميهمان دوستانم از يكي

كردهاند/ سرقت را منزل اموال كليه و شكستهاند را خانه در قفل

شعري سرتيپ اقوام از يكي رشوند جعفر آقاي به نظامي فرمانداري طرف از ـ رشوند جعفر از بازجوئي

اقامتداشتاط;ع قزوين در و كرد راهنمائي <دهمنصور> قريه بلوچقرائيدر سرگرد گاه خفا به را كهمأمورين

نـزد امروز صبح و حركت قزوين از ديروز نيز رشوند آقاي كند/ معرفي بازپرس به را خود امروز كه شد داده

مجددا سهشنبه روز كه شد قرار بعد داشتو ادامه او از بازپرسي ساعت قريبدو و شد حاضر نظامي بازپرس

بيايد/ بازپرس نزد بيشتري توضيحات اداي براي رشوند آقاي

كـرد بازپرسي خطيبي فروغ [خانم] از نظامي بازپرس كه داديم اط;ع ديروز ـ گفت چه خطيبي فروغ

بياطـ;عي اظهار مأمورين است داشته اظهار بازپرس به خطيبي فروغ ديروز را مطالبي چه اينكه درباره

برادرم خصوصي زندگي در من است گفته بازپرس به ديروز خطيبي فروغ كه ميشود شنيده ولي ميكنند

باشم/ داشته برادرم عمليات از اط;عي نميتوانم بنابراين و نداشتهام دخالتي

قـب� كـه او جيب محتويات بلوچقرائي سرگرد تقاضاي طبق امروز صبح ـ بلوچقرائي جيب محتويات

به براياو بود گذاشته شده مهر كيفhكو يك مجلسدر ضمنصورت بردند قصر زندان به را او كه موقعي

يك با دفترچه يك و شانه عدد يك و نقد مقداريوجه بلوچقرائي جيب در اط;ع قرار به شد/ ارسال زندان



٢٣٤٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

است/ بوده ديگر مقداريلوازم و بغلي كيف

بودن حاضر نامهاي طي اينكه وجود با هاشمزاده سرهنگ كه داديم اط;ع قب� ـ شد احضار هاشمزاده

به را خود كنونهنوز تا معهذا بود داده اط;ع نظامي فرمانداري به شرايطي طي تحقيقات انجام براي را خود

٤٨ ظرف كرد دعوت او از اع;ميهاي طي نظامي فرمانداري امروز است/ نكرده معرفي نظامي فرمانداري

كند/ معرفي را ساعتخود

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

احضار آگهي
در است خواهشمند ٣٢ ارديبهشت ٢٩ مورخه سرگشاده نامه به عطف هاشمزاده دكتر سرهنگ سركار

تهران شهرستان نظامي فرمانداري فرمائيد/ معرفي نظامي فرمانداري به را ساعتخود ٤٨ ظرف

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

آمد عمل به بيشتري مراقبت نخستوزير خانه حدود از امروز
آقاينخستوزير اطرافمنزل خيابانهاي به انتظامي ازمأمورين زيادي عده كه شد حاصل اط;ع امروز

در ما خبرنگار بود بيسابقه امر اين چون آورند/ عمل به انتظامات براي بيشتري مراقبت تا شدهاند اعزام

بـه انتساب تهام ا به كه فرهنگ وزارت اعضاي از زيادي عده كه شد گفته نتيجه در و برآمد تحقيق صدد

قصد دستهجمعي طور به و نموده را تقاضايم;قاتنخستوزير شدهاند كنار بر يا خدمت منتظر احزابچپ

را كـاخ خـيابان انتظامات نظامي فرمانداري مأمورين امروز جهت همين به بروند ايشان منزل به داشتند

اط;ع قرار به آيد/ عمل به جلوگيري احتمالي حوادث از تا است بوده شده اضافه عدهاي ميكنند, حفاظت

نمايند/ م;قات را نخستوزير دستهجمعي طور به نشدهاند كنندگانموفق مراجعه

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

فروخت خواهد ارز بيماران و محصلين به ملي بانك فردا از
شد خواهد داده دNر ٢åå ماه در خارج كشورهاي مقيم بيماران از يك هر به

بانك فردا از داشت اظهار بيماران محصلينو به ارز فروش مورد در ملي بانك در مقاممسئول يك امروز

به شرايطي با بيماران و محصلين به ارز كميسيون پروانه تسليم مقابل در ريال دhري٨٥ هر نرخ با ارز ملي

دولتي ارز از كه كنند استفاده ميتوانند ارز اين از محصليني گفت شرايطمربوطه ميرساندويدرمورد فروش

به كه ارزي البته و باشد شده فرهنگگواهي طرفوزارت از آنها تحصيل به اشتغال برگ و ننمايند استفاده

مـقيم ايـرانـي محصلين ساير به كه است ارزي ميزان از بيش گرفت خواهد تعلق محصلين از دسته اين

بود/ نخواهد ميشود داده خارج كشورهاي

آنها بيماري كه بيماران يكاز هر داشتبه اظهار خارجي كشورهاي مقيم بيماران به ارز پرداخت مورد در

شد/ خواهد داده ارز ماه در دhر ٢åå كثر حدا ميزان تا باشد شده تصديق بهداري طرفوزارت از



ملي دولت سياهه ٢٣٥٠

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

وزيران هيأت تصويبنامه متن
خارجه به اعزامي محصلين درباره

شماره پيشنهاد بنابه ١٣٣٢ ماه ارديبهشت هيجدهم مورخ جلسه در وزيران هيأت ـ تصويبنامه متن

را خارجه در تحصيل داوطلبان عزيمت به مربوطه آئيننامه فرهنگ وزارت ١٣٣٢.١.٢٢ مورخ ٢٣٧٣.٦٧٢

نمودند: تصويب ذيل شرح به

در قب� بايد دارند را خارجي كشورهاي به عزيمت قصد تحصي;ت ادامه براي كه دانشجوياني ـ ١ ماده

وزارت عـاليه تـعليمات كـل اداره وسـيله به كنند تحصيل آنجا در ميخواهند كه دانشگاهي زبان امتحان

ديكته, مكالمه, قرائتو قسمت سه در آنها امتحان نمره معدل و نمايند شركت آمد خواهد عمل به فرهنگ

نباشد/ ١٢ از كمتر انشاء و ترجمه

كه: دارند را امتحان اين در شركت حق اشخاصي ـ ٢ ماده

پيشبيني آئيننامه اين ٤ تبصره در كه مواردي در جز باشند علمي متوسطه پنج گواهينامه داراي او�<

است/ شده

بوده عالي بودهاند تحصيل مشغول متوسطه ك;سهاي در كه مدتي در آنها انضباطي نمرههاي ثانيا<

/�١٤ از �بيش باشد

خـارجـه در كه رشتهاي به مربوط اختصاصي مواد نمره و فارسي زبان رشته نهائي امتحان نمره ثالثا<

نباشد/ ١٤ از كمتر كرد خواهند تحصيل

باشند/ داشته دست در آموزشگاهها بهداري اداره پزشكي شوراي از تندرستي تصديق رابعا<

كليه در تحصيل �برايداوطلبان مرداد ١٥ در يكي بود خواهد مرتبه سالدو هر در امتحان ـموقع ٣ ماده

دانشگاههاي در نام ثبت كه كشورهائي در تحصيل داوطلبان �براي ماه بهمن پانزدهم در يكي و كشورها�

است�/ ممكن سال در مرتبه دو آنها

و حقوق مهندسي, شيمي, فيزيك, طبيعي, رياضي, پزشكي, رشتههاي در كه كساني به فقط ـ ٤ ماده

تربيتي علوم و آن به مربوط رشتههاي و كشاورزي يدي دقيق حرفههاي كليه و نفت به مربوط رشتههاي

شد/ خواهد داده عزيمت اجازه كنند تحصيل ميخواهند

صـحافي, گـراورسـازي, و چـاپ صنعت نجاري, خياطي, مانند حرفهاي تحصي;ت داوطلبان تبصره<

متوسطه اول تصديقدوره داشتن آنها شرطورود كه مدارسي در مهندسي و كشاورزي رشتههاي و كفاشي

باشد/ كامل متوسطه اول دوره گواهينامه نيست استhزم

در دكترا يا تخصص درجه اخذ براي كه دانشگاههايوhيات يا تهران دانشگاه فارغالتحصي;ن ـ ٥ ماده

از جـغرافـيا و تـاريخ رشـتههاي ليسـانسيههاي هـمچنين و آئـيننامه ايـن ٤ مـاده در مذكور رشتههاي

در امتحانمذكور دادن از باشند داشته را خارجه به عزيمت قصد دكترا درجه اخذ براي كه ايران دانشگاههاي
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ميباشند/ معاف آئيننامه اين

نـباشد مـوقتي آنـها مأموريت كه صورتي در ميشوند مأمور خارجه در خدمتي به كه كساني ـ ٦ ماده

بخواهند/ تحصيلي گذرنامه آئيننامه اين رعايت بدون خود فرزندان براي ميتوانند

خارجه به رعايتشرايطمذكوره بدون آئيننامه تصويباين پساز كه اشخاصي عادي گذرنامه ـ ماده٧

نيست/ تحصيلي گذرنامه به تبديل قابل كنند عزيمت

ضروري خارجه دانشگاههاي از پذيرفتگي سند داشتن دست در زبان امتحان در شركت براي ـ ٨ ماده

خواهد آيدموكول عمل فرهنگبه جانبوزارت از برايعزيمتدانشجو كه ديگري اقدام گونه نيستوليهر

كـه حـرفهاي آمـوزشگاه يا دانشگاه از مربوط سرپرستي طرف از شده گواهي پذيرفتگي سند ارائه به بود

در تحصيل براي معمو' كه مدتي صريح طور به پذيرفتگي سند در اينكه قيد با شوند آنوارد به ميخواهند

باشد/ شده كر ذ است hزم رشته آن

او ولي و وي طرف از آن در كه بسپارد سندي بايد داوطلب گذرنامه صدور تقاضاي موقع در ـ ٩ ماده

باشد: شده تعهد زير نكات مشتركا

ننمايد/ دولتي ارز تقاضاي تحصي;ت خاتمه تا الف<

اداره صوابديـد و اجازه با و تحصيل به شروع اول سال ظرف در مگر ندهد تحصيلي رشته تغيير ب<

شاهنشاهي� نمايندگيهاي صوابديد و اجازه با نباشد داير سرپرستي اداره كه نقاطي �در سرپرستيمربوط

است/ شده قيد ٤ ماده در كه باشد رشتههائي جز بايد نيز جديد تحصيلي رشته

آن در كه را كشوري گيرد قرار فرهنگ وزارت قبول مورد كه موجهي دليل بدون تحصيل مدت تمام در ج<

اقامت تمديد تقاضاي هيچعنوان به و برگردد ايران به تحصيل خاتمه پساز ندهدو تغيير ميكنند تحصيل

نكند/ را خارج در

ايران شاهنشاهي نمايندگي يا سرپرستي اداره گواهي به كه را خود تحصيل به اشتغال مدارك و اسناد د<

مشـغول آن در كـه �سمستر� ك;س تحصيلي وضع آن در و باشد رسيده ميكنند تحصيل كه مملكتي در

عاليه تعليمات اداره به مرتبه يك ماه شش هر باشد شده قيد است گذرانده كه امتحاناتي و است تحصيل

بفرستد/ فرهنگ

يا دانشگاه نظر بر مبتني كه را تحصيل امر در جديت و اخ;ق حسن گواهينامه يكمرتبه سال هر ه<

وزارت عاليه تعليمات اداره به و تحصيل شاهنشاهي نمايندگي يا سرپرستي اداره از باشد مربوطه استادان

دهد/ ارائه فرهنگ

كه را محل ايراندر سياسيدولت نمايندگان يا سرپرستي مقرراتودستورهاي تمام تحصيل مدت در و<

نمايد/ اطاعت رعايتو شود شناخته سرپرستي مقام قائم

ننمايد/ ازدواج خارجي تباع ا با ز<

فني همكاريهاي اداره طرف از آنها تحصيلي ارز كه آنها� اولياي �و امريكا عازم دانشجويان تبصره<
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اداره كمكارزي روزي چنانچه كه نمايند تعهد ماده اين الف بند جاي به بايد تأمينميشود ايران در امريكا

ننمايند/ دولتي ارز تقاضاي هيچوجه به يابد تقليل يا و گردد مزبورموقوف

از كه حداقلي ميزان به تحصيلداوطلبرا زندگيو مخارج كليه كند تعهد بايد داوطلبي هر ولي ـ ١å ماده

يك بدينمنظور و بپردازد مرتبا ماهانه شد خواهد يا است شده تعيين محل هر طرفسرپرستيمحصليندر

آن نرسيد او به ماه هر اول در محصل ماهيانه مقرري چنانچه كه كند معرفي معتبر قانوني رسمي ضامن

آنجا در محصل كه دانشگاهي به و دولت نمايندگي يا فرهنگ وزارت توسط ب;تأخير را hزم وجه ضامن

كند/ استحواله تحصيل مشغول

اين تصويب تاريخ تا كه خارجه در تحصيل داوطلبان يكاز هر براي است فرهنگمجاز وزارت تبصره<

كرده تسليم فرهنگ وزارت به و كرده دريافت ايران خارج دانشگاههاي از يكي از پذيرفتگي سند آئيننامه

كند/ تقاضا تحصيلي تذكره ١å ماده و ٩ ماده در مذكور تعهدنامههاي تسليم قيد با باشند

شد/ خواهد لغو كند تخلف آئيننامه اين مقررات از كه دانشجوئي تحصيلي گذرنامه ـ ١١ ماده

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

نشده پرداخت ماه فروردين حقوق هنوز
پـرداخت دولت كارمندان ماه فروردين حقوق كنون تا يافته خاتمه ماه ارديبهشت اينكه با ـ اليگودرز

آنها حقوق پرداخت در زودتر هرچه دارند انتظار امور اولياي از و هستند مضيقه در آنها عموم و است نشده

شود/ تسريع

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

دارند را شكر و قند سهميه افزايش تقاضاي اهالي
اهالي نيست كافي جمعيتاليگودرز نفر هزار ٢ååبراي شكر و قند سهميه تن ٥å مقدار چون ـ اليگودرز

در با اليگودرز شكر و قند سهميه مقدار بر كردهاند تقاضا نوشتهاند, دارائي اوليايوزارت با كه نامههائي طي

قيمت نتيجه در و داشته دريافت را خود سهميه بتوانند بهسهولت مردم تا شود افزوده آن جمعيت گرفتن نظر

يابد/ تنزل بازار در شكر و قند

٨١å١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣ يكشنبه

است شده صادر شوروي به برنج تن ٢٨åå كنون تا ٢١ اسفند از
بـه hكـا بـدون <ابرتيمش> نام به شوروي تني ٦åå كشتي ارديبهشت چهارم و بيست روز ـ نوشهر

بهشوروي و خارج بندر از ارديبهشت پنجم بيستو روز برنج تن ٦١å بارگيري از پس و شد وارد بندرنوشهر

و پـذيرفت پـايان عـجالتا نـوشهر بـندر از شـوروي بـه بـرنج حمل مزبور كشتي حركت با نمود/ عزيمت

كشتي پنج ورد با حال به تا ١٣٣١ ماه اسفند از گرديد/ موكول برنج محصول فصل به بعدي بارگيريهاي

است/ گرديده صادر بهشوروي نوشهر بندر از برنج تن ٢٨åå مقدار جمعا
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٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

را خود جلسه ملي شوراي مجلس در امروز عصر فردا, علني جلسه در خود روش تعيين براي اقليت

ميگويند: نهضت نجات فراكسيون اعضاي ميدهد/ تشكيل

نيست ابستروكسيون به احتياجي نفري ٨ هيأت گزارش تصويب از جلوگيري براي
شد خواهد تشكيل اورنگ آقاي منزل در كشور فراكسيون امروز بعدازظهر

نميشود تشكيل امروز كاشاني آيتا[ هفتگي مCقات جلسه

نمود اعCم سياسي تذكره دريافت را خود تحصن ترك شرط زاهدي سرلشكر
شد خواهد وارد تهران به هفتهآينده شايگان دكتر

است گرديده ارسال مجلس به افشارطوس قتل پرونده خCصه رونوشت
به راجع او قانوني تعقيب مانع را قوام عليه جرمهاي اعCم تكليف تعيين مجلس عرايض كميسيون

نميداند گذشته سال ماه تير ٣å حوادث

پنهاني كشمكش لفظيو مبارزه ماه مجلسنتيجهدو علنيديروز جلسه دومين در ـ مبارزه ماه دو نتيجه

اول فوريت به كه رأي بهصورت گفتگو بحثو مرحله را نفري هشت گزارشهيأت مخالف موافقو دسته دو

گرديد/// نمايان شد داده آن

داشت: اظهار نهضت نجات كسيون فرا ديگر قناتآباديعضو آقاي ـ نيست ابستروكسيون به احتياجي

ولي بودم جلسه در ملي نهضت كسيون فرا طرح فوريتدوم به راي اع;م هنگام منديروز كه بگويم بايد او'

آن به نسبت ما كه ميكنم عرض صريح طرح درباره اما شدم/ خارج تاhر از نيست كافي عده ديدم وقتي

و داد رايخواهيم آن به كرد آنموافقت با مجلس گر ا كردهايم تقديم پيشنهاد بهصورت كه داريم نظرياتي

مجلسمشغول كه فع� بنابراين و شد آنخواهيم تصويب مانع نهائي راي اخذ هنگام نكرد تصويب را آن گر ا

نداريم/// را آزادي كسيون فرا با همكاري و ابستروكسيون به احتياجي ما است فوريتها در بحث

مجلس سابقه با و معمر نمايندگان از آن اعضاي اغلب كه كشور كسيون فرا ـ جديد فراكسيون تشكيل

دولتاع;م از حمايت را هدفخود و شده تشكيل مجلس منفردين از كه است كسيوني فرا دومين ميباشند

ارونگ, عـامري, مـلكمدني, طـاهري, دكـتر آقايان از عبارتند فع� كسيون فرا اين اعضاي است/ نموده

بهعضويت تمايل ابراز منفردين ديگرياز عده گفتهميشود ولي توليت/ پهبدو خسرواني, شهابي, مصدقي,

داشت/// خواهند اع;م كسيون فرا اين به را خود پيوستگي نزديكي آينده در و نمودهاند كسيون فرا اين

نمايندگان هفتگي م;قات جلسه امروز بعدازظهر بود قرار حسبمعمول بر ـ نميآيند مجلس به Aآيتا

اداره بـه مجلس رئيس منزل از بعدازظهر مقارن ولي شود/ تشكيل مجلس در كاشاني آيتا� با مجلس

خواهد شخصيخود منزل در و شدهاند مجلسمنصرف در حضور از امروز آيتا� كه شد داده اط;ع بازرسي

كنند/// م;قات خودشان منزل در را ايشان ميتوانند باشند ايشان م;قات به مايل كه كساني و بود

از عدهاي بين بهارستان كريدورهاي در امروز كه يكموضوع ـ زاهدي] سرلشكر ] تحصن ترك شرط
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مجلسبود/ از زاهدي سرلشكر آقاي تحصن ترك ميشدموضوع بحث آن راجع نمايندگان آقايان

اط;ع با زاهدي سرلشكر مهندسرضويو اخير كرات مذا به نسبت را خود مجلسكه نمايندگان از يكي

و داشته جريان زاهدي سرلشكر رئيسمجلسو نايب بين اخيرا كه تي كرا مذا در داشت اظهار ميداد نشان

كرده پيشنهاد زاهدي سرلشكر آقاي ميكند/ هم هنوز و كرده تعقيب را آن ديگري نفر چند هم آن از پس

خارج ايران از ب;فاصله و گويد ترك مجلسرا است حاضر بدهد او به سياسي تذكره دولت چنانچه كه است

معذور ايشان به سياسي تذكره دادن از است گفته و نكرده موافقت پيشنهاد اين با نخستوزير ولي شود/

اضـافه [فرد] همين است/ نپذيرفته را آن زاهدي سرلشكر ولي ندارد مانعي عادي تذكره دادن ولي است

مأمـورين شـود خارج مجلس از زاهدي سرلشكر آقاي چنانچه داشته اظهار نخستوزير آقاي كه ميكرد

ايشان وليخروج بود خواهد نظر تحت برد سر به تهران از خارج در گر ا و كرد بازداشتخواهند انتظاميويرا

دنباله گفتهنوز خبر اين ناقل معمولي/ عاديو تذكره با بلكه سياسي تذكره با نه ولي ندارد مانعي ايران از

شود/ نهائيمعلوم نتيجه روزه سه هميندو ظرف شايد و نشده قطع كرات مذا اين

آقاي سلبمصونيت hيحه به رسيدگي مجلسو دادگستري كميسيون تشكيل ـ دادگستري كميسيون

كـه دارنـد انتظار همه و گرفته قرار نمايندگان آقايان توجه مورد كه است مسائلي از يكي نيز بقائي دكتر

مـعمو' مـا جـلسات گفت: امروز مزبور كميسيون اعضاي از يكي شود/ كار مشغول زودتر مزبور كميسيون

يك است بهتر كه آمد ميان به اين از گفتگو گذشته جلسة در ولي ميشود/ تشكيل شنبه روز بعدازظهرهاي

اين به رسيدگي براي كميسيون آينده روش درباره تا گردد تشكيل عادي جلسات از غير به فوقالعاده جلسه

كند/ معين كار اين براي را خود كار برنامه كميسيون اصط;ح به و آيد عمل به مشورت و نظر تبادل hيحه

اقارير حاوي كه افشارطوس قتل پرونده از خ;صهاي رونوشت گفت: مجلس در امروز موثق منبع يك

رسيدگي براي كه كميسيونهايمجلسرسيده اداره به شده ماشين رنگي زرد روياوراق ميباشدو متهمين

و قائلشوند گزارشاهميت براي حد چه تا اعضايكميسيون اينكه ولي گرديد احاله كميسيوندادگستري به

نيست/ معلوم هنوز خير يا بدانند كافي را آن

اعـ;م تكليف تعيين hيحه به رسيدگي براي مجلس عرايض كميسيون فعاليت ـ عرايض كميسيون

براي كميسيونمزبور ديروز صبح ميباشد/ پارلمان محافل توجه حديمورد تا نيز آقايقوام عليه جرمهاي

جلسه مجددا صبح فردا است قرار و گرديد تشكيل وزارتدادگستري معاون حضور با hيحه اين به رسيدگي

جلسه در كه مراسلهاي گفت: امروز مجلس عرايض كميسيون اعضاي از يكي شود/ منعقد مجلس در آنها

مـجلس در قوام عليه جرمهاي اع;م به نسبت مجلس نظر استع;م براي دادگستري وزير طرف از ماقبل

مجلسآن از را امري تكليف تعيين نميتواند دولت زيرا دانست, دولت hيحه حكم در نميتوان شد قرائت

باره اين در بود/ مجلسداده به نامهايدولت طي كه تذكريبود يك اين بلكه بخواهد بهموجبhيحه هم

طـرف از قـوام عليه جرمهاي اع;م تكليف تعيين كه داد نظر خود ديروز جلسه در عرايض كميسيون هم

كرد/ مخلوط يكديگر با نبايد را دوموضوع اين نيستو تير ٣å ايشانحوادث قانوني تعقيب مجلسمانع



٢٣٥٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

است كرده را شده خدمت منتظر قضات تخلفات به رسيدگي تقاضاي شخصا دادگستري وزير

انتظامي: دادسراي دادستان
ميباشد توده حزب سران اتهامي پرونده مطالعه مشغول قضات

براي بودند شده خدمت منتظر كه تهران قضاتدادسراي از نفر دو پرونده داديم اط;ع ديروز كه طوري به

كه نامهاي طي دادگستري لطفيوزير آقاي اط;ع قرار به شد/ فرستاده قضات انتظامي دادسراي به رسيدگي

است/ نموده را تهران دادسراي داديار بازپرسو تخلفات به رسيدگي تقاضاي فرستاده انتظامي دادسراي به

دادسرا بازپرسي شعبه در كه توده حزب افراد تهامات ا به مداركمربوط و پروندهها كليه و پرونده اين همراه

قضات انتظامي دادسراي دادستان عاصم امروز كه طوري به و گرديد حمل انتظامي دادسراي به بود موجود

تـوسط شده صادر قرار درباره بتوان تا شود مطالعه بايستي پرونده اين حساس قسمتهاي داشت اظهار

مطالعه استو حجيم و متعدد پرونده اين كرد/ نظر اظهار است زده سر وي از كه تخلفي همچنين بازپرسو

آن مقدماتي اوراق و پروندهها از قسمتي مطالعه مشغول شخصا اينجانب قب� بود//// نخواهد ميسر آن تمام

شد/ خواه نظر اظهار و پرونده مطالعه انتظاميمأمور دادسراي دادياران از نفر يك بود احتياجي گر ا و هستم

قزلاياغ و بازپرسدادسرا مهاجر آقايان تخلف اينكه از قبل كه اينبود سر بر بحث قضات بين در هم امروز

كه ميداشتند اظهار دادگستري مسئولين ولي كردهاند خدمت منتظر را آنها چگونه ثابتشود دادسرا داديار

كند/ خدمت منتظر را آنها كه ديده چنانص;ح وي و ميباشد دادگستري وزير اختيار در عمل اين

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

تهران دادسراي داديار و بازپرس خدمت انتظار باره در
شد خوانده تهران راديو در بعدازظهر امروز زير توضيح

انـتظار كـه كـنند وانمود خواستهاند ميشود مستفاد پايتخت جرايد از بعضي مندرجات از كه طوري به

دادگستري وزير آقاي طرف از تهران دادسراي داديار قزلاياغ آقاي و ١٢ بازپرسشعبه مهاجر آقاي خدمت

را مـحكمه كـم حـا فقط اساسي قانون موجب به دادگستري وزير كه حالي در است, نداشته قانوني مجوز

به و گذارده ب;اقدام ماه دو را زنداني يك پرونده مذكور بازپرس آن بر ع;وه كند/ كنار بر كار از نميتواند

است/ پرداخته نداشته زنداني كه پروندههائي

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

زندان در انتقال و نقل
از عدهاي شد قرار و گرفت صورت قصر زندان در انتقاhتي و نقل مأمورين طرف از امروز اط;ع قرار به

مركزي زندان يا و باغشاه زندان به ميباشند قصر زندان سياسي دو بند در كه آنهائي مخصوصا زندانيان

شوند/ منتقل شهرباني



ملي دولت سياهه ٢٣٥٦

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

زندان خورد و زد واقعه تعقيب در
كردند معاينه را مجروحين قانوني پزشك و بازپرس امروز

پانسمان و مجروح زندانيان از بعضي و پاسبانان از عدهاي قصر زندان ديروز خورد و زد جريان در چون

طباطبائي آقاي تفاق ا به تهران دادسراي ١٩ شعبه بازپرس محمودي دكتر آقاي مجددا امروز بودند شده

عمل به تحقيقاتي حادثه علتوقوع درباره و نمايند معاينه را مجروحين تا رفتند زندان به قانوني پزشك

آورند/

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

بود تعطيل ظهر تا ديروز نهاوند بازار
روز يكيدو و عملآورده به اقداماتي بعضيعوارض الغاي براي پيشهوران و طرفكسبه اين به چندي از

اصناف نمايندگان قبلي حسباط;ع بر اداره نماينده تلگراف قرار به بودند/ كرده اع;م عمومي تعطيل هم

اينكه از بعد و كرده اجتماع شهرستان ميدانورزشآن در و نموده تعطيل را بازار پيشهوران و كسبه نيز ديروز

آقـاي رفتهانـد/ خود كارهاي سر به و شده متفرق آرامش كمال با ظهر نزديك كردهاند سخنراني نفر چند

فقط و نداشته بستگي سياسي احزاب به هيچوجه به پيشهوران و اصناف نمايندگان از يكي فتاحي مهدي

نمودهاند/ عمومي تعطيل اعتصابو به اقدام كارهايخود و شهر امور اص;ح براي

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

شد بازجوئي صمصام احمدقلي از دژباني اداره در امروز

دارد ارتباط بختيار ابوالقاسم قضيه با شخص اين اتهام
انتظامي مأمورين توسط نظامي حكومت ٥ ماده استناد به صمصام احمدقلي آقاي كه داديم خبر ديروز

آقاي امروز ميباشد بختيار ابوالقاسم قضيه با ارتباط مناسبت به بازداشت اط;ع قرار به گرديد/ بازداشت

در علميه تفاقسرگرد ا به آقايسرتيپشيوائي اولوقت از و گرديد منتقل دژبان اداره به شهرباني از صمصام

بازجوئي اين نمودند/ تحقيقات و بازجوئي به شروع صمصام احمدقلي آقاي از و يافتند حضور دژباني اداره

گرفت/ انجام سرتيپشيوائي آقاي نظر تحت و علميه سرگرد توسط

تحت كه بختيار ابوالقاسم كار اطراف تحقيقاتدر رسيدگيو بوديمكميسيون داده قب�اط;ع كه بهطوري

گر ا همچنين و كرد خواهد تحقيقات مطلع عنوان به عدهاي از است شده تشكيل سرتيپشيوائي آقاي نظر

ضمن كه هستند افرادي اينها داد/ خواهد را آنها توقيف دستور آيد نظر به ضروري ديگري افراد بازداشت

گفته است/ شده برده آنها اسامي بختياري واقعه در شركت به متهمين ساير و بختيار ابوالقاسم از بازجوئي

و بـازجـوئي مـيباشد/ اغتشاش به تحريك و بختيار ابوالقاسم با ارتباط صمصام احمدقلي تهام ا ميشود

دارد/ اع;م را خود نظر كميسيون و كند پيدا خاتمه آينده هفته استدر ممكن مطلعين متهمينو از تحقيقات



٢٣٥٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

شد تمديد ديگر ماه يك شيراز در نظامي فرمانداري
سوم روز ساعت١٢ از حومه و شيراز شهر در نظامي فرمانداري ملي, دفاع وزارت امريه بهموجب ـ شيراز

١٤ شماره اع;ميه طي را مراتب شيراز در نظامي فرماندار است/ گرديده تمديد ديگر يكماه مدت به خرداد

است/ رسانيده اهالي اط;ع به

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

اينست ژاندارمري برنامه
دهد خاتمه خودسري و ناامني مسلحانه, سرقت به كه

از است: شده ارسال ژاندارمري واحديهاي و فرماندهان به كشور كل ژاندارمري طرف از بخشنامه اين

وزارت عـهده به عشايري مناطق در امنيت حفظ وزيران هيأت ١å٨å تصويبنامه طبق ٣٢.١.١٧ تاريخ

ميشود/ افزوده ژاندارمري مأموريت به عشايري مناطق امنيت حفظ فوق مأموريت اجراي در است/ كشور

نـاحيه در را عشـايري مـناطق امنيت قبلي مأموريتهاي بر ع;وه موظفند ژاندارمري نواحي فرماندهان

به منجر ناامني سوءتدبير گونه هر بدانند بايستي البته فرماندهان و حفظنموده تدبير احسن به خود مربوطه

آنهائي بهويژه و دادهاند قرار مسلحانه راهزني را حرفهخود كه كساني به شد/ خواهد شديد مجازات انفصالو

ژاندارمري برنامه نمائيد گوشزد مينمايند فراهم را عشاير و اي;ت و مردم مزاحمت ايلنشين نواحي در كه

هستم/ تصميم اين اجراي به اينجانب و دهد خاتمه را خودسري و ناامني مسلحانه, سرقت كه اينست

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

بازگشت تهران به ديروز پانايرانيستها رهبر
هدف گذشته سال كه پانايرانيستها حزب رهبر مهرداد محمد آقاي بعدازظهر نيم و چهار ساعت ديروز

تهران به هواپيما با رفت لندن به پيش چندي معالجه براي بود شده فلج بدنش از نيمي و گرفته قرار گلوله

در حزب طرفسران از مهيجي نطقهاي و كردند استقبال را مشاراليه حزبمزبور افراد فرودگاه در بازگشت/

استقبال بعد و گرديد ايراد مهرداد ضارب مجازات تقاضاي و مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني پيرامون

رسانيدند/ منزل به فراوان احساسات ابراز ميان در را مهرداد آقاي كنندگان

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

افشارطوس] محمود [فرزندان
نام از شد چاپ گذشته شماره در كه افشارطوس محمود سرلشكر مرحوم وراثت حصر گهي آ در ـ تصحيح

بهشيد دوشيزه و پسران ٧٣٥ شناسنامه به فرشيد و ٨åå شناسنامه به شماره فرزين كه مرحوم آن فرزندان

بدين شده ساقط اشتباها وراث از يكي شماره و نام ميباشند/ مرحوم آن دختر ٣١٨ شناسنامه افشارطوس

ميشود تصحيح وسيله



ملي دولت سياهه ٢٣٥٨

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

شدند آزاد مؤمني عزيزا[ و شغفي سرهنگ ديشب
گرديد آزاد كفيل اخذ با خطيبي فروغ امروز صبح

آمد عمل به بازپرسي خطيبي حسن و مزيني سرتيپ اميرعCئي, عبدا[ زاهدي, سرتيپ از امروز

شد توقيف افشارطوس قتل متهمين با همكاري اتهام به بركلي اميرحسين
گرديد تحويل نظامي فرمانداري به افشارطوس مرحوم لباسهاي امروز

سرانجام آمد عمل به نهضتشرق جمعيت عزيزا�مؤمنيعضو آقاي از كه بازپرسي يكسلسله پساز

ضمن در چون گفت: مطلع مقام يك شخص اين آزادي درباره شد/ آزاد امروز و صادر او آزادي قرار ديشب

آقـاي از نـظامي دادسراي بازپرس كه داديم اط;ع پريروز گرديد/ آزاد لذا شد ثابت او بيگناهي بازپرسي

را خود جرم بازپرسي مراحل كليه در شغفي سرهنگ آورد, عمل به بازپرسي نيز شغفي بازنشسته سرهنگ

نظامي فرمانداري مطلع مقام يك كردهايد/ دستگير مرا بيجهت و هستم بيگناه استمن گفته و كرده انكار

وي كه رسيد نتيجه اين به شغفي سرهنگ از تحقيقات نتيجه بازپرسدر داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز

جهت همين به استو نظر اين مؤيد نيز متهمين ساير و اظهاراتاو و ندارد پرونده اين زياديدر تهام ا اصو'

بعدي تحقيقات در چنانچه تا شد آزاد كفيل اخذ با شغفي بازنشسته سرهنگ آقاي بازپرسديشب بهدستور

باشد/ بوده دسترسي وي به شود پيدا او به نسبت سوءظن هم باز متهمين از

اظهار بازپرسي مرحله در خطيبي فروغ [خانم] كه داديم اط;ع ديروز ـ شد آزاد خطيبي فروغ [خانم]
اط;ع عملياتاو از نميتوانم جهت همين به و نميكنم دخالت برادرم خصوصي كارهاي در استمن داشته

درباره خطيبي حسين خود مخصوصا متهمين ساير كه مطالبي و خطيبي فروغ اظهارات اين باشم/ داشته

بعدا است ممكن وليچون گردد واقف او بيگناهي به اندازهاي تا بازپرس كه شد سبب است گفته خواهرش

شد/ آزاد زندان از كفيل قيد با خطيبي فروغ امروز صبح لذا بكنند او از بازپرسي در كري ذ متهمين ساير

سـرتيپ زاهـدي, بـازنشسته سـرتيپ نـظامي بـازپرس دستور به امروز صبح ـ متهمين از بازپرسي

كـه موقعي شدند/ آورده بازپرس اطاق به زندان از اميرع;ئي عبدا� و خطيبي حسين مزيني, بازنشسته

يكربع قريب سرتيپزاهدي ديد آنجا در را طفلخود و همسر شد شهرباني اداره راهرو زاهديوارد سرتيپ

از قبل رفت/ بازپرس اطاق به بازپرسي انجام براي سپس و كرد صحبت و م;قات خود خانواده با ساعت

بازپرسي چون و ميكرد تحقيقاتي مزيني سرتيپ بازپرساز گيرد زاهديصورت سرتيپ از بازپرسي اينكه

مبني تي اظهارا بازپرسي اميرع;ئيدر اط;ع قرار به بازپرسشد/ اطاق عبدا�اميرع;ئيوارد شد تمام او از

استوقتيدوستي گفته وي است/ بوده بياط;ع متهمين قصد از كه است داده تذكر و كرده بيگناهيخود بر

از بازپرسي از بعد است نداشته دوستشاط;ع قصد از مسلما وي دهد انجام ميبايستي كرد خواهشي او از

طول به ساعت نيم قريب شخص اين از بازپرسي آوردند بازپرس اطاق به را خطيبي حسين اميرع;ئي,

گردد/ صادر خطيبي فروغ آزادي دستور كه شده اين نتيجه و انجاميد



٢٣٥٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

به را خود كه بود شده داده اط;ع بركلي اميرحسين آقاي به نظامي فرمانداري طرف از ـ شد دستگير

اطاق به را او ب;فاصله و كرد معرفي را خود و آمد شهرباني به وي امروز صبح كند/ معرفي نظامي فرمانداري

و كـردند راهـنمائي مـيكند رسيدگي را افشارطوس قتل متهمين پرونده كه نظامي بازپرسي قانع سروان

گرديد/ او از تحقيقات بازپرسمشغول

سرتيپ كه طوري به داشت: اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك شخص اين دستگيري باره در

يك ميبرد سر به غار افشارطوسدر سرلشكر مرحوم كه آنروزي در داشته اظهار بارپرسي مراحل مزينيدر

براي مزيني كه دارند عقيده مأمورين ميروند/ تلو به شكار عنوان به بركلي اميرحسين تفاق ا به مزيني روز

كه است ديده ص;ح كند ديگريمعطوف جاي به تلو به خود آمد رفتو از را دهاتيهاي توجه ظاهرا اينكه

و ميباشد شكار براي تلو به او روز هر رفتن كه كنند خيال مردم تا ببرد تلو به شكار عنوان به خود با را بركلي

را جريان شخص اين از تحقيقات انجام صورت هر در باشد بوده قضيه از بياط;ع بركلي استخود ممكن

شد/ خواهد آزاد آنصورتفورا در باشد, بيگناه شخصاصو' اين دارد احتمال و كرد خواهد روشن

آن البسه بود شده معاينه قانوني پزشكي اداره افشارطوسدر سرلشكر مرحوم جنازه كه هنگامي از چون

و گرديد ارسال نظامي فرمانداري به شدو بستهبندي لباسهايوي ديروز بود, مانده باقي اداره آن در مرحوم

شود/ داده تحويل كسانش به نظامي فرمانداري طرف از مزبور البسه است قرار

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

نخستوزير آقاي به كاشاني آيتا[ فرزند سرگشاده نامه
نخستوزير مصدق دكتر آقاي صواب به سرگشادهاي نامه كاشاني زاده آيتا� سيدمحمد آقاي امروز

مبادرتميشود/ زير در آن خ;صه انتشار به بود مفصل چون كه كردهاند را آن طبع تقاضاي و نموده ارسال

و حفظحقوق براي كاشاني آيتا� حضرت پدرم كه روزي از نيست پوشيده ايران هوشيار مردم همه بر

كـليه فرمودهانـد صريح عقيده اظهار جنابعالي شخص تمايل خ;ف بر مشروطيت اصول و ملت آسايش

مسامحهو كوچكترين معظمله مبارزه رويه راه در كه استعماري پاسبانهاي دولتو به روزنامههايمنتسب

اس;م مجاهد بزرگ اين خاندان ايشانو ظالمانه نارواي تهمتهاي با برآمدند صدد در بودند نيافته انحرافي

جعل ايشان فرزندان سوءاستفاده بر مبني خبري روز هر و كنند لجنمال و آلوده را استعمار سرسخت دشمن و

ايران ملت براي آن زيان كه تبليغاتمسموم به محافل مجالسو در اياديمزدور وسيله به و ساخته منتشر و

استكوچكترين مفتريان مواخذه تعقيبو كهمأمور نيز قضائيكشور دستگاه بپردازندو است زيانآور بسيار

خدمات تمام قبال در كه دارم توقع عليهذا نمينمايد مفتريان كيفر يعني قانوني وظائف انجام براي اقدامي

كم محا تا فرمائيد صادر كيد ا بيريادستور همكاريهاي و مساعدتها ايرانو ملت به بزرگوارم پدر صادقانه

شـمار در كـه افرادي يا معظمله فرزندان سوءاستفاده متضمن كه مدركي و دhئل و اسناد گونه هر صالحه

آن از مانع پدرم عدالتخواهي دارم يقين و دهند قرار تعقيب مورد جمعآوريو ايشانند ارادتمندان و دوستان

كند/ حمايت ناحق به خود بستگان يا و خاندان افراد نزديكترين از كه بود نخواهد



ملي دولت سياهه ٢٣٦٠

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

كشور خبرهاي بقيه

ميشوند؟ بخشوده چگونه تبعيدشدگان و بازداشت
وزيران هيأت تصويبنامه متن

وزارت ١٣٣٢.٢.٢٧ مورخ ٥٦٤٦ شماره پيشنهاد حسب بر ارديبهشت١٣٣٢ ٣å جلسه در هيأتوزيران

بد و اشخاصشرور مجازات تشديد ١٣٢٩.٩.٨مصوب اص;حيمصوب آئيننامه ١å ماده اجراي در كشور

قانون اين مشمولين تبعيد يا بازداشت بخشودگي مورد در كه نمودند تصويب ١٣٢٢ ماه مرداد سابقهمصوب

شود/ رفتار اينمواد طبق بر مزبور

انتظامات اداره به مركز در آنان اقرباي يا شده تبعيد يا بازداشت طرفشخص از درخواستبخشودگي >١

ميشود/ تسليم فرمانداري يا استانداري به شهرستانها در و وزارتكشور

اص;حي آئيننامه ١å ماده مقررات طبق بر مركز بخشودگي درخواستهاي به نسبت انتظامات اداره >٢

وصول پساز آورده عمل به تحقيقاتhزم كل شهرباني وسيله به شده تبعيد يا بازداشت وضعيت به نسبت

و كل مديران از نفر سه از مركب بخشودگي كميسيون نام به كه كميسيوني به رسيدگي براي را پرونده پاسخ

مينمايد/ ارجاع شد تعيينخواهند ايشان مقام قائم يا طرفوزيركشور از كه وزارتكشور اداراتمركز رؤساي

وسـيله ٢ مـاده طـبق بـر بـخشودگي درخواست به نسبت فرمانداران و استانداران شهرستانها در >٣

انتظامات اداره به بخشودگي كميسيون در رسيدگي براي را امر پرونده و آورده عمل به اقدام محل شهرباني

شد/ خواهد ارجاع كميسيون به و ارسال

اداره گزارش استناد به فرمانداريها و استانداريها يا مركز در كشور كل شهرباني توضيحات چنانچه >٤

مجددا hا و كرد خواهد رسيدگي كميسيون باشد كامل اص;حي آئيننامه ١å ماده به توجه با محل شهرباني

شد/ خواهد پاسخ وصل به رسيدگيموكول و خواسته hزم توضيح انتظامات اداره وسيله به

عـدم يا بازداشت بقيه بخشودگي از اعم را خود نظر پرونده تكميل از پس است موظف كميسيون >٥

بود/ خواهد اجرا قابل كثريت ا نظر و دارد اع;م جهت كر ذ با بخشودگي

فرمانداران استاندارانو به شهرستانها در و كلكشور شهرباني مركز در را كميسيون نظر وزارتكشور >٦

نمود/ خواهد اب;غ اجرا براي

مكـلف مـحل شهرباني وسيله به فرمانداران و استانداران و مركز در را كميسيون نظر كشور وزارت >٧

شخص به شده اع;م وزارتكشور وسيله به كه بخشودگي عدم يا بخشودگي از اعم را كميسيون نظر هستند

نمايند/ رفتار قرار همان از و اب;غ تبعيد يا بازداشت مورد

نمود/ خواهد رسيدگي پروندههايمربوطه به و تشكيل يكروز هفتهاي hاقل بخشودگي كميسيون >٨

خواهد ملغي ١٣٣١.٨.٨ ـ ١٦٧٦٢ /١٣٢٩.١٢å ـ ٥٤٧ و ١٣٢٥.٩.٢٦ ـ ٣٤١٢å شماره تصويبنامههاي

بود/



٢٣٦١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

دارد شكايت پازارگاد دكتر
روزنامه اين به هم آن از نسخه يك و نوشته نخستوزير به سرگشاده نامه پازارگاد بهاءالدين دكتر آقاي

فـرهنگ وزارت در خـود خـدمت مدت جريان تفصيل و شرح به مفصل نامه اين در نگارنده فرستادهاند/

است: قرار اين از آن خ;صه و مفاد كه پرداخته

[وزير آذر دكتر دستور به فرهنگ وزارت حسابداري كشور, فرهنگ به صادقانه خدمت سال ٣å از پس

ايـن دنبال به نويسنده است/ كرده توقيف است خردهاي و تومان پانصد كه را من ناچيز حقوق فرهنگ]

صورت آنها ايادي توسط تحريكو به امر اين دارد من با توده حزب كه عداوتي سابقه با مينويسد مطلب

در ١٣٢å سال ارديبهشت در كه است خدماتي اثر در من با هم حزب اين دشمني موجبات و است گرفته

يك صورت به و كردم آرام بود شده تشنج و آشوب كانون كه را مدرسه آن و دادم انجام نوربخش دبيرستان

درآوردم/ تربيتي و علمي مؤسسه

خارجه ممالك ايرانو در كه را فنيخود علميو تأليفات فرهنگيو ممتد خدمت از شرحي پازارگاد آقاي

به سخن ماديخود سرمايه ميزان معيشتو سختي از ضمنا و درآورده تحرير رشته به نامه اين در داده انجام

ته قطعحقوق اثر در گذشته هفته خدمت سال سي و عمر سال ٥٧ از كه ميگيرد نتيجه اينطور و آورده ميان

معاش امرار براي تومان هفتاد شصتو مبلغ به كارگشائي بانك در را خود مستعمل البسه حتي و خانه بساط

تقاضا نخستوزير آقاي از احساسات و تأثر شدت اثر در خود نامه آخر در نويسنده گذاشتهام/ گرو اطفالخود

اقدامات برابر در را تكليفوي و كند مهاجرت وطنخود از ايران تابعيت ترك با بدهند اجازه او به كه ميكند

خدمات عمريدر كه فاضلي مرد پازارگاد آقاي مطالب به را مقاماتمربوطه توجه كنند/ فرهنگمعين وزارت

مينمائيم/ جلب نمودهاند صرف مطبوعاتي و فرهنگي

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

افتاد تأخير به فع� مادر ملكه علياحضرت مسافرت
دارند اقامت پاريس در ايشان و

ضدو مطالبي پاريساقامتدارند كنوندر ا كه تهران به مادر ملكه بازگشتعلياحضرت چنديستدرباره

hزم تحقيقات از پس و نمود مراجعه رسمي مقامات به اداره خبرنگار امروز مييابد/ انتشار جرايد نقيضدر

و بود مسافرتنموده آنجا به گذشته سال كه امريكا از مراجعت پساز مادر ملكه علياحضرت كه گرديد مسلم

باره اين در همايوني اعليحضرت از و كنند عزيمت تهران به كه نموده ميل اظهار فرانسه به خويش ورود در

به ايشان عزيمت درباره شخصاعليحضرتهمايوني آمده بهدست كه اط;عي قرار به بودند/ نموده استع;م

مادر ملكه علياحضرت كه ميشود گفته نمودهاند/ بعد به موكول را مسافرت اين و نداده موافقي تهرانجواب

اعليحضرت حسبدستور بر مسافرت اين فع� ولي نمايند اقامت �مردآباد� اختصاصيخود ملك در بود قرار

است/ افتاده تأخير به چندي



ملي دولت سياهه ٢٣٦٢

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

بازگشت كراچي سفر از هندرسن صبح امروز

نخستوزير آقاي با مCقات و تهران در توقف روز چند از پس امريكا سفير
ميرود واشنگتن به آيزنهاور با مذاكره براي آينده هفته

نفت فروش تضييقات رفع و امريكا و ايران مناسبات تثبيت به كمك براي امريكا به هندرسن مسافرت

دارد خاصي اهميت دنيا بازارهاي در ايران

رئيس آقايوارن تفاق ا به امروز بامداد دقيقه پنجاه و ساعتده ايران در امريكا كبير هندرسنسفير آقاي

شد/ تهران وارد كراچي از تهران در امريكا سفارت نظامي وابسته هواپيماي با چهارم اصل اداره

تهران به را وي بازگشت و يافته حضور امريكا سفارت عاليرتبه كارمندان از جمعي مهرآباد فرودگاه در

گفتند/ خيرمقدم

طي كراچي در توقف روز پنج ظرف كه كراتي مذا درباره نظر اظهار نوع هر از فرودگاه در هندرسن آقاي

كرد/ استخودداري آورده عمل به كراچي در امريكا خارجه دالسوزير آقاي با خويش م;قات

منابع طرف از اخير ساعت هشت چهلو ظرف كه مختلف گزارشات و اخبار مجموع از كه طوري به ليكن

معاونوزارت بايرود و خارجه دالسوزير با كه تماسي در هندرسن است يافته انتشار خارجي خبرگرازيهاي

زمينه در كه پيشرفتهائي و نفت جمله از ايران جاري مسائل باب در احتمال طور به گرفت امريكا خارجه

امريكا جديد دولت از ايران دولت كه انتظاراتي همچنين و شد حاصل ايران در چهارم اصل فني كمكهاي

است/ رسانده وي اط;ع به مطالبي دارد

كه بود نكرده پيدا كافي دالسفرصت آقاي با كره مذا م;قاتو جلسه طيدو هندرسن آقاي چون ظاهرا

لذا بدهد توضيحاتي نمايد تخاذ ا ايران ملت و دولت جلب براي امريكا دولت بايد كه سياسيتي زمينه در

عملي خويشرا مقصود بيشتر فرصت با آنجا در و كرده واشنگتن به مسافرتي شخصا است گرفته تصميم

سازد/

در هندرسن آقاي فعاليت نحوة عزيمتو تاريخ درباره فرودگاه در امريكائي مطلع مقامات از يكي امروز

مصدق دكتر آقاي با م;قات جلسه يك از پس هندرسن آقاي كه داشت اظهار امريكا به خويش مسافرت

رئيسجمهوري آيزنهاور با آنجا در و نمايد عزيمتخواهد واشنگتن به آينده هفته يكشنبه روز نخستوزير

مـوجود ايـران نفت مسئله حل راه در كه را مشك;تي مستقيم و شفاهي طور به و آورده عمل به م;قات

دارد كشور آن اولياي از امريكا دولت با خويش مناسبات استحكام براي ايران دولت كه انتظاراتي و ميباشد

برساند/ وي اط;ع به

به هندرسن آقاي آينده استمسافرت شده اط;ع اظهار تهران در خارجي محافلمطلع در كه طوري به

ديگر بار يك بتواند مسافرت اين در نامبرده ميرود اميد و ميباشد اهميت و توجه قابل حيث هر از امريكا

سازد روشن خاورميانه منطقه در ايران خاصدولت موقعيت به نسبت را امريكا جديد دولت اوليايامور ذهن



٢٣٦٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

دنيا بازارهاي ايراندر قبالفروشنفت انگليسدر تضييقاتدولت رفع كه آورد فراهم موجباتي گردد وموفق

گردد/ تفاهماستوار حسن پايه پيشبر بيشاز واشنگتن تهرانو مناسباتدولتين ترتيب بدين و شده فراهم

و<نورسوسترن>واقع كلرادو ايالت در دانشگاههاي<رنور>واقع در امريكا توقفدر مدت در هندرسن آقاي

اعطاي جلسات در و يافت خواهد حضور است نموده تحصيل مزبور دانشگاه دو هر در كه ايلينويز ايالت در

كند/ توقف امريكا در ژوئن مدت تمام در امريكا كبير سفير است متحمل مينمايد/ شركت دكترا

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

امريكا سفارت بيانيه
است كرده اعCم بيانيه طي امريكا خارجه وزير دالس

همدردي ابراز با و داشته ايران به قلبي عCقه امريكا مردم
بودهاند خود ملي آمال و آزادي راه در ايرانيان مبارزات شاهد

نامبرده طرف را زير بيانيه امروز بامداد امريكا متحده اياhت خارجه امور وزير دالس آقاي دستور طبق

است: گرديده صادر ايران به بازگشت هنگام امريكا كبير سفير هندرسن آقاي توسط

از آسيايجنوبي ميانهو خاور كشورهاي به طيمسافرتخود در كه نگرديد ميسر برايم اينكه از <متأسفم

نمايم/ ديدن ايران

و آزادي راه در ايرانيان مبارزات شاهد همدردي ابراز با و داشته ايران به نسبت قلبي ع;قه امريكا مردم

بودهاند/ خود ملي آمال

هم را اصولي و شود موفق خود مشك;ت حل در ايران كه دارند اشتياق مخصوصا امريكا ملت و دولت

معمو' ميباشند متكي يكديگر به جهان اين در كه بينالمللي مناسبات در كه دهد قرار خود عمل م;ك

گذشته شايسته كه آيندهاي با ايران ملت كه دارند اشتياق مخصوصا امريكا ملت دولتو نيز حكمفرماستو

خارجشود/> كنونيخود مشك;ت از نيرومند و مستقل ميباشد آن ممتاز

است: گفته كه دالس اظهارات از جمله اين اطJعات:

راه در ايرانيان مبارزات شاهد همدردي ابراز با و داشته ايران [مردم] به نسبت قلبي ع;قه امريكا <مردم

شده تلقي اهميت با و گرفته قرار توجه تهرانمورد سياسي محافل در امروز بودهاند>/ خود ملي آمال آزاديو

است/

پـيوسته ميگذرد ايران ملت مبارزات آغاز از كه مدتي اين عرض در امريكا مردم و مطبوعات آنكه با

اظـهار و داده قـرار تأييد مورد را ايران ملت حقانيت و داشته ابراز را توجه كمال ما ملي نهضت به نسبت

نمودهاند/ همدردي

و صريح نظر اظهار چنين ما ملت مبارزات درباره امريكائي مقام يك كه است بار نخستين اين ليكن

به آنكشور مردم مانند نيز امريكا كهدولت ميدهد نشان استو مايهخوشوقتي اينخود ميكندو مساعدي

ميباشد/ ملي آمال به نيل آزادي تحصيل براي ما ملت اخير سالهاي مبارزات كه بردهاند پي حقيقت اين



ملي دولت سياهه ٢٣٦٤

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

ايران] ملت به [هديه شد تهران وارد جوجه هزار ٣å
هامپشاير> نوع<نيو از جوجه هزار ٣å حامل هلندي يكهواپيماي امروز دقيقه پنج سي و ساعتدوازده

به كه جوجههائي مجموع شد/ مهرآباد فرودگاه وارد ايران مردم براي امريكا ملت هديه از قسمتي عنوان به

خواهد وارد ديگر يكماه ظرف در بقيه عدد هزار ٣å استكه عدد هزار ٦å شد خواهد ايرانوارد به اينعنوان

بـنگاه تـحويل مـزبور جـوجههاي داد/ خواهد را جوجهها اين حمل كرايه فقط چهارم اصل اداره و گرديد

حمل تخممرغجوجه جاي به اينكه علت تقسيمشود/ استانها در بنگاه شعب بين بعدا تا دامپروريميشود

فاسدميشود تخممرغ بودنهوا متغير اين اثر بر و ميباشد متغير هواپيما مسير نقاط هواي استكه اين شده

نـميشود/ مواجـه مزبور اشكاhت با جوجه ولي نيست موجود هواپيما در شدن فاسد از آنها حفظ وسيله و

گذاشته دارند پرورشطيور به ع;قه كه كساني و مرغداران دسترس در مناسب قيمت با اهدائي جوجههاي

شد/ خواهد

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

گوشت گرانفروشي از جلوگيري براي
ريال ٢٦ كيلوئي گوشت نرخ به راجع مقررات اجراي جهت ميدهد: اط;ع تهران شهرداري كه طوري به

از شهر مختلف محلهاي در دائم گشت با كه شده گمارده مأمورينمخصوص شهرداري طرف از ميباشد

صورت در دارد تقاضا پايتخت محترم اهالي عموم از تهران شهرداري آورند/ عمل به جلوگيري گرانفروشي

متخلف تا دهند اط;ع گرانفروشان كيفر دادگاههاي يا بازرسي كل اداره به را مراتب گرانفروشي مشاهده

تعقيبشود/ مقررات طبق

٨١å٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٤ دوشنبه

هستند بدهكار ماليات دولت به تومان ١åå از بيش كه كساني اسامي صورت
ميشود تهيه

بـه مـربوط مـيگرفت قرار مالياتي اخت;ف حل كميسيونهاي رسيدگي مورد كه پروندههائي كنون تا

اسامي صورت كه است داده دارائيدستور وزير آقاي ولي بودند بدهكار هنگفتي مالياتهاي كه بود كساني

پروندههائي به مطالباتمربوط اين البته و تهيهشود هستند بدهكار دولت به تومان ١åå بيشاز كه كساني

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تدريج به بايستي استو مانده معوق گذشته سالهاي در كه است

تهيه از بعد شد اظهار ما خبرنگار به امروز كه طوري به و گرديد اب;غ شهرستانها تمام به مزبور دستور

مبلغ اين گرچه اط;ع قرار به شد/ خواهد آنها ماليات وصول به اقدام مربوطه ادارات طرف از مؤديان اسامي

درآمد طريق اين از است فراوان پروندهها اين تعداد وليچون نيست زياد پروندهها قبيل اين بدهيمؤديان

شد/ خواهد دولت عايد خوبي



٢٣٦٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

دستور از قبل عنوان به قناتآبادي شمس و كريمي نادعلي غروي, مهندس آقايان
كردند صحبت

شد تصويب ملي نهضت فراكسيون طرح سوم و دو فوريت

گرديد مطرح واحده ماده اصل
كرد صحبت مخالف عنوان به نيم و ساعت دو بقائي دكتر

يافت خاتمه جلسه و شد تمام بقائي دكتر وقت بعدازظهر نيم و نه ساعت

شد تشكيل مجددا و تعطيل تنفس عنوان به مجلس بقائي, دكتر اظهارات خCل در

مهندسرضوي آقاي رياست به امروز صبح دقيقه پنجاه و ٩ ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

قبل جلسه صورت گذشته, جلسه ديرآمدگان و غايبين اسامي قرائت از پس و گرديد تشكيل رئيس� �نايب

تصويبصورت رئيس نايب نبود, ديگري نظر چون حائريزاده, آقاي اص;حي تذكر از پس و گرديد مطرح

گرديد/// آغاز دستور از قبل نطقهاي و اع;م از قبل جلسه

كرد: سخن آغاز تريبونرفتو پشت كريمي نادعلي آقاي اينموقع در ـ تير سي حادثه مجازاتمسببين

حادثه جريان دولتو مجلساز به ابتدايورود در از پشتيبانيخود طرفداريو پيرامون در شرحي مقدمتا وي

مقابل در فرصت اولين در تير سيام كشتار مسببين كه بودند منتظر همه كرد اضافه داشتو بيان تير سيام

اينمورد در مثبتي اقدام آنكه بر دولتع;وه متأسفانه ولي برسند كيفر به شهدا بازماندگان داغديده ديدگان

ماده و آورد مجلس به دانست او اموال مصادره قانون مبطل را آن ميتوان كه را قوام كمه محا hيحه نكرد,

كه امروز تا و بود شده تهيه اموال مصادره اجراي عدم سپس و قوام تبرئه منظور به جز دولت تقديمي واحده

مثبتي اقدام هيچگونه پروندهسازي صحنهسازيو جز تير سيام شهداي برايخونخواهي ميگذرد يكسال

است/ نيامده عمل به

رهبر و ملي پيشواي گفت: و كرد اشاره دولت اختيارات hيحه به هنگام اين در ناطق ـ اختيارات قانون

آقاي خود سابق گفتار و اساسي قانون صريح مخالفت وجود با و نمود اختيارات ماه شش تقاضاي سياسي

حـل و ايران ملت نجات اميد به ملي مجلسشوراي نداريم توكل حق و هستيم وكيل ما كه مصدق دكتر

دولتهاي مقتدرترين دولت اينموقع در و شد مصدق دكتر آقاي جناب تسليم آراء تفاق ا به نفت مشك;ت

تشكيلداد مجددا منحلو امضاء يك با را عاليكشور كهديوان قدرتي آنچنان گرديد ايرانمحسوب تاريخ

چـهارم ركـن مـطبوعات ظالمانه قانون انتشار با و گرديد عملي قضائيه در مجريه قوه مداخله رو اين از و

گرديد/ تضعيف عم� اختيارات سلب با ملي مجلسشوراي و افتاد خطر به مشروطيت

اين در و نگشود را مشك;ت از گرهي هيچ كاملخود قدرت با دولت و بگذشت اختيارات اين از ماه پنج

خود هميشگي نقشه انجام به شروع استعمار زخمي مار و خورده تير خرس و انگلستان ك ناپا ايادي موقع

از مجلس رياست به كاشاني آيتا� انتخابحضرت با مخالفت بار اولين براي و نمود تفرقه� و نفاق �ايجاد



ملي دولت سياهه ٢٣٦٦

تقاضاي بعد و گرديد مخالفت اس;مي كنگره تشكيل با آن از پس و شد شروع نخستوزير اطرافيان طرف

نمايندگان نصاب حد تغيير انتخاباتو قانون انتشار با جريانات اين دنبال در و آمد عمل به بقائي دكتر توبيخ

گرديد/ تهديد تعطيل به ايران مشروطيت فيالحقيقه و گرديد خطر دچار هفدهم جلساتدوره تشكيل

را مـصدق دكتر آقاي مهندسرضوي شد قرار و گرديد مطرح مطلب ملي نهضت كسيون فرا جلسه در

بهhيحه تبصرهاي تا كند درخواست كسيون فرا برساندو ايشان اط;ع به را اشتباه انعكاساين و كند م;قات

مهندس آقاي م;قات شود/ نوشته مجلس به جلسات تعطيل عدم بر مبني رسمي نامهاي با كشور الحاق

چارهجوئي ايشان از و ساخته وارد مجلس رياست به را خود فشار نمايندگان كثر ا و ماند ب;نتيجه رضوي

گرديد/ تقديم مجلس به منفردين از نفر ٨ امضاي به و شد تهيه طرحي ناچار كردند

از يكـي و خـوانـدند حـاصل تـحصيل و صـحيح را آن كشور وزير و شايگان دكتر آقايان طرح هنگام

متوقف طرح باhخره و نمود را جلسه از خروج تقاضاي مجلس نمايندگان نفر چند از دولت مشاور نمايندگان

دولت نهضتو پيشوايان بين آتشاخت;ف به زدن مغرضبرايدامن و دستهايآلوده باز اينموقع در شد/

گفت/ خواهد ملتسخن با نمايندگان طرح درباره پيشوا كه داد تهراناط;ع راديو ظهر و افتاد كار مجلسبه و

خودداري نمايندگان به اهانت مجلسو تضعيف از نطقخود در كه داد پيغام رئيسدولت به رئيسمجلس

كنند نطقخودصرفنظر از كرد تقاضا و رئيسدولتفرستاد نزد نماينده نفر نهضتملي١٢ كسيون فرا كنندو

كرد/ خواهند مسترد را تقديمي را طرح و داد خواهد ايشان به اعتماد مجلسراي جلسه اولين در و

نفاقو تخم و داد بدنامي باد به را ملت نمايندگان حيثيت و آبرو بيانصافي كمال با پيشوايمحبوب ولي

كه مهندسرضويفرمودند آقاي خصوصي جلسه در بعد روز چند شد/ پاشيده مجلسيان بين ديگر بار شقاق

نخستوزير كه بفرمائيد توجه كريمي آقاي �مهندسرضوي: كردند احضار را اينجانب نخستوزير, ديشب

نفت مشكل و خارجي سياست لحاظ از گفتند و است صحيح كند/� احضار را مجلس رئيس نايب نميتواند

باشد/ آرام مملكت بايد بنمايند, دولت از انتقادي تريبون پشت در نمايندگان از يك هيچ نميدانم ص;ح

رئيسمجلس اط;ع بدون حتي مليو نهضت كسيون فرا اط;ع بدون علني جلسه در ـ اختيارات تمديد

بر عمل اين از كه كراهتي تمام با مجلس و شد داده ديگر سال يك به را ماه شش اختيارات تمديد hيحه

تمام ا عنوان به رئيسمجلس فقط و شد تسليم عدهاي درخواست برابر در ليكن داشت اساسي قانون خ;ف

بين و كرد خواهد قضاوت آن درباره مشروطيت تاريخ بعدها كه داد مجلس به را خود قانوني تذكرات حجت

بقائي, دكتر حائريزاده, آقايان و مكيبود آقاي گذارد تريبون روي را استعفايخود كه كسي اولين نمايندگان

كسيون فرا كه شبي در نيز آقاينخستوزير و داشتند/ ابراز را اصوليخود مخالفت ديگر نفر چند قناتآباديو

وعده اين خود و شد خواهد حل نفت موضوع ديگر ساعت ٤٨ تا فرمودند بود شد تشكيل ايشان منزل در

گرديد/ اختيارات راي به نمايندگان تسليم موجب بيشتر

زبانه پيشوا بين تنشاخت;ف رفته رفته و گرديد پيشوا عصبانيت موجب اصولي مخالفتهاي اين ولي

نتيجه ثباترايرئيسدولتمانعحصول دهند خاتمه ايناخت;ف به كه ت;شكردند مصلحينهرچه كشيد



٢٣٦٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

انتصاب و احضار و كمال سرتيپ جاي به مازندران در مأموريت ننگين سوابق با افشارطوس انتخاب شد/

تـمام و شـد اضـافه ف;ح دكتر و بيات سابق بيجاي انتصابات بر گمركي گارد رياست به دفتري سرتيپ

دولت توجه عدم و وزراء از بعضي بياط;عي و ننمود تأثيري كوچكترين دولت طرفدار نمايندگان تذكرات

مجلس حوصله از كه ديگر مطالب هزاران و شد يأس بيشموجبدلسرديو از بيش نمايندگان گلههاي به

گرديد/ اخت;ف ادامه استموجب خارج

به نخستوزير تمايل اثر در اسفند نهم واقعه كه بوديم نشده فارغ ماجرا اين از هنوز ـ ماهه دو بيJن

نداشتو را امور دخالتدر هيچوجه به نيز تير سيام واقعه بعداز كه سلطنت مقام نتيجتا آمد/ بهوجود رفراندم

بـه اينجانب كه اسفند ٢٨ روز در ناچار گرفت/ قرار تضعيف مورد نميشود مضايقه هم دولت پشتيباني از

هميشه مانند بودم, رفته رئيسدولت م;قات به عيد ايام مسافرت جهت ماه� دو از �پس خداحافظي منظور

و بهمن در دولت ماهه عملياتدو بي;ن كه عرضكردم و رسانده ايشان عرض به عريان و صريح را مطالب

است: زير قرار به اسفند

است/ شده تضعيف گذشته به نسبت مشروطيت و ملي مجلسشوراي >١

است/ يافته تقليل كاشاني آيتا� حضرت وجهه محبوبيتو >٢

گرديده/ تضعيف كام� سلطنت مقام >٣

است/ كرده تنزل گذشته به نسبت مصدق شخصدكتر مقام محبوبيتو >٤

است/ آمده پائين بالنسبه مقدسخود نهضت پشتيباني در ايران ملت حرارت >٥

شخصجناب ميدانم اينكه با و ديده خسارت معنا ماهه دو اين در ايران مملكت گفت ميتوان نتيجتا و

و نـظر تـجديد اميد به حسبالوظيفه نيستند تلخ حقايق شنيدن به مايل هيچوجه به مصدق دكتر آقاي

پنجاه فشار اثر در ايران باستاني ملت بنويسند مورخين روزي ميترسم زيرا رساندم, عرض به چارهجوئي

مـحمد دكتر دست به نهضت اين پرچم و نمود شروع تاريخي و بيسابقه نهضت و جنبش استعمار, ساله

براي ايران ملت و گرديد مواجه شكست با پيروزي جاي به او زمامداري زمان در ولي شد, سپرده مصدق

شد/ منكوب مأيوسو هميشه

و تزلزل اين ميخواهيد چگونه مؤثرين از نفر چند مخالفت وجود با فرمودند عصباني حالي با پاسخ در

حريف را خود كه شما كردم عرض بنده نمود/ خواهيد من متوجه را تقصير چگونه و نيايد وجود به شكست

چهار سه كه ميپذيريد هستچگونه معتقد معني اين به هم ملتايران و سياسميدانيد انگلستانمحيلو

راضي و نموده موافق خود با نتوانيد هستند و بوده هدف هم شما با كه را قديميخود ياران و همكاران از نفر

نگهداريد/

مشروطيت آزاديو راه در عمريرا كه حائريزاده آقاي كه رسيده جائي به اخت;ف كار هرصورتامروز در

اطرافيان بهوسيله ميباشد مدرس آزاديمرحوم راه وفايشهيد با همكاران از و كرده مبارزه ايران استق;ل و

آقايدكتر مجلس تريبون پشت در تأثر شدت از نيز ايشان متأسفانه و ميشوند خوانده انگلستان دولتنوكر



ملي دولت سياهه ٢٣٦٨

است/ تأسف بسي جاي ميخوانند, انگليسي را مصدق

نـميتوانـد تاريخ و هستند ايران ملي نهضت بانيان از نفر دو هر كه مكي آقاي و بقائي دكتر آقاي و

نام به را ديگري و جنائي تهامات ا گين زهرآ تير به را يكي امروز بگيرد, ناديده را بزرگ مرد دو اين كاري فدا

ميدهند/ قرار حمله منافقمورد

از كدام هر از بيش انگلستان با معظمله مبارزات سوابق كه كاشاني آيتا� حضرت آنكه مهمتر همه از

و بـانيان جـزء داشـته قـرار مبارزه اول سنگر در استراحت و قرار جاي به هميشه و است امروزي مدعيان

نماندهاند/// مصون افترا تهمتو اهانتو اين از نيز ميروند شمار به نهضت گذاران پايه

به ورقه با ملي نهضت كسيون فرا طرح فوريتدوم به نسبت راي اخذ اينموقع در ـ دوم فوريت تصويب

آراء نـفر, ٦ سفيد آراء نفر, ٥٥ موافق آراء نفر, ٦٦ حاضر عده گرديد: اع;م زير شرح به نتيجه و آمد عمل

٢٧ <اصل بود: نوشته رايخود هديدر فضلعلي آقاي و <آرزو> بود: شده همنوشته يكراي در نفر/ مخالف٣

ميگيرد, قرار تعبير و تفسير مورد دارد كه صراحتي آن با ٤٥ و ٤٤ اصل شد/ گذاشته پا زير اساسي قانون ٢٨ و

كند/>/// خير به هفدهم دوره در را مملكت اين عاقبت و آخر خداوند

ورقه با ملي نهضت كسيون فرا طرح فوريتسوم به نسبت راي اخذ اينموقع در ـ سوم فوريت تصويب

٥ سفيد آراء نفر, ٥٤ موافق آراء نفر, ٦٣ حاضر عده گرديد: اع;م شرح اين به نتيجه و آمد عمل به راي اخذ

<آرزو>/ بود شده نوشته مجددا هم يكراي در نفر/

آقاي توسط گرديده قب�درج كه ملي نهضت كسيون فرا طرح متن اينموقع در ـ طرح متن درباره بحث

شد/ قرائت ناظرزاده

را طرح اين خودم چون بنده گفت: مخالف عنوان به بقائي دكتر آقاي آمد؟ وجود به گزارش كه شد چه

مخالفت آن با hحا و كرده امضا را طرح اين ما چرا كه كند تعجب ايجاد آقايان براي امروز شايد كردم امضا

چطور كه اينست از عبارت آن و عرضكنم مقدمهاي اختصار به مطلبمجبورم شدن روشن براي ميكنيم/

به بايد ما hحا كه كشيده اينجا به طرح بهصورت چطور و آمد بهوجود نفري گزارشهيأتهشت اين كه شد

كنيم/ صحبت آن با مخالف عنوان

اط;ع محترم نمايندگان آقايان به ملي مجلسشوراي رياست معظم مقام طرف از اسفند نهم روز صبح

بعضي از گريخته و جسته آمديم مجلس به وقتي بيايند/ مجلس خصوصي جلسه برايشركتدر كه شد داده

اغلب بلكه من نه را آن دليل چرا؟ hحا ولي برود مسافرت به ميخواهد شاه كه شنيديم نمايندگان آقايان از

تشكيل مجلس همين در ملي نهضت محترم كسيون فرا آمديم مجلس به ما وقتي ولي نميدانستند آقايان

شد/ داده جلسه

از يك هيچ و است مسلم شاه رفتن كه بود اين بود معلوم آنچه ـ شد تشنج باعث رژيم تغيير گفتگوي

را عـلت هـم مـا حسـيبي: �مـهندس نـميدانست را آن علت ملي نهضت كسيون فرا از خارج نمايندگان

ميدانستيم/� را مسافرت خبر فقط و نميدانستيم



٢٣٦٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

قيافه موقع اين در ندويد/ من سخن توي بزنم را حرفم بگذاريد مهندس آقاي باشيد كت سا [ [بقايي:
چرا بزنم؟ را حرفم نميگذاريد چرا زد: فرياد تريبونكوفتو روي كرده گره را مشتخود شدو برافروخته ناطق

به و كرد بلند را خود دست دو بعد و گفت خواهم اينجا در را مهم مطالب خيلي من ميدويد؟ من حرف توي

ايـن در ميخواسـتيد شماها كه ميكنم ثابت اينجا در قاطع برهان و مدرك و دليل با من زد فرياد شدت

كرد/ ثابتخواهم را اينموضوع برهان و دليل با بدهيد رژيم تغيير مملكت

شدت به ملي نهضت كسيون فرا اعضاي عموم موقع اين در است/� صحيح است, صحيح �ميراشرافي:

را حرفم بگذاريد ميترسيد؟ چرا آقا! زد: فرياد و افزود عصبانيتخود شدت بر بقائي دكتر ولي اعتراضكردند

خودتان آقا, دستپاچگي؟ چه �پارسا: شديد؟ دستپاچه چرا كنم صحبت بدهيد اجازه نميترسيد گر ا برنم,

ميكنيد/� شلوغ

آقايدكتر اينموقع در داشتيد را رژيم تغيير خيال شماها ثابتكنم نميكنمميخواهم منشلوغ [ [بقايي:
بغل جيب در دست برخاستو جايخود از عصبانيت حالت با بود مجلسنشسته رديفوسط در كه معظمي

قرآن اين به و متعال خداوند به بقائي, دكتر آقاي زد: فرياد و آورد بيرون آن از را كوچكي قرآن و كرد چپخود

را عدهاي بيجهت را, كار اين نكنيد ميگوئي/ دروغ ميگوئي, دروغ ميگوئي, دروغ خدا رسول ك;م و مجيد

اين در بفرمائيد/ بفرمائيد, بقائي دكتر آقاي كند, صحبت آقا بگذاريد حسيبي: مهندس آقاي نكنيد/ متهم

كه رئيساعتراضميكرد به دائما هم ميراشرافي و ميزد زنگ رئيسمرتب نايب برخاستو جنجالي موقع

گفت: و كرد صحبت به شروع مجددا بقائي دكتر آقاي مجلس سكوت پساز نميكنيد, كت سا را جلسه چرا

حضرت بكنيد كار اين روز آن ميخواستيد كرديد؟ نيزه سر را قرآن امروز چرا معظمي دكتر آقاي [ [بقايي:
ميراشرافي: عرضكنم/ مطالبرا تمام بنده بعدا تا بفرمائيد را تتان فرمايشا جنابعالي معظمي: �دكتر دكتر/ آقا

زنگ بزند؟ حرف بقائي دكتر كه نميكنيد كت سا را مجلس چرا نميزنيد؟ زنگ مهندسرضوي آقاي چرا

ميراشرافي آقا/ باشيد كت سا رئيس: نايب ميزنيد؟ زنگ چرا ميزنم حرف من كه hحا ميراشرافي: رئيس/

نـايب كردهايد؟ مسخره را ما باشم؟ كت سا چرا نميكنيد را بيطرفي رعايت شما وقتي نميشوم, كت سا

آرزو اين استو آرزو اين كنيد/ درست جمهوري ميخواستيد ميراشرافي: آقا/ باشيد عصبانيتمؤدب با رئيس

رئيس: نايب رئيس/ طوhني و ممتد زنگ را/ آرزو اين ببريد آقا قبر سر فهميديد؟ برد, خواهيد گور به هم را

باشيد/ مؤدب كتو سا كه ميكنم اخطار شما به ميراشرافي آقاي

نه مسافرتميرود به معالجه براي شاه ميگفتند آقايان گفت و داد ادامه صحبتخود به ناطق [ [بقايي:
ومنظور ببريد تشريف بايد شما كه بودند گفته شاه به و بودند رفته آقايان بگويم روشنتر اعتراضو بهعنوان

در ما داشتند/ اط;ع امر اين از كسيون فرا اعضاي آقايان ولي نداشتيم اط;عي جريان اين از ما كه اينست ما

اينكه يا باشد: داشته علترا چند از يكي ممكناست اروپا به شاه مسافرت كه كرديم فكر اطرافاينموضوع

اينكه يا و باشد شده مسافرت اين باعث مزاج كسالت اينكه يا و بروند تفريح براي اروپا به كردهاند ميل شاه

و دولت بين محرمانهاي توافق اينكه يا و بكنند ميخواهند را كاري چنين دولت به تعرضنسبت عنوان به
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اط;عي هيچ ما ولي ببريد/ تشريف بايد شما است شده گفته ساده خيلي شاه به اينكه يا و باشد شده شاه

كسيون فرا نداشتولي خبر كسي ميپرسيديم كسهم هر از و نداشتيم علتمسافرتچيست اينكه به راجع

بودند/ داده جلسه تشكيل روز همان صبح ٩ ساعت از ملي نهضت

جـلسه بـه و كرده تمام را كارشان آنها تا نشستيم انتظار به مدتي رفتيم خصوصي جلسه به ما وقتي

داد هم hحا كشتهايدو آدم زد: راستمجلسفرياد سمت از تماشاچيان از يكي اينموقع �در آمدند خصوصي

پس بقائي دكتر كردندو خارج تاhر از را تظاهركننده رئيسشخص نايب بهدستور وليفورا ميكنيد/� فرياد و

تعيين به راجع كه شد مجلسمعلوم رياستمعظم مقام گفت:موضوعدعوت چنين شد كت سا جلسه آنكه از

بودند: نوشته داريد/ خاطر به آقايان كه بودند نوشته نامهاي است/ بوده شاه مسافرت

از ملي مجلسشوراي نمايندگان استحضار به اينك و كرده نگراني اضطرابو ايجاد شاه مسافرت <خبر

ملي شوراي مجلس رئيس فرمايند/ صرفنظر مسافرت اين از ميشود تقاضا شاهانه مقام

كاشاني> سيدابوالقاسم

كسـيون فرا نمايندگان داشتيم انتظار ما و كردند نگاه يكديگر به بعد مدتي يك شد خوانده نامه اين

كه باوجودي من كه دهند توضيح اينمورد در خواستند نفر يكيدو شايد و بدهند اط;عي ما به ملي نهضت

كردند/ صرفنظر توضيح اداي از نفر دو اشاره با كه فهميدم ميكردم صحبت آنموقع در

برود شاه نگذاريم دربار برويم همگي ميرود دارد شاه نشستهايم؟ چه براي ما گفتند: فرامرزي آقاي ولي

من و ميرود مسافرت به منظور چه به شاه نميدانيم هنوز زيرا است سبكي عمل همگي ما رفتن گفتم من

آن اشاره با كه بدهند توضيح ميخواستند نفر آندو كه بود همينجا بگويدو دارد كسياط;ع گر ا كردم تقاضا

بپرسيم او از و شود احضار آقايع;ء كه كردم پيشنهاد من باز نداشت, جرات كسي و كردند حضراتسكوت

رئيسمجلسرا نامه ملي مجلسشوراي هيأترئيسه شد قرار بعد و همنبود آقايع;ء شد تلفن جا هر ولي

رفتند/ هم آقايان و ببرد شاه نزد

رئيسرا هيأت انتظار ما كه مدت اين خ;ل در و بروم بايد بودند گفته و بودند كرده كسالت اظهار شاه ولي

بدهيم آنها به كه نداشتيم خبري ما ولي ميخواستند خبر ما از باره اين در ميكردند مراجعه عدهاي داشتيم

ميشود كسخبردار همه برود مشهد زيارت به بخواهد كسي گر ا زيرا شد نگراني اينموضوعموجب كم كم

آقايان نميدانستو كس هيچ چرا؟ كند مسافرت مملكتميخواهد شاه كه شديم خبردار ما يكدفعه ولي

يك وقتي آمد پيش شنبه روز تأسفآور جريان اينكه تا ميكند نگراني ايجاد طبعا اينوضع دارند تصدي

را خود بگيرند ماهي گلآلود آب از ميخواهند كه عدهاي آن طبعا ميشود اجتماعي و ميآيد پيش نگراني

كردند/ دعوت برايغروب[!] را خصوصي جلسه و شد شب حال هر به ميكنند/ مخلوط

موقعي ما و بدهد مجلس به گزارشي و شود احضار هيأتدولت از نفر يك شد قرار و آمديم مجلس به ما

بـه وزرايش و سـتاد رئيس تفاق ا به پيژاما با نخستوزير آقاي ديديم غفلتا بوديم نفر يك آن منتظر كه

كرد/ شركت خصوصي جلسه در و آمد مجلس



٢٣٧١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

آن مصدق دكتر آقاي جناب كه اينست نشده, روشن هنوز تاريكاستو من براي كه يكموضوعي اما

تغيير به موفق ايشانچطور كه نشد معلوم و بود افتاده تفاق ا جريان اين آن از پس و بودند شده شرفياب روز

است/�/ مهم خيلي اين حسيبي: �مهندس نميشود شرفياب كه پيژاما با نخستوزير زيرا بودند, شده لباس

خصوصي جلسه گفت/ خواهم را چيز همه برسيم/ همه مهندسبه آقاي كنيد صبر است, مهم بقائي: دكتر

اين صحبت گفتند و كردند صحبت مدتي و شدند بلند ما غايب همكار شايگان دكتر آقاي و شد تشكيل

عده يك با ايشان كه پيش هفته دو و پيشبود ماه دو از ميروند اروپا به معالجه براي اعليحضرت كه است

شـايگان آقاي معالجه براي بروم اروپا به ميخواهم بودند فرموده اعليحضرت بودهاند شرفياب كه آقايان

طور اين �پارسا: طلبيدند/ شهادت هم نفر چند از نيستو ص;ح شاه مسافرت كه اعتراضكردم من گفتند

صحبت از اينكه براي hحا بدهيدو بيائيدجواب بعد باشيد كت سا hحا ميدهم توضيح كنيد صبر آقا/� نيست

بگويم/ اسفند نهم از مقدمهاي يك است hزم بگيرم نتيجه بتوانم خود

منتشر خبري جمعه روز ميرويم/ اسفند نهم از عقبتر يكهفته به هم ما ـ نهماسفند از قبل هفته يك

را نگفتنيها و بزنند hبا را پردهها و كند صحبت راديو از سهشنبه روز ميخواهد مصدق دكتر آقاي كه شد

بنابهدعوت �حاجسيدجوادي: كنند/ صحبت آقاينخستوزير با كه كردند انتخاب را نفر ٧ كسيون فرا بگويند/

اط;ع آقايان و دارم اطمينان من آنچه حال هر به بكند/� كاري چنين كسيون فرا خود آنكه نه رفتيم ما دربار

دربار شايدوزير و آقايواhتبار حضور با كه بودند كرده رادعوت عده اين آقاينخستوزير كه ايناست دارند

بگذاريد زد: فرياد بقائي دكتر نكنيد/� خ;فگوئي قدر اين آقا معظمي: �دكتر شاه براي بفرستد اولتيماتومي

ندانيد/� رضا دليل را سكوت شما فقط داد, خواهم توضيح بعد بسيارخوب, معظمي: �دكتر بزنم/ حرف من آقا

بـنده مـطالب تـصديق و آنها كردن قبول دليل آقايان سكوت كه ميكنم تصريح بنده نخير, [ [بقايي:
دكتر آقاي جلسه همين در ولي ميشود, تشكيل جلسه اين صورت هر در بزنم/ حرف بگذاريد ولي نيست,

با دارند/ مسافرت قصد شاه ميگويند و ميآيد معظمي دكتر آقاي ميخواهند/ تلفن پشت غفلتا را معظمي

است/� دروغ هم اين �پارسا: واhتبار و ع;ء آقايان حضور

دربـاره نـخستوزير آقاي جلسه اين در شد/ منتشر روزنامهها در چون كرد خواهم ثابت من [ [بقايي:
آقاي كه همينموقع در ولي ميكشند/ شاه مسافرت به را كرات مذا دنباله و ميكنند صحبت دربار مداخ;ت

مـن مـيگويد نـخستوزير ولي مـيكنند/ نـجوا نخستوزير آقاي با بود آمده تلفن پشت از معظمي دكتر

احديصحبت با باره اين در كه ميدهند شرف همقول به آقايان بعد است شاه مسافرت ميدانستمموضوع

گفتند: ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از نفر �چند آمد/ ميان به شاه حضور به شرفيابي دنبالموضوع نكنند/

بود/� خواسته دربار

از نفر ٧ اق� اسفند ٩ از قبل كه ميگيريم را نتيجه اين و رفتند شاه حضور به و شدند انتخاب عدهاي

داشتند/ اط;ع شاه مسافرت از ملي نهضت كسيون فرا اعضاي

روزي گفت: و داد توضيح را ملي نهضت كسيون فرا اعضاي كرات مذا جريانم;قاتو اينموقع در ناطق
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گفتند نگفتيد؟ چرا داشتيد فع�اط;ع كه شما آقايان پرسيديم آقايان اين از آمد, صدايمسافرتدر و سر كه

آقـايان از را اينسؤاhت ما كه هنگام همين در ولي نزنيم حرفي باره اين در كه بوديم داده شرف قول ما

داشـتم/� درس مـعظمي: �دكتر كرد/ ترك را مجلس است كياستي با مرد كه معظمي دكتر آقاي ميكرديم,

نمايندگانمنجمله از عدهاي اينموقع �در ميكند پيدا گرفتاري چنينمواقعي اغلبدر جنابعالي بله [ [بقايي:
بدهم؟ منجواب نميگذاريد چرا زد: فرياد ناطق ولي اعتراضكردند/� بقائي دكتر به مهندسحسيبي و پارسا

ميشويد داريدرسوا كه ميبينيد تا كنم افشا را حقايق و بگيرم نتيجه ميآيم من تا چرا ميآيد؟ دردتان چرا

شـماها هـمه حريف رسيد خواهم را يكيتان يكي حساب بنشينيد, كت سا باشيد, آرام ميكنيد, جنجال

نيستيد/ چيزي ديگر شماها بشوم معظمي دكتر حريف وقتي هستم

رئيس: �زنگ آمد/ در آن صداي و سر كه روزي تا شاه مسافرت ماجراي كه بود اين ما منظور حال هر به

شد/� تمام شما وقت بقائي دكتر آقاي

هرچه حال به تا دارم بسياري مطالب زيرا ميخواهم وقت من خيلي بقائي: دكتر ـ تمديد ساعت يك

بود/ مقدمه گفتم

ميخواهيد/ وقت چقدر رئيس: نايب

مـحكمه يك نيست جزئي مطالب من مطالب اين آقا چون غيرالنهايه, الي آقا, نميدانم بقائي: دكتر

بزنم/ را حرفم من بگذاريد نميترسيد رسوائي از آقايان گر ا است/ رژيم تغيير از صحبت است تاريخي

صـحبت آئـيننامه در مـقرر بـاشد نطق مدت به مربوط كه آئيننامه ماده قرائت از پس رئيس: نايب

وقتميخواهيد؟ ديگر چقدر hحا فرمودند,

بگيرم/ نتيجه صحبتخود از بايد من چون ديگر ساعت ٥ hاقل نميدانم بقائي: دكتر

كنيد/ تمديد را خودتان وقت مرتبه دو خواستيد گر ا و بگيرد وقت ديگر ساعت يك پس رئيس: نايب

دارم/ تمديد تقاضا ساعت يك فع� خو بسيار بقائي: دكتر

شدو تصويب گرفته بقائيراي آقايدكتر مدتوقت تمديد يكساعت به اينموقع در ـ تنفس ربع يك

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان به جلسه ١٢ ساعت در و كرد تنفساع;م يكربع رئيس نايب

تشكيل مهندسرضوي آقاي رياست به دقيقه ده و ساعتدوازده در جلسه مجددا ـ شد تشكيل جلسه

بود اسفند نهم شنبه صبحروز خصوصي صحبتجلسه گفت: و داد ادامه صحبتخود به بقائي آقايدكتر شد/

مجلس نمايندگان استحضار با بود شده تصريح آنمرقومه در و شد كاشانيخوانده آيتا� كهمرقومه موقعي

اين سؤال و داشتند تشريف جلسه اين در ملي نهضت كسيون فرا منتخب نفر ٧ از نفر ٦ گفتيم مليو شوراي

را مسـافرت عـلت كـه آقـايان شـود/ اع;م آنها طرف از دروغي مطلب دادند اجازه آقايان اين چرا كه بود

باشند/ نميبايستيمضطرب قاعدتا ميدانستند

براي و بود يكنقشهاي روي شود گفته يكمطلبدروغ سكوتشان با ميشوند حاضر آقايان پسوقتي

آقايان گر ا عرضميكنم يادآوريميكنم, من را يكمطلبي مجلس نمايندگانمحترم آقايان ساير به اينكه
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ايشان منتظر كه ساعت يك و ربع سه از بعد بودند خصوصي جلسه در روز آن كه كسيون فرا اعضاي غير

با همه و شدند وارد ملي نهضت كسيون فرا اعضاي آقايان و شد باز در وقتي باشد خاطرشان به گر ا شديم/

هم باز شد تشكيل شب آن كه خصوصي جلسه در همچنين و بروند ظفر فتحو لبخند با و افراشته يكگردن

يك و آويزان سبيلها عكسصبح به درست ولي آمدند كسيون فرا از بعد و داشتند كسيون فرا جلسه آقايان

بود/ سيمايشان در گواري نا و پكري حالت

در تشنج باhخره شدند/ ناراحت و نشد ديدند شب كه بود اين هم علت و صبح عكس به درست اين

مشايعت به كه بودند روزنامههايدولتينوشته در و برود شاه نگذارند بودند رفته كه مردمي شد ايجاد مملكت

نبود/ مطلع كسي زيرا بود دروغ كه حالي در بودند, رفته

قرار بسيار كشمكشهاي كراتو مذا از بعد اينكه به جرياناتميرسيم اين دنبال به ـ نفري هشت هيأت

اخـت;فات بـه نفري هشت هيأت يك كه شد پيشنهاد خصوصي جلسه در البته مجلس طرف از كه شد

برود/ بين از تشنج كه كنند پيشنهاد حلي راه و رسيدگي

از يكي نشدو قبولواقع مورد داوطلبنبودم كه باوجودي هم بنده و شدند انتخاب نفري اينهيأتهشت

نداشتم ترددي آقاينخستوزير جناب با گذشته سال ماه مرداد اواخر از كه بود آن نميكردم اينكهقبول علل

در و كردم قبول آقايان اصرار به صورت هر به ميديدم/ را ايشان ميرفتم ميبايستي ميكردم قبول گر ا و

شد/ اخت;فمعلوم ريشههاي و شد صحبتهائي دربار

مصدق دكتر كه است بوده اين دربار و مصدق دكتر آقاي جناب بين اخت;ف اصلي ريشههاي از يكي

البته رعايا به بدهند ام;كرا كه كردند پيشنهاد يا كردهو پيدا كه را راهي اين تقسيمام;كهستو مخالف

بدهند, شاه به را ام;ك اين شد صحبت مجلسوقتي اين در پانزدهم دوره در است, گوار نا عدهاي براي

و وقفشود كه كرديم صحبت دربار/ به برگردد نگذارديم و كرديم مخالفت من و مكي آقاي من عزيز دوست

همان سال چهار سه از بعد تعجب كمال با بدهيمو شاه به بايد استو شاه مال اين ميگفتند عدهايكه بودند

در وقتي و كند؟ تقسيم را ام;ك ميخواهد شاه چرا وااس;ما ميگفتند: پريروز خصوصي جلسه در مخالفين

بشود/ تلنگر پفو طبقات بعضي به كه ميگيرد شدت زياد ما مملكت در اس;م

مدني: �ملك كردند مخالفت مصدق دكتر آقاي جناب شد تقسيم سلطنتي ام;ك وقتي صورت هر به

هم شما بقائي, دكتر شويد/� خارج مدار اين از ميكنم خواهش هستند مخالف هم كاشاني آيتا� حضرت

آنوقت ندويدچون تويحرفمن كرديد/ وااس;ما پانزدهم دوره در كه بوديد شما همان زيرا مخالفهستيد,

ميشوم/ نازيآباد سگ و ميشود گرفته چشم جلوي من

بودندو مخالف تقسيمام;ك با عدهاي مصدقو آقايدكتر جناب گفت: و داد صحبتادامه به بقائي دكتر

براي هم آن رزمآرا فقيد نابغه شد ام;ك تقسيم صحبت ابتدا مجلسوقتي عقبدر به برگرديم سالي دو گر ا

ميدادند جلسه تشكيل شيرازي معدل منزل در آنها و بود كرده عنوان را همينموضوع كند جمع را اينكهوك;

با مصدق آقايدكتر جناب و كلفتها گردن بزرگ مالكين حال هر به ام;كبود/ تقسيم اين از برايجلوگيري
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گر ا زيرا سرانقومكمونيستبودند, آن مخالفبودندو هم ديگر يكطبقه مخالفبودندو شاه تقسيمام;ك

را كمونيست جلوي اس;م ميگويند اينكه ديگر يكمطلب نميشود/ كمونيست كسي ديگر شود سير شكم

راهم چيز همه جلوي و دارد قدرت اس;م �مي;ني: نميشود/ عملي اس;م با زيرا ميكنيد, اشتباه ميگيرد,

نميكنند/� عمل ولي گرفت اس;م با ميشود

را گـردنكلفت مالكين آن دور ميروند كنند عمل بايد كه كساني آن ولي شود عمل گر ا بله, [ [بقايي:
باشد نداشته احتياج كشاورز گر ا كه ميدانند كمونيستها حال هر به نبردهاند/ مذهب از بوئي كه ميگيرند

همين براي غيره و رفراندم مصدق دكتر حرفهاي تمام باhخره نميدهد/ آنها تبليغات به گوش وقت هيچ

قبلدر ماه پنج كه اين ديگر دليل شد/ تمام حرفها تمام آنوقتديگر و شد تسليم شاه باhخره اينكه تا بود

صادر شاهنشاهي سازمان رئيس نايب ع;ء آقاي به تقديرنامهاي مصدق دكتر آقاي جناب خوانديم جرايد

است/� كرده خدمت هم واقعا ذوالفقاري �ناصر است/ كرده خدمت سازمان كه كردند كرده

مشـروطه در دولتهـا از يك هـيچ كه است عملي داده انجام دزفول در كه عملي انصافا بله [ [بقايي:
و شد كن مرضريشه اين مبارزه سال ٦ ـ ٥ اثر در و بود تراخم پا تا سر اينشهر زيرا است/� �صحيح نكردهاند

نيست اين مقصودم حال هر به است/ رسيده صد ششدر به تراخمي گردان شا ميزان كه ميگويند معلمين

است/ نخستوزير آقاي تقديرنامه مقصود

و كشيد شاهنشاهي سازمان با دولت مخالفت به را صحبت دنباله ناطق ـ شاهنشاهي سازمان بودجه

شاهنشاهي سازمان بودجه تمام روي به نه يك و بودجه كميسيون همين در ميآمدند كاظمي آقاي گفت

دادند پيغام آقاينخستوزير گفتند و نكردند قبول نيستولي بدي تشكي;ت اين آقا گفتيم چه هر و كشيد

و هاج هم ما ميشود و شده مملكت عليه تبليغات صرف آن بودجه تمام زيرا برود بين از بايد بودجه اين كه

را شاهنشاهي سازمان بودجه و آمدند رحمت فرشته مثل كاظمي آقاي يكروز چندي پساز ولي بوديم واج

همين سر دعوا يعني بوده م;نصرالدين لحاف سر دعوا كه شد معلوم و داشتند تقديم بودجه كميسيون به

ميباشد/ آن گذاري وا ام;كو

يك در گـزارش اين گفتيم ما گفت: و كشيد نفري هشت گزارش موضوع به را خود سخن دنباله ناطق

تمامشود كار و شود خوانده خصوصي جلسه همين در بگذاريد شدند آن تهيه عدهايمأمور غيررسمي جلسه

اينكه براي آقا چرا مجلسخواندهشود در بايد گزارش اين خير كه پافشارينمودند نكردندو آقايانقبول ولي

هم مهمي چيز خودشان قول به كه گزارش اين تصويب با ميخواهند آقايان اين ـ شاه محكوميت براي

اينجا در بنده و است محكوم او و بوده مقصر كشمكش اين در شاه بگويند يعني كنند محكوم را شاه نيست

است/ اخير جنجال اين در شاه كردن گزارشمحكوم اين تصويب عرضميكنم صراحتا

بحث وارد اينموقع در ناطق دارند/ ع;قه خيلي گزارش اين تصويب براي هم تودهايها اينكه خاصه

كه تودهايها اين گفت و شد آنها فعاليت از جلوگيري سهلانگاريدولتدر و تودهايها فعاليت به راجع كلي

به و برداشتهاند مني ده سنگ hحا نوشتهاند آن رد براي كتاب دهها و نيستند معتقد اساسي قانون اصل به
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ايـن برويد مي;ني آقاي جناب كنيد/ تصويب را نفري هشت هيأت گزارش اين وااس;ما كه ميزنند سينه

منظور گر ا ميزنند سينه سنگبه قدر گزارشاين تصويباين براي تودهايها چرا كه كنيد تحقيق را موضوع

شود/ قانع هم بنده تا بگوئيد من به و بيائيد پسچيست؟ نيست سلطنت مقام تضعيف آنها

آقايان اين اينستكه آن و دارد يكعلتديگريهم آقايان اصرار ولي ـ شود باب هم تفسير ميخواهيد

پافشاري روشن و مسلم اصل يك در قدر اين hوا بابشود مجلس اين در اساسي قانون تعبير ميخواهد

نميكردند///

ايـن در اساسي قانون تكاء ا به و اساسي قانون عنوان به ما زيرا بفهميد را من حرف نميخواهيد شما

بنده بگذاريم پا زير و دهيم تغيير كرده مجلسوضع اين در را ما كه را اصلي آن نميتوانيم و آمدهايم مجلس

متنطرح كه اينصورتجلسه ذيل در ديگر بار يك كام�موافقمو شده كر اينطرحذ در كه اصل اين مفاد با

چاپ جلسه صورت در كه را ملي نهضت كسيون فرا طرح ذيل مجددا ناطق ميكنم� امضاء شده قيد آن در

لغو� يكعمل حسيبي مهندس كرد/ امضاء بود شده

در سلطنت مقام براي فقط ما همه كه باشيد داشته توجه آقايان نيست طرح اين تصويب از لغوتر ولي

حكومت ما بر و بيايد ديگر يحيي يكغ;م تا باشيم خودمان خانه در كه است بهتر و خوردهايم قسم اينجا

بنده نكنيم هموار يحييها غ;م براي را جاده و ندهيم عمل صورت را كار اين خودمان دست به ما ولي كند

دو هر ص;ح به و است بهتر نشود بحث درباره اين از بيش ديگر كه كنند موافقت آقايان گر ا ميكنم تصور

خروج پيشنهاد بنده جهتهم همين به و نميبينم كشمكش اين در خوشي آينده من زيرا بود طرفخواهد

و شد نقشهايمعلوم وقتي زيرا تصويبشود پيشنهاد اين كه كنند موافقت هم آقايان و كرد خواهم دستور از

پافشاريدر داشتو نخواهد رسوائي نتيجهايجز فعاليتها و تق;ها اين ديگر گرديد عدهايمحرز نيت سوء

بود/ نخواهد مصلحت اين از بيش هم امر اين

گذشته/ شما وقت از است مدتي دكتر آقاي رئيس: نايب ـ جلسه ختم

صحبت ديگر جلسه تنگشده آقايان حوصله گذشتهو گروقت ا ولي مطالبيدارم هم باز بنده بقائي: دكتر

ميكنيم/

گفت/ ترك را تريبون طرح ٦ با مخالفت در ساعتصحبت دو از پس بقائي دكتر اينموقع در

آقايان اجازه با جهت بدين گذشته ظهر از دقيقه پنج و بيست و ساعت يك ساعت اhن رئيس: نايب

در كرات مذا دنباله هم دستور و شد خواهد تشكيل پنجشنبه روز صبح آينده جلسه و ميكنيم ختم را جلسه

يافت/ پايان جلسه بعدازظهر نيم ساعتو يك است/ نفري هشت گزارشهيأت طرح

سمتراست از يكمرتبه ميكردند ترك را جلسه تاhر نمايندگان آقايان كه هنگامي ـ مردم تظاهرات

همچنين كردند/ خارج را انتظامياو مصدقوليمأمورين دكتر باد زنده زدند فرياد تماشاچيان ميان مجلساز

�دكتر شعارهاي و كردند تظاهراتي دولت نفع به مجلس برابر در عدهاي مجلس از نمايندگان خروج هنگام

داشت/ ادامه مجلس برابر در ساعت نيم قريب نيز تظاهرات اين و ميدادند است� پيروز مصدق



ملي دولت سياهه ٢٣٧٦

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

شد منتقل دژبان زندان به مزيني سرتيپ ديروز
نداشت اطCع افشارطوس قتل توطئه جريان از روحم من گفت ما خبرنگار به امروز شغفي سرهنگ

كند بازپرسي متهمين از تا رفت زندان به نظامي بازپرس امروز
كند مCقات را خواهرش خواست خطيبي حسين ديروز

و آوردند شهرباني به بازپرسي انجام براي قصر زندان از را مزيني سرتيپ مأمورين كه داديم اط;ع ديروز

به را مزيني سرتيپ آورده, عمل به او از را خود تحقيقات نظامي بازپرس قانع سروان آقاي اينكه از پس

اينكه درباره گرديد/ انتقال دژبان زندان به نظامي فرمانداري يكجيپ وسيله به محافظخود تفاقمأمورين ا

بـه كـنون تا كه اط;عاتي طبق گفت: مطلع مقام يك دادند انتقال دژبان زندان به را مزيني سرتيپ چرا

او به تي ودستورا كنند حاصل تماس سرتيپمزيني با خارج از كه بودند صدد عدهايدر است رسيده مأمورين

دژبان زندان به او لذا كند پيدا ارتباط خارج افراد با مزيني سرتيپ كه ميشد سبب اينموضوع چون و بدهند

آيد/ عمل به وي از بيشتري مراقبت آنجا در تا شد منتقل

قتل متهمين با همكاري تهام ا به سرهنگشغفي آقاي كه داديم اط;ع ديروز ـ گفت چه شغفي سرهنگ

اداره به جيبخود دريافتمحتويات براي شغفي سرهنگ آقاي امروز شد/ آزاد بود شده افشارطوسدستگير

اظهار كلي بهطور سرهنگشغفي كند/ صبحت او با كلمهاي چند توانست ما خبرنگار و كرد گاهيمراجعه كارآ

من گفت ما خبرنگار اصرار اثر بر ولي بدهم نميتوانمجواب چون نپرسيد من از مطلبي خواهشمندم داشت

نداشت/ افشارطوساط;ع قتل و توطئه جريان از روحم

روز يك بعد, روز چند و است شده مفقود شهرباني رئيس كه شنيدم سايرين مثل هم من دوشنبه روز

ميآيم, شكار از گفت و آمد من خانه به بود كرده ازدواج من خواهر با پيش سال پانزده كه بلوچقرائي سرگرد

را من پيشخواهر سال هفت بلوچقرائي سرگرد كه كنم اضافه البته رفت بعد و كردم پذيرائي او از هم من

دستور من بيگناهي اثبات از بعد كه الحمدا� و كردند دستگير مرا و آمدند مأمورين بعد و بود داده ط;ق

كفيل قيد به منچون البته داد چيستجواب براي شهرباني به مراجعه پس شد سؤال شد/ صادر من آزادي

كند> م�قات را خواهرش خواست اجازه خطيبي حسين <ديروز و رفت> زندان به نظامي بازپرس <امروز گزارش تيتر بند دو از /١
قسمت گزارشو ناقصبودن دقتمتوجه كمي با است, اط�عات روزنامه آخر صفحه در گزارشمزبور نيست! گزارش كامل متن در
صورت: بدين و كردهاند آن جانشين غيرحرفهاي و گشاد گشاد را صادرات بانك گهي آ آن جاي به كه شده گزارش پاياني خالي

گهي آ
ماه خرداد دهم روز از سعدي خيابان در واقع صادرات توسعه بانك

بود خواهد زير شرح به ثانوني گهي آ تا بانك كار ساعات ـ نمود خواهد كار به شروع
بعدازظهر نيم تا نيم و هفت چهارشنبه تا شنبه

ظهر تا صبح نيم و هفت پنجشنبه

صادرات توسعه بانك

T١U/ميآيم نظامي فرمانداري و شهرباني به گاهي شدهام آزاد



٢٣٧٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

كنند مCقات او با شد داده اجازه اميرعCئي كسان به ديروز
كـه او كسـان به آوردند شهرباني به تحقيقات انجام براي را اميرع;ئي عبدا� كه موقعي ديروز صبح

كنند/ م;قات او با شد داده اجازه بودند كرده تقاضايم;قات

قابل سايرين تهام ا با او تهام ا داشت اظهار شخص اين تهام ا درباره نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

او تهام ا فقط نداشته افشارطوساط;عي مرحوم شدن كشته اينشخصاز است ممكن زيرا نيست مقايسه

خودشهم استو گذاشته متهمين اختيار در لوازم اسبو كدخداياو كه است اين مزيني با دوستي نتيجه در

برده غذا غار در محافظين افشارطوسو مرحوم براي او قريه كدخداي وسيله به استو دستگرد قريه صاحب

در هرصورت در نداشتهام اط;ع او دوستان و مزيني قصد از من كه ميدارد اظهار اميرع;ئي تازه و ميشد

شد/ خواهد روشن او وضع دادگاه

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

دارد ادامه صمصام از بازجوئي
اط;عات وي اط;ع قرار به و داشت ادامه دژباني اداره در صمصام احمدقلي آقاي از بازجوئي هم امروز

ساير از تحقيق و بازجوئي است/ گذارده مأمورين اختيار در بختيار ابوالقاسم به مربوط واقعه مورد در مؤثري

گيرد/ صمصامصورت احمدقلي از بازجوئي ختم از پس بايستي و نشده شروع هنوز مطلعين

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

اسفند] [نهم وقايع پرونده مطالعه
شدند/ متهمين پرونده قرائت نظاميمشغول دادسراي در اسفند نهم متهمينواقعه مدافع وك;ي ديروز از

شود/ انجام ديگر روز ١٥ متهمين اين كمه محا است قرار

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

زندان خورد و زد در
شدهاند مجروح پاسبان ٣ و زنداني نفر ٢٥

روي زندان دو بند در كه خوردي و زد واقعه به رسيدگي براي تهران دادسراي بازپرس مجددا هم امروز

داشتهاند شركت حادثه در كه زندانياني همچنين و زندان مستحفظين از بازپرس رفت/ زندان به بود داده

كشفشود/ را حادثه علت تا ميكند بازجوئي

قـانوني پزشك كه طوري به و ميبردند سر به مختلف زندانهاي در انفرادي طور به كنون ا زندانيان

نيز پاسبانها از نفر سه گرديدهاند/ بدنمجروح مختلف نقاط از نزاع حين در آنها از نفر است٢٥ گزارشداده

زندان در گر ا زندانيان از تن چند است ممكن كرد/ معاينه را آنان قانوني پزشك كه گرفتهاند قرار ضرب مورد

گيرند/ قرار معالجه تحت و شده منتقل بيمارستان به نيابند بهبودي



ملي دولت سياهه ٢٣٧٨

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

توضيح
مصدق] دكتر محافظ مأمورين نگراني باره [در

امروز آموزگاران, سازمان دبير الهي نعمت و عالي دانشسراي ليسانسيههاي جامعه دبير بزرگنيا آقايان

را نخستوزير آقاي خانه به رفتن قصد پريروز مدارس معلمين نمايندگان كه دادهاند توضيح نامهاي ضمن

است/ نبوده آنها خاطر به نخستوزير منزل از مراقبت و نداشتهاند

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

دارند انتشار اجازه كه روزنامههائي
كه مجله و روزنامه ٥١ فقط قانونمطبوعات طبق ميدهد اط;ع تهران نظامي فرمانداري كه طوري به

وزارتكشور از مزبور قانون دوم ماده مطابق كه مجله و روزنامه ٣٢٢ و ميباشند قانون ١å ماده مفاد مشمول

كنند/ انتشار به مبادرت ميتوانند كردهاند اجازه تحصيل

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

كاشاني آيتا[ با مCقات
بـراي بودند نتوانسته ديشب كسالت عارضه علت به ملي مجلسشوراي رئيس كاشاني آيتا� چون

بعدازظهر نيم و ساعت٨ بروند, ملي مجلسشوراي به نمايندگان آقايان با هفتگيم;قات جلسه شركتدر

كاشاني آيتا� منزل به مجلس رئيس نايب ذوالفقاري محمد آقاي تفاق ا به مجلس نمايندگان از عدهاي

آوردند/ عمل به تي كرا مذا امروز علني جلسه تشكيل درباره و نموده م;قات ايشان از و رفته

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

است؟ كمونيست توده حزب آيا
درباره نيرويسوم ايران ملت زحمتكشان حزب دبير ملكي خليل آقاي ديروز بعدازظهر نيم و ٨ ساعت

از عدهاي جلسه اين در كرد/ سخنراني حزب مركزي باشگاه در نيست يا هست كمونيست توده حزب اينكه

دانشـجويان, پـيشهوران, اصـناف, جـرايـد, مديران دادگستري, قضات آقايان مجلس, نمايندگان آقايان

بودند/ شركتنموده مختلف دستجات و روحانيون

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

شد موافقت دولت كارمندان از نفر ٦å بازنشستگي با
صادر كارمندان از نفر ٦å بازنشستگي با موافقت منظور به تصويبنامهاي نخستوزيري دفتر طرف از

تـقاضاي شـخصا كـه كسـانيست بـه مربوط تصويبنامه اين گرديد/ ارسال دارائي وزارت به كه بود شده

نيز بازنشستگي اداره به مزبور كارمندان اسامي است/ شده موافقت آنها تقاضاي با و كردهاند بازنشستگي

است/ شده فرستاده



٢٣٧٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

كرد مCقات نخستوزير با ديشب امريكا سفير
ساخت مسبوق كراچي در <دالس> با خويش مشاورت و مذاكرات جريان از را او و

است بوده دالس و مصدق دكتر آقايان با هندرسن اخير مذاكرات رئوس از يكي نفت مسئله حل

ميشود جديدي مرحله وارد نفت مسئله حل براي فعاليت امريكا به هندرسن مسافرت با

است پيوسته وقوع به امريكا و ايران دولتين عمومي مناسبات در كه تازهاي حوادث

مصدق دكتر آقاي از �١٩٥٣ مه ٢٥� گذشته روز بعدازظهر هفت ساعت امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

از پس بـ;فاصله چون م;قات اين نمودند/ گفتگو يكديگر با مدتي و آورده عمل به م;قات نخستوزير

در آمده عمل به جلسه اين در كه كراتي مذا استمسلما گرفته كراچيصورت سفر از هندرسن آقاي بازگشت

با ايران جاري مسائل با كستان پا در توقف مدت در هندرسن كه بوده مشورتهائي كراتو مذا جريان باب

آورد/ عمل به امريكا خارجه وزارت معاون بايرود و خارجه دالسوزير آقاي

سقم بابصحتو در نشد حاضر حتي كردو كراتخودداري مذا جريان افشاء از امريكا سفارت سخنگوي

مخصوصي پيام حامل كراچي به مسافرت هنگام هندرسن آقاي اينكه بر مبني خبرگزاريها از بعضي اخبار

داد خـواهـد ايـران نخستوزير به را آن پاسخ مراجعت هنگام و بوده دالس به مصدق دكتر آقاي جانب از

آيزنهاور با امريكا به ورود از پس هندرسن آقاي اط;ع قرار به بگذارد/// خبرنگاران اختيار در توضيحاتي

واشنگتنو به هندرسن آقاي مسافرت كه بود اميدوار بنابراينميتوان كرد/// رئيسجمهوريم;قاتخواهد

جديدي مرحله وارد ايران نفت مشكل حل براي فعاليت گرفت/ خواهد امريكا دولت اولياي با وي تماسي

آفتابيشود/ ايران به بازگشتوي از پس است ممكن كه شد خواهد

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

مجارستان و ايران بازرگاني موافتنامه انعقاد درباره
نمود مذاكره ملي اقتصاد وزير با مجارستان مختار وزير امروز

اقتصاد وزارت در بود شده تعيين قب� كه وقتي موجب به مجارستان مختار آقايوزير امروز ظهر از قبل

بازرگاني موافقتنامه درباره ساعت ربع سه حدود در ملي اقتصاد اخويوزير آقايدكتر با يافتو مليحضور

ماه سه حدود در مجارستان ايرانو نمايندگي هيأت بازرگانيدو كرات مذا نمود/ كره مذا كشور بيندو تهاتري

هـيأت دو طـرف از كـه تي پيشنهادا علت به كره مذا و مطالعه ماه يك از پس و شد آغاز تهران در قبل

شود/ شروع مجددا نمايندگي هيأت كراتدو مذا است نظر در كنون ا و گرديد متوقف شد نمايندگي

دو بين مناسبات و ندارد جريان بازرگاني موافتنامه اساس بر مجارستان و ايران بازرگاني روابط فع�

داشت اظهار ملي اقتصاد وزارت در مطلع يكمقام امروز ميشود/ انجام بازرگانان طرف بهخصوصاز كشور

داده افـزايش مـبادhت حجم نشود روبرو تازهاي اشكاhت با ميشود آغاز زودي به كه تي كرا مذا چنانچه

شد/ خواهد اضافه كشور آن به ايران مبادhت اق;م به hكا قلم چند و ميشود



ملي دولت سياهه ٢٣٨٠

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

اجناس نرخ تعديل براي
شد تشكيل [ملي] اقتصاد وزير آقاي رياست به كميسيوني امروز

به امروز است رفته hبا شده معين تعرفه در آن قيمت كه اجناسي نرخ گمركي تعرفه انتشار از پس چون

بانكملي كل مدير آقاي دفتر در ملي اقتصاد اخويوزير رياستدكتر به كميسيوني آقاينخستوزير دستور

نيم يكو تا صبح يازده ساعت از اينموضوع به نسبت شدو تشكيل گمرك اداره معاون كلو شركتمدير با

آمد/ عمل به دقيق رسيدگي بعدازظهر

واحدهاي ماده و نكند تجاوز سابق قيمت از متوسط طور به اجناس نرخ كه شد گرفته تصميم نتيجه در و

موقع به ايشان امضاي از پس و شده تقديم نخستوزير آقاي به پنجشنبه روز در است قرار كه گرديد تهيه

شود/ گذارده اجرا

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

ميشود تهيه كشور ارزي مقررات از مجموعهاي
متصديان براي اينموضوع و آورده بهوجود تناقضاتي عمل ارزيدر مقررات و آئيننامهها از بعضي چون

بـر تصميم نخستوزير دستور حسب بر است, نموده توليد اشكاhتي ذينفع اشخاص همچنين و مربوطه

ارز كنونكميسيون ا نظر همين از آيدو عمل نقائصبه كنندگانمقرراتارزيرفع اجرا كسبنظر با اينستكه

آقـاي تـصويب از پس زودي بـه و مـيباشد كشـور ارزي مـقررات از مـجموعهاي تنظيم و تهيه مشغول

شد/ خواهد گذاشته اجرا موقع به جديد مقررات نخستوزير

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

شد تعيين گوشت نرخ
شهرداري در كشتاركننده صنف و كشور وزارت نمايندگان حضور با امروز ظهر از قبل كه كميسيوني در

و گـرديد تعيين ريال ٢٦ كيلوئي ماه خرداد آخر تا گوشت نرخ hزم كرات مذا از پس گرديد تشكيل تهران

اول از و نـنمايند تـجاوز مـقرر نـرخ از گوشت فروشندگان كه سپرد كتبي تعهد كشتاركننده صنف نماينده

بفروشند/ ارزانتر ريال يك كيلوئي هم تابستان

٨١å٣ شماره ,١٣٣٢.٣.٥ سهشنبه

شكر و قند
ميشود توزيع جديد ترتيب طبق

از اهاليميتوانند عموم است/ شده داده اداره طرفآن از شكر قندو صحيح برايتوزيع كه ترتيباتي طبق

نفر هر قرار از را خود خرداد سهميه و مراجعه سكونتخود محل فروشندگان به �فردا� خرداد ششم شنبه روز

نمايند/ خريداري تدريج به قند كيلو نيم و شكر نيم و يككيلو



٢٣٨١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

كار از دست حقوق اضافه دريافت عنوان به سيلو كارگران از عدهاي امروز صبح
كردند اجتماع سيلو مقابل در و كشيدند

شدند دستگير بودند قطعنامه خواندن مشغول كه محركين از نفر دو
است/ داده چنيناط;ع را جريان شرح ما خبرنگار كه افتاد تفاق ا سيلو اداره مقابل حادثهايدر امروز صبح

دست صبح امروز داشتند را حقوق اضافه دريافت تقاضاي قبل مدتي از كه باربرانسيلو و كارگران از عدهاي

اينجا از نشود داده حقوق اضافه ما به تا ميداشتند اظهار و كرده اجتماع سيلو اداره مقابل در و كشيدند كار از

صحبت خود رفقاي براي و رفتند بلندي باhي كارگران نمايندگان از نفر چند سپس كرد/ نخواهيم حركت

وقت اين در بكشيم/ كار از دست همچنان بايد نشويم خود حقوق اضافه دريافت به موفق تا گفتند و كردند

گرديد/ قطعنامه قرائت كارگرانمشغول نمايندگان از يكي و صادر كارگران طرف از قطعنامهاي

معيت به سرباز كاميون يك و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به جريان سيلو اداره طرف از ب;فاصله

و كـردند دسـتگير را كـارگران محركين از نفر دو آنجا در و رفته سيلو اداره به نظامي فرمانداري افسر يك

ساختند/ متفرق نيز را سايرين

عـده فـرمانداري مأمورين كه است كي حا رسيده اداره به امروز بعدازظهر ٢ ساعت كه ديگر خبر يك

سيلو كارگران اعتصاب صورت هر در نيست دست در آنها صحيح تعداد هنوز كه كردهاند دستگير را ديگري

يافت/ خاتمه بعدازظهر يك ساعت مقارن و انجاميد طول به ساعت قريبدو

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

شد دستگير واعظ نفر يك ديشب
ميباشد قائميه هيئت رهبر شخص اين

صالح لوطي گود بخش٨كوچه در بزازواقع محمدقاسم حاج آقاي منزل شبهايقبلدر مانند نيز ديشب

كه حالي در قائميه رئيسهيئت تهراني محمد آقايشيخ نيم و يازده ساعت مقارن بود/ برپا مجلسعزاداري

تهراني محمد شيخ آقاي ميشود/ وارد بزاز محمدقاسم حاج منزل به بودند وي همراه او مريدان از عدهاي

گرديد/ خطابه و مشغولموعظه رفتو منبر باhي استراحت مختصري پساز

بر تحريكمردم بر مبني بياناتاو اعظم قسمت ميدارند اظهار نظامي فرمانداري مأمورين كه طوري به

و ميشود داده نظامياط;ع فرمانداري به آنجا از و ك;نتري٨ به جريان همينجهت استبه عليهدولتبوده

به هنوز كه را تهراني محمد شيخ آقاي و رفته بزاز محمدقاسم شيخ حاج منزل به سرباز عدهاي ب;فاصله

بودند منزل در كه را جمعيت سپسمأمورين بردند/ نظامي فرمانداري به و دستگير ميداد ادامه خود موعظه

ساختند/ متفرق

به توقيفاو كه را تهراني محمد آقايشيخ نظامي فرمانداري مأمورين امروز صبح ـ شد دادسرا تحويل

كرد/ تحقيقات او از نظامي بازپرس آنجا در و بردند نظامي دادسراي به فرمانداري از ميباشد ٥ ماده استناد



ملي دولت سياهه ٢٣٨٢

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

كرد تحقيقات زندان در افشارطوس قتل متهمين از نظامي بازپرس امروز

است رسيده قتل به ذبيحپور سيدحسين است معتقد بازپرس
دارد بستگي افشارطوس قتل با او قتل و

است بوده افشارطوس مخصوص كارآگاه ذبيحپور كه است آمده دست به مدركي
رفت/ زندان طوسبه افشار قتل متهمين از تحقيقات براي نظامي بازپرس فاتح آقايسروان امروز صبح

قصر زندان به سپس آورد/ عمل به بازپرسي مزيني سرتيپ از آنجا در و يافت حضور دژبان زندان در ابتدا

خود تحقيقات نتيجه از نميشود حاضر هيچوجه به نظامي بازپرس كرد/ بازجوئي خطيبي حسين از و رفت

ميكنند/ تأييد را سابقخود اقارير همچنان متهمين ميدارد اظهار فقط بدهدو جرايد خبرنگاران به اط;عي

با بدهند اجازه او به كه كرد تقاضا نظامي بازپرس از پريروز خطيبي حسين گفت؟ چه خطيبي حسين

كر ذ چنين را امر اين انجام از علتخودداري مأمورين نشد/ داده وي به اجازه اين ولي كند خواهرشم;قات

اشاره با ببيند دقيقه چند براي را متهمين از يكي اينكه محض به كه است زرنگ خطيبي حسين ميكنند:

و گفته آنها به چيزهائي دادند مواجهه متهمين با را او كه بار دو يكي در كه چنان ميدهد آنها به تي دستورا

بـدين امـروز كند>, م�قات را خواهرش خواست خطيبي حسين و رفت زندان به <بازپرس ديروز گزارش شده حذف بند دو /١
است/ شده ترميم صورت

T١U/دادند انجام را او دستورهاي گريخته و جسته نيز متهمين

شهرباني حسابداري كارمند قتلذبيحپور كه ميشد گفته چون ـ افشارطوس قتل با ذبيحپور قتل ارتباط

سرهنگ آقاي با باره اين در تحقيق براي ما خبرنگار امروز صبح لذا دارد, ارتباط طوس افشار مرحوم قتل با

گرفت/ تماس نظامي دادسراي چهار بازپرسشعبه

كوههاي در مرحومذبيحپور جسد كه قبلروزي چندي داشت: اظهار ما خبرنگار جواب در نظامي بازپرس

نكرده خودكشي او كه شد ثابت ما به تحقيقات نتيجه در ولي است/ كرده خودكشي كه شد گفته شد پيدا كرج

است/ قرار اين از دهم ارائه گفتههايخود صحت براي ميتوان كه دhيلي و كشتهاند را او بلكه است

گر ا من عقيده به و دارد قرار كوههايصعبالعبور ميان در استو كرجدور از كيلومتر ٣å جرم محل او' >١

hبا كوه از و نميكند طي را صعبالعبور و دراز و دور راه كيلومتر ٣å وقت هيچ كند خودكشي بخواهد شخصي

نميرود/

شخص با مقتول ميدارد معلوم كه شده ديده سالم زياديمويسر مقدار شد كشف جنازه كه محلي در >٢

است/ شده كنده كشيدن اثر در او سر موهاي و گرديده گ;ويز آنجا در مرگ از قبل ديگري

اين كه ميدهد نشان و بود عميقتر طبيعي پاي جاي از كه شد ديده زيادي پاي جاي جرم محل در >٣

است/ آمده بهوجود نفر چند بين كشمكش اثر در پاها جاي

شـئي يـا سنگ با كه است اين دليل خود كه شد ديده زيادي ضربههاي آثار مقتول شكم روي در >٤



٢٣٨٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

نشده واقع جنايتي كه دارند عقيده قانوني پزشك گواهي طبق گاهي آ <مأمورين : ٨å٨٨ شماره ١٣٣٢.٢.١٩ شنبه اط�عات /١
است>! كرده خودكشي ذبيحپور بلكه

T١U/آوردهاند وارد ضرباتي آن روي بر ديگري

كه مداركي قرائنو مطابق كه است اين ميباشد شدنذبيحپور دليلمقتول چيز هر بيشاز كه چيزي > ٥

ربـودن از قـبل روز چـند و بـوده افشـارطوس مرحـوم شخص كارگاه ذبيحپور حسين آوردهايم دست به ما

يك و يكپوليور از بود عبارت داشت تن بر كه لباسي شد پيدا او جنازه وقتي و بود شده افشارطوسمفقود

تاقي ا به و رسانده قتل به دورتر قدم بيست حدود در را تلينذبيحپور قا اين بر ع;وه يكزيرشلوار/ پيراهنو

بردند/ بودند كرده سنگدرست از كه

نمود اضافه آخر در است پرونده اين به رسيدگي مأمور كه نظامي بازپرسدادسراي دانش سرهنگ آقاي

نمايم/ دستگير نزديكي تيه آ در را تلينذبيحپور قا يا قاتل آوردهام دست به كه جرم آثار روي از اميدوارم من

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

شد بازنشسته
شد/ بازنشسته شخصي تقاضاي بنابه ارتش دادرسي كارگزيني اداره رئيس اسحقپور سرهنگج;ل

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

شد خواهند محاكمه مالياتي ادارات متخلف كارمندان
شهرستانها در ماليات وصول به مربوط دستور

مالياتهاي صورت ماه هر آخر در كه شد داده دارائيدستور ادارات به دارائي وزارت طرف از قبل چندي

اقدام شدهاند اشكال دچار مالياتحوزهمأموريتخود كليه جهتوصول چنانچه تا دهند اط;ع را شده وصول

گردد/ مالياتوصول بقاياي كه آيد عمل به hزم

مالياتي امور متصديان و مأمورين كه است آن به مربوط شده صادر زمينه اين در اخيرا كه ديگري دستور

دسـتور دارائي وزارت طرف از ديروز اط;ع قرار به گردد/ زمان مرور مشمول مالياتها كه شوند آن از مانع

اطـراف در مـرتبا مـالياتي امور متصديان كه است شده صادر hبا دستور دو اجراي در دقت براي ديگري

گردد/ رفع آنها كار اشكال كه بگيرند تماس مركز با ميآوردند عمل به مالياتها وصول مورد در كه اقداماتي

علت به گر ا استكه شده داده كارمنداندستور سهلانگارهاي تخلفاتو به نسبت همچنين بخشنامه اين در

دادگاه در مربوطه متصديان فورا بايستي گردد زمان مرور مشمول مالياتها از بعضي كارمندان, توجه عدم

خدمات از تخلفخود به نسبت معيني, برايمدت شدند شناخته مقصر كه صورتي در شوندو كمه محا اداري

در ابتدا مربوطه پرونده بايستي كه شد اظهار امر اين اجراي چگونگي به راجع شد/ خواهند محروم دولتي

مزبور اداره و گردد ارسال تهران در اداري دادگاههاي اداره به بعد گيرد قرار رسيدگي تحت محل اداري دادگاه

است/ شده داده hزم اينمورددستور در نيز اداري دادگاههاي اداره به كرد/ خواهد صادر راي پرونده آن باره در



ملي دولت سياهه ٢٣٨٤

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

احوال ثبت قانون ٤٩ ماده اصCح قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب به كه

خورشيدي ١٣١٩ ماه ارديبهشت ٢٢ ثبتاحوالمصوب قانون ٤٩ ماده چهار الي يك بندهاي اول< ماده

ميشود: اص;ح زير شرح به

ريال/ دو جديد, نمونه به سابق نمونه شناسنامه تعويض >١

طبق بر احوال و ثبت اسناد مندرجات روي از كه گواهينامه گونه هر و رونوشت و شناسنامه المثناي >٢

ريال/ ١å ميشود, اشخاصداده به درخواست

ريال/ ٢å ازدواج, اع;ميه >٣

ريال/ ١åå ط;ق, اع;ميه >٤

بود/ خواهد مجاني شناسنامه برگهاي اصل >٥

اداره وسيله به كه نمونهاي طبق بر ثبتاحوال تمبرمخصوص فوق ماده در برگهايمذكور به دوم< ماده

ميگردد/// باطل و الصاق چاپميشود كل خزانهداري طرف از و تهيه ثبتاحوال و آمار كل

قانون ٤٩ ماده اص;ح قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد پنجم تاريخ به تصويبميشود/ ماده چهار بر مشتمل احوال ثبتو

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

آنها] تحصن پايان [و قنادها بين قند توزيع
از عدهاي قبل روز بودند, دريافتننموده دارائي اداره از را خود شكر سهميه ماه ٤ قناد صنف چون ـ نهاوند

نتيجه در بودند/ نموده مخابره مركز به منظور همين به هم تلگرافاتي و شده متحصن تلگرافخانه در آنها

قرار گرديدو تشكيل فرمانداري كميسيونيدر و نمود كره مذا دارائي اداره با فرماندار, آقايشكرا�منوچهري

توزيع شكر كيلو ٢٢٥ دو درجه قنادهاي بين و كيلو ٣åå ماهه يكهمه درجه قنادهاي بين تاريخ اين از شد

جديد سهميه دارائي اداره صندوق به ريال هزار دو سپردن با شد قرار هم ماهه چهار سهميه مورد در گردد/

شدند/ خارج تحصن از فرماندار اقدامات از رضايت اظهار با قنادها ترتيب اين با شود/ توزيع

٨١å٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٦ چهارشنبه

است شده گران گوشت
برنميدارند, شهر اهالي رفاه براي قدمي هم انجمن اعضاء و ندارد سرپرست شهرداري چون ـ اليگودرز

قيمت با را اجناسخود و كرده سوءاستفاده امر اين از هم كسبه ساير ميشود/ گرانتر روز به قيمتگوشتروز

ميفروشند/ گرانتري



٢٣٨٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

بلورسازي كارخانه يك كارگران خواستهاي] [در
در و شد بسته شهر برزن طرف از ري شهر دروازه خارج عربها گود در بلورسازيواقع كارخانه قبل روز ٥

اداره يا كردند تقاضا و رفته كار اداره به كارگرانمزبور امروز شدند/ بيكار كارخانه آن كارگران از نفر ٥åå حدود

محل ميداشتند اظهار كارگران كه طوري به اندازد/ كار به را كارخانه مجددا يا و بدهد ما به ديگري كار كار,

ندارد/ مردم براي مزاحمتي هيچوجه به استو شده واقع شهر خارج در كارخانه

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

كردند دستگير را سيلو كارگران از نفر ٣å انتظامي مأمورين ديشب
بود آرام امروز رفته هم روي سيلو وضع

كه موقعي كشيدند/ كار از دست كار اضافه دريافت بهعنوان كارگرانسيلو از عدهاي كه داديم اط;ع ديروز

را سربازان از نفر دو چوب سنگو با كارگران رفتند سيلو به كارگران ساختن متفرق براي نظامي مأمورين

شدند/ متفرق نيز را سايرين و دستگير را محركين از نفر دو وليمأمورين ساختند مجروح

به دست فردا كه دارند تصميم سيلو كارگران هم باز كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به ديروز عصر

كه را كارگران از نفر ٣å حدود در و رفتند سيلو به نظامي فرمانداري جهتمأمورين همين به بزنند تي تظاهرا

نـظامي دادسـراي به امروز صبح دستگيرشدگان پرونده كردند/ دستگير بودند كرده اجتماع سيلو مقابل در

بودند/ كار كارگرانمشغول و آرام سيلو وضع امروز كلي طور به شد/ ارسال

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

شدند آزاد دخانيات كارگران از نفر ١٣ امروز
كـارگران از نفر ٥٩ حدود در نظامي فرمانداري مأمورين كردند دخانيات كارگران اخيرا كه اعتصابي در

نفر پيش٢٥ چندي است شده ارسال نظامي دادسراي به آنها پرونده كه عده اين از كردند دستگير دخانياترا

دسـتور به دخانيات كارگران از ديگر نفر ١٣ هم امروز ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به و شدند آزاد

دستور به نفر ٣٨ كنون تا دخانيات شده دستگير كارگران نفر ٥٩ مجموع از طريق بدين شدند/ آزاد بازپرس

شدهاند/ آزاد انتظامي مقامات

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

شدند محكوم كردند حمله بيسيم دستگاه به كه كساني
و كرده حمله بيسيم دستگاه به غيرنظامي افراد از كاميون كمكدو با اسفند دهم روز كه افسري نفر دو

حبس ماه سه به يك هر نظامي فرمانداري ١ جنحه دادگاه در ديروز داشتند را تهران راديو تصاحب قصد

اطـ;ع بـه امـروز بود خداياري سروان و حصيري سرگرد كه افسران اين درباره دادگاه راي شدند/ محكوم

نمود/ تجديدنظر تقاضاي متهمين مجازات قلت به نسبت ايشان و رسيد نظامي فرمانداري دادستان



ملي دولت سياهه ٢٣٨٦

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

نمودند تعيين را خود مدافع وكCي اسفند نهم واقعه متهمين
و يافت پايان نظامي فرمانداري دادسراي بازپرس اول شعبه در اسفند نهم متهمين پرونده اول مرحله

آنها به و احضار متهمين كليه ٢ جنحه دادگاه طرف از ديروز گرديد/ ارسال نظامي ٢ جنحه دادگاه به پرونده

نـمود اطـ;ع كسب ما خبرنگار امروز كه طوري به شد/ اب;غ مرتبه آخرين براي مدافع وكيل تعيين براي

نمودند: معرفي و تعيين را خود مدافع ذيلوك;ي ترتيب به متهمينمزبور

و شاهكار دكتر رحيمي, سرهنگ كرد/ انتخاب را ژاندارمري افسر افضليپور سرگرد خسرواني, سرهنگ

شاهكار/ دكتر حاجرضائي, طيب انتخابنمود/ را جهان جعفر جعفري, شعبان كرد/ انتخاب را سرهنگآزمين

به شروع امروز از وك;يمدافع انتخابنمود/ را طاهرزاده اسمعيلي, حسين انتخابنمود/ را اساسي دكتر محرر,

شد/ خواهد شروع نظامي فرمانداري دادسراي در خرداد ١٥ روز از كمه محا و نمودند پرونده قرائت

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

آينده هفته چهارشنبه روز تا
شد خواهد پرداخت دولت كارمندان ماه ارديبهشت حقوق

حـقوق پـرداخت براي دولت تصميم هنوز چه گر كه شد اظهار ما خبرنگار به بودجه كل اداره در امروز

آن مسلم قدر معهذا ميشود مطالعه قانوني كسبمجوز درباره نيستو دولتمعلوم كارمندان ماه ارديبهشت

شد/ خواهد پرداخت حقوق آينده هفته چهارشنبه روز تا كه است

بـراي نـيز خزانـه موجودي و است كرده تهيه كامل طور به را مربوطه اسناد و ليستها كل خزانهداري

دارائي آقايوزير به روز دو همين ظرف در نيز بودجه يكدوازدهم hيحه ضمنا است كافي حقوق پرداخت

مقامات هم امروز شد داده اط;ع قب� كه طور همان و گردد تخاذ ا تصميم باره اين در كه شد خواهد داده

حـقوق پـرداخت بـراي آيـنده هفته دوشنبه روز تا است ممكن كه كردند نظر اظهار دارائي وزارت مسئول

گردد/ صادر قانوني hيحه يا تصويبنامه

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

خواربار] و سازمان [كارشناس خروج
طرف از فتاحيان دكتر و عزمي دكتر جهان, كشاورزي و خواربار سازمان كارشناس مركنسن دكتر آقايان

و مـازندران صفحات به دامي مسري جنين سقط و سل بيماري درباره مطالعه براي دامپزشكي كل اداره

نمودند/ عزيمت گرگان

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

نان و غله كل اداره رئيس
شد/ كار مشغول امروز از و نانمنصوب و غله كل اداره رياست به بزرگمهر جليل سرهنگ



٢٣٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

بود كرده جلب را مأمورين توجه امروز افشارطوس قتل با ذبيحپور قتل ارتباط
افشارطوس قتل متهمين دست به يا است شده كشته ديگري باند دست به ذبيحپور آيا

كرد تحقيقات زندان در افشارطوس قتل متهمين از منظور همين به نظامي بازپرس امروز

بود افشارطوس مخصوص كارآگاه ذبيحپور
است بوده افشارطوس قتل توطئه انجام راه در قدم اولين او قتل و

به رسيدگي مأمور كه نظامي دادسرا چهارم شعبه بازپرس دانش سرهنگ آقاي كه داديم اط;ع ديروز

گرديده انجام كنون تا كه تحقيقاتي نتيجه در كه دارد عقيده ميباشد شهرباني كارمند مرحومذبيحپور پرونده

قضائي مقامات توجه بازپرس اظهارات اين دارد/ بستگي افشارطوس مرحوم قتل توطئه با او قتل و است

است/ كرده جلب يكديگر با قتل دو اين ارتباط به را نظامي فرمانداري

آيا كه اينست شده توجهمأمورينواقع مورد چيز هر بيشاز كه ـموضوعي است بوده كار در ديگري باند

افشارطوس قتل متهمين ناحيه از او قتل اينكه يا است شده كشته ديگري ناشناس باند دست به ذبيحپور

اين به راجع مطلبي كوچكترين افشارطوس قتل متهمين از يك هيچ كنون تا اينكه به توجه با ميباشد/

آنها بهوسيله قتل ممكناستاين كه هستند معتقد نكردهاندمأمورين بيان بازپرسي مراحل تمام در موضوع

چيز هر بيشاز مأمورين اينكتوجه دارند/ قتلاط;ع اين عاملين هويت شكاز بدون ولي باشد شده انجام

بشناسند/ را ناشناس باند اين زودتر هرچه بتوانند كه است شده متوجه نكته اين به

در دادسـتان نماينده و نظامي دادسراي داديار رحيمي سرگرد آقايان امروز صبح ـ زندان در تحقيقات

پرونده رسيدگي مأمور نظامي بازپرس قانع [سروان] سرگرد آقاي تفاق ا به افشارطوس مرحوم قتل پرونده

زنـدان چـند در زندانيان كنون ا چون كنند/ بازپرسي افشارطوس قتل متهمين از تا رفتند زندان به مزبور

زندانهايفوق كليه به نامبردگان ميباشند, زنداني مركزي زندان دژبانو زندان قصر, زندان مانند مختلف

يك ولي است كرده سؤال متهمين از را مطالبي چه بازپرس امروز كه نيست معلوم چه گر ا كردند/ سركشي

منتشر بازپرسمربوطه طرف از افشارطوسديروز و قتلذبيحپور ارتباط خبر داشتچون اظهار مطلع مأمور

بتواند بلكه تا كرد تحقيقات همينمنظور به متهمين از زندان افشارطوسدر قتل پرونده بازپرس امروز شد

آورد/ دست به متهمين از را مطالبي

آمده دست به كه مداركي طبق داشت اظهار نظامي بازپرس كه داديم اط;ع ديروز ـ مخصوص كارگاه

گفت: ما خبرنگار به امروز مطلع يكمقام است/ شهربانيبوده مخصوص كارگاه كهذبيحپور است شده معلوم

قـتل تـوطئه مقدمه ذبيحپور قتل كه گفت ميتوان باشد صحيح نظامي بازپرس عقيده گر ا طريق بدين

صـ;ح دهـند انجام موفقيت با را خود نقشه بتوانند اينكه براي قتل اين عاملين و است بوده افشارطوس

مرحوم اينكه با و ببرند بين از ميداده اط;ع شهرباني رئيس به را جريانات مخفيانه كه را ذبيحپور ديدهاند

قصد به بود رفته و بود برداشته منزل از را خود اسلحه كه هم روز آن و بود شده مطلع آنها قصد از قب� ذبيحپور



ملي دولت سياهه ٢٣٨٨

تا كرد نظر اظهار اينمورد در زياد اينكنميتوان كلي طور به است/ فعاليتبوده بيشتريمشغول كشفيات

و آمد نظامي فرمانداري به برادرش ديدار براي مزيني سرتيپ خواهر امروز صبح برسد/ نتيجه به تحقيقات

در مزيني سرتيپ كه دادند اط;ع او به مأمورين كند/ برادرشم;قات با شود داده اجازه او به داشت تقاضا

نظامي فرمانداري طرف از كه باوجودي ميباشد/ دژبان زندان مقررات تابع او با م;قات استو دژبان زندان

سرهنگ كنون تا معهذا بود شده احضار ساعت ٤٨ ظرف در اع;ني ضمن هاشمزاده دكتر سرهنگ آقاي

داشت اظهار امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك است/ نكرده معرفي نظامي فرمانداري به را خود مزبور

تحت نيز شخصديگري اين بر ع;وه كرد/ خواهيم تعقيب را او بيشتري قدرت با ما پس اين از بنابراين

با دارند انتظار مقاماتمسئول است/ نشده دستگير كنون تا كه است گزلو مهندسقره او و ميباشد ما تعقيب

شود/ برداشته ميباشد دادگاه به پرونده ارسال مانع بزرگترين كنون ا كه ابهامي نكته نفر دو اين دستگيري

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

داروئي و پزشكي امور مقررات قانوني Nيحه
پزشكي مؤسسات ـ اول فصل

آزمايشگاه آسايشگاه, تيمارستان, زايشگاه, بيمارستان, نظير پزشكي مؤسسه نوع هر ايجاد ـ ١ ماده

بخش درمانگاه, داروخانه, داروسازي, سازمانهاي الكتروفيزيوتراپي, و فيزيوتراپي مؤسسات پليتكنيك,

اجازه با بايد ميگردد تشكيل طرفدولت از آنچه از غير نام هر به و شكل هر به غيره و پانسمان تزريقات,

مذكور فني مقررات رعايت به ملزم مؤسساتمزبور متصديان و باشد مخصوص پروانه اخذ و بهداري وزارت

ميباشند/ مربوطه آئيننامه در

شدهاندو معرفي فني ناممسئول به كه كساني بايدوسيله فوق ماده در فنيمؤسساتمصرح ـامور ماده٢

بهداري قبليوزارت معرفي با مسئولينمزبور نظر زير و رسميبوده پروانه فني ص;حيت واجد كه كساني يا

باشد/ بهداري وزارت اط;ع با نيز فني مسئولين تغيير تعويضو گيرد, انجام مينمايند خدمت

مزبور فنون به مامائي, پزشكي, دندان داروسازي, پزشكي, رسمي پروانه داشتن كسبدون هر ـ ٣ ماده

ماده در پزشكيمصرح ازمؤسسات يكي تأسيس به اقدام بهداري وزارت از پروانه اخذ بدون يا و اشتغالورزد

ب;فاصله دهد قرار استفاده مورد را ديگري پروانه يا و نمايد گذار وا ديگري به را خود پروانه يا و نمايد يك

ده از غرامت پرداخت و سال سه تا ششماه از تأديبي حبس به تعطيلو بهداري طرفوزارت از او كار محل

شد/ خواهد محكوم ريال هزار دويست تا ريال هزار

پروانه حائزين داروخانه تصدي مامائي دندانسازي, برايامور فع� كه بخشهائي و شهرها در تبصره<

دارندگان محل آن در متمركز جمعيت نفر هزار ده براي نفر يك به نسبت به يا و باشند نداشته رسميوجود

hزم كه صورتي در ميتواند بهداري وزارت استانها� مركز و تهران استثناي �به نباشد رسميموجود پروانه

بـه شـد خواهد وضع وزيران هيأت تصويب با فرهنگ و بهداري وزارتين طرف از كه مقرراتي طبق بداند

مدت براي دارند را مزبور امور در اشتغال سابقه سال ده مدت قانوني hيحه اين تصويب تاريخ تا كه كساني



٢٣٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

نمايد/ اعطا محل همان در استفاده براي موقت پروانه معيني

از شود اشخاصذيص;حيتاداره پروانه تكاي ا به آن فني امور كه داروئي پزشكيو مؤسسه هر ـ ٤ ماده

سال دو تا دفعه هر بعد برايدفعات سالو يك تا اول بار براي پروانه صاحب تعطيلو بهداري طرفوزارت

به ص;حيت فاقد اشخاص يا شخص داشتو نخواهد ديگري نام به حتي را مؤسسه آن مجدد افتتاح حق

شد/ خواهد محكوم ٣ ماده در مذكور مجازات

حق/// غيره داروسازيو و پزشكي صاحبانفنون داروفروشيو و پزشكي مؤسسات از يك هيچ ـ ٥ ماده

[ بعد/// شماره [ادامه دارد/ ادامه
و پزشكي امور مقررات قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد پنجم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٨ و ماده ٢٥ و فصل ٥ بر مشتمل داروئي

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

فني حفاظت Nيحه
عالي هيأت نام به هيأتي رسيده, آقاينخستوزير تصويب به كه فني حفاظت قانوني موجبhيحه به

استادان از يكي و رئيس كشور, صنايع سازمان مسئول وزير كار, وزير زير: اشخاص نفر ٩ از فني حفاظت

ايران ملي شركت نماينده مهندس و راه دادگستريو وزارتخانههايكشور, نماينده مهندسين فني, دانشكده

شد/ خواهد تعيين سال سه مدت براي هيأتوزيران تصويب با ايران مهندسين كانون و برنامه سازمان و

كارهاي مصالح و صنعتي لوازم و ماشينها به مربوط حفاظتي آئيننامههاي و فني مقررات هيأت اين

و فـني تأسـيسات و لوازم مـصرفكنندگان و بـازماندگان به و ميگذارد اجرا موقع به و تهيه را ساختماني

وزارتخانههاي نمايند/ اجراء را حفاظت عالي هيأت مقررات كه ميباشند موقت ابنيه ساختمان متصديان

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مأمور صنايع سازمان و كشور دادگستريو

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

است كرده ترقي اجناس نرخ
در شهر نميگيرد, آنصورت در اص;حاتي گونه هيچ است, شهرداري انجمن فاقد شهر چون ـ برازجان

مسئول مقامات و كشور وزارت از اهالي است/ ترقي به رو روز به روز اجناس نرخ و است رفته فرو تاريكي

گردد/ تأمين اهالي رفاه تا آورند فراهم اقداماتي اجناس قيمت تنزل و روشنائيشهر تأمين براي دارند تقاضا

٨١å٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٧ پنجشنبه

گوشت گراني
هم شهرداري و ميرسد فروش به ريال ٣٣ كيلوئي شود, ارزان گوشت بهار در بايستي اينكه با ـ اردبيل

افتادهاند/ مضيقه در گوشت تهيه حيث از اهالي و نياورده عمل به اقدامي كوچكترين آن نرخ تنزل براي



ملي دولت سياهه ٢٣٩٠

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

كردند كشف خانهاي در چپي مجCت و كتب مقداري انتظامي مأمورين پريشب
شدند دستگير داشتند جلسه كه خانه ساكنين از نفر ٩

تشكيل جلسهاي بخش١١ در واقع خانهاي در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به پريشب

آن به را خود مأمورين ب;فاصله شدهاند/ جمع محل آن در چپ دستجات به وابسته افراد از عدهاي و است

يكصندوق آمد عمل به منزل از كه بازرسي در و كردند دستگير داشتند جلسه كه را نفري ٩ و رسانيده محل

نظامي دادسراي به دستگيرشدگان آمد/ دست به چپ انتشاراتدستجات و استالين از تصاوير بزرگمحتوي

شدند/ فرستاده

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

ميدهد گزارش زندان خورد و زد درباره بازپرس
را قصر زندان دو بند در خورد و زد قضيه كه تهران دادسراي ١٩ شعبه بازپرس محمودي دكتر آقاي امروز

از نـفر ٣ و زنـدانـيان از نـفر ٢٦ پزشك نمود/ تهيه را زندانيان معاينه و بازجوئي گزارش ميكند رسيدگي

بازپرس است/ هفته استدو كرده معين آنان براي كه درماني مدت كثر حدا و نموده معاينه را پاسبانانمجروح

ايـن هـنوز چـون ولي شود معلوم حادثه علتوقوع تا ميكند بازجوئي زندان محافظت مأمور پاسبانان از

[!] است/ تكميل نهائي راي صدور براي امر پرونده است نيافته خاتمه بازجوئي

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

ميرود كرمانشاه به بازپرس تير سيام واقعه به رسيدگي براي
قانوني جريان طي پساز كرمانشاه تير ٣å وقايع پرونده است رسيده خوانندگان اط;ع به طوريقب� به

تعقيب تحت ٢٥ شعبه در و گرديد ارسال تهران دادسراي به حادثه متهمين از نفر ٣ تفاق ا به رسيدگي براي

تحقيقات انجام براي بازپرس تهامي آقاي است كرده حاصل ما خبرنگار امروز كه اط;عي قرار به گرفت قرار

رفت/ خواهد كرمانشاه به فردا متهمين از بازجوئي و محلي

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

خدمت منتظر آموزگاران اجتماع
مـقارن و كـردند اجتماع فرهنگ وزارت در شهرستانها خدمت منتظر آموزگاران از عدهاي امروز صبح

اظهار و كردند مراجعه شهرستانها فرهنگ رئيس راد آقاي اطاق به دستهجمعي طور به صبح ده ساعت

مورد مربوطه دادگاههاي در بايد و شده صادر مجوز بدون و بيمطالعه آنها خدمت انتظار اب;غ كه داشتند

به رسيدگي براي بودند صدد در آنها و شدند متفرق انتظامي مأمورين وسيله به آموزگاران گيرد/ قرار رسيدگي

اداره رئـيس نـحوي آقـاي بـا آنها نمايندگان وقت آخر در نمايند/ مراجعه ديگر مقامات ساير به خود كار

كردند/ فرهنگم;قات وزارت كارگزيني



٢٣٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

كردند خودداري گوسفند كشتار از ظهر تا و اعتصاب كشتارگاه كاركنان امروز
نمودند مCقات شهرداري كفيل با امروز آنها نمايندگان

خبرنگار كنند/ كشتار نيستند حاضر و كردهاند اعتصاب كشتارگاه كاركنان كه شد حاصل اط;ع امروز صبح

اظهار كشتارگاه كاركنان كرد/ صحبت آنها كاركنان از نفر دو با و رفت كشتارگاه به جريان از اط;ع براي ما

همين به ميكنم خريداري شهرداري مقرره نرخ از بيش گوسفنددار از را گوشت خودمان ما چون ميدارند

كند/ رسيدگي ما تقاضاي به نيست حاضر هم شهرداري و دارد ضرر ما براي كشتار جهت

يك تفاق ا به سرهنگنوبان آقاي رسيد نظامي فرمانداري به كشتارگاه كاركنان اعتصاب خبر كه موقعي

سپس١١ آمد عمل به مأمورينجلوگيري وسيله به تي تظاهرا گونه هر انجام از رفتو آنجا به سرباز كاميون

كنند/ كره مذا شهرداريم;قاتو كفيل اميني آقاي با تا رفتند شهرداري به كشتارگاه كاركنان از نفر

ميدارند اظهار كشتارگاه كاركنان گفت: ما خبرنگار به كشتارگاه نمايندگان با كره مذا از پس اميني آقاي

كه نرخي با گوسفند كشتار و خريد همينجهت به است كرده صادر را كشور از گوسفند صدور اجازه چوندولت

به بايد كه شد گفته آنها به شهرداري طرف از ولي ميكند/ ضرر ما براي است شده تعيين طرفشهرداري از

خواهد ناچار شهرداري بفروشند بيشتر مقرره نرخ از گوشترا بخواهند آنها گر ا و رسيدگيشود آنها تقاضاي

هم قصابها و بكنند كشتار امروز ظهر از شد قرار نتيجه در گفت سپس اميني آقاي كند/ كشتار خودش شد

اينموضوع به و شود تشكيل كميسيوني بعدا تا شود فروخته فعلي نرخ به گوشت و كنند باز را خود دكان

كند/ رسيدگي

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

ميشود اعCم زودي به بختيار ابوالقاسم از تحقيقات كميسيون نظريه
هستند بازداشت بختياري غائله در شركت اتهام به ديگر نفر ٥ بختيار ابوالقاسم جز به

بختياريو غائله شركتدر به متهم كه ضرغامي نصرا� و اصغرمسعود آقايان از نفر دو امروز ظهر از قبل

غـائله مـتهمين از تـحقيقات آمـد/ عمل به بازجوئي دژباني اداره در هستند بختيار ابوالقاسم با همكاري

عمل به بازجوئي متهمين از نفر يكيدو از ديگر يكجلسه فقط است ممكن و يافته خاتمه تقريبا بختياري

است شـد بـرده اسـم آنـها از بختيار ابوالقاسم پرونده در مطلع عنوان به كه كساني از آينده هفته در آيد/

ابوالقاسم از غير داشت/ خواهد اع;م را خود نظر تحقيقات مأمور كميسيون سپس و شد خواهد تحقيقاتي

و بختياري غائله در شركت تهام ا به داشتند نسبت بختيار ابوالقاسم با آنها كثر ا كه ديگر نفر ٥ فع� بختيار

ميباشند/ بازداشت دولتي قواي برابر در مقاومت به او تشويق تحريكو و ابوالقاسم با ارتباط

و ضرغامي نصرا� صمصام, احمدقلي صمصام, اميربهمن مسعود, اصغر آقايان از: عبارتند نفر ٥ اين

شود كمه محا بايد آن در بختيار ابوالقاسم كه دادگاهي درباره هنوز ارتش/ اخراجي سروان علوي مصطفي

كنند/ كمه محا نظامي دادگاه در را او دارد احتمال ولي نشده گرفته تصميمي



ملي دولت سياهه ٢٣٩٢

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

گرفت صورت امريكائي مستشاران عليه چپ دستهاي طرف از تظاهراتي
دستههايچپ طرف از تي تظاهرا خرداد هفتم روز مسجدسليمان از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش طبق

مأمـورين دخالت نتيجه در گرفت/ صورت بيكارها براي كار ايجاد و امريكائي مستشاران اخراج منظور به

نداد/ رخ تفاقي ا انتظامي

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

ميگويد ترك را تهران معالجه براي صبح فردا خارجه وزير

شد اعطا فاطمي دكتر به همايوني اعليحضرت طرف از نشان قطعه يك امروز
كند مCقات مجددا را ايشان است ممكن نيز امشب و كرد مCقات را نخستوزير ديشب فاطمي دكتر

هـمايوني اعـليحضرت حضور به سعدآباد كاخ در امروز ١٢ ساعت خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

امور وزير به شاهنشاه طرف از فرمان با اول درجه همايون نشان قطعه يك شرفيابي اين در شد/ شرفياب

مراسم اروپا به مسافرت براي همايون پيشگاه از مرخصي اجازه كسب با فاطمي آقاي و گرديد اعطا خارجه

كشيد/ طول دقيقه پنجاه مدت شرفيابي اين آورد/ عمل به را خداحافظي

اينم;قاتمدتدو كرد م;قات را مصدق آقايدكتر ديشب خارجه امور وزير بوديم داده خبر كه بهطوري

آقـاي مـجددا ايشـان نـيز امشب مـيرود احـتمال و انـجاميد طول به بعدازظهر ٩ تا ٧ ساعت از ساعت

آقايان با توديع مراسم ميگردد, تشكيل امشب نيز دولت هيأت جلسه چون و كند م;قات را نخستوزير

كرد/// خواهند صحبت مردم با تهران راديو از ٩ ساعت در امشب فاطمي دكتر آقاي آيد/ عمل به نيز وزيران

را جرياناتمهم و داد خواهد انجام را كارها خارجه امور معاونوزير مفتاح آقاي خارجه امور غيبتوزير در

خواهد ارتباط در نيز فاطمي دكتر آقاي با تلگراف وسيله به و رسانيد خواهد نخستوزير آقاي استحضار به

عنوانسخنگوي به شخصديگري فاطمي دكتر آقاي كسالت مدت در كه نيست نظر در اط;ع قرار به بود/

نميشود/ تشكيل مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه جلسات بنابراين و گردد تعيين دولت

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

رفت خواهد استانبول به فردا آسوشيتدپرس مؤسسه خبرنگار
ميشود اعزام تهران به جديدي نماينده وي جاي به

او به دولت طرف از قبل هفته كه تهران در آسوشيتدپرس خبرگزاري مؤسسه خبرنگار پردو مارك آقاي

طبق شد داده نامبرده به اقامت اجازه ديگر ماه يك بعدا و كند ترك را ايران ك خا روز سه ظرف شد اخطار

به و نمايد وظيفه انجام آنجا در تا نمود خواهد عزيمت استانبول به ايران از فردا خود متبوع اداره دفتر دستور

آنكه از پس استو شده وارد تهران به استانبول از موقت طور به زوسي> <فرد آقاي گذشته هفته جايوي

نمود/ خواهد مراجعت استانبول به شد وارد تهران به خبرگزاريمزبور طرف از جديدي نماينده



٢٣٩٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

شد آغاز افشارطوس قتل متهمين از بازپرسي مرحله آخرين امروز از
كرد معرفي نظامي فرمانداري به را خود هاشمزاده سرهنگ امروز

ميباشند او تعقيب در مأمورين و است متواري هنوز قرهگزلو مهندس

١٧٨٦ شماره ك پونتيا تومبيل ا صاحب هاشمزاده سرهنگدكتر كه بوديم داده اط;ع قب� ـ كرد معرفي

پنجشنبه روز بعدازظهر ٦ ساعت بود/ شده احضار نظامي فرمانداري طرف از اع;ميهاي وسيله به ارتشي

است: قرار اين از آن رونوشت كه شد مخابره نظامي فرمانداري به هاشمزاده سرهنگ طرف از تلگرافي

تهران نظامي فرمانداري

شده عطف اينجانب ماه ارديبهشت ٢٩ مورخه سرگشاده نامه به كه نظامي فرمانداري اع;ميه به عطف

همان در نبودم سرماخوردگي به مبت; گر ا بود شده داده اثر ترتيب اينجانب بخواسته چون ديگر عبارت به

معرفي ظهر از قبل را خود بتوانم و مرتفع كسالتم شنبه روز تا اميدوارم ميكردم, معرفي را خود مقرر موعد

هاشمزاده عليمحمد دكتر نمايم/

دكـتر سرهنگ آقاي امروز صبح ده ساعت مقارن نظامي فرمانداري به تلگراف اين رسيدن دنبال به

شد/ توقيف ب;فاصله و كرد معرفي نظامي فرمانداري مقامات به را خود هاشمزاده

مقارن و بردند دژبان زندان به نظامي فرمانداري مأمورين را هاشمزاده سرهنگ ـ شد شروع بازجوئي

نتيجه از چه گر ا كرد تحقيقات وي از و رفت او نزد نظامي بازپرس قانع سروان آقاي بعدازظهر دو ساعت

را مالكيتخود هاشمزاده سرهنگ داشت اظهار مطلع يكمقام نيستولي دست اط;عيدر تحقيقاتهنوز

انتقال تلو به بيهوشي حالت در افشارطوس نظامي فرمانداري اط�عيههاي و اط�عات روزنامه گذشته گزارشهاي اساس بر /١
جسد! انتقال مطلع! مقام است/ رسيده قتل به آنجا در سپس و شده داده

T١Uجسد انتقال براي تومبيل ا اين كه ميكند اظهار ولي است كرده اقرار ارتشي ١٧٨٦ ك پونتيا تومبيل ا بر

تـوطئهاي چـنين از او اصـو' و است نگرفته قرار استفاده مورد تلو به خطيبي خانه از افشارطوس مرحوم

است/ بوده بياط;ع

دسـتگيري از پس شـد/ خواهد تكميل پرونده قرهگزلو و هاشمزاده دستگيري با داشت: اظهار گذشته شماره در مطلع مقام /٢
نيست/ كامل پرونده نشوند دستگير Tزاهدي Uاردشير گمنام و قرهگزلو نفر دو تا ميكند: اظهار مجددا هاشمزاده,

توسط كه كساني از T٢Uديگر نفر اينكدو سرهنگهاشمزاده توقيف با ـ است متواري گزلو قره مهندس

را خود هنوز بودند شده احضار افشارطوس مرحوم قتل توطئه درباره توضيحات اداي براي نظامي فرمانداري

ميباشند/ آنها جستجوي در هم مأمورين و نكردهاند معرفي

كمكمؤثريدر توقيفسرهنگهاشمزاده چه گر گفتا ما خبرنگار به نظامي فرمانداري يكمقاممطلع

البته كرد/ تكميل را پرونده بتوان نميكنم گمان نشوند توقيف نفر دو اين تا ولي كرد خواهد پرونده تكميل

باشند داشته تازهتري اط;عات است ممكن نفر دو اين چون و است داده انجام كنون تا را خود كار بازپرس

ميباشد/ آنها توقيف انتظار بازپرسدر



ملي دولت سياهه ٢٣٩٤

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

كردند اعCم را خود آمادگي امروز اسفند نهم وقايع متهم افسران وكCي
و شده حاضر جنحه ٢ شماره دادگاه در ماه اسفند نهم وقايع متهم افسران وك;ي امروز صبح ساعت٩ در

شدند/ معرفي زير شرح به وك; و داشتند اع;م دادگاه تشكيل جهت را آمادگيخود

سرهنگمولوي/ جهانشاهيو اهري, امامي آقايان ـ حكيمي سرهنگ

آذرمهر/ و آزمين سرهنگ ـ مستوفي صديق سرهنگ

ناظمي/ و آزمين پياده سرهنگ آقايان ـ سرهنگرحيمي

بنيصدر/ ـ نقدي مجيد سرهنگ

قاسملو/ سرگرد شاهكار, دكتر ـ خسرواني سرگرد

دادسـتان شـايانفر سرهنگ معلوم قرار از است هشترودي سرهنگ آقاي عهده به دادگاه اين رياست

فرمانداري كه بوده اين دادگاه تأخير علت بود خواهد محكمه دادستان دادگاه اين در نظاميشخصا دادسراي

كليه و نشد عملي ولي نمايد تفكيك متهمين ساير از را افسران پرونده مقررات طبق داشت سعي نظامي

شد/ خواهند كمه محا نظامي دادگاه در ماه خرداد دوم نيمه در متهمين

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

گمركي تعرفه قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب به كه

تعرفه قانوني ضميمهhيحه جدول در گمركآن حقوق كه را ارزشكاhيورودي گمرك كل اداره ـ ١ ماده

به معتبر صحيحو خريد سياهههاي بهموجب شده تعيين رويارزش از ٣٢ ماه ارديبهشت گمركيمصوب٢٤

نمود/ دريافتخواهد سابق ميزان به نيز را آن گمركي تعيين بوده قانونمعمول اين اجراي از قبل كه ترتيبي

ميباشد/ قانوني hيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت ـ ٢ ماده

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل گمركي تعرفه

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

است حاضر كه ميدهد اطCع تلگرافي ژاپني شركت يك

بگيرد تحويل نفت قند كارخانههاي مقابل در
تـوزاي شركت ايران نفت خصوص در ژاپن دادگاه راي صدور از بعد ميدهند: اط;ع برنامه سازمان از

اط;ع تلگرافا بود كرده شركت برنامه سازمان قند كارخانههاي مناقصه در قب� كه توكيو محدود كايشا كوكي

بگيرد/ تحويل نفت جايدhر به پيشنهاديخود كارخانههاي بهاي مقابل در حاضر كه ميدهد



٢٣٩٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

[!] ملي نهضت گارد تهران, محافل در
تـوجه از حكـايت و آمـد وجود به تهران محافل در شايعه صورت به اخير روز چند اين در كه مطالبي

درآمده اهميتي قابل وضع به رفته رفته ميكرد افسران ارتشو وضع به دولتي دستگاههاي و نخستوزير

دارند سعي دولت طرفدار احزاب عواملو و دستهها كه ميدهد نشان انتشارات شايعاتو اين به توجه است/

از غـير عـمليات ايـن و آورنـد عـمل بـه نظامي دستگاههاي در عميق و معنوي نفوذ منظور به اقداماتي

است/ كرده تخاذ ا اداري امور غيرنظاميو كارهاي در افسران ازوجود استفاده براي دولت كه است تصميماتي

گـارد افسران <نشريه عنوان تحت را مقالهاي خود امروز شماره در دولت طرفدار روزنامههاي از يكي

گرفت/ قرار توجه مورد تهران محافل در كه است كرده درج ملي> نهضت

داده نشان حال عين در و منعكسگردد ملي نهضت ارتشبه افسران ع;قمندي شده سعي مقاله اين در

قسمت آن ميباشند/ مخالف دستجات احزابو ارتشدر افراد شركت با ملي> نهضت گارد <افسران كه شود

ميهنپرست افسران قبل ماه چند <از بود: شده نوشته آن در كه ملي نهضت گارد افسران طرف از وارده نامه از

همت كمر ارتش در ملي نهضت روح اشاعه براي بودند نموده درك را ايران اجتماعي ضرورت موقعيتو كه

زيادي اهميت با تهران محافل در امروز نمودند///> عملي را ايران ملي نهضت گارد تشكيل مقدمات و بسته

مقاله قسمتاول كلي طور به و ميشد مخالف بهصورتموافقو اطرافآن زياديدر مباحثات و گرديد تلقي

ميگرديد/ تأييد بود دستهبندي حزبسازيو ارتشاز داشتن دور از حكايت

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

كاشاني آيتا[ با مصاحبه
است آمده ايران به خبرگزاري آن سابق خبرنگار جاي به كه آسوشيتدپرس خبرنگار زوسي> <فرد آقاي

كرد/ مصاحبه م;قاتو كاشاني آيتا� با امروز بامداد

٨١å٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٩ شنبه

ميشود پرداخت امريكا مقيم دانشجويان تابستان ماه سه ارز
امريكا در كه ايراني محصلين به چهارم اصل اداره كمكارزي قرارداد جاري سال ماه ٩شهريور روز چون

خبرنگار به فرهنگ وزارت عاليه تعليمات در مطلع مقام يك امروز مييابد/ خاتمه هستند تحصيل مشغول

جهت بدين برسد/ امضا به چهارم اصل رؤساي موافقت با جديدي قرارداد مجددا بايد چون داشت: اظهار ما

ارسـال فـرهنگ وزارت بـه را خـود تحصيل به اشتغال ورقه جاري سال اول ماهه سه در كه دانشجوياني

از پروانه دريافت از پس ميتوانند خود فرزندان تابستان ماهه سه ارز دريافت براي ايشان اولياي داشتهاند

ملي بانك به ١٣٣٢ تيرماه ٩ سهشنبه تا منتهي مدتمزبور مخارج براي ريال به مبلغ همان ارز كميسيون

نمايند/ استفاده مقرر ارز از بتوانند تا نمايند پرداخت



ملي دولت سياهه ٢٣٩٦

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

شد بازجوئي داشت حضور زندان خورد و زد در كه پاسبانهائي از يكي از
قصر زندان در خورد و زد جريان در كه پاسبانهائي از يكي از تهران دادسراي ١٩ شعبه بازپرس امروز

و هستيم زندان محافظت مأمور ما گفت بازپرس جوابسؤاhت در مزبور پاسبان كرد/ بازجوئي داشت حضور

زندان از بدني بازرسي براي را زندانيان كه شد داده دستور ما به ميكنيم/ رفتار ميشود داده كه طبقدستوري

بازپرس ننموديم/ آنان جرح ضربو مبادرتبه اما آورديم بيرون زور به را آنها كردند امتناع چون كنيمو خارج

بازجوئينموده بودهاند دو بند زندان در آنروز در كه پاسبانهائي تمام از پرونده تكميل براي كه دارد تصميم

نمايد/ صادر قطعي قرار و

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

كرد كار به شروع نظامي جديد فرماندار
كردند اجتماع تلگرافخانه در حقوق تأخير علت به شهرباني پاسبانان

نـظامي فـرمانداري بـه مـعتمد سـرهنگ آقـاي جـاي بـه سـريري سـرهنگ آقاي ـ مسجدسليمان

اعلم آقاي مسجدسليمان بخشدار ضرغام آقاي مراجعت تا است/ شده كار مشغول انتخابو مسجدسليمان

ميباشد/ عهدهدار را بخشداري كفالت رئيسدارائي

اين تلگرافيدر و كرده اجتماع تلگرافخانه در تأخيرحقوقخود علت به مسجدسليمان شهرباني پاسبانان

كردهاند/ مخابره مركز به باره

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

شيراز شهرباني افسران انتقال و نقل
از نقاط ساير به را سرهنگدوم تا ستوان از شيراز شهرباني افسران از نفر ٣١ كلكشور شهرباني ـ شيراز

نموده اعزام شيراز به را ديگر شهرستانهاي افسران آنها جاي به و داده انتقال قم و كاشان و اصفهان قبيل

افسـران هـنوز ولي شدهاند وارد شيراز به شهرستانها ساير شهرباني افسران از نفر بيست كنون تا است/

نكردهاند/ حركت محلمأموريتخود به شيراز شهرباني انتقالي

به رسيدگي طرفكميسيونمأمور از كه گزارشهائيبوده علت به اينمأمورين انتقال نقلو اط;ع قرار به

است/ شده ارسال تهران به شيراز فروردين ٢٧ و ٢٦ وقايع

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

بلوچستان آموزگاران جامعه تقاضاي
و مقاماتمسئول كردهاند تقاضا نوشتهاند اداره اين با كه مفصلي نامه ضمن بلوچستان آموزگاران جامعه

قراري بر و افتاده عقب مزاياي ووصول بلوچستان معلمين حقه مطالبات اجراي در بلوچستان به ع;قمندان

كنند/ فرهنگكوشش پزشكجهت استخدام و فرهنگيان بيمه



٢٣٩٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

كرج در زده تگرگ رعاياي تحصن
و سـاوجب;غ قـريه ٢٨ و قـزلحصار حيدرآباد, حاجيآباد, دهات رعاياي از عدهاي صبح ديروز ـ كرج

تا و بود رفته بين از آنها بودندومحصول شده ساقط هستي پيشاز چندي تگرگ اثر در كه پايه كوه و شهريار

مقامات به كمك جلب براي تلگرافاتي و متحصن تلگرافخانه در بود نشده آنها به hزم كمك نيز حال به

نمودند/ وزارتكشور و دربار و نخستوزير

تأثر شدت و دلجوئي آنها از و رسانيده هم به حضور تلگرافخانه در ب;فاصله كرج بخشدار شريف آقاي

عمل به آنها خسارت جبران براي بخشداري طرف از كه را اقداماتي و بيان حادثه اين از را مقاماتمربوطه

عمل به اهالي به جبرانخسارت براي را اقداماتhزمه دولت كه نمودند اميدوار را اهالي و داشتند اظهار آمده

براي كه را تلگرافاتي و آورده عمل به تگرگ حادثه بروز بدو از كه را اقداماتي شريف آقاي ضمنا آورد/ خواهد

كرد اضافه و خواند متحصنين براي و نموده مخابره شاهنشاهي سازمان و سرخ خورشيد و شير دولتو توجه

كمكشود/ رعايا به كه داد خواهد ترتيب عمران صندوق از شده جمعآوري وجوه استفاده براي طرزي كه

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

شد خواهد صادر هفته اين تعطيCت از بعد بازپرس نهائي قرار
شدند آزاد هاشمزاده سرهنگ نوكر ديروز و بقائي نوكر امروز

كنند مCقات آنها با بازپرس حضور با شد داده اجازه متهمين كسان به
از بازپرسي مرحله در دفاع آخرين شنيدن نظاميمشغول بازپرس قانع آقايسروان كه داديم اط;ع ديروز

و است يافته پايان متهمين از نفر چند از بازپرسي مرحله آخرين كنون تا ميباشند افشارطوس متهمين

به امروز نظامي فرمانداري مطلع يكمقام ميباشند/ متهمين ساير از نهائي بازپرسي انجام بازپرسمشغول

نهائي قرار آن از بعد كند تمام را متهمين از بازپرسي ميرود احتمال طريق بدين داشت اظهار ما خبرنگار

پرونده طريق بدين و تنظيم را خود ادعانامه نيز دادستان و داد خواهد نظامي دادستان به و صادر را خويش

ميشود/ آماده دادگاه به ارجاع براي ديگر روز پانزده تا افشارطوس قتل متهمين

ما خبرنگار به هاشمزاده سرهنگ توقيف درباره نظامي فرمانداري مطلع مقام يك امروز ـ شدند آزاد

نوكرش و رفته او منزل پيشبه شب سه وليمأمورين كند معرفي را خود نبود مايل هاشمزاده سرهنگ گفت:

را هاشمزاده سرهنگ اختفاي محل آمد عمل به وي از كه بازجوئي در علي كردند/ دستگير را رجبعلي علي

نـوكر آزادي دسـتور ديروز آمد/ نظامي فرمانداري به هاشمزاده سرهنگ خود جهت همين به و داد اط;ع

گرديد/ آزاد وي و شد صادر نظامي فرمانداري طرف از هاشمزاده

وي و كرد صادر را بقائي دكتر آقاي نوكر باقري آزادي نظاميدستور بازپرس قانع سروان آقاي نيز امروز

شد شناخته بيگناه شخص اين چون داشت اظهار ما خبرنگار به او آزادي درباره مطلع مقام يك شد/ آزاد

است/ التزام قيد با او آزادي البته ولي گرديد صادر آزاديش دستور



ملي دولت سياهه ٢٣٩٨

براي آنها كسان مرتبا كنون تا شدند زندان قتلافشارطوستحويل متهمين كه روزي از ـ شد داده اجازه

شده داده م;قات اجازه آنها از بعضي به كنون تا و ميكردند مراجعه نظامي فرمانداري به متهمين با م;قات

م;قات آنها با بازپرس حضور با متهمين كسان كليه شد قرار نظامي فرمانداري دستور بنابه ديروز از ولي بود

ديروز او بر ع;وه كرد, مراجعه زندان به برادرش با م;قات براي خطيبي فروغ ديروز جهت همين به كنند/

كردند/ م;قات آنها از اميرع;ئي كسان امروز و مزيني سرتيپ خواهر

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

دولتي ادارات بازرسي خصوص در نخستوزير آقاي دستور
ميشود دقيق كنترل دولتي دستگاههاي تمام امور

بنگاههاي و دولتي ادارات در دقيق بازرسي براي را خود مأمورين از عدهاي نخستوزيري بازرسي اداره

اط;ع به آنها از بعضي و ميشود بازرسيداده به طرفمأمورين از گزارشاتي مرتبا كه است كرده تعيين دولتي

بـازرسي گزارشهـاي مطالعه با است قرار كرد اظهار دولتي مسئول مقام يك ميرسد/ نخستوزير آقاي

ميگردد محول آنها به كه شود داده ترتيبي و گردد تخاذ ا ادارات وضع بهبود براي تصميماتي نخستوزيري

براي داشت/ دقتخواهند نظارتو بازرسي نيزمأمورين برخيامور انجام در برسانندو انجام به معطلي بدون

تمام به و گرديد صادر ديروز نيز زير دستور و شده راهنمائيهائي نخستوزير آقاي طرف از امر اين اجراي

شد/ اب;غ دولتي ادارات و وزارتخانهها

ادارات و كليهوزارتخانهها با بازرسي به امورمربوط در نخستوزير بازرسي ثقفيرئيس سرتيپ <تيمسار

خـصوص ايـن در كـه مراجعاتي به نسبت فرمائيد دستور مينمايند/ مكاتبه دولتي مؤسسات و بنگاهها و

مصدق> محمد دكتر نخستوزير شود/ داده بدونفوتوقتجواب و سريعا ميشود

طرف از فورا ميباشد نخستوزيري بازرسي احتياج مورد كه مداركي و پروندهها دستور اين موجب به

دفاتر كنترل به نسبت نخستوزير بازرسي ترتيب اين با و ميشود گذاشته اداره آن مأمورين اختيار اداراتدر

داشت/ خواهد تام اختيار دولتي ماليمؤسسات امور و مخارج و

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

شد صادر حقوق تصويبنامه ديشب
بود شده شايع دارائي وزارت در كه طوري به و گرديد صادر كارمندان حقوق پرداخت تصويبنامه ديشب

تا است ممكن بيافتد تعويق به ايندستور صدور چنانچه و صادرشود پرداختحقوق دستور فردا ممكناست

شد/ خواهد پرداخت كارمندان حقوق و فراهم جهت هر از امر مقدمات چهارشنبه روز

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

است نشده پرداخت ماه فروردين حقوق
هستند/ مضيقه در آنها اغلب و نشده پرداخت كارمندان ماه فروردين حقوق هنوز ـ برازجان



٢٣٩٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

شد آلمان عازم معالجه براي امروز فاطمي دكتر خارجه امور وزير
كرد ايراد راديو از مؤثري نطق ديشب فاطمي دكتر

هيأت اعضاي و ايشان از و كرد م;قات مصدق دكتر آقاي با بار آخرين براي ديشب فاطمي دكتر آقاي

در نطقمؤثري بعدازظهر ٩ ساعت سپسدر نمود/ توديع داشتند جلسه نخستوزير آقاي منزل در كه دولت

انجاميد/ طول به دقيقه بيست حدود در كه كرد ايران تهران راديو برابر

آقاي رهبري به بيگانه نفوذ قطع در كه مراحلدشواري و ايران ملت مبارزه از نطق طي خارجه امور وزير

كساني از و شد متذكر نهائي پيروزي حصول تا را مبارزه ادامه لزوم گفتو سخن پيموده كنون تا مصدق دكتر

ايرانو نهضتملت زيان به را آنان اقدامات عملياتو و كرد انتقاد برخاستهاند مخالفت به دولتكنوني با كه

نمود/ تلقي بيگانگان سود به

ميان به سخن هامبورگ و تهران در بودن بستري و بيماري ماه هشت خود جان به سوءقصد از ضمنا

مدت كه بود كرده توصيه او به هامبورگ بيمارستان از خروج هنگام معالج طبيب آنكه با كه شد متذكر و كشيد

پست آقاينخستوزير بهدستور بازگشت, تهران به وقتي نكند, كار ساعت سه روزيدو بيشاز بايد سال دو

تا داد ادامه جديد پست در خود كار به همچنان كسالت ادامه و ضعفمزاج با و كرد قبول را خارجه وزارتامور

ميباشد/ اروپا عازم معالجه براي اينك و شد بستري كسالت اثر بر اخيرا آنكه

دچـار چـنان بـار چند نمود ايراد خداحافظي عنوان به كه خود مؤثر و مهيج نطق طي در فاطمي دكتر

هفتو ساعت كرد/ ادا گريه با آميخته را خود تأثرآور اظهارات و درآمد گريه به كه شد تأثر دچار احساساتو

خود همسر تفاق ا به نيز فاطمي دكتر خانم كرد/// عزيمت اروپا به هواپيما با فاطمي آقاي امروز صبح ربع

گفت/ ترك را تهران

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

ميآمد ايران به دالس اگر
ميكردند پيدا نفت مسئله حل به اميدهائي كشور اين مردم

نيامدند ايران به استيونس و دالس اميدواري همين بروز از جلوگيري براي

بـه امـريكا خـارجـه امور وزير دالس مسافرت به راجع خود امروز شماره در نيوزويك مجله ـ نيويورك

بايد نداد اهميت بدان بتواند كه نبود موضوعي ايران به مسافرت از دالس خودداري مينويسد: خاورميانه

است ممكن كه كنند پيدا اميدواري ايران مردم كه ميشد موجب ميكرد, مسافرت ايران دالسبه گر ا دانست

باشد/ داشته خود همراه نفت مشكل براي حلي راه او

به امريكا خارجه وزارت طرف از حتي جلوگيريشود زمينه اين در سوءتفاهمات گونه هر از اينكه براي

از كه است شده توصيه نيز دمكرات حزب طرف از امريكا جمهوري رياست سابق نامزد ادhياستيونسون

نمايد/ خودداري ايران به مسافرت



ملي دولت سياهه ٢٤٠٠

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

تلفن و تلگراف و پست كارشناس چند
آمد خواهند ايران به متحد ملل سازمان طرف از

مـقامات بـين اخيرا كرد اط;ع كسب تلفن و تلگراف و پست وزارت در امروز ما خبرنگار كه طوري به

به ايران به فني كارشناس اعزام خصوص در كراتي مذا متحد ملل سازمان مقامات با وزارتخانه آن مسئول

يا و كرد خواهند تهيه پروژههائي پست وضع بهبود به راجع اول درجه در كارشناسان اين است/ آمده عمل

اجـرا مرحله به تصويب از بعد كه نمود خواهند تكميل است كرده تنظيم مزبور وزارتخانه كه را طرحهائي

تلفن دستگاههاي تعويض به مربوط ميگيرد انجام كارشناسان اين نظر با كه ديگري موضوع شود/ گذاشته

كـرات مـذا ايـن نـتيجه در اطـ;ع قـرار بـه مـيباشد/ خـودكار دستگاههاي به آنها تبديل و شهرستانها

به آنها اسامي و شوند اعزام ايران به نزديك تيه آ در كارشناس عدهاي كه است آمده عمل به موافقتهائي

رسيد/ خواهد ايران اط;ع به متحد ملل سازمان طرف از زودي

سازمان طرف از هيأتي نيز قبل ماه چند كه كرد اظهار همچنين تلگراف و پست وزارت مطلع مقام اين

مورد تدريجا و است استفاده قابل آنها از بسياري كه شد تهيه مفيدي پروژههاي و آمد ايران به متحد ملل

خواهد عزيمت ايران به بعدا كه هيأتي ولي هستند ايران در آنها از تن چند هم هنوز و ميگيرد قرار استفاده

قرارداد كرد/ خواهند تهيه طرحهائي است نشده آنها رفع براي اقدامي كنون تا كه نواقصديگر به راجع كرد

ميشود/ منعقد زودي به ايران به كارشناس اعزام

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

كرد توديع نخستوزير با امريكا كبير سفير امروز
كردند اميدواري اظهار مصدق دكتر آقاي

شوند آگاه ايران اوضاع حقايق با بهتر امريكا اولياي واشنگتن به هندرسن مسافرت با كه

آقايدكتر منزل در �١٩٥٣ مه ٣١� امروز بامداد ربع و نه ساعت ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

آقـاي از امريكا سفير توديع عنوان به كه م;قات اين نمود/ گفتگو و م;قات ايشان با نخستوزير مصدق

خوبي كراتي مذا جلسه شدن طوhني از داشتو ادامه ربع و يازده ساعت تا است گرفته نخستوزيرصورت

ايران مناسباتعموميدولتين ايرانو جاري بابمسائل كراتمهميدر مذا اينجلسه در كه استنباطميشود

كرات مذا جريان درباره توضيح گونه هر از امروز امريكا آنكهسخنگويسفارت با است/ آمده عمل به امريكا و

ايـن داشـتند اظـهار خارجي مطلع مقامات معالوصف كرد, خودداري هندرسن و مصدق دكتر آقايان امروز

آقاي و وي بين كراچي به هندرسن عزيمت از قبل كه است بوده تي كرا مذا رشته نهائي قسمت كرات مذا

هندرسن آقاي كه كردند اميدواري اظهار مصدق آقايدكتر جلسه اين در ظاهرا و گرفته نخستوزيرصورت

و بهتر بتواند گرفت خواهد واشنگتن در امريكا خارجه دالسوزير رئيسجمهوريو آيزنهاور با كه تماسي در

سازد/ گاه آ ايران اوضاع حقايق به نسبت را آنها دقيقتر



٢٤٠١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

نساجي كارخانه سه مقابل در هستند حاضر ژاپن كارخانجات
بگيرند تحويل نفت تكميلي, كارخانه يك و

در هسـتند حاضر ژاپني كارخانجات است شده اط;ع كسب خصوصي منبع يك از امروز كه طوري به

برنامه سازمان به غيره و چاپ و رنگرزي براي تكميلي كارخانه يك و نساجي كارخانه سه تحويل مقابل

پيش نفت فروش معام;ت لحاظ از كه وضعي اين است بديهي نمود: اضافه مزبور مقام دارند/ دريافت نفت

سه مدت ظرف و گذارد اجرا موقع به را خود برنامه كوتاهتري مدت در ميدهد اجازه برنامه سازمان به آمده

صرفهجوئي طريق اين از و نمايد تأمين را قماش و شكر و قند قبيل از مردم اوليه احتياجات از قسمتي سال

توليدي امور ساير صرف منظور اين براي احتياج مورد ارز و شد خواهد كشور براي ارزي لحاظ از معتنابهي

گشت/ خواهد

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

است دكتر فاقد بروجرد بهداري
وزارت از اهـالي نـنمودهانـد/ مراجعت رفتهاند, تهران به كه بيمارستان جراح حيدرزاده آقاي ـ بروجرد

گردد/ اعزام بروجرد به ايشان جاي به ديگري دكتر يا و مشاراليه كه دارند تقاضا بهداري

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

ندارد پزشك بهداري
رئـيس صفائي دكتر آقاي كنون تا قبل ماه چند از لذا ندارد پزشكي سنگسر بهداري چون ـ سنگسر

خـدمات از اهـالي ميآيند سنگسر به بيماران معالجه براي روز دو هفتهاي خود هزينه با سمنان بهداري

به خدمتگزار دكتر اين از بهداري وزارت دارند انتظار و سپاسگزارند صفائي دكتر آقاي كاري فدا و صادقانه

نمايد/ تقدير شايسته طور

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

است كمياب گوشت
و برسانند فروش به ارزانتر را گوشت قصاب رسته ماه خرداد در بايستي قرارداد طبق چون ـ بروجرد

اين از اهالي و است كمياب شهر در گوشت مينمايند/ خودداري كشتار از و نموده سرپيچي قرارداد از كنون ا

ميباشند/ مضيقه در كام� حيث

٨١å٧ شماره ,١٣٣٢.٣.١å يكشنبه

مالرو] آندره [آقاي خروج
فرانسه به بود آمده تهران به قبل روز چند كه فرانسوي سرشناس و معروف نويسنده مالرو آندره آقاي

كرد/ مراجعت



ملي دولت سياهه ٢٤٠٢

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

اشتراكي مرام تبليغ مورد در كشور عالي ديوان راي متن
كشور ديوان دوم شعبه راي متن دادگستري مقامات امروز

گذاشتند جرايد خبرنگاران اختيار در را

از نفر ١٢ درباره كشور عالي ديوان دوم شعبه طرف پيشاز نيم و سال يك كه رائي متن پيش روز چند

يافت/ انتشار جرايد از پارهاي در بود شده صادر كي اشترا مرام داشتن به متهم توده حزب افراد

نظريه شامل كه رأيمزبور آخر از قسمتي شده داده اداره اين به قضائي مقامات از امروز كه اط;عي طبق

است/ افتاده قلم از ميباشد كشور عالي ديوان دوم شعبه راي و

اصو' كه نمودند اضافه و گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در امروز را راي متن دادگستري رسمي مقامات

فقط بلكه نميدهد هم راي و نميشود ماهيتموضوع وارد گاه هيچ خود رسيدگيهاي در كشور عالي ديوان

مرام تبليغ متهمينمذكور نفر ١٢ تهام ا كه است داده نظر اينطور هم راي اين مورد در و مينمايد نظر اظهار

شعبه نظريه اينكمتن نظامي/ دادگاه در نه است ص;حيتدادگستري آندر به رسيدگي و ميباشد كي اشترا

ميگردد/ درج زير در است افتاده قلم از كه قسمتي و شده چاپ كه قسمتي شامل كشور عالي ديوان دوم

مـلك دكـتر آقـايان مستشاري و لطفي عبدالعلي رياست به كشور عالي ديوان ١٣٣å.٩.١å تاريخ در

ارتش دادسراي بازپرس و تهران دادسراي بازپرس بين اخت;ف حل تقاضاي به يگاني و پويان و اسمعيلي

تبليغ و آنحزب نفع به فعاليت و توده عضويتحزب تهام ا به نفر ٢٧ پرونده به رسيدگي ص;حيت به نسبت

رد اخت;فرا حل تقاضاي اصو' موثق� پهلوانو رضوي, �رفيعي, نفر ٤ مورد در و كرد رسيدگي كي اشترا مرام

ص;حيتخود مورد عقيدهايدر بنابراينهنوز نكرده صادر قرار نظامي بازپرس هنوز چون كه رايداد و نمود

باشد/ آمده بهوجود بازپرسدادسرا با اخت;ف تا نداشته ابراز

را اخت;ف حل تقاضاي نكرده نظري اظهار بازپرسدادگستريهنوز اينكه نظر از نيز ديگر نفر ٩ به راجع

شده صادر نظامي بازپرس طرف از كه تعقيب منع قرار قطعيت لحاظ از نيز ديگر يكمتهم به نسبت نمود/ رد

شد/ رد اخت;ف حل تقاضاي بود

قرار و شده تحرير كيفرخواست و كرده صادر را آنها مجرميت ارتشقرار بازپرس چون بقيه نفر ١٢ مورد در

است/ اط�عات روزنامه به متعلق چين نقطه /١

T١U///دادند راي چنين است بوده ص;حيت قرار صدور مستلزم مجرميت

يا و توده حزب در آنهاست عضويت ميگردد مستفاد امر پرونده محتويات از آنچه عده اين تهام ا مورد در

به اين است شده تشخيص شروع دوم قسمت ارتشدر بازپرس نظر به كه حزب آن در درخواستعضويت

امنيت عليه بر مقدمين قانون يكاز شق از اخير قسمت با را آن بتوان كه نيست قانوني تهام ا و جرم تنهائي

مرداد نظاميمصوب دائمي دادگاههاي ص;حيت به راجع قانون يك ماده استناد به و كرده تطبيق مملكت

حكايت كه آيد دست به مداركيولوصوري كه آن ارتشدانستمگر دادرسي ص;حيت در را رسيدگي ١٣٢٨



٢٤٠٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

تحقيقاتو از پروندهها وليمحتويات بنمايد مزبور ماده مطابق كي اشترا رويه و مرام داشتن به تهام ا توجه از

رويه و كي اشترا توده حزب مرام كه نميدهد نشان صوري� چند �هر نه يا باشد صحيح كه آن از اعم اوراق

ديوان ارتشدر دادستان از گزير نا شده استيضاح به محتاج قسمت اين در چونديوانكشور و باشد كي اشترا

غير به ديگر افراد متهمينو از شهرباني كه كتابهائي اوراقو هم نامبرده توضيحاتحضوريخواسته كشور

به منتسب بيانيههاي و اوراق آن از يكقسمت كه داد ارائه بود آمده دست به اخت;ف فعليمورد متهمين از

كـميته و مـردم روزنامه ضميمه و ايران توده دهقانان سازمان مركزي شوراي و دهقانان به كمك انجمن

بيانيههاي مندرجاتاوراقو در غور پساز ديوانكشور و ميباشد مركزي متحده شوراي و توده مركزيحزب

بتوان تا نكرده مشاهده بدهد نشان كي اشترا رويه و تهام ا وجهه صورت توده حزب براي كه مطلبي مزبور

فرض بحث متهمينمورد براي كي اشترا رويه با مرام داشتن قيود آن با را حزبي چنين عضويت تهام ا وجهه

ميگردد/ مستفاد آن از بعضي از مطلب فقطدو كرد

هم اشخاصديگر بلكه نيست كي حزباشترا به منحصر عقيده اين كه اراضياست تقسيم يكيموضوع

و سـخنرانـي خـصوص ايـن در نيز رسمي مقامات در و ايران محيط در پيوسته و هستند عقيده اين پيرو

مجلس در وزارتكشور اع;ميه ديگر و دربياورند قانوني و عادhنه صورت به را آن كه ميشود, گفتگوهائي

ميكند توده اسمحزب به مفسدهجوئي عناصر به كي اشترا مرام ترويج نسبت حكايتاز استكه ملي شوراي

اما نيستو ديگر چيز تبليغ جز جهت هر از و نبوده كي اشترا رويه يا و مرام داشتن مستلزم هم ترويج مجرد و

اين استولي كي اشترا عقيده به مربوط آنها از بعضي البته گرديده, مراجعه و توجه مورد كه كتابها مندرجات

به را آن نميتوان و شده كشف بحث مورد غيرمتهمين مخصوص افراد و عده دست از اينكه از گذشته امر

يا مرام داشتن مزبور حزب تهام ا وجهه گفت نتيجه در و دانست توده حزب عقيده به منتسب ظاهر صورت

فرضصحت با باشد قيود آن با حزب آن در بحثعضويت متهمينمورد تهام ا وجهه تا بوده كي اشترا رويه

كرد/ استنتاج و استنباط آنها از تبليغ و تهام ا وجهه جز نميتوان هم انتساب

كشفشده آنان از كتابها اين كه را كساني تهام ا ميتوانوجهه كتابها اوراقو ازمجموع آنكه خ;صه و

ماده از مستفاد اينكه به نظر و سرايتداد بحثاخت;فهم متهمينمورد به و كيفرضكرده اشترا مرام تبليغ

و مرام و سازمان به مربوط كه جرمهائي به رسيدگي نظامي دائمي دادگاههاي ص;حيت به راجع يكقانون

عمومي هيأت كه طور همان مزبور ماده عبارت و ميباشد نظامي دادگاه ص;حيت در است كي اشترا رويه

باشد ارتش دادرسي ص;حيت آندر به رسيدگي تا بود نخواهد تبليغ شاملموضوع رايداده هم ديوانكشور

است/ نگاشته تبليغ را اخيرموضوع نامه در ارتشهم دادستان خود كه چنان

بابازاده, محرم جاويد, �اميراحمد نفر ١٢ اين تهام ا به رسيدگي شده نگاشته كه وجهههائي دhئل بنابه

دلگشادي, تيمور عبداللهي, اص;ن زنوزي, شيخ ظاهر زنوزي, شيخ محمود آذر, حسين دكتر مسيبي, عيسي

آنكه لحاظ از آن وقوع و صحت فرض بر طالبپور� فضلا� علي, شيرين كريمي, محمد عبدل, ابراهيم

ميباشد/ بازپرسدادگستري ص;حيت استدر تبليغ فقط تهام ا موضوع



ملي دولت سياهه ٢٤٠٤

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

شد ابCغ محكومين به دادگاه راي
به ١٣٣١ اسفند ١å روز كه افسري دو تهام ا به رسيدگي براي نظر تجديد دادگاه صبح يازده ساعت ديروز

سروان و نموده تأييد را قبلي دادگاه نهائيراي درشور رسيدگي پساز و شد تشكيل بودند كرده حمله بيسيم

اب;غ نامبردگان به دادگاه راي ب;فاصله و شدند محكوم زندان ماه سه به حصيري سرگرد و ماه دو به خدايار

شد/

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

شد بازپرسي زندان خورد و زد ناظر عنوان به افسر نفر چهار از
گرديد آزاد آنان براي روزنامه ارسال و زندانيان با مCقات

اخير خورد و زد در كه پاسبان يك و گروهبان يك افسر, نفر چهار از دادسراي ١٩ شعبه بازپرس امروز

كرد/ بازجوئي داشتهاند سياسيحضور زندان

افشارطوس مرحوم قتل متهمين جايگاه يعني زندان در دو بند يكو بند نگهبانان افسران اين از نفر سه

گرديده مجروح مختصري خورد و زد اثناي در و داشته عهده به را سياسي زندان حفاظت ديگري و بودهاند

و نمودند رجوع دادستان آقاي به شده حاضر دادگستري در سياسي زندانيان بستگان از عدهاي ديروز است/

آقايمـوسويزاده تقاضا اين تعقيب در آيد/ عمل به مزبور زندانيان م;قات در تسهي;تي داشتند تقاضا

زندانـيان م;قات كه داد دستور و رفت زندان به است زندانها مأمور دادگستري طرف از كه دادسرا داديار

ميشود منتشر مركز در كه جرايدي از يك هر مزبور زندانيان و باشد روز دو هفتهاي معمول طبق سياسي

نمايند/ مطالعه ميتوانند

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

كرج تلگرافخانه متحصنين تلگراف
آنـها مـحصول تگـرگ بـاريدن نتيجه در كه ساوجب;غي كشاورزان از زيادي عده امضاي به تلگرافي

سازمان و خورشيد شيرو دولتو از و رسيده هستند متحصن كرج تلگرافخانه اينكدر و ديده فراوان خسارت

كردهاند/ مساعدت كمكو تقاضاي شاهنشاهي

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

ميشود بازجوئي تهراني شيخمحمد آقا از امروز
شيخ آقا پرونده نظامي فرمانداري دادسراي ٨ شعبه بازپرس علميه سرگرد آقاي امروز صبح ١١ ساعت

و گـرفت تـحويل شده بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده موجب به كه را قائميه هيأت رهبر تهراني محمد

شروع نامبرده بازپرس وسيله به مشاراليه از بازجوئي عصر امروز از اط;ع قرار به گرديده/ آن مطالعه مشغول

شد/ خواهد



٢٤٠٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

نخستوزير به ملي شوراي مجلس رئيس نامه
تهراني محمد آقاشيخ بازداشت خصوص در

معظم نخستوزير آقاي جناب

موقع در را تهراني آقاي محمد آقاشيخ آقاي جنابحجتاhس;م دولت انتظامي مأمورين گذشته هفته

به و كشيده پائين منبر از نظامي قانونحكومت ٥ ماده استناد به قائميه هيأت در موعظه و مجيد قرآن تفسير

ع;وه به نيستند آزار اذيتو توهينو اين باشندمستوجب انتقادينموده شيخ آقاي گر ا فرضا بردهاند/ زندان

شود/ ارجاع صالحه كم محا به كمه محا بايد ساعت چند از پس نباشد بين در غرضخصوصي گاه هر

وارد شـديد لطـمه مـردم امنيت و آزادي به مأمورين سوءرفتار و حركات اين ميفرمائيد تصديق البته

براي كه كساني روحانيونو احترام رعايت و دين حرمت استو اس;مي مملكت مملكت, اينكه با و ميآورد

سوء مذهبيو وعاظ و ديني مقامات به اهانت است hزم افراد كليه بر زدهاند كمر به همت دامن خلق ارشاد

با هم جنابعالي نميكنم خيال من بودو ملتخواهد ملكو ضرر بر باشد كه بهانه عنوانو هر به آنها به رفتار

خواهد انعكاسسوئي اس;م عالم در معني اين حال هر در چه باشيد راضي بيسابقه عمل اين ترتيبو اين

دستور افتاده شديد زحمت در زندان در روزه و ديني فرايض واجباتو لحاظ از محترم مرد اين چون داشتو

واجبات به بال فراغ با تا شود اقدام استخ;صآنجناب در و آمده عمل به ايشان از مزاحمت رفع فورا فرمائيد

بـاقي صـيام مـاه ايـن در روحـاني مـحترم مـرد ايـن بـازداشت از سـوئي اثــر و بــپردازد خــود ديــني

كاشاني سيدابوالقاسم نماند/

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

متهم افسران ـ تهران محافل در
صـادره قرار خصوص در مج;ت و جرايد مندرجات و دادگستري قضات بحث و مطلعين گفتگوي هنوز

دستگاههاي سياسيو محافل توجه جلب رديف همين در ديگر كهموضوع نيافته پايان بازپرسدادگستري

به كه است نيروهائي درجهداران و افسران از نفر سه پرونده به رسيدگي مسئله اين است/ نموده را قضائي

آنها از بازجوئي بازپرسيو و بودند گرديده بازداشت جلسه تشكيل چپو يكحزبدست در عضويت تهام ا

داشت/ جريان ارتش دادرسي دادسراي و نظامي دادگاههاي در كنون تا

از خارج را هوائي نيروي شده بازداشت افسران تهام ا به رسيدگي نظامي دادگاه قبل هفته شايعه قرار به

دادگستريدر وزارت تا است گرديده ارسال دادگستري به آنها تهامي ا پرونده و تشخيصداده ص;حيتخود

اهميت پرونده احاله اين به تهران محافل در نمايد/ رسيدگي نفر سه اين تهامات ا به ديگر كارهاي رديف

و دقت مورد دادگاه از صادره راي و دادگستري وزارت اقدامات كه ميگردد پيشبيني و ميشود داده زيادي

روش انتظار در و كرده خودداري اينمورد در عقيدهاي ابراز گونه هر از محافل اين گيرد/ قرار محافل مراقبت

ميباشند/ دادگاه قضات دادگستريو



ملي دولت سياهه ٢٤٠٦

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

را خود نهائي قرار صدور نظامي بازپرس فردا از
كرد خواهد شروع متهمين باره در

كنند استفاده زندان در روزنامهها و مجCت از شد داده اجازه افشارطوس قتل متهمين به

كرد بازپرسي زماني ناصر از بازپرس امروز
و رسانيد پايان به را افشارطوس قتل متهمين از زيادي عده از بازپرسي نظامي بازپرس امروز ظهر تا

نظامي بازپرس همينجهت به تمامشود متهمين كليه از نهائي بازپرسي چهارشنبه روز تا است ممكن چون

طوري بازپرسبه نهائي قرار صدور كرد/ خواهد متهمين درباره نهائيخود قرار صدور نوشتن به شروع فردا از

نظامي دادستان آن از بعد و يافت خواهد پايان آينده هفته اواسط تا ميكنند پيشبيني مطلع مأمورين كه

شد/ خواهد آماده دادگاه به ارجاع براي پرونده و تنظيم را خود ادعانامه

تقاضا مقاماتمربوطه از مرتب شدند افشارطوسدستگير قتل متهمين كه روزي از ـ ميشود داده اجازه

به كنون تا نظامي فرمانداري ولي كنند استفاده كتبومج;ت از زندان در شود داده اجازه آنها به كه ميكردند

مـتهمين كـه شـد داده اجازه نظامي بازپرس طرف از امروز اينكه تا نميداد اثر ترتيب متهمين تقاضاي

سرتيپ كسان طرف از فرانسه كتاب جلد دو جهتامروز همين به بخوانند روزنامه و مجله زندان در ميتوانند

بيم ديگر كه ميدهد نشان اجازه اين صدور گفت امروز مطلع مقام يك شد/ آورده زندان به او براي بايندر

است/ داده انجام را اقداماتخود كليه بازپرس استو رفته بين از يكديگر با متهمين تباني

تا رفتو زندان قتلافشارطوسبه متهمين از بازجوئي براي قانع آقايسروان امروز صبح ـ شد بازجوئي

بازپرسي اشخاصي چه از امروز كرد بازپرسسؤال از ما خبرنگار كه هنگامي بود/ آنجا از بعدازظهر يكساعت

شد/ بازجوئي متهمين از يكي زماني ناصر منجمله متهمين از نفر دو يكي از امروز داد جواب كرديد؟

نظامي بازپرس حضور با آنها كسان براي افشارطوس قتل متهمين با م;قات چون ـ است آزاد مJقات

ميكنند/ م;قات متهمين از او تفاق ا به و بازپرسمراجعه به آنها مرتباقوام است شده آزاد

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

مخاطرات از كارخانجات كارگران جان حفظ براي
ميشود تدوين مخصوصي آئيننامه

با و كشور سازمانصنايع ومسئول مشاور آقايمهندسرجبيوزير رياست به كه صنعتي عالي شوراي در

ابـيض كـاخ در تـحاديه ا مـهندس و فيلسوفي دكتر اصفيا, مهندس امامي, سرتيپ نفيسي, آقايان حضور

و گرديد مطرح است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به اخيرا كه فني حفاظت قانوني hيحه شد, تشكيل

در گرفتو قرار مطالعه مورد گرديده گذار وا كشور صنايع سازمان عهده به مزبور موجيhيحه به كه وظايفي

كار وزارت اختيار در و نموده تهيه را فني استحفاظي آئيننامه زودتر هرچه صنايع سازمان شد مقرر نتيجه

بماند/ محفوظ و مصون كار هنگام غيرمترقبه مخاطرات از كارخانجات كارگران جان ترتيب بدين تا بگذارد



٢٤٠٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

گفت ترك را تهران واشنگتن قصد به ديروز ايران در امريكا سفير
داشت اظهار امريكا به عزيمت هنگام هندرسن

نيستم امريكا زمامداران براي نخستوزير و شاهنشاه جانب از پيامي حامل من
ساخت خواهم آگاه نمودهام مقام دو اين با كه مذاكراتي كليه از را آنان ولي

م;قاتو منظور به �١٩٥٣ مه ٣١� ديروز بعدازظهر ساعتهفت ايران در امريكا كبير سفير هندرسن لوي

با آمريكا سناي مجلس خارجي روابط كميته اعضاي همچنين ويو كابينه وزيران و رئيسجمهور با كره مذا

نخستوزير, آقاي طرف از نمايندگي به مصدق غ;محسين دكتر آقايان نمود/ پرواز واشنگتن به هواپيما

عامل مدير زنگنه مهندس بهداري, كفيلوزارت فرمانفرمائيان دكتر تلگراف, پستو معظميوزير مهندس

مككلور ژنرال چهارم, اصل رئيساداره وارن امريكا, سفارت عاليرتبه كارمندان از عدهاي برنامهو سازمان

بودند/ يافته حضور فرودگاه در هندرسن آقاي با توديع براي امريكا نظامي مستشاران رئيسهيأت

و همايوني اعليحضرت طرف از شما آيا نمود سؤال وي از امريكا كبير سفير با م;قات ضمن ما خبرنگار

هـندرسن آقاي ميباشيد/ امريكا خارجه وزير و رئيسجمهور آقاي براي پيامي حامل نخستوزير آقاي

وزير و آيزنهاور پرزيدنت با كه م;قاتهائي در ولي خير شماست مقصود كه معني آن به پيام داشت اظهار

با امروز و كهديروز تي كرا مذا كليه از را آنان آورد عملخواهم به سنا خارجي روابط كميته اعضاي خارجهو امور

در كه را ايران تذكراتدولت و خواهمنمود مستحضر عملآوردم به مصدق آقايدكتر همايونيو اعليحضرت

داد/// خواهم اط;ع خود دولتمتبوع به منعكسبود م;قاتها اين

روز براي ايشان مسلما گفت هندرسن آقاي بازگشت به راجع خود اظهارات امريكا سفارت مطلع عضو

بود/ خواهد تهران در است امريكا استق;ل جشن با مصادف كه ژوئيه چهارم

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

استالين و لنين آرامگاه كنار در
حكمت, علياصغر آقايان مركباز جماهيرشوروي تحاد ا با ايران فرهنگي انجمنروابط نمايندگي هيأت

آشتياني, اسمعيل كشاورز, كريم آژير, احمد دكتر بياني, مهدي دكتر سميعي, نبيل جهانباني, امانا� سپهبد

شـهاب وليا� خـيرخـواه, حسـين آقايان اع;مي, شهناز بانو عاصمي, ابرا بانو عقيلي, احمدسادات دكتر

طبق ارديبهشت هفتم روز كه افراشته محمدعلي باغچهبان, ثمين خدابنده, يحيي هرمز, محمود فردوس,

پس بودند عزيمتكرده جماهيرشوروي تحاد ا به خارجي كشورهاي با فرهنگيشوروي روابط انجمن دعوت

مؤسسات از بازديد و تفليسوسوخوم استالينگراد, لنينگراد, مسكو, شهرهاي گردشدر و اقامت روز ٢٥ از

امروز بعدازظهر ساعت٥ هيأتدر اين كردند/ عزيمت تهران به گذشته هفته دوشنبه روز فرهنگي, صنعتيو

پرسشهاي به شد تشكيل وشوروي ايران فرهنگي روابط انجمن در كه مطبوعاتي مصاحبه يكجلسه در

يافت/ خواهد انتشار بعد شماره در آن جريان كه دادند پاسخهائي تهران مطبوعات و جرايد نمايندگان



ملي دولت سياهه ٢٤٠٨

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

سعودي عربستان به گوسفند رأس هزار ٦å صدور
گرفت خواهد صورت ماه ده تناوب به

است بين در اشكاNتي سعودي عربستان كشور به گوسفند حمل براي

نيست نگراني گونه هيچ جاي و شده داده مازاد از گوسفند صدور اجازه
عربستان به رأسگوسفند هزار ٦å معامله انجام براي عربستانسعودي اقتصادي هيأت ورود خبر ديروز

اقتصاديو مطالعات كل اداره رئيس بهرامي آقايدكتر با ما خبرنگار امروز خبر, اين دنبال در داديم/ سعودي

٣١ سال اسفند در داشت: اظهار وي كرد سؤال اينموضوع به راجع و كرد مراجعه ملي اقتصاد وزارت عهود

هزار چندين خريد تقاضاي تهران در خود مختار وزير غوث حمزه آقاي وسيله به سعودي عربستان دولت

كرد/ رأسگوسفند

اقـتصادي وزارت و اسـتانداريهـا بـه كـه مـتعددي نـامههاي طي تقاضا اين دنبال در اقتصاد وزارت

نـظر مـورد اسـتانها از ايـنكه از پس نـمود/ اسـتفسار ١٣٣١ گـوسفند مازاد از داشت ارسال شهرستانها

رأس هزار ١åå بر بالغ گوسفند مازاد ١٣٣١ سال در كه شد معلوم رسيد اقتصاد وزارت به گزارشهايمربوطه

صدور اجازه وزيران هيأت موافقت و اقتصاد وزارت پيشنهاد طبق گزارشاتمزبور روي از رو اين از ميباشد/

تناوبظرف به گوسفندهايمزبور اينكه بر شدمشروط عربستانسعوديداده بهدولت رأسگوسفند هزار ٦å

بشود/ اقدام آن صدور به ١٣٣٢ سال اول از ماه ده

بازار گفت: بهرامي دكتر آقاي خير؟ يا دارد اثر مصرف ميزان در گوسفندها اين صدور آيا اينكه مورد در

نگراني گونه هيچ جاي اينكه براي و بوده [رأس] ريال هزار ١åå دقيق آمار مطابق ١٣٣١ سال در گوسفند

از بـيش گوسفند رأس هزار ٤å بنابراين و است شده داده آن رأس هزار ٦å صدور اجازه فقط نباشد باقي

كند/ ايجاد نميتواند نگراني گونه هيچ بوده, مصرفموجود

جاري سال فروردين ٣١ تاريخ داشتدر اع;م گوسفند صدور با را آنكهموافقتخود پساز اقتصاد وزارت

دولت بـراي ليره هزار ٢å ميزان به اعتباري ملي بانك كه نمود موافقت نوشته ملي بانك كه نامهاي طي

نمايد/ باز گوسفند صدور منظور به عربستانسعودي

حمل نحوه در چون نشده, عملي كنون تا عربستانسعودي به گوسفند صدور كه شد حاصل اط;ع امروز

به كشتي با گوسفندهايمزبور حمل كهچون است داده نقلاط;ع كمپانيحملو است/ شده ايجاد اشكاhت

در كه كشتي آهن قسمتسطح به تابشآفتاب زيرا نيست كشتيمقدور سطح آهندر ووجود گرميهوا علت

شد/ خواهد آنها از قسمتي تلف سبب است گرفته قرار گوسفندان پاي زير

جريان گوسفندهايمزبور حمل براي كرات مذا كنون ا و حملشود هواپيما با بايد گوسفندها اين بنابراين

عملي كرمانشاه منطقه از تدريج به رأسگوسفند هزار ٦å حمل شد توافق باره اين در اينكه محض به دارد

گرديد/ خواهد



٢٤٠٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

گوسفند و گاو رأس ٢٥åå تابستان در و رأس ٤٣٤å بهار و زمستان فصل در روزانه

ميشود كشتار تهران در

كشتاركننده] صنف قبل روز سه [اعتصاب
با صنف نمايندگان كرات مذا و كشتار از خودداري و كشتاركننده صنف قبل روز سه اعتصاب تعقيب در

تا بفروشند مقرر نرخ به را گوشت قصابي كين دكا و دهند خاتمه اعتصاب به كه شد شهرداريموافقت اولياء

وزارت از اينكميسيون تشكيل براي تهران شهرداري كند/ رسيدگي آنها اظهارات به تشكيلشود كميسيوني

نمايند/ معرفي شهرداري به را خود نمايندگان كه است آورده عمل به كشتاركنندهدعوت صنف و كشور

به روز هر زيرا ندارد وجود كشتار حيث از نگراني گونه هيچ گفت ما خبرنگار به امروز شهرداري مقام يك

گوشت مصرفروزانه ميزان مورد در ميشود/ برده كشتارگاه برايفروشبه بره و بز و گوسفند و گاو كافي مقدار

رأس ٤٣å٤ كشتار جمع و رأس ٢٢٦ گاو رأس, ١٦å بره ١٧١١رأس, بز رأس, ٢٢å٧ گوسفند تهران/// شهر

است بهار زمستانو فصل دو به استمربوط تهرانوحومه مصرفشهر ميزان كثر حدا كه hبا رقم ميباشد///

٢٥åå به رقم اين تابستان فصل اواسط در كه طوري به و ميشود كاسته آن از ميرود گرمي به رو هرچههوا و

ميشود/ تأمين قصابي ١١åå وسيله به حومه و تهران احتياجاتگوشت مييابد, تقليل رأس

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

است گران گوشت
به زمستان نرخ مانند متأسفانه ولي حاصلشود تخفيف گوشت نرخ در بايد قرارداد طبق معمو' ـ بيجار

بنمايد/ اقدام نرخ آوردن پائين براي شهرداري دارند انتظار مردم ميشود/ داده گوشت به مردم

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

كردند خفه يوسفآباد قلعه اطراف در را چوپاني ديشب
بردند سرقت به را گوسفندانش وي كشتن بعداز و بودند بسته را او پاي و دست ابتدا

شد فجيع جنايت اين موجب تهران در گوشت كمي
از رأس ١٧ و كـردهانـد خـفه طـناب بـا را يوسفآباد/// قلعه ساله ٥٥ چوپان صادقيان يدا� مشهدي

كميابيگوشتدر با جنايتفجيع اين دارند عقيده مأمورينص;حيتدار بردهاند/ و برداشته را گوسفندهاياو

ماندهاند/ بيسرپرست او مرگ با كه ميباشد خردسال بچه پنج داراي يدا� مشهدي دارد/// ارتباط تهران

٨١å٨ شماره ,١٣٣٢.٣.١١ دوشنبه

ميپردازند حقوق چهارشنبه روز ـ شد صادر حقوق پرداخت دستور
ادارات بـه دسـتور ايـن نـمود/ صـادر را دولت كـارمندان حقوق پرداخت دستور دارائي وزير آقاي امروز

شد/ خواهد پرداخت حقوق چهارشنبه روز از و كرديد اب;غ حسابداري



ملي دولت سياهه ٢٤١٠

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

شدند دستگير نفر پانزده
ژاندارمـري هنگ فرمانده گوهري سرهنگ و بروجرد فرماندار وجدي آقايان قبل روز چند ـ اليگودرز

كشاورزان سهم ازدياد تصويبhيحه بدو از كه مذكور قريه كشاورزان رفتند چاپلق <مدآباد> قريه به لرستان

حقخودشان استرداد منظور به همراهانشان و فرماندار حضور در اخت;فداشتند مالكقريه كاوياني آقاي با

فع� نموده/ دستگير را رعايا از نفر ژاندارمري١٥ مأمورين فرماندار آقاي بهدستور تظاهراتنمودند/ به شروع

نمودهاند/ اعزام بروجرد به را ديگر نفر ٨ و شدهاند بازداشت اليگودرز ژاندارمري اداره در آنها از نفر ٧

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

چاي سهامي شركت عامل مدير معاون امروز صبح و آتشبار روزنامه مدير پريشب
شدند دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به

بـه را آتشـبار روزنامه مدير انجوي ابوالقاسم آقاي نظامي فرمانداري مأمورين پريشب اط;ع قرار به

گـفت مـا خـبرنگار بـه او دستگيري درباره مطلع مقام يك كردند/ دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد

مأمـورين امـروز ١١ ساعت همچنين ميباشد/ آتشبار روزنامه مقاhت نشر مناسبت به ايشان دستگيري

حكومت ٥ ماده استناد به را چاي سهامي شركت عامل مدير معاون باhخان احمد آقاي نظامي فرمانداري

كردهاند/ اختيار نظاميسكوت فرمانداري مأمورين او توقيف درباره كردند/ توقيف نظامي

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

شدند آزاد تسليحات دستگيرشدگان از نفر ١٢
كه ارتش تسليحات دستگيرشدگان نفر ١٥ از نفر ١٢ نظامي فرمانداري دادسراي طرف از اط;ع قرار به

ميباشند زندان در نفر اينكدو و بود شده آزاد قب� نيز آنها از يكي و شدهاند آزاد داديم را آن خبر قبل چندي

بودهاند/ اصلي عامل نفر دو اين ميگويند مأمورين كه كاظمي كبر ا و كريميان نام به

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

كردند خراب را همايون ميدان كنار چوبي دكههاي شهرداري مأمورين
در ميباشد قاچاق و شده سرقت اجناس فروش و خريد آنها شغل كه اشخاص از عدهاي قبل چندي از

چـوب و گـل و خشت با قزوين� �دروازه نفت انبار سابق محل مقابل همايون ميدان غربي جنوب قسمت

و فساد كز مرا به تبديل دكانها اين وچون بودند ساخته شهرداري اجازه بدون خود كار برايمحل اطاقهائي

تخليه را ميدان كه شد داده تذكر آنها به برزنمربوطه طرف از مرتبه چندين بود اشخاصمشكوك شد و آمد

كمك با شهرداري مأمورين پنجشنبه روز از لذا نميدادند اثر ترتيب شهرداري اخطار به چون ولي نمايند

بود باب ٧٣ حدود در كه مزبور دكههاي كردن خراب به اقدام محل ك;نتري و نظامي فرمانداري مأمورين

شد/ تسطيح ميدان يافتو خاتمه عمل اين ديشب و نمودند



٢٤١١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

شيعيان/ اول امام شهادت با مصادف /١

است آمده عمل به اقداماتي T١Uفردا حوادث از جلوگيري براي
حركت از فردا كه شد داده دستور ك;نتريها كليه به بخشنامهاي طي نظامي فرمانداري طرف از امروز آخر

طرف از ميباشد آزاد مساجد و تكايا منازلو عزاداريدر ولي كنند/ جلوگيري خيابانها عزاداريدر دستجات

است/ آمده عمل به فردا احتمالي حوادث از برايجلوگيري پيشبينيهايhزم نظامي فرمانداري

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

٣å شماره اعCميه
تهران شهرستان نظامي فرمانداري

اط;ع به بدينوسيله تعويضگرديده نظامي فرمانداري شبانه مرور و كارتهايعبور نمونه اينكه به نظر

بود خواهد استفاده غيرقابل و ساقط اعتبار درجه از اسبق كارتهاي ٣٢.٣.٢٩ تاريخ از كه ميرساند عموم

در واقع نظامي فرمانداري دفتر به ابطال براي را خود پروانههاي كارت, دارندگان آقايان است خواهشمند

خواهد اقدام آن تجديد مورد در باشد احتياج مورد چنانچه است بديهي فرمايند/ ارسال كشور كل شهرباني

تهران شهرستان نظامي فرماندار شد/

اشرفي] حسينقلي ستاد [سرهنگ

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

كرد بازپرسي افشارطوس] [قتل متهمين از قصر زندان در امروز نظامي بازپرس
شدهاند احضار اعCميهاي طي بار دومين براي زاهدي مهندس و قرهگزلو مهندس

از و رفت زنـدان بـه بـازپرسي مرحـله آخرين انجام براي نظامي بازپرس قانع سروان آقاي هم امروز

است: شده صادر زير اع;ميه نظامي فرمانداري طرف از آورد/ عمل به بازپرسي متهمين

فرمانداري به بوديد نموده ٣٢.٢.٢٧ مورخه نامه طي كه وعده خ;ف بر زاهدي, اردشير مهندس <آقاي

خود زودتر استهرچه استخواهشمند تحقيقاتhزم از پارهاي براي شما چونحضور نشديد حاضر نظامي

فرمائيد/> معرفي نظامي فرمانداري به را

ديگر: اعJميه

است الزامآور نـظامي فـرمانداري در تـوضيحات بـراي سركار وجود گزلو قره عليرضا مهندس <آقاي

تهران> نظامي فرمانداري فرمائيد/ معرفي نظامي فرمانداري به را خود زودتر هرچه است خواهشمند

اشرفي] حسينقلي ستاد [سرهنگ
دادگاه به را افشارطوس قتل پرونده ارجاع نفر دو اين دستگيري دارند عقيده نظامي فرمانداري مقامات

كرد/ خواهد تسريع



ملي دولت سياهه ٢٤١٢

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

شدهاند مفتخر نشان دريافت به افسر عده بختياري غائله در

در كه بختيار] [تيمور افسراني به نشان اعطاي درباره ملي دفاع وزير تقاضاي متن
داشتند شركت بختياري غائله دفع

نيرويجنوب فرمانده اميني سرتيپ آقاي همايون تصويباعليحضرت مليو دفاع وزارت پيشنهاد بنابه

مفتخر سوم درجه از سپه نشان درجه به گرفت انجام ايشان نظر تحت و دستور به بختياري غائله دفع كه

آقاي پيشنهاد به دادند انجام خدماتي و كردند شركت مزبور واقعه در كه افسراني از نفر ٤٦ همچنين گرديد/

دكتر آقاي تقاضاي متن ميگردد درج زير در آنها اسامي كه شدهاند مفتخر نشان دريافت به اميني سرتيپ

است: قرار بدين همايوني پيشگاه از مزبور افسران نشان اعطاي براي ملي دفاع وزير مصدق

ابـراز بـختياري عـمليات در كـه زيـر مشـروحه افسران از نفر ٤٦ نموده استدعا جنوب نيروي فرمانده

مفتخر مصرحه امتيازات دريافت به دادهاند انجام احسن نحو به را محوله مأموريتهاي و كرده شايستگي

گردند/

منشي ابراهيم ستاد سرهنگ ـ ٢ سوم/ درجه افتخار نشان شيوائي حسين سرتيپ ـ ١ جنوب< نيروي

سوم/// درجه افتخار شاهرخي نصرا� هوائي سرگرد ـ ٣ يكم/ نوع دوم درجه لياقت

دوم/// درجه سپه نشان مغروري حسينعلي سرتيپ ـ ٥ خوزستان< دهم لشكر

سوم/// درجه افتخار حقاني عبدالصالح پياده سرگرد ـ ٣١ اصفهان< لشكر

پياده/// سروان ـ ٣٥ ط;/ مدال كرو پا حيدري مرتضي پياده سروان ـ ٣٤ خرمآباد< لشكر

پـياده سـرگرد ـ ٤å دوم/ سـپه درجـه نشـان بـختيار تيمور ستاد سرهنگ ـ ٣٩ كوهستاني< سوم تيپ

پياده سروان ـ ٤٢ سوم/ درجه افتخار غفوري علي توپخانه سرگرد ـ ٤١ سوم/ درجه افتخار راستي محمدقلي

پياده يكم ستوان ـ ٤٤ سوم/ درجه افتخار كرمالناس پياده سروان ـ ٤٣ سوم/ درجه افتخار افراسيابي بهادر

سوم/ درجه افتخار مسعودي محمود

دوم/ درجه افتخار يحيائي عبدالباقي سرگرد ـ ٤٥ نظامي< دانشگاه

دوم/ درجه افتخار توكلي حسين علي پياده سروان ـ ٤٦ فارس< ٦ لشكر

دارد/ شاهانه فرمان صدور استدعاي معروضو ملوكانه مبارك پيشگاه به وسيله بدين را hبا مراتب

مصدق محمد دكتر كر چا

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

همايون اول درجه نشان
گرفت قرار ملي دفاع موافقتوزارت مورد تقاضا اين كرد/ بازنشستگي تقاضاي اخيرا نقدي سپهبد آقاي

عـنوان بـه همايون اول درجه نشان قطعه يك همايوني اعليحضرت تصويب و وزارتخانه آن پيشنهاد و

گرديد/ اعطا نقدي سپهبد آقاي به است داده انجام خدمتخود مدت در كه خدماتي از قدرداني



٢٤١٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

ملي شوراي مجلس در خود تحصن علل به امروز زاهدي سرلشكر

ما>/ پارلمان <خبرنگار گزارش از بخشي /١

T١Uدادند توضيحاتي خبرنگاران به نخستوزيري براي خود داوطلبي موضوع و
در زاهدي سرلشكر آقاي با داخلي جرايد خبرنگاران از نفر چند امروز صبح ـ زاهدي سرلشكر مصاحبه

آقاي خواستند/ توضيحاتي ايشان تحصن ترك قصد بر مبني اخير شايعات درباره و كرده مجلسم;قات

حقيقت من كه بود نيامده پيش فرصتي كنون تا متأسفانه گفت: جرايد خبرنگاران به امروز زاهدي سرلشكر

برسانم/ عرضعموم به گشته ملي مجلسشوراي در من تحصن سبب كه جريانهائي به راجع را خود حال

كـه امـتحاناتي و مـملكتي امـور اص;ح از يأس نتيجه در قبل سال چند از كه بدهم توضيح بايد مقدمتا

جدي طرفداران از من رسانيدهاند ميدانيد كه آشفتگي اين به را مملكت اوضاع و دادند مختلف كابينههاي

بنمايند خدماتي مملكت به اينكه براي و ميدانستهام وطنپرستي مرد را ايشان و گشته مصدق دكتر آقاي

و كارها پيشرفت تسهيل براي برميآمد دستم از آنچه مختلف فرصتهاي در و داشته روا را احترام نهايت

صداقت صميميتو نهايت با و كردم شركت ايشان كابينه در هم حتيخودم نكردهام كوتاهي زمامداريشان

عدهاي تحتنفوذ باشند ملتفت مصدق آقايدكتر اينكه بدون شدم گهانمتوجه نا لكن نمودم/ وظيفه انجام

كه تدبيري تنها و نداشتهاند مملكت امور اداره از سابقهاي و اط;ع كوچكترين آنها از بسياري كه رفتهاند

در باشند/ بياط;ع مملكت اوضاع حقيقت از مصدق دكتر آقاي بنمايند مراقبت كه است بوده اين داشتهاند

و دكتر آقاي صميمي طرفداران آمد ميان به كه سوءتفاهمهائي و اشخاص اين دكتر سياستهاي نتيجه

از و مـيفرمائيد م;حظه كه آمده در صورت بدين كشور وضع و شدند متفرق كشور صديق خدمتگزاران

خـود داريـد اط;ع كه طوري به گشت سلب بود فكري و عقيده داراي كه كسي هر از فردي امنيت طرفي

بدون و كردند توقيف مرا گذشته سال ما اسفند در جهت بدون نبودهام بينصيب قضايا اين در نيز اينجانب

توقيف در جرايد مديران منجمله هم ديگري كسان � داشتند نگاه توقيفگاه در هفته سه تحقيقي گونه هيچ

حبسنشوم/ گرفتاريو دچار دوباره كه نبود آزاديوسيلهاي اين لكن نمودند/ آزاد بعدا و بودند�

اين امر حقيقت كه حالي در بود گرديده منتشر هستم منداوطلبنخستوزير اينكه راجع شايعاتي ضمنا

وضـع مـيرود پيش كه رويهاي اين با كه بوديم معتقد كشور به ع;قمندان و متفكرين تمام و من كه بود

نظامي/ نظر از چه اقتصاديو نظر نقطه از چه ميگردد خرابتر روز به روز اوضاع و شد نخواهد عمومياص;ح

دكتر آقاي چون كه ميآمد پيش نظر اين كرد بايد چه كه ميپرسيدند و ميآمد ميان به صحبتي وقت هر

صالحو دولت به را جايخود بايد پس بگيرد, خوبي نتيجه است نتوانسته حقا و كرده شروع را خدمتي مصدق

خصوص اين در هم اينجانب با و نمود را گوار نا اوضاع تحمل نميتوان زيرا بدهد, ديگري فهيم و صديق

در نميتوان چون كند قبولمسئوليت نباشد حاضر كس هيچ حقيقتا گر ا گفتم من و آمد عمل به تي كرا مذا

و مقتضي صورت در هستم سرباز چون من كرد خالي مسئوليت بار زير از شانه كشور سخت و تيره روزهاي
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دكتر آقاي هستم ساعي من كه شد تعيين طور اين نظريه اين ميگيرم/ عهده به را مسئوليت هر بار ص;ح

اين من نظر ميدارم صراحتاع;م با كنون ا كه حالي در ايشانبشوم, جانشين خود و نموده كنار بر را مصدق

عزيز همميهنان ضمنا هستم/ كاري فدا به حاضر من نباشد مسئوليت قبول به حاضر داوطلبي گر ا كه بود

دادهشود خاتمه افكار آشفتگي و مرج اينهرجو به بايد ايناستكه من همفكران اينجانبو قصد كه بدانند

نزديكشان ياران از معدودي عده و خودشان از غير كه هستند عقيده اين داراي مصدقهنوز آقايدكتر گر ا و

ترك به حاضر ايشان گر ا محضاستو اشتباه من نظر به ندارد مملكت سرنوشت در نظر اظهار حق كسي

به من بشوند, طبقات تمام از ميهندوست و دانا متفكرين و عق; تمام با نظر تبادل و مشاوره به فعلي رويه

نيستم/ مقامي هيچ داوطلب بلكه نخستوزيري داوطلب فقط نه بدارم اع;م حاضرم خود سهم

مسـائل دربـاره شـود تشكـيل مـملكت رجـال تمام از كه عالي شوراي مجلس يك در من عقيده به

مصدقهم آقايدكتر و گردد روشن مجلسمشاوره آن منطقدر دليلو با آنچه و گفتگو مابهاhخت;فبحثو

به حياتيكشور مسائل نظريدر توافق يك انصاف كمال روي از دارند خود كشور به يقينا كه ع;قهاي نظر از

دولتطرف به احتياج عمومي نظم براي كشور باhخره شد/ خواهد مرتفع اخت;فات كليه دارم يقين آيد عمل

تأمـل و مـطالعه قـدري از پس بـيغرضي و جوانمردي با مصدق دكتر آقاي گر ا و دارد صالحي و اعتماد

فرمايند/ گذار وا ديگري صالح دولت به را جايخود نيستند وظيفه انجام به قادر ديگر كه بدهند تشخيص

راحتيخود براي نمايم, مملكت اوضاع بهبود به قناعتي اينكه بدون است مشكل اينجانب برايخود اما

و غـيرقانوني فـعاليت گـونه هـر از من دهم/ ترجيح قرار بر را فرار يا و بنمايم را كشور اين از خروج قصد

را اوضاع آشفتگي و كنونيكشور بهوضع راجع عقيده اظهار و نظر اظهار ولي دارم و داشته احتراز تحريكآميز

زندانخود گرفتار متهمو را منقدين تهمت و افترا با و كرده تعبير توطئه تحريكو به مصدق آقايدكتر جناب

ندارم/ چارهاي شرافتخود و جان بودن برايمأمون تحصن ادامه جز كه ميدهيد حق من به بسازند

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

كرد ترك را تهران امروز شوروي كبير سفير
تهران سياسي محافل معالوصف سياسيندارد جنبه هيچوجه به وي كوتاه غيبت و مسافرت آنكه با

قائلند خاصي اهميت سادچيكف مسافرت براي

ميدهد وي به شفاها را ايران اوضاع گزارش و كرد خواهد مCقات مولوتف با مسكو در سادچيكف

دارد؟ اهميت اندازه چه شوروي دولت براي ايران در شوروي كارشناسان ملخ مبارزه برنامه

بندرپهلوي طرف به تومبيل ا با امروز صبح ساعت٧.٥ ايران دولتشورويدر كبير سادچيكفسفير ايوان

اط;ع مطلع مقام يك قول از ديروز شماره در نمايد/ عزيمت كو با به كشتي وسيله به آنجا از تا نمود حركت

كه خود همسر از عيادت مرخصيو از استفاده بهمنظور مسكو سادچيكفبه آقاي گهاني نا مسافرت كه داديم

اينمسافرت چون نداردو رنگسياسي هيچگونه ميباشدو است بستري بيمارستانهايآنشهر از يكي در

است/// نموده را سياسي محافل توجه جلب شده واشنگتن به هندرسن آقاي عزيمت با مقارن
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٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

شوروي و ايران فرهنگي روابط انجمن در مطبوعاتي مصاحبه جلسه در

جماهير كشورهاي در را خود مشاهدات بودند رفته شوروي به كه هيأتي اعضاي
دادند شرح مطبوعات خبرنگاران براي شوروي

١٦ هـيأت يك ارديـبهشت� �هفتم گذشته آوريل ٢٧ روز دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به

علياصغر آقايان از: عبارتند ميشوند ديده يادگاري عكس در مطبوعاتي مصاحبه هنگام هيأت, اعضاي از تعدادي اسامي /١
عاصمي/ بانو و بياتي مهدوي دكتر ع�ئي, بانو خدابنده, يحيي جهانباني, yامانا حكمت,

اعضاي كرد/ عزيمت روسيه كشور به شوروي و ايران فرهنگي روابط انجمن طرف از نمايندگي به T١Uنفري

و بودند ديگر كشورهاي با فرهنگيشوروي روابط انجمن ميهمان روسيه در خود توقف مدت در هيأت اين

فرهنگيو صنعتيو مؤسسات از تفليسوسوخوم استالينگراد, لنينگراد, شهرهايمسكو, به مسافرت ضمن

محل در جرايد خبرنگاران حضور با دوشنبه روز عصر كه مطبوعاتي مصاحبه جلسه در كردند/ ديدن هنري

اط;عاتي روسيه در مشاهداتخود درباره هيأتمزبور گرديد تشكيل ايرانوشوروي فرهنگي روابط انجمن

گذارد/ خبرنگاران اختيار در

و آمـد عمل به ايران نمايندگي هيأت از شوروي مردم طرف از كه استقبالي درباره ـ مردم احساسات

احساسات و آوردند عمل به شايان استقبال ما از جا همه در روسيه مردم گفتند, گرديد ابراز كه احساساتي

از شـديدتر خـيلي ايـران نـمايندگي هيأت به نسبت احساسات اين كه طوري به كردند ابراز تقدير قابل

بـه شـوروي و ايران ملت دو نزديكي هم آن علت و ميگرديد هيأتها ساير به نسبت كه بود احساساتي

ما مسافرت البته دارند ايران به نسبت روسيه ملت كه ع;قهايست و تاريخي و فرهنگي لحاظ از يكديگر

روسيه مردم با نزديك از كه نداد فرصتدست اين قبيلمؤسساتداشتو اين از بازديد فرهنگيو جنبه فقط

شويم/ مطلع ايران به نسبت آنان عقايد از و بگيريم تماس

مشاهده گفتند است كرده ايراني هيأت اعضاي در بهشوروي مسافرت كه تاثيري به راجع ـ زياد ترقي

ترقيو طريق بزرگدر گامهاي با كشورشوروي نمود/ ما عميقيدر ترقيسريعكشورشوروياثر مردمو وضع

جـزئيات در مردم افراد شركت است بهتر پيش روز از مردم آسايش و رفاه روز هر و ميباشد روان تكامل

زيادي حد به تربيتعمومي فرهنگو سطح آوردهو بار به عالي ثمرات زندگينوين بقاي سرنوشتخويشو

است/ رفته hبا

همه و نيست جدا مرد از زن روسيه كشور در اصو' شد گفته شوروي در زنان وضع مورد در ـ زنان وضع

كرد توجه جلب همه پيشاز آنچه هستند/ فعاليت و كار يكديگرمشغول دوش به مساويدوش طور به افراد

كارهاي بعد به چهارم ماه از ميشوند حامله كه زناني ميآمد/ عمل به مادران و باردار زنان از كه مراقبتيبود

از قبل ماه دو از ضمنا ميگردد/ كاسته روز در آنان كار مدت از هم ساعت دو و ميشود رجوع آنان به سبك

ميدهند/ خود متوسطحقوق حد از استفاده با مرخصي زنان اين به آن از پس ماه يك تا زائيدن
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ملي كشاورزي و صنعتي امور و كليهمؤسسات زيرا دارد خاصي شورويوضع مالكيتدر ـ مالكيت مسئله

فرد هر كند زندگي آن در و بسازد شخصي خانه پولخود با كسميتواند هر دولتاستولي به متعلق و شده

به ميآورد عمل به زمين آن در آنچه از و باشد داشته خودش اختيار در زمين هكتار يك دارد حق كشاورز

شخص به متعلق غيره و ساختمان و درخت مانند زمين آن اعياني حقيقت در و كند استفاده خويش دلخواه

كند/ فروش و خريد نميتوان را زمين محل تغيير صورت در ولي است مزبور

مـعلمين و كـرده تـرقي فوقالعاده فرهنگ سطح گفتند: روسيه در معلمين و فرهنگ درباره ـ فرهنگ

اين در و شود بازنشسته ميتواند خدمت سال ٢٥ از پس معلم هر هستند/ شوروي مردم طبقات مرفهترين

تا برحقوق بهع;وه بود كار ادامه به مايل هم باز گر ا كرد/ دريافتخواهد مادامالعمر را كليهحقوقخود صورت

بـراي تـعطيل مـاه دو سـال هر در معلمين شد/ خواهد داده اضافه او به حقوق اصل از درصد چهل ميزان

استراحتگاههاي در دارد كهوجود بنگاههايمخصوصي و تحاديهها ا خرج به مدت اين در كه دارند استراحت

كرد/ خواهند استراحت يي;قي

طبقات كليه به نسبت و است اهميت حائز فوقالعاده شوروي كشور در نيز بهداشت ـ درمان و بهداشت

بزرگ و كوچك از شوروي مردم افراد ميآيد/ عمل به امراض به ابت;ي از جلوگيري براي بهداشت رعايت

برايمرض بار يك هفتهاي كارگران مث� ميگيرند, قرار معاينه تحت اطبا بهوسيله خود كار و بهوضع نسبت

عمل امراض ساير براي ترتيب همين به و ميشوند معاينه سرطان مرض براي بار يك هفته دو هر و سل

تختخواب ٢åå كه زنان بيمارستان يك در ميآيد عمل به زيادي توجه و دقت نيز درمان لحاظ از ميشود/

بودند/ كار مشغول آنها معالجه براي پرستار پزشكو نفر ٢٧å داشت, را مريضها شدن بستري براي

بازديد مورد آنها تاي فقطسه كه دارد بزرگوجود بسيار و متعدد كتابخانههاي روسيه در ـ كتابخانه و كتاب

آن مختلفدر زبانهاي به كتاب جلد ميليون ١٥ بيشاز كه است لنين كتابخانه آنها بزرگترين گرفت/ قرار

اين كتابهاي از خود قسمتهايمخصوصبه در ميتوانند hبا به ساله هفت طفل از افراد همه و دارد وجود

نفر ٦åå بيشاز آنها از يك هر در كه [ !] تاست ١٢ لنين كتابخانه مطالعه سالنهاي كنند/ استفاده كتابخانه

٧ از بيش آن در كه بود روسيه خاورشناسي كادمي آ به وابسته كتابخانه ديگر بپردازند مطالعه به ميتوانند

داشت/ فارسيوجود خطي چاپيو كتاب جلد هزار

آثـار كـه هست روسـيه در بـزرگ تـاترهاي و دارد خـاصي اهـميت شوروي در تئاتر هنر ـ تئاتر هنر

آثار بيشتر كه سعيميشود تاترها اين در ميآورند/ بهرويصحنه مرتبا را غربي بزرگشرقيو نويسندگان

بزرگو تئاتر ٧åå حدود در روسيه تمام در گردد/ تشويق آنان از و شود نمايشداده نويسندگانجوانشوروي

نفر هزار ٣ گنجايش تاتر� �بالشوي آنها بزرگترين و دارد تر تئا ٤å مسكو شهر تنها و دارد كوچكوجود

ساير مدارسو و كارخانهها مجاورت در كه است هنري مؤسسات و تاترها از غير تئاتر اين دارد/ تماشاچي

كمك تئاتر هنر ترويج به دولتشوروي ميباشد/ كن اما همان افراد به مخصوص و آمده وجود به كن اما

جنگ زمان در ميداشت اظهار كارگردانهاي]شوروي ] رژيسورهاي از يكي كه طوري به و ميكند زيادي



٢٤١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

بزرگدر تر تئا يك در همچنين نشدند/ جنگاعزام جبهه به هنرپيشگان از هم يكنفر حتي حفظهنر براي

كه است روبل ميليون دو فقط آن ساليانه درآمد و روبل ميليون ده تئاتر اين ساليانه هزينه شد گفته تفليس

٣ تئاتر همين در ميباشد/ ارزان خيلي عموم استفاده براي بليطها قيمت زيرا ميپردازد/ دولت را هزينه بقيه

هستند/ كار مشغول كارمند و هنرپيشه نفر هزار

وارد سـالگي هفت از اطفال است زياد فوقالعاده روسيه در اطفال و جوانان به توجه ـ جوانان باره در

اين در كه كساني است/ اجباري همه براي هفتم سال تا تعليمات شوروي در و ميشوند ك;سه ده مدارس

طيدوره پساز ميدهند ادامه كه آنها و مدارسحرفهايشوند وارد ميتوانند نميدهند تحصيل ادامه موقع

در آنها استعداد مدارسسعيميشود و كودكستانها اطفالدر تربيت ضمنا ميگردند/ دانشگاهها وارد ساله ده

اين از استفاده براي كافي وسايل يابد پرورش و كرده تقويت دارند ع;قه آن به كه هنري مختلف رشتههاي

ميگيرد/ قرار افراد اختيار در نيز استعدادها

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

قند چغندر بذر تهيه بنگاه تأسيس قانوني Nيحه
بذر بنگاه نام به بنگاهي آن صدور فروشو و خريد و ازدياد و اص;ح و قند چغندر تهيه منظور به ـ ١ ماده

ميكند/ عمل بازرگاني اصول طبق بر كه تأسيسميشود كشاورزي وزارت نظر تحت قند چغندر

در قند چغندر بذر خريد همچنين و آن صدور فروشو و خريد و قند چغندر بذر اص;ح و توليد ـ ٢ ماده

يا اشخاص به ميتواند را عملياتفوق اجازه بنگاه و بود خواهد مذكور بنگاه انحصار در خارج از لزوم صورت

بدهد/ مؤسسات

چغندر مزارع مجاورت در كارخانه باب قند چغندر حتي و لبوئي چغندر علوفهايو چغندر زراعت ـ ٣ ماده

ممنوع كرد خواهد تعيين ساله هر بنگاه كه فاصلهاي تا و كشتميشود قند چغندر بذر تهيه منظور به كه قند

است/

بر كه زراعتي و محكوم نقد جريمه ريال هزار ٥åå تا ٥åå از تأديه به ٣ و ٢ مواد از متخلفين ـ ٤ ماده

ميگردد/// معدوم متخلف هزينه به شده انجام مقررات خ;ف

قند چغندر تأسيسبنگاه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي اختياراتمصوبسيام مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ١١ تاريخ به تصويبميشود/ ماده هفت بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

نگرفتهاند حقوق هنوز
در خـيلي جـزء كارمندان نشده پرداخت بخش اين كارمندان ماه فروردين حقوق كنون تا ـ تربتجام

هستند/ مضيقه



ملي دولت سياهه ٢٤١٨

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

است شده گران گوشت قيمت
حيث اين از نفت شركت كارگران اهاليمخصوصا است/ كرده ترقي ريال ٤å به گوشت نرخ ـ بندرمعشور

حقوقش كليه باشد داشته مهمان روزي گر ا دارد حقوق ريال ٤å روز در كه كارگري زيرا مضيقهاند در سخت

شد/ خواهد گوشت يككيلو خريد صرف

پيمانكاري صنعتيو اداره به نامهاي قيمتگوشت تنزل براي و دارد را رئيسشهرداري سمت كه بخشدار

چون كه است داده پاسخ گوشت نرخ تعيين كميسيون براي نماينده تعيين درباره شركت ولي است نوشته

قيمتگوشت ديد وقتص;ح شركتهر بنابراين ميباشد روابط اداره با كارهايشان كليه قصابهايشركت

در و ريال ٢١ هفتگل در و ريال ٢٢ آغاجاري در و ريال ١٩ گچساران در گوشت قيمت داد/ خواهد تغيير را

است/ ريال ٢٣ مسجدسليمان

٨١å٩ شماره ,١٣٣٢.٣.١٣ چهارشنبه

است شده داده دولت كارمندان بين شكر و قند توزيع براي تازهاي ترتيب
ميگيرند شكر و قند دولتي ادارات از كه كساني

كنند خريداري نيز فروش عاملين از ندارند حق
شكر و قند تقسيم براي دولتي ادارات در و نبود منظم جهات بعضي از دولت شكر و قند توزيع چونوضع

است: شده فرستاده ادارات تمام به شكر و قند كل اداره طرف از زير بخشنامه ميداد رخ اخت;فاتي

صرفا خدمتگزاران و كارمندان آقايان بين شكر و قند توزيع از دولت منظور دارند اط;ع كه طوري <به

مورد شكر و قند بتوانند عاملين به مراجعه و وقت صرف بدون حتي كه است بوده آنان آسايش و رفاه براي

كيلو ده و شكر كيلو نفريده اخذ به كارمندان از و تهيه ميشود داده فروشندگان به كه نرخي به را احتياجخود

فروشمراجعه عاملين به كارمندان آقايان از بعضي كه ميشود مشاهده حال اين با است/ گرديده تحويل قند

كارمندان به كيدا ا اداره اين با همكاري لحاظ از است خواهشمند مينمايند/ شكر و قند خريد تقاضاي و

نمايند/> خودداري فروشندگان به مراجعه از فرمائيد اخطار مربوطه

از نـفر يك امـر جـريان حسن <براي كه: است شده يادآوري همچنين بخشنامه اين ديگر قسمت در

سهميه دريافت براي و نمايند مراقبت نظارتو hكا توزيع موقع در كه فرمائيد مأمور اعتماد مورد كارمندان

ميباشد آنها نياز مورد شكر و قند مقدار و كنندگان تقاضا اساس بر مشتمل كه صورتي كارمندان شكر و قند

گردد/> ارسال و تهيه

ضمنا نمايند خودداري شكر و قند فروش عاملين به مراجعه از كه شد اب;غ كارمندان به بخشنامه اين

وقت در كارمندان امضاي اط;ع قرار به كنند/ امضاء ميشود تهيه آنها اسامي از كه را صورتي ذيل بايستي

قرار دسترسمأمورين در تا شد فرستاد شكر و قند كل اداره به آنكه از بعد مربوطه اداره از شكر و قند دريافت

نشود/ داده شكر و قند دريافت براي اجازه آنها به مجددا كه ميگيرد



٢٤١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

است شده متشنج سختي به مهاباد شهر اوضاع
شد تيراندازي بودند كرده اجتماع تظاهرات منظور به كه افراد كردن متفرق براي

گرديدند زخمي نفر چند و شد كشته طفل يك نتيجه در و
منظور به چپ دستجات به منتسب افراد ديروز ١١ ساعت مهاباد از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش طبق

به تير چند كرده مداخله آنها متفرقنمودن براي انتظامي قواي بودند, جمع شهر باغات از يكي در تظاهرات

خـونآلود پـيراهـن چپ دستههاي گرديدند زخمي نفر دو و شد كشته طفلي نتيجه در نمودند شليك هوا

شـعار دادن و تظاهر به شروع شهر خيابانهاي وسط از و كرده بلند دست روي كشته طفل با را زخميها

شد/ متشنج فوقالعاده اوضاع نمودند,

هم باز ميشد وخيمتر لحظه هر اوضاع چون ولي سازد متفرق را جمعيت برآمد صدد در انتظامي قواي

است شده متذكر تلگرافخود پايان در ما خبرنگار شدند/ زخمي نفر دو نتيجه در و شليكشد هوا به تير چند

بود/ بايد بعدي حوادث منتظر خرابستو مهاباد اوضاع كه

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

شيرازي مجيد بازداشت
ارديبهشت پانزدهم تاريخ از شيرازي مجيد آقاي جاري] [سال ماه فروردين ٢٧ و ٢٦ وقايع اثر در ـ شيراز

در فروردين ٢٧ و ٢٦ وقايع بازداشتشدگان عده ميبرد/ سر به م;قات اجازه بدون بازداشت در كنون تا ماه

آزاد شدهاند تشخيصداده بيگناه بازجوئي ضمن چون نفر ٣å حدود در عده اين از كه بودهاند نفر ٦å حدود

ميبرند/ سر به بازداشت در همچنان بقيه و گرديده

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

داد روي خوردي و زد استقبالكنندگان و مسافرين بين
به پانايرانيسم افراد از عدهاي شد وارد تهران به بندرشاه قطار كه هنگامي ديروز صبح هشت ساعت

و مستقبلين بين خوردي و زد گهان نا شدند پياده قطار از عدهاي كه همين شدند/ داخل ايستگاه محوطه

نام به شخصي نتيجه در كردند نزاع به شروع شده حملهور يكديگر به چوب با طرفين و داد روي مسافرين

ميكند/ تعقيب را قضيه ٢٢ ك;نتري استو بستري امداد بيمارستان در كه شد مجروح گلرخ غ;محسين

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

دندانسازان سنديكاي تقاضاي
مقررات قانوني hيحه در چون كردهاند تقاضا نخستوزير از نامهاي طي ايران دندانسازان سنديكاي

حقوق مورد در دارند تقاضا است, شده اجحاف دندانسازان به نسبت شده تصويب اخير كه داروئي پزشكيو

آيد/ عمل به تجديدنظر صنف اين



ملي دولت سياهه ٢٤٢٠

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

براي نظامي دادستان ميشود گفته

كرد خواهد اعدام تقاضاي افشارطوس قتل متهمين از نفر پنج
ميكند صادر متهمين كليه درباره را خود نهائي قرار نظامي بازپرس هفته اين در

شد تمام هاشمزاده از بازجوئي
متهمين از بازپرسي مراحل آخرين داشت اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي فرمانداري مطلع مقام يك

قرار صدور درباره مطالعه مشغول نظامي بازپرس ديروز از و يافت پايان افشارطوس مرحوم قتل و توطئه

گرديد/ متهمين درباره نهائيخود

به روز چند نهائي قرار صدور بود كرده سؤال كه ما خبرنگار جواب در نظامي بازپرس قانع سروان آقاي

نـفر پـانزده چهارده حدود در متهمين چون و شدم مشغول ديروز از من داشت اظهار انجاميد خواهد طول

را خود قرار بتوانم هفته اين آخر تا دارد احتمال شد خواهد صفحه پانزده از متجاوز نهائي قرار و ميباشند

كرد خواهد استناد قانون از چهموادي به را متهمين تهام ا قرارمزبور در اينكه درباره نظامي بازپرس كنم/ صادر

متهمينمنطبق از نفر يكيدو جرم مسلما ولي بدهم شما به اط;عي باره ابن در نميتوانم داشتهنوز اظهار

بود/ خواهد عمومي مجازات قانون ١٧å ماده با

و خـارج بـازپرس دست از جـاري هفته آخر تا افشارطوس قتل و توطئه متهمين پرونده طريق بدين

اظهار ما خبرنگار جواب در نظامي دادستان شد/ خواهد نظامي دادستان شايانفر سرهنگدكتر آقاي تحويل

خواهم صادر و تنظيم را خود ادعانامه ب;فاصله بگيرم تحويل بازپرس از را پرونده اينكه محض به داشت

متهمين از نفر پنج بازپرسبراي است ممكن كه ميشود گفته نظامي فرمانداري اينكدر كلي طور به كرد/

بكند/ اعدام تقاضاي

زاهدي مهندساردشير آقايان اع;ميه طيدو نظامي فرمانداري چهارشنبه روز ـ نيست كار انجام مانع

نظامي فرمانداري به را خود توضيحات اداي براي فورا كه كرد احضار بار دومين براي را گزلو قره مهندس و

موجب آنها حضور عدم كه ميرفت احتمال و نكردهاند معرفي را خود نفر دو آن كنون تا چون كنند/ معرفي

كه داشت اظهار منبعمزبور تماسگرفت/ يكمنبعموثق با ما خبرنگار گردد دادگاه به پرونده ارسال در تأخير

طي را خود قانوني جريان پرونده ولي باشد مفيد است ممكن بدهند توضيحاتي گر ا هم نفر دو اين البته

ميشود/ ارجاع دادگاه به و كرد خواهد

دكتر سرهنگ از بازجوئي داشت اظهار امروز نظامي بازپرس قانع سروان آقاي ـ يافت پايان بازپرسي

انكار را جريان بازجوئي در سرهنگهاشمزاده چه گر ا يافت پايان ارتشي ك١٧٨٦ پونتيا صاحب هاشمزاده

كهخ;ف دستاست مداركيدر استمعهذا نبوده تلو حاملافشارطوسبه من تومبيل ميگويدا استو كرده

متواريشدن ميشد, حاضر كرديم احضار را او كه همانموقعي در متهمنبود گراو ا زيرا ميكند ثابت را او گفته

ميباشد/ تهامش ا اثبات بر دليل بهترين خود تو



٢٤٢١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

ميباشند پرونده قرائت مشغول اسفند نهم متهمين وكCي
اطاقهاي از يكي در آقاينخستوزير خانه به حمله و اسفند نهم متهمينواقعه كهوك;ي است روز چند

اينكه درباره شايانفر دكتر سرهنگ آقاي ميباشند/ مزبور متهمين پرونده قرائت مشغول نظامي دادسراي

روز چند وك;يمتهمين نيستزيرا معلوم داشتهنوز اظهار شد خواهد ديگر روز چند متهمينمزبور كمه محا

تجديد آنها تقاضاي به باره اينمدتدو گر ا استو مانده باقي پرونده قرائت براي آنها مهلتقانوني از ديگر

شود/ آغاز ماه خرداد اواخر متهمينمزبور كمه محا دارد احتمال نشود

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

داشتند آستارا در را مرز از عبور قصد كه نفر ١٢
شدند دستگير و تسليم همگي مأمورين تيراندازي نتيجه در

فرمانده همراه آستارا مرزبان بخش فيروز سرهنگ سركار خرداد ١٥ شب نيم و ده ساعت ـ بندرپهلوي

چاي آستارا رودخانه كنار بود رفته مرزي نوار به پاسگاهها سركشي و شبانه گشت منظور به مرزي گردان

آنها شدندچون مشاهده داشتند را مرز از قصدعبور كهعموما نفر ١٢ حدود در جمعا كه بچه و مرد عدهايزنو

سرهنگ طرف از ب;فاصله بود/ غيرمقدور آنان دستگيري نميشد فوري اقدام گر ا بودند گذشته رودخانه از

شد/ صادر تيراندازي بخشدستور فيروز

ع;مت به را دستها همگي نمودند پرتاب ايران ساحل به را خود چمدانهاي كه حالي در نامبردگان

هدايت مرزباني به شبانه و نموده دستگير را آنها همه مرزي مأمورين ب;فاصله ايستادند/ و كرده بلند تسليم

آن و شد تنظيم مجلس صورت بررسيو چمدانهاي محتويات دادگاه رئيس رزاقي آقاي حضور با و كردند

گرفتند/ قرار بازجوئي تحت عده

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

دادند استعفا شهر انجمن اعضاي
مبادرت ناچار شهر انجمن اعضاي عمومي تعطيل اعتصابو فقره چند و مردم پافشاري اثر در ـ نهاوند

نمودند/ استعفا به

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

ورزش ميدان در مردم اجتماع
تعطيل به دعوت را مردم و نموده تظاهرات به شروع خيابان و بازار در صحرائي نام به شخصي ـ نهاوند

روز دادند قرار تعقيب مورد و بازداشتنموده را شهربانيوي مأمورين كه ميتينگميكرد شركتدر عموميو

و رفته شهرباني جلوي نفر چند طرف از سخنراني ايراد از پس و نموده اجتماع ورزش ميدان در مردم بعد

نمود/ موافقت او آزادي با شهرباني اينكه تا داشتند را صحرائي آزادي تقاضا



ملي دولت سياهه ٢٤٢٢

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

درآمد بر ماليات اصCحيه Nيحه متمم قانوني Nيحه
شرح اين با به لغو ١٣٣١ بهمن درآمدمصوب١٢ بر ماليات اص;حيه قانوني hيحه ١٢ ماده واحده< ماده

با مغاير كه مقرراتي و بود خواهد اجرا قابل ١٣٣٢ سال اول از قانوني hيحه اين ـ ١٢ <ماده ميشود: اص;ح

ملغيميشود/> باشد hيحه اين

اص;حيه hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل درآمد بر ماليات

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

مالياتي اختCف به رسيدگي منظور به راجع قانوني Nيحه متمم
ميشود/ ذيلوضع ماده آن جاي به لغو ١٣٣١ ماه دي نهم hيحهمصوب سه ماده ـ ١ ماده

تعيينو يكسال براي سال هر اول در كه زير ترتيب به نفر سه از بود بدويمركبخواهد كميسيونهاي

ميشود/ گهي آ

آنها/ نمايندگان يا بخشدار و فرماندار >١

دارائي/ اداره طرف از نماينده نفر يك >٢

از يكي نماينده يا شركتها و تجار و كسبه اخت;فات به رسيدگي براي بازرگاني اطاق نماينده يك >٣

در كه شهرستان شوراي بخش, شوراي دهستان, شوراي ده, شوراي كشاورزي, عمومي سازمان شوراهاي

براي باشد شده تشكيل كشاورزي عمراني سازمان و كشاورزان سهم ازدياد كشاورزي عمومي سازمان اجراء

براي انجمنشهر نماينده با آن نظاير خسارتو يا آفت قبيل از مالياتام;كمزروعي اخت;فات به رسيدگي

نماينده اط;ع با دارائي رئيس نباشد محل در بازرگاني اطاق گاه هر مؤديان ساير پروندههاي به رسيدگي

راي بـا آنـها بين از نامبرده نمايندگان حضور در نموده دعوت را محل معروف بازرگانان از عده دادگستري

انتخاب عليالبدل كارمند نفر يك با تشخيص كميسيون هر براي نماينده نفر يك نسبي كثريت ا به مخفي

دولتي ادارات رؤساي از نفر يك رئيسدارائي باشد نشده تأسيس محل در دادگستري چنانچه نمود خواهند

محل در شهر انجمن كه صورتي در مؤديان ساير اخت;فات به رسيدگي براي و كرد خواهد دعوت را محل

گرديد/ خواهد انتخاب بخش طرفشوراي از عليالبدل عضو نفر يك و اصلي عضو نفر يك نباشد

ميشود/ ذيلوضع ماده آن جاي به لغو ١٣٣١ ماه دي نهم hيحهمصوب ٥ ماده ـ ٢ ماده

شهرستانها/// در دادگستري ادارات و مركز در دادگستري طرفوزارت از نفر يك >١

قانونيمصوبدي متممhيحه hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ١١ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل ١٣٣١ ماه

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٤٢٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

عمومي امنيت و نظم در اخCل مجازات قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
تاريخ از ديگر ماه ٣ برايمدت امنيتعمومي و نظم در مجازاتاخت;ل قانوني مقرراتhيحه اول< ماده

بود/ خواهد اجرا قابل قانونيمزبور hيحه ٩ درباره مقرر مدت

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مأمور وزارتكشور و دفاع وزارت دادگستري, وزارت دوم< ماده

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ تاريخ به تصويبميشود ماده دو بر مشتمل عمومي امنيت و نظم در اخ;ل مجازات

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

زندانيان انتقال قانوني Nيحه
قانون ٥ ماده استناد به نظامي موقت حكومت كه را اشخاصي ميتواند دادگستري دادستان اول< ماده

دادگاه قطعي احكام اجراي براي يا بازداشتو ١٣٢٩ ماه] تير ] سرطان هفتم بيستو نظاميمصوب حكومت

احتياج اندازه به مقتضياتديگر بنابه يا گنجايشزندانو عدم استدرصورت زندانينموده نظامي حكومت

دهد/ انتقال ديگر محل زندان به لزوم و

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت دادگستريو وزارت دوم< ماده

مشتمل زندانيان انتقال قانوني h١٣٣١يحه ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد طبققانون [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

خالصجات بنگاه قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

جديد بهاسلوب كشاورزان كردن آشنا آباديو عمرانو ايرانو كشاورزينويندر ترويج بهمنظور ـ ١ ماده

ازدياد و كشاورزي دانشكده دانشجويان براي عمل ميدان تهيه و نمونه دهات احداث و مكانيزه كشاورزي

تحتنظر خالصجات بنگاه نام به بنگاهي فرهنگكشاورزان بهداشتو خالصهو ام;ك درآمد تكثير توليدو

تأسيسميشود/ كشاورزي وزارت

و/// انتفاعيمحسوب بنگاه و بوده حقوقي شخصيت ماليو استق;ل دارائي خالصجات بنگاه ـ ٢ ماده

خالصجاتمشتمل بنگاه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي اختياراتمصوبسيام مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ١١ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٤ و ماده ٢٥ بر

مصدق محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٢٤٢٤

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

قاچاق مرتكبين مجازات قانون ٢٤ و ٢٣ مواد اصCح قانوني Nيحه
اص;ح شرح اين به ١٣١٢ اسفند ٢٩ مصوب قاچاق مرتكبين مجازات قانون ٢٤ و ٢٣ مواد ـ اول ماده

ادوات و شـيره اسـتعمال آhت و چـراغ با جوشاني شيره به مخصوص ادوات و اسباب ـ ٢٣ <ماده ميشود:

جزاي ريال ٥åå آن اجزا يا دستگاه هر به نسبت و ضبط كشفشود كس هر نزد نيز مالي ك تريا مخصوص

شد/>/ خواهد دريافت نقدي

محكمه حكم به نمايند فراهم را شيرهمطبوخ استعمال وسايل دايرو كشخانه شيره كه كساني ـ ٢٤ <ماده

مـحكوم سال يك تا [ماه] ٤ از تأديبي حبس به و نقدي جزاي ريال هزار ١å تا ريال هزار ٣ از تأديه به

شد/> خواهند

و نموده دستگير فورا را ٢٣ ماده و ماده اين در مذكور جرائم متهم مكلفند انتظامي مأمورين >١ تبصره

بازپرسمؤظفاست و مينمايد بازپرسارجاع به را پرونده دادستان بفرستند/ دادستان نزد ساعت ظرف٢٤

اين نمايد اب;غ متهم به و صادر بازداشت قرار ٢٤ ماده در مذكور جرائم متهمين درباره تهام ا توجه درصورت

پرونده ارجاع كيفرخواستو صدور پساز شد خواهد گذاشته اجراء بهموقع فورا و اعتراضبوده غيرقابل قرار

شد/ خواهد صادر حكم رسيدگيو نوبت از خارج بهموضوع دادگاه به

ماده اين در جرائممذكور محكومين مورد در مجازاتعمومي قانون مكرر [!] ٤٥ و ٤٥ ماده مفاد >٢ تبصره

شد/ نخواهد رعايت ٢٣ ماده و

دادگاههاي ص;حيت در مذكور جرائم به رسيدگي شده اع;م نظامي حكومت كه نقاطي در >٣ تبصره

بود/ خواهد نظامي موقت

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مليمأمور دفاع وزارت و وزارتكشور دادگستري, وزارت ـ دوم ماده

مـرتكبين مجازات قانون ٢٤ و ٢٣ مواد اص;ح قانوني hيحه اختيارات/// مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ تصويبميشود/ تبصره ٣ و ماده دو بر مشتمل ١٣١٢ اسفند ٢٩ قاچاقمصوب

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

بگير دستمزد صنعتگران و پيشهوران و كسبه مقطوع ماليات قانون Nيحه
ماه بهمن تاريخ در كه ١٣٢٩ ماه تير ٢٩ مصوب درآمد بر ماليات اص;حيه قانوني hيحه ٢ ماده >١ ماده

بر ماليات قانون ٥ ماده اساس بر ذيل ماده آن جاي به و لغو آن تبصرههاي با است رسيده تصويب به ١٣٣١

ميگردد/// مقرر ١٣٢٨ درآمد

و كسبه مالياتمقطوع قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل بگير دستمزد صنعتگران و پيشهوران

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٤٢٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

تأثيري سعودي كشور به گوسفند رأس هزار ٦å صدور
ندارد داخلي گوشت مصرف در

ماه ظرفدو هم آن گوسفند هزار ٦å صدور كه ميدادند جلوه چنين محافل از پارهاي قبل چندي از چون

طرف از امروز توضيح اين لحاظ بدين است گشته آن كميابي و گوشت ترقي موجب سعودي عربستان به

است/ شده داده عربستانسعودي به گوسفند معامله درباره ملي اقتصاد وزارت

و رجوع ملي اقتصاد وزارت به عربستانسعودي همكيشما دوستو طرفكشور از گذشته زمستان در >١

گرديد/ گوسفند هزار صد يك صدور درخواست

و كرمانشاه آذربايجان, استانهاي به رمز و محرمانه نامه ضمن كار اين به اقدام از قبل اقتصاد وزارت >٢

و بـنمايند مـازاد قـطعي تعيين و گوسفند موجودي ميزان به راجع عميق تحقيقات نمود درخواست فارس

ايـران داخلي مصرف در تأثيري كوچكترين آنكه شرط به گوسفند هزار صد يك صدور امكان همچنين

تأييد صريحا ملي اقتصاد و كشاورزي وزارت مأمورين و استانداران همكاري با كنند استفسار باشد نداشته

ندارد/ تأثير داخلي مصرف در و ميسر كام� گوسفند هزار ١åå صدور كه گرديد

مردم آذوقه در گوسفند صدور زمستان فصل چون و تقديم وزيران هيأت به امر گزارش حال اين با >٣

گرديد/// صادر گوسفند هزار ١åå هر از پنجم ٣ به نسبت فقط آن هيأتدولت تصميم بود ممكنالتأثر

هر نيستو كشور اهالي براي نگراني جاي كوچكترين گوسفند ميليون ٢٤ از هزار ٦å صدور از بنابراين

كه است افراد دولتو بين نفاق ايجاد و عمومي اذهان تشويش براي صرفا بشود ايران در كه تبليغاتي گونه

ميشود/ كشور خارجي دشمنان عايد آن نتيجه

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

ندارند داروساز دكتر
بـيمارستان داروخـانه وضع به دادن صورت و سر براي بهداري داروساز دكتر كه است ماه پنج ـ فومن

كه دارند انتظار اهالي است/// نكرده مراجعت فومن به كنون تا و شده اعزام شهرستان آن به پورسينايرشت

دارند/ اعزام را بهداريفومن به را داروساز دكترموسوي آقاي زودتر هرچه بهداري وزارت

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

ميآيد ايران به امريكائي فرهنگي مشاور يك
شده تهران عازم ميباشد امريكا فرهنگي مقام عالي متخصصين از كه دادلي> <مارگارت ـ واشنگتن

داد خواهد انجام دادلي بانو كه كارهائي جمله از خدمتگردد/ تهرانمشغول دانشگاه در ماه ١åمدت كه است

نيز تهران دانشگاه به وي ابتدائياست/ و مدارسمتوسطه معلمين براي تابستاني كارگاه يك اداره تأسيسو

كرد/ خواهد مساعدت معلم تربيت مورد در



ملي دولت سياهه ٢٤٢٦

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

امريكا مقيم ايراني دانشجويان به ارز پرداخت براي جديدي قرارداد
ميرسد امضا به ترومن] چهارم اصل اداره [با

خـاتمه امـريكا مقيم ايراني دانشجويان به چهارم اصل كمك قرارداد جاري سال شهريور ٩ تاريخ در

فرهنگ وزارت كنون ا هم از ندهد, تعويقيروي دانشجويان از ايندسته ارز پرداخت در اينكه براي مييابد/

اط;ع قرار به برساند/ امضا به و نموده تهيه باره اين ديگريدر قرارداد تا شده كره مذا وارد چهارم اصل اداره با

استفاده امريكا كمكي ارز از آنها نفر ٨åå كه ميباشد نفر ٩åå حدود در امريكا ايرانيمقيم دانشجويان تعداد

امريكا طبدر فنيو كشاورزيو رشتههاي در مايلند بعدا كه دانشجوياني براي جديد قرارداد در مينمايند/

اظهار مطلع يكمقام طوريكه به نمايند/ استفاده مذكور ارز از كه شده پيشبيني دهند ادامه تحصيلخود به

استو نگرديده تخاذ ا تصميم ارز نرخ درباره استهنوز آمده عمل به اينمورد در كه تي كرا مذا در ميداشت:

حاصلشود/ تغييراتي ارز نرخ در ميرود احتمال كرد اضافه خاتمه در

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

ژاپني كمپانيهاي از نساجي و قند كارخانه دريافت درباره
است جريان در نفت ملي شركت و برنامه سازمان بين مذاكرات نفت مقابل در

دريافت مقابل در نساجي كارخانه يك و شكر و قند كارخانه چهار گذاري وا پيشنهاد دو گذشته هفته

سازمان عالي اينكدرشوراي پيشنهادها اين رسيد/ برنامه سازمان به ژاپني كمپاني طرفدو از نفت حمل

مهندس آقاي از امروز ما خبرنگار شود/ تخاذ ا آنها درباره مقتضي تصميم تا است گرفته قرار مطالعه تحت

خـصوص در ژاپـني دهـنده پـيشنهاد كمپانيهاي آيا كرد سؤال نفت ملي شركت بازرگاني مدير پرخيده

مـراجـعه برنامه سازمان به فقط اينكه يا شدهاند كره مذا وارد هم نفت ملي شركت با خود پيشنهادهاي

در نساجي قندو كارخانههاي گذاري خصوصوا كمپانيژاپنيدر طرف از هنوز گفت: پرخيده آقاي نمودهاند؟

پيشنهادات از را شركت اين برنامه سازمان ولي است نرسيده ما به پيشنهادي مستقيما نفت حمل مقابل

به بستگي معامله اين گفت: پرخيده آقاي معامله اين اجراي چگونگي مورد در است/ نموده مستحضر مزبور

قرارداد انعقاد از قبل معام;ت اين كه باشد بنا گر ا ولي دارد ايران و ژاپن كشور دو بين پاياپاي قرارداد انعقاد

هر ترتيب اين با و نمايند كسب دولتخود از مخصوصي پروانه بايد ژاپني كمپانيهاي گيرد پاياپايصورت

بود/ خواهد ميسر معامله انجام كنند دريافت اجازهاي چنين وقت

٨١١å شماره ,١٣٣٢.٣.١٦ شنبه

سهميه توزيع
رمضان ماه در بهموقع سهميه توزيع از مردم شد/ داده قند گرم پانصد و شكر يككيلو نفر هر به ـ سمنان

دارند/ رضايت



٢٤٢٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

دكتر آقاي مصونيت سلب Nيحه به رسيدگي ضمن مجلس دادگستري كميسيون ديشب جلسه در

شد گرفته تصميم بقائي

شود خواسته مجلس به رسيدگي و مطالعه براي متهمين پرونده عين
شد نوشته دولت به نامهاي باره همين در كميسيون رئيس طرف از امروز و

گردد تشكيل روزه همه شايد و متوالي جلسات پرونده وصول از پس

رسيد تصويب به دادگستري كميسيون عضويت از شايگان دكتر استعفاي

جلسه فردا رئيس هيأت براي فراكسيون كانديداي تعيين منظور به ملي نهضت فراكسيون

داد خواهد فوقالعاده

است باقي نفري هشت هيأت طرح به نسبت خود اوليه نظر در فراكسيون
ميباشد آن تصويب خواستار و

رياست به مجلس دادگستري كميسيون جلسه دومين ديروز بعدازظهر ٦ ساعت مقارن ـ جلسه دومين

دكتر آقاي سلبمصونيت hيحه به رسيدگي منظور به دادگستري وزير لطفي آقاي حضور با و مي;ني آقاي

مي;ني آقاي جلسه ختم پساز داشت/ ادامه نيم و ٧ ساعت تا امروز جلسه كرات مذا و گرديد تشكيل بقائي

ميزد اينموضوعدور پيرامون كرات مذا بيشتر امشب جلسه در داشت: اظهار خبرنگاران به رئيسكميسيون

[قـتل مـتهمين پـرونده اصـل مـطالعه بـه احـتياجي فع� دولت تقديمي hيحه به رسيدگي براي آيا كه

با باhخره و فرمودند بيان كه داشتند نظراتي آقايان از نفر چند زمينه اين در خير؟ يا هست افشارطوس]

پرنده گزارشو پسازوصول كميسيوندادگستري > ميگويد: مجلسكه داخلي آئيننامه ١٨٥ ماده به استناد

است/ اط�عات روزنامه آن از نقطهچين /١

مقاماتمسئول از عملآورد/> به T١U///مداركو و اسناد به قبيلمراجعه تحقيقاتاز قسم مكلفاستهمه امر

شد قرار و نمايند ارسال مجلس به رسيدگي و مطالعه براي را متهمين پرونده عين كه شود خواسته صالحه و

ملي مجلسشوراي دفتر طرف از فورا و شد تهيه نامه اين مينوت شود/ نوشته هم نامهاي خصوص اين در

الكـلي مشـروبات كـنندگان تـهيه مجازات hيحه درباره امشب جلسه در ضمنا گشت/ ارسال دولت براي

گرديد/ آيندهموكول جلسه به آن تصميم اخذ گرفتو كراتيصورت مذا

براي دادگستري كميسيون بعدي جلسات و آينده جلسه تشكيل تاريخ از ـ پرونده از نگهداري وسائل

به آينده جلسه داشت: اظهار مي;ني آقاي شد/ سؤال بقائي دكتر آقاي از سلبمصونيت hيحه به رسيدگي

روزه همه شايد و متوالي جلسات متهمين, پرونده وصول از پس شد قرار ولي گرديد, موكول چهارشنبه روز

ايـن دادگسـتري كـميسيون اعضاي براي آيا كه سؤال جواب در دادگستري كميسيون رئيس شود/ تشكيل

ميتوانم قدر همين گفت: نمود؟ محافظت كام� مجلس در ميتوان امر پرونده از كه شد حاصل اطمينان

گرفتهشود/ تصميم باره اين در ميشود دولتنوشته به كه نامهاي پسازوصولجواب شد قرار كه عرضكنم



ملي دولت سياهه ٢٤٢٨

كه جوابدولت حال هر به كنيم/ فراهم مجلس داخل در را پرونده از نگهداري وسائل اينست ما سعي البته

كرد/ فكريخواهيم باره اين در رسيد

ارسـال درخواست از گذشته جلسه در كه شد چه بفرمائيد است ممكن شد سؤال ـ آئيننامه استناد به

به را متهمين پرونده كه شد گرفته تصميم مجددا ديشب جلسه در ولي شد حاصل مجلسانصراف به پرونده

مرحله به كرات مذا اين ولي شد كره مذا باره اين در گذشته جلسه در آقايمي;نيجوابداد: مجلسبخواهيد؟

فراهم مجلس در پرونده از نگهداري براي hزمه شرايط تا شخصا نخواستم هم بنده خود و نرسيد تصميم

نيستو قاطع تصميم كار اين از بنده انصراف كه عرضكردم صبحهم امروز كنمو كاري چنين به اقدام نشده

داخلي آئيننامه به مراجعه با امشب جلسه در ولي شد خواهد مجلسخواسته به پرونده عين صورتلزوم در

رسيدگي از قبل كه تصويبنمودند تفاق ا به اعضايكميسيون آقايان و شد گرفته راي اينموضوع مجلسبه

رأي و امشب جلسه كرات مذا و شود مجلسخواسته به متهمين پرونده عين دولت, ارسالي پرونده خ;صه

از كتبا فردا آقايان براي همين استناد به هم بنده استو قيد اعضايكميسيوندرصورتجلسه آقايان موافق

بفرستد/ مجلس به را پرونده كه خواست دولتخواهم

طرف از امروز نامهاي مجلس دادگستري كميسيون ديشب تصميم حسب بر ـ دولت به كميسيون نامه

شد/ فرستاده برايدولت ملي مجلسشوراي دفتر طريق از مي;ني آقاي

اشاره آن به hبا در كه دادگستري رئيسكميسيون توضيحات از گذاشته ـ كميسيون عضويت از استعفا

كـميسيون عضويت از شايگان دكتر آقاي كه گرديد شايع مجلس در كميسيون, جلسه از پس ديشب شد,

تـحقيقات صـدد در جـرايـد خـبرنگاران بود, اهميت شايان چون مزبور خبر است/ كرده استعفا دادگستري

به مسافرت از قبل شايگان آقايدكتر داشت اظهار باره اين در مطلع يكمقام نتيجه در و برآمدند بيشتري

داده استعفا دادگستري عضويتكميسيون از مجلس, كميسيون چند عضويتدر و زياد گرفتاري علت به اروپا

آقاي مجدد تقاضاي حسب بر امشب ولي بود نشده مطرح كميسيون جلسه در ايشان استعفاي ولي بودند,

دادگستري كميسيون فع� و رسيد تصويب به و شد مطرح جلسه ابتداي در ايشان استعفاي شايگان دكتر

ميباشد/ عضو شانزده مجلسداراي

كيبود حا دادگستري كراتديشبكميسيون مذا جريان از ديگري خصوصي خبر ـ دادگستري وزير نامه

قرائت بقائي دكتر آقاي مصونيت سلب hيحه به راجع دادگستري وزير طرف از نامهاي مزبور جلسه در كه

جواب در دادگستري وزير آقاي كه شد معلوم آمد عمل به زمينه اين در كه تحقيقاتي نتيجه در است/ شده

به مربوط كه دادگستري كميسيون رئيس به خطاب بقائي دكتر آقاي سرگشاده نامه قسمتهاي از بعضي

قرائت دادگستري كميسيون ديشب جلسه در نامه اين و داده توضيحاتي بود دادگستري وزارت دولتو عمل

در مزبور نامه متن داشتند تقاضا كه خبرنگاراني به نامه اين وصول تأييد ضمن مي;ني آقاي است/ شده

شده نوشته دادگستري كميسيون اعضاي اط;ع براي فقط نامه اين چون كه گفت شود گذاشته اختيارشان

ندارد/ آنضرورت نشر بنابراين



٢٤٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

مـجلس, دادگسـتري كميسيون جلسه ختم از پس دقيقه چند ديشب ـ ملي نهضت فراكسيون جلسه

جلسهسخنگوي ختم پساز و گرديد تشكيل آقايمهندسرضوي رياست به ملي نهضت كسيون فرا جلسه

كه مطلبي تنها و نداد خبرنگاران به باشد كسيون كراتفرا مذا نتيجه از كي حا كه كاملي توضيحات كسيون فرا

آقايان و كسيونبود فرا طرح مجلسو كار جريان درباره كسيون امشبفرا كرات <مذا كه اينبود داشت اظهار

تا ثبا ا يا نفيا نفري گزارشهيأتهشت درباره تقديميخود طرح به نسبت مجلسرا راي كه گرفتند تصميم

شوند/ خواستار

كه شد مليمعلوم نهضت كسيون فرا اعضاي از بعضي با تماس نتيجه در ولي ـ شايگان دكتر توضيحات

به شايگان دكتر آقاي مراجعت از كسيون فرا رئيس مهندسرضوي آقاي ابتدا كسيون فرا ديشب جلسه در

درباره كه كرد تقاضا شايگان آقايدكتر از اظهارخوشوقتينمودهو كسيون فرا جلسه ايشاندر شركت تهرانو

بدهد/ كسيونيخود فرا رفقاي به توضيحاتي اروپا به مسافرتخود

به نسبت اروپا مردم احساسات و ايتاليا و آلمان به خود مسافرت درباره اينموقع در شايگان دكتر آقاي

است/ داده مشروحي توضيحاتي هستند قائل ايران ملي نهضت به نسبت اروپائي ملل كه احترامي و ايران

ملي نهضت كسيون فرا فوريت سه طرح موضوع شايگان, آقايدكتر اظهارات ختم پساز ـ طرح مسئله

عمل به اينزمينه در كه كراتي مذا پساز گرفتو قرار كره مذا ومورد گزارشهيأتهشتنفريمطرح, درباره

سكوت با مجلس و شد قرائت گذشته جلسه گزارشدر متن كه نشود نظر اين تسليم كسيون فرا شد قرار آمد

تصويب ضمن رسد, تصويب اعتراضبه بدون مزبور جلسه كهصورت صورتي در استو كرده تأييد آنرا خود

گردد/ معلوم تا ثبا ا يا و نفيا طرح تكليف بايد بلكه بود خواهد نيز گزارش

ولي آمد عمل به تي كرا مذا رئيسه برايهيأت كسيون فرا كانديداي درباره سپس ـ فراكسيون كانديداي

و مجلس رياست براي خود كانديداي فوقالعاده جلسه يك طي كسيون فرا شد قرار بود گذشته وقت چون

شد/ خواهد تشكيل فردا صبح ده ساعت مزبور فوقالعاده جلسه نمايد/ تعيين رئيسه هيأت اعضاي ساير

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد دارائي وزارت تقديم خشخاش كشت منع قانون اجراي Nيحه
كـل اداره رئـيس فـرزاد آقـاي زيـر: آقايان از مركب كميسيوني دارائي وزير كاظمي آقاي دستور بنابه

جمال آقاي دارائي, وزارت نماينده ضرابخانه اداره رئيس آژير آقاي دارائي, وزارت نماينده تشخيصدرآمد

مـهدي مـهندس آقاي كشور, وزارت نماينده رسولخاني مهندس آقاي بهداري, وزارت نماينده نوربخش

مصرف خشخاشو كشت منع قانون اجراي hيحه طرح تنظيم منظور به كشاورزي وزارت نماينده هدايتي

خشخاشو كشت برايمنع مفصلي طرح متعدد جلسات پساز تشكيلو ملي مجلسشوراي كمصوبه تريا

نموده قانون از تخلف كه كساني براي نقدي جريمههاي و مجازات و آن مشتقات و ك تريا استعمال منع

كه تقديمميشود وزارتدارائي به و نمايند تهيه فروشآن خريدو يا كو تريا استعمال يا كشتو به مبادرت

گردد/ مطرح هيأتدولت در



ملي دولت سياهه ٢٤٣٠

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد شديدي مشاجرات صحنه مجلس علني جلسه
شد تصويب نفري هشت هيأت گزارش طرح به نسبت مذاكرات كفايت

گرديد متشنج شدت به مجلس پيشنهادات قرائت هنگام
شدند گريبان به دست يكديگر با مجلس تريبون مقابل در نريمان و ميراشرافي آقايان و

او حمايت به عدهاي ولي كنند خارج مجلس از را مجلس رئيس نايب ميخواستند اقليت نمايندگان

جلسه و شد هتاكي و فحاشي و خورد و زد ميدان به مبدل مجلس صحنه نتيجه در و برخاستند

جلسات در را مكي حضور منع و توبيخ تقاضاي رضوي مهندس دوم علني جلسه در گرديد/ تعطيل

عنوان به جلسه رفيع آقاي پيشنهاد بنابه و گرديد اغتشاش دچار و متشنج مجلس ديگر بار و كرد

شد خواهد تشكيل تاريخي چه نيست معلوم جلسهآينده و گرديد تعطيل تنفس

�نايب مهندسرضوي آقاي رياست به امروز دقيقه پنجاه و ده ساعت ملي مجلسشوراي علني جلسه

مطرح قبل جلسه صورت گذشته جلسه ديرآمدگان و غائبين اسامي قرائت از پس و گرديد/ تشكيل رئيس�

شد///

گـذشته جلسه در نكته يك گفت: بقائي دكتر آقاي ـ نيست گزارش تصويب جلسه صورت تصويب

طور اين خارج در و مجلسخواندند در را نفري هشت گزارشهيأت مكي آقاي كه بود اين آن و افتاد تفاق ا

امروز گر ا و گرفته مجلسقرار تأييد گزارشمزبورمورد كرده, اينموقعسكوت مجلسدر كهچون منعكسشد

عرض خواستم بنده بود/ خواهد گزارش اين تصويب حكم در تصويبشود اعتراض بدون جلسه همصورت

بود نخواهد نفري هشت گزارشهيأت تصويب هرگز گذشته جلسه تصويبصورت كه نمايم تصريح و كنم

تقديم مجلس به باره اين در فوريتي سه يكطرح نهضتملي كسيون فرا بلكه است� صحيح است, �صحيح

يعني كند, طي را مجلسيخود جريان اينطرح داريم انتظار ما همه و دارد مجلسقرار فع�دردستور كه كرده

است� �صحيح نمايد/ روشن را آن تكليف مجلس راي

را عده يك دزفول در كنم عرض خواستم ضمنا گفت: بقائي سپسدكتر ـ شدهاند بازداشت دزفول در

رعايت بدون هم آن نمودهاند, بازداشت را زحمتكشان حزب افراد از عدهاي يعني كردهاند توقيف غيرقانوني

مـيباشد/ دزفـول در ايران ملت زحمتكشان حزب رهبر گير گوشه دكتر آقاي توقيفشدگان جمله از دليل

توسط و كردهاند امضا طوماري اهاليدزفول حال هر به كردهاند/� توقيف را عدهاي هم تهران در �ميراشرافي:

مقام تقديم را طومار عين كه دارند را عده اين مزاحمت رفع و آزادي تقاضاي مجلسو به فرستادهاند بنده

نـيست/// <مـركوركرم� با آن امضاي كردهاند امضاء دزفول حقيقي مردم را طومار اين ولي ميكنم/ رياست

گفت: رئيس نايب نبود اعتراضديگري گذشته جلسه صورت به نسبت چون ـ شد تصويب جلسه صورت

نفريدر هشت گزارشهيأت قرائت اينكه قيد با ١٣٣٢ ماه خرداد هفتم پنجشنبه روز جلسه بنابراينصورت

تن چند تصويبميشود/ بود مجلسنخواهد طرف از آن تصويب يا و تأييد دليل مكي آقاي توسط جلسه آن
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مجلس وقت كه است مدتي عرضكنم خواستم بنده ولي كردهاند دستور از قبل نطق تقاضاي نمايندگان از

است/ مانده ب;تكليف دارد قرار مجلس دستور در كه اساسي امور و ميشود دستور از قبل نطقهاي صرف

وارددستور و ميشود نظر صرف ازدستور قبل نطقهاي ايراد از آقايان اجازه با بنابراين ـ دستور در ورود

آقايوكيلپور استو نفري هشت گزارشهيأت به راجع ملي نهضت كسيون فرا طرح هم ودستور ميشويم

خواستهاند/ صحبت اجازه

رئيس�/ �زنگ آقا؟ نشود ايراد دستور از قبل نطق چرا نمايندگان: از عدهاي

دستور/ از بعد براي بماند پس ديگر: عده

ميشويم/ دستور وارد عرضكردم رئيس: نايب

باشد/ بعدمحفوظ جلسه براي آنها پسنوبت نمايندگان: از نفر چند

بفرمائيد/ آقايوكيلپور رئيس: نايب

شد/ دستور وارد نميشود نيستو رسمي جلسه و هستند غايب نفر يازده رئيس, آقاي ميراشرافي:

آقا/ است كافي عده و شده رسيدگي حاضرين و غائبين صورت رئيس: نايب

دكتر [ناخوانا], ج;لي, آقايان اhن دارم دست در آن صورت من است؟ كافي عده آقا چي ميراشرافي:

امير ملكمدنيو گنجهاي, فلسفي, دكتر بهادري, مشار, قشقائي, محمدحسين دماوندي, معتمد مصباحزاده,

نيست/ رسمي جلسه استو نفر ٦٨ عده اين بنابراين هستند غايب افشار

است/ كافي عده و هستند تهران در مصباحزاده آقاي شد/ تحقيق امر اين در عرضكردم رئيس: نايب

هستند/ تهران از خارج در ايشان نيست اينطور خير ميراشرافي:

هستند/ تهران در و كردم صحبت ايشان با تلفن با اhن بنده معظمي: دكتر

هستند/ تهران در ايشان استو كافي عده آقا بله نمايندگان: از عدهاي

بفرمائيد/ آقايوكيلپور رئيس: نايب

در كـرارا كـه طوري به گفت: موافق عنوان به وكيلپور آقاي ـ مشروطيت مباني تحكيم براي سندي

كه است سندي يك نفري گزارشهيأتهشت اين كه معتقدم شخصا بنده عرضكردهام جلساتخصوصي

چرا؟� �فرامرزي: برسد مجلس تصويب به كه دارد ضرورت بسيار ايران مشروطيت مباني تحكيم براي

برسد تصويبمجلس به بايد استو ايران ملي نهضت برجسته آثار از يكي واحده ماده اين گزارشو اين

ابراز را مخالفخود دhيل واحده ماده اين با مخالف آقايان و نميبينم اشكال زياد ماده اين به نسبت بنده و

تصويب نبايد است طرح اين موافق توده حزب چون كه بوده اين مخالفتشان ميراشرافي آقاي و نداشتهاند

آقاي كه نكتهاي شما/ مثل است بوده مخالفت نظامي حكومت اختياراتو با توده حزب كه صورتي در شود,

تصويب را آن ما كه ندارد استضرورتي اساسي قانون از نكته چند اين چون كه بود اين فرمودند بقائي دكتر

چنانكه همداشتو ديگري فايده كند روشن را ذهني كه اينبود اساسي قانون از گرمنظور ا من نظر به كنيم/

مفهوم ميداند فارسي زبان كه فردي هر پدر, كلمه بگوئيم ما كه اين استمثل استنتاجي واحده ماده آخر در



ملي دولت سياهه ٢٤٣٢

طوhني را يكموضوع اينكه عين در باشد فرزند داراي كه است كسي پدر بگوئيم گر ا و ميكند درك را آن

را مردم عامه توجه استو نشده كم و زياد گزارشهم پاياين در نكردهايمو كم چيزيرا پدر كلمه از كردهايم

است/// كرده جلب يكمسئله به

ايـن در فـقيري و بيچاره اشخاص يك كه اقليت دهند اجازه آقايان گر ا قناتآبادي: آقاي ـ اختيارات

كه كاري هر شماست, دست در شمشير هستيد, كثريت ا شما كنند اظهار را خودشان عقايد هستند مجلس

دارند كه نظرياتي هم ديگران دهيد اجازه ندارد اينصورتضرري در داريد/ برا تيغ بكنيد, ميتوانيد بخواهيد

تا مانعشويد شما گر ا hحا ولي كرديد همراهي عقايد آن با هم شما كه افتاد تفاق ا يكوقت شايد كنند اظهار

نيست/ خوبي چيز بگويند را عقايدشان نظرياتو ديگران

آن من قانونگذاريدادهايد اختيارات عدليه وزير آقايداور به واحدهاي ماده طي ١٣å٥ بهمن ٢٧ در شما

مجلسشوراي مختصات از را قانونگذاري اساسا كه بود اين هم علتش و نكردم موافقت واحده ماده با روز

مجلسچيست؟/// پسوظيفه كنند قانونوضع بروند كه بدهد اجازه مجلسبهوزرا باشد بنا گر ا ميدانم/ ملي

خودشان مصدق دكتر آقاي كنيد/ اجرا را مقررات كليه بيائيد هستيد, ع;قمند حكومتدموكراسي به گر ا

كه است موارد چندين مصدق دكتر آقاي بدهد اختيارات دولتها به ندارد حق مجلسي هيچ گفتند صراحتا

شده چه hحا ميكرد؟ كسيقبول جاسوس, ميگفتند ايشان به روزي گر ا واقعا كردهاند/ اختيارات عليه نطق

مگـر نيست اين جاسوس؟ ميگويند دولت ارگانهاي ميكند, مخالفت قلدري و اختيارات با كسي هر كه

صـحيح گفتند ديگر عده است, صحيح گفتند �عدهاي ديدهاند/ مملكت اين براي كي وحشتنا خواب اينكه

مصدق دكتر آقاي كه دادگستري اين مگر ندارم كاري نيست صحيح يا است صحيح به من آقايان نيست/�

استو كار در حسابي آقايان است/ شده منكر دنيا در را كمونيستي دادگستري اين دارند, آن اص;ح به افتخار

كفايت به مخالف يكموافقو با نميشود و همآورند اينطور را آن سر كه نيست كوچكي مطلب مطلب, اين

گرفت/ راي كرات مذا

دكتر آقاي كند كراتخواستصحبت كفايتمذا درباره توضيح بهعنوان مجدزاده آقاي ـ نظامنامه اخطار

كـرات مذا كفايت مخالف عنوان به دhيلي قناتآبادي آقاي گفت: مجدزاده آقاي دارم اخطار گفت: بقائي

كرات كفايتمذا تقاضاي كه اينبود ندارد/ بحثديگري شده بحثواقع مورد مدتها گزارشكه اين نگفتند/

بعد و ميكند صحبت ابتدا دهنده پيشنهاد هميشه گفت: نظامنامه اخطار عنوان به بقائي دكتر آقاي كردم/

رعايتشود/ كام� نكته اين دارم تقاضا من مخالفو

آن از ولي دهند توضيح مجدزاده آقاي ابتدا بايد استو بقائيصحيح دكتر آقاي تذكر گفت: رئيس نايب

صحبت كرات مذا كفايت با مخالفت عنوان به كه بودند كرده تقاضا قبل چندي از قناتآبادي آقاي كه جهت

كفايت به راي كنون ا و شد مجلسنخواهد در سنتي اين هرصورت به ولي دادم اجازه ايشان به كه اين كنند

ميگيريم/ كرات مذا

نهضت كسيون سهفوريتفرا طرح كراتدرباره كفايتمذا به اينموقع در ـ شد تصويب كرات كفايتمذا
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گرديد/ آغاز پيشنهادات قرائت و شد تصويب كثريت ا با گرفتند راي نفري هشت گزارشهيأت به راجع ملي

قرار مجلس تصويب مورد اساسي قانون ١٦ اصل كرد پيشنهاد وكيلپور آقاي ـ پيشنهادات قرائت

تشييد براي كه قوانيني كليه > ميگويد: اساسي قانون ١٦ اصل داد/ توضيحاتي خود ماده اطراف در و گيرد

مجلسشوراي تصويب به بايد است hزم ما اساسوزارتخانه مملكتيو امور انتظام سلطنتو مبانيدولتو

برسد/> ملي

دارم/ نظامنامه اخطار بنده سنجابي: دكتر ـ نظامنامه اخطار

بفرمائيد/ رئيس: نايب

اصول دارند استحضار آقايان كه طوري به داشت: اظهار [ !] ١٢ ماده قرائت از پس سنجابي دكتر آقاي

مطلبي يك خصوصوقتي به ميكند پيدا فوريت جنبه مطلبي يك استوقتي شوري مجلسدو در مسائل

ملي مجلسشوراي كثريت ا بعد و ميكنند پيشنهاد را آنموضوع نماينده نفر ١٥ كه ميكند پيدا فوريت دو

استثنائي و فوتي و فوري امر يك بحث مورد يعنيموضوع عمل اين ميدهد/ آن به فوريت راي مرتبه سه

راي آن به بار سه هم مجلس كثريت ا و كنند امضا نفر ١٥ و داشت فوريت موضوعي وقتي بنابراين است,

گرفته/// قرار مجلس دستور در فوريتي سه يكموضوع شد, انجام تشريفات اين وقتي و بدهد

اينكه تشخيص كه است رسيده متعددي پيشنهادات رئيس: نايب ـ پيشنهادات اطراف در توضيح

عمل وظايفخود به وجدان گرفتن نظر در كه رئيسمجلساست عهده به نه يا است وارد پيشنهادات اين

قانون ١٦ اصل با كه تصميماتي شدهاند متذكر آن ضمن كه دادهاند پيشنهادي آقايوكيلپور مث� نمايد/

شود خوانده آقايوكيلپور پيشنهاد دادم دستور نظر آن از من است/ كانلميكن باشد داشته تباين اساسي

دولت كه است روشن اين استو اساسي قانون مواد از يكي عينا پيشنهاد اين فرمايند م;حظه آقايان كه

است/ اساسي قانون مملكتروي كار مدار زيرا نمايد, تخاذ ا اساسي قانون خ;ف بر تصميماتي نميتواند

است/ خودتانموجود طرح در عينا مهندسرضوي آقاي گرفتيد آقا اين به كه ايرادي فرامرزي:

دارم/ نظامنامه اخطار بقائي: دكتر ـ نظامنامه اخطار

بفرمائيد/ رئيس: نايب

/[!] ١٢å ماده طبق بقائي: دكتر

دادند/ سنجابي دكتر آقاي را ماده اين درباره توضيح رئيس: نايب

گفتند/ خ;ف و دادند توضيح اشتباه ايشان بقائي: دكتر

بفرمائيد رئيس: نايب

آمدم مجلس به وقتي نبود حقوق در تحصي;تم بندهچون استبگويم اصو'hزم بقائيگفت: دكتر آقاي

كمال با گرفتولي خواهم ياد هستند مجلس اين در كه حقوقي اساتيد از را قسمتهايحقوقي كردم تصور

را ١٢å ماده از قسمت يك زيرا است/ غرض نقضو ميگويند و ميكنند آنچه آقايان اين ميبينم تأسف

نخواندند/ را بقيه و خواندند سنجابي دكتر آقاي
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كار به وجدان طبق دهد اجازه بايد ميكند اداره را جلسه كه كسي به ملي مجلسشوراي رئيس: نايب

دهد/ ادامه خود

نزديد؟ حرفي شما و كردند مجلسبيرون از مرا كه بود وجدان طبق ميراشرافي:

تخلفي اندك بدون را ١٦ اصل است مكلف دولت ميكند پيشنهاد وكيلپور اينجا در آقا رئيس: نايب

نميدهم اجازه را اين من و كند اجرا تخفيف با را اصول ساير است مكلف دولت كه ميرساند اين و كند اجرا

قرائتميشود/ ديگري پيشنهاد به و شود مطرح پيشنهادي چنين ملي مجلسشوراي در كه

نيست/ طور اين بدهم, توضيح هم باز بدهد اجازه آقا وكيلپور:

اينكه تشخيص آقا گفت, رئيسمجددا نايب ولي برود تريبون پشت تا برخاست جاي از آقايوكيلپور

بنشينيد/ بفرمائيد است بنده با است وارد پيشنهادها از يك كدام

رئيسفرياد نايب به عصبانيتخطاب با برخاستو جاي از مكي آقاي اينموقع در ـ شد مجلسمتشنج

تبعيضميكني؟ چرا نميشود وضع كه اين معطلي؟ چرا ياا� بيرون, برو شو بلند ميزني؟ زور حرف چرا زد

<زنگ بيرون برو شو بلند مهندسرضوي آقاي ميكني؟ خ;ف عمل چرا ميگويد؟ راست ميراشرافي:

رئيس>/

مملكتنميشود؟ وضع كه اين است؟ رئيسي نايب چه اين درآوردهايد مسخرهبازي صادقي: افشار

رئيس: نايب ممتد �زنگ نميكشيد؟ خجالت چرا باشيد كت سا آقايان سنجابي: دكتر و مهندسحسيبي

باشيد�/ كت سا كنيد توجه آقايان

آنـجا چـرا مـعطلي, چـرا كـردي مسـخره را مملكت شو, گم شو بلند رضوي: مهندس به خطاب مكي

نشستهاي؟

توهين حق شما برود؟ بيرون كي ميكنيد؟ جنجال چرا شما مكي: ميراشرافيو به خطاب اقبال نريمانو

به برخاستندو جايخود سرتيپاز پور هديو و حميديه ميراشرافيو اينموقع در نداريد/ رئيسمجلسرا به

تاhر وسط به برخاستو جاي از نريمان كه بروند hبا پلهها از خواستند و رفتند رئيسه هيأت جايگاه طرف

ايستاد/ ميراشرافي جلوي رفتو جلسه

حيرت و بهت حالت در و برخاستند جاي از نمايندگان تمام موقع اين در ـ نمايندگان ميان خورد و زد

بودند/ نفر چند اين مبارزه تماشاي مشغول

مهندسرضوي بگذارد/ كنار را بازي رجاله بنشين, جايت سر برو زد: فرياد ميراشرافي به خطاب نريمان

كنيد/ اهانت است عهدهدار به را جلسه رياست كه كسي به نداريد حق شما كسهست هر

بايد را آدم اين نكن سپر سينه بيخود و بنشين جايت سر برو خودت گفت: نريمان به خطاب ميراشرافي

انداخت/ بيرون جلسه از

كـردم اخـطار مرتب سه من بنشينيد, جايتان سر برويد هم شما بيرون, برو بيرون, برو آقا ياا� مكي:

بزنم/ را حرفم من نميگذاريد



٢٤٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

ميكنم/ بيرون جلسه از را آدم اين من نريمان آقاي برو ميراشرافي:

انداختهايد؟ راه است كثافتكاري چه اي بنشين برو نداري را فضولي چنين حق تو نريمان:

بدهيد/ باد به ميخواهيد را مملكت شماها ميراشرافي:

ابله/ نزن زيادي حرف نريمان:

دهنت/ توي ميزنم ميراشرافي:

بيتربيت/ بيادب, ميكني غلط نريمان:

شلوغ چرا ميگفت: مرتبا و ميكرد اعتراض او به مكي و ميزد� زنگ مرتبا رئيس مدت اين تمام �در

بزند, را او كه برد حمله نريمان طرف به ميراشرافي اثنا همين در درآوردهايد/ مسخرهبازي بيرون برو ميكني

شدند/ گ;ويز يكديگر با نواختو او گوش به محكم برسد او به ميراشرافي دست اينكه از قبل نريمان ولي

به لگد و مشت و ريختند نريمان سر بر و شتافتند, ميراشرافي كمك به اينموقع در سرتيپ پور و حميديه

اين در نميگذاشت/ راب;جواب آنها حمله و ميكرد دفاع خود شدتاز به نريمان ولي ميكردند پرتاب طرفاو

نريمان طرف به اقليت از عدهاي ولي برخاستند جاي از وساطت قصد به قشقائي خسرو و ناظرزاده موقع

مرتبا نيز بقائي دكتر و قناتآبادي شمس و بود درگرفته شديدي خوردي و زد تريبون كنار در و بردند حمله

عينك همينموقع در نميشد/ مفهوم چيزي جلسه جنجال ميان در آنها اظهارات از ولي ميگفتند مطالبي

جنجالي مجلس كنار و گوشه هر در و آمد وارد شديدي صدمه اقبال آقاي راست چشم به شكستو نريمان

ميكردند/ نگاه صحنه اين به تعجب حيرتو با همه بود برخاسته

نشان عكسالعملي گونه هيچ خورد و زد اين در ملي نهضت كسيون فرا اعضاي ـ شد خارج رئيس نايب

گفتگو و خورد و زد كار چون باhخره بودند/ عده اين خورد و زد شاهد و بودند نشسته آرام كتو سا و نميدادند

به نيز نمايندگان از عدهاي همينموقع در شدو خارج جلسه از برخاستو جايخود رئيساز نايب گرفت, hبا

خارج جلسه از بودند گ;ويز يكديگر با كه حالي در را آنها و رفته بودند خورد و زد گرم هم با كه كساني طرف

شدند/ خارج جلسه از تدريجا نيز نمايندگان ساير و نمودند

دزدهـا, فـرياد مـرتبا و شـد شروع اقليت عليه تماشاچيان طرف از شديدي تظاهرات موقع همين در

مطبوعات لژ در ميرسيد/ گوش به طرف هر از مصدق دكتر مخالفين بر مرگ دزدها, hستيك قاچاقچيها,

شد كتككاريشروع مجلسنيز طرف تماشاچياندو بين همينموقع در درگرفتو خورد و عدهايزد بين نيز

مأمورين مداخله اثر در باhخره ساعت نيم پساز كه بود شده كارزار يكصحنه به مبدل علني جلسه تاhر و

خارج جلسه از نيز تماشاچيان شدوعموم آرام مجلسمحيطجلسه بازرسي اداره كارمندان كوشش انتظاميو

شدند///

زنگ نواختن پساز مهندسرضوي و شد كافي كره مذا براي عده بعدازظهر دقيقه چهل ـ راي تقاضاي

به محتاج كه ايران برايكشور هم مليو برايمجلسشوراي تأسفاستهم اسباب پيشميآيد گفتآنچه

نظر از كردهايد بنده شخص به كه هم اهانتي حال عين در است�/ صحيح است, �صحيح است اص;حات



ملي دولت سياهه ٢٤٣٦

از اينجا آقاياندر از بعضي نشستهامو اينجا رئيسمجلسدر بهعنوان بنده وليچون ندارد, اهميتي شخصي

دادهانـد, بنده خروج به امر و كردند توهين بنده به بلند صداي با مكي آقاي منجمله گفتهاند زشت الفاظ

مينمائيم/ راي تقاضاي ايشان براي ملي مجلسشوراي از ١å٢ ماده طبق كه اينست

نيست/ كافي راي براي عده فرامرزي:

بگوئيم/ را اخطارمان بدهيد اجازه hحا

خـانه در شما شد رئيسالوزراء قوامالسلطنه كه شبي رضوي مهندس آقاي نكردهام اهانتي بنده مكي:

نبوديد/ يا بوديد قوامالسلطنه

نبودم/ آنجا در اص� من آقا است/ دروغ حرفها اين رئيس: نايب

تشكيلشود/ شما كار به رسيدگي براي جلسهاي ميكنيم تقاضا ما نيست دروغ مكي:

مينمايم/ را مكي آقاي منعحضور يا توقيف تقاضاي بنده كردهايد را بيتربيتي نهايت شما رئيس: نايب

مهندسرضوي/ آقاي نداريد را قدرتي همچو شما مكي:

مجلساست/ ميل نميدهد, نخواست ميدهد راي مجلسخواست گر ا رئيس: نايب

است/ كرده ملي را نفت مكي نميدهد, راي مكي عليه بر مجلسهرگز بقائي: دكتر

ميدهم/ هم خوب مجدزاده:

شاپوري�/ و مجدزاده به �اخطار دارم/ اخطار رئيس آقاي قناتآبادي: شمس ـ مجدد تشنج

آمدهاند/ من ميدان به آقايان كنيد تماشا بقائي: دكتر

اوهو اوهو, مجدزاده:

رئيسآن نايب تو كه ببرد را وكالت اين مردهشور دارم دفاع حق مجلسمن بيطرف رئيس آقاي مكي:

باشي/

رد را اصل اين نميدهيم اجازه ما است محترم اصول ساير مثل هم اساسي قانون ١٦ اصل بقائي: دكتر

نمايند/ ائت;ف تودهايها با و بگذارند پا زير را اساسي قانون و كنند

ميدهد باد به اينكارها را مملكت استق;ل hوا كنيد/ رعايت را اساسي قانون آقا مكي:

است/ نهضت به خيانت حرفها اين خلخالي:

داري/ دزدي تومان صد پرونده تو مكي:

است/ تو مال نابكاري و دزدي پرونده خلخالي:

آذربايجان مكي من كه ميگفتي ميكرديو افتخار تو ميكردند/ تو بار پهن نبودم تبريز در من گر ا مكي:

حمال/ برو هستم/

كردم/ دزدي من كجا باشي/ آن در تو كه مجلسي از حيف خلخالي:

ميداند/ نريمان آقاي مكي:

يافت/ پايان مجلس بعدازظهر ساعت ربع و سه داشتيد/// فرمايشي رفيع آقاي مجلس: رئيس نايب



٢٤٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

بختياري لندر گدار واقعه ايجاد متهمين
هستند بختيار ابوالقاسم عموهاي پسر از نفر دو

و شيوائي سرتيپ آقاي نظر تحت مركز دژباني اداره در بختيار عبدالرضا و مجيد آقايان نفر دو از امروز

به امروز از و بودند نظامي فرمانداري نظر تحت نفر دو اين آمد عمل به بازجوئي علميه سرگرد آقاي توسط

بختياريشركتداشته لندر گدار واقعه در كه هستند متهم نفر ايندو اط;ع قرار به شدند/ منتقل دژبان زندان

آن در كه واقعهايبود تنها لندر گدار واقعه بختياري, غائله اين در بودهاند/ مزبور واقعه بروز اصلي مسئولين و

نفر هفت و افسر نفر يك نتيجه در و داد روي شديدي خورد و زد بختياري متجاسر افراد و دولتي قواي بين

لندر گدار متهمينواقعه نفر دو از بازجوئي رسيدند/ قتل به بختياري افراد از نفر هشت قوايدولتيو از سرباز

شد/ خواهد اع;م بختيار ابوالقاسم كار به رسيدگي نظريهكميسيونمأمور آن ختم پساز يافتو خواهد ادامه

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

كردند اعتصاب ساعت يك ٦ خط اتوبوسهاي رانندگان
توبوسها مالكينا و رانندگان كردند/ اعتصاب ساعت يك مدت ٦ توبوسهايخط رانندگانا صبح امروز

امكان ميباشند خيابان آن اسفالت اينكهمشغول علت به خيابانري از توبوسها عبورا كه ميداشتند اظهار

استو شده اشكال ايجاد آنها براي نتيجه در و بروند مقصد به خيابانسيروس از هستند آنانمجبور و ندارد

رانندگي راهنمائيو مأمورين كه تماسي پساز كنند/ حركت انتهايخط به مستقيما بازار از كه داشتند تقاضا

مسير ٦ خط توبوسهاي ا كه گشت مقرر و شد رفع اعتصاب باhخره گرفتند رانندگان با نظامي فرمانداري و

بپيمايند/ را سابقخود

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد تأييد مردم بانگ روزنامه توقيف
يك طرفشعبه از آن توقيف ديروز بود شده آن توقيف تقاضاي دادستان طرف از كه بانگمردم روزنامه

گرديد/ تأييد جنائي دادگاه

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شدند منتقل قصر دو شماره زندان به سياسي زندانيان
آن خبر استكه زندانرويداده سياسيومأمورين زندانيان بين چنديقبل كه نزاعي اخت;فو نتيجه در

قـبل چـندي كـردند/ مـنتقل ديگر زندانهاي به را سياسي زندانيان كرديم/ منتشر گذشته شمارههاي در

آقاي پريروز برود/ زندان به آنها وضع به سركشي براي كه بودند كرده تقاضا زندان داديار از سياسي زندانيان

دو شماره زندان به را سياسي زندانيان دوباره داد دستور و رفت قصر زندان به زندانها داديار موسويزاده

كنند/ منتقل



ملي دولت سياهه ٢٤٣٨

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

است متشنج خرمآباد
شد غارت كتابخانه يك و شدند مضروب مينوشيدند مشروب قتل روز در كه نفر دو
رفته سعادت مسافرخانه به ط;ب از عدهاي ديشب است: داده خرمآباد از ما خبرنگار كه اط;ع قرار به

ميباشند الكلي نوشابه نوشيدن كارمنداندادگستريمشغول از نفر دو اطاقها از يكي در كه ميكنند م;حظه

بـه عدهاي بعدازظهر نيم و هشت ساعت ضمن در و ميكشد نزاع به كار باhخره مينمايند/ منع را آنها و

استو متشنج شهر امروز ميكنند/ غارت را آن ثاثيه ا كليه مغازه شكستندر با و نموده حمله شهپر كتابخانه[!]
ميكنند/ تظاهر دستجاتچپ عليه خيابانها در دسته دسته مردم و ميباشد عمومي تعطيل بازار و مغازهها

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد تبرئه آزادي پايگاه مدير
قرار تعقيب تحت انتظامي بهمأمورين اهانت تهام ا به كه آزادي پايگاه روزنامه مدير مسعودي كبر ا آقاي

تبرئه تهام ا اين از و آمد عمل به جنائي دادگاه اول شعبه در منصفه هيأت حضور با او كمه محا امروز بود گرفته

شد/

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد كشف تبليغاتي اوراق چاپخانهاي از
در و رفتند خندان كوچه در چاپخانهايواقع به مأمورين خبري طبق ديروز بعدازظهر نيم و هفت ساعت

نـظامي فرمانداري به اوراق گرديد/ كشف است ممنوع آنها انتشار و چاپ كه تبليغاتي اوراق مقداري آنجا

گرفت/ قرار تعقيب تحت قضيه و حمل

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شد آزاد خسرواني سرگرد
آقاي دستور بنابه بود بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده طبق كه تاج باشگاه مدير خسرواني سرگرد آقاي

گرديد/ آزاد نخستوزير

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

كنند حمله امريكائي يك به ميخواستند
تـصميم چپ دستجات به منتسب افراد از عدهاي دانشگاه جنب خيابان در امروز نيم و هشت ساعت

كه ك;نتري١٢ پاسبان همينموقع در كنند حمله بود جيپسوار تومبيل ا در كه امريكائي نفر يك به داشتند

از يكـي جـريان اين متعاقب و شدند گ;ويز پاسبان با تظاهركنندگان نمود جلوگيري بود حاضر محل در

كـه را آنـها دسته سر و متفرق را تظاهركنندگان و آمد پاسبان كمك به نظامي فرمانداري گروهبانهاي

شد/ نظامي فرمانداري تحويل و دستگير داشت نام پورچي محمدجواد



٢٤٣٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

بودند نظامي بازپرس نهائي قرار تحرير مشغول ماشيننويس نفر چهار امروز
شد بازجوئي شهود و مطلع عنوان به امروز متفرقه نفر چند از

از يكي در آمدندو شهرباني ارتشبه كل ستاد ماشيننويساز نفر ٤ نظاميصبحامروز بازپرس بهدستور

شدند/ افشارطوس قتل متهمين درباره نظامي بازپرس نهائي قرار تحرير شهربانيمشغول اطاقهاي

مرحوم شدن مقتول و جريانمفقود از كه كساني از نفر چند امروز نظامي بازپرس بهدستور ـ شد بازجوئي

داشت اظهار باره اين در مطلع مقام يك شد/ بازجوئي شهود عنوان به داشتند افشارطوساط;ع سرلشكر

دادگاه در كه سازد طرف بر را نواقصآن كليه و نگذارد باقي پرونده ابهاميدر نقطه است بازپرسمجبور چون

كرد/ بازجوئي نيز شهود از جهت همين به نشود گرفته نقصي ايراد پرونده از

به بود صالحنيا داروخانه به متعلق كه دارو محتوي شيشه چند و دفاتر امروز يازده ساعت ـ شد تحويل

بـيهوش براي منزه سرتيپ كه است داروخانهاي همان صالحنيا داروخانه گرديد/ مسترد داروخانه صاحب

كه كردند توقيف را مزبور داروخانه دفاتر مأمورين بعدا و كرد خريداري تر ا آنجا از افشارطوس مرحوم كردن

خير/ يا است داشته اط;ع منزه سرتيپ قصد از داروخانه صاحب ببينند

گاهي كارآ اداره توسط افشارطوس قتل متهمين پرونده از كه عكسهائي امروز ـ فرستادند را عكسها

پـرونده از كاملي يكرونوشت خود كه عكسها اين گرديد ارسال نظامي بازپرس براي بود شده برداشته

ارسالشود/ ملي مجلسشوراي تحقيق برايكميسيون است ممكن ميباشد مزبور

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

اسفند نهم روز كه اشخاصي از يكي
شد محكوم بود كرده حمله نخستوزير خانه به

تشكيل سحرخيز مهدي تهام ا به رسيدگي براي نظامي فرمانداري جنحه دادگاه دوم شعبه گذشته روز

كرده تي تظاهرا آنجا در و حمله نخستوزير خانه به اسفند نهم روز در كه بود شخصمتهم اين داد جلسه

نخستوزير خانه به كنندگان حمله ساير پرونده از وي پرونده چون او تهام ا به رسيدگي از پس دادگاه است/

حكم از دادستان و محكوم كرد/ حبسمحكوم ماه ٦ به را او نتيجه در و صادر را خود راي بود شده تفكيك

خواستند/ نظر تجديد صادره

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شدند آزاد
طبقhيحه امتحان اين در كه كساني امروز يافت خاتمه گذشته هفته در متوسطه پنجم امتحانات چون

اشخاص بهموجبهمينhيحه آمد/ عمل توقيفبه رفع بودند توقيفشده امتحانات مجازاتاخ;لگراندر

بود/ خواهند امتحاناتمحروم در شركت از سال يك مدت براي مزبور



ملي دولت سياهه ٢٤٤٠

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

ترومن] چهارم [اصل دبستان ساختمان كلنگ اولين
شد زده زمين به صحنه در

آقايدكتر خرداد چهارم روز عصر بود آمده عمل به چهارم اصل طرفاداره از كه حسبدعوتي بر ـ صحنه

يك سـاختمان آغاز مراسم در تا آمدند صحنه به كرمانشاه ادارات رؤساي و پنجم استان استاندار اردhن

نظر در دبستان احداث براي كه زمين در مدعوين حضور پساز نمايند/ شركت چهارم اصل طرف از دبستان

ايراد مختلف رشتههاي در چهارم اصل كمكهاي درباره مؤثري بيانات استاندار آقاي ابتدا بود شده گرفته

شكيبا آقاي سپس كرد/ تشكر كرمانشاه چهارم اصل اداره رئيس متيسن آقاي صميمانه همكاري از و نموده

چهارم اصل اداره طرف از كه است دبستاني اينسومين گفت: نمود ايراد كه شرحي طي فرهنگ اداره رئيس

پايان زودي به استو ساختمان دست در هرسين و كنگاور دبستانهاي احداثميشود/ كرمانشاه اطراف در

فريس آقاي زحمات همكاريو شد خواهد زده زمين به كلنگآن اولين امروز هم دبستان اين يافتو خواهد

است/ تذكار شايسته دبستانها اين احداث باره در چهارم اصل فرهنگي رئيسقسمت

كاملي توضيحات ساختمان نقشه اطراف در چهارم اصل مهندسي اداره معاون مهندسارجمند آقاي بعد

ع;وه دبستان يافتو خواهد پايان ديگر نيم و ماه سه ميشود آغاز فردا از كه ساختمان عمليات گفت و داده

سـاختمان هـزينه ريـال هزار ٨٥å ميباشد/ احتياجات ساير و سخنراني سالن داراي درس ك;سهاي بر

اينموقع در ميپردازد/ چهارم اصل هم را بقيه و پرداختهاند اهاليصحنه را آن ريال هزار ٢åå كه شد خواهد

آندر تأثير و جزء نقاط و دهستانها تأسيسدبستاندر فوائد و چهارم اصل با مردم همكاري از آقايمتيسن

نـام به را كلنگ اولين پنجم استان استاندار اردhن دكتر آقاي پايان در راند/ سخن اطفال تربيت و تعليم

كردند/ مراجعت كرمانشاه به مدعوين بعدازظهر ٧ ساعت در و زد زمين به همايوني اعليحضرت

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

ميشود ساخته قند كارخانه يك كمالآباد قريه در
خواهد شروع آن ساختمان زودي به و شده تعيين كرمان در تني ٣٥å قند كارخانه يك ساختمان محل

كارخانه نصب و ساختمان براي مناسب محل تعيين و مطالعه مسئول برنامه سازمان طرف از كه هيأتي شد/

بـراي را <مشـيز> غرب كيلومتري هشت در واقع كمالآباد قريه و داد پايان را خود مطالعات بودند كرمان

كردند/ انتخاب قند كارخانه نصب و ساختمان

از كه شد داده وكالت كرمان استاندار امين آقاي به مزبور كارخانه آب و زمين خريد معامله انجام براي

كارخانه نياز مور ثانيه� در آب ليتر ١٥ �حدود آب قصب ٥åå و زمين خريد به نسبت برنامه سازمان طرف

نقشهبرداريدستور كيپ ا به برنامه سازمان طرف از مقدماتي عمليات در تسريع براي همچنين كنند/ اقدام

خاتمه آبو زمينو محضخريد به تا كنند نقشهبرداري كارخانه محل از عزيمتنموده كرمان به كه شد داده

گردد/ شروع ساختمان عمليات نقشهبرداري



٢٤٤١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

وزارتخانهها معاونين حقوق ميزان مورد در نخستوزير دستور
تاريخ اين از فرمائيد دستور گرديد: صادر وزيران آقايان به خطاب نخستوزير آقاي طرف از زير دستور

ايـن از غير نمايند/ پرداخت ريال هزار ١٤ ميزان به مقطوعا را وزارتخانهها معاونين آقايان جنابان حقوق

ميزان زيرا گردد پرداخت نبايستيوجهي آن نظائر و فوقالعاده و كار اضافه قبيل از ديگر هيچعنوان به مبلغ,

نخستوزير است/ شده تعيين بعدازظهرها كار اضافه ساعت ٤ به توجه با ريال هزار ١٤

و پستها از ديگر بعضي ثابت حقوق به نسبت كه گفت بخشنامه اين مورد در دولتي مقام يك امروز

شد/ خواهد گذاشته اجرا مرحله به تدريجا كه است شده تخاذ ا تصميماتي نيز مشاغل

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

شكر و قند توزيع براي

ميشود [شناسنائي] ثبت خانواده هر افراد اسامي مجددا
اخـير صـورتبرداري در اينكه عنوان به زيادي عده اينكه به نظر ميدهد اط;ع شكر و قند كل اداره

تحويل در تسريع و رسيدگي منظور به مينمايند مراجعه دهگانه بخشهاي به است افتاده قلم از نامشان

م;حظه با و اشخاصمراجعه منازل به مجددا شد داده دستور اداره اين مأمورين به آنان شكر و قند سهميه

به و نموده آماده را خود عائله افراد شناسنامه است خواهشمند عموم از بنابراين نمايند/ اقدام افراد شناسنامه

نمايند/ ارائه اداره اين مأمورين محضمراجعه

٨١١١ شماره ,١٣٣٢.٣.١٧ يكشنبه

دولت كارمندان و شكر و قند توزيع
و قند توزيع براي تازه <ترتيب عنوان تحت گذشته هفته چهارشنبه روز شماره در كه خبري تعقيب در

و بود شده داده سابقا ترتيبمزبور ميرسد اط;ع قراريكه اينكبه بود/ شده درج كارمنداندولت> بين شكر

كنون ا است داده اط;ع اداره اين به نامهاي ضمن شكر و قند كل مدير ضرغام سرهنگ آقاي كه طوري به

را خود شكر و قند سهميه و نموده مراجعه مربوطه فروشندگان به بايد اهالي ساير مانند نيز دولت كارمندان

نمايند/ خريداري است شده گهي آ قب� كه طوري همان

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شدند دستگير كه بزنند آتش را زغالفروشي بنگاه ميخواستند
و كرده حمله كريم رباط خيابان در واقع زغالفروشي بنگاه يك به نفر ١åå حدود در گذشته روز عصر

سرباز نظامي فرمانداري اجازه با شده مطلع قضايا از فورا ٥ ك;نتري مأمورين بزنند آتش را آن ميخواستند

به و دستگير بودند شده تشخيصداده محرك و داشتند شركت واقعه در كه نفر ١٣ ضمن در و رفته محل به

شدند/ تهران دادسراي تحويل امروز جلبو نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٢٤٤٢

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

است شده قرار بر آرامش خرمآباد و مهاباد در
گرفتهاند قرار تعقيب تحت و شدهاند بازداشت اخير واقعه محركين

اخير جمعه روز محركينواقعه و شده قرار بر شهر آرامشدر مهاباد, از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش طبق

ميشود/ بازجوئي آنها از بازپرس طرف از و گرديدهاند بازداشت

شهر كنون ا اط;ع قرار به گرديد درج خرمآباد در تشنج بر مبني ديشب كه خبري تعقيب در همچنين

دارند/ اشتغال جاريخود امور به آرامي به مردم و يافته باز را عاديخود حالت مجددا

دستگير تشنج ايجادكنندگان و مردم محركين تا هستند اخير مسببينوقايع تعقيب در انتظامي مأمورين

برسند/ مجازات به و شده

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

نخستوزير خانه به حمله متهمين محاكمه
شد خواهد آغاز شهرباني سخنراني سالن در دادگاه در ماه خرداد ٢٥ روز

ميدانند تعقيب غيرقابل و مخدوش را پرونده متهمين Cوك از نفر چند
ميشود ديده زن يك هستند نفر ٢١ كه مزبور متهمين ميان در

دستگير نخستوزير خانه به حمله تهام ا به كه اسفند نهم متهمينروز كهوك;يمدافع داديم اط;ع ديروز

ميباشند/ موكلينخود پرونده قرائت مشغول شدهاند

اسامي ميشود ديده زن نفر يك آنها ميان در كه ميباشند شخصي و افسر نفر ٢١ جمعا مزبور متهمين

است: قرار اين از متهمين

سرهنگدوم ـ ٤ رحيمي, سرهنگدوم ـ ٣ مستوفي, صديق سرهنگ ـ ٢ حكيمي, سرهنگ آقايان ـ ١

ـ ١å ترابدادگستر, ـ ٩ ابراهيمي, امير ـ ٨ عشقي, احمد ـ ٧ جعفري, شعبان ـ ٦ خسرواني, سرگرد ـ ٥ نقدي,

ـ ١٤ رحيمي, گروهبان ـ ١٣ قري, آژان به مشهور آزادپور بانو ـ ١٢ اسمعيلي, حسن ـ ١١ حاجرضائي, طيب

حـبيبا� ـ ١٨ ديبائي, احمد ـ ١٧ سعيدي, وظيفه سرباز ـ ١٦ چنگيزي, گروهبان ـ ١٥ جعفرباي, استوار

سرابي/ اسكندر ـ ٢١ رئوف, رضا ٢å محرر, محسن ـ ١٩ مشيري,

كردند/ تعيين دادگاه در دفاع براي طرفخود از وكالت به را آقايان اين پيش روز چند متهمينمزبور

يـمني, حسـين بـازنشسته سرهنگ سياسي, علي دكتر آزمايشي, جهان, جعفر شاهكار, دكتر آقايان:

بـازنشسته سـرهنگ شـامبياني, سـرگرد عـقيل, سروان قاسملو, سرگرد آزمين, سرنگ آذرمهر, سرهنگ

بنيصدر/ سرگرد چرخوشت,

هـر در ميدانند/ تعقيب غيرقابل و مخدوش را مزبور پرونده متهمين وك;ي از نفر چند اط;ع قرار به

كمه محا خرداد ٢٥ روز شده تعيين رئيسدادگاه سرهنگهشترودي آقاي طرف از كه بهموجبوقتي صورت

شد/ خواهد آغاز شهرباني سخنراني سالن در متهمينمزبور



٢٤٤٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

اشتراكي مرام داشتن به متهم هوائي نيروي افسران پرونده
شد ارجاع جنائي دادگاه به

ارتش دادسراي در كي اشترا مرام داشتن تهام ا به كه هوائي نيروي افسران از نفر ٤ پرونده قبل چندي

قـب� چـون شـد/ فرستاده دادگستري به اختصاصي كم محا حذف علت به بودند گرفته قرار تعقيب تحت

شد/ راجع جنائي دادگاه به پرونده لذا بود كرده صادر ادعانامه پرونده اين روي نظامي دادستان

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

ميشود تأمين Nزم اعتبار زندانها وضع اصCح براي
زندانها به ديگرمربوط مخارج بعضي و تعمير براي چنانچه كه شد داده دارائيدستور آقايوزير طرف از

راجع گيرد/ قرار استفاده زندانيانمورد وضع برايبهبود كه دهند حواله و نمايند تأمين فورا بود اعتباراتيhزم

است شده تهيه طرحهائي كشور سراسر در زندانها اص;ح براي كه شد گفته امروز ايندستور علتصدور به

اداره به دارائي وزير آقاي است كافي اعتبار نقشه و طرحها اين اجراي براي كه ميشود پيشبيني چون و

اط;ع قرار به گردد/ تأمين مخارج ساير از قبل توقيفگاهها و زندانها به مزبور اعتبار كه داد دستور بودجه

است/ گرديده صادر نيز درمانگاهها و بيمارستانها مورد در ايندستور نظير

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شد احضار دادسرا به

ص دوم جلد رسا>, فرهنگي خدمات مؤسسه انتشارات ,١٣٧٧ اول چاپ <مصدق, كتاب در نجاتي غ�مرضا سابق سرهنگ /١
شـاخة <ناسيوناليست> افسران از تن دو مرداد ١٥ روز <بعدازظهر مينويسد: چنين تركي تراب علي هوايي سرگرد درباره ,٤٦
ارتشو در دولت عليه دربار به وابسته عوامل پنهاني فعاليتهاي كه دادند اط�ع او به و رفتند نخستوزير منزل به نيرويهوايي,
سرگرد و مؤلف وسيله به گزارش <اين گراف: پارا زيرنويس است/>/ پيش در نظامي كودتاي احتمال و يافته شدت هوايي نيروي
نخستوزير [؟] نزديكان از يكي وسيله به م�قات اين ترتيب رسيد/ ايشان اط�ع به مصدق دكتر با ديدار در تركي تراب علي
است> انق�ب بعداز ارتش ستاد رئيس نخستين <او است مدعي كه نيشابوري توكلي yنصرا سرهنگديگري, بود/>/ شده فراهم
٢٨ بعداز او بود, مصدق طرفداران از تركي تراب علي <سرهنگ[سرگرد] نوشته: چنين نيز آرياها> <آخرينسقوط نام با كتابي در
شديم/ زندان روانه و بازداشت ١٣٥١ سال در نظاميام دوستان و من بود/// گذرانده <فلكاMف�ك> قلعه و تبعيد در مدتي مرداد

/٣٥٦ ـ ٣٥٧ صص نشدند/> او مزاحم زياد ما دستگيري ماجراي در خوشبختانه, ولي, بود/ ما با تركي تراب علي سرهنگ
/٣٦٤ ص شد/> بازنشسته درجة با كه چترباز گردان فرمانده تركي تراب علي توپخانه سرگرد

است/ سرهنگان روايت بودن ُسست از نشان و ندارد همخواني ابدا <احضاريه> سند اين با سرهنگان روايت
مـحمدجواد جمله از چند تني اتفاق به كه هوايي نيروهاي افسران از Tتركي تراب حسين بزرگ Uبرادر تركي تراب علي سرگرد
پس گرديدند/ منتقل امنيت سازمان به شمسي چهل دهه اوايل بعدها و شدند اعزام پاريس به چتربازي برايآموزشدوره غفاري
Uنسبت كردم سعي مرگش از قبل شد/ كانادا مقيمونكوور بازنشستگي حقوق دريافت با <!> شكلي به تركي تراب علي انق�ب از
در ١٣٥٨ ارديبهشت ٢٥ در فياMرض> <مفسد اتهام به نيز غفاري محمدجواد كردند/ امتناع كنم, برقرار ارتباط Tخويشاوندي دور

شد/ اعدام قصر زندان

نهم تظاهراتروز شركتدر به متهم كه نيرويهوائي افسر T١Uتركي تراب [علي] آقايسرگرد صبحامروز

شد/ احضار نظامي دادسراي به توضيحات اداي براي ميباشد اسفند



ملي دولت سياهه ٢٤٤٤

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شد خواهد تعيين ١٢ شعبه بازپرس تكليف ديگر هفته دو تا
علي آقايان پرونده جريان از تا تماسگرفت انتظامي دادسراي دادستان عاصم آقاي با ما خبرنگار امروز

قرار توده حزب اعضاي تهامي ا پرونده مورد در كه داديار قزلاياغ و دادسرا ١٢ شعبه بازپرس مهاجر اشرف

نبايد سياست با قضاوترا داشتكه نظر در بايد داشت اظهار عاصم آقاي كند/ كسب اط;ع بودند كرده صادر

محيط در قضاوت بايد عكس بر بلكه پذيرد جنجالصورت و هو و عجله با نبايد معتقدم من و كرد مخلوط

به سعيدارم من استو رسيدگيموجود براي پرونده زيادي مقدار كنون ا اطاقمن در گيرد انجام فكر س;مت

هستيمو مطالعه مشغول ما فع� آقايانمذكور پرونده درمورد رسيدگيشود/ بينظري كمال با پروندهها كليه

دليل كه شد پيدا مواردي گر ا البته كنيم اع;م باره اين در را خود نهائي نظر ديگر هفته دو تا دارد احتمال

كنون تا ميشود, بايگاني پرونده اينصورت غير در و شد خواهد ارجاع دادگاه به پرونده باشد آقايان تقصير

است/ شده تهيه پرونده مطالعه از گزارش چند نيز

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

استانبول فرودگاه در جرايد خبرنگاران با فاطمي دكتر مصاحبه
فرودگاه در هواپيما وقتي اروپا به عزيمت هنگام گذشته هفته در خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

در آن از قسمتي كه آورد عمل به جرايد خبرنگاران با مصاحبهاي فرودآمد استانبول در كوي> <يشيل

ميشود درج زير

توقف از گفت و آورد ميان به سخن تركيه ايرانو روابط از نخست خارجه امور وزير ـ تركيه و ايران روابط

دوستيومودت حدود از تركيه ايرانو روابط باشدخوشوقتم, كه قليليهم برايمدت دوستولو يككشور در

است/// شده تبديل برادري به و خارج

دولت اينكه با داشت اظهار فاطمي آقايدكتر نفت مسئله درباره ـ نفت سر بر انگليس و ايران اختJف

انگليسنميخواهد معذلكدولت است نموده را انگليسيها رعايتحقوق نفت صناعت شدن ملي قانون در

و بيچارگي و فاقه و فقر از نجاتكشور براي ايران دولت دهد/ خاتمه اخت;فات به و نموده حل را نفت مسئله

نمايد/// تخاذ ا را تاريخي تصميم اين شد انگليسمجبور استثمار از ملت بخشيدن رهائي قصد به

رفاه براي كه اص;حاتي و اقدامات البته گفت مخالفين اقدامات درباره فاطمي دكتر ـ دولت و مخالفين

است ساخته لطمه كشور در عدهاي سياسي اقتصاديو منافع به آمده عمل به طرفدولت از ايران مردم حال

آورند/ عمل به اقداماتدولتجلوگيري از تا ميزنند عملياتي اقداماتو به طيفدست اين استكه طبيعي و

آورند/ فرود تسليم سر ملت اراده مقابل در انجام سر هستند مجبور طبقه اين ولي

بين اخيرا كه سياسي اخت;ف كرد اظهار مصاحبه پايان در خارجه امور وزير ـ شاه با مصدق دكتر اختJف

اخت;فيموجود رئيسدولت رئيسحكومتو بين كنون ا و گرديده طرف بر بود كرده بروز مصدق دكتر و شاه

نيست/



٢٤٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

گرفت صورت امريكا خارجه وزارت اولياي با هندرسن مذاكرات قسمت اولين
مسافرت ايران كشور به خاورميانه مناطق به خويش مسافرت در امريكا خارجه وزير دالس آنكه با

ميدارند مبذول ايران قضاياي به مخصوصي توجه سياسي محافل واشنگتن در اكنون نكرد///

ندارد بيمي ايران در كمونيستي خطر از ديگر امريكا دولت
گرفت صورت ايران در دولت آن سفير و امريكا خارجه امور وزير بين كه مذاكراتي در

است گرفته قرار بحث مورد] [و مطرح ايران به بيشتري كمكهاي موضوع
كرات مذا قسمت اولين كه داد اط;ع ديروز خارجه وزارت در مطلع يكمنبع ـ آسوشيتدپرس ـ واشنگتن

مسائل از و گرفته انجام امريكا خارجه امور دالسوزير فاستر جان با تهران در امريكا كبير هندرسنسفير لوي

نيست/ دست در رسمي اط;ع گونه هيچ بحثهنوز مورد

تقويت ايرانو بحراني كهوضع ميسازد نشان خاطر ميباشد وارد كراتمذكور مذا جريان به كه اينمنبع

كافي اط;عات و توضيحات دادن براي را هندرسن امريكا خارجه وزارت كه كرده ايجاب كمونيزم افزون روز

بـه خـويش مسـافرت در دالس فـاستر جـان آنكه با كند احضار واشنگتن به خود مأموريت حوزه به راجع

توجهمعطوف نقاط ساير بيشاز ايران قضيه به امريكا به مراجعت پساز ولي نكرد بازديد ايران از خاورميانه

است/ داشته

جديدي تحوhت انتظار در بايد فع� كه است اين امريكا رسمي محافل نظر ـ رسمي محافل نظريه

تمايلي مجدد طرفيندعوا كه صورتي در و نكرد انگليسدخالتي و اخت;فايران نفتو كار عم�در نشستو

ابراز قضيه اين برايوساطتدر را نيتخود حسن امريكا كه است آنوقت دهند نشان نفت قضيه برايحل

نمود/ خواهد اعمال و

ايران قضيه كلي به نبايد كه معتقدند ولي هستند نظريهموافق اين با دالس همچنين و پرزيدنتآيزنهاور

شد/ كشور آن اوضاع بازتريمتوجه چشمان با بايد بلكه كرد فراموش را

ايران در چپي دست رژيم آمدن كار روي كمونيستيو احتمالي كودتاي از سابق مانند امريكا اوليايدولت

را حادثهاي چنين ديگر سال چند تا و فع� ايران اوضاع كه هستند مدعي و نميدهند نشان هراسي و بيم

نميسازد/ ميسر

اينمسئله ولي واشنگتننميشود صحبتيدر ايرانهنوز به امريكا كمكبيشتر به راجع ـ بيشتر كمك

هندرسنو كرات مذا در كه گفتهميشود و جلبكرده خود به را امريكائي مقامات از بعضي بحث مورد دائما كه

گردد/ مطرح ايران به بيشتر كمك دادن دالسمسئله

عقيده اين و نباشد تؤام سياسي قيود و شروط با كه بود خواهد مؤثر موقعي ميشود ايران به كه كمكي

هـيچوجه به فني كمكهاي دادن در امريكا جديد دولت ظاهرا و كرده نظر جلب خارجه وزارت در كنون ا

كرد/ نخواهد سياسي شرايط تقاضاي



ملي دولت سياهه ٢٤٤٦
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هواپيماها توقف و فرود عوارض Nيحه
رسيد نخستوزير آقاي تصويب به ديروز

كـه رسيد/ نخستوزير آقاي تصويب به هواپيمائي به عوارضمربوط درباره قانوني hيحه يك ديروز

ميباشد/ تبصره ١ و ماده ٤ بر مشتمل

١åå تا ٨åå از عوارضي هواپيمائي به مختلفمربوط گواهينامههاي صدور براي hيحه اين موجب به

همچنين و داخلي فرودگاههاي در خارجي هواپيماهاي آمدن فرود مورد در است/ شده تعيين ريال [١ååå]
پرداخت بايد ماليات ريال دو هواپيما كيلوگرموزن هر براي شب هنگام در فرودگاه روشنائي وسائل از استفاده

مـيشوند متوقف كشوري فرودگاه آزاد هواي در ساعت ٦ از بيش كه خارجي هواپيماهاي از يك هر شود/

رؤسـاي بـه مـتعلق هواپيماهاي دولتي, و سلطنتي هواپيماهاي اما ميگردند/ عوارضمخصوص مشمول

بود/ خواهند معاف مالياتها اين پرداخت از ايران در خارجي هواپيماهايدول خارجي, كشورهاي

به عوارضمربوط درباره قانوني h١٣٣١يحه ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ١٧ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره يك و ماده ٤ بر مشتمل هواپيمائي

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

ايران كشاورزي بانك اساسنامه قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب به زير شرح به هفته اين در

بانك مركز و موضوع ـ يكم فصل

و عمراني كارهاي انجام براي زارعين و مالكين به كه است بانكي كشاورزي, <بانك مصاحب: فارسي دائرةالمعارف فرهنگ /١
شـمسي هجري ١٣١٢ ماه خرداد ٢١ قانون موجب به ايران كشاورزي بانك ميدهد/ وام مصرف و توليد تعاوني شركتهاي به
Mبا كشاورزانو به كمك هدفش است/ دولت به متعلق آن سرمايهي تمام كرد/ كار به شروع سال همان ماه تير ٢ در و شد تأسيس

است/> كشاورزي توليد سطح بردن

�بانك نامه به است سهامي شركت يافته تأسيس T١U١٣١٢ خرداد ٢١ قانون بهموجب كه بانكي >١ ماده

ايران� كشاورزي

بانكبراي است/ كشور آبياريدر كشاورزيو پيشرفت و توسعه كمكبه بانك تأسيس از منظور >٢ ماده

كند: مبادرت ذيل عمليات به ميتواند فوق منظور انجام

كشاورزي/// وامهاي دادن الف<

بـانك اسـاسنامه قـانوني hيـحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٢ و ماده ٣٩ و فصل ٤ بر مشتمل ايران كشاورزي

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



٢٤٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شوروي به شيCت محصوNت فروش براي شيCت شركت طرف از
شد اجازه كسب نخستوزير از

گرديده ذخيره شيCت انبارهاي در شوروي به صدور براي ماهي و خاويار مقداري

از دولتشوروي به شي;ت فروشمحصوhت گزارش ضمن شي;ت ملي شركت طرف از اط;ع قرار به

تسـويه بـراي شـوروي نـمايندگان نـظريات گـزارش اين در است/ گرديده اجازه كسب نخستوزير آقاي

است/ شده كر ذ خريدمحصوhت درباره سابقشي;ت شركت حسابهاي

كه ميباشد بهشوروي فروشمحصوhتشي;ت پيشنهاد با موافقتدولت منتظر شركتشي;ت كنون ا

گردد/ آغاز حسابهايشركتسابقشي;ت تسويه براي كرات سپسمذا نمايندگانشورويدادهشودو جواب

مـوجود فع� شي;ت انبارهاي در آنچه و كرد نخواهد ماهي و خاويار فروش به اقدام ديگر شي;ت شركت

گرديده/ ذخيره بهشوروي صدور براي ميباشد

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شدهاند سرشماري مشغول دارائي مأمورين
سرشماري مشغول هم دارائي مأمورين است/ نشده توزيع ماه ارديبهشت شكر و قند سهميه هنوز ـ مرند

مرند جمعيت كه ميرود تصور آوردهاند عمل به سرشماري عمل در مأمورين كه مراقبتهائي اثر بر هستند/

بشود/ ميباشد كنون ا آنچه از بيش

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

نظامي] حكومت وجود [با زدهاند غارت به دست [!] بمئي اشرار
چپاول و غارت به دست بمئي اشرار است نموده عزيمت اهواز به صيدان پادگان كه روزي از ـ هفتگل

اين به توجهي گر ا و شدهاند هراسان نگرانو بياندازه اهالي نيفتد/ تفاق ا حادثهاي كه نيست روزي و زدهاند

آيد/ پيش وخيمي اوضاع است ممكن نشود امر

hزم هزينه پرداخت با است ناچار برود رامهرمز به جانكي از فروشكاhيخود براي بخواهد كارواني گر ا

اهالي از بمئيها جانكي ملكآباد در مخصوصا گردد/ محافظت كاروان تا كند كاروان همراه ژاندارم نفر سه دو

ميگيرند/ جو و گندم تهديد و زور به

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

است نامرتب چالوس بهداري وضع
بر روز هر ميباشد, پزشك و فاقددارو و دارد نامرتبي شهرستانوضع آن بهداري چالوس: از اداره نماينده

و كند رسيدگي آنان وضع به تا نيست كسي كه حالي در ميشود افزوده بهداري مراجعين و بيماران تعداد

است/ اهالي نگراني باعثوحشتو و كرده پيدا شيوع شهر در خصوصسل به و ماhريا تراخم, امراض



ملي دولت سياهه ٢٤٤٨

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شكر و قند حمل در تسريع جهت
ضرغام سرهنگ معاون ميهنپر سرگرد و شهرستانها شكر و قند پخش رئيس كدامن پا آقايان ـ ساوه

هيأت شدند/ وارد ساوه به شكر و قند حمل در تسريع براي آقايفرهودي تفاق ا به شكر و قند اداره كل مدير

سيادتي سيدرضا آقاي با پيمان عقد و ساوه رئيسدارائي ديهيم پرويز آقاي با hزم كراتي مذا از پس مزبور

عزيمت قم طرف به بعد روز خانهها, كثر ا در شكر و قند توزيع درباره تحقيقاتhزم و شكر قند حمل جهت

نمودند/

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

ترياك معتادين معالجه براي
تـقديم تـصويب بـراي زودي بـه كـه كرده تهيه طرحي ك تريا معتادين معالجه براي بهداري وزارت

بهداري وزارت نظر تحت متحدالشكل حبهاي ك تريا ترك براي طرح اين طبق شد/ خواهد نخستوزير

كنند/ استفاده آنها از بايستي معتادين عموم و ميشود ساخته

و دارائي وزارت نظر تحت كه صنعتي طبيو مصرف جز به كه شده گرفته نظر در چنين نيز الكل مورد در

نگردد/ تهيه الكل رسيد خواهد مصرف به ملي اقتصاد

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

ميگردد داير مقاربتي بيماريهاي با مبارزه مركز يك
نجات بيمارستان محل در مقاربتي بيماريهاي با مبارزه براي مجهز يكمركز آينده هفته در است قرار

بـخشهاي و كـافي داروهـاي و مـتعدد تورهاي hبرا داراي مركز اين گردد/ افتتاح بهداري وزارت طرف از

بود/ خواهد مقاربتي امراض معالجه تشخيصو براي مخصوص

٨١١٢ شماره ,١٣٣٢.٣.١٨ دوشنبه

شدند دستگير نفت ملي شركت سارقين از قوي باند يك
تومان هزار صدها بر بالغ كنون تا نفتكه شركتملي سارقيناموال قوياز باند يك قبل روز چند ـ اهواز

عبدالحسين از عبارتند دستگيرشدگان شدند/ دستگير ژاندارمري توسط بودند, سرقتنموده را شركت اموال

از ديگر نفر دو هنوز عرب, طاهر و كاوه عبدي اموالمسروقهو و لوله كننده حمل و خريدار حقيقتيآهنفروش,

نشدهاند/ دستگير كو كا به معروف عبدالرسول و تركه حسن نامهاي به سارقين

را شركت لوازم و اموال ميكنند كار شركت در كه دستيارانخود كمك به نفت شدن ملي زمان از عده اين

شده سارقيندستگير از ميكردهاند/ خارج تجارتي كاميونهاي جعليو بارنامههاي بهوسيله و سرقتنموده

كنون ا است/ آمده دست به بود شده پنهان بيابان در انظار از دور محلي در كه زيرلوله و لوله زيادي مقدار

ميباشند/ سارقين همدستان يافتن صدد در مأمورين



٢٤٤٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

كردند خودداري گوسفند ذبح از كشتارگاه كاركنان امروز
است شده كشتار به اقدام و خريداري گوسفند شهرداري مأمورين نظر تحت نتيجه در

ميشود تشكيل گوشت> <شركت نام به شركتي شهرداري طرف از زودي به
شوند متحصن شهرداري در ميخواستند كشتارگاه نمايندگان

كه شدند حاضر شرط اين به بودند كرده اعتصاب روز چند كه كشتارگاه كاركنان كه بوديم داده اط;ع قب�

نمايند/ كره مذا شهرداري با تا كنند انتخاب طرفخود از نمايندگاني كه بكشند اعتصاب از دست

ايـن ولي نـمودند آغـاز تي كرا مذا شهرداري با و شدند انتخاب مزبور نمايندگان ـ شكست با مواجهه

شهرداري به كشتارگاه كاركنان از زيادي عده ديروز عصر نتيجه در و شد شكست با مواجه ديروز كرات مذا

ديروز كشتارگاه نمايندگان شد/ جلوگيري آنها تحصن از كه شوند شهرداريمتحصن در داشتند قصد و رفتند

صـنف پي در پي و حقه شكايات به شهرداري چون كردند: مخابره روزنامه اداره به زير شرح به تلگرافي

كسب ادامه احشام, كمبود افزونو ترقيروز كنوني شرايط با و نداده اثر ترتيب كنون تا حومه تهرانو قصاب

به را مراتب وسيله بدين و نموده خودداري كسب ادامه از گزير نا ميرسد نظر به غيرممكن صنف اين براي

خودداري گوسفند ذبح از كشتارگاه كاركنان امروز وقت اول از تلگراف اين دنبال به ميرسانيم/ عرضعموم

شهرداري در كشتاركنندگانديروز نمايندگان بكشند/ اعتصاب دستاز كه نشدند حاضر هيچوجه به و كردند

نرخ ايران از خارج به گوسفند صدور با و است تهران از گرانتر شهرستانها در گوشت نرخ كه داشتند اظهار

كشتارگاه كاركنان شكايت به رسيدگي براي شهرداري در كه كميسيوني در ميشود/ گرانتر روز هر گوسفند

به گوسفند صدور داشتند اظهار كشتاركنندگان نمايندگان جواب در وزارتكشور نمايندگان بود شده تشكيل

هنوز و ميگيرد گذشتهصورت سال مازاد از داشتهاند اظهار مخبرين به ملي اقتصاد مقاماتوزارت كه طوري

تهران از بگيرد گرصورت ا هم راسگوسفند هزار ٦å صدور استو نشده خارج ايران از يكراسگوسفند هم

ندارد/// كار در هم تأثيري استو كشور تمام از بلكه نيست

آقاي تماسگرفتو تهران شهرداري كفيل اميني آقاي با ما خبرنگار امروز صبح ـ كرد اقدام شهرداري

نمايد اقدام به شروع امروز صبح از شد شهرداريمجبور نتيجه داشتدر اظهار مطالب اين تأييد ضمن اميني

تحت امروز كشتار و كنند خريداري گوسفند بازار از كه شد شهرداريداده نمايندگان به ريال هزار ٣åå مبلغ و

مقابل در زيرا دارند رضايت كام� نيز چوبدارها جريان اين از و شد انجام شهرداري مأمورين مستقيم نظر

وارد گوسفند شهرستانها از كه است نظر در ديگر وسايل با و ميكنند دريافت چك يا نقد پول گوسفند دادن

به اقدام دارد شهرداري كه اجازهاي بهموجب جاري ماه آخر تا دارد تصميم شهرداري و نمائيم ذخيره و كنيم

دريافتحقالفروشدر با كه ميشود گذاشته قصابها اختيار در گوشت و كرد خواهد تأسيسشركتگوشت

بـه كـه ميشود داده ريال ٢٤ كيلوئي قرار از قصاب به گوشت كه طريق بدين بگذارد مصرفكننده اختيار

بفروشد/ ريال ٢٦ كيلوئي مصرفكننده



ملي دولت سياهه ٢٤٥٠

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

اعتصاباند حال در هنوز آذربايجان كارخانه كارگران
حـال در حـقوق اضـافه دريـافت بـراي آذربـايجان كـارخـانه كارگران است روز ٢٤ اينكه با ـ قزوين

كارگران هم قبل روز چند است نيامده عمل به اينخصوص در كارفرما طرف از اقدامي كنون تا اعتصاباند

نفر سه كردند/ اعتصاب ساعت چند آذربايجان كارخانه كارگران به نسبت همدردي براي راهآهن و كارخانهها

نمايند/ تأمين را آنها گوشت و نان مصرف مزبور كارگران اعتصاب خاتمه تا نمودهاند تعهد نانوا و قصاب

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

اشتراكي مرام به متهم افسران پرونده
شد ارجاع دادگاه به

طرف از خصوصي كم محا حذف علت به كه كي اشترا مرام داشتن به متهم هوائي نيروي افسران پرونده

و طـرح براي آنجا از و گرديد احاله استان دادسراي به بود شده ارجاع دادگستري وزارت به ارتش دادرسي

آن به كه جنائي دادگاه شعبه استان دادگاههاي رئيسكل طرف از بعد تا شد ارجاع جنائي دادگاه به رسيدگي

تعيينشود/ كرد خواهد رسيدگي

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

آزادي نويد روزنامه مدير محاكمه وقت تجديد
اعضاء همه وليچون آيد عمل به منصفه هيأت حضور با آزادي نويد روزنامه مدير كمه محا امروز بود قرار

گرديد/ مردادموكول ششم به كمه محا روز و نشد تشكيل كمه محا جلسه نداشتند حضور منصفه هيأت

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

تهران دادستان تغيير
دادستاني مقام از بود رفته آذربايجان به مرخصي عنوان به چنديقبل كه تهران دادستان بنيفضل آقاي

آقاي جديد دادستان تعيين تا است قرار و شد دادگسترياع;م در رسما استعفايويامروز كرد/ استعفا تهران

باشد/ تهران دادسراي كفالت عهدهدار دادسرا اول معاون وكيلي

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

است شده آزاد گروهبان يك تنها
اغـتشاش عـلت بـه امتحانات جريان در كه كساني كليه دادهاند فرهنگ وزارت از كه اط;عي قرار به

گروهبان يك تنها بود/ خواهند توقيف نتيجه اع;م و امتحانات پايان تا قانون موجب به شدهاند دستگير

كساني كليه بنابراين است گرديده آزاد بود شده توقيف شرارت واسطه به امتحانات شروع پيشاز كه ارتش

امتحانات تا ماند خواهند باقي زندان در شدهاند بازداشت امتحانات اخ;لگران قانوني موجبhيحه به كه

يابد/ پايان كلي به



٢٤٥١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

است عمومي تعطيل جمعه روزهاي
متنفذين سيطره و فشار زير در متمادي سالهاي كه نهاوند تاريخي شهرستان ستمديده مردم ـ نهاوند

اسارت قيد از را خود لياقت, و رشد اثبات با طبقات عموم همكاري و تحاد ا نتيجه در و خواستند پا به بوده

عموما بوده بيسابقه شهر اين در كه را جمعه روزهاي نهاوند اصناف يگانگي و مودت براي و دادند نجات

كرد/ خواهند تعطيل

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

است شده نارضايتي موجب شهرداري تأسيس عدم
تلگرافخانه جلو اعتراضداشتند تأسيسشهرداري عدم به كه نفر ٣åå حدود عدهايدر ـ گرگان عليآباد

تحصن آنها از جمعي و ندارد اشكالي هيچ قانوني نظر از تأسيسشهرداري كه داشتند اظهار و شده مجتمع

گـوشت فراوانـي وجود با و باشد باز حمامها خزينه كه شده موجب شهرداري تأسيس عدم نمودند/ اختيار

به ريال نيم و ٥ كيلوئي قيمت به نان است, ارزان قيمتش اينكه با گندم برسد/ فروش به ريال ٣å كيلوئي

٥ تا ٤ كيلوئي يخ و نرسد برق مردم به سيمكشي عدم علت به شده دائر برق كارخانه اينكه با و برسد فروش

شـهرداري تأسـيس براي كه دارند تقاضا كشور وزارت از بيصبري با اهالي كنون ا برسد/ فروش به ريال

باشند/ آسايش و رفاه در مردم تا دارد معمول اقداماتhزمه

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢١ شماره اعCميه
نمودن دائر به مبادرت كه اشخاصي مجازات ١٣٣٢ ماه خرداد پانزدهم مورخه قانوني hيحه موجب به

است/ نظامي فرمانداري دادگاههاي ص;حيت در مينمايند كشخانه شيره

مأمـورين با كه دارد تقاضا و نموده استمداد محترم اهالي عموم از تهران شهرستان نظامي فرمانداري

تعقيب و آنها بستن در تا دهند نشان ك;نتريمحل به فورا را فساد كز اينقبيلمرا و همكارينموده انتظامي

تهران شهرستان نظامي فرماندار شود/ اقدام مرتكبين

اشرفي] حسين [سرهنگ

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

شد تهران وارد امريكا از نفت متخصص يك
شد خواهد كار مشغول قم در ايران نفت شركت در شخص اين

امور در متخصص كه امريكائي ف;كن> جرسي <توماس نام به شخصي است روز چند اط;ع قرار به

قم در نفتالبرز كارگاه زوديدر اينشخصبه گفتهميشود است/ شده تهران وارد ميباشد نفت بهرهبرداري

شد/ خواهد كار مشغول



ملي دولت سياهه ٢٤٥٢

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

گفت: نخستوزير بازرسي رئيس امروز

يابد بهبود فورا زندانها وضع بايد نخستوزير دستور به
شد بازديد قصر زندان از امروز

شد خواهد داده نخستوزير به زندانها وضع بهبود خصوص در گزارشي

كرد خواهد موافقت خصوص اين در مخارجي گونه هر با دارائي وزارت
براي بازرسي طرف از كه اقداماتي خصوص در نخستوزيري بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ آقاي امروز

بر كه تصميماتي مهمترين از يكي كه كرد اظهار ما خبرنگار به است آمده عمل به مؤسسات وضع بهبود

راه ايـن در كـه است زندانها وضع بهبود شد خواهد گذارده اجرا مرحله به نخستوزير آقاي دستور طبق

است/ شده برداشته هم قدمهائي

اجراي براي و حاصلشود بهبود داخلي محوطه زندانيانو لباس و غذا حيث از زندانها وضع در بايستي

ايندو آنكه از بعد شهربانيو زندانموقت ديگري و قصر زندان يكي است نظر نقطهمورد فع�دو اينمنظور

شد/ خواهد اقدام زندانها ساير وضع بهبود به نسبت شد اص;ح محل

از نخستوزيري عاليرتبه بازرسان از تن چند تفاق ا به امروز كه كرد اظهار همچنين ثقفي سرتيپ آقاي

زندانها گزارشيدرخصوصوضع است قرار گرديد/ صادر آورديمودستوراتhزم عمل به بازديد قصر زندان

گردد/ رفتار آن طبق بر درصورتموافقت كه شود داده آقاينخستوزير به بازرسي طرف از آن طريقبهبود و

است كرده كيد تأ كلبودجه اداره به آقاينخستوزير بهموجبدستور نيز دارائي آقايوزير اط;ع قرار به

كسب ما خبرنگار امروز گردد/ تأمين آنفورا اعتبار و باشد مخارجديگر بر مقدم زندانها به مخارجمربوط كه

محسوس طور به مؤسساتدولتي وضع و داشته فراوان تأثير اداراتدولتي در بازرسيمأمورين كه كرد اط;ع

است/ شده منظم

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

زندانيان و زندانها وضع
بازداشت را محركينحوادثاخير از عدهاي شهرستانها, امنيتدر براياستقرار كهدولت روزه چند اين در

تازهاي مسئله صورت به زندانها وضع موضوع است, كرده زنداني و تبعيد را مخالفين از دستهاي و نموده

كه مخاطراتي از بازداشتخود به اعتراض از صرفنظر هستند جنوبي نقاط در كه زندانيان از عدهاي درآمده

به تقاضاهائي نيز تهران در افراطي زندانيان از جمعي و آورده ميان به صحبت ميكند تهديد را آنها جان

عقيده تهران محافل اخبار اين به توجه با كردهاند غذا اعتصاب عدهاي نيز اهواز در و داشتهاند ارسال دولت

وجود به دولت براي را تازهاي مشكل عقايدشان, و زنداني دستههاي از صرفنظر زندانها, وضع كه دارند

بـيتكليفي به خصوص به نمايد حل را آن بايد hزم اقدامات و جديد قوانين از استفاده با كه است آورده

دهد/ خاتمه زندانيان



٢٤٥٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

وزير نخست به كاشاني آيتا[ مجدد نامه
تهراني شيخمحمد آقاي بازداشت باره در

بود, داده كاشاني آيتا� اول نامه به نخستوزير مصدق آقايدكتر كه است پاسخي تعقيب در نامه اين

شد: فرستاده نخستوزير براي رئيسمجلس طرف از امروز

معظم نخستوزير مصدق دكتر آقاي جناب

واقعي مروجين و اس;مي مبلغين از كه تهراني شيخمحمد آقاي غيرقانونيحجتاhس;م زندان باب در

حكـومت قـانون ٥ ماده استناد به روزه زبان با معظمله كه بودم داده تصديق شرحي ميباشد آئين و دين

به تأخير هفته يك از پس است/ سختي نهايت در رمضان ماه عبادت سنگين وظائف با زندان در نظامي

خواستهايد/ توضيح نظامي فرمانداري از كه داشتهاند اينجانبمرقوم نامه جواب

رفتار و غيروارد بهانههاي را جمعي و فردي آزادي و اجتماعي و حياتي حقوق كه دهم تذكر گرديد hزم

و اغراض هوس و هوي فداي و پامال نبايد ميشود ديده آن نظير استبدادي حكومتهاي در كه ظالمانه

باشد گشوده جنابعالي دولت از انتقاد به زبان بيچاره مقدس شيخ فرضكه بر كرده مأمورين مفاسد خياhت

نيست/ ظالمانه مجازات گونه اين مستحق

از چارهجوئي و مفاسد معايبو رفع آن دنباله كه حكومتهاست بقا لوازم از انتقاد دولتهايدموكراسي در

ميباشد/ دولتها عمال زشتيهاي و افعال و اعمال نقائص

جنابعالي دولت اختيار به كه قدرتهائي از كه نبود آن بيچاره مردم رنج مرارتو و زحمت همه آن نتيجه

سـياهچالهاي و زنـدان بـه را بـيچاره و مـظلوم مـردم و كنند سوءاستفاده همه اين مأمورين شده گذارده

اساسيبوده اص;حات فكر به جبريه و قهريه اعمالقوه جاي به خوبستدولت بياندازند/ نظامي فرمانداري

نخواهد هم كشور و جنابعالي مصلحت به اينرويه نمايد/ منتفي را انتقادات مفاسدموضوع معايبو رفع با و

ملي شوراي مجلس رئيس دارم/ را استخ;صمعظم فوري انتظار بود/

كاشاني سيدابوالقاسم

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

او اتهامي پرونده درباره قوام وكCي نظريات
ميرسد كشور ديوان اطCع به زودي به

موردي صورتوجود در تا است گرفته قرار مطالعه مورد او مدافع طرفوك;ي از است مدتي قوام پرونده

ميرسد/ پايان به پرونده مطالعه براي مدافع وك;ي مهلت فردا آورند/ عمل به قانوني اقدام اعتراض براي

امـر پـرونده بـه نسبت خود نظريات اظهار براي هنوز گفتند: ما خبرنگار به قوام آقاي مدافع وك;ي امروز

پروندههاي به نسبت را خود ايرادات زودي به و يافته خاتمه تقريبا ما مطالعات ولي نگرفتهايم تصميمي

داد/ خواهيم اط;ع كشور عالي ديوان به موجود



ملي دولت سياهه ٢٤٥٤

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

شد بازنشسته خود تقاضاي به
شد/ منظور بازنشسته افسران رديف در شخصي تقاضاي بنابه امين محمدحسين سرهنگ آقاي

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

شد خواهد احداث مصنوعي جنگلهاي خاش و اهواز شهر كنار در
بـنگاه جـنوب افـتاده دور نواحي موقعيت اهميت به نظر ميدهد اط;ع كشاورزي وزارت كه طوري به

تا است نموده اعزام خاش به را دبيري مهندس آقاي امريكا و ايران فني همكاري اداره كمك با جنگلها

نظر در كار اين براي كه وجوهي با و داد قرار مطالعه مورد منطقه آن در را جنگلهايمصنوعي احداث نقشه

نظر از جنگل احداث از گذشته جنگلهاي بنگاه عمل اين درآيد/ اجرا موقع به تا نمايد تهيه است گرفته

تأمين نزديكي تيه آ در هم را اهالي ترتيبسوخت بدين و بود نافع بسيار نيز ناحيه آن اهالي براي كار ايجاد

ايران فني همكاري اداره و جنگلها بنگاه طرف از نمايندگي به خسروي مهندس آقاي ضمنا كرد/ خواهد

مساحت به شهراهواز كنار در يكجنگلمصنوعي احداث پروژه زودتر هرچه تا گرديد خوزستان عازم امريكا

شود/ گذاشته اجرا مورد تا نمايد تهيه هكتار هزار دو

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

شكر و قند سهميه تقليل
داده تقليل تن ١٩ به تن ٢٨ از را جام تربت شكر و قند سهميه نهم استان اقتصادي اداره ـ جام تربت

خودداري سهميه اين گرفتن از هم آنها نميرسد شكر و قند گرم ١åå بيشاز كشاورزان به نتيجه در استو

كردهاند/

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

است نشده توزيع شكر و قند است ماه يك
مضيقهاندو اينحيثسختدر از انتظار اهالي است/ نشده توزيع اهالي شكر استقندو يكماه ـ گرگان

گردد/ تأمين مردم رفاه تا نمايند تخاذ ا تصميم سريعا باره اين در امور اولياء دارند انتظار

٨١١٣ شماره ,١٣٣٢.٣.١٩ سهشنبه

شكر] قيمت افزايش [علل بازار
كنون ا كه طوري به ميباشد/ افزايش در مرتبا آن نرخ و شده گرم تي واردا شكرهاي بازار است چندي

داشت اظهار باره اين در بازرگانان از يكي معاملهميشود/ بازار ريالدر ٢٦ تا ٢٥ حدود در شكر كيلو قيمتهر

رديف در شكر ٣٢ سال سهميه در و نميشود داده تجار به طرفدولت از شكر ورود اجازه جاري سال در چون

موقع هر است بديهي است/ رفته hبا شكرهايموجود قيمت نظر اين از شده قلمداد كاhهايممنوعالورود

كرد/ خواهد تنزل شكر قيمت شود داده بازرگانان به شكر ورود اجازه



٢٤٥٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

كنند شركت متفرقه امتحانات در كه دانشآموزاني
ميشوند محروم تحصيل از سال يك

شـركت امـتحانات در مـتفرقه عـنوان به كه دانشآموزاني ميدهد اط;ع فرهنگ وزارت كه طوري به

آئيننامه طبق بر شد/ خواهد معلوم هم بيترديد و ميباشند دانشآموز كه شد معلوم كه آن از پس ميكنند

محروم بعد سال امتحانات در شركت مدارسو در تحصيل ادامه از سال يك و ميشود لغو آنها امتحانات

شد خواهند

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

ميشوند آزاد تسليحات كارگران از نفر دو
١٣ بودند شده توقيف قبل چندي كه تسليحات كارگران نفر ١٥ مجموع از داديم اط;ع قب� كه طوري به

طـرف از امروز ميبرند سر به توقيف در كنون تا كريميان و كاظمي يعني آنان نفر دو و شده آزاد آنها نفر

شد/ اب;غ زندان به و صادر مزبور نفر آزاديدو نظاميدستور فرمانداري

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شد ارجاع جنائي دادگاه اول شعبه به هوائي نيروي افسران پرونده
جنائي دادگاه اول شعبه دفتر به امروز بود رفته استان دادگاه به كه كي اشترا مرام به متهم افسران پرونده

رسيد/

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شد آزاد آتشبار مدير
شده نظاميدستگير ٥حكومت ماده استناد به قبل روز چند كه آتشبار روزنامه مدير آقايانجويشيرازي

شد/ آزاد گذشته شب بود

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

رفتند شيراز به شهرباني افسران
به قبل روز چند بودند يافته انتقال شيراز شهرباني به كه اصفهان شهرباني افسران از نفر ٢٥ ـ اصفهان

يابند/ منتقل اصفهان به شيراز شهرباني افسران از نفر ٢٥ است قرار نمودند/ حركت صوبمأموريتخود

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شيرازي] [كريمپور ورود
امروز بود كرده مسافرت صفحاتشمال استراحتبه براي روزنامهشورشكه مدير شيرازي آقايكريمپور

بازگشت/ تهران به



ملي دولت سياهه ٢٤٥٦

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

ميكرد كشتار شهرداري هم امروز
كند مبارزه جدا كشتاركنندگان اجحاف با است مصمم تهران شهرداري

شود تهران وارد گوسفند نميگذارند چوبدارها
كند افتتاح دكههائي نكنند فروش فروشندهها اگر است مصمم شهرداري

بود نظم مراقب كشتارگاه در امروز انتظامي قواي
كشتار به شروع مردم نياز نظر از تهران شهرداري كشتاركنندگان, اعتصاب علت به كه داديم اط;ع ديروز

قيمتكيلوئي به را نميشدهاندگوشت حاضر و برنداشته اعتصاب از كشتاركنندگاندست كهچون است نموده

رسانيد/ بفروش و كرده ذبح و خريده چوبدارها از را گوسفند مستقيما شهرداري بفروشند ريال ٢٦

اينمورد در امروز كه بيانيهاي طي و ميكند ضرر ريال كيلوئي٢٦ فروشگوشت ميگويند كشتاركنندگان

نرخ تعيين تقاضاي مراجع كليه از قصاب رسته كه است ماه شش از متجاوز شدهاند متذكر دادهاند انتشار

نكرده قيمتگوشتاست ترقي دخيلدر كه موجباتي به توجهي استوليشهرداري نموده را عادhنهگوشت

بفروشد/ ريال ٢٦ كيلوئي را گوشت بايد قصاب صنف كه است ُمصر و

به بايد كرمان آذربايجانو خراسان, امثال گوسفندخيز نقاط از كه احشامي سالي خشك اثر در نيز كنون ا

را آن خود زيرا بيافزايد بهايقيمتگوشت به استكه شده نتيجهمجبور قصابدر رسته و نيامده بيايد تهران

دست در را احشام ورود فروشو و خريد آمار روزه همه شهرداري اينكه با ميكند خريداري معمول از گرانتر

رسيدگي آنها خواسته به تا كشيده كشتار از قصابدست رسته علت اين به نمينمايد رسيدگي به اقدام دارد

براي قصابها كه بود دليلي واقع در و ميشد ديده قصابها رسته بيانيه در كه بود مطالبي خ;صه اين شود/

ميكنند/ كر ذ اعتصابخود

آنگوسفند نتيجه در كه ناميد خشكسالي سال بتوان را سابق سالهاي گر ا تهرانميگويد شهرداري اما

كنند/ اقامه ميخواهند خود تبرئه براي كه است گناه از بدتر عذر قصابها رسته دليل اين و باشد شده كم

و كنند اجحاف فروشگوشت مورد در شده نحوي هر به ميخواهند قصابها كه دارد عقيده تهران شهرداري

كند/ مبارزه قصابها رسته اجحاف با جدا است گرفته تصميم نيز شهرداري

اعتصاب از دست كه داد تذكر كشتاركنندگان به تهران شهرداري هرچه ديروز تا ـ ميشود مبارزه چطور

با تحويلدارهايشهرداريرا از ديگر يكنفر آقايسبزواريو شهرداري ديروز از ناچار نرفتند باز زير بردارند

تـوانـا آقاي و سياهپوش شهرداري كل مدير مستوفي آقايان وقت اول از فرستاد/ س;خخانه به كافي پول

آن ذبح سپسدستور و كردند خريداري چوبدارها از نقدا را گوسفند رفتهو س;خخانه به وزارتكشور نماينده

دفـتر در فوقالذكـر مأمورين كه كردند خودداري نيز كشتارگاه در حضور از حتي كشتاركنندگان اما دادند/ را

بودند/ گوسفند معامله مشغول نشسته اطاق دور تا دو زياديچوبدار عده و داشتند حضور كشتارگاه

دارد ضرر ريال ٢٦ فروشگوشتكيلوئي ميگويند قصابها رسته دارد؟ ضرر ريال ٢٦ گوشتكيلوئي آيا



٢٤٥٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

به تهران شهردار اميني آقاي ميكنند/ هم استفاده بلكه ندارد ضرر فقط نه كه است مدعي شهرداري ولي

مايل كه شهرداري لذا دارد ضرر قيمت اين با گوشت ميدارند اظهار قصابها داشتچون اظهار ما خبرنگار

ريال ٢٤ كيلوئي دكاندارها به را گوشت اينكه با استو كرده كار اين به اقدام راسا كنند ضرر عدهاي نيست

به را پولش باشد خريد به مايل كه قصابي هر كه است ترتيب اين به قصابها نميكنند/ ضرر ميفروشيم

قصابها اين ميدارد دريافت مقابلگوشت در و ميدهد تحويل شهرداري صندوق به و برده كشتارگاه محل

<رغم>/ كسر بدون ميكنند خريداري ريال ٢٤ كيلوئي شهرداري از را گوشت

گر ا گفت: ما خبرنگار به اميني آقاي همچنين ـ كند تهيه مخصوصي دكههاي دارد نظر در شهرداري

شهرداري كنند/ خريداري شهرداري از گوشت نشوند حاضر كردهاند فروشگوشتخودداري از كه دكانهائي

مضيقه در مردم تا برساند فروش به را گوشت و كند تهيه مخصوصي دكههاي محل هر در كه است گزير نا

نباشند/

ايـنها بـودند/ كرده اجتماع فروشندهها و قصابها از زيادي عده كشتارگاه در امروز ـ قصابها اجتماع

از ما پيشميرود كه ترتيب اين به بيكاريم كار از كه است مدتي و داريم عائله سر چند كدام هر ما ميگفتند

ديروز و شهرداريامروز اقدام مخالفين از عدهاي چون استو خطر در ما عائله زندگي و ميافتيم نانخوردن

سرپرست فرمند سرهنگ ديروز از لذا دهد روي اغتشاشاتي كه ميرفت آن بيم و شده جمع كشتارگاه در

و شدند حاضر كشتارگاه در نظامي فرمانداري طرف از انتظامي كافي قواي و پاسبان از عدهاي و كشتارگاه

داشتند/ عهده به را نظم حفظ

و هزار دو حدود در تابستان فصل در تهران در معمولي روزهاي گوسفند كشتار ـ كشتار پانصد و هزار

يك سـاعت تـا كشـتار و بـود شده كشتار بز و گوسفند هزار يك صبح ٩ ساعت تا نيز امروز است/ خورده

شد/ كشتار رأسديگر ٥åå بر بالغ داشتو ادامه بعدازظهر

در نـقد پـول ريـال مـيليون يك با شهرداري تحويلداران امروز ـ كشتارگاه در پول ريال ميليون يك

معامله اين از خيلي چوبدارها ميكردند/ خريداري گوسفند چوبدارها از قيمتمعمولي به و بودند كشتارگاه

ولي ميفروختند نسيه را گوسفندهايخود چوبدارها سابقا ميشد گفته كه طوري به زيرا بودند راضي جديد

بسته قصابي دكانهاي از بعضي امروز بودند/ راضي اينوضع از خيلي و ميرفتند گرفته پولشرا نقدا امروز

ميفروختند/ گوشت مردم به و ميكردند كار بودند خريده گوشت كه آنها ولي نميكرد كار و بود

و ارتش كـردهانـد خـودداري كشـتار از قصابها كه روزه چند اين در ـ بيمارستانها و ارتش گوشت

كرده شهرداريمراجعه نماينده به و كشتارگاه به بيمارستانها نماينده امروز از بودند/ مضيقه در بيمارستانها

بودند كرده تعهد كشتاركننده نفر چند چون ضمنا ميگرفتند/ ميخواستند كه گوشت مقدار هر پول دادن با و

امروز لذا ندادهاند انجام را خود تعهد روزه چند اين در و برسانند مرتب يوميه را ارتش مصرف گوشتمورد

را وارده خسارت تعهدكنندگان برخي از و خريد را نيازش مورد گوشت شهرداري از مستقيما ارتشخودش

داشت/ دريافت



ملي دولت سياهه ٢٤٥٨

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

گفت ما خبرنگار به نظامي داستان امروز بعدازظهر ساعت دو

است نشده فرستاده مجلس به افشارطوس مرحوم قتل پرونده ساعت اين تا
ميكرد منطبق يكديگر با را پرونده صفحات نظامي بازپرس امروز

ميشود ارجاع مجلس به دادگستري وزارت طريق از افشارطوس پرونده رونوشت
قانع آقايسروان اطاق در اولوقتامروز از ميشد/ ديده نظامي فرمانداري غيرعاديدر يكوضع امروز

گذاشته ميز روي افشارطوس مرحوم قتل پرونده ميشد/ ديده بيسابقهاي جوش و جنب نظامي بازپرس

اقدامات اين ميكرد تطبيق بود شده تهيه پرونده از كه رونوشتي با را آن صفحات نظامي بازپرس و بود شده

در همچنان پرونده امروز وقت آخر تا ولي كنند آماده مجلس به ارسال براي را پرونده كه بود اين خاطر به

م;قات نظامي دادستان شايانفر سرهنگ آقاي با ما خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت دو بازپرسبود/ دست

يارونوشت پرونده ساعتهنوز اين تا داشت اظهار ما خبرنگار درجوابسؤاhت سرهنگشايانفر آقاي و كرد

شد/ خواهد آماده ارسال براي وقت چه نيست معلوم استو نشده ارسال مجلس براي آن

براي نظامي فرمانداري وسيله به افشارطوس مرحوم قتل پرونده اط;ع قرار به ـ دادگستري طريق از

برد/ مجلسخواهد دادگستري كميسيون به را پرونده دادگستري وزير و شد خواهد ارسال دادگستري وزارت

پـرونده جـاي به و نشود فرستاده مجلس به پرونده اصل است ممكن كه ميشد گفته شهرباني در امروز

بدهند/ مجلس به را عكسآن يا رونوشت

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شد تمام قوام پرونده مطالعه مدت
گفت ما خبرنگار به ازوك;يمدافعوي يكي آقايشريعتزاده شدو تمام امروز قوام پرونده مهلتمطالعه

اين در شد سؤال دارم/ را آن مطالعه وقت اداري جلسه تشكيل تا هنوز و خواندهام را پرونده از مقداري من

داشت اعتراضوجود براي مواردي گفت: شريعتزاده آقاي رسيده؟ شما نظر به اعتراض براي موردي مدت

از گر ا شد سؤال كنيم/ مطرح را آنها دادگاه در تا داشتهايم نگه و داريم اع;م را آن فع� نديديم ص;ح ما ولي

آخرين امروز شد: كنيد؟جوابداده اع;م را آن ميتوانيد باز شود پيدا اعتراضقابلم;حظهاي پسمورد اين

نيست/ مقدور آن اع;م شود پيدا اعتراض براي موردي بعدا گر ا بود كار اين براي فرصت

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

اسفند] نهم واقعه متهمين پرونده [داديار يزداني سروان خودكشي
و گذشته روز كه بود حوادثي رديف در نظامي فرمانداري دادسراي داديار يزداني ابراهيم سروان انتحار

فشارهاي نتيجه را آن كه بودند كرده سعي مخالفدولت محافل روزنامههاي گرفت/ قرار تفسير ديشبمورد

نمايند/ تبليغاتي استفاده دولت عليه حادثه اين از و بدانند وي بر وارده



٢٤٥٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

بازگشت تهران به مسكو از هواپيما وسيله به خويش فرزندان و همسر با شوروي كبير سفير

مسكو به سادچيكف مسافرت از پس كه ميداند بعيد خارجه امور معاون
كند پيدا تغييري ايران در شوروي دولت سياست

ميكند مCقات را خارجه وزارت معاون فردا شوروي كبير سفير

و شد مهرآباد فرودگاه وارد امروز صبح دقيقه ٥å و ٦ ساعت ايران در شوروي كبير سفير سادچيكف ايوان

دو و همسر گرفت/ قرار لهستان و روماني و كي چكسلوا مختار وزراي سفارتشورويو اعضاء استقبال مورد

كبيرشوروي سفير بازگشتند/ تهران به همراهوي بودند رفته مسكو به قبل ماه چند سادچيكفكه آقاي فرزند

آورد عمل به آنوزارتخانه معاون مفتاح آقاي با كه م;قاتي در رفتو خارجه بهوزارت قبل هفته دوشنبه روز

مسكـو بـيمارستانهاي از يكي در كه خويش همسر عيادت و مرخصي از استفاده منظور به كه داد اط;ع

رفت/ خواهد مسكو به هفته برايدو بود بستري

خبرنگاران كه پرسشهائي جواب در خارجه وزارت مطلع مقامات و شوروي سفارت به نزديك محافل

سياسي جنبه گونه هر فاقد مسافرت اين كه داشتند اظهار نمودند سادچيكف آقاي مسافرت به راجع جرايد

استو نموده مسافرت اين به مبادرت خود همسر انتقال و عيادت براي صرفا شوروي كبير سفير استو بوده

روزه هـفت مسافرت كه ميدهد نشان خود اطفال و همسر تفاق ا به شوروي كبير سفير گهاني نا بازگشت

درباره بيشتري اط;عات كسب براي امروز ما خبرنگار است/ بوده امر همين براي واقعا مسكو به ايشان

گـفت: مفتاح آقاي و نمود م;قات را خارجه وزارت معاون مفتاح آقاي سادچيكف, آقاي گهاني نا بازگشت

هواپيما با �ديروز� فردا صبح سادچيكف آقاي چون كه دادند اط;ع خارجه وزارت به سفارتشوروي از پريروز

شود/// صادر مهرآباد فرودگاه در هواپيما فرود اجازه لذا گشت خواهد باز تهران به

سـادچيكف آقـاي گهاني نا بازگشت درباره شما نظر كه اداره خبرنگار سؤال اين جواب در مفتاح آقاي

مـعرفي و خداحافظي ضمن نمود م;قات اينجانب با سادچيكف آقاي كه قبل هفته داشت اظهار چيست

و نمود كر ذ خود همسر عبادت مرخصيو از استفاده منظور به و هفته دو را مدتمسافرتخود آقايآتروچنكو

فرزندان و همسر كه اينموضوع به توجه با اينكه ندارد/ سياسي مأموريت گونه هيچ كه داشت اظهار صريحا

گرفته خصوصيصورت كارهاي براي صرفا مسافرت اين كه گفت ميتوان بازگشتهاند مسكو از نيز ايشان

تغييري مسافرت اين پساز نميكنيد تصور اينكه بر دائر ما خبرنگار ديگر جوابسؤال در مفتاح آقاي است/

ايـن اثر بر ميدانم بعيد و نميبينم تغيير براي دليلي كرد اضافه شود حاصل ايران در سياستشوروي در

به سادچيكف آقاي ميرود انتظار شود/ تبديل و تغيير دستخوش ايران در سياستشوروي كوتاه مسافرت

نمود/ خواهد م;قات را نخستوزير آقاي زودي

از ناشي خستگي مناسبت به سادچيكف آقاي و نميشد ديده فعاليتي گونه هيچ سفارتشوروي در امروز

بود/ استراحتنموده مسافرت



ملي دولت سياهه ٢٤٦٠

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شوروي به اعزامي هيأت اعضاي از نفر سه
دادند شرح شوروي فرهنگي انجمن در ديشب را خود مشاهدات

خارج كشورهاي با ايرانوشوروي روابط فرهنگي انجمن طرف از قبل ماه كهدو هيأتي اعضاي از نفر سه

ايراد انجمن محل در ديشب كه نطقهائي طي [مجددا] را خود مشاهدات بودند نموده عزيمت كشور آن به

اعضايانجمن مجلسو نمايندگان سابقو سناتورهاي فرهنگيانو رجالو عدهاياز جلسهديروز در كردند/

داشتند/ شركت روماني و كي چكسلوا و مجارستان مختار وزراي سفارتشورويو كاردار

و كشـور آن رسوم و آداب و شوروي كشور عمومي اوضاع اطراف در نطقي طي حكمت علياصغر آقاي

نمود/ صحبت است شده آنها نصيب كه ترقياتي

كتبر ا انق;ب از قبل شوروي مردم زندگي از مختصري تاريخچه ابتدا جهانباني سپهبد آقاي آن از پس

در كه نشانداد اعداي و ارقام اول از و كرد مقايسه ملتشوروي كنوني وضع با را سپسآن نمود, كر ذ را ١٩١٧

حال در كه طوري به برداشتهاند بلند بسيار قدمهاي شوروي مردم ماشيني و كشاورزي و فني قسمتهاي

است/ حائز را دوم مقام دنيا در و اول اروپا در برق قوه داشتن نظر از شوروي كشور حاضر

خـود نـطق طـي و رفت تـريبون پشت جهانباني آقاي از پس ملي كتابخانه رئيس بياتي دكتر آقاي

داد/ حضار به است كتاب جلد ميليون هزار ١٥ داراي كه كتابخانههايشوروي از مفيدي اط;عات

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

ميشود امضا عصر امروز شوروي و ايران جديد بازرگاني پروتكل
شد خواهد افزوده مCحظهاي قابل ميزان به طرفين صادراتي كاNي حجم بر

اسـاس بـر كه hكا مبادhتي ليستهاي و شوروي و ايران جديد پروتكل امروز بعدازظهر پنج ساعت

بيندولتين ١٩٤å آوريل] [سوم مارس ٢٥ با مطابق ١٣١٩ فروردين پانزدهم بحرپيمائي و بازرگاني قرارداد

نمايندگي به اقتصاد آقايوزير بين است تصويبمجلسگذشته از و شد منعقد جماهيرشوروي تحاد ا ايرانو

جماهير تحاد ا دولت طرف از نمايندگي به بازرگانيشوروي نمايندگي رئيس ميلتسف آقاي و ايران دولت

ميزان به طرفين صادراتي كاhهاي حجم بر جديد پروتكل در ميشود/ مبادله و امضا سوسياليستي شوروي

است/// شده گرفته نظر در نيز زيادي تسهي;ت و شده افزوده م;حظهاي قابل

اقتصادي سازمانهاي ايرانو بازرگانيشورويدر نمايندگان كه است شده قيد همچنين پروتكل اين در

رعايت با ميتوانند ديگر طرف از دولتي سازمانهاي و شركتها و ايراني بازرگانان و طرف يك از شوروي

قراردادهائي عقد به hكا تحول و تحويل براي كشور دو هر در متداول hكا صادرات وارداتو جاري مقررات

عمل به قراردادها قبيل اين انجام براي را ممكنه مساعدت طرفين ص;حيتدار مقامات و نمايند مبادرت

يكسـان اعتبار داراي متن دو هر كه فارسي و روسي زبان به نسخه دو در و تهران در پروتكل اين آورد///

ميشود/ امضا امروز اقتصاد وزارت در ميباشد



٢٤٦١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

كه داد اطCع ديروز واشنگتن در خبرنگارآسوشيتدپرس

است شده منصرف ايران نفت امر در دخالت گونه هر از امريكا دولت
است معتقد شخصا ايران در امريكا سفير

نيست فراهم ايران احوال و اوضاع در اساسي تغيير يا تحول زمينه گونه هيچ
دارند اميد امريكا رسمي مقامات

شود برداشته مصدق دكتر طرف از مذاكرات تجديد براي جديد قدم كه
حل براي ميانجيگري و مجاهدت و فعاليت سال دو از پس امريكا دولت ـ آسوشيتدپرس ـ واشنگتن

خارجه وزارت ظاهرا است/ شده منصرف امر اين در دخالت گونه هر از كنون ا انگلستان و ايران بين اخت;ف

ندارد/ انگلستان و ايران بين سازش زمينه كردن فراهم براي جديدي نظريات امريكا

براي است ميكرده وظيفه انجام تهران ميانجيدر عنوان به كه تهران در امريكا كبير سفير هندرسن لوي

براي زمينه ايران در كنون ا است معتقد ولي است شده وارد امريكا به طوhني نسبتا يكمرخصي از استفاده

حوزه از ميتواند خاطر آسايش با جهت همين به و نيست آماده اساسي و فوري اقدام يا و تحول گونه هيچ

بماند/ دور مدتي مأموريتخويش

جريان از خوبي به را او و نهاد ميان در امريكا خارجه دالسوزير با كستان پا در را اينموضوع هندرسن

ساخت/ واقف ايران اوضاع

بازديد ميبايست او كه نقاطي ساير از كشور اين چون كرد خودداري ايران به مسافرت از شخصا دالس

اين به توجه با و ندارد ايران نفت مسئله حل براي فرمولي گونه هيچ دالس كه دانست بايد ولي بود دور كند

اخت;ف قضيه كلي به امريكا خارجه سياسيوزارت سازمان و دستگاه كه ميرسد نظر به چنين كنون ا موضوع

مشغول خود نوبه به يك هر انگلستان و ايران دولتين ظاهرا كه حالي در گذاشته كنار را انگلستان و ايران

ميباشند/ نفت مسئله حل براي كرات مذا تجديد امكان از بررسي

به بيشتري امتيازات آينده كرات مذا در شود حاضر انگلستان كه ندارند اميد امريكا عاليرتبه مقامات

طرف از كرات مذا تجديد براي ديگر قدم كه اميدوارند رسمي مقامات واشنگتن در بنابراين و بدهد ايران

شود/ برداشته مصدق دكتر آقاي

تاريخ در كه امريكا و انگليس مشترك پيشنهادات قبول با باشد مايل گر ا ميتواند مصدق دكتر آقاي

حالي در كند/ حل جلسه يك طي خود را مسئله بود شده تسليم ايران دولت به گذشته سال فوريه ماه بيستم

شديدا ميانجيگري به را امريكائي مقامات ايران در چپي يكدولت آمدن كار ترسروي قبل سال يك كه

محسوسميشود/ كمتر ظاهرا كنون ا ترس اين بود واداشته

تزلزل از ميتواند ايران استدولت تهي ايران دولت خزانه آنكه با دارند اطمينان امريكائي مقامات كثر ا

كند/ جلوگيري چپي افراطي عناصر آمدن كار روي و اوضاع



ملي دولت سياهه ٢٤٦٢

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

مطبوعات قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
رسيد نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه

ميشود: اص;ح شرح اين به و لغو ١٣٣١.١١.١٥ قانونيمطبوعاتمصوب hيحه ٨ و ٣ مواد اول< ماده

باشد/ ايراني ـ الف

نباشد كمتر سال ٣å از او سن ـ ب

و نـداشـته باشد اجتماعي حقوق سلب موجب كه جنحه محكوميت يا و جنائي محكوميت سابقه ـ ج

نباشد/ مهجور

باشد/ داشته كافي قدر به فارسي نوشتن و خواندن سواد ـ د

باشد/ شهرت حسن امانتو و درستي به معروف ـ ه

يا ج بند يا الف بند در مذكور شرائط از يكي فاقد مجله يا روزنامه مدير يا مؤسس كه صورتي در تبصره<

ميگردد/ ساقط اعتبار درجه از او مجله يا روزنامه انتشار اجازه بشود ماده اين ـ ه بند

سردبير و مدير كه صورتي در مؤسسو خانوادگي نام و نام بايد مجله و روزنامه شماره هر در ـ ٨ ماده

طبع به آن در كه چاپخانهاي نشاني و نام همچنين و سردبير و مدير خانوادگي نام و نام باشد داشته گانه جدا

در كه چاپخانهاي نشاني و نام همچنين و مترجم يا مؤلف نام نيز رساhت كتبو مورد در و شود قيد ميرسد

چاپشود/ بايد رساله يا كتاب پشت رسيده چاپ به آن

دادسـتان بـراي را خود مجله يا روزنامه از نسخه يك است مكلف مجله يا روزنامه هر مدير تبصره<

قـبضه دو سفارشي پست وسيله به يا و مستقيما ميشود چاپ حوزه آن در مجله يا روزنامه كه شهرستان

بگيرد/ رسيد و فرستاده

�اداره وزارتكشور به تهران در را خود مجله يا روزنامه از يكنسخه مكلفند مديرانمطبوعات >٢ تبصره

كنند/ دريافت رسيد و ارسال محل فرمانداري به شهرستانها در و انتشارات�

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي فرهنگمأمور دادگستريو وزارتكشور, دوم< ماده

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

متحد ملل فرهنگي و علمي و تربيتي سازمان در ايران دولت سهميه قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي امضاي به امروز كه

قانون تبصره در كه متحد ملل فرهنگي و علمي و تربيتي سازمان در ايران دولت سهميه اعتبار >١ ماده

سازمانمزبور كنفرانسعمومي كه ميزاني به ساله هم و شده معيني مبلغ به محدود ١٣٢٧ ماه تير مصوب١٥

ثابتدولت نماينده مسافرت هزينه دفتريو اداري مخارج و مزايا حقوقو اعتبار انضمام به مينمايد تعيين

هزار ١٦å محل از ١٩٥١ سال تعهدات بقيه و شد خواهد پرداخت و منظور كشور بودجه در مذكور سازمان در

تكميل عنوان به ١٣٣١ ماه آذر سيام قانون فرهنگموضوع وزارت اعتبار اضافه سياهه ضمن كه ريالي



٢٤٦٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

در دولت ساليانه كه حقاhشترا و بود خواهد پرداخت مقابل شد منظور يونسكو در ايران دولت سهميه اعتبار

است مـنظور كشـور كـل بودجه در ارز به ريال هزار ٣٩ مبلغ به كه نيز ژنو تربيت و تعليم بينالمللي دفتر

شد/ خواهد پرداخت كمافيالسابق

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

يافتند حضور كشور صنايع سازمان در صنعتگران امروز
گرفت قرار توجه مورد كشور ساخت چراغهايتوري و نفتي سماور

هم به حضور كشور صنايع سازمان در تهران فلزكاران و گرها ريخته تراشكاران, امروز قبلي دعوت بنابه

آمد/ عمل به تي كرا مذا صنايعمزبور صاحبان و كشور صنايع سازمان بين همكاري كليات به راجع و رساندند

و نـموده مـرتفع را آنـها كـار نـواقـص تا دارد معمول hزم اقدامات كرد خواهد سعي كشور صنايع سازمان

بنمايد/ راهنمائيهايhزم

آقـاي سـاخت سـماور يك مـيان آن از كـه داشـتند عـرضه را خود ساختههاي صنعتگران از بعضي

بردن hبا براي صنايع سازمان كه گرفتخصوصا قرار توجه مورد ميكند كار نفت با كه پوربديع سيدمرتضي

شود/ آورده فراهم ايران در ميكنند نفت با كه اسبابهائي ساختن وسائل دارد نظر در نفت داخلي مصرف

داشتند/ عرضه شده ساخته ايراني كارگران دست به تهران در كه چراغتوري نفتو اجاق ديگر صنعتگران

شـود آورده فـراهـم زيـادي تـعداد بـه مزبور اسبابهاي ساختن وسايل اينكه براي كشور صنايع سازمان

شود/ قرار بر صنعتگران و سازمان بين تماسدائم آينده در شد قرار و كرد صنعتگران به توصيههائي

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

ايران نفت مسئله اطراف در مطالعه براي فرانسوي [متخصص] مهندس يك
است شده تهران وارد است روز چند

از وي است/ شده تهران وارد مهندس<hيمت> نام به فرانسوي<اورسيت> كمپاني نماينده است روز چند

جمله از و اروپا بازارهاي به آن محل و فروش و ايران نفت اطراف در كه دارد مأموريت خود كمپاني طرف

اقامت روز چند طي فرانسوي مهندس گزارشدهد/ را مطالعاتخود نتيجه و آورد عمل به مطالعاتي فرانسه

است/ آورده عمل به تي كرا مذا نفت مسئله به آشنا و اشخاصمطلع از بعضي با تهران در خود

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

شد/ تهران وارد امريكا از نفت كارشناس يك
ميشود كار مشغول قم نفت شركت در شخص اين

ژرژ <ادوارد او نام كه شخص اين شد/ تهران وارد امريكا از نفت حفاري متخصص نفر يك گذشته روز

قم حفاري قسمت زوديدر به استو آمده ايران به برنامه سازمان نفت بنابهدعوتشركت ميباشد بودي>

شد/ خواهد كار مشغول



ملي دولت سياهه ٢٤٦٤

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

گوشت نرخ ترقي از جلوگيري
بهخصوصدر خوزستان تمام ايرانگوشتدر از خارج به گوسفند هزار ٦å صدور خبر انتشار اثر بر ـ اهواز

استانداري كفيل آقايمعصومي طرف از همينمنظور به ميرسد/ فروش به ريال ٤å كيلوئي شدو گران اهواز

تثبيت گوشتو دروضع كنترل ميگرفتو خارجصورت به قاچاق طور به كه گوسفند خروج از برايجلوگيري

گرديد/ صادر آندستوراتhزم نرخ

قاچاق طور به مرز از خروج منظور به كه رأسگوسفند ٧åå تعداد شهرداري توسطمأمورين روز ظرفسه

بفروش ريال كيلوئي٢٨ كنون ا و شد فراوان رضايتبخشو نتيجهوضعگوشت در گرديدو كشف ميشد حمل

ميرسد/

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

است مشكل فوقالعاده آبادان در آن آوردن دست به و ميوه وضع

ميكنند حمل كويت به قاچاق راه از را شهر مردم مصرفي مورد يخ و ميوه انواع
مشكل فوقالعاده آبادان در آن آوردن دست به و ميوه آبادانوضع از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش طبق

اين در است شايع شهر در كه قراري به است/ شده فراهم طبقات كليه براي زيادي نگراني كه طوري به است

كويتحمل به قاچاق راه از را دارندانواعميوه ميوه به مبرم احتياج مردم كه هوا فوقالعاده گرمي با و سال موقع

طوري به است/ ترقي حال در آن قيمت روزه همه و يافتنميشود شهر در جهتميوه همين به و مينمايند

به ريال ١٨ بود, ريال ٦ كيلوئي گذشته سال مشابه ماه در كه فرنگي گوجه و ريال ١٤å هندوانه كيلو دو كه

جلوگيريشود/ خروجميوه از تا آيد عمل به اقدامي بايد كارگرياست آبادانشهر كه آنجائي از نميآيد/ دست

در نارضايتي توليد عمل اين ادامه ميشود/ فرستاده كويت به نيز شهر مردم مصرفي مورد يخ اط;ع قرار از

است/ كرده مردم

گارد و گمرك مأمورين وسيله به بايد تنها عمومي مايحتاج ساير و يخ و ميوه قاچاق حمل از جلوگيري

سـاير و ميوه براي معيني نرخ هنوز نيز شهرداري و نيامده عمل به اقدامي كنون تا كه گيرد صورت مسلح

است/ پوشيده همه بر نيز علت و كند تعيين است نتوانسته خواربار

٨١١٤ شماره ,١٣٣٢.٣.٢å چهارشنبه

دارند شكايت شكر و قند توزيع از اهالي
هر به آبنبات و شكر و قند يككيلو ماه هر كنون تا قبل سال اسفند اول از شكر و قند كل اداره ـ دماوند

استفاده قابل هيچوجه به كه است كلوخه قند و آبنبات بقيه و ميباشد شكر آن درصد ١٥ كه ميدهد نفر

در شكر و قند كل اداره دارند تقاضا نميكنندو استفاده آن از مردم استكه بد قدري به آن قند نوع زيرا نيست/

گردد/ توزيع شكر و قند بودن تميز رعايت با مردم سهميه تا نمايد دقت قند نوع



٢٤٦٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

نكردند كار كشتاركنندگان هم امروز
ميفروختند گوشت مردم به خيابانها در گشت كاميون چند ديروز

كشتاركننده صنف رؤساي با ما خبرنگار كه تماسي در بودند/ اعتصاب حال در كشتاركنندگان هم امروز

ايشانعرضكنند به مراتبرا و م;قاتنموده را آقاينخستوزير شد قرار گفتندديروز آنها از تن چند گرفت

پس ايشان و كردند بازرسكلمحول ثقفي سرتيپ به را امر رسيدگي داشت/ جلسه وليديشبهيأتدولت

كرهاي مذا هنوز گويا ولي كنند كره مذا آقايشهردار با شد قرار شدند مطلع ما خواستههاي مطالبو از آنكه از

از: عبارتند ما خواستههاي گفتند چيست شما خواستههاي كه شد پرسيده است/ نگرفته صورت

محل/ گرفتنوضعيت نظر در با دكان ٦åå حداقل به گوشتفروشي كين دكا تقليل >١

دكان/ ٦åå صاحبان نام به پروانه صدور >٢

سال/ فصل چهار براي حومه و شهر در فروشگوشت نرخ تعيين >٣

تهران/ اطراف و كشتارگاه ميدان در احشام خريد براي اشخاصمتفرقه و دhل ورود از جلوگيري >٤

بهداشت/ اصول طبق جديد كشتارگاه ميدان ساختمان در تسريع >٥

گردد/ عملي رسمي و شده پلمب دفاتر با كه سرخريد تعيين و جوخهبندي نظر از آئيننامه اجراي >٦

باشد/ داشته كشتار سابقه سال چهار حداقل كه قصابي شناختن رسميت به >٧

اجحاف برايرفع خود تصميم در شهرداريهنوز گفت: ما خبرنگار م;قات در تهران شهردار اميني آقاي

خـيلي است كـرده كشـتار راسا كـه ايـن مـورد در شـهرداري ديـروز كـار نحوة است/ باقي كشتاركنندگان

به كاميون با كه آمد زياد گوشت زيادي مقدار ديروز است/ بوده مؤثر مردم نياز رفع در و بوده رضايتبخش

ميفروختند/ مردم به و برده خيابانها

نگاه سالم مدتي را گوشت بتوان تا كند تهيه تهران برايگوشت بزرگي يخچال كه دارد نظر شهرداريدر

تا نيز امروز است/ شده كراتي مذا چهارم اصل اداره با كار اين براي گذاشت مردم اختيار در موقع به و داشت

شود/ كشتار رأسديگر ٥åå امروز وقت آخر تا است قرار و بود شده كشتار گوسفند رأس ١٥åå يازده ساعت

دستور مردم نگراني رفع براي شهردار آقاي بهدستور ندارد كشتار سابقه استو جمعه با مصادف كه هم فردا

شـهرداري طرف از ميكنند خودداري گوشت فروش از قصابي كين دكا چون و بشود كشتار است شده داده

بفروشند/ گوشت مردم به خيابانها در كاميون چند كه شده داده دستور

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

داشتند] حمله قصد دولت [حاميان
كرده اجتماع ملي مجلسشوراي مقابل در كه نفر ٥å قريب عدهاي امروز صبح ـ كشور خبرهاي خJصه

حمله حزب محل به كه داشتند قصد و كردند حركت آريا حزب محل ژاله خيابان طرف به دستهجمعي بودند

ساخت/ متفرق را آنها و كرد جلوگيري آنها منظور انجام از انتظامي وليمأمورين نمايند



ملي دولت سياهه ٢٤٦٦

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

داد رخ زارعين از دسته دو بين نزاعي محل دهبان به تمايل عدم اثر بر
شدند مجروح نفر ٩ و كردند شليك ژاندارمها

بود نامشجوادفر كه محل دهبان و زارعين بين لنگرود حومه <چاف> محل در قبل روز چند ـ لنگرود

مباشر آصفي آقاي طرف از كه نامبرده دهبان به زارعين تمايل عدم از ناشي خورد و زد اين و داد رخ نزاعي

به يكاستوار و ژاندارم ژاندارمريhهيجاندو از گرديد/ بود شده انتخاب مالكده دريابيگي ميرحسن آقاي

ايـنكه عـذر به زارعين ولي خواندند, فرا را زارعين و رفته دهبان منزل به ژاندارمها اما گرديد اعزام محل

نمودند/ خودداري دهبان منزل به رفتن از ميباشند كشت مشغول

نيز آن مالك كه كورنده> > نام به را ديگر قريه زارعين از عده يك آنها كشت از جلوگيري براي قرار از

استوار بهدستور داد/ رخ دهاقين از دسته بيندو نزاعي و فرستادند مزارع سر بر دريابيگياست خان ميرحسن

تير يك كردو خالي هوا به پارابلوم با تير چندين هم مكاني وخود كردند تيراندازي به شروع ژاندارمها مكاني

وخيم آنها از نفر ٣ حال كه شدند مجروح سخت زارعين از نفر ٩ تيراندازي اين نتيجه در زد/ زارعي به هم

اعزام رشت سيناي پور بيمارستان به را آنها از نفر ٣ و بردند لنگرود بهداري به را مجروحين مأمورين است/

محرك و نموده اعزام حادثه محلوقوع به ژاندارم چند و نبيل سروان hهيجان ژاندارمري طرف از داشتند/

است/ تعقيب تحت قضيه و نموده دستگير را مأمورين و اصلي

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

پيوست وقوع به تظاهراتي بوعلي بيمارستان در امروز
بوعلي بيمارستان در داشتند دست در نسخههائي كه حالي در نفر ٣åå به نزديك عدهاي صبح امروز

فـع� كـه داشـتند اظـهار آنان به بيمارستان مأمورين مينمودند/ پنيسيلين آمپول تقاضاي كرده اجتماع

كي هتا پزشكان به آنان از عدهاي نموده/ فرياد و داد به شروع اجتماعكنندگان اما نيست پنيسيلينموجود

يككاميون و شد داده اط;ع ك;نتري١٣ به جريان دهد خورديروي و زد كه ميرفت احتمال چون و نمودند

كه شد گمارده محل در سرباز عدهاي كردندو متفرق را تظاهركنندگان و رفته محل به پاسبان عدهاي و سرباز

باشند/ نظم مراقب

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شدند دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نفر چهارده
٢å به جوانان فستيوال چهارمين برگزاري براي آموزگاران و جوانان از عدهاي قبل روز چند ـ كرمانشاه

به گرفتهو را توبوسآنها انتظاميجلوا بازگشتمأمورين هنگام عصر رفتند, كرمانشاه غربي كيلومتريجنوب

تا نفر اين١٤ آمد/ دست به آنها جيب از مداركي و توقيفنمودند را نفرشان نظامي١٤ ٥حكومت ماده استناد

نيست/ دست در كمهشان محا روز از اط;عي و ميبردند سر به توقيف در كنون



٢٤٦٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

نظامي فرمانداري داديار ديشب

داد دادگستري وزير به را افشارطوس قتل متهمين پرونده رونوشت
شود ارسال ملي شوراي مجلس به پرونده يكشنبه يا امروز عصر است ممكن

نـفر چـهار وسـيله بـه كـه افشـارطوس قـتل مـتهمين پـرونده رونـوشت ديروز بعدازظهر پنج ساعت

تفاق ا به شايانفر دكتر سرهنگ آقاي و شد گذاشته رنگ قرمز كارتن يك در بود شده تحرير ماشيننويس

به خود با را پرونده رحيمي سرگرد آقاي بعد و كردند مهر و hك را آن رحيمي سرگرد و قانع سروان آقايان

ممكن مزبور پرونده ببرد/ ملي مجلسشوراي به كه داد دادگستري وزير لطفي آقاي تحويل و برد شميران

شود/ مجلسداده دادگستري كميسيون به يكشنبه روز يا امروز عصر است

بـه نـفرستادند مجلس به را پرونده اصل چرا اينكه درباره مطلع مقام يك ـ ميدهد توضيح بازپرس

لذا گيرد قرار استفاده مورد كه شد خواهد دادگاه تحويل پرونده ديگر روز چند تا چون داشت: اظهار ما خبرنگار

براي نيز نظامي بازپرس فرستاديمو را آن مصدق وليرونوشت مجلسبفرستيم به را پرونده اصل نميتوان

اعضاي آقايان گر ا حتي و كند مجلسشركت دادگستري جلساتكميسيون در است ممكن توضيحات اداي

كنند/ مراجعه پرونده خود به موارد از بعضي شدن روشن براي ميتوانند خواستند كميسيون

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شد فرستاد شهرباني به اسفند نهم متهمين پرونده
حضور و انجام شهرباني سخنراني سالن در متهمين محاكمه خرداد ٢٥ روز صبح ٨ ساعت

است آزاد دادگاه سالن در تماشاچيان

از نفر دو تفاق ا به نظامي فرمانداري رئيسدادگاه سرهنگهشترودي آقاي امروز بعدازظهر ساعت يك

تا مزبور پرونده آوردند/ شهرباني به نظاميبود دادسراي در كه را اسفند نهم متهمين پرونده نظامي مأمورين

متهمين كمه محا انجام براي امروز شهرباني سخنراني سالن بود/ متهمين وك;ي اختيار تحت قبل روز چند

٢٥ روز صبح هشت ساعت داشت اظهار ما خبرنگار به دادگاه رئيس هشترودي سرهنگ آقاي شد/ آماده

بود/ خواهد آزاد سالن در تماشاچيان ورود و شد خواهد آغاز متهمين كمه محا خرداد

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

نكردند اعتراضي ايشان مدافع وكCي و شد تمام قوام اتهامي پرونده قرائت مهلت
آقايان بود قرار شد/ منقضي بود شده تعيين آقايقوام تهامي ا پرونده قرائت براي كه روزه ٢åمهلت امروز

به نسبت را خود ادعاهاي و اعتراضات مدت اين در قوام آقاي مدافع وك;ي وكيل سيدهاشم و شريعتزاده

كشور ديوان به نامهاي يا hيحه ايشان طرف از امروز تا ولي برسانند كشور ديوان اط;ع به مزبور پرونده

بود/ نرسيده



ملي دولت سياهه ٢٤٦٨

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

است شده فرستاده قبضه دو سفارشي پست با كه نامهايست رونوشت

١٣٣٢ خرداد [ششم] هشتم چهارشنبه تاريخ به تهران

ميكند دعوت مشت با تن به تن مقابله به را آسيا مرد روزنامه مدير نريمان,
آسيا روزنامه مسئول مدير و امتياز صاحب صيرفي ابوالحسن دكتر آقاي

نمايند/ درج روزنامه شماره اولين در را زير شرح فرمائيد قانونمطبوعاتدستور طبق بر خواهشمندم

مدعي و نگاشته شرحي بشناسيد را نريمان تحتعنوان خرداد نوزدهم سهشنبه تاريخ به ١٥٦ شماره در

امريكائي كمپانيهاي پيشنهادات كراتو مذا تمام ساعدرونوشت آقاي كابينه زمان اينجانبدر كه هستند

آقـاي مـنزل در قـبلي اطـ;ع بـا خصوص اين در ايران سفارت تبات مكا و جنوب نفتي مناطق به مربوط

نمودهام/ علياف تسليم داريا روزنامه مدير ارسنجاني

به گفتن جواب به عادت منمعمو' و ندارد تكذيب به احتياجي آسيا مرد روزنامه مندرجات اصو' گرچه

برسانم شما اط;ع به بار آخرين اولينو براي دانستم معذالكhزم ندارم را روزنامههايدروغپرداز hطائ;ت

ساعد آقاي دوم و اول كابينه در كه وزارتي شهادتسوابق بلكه ميباشد محض دروغ تنها نه hبا مراتب كه

در و داشته را دارائي سمتوزير روز چند برايمدت ساعد آقاي اول كابينه در كه جانب اين عضويتداشتهام

خارجيان ساير با چه و دولتشوروي با چه كره مذا گونه هر با داشتهام شركت راه سمتوزارت با دوم كابينه

نتيجه در كه بودم مؤثري وزراء از يكي ساعد آقاي دوم كابينه در و مخالفبوده جدا نفت امتياز دادن به راجع

يافت/ خاتمه مطلب و داد رد پيشنهاداتجواب آن تمام به دولت باhخره آنها پافشاري و مساعي

قـرار تـعقيب تـحت تهمت اين براي را شما قانوني مجراي از جانب اين آنكه بر ع;وه صورت هر در

تا فرستاد خواهم شما نزد را خودم نماينده باشم كرده ننگحيثيت رفع خودم از هم عم� اينكه براي ميدهم

اصول از پيروزي با كه دارم اطمينان البته و بدهد شما و من بين را مشت با تن به تن مقابله يك ترتيب

نريمان محمود نمود/ خواهند قبول مرا را ايندعوت شما جوانمردي و مردانگي

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

كارمندان اسامي صورت
صورت كه است داده دستور حسابداري ادارات به دارائي وزير آقاي كه داديم اط;ع قبل شماره چند در

شد حاصل اط;ع امروز بفرستد/ بودجه كل اداره به فورا را غيررسمي و رسمي از اعم دولت كارمندان اسامي

فهرست است فرستاده دارائي وزارت كه نمونهاي طبق تا خواستهاند را كارمندان اسامي صورت مجددا كه

اوhد, تعداد مقام, و شغل حيث از اداري سوابق خدمت, مدت حقوق, ميزان نمايند/ تهيه را كارمندان اسامي

رؤساي آقايان از يكي امروز اقدام اين درباره ميشود/ كر ذ اينصورتها در كارمندان كار اضافه و فوقالعاده

تعيين به ميرودمربوط احتمال استولي نشده داده اط;ع ما به امر اين اصلي علت گفتهنوز حسابداريها

شوند/ معلوم زائد عده تا باشد دولت احتياج مورد كارمندان قطعي ميزان



٢٤٦٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

كرد مCقات را نخستوزير امروز شوروي كبير سفير
انجاميد طول به نيم و ساعت يك از بيش آنها مذاكرات و

قائلند زيادي اهميت مCقات اين براي سياسي محافل
تهران به مسكو به خود روزه هشت مسافرت از ديروز كه ايران در شوروي كبير سفير سادچيكف ايوان

با نيم و ساعت يك مدت و رفت نخستوزير آقاي م;قات به ظهر ١٢ ساعت امروز است نموده مراجعت

آقاي م;قات گفت نخستوزير آقاي به نزديك مقام يك م;قات اين مورد در بود كره مذا مشغول ايشان

ايران كشور روابطعموميدو جاريو اطرافاوضاع در كره مذا بهمنظور آقاينخستوزير با كبيرشوروي سفير

نـنمودند/ بـاره اين در نظري اظهار گونه هيچ شوروي سفارت به وابسته محافل ولي است/ بوده شوروي و

آقاي شده انجام شوروي كبير سفير تقاضاي طبق كه امروز م;قات در كه است كي حا ما خبرنگار تحقيقات

آقـاي بـه تـازهاي مـطالب شـوروي و ايـران عـمومي مناسبات به مربوط مهم امور اطراف در سادچيكف

بدون كه ميشد عقيده اظهار چنين تهران در خارجي مطبوعاتي محافل در امروز است/ گفته نخستوزير

است/ بوده براينخستوزير مالنكفنخستوزيرشوروي آقاي جانب از پيامي حامل سادچيكف آقاي شك

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شوروي با معامCت رونق
اقتصادي بازار گرديد آغاز اقتصاديشوروي كميسيون با ايران نمايندگي كراتهيأت مذا كه چنديقبل از

با معام;ت كه آيد پيش موجباتي كرات مذا جريان در كه ميرفت احتمال چه شد درست حدي تا شوروي

رسيده امضا به وشوروي ايران جديد پروتكل كه كنون رو اين از گردد محدود يا و شده متوقف شورويموقتا

ميشود/ مشاهده بازار در زمينه اين در تازهاي فعاليت و گرفته رونق شوروي با معام;ت بازار ديگر بار

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شد مبادله و امضاء شوروي و ايران بازرگاني جديد پروتكل ديروز عصر
شده داده ترقي برابر دو به شوروي ايران مبادNت ميزان شوروي, ايران مبادNتي كاNهاي ليستهاي

از كمتر ارز ريال ١.١١å.ååå.ååå مبلغ ساليانه جديد بازرگاني پروتكل امضاي نتيجه در است

ميگردد خارج مملكت

ملي اقتصاد اخويوزير آقايدكتر رياست به ايران بازرگاني نمايندگي هيأت ديروز بعدازظهر پنج ساعت

كميسيون و شهود اقتصاديو مطالعات اداره رئيس بهرامي دكتر پاياپايو اداره رئيس غفاري دكتر آقايان و

بازرگاني پروتكل ملي اقتصاد وزارت در ديروي وي معاون و كوزنتسف آقاي رياست به شوروي نمايندگي

موافقتنامه امضاي موقع در كردند/ مبادله را مبادhتي كاhهاي ليستها و امضا را شوروي و ايران جديد

اظهار كرات مذا طي بازرگانيشورويدر نمايندگي هيأت نيت حسن از تشكر از پس ملي اقتصاد آقايوزير



ملي دولت سياهه ٢٤٧٠

ما تجارت بلكه گردد اجرا كام� تنها نه صادرات ضمائموارداتو در شده پيشبيني ارقام كه اميدوارينمودند

نمايد/// تجاوز نيز حدود آن از كشور دو بين

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شد تنظيم ارز تثبيت Nيحه
ميشود امضا نخستوزير طرف از Nيحه اين دوشنبه روز

عامل مدير بانكمليو كل مدير ملي, اقتصاد وزير دارائي, وزير آقايان طرف از كه ارز نرخ تثبيت hيحه

بحث گرديدمورد تشكيل نخستوزير حضور با كه اقتصاديامروز كميسيون در يافته, تنظيم برنامه سازمان

آقـاي امـضاي بـه سپس و انجام دوشنبه روز بعدازظهر در آن به نسبت نهائي شور شد قرار و گرفت قرار

شود/ گذارده عمل مرحله به آينده هفته در دارد احتمال ارز نرخ تثبيت بنابراينموضوع برسد/ نخستوزير

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

شد] دستگير نظامي حكومت ٥ ماده موجب [به
بود كرده تظاهر به اقدام كار وزارت در كه ناممجتبوي به شخصي ديروز ـ] [تهران خبرهايكشور خJصه

شد/ دستگير نظامي حكومت ٥ قانون موجب به

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

قند كارخانه محل تعيين براي
نصب جهت محلي تعيين براي برنامه سازمان طرف از كه قريب مهندس درويشو آقايان ـ بروجرد

حركتنمودند/ خرمآباد به مطالعاتhزم مختلفو نقاط به سركشي پساز بودند آمده بروجرد به قند كارخانه

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

تبريز راديو جديد برنامههاي
فطر عيد مناسبت به و ميشود شروع تبريز راديو جديد برنامههاي خرداد ٢٣ روز از تلگرافي گزارش طبق

ميشود/ اجرا صبح ٩ ساعت از جالب و مطالبمتنوع و موسيقي بخشهاي شامل فوقالعاده برنامههاي

٨١١٥ شماره ,١٣٣٢.٣.٢١ پنجشنبه

ژاندارمري مأمورين با مسلح سارقين از نفر ٣å خورد و زد
است شده دستگير اسلحه قبضه سه با ميساخت اسلحه سارقين براي كه كسي

با سنجر كوههاي در مسلح سارق نفر ٣å حدود در طبقاط;ع كه است كي حا شيروان از تلگرافي گزارش

پيچرانلو عليخان طرف از سارقين است شده گفته ميباشندو وخورد زد ژاندارمريشيروانمشغول مأمورين

وسـيله به است بوده متواري و ميكرده اسلحهسازي سارقين براي كه داستان رضا آقاي ميشوند/ تقويت

است/ شده دستگير ششتير قبضه سه و برنو يكسرنيزه با ژاندارمري مأمورين



٢٤٧١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

برداشتند اعتصاب از دست كشتاركنندگان
در خود اعتصاب مورد در توافق براي كشتاركننده صنف منتخب نمايندگان گذشته هفته پنجشنبه شب

نخستوزيريكه بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ آقاي نمودند اجتماع تهران كفيلشهرداري اميني آقاي اطاق

كرات مذا از پس يافت كميسيونحضور اين در داشت را اعتصاب به رسيدگي مأموريت نخستوزير طرف از

طـرف از و نـدانست قـانعكننده گـوشت قيمت كردن گران براي را كشتاركنندگان دhيل كميسيون مفصل

از دست كـه كـردند قبول كشتاركنندگان لذا است عادhنه شده تعيين قيمت كه كرد قانع را آنها شهرداري

و بفروشند ريال ٢٦ كيلوئي همان به را گوشت كه كردند تعهد ضمنا و مشغولشوند كار به و بردارند اعتصاب

از گرانتر قصابي گر ا است كرده تقاضا مردم از نيز تهران شهرداري شد/ حل گوشت ترتيبموضوع اين به

مجازاتشود/ تا كنند معرفي شهرداري به را او فورا بفروشد گوشت شده معلوم نرخ

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

تلگرافخانه در تحصن
نموده اختيار تحصن تلگرافخانه تأسيسشهرداريدر براي كتول عليآباد اهالي از جمعي ـ كتول عليآباد

معالوصف نمودهاند وزارتكشور نخستوزيريو به تباتي مكا مردم اينكه با ميبرند سر به تحصن در هنوز و

نگرفتهاند/ نتيجهاي كنون تا

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

كردند تظاهر فستيوال عنوان به عدهاي
ساختند دستگير را آنها از نفر ٢٥ و متفرق را متظاهرين انتظامي مأمورين

مـحلي در فسـتيوال عنوان به چپ دستجات به منسوب عناصر از عدهاي خرداد� ٢٢� ديروز ـ رضائيه

فورا بودند شده مطلع جريان از كه انتظامي مقامات ميتينگنمودند/ دادن تظاهراتو به شروع نزديكشهر

بقيه و دستگير نفر ٢٥ واقعه اين در كردند/ متفرق را متظاهرين و فرستادند محل به نظامي از پر كاميون سه

است/ رسيدگي تعقيبو تحت قضيه و ميباشد قرار بر آرامش فع� نمودند/ فرار

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

شد توقيف آتش
است/ شده توقيف آتش روزنامه تهران نظامي فرمانداري طرف از كه رسيد اط;ع امروز

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

زد آتش را خود
به ك;نتري طرف از را او فورا و زد آتش نفت با را خود شاه خيابان در ديروز نصرا� فرزند محمدحسين

است/ ك خطرنا او حال بردند سينا بيمارستان
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٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

شد مجروح چاقو ضربه با دانشآموزي
نموده شركت سوگواري انجام براي زيادي جمعيت ميدان مسجد در رمضان يكم و بيست شب ـ ساوه

نتيجه در يافتو توسعه خارج به آن دامنه كه داد رخ نزاعي نفر چند بين مسجد از گوشهاي در گهان نا بودند/

مجروح و نموده دستگير را نفر چند و كرده دخالت شهرباني مأمورين فورا خورد/ چاقو ضربه چند دانشآموزي

تسليم پرونده تكميل پساز را نزاعكنندگان است قرار دادند/ قرار تحتدرمان و داشته اعزام بيمارستان به را

نمايند/ دادگاه

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

شدند مجروح نفر ٢å متجاوز و شد واقع اهالي از دسته دو بين نزاعي
از دسته دو بين نزاعي دامغان فرسنگي ٦ در واقع عبدا�آباد قريه در رمضان يكم بيستو روز ـ دامغان

طرف از قضيه است/ مجروحينوخيم از نفر ٣ حال شدند/ مجروح نفر ٢å از متجاوز نتيجه در و شد اهاليواقع

شدند/ بازداشت عدهاي و گرفته قرار تعقيب تحت ژاندارمري

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

ميشود تشكيل قوام پرونده به رسيدگي براي اداري جلسه اولين فردا
رسيدگي براي اداري جلسه اولين كشور عالي ديوان مقام قائم وثيقي آقاي دستور طبق فردا است قرار

گر ا جلسه اين در است علني كمه محا براي اقدام اولين جلسه اين شود/ تشكيل قوام پرونده به مقدماتي

مستشاران قضاتو كليه همچنين شد/ خواهد رسيدگي آنها اعتراضات به باشند داده اعتراضي مدافع وك;ي

يافت/ خواهند حضور كشور عالي شعبديوان رؤساي و

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

ايران دولتي راهآهن بنگاه سازمان قانوني Nيحه
است/// رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

كليات ـ اول فصل

ايرانمصوب دولتي راهآهن �تشكي;تمؤسسه قانون موجب به كه ايران دولتي ايران راهآهن ـ ١ ماده

احداث آينده در كه خطوطي يا ازخطوطموجوده اعم دولتي راهآهن بهرهبرداري و اداره براي �١٣٢٤ مرداد ١٢

اداري و مالي استق;ل و حقوقي شخصيت داراي قانوني hيحه اين تصويب تاريخ از آمده وجود به ميشود

١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر ميباشد/// راه وزارت سازمان جزو و بوده

تصويب تبصره ٧ و ماده ٢٣ فصلو چهار بر مشتمل ايران دولتي راهآهن بنگاه سازمان اص;ح قانوني hيحه

١٣٣٢ ماه خرداد ٢١ تاريخ به ميشود/

مصدق] محمد دكتر نخستوزير
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٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

شد آغاز شهرباني سالن در اسفند نهم حادثه متهمين محاكمه امروز
اسفند نهم روز كه متهماند ارتش گروهبان يك و استوار دو سرگرد, يك سرهنگ, چهار

بكشند را او ميخواستهاند كرده حمله نخستوزير خانه به
گرفت صورت آنها طرف از شديدي تظاهرات دادگاهميآوردند به را متهمين كه وقتي

كنند نصب دادگاه در را ايران پرچم و شاه عكس ميخواهيم ما گفت: متهمين از يكي
بدهند رژيم تغيير ميخواستند اينها گفت: دادستان نماينده رحيمي سرگرد

كند افشا را حقايق تا باشد سري دادگاه كه كرد تقاضا متهمين از يكي

درگرفت دادگاه در خوردي و زد موافقين و مخالفين تظاهرات نتيجه در
كردند مجروح را آنها و كرده حمله خود مخالفين به دادگاه صندليهاي با عدهاي

بود خواهد سري جلسهآينده

تعقيب تحت نخستوزير خانه به حمله تهام ا به كه اسفند نهم متهمين كمه محا امروز قبلي قرار طبق

زيـادي عـده صبح ٩ ساعت از بود علني دادگاه چون شد/ آغاز شهرباني سخنراني سالن در گرفتهاند قرار

از مـملو سخنراني سالن ١å ساعت مقارن و شدند سالن وارد داشتند دست در ورودي كارت كه تماشاچي

از يكي جعفري شعبان ١åساعت حدود در بودند انتظامات حفظ انتظاميمشغول مأمورين و گرديده جمعيت

گفت: و كرد بود نشسته رديفدوم در او چپ طرف در كه زني به اشاره و شد بلند جايخود از متهمين

خود عهده به را زن اين گناه من كنند لكهدار را ما او وسيله به ميخواهند كنيد بيرون ما ميان از را زن اين

ايران پرچم و عكسشاه كه ميخواهيم دادگاه از ما گفت: برخاستو متهمين از يكي بعد دقيقه چند ميگيرم/

آن در استو شده پيشبيني قب� امر اين داشت اظهار انتظامات مأمور افسر كند/ نصب كمه محا جلسه در را

طرف از تي تظاهرا همينموقع در و كردند نصب دادگاه سالن در و آوردند را ايران پرچم و شاه عكس هنگام

ايـنها گـفت و شـد بـلند خـود جـاي از رحيمي سرهنگ تظاهرات اين ابراز از پس آمد عمل به متهمين

كنيد/ حفظ آرامشرا و سكوت شما ولي گفت متهمين به خطاب و بدهند رژيم تغيير ميخواستند

سمع به حقايق بايد خير داد, ديگريجواب باشد, سري بايد دادگاه آقايان زد فرياد متهمين از ديگر يكي

كرد/ نخواهد تغيير و شده تعيين ما حبس مدت كرد اضافه و برسد ايران ملت

فـرمانداري جـنحه دادگاه دوم شعبه جلسه دقيقه پنج و چهل و ده ساعت مقارن ـ شد تشكيل دادگاه

قرائت حضار برسكوت مبني جزا قانون ١٩٣ ماده قب� يافت/ سرهنگهشتروديرسميت رياست به نظامي

كردند: معرفي طور اين را خود دادگاه رئيس جواب در متهمين شد/

فـرزند مـحمدباقر سـرهنگ ـ ٢ ارتش; سـوار افسـر حكـيمي عـلينقي فرزند رسولا� سرهنگ ـ ١

سـرهنگ ـ ٤ ارتش; افسر رحيمي علي عزيزا� سرهنگ ـ ٣ ارتش; افسر مستوفي صديق زينالعابدين

شـهرت محمدحسن ـ ٦ ژاندارم; افسر خسرواني محمد پرويز سرگرد ـ ٥ ارتش; افسر نقدي محمد مجيد
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فرزند محمدكاظم ـ ٨ ارتش; گروهبان رحيمي محمد شهرت شكرا� فرزند امانا� ـ ٧ استوار; جعفريان

جعفري غ;معلي فرزند شعبان ـ ١å آزادپور; شهرت حسين فرزند رقيه ـ ٩ وظيفه; سرباز ايوبي عليمراد

فـرزند مـحسن ـ ١٣ ديبائي; ابوالقاسم فرزند احمد ـ ١٢ شبيري; احمد فرزند حبيب ـ ١١ ورزشگاه; مدير

ـ ١٦ بـارفروش; شغل حاجرضائي حسينعلي فرزند طيب ـ ١٥ دادگستر; تراب ـ ١٤ محرر; محمدحسين

رضا ـ ١٨ بازرگان; شغل ابراهيمي حسين فرزند محمدتقي ـ ١٧ خباز; شغل اسمعيل رمضان فرزند حسين

احمد فرزند فيضا� ـ ٢å كارگر; شغل صدقيپور hآقابا فرزند اسكندر ـ ١٩ محمدقاسمشهرترئوف; فرزند

ارتش/ گروهبان چنگيزي

متهمين مدافع آزمينوكيل سرهنگدوم آقاي به خطاب دادگاه رئيس اينموقع در ـ مدافع وكJي دفاع

چگونه ندارد دادستانحضور نماينده گفت: مدافع وك;ي از يكي هنگام اين در بفرمائيد/ داريد بياناتي گفت:

گرفت قرار جايخود در و شد جلسه دادستانوارد نماينده بهمنش آقاي همينموقع در و دفاعنمود؟ ميتوان

را حقسخن نميتوانيم جهاتي به نظاميها ما گفت: چنين و كرد متهمين از دفاع به سرهنگآزمينشروع و

صـحبت سياسي دكتر يا شاهكار دكتر آقايان بود بهتر دادگاه ص;حيت عدم مورد در كنيم ادا دادگاه براي

بايد متهم از ابتدا كه شده گفته ماده اين در ميكنم/ جلب ١٩٥ ماده به را دادگاه توجه كنون ا ولي ميكردند

يكنفر مدافع منوكيل نيست/ حدودص;حيتوكيلمدافع اينحقدر و نه يا اعتراضيدارد آيا كه كرد سؤال

منع قرار ديگر نفر چهار براي و تشخيصداده مجرم را آنها از نفر بازپرسدو هستم افسر نفر پنج غيرنظاميو

حل دادگاه به پرونده نتيجه در و كرد اعتراض قرار اين به نسبت نظامي دادستان است/ كرده صادر تعقيب

صـدور بـراي قـطعي راي كـه ميفرمائيد م;حظه آن/ از قسمتي بلكه پرونده تمام نه ولي رفت اخت;ف

به نبايد كي شا از تحقيق بدون را متهمي هيچ است/ نشده صادر من موكلين نفر چهار براي كيفرخواست

شخص شكايت كه معني اين به نگرفته قرار توجه مورد امر اين پرونده اين در و كرد كمه محا و آورد دادگاه

آقـاي مـدافـع وكيل هنگام اين در ميباشد/ نقص داراي پرونده بنابراين و نيست ضبط پرونده در كي شا

را وموضوع كردند صحبت مفص� پرونده نقص درباره آزمين سرهنگ آقاي داشت: اظهار حكيمي سرهنگ

كه صورتي در و كنند عقيده اظهار نقصپرونده درباره متهمين بايدخود كه دارم عقيده نيز من روشننمودندو

نمايند/ رجوع خود مدافع وكيل به را امر اين باشند مايل

درباره گر ا كه خواست مدافع وك;ء از ديگر يكي آذرپي سرهنگ آقاي از دادگاه رئيس آقاي اينموقع در

ساير اظهارات من گفت: جواب در آذرپي سرهنگ آقاي برساند/ دادگاه سمع به دارد تي اظهارا پرونده نقص

و داشته حضور محل در حادثه وقوع هنگام كه ارتش افسران از ضمنا و ميكنم تأييد را مدافع وك;ء آقايان

برسانند/ دادگاه اط;ع به را مشاهداتخود و يافته حضور دادگاه در بايد بودهاند داده روي كه جرياناتي ناظر

طـولي شـدند/ خارج متوجه تماشاچيان و شد بلند همهمه فرياد صداي سالن بيرون از هنگام اين در

و ميدهد تظاهراتيروي شدهاند شهربانيجمع شمالي ضلع جلو در عدهايكه جانب از شد معلوم كه نكشيد

سرهنگ آقاي كرد تمام را صحبتخود آذرپي سرهنگ آقاي آنكه پساز ميدهند/ شعار بلند صداي با آنها
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رئيس گاه آن و كرد بيان مدافع اظهاراتوك;ء تأييد در سخناني است متهمين از يكي كه مستوفي صديق

در نقصي گر ا پرسيد رحيمي سرهنگ و نقدي سرهنگ آقايان مدافع وكيل بنيصدر سرگرد آقاي از دادگاه

گفت و كرد صحبت به داشتشروع تن بر لباسسويل كه بنيصدر آقايسرگرد بدهيد/ تذكر ديدهايد پرونده

و گيرد قرار رسيدگي مورد مستقل طور به كدام هر بايد كه دارد گانه جدا پرونده دو من موكل نفر دو از دفاع

حدود ناطقدر خاتمهصحبت پساز نمود/ گوشزد پروندهموجودبود در كه را نقائصي قانوني كرمواد ذ سپسبا

ميشود/ تنفسداده دقيقه ٥ كه داشت اع;م دادگاه رئيس نيم و يازده ساعت

بـه شروع شده جمع هم گرد متهمين از عدهاي شد داده تنفس اينكه از پس ـ شد شروع خورد و زد

شده بلند جاهايخود از نيز تماشاچيان شدند خود خانواده با گفتگو هممشغول آنها از بعضي كردند/ صحبت

رسميت زنگ صداي با دادگاه رئيس و گذشت تنفس مدت دقيقه پنج نمودند/ اجتماع سالن از گوشهاي در

و كفزدن به شروع سايرين و شاه> باد <زنده زد: فرياد متهمين از يكي هنگام اين در داشت/ اع;م را جلسه

<زنده گفتند: بلند صداي با دستهجمعي بودند ايستاده سالن گوشه در كه عدهاي گهان نا نمودند كشيدن هورا

شاه> جاويد شاه, <جاويد دادند: شعار هم با همه و برخاستند جايخود از متهمين ب;فاصله مصدق> دكتر باد

متهمين و است> پيروز <مصدق ميزدند فرياد تماشاچيان بود/ درآورده لرزه به را سالن تظاهركنندگان فرياد

تا ننمود توجه كسي كرد بهسكوت دعوت را حاضرين و زنگزد رئيسدادگاه هرچه ميدادند/ شعار آنها عليه

از تن گهاندو نا اما نميكردند دخالتي نيز انتظامي ومأمورين بود نداده وخورديروي زد هيچگونه اينلحظه

قبل و كردند مثل به مقابله نيز تماشاچيان شدند/ حملهور تماشاچيان بهسوي برداشته را صندليها متهمين

كردند پرتاب بهسويهم را سالن صندليهاي دسته هردو نظمشود, ايجاد به انتظاميموفق نيروي اينكه از

و شكست آن شيشه و كرد اصابت سالن پنجره بزرگ شيشه به صندلي يك داد/ روي شديدي خورد و زد و

كرده مداخله نظاميها باhخره داشتو ادامه دقيقه ده حدود در نزاع اين شد/ خورد اينواقعه در صندلي چند

يافت/ پايان خورد و زد ترتيب اين به و بردند خارج به و كردند دستگير انفرادي طور به را تماشاچيان

اع;م و گرفت قرار ميز پشت رئيسدر شد آرام دادگاه محيط كه وقتي ـ بعدازظهر نيم و چهار ساعت

خورد و زد اين اثر در نفر چند ميشود/ امروزموكول بعدازظهر نيم و چهار ساعت به كمه محا دنباله كه داشت

كمه محا پايان تا كه متهمين و ميشد مشاهده قطراتخون شهرباني گذرنامه اداره راهرو در شدند مجروح

شدند/ هدايت خارج به انتظامي توسطمأمورين مينمودند تظاهر

در ديگر عدهاي تفاق ا به بودند شده اخراج جلسه از كه تماشاچياني همينموقع در ـ شهرباني بيرون در

فريادزنان و داده قرار خود جلو در را شخصمجروحي آنها كردند/ تظاهر به شروع شهرباني شمالي در مقابل

كردند/ متفرق نيز را عده اين باhخره انتظامي مأمورين ميدادند/ شعار

جرمي اع;م مطروحه پرونده مورد در امروز جلسه متهميندر از يكي آقايسرهنگرحيمي ـ جرم اعJم

شده مدعي وي جرم اع;م اين در نمود/ دادگاه رئيس تسليم پرونده اوراق از بعضي كردن تعويض بر مبني

ارائه دادگاه به ادعايخود اثبات براي را آنها عين و ميباشد خودش نزد شده عوض كه اوراقي اصل كه است
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داد/ خواهد

اطراف محوطه و شهرباني از را تظاهركنندگان انتظامي مأمورين كه وجودي با ـ داشت ادامه تظاهرات

در جمله از اطراف خيابانهاي در تماشاچيان از عدهاي معهذا كردند متفرق توكلي يكم ستوان دستور به آن

گرفت/ مصدقصورت دكتر له تي تظاهرا و آمدند گرد اسفند خيابانسوم

به سربازها بودند شده گ;ويز متهمين با تماشاچيان دادگاه در كه موقعي همان در ـ شدند زخمي نفر دو

خارج به پنجره از را عدهايخود ميكردند خارج دادگاه از را آنها توكلي يكم ستوان و زند سرگرد آقايان دستور

گرديدند/ پانسمان شهرباني خود مجروحيندر شدند/ نفرمجروح صندليدو ضربات نتيجه در و كردند پرتاب

نفر ٦ شد خورد و زد به منجر گرفت صورت دادگاه در امروز كه تي تظاهرا كلي طور به ـ دستگيرشدگان

از پس آنجا در و بردند نظامي فرمانداري اطاق به توكلي يكم ستوان دستور به را نفر ٦ اين شدند/ دستگير

شدند/ آزاد و صادر شد تشخيصداده بيگناه كه آنان از نفر ٤ آزادي دستور آمد عمل به آنها از كه تحقيقاتي

خبرنگار به امروز بعدازظهر نيم يكو ساعت رئيسدادگاه سرهنگهشترودي آقاي ـ است سري جلسه

دهيم ادامه را كمه محا نتوانستيم ما و همخورد به دادگاه جلسه امروز شد مشاهده داشتبهطوريكه اظهار ما

نيم و چهار ساعت به دادرسي بقيه و تعطيلشود تنفس عنوان به جلسه كه شد گرفته تصميم جهت همين به

دادگاه جلسه شد گرفته تصميم نشود تكرار امروز تأسفآور جريان اينكه براي و گردد امروزموكول بعدازظهر

داده اجـازه جرايـد مخبرين به فقط كنند حاصل اط;ع كمه محا جريان از مردم اينكه براي و باشد سري

كنند/ شركت دادگاه جلسات در كه ميشود

به نظامي فرمانداري مطلع يكمقام دادگاه امروز خورد و زد جريان درباره ـ بود پيش در خونيني حوادث

با خوشبختانه ولي داشت پيش در خونيني حوادث دادگاه امروز وضع كلي طور به داشت اظهار ما خبرنگار

بروز از سايرين و نظامي فرمانداري يكم رئيسركن توكلي يكم ستوان انتظاميمخصوصا مراقبتمأمورين

آمد/ عمل به شديدتريجلوگيري جريانات حوادثو

مخالفين عدهاياز كنون ا هم كه كرد پيدا اط;ع ما خبرنگار بعدازظهر ساعت دو ـ ذوالفقار حزب به حمله

طوري به قضيه جريان كردهاند/ حمله سپهساhر مسجد پشت كوچه در آنحزبواقع محل به حزبذوالفقار

اينكه از بعد دادگاه تماشاچيان از نفر ٤å حدود عدهايدر ميباشد/ قرار اين استاز كرده تحقيق خبرنگار كه

دستهجمعيوارد آنجا در و رفته ذوالفقار محلحزب به هشت توبوسخط وسيلها به آمدند بيرون شهرباني از

بـه جـريان موقع اين در بردند/ بين از نيز را حزب اثاثيه شكستند را در اينكه از پس و شدند حزب محل

شده متفرق كنندگان حمله قب� ولي شد حاضر محل در پاسبان كاميون يك و شد داده اط;ع ٢ ك;نتري

بودند/

تحت هم نفر دو يكي و شدهاند طرفمأموريندستگير از نفر كنوندو ا هم كلي طور به ـ زنداني هفته دو

دادگـاه نـظم در اخـ;ل جرم به هشترودي سرهنگ دستور به امروز دستگيرشدگان نفر دو هستند/ تعقيب

شد/ خواهند زنداني



٢٤٧٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

امريكا دولت كامل توجه ايران در شوروي دولت سياست قيافه تغيير
است نموده جلب را

آن غفلت سبب بينالمللي مسائل ساير به امريكا خارجه وزارت بودن سرگرم ظاهرا
است بوده ايران اوضاع به نسبت دولت

نمايد مراجعت مقرر موعد از زودتر سادچيكف مانند هم هندرسن است ممكن

از كبيرشوروي سادچيكفسفير آقاي گهاني نا بازگشت ايرانوشورويو بازرگاني جديد قرارداد امضاء با

خود به تازهاي شورويصورت و ايران دولتين عمومي مناسبات آقاينخستوزير, با ايشان م;قات و مسكو

استو جلبنموده خود به تهران در را خارجي مطبوعاتي و سياسي محافل توجه كه طوري به است گرفته

اين در مفصلي مختلفو تفسيرهاي اخير روز چهار سه ظرف در تهران مقيم خارجي آژانسهاي خبرنگاران

كردهاند/ پيشبيني ايران در سياستدولتشوروي در را تحوhت تغييراتو و نموده مخابره دنيا به خصوص

جديد سياست به نسبت امريكا دولت عكسالعمل انتظار در همچنين مطبوعاتي و سياسي محافل اين

خـود حـريف دولت اقـدامـات مراقب دقيق توجه با مزبور دولت كه دارند عقيده و ميباشند دولتشوروي

تهران روانه جديد تعليمات با ميبرد سر به امريكا در اينك كه را خود كبير سفير هندرسن يقينا و ميباشند

طور به سادچيكف آقاي كه طور همان ميدارند اظهار و گذاشته تر فرا را پا محافل اين از بعضي مينمايند/

از زودتر و نشده اقامت خدمت پايان منتظر هم هندرسن آقاي مراجعتنمود مأموريتخود حوزه به گهاني نا

نمود/ خواهد بازگشت ايران به مقرر موعد

كه تير� �سيزدهم ژوئيه چهارم روز براي داشت اظهار گفت ترك را تهران كه قبل هفته دو در هندرسن

همچنين وي نمايد پذيرائي مدعوين از تا بود خواهد تهران در حتما است امريكا استق;ل جشن با مصادف

خارجي روابط كميته اعضاي دالسو و آيزنهاور با برم;قات ع;وه امريكا در اقامتاو برنامه كه داشت اظهار

ميباشد/ دكترايخود اخذ منظور به <ايلينويز> و به<دنور> مسافرت خارجه وزارت مشاورين و سنا

اولياي با را خود كرات مذا اول قسمت وي كه بود كي حا رسيد امريكا از گذشته هفته ظرف كه خبرهائي

كرده شروع را كراتخود مذا اينكقسمتدوم و داده انجام را شهرفوق بهدو همچنينمسافرت و امريكا دولت

گونه هيچ تهران به هندرسن آقاي گهاني نا بازگشت به راجع گرچه تهران در امريكا سفارت محافل است///

دولتمتبوع نظر كام� ايران سياستشورويدر جديد قيافه كه نميكنند پنهان ولي نميدهند رسمي اط;ع

نمايد/ مراجعت تهران به مقرر موعد از قبل هندرسن آقاي كه دارد زياد امكان و است نموده جلب را آنها

وزارت بـودن سرگرم و تهران در امريكا كبير سفير غيبت از شوروي دولت كه دارند عقيده سياسي محافل

چين عضويت و برمودا كنفرانس و كره جنگ متاركه كرات مذا قبيل از ديگر مهم مسائل به امريكا خارجه

كه را شديدي فعاليت ايران در آينده در است ممكن و نموده كامل استفاده متحد ملل سازمان در كمونيست

بنمايد/ داشت خواهد اقتصادي جنبه بيشتر



ملي دولت سياهه ٢٤٧٨

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

است بخشيده اثر حسن كشور اقتصادي محافل در شوروي و ايران مبادNت توسعه
ندارد اثري شوروي با معامCت در ارزي نوسانات
شوروي بازرگاني نمايندگي با ايراني تجار مذاكرات امروز از

شد شروع ايران صادراتي كاNهاي صدور براي

است گرفته قرار بحث مورد مسكو در شوروي و ايران بازرگاني پروتكل امضاي موضوع

هـيأت رئـيس آقـاي و اقتصاد وزير آقاي توسط شوروي و ايران بازرگاني جديد پروتكل گذشته هفته

برابر دو آن به ضمائممربوط و جديد پروتكل طبق بر مبادhت ميزان شد/ مبادله و امضا نمايندگيشوروي

بالغ ريال ٣.٦åå.ååå.ååå به شوروي و ايران تي صادرا كاhهاي ميزان كنون ا كه طوري به شد داده ترقي

به شوروي جماهير تحاد ا از كنون تا كه شده گنجانده كاhهائي جديد, واردات ضمائم در نيز استو گرديده

وارداتي كاhهاي جديد ليست در و بوده احتياجعموم طرف فوقالعاده كه كاhها اين نميگرديد/ تحويل ايران

كاhهاي ميباشد/ دارو خياطيو چرخ ريال, ميليون ٢åارزش به كشاورزي ماشينهاي شده/ قيد آنكشور از

گرفته نظر در ١٣٣٢ سال سهميه اول طبقه وارداتي كاhهاي جزو داشته اهميت زياد كه جهت آن از مزبور

است/ شده

اضافيدر كاhهاي مقادير به توجه با كه شده اضافه كاغذ قماشو شكر, قندو ميزان بر جديد پروتكل در

كه كيفيتي با شوروي و ايران بازرگاني مبادhت توسعه است/ شده تمام كشور نفع به ريال ميليون ١٩å حدود

بـا ايران بازرگاني امروز از و بخشيده اثر حسن كشور اقتصادي محافل كليه در و بازار در گذشت آن شرح

بـا بـازرگاني در اسعار مداوم نوسانات ارز نرخ تثبيت عدم موضوع چون و ميشود تعقيب شدت با شوروي

با تجارت كه ميشود پيشبيني و شده فعاليت مشغول آسوده خيال با تجار و ندارد اثري گونه هيچ شوروي

بگيرد/ رونق روز به روز شوروي

اجناسوارداتي قيمت كشور در تي صادرا كاhهاي ليست انتشار پساز گزارشميدهد ما اقتصادي مخبر

اجناسي خاصه غيره نخو دارو, رنگها, كاغذ, سيمان, آهن, پنبهاي, پارچههاي شكر, و قند مانند ازشوروي

كشور ٣ و ٢ طبقات و مصرفكنندگان عايد مستقيما آن نفع و است آمده پائين شده افزوده آن ميزان بر كه

ميشود////

كاhهائي ميزان بر ايرانوشوروي بين بازرگاني جديد قرارداد كه ميدهد اط;ع تهران تاساز خبرگزاري

نماينده بين نامههائي كه ميدهند خبر مسكو امروز جرايد است/ افزوده ميگردد مبادله تر تها اصل بنابه كه

محافل در كنون ا گرديد/ مبادله تفاهم حسن بر مبني ايران ملي اقتصاد وزير و ايران در شوروي بازرگاني

نواحـي در خاصه و گرفته قرار بحث مورد شوروي و ايران مبادhت توسعه و بسط موضوع مسكو اقتصادي

جديد پروتكل امضاي از و بخشيده اثر حسن هستند ع;قمند وشوروي ايران تجارت به كه آنكشور مرزي

اميدواريميشود/ اظهار



٢٤٧٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

سمنان اهالي تلگراف
عامري آقاي جناب ملي شوراي مجلس

اطJعات روزنامه رونوشت مجلس, رئيسه هيأت معظم مقام رونوشت

افتضاحآميز جريان به تلگرافيحضوريراجع كتبيو شكايات تظلمات, فرياد ناله, و آه سال پنجاه پساز

كـه پرونده صريح مندرجات خ;ف بر كشور وزارت ذينفع دستهاي كه موقع اين در متأسفانه شهر, انجمن

تضييع صدد در تعمدا است انجمن بط;ن بر دائر ص;حيتدار مقامات كليه متعدد نظرهاي اظهار حاوي

ايجاد اصلي عامل خود كه سمنان فرمانداري به اخيرا برآمده شهرستاني يك اهالي چهارم سه hاقل حقوق

تلگرافا قبلي دستورات و سوابق تمام متناقض دستوري سازشبوده و تباني دسايسو روي بدبختيها اين

به جنابعالي كه اينكه به نظر است امر متصديان عليه بر جرم اع;م خور در خود ايندستور صدور كه دادهاند

صدور و تقلب و تزوير اعمال و قانون رعايت عدم لحاظ از كه اط;عي و شهرستان اين نمايندگي عنوان

وزير امر به كه نهائي كميسيون حتيدر داريدو فرماندار اطاعت عدم عملو جريان در وزارتكشور رمز دستور

عضويت و حضور شده تشكيل نخستوزير معاون آقاي جناب حضور با رسيدگي براي وزارتكشور در كشور

ثبوت و انجمن بط;ن بر مبني داستاندوم بازرساعزامي, و متشكله كميسيونهاي نظرهاي اظهار و داشته

از جلوگيري نام به نيست باقي شما براي ترديدي و شبهه گونه هيچ مجال و ميباشيد مطلع تقلب و تزوير

نمائيد دفاع مردم محروميتهاي و حقوق از جدا داريد وظيفه خود موكلين اجتماعي و ملي حقوق تضييع

و علل كشور متناقضوزارت رويهاي و سمنان شهرستان اخير انتخابات جريان داريم تقاضا منظور بدين

ساير اط;ع به مجلسرسما علني جلسه در تريبونو پشت حقهمشروعا كماهو ختم الي بدو از را موجباتآن

فـرموده جـلب سمنان ملت بدبختي و محروميتها به را مجلس توجه رسانيده محترم نمايندگان آقايان

صورت اين غير در و فرمايند مبذول توجهي استرحاما باشند داشته مردم حق احقاق براي وسيله چنانچه

مقتضي درمواقع بتوان و منعكسشده مجلس مجلسهاي درصورت حقكشيها جريانو اين سابقه hاقل

و شما شهادتخود تصديقو با كه را انجمن چنين هيچوجه به سمنان اهالي زيرا نمود استناد و استفاده بدان

اهالي دخالت شركتو بدون شخصا فرماندار نام به نوري رضا قانون صريح خ;ف بر مذكوره مقامات ساير

نميداند/ اجرا قابل دانسته, قانون خ;ف بر را آن مصوبات و نشناخته رسميت به نموده انتخاب

سمنان معتمدين از نفر هفتاد و صد يك امضاي به ٣٧٤٨ ـ آ

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

فساد اماكن با مبارزه كميسيون
بـازرسي رئـيس رفـعت آقـاي ريـاست به كشور كل شهرباني در كميسيوني است قرار ده ساعت فردا

درباره اينكميسيون در و تشكيلشود نظامي فرمانداري معاون سرهنگلشكري آقاي حضور با شهربانيو

شد/ خواهد تخاذ ا تصميماتي فساد كن اما بستن



ملي دولت سياهه ٢٤٨٠

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٣٣ شماره اعCميه
و نـموده دائر كشخانه شيره كه اشخاصي مجازات ١٣٣٢ ماه خرداد ١٦ مورخه قانوني hيحه موجب به

فرمانداري اينhيحه اجراي در است/ نظامي فرمانداري ص;حيت در مينمايند فراهم را شيره طبخ وسائل

تحت را مرتكبين و بسته مختلف بخشهاي در را كشخانه شيره ظرفديشب٣ در تهران شهرستان نظامي

طـبقات و اهالي عموم از فساد كز مرا اين بستن در تسريع براي نظامي فرمانداري است/ داده قرار پيگرد

مأمـورين بـه كشـخانهها شيره محل دادن نشان با كه مينمايد تقاضا و طلبيده استمداد پايتخت محترم

اجراي در مأمورين كه شد خواهد همكاريموجب مساعدتو اين كه باشند مطمئن و كمكنموده انتظامي

تهران شهرستان نظامي فرمانداري نمايند/ حاصل بيشتري توفيق امر اين

اشرفي] حسين [سرهنگ

٨١١٦ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٤ يكشنبه

ايران آقاي تعيين براي ـ ورزش
داده ترتيب زيبائياندام مسابقه يكدوره �نيرويسوم� ايران زحمتكشان حزب پيشرو ورزشي سازمان

عـملي متروپل سينما سالن در گذشته روز آن نهائي قسمت و شد انجام قب� آن مقدماتي قسمت كه بود

وك;ي از تن چند بودند شده متروپل سينما سالن وارد زيادي جمعيت صبح نيم و هشت ساعت از گشت/

داشتند/ سالنحضور در ورزشكاران ورزشو به ع;قمندان از زيادي عده مجلسو

عدهاي توسط بود شده ملكساخته آقاي وسيله به كه سيتير قيام سرود ابتدا پنجدقيقه سي و نه ساعت

دست روي زيبائيانـدام قهرمانان از عدهاي [!] سن انتهاي در را مصدق عكس كه حالي در دوشيزگان از

كه ورزشي مسابقات انجام عدم بدنيو تربيت خرابي از جامعي شرح رجائي آقاي سپس شد/ خوانده داشتند

وسيله به زيبائي مختلفو رقصهاي بعد داشت/ بيان ميشود تمام آنها انحراف ورزشكارانو روحي زيان به

كنسرت توسط نواخت, سنتور با را قطعهاي ملك آقاي آنكه از پس شد انجام hزاريان مادام دانشآموزان

عربي رقص از صحنههائي مجددا ميكرد همراهي آن با خوانندگان از يكي كه شد نواخته قطعاتي حزب

بودا, قرباني يعني رقص قسمت آخرين از پس و شد انجام بود توجه قابل بسيار كه خردسالي كودك توسط

گاه آن كرد سرگرم را حضار مدتي كمدي قهرمان محمدي آقاي سپس گشت عملي دوچرخه روي حركات

آقايان و شد انتخاب ايران آقاي و اول قاراخانيان هامازاسب آقاي نتيجه در شد انجام زيبائياندام مسابقه

نوروزي بودند عبارت اول نفرات دستهها در و شدند پنجم و چهارم سوم, دوم فنا و نوروزي شاهين, افخمي,

چهارم/ دسته نقدي و سوم دسته هامازاسب دوم, دسته شاهين اول, دسته

حين در شد توزيع �نيرويسوم� حزبزحمتكشان ليدر ملكي آقايخليل بهوسيله قهرمانان جوائز گاه آن

عكس به مزين نقره قاب يك hزاريان مادام به منجمله شد داده نقره گلدان و گل دسته عدهاي به برنامه

يافت/ پايان مسابقات انجام و جشن بعدازظهر ساعت يك نقره/ گلدان محمديدو آقاي به و مصدق دكتر



٢٤٨١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

كردند اعتصاب چگونه شاهپور اسكله كارگران
و كارگر عدهاي كار به گمرك اداره نميآمد شاهپور اسكله به كشتي كه بود مدتها چون ـ بندرشاهپور

دستگاه ٤å بقيه از دستگاهلكوموتيو ٨ حامل ايلجيان كشتي كه قبل روز چند بودند/ داده خاتمه بندر باربر

طبق مزبور باربران و كارگران گرفت, پهلو بندرشاهپور اسكله در بود شده وارد انگلستان از كه لكوموتيوهائي

رسما سابق مثل بايد ما كه ميگفتند و شده گمركمتحصن اداره جلوي در و كشيده كار از دست قبلي اط;ع

شويم/ كار مشغول

و بـندرمعشور كـار اداره رئـيس افشار آقايان حضور با گمرك اداره رئيس دفتر در كميسيوني نتيجه در

ديگـر اداره چند نمايندگان و ارتش محلمحموhت هيأت رئيس و نظامي فرماندار خروش سرهنگدوم

از نـفر ٦٥ شد قرار hزم كرات مذا از پس باhخره شود/ رسيدگي كارگران مستدعيات به تا گرديد تشكيل

كار مشغول رسمي طور به داشتند گمرك اداره براي خود كار در زيادي سابقه كه قديمي باربران و كارگران

شود/ استفاده روزمزد طور به بقيه وجود از و شوند

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

نشد تشكيل اشتراكي مرام به متهمين محاكمه جلسه
بودند كي اشترا مرام داشتن به متهم كه ديگر نفر شش و خدابنده مهندس آقايان كمه محا كه بود قرار

به ولي يافتند حضور دادگاه در مقرر موعد در نيز منصفه هيأت آيد/ عمل به جنائي دادگاه اول شعبه در ديروز

نشد تشكيل كمه محا جلسه متهمين از نفر سركيسكاراپتياندو و خدابنده مهندس آقايان عدمحضور علت

شد/ تبديل ماه مهر يازدهم به كمه محا روز و

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

ميشود داده تغيير بختياري واقعه متهمين زندان محل
واقـعه مـتهمين زنـدان محل است شده گرفته تصميم دژبان زندان متصديان طرف از اط;ع قرار به

تخاذ ا جهت آن به تصميم اين داشت اظهار ما خبرنگار به دژبان در مطلع مقام يك دهند/ تغيير را بختياري

جلوگيريشود/ يكديگر با متهمين تباني از كه است شده

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

كرد حمله فرهنگ رئيس به چاقو با دانشآموز
در كه محمدي حاجي نام به پهلوي دبيرستان متوسطه ششم ك;س گردان شا از يكي ديروز ـ زنجان

گرديد رئيسفرهنگحملهور ميرهاشمي آقاي طرف به چاقو با دبيرستان محيط در بود شده امتحاناتمردود

اينموقع در مذكور دانشآموز و آمد عمل به اينسوءقصدجلوگيري از دبيران از نفر چند دخالت واسطه به ولي

آورد/ وارد ضرباتي خود به چاقو با



ملي دولت سياهه ٢٤٨٢

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

كرده قبول تن به تن نبرد به را نريمان آقاي دعوت آسيا مرد مدير
گيرد انجام شمشير يا پارابلوم با دوئل كه ميكند پيشنهاد
است نموده تعيين شاهد عنوان به را مجلس نمايندگان از تن سه وي

ملي] نهضت كسيون [فرا ملي مجلسشوراي نماينده نريمان آقاي دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به

مرد روزنامه مدير صيرفي آقاي گرديده درج خرداد] ٢١ [پنجشنبه قبل شماره چند آندر متن كه نامهاي طي

مشت با تن به تن مقابله به دعوت گرديده درج مزبور روزنامه در ايشان درباره كه مطالبي علت به را آسيا

است/ رسيده روزنامه اداره به آسيا مرد روزنامه مدير طرف از نريمان آقاي نامه پاسخ در زير نامه امروز نمود/

اطJعات محترم روزنامه مدير آقاي

درج به امر است شده منتشر روزنامه آن در كه ٣٢.٣.٢å نامهمورخه پاسخ در را زير نامه است خواهشمند

صيرفي ابوالحسن دكتر فرمائيد/

آسيا مرد روزنامه مدير

نريمان آقاي

چون ولي ميشود, درج روزنامه شماره اولين در شما نامه تكذيب بود شده داده قول قب� كه طور همان

در مرا كه كردهايد, ادعا شما ضمنا استو شده توأم ديگري موضوع با منطق و اصول خ;ف بر شما تكذيب

صرفنظر فع� ميدانم شما درباره كه را آنچه و حقايق افشاي از دهيد قرار تعقيب تحت صالحه كم محا

شد/ خواهد ارائه محكمه در نمود خواهد روشن ايران ملت جهتعموم را شما هويت كه مداركي و ميشود

اينجانب طرف از ضعف به است ممكن پاسخ در تأخير و شود داده جواب شما به بايد امروز كه آنچه ولي

نمودهايد/ پيشنهاد شما خود كه است دوئل يا تن به تن گرددموضوع تعبير

رسيد, ايران مردم گوش به آندعوت خبر و شد منتشر پايتخت جرايد در شما نامه كه روز سه دو اين در

خـالي صـورت بـه را آنـها اط�عات روزنامه و شده داده نسبت نيز ديگري حرفهاي و صفتها متن اصل در يقين طور به /١
شد/ استفاده تيره خط از آنها شدن مشخص براي است/ درآورده <حذف>

بـه را اينموضوع بايد كه داشتند عقيده دارند آشنائي شما T١U ـــ و فكري كوتاه به كه دوستان از عدهاي

دولت طرفداران از يكي اينكه از استو سياسي شكست شما براي شما نامه اين خود زيرا كرد برگزار شوخي

كه شد داشتندخوب عقيده و ميكردند اظهارخوشوقتي است نموده باز را مشتخود كودكانه طرز اين با فعلي

جاي به ملي مجلسشوراي صحن در نيز امروز و وكيلبوده و وزير سالها كه زد سر شما طرف از عمل چنين

و اصول حفظ و طرفداري به كه اقليت وك;ي با خورد و زد و بوكسبازي به اقتصادي مفيد طرح پيشنهاد

مـاهيت بـه بيشتر ايران مردم كه شد باعث شما عمل چند هر هستيد مشغول كردهاند قيام مشروطيت

ببرند/ پي مجلس در مصدقالسلطنه دولت طرفداران

اينكه وجود با بپذيرم را شما دوئل مردانگيدعوت و جوانمردي اصول از نمودهايد تقاضا كه آنجا از ولي



٢٤٨٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

همان از مذهباس;م و است شده منسوخ مترقي ممالك در حتي كه قرنهاست وسطائي قرون عمل اين

راه در ما بدانند ـــ شما رفقاي و ديگران اينكه براي است, كرده قلمداد باطل و لغو را روش اين اول روزهاي

ولي: ميپذيرم را شما پيشنهاد ميل كمال با ميكنيم ايستادگي هم جان پاي تا حتي خود عقيده

ميكرد دوئلدعوت به را ديگري كه كسي است وسطيمعمولبوده قرون در كه اصولي همان طبق بر او�

ثبوت به بيشتر را مردانگيخود جوانمرديو تا مينمود, گذار وا شده شخصدعوت به را اسلحه انتخاب حق

جاي به است بهتر سازيد نابود را خود را مخالف يك بتوانيد بهتر شما ميكنم فكر من كه آنجائي از و رساند

شود/ استفاده اينمنظور براي شمشير يا پارابلوم از مشتبازي

كه نفوذي با ميكنم تقاضا است جرم كشورها ساير و ما جزايكشور قانون لحاظ از دوئل عمل چون ثانيا

قاتل شخصبرنده كه رسانيد تصويب به قانوني دارند قانونگذاري براي ايشان كه اختياري و داريد پيشوا در

بتوانيد است ممكن و شد خواهد تمام ـــ و شما سود به البته اينموقع در قانون اين گذراندن نشود/ شناخته

ببريد/ اينموضوع از شاياني استفادههاي

از من نمايند تعيين آن روز و واقعه محل و باشند امر جريان ناظر است hزم برايدوئلشهود چون ثالثا

اين بر اينجانب شهود عنوان به ميكنم تقاضا فرامرزي عبدالرحمن و حائريزاده و كاشاني آيتا� آقايان

آقـاي از بـاشد شـما كاريهاي فدا ناظر نيز شمالي دولت اينكه براي و نمايند حكميت و نظارت موضوع

ايشان بودن حاضر كه شما قلبي منظور اينكه براي بپذيرد را شاهد سمت كه ميكنم خواهش نيز سادچيكف

گردد/ تأمين ميباشد

شركت منظره اين ديدن براي زياد تماشاچيان مسلما است نداشته سابقه ايران در اينموضع چون رابعا

عـوض در يا حاصله درآمد از و شود فروخته بليطهائي كار اين براي است بهتر من عقيده به كرد خواهند

جمعآوري كه مبلغي يا شود مسترد دولت خزانه به گرفتهايد دارائي وزارت از جنابعالي كه حقالحكميتهائي

دو كشتهشدگان تعداد چند هر درآمدهاند پا از ـــ ضربگلوله به كه شود تقسيم كساني وراث بين شد خواهد

بـيشتر شـدهانـد كشته نادرشاه ركاب در هند تصرف راه در كه سربازاني از حتي مصدق زمامداري ساله

ميباشد/

حكميت مورد اين در كه دارم تقاضا نمودهام معرفي شهود عنوان به اينجانب كه آقاياني از حال هر به

بدهند/ را كار ترتيب و بفرمايند

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

بود تشكيل قوام پرونده به رسيدگي جلسه امروز
عالي ديوان عمومي هيأت اطاق در قوام آقاي پرونده به رسيدگي جلسه ظهر تا بامداد ده ساعت امروز

بهوسيله پرونده اوراق صفحاتياز و تشكيلبود/ هفتمديوانكشور آقايوثيقيرئيسشعبه رياست به كشور

خواهد ادامه پرونده پايان تا جلسات اين شد/ مطالعه كشور عالي شعبديوان رؤساي و مستشاران قضاتو

داشت/



ملي دولت سياهه ٢٤٨٤

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان بودجه قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب كه ١٣٣٢ سال براي

٦٦å٤٨ååå بر بالغ درآمد حيث از كه اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان ١٣٣٢ سال بودجه ـ ١ ماده

تصويبميشود/ ضميمه شرح به ميباشد ريال �٦٦å٤٨ååå� هزينه حيث از و ريال

از پس ضـميمه فهرست در مذكور تابعه مؤسسات و بخشها و مركزي اداره تفصيلي بودجه ـ ٢ ماده

بود/ خواهد اجراء قابل هيأتوزيران تصويب و رسيدگي

خـدمات شاهنشاهي سازمان تابعه مؤسسات و بخشها و مركزي اداره اداري كارهاي براي ـ ٣ ماده

و وزارتـخانهها اعـضاء بـين از احـتياج مورد كارمند باشد جديد كارمند به احتياج كه صورتي در اجتماعي

شد/ خواهند انتخاب دولتي مؤسسات

تـاريخ از اجـتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان فعلي احتياجات پايه بر سازمان اساسنامه ـ ٤ ماده

برسد/// تصويب به و تنظيم بايد ماه يك مدت طرف در اينhيحه تصويب

سـازمان بـودجه قـانوني hيـحه ١٣٣١ مـاه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده چهار بر اجتماعي خدمات شاهنشاهي

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

دونپايه كارمندان تقاضاي
به همقطارانخود كليه طرف از كه مشروحي نامه ضمن اداراتدولتي, و وزارتخانهها دونپايه كارمندان

١٣٣١ ماه فروردين از قبل كه را پيماني و دونپايه كارمندان دولتعموم كه كردهاند تقاضا فرستاده اداره اين

تي پيشنهادا به توجه با بودهاند خدمت وارد شهرداريها و برنامه سازمان اداراتكشوريو و وزارتخانهها در

پيشنهاداتخود ماده ٧ در ضمناع;ميهخود دونپايه كارمندان نمايد/ رسمي به تبديل دادهاند بهدولت كه

صـندوق و كشـوري اسـتخدام قـانون مقررات با مباينتي اداري و مالي نظر از كه كردهاند تنظيم طوري را

از دسته اين قانوني تقاضاي كه داريم انتظار �اط;عات:� نميكند/ ايجاد هم هزينهاي و ندارد بازنشستگي

قرار رسمي مراجع و نخستوزير آقاي توجه مورد هستند سوم طبقه افراد از اغلب كه زحمتكش كارمندان

پردازند/ كار به بيشتري دلگرمي با خود آينده به اطمينان با كه شود داده ترتيبي تأمينمنظورشان با و گيرد

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

خوردند شCق قمارباز نفر ٢٨
ضربه چندين يك هر و شده توقيف قماربازي تهام ا به نفر ٢٨ نظامي فرماندار طرف از ـ مسجدسليمان

خوردند/ ش;ق



٢٤٨٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

شد قرار امروز جلسه در اسفند نهم متهمين وكCي اعتراض اثر بر
شود انجام علني مجددا متهمين محاكمه فردا صبح

بودن سري به اعتراض عنوان به متهمين وكCي كليه عصر ديروز محاكمه جلسه در
كردند استعفا متهمين وكالت از جلسه

خورد هم به متهمين اعتراضات نتيجه در بار سه دادگاه ديروز جلسه

تداركاتيديدهاند انتظامي مأمورين دادگاه فردا حوادث از جلوگيري براي

خانه به حمله متهمين كمه محا جنحه ٢ شماره دادگاه جلسه ديروز بعدازظهر دقيقه چهل و پنج ساعت

رئيس گفت: چنين و كرد صحبت به شروع دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي شد/ شروع نخستوزير

بسيار اينموضع گرفت/ انجام اعمالي چه صبح جلسه در كه فرموديد م;حظه مدافع وك;ي و دادگاه محترم

گر ا نميكردند مبادرت كارها گونه اين به متهمين ساير نه و افسران نه بود اين شايسته, و بود تأسفانگيز

به اعتراضات ما باشد علني دادگاه كه بوديم خيليخوشحال هم ما نميكردند استقبال متهمين مدافع وك;ي

ميداديم/ پاسخ خوشروئي با ميداديد تشخيص بيمورد كه را آنچه و ميكرديم قبول را جا

آنهم يكديگر جان بدونجهتبه ك خا اين به ايرانيع;قمند يكعده اينكه از و شد اماوضعدگرگون

دادگاه بود قرار ٧٦ اصل مطابق داد/ ادامه را كمه محا نميشد ديگر كه ميفرمائيد تصديق بيفتند دادگاه در

كمه محا جريان و بيايند خبرنگاران و مردم كه بود شده انتخاب سالن اين مناسبتهم همين به باشدو علني

شرمآور انساني هر براي اينوضع كه ميكنم فكر من برسانند, ايران عرضملت به هست كه طوري به را

از شدم مجبور متأسفانه ولي دهيم خاتمه كرديم شروع كه طوري همان را دادگاه اين ميخواستيم ما است

نمايند/ صادر را دادگاه بودن سري قرار كنم تقاضا ارتش كيفري دادرسي قانون ١٩٢ ماده طبق دادگاه

خيال <بنده گفت: و شد بلند خود جاي از خسرواني سرگرد مدافع وكيل شاهكار دكتر آقاي وقت اين در

تقاضا دادگاه منشي از شد/> آراسته نيز زنبق به گلبود > كردند برخ;فقانونصحبت آقايدادستان ميكنم

روي تأسفآوري واقعه دادستان نماينده قول به صبح امروز البته كند/ يادداشت مرا اظهارات عينا كه ميكنم

كه مردي است كرده صرف مملكت براي را خود زندگي كه افسري شد, متهم افسران به اشاره چرا ولي داد

نظم كه آوردند متعمدا را معلومالحال يكعده اينكه يا ميكند اينشخصشلوغ آيا دارد كار و سر شاه با فقط

نرسد/ گوشمردم به متهمين اظهارات تا كنند مختل را دادگاه را

مـيگويد قانون هستيد, قانون حافظ شما ميكنم, تعظيم شما مقام مقابل در دادگاه رئيس آقاي من,

و دارم يكدلخوشي بياورند فشار است مداد يك اسلحهام كه گرمي كيلو ٥٤ من به گر ا است علني محكمه

ميكنم شكايت دادگستري ميروم است قاضي آن و دارد تن به سفيد لباس كه ميشناسم را يكي ميگويم

اينها به نگاه را اينمتهمين بروم؟ كجا به ميكنم فكر نكند قبول حرفمرا هم آنجا گر ا نكرده, خداي گر ا اما

يا كرديم جرم بگويند كه آوردهاند دادگاه به سرنيزه با را آنها نيستيد آزاد شدهايد جرم مرتكب شما ميگويند



ملي دولت سياهه ٢٤٨٦

دفاع رضائي طيب و خسرواني سرگرد خود موكل نفر دو از من هستم بيطرف دادگاه اين در من نكرديم/

و بيگناه ما بگويند عدالت ميز مقابل در بيايند كه دارند يكدلخوشي آنها شما, پيشگاه در آمديم ميكنم/

هم ورودي استو آزاد كمات محا جلسات به تماشاچي ورود بزنند حرف كه است كرده آزاد را آنها هم قانون

عدهاي كه گرد تقسيم را كارتها اين كي ميكنم منسؤال شد تقسيم كارتورودي يكمقدار قب� هم اصل

پاسبان به بود شده اشغال سالن صندليهاي تمام كه آنموقع در دادگاه رئيس گر ا نيايند, عدهاي و بيايند

روي جـريان ايـن و نميآمدند مردم نتيجه در ندهند راه سالن داخل به ديگر را كسي كه ميدادند دستور

كه صراحتدارد قانون زيرا نيست توجه قابل كه دادستان نماينده استناديه ماده او' مطلبديگر اما نميداد/

گر ا كه هست هم يكموردي و ميكند اع;م را كمه محا بودن سري اع;م دادگاه عصمت عفتو موارد در

كند/ بيرون را او نظمشود كسمخل هر دارد اختيار رئيسدادگاه باشد عمومي امنيت و نظم خ;ف بر جريان

گـفتم مـن و آوردنـد را عدهاي يك شد ايجاد صحنه اين عين شد] اعدام كه [شخصي قمي كمه محا در

جلسه در كه دادگاه به نوشتم نامهاي كردند را جلسه سري اع;م حتي و كنيد بيرون را ريالي ١٥ تماشاچي

نشود گفته مطالبي كه امنيتعمومياست كه رايدادند نقضشدو درديوانكشور نيز حكم نميشومو حاضر

تماس ايشان با نزديكان از بعضيها بودند شاه گردي همشا متهمين از بعضي شود/ نظم اخ;ل موجب كه

دارد اختيار دادگاه كرد نظم اخ;ل گر ا اما باشد آزاد بايد متهم ولي اوست باشگاه رئيس شاه آقا, آن دارند

تماشاچي كردن بيرون اينصورت در كتشوم سا من تا بزند زنگ كه ندارد اجازه دادگاه مگر كند/ جلوگيري

سريبودن اع;م دادگاه گر ا هستيد قانون ناظر شما داريد هراسي بيمو شما مگر دادستان آقاي ندارد لزومي

كارت ولي باشد سرنيزه من تماشاچي كه شوم حاضر دادگاهي در نيستم حاضر ميدهمو استعفا بنده بدهد را

نيفتد/ تفاق ا جريانات اين كه كنيد پخش طوري را ورودي

البته است گفته مطلبرا اين علنا كه است اين او جرم استو شاهپرستي مرامم من آقا ميگويد من موكل

شهرباني گاهيهاي كارآ كه دارم ديگر يكشرط نيايد كسي ديگر شد پر سالن وقت هر كنيد علني را دادگاه

صادر شاه نام به دادگاه راي كه هستيم ميدهيموخوشوقت ادامه را خودمان كمه محا ما كارشان سراغ بروند

شد/ تنفسداده وقت اين در ميشود/>

نماينده به دادگاه رئيس و يافت رسميت دادگاه جلسه باره دو دقيقه ده و شش ساعت ـ تنفس از بعد

گر ا ١٩٢و ماده به كردم اشاره بنده گفت: چنين و كرد سخن آغاز دادستان نماينده كنيد گفتصحبت دادستان

حق وكيلمدافع به اينمورد در كه ميشود كنيممعلوم مراجعه ارتشي همگانيو كيفر دادرسي آئيننامه به ما

ندهد يا بدهد سريبودن به راي استكه مختار دادگاه ميشود دادگاه از استكه تقاضائي نشده صحبتداده

ما نكردم كسي به توهيني من كند صحبت مدافع وكيل دادستان نماينده از بعد كه نداريم مادهاي قانون در و

راجع بردم را متهمين ناموك;و كه نداشتم نظريهم ببينيمو ترسرا ارعابو محيط نيستيم حاضر كدام هيچ

ارتش كيفري قانون ١٩٢ ماده به من كه صورتي در ميباشد ٢٤١ ماده درباره ايشان نظر خودم تقاضاي به

ميخوانم: را آن متن hحا كردم اشاره



٢٤٨٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

مخالف يا علنيبودن كه مواقعي در علنياستمگر ارتشجلساتديوانحزب كيفر دادرسي ـ ١٩٢ <ماده

هم به انتظامات كه وضع اين يا كرد خواهد را دادرسي بودن سري تقاضاي دادستان كه باشد كشور مصالح

دخالت را سياسي مرام و ميكند توجه امر علت به همچنين دادستان نيست ممكن دادرسي اص� ميخورد

فرموديد استم;حظه ادعايمن دليل صبح امروز بكنمچون علني را دادگاه كه نيست مصلحت نميدهد/>

دارد/ دادگاه نظر به بستگي تقاضا اين و نكردم تقاضائي خ;ف بر بنده كه

و كرد صحبت مدافع وك;ي از ديگر يكي جهان جعفر آقاي اينموقع در ـ دارم اعتراض دادگاه اين به

نماينده و است مربوط من به امر اين گفت او به دادگاه رئيس دارم/ اعتراض دادگاه اين به اصو' من گفت

جهان آقاي آمدن دير به نسبت رئيسدادگاه بعد نميكنم يا ميكنم استقبول كرده من از تقاضائي دادستان

آمديد؟ دير چرا گفت و اعتراضكرد دادگاه جلسه در

جلسه عرضكوچكيدارموضع گفتمن مدافع ازوك;ي ديگر يكي بنيصدر آقاي ـ انداخت گريه به مرا

توجه ما عرايض به قرار صدور از قبل ميكنم استدعا مياندازند راه اخت;ف چرا انداخت گريه به مرا صبح

دادگـاه جـلسه دقيقه پنج و بيست و شش ساعت و شد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه وقت اين در كنيد/

يافت/ رسميت

جرياناتي گفتچون چنين دادگاه رئيس محكمه مجدد تشكيل از پس ـ شد اعJم جلسه بودن سري

آئين ١٥ ماده استناد به دادستان نماينده لذا شد كمه محا كار ادامه مانع كه افتاد تفاق ا اينجا در صبح امروز

به راي دانسته وارد را او استنادي ماده نيز دادگاه استو كرده را كمه محا بودن سري تقاضاي ارتش دادرسي

ميدهد/ دادگاه جلسه بودن سري

گزير نا را خود بدوا بنده داشت: اظهار بنيصدر سرگرد آقاي بعد ـ باد زنده دو هر ما ملي رهبر و شاه

عرضدادگاه به توضيحي مختصر هم جرياناتجلسه نسبتبه دادستان نماينده فرمايشات مقام ميدانمدر

دادگاه وارد ميخواستم بنده كه موقعي صبح امروز است مستحضر دادگاه رئيس شخص كه طوري به برسانم

دادگاه رئيس حضور را خود توانستم كه موقعي تا و ندادند دخول اجازه را بنده به شهرباني در مراقبين شوم

حيث هر از كه شد انجام دادگاه عمليدر دفاع شروع درموقع متأسفانه حال اين با شدند من مانع نفر ٩ برسانم

است/ تأسف موجب

ميخواهيمو را شاه گفتند كرده استق;لوطنخود پرچمدار به دعا خودشانو ملي رويوظيفه يكدسته

ملي رهبر و شاه ميگويم بيطرفيهستم كهشخص بنده باد, زنده مصدق ما ملي رهبر ميگفتند ديگر دسته

به بگيرند/ ماهي اينآبگلآلود از ميخواستند انداختهاند راه را بساط اين كه اخ;لگراني آن باد/ زنده دو هر

شد درست اجانب دست به هم غائله اين كه ميكنم ثابت دفاع ضمن پرونده اين در مداركموجود موجب

كه قسمي به نظر استخواهناخواه خطر وطنشاندر استق;ل ديدند ساعتكه آن افسراندر از يكدسته زيرا

آنها كه بازاري افراد يكدسته هم باز كنند فعاليت شاه حركت از جلوگيري براي شدند مجبور بودند خورده

آوارگانچوناخ;ل نام به گروهي استكه كي حا پرونده ولي كردند را كار همين ميدانستند hزم را شاه وجود
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همان انداختند راه را اغتشاش اين همانها هم صبح امروز و كردند فراهم را اوضاع آن بكنند ميخواستند

شـود معلوم تا نگرديد دستگير ايشان از نفر يك هم امروز نشد توقيف آنها از نفر يك روز آن در كه طور

كند/ صحبت ندارد حق تماشاچي اما دارد زدن حرف حق متهم كيست اخ;لگر

اين كه بداند دنيا بايد نيست شوخي كشت را او بايد شاه باد مرده گفت يكي hل زبانم كه ساعتي آن

آزاد دادگاه جلسه بايد معلومشود آزاد محيط در تشان مقدرا بايد شدهاند توقيف شاهپرستي جرم به كه متهمين

موافقتنامه با بايد جلسه سريبوده سياسي جرايم در ميگويد صريحا اساسي قانون بفهمند مردم كه باشد

كه بود همينموضوع از پيشبيني براي كردم بحث دادگاه ص;حيت در بنده صبح اينكه باشد/ دادگاه اعضاي

اعمال براي را يكدسته نميتوان منبشود موكلين عواقبآنمتوجه و كند اغتشاش دستهاياخ;لگر مبادا

كرد/ مجازات ديگران

وك;ي كليه بود بعدازظهر نيم ششو ساعت كه وقت اين در ـ دادند استعفا دستهجمعي مدافع وكJي

استعفانامهوك; خ;صه شدند/ خارج جلسه از و كردند تقديم رئيسدادگاه به را استعفايخود متهمين مدافع

رئيس سرهنگهشترودي آقاي ميدهند/> استعفا متهمين وكالت از آنها است سري دادگاه <چون بود: اين

اين خاتمه از پس نمود/ صحبت آنها با ساعت نيم قرب و كرد خوددعوت اطاق به را متهمين وك;ي دادگاه

فردا شد قرار گرفت انجام مدافع وك;ي با كه تي كرا مذا نتيجه در گفت ما خبرنگار به دادگاه رئيس كرات مذا

كند/ پيدا ادامه سري طور به دادگاه جلسه صبح نيم و نه ساعت �امروز�

شهرباني به زندان از را اسفند نهم واقعه متهمين تدريج به امروز صبح نه ساعت ـ آوردند را متهمين

به حاضر ما نباشد علني دادگاه گر ا داشتند اظهار ما خبرنگار به شدند سالن وارد متهمين كه موقعي آوردند

به بودند شده خارج دادگاه از اعتراض عنوان به ديروز كه متهمين وقتوك;ي اين در شد نخواهيم كمه محا

رفتند/ دادگاه رئيس سرهنگهشترودي اطاق به متهمين وك;ي بعد ساعت يكربع و آمدند دادگاه

انجاميد طول ساعتبه نيم قريب اسفند نهم متهمين وك;ي با رئيسدادگاه كرات مذا ـ شد علني جلسه

ده قريب خود موكلين با و شدند خارج دادگاه رئيس اطاق از وك; دقيقه پنجه و چهل و نه ساعت مقارن و

شد قرار ما قانوني اعتراضات نتيجه در داشت اظهار ما خبرنگار به وك; از يكي سپس كردند كره مذا دقيقه

تشكيلشود/ علني طور به فردا صبح نه ساعت كمه محا جلسه

دادگاه جلسه بودن علني تأييد ضمن در دادگاه رئيس هشترودي سرهنگ آقاي ـ شد ديده تداركاتي

نـماينده تـقاضاي بنابه گرفت تصميم دادگاه شد كار انجام از مانع ديروز صبح جريان چون داشت: اظهار

به كمه محا فردا صبح نتيجه در اعتراضكردندو دهدووك;يمتهمين انجام سري بهطور را محكمه دادستان

حفظ را انتظامات دادگاه در كنند توصيه آنها به كه كردهاند تعهد متهمين وك;ي و ميشود انجام علني طور

است/ آمده عمل به پيشبينيهايhزم ديروز نظير احتمالي حوادث از برايجلوگيري و كنند

سعي و ميشود اضافه دادگاه مراقب انتظامي مأمورين تعداد بر فردا داشت اظهار ما خبرنگار به يكمقام

دهد/ ادامه خود كار به بتواند آزاد يكمحيط در دادگاه كه شد خواهد



٢٤٨٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

رفتند رامسر به ديروز ملكه و شاهنشاه
كرد نخواهد تجاوز هفته دو از رامسر در ملكه و شاه استراحت مدت

نمايند/ مراجعت تهران به ماه تير اول روز همايون اعليحضرت است ممكن

شاهنشاه به تبريك تلگرافات فطر عيد مناسبت به اسCمي ممالك رؤساي و اردن كشور پادشاه

شد ارسال امروز آنها پاسخ و كردند مخابره

ميكنند مراجعت ايران به ديگر ماه سه شمس واNحضرت
رم از هواپيما با ديروز بعدازظهر دقيقه ٢٥ و ساعت٢ ثريا ملكه علياحضرت داديم اط;ع طوريديروز به

فـرودگاه به ايشان از استقبال براي ملكه ورود از قبل دقيقه چند همايوني اعليحضرت شدند/ تهران وارد

خارج ملكه تفاق ا به و رفتند هواپيما داخل به اعليحضرت هواپيما توقف از پس و بودند شده تشريففرما

تقديم گلي دسته و گفت تهنيت را ملكه ورود دربار وزارت كفيل اميني آقاي هواپيما پلكان جلوي شدند/

و خـود خـانمهاي بـا خـارجـي سياسي نمايندگان دولت, هيأت اعضاي از بودند عبارت مستقبلين نمود///

دولت هيأت طرف از كاظمي آقاي و كرد معرفي ملكه به را دولت اعضاي اميني آقاي مجلس/ نمايندگان

معرفي دربار وزارت تشريفات رئيس پيرنيا آقاي وسيله به سياسي نمايندگان سپس نمود/ تقديم گلي دسته

عـرض مجلس رئيس نايب ذوالفقاري آقاي گفت/ تبريكورود مقدمالسفراء سادچيكف آقاي و گرديدند

كرد/ معرفي داشتند حضور كه را نمايندگان و تبريكنمود

استراحت آنجا در و رفتند سعدآباد كاخ به فرودگاه از ملكه علياحضرت و شاهنشاه ـ ملكه و شاه عزيمت

مـهرآبـاد فرودگاه به رامسر به عزيمت براي سعدآباد كاخ از مجددا بعدازظهر نيم و پنج ساعت و فرمودند

و كرد پرواز اختصاصياعليحضرتهمايوني هواپيماي بعدازظهر ربع ساعتششو در گرديدند/ تشريففرما

دربار وزارت رسمي مقامات امروز رامسر در ملكه و شاه استراحت توقفو درباره رفتند/ رامسر به ملكه و شاه

استراحت پساز تهران به شاهنشاه مراجعت درباره باشد/// هفته استدو ممكن مدت اين كه داشتند اظهار

جشن مناسبت به ماه تير اول همايونيروز اعليحضرت است ممكن كه گرديد حاصل اط;ع امروز رامسر در

فرمايند/ مراجعت رامسر به بعد و بيايند تهران دانشگاه ورزشي

ساير رؤساي همچنين و اردن هاشمي كشور پادشاه طرف از فطر عيد مناسبت به ـ تبريك تلگرافات

گرديد/// ارسال امروز آنها پاسخ كه بود گرديده مخابره شاهنشاه حضور به تبريك تلگرافات ممالكاس;مي

مراجعت ايران به ديگر ماه سه تا پهلوي شمس واhحضرت اط;ع طبق ـ شمس واcحضرت مراجعت

سـر به امريكا در هنوز و كرد مسافرت امريكا به معالجه براي گذشته سال شمس واhحضرت كرد خواهد

ميبرد/

به آنجا در و رفته بيروت به فرانسه از دارد احتمال و دارد ادامه همچنان ـ مادر ملكه اعليحضرت كسالت

نيست/ دست در اط;عي تهران به ايشان مراجعت از هنوز ولي بپردازند استراحت و معالجه



ملي دولت سياهه ٢٤٩٠

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

كرد موافقت شوروي نمايندگان پيشنهادهاي با شيCت ملي شركت
شد خواهد شروع زودي به شوروي به شيCت محصوNت صدور

نـمايندگان هـيأت رئـيس براي كه نامهاي طي شي;ت مديره هيأت رئيس صهبا آقاي طرف از امروز

صدور براي نمايندگانشوروي پيشنهاد با شركتشي;ت موافقت گرديد ارسال ايران در بازرگانيشوروي

بازرگانيشوروي نمايندگان رئيس باميلتسوف آقاي براي نامه اين شد/ اع;م بهشوروي محصوhتشي;ت

يك نمايندگانشوروي اخير پيشنهادهاي درباره نظرياتشركتشي;ت براياع;م بود قرار گرديد/ ارسال

اين به بودند كرده ارسال كتبا را پيشنهادهايخود نمايندگانشوروي وليچون گردد تشكيل مشترك جلسه

پاسخ تهيه براي داديم قب;اط;ع كه طوري به دادهشود/ كتبي طور به آنان پاسخ شد گرفته تصميم مناسبت

بـا نـخستوزير آقـاي و شـد خـواسـته دولت نـظر شـي;ت شـركت طرف از نمايندگان پيشنهادهاي به

پيشنهادهاي با شركتشي;ت موافقت اع;م با گفت: امروز صهبا آقاي كرد/ موافقت مذكور پيشنهادهاي

بود پيشنخواهد مانعيدر اشكالو بهشوروي برايصدورمحصوhتشي;ت نمايندگاندولتشورويديگر

و ماهي مقداري شوروي به محصوhت صدور براي آيد/ عمل به مقتضي اقدام صدور, عمل شروع براي و

شد/ خواهد صادر بهشوروي زودي به كه گرديده ذخيره شركتشي;ت انبارهاي در خاويار

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

كرد مCقات را نخستوزير حومه] و [تهران نظامي فرماندار امروز
ساعت ربع قريبسه رفتو آقاينخستوزير خانه به نظامي فرماندار سرهنگاشرفي آقاي صبح امروز

جريانحوادث تهرانوحومه نظامي فرمانداري اينم;قات در اط;ع قرار به كرد/ كره مذا آقاينخستوزير با

است/ گزارشداده نخستوزير آقاي به را دادگاه ديروز

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

شده پرداخته تلفن شركت سهام بهاي تومان ١.٥٨٩.ååå كنون تا
و دارد ادامـه كـان كـما مـربوطه كـميسيون توسط تلفن سابق شركت سهامداران سهام بهاي پرداخت

تصديقكميسيون رسيدگيو مورد تا ميدهند ارائه را خود سهام و مراجعه اينكميسيون به سابق سهامداران

از تومان ١.٥٨٩.ååå مبلغ چكبه ١٥٥å تعداد كنون تا دارند/ دريافت را آن بهاي چك بعد روز و گرفته قرار

است/ شده صادر طرفكميسيون

٨١١٧ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٥ دوشنبه

است نامرتب شكر و قند وضع
شكـر و ريال ٣٥ كيلوئي قند و است نامرتب عليآباد در شكر و قند استوضع مدتي ـ كتول عليآباد

نميشوند/ شكر و قند تهيه به قادر مردم غالب و ميرسد فروش به ريال ٣å كيلوئي



٢٤٩١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

مجلس در بار دومين براي ديروز عصر

نمودند مCقات زاهدي سرلشكر با كاشاني آيتا[
ديروز بعدازظهر را افشارطوس قتل متهمين پرونده رونوشت دادگستري وزير

داد مجلس دادگستري كميسيون تحويل
يك شهرستانها بين ريال ميليون صد يك مصرف براي گرديد مقرر بودجه كميسيون در

شود/// تشكيل بودجه كميسيون از نفر چهار و وزارتخانهها نمايندگان از مركب سوكميسيون

سلب hيحه به رسيدگي براي مجلس دادگستري كميسيون قبل هفته يك از ـ پرونده وصول انتظار در

آقاي ديروز صبح باhخره و افشارطوسبود قتل متهمين پرونده وصول انتظار در بقائي دكتر آقاي مصونيت

تحويل مزبور پرونده امروز عصر كه گفت جرايد خبرنگاران به مجلس دادگستري رئيسكميسيون مي;ني

و داخـلي جرايد خبرنگاران از عدهاي ديروز بعدازظهر نيم و ٤ ساعت از شد/ خواهد دادگستري كميسيون

وصول انتظار و نموده اجتماع بهارستان باغ محوطه در عكاس نفر چند و خارجي خبرگزاريهاي مخبرين

از دقيقه چند باشند/ آن تحول و تحويل جريان شاهد و ناظر تا داشتند را افشارطوس قتل متهمين پرونده

لحظهاي شدو بهارستان باغ رئيسكميسيوندادگستريوارد آقايمي;ني كه بود گذشته بعدازظهر ساعت٥

سرسراي در مي;ني آقاي تفاق ا به و آمدند مجلس به نيز دادگستري كميسيون اعضاي از ديگر نفر چند بعد

داشتند/ را پرونده وصول انتظار بهارستان عمارت فوقاني

در دادگستري وزير تومبيل ا كه بود بعدازظهر نيم و پنج ساعت درست ـ آورد را پرونده دادگستري وزير

پـيشخدمت دادگسـتري وزير سر پشت شد/ پياده آن از لطفي آقاي و كرد توقف مجلس آهني در مقابل

به و آمد پائين لطفي آقاي تومبيل ا از داشت بغل زير در قطور پرونده دو كه حالي در مخصوصوزارتخانه

و دادگستري وزير اطراف عكاس مخبرين موقع اين در شد بهارستان باغ وارد دادگستري وزير آقاي تفاق ا

وزير سراغ به جرايد مخبرين آن از پس گرفتند/ آنها از متعددي عكسهاي و نمودند احاطه را پرونده حامل

به پرونده حامل همراه عصازنان كه حالي لطفيدر آقاي نمودند/ ازوي گوني گونا وسؤاhتي رفتند دادگستري

رسيدگي نظر داشتچونكميسيوندادگسترياز اظهار خبرنگاران جواب ميرفتدر بهارستان طرفعمارت

امر پرونده مطالعه به احتياج است داشته تقديم مجلس نمايندگان آقايان از يكي سلبمصونيت hيحه به

كهرونوشتاصل پروندهمزبور كنون ا و برآمد پرونده تهيهرونوشتمصدق چنديقبلدولتمشغول داشتاز

است/ شده مجلسآورده به دادگستري كميسيون تقديم براي و شده تهيه است پرونده

بقائي آقايدكتر كه بود نكرده طي مجلسرا عمارت طول لطفيهنوز آقاي ـ بود صحنه ناظر بقائي دكتر

برابر در آمد لطفي آقاي طرف به و مجلسشد وارد كتابخانه عمارت ساختمان جانب از يعني مقابل سمت از

حالي در و شد افشارطوسروبرو قتل متهمين پرونده حامل لطفيو آقاي با مجلس ساختمان داخل كريدور

داد را جوابوي ك;ه برداشتن با دادگستري آقايوزير و كرد لطفي آقاي به داشتس;مي لب بر لبخندي كه



ملي دولت سياهه ٢٤٩٢

وزير شد, مجلس عمارت كريدور وارد لطفي آقاي گيرد كرهايصورت مذا نفر دو اين بين اينكه بدون ولي

شد/ سرسرا وارد گرفتو آن حامل از را پرونده و ايستاد سرسرا در مقابل در دادگستري

كافي عده حضور عدم علت به دادگستري كميسيون هنوز شد سرسرا وارد دادگستري وزير كه هنگامي

ساعت و شدند مجلس دادگستريوارد اعضايكميسيون از ديگر نفر چند اثنا همين در ولي نداشت رسميت

به رئيسكميسيون طرف از و شد تشكيل دادگستري وزير حضور با دادگستري كميسيون دقيقه پنجاه و پنج

آمد و رفت جلسه اطاق اطراف در متفرقه اشخاص نمايد مراقبت كه شد داده مجلسدستور بازرسي اداره

مجلسبه مستخدمين حتي جرايدو خبرنگاران نزديكشدن از بازرسي اداره جهتمأمورين همين به نكنند

ميكردند/ ممانعت جلسه اطاق اطراف

فقط مدت اين در و داشت ادامه ده ساعت مقارن تا دادگستري كميسيون جلسه ـ مطالعه ساعت چهار

پساز و شد خارج اطاقكميسيون از كاشاني م;قاتآيتا� جلسه شركتدر منظور به مي;ني آقاي بار يك

و رفـتند مجلس رئيس از ديدار براي رئيسه هيأت اطاق به كميسيون اعضاي از ديگر نفر چند نيز ايشان

اط;عي گونه هيچ دادگستري كميسيون جلسه تشكيل مدت تمام در نمودند/ مراجعت جلسه اطاق به مجددا

مي;نيو آقاي زيرا نرسيد جائي به هم جلسه از عكسبرداري عكاسبراي ت;شمخبرين حتي جريانو از

نكردند/ عكسبرداريموافقت با اعضايكميسيون

كه بود فاخر دكتر آقاي شد خارج دادگستري كميسيون جلسه از كه كسي اولين ـ شد مهر و cك پرونده

اخگر سنجابي, آقاياندكتر وي پساز بدهد خبرنگاران به جلسه جريان از اط;عي كوچكترين نشد حاضر

در آنها عموم ولي آمدند پائين سرسرا پلههاي از متدرجا كميسيون اعضاي آقايان ساير بعد و اهري امامي

رئـيس آقـاي بـاشد داشـته ضرورت مطلبي تذكر گر ا كه ميداشتند اظهار مخبرين متعدد جوابسؤاhت

و بسـتهبندي بـراي لطفي آقاي دادگستري كميسيون جلسه ختم از پس داشت/ خواهند اظهار كميسيون

در شدو مهر پروندهمزبورhكو ايشان باحضور و مجلسصرفوقتنمود مدتيدر شخصا پرونده محافظت

از مجددا رئيسكميسيون حضور با آينده جلسه در تا شد گذاشته امانت مجلسبه آهني صندوقهاي از يكي

گيرد/ قرار رسيدگي مورد و خارج صندوق

تا و آمد پائين سرسرا پلههاي از مي;ني آقاي كه بود گذشته ١å ساعت از دقيقه ده ـ ميكنم عرض فردا

كميسيون اعضاي آقايان از گفت بشود سؤاhتي وي از اينكه از قبل ديد مواجه جرايد خبرنگاران با را خود

يا خبري گر ا جلسه آن ختم از بعد انشاا� شوند حاضر جلسه تشكيل براي صبح فردا كه است شده دعوت

به امروز متهمين پرونده شد سؤال دادگستري كميسيون رئيس از كرد/ خواهم عرض آقايان به بود مطلبي

كـميسيون بـه را نياز مورد پرونده رونوشت لطفي آقاي عصر امروز داد جواب مي;ني آقاي رسيد؟ مجلس

قرار مطالعه مورد امروز جلسه در پرونده اين شد سؤال گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا دادند تحويل دادگستري

شد/// خوانده بود شده فرستاده قب� كه پروندهاي خ;صه امروز گفت و كرد فكري مي;ني آقاي گرفت؟

آقـايان با كاشاني آيتا� هفتگي جلسه كه بود قرار ديروز عصر ـ مجلس در كاشاني Aآيتا حضور



٢٤٩٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

در نمايندگان آقايان از عدهاي تدريجا به نيم پنجو ساعت از بدينجهت تشكيلشود مجلس در نمايندگان

٦ سـاعت مـقارن داشتند/ را كاشاني آيتا� آقاي ورود انتظار مجلس سرسراي در و يافته مجلسحضور

در و شـد بهارستان باغ وارد مجلس چاپخانه در از مجلس رئيس حامل رنگ مغزپستهاي بيوك تومبيل ا

و نمايندگان از نفر چند كه حالي در كاشاني آيتا� نمود/ توقف رئيسه هيأت عمارت ساختمان در مقابل

عمارت مقابل حياط به و شدند پياده تومبيل ا از نمودند استقبال ايشان از مجلس ادارات رؤساي از عدهاي

گشتند/ وارد رئيسه هيأت

هيأت عمارت جلو محوطه به ورود از پس مجلس رئيس ـ زاهدي سرلشكر با كاشاني Aآيتا مJقات

در تا شدند رهسپار سابق مجلسسناي رئيسه محلهيأت يعني مجلس ٥ شماره ساختمان طرف به رئيسه

زاهدي سرلشكر آقاي اطاق وارد كاشاني آيتا� كه هنگامي نمايند/ زاهديم;قات سرلشكر آقاي با آنجا

رئيس م;قات هستند/ زاهدي سرلشكر نزد حميديه و ميراشرافي, بقائي, دكتر آقايان كه ميشد گفته شدند

جـلسه ايـن از عكـاس مخبرين نشده داده اجازه مدت اين در و انجاميد طول به ساعت ربع سه مجلس

كاشاني آيتا� مجلسبه بازرسي رئيس آقايويژه طرف از بعدازظهر ٧ ساعت مقارن كنند/ عكسبرداري

حالي رئيسمجلسدر ب;فاصله دارند را ايشان م;قات انتظار نمايندگان آقايان از عدهاي كه شد داده اط;ع

سـرلشكر اقـامتگاه از بودند ايشان همراه ميراشرافي و حميديه بقائي, دكتر آقايان و زاهدي سرلشكر كه

آنجا در و كرد مشايعت رئيسمجلسرا سابق سناي عمارت پلكان تا زاهدي سرلشكر شدند/ خارج زاهدي

به رئيسه هيأت اطاق طرف به نيز كاشاني آيتا� و مراجعتنمود خود اطاق به و كرد خداحافظي ايشان با

رفتند/ نمايندگان با م;قات منظور

از نـفر چند و چهل قريب كه كاشاني آيتا� ديروز هفتگي م;قات جلسه در ـ نشد مهمي كرات مذا

مدت تمام در فقط نيامد ميان به باشد اهميت حائز كه تي كرا مذا گونه هيچ داشتند شركت آن در نمايندگان

در كه جمعيتي كثرت و فطر عيد نماز مراسم جريان از صحبت انجاميد طول به ساعت يك قريب كه جلسه

كنار در كه ترتيب اين به به/ شد برگزار خصوصي كرات مذا جلسه وقت بقيه و آمد ميان به داشتند شركت آن

در ميكرد/ استفاده صندلي آن از داشت صحبتي ايشان با كس هر كه خاليبود صندلي يك كاشاني آيتا�

كرات مذا به كاشاني آيتا� با مدتي يك هر و نموده شركت مي;ني گنجهايو مكي, آقايان كرات مذا اين

را بهارستان باغ كاشاني آيتا� و يافت خاتمه م;قات جلسه ربع و ٨ ساعت مقارن پرداختند/ خصوصي

نمودند/ ترك

جلسه تشكيلبود, رئيسمجلس هفتگي م;قات جلسه كه همانموقعي در ـ بودجه جلسهكميسيون در

جلسه ختم از پس يافت/ خاتمه ٩ ساعت در و گرديد تشكيل بقائي دكتر آقاي رياست به بودجه كميسيون

داد: توضيح خبرنگاران براي زير شرح به را مزبور جلسه جريان بودجه كميسيون مخبر ملكي آقايدكتر مزبور

بودجه كميسيون تصويب بنابه كه آمد عمل به ريال ميليون صد يك تقسيم درباره صحبت جلسه اين در

برسد/ شهرستانها جمعيت نسبت به كشاورزي بهداشتو فرهنگ, امور توسعه مصرف به بايستي



ملي دولت سياهه ٢٤٩٤

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

است؟ شده صادر داديار و ١٢ شعبه بازپرس تعقيب منع قرار آيا
بازپرس قزلاياغ و مهاجر آقايان تعقيب منع قرار كه ميشد گفته انتظامي كريدورهايدادسراي در امروز

صادر انتظامي دادسراي طرف از ديروز ميكردهاند رسيدگي را توده حزب سران به مربوط پرونده كه داديار و

كردهاند/ سكوت اينمورد در ما خبرنگار مقابلسؤال در مقاماتمربوطه است/ گرديده

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شد خواهند احضار دادسرا به زندان خورد و زد متهمين ديگر روز چند تا
رسيدگي را قصر دو� �بند زندان اخير خورد و زد قضيه كه دادسراي ١٩ بازرسشعبه محمودي دكتر آقاي

امـر جريان در كه ارشدي افسران از تن دو از همچنين و شهرباني كارمندان از ديگر هفته يك تا ميكند

احضار تهران دادسراي به ديگر روز چند تا اصلي ممكناستمتهمين و كرد خواهد بازجوئي داشتهاند شركت

شوند/

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

يافت] خواهد خاتمه وقت چه كار [اين
است قرار و دارد ادامه مركز دژباني اداره بختياريدر واقعه متهمين از تحقيقات ـ كشور خبرهاي خJصه

خواهد خاتمه وقت چه كار نيستاين معلوم گيرندو تعقيبقرار تحت بازداشتو متهمين از ديگر نفر يكيدو

يافت/

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شدند] آزاد نفر [دو
شده دستگير كه نظامي دادگاه يكشنبه روز اسفند] [نهم تظاهركنندگان از نفر دو ـ كشور خبرهاي خJصه

شدند/ آزاد امروز بودند

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شهباز] محلي انجمن به [حمله
زدند/ كتك را رئيسآن و كردند حمله شهباز محلي انجمن به عدهاي امروز ظهر ـ كشور خبرهاي خJصه

كردند/ دستگير را كنندگان حمله از نفر چهار ,١٤ ك;نتري مأمورين

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شدند خدمت منتظر
خواجهنصيري كسرائيو رفعي, آقايان از عبارت كه خراسان دارائي سابقه با كارمندان از نفر سه ـ مشهد

شدند/ خدمت منتظر و كنار بر كار از ميباشند



٢٤٩٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شوروي بازرگاني نمايندگان پيشنهادهاي با شيCت شركت موافقت اعCم از پس

كردند موافقت كشور آن به شيCت صدور با شوروي نمايندگان
را شيCت صدور مقدمات شد دستورداده شمال در شركت مأمورين به شيCت شركت طرف از امروز

به بهتدريج ديگر تن ٦åå و ميشود حمل شوروي به خاويار و ماهي تن ٨åå كنند, فراهم شوروي به

شد خواهد صادر كشور آن

است بوده چه شوروي نمايندگان پيشنهادهاي اساس
هـيأت براي كه نامهاي طي شي;ت شركت طرف از رسانديم خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به

ايران صدورمحصوhتشي;ت درباره آنان پيشنهادهاي با گرديد ارسال بازرگانيدولتشوروي نمايندگي

گرفتو انجام مليشي;ت شركت طرف از راسا اينموافقت كه دانست بايد آمد/ عمل به بهشورويموافقت

داخلي كارهاي جزو امر اين داشت اظهار امروز شركتشي;ت مديره رئيسهيأت صهبا آقاي كه قراري به

ميكند/ و كرده عمل شي;تخود اداره اينمورد در و ميباشد شركتشي;ت

بـازرگاني نمايندگي به شي;ت شركت نامه ارسال از پس ديروز بعدازظهر دو ساعت ـ موافقت اعJم

صدورمحصوhتشي;ت برايشروع كه شد داده شركتاط;ع به رسما نمايندگانشوروي طرف از شوروي

ميدارند/// اع;م را بهشورويموافقتخود

آمـاده شوروي صدور براي شي;ت محصوhت از كشتي يك كه داديم اط;ع قبل چندي ـ ماهي حمل

انجام نمايندگانشوروي تقاضاي حسب بر امر اين در تعويق است/ افتاده تعويق به آن حمل ولي گرديده

همان كنون ا يابد/ ادامه شي;ت صدور بعد و آيد عمل به آن مورد در موافقتهايhزم ابتدا شد قرار گرفتو

حركت سمتشوروي به آينده روز دو يكي ظرف ميباشد شركتشي;ت به متعلق پهلوي> <پرت كشتي

كشتي ظرفيت است گرديده بارگيري خاويار و ماهي انواع از تن ٣åå حدود در كشتي اين در و كرد خواهد

نيز خاويار ماهيو بر ع;وه نميكندو بارگيري تن ٣åå بيشاز فع� ميباشدو تن ٥åå حدود پرتپهلويدر

مينمايند/ حمل نيز يخ تن چند دفعه هر

محصوhت از مقداري شمال در شي;ت شركت انبارهاي در داديم تذكر كه طور همان ـ تن ٨åå فقط

٨åå از بيش ذخيره اين ميزان كه شد حاصل اط;ع امروز است/ شده ذخيره شوروي به صدور براي شي;ت

صـادر شـوروي به شي;ت محصوhت از آنچه شد/ خواهد حمل شوروي كشور به تدريج به كه نيست تن

ميباشد/// خاويار ماهيدوديو و حرام و ماهيهايح;ل از اعم ماهي شامل ميگردد

محصوhت صدور براي بازرگانيشوروي نمايندگان پيشنهادهاي و مفاد درباره ـ شوروي پيشنهادي

در اول درجه در پيشنهادها اين اط;ع قرار به است نشده داده رسمي اط;ع گونه هيچ كشور آن به شي;ت

آن بـهاي پـرداخت طرز به راجع بعد و ايران شي;ت محصول به شوروي كشور احتياجات تأمين خصوص

است/ بوده محصوhت



ملي دولت سياهه ٢٤٩٦

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شد تشكيل آرامي محيط در تماشاچي حضور با و علني اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه امروز

ميكرد صحبت موضوع از خارج متهمين وكCي از يكي كه موقعي
گفت ترك را جلسه تعرض عنوان به دادگاه رئيس

زد: فرياد دادگاه در رحيمي سرهنگ

كنند محكوم ميخواهند مرا مقصرم, من بداند ايران ملت
برود ايران از شاه گذاشت نخواهم دارم بدن در جان تا من ولي

ماه اسفند نهم متهمينواقعه درباره نظامي فرمانداري جنحه دو شماره دادگاه جلسه صبح ساعت٩ امروز

قسـمت ورودي در مـقابل در يكشنبه روز نظير حوادثي از جلوگيري براي شد/ تشكيل شهرباني سالن در

زنـدان از را متهمين تدريج به صبح ٩ ساعت از بودند/ اوضاع مراقب سرباز زيادي عده شهرباني شمالي

مـيآوردند/ دادگـاه به انفرادي طور به را متهمين كه بود اين ميكرد توجه جلب امروز كه موضوعي آوردند

زد: فرياد ميآمد hبا پلهها از وقتي سابق مانند وي و بود جعفري شعبان شد دادگاه وارد كه متهمي آخرين

متهمين كليه اينوقتكه در خائنين/ بر مرگ ـ اجنبيپرست اجنبيو باد مرده پهلوي, شاه محمدرضا باد زنده

شد/ نواخته دادگاه سري زنگجلسه بودند آمده گرد دادگاه در آنها مدافع وك;ي و

روشن براي البته گفت: چنين و كرد صحبت به شروع دادستان نماينده ـ كرد صحبت دادستان نماينده

از خارج در دادگاه رئيس اينست: آن و ميرسانم عرض به كه آمده پيش نكتهاي يك عمومي اذهان شدن

اين البته كنند/ نقض طريق بدين را خود قرار تا كنم تبديل علني به را سري جلسه فرمودند بنده به جلسه

دارد/ توضيح به احتياج

هم بعدازظهر متأسفانه آمد عمل به متهمين طرف تعرضاز رسانيدم عرض به كه طوري به صبح ديروز

فقط ندارم تعرضرا فكر بنده هيچوقت عليهذا دادند استعفا قانوني بدونمجوز گرديدو طرفوك; از تعرضي

من گاه تكيه ملتهستمو نماينده من البته ايستادهام/ آن پشتسر هم اعتماد كمال با ميكنمو اجرا را قانون

به بنده اما نكنند, تظاهر و مرتكبنشوند را عملي جلسه در كردهاند تعهد متهمين كه صحبتشد ملتاست/

اين غير در و باشد حكمفرما دادگاه در بايد آزادي نميكنم, قبول دادگاه در را شرطي و قيد ميرسانم عرض

كرد را جلسه علنيبودن تقاضاي دادستان نماينده اينوقت در نيست/ ميسر ممكنو دادرسي صورتاصو'

شد/ شور وارد دادگاه و

بعد دقيقه پنج و شد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه دقيقه چهل و نه ساعت ـ شد اعJم علني جلسه

سالن تماشاچيانوارد داشتو اع;م جلسه علنيبودن با را موافقتخود رئيسدادگاه يافتو رسميت دوباره

١٩٣ ماده گفت رئيسدادگاه و شد نواخته دادگاه علني زنگجلسه دقيقه پنج و ساعتده مقارن شدند/ دادگاه

كس هر و ميشود تجديد آن قرائت آمدهاند جديدي تماشاچيان چون و است گرديده قرائت قبل جلسه در

بنيصدر سرگرد به دادگاه رئيس شد/ خواهد زنداني روز پانزده الي يكروز از نمايد تظاهر يا كند صحبت



٢٤٩٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

فرمائيد/ بيان را اعتراضاتخود دنباله گفت

حـضور نـقدي سرهنگ ماه اسفند نهم واقعه در گفت: چنين متهمين وك;ي از يكي بنيصدر سرگرد

و داشته حضور آنروز سرهنگرحيميدر ولي ندارد هم رفاهي و بوده فيضاجتماعيمحروم اين از و نداشته

مدافـع وكيل زدهاند/ كتك مرا و شد شلوغ جلسه شدم دفاع وارد من وقتي يكشنبه روز شود, تشويق بايد

ميكردند تنقيد من از اشخاصبياط;ع از بعضي رفتم بيرون اينجا از وقتي بنده حقاست از وظيفهاشدفاع

شما حرفهاي گفت بنيصدر آقاي به دادگاه رئيس وقت اين در كردي/ قبول را سرهنگرحيمي وكالت چرا

ندارم/ تأمين من گفت بنيصدر نيست/ دفاع به مربوط

استمصدقواقعا شده ايجاد اينسوءتفاهم چرا منمتأسفم گفت: چنين و داد ادامه خود گفته به بنيصدر

به ما كه دارد خجالت كار اين دارد نگه زنده را دو هر خدا ميدارد, نگه را مملكت هم شاه ماستو ملي رهبر

را دادگاه جلسه گفت اعتراض به و نواخت شدت به را زنگ دادگاه رئيس وقت اين در بيفتيم/ يكديگر جان

عمل به متهمين كليه اثنا اين در شد/ تشكيلخواهد دادگاه مجددا بعدازظهر نيم و ساعت٤ ميكنمو تعطيل

شد/ خارج جلسه از دادگاه رئيس و كردند اعتراض دادگاه رئيس

بايد من مقصرم من زد فرياد عصبانيت حال با سرهنگرحيمي وقت اين در گفت: چه رحيمي سرهنگ

زندان استدر تمام ماه چهار ما بروم ارتشبيرون از من كه است اين براي كارها اين تمام قصر زندان بروم

مرا همه ولي دارند راحتي وسايل و هستند افسران باشگاه در رفقايمن عدالتاست؟ اين آيا ميبريم سر به

برود/ ايران از شاه گذاشت نخواهم هستم زنده تا من ولي ميدانند مقصر

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شد تعيين بهداري وزير سمت به ملكي دكتر
همايوني اعليحضرت به دربار وزارت طرف از تلگرافي نخستوزير آقاي تقاضاي به امروز ظهر از قبل

شدند/ معرفي شاهنشاه به بهداري سمتوزير به ملكي محمدعلي دكتر آقاي آن وسيله به و گرديد مخابره

شد/ خواهد حاضر بهداري وزارت در رسما فردا از ملكي دكتر آقاي

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

هستند بهداري فاقد كارگر غير اهالي
بـه را جريان بخشدار نظر اين از نمينمود, توجهي غيركارگر اهالي به هفتگل بهداري چون ـ هفتگل

شركت به بخشدار آقاي آمد/ هفتگل به hزم وسائل با پزشكي قبل هفته نتيجه در و داد اط;ع استانداري

مـاهه همه هم را آن اجاره و دهند قرار مزبور پزشك اختيار در منزلي كه داشت ارسال نامهاي نفت ملي

عزيمت اهواز پزشكبه ناچار نداد بخشدار تقاضاي به اثري ترتيب نفت ملي شركت چون نمايند/ دريافت

بسيار هزينه صرف با بايد بيماري كوچكترين براي و هستند پزشك بهداريو فاقد غيرگارگر اهالي نمود/

نمايند/ معالجه را خود و رفته اهواز به
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٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شد دادگستري وزير تقديم گزارشي زاهدان اخير وقايع باره در
بود رفته حدود آن به زاهدان اخير وقايع به رسيدگي براي كه تهران دادسراي ٣١ بازپرسشعبه پرتو آقاي

و تهيه آورده عمل به كه تحقيقاتي از گزارشي نامبرده گشت/ باز تهران به امر جريان به رسيدگي از پس

است/ نموده دادگستري وزير تقديم

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

مشهد راديو جديد استوديوي افتتاح
اخيرا اينكه تا آيد عمل به راديو استوديوي در اص;حاتي كه ميكردند تقاضا اهالي بود مدتها ـ مشهد

رؤساي از جمعي از نهم استان انتشارات تبليغاتو اداره سرپرست شفيعي آقاي و آمد عمل به اص;حات اين

گشايش از پس اط;ع قرار از آورد/ عمل به دعوتي جديد استوديوي افتتاح جهت شهر محترمين و ادارات

الي هشت تيه آ در ميكرد كار ساعت سه ساعتفقط چهار بيستو در كه مشهد راديو برنامه استوديويمذكور

كرد/ خواهد كار ساعت ده

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

كرد خودكشي ترياك با استيصال فرط از محصلي
هاشمي سيدهاشم امين, كوچه كن سا قهوهچي گرد شا عبدا� فرزند حسن ديروز بعدازظهر ٩ ساعت

اين كه داشت اظهار و برد ٩ ك;نتري به كسي تا با را محل همان كن سا م;ير اهل ساله بيست محصل

آنجا در ولي گرديد حمل رازي بيمارستان به ك;نتري مأمورين وسيله به مسموم است/ شده شخصمسموم

قانوني پزشكي اداره به مرگ علت تعيين براي جنازه و مستحضر را مربوطه مقامات ٩ ك;نتري كرد/ فوت

شد/ حمل

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

شكر و قند وضع
كيلوئي قند و ريال ٣å كيلوئي شكر هستند/ مضيقه در شكر و قند حيث از اهالي كه است ماه دو ـ گرگان

تا متأسفانه است رسيده كارگران سهميه تن ٢٧å حواله اينكه با ميرسد فروش به سياه بازار در ريال ٣٥

دارند تقاضا اهالي است/ نشده اقدامي هيچ گرگان به بندرپهلوي از آن حمل براي دارائي اداره طرف از كنون

آيد/ عمل به گرگان اهالي سهميه ازدياد و شكر و قند حمل براي اقداماتhزم زودتر هرچه

٨١١٨ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٦ سهشنبه

نظامي] فرمانداري [موفقيت
شدند, فردوسموفق باغ و ١å بخش در نظامي فرمانداري مأمورين ديشب ـ كشور خبرهاي خJصه

دهند/ تحويل نظامي دادسراي به و دستگير بودند ششنفر كه را آن صاحبان كشفو را كشخانه شششيره



٢٤٩٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

گوسفند و خواربار حمل از جلوگيري براي گمرك اداره به آبادان مردم هجوم
كشور از خارج به

است كرده ترقي سرسامآوري طور به ميوهجات نرخ
نفت ملي شركت بازرسان هيأت وظائف

سرسامآوري بهطور حبوبات و نرخميوه شد داده اط;ع نيز قب� كه همانطوري آبادان: در اداره خبرنگار از

عاجز آن خريد از ميدهند تشكيل را كشور مولد و كارگر طبقه كه آبادان كثريتمردم ا كه طوري به رفت hبا

نگرفت/ صورت مثبتي اقدام گونه هيچ آمد عمل به مردم طرف از كه اقداماتي و شكايات تمام با و ماندند

برايجلوگيرياز طرفي از و نمودند مخابره تهران به متعددي تلگرافات طبقه هر از دستهو هر از آبادان اهالي

اداره به بودند نيز دستجاتچپ منتسببه جمعي آنها ميان در مختلفكه طبقات از زيادي عده حملخواربار

ساير و آنميوه خارج گمركو درمحوطه شدند/ خارج به حبوبات و وميوه حملخواربار مانع جدا گمركرفتهو

را گوسفند ٨åå حدود استدر شايع كه طوري به و كردند جمعآوري ميشد حمل خارج به كه را مصرفي مواد

مختلفدر طبقات از زيادي عده عصر دوشنبه روز و كردند ممانعت آن خروج از شود برده خارج به بود قرار كه

اقدامي چه شهرداري نيست معلوم هنوز ولي بودند ميوه نرخ تعيين خواهان و نموده اجتماع شهرداري جلوي

گرفت؟ خواهد را قاچاقچيان جلوي مسلح گارد و ميكند

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

بايستي دولت كارمندان
كنند خودداري سياسي مسائل در نظر اظهار و دخالت در

ادارات رؤساي به بخشنامهاي طي ديروز كه داد اط;ع ما خبرنگار به امروز دارائي يكمنبعموثقوزارت

ايجاد موجب كه مسائلي پيرامون در نظر اظهار و سياسي امور در دخالت گونه هر از كه است شده داده دستور

رؤسايادارات, كه است شده قيد همچنين بخشنامه اين در نمايند/ دستگيميشودخودداري اخت;فاتودو

ايندستور از كه كساني و نمايند سياسي مسائل دخالتدر از خودداري به تشويق نيز را تابعه اداره كارمندان

شد/ خواهد تخاذ ا آنها درباره مقتضي تصميم كنند تخلف

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

ميشود پرداخت دولت كارمندان حقوق شنبه روز از
و كـارمندان حـقوق پـرداخت مـاه هـر پـنجم و بيست روز از كه شد مقرر دارائي وزارت طرف از چون

و اسناد تطبيق در آن تسجيل ليستو تهيه لحاظ از پرداختحقوق مقدمات لذا گردد آغاز خدمتگزاراندولت

پرداخت يكشنبه روز تا و شد خواهد آغاز حقوق پرداخت شنبه روز بامداد از و رسيده تمام ا به حواله صدور

است/ شده صادر نحو همين به نيز شهرستانها در حقوق دستور و مييابد خاتمه حقوق
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٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

است ملي نهضت فراكسيون جمعه روز ميتينگ نتيجه انتظار در مجلس

ميشود پيشبيني بهارستان ميدان در حوادثي وقوع ديگر بار

شد خواهد تشكيل مجلس از خارج در ملي نهضت فراكسيون امشب

متوجه نامهاي طي جمعه روز در را سوئي اتفاق گونه هر مسئوليت كاشاني آيتا[
دانستهاند دولت

دارد؟ عقيده چه ملي نهضت فراكسيون دعوت به راجع اقليت ليدر حائريزاده
نيست روشن مجلس فرداي علني جلسه تكليف

كرد صادر اعCميه امروز آزادي فراكسيون
وضع كه است نداشته سابقه گاه هيچ اخير سال چند در كه كرد تصديق بايد ـ بيسابقه و مبهم وضع

شدتاخت;ف دارند خاطر به پارلماني ناظرينامور كه آنجا تا يعني باشد مبهم و اندازهدشوار اين تا مجلس

است/// بوده كمنظير گذشته ادوار در است مواجه آن با مجلس حاضر حال در كه مشك;تي كم ترا و نظر

قرار تحتالشعاع را پارلماني مسائل ساير كه مسئلهاي ديروز از ولي ـ است بحث مورد كه مطلبي تنها

كسيون فرا دعوت موضوع ميزند دور آن اطراف در حاضر حال در نمايندگان عموم گفتگوي و بحث و داده

كسيون فرا اعضاي سخنراني استماع بهارستانو ميدان در اجتماع براي مختلفمردم طبقات از ملي نهضت

ميباشد/ مزبور

شد: صادر ملي نهضت كسيون طرففرا از ايناع;ميه ديروز عصر ـ ملي نهضت فراكسيون متناعJميه

دانستيم hزم كه است رسيده مرحلهاي به ما كشور سياسي اوضاع تهران! رشيد اهالي عزيز, هموطنان

از همواره كه تهران غيور مردمان شما از و برسانيم ايران ملت قاطبه و شما عرض به نزديك از را مطالبي

از قبل ساعت سه جاري ماه خرداد ٢٩ جمعه روز داريم تقاضا نمودهايد پشتيباني حمايتو مليخود نهضت

از و شنيده را ملي نهضت كسيون فرا اعضا از نفر چند سخنان تا بياوريد تشريف بهارستان ميدان به ظهر

مهندس سيدجوادي, حاج ج;لي, پارسا, انگجي, اقبال, اخگر, گرديد/ گاه آ خود كشور فعلي سياسي وضع

شـاپوري, سـنجابي, دكـتر زيـركزاده, مـهندس ريگي, مهندسرضوي, كائي, ذ دادور, خلخالي, حسيبي,

مـلكي, دكـتر معظمي, دكتر مدرس, مجدزاده, قشقائي, خسرو فلسفي, دكتر شهيدي, شبستري, شايگان,

هستند/ مسافرت در قشقائي محمدحسين نجفي/ مي;ني, مجيدموسوي,

كسيون فرا منظور كه ميكردند عقيده اظهار امروز مجلس نمايندگان از عدهاي ـ مانور مقابل در مانور

مسجدشاه در اجتماع و كاشاني آيتا� فطر عيد روز اقدام مقابل در كه آنست ايندعوت از ملي نهضت

دهند/ قرار تأثير تحت حدي تا را دولت كنوني مخالف و متشنج افكار ضمن در و باشد داده مانوري

گـونه هـيچ امـروز مـلي نـهضت كسيون فرا اعضاي ولي ـ ملي] [نهضت فراكسيون اعضاي سكوت

مخبرين مقابلسؤاhت در همه و نگذاشتند جرايد خبرنگاران اختيار در خود تصميم نيتو درباره توضيحي
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نمودن روشن نظر از ملي نهضت كسيون فرا كه بود اين ميشد شنيده كه مطلبي تنها و بودند كرده سكوت

و نمايند اجتماع بهارستان ميدان در تا است كرده مختلفدعوت طبقات از سياسي جريانات و امور حقايق

كرد/// خواهند سخنراني كساني چه جمعه روز اجتماع در كه نيست معلوم هم هنوز

گفته كه داشتاينبود مجلسوجود در امروز كه شايعاتديگري جمله از ـ كرد تكذيب زاهدي سرلشكر

براي گواريرا نا ميباشدچونوقوعحوادث مجلسمتحصن استدر مدتي كه زاهدي سرلشكر آقاي ميشد

اين در نمايد/ تحصن ترك و مجلسخارجشود از فردا و ظرفامروز دارد قصد مينمايند پيشبيني جمعه روز

صحت هيچوجه به <اينموضوع داشت: اظهار خبرنگاران به وي شد گرفته تماس زاهدي تيمسار با باره

ندارم/>/// نظري چنين من و ندارد

اظـهار مـلي نهضت كسيون فرا دعوت درباره مجلس اقليت ليدر حائريزاده آقاي ـ حائريزاده عقيده

ولي آمدند كار سر بودند انگلستان عليه ملي احساسات به متكي اول مصدقچون دكتر آقاي <جناب داشت:

اف;سو پرتگاه به مملكت بالنتيجه و نبودند هم قادر دهندو انجام خواستند مثبترا كار منفي حربه با ايشان

و آشوبطلب حكومت اين از كه اشخاصي و مصدق دكتر آقاي جناب خود شد/ گرفتار مرج و هرج و ناامني

عنوان به روزي كردند, مشغول را بياط;ع طبقه افكار كه حادثههائي ساختن با ميكنند استفاده مرج و هرج

انتقاد افترا تهمتو حربه با هم يكروز اختياراتو آن تمديد بهانه به ديگر روز قانونگذاريو اجازه گرفتن

آنان/ انتقادي قلمهاي شكستن و جرايد ارباب انداختن حبس به با ديگر روز گرفتن, ناسزا باد به را كنندگان

ايشـان كـه اخـيرا و كردند حكومت بقاي براي را استفاده كثر حدا افشارطوس سرتيپ جنازه از حتي اينها

حال در را مجلس بهتر دولت و مردم بين و دربار و دولت بين اخت;ف اعصاب جنگ با كه كردند احساس

دستگاههايدولتي مطبوعاتو و راديو از تبليغات گونهوسيله همه اينكه با داشتو نگاه ممكنست مرعوبيت

مانند و برسانند مردم سمع به ميتوانستند بود مطالبي گر ا و هست دولتي كسيون فرا متوليان اختيار تحت

حادثه يك تهيه براي را خود خرداد ٢٩ جمعه روز ايندعوت نيستند مضيقه در سايروك; آزاديو كسيون فرا

بقاي موجبات ديگر مدتي مسلما خونريزيشود به منجر كه جديدي حادثه البته كه كردهاند ديگري خونين

محكمه حتيدر كم محا در نه بيابانو در نه دهاتو در نه شهرستانها در نه مردم كه پرآشوبرا اينحكومت

اين براي بقائي و تحكيم ايجاد جريان اين با و آورند فراهم ندارند آزادي و امنيت شهرباني مركز در نظام

به دولتي طرفمزدوران از دفعه سه كه كردهام اختيار من خود كه را رويهاي معتقدم من و باشد شده دستگاه

رذالت تعرضو اين كه ميدانستم و برنيامدم متقابل عمل و مدافعه مقام در هيچ و شد حمله من تومبيل ا

هميشه خود دوستان به من و دهيم ادامه است تشنج ايجاد براي پليس حمايت تحت حكومت مأمورين

به قانوني راه از و نمايند اينحكومتآشوبطلبسكوت حادثهآفريني مقابلشرارتو در كه سفارشكردهام

كنند/ عمل وظائفخود

بهخود را نمايندگان توجه حدي به مليامروز نهضت كسيون ـموضوعدعوتفرا فردا علني تكليفجلسه

علني جلسه تكليف تعيين نتيجه در و مكي و مهندسرضوي كدورت قضيه از اصو' كه بود داشته معطوف
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تشكـيل علني جلسه اصو' آيا بود/ خواهد چه فردا جلسه سرنوشت نبود معلوم و نبود ميان در بحثي فردا

نخواهد تشكيل فردا علني جلسه ميشد مجلساستنباط معمرين اظهارات از آنچه ولي خير؟ يا شد خواهد

مـردم بـا كـه را مـطالبي و جمعه روز دعوت از كسيون فرا نظر كه مادام معتقدند نمايندگان عموم زيرا شد

نيست/ مصلحت جلسه تشكيل نشود روشن گذارند ميان در ميخواهند

داشتند مجلسحضور وقتدر اول از صبح امروز كه آزادي كسيون فرا اعضاي ـ آزادي فراكسيون اعJميه

يكديگر با تبادلنظر كراتطوhنيو مذا يكسلسله پساز دادندو تشكيل را جلسهخود يازده ساعت مقارن

گذاشتند/ جرايد خبرنگاران اختيار در و نموده صادر را زير اع;ميه بعدازظهر ساعت دو مقارن

روزي كيستايندولتاز حا مصدق آقايدكتر حكومت ماهه ازسوابق٢٦ كه همانطور عزيز! هموطنان

احساس داد دست از ايران ملت عمومي افكار در را خود وجهه و شد منحرف ايران ملي نهضت مسير از كه

يك به دست خود مخالفين ميان در وحشت و رعب ايجاد براي مختلف بهانههاي به روز هر نمود, ضعف

طرفخرابيو به را بيشمملكت بيشاز و زده مرج و هرج و حادثه ايجاد بهمنظور غيرعادي اقدامات سلسله

و فطر عيد نماز در كاشاني آيتا� حضرت از مردم بيشائبه استقبال با كه نيز كنون ا است/ داده آشوبسوق

مجلسو در نه برايخود ودولت شده ظاهر عمومي افكار بيشضعفدولتدر بيشاز پارلماني سايرحوادث

ملي نهضت كسيون فرا وسيله به و افتاده حادثه ايجاد فكر به هم باز ندارد سراغ پشتيباني مردم ميان در نه

اين توسعه براي را دولتي دستگاههاي تمام ديگر طرف از و نموده تظاهراتدعوت براي جمعه روز را مردم

است/ انداخته كار به مرج و هرج تظاهراتو

دستجاتاخ;لگر و توده كمكحزب با ميخواهند ميربايند ملتفقير جيباين از كه هنگفتي مخارج با

همچنينجمعيت فراهمو را مخالفين ارعاب وسيله تا نمايند مجلسجمعآوري مقابل در زور با را دولتيمردم

ولي دارد وجـهه مردم بين دولت اين هنوز كه كنند وانمود چنين و بكشانند خود اربابان رخ به را ساختگي

شد/ نخواهند مرعوب مردم ساختگي تجمعات و اقدامات قبيل اين با و افتاده بام از دولت رسوائي طشت

�دولتي� ملي نهضت كسيون فرا گر ا است مصدق تابعدستوراتشخصدكتر �دولتي� ملي نهضت كسيون فرا

بگويند, را حقايق طرفين تا بدهد اتصال مجلس به را راديو ميكروفون تا بخواهد دولت از ندارد نيت سوء

تمام ترتيبكه اين با ولي نمايند/ گذار ملتوا عهده به قضاوترا باشدو گاه آ جريانوقايع از ملتايران عموم

و اخ;لگر عده يك نمودن جمع با و ميكند كار دولتي كسيون فرا پيشرفت براي تبليغاتدولت دستگاههاي

داد/ فريب هم باز را ملت نميتوان تودهاي

بازي ملت سرنوشت با چگونه دولتي كسيون فرا در نفر چند كه ميدانند شدهاند بيدار ايران رشيد مردم

به ساختگي تظاهرات اين حوادثنامطلوبدر گونه هر كهمسئوليت ميكنيم اع;م ما حال هر به مينمايند/

گونه اين با تهران شرافتمند مردم كه شكنيست بود/ خواهد او حمايت دولتمورد و دولتي كسيون فرا عهده

قهرمان ملت به آزادي كسيون فرا مينگرند/ استهزاء و تمسخر چشم به افتاده رونق از و كهنه نيرنگهاي

كرد/ خواهد پايداري اساسي قانون حفظ و ايران استق;ل حفظ براي جان پاي تا كه ميدهد اطمينان ايران
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٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

دهد رخ شهر در بلوائي بود نزديك
شدند دستگير بودند شده شهر نان سختي و تنگي موجب كه نانوا عدهاي

از و شد گذاشته نانواها اختيار در شهر احتياجات براي آرد كافي ميزان به و شد باز شيراز سيلوي

گرديد جلوگيري بلوا

آرد نداشتن واسطه به شهر نانوائي كين دكا از بعضي كه بود روز چند رسيده شيراز از كه اط;عي طبق

و تـنگي موجب اين بودند/ كاسته شهر احتياج ميزان به روزانه پخت از نيز ديگر كين دكا و نمودند تعطيل

از اجتماعي گهان نا كه صبح ديروز تا بودند شده بدبين جريان اين به نسبت مردم و شده شهر نان مضيقه

كه آورد وجود به را بلوائي ميرفت و گرديد تشكيل نان وضع از رضايت عدم ع;مت به خيابانها در مردم

كه نانواهائي از نفر ٢å از بيش و شد جلوگيري سوئي پيشآمد گونه هر از امر متصديان طرف از ب;فاصله

سابق كين دكا از عده و نانوائينمود كين دكا بين آرد توزيع به ادارهسيلو شدندو دستگير بودند كرده كار تعللدر

حالت به وضع بعدازظهر ساعت يك از و شد مردم از نگراني رفع ترتيب اين به افتاد راه به بود تعطيل كه

گرفتند/ قرار رفاهيت در مردم و درآمد طبيعي

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شدند دستگير مخفي جلسه هنگام چپ دست به منتسب افراد از عده يك
وسيله به بودند داده تشكيل سري يكجلسه كه چپ دست به منتسب افراد از عده يك ديروز ـ دزفول

مقداري نتيجه در و شد بازرسي آنها منازل ب;فاصله گرديدند/ دستگير نظامي فرمانداري انتظامي مأمورين

از يكي كه مدرس آقاي نمودند مأمورين كه تحقيقاتي طبق گرديد/ كشف تبليغاتي كتب و اسناد و اوراق

سايرينهم از گرديدو اعزام پادگاندزفول به داشت عهده به را عده رياستاين رهبري و فرهنگبود دبيران

دارد/ ادامه آنها از تحقيقات جريان و آمد عمل به بازجوئي

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

زدند آتش را فرهنگ رئيس منزل
آنها كثر ا كه مردودين گرديد/ اب;غ داوطلبين به متوسطه نهائي امتحانات نتيجه كه قبل روز چند ـ ك ارا

آتشزدند/ رئيسفرهنگرا زندهنام محمد منزل نفتدرب وسيله به شبانه بودند دستچپ افراد به وابسته

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

دارند مجاز داروساز اعزام تقاضاي
انتظار اهالي نيستند/ مجاز داروساز كدام هيچ معهذا دارد تكابوجود در داروفروش دو اينكه با ـ تكاب

مبذول بيشتري توجه تكاب بهداشت به بهداشتي امور اولياء گردد اعزام محل به مجاز داروساز كه دارند

دارند/
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٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شد مطالعه قوام پرونده بيشتر قسمت
از يكي بودند/ قوام پرونده مطالعه مشغول دوازده تا ساعتده از عاليكشور همهيأتعموميديوان امروز

ميرود تصور استو شده مطالعه پرونده بيشتر قسمت كنون تا گفت ما خبرنگار به عاليكشور قضاتديوان

شود/ تمام پرونده اين مطالعه كار آينده هفته اواسط تا

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

بختياري غائله اطراف در تحقيقات
بازجوئي سرتيپشيوائي نظر تحت صمصام عليرضا و اصغرمسعود آقايان از مركز دژباني اداره در امروز

هسـتند بازداشت و تعقيب تحت بختياري غائله در شركت تهام ا به كه افرادي از روزه همه آمد/ عمل به

خـتم دربـاره بشود/ تحقيقاتي باره اين در بنكدار و كبر ا حسن آقايان از است قرار نيز و ميشود بازجوئي

كار اين موقع چه گفت نميتوان هنوز گفت تحقيقات مأمور كميسيون اعضاي از يكي متهمين از تحقيقات

به آنانhزم از تحقيق كه ميشود برده افرادي اسامي متهمين از بعضي از تحقيقات اثر بر زيرا ميشود تمام

ميرسد/ نظر

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

افشارطوس قتل پرونده
كميسيون به كشور كل شهرباني سابق رئيس افشارطوس سرلشكر قتل پرونده اصل و رونوشت ارسال

حضور با كميسيون ساعتي چهار جلسه تشكيل و رسيد انجام به ديروز كه ملي, مجلسشوراي دادگستري

شـود, فراموش ميرفت كه را افشارطوس سرلشكر قتل قضيه ديگر بار تهران محافل در دادگستري وزير

كرد/ تجديد

اعـضاي است مـمكن كه سرعتي و پرونده اين به رسيدگي كار جريان كه دارند عقيده تهران محافل

بتوان اينكه بدون داشتو خواهد اخير حوادث به زيادي ارتباط دهند, نشان خود از آن مطالعه در كميسيون

به اينموضوع ناخواه خواه كه گفت كلي نظر از ميتوان كرد, تفسير و نظر اظهار كار اين نتايج درباره زياد

و نمود خواهد حفظ را خود ارتباط است آمده بهوجود مجلس در كه دستهبنديهائي تشنجاتو و اخير وقايع

داشت/ خواهد اثر كميسيون كار طرز در خارج تشنجات بالعكس و خارج دستهبندهاي در كميسيون اين كار

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شد خواهند تعقيب گرانفروش قصابهاي
در ثابتي قيمت به گوشت ميكنند كشتار و برداشتهاند اعتصاب از دست كشتاركنندگان كه موقعي چون

فروشندگان به شهرداري گفتند ما خبرنگار به شهردار آقاي امروز نميرسد/ فروش به قصابيها از بعضي

شد/ خواهند تعقيب متخلفين اجحافشود فروشگوشت در گر ا كه است داده تذكر گوشت
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٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شد شروع آرامي محيط در اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه چهارمين امروز صبح

كردند صحبت دادگاه صCحيت عدم درباره متهمين وكCي كليه
زد: فرياد ناگهان صحبت اثناي در عشقي

ريخت خود دهان در ترياك زيادي مقدار و ميكنم شاه فداي را خودم من

گرديد متشنج عشقي خوردن ترياك اثر در دادگاه جلسه
براي نظامي فرمانداري جنحه ٢ شماره دادگاه علني جلسه چهارمين امروز بامداد دقيقه ده و نه ساعت

رئيس هشترودي سرهنگ آقاي جلسه رسميت از پس يافت/ تشكيل اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا

دادگاه منشي آن پساز شد خواهند زنداني قانوني طبق hنكندوا تظاهر كه كرد اخطار تماشاچيان به دادگاه

به دارد ايرادي زمان مرور يا ص;حيت به چنانچه ارتش دادرسي ١٩٥ ماده طبق گفت: سرهنگرحيمي به

گفت: چنين و كرد صحبت به سپسشروع وي برساند/ دادگاه اط;ع

به را سخن رشته داشتند سعي مدافع وك;ي و متهمين عموم گرديد معلوم قبل جلسات در كه طوري به

اع;م رحيمي سرهنگ كه داشت اط;ع ايران ملت بلكه مدافع وك;ي و متهمين تنها نه بدهند من دست

بردهاند/ دست پرونده در كه است ساخته متهم ارتشرا قضائي دستگاه و كرده اسفند نهم پرونده جرميروي

كسالت علت به و ندادند بدهيد, من به صحبت اجازه كه التماسكردم من چقدر بوديد شاهد آقايان قبل روز

كه عرضميرسانم به مطلعشود دادگاه رئيسمحترم اينكه براي من شد/ تعطيل جلسه دادگاه رئيسمحترم

به كشور ديوان به آن تكاي ا به دادم شما به را آن رونوشت و ديديد و داشتيد اط;ع همه كه را اوراقي آن

ميگيرند/// من خانم از خيابان در گاهان كارآ ديروز بودم, كرده جرم اع;م جرايد تمام به مجلسو رياست

هستم, مفتري يك اhن من بفهمد, ايران ملت تا بنويسند خود روزنامههاي در جرايد مخبرين آقايان

است؟ شده فرستاده مقاماتي چه براي آن عين نيست معلوم برده ديروز كه اسنادي رونوشت از يكقسمت

ميشوم/ قضيه اصل ماهيت وارد كنون ا

را آن دنيا كه پروندهايست نيست معمولي پرونده اسفند نهم پرونده اسفند/ نهم واقعه پرونده به راجع اما

بدمستي تظاهراتو جرم به مرا گر ا نميدانم من ديدهاند دنيا تمام را پرونده اين عكسمتهمين ميشناسد

و شاه به مربوط كه نيست پروندهاي اين كنند درست من براي بود ممكن پرونده اين از غير آيا بودند گرفته

درست آقايان اينكه براي است ارتشمسخرهآميز ديده دانشگاه سرهنگ با نظم اخ;ل باشد/ نخستوزير

از و كرد صادر مجلساع;ميهاي ظهر ١٢ ساعت اسفند نهم روز كه ميكنم عرض ببرند پي امر ماهيت به

مـن مـينويسد نامهاي هم مجلس رئيس كنند خودداري مسافرت از مصلحت روي كه نمود استدعا شاه

است/ مهمي مسئله زيرا بياوريد را آنها ميكنم خواهش نيست پرونده در نامه دو اين چرا ميكنم تعجب

و مـعيني تـيمسار احمدي, سپهبد تيمسار شاهبختي, تيمسار بهبهاني, آيتا� حضرت روز آن بعدازظهر

اينجا را كاشاني آيتا� چرا نبودند, محرك هم اينها اما آمدند كاخ جلوي در سياسي پيشوايان از عدهاي
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سـپهبد چـرا اينجاست, عشقي احمد و نيست اينجا بهبهاني آيتا� چرا آوردند را سرباز اين كه نياوردند

حرفهاي بودند اينجا آنها گر ا يكجهتيداشتكه اينها است, اينجا آزادپور نيستوليرقيه اينجا شاهبختي

ميدادند/ ديگر عده به را جايخود متهمين اين كه ميزدند ديگر

تـظاهر ايـنكه بـراي اينجا آوردهاند را ما است مهم خيلي ده تا صبح هشت ساعت از اسفند نهم روز

سياسي نطق در نخستوزير ارتباطدارد, اسفند نهم وقايع با كه افتاد تفاق ا وقايعي اسفند نهم از بعد كردهايم,

ببرند تشريف خارجه به ميخواستند شاهنشاهي همايون اعليحضرت ميفرمايند اسفند نهم درباره خود

بايد استو متهمين به نطقمربوط اين ديگر حرفهاي و كنند معالجه ميخواستند و شد داده خواستند پولي

به مربوط همه كه كرد مطبوعاتي مصاحبه دربار وزير نطق اين از بعد باشد/ پروندهموجود در نطق اين عين

تكليفخروج بهاعليحضرت نهضتملي كسيون ازوك;يفرا نفر ميگويدسه دربار وزير است/ اسفند نهم روز

اعتراضكرد/� سرهنگرحيمي به دادگاه رئيس وقت اين �در كردند را مملكت از

كي را اين نگفتهايم چيزيرا چنين ما ميگويند ووك;هم برود ايران از شاه گفتند ميگويدوك; آقايع;ء

اينها ميگويد مجلساستوي در بقائي دكتر نطق به مربوط ديگر نكته پرونده؟ بازپرس آيا كند معلوم بايد

مهم مسائل اين به سياسي پرونده اين در است تعجب و شوند اعدام بايد بكنند را كاري چنين ميخواهند

كه است سياسي پرونده اين نخستوزير, خانه در رفته جعفري شعبان كه گفتهاند مث� فقط نكردهاند توجه

بقال يك مثل را سرهنگرحيمي نميشود پرونده روياين ميكنند صحبت آن به مجلسراجع در هم هنوز

بخواهددhيل را بقائي دكتر بايد دادگاه اين كردهام, دفاع شاه از كه هستم يكسرهنگي من آقا كرد, كمه محا

معظمي دكتر از مصدق دكتر آقاي از آقايع;ء از دارم مدرك من ميگويد صراحتا او اينكه براي بخواهد را او

مردم رحيمي سرهنگ <جناب گفت: كه جعفري شعبان به دادگاه رئيس وقت اين �در شود/ تحقيقات بايد

برود�/ بيرون دادگاه از دقيقه چند گفت: هستند> شهر شمال اهالي از شرفتر با خيلي شهر جنوب

من ميكنيم زندگي انفرادي زندان در است ماه چهار هست/ خصوصي نظر اعمال فقط پرونده اين در

كه اوراقي در ميكنند زنداني دارد وسايل نوع همه كه افسران باشگاه در را آنها ولي دارم دوست را دوستانم

آقاي و داورپناه سروان شناسائي به مربوط كه ٣٥٧ برگ مثل دارد چيزهائي شد خارج من دست از آن اصل

روي شعبان و عشقي كه ديدم خودم چشم با خودم ميگويد من با مواجهه در داورپناه سروان است/ عشقي

نميشناسد را عشقي اص� كه داورپناه سروان شكستند را نخستوزير خانه در زدند و بودند نشسته ماشين

عـموزاده او كـه دارد دليـل يك ايـن بـود نشسـته مـاشين كـاپوت روي عشـقي بگويد كه دارد دليلي چه

كه مصدقالسلطنه جناب خواهرزاده يعني سرهنگدفتري است/ گرفته لياقت نشان استو مصدقالسلطنه

سرهنگ مينويسد: نوشته, دفاع وزارت به كه گزارشي در صريح طور به او است, گرفته لياقت نشان هم او

است شده پروندهسازي متهمين اين عليه خانه در به زدند و ماشين روي نشستند جعفري شعبان با رحيمي

كجاي در آقايان كردند تشريح را مسئله روز آن اخت;ف حل دادگاه راي مورد در آزمين سرهنگ آقاي جناب

سال ٢å به را ما اينكه مثل كن تكميل را پرونده برو بگويند بعد بدهند راي اول كه است شده شنيده دنيا



٢٥٠٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

است/ نموده تكميل پرونده بگويند بعد كنند حبسمحكوم

جعفر و كرده تقاضاهائي تو گفتوكيل متهمين از يكي باي جعفر استوار خطابه رئيسدادگاه اينموقع در

جلسه دقيقه پنجاه و نه ساعت است رسانيده عرضدادگاه به من وكيل كه است همان مراتب گفت جواب در

شد/ تعطيل تنفس عنوان به

به خطاب رئيسدادگاه شد/ نواخته دادگاه زنگجلسه باره دو ساعتده مقارن ـ شد تشكيل جلسهمجددا

ساده پرونده يك اين سرهنگسرخوشگفت: كنيد/ گفتصحبت متهمين ازوك;ي يكي سرهنگسرخوش

پرونده اين در متأسفانه ميباشند/ پرونده حقيقتاين دانستن انتظار در خارجيها شايد ملتايرانو نيستو

با است پرونده نقص مدعي اينكه با دادستان ميشود ارجاع دادستان بازپرسبه طرف از پرونده آنكه از بعد

در خاصي نظر يا بگوئيم مجبوريم كه است مبتذل قدري به اينموضوع ميكند/ مخالفت تعقيب منع قرار

ندارد/ سواد دادستان يا است ميان

دادگاه به قضيه و شد بازپرسشروع و دادستان بين مخالفت شد تنظيم نحو اين به پرونده اينكه از پس

دارم/ گاهي آ اخت;ف حل دادگاه رئيس شخصيت به من و گرديد مراجعه اخت;ف حل

است/� داده راي پرونده قرائت بدون اينكه براي نيست مسئول قانونا اخت;ف حل دادگاه: �رئيس

چنين دادگاه رئيس اجازه طبق يمني سرهنگ آقاي اينموقع در ـ آمد ميان به رژيم تغيير از صحبت

محافل نظر از چه خارجيو نظر از چه بگيرد مناسبتواقعهايكهميخواستصورت به ماه اسفند ٩ روز گفت:

پـادشاه روز ايـن در است كشـور روزهـاي مـهمترين از يكي ملي, مجلسشوراي حتي داخلي و سياسي

اخراج كشور از را معظمله استميخواستند شايع كه آنچه يا شوند خارج كشور از سياسي لحاظ به ميخواستند

و اعتراضكرد دادگاه: �رئيس بزنند/ هم به را اساسسلطنت كه آوردهاند ميان به رژيم تغيير از صحبت كنند

نشويد/� بيهوده بحث گفتوارد

ص;حيت از بحث شود/ رسيدگي اينجا در نبايد و است سياسي پرونده اين كنم عرض ميخواهم بنده

كه است اين است منعكس پرونده در آنچه شود/ رسيدگي عمومي دادگاههاي در بايد و است خارج دادگاه

سوءنيت يكنخستوزير گر ا كند منصرف خارج به مسافرت از را شاه كه داشتند تقاضا نخستوزير از مردم

از است اسـفند نـهم روز عمليات مظهر كه حاضر پرونده كند اعتراض عمل اين به بايد چرا باشد نداشته

رسيدگيشود مصدق دكتر خود حضور با قانون طبق منصفه هيأت حضور در بايد استو سياسي پروندههاي

اعتراضكرد�/ دادگاه �رئيس ندارد/ ص;حيت دادگاه اين اساسي قانون ٧٩ اصل طبق بنابراين

پرونده ديگر جاي در ميشد تحقيقات ايشان از تا ميكرد شكايت مصدقالسلطنه خود كه بود اين حق

مانع كه است ميكرده كاخ جلوي به رادعوت مردم و سخنرانيبوده مشغول بازار اطراف در بلندگوئي شده كر ذ

ميكردند تحقيق بود حق نكردند توجه اينموضوع به اص� تحقيق مأمورين بشوند/ اعليحضرت مسافرت

است/ بوده كي به متعلق ميكرد تحريك را مردم كه تومبيل ا اين ببينند

گفت و كرد صحبت به شروع رئيسدادگاه اجازه با سياسي آقايدكتر ـ گردد مسترد شده برده اسناد گر ا
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تأثرآور كه كردند بياناتي آقايسرهنگرحيمي باشد آبرومند ايران قضائي دستگاه كه هستم مقيد خيلي من

رئيس است متمني بگويند را آن ميتوانند باشند داشته اسنادي و دhيل گر ا كه ميپرسند من موكلين بود

ص;حيت به بنده گردد/ مسترد او به شده برده سرهنگرحيمي آقاي از اسنادي گر ا بفرمايند تحقيق دادگاه

براي شده درست چرا محكمه اين اص� دارم, تي انتظارا هم نظامي حكومت درباره و اعتراضدارم محكمه

نيست, قانوني و هست امروز كه نظامي حكومت اين گر ا اما است, نظامي حكومت موقت محكمه اينكه

مگر كند نظامياع;م مواقعضرورتحكومت در نميتواند دولت ميگويد؟ چه قانون چيست؟ ديگر محكمه

سنا/ و ملي مجلسشوراي نظر با

داشت اظهار ضمنا و صحبتكرد به ازوك;يمتهمينشروع يكيديگر شامبياتي سرگرد آقاي آن پساز

اعتراضدارم/ بنده هم نظامي حكومت به همچنين نيستو دادگاه در طرح قابل اصو' پرونده اين

من گفت وي نمود سخن آغاز ١٩٥ ماده طبق شاهكار دكتر آقاي اينموقع در ـ دارم تودهاي تظاهرات

من بود پرونده سرهنگمهتديدادستان كردم/ دفاع آنها از و بودم سال١٣٢٧ در توده سرانحزب وكيلمدافع

آقايوزير بهوسيله حكم رفتو بهديوانكشور پرونده نكردند/ قبول آنها ولي گرفتن ايراد دادگاه بهص;حيت

شد/ صادر آنها تعقيب منع قرار شده تصفيه دادسراي در نتيجه در و شد دادگستريلغو فعلي

ممانعت رفت هم او شود خارج ايران از ميخواهد شاه گفتند او به است افسر خسرواني سرگرد من موكل

پرونده اين و مينمايم تقويت را مصدق قدرتدكتر كمال با من فرمودهاند بارها همايوني اعليحضرت بكند/

دفاع هم امامي جمال از و دارم تودهاي تظاهرات كه ميكنم اقرار من نيست نخستوزير و شاه بين اخت;ف

كنند/ حاضر دادگاه در را او موكلين شهود كرد درخواست دادگاه رئيس از شاهكار دكتر آقاي پايان در ميكنم/

رئيس و كرد صحبت به شروع متهمين از يكي عشقي احمد هنگام اين در ـ خورد ترياك عشقي احمد

ايناست پرونده نقص گفتمهمترين عشقي ـ كند صحبت ١٩٥ ماده اطراف فقطدر كه نمود ملزم را او دادگاه

منديگر ميكنند زنداني ميگيرندو مرا دولتها تمام ـ نيست منموجود عليه آن مدركيدر كوچكترين كه

در ميخورم را ك تريا اين پهلويميكنمو شاه محمدرضا فداي را كنممنخود زندگي اينكشور در نميتوانم

در انداخت/ دهان در بود كرده پنهان مشتخود در كه را ك تريا يكربع عشقي احمد بياناتخود اين تعقيب

از را ك تريا سرباز دو با نظامي فرمانداري افسر زند آقايسرگرد و شد متشنج سختي به دادگاه اينموقعوضع

به دادرسي بقيه گفته نواختو زنگرا رئيسدادگاه گذاشتند/ دادگاه ميز روي در و آوردند بيرون عشقي دهان

يافت/ پايان دادگاه بعدازظهر دقيقه بيست و ميشود موكول فردا صبح ٨ ساعت

گفت عشقي به بود شده عصباني عشقي عمل از كه جعفري شعبان اثنا همين در ـ كشت را خود گلوله با

از را متهمين انتظامي مأمورين تدريج به و بشوي خود شاه و مملكت فداي تا شوي كشته گلوله با بايد تو

پهلوي/ شاه محمدرضا باد زنده زد فرياد جعفري شعبان خروج حين در و كردند خارج دادگاه

در و كردند تظاهرات شاه له بر عدهاي ثبت خيابان در بود تشكيل دادگاه كه موقعي امروز ـ تظاهرات

شد/ دستگير نفر يك نتيجه در درگرفتو نفر دو بين نزاعي نزديكيها همان



٢٥٠٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

قاچاق مرتكبين مجازات قانون اصCحي قانوني Nيحه
شيرهكشخانه دايركنندگان باره در

ميشود: اص;ح شرح اين به قاچاق مرتكبين مجازات اص;حي ٢٤ ماده ـ اول ماده

را مطبوخ شيره استعمال وسايل يا و نمايند تهيه طبخو شيره يا داير كشخانه شيره كه كساني ـ ٢٤ ماده

يكسال تا ماه چهار از تأديبي حبس به نقديو جزاي ريال هزار ٣ از تأديه به محكمه حكم به سازند فراهم

شد/ خواهند محكوم

و شـيره شـده تـهيه ادوات و آhت كـليه و كشي شيره دستگاه كه ميدهد دستور حكم ضمن در دادگاه

گردد/ معدوم دادستان نماينده حضور با حكم پساز ضبطو آن استعمال ادوات و همچنينآhت

در نموده دستگير فورا را ٢٣ ماده و ماده اين در مذكور جرائم متهم مكلفند انتظامي مأمورين >١ تبصره

بفرستند/ دادستان نزد ساعت چهار بيستو ظرف

درباره تهام ا به توجه صورت در است مكلف بازپرس و مينمايد ارجاع بازپرسي به را پرونده دادستان

و اعتراضبوده غيرقابل قرار اين نمايد/ اب;غ متهم به و صادر بازداشت قرار ٢٤ ماده در مذكور جرائم متهمين

از خارج بهموضوع دادگاه به پرونده ارجاع كيفرخواستو صدور پساز شد/ خواهد گذاشته اجراء بهموقع فورا

شد/ خواهد صادر حكم رسيدگيو نوبت

دادگاههاي ص;حيت در مذكور جرائم به رسيدگي شده اع;م نظامي حكومت كه نقاطي در >٢ تبصره

بود/ خواهد نظامي موقت

به باشد نموده معاونت يا شركت ٢٤ ماده در مذكور جرم ارتكاب در دولت كارمندان از يك هر ـ ٢ ماده

شد/ خواهد محكوم سال دو تا ماه هشت حبساز

آن مرتكبين تعقيب از ٢٤ ماده در مذكور جرم وقوع به علم با كه ذيربط مأمورين از يك هر ـ ٣ ماده

شد/ خواهد محكوم ماه شش تا ماه دو از تأديبي حبس به نمايد خودداري

با است قرار بر نظامي حكومت كه نقاطي در قانوني hيحه اين در مذكور جرائم به رسيدگي ـ ٤ ماده

بود/ خواهد نظامي دادگاههايموقتحكومت

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مأمور وزارتكشور و ملي دفاع وزارت دادگستري, وزارت ـ ٥ ماده

مجازات قانون اص;ح قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ٢٥ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره [٢] ٣ و ماده پنج بر مشتمل قاچاق مرتكبين

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

كشور ديوان مستشار
شد/ منصوب كشور عالي عاليديوان مستشاري به وزارتكشور سابق معاون شهشهاني حسين آقاي
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٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

تبليغات و انتشارات كل اداره چاپخانه تأسيس به راجع قانوني Nيحه
در تبليغات> چاپ <بنگاه نام به بنگاهي ميشود داده اجازه تبليغات و انتشارات كل اداره به ـ اول ماده

نمايد تأسيس تهران

داراي كه بود مستقليخواهد بنگاه تبليغات� چاپ �بنگاه تبليغات انتشاراتو كل اداره چاپخانه ـ دوم ماده

ميشود/ اداره بازرگاني اصول مطابق و بوده اداري و مالي استق;ل و حقوقي شخصيت

از: بود خواهد عبارت استو ريال ٢.٥åå.ååå بر بالغ چاپخانه سرمايه ـ سوم ماده

١.٧åå.ååå جمعا كه چاپ ساير حروف آنو متعلقات تبليغاتو و انتشارات كل اداره تيو رتا ماشين الف<

است/ شده تقويم روز بهاي به ريال

كـل اداره ١٣٣٢ و ١٣٣١ سالهاي بودجه ٩٢ ماده صرفهجوئي ارز به تسعير قابل ريال ٨ååååå ب<

ميشود//// تخصيصداده امر اين به كه تبليغات و انتشارات

اداره چاپخانه تأسيس قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه خرداد ٢٦ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٩ بر مشتمل تبليغات و انتشارات كل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

گرفت خواهند قرار آزاد فضاي در ساعت چند روزي شهرباني زندانيان
و كرد م;قات نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي با نخستوزيري بازرسي رئيس ثقفي آقاي امروز

ساعت چند روزي آنها كه نمايند خارج بازداشتگاهها از را شهرباني زندانيان سرباز, عدهاي روزه همه شد قرار

خبرنگار به كارمنداندولت غياب حضور درباره نخستوزيري بازرسي رئيس آقاي بگيرند/ قرار آزاد هواي در

و دادنـد قـرار بـازرسي مورد را شميرانات دولتي ادارات بازرسي مأمورين از عدهاي ديروز كه كرد اظهار ما

نـمايند/ وظـيفه انـجام و شـده حـاضر خـود كـار سـر در مـرتبا كـارمندان كـه آمد عمل به hزم اقدامات

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شوند مشغول كار به تا ميشود داده سرمايه متكديان به
شده جمعآوري گدا ١١٤١ سال اول ماه سه در

جمعآوري شهر گدايان از نفر ١١٤١ تعداد جاري سال اول ماه سه در كه ميدهد اط;ع تهران شهرداري

را مصرفخود مورد پارچه متر ٦٧٤٥ كنون تا گدايانمزبور ضمنا شدهاند/ نگاهداري امينآباد پارك در و شده

مـورد كـه دوختهاند و بافته كفش جفت ٦١٢ و جوراب جفت ١٣åå اينكه به تصادفا بافتهاند/ امينآباد در

كار به قادر كه گداها از عدهاي تعاون بنگاه در قبل مدتي از شهرداري است/ گرفته قرار تعاون بنگاه مصرف

از پس تا ميآموزد سلماني كفاشي, كسنزدن, وا كارهاي آنها به و داده قرار كارآموزي تحت هستند كردن

گردند/ كسب مشغول تا شود داده سرمايه آنها به كارها اين گرفتن فرا



٢٥١١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

شد اضافه ايران در چهار اصل اعتبار به دNر هزار چهارصد و ميليون سه
براي ارز دNر ميليون نيم و دو نيست/ معلوم هنوز ماليآينده سال در امريكا فني كمكهاي ميزان

شد خواهد گذارده دارائي وزارت اختيار در چهار اصل توسط شكر و قند ورود

است شده تشكيل تهران در شهرستانها در چهار اصل رؤساي از كنفرانسي

ميشود تمام ديگر روز ١٥ امريكا فني كمكهاي اعتبار مصرف براي مالي سازمان
تعيين امريكا دولت فني كمكهاي از ايران سهميه ميزان اينكه بر مبني بود شده منتشر اخباري اخيرا

داشت/ انتشار شايعاتي سهميه اين مبلغ درباره همچنين است/ شده اب;غ و گرديده

ميزان درباره و گرفته تماس تهران در چهارم اصل اداره مقاماتمسئول با باره اين در ما خبرنگار امروز

پاسخ در كرد/ شدسؤال خواهد آغاز ديگر روز پانزده يعني ژوئيه اول از كه آينده مالي سال براي ايران سهميه

بـراي كـمكها ايـن كـلي ميزان زيرا نرسيده ايران به اط;عي مورد اين در هنوز كه شد گفته ما خبرنگار

تصويب به بايستي و گرديده تصويب امريكا سناي مجلس كميسيون در كلي طور به آسيا و اروپا قارههاي

برسد/ نيز مجلس

به ولي نيست دست در اط;عي نيز آينده مالي سال در ايران براي فني كمكهاي اعتبار ميزان باره در

ايـران بـراي آيـنده سـال در كه مبلغي ميرود انتظار ميدارند اظهار چهارم اصل اداره مقامات كه طوري

كمك ميليوندhر ٢å ايرانمبلغ براي گذشته سال در باشد/ بيشتر گذشته سال از شد خواهد تخصيصداده

٣ميليونو جاريمبلغ ژوئن ماه اول در آن بر ع;وه مصرفرسيد/ به آن تمام تقريبا كه بود گرديده فنيمنظور

شد/ گذارده ايران در چهارم اصل اداره اختيار در اضافي اعتبار ديگر دhر هزار ٤åå

و شد داده ايران به نقاط ساير در امريكا فني كمكهاي اعتبار صرفهجوئي محل از كه اضافي اعتبار اين

يك طبق اط;ع قرار به ميباشد/ اقدام تهرانمشغول در چهارم اصل اداره كنون ا آن رسانيدن مصرف براي

دhر هزار ٥åå ميليونو ٢ مبلغ رسيد خواهد امضا به چهارم اصل بينوزارتدارائيو زودي به كه موافقتنامه

معادل و شد خواهد گذارده دارائي وزارت اختيار در شكر و قند كردن جهتوارد ارز تأمين براي اخير اعتبار از

مـقررات طبق ميرسد/ hزم مصارف به چهار اصل طرف از و ميشود گرفته تهران در ارز اين ريالي مبلغ

در برسدو مصرف به ماليمربوطه سال آخر تا امريكا فني كمكهاي براي اعتبارات كليه بايستي مخصوصي

رفت/ خواهد دست از مانده باقي اعتبار اينصورت غير

بـين گـرديده آمـاده آن مـقدمات كـه موافـقتنامههائي كليه آينده هفته دو ظرف در مناسبت اين به

شـد/ خـواهـد پـرداخت آن اعـتبار و رسيد خواهد امضا به چهارم اصل اداره و دولتي مختلف دستگاههاي

تهران در و شهرستانها در چهارم اصل اداره رؤساي كليه حضور با روز چند مدت براي كنفرانسي همچنين

و نـظامي كـمكهاي از عبارت كه را امريكا كمكهاي ميزان اصو' امريكا كنگره است/ گرديده تشكيل

است/ نداده قرار تصويب مورد ميباشد فني كمكهاي



ملي دولت سياهه ٢٥١٢

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

ريالي ميليون ٧١ چك يك چهارم اصل رئيس
كرد خواهد تسليم امريكا و ايران شركت صندوق به شب فردا

رئيس آقايوارن شد خواهد برپا معلمين تربيت ك;س پاياندوره مناسبت به فردا كه شامي ضيافت در

تسليم امريكا و ايران مشترك صندوق به ريال ٧١.ååå.ååå مبلغ به چك قطعه يك چهارم اصل برنامه

ايجاد و كار لوازم و اسباب خريداري و مدرسه تأسيس و معلم تربيت هزينه صرف مزبور مبلغ نمود/ خواهد

شد/ خواهد مدارسنمونه

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

كرد خواهد كار به شروع پشمشوئي كارخانه يك
حمل بهموضوع راجع و مليم;قاتنمود اقتصاد آقايوزير با چهارم اصل اداره نماينده امروز ظهر از قبل

كار به قاليشوئي صنعت توسعه براي ملي اقتصاد وزارت نظر تحت است قرار كه پشمشوئي كارخانه نصب و

و گرديد حمل شده خريداري چهارم اصل كمك محل از كه كارخانه اين از قسمتي كرد/ كره مذا شود انداخته

شد/ خواهد نصب و حمل زودي به آن ديگر قسمتهاي

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

ميشود منتشر شوروي جرايد در آگهيهائي ايران صادراتي كاNهاي مورد در
طرفدولت از دارائي وزارت اقدامات نتيجه در كه گفت ما خبرنگار به امروز دارائي وزارت مطلع يكمنبع

برخي مرغوبيت به راجع شوروي جرايد در گهيهائي آ كه شد داده اط;ع مسكو در ايران كبراي سفارت به

كه كاhهائي مقدار نوع منتشرميشود كه گهيهائي آ ضمن ايندستور بهموجب گردد/ منتشر ايران كاhهاي

است/ توتون به مربوط گهيها آ اين از يكي و ميگردد كر ذ نمايد صادر است صدد در دولت

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

نشده پرداخت كنون تا ما ارديبهشت حقوق
و كـارمندان مـاه ارديـبهشت حـقوق مـيدهد: اطـ;ع چـنين خود تلگراف ضمن گرگان از ما خبرنگار

آنها زندگي زلزله حدوث بينهايتسختو كارمندان وضع است, نشده پرداخت كنون تا ادارات مستخدمين

هستند/ خود درباره اوليايامور توجه بذل منتظر كارمندان عموم است/ گرديده رقتبار بياندازه

٨١١٩ شماره ,١٣٣٢.٣.٢٧ چهارشنبه

نكردهاند معين را او تكليف هنوز است مريض اينكه وجود با
خصوصي اغراض اثر در ميدارد اظهار است كرده مخابره شيراز از كه تلگرافي ضمن شيرازي مهين بانو

و نكردهاند روشن را تكليفوي هنوز مريضاست اينكه با و كردند بازداشت را شيرازي مجيد آقاي برادرم

كنند/ توجه امر اين به اوليايامور دارد تقاضا مشاراليها است/ مانده بيسرپرست ما خانوادگي امور



٢٥١٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

زد هم به را مهاباد آشوب نقشه ارتش
شدهاند بازداشت اخير اغتشاش مسئولين از عده
ميباشد مهاباد در انتظامات حفظ براي ارتش ستاد معاون

چپ دستجات به وابسته افراد خورد و زد به راجع گذشته هفته كه گزارشي تعقيب در مهاباد در ما خبرنگار

ارسال گزارشديگري بود/ فرستاده ديگر نفر چند شدن مجروح يكطفلو شدن كشته انتظاميو مأمورين با

قرار توجه انتظاميمورد دادگستريو طرفمأمورين از ب;فاصله مزبور حادثه كه است كي حا كه است داشته

ميبرند/ سر به شهرباني بازداشتگاه در هنوز كه ميشوند بازداشت عدهاي بازپرس دستور به و ميگيرد

و بلوا مجددا داشتند تصميم دستجاتچپ به افرادوابسته كياستكه حا ما خبرنگار از گزارشديگريكه

از عدهاي كه ميدهد گزارش همچنين وي نمود/ خنثي را آنها نقشه انتظامي قواي ولي نمايند برپا آشوب

از را خود پشتيباني و دادهاند تشكيل تحاديهاي ا مزبور افراد عمليات با مبارزه براي مهاباد سادات و خوانين

نمودهاند/ اع;م دولت و شاهنشاه

حادثه كه موقع همان گفت وي نمود سؤال مهاباد اوضاع از مطلع مقام يك با تماس ضمن ما خبرنگار

توقيف را آشوبگران از عدهاي و نموده آرامش قراري بر به اقدام انتظامي مأمورين ب;فاصله داد رخ مزبور

تا است اشخاصبوده همين دست به هم طفل شدن كشته است آمده دست به كه مداركي قرار به و نمودند

مهاباد از ارتشي مأمورين كه گزارشاتي گفت سپس وي دهند قرار انتظامي مأمورين به حمله وسيله را آن

آنها از نگراني هيچگونه نميكندو تجاوز نفر ٣åå دستجاتاز به وابسته افراد عده كه كياست حا فرستادهاند

پـادگانهاي بـه سركشي براي قبل چندي كه ارتش ستاد معاون عظيمي تيمسار هم كنون ا داشت نبايد

آرامش است رسيده ايشان از كه گزارشي طبق و ميباشد مهاباد در است شده اعزام كرمانشاه و كردستان

ارتشدر ستاد عاليرتبه افسر ميباشند/ مسلط اوضاع به انتظامي مأمورين استو قرار بر مهاباد در كامل

ندهد/ رخ حوادثي هم آينده در كه است شده بسياري احتياطات گفت پايان

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

يافت خاتمه كارخانجات كارگران اعتصاب
آقاي طرف از نمودند/ اعتصاب درخشان و اقبال ـ تي هرا كارخانجات كارگران خرداد نهم روز از ـ يزد

شـهرباني در آنـها از عـدهاي كه شد سرباز گروهان يك اعزام تقاضاي احتياطي اقدامات جهت فرماندار

در hزم اط;عات تا گرفت تماس فرماندار آقاي با كار وزارت طرف از پارسا مهندس آقاي يافتند/ استقرار

ابوذر آقاي دفتر در اعتصاب رفع براي متعددي جلسات گيرد/ قرار وي اختيار در كارگران اعتصاب خصوص

نـورمحمد و كار وزارت نماينده/ پارسا و شهرباني رئيس و دادستان مستوفي آقايان حضور با يزد فرماندار

و hزم كرات مذا از پس باhخره و گرديد تشكيل مذكور كارخانجات مديران و ملي اقتصاد رئيس ميرعمادي

شدند/ كار مشغول و كشيده اعتصاب از دست كارگران خرداد ١٩ روز و آمد عمل به اعتصاب رفع اقدامات



ملي دولت سياهه ٢٥١٤

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

دادند شعار نظامي فرمانداري عليه عدهاي
نمودند متفرق را مردم خونسردي با مأمورين ولي دهد رخ خونيني حوادث بود نزديك

عـنوان به نفتون باشگاه ميدان در عدهاي خرداد ٢١ روز بعدازظهر نيم و پنج ساعت ـ مسجدسليمان

كره مذا وارد باشگاه رئيسه هيأت با اينكه بدون مجتمعين نمودند/ اجتماع باشگاه رئيس هيأت به اعتراض

تصويب كارگري سنديكاي انتخابات ميخواستند بود هويدا آنها ناطقين سخنان متن از كه طوري به شوند

به طرفمأمورين از اينموقع در گردد/ صادر احزابدستچپ به منتسب كارگران طرف از قطعنامهاي و شود

شروع افزودندو فعاليتخود به انتظامي مأمورين بهدستور اعتنا بدون آنها ولي متفرقشوند كه شد اخطار آنها

كردند/ نظامي فرماندار عليه شعار دادن به

نموده مخفي دامنهايشان زير كه را سنگهائي داشتند شركت اجتماع اين در كه دهاتي زنان از عدهاي

ناچار شد متشنج اوضاع رفته رفته و كردند پرتاب انتظامي مأمورين و فرماندار طرف به و آورده بيرون بودند

سرباز وليدو متفرقنمودند را كاملمردم خونسردي با و نموده مداخله انتظامات حفظ براي انتظامي مأمورين

مـوفق مأمـورين هـنوز شكست/ قـنداق از تفنگ قبضه يك و شدند مضروب شعاردهندگان از نفر يك و

دستگيري انتظامو قراري بر براي احتياطي اقدامات و نمايند دستگير را محركين اصليو عاملين كه نشدهاند

است/ آمده عمل به قضيه عاملين

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در نهاوند اهالي است روز سه
و مرد از اهالي است روز استسه كرده مخابره نهاوند از ما خبرنگار امروز بعدازظهر كه تلگرافي خبر طبق

وضع به رسيدگي براي و شدهاند متحصن تلگرافخانه در خود حوائج رفع منظور به و كشيده كار از دست زن

شود/ اعزام شهرستان آن به نماينده مركز از كه كردهاند تقاضا شهر

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

كردند تظاهراتي و اعتصاب نفت ملي شركت تانكرهاي رانندگان از عدهاي
شدند بازداشت تظاهركنندگان از نفر ٧

اينمورد اعتراضدر عنوان به نفت ملي شركت تانكرهاي رانندگان از عدهاي كه بود روز چند ـ] [شيراز
نوربخش آقاي اينكه با داشتند اعتصاب و تظاهر خيال كرده خارج را آنها همكاران از نفر يك شركت چرا كه

باقي اعتراضخود به همچنان رانندگان معهذا نمود آرامش به دعوت را رانندگان شركت فوقالعاده بازرس

در نمودند/ تظاهرات به اقدام و اجتماع شركت گاراژ در آنها از جمعي صبح خرداد� ٢٦� ديروز كه اين تا بودند

[سرهنگ سرهنگاشرفي بهدستور شدو داده انتظامياط;ع مقامات به نفت ملي طرفشركت از اينموقع

دادند/ شهرباني تحويل توقيفو را آنها از نفر ٧ و متفرق را رانندگان از عدهاي نظامي فرماندار فاضلي]



٢٥١٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

سياسي زندانيان خانوادههاي اجتماع
دادستان كه ميخواستند و كرده اجتماع دادستان اطاق مقابل در سياسي زندانيان خانوادههاي صبح امروز

روزهاي زندان آئيننامه طبق زندانيان م;قات چون معلوم قرار از كند/ آزاد را سياسي زندانيان با م;قات

ولي مـيكردند/ رفتار سياسي زندانيان با آئيننامه مطابق نيز مأمورين لذا دارد معيني اوقات و مخصوص

مأمورين ايراد لذا آزادند م;قات لحاظ از سياسي زندانيان چون كه داشتند تقاضا سياسي زندانيان خانواده

اين و شد خواهد تمام سياسي زندانيان كار زودي به كه دادند وعده آنها به دادستان آقاي است/ غيرقانوني

رفت/ خواهد بين از اشكال

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شدند آزاد سيلو كارگران از نفر ٤١
نظامي دادسراي به آنها پرونده و توقيفشده قبل چندي كه كارگرانسيلو از نفر آزادي٤١ قرار صبحامروز

شدند/ آزاد و صادر بود رفته

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

كردند تعيين وكيل اشتراكي مرام به متهم افسران از نفر دو
جنائي دادگاه اول شعبه دفتر كيدر اشترا مرام داشتن به متهم افسران از نفر مرزواندو و پوريا آقايان امروز

آقاي سوم متهم معلوم قرار از كردند انتخاب وكالت به را فرنيا محمد و سياسي دكتر آقايان و يافت حضور

شود/ حاضر جنائي دادگاه دفتر در است نتوانسته كسالت علت به هنريار

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

بختياري غائله اطراف در تحقيق مأمور كميسيون
ميدهد ملي دفاع وزارت به را خود گزارش آينده هفته

ساير از تحقيقات تكميل يافت خاتمه كلي به مركز دژباني اداره در مسعود اصغر آقاي از تحقيقات امروز

غائله متهمين از تحقيقات كميسيون كار آينده هفته در و يافت خواهد ادامه آينده هفته در و فردا متهمين

كه متهميني كرد/ خواهد تقديم ملي دفاع بهوزارت را گزارشخود كميسيونمزبور و شد خواهد تمام بختياري

اميربهمن بختيار, ابوالقاسم آقايان از: عبارتند هستند بازداشت بختياري غائله در شركت تهام ا به كنون ا

مسعود/ اصغر و صمصام عليرضا علوي, مصطفي صمصام, احمدقلي صمصام,

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شد آزاد مسعود اصغر راننده
واقـعه مـتهمين بـا هـمكاري تهام ا به قبل چندي كه مسعود اصغر آقاي راننده كدخدائي غ;محسين

شد/ آزاد و صادر او آزادي دستور امروز بود شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به بختياري



ملي دولت سياهه ٢٥١٦

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شد انجام اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه پنجمين امروز صبح
كرد تقديم دادگاه رئيس به گلي دسته جعفري شعبان

گفت: دادگاه در جهان جعفر

شود رسيدگي منصفه هيأت حضور با بايد و است سياسي متهمين اين جرم
اسفند نهم متهمينواقعه تهام ا به رسيدگي براي دادگاه جلسه پنجمين صبحامروز چهلدقيقه ساعت٩و

گفت: ابتدا وي كرد/ صحبت به شروع خاستو برپا متهمين از يكي جعفري شعبان يافت/ رسميت

پادشاه شه و هست خدا يزدان كه شـاه فـرمان چه يزدان فرمان چو

ايندسته كردند نصب دادگاه سالن در را عكسشاه طبقخواهشما رئيسدادگاه آقاي چون كرد اضافه بعد و

داد ادامه صحبتخود سپسبه و زدند/� كف �حضار ميكنم تقديم خدمتجنابسرهنگرئيسدادگاه را گل

هم بهشت نباشد خدا با ما قلب گر ا است بهشت مثل خداست با ما قلب كه جوانها ما براي زندان گفت: و

ما براي ولي ميكنند آماده او براي چيز همه ميآورند زندان به را تودهاي نفر يك وقتي است/ زندان ما براي

ما پرونده داريم چاقوكشي پرونده ما گر ا است/ چاقوكش اين ميگويند بزنيم حرف گر ا و نيست چيز هيچ

كرد/ خواهم بيان خود دفاع آخرين در را مطالبخود من البته دادگاه در بياورند

اداره از امـروز بـنده كـردند تـي اظـهارا ديروز رحيمي سرهنگ آقاي داشت اظهار دادگاه رئيس سپس

انجام را قانونيخودم وظيفه بنده بنويسند/ دادگاه به را جريان كه توضيحاتخواستم اينمورد در گاهي كارآ

كنيد/ صحبت گفت و نمود جعفري شعبان وكيل جهان جعفر آقاي به خطاب بعد و دادم

قرآن اين به بيطرفي و دادگاه رئيس اطمينان براي بنده گفت جهان جعفر آقاي ـ خورد قسم قرآن با

و كردند قيام حضار اينموقع گذاشتدر رئيسدادگاه ميز روي و آورد بيرون جيب از قرآني و ميخورم سوگند

به را قانونيخود اعتراضات از شمهاي اينموقع جهاندر جعفر آقاي قرائتكرد/ را قسمنامه جهانمتن آقاي

ماه اسفند نهم واقعه متهمين نظامي داديار گفت و كرد آتش روزنامه مندرجات به اشاره سپس و نمود بيان

جرم اع;م باره اين در آتش روزنامه برگ يك تقديم با من و كرده خودكشي فشار اثر در يزداني] [سروان
شد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه وقت اين در گيرد/ قرار رسيدگي مورد امر اين مينمايم تقاضا و ميكنم

دنـباله در جـهان جعفر آقاي و گرديد تشكيل دادگاه جلسه مجددا ١١ ساعت ـ دادگاه مجدد تشكيل

سياسي يكمسئله اينموضوع گفت: پرداختو خود دفاع اصل به وي كرد/ صحبت به شروع مدافعاتخود

تفسير سياسي جرم ما قوانين در داشت اظهار ناطق شود/ رسيدگي آن به عمومي دادگاه در بايستي و است

كه مطبوعات قانوني hيحه به اشاره سپس و كرد كر ذ مورد اين در را حقوق علماء عقايد از شمهاي و نشده

مطبوعاتي جرئم قانون اين ٣٥ ماده طبق گفت و نمود كرده, تصويب اختيارات قانون طبق آقاينخستوزير

و داد ادامه خود گفتار به ناطق گيرد/ قرار رسيدگي مورد هيأتمنصفه حضور با جنائيو دادگاه در بايد سياسي و

در رسيدگيشود/ كار اين به بايد بدهند رژيم تغيير ميخواهند كه مداركيدارم بقائيميگويد آقايدكتر گفت



٢٥١٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

فسخ اع;م پساز و مسافرتمنصرفشود از كنند درخواست شاه از كه رفتند سلطنتي كاخ عدهايجلو روز آن

در هم جعفري شعبان و رفتند نخستوزير آقاي جناب منزل طرف به عدهاي مسافرت از شاهنشاه عزيمت

مسافرت از را شاه بخواهند نخستوزير از كه است بوده اين جمعيت مقصود و است/ بوده آنجا در موقع آن

كاخ جلو در برود خارج به ميخواهد شاه چون كه ميكرد دعوت را مردم بلندگوئي روز آن در كنند/ منصرف

از ميباشد, هم احساسات اين داراي البته ميباشد شاهدوست است سال هزاران كه مملكتي كنند/ اجتماع

ام;ك مسافرتنمود, به وادار خود مادر كرد, قبول برود ايران از گفتندخواهرت داد/ انجام خواستند هرچه شاه

از بخواهد شاه ندارد معني استو بوده كار توطئهايدر ميشود مقدماتمعلوم اين با پس كرد/ تقسيم را خود

ايـن از بخورد ناهار برود ميخواست كه موقعي روز آن در جعفري شعبان است, مردم مال شاه برود/ ايران

رسانيد/ كاخ جلو را خود نخورده ناهار و كرد حاصل اط;ع جريان

صبحموكول نيم و ٨ ساعت شنبه روز به بعد جلسه و شد تعطيل دادگاه بود ظهر مقارن كه اينموقع در

گرديد/

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شدند مفتخر شجاعت نشان دريافت به جنوب عشاير سران از نفر ١å
گرفت لياقت اول درجه نشان مقدم علوي محمدعلي سرلشكر

نفر ١å همايوني اعليحضرت تصويب و ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه گرديد كسباط;ع كه طوري به

به بودند كرده همكاري كمكو ارتش دولتو با بختياري غائله دفع در كه جنوب عشاير سركردگان و افراد از

احمدي, جواد سعيديان, خانلر آقايان است: زير قرار به مزبور افراد اسامي گرديدهاند نائل شجاعت نشان اخذ

عـابدي, عـزيزا� اشرف, جعفرقلي عابدي, خرم عابدي, رستم شاهمرادي, محمدعلي رضواني, غ;مشاه

آقاي همايوني اعليحضرت تصويب و ملي دفاع وزارت پيشنهاد به همچنين اسمعيلي/ و احمدي احمديار

به ارتش انتظامي عالي دادگاه فعلي عضو و كشور كل ژاندارمري سابق فرمانده مقدم محمدعلي سرلشكر

است/ شده مفتخر اول درجه از لياقت نشان قطعه يك اخذ

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شهرستانها در دولت كارمندان به حقوق پرداخت ترتيب
ما خبرنگار به امروز شود منصوب وزارتخانه آن كفالت به است قرار كه دارائي وزارت معاون مبشر آقاي

كهدستور آن از بعد ب;فاصله كه كرد اظهار شهرستانها دولتدر كارمندان پرداختحقوق چگونگي بر مبني

صادر زمينه اين در hزم دستور نيز شهرستانها دارائي ادارات به گرديد صادر مركز كارمندان پرداختحقوق

از ديرتر اقدام اين گاهي اينكه علت و نيافتد تعويق به شهرستانها كارمندان پرداختحقوق كه شد خواهد

نـيز امـر ايـن براي و شهرستانهاست دارائي ادارات صندوق در كافي موجودي عدم ميگيرد صورت مركز

شد/ خواهد داده ترتيبhزم



ملي دولت سياهه ٢٥١٨

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

ميرود كرمان به ٢٥ شعبه بازپرس
بـراي شنبه روز ميباشد كرمان در تير ٣å وقايع به رسيدگي مأمور كه ٢٥ شعبه بازپرس تهامي آقاي

ميرود/ كرمان به تحقيقات

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

زاهدان دادگستري قضات از نفر پنج تعليق
رئـيس رسـتگار اسـدا� آقايان دادگستري وزارت انتظامي عالي دادگاه طرف از صادره قرار موجب به

و زاهـدان دادسراي دادياران كسيري ا غ;محسين و پيرنيا محمد مجدارگاني, محمود زاهدان, دادگستري

شدند/ معلق قضاوت شغل از زاهدان دادگاه عليالبدل دادرس سهامي ملكمنصور

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شيراز در غله و نان كمبود
شد خواهد قحطي دچار فارس نشود جلوگيري خارج به غله حمل از چنانچه

از ما خبرنگار امروز بود شده چاپ شيراز ناندر وخامتوضع كميابيو درباره گذشته روز كه خبري دنبال در

تـرقي جو و گندم بهاي كه است مدتي ميدهد: اط;ع زير شرح به ديگري تلگرافي گزارش ضمن شيراز

جهت بدين كشيدهاند/ كار از دست و تعطيل شهر در نانوائي دكان ٤å قريب روز چند اين در و كرده فاحش

در كام� نان آوردن دست به براي اهالي و ميشود مشاهده نانوائي دكانهاي مقابل فوقالعادهاي ازدحام

فاضلي] ستاد [سرهنگ اشرفي سرهنگ بود درآمده نامطلوب صورت به نان وضع چون ميباشند/ زحمت

عمل به خصوص اين در شديدي و جدي اقدامات نانوا صنف سردستههاي توقيف ضمن نظامي فرماندار

hزم غله يافتن تأمين براي گرديده مقرر ضمنا است يافته بهبود نان اندازهايوضع تا كنون ا كه است آورده

باره اين تصميماتدر و شد تشكيل غله اداره و دارائي شهرباني, رؤساي لشكر, فرمانده از مركب كميسيون

اينخصوص در انجمنشهر نمايندگان طرف از فوقالعادهاي جلسه صبح �امروز� فردا همچنين گرديد/ تخاذ ا

گندم فروش از شده داده بيشتري خريد وعده گندم صاحبان به چون حاصل قرار از شد/ خواهد تشكيل

از مربوطه مقامات طرف از چنانچه است بديهي ميكنند/ حمل خارج به وسائلي به را غله و كرده خودداري

شد/ خواهد قحطي دچار فارس آينده در نشود جلوگيري خارج به گندم حمل

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

[ملي] اقتصاد وزارت اطCعيه
عدم مورد در اخيرا كه شايعاتي شد/ گذاشته جرايد اختيار در اط;عيه اين امروز اقتصاد وزارت طرف از

مـورد ايـن در شـنبه روز اقـتصاد وزارت و مـيشود تكذيب جدا است شده منتشر دولت ارزي ذخائر وجود

است/ نكرده حاصل انصراف ارز نرخ تثبيت پشتيباني از دولت كرد/ خواهد منتشر اع;ميهاي



٢٥١٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

گفت: و كرد مصاحبهاي داخلي خبرنگاران با سال يك از پس امروز كاشاني آيتا[

كشور حساس موقعيت چنين در
نيست ملت سعادت و رفاه موجب عمومي امنيت از بيش عاملي هيچ

است هنگامي تا اشخاص با من وفاداري
بردارند قدم انصاف و حقيقت و حق راه در كه

مثل به معارضه بر را بردباري و صبر فردا تظاهرات در كردند دعوت را مردم طبقات كاشاني آيتا[

كنند اختيار سكوت و داده ترجيح

منزل در مطبوعاتي مصاحبه جلسه امروز بود آمده عمل به كاشاني آيتا� طرف از كهديروز طبقدعوتي

امروز ده ساعت يافتند/ حضور آنجا در خارجي و داخلي خبرنگاران از زيادي عده و گرديد تشكيل ايشان

قب� كه مصاحبه اينوقتمتن در شدند/ وارد بودند آمده گرد آنجا در خبرنگاران كه اطاقي به كاشاني آيتا�

گرديد: قرائت زير شرح به بود شده تهيه

آن تأثير علت و ميگذرد ١٣٣١ ماه تير تاريخي مصاحبه از كه است ماه يازده درست محترم! آقايان

باز حوادث و گردشروزگار كه است نگرديده محو نظرها از گذشته ماه تير حوادث تأسفآور منظره و مصاحبه

تفاوت اما گردد/ حاصل توفيق محترم مخبرين و جرائد ديدار به ديگر بار مصاحبه عنوان به كه نمود ايجاب

زيرا: است بسيار گذشته سال مصاحبه با مصاحبه اين

ولي ميشد شناخته حالكشور به مضر تكوينو شرف در كه حكومتيبود عليه گذشته ماه تير مصاحبه >١

است/ ايران ملت به سخن روي و بوده اساسي قانون احترام مجلسو حفظحقوق براي بار اين مصاحبه

به مصاحبه اين ولي گرديد تشكيل روحاني خدمتگزار يك عنوان به اينجانب مصاحبه گذشته سال >٢

شده گذار وا خدمتگزار اين مجلسبه محترم نمايندگان طرف از استكه سنگينتري حكممسئوليتقانوني

به را مطالبي بهارستان ميدان در جمعه روز تا است نموده دعوتي دولت دستگاه كه ميدانيد آقايان است/

حق اين اينكه شرط به ولي است يكحكومتمشروطه خور تظاهراتدر اينگونه البته برسانند مردم سمع

چنين به اقدام دولتوقتي كه دانست بايد اما شود/ شناخته آزاد و مجاز مليووطنخواه دستجات برايعموم

اعتراف به كرده درك را مطلب اين دولت مگر كه پرسيد بايد حال ندارد كثريت مجلسا در كه ميكند اعمالي

خـود خواسـتههاي مقابل در را مجلس و ايجاد وحشت و رعب محيط وسيله بدين ميخواهد آيا ميكند؟

خود كه بداند بايد اما نيست حرفي برساند گوشمردم به را حقيقت اين كه ميخواهد گاه هر و سازد؟ مرعوب

ادامـه به فعلي دولت ميشود ثابت دنيا به كه است اقدام همين با زيرا ميبرد زيان عمل اين از مستقيما

است/ نگران مجلس در خود وضع از كه ميورزد اصرار حكومتي

دستگاه وسائلو كليه مجلسو سنگر محيطو آيا حقيقتنظريدارد اين كهدولتبرخ;ف صورتي در اما

دولت گاه هر و نميرسد نظر به كافي نمايندگان مجلسو عليه عمومي افكار تهييج بسيجو براي او تبليغاتي
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حكم به ديدم hزم من كه اينست ميزند تظاهرات گونه اين به دست چرا ندارد اغتشاش و بلوا قصد خود

قانون حقو طرفداران عموم به دارم ملي رياستمجلسشوراي عنوان به كه قانوني مليو دينيو مسئوليت

بيشاز عاملي هيچ حساسكشور چنينموقعيت در كه دارم آزادياع;م اساسمشروطيتو به ع;قمندان و

كـليه در كـه چـنان نـداريـم آن از بـهتر سـرمايهاي و نـيست مـلت سعادت و رفاه موجب عمومي امنيت

اين مقصود و ساختهام نشان خاطر عظيم جمعيت آن حضور با فطر عيد نماز در حتي و خود سخنرانيهاي

عموم از من مخصوصا و كند ايجاد مملكت در را بلوائي و تشنج صحنهسازيها اين مبادا كه هست و بوده

جريحهدار تظاهرات اين اثر در آنها احساسات قدر هر ولو دارم انتظار هستند كه مقامي و دسته هر طبقاتدر

كه ارگاندولت روزنامه مشاهده با زيرا نمايند سكوت و داده ترجيح مثل به معارضه به را بردباري و صبر شود

از استموجبخونريزي ممكن تنها كه يكصحنه پيريزي كه دركميشود خوبي به يافت انتشار ديشب

اخـتيار در دولتي وسائل گونه همه كه صحنه و واقعه محركين دست به بخواهند بلكه شود بيگناه عدهاي

شخصي اغراض و اطماع راه سر از بيانصافي نهايت با را آزادي مدافعين و شروع پروندهسازي به آنهاست

بردارند/

دكتر با تفاق ا و تحاد ا راه در را كاري فدا عمر يك نتيجه من كه ميدانيد خوبي به شما محترم! آقايان

راه در را آن كه نخواستند و گرديد حقناشناسي آن از و ندانسته را آن قدر متأسفانه ولي نمودم صرف مصدق

مـبارزه و حـقيقي وطـنخواهـان عليه دولتي دستگاههاي تمام امروز برند/ كار به مملكت مصالح و منافع

روزنامههاي تبليغاتو كمكدستگاه به مختلفه عناوين به شب و روز و شده تجهيز و بسيج اوليه كنندگان

ميدهند/ آنها به را تهام ا و دشنام هزاران دولتي

مـلت همت و پروردگار عنايت از پس تير سيام واقعه كه منكريد آيا ميپرسم شما از محترم! آقايان

امروز و شناختهاند خوبي به آنها همه ملت كه گذشته خود از و صميمي عدهاي جانفشاني با ايران شريف

بار براي مصدق دكتر آقاي جناب و يافت پايان ميكنند متهم خيانت و جاسوسي به را آنها حقناشناسان

گرديد؟ مليمنصوب دفاع وزارت نخستوزيريو به ديگر

شده اع;م آن جشن روز فردا كه يد خلع و نبود افراد همين همت با نفت صنعت شدن ملي مگر آقايان

اين خدايhيزال به شدهاند؟ بيگانه عمال آنها همه حال نگرديد انجام امثالاو مكيو كاريهاي فدا با است

ندارد/ اثري ملي نهضت امر در تخريب و تزلزل ايجاد جز دولت رويه

مشروطيت رعايتاصول ملتو حفظحقوق آيا كه ميپرسم شما از نمايندگانمطبوعات محترم آقايان

بهترين خون با بنايآن از خشتي هر مجلسكه احترام و مقام حفظ كوششدر با و شده اينجانبمحول به كه

محفوظ بايد مجلس نماينده شئون اينكه در اصرار آيا و ميباشد؟ گناه است گرديده عجين ايران فرزندان

تلقيشود؟ بايد جرمي ندارد را او تخلف تضعيفو حق مجريه قوه و بماند

و ممانعتميشود شهرستانها كليه به مخالفدولت روزنامه ازورود كه ببينيد و كنيد تحقيق آقايمحترم

نماز براي دعوت و اع;ميه حتي كه نميدهند اجازه ميچرخد مسلمين بيتالمال از كه تبليغات دستگاه به
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سياسي فشار و مضيقه نهايت در دولت مخالفت روزنامههاي سازد/ پخش را اس;مي دستورات و فطر عيد

اقدام آن مدير روزنامهو آن توقيف به بهخود قضائيخود دستگاه دولتبشود از انتقادي كمترين گر ا و هستند

از آنكه شرط به و بتازد ملي دينيو شعائر مقدسترين به روزنامههايدولتي كه هنگامي برعكس و ميكند

ايكاش و ميگيرد قرار دولت معنوي ماديو حفاظت حمايتو تحت استو محترم و آزاد كند حمايت دولت

ولي نميكرد همآهنگي بيگانه عوامل و شده شناخته روزنامههاي با دولت hاقل نيات اين اجراي براي كه

و نـهضت اوليـه سـران كـوبيدن در بـبينيد و بخوانـيد را دين ضد محافل به منتسب روزنامههاي آقايان

دارد/ كاملوجود همآهنگي چه واقعي وطنخواهان

تا اشخاص با من وفاداري پيمان و نباشم وفادار حقيقت و حق با جز كه كردهام عهد خود با من آقايان

و اعـ;ميهها كليه مدعا اين شاهد بهترين و بردارند قدم انصاف و حقيقت و حق راه در كه است هنگامي

من زندگاني سابقه استو آمده عمل به كنون تا كه است خارجي و داخلي جرايد مخبرين با من مصاحبات

راه در نيز خود جان براي و نميدهد و نداده نشان را قدرتي هيچ به نسبت خدا از جز هراس و وحشت نيز

رنگـينتر عـليهالسـ;م حسـينبن جدم خون از را خود خون و نيستم قائل ارزشي مملكت و ملت مصالح

نميدانم/

مقابل در خودنمائي و مقابله براي صرفا تظاهرات اين گر ا كه بدانند بايد دولتي دستگاه محترم, آقايان

ايجاد مانع عبادت اين انجام راه در توانستند قدر هر كه باوجودي زيرا اشتباهاند در بسيار است فطر عيد نماز

عـ;وه بـه و شـد نـخواهـد بـرگزار عيد نماز كه دادند انتشار بلندگو وسيله به دين ضد دستجات و نمودند

اين دشمناندين عليرغم معهذا بودند فرستاده ديني شعار آن زدن برهم براي هم را چاقوكشهايحرفهاي

دست دولتيها كه گرديد آنموجب از مردم استقبال و شكوه و شد برگزار بودند شاهد مردم كه ترتيبي به نماز

بزنند/ فردا يعني جمعه تظاهرات به

و دارند مقصودي و منظور چه و هستند عواملي چه تظاهرات اين تشكيلدهندگان كه بداند بايد دنيا اما

تحريكاعصاب ايندعوتو به اخبار انتشار در تمامقوا با روز شبو تبليغاتيدولتيچگونه دستگاه بهع;وه

وقت طـوhني مـدتي تا ميشود انجام انتظامي قواي پناه در كه تظاهرات اين قطعا و است مشغول مردم

داشت/ خواهد مصروف بخود را دولتي تبليغات

آزاد مردم با آزادي مدعيان دنيا از گوشهاي در كه بدانند بايد بشر حقوق آزاديو طرفداران و بيدار دنيا حال

براي دولت كه ميرود انتظار جدا خاتمه در ميسازد/ استوار پايهاي چه روي را خود حكومت و ميكنند چه

آن مـحرك خـود كـه صـورتي �در احتمالي تشنج گونه هر از جلوگيري و عمومي اعصاب و افكار تشكيل

از يكي مصاحبه متن قرائت از پس پخششود/ راديو در نوبت سه در مصاحبه اين دهد دستور نميباشد�

آيتا� نظر و گفت مطالبي ديدگان خسارت به كمك طريقه و بازار آتشسوزي حادثه باب در خبرنگاران

وظيفه و هستم متأسف بسيار واقعه اين از من داشت اظهار كاشاني آيتا� پرسيد/ مورد اين در را كاشاني

يافت/ پايان مصاحبه يازده ساعت نمايد/ كمك حريقزدگان به كه است دولت
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٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

شد؟ خواهد برگزار چگونه فردا تظاهرات
نگرديد تشكيل مجلس وضع بودن بحراني علت به هم امروز علني جلسه
ميشد نگراني اظهار پارلماني محيط در فردا حوادث به نسبت ديروز از بيشتر امروز

تنظيم براي اجرائيه كميته يك و شد تشكيل راسخ حاج منزل در ديشب ملي نهضت فراكسيون جلسه

شدند انتخاب فردا ميتينگ برنامه

كرد خواهد معرفي شنبه روز مجلس رياست براي را خود كانديداي ملي نهضت فراكسيون

ميتينگ خاتمه از پس ملي نهضت فراكسيون اعضاي ميشد گفته بهارستان كريدورهاي در هم امروز

كرد خواهند خودداري مجلس در حضور از فعلي تشنجات رفع تا قطعنامهاي قرائت و فردا

پادگان انحCل به راجع ملي دفاع وزارت معاون از مجلس نظام كميسيون در امروز
شد خواسته توضيحاتي آذربايجان

روز مطلب مهمترين عنوان به كه را مطلبي تنها امروز صبح و ديروز عصر جرايد ـ روز مطلب مهمترين

كردهاند تفسير و تعبير نحوي به را آن سياسيخود روش و سليقه حسب بر يك هر و دادهاند قرار بحث مورد

كنون تا گذشته روز از كه طوري به قائلند/ خاصي اهميت ملي نهضت كسيون فرا جمعه ميتينگروز موضوع

مجلس متشكل كسيونهايدستجات فرا ساير ميزند/ همينمطلبدور پيرامون آنها كرات مذا بحثو تمام

اع;ميهاي آزاديديروز كسيون فرا مخالفدولت كسيون فرا دو از دادهاند, انتشار باره اين اع;ميههائيدر هم

اولوقتدر از نهضت نجات كسيون فرا اعضاي نيز صبحامروز شد/ چاپ عينا گذشته شماره در كه كرد منتشر

كسيون فرا عضو زهري علي آقاي يازده ساعت مقارن و دادند تشكيل را خود جلسه و يافته مجلسحضور

روز ميتينگ درباره نهضت نجات كسيون فرا طرف از كه را زير بيانيه و آمد بهارستان باغ محوطه به مزبور

خارجي مخبرين و داخلي جرايد خبرنگاران اختيار در بود شده تنظيم و تهيه ملي نهضت كسيون فرا جمعه

شدند/ خارج مجلس از دستهجمعي طور به مزبور كسيون فرا اعضاي آن از پس دقيقه چند و داد قرار

وسـيله بـه مـلي نـهضت بـه مـوسوم كسـيون فـرا كـه موقع اين در ـ نهضت نجات فراكسيون بيانيه

ابراز آزادانه نمايندگانملت نظريات عقايدو نميگذارد و جلساتمجلسميشود تشكيل مانع ابستروكسيون

وسائلحكومت تمام كهدولت اينموقع در برداشتهشود, پرده رژيم تغيير توطئه از و برسد ملت سمع به و شود

بسته چشم نميتوانند و نميخواهند كه ميكند كساني كردن لجنمال نادرستو تبليغات صرف منحصرا را

نمايندگان ملي نهضت كسيونموسوم فرا نمايندگان رسوائي كار كه اينموقع در گردند, نظرياتوي تسليم

جاي به كه است رسيده جائي به مينمايند, قلمداد ايران ملت قهرمانه مبارزات ب;فصل وارث را خود كه

خود قدرت از استفاده جاي به دولت كه موقع اين در كردهاند, دراز حادثهآفريني به دست منطق و استدhل

را امكاناتخود وقتو تمام كشور اين مردم فقير كثريت ا زندگي اص;حوضع و اساسي تصميمات اخذ براي

مأمور شده اص;ح دادگستري كه موقع اين در مينمايد, پروندهسازي و بهانهجوئي و حادثهآفريني صرف
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كم محا قاضي و است گرديده ايران كمونيست حزب ملي ضد فعاليت براي قانوني تسهي;ت آوردن فراهم

را قضاوت مسند و ميگردد عصباني منقلبو حقايق شنيدن از متهمين بيانات اصغاء جاي به آن فرمايشي

يعني اساسي قانون خود چيز همه كردن فدا با شدهاند حاضر معدودي عدهاي كه اينموقع در ميكند, ترك

اين در نمايند, حفظ مغرور جاهطلب ابنالوقت عدهاي دستبرد از را ايران مشروطه و مقدساستق;ل منشور

و مقصد صريح بيان از و گرديده پنهان استتار پردهايضخيم پشت سياستدولتدر رئيسدولتو كه موقع

تفاقو ا به احتياج هرموقع بيشاز ما مملكت ملتو كه اينموقع در خ;صه مينمايد/ خالي شانه خود منظور

الهام ايران ملت از است مدعي كه كسيوني فرا ملي نهضت به كسيونموسوم فرا دارد/ حقايق درك و تحاد ا

ملي مجلسشوراي جلسه تشكيل مانع كه سهشنبه روز در خود دفاع و توجيه غيرقابل عمل پساز ميگيرد

و كشور استق;ل به لطمه جز آن عاقبت كه شدهاند توطئهاي ابراز و آلت دولت تعليم و دستور به گرديدهاند

پايتختدعوت مردم از ملي نهضت دولتي كسيون فرا باشد/ نميتواند مشروطيت و آزادي آثار آخرين محو

شوند/ جمع حقايق شنيدن براي بهارستان ميدان در خرداد ٢٩ جمعه روز كه است نموده

باشد! خصوص به و معين اشخاصي يا دستگاه انحصار در كه نيست چيزي حقايق حقيقتو ايران! مردم

كنيد/// پيدا تشخيصخودتان با بايد شما را حقايق حقيقتو

مؤتلفين از عدهاي جمعآوري با جمعه روز ميخواهند اينها نيست؟ حقيقت بيان دولت و دولتيان مقصود

كنجكاو مردم اغفال با و ميباشند دولت مؤتلف كمونيستهاي اختيار در كه دستجاتي از استفاده با و خود

آن با را مملكت زحمتكشاين مردم شما مدتديگري براي و بيافرينند حوادثي بهارستان ميدان در تهران

ميخواهند توطئه اين و مانور اين با اينها ميگويند/! دروغ نيست! حقيقت بيان اينها مقصود بسازند/ مشغول

نماز براي مسجدشاه در شنبه صبحروز اذان كه مسلماني جمعيت به ميخواهند ـ بزنند نشان چند تير يك با

اعمال از را مردم توجه ميخواهند كنند, لوث را حقيقت ميخواهند ـ بدهند بودندجواب كرده اجتماع فطر عيد

بپوشانند/ را او تواني نا و سازند منحرف ميدهد باج آنها به كه دولتي قانون خ;ف

نمايندگان و رهبران اعمال و باشيد هوشيار و بيدار بيش از بيش كه است رسيده آن موقع ايران! مردم

مصرا كه ميدانيم خود وظيفه و نميخواهيم چيزي شما از اين جز ما نمايئد/ تطبيق گفتارشان با را خودتان

و ميكنند چه كه ببينيد و ميگويند چه بدهيد گوش باشيد! هشيار باشيد! بيدار بنمائيم/ شما از را تقاضا اين

داشته نبايد كي با و بيم انتقادكننده مخالفو سخن شنيدن از واقفاست حقايق حقيقتو به كه كسي بدانيد

احتياج حادثههاآفرينيها و بهانهجوئيها به نبايد ميپندارد خود طرفدار را حقيقت و حق كه كسي و باشد

دروغ شما به كه را كساني تمام تا نمائيد! قضاوت كنيد! فكر ببينيد! بدهيد! گوش باشيد! هشيار باشد/ داشته

كهرسوا يقيناست كنيدو ميچينندرسوا توطئه شما حيثيت ناموسو استق;لو شرافتو عليه بر ميگويندو

باريتعالي/ اميد به شد خواهند

كه هنگامي نهضت نجات كسيون فرا رئيس و زحمتكشان حزب ليدر بقائي دكتر ـ ميكنم دفاع خود از

بود؟ خواهد چه فردا جريان در نقششما نمودند ويسؤال از جرايد خبرنگاران داشت مجلسرا از خروج قصد
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حزب مركز در فردا كه شده حزبدعوت اعضاي از ولي كرد نخواهيم تظاهري فردا ما داد بقائيجواب دكتر

اين در شد سؤال كنيم/ استدفاع ما خانه محلحزبكه از شد آنجا به حملهاي چنانچه تا باشند داشته حضور

گفت: زحمتكشان حزب ليدر دهد؟ تظاهراترخ خ;ل تفاقاتيدر ا حوادثو فردا كه ميدهيد احتمال صورت

به را كنندگان نعشحمله شد حمله ما به گر ا ولي نداريم تظاهر قصد هيچوجه به ما عرضكردم كه همانطور

داد خواهيم تحويل فردا تظاهرات كارگردانان

كه شدهاند متذكر كاشاني آيتا� كه رسانيديم خوانندگان اط;ع به ديروز ـ كاشاني Aآيتا نامه متن

متن بود/ دولتخواهد عهده به دهد رخ جمعه تظاهراتروز در كه حوادثي و سوء پيشآمد گونه هر مسئوليت

اختيار در زير شرح به ملي مجلسشوراي رئيسدفتر حميدي آقاي طرف از امروز ظهر از قبل مذكور نامه

شد: گذاشته خبرنگاران

تهران نظامي فرمانداري ٣٢.٣.٢٧ ـ ١٧٩٥٩

از و بوده بهارستانممنوع ميدان مليو مجلسشوراي مقابل ميتينگدر دادن اصو' سوابقموجوده بنابه

به ميتينگدهندگان و شده اخطار و تذكر بار چند اينخصوص در هم نظامي فرمانداري دولتو طرفخود

شدهاند/ هدايت فوزيه ميدان

بدهند بهارستان ميدان در ماه خرداد ٢٩ جمعه روز ظهر از قبل ميخواهد شنيدهام كه ميتينگي بنابراين

ممنوع بهارستان ميدان مجلسو مقابل در و شود برگزار فوزيه ميدان در رويه و سابقه همين طبق بايد نيز

دهد رخ سوئي پيشآمد نوع هر hا و كنند هدايت فوزيه ميدان به را ميتينگدهندگان است مقتضي استو

ملي شوراي مجلس رئيس بود/ خواهد دولت و نظامي فرمانداري عهده به مستقيما آن مسئوليت

كاشاني سيدابوالقاسم

يك رسيد گرامي خوانندگان نظر به hبا در عينا رئيسمجلسكه نامه متن در ـ Aآيتا نامه در نكته يك

قرار پارلماني محافل تفسير بحثو مورد امروز كه ميكند نظر جلب اهميت شايان قابل و توجه قابل نكته

كاشاني آيتا� كه ميكرد آن از حكايت بود مجلسشايع در ديروز نامه, اين پيرامون آنچه زيرا بود گرفته

كه ايشان نامه متن در كه نكتهاي آنكه حال و كردهاند دولت متوجه را جمعه روز فقطمسئوليتحوادثسوء

طبق جمعه ميتينگروز كه نمودهاند تصريح رئيسمجلس كه است اين ميكند نظر يافتجلب انتشار امروز

اشاره و اينموضوع كردهاند/ ممنوع مجلسرا مقابل تظاهرات رسما و گردد برپا فوزيه ميدان در بايد معمول

گرفتن نظر در با ميشد گفته و بود كره مذا و بحث مجلسمورد كريدورها و سرسرا در امروز ايشان مستقيم

رعـايت الزام و تظاهرات كارگردانان نمايندگي سمت با دارند مجلس رياست مقام كاشاني آيتا� اينكه

خواهد قرار قبول مورد حد چه تا ايشان نيستدستور مجلسمعلوم نمايندگان طرف رئيسمجلساز دستور

نمود/ خواهد تخاذ ا تصميمي رئيسمجلسچه ايندستور برابر در ملي نهضت كسيون فرا گرفتو

كسـيون فـرا اعضاي از بعضي با كه تماسي در ـ است باقي خود تصميم در ملي] [نهضت فراكسيون

در ملي نهضت كسيون فرا كه شد معلوم آمد عمل به زمينه اين در كه تي كرا مذا و شد گرفته ملي نهضت
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فقطدستورياز رئيسمجلسرا نامه باقياستو بهارستان ميدان ميتينگدر برقراري به مبني تصميمخود

ميداند/// بهارستان داخلي محيط آرامشدر و نظم حفظ براي ايشان طرف

اين در اع;ميه انتشار و تبليغ گونه هر از كه حالي در ملي نهضت كسيون فرا ـ افشار راسخ حاج منزل در

گذشته شماره در است كوشش و فعاليت مشغول ميتينگخود نمودن برپا براي ميكنند خودداري روزه دو

راسخ حاج آقاي منزل در ملي نهضت كسيون فرا جلسه است قرار كه نموديم مسبوق را خود عزيز خوانندگان

آقاي منزل در بازرگانان و بازار اصناف نمايندگان از عدهاي ديروز بعدازظهر ٦ ساعت از تشكيلشود/ افشار

و بـازرگانان حـضور با مزبور كسيون فرا جلسه بعدازظهر ٧ ساعت مقارن و يافتند حضور افشار راسخ حاج

گرديد/// تشكيل مذكور محل در اصناف نمايندگان

و دادند تشكيل را خود مجلسجلسه در آزادي كسيون فرا اعضاي امروز صبح ـ آزادي فراكسيون اعJميه

گرديد: صادر آنها طرف از زير اع;ميه ظهر مقارن

خ;ف همدستانشبر مصدقو آقايدكتر كه دادهايم تذكر عزيزخود ملت به همواره ما شريفايران ملت

آرزوهايشخصي مقاصدو به رسيدن وسيله را شدنصنعتنفت ملي قضيه ندارندو نيت حسن سابق تصور

اين گر ا و نهادند گردن را غرامات پرداخت نفت درموضوع كه چنان نيستند منفعتملت فكر به و دادهاند قرار

تـقديم دودسـتي غرامت عنوان به كند استخراج نفت هرچه متمادي سالهاي تا ما ملت بايد باشد طور

غرامـتي نوع هر پرداخت از ايران ملت تنها نه دارسي قرارداد موجب به كه صورتي در بنمايد انگليسيها

حكم مصدقدر جانبحكومت غرامتاز اينصورتقبول در استو طلبكار هم ميلياردها بلكه مخالفاست

گردد/ مجازات تعقيبو بايد كه است ايرانمحسوب ملت به بزرگي خيانتي

قضيه شكست از مردم انصراف و اغفال براي نهضتدولتي كسيون فرا متوليان از نفر چند دست با روز هر

گشته گاه ملتكام�آ ميبينند كنونكه ا و سازند سرگرمومشغول مردم تا پيشميكشند تازهاي نفتموضوع

كـارگران كشيده, پيش را بهارستان ميدان در فردا جمعه اجتماع استموضوع رفته بين از مجلس رعب و

با مردم ولي كنند اجتماع مجلس جلوي در كه مينمايند مجبور را معصوم محصلين و دولتي كارخانههاي

و توخالي الفاظ مشتي جز ايران ملت زيرا هستند آنان كودكانه نقشههاي عمق به واقف قب� ايران هوش

است/ برنداشته حكومت اين از محصولي اوضاع آشفتگي و بينظمي

ريال ١åå به ريالي ٤٨ دhر و تومان ٢٨ توماني ١٣ آزاد ليره كه بس همين اقتصادي اوضاع خرابي از

اين كه اينست بدتر همه از استو يافته تقليل نصف از كمتر به ايران مردم دارائي اصل اين روي و رسيده

رواج با كه دارد سعي كنند حكومت نظم ايجاد با ميخواهند كه دنيا حكومتهاي تمام خ;ف بر حكومت

كه چنان سازد چاقوكشرجالهمرعوب زود به را سياسيخود مخالفين و كرده مرجحكومت هرجو بينظميو

است/ همينمنظور به بهارستان ميدان در فردا اجتماع

با ولي بودند شده حاضر مجلس در نمايندگان اغلب امروز وقت اول اينكه با ـ نشد تشكيل علني جلسه

ساعت مقارن شد نخواهد تشكيل علني جلسه امروز اينكه به اطمينان مجلسو ب;تكليفي وضع مشاهده
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جلسه امروز كه شد داده اط;ع داشتند مجلسحضور در كه نمايندگاني مجلسبه بازرسي اداره طرف از يازده

به آزادي كسيون فرا اينموقع استدر گرديده يكشنبهموكول روز به آينده جلسه شدو تشكيلنخواهد علني

نمود: صادر را زير اع;ميه تصميم اين به اعتراض عنوان

كه ثابتميشود بهتر ميگذرد كه لحظه هر ارجمند! و عزيز هموطنان ـ آزادي فراكسيون هماعJميه باز

عدم علت به گذشته سهشنبه كه چنان هستند/ مجلس تشكيل از مانع دولتي نهضت كسيون فرا متوليان

را ميبايستجلسه رئيسمجلسكه نايب آقايمهندسرضوي هم امروز و نشد تشكيل جلسه آنها شركت

معين جلسه تشكيل براي قب� كه روزي در نمايندگان ميگويد كه نظامنامه ٧٢ ماده خ;ف بر دهد تشكيل

كثريت ا دقيقه ١٥ آخر تا كه صورتي در و شوند حاضر تاhر در معين ساعت از بعد دقيقه ١٥ تا منتهي شده

گر ا كه بزنند را زنگ كه نداد اص�دستور ميكند, تعطيل مجلسرا رئيس, نشود/ حاصل كره مذا برايشروع

تصميم رفقايخود با قبلي تباني طبق كه ميرساند اين كندو تعطيل مجلسرا نشد, كافي كره مذا براي عده

و نفري هشت طرح امضاءكنندگان جزء خود كه مهندسرضوي آقاي زيرا گرفتهاند جلسه تشكيل عدم بر

معلوم و كرده خودداري جلسه تشكيل از نديده خود موافق را مجلس روح چون /[ !] است مكي آقاي طرف

جلسه تشكيل از ميخواهند كه دارند پرده زير در نقشهاي نهضتدولتي كسيون فرا متوليان دولتو كه است

ميخواهـند كه است دستهاي اين نيرنگهاي متوجه ايران شرافتمند ملت البته آورند/ عمل به جلوگيري

سازند/// پايمال شيادي با را مشروطيت اصول و اساسي قانون

دفاع معاونوزارت مهنا سرلشكر حضور با نظام كميسيون امروز صبح نيم و ٩ ساعت ـ نظام كميسيون در

آذربايجان پادگانهاي از بعضي انح;ل درمورد حميديه آقاي جلسه يافتن رسميت از قبل شد/ تشكيل ملي

در شـومي وقـايع ايجاد نخواسته خداي و توده حزب تجري موجب عمل اين گفت و خواست توضيحاتي

مسـئله و يافت رسميت جلسه بعد گيرد/ قرار توجه مورد قضيه اين كه كرد تقاضا و بود خواهد آذربايجان

بيان باب اين در مطالبي اخگر و ذوالفقاري ناصر و كريمي آقايان و گرديد مطرح افسران شدن بازنشسته

اعـضاي از نـفر چند تفاق ا به ارتش افسران از افسر چند كه كرد پيشنهاد ذوالفقاري ناصر آقاي داشتند/

وزارت معاون آقاي كنند/ رسيدگي نفر ١٣٦ شدن بازنشسته به و بدهند تشكيل كميسيوني نظام كميسيون

آقـاي پـيشنهاد بـنابه داد/ جـامعي توضيحات بازنشستگي احكام صدور چگونگي باب در [دفاع] جنگ

نظام كميسيون به است شده رسيدگي باتمانقليچ سرلشكر نظر تحت كه پروندهاي كه شد قرار پورسرتيپ

كند/ رسيدگي آن به نظام كميسيون تا شود فرستاده مجلس

مجلسآورده به افشارطوس قتل متهمين پرونده مجددا امروز صبح ـ افشارطوس قتل پرونده مطالعه

كـميسيون رئـيس مـي;ني آقـاي جـلسه آخـر در و گرفت قرار مطالعه مورد دادگستري كميسيون در و شد

افشارطوسقرائتو قتل پرونده از برگ يكصد امروز جلسه در گفت: چنين جرايد خبرنگاران به دادگستري

يك ساعت مقارن جلسه اين است/ شده خوانده پرونده برگاز ١٦å حال به تا يعني گرديد تطبيق آن اصل با

گرديد/ شنبهموكول روز صبح هشت ساعت به آينده جلسه يافتو خاتمه نيم و
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٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

امريكا سفارت اطCعات اداره كارمندان از نفر ٧å
شدهاند منتقل چهارم اصل اداره به يا اخراج

كـميته آن طـرف از امريكا سناي مجلس خارجي روابط كميته عضو سناتورهاي از يكي قبل ماه چند

در امريكا سفارتخانههاي بهامور سركشي پساز بنمايدو ممالكخاورميانه به مسافرتي كه يافت مأموريت

معروف سناتور كه بود حم;تي تعقيب در كميته اقدام اين بنمايد كميته تقديم و تهيه گزارش ممالك آن

كه ميكرد ادعا مينمود/ امريكا خارجه بهوزارت مجلسسنا در نطقهايخود ضمن <مككارتي> امريكائي

زائد آنها بودجه از قسمتي و دادهاند برايخود تشكي;توسيعي خاورميانه ممالك در امريكا سفارتخانههاي

بازگشت در و نمود بازديد امريكا سفارت تابعه ادارات از تهران در خود اقامت هنگام <جيلت> سناتور است/

در امريكا سفارت كه گزارشبود آن تعقيب در و كرد/ كميته تقديم مأموريتخود از گزارشي واشنگتن به خود

محدود بود سفارتخانه آن اط;عات اداره جمله از كه را اداراتخود از بعضي تشكي;ت گرفت تصميم تهران

اخراج نفر ٧å مزبور اداره كارمندان نفر ١٢å از يافتهايم كه اط;عي قرار اينكبه بكاهد/ آن وسعت از و نمايد

سـفارت ادارات ساير تشكي;ت به نسبت كه است نظر در گويا و گرديدهاند منتقل چهارم اصل اداره به يا

آيد/ عمل به نظر تجديد هم امريكا

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

تبريز دانشگاه رياست قبول تقاضاي
جـناب آن توجهات اثر بر تبريز دانشگاه بنيان چون متيندفتري دكتر آقاي جناب ـ تبريز از تلگراف

و اسـتادان اينك گيرد/ قرار بارزي علمي شخصيت آن رأس در كه مينمايد ايجاب اينك و گرديد استوار

تـبريز دانشگـاه رياست قبول با كه نمايند استدعا جنابعالي از كه دارند افتخار دانشگاه اين دانشياران

استدعا ايندعوت اجابت براي آذربايجان نمايندگان و جنابنخستوزير از فرمائيد/ تكميل مبذوله عنايات

دكتر انگجي, دكتر افتخاري, دكتر جهانشاهي, دكتر تعليمي, دكتر امين, دكتر عليزاده, حسن دكتر است/ شده

برار, دكتر نوابي, [ماهيار] دكتر خيامپور, دكتر آزاد, دكتر كبيريان, امير دكتر دكترمولوي, قاضي, دكتر نخجواني,

دكتر سيدفتحي, دكتر دادگر, دكتر آزاد, همايون دكتر گهونمان, دكتر آرين, دكتر مجتهدي, دكتر ژام, مهندس

ترجمانيزاده, نورآزر, سجاديه, گنجهايزاده, دكتر اورنگي, دكتر شمسنيا, دكتر فرامرزي, نهاوندي, افقهي,

اديبطوسي/ گاسپاريان, دكتر علويدانشور,

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

كرد خودكشي استيصال فرط از
استيصال اثر بر پينهدوزيداشت راهآهن پل حوالي در كه ساله ٣åرشت اهل ابراهيمضميرروشن ديشب

كردند/ پيدا نزديكجواديه از ديشب شب نيمه مقارن را او بيجان جسد مأمورين/// كرد/ خودكشي ك تريا با
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٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

است شده ممنوع ملي اقتصاد وزارت طرف از بازرگانان وسيله به شكر ورود
است موجود انبارها در شكر كافي قدر به

به شكر اينكه بازرگانانو وسيله به شكر شايعهورود به راجع ملي اقتصاد وزارت يكمقاممسئولدر امروز

نميتواند دولت است مردم ضروري كاhهاي از شكر چون داشت: اظهار است موجود انبارها در مقدار چه

شكر اينرو از باشد آن گهاني نا تغييرات و متغير مظنه ناظر و شاهد و بسپارد تجار بهدست را آن جريانورود

در شكر برايورود و است موجود انبارها در فع� و خريداري دولت طرف از كافي ميزان به مردم احتياج مورد

موجود شكر تن هزار ٨å حاضر حال در دولت داشت اظهار منبع همين است/ شده داده hزم ترتيبات آينده

جاري سال سهميه شورويدر با همكاري حسن اثر در دارند اط;ع همه كه طوري به هم تن هزار ٦å و دارد

هممحصول تن هزار ١åå الي ٨å بين استو شده داده آن از قسمتي حمل و خريد قرارداد نيز و شده گذارده

صدد در و ساخته وارد امريكا فني كمكهاي محل از تنهم هزار ٢åمعذالكدولت خواهد/ جاريكشور سال

كند/ وارد زيادتري مقدار جديد سال برنامه از است

دسترس در مناسبي نسبتا مظنه با و شده تأمين فع� كافي مقدار به مردم احتياج مورد شكر بنابراينچون

بود/ نخواهد تجار طرف از شكر كردن وارد به احتياجي گونه هيچ دارد قرار عموم

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

است توأم خارجي مواد با قند
و كثيف ع;وه به و خارجي مواد با توأم ميشود داده اهالي سهميه بابت كه قندي است مدتي ـ دامغان

محل به تميز قندهاي و نموده توجه اينموضوع به شكر و قند كل اداره كه دارند انتظار اهالي است مرطوب

دارد/ ارسال

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

ميشود طرف بر گوشت كميابي
سبب امر همين و كردهاند تعيين گوسفند خريد براي سمتسرخريد به را نفر ده بينخود از قصابها چون

كه فردا شد قرار لحاظ اين از برسد دستمردم به ازموقع گوشتديرتر و گرفته ديرترصورت كشتار كه ميشد

مضيقه حيثگوشتدر از مردم تا خريداريشود شنبه مصرفيروز لزوم مورد گوسفند ميگيرد صورت كشتار

نباشند/

٨١٢å شماره ,١٣٣٢.٣.٢٨ پنجشنبه

دارند قابله اعزام تقاضا اهالي
احسن نحو به استمعهذا كافي دارايبودجه بيمارستان مامائي پزشكيو بخشدندان اينكه با ـ دامغان

است/// قابله فاقد زايمان ع;وه به نميشود/ رعايت اهالي بهداشت طرفي از و نمينمايد وظيفه انجام



٢٥٢٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

گرفت انجام بهارستان ميدان در ميتينگي ملي نهضت فراكسيون دعوت به صبح ديروز

در كردند صحبت روز مسائل درباره ملي نهضت فراكسيون نمايندگان از نفر شش ميتينگ اين در

شد قرائت فراكسيون سخنگوي وسيله به ميتينگ قطعنامه پايان

نداد رخ سوئي حادثه گونه هيچ و بودند آرامش و نظم مراقب انتظامي مأمورين ديروز ميتينگ در

ميتينگ در شركت براي اتوبوس با قزوين و همدان مردم از عدهاي
بودند آمده تهران به

ملي نهضت فراكسيون عضو نمايندگان با مختلف شهرستانهاي از ميتينگ انجام حين در

شد صحبت تلفن وسيله به

وظيفه انجام آماده مجلس محيط تا كه كردند اعCم ملي نهضت فراكسيون اعضاي
ميكنند خودداري مجلس علني جلسات در حضور از نشود نمايندگي

در حـضور بـراي كـثيري جـمعيت صبح ديروز ملي نهضت كسيون فرا دعوت بنابه ـ مأمورين مراقبت

بامدادمأمورين ساعتهفت از آمدند, گرد بهارستان ميدان در گيرد انجام صبح ساعت٩ بود قرار كه ميتينگي

ميدان به منتهي كه را خيابانهائي احتمالي, حوادث بروز از جلوگيري براي شهرباني و نظامي فرمانداري

و بود شده مستقر بهارستان ميدان در پاسبان و سرباز كاميون چند دادند, قرار تحتمراقبت ميشد بهارستان

نزديك اجازه كس هيچ به و بود گرفته قرار انتظامي مأمورين محاصره حلقه در كام� مجلس جلوي محوطه

محافظت براي عدهايمأمور نيز, بقائي دكتر زحمتكشان اطرافمحلحزب در نميدادند/ مجلسرا به شدن

بود: شده نوشته جمله اين قرمز رنگ با سفيدي پارچه روي حزبمزبور در سر در بودند شده گمارده

خودشاست/> گردن به خونش كند تجاوز حزب اين به كس <هر

نيز شهر نقاط ساير در بود شده ميتينگ حدود در كه مراقبتهائي بر ع;وه ـ آمادهباش حال در تانكها

چهار و بود شده افزوده سفارتخانهها مأمورين تعداد بر جمله از بودند/ آرامش و نظم حفظ مراقب مأمورين

بـا سرباز و پاسبان عدهاي نيز شهرباني مقابل در بودند, آمادهباش حال به باغشاه ميدان در بزرگ تانك

از بتوانند مأمورين كه بود گرفته اينصورت براي پيشبينيها اقداماتو اين تمام بودند/ حاضر كافي وسايل

آورند/ عمل به جلوگيري سوئي حادثه گونه هر بروز

شـد, بـهارستان مـيدان وارد جـمعيت تـدريج بـه بـامداد نيم و هفت ساعت از ـ كرد حركت جمعيت

با همه دسته دسته بازار پيشهوران اصنافو دولت, طرفدار جمعيتهاي احزابو افراد دانشگاه, دانشجويان

اعـضاي سـخنرانـي بـراي كشور روزنامه اداره محل بالكن شدند/ وارد بهارستان ميدان به خود شعارهاي

بود/ گرديده تعبيه بالكن روي ميكروفون دستگاه چند و شده گرفته نظر در ملي نهضت كسيون فرا

تشكـيل دمونستراسـيوني ديروز نيز چپ دستجات به منسوب جمعيتهاي ـ چپ دستجات تداركات

شاهآباد خيابان وارد ساعت٩ مقارن و كردند حركت سعدي خيابان طرف به سپه ميدان از جمعيت اين دادند/
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در ايران از امريكائي مستشاران طرد نفريو هشت گزارشهيأت تصويب لزوم بر مبني شعارهائي و شدند

در كه احزابي انتظامي مأمورين ظهيراhس;م كوچه مقابل شاهآباد خيابان اواسط در ميشد/ ديده آنها دست

شد نشان خاطر آنها به و كرده جلوگيري بهارستان ميدان به مزبور دستجات ورود از داشتند ميتينگشركت

شد/ جلوگيري بهارستان ميدان به افراد اين ورود از ميتينگ پايان تا و كنند جمع را شعارهايخود بايد

اعـضاي بهارستان ميدان در واقع كشور روزنامه عمارت جلوي در ـ كشور روزنامه اداره ساختمان در

اشخاص نزديكشدن از انتظامي مأمورين و آمده ميتينگگرد برنامه هيأتاجرائيه مليو نهضت كسيون فرا

و ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان تدريج به بعد, به هشت ساعت از ميكردند/ جلوگيري عمارتمزبور به

كردند/// اجتماع كشور روزنامه عمارت در ملي مجلسشوراي منفرد وك;ي از نفر چند

ميدان تهران مردم مختلف طبقات از كثيري جمعيت كه حالي در بامداد ٩ ساعت مقارن ـ ميتينگ آغاز

دكتر از بزرگي عكسهاي و دستداشتند زياديدر شعارهاي كه حالي دستجاتدر بود گرفته فرا را بهارستان

تظاهرات ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان و مصدق دكتر آقاي له بر مرتبا بود آنها پيشاپيش در مصدق

شد/// ميتينگاع;م آغاز بلندگو وسيله به ٩ ساعت درست ميدادند/ شعار و ميكردند

بهارستان ميدان در ملي نهضت كسيون فرا عضو و دماوند نماينده ج;لي آقاي افتتاحيه نطق ب;فاصله

دستگاه وسيله به داشت ادامه نيم و ساعت دو مدت كه ميتينگديروز جريان اينكه به نظر شد/ طنينانداز

نـمايندگان آقـايان اظهارات متن درج به لذا شد, پخش راديو وسيله به نوبت سه و شده ضبط مخصوص

ميسازيم/ نشان خاطر را آن برجسته نكات فقط ما نيستو نياز ملي نهضت كسيون فرا

بار يك كه كرد ايجاب حوادث داشت: اظهار خود نطق ضمن ج;لموسوي آقاي ـ موسوي جJل نطق

تجليات نمونهاياز ملتكه اراده و شوند نهضتمليروبرو سربازان شما با نهضت كسيون فرا نمايندگان ديگر

رفقاي اين سازيمو حقايقيمطلع از ملترا كه ديديم كنونhزم ا و بگيريد الهام خداوندياست قدرتhيزال

ميگذارند/ ميان در شما با را روز مسائل من كسيوني فرا

نهضت به اشاره وي كرد/ صحبت به مليشروع كسيون فرا ديگر نماينده خلخالي آقاي گفت؟ خلخاليچه

در متمركز و نفر چند به متعلق هيچوجه به و بوده ملت اراده زائيده تاريخي قيام اين گفت: و نمود ايران ملت

نميباشد/// افتخارات اين قبول براي ايران ملت خود از شايستهتر مرجعي هيچ نيستو معدودي دست

به را يد سالخلع شروعسومين ابتدا و كرد سخن آغاز سنجابي آقايدكتر آن پساز ـ شده كارهايانجام

پيروزي از انتقام گرفتن براي انگلستانامروز استعماري سياست داشت اظهار ناطق تبريكگفت/ ايران ملت

پر نهضت در ديروز تا كه كساني و ميبرد كار به ما كشور در را خود اقدامات آخرين ملي نهضت درخشان

عمال سرشناسترين با و برداشته خود چهره از نقاب امروز و بودند گرفته قرار اول صف در و ايران افتخار

شما نهضت ايران ملي نهضت هموطنان گفت: بياناتخود آخر در ناطق ميكنند/// همكاري استعمار رسواي

باشيد/ مصدق حكومت حافظ بايد شما شماستو حكومت مصدق حكومت استو

بود شده ضبط مخصوصي صفحه در كه نفت سرود سنجابي دكتر آقاي سخنراني از پس ـ نفت سرود
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دولت له بر شديدي تظاهرات داشت ادامه نفت قرائتسرود كه مدتي خ;ل جمعيتدر طرف از و شد خوانده

است/ پيروز مصدق كشيدند فرياد مكرر مردم و آمد عمل به ملي نهضت كسيون فرا و

پشت ملي نهضت كسيون فرا رئيس مهندسرضوي آقاي اينموقع در ـ است مردم با حقيقي حكومت

و مـجلس نـمايندگان وظـائف باب در شرحي مقدمتا وي كرد/ آغاز را خود سخنراني و گرفت قرار تريبون

و آشكار ما بر گفت و پرداخت اصلموضوع به سپس داشتو اظهار پارلماني دستههاي و حزبي تشكي;ت

ميكردند تحميل مملكت بر دولت نام به قب� كه دستگاههائي با مصدق محمد دكتر دولت كه است ثابت

و بست و بند و تباني ميكند سير ايراني و ايران به خدمت عمومي راه در حاضر دولت دارد/ فاحشي تفاوت

و رفـته بين از امروز دولت باhي طبقات در ك;ن سوءاستفادههاي و مصنوعي ناامنيهاي ايجاد و توطئه

غير و ميكردند نگاه ملت به نخوت و تكبر با آنها از زيادي عده سابقا كه لشكري كشوريو از مأموريندولت

مردم به خدمتگزاري راه در تدريج به امروز نداشتند مقصدي و تعديمنظور و ظلم عموميو غارتاموال از

خواستههاي عليه كس هر و است مردم با حقيقي حكومت كه است محسوس ديگر و ميشوند داده سوق

مجازاتميشود/// بردارد قدم مردم صحيح حقيقيو

پيشرفت درباره را شخصيخود نظريات بعد و مجلسنمود اخير تشنجات به اشاره مهندسرضوي آقاي

كمال در و حوصله و صبر با و هستيم مبارزه آغاز در ما هنوز نفت باب در داشت: اظهار قرار بدين نهضت

كنيم عجله نفت مسئله حل براي گر ا و كنيم نگاهداري را استخراج و تصفيه دستگاههاي بايد صرفهجوئي

براي زمينه و گردد مستقر مملكت در اجتماعي عدالت بايد كردهايم/ ثابت را خود بياط;عي و بيتجربگي

آيد/ عمل به اقداماتي صنايع كردن ملي و عمده مالكيتهاي ساختن محدود

صحبت به شروع شايگان دكتر آقاي مهندسرضوي آقاي اظهارات خاتمه از پس ـ ملي نهضت معناي

اقدام و جوانمردي با ما نهضت كه هستند گاه آ همه البته داشت: اظهار مقدمه يك ايراد از پس ناطق كرد/

و ايران مردم كه وقتي و شدند متشبث وسائلي به نهضت دشمنان ولي شد تمام مليون نفع به ايران ملت

بـا گذشته در كه كساني همان بدهند اختيارات مصدق دكتر آقاي به ميخواستند ملي نهضت نمايندگان

كه كردند كارهائي و كردند كارشكني به مخالفشروع نام به اختيارات تمديد موقع در بودند اختياراتموافق

ميگشتند بهانه پي مملكتكه به خائنين ولي نگرفتند نتيجه عملخود اين از آنها قانونبود/ برخ;ف كام�

توبه ولي نشاندند جايخود به را منافقين مخالفينو تهران هوشيار مردم باز كردند/ برپا را اسفند نهم غوغاي

ربودن ننگين توطئه و كنند فراهم ديگري وسيله كه شدند متوسل باز محيل حيوانات اين است مرگ گرگ

مملكت اين براي سرباز نفر يك رفتن ميان از جز ضرري آدمكشان توطئه اين كردند درست را افشارطوس

به ارادت نيست مصدق شخصدكتر به ارادتي حكومت اين خواستن علت داشت اظهار پايان در نداشت///

گرفت نتيجه و كرد بيان شمهاي نيز بهدولتدرخصوصاختيارات اوستو همتمردانه به ارادت عملاوست,

براي را جاده كه موقعي لزوم درموقع او خود و داد اختيار او به دارند ملت پدر به كه اطميناني با نمايندگان كه

بـراي دلسوزي جز مخالفين دلسوزي بنابراين ميدهد مجلسعودت به را اختيارات ديد صاف اص;حات
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نيست/ ديگري چيز اجانب

ملي نهضت كسيون فرا سخنگوي پارسا آقاي سپس ـ كنيم آب بر نقش را اجانب نقشههاي آخرين

بر ما ملت امروز گفت: مقدمهايدربارهحوادثاخير كر ذ پساز وي كرد/ ايراد نطقي گرفتو قرار تريبون پشت

چشم با دقتو كمال با تاريخي حساسو دقايق اين در بايد استو ايستاده شكست راهيموفقيتو دو سر

كنند/// منحرف و راستدور طريق از را مردم آنها, ايادي اجانبو نگذاشت و كرد انتخاب را خود راه باز

در و كـند دنـبال خـاطر بـيدغدغه گـرفته پيش در اجانب با مبارزه در كه راهي خواستاريم دولت از و

روحاني, افراد همه آباد ايراني داشتن براي گيرد/ نظر در را محروم طبقات و مردم كثريت ا داخلي اص;حات

و تحاد ا تفاقو ا سايه انشاا�در و كنند شركت گذشته جان از يكسرباز مثل بايد كشاورزي اداريو لشكريو

و اقـبال شرق از تا ماست انتظار در افتخار صبح و رسيده پايان به سختي شب مبين دين اولياء توجهات

گردد/ طالع سعادت

كرد: قرائت زير شرح به را ميتينگ قطعنامه پارسا آقاي سپس ـ ميتينگ قطعنامه

مجلس امور باب در

با تا كوشيد خواهند مجلس آبروي حفظ و مشروطيت احترام براي ملي نهضت كسيون فرا اعضاي >١

كه زماني تا و گردد مساعد ملت نمايندگي وظيفه انجام براي را مجلس محيط نمايندگان, ساير همكاري

نـمايندگان عـموم براي مشروطيت اصول و قانون طبق بر نمايندگي وظيفه انجام نشود حاصل اطمينان

شركتدر تأسفاز كمال با بود/ خواهند اوضاع مراقب و شده مجلسحاضر در مرتبا اينكه استضمن فراهم

نمود/ خواهند علنيخودداري جلسات

تكليفحكومتهاي تعيين مبانيمشروطيتو تحكيم براي كه نفري گزارشهيأتهشت طرح چون >٢

از يكي را تصويبآن ميباشدو ملت قاطبه تأييد استومورد شده تهيه سلطنت مقام احترام مملكتو آينده

ميداند/ مجلس اقدامات اساسيترين و مهمترين

خواستاريم دولت از

در مخصوصا و نموده استفاده كام� ايران ملي مقدس نهضت پيشرفت براي خود قانوني اختيارات از >١

نمايند/ اقدام سرعت كمال با امنيت اخ;لگران شديد مجازات

دارد/ كوششمعمول و سعي پيش از بيش آسايشملت و رفاه تأمينموجبات و داخلي امور اص;ح در >٢

خواستاريم هموطنان از

استعمارگران مقاصدشوم پيشرفت مليو نهضت تضعيف منظور به اخ;لگران كه اقداماتي مقابل در >١

نمايند/ پايداري بيداري و هوشياري كمال در مينمايند

در باhخص بيگانگان با مبارزه در مصدق دكتر آقاي ملي دولت كه عاق;نهاي سياست به توجه با >٢

نمايند/ همكاري كسيون فرا اعضاي با تقويتدولت و پشتيباني در نموده تخاذ ا نفت موضوع

پيوسته ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان سخنراني و ميتينگ اثناي در ـ ميتينگ اثناي در تظاهرات



٢٥٣٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

آقاي نام گاه هر مخصوصا و ميشد داده كسيون فرا نظريات و مصدق دكتر آقاي از طرفداري به شعارهائي

مرگ <يا و است> پيروز <مصدق شعارهاي و ميكشيدند شادي فريادهاي جمعيت ميشد برده مصدق دكتر

ميشد/ داده مخالف شعارهاي نيز مخالفين عليه ميشد/ شنيده مصدق> يا

نهضتمليمشغولسخنرانيبودند كسيون فرا نمايندگان كه موقعي در ـ تلفنهايحضوري و تلگرافها

كرمانشاه, شهرستانهاي از ديروز كلي طور به ميخواستند/ تلفن پاي شهرستانها از آنها, از عدهاي مرتبا

نهضتملي كسيون فرا نمايندگان به تلفنهائي شهرستانديگر چند قزوينو بيرجند, همدان, آبادان, رشت,

در شركت براي شهرستانها اهالي قاطبه شد داده اط;ع آنها ضمن كه گرديده مخابره تلگرافهائي و شد

كردهاند/ اجتماع تلگرافخانه در امروز تظاهرات

شـهرستانهاي اهـالي حامل توبوس ا و كاميون چندين ديروز صبح ع;وه به ـ آمدند شهرستانها از

كردند/ شركت بهارستان ميدان ميتينگ در و شده وارد تهران به نيز قزوين و همدان

كردند تأييد خود فريادهاي با را آن و شد قرائت ميتينگ قطعنامه اينكه از پس ـ شد متفرق جمعيت

شد/ خالي جمعيت از بهارستان ميدان ١٢ ساعت مقارن و نمود بهارستان ميدان از حركت به جمعيتشروع

آرامش با ميتينگديروز قبلي پيشبينيهاي و تصور خ;ف بر كلي طور به ـ شد برگزار خوبي به ميتينگ

ضـمن نيز تهران نظامي فرمانداري نيافتاد/ تفاق ا سوئي حادثه گونه هيچ آن اثناي در و شد انجام كامل

است/ نموده سپاسگزاري انتظامي نيروهاي با مردم همكاري از زير اع;ميه

با اهالي صادقانه همكاري از تهران شهرستان نظامي فرمانداري ـ] تهران نظامي فرمانداري [تشكر
رشد و انضباط و نيت حسن از بارزي نمونه كه بهارستان ميدان خرداد ٢٩ روز اجتماع در انتظامي نيروهاي

تهران شهرستان نظامي فرمانداري مينمايد/ سپاسگزاري ماست ملي

اشرفي سرهنگ

جـامعه ايران, استق;ل و اس;مي تبليغات جمعيت ـ كردند شركت ديروز ميتينگ در كه جمعيتهائي

هيأت ايران, مردم آزادي جمعيت ايران, حزب مختلف سازمانهاي تهران, پيشهوران و اصناف و بازرگانان

پانايرانيسم, بنياد بر ايران ملت حزب مركزي سازمان سوم�, �نيروي ايران ملت زحمتكشان حزب اجرائيه

سـقطفروش, و عطار پيشهوران تحاديه ا سيمان, كاركنان نهضت ادامه كميته ايران, خيابان محلي كميته

تـهران, خـواربـارفروشان تـحاديه ا ايـران, دانشآمـوزان سـازمان ,٢٥ و ٦ و ٥ خـطوط رانـندگان تحاديه ا

بازار, جوانان سازمان و اصناف بوذرجمهري, خيابان دستفروشان و طواف صنف مركز, مقيم خراسانيهاي

خيابان كارگران و اصناف كميته ,١٩ و ٤ و ٣ كمكرانندگانخطوط و رانندگان و مالكين باربري, بنگاههاي

خيابان اصناف ايران, مردم آزادي جمعيت كارگري سازمان ,١ خط رانندگان سيمتري, و غفاري و فروتن

ري, شـهر ايران مردم آزادي جمعيت تهران, پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه به وابسته ناصرخسرو

تحاديه ا پيشهوران انشعابيون نفر ٢٥å و ,٣١ ٢åو توبوسرانيخط كاركنانا پهلوي, خيابان و شاه سهراه كسبه

سقطفروشان/ و عطار



ملي دولت سياهه ٢٥٣٤

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

مشاهده دولت عليه فعاليتهائي در يا كنند شركت سياسي مجامع در كه كارمنداني
ميگيرند قرار كار وزارت اختيار در و خارج اداري كادر از شوند

استمورد شده صادر سياسي امور در دولت كارمندان دخالت عدم منظور به كه بخشنامهاي متن امروز

مقاماتدولتي شاغل كه كساني اول درجه در بايستي بخشنامه اين بهموجب گرفت/ قرار ما خبرنگار مطالعه

خودداري شبانه و سياسيروزانه جلسات و مجامع شركتدر از كلي طور به دارند قرار رأسادارات در و هستند

از باره اين در كه گزارشهائي كليه و شود گذارده اجرا موقع به نيز شهرستانها در بايد دستور اين و نمايند

و تـعقيب شـديدا متخلفين و گرفت خواهد قرار دقيق مطالعه و رسيدگي مورد برسد مركز به شهرستانها

اظهار دستگاههايدولتي در مفاسد ايجاد اصلي علت كه است شده قيد مزبور دردستور شد/ مجازاتخواهند

لطمه دولتي شئونمؤسسات به كند پيدا ادامه كار چنانچه استو سياسي مسائل پيرامون در كارمندان نظر

و اخطار فورا متخلفين جهت همين به كرد خواهد ايجاد وقفه اداري امور در سياسي مقاصد و ميشود وارد

شد/ خواهند مجازات و كمه محا

امـور در كه را كارمنداني است داشته نظر در دولت قبل چندي از كه شد اظهار دستور اين درباره امروز

دهد/ قرار كار وزارت اختيار در و نموده خارج اداريمؤسساتدولتي كادر از ميكنند دخالت دولت عليه سياسي

از قبل تا ميدارند اظهار مطلع مقامات كه طوري به و ميباشد ريال ٣å٢.٢٤å.١å٥ مبلغ به اعتبار اين

گرفت خواهند حقوق كار وزارت از كارمندان قبيل اين گرفتهشود نظر سرمايهايدر زائد كارمندان براي آنكه

وزارتخانه هر استدر قرار دارند سياسيعضويت احزاب در كه كساني و زائد كارمندان تشخيص براي ضمنا

دولت كارمندان سوابق به كميسيون آن در و گردد تشكيل كل مديران و معاونين و وزير از مركب كميسيوني

بگيرند/ قرار كار وزارت اختيار در شدند تشخيصداده زائد چنانچه رسيدگيشود,

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

حاتمي سرتيپ از تحقيقات
صبح امروز ميباشد زندان در خورد و زد واقعه به رسيدگي مأمور كه بازپرسدادسرا محمودي دكتر آقاي

به كشور كل شهرباني انتظامي و سرك;نتري اداره رئيس حاتمي سرتيپ آقاي از تحقيقات تكميل براي

آيد/ عمل به تحقيقاتي نيز شهرباني رؤساي از يكي از است قرار و كردند كسب اط;عاتي مطلع عنوان

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

كرد وكيل تعيين هنريار ستوان
نظامي دادگاه از آنها پرونده اخيرا كه كي اشترا مرام داشتن به متهم افسر هنريارسومين آقايستوان امروز

به را فرنيا و سياسي دكتر آقايان و يافته حضور جنائي دادگاه اول شعبه دفتر در بود شده ارجاع دادگستري به

كرد/ انتخاب وكالت



٢٥٣٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

شد تشكيل اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه ششمين امروز صبح

با بايد و است سياسي عقيده يك به متكي متهمين عمل گفت: مدافع وكيل جهان جعفر
گيرد قرار رسيدگي مورد منصفه هيأت حضور

متهمين كمه محا براي نظامي فرمانداري جنائي دادگاه جلسه امروز بامداد دقيقه پنج و چهل و ٩ ساعت

جلسه مدافعات دنباله در جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي يافت/ تشكيل ماه اسفند نهم واقعه

كمه محا اين براي صالح را دادگاه اين كه هستم كساني جمله از من گفت: و كرد صحبت به شروع خود قبل

هيأت حضور با و است سياسي جرم يك تازه است صالح دادگاه اين شود ثابت اينكه فرض بر و نميدانم

كرد/ رسيدگي آن به بايد منصفه

سياسي مجرمين كه كرد اضافه و داشت بيان عادي و سياسي مجرمين بين فرق باب در شرحي ناطق

برايخودشانجام پستياستكه يككار عادي وليعملمجرم كردهاند عمل مملكتشان براي دارند عقيده

كسي با اينها است خيانتكار كند توهين سلطنت مقام به كس هر ميگويند متهمين اين فع� است/ داده

اين آنها سياسي عقيده پس بودند/ كرده اجتماع روز آن شاه خروج از برايجلوگيري و ندارند شخصي غرض

اينها دادستانميگويد برود/ ايران از شاه نگذاريد شما كه بگويند ايشان به و نخستوزير خانه در بروند كه بود

با بايد استو سياسي عقيده يك اين دادستان گفته بنابه پس كنند ساقط را ملي دولت كه بودند كرده توطئه

مـانند مكرر و هستند مصدق دكتر آقاي طرفدار تمام اينها گيرد/ قرار رسيدگي مورد منصفه هيأت حضور

خـانه مـقابل در اجـتماع ايـن سـياسي عـقيده روي فـقط و گفتهاند مصدق دكتر باد زنده جعفري شعبان

شد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه بود يازده ساعت كه وقت اين در است/ آمده عمل به نخستوزير

دنباله در جهان جعفر آقاي و شد تشكيل مجددا دادگاه دقيقه ده و ساعت١١ ـ شد تشكيل مجددا دادگاه

مجلس تصويب به هنوز نظامي حكومت قانون داشتچون اظهار وي كرد/ صحبت به شروع خود مدافعات

باره اين در تهران دادسراي به من استو غيرقانوني نظامي حكومت عمليات لذا است نرسيده ملي شوراي

است/ غيرقانوني شدهاند بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه كساني ميكنم جرم اع;م

و ساعت٨ به بعد جلسه داشتو اع;م را جلسه ختم رئيسدادگاه اينموقع در ـ تظاهرات و جلسه ختم

زد: فرياد طبقمعمول جعفري شعبان ميشدند, خارج سالن از متهمين كه موقعي شد/ صبحموكول فردا نيم

زدند/ كف حضار و پهلوي/> شاه محمدرضا باد <زنده

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

يافت] خاتمه نهاوند اهالي [تحصن
بودند شده متحصن تلگرافخانه در خود كودكان و زنان با جمعي نهاوند در چون ـ كشور خبرهاي خJصه

كرد/// رسيدگي آنها كار به و شد وارد شهرستان آن به كل شهرباني معاون همايونفر سرتيپ آقاي

يافت/ خاتمه تحصن نتيجه در و كرد اميدوار دولت مراحم به را آنها و



ملي دولت سياهه ٢٥٣٦

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

شده صادر قوام عليه كه ادعانامهاي
است شده خواسته او براي مجازاتي چه و است نكاتي چه شامل

است؟ بوده جرم معاون قوام گذشته سال تير سي دستهجمعي كشتار در آيا
ميكند اعCم زودي به قوام اتهامي پرونده درباره را خود نظر كشور ديوان عمومي هيأت

هـيأت جـلسه در قـوام آقاي تهامي ا پرونده قرائت است روز چند دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به

كـليه حـضور با مزبور پرونده ١٢ تا صبح ١å ساعت از روزه همه و گرديده آغاز كشور عالي ديوان عمومي

سپس و يابد خاتمه آينده هفته اواخر تا پرونده قرائت ميرود احتمال ميگردد/ قرائت كشور اعضايديوان

خواهد اع;م را نقضآن يا آقايقوام تهامي ا پرونده كاملبودن مورد در را نظرخود هيأتعموميديوانكشور

مـقرره مهلت روز ٢å مدت در قوام آقاي مدافع وك;ي شريعتزاده احمد و وكيل سيدهاشم آقايان داشت/

كه ادعانامهاي نكردند/ اعتراضي و نگرفتند ايراد آن به نسبت ولي كردند مطالعه را ايشان تهامي ا پرونده

طبق ميباشد/ صفحه چندين شامل و است مفصل كرده صادر قوام آقاي عليه كل دادستان قضائي آقاي

سال ماه تير وقايع خود ادعانامه در كل دادستان دستآوردهاند به ادعانامه اين مفاد از ما خبرنگار كه اط;عي

است/ شناخته جرم معاون اينمورد در را آقايقوام و تشخيصداده دستهجمعي كشتار و گذشته

اين از تير ٣å وقايع درباره [!] مردم افراد و مأمورين گزارشهاي و گفتهها به استناد ضمن كل دادستان

تعقيب قابل را ايشان است گذرانده مخصوصي قانون قوام آقاي تعقيب براي ملي مجلسشوراي كه جهت

از ملي مجلسشوراي قانونمصوبدر اجراي در كه بازجوئيهائي تحقيقاتو اثر بر است داده تذكر و دانسته

مـزبور وقـايع مـورد در قوام آقاي شده معلوم آمده عمل به گذشته سال ماه تير در انتظامي امور مسئولين

ماده مطابق ميشود/ شناخته جرم معاون تير ٣å دستهجمعيروز كشتار در بنابراين و كرده صادر دستورهائي

سال ١å تا ماه ٣ از دستهجمعي كشتار در شركتكنندگان و معاونين مجازات عمومي مجازات قانون ١٧٥

خيلي نيز قوام آقاي تهامي ا پرونده ميباشد/ كشور ديوان با باره اين در تصميم اخذ و شاقه اعمال با حبس

گمان آنچه يعني گرديده جمعآوري جا همه از كه ميباشد مختلف اوراق كارتن چند شامل و است مفصل

است/ شده گذارده پرونده اين در گردد مربوط تير ٣å وقايع موضوع با ميرفته

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

ميشود فرستاده شهرستانها به دارو كاميون با
امر اين و ميكرد ارسال پست وسيله به را شهرستانها نياز مورد داروهاي بهداري وزارت اينكه به نظر

ميگرفت/ تأخيرصورت و كندي به داشت كه گزافي هزينه از گذشته

نـياز مورد داروهاي پس اين از شد گرفته تصميم و گرديد تشكيل بهداري وزارت در كميسيوني امروز

هم و برسد مقصد به نياز داروهايمورد همسريعتر تا بفرستند بهداري كاميونهايوزارت با را شهرستانها

آيد/ عمل به صرفهجوئي مخارج در



٢٥٣٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

دولتي مأمورين تعقيب طرز قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه خدمت محل در

مركز در كه كارمندانمذكور همچنين و مركز از خارج شهرباني رؤسايژاندارمريو استاندارانو اول< ماده

بازپرس جانشين وظيفه كه موقعي در دادگاه بازپرسو و دادستان جرميشوند مرتكب گاه هر دارند مأموريت

بهوزير جمعآورينموده را تهام ا توجه متهمدhيل احضار تعقيبو رسيدگيو از قبل مكلفند ميدهد انجام را

بنمايد/ را تعليقمأمور تقاضاي و بفرستد دhئل جهاتو كر ذ با دادگستري

پساز دادسرايمذكور ميكند ارجاع قضات انتظامي دادسراي به تأخير بدون را پرونده وزارتدادگستري

وسيله به پرونده رونوشت با را مراتب دانست hزم را مأمور تعقيب و ديد موجه تعقيب براي را دhئل آنكه

ظرف در مربوطه وزارتخانه ميدارد اع;م منظور مأمور تعليق براي مربوطه وزارتخانه به دادگستري وزارت

داد/ خواهد اط;ع دادگستري وزارت به را نتيجه و كرده كنار بر كار از و معلق را متهم ماه يك

مأمـور تعلق دادگستري وزارت نامه وصول تاريخ از ماه يك انقضاء از پس مربوطه وزارتخانه چنانچه

از را مأمور تعليق تقاضاي و نموده مراجعه قضات انتظامي دادسراي به دادگستري وزير نداد اط;ع را مزبور

كند اع;م دادگستري وزير به و صادر تعليق قرار زودتر هرچه است مكلف دادسرا و مينمايد مذكور دادسراي

كه ديگري استان بازرسحوزه جانشين يا دادستانو يا بازپرس نزد را پرونده هرصورتوزارتدادگستري در

كـه مركز در مأمور مذكور كارمندان استثناي به فرستاد خواهد باشد جرم وقوع محل به حوزه نزديكترين

آيد/ عمل به مركزي حوزه در بايد آنان تهام ا به رسيدگي

حوزه در اول� �ماده در مأمورينمذكور از كسباط;ع به محتاج تحقيقات براي بازپرس گاه هر دوم< ماده

مذكور مأمور موافقت با بازپرسي شعبه از غير مجلس در است مكلف باشد شهرستانها در آنها مأموريت

اقدام او درباره قانون مقررات طبق بر نمايد استنكاف مأمور كه صورتي در و آورده عمل به hزم تحقيقات

شد/ خواهد

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي مأمور دادگستريوزارتكشور وزارت سوم< ماده

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه خرداد ؟ تصويبميشود/ ماده سه بر مشتمل خدمت محل در دولتي تعقيبمأمورين طرز

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

نخستوزير با مCقات
و كرد م;قات نخستوزير آقاي با دربار وزارت كفيل اميني آقاي پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت

دولت و دربار بين روابط و جاريكشور اطرافامور كراتدر مذا اين نمود كره مذا ايشان با ساعت ربع مدتسه

بود/



ملي دولت سياهه ٢٥٣٨

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

شدند نائل نشان اخذ به كه نظامي فرماندهي افسران
از زيـر افسران شاهنشاهي همايون اعليحضرت تصويب و تهران] ] نظامي فرمانداري پيشنهاد بنابه

گرديدند: مفتخر ذيل نشانهاي به ١٣٣٢ ماه خرداد ٢١ تاريخ

كوشش/ دو درجه نشان كرمان لشكر فرمانده امانپور سرتيپ ـ ١

وزيـر نقش رسيد/ اعليحضرت تصويب به تهران! نظامي فرماندار براي تهران نظامي فرمانداري جانب از نشان درخواست /١
نيست! روشن نشانها اين اهداي در مصدق, محمد ملي دفاع

پاس/ دو درجه نشان تهران نظامي فرماندار T١Uاشرفي حسينقلي ستاد سرهنگ ـ ٢

پاس/ دو درجه نشان ممتاز نصرا� ستاد سرهنگ ـ ٣

پاس/ سه درجه نشان پارسا ستاد سرهنگ ـ ٤

پاس/ سه درجه نشان روحاني عليمحمد سرهنگ ـ ٥

كوشش/ دو درجه نشان نظامي فرمانداري رئيسدفتر لشكري محمدحسين ستاد سرهنگ ـ ٦

پاس/ سه درجه نشان پورشريف كاظم ستاد سرهنگ ـ ٧

پاس/ سه درجه نشان امين غ;مرضا ستاد سرهنگ ـ ٨

پاس/ سه درجه نشان رشته ستاد سرهنگ ـ ٩

پاس/ سه درجه نشان مجللي ناصر ستاد سرهنگ ـ ١å

پاس/ سه درجه نشان آجودي بهرام ستاد سرهنگ ـ ١١

پاس/ سه درجه نشان دفتري علي پياده سرهنگ ـ ١٢

كوشش/ سه درجه نشان نوبان مصطفي سرهنگسوار ـ ١٣

پاس/ دو درجه نشان گاهي كارآ رئيس نادري سرهنگ ـ ١٤

كوشش/ سه درجه نشان شهرياري اردشير ستاد سرهنگدو ـ ١٥

پاس/ سه درجه نشان محسني جبار پياده سرهنگدو ـ ١٦

كوشش/ سه درجه نشان رستگار حسن ستاد سرهنگدو ـ ١٧

كوشش/ سه درجه نشان فاتحي اصغر سرهنگدو ـ ١٨

كوشش/ سه درجه نشان ك;لي حبيبا� توپخانه سرهنگدو ـ ١٩

كوشش/ سه درجه نشان فرجادي توپخانه سرهنگدو ـ ٢å

پاس/ سه درجه نشان نظامي فرمانداري افسر واثقي احمد توپخانه سرگرد ـ ٢١

كوشش/ سه درجه نشان نيساري ابراهيم پياده سرگرد ـ ٢٢

كوشش/ سه درجه نشان صفائي هوشنگ سوار سرگرد ـ ٢٣

كوشش/ سه درجه نشان فهيم جهانگير توپخانه سروان ـ ٢٤



٢٥٣٩ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

تهران نظامي فرمانداري به زاهدي اردشير مهندس نامه
روزنامه اين به را آن رونوشت و نوشته تهران نظامي فرمانداري به نامهاي زاهدي اردشير مهندس آقاي

مأمـورين طـرف از است مـدتي كه مينمايد نشان خاطر نامه اين در زاهدي مهندس است/ فرستاده نيز

فرمانداري به و توقيفنموده را او بار چند و كرده فراهم را اذيتوي و آزاد تهرانموجبات نظامي فرمانداري

راديو وسيله به <اخيرا مينويسد: سپس وي نمودهاند آزادش توقيف ساعت چندين از پس و برده نظامي

فرمانداري به نامه در نبودم تهران در چون و نموده احضار مرا نظامي فرمانداري باز كه كردم حاصل اط;ع

كردم/ مراجعه بازرس به مراجعت, از پس و كرد خواهم معرفي را خود محضورود, به كه شدم متذكر نظامي

خـاتمه در و شد داده قانعكننده جوابهاي معذالك نداشته من با ارتباطي ابدا كه نمودند من از سؤاhتي

كرده تقاضا خود نامه پايان مهندسزاهديدر نمودند/> مرخصم هستمو بيگناه من كه شد, تسليم بازپرس

نشوند/ روي مزاحم اين از بيش استمأمورين

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

شوروي به اعزامي ايراني فرهنگي هيأت افتخار به
بود شده برپا ضيافتي شوروي سفارت در

شوروي جماهير] تحاد [ا فرهنگيكشور انجمنروابط بنابهدعوت كه نفر شانزده بازگشتهيأت افتخار به

هفتو ساعت از بودند رفته مسكو به شوروي و ايران فرهنگي روابط انجمن نمايندگي به و كشورها ساير با

و رجال از عدهاي ضيافت اين در و گرديد برپا شوروي جماهير تحاد ا سفارت در پنجشنبه روز بعدازظهر نيم

جماهيرشورويو تحاد ا كشور اخبار فيلم حلقه مدعويندو از پذيرائي پساز رسانيدند/ هم به معاريفحضور

مـجلس و شد گذارده نمايش معرض به شوروي گرجستان مختلف قسمتهاي از فيلم سري يك سپس

يافت/ خاتمه بعدازظهر ١١ ساعت مقارن ضيافت

علياصغر ايران, كبيرشورويدر سادچيكفسفير آقايان چپ به راست از گزارش] [ضميمه عكس اين در

هنگام ملي مجلسشوراي نماينده قائممقامالملكرفيع بهشوروي, اعزامي فرهنگي رئيسهيأت حكمت

ميشوند/ ديده ضيافتمزبور در كره مذا

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

كشتاركننده] صنف نمايندگان [درخواست
اميني آقاي با بز و گوسفند كشتاركننده صنف نمايندگان امروز بامداد ١åساعت ـ كشور خبرهاي خJصه

آنها ميفروشند دكاندار به ريال ٢٤ نرخ به را گوشت چون كه نموده تقاضا و م;قات تهران شهرداري كفيل

كـه خواستارند شهرداري از و دهند قرار مصرفكنندگان دسترس در ريال ٢٦ قيمت به كه هستند موظف

نمايد/ تعقيب شديدا را متخلفين



ملي دولت سياهه ٢٥٤٠

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

ميشود گرانتر روز به روز آبادان در ميوه نرخ
ميكنند حمل كويت به را خود كاNي ترهبار عمده فروشندگان

مينمايند كويت به مهاجرت به تشويق را سادهلوح مردمان مشكوكي افراد
نمود عدهايدعوت از آبادان شهردار فراهاني صاحب آقاي چهارشنبه روز عصر ـ ترهبار و خواربار وضع

جلسه اين كرات مذا معلوم قرار از نمايند/ تخاذ ا تصميمي كويت به ترهبار و خواربار حمل از برايجلوگيري تا

عمل به نيز مثبت اقدام هيچگونه و باhميرود سرسامآوري بهطور خواربار و قيمتميوه نشده/ نتيجه به منتج

قب� كه طوري به گردد/ اهاليجلوگيري مصرفروزانه مورد ترهبار خروج از بايد نيستچگونه معلوم و نيامده

و خواربار مينمايند/ اقدام خواربار و خروجميوه از برايجلوگيري خودشان طبقاتمختلفشهر شد داده اط;ع

فروشندگان زيرا شود, گرانتر و نايابتر روز به روز ميرود انتظار بلكه نيامده پائين قيمتش تنها نه ترهبار

حمل كويت به ديگري راه از و ميكنند خودداري ميوه آوردن از ديگر ديدهاند چنين را وضع كه ترهبار عمده

مـقام بـه متعددي تلگرافهاي اط;ع قرار از است/ شده آبادان در ميوه كميابي موجب امر اين و ميكنند

نمودهاند/ رسيدگي تقاضاي و شده مخابره نخستوزيري

ميشود صحبت آن به راجع محلي هر در آبادان در روزها اين در كه مهمي ـموضوع كويت به مهاجرت

افراد كه سوئي تبليغات و كويت به خواربار و ترهبار ارسال است/ كويت به ما هموطنان از عدهاي مهاجرت

بـه سادهلوح افراد توجه عدم و بيكاري طرفي از و مينمايند آن پيشرفت و كويت وضع به راجع مشكوك

به كه ميدهند انتشار روز هر و ميروند كويت به قاچاق راه از كثيري عده روزه همه مهاجرت وخيم عواقب

وسـيله واقـع خـ;ف شـايعات ايـن و ميدهند مزد هنگفتي مبالغ كويت نفت شركت در معمولي كارگران

ديروز كه شخصي ميبرند/ كويت به خود با را عدهاي مبالغي دريافت با و شده عدهاياستفادهجو سوءاستفاده

وسيله تبليغاتخ;فواقع با اينكه از كويت مقيم انگليسيهاي كه ميداشت اظهار شده آبادان كويتوارد از

و ميكنند رفتار زننده بسيار وضع با مهاجرين و كارگران با و خوشحالند خيلي ميشوند ايرانيان مهاجرت

ميداشتميوه آنشخصاظهار نميكند نيز را اطاق كرايه پرداخت تكافوي حتي ميدارند دريافت كه مزدي

آبادان از نيز شيرين آب حتي و يخ ميرسد/ فروش به كويت در گزاف قيمت به و وفور حد به ايران خواربار و

و گمرك مأمورين كه گفت بايد و است تأسف كويتموجب به ما سادهلوح هموطنان مهاجرت ميشود برده

پيش نامطلوبي بديهياستوضع كند پيدا ادامه اينرويه گر ا نميآورند عمل اقداميبه مسلحهيچگونه گارد

در و شده شروع قبل مدتها از مهاجرت اين بود/ خواهد مملكت مصالح مخالف جهت هر از كه آمد خواهد

است/ گذارده شدت به رو روزها اين

٨١٢١ شماره ,١٣٣٢.٣.٣å شنبه

ملي] اجتماع روزنامه [مدير خروج
كرد/ حركت شيراز به صبح امروز ملي اجتماع روزنامه مدير بوستاني اسدا� آقاي



٢٥٤١ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

معلوم است آمده عمل به بختياري غائله در شركت متهمين از كه تحقيقاتي اثر بر
بودهاند مربوط هم به افشارطوس مرحوم قتل و بختياري غائله است شده

كشور عمومي امنيت اخCل براي كه وسيعي نقشه اجراي از چگونه

شد؟ جلوگيري بود شده طرح دولت تضعيف و

است گذارده تحقيق مأمورين اختيار در را خود اطCعات و مدارك كليه بختيار ابوالقاسم

هستند بازداشت بختياري غائله در شركت اتهام به نفر ٩
گيرند قرار تعقيب تحت ديگري عده است ممكن و

ميشود داده نخستوزير به ديگر روز چند تا متهمين از تحقيقات كميسيون نهائي گزارش

كرد؟ خواهد استفاده قانوني بخشودگي از بختيار ابوالقاسم آيا
ابوالقاسم قضيه به رسيدگي مأمور كميسيون كار ديگر روز چند تا است قرار داديم اط;ع كه طوري به

اين براي دارد/ اع;م را نهائيخود نظر و شود تمام بختياري غائله شركتدر به متهمين از تحقيقات و بختيار

جمله از گرديده آغاز نهائي بازجوئيهاي ميباشند بازداشت در كنون ا كه متهمين كه است روز چند منظور

نظر تحت ميباشد كار اين مأمور كه كميسيوني گرفت/ انجام نهائي تحقيقات صمصامي اميربهمن از امروز

آقـاي است/ تـحقيقات تكـميل مشـغول مـلي دفاع وزارت بازرسي كل اداره معاون شيوائي سرتيپ آقاي

قضائي كارمند علميه سرگرد آقاي توسط بازپرسيها و ميباشد كميسيون اين عضو نيز سميعي سرهنگ

ميگيرد/ انجام تهران نظامي دادسراي

منجر كه انتظامي اقداماتمأمورين بختياريو غائله جريان از محترم خوانندگان ـ بخشودگي از استفاده

تهران به بختيار ابوالقاسم آنكه از پس دارند/ اط;ع كامل طور به گرديد بختيار ابوالقاسم شدن تسليم به

دكتر آقايان از مركب نخستوزير آقاي دستور به كميسيوني شد زنداني مركز دژباني اداره در و گرديد منتقل

ژاندارمريكل فرمانده اميني سرتيپ ارتشو رئيسستاد رياحي سرتيپ نخستوزير, ملكاسمعيليمعاون

و شخصاو از تحقيقات شروع براي گرفت تصميم بختيار ابوالقاسم پرونده مطالعه از پس و گرديد تشكيل

از تحقيقات به ابتدا كار به شروع پساز اخير كميسيون ـ گردد كار اين ديگريمأمور كميسيون متهمين ساير

راهنمائي حقايق كشف در را مأمورين گر ا كه شد داده تذكر او به بازجوئي ضمن پرداختو بختيار ابوالقاسم

از و گرد عمومي مجازات قانون ٧٨ ماده مفاد استمشمول ممكن بگذارد آنان اختيار در را مداركhزم و كند

بختيار ابوالقاسم ـ نمايد استفاده ميكنند راهنمائي را مأمورين كه كساني براي مزبور ماده در كه بخشودگي

آنها به مأمورينميخواهند هرچه شد حاضر است نداشته غائله ايجاد و اخ;ل ادعايخودشقصد به كه هم

اختيار در بود شده او به نقاط ساير و مركز از مختلف اشخاص طرف از كه را تلگرافاتي متن ضمن و بدهد

بگذارد/ ايشان

بدين كند استفاده آن بخشودگي از بختيار ابوالقاسم ممكنست كه عمومي مجازات قانون ٧٨ ماده متن



ملي دولت سياهه ٢٥٤٢

داخلي يا خارجي امنيت ضد بر كه اشخاصي يا و مفسدين دستجات داخل كس هر ـ ٧٨ <ماده است: قرار

يـا كشوري مأمورين به يا و دولت به دولتي مأمورين طرف از تعقيب از قبل و بوده ميكنند اقدام مملكت

از بدهد اط;ع بودهاند دخيل فساد و فتنه در كه اشخاصي اسامي جنايتو قصد از عدليه ضابطين يا نظامي

كند/> راهنمائي آنها گرفتاري براي را دولتي همچنينمأمورين بود/ خواهد معاف مجازات

گرفت قرار تحقيق دسترسمأمورين در بختيار ابوالقاسم كه اط;عاتي اثر بر ـ هستند بازداشت در نفر ٩

و داشته دخالتمستقيم ديگري عده اينواقعه در كه شد معلوم و گرديد بختياريروشن غائله حقيقي جريان

اين در كه را افرادي بازداشت و تعقيب دستور تحقيقات مأمور كميسيون ب;فاصله مينمودهاند, تحريكاتي

آنان از بازجوئي و شدند توقيف بختياري غائله در شركتمستقيم تهام ا به نفر چند و داد داشتهاند مداخله امر

گرديد/ آغاز

و شدند آزاد هستند بيگناه شد معلوم چون تحقيقات انجام از پس بازداشتشدگان از نفر دو يكي البته

قرار بدين آنها اسامي و هستند نفر ٩ ميباشند بازداشت در بختياري غائله در شركت تهام ا به كه آنها فع�

عبدالرضا ـ ٥ بختيار/ مجيد ـ ٤ صمصام/ احمدقلي ـ ٣ صمصام/ اميربهمن ـ ٢ بختيار/ ابوالقاسم ـ ١ است:

ـ ٩ بختياري/ ضرغامي نصرا� ـ ٨ ارتش/ از شده اخراج علويسروان مصطفي ـ ٧ مسعود/ اصغر ـ ٦ بختيار/

بودن بيگناه علت به دارد احتمال هم شخص اين مسعود اصغر آقاي تومبيل ا راننده كدخدائي غ;محسين

به قبل چندي كه مسعود اصغر آقاي راننده كدخدائي <غ�محسين /٨١٢å شماره ,١٣٣٢ ماه خرداد ٢٨ پنجشنبه اط�عات, /١
آزاد و صادر او آزادي دستور امروز بود شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به بختياري واقعه متهمين با همكاري اتهام

شد/>/

T١U/شود آزاد

نيست مفصل زياد گرديد تشكيل بختياري غائله براي كه پروندهاي ـ افشارطوس قتل و غائلهبختياري

از پس متهمين ساير و بختيار ابوالقاسم خود شد گفته كه طور همان زيرا ندارد برگ ٦åå الي ٥åå بيشاز و

اما ميدادند/ ارائه آنها به را مداركhزم و ميگفتند ميخواستند تحقيق مأمورين كه را آنچه تقريبا بازداشت

پساز دارد احتمال و ميباشد توجه جالب اهميتو حائز فوقالعاده كه گرديده فاش اسراري پرونده همين در

مـوجب به گردد/ منتشر پرونده اين محتويات از قسمتهائي عموم گاهي آ براي تحقيقات تكميل و ختم

به و ميخورده آب ديگر جاي از بختياري غائله بروز ريشه كه است شده معلوم آمده عمل به كه تحقيقاتي

محرك كه بود زده دست اقداماتي به گرديده تشكيل دولت سقوط و تضعيف براي كه كميتهاي اط;ع قرار

مرحوم قتل و ربودن واقعه با را بختياري غائله ارتباط هم مطلع مقامات و است بوده واقعه اين ايجاد اصلي

نميكنند/ تكذيب و انكار افشارطوس سرلشكر

بازداشت افشارطوس مرحوم قتل در شركت تهام ا به كميته اين اعضاي از نفر چند ميدانيد كه طوري به

اسامي هستند بازداشت در بختياري غائله شركتدر تهام ا به كه متهميني بر ع;وه و آنها بر ع;وه ـ شدهاند

از عدهاي كه است شده گفته همچنين ـ نگرفتهاند قرار تعقيب تحت هنوز كه است شده برده افراديديگري



٢٥٤٣ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

آيد/ عمل به تحقيقاتhزم آنان از دارد احتمال و داشتهاند شركت وقايع اين در بازنشسته افسران

وسيعي نقشه كه است كرده ثابت آمده دست به كه مداركي و متهمين اقارير ـ اخJل براي وسيع نقشه

اين طبق بود/ شده طرح امنيتكشور جهتاخ;ل بود شده تشكيل تضعيفدولت براي كه كميتهاي توسط

را آنان و گردد كره مذا بلوا و غائله ايجاد براي جنوبي نواحي اي;تدر و عشاير اغلب با است بوده قرار كه نقشه

عـدم مـوجب چـيز دو مـنتهي كردهاند عمل اندازهاي تا هم نقشه همين طبق و سازند عمل اين به وادار

گاهيمأمورين آ ديگر عشايرجنوبو افراد وطنپرستي يكيهوشياريو است, گرديده آنان مقاصد پيشرفت

طرفدولت از كه مأموريني قسمتها/ ساير به بختياري غائله سرايت و توسعه از بهموقع جلوگيري نظاميو

فرمانده اميني سرتيپ آقاي نظر تحت و شده اعزام بختياري غائله دفع و بختيار ابوالقاسم سركوبي براي

مناطق به بوده, وارده عشايري امور به كه بودند كساني از همگي ميكردند وظيفه انجام نيرويجنوب سابق

عـدهاي اخـ;لگران نـقشههاي اجـراي از تـرتيب اين به و بودند كرده مسافرت بارها را جنوب عشايري

شد/ جلوگيري

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] [هفتمين
و يـافت تشكـيل نـظامي فرمانداري جنائي دادگاه جلسه صبح دقيقه پنج و بيست و نه ساعت امروز

گلي دسته جلسه تشكيل بدو در كردند/ پيدا جلسهحضور در آنها ووك;يمدافع ماه اسفند نهم متهمينواقعه

دادگاه رئيس به را آن هم جعفري آقاي و شد داده جعفري شعبان آقاي به [ايران] ورزشكاران جامعه توسط

بـه شروع خود ديروز مدافعات تعقيب در جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي سپس كرد/ تقديم

كه مصدق آقايدكتر نطق به و كرد ايراد بياناتي نظامي اطرافقانونحكومت در مشاراليه ابتدا كرد, صحبت

نتيجه و خواند را نطق آن متن و نمود اشاره بودند كرده ايراد باره اين در ملي مجلسشوراي علني جلسه در

آن وسيله به و ميگيرد قرار دولتها استفاده مورد نظامي حكومت مصدق دكتر آقاي عقيده بنابه كه گرفت

ميشوند/ زنداني بيگناه مردم

و بوده متنفر نظامي حكومت از خود وكالت زمان در نخستوزير است عجيب خيلي گفت: سپس ناطق

بـه كه را اختيارات قانون متن سپس ناطق است/ شده مستقر نظامي حكومت ايشان دولت مدت در حال

اينوقت �در است/ غيرقانوني ايشان جزائي قضائيو گفتقوانين و قرائتكرد است, مجلسرسيده تصويب

كنند/� صحبت دادگاه ص;حيت به راجع كه داد تذكر جهان به دادگاه رئيس

از يكي گفت و كرد قرائت را ارتش دادرسي آئين ١٣٤ و ١٣٣ مواد ارتشو كيفري قانون ٢٧ ماده ناطق

هنگام اين در شوند احضار دادگاه به گواهان دارم استدعا بنده و گواهانست و شاهد وجود جرم اثبات موارد

به جهان جعفر آقاي يافتو تشكيل مجددا دادگاه ربع و ١١ ساعت گرديد/ تعطيل دادگاه و شد داده تنفس

از يكي پارسا آقاي آن از پس شوند/ احضار دادگاه در قضيه شهود كه كرد تقاضا و داد ادامه خود مدافعات

پرداخت/ دفاع به مدافع وك;ي
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٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

شدهاند مجروح نفر ٨ و مقتول نفر ٥ بابل خورد و زد در
شدهاند توقيف كنون تا نيز نفر ١å نيست, آرام هنوز بابل اوضاع

كرده اجتماع شهر گورستان در مردم ديروز

ببرند مخصوص آرامگاه به را مقتولين جنازه ميخواستند و

پراكندهاند خيابانها در دستهجمعي طور به مردم و است بسته بابل دكاكين هنوز
رسيدند قتل به نفر ٥ نتيجه در كه انتظاميرويداد مأمورين اهاليو از عدهاي بين وخوردي زد جمعه روز

اط;ع زير شرح به را اينواقعه جريانمشروح تلفن با امروز ما خبرنگار اينك شدند/ مجروح مردم از جمعي و

اط;ع فرمانداري به بابل در استعمار ضد ملي جمعيت نماينده نوبخت آقاي گذشته هفته پنجشنبه روز داد:

اخذ براي بابل فرمانداري بدهد/ ميتينگي جمعه روز دارد نظر در بابل در استعمار با مبارزه ملي جمعيت كه داد

شهربانيو رئيسژاندارمريو حضور با [ را اجتماعي مليو امنيت كميسيون ] كميسيوني اينمورد در تصميم

شهرباني به آمد عمل به مورد اين در كه مفصلي كرات مذا از پس داد تشكيل اداراتمسئول رؤساي ساير

گرفتهر تصميم آقاينوبخت اين باوجود و نكرد ميتينگموافقت برگزاري با بعضيمقتضيات علت به بابل

پنجشنبه عصر در اهالي بين كه دستي اع;ميههاي با منظور اين براي و دهد انجام را ميتينگ باشد طور

[ناقص كرد/ نفريدعوت تصويبگزارشهيأتهشت تأييدو ميتينگو برايشركتدر را مردم گرديد پخش

در و گرفته دست روي بر را او جسد و رفته بهداري طرف به دستهجمعي است] اط;عات آن از گزارش بودن

و ميشد بيشتر لحظه هر جنازه ديدن اثر در تظاهركنندگان جمعيت وقت اين در و دادند گردش خيابانها

هم باز ولي شد شليك هوائي تير چند ابتدا كنند/ تيراندازي مردم كردن متفرق براي شدند ناچار پاسبانها

متفرق براي پاسبانها تعداد چون ميدادند شعار انتظامي مأمورين پليسو عليه و نميشدند جمعيتمتفرق

جمعيت ميان غائله برايرفع سرباز و ژاندارم عدهاي و شد كمكخواسته ژاندارمري از نبود كافي مردم كردن

كردند/ متفرق را جمعيت بود طور هر و آمدند

آنها ب;فاصله كه شدند زخمي نفر تيراندازي١٣ اثر در حادثه اين داشتدر اظهار ما خبرنگار كه بهطوري

مقدوري, حسين كرمانكو, احمد اسامي به بود زياد جراحاتشان كه نفر چهار عده اين از بردند بهداري به را

نام به محصل يكدوشيزه زخمي نفر ٨ بين در كردهاند بيمارستانفوت در صدايحق احمد و حريريان علي

مأمورين از و رفتند بهداري طرف به و كرده اجتماع مجددا مردم اوائلشب در ميشود/ ديده ضيائيان فاطمه

دادن از مأمورين ولي كنند دفن را آنها مخصوص آرامگاه در تا بدهند صاحبانش به را جنازهها كه خواستند

شهر بيرون قبرستان به را جنازهها انتظامي مأمورين شب نيمه از بعد دو ساعت كردند/ خودداري جنازهها

طرف به كردن حاصل اط;ع جريان اين از مردم كه شب نيمه از بعد چهار ساعت كردند/ دفن آنجا در و بردند

سـوي به مردم باز شنبه روز شوند نزديك مقتولين قبور به آنها كه شدند مانع سربازها اما رفتند قبرستان

مأمـورين مـجددا و بـبرند مخصوص آرامگاه به آورده بيرون ك خا از را مقتولين جنازه كه رفتند قبرستان



٢٥٤٥ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

كردند/ ممانعت انتظامي

از كه شده شايع شهر در ميرود نيز ديگري تشنجات بروز احتمال و است غيرعادي هنوز شهر اوضاع

١١ ساعت از خبر بنابراين و آمد خواهد بابل به بازرسي براي مخصوص نماينده نخستوزير آقاي طرف

مـخصوص نـماينده ورود انـتظار دم هـر و كـرده اجـتماع فـرمانداري روبروي مردم از زيادي عده ديشب

تـعطيل مـغازهها اغـلب شـدند/ متفرق مردم نرسيد مورد اين در اط;عي چون اما داشتند/ را نخستوزير

نرفته خود كار سر كسهنوز هيچ و ميروند راه خيابانها در مرد و زن دستهجمعي طور به مردم و ميباشد

محركين از نفر ١å كنون تا ميباشند/ نمايندهمخصوصنخستوزير ورود انتظار در بيتابي با اهالي استو

ضد ملي جمعيت نمايندگان مهلجاني آقاينوبختو جمله از شدهاند توقيف انتظامي طرفمأمورين از واقعه

ميباشند/ استعمار

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

كردند حمله بخشدار به سنگ و چوب با عدهاي
و اخـت;فات زارعـين بـين مالكين تحريك به شاهآباد توابع از <شيان> قريه در چون ـ غرب شاهآباد

تا رفت محل به نعمتا�عسگري تفاقاستوار ا به شاهآباد بخشدار سيف آقايامير بود شده ايجاد دودستگي

ولي نـمودند حـمله آنها به سنگ و چوب وسيله به مرد و زن نفر چند كند/ رسيدگي نزديك از موضوع به

هر كه را دهبان و دهدار و نموده آرام را مردم اندرز و پند با بخشدار و كرد خنثي را آنها عمل بخشدار خونسردي

و تشنج رفع براي و كرد رسيدگي امر جريان به فرماندار عضدي آقاي آورد/ فرمانداري به بودند مالك دو

وقـوع به تشنجاتي محل در اينكه براي و نمود كنار بر كار از را دهدار فزوني كريم آقاي محلي اخت;فات

نمود/ صادر را اخ;لگران و محركين جلب دستور نپيوندد

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

ذوالفقار حزب در مطبوعاتي مصاحبه
محل در بود آمده عمل به ذوالفقار طرفحزب از كه دعوتي بنابه جرايد خبرنگاران از عدهاي عصر ديروز

حزبصورت محل به اخيرا كه حملهاي طرز حزب دبير اميري آقاي بعدازظهر ٧ ساعت يافتند/ حزبحضور

شـرح اعتضادي ملكه بانو سپس داد/ نشان جرايد خبرنگاران به را حزب شكسته اثاثيه و داد شرح گرفته

گـرفته صـورت اسـفند نـهم مـتهمين كـمه محا روز اولين يعني خرداد ٢٤ روز در كه حمله درباره مفصلي

يافت/ پايان بعدازظهر ٨ ساعت در جلسه داد/ توضيحاتي

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

شدند آزاد
بودند شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به قبل چندي كه معتضدي و قازاريان سيمون آقاي

شوند/ آزاد كه گرديد اب;غ زندان به و شد صادر نظامي فرمانداري طرف از آنها آزادي دستور امروز صبح



ملي دولت سياهه ٢٥٤٦

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

ثبتي اشتباهات به راجع قانوني Nيحه
عمومي معابر مجاور اراضي و معارض مالكيت اسناد و

است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

يـا و داده رخ بـعدي انـتقاhت ثبت يا ام;ك دفتر در ملك ثبت موقع در كه قلمي اشتباهات >١ ماده

ام;ك دفتر ملكدر ثبت وموقع پيشآمده ثبت مقدماتي جريانعمليات ملكدر ثبت قبلاز كه اشتباهاتي

هيأت در باشد رسيده محل ثبت گزارش ضمن كه سند دارنده درخواست حسب بر نگرفته قرار توجه مورد

مسلم و محرز اشتباه رسيدگيوقوع پساز كه صورتي در و ثبتمطرحميشود قانون ٦ ماده در نظارتمذكور

اص;ح و اشتباه رفع نظارتدستور هيأت نباشد ديگري حق به خللي موجب اشتباه اص;ح و تشخيصگردد

مينمايد/// صادر مالكيت سند ام;كو دفتر ملكدر ثبت م;حظات ستون در را آن

ثبتيو اشتباهات به راجع قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد طبققانون بر

تـصويب مـاده تـبصره ٦ و مـاده ١å بـر مشـتمل عـمومي مـعابر مـجاور اراضي معارضو مالكيت اسناد

١٣٣٢ ماه خرداد ٢٨ ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

شد مبادله ريال ازاي در دNر دريافت به مربوط اسناد
كردند مبادله را چكها وارن و دارائي وزير

در ميدارد دريافت ريال آن مقابل در چهارم اصل كه دhر نيم و ميليون دو به مربوط اسناد صبح امروز

نمود تسليم دارائي وزير آقاي به دhر نيم و ميليون دو مبلغ به چكي وارن آقاي گرديد مبادله دارائي وزارت

گرديد دريافت كه دhري و شد تسليم آقايوارن به ريال به آن معادل چكي دارائي آقايوزير طرف سپساز

وزارت قب� كه است اقداماتي تعقيب در اقدام اين رسيد/ خواهد امريكا از شده تصفيه شكر خريد مصرف به

يك آمد/// بهدست مقداريدhر كو تنبا و طريقفروشگندموجو از و بود عملآورده به تهيهدhر براي دارائي

مطالعاتيصورت باره اين در و دارد دhر تهيه به احتياج دولت هنوز كه كرد اظهار دارائي وزارت مسئول مقام

رسيد/ خواهد نتيجه به زودي به كه ميگيرد

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

استخراج پروانه صدور تقاضاي
داشتند تقاضا مزبور وزارتخانه از و نموده اجتماع ملي اقتصاد وزارت در طالقان كارگران از جمعي ديروز

از بتوانند آنها تا شود اقدام زودتر هرچه طالقان <اميرنان> قريه معدنسرب استخراج پروانه صدور به نسبت

كنند/ تأمين را خود زندگي منطقه آن سرب معادن از بهرهبرداري طريق



٢٥٤٧ هفتم و بيست سال دو, و سي خرداد اطCعات,

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

ميشود اداره شهرداري مأمورين نظر تحت ترهبار ميدان فردا
تا نمود تعيين ميوهجات و ترهبار فروش براي مخصوصي ميدان گذشته سال تهران شهرداري اينكه با

مصرف به مستقيما را بارفروشمحصوhتخود و وساطتدhل بدون بتوانند فروشندگاندستاول زارعينو

برسد مصرفكنندگان بهدست كمتري نرخ با حتياhمكان سبزيها بالنتيجهميوهجاتو و بفروشند كنندگان

بود مصرفكنندگان و سبزيكاران و كشاورزان ميان مستقيم فروش و خريد كه آن منظور و نشد عملي ولي

ترهبارحضور ميدان كارمندانومأمورينشهرداريدر عدهاي فردا از دارد نظر شهرداريدر لذا نگرفت/ صورت

گيرد/ عوارضصورت تحميل بدون فروشميوه تا باشند مراقب و يابند

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

دارند پزشك اعزام تقاضاي اهالي
به كسي كنون تا و ميگذرد بهداريhريجان بهدار اثنيعشري آقاي انتقال از روز ٩٤ بيشاز ـ cريجان

وزارت از مردم ميباشند/ بهدار فاقد است قريه داراي٤٣ بخشكه اين اهالي استو نشده جايويمنصوب

بيشتري توجه هم ناحيه اين اهالي بهداشت به و گردد اعزام hريجان به پزشكي كه دارند تقاضا بهداري

بشود/

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

است نشده پرداخت ارديبهشت حقوق كنون تا
ارديبهشت حقوق كنون تا ميدهد اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن كاشان از ما خبرنگار كه طوري به

تلگرافخود در ما خبرنگار هستند/ مضيقه در فوقالعاده كارمندان و نشده پرداخت دولتي دواير مأمورين ماه

بشود/ آنها نگراني رفع تا كنند حواله يكجا را ماه دو اق�حقوق است شايسته كه ميكند اضافه

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

مضيقهاند در شكر و قند تهيه حيث از مردم
نظر اين از است نشده صادر اليگودرز دارائي اداره به شكر و قند سهميه توزيع كنوندستور تا ـ اليگودرز

فـروش به ريال ٢٦ كيلوئي شكر و ريال ٣å كيلوئي شازند قند و كرده ترقي آزاد بازار در شكر و قند بهاي

مضيقه در حيث اين از و نيستند آزاد بازار از شكر و قند خريد به قادر بيبضاعت اشخاص اغلب ميرسد/

آورد/ فراهم را اهالي شكر و قند سهميه توزيع موجبات دارند تقاضا دارائي اداره از و ميباشند

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

خرد پول كمي
بانك كه دارند تقاضا اهالي است/ آورده فراهم را اهالي و كسبه ناراحتي موجب خرد پول كميابي ـ نهاوند

شود/ مرتفع خرد پول كميابي تا دارد ارسال نهاوند ملي بانك شعبه جهت خرد پول مقداري مركز ملي



ملي دولت سياهه ٢٥٤٨

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

است مسمومكننده قندها اغلب
قندسازي از كه كسي هر است كرده معين قندپزها براي هم سهمي دارائي اداره كه موقعي از ـ گروس

غـيرطبي تـركيبات با و گرفته دارائي اداره از شكر مقداري قندريز نام به و كرده باز دكان نداشته اط;عي

ميكنند مصرف را قندها اينگونه از اشخاصبياط;ع اغلب و ميفروشد مردم به قند اسم به و مخلوطنموده

از پس بـهداري و شـهرداري مأمـورين شدهاند/ مبت; سينه امراض به اطفال و اهالي از عدهاي نتيجه در

تقاضا اهالي كنون ا است/ گرديده امراضمزبور بروز قندموجب آلودگيهاي كه شدهاند كافيمتوجه مطالعات

نيفتد/ خطر در مردم س;متي تا نمايند جلوگيري قندريزها اينگونه از جدا بهداري اداره شهرداريو كه دارند

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

ميرسد فروش به ريال ٣٢ كيلوئي گوشت
و كرده تعطيل فورا ميشد, گران تهران در گوشت وقت هر اخير سال چند ظرف قصاب رسته ـ قزوين

تـجديدنظر گوشت نرخ در قصاب رسته دلخواه مطابق شده گزير نا شهرداري عاقبت تا نميكردند كشتار

قصابدسترسي رسته ميبرندو تهران به را گوسفندهايخود كهچوبدارها اينبود آنها بهانه هميشه نمايد/

استرسته ريال قيمتگوشتكيلوئي٢٦ تهران در كه برخ;فمعمول امسال نميكنند/ پيدا گوسفند خريد به

شهرداري كه دارند انتظار اهالي بفروشد/ كمتر ريال ٣٢ كيلوئي را گوشت نميشود حاضر هيچوجه به قصاب

گيرد/ قرار مردم دسترسهمه در گوشت تا آورد عمل به گوشت عادhنه نرخ تعيين براي اقداماتhزم

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

است ميكرب و كثافت به آلوده شهر گوشت
اين ميپذيرد/ انجام ميكرب كثافتو به آلوده چهارپايان وسيله به يزد اهالي مصرفي حملگوشت ـ يزد

در هم را گيردار وا بيماريهاي اشاعه خطرات است عمومي بهداشت حفظ با مخالف آنكه بر ع;وه عمل

عمومي بهداشت حفظ براي بهداري اداره امور اولياء و شهرداري كه دارند انتظار اهالي جهت اين از بردارد/

مـيشود بيشتر امراض اشاعه خطر و است تابستان فصل كه كنون ا مخصوصا را گوشت نظافت رعايت

شود/ گرفته نظر در اهالي رفاه طريق بدين و بنمايند

٨١٢٢ شماره ,١٣٣٢.٣.٣١ يكشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
يك١١٦ درجه گواهينامه دhر ريال/ ١å٩ حواله دhر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// يك٢٨٧ درجه گواهينامه ليره ريال/// ١١٧ دو درجه گواهينامه دhر ريال/



٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

١٣٣١ اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] [هشتمين
شد تشكيل اسفند نهم متهمينواقعه كمه محا جلسه هشتمين صبح پنجدقيقه چهلو نهو ساعت امروز

حمله نيرويسوم روزنامه به مدافعاتخود كردويضمن دفاع ازموكلخود عشقي پارسيوكيلمدافع آقاي و

/١٣٣å ماه آذر چهاردهم وقايع به اشاره /١

كـه T١Uروز آن در و كردهاند توقيف مصدق از طرفداري عنوان به بار چندين كنون تا مرا موكل گفت و كرد

است/ كرده كاري فدا مصدق آقايدكتر از عشقي همين كنند ساقط را داشتندحكومتمصدق سعي تودهايها

متهمين رفتن منكر من اص� استو سياسي متهمين اين جرم گفت و كرد اشاره جرم ماهيت به ناطق سپس

مقارن است/ نيفتاده تفاق ا جرمي باشند رفته هم گر ا ثبوت فرض به و هستم نخستوزير منزل جلوي به

يافت رسميت جلسه دوباره بعد دقيقه ده و كرد تعطيل تنفس عنوان به را جلسه رئيسدادگاه نيم و ساعتده

سپساضافه و كرد اظهار تودهايها با روابطدولت درباره مطالبي و داده ادامه مدافعاتخود به پارسي آقاي و

و رفتيم دربار جلوي دهند انجام ميخواستند كه رژيمي تغيير از برايجلوگيري ما ميگويند متهمين كه نمود

به را خود استناد مورد روزنامه شماره چند ناطق ندانست سياسي مسئله يك را اينموضوع ميتوان چطور

تحقيقات عنوانشهود به بقائي دكتر مليو نهضت كسيون فرا اعضاي نفر هر از بايد گفت و رياستداده مقام

شود/

دادگـاه صـ;حيت بـه راجع شما كرد سؤال متهمين از يكي محرر محسن از دادگاه رئيس وقت اين در

با شهرباني مأمورينركندوم كه فرمايند ميكنمدستور تقاضا رياستدادگاه از اعتراضداريد؟ويجوابداد

نسازند/ منحرف راست راه از را ما و نگيرند تماس ما

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

كردند تظاهرات به شروع شهرباني مقابل در و شدند آزاد بازداشتشدگان
واقعه بازداشتشدگان خرداد سيام روز است كرده مخابره مهاباد از ما خبرنگار كه تلگرافي خبر طبق

دستجات به منسوب افراد از نفر دو كردند/ تظاهرات به شروع شهرباني جلوي در و شدند آزاد زندان از مهاباد

ميكردند تحريك خواندنسرود به را مردم يافتو خواهد ادامه سختي مبارزه داشتند اظهار ميانه آن چپدر

نداده/ رخ سوئي تفاق ا حمدا� به ولي



ملي دولت سياهه ٢٥٥٠

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

شد اعCم نظامي حكومت بابل در
شدند آزاد كفيل قيد به توقيفشدگان از نفر دو

شدند بابل وارد ديروز وقايع تحقيق براي تهران از كه هيأتي و نخستوزير نماينده

شدهاند مشغول كار به مردم و آرام شهر اوضاع
كردند منتقل مخصوصي آرامگاه به را مقتولين اجساد

در داده: اط;ع چنين تلفن وسيله به شد چاپ ديروز آن خبر كه بابل حادثه تعقيب در ما خبرنگار امروز

كه برآمدند صدد در پاسبانها كردند خورد و زد ايستگاه ميدان در يكديگر عليه دسته دو كه جمعه روز حادثه

طـرف بـه هـم سايرين و شد گ;ويز پاسبانها از يكي با روشن اسكندر موقع اين در و كنند رفع را غائله

تجري موجب وي فوت كرد, سپسفوت و مجروح اسكندر دار و گير آن در و كردند حمله انتظامي مأمورين

شد/ تظاهركنندگان

بر بابل در روز هفت مدت براي نظامي حكومت ديروز از ميداشت اظهار امروز ما خبرنگار كه طوري به

مردم داديم اط;ع كه طور همان است/ شده نظاميمنصوب فرمانداري به طاهري سرگرد آقاي و شد قرار

بابلدستور واقعه جريان از اط;ع از پس هم نخستوزير آقاي و بودند نخستوزير نماينده انتظار در بابل

هـيأت اين اعضاي شدند/ بابل وارد ٩ ساعت ديروز هيأت اين و برود بابل به رسيدگي براي هيأتي دادند

نـماينده بـهادري ارتش, سـتاد نـماينده اخـوي سرهنگ كشور, وزارت بازپرس صدري آقايان از عبارتند

دادگستري/ نماينده اعتمادي و نخستوزير

از ابتدا شدند/ خورد و زد جريان به رسيدگي مشغول شهرباني در شدند بابل وارد كه ديروز از هيأت اين

قرار مطالعه مورد بود شده تهيه زمينه اين در كه گزارشهائي و آوردند عمل به تحقيقاتي مقتولين كسان

دادند/

آرامگـاه در را مـقتولين كـه داشـتند اصـرار اهـالي و كشتهشدگان كسان چون ـ آمد عمل به قبر نبش

در آوردندو بيرون آنجا از را اجساد گرديدو نبش قبورمقتولين موافقتهيأتمزبور با لذا كنند دفن مخصوصي

گرگانوارد از ديروز نيز گرگان تيپ نماينده عاصمي سرهنگ آقاي شدند/ سپرده ك خا آرامگاهمخصوصبه

آزاد كفيل قيد به توقيفشدگان از نفر دو گرديد/ واقعه به رسيدگي اعزاميمشغول هيأت تفاق ا به و شد بابل

و ميباشد آرام شهر اوضاع فع� ميباشند/ آزاد نيز استعمار ضد ملي انجمن نماينده نوبخت آقاي و شدند

شدهاند/ مشغول خود كار كسبو به مردم

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

افتاد تعويق به آزاد آقاي محاكمه
آقاي ولي شوند كمه محا مطبوعاتي تهام ا به جنائي دو شعبه دادگاه در آزاد عبدالقدير آقاي بود قرار امروز

كنند/ ديگرموكول روز به را دادگاه جلسه كسالت علت به كرد تقاضا بود نوشته دادگاه به كه نامهاي طي آزاد
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٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

گفت: امروز مطبوعاتي مصاحبه در فرهنگ وزير
آمد نخواهد عمل به امسال امتحانات در تجديدنظري و ارفاق گونه هيچ

ندارم> را گواهينامه اخذ <لياقت است: نوشته خود ورقه در ساله چهل داوطلب يك

شد نخواهد استخدام جديدي معلم و نميشود اعزام خارج به محصل امسال
خبرنگاران حضور در مصاحبهاي جلسه صبح امروز امتحانات خاتمه و تحصيلي سال پايان مناسبت به

از شمهاي كر ذ از پس مصاحبه اين در آذر دكتر آقاي گرديد/ تشكيل فرهنگ وزير آذر آقاي اطاق در جرائد

رضـايت مـوجبات و گرديد انجام مطلوبي بسيار وضع به امسال امتحانات داشت: اظهار امتحانات جريان

انـتظامي مأمورين همچنين و فرهنگ وزارت مسئولين آورد/ فراهم را امتحانكنندگان و امتحاندهندگان

hيحه امضاء مخصوصا و نخستوزير آقاي توجهاتمخصوص با و آوردند عمل به را مراقبت دقتو نهايت

اينhيحه از عم� شد كه مراقبتهائي با البته شد/ اغتشاشيجلوگيري گونه امتحاناتاز مجازاتاخ;لگران

اين مشمول نفر چند تنها ماه خرداد در متوسطه امتحانات داوطلبان نفر ١٦٢٤٥ از و نيامد عمل به استفاده

داشتند آنحضور از خارج امتحاناتو جلسات مدخل در تنها انتظامي اينمأمورين از گذشته گرديدند/ قانون

از نـمونه چـند سـپس فـرهنگ وزير آقاي است/ بوده ممتحنين خود عهده به حوزهها داخلي نظم حفظ و

گذاشتو خبرنگاران اختيار در بودند فرهنگنوشته وزارت به امتحانات مورد در مختلف افراد كه را نامههائي

سالسوم امتحانات در ميباشدو ١١٨٦ شماره دارايجواز كه پژوهنده محمد نام به سالهاي چهل مرد گفت:

است: نوشته طور اين خود ورقه در برنيامده هندسه امتحان عهده از چون شركتنموده متوسطه

وزارت اوليـاء كـه هسـتم خـوشوقت و ندارم را متوسطه گواهينامه اخذ شايستگي كه ميكنم <اعتراف

خ;ل تحصيلدر ششماه با فارسيو سواد مختصر با ميكردم تصور هستند/ مسلط كام� اوضاع فرهنگبر

فرهنگ وزارت به خود نامه در اولياِء از يكي يافت>/ توفيق گواهينامه اخذ به است ممكن گرفتاري نوع هزار

ترك را امتحان جلسه بدهند امتحان شهريور در و فرهنگعوضشود اينكهوزير اميد به <عدهاي مينويسد:

هيچوجه به كه بگويم بايد اوراق در تجديدنظر درمورد ارفاقبشود>/// اوراق تصحيح در بفرمائيد امر كردهاند/

بـر امر اين زيرا داد نخواهم را امتحانات در ارفاق و تجديدنظر اجازه نشستهام, ميز اين پشت كه مادامي

گونه هر نيز اين از پس و شده انجام تمام صحت با امتحانات است, امتحانات آئيننامه ١٩ ماده خ;فت

كشور از خارج به محصل اعزام درباره فرهنگ وزير بود/ خواهد بيفايده تجديدنظر براي تحصن و تظاهر

نيز فع� كرد اقدامي نميتوان فع� استو نداده را كار اين انجام اجازه مجلس بودجه داشتكميسيون اظهار

آمـوزگار عدهاي مدارسموجود از هم شهرستانها در و نيست احتياجي جديد دبير و آموزگار به تهران در

ابتدائي و مختلفمتوسطه امتحانات قبولشدگان تعداد از آماري مصاحبه خاتمه در نمود/ خواهيم استخدام

كه كنيد تأييد را مطلب اين <مخصوصا گفت: ديگر بار يك آذر دكتر آقاي و شد گذاشته خبرنگاران اختيار در

بود>/ خواهد بيفايده امتحاني اوراق در تجديدنظر براي كوششي گونه هر
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٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

شد حمل شوروي به خاويار و ماهي تن ١٢٤
شوروي به شيCت محصول فروش درباره مذاكره براي

شد خواهد تشكيل مشترك جلسه يك فردا

شركت به متعلق كه پهلوي پرت كشتي ماه خرداد ٢٩ روز است رسيده اط;ع بندرپهلوي از كه قراري به

مـحمد دكـتر بـه خـطاب شوروي و ايران شي�ت شركت مديره هيأت رئيس مورخالدوله <نامه پهلوي؟ پرت كشتي مالكيت /١
نخستوزير مصدق

١٣٣١ ارديبهشت <اول
زيرا است بحري نقليه وسائل اجاره گ�وريباسبيت [شركت] از ما ديگر استفاده شي�ت/// امور به كميسيونمربوط پايان از پس
گ�وريب با گر ا اما ندارد/// ديگري وسيله تني ٦å باركاسموتوري يك و پهلوي پرت موسوم تني ٥åå كشتي يك جز شركت
داريم//// دريافت آMت آهن و منسوجات و قند پاياپاي طور به است ممكن فوقالذكر اشياء بر ع�وه باشيم معامله طرف اسبيت
شوروي>> و ايران شي�ت شركت مديره هيأت رئيس
/٢٢٧ ـ ٢٣å صفحات نامك نشر ١٣٧٤ اول چاپ سميعي احمد كوشش به سپهر احمدعلي نوشته سياسيمورخالدوله خاطرات

ماهي تن ١٢٤ جمعا حركتكرد طرفشوروي به بارگيريمحصوhتشي;ت پساز T١Uميباشد مليشي;ت

مهندس آقاي خاويار/ تن ٨ و شور ماهي تن ٢١ منجمد ماهي تن ٩٥ از بود عبارت كه كرد حمل خاويار و

اينمحصوhت حمل و بارگيري امر در ميبرد سر به شمال در فع� كه شركتشي;ت عامل مدير نريماني

و گرفت انجام بازرگانيشوروي نمايندگان تقاضاي به خاويار و ماهي مقدار اين حمل است/ داشته نظارت

دولت آن بازرگاني نمايندگان با دولتشوروي به فروششي;ت درباره اشكاhت رفع براي كرات مذا ضمنا

صهبا آقاي حضور با مشترك يككميسيون فردا صبح هشت ساعت منظور اين براي و يافت خواهد ادامه

تشكيل سفارتشوروي بازرگاني اداره محل در نمايندگانشوروي مليشي;تو شركت مديره رئيسهيأت

شد/ خواهد

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

ميدهد ادامه خود عمليات به بانكها بازرسي هيأت
بانكها بازرسي درباره نوبت چند در كنون تا

است شده داده گزارش نخستوزير به
بـه هيأت, رياست به اردhن آقاي انتصاب از پس بانكها بازرسي هيأت كه شد حاصل اط;ع امروز

دولتي بانكها اختيارات و اسناد به امورمربوط به رسيدگي درباره عملياتخود به مرتبا آذربايجان استانداري

يكي امروز است/ گزارشداده آقاينخستوزير به را اقداماتخود نتيجه نوبت چند در كنون تا و ميدهد ادامه

دولتي بانكها كليه به نسبت بانكها بازرسي هيأت اعضاي فعاليت داشت اظهار بازرسي هيأت اعضاي از

داشت اظهار وي پذيرد/ پايان ديگر هفته عملياتاينهيأتظرفدو احتمالدارد و دارد ادامه مساوي بهطور

عمليات چگونگي درباره پروژهاي شد خواهد تقديم نخستوزير آقاي به كه گزارشي ضمن بازرسي از پس

شد/ خواهد پيشنهاد تصويب براي و تهيه بانكها
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٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

گرفت آتش مرموزي طور به سقز شكر و قند انبار
ساعتآتشسوزي چندين و گرديد حريق دچار شكر و قند انبار ناگهان يكشنبه شب نيمه

داشت ادامه انبار در

شد حريق طعمه انبار در موجود شكر و قند تن ٣٥å
است متواري سقز انباردار طاهري

است بوده انباردار ناحيه از ظاهرا و عمدي سقز شكر و قند انبار حريق

است بيمه ايران تمام در شكر و قند انبارهاي موجودي

انبار ماه خرداد ٣١ يكشنبه شب نيمه از ساعت يك كه است كي حا سقز از ما خبرنگار تلگرافي گزارش

بـه جـريان فـورا سـوخت/ انبار موجودي از زيادي مقداري و شد حريق طعمه سقز شهرستان شكر و قند

داشتند كه وسايلي با انبار كردن خاموش براي شبمأمورين همان در و شد داده اط;ع سقز تيپ و شهرباني

از قـدر هـر ب;فاصله عدهاي كمك با ضمنا و پرداختند حريق اطفاء به و آمدند شكر و قند انبار محل در

ازموجودي زيادي مقدار باز ت;ش اينهمه باوجود ولي گرديد خارج انبار از بود مقدور كه شكر و قند موجودي

گفته بهدستآورده شكر قندو كل اداره از ما خبرنگار كه اط;عاتي طبق بينرفت/ اينآتشسوزياز در انبار

ميشود: داده اينكشرح كه قراري به آن جريان و عمديبوده سقز شكر و قند انبار حريق كهموضوع ميشود

داشته انبار كسر مقداري قبل چندي از استكه طاهريبوده نام به شخصي سقز شكر و قند انبار متصدي

را مجرميتخود طاهريچون كه ميشود داده احتمال و بود گرفته تعقيبقرار تحت صالحه مقامات طرف از و

اثناء اين در و كرد پنهان و مخفي را خود گرفت قرار تعقيب تحت كه روزي همان از لذا ميدانسته مسلم

را آن مجلسموجودي صورت ضمنا و كنند بازرسي را انبار كه برميآيند صدد در شكر و قند دارائي مأمورين

بوده طوري هم آتشسوزي نحوه و ميگيرد آتش انبار مرموزي طور به بازديد از قبل ولي نمايند معلوم هم

عمدي حريق ايجاد گفتكه قرائنميتوان اين با و مييابد توسعه انبار نقاط تمام آتشدر زودي به كه است

نظر به غيرعادي دليل بدون آن آتشگرفتن استو دارائيواقع اداره نزديك كاروانسرائي در انبار است/ بوده

در انبار كسر از دليلي اينكه براي طاهري كردهاند پيدا اط;ع تحقيق مأمورين كنون تا كه طوري به ميرسد

يك را خود نقشه و آورده فراهم را انبار آتشزدن وسايل اياديمرموزي وسيله به نگيرد قرار دستمأمورين

اين به انبار آتشزدن براي شب از ساعت اين انتخاب است/ گذاشته اجرا موقع به شب نيمه از بعد ساعت

گردد/ فراهم ديرتر حريق كردن خاموش وسيله كه است بوده جهت

تابع نيز بانه شكر و قند اداره و مستقل سقز شهرستان اقتصادي دارائي اداره ـ سقز انبار موجودي مقدار

نگـاهداري سـقز انبار در هميشه نيز بانه شكر و قند سهميه سقز از گذشته ترتيب اين با و ميباشد سقز

ارديبهشت يعني گذشته ماه در استو تن ١åå ماه هر در سقز بانهو شكر و قند مصرفي مقدار است/ ميشده

باقي تن ٣٥å مقدار ماه خرداد سهميه توزيع از پس و بوده شكرموجود و قند تن ٤٤å مقدار سقز انبار در ماه
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مأمورين كنون ا و سوخته مقدار اين از نصف برميآيد شكر و قند اداره تلگراف از كه طوري به استو مانده

هستند/ طاهري دستگيري صدد در و داده قرار تعقيب تحت را قضيه سقز شهرباني دادگستريو و دارائي

گـفت مـا خبرنگار به شكر و قند اداره رئيس ضرغام سرهنگ آقاي امروز ـ است بيمه انبار موجودي

آن مقدار چون و است شده بيمه ايران بيمه سهامي شركت در شهرستانها شكر و قند انبارهاي موجودي

سؤال شهرستانها از تلگراف با را مقداريموجودي مردم سهميههاي توزيع پساز ماه هر در ما است متغير

خسارت خطر درصورتوقوع تا ميكنيم بيمه مقدارموجوديرا بيمه شركت پسازوصولجوابدر ميكنيمو

شود/ اخذ مقدارموجودي

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

كردند لخت دزدان را نوبران بخشدار
بردند سرقت به را او لباسهاي و نقد وجوه و

كه نوبران بخشدار صالحي آقاي ميدهد: گزارش چنين خود تلگرافي گزارش ضمن ساوه از ما خبرنگار

آنها تفاق ا به و شد اغفال نفر دو وسيله به بود تومبيل ا منتظر ساوه فرسخي هشت در تهران به عزيمت براي

از را دستهاياو و برده چشمه سر به آبخوردن بهانه به را وي مزبور نفر دو راه بين در كرد حركت باقرآباد به

بـيرون تنش از را او لباسهاي تمام و برميدارند را جيبش در موجود وجه ريال هزار دو و ميبندند عقب

سارقين ميشوند گاه آ قضيه از ژاندارمري كهمأمورين موقعي ميپوشانند/ او به پاره يكزيرشلوار ميآورندو

است/ گرفته قرار تعقيب تحت ژاندارمري طرف از قضيه بودند/ كرده فرار

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

ميشود ساخته ارتش تسليحات اداره در كه گاوآهنهائي
بـررسيهاي از پس ارتش تسـليحات اداره كارخانههاي ميدهند: اط;ع ارتش ستاد از كه طوري به

صنايع سازمان راهنمائي كمكو با كشور از ارز خروج از جلوگيري و كشاورزان حال رفاه منظور به متمادي

فـني كـارشناسان نظر طبق گاوآهنها نوع اين و نمايند تهيه گاوآهن تعدادي است گرديده موفق كشور

برابري خارجي مدلهاي بهترين با حيث هر از و ميباشد مناسب بسيار ايران زمينهاي براي كشاورزي

سفارش و خريد براي ع;قمندان و كرد استناد ميتوان چرخ بدون و چرخ با مزبور دستگاههاي از ميكند/

نمايند/ مراجعه همايون باب خيابان ارتشدر تسليحات اداره فروشگاه به ميتوانند جزئي و كلي دادن

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

دولت كارمندان كار طرز به مربوط آئيننامه
و حضور دروضع مطالعه براي نخستوزيري بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ آقاي دفتر در كميسيوني امروز

و ادارات وضع در نظم ايجاد براي آئيننامهاي طرح كميسيون اين در و گرديد تشكيل دولت كارمندان غياب

شود/ داده نخستوزير آقاي به فردا و امروز ظرف است قرار كه شده تهيه دولت كارمندان كار طرز



٢٥٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

گرفت انجام شهرداري نظر تحت ميدان در ترهبار فروش امروز
متخلفين و شود گرفته خريداران از نبايد عناوين ساير و درباغي و دNلي نام به ديناري پس اين از

گرفت خواهند قرار تعقيب تحت

ميشود احداث ترهبار فروش براي تهران شهر اطراف در ديگر ميدان شش
ميگردد اعCم شهرداري ميدان در ترهبار نرخ روزه همه

پايتخت كنين آسايشسا و رفاه تأمين بهمنظور امروز از تهران شهرداري داديم اط;ع كهديروز بهطوري

ساعت٥ در كه ترتيب بدين آورد/ عمل به نظارت آنها نرخ در و گرفته نظر تحت را ميوهجات و ترهبار فروش

مأمورين از نفر چند و شهرداري اداري رؤساي از نفر چند تفاق ا به شهرداري كل مدير عقيلي آقاي بامداد,

ريدر خيابان انتهاي در شهرداريواقع ميدان در بلندگو چند با پاسبان عدهاي و نظامي فرمانداري انتظامي

از فروش براي ترهبار و ميوه زيادي مقدار شهر بارفروشهاي ميدان اين در يافتند/ حضور غله انبار محل

قـرار ميدان اطراف در كه بلندگوها موقع اين در بودند شهرداري دستور انتظار در و بودند آورده سحرگاهان

درمورد شهرداريرا اع;ميه بلندگوها از يكي داشتندو اع;م را ترهبار فروش آغاز و درآمدند صدا به بود گرفته

كرد/ قرائت ترهبار فروش

قـپانداري نـام بـه عوارضي هيچوجه به كه بود شده نشان خاطر ترهبار خريداران به اع;ميه اين در

بر ع;وه كند رفتار ايندستور خ;ف بر كه فروشند هر و بپردازند نبايد غيره و درباغي زيرچوبي, سرباري,

مطالبي بلندگو وسيله به يك هر شهرداري اولياي بعد گرفتو خواهد قرار تعقيب مورد عوارض, وجه استرداد

و كردند كر ذ آمده فراهم مصرفكنندگان فروشندگانو براي ترهبار و فروشميوه جهت كه تسهي;تي باره در

جنوبي ضلع در شهرداري كه شعبهاي به بيدرنگ گيرند قرار اجحاف مورد چنانچه خريداران كه دادند تذكر

اينبود رسيد مصرفكنندگان اط;ع به بلندگو وسيله به كه مطلبديگري كنند/ شكايت تأسيسكرده ميدان

انجام دhلي ديناري اخذ و واسطه بدون بايستي جزء فروشندگان به بارفروشها طرف از ترهبار فروش كه

نگردد/ ترهبار] ] خواربار نرخ ترقي دhليموجب مخارج تا گيرد

به نفر چند كه رسيد كنوناط;ع ا هم داشتكه بلندگواع;م بهوسيله رؤسايشهرداري از يكي اثنا اين در

و گرفتند قرار تعقيب تحت متخلفين ب;فاصله و گرفتهاند خريدار از ريال يك قپان هر براي زيرچوبي نام

تعقيب تحت متخلفين و است ممنوع نام هر به و جهت هر عوارضاز نوع هر دريافت كه شد يادآور مجددا

و خريداران به خطاب بود گرفته قرار ميدان شرقي سمت در كه ديگري بلندگو وسيله به گرفت خواهند قرار

هـم وزن لحاظ از چنانچه و شود توجه ميوه بار هر حقيقي وزن به بايستي كه شد داده اط;ع فروشندگان

به هم اينمورد در خريدارانميتوانند و شد تعقيبخواهد فروشنده بشود خريدار يا مصرفكننده به اجحافي

خاتمه شهرداري نظر تحت ترهبار فروش جريان نيم و ساعت٨ كنند/ شكايت ميدان در شهرداريواقع دفتر

گفت: آنها به و كرد جمع را بارفروشها شهرداري كل مدير عقيلي آقاي اينموقع در و كرد پيدا



ملي دولت سياهه ٢٥٥٦

ساير و برق و محل كرايه حيث از hزم مخارج تمام و گذاشتهايم شما اختيار در رايگان به را ميدان اين ما

ضرر به عنوان و اسم هر به دhلي نام به ديناري نيست مقتضي ديگر ميدهد/ انجام مجانا شهرداري را لوازم

براي تهران اطراف در ديگر ششميدان كه شد متذكر ضمنا عقيلي آقاي شود/ گرفته خريدار از مصرفكننده

برايفروشبه را بارهايخود از مقداري كه كرد تقاضا بارفروشها از و شد احداثخواهد وميوه ترهبار فروش

داشتند اظهار و كردند قبول بارفروشها باشند/ آسايش و رفاه در جهت هر از مردم كه ببرند ميادين ساير

است/ مصرفكننده سود به هم و ما نفع به امور اين انجام

شد ميداناع;م در آنها نرخ گرديد آغاز ترهبار فروش كه موقعي امروز ـ ميشود اعJم ترهبار نرخ روز هر

معام;ت آن طبق بر خريداران تا شود اع;م ميدان در ترهبار و ميوهجات تمام نرخ روز هر كه گرديد مقرر و

دهند/ انجام را خود

عدد صد ورامين بادمجان ريال/ ٤å الي ٣å عدد صد كدو ريال/ ٦å الي ٢٥ عدد صد خيار ـ امروز نرخ

عسگري غوره ريال/ ١١ يككيلو گوجهفرنگياع; ريال/ ٣.٥ يككيلو سيبزمينياع; ريال/ ١٨å الي ١٥å

ريال/ ٢٣ الي ١٨ يككيلو مشكي يك گي;سدرجه ريال/ ٦ يككيلو درختي گوجه ريال/ ٤.٥ يككيلو اع;

گرمك ريال/ ٨ يككيلو اع; طالبي ريال/ ٤.٥ يككيلو سيبمتوسط ريال/ ١١ يككيلو اع; درختي سيب

[؟] ريال/ ١١ يككيلو رسمي سيبزميني ريال/ ٢ الي ١.٥ يككيلو پياز ريال/ ٤.٥ كيلو

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

شدند كار مشغول شهرداري بازرسي در دادگستري قضات از عدهاي
انتخاب طرفوزارتدادگستري از كه ويژهاي بازرسان كه صورتي در گرانفروشان كيفر قانون طبق چون

بنمايند گرانفروشي مورد گزارشدر تنظيم به مبادرت ميگردد صادر آنها براي مخصوصي كارت و ميشوند

مورد در مجازات اجراي و حكم صدور به اقدام تشريفات رعايت بدون مكلفند گرانفرشان كيفر دادگاههاي

بنمايند/ گرانفروش كسبه اشخاصو

به مخصوصي بازرسي كارتهاي دادگستري وزارت شهرداري, كفيل اميني آقاي پيشنهاد حسب بر لذا

معابر از عبور ضمن كه نمود صادر محلي معتمدين اداراتو ساير كارمندان دادگستريو قضات از عدهاي نام

خ;ف مشاهده درصورت و تحقيقاتينموده ترهفروشي قصابيو كين دكا ومخصوصا كسبه ازوضع محرمانه

دادگاههاي به و شده زياد گرانفروشي دادگاههاي تعداد ضمنا نمايد اع;م گرانفروشي كم محا به را مراتب

است/ شده داده گرانفروشي تخلفات به رسيدگي اختيار نيز ك;نتريها در موجود

٨١٢٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١ دوشنبه

است نشده پرداخت ماه ارديبهشت حقوق
و نشده پرداخت كارمندان ماه ارديبهشت كنونحقوق تا كه است كي حا ساوه از ما خبرنگار تلگرافي خبر

هستند/ مضيقه در سخت كارمندان



٢٥٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

جنائي دادگاه اول شعبه در شهباز روزنامه مدير محاكمه صبح امروز
گرديد آغاز منصفه هيأت حضور با

بودند دادگستريآمده به محاكمه جلسه در شركت براي زيادي عده

شد موكول فردا صبح هفت ساعت به جلسهآينده و تعطيل تنفس عنوان به امروز جلسه

مقام به اهانت به متهم كه شهباز روزنامه مدير نامور رحيم آقاي كمه محا جلسه امروز صبح ده ساعت

هيأت شد/ تشكيل تماشاچي از عدهاي حضور با شهرستان جنائي دادگاه يك شعبه در ميباشد سلطنت

فـخر رهـبري, يـحيي قريشي, حسين آقايان و رئيس نعمتاللهي عبدالعلي آقاي از بودند عبارت قضات

جلسهحضور در نيز متهم مدافع طباطبائيوك;ي دكتر و فرنيا آقايان دادگاه/ مستشاران فاطمي طباطبائيو

قـوامالديـن شـهرستاني, قـيصريه, آزاد, كـمالي جهانگير آقايان از ميشد تشكيل منصفه هيأت داشتند/

قرعه كشيدن با بود نشده حاضر منصفه هيأت اعضاء از يكي چون كار/ صحرا داود هشتروديو دكتر مجيدي,

گردد/ تكميل منصفه هيأت عده تا شد انتخاب ميباشد قضات از كه توفيقي آقايجواد

ص;حيت عدم راي همچنين و شهرستان دادستان كيفرخواست فقره دو دادگاه منشي اعظم آقاي ابتدا

سلطنت مقام به كه هستيد متهم شما داشت: اظهار متهم به سپسرئيسخطاب قرائتنمود را جنحه دادگاه

ميكنيد؟ تصديق را اينموضوع آيا كردهايد توهين

سلطنتننمودهامو مقام به توهين نوشتهام شهباز روزنامه در كه مقالهاي مندر خير, آقاينامورجوابداد:

شده زياد تماشاچيان عده هنگامچون اين در ندارد/ شخصيمن كار به ارتباطي شهباز اينروزنامه از گذشته

شد/ بسته سالن در نداشت گنجايش سالن و بود

از ماده چند قرائت از پس وي صحبتنمود به شروع مدافع وكيل فرنيا آقاي نامور آقاي اظهارات از پس

تاريخ گفت: آنگاه فرنيا آقاي نيست/ پروندهموجود كيخصوصيدر شا شكايت كه داشت اظهار جزائي قانون

تحريك كام� احساساتعمومي آن در و ميباشد تير سيام واقعه پساز بيستروز نظر مورد روزنامه انتشار

جريانات اما ميآمد ثقيل عدهاي گوش به شايد دربار درباره شهباز روزنامه نوشتههاي آنموقع در بود شده

سپس فرنيا آقاي است/ كرده پيشبيني خوبي به را آينده وقايع شهباز روزنامه كه داد نشان بعدي سياسي

مقارن و رسانيد دادگاه سمع به كنون تا ويكتوريا ملكه زمان از ايران استعماري تاريخ به راجع مبسوطي شرح

تنفس از بعد دادگاه اينكه از پس ميشود/ تنفساع;م ساعت يكربع كه داشت رئيساع;م يازده ساعت

تـاريخ دربـاره مفصلي مطالب و گرفته را خود بيانات دنباله مجددا مدافع وكيل فرنيا آقاي گرديد تشكيل

شركت زياد احزاب سياسي مبارزات تاريخ گفتدر فرنيا آقاي داشت/ بيان مردم مبارزات ايرانو استعماريدر

راه در بيشتر كه ميشود وارد طبقهاي به تضييقات و فشار بيشتر هميشه چرا نيست معلوم ولي داشتهاند

سـاعت يك دادگـاه نـمود فـرنيا آقاي كه مفصلي مدافعات از پس بودهاند/ دخيل استعماري ضد مبارزات

شد/ موكول فردا صبح ٧ ساعت به آينده جلسه و تعطيل تنفس عنوان به بعدازظهر



ملي دولت سياهه ٢٥٥٨

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

كردند اجتماع بهارستان ميدان در زنداني كارگران خانواده امروز
ميدان در بودند شده زنداني اعتصاباتاخير اثر در كه دخانيات كارگران از نفر ٥٢ خانواده ظهر از قبل امروز

هرچه مزبور زندانيان پرونده كه نمودند تقاضا ملي مجلسشوراي نمايندگان از و كردند اجتماع بهارستان

شدند حاضر بهارستان ميدان فرمانداريدر مأمورين گردد/ معين آنها تكليف و گيرد قرار رسيدگي مورد زودتر

و نمايند معين را خود مدافع وك;ي كه شده اب;غ زندانيان به كه داشتند اظهار آنها تقاضاي استماع از پس و

مـوقع ايـن در و شد خواهد آغاز آنها دادرسي ب;فاصله اسفند, نهم واقعه متهمين كمه محا خاتمه از پس

شدند/ متفرق اجتماعكنندگان

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

كردند محاصره را كدخدا منزل آشوبگر عدهاي
رساندند قتل به را كدخدا خواهر تيراندازي اثر در و

كه رشوند جعفر آقاي مالكينمخصوصا عليه بر را الموتزارعين رودبار در عدهاياخ;لگر اخيرا ـ قزوين

مباشر رشوندو آقايجعفر كه مينمايند قرآنمهر ميكنندو عهد هم با و تحريكنموده مالكعمدهاياست

كدخدا برسد/ قتل به بعد و تهديد ابتدا كند مخالفت آنها اميال با كه كدخدائي هر و ندهند راه رودبار به را او

عده آن نظر تسليم كه بود كدخداياني از يكي بود كوجان> <ا كدخداي رشوند آقاي طرف از كه حسينعلي

تيرانـدازي به شروع و كرده محاصره را كدخدا منزل آشوبگران فطر عيد شب نظر اين از و نشد آشوبگر

هدف خارجشود منزل از قرآن با داشت قصد وساطت براي كه حسينعلي كدخدا خواهر خاتون آمنه كردند/

پزشك و يك شعبه بازرس و رسيد قزوين دادگستري اداره اط;ع به جريان شد/ مقتول گرفت قرار گلوله

زارعين نمايند/ رسيدگي را امر جريان نزديك از تا نمودند عزيمت رودبار به و ژاندارم افسر معيتدو به قانوني

به و زندگي به كامل فراغت با بتوانند دهاقين تا آيد فراهم اقداماتي دارند تقاضا انتظامي مقاماتمسئول از

بدهند/ ادامه خود كار

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

است نشده داد كارمندان حقوق ماه دو
ارديبهشتو ماهه دو حقوق ماه تير اول كنون تا ميدهد اط;ع تلگرافخود ضمن شاهپور از ما خبرنگار

دارند/ فوري توجه بذل تقاضاي و شده گرفتار سخت مضيقه در آنها و نشده پرداخت كارمندان ماه خرداد

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

افشارطوس قرائتخانه
فراهم شميران در افشارطوس مرحوم آرامگاه و قرائتخانه ساختمان مقدمات تهران شهرداري طرف از

شود/ آغاز آن ساختمان است قرار نخستوزير آقاي دستور بنابه و شده



٢٥٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

است تهيه دست در كشور كارگران كليه آمار
گرديد تشكيل كارگران آمار تهيه كميسيون

اين كرد/ دعوت كشور كارگران آمار تهيه براي نمايندگاني اداره و وزارتخانه چند از كار وزارت قبل چندي

گرديده تشكيل امر اين براي كميسيوني كه شد حاصل اط;ع امروز و شدهاند معرفي كار وزارت به نمايندگان

ميباشد/ مختلف رشتههاي در آنها عده و كارگران خانواده و زندگي وضع درباره آمار تهيه مشغول استو

شد/ خواهد آنها وضع بهبود به مبادرت كارگران از دسته هر اوضاع گرفتن نظر در با آمار اين تهيه از بعد

ايجاد براي خود منظور اجراي به را دولت آمار اين كه ميكنند خوشبيني اظهار كار وزارت مسئول مقامات

كرد/ خواهد نزديكتر كارگران رفاه وسائل

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

شد توقيف ما سياست روزنامه مدير
نظامي فرمانداري و گاهي كارآ مأمورين توسط ما سياست روزنامه مدير دانشنوبخت آقاي امروز صبح

گفتچون ما خبرنگار به توقيف از پس نوبخت آقاي شد/ توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به و جلب

روزنامه دفتر در صبح امروز كنم منتشر عصر يوميه طور به شنبه روز از را ما سياست روزنامه داشتم قصد

شدم/ توقيف نظامي فرمانداري طرفمأمورين از تفاقا ا كه سازم فراهم را كار مقدمات تا شده حاضر

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

قند بزرگ كارخانه يك تأسيس

گردد تأسيس اصفهان در قند تني ٧åå كارخانه يك داد دستور نخستوزير
يك است داده دسـتور بـرنامه سازمان به نخستوزير كرد اط;ع كسب ما خبرنگار امروز كه طوري به

و برنامه سازمان مقاماتمسئول بين امر اين اجراي براي گردد/ تأسيس اصفهان در قند تني ٧åå كارخانه

و خريداري مزبور كارخانه زودتر هرچه كه است شده داده ترتيبي آمده عمل به hزم كرات مذا دارائي وزارت

خريداري آلماني كمپاني از كارخانه اين احتمال كه كرد اظهار برنامه سازمان در يكمقاممسئول گردد/ حمل

شود/

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

شد تشكيل امروز شوروي ايران نمايندگان مشترك جلسه
حسابهاي تسويه براي دولتشوروي و ايران دولت نمايندگان مشترك جلسه امروز صبح ٨ ساعت از

مفصلي كرات مذا جلسه اين در گرديد تشكيل سفارتشوروي بازرگاني اداره محل در سابقشي;ت شركت

كميسيون آمد/// عمل به آن صدور ترتيب و نرخ تعيين و شوروي به ايران فروشمحصوhتشي;ت درباره

داشت/ ادامه بعدازظهر ساعت دو تا [جلسه]



ملي دولت سياهه ٢٥٦٠

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

ميشود ايران عازم جديدي تعليمات با هندرسن
احوال و اوضاع جريان امريكا دولت اولياي با خود تماس نخستين در تهران, در امريكا كبير سفير

خارجه وزير با تازهاي تعليمات كسب براي واشنگتن جاري مذاكرات در و است كرده توجيه را ايران

ميكند مشاوره امريكا

ايران در كشور آن سياست در تحوNتي امريكا كبير سفير بازگشت
داشت خواهد بر در

نميداند مستعد نفت مذاكرات تجديد براي را زمينه فع� امريكا دولت
به است مراجعتنموده واشنگتن به گو شيكا از قبل روز چهار كه ايران در امريكا كبير سفير هندرسن لوي

كرات مذا اين و ميدهد ادامه امريكا خارجه وزارت خاورميانه رؤسايمسئولامور مشاورينو با كراتخود مذا

خداحافظي و مرخصي اجازه كسب براي كه دارد احتمال همچنين داشتو خواهد ادامه آينده هفته اواسط تا

از رسـمي اطـ;ع گونه هيچ كنون تا نمايد/ م;قات خارجه وزير دالس و جمهور رئيس آيزنهاور با مجددا

دست در امريكا خارجه وزارت مشاورين و خارجه وزير و رئيسجمهور با هندرسن فعلي و ابتدائي كرات مذا

كه دارند عقيده تهران در امريكا سفارت به محافلوابسته استو نشده صادر اع;ميهاي باره اين در نيستو

فوقالعادهاي موضوع حاضر وضع در كرات مذا جريان چون شد نخواهد صادر اع;ميه هم كرات مذا پايان در

گزارش خارجه وزارت مشاورين و رؤسايمتبوعخود خويشبه اوليه كرات مذا در امريكا كبير سفير نميدانند/

سياست از آنها انتظارات و دارد نظري چه امريكا به نسبت ايران ملت و دولت ميگذرد, چه ايران در كه داد

چيست/ امريكا جديد دولت

مشاورين توسط داشت اجتماعي و فني و انتقادي و سياسي مختلف جنبههاي كه هندرسن گزارشات

پساز شد قرار گرفتو قرار تحليل و تجزيه بررسيو تحت خارجه وزارت در خاورميانه اداره كارمندان وزارت

مـطالعات نتيجه ميكرد مسافرت شهر دو آن به خود دكتراي اخذ براي كه <ايلينويز> و <دنور> از بازگشت

واشـنگتن بـه كه اينكه و شود گذاشته دسترسوي در جديد تعليمات صورت به خارجه, وزارت مشاورين

مينمايد/ كسب گذارده اجرا مورد به تهران به بازگشت از پس بايد كه را تعليماتي است مراجعتنموده

به ايران در امريكا عمومي سياست در تحولي هندرسن بازگشت با كه معتقدند تهران در خارجي محافل

اقتصادي فنيو كمكهاي زمينه در بلكه بود نفتنخواهد مسئله به تحولمربوط اين ولي آمد خواهد وجود

مسـئله حل براي تازهاي فعاليتهاي شروع با مقارن هندرسن بازگشت كه داشت انتظار نبايد و ميباشد

دالس كه طور همان امريكا دولت و نيست آماده كار اين براي فع� احوال و اوضاع اصو' چون باشد [نفت]
مداخله از <امريكا شد/ متذكر خود مفصل و مشروح نطق در واشنگتن به خاورميانه سفر از بازگشت از پس

نفت قضيه در امريكا مجدد دخالت صريح, اظهار اين با ميكند/> اجتناب ايران نفت قضيه درباره ناخوانده

ميانجيگري تقاضاي امريكا دولت از رسما دعوا طرفين از يكي اصو' كه است امكانپذير موقعي ايران



٢٥٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

كه صورتي در است فراهم حيث هر از ميانجيگري اين براي زمينه كه نمايد حس امريكا دولت ثانيا و نمايد

مـناسبت بـه نـيز انگـليسيها و است نـداشـته اظـهار باره اين در را خود نظر ايران دولت حاضر حال در

نميباشند/ كرات مذا تجديد براي آماده دارند مصر در كه ديگري گرفتاريهاي

مـيانجيگري از دارد سـعي و مـيدهد بـيشتري اهـميت سـوئز كانال قضيه به كنون ا انگليس دولت

وزير ايدن گذشته اين از بنمايد/ را استفاده كثر حدا دارند اقامت قاهره در كه كستان پا و هند نخستوزيران

بستري بوستن شهر بيمارستانهاي از يكي در مريضو دارد كامل آشنائي ايران نفت پرونده به كه خارجه

اط;عاتي زمينه اين در كمتر بود خواهد انگليس فعلي دارائي وزير تلر> <با كه او احتمالي جانشين و است

چهارم روز در تا نمود خواهد پرواز طهران طرف به واشنگتن از گذشته هفته اواخر آمريكا كبير سفير دارد/

باشد/ تهران در است امريكا استق;ل جشن با مصادف كه ماه� تير �سيزدهم ژوئيه

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

شد گرفته نخستوزير حضور در امروز كه تصميمي طبق
گرديد شيرهكشخانهها بستن مأمور تهران نظامي فرمانداري

اعتبار ريال ميليون كارده اين براي و كرد خواهد معالجه را بيبضاعت معتادين شاهنشاهي سازمان

است شده گرفته نظر در

از جـلوگيري جـهت تـصميم اخـذ بـراي نخستوزير آقاي حضور در كميسيوني امروز بامداد ٨ ساعت

سازمان عامل مدير آشتياني دكتر آقايان كميسيون اين در گرديد/ تشكيل معتادين شيره كو تريا استعمال

كـفيل امـيني نخستوزير, بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ شهرباني, كل رئيس مدبر سرتيپ شاهنشاهي,

پيدا براي كميسيون اين كرات مذا داشتند/ تهرانحضور نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ تهرانو شهرداري

طول به مدتي كه بود تهران كشخانههاي شيره بستن و شيره كو تريا استعمال از عمليجلوگيري راه كردن

فـرمانداري مأمورين وسيله به كشخانهها شيره بستن بعد به اين از شد گرفته تصميم سرانجام و انجاميد

گيرد/ انجام نظامي

براي hزم اعتبار شد قرار شد گذارده شاهنشاهي سازمان عهده بر نيز شيره كو تريا به معتادين معالجه

آسـايش كانون معتادين معالجه محل ـ شود گذارده شاهنشاهي سازمان اختيار در دولت طرف از كار اين

به ريال ميليون ده مبلغ تا فع� شد گرفته تصميم آن اعتبار تأمين براي و بود خواهد شاهنشاهي سازمان

در ك تريا با مبارزه حسب عنوان به مخصوصي حساب ضمنا ـ گردد پرداخت شاهنشاهي سازمان به تدريج

اخذ ك تريا استعمال كشخانهو كردنشيره داير جريمه محل از كه پولهائي كليه كه شد خواهد باز بانكملي

امروز از نظامي فرمانداري مأمورين برسد/ معتادين معالجه و مبارزه مصرف به و شود متمركز آن در ميگردد

منع قانون اجراي در اخير تصميم كردند/ شروع را hزم اقدامات شيره و ك تريا استعمال كز مرا بستن براي

به كه گرديده گانهايوضع جدا مقررات كشور تمام در منظور اين اجراي براي و شد گرفته ك تريا استعمال

ميشود/ گذارده اجرا مورد به زودي



ملي دولت سياهه ٢٥٦٢

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

شد معلوم ترهبار براي ثابتي نرخ
نمايد مطالبه شهرداري نرخ بر اضافه نميتواند كسي عنواني هيچ به ميدان در ديگر پس اين از

مطالعات پساز تهران/// شهرداري ميشد گرانتر گذشته روز به روز هر شهر در ميوه و ترهبار قيمت چون

بـه و كـرد مـعين مـيوهجات و تـرهبار بـراي عـادhنهاي قيمتهاي hزم هزينههاي گرفتن نظر در و زياد

ديروز از كار اين شود/ معامله شهرداري نرخ طبق بايستي كه شد اع;م ميدان در خريداران و فروشندگان

روز هر بگيرندو كسيوجه از قيمت بر اضافه هيچعنوان به نميتوانند بارفروشها پس اين از گرفتو انجام

از خريداران كه ميشود اع;م ميدان در بلندگو وسيله به تهران شهرداري طرف از شده تعيين قيمتهاي

سازد مكلف را مغازهدارها كليه اهالي رفاه براي دارد نظر در تهران شهرداري ضمنا شوند/ مطلع ترهبار بهاي

انجام قريبا غيره و خواربار و ترهبار اجناس تمام درباره كار اين و بچسبانند قيمت چسب بر خود متاع روي تا

مختلف نقاط در بعد به اين از شهرداري بازرس نفر ٢åå گرانفروشي از جلوگيري براي ضمنا يافت خواهد

نفروشند/ گرانتر شده تعيين قيمت از را جنس فروشندگان تا كرد خواهند سركشي

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

ميسوخت ساعت ٢٤ سقز شكر و قند انبار
دارد ادامه انبارها از شكر و قند بقاياي تخليه هنوز

شد تقديم نخستوزير به سقز حريق گزارش امروز
اط;ع باره اين در كرده مخابره اداره به كه تلگرافي در ما خبرنگار امروز داديم/// اط;ع قب� كه طوري به

تيپ سربازان مساعي مدت اين خ;ل در داشتو ادامه ساعت مدت٢٤ شكر و قند انبار آتشسوزي ميدهد

واقع مؤثر آتشسوزي بودن شديد علت به حريق اطفاء براي ژاندارمري و شهرداري و شهرباني مأمورين و

گرفتن نظر در با كه ميشد گفته شكر و قند اداره در امروز دارد/ ادامه شكر و قند بقاياي تخليه هنوز و نگرديد

و دادگستري و دارائي مأمورين از عدهاي يكشنبه روز از باشد عمدي حريق آن است ممكن قرائن از بعضي

و قند اداره به سقز دارائي از تلگرافي نيز ديروز شدهاند/ قضيه اين اطراف در تحقيق شهربانيمشغول رئيس

كرد/ تأييد بود شده درج گذشته شماره در كه طور همان را شكر و قند انبار حريق جريان و رسيد تهران شكر

ايشان و رسانيد نخستوزير آقاي اط;ع به را مراتب شكر و قند اداره رئيس ضرغام سرهنگ آقاي ديروز

قند انبار اطرافحريق در كه گزارشدقيقي سرهنگضرغام آقاي صبح امروز ويخواستهو از را گزارشكامل

نمود/ تسليم نخستوزير آقاي به بود شده تهيه سقز شكر و

٨١٢٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢ سهشنبه

كردند كار به شروع امروز از دولتي فروشگاه
نمود/ خواهد hكا فروش و خريد به مبادرت فردا از و كرد كار به شروع رسما امروز از دولتي فروشگاه



٢٥٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شد تبرئه شهباز روزنامه مدير
داد راي متهم تبرئه به مخالف راي چهار مقابل در موافق راي هشت اكثريت به منصفه هيأت

در تماشاچي حضور با شهباز روزنامه مدير نامور رحيم آقاي كمه محا جلسه دومين امروز هشت ساعت

مدافعات به كرده صحبت به متهمشروع مدافع وكيل فرنيا آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل جنائي يكدادگاه شعبه

آقاي قرائتنمود بود شده ايراد تهران راديو از فروردين نهم روز در كه را آقاينخستوزير نطق و داد ادامه خود

حتي و نبوده حقيقت از دور شهباز روزنامه نوشتههاي كه گرفت نتيجه نطق اين از قسمتهائي كر ذ با فرنيا

برائتموكل تقاضاي دادگاه از صحبتخود خاتمه از پس فرنيا آقاي است/ نموده تأييد را آن نيز نخستوزير

و كشور امور ارتشدر گفت: و صحبتكرد متهم ديگر طباطبائيوكيلمدافع آقايدكتر سپس نمود/ خويشرا

قرائت ١٢٩٩ كودتاي به راجع را انگليسي مج;ت از يكي نوشتة آنگاه, استو كرده دخالت انتخابات جريان

اعضاء از و جهانصحبتنمود در آن تشكيل تاريخ و منصفه وظائفهيأت درباره طباطبائي آقايدكتر نمود/

تحصيل در مطبوعات تأثير به سپسراجع ناطق بنمايند/ را وجدان و بيطرفي رعايت با كه خواست هيأت

روزنامه ملتاستو نماينده داشتمطبوعات اظهار مختلفمثالآورده كشورهاي از گفتو دموكراسيسخن

ايـن از گـذشته نـدارد, مـردم افكار انعكاس جز كاري ميباشد متشكل جمعيت يك ارگان كه نيز شهباز

تنفس دقيقه ده رئيسدادگاه طرف از اينموقع در شخصشاه/ نه بوده دربار از انتقاد روزنامه اين نوشتههاي

راي تقاضايصدور دادگاه از داده خاتمه را مدافعاتخود طباطبائي آقايدكتر تنفس پايان پساز شد/ اع;م

قسمتسوم طباطبائي آقاي و شد تشكيل باره دو دادگاه تنفس ختم از پس كرد/ را نامور رحيم آقاي برائت

گفتروزنامه و نموده استناد جديدمطبوعات قانون به بيانداشتو قضائي لحاظ از تهام ا درمورد را بحثخود

مطالب از قسمتي ناطق است/ بيمورد وارده تهامات ا و نوشته مطالبي قانون اين رعايت با هميشه شهباز

اينعمل با و نمايند تبرئه را كهموكلاو كرد تقاضا هيأتمنصفه قضاتو از پايان در و خواند را شهباز روزنامه

بيانات ضمن دفاع آخرين عنوان به نامور آقاي وقت اين در است/ عدالت مظهر دادگستري كه كنند ثابت

اطاق به برايشور قضات يافتو خاتمه بعدازظهر يك ساعت دادگاه گفتو سخن استبداد مضار از مشروحي

كثريت ا به آقاينامور نتيجه در و قرائتكرد را متنراي دادگاه منشي بعدازظهر نيم يكو ساعت رفتند/ ديگر

انتظار وقت اين تا كه تماشاچياني اينموقع در گرديد/ تبرئه مخالف راي چهار مقابل در موافق راي هشت

كردند/ احساسات ابراز شهباز مدير قضاتو له بر داشتند را دادگاه راي اع;م

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

كاشاني آيتا[ با Nيف و تايم خبرنگار مصاحبه
روز چند كه بيروت در امريكا hيف تايمو مج;ت خبرنگار بل> <جيم بود شده تعيين قب� كه وقتي طبق

كشـور جاري مسائل به نسبت و آورد عمل به مصاحبهاي كاشاني آيتا� با ديشب وارد, تهران به است

است/ نموده ايشان از سؤاhتي



ملي دولت سياهه ٢٥٦٤

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جريان جلسه] [نهمين
است گرفته رشوه متهمين از كه كرد متهم را دادگاه رئيس بنيصدر سرگرد

داد استعفا دادگاه رئيس امروز
فرمانداري جنحه دادگاه در اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا جلسه امروز صبح دقيقه پنج و ده ساعت

و كرد صحبت دادگاه ص;حيت عدم درباره خسرواني سرگرد وكيل شاهكار دكتر آقاي و شد تشكيل نظامي

از بـعد ندارد/ صحبت حق دادستان آقاي ديگر هست, نقصي پرونده در دارد عقيده دادگاه گر ا گفت ضمنا

وكـ;ي اعتراضـات به جوابگوئي براي دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي شاهكار دكتر آقاي بيانات

وليمن كردند استفاده دادگاه كرسي از مدافع تماموك;ي داشت: اظهار چنين و صحبتكرد به متهمينشروع

آئين ١٩ ماده طبق البته دارد/ كامل اختيار حقيقت كشف براي دادگاه كردم/ حفظ كنون تا خود خونسردي با

بنده قانون طبق بگيرند, ايراد پرونده نقض و دادگاه ص;حيت به كه دارند حق مدافع وكيل و متهم دادرسي

اجراي كردهاند عقبنشيني به متهم را ما وك;, از عدهاي كنم/ صحبت حقيقت كشف براي كه دارم حق هم

به تشنجاتي متهمين دادگاه اول جلسه در كه دارند اط;ع مدافع وك;ي همين عقبنشيني؟ يعني عدالت

بنشينند/ راحت نميتوانند متهمين كه آوردند وجود

بـين در كه ميكنم خواهش گفت او به دادستان نماينده ولي كرد اعتراض شاهكار آقاي وقت اين �در

اين آقايان و علنيشود جلسه كه كردم تقاضا رئيسدادگاه از خود بنده دوم جلسه در نزنيد/� حرف صحبتمن

گفتموضوع و كرد قرائت را ١٩٢ سپسماده ناطق راستاست؟ شما اينمنطق آيا دانستهاند عقبنشيني را

اسـفند نـهم واقـعه مـتهمين داديار كه مينويسد آتش روزنامه است يزداني سروان خودكشي مسئله دوم

مرد اين و ديگريدارد يزدانيموضع خودكشيسروان است/ دروغ ادعا اين كه ميكنم ثابت من كرد خودكشي

من به افسر اين خود گرديد/ اينخودكشي باعث زندگي فشار و او زندگي بودوضع كدامن پا افسران از يكي

از قـبل است كـرده امضاء نظامي دادستان و كرد خ;صه وي را پرونده اين هستم خسته من كه ميگفت

از دادگاه در تو است بيمار افسر چون كه نوشتند من به دادستاني از و هستم مريض من ميگفت خودكشي

به دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي و شد تشكيل مجددا يازده ساعت در دادگاه كن/ دفاع او پرونده

ساعتدوازده و كرد قرائت خودشبود به كهمربوط را يزداني سروان مرحوم خانم نامه و داد ادامه صحبتخود

يابد/ تشكيل صبح نه ساعت فردا آينده جلسه گرديد مقرر يافتو خاتمه دادگاه جلسه

و سرهنگرحيمي نقديو سرهنگ آقايان شد داده اط;ع امروز كه طوري به ـ داد استعفا دادگاه رئيس

حضور دادگاه جلسه در بنيصدر سرگرد صبحامروز كردند/ معزول وكالتخود از را بنيصدر آقايسرگرد رئوف,

كه نامه خواندن با رئيسدادگاه ولي نمايد قرائت نوشته دادگاه به كه نامهاي كرد تقاضا رئيسدادگاه از يافتو

اين در ندارد ضرورت معزول وكيل نامه خواندن داشت اظهار و نكرد موافقت بود او استعفانامه معلوم قرار از

از و گرفته رئيسدادگاهرشوه زد فرياد بلند صداي با انداختو زمين بهروي را خود بنيصدر آقايسرگرد موقع



٢٥٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

جريان اين از دادگاه رئيس بگويم/ دادگاه در را حقايق اين بايستي من و است كرده قبول گل دسته متهم

وارد افتراء دادگاه رئيس به معزول وكيل چون كنند تنظيم را واقعه اين جلسه كهصورت داد دستور برآشفتو

داد/ استعفا دادگاه رياست از ضمنا و گيرد قرار تعقيب قانونمورد طبق بايستي و آورده

كرد تسليم تهران نظامي فرمانداري به را خود استعفانامه سرهنگهشترودي آقاي ـ نشد قبول استعفا

سرهنگهشترودي رياست تحت محكمه كان كما است گرديده مقرر و نشد قبولواقع قرارمعلوممورد از ولي

گردد/ مجازات مقررات طبق بنيصدر سرگرد و تشكيلشود

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

كارمند استخدام ميشود تشكيل كه دولتي جديد مؤسسات در
نيست جايز هيچوجه به خارج از

نمايند؟ انتخاب بايد چگونه را خود احتياج مورد كارمندان مؤسسات اين

بنگاههايدولتي و بانكها اداراتمستقل, كليهوزارتخانهها, به طرفنخستوزير از امروز بخشنامه اين

تصور اين است ممكن جديد بانكها و مستقل بنگاههاي و مؤسسات تشكيل با چون است: شده فرستاده

يـا و مسـتقيم طـور بـه كـه بـنگاههائي و مؤسسات و ادارات و وزارتخانهها از يك هر كه ميشود حاصل

مقررات تابع يا داشته مخصوصي استخدامي مقررات اينكه از اعم ميشوند اداره طرفدولت از غيرمستقيم

و زائد خدمتگزاران و كارمندان بين از را خود جزء خدمتگزاران و فني و اداري كارمندان بايد باشند عمومي

عده صورت باشند داشته احتياج جزء خدمتگزار يا كارمند به كه موقع هر در و نمايند انتخاب دولت بيكار

به ميدانند hزم آنها براي كه خصوصياتي و شرايط تعيين با را احتياج مورد جزء خدمتگزاران و كارمندان

خدمتگزاران و كارمندان بين از را احتياج مورد عده هفته يك ظرف در كار وزارت تا دارند ارسال كار وزارت

تـا نمايند مراجعه اينجانب به برنيايد تقاضا انجام عهده از كار وزارت چنانچه نمايد/ معرفي دولت بيكار

مقررات گر ا يافتنشود شرايط واجد فني كارمند دولت كارمندان بين در كه صورتي در و شود داده كار ترتيب

ارسال به hوا مزبور مقررات طبق بر را احتياج مورد كارمند باشد آنانموجود استخدام براي خاصي قانوني

داد/ خواهند را آنان استخدام ترتيب هيأتوزيران به تصويبنامه طرح

خدمتگزاران كارمندانو اسامي فرمائيد ضمنادستور اب;غو نامه قسمتهاي به مراقبترا مقتضياست

كار وزارت به زودتر هرچه آنان به مربوط اط;عات و خصوصيات كليه با را خود فعلي احتياج بر زائد و بيكار

قبل جديد مستخدم حقوق باشد شده جديدي استخدام بخشنامه اين ازوصول قبل چنانچه و دارند ارسال

مؤسسات اداراتو و كار وزارت در كه مادام زيرا دهند خاتمه او خدمت به و پرداخت بخشنامه اين وصول از

كارمند نيست جايز هيچوجه به اداراتدولتي فوقالعاده بودجه ماليو مضيقه با يافتبشود زائد كارمند دولتي

و كـنار بر كار از كنند رفتار بخشنامه اين مقررات خ;ف بر كه اشخاصي شود/ استخدام خارج از جديدي

نخستوزير گرفت/ خواهند قرار تعقيب مورد شديدا

مصدق محمد دكتر



ملي دولت سياهه ٢٥٦٦

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شد صادر شهرستانها در دولت كارمندان حقوق پرداخت دستور
كارمنداندولت ماه خرداد پرداختحقوق مبشردستور طرف از كه شد كسباط;ع وزارتدارائي در امروز

به ماه ارديبهشت حقوق ميدهند گزارش شهرستانها از كه طوري به است/ گرديده صادر شهرستانها در

طوري به ميگردد/ ارسال تدريج به و صادر نيز خرداد به حوالههايمربوط زودي به و شده پرداخت كلي طور

از بعد هفته يك كه شد خواهد داده طوري كار ترتيب آينده ماه براي ميشود پيشبيني دارائي وزارت در كه

گردد/ پرداخت حقوق نيز شهرستانها در شد پرداخت مركز كارمندان حقوق آنكه

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

است نشده پرداخت ماه ارديبهشت حقوق كنون تا
حـقوق �١٣٣٢.٤.٢� امـروز تـا كـه مـيدهد اطـ;ع خـود تلگرافي گزارش ضمن كاشان از ما خبرنگار

است ريالحقوق هزار ماهيدو به منحصر آنها عوايد كه كارمنداني و نشده پرداخت دولتي ارديبهشتدواير

فراهم آنها آبروي تضييع موجب نشود پرداخت آنها به ماهه دو حقوق چنانچه و افتادهاند مضيقه در سخت

شد/ خواهد

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

هستند/ مضيقه در مردم و نشده توزيع جاري ماه سهميه شكر و قند نرخ تعيين عدم علت به

است] نگرديده تأديه كنون تا كارمندان [حقوق
ارديـبهشت حـقوق مـيدهد اطـ;ع خـود تـلگرافـي خـبر ضمن در گرگان از ما خبرنگار كه طوري به

هشت است/ نگرديده تأديه كنون تا كارمندان حقوق ولي شده پرداخت ادارات دونپايه جزء خدمتگزاران

از دارائي اداره است نشده تعيين مركز از شكر و قند نرخ وليچون رسيد گرگان به شكر و قند كاميونمحتوي

وزارت دارند تقاضا و ميباشند مضيقه دچار لحاظ اين از مردم و است كرده خودداري اهالي بين آن توزيع

بدهد/ سريعا باره اين در مقتضي دارائيدستور

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شهرباني پاسباني آموزشگاه دوره پايان جشن در
گرفتند شهرباني كل رئيس از را خود گواهينامه فارغالتحصيل پاسبان نفر ٢٤٢

محل در شهرباني پاسباني آموزشگاه دوره پايان مناسبت به جشني مجلس بعدازظهر ٥ ساعت ديروز

احـمد سـرتيپ و شـهرباني رئـيس مدبر سرتيپ آقاي بعدازظهر ٦ ساعت گرديد/ برپا قصر در آموزشگاه

كل رئيس ديدند/// سان آموزشگاه فارغالتحصي;ن از و يافتند مجلسحضور در شهرباني معاون درخشان

مال و جان حفظ در بايستي كه ساخت نشان خاطر آنها به و كرد سخنراني فارغالتحصي;ن براي شهرباني

دهند/ انجام احسن نحو به را خود پاسباني و پليسي وظائف و باشند كوشا دقتو نهايت با اهالي



٢٥٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

آزادي فراكسيون اعCميه
خود جلسه ساعتده مقارن داشتند مجلسحضور اولوقتدر از صبح امروز كه آزادي كسيون فرا اعضاي

دادند: قرار جرايد مخبرين اختيار در را زير اع;ميه جلسه ختم پساز بعدازظهر يكساعت دادند تشكيل را

هستند مجلس قدرت و آرامش مخالف همدستانش و مصدق دكتر آقاي <جناب

مصدق دكتر آقاي جناب زمامداري از كه است خرده و سال قريبدو ايران, غيور ملت و مبارز هموطنان

سياست به دولت و بوده بيخبر سرنوشتخود از اصولدموكراسي خ;ف بر ايران ملت امروز تا ولي ميگذرد

تعطيل باعث دولتي كسيون فرا همكاري با و متشنج مجلسرا عنواني به روز هر و ميدهد ادامه خود استتار

دكتر آقاي جناب ساله بي;نحكومتدو و نموده انتقاد را دولت نتوانند مخالفيندولت تا ميگردد مشروطيت

دورههاي ديگر كه حقيقتاند اين از غافل آن به وابسته عمال دوستانو ولي بخواهند را نخستوزير مصدق

باشد/ مملكتخويش امور بر كم حا ميخواهد ملت و شده سپري انفرادي حكومت

تمام و مينمايد مجلس نمودن متشنج براي را بهانهاي روز زمامداريهر بدو از آقايمصدق جناب دولت

فجيع حادثه از بعد كه طوري به ميباشد ملي مجلسشوراي اراده بر خود شخصي عقيده تحميل منظورش

تحاد ا به مجلسرو باز و سپريميشود حادثه اين تشنج كرد مشاهده دولت محضاينكه به چون تير سيام

و آورد hبا نفر ١٧٢ تا را نمايندگان نصاب حد و انتشار را انتخاباتمصوبخود جديد قانون آرامشميرود و

تـعطيل بـهانه ايـن بـه و نـموده نيز دوره اين و گذشته انتخابات شامل را قانون اين كه بود آن بيم چون

قانونمزبور شدن ماسبق به عطف منع و امضاء طرحي نمايندگان از عده يك لذا سازند فراهم را مشروطيت

بر ملتچيزيدر جزص;ح بياهميتيبودهو و ساده كام� يكقضيه اينطرح اينكه باوجود شدند خواستار را

عليه بزرگي حربه نيز را طرحمزبور ولي ندارد نظري چنين دولت كه داد توضيح رسما نيز كشور وزير نداشتو

و ايراد راديو پشت مفصلي مجلسنطق كردن محضضعيف مصدق آقايدكتر شخصجناب و داد قرار وك;

طرح دولتي كسيون فرا دسائس نتيجه در باhخره و نموده ملت حقپرست نمايندگان به زنندهاي حم;ت

hيحه و نمود طرح ديگري نقشه مجلس تضعيف براي ننشسته آسوده باز دولت ولي ماند مسكوت مزبور

مرور چون و كرد ايجاد وسيله بدين تازهاي اخت;ف و تشنج باز و نموده تقديم مجلس به را اختيارات تمديد

اصـ� آنكه حال و كشيد ميان به را دولت و دربار اخت;ف دولتموضوع برد بين از هم را تشنج اين زمان

از چون ولي مينمايد تأييد را اخت;ف عدم بالصراحه نفري گزارشهشت كه جائي نداشتو اخت;فوجود

درآوردند فوريتي سه طرح بهصورت را آن بوقلمونصفتاندولت همكاران نرسيد مثبت نتيجه به نيز راه اين

اصلي كهمنظور اخت;في تشنجو رفتو نخواهند بار اين زير واقعيملت نمايندگان ديگر كه ميدانستند زيرا

است اساسي قانون گذاشتن پا زير مشروطيتو تعطيل كه آنها اصلي نقشه و كرد خواهد پيدا استدوام آنها

شد/ خواهد عملي

خواندن عبارتاز كه اينطرح براي را مقننه قوه كه است ماه قريبسه نهضتدولتي كسيون فرا كه چنان



ملي دولت سياهه ٢٥٦٨

كه است اين دولت طرفداران دولتو منظور تمام كردهاند فلج است اساسي قانون اصل سه به گرفتن راي و

سـوءسياست و نفت قضيه در دولت شكست متوجه تا نموده تشنجات اين سرگرم را ايران ستمديده ملت

كه ميداند خوبي به زيرا نگردد ديگر مسائل مملكتو اقتصادي شكست بيچارگيو و فقر خارجيو داخليو

داد/ خواهد سختي به را خود كنندگان گمراه و امر متصديان كيفر گشت واقف امور حقايق به ملت گر ا

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

بوشهر در آزاد بندر تأسيس قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

ساير از حصار وسيله به كه بوشهر بندر محوطه از قسمت يك در ميشود داده اجازه دولت به >١ ماده

نمايد/ تأسيس آزاد بندر قانوني hيحه اين مقررات طبق بر شود مجزا قسمتها

و اسكله همچنين و بود خواهد انبارها و بندر محوطه از قسمتي شامل كه آزاد بند محوطه حدود >٢ ماده

آن كامل نقشه تعيينو كشتيراني و بنادر كل اداره گمركو كل اداره توسط آزاد بندر محوطه و اسكله معبرين

به تصويبدولت از پس و پيشنهاد دولت به دارائي وزارت و راه وزارت توسط و تهيه هزار يكدر مقياس با

ميشود/// گذارده اجرا موقع

در آزاد بندر تأسيس قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير ؟ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٢ و ماده ١٩ بر مشتمل بوشهر

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

گرديد بالغ دNر ١٨٧٦٢åå به صنايع اعتبار شد مبادله و امضاء امروز كه موافقتنامهاي موجب به

گرديد تأمين گلپايگان سد دريچههاي ساختمان براي اعتبار دNر هزار ٥
عامل مدير مهندسزنگنه آقاي دفتر در امروز صبح ساعت٩ امريكا ايرانو همكاري مشترك كميسيون

بهداري, وزير ملكي دكتر كشور, وزير صديقي دكتر آقايان كميسيون اين در گرديد/ تشكيل برنامه سازمان

اصل اداره از و برنامه سازمان معاون راجي, مهندس شهرداري, كفيل اميني ملي, اقتصاد وزير اخوي دكتر

حضور مربوطه رؤساي از ديگر نفر چند و ايشان معاون مقدم دكتر و اداره رئيس وارن ويليام آقايان چهارم

سازمان عامل مدير آقايان بين تصويب از پس و شد مطرح صنايع اص;حيه موافقتنامه طرح ابتدا داشتند/

برايامور كه قبلي اعتبارات به اص;حيه بهموجباينطرح گرديد مبادله و امضاء چهارم رئيساصل برنامهو

سال در جمعا ترتيب اين به و يافت خواهد افزايش دhر هزار ٥٩٦ مبلغ معادل بود يافته اختصاص صنايع

يافته تخصيص اعتبار چون سپس گرفت/ خواهد قرار استفاده مورد دhر ١٨٧٦٢åå حدود در ١٩٥٣ مالي

به كافي بود رسيده گلپايگان آبياري سهامي شركت از كه اط;عي طبق گلپايگان سد دريچههاي تهيه براي

گردد/ تأمين اينمنظور براي ديگر دhر هزار ٥ مبلغ گرديد مقرر كميسيون اين در لذا نميرسيد نظر



٢٥٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شد خواهد صادر چگونه و بود خواهد مقدار چه شوروي به ايران شيCت محصوNت صدور ميزان

محصول تحويل وسيله به شيCت سابق شركت اموال بابت شوروي دولت مطالبات
ميگردد تصفيه

است تهيه دست در سابق شركت دوره آخر ماهه چهار ترازنامه منظور اين براي و

گرديد اصCح شركت مديره هيأت وسيله به مجددا شيCت ملي شركت اساسنامه

است شده حمل شوروي به عليالحساب طور به خاويار و ماهي كشتي ٤ كنون تا
اداره در شي;ت سابق شركت حسابهاي تسويه براي ديروز شوروي و ايران نمايندگان مشترك جلسه

هفت از بيش بود شده شروع صبح هشت ساعت از كه جلسه اين گرديد/ تشكيل سفارتشوروي بازرگاني

اطراف در كه بود بحث مورد دوموضوع جلسه اين در كشيد/ طول بعدازظهر نيم و سه ساعت تا يعني ساعت

به سابقشي;ت شركت بابتاموال سهمدولتشوروي مقدار درباره يكي آمد عمل به كراتمفصل مذا آنها

خواربار مطالباتمؤسسه پرداخت و سابق شركت حسابهاي تصفيه به راجع ديگر و گردد تحويل كشور آن

شركتشي;ت/ از شوروي

شـي;ت شـركت كـه مـحصولي نوع و مقدار يعني اول موضوع درباره ـ شد خواهد صادر كه محصولي

فرآوردههاي از مقدار چه سال در كه كند تعيين بايد شي;ت شركت كند/// صادر دولتشوروي به ميتواند

بابت از و عليالحساب طور به فرآوردهها اين تحويل البته دهد/ تحويل دولتشوروي به ميتواند را شركت

دولت به سال يك در بايد كه محصولي ميزان ميباشد/// سابقشي;ت شركت اموال از دولتشوروي سهم

نباشد/ كمتر ميگرديد صادر سابق شركت زمان در كه ميزاني از گردد صادر شوروي

شركت اموال از دولتشوروي سهم پرداخت و شي;ت سابق شركت مطالبات تصفيه ـ مطالبات تصفيه

اين ميزان تعيين براي ولي گرفت خواهد انجام تحويلمحصوhتشي;ت وسيله به شد گفته كه طور همان

و ايـران دولتـين نـمايندگان آنها قيمت و سابق شركت اموال كامل صورت تهيه از پس بايستي مطالبات

كنند/// تعيين مزبور اموال از را طرفين سهم و دهند تشكيل جلساتي شوروي

نخستوزير آقاي طرف از كه شي;ت ملي شركت اساسنامه اط;ع قرار به ـ اساسنامه مجدد اصJح

گرفت/// قرار مجدد اص;حات مورد بود شده فرستاده شي;ت مديره هيأت نهائي مطالعه براي

و طرفشوروي به خرداد ٢٩ روز در پهلوي پرت كشتي حركت با داديم اط;ع كه طوري به ـ كشتي چهار

شـي;ت سـابق شـركت قـرارداد انـقضاي از پس بـا چهارمين براي خاويار تن ٨ و ماهي تن ١١٦ حمل

طـور بـه كـنون تا كه محصولي مجموع ترتيب اين به و گرديد صادر شوروي به ايران شي;ت محصوhت

آن تن ٨ فقط مقدار اين از و گرديده ماهي تن ٩åå به نزديك است شده حمل شوروي به عليالحساب

بـه كه است شركتموجود انبارهاي در خاويار و ماهي ديگر تن ٥åå حدود در است/ بوده سوركا و خاويار

شد/ خواهد حمل شوروي



ملي دولت سياهه ٢٥٧٠

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

انداخت تأخير به را خود بازگشت هندرسن
است شده ايران به وي بازگشت تأخير موجب ايران اوضاع باب در بيشتري مشاورات لزوم

شد منصرف اروپا به مسافرت از هندرسن همسر
به امريكا كبير سفير هندرسن آقاي بازگشت كه كرد اع;م رسما امروز تهران در امريكا سفارت سخنگوي

طي هندرسن آقاي داشت اظهار مزبور سخنگوي است/ افتاده تأخير به ماه� تير �اواخر ژوئيه نيمه تا تهران

باب در بيشتري مشاورات لزوم كه است داده اط;ع كرده مخابره تهران در امريكا سفارت به كه تلگرافي

واشـنگتن در زيادتري مدت كه مينمايد ايجاب امريكا خارجه وزارت رؤساي و مشاورين با ايران اوضاع

بود/ نخواهد تهران امريكاستدر استق;ل جشن با مصادف كه ژوئيه چهارم برايروز بنابراين و نمايد اقامت

و نمايد مسافرت اروپا به زودي به بود قرار كه هندرسن خانم داشت: اظهار سپس امريكا سفارت سخنگوي

ماند/ خواهد تهران در استو شده منصرف تصميمخود از علت همين به گردد باز تهران همسرشبه همراه

هستند قائل هندرسن آقاي بازگشت تاريخ تعويق براي زيادي اهميت تهران در خارجي سياسي محافل

جلب را امريكا دولت اولياء كامل توجه است بوده برده واشنگتن به خود همراه وي كه گزارشاتي كه معتقدند و

به بود خواهد حامل هندرسن كه جديدي تعليمات آنو اطراف بيشتريدر كهمشورت ديدهاند hزم و نموده

آيد/ عمل

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شد محكوم دولتي اتومبيل از سوءاستفاده اتهام به
تـهام ا به گذشته سال كه كردستان اقتصادي و دارائي اداره سابق رئيس نوروزي هرمز آقاي ـ سنندج

آقاي حضور با جنحه دادگاه ويدر محكمه بود گرفته قرار كيفري تعقيب تحت دولتي تومبيل ا از سوءاستفاده

يكسالو تأديبيو حبس روز ١١ به نامبرده كمه محا جلسه پايان پساز و شد شروع مشاراليه جدليوكيل

و غرامت و دولتي تومبيل ا از استفاده حق بابت ريال هزار ٩ مبلغ تأديه و دولتي خدمات از محروميت نيم

گرديد/ محكوم دادرسي هزينه

٨١٢٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٣ چهارشنبه

شدهاند تلف نفر چند كنون تا قريه دو در اسهال بيماري شيوع اثر بر
برغان قصبه در اسهال بيماري پيش روز چند از رسيده كرج در اداره نماينده به برغان از كه خبري طبق

فوت بودهاند دارو پزشكو فاقد كه اهالي از عدهاي و شده شايع اپيدمي طور به كرج ششكيلومتري در واقع

بهداري شدهاند/ تلف نفر شش ساعت ٢٤ ظرف در بيماريمزبور شيوع اثر بر نيز ماليان قصبه در كردهاند/

بهداري وزارت است hزم ولي داشتند اعزام نامبرده دهستانهاي به بررسي و تحقيق براي مأموري كرج

نمايد/ جلوگيري شديدا مردم تلفات از و بفرستد نامبرده قريه به دارو پزشكو



٢٥٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

شد تهيه بختياري غائله اطراف در تحقيقات و رسيدگي نهائي گزارش
است شده نظر اظهار جداگانه متهمين از يك هر اتهام به نسبت گزارش اين در

ميگردد نخستوزير تقديم تحقيق مأمور كميسيون گزارش آينده هفته در
شد خواهد رفتار چگونه نشدهاند بازداشت هنوز كه ديگري متهمين با

و بازجوئي آخرين بختياري غائله در شركت به متهمين و بختيار ابوالقاسم از تحقيقات مأمور كميسيون

گزارش تهيه پرداخت خواهد گزارش تهيه كار به سپس و آورد عمل به مزبور متهمين از را نهائي تحقيقات

اين آينده هفته در است قرار و يافت خاتمه امروز وقت آخر ميباشد, كميسيون نظر اظهار متضمن مزبور

در تحقيقات گزارشكميسيون در شود/ نخستوزير تقديم رئيسكميسيون شيوائي سرتيپ توسط گزارش

و اسـناد و آنها گفتههاي به استناد با واقعه اين متهمين از يك هر تهام ا به نسبت بختياري غائله اطراف

مشخصگرديده آنها يكاز هر تهام ا ضعف شدتو درجه و گرديده نظر اظهار است آمده دست به كه مداركي

آنها نام متهمين اقارير اظهاراتو وليدر نيستند بازداشت كنوندر ا كه عدهايديگر نسبتبه همچنين است/

است/ گرديده تعقيب صدور تقاضاي نخستوزير از است شده برده نيز

تحريك و بختياري غائله در شركت تهام ا به نفر ٩ فع� داديم اط;ع كه طور همان ـ اتهامات شدت

آنها از نفر چند تهام ا كه هستند بازداشت در بختياري متجاسرين به كمك اغتشاشو به بختيار ابوالقاسم

احمدقلي صمصام, اميربهمن بختيار, ابوالقاسم از است عبارت نفر ٩ اين اسامي است/ ديگران از شديدتر

و بـختيار, ضـرغامي نـصرا� عـلوي, مـصطفي مسـعود, اصـغر بختيار, عبدالرضا بختيار, مجيد صمصام,

شده تحقيقاتمعلوم استضمن بوده اصليواقعه عامل كه بختيار ابوالقاسم از گذشته كدخدائي, غ;محسين

در عملياتخود به او كه ميكردهاند بختيار ابوالقاسم به مادي كمكهاي مختلف عناوين وسايلو به سايرين

و بهمن يعني متهمين از نفر دو داشتهاند عهده بر را رابط سمت نيز متهمين از نفر چند دهد ادامه بختياري

مصطفيعلوي دارند/ قرار رديفاول در تهام ا لحاظشدت از بختيار عموزادههايابوالقاسم احمدقليصمصام

چندي مصطفيعلوي نيست/ كمتر ديگران تهامشاز ا اينمورد ميباشد ارتش شده اخراج افسران از كه نيز

از زيرا گرديد دستگير مأمورين وسيله به بود سوار مسعود اصغر آقاي شخصي تومبيل ا در كه هنگامي پيش

اثر بر كه آمد دست به تومبيل ا داخل از اوراقي دستگيريوي از پس بودند او دنبال به مأمورين قبل مدتي

او تومبيل ا راننده كدخدائي غ;محسين همچنين و مسعود اصغر آقاي مقاماتمسئول دستور به آنها مطالعه

شود/ آزاد نداشته اصلموضوع در دخالتي تومبيلچون ا راننده ميرود احتمال ولي گرديدند بازداشت

ايـن بـختياري غائله متهمين از بازجوئي ضمن تحقيق مأمورين كه داديم تذكر قب� ـ ديگر متهمين

را مملكت كشوروضع در حوادثي و چنينوقايع ايجاد با تا بود شده تشكيل كميتهاي كه كردند درك را مطلب

را شمال جنوبو عشاير كثر ا داشت نظر در كه كميته اين با گردد دولت نتيجهموجبسقوط در و ريزد هم به

كمكهاي و ميكردهاند همكاري زيادي عده نگرديده/ خود نقشه انجام به وليموفق كند اغتشاش به وادار
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تصميمي چه آنان تعقيب براي نيست معلوم هنوز كه مينمودهاند آنها مقاصد اجراي براي معنوي و مادي

طور همان زيرا شدهاند شناخته مأمورينمسئول دولتو نزد عده اين كه اينست مسلم نكته ولي شود گرفته

پس آنكه ديگر نكته است/ شده برده بختياري غائله متهمين تحقيقاتاز آنانضمن اسامي شديم متذكر كه

در ظاهرا نيستو او معاونين محركينو تهام ا شدت, به بختيار ابوالقاسم تهامخود ا كه شده تحقيقاتمعلوم از

گزارش آنكه از پس حال هر به است/ نداشته داده رخ كه وقايعي از اط;عي بختيار ابوالقاسم مواقع اغلب

يكاز هر درباره كه شد خواهد كردندمعلوم تقديم نخستوزير به بختياري غائله متهمين تحقيقاتاز نهائي

است/ اندازه چه بختياري غائله ايجاد در آنها دخالت تهام ا ميزان و شده نظر اظهار متهمينچگونه

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين جلسه] [دهمين امروز محاكمه در
گفت جواب متهمين مدافع وكCي اظهارت به دادستان نماينده

اسـفند نـهم واقـعه پرونده به كه جنحه دادگاه رئيس هشترودي سرهنگ آقاي كه داديم اط;ع ديروز

سرهنگ آقاي امروز صبح نشد/ واقع قبول مورد او استعفاي ولي داده استعفا خود شغل از ميكند رسيدگي

ذوالفقار حزب رهبر ابتدا يافت/ تشكيل وي رياست تحت دادگاه و شد حاضر دادگاه در مجددا هشترودي

شروع مدافع وكيل يمين سرهنگ آقاي كرد/ تقديم اسفند نهم متهمين به جعفري شعبان توسط گلي دست

اظهارات �متهمين كرد تأسف اظهار بود شده توهين دادگاه رئيس به كه ديروز پيشآمد از و كرد سخن به

خودكشي مورد در ديروز گفت: دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي بعد كردند/� تأييد را يميني سرهنگ

و بود شده خسته وي روح كار فشار اثر در كه دادم تذكر اشاره با تقريبا و كردم عرض مطالبي يزداني سروان

و است نكـرده هم امضائي و كرده خ;صه را پرونده فقط افسر اين بود/ شده او خودكشي سبب امر همين

ندارد/ وجود پرونده اين در بار آوردن فشار براي دليلي هيچ بنابراين

اين است شده دزديده وي از اوراقي ميگويد كه است رحيمي سرهنگ ادعاي به مربوط ديگر موضوع

البته كردند دزدي به متهم را ما دستگاه سرهنگرحيمي آقاي ضمنا و شد همگيواقع اعتراض موضوعمورد

در نوبهخودم به من و دستگاهها�/ از يكي گفتم �سرهنگرحيمي: است/ افترا نه گر و ميخواهد دليل ادعا اين

از كه بهسؤاhتي است ارتشآزاد كيفر قانون ٢å٦ ماده طبق دادستان حال هر به ميكنم/ جرم اع;م باره اين

مرتكب جرمي گر ا ندهد/ مندستور به كسي ميكنم تقاضا نكند/ يا بكند دفاع ندهد, يا بدهد پاسخ شده او

سپس دادستان نماينده نميپذيرم/ خصوص اين در را بندي و قيد ولي ميشوم مجازات قانون طبق شدم

مـيگويد رحـيم سـرهنگ آقاي گفت: و نمود قرائت بود كرده رحيمي سرهنگ عليه كه جرمي اع;م متن

من داشت اثر ايشان براي اصو' مدارك اين گر ا بياورند را آنها ميكنم استدعا دارند! را مدارك آن رونوشت

گيرد/ قرار رسيدگي داشتمورد اثري چنانچه تا رئيسشود تقديم مدارك رونوشت كرد تقاضا و ندارم حرفي

و داد ادامه بياناتخود به دادستان نماينده يافتو رسميت جلسه بعد دقيقه ده و شد تنفسداده اينموقع در

گرديد/ هشتموكول ساعت شنبه روز صبح به بعد جلسه و تعطيل دادگاه كه بود ظهر ساعتدوازده مقارن
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دادند ميتينگ و كرده اغفال را انتظامي مأمورين چپ دست به منتسب افراد
به منتسب افراد جمعه روز بعدازظهر چهار ساعت كه شده شايع شهر در خرداد ٢٩ جمعه شب ـ فومن

سـيدي مسجد برابر در افراد اين از كثيري عده جمعه صبح ٩ ساعت ولي داد خواهند ميتينگ چپ دست

رسيده انتظاميسر مأمورين نمودند/ مقاماتغيرمسئول عليه سخنراني و شعار دادن به شروع و نموده اجتماع

عليه بر را مردم و ميداد ادامه خود سخنراني به همچنان آموزگار موفق پرويز ولي ساختند متفرق را آنها و

در سـنگ مقداري ميدادند گوش او سخنان به و ايستاده هم عدهاي و ميكرد تشويق انتظامي مأمورين

مأمورين از عدهاي دست سرو و نمودند حمله انتظامي بهمأمورين گهان نا و بودند كرده مخفي جيبهايخود

جمعيت و كردند شليك هوا به تير چندين آنها شدن متفرق ارعابو براي مأمورين اينموقع در شد/ مجروح

نشدهاند/ دستگير هنوز و شدند متواري مزبور افراد سران از عدهاي موفقو پرويز ولي شد متفرق

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

كردند محاصره را شهرباني و شهرداري و فرمانداري نهاوند اهالي
را شـهرباني و شـهرداري و فرمانداري اهالي كه رسيد اط;ع م;ير به نهاوند از قبل روز چند ـ مJير

نيرو اعزام و فوري كمك تقاضا و شدهاند شهرباني رئيس و شهردار و فرماندار خروج مانع و كرده محاصره

اعزام نهاوند به رئيسك;نتريدو دلفان امير سرپرستيستواندوم به پاسبان عدهاي ب;فاصله بودند/ نموده

محاصره از را شهرباني رئيس و فرماندار و نموده متفرق را اهالي نظم كمال با محل به ورود پساز و گرديده

نهاوند به خرمآباد از هم سرباز گروهان يك نداد/ رخ تصادمي و خورد و زد هيچ واقعه اين در و دادند نجات

مراجعت م;ير به خود پاسبانها با دلفان امير سپسستواندوم گرديد/ مستقر مختلفشهر نواحي در و رسيد

حكمفرماست/ شهر آرامشدر و نظم كنون ا نمود

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

را خود درخواستهاي كورهپزخانهها كارگران
كردند تشريح خبرنگاران براي

از عدهاي آنكه پساز كردند اجتماع سرايجواهري تهراندر كارگرانكورهپزخانههاي نمايندگان ديشب

گفت: كارگران نمايندگان از يكي يافتند, حضور آنها طبقدعوت جرايد خبرنگاران

انـجام بـراي كـارفرمايان و كـار وزارت به خود مكرر مراجعات از چون تهران كورهپزخانههاي كارگران

پنج و بيست صدي مسئله دو به عمومي ميتينگ آخرين در لذا نگرفتهاند نتيجهاي خويش درخواستهاي

اعتصاب به دست ماه تير ششم شنبه روز نشود توجه آنها درباره كارگران بيمه مقررات اجراي حقوقو اضافه

بين بودند كرده چاپ و تهيه همينموضوع در كه قطعنامهاي آخر در كارگران نمايندگان زد/ خواهند عمومي

نمودند/ منتشر حضار
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شدند مجروح نفر چهار فستيوال جشن تظاهرات در
عـنوان به كه عدهاي تظاهرات از كه رشت تيپ از اعزامي افسر رحيمي سروان قبل روز چند ـ فومن

مأمورين اندرز و نصايح با مردم چون آورد/ عمل به جلوگيري ميكردند خودنمائي كساء در جوانان فستيوال

سه حادثه اين در و كردند تيراندازي مأمورين آنها شدن متفرق ارعابو براي ناچار نشدند متفرق انتظامي

فومن به مأمورين كه گزارشي طبق نمودند/ حمل رشت به را آنان ب;فاصله كه شدند مجروح شدت به نفر

رهسپار محلواقعه به ژاندارم عدهاي با ژاندارميفومن گروهان فرمانده جنيدي سرگرد آقاي ب;فاصله دادند

مـحل كـه <نفوت> قريه در نمودند قرار بر ناحيه آن در را انتظامات و نمودند متفرق را جمعيت و گرديدند

اهالي از يكنفر ولي آوردند عمل به متظاهرينجلوگيري عمليات از اهالي اهاليفومناتاستخود زيارتگاه

ده در رضايتبخشاست/ حالش كنون ا و نمودند حمل صومعهسرا به را او و شد شدتمجروح به كارد با قريه

به تظاهري كوچكترين فومن خود در يافتو انجام نداشتجشنفستيوال انتظاميوجود كهمأمور <لكفام>

نيامد/ عمل به اينمنظور

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

شد احضار جنائي دادگاه اول شعبه طرف از خطيبي حسين
مدير نام به او پرونده و گرفته قرار تعقيب تحت تخلفمطبوعاتي تهام ا به ١٣٣å سال خطيبيدر حسين

دفـتر به احضاريه اين نمود/ احضار وكيل تعيين براي را متهم جنائي دادگاه اول شعبه به عليبابا روزنامه

زنـدان در ديگـري تـهام ا بـه متهم كه است داده اط;ع دادگاه جواب در شهرباني و گرديد اب;غ شهرباني

است/ نظامي فرمانداري

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

آتش روزنامه سردبير توقيف
به نظامي فرمانداري طرف آتشاز روزنامه سردبير بوشهريپور بهرام آقاي امروز بعدازظهر ساعت يك

شد/ توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

كرج ماه خرداد شكر و قند سهميه
كردهاند اجتماع شكر و قند اداره در مردم و نشده توزيع

داده هنوز ساوجب;غ و كرج ماه خرداد شكر و قند سهميه ميدهد اط;ع كرج از ما خبرنگار كه طوري به

اداره در مردم نميگيرند/ نتيجهاي اما ميكنند رجوع شكر و قند دارائيو اداره به روز فروشهر عاملين و نشده

يك نصفسهميه آن همه استو آبنبات سهميه درصد پنجاه كه ميدارند اظهار و كرده اجتماع شكر و قند

شود/ داده اهالي تير و خرداد سهميه زودتر هرچه كه دارند انتظار و ميباشد تهران كن سا فرد
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كورهپزخانهها كارفرمايان به خطاب كار وزارت اعCميه
به رسيدگي براي است/ شده صادر كورهپزخانهها كارفرمايان به خطاب كار وزارت طرف از اع;ميه اين

به توجه با كار و اجتماعي بيمههاي قانوني اجرايhيحه مورد در كارگرانكورهپزخانهها قانوني خواستههاي

در كارفرمايان آقايان حضور رسيده فخار صنف رئيس بهزادي عيسي آقاي امضاء به كه جلسهاي صورت

بدين نمودند استنكاف كار وزارت در حضور از فخارها نمايندگان امروز اينكه به نظر است/ ضروري كار وزارت

وزارتخانه اين در ١٣٣٢ ماه تير هشت دوشنبه روز صبح ده ساعت كه ميشود دعوت آنها عموم از وسيله

بود/ خواهند قانون اجراي از سرپيچي عواقب كليه مسئول مجدد استنكاف صورت در و رسانند هم به حضور

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

ماه خرداد حقوق پرداخت درباره دارائي وزارت جديد كفيل
داد توضيحاتي ما خبرنگار به

عصر ايشانديروز حكم و شد دارائيمنسوب كفالتوزارت به مبشر علي آقاي آقاينخستوزير طرف از

جديد كفيل كه اقداماتي اولين از و تماسگيرد ايشان با شد موفق ما خبرنگار وقتامروز آخر در گرديد/ اب;غ

داشت اظهار خود امروز اقدامات اطراف در توضيح ضمن مبشر آقاي كرد/ سؤال آورده عمل به دارائي وزارت

پرداختحقوق رفته كهصورت اقداماتي با و شده پرداخت كامل طور اينكبه مركز كارمنداندولتدر حقوق

و شد خواهد شروع قسمت به قسمت فردا� �پس سهشنبه روز از شهرستانها در دولت كارمندان ماه خرداد

گردد/ پرداخت كشور سراسر در كارمندان ماه خرداد حقوق آينده هفته اواخر تا شايد

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

ميخواهند را خود ارديبهشت حقوق
كـنون تـا كه ميدارند اظهار و نوشته روزنامه اين به نامهاي ساري شهرستان دولتي ادارات كارمندان

باره اين در عاجلي اقدام كه كردهاند درخواست استو نشده پرداخت آنها ماه ارديبهشت حقوق �١٣٣٢.٤.١�

گردد/ مبذول آنها به

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

دادگستري وزارت طرف از
ميشود بازرسي تهران بيمارستانهاي

رضـايتبخش بـيمارستانها وضع كه ميشد شكايت دادگستري به مختلف افراد طرف از اخيرا چون

اداره رئيس حكمت دكتر آقاي ميكنند مسامحه خود كار در مربوطه مأمورين ميشود ديده اغلب و نيست

به را خود كار گزارش نموده بازديد را تهران بيمارستانهاي تا گرديد تعيين بازرس عنوان به قانوني پزشكي

نمايد/ تقديم دادگستري وزارت
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[پهلوي] امCك به راجع دولت عليه بر اشخاص دعاوي به رسيدگي قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

مورد ام;ك به نسبت تاريخ اين تا كه اشخاص دعاوي تسويه و رسيدگي در تسهيل منظور به اول< ماده

صدور به منتهي اينكه از اعم يافته خاتمه آنان نام به ملك ثبتي جريان و ثبتنموده تقاضاي تصرفدولت

از نفر يك و كشور عالي ديوان مستشاران از نفر دو عضويت به كميسيوني باشد نشده يا شده مالكيت سند

هيأت اعضاء از يكي و محاسبات شعبديوان رؤساي از يكي و دارائي وزارت مجرب و عاليرتبه كارمندان

گرديد/ خواهد تشكيل خالصه مستقل بنگاه مديره

كارمند و محاسبات ديوان شعبه رئيس و دادگستري وزارت پيشنهاد به كشور ديوان قضات دوم< ماده

تصويب و مزبور بنگاه پيشنهاد به خالصه بنگاه مديره هيأت عضو وزارتدارائيو پيشنهاد به دارائي وزارت

ميشوند/ انتخاب هيأتوزيران

ميباشد/// سال يك قانوني hيحه اين تصويب تاريخ از كميسيون اختيار مدت سوم< ماده

دعاوي به رسيدگي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ٨ بر مشتمل ام;ك به راجع دولت عليه بر اشخاص

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

كردند تشكر مصدق مهندس از
كه تلگرافي ضمن دز تركمن جعفرباي ايل طرف از گوميشان شهر انجمن اعضاء رئيسو نايب رئيسو

به خواجهنفس جاده ساختمان درباره راه وزارت معاون مصدق مهندس آقاي از كردهاند مخابره اداره اين به

كردند/ سپاسگزاري گوميشان

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

ميشود خارج مرز از قاچاق طور به كه غCتي قيمت نصف
شد خواهد داده كاشفين به نقدا

وسـيله بـه كـه قاچاق غله مقدار هر آن موجب به كه گرديد صادر تصويبنامه وزيران هيأت طرف از

كاشفين به نقدا نصفمبلغ و تسعير دولتي نرخ به آن قيمت كشفشود مرزها لشكريدر مأمورينكشوريو

عده عمليات كشف موجب تصويبنامه اين صدور كه ميشد اظهار دارائي وزارت در امروز گردد/ پرداخت

اط;ع قرار به آمد/ خواهد عمل به جلوگيري قاچاق توسعه از ترتيب اين با و شد خواهد قاچاقچيان از زيادي

تا ميشود پيشبيني دارائي وزارت در كه طوري به رضايتبخشاستو كام� جاري سال در وضعمحصول

شد/ خواهد ذخيره سيلوها و انبارها در غله توجهي قابل مقدار زمستان



٢٥٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

شد اعCن جديد نرخهاي ميدان در هم امروز
با را ترهبار و ميوه روز نرخ و يافته حضور ترهبار ميدان در امروز صبح پنج ساعت از شهرداري مأمورين

نظارتو نقاطمشغول ساير در شدهاند تعيين اخيرا بازرسانمخصوصكه همچنينامروز كردند اع;م بلندگو

بودند/ اجناس فروش نرخ و طرز به رسيدگي

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

خارجي خبرنگاران با كاشاني آيتا[ اخير مصاحبه اطراف در توضيحات
مـصاحبه خصوص در كاشاني آيتا� گرفت/ كاشاني آيتا� با ما خبرنگار كه تماسي در صبح امروز

داشتند: اظهار چنين ما خبرنگار به بودند آورده عمل به ايشان با سوئيسي آلمانيو خبرنگار نفر دو كه اخيري

ندارد روشني خارجي سياست دولت حاضر حال در و بوده گذشته به دولتمربوط خارجي سياست با موافقت

شود/ نظر اظهار آن درباره تا

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢٤ شماره اعCميه
عدهاي حاصله اط;ع طبق مينمايد اقدام كشخانهها شيره بستن براي نظامي فرمانداري كه كنون ا

صـاحبان از و مـعرفي نـظامي فـرمانداري مأمور را خود و نموده استفاده فعلي موقعيت از ك;هبردار و شياد

براي نظامي فرمانداري ميرساند اهالي عموم استحضار به وسيله بدين مينمايند/ اخاذي كشخانهها شيره

نمايندگي كارت داراي كه تابع ك;نتريهاي رؤساي نظاميو فرمانداري افسران وجود از اينمأموريت انجام

نـدارنـد/ را امـور قـبيل ايـن در مداخله حق ديگر اشخاص و مينمايد استفاده ميباشند نظامي دادستان

تهران نظامي [فرمانداري شد/ خواهند مجازات و گرفته قرار قانوني تعقيب تحت متخلفين

اشرفي] حسينقلي

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

ميرسد فروش به فردا پس از مركز] [اهالي شكر و قند سهميه
يككيلو و قند يككيلو نفر هر به و ميگردد توزيع مركز اهالي شكر و قند سهميه تيرماه ٦ دوشنبه روز از

نمايند/ فروشمراجعه عاملين به شكر و قند خريد براي دوشنبه روز از مركز اهالي شد/ خواهد داده شكر

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

است كرده ترقي شكر و قند قيمت
شكر و قند سهميه توزيع عدم علت به كه ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش در اليگودرز از ما خبرنگار

اولياي دارند انتظار مردم و ميشود ريالفروخته ٣٨ قند ريالو ٣٣ كيلوئي شكر و كرده ترقي آنها بهاي كنون ا

نمايند/ تسريع شهرستان اين سهميه حواله صدور در سياه بازار وجود از برايجلوگيري امور



ملي دولت سياهه ٢٥٧٨

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

اتحاديه مورد در شكر و قند اداره نشريه
ندارد مصداقي سقطفروش و عطار صنف

افراد از تحاديهها ا از بعضي طرف از ميشود شنيده كه طوري <به بدينمضمون: شرحي روزه چند اين در

ميكنند/> مختلفجمعآوري عناوين به وجوهي ميكنند استفاده دولتي شكر و قند سهميه از كه وابسته

را توضيحاتذيل احتمالي توهمات برايرفع كه شده منتشر جرايد راديوو در شكر و قند كل طرفاداره از

از ديـناري كنون تا تنها نه شكر و قند توزيع نظر از سقطفروش و عطار صنف تحاديه ا مينمايد: ايجاب

براي هم امتيازي كوچكترين شكر و قند صادره حوالهجات شهادت به بلكه ننموده دريافت خود مراجعين

از و ع;قمند تحاديه ا به را مربوطه اعضاء كه است همينرويه و نگشته قائل سايرين به نسبت مديره هيأت

كردهاند/ بينياز آن, غير به مراجعه

در شـركت و خـود تشكـي;ت حـفظ به ساله دوازده مدت اين در را تحاديه ا اين كه مادي وسيله تنها

بهموجب تومانياستكه سه شهريهدو عملمختصر داشته مفتخر خيريه انجام مليو اجتماعي هزينههاي

به آن غير و شكر و قند فروش عاملين از اعم تحاديه ا اعضاء كار تصويبوزارت و شده پلمپ دفاتر قبوضو

نيستو آن در شكر و قند كل اداره مشروحه از مصداقي كه تحاديه ا اين عليهذا ميپردازند/ تحاديه ا صندوق

توابع و تهران سقطفروش و عطار صنف اتحاديه ٤٣٩٧ ـ آ بود/ نخواهد محترم اداره آن نظر مورد

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

رسيد عباس بندر به شكر تن هزار ده حامل كشتي
قرار رسيد بندرعباس به ديروز بعدازظهر امريكا از شده خريداري شكر تن هزار ١å حامل كشتي يك

ديروز از شود/ تخليه بندربوشهر در بقيه تن هزار ٧ بندرعباسو در كشتي اين ازمحصوhت تن هزار ٣ است

و خوزستان مناطق مايحتاج صرف كشتي اين شكرهاي است قرار و شده كشتي اين كاhي تخليه به شروع

بشود/ كرمان

٨١٢٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٤ پنجشنبه

دبيران براي انگليسي مجاني كCسهاي تأسيس
از اينك;س است/ تأسيسنموده انگليسي ك;س دبيران براي ك;سمخصوصي امريكا ايرانو انجمن

پـايتخت دبيرستانهاي انگليسي زبان دبيران از و ميباشد مفتوح ماه مرداد دهم تا ماه تير پانزدهم روز

نمايند/ ك;سشركت در دبيرستان مدير يا فرهنگ وزارت معرفي با كه است شده دعوت

جا بودن محدود واسطه به و دائر دوازده تا ساعتهشتصبح از روز پنج هفته و مجانيبوده ك;سمزبور

ايرانو انجمن در صبح ١٢ تا ساعت٩ از ماه تير هشتم روز از نامنويسي ميكند/ داوطلبقبول نفر ١åå فقط

ميگيرد/ انجام شاه� �چهارراه امريكا



٢٥٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

كارگران از نفر هزار ٤å قريب قبلي اعCم طبق امروز بامداد ٦ ساعت از
كردند اعتصاب كورهپزخانهها

شد تعطيل قديمي كوره ٣٧ و ميلهاي كوره ١١å امروز اعتصاب اين نتيجه در
كارگران نتيجه در و كرد جلوگيري كارگران اجتماع از نظامي فرمانداري

گردآمدند خود منازل مقابل در و شده تقسيم نفري چند دستههاي به

نشود رسيدگي آنها تقاضاي به چنانچه كه كردند اعCم كارگران
كرد خواهند خاموش را كورهها فردا از

ميباشد اجتماعي بيمه و حقوق اضافه ٢٥ صدي دريافت كارگران تقاضاي
ضمن شد تشكيل كه جلسهاي طي كورهپزخانهها كارگران نمايندگان پيش روز چند ـ اعتصاب اعJم

و كار وزارت طرف از شنبه روز تا گر ا كه داشتند اع;م روزنامهها خبرنگاران براي را خود تقاضاي توضيح

كه هم را اع;ميه اظهاراتو اين خ;صه ما و نمود اعتصابخواهند عملينشود آنها تقاضاهاي كارفرمايان

چندين صبحديروز كرديم/ درج پنجشنبه شماره در نمود صادر كارفرمايانكورهپزخانهها به خطاب كار وزارت

شده كارگرانكورهپزخانههادعوت از آن طي كه شد منتشر كارگرانكورهپزخانهها سنديكاي طرف از اع;ميه

از نيز ديگر اع;ميه چند ضمن در بكشندو كار از دست كنندو اعتصاب اع;م �امروز� شنبه روز بامداد از كه بود

گرديد/ الصاق كارخانهها تر دفا ورودي در مقابل در چاپو كورهها صاحبان اط;ع براي كارگران طرف

مشاهده رفتند كار محل به معمول طبق كورهها صاحبان كه موقعي امروز صبح ـ شد شروع اعتصاب

رفتهاند شهر به نيز عدهاي و نشدهاند خارج اطاقهايخود از عدهاي كشيده كار از دست كارگران كه كردند

يكيموضوع كه آنها تقاضاهاي تا داشتند اظهار كارگران شدند كره مذا وارد كارگران از نفر دو يكي با چون

حال به همچنان نشود پذيرفته است آنها درباره اجتماعي بيمه مقررات اجراي ديگري و حقوق اضافه %٢٥

رسيدگي آنها تقاضاهاي به فردا صبح ساعت٦ تا چنانچه كه كردند اضافه ضمنا و بود باقيخواهند اعتصاب

اولياي ب;فاصله نيز كارخانهها صاحبان كرد/ خاموشخواهند ميباشد اينكروشن كه نيز را كورههائي نشود

اعتصاب از دست كه كنند راضي را آنها و گرفته تماس كارگران نمايندگان با كه كردند مأمور را خود تحاديه ا

بردارند/

حاضر حال در گفت: ما خبرنگار به كورهپزخانهها كارفرمايان از يكي امروز ـ نيست ميسر فعلي نرخ با

سري چند كارخانه هر كارگران زيرا ندارد خالص سود كارخانه صاحبان براي بيشتر ريال ده هزاري هر آجر

كورهها صاحبان براي ريال هزاريدويست حدود در آجر طريق بدين و ميكنند تغيير روز شبانه كه ميباشد

قيمت بايد شهرداري ولي ندارد سودي كه است كرده تعيين ريال ٢٢å آن نرخ نيز شهرداري و ميشود تمام

ما كنند خاموش گفتهاند كه همچنان را كورهها فردا كارگران گر ا افزود: اظهاراتخود سپسبه و ببرد hبا را آجر

است/ كم كارگران حقوق كه ميدانيم هم خودمان ما داشتو نخواهيم را آنها كردن روشن قدرت ديگر



ملي دولت سياهه ٢٥٨٠

است شده ساخته كارگران اطاقجهت ٢å بيشاز كارخانه هر اينكدر كلي بهطور ـ كارگران وضعمنازل

صبح نيم و چهار ساعت از روز هر ميبايستي كارگران زيرا ميكند زندگي آن بچهاشدر زنو با كارگر هر كه

روزي٨ از كه ميكنند كار كارگر نفر ٢٥å ما كارخانه در گفت: ما خبرنگار به كارگران از يكي شوند كار مشغول

ميگيرند/ حقوق تومان ٥ تا ريال

بـه كـورهپزخـانهها كـارگران اعـتصاب خـبر آنكـه محض به صبح امروز ـ ميكنند جلوگيري مأمورين

نـتيجه در شـدند كارگران اجتماع مانع و حاضر محل در سرباز عدهاي ب;فاصله رسيد نظامي فرمانداري

ميكردند/ خودداري تجمع از و توقفنموده اطاقهايخود مقابل در كارگران

به اقداماتي مربوطه سنديكاي و كار اداره نمايندگان طرف از احوال اين تمام با ـ آمد عمل به اقداماتي

كنند/ اعتصاب ترك به وادار را كارگران كه آمد عمل

اعتصاب داشتند اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مأمورين وقتامروز آخر در ـ دارد ادامه اعتصاب

سر به اعتصاب حال در همچنان كارگران و است شده شناخته قانوني ص;حيتدار مقامات نظر از كارگران

ميبرند/

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شدهاند متحصن نفر ٢åå
مـتحصن مرزانآباد تلگرافخانه در ك;رستان و ك;ردشت اهالي از نفر ٢åå است روز سه ـ مرزانآباد

جنگلداريشهسوار اقدامات اثر در كه ميدارد اظهار گرفته متحصنين با كه تماسي با ما خبرنگار شدهاند/

شدهاند/ متحصن آنها

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] [يازدهمين جريان
نهم واقعه متهمين كمه محا دنباله و يافت تشكيل نظامي جنائي دادگاه صبح نيم و نه ساعت در امروز

ربودهاند خانمم كيف از را آن اصل كه اسنادي منرونوشت گفت رحيمي سرهنگ آمد/ عمل به ماه اسفند

به شروع داستان نماينده سپس بدهيد دادگاه دفتر به را آنها گفت دادگاه رئيس كنم دادگاه تقديم ميخواهم

اين بنده استو پرونده تكميل و دادگاه خصوصص;حيت در بنده امروز سخنان گفت: چنين و كرد صحبت

در هم نقصي گونه هيچ و ميدانم پرونده اين در استنادي تهامات ا به رسيدگي براي صالح دائما را دادگاه

ندارد/ وجود پرونده

توهين افسران به شما آقا گفت دادستان به خطاب ازوك;يمدافع يكي آقايسرهنگنوايي اينموقع در

سپس دادستان نماينده نميكنيد/ رعايت را مقررات چرا نيست سربازخانه اينجا گفت دادستان آقاي ميكنيد

نتيجه در درگرفتو سرهنگرحيمي و او بين لفظي مشاجره پايان در و كرد نظاميصحبت حكومت به راجع

شد/ موكول فردا نيم هشتو ساعت به دادرسي بقيه و نمود تعطيل را جلسه دادگاه رئيس



٢٥٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

گرفت انجام تظاهراتي شهريار نزديك ديروز
كردند متفرق را آنها نظامي مأمورين ولي

بـه مـنسوب افـراد از عـدهاي كه شد داده اط;ع شهريار نزديك نعمتآباد ژاندارمري پاسگاه از ديروز

از فورا ميباشند/ مخالفدولت شعارهاي ومشغولدادن آمده ناحيه اين به دستهجمعي دستجاتچپبهطور

به امر را ميتينگدهندگان و رفتند نعمتآباد پاسگاه محل به نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي تهران

باhخره كنيم/ اجتماع داريم حق ما نيستو نظامي حكومت اينجا در كه داشتند اظهار آنها ولي دادند/ تفرقه

از تن چند ميكردند مقاومت آنها از جمعي چون و ساختند متفرق را اجتماعكنندگان بود طور هر مأمورين

شدند/ آورده تهران به و دستگير آنها سران

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شوند خارج مرز از ميخواستند عدهاي
در گـرمي ناحيه در مرد و زن عدهاي قبل روز چند ميدهد اط;ع گرمي از اداره خبرنگار كه طوري به

و شده مرزيمتوجه پاسگاههاي وليمأمورين داشتهاند را كشوروي خا به ورود و عبور قصد آستارا نزديكي

اين آوردند/ گرمي پاسگاه به و كرده دستگير را آنها شوند خارج خطمرزي از موفقشوند عده اين اينكه از قبل

اين مرزباني اداره مطلع مقام يك امروز و دارد ادامه آنها از بازجوئي و ميباشند زنداني مرزباني در فع� عده

است/ نرسيده تهران به قضيه اين كامل جريان گفتهنوز و كرد تأييد را خبر

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

تكليف
كنيد معين را شده غارت نفوس نفر هزار دو

و آقاينخستوزير به كه تلگرافي ضمن در خرخوره ده اهالي طرف از حسيني سيدحسين يدا�و آقايان

عبدا� و خرخوره ده محصول و اغنام و احشام كليه كه ميدارند اظهار كردهاند مخابره اداره اين و كشور وزير

براي تلگرافخانه در بچه و زن از نفر ٢åå قريب و بردهاند بين از بودهاند مسلح كه عدهاي را اذناب و مقصود

را شده غارت نفوس نفر هزار دو تكليف امور اولياي كردهاند تقاضا امضاءكنندگان شدهاند/ متحصن تظلم

كند/ معين

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

آزادي و بازداشت
نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري مأمورين طرف از عسگري هوشنگ امير دكتر آقاي

حكومت ٥ ماده استناد به قبل چندي كه نيز حقوق دانشكده دانشجوي افشار منصور آقاي گرديد/ بازداشت

شد/ آزاد و صادر او آزادي امروز صبح بود شده توقيف نظامي



ملي دولت سياهه ٢٥٨٢

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

است گلهمند مجلس وضع از نخستوزير
نمودند مCقات را ايشان كشور و اتحاد فراكسيون دو نمايندگان كه هنگامي مصدق دكتر اظهارات متن

را روش اين ارائه و نميداند منطبق پارلماني و قانوني اصول با را اقليت كار طرز نخستوزير

خواست خواهد نظر ايران ملت از لزوم صورت در و ميداند كشور مصلحت مخالف

اوقات مفصل كرات مذا به نميخواهم فرمودهايد سرافرازم اينكه از تشكر اظهار از پس محترم! آقايان

آقـايان خـاطر كه چنان ميدارم/ معروض مختصر جمله چند در را خود مطالب كنم تلف را آقايان شريف

و داشته اظهار ملي مجلسشوراي تقويت و احترام حفظ به را ع;قمنديخود مكرر اينجانب است مستحضر

ميباشد/ ايران ملت ترقيات آمالو تمام منشاء و مرجع مملكتو ثقل مجلسمركز كه هستم و بوده آرزومند

به اينجانب دليلع;قه كه فقطدوموضوع نيستم تفصيل مقام در نيستوليچون تا يكيدو كار اين دhيل

ميرسانم/ است ملي مجلسشوراي

احـيانا و تـقاضاها مقابل در دولتي در حافظ و دولت پشتيبان و مردم نماينده مجلس اينكه اول دليل

نيست/ مجلس وجود از مستثني دولتي هيچ جهت همين به خارجيستو فشارهاي

مملكتمستقر اساسمشروطيتدر دارد ميل ملي دولت هر جهت همين به ايرانو ملت اينكه دليلدوم

به اوقات از پارهاي ما مجالس شود گفته است ممكن نيستو تحققناپذير مجلس بدون مشروطيت و شود

نمينمايد/ تأمين را مردم منظور و نميكند عمل خود وظيفه

و شده ترتيبشروع همين به ابتدا در جا همه مشروطيت رژيم كه عرضميكنم اينموضوع تصديق با

مجلسي تا كنيم طي را همينطريق بايد هم ما بنابراين است آمده بهوجود تامالعيار كامل مجلس تدريج به

از آينده مجلسخوبدر داشتن خيال به مث� كنيم رفتار اين از غير گر ا و آيد بهوجود ماست كمالمطلوب كه

بدونوجود كنيم فراهم را مجلسخوب مقدمات هم سال ٥å فرضكه بر نمائيم نظر صرف دارم فع� آنچه

و هستيم آن دچار فع� كه را مشك;ت همين كنيم وقتشروع هر زيرا رسيد/ نخواهيم نتيجه مجلسبه خود

به مجلس تعطيل بنده عقيده به پس كنيم/ طي بايد است مشروطيت تمرين دوره با باشد كار شروع hزمه

وظائف به و داشته مجلسوجود كه برد كار به را مساعيخود تمام بايد ملي دولت هر نيستو جائز هيچوجه

در كه است مجلسي مملكتواقعشود حال به مفيد و باشد آثار منشاء بتواند كه مجلسي اما نمايد/ عمل خود

در مـجلس نـمايندگان و بـاشد داشـته وجـود اقـليتي و كـثريت ا دنـيا پارلماني معموله اصول مطابق آن

وظيفه به اقليت و كند كمك كثريت ا بپيوندند/ اقليت و كثريت ا صف دو از يكي به مختلف كسيونهاي فرا

بخواهد/ جدا را آنها رفع و كند گوشزد دولت به را دولت كار عيوب يا نواقص نموده عمل خود ملي و وجداني

مشـي خـط تعيين و دولت انتخاب و قانونگذاري از اعم مجلس قانوني وظائف كه نيست كر ذ به محتاج

نكنند اظهار صريحا را خود عقيده كه منفردين و است مجلس اقليت و كثريت ا عهده به مملكت سياسي

آنها مردم كه بود خواهند اثر منشاء مجلس در وقتي نمايندگان افراد زيرا كنند عمل خود وظيفه به نميتوانند



٢٥٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

احتمالميرود باشد اين از غير گر ا كنندو همكاري اقليت يا كثريت ا با بتوانند و بشناسند صريحي عقيده به را

متمايلميشوند/ سمتي به روز هر ندارندو ثابتي عقيده سياست منفرديندر كه كنند تصور اينطور مردم كه

اقليت كثريتو ا داراي كه است مجلسي باشد مملكت براي عقيده آثار منشاء بتواند كه مجلسي هر بنابراين

اص;حاتشود/ به موفق بتواند دولت آنها كمك به و باشند ديگريدولت و پشتيبان يكي كه باشد ثابتي

مـ;حظه كه را اخت;فاتي ايران ملت دشمنان كه برسانم آقايان عرض به بايد كليات اين كر ذ از پس

به و نموده فراهم را دولت سقوط و تزلزل اسباب مخالفين تقويت با كه دارند انتظار و كرده ايجاد ميفرمائيد

ايران ملت سمع به لزوم صورت در و است فراوان اسبابچيني اين دhئل و شواهد برسند/ خود ديرين آمال

شروع كه را اص;حاتي و كند مقاومت خارجي دسائس مقابل در كه اينست دولت وظيفه البته رسيد خواهد

تا تشكيلشود مجلس در ثابتي كثريت ا فورا كه است وقتيصورتپذير كار اين ولي دهد/ ادامه است كرده

مجلس خود از ميداند hزم و مفيد مملكت براي كه را لوايحي هفدهم دوره آخر تا بتواند آن تكاء ا به دولت

اختياراتخود از نميتواند هيچوجه به مملكتاست اداره كهمسئول دولت مجلس, فعلي باوضع hبگذراندوا

اص;حات راه قدميدر كوچكترين مجلسكه فعلي وضع با اختيارات از كردن نظر صرف زيرا كند نظر صرف

در دولتكه نيستو قابلدوام مملكتاستو حال به مضر برخ;فمصلحتو نظردولتكام� به برنميدارد

بايد اينمشك;ت برايرفع ناچار و باشد اوضاع اين ناظر نميتواند قانونامسئوليتدارد و اخ;قا مقابلمردم

رفتار دنيا پارلماني اصولمعموله طبق بر كه مجلسي ميكنم تكرار باز و عرضشده مكرر بينديشد/ چارهاي

آمالملتاستو كعبة مجلسي چنين نمايد عمل بهوظيفهخود مردم حال به مفيده گذراندنقوانين در كندو

بكوشد/ آن احترام تقويتو در جان و دل از بايد كس همه

كـه اينست مستلزم مالي و اقتصادي اص;حات مخصوصا مملكت كنوني اوضاع اص;ح محترم آقايان

به محتاج و كند همكاري دولت با بايد مجلس گر ا حال باشد اينمشك;ت پيوستهمصروفحل اوقاتدولت

غيرممكن مملكت كردن اداره hوا كند همكاري بايد اوست منتخب كه دولتي هر با مجلس كه نيست كر ذ

جاي به پيوسته نمايندگان از عدهاي حتي و نمايد شخصي كشمكشهاي صرف را خود وقت بود/ خواهد

از جلوگيري در را اوقاتخود تمام كه شود دولتمجبور و باشند دولت كار كردن فلج صدد راهنمائيدر كمكو

بود/ نخواهد اص;حات به قادر هيچوجه به كند صرف مخالفين خرابكاريهاي

خود از بايد ناچار است مملكت مردممسئولامور مقابل در كه ايندولت عرضكنم بايد تأسف كمال با و

تشكر از پس دهد/ خاتمه ناهنجار اينوضع به انحاء از نحوي به و كند استمداد مشكل اين رفع در مردم

هيچ نفع به مجلس تعطيل كه برسانم عرض به را نكته اين بايد ك;م ختم از قبل و محترم آقايان [حضور]
شود منجر اضطراري امر چنين به احوال و اوضاع اينكه از قبل اميدوارم و نيست محترم نمايندگان از يك

بنبست اين از را ملت دولتو داده سوق منطقيخود و طبيعي طريقي به مجلسرا وطنپرست نمايندگان

[نخستوزير دهند/ نجات

مصدق] محمد دكتر



ملي دولت سياهه ٢٥٨٤

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

تبريز دانشگاه دانشجويان نمايندگان نامه
دانشگاه رئيس انتخاب باره در

آن از نسخهاي و شده نوشته نخستوزير آقاي به تبريز دانشگاه دانشجويان نمايندگان طرف از نامهاي

تبريز دانشگاه براي كنون تا ميدارند اظهار مزبور نمايندگان مشروحه اين در است/ رسيده اداره اين به هم

كه دانشگاه آن نمايندگاندانشجويان استو نشده تعيين معاون رئيسو آن پزشكي دانشكده براي رئيسو

پيشنبردهاند/ كارياز ميبردندوهنوز سر به مركز استدر ماه قريبدو آمدهاند تهران به امر اين انجام براي

داشتهاند اظهار تبريز نمايندگان فرهنگبه آقايوزير كه بهطوري تبريز پزشكي دانشكده رياست براي

اسـيتال پـرفسور همچنين و تبريز دانشگاه فعلي استاد و تريش ا فرهنگ اسبق وزير پ;نتر پرفسور آقاي

است/ نگرديده عملي امر نشده داده اثر ترتيب پرفسور دو اين درخواستهاي به وليچون شدهاند انتخاب

كه مينويسند خود نامه در تبريز دانشگاه رياست انتخاب درباره تبريز دانشگاه دانشجويان نمايندگان

كردهاند انتخاب رياستدانشگاه به را متيندفتري آقايدكتر آراء تفاق ا به تبريز دانشگاه دانشياران استادانو

با كه ميكنند اميدواري اظهار و نمايند پيشنهادموافقت اين با كه نمودهاند استدعا هم آقاينخستوزير از و

آقـايان خـاتمه در شـد/ خـواهـد مرتفع تبريز دانشگاه اشكاhت نواقصو سمت اين به مشاراليه انتخاب

تهران دانشگاه به تبريز دانشگاه كهمؤسسه داشتند اع;م نخستوزير آقاي اينكه از دانشجويان نمايندگان

كردهاند/ خرسندي اظهار نميشود ضميمه

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شيرهكشخانهها بستن براي نظامي فرماندار اقدامات
شيرهكشخانه] ٢٥å پايتخت, اهالي <رفاهي> [امكانات

و كشخانه شيره كشف آن موجب به كه كرد تصويب قانوني يكhيحه نخستوزير آقاي گذشته هفته

گـرفت/ قـرار نظامي دادسراهاي و نظامي فرمانداري ص;حيت در كن اما اين صاحبان تهام ا به رسيدگي

در را كشخانه شيره ٥å شدهاند كنونموفق تا قانوني hيحه اين تصويب اثر در نظامي فرمانداري مأمورين

با را كنمزبور اما صاحبان كشفو شهر نقاطجنوب ساير ششو ناحيه ده, ناحيه قبيل از شهر مختلف نقاط

كنند/ توقيف آنها ادوات و آhت

كشـخانه شيره صاحبان از نفر سه تهام ا به نظامي فرمانداري جنحه ٢ شماره دادگاه پريروز بعدازظهر

كرد/ محكوم نقد وجه مبالغي پرداخت حبسو ماه سه و ماه چهار به يك هر را آنها از نفر دو و كرد رسيدگي

از جامعي كنونصورت ا كرد/ خواهد رسيدگي اشخاص اين از ديگر نفر چند تهام ا به نظامي دادگاه نيز امروز

هم روي صورت اين طبق و است شده تهيه شهر نقاط تمام در كشخانهها شيره صاحبان نام و محل وضع

بستهو را فساد كن اما اين زودتر هرچه كه ت;شهستند ميرسدومأموريندر ٢٥å به كنمزبور اما تعداد رفته

بدهند/ تحويل دادگاه به را آنها صاحبان



٢٥٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

كنند سهلانگاري كارها انجام در كه كارمنداني
گرفت خواهند قرار مواخذه مورد شديدا

نمايند رفتار مراجعين با احترام و ادب كمال با بايد مأمورين

است شده صادر دارائي وزارت كفيل مبشر آقاي طرف از امروز بخشنامه اين

قسمتهاي اغلب و بوده مهميروبرو دشواريهاي با كشور مالي امور اداره به راجع دارائي وزارت اينكه با

شـنيده كه طوري به متأسفانه نميكنند خودداري مشقت و تحمل از مشك;تموجوده حل براي مسئول,

به نسبت دارند كار و سر دستگاه, آن با كه طبقهاي و مردم عامه نيستيد بياط;ع قطعا نيز شما خود و ميشود

كنديو و خنثيكننده اقدامات و زائد تشريفات از را آن حتي و نيستند خوشبين وزارتخانهها اين امور جريان

عمل نتيجه باشد صحيح نظر اين گر ا كه حقيقتاينست نميدانند مبري نظرياتخصوصي اعمال سستيو

مكاتبه ازمسئوليتو گريز يكنوع با را جاريه تسامح اعمالو از صرفنظر كارها گذراندن در كسانياستكه

از بودن بياط;ع نتيجه در يا رويه اين ميكشانند/ مدتي را مختصري كار كردن, سرباز از بيمورد احاله بيجا

اعـمال و شـخصي اغراض اثر بر يا است خطا و خبط از ترس و قانوني تكليف تشخيص عدم و مقررات

در درستكاري ميكنند تصور كه است عدهاي بيجهت احتياط و جبن حاصل اينكه يا و خصوصي نظريات

مينمايند/ ات;فوقت كرده كشمكش و مشاجره ايجاد ذويالحقوق با مخالفتخود با رو اين از استو نفي

دارائي حيثيتوزارت خ;ف بر و امور اخت;ل موجب و ناپسند باشد كه هرصورت به رفتار گونه اين چون

مشاغل كرده رسيدگي مادونخود كاركنان ص;حيت به اوليايامور اداراتو رؤساي كه دارد انتظار جدا است

دستگاهي يا كارمند تكليف رفع كه باشند بسپارندومتوجه بصير و درستكار شايستهو كارمندان به حساسرا

اقدام نهائي نتيجه سريع حصول منظور به كه مييابد تحقق موقعي شود شناخته امري اجراي به موظف كه

باشد روشن مشخصو ميشود داده يكموضوع در كه نظري عبارتديگر به يا و آيد عمل به قطعي قانوني

نظر به مردم حقه تقاضاهاي با همچنين متروكشود بايد كلي به ديگران به آن تحميل يا سلبمسئوليت

نتيجه در مخالفي نظر يا شود تشخيصداده غيرقانوني مخالفتي گر ا رو اين از است/ تعقيب قابل اينجانب

شديدا امر مسئول برود آن در نظري اعمال احتمال و گردد موافقت به منجر بعدي تذكر و تعقيب و مراجعه

گرفت/ خواهد قرار مواخذه مورد

با را وظائفمحوله اينجانب پشتيباني به كامل اعتماد و اطمينان با بايد فعال و درستكار مأمورين ضمنا

باشند/ نداشته هراس و بيم افترا تهمتو گونه هيچ از داده انجام خاطر فراغ

و آنـان تـقاضاي سريع برآوردن و رجوع ارباب با خود رفتار در دارائي وزارت مأمورين تمام دارم انتظار

و مـيهنپرستي عـواطـف مـورد اين در برده كار به را خود دقت كمال ادب و احترام و سلوك حسن رعايت

نسبت فعلي بدگماني تدريجا مردم به خدمت وظيفهشناسيو سايه در تا دهند قرار راهنما را نوعدوستيخود

دارائي وزارت كفيل گردد/ آن جانشين ظن حسن حقشناسيو و مرتفع دارائي وزارت دستگاه به



ملي دولت سياهه ٢٥٨٦

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

ميشود داده نخستوزير به امروز دولت كارمندان غياب و حضور آئيننامه
تيمارستانها بازرسي

آيد عمل به مطالعاتي تيمارستانها وضع بهبود براي است قرار

ميشود تشكيل شهرداري در منظور اين براي كميسيوني فردا

اقداماتي درباره گرفتو تماس نخستوزيري بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ آقاي با اداره خبرنگار امروز

كانون امروز نمود: اظهار ثقفي سرتيپ آقاي كرد/ استسؤال آمده عمل به نخستوزيري بازرسي طرف از كه

رضايتبخشاست آسايش كانون وضع شد, بازرسي سيمتري خيابان و كبرآباد ا تيمارستانهاي آسايشو

سكـونت كـانون در گيرند قرار معالجه تحت بايستي كه ك تريا به معتادين فقط اخير, تصميم طبق ولي

آنها كثر ا كه است نفر ٢٩å افراد اين عده و گرديدند آموزشمنتقل و كار كانون به ديگر افراد داشتو خواهند

وضـع بـود كبرآباد ا تيمارستان گرفت قرار بازرسي مورد كه ديگري محل هستند/ متكدي و يتيم و اطفال

همين به نميكند كفايت بيماران از نگاهداري براي آن كار وسائل نيستو چندانخوب محل اين ساختمان

گردد/ فراهم بيماران رفاه وسائل كه دارد اص;حاتي به احتياج جهت

در بـايستي و است زن آنـها نـفر ٢٩٦ كـه گرفته قرار معالجه تحت بيمار نفر ٥٨٦ تيمارستان اين در

خـيابان خصوصي تيمارستان كرد/ نگاهداري بيمار عده اين از بتوان تا يابد توسعه تيمارستان ساختمان

ساختمان گنجايش به نسبت نيز آنها عده كه دارند سكونت نفر ٣٨å آنجا در داشت بهتري سيمتريوضع

خريداريشود/ ضروري وسائل و گردد تأمين hزم اعتبار ديگر قسمتهاي ساختمان براي بايد و است زياد

نـقائص پـيرامـون در و مـيگردد تشكـيل شـهرداري در تـيمارستان مديره هيأت حضور با جلسهاي فردا

اين برايبهبودوضع كه شد مطالبيمطرحخواهد است گرفته قرار توجه بازرسيمورد ضمن كه تيمارستانها

شود/ تخاذ ا hزم تصميم مؤسسه دو

داده نـخستوزير آقـاي بـه جامعي گزارش بازديدها اين به راجع كه گفت سپس ثقفي سرتيپ آقاي

ايـن كـه شـد اظـهار دولت كارمندان غياب و حضور آئيننامه تهيه بر مبني ما خبرنگار پاسخ در ميشود/

ميگردد/ تقديم نخستوزير آقاي به امروز استو شده تكميل آئيننامه

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

مرضي و محصلين احتياج مورد ارز
ميشود فروخته ماه خرداد نرخ به آينده ماه سه در

و ١٣٣٢.٣.٤ مورخ ٦٩٨٨ شماره تصويبنامه تعقيب در ملي اقتصاد وزارت پيشنهاد بنابه وزيران هيأت

است مجاز ايران بانكملي كه تصويبنمودند ٣٢ ماه تير اول جلسه در ١٣٣٢.٢.١ ٣å٨٢مورخ تصويبنامه

بـرابـر در است فـروخته مـاه خرداد در كه نرخي به را مرضي و محصلين احتياج مورد ارز آينده ماه سه در

بفروشد/ ارز كميسيون حوالههاي



٢٥٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شد خواهد تعطيل آبدارخانهها دولتي مؤسسات در
شد تعطيل آبدارخانهها نخستوزيري تابعه ادارات در

شود/ تعطيل آبدارخانهها كه شد داده دستور نخستوزير تابعه ادارات به نخستوزيري بازرسي طرف از

كارمنداندولت و شد جلوگيريخواهد آبدارخانهها كار ادامه از دولتي تمامدوائر در كه شد حاصل اط;ع امروز

نمايند/ تنق;ت و قهوه چايو صرف به مبادرت كار ساعات در كه داشت نخواهند اجازه

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

دارد اختصاص مركز كارمندان به موقع به حقوق تأديه
كردهاند مخابره اداره اين و دارائي وزارت به كه تلگرافي ضمن بجنورد دولتي ادارات كارمندان از نفر چند

خرداد آخر در كه صورتي در پرداختشود كارمندان حقوق ماه هر آخر در بايستي طبقدستور ميدارند اظهار

نشده تأديه هم كنون تا و شده صادر شهرستان اين كارمندان ماه ارديبهشت نصفحقوق پرداخت ماهدستور

است/ مركز كارمندان مختص موقع به حقوق تأديه آيا ميكنند دارائيسؤال وزارت از امضاءكنندگان است

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شوروي بازرگاني اداره و سفارت كارمندان از نفر ٩ و سادچيكف
ميروند مسكو به

ايـوان آقـاي تير يازدهم پنجشنبه مطابق ژوئيه دوم روز كه شد اط;ع كسب امروز مطلع مقام يك از

اداره و سفارت كارمندان از نفر ٩ و خود فرزندان و همسر تفاق ا به ايران در شوروي كبير سفير سادچيكف

يك بهمسكو همراهان كبيرشورويو سفير مجدد مسافرت مورد در رفت/ خواهند مسكو به بازرگانيشوروي

به سادچيكف آقاي كه است شده سبب تهران در امسال شديد و گهاني نا گرماي ظاهرا كه گفت مطلع مقام

بازرگاني اداره سفارتو كارمندان نفر ٩ درمورد بروند/ بهمسكو استراحت خويشبراي فرزندان خانمو تفاق ا

شده داده سفارتشوروي از كه اط;عي طبق كه شد اظهار بود خواهند سادچيكف آقاي همراه كه شوروي

آيا اينكه و مرخصي اين مدت از ولي شده كر ذ مرخصي� از �استفاده مزبور نفر ٩ مسافرت اين عنوان است

نيست/ دست در اط;عي گونه هيچ يافت خواهند پيدا مأموريت تغيير يا ميكنند مراجعت تهران به مجددا

و شد خواهد بندرپهلوي وارد ماه> تير ١١> ژوئيه دوم روز دولتشوروي به متعلق مسافربري<يبونر> كشتي

ترك بندرپهلوي قصد به را تهران قبل يكروز كه ايشان همراهان سادچيكفو آقاي است قرار برنامه طبق

نمايند/ حركت پهلوي بندر از ماه تير يازدهم روز ميكنند

بـود/ خـواهـد امور عهدهدار شوروي سفارت كاردار آتروچنكو معمول مطابق سادچيكف آقاي غياب در

مسكـو به سادچيكف آقاي مجدد مسافرت به نسبت نظري اظهار گونه هيچ هنوز تهران خارجي محافل

هستند/ بيشتري اط;عات انتظار در و نميكنند



ملي دولت سياهه ٢٥٨٨

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شوروي به شيCت محصوNت تحويل براي
شد خواهد امضا دولتين نمايندگان بين موافقتنامهاي

كشيد خواهد طول مدتي شيCت سابق شركت اموال از شوروي دولت سهم تعيين جريان

نمود شركت امروز كميسيون جلسه در و كرد مراجعت بندرپهلوي از شيCت شركت عامل مدير

جـلسه اين در گرديد/ تشكيل شوروي و ايران نمايندگان مشترك جلسه امروز صبح نيم و ٨ ساعت از

كرانـيكون و باميلتسوف كوزنتسف, و ايران نمايندگان موhنا عليمحمد و بريماني مهندس صهبا, آقايان

داشتند/// نمايندگانشورويحضور

كرات مذا بدهد شوروي تحويل سال هر ميتواند شي;ت شركت كه محصولي به راجع امروز جلسه در

تحويل ميزان و بدهد شوروي نمايندگان به كتبا را خود نظر شي;ت شركت شد قرار و آمد عمل به مفصل

تعيينسهم درمورد برسد/ امضاء به طرفين بين موافقتنامهاي باره اين در و مشخصگردد محصوhتمزبور

نهائي اخذ تا همچنان طرفين بين كرات مذا اين و شد كره مذا سابق شركت اموال از شوروي و ايران دولتين

داشت/ خواهد ادامه

١٩٥٢ سال پايان سابقشي;تدر شركت ترازنامه شد خواهد تعيين دولتين سهم آنها روي از كه مداركي

جزئياتاموال متضمن و مفصل خيلي تزارنامهها اين چون و ميباشد ١٩٥٣ سال اول ماهه چهار ترازنامه و

داديم اط;ع كه طور همان بكشد/ مدتيطول است ممكن سهم تعيين جريان بنابراين است سابق شركت

شركتشي;ت ازمحصوhت سهميهشوروي استه;ك تا اموالشي;ت از ارزشسهمشوروي تعيين از پس

و فروخت خواهد ديگر خريداران به را خود محصول مازاد ضمنا شركتشي;ت شد/ خواهد صادر شوروي به

آنها قيمت بهمحصولشي;تو اط;عاتمربوط كليه حاوي كه مخصوصي زوديدفترچه به اينمنظور براي

گيرد/ قرار داخلي و خارجي خريداران اختيار در كه شد خواهد تهيه شركتشي;ت طرف از ميباشد

٨١٢٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٦ شنبه

شاهنده عباس توضيح
معده زخم به ابت;ء علت به بسيطي دكتر آقاي جناب معالجم طبيب تجويز بنابه است مدتي اينكه با

مـحترم هـمكاران بيلطفي مورد گاهي گاه معذالك ميباشم سياست از گيري كناره و استراحت به مجبور

ضمن گذشته هفته پنجشنبه روز عصر روزنامههاي از يكي اينكه كما ميشوم/ آزرده و گرفته قرار مطبوعاتي

از كه معرفينموده روزنامه نويسندگان جزء اينجانبرا آتش روزنامه كاركنان از تن چند دستگيري خبر انتقاد

كه اينجانب شركت استچون گرديده متحصن ملي مجلسشوراي عمارت در و شده دستمأمورينمتواري

تكذيب مقام در محضميباشد آتشكذب روزنامه در خارجميشوم خانه از كمتر و بستريبوده و بيمار فع�

فرمان روزنامه مدير خواستارم/ متعال خداوند از را ايران ملت سعادت و برآمده

شاهنده عباس



٢٥٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

ارتش ستاد اعCميه
قتل پرونده متهمين از نفر چند اسامي واقعه متهمين و بختياري غائله باره در

ميشود ديده بختياري غائله پرونده در افشارطوس
است داشته شركت بختياري غائله ايجاد در خارجي نفر يك آيا

بختياري غائله درباره ارتش ستاد طرف از امروز اعCميه اين

گرديد منتشر است شده واقعه اين متهمين از كه تحقيقاتي و

جمله از متنفذ اشخاص از عدهاي با تهران در ١٣٣١ سال اواسط در بختيار ابوالقاسم اينكه از پس ـ ١

و اسلحه برايش آنها از عدهاي كه ميشود اين بر قرار ميكند بازديدهائي و ديد و م;قات پرونده متهمين

چنين يا و بپيوندند او به نيز جنوب عشاير ساير از دستههائي ضمنا بفرستند تفنگچي نفراتو و پول ديگران

نفري چند مينموده كهعبور بختياري ك خا نقطهاياز هر از عزيمتو بختياري طرف به مقدمهاي تصميمو

است/ ميبرده همراه نيز

و قـوا اعـزام چون بود شده انجام بختياري خود افراد وسيله به تنها كه لندر گدار ك اسفنا واقعه از پس

دستههايكوچك بهوسيله شديد تعقيب و معابر سد حساسو كليهمواضع اشغال قبيل اقداماتمؤثردولتاز

از را اميدي گونه هر حساسكشور موقعيت به عشايرجنوب دادن توجه و تبليغاتي پخشاوراق كوهستانيو

جمع اطرافش كه فريبخوردگان از درصد نود قريب طرفي از و مينمايد سلب يارانش و بختيار ابوالقاسم

ميگردد/ تسليم نيرويجنوب به ١٣٣٢.١.٣å تاريخ در لذا ميشوند متفرق بودند شده

نكرد/ تجاوز نفر ١ååå از گاه هيچ بختيار ابوالقاسم اردوي جمعيت ـ ٢

بايد ميشد عشاير ساير ك;نتران و خوانين به نيرويجنوب وسيله به كه راهنمائي نصايحو بر ع;وه ـ ٣

همكاري براي حاضر هيچوجه به و برده پي موقعيتحساسكشورشان به خوبي به نيز آنها خود كه نمود اقرار

وطنفروش و ديوانه ما مگر ميگفت بويراحمدي خوانين از يكي روزي چنانچه نبودند بختيار ابوالقاسم با

كنيم خيانت خود مادر به است جدال و مبارزه در بيگانگان با دولت كه حساس موقعيت چنين در كه هستيم

بين در ولي نبودند ناراضي ما عمل از وقت دولتهاي گر ا ميكرديم ياغيگري و شرارت ما زمان هر سابقا

كه ميدانيم ما امروز ولي مينمودند تشويق و تأييد را ما عمليات كه [بودند] كساني بودند راضي ما از مردم

كنند/ لعنت ما به ايران مردم ميليون هيجده تا شد خواهد موجب انحرافبيموقع و غلط عمل جزئي

افشـارطوسمـربوط تـيمسار مرحـوم قتل موضوع به را بختياري غائله جرايد از پارهاي در اينكه ـ ٤

از نفر چند اسامي تنها ميباشد منعكس موضوع اين از امر پرونده در چيزي كه شود گفته بايد دانستهاند

با را خودشان م;قات بختياري غائله متهمين از بعضي كه است افشارطوس تيمسار مرحوم واقعه متهمين

است/ نبوده مؤثر و نرسيده جائي به م;قاتها اين كه است پيدا قرائن از ليكن شدهاند متذكر آنها

است: قرار بدين بختياري غائله شده بازداشت متهمين نفر ٩ اسامي ـ ٥



ملي دولت سياهه ٢٥٩٠

سردستگي/ تهام ا به بختيار ابوالقاسم ـ الف

لندر/ گدار واقعه در شركت تهام ا به بختيار مجيد ـ ب

لندر/ گدار واقعه در شركت تهام ا به بختيار عبدالرضا ـ ج

شركت لندر گدار واقعه در او افراد بالنتيجه كه تفنگچي اعزام كمكماديو تهام ا به صمصام اميربهمن ـ د

داشتهاند/

تهام/ ا همين به صمصام احمدقلي ـ ه

بلوا/ اغتشاشو به عشاير تحريك و اسلحه حمل تهام ا به ارتش اخراجي سروان علوي مصطفي ـ و

اسلحه/ ارسال تهام ا به مسعود اصغرميرزا ـ ز

كميسيون طرف از شخص اين براي بختيار ابوالقاسم اردوي در شركت تهام ا به ضرغامي نصرا� ـ ح

شد/ خواهد آزاد كفيل قيد به زودي به و شده آزاديش تقاضاي

چون شده بازداشت اسلحه حمل در شركت تهام ا به كه مسعود اصغر راننده كدخدائي غ;محسين ـ ط

شده/ آزاد كه است چندي است نبوده مستحضر كام� وقايع جريان از و بيشنبوده رانندهاي

آنـان از لزوم صـورت در كـه شده برده نيز ديگري اشخاصي اسامي متهمين از تحقيقات حين در ـ ٦

شد/ خواهد تحقيقات

است/ شده تهيه گزارشhزم و يافته خاتمه تحقيق كميسيون كار كه است روز سه ـ ٧

شوند/ كمه محا نظامي دادگاه در نزديكي آينده در متهمين كه است قرار ـ ٨

تطبيق كه شود گفته بايستي بودند كرده كري ذ عمومي مجازات ٧٨ ماده از جرايد از پارهاي اينكه ـ ٩

تحت متهمين كه وقتي تا استو دادگاههايمربوطه دادستانو وظايف از تنها قانون مواد با اشخاص اعمال

ميگردد/ اشخاصمحسوب شخصي نظر صرفا مطالبي چنين اظهار نگيرند قرار پيگرد

نشده برده پي آن حقيقت به هنوز كه بردهاند نيز را خارجي يك نام پرونده متهمين از نفر دو يكي ـ ١å

است/

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

فشنگ عدد ١٢åå و كلت كمري اسلحه يك كشف
با بود مهاباد عازم تبريز از كه بابايان احمد نام به را شخصي مهاباد قبلمأموريندروازه روز چند ـ مهاباد

از وي دادند/ دادسرا تحويل امر پرونده با و نموده فشنگدستگير عدد ١٢åå كلتو كمري اسلحه عده يك

انتظامي تعقيبمأمورين تحت گرفت انجام قبل روز چند كه تظاهراتي در و دستچپبوده به منتسب افراد

تعقيباستو تحت كه داد اط;ع او به تلفن توسط عيالوي اينكه با و كرد فرار تبريز به ولياو بود گرفته قرار

شد/ دستگير كه مراجعتمينمود مهاباد به فشنگ و اسلحه با او ولي برنگردد مهاباد به

پخش اشخاص از عدهاي بين و شده وارد مهاباد به اشخاصمرموزي توسط اسلحه مرتبا اط;ع قرار از

ميگردد/



٢٥٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

بودند اعتصاب حال در كورهپزخانه كارگران هم امروز
است شده صادر كارگران اعتصاب رفع براي دستوراتي نخستوزير طرف از

ميگيرند قرار تعقيب تحت كار وزارت طرف از متمرد كارفرمايان
يابد خاتمه فردا تا اعتصاب كه ميشود اميدواري اظهار

و بودند باقي اعتصاب حال در همچنان نيز امروز بودند كرده اعتصاب ديروز از كه كورهپزخانهها كارگران

روشن متصدي كه آتشكار كارگران نفر هزار ٣ امروز بامداد شش ساعت از بود قرار ديروز از كه طوري همان

پيوستند/ اعتصابكنندگان ساير به و كشيدند كار از دست نيز هستند كورهها كردن

در نظامي فرمانداري مأمورين شد شروع كورهپزخانهها كارگران اعتصاب كه ديروز از ـ شدند دستگير

ميپرداختند, سايرين تحريك به كارگران از بعضي چون ولي بودند انتظامات مراقبت و شده حاضر محل

راسخ, عماد [٣] يوسفعلي, [٢] صمدي, صمد [١] اسامي به را آنها از نفر ١å نظامي فرمانداري مأمورين

حميد [٩] ابراهيمي, كامل [٨] جعفري, حسين [٧] غفاري, محمد [٦] رحماني, منصور [٥] صمدي, [٤]
نمودند/ تحويل نظامي دادسراي به پرونده با و نموده دستگير اسكندراني

وزارت معاون بختيار [شاهپور] آقاي دكتر آقاي با امروز صبح ما خبرنگار ـ ميشوند مجازات متمردين

ديروز داشت: اظهار بختيار دكتر آقاي نمود/ استفسار آن نتيجه و اعتصاب جريان درباره و گرفت تماس كار

كـارفرمايان كـه دادند دستور نخستوزير آقاي شد/ تقديم نخستوزير آقاي به كارگران اعتصاب گزارش

گيرند/ قرار تعقيب تحت متمرد

تقاضاي حاضريم ما كه ميدارند اظهار عمدهاي قسمت هستند دسته دو كارفرمايان اينك كلي طور به

را كارگران حقوق نكند اضافه شهرداري را آجر نرخ كه موقعي تا ميگويند ديگر عده ولي بپذيريم را كارگران

بـا كـنون ا هـم دهد/ قرار تعقيب تحت را متمرد كارفرمايان دارد تصميم كار وزارت و كرد نخواهيم اضافه

اعتصاب ختم فردا تا اميدواريم و هستيم كره مذا مشغول و است شده حاصل تماس كارفرمايان نمايندگان

بشود/ اع;م

كـارفرمايان سـنديكاي رئـيس بـهزادي عيسي آقاي با ضمنا ما خبرنگار ـ ميگويند چه كارفرمايان

هـر نـميكنند كـار كـارخـانهها كه حاضر حال در داشت: اظهار سنديكا رئيس گرفت/ تماس كورهپزخانه

ريال هزار ١å يك هر است شده خاموش كه هم كورههائي و دارد خسارت ريال هزار ٥å روز در كارخانهاي

كار وزارت به نامهاي ولي است كرده دعوت را كارفرما نمايندگان كار وزارت افتد/ كار به باره دو تا دارد خرج

حاضر كار وزارت در باشند داشته جاني تأمين كارفرمايان چنانچه است شده اع;م آن طي و شده نوشته

بـاره اين در هنوز ولي داشتيم ارسال كار وزارت به را كارگران بيمه پيشنهاد نيز قبل ماه سه شد/ خواهند

بايد كار وزارت دارند تماس كارگران با كنتراتچيها استو كنتراتچي دست ما كار است/ نشده تخاذ ا تصميم

كند/ اقدام باره اين در



ملي دولت سياهه ٢٥٩٢

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جريان جلسه] [دوازدهمين
سـرهنگ آقـاي ريـاست به نظامي فرمانداري جنائي دادگاه صبح دقيقه پنج و سي و نه ساعت امروز

به شروع دادستان آقاي و كرد پيدا ادامه ماه اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا و يافت تشكيل هشترودي

٢٨ و ٢٧ و ٢٦ اصل و ميشود ناشي ملت از قوا گفتچون نظامي حكومت بودن قانوني درباره و كرد صحبت

مجلس به را نظامي قانونحكومت خود بهموقع دولتهم استو مجلسداده به را نظارت حق اساسي قانون

هم دادگاه اين قانونياستو نظامي اينحكومت است كرده سكوت باره اين مجلسدر چون استو فرستاده

اختيارات قانون طبق كه قوانيني داشت اظهار همچنين دادستان دارد اينموضوع رسيدگي براي ص;حيت

دارد/ آزمايشي صورت نرسيده مجلس تصويب به كه موقعي تا شده تصويب

آزمايش نميشود كه مردم سرنوشت با آقا گفتند يمني سرهنگ و رحيمي سرهنگ آقايان اينموقع در

من كه مدتي آن پس وقت آن شود رد مجلس در كردهاند زنداني مرا آن تكاي ا به كه قانوني اين گر ا كرد

ميشود؟ چه بودهام زنداني

دنباله در دادستان و يافت تشكيل كمه محا مجددا بعد دقيقه ده و شد داده تنفس هنگام موقع اين در

نيمموكول ساعتهشتو صبح فردا به بعد جلسه تعطيلو دادگاه ظهر مقارن و كرد ايراد مطالبي بياناتخود

گرديد/

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

شد گفته نظامي فرمانداري در امروز

بقائي دكتر تكليف تعيين تا
شد نخواهد فرستاده دادگاه به افشارطوس قتل متهمين پرونده

است كرده صادر را خود نهائي قرار متهمين از بعضي درباره نظامي بازپرس كه وجودي با

ميشود خودداري آن افشاء از معهذا

از قبل افشارطوس قتل متهمين پرونده ميداشتند اظهار قب� نظامي فرمانداري مأمورين كه وجودي با

شد/ خواهد ارسال دادگاه به مجلسروشنشود دادگستري كميسيون در بقائي مظفر دكتر تكليف اينكه

كه جرياناتي با داشت: اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري در قضائي مطلع مقام يك امروز معهذا

توجه اينكه بر مجلسمبني دادگستري رئيسكميسيون به دادگستري وزير نامه مخصوصا آمده پيش كنون ا

مـجلس رئيسه هيأت انتخاب دوره پايان از قبل تا بقائي مظفر دكتر آقاي به منتسب تهام ا توجه عدم يا

كار آنصورت در شد بقائيروشنخواهد مظفر آقايدكتر تكليف ديگر روز چند كه ميدهد نشان تعيينشود,

شد/ خواهد خودداري دادگاه به پرونده ارسال از اينك جهت همين به و ميشود راحتتر نيز ما

كرده صادر را نهائيخود قرار متهمين از نفر چند درباره كنون بازپرسا كلي بهطور سپسگفت: مقاممزبور

كرد/ خواهد صادر متهمين كليه درباره نهائي قرار بازپرس بقائي دكتر مظفر آقاي تكليف تعيين تا استو



٢٥٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

دادگستري كميسيون نظر فردا يا عصر امروز
شود اعCم است ممكن بقائي دكتر آقاي اتهامي پرونده باره در

وزير لطفي آقايان و گرديد تشكيل مي;ني آقاي رياست به امروز صبح ١å ساعت دادگستري كميسيون

جلسه در نخستوزير پارلماني معاون ملكاسمعيلي دكتر و آنوزارتخانه معاون دكترمصطفوي دادگستريو

خبرنگاران به انجاميد طول به بعدازظهر نيم يكو ساعت تا كه جلسه پايان در مي;ني آقاي داشتند/ حضور

ساعت كه عصر امروز جلسه به نتيجه اخذ قضائيصورتگرفتو امور درباره تي كرا مذا ابتدايجلسه گفتاز

اوراق اينكه بر مبني را ما ديروز نامه لطفيجواب آقاي امروز ضمنا شد/ ميگرددموكول تشكيل بعدازظهر ٧

استدر ممكن نمود اضافه خاتمه مي;نيدر آقاي دادند/ ارائه بهكميسيون شده ارسال استكه همان پرونده

شود/ اع;م مطالعه مورد پرونده درباره كميسيون نظر فردا يا عصر امروز جلسه

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

شدند مجروح چاقو با نفر دو
مهماني جهت بودند احزاب از يكي به منتسب كه اهاليفومن از نفر چند خرداد نهم بيستو روز ـ فومن

خوردي و زد نتيجه در و كرده حمله آنها به چپي دست به منتسب افراد از زيادي عده محل در رفتند/ شفت به

شدند/ مجروح چاقو با طرفين از نفر دو شد واقع آنها بين كه

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

پرخاش روزنامه انتشار سال هشتمين آغاز جشن
بعدازظهر نه تا شش ساعت از جشني مجلس پرخاش روزنامه انتشار سال هشتمين آغاز مناسبت به

مدعوين از روزنامه تحريريه هيأت نام به و نمود سخنراني [ناخوانا] آقاي ابتدا بود/// برپا دربند هتل در ديروز

ترتيب به صدر حسن شيرازيو كريمپور علينوروزيو آقاي سپس كرد تشكر بودند نموده قبولدعوت كه

نقش خود سخنراني ضمن پرخاش] [مدير انواري احمد آقاي سپس كردند/ قرائت اشعاري و نموده نطق

مصدق آقايدكتر نهضتو با را ملي روزنامههاي همبستگي و داشته بيان ايران ملي نهضت در را مطبوعات

جوائز و كرد ايراد بياناتي زمينه همين در نيز مجلس نماينده زيركزاده آقاي پايان در ساختو نشان خاطر

نمود/ توزيع بود نقره گلدانهاي از عبارت كه را روزنامه كارمندان و نويسندگان

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

مينمايد تكذيب
را اينجانب و منتشر بيانيهاي توده حزب اخيرا ميرساند عزيز همشهريهاي كليه اط;ع به وسيله بدين

فستيوال جريان يا و حزبي تشكي;ت از هيچوجه به كه صورتي در دانسته سهيم پيش چندي فستيوال در

ظريفي عبدالمحمد مينمايد/ تكذيب و نداشته اط;ع



ملي دولت سياهه ٢٥٩٤

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

اقليت ليدر نظر
مصدق] محمد دكتر گلهمندي به [پاسخ

داشت: اظهار نخستوزير آقاي نامه درباره آزادي كسيون فرا ليدر حائريزاده آقاي

ايشان نظريات ناقضفرمايشاتو مصدقالسلطنه دكتر امروز اعمال بياناتو تأسفاستكه جاي خيلي

مورد را آنها رويه آن ضمن كه منفرد وك;ي به بود اعتراضي ايشان نامه است/ مجلس نمايندگي زمان در

تمام سال چهار يعني ششم پنجمو دورههاي در ايشان دارمخود خاطر به آنكهخوب حال دادهاندو قرار انتقاد

نامه در مصدق دكتر جناب همچنين و نداشتند را كسيوني فرا هيچ عضويت و مجلسبودند منفرد يكوكيل

خود كه صورتي در است, مصلحت مخالف مجلس فعلي اقليت رويه كه شدهاند معترض اقليت رويه به خود

را مـجلس اقـليت ليدري و ميكردند مبارزه وقت دولتهاي با شديدتر خيلي ١٦ و ١٤ مجلس در ايشان

ميكردند/ فراهم مجلسرا تعطي;تطوhني موجبات و بودند عهدهدار

نـظر نه است اص;حي نظر ما نظر زيرا گذاشت, نام مثبت اقليت يك بايد را مجلس امروز اقليت ولي

و نداشـتند تخريبي اعمال جز نظري ميكردند رهبري را اقليت كه هنگامي ايشان آنكه حال و تخريبي

است/ نمايندگي زمان در اقوالشان و عمليات تمام عكس ايشان امروز فرمايشات خ;صه

به تعبير فقطميتوان را ايشان نامه و كند نمايندگانمعلوم براي تكليف ندارد رئيسدولتحق طرفي از

كه نداشت سابقه هم شاه محمدعلي زمان حتي كه صورتي در دانست مجلس داخلي امور در دولت دخالت

مستبد قاجار يكشاه كه را رفتاري مافوق مصدق آقايدكتر جناب كند/ مجلسدخالت داخلي امور دولتدر

كتبي بيان در آقاينخستوزير ميدارد/ معمول امروز اساسمشروطيت به نسبت داشت ايران مشروطيت با

گذاشته بيوكيل مجلسرا كرسي ٥٧ كه ايشان خود رويه با كه صورتي در فرمودهاند تهديد را مجلس خود

تعطيل خود به مجلسخود فع� دارند استنكاف علني جلسه در حضور از هم ايشان طرفدار نفر چند استو

مجلساست انح;ل مصدق دكتر آقاي جناب مقصود گر ا استو حاصل تحصيل ايشان تهديد اين استو

براي نه هست اختياري چنين شاه براي نه بدهد مجلسرا نيستانح;ل قادر ايران مملكت در قدرتي هيچ

قبول مورد داد مملكت شاه به انح;ل اختيار كه اخير ق;بي مجلسمؤسسان مصوبات كه زيرا رئيسدولت/

ايراد مطالبي مجلسق;بي آن تصميمات عليه كرارا مصدقالسلطنه دكتر جناب خود و نشده ايرانواقع ملت

مـانند كـه است ديكـتاتوري مسـلح قدرت آن و است باقي مجلس انح;ل براي راه يك فقط و كردهاند

ببندند/ توپ به مجلسرا شاه محمدعلي

پناه در را خود و شود حاضر ديني مجامع رئيسمجلسدر مثل ندارد جرات كه مصدق دكتر آقاي جناب و

ايشان ديكتاتوري و بزند دست عملي چنين به توانست نخواهد ساخته محبوس اطاق در سرنيزه و تانك

مملكتي اساسي قانون خ;ف بر نميتواند هم ديكتاتوري چنين استو آشوب و مرج و هرج به متكي فقط

بدهد/ را ملي مجلسشوراي انح;ل دستور



٢٥٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

افشارطوس] قتل متهمين از يكي [همسر هاشمزاده سرهنگ خانم توضيح
اطJعات روزنامه محترم مدير آقاي

نامه به عطف است> شده كشته خانلري <سرهنگ آيا تحتعنوان ٥ ستون ١٢ صفحه ٨١٢٢ شماره در

كه شد داده من شوهر هاشمزاده دكتر آقاي به ناروائي نسبتهاي و تهامات ا خانلري سرهنگ مرحوم خانم

است/ بوده من دانشمند و كدامن پا كردنشوهر لكهدار عملمزبور از محركين منظور البته

نامه آن مفتريات تكذيب مقام در و دفاع خود از نميتواند شخصا كه است حالي در نامبرده كنون ا چون

به جنابعالي از و انجام همسرخود از دفاع در مكان اط;عاتو حدود در را خود وظيفه دارم اينجانبحق برآيد

اط;عات وزين روزنامه ستون و صفحه همان در را مشروحه اين نمايم تقاضا آزاديمطبوعات و قانون نام

مرحوم خانم �زيرا است مرحوم آن بستگان از ميشود حدسزده كه را نامه نويسنده كه كساني فرمايند/ درج

اوضاعواحوال از اط;عي هيچگونه كاذيبنمودهاند اينا تحريكبه ميبرند� كنوندرسويسبهسر خانلريا

وجدان حقيقتو اصالت قانونو تخصصو مملكتي مليو زندگي جميعشئون در سويسكه مانند مملكتي

درجه چه تا كشور آن جرائم كشف مأمورين پليسو قضائيو مقامات كه نميدانند و ندارند ميكند حكومت

گر ا و دارند خانلري سرهنگ مرحوم شادروان انتحار مانند حوادثي و وقايع علل كشف براي توانائي و قدرت

قطعا مفتريات اين از ميداشتند اط;عي كوچكترين نامبرده كشور در قانون و نظم حكومت از مغرضين

آن در ايران شاهنشاهي سفارت سويسو پليسكشور اداره در پروندهموجود بهموجب ميكشيدند/ خجالت

روز سـه آن در گـرديد ثابت انتحار وقوع از پس و شده مفقود انتحار از قبل روز سه خانلري مرحوم كشور

جمله آن از كه فرستاده پست با را همه ايراننوشتهو سويسو دوستانشدر به متعددي خداحافظي نامههاي

است بوده خانلري مرحوم سابقه با دوستان از كه برن پليسشهر رئيس FRITSسرهنگ به مرحوم آن نامه

خانلري مرحوم كه ميدهند نشان تماما نامهها اين و پليسسويسموجود پرونده در مزبور نامه و ميباشد

است/ كرده انتحار شخصا جهاتي و علل به پيش سال پنج

و كـمك درجـه اعلي و شده عزادار مرحوم آن فقدان از كه بوديم ايراني تنها موقع آن در شوهرم و من

نامههاي نمودهايم/ بود آلماني شايسته بانوي يك كه مرحوم آن فرزند و زن درباره را همدردي و همراهي

مرحوم آن عيال وكالتنامه همچنين و دارد ايرانوجود در ايرانياشهنوز دوستان به مرحوم آن خداحافظي

مثبت و موجود نيز آورد عمل به hزم اقدامات ايران در وي ورثه و مرحوم آن حقوق به راجع كه من شوهر به

تأسف بسي جاي صورت هر در است/ من شوهر به او بازماندگان و خانلري مرحوم اعتماد و دوستي درجه

عين در كه بيآhيشي كدامنو پا شخص عليه بر وجدان خ;فحقيقتو بر نادان شاخصمغرضو كه است

و بـدهند مغرضانه مفتريات نيست خود از دفاع به قادر و بوده بازداشت حال در گناهي و دليل بدون حال

كميتقوانين حا اصل وجدانو حقيقتو باhخره چون كنند/ لكهدار شرافتويرا حيثيتو راه اين از بخواهند

دامن كه شد خواهد يا شده مسلم نيز كشور معظم اولياي بر قطعا و نمود خواهد حمايت من بيگناه شوهر از



ملي دولت سياهه ٢٥٩٦

حيثيتو بر نميتوانند مفتريات كاذيبو ا با كه بدانند بايد مغرضين ندارد آلودگي آhيشي هيچ به من شوهر

هاشمزاده نزهت احترامات تجديد با كنند/ وارد لطمه من علميشوهر شئون و كدامني پا

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

ارز به راجع دولت هيأت تصويبنامه
گرديد تعيين ريال ١åå امريكا دNر هر نرخ

ميگردد معين ملي بانك طرف از نرخ آزاد برابري به توجه با ارزها ساير فروش و خريد نرخ

نمايد صادر ارز خريد پروانه اسنادي براتهاي تصفيه براي است مجاز ارز كميسيون

ميشود گذاشته اجرا مورد به ارز تصويبنامه فردا از
يافت نخواهد تقليل ريال ٩å از بيش جاري سال پايان تا دNر خريد نرخ ميدارد اظهار ملي بانك مدير

روز و يـافت پـايان ارز نـرخ تبديل به مربوط مطالعات كه داد اط;ع ملي اقتصاد وزير آقاي پنجشنبه روز

تعديل كميسيون تصميمات شد/ خواهد منتشر عامه استحضار براي مربوطه كميسيون تصميمات يكشنبه

تعديل جرحو با كراتمفصل مذا پساز گرفتو قرار كره مذا و ديشبهيأتوزيرانموردشور جلسه در ارز نرخ

خبرنگاران اختيار در شرح اين به را مزبور تصويبنامه اخوي دكتر آقاي امروز و رسيد تصويب به مختصري

داد: قرار جرايد

موافقتوزارت و ملي اقتصاد وزارت پيشنهاد بنابه ٣٢.٤.٦ مورخ جلسه در هيأتوزيران ـ تصويبنامه

شود: گذارده اجرا موقع به تير هفتم تاريخ از كه نمودند را زير مقررات دارائيموافقت

آمد/ خواهد عمل به ايران ملي بانك توسط منحصرا صادراتي ارز گواهينامه فروش و خريد >١

ريـال ١åå امـريكا دhر هر براي گواهينامه� بهاي انضمام به رسمي �نرخ تي صادرا ارز خريد نرخ >٢

ملي بانك دهد/ تقليل ريال ٩å تا متدرجا ١٣٣٢ سال آخر تا را نرخ است مجاز ملي بانك و ميشود تعيين

يك ميزان تا كثر حدا گواهينامه� بهاي انضمام به رسمي �نرخ دhر هر مأخذ به خريداريرا ارزهاي ميتواند

برساند/ بفروش ريال ١٥å

براي تعيينو بعد سال براي تي صادرا ارز فروش و خريد نرخ ١٣٣٢ سال پايان از قبل ماه سه >١ تبصره

ميشود/ گهي آ عموم اط;ع

در معاينه نرخمورد آزاد برابري به توجه با امريكا دhر به نسبت ارزها ساير فروش و خريد نرخ >٢ تبصره

ميگردد/ تعيين ايران ملي بانك توسط ١٣٣٢ تير تاريخسوم

كاhهاي و شهريور اول از ضروري كاhهاي واردات برايورود ارزي مقررات حدود در ارز كميسيون ـ ٣

نمود/// خواهد صادر پروانه اسناد اعتبار گشايش منظور به ١٣٣٢ آبان اول از غيرضروري

با اعتبار گشايش از اعم واردات پروانه دارند گذشته �سررسيد� ارزي پيمان كه صادركنندگاني به >١١

نمايند/ واريز را تعهداتخود روز ١٧ ظرف در مگر شد نخواهد داده برات واريز

نخستوزير است/ نخستوزير دفتر در تصويبنامه



٢٥٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,
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است شده شروع ستد و داد شوروي نمايندگي و ايراني بازرگانان بين

شوند معامله وارد مسكو در شوروي اقتصادي مقامات با مستقيما نميتوانند تجار
كه گرديد اظهار امروز خارجي مطبوعات مندرجات خCف بر

نيست شوروي به صادراتي كاNي جزو نفت
بازار شدنوضع روشن انتظار در شورويها نوساناتارزي, و ارز نرخ ترقي اثر بر شد شايع اخير روز چند در

بر نميآورند/ عمل به شوروي و ايران بازرگاني جديد قرارداد اجراي براي م;حظهاي قابل اقدام معام;ت

و نشده ارزيمتوقف نوسانات اثر بر شوروي ايرانو بازرگاني معام;ت يافته انتشار اخيرا كه شايعاتي خ;ف

انجام ايران به ازشوروي بهشورويو و ايران از hكا ستد و داد مرتبا خارجي شركتمعام;ت و تجار طرف از

و ارز مـوضوع رو اين از است استوار تر تها اساس بر شوروي و ايران بازرگاني موافقتنامه چون و ميگيرد

طـرفين بـازرگاني فعاليت از و داده قرار تأثير تحت را معام;ت قبيل اين نميتواند مستقيما آن نوسانات

يكمقام خير؟ يا گرديده بهشورويمنظور ايران تي صادرا كاhهاي رديف نفتدر آيا اينكه مورد در بكاهد///

صادركننده كشورهاي رديف در جهت اين از است بسيار نفت معادن داراي چونشوروي گفت: ص;حيتدار

جزو نفتي مواد نفتو و نشد واقع كره مذا مطرح طرف, هيچ از نفت صدور موضوع رو اين از ميرود شمار به

ساير المصريو روزنامه اخيرا كه مطالبي و است نگرديده بهشورويمنظور ايران تي صادرا كاhهاي ليست

نگرانـند شوروي به ايران نفت صدور مورد در غربي دولتهاي شدهاند متذكر و داده انتشار خارجي جرايد

بـلكه نگـرديده مـحسوب ايران تي صادرا كاhهاي رديف در نفتي مواد صدور تنها نه زيرا نيست صحيح

است/ نگرفته شورويصورت و ايران نمايندگي هيأت دو بين زمينه اين در كراتي مذا

ايـرانـي تـجار آيا است؟ استوار اساس چه بر شوروي و ايران بين بازرگاني معام;ت كه شد سؤال بعد

شوروي و ايران بين ١٣١٩ قرارداد طبق گفت: مقام همين نه؟ يا بگيرند تماس مسكو با ميتوانند مستقيما

بازرگاني نمايندگي با يكطرف از مؤسساتدولتي با تجار مابين تهران در فروشها خريدو معام;تو كليه

خواهد ترتيبصورت بدين شوروي و ايران جنس به جنس معامله و ميشود انجام ديگر طرف از شوروي

بين بازرگاني معام;ت نشده تجديدنظر اينموضوع به نسبت ايرانوشوروي جديد پروتكل در گرفتچون

نـمايندگي دولتي مؤسسات و ايراني تجار معام;ت واسطه و دارد جريان اساس همين بر شوروي و ايران

مـواد بـه مـوضوع ايـن كـه شـد اظـهار اجـناس تـحويل طرز مورد در ميباشد/ ايران و شوروي بازرگاني

ايـران در شوروي بازرگاني نمايندگي با ايران دولتي مؤسسات يا تجار بين كه خصوصي موافقتنامههاي

دارد/// بستگي ميشود منعقد

با مؤسساتدولتي و تجار طرف از كه موافقتنامههائي طي جديد پروتكل سهميه ثلث از بيش كنون تا

سهميه بقيه آينده ماه ظرف دارد احتمال و است شده پر گرديد منعقد ايران در شوروي بازرگاني نمايندگي

گردد/ تعهد مؤسسات و تجار



ملي دولت سياهه ٢٥٩٨

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

شد امضاء موافقتنامه سه امريكا و ايران مشترك جلسه در
ريال هزار ٩٨٥ و ميليون بيست و دNر هزار ١٢å و قند كارخانه دو تأسيس براي دNر ٩٣١٣٥٥ مبلغ

امور بهبودي منظور به ريال ميليون ٩å و دNر ميليون ٣ و قيمت ارزان خانههاي ساختمان براي

است شده تأمين اعتبار روستائي

كشور, وزير صديقي دكتر آقايان حضور با امروز صبح ده ساعت امريكا ايران مشترك كميسيون جلسه

عامل مدير زنگنه مهندس بهداري, وزير ملكي دكتر فرهنگ, وزير آذر دكتر ملي, اقتصاد وزير اخوي دكتر

[شاهپور] آقايدكتر فنيو همكاري اداره اعضاي از نفر چند چهارمو رئيساصل آقايوارن و برنامه سازمان

موافقتنامه سه جلسه اين در گرديد/ تشكيل برنامه سازمان معاون راجي مهندس و كار وزير معاون بختيار

رسيد/ امضاء به

طبق و ميباشد قند كارخانه دو برقراري تأسيسو به اولمربوط موافقتنامه ـ قند كارخانه دو تأسيس

كارخانههاي نصب نقلو و حمل ارزيو هزينههاي جهت دhر ٩٣١٣٥٥ مبلغ چهارم اصل موافقتنامه اين

در شده كسباط;ع كه طوري به شد خواهد تعيين بعدا كارخانه دو نصب محل كرد/ خواهد پرداخت مزبور

اين در و ميگردد وارد خارج از تن ١٥٥ååå و ميشود تهيه كشور داخله در شكر و قند تن هزار ٧å حاضر حال

در را شكر ميتواند كارخانه دو اين تأسيس با و است خارجي ارز دhر ميليون ٢٢ خروج متضمن شكر مقدار

افتادن كار به و ميباشد روز در تن ٣٥å مزبور كارخانه ظرفيتدو نمود/ تهيه ريال ٦ الي ريال ٥ كيلوئي حدود

شد/ خواهد كار مشغول كارگر نفر ١ååå آنها

اشـخاص بـراي قـيمت ارزان خانههاي ساختمان به مربوط دوم موافقتنامه ـ قيمت ارزان خانههاي

اجراي منظور به ريال ٢å٩٨٥åå و دhر هزار ١٢å مبلغ چهارم اصل موافقتنامه اين طبق است/ بيبضاعت

طرحهاي چهارم اصل همكاري با برنامه سازمان مهندسي بنگاه و ساختماني بانك كرد/ خواهد برنامه اين

٢åå و اصفهان در خانه ١åå و تهران در قيمت ارزان خانه ٣åå نمودهاند/ تهيه كار اين به اقدام براي را hزم

شد/ خواهد بنا چالوس ريو شهر در خانه

از و است دهات تشكيلشوراي و روستائي امور بهبود به مربوط سوم موافقتنامه ـ روستائي امور بهبود

بهبود جهت امريكا و ايران مشترك صندوق ميشوند/// برخوردار ايران دهكده هزار ٤٢ كنين سا آن مزاياي

دهستان بخشو بهشوراهاي رسانيدو مصرفخواهد به ريال ٩åميليون و ٣ميليوندhر كشاورزيمبلغ امور

بردارند/ كشاورزان وضع بهبود جهت قدمهايمؤثري بتواند كه كرد كمكخواهد شهرستان و

٨١٢٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٧ يكشنبه

اسفند نهم درباره حقايق
فاشميشود مرتبه اولين براي كه حقايقي جالب عكسهاي با مجلس جلوي تا مصدق منزل داخل از

٤٤٧٥ ـ آ اختصاصدهيد/ شرق آتشبار به فقط را يكشنبه



٢٥٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

داشت ادامه كورهپزخانهها كارگران اعتصاب هم امروز
كردند مCقات يكديگر با كارگران و كارفرمايان و كار وزارت نمايندگان

كردهاند پيدا رقتآوري وضع اعتصاب ادامه نتيجه در بيبضاعت كارگران از عدهاي

شدند دستگير كورهپزخانهها كارگران از نفر ٥ ديروز
است اميدوار كه كرد اظهار ما خبرنگار به اظهاراتخود ضمن ديروز كار معاونوزارت بختيار آقايشاهپور

شوند/// مشغول كار به كارگران و شده رفع كورهپزخانهها كارگران اعتصاب �امروز� فردا تا

كرده اجتماع منازلخود مقابل در همچنان كارگران و خاموشبود كليكورهها طور به امروز ـ كورهها وضع

از دست نرسيم مقصود به تا معهذا هستيم مضيقه در آنكه با ما گفت: ما خبرنگار به كارگران از يكي بودند

بـه حـاضر خود شخصي منافع حفظ براي كارفرمايان كه ميدانيم خوبي به ما داشت برنخواهيم اعتصاب

نميكنند/ شركت كرات مذا در و شد نخواهند گذشت

نظامي فرمانداري مأمورين شدهاند دستگير داديم اط;ع ديروز كه نفري ١å به ع;وه ـ شدند دستگير

مريم سهرابي, ايرج يزقل, سيد نام به كنند تشويق تجمع به را كارگران ميخواستند كه را ديگر نفر ٥ ديروز

ساختند/ دستگير تقوي علينقي و فاضل اسمعيل احمدزاده,

و كارگران تجمع از نظامي فرمانداري مأمورين گذشته روز سه در كلي طور به ـ هستند مراقب مأمورين

بـه داشتند تصميم كه دخانيات و چيتسازي سيلو, كارگران ديروز حتي و كردهاند جلوگيري آنها تظاهرات

امرجلوگيري اين انجام از نظامي فرمانداري كنندمأمورين اعتصاب كارگرانكورهپزخانهها با همدردي عنوان

كردند/

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] [سيزدهمين
نهم واقعه متهمين كمه محا ادامه براي نظامي جنائي دادگاه جلسه صبح, دقيقه بيست و ٩ ساعت امروز

و ندارم كسي به اهانت نظر من گفت ضمنا و كرد صحبت به شروع دادستان آقاي يافت/ تشكيل ماه اسفند

حـزب يك رهبران متهمين كه نكرده ادعا وقت هيچ دادستان باشند/ زندان در متهمين كه نيستم راضي

و دادستان بين سخناني اينموقع در و ندارند/ را سياسي احزاب در شركت حق افسران چون هستند سياسي

ده دادگاه لحظهاي پساز و شد خارج جلسه از دادستان و گرديد متشنج دادگاه و شد بدل و رد جعفري شعبان

دنـباله در دادسـتان نـماينده و گـرديد تشكيل يازده ساعت مجددا دادگاه جلسه كرد/ اع;م تنفس دقيقه

پرونده اين داشتموضوع اظهار ضمنا بودنجوابدادو كرده كهوك;يمدافع درجوابسؤاhتي مدافعاتخود

صحيح كردهاند مشروطيت از دفاع عده اين شد گفته اينكه و ندارد خصوصي مدعي استو عمومي امر يك

صبح فردا به جلسه و شد تعطيل جلسه نيم و يازده ساعت است/ نبوده خطر در اص� نيستچونمشروطيت

گرديد/ نيمموكول هشتو ساعت



ملي دولت سياهه ٢٦٠٠

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

شدند توقيف
انتظامي طرفمأمورين از گذشته شب ك, پا نبرد روزنامه مدير روزنامهنگارانو جامعه نيكجوعضو آقاي

نـظامي حكـومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از امروز و شد/ تحويل شهرباني به و دستگير

به و شد توقيف نظامي فرمانداري مأمورين طرف از مفخم جمشيد دكتر آقاي امروز همچنين شد/ توقيف

گرديد/ بازداشتگاه تحويل نظامي حكومت ٥ ماده استناد

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

داد روي شهر انجمن در كه اختCفاتي واسطه به
كردند حمله دارائي رئيس خانه به عدهاي

ديروز عصر صبحو جلسات اثر در ميدهد تلگرافياط;ع گزارش ضمن ساوه از ما خبرنگار كه طوري به

ساعتده كانديداها از ششنفر كناري بر و شهر انجمن كانديداي انتخاب منظور به فرمانداري در �٣٢.٤.٦�

در شكستن قصد و تهديد را او و آورده حمله دارائي رئيس ديهيم پرويز آقاي منزل به نفر هفت بعدازظهر

بود شده بلند كه فريادهايي و داد واسطه به كثيري جمعيت اينموقع در داشتند/ را نمودنوي ومضروب خانه

كنون ا شدند, متواري كنندگان حمله و گرديدند رئيسدارائي به آنها حمله مانع و شدند حاضر محلواقعه در

بودهاند كانديدهائي طرفداران از كنندگان حمله ميگويند كه طوري به نشدهاند/ دستگير آنها از كدام هيچ هم

آقـاي بـه فـرمانداري در كانديدها از يكي هم �٣٢.٤.٧� صبح امروز كردهاند/ شدن انتخاب از محروم كه

اخذ وموقع بعد جلسات استدر ممكن پيشبينيميشود كه طوري به نمود, فرار بعد و پرخاشكرد فرماندار

دهد/ رخ حوادثي آراء

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

ملي شوراي مجلس محترم رئيس نايب رضوي مهندس آقاي جناب وسيله به

ايران محبوب نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب
كـه دولت كـارمندان است مسـتحضر عالي خاطر كه طوري به ـ ١٣٣٢ ماه خرداد ٣١ مورخه تهران

عظيم جهاد و ملي نهضت اين در جنابعالي زمامداري مدت طول در ميباشند كشور طبقات محرومترين

بـه توجه با نمود خود روزمره زندگي در را مضيقه و مشقت گونه هر تحمل نامساعدي شرائط در و شركت

پرداخت همانا كه خود مشروع و قانوني حق مطالبه از حتي صبر و بردباري نهايت با دولت مالي مشك;ت

توجهيبشود بذل آنان مناسببهوضعيت بهموقع كه بودهاند منتظر و كنموده امسا ميباشد قانوني اضافات

فرمائيد اجازه است مستدعي سال ٣ پساز اينك و نيامده عمل به اقدامي كوچكترين حال به تا متأسفانه

عمل به فوري و مؤثر اقدام جاري سال مابهالتفاوتدر پرداخت ترفيعاتو و اضافات احكام صدور به نسبت

دولت كارمندان از زيادي عده امضاي به آوردند/



٢٦٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

قصر زندان به انتقال
گرديد/ منتقل قصر زندان به بوده نظر تحت دژبان زندان در كنون تا كه بختيار ابوالقاسم آقاي امروز

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

گرديد تشكيل آبادان در امنيت كميسيون و خواربار كميسيون ديروز

شد اتخاذ بار و خوار خروج از جلوگيري براي Nزم تصميمات كميسيون اين در
كميسيون بعدازظهرديروز پنج ساعت داد: اط;ع آبادان از تلفن با اداره خبرنگار بعدازظهر ساعت دو امروز

دارائي دادگستريو شهربانيو ادارات رؤساي آبادانو در خوزستان استاندار آقايمظفري حضور با بار و خوار

نقاط ساير و كويت به آبادان از خواربار صدور منع براي hزم تصميمات كرات مذا ضمن در و يافت تشكيل

استاندار آقاي حضور با نيز امنيت كميسيون شب ده تا بعدازظهر هفت ساعت از همچنين و گرديد تخاذ ا

شد/ گرفته آرامششهر امنيتو حفظ منظور به جديدي تصميمات اخ;ل از جلوگيري درباره و بود تشكيل

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

ميشود تمام قوام پرونده مطالعه پنجشنبه روز
و دارد ادامه كان كما قوام پرونده بررسي داشت اظهار ما خبرنگار به قضاتديوانعاليكشور از يكي امروز

گر ا معمو' پرونده مطالعه تمام ا از پس يافت/ خواهد پايان پرونده تمام مطالعه هفته همين پنجشنبه روز

خواهد نقصي ايراد رئيسمحكمه باشد داشته بازپرسيوجود مراحل تحقيقاتو در نقصي ايراد براي موردي

بنابراين شد/ خواهد تعيين كمه محا تاريخ و ميگيرد قرار نوبت دستور در نداشت نواقصي پرونده گر ا و نمود

ولي است شده تعيين برايشان نوبت وي پرونده از قبل كه دارد پروندههائي به بستگي قوام كمه محا تاريخ

مطالعه از پس است ممكن دارد غيرمعمولي و فوريت جنبه قوام پرونده اينكه نظر از است شده گفته ضمنا

گردد/ آغاز او كمه محا روز چند فاصله به پرونده

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

دولتي اتومبيلهاي نگهداري محل
رسيد؟ خواهد فروش به چگونه اتومبيلها اين

جمعآوري كه را تومبيلهائي ا شد داده اط;ع دولتي ادارات و وزارتخانهها تمام به دارائي وزارت طرف از

دولتـي مـؤسسات از يك هر و نمايند نگاهداري ميباشد ادارات آن به متعلق كه انبارهائي در است شده

شود/ داده دارائي طرفوزارت از آنها ترتيبفروش تا بود خواهد تومبيلهايخود ا نگاهداري حفظو مسئول

نشده! درج اط�عات روزنامه در فروش گهي آ /١

مقتضي تصميم آنها بقيه فروش براي است قرار و T١Uرسيد فروش به تومبيلها ا اين از تعدادي قبل چندي

شود/ تخاذ ا



ملي دولت سياهه ٢٦٠٢

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

دولت غيرمالياتي مطالبات وصول و تسويه قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به ديروز كه

آقاي تصويب به ديروز كه غيرمالياتيدولت مطالبات وصول و تسويه قانوني hيحه متمم قانوني hيحه

ميباشد: شرح اين به است رسيده نخستوزير

و لغو ١٣٣١ ماه دي هفتم غيرمالياتيدولتمصوب ووصول تسويه قانوني hيحه دوم ماده ـ واحده ماده

ميشود: اص;ح زير شرح به

كميسيون اين و ميباشد سال دو تا ١٣٣١ ماه دي هفتم تاريخ از كميسيون اختيارات مدت دوم< dماده

منافع و اجور مربوط مطالبات و ١٣٣å سال آخر تا ايران تباع ا از دولت غيرمالياتي معوقه مطالبات به فقط

نمود/ خواهد رسيدگي ١٣٣٢ سال آخر تا دولتي ام;ك

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير ٧ تاريخ تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل دولت غيرمالياتي مطالبات وصول و تسويه

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

صورتبردار] [مأمورين شميرانات در شكر و قند توزيع
مخصوصي مأمورين آنان سهميه تحويل در تأخير از جلوگيري شميراناتو اهالي آسايش رفاه منظور به

مشـغول قلهك در فع� كه شدهاند اعزام شميرانات فروشندگان جمعي ابواب تعيين و صورتبرداري براي

منازل در و آماده را خود عائله افراد شناسنامههاي كه ميشود تقاضا اهالي عموم از هستند صورتبرداري

نشوند/ مجدد مراجعه به محتاج و نشده حاصل تأخيري لحاظ اين از مأمورين مراجعه موقع در تا بگذرند

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

رفتند رژه خيابانها در گمرك پليس افراد بعدازظهر امروز
ساعت از جشني مراسم است يافته پايان گمرك پليس و گارد بازرسي پليسو آموزشگاههاي دوره چون

و رجال مجلسو نمايندگان و وزراء از عدهاي حضور با باغشاه در گارد مركزي پادگان در امروز بعدازظهر ٥

وسـائل با بازرس و پليس افراد رژه و نمايشات انجام از پس و گشت خواهد قرار بر امراء و روزنامهنگاران

جـنگ, دانشگـاه بـاغشاه, خـيابانهاي مسـير در است شده تهيه سازمان اين براي كه جديدي موتوري

مخبرالدوله, چهارراه شاهآباد, بهارستان, ميدان نظاميه, سرچشمه, چراغبرق, سپه, ميدان سپه, سيمتري,

مـيدان ديـانا, سـينما پهلوي, چهارراه شاهرضا, شمالي, يوسفآباد يوسفآباد, چهارراه نادري, اس;مبول,

كه ايندستجات نمود/ خواهد عبور شهر در باغشاه جنگو دانشگاه خيابان سيمتري, اسفند, چهار بيستو

كرد/ خواهند مبارزه به شروع قاچاقچيان عليه بر زودي به شدهاند تربيت قاچاق از جلوگيري منظور به



٢٦٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

شد گذارده اجرا مورد به امروز از ارز به راجع دولت تصميمات
گرديد تشكيل ملي بانك در كميسيوني امروز اسعار ساير نرخ تعيين براي

است شده تأمين جو و برنج فروش راه از كه است دNر ميليون ١å حدود در دولت ارزي احتياجات

ميشود فروخته Nزم ارز تدريج به مردم نياز مورد و ضروري اجناس ورود براي

شد خواهند جزائي تعقيب قاچاق قانون كنند اقدام ارزي معامCت به كه كساني
ميشود فروخته ريال ٨å قيمت به محصلين و مرضي به

شوند تعطيل بايد مينمودند ارز فروش و خريد كه مؤسساتي

امروز تا زيرا نيست نگراني گونه هيچ جاي ضروري كاNي ورود جهت از
است رسيده بانك به مزبور كاNهاي وصولي اسناد دNر ميليون ٣å حدود در

مؤسساتو اقتصاديدولتو دستگاههاي بازرگانيو محافل كليه در امروز از ارز به راجع تصميماتدولت

دولت تصويبنامه درباره مزبور اقتصادي محافل و مؤسسات از يك هر و داشت قرار بحث مورد بانكها

راجع دولت تصميم از اقتصادي اغلبمؤسسات كلي طور به و ميكردند تفسيري ارز نرخ تعديل به مربوط

مينمودند/ رضايت اظهار ارز نرخ تعديل

توليديو صنعتيو صاحبانمؤسسات تجار, نظريات از اينكه براي ما خبرنگار ـ اقتصاد وزير همه از قبل

در دولت تـصميمات عكسالعمل به راجع و كرد م;قات آنها با كند حاصل اط;ع بانكها عامل مديران

اقتصاد وزير آقاي كرد/ م;قات اقتصاد وزير آقاي با همه از قبل منظور بدين و كرد سؤال اقتصادي محافل

نـفع به كام� موقع آن وضع گرديده تعيين پيش ماه سه متوسطه قيمت به دhر قيمت چون داشت اظهار

ضـمنا و ميكند تأمين را صادركنندگان نفع نيز حاضر حال در نرخ اين رو اين از است بوده صادركنندگان

نرخ صادرات ازدياد و صادركننده تشويق نظر از و ميسازد بهنحومطلوبميسر را اقتصاديكشور گردشامور

اقتصادي چرخهاي و باشد گرديده تأمين دولت اقتصادي سياست و هدف تا كافي مطالعات از پس را دhر

ميزان به توجه با گفت: اقتصاد وزير آقاي دهد/ ادامه بتواند را گردشخود بيشسريعتر از بيش را مملكت

ميليون ١å بيشاز احتياج كاhهايمورد به نسبت ما ارزي جاريكمبود سال در قبل سال صادرات وارداتو

ارز تدريج به كه تأميننموده صادرات ديگر قلم چند و جو فروشبرنجو با دولت را ارز مقدار اين نيستو دhر

شد/ خواهد اندوخته حاصله

ريال ٧٥ در ماه هفت مدت به دhر ميليون هفت حدود در قبل سال داشت: اظهار بعد اخوي دكتر آقاي

نظردولت تا شده تعيين ريال يكصد ارز نرخ گذشته سال از بيشتر ماه سه آنكه با امسال و بود گرديده تثبيت

در چون و باشد باز اقتصادي فعاليتهاي توسعه براي تجار دست و باشد شده عملي صادرات تشويق باب در

و بود نخواهد نگراني جهتهيچگونه اين از بنابراين ميباشد گذشته سال برابر چند ما صادرات جاري سال

ببرند/// استفاده تجارت منافع از و نمايند دنبال را بازرگاني امور ميتوانند راحت خيال با تجار



ملي دولت سياهه ٢٦٠٤

ورزند اشتغال فروشارز و خريد معام;تارزيو به تاريخ اين از كه كساني اينكه درمورد ـ جزائي تعقيب

و كنند رفتار ارز به راجع دولت تصويبنامه داشتمقررات اظهار اقتصاد وزير شد, خواهد تخاذ ا تصميمي چه

تعقيب تحت قاچاق قانون و ارز قانون مقررات طبق نمايند, اقدام ارز فروش و خريد به انحاء از نحوي به

زودي به و تعيين ارزي عمليات كنترل براي مخصوص بازرسان نظر همين از و گرفت خواهند قرار جزائي

طرفدولت از داشتند اشتغال فروشارز و خريد به سابقا كه مؤسساتي استكه نظر در ميشوند/// كار مشغول

بازارهاي ايجاد از و نموده رعايت را احتياط جانب نميتوانند گاه هيچ مؤسسات قبيل اين زيرا گردد تعطيل

تيو غيرصادرا ارزهاي ستد و داد چون كنندو استخودداري مردم قاطبه عايد مستقيما آن ضرر كه مصنوعي

است/// ممنوع معامله گونه هر بنابراين خاصگذشته تصويبنامههاي صادراتي ارزهاي معام;ت همچنين

و خـارج كشـورهاي مـقيم ايراني محصلين به ارز فروش مورد در ـ بيماران و محصلين به ارز فروش

طبقمعمول ارز كميسيون كه شد اظهار ميكنند مسافرت كشور از خارج به كه مسافرين همچنين و بيماران

ارز تحصيل به مسافرت براي كه مسافريني فروختو خواهد مرضي و محصلين به ريال ٨٥ قيمت به را ارز

اقتصاد وزير نمايند/ خريداري ريال ٩٧ قيمتهردhر به را hزم ارز كميسيون از ميتوانند باشند داشته احتياج

دستگاههاي كليه مساعي ك اشترا با ميرود انتظار و شد گذاشته اجرا بهموقع ارز جديد مقررات امروز از گفت:

ميليون ٣å حدود در چون و گردد حل بود عموم به مبت; قبل ماه چند از كه مسئله اين تجار و اقتصاديكشور

بـا بـازرگان و رسـيده بـانك بـه مـردم احـتياج مـورد و ضـروري كـاhهاي بـه مربوط وصولي اسناد دhر

نيست نگراني گونه هيچ جاي نمايند كشور وارد را كاhهايخود ميتوانند دارند دست در كه گواهينامههائي

نميشود/// ايجاد هرگز جنسي مضيقه و

كاhهايضروري چوناو' داشت: سابقه///اظهار با بازرگان يك امروز ـ شد نخواهد مضيقهجنسيايجاد

فـع� ثـاني در و شـد خواهد وارد كشور به پاياپاي خصوصي موافقتنامههاي طريق از مردم اول درجه و

شد/// نخواهد ايجاد جنسي مضيقه است زيادموجود انبارها در و بازار در كاhهايضروري

داشت اظهار ما خبرنگار سؤال جواب در وارداتي اجناس واردكنندگان از يكي ـ واردكننده يك اظهارات

نمود نخواهد ايجاد نگراني واردكننده تجار براي شود گذاشته اجرا مورد به صحيحا چنانچه تصويبنامه اين

در آنها به را تجار لزوم مورد ارز توانست نخواهد ملي بانك كه ميدهند احتمال واردكننده تجار چون ولي

بانكدر طرف از قيمتمعين در چوندhر البته و ميباشند نگران حدي تا اينجهت از فقط بدهد مقرر موقع

ورود و جـنس سـفارش بـه ميتوانـند سابق خ;ف بر واردكنندگان ميشود گذاشته واردكنندگان دسترس

نمايند/ اقدام تي واردا كاhهاي

همه از بيش ارز به راجع دولت تصميمات ميگويد صادركننده تجار از يكي ـ صادركننده يك اظهارات

صدور به راحتو خيال با توانست خواهند بعد اين از صادركنندگان استزيرا مفيد صادركننده بازرگانان براي

يك دhر هر قيمت به صادرات از حاصل ارز اينكه از هستند مطمئن و نمايند اقدام ايران تي صادرا اجناس

ميشود/ داده آنها به و خريداري ملي بانك طرف از ريال صد



٢٦٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

يافت مأموريت تغيير شوروي كبير سفير
داد اطCع خارجه امور وزارت معاون به امروز را خويش مأموريت تغيير جريان وي

تهران در شوروي كبير سفير تعويض با خارجه امور وزارت معاون عقيده به

ميشود نمايان شوروي و ايران روابط افق در جديدي سياست
مـ;قات خارجه امور وزارت معاون مفتاح آقاي با شوروي كبير سفير سادچيكف ايوان آقاي امروز ظهر

مأموريت تغيير ايران از سادچيكفچون آقاي گفت ما خبرنگار به درخصوصاينم;قات مفتاح آقاي نمود///

آقـاي بـه گـفت سپس مفتاح رسانيد///آقاي خارجه امور وزارت اط;ع به را مراتب رسما امروز است يافته

كشور بيندو دوستي رشته كه ايناست دولتشوروي از ملتايران انتظار كه ساختيم نشان خاطر سادچيكف

طرف از تصميماتي ايران ط;هاي استرداد و اقتصادي مسائل مورد در مخصوصا و شود محكمتر روز به روز

دولتشوروي منظور ميكنم فكر من و گردد/// جلب بيشتر ايران ملت رضايت كه شود گرفته دولتشوروي

كـه كند تخاذ ا روشي و كند باز ايران دولت با خود سياسي مناسبات و روابط در جديدي باب كه باشد اين

جلبشود/ ايران ملت دولتو بيشتر رضايت

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

آلمان مقيم ايراني دانشجويان تقاضاي
كه شده داده تذكر رسيده اداره اين به آلمان مقيم ايراني دانشجويان از عدهاي طرف از كه قطعنامهاي در

به را ماهانه ارز ميزان كه نمودهاند درخواست و نميكند را محصلين مخارج تكافوي ليره ٣å ماهي پرداخت

آزمايشگاه لوازم كتابو خريد امتحاناتو به قبيلوروديه از هزينه مخارج و دهند ترقي سابق ليره ٤å همان

نمايند/ پرداخت گانه جدا هم را

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

است خطر در اهالي بهداشت
پزشك نفر يك اعزام تقاضاي هفتم استان بهداري اداره از فيروزآباد اهالي كه است سال دو ـ فيروزآباد

نيافته انجام اهالي نظر پزشكمورد اعزام درمورد آنها طرف از اقدامي هيچگونه كنون تا و ميكنند كارآزموده

است/ افتاده خطر در حوزه آن اهالي نفر هزار ٦å بهداشت استو

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

شده كمياب خرد پول
كمي علت افتادهاند/ زحمت در حيث اين از اهالي و شده كمياب خرد پول مجددا است روز چند ـ شيراز

كه دارند تقاضا اهالي نميدهد/ قرار شيراز در خود شعبه اختيار در hزم پشيز بانكمركز كه آنست خرد پول

گردد/ تأمين حيث اين از مردم رفاه تا دارند ارسال بانكشيراز شعبه به كافي خرد پول ملي بانك
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٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

تولد روز در كه شدهاند دعوت ملي شوراي مجلس رئيس و نخستوزير شاه,
كنند ياد اتحاد و وفاداري سوگند و كرده اجتماع مشهد در رضا حضرت

از همچنين است كرده مخابره تهران به مشهد از كه تلگرافي طي رضوي قدس استان نايبالتوليه

است عملآورده به دعوت منظور اين به نيز بروجردي آيتا[ حضرت

آن ضمن در و كرده مخابره روزنامه اداره به تلگرافي قدسرضوي آستان نايبالتوليه معتمدي علي آقاي

اينكه بر مبني مقدمهاي كر ذ از پس معتمدي آقاي است/ نموده تي پيشنهادا كشور بحران رفع منظور به

مينويسند: بود خواهد ملت زيان به مختلفكشور دستگاههاي بين اخت;ف

شاهنشاه معظم پيشگاه از عليهاhس;م رضا سلطانالس;طينحضرت آستان از غيبي الهام بنابه <اينك

ملي مجلسشوراي رياست محترم محضر از و كشور محبوب نخستوزير مبارك حضور و ايران جوانبخت

براي ميباشد هشتم امام سعادت با وhدت با مصادف كه ١٣٧٢ ذيقعدهالحرام يازدهم روز كه دعوتميشود

يكديگر به يگانگي آندستمودتو مطهره قيه زير در و مشرفشوند درگاه اين به رضا عتبهبوسيحضرت

نويني طرح و بشويند رضوي الهام فياض سرچشمه آبزhل با دارند دل در گذشته از كه را زنگم;لي داده

بريزند/> باشد ملي آمال تأمين حكومتو سلطنتو اركان تحكيم و تفاهم از كي حا كه

رئيسه هيأت و نخستوزير آقاي و بروجردي آيتا� حضرت از نامه اين در رضوي آستان توليت نايب

رضا پرچمحضرت پناه در كه لشكردعوتنموده فرماندهان استانداريو هيأتدولتو مليو مجلسشوراي

در مـيكند اضـافه سپس نويسنده كنند/ تمني احديث درگاه از را ايران بقاي و اس;م عظمت و آيند گرد

بـه حتي گردد ديگر دسته با اخت;ف موجب كه دسته يك با ائت;ف گونه هر به توسل از خارجي سياست

نهضت مناسبت به كشور نقاط همه در ايران مردم اجتنابشود/ فرهنگي اقتصاديو كمكهاي جلب صورت

از و درآورند اهتزاز ع;ئممخصوصبه با را رضا حضرت پرچم و سازند برپا رضا روز نام به بزرگي جشن اخير

كنند/ انفاق خدا راه در كرده دستگيري پيشوايان

و محترمعمومحججاس;م محضر از شدهاند نامدعوت به اختصاصو به كه عظام متوليان از گذشته كنون ا

نمايند حاصل تشرف فرخنده جشن اين در باشند مايل كه ايران كجاي هر از نمايندگانمطبوعات و رجال

پنجشنبه شبهاي كه دهند طوريقرار را ترتيبحركتخود و اع;م تلگرافا نيتخويشرا فورا ميشود تمنا

ميهنپرست مردم كه نيست ترديد جاي برسانند/ صبح به رضا حضرت جوار در را ذيقعده ١٢ جمعه و ١١

است/ راه به رضا نهضتحضرت اينك نمود/ خواهند پذيرائي دينيخود برادران از اشتياق نهايت با مشهد

٨١٢٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٨ دوشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
نامه گواهي دhر ريال/ يك١٢٧ درجه گواهينامه دhر بود: قرار اين از بازار در امروز گواهينامه و ارز نرخ

ريال/// ٣åå دو درجه گواهينامه ليره ريال/ ٣ååيك درجه گواهينامه ليره ريال/// ١٢٨ دو درجه



٢٦٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

داشت ادامه كورهپزخانهها كارگران اعتصاب هم امروز
رفتند نخستوزير منزل به ديروز كارگران نمايندگان

است غيرقانوني كارگران اعتصاب امروز از كرد اعCم كار وزارت

كنند اعتصاب همدردي عنوان به چيتسازي و سيلو كارگران فردا است ممكن
باره اين در اع;ميهاي كار وزارت امروز داشت/// ادامه همچنان كورهپزخانهها كارگران اعتصاب هم امروز

بيمههاي و كار قانون اجراي كارگرانكورهپزخانهها پيش چندي از است: قرار اين از آن خ;صه كه كرد صادر

طرف از نفر ٥ نتيجه در تماسگرفتو كارگران نمايندگان با نيز دولت شدند خواستار خود درباره را اجتماعي

تعيين دستمزد كه گرديد مقرر كردندو كره مذا و تماسگرفتند كار نمايندگانوزارت با پيش روز دو از كارگران

نيز كارفرما نمايندگان و پرداختشود آنها به شد تعيينخواهد كه ميزاني به گذشته ماه ارديبهشت اول از شده

تحريك اثر بر شايد و انتظار خ;ف بر كارگران نمايندگان ولي كردند تقبل را اجتماعي بيمههاي موضوع

مجلس امضايصورت از نگاهدارند مشكل شرايط در را كارگران هميشه كه هستند مايل كه كارفرماياني

نمودند/ امتناع

كارگران اعتصاب ديروز تا داشت اظهار ما خبرنگار به امروز بختيار آقايدكتر ـ است قانوني غير امروز از

كار وزارت امروز از لذا نكردند قبول كارگران و پذيرفتند را كارگران تقاضاي كارفرمايان چون ولي بود قانوني

را آنها نشوند كار به حاضر كارگران چنانچه گر ا ميتواند كارفرما و نميشناسد قانوني را كارگران اعتصاب

كند/ اخراج

عـنوان بـه فـردا است مـمكن چـيتسازي و سيلو كارگران كه رسيد اط;ع امروز ـ همدردي عنوان به

مـتضمن كه نامهاي و رفتند نخستوزير آقاي منزل به كارگران نمايندگان ديروز كنند/ اعتصاب همدردي

دارند/ دريافت را آن جواب فردا است قرار و نمودند تسليم نخستوزير دفتر به بود آنها تقاضاي

اط;ع به كارگران و كارفرما نمايندگان كرات مذا جريان ديشب اط;ع قرار به ـ كرد تأييد نخستوزير

كردهاند/ تأييد را كار وزارت نظر ايشان و رسيد نخستوزير آقاي

كرده اجتماع منازلخود حوالي در همچنان كارگران خاموشو كورهها كليه امروز ـ است خاموش كورهها

است/// شده تعطيل نيز آهكپزي گچپزيو كورههاي امروز از اط;ع قرار به بودند

مـيخواسـتند كه را كارگران از نفر ٤ نظامي فرمانداري مأمورين نيز امروز ـ شدند دستگير نفر چهار

كردند/ دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كنند تحريك را سايرين

مـا ايـنكه عـلت داشـتند, اظهار ما خبرنگار به امروز كارگران نمايندگان ـ نكردند قبول كارگران چرا

و كـرده قبول را اجتماعي بيمههاي فقط ما خواستههاي از كار وزارت كه است اين داديم ادامه را اعتصاب

را حقوق اضافه %٢٥ اين بر استع;وه نكرده قبول بيايند خود كار سر به بايد كه را اخراجي كارگران بازگشت

داد/ خواهيم ادامه اعتصابخود به ما جهت همين به و داد نخواهند ما به



ملي دولت سياهه ٢٦٠٨

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

نهاوند اهالي درخواست به رسيدگي
و شد كار شهربانيمشغول در خرداد ٢٨ مقدماتيروز رسيدگي براي سرتيپهمايونفر تيمسار ـ نهاوند

آقا و عزيز حاجشيخ آقاي آيتا� ضمنا نمود/ مختلف مقامات از hزم تحقيقات اعتصاب جريان به نسبت

از آوردنـد/ عمل به كره مذا اعتصاب پيرامون و م;قات ايشان با صدري سيدجواد حاج و ولي محمد شيخ

نداشته اخ;ل قصد اعتصابيون كه شد معلوم آورد دست به همايونفر سرتيپ آقاي كه اط;عاتي مجموع

و كت نزا از خارج عملي هم اعتصاب طول در و است بوده شهري اص;حات انجام جهت منظورشان بلكه

نزديك از را شهر تمام اهالي نمايندگان تفاق ا به ساعت چند بعد همايونفر تيمسار ندادهاند/ انجام قانون

بعد يادداشتنمود/ را آب سد بيمارستان, برق, آب, معابر, قبيل از نواقصعمرانيشهر و داد قرار بازرسي مورد

كشـور وزارت بـه را اهالي خواستههاي كه شد متذكر سخنراني رشته يك ضمن و رفت علميه مدرسه به

نمود/ خواهد تقاضا را آن تصويب و داد گزارشخواهد

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

ميشود شروع نظامي دادگاه در امروز دخانيات كارگران از نفر ٥٦ محاكمه
كه را دخانيات كارگران از نفر ٥٦ نظامي فرمانداري مأمورين دخانيات مؤسسه اخير اعتصاب جريان در

تحويل نظامي دادسراي به و ساخت دستگير محركين عنوان به ميكردند تشويق اعتصاب به را سايرين

آقاي امروز كرد/ آزاد كفيل قيد به آنها از عدهاي بازپرس و گرديده تشكيل آنها تهامي ا پرونده اخيرا گرديدند

٥٦ كمه محا امروز بعدازظهر ٥ ساعت داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي دادگاه رئيس سرهنگهشترودي

شد/ خواهد آغاز شهرباني سخنراني سالن در شده ارجاع دادگاه به اخيرا آنها پرونده كه دخانيات متهمين نفر

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در شهرداري كارگران از عدهاي امروز
چندي از آبادان, دستهجاتچپدر به كارگرانشهرداريمنسوب از نفر ١åå حدود در صبحامروز ساعت٩

آقاي و مسئول مقامات به تلگراف مخابره با و شدند متحصن تلگرافخانه در نمودهاند اخراج را آنها پيش

نظامي فرمانداري نماينده مهرآموز آقاي امروز كردهاند/ را حقوقخود اخذ و شغل ارجاع تقاضاي نخستوزير

تحصن از را آنها برآمد صدد در و كرد م;قات كردهاند اعتصاب خرداد ٢٩ تظاهرات در كه متحصنين ساير با

هستند/ باقي خود تحصن در هنوز و نشده قانع متحصنين ولي نمايد خارج

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

شدند جريمه بودجه اداره كارمندان
اظهار ما خبرنگار به كه طوري به و نمودند بازرسي بودجه اداره از نخستوزيري بازرسي مأمورين امروز

شود/ كسر آنها حقوق از جريمه عنوان به مبلغي كه كردهاند تهيه را كارمندان از عدهاي اسامي شدصورت



٢٦٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين دادگاه امروز جلسه [چهاردهمين]
متهمين حضور با و سرهنگهشترودي آقاي رياست به نظامي جنائي دادگاه جلسه صبح ساعت٩ امروز

عـدم دربـاره مدافـع وكيل آزمين سرهنگ آقاي يافت/ تشكيل آنها مدافع وك;ي و ماه اسفند نهم واقعه

آيا كه بپرسم دادستان آقاي از داشتمنميخواهم اظهار آن پساز و كرد صحبت به شروع دادگاه ص;حيت

اشـخاصي چـه هسـتند مـتهمين از كه آنها و آنها از نفر چند يا هستند سياسي متهمين از همه عده اين

كند/ معين را تكليفاو زودتر دادگاه خواهشميكنم مريضاستو و بيگناه من سپسگفتموكل ميباشند/

آقاي بعد و كرد اظهار مطالبي تحقيقات نقصدر درباره مدافع وك;ي از ديگر يكي شاهكار آقاي سپس

به متشنجو دادگاه اينموقع در و كرد بيان خود اسناد ربودن درباره سخناني متهمين از يكي سرهنگرحيمي

صحبت سرهنگرحيمي مجددا يافتو تشكيل دادگاه مجددا نيم و ساعتده گرديد/ تعطيل تنفس عنوان

يك با كه نشويد راضي شما استو سياسي يكقضيه به مربوط پرونده اين دادگاه رئيس آقاي گفت و كرد

نخستوزير و دربار روابط رژيمو تغيير پيرامونموضوع در مطالبي آن پساز كنندو معامله سرهنگاينطور

صبح نيم و هشت ساعت فردا به بعد جلسه و شد تعطيل دادگاه بود ظهر مقارن كه هنگام اين در كرد/ بيان

گرديد/ موكول

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

ميباشند بقائي دكتر تكليف تعيين انتظار در افشارطوس قتل متهمين
هفتهآينده است ممكن كند روشن را بقائي دكتر وضعيت مجلس امروز اگر

شود ارسال دادگاه به متهمين پرونده و صادر بازپرس نهائي قرار

تكليف تعيين انتظار در نظامي فرمانداري اينكمأمورين داديم پيشاط;ع شماره چند در كه طوري به

افشارطوس قتل گوشمتهمين به كه خبر اين دارند ارسال دادگاه به را پرونده تا ميباشند بقائي دكتر آقاي

ميباشند/ تعيينوضعيتخود نتيجه در بقائيو تكليفدكتر تعيين انتظار بيصبري با نيز آنها همگي رسيد

را بقائي آقايدكتر ممكناستكميسيوندادگستريوضعيت آخرينروزياستكه امروز ـ آينده هفته در

نيز نظامي بازپرس ممكناست تعيينشود مجلسامروز نظريه گر اينصورتا در كند روشن او تهام ا قبال در

رسيدگي براي پرونده و صادر را ادعانامه نيز دادستان نتيجه در و افشاء را خود صادره قرارهاي آينده هفته تا

شود/ ارسال دادگاه به

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

اجناس روي بر بها چسب بر الصاق
بـه خـود اجـناس كليه روي كه شد اع;م كسبه و فروشندگان عموم به امروز تهران شهرداري طرف از

نمايند/ الصاق برچسب گرديده تعيين آنها جهت نرخ, كه آنهائي خصوص



ملي دولت سياهه ٢٦١٠

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

شد تعيين ترهبار فروش براي ديگري ميدان
ترهبار و ميوه اينكه براي و بارفروشان و كشاورزان حال رفاه منظور به ميدهد اط;ع تهران شهرداري

غله انبار محل در كه بزرگي ميدان بر ع;وه تهران شهرداري خريداريشود اول دست از عامه احتياج مورد

شمس چهارراه شهباز خيابان در ديگري بزرگ ميدان ميشود واقع استفاده مورد كنون ا هم و نموده آماده

رايگاندر به كرايه پرداختديناري بدون بارفروشان كشاورزانو كه است حاضر و آماده سابق� �دروازهدوhب

كـيد تأ بـارفروشان و كشـاورزان تمام به لذا بگذارند عامه فروش معرض در را اجناسخود و گرفته اختيار

ميوهجات و ترهبار لحاظ از را عامه حال رفاه موجبات و نموده اقدام مزبور ميدان نمودن داير در كه مينمايد

آورند/ فراهم

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

ايران در بانكها تأسيس شرايط
بانكداري] قانوني [Nيحه

كرد/ امضاء را/// بانكداري قانوني hيحه نخستوزير آقاي شد داده اط;ع ديروز شماره در كه طوري به

معام;ت به ايران در بخواهند كه بيگانه يا ايراني بنگاههاي و شركتها پس اين از قانون اين موجب به

در آنها اصلي مركز كه بانكهائي كنند/ كسب اجازه بانكها بر نظارت هيأت از قب� بايد اشتغالورزند بانكي

تـلقي خارجـي بانك باشد بيگانه تباع ا به متعلق آنها سهام درصد چهل از بيش يا و بوده ايران از خارج

قرار اين از شود توديع ايران ملي بانك در نقدا بايد تأسيس موقع در كه بانكها سرمايه حداقل ميشوند/

ريال/ ميليون ١åå است تهران آنها اصلي مركز كه بانكهائي ميشوند:

ريال/ ميليون ٣å است شهرستانها در آنها اصلي مركز كه بانكهائي

هـر شـعبه بـراي و ريـال مـيليون ٦å حداقـل به تهران در شعبه تأسيس براي كه خارجي بانكهاي

ريال/ ميليون ٣å حداقل شهرستان

كرده ايران وارد ارز بهصورت را خود سرمايه بايد ورزند اشتغال بانكي عمليات به كه خارجي سرمايهداران

كنند/ دريافت ريال و فروخته ملي بانك به و

پسانداز سپردههاي قبول است, ممنوع بانكها براي غيرمنقول اموال خريد و تجارتي كاhهاي خريد

است/ ايران ملي بانك به منحصر فقط هم

اوراق و صـندوق قـبوض صـدور خـارجـي, وام اوراق و خـارجـي سهام معام;ت ـ بهادار اوراق خريد

بر نظارت هيأت اجازه با مگر است ممنوع بانكها براي گيرد قرار مبادله وسيله پول جاي به كه عندالمطالبه

بـانكداري قـانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر بانكها///

١٣٣٢ ماه تير ٨ تاريخ تصويبميشود/ را تبصره ٧ و ماده ٤٨ بر مشتمل

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



٢٦١١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

ديشب ايران در شوروي كبير سفير سادچيكف مأموريت تغيير و احضار موضوع
گرديد منعكس دنيا مطبوعات كليه در روز حادثه مهمترين عنوان به

شدهاند ايران احوال و اوضاع مراقب خاصي توجه با غرب سياسي و رسمي مراكز اكنون و

مناسبات در تازهاي فصل سادچيكف مأموريت تغيير با ميشود: گفته كلي طور به زيرا

ميشود باز شوروي و ايران
روابط حفظ در را خويش جديد سياست ديگري مأمور دارد قصد شوروي دولت

گذارد اجرا موقع به ايران دولت با خود دوستانه
كبير سفير كرد, خواهد مذاكراتي مولوتف با ايران اوضاع درباره مسكو به ورود از پس سادچيكف

نسبت شوروي دولت عCقه و نيت حسن از را ايران دولت كرد خواهد سعي تهران در شوروي آينده

عزيمت با سازد مستحضر دولتين بين موجود اختCفات كليه رفع و دوستانه مناسبات حفظ به

داشت خواهد را مقدمالسفرائي عنوان ايران دربار در فرانسه كبير سفير تهران از سادچيكف

در خدمت سال هشت از پس شوروي كبير سفير سادچيكف ايوان آقاي ـ مأموريت تغيير خبر انعكاس

خاك بازرگاني اداره و سفارت كارمندان از نفر هشت و خود فرزند دو و خانم تفاق ا به تير ١٢ جمعه روز ايران

اولو درجه يكخبر عنوان به اخير روز ظرفدو سادچيكفدر مأموريت تغيير خبر گفت/// تركخواهد را ايران

را آن خاصي توجه با روزنامهها و راديوها و شد منتشر دنيا در خارجي مختلف خبرگزاريهاي وسيله به جالب

تـوجه اين علت نمودهاند/ بحث آن درباره خود استنباط طبق نوعي به يك هر و دادهاند قرار تفسير مورد

بسياري تحوhت تغييراتو استالين مرگ از پس زمامداري آغاز از جديدشوروي دولت كه آنست فوقالعاده

است/// شده نمايان تحول و تغيير اين آثار دنيا مختلف نقاط در و داد خارجيخود سياست در

عـنوان اخـير سـال چند در ايران در خود خدمت قدمت مناسبت به سادچيكف ـ جديد السفراء مقدم

نماينده قديميترين كه فرانسه كبير سفير كوله> <فرانسوا آقاي عزيمتوي از پس و داشت مقدمالسفرائي

يافت/// خواهد را عنوان اين بود خواهد خارجي سياسي

آقاي با ديروز م;قات ضمن در سادچيكف آقاي گرچه ـ ايران در شوروي سياست در جديدي فصل

مـطلبي ايران به شوروي از جديد كبير سفير اعزام و خود جانشين خصوص در خارجه وزارت معاون مفتاح

ط;هاي استرداد شامل كه دولتشوروي از را ايران دولت ملتو انتظار و منويات مفتاح آقاي ننمود/// اظهار

ساخت/// نشان خاطر سادچيكف آقاي به باشد ١٩٣١ قرارداد در تجديدنظر مرزيو اخت;فات رفع و ايران

و خواستههايمشروع اين دولتشوروي كه است منتظر ايران اينكملت ـ شوروي جديد سفير وظيفه

كرد/ خواهد ايران روانه تعليماتي چه با را خود جديد سفير و نمود خواهد تلقي چگونه را ايران ملت قانوني

تعويض خارج در دولت آن برجسته مأمورين از عدهاي شوروي جديد حكومت آمدن كار روي از پس چون

تغيير و احضار بنابراين گرديد/ مفتوح مجددا بود شده قطع بود مدتها كه يوگس;وي با سياسي روابط شدند/



ملي دولت سياهه ٢٦١٢

<سازانف> آقاي نام سابقا ايران در جديدشوروي سفير مورد در نبود, انتظار از خارج زياد ايران از سادچيكف

همينشخص دولتشوروي كه نيست بعيد و ميشد برده متحد ملل سازمان در دائميشوروي هيأت معاون

بود/ خواهد ايران در دولت آن جديد سياست نماينده جديدشوروي كبير سفير هرصورت در دارد اعزام را

ميكده طرفنخستوزير, از نمايندگي به مصدق آقايانغ;محسين پسفردا صبح ـ عزيمت تشريفات

در سادچيكف آقاي با توديع منظور به ايران در خارجي سياسي نمايندگان و خارجه وزارت تشريفات رئيس

يافت/// خواهند سفارتشورويحضور

بـه ايران از عزيمت از قبل سادچيكف آقاي آيا اينكه خصوص در ـ سادچيكف شرفيابي خصوص در

و است نرسيده خارجه وزارت به سفارتشوروي از اط;عي هنوز شد/// خواهد شرفياب هم شاهنشاه حضور

گيرد/ انجام فردا و امروز ظرف در ميبايستي گيرد باشدصورت قرار شرفيابي اين چنانچه

٨١٣å شماره ,١٣٣٢.٤.٩ سهشنبه

است تحول و تغيير به محكوم ايران در امريكا سياست
امريكا خارجه امور وزارت در خاورميانه امور كارشناسان

شدهاند دقيقي مطالعه مشغول شوروي جديد نقش درباره

خود مشاورات و مطالعات به واشنگتن در امريكا سفير هندرسن
ميدهد ادامه ايران اوضاع باره در

ادامه امريكا خارجه وزارت اولياء با مشاوراتخود كراتو مذا به ايران, در امريكا كبير سفير هندرسن لوي

اول نيمه تا ايران به هندرسن آقاي بازگشت كه نمود اع;م قبلرسما هفته تهران در امريكا سفارت ميدهد/

اولياء كه داشت خواهد بيشتري فرصت مدتوي اين طي در استو افتاده تأخير به تيرماه� �آخر ژوئيه ماه

ايران جامعتريروانه تعليمات كسب با و نمايد آشنا مأموريتخود عموميحوزه بهوضع بهتر را خارجه وزارت

گزارش سادچيكفو مأموريت تغيير از هنوز شد اع;م ايران به هندرسن بازگشت تأخير كه قبل هفته در شود/

و نظر اظهار خارجي و داخلي محافل و نبود ميان در صحبتي مسكو در ايران كبير سفير وارسته آقاي رمز

بهموازات واشنگتنمينمودند از هندرسن بازگشت پساز امريكا جديددولت سياست نسبتبه كه قضاوتي

سادچيكف احضار با دولتشوروي اينكه اما ميآمد/ عمل به تهران در سادچيكف طرف از كه بود اقداماتي

كـه هـم دسـتورالعـملهائي كـه است مسلم بدهد ايران در خود ديپلماسي به جديدي قيافه دارد تصميم

كليدولت طور به ميشود داده او به اينواقعه از قبل كه است تعليماتي از غير بود خواهد آن حامل هندرسن

اهميت سادچيكف احضار براي شده اط;ع كسب امريكا سفارت به وابسته محافل از كه طوري به امريكا

علل درباره خارجه وزارت وشورويو خاورميانه امور كارشناسان و كشور آن خارجه وزارت و شده قائل زيادي

به را مطالعات دقيقترين كرد خواهد ايفا ايران در را نقشي چه آينده در دولتشوروي اينكه و مسئله اين

عقبنشيني دچار خود حريف جديد ديپلماسي مقابل در كه نمايند مجهز طوري را خود تا ميآورند عمل

نشوند/



٢٦١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

ميبرند سر به اعتصاب حال در هم امروز كورهپزخانهها كارگران
شدند دستگير امروز كارگران از نفر ٨

و كارفرما نمايندگان ت;ش از و ميبرند سر به اعتصاب حال در همچنان كارگرانكورهپزخانهها هم امروز

چيتسازي كارخانه كارگران طرف از امروز اط;ع قرار به نشد/ حاصل نتيجهاي اعتصاب رفع براي كار وزارت

قرار نيز بعدازظهر ساعت٥ استو شده فرستاده كارگرانكورهپزخانهها براي شيريني جعبه با گلهائي دسته

و كـنند مـ;قات كـورهپزخـانهها كارگران با كبريتسازي و چيتسازي سيلو, كارخانجات نمايندگان است

افزوده عدهاي كورهپزخانهها محافظ مأمورين به احتمالي حوادث بروز از جلوگيري براي نظامي فرمانداري

دادند/ تحويل نظامي دادسراي به كرده دستگير را كارگران از نفر ٨ نظامي فرمانداري نيزمأمورين امروز است/

ايشان به اعتصاب درباره گزارشي و كرد م;قات نخستوزير آقاي با كار وزارت معاون بختيار دكتر ديشب

كنند پافشاري اعتصاب ادامه ايندر بيشاز گر ا استكه شده گفته كارگران اينكبه كلي بهطور تسليمنمود/

امـور وضـع كورهپزخـانهها كارگران روزه چند اعتصاب شد/ خواهد استخدام ديگري كارگران آنان جاي به

است/ كرده مختل را ساختماني

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

شد شروع نظامي دادگاه در ديروز دخانيات كارگران از نفر ٥٦ محاكمه
هشـترودي سـرهنگ آقـاي ريـاست به نظامي فرمانداري دو شماره دادگاه ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

رسيدگي بودند شده دستگير اخير اعتصاب جريان در كه دخانيات كارگران از نفر ٥٦ تهام ا به تا شد تشكيل

سپسهويتمتهمينسؤال كرد متوجه دادگاه انتظامات حفظ به نسبت را تماشاچيان رئيسدادگاه ابتدا كند/

دادگاه اين به ما گفت: و كرد صحبت به شروع دادگاه ص;حيت درباره متهمين وكيل طباطبائي آقاي بعد شد

به رسيدگي ص;حيت استو اساسي مخالفقانون حاضر حال در نظامي حكومت وجود زيرا اعتراضداريم

بهص;حيت كردويضمنا ايراد بياناتي مدافع ازوك;ي ديگر يكي آقايداوري آن پساز ندارد را پرونده اين

هفتو ساعت مقارن گفتو سخناني زمينه همين در ديگر وكيل داديار آقاي همچنين اعتراضنمود/ دادگاه

شد/ امروزموكول صبح به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه نيم

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

شد تبرئه نهنگ روزنامه مدير
مقام به اهانت و انق;ب به تحريكمردم تهام ا به نهنگ روزنامه مدير رازي علي آقاي كمه محا ديروز

مدافعات استماع رسيدگيو از پس آمده, عمل به منصفه هيأت حضور با جنائي دادگاه اول شعبه در سلطنت

صادر كثريتآراء ا به شقدوم در و آرا تفاق ا به تهام ا شقاول آقايرازيدر برائت به حكم دادگاه وك;يمدافع

كرد/ اع;م و



ملي دولت سياهه ٢٦١٤

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

پانايرانيسم و آريا حزب افراد از عدهاي بين آريا حزب مقابل در ديشب
گرفت صورت شديدي خورد و زد

شدند دستگير نفر سه و مجروح نفر چند خورد و زد اين در

حزبمزبور افراد بين شديدي خورد زدو آريا جلويحزب ژاله سهراه در بعدازظهرديروز نيم ساعتهفتو

كه طوري به واقعه جريان شدند/ مجروح نفر چند نتيجه در كه درگرفت پانايرانيسم حزب افراد از عدهاي و

فروش كهمشغول پانايرانيسمموقعي حزب افراد از عدهاي استكه قرار اين استاز كرده تحقيق ما خبرنگار

گـ;ويز يكـديگر با انعقاد و بحث نتيجه در و ميكنند برخورد آريا حزب افراد از نفر چند با بودند, روزنامه

پاسبان عدهاي و گزارشميشود ٢ ك;نتري به جريان اينوقت در ميافتند/// هم جان به چوب با و ميشوند

بودند شده مجروح نفر سه حادثه اين در ميكنند جدا يكديگر از را خوردكنندگان و زد و حاضر محلواقعه در

نفر سه جريان به رسيدگي پساز ك;نتري مأمورين رفتند/// منازلخود به بيمارستان در پانسمان پساز كه

ك;نتري تحويل و ضياءموسويدستگير و محمدحسينسپهر بابائي, غ;مرضا نام به را محركين عاملينو از

دادند/

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

احتمالي حوادث بروز از جلوگيري براي امروز
گرفت قرار انتظامي مأمورين نظر تحت آن خيابانهاي و بهارستان ميدان

ميكردند ممانعت اجتماعي هرگونه از مأمورين

گرفت صورت تظاهراتي مجلس رئيس انتخاب اعCم از پس فقط و

گونهحوادث هر بروز از برايجلوگيري شهرباني نظاميو فرمانداري طرف از امروز بامداد صبح ساعت٧ از

كاميون ١٢ كه ترتيب بدين بود گرفته صورت تداركاتي اطراف خيابانهاي و بهارستان ميدان در احتمالي

كاميون چهار مجلسرا ورودي در و بود شده اطرافمستقر بهارستانو ميدان در پاسبان كاميون چند و سرباز

نظر تحت مخبرالدوله چهارراه و شميران ايستگاه از شاهآباد و تان كبا ا خيابانهاي ميكرد/ مراقبت سرباز

چند تا نيز ژاله خيابان ابتداي از نميشد داده مزبور محل از عبور اجازه تومبيلها ا به و بود درآمده مأمورين

خط بودند گزير نا نقليه وسائط و توبوسها ا و بود متوقفشده نقليه رفتوسائط و آمد سپهساhر متريمسجد

از پـياده اشـخاص عبور از مانع انتظامي مأمورين كنند/ عبور ديگر خيابانهاي از و داده تغيير را خود سير

و بود حركت در جمعيت پيادهروها از ولي ميشدند بهارستان ميدان اطرافو خيابانها قسمتهايسوارهرو

ميدان مقابل در داشتند تصميم مختلف دستجات از عدهاي امروز كلي طور به ـ شد جلوگيري اجتماع از

شدندو امر اين انجام از مانع بودند مراقباوضاع صبحزود از كه انتظامي وليمأمورين كنند اجتماع بهارستان

تا طريق بدين ساختند متفرق بودند كرده اجتماع بهارستان ميدان سمت چهار در تدريج به كه نيز را عدهاي

نداد/ روي حادثهاي گونه هيچ و بود آرام بهارستان ميدان رئيسمجلس انتخاب اع;م



٢٦١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

شد خواهد تحقيقات بختياري لندر> <گدار واقعه متهمين كليه از

واقعه در بختياري افراد سركردگي اتهام به بختيار اقوام از ديگر نفر يك امروز
گرديد بازداشت لندر گدار

شدند آزاد مسعود اصغر راننده و ضرغامي نصرا[
گيرند قرار تعقيب تحت نشدهاند بازداشت هنوز كه متهمين از ديگر نفر چند است ممكن

رئـيس شـيوائـي سرتيپ آقاي به را خود بختيار برادرزاده عيسيقلي آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

است/ گرديده بازداشت وي دستور به و نمود معرفي بختياري غائله تحقيق كميسيون

در او نام استكه كساني از ميباشدو بختيار ابوالقاسم عموزادههاي از يكيديگر بختيار عيسيقلي آقاي

گدار واقعه در كه اينست بختيار عيسيقلي تهام ا است/ شده برده بختياري واقعه متهمين جزو مزبور پرونده

جنگيدهاند/ قوايدولتي با محلمزبور در استكه بختياريبوده نفرات از عدهاي سردسته و شركتداشته لندر

هنوز كه متهمين از ديگر نفر چند دارد احتمال و گرديد آغاز دژباني اداره در امروز از عيسيقلي از تحقيقات

كه چنان تحقيقات پساز و آيد عمل به تحقيقات آنان از و توقيفشوند بهوسيلهمأمورين نشدهاند بازداشت

كه است محلي تنها لندر> گدار > داديم قب�اط;ع كه طوري به گردند/ آزاد نشد ديده آنانضروري بازداشت

مواقع ساير در زيرا است داده روي خورد و زد بختياري غائله ضمن دولتي قواي و بختياري افراد بين آن در

ميكردهاند/ فرار دولتي نيروي برابر از بوده متواري هميشه بختياري افراد ساير و بختيار ابوالقاسم

دولتي قواي با او نام به ديگران و نداشته شركت بختيار ابوالقاسم خود ميشود گفته كه لندر گدار واقعه در

ساير رسيدند/ قتل به بختياري افراد از نفر ٨ ارتشو افراد از سرباز نفر ٧ و افسر نفر يك كردهاند خورد و زد

عبدالرضـا بختيار, مجيد از: عبارتند هستند بازداشت فع� لندر گدار واقعه در شركت تهام ا به كه متهمين

نفر چند ميگردد/ نفر پنج بختيار عيسيقلي با آنها عده كه صمصام احمدقلي صمصام, اميربهمن بختيار,

شركتدر تهام ا به كه ضرغامي نصرا� نام به آنها از يكي ميباشندو بازداشت در تهاماتديگر ا به هم ديگر

آقاي تومبيل ا راننده كدخدائي غ;محسين از همچنين گرديد/ آزاد بود شده بازداشت بختيار ابوالقاسم اردوي

فع� بنابراين و آمد عمل به توقيف رفع قبل چندي نبوده جريانات اين وارد شد هممعلوم او كه مسعود اصغر

ميباشند/ بازداشت بختياري غائله در شركت تهام ا به نفر هشت

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

فروش عاملين به شكر و قند كل اداره اخطار
صدور براي موقع به دولتي شكر و قند فروشندگان از عدهاي ميدهد اط;ع دارائي وزارت كه طوري به

شكر و قند كل اداره است شده تأخير پايتخت سكنه سهميه توزيع در جهت اين به و نكردهاند مراجعه حواله

و قند فروشندگي از ننمايند اقدام حواله صدور در جاري ماه پانزدهم تا چنانچه كه است كرده اخطار آنها به

شد/ خواهد گذار وا باشد ديگريكهص;حيتداشته فروشنده به آنها جمعي كليمحروموابواب به دولتي شكر



ملي دولت سياهه ٢٦١٦

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه [پانزدهمين]
متهمينواقعه حضور با سرهنگهشترودي آقاي رياست به نظامي دادگاه امروز بيستدقيقه و ساعت٩

گفت مدافعاتخود ضمن در و كرد صحبت به شروع مدافع جهانوكيل جعفر آقاي يافت/ تشكيل اسفند نهم

متهمين كه است شده قيد كيفرخواست در دارد سياسي رنگ فقط پرونده اين گفتهام كرارا كه طوري به بنده

از استو سياسي يكجرم حتما باشد جرم ملي تضعيفحكومت گر ا داشتند را ملي تضعيفحكومت قصد

نـماينده گـفته به جهان جعفر آقاي نيست/ دادگاه اين ص;حيت در آن به رسيدگي كه ميباشد بزههائي

عقيده آنها گفت ميتوان آيا ولي ندارند احزابرا ارتشحقشركتدر افسران البته گفت و كرد اشاره دادستان

آقاي گفت و آورد ميان به سخن نيز اختيارات نظاميو حكومت درباره ناطق باشند/ داشته نبايد هم سياسي

استادياحترام لحاظ از مصدق آقايدكتر به ماوك; مخالفتهستند نظامي حكومت با خودشان مصدق دكتر

نامهاي سپسوي است/ غيرقانوني اختيارات كه ميدانند هستند حقوق در دكتر ايشانچون البته ميگذاريم

نـظامي حكومت از استفسار درباره وك;ء كانون و كشور ديوانعالي به متهمين مدافع وك;ي امضاء به كه

ساعت فردا صبح به بعد جلسه و شد تعطيل دادگاه بود ظهر مقارن كه اينموقع در كرد/ قرائت بودند نوشته

گرديد/ ٨.٥موكول

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

قصابي دكاكين به تهران شهرداري اخطار
است كرده اخطار قصابي كين دكا كليه به hشههايگوشت آلودهشدن از برايجلوگيري تهران شهرداري

به را منافذ ساير و پنجره دربو و گذارده نمايش معرض به دكان داخل در را بايستيhشهها تاريخ اين از كه

سازند/ مسدود سيمي تور

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٢٥ شماره اعCميه
ك;نتريها كليه به نظامي فرمانداري تهران محترم اهالي حال رفاه و آسايشعمومي تأمين منظور به

از يك هـر به بيمارستان يا پزشك به مراجعه براي كه اشخاصي ممنوعه ساعات در كه است داده دستور

بيماران كت نزا نهايتادبو با بايستي پاسبان و سرباز افسر, از اعم مأمورين كنند مراجعه انتظامي مأمورين

بيمارستان يا پزشك به نگهبان كسي تا وسيله به آنجا از و ك;نتريمربوطه به وقت اسرع به را مراجعين يا

مراجعه ك;نتريها به بستري بيماران عيادت براي كه پزشكاني مورد در همچنين و نمايند هدايت نظر مورد

فرمانداري و بوده دستور اين اجراي مسئول انتظامي مأمورين شود/ اقدام نحو همين به بايستي مينمايند

فرمانداري به را طرفمأمورينمراتب از قصور يا همكاري عدم درصورت دارد تقاضا محترم اهالي از نظامي

اشرفي] [حسين تهران شهرستان نظامي فرمانداري دهند/ اط;ع نظامي



٢٦١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

مجلس امروز فوقالعاده جلسه در
شد انتخاب مجلس رياست به راي ٤١ اكثريت به معظمي دكتر

دادند راي كاشاني آيتا[ به نفر ٢١ حاضر عده نفر ٧٢ از
كرد استيضاح را دولت زهري مجلس, رئيس انتخاب خاتمه از پس

تير ١٤ يكشنبه روز به جلسهآينده رئيسه هيأت اعضاي بقيه انتخاب به نسبت توافق عدم علت به

شد شروع رئيس نايب دو انتخاب براي فعاليت امروز از ولي گرديد موكول

مجلس به دولت هيأت بعدازظهر ٦ ساعت و گفت تبريك معظمي دكتر به تلفن وسيله به مصدق دكتر

بگويد تبريك مجلس رياست به را معظمي دكتر انتخاب تا آمد خواهد

بود تشكيل دادگستري كميسيون كه هنگامي ديشب ده ساعت
شد پرتاب مجلس باغ محوطه به نارنجكدستي يك

قرار مجلس جناح دو صفآرائي ماه فعاليتدو ماه دو مبارزه, ماه دو نتيجه ـ داشتند انتظار همه كه روزي

اختيار در مجلسرا رياست كرسي ديگر يكسال كه كسي و علنيمعلومشود جلسه تاhر صحنه در امروز بود

امروز اين تحتالشعاع مملكتي مهم مسائل حتي جاريو امور تمام قبل ماه دو از گردد/ انتخاب باشد داشته

هر مجلسكه نمايندگان از دسته نيرويدو قدرتو تمام و بود گرفته مجلسقرار رئيسه انتخابهيأت يعني

براي را مجلس اداره اختيار و شوند پيروز مبارزه اين در كه ميشد اين صرف داشتند گانه جدا كانديداي يك

گيرند/ دست به سال يك مدت

پيروزي فتحو مبارزه اين در كه داشتند عقيده و بودند اميدوار پيروزيخود به لحظه آخرين تا دسته دو هر

از دسته دو از يكي كانديداي كه ميشد قطعيت مرحله هنگاميوارد اينموضوع ولي شد/ خواهد آنها نصيب

آراء كه بود ممكن علني جلسه يك در فقط آراء كثريت ا آوردن دست به و گردد بهرهمند مجلس كثريت ا آراء

از قبل بود مجلسقرار فوقالعاده آزمايشجلسه و امتحان اين انجام براي و گردد قرائت شمارشو شده اخذ

گردد//// تشكيل امروز ظهر

زنگ كه بوده نيافته خاتمه كسيون فرا دو اين جلسات هنوز دقيقه ٩.٤٥ ساعت درستدر ـ شد زده زنگ

تاhر طرف به داشتند علنيحضور جلسه انتظار اطاق در كه تماشاچي كثيري عده و شد نواخته علني جلسه

شدند/// تاhر وارد تدريج به نمايندگان آقايان بعد لحظهاي و بردند هجوم جلسه

رسميت زنگ نواختن با ذوالفقاري محمد آقاي كه بود دقيقه پنجاه و ٩ ساعت ـ يافت رسميت جلسه

سپسصورت و شد گذشته جلسات ديرآمدگان و غائبين قرائت مشغول ناظرزاده آقاي و نمود اع;م را جلسه

نگاه يك با و نبودند حاضر جلسه در نمايندگان از نفر ٥٨ بيشاز اينموقع در شد مطرح خرداد ١٧ روز جلسه

جلسه در منفردين از نفر چند و تحاد ا كسيون فرا عضو نمايندگان كه ميشد معلوم جلسه تاhر به سطحي

وقتي كه بود اين آن و رياستداشتم مقام از فقطسؤالي بنده گفت فرامرزي عبدالرحمن آقاي نيستند/ حاضر



ملي دولت سياهه ٢٦١٨

طرح آيا و خير يا خواست نظر نمايندگان از و كرد مطرح را جلسات آن صورت ميشود نشده, رسمي جلسات

٧٢ ماده طبق بله, ذوالفقاريجوابداد: آقايمحمد نه؟ يا نشدهمجوزيدارد رسمي كراتجلسات مذا صورت

////٧٢ ماده همان بله, داشت: اظهار رفيع آقاي ميشود؟ كه داريد هم دليلي گفت فرامرزي ميشود/

رئيسگفت: نايب نداشت نظري قبل جلسه صورت كسيدر ديگر چون ـ رئيسه هيأت انتخاب مقدمات

آقايان البته رئيسه/ هيأت انتخاب به ميكنيم شروع آقايان اجازه با كنون ا و شد تصويب قبل جلسه صورت

قرعه حكم به آراء شمارش و راي اخذ در نظارت براي نفر سه آئيننامه طبق بايستي قب� كه دارند اط;ع

نـاصر افشـاري, امـير آقـايان يـعني بودند شده انتخاب قرعه حكم به كه ناظري نفر سه شوند/// انتخاب

در شد/ گذاشته تريبون روي نيز گلدانهايمخصوصي گرفتندو قرار تربيون پشت محمدعليداد ذوالفقاريو

جلسه تاhر وارد جلسهايداشتند آنوقت تا گويا كه منفردين از نفر چند و تحاد ا كسيون فرا اعضاي اينموقع

گرفتند/// قرار مجلس راست سمت در و شدند علني

در نـمايندگان از نفر ٧٣ ترتيب بدين بود/// گرفته فرا را مجلس تاhر سراسر مطلق سكوت ـ راي اخذ

نمودند/// شركت راي اخذ در بود داده سفيد راي كه نفر يك استثناي به و نمودند شركت امروز جلسه

كه نمايندگاني شدند/ طرفين شمارشآراء نظارتمشغول هيأت آراء قرائت ختم پساز ـ آراء اخذ نتيجه

اظهار مورد اين در نمايندگان اينكه از قبل ولي شدند/ آراِء شمارش سپسمشغول بودند كرده يادداشت آراء

پس آقايذوالفقاري و رئيسداد نايب دست به را آراء شماره نظارتورقه اعضايهيأت از يكي كنند, نظري

شدند انتخاب ملي رياستمجلسشوراي به عبدا�معظمي آقايدكتر رايجناب ٤١ با گفت: تأمل قدري از

ميشود/// تنفسداده دقيقه ده آقايان اجازه با كنون ا و

از تماشاچيان از يكي كه بود نيافته خاتمه رئيس نايب طرف از مجلس رياست اع;م هنوز ـ تظاهرات

ملي مجلسشوراي رئيس معظمي دكتر باد زنده مصدق, دكتر باد پيروز زد فرياد جلسه تاhر راست سمت

نمودند/// زدن كف به شروع تماشاچيان ب;فاصله

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

تبريز به تلگراف
دانشگاه رونوشت ـ استاندار آقاي جناب

چگـونه شـده واقع جنابعالي تأييد مورد كه محترم دانشياران و استادان آقايان تلگراف از نميدانم

افتخار بزرگترين عزيز آذربايجان در هم آن دبستان يك در حتي فرهنگ به خدمت نمايم/ تشكر عرض

آقايان تلگراف احترام به بود شورايدانشگاه رئيسبا انتخابهيأت استق;لداشتو تبريز دانشگاه گر استا

شنبه كه كميسيوني در ميشدم/ تبريز عازم مقتضي تصميم تخاذ ا و حضوري مشاوره و تشكر عرض براي

شرايط در كرد عرضخواهم را خود نظريات ميشود تشكيل نخستوزير جناب حضور ماه] تير ] سيزدهم
دانشگاه افتخاري خادم كان كما ميدهم اطمينان نمايم اجابت را محترم ذوات دعوت نتوانم گاه هر فعلي

متيندفتري دكتر كوشيد/ خواهم فرصتي هر در كامل استق;ل با آن اص;ح براي بوده تبريز



٢٦١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

رئيسه هيأت نتيجه اعCم از پس
بهارستان ميدان اطراف در كه جمعيتي مجلسبه رياست به معظمي عبدا� انتخابدكتر خبر كه موقعي

شنيده است پيروز مصدق فرياد و گرفت دولتصورت نفع به ميدان كنار و گوشه در تظاهراتي رسيد بودند

كردند/ متفرق را تظاهركنندگان انتظامي مأمورين كند پيدا تظاهراتوسعت دامنه اينكه از قبل ولي ميشد/

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

آبادان در ميوه سرسامآور ترقي
مينويسد: فرستاده روزنامه اين به آبادان از كه نامهاي نفتدر ملي شركت كارمند محمدي حسين آقاي

به آن خروج و افزونميوه گرانيروز اثر معذالكدر ميگيرم ريالحقوق هشتهزار بيشاز ماه در اينكه با من

ميكند عقيده اظهار نويسنده كنم/ خريداري خيار يكدانه حتي تابستان فصل اين در نتوانستم كويتهنوز

hزم نهايتدرجه و ميباشد دستجاتچپ به لوح ساده افراد پيوستگي تضييقاتموجب و فشار اينگونه كه

كنند/ چارهجوئي مردم زندگاني تسهي;ت و رفاه براي اوليايامور است

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

شدند دستگير دارائي رئيس خانه به حمله واقعه متهمين از نفر سه
داد؟ خواهد روي حادثهاي شهر انجمن آراء اخذ موقع در آيا

شهر انجمن انتخابات كانديدهاي از تن شش كناري بر مبني قب� كه ماه] تير [هشتم خبري تعقيب در

ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش ضمن ما خبرنگار كنون ا گرديد درج رئيسدارائي منزل به حمله و ساوه

رضائيو حاجي به كهموسوم ديگر نفر دو با دارد نام كائي ذ علي را كانديداها دو از يكي شهرباني كهمأمورين

ديگر نفر دو و نمود كفيلآزاد قيد به كائيويرا ذ از بازجوئي بازپرسپساز كردهاند/ بازداشت هستند هاشمي

ضمن ميباشند/ حادثه متهمين از ديگر نفر چهار تعقيب كنونمأموريندر ا توقيفهستند/ شهرباني در هنوز

فـرمانداري به انجمن اعضاي انتخاب براي محل معتمدين و هفتگانه طبقات از نفر ٧٢ پريروز و ديروز

اعزامي بازرس رسولي آقاي نظارت با شهرستان فرمانداري عمارت در گانه سه انجمنهاي و شدند دعوت

انجمنهاي طرف از را اخذ گهي آ زودي به استو شده انتخاب نيز رئيسه هيأت گرديد/ تشكيل وزارتكشور

اوضاع كام�مراقب تشكيلكميسيونها هنگام ژاندارمريدر شهربانيو مأمورين شد/ خواهد منتشر نامبرده

دهد/ روي حوادثي آرا اخذ روز در كه ميرود احتمال اين وجود با ولي هستند شهر

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

ميفروشند آبعلي دوغ نام به تقلبي دوغهاي كافهها از بعضي در
مخصوص باندرول و تيكت ا است خواهشمند مصرفكنندگان از كثيف دوغهاي خوردن از احتراز براي

آبعلي بهرهبرداري فرمايند/ مطالبه فروشندگان از و معاينه را آبعلي بطريهايدوغ روي



ملي دولت سياهه ٢٦٢٠

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

سقز شكر و قند انبار حريق درباره طاهري توضيحات
دارند كار و كردستانينانسر كردستانو با كه كساني عمومي محليو رسمي مقامات را بنده خانواده و بنده

ريزشوموشخوردگيبود/ اثر در كه شكر قندو انبار كسري زيرا تهاماتهستم ا اينگونه از مبري ميشناسند

وضعيتكسر تأثيريدر حريق عدم حريقو و معينصورتمجلسشده توزيع پساز امسال ماه فروردين در

خارج سقز از بنده حريق وقوع از قبل هفته يك از و باشم كرده جنايتي چنين به مبادرت بنده كه نداشته انبار

محض كذب شدهام مخفي بنده كردهاند اظهار اينكه و بودهام تهران در حريق وقوع از قبل روز سه از و شده

به بنده مسافرت و وظائفمشغولبودهام انجام به و حاضر اداره در بودهام سقز در كه خرداد ٢٦ روز تا استزيرا

انواع به خرداد اول از كه كارمندانبوده نفر دو بازرسو تحريكآميز عمليات اقداماتو از شكايت براي تهران

چـهار شدم مجبور دارند سوئي قصد شد ثابت بنده بر خرداد ٢٦ اينكه تا ميكردند تهديد را بنده وسائل

تفاق ا به هستم آماده هم اينك و دادم اط;ع كل بازرسي به را خود ورود و كردم حركت تهران به بعدازظهر

طاهري نجمالدين رسيدگيشود/ قضيه به تا بروم سقز و مهاباد به خود وكيل

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

پشم نرخ تثبيت و مقدار تأمين منظور به مشهد قاليباف صنف تقاضاي
مخابره اداره اين و ملي اقتصاد وزارت و نخستوزير آقاي به تلگرافي مشهد از قاليباف صنف از عدهاي

مليدرخواستدارند اقتصاد وزارت از امظاءكنندگان نگرانينمودهاند/ اظهار پشم بهاي گراني مسئله از و كرده

سازمان و ملي اقتصاد اداره شد خواهد خارج فرشبه صدور مانع و كارگران بيكاري موجب پشم گراني چون

تدريج به تأمينو را شهرستان اين قاليبافي دستگاههاي احتياج پشممورد بانكها از يكي وسيله به برنامه

پشـم نـرخ ترقي و محتكر بازرگانان دخالت از تا دهند تحويل آنها به قانوني سود با قيمت اخذ قبال در

شد/ خواهد معيشت اخت;ل دچار كارگر نفر هزاران اينصورت غير در چون آيد عمل به جلوگيري

٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه

گواهينامه و ارز نرخ
بر مبني دولت تصميم تعقيب در كه اينست ارز نرخ ستون برداشتن علت شد/ حذف ديروز از ستون اين

و داد گونه هر و داشت نخواهد موردي ديگر دولت به آن انحصار و ملي بانك در ارزي معام;ت كليه تمركز

البته داشت/ خواهد قاچاق ستد و داد صورت و سياه بورس و غيررسمي معام;ت جنبه گيرد ستديصورت

ظرف در كه دارد اشخاصوجود دست گواهينامههائيدر زيرا است نرفته بين از بانكهنوز از خارج معام;ت

سر به كشور از خارج در كه اشخاصي مسافرت مخارج براي گذشته اين از كنند معامله ميتوانند ماه يك

گـونه ايـن است بـديهي و نشـده تخاذ ا دولت طرف از تصميمي كنون تا دارند اسعار به احتياج و ميبرند

گرفت/ خواهد صورت سياه بورس روي احتياجات



٢٦٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

تعطيل ساختماني كارهاي كورهپزخانهها كارگران اعتصاب با
شدهاند بيكار عملجات از زيادي جمع و

كردهاند موافقت حقوق اضافه پانزده صدي پرداخت با كارخانهها صاحبان

كارگرانكورهپزخانهها اعتصاب هنوز آوردند عمل به روزه چند اين در كار اوليايوزارت كه جديتي تمام با

واسطه به حومه و تهران در ساختماني كارهاي آجرسازي كارخانههاي شدن تعطيل واسطه به و دارد ادامه

كه طوري به شدهاند/ بيكار نيز عملجات از زيادي مقدار و مانده ساختمانيمتوقف مصالح به دسترسي عدم

تـصميم شـده تشكيل عمله و بنا رستههاي از كه ساختماني كارگران تحاديههاي ا كرديم حاصل اط;ع

آورند/ عمل به تي تظاهرا ري شهر و فرحآباد خيابان در فردا گرفتهاند

بـه شـروع و كـرده اجـتماع بهمني آجرسازي كارخانه مقابل در كورهپزخانهها كارگران هم عصر ديروز

و كبريتسازي و چيتسازي و سيلو كارخانجات كارگران از زيادي عده تظاهرات اين در كردند/ تظاهرات

پيروزي تا ما ميگفتند كه ميشد شنيده ميدادند كه شعارهائي ضمن در و بودند كرده شركت نيز سيمان

ميدهيم/ ادامه را اعتصابخود نهائي

عنوان به شيريني جعبه و گل دسته چند ايران كارگران سنديكاي طرف از ديروز بعدازظهر شش ساعت

جلسه كار وزارت در عصر ديروز گرديد/ تقسيم كارگران بين كه شد فرستاده كارگرانكورهپزخانهها سنديكاي

اعتصاب رفع براي و يافت تشكيل كار وزارت اولياي حضور با كورهپزخانهها صاحبان و كارگران نمايندگان

نمايندگان شود/ اضافه كارگران حقوق به پانزده صدي كه شد پيشنهاد باhخره و آمد عمل به تي كرا مذا

تماس كارگران با تا نمودند خودداري جلسه امضايصورت از ولي كردند موافقت پيشنهاد اين با كارگران

قبول را حقوق اضافه اين كورهها صاحبان نمايندگان ولي برسانند كار وزارت اط;ع به را نتيجه و كنند حاصل

شد/ اب;غ كارگران به عصر ديروز كارخانهها صاحبان و كار وزارت نظريه كردند/

گردد پرداخت آنها به ارديبهشت اول از حقوق اضافه پانزده صدي با كارگران كه شد اط;ع كسب امروز

اعتصاب اصلهنوز همين روي ميباشند اضافات پرداخت به حاضر ماه تير اول از كارخانجات صاحبان ولي

كند/ پيدا ادامه هم ديگر روز چند تا است ممكن و نشده داده خاتمه

نظر آورد عمل به كار وزارت كل مدير امامي شريف دكتر آقاي با ما خبرنگار صبح امروز كه م;قاتي در

كـار وزارت البته داشت اظهار امامي دكتر آقاي كرد/ سؤال غائله اين رفع به نسبت را وزارتخانه آن اولياي

حدود در كارگران گر ا ولي نمايد رفع را اعتصاب اين كه برد خواهد كار به را خود ت;ش و كوشش منتهاي

پرونده كه است مجبور كار وزارت كند/ پيدا ادامه اعتصاب اين آينده هفته تا و نشوند متقاعد قانون و مقررات

كرد/ خواهد روشن را كورهها كليه ب;فاصله مزبور هيأت و بفرستد صنعتي نظارت هيأت به را اعتصاب اين

بدون كار داشتندوزارت تقاضا و كرده اجتماع كار مقابلوزارت كارگراندر زيادياز عده صبح ساعت١١ امروز

كند/ معين را آنها تكليف امروز درنگهمين



ملي دولت سياهه ٢٦٢٢

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه [شانزدهمين]
سـرهنگ ريـاست بـه نـظامي فـرمانداري ٢ شماره جنحه دادگاه امروز صبح دقيقه پانزده و ٩ ساعت

مدافـع وكيل جهان جعفر آقاي شد/ تشكيل ماه اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا ادامه براي هشترودي

كـردند بـازداشت را رحـيمي سـرهنگ مدافـع وكيل نوايي سرهنگ آقاي ديروز گفت خود مدافعات ضمن

توقيفوي گفت جواب در دادگاه رئيس كنند توقيف شود تمام مدافعاتش اينكه از قبل را وكيل ميبايستي

بـازداشت از و داشته بيان مطالبي نيز سياسي دكتر و آزادپور بانو وقت اين در نيست/ دادگاه اين به مربوط

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه آنها صحبتهاي دنبال در و گرديد تأسف اظهار نوايي سرهنگ

گفت و كرد صحبت به شروع يمني سرهنگ آقاي و تشكيل مجددا دادگاه دقيقه بيست و ده ساعت در

ميكنم دفاع موكلخود از و نكردم وليقبول بدهم استعفا وكالت اين از كه كردهاند پيشنهاد من به بعضيها

به اشاره ناطق شود/ مطرح دادگاه اين در نبايد پرونده اين گفت و داده ادامه خود سخنان به مدافع وكيل بعد

دادگاه رئيس آقاي نمود/ قلمداد قانون مخالف را آنها و كرد بود, گفته دادگاه در دادستان نماينده كه مطالبي

تعطيل دادگاه اينموقع در كنيد/ صحبت بعد جلسه در باره اين در مريضميباشد دادستان داشتچون اظهار

گرديد/ صبحموكول نيم هشتو ساعت شنبه روز به بعد جلسه و شد

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

دخانيات كارگران ديروز محكمه در
سـرهنگ ريـاست بـه دخـانيات كـارگران از نـفر ٥٦ محكمه جلسه دومين ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

آسايشو دكتر جزايري, دكتر آقايان كرد/ بيان را خود مدافعات داديار آنكه از پس شد تشكيل هشترودي

را كـارگران اعـتصاب كه دادند تذكر و صحبت پرونده نقض و دادگاه ص;حيت درباره قائممقامي منوچهر

صالح نيز آن كم محا لذا است غيرقانوني نظامي حكومت اصو' چون و دانست امنيت در اخ;ل نميشود

و چهار ساعت شنبه روز به دادرسي ادامه تعطيلو تنفس عنوان به دادگاه نيم ساعتهفتو مقارن نيستند/

گرديد/ بعدازظهرموكول نيم

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شدند آزاد خرداد ٢٩ واقعه زندانيان
گرديدند خارج تحصن از هم آنها خانواده و

كه زندانيان خانواده ديروز عصر ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش در آبادان از ما خبرنگار كه طوري به

آن در و رفتند نظامي فرمانداري به و شدند خارج تحصن از بودند شده متحصن تلگرافخانه در روز ده مدت

از نفر ٦å فقط شدند/ آزاد آنها و شد داده خرداد ٢٩ استخ;صزندانيان نظاميدستور فرمانداري طرف از موقع

هستند/ تحصن در هنوز كردهاند كنار بر كار از را آنها كه شهرداري كارگرانموقت



٢٦٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شدند بازداشت
و سرهنگرحيمي مدافع وكيل و بازنشسته افسر نوايي سرهنگ و آريا حزب رهبر سپهري هادي آقايان

٥ مـاده اسـتناد بـه نـظامي فرمانداري مأمورين طرف از ذوالفقار حزب دبير اميري منصور آقاي همچنين

شدند/ زنداني توقيفو نظامي حكومت

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شود معين آذربايجان كارگران تكليف
مقامات دارند تقاضا كردهاند مخابره كه تلگرافي ضمن قزوين از كوراوغلي و آرد كارخانههاي كارگران

كند/ معين كردهاند اعتصاب كه را آذربايجان كارگران تكليف كار وزارت

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شود جلوگيري كارخانه تعطيل از
كه مينويسد خود نامه در مينو چرمسازي سهامي شركت كارخانه كارگران نماينده توكلي محمد آقاي

بـه كارخانه تعطيل از امور اولياي ميكند تقاضا وي كند/ تعطيل را كارخانه ميخواهد مزبور شركت مدير

كنند/ جلوگيري كارگران معاش امرار منظور

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

نميكنند استفاده بيمه از فرهنگ كارمندان كه است سال پنج
را ماهه همه خود بيمه حق كنون تا ١٣٢٨ سال از دماوند فرهنگ اداره آموزگاران و كارمندان ـ دماوند

فرهنگي بيمه طرفشركت از محل در دارو پزشكو تأمين به نسبت اقدامي كوچكترين ولي پرداختنموده

كارمندانو اين كنند/ استفاده بيمه داروي پزشكو از و رفته تهران به نيستند قادر كارمندان و نيامده عمل به

استفاده خود بيمه حق از فرهنگ كارمندان كه آورد فراهم اقداماتي دارند تقاضا فرهنگ وزارت از آموزگاران

كنند/

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

گرفت صورت شيرهكشخانهها صاحبان طرف از تهران ده بخش در كه تظاهراتي در
شدند دستگير نفر ٩ و مجروح نفر يك

ظاهرا كه نفر ٢åå حدود عدهايدر ديروز شده كسباط;ع نظامي دادسراي از كه طوري به بخشده, در

كاشف ميكردند خيال كه سرباز يك به و كرد اجتماع بودهاند آنها همكاران و كشخانهها شيره صاحبان از

را مردم تير شليك با و حاضر محلواقعه اينوقتمأمورينك;نتريدر در كردند حمله ميباشد كشخانه شيره

تظاهركنندگان سردسته قرارمعلوم از دادند تحويل نظامي دادسراي به و دستگير را محركين از نفر ٩ متفرقو

ميباشند او تعقيب در مأمورين و شده استمتواري داشت نام تركه علي كه



ملي دولت سياهه ٢٦٢٤

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

گرديد ١٩٥٤ مالي سال وارد چهارم اصل اداره امروز از

است كرده تشكر امريكا فني همگاني اداره فعاليت از نامهاي طي نخستوزير
است كرده تأسيس شهرستانها در شعبه يازده چهارم اصل اداره كنون تا

بود دNر ٤åå و ميليون ٢٣ ايران در چهار اصل اداره ١٩٥٣ مالي اعتبارات

است شده تعهد بقيه و پرداخته قسمتي كه

٣å� ماه تير نهم سهشنبه روز يعني هفته اين در ايران به امريكا فني كمكهاي اداره ١٩٥٣ مالي سال

مناسبت بدين گرديد/ خود ١٩٥٤ مالي سال فنيوارد همكاريهاي اداره امروز از يافتو پايان �١٩٥٣ ژوئن

ميباشد: زير شرح به آن متن كه شد فرستاده فني همكاري اداره عنوان به نامهاي آقاينخستوزير طرف از

وارن اي, ويليام, آقاي جناب

و نمانده باقي ژوئن ماه پايان به روزي چند از بيش كه كنون ا ايران در امريكا فني همكاري اداره رئيس

وجود با كه جنابعالي مداوم و كوششمستمر جديتو از ميدانم استhزم انقضاء شرف در ١٩٥٣ مالي سال

و كشـاورزي تـوليدي عمليات توسعه خصوص در امكان حدود تا فني همكاري اداره اعتبارات محدوديت

نمايم/ تشكر صميمانه نمودهايد مبذول ايران بهداشتكشور فرهنگو وضع بهبود و صنعتي

در اداره آن عمليات متضمن و گرديده استوار آن بر فني همكاري شالوده كه هدفي به توجه با اميدوارم

شـود/ بـرداشـته مؤثري گامهاي كشور اين اقتصادي اوضاع بهبود و پيشرفت در يافته توسعه ايران كشور

وسيله به خود افزون روز مساعي تشريك با امريكا و ايران مشترك كميسيون اعضاء كليه كه دارم اطمينان

توفيق توليد ازدياد و ثروت جديد منابع توليدي زندگي سطح بردن hبا لحاظ از نظر برنامههايمورد اجراي

نمود/ خواهد ايران ملت نصيب بيشتري

اب;غ واشنگتن در فني همكاري مركزي اداره مديران به را اينجانب تشكر استمراتب خواهشمند ضمنا

به بودهاند كوشا برنامهها پيشرفت در دائم مساعي با كه ايران در را مأمورينخود همكارانو همچنين و نموده

نخستوزير فرمايند/ تشويق ترغيبو شايسته نحو

مصدق محمد دكتر

و تهيه فني همكاري رئيساداره طرف از آقاينخستوزير نامه اخيرجواب روز دو يكي ظرف است قرار

گردد/ ارسال نخستوزيري دفتر به

حدود در ايران كشاورزيدر فرهنگو بهداشتيو سازمانهاي توسعه كمكو براي ١٩٥٣ سال اعتبارات

پرداخت و شده تعهد كه ١٩٥٢ مالي سال اعتبارات از هم قسمتي مبلغ اين بر ع;وه كه بود دhر ميليون ٢å

توليدياز صنعتيو طرحهاي براياجراء اعتبارات اين از قسمتي شد/ سال١٩٥٣ بودجه ضميمه بود نگرديده

شد/ اختصاصداده غيره چيتسازيو فارس, سيمان كارخانههاي به كمك سدسازيو قبيل

نـظر زيـر مـيشد داده تـخصيص فوقالذكـر طرحهاي براي چهارم اصل بودجه از كه تي اعتبارا كليه



٢٦٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

انـجام چـهارم اصـل رئـيس و فرهنگ وزير و كشاورزي وزير بهداري, وزير از مركب مشتركي كميسيون

و نظر اظهار براي و ميشد تهيه مهندسينمربوطه نظر تحت آن پروژههاي قب� كه ترتيب بدين ميگرفت

عامل مدير مهندسزنگنه آقاي با آن رياست كه مشترك كميسيون به آن اعتبار تأمين درباره تصميم تخاذ ا

تعهد مالي سال آخر تا اعتبارات اين گر ا كه است اين توجه قابل نكته ميگرديد/ ارجاع بود برنامه سازمان

برميگشت واشنگتن در امريكا چهارم اصل اداره به عينا بودجه مانده باقي و پرداختنبود قابل ديگر نميشد

ديگري جلساتفوقالعاده مشتركو هفتگيكميسيون جلسات مرتبا آخر ماه يكيدو اين جهتدر همين به

و عمراني براي كه پروژههائي و مييافت تشكيل برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي دفتر در

سال اعتبارات كليه ترتيب اين با ميگرفت/ قرار مطالعه مورد بود شده تهيه مختلف قسمتهاي در توسعه

گرديد/ تعهد هم بقيه پرداخته آن از قسمتي مالي سال پايان تا فني همكاري اداره ١٩٥٣

برنامه سازمان در هفته همين يكشنبه روز كه مشترك كميسيون جلسه آخرين در ميدهند اط;ع ضمنا

معادل دريافت مقابل در فني همكاري اداره دhري اعتبار از دhر هزار ٤٥å مبلغ به چكي گرديد تشكيل

مـورد لوازم خـريد بـراي تا نمود تسليم زنگنه مهندس آقاي به وارن آقاي ريال ٨٣.٧å نرخ بر آن ريالي

گيرد: قرار استفاده مورد زير شرح به دولتي احتياجاتمؤسسات

برنامه/ سازمان اختيار در نقليه وسائط خريد براي دhر هزار ١ååيك >١

برنامه/ سازمان اختيار در طبي وسائل و دارو خريد براي دhر هزار ١٧٥ >٢

ورق آهن خريد براي دhر هزار ١٢٥ و نقليه وسائط خريد براي دhر�, هزار ٥å �بقيه دhر هزار ١٧٥ >٣

شود/ گذارده راه وزارت اختيار در قير بشكههاي ساختن جهت

با وارن آقاي بين كه تي كرا مذا در بود ١٩٥٢ سال از كمتر دhر ميليون سه ١٩٥٣ سال بودجه چون ضمنا

بر دhر هزار ٤åå ميليون ٣ مبلغ گرديد مقرر گرفت صورت كراچي در امريكا خارجه امور وزير دالس آقاي

توسعه براي گذشته مالي سال در فني همكاري اداره گردد/ اضافه بود دhر ميليون ٢å كه ١٩٥٣ سال بودجه

و است شده تأسيس شهرستانها در شعبه يازده كنون ا هم و افزود خود شعبات تأسيس به خود كمكهاي

اعتبار اين داشت ريالي اعتبار به احتياج ميباشند ايراني اغلب كه خود كارمندان پرسنلي خرج براي چون

تأمين دارائي وزارت به شكر مقداري فروش همچنين و امريكا مقيم ايران محصلين به فروشدhر از ريالي

دالس آقايوارنو بين اخير مسافرت در كه تي كرا مذا اثر استدر ممكن حاصله اط;ع قرار به است/ گرديده

سالهاي از بيشتر ١٩٥٤ در ايران به امريكا چهارم اصل كمكاداره است گرفته صورت امريكا خارجه وزير

نيست/ دست در اينمورد در رسمي اط;ع گونه هيچ وليهنوز باشد گذشته

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

تهران در امريكائي روزنامهنگار
تهران وارد بغداد طريق از امريكا چاپ ساينسمونيتور كريسچن روزنامه خبرنگار ماركولد> خانم<است;

نمود/ تهيه خود روزنامه براي ايران ملي نهضت باب در مقاhتي و آمد ايران به نيز گذشته سال وي شد/



ملي دولت سياهه ٢٦٢٦

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شوروي خارجه امور وزير پيشنهاد به ايران دولت جواب
رسيد تصويب به دولت هيأت جلسه در

ايران سفير توسط كشور دو بين اختCفات رفع براي شوروي خارجه وزير نظريات پيش روز چند

مسكو به خارجه امور وزارت وسيله به آن پاسخ اكنون و رسيد ايران دولت اطCع به شوروي در

ميگردد ارسال

عمومي اختCفات رفع براي شوروي دولت بود كرده اعCم شوروي خارجه وزير
است آماده دولتين بين

ميكند استقبال شوروي دولت صادقانه پيشنهاد اين از ايران دولت
شوروي و ايران اختCف مهم موارد ١٩٢١ قرارداد و مرزي اختCف ايران, طCهاي استرداد موضع

روابط در تجديدنظر مسئله مسكو در شوروي ديپلماتهاي كنفرانس در گردد مرتفع بايد كه است

شد خواهد مطرح ايران با شوروي

جلسه اين در گرديد/ تشكيل نخستوزير آقاي منزل در ديروز بعدازظهر پنج ساعت دولت هيأت جلسه

در ايران كبير سفير آراسته آقاي وسيله به كه خارجهشوروي امور آقايمولوتفوزير پيام به ايران پاسخدولت

قرار تصويب مورد آمد عمل به آن درباره كه كراتي مذا پساز و شد مطرح بود رسيده خارجه بهوزارت شوروي

ارسال مسكو در ايران برايسفارت آنوزارتخانه طريق از كه شد فرستاده خارجه وزارت به پاسخ اين گرفت/

مذكور نامه در تسليمشود/ آنكشور خارجه امور وزير به مسكو در ايران كبير سفير آراسته آقاي توسط و كرده

نميكند تجاوز يكصفحه از پاسخ اين و شده داده پاسخ ايران طرفدولت از شوروي خارجه وزارتامور به

جنبه و مختصر خيلي خارجهشورويبود مطالبوزارت حاوي كه مسكو در ايران كبير سفير تلگراف متن زيرا

داشت/ عمومي و كلي

به اجمال طور به آن مطالب و رسيد خارجه وزارت به پيش روز سه مسكو در ايران كبير سفير تلگراف

آقـاي اسـتحضار بـه خارجـه وزارت معاون مفتاح آقاي توسط تلگراف اين شده رسانده خوانندگان اط;ع

در طوhني جلسه يك ضمن مجلسدر خارجه كميسيون اط;ع براي ايشان دستور به و رسيد نخستوزير

در كه خارجه وزارت معاون به جلسه همان در كميسيون نظر و شد بحث و كره مذا مزبور تلگراف خصوص

نظر اط;ع قرار به رسيد نخستوزير آقاي اط;ع به ايشان وسيله به و گرديد اع;م داشت كميسيونحضور

و شـوروي خارجه وزارت پيشنهادهاي مفاد به نسبت كلي طور به ملي مجلسشوراي خارجه كميسيون

دستور آقاينخستوزير طرف از مقدمات اين از پس است/ بوده مساعد شود داده آن به بايستي كه پاسخي

جلسه در گرديد تهيه ايران خارجه وزارت در كه پاسخ اين و شد داده شوروي خارجه امور وزير پاسخ تهيه

شد/ تصويب و مطرح هيأتدولت ديشب

سفير آراسته آقاي و شوروي خارجه وزير آقايمولوتف بين كه م;قاتي در ظاهرا بود؟ چه پيشنهادها



٢٦٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

حفظ شورويو و ايران دولتين بين اخت;ف رفع لزوم درباره آقايمولوتف گرفت مسكوصورت در ايران كبير

سفير و آمد عمل به طرفين بين تي كرا مذا اينموارد در و نموده ع;قه اظهار كشور صميميتدو روابطمودتو

ايران نظردولت كسب به راموكول خارجهشوروي امور پيشنهاديوزير از قسمتي به قطعي پاسخ ايران كبير

نكته اين ميشود فرستاده شوروي به و گرديده تهيه خصوصرسما اين در ايران دولت نظر كه كنون ا كرد/

شوروي و ايران دولتين فعلي اخت;ف درباره اصو' شوروي خارجه امور وزير پيشنهاد كه است شده مسلم

اط;ع به اخت;فاتمزبور رفع جهت كرات مذا برايشروع را خود آمادگي وسيله اين به دولتشوروي كه بوده

است/ رسانده ايران دولت نماينده

از عبارتند كه ميباشد مهم سهموضوع حاضر حال در شوروي و ايران اخت;ف موارد

شوروي/ از ايران ط;هاي استرداد قضيه >١

شوروي/ و ايران مرزي اخت;ف >٢

/١٩٢١ عهدنامه موضوع >٣

كبير سفير احضار موضوع گفت: دولت به نزديك مطلع يكمنبع امروز ـ شوروي ديپلماتهاي كنفرانس

احضار زيرا ندارد ارتباطي هم به صميمانهتر روابط ايجاد براي دولتشوروي اخير تصميم با ايران شورويدر

اين ولي نباشد مربوط نميتواند دولتشوروي سياست تغيير با چه گر و است داخلي امر يك شوروي سفير

سفير به شديم متذكر قبل شماره در كه طور همان ديگر طرف از دانست/ يكديگر به وابسته نبايد را مسئله

مرخصي از آمده بهوجود كشور روابطدو در كه مسائلي تكليف تعيين تا شده داده مسكودستور در ايران كبير

نماينده بهوجود خارجهشوروي اوليايوزارت با تماس براي ايران دولت زيرا بماند مسكو در و نكند استفاده

دولت كـبرا سفراي از كنفرانسي تشكيل ظاهرا مهمتر موضوع اما است/ نيازمند كشور آن در خود سياسي

به سياسيمزبور نمايندگان كه ميباشد مسكو در شرقي آلمان ايرانو فرانسه, انگلستان, امريكا, شورويدر

گرديدهاند/ احضار مسكو به همينمنظور

ايران پاسخدولت گرفتو خواهد قرار كره مذا بحثو ايرانمورد به مسائلمزبور كنفرانسمسلما اين در

مستفاد دولتشوروي جديد سياست از كه طوري به شد خواهد مطرح آنجا در نيز شوروي خارجه وزارت به

خاصي توجه و ميدهد زيادي اهميت كشور اين به مربوط مسائل و ايران به نسبت مزبور دولت ميگردد

ايرانوشوروي بين اخت;فات كه اميدواريميگردد اظهار سياسي محافل همينسببدر به و ميدارد مبذول

گردد/ بيشمستحكم از بيش كشور دو روابط و شود مرتفع زودتر هرچه

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

نخستوزير منزل در امنيت كميسيون تشكيل
تأميني امور درباره و شد تشكيل نخستوزير منزل امنيتدر جلسهكميسيون امروز صبح ٩ تا ساعت٧ از

معاون نخستوزير, پارلماني معاون كشور, وزير آقايان جلسه اين در شد تخاذ ا تصميماتي كشور انتظامي و

داشتند/ شركت نظامي فرماندار و شهرباني رئيس رئيسژاندارمري, ارتش, ستاد رئيس ملي, دفاع



ملي دولت سياهه ٢٦٢٨

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

ميشود تمام آينده هفته اوائل در قوام پرونده مطالعه
شود داده تشخيص جرم عدم و وجود بايد محاكمه از قبل ميگويد قوام مدافع وكيل
اظهار كشور عالي ديوان قضات از يكي كه طوري به داشت, ادامه قوام پرونده مطالعه و رسيدگي امروز

كلي به آن كار آينده هفته اوايل استدر ممكن و ميكند طي را خود مرحله آخرين پرونده مطالعه ميداشت

مدافع وك;ي از يكي شريعتزاده آقاي ضمنا شود/ اظهار باشد نقص ايراد براي مواردي چنانچه و شود تمام

آقايقوام پرونده به رسيدگي مأمور كه عاليكشور قضاتديوان مترصدم است روز چند گفت: ما خبرنگار به

حقوقو در كه اينست از عبارت مطلب اين بگذارم/ ميان با ايشان با را مهمي مطلب و ديده هستند من موكل

هيأت اين به ابتدا را پرونده هر و دارند وجود تهاميه> ا <هيأت نام به عالي هيأت اروپا مترقي ممالك قوانين

قانون در ارجاعشود/ دادگاه به او پرونده تعقيبو دانستمتهم ص;ح هيأتمذكور چنانچه تا ميدارند ارسال

پرونده به رسيدگي مورد در مخصوصا و ميباشد تهاميه> ا <هيأت قائممقام مقدماتي> رسيدگي <جلسه ما

كه بدهد نظر و كرده رسيدگي پرونده به بايستي و دارد عهده به نقشمهمي جلسه مجلساين ووك;ي وزراء

متهم براي تعقيب منع قرار بايد نيست تعقيب قابل كه صورتي در و خير يا هست تعقيب قابل پرونده اين

مانند آنها كار كه بدهم تذكر مطلبرا اين عاليكشور قضاتديوان آقايان به خيالدارم اينكمن كنند/ صادر

و كنند معين جرم عدم و لحاظوجود از قب� را پرونده تكليف كنم خواهش و ميباشد تهاميه> ا عمل<هيأت

بپردازند/ كمه محا به بعد

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

شد كسالت عارضه دچار نخستوزير امروز
است شده ممنوع فعاليت و مCقات هرگونه از شنبه روز تا نخستوزير آقاي پزشكان تجويز بنابر

نـبود شديد آن عوارض چون لكن بود شده كسالت عارضه دچار نخستوزير آقاي گذشته روز صبح از

و وزيران آقايان از نفر چند حسبالمعمول بر نيز امروز صبح ميكردند/ رسيدگي روزانه كارهاي به كان كما

مينمايد پيدا شديد كسالت عارضه گهان نا ساعت١١ مقارن لكن پذيرفتند را انتظاميكشور متصديانامور

آقـاي فـرزند مـصدق غـ;محسين دكـتر آقـاي بـعد دقيقه چند ميشود مستولي ايشان به ضعف حال و

مينمايند/// تزريق آمپول چند و معاينه را ايشان پزشكديگري تفاق ا به نخستوزير

٨١٣٢ شماره ,١٣٣٢.٤.١١ پنجشنبه

تصحيح و توضيح
فومنآموزگاري در خرداد ٢٩ جمعه ميتينگروز به تيرماهمربوط ٤ تاريخ در مندرج خبر تعقيب در ـ فومن

و دستگير متظاهرينبوده سخنراني كه ديگر آموزگار موفق پرويز آقاي و نموده اختيار فرار نام<سرپرست> به

است/ شده اعزام رشت به



٢٦٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

است آورده وجود به مشكلي كورهپزخانهها كارگران اعتصاب
ميشد جمعآوري اعانه كارگران براي ديروز

شد داده سيگار و چاي و قند و نان مقداري آنها از يك هر به و

اعتصاب از دست نشود داده حقوق اضافه ٣٥ صدي تا ميگويند كارگران
برنميداريم

چند تا اعتصاب اين كه نيست معلوم وهنوز اعتصابنمودهاند كارگرانكورهپزخانهها استكه روز ده امروز

به اقدام كارگري سنديكاهاي آنها معيشت اخت;ل كارگرانو بيكاري اعتصابو نتيجه در دارد/ ادامه ديگر روز

اعانه آنها نام به مردم از و كرده چاپ ريال ده مبلغ به كارتهائي كه ترتيب اين به نمودهاند اعانه جمعآوري

و نـان تـن ٣ حـدود در تـهران نانواهاي سنديكاي اعضاي و تختخوابسازيها كارگران ديروز ميگيرند/

بين و آوردند ميباشد ري شهر جاده در كه كارگران سنديكاي محل به خيار و سيگار و چاي و قند مقداري

چايودو مثقال دو و قند سير نانودو يكمن مقدار كارگر هر به و كردند تقسيم كردهاند اعتصاب كه كارگران

دادند/ سيگار بسته يك و خيار عدد

از پانزده صدي كه شدند حاضر كارخانهها صاحبان گفت ما خبرنگار به كارگران نمايندگان از يكي امروز

پـنج و بيست صدي تا و نشده اعتصاب رفع به حاضر كارگران ولي بدهند ما به حقوق اضافه ماه تير اول

از زيـادي عـده ديروز كشيد/ نخواهند دست اعتصاب از نشود تصويب ماه ارديبهشت اول از آنها اضافات

فرمانداري طرف از ولي داشتند تظاهرات خيال و كردند اجتماع بهمن فشاري آجر كارخانه محل در كارگران

كردند/ جلوگيري آنها تظاهرات از و آمدند كارخانه محل به بلندگو دستگاه يك و سرباز كاميون چند نظامي

به گذار وا را كورههايخود هستند حاضر كارخانهها صاحبان آيا كرد كارفرمايانسؤال از يكي از ما خبرنگار

حاضرم منشخصا گفت جواب ويدر شود اداره هيأتمزبور وسيله به تا نمايند كار وزارت فني نظارت هيأت

اين شدهايم/ گرفتار اشكالي چه در ما كه بدانند اوليايمربوطه تا كنم گذار وا كار وزارت به را كارخانجاتخود

كنيم/ روشن را كورهها كه شد نخواهيم حاضر ما نگردد اجرا كارخانجات در كار قانون تا كرد اضافه كارفرما

به كارها مقاطعه و ساختمانها صاحبان از زيادي عده امروز ـ است شده تعطيل ساختماني كارهاي كليه

بيكار عملجات و تعطيل كارگاهها كليه ساختماني مصالح نبودن اثر در كه نمودند اظهار و آمدند كار وزارت

مشكلرفع اين و افتد كار به كارخانجات روز سه هميندو در شايد كه كرد اميدواري اظهار كار وزارت شدهاند/

گردد/

مقابلوزارت در بناها ساختمانيو عملجات از زيادي عدهاي امروز ظهر از قبل ـ عملجات و بناها اجتماع

مختل معاشآنها بيكاري واسطه به روز چند اين چوندر دادهشود كار آنها به كردند تقاضا و كرده اجتماع كار

و شـد خـواهـد معين كورهها وضع روز سه دو همين كه كردند متقاعد را آنها كار وزارت اولياي است/ شده

براي ما خبرنگار كنند/ كار به آجرسازيشروع كارخانجات طوريهست هر مجددا كه شده گرفته تصميماتي



ملي دولت سياهه ٢٦٣٠

مطلع يكمقام كرد/ مراجعه وزارتخانه آن به امروز كورهپزخانهها كارگران درباره كار اقداماتوزارت از اط;ع

كه نواحي آن در آرامش حفظ براي جديت نهايت با انتظامي مأمورين داشت: اظهار چنين وي به آنجا در

از نفر ٤٨ صبح امروز تا پنجشنبه روز ظهر از مراقبتهستند/ كردهاندمشغول اعتصاب كارگرانكورهپزخانهها

گفتوزارت ضمنا مقام همان شدهاند/ جلب نظامي فرمانداري دادسراي به و دستگير اخ;ل جرم به كارگران

حاضر كارگران و كارفرمايان چنانچه دارد نظر در و فرستاده صنعتي نظارت هيأت به را اعتصاب پرونده كار

خواهد اقدام صنعتي نظارت هيأت نشدند كار به مشغول و كنند حل بينخود را قضيه ديگر روز دو تا نشوند

اعتصاب بهوضع مطبوعاتيخود مصاحبه در كار آقايوزير امروز انداخت/ خواهد كار به را كارخانجات و كرد

را كـارگران وضـع است صدد در كار وزارت كرد اميدواري اظهار ضمنا و نمود اشاره كورهپزخانهها كارگران

فرمانداري از امروز كه طوري به بردارند/ اعتصاب از دست هم كارگران بايد زودتر هرچه ولي دهد بهبودي

ساعت نيم قريب كارگرانكورهپزخانهها با همدردي عنوان به سيلو كارخانه كارگران شد, نظاميكسباط;ع

شدند/ كار مشغول باره دو انتظامي مأمورين نصايح اثر در بعد و كشيدند كار از دست

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

كارگران اعتصاب
نـخست روزهاي در كه اعتصاب اين ميگذرد آجرپزي كورههاي كارگران اعتصاب از روز هشت قريب

سـاير در را خود اثر روز به روز كنون ا بود, مشهود كورهها در فقط كار تعطيل و بود معدودي عده به مربوط

واسطه به اخير روزهاي در نيز ساختماني كارگران از زيادي عده طوريكه به ميسازد ظاهر بيشتر كارگاهها

شدهاند/ بيكار غيرمستقيم طور به كار مصالح نرسيدن

نخست روز در كه كارگران اعتصاب سنديكائي و حزبي فعاليتهاي اثر بر كه است اين بر محافل عقيده

عمل يك صورت به اشخاصديگر طرف از رفته رفته داشت مخصوصوابستگي وضع و محدود شرايط به

اظـهار تـهران مـحافل در است/ درآمده گرفت ناديده نميتوان را آن تأثير كه مهم حادثه يك و سياسي

كارفرمايانو و آيد عمل به اعتصابجلوگيري توسعه و ادامه از اقداماتمسئولين اثر بر كه اميدواريميشود

شوند/ خارج بنبست اينوضع از كارگران

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

ميشود رسيدگي بابل خورد و زد واقعه به
مقامات طرف از گرديدند عدهايمقتول انتظامي تيراندازيمأمورين اثر در كه بابل واقع به رسيدگي براي

قرار نيز تهران دادسراي يك شعبه بازپرس اعتماد آقاي براي گرديدند اعزام بابل به بازرسهائي مسئول

قرار اط;ع قرار به نمايد/ ارجاع مربوطه دادگاه به نموده تكميل را امر پرونده تا شد صادر موقت بازپرسي

نـتيجه از گـزارشـي و گرديد صادر كردهاند تيراندازي جمعيت سوي به كه پاسبانهائي از نفر ٢ بازداشت

است/ شده ارسال نخستوزير آقاي براي تحقيقات



٢٦٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

را خود صCحيت قرار نظامي دادگاه جلسه] [هفدهمين امروز
داشت اعCم اسفند نهم واقعه متهمين اتهام به رسيدگي باره در

شد قرائت دادگاه در امروز دادستان ادعانامه
رياست به اسفند نهم متهمينواقعه كمه محا جلسه هفدهمين امروز بامداد دقيقه پنج سيو و نه ساعت

به نسبت مدافع وكيل آخرين عنوان به مدافع وكيل پارسي آقاي و شد تشكيل هشترودي سرهنگ آقاي

خـود چـرخشت] سرهنگ و نوايي [سرهنگ همكاران توقيف همچنين و پرونده نقص و دادگاه ص;حيت

يكساعتو قريب رئيسدادگاه سرهنگهشترودي آقاي شد واردشور دادگاه ساعتده مقارن صحبتكرد/

بود آنها متهمينووك;يمدافع مدافعات و بهص;حيتدادگاه نسبت پرونده مطالعه مشغول اطاقخود در ربع

قرائت را دادگاه قرار دادگاه منشي و شد نواخته دادگاه جلسه زنگرسميت بيستدقيقه و يازده ساعت مقارن

زير: مورد چهار در را مدافع اعتراضاتوك;ي دادگاه قرار اين موجب به كرد

/٢٥٧ و ١٦٢ مواد به رسيدگي مورد در ص;حيت عدم >١

نظامي/ حكومت نبودن قانوني >٢

جرم/ بودن سياسي >٣

اخت;ف/ حل دادگاه راي مورد در پرونده نقص >٤

دارا را اسفند نهم واقعه متهمين تهام ا به رسيدگي ص;حيت قانونا دادگاه اين كه داشت اع;م و كرد رد را

سپس گرديد, قرائت بود شده تنظيم متهمين عليه كه دادستان ادعانامه قرار قرائت پايان از پس ميباشد/

افتخار است جرم شاه از طرفداري گر <ا داشتند اظهار كه نفر استثنايدو به متهمين يكاز هر از رئيسدادگاه

ما گفتند رئيسدادگاه درجواب نياورديد> اينجا را همه چرا است جرم شاه خانه در به ما رفتن گر <ا ميكنيم/>و

بقيه و كرد تعطيل تنفس عنوان به را جلسه دادگاه رئيس دقيقه ده و دوازده ساعت مقارن هستيم/ بيگناه

شد/ موكول فردا صبح نيم هشتو ساعت به دادرسي

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

شدند بازداشت
واقعه متهمين مدافع وكيل چرخشت سرهنگ ملي, روزنامهنگاران جامعه رئيس شيرازي قوامي آقاي

از رفائلي قاسم و صدري سرهنگ آقايان و ك پا نبرد روزنامه سردبير صالحي محسن آقاي و اسفند نهم

شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به انتظامي طرفمأمورين

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

شدند آزاد
شدند/ آزاد بودند شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه او برادر و آريا حزب رهبر سپهر هادي



ملي دولت سياهه ٢٦٣٢

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

بود توقيف ساعت ٢٤ بربر ستوان
بربر توقيفستوان معلوم قرار از است شده زنداني و احضار بربر ستوان كه شد حاصل اط;ع پنجشنبه روز

از پس كه بود داده وي عليه بر او همكاران از يكي كه بوده گزارشي اثر در انجاميد طول به ساعت ٢٤ كه

شد/ آزاد توقيف از ديروز عصر رسيدگي

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

است باقي خود استعفاي در هنوز مهنا سرلشكر

ملي دفاع وزارت معاون استعفاي درباره را خود نظر كنون تا نخستوزير
است نكرده اعCم

گفت ما خبرنگار به خود استعفاي خصوص در امروز صبح ملي, دفاع وزارت معاون مهنا سرلشكر آقاي

دفاع معاونوزارت نكردهاند/ اع;م بنده استعفاي عدمقبول يا قبول به دائر را خود نظر آقاينخستوزير هنوز

ميشد ارتشاعمال امور در كه دخالتهائيبود بعضياشكاhتو مناسبت به بنده استعفاي سپسگفت ملي

در دارد احتمال گفت ملي دفاع وزارت معاون بود/ خواهم باقي استعفا در بنده باشد اشكاhت اين كه مدام و

شود/ اع;م اينمورد در نخستوزير آقاي نظر آينده ساعت ٢٤ ظرف

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

گرديد مرتفع نخستوزير كسالت
كرد مذاكره و مCقات نخستوزير با گذشته روز عصر امريكا سفارت كاردار

با بود عارضشده پنجشنبه روز ظهر مقارن كار, از ناشي زياد خستگي اثر بر كه آقاينخستوزير كسالت

كشور جاري كارهاي به مجددا توانستند گذشته روز غروب از ايشان و گرديد مرتفع معالج پزشكان مراقبت

نمايند/ رسيدگي

عصر نخستوزير, آقاي نقاهت رفع از پس كه بود كسي نخستين امريكا سفارت كاردار ماتسن آقاي

آقاي با وزيران آقايان از نفر چند نيز امروز كرد/ كره مذا مدتي و م;قات ايشان از �١٩٥٣ ژوئيه ٣� گذشته

آوردند/ عمل به تي كرا مذا مربوط بابامور در م;قاتو نخستوزير

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

نخستوزير مخصوص بارزس
كرد بازرسي را دادگستري غياب و حضور دفاتر

وقت تمام در يافته حضور دادگستري وزارت در بازرسمخصوصنخستوزير ثقفي سرتيپ آقاي امروز

از ترتيب اين به روز ثقفيهر سرتيپ آقاي معلوم قرار از داد/ قرار تحتكنترل را كارمندان غياب حضور دفاتر

كرد/ خواهد بازرسي وزارتخانهها



٢٦٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

ميشود آماده مرزي اختCفات رفع براي شوروي و ايران مذاكرات زمينه
به امروز تهران از شوروي خارجه امور وزير مولوتف پيشنهادات به ايران دولت جوابيه يادداشت

نمايد شوروي مقامات تسليم شوروي در ايران سفير تا شد فرستاده مسكو

شوروي دولت كه است كرده عCقه اظهار خويش جوابيه يادداشت در ايران دولت
شود آغاز مذاكراتي ايران مطالبات و طCها استرداد موضوع باب در شود حاضر
شش شوروي و ايران دولتين نمايندگان بين مذاكرات آغاز صورت در كه ميشود اميدواري اظهار

يابد خاتمه دولتين بين مرزي اختCف مورد

ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي براي امروز خارجهشوروي آقايمولوتفوزير پيام به ايران پاسخدولت

مفاد از كه شد موفق امروز ما خبرنگار خارجهشورويشود/// وزير تسليم توسطوي تا شد فرستاده مسكو در

آقايمولوتف پيام در كه ميدهد گزارش ما خبرنگار كند/ حاصل ايراناط;ع آقايمولوتفوجوابدولت پيام

كشور مشتركدو مرز مرزي, اخت;فات رفع منظور به كرات مذا تجديد براي فقط را آمادگيخود دولتشوروي

مطالبات پرداخت و ط;ها استرداد جمله از كه شوروي و ايران بين اخت;فات موارد ساير استو نموده اع;م

است/ نكرده اشارهاي ميباشد ١٩٢١ قرارداد ايرانوموضوع راهآهن توسط بهشوروي مهمات حمل به مربوط

برايشروع را خود آمادگي استقبالو دولتشوروي پيشنهاد از است شده تهيه كه جوابي در ايران دولت

كه است داده مسكودستور در خود سفير به كه نموده نشان خاطر همچنين استو كرده اع;م جديد كرات مذا

را كشور دو مرزي مشترك هيأت اعزام مقدمات و بگيرد تماس شوروي خارجه وزارت مقامات با باره اين در

نمايد/ فراهم

حكومت تأسيس از پس چندي از شوروي و ايران كشور دو مرزي اخت;فات ـ چيست مرزي اختJفات

طرف از ١٣٢٩ سال تا است گذاشته ازدياد به رو زمانو مرور اثر بر نقاط بعضي در و داشته سوسياليستيوجود

كتفا ا گانه جدا هيأتهاي اعزام به فقط و نميگرفت اخت;فاتصورت اين رفع براي مؤثري اقدام دولت دو

ناحيه مغان, از: عبارتاست شرق به غرب از ايران شمال در كشور اخت;فدر مرزيمورد ششنقطه ميشد///

اينك خراسان/ استان سرخسدر و فيروزه ترك, ا آستارا, نزديك ناحيه<يندديائولر> آذربايجان, كوهستاني

گرفتو خواهد قرار استفاده گانهمورد پانزده ميشودصورتمحلهاي آماده اخت;فاتمرزي مقدماترفع كه

نمايند/// تصميم تخاذ ا آنها به توجه با بايد مرز به اعزامي هيأت

خارجـه وزير پيام به ايران دولت جواب از ديگر قسمت يك در ـ مهمات حمل كرايه و طJها استرداد

وسيله به كشوروي خا به مهمات تن ميليون ٥ حمل كرايه ايرانو تنط;ي ١١ استرداد نيزموضوع شوروي

رفع براي پيشقدم دولتشوروي كه موقع اين در كه است گرديده نشان خاطر و شده اشاره ايران راهآهن

اخت;ف فقره دو درباره دولتشوروي كه بود خواهد ايران اسبابخوشوقتيدولت است, شده مرزي اخت;فات

نمايد/ اع;م را آمادگيخود مزبور



ملي دولت سياهه ٢٦٣٤

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

شد فرستاده ورامين كارخانه به تصفيه براي و وارد قرمز شكر تن هزار ١å
و گرديد شاهپور بندر وارد قرمز شكر تن هزار ده با گدالنا ما كشتي اهواز از ما خبرنگار تلگرافي موجب به

سازمان به متعلق قند كارخانه ماشينهاي همچنين ميشود حمل ورامين به تصفيه براي آن محصوhت

گرديد حمل طهران به بوعلي مهمانخانه به مربوط لوازم و شد وارد شاهپور بندر و خرمشهر بنادر به برنامه

است/ شده ارسال امروز تصفيه به ورامينمربوط قند كارخانه پارتي آخرين

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

شد ارسال شهرستانها به دارو صندوق ١٨٨
وسيله به را شهرستانها بهداريهاي نياز مورد داروهاي كه گرفت نظر در بهداري وزارت قبل چندي از

و تبريز بهداريهاي براي صندوقدارو كاميونمحتوي١٨٨ دو ديروز دارد ارسال بهداري كاميونهايوزارت

گرديد/ ارسال كشور داروئي بنگاه محل از آذربايجان نقاط ساير و قزوين

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

است اتمام شرف در شيCت شركت اساسنامه رساند ثبت به
شد فرستاده شوروي به شور ماهي تن ٤٣ و منجمد ماهي تن ٨١ خاويار, تن ١٥ ديروز

اين در hزم گزارشهاي تهيه مشغول مأمورين و دارد ادامه هنوز شي;ت شركت اموال از صورتبرداري

مقررات طبق تا گرديده ارسال شركتها ثبت اداره به قبل مدتي شركتشي;ت اساسنامه ميباشند/ مورد

به و رسيده پايان به مزبور اساسنامه رسانيدن ثبت به مقدماتي كارهاي برسد/ ثبت به مربوطه دفاتر در

٨١ خاويار, تن ١٥ قرار بدين ازمحصوhتشي;ت مقداري ديروز شد/ خواهد اب;غ شركتشي;ت به زودي

شد/ ارسال كشتيشوروي وسيله به پهلوي بندر طريق از ماهيشور تن ٤٣ و منجمد, ماهي تن

٨١٣٣ شماره ,١٣٣٢.٤.١٣ شنبه

ميشود نصب بلندگو شهر عمومي ميدان ٢å در
ميگردد تأسيس مختلف نقاط در عمومي قرائتخانه ٢å و

و بلندگو تهران شهر عمومي ميدان بيست در كه است گرديده مقرر نخستوزير آقاي تصويب حسب بر

عـمومي قـرائتخـانه شهر عمومي مركز بيست در همچنين شود نصب راديو صداي تقويتكننده دستگاه

كـفيل حضور با تهران شهرداري در كميسيوني صبح ٨ ساعت امروز دستور اين اجراء براي گردد/ تأسيس

قرائتخانه محل كه آمد عمل موافقتبه گرديدو تشكيل تبليغات انتشاراتو كل سرپرستاداره شهرداريو

آماده تبليغات اداره را قرائتخانه كارمندان جرايدو كتابومج;تو و باشد شهرداريبوده عهده به آن برق و

نمايد/ تأمين را آنها برق تهران شهرداري و نمايد نصب را بلندگو دستگاههاي تبليغات اداره همچنين نمايد

شد/ خواهد افتتاح قريبا �١� شماره قرائتخانه شهر پارك در قرائتخانه نخستين



٢٦٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

ساله شش كودك يك و گرفت صورت تظاهراتي كورهپزخانهها كارگران طرف از
گرديد مجروح

ميآورد وارد خسارت ريال نيم و ميليون يك از بيش روزي آجرپزي كورههاي تعطيل

خواستارند را ١٣٢٦ سال مصوب كار عالي شوراي تصويبنامه اجراي كارگران
عـملجات از زيـادي عـده بـيكاري وضـع ايـن ادامه و نشده رفع كورهپزخانهها كارگران اعتصاب هنوز

در كارگرانواقع سنديكاي محل در كورهپزخانهها كارگران نمايندگان ديروز است/ آورده فراهم را ساختماني

قطعنامه آخر در و كردند ايراد سخنرانيهائي كارگران از كثيري جمع حضور با آنجا در و آمدند گرد ري خيابان

است: قرار اين از آن مهم نكات كه نمودند صادر

دستمزد/ اضافه درصد پنج بيستو >١

كورهپزخانه/ در اجتماعي بيمه اجرايhيحه >٢

اعتصاب/ ايام دستمزد پرداخت >٣

كار/ سر بر اخراجي كارگران بازگشت >٤

شدهاند/ دستگير نظامي فرمانداري طرف از كه كساني آزادي >٥

وخوردي زد نتيجه در كردندو آنها كردن متفرق به اقدام نظامي فرمانداري قطعنامهمأمورين قرائت از بعد

تحت و بردند امدادي بيمارستان به را طفلمجروح كارگران گرديد, مجروح يككودكششساله درگرفتو

گرفت/ قرار درمان

كـارخـانجات كـارگران كـورهپزخـانهها كارگران با همدردي منظور به ـ كارگران ساير موقت اعتصاب

به شروع ديروز از ساعت چهار الي ساعت نيم از يك هر ونك پنج شماره سيمان گليسرين, چيتسازي,

كـارگران سـنديكاي بـه كه نامهاي طي نفت ملي شركت كارگران عصر ديروز همچنين كردهاند/ اعتصاب

كردهاند/ گوشزد آنها به را كمكي گونه هر انجام نوشتهاند كورهپزخانهها

روز ١٢ اعتصاب اين گفت ما خبرنگار به كارفرمايان از يكي امروز ـ اعتصاب اين اقتصادي ضررهاي

هر اعتصاب اثر در ميباشد كارگران و افراد مؤسساتدولتيو به زيادي ضررهاي داراي كرده پيدا ادامه است

١٣å حاضر حال در را كورهها تعداد گر ا و تحميلميشود بدوندرآمد كورههاي صاحبان به هزينه مبالغي روز

كارگر نفر هزار ٢å همچنين بالغشود/ خسارات اين ريال هزار ٢åå حدود روزيدر شايد كنيم حساب دستگاه

ملي شركت مخازن در ميشد مصرف قب� كه نفت تن دو حدود در روزي شدهاند/ محروم دستمزد دريافت از

ميشود گرفته ريال ٢٢ مصرفي آجر هزار هر از تهران شهرداري كه زيادي مبالغي و ميماند نفتموجود

ب;مصرف ميشد تهيه برايسوختكورهها شركتهايدولتي از سنگكه زغال مقداري است/ شده موقوف

را آنها ميآيد بيكاريوارد اثر ساختمانيدر كاران مقاطعه عملجاتو و بناها به كه تي خسارا گر ا استو مانده

برسد/ ريال نيم و يكميليون بيشاز به روزي شايد خسارات اين كنيممجموع حساب هم



ملي دولت سياهه ٢٦٣٦

كه بگويم ميتوانم كارفرمايان كليه طرف از من گفت خسارات اين احتساب از بعد كارفرما شخص اين

بنا گر ا كرد اضافه وي كند اجرا كارفرما و كارگر درباره را كار قانون زودتر هرچه كار وزارت هستند حاضر آنها

سرمايه كليه بايد بپردازيم ميباشند آن خواستار ماه ارديبهشت اول از كارگران كه كرد اضافه صدي٢٥ باشد

شد/ خواهيم بدهكار هم باز و بدهيم را خود

در داشت: اظهار مورد اين در كورهپزخانه كارگران نماينده ديگر طرف از ـ ميگويد چه كارگران نماينده

هزار هر دستمزد كه كرد تصويب كار عالي شوراي گرديدو مطرح ما شكايت اخت;ف هيأتحل در ١٣٢٦ سال

آن در قيمتآجر كه صورتي در ميدهند ريال ٥å ما به كارفرمايان امروز ولي ريالدادهشود خشت٦٤.٥ عدد

تصويبنامه همان كه خواستاريم ما اصل فروشميرسدروياين به ريال ٢٨å امروز ريالو ٢٧åهزاري روز

بشود/ اجرا كارگران ما درباره ١٣٢٦ مصوب كار عالي شوراي

بايستي كه شده داده كيد ا دستور كار وزارت به نخستوزير طرف از ـ است رسيدگي مشغول كار وزير

نمايندگان كار اوليايوزارت امروز گردد/ تكليفروشن و بشود اعتصابكنندگان كار به رسيدگي زودتر هرچه

دكتر آقاي نيامد/ دست به نتيجهاي ولي كردند كره مذا آنها با مدتي و كردند احضار وزارتخانه در را كارگران

قرار كار] [وزير عالمي دكتر آقاي مطالعه مورد اعتصاب پرونده گفت ما خبرنگار به كار وزارت معاون بختيار

كار وزارت ميباشد امر اين به رسيدگي ايشانمشغول كنون ا استو كرده تأييد را كار اقداماتوزارت و گرفته

شود/ داده خاتمه اعتصاب به ديگر روز دو يكي تا است اميدوار

كـه كورهپزخانهها كارگران از نفر ٤ كه شد حاصل اط;ع وقت آخر در ـ شدند] دستگير ديگري [عده
شدند/ توقيف نظامي فرمانداري طرفمأمورين از ميكردند تحريك را ديگران

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

جلسه] [هيجدهمين
اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جريان

منظور به سرهنگهشترودي آقاي رياست به نظامي دو شماره جنحه دادگاه صبح نيم و نه ساعت امروز

خسرواني سرگرد آقاي مدافع وكيل شاهكار دكتر آقاي يافت/ تشكيل اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا

جمال آقاي يا باشد تودهاي من موكل خواه كردهام دفاع حق از هميشه من گفت وي كرد صحبت به شروع

مردم بايد آوردهاند اينجا در ملي حكومت ضد بر اخ;ل جرم به را متهمين اين دادستان ادعانامه طبق امامي/

و ساده را مطالب ميكنم سعي من و كردهاند گرفتار جرمي چه به را عدهاي كه بدانند مملكتمشروطه اين

عرضكنم/ عريان

روز اجتماع درباره مطالبي شاهكار دكتر آقاي دادگاه مجدد تشكيل از بعد و شد داده تنفس اينموقع در

از ميخواهد شاه كه بود شده خبريمنتشر گرفتكهچون نتيجه و بياننمود شاه خانه مقابل در ماه اسفند نهم

اينموقع در بشوند/ كشور از پادشاه خروج مانع تا شدند ايرانجمع فرزندان يعني مردم توده توجه برود ايران

گرديد/ صبحموكول نه ساعت بعد روز به بعد جلسه يافتو پايان جلسه بود نزديكظهر كه



٢٦٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

بود شده كشيده نقشهاي اهواز شهر در بلوا و تشنج ايجاد براي
بدين تا كرد جلوگيري اهواز در نان پخت از جمعه روز نانوا از نفر چند تباني با ارمني نام <وارطان>

نمود خنثي را تشنج و بلوا نقشه امور اولياي لكن شود متشنج شهر وسيله

فرستادند كار سر به را نانوائي كارگران و

براي نانوائي كين دكا به كه همين مردماهواز تير� ١٢ �جمعه صبحديروز اهواز: از ما خبرنگار تلفني گزارش

از پس كردهاند خودداري پخت از نانواها و نيست خبري نان از كه نمودند مشاهده كردند مراجعه نان خريد

تلگرافخانه به را خود گردان شا از جمعي و نكرده پخت قيمت ارزاني بهانه به نانواها كه شد معلوم تحقيق

نصايح با و ميروند تلگرافخانه به ب;فاصله شهرباني رئيس و فرماندار متحصنشوند/ آنجا در كه فرستادند

اصـلمـوضوع بـه رسيدگي صدد در و ميفرستند خود كار سر به تلگرافخانه از را نانوائيها كارگران hزم

پساز و مينمايند احضار را نانوائي كين دكا صاحبان از نفر چند باhخره كند كشف را علتواقعي تا برميآيد

و داشـته دست قضيه اين در دارد شهرباني در سوابقي كه ارمني وارطان كه ميشود معلوم hزم تحقيقات

مجازات تشديد كميسيون به را وارطان سوابق پرونده ب;فاصله شهرباني رئيس است/ كرده اغفال را نانواها

سال يك به محكوم وارطان مجازات تشديد كميسيون در كند/ رسيدگي وي كار به مينمايد تقاضا و ارسال

نيروي مأمورين نظر تحت و شد گذارده اجرا موقع به صادره راي ديروز عصر و گرديد خارك جزيره در زنداني

ضـمن مـيشود گـفته است شـده شـايع شهر در كه طوري به شد/ اعزام خارك جزيره به وارطان دريائي

بصره به مشاراليه اخيرا كه است شده محكوم آوردهاند عمل به وارطان عمليات درباره كهمأمورين تحقيقاتي

ميكند عبدا�معرفي شيخ را خود كه <فريزر> نام به نفر يك جمله از انگليسي نفر چند با عراق مرز در و رفته

محل در كه طوري به است كرده دريافت آنها از اهواز در بلوا و تشنج ايجاد براي دستورهائي و نموده م;قات

استو داشته كار اين ممتديدر وسوابق ميكرده فعاليت اجانب نفع به اهواز در هميشه وارطان گفتهميشود

موجبات فريبداده وعدههايپوچ با را نانواها از نفر چند و بوده بلوا آشوبو ايجاد نانوائيها تعطيل از او قصد

موضوع شد/ خنثي او نقشه اقداماتمأمورين مراقبتو اثر بر كه بود كرده فراهم را شهر نانوائيهاي تعطيل

امور كه كردند درخواست و نموده مراجعه شهرباني رئيس و فرماندار به مردم از عدهاي كه اينبود توجه جالب

اشكاhتمرتفع وليچون كنند تأمين را نانشهر استفاده ديناري بدون تا شود سپرده آنها دست به نانوائيها

نمودند/ سپاسگزاري آنها نيت حسن از مأمورين بود شده

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

آزادي و بازداشت
نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از شيباني آقايهوشنگ گذشته شب

حكـومت ٥ ماده طبق كه مفخم دكتر و صدري سرهنگ و چرخشت سرهنگ آقاي ديشب شد/ بازداشت

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت نظامي



ملي دولت سياهه ٢٦٣٨

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

جلسه سومين
دخانيات كارگران محاكمه

شهرباني سالن در دخانياتكه متهمين كمه محا جلسه بعدازظهرديروزسومين بيستدقيقه پنجو ساعت

حكومت بودن غيرقانوني و دادگاه ص;حيت عدم درباره مدافع وكيل [!] سايش دكتر آقاي ابتدا شد تشكيل

سپس ندارد/ را او تهامموكلين ا به رسيدگي ص;حيت دادگاه اين كه گرفت نتيجه و كرد بياناتمفصلي نظامي

همين در متهمين مدافع افشينوك;ي و فيضمهدوي دهقان, طهوري, صدر, دكتر حالتي, يمني, سرهنگ

بقيه و شد تعطيل تنفس عنوان به جلسه بعدازظهر ربع يك و هفت ساعت مقارن و كردند صحبت زمينه

شد/ موكول �فردا� دوشنبه روز بعدازظهر ٥ ساعت به دادرسي

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

رسيد پايان به قوام پرونده مطالعه
رسيد/ پايان به امروز قوام پرونده مطالعه كه گفت ما خبرنگار به كشور عالي قضاتديوان از يكي امروز

معمو' است/ گرفته قرار مطالعه تحت كه است هفته نزديكهشت ميباشد برگ هزار بر بالغ كه قوام پرونده

و دارند ابراز آن عدم يا نقص و ايراد بودن درصورتوارد را خود نظر بايد قضات آقايان پرونده مطالعه پساز

شود/ شروع كمه محا آغاز براي مقدماتي سپسجلسه

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

بختياري [ابوالقاسم] واقعه
واصل ارتش دادرسي و ملي دفاع وزارت به وابسته مقامات و نظامي محافل از كه اخباري و اط;عات

نظامي دادسراي استو تمام ا شرف بختياريدر متهمين از بازجوئي مرحله كه ميكند اين حكايتاز گرديده,

ايـن كه دارند عقيده تهران محافل ميكند/ فراهم آنها از دادرسي براي را نظامي دادگاه تشكيل مقدمات

در دولت كه موفقيتي واسطه به و ميدهد دست از را اهميتخود رفته رفته كه است وقايعي رديف در حادثه

دادرسي ايناحوال با كه دارند عقيده تهران محافل نميباشد/ بحث مورد ديگر كرد, پيدا دستگيريمسئولين

جـريان مـدتها مردم متهمين طرف از تازه مطالب انتشار واسطه به و ميباشد توجه جالب افراد اين از

داد/ خواهند قرار توجه مورد و كرده دنبال را دادرسي

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

دبيرستان رئيس شدن مضروب
منزل به شدهاند امتحانمردود در كه خرمآباد پهلوي دبيرستان محصلين از نفر دو اط;ع طبق ـ خرمآباد

در مـحصلين از نـفر يك و پـارسا آقـاي فـع� نمودهاند مضروب را او و رفته دبيرستان رئيس پارسا آقاي

است/ تعقيب مورد قضيه و ميباشند بستري خرمآباد بيمارستان



٢٦٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

گرديد تشكيل امروز اجتماعي امنيت Nيحه به رسيدگي كميسيون
سميعي آقاي اطاق در اجتماعي امنيت كميسيون قانوني hيحه به مطالعه براي كميسيوني امروز صبح

تهيه سابقا كه طرحي درباره و شد تشكيل ژاندارمري و شهرباني ادارات رؤساي حضور با كشور وزير معاون

گرديد/ بعد به آنموكول تصويب و آمد عمل به مطالعاتي بود شده

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

مجلس دادگستري كميسيون در بقائي دكتر تكليف تعيين عدم
انداخت تأخير به را افشارطوس قتل متهمين محاكمه

تير دهم چهارشنبه روز تا مجلس دادگستري كميسيون گر ا داديم قبلاط;ع شماره چند در كه طوري به

نهائي قرار نيز نظامي بازپرس هفته اين در ميگرفت تصميم بقائي دكتر آقاي تكليف تعيين به نسبت ماه

كلي طوري به ميشد/ فرستاده دادگاه به رسيدگي براي پرونده ديگر روز چند نتيجه در و ميكرد صادر را خود

آقاي كه موقعي ولي داشتند/ را اينموضوع انتظار بيصبري با زندان در نيز افشارطوس قتل متهمين كليه

بود خواهد جديد اعضايكميسيون با بقائي آقاي درباره نهائي تصميم كه كرد اع;م رئيسكميسيون مي;ني

اعتراض اينموضوع به نسبت نيز متهمين از نفر چند ميشود گفته كه طوري به رفتو بين از اميدواري اين

نميكنند/ روشن را آنها تكليف زودتر چرا كه كردهاند

متهمين كمه محا است ممكن داشت اظهار ما خبرنگار به مطلع يكمقام كه طوري به اينوضع با اينك

نكند عجله زياد خود نهائي قرار صدور درباره نيز نظامي بازپرس و بيافتد تأخير به مدتي افشارطوس قتل

گفته است/ بستري و بيمار نظامي بازپرس قانع سروان آقاي اينك است شده كسباط;ع كه طوري به زيرا

خيال با و كامل مطالعه را خود قرار بتواند بعدا تا كرد خواهد استراحت مدتي قانع سروان آقاي كه ميشود

قـتل است نگـرديده مـحقق هنوز كه است اين ميباشد تذكار قابل كه ديگري موضوع كند/ صادر راحت

دارد/ ارتباط يكديگر با ذبيحپور افشارطوسو

در مداركي كه است داشته اظهار نظامي بازپرس دانش سرهنگ آقاي داديم اط;ع قب� كه طوري به

قتل متهمين استو نشده ثابت اينموضوع وليهنوز ميكند يكديگرمربوط با را قتل ايندو كه دارد دست

نشدهاند/ دستگير ذبيحپور

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

است شده صادر حقوق چهل صدي پرداخت حواله
معهذا گردد پرداخت ماه همان ٢٥ در بايستي ماه هر حقوق نخستوزير طبقدستور اينكه با ـ همدان

از عـدهاي گـرديد صادر چهل صدي مأخذ به همدان ادارات كارمندان ماه ارديبهشت حقوق دستور كنون ا

نگرديدند/ مذكور مبلغ دريافت به حاضر كارمندان
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٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

رسيدگي قانوني Nيحه متن
تبريز دانشگاه معلمين وضع به

است رسيده نخستوزير تصويب به امروز كه شهرستانها پزشكي دانشكدههاي و
تدريسو سوابق تحصيليو مدارك به رسيدگي منظور به ميشود داده اجازه فرهنگ وزارت به اول< ماده

مـيكنند تـدريس شـهرستانها پـزشكي دانشكـدههاي و تبريز دانشگاه در كه كساني استخدامي وضع

اشخاصذيل: از مركب كميسيوني

فرهنگ/ وزارت فني معاون >١

فرهنگي/ روابط و عاليه تعليمات اداره رئيس >٢

فرهنگ/ وزارت كارگزيني رئيس >٣

دانشگاه/ كارگزيني رئيس >٤

دانشگاه/ انتخابشوراي به تهران پزشكي دانشكده استادان از نفر يك >٥

دهد/ تشكيل فرهنگ وزارت در دانشگاه انتخابشوراي به تهران ادبيات دانشكده استادان از نفر يك >٦

به قانوني hيحه اين تصويب تاريخ از ماه سه مدت ظرف در است مكلف مزبور كميسيون ـ دوم ماده

اينhيحه اول ماده در اشخاصمذكور خدمتوص;حيتشخصي تدريسووضع تحصيليوسوابق مدارك

يا دانشياري يا استادي رتبه به نيل براي آنان يكاز هر شايستگي درباره را خود نظر كرده رسيدگي قانوني

دارد/ فرهنگاع;م وزارت به دانشگاه قوانين گرفتن نظر در با دبيري

در قانوني hيحه اين دوم ماده در مقرر كميسيون نظر وصول پساز فرهنگميتواند وزارت ـ سوم ماده

قـانون طبق بر و صادر كميسيون نظر رعايت با را اول ماده در اشخاصمذكور پايه احكام ماه يك ظرف

كند/ پرداخت را آنان مزاياي و حقوق ١٣٢٨ ماه خرداد مصوب شهرستانها دانشگاههاي تأسيس

تشـخيص دانشكده دبيري يا دانشياري يا استادي شرايط واجد كميسيون كه را كساني ـ چهارم ماده

شد/ خواهند كنار بر كار از تخلف صورت در و ميشوند منصوب دبيرستانهايكشور دبيري سمت به ندهد

تـعدد صـورت در دانشكـدهها احـتياج مورد معلمين بعد به ١٣٣٢ تحصيلي سال آغاز از ـ پنجم ماده

توسط به و تهران دانشگاه مسابقه شد/ خواهند انتخاب مربوط آئيننامههاي طبق بر مسابقه با داوطلبان

آمد/ خواهد عمل به دانشگاه آن استادان

ميباشد/ قانوني hيحه اين اجراي فرهنگمأمور وزارت ششم< ماده

وضـع بـه رسـيدگي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
تصويبميشود/ ماده شش بر مشتمل شهرستانها پزشكي دانشكدههاي و تبريز دانشگاه معلمين

١٣٣٢ ماه تير چهاردهم تاريخ به

مصدق] محمد دكتر نخستوزير
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٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

دارد عقيده كشاورزي وزارت كفيل
را زراعتي خاكهاي فقر داده هم دست به دست مالك و زارع اگر

شد خواهد سعادتمند دسته دو هر كنند چاره است محصول كم اصلي مقصر كه

دهات اراضي تقسيم و نفر يك به متعدد دهات و وسيع بسيار اراضي تعلق
است خطرناك كشور كشاورزي آتيه براي دو هر كوچك قطعات به

در و دارد ما كشور مردم كشاورزي كه اهميتي لحاظ از نمودهاند م;حظه گرامي خوانندگان كه طوري به

ستون در را كشاورزي خبرهاي مطالبو پيشمرتبا چندي از لذا ماست, زراعت بهوضع بسته ما زندگي واقع

به را كشاورزي وزارت كفيل عطائي مهندسمنصور آقاي نظريات شماره اين در لذا ميكنيم/// درج خاص

ميرسانيم/ عزيز خوانندگان اط;ع

اشتباه به اندازهاي به را بعضي ساله ٩٩ اجاره با قطعي فروش براي ام;ك تقسيم ـ آب و زمين تقسيم

با و شخصبصير هر البته شدهاند/ بيخبر دارد ما كشور در امر اين كه موانعي مشك;تو از كه است انداخته

از ورامين در ده دوازده تقسيم امر مقدمات كند/ درك ميتواند را اشكاhت اين از بسياري دقت كمي با هوش

از كستان تا در و انجاميد طول به سال دو غيره مالكيتو سند صدور و گاوداران بين كشي قرعه كشيو نقشه

است/ نگرفته انجام مقدمات اين كليه طرفهنوز اين به سال يك

قناتهاي يكاز هر تعميرات نيست تيهمعلوم آ در ميباشد مشكلديگري تقسيمآبايندهات موضوع

بدون ميزان اين بر كرد خواهد پيدا وضعيتي چه عمل در استفاده قابل حالت به آن نگهداري و شده تقسيم

باشد فراهم كار وسائل كه صورتي در دولت به [پهلوي] انتقالي خالصه ام;ك رقيه ٤ååå تقسيم شك

انجاميد/// خواهد طول به سالها

رعايا از بيش و كم و كنند اداره را دهات توانستهاند گذشته عادات سبيل بر مالكين امور ـ اجتماعي امور

و زمستان در نمايند/ وادار كارشان به و شوند مانع گرفتهاند خو آن به كه تنبلي از را آنها و نمايند نگهداري

دارنـد/ نگاه استفاده قابل و نموده مرمت و hروبي را نهرها و قنوات كنند, كمك آنان به خشكسالي مواقع

به را توليد بينعوامل رابط استوظيفه ثروتكشاورزي توليد محل و زنده كهمجموعه ده مالكيندر خ;صه

ميباشند/// كشاورزي ثروت ضامن و حقيقتمسئول در گرفته, عهده

موافقتو عدم مبادرتشود گاوداران و زارعين بين ملكي تقسيم به مطالعه بدون چنانچه ـ امJك درآمد

را آنها گرديده كشاورزان فرد درآمد نقصان باعث آب منابع نگهداري ف;حتيو امور در هم با آنها همآهنگي

كه دهاتي مورد در بهاء اجاره تأديه با پذيرد انجام ساله ٢٥ است قرار كه خريداري ملك بهاي برداشت در

و سـماجت اثـر در بشـود گر ا و كرد خواهند روبرو سختيها و مشك;ت با كردهاند اجاره ساله ٩٩ را ملك

رعيتميشود/// شدن بيپا به منجر كه سختگيري

اينصورتشك در كه بگذارند رعايا اختيار در مجانا ام;كرا كه باشد اين مگرمقصود ـ هوا دو و بام يك



ملي دولت سياهه ٢٦٤٢

تقسيم كه دهاتي رعاياي رشك ايرانموجبحسادتو در دهموجود هزار ٤٥ از رقيه هزار ١٤ تقسيم نيست

ام;ك ساير بايد ناچار هوا ودو بام يك ايجاد از جلوگيري عموميو افكار تسكين براي شدو خواهد نميشود

مالك از مالكيت سلب بايد يا نيست: راهموجود دو بيشاز تقسيم اين ساختن عملي براي و كرد تقسيم هم را

مبين مخالفدين صورتاول تقسيمنمود/ زارعين بين خريدارينموده مالكين از پول با را ملكاو يا و بشود

با و مطلع فقير بودن ناراضي اينكه حكم به و ميشود مالكمنجر فقر به و بوده اساسي قانون استو اس;م

ميشود ايجاد عمل اين نتيجه در كه وخامتي ميباشد سادهلوح زارع بودن بيچيز كاز خطرنا مراتب به سواد

دوم صورت در برد/ خواهند استفاده نارضايتيها اين از بهتر و بيشتر مخالفين و است شديدتر مراتب به

هـنگفت اعتبار به نيازمندي نمايند پرداخت او به را ملك بهاي و نموده راضي را مالك بخواهند چنانچه

بود/ خواهد غيرمقدور طرفدولت از آن به مبادرت فعلي وضعيت با كه ميباشد

زارعين بين ام;ك گر ا ميدارند روا زارعين به ستم و ظلم مالكين دارند عقيده بعضي ـ رعايا و مالكين

از پارهاي در و ميكند صدق حدي تا اينموضوع گرچه شد/ خواهند ايمن آنها ستم و ظلم از شود, تقسيم

اراضي, تقسيم پساز اينكه مورد در ولي مييابد, تحقق زارعين به مستأجرين و مالكين ستم و ظلم نواحي

فرهنگو سطح يعني مردم زمانيمعلومات تا زيرا دارد, قويوجود ترديد يابند, ايمني ستم ظلمو از زارعين

و ساده آدم به زيركي و فهميده آدم كمافيالسابقهر تقسيمام;كهم پساز نرود, hبا كشور در ايمان دينو

ظلم كه است ظالم تقصير آقاي ميگويند كه است مشهور كرد/ خواهد سوءاستفاده او از و مسلط بياط;ع

ظالم كس هيچ كند, ظلم دفع خود از كه باشد قادر مظلوم گر ا نميكند/ ظلم رفع خود از كه مظلوم يا ميكند

نگردد/// مقدور او درباره ظالم اعمال كه كنيم مجهز طوري را زارع بنابراينخوبست نميشود/

قهرا كه شده تخاذ ا تصميماتي كشاورزان سهم ازدياد قانون hيحه در اينمنظور براي ـ زارع از حمايت

حمايتميشود/// زارع از

سهم ازدياد زارعينو بين تقسيمدهات مورد در صدا و سر و گفتگو همه اين اصو' ـ مالك و زارع اختJف

است شده باعث ما زراعتي كهاي خا فقر كشاورزيو عقبماندگي كه است اين براي اخت;فات ساير و آنها

هم جان به بيشتري سهم برداشت براي طرفين و ننمايد را مالك و زارع احتياجات رفع كفاف محصول كه

آن در استكه شركتيشبيه به فع� ما دهات نمايند/وضع ت;ش دهات از يكديگر كردندست كوتاه در افتاده

تا ميبرند كار به يكديگر درباره حيله و خدعه گذاشته هم گردن به را تقصير و نداشته كافي منافع شركاء

در تن الي٥ ٤ به طورمتوسط به زراعتغ;ت مترقيعملكرد كشورهاي در گردد/ عايدشان بيشتري سهم

در تن ٢ از غ;ت عملكرد حاصلخيز خيلي آبي نقاط در هم آن ما كشور در كه صورتي در ميرسد هكتار

اصلي كهمقصر را كهايزراعتي خا فقر و مالكدستبهدستداده زارعو گر ا بنابراين نميكند/ تجاوز هكتار

شد/ خواهند سعادتمند دو هر كنند چاره است محصولي كم

و كـتوري ترا عميق شخمهاي انجام و معدني و دامي كودهاي دادن با محصول ازدياد ـ چاره راه تنها

به ما كشور در متأسفانه است/ ميسر ميگيرد انجام مؤثر و سنگين ماشينهاي با كه ديگر عمليات از بعضي
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كوههاي ميرسدو مصرفسوخت به كميچوب علت به كميابو كودهايدامي دامو كمي و خشكيهوا علت

مـيسر و سريع چاره راه تنها بنابراين نميكند/ خرج و دخل آن كردن وارد و نداشته اص�وجود هم معدني

قطعات به اراضي تقسيم با عمل اين انجام ميباشد زراعت كردن مكانيزه ماشينهايكشاورزيو از استفاده

از مـانع است شايع امروز كه مفهومي به ام;ك تقسيم طرز و داشته تام مغايرت هكتاري سه كوچكدو

از پارهاي و شده زياد ماشينآhت تعمير كوچكمصرفسوختو اراضي در ميباشد كشاورزي مكانيزاسيون

نيستند/// عمل به قادر كم مساحت در اصو' ميدهند انجام مؤثر كار كه سنگين ماشينهاي

اختراعات با بود شده تقسيم كوچك قطعات به اروپائي كشورهاي در زراعتي اراضي حاضر قرن اوايل در

در را چاره كشاورزي مكانيزاسيون از كردن استفاده براي غيره و شخم سنگين ماشينهاي پيدايش و جديد

كه امريكا مانندشورويو كشورهاي كنند/ بزرگتر را تقسيماتاراضي جديد برگزاريقوانين با كه ديدند اين

در و اراضيميشوند شدن خرد ثروتمانع توليد رقابتدر براي دارند قرار متضاد قطب دو سياستدر لحاظ از

براي واحدي هميشه زدهاند اراضي تقسيم به دست سياستهائي با جمعيت كثرت علت به كه هم نقاطي

توليد عوامل از بعضي در اراضي صاحبان و نيايد پيش شد اشاره آن به كه مشك;تي تا شدهاند قائل تقسيم

و قنات يك از مشروبند قنات آب با كه دهاتي در ما كشور در واحد اين باشند نداشته اجباري شركت ثروت

به شديدي لطمه كوچكتر واحدهاي به واحد اين تقسيم ميگردد تشكيل آنمشروبميشود با كه اراضي

آورد/ خواهد استوارد ثروت توليد محل و ميشود ناميده ده كه كشاورزي مجموعه

آسايشعموميو و رفاه به ع;قمندان و عزيز هموطنان كه مينمايد ايجاب بنابراين ـ است مضر دو هر

تعلق كه طور همان نمايند مراعات را كشاورزان اراضي تقسيم دقيق و فني نكات كشاورزان شدن ثروتمند

توليد براي كند رسيدگي آن به توانست نخواهد كه آن لحاظ از نفر يك به متعدد دهات و وسيع بسيار اراضي

يك به آن تعلق و هكتاري سه كوچكدو قطعات به دهات اراضي تقسيم ميباشد مضر كشاورزان ثروت

كشور تيه آ براي نيز نيست مقدور فعلي وسايل با او كردن مستطيع هدايتو و كنترل كه بياستطاعت رعيت

است/ ك خطرنا و مضر بسيار

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

شد جلوگيري كويت به گوسفند و خواربار حمل از
است كرده تنزل آبادان در ترهبار قيمت

قرار نخستوزير آقاي توجه مورد اخيرا آبادان ميوهجاتدر و ترهبار گراني كميابيو اط;عموضوع قرار به

در و عزيمتنمودند آبادان به ملي اقتصاد و دارائي طرفوزارت از نماينده نفر ايشاندو طبقدستور گرفتو

يافت تشكيل شهردار و فرماندار و استاندار آقايان حضور با فرمانداري در كه كميسيوني در آنها حضور با آنجا

امروز كه خبري قرار به بهكويتجلوگيريشود/ گوسفند همچنين و ترهبار و حملخواربار از شد گرفته تصميم

آسايش و رفاه منظور به اقداماتمؤثري مقاماتمسئول طرف از و نموده تنزل ترهبار قيمت رسيد آبادان از

آمد/ عمل به خواربار لحاظ از عمومي



ملي دولت سياهه ٢٦٤٤

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

ميشود وصول سلطنتي خانواده اعضاي مالياتي بدهي
شاهدختها و شاهپورها مالياتي بدهي ميزان به دقيق رسيدگي از قبل

نميشود صادر آگهي پيش

اعضايخانواده مالياتي بدهي به كهمربوط شد ارائه ما خبرنگار به اسنادي اوراقو دارائي وزارت در امروز

اظهار دارائي وزارت مقاماتمسئول بود/ شاهدختها و شاهپورها واhحضرت از تن چند جمله از سلطنتي

سال كنون ا چون و نپرداختهاند را مالياتخود سلطنتي اعضايخانواده از بعضي قبل سال چند از كه ميكنند

وزارتـخانه آن مأمـورين جـهت ايـن از شـود مـالياتها دريافت به مبادرت بايد و است شده شروع مالي

پيش آنها, بدهي قطعي ارقام تعيين از بعد كه داد خواهند قرار مطالعه مورد را سلطنتي مالياتي پروندههاي

كه شد گفته ميگيرد تعلق آن به ماليات كه سلطنتي اعضايخانواده درآمدهاي نوع درباره گردد/ صادر گهي آ

در دارد, عوايدي كه هستند مستغ;تي و ام;ك داراي آنكه بر ع;وه شاهدختها و شاهپورها واhحضرت

دريافت شروع به راجع كه ديگري نكته ميگيرد/ تعلق ماليات آنها به كه دارند عوايدي مؤسسات از بعضي

مميزي از جاري سال چوندو و ميشود شروع درآمد بر ماليات آينده هفته از كه بود اين شد, اظهار مالياتها

دقيق مطالعه از قبل تا شد اشاره كه همانطور ولي تسريعشود دروصول احتمالميرود است شده خودداري

شد/ نخواهد صادر گهي آ پيش سلطنتي خاندان اعضاي مالياتي دهي ميزان اطراف در

گفت ميباشد دولت اختيار تحت كنون ا كه ام;كموقوفه به مطالباتمربوط درباره دولتي يكمنبعمطلع

طبق بر تصويبرسدو به بايستي قانوني يكhيحه آقاينخستوزير طرف مطالباتاز اين برايوصول كه

مطالبات جزء و است بوده مختلف افراد اختيار در كه ام;ك منافع از دولت سهم بايستي قانوني hيحه اين

نخستوزير آقاي تصويب به قبل روز چند كه واحدي ماده موجب به گردد/ وصول ميشود دولتمحسوب

رسيدگي مزبور ام;ك به پروندههايمربوط به دارائي وزارت در دولت غيرمالياتي مطالبات كميسيون رسيد

واحدهوصول ماده شد/ خواهد اجرا نيز ام;ك ساير درباره كه همانصورت به متخذه تصميمات و كرد خواهد

گرديد/ اب;غ دارائي وزارت به نخستوزير طرف از ام;ك به مطالبات

٨١٣٤ شماره ,١٣٣٢.٤.١٤ يكشنبه

ميشود فروخته ريال ١١å قيمت به دNر مسافرين به
طـرف از ارزي پـروانـه صـدور با بعد به اين از يافتهايم اط;ع كه طوري به ـ مسافرتي ارزهاي نرخ

كشور از خارج به بازرگاني انجامامور يا مأموريت يا برايمطالعه كه اشخاصي براي بعد به اين از ارز كميسيون

به سياحت گردشو براي كه اشخاصي به ضمنا شد/// خواهد فروخته ريال/// ١١å دhر مينمايند مسافرت

مراجعه ارز كميسيون به بايد گذرنامه اخذ پساز مسافرين شد/// نخواهد فروخته ارز فع� ميكنند سفر خارج

واجد مسافرين چنانچه و نمايند مراجعه ملي بانك به دريافت براي سپس و نموده دريافت ارزي پروانه و

شد/ نخواهد داده آنها به ارزي پروانه نباشند آئيننامه در مقرر شرايط



٢٦٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

آمد عمل به توافق كارفرما و كارگر نمايندگان بين كار وزارت كميسيون در ظهر امروز

يافت خاتمه كورهپزخانهها كارگران اعتصاب
بود شده اعتصابكنندگان بين آن توزيع و خواربار تهيه عهدهدار كارگران سنديكاي

افتادند راه به خيابانها در دستهجمعي كورهپزخانهها كارگران امروز
گشتند باز خود محل به دادند انجام تظاهراتي كار وزارت مقابل اينكه از پس و

خواربار كارگري سنديكاي وسيله به ديروز از كارگران معاش وضع اص;ح براي كورهپزخانهها نمايندگان

صبح امروز ميكردند/ توزيع آنها بين عائله تعداد به جيرهبندي طور به و كرده تهيه آنها براي را احتياج مورد

شعار روي افتادندو راه به خيابانها در دستداشتند در كوچكي شعارهاي كه حالي در كارگرانكورهپزخانهها

از و شدند ري خيابان خيابانشوشوارد از عده اين كند, رسيدگي آنها وضع به دولت كه بود شده نوشته آنها

از كردند تظاهر كار جلويوزارت در آنكه از پس رفتند شاهآباد خيابان به گذشته ملي مجلسشوراي مقابل

اجـتماع در هم اعتصابكنندگان كودكان و زنان برگشتند/ خود سنديكاي محل به فردوسي خيابان سمت

شود/ رفع اعتصاب كه بودند خواستار اوليايامور از و بودند آمده گرد كار وزارت مقابل

گچ قيمت و كرد مراجعه ساختماني فروشمصالح بنگاه چند به ما خبرنگار امروز ـ ساختماني مصالح نرخ

كردند تعيين اعتصاب از قبل سابق بهاي از زيادتر را قيمتها فروشندگان نمود/ سؤال را غيره آهكو و آجر و

اظهار ضمنا فروشنده ميباشد/ خريداران عهده به مقصد تا كورهها سر از هم حمل كرايه ميگفتند ع;وه به و

گـرانتـر هم فعلي قيمت از ساختماني مصالح بهاي بكشد طول اين از بيش اعتصاب چنانچه ميداشت

از حمل كرايه وصف اين با و كنند وارد كرج از بايستي هم را گچ كه ميشد اظهار امروز ع;وه به شد/ خواهد

شد/ خواهد قيمت بر اضافه هم تهران تا كرج

نسوز, آجر نسوز, صندوق تهران, ساختماني كارخانههاي كارگران بعدازظهر ديروز ـ همدردي عنوان به

در و كشيدند كار از دست ساعت يك كورهپزخانهها كارگران با همدردي عنوان به چرمسازي كبريتسازي,

دولت كه كردند تقاضا ضمنا و آمد عمل به كارگران نمايندگان طرف از مختصري سخنرانيهاي آن خ;ل

مـوقتا نـياز مورد آهك فقدان اثر در چرمسازي كارخانه چند ديروز كنند/ رسيدگي كارگران وضع به زودتر

از يكـي امـروز نـوشتهانـد/ كـار وزارت به باره اين در نامههائي مزبور كارخانجات متصديان و شد تعطيل

بيفتدو كار به كارخانجات مجددا تا معطليدارد روز ده گفت: ما خبرنگار به كارخانههايكورهپزي كارشناسان

دهند/ قرار مصرفكنندگان دسترس در را خود محصول بتواند

از نظامي فرمانداري مأمورين كه شد حاصل اط;ع وقتامروز آخر در ـ شد جلوگيري اعانه جمعآوري از

مقدار با حيدردوست صادق و نادري عباس نام به نفر دو و كردهاند جلوگيري كارگران براي اعانه جمعآوري

شدند/ توقيف نظامي حكومت ٥ ماده موجب به و دستگير ريالي ٥ اعانه بليطهاي زيادي

رضـا آقايان حضور با كار وزارت در كميسيوني صبح ٩ ساعت امروز ـ كار وزارت در كميسيون تشكيل



ملي دولت سياهه ٢٦٤٦

نـمايندگان [نـاخوانـا] كـريم و نـطاقنيا مـرتضي حاج حجازي, محمد ميرزا حاج گورنك, عباس فرزانه,

حضرتيان عزيز و كسيري رضا رحماني, فتحا� جعفرزاده, علي ممقاني, اسدا� آقايان و فخار كارفرمايان

به مفصلي كرات مذا كميسيون اين در شد/ تشكيل كار وزارت نمايندگان و كورهپزخانهها كارگران نمايندگان

كـه آمـد عـمل بـه موافقت نتيجه در و آمد عمل به كارفرما و كارگر بين كامل تفاهم حسن ايجاد منظور

اجراي براي ضمنا و كنند اضافه خود كارگران به ماه ارديبهشت تاريخ از فعلي مزد درصد ٢å كارفرمايان

طرفينموافقت مزد حداقل قطعي ميزان تعيين و كارگران خواسته ساير و اجتماعي بيمههاي قانوني hيحه

يكهفته ظرف و يافته حضور كار وزارت كارفرماياندر كارگرانو نمايندگان ١٣٣٢.٣.١٦ تاريخ از كه كردند

تصميم نمايند تخاذ ا مقتضي تصميم و كند رسيدگي كار وزارت نمايندگان حضور با مسائلمربوطه تمام به

خواهد اب;غ كارفرمايان و كارگران به اجراء براي كار وزارت وسيله به و بود خواهد hزماhجراء كميسيون اين

نمودند موافقت هم كارگران و نمايند روشن را كورهها فورا گرديدند موظف كارفرمايان كميسيون اين در شد/

شوند/ حاضر خود كار سر و شكسته را اعتصاب فورا

اعتصاب به هم اعتصاب ايام حقوق و برگردند خود سركار باره دو اخراجي كارگران شد موافقت خاتمه در

پرداختشود/ كنندگان

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

آسيائي گچ كوره كارگران از نفر ٤åå
گرفت صورت نيز تظاهراتي و كردند اجتماع هاشمآباد در

اجتماع كارخانه مقابل در هاشمآباد در واقع آسيائي گچ كارخانه كارگران از نفر ٤åå قريب امروز صبح

شدو داده نظامياط;ع فرمانداري به جريان ب;فاصله گرفت/ كارگرانصورت طرف از نيز تي تظاهرا كردندو

گـفته كردهانـد/ متفرق را كارگران مأمورين كه رسيد اط;ع امروز ظهر مقارن و شدند حاضر مأمور عدهاي

شدهاند/ دستگير نيز اجتماع اين محركين از تن چند كه ميشود

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

اعتصاب و تهران كارگران
از غير گفت ميتوان كه شده جديدي مرحله وارد روزها اين در تهران, كورههاي كارگران اعتصاب ادامه

و درآمده سياسي بهصورت داشت اقتصادي رنگ روزهاياول در كه اعتصاب اين كنون ا است/ اوليه صورت

است شـده فرستاده رسمي مراجع به رسيدگي براي كه كردهاند تقاضاهائي مزد اضافه از گذشته كارگران

را اعـتصاب ادامه كورهپزخانهها كارگران جلب براي و نمود استفاده حادثه اين از مختلف احزاب و دستهها

تقدير احساسات اين از كه حالي در تهران محافل پرداختهاند اعانه جمعآوري به آنها براي و كرده تشويق

و كرده رسيدگي امكاناتموضوع كارگرانو پيشنهادات به زودتر هرچه مقاماتمسئول دارند انتظار ميكنند

آورند/ عمل به جلوگيري كارگاهها و ساختمانها تعطيل و كارگران ساير بيكاري و اعتصاب ادامه از



٢٦٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

كردند اعتصاب استانبول خيابان ميوهفروشهاي
دارد ضرر شهرداري نرخ با ميوه فروش ميدارند اظهار آنها

آنها كردند/ امتناع خود فروشميوه از و كشيده كار از دست استانبول خيابان ميوهفروشيهاي صبح امروز

اينكه بر ع;وه ما براي قيمت آن كه است كرده تعيين نرخي ترهبار و برايميوه شهرداري كه ميدارند اظهار

و نكنند رسيدگي امر اين به دقيقا كه موقعي تا لذا است آورده فراهم را ما زيان و موجباتضرر ندارد, فايدهاي

شد/ نخواهيم فروختنميوه به حاضر نيايد, عمل به نظر تجديد آن نرخ در

عدهايمأمور و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به ٣ ك;نتري وسيله به ميوهفروشيها اعتصاب جريان

اعـتصاب رفـع داشت, اظـهار نـظامي فـرمانداري مـطلع مـقام يك شـدند/ حـدود آن نظم حفظ مراقبت

آنها خود نكنند, خريداري را آنها ميوههاي امشب تا گر ا كه معني اين به است مردم خود با ميوهفروشها

برسانند/ فروش به هم شده تعيين نرخ از كمتر نرخي با را ميوهها شب آخر كه شد خواهند مجبور

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شد خواهد رسيدگي آذربايجان ريسندگي كارخانه كارگران اعتصاب به
به كارخانه محل در قزوين آذربايجان ريسندگي كارخانه كارگران از نفر هزار قريب كه است روز ٤å امروز

مقرر زياد كرات مذا از پس كار وزارت است شده حاصل اط;ع كه طوري به ميبرند/ سر به اعتصاب حال

دهند/ خاتمه كار اين به و تشكيلشود كار وزارت در كارفرما و كارگران نمايندگان از مركب كميسيوني داشته

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

يافت پايان حادثهاي هيچ بدون ساوه شهرداري انجمن انتخابات
شدند اعCم اكثريت حائزين و

و شد شروع شهر انجمن آراء اخذ ديروز ميدهد: اط;ع خود تلگراف در ساوه از ما خبرنگار كه طوري به

اعزامي بازرس رسولي آقاي بودند/ اوضاع مراقب احتمالي حوادث وقوع از جلوگيري براي انتظامي مأمورين

شهرباني, رئيس جمعي صاحب آقايان و ميكردند بازرسي حوزهها از فرماندار آقاي تفاق ا به كشور وزارت

نهايتكوششرا انتظامات حفظ در سهمخود به گاهي رئيسآ گرانمايه رئيسژاندارمريو شريفنيا سرگرد

كثريت ا حائز انتخابيه حوزه سه هر از صالحي حسن آقاي شد معلوم آراء اخذ پايان از پس آوردند/ عمل به

نيز صالحي حسن آقاي و نمودند تي تظاهرا شهرداري ميدان در وي ع;قمندان از كثيري جمعيت ميباشد/

شدند/ متفرق عزيز> مصدق باد <زنده فرياد با جمعيت بعدازظهر نيم هشتو ساعت و كرد ايراد نطقي

شهر انجمن عضويت به زير آقايان و نداد روي خورد و زد و سوء حادثه گونه هيچ مراقبتمأمورين اثر در

بدر, علي دو حوزه از نادري/ كبر عليا محمدي, محمد صالحي, يكحسينامير حوزه از شدند/ انتخاب ساوه

اس;ميان/ حسين نجاتو ابوالفضل صالحي, امير سه حوزه از طيبي/ ابراهيم و روحاني محمدتقي



ملي دولت سياهه ٢٦٤٨

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

است آماده دادگاه در رسيدگي براي بختياري غائله متهمين پرونده
ميشود مطالعه بختياري متهمين محاكمه جهت نظامي دادگاه اعضاي تعيين براي
غائله در شركت به متهمين بايستي كه نظامي دادگاه اعضاي تعيين براي مطالعه كنون ا اط;ع قرار به

پرونده كه متهميني شد/ خواهد تشكيل مزبور دادگاه زودي به و گرديده آغاز شوند كمه محا آن در بختياري

كسي عده اين از دادگاه تشكيل تا و ميباشند نفر ٨ هستند بازداشت در فع� رفتو خواهد دادگاه اين به آنها

احضار شدهاند تشخيصداده بختياري غائله متهمين جزو كه كساني از ديگر نفر چند ضمنا كرد/ نخواهند آزاد

داديمكميسيونمأمور اط;ع كه بهطوري گردند/ بازداشت درصورتلزوم و بازجوئيشود آنان از تا گرديدهاند

رئيسستاد رياحي آقايسرتيپ توسط را نهائي گزارش و داد خاتمه را خود كار بختياري متهمين تحقيقاتاز

كه متهمين از ديگر نفر چند از تحقيق تعقيبو براي گزارش اين در كرد/ تقديم نخستوزير آقاي به ارتش

ادامه آنها از تحقيقات ايشان بهدستور و بود شده اجازه كسب آقاينخستوزير از بودند نشده بازداشت هنوز

و ميباشد آماده حيث هر از آن, به رسيدگي و دادگاه در طرح براي بختياري غائله متهمين پرونده يافت/

به بختيار عبدالرضا و بختيار مجيد سردستگي, تهام ا به بختيار ابوالقاسم از: عبارتند هم آن اصلي متهمين

اعـزام و مـادي كـمك تـهام ا به صمصام احمدقلي و صمصام اميربهمن لندر, گدار واقعه در شركت تهام ا

به عشاير تحريك و اسلحه حمل تهام ا ارتشبه اخراجي مصطفيعلويسروان لندر, گدار واقعه تفنگچيدر

از عدهاي سردستگي تهام ا به بختيار عيسيقلي اسلحه, ارسال تهام ا به مسعود اصغرميرزا بلوا, اغتشاشو

گرديد/ بازداشت پيش روز چند كه لندر گدار واقعه در شركت و افراد

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

كردهاند گذرنامه صدور تقاضاي نفر هزار سه
كنند شركت [بخارست] فستيوال در دارند قصد متقاضيان اكثر كه دارند عقيده شهرباني مأمورين

واصل شهرباني اداره به تقاضا ٣ååå كنون تا كه كرد حاصل اط;ع موثق يكمنبع از ما خبرنگار امروز

است شده اط;ع اظهار كردهاند, كشور از خارج به برايمسافرت گذرنامه تقاضايصدور كهعموما است شده

طور به چون و كنند شركت بخارست فستيوال در گذرنامه دريافت با دارند نظر در متقاضيان كثر ا ظاهرا كه

نداشته سابقه بايد كنند مسافرت كشور از خارج به ميخواهند كه كساني گذرنامه, صدور آئيننامه طبق كلي

آورد/ عمل به تحقيقاتي آنان يكايك سوابق درباره و نمايد اخذ تي تعهدا آنها از گاهي كارآ اداره و باشند

بـه بـاره ايـن در مطلع مقام يك نميباشد/ اشكال از خالي چندان شهرباني از گذرنامه دريافت بنابراين

به دارند تصميم بيمورد بهانههاي به و مختلف عناوين به اشخاص ميشود ديده غالبا گفت ما خبرنگار

گذرنامهطوري صدور لذا ميرسد نظر به توقعاتمشكل اين انجام ارز فقدان با و كنند مسافرت كشور از خارج

از خارج به رفتن و ارز از استفاده استحقاق كه بشوند گذرنامه دريافت به كسانيموفق فقط كه ميگيرد انجام

باشند/ داشته را كشور



٢٦٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

ماه اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] [نوزدهمين
تشكيل سرهنگهشترودي آقاي رياست به دو شماره جنحه دادگاه جلسه صبح دقيقه پنج و نه ساعت

دادگاه در شاهد عنوان به كه سررشته سرهنگ آقاي يافتند/ حضور ماه اسفند نهم واقعه متهمين و يافت

گفت و كرد ايراد مطالبي شهادت عنوان به متهمين از يك هر درباره و كرد صحبت به شروع بود شده حاضر

مقابل در هم روز آن و است دولت موافقين از او ميشناسم را جعفري شعبان مخصوصا متهمين اغلب من

بود صبح ربع و ده ساعت كه موقع اين در بود/ عصباني و نميزد حرفي ولي ديدم را او نخستوزيري خانه

مـحرر, عـباس آقايان و يافت رسميت محكمه مجددا بعد دقيقه ده و شد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه

سياسي دكتر آقاي سپس داشتند/ بيان مطالبي واقعه عنوانشهود به تقديمي سيدشكور و رضائي سيدكمال

شد/ تنفسداده مجددا يازده ساعت مقارن و كرد آغاز را مدافعاتخود

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

كشور گمركات پليس و گارد يك شماره اعCميه
عـليه بـر دامـنهداري مـبارزه مـنظور بـه كشور گمرك پليس و گارد موتوري واحدهاي كه موقع اين در

هر به گذرنامه بدون اشخاص خروج مخصوصا و ورود از دارند مأموريت ميگردند اعزام مرزها به قاچاقچيان

عـموم به وسيله بدين را مراتب لذا نمايند/ جلوگيري تمامتر هرچه شدت با باشد كه طريقي هر و عنوان

با قطعا كه مسافرتها ايننوع به مبادرت از و نخورده را اشخاصاستفادهجو فريب كه اع;م عزيز همميهنان

مأمورين كليه به hزم اوامر اخير اجرايمأموريت به نسبت و فرمايند خودداري بود خواهد تؤام جاني خطرات

اجـراي به ع;قمند اشخاص كه ميرود انتظار و است گرديده صادر مرزها در كشور گمركات پليس و گارد

و گارد نواحي فرماندهان به مرزها در باشند اط;عاتيداشته اينموارد در كه صورتي نظمعموميدر قوانينو

كشور گمركات پليس و گارد فرمانده فرمايند/ مراجعه اينجانب حوزه به مركز در گمركاتو پليس

دفتري سرتيپ

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شدهاند احضار تهران دادسراي به زندان سابق معاون و رئيس
حاصل اط;ع ما خبرنگار كه بهطوري رويداد [دو] يك بند زندان در قبل چندي كه خوردي و زد مورد در

سرهنگنظري رئيسزندانو سرهنگجليلوند تهران دادسراي ١٩ بازپرسشعبه استدكترمحمودي كرده

بگذارد/ وي اختيار در را توضيحاتhزم واقعه اين مورد در تا است كرده احضار دادسرا به را زندان معاون

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شد آزاد
شد/ آزاد ديشب بود شده بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به پيش روز چند كه هوشنگعسگري



ملي دولت سياهه ٢٦٥٠

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

است شده محول مزبور دانشگاه شوراي عهده به تبريز دانشگاه رئيس انتخاب
دانشگاه تأسيس قانون طبق كه تبريز دانشگاه استادان از عده آن

بود خواهند مستثني اخير قانون مقررات از شدهاند استخدام
پزشكي دانشكدههاي و تبريز دانشگاه استادان وضع به <رسيدگي قانوني متنhيحه محترم خوانندگان

توسطوزارت سابقا داديم اط;ع قب� كه قراري به اينhيحه نمودند/ م;حظه ديروز شماره در شهرستانها>

مركب كميسيوني ايشان بهدستور برسد آقاينخستوزير امضاي به آنكه از قبل ولي بود شده تهيه فرهنگ

و كردند اص;ح و حك را آن زيركزاده مهندس و شايگان دكتر متيندفتري, دكتر فرهنگ, وزير آقايان از

كه خصوصعللي در و م;قاتنمود متيندفتريرا آقايدكتر امروز ما خبرنگار كرد/ پيدا قانوني سپسصورت

كسبنمود/ وي از زير شرح به اط;عاتي تبريز دانشگاه همچنينوضع و شده قانون اين تهيه سبب

چه استادانو آقايان طرف از چه مركز از خارج دانشگاههاي زياديازوضع شكايات چون ـ cيحه تكميل

مورد كشيدموضوع دانشجويان اعتصاب و تشنج به كار مرتبه چندين حتي و ميرسيد دانشجويان طرف از

و نمايد تنظيم اينخصوص فرهنگhيحهايدر كهوزارت دادند گرفتودستور قرار آقاينخستوزير توجه

وزارت ايندستور تعقيب در گيرد صورت دانشگاههايمزبور مشك;ت احتياجاتو رفع براي فوري اقدامات

كـافي را آن نـخستوزير آقـاي چون ولي كرد نخستوزير آقاي تقديم و تنظيم را مربوط فرهنگhيحه

hيحه كميسيون, اين مطالعات نتيجه در و كند رفع را نواقصhيحه ديگري كميسيون كه شد قرار ندانستند

رسيد/ نخستوزير آقاي امضاي به پريشب و تكميل

به بود تبريز رئيسدانشگاه انتخاب به فعليمربوط نواقصhيحه از يكي ـ دانشگاه رئيس انتخاب طرز

عمل اين چون و مينمود انتخاب فرهنگ وزارت را تبريز دانشگاه رئيس فعلي hيحه طبق كه معني اين

اختيار از را دانشگاه رئيس انتخاب كميسيون تصويب و اينجانب پيشنهاد بنابه كميسيون غرضبود نقض

را دانشكده رئيسهر استادان كه ترتيب بدين شد محول دانشگاه استادان عهده به و خارج فرهنگ وزارت

تحتالحمايگيوزارت از تبريز دانشكده اص;ح اين با را رئيسدانشگاه دانشكدهها رؤساي و نمايند انتخاب

چـنانچه كـرد اضـافه سپس متيندفتري دكتر آقاي است/ آورده دست به استق;ل تقريبا و خارج فرهنگ

اميد نمايد شروع را خود كار زودتر هرچه شود تشكيل است مقرر اخير قانون اول ماده طبق كه كميسيوني

نمايد/ قبولدانشجو و كار به شروع بيشتر آمادگي با تبريز دانشگاه آينده تحصيلي سال اول از كه ميرود

واجـد كميسيون كه را كه كساني > ميگويد كه قانون چهارم ماده مورد در ـ دانشگاه استادان وضعيت

كشـور دبـيرستانهاي دبـيري سمت به ندهد تشخيص دانشكده دبيري يا دانشياري يا استادي شرايط

دانشگاه استادان كليه مدارك و سوابق به كميسيون اين كه بود نظر در ابتدا گفت: چنين وي منصوبشوند/>

آن سوابق به فقط كميسيون ترتيب بدين و شد تصحيح hبا شرح به مزبور ماده ولي نمايد رسيدگي تبريز

باشند/ شده استخدام انتخابو دانشگاه تأسيس قانون طبق كه كرد خواهد رسيدگي استادان از دسته



٢٦٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

تكـميل و تـوسعه بـه بـايد دولت كـه دارد عـقيده مـتيندفتري دكـتر آقـاي ـ است مساعدتر محيط

تـهران مانند شهرستانها و استانها محيط چون دارد مبذول بيشتري توجه مركز از خارج دانشگاههاي

خـواهـند معلومات كسب براي بيشتري فراغت دانشجويان و ميباشد مساعدتر تحصيل براي و نيست

در دارد/ قـرار پايتخت از دور دانشگاهها بزرگترين هم خارج ممالك در كه است جهت هم روي و داشت

بـه خود مالي كمك با هم محل متمكنين مطمئنا ايران استانهاي در دانشگاههائي چنين ايجاد صورت

امرضروريو مركز از خارج دانشگاههاي تكميل توسعهو به توجه هرصورت در نمود كمكخواهند آن توسعه

ميباشد/ كشور/// كه فرهنگعمومي بهداشتو به كمك شود راه اين در كه اقدامي گونه هر استو واجب

از تبريز دانشگاه رياست پست قبولي به اظهاراتخود پايان متيندفتريدر آقايدكتر ـ خدمتافتخاري

بنده طرف از پست اين قبول بودهام دارا را دولتي مناصب عاليترين چون من گفت: و كرد اشاره خود طرف

اميدوارم همنخواهمخواستو حقوقي پاداشو گونه هيچ ميباشدو فرهنگ مملكتو به خدمت براي صرفا

بدهم/ انجام خدمتي بتوانم

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

رفراندم شايعه ـ تهران محافل در
براي دولتي مقامات از دارد قصد دولت كه ميكنند فعاليتي از گفتگو روزه دو اين در مخالف, روزنامههاي

دولت كه ميدهند اط;ع مخصوصخود انتشارات ضمن روزنامهها اين است/ شده آغاز كه رفراندم انجام

تثبيت و تحكيم براي و كرده استفاده ملي رئيسمجلسشوراي انتخابات در خود اخير موفقيت از دارد قصد

نمايد/ مستحكم را خود پيشوضع از بيش و بزند كشور سراسر در عمومي رفراندم به دست خود موقعيت

انتشار دولت طرف از منظور همين به راي اوراق ششميليون زودي به كه دادهاند اط;ع روزنامهها همين

رسميدانستو اط;ع نميتوان را انتشارات شايعاتو قبيل اين كه دارند عقيده تهران محافل يافت/ خواهد

مـوقعيت و كنوني وضع با دولت ندارد دليلي ميكنند نظر اظهار مزبور محافل پذيرفت/ و نمود تأييد را آن

محافل اين نظر كند/ روبرو تازه مشك;ت با را بزندوخود عملي چنين دستبه كرده پيدا مجلس در كه بهتري

نمايندگان به رئيسمجلسخطاب انتخابات از قبل آقاينخستوزير كه بياناتي از شايعاتمزبور اينستكه

به نيز اينموضوع شد, رئيسمجلسموفق انتخاب در دولت چون ميگيرد سرچشمه كرد ايراد كسيونها فرا

آيد/ عمل به عمومي آراء به مراجعه براي اقدامي داشت انتظار نبايد و گرديده منتفي خوديخود

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

نپذيرفت را دفاع وزارت معاون استعفاي نخستوزير
مـلي دفاع وزارت معاون مهنا سرلشكر آقاي استعفاي با نخستوزير آقاي يافتيم اط;ع كه طوري به

در مهنا سرلشكر آقاي بنابراين پذيرفت/ نخواهند را ايشان استعفاي ميرسد نظر به آنچه نكردهاندو موافقت

بود/ خواهند وظيفه انجام كانمشغول كما پستخود



ملي دولت سياهه ٢٦٥٢

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

دانشجو] [پذيرش آگهي
باشند زير شرايط واجد كه داوطلباني از ٣٢ ـ ٣٣ تحصيلي سال براي كشور كل شهرباني عالي آموزشگاه

مينمايد/ نام ثبت اول سال براي

مذهباس;م ـ ايران تابعيت ـ الف

دبيرستان كامل دوره گواهينامه داشتن ـ ب

بد پيشينه نداشتن ـ ح

مخدره مواد و افيون و الكل به اعتياد عدم و مزاج صحت قويو بنيه داشتن ـ د

نباشد تمام سال ٢٥ از بيشتر و سال ٢å از كمتر سن ـ ه

ميشود اضافه سنورود كثر حدا به خدمت مدت باشند داده انجام را خدمتوظيفه كه صورتي در

سانتيمتر ١٦٥ hاقل قد ـ و

الي ٨ ساعت از روز هر ماه تير ٣١ چهارشنبه الي تير بيستم شنبه روز از داوطلبان ـ نامنويسي روزهاي

�خيابانشميرانروبروي عالي محلآموزشگاه در آموزشواقع دائره دفتر به را ثبتنامخود براي ميتوانند ١٢

نمايند/ تحويل را زير مدارك بايد نامنويسي موقع در و نمايند مراجعه آموزشگاه, صبا باغ

دبيرستان كامل گواهينامه مصدق برگرونوشت دو و اصل >١

٤ در ٦ ك;ه بدون عكس ششقطعه >٢

شناسنامه مصدق برگرونوشت سه >٣

تهران دادسراي از نداشتنسوءپيشين گواهي ٤

٣٢ سال شهريور تا وظيفه نظام اداره برگموافقت >٥

دائمي سكونت محل شهرباني يا ك;نتري از محلي معروفيت برگ >٦

رسمي يادداشت با ماه مرداد پنج اليدوشنبه ماه تير ٢٧ شنبه روز از داوطلبان ـ پزشكي معاينه روزهاي

شد/ خواهند معرفي شهرباني بهداري اداره پزشكي كميسيون به

عمل به امتحانورودي نامبردگان از باشد معيني ميزان بيشاز داوطلبان تعداد چنانچه ـ ورودي مسابقه

١٨ الي ١٥ سـاعت از و ١٢ الي صـبح ٩ سـاعت از ماه مرداد هفتم چهارشنبه روز در امتحان آمد/ خواهد

و فرانسه� ـ �انگليسي خارجه زبان ترجمه انشاء, ديكته, ورودي مسابقه امتحان مواد بود/ خواهد بعدازظهر

بود/ خواهد فارسي انشاء ديكته,

دوره شد/ خواهند پذيرفته شهرباني عالي آموزشگاه به باشند شده مسابقهوروديقبول در كه داوطلباني

به ساله دو دوره مدت در خدمت لباس و غذا هزينه ميباشد/ روزي شبانه و تمام سال دو عالي آموزشگاه

كمك عنوان به ريال ٦åå ماهيانه دانشجويان از يك هر به ع;وه به بود خواهد كشور كل شهرباني عهده

مفتخر كشوري ٣ پايه و دومي ستوان درجه به خدمت سال يك از پس ميشود/ پرداخت تحصيلي هزينه



٢٦٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

خدمت يكسال پساز نائلو كشوري ٤ پايه به باشند ليسانس داراي ورود بدو در كه كساني و شد خواهند

شد/ خواهند مفتخر يكي ستوان درجه به دومي ستوان درجه در

خدمت كلكشور شهرباني متواليدر سال ٥ كه نمايند تعهد بايد عالي آموزشگاه به ورود بدو در داوطلبان

افزوده سال پنج مدت به خدمتوظيفه مدت باشند نداده انجام را نظاموظيفه خدمت كه صورتي در و نمايند

خواهند مخارج كليه پرداخت به موظف نمايند ترك را شهرباني خدمت تعهد موعد از قبل چنانچه و ميشود

كشور كل شهرباني بود/

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شد حمل شوروي به ماهي و خاويار ديگر تن ١٣٩
بـه مـاهي و خاويار تن ١٣٩ حدود در مقدار شي;ت ملي شركت به متعلق پهلوي پرت كشتي پريروز

بود/ ماهيشور تن ٤٣ منجمدو ماهي تن ٨١ خاويار, كيلويآن ٧åå تنو ٤å مقدار اين از كرده شورويحمل

را پهلويمحصوhتشي;ت پرت كشتي سابقشي;ت شركت قرارداد انقضاي پساز كه بود بار پنجمين اين

اقدام مجددا و خواهد مراجعت ايران به تخليهمحصوhتخود پساز كشتيمزبور و ميكرد حمل بهشوروي

نمود/ خواهد بارگيريمحصوhتشي;ت به

اظهار شركتشي;ت عامل مدير بريماني مهندس آقاي امروز شمال در تأسيساتشي;ت وضع باره در

دريافت را خود اجرت صيادان و كارگران مييابد/ خاتمه مختلف نقاط در صيد عمليات كه تدريج به داشت

١ååå الي ٨åå بين كردهاند بيشتري فعاليت كه كارگران اين از بعضي ميروند/ شهرهايخود به و ميدارند

خواهد شروع ماه شهريور اواخر از صيد فصل ميدارند/ دريافت پاداش عنوان به خود حقوق بر ع;وه تومان

آبان در عدهايديگر و ماه مهر اوايل در آنها از عدهاي رفتهاند, شهرهايخود به كه صياداني كارگرانو و شد

كرد/ خواهند مراجعت بحرخزر نواحيسواحل به ماهي صيد كار به برايشروع ماه

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

است شوروي به حمل آماده خاويار تن ٤å و زده يخ ماهي تن ٣åå
پس كه است شركتمليشي;تموجود سردخانه در خاويار تن ٤å و زده يخ ماهي تن ٣åå ـ پهلوي بندر

دسترسعموم در يخ تن ٤ روزنه مديره هيأت طبقدستور ضمنا گردد/ حمل بهشوروي مديره هيأت دستور از

ميشود/ گذارده

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

سرقت فقره ٨٢
شده واقع دادگاه تعقيب مورد و كنار بر كار از كه شهرباني رئيس منوچهري سرگرد آقاي ـ مسجدسليمان

٨٢ كه دارند انتظار مردم و گرديد كار مشغول و وارد مسجدسليمان به مجددا برائت حكم صدور از پس بود

شود/ صاحبانشمسترد به مسروقه اموال كشفو زودتر هرچه داده روي اخير ماه سه در كه سرقت فقره



ملي دولت سياهه ٢٦٥٤

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شد خواهند معالجه هفته سه عرض در افيون به معتاد زنداني ١٢åå
ميشود شروع فردا از است نفر ٥åå شامل كه زنداني معتادين دسته اولين درمان

شد خواهد نخستوزير آقاي تقديم كه طرحي موجب به
ميشوند معالجه هستند معتاد كه دولت كارمندان

ميشوند اخراج دولت خدمت از شوند Cمبت مجددا اگر و

آشتياني دكتر آقايان شركت با نخستوزير حضور در كميسيوني گذشته روز قبلي كميسيون تعقيب در

نخستوزير, بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ شهرباني, رئيس مدبر سرتيپ شاهنشاهي, سازمان عامل مدير

ك تريا با بخشمبارزه آسايشو رئيسكانون احدي حميد دكتر تهرانو نظامي فرمانداري اشرفي سرهنگ

درمان ابتدا كه گرديد مقرر آمدو عمل به ك تريا با مبارزه درباره مطالعاتي شدو تشكيل شاهنشاهي سازمان

جهت فعلي دارالتايب محل قصر, زندان بازديد از پس كميسيون, اين تعقيب در و شود آغاز معتاد زندانيان

تخمين زندانيان كليه نصف يعني نفر ١٢åå حدود در معتاد زندانيان تعداد و شد تعيين زندانيان اعتبار ترك

بامداد از زندانيان دسته اولين درمان گرديد/ پيشبيني ريال يكميليون حدود در كار اين مخارج و شد زده

رياست به نفر ٢٨ از مركب شاهنشاهي سازمان فني كادر نظر تحت مستقيما معالجه و شد خواهد آغاز فردا

شود اجرا است نظر در كه درماني نوع با پيشبينيميشود كه طوري به گرفت/ خواهد انجام احمد دكتر آقاي

است قرار شده تنظيم كه طرحي اين بر ع;وه گرديد/ خواهند درمان هفته سه تا كثر حدا معتاد زندانيان كليه

ادرار تجزيه با ابتدا كه معني بدين گيرند قرار درمان تحت هستند افيون به معتاد كه دولت كارمندان كليه

را معتاد كارمندان شاهنشاهي سازمان سپس و شد خواهد تعيين آنها اعتياد مقدار و معتاد كارمندان تعداد

شـده مبت; باز كارمندي شود معلوم گر ا ادرار مجدد تجزيه با ماه دو از پس و داد خواهد قرار درمان تحت

و است جريان در مطالعاتي شاهنشاهي سازمان در طرح اين درباره شد/ خواهد اخراج خدمت از ب;فاصله

گردد/ نخستوزير آقاي تقديم و تكميل هفته اين آخر تا مزبور طرح كه ميشود پيشبيني

٨١٣٥ شماره ,١٣٣٢.٤.١٥ دوشنبه

شكر تن هزار ٣å از بيش خريد دستور ميشود, خريداري شكر مقداري فورمز از
ايران نمايندگان به شكر تن هزار ٣å از متجاوز خريد دستور كه شد حاصل اط;ع دارائي وزارت در امروز

پرداخت است شده دريافت امريكا از كه دhر ميليون ٢.٥ محل از شكر بهاي است/ گرديده صادر امريكا در

در ايران نمايندگان كه طوري به شود منعقد شكر خريد قرارداد ديگر روز چند تا ميرود احتمال ميگردد/

حـمل كوبا از آن عمده قسمت ولي شد خواهد خريداري فورمز از نيز شكر مقداري دادهاند گزارش امريكا

نيز آلمان در ايران نمايندگان و است آمده عمل به قرارداد اخذ براي hزم كرات مذا زمينه اين در ميگردد/

انـعقاد دسـتور شود واقع ايران دولت قبول مورد ميرسد كه گزارشهائي چنانچه و هستند كره مذا مشغول

شد/ خواهد صادر قرارداد



٢٦٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

درگرفت مختلف دستجات بين استانبول خيابان در شديدي خورد و زد ديشب
شد دستگير نفر يك و مجروح نفر يك خورد و زد اين در

درگرفت/ مختلف دستجات از عدهاي بين استانبول خيابان در شديدي خورد و زد ديشب هشت ساعت

مشغول پانايرانيسم حزب به وابسته جوانان از جمعي ميدهد: شرح طور اين را واقعه جريان ما خبرنگار

آنها كه چپ دستجات به منسوب افراد از نفر چند با استانبول خيابان اواسط در و بودند آپادانا روزنامه فروش

و زد اين شد/ خورد و زد به منجر و داد روي گفتگوئي آنها بين و شدند روبرو ميفروختند را شهباز روزنامه نيز

كردند/ حمله يكديگر به سنگو حتي و لگد مشتو با نزاعكنندگان و كرد پيدا شدت لحظه چند پساز خورد

متفرق بودند كرده اجتماع اطراف محل در كه را جمعيتي شدندو حاضر محل انتظاميدر اينوقتمأمورين در

مأمورين وسيله به كه شد مجروح نفر يك خورد و زد اين در كردند جدا يكديگر از نيز را متنازعين و ساخته

نيموضع ساعتهشتو مقارن گرديد/ دستگير نيز محركينواقعه از يكي و شد اعزام بيمارستان به انتظامي

خيابان دستجاتچپدر به وابسته افراد از نفر ٤åå حدود عدهايدر هم صبحديروز شد/ آرام خياباناستانبول

طرف از واقعه جريان دادند/ شعارهائي و كرده توقف بيمه شركت مقابل در كردندو تظاهرات به سعديشروع

را تظاهركنندگان و حاضر محل در سرباز عدهاي و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به ك;نتري مأمورين

كردند/ متفرق

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

نشود توجه كاميونها مالكين سنديكاي تقاضاي به چنانچه
كرد خواهند خودداري بار حمل از ماه تير ٢å روز از

سنديكاي محل در خبرنگاران و جرايد مديران از عدهاي بود آمده عمل به كه طبقدعوتي شبسهشنبه

ايـران خطوط در باركشي درباره سنديكا مديره هيأت اعضاي از تن چند يافتند/ حضور كاميونها مالكين

سود تعيين كيلومتر, و تن حسب بر بار نرخ تثبيت از عبارت كه را صنف اين خواستههاي و كردند صحبت

و عوارضعبوري محل از راههايشوسه اص;ح تومبيل ا كاhي اداره تأسيس و تومبيل ا لوازم براي عادhنه

در آخر در و كردند بيان بود, تجارتي بارهاي حمل مورد در انتظامي و كشوري مأمورين دخالت از جلوگيري

بـه تيرماه بيستم سهشنبه روز تا چنانچه شدند يادآور كردند منتشر زمينه همين در كه اع;ميهاي ضمن

تا شهرستانها و تهران در و ميشود اع;م عمومي اعتصاب نگيرد, خود به عمل صورت آنها خواستههاي

شد/ خواهد خودداري بار حمل از نتيجه حصول

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

شدند آزاد بازداشتشدگان از نفر دو
شدند/ آزاد كفالت قيد به هاشمي و رضائي حاج اسامي به بازداشتشدگان نفر دو ـ ساوه



ملي دولت سياهه ٢٦٥٦

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

قمشهاي نخريسي كارخانه كارگران
كردهاند اعتصاب كار قانون اجراي منظور به

زن آنها تمام كه خيابانمولوي در قمشهايواقع نخريسي كارخانه كارگران از نفر ٣ååقريب صبحديروز از

عدم استموضوع كرده تحقيق ما خبرنگار كه طوري به اعتصاب علت كردند/ اعتصاب ميباشند دختر و

ميباشد/ مزبور كارخانه در كار قانون اجراي

برخوردار آن مزاياي از كارگران و شده اجرا كارخانهها كليه در كار قانون كه وجودي با ميگويند كارگران

بـه اعـتصاب خـبر كـه مـوقعي نيستند/ اينموضوع انجام فكر در هنوز كارخانه اين اولياي معهذا شدهاند

داشت/ ادامه اعتصاب امروز وقت آخر تا شدند/ اعزام محل به سرباز عدهاي رسيد فرمانداري

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

كرد كار به شروع امروز فشاري آجر كارخانههاي از كوره ٨٤

كرد ترقي ريال ٣åå به ريال ٢٧å هزاري از فشاري آجر

بودند] شده دستگير اعتصاب جريان در نفر ١٤å]
عمل به كارفرمايان و كارگران نمايندگان بين كار وزارت كميسيون در دوشنبه روز كه موافقتي نتيجه در

نمايند/ اعتصاب رفع كارگران و شود داده حقوق اضافه بيست صدي ماه ارديبهشت اول از گرديد مقرر آمد

شنبه روز از هم بقيه و شدند كار كارگرانشانمشغول و نمودند كار به شروع كوره ٨٤ صبح امروز نظر اين روي

از را آجر شدو اضافه آجر خرج به ريال ٣å مبلغ امروز از كارگران حقوق اضافه نتيجه در شد خواهند كار مشغول

دادند/ ترقي ريال ٣åå به ريال ٢٧å هزاري

قرار امروز بودند شده دستگير نظامي فرمانداري وسيله به كارگران از نفر ١٤å روزه اعتصاب١٢ خ;ل در

شوند/ آزاد شد

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

كورهپزخانهها] [كارگران اعتصاب پايان
از پس يـافت انتشار گذشته شماره در خبرش كه طور همان تهران كورهپزخانههاي كارگران اعتصاب

گوار نا بروزحوادث عدم اعتصابو خاتمه از را كهخوشوقتيخود حالي تهراندر محافل يافت/ پايان روز يازده

به بكشد اجتماع و اعتصاب به كار آنكه از قبل هميشه بايد امر مسئولين كه دارند عقيده نميدارند پنهان

اين در نگردد/ متوقف عمراني كارهاي و نشده سرگردان و بيكار عدهاي تا كنند رسيدگي كارگران درخواست

به كار تعطيل اعتصابو گونه هر آمده بهوجود مالي امور در كه بحراني كنونيو وضع با ميشود اظهار محافل

كار ادامه امنيتو حفظ به مردم تشويق در سعي همه بيشاز بايد احزاب دستجاتو و بود خواهد مردم زيان

بنمايند/



٢٦٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

فخار صنف تكذيب
كورهپزخانهها] كارگران با توافقنامه [پيرامون

اين كارگران و كارفرما نمايندگان بين نظر توافق شامل شده منتشر كار وزارت طرف از كه اع;ميهاي

در كه صنفنيستافرادي قبول متأسفانهمورد ميباشد قبل نيم و ماه دو از مزد اضافه پرداخت به صنفراجع

كه نيست طوري هم جريان و نداشته اينموضوع در صنف از سمتي گونه هيچ داشتهاند حضور كار وزارت

باشد/ بتواند قبول قابل

آنان كارگر كه هستند واسطههائي فخار صنف در و نيست كارگر با مواجه خود صنف اينكه از ع;وه زيرا

ممكن وچگونه نميكند ماسبق به عطف مقرراتي هيچ اساسا نميشود اضافه اين از منتفع مسلما كارگران] ]
به سابق دستمزد حساب روي كه تعهداتي و شد فروخته مردم به كنون تا ماه ارديبهشت از كه اجناسي است

دستمزد اضافه اين با نگرديده تحويل هنوز يا تحويل جنسآن دريافتو آن بهاي و آمده عمل به خريداران

اضافه پيشآمد اثر بر شده فروخته قبل نيم و ماه ظرفدو در كه جنسي شود گفته خريدار به و داده تطبيق

بپردازيد/ مبلغي بايد دستمزد

ندارند/ را تحميلي چنين تحمل تاب صنف اين افراد بنابراين

مدير ري, آجرفشاري كارخانه مدير اقبال, آجرفشاري كارخانه مدير فاتحي, آجرفشاري كارخانه مدير

مـدير عـدالت, آجرفشاري كارخانه مدير معصومي, آجرفشاري كارخانه مدير پارس, آجرفشاري كارخانه

كارخانه مدير مينو, آجرفشاري كارخانه مدير سعادت, آجرفشاري كارخانه مدير دقت, آجرفشاري كارخانه

كارخـانه مدير صداقت, آجرفشاري كارخانه مدير خورشيد, آجرفشاري كارخانه مدير باستان, آجرفشاري

كـارخـانه مـدير توكل, آجرفشاري كارخانه مدير سودبخش, آجرفشاري كارخانه مدير پايدار, آجرفشاري

كـارخـانه مـدير شـفقت, آجـرفشاري كـارخـانه مدير نادري, آجرفشاري كارخانه مدير امين, آجرفشاري

آجرفشاري كارخانه مدير ايران, آجرفشاري كارخانه مدير آجرفشاريشوش, كارخانه مدير زهره, آجرفشاري

سپهر/ آجرفشاري كارخانه مدير شعله,

مدير شايسته, آجرفشاري كارخانه مدير ماه, آجرفشاري كارخانه مدير الوند, آجرفشاري كارخانه مدير

مـدير سـابق, ميهن آجرفشاري كارخانه مدير عدل, آجرفشاري كارخانه مدير ياس, آجرفشاري كارخانه

آجـرفشاري كارخـانه مدير صابونچي, مهدي آجرفشاري كارخانه مدير صداقتخواه, آجرفشاري كارخانه

آجرفشاري كارخانه مدير كبري, ا كبر ا آجرفشاري كارخانه مدير گلچين, آجرفشاري كارخانه مدير ج;لي,

بهمن, آجرفشاري كارخانه مدير پيمان, آجرفشاري كارخانه مدير شهباز, آجرفشاري كارخانه مدير آلماني,

مـدير دژ, آجـرفشاري كارخـانه مدير فردوسي, آجرفشاري كارخانه مدير تابان, آجرفشاري كارخانه مدير

آجـرفشاري كـارخـانه مدير اسمعيل, حاجيمحمد آجرفشاري كارخانه مدير حقيقت, آجرفشاري كارخانه

٥å٨١ ـ آ آجرفشاريس;مت/ كارخانه مدير ما, ميهن آجرفشاري كارخانه مدير اطمينان,



ملي دولت سياهه ٢٦٥٨

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

كردند جلوگيري ميدان از ترهبار خروج از بارفروشان امروز
آوردند/ عمل به جلوگيري ترهبار خروج شهردارياز ميدان بارفروشاندر از عدهاي امروز پنجصبح ساعت

فروشميوه ممانعتاز چنانچه داد تذكر آنها به و آمد ميدان ششبه رئيسبرزن لساني آقاي صبح ساعت٦

كرد/ خواهند جلب نظامي فرمانداري را آنها فورا كنند ترهبار و

او دور به بارفروشان و آمد ميدان به شخصا تهران شهردار نصر دكتر آقاي بود ٧ ساعت كه اينموقع در

را نفر سه داشت اظهار جواب در نصر آقايدكتر بشود/ نظر تجديد شهرداري نرخ در كردند تقاضا و شده جمع

و رسيدگيشود آنها تقاضاهاي به تشكيلو باره اين در كميسيوني تا بفرستند شهرداري به و نمايند انتخاب

ساعت رفت/ گمرك ميدان به آنجا از و كرد بازديد را ميدان شش برزن رئيس لساني آقاي تفاق ا به سپس

شهرداري كل مدير آقاي اطاق در ميوهفروش بارفروشو نمايندگان از مركب كميسيوني امروز نيم و هشت

رسيدگي نقاط ساير و شهر ميدانهاي در ميوه و ترهبار فروشي خرده و عمدهفروشي وضع به تا شد تشكيل

نمايند/ تخاذ ا را تصميماتhزم و كنند

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

دخانيات كارگران محاكمه
آقـاي و شـد تشكيل شهرباني سخنراني سالن در دخانيات كارگران كمه محا جلسه دوشنبه روز عصر

صالح دادگاه اين داشت اظهار پايان در و كرد رد را مدافع اعتراضاتوك;ي دادستان نماينده بهمنش سروان

ميباشد/ دخانيات كارگران تهام ا به رسيدگي براي

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين امروز محاكمه جلسه] [بيستمين
اسفند نهم واقعه متهمين تهام ا به رسيدگي براي نظامي فرمانداري نظامي دادگاه امروز نيم و نه ساعت

مـتهمين مـدافـع وك;ي از ديگر يكي سپس و كرد دفاع خود موكلين از سياسي دكتر آقاي و شد تشكيل

فردا به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه نيم و يازده ساعت مقارن و نمود آغاز را مدافعاتخود

شد/ صبحموكول

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميشود اعCم قوام درباره كشور عالي ديوان قضات نظر اظهار فردا
روزه همه كه هيأتعمومي جلسه دوشنبه روز و رسيد پايان به يكشنبه روز قوام پرونده مطالعه رسيدگيو

پايان به پرونده مطالعه گفت ما خبرنگار به كشور قضاتديوان از يكي امروز شد/ تشكيل ميگرديد تشكيل

يا تعقيب درباره را خود نهائي راي قضات تا تشكيلشود عمومي هيأت جلسه فردا ميرود احتمال و رسيده

دارند/ اع;م تعقيبقوام عدم



٢٦٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

كمالوند آيتا[ با مCقات
از نخستوزير سياسي و پارلماني معاون ملكاسمعيلي دكتر آقاي ديروز نخستوزير آقاي دستور بنابه

مجلس نمايندگان از نفر چند تفاق ا به مهندسرضوي آقاي همچنين نمود/ بازديد كمالوند آيتا� حضرت

كردند/ ديدن كمالوند آيتا� از ملي نهضت كسيون فرا عضو

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

سوم� �نيروي ايران ملت زحمتكشان حزب جوانان سازمان
و جوانان جهاني فستيوال در شركت براي ١٣٣٢ ماه تير ١٥ مورخ ٢١ شماره در <نيرويسوم> روزنامه

چهارمين و ملي فستيوال دومين تدارك هيأت بود/ نموده پيشنهاد فستيوال تدارك كميته به دانشجويان

جوانان خواستعمومي منزله به را پيشنهاد اين دوستي صلحو راه در دانشجويان و جوانان جهاني فستيوال

تلقي جهاني فستيوال به نمايندگان اعزام براي هيأت اين مكرر دعوتهاي به مساعد جواب و �نيرويسوم�

و تداركدومينفستيوال هيأت ميكند/ استقبال فراوان خرسندي با را جوانان�نيرويسوم� تصميم اين نمود/

ميكند: پيشنهاد دوستي و صلح راه در دانشجويان و جوانان جهاني فستيوال چهارمين

برگزيده ايران�نيرويسوم� سازمانجوانانحزبزحمتكشانملت اعضا آزادخود انتخاب به نفر ١ååاق�

تدارك هيأت گردند/ معرفي هيأت اين به بخارست به مسافرت و جهاني فستيوال در شركت براي و شوند

جمعيتتر پر و سازمانجوانان�نيرويسوم�وسيعتر نمايندگي هيأت اندازه هر استكه عقيده آن بر فستيوال

آورد/ خواهند دست به را جهاني فستيوال در شركت امكان �نيرويسوم� جوانان از بيشتري عده باشد

علني كارشكني با كه گذرنامه ماليوموضوع مسئله برايحل تا ميكند پيشنهاد تداركفستيوال هيأت

اقدام باشد هيأت اين امكان قوه در كه ديگري تسهي;ت و تضمين نوع هر و است نموده برخورد شهرباني

ملي فستيوال دومين تداركات هيأت ٥å٤٦ ـ آ گردد/

دوستي و صلح راه در دانشجويان و جوانان جهاني فستيوال چهارمين و

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

تير سيام روز تظاهرات مقدمات تهيه درباره تهران نظامي فرمانداري ٣٦ اعCميه
واقعه شهداي روح تجليل براي كه نمودهاند تقاضا نظامي فرمانداري از مختلف دستجات اينكه به نظر

نمايندگان يا كننده تقاضا احزاب دستجاتو رهبران از دهند انجام را مراسمي ميتينگو مذكور روز در تير ٣å

نظامي فرمانداري دفتر در مربوطه برنامه با جاري ماه تير ٢å شنبه روز ٨ ساعت در است خواهشمند آنان

خود كار برنامه كه دستجاتي احزابو به و گردد تنظيم كار برنامه آقايان خود حضور با تا رسانند هم به حضور

تهران نظامي فرمانداري نميشود/ داده تظاهري گونه هيچ اجازه نفرستند مذكور روز در را

اشرفي سرهنگ



ملي دولت سياهه ٢٦٦٠

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميشود فرستاده كار وزارت به زائد كارمندان اسامي ليست صورت
است گرفته قرار كار وزارت اختيار در زائد كارمندان حقوق اعتبار بودجه قانون موجب به

زائد كه را كارمنداني اسامي كهصورت داد اط;ع وزارتخانهها تمام به بخشنامهاي طي كار وزارت امروز

آنوزارتخانهها اختيار در مبلغي كلكشور بودجه طبقhيحه بر نمايند/ ارسال كار وزارت به ميرسند نظر به

وزارت نظر تحت كارمندان اين و نمايند پرداخت را زائدمؤسساتدولتي كارمندان حقوق كه ميشود گذاشته

شود/ گرفته نظر در آنها براي محلي تا گرفت خواهند قرار كار

را زائد كارمندان اسامي جهتصورت آن از كار وزارت كه ميكنند اظهار باره اين دولتيدر مقاماتمسئول

اعضاي ميزانحقوق نمايدو تطبيق ميگردد تأمين براياينمنظور كه بودجهاي با آنها عده كه است خواسته

كند/ تعيين را زائد

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميشوند تشريففرما تهران به ملكه و شاهنشاه ديگر روز دو تا
كردند/// مراجعت تهران به شمال از پريروز شاهپورها واNحضرت

تـهران بـه رامسـر از جـاري هـفته آخر تا ملكه علياحضرت تفاق ا به همايوني اعليحضرت است قرار

كاخ در كنون ا هم از و پذيرد انجام جمعه روز يا فردا است ممكن تشريففرمائي اين و شوند تشريففرما

در كه شاهپورها واhحضرت نيز شنبه روز عصر ميگردد/ آماده ملكه و شاه اقامت براي سعدآباد اختصاصي

همسران تفاق ا به عبدالرضا و غ;مرضا واhحضرتشاهپور كردند/ مراجعت تهران به ميبردند سر به شمال

پساز اخيرا عليرضا شاهپور داشتندواhحضرت اقامت رامسر هتل در و رفته رامسر به پيش چندي از خود

تهران در شاهپورها فع� ترتيب بدين نمودند/ توقف آنجا در هفته مدتدو رفتو رامسر به اروپا از مراجعت

ميبرند/// سر به

آقاي غياب در كه امريكا سفارت كاردار ماتيسن آقاي ديروز صبح هشت ساعت ـ دربار كفيل با مJقات

م;قات اين و كرد م;قات دربار وزارت كفيل اميني آقاي با مينمايد اداره را سفارتخانه آن امور هندرسن

م;قات اميني آقاي با ايران بلژيكدر مختار وزير آقاي ديروز ١١ ساعت همچنين داشت/ تشريفاتي جنبه

به ماه مدتسه براي زودي به مرخصي از استفاده براي بلژيك مختار وزير كرد/ خداحافظي ايشان از و نمود

رفت/ بلژيكخواهد

ضيافتوزارتامور پساز آينده هفته نيز ملوكانه حضور به شوروي كبير سادچيكفسفير آقاي شرفيابي

سادچيكف آقاي عزيمت مناسبت به آينده يكشنبه روز خارجه وزارت طرف از گرفت/ خواهد انجام خارجه

شد/// خواهد برپا ضيافتي

آقـاي بـا دربـار وزارت كـفيل امـيني آقـاي امروز بعدازظهر نيم و ٥ ساعت ـ نخستوزير با مJقات

گرديد/ امروزموكول به ولي گيرد انجام م;قات اين ديروز بود قرار كرد/ خواهد م;قات نخستوزير



٢٦٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ارز به راجع بازرگانان شكايات به رسيدگي براي
گرديد تشكيل ملي اقتصاد وزارت در جلسه يك ديروز

شد اتخاذ تصميماتي ارز به مربوط مقررات ابهام رفع براي
يافت خواهد انتشار نخستوزير آقاي امضاي از پس كه

شود داده قرار تسعير مأخذ ماه تير سوم در ارزها نرخ متوسط حد شد قرار

ميشود معين ملي بانك طرف از مجددا ارزها نرخ
بود خواهد جديد آئيننامه طبق بر ماه تير بيستم روز از ارزي پروانه صدور

بازارهاي به صادرات ركود باعث ارز به راجع دولت تصويبنامه
است شده استرلينگ گروه

و بازرگانان و اصناف طرف از ارز به راجع دولت تصويبنامه صدور از پس چون ـ ساعته هفت جلسه

از عموم و ميرسيد شكاياتي ارز كميسيون و ملي بانك ملي, اقتصاد نخستوزير, به شركتها نمايندگان

ادارات كليه آنكه با صبحديروز ساعت٨ از رضايتمينمودند عدم اظهار ليره با برابريدhر نرخ تناسب عدم

كاشاني ارز, رئيسكميسيون شيدفر دكتر بانكملي, كل مدير نصر دكتر آقايان بود تعطيل مؤسساتدولتي و

رئيساداره بهرامي دكتر داخليو بازرگاني رئيساداره اعتصام بانكملي, خارجه رئيساداره معاونو نشواد و

ربع و ساعتدو تا و رسانيده هم به مليحضور اقتصاد آقايوزير كار دفتر در عهود اقتصاديو مطالعات كل

را شركت نمايندگان و بازرگانان شكاياتواصله و ارز تصويبنامه مقررات از برخي ابهام رفع براي بعدازظهر

آمد/ عمل به مطالعاتhزم و رسيدگي

در طرح از پس است قرار كه شد تخاذ ا كلي تصميمات بازرگانان شكايات درباره دقيق رسيدگي از بعد

انتشار اقتصادي محافل و بازرگانان استحضار براي نخستوزير آقاي امضاي و دولت هيأت امشب جلسه

شود/ داده

همه را پولها تمام نرخ كه كشورها روزنامههايرسمي رويمج;تو از بانكملي شد قرار جلسه اين در

مأخذ را آن و نموده استخراج ماه تير درسوم را نرخدhر متوسط حد مينمايند منعكس اطمينان دقتو با روزه

ملي اقتصاد وزارت به را خود نظريه كافي مطالعه از پس ملي بانك شد قرار و دهد قرار ارزها ساير تسعير

است قرار برسد/ تصويبهيأتدولت به ديگري مقررات ارز تصويبنامه تكميل در آن روي از تا دارد اع;م

ارز به مقرراتمربوط تكميل نظرياتدر اين و كند اع;م ارزها نرخ تسعير به راجع خود نظريه بانكملي امروز

برسد/ هيأتدولت تصويب به

صدور ماه تير بيستم از داشت, اظهار ارز كميسيون اعضاء از يكي ارز اجرائي آئيننامه تدوين مورد در

جهت اين از و گرديد عمليخواهد هستيم تدوينآن كهمشغول آئيننامه جديد مقررات طبق بر ارزي پروانه

بود/ نخواهد نگراني اسباب نميدهد روي تأخيري چون



ملي دولت سياهه ٢٦٦٢

اساس بر ارزهايمختلفه نرخ برابري تعيين اينكه از دارند شكايت بازرگانانعموما ـ بازرگانان شكايات

فرانك نرخ تناسب در كلي مغايرت باعث و بوده ناصحيح تهران بازار در ماه تير سوم روز جاريه مظنههاي

است/ گرديده بينالمللي بازارهاي و ايران بازار واقعي نرخهاي با استرلينگ ليره فرانكسويسو و فرانسه

ليره دhر, ٢.٦٧ برابر فرانسه فرانك قرار, از سال اول ماهه سه در مختلف ارزهاي نرخ آزاد برابري چون

ايـنكه گـرفتن نـظر در با بوده يكدhر برابر فرانك ٤.٢å هر سويس فرانك دhر, ٢.٦٨ برابر استرلينگ

اساسمظنههاي بر ارزها نرخ تعيين بنابراين نمينمايد تطبيق نيز بينالمللي آزاد نرخهاي با نرخهايمزبور

ميباشد: زير ضررهاي متضمن تير سوم روز

خاصه اطريش هندوستانو كستان, پا بلژيك, هلند, مانند استرلينگ گروه بازارهاي به صادرات ركود >١

فرش/ صادرات

بـه نسبت فرانسه كشور از واردات اينكه گرفتن نظر در با مخصوصا فرانسه كشور با معام;ت ركود >٢

است/ داشته افزوني صادرات

غير ارزها ساير صحيح نرخ رعايت عدم علت به پاياپاي كشورهاي با معام;ت در نظم اخت;ل ايجاد >٣

پاياپاي/

است/ گرديده كنونمحسوس ا هم از كه تي واردا كاhهاي نرخ ترقي >٤

تهاتر فرانك نرخ او' دارند: تقاضا ارز به مربوط تصويبنامه معايب تشريح ضمن تجار كلي طور به

بـا كـه بازرگاناني مورد در ثانيا باشد ريال ٢٧å مظنه حدود و كرده تعديل صريح اساس بر ليره و فرانسه

ارز كـه شـود موافقت دارند دست در نشده انجام معام;ت و نمودهاند hكا صدور به اقدام گران قيمتهاي

٣٢ سال سهميه اساسآن بر كه hكا طبقهبندي كه اين ديگر و گيرد قرار صادركنندگان خود اختيار در مربوطه

را ٣ و ٢ درجـه ارزهـاي توجهي قابل تفاوت با ملي بانك و باشد باقي خود قوت به است گرديده تنظيم

برساند/ فروش به و نموده خريداري

وزير آقايان با م;قاتهائي اخير روز چند در نمودهاند كتبا زمينه اين از شكاياتي اينكه بر ع;وه تجار

آوردهاند/ عمل به ارز رئيسكميسيون و ملي بانك كل مدير ملي, اقتصاد

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

است ترقي به رو وارداتي اجناس بهاي
از ماه چهار كاhهايغيرضروري براي و ماه كاhهايضروريدو براي اعتبار گشايش مدت اينكه به نظر

بهاي است نشده معلوم غيرضروريهنوز يا كاhهايضروري فهرست و شده داده قرار ارز تصويبنامه تاريخ

مث�: گذاشته ترقي به اجناسرو

معامله تحويلخرمشهر ريال متري٤٥ نداشتو رونقي ارز نرخ تعديل از قبل كه كبري عليا حاج قماش

شده اضافه قيمتها به ٢åصدي الي كليصدي١٥ بهطور و ترقينموده ريال ٥٧ به روز چند اين در ميشد

است/



٢٦٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

خالصه رقبات غاصبين از يد خلع قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه

به اشخاصنسبت دعاوي به راجع قانون مستغ;تمشمول ام;كو از قسمت آن مورد در ـ واحده ماده

نتيجه در كه ٣٢ خرداد خالصهمصوب١٢ بنگاه قانوني مادهhيحه و ١٣٣١ خرداد گذاريمصوب١٢ ام;كوا

عـدم نتيجه در يا و گذاري وا ام;ك امور تصفيه هيأتهاي از كيان شا بايستي شكايات رد بر راي صدور

صورت در يا و شده تثبيت خالصگي و حقانيت به قطعي مذكور قانون ٦ ماده در مقرر مدت در دادخواهي

است بـاقي اشـخاص تصرف در ليك است نشده صادر كيان شا حقانيت به قطعي حكم هنوز دادخواهي

متصرفاتخود خالصجات بنگاه به اظهار اب;غ تاريخ از روز ظرفده مكلفند رقباتمزبور متصرفينام;كو

تحويل و تخليه از متصرفين استنكاف و مقرر مهلت انقضاء صورت در و دهند تحويل نامبرده بنگاه به را

١٨ و ١٤ مـصوبه عـدوانـي تصرف از جلوگيري قانون موجب به و ميشود شناخته عدواني آنان تصرفات

روز ١å شكايت تقديم قانوني مبداء و شد خواهد رفتار آنها با قانوني مقررات ساير و ١٣١٩ ماه ارديبهشت

بود/ خواهد متصرفين به خالصجات بنگاه به اظهار اب;غ از پس

مرجـع شود شكايت عدواني تصرف قانون دوم ماه در مقرر ماه يك مدت در كه صورتي در >١ تبصره

ميباشد/ ملك محلوقوع شهرستانهاي دادسراي فقط راي و رسيدگي شكايتو

تصرفات تجويز بر مبني كه تصويبنامههائي با دارائي وزارت دستورات و بخشنامهها كليه >٢ تبصره

ميشود/ ملغي گرديده صادر ام;كمزبور به اشخاصنسبت

١å يا و شاليزار جريب هزار ٥ از منحيثالمجموع و منحصرا آنها تصرف مورد كه اشخاص >٣ تبصره

و زرع متصدي شخصا ننمايد تجاوز غيره و گندمزار و شاليزار جريب هزار ٧ جمعا غيره و گندمزار جريب

شد/ نخواهند قانوني hيحه اين مقررات مشمول باشند اراضي آن گشت

هستند قانوني hيحه اين اجراي كشاورزيمسئول وزارت دادگستريو وزارت

غـاصبين از يد خلع قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير هفدهم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٣ و واحده ماده بر مشتمل خالصه رقبات

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميگردد حمل عربي بنادر به خواربار و ميوه
از ميوه و خواربار كاميون سه حداقل روزانه اينكه با ندارد شهردار بوشهر كه است يكسال قريب ـ بوشهر

ميآيد دست به شهر خود در خربزه و هندوانه و ميشود وارد بوشهر به مصرف عنوان به شهرستانها ساير

حمل عربي بنادر به شهرداري اداره موافقت با آنها كليه و ندارند را ميوه و خواربار از استفاده حق اهالي معهذا

دارند/ توجه عطف تقاضاي اوليايامور از اهالي ميگردد/



ملي دولت سياهه ٢٦٦٤

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميشود وارد تهران به آينده هفته امريكا كبير سفير
گرديد برپا امريكا سفير هندرسن افتخار به واشنگتن در ايران كبراي سفارت طرف از كه ضيافتي در

گرفت صورت هندرسن و دالس صالح, بين مذاكراتي و كرد شركت امريكا خارجه وزير

در امريكا سياست در تحوNتي چه امريكا سفير اخير مسافرت نيست معلوم هنوز
داشت خواهد بر در ايران

كبير سفير هندرسن آقاي است رسيده تهران در امريكا كبراي سفارت به واشنگتن از كه گزارشي بنابر

هفته است رسانده پايان به خارجه امور وزارت اولياي با را خويش كرات مذا نهائي مرحله كنون ا كه امريكا

وزارت به بار آخرين براي واشنگتن در گذشته هفته اوايل در هندرسن كرد/ خواهد مراجعت تهران به آينده

و كرده كره مذا مدتي م;قاتو خارجه وزارت معاون بايرود و خارجه امور دالسوزير مستر و رفته خارجه امور

در شركت براي قبل روز سه وي است/ پرداخته استراحت به واشنگتن شهر از دور نقاط از يكي در آن از پس

مراجعت واشنگتن به بود كرده برپا وي افتخار به واشنگتن در ايران كبير سفير صالح اللهيار آقاي كه ضيافتي

و خارجه وزير دالس و صالح آقاي و واشنگتن مقيم ايرانيان از بسياري با كه يافت فرصت آنجا در و نموده

آورد/ عمل به كره مذا ايران جاري اوضاع باب در خارجه وزارت شرقي شعبه كارمندان

در ايران كبراي سفارت ضيافت در امريكا خارجه دالسوزير آقاي شركت است شده گفته كه طوري به

مسائلمربوط براي اندازه چه تا خارجه اوليايوزارت كه ميدهد نشان امر اين و بسيار اهميت واشنگتنواجد

نـظر در ايران در امريكا كبير سفير هندرسن كه ميرساند خوبي به همچنين و بوده قائل اهميت ايران به

آقـاي است مـمكن كـه شـد اط;ع اظهار امروز ميباشد/ تكريم و احترام مورد خارجه وزارت امور مصادر

بـه آنجا از و آمده فرانسه به استيتس> <يونايتد كشتي با نيويورك از بازگشت هنگام كبير سفير هندرسن

نمايد/ مراجعت تهران به هواپيما وسيله

آقـاي مسافرت كه كرد پيشبيني نميتوان هنوز كه نمودند اط;ع اظهار امريكا سفارت مقامات امروز

در تي تغييرا چه آورد عمل به ايران اوضاع باب در امور عاليه مصادر با وي كه كراتي مذا و امريكا به هندرسن

داشت/ خواهد بر در ايران در امريكا سياست

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

ميرود شيراز به وارن
و اصفهان در چهارم اصل شعب عمليات بازديد براي چهارم اصل اداره رئيس وارن آقاي اط;ع قرار به

آقاي تفاق ا به جمعه صبحروز است/ گرديده حاصل قسمتهايمختلفه كنوندر تا كه پيشرفتهائي و شيراز

انجاميد/ خواهد طول به روز ٩ حدود در مسافرت اين كرد/ خواهد حركت جنوب به مزبور اداره معاون مقدم

در چهارم اصل اداره عمليات پيرامون در امريكا و ايران انجمن در وارن آقاي امروز بعدازظهر هفت ساعت

كرد/ خواهد ايراد بياناتي گذشته سال



٢٦٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

شد تسليم شوروي خارجه امور وزير به ايران دولت جواب
كه مذاكراتي و شوروي خارجه امور وزير با مسكو در ايران كبير سفير مCقات رسمي گزارش هنوز

است نرسيده خارجه وزارت به است گرفته صورت ايران جواب يادداشت تسليم هنگام

آمد خواهد تهران به مسكو از هيأتي ايران پيشنهادات با شوروي موافقت صورت در

است كرده نگراني ايجاد امريكا رسمي مراكز در مسكو و تهران محور تماس
آقاي گذشته روز مسكو در ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي اط;ع قرار به ـ شد تسليم ايران جواب

كرده ايشان تسليم را دولتشوروي پيام به ايران كتجوابدولت پا م;قاتو را خارجهشوروي مولوتفوزير

دولت از ايران انتظاراتدولت و منويات از را خارجهشوروي وزير شفاها م;قات اين ضمن ايران سفير است/

قـبول حسـن با دولتشوروي اولياي كه ميكند اميدواري اظهار ظاهرا و ساخته مستحضر شوروي جديد

اين در ايران سفير نمايند/ تلقي است مندرج تسليمي نامه در كه را وي پيشنهاداتدولتمتبوع نظرياتو

و داشتند ابراز را نيتخود اينجوابحسن تسليم با اينك ايران اوليايدولت كه ميدارد اظهار م;قاتضمنا

يك ميباشند/ كشور دو بين اخت;فاتموجود كليه رفع براي كرات مذا شروع جوابدولتشورويو انتظار در

خـبر تأييد ضمن كرد حاصل وي با امروز ما خبرنگار كه تماسي در خارجه وزارت عاليرتبه و مطلع مقام

است/ نشده واصل خارجه وزارت به باره اين در گزارشرسمي هنوز داشتكه اظهار مولوتف با آراسته م;قات

آقايمولوتفو پيام متن آيا نمود سؤال خارجه وزارت عاليرتبه مقام يك از ما خبرنگار ـ نامهها انتشار

دولت دو بين توافق به منوط امر اين گفت: وي شد؟ خواهد منتشر عامه استحضار براي ايران دولت جواب

منتشر تهران و مسكو در معين روز و ساعت در نامه دو متن شود حاصل توافق اين كه صورتي در و است

شود/// منتشر زوديها اين به نامه دو اين متن كه نميكنم گمان شخصا من ولي شد خواهد

تهيه كميسيونيمأمور نخستوزير آقاي دستور به قبل هفته دو از ـ مطالبات مدارك و اسناد جمعآوري

آن دولتايران گردد كراتشروع مذا چنانچه تا است دولتشورويشده از مطالباتايران مدارك و اسناد كليه

كه مختلفي ادارات و وزارتخانهها مداركدر و اسناد اين دهد ارائه نمايندگيدولتشوروي به مداركرا و اسناد

را اسناد تمام كه است مأمور اينكميسيون دارد بودهاندوجود بهشوروي مهمات حمل موقع جنگدر زمان در

دهد/ ترتيب باره اين در حاضر پرونده و كرده جمعآوري

گفته است آمده وجود به زمان چه در و كجا از اينكه و ايران مطالبات مورد در ـ چيست ايران مطالبات

است داشته اينقوا كه مخارجي ايرانو اقامتقوايدولتشورويدر زمان به مطالباتمربوط اين كه ميشود

به گرفتند تصميم انگليس و امريكا بهشورويدولتين آلمان حمله پساز ميدانند همه كه بهطوري ميباشد

با جنگ به بتواند شوروي تا برسانند دولت آن به ملزومات و مهمات و اسلحه و نمايند كمك دولتشوروي

در مناسبت همين به شد تشخيصداده ايران كمك اين رساندن براي راه كوتاهترين دهد ادامه آلمان قواي

امضاء به قراردادي دولتوقت�قوامالسلطنه� و ايران در دولتشوروي اشغالي مقاماتقواي بين ١٣٢١ سال



ملي دولت سياهه ٢٦٦٦

بندرشاه به بندرخرمشهر و بندرشاهپور از مهمات حمل براي ايران سرتاسري راهآهن قرارداد اين طبق رسيد

حمل كرايه ايران طرفدولت از نرخ طبق كه نمودند تعهد متفقين عوض در و شد گذارده متفقين اختيار در

سهم كه كردند موافقت و ميشد پرداخته دhر و ليره به امريكا و ايران دولتين سهم بپردازند را مهماتمزبور

ازشوروي ايران مطالباتدولت از يكقلم اين شود گذارده حسابدولت به ميزان همان به كه دولتشوروي

در كه است خريدهائي و ايران در قوايشوروي ريالي مخارج به مربوط ايران مطالبات ديگر اق;م ميباشد

جنگلهايشمال وچوباز زياديالوار مقدار خريد آنها جمله از كه ميكردند ايران از اقامتقوايمزبور مدت

كه وقتي استو بوده ايران ارتش اسلحهسازي كارخانجات از تفنگ فشنگو مهماتو و اسلحه و خواربار و

دولت از ط; تن يازده حدود در ايران دولت كه شد معلوم پرداختند محاسبه به دولت دو يافتو خاتمه جنگ

دولت مرتبه هر و كرده مطالبه شوروي دولت از را خود طلب مرتبه چند ايران دولت است/ طلبكار شوروي

آماده اخت;فات رفع براي كرات مذا تجديد زمينه كه اينك خودداريمينمود آن تسليم از بهانهاي به مزبور

كرده معين مطالبات تسويه و تصفيه اخت;فات اين رفع براي را پيشنهاداتخود از يكي ايران دولت ميشود

است/

و شـوروي و ايـران بين نامه دو مبادله است شده گفته مطلع محافل در كه طوري به ـ امريكا نگراني

تـا جـديد مرحـله در دولت دو سياسي مناسباتي شدن وارد باhخره و مولوتف با آراسته نادر م;قاتهاي

اخت;فات رفع مبادا كه نگران اين از امريكا دولت اولياء است/ آورده فراهم را امريكا دولت نگراني اندازهاي

كرات مذا جريان در و دهد نشان دولتشوروي به زيادتري تمايل ايران دولت كه سببشود شوروي و ايران

كـه نـميكنند انكار تهران در امريكا سفارت عاليرتبه اولياء شود/ قائل ايران در دولت آن براي تي امتيازا

است/ كرده نگران را استواشنگتن شده شروع تهران و مسكو در قبل هفته دو از كه فعاليتهائي

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

شد معاف ماليات از چهار اصل اداره اتومبيلهاي
تـومبيلهاي ا از اسفالت ماليات پنج صدي دريافت از كه شد داده دستور غيرمستقيم ماليات ادارات به

مالياتمزبور برايوصول طرفمأمورين از كه گرديد صادر جهت آن از ايندستور خودداريشود/ چهار اصل

بود/ شده مراجعاتي آن شعبات يا چهار اصل اداره به

٨١٣٦ شماره ,١٣٣٢.٤.١٧ چهارشنبه

است شده ايجاد سياه بازار نتيجه در و نشده داده اهالي شكر و قند سهميه
اهالي شكر و قند سهميه ميدهد اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن سمنان از ما خبرنگار كه طوري به

بـه زودتر هرچه مينمايند تقاضا دارائي وزارت از مردم است/ شده ايجاد سياه بازار نتيجه در و نشده داده

به آزاد بازار در شكر بهاي فع� كنند توزيع مصرفكنندگان بين را شكر و قند كه دهند دارائيدستور مأمورين

است/ رسيد ريال ٣١



٢٦٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

كار وزارت مقابل در مسلولين اجتماع
كار اوليايوزارت از و كرده اجتماع كار مقابلوزارت مسلوليندر عدهاياز بعدازظهرديروز نيم ساعتسهو

شد داده نظامياط;ع فرمانداري به جريان آوردند/ فراهم را آنها معالجه استراحتو وسايل كه داشتند تقاضا

مقارن و كرد صحبت مسلولين براي بختيار دكتر آقاي وقت اين در شدند/ حاضر محل در مأمور عدهاي و

شدند/ متفرق بيماران نيم و پنج ساعت

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

روزنامه مدير توقيف
به ك پا نبرد روزنامه شدن توقيف از پس كه ك پا نبرد روزنامه مدير شيرازي قوام محمد آقاي ـ بابلسر

به جمعه روز و توسطمأموريندستگير گذشته ديشبجمعه ميبرد سر به هتل روزيدر چند و بود آمده بابلسر

گرديد/ اعزام تهران

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

است نشده روشن بود شده خاموش اعتصاب اثر در كه شهر جنوب كورهها تمام هنوز

نكردهاند] آزاد را ما [رفقاي
از قسـمتي شـدند/ كار مشغول كارگران يافت خاتمه كورهپزخانهها كارگران اعتصاب كه قبل روز دو از

كـردن روشن مشغول كارگران كورهها ساير در و گرفتند سر از را خود فعاليت كارگران و افتاد كار به كورهها

جـديت با كارگران كه وجودي با كلي طور به و هستند زدن خشت مشغول نيز عدهاي و ميباشند كورهها

نخواهد آماده استفاده براي كورهها بقيه ديگر روز ده از hاقلزودتر كه پيشبينيميشود هستند كار مشغول

ندادهاند انجام ما به نسبت را تعهداتخود كارفرمايان هنوز كه ميداشتند اظهار امروز كارگران شد/

آزاد بود كرده توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه را ما رفقاي كنون تا نيز نظامي فرمانداري و

بود/ ما زنداني رفقاي آزادي اعتصاب شكستن موقع در ما خواستههاي از يكي كه صورتي در است نكرده

مزبور نمايندگان شد قرار و تشكيل كار وزارت در كارفرما و كارگران نمايندگان حضور با كميسيوني امروز

آقايوزير به شنبه روز تا را تصميماتخود نتيجه آورندو عمل به تي كرا مذا كارگران حداقلدستمزد پيرامون

دهند/ اط;ع كار

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

ميكنيم اختيار تحصن نتيجه وصول تا
بـه چـون شده اظهار مشروحه آن در و رسيده اداره اين به نطنز كنين سا از عدهاي طرف از كه شرحي

تـحصن از دست نتيجه وصول تا و متحصن عموما تاريخ اين از نشده توجه بذل ما مشروع خواستههاي

داشت/ برنخواهيم



ملي دولت سياهه ٢٦٦٨

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

جلسه] [چهارمين دخانيات كارگران محاكمه
رسيدگي براي آقايسرهنگهشترودي رياست به نظامي فرمانداري جنحه دو شماره دادگاه ديروز عصر

گفتند دادستانجواب نماينده بيانات به آقايانوك;يمدافع شد/ تشكيل دخانيات كارگران از نفر ٥٦ تهام ا به

شد/ شنبهموكول روز بعدازظهر به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه نيم هفتو مقارن

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شكستند را خود اعتصاب قمشهاي نخريسي كارگران
اعتصاب كارخانه در كار قانون اجراي عدم عنوان به قمشهاي نخريسي كارگران كه داديم اط;ع ديروز

تـقاضاي كارخانه اولياي انجام سر و شد تشكيل اولياء و كارگران نمايندگان از كميسيوني ديروز كردهاند/

يافت/ پايان اعتصاب پذيرفتو را كارگران

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شد خواهد تشكيل جنگ زمان نظامي دادگاه بختياري متهمين اتهامات به رسيدگي براي

دارند نظر تجديد تقاضاي حق دادگاه راي از متهمين
تعيينو بختياري غائله تهاماتمتهمين ا به رسيدگي براي نظامي دادگاه دادستان زودي به اط;ع قرار به

دادگـاه نـظامي دادسـتان توسط ادعانامه صدور از پس كرد/ خواهد شروع را مذكور تهامي ا پرونده مطالعه

بـه رسـيدگي براي كه دادگاهي گفت: امروز مطلع مقام يك نمايد/ آغاز را دادرسي تا شد خواهد تشكيل

بختياري غائله داشتزيرا خواهد جنگرا زمان نظامي دادگاه حكم ميگردد تشكيل بختياري غائله تهامات ا

طرفدولتحق از كه اينست توجه قابل مسئله است/ قوايدولتيبوده با مقاومت و خورد و زد عليهدولتو بر

كه است دولت اختيار در قسمت اين زيرا شد خواهد داده متهمين به نظاميمزبور دادگاه راي از نظر تجديد

خير/ يا قائلشود متهمين براي نظر تجديد حق

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

اسفند نهم واقعه محاكمه امروز جلسه يكمين] و [بيست
سرهنگ رياست به نظامي فرمانداري جنحه ٢ شماره دادگاه جلسه امروز صبح دقيقه چهل و نه ساعت

بـود مـانده نـاتمام او بـيانات ديروز كه متهمين مدافع وك;ي از يكي عبده آقاي شد/ تشكيل هشترودي

جلسه باره دو تنفس از بعد و داد تنفس دقيقه ده دادگاه نيم و ده ساعت مقارن و داد ادامه را خود مدافعات

گفت و شد بحث وارد ماهيتدعوي درباره مدافع وكيل آزمين سرهنگ آقاي هنگام اين در يافت رسميت

آقاي نميباشند/ مجرم باشند كرده كاري چنين گر ا من موكلين نيستو جرم نخستوزير خانه مقابل رفتن

بـقيه و تعطيل دادگاه دقيقه چهل و يازده ساعت مقارن و شد ديگري مباحث وارد سپس آزمين سرهنگ

شد/ شنبهموكول روز صبح به دادرسي



٢٦٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

گرفت قرار تعرض مورد كاشاني مصطفي آقاي
از كه هنگامي بعدازظهر ربع و سه حدود در امروز كاشاني سيدمصطفي آقاي رسيد اط;ع كه طوري به

قرار تعرض مورد عدهاي طرف از ميشد تومبيل ا سوار و خارج بهارستان ميدان در واقع بهارستان داروخانه

متفرق متعرضين بودهاند حدود آن در كه جمعي مداخله اثر بر ولي است شده حمله نيز تومبيل ا به و گرفته

شدهاند/

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شدند متحصن فرهنگ اداره در
نمايندگي به نفر ٢٧ تير شانزدهم استروز رسيده كرمانشاه از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر طبق

و شدند متحصن فرهنگ اداره در متوسطه دوم و اول امتحانات تجديديهاي و مردودين نفر ١٧å طرف از

داشت اظهار آنها به رئيسفرهنگ شكيبا آقاي آيد/ عمل به نظر تجديد آنها امتحاني اوراق در كردند تقاضا

ندارد/ نتيجه تحصن و كنيد مراجعه مركز به بايد است منطقي شما ادعاهاي چنانچه

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

كاميونها مالكين از شكايت رفع
كشور, آقايانوزير حضور با امروز صبح نيم و نه ساعت كاميونها مالكين شكايات به رسيدگي كميسيون

منزل در كاميونها مالكين نمايندگان از نفر سه شركت با مدبر سرتيپ تيمسار و كار وزير ملي, اقتصاد وزير

آمد/ عمل به شكايت رفع آنها شكايات به رسيدگي و كراتhزم مذا از پس و شد تشكيل نخستوزير آقاي

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

يافت خواهد خاتمه ماه اين پايان تا تير سيام شهدا آرامگاه ساختمان
ميكنند اجتماع نظامي فرمانداري در شنبه روز جمعيتها و احزاب نمايندگان

مـيباشد/ تـير سـيام شهداي جهت آرامگاه ساختمان مقدمات تهيه مشغول كنون ا تهران شهرداري

در شود/ آماده ماه تير آخر تا يافته پايان آرامگاه اين بناي زودتر هرچه كه ميكنند سعي شهرداري مأمورين

hزم اقدام شهرداري و شد خواهند دعوت ابنبايويه به وزراء و رجال مجلس, نمايندگان از عدهاي روز اين

و محل آب تهيه براي و آورده عمل به بود خواهد دعوتشدگان اجتماع محل كه مناسبي جاي تهيه براي

قصد كه جمعيتهائي و احزاب نمايندگان از نيز نظامي فرمانداري طرف از است/ كرده اقدام نيز آن نظافت

فرماندار اطاق در شنبه روز صبح هشت ساعت آمده عمل به دعوت دارند را روز اين تظاهرات در شركت

وقوع بدون روز اين تظاهرات و گردد تنظيم برنامهاي يكديگر مساعي تشريك با تا يابند حضور نظامي

مناسبت به تير سيام ممكناستروز است كرده حاصل اط;ع ما خبرنگار طوريكه به شود/ برگزار حادثهاي

شود/ اع;م عمومي تعطيل مردم عمومي قيام دوم سال شروع



ملي دولت سياهه ٢٦٧٠

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

گرديد تعطيل ناحيه دو جز به شمال در ماهي صيدگاههاي كليه
ميكند مراجعت ايران به پهلوي> <پرت كشتي

مينمايد حمل شوروي به خاويار و ماهي تن ١٨٤ مجددا و

شد خواهد تصفيه چگونه سابق شركت اموال بابت از شوروي دولت مطالبات
ميگردد طرف بر كدخدامنشي صورت به شيCت سابق شركت اموال ارزش به مربوط اختCف

اثـر بـر دارد/ ادامه شي;ت شركت محل در شي;ت سابق شركت ترازنامه ضميمه صورتهاي مطابقه

گر ا تطبيق عمل ضمن زيرا بكشد طول ديگر ماه يك تا است ممكن مطابقه عمل صورتها اين تفصيل

از يـا است آنـجا در شـي;ت شـركت مـركز كه بندرپهلوي از تلفن وسيله به بايستي آيد پيش اشكاhتي

تصفيه كار صورتها مطابقه عمل خاتمه از پس بشود/ سؤاhتي آنها رفع براي بازرگانيشوروي نمايندگي

قرارداد انقضاي مدت آخر تا كه ترازنامهاي روي از زيرا شد خواهد آسان خيلي سابقشي;ت شركت حساب

خواهد تعيين شي;ت سابق شركت اموال از شوروي و ايران دولتين سهم گرديده تهيه شي;ت سابق شركت

كر ذ آنها شده خريداري ميزان به شركت قيمتاموال سابقشي;ت شركت ترازنامه در كه دانست بايد شد/

ديگري قسمت و كرده ترقي مزبور اموال از قسمتي ارزش شي;ت سابق شركت عملكرد مدت در و گرديده

اين در كه اخت;فاتي نيايد پيش شركت اموال ارزيابي به احتياج مورد اين در اينكه براي است نموده تنزل

شد/ خواهد مرتفع كره مذا ضمن بازرگاني و كدخدامنشي بهصورت پيشآمد بابت

شـي;ت سـابق شـركت اموال سهم بابت دولتشوروي مطالبات از قسمتي داديم اط;ع كه طوري به

اين به ميگردد پرداخت احتياجشوروي كاhهايمورد ساير تحويل با آن عمده قسمت شد مستهلكخواهد

اين سال يكيدو ظرف و كشيد نخواهد طول به زيادي مدت ايران از مطالباتدولتشوروي تصفيه ترتيب

گرفت/ خواهد انجام كار

احتياج سايرمحصوhتمورد و خشكبار پشم, پنبه, از عبارت شد خواهد تحويل بهشوروي كه كاhهائي

وسائل و ابزار نواقص تكميل و شركت ملزومات و لوازم تهيه مشغول فع� شركتشي;ت ميباشد/ شوروي

ميگيرد/ انجام شركت محل در مناقصههائي مرتبا كار اين براي و ميباشد ماهي صيد

پرت كشتي است قرار داشت: اظهار عاملشركتشي;تامروز مدير بريماني مهندس آقاي كه طوري به

شروع مجددا كندو مراجعت ايران به امروز بود كرده حمل بهشوروي خاويار ماهيو تن ١٣٩ مقدار كه پهلوي

و ماهي تن ١٨٤ مقدار پهلوي پرت كشتي بارگيري اين در نمايد/ شي;ت حملمحصوhت و بارگيري به

بود/ خواهد ماهيشور تن ٦å و منجمد ماهي تن ١١å خاويار, آن تن ١٤ كه كرد خواهد حمل خاويار

پساز ششم بار براي و بهشورويحملنموده بارمحصوhتشي;ترا پنج حال به تا پهلوي پرت كشتي

برد/ خواهد بهشوروي را فوقالذكر سابقشي;تمحصوhت شركت قرارداد انقضاي

متوقف ماهي صيد عمليات شمال شي;تهاي كليه در كه كرد اضافه همچنين بريماني مهندس آقاي
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كه مازندران كشتي ضمنا دارد/ ادامه ماهي صيد هنوز گميشان خواجهنفسو نام به نقطه دو در فقط و گرديد

براي و نموده حفر سابق مقدار بر ديگرع;وه متر ٣٨å حال به تا است شمالمشغول در كانالآشوراده حفر به

است/ آمده عمل به شركتشي;ت طرف از اقداماتي كشتيمزبور مصرفسوخت جهت مازوت تأمين

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شد خواهد تأسيس دولتي بورس مؤسسه يك
بورس ايجاد با رسيد اقتصاد عالي شوراي تصويب به ديشب بورس مؤسسه طرح

آمد خواهد وجود به تحولي ايران بازرگاني امور در
ميرسد نخستوزير آقاي تصويب به قانوني Nيحه صورت به طرح اين

بورسدر زوديمؤسسه به كه داد اط;ع ما خبرنگار به اقتصادي عالي اعضايشوراي آقايان از يكي امروز

اطراف در مطالعه كميسيونيمشغول آقاينخستوزير حسبدستور بر چنديقبل در تأسيسميگردد/ ايران

مطالعه مورد را ديگر كشورهاي در بورس مؤسسات كار طرز آنكه از بعد كميسيون اين و تأسيسبورسبود

نمود/ ارسال نخستوزير آقاي براي و كرد تهيه زمينه اين در طرحي داد قرار

اهميتو تجارت اقتصاديو لحاظ از اينمؤسسه چون كه كرد اظهار همچنين اقتصاد عالي شوراي عضو

بانكيدقت اقتصاديو همكاريمتخصصينامور با تأسيسآن براي جهت اين به دارد حساسيتفوقالعاده

طرحديشب اين و ارجاعنمود اقتصاد عالي بهشوراي را تكميلطرحمزبور آقاينخستوزير شد/ خواهد زياد

نـخستوزير آقاي براي اقتصاد عالي شوراي طرف از مزبور طرح رسيد/// اقتصاد عالي شوراي تصويب به

تصويبخواهد به قانوني بورسhيحه تأسيسمؤسسه براي شده كسباط;ع بهطوريكه و شد عودتداده

رسيد/

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شد وارد آبادان به قراضه آهنهاي حمل براي ايتاليائي كشتي
ايتاليائيموسوم بازرگاني كشتي ماه تير يازدهم شنبه روز ميدهد آباداناط;ع از ما خبرنگار بهطوريكه

انداخت/ لنگر اسكله كنار در ايتاليا به نفت ملي شركت قراضههاي آهن حمل براي به<سالور>

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شد وارد شكر حامل كشتي
شد/ عباس بندر وارد قبل روز چند سفيد شكر كيسه ٦٦١٣٨ مقدار حامل <آرسنا> كشتي ـ عباس بندر

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

دارو صندوق ٢٦
و رسيد تابعه پستهاي و كرج بهداري جهت بهداري وزارت از صندوقدارو ٢٦ تير چهاردهم روز ـ كرج

نمودند/ حركت شهرستانها ساير به دارو توزيع براي بهداري كاميونهايوزارت
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٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

شد آزاد ترهبار و ميوه نرخ
ممكن بهاي ارزانترين با و كافي مقدار به را ميوه كردهاند تعهد ميوهفروشان

بگذارند مصرفكنندگان دسترس در

رؤسـاي و كشور وزارت نمايندگان و شهردار آقاي حضور با تهران شهرداري در كميسيوني صبح امروز

آمد عمل به كه زيادي كرات مذا پساز شد/ تشكيل ترهبار و نرخميوه در نظر تجديد براي شهرداري ادارات

مقدار به را مردم نياز مورد ترهبار و ميوه شدهاند متعهد تهران در ميوه و ترهبار فروشندگان و بارفروشان چون

از آزمايش عنوان به شد قرار لذا بگذارند مصرفكنندگان دسترس در ممكن قيمت ارزانترين به و كافي

خودداريشود/ ترهبار و ميوه نرخ تعيين

شد/ گذاشته اجرا مورد به امروز از ايشان, تصويب از پس و رسيد نخستوزير آقاي نظر به پيشنهاد اين

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

دارند راديولوژي متخصص اعزام تقاضاي اهالي
عطاياي محل از كه پهلوي شاه محمدرضا بيمارستان به شهر بيمارستان كه است ماه پنج ـ بندرپهلوي

تكميل آن جراحي كادر عليآبادي مسعود دكتر آقاي ورود با اخيرا است/ يافته انتقال شده ساخته ملوكانه

وسيله تا شود اعزام نيز راديولوژي متخصص دكتر زودتر هرچه كه خواستارند بهداري وزارت از اهالي و شده

گردد/ تكميل است شده خريده شهرداري محل از آن وسائل تمام كه عكسبرداري

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

كرد خودكشي ترياك با ناشناسي مرد
مرد و برد فيروزآبادي بيمارستان به خود با مرگبود حال در كه را ناشناسي مرد رضا نام به شخصي ديروز

<من داشت: اظهار مأمورين به رضا درگذشت/ آيد عمل به بازجوئي وي از اينكه از قبل بعد لحظه چند مزبور

زندگي از تا خوردهام و كرده عرقمخلوط با را ك تريا من گفت و شد وارد مرد اين بودم نشسته قهوهخانه در

افتاد/> زمين به نتوانستو ولي بشويد را خواستصورتخود بعد و خ;صشوم

دادسراي در قضيه و نمود صادر ك تريا با علتمسموميت به را دفن اجازه كرده معاينه را جسد پزشك

دارد/ قرار رسيدگي تحت تهران

٨١٣٧ شماره ,١٣٣٢.٤.١٨ پنجشنبه

كرد خودكشي ترياك با استيصال اثر در
بـه را او فـورا ١٨ كـ;نتري مأمورين خورد/ ك تريا استيصال و فقر اثر در كارگر نام مهدي صبح ديروز

از بعد متوفي جنازه نمود/ بعدازظهرفوت ٩ ساعت و نشد واقع مفيد معالجات ولي فرستادند رازي بيمارستان

گرديد/ تهران دادسراي تحويل پرونده و شد دفن قانوني تشريفات
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٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

امريكا جمهوري رئيس و ايران نخستوزير بين متبادله نامههاي متن
است نموده جلب ايران فعلي خطرناك وضع به را آيزنهاور توجه مصدق دكتر

ايران حكومت طرف از است نشده دير و باقي فرصت تا است معتقد آيزنهاور و

آيد عمل به كنوني وضع نشدن بدتر از جلوگيري براي خود قدرت حدود در اقداماتي

عزيز جمهور رئيس حضرت

كه را نظرياتي فرمودهاند پيشنهاد اينجانبكه پيام به ١٩٥٣ ژانويه ١١ مورخ نامهم;طفتآميز درجواب

آن در برسانم/ عالي خاطر استحضار ديپلماتيكبه مجراي از يا و استمستقيما بوده ما مشترك ع;قه مورد

و نموده اخير سال در خود آمال به بخشيده تحقق راه در ايران ملت كه مضايقي و پريشاني از مختصري پيام

تي مستعمرا شركت يك غيرمنطقي ادعاهاي از پشتيباني براي انگلستان دولت كه را مشك;تي همچنين

ايران ملت ميگذرد پيام اين تاريخ از كه ماهيهم چند اين در برسانم/ عرض به است كرده ايجاد ايران براي

نفت خريداران جمله آن از بود انگلستان دولت و نفت سابق شركت سياسي دسائس و مالي مضايق گرفتار

راه سر در غيرقانوني ديپلماسيموانع و تبليغاتي وسائل تمام با و كشانده ديگر دادگاه به دادگاهي از را ايران

نمودهاند اع;م ب;مانع را ايران فروشنفت ژاپون و ايتاليا دادگاههاي اينكه با و كرده ايجاد ايران فروشنفت

آن تـصدي زمان در كه ميرفت اميد گرچه برنداشتهاند/ دست كنون تا اصول و حق خ;ف بر اقدامات از

حاصل تغييري امريكا دولت روش در هنوز متأسفانه ولي بشود ايران وضعيت به بيشتري توجه حضرت

تأسـف اظهار داشتهاند ارسال اينجانب براي كراچي از امريكا خارجه وزير آقاي كه پيامي در است/ نشده

نكرده حاصل توفيق غرامت مسئله حل به كمك براي خود مجاهدات در امريكا كنون تا اينكه از كردهاند

شركتسابقدر بينالملليدادگستريقيمتاموال شدديوان حاضر داشتكهدولتايران خاطر به بايد است/

شرط اين به غرامت درباره را مزبور ديوان ص;حيت كه شد حاضر نيز و بپردازد كند تعيين قدر هر را ايران

دولت كه است بديهي نمايد/ تعيين انصاف منطقو حدود در را خود به مدعا انگليس قب�دولت كه كند قبول

ميكرد/ اظهار طرحدعوا موقع در كه دارد مطالباتي انگليس دولت نفتو سابق شركت از هم ايران

اين از يك هيچ به كند تجديد ايران در را سابقخود وضعيت كه است اميد اين به انگلستان دولت چون

بـرابـر در ايـران ملت انگلستان دولت و سابق شركت اقدامات اثر در كنون ا نداد/ اثر ترتيب پيشنهادات

ممكن نيز بينالمللي نظر نقطه از اينوضع ادامه كه است گرفته قرار بزرگي سياسي و اقتصادي مشك;ت

اقداماتي شايد مملكتنشود اين به فوري و كمكمؤثر اينموقع در گر ا و باشد داشته استعواقبخطيري

طرفدولت از كمكهائي اينمدت در البته باشد دير خيلي آيد عمل به غفلتامروز جبران منظور به فردا كه

را جهاني صلح و كند مرتفع را مشك;تايران كه نبود قدر آن استولي تشكر كهموجب شده ايران به امريكا

نمايد/ تأمين است امريكا شرافتمند ملت دولتو آمال هدفو كه

بدون آن بردن hبا و بوده پائين خيلي استعماري سياست قرن يك نتيجه در ايران مردم زندگي سطح
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حدود در اصو' شده كنون تا كه كمكهائي متأسفانه بود نخواهد امكانپذير دامنهدار عمراني برنامههاي

است/ نشده بوده hزم كه مساعدتي اوقات گاهي نيز قسمت اين در حتي و بوده فني كمكهاي

به كشاورزي عمران براي دhر ميليون ٢٥ ميبايست كه صادرات بانك كه ميشود يادآور مثال باب من

مساعده با كه است اميدوار ايران ملت گرديد/ منصرف ناروايديگران دخالتهاي واسطه به كند كمك ايران

رفعموانعمزبور چنانچه و طرفشود بر شده ايجاد فروشنفتايران راه در كه موانعي امريكا همراهيدولت و

استفاده خود منابع ساير از بتواند ايران تا بفرمايند اقتصاديمؤثري كمكهاي نيست مقدور دولت آن براي

فعلي مشك;ت آنها از بهرهبرداري كه هست نيز ديگر طبيعي ثروتهاي نفتداراي از غير ايران كشور نمايد

نميباشد/ ميسر اقتصادي كمكهاي بدون امر اين ولي نمود خواهد حل را كشور

دارم يقين و نموده جلب ايران فعلي ك خطرنا وضع به را حضرت آن بخش اثر و موافق توجه خاتمه در

فائقه احترامات است خواهشمندم فرمود/ خواهند تلقي است شايسته كه اهميتي با را پيام اين نكات تمام

مصدق محمد دكتر فرمائيد/ قبول را دوستدار

آيزنهاور پاسخ

عزيز نخستوزير آقاي

سختكنوني اوضاع مزبور نامه در گرديد واصل �١٩٥٣ مه ٢٨� ١٣٣٢ خرداد هفتم تاريخ به آنجناب نامه

تا كند كمك ايران به بتواند شايد امريكا متحده دول كه بوديد فرموده اميدواري اظهار و داده شرح را ايران

كه است بوده سبب بدان آمد پيش عرضجواب در كه تأخيري آيد/ فائق خود مشك;ت از پارهاي بر ايران

اين بنوشتن كه كنون ا باشم داشته فرصتمشورت كبير سفير هندرسن مستر دالسو مستر با ميخواستم

منعكس جنابعالي خود نامه در كه دوستانهايست صداقت روح همان دوستدار محرك ميكنم مبادرت پاسخ

به نسبت دوستي عميق احساسات هميشه امريكا مردم و امريكا حكومت كه ميدهد نشان تاريخ ميبينم/

بتواند ايران كه اميدوارند صميمانه امريكا مردم و امريكا حكومت دارند هم هنوز و داشته ايران مردم و ايران

و ملتيخشنود شوند موفق نيز و كامياب مليخود آمال حصول به نيز ايران مردم و كند حفظ را خود استق;ل

حكومت كه بود اميدواري همان علت به او' كند/ كمك دنيا صلح پيشرفت و ترقي به كه آورند بهوجود آزاد

كشور و ايران بين كه اخت;فاتي رفع براي نمود جهد و جد قلب صميم از سال طيدو در امريكا متحده دول

دول عقيده كند/ مساعدت است گرديده ناشي ايران نفت صنعت شدن ملي از و داده روي انگلستان متحده

اطمينان و اعتماد حسن دنيا سراسر در غرامتدادهشود درباره قراري چنانچه استكه اينبوده امريكا متحده

جامعه آن بهموجب كه باشد اصولي به متمسك كام� است مصمم ايران كه شد خواهد تقويت معني اين به

شد خواهد سبب و بود خواهد ايران بينالمللي اعتبار مؤيد امر اين و گردد امكانپذير آزاد ملل از شكوهي با

انگلستان متحد كشور و ايران چون حلشود/ است ايران متوجه كنون ا كه اقتصادي و مالي پارهايمعض;ت

تي مجاهدا از را امريكا متحده حكومتدول مسئله اين نمايند/ حاصل توافق غرامت به نسبت نتوانستهاند

امريكائياني ميان در حتي و امريكا متحده ممالك در است/ داشته باز آورده عمل به ايران به كمك براي كه
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ايران كه زماني تا كه دارد قوت فكر اين دارند دوستي و همدردي منتهاي ايران مردم و ايران به نسبت كه

دربـاره عادhنهاي و معقول قرارداد انعقاد با آورد دست به وجوهي نفتي محصوhت و نفت فروش از نتواند

مـيزان بـه بخواهد متحده دول حكومت هرگاه شود فروخته زيادي مقادير به ايران نفت ديگر بار غرامت

نكرده رعايت را انصاف شرط امريكا مالياتي حقمؤديان در كند كمك ايران به اقتصادي طريق از معتنابهي

نفت خريد با است نگرديده فصل و قطع نفت اخت;ف كه وقتي تا امريكا مردم از بسياري طور همين است/

ميزان به ممالكمتحده در نيز احساسات اين كرد/ مخالفتخواهند عميقا متحده طرفحكومتدول از ايران

كه شركتي تأسيسات يعني مادي دارائي رفتن دست از مبناي بر صرفا شود بنا گاه هر كه دارد معتنابهيوجود

خواند عادhنه را آن بتوان كه بود حلينخواهد ترتيبراه اين گردد پرداختغرامتحل استمسئله شده ملي

دارند اقتصادي دوستانه ارتباط هم با كه را آزاد ملل متقابل اعتماد است ممكن حلي راه چنين درباره توافق و

اسفآور اخت;ف اين به جرياناتمربوط از كه دوستدار هموطنان از بسياري ع;وه به سازد/ متمايل ضعف به

همدر كه هيجاني پر احساسات به نظر كه معتقدند بهدستآوردهاند پيوسته را اط;عاتhزمه دارندو گاهي آ

منظور به مستقيم كره مذا وسيله به كه كوششهائي است شده برانگيخته انگلستان متحد كشور در هم ايران

و ك اصطكا افزايش مايه تفاهم حسن ايجاد جاي به است ممكن بيشتر آيد عمل به غرامت مبلغ تعيين

مسئله فصل و قطع منصفانهترينوسيله و عمليترين كه است بوده چنين پيوسته آنها عقيده گردد/ اخت;ف

بر را طرفين دعاوي كليه هيأت آن و گردد ارجاع بيطرفي بينالمللي يكهيأت به امر اين كه آنست غرامت

تشخيص بايستيخود ايران حكومت اينكه به دارم توجه كام� دهد/ قرار مطالعه ماهيتدعويمورد اساس

است/ سياستها نافعترين ايران مردم و ايران براي داخلي و خارجي روش سياستو كدام دهد

نفع به بيشتر چيز چه بگويم و كنم مصلحتانديشي ايران حكومت براي ندارم سعي مطالب اين بيان با

متحده حكومتدول چرا احوال و اوضاع اين با استكه نكته اين توضيح من سعي استصرفا ايران حكومت

نمايد خريداري را ايران نفت يا كند كمك ايران به پيش از بيشتر بتواند كه نيست موقعي و مقام در كنون ا

بـر را خود نظامي و فني كمكهاي است اميدوار متحده دول حكومت باشد مايل ايران كه صورتي در

اوضـاع بـه نسبت آنجناب نامه در كه نگراني از دهد/ ادامه باشد گذشته سال كمكهاي نظير كه اساسي

از است نشده دير باقيو فرصت تا اميدوارم صميمانه و يافته استحضار منعكساست ايران كنوني ك خطرنا

از آيد/ عمل به كنوني شدنوضع بدتر از جلوگيري براي خود قدرت حدود در اقداماتي ايران حكومت طرف

آيزنهاور د/ دوايت بپذيرند/ را دوستدار فائقه احترامات تجديد خواهشمندم نخستوزير

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

ايران به كمك درباره امريكا خارجه وزير نظر اظهار
كمك خصوص در سنا مجلس كميته در اظهاراتخود ضمن ديروز امريكا خارجه دالسوزير ـ واشنگتن

و كـمك ايـران اقـتصادي وضـع بـهبود براي ميتواند آنجا تا است ع;قمند امريكا گفت ايران به امريكا

بيفتد/ غيردوست دست به ايران نفت منابع كه ببيند نميخواهد امريكا ولي كند مساعدت



ملي دولت سياهه ٢٦٧٦

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

اجتماعي امنيت كميسيون اختيارات و قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

امنيت كميسيون � نام به دائمي هيأت فرمانداري حوزه هر در عمومي امنيت و نظم حفظ براي ـ ١ ماده

رئيس و نيست� دادستان كه محلهائي در بخش دادگاه رئيس �يا دادستان فرماندار, از مركب اجتماعي�

تشكيل فرماندار رياست به آنان� معاونين غيبت صورت در �و ژاندارمري رئيس و شهرباني رئيس و دارائي

ميشود/

آنها بين اخت;ف رفع رعايا مالكينو حفظحقوق نظمو استقرار كه مواقعي در مكلفند فرمانداران ـ ٢ ماده

دهند/ تشكيل فورا آن اعضاء دعوت با را كميسيون نمايد ايجاب

وظائفكميسيون

از: است عبارت مزبور وظائفكميسيون ـ ٣ ماده

مـطابق آن اجراي و تصميم اخذ و مذكور ادارات بين مشترك انتظامي و تأميني امور در بررسي ـ الف

دادگستري/ و وزارتكشور به اقداماتخود و تصميمات گزارش مقرراتو و قوانين

زارع عمل سعيو به اقدام مالكيتو رعايتاصل با رعيت مالكو بين اخت;ف رفع كوششدر سعيو ـ ي

سـهم ازديـاد قـانوني hيـحه مقررات طبق بر محل عادت و عرف مطابق كشاورز و مالك سهم تعيين و

رابطه زراعتو عمل به كهمربوط ديگري امور به رسيدگي همچنين كشاورزيو عمراني سازمان كشاورزانو

است/ زارع مالكو بين

آن/ مرتكبين مجازات تعيين و قانوني hيحه اين در مذكور جرائم به رسيدگي ـ ج

مجازاتها و جرائم

از جلوگيري يا كشت عمل از امتناع يا مالكانه حق دادن از خودداري به را كشاورزان كه اشخاصي ـ ٤ ماده

ضد بر رفتار يا قانوني سلطه مطابق ملك در او عمليات مداخ;تو از ممانعت يا ملكخود به مالكده ورود

تسـليم تـهام ا مـدارك و گزارش با و دستگير فورا انتظامي مأمورين وسيله به نمايند وادار دولت مأمورين

شد/ خواهند امنيت كميسيون

و نـظم يا و ميكند افكار در تشويش و اضطراب ايجاد تشان تظاهرا و حركات كه اجتماعات ـ ٥ ماده

اجتماع به فورا مكلفند انتظامي استمأمورين محلممنوع هر در و ميسازد آسايشعموميمختل آرامشو

گزارش با و دستگير را آنها بايد مأمورينمزبور نشوند متفرق چنانچه و شوند متفرق كه كنند اخطار كنندگان

نمايند/ اجتماعي امنيت كميسيون تسليم امر

وادار تحريكو يكديگر با ضديت به را مردم پيوسته كه دهات و شهرها در ناراحت اشخاص ـ ٦ ماده

مأمورين وسيله به فورا ميسازند فراهم عم� آرامشرا و نظم در اخ;ل آسايشو سلب موجبات و ميكنند

ميشوند/ امنيت كميسيون تحويل امر گزارش با و دستگير انتظامي



٢٦٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

اقامت به و تبعيد يا بازداشتو سال يك تا ششماه به و٦ ٥ و ٤ مواد در مذكور جرائم مرتكبين ـ ٧ ماده

شد/ خواهند محكوم ميكند تعيين كميسيون كه محلي در اجباري

وصول به اجتماعي امنيت كميسيون قانوني hيحه اين و٦ ٥ و ٤ ماده در مذكور مواد تمام در ـ ٨ ماده

اين و ميگذارند اجرا موقع به و نموده صادر آنها درباره را موقت بازداشت دستور متهمين تحويل گزارشو

نيست/ شكايت قابل داشتو خواهد ادامه قطعي حكم صدور زمان تا بازداشتموقت دستور

در دhئل و گزارش صحت و امر ماهيت به موقت بازداشت از پس اجتماعي امنيت كميسيون ـ ٩ ماده

اينhيحه طبقمقررات بر تشخيصداد واقع با مطابق صحيحو را تهام ا گاه هر و رسيدگينموده اوقات اسرع

و مدتمحكوميتمحسوبميشود جزء بازداشتموقت و ميدهد متهم تبعيد يا بازداشتو به راي قانوني

داد/ خواهد را متهم بازداشت رفع ندانستفوريدستور وارد را تهام ا چنانچه

به ميداند بيشتري تحقيقات مستلزم را جرم تحقيق ثبوتو كه مواردي در كميسيونحقدارد ـ ١å ماده

به جامعي گزارش با مكلفند مأمورينمزبور و دهند انجام كتبا را تحقيقات كه بدهد انتظاميدستور مأمورين

اخت;فات يا مالكانه بهره به راجع مالكين كشاورزانو بين اخت;ف موارد در دارد حق نيز و بفرستند كميسيون

برايروشن آنها از كميسيونمخصوصي يا بهكميسيوندعوتو را امر متخصصدر و اشخاصبصير آن نظير

نمايد/ استفاده آنان نظر از و داده تشكيل امر شدن

عـادي رسـيدگي نتيجه در بايد فقط و نيست خاصي مقررات تابع كميسيون رسيدگي طرز ـ ١١ ماده

نمايد/ صادر رأي قانوني hيحه اين مقررات رعايت با و احراز از را امر حقيقت

از روز ظرفدو در دارد حق عليه محكوم فقط و اب;غ عليه محكوم به فورا بايد كميسيون رأي ـ ١٢ ماده

مشتمل بايد شكايت نمايد شكايت شده آنواقع حوزه در جرم كه استاني دادگاه به رايكميسيون تاريخاب;غ

شكايتمذكور به متهم بدونحضور نوبت از خارج و فورا استان دادگاه باشد مدارك و اعتراضي مواد تمام به

بداند امرhزم شدن برايروشن را متهم حضور دادگاه چنانچه و نمود خواهد صادر مقتضي رأي كرده رسيدگي

دارد كهضرورت متهم احضار استثناء به اينمورد در استان دادگاه رسيدگي طرز داد خواهد را او احضار دستور

است/ اجرا قابل و قطعي استان دادگاه رأي هرصورت در بود خواهد عمومي مقررات مطابق

تقاضاي ميتوانند محكوميت مدت ربع انقضاء از پس hزماhجرا قطعي حكم به محكومين ـ ١٣ ماده

مجازاتمصوب تشديد آئيننامه در مقرر كميسيونبخشودگي به امر پرونده اينصورت در نمايند بخشودگي

شد/ خواهد ارجاع [؟] ١٣٣٢ مرداد
بود/ خواهد ملغياhثر ١٣٣١.١٢.٢٨ امنيتعموميمورخ نظم مجازاتاخ;لدر قانوني hيحه ـ ١٤ ماده

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي دادگستريمأمور و كشور وزارتين ـ ١٥ ماده

كميسيون اختيارات و قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده ١٥ بر مشتمل اجتماعي امنيت

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٢٦٧٨

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

[ !] ١٣٣١ تا ١٣å٦ متولدين وظيفه نظام مشمولين معافيت قانوني Nيحه
ريال هزار يك تأديه با جزء مستخدمين و كسبه و كارگران

ميشوند معاف وظيفه نظام خدمات انجام از خود دارائي صدم يك پرداخت با متمكنين و

سـتاد رئيس رياحي سرتيپ آقاي دفتر در مطبوعاتي مصاحبه جلسه يك بعدازظهر ساعت نيم امروز

از زيـادي عـده چون داشت: اظهار خبرنگاران و جرايد مديران به ستاد رئيس آقاي و شد تشكيل ارتش

و نشدهاند احضار پرچم زير خدمت به احتياج عدم واسطه به ١٣٣١ تا ١٣å٦ متولدين وظيفه نظام مشمولين

كه قانوني موجبhيحه به آمد عمل به اينمورد در كه مطالعاتي از پس لذا و مانده ب;تكليف آنها وضعيت

بـه نسـبت مـختصري مـبلغ پـرداخت بـا مشـمولين اين گرديد مقرر رسيد نخستوزير آقاي تصويب به

معافشوند/ نظام خدمت از متمكنين از زيادتري وجه تأديه و بيبضاعتان

خوانندگان اط;ع به زير شرح اينكبه و شد گذاشته خبرنگاران اختيار در قانونيمزبور سپسمتنhيحه

ميرسد/ محترم

قانوني cيحه متن

و ليسانسيهها و ديپلمهها استثناء به ١٣٣١ اسفند آخر الي ١٣å٦ متولد وظيفه نظام مشمولين ـ ١ ماده

قانوني معافيت مدت كه باشند معلول و متكفل يا و بوده غايب كه ميباشند خاصي مقررات تابع كه دكترها

پرچم زير خدمت از ذيل شرايط با نشده روشن تاريخ اين تا آنان وضع ديگر علل به يا و نيافته خاتمه آنان

ميگردند/ معاف

يك مبلغ پرداخت با ندارند تمكني كه كساني ساير و جزء مستخدمين و كسبه زارعين, كارگران, ـ الف

ريال/ هزار

هزار يك مبلغ پرداخت بر ع;وه ميباشند متمكنين آنان قانوني مخارج متكفل يا خود كه كساني ـ ب

شرافت قيد با تشخيصخودشان به دارند كه تمكني دارائيو يكصدم معادل مبلغي الف بند در مذكور ريال

نمود/ خواهند پرداخت

وسيله به يا شخصا مذكور مشمولين قانوني hيحه اين اول ماده در مقرر پرداختوجوه براي ـ ٢ ماده

را مقرر فوقوجه ماده الف بند طبق بر و مراجعه آن نمايندگيهاي يا شعب يا ايران بانكملي به خود نماينده

دريافت نسخه دو در است نموده تهيه بدينمنظور ملي بانك كه مخصوصي اوراق در را آن رسيد و پرداخته

حسـاب در را دريـافتي وجـوه مـلي بـانك و شد خواهد بايگاني ملي بانك در رسيد سوم نسخه ميدارند

داشت/ خواهد ارسال كل خزانهداري به ماهانه را آن صورت و مخصوصيمنظور

از يكنسخه قانوني اجراياينhيحه تاريخ از ظرفششماه در منتها موظفند ـمشمولينمزبور ٣ ماده

دارند/ دريافت را معافيتخود برگ نموده حوزههايمربوطه يا مناطق تسليم را بانك از دريافتي رسيد برگ

يا منطقه به مشمولينمربوطه كه همين مكلفند عمومي وظيفه نظام اداره حوزههاي مناطقو ـ ٤ ماده



٢٦٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

به يا شخصا را قانوني hيحه اين اول ماده در مقرر پرداختوجوه به داير ملي بانك رسيد برگ آنها حوزه

برگ ماه يك مدت ظرف در كثر حدا نمودند تسليم و ارائه سفارشي پست وسيله به يا و خود نماينده وسيله

پست وسيله به براياو يا و تسليم بانك رسيد دهنده ارائه به و صادر شرطي قيدو هيچ بدون را آنان معافيت

نمايند/ ارسال سفارشي

ماده از بندب طبق بر كه را كساني كليه اسامي ماهصورت هر آخر در آن تابعه شعب بانكمليو ـ ٥ ماده

نمود/ خواهد منتشر محلي جرايد در معينه مشخصات كليه با پرداختهاند را خود به را مربوطه اولوجوه

استفاده قانوني hيحه اين مقررات از ٣ ماده در مهلتمذكور ششماه ظرفمدت در كه كساني ـ ٦ ماده

رفتار آنان درباره غايب مقرراتمشمولين مطابق و بوده قانونيمحروم اينhيحه در معافيتمذكور از نكنند

شد/ خواهد

ورقه يا خدمت خاتمه برگ صدور از قبل را بعد به ١٣å٦ متولد مشمولين ندارد حق كس هيچ ـ ٧ ماده

اينhيحه يا وظيفه نظام خدمت قانون مقررات از را آنها فرار وسيله يا و نمايد استخدام عامدا عالما معافيت

سازد فراهم قانوني

تـقاضاي ازدواج� و بـهداشـتي و جـزائـي و مـالياتي مـوارد در �جـز دولتـي ادارات مأمـورين ـ ٨ ماده

كهوضع گذارد اداريخواهند جريان به پذيرفتهو موقعي باشد بعد به ١٣åمتولدين٦ از كه را كنندگاني مراجعه

باشد/ شده روشن وظيفه نظام قانون يا قانوني hيحه اين مقررات طبق بر متقاضي

محكوم تأديبي زندان ماه شش الي روز ١١ به قانوني hيحه اين ٨ و ٧ و ٤ مواد از متخلفين ـ ٩ ماده

شد/ خواهند

نمود/ خواهد تنظيم را قانوني hيحه اين اجراي آئيننامه ملي دفاع وزارت ـ ١å ماده

آن اجراي مأمور وزارتخانهها كليه و بوده اجرا قابل ١٣٣٢ ماه اولشهريور از قانوني اينhيحه ـ ١١ ماده

ميباشند/

نظام معافيتمشمولين قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه تير بيستم تاريخ به تصويبميشود/ ماده ١١ بر مشتمل ١٣١١ الي ١٣å٦ متولد وظيفه

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شد نزاع انتظامي افراد و اهالي از عدهاي بين
شدند مجروح ديگر نفر چند و پاسبان يك

عـدهاي رفتند, شهر از خارج به دستهجمعي گردش براي اهالي از عدهاي قبل روز چند ـ گنبدكاووس

آنها بين نزاعي ولي گرفتند آنها تفرقه به تصميم آنها تظاهرات از برايجلوگيري سرباز و ژاندارم و پاسبان

گرديدند/ دستگير آنها سران از عدهاي و شدند مجروح پاسبان يك و اهالي از عدهاي تصادم اين در و داد رخ

است/ رسيدگي تحت آنها پرونده كنون ا



ملي دولت سياهه ٢٦٨٠

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

داده روي خوردهائي و زد فارس بويراحمدي عشاير بين
رسيدهاند قتل به نفر چند و

ميرود شيراز به اختCفات اين به رسيدگي براي دولت نماينده

اخت;فاتي به رسيدگي براي طرفدولت از نمايندگي به سرتيپشيوائي آقاي دوشنبه روز اط;ع قرار به

كي حا رسيده شيراز از كه گزارشهائي رفت/ خواهد شيراز استبه فارسرويداده بويراحمدي عشاير بين كه

نفر چند آن اثر بر كه آنانرويداده بين خوردهائي و بويراحمديزد عشاير بين حاصل اخت;ف اثر بر استكه

روشن براي دولت نماينده و نيست معلوم اخت;فات اين بروز علت هنوز گرديدهاند مجروح عدهاي و مقتول

ميرود/ جنوب به همينموضوع ساختن

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شد نزاع دسته دو بين
و بودند فروشروزنامه دستهجمعيمشغول طور به كه ايران حزب جوانان از عدهاي قبل روز چند ـ رشت

شـد خـورد و زد بـعدا و گفتگو ابتدا آنها بين نتيجه در و شده روبرو مخالف عدهاي با ميدادند شعار ضمنا

نمودند/ جلب شهرباني به را نفر چند و نموده متفرق را آنها انتظامي مأمورين ب;فاصله

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

است شده روشن فشاري آجر كارخانجات كورهها تمام امروز وقت آخر تا

شدند آزاد كورهپزخانه كارگران از نفر ٣٣
كورهها تمام كلي طور به و بودند كورهها كردن روشن مشغول كورهپزخانهها كارگران هم امروز و ديروز

مأمورين و بودند شده توقيف كارگران از نفر ١٤å كارگرانكورهپزخانهها اعتصاب جريان در است/ شده روشن

مـتفرقه اشخاص بقيه و نيستند كورهپزخانه كارگر نفر ٥å از بيش عده اين از كه ميدارند اظهار انتظامي

آزاد شده توقيف كارگران از نفر ٣٣ پنجشنبه روز بودهاند اقدامات مشغول كار در اخ;ل براي كه ميباشند

شدند/

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] دومين و [بيست
سـرهنگ رياست به نظامي فرمانداري ٢ شماره جنحه دادگاه جلسه امروز صبح دقيقه ده و نه ساعت

نتيجه و كرد صحبت خود مدافعات پيرامون در مدافع وكيل آزمين سرهنگ آقاي و شد تشكيل هشترودي

و شد تنفسداده وقت اين در كند/ تبرئه را آنها دادگاه بايد و هستند بيگناه كلي طور به او موكلين كه گرفت

ساعت مقارن داد/ ادامه مدافعاتخود به آزمين سرهنگ آقاي يافتو رسميت دادگاه باره دو بعد دقيقه چند

شد/ موكول فردا صبح به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به جلسه دقيقه پنج بيستو و يازده



٢٦٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

كردند شركت فستيوال مراسم در ديروز كثيري عده
فستيوال در شركتكنندگان از نفر ٨٥ پريشب

شدند توقيف مأمورين توسط
خبرنگار و شد انجام حومه تهرانو دستجاتچپدر به افرادمنسوب توسط مراسمفستيوال اخير روز دو در

ميدهد: گزارش زير شرح به را آن جريان ما

hلهزار خيابان در واقع hلهزار كاخ در عدهاي ديشب نيم و هفت ساعت مقارن ـ شدند توقيف نفر ٨٥

برپا آنجا در جوانان فستيوال دوره دومين آغاز مناسبت به جشني داشتند نظر در عده اين بودند كرده اجتماع

جمعيتي كردن متفرق از پس و شدند حاضر محل در نظامي فرمانداري همينموقعمأمورين در ولي سازند/

دوچرخهپائي, عدد چند نظامي فرمانداري مأمورين ضمنا كردند/ توقيف را آنها از نفر ٨٥ بودند آنجا در كه

فرمانداري به مزبور متهمين با توقيفو بودند كرده آماده جشن براي كه وسائلي ساير و ميكروفون و بلندگو

فرستادند/ نظامي

بود شده كسب نظامي فرمانداري از قب� كه اجازهاي طبق نيز ديروز بامداد هفت ساعت از ـ منظريه در

به آنها ورود از منظريه دربان ولي رفتند منظريه به توبوس ا با چپ دستجات از نفر هزار ٥ به قريب عدهاي

كرد/ جلوگيري نداشتند دست در كارتورودي اينكه علت

به و آمدند محل در سرباز كاميون چند با نظامي فرمانداري افسر ك;لي سرهنگ آقاي همينموقع در

توافق جمعيت و بدني تربيت اولياي بين سرانجام كنيد تهيه كارتورودي ابتدا بايد داشتند اظهار جمعيت

منظريه وارد جمعيتمزبور صبح نيم و ساعتده مقارن طريق بدين كنند/ خريداري را بليطهايhزم كه شد

شدند/

عمل به ديگري تظاهرات فستيوال برنامه انجام ضمن داشت نظر در جمعيت ـ تظاهرات از جلوگيري

سخنراني ايراد از پس و شود ايراد افتتاحيه نطق دادند اجازه فقط كردند انتظاميجلوگيري وليمأمورين آورد

خارج منظريه از جمعيتمزبور تفاق ا به انتظامي مأمورين بعدازظهر دو ساعت مقارن شدند/ تفريح مشغول

شدند/ متفرق جمعيت آنجا در و آمدند تجريش پل سر تا پياده و شدند

را نفري ٨٥ نظامي فرمانداري مأمورين ديروز عصر كه ميدهد اط;ع همچنين ما خبرنگار ـ شدند آزاد

ميباشد/ شهرباني در آنها دوچرخههاي هنوز ولي ساختند آزاد بودند كرده توقيف hلهزار كاخ در كه

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شد مجروح افسري دانشكده دانشجوي
سالسوم قادريدانشجوي علي چپو دستجات به منسوب افراد از نفر چند بين نزاعي ديشب ٩ ساعت

چوب با نيز او برادر قادري ستواندوم مجروحو چاقو با نتيجهدانشجويمزبور در كه داد افسريروي دانشكده

كردند/ دستگير را نزاعكنندگان ١٢ ك;نتري مأمورين گرديد مضروب



ملي دولت سياهه ٢٦٨٢

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

سوم� �نيروي ايران ملت زحمتكشان حزب جوانان

ميدهد پاسخ توده حزب فستيوال به
حـزب جوانـان ما, ملت حياتي منافع عليه انگلستان عمال تحريكات و كشور سياسي اوضاع علت به

موظف را اجانبخود توطئههاي با مقابله نهضتمليو حراستاز براي �نيرويسوم� ملتايران زحمتكشان

تأمين براي توده حزب ناحيه از كه را مجالسي در شركت خطير اينموقع در و ميدانند نهضت از پاسداري به

مينمايند/ تلقي ايران ملي نهضت و ملت منافع منافي گرديده برپا دولتشوروي توسعهطلبانه هدفهاي

عنوان آهنين پرده پشت مردم زندگي از بازديد را فستيوال به مسافرت زياد تبليغات با توده حزب وليچون

در كـه شرايطي با است گرفته تصميمي سوم� �نيروي ايران ملت زحمتكشان حزب اجرائيه هيأت ميكند

زندگي برايدركواقعيات صرفا نموده اع;م نيرويسوم جاريروزنامه ماه تير ١٦ سهشنبه روز ٢١١å شماره

بديدن موفق فستيوال به مسافرتكننده ممكنست شرايط اين قبول با نمايد/ اعزام را نفر ٥ روماني مردم

گردد/ مردم زندگي واقعيات

بر كه كزي مرا از غير به و بروند ميخواهند كه جائي هر به آزادنه باشند داشته حق شده انتخاب افراد >١

زندگي و دهقانان و كارگران منازل از بتوانند است ممنوع جنگي و نظامي جهت از بينالمللي قوانين طبق

نمايند/ ديدن مردم

رومـاني دولت قـانوني نماينده كه روماني سفارت و شود تضمين فستيوال كميته طرف از حق اين >٢

گذارد/ صحه را تصميم اين ميگردد محسوب

كـز مـرا تـمام بـه آنـها [نـاخوانـا] رسمي اع;م با و باشد موجود ما نمايندگان براي جاني تضمين >٣

گردد/ اع;م بينالمللي ص;حيتدار

شود/ اع;م زندگي دادن نشان براي فيلمبرداري و عكاسي دوربين حمل آزادي >٤

گردد/ تأمين روماني داخل در مسافرت مخارج براي hزم ارز >٥

سوم< dنيروي ايران ملت زحمتكشان حزب جوانان طرف از ٥١٥٢ ـ آ

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

افشارطوس] قتل توطئه در [شركت
قـتل در هـمكاري تـهام ا بـه نـيز او كـه خـطيبي حسين برادر خطيبي نصير ـ كشور خبرهاي خJصه

شد/ توقيف وجهالضمان ريال ميليون دو توديع عدم علت به بود شده احضار افشارطوس

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

بنگاه] كلمه [حذف
حذفميشود/ ايران دولتي راهآهن اسم اول از <بنگاه> كلمه تصميمدولت طبق ـ كشور خبرهاي خJصه



٢٦٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

[دستگيرشدگان]
بازداشت انتظامي طرفمأمورين از پانايرانيست حزب قرائيعضو پرويز آقاي ـ كشور خبرهاي خJصه

اخ;لدر پخشاع;ميهو جرم به باhاوغ;ن آقاباhو گذشته همچنينروز شد/ تحويل نظامي دادسراي به و

شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده طبق سيلو كارگران بين

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

ميشوند شناخته متخلف باشند داشته غيبت روز در دقيقه ٧ از بيش كه كارمنداني
شد تهيه دولت كارمندان غياب و حضور آئيننامه

در كه شد داده دستور وزارتخانه آن تابعه ادارات رؤساي تمام به بخشنامهاي طي دارائي وزارت طرف از

در كارمندان يكاز هيچ كه نمايند مراقبت و آورند عمل به كامل توجه دقتو كارمندان غياب و حضور مورد

قيد بخشنامه اين در شود/ گزارشداده متخلف اعضاي اسامي ضمنا نشوند, خارج محل از اداري كار ساعات

تعطيلصورت ساعت سر بايد هم كارمندان خروج و ميباشد دقيقه ٧ تأخيرورود كه<ضرباhجل است شده

از جلوگيري به راجع شود/> خارج اداره از و نمايد امضا را دفتر موقع از زودتر ندارد حق كارمندي هيچ و گيرد

دولتي مؤسسات تمام در مورد اين در كه كرد اظهار دارائي وزارت مقاماتمسئول از يكي كارمندان تخلفات

به نسبت مجددا كه صورتي در و شوند جريمه غياب و مقرراتحضور از متخلفين كه شد خواهد داده ترتيبي

بخشنامه همين نظير اط;ع قرار به شد/ خواهند كنار بر كار از مدتي براي نمودند كوتاهي مقررات رعايت

ميگيرد/ قرار توجه مورد غياب و حضور دفاتر وضع و ميگردد صادر نيز وزارتخانهها ساير در دارائي وزارت

از يكي مطالعه تحت كنون ا است شده تهيه زمينه اين در نخستوزيري بازرسي طرف از كه آئيننامهاي

شد/ خواهد فرستاده براينخستوزير تصويب تكميلو از بعد و ميباشد نخستوزير مشاور كميسيونهاي

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

قالي تخته يك اهداء
ريـال هـزار ٧å ارزش بـه قـالي تخته يك تلگراف و پست وزارت نخستوزير آقاي تصويب با اخيرا

شود/ اهداء پستي بينالمللي تحاديه ا مركزي دفتر به تا فرستاد <برن> به و كرد خريداري

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

بازنشستگي] [تقاضاي
عالي شوراي در بودند كرده بازنشستگي تقاضاي كه كارمندان از عدهاي اسامي ـ كشور خبرهاي خJصه

بـازنشسته كارمندان اسامي تصويبنامه وزيران هيأت طرف از و گرفت قرار تصويب مورد نخستوزيري

اجرا موقع به كه ميگردد اب;غ مربوطه وزارتخانههاي به نخستوزير طرف از تصويبنامه اين شد/ صادر

شود/ گذاشته



ملي دولت سياهه ٢٦٨٤

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

دارند؟ عقيده چه نظامي حكومت تمديد خصوص در مجلس نمايندگان
شد: شايع بهارستان كريدورهاي در ناگهان امروز است مبهم فردا فوقالعاده علني جلسه وضع

توهين دولت و او به نسبت پنجشنبه روز جلسه در كه است معتقد نخستوزير
كرد خواهد خودداري مجلس در حضور از توهين رفع تا دولت هيأت و است شده

ماند خواهد مسكوت يا و مسترد زهري استيضاح آيا

قرار امروز بعدازظهر ٦ ساعت و شد تشكيل امروز صبح ملي نهضت فراكسيون فوقالعاده جلسه

شود منعقد مجلس در مجددا است

است شده تهيه نفر ١٢ امضاء به دولت خارجي سياست مورد در ديگري استيضاح
به و بود اهميت حائز مختلف جهات از گذاشت سر پشت مجلس كه هفتهاي ـ اساسي مشكل يك رفع

ميگذشتمعطوف مجلس در كه وقايعي به خاصي توجه مختلف محافل مدت اين خ;ل در لحاظ همين

اواخر رئيسمجلسدر انتخاب گرچه ميزد/ دور همينموضوع پيرامون آنها كرات مذا بحثو غالب داشتند/

كار به دادن خاتمه براي معظمي دكتر شخص كه فعاليتي و كوشش با ولي گرفت/ صورت [ !] ماقبل هفته

اعضاي شعبو رئيسه هيأت اعضاي بقيه انتخاب توانست مجلس ميداشت, مبذول رئيسه انتخاباتهيأت

يك كيفيت بدين و دهد انجام گذشته هفته علني جلسه آخرين تا واقع در كه را مجلس انتخابات مكمل

آماده جاري امور انجام براي اندازهاي تا مجلس و بردارد ميان از بود داده قرار تحتالشعاع را اساسي مشكل

تـمديد لوايح به ميگردد تشكيل فوقالعاده طور به كه فردا علني جلسه در است قرار كه طوري به گردد/

شـد تقديم مجلس به دولت طرف از اخير ماه چند ظرف در كه شهرستانها و تهران در نظامي حكومت

كند/ رسيدگي

بر مجلس كار اساسي مشكل يك رئيسه هيأت انتخابات امر انجام با گرچه ـ مجلس دستور مشكJت

به نوبه به يك هر دارد قرار مجلس دستور در فع� كه مسائلي كه داشت دور نظر از نبايد ولي گرديده طرف

همين مث� آورد شمار مجلسبه معمولي عاديو امور جزو را مسائل اين نبايد و ميكند مشكليجلوه صورت

جـمله از شـود رسيدگي آنها به فردا فوقالعاده علني جلسه در است قرار كه نظامي حكومت تمديد لوايح

اقليت صريح مخالفت بر ع;وه زيرا بود, نخواهد اشكال از خالي چندان آن تكليف تعيين كه است مسائلي

روي نيز ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از بعضي حتي و منفرد نمايندگان از عدهاي لوايح اين با مجلس

جلسه در كه طوري به ميباشند/ نظامي حكومت مقررات لغو به معتقد و نداده نشان آن به نسبت موافق

تمديد لزوم عدم يا لزوم درباره بحث صرف كسيون فرا اين وقت از مدتي ملي نهضت كسيون فرا گذشته

بعيد قدري بنابراين و داشتند ابراز آن ادامه به نسبت را مخالفتخود عدهاي و گرديد نظامي مقرراتحكومت

موافقتشود/ آينده به نسبت نظاميمخصوصا حكومت استقرار با كه ميرسد نظر به

بايد فردا كه نظامي حكومت تمديد لوايح با مجلس مختلف دستجات مخالفت منتهي ـ مخالفت علل
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با مخالفتخود دستجاتدر از يك هر كه معني بدين ميكند فرق نمايد تعيين را آن مجلسسرنوشت راي

مث�در كه مينمايند متهم را ديگر دسته كه هستند عدهاي ميان اين در كه دارند خاصي نظريات اينhيحه

مخالفتها نحوه بودن مختلف همين تصادفا و دارند را نظر ف;ن نظامي حكومت تمديد با خود مخالفت

ندارد شدتي چندان آنها مخالفت كه نمايندگان از عدهاي نظر تأمين با كه ميكند قوي را احتمال اين استكه

اينجا در بگذرد/ مجلس تصويب از نيست آينده به مربوط مجلسنموده تقديم گذشته در دولت كه لوايحي

ميداند hزم آمد ميان به نظامي حكمت تمديد لوايح با مخالفتدستجاتمجلس نحوههاي از چونصحبت

نمايندگان تلقي طرز تا برساند عزيز خوانندگان استحضار به اختصار طور به را دستجات اين از يك هر نظر

روشنشود/ اندازهاي تا فردا فوقالعاده علني جلسه دستور به نسبت

كنوني استوضع مسلم آنچه ميگويند نظامي تمديدحكومت ـموافقين نظامي حكومت موافقين عقيده

شهرستانها در است/ گونيمواجه گونا تحريكات با روز هر دولت نيستو معمولي عاديو يكوضع مملكت

ايـجاد منظور به ساده مردم اغواي و تحريك مشغول دائما مشكوكي عناصر نفتخيز مناطق در خصوصا

و دهند نشان محيط از ناراضي را مردم و نموده ضعيف را دولت وسيله بدين تا ميباشند اغتشاش و آشوب

دامن تحريكات اين به و ننشسته بيكار كنار و گوشه در مملكت مصالح گرفتن نظر در بدون هم مخالفين

از نظمعمومي حفظ اوضاعو بر تسلط تحريكاتو اين از برايجلوگيري است ناچار بنابرايندولت و ميزنند

گـر ا ستد و داد بازار ركود و كشور اقتصادي مشك;ت گرفتن نظر در با طرفي از و كند استفاده مقررات اين

تاجر هيچ و ايستاد خواهد باز حركت از كلي به اقتصاديكشور چرخهاي اغتشاشگردد تشنجو دچار مملكت

باشد/ اقتصاديمشغول فعاليت به ناامني و اضطراب محيط در نيست حاضر بازرگاني و

زيرا كرد تقسيم دسته دو به بايد را نظامي حكومت تمديد با مخالفين اما و ـ هستند دسته دو مخالفين

مخالفين از دستهاي و نميكنند مخالفت طريق يك و شكل يك به مخالفين تمام شد گفته كه طور همان

نفع به آن از كه است خاصي نظر اجراي آنها مخالفت از منظور كه مينمايند متهم را ديگر دسته اينhيحه

ندارند/ اصولي مخالفت قصد و ميگردند منتفع خود

از اغلب نظاميدانستو حكومت تمديد جدي مخالفين را آنها بايد كه اول دسته ـ مخالفينجدي عقيده

نظامي قانونحكومت فلسفه مجلساست/ يعنياقليتكنوني نجاتنهضت آزاديو كسيونهاي اعضايفرا

و استق;ل كه هنگامي و غيرعادي و استثنائي موارد در كه است بوده اين قانون اين وضع از مقنن منظور و

باشد/ معرضخطر در مملكت امنيت

ميشوند متذكر نظرخود تأييد در مخالفينمزبور استفادهشود/ معين و مدتمحدود همدر آن اينقانون از

اظهار تربيون همين پشت در بارها داشت مجلسرا نمايندگي مصدق دكتر آقاي كه موقعي را نكته اين كه

داده قرار حمله نظاميمورد حكومت قانون استقرار علت به را دولتهايوقت وجهي شديدترين به و نموده

در و است گذشته نظامي حكومت وجود با زمامداريش دوره تمام تقريبا او خود حكومت در hحا ولي است/

استناد به استو شده حكومت بقاي عوامل اساسترين از يكي نظامي حكومت مقررات اجراي حاضر حال



ملي دولت سياهه ٢٦٨٦

اين ادامه و ميكنند زنداني بازداشتو جرم اثبات بدون كمهو محا بدون باشند مايل كه كسرا هر قانون اين

شـخص بـودن مسـلط بـا آنكه حال و است شده عادي مردم براي تقريبا مجلس سكوت اثر بر هم رويه

آخرين از غير مجلسبه نيستو نظامي حكومت به احتياجي ديگر انتظاميكشور قواي تمام بر نخستوزير

ماه آذر ٢٨ تا گويا آن مدت و رسيده مجلس تصويب به ١٣٣١ ماه آبان ١٥ در نظامي حكومت تمديد hيحه

آينده در و نمايد جلوگيري آن تصويب از و كند رد بايد را دولت نظامي حكومت تمديد لوايح بقيه بود ١٣٣١

شود/ اداره نظامي حكومت با مملكت كه رفت بار زير نبايستي هم

اعضاي از عدهاي و گذاشت نام معتدل مخالفين را آنها بايد كه دوم دست اما و ـ معتدل مخالفين نظر

نظامي حكومت قراري بر ادامه كه نظر اين تأييد ضمن هستند هميندسته جزو هم ملي نهضت كسيون فرا

كند, نظر صرف غيرعادي و استثنائي موارد در مگر قانون اين استفاده از بايد دولت و ندارد خوشي صورت

پساز كه نكته اين به تكيه خاصه مجلسو دستور در لوايحموجوده با خاصي مخالفتدسته كه دارند عقيده

استفاده منظور به شود مسترد يا رد بايد داشته تقديم مجلس به زمينه اين دولتدر كه تصويبآخرينhيحه

قـانون از اسـتفاده با دولت كه را اقداماتي تمام ميخواهند دسته اين كه معني بدين است خاصي نظر از

جمله از دهند, جلوه غيرقانوني نموده نظامي حكومت تمديد hيحه آخرين تصويب از بعد نظامي حكومت

كه را اشخاصي بازداشت با و شده تنظيم نظامي فرمانداري دادستان وسيله به كه را افشارطوس قتل پرونده

قانونياع;م بدونمجوز و لغو باره يك گرفته نظاميصورت فرمانداري طرف از قتل اين در شركت تهام ا به

است/ بوده قانون خ;ف بر عملياتدولت اقداماتو اين تمام كه شوند مدعي و نمايند

كه اينست ما نظر بلكه كند موافقت نظري چنين با نبايد و نميتواند ملي مجلسشوراي است بديهي

تعيين براي فوقالعاده جلسه كه فردا تا يعني تير] ] خرداد ٢١ روز تا را نظامي مقرراتحكومت مجلساجراي

تمديد hيحه يا آينده به نسبت و كند تأييد ميشود تشكيل نظامي حكومت مقررات تجديد لوايح تكليف

عـلني جـلسه خـتم از پس يا فردا پس كه نمايد موافقت دولت نماينده يا و شود مسترد نظامي حكومت

گردد/ لغو نظامي حكومت مقررات فوقالعاده

حكومت قراري بر ادامه با هم كه هستند ديگري دسته ميان اين در ـ بود ديگري قانون فكر به بايد

از نفر چند كه ايندسته نميدانند مصلحت به حاضر حال در را اينمقررات كامل الغاي هم مخالفندو نظامي

توجه نظاميمورد حكومت تمديد لوايح كهموضوع قبل چندي از ميباشند آنها جزو مجلسنيز معمر وك;ي

سه دو چند همين ظرف است بهتر كه داشتند عقيده بود گرفته قرار مجلس اقليت شديد مخالف نمايندگان

اختيارات قانون از استفاده با مجلسآقاينخستوزير در نظامي حكومت تمديد طرحلوايح از قبل يعني روزه

و نـظم حفظ براي hزم پيشبينيهاي و نظامي حكومت مقررات همين كه نمايد تصويب hيحهاي خود

همدولتوسيلهو مخالفهستندلغوشودو آن با عدهاي كه نظامي همحكومت تا گنجانيدهشود آن امنيتدر

باشد/ داشته دست در ضروري مواقع در اغتشاشات و تحريكات از برايجلوگيري مجوزي

اين با نمايندگان ساير موافقت جلب براي اخير روز سه دو در دوم دسته مخالفين با نظر اين صاحبان
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آقـاي تصويب به اجتماعي امنيت كميسيون تشكيل براي كه قانوني hيحه با و ميكردند فعاليت عقيده

حدي تا گفت ميتوان ميرسد� گرامي خوانندگان نظر به شماره همين در آن متن �و رسيده نخستوزير

حكومت تمديد لوايح با ارتباطي نخستوزير آقاي نزديكان از يكي اظهار بنابه چه گر ا است/ شده تأمين

بـه ديـروز كه قانوني hيحه همين به نظم استقرار براي دولت ميشود زده حدس آنچه ولي ندارد نظامي

كرد/// خواهد كتفا ا رسيده نخستوزير تصويب

جلسه در نخستوزير آقاي حضور عدم يا حضور موضوع از نظر قطع ولي ـ استيضاح پيرامون شايعات

زمينهوجود اين در ديگريامروز مختلف شايعات استيضاح به دادن پاسخ براي سهشنبه روز فوقالعاده علني

گوشخورد مجلسبه نمايندگان از نفر چند زبان مجلساز سرسراي در امروز كه شايعهاي نخستين داشت///

تعيين براي كه فردا فوقالعاده علني جلسه در را خود استيضاح دارد قصد زهري آقاي ميگفتند كه بود اين

مـورد در امـروز كـه ديگـري شايعه نمايد/// مسترد ميگردد تشكيل نظامي تمديد حكومت لوايح تكليف

رايسكوت آقايزهري استيضاح به سهشنبه علنيروز جلسه در كه داشتاينبود مجلسوجود استيضاحدر

شد/// خواهد داده

استيضاح براي بلكه نكردهام استيضاح را دولت شخصا او' گفت: شايعات اين تمام قبال در زهري آقاي

باشد استيضاح ماندن يامسكوت و استرداد به قرار گر ا ميباشدو مجلس كسيون اعضايفرا تصميم به متكي

استيضاح درباره من تصميم كه بگويم نميتوانم اhن بنده كه بگيرند را تصميم اين بايد كسيون فرا اعضاي

اعتماد رأي بنده استيضاح قبال در دولت گر ا ميگويند اينكه ميكنم عرض قدر همين ولي بود خواهد چه

تأييد را افشارطوس قتل پرونده و متهمين اقارير صحت مجلس كه بود خواهد اين آن ضمني مفهوم بگيرد

جلسه در چگونه را استيضاحخود بنده كه دارد اين به بستگي اينموضوع زيرا نيست صحيح بنده نظر به كرده

قتل اين پرونده قتلافشارطوسو متهمين و اقارير مسئله استيضاحوارد بحثدر هنگام گر ا كنم علنيمطرح

بنده وسؤاhت نشد صحبت مسائل اين در اص� گر ا ولي بود خواهد صحيح حدي تا آقايان نظر البته بشوم

قـتل پرونده نظر از دولت نظر تأمين دليل مجلس اعتماد رأي است بديهي بود ديگري مطالب به متكي

بود/ افشارطوسنخواهد

را مسائل ساير گشتو مجلسشايع در وقتامروز آخر در كه مطلبي ـ دولت و] مصدق [دكتر به توهين

به امروز و ديروز كه عده اين شد/ شنيده نخستوزير نزديكان زبان از كه بود مطلبي داد قرار تحتالشعاع

لوايـح مسئله از نظر صرف نخستوزير آقاي اصو' ميداشته اظهار بودند رفته نخستوزير آقاي م;قات

برايجواب علني جلسه در خود عدمحضور يا آقايزهريوموضوعحضور استيضاح نظاميو حكومت تمديد

توهين دولت ايشانو به مجلس پنجشنبه روز علني جلسه كرات مذا در كه هستند مدعي استيضاح به دادن

كرد/ مجلسخودداريخواهند در حضور از هيأتدولت نگردد دولت ايشانو از توهين اين رفع تا استو شده

دارالمجانين به مريضاست گر <ا جمعه اداي مصدق آقايدكتر ميگفتند نخستوزير با م;قاتكنندگان

به مصدق دكتر <جناب كه حائريزاده آقاي طرف از را مطلب اين بيان به و ميراشرافي آقاي طرف از برود>
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دولتنشود اهانتاز رفع كه مادام معتقدند كردهاندو تلقي دولت و نسبتبهخود توهين سفارتروسميرود>

شوند/ حاضر مجلس در داد نخواهد اجازه خود وزراء به

پيرامونلوايححكومت بحث مجلسو امروز گهانوضع نا نزديكاننخستوزير طرف اينمطلباز انتشار

كه برآمدند صدد رئيسمجلسدر حتي نمايندگانو اغلب و داد قرار تحتالشعاع را زهري استيضاح نظاميو

شوند/ مستحضر اينموضوع سقم صحتو از نخستوزير با تماس با

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شدند تشريففرما تهران به پنجشنبه روز ملكه و شاهنشاه
ميشوند/// شرفياب ملوكانه حضور به مجلس رئيس هيأت اعضاي كليه

هواپـيماي با ثريا علياحضرت و همايوني اعليحضرت گذشته پنجشنبه روز دقيقه پنج و شش ساعت

خود, همسران تفاق ا به شاهپورها واhحضرت فرودگاه در شدند/ تشريففرما تهران به رامسر از اختصاصي

يافته حضور اعليحضرتين از استقبال براي شاهنشاهي دربار وزارت عاليرتبه رؤساي و دربار وزارت كفيل

فرمودند/// تفقد ابراز مستقبلين نسبت هواپيما از شدن پياده از پس ملكه و شاهنشاه بودند/

جديد رئيسه هيأت تفاق ا به مجلس رئيس معظمي دكتر آقاي اط;ع قرار به ـ مجلس رئيس شرفيابي

ولي نگرديده تعيين وقت هنوز شرفيابي اين براي شد/ خواهند شرفياب هفته همين در ملي مجلسشوراي

٩ الي ٨ ساعت از گردند/ شرفياب شاهنشاه حضور به مجلس رئيسه هيأت اعضاي دوشنبه روز دارد احتمال

راجع م;قات اين در كرد/ كره مذا و م;قات نخستوزير آقاي با دربار وزارت كفيل اميني آقاي امروز صبح

شد/ دولتصحبت و دربار بين جاري مسائل

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

است رئيس بدون بهداري
اهالي است مانده دكتر بدون بهداري اداره و رفته مرخصي به بهدارياي;م رئيس كه است مدتي ـ ايJم

بينديشد/ فكري ناحيه اين كنين سا نفر ٧åååå بهداشت حفظ جهت بهداري وزارت كه دارند تقاضا

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شكر] و قند ويژه [سود
سال در شكر و قند ويژه سود ميكنند پيشبيني دارائي وزارت در كه طوري به ـ كشور خبرهاي خJصه

بود/ خواهد ريال ميليون ١٥ بر بالغ ١٣٣٢

٨١٣٨ شماره ,١٣٣٢.٤.٢å شنبه

شكر و قند وضع
بازار در ريال ٢٩ كيلوئي شكر ريالو كيلوئي٣٥ قند بهاي نشده توزيع شكر قندو چونسهميه ـ شهسوار

ميرسد/ فروش به سياه



٢٦٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

امريكا جمهوري رئيس و ايران نخستوزير بين ديگري متبادله نامههاي متن
است نوشته امريكا جمهوري رئيس آيزنهاور به خويش نامه در مصدق دكتر

امريكا دولت روش ايران مردم نظر به متأسفانه
است بوده سابق شركت و انگليس دولت از حمايت

كرد دريافت خويش جمهوري رئيس اعCم مناسبت به را ايران نخستوزير نامه كه آيزنهاور

است داده پاسخ

ايران نفت قضيه در امريكا بيطرفي موقعيت در
نيامده وارد خللي سازش گونه هيچ

مصدق آقايدكتر بين كه اخير نامه دو بر ع;وه رسيد محترم خوانندگان استحضار به ديروز كه همانطور

آقاي نيز ٣١ ماه دي هفدهم ژانويه هفتم تاريخ در است, شده مبادله امريكا رئيسجمهوري و نخستوزير

دريافت سپسجوابي و فرستاده ايشان براي نامهاي آيزنهاور رئيسجمهوري مناسبتاع;م به مصدق دكتر

نامههاي ديروز بعدازظهر شش ساعت در امريكا و ايران دولتين بين توافق حصول از پس كه است كرده

محترم خوانندگان نظر از مزبور نامههاي غيررسيمي ترجمه اينك يافت/ انتشار واشنگتن و تهران در مزبور

ميگذرد/

مصدق دكتر نامه

نيويورك ـ كلمبيا امريكا/ متحده كشورهاي منتخب رئيسجمهوري آيزنهاور ژنرال حضرت

عاليه رياست به حضرت آن انتخاب مناسبت به را ايران ملت صميمانه تبريكات فرصت اين از اغتنام با

hزمه كه مهمي وظائف ايفاء در جهت هر از را حضرت آن توفيق و اظهار امريكا متحد كشورهاي جمهوري

ميان به كنيد كار به شروع رسما اينكه از قبل را ايران مشك;ت نميخواستم خواهانيم/ است بلند مقام اين

در كـه كسـاني مـعتقدم دhيـلي بـه ديگر طرف از و ميكند ايجاب امر فوريت حدي تا چون لكن و آورم

با كراتخود مذا در را مسائل اين نيستند شريك سهيمو ايران مردم ايرانو آينده براي اينجانب نگرانيهاي

ميورزم/ مبادرت ذيل تذكرات به لذا آوردهاند ميان به شما

حياتي مبارزه اهميت به كار آغاز در تشكيلميشود حضرت آن رياست به كه جديدي حكومت اميدوارم

استدر نگذاشته و داشته باز آمالخود به نيل از را ايران ملت كه موانعي برايرفع و ببرد پي كام� ايران ملت

است سال دو تقريبا كنند همراهي ياريو شود بهرهمند بهتري زندگاني از اقتصادي و سياسي استق;ل پرتو

و طـماع شركتي كه است كرده تحمل رو آن از صرفا را فراواني شدائد و مضايق و پريشانيها ايران ملت

تحصيلحقوق از را ايران ملت كه است داشته آن مصروف را خود انگليسهّم پشتيبانيدولت به نفعپرست

سازد/ محروم ابتدائيخود و طبيعي

ملت ايران طرفمردم از لطمات خساراتو همه اين تحمل و مبارزه اين طي در كه است خرسندي مايه



ملي دولت سياهه ٢٦٩٠

حدي تا را ايران مشك;ت كه است داده نشان و كرده همدردي اظهار ايران ملت با بسيار موارد در امريكا

به امريكا اينحسهمدرديمردم از بسياري مظاهر ناظر شخصا امريكا به استضمنمسافرتخود متوجه

بودم/ امور حقايق

به روشوي حال عين در نموده دوستي ابراز ايران به نسبت مواردي در اينكه با امريكا دولت متأسفانه

عليه بينالمللي مجامع در استو بوده مبارزه اين در سابق شركت انگليسو دولت از حمايت ايران مردم نظر

است/ كرده طرفداري انگليس دولت از ايران

به استو كرده مضايقه ايران حق وليدر داشته روا مالي كمكهاي انگليس دولت به نسبت امريكا دولت

استموجبات كوشيده كه است انگليسبوده مساعي از تقويت حدي تا hاقل امريكا اينروشدولت ما نظر

سازد/ فراهم اقتصادي و مالي محاصره وسيله به را ايران اختناق

گردد تيره ايران با علتاخت;فاتوي به انگلستان با امريكا متحده كشورهاي روابط ندارم اينجانبميل

روشي از دنياستبتواند اخ;قيدر ارجمند مقام چنين حائز اينعصر در كه امريكا بزرگ ملت دارم ترديد ولي

بدان صرفا است گرفته پيش در وي متحد دوستو استو اخ;قي خ;فموازين بر بينالمللي عرف در كه

دهد/ روي متحدي چنيندوستو با روابطوي در اخ;لي نميخواهد كه كند حمايت سبب

بردارند خويشقدم وفقدلخواه زندگانيخويشبر روش و راه تخاذ ا در استكه اين فقط ايران مردم ميل

ايران نفت منابع استثمار به سالها كه سابق شركت كنند/ حفظ را خود دوستانه مناسبات ديگر ملل تمام با و

ثابتشد ايران مردم بر سرانجام پافشاريميكرد اينكشور داخلي امور در مداخله در متأسفانه اشتغالداشت

خواهد ادامه مرتبا ايران داخلي امور در نيز وي مداخله دهد ادامه خود كار به ايران در شركت اين كه روزي تا

نفت كردن ملي با و كنند استفاده كميتخود حا حق از كه نداشتند اين چارهايجز ايران بنابراينمردم داشت/

طور به را نكته اين كرد ملي را نفت ايران دولت كه موقعي دهند/ خاتمه ايران در سابق شركت اعمال به خود

شركتسابق عليه ايران متقابله دعاوي به توجه با را سابق استغرامتشركت حاضر داشتكه وضوحاع;م

بپردازد/ منصفانه

حمايتدولت و تكاء ا به شود كره مذا وارد ايران با غرامت ميزان تعيين براي اينكه جاي به سابق شركت

از و آورند فرود تسليم سر سابق شركت اراده به شوند ايرانمجبور مردم ديگر بار اينكه منظور به و انگلستان

مـالي و اقـتصادي مـحاصره ايـجاد بـراي كنند صرفنظر خود طبيعي منابع از استفاده و بهرهبرداري حق

آورد/ عمل به اقداماتي

متحد كشورهاي امور زمام حضرت آن رياست به جديد حكومت كه هنگامي اميدوارم صميمانه عليهذا

خود عادhنه آرزوهاي آمالو به ايران تا دهد قرار دقت كمال مورد را ايران ميگيردموضوع دست به را امريكا

تمام با امريكا متحد كشورهاي كه گردد حاصل اطمينان ديگر بار و شود تحكيم جهاني صلح مباني و برسد

است جازم و راسخ متحد ملل منشور اصول از پشتيباني حمايتو در حيثيتخود و شئون از استفاده با و قوا

مصدق محمد دكتر نخستوزير بپذيرد/ را دوستدار فائقه احترامات است خواهشمند



٢٦٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

آيزنهاور پاسخ

تهران ـ ايران نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب

نظريات از شمهاي اينكه از بفرمائيد/ قبول دوستانه تبريكات و تعارفات براي مرا تشكرات خواهشمندم

و دقت با را آنها خود سهم به و است حاصل مسرت نهايت داشتهايد مرقوم ايران كشور وضع درباره را خود

مـوقعيت در كه فرمود خواهيد قبول را مطلب اين دارم واثق رجاء داد/ خواهم قرار مطالعه مورد نظر حسن

كه كوششننموده فردي هيچ استو نيامده وارد خللي و نشده سازشي گونه هيچ قضيه اين در ما بيطرفي

بدهد/ قرار تأثير تحت اينمورد در مرا نظر

كام� بدگماني گونه هر از ما تيه آ روابط كه بدارم اظهار را اميدواريخود كه نمود وادار مرا مطلب اين كر ذ

و صداقت سرچشمه از كه بود خواهد حكمفرما آن بر اطميناني و اعتماد حس عكس بر و بود خواهد مبري

مجراي از يا و مستقيما و شخصا چه اوقات همه در كه شد خواهم مسرور خيلي باشد/ گرفته الهام دوستي

بدارم دريافت پيامي باشد بوده ما مشترك ع;قه مورد كه هرموضوع در جنابعالي نظريات ديپلماتيكدرباره

آيزنهاور د/ دوايت/ ارادتمند/ فائقه/ احترامات ابراز با و م;طفتآميز پيام از تشكر اظهار با

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

شد ايران عازم ديشب امريكا كبير سفير
وسيله به امريكا كبير سفير هندرسن گذشته روز بعدازظهر پنج ساعت

كرد ترك فرانسه قصد به را نيويورك بندر <ايندپندنس> كشتي

نمايند مراجعت تهران به توقف هفته يك از پس تا ميرود اروپا به تهران از امريكا سفير همسر

نيست پيشنهادي و پيام گونه هيچ حامل امريكا سفير
است كي حا است رسيده امريكا سفارت به ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي از ديروز كه تلگرافي

به نيويورك بندر از <ايندپندنس> مسافربري كشتي با تهران ساعت به ديروز بعدازظهر ٥ ساعت وي كه

يكهفته مدت شدو خواهد پياده كشتي از <لهاور> بندر در امريكا كبير سفير است/ حركتكرده طرففرانسه

عزيمت فرانسه به فردا و ظرفامروز هندرسن خانم است قرار برد/ خواهد سر به اروپا نقاط ساير و فرانسه در

يـا پـيام حـامل هـندرسن آقـاي آيـا كه اين خصوص در نمايند/ مراجعه تهران به تفاق ا به سپس و كند

محافلمطلع ميباشد آقاينخستوزير براي امريكا خارجه امور وزير يا رئيسجمهور طرف از تي پيشنهادا

آيزنهاور اخير جوابيه نامه زيرا بود نخواهد برايدولت پيامي گونه هيچ حامل وي كه ميدارند اظهار سياسي

كفايتروشدولت حد به شد چاپ ديروز شماره در آن متن كه مصدق دكتر آقاي به امريكا رئيسجمهوري

روشـن نـظامي كمك و فني كمك و نفت و اقتصادي كمك به مربوط مسائل و ايران به نسبت را امريكا

و نميباشد صحيح بود خواهد پيشنهاداتي يا پيام حامل امريكا كبير سفير اينكه تصور بنابراين ميسازد/

جريان از را ايشان و م;قات نخستوزير آقاي از سياسي معمول طبق تهران به رسيدن از پس هندرسن

ساخت/ خواهد مطلع امريكا خارجه وزارت اولياي با كراتخود مذا



ملي دولت سياهه ٢٦٩٢

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

سيلو كارگران اجتماع
اجتماع سيلو اداره مقابل در سيلو كارگران از نفر هزار يك به قريب عدهاي ديروز بعدازظهر هشت ساعت

را اجتماعكنندگان و حاضر محل در مأمور عدهاي و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به جريان بودند/ كرده

بود/ گرفته سيلوصورت كارگران آزادي خاطر به اجتماع اين ساختند/ متفرق

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

زدهاند تجاوز به دست مجددا اربعه عباس همدستان
همدستبود عباساربعه با كه مسلحي سارق مسيب ميدهد گزارش hريجان از ما خبرنگار كه بهطوري

و شد مقتول دزدان سردسته عباساربعه داد رخ ژاندارمري مأمورين و آنها بين كه تصادمي در قبل روز چند و

كه برادران و متحدين حسين چوپان جمار> و <مرقع كيلومتري ده در كه برادرش به كنون ا گرديد متواري او

و كرده تجهيز را نفر سه متحديندو تحريكبرادران به مجددا و شد پناهنده بود سارقينمسلحمزبور محرك

غنيان اسمعيل بود/ نرسيده قتل به دزدان سردسته عباساربعه كه هنگامي قبل چندي پرداختهاند/ تجاوز به

جريان هم اسمعيل بود/ داده آزار را آنها و برده سرقت به را آنها اموال از مقداري و نموده دستگير پسرانشرا و

كه كنون ا نمود/ كنده پرا را سارقين اختياري صاحب سرگرد و رساند اختياري صاحب سرگرد آقاي اط;ع به را

درست برايخود همدستمسلح نفر چند و كرده فرار دستمأمورين از كه مسيب رسيده, قتل به عباساربعه

قتل به تهديد را آنها و پرداخته پسران و غنيان اسمعيل آزار به مجددا اربعه عباس انتقام براي است كرده

بخشداري در امروز از و كشيده دست زندگيخود از خانوادهاش افراد و غنيان اسمعيل نتيجه در استو نموده

گروهان رئيس و آمل فرمانداري به را جريان hريجان بخشدار اص;ني آقاي شدهاند/ متحصن hريجان

ميباشد/ عاجل اقدامات منتظر و داد اط;ع تلفن وسيله به آمل ژاندارمري

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

داد روي عرب رعميه دسته و ژاندارمري مأمورين بين كه خوردي و زد در
ميكنند تعقيب را ياغيان ژاندارمري مأمورين رسيد, قتل به ژاندارم يك و گروهان يك

مرتكب عربكه قبلرعميه چندي است كي حا چنين رسيده سوسنگرد در ما خبرنگار از كه تلگرافي خبر

تاريخ آن از و كرد فرار راه در ميداشت اعزام اهواز دادسرا به را او ژاندارمري اداره كه موقعي در بود شده قتل

و ژاندارمري مأمورين ابوح;ج قريه در كه گذشته روز ميپرداخت/ ياغيگري اغتشاشو به عده يك با وي

نفر يك و خواجهوند يكم گروهبان نتيجه در و ميگيرد در خوردي و زد ميشوند روبرو هم با مزبور ياغيان

اسلحه گرفتن با ميشان دشت عشاير افراد از عدهاي كنونشيوخو ا ميشوند/ كشته سراج رحيم نام به ژاندارم

عصر مقتولامروز نفر دو اجساد ميباشند/ كردهاند فرار كه ياغيان تعقيب ژاندارمريدوشادوشمأموريندر از

شد/ سپرده ك خا به سوسنگرد در



٢٦٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

دهد روي اغتشاشي بود نزديك و كردند حمله غله حامل كاميون يك به جهرم در
احتياج مورد جو و گندم حدود آن در كه است مدتي است كرده تلگراف جهرم از ما خبرنگار كه طوري به

بود شهر از عبور حال در حاملغ;ت يككاميون كه هنگامي ديروز نيم هفتو ساعت و شده كمياب مردم

اغتشاش اين كه ميرفت احتمال بردندوچون غارت به را آن شدهومحصوhت آنحملهور به عدهاي گهان نا

است/ گرفته قرار تعقيب تحت قضيه و ساختند متفرق را اجتماعكنندگان انتظامي مأمورين كند پيدا دامنه

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

شكستند را آن پنجره و درب و كردند حمله مدرس كلوب به عدهاي
مدرس كلوب به عدهاي كه داده اط;ع ٢ ك;نتري به ديروز شاهآباد خيابان پست پاسبانهاي از يكي

مدالفستيوال كه چپي افراد از نفر دو كه شد تحقيقاع;م نتيجه در شكستهاند را آن پنجره و در و كرده حمله

پناهنده مدرس سپسبهكلوب و ميكنند نزاع شاهآباد خيابان در مخالفينخود عدهاياز با داشتهاند سينه در

ميشود/ شكسته كلوب پنجره و در نتيجه در تعقيبو را آنها نيز سايرين و ميشوند

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

است ممكن خطيبي نصير دستگيري با
شوند دستگير افشارطوس قتل متهمين با همكاري اتهام به ديگري عده

است كرده افشاء را مهمي مطالب بازجوئي در خطيبي نصير

خطيبي حسين برادر خطيبي نصير نظامي بازپرس قانع سروان آقاي بهدستور داديم اط;ع كه طوري به

از بازجوئي مشغول نظامي بازپرس امروز و ديروز و شد زندان تحويل وجهالضمان پرداخت از عجز علت به

كه آنجا تا داشت اظهار ما خبرنگار به امروز ميباشد بازپرسيمطلع جريان از كه مطلع يكمقام بود/ نامبرده

به كه قرائني مداركو طبق زيرا است كرده افشاء را مهمي مطالب بازجوئي در خطيبي نصير دارم اط;ع من

است/ داشته حضور آنجا در رفت برادرش خانه به افشارطوس كه شبي در نامبرده بود افتاده بازپرس دست

دارد احتمال كه است برده اسم كردهاند همكاري آنها با كه نيز ديگر عده از خود اقارير ضمن خطيبي نصير

اينكه گفت سپس مزبور مقام كند/ صادر را ديگر نفر چند توقيف دستور روز ديگر چند تا نظامي بازپرس

نظامي بازپرس به را حالخود به تا متواريو كههنوز ميباشند گزلو مهندسقره تعقيب در انتظامي مأمورين

ممكن خطيبي نصير دستگيري كه ميشود گفته نظامي فرمانداري اينكدر كلي طور به است/ نكرده معرفي

پيرامون در نيز نظامي دادستان شايانفر سرهنگ آقاي كند/ حاصل تأخير دادگاه به پرونده ارسال در است

تكليف تعيين انتظار اينكدر من ميبينيد كه طوري به داشت اطمينان ما خبرنگار به خود ادعانامه تنظيم

دادگستريمجلسنظر اينكهكميسيون بدون ادعانامه تنظيم زيرا مجلسميباشم طرف از بقائي آقايدكتر

كند/ ايجاد دادرسي جريان در خللي است ممكن كند اع;م او درباره را خود



ملي دولت سياهه ٢٦٩٤

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

دخانيات كارگران محاكمه جلسه] [پنجمين
مدافـع وك;ي از نفر چند و شد تشكيل دخانيات متهمين كمه محا جلسه ديروز بعدازظهر پنج ساعت

به دادگاه ربع ساعتهفتو مقارن كردند/ ايراد زمان مرور و پرونده نقص بر مبني ١٩٥ ماده بهموجب بياناتي

شد/ تعطيل تنفس عنوان

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

بختياري غائله پرونده بازپرس و دادستان تعيين
يافت خواهد ادامه بختياري متهمين از تحقيقات

تعيين نظامي دادستان سمت به ارتش ستاد طرف ارتشاز قضائي افسر جاويدان سرهنگ آقاي امروز

كه سرتيپشيوائي آقاي توسط امروز بختياري غائله درباره شده مداركجمعآوري و پروندهها كليه و گرديد

داده تحويل جاويدان سرهنگ آقاي به داشت عهده بر را بختياري متهمين از تحقيقات جريان سرپرستي

از را تحقيقاتي گر ا داشتو خواهد پرونده اين مورد در را بازپرسي سمت ضمنا جاويدان سرهنگ آقاي شد/

داد/ خواهد انجام را كار اين شخصا بداند hزم متهمين

متهمين كمه محا نظامي اعضايدادگاه كيفرخواست نظاميصدور دادستان توسط پرونده مطالعه پساز

نظامي دادگاه حكم در داديم اط;ع كه طوري به دادگاه اين شد/ خواهند تعيين آنها تهامات ا به رسيدگي و

بـه موكول كار اين و بشود تحقيقات بايستي ديگر عده از همچنين بختياري پرونده در است/ جنگ زمان

شد/ خواهد جنوب از سرتيپشيوائي بازگشت

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] سومين و [بيست
شد متشنج Cوك از يكي به متهمين اعتراض اثر در امروز

مدافع سرهنگآزمينوكيل ابتدا شد تشكيل جنحه دو شماره دادگاه امروز صبح بيستدقيقه و نه ساعت

ناطق استمخدوشاست/ شده طرح كه خواستي گفتكيفر بود مانده ناتمام كهديروز مدافعاتخود دنباله در

سپس شوند آزاد بايد و هستند بيگناه متهمين كه گرفت نتيجه و كرد ايراد آنها تهام ا متهمينو درباره بياناتي

از ديگر يكي شامبياتي آقايسرگرد بعد داشتو اظهار بيگناهيموكلخود بر مبني بياناتي سرهنگمولوي

و كرد نخستوزير آقاي به شديدي حمله خود بيانات ضمن در و كرد آغاز را خود مدافعات متهمين وك;ي

فرياد نيز او موكلين و شد متشنج نيز دادگاه و اعتراضكنند وي به نسبت متهمين كليه كه شد سبب امر همين

ميكنيم>/ معزول را او <ما زدند

دادرسي بقيه و كرد تعطيل تنفس عنوان به را جلسه رئيسدادگاه بود يازده ساعت مقارن كه وقت اين در

شد/ موكول فردا صبح به



٢٦٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

گرديدهاند احضار تهران به بويراحمدي ايل رؤساي از نفر دو
ميشود وارد ديگر روز دور تا ديگري و شد تهران وارد ديروز آنها از يكي

چيست؟ بويراحمدي عشاير بين اختCف بروز علت
كردند دعوت ميهماني به را خود مخالف كدخدايان از يكي بويراحمدي عشاير از دستهاي

رسانيدند قتل به را او راه ضمن در ولي

برخاستهاند او خونخواهي به مقتول اقوام اكنون و

كرد خواهد عزيمت جنوب به اختCف رفع براي دولت نماينده فردا
اخت;فاتيرويداده فارس بويراحمديدر عشاير بين اخيرا رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به

دسته دو بويراحمدي عشاير رسيدهاند/ قتل به نفر چند آن اثر بر كه پيوسته وقوع به نيز خوردهائي و زد و

زندگي سفلي و عليا قسمت دو در كه سردسيري بويراحمدي و گرمسيري بويراحمدي از عبارتند كه هستند

اخت;فات اين داشت: اظهار بويراحمدي عشاير بين اخت;ف بروز علت درباره امروز مطلع يكمقام ميكنند/

اخت;فات البته و ميآيد بهوجود عشاير بين در آنها به وابسته عناصر و خارجي تحريكاتعوامل به معمو'

مـيان شـديدي دستگي دو كه است بوده آن اثر بر بيشتر اخير خوردهاي و زد و بويراحمدي عشاير بين

و گاه دستگي دو اين و گرديده ايجاد دولت با مخالفت دولتو از طرفداري به مختلفبويراحمدي دستههاي

ميشود/ وقايعي حوادثو بروز موجب گاه به

دامنهدارتر خود مطالب بردن پيش و انتقامجوئي در مخالف دسته دو پافشاري اثر بر اخير اخت;فات اما

تعيين نمايندهاي دولت طرف از مناسبت همين به و دارد ادامه همچنان كه است ماه دو به قريب و گرديده

از و سازد مرتفع اخت;فاترا دستگي تشتتودو بروز اصلي علت اطراف تحقيقدر و برود محل به كه گرديده

اط;عي رسمي منابع هنوز كند/ جلوگيري گردد مهمتري حوادث بروز موجب بعدها است ممكن كه آن ادامه

منتشر كشته عده همچنين و آن مسببين و مسئولين و بويراحمدي عشاير بين خورد و زد چگونگي باب در

شد/ تحقيقاتروشنخواهد انجام بهجنوبو سرتيپشيوائي آقاي عزيمت پساز قسمتها اين و نكردهاند

افـراد از نفر دو قبل روز ٥å حدود در كردهاند كسب ما خبرنگار مختلف منابع از كه اط;عاتي طبق اما

خود خانه به ميهمان عنوان به را بويراحمدي كدخدايان از يكي رستم حسينقلي نام به شخصي به وابسته

ميرسانند/ قتل به را وي و شده حملهور او به عدهاي راه ضمن در ولي ميكنند دعوت

اقواممقتول از عدهاي حادثه اين اثر بر و شجاعيبوده سيفا� او نام طرفداراندولتو از كدخدايمقتول

و زد نتيجه در كه داده تصادمهائيروي مخالفينشان آنانو بين بار چندين و برخاستهاند بهخونخواهيوي

ادامه از مانع تقريبا و كرده مداخله جريانات اين محلدر انتظاميدر مأمورين گرديدهاند/ عدهايمجروح خورد

گرديدهاند/ خورد و زد

ناحيه در و گرديده اعزام محل به سرباز و ژاندارم كافي عده كنون ا و داده روي كهكيلويه در وقايع اين



ملي دولت سياهه ٢٦٩٦

به بويراحمدي مخالف دسته دو سركردگان از نفر دو ارتش ستاد طرف از ضمنا شدهاند/ متمركز <ياسوج>

بويراحمدي خسرو كه ميباشند رستم حسينقلي و بويراحمدي خسرو نفر دو اين گرديدهاند/ احضار تهران

بيايد/ تهران به آينده روز دو يكي ظرف در است قرار رستم حسينقلي و شد وارد تهران به ديروز

كردن جدا نفر دو اين احضار علت و ميباشد ممسني رستم طايفه خانهاي از يكي رستم حسينقلي

شد گفته كه همانطور ولي ميباشد آنان افراد بين وخورد زد ووقوع برخورد از جلوگيري و حادثه مركز از آنان

عزيمت جنوب به رسيدگي براي شيوائي سرتيپ آقاي فردا و است همچنانموجود دسته دو بين اخت;فات

كرد/ خواهد

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

توده حزب پرونده به داديار و بازپرس پرونده گزارش مطالعه
رسيد پايان به بودند داده راي

شد مراجعه كشور سوابق به قطعي نظر اظهار براي

كه دادياري بازپرسو قزلاياغ علي و مهاجر اشرف علي آقايان پرونده مورد در واصله گزارشات مطالعه

طرف از باره اين در نظري اظهار هنوز ولي رسيد پايان به بودند كرده صادر قرار توده حزب پرونده درباره

انتظامي دادسراي داشتفع� اظهار يكمقاممطلع طوريكه به است/ نشده نظامياع;م دادستاندادسراي

از نامبرده آقايان پرونده نظير پروندههائي مورد در كنون تا كه است مشابهي آراء جمعآوري و تهيه مشغول

است/ شده صادر كشور عالي ديوان

حتيالمقدور و بدهند پرونده اين به رنگسياسي دارند قصد عدهاي كهچون كرد اضافه مطلع مقام همين

سعيو انتظامي دادسراي لذا كنند نفعخويشاستفاده به تا ثبا ا يا نفيا راي صدور مورد در ميخواهند مخالفين

كهموجود باشد سوابقش و اصول با مشابه آن قطعي نظر اظهار و راي صدور تا ميآورد عمل به را مجاهدت

خواهد صادر انتظامي رايدادسراي جمعآوري پساز زودي به نماند/ باقي ايرادي جاي طريق اين به استو

شد/

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

نشد حاصل توافق تير سيام ميتينگ درباره هم امروز
با و شدند حاضر نظامي فرمانداري در چپ دستجات مخصوصا احزاب نمايندگان از امروز وقت اول از

قرار مختلف احزاب نمايندگان كه داديم اط;ع ديروز كردند/ م;قات نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي

صورت امروز م;قات اين ولي كنند م;قات نظامي فرمانداري در مجددا امروز صبح يازده ساعت گذاشتند

اظهار نيز سايرين و بودند نشده حاضر فرمانداري در ملي احزاب نمايندگان آقايان از عدهاي زيرا نگرفت

تير سيام تظاهراتروز مشي خط تعيين طريق بدين گيرد آنهاصورت حضور با بايد كرات مذا كه ميداشتند

است/ نكرده پيدا عمل صورت هنوز



٢٦٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

ميشود آماده ابنبابويه در تير سي شهداي آرامگاه
ميگيرد انجام غيره و سنگتراش و بنا كارگر, زيادي عده وسيله به كه تير سي آرامگاه ساختمان

است گرديده برآورده ريال هزار ٦åå شهدا آرامگاه ساختمان مخارج مييابد, پايان ماه تير ٢٩ روز

ميگيرد؟ انجام نقشهاي چه طبق و چگونه آرامگاه ساختمان

روح تجليل منظور به كنون ا هم از ///> ملي: نهضت ادامه رهبران اع�ميه ـ ٧٨٦٣ شماره ,١٣٣١.٥.١ چهارشنبه ١/اط�عات,
اداره ميكنند/ جمعآوري را Mزم آبرومنديوجوه آرامگاه ساختن براي و ميبينند تدارك پايتخت مردم ١٣٣١ تير ٣å واقعه شهداي
باشند سهيم ملي اقدام اين در باشند مايل كه عزيز هموطنان كند/ باز منظور اين به مخصوصي حساب است مصمم تبليغات
خواهند مزبور حساب از برداشت حق كه كساني نمايند/ پرداخت شد خواهد اع�م قريبا كه حسابي به را خود وجوهات ميتوانند

شد/> خواهند تعيين وزيران هيأت طرف از تصويبنامهاي طبق داشت
مقتولينو تعداد كشف براي كه مجلس تحقيق <كميسيون شهيدان: آرامگاه مساحت ـ ٧٨٦٤ شماره ,١٣٣١.٥.٤ شنبه اط�عات,
در مـربع مـتر ٨å مسـاحت به زميني در فوقالذكر شهيد نفر ٢٢ اجساد اط�ع قرار به شده/// تشكيل است روز چند مجروحين
در شـد خـواهـد جمعآوري منظور همين براي كه پولي از استفاده با مجلل آرامگاهي ساختمان عنقريب و شده دفن ابنبايويه
در و نقش بزرگي مرمر سنگ روي بر شهدا مشخصات و اسامي كه است نظر در ضمنا و ميگردد شروع مربع متر ٥åå مساحت

شود/>/ نصب آرامگاه مدخل

ساختمان تهرانمأمور شهرداري T١Uهيأتوزيران تصويبنامه طبق دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به

آرامگاه ساختمان وسائل و لوازم تهيه ششمأمور برزن شهرداري طرف از و گرديد سيتير شهداي آرامگاه

حدود در تهران شهرداري ميشود ساخته ابنبابويه در آبرومندي طرز به كه آرامگاه اين ساختمان براي شد/

است/ كرده برآورد مخارج ريال هزار ٦å

طول به دارد قرار ابنبابويه غربي شمال در كه سيتير شهداي آرامگاه محوطه ـ آرامگاه ساختمان وضع

كه سياه سنگ ديواري سانتيمتر ٩å ارتفاع به زمين سطح از آن اطراف كه ميباشد متر عرض١٨ و متر ٣å

نردههاي اين شد خواهد نصب آهني نردههاي ديوار اين روي كه شده ساخته دارد سفيد سنگ از روپوشي

سكوي اينمحوطه وسط در نمايد/ تحويل ماه تير ٢٥ روز تا كه نموده تعهد ارتش تسليحات اداره را آهني

٣åشهداي مدفن كه گرفته قرار است بلندتر زمين سطح از يكمتر كه متر عرض٤ و متر ١٨ طول به بزرگي

يك تحتسرپرستي عمله و بنا سنگتراش, زيادي عده برزن٦ سنگاست/// از اينسكو تمام ميباشد تير

آرامگاه شمالي قسمت در بخشد/ پايان را ساختمان تير ٢٩ روز تا كه نموده كار به مهندسشهرداريمشغول

قرار گنجينه سالن اين شمالي قسمت در و گرديده تهيه آن در پذيرائي وسائل تمام كه شده بنا بزرگي سالن

در سانتيمتر ٦å * ٥å قطع به شهدا كليه عكسهاي و ميگيرد قرار آن در شهدا هداياي كه گرفت خواهد

اينكه براي ضمنا ميشود تأمين سيمان كارخانه برق از آرامگاه برق گرديد/ خواهد نصب سالن اين اطراف

باغ جلوي تا سيمان كارخانه از متر عرض١٥ به فرعي خيابان يك بروند آرامگاه به آساني به بتوانند مردم

كه طوري به شد/ خواهد ايجاد ابنبابويه به ري شهر از ديگري خيابان همچنين و احداثميشود ابنبابويه

پايان تير ٢٩ روز عصر تا راهسازي و ساختماني عمليات تمام نمود اظهار ما خبرنگار به شش برزن رئيس

بود/ خواهد مهيا حيث هر از آرامگاه تير ٣å روز يافتو خواهد



ملي دولت سياهه ٢٦٩٨

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

شد تلگراف امريكا بانك> <چيس به مجددا ملي بانك طرف از

كند اعCم را اسعار نرخ زودتر چه هر كه

شد تصويب دولت هيأت ديشب جلسه در ارز متمم تصويبنامه
قبولي مقابل در يك طبقه كاNهاي تسليم ارز متمم تصويبنامه مقررات موجب به

است مجاز ملي بانك توسط ٣٢ تيرماه ششم پايان تا موعددار برات
ميگردد تعيين ماه تير سوم روز در بينالمللي آزاد نرخ به توجه با اسعار نرخ

شد معين ملي اقتصاد وزارت طرف از خصوصي پاياپاي موافقتنامههاي انعقاد شرايط

گرديد منصوب وي جاي به آبتين و يافت تغيير ارز كميسيون رئيس شيدفر دكتر
موجود كاNي كه بازرگاناني به شد صادر جديد تصويبنامه طبق بر صادرات ارزي پروانه امروز از

شد نخواهد داده Nكا ورود پروانه نكنند ترخيص مرداد ششم تا گمركات از را خود

تقاضاي گمركات در خارجي چاي دارندگان چنانچه دارد نظر در اقتصاد وزارت ـ cكا ورود پروانه كسب

آخروقت تا را گمرك در خارجيموجود ترخيصچايهاي بهمنظور ريال ٦å كيلوئي قرار از داخلي چاي خريد

ملي اقتصاد وزارت چاي اداره به ملي بانك شده تضمين چك ضميمه به ٣٢ ماه مرداد پنجم دوشنبه روز

در و شود خودداري مقررات طبق ذينفع بازرگانان تقاضاي انجام و hكا ورود پروانه صدور از ننمايند تسليم

طبق اقدامينشود فوق مذكور تاريخ انقضاي از پس چنانچه كه است طرحي تهيه مشغول اينخصوصنيز

گردد/ ضبط گمرك چايهايموجود خاصي تصويبنامه

ارز به راجع دولت تصويبنامه صدور از پس چون ـ خصوصي پاياپاي موافقتنامههاي انعقاد شرايط

بودند بياط;ع تصويبنامهمزبور طبق بر پاياپايخصوصي موافقتنامه تخاذ ا شرايط از تجار از زيادي عده

تماسگرفتو عهود اقتصاديو مطالعات كل اداره رئيس بهرامي آقايدكتر با روزنامه اقتصادي خبرنگار لذا

شد: داده وي به ايشان طرف از ذيل توضيحات خصوصي پاياپاي مقررات به راجع

نمايد/ قيد تقاضايخود در را كارت شماره و باشد بازرگاني كارت روي در بايد كننده تقاضا نام >١

مشخصگردد/ تقاضا در كامل نشاني آدرسو قيد با و تعيين بايد كشور هر در معامله طرف >٢

تقاضا ديگر و وزارت اين موافقت و گردد تسليم گانه جدا تقاضاي بايستي كشور هر با معامله براي >٣

است/ غيرمقدور كشور چند يا برايدو

باشد/ تقاضا پيوست بايد طرفين بين خصوصي قرارداد رونوشت >٤

آن مقدار نوعو كاhو حجم ارزشواحد تعيين و آنها طبقهبندي كر ذ با معامله كاhهايمورد صورتريز >٥

گردد/ قيد تقاضا در hكا طبقه هر براي معادله كل جمع با و تعيين يكديگر مقابل در

باشد/ سال هر در سهميه مقررات طبق بايستي كاhها طبقهبندي تعيين >٦

باشد/ نشده مبادرت عمل انجام به اقتصاد جلبموافقتوزارت از قبل >٧



٢٦٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

كـام� ٣å.١.١٨ مـورخ ٣å٦٥٤ شماره تصويبنامه موجب به خصوصي پاياپاي به مربوط مقررات >٨

رعايتشود/

گردد/ رعايت جاري سال سهميه ٣٢ ماده به مقرراتمربوط >٩

ساير تسعير مأخذ م;كو ماه تير سوم روز در امريكا بانك> <چيس نرخ است قرار چون ـ مجدد تلگراف

طرف از مجددا بود نرسيده بانكمزبور از ملي بانك تلگراف كنونجواب تا و گيرد قرار دhر به نسبت اسعار

ملي بانك به ماه تير سوم روز در اسعار نرخ زودتر هرچه كه شد بانكخواسته چيس از تلگرافي ملي بانك

دارد/// اع;م ايران

وزارت طرف از كه صورتي به ارز متمم تصويبنامه دولت هيأت ديشب جلسه در ـ ارز متمم تصويب

امروز مزبور تصويبنامه است قرار شد/ اعضايهيأتدولتواقع تصويب مورد بود شده پيشنهاد ملي اقتصاد

اقتصاد وزير آقاي امروز شود/ داده انتشار بازرگانان استحضار براي و شده امضاء نخستوزير آقاي طرف از

روز مختلفدر ارزهاي تناسب نرخو تعيين رسيدموضوع تصويب به ديشب كه جديدي مقررات در داد اط;ع

اب;غ اجرا براي بانكملي به مراتب و گرديد تخاذ ا تصميمhزم شدو بينالملليحل اسعار نرخ با ماه تير سوم

در بود گرديده تعيين بانكملي طرف از ماه تير سوم روز تهراندر بازار نرخ به توجه با اسعار نرخ چون گرديد/

شد تفسير تصويبنامه مفاد از اينصورت در اينرو استاز بوده مزبور امور در بينالمللي نرخ كهمنظور حالي

آزاد نـرخ بـه تـوجه بـا اسعار نرخ بنابراين كند/ تعيين را اسعار نرخ بينالمللي بازار مأخذ به ملي بانك تا

مشك;ت توانست خواهد نرخ اين است بديهي و گرديد خواهد تعيين ماه تير سوم روز در ارزها بينالمللي

سازد/ مرتفع و حل را موجود

آقاي جايوي به يافتو تغيير ارز رئيسكميسيون شيدفر دكتر آقاي امروز ـ ارز رئيسكميسيون تغيير

عضويت به مؤدب و نشواد آقايان ملي بانك طرف از همچنين گرديد/ گمركمنصوب سابق معاون آبتين

را تجار درخواستهاي امروز از ارز كميسيون جديد اعضاي شدند/ كار امروزمشغول از ارزمنصوبو كميسيون

واصله خبر شد/ بعدموكول به آنها از قسمتي به رسيدگي است زياد تقاضا وليچون دادند قرار رسيدگي مورد

تقاضايصدور كه بازرگاناني يعني مينمايند/ صادر ارزي پروانه تقدم حسب بر ارز كهكميسيون كياست حا

صادر پروانه ترتيب به آنها براي آهنآhتنمودهاند hستيك, كارخانه, شيميائي, مواد برايدارو, ارزي پروانه

رسيدگي پساز ارز كميسيون است/ عموم نياز استمورد كاhهايضروري از كه كاhها اين چهورود ميشود,

كميسيون امروز از واقع در آورد/ خواهد عمل به ارزي پروانه صدور براي را اقداماتhزم درخواستها كليه به

نمود/ ارزي پروانه صدور به شروع ارز تصويبنامه مفاد طبق بر ارز

با ملي بانك كل مدير نصر دكتر و اقتصاد وزير اخوي دكتر آقايان امروز صبح ـ نخستوزير با مJقات

دادند/ توضيح جاري كارهاي به مسائلمربوط ساير و ارز تصويبنامه بهمصوبات راجع نخستوزيرم;قاتو

است: قرار اين از ارز تصويبنامه مفاد خ;صه ـ ارز متمم تصويبنامه مفاد

گردد/ تعيين اسعار بينالمللي آزاد نرخ به توجه با اسعار نرخ >١



ملي دولت سياهه ٢٧٠٠

بانك توسط ٣٢ ماه تير ششم پايان تا موعددار برات قبولي مقابل در يك طبقه كاhي اسناد تسليم >٢

است/ مجاز ملي

ماه اواسط تا را آن ارز ميتوانند نمودهاند خارج به تي صادرا ماه تير هفتم تاريخ تا كه صادركنندگاني >٣

نمايند/ استفاده آن از برواتوصولي واريز براي يا و بفروشند ملي بانك به آينده

وارد دو يكو درجه كاhي از ميتوانند ارز كميسيون به مراجعه بدون سوم درجه كاhي صادركنندگان >٤

نمايند/ كشور

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

قاچاق به مربوط Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه

درآمد اداراتمأموروصول از دادگستري مراجع طرف از كه قاچاق متهمين به پروندههايمربوط ـ ١ ماده

مـجازات قـانون هشت ماده طبق بر قاچاق متهم كه شد خواهد فرستاده وقتي فقط بشود يا شده مطالبه

قرار اثر بر يا نمود, تأمين تماما را خود قانوني جريمه ١٣١٢ ماه اسفند نهم بيستو قاچاقمصوب مرتكبين

باشد/ زنداني مقرره جريمه قبال در بازداشت

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي دارائيمأمور وزارت دادگستريو وزارت ـ دوم ماده

قـاچاق بـه مـربوط قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير يكم و بيستم تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر مشتمل

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

رسمي تعطيل اعCم تقاضاي
روز چون اينكه بر مبني نوشته نخستوزير آقاي جناب به نامهاي تير سيام يادبود تدارك ملي هيأت

و اع;م رسمي تعطيل روز اين ميباشد ملت دشمنان عليه ايران ملت طبقات تمام رستاخيز روز تير سيام

اقدام تشتت نفاقو از جلوگيري مليو حفظوحدت براي و باشد قرار بر سراسركشور تظاهراتدر كامل آزادي

گردد/ انجام hزم

٨١٣٩ شماره ,١٣٣٢.٤.٢١ يكشنبه

بازرس اعزام تقاضاي
سهميه نداده تحويل را دماوند شهرستان خرداد شكر و قند سهميه تهران شكر و قند كل اداره ـ دماوند

تا شود اعزام مركز بازرساز تا ننمايند توزيع كه نموده متعهد را آنها و داده عاملين به تير ٧ تاريخ در را ماه تير

به قند قيمت جهت همين به و ميباشند مضيقه در شكر و قند براي اهالي و نيامده مركز از بازرس كنون

است/ رسيده آزاد بازار در ريال ٣å كيلوئي به شكر و ريال ٣٥ كيلوئي



٢٧٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

شدند] آزاد كورهپزخانه كارگران از نفر ٣٥]
اخـير اعـتصاب جـريان در كـه كورهپزخانهها كارگران از نفر پنج و سي امروز ـ كشور خبرهاي خJصه

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

كرد صادر را خود صCحيت عدم نظامي دادگاه
دخانيات كارگران از نفر ٥٦ تهام ا به رسيدگي براي نظامي فرمانداري دو شماره دادگاه جلسه آخرين ديروز

و شد شور وارد دادگاه گفت جواب مدافع وك;ي اعتراضات به دادستان نماينده اينكه از پس و شد تشكيل

نظامي دادسراي به را پرونده و صادر عدمص;حيت بر مبني نظم اخ;ل اخير قانون طبق را خود قرار سرانجام

كرد/ ارجاع

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

دموكرات] جوانان كانون [اشغال
نظر در دوباره كه رسيد نظامياط;ع فرمانداري به امروز بعدازظهر يكساعت ـ كشور خبرهاي خJصه

دهند ادامه خود كار به و كرده دائر بود شده اشغال توسطمأمورين قب� كه را جواناندموكرات محلكانون دارند

شدند/ مزبور كانون كردن دائر از مانع و حاضر محل در فرمانداري وليمأمورين

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

اسفند] نهم متهمين نظامي دادگاه كار ساعات [تغيير
خواهد آغاز بعدازظهرها هفته يك تا ماه اسفند نهم متهمين كمه محا امروز از ـ كشور خبرهاي خJصه

شد/

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

شد ارجاع كل دادستان به نقص رفع براي قوام پرونده
شده نقص ايراد قوام پرونده به مورد پنج در

عمل به قضات بين كه نظري تبادل پساز و گرديد تشكيل ديروز قوام پرونده به رسيدگي جلسه آخرين

محتويات كه دادند نظر بودند كرده مطالعه را پرونده كه كشور عالي قضاتديوان تفاق ا به قريب كثريت ا آمد

بـه بـود كـرده مطالعه را پرونده كه كشور عالي ديوان قضات از يكي امروز ميباشد/ ناقص موجود پرونده

عالي ديوان طريقدفتر از پرونده ب;فاصله شد تصويبقضاتاع;م نقصبا ايراد ٥مورد گفتدر ما خبرنگار

به پرونده پس اين از بنابراين شود نقصداده رفع دستور تا شد فرستاده كل دادستان قضائي آقاي نزد كشور

بهديوان پرونده تكميل پساز طرفو نقصبر مواد تا گرفت خواهد تعقيبقرار تحت بازپرساناوليه وسيله

شود/ فرستاده كشور عالي



ملي دولت سياهه ٢٧٠٢

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

كرد عزيمت شيراز به امروز بويراحمدي اختCفات رفع براي دولت نماينده
بـين اخت;فات به رسيدگي براي دولت نماينده شيوائي حسين سرتيپ آقاي امروز صبح شش ساعت

ماه يك تا است ممكن ايشان مأموريت انجام مدت و كرد عزيمت شيراز به تومبيل ا با بويراحمدي عشاير

به ارتش طرف از كه ممسني طايفه خانهاي از يكي رستمي حسينقلي امروز اط;ع قرار به بكشد/ طول

شد/ تهران وارد بود شده احضار مركز

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

ميكنند تغيير وزارتخانهها حسابداريها رؤساي از عدهاي
كارگزيني ادراه طرف از دولتي مؤسسات و وزارتخانهها حسابداري ادارات جديد رؤساي از عدهاي احكام

تغيير زودي به نيز مالياتي ادارات رؤساي از عدهاي ميگردد/ اب;غ زودي به و است شده تهيه دارائي وزارت

ميشود/ مطالعه جديد رؤساي انتخاب براي كنون ا يافتو خواهند

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

ميرود مصر به ايران وزنهبرداري تيم
و شده ترتيبداده اس;مي ورزشكارانكشورهاي برايشركت مسابقاتورزشي طرفدولتمصر از چون

انتخاب براي بنابراين نمايد/ شركت آن در ايران وزنهبرداري تيم است كرده موافقت بدني تربيت سازمان

ميشد/ انجام سالن/// در تير ٢٥ پنچشنبه ١٨ ساعت از كه شده داده ترتيب مسابقاتي تيم اين نفرات

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

شدند؟ محروم كشتيگيران چرا
قاسمي محمود و يعقوبي مهدي گيوهچي, ناصر توفيق, جهانبخت عرب, حسين تختي, رندي, آقايان

مرداد در كه اس;مي مسابقاتورزشيكشورهاي شركتدر عدم به نامهاي طي ملي جهانو كشتي قهرمانان

بيش استو قوي بسيار ايران كشتي تيم آنكه با مينويسند و اعتراضنموده ميشود انجام اسكندريه در ماه

معلوم بدني تربيت طرف از آورده دست به امتياز ايران براي المپيك و جهاني مسابقات در تيمها تمام از

را وزنهبرداري تيم تنها ولي شد خودداري مصر مسابقات در تيم اين دادن شركت از نظري چه روي نيست

نظر تجديد عمل اين در كه خواستهاند اوليايامور از پايان در و كردهاند انتخاب مسابقات اين برايشركتدر

نشوند/ ايران كشتي زبده قهرمانان دلسردي باعث و نموده

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

پايتخت] چاقوكشهاي از يكي [توقيف
به و دستگير امروز صبح بودند او تعقيب در مأمورين بود مدتي كه موبور امير ـ كشور خبرهاي خJصه

شد/ زندان تحويل ٥ ماده استناد



٢٧٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

شد زيادي فعاليت رفراندم انجام از جلوگيري براي اخير ساعت ٢٤ در
موافقت توانستند مذاكره ساعت چهار از پس اتحاد و كشور كميسيونهاي اعضاي

اندازد تأخير به قدري را خود تصميم ساختن عملي كه كنند جلب را مصدق دكتر
و آمد ملي شوراي مجلس به سپس و بود شاه حضور در نيم و ساعت دو امروز مجلس رئيس

كرد شركت بود شده تشكيل امروز كه ملي نهضت فراكسيون فوقالعاده جلسه در بCفاصله

رفت نخستوزير مCقات به مستقيما مجلس از بعدازظهر ساعت يك و

كنند شركت علني جلسه در دولت هيأت فردا كه شد اين صرف امروز معظمي دكتر فعاليتهاي تمام

گرفت قرار احزاب از يكي افراد از عدهاي حمله مورد تجريش در ديشب مكي
بگيرد تصميم رفراندم درباره نتوانست هم امروز ملي نهضت فراكسيون

دهد تشكيل را خود فوقالعاده جلسه مجددا صبح فردا است قرار

نخستوزير خبر تصميم قبال در نمايندگان ب;تكليفي حالت مجلسو بحراني وضع ـ رفراندم موضوع

عموم توجه و داشته جاريقرار راسمسائل در و بحثبوده محافلمورد مجالسو تمام در روزه سه ايندو در

كوششعدهاي گذشته روز خ;لدو در انجاميد/ خواهد كجا به ببينندموضوع<رفراندم> كه اينست بر معطوف

بـه است گرفته مورد اين در كه تصميمي از نخستوزير آقاي ساختن منصرف براي مجلس نمايندگان از

شد گفته ديروز وقت آخر در كه بود حدي به خود منظور انجام براي مصدق دكتر پافشاري و نرسيد جائي

نمايندگي از دستهجمعي طور به يا و كرد مسافرتخواهند مركز از خارج به يا ملي نهضت كسيون فرا اعضاي

تسهيل منظور به ملي نهضت كسيون فرا اعضاي تصميم اين نبود معلوم گرچه داد/ خواهند استعفا مجلس

دارد/ مخالفت اعتراضو عنوان يا استو نخستوزير منظور انجام

ملي نهضت كسيون فرا خود در عمومي آراء به مراجعه و <رفراندم> موضوع كه بود اين بود مسلم آنچه

اين و كند تخاذ ا روشواحدي باره اين در نميتوانست كسيون فرا كه طوري به داشت مخالفيني و موافقين

منظور به ثالثو حل يكراه بهصورت مسافرت يا و استعفا وموضوع كند تصويب يا و رد را نخستوزير نظر

ميباشدعنوان مجلس اصليدولتدر پايگاه كه نهضتملي كسيون فرا تشنجواخت;فدر ايجاد از جلوگيري

تعطيل باعث شود گذاشته عمل مرحله به صورتي چه به نبود معلوم اينكه بر ع;وه راه اين ولي بود/ گرديده

ميگرديد/ مقننه قوه شدن فلج مجلسو

بغرنجتر غيرعاديو را وضع كه تحاد ا و كسيونكشور فرا اعضاي جهت بدين ـ موقت طور به ولو انصراف

طوري را زمينه مصدق آقايدكتر م;قات با برآمدند صدد در داد التيام را آن آسانيبتوان به كه ميديدند آن از

كسيون فرا دو رويه زيرا گردد منصرف باشد هم موقت مدت براي ولو خود تصميم از ايشان كه سازند مهيا

آنكه حال و مجلسجلوگيريشود تعطيل از تا بدهند ترتيبي كه بود اين هميشه تشكيل ابتداي از مزبور

ميباشد/ مجلس تعطيل داشت خواهد <رفراندم> كه اثري اولين



ملي دولت سياهه ٢٧٠٤

به كشور كسيون فرا اعضاي ديروز بعدازظهر ٦ ساعت تصميم اين تعقيب در ـ كشور فراكسيون اقدام

كسيون فرا اعضاي از يكي كردند/ گفتگو و كره مذا ايشان با نيم و ساعت٧ تا و رفتند آقاينخستوزير منزل

چـنين خـبرنگاران بـراي نخستوزير آقاي با را كسيون فرا اين اعضاي ديروز م;قات جريان امروز مزبور

داد/// توضيح

پيشگرفتهاند اقليتمجلسدر نمايندگان كه رويهاي كه داشتند: اظهار اينم;قات در آقاينخستوزير

برايمن بنمايند اهانت كيو هتا فحاشيو بهدولت مخالفتاصولي و انتقاد جاي به علني جلسه هر يعنيدر

به رسيدگي جاي به است شده گزير نا دولت كه رسانيده جائي به را كار اينوضع ادامه نيستو تحمل قابل

كردن خنثي صرف را خود وقت بيشتر كرده محول او عهده به مجلس كه وظيفهاي و مملكت جاري امور

اقليتمجلسباعثشده مخالفتغيراصولي بنمايد/ ميگردد ظاهر بهنحوي روز هر كه تحريكاتايندسته

محيط در كه عملي هر زيرا گرديده متوقف ميباشد هدفدولت اساسيترين كه نفت مسئله كار جريان كه

لحن و ميگردد واقع نفتمؤثر امر در ما مدعيان رويه در فورا گردد تضعيفدولت موجب شود ظاهر مجلس

مشكل دولت براي شرائط اين در كار ادامه جهت بدين ميكند/ تغيير فورا آنها صحبت طريقه و كرات مذا

كردهاند وظيفهاي انجام مأمور مرا كه مردمي آراء به خدمتگزاريخود ادامه براي گرفتهام تصميم من استو

خود كار به حالحكومتكرده به تا كه طريقي كهدولتبه كردند منموافقت كار ادامه با مردم گر ا كنم/ مراجعه

خواهد سركار ملتخواستخودشبر كه را كسي هر و ميروم كنار من نخواستند مردم گر ا ولي ميدهد/ ادامه

به منحصر چاره و داشتند گله آنها حم;ت مجلسو اقليت از كلي طور به نخستوزير آقاي حال هر به آورد/

ظرف و شده فراهم كار اين مقدمات كه ميداشتند اظهار و ميدانستند <رفراندم> را فعلي مشكل رفع فرد

شد/ خواهد اقدام كار اين به روز دو يكي همين

گفته نخستوزير آقاي اظهارات جواب در كشور] ] كسيون فرا طرف از ـ نخستوزير اظهارات به پاسخ

نگرانشود/ اقليت مخالفتهاي حم;تو از نبايد و دارد كافي كثريت ا مجلس در دولت او' كه شد

مجلساز آراء دستداشتن در با هم كثريت ا انتقاداتو مخالفتو نقشاقليت پارلماني طبقاصول ثانيا

دولت بـا هـم ما ادب و كت نزا از خارج لغات استعمال و كي هتا مورد در ولي مينمايد/ پشتيباني حكومت

با كره مذا با هم نكته اين و جلوگيريشود علني جلسات كلماتدر اين كر ذ از بايد كه داريم عقيده و موافقيم

وجود با او' كه شد داده تذكر نخستوزير آقاي به <رفراندم> درباره ولي شد خواهد حل اقليت نمايندگان

نشده پيشبيني اينموضوع ما اساسي قانون در ثانيا داشت/ نخواهد عملصورتخوشي اين انجام مجلس,

منتخب آن نمايندگان كه مجلس كه موقعي در زيرا داشت, نخواهد قانوني مجوز عمل اين انجام خ;صه و

داشت/ خواهد صورتي چه نيست عموميمعلوم آراء به مراجعه دارد, هستندوجود مردم

كه نيست صحيح دستدارد قدرتدر حكومتو خ;صه طور به استو كار مصدر دولت كه هنگامي ثالثا

از بـاhخره و كردند بياناتي خود قبلي اظهارات تأييد در مجددا نخستوزير آقاي كند/ <رفراندم> به اقدام

دستجات ساير با ما تا نمايند تأمل روز دو يكي و نكنند عجله خود منظور انجام در كه شد تقاضا ايشان



٢٧٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

اين از كه شود داده ترتيبي معظمي دكتر آقاي با كره مذا تماسو با ضمنا و كنيم كره مذا باره اين مجلسدر

باشند/ مشغول پارلمانيخود و قانوني وظائف به صرفا هستند كه دسته هر مجلساز نمايندگان پس

به نمايندگانصرفا پس اين از كه بدهيد اطمينان ميتوانيد شما داشتند اظهار آقاينخستوزير اينجا در

ما خير, شد گفته ايشان به كنند؟ دولتخودداري به فحاشي و كي هتا از و بپردازند دولت با مخالفت و انتقاد

عملي را تصميمخودم ناچارم هم پسمن گفتند آقاينخستوزير بدهيم را اطميناني چنين كه نيستيم قادر

يكيدو براي ايشانولو فع� كه شد اين اينزمينهصورتگرفتقرار در كه كراتمفصلي مذا پساز ولي كنم/

مجلسدر دستجات ساير با كره مذا ما تا كنند خودداري گرفتهاند كه تصميمي ساختن عملي از باشد هم روز

كنيم/ حاصل نظر توافق زمينه اين

از كسيونكشور فرا اعضاي نيم و ٧ ساعت مقارن ـ نخستوزير با اتحاد فراكسيون نمايندگان مJقات

آقاي م;قات به تحاد ا كسيون فرا اعضاي قبلي وقت تعيين طبق ب;فاصله و شدند خارج نخستوزير منزل

مزبور كسيون فرا اعضاي از يكي بودند/ گفتگو و كره مذا مشغول ايشان با ده ساعت تا و رفتند نخستوزير

به راجع ابتدا بود/ زياد خيلي ما كرات مذا داشت اظهار خبرنگاران به نخستوزير با خودشان كرات مذا درباره

گله خيلي مجلس اقليت از نخستوزير آقاي كشيد/ مجلس وضع به آن دنباله و شد صحبت متفرقه وسائل

اهانت فحاشيو نه دولتاست با مخالفت و انتقاد دنيا پارلمانهاي تمام اقليتدر وظيفه ميگفتند و داشتند

دولت كار در اخ;ل مشغول مرتبا مجلس خارج در عدهاي همراهي به مجلس كنوني اقليت گذشته اين از

نميتواند اين از بيش دولت ميشوند مانع بگيرد نتيجه كاري از بخواهد وقت هر دولت كه طوري به هستند,

آراي مجلسبه اقليت رويه و حكومتخود به نسبت كه است اين هم آن قانوني چاره و باشد اينوضع ناظر

دولت با مخالفت و انتقاد شد گفته كسيون فرا اعضاي طرف از آقاينخستوزير جواب در كند/ عموميمراجعه

در كه جرياناتي اين از هم ما نيستو كسموافق هتكاحترامدولتهيچ فحاشيو با اقليتاستولي وظيفه

هـمراهـي به مجلس محيط از خارج در اقليت اينكه قسمت در ولي هستيم متأثر ميگذرد علني جلسات

از قوانينموجود از استفاده و دارد كه اختياراتي با اينوظيفهدولتاستكه ميكنند دولت كار در عدهاياخ;ل

ندارد/ مجلس عمل به ارتباطي و نمايد تحريكاتجلوگيري اين

ما نظر به اصو' و نميكند تطبيق مملكت اساسي قانون با هيچوجه به كار اين <رفراندم> مسئله در اما و

دولتي هر فردا كه كرد خواهد كشور در سابقهاي ايجاد زيرا نخواهد مملكت مصلحت به كاري چنين انجام

آقاي حاضر حال در البته كند/ <رفراندم> بخواهد سابقه حكم به فورا گرديد مشكليروبرو با و شد امور مصدر

سابقهسوء اين از كه بعدي دولتهاي آينده در كه بسا چه ولي دارند, نيت حسن خود نظر اين در نخستوزير

عمومي آراء به مراجعه سابقه استناد به باشد هم مملكت مصلحت خ;ف بر ولو را عملي هر و كنند استفاده

مردمي من كه اين سزاوار آيا داشتند: اظهار و كردند صحبت به شروع ديگر بار مصدق آقايدكتر دهند/ انجام

را دعوتم كردهام دراز آنها طرف به نياز دست من وقت هر و ميبرند سر به ف;كت و بدبختي منتهي در كه را

با بردارم آنها نفع به بخواهم كه قدمي هر و نگهدارم سرگرداني و ب;تكليفي حال در هم باز نمودهاند اجابت
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را تكليفخودم تعيين مردم اين از كه ميبينم ناچار را خود من اينوضع با گردد؟ مواجه عده اين كارشكني

در قدري ايشان كه شد اين بر قرار گرفت زمينهصورت اين در زيادي كرات مذا از پس باhخره ولي بخواهم/

است قرار هم امروز و كنيم فكر باره اين در نمايندگان ساير با تماس با ما تا كنند تأمل خود منظور انجام

قبال پارلمانيرويهايدر سايردستجات با كره مذا با تشكيلشودو مجلس در ما كسيون فرا و كسيونكشور فرا

شود/// تخاذ ا نخستوزير تصميم

يكساعت بود شده تشكيل مجلس صبحاولوقتدر از كه آزادي كسيون فرا ـ آزادي فراكسيون اعJميه

بود شده صادر كسيونمزبور طرففرا از كه را زير آقايميراشرافياع;ميه يافتو خاتمه بعدازظهر دقيقه ده و

داد: قرار جرايد خبرنگاران اختيار در

دكتر تواني نا و ضعف و سوءنيت و قويتر خود مبارزه به ما ايمان ميگذرد روز هرچه عزيز, هموطنان

با كه بود فريفته را شما و ما مصدق, دكتر ميشود/ روشنتر شما بر خود مواعيد در او گفتار كذب و مصدق

داده قرار ديكتاتوريهايخود و زورگوئيها و قانونشكنيها تمام موجب را ادعا اين و ميكنيم مبارزه اجنبي

آمريكائيان فشار تأثير تحت ولي كند پنهان شما از ميخواست و بود نوشته آيزنهاور به كه نامهاي از ولي بود/

به اغراضخويشخودشسر پيشرفت براي حاجتو هنگام چگونه كه داد نشان و شد آن افشاي به مجبور

آغوش از را نكرديدخود كمك من به شما گر ا كه ميكند تهديد ضمنا زاريو تضرعو ميسايدو اجنبي آستان

نمايان آن در برجسته نكته چهار باشيد كرده مطالعه را نامه اين گر ا مياندازم/ ديگر اجنبي آغوش به شما

ايران كمونيستساختن به تهديد سوم اجنبي, مقابل كساريدر خا زاريو تضرعو دوم گدائي, يكي ميبينيد

دادگاه جاي به خارجي دادگاه يك ص;حيت غرامتو به اعتراف و خيانت چهارم روسيه, دامن در افتادن و

است/ ايران داخلي برايامور ص;حيتدار مرجع تنها كه ايران

ميگويند و دادهاند آيزنهاور به قب� كه ميكند پيامي به اشاره آيزنهاور به خود نامه پيام ابتداي در ايشان

اينجملهمعلومميشود از و تحملنمود ملتايران سال دو در كه مضايقي پريشانيو از مختصري پيام آن در

نامه اين در آنچه بودندو كرده دراز آيزنهاور پيشآقاي را تضرع گدائيو دست نيز قبليخود پيام ايشاندر كه

حياتش مقطع به كارد ايندفعه چوندر منتها پيشاست گدائيهاي تضرعاتو همان تكرار واقع در كردهاند

است/ كرده شديد را تملق و تضرع التماسو شده نزديكتر

كمك وي به امريكا گر ا كه ميكند تهديد ديگر گوشه از و ميگويد تملق زبان يكگوشه از مصدق دكتر

نظر نقطه از اينوضع <ادامه ميگويد: مث� ميكشد آهنين پرده پشت به را ايران و ميشود كمونيست نكرد

مملكتنشود اين به فوري و كمكمؤثر درموقع گر ا و باشد ممكناستعواقبخطيريداشته نيز بينالمللي

توجه خاتمه <در ميگويد: باز باشد/> دير خيلي آيد عمل به امروز غفلت جبران منظور به فردا كه اقداماتي

اهميتي با را پيام اين نكات تمام دارم يقين و جلبنموده ايران فعلي بهوضع را اثربخشآنحضرت موافقو

فرمود/> خواهند تلقي است شايسته كه

انداختو خواهند روسيه دامن در را خود نكرد كمك ايشان به امريكا گر ا كه است همان پيام اين نكات
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به را ايران ديگر آنروز زيرا بود, خواهد دير عملآورد به غفلتامروز جبران بهمنظور اقدامي هر امريكا ديگر

اعـ�ميه تأييد در كردم/ كار اين باMجبار گاهي كنم, استفاده شده گردآوري مجموعه اين در ديگري منابع از كه نبوده قصد /١
ميشود/ استناد مصدق دكتر خصوصي مشاور و برومند فرزند از آزادي نهضت كسيون فرا

شرمنده خودت محبتهاي از مرا و ميرسند مرتبا روزنامه مقاMت با عزيزت كاغذهاي قربانم را عزيزم نوري ـ ١٣٣٢ تيرماه ٣١>
باشم/ متشكر عزيزم دوست مهربانيهاي از زبان چه به نميدانم ميكني,

و روزنامهها مقاMت از كنم/ زيارتت بزنم آمريكا به سري آتيه سال بلكه كه اميدوارم است, شده تنگ خيلي برايت دلم عزيزم
محافل تمام در حال به تا ما بود, چه قاطر ايِزن# احمقانه اينجواب ميشوند خرتر روز به روز آمريكائيها كه ميشود معلوم جرايد
قلبا همآهنگ تودهها با ايران ملت تمام Mحا زدند خودشان بخت به لگد خودشان كنيم, محبوب را امريكائيها كه ميكرديم سعي
اتومبيل به كه شده چاپ كاغذ حتيروي است شده نوشته تهران شهر ديوارهاي و در تمام Yankeeروي go Home ميگويند:
استعمار ضد بر انگليسيها خ�ف بر سياستشان كه داشتيم دوست را آمريكائيها مادامي ميشود الصاق خيابان در آمريكائيها
انسان انگليسيها با كه زيرا هستند هم بدتر حتي ندارد فرقي ما براي انگليسيها با دارند ايران در سياست يك كه حاليه بود,
مـيكنند جـاسوسي بـاطنا و مـيزنند دوسـتي Mف كـه آمـريكائيها امـا هسـتند ايران دشمن كه ميفهمد را خودش تكليف
از شـد مـجبور روزي گر ا كند, كار ميتواند است قابل خودش ندارد خارجي كمك به احتياجي ابدا ايران ببرد/ را مردهشورشان

ايران/ سياست روش است اين برود, تاجر امريكائيها سراغ چرا بود خواهد شمالي همسايه از بگيرد كمك خارجي
اردMن علي yانشاا رفت خواهد سوئيس به هم نواب آقاي بفرستم, هندوستان براي را عضدي شديم موفق كه yحمدا به عزيزم
سهم به كه من بود خواهد تو مطلوب اوضاع و داشت خواهد را نيويورك نمايندگي هم انتظام آقاي و ميشود تركيه كبير سفير هم
مصدق> غ�محسين دكتر قربانت ميرساند/ س�م تو به است حاضر خانم مشغولم دائما خودم

T/تهران ,١٣٧٩ چاپ /١٣٩ صفحه متحد, ملل سازمان در مصدق دكتر با روز ٤٢ نورالدينكيا, yفضلاU
نامه اصل در كلمه > نوشته: چنين آن زيرنويس در و است! گذاشته نقطهچين <ايِزن> جايواژه به كيا نورالدين پيشين! دپيلمات #
آقـاي منظور و است! خوانا كام� <ايِزن> واژه است: كتاب ضميمه كه مصدق> غ�محسين <نامههاي كپي در است/>؟ ناخوانا

امريكاست/ وقت آن جمهور رئيس آيزنهاور همان قاطر> <ايِزن از مصدق غ�محسين

مصدق دكتر تهديدآميز گدائي طرز اين T١U/است دير بكند اقدامي هر امريكا و كشيدهاند آهنين پرده پشت

پرت را نداديخود من به را چيز ف;ن گر ا ميگويد و ميرود بام لب به است لوسي بچه گيريآن بهانه به شبيه

و مـيكشند را او نـاز البته باشند او مادر يا پدر ميكند لوس او براي را خود بچه كه كسي آن گر ا ميكنم/

پرت ميگويدخودترا و داد آيزنهاور كه ميدهد را همانجوابي اجنبيبود گر ا ولي كند پرت را نميگذارندخود

حاضر ايران ميگويددولت اينستكه مصدقهست نامه اين در گفتم كه خيانتي اما و چشمتكورشود تا كن

اين به بپردازد/ كند تعيين قدر هر را ايران در سابق شركت اموال قيمت دادگستري بينالمللي ديوان شده

امور از صرفا كه امري در را دادگستري بينالمللي ديوان ص;حيت هم و كرده قبول را غرامت هم او ترتيب

است/ خيانت باشد تعصبدور از كه وطنپرستي آدم هر نزد در اين و شناخته رسميت به است ايران داخلي

و بود فريفته را ما اجنبي با مبارزه و ماسكوطنپرستي زير در كه مصدقي دكتر اينست عزيز هموطنان

را او حال عين در و ميسايد او آستان به تعظيم سر و ميكند دراز گدائي دست اجنبي نزد كه ميبينيد كنون ا

آن و اجنبي اين بين مگر كرد/ خمخواهم ديگر اجنبي آستان به سر نداشتي نگه مرا تو گر ا كه ميكند تهديد

مصلحت ميلو مطابق باز انگليسدارد با مدعيست كه را ايندعوي احتمال به بهع;وه هستو فرق اجنبي

ميدهد/ چيزهائي بگيرد چيزي اينكه جاي به كرنا كوسو هايوهويو اينهمه بعداز ميكند تمام انگليس

به نيز كشور كسيون فرا آزادي كسيون فرا جلسه ختم پساز ب;فاصله ـ كشور فراكسيون كره مذا نتيجه

كرديم كوششفوقالعاده ما گفتامروز خبرنگاران به كسيونمزبور فرا اعضاي از يكي داد/ خاتمه خود جلسه
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هميشه ما كسيون فرا شود, حل ميباشد نخستوزير آقاي گهاني نا تصميم از ناشي كه كنوني بحران كه

مجلس رئيس آقاي با كه م;قاتي در و است باقي خود عقيده اين به هم hحا و بود مصدق دكتر پشتيبان

فردا كه بخواهند ايشان از و كنند م;قات نخستوزير آقاي با شخصا كه كرديم خواهش ايشان از داد دست

شوند/ حاضر مجلس در هيأتدولت دهند دستور

حـمله تجريشمورد پل سر در عصر ديروز مكي حسين اط;ع قرار به ـ گرفت قرار حمله مورد مكي

يكي كه طوري به ولي ميباشند دولت طرفدار احزاب از يكي به منتسب ميشود گفته كه گرفت قرار عدهاي

بودهاند حاضر واقعه محل در كه عدهاي و نيامده وارد آسيبي وي به ميداشت اظهار مكي آقاي نزديكان از

شدند/ دور آنجا از مكي آقاي تفاق ا به دخالتنموده جريان در فورا

اعليحضرت بهحضور شرفيابي قصد به امروز صبح ساعتده معظمي آقايدكتر ـ مجلس رئيس فعاليت

در ب;فاصله و آمد مجلس به مستقيما سعدآباد كاخ از بعدازظهر ساعت نيم و شد خارج مجلس از همايوني

مقارن و گرفت تماس مجلس دستجات ساير با آن از پس و جست شركت ملي نهضت كسيون فرا جلسه

رئيس كند/ م;قات وي با و برود نخستوزير آقاي منزل به تا شد خارج مجلس از بعدازظهر يك ساعت

كرد/// خودداري خبرنگاران به مطلبي گونه هر اظهار از نيز مجلسامروز

طرح درباره پيشنهاددهندگان حضور با مجلس رئيسه هيأت جلسه ديروز عصر ـ رئيسه هيأت جلسه

قرار به آمد عمل به پيشنهاداتواصله زياديدرباره كرات مذا و شد تشكيل مجلس گرازشهشتنفريدر

دارند/ مسترد را پيشنهاداتخود پيشنهاددهندگان از نفر دو يكي است قرار اط;ع

در امروز صبح نيم و ده ساعت مقارن كه ملي نهضت كسيون فرا جلسه ـ ملي نهضت فراكسيون جلسه

بـه پـارسا آقـاي جـلسه ختم از پس يافت/ خاتمه بعدازظهر نيم و ساعت يك بود شده تشكيل مجلس

شد افكار تبادل جاري مسائل به نسبت كسيون فرا قبلي كرات مذا پيرو هم امروز جلسه <در گفت: خبرنگاران

كراتخود مذا به و گردد تشكيل مجلس كسيوندر فرا جلسه فردا صبح ساعت٨ كه شد اين بر قرار نتيجه در و

دهيم/>/ ادامه قطعي نتيجه اخذ براي

اسـتنباط نـمايندگان از عـدهاي اظـهارات از آنچه امروز وقت آخر در ميشود؟ تشكيل جلسه فردا آيا

جلسه هيأتدولتدر حضور با نخستوزير هنوز زيرا شد نخواهد تشكيل مجلس علني جلسه فردا ميگرديد

است/ نرسيده مثبت نتيجه به باره اين در هم معظمي آقاي فعاليت استو نكرده علنيموافقت

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

است مانده متروك كماكان بيمارستان ساختمان
باقي تمام نيمه حال به تا و شد نهاوند در بيمارستاني ساختمان به اقدام كه است سال چندين ـ نهاوند

تعيين اعتبار ساختمان بناي تمام ا براي دارائي طرفوزارت از ريال هزار ٥åå هم جاري سال در است/ مانده

فصل كه كنون ا دارند تقاضا اهالي ماند/ باقي تمام نيمه ساختمان كار مقاطعه حضور عدم اثر بر ولي گرديد

ببرند/ بهره آن از مردم تا شود ساخته بنايمزبور زودتر هرچه است مساعد
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٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

شد اعCم رسما آن قيمت و شيCت ملي شركت ساليانه محصول ميزان
ميكند تهيه ماهي انواع تن ٤٤٩٤ و خاويار تن ١å٧ سال در شيCت شركت

بايستي شيCت محصوNت خريداران

بدهند شيCت شركت به را خود تقاضايهاي سال هر ماه مهر اول تا

است شيCت ملي شركت رسمي نرخ همان شوروي به محصوNت فروش قيمت
كرد حمل شوروي به خاويار و ماهي بار ششمين براي پهلوي پرت كشتي امروز

به بار برايششمين بندرپهلوي از خاويار ماهيو تن بارگيري١٧٩ پساز پرتپهلوي كشتي امروز صبح

باز ايران به و ميكند تخليه بادكوبه در را خود محصوhت ديگر روز ٥ تا كشتي اين نمود/ عزيمت بادكوبه

انبارهاي در شي;ت محصوhت از ديگر كشتي دو ظرفيت ميزان به يافتيم اط;ع كه طوري به و ميگردد

شد/// خواهد حمل بهشوروي پهلوي پرت كشتي وسيله به كه است شمالموجود

نـوع خـصوص در نشـريهاي شـي;ت مـلي شـركت طرف از امروز ـ شيJت ملي شركت فرآوردههاي

شركتشي;ت نشريه مندرجاتاين طبق است/ گرديده منتشر آنها تهيه مقدار قيمتو فرآوردههايشركتو

تهيه بهشي;ت فرعيمربوط ازمحصوhت قسم ٧ و فلسدار ماهي ١٤ بيفلسو ماهي ٤نوع خاويار, قسم ٩

مقدار اين از كه ميباشد تن ١åتقريب٧ طور به سال مليشي;تدر شركت خاويار ميكندمجموعمحصول

سفارش حسب بر شركتميتواند ضمنا استو سوروكا خاويار آن تن ٦١ و لوكا و استورژن خاويار آن تن ٤٦

دهد/ تحويل مخصوصي بشكههاي در نموده تهيه امريكا باب استورژن خاويار

عبارت آن انواع كه است تن ٧٣٣ بيفلسشركتشي;ت ماهيهاي ساليانه فرآوردههاي ميزان مجموع

٣٧٦١ ساليانه فلسدار ماهيهاي نوع ١٤ از همچنين شيپ/ و برون اوزون بلوگا, استرا, تاس, ماهي از است

شكماهي, كپور, ماشماهي, سسماهي, ماهي, اردك ماهيهايسيم, استاز عبارت كه ميكند تهيه تن

سال در سفيد ماهي تهيه ميزان آزاد/ ماهي و اسبله كلمه, كولي, ريزه سوف, كفال, ريز, كپور سفيد, ماهي

مقدار فقط ميباشد فرعي ازمحصوhت است عبارت كه شركتشي;ت سايرمحصوhت از است/ تن ١٤٦٤

ماهياستورژن, دمار فلس, با فلسو بي ماهي سريشم از عبارت آن انواع و ميگردد تهيه سال در تن ١٤.٥

شور/ و يخزده ماهي دم و سر ماهيو فلس ماهي, روغن

و گرديده تعيين امريكا دhر به مليشي;ت شركت نشريه بهايمحصوhتشي;تدر ـ شرايط و قيمت

گران بنمايند/ را خريدمحصوhتشي;ت و پيشنهاد قيمتمزبور گرفتن نظر در با بايستي خارجي خريداران

دhر هـزار ١٨ آن تن هر قيمت كه ميباشد اعلي استورژن خاويار شي;ت شركت قيمتترينمحصوhت

است/ گرديده تعيين

ايران نمايندگان بين قب� كه بهشورويموافقتنامهاي فروشمحصوhتشي;ت درمورد دانستكه بايد

داده تحويل بهشوروي اعليالحساب طور به كه قيمتمحصوhت بود شده نوشته بود آمده عمل به وشوروي
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طبقهمين نيز بهشوروي گرديده تعيين قيمتمحصوhتشي;ت كه كنون ا و شد تعيينخواهد بعدا ميشود

خريداران تمام ميباشدو بندرپهلوي از تحويلمحصوhتبهخصوصخاويار مبداء زيرا ميشود فروخته نرخ

بگيرند/ تحويل را محصول آنجا از بايستي

بهايمحصوhتشي;ت افزايش يا كاهش كه است شده قيد شركتشي;ت با معامله شرايط وليضمن

خـريدارانمـحصوhت كه شرايطي از ديگر مينمايد ايجاب معام;ت كه بود خواهد مقتضياتي به موكول

زيرا بدهند شركت به سال هر ماه مهر اول تا را خود خريد تقاضاهاي كه اينست كنند رعايت بايد شي;ت

بود/ خواهد معذور برسد صيد دوره جريان در كه تقاضاهائي قبول از مليشي;ت شركت

طور به شي;ت شركت ساليانه محصول ميزان شد داده تذكر كه طوري به ـ محصول شدن زياد و كم

حسب بـر است ممكن سال هر گفت: باره اين در صهبا آقاي است/ گرديده قيد شركت نشريه در تقريب

ميزان ولي شود كاسته يا اضافه درصد ٢å مقدار تا شركت ميزانمحصوhت شرايط ساير و دريا مقتضيات

شده/ كر ذ نشريه در كه است همان متوسطمحصوhت

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

داد تشكيل فوقالعاده جلسه ارز كميسيون امروز
كرد رسيدگي ارزي پروانه صدور براي بازرگانان تقاضاي به نسبت و

ميشود رسيدگي اسعار برابري نرخ موضوع ديگر بار دولت هيأت امشب جلسه در
است شده تعيين <٢.٦> دNر با ليره برابري نرخ رسيد ملي بانك به امروز كه <پيكس> مجله در

منتظر دNر به نسبت اسعار برابري نرخ تعيين براي ملي بانك

است امريكا بانك چيس از تلگراف جواب

است مجاز بازرگاني پروانه ارائه بدون صادرات از قبل و صادرات از بعد ارز خريد
داد جلسه تشكيل امروز پول بينالمللي صندوق مطالبات به رسيدگي كميسيون

گرديد تشكيل ملي بانك كل مدير اطاق در امروز نظاره هيأت جلسه

نراقـي, رئيس, آبتين آقايان از مركب ارز كميسيون فوقالعاده جلسه ـ ارز كميسيون فوقالعاده جلسه

تير هشتم روز در كه بازرگاناني تقاضاهاي به نسبت شدو تشكيل اعضايكميسيونامروز وفا نشواد,مؤدبو

آمد/ عمل به رسيدگي بود گرديده واصل ارز كميسيون به ماه

آنـها كليه به كه بود تقاضا ٤åå حدود در رسيده كميسيون به مزبور تاريخ در كه درخواستهائي تعداد

برايواريز ندادهاند انجام را خود تعهد و داشته تي صادرا تعهد كه كساني شد گرفته تصميم و گرديد رسيدگي

به تصميم اخذ كامل تقاضانامههاي به نسبت جلسه اين در نشود/ داده ارزي پروانه آنها وصولي براتهاي

تكميل از پس شد قرار كامل غير درخواستهاي براي و گرديد صادر ارزي پروانه صدور دستور و آمد عمل

ارزي پروانهها صدور تقاضاهاي به و بود خواهد فردا ارز كميسيون آينده جلسه آيد/ عمل به رسيدگي مجددا

آمد/ خواهد عمل به رسيدگي شده واصل كميسيون به نهم تاريخ در كه



٢٧١١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

مييابد انتشار امريكا در فرنگي ماه هر پنجم در كه <پيكس> مجله امروز ظهر از قبل ـ پيكس نرخمجله

مجله ميدهد/ آبونمان ريال هراز ٢٤ ساليانه و است آبونه ملي بانك را مجله اين شد واصل ملي بانك به

حتي دنيا بازارهاي تمام نرخ آن در و نميكند تجاوز برگ چند از فقط كه دنياست مجله گرانترين پيكس

نرخ و ميكند درج ماه هر آخر روز در مرتبه يك ماه در مجله اين را اسعار نرخ است/ منعكس تهران بازار

ژوئيه شماره در ليره برابري نرخ استو بوده ٢.٧٨ تا ٢.٧٥ بين ژوئن ماه يعني گذشته ماه در ليره آزاد برابري

پيكس مجله نرخ به نسبت و شد تشكيل بانكملي در كميسيوني امروز است/ گرديده تعيين ٢.٦٥ حدود در

آورد/ عمل به مطالعه

ليره برابري نرخ و شد واصل بانكملي به امروز <پيكس> مجله آنكه با ـ بانك تلگرافچيس انتظار در

برابري نرخ مورد در تصميم تخاذ ا براي بانكملي معذالك گرديده تعيين آن در اسعار ساير و دhر به نسبت

بانك زيرا بانكاست چيس تلگراف وصولجواب انتظار در دhر به نسبت اسعار تسعير براي بينالمللي آزاد

مجله نرخ كه حالي در دهد قرار مأخذ را ماه تير نرخروزسوم بايد ارز به تصويبنامهدولتراجع بهموجب ملي

ميباشد/ ماه تير نهم يعني ژوئن آخر نرخ پيكس

از ارزي پـروانـه صـدور بـراي ارز كميسيون كه شد حاصل اط;ع امروز ـ ارزي پروانه صدور شرايط

كنند تعيين hكا شده تمام قيمت درصد ١٥ از بيش را اجناسخود سود چنانچه كه ميگيرد تعهد بازرگانان

نمايند/ استفاده اجناس صدور پروانه همچنين و hكا ورود پروانه از داشت نخواهند حق

١٥ از بيش بازار در را خود اجناس كه ميكند صادر پروانه وقتي بازرگانان براي ارز كميسيون بنابراين

صدور در ارز كميسيون امتيازات از كيفري تعقيب بر ع;وه صورت اين غير در نرسانند بفروش سود درصد

گرديد/ خواهند ارزيمحروم پروانه

اسـعار بـرابـري نرخ موضوع به ديگر بار دولت هيأت امشب جلسه در ـ دولت هيأت جلسه و ارز نرخ

نرخ و <پيكس> مجله نرخ از استفاده بر كهع;وه شود ترتيبيداده اينست نظر و آمد خواهد عمل به رسيدگي

حـد اسعار تسعير مأخذ و مبنا است متحمل و شود استفاده دنيا بازارهاي ساير نرخ از امريكا بانك چيس

براي كه ديگري تصميمات جلسه اين در گيرد/ قرار عمل مورد تهران بازار در اسعار ماهه يك نرخ متوسط

تصميمات با چنانچه تا شد خواهد مطالعه مجددا شده پيشنهاد اقتصاد طرفوزارت از ارزي اندوخته تأمين

شود/ گذارده اجرا مرحله به بود نخواهد مغاير دولت جديد

نصيري آقايدكتر حضور با بانكها نظارت هيأت جلسه امروز ظهر از قبل ـ بانكها نظارت هيأت جلسه

و مـلي بانك معاون خسرواني دكتر و كشور كل دادستان قضائي حشمتا� آقايان و ملي بانك كل مدير

حضور جلسه در بودند نتوانسته بانك اعضاي از تن چند چون ولي شد تشكيل پارس بانك رئيس صادقي

گرديد/ بعدموكول به و نشد انجام نظارت هيأت كارهاي به مسائلمربوط پيرامون در كراتي مذا كنند پيدا

صـندوق مـطالبات بـه رسيدگي كميسيون امروز صبح ده ساعت از ـ پول بينالمللي صندوق مطالبات

رئيس اهري دكتر و بررسيها اداره رئيس عقيلي خارجه, اداره رئيس نشواد آقايان حضور با پول بينالمللي



ملي دولت سياهه ٢٧١٢

عمل به بينالملليپول مطالباتصندوق زمينه كراتيدر مذا شد تشكيل كوهك> آقاي< شمسو اعتباراتو

نسبت تا داد خواهد تشكيل را خود جلسه ديگر بار اينكميسيون شد بانكداده نماينده به توضيحاتي و آمد

گردد/ آغاز تصميماتhزم اخت;ف به

چون استو ترقي به رو بازار در گواهينامهها نرخ كه شد حاصل اط;ع امروز ـ بازار در گواهينامه نرخ

جمله از فروشميكنند و خريد گران قيمت به را گواهينامه است نامعلوم ارز عملكميسيون نحوه تجار براي

نداشت/ جريان و بود كد را بازار در گواهينامه معام;ت امروز و ريال ١٤å حدود در آلمان دو درجه دhر نرخ

ملي بانك در گواهينامه� بهاي با رسمي �نرخ بازرگاني اسعار فروش و خريد نرخ ـ بازرگاني اسعار نرخ

و اسـعار از مـيتوانـند ارز بـه مربوط تصويبنامه مقررات مطابق تجار و است زير قرار از ثانوي اط;ع تا

نمايند/ استفاده گواهينامه

فرانك ريال, ٦å/٢å سويس فرانك ريال, ٢٣å ليره ريال, ١åå امريكا و ايتاليا آلمان, دhر خريد نرخ

سـويس فـرانك ريـال, ١٧ هـندوستان روپـيه ريال, ٢åå بلژيك فرانك ١åå ريال, ٢٢٦ هزاري فرانسه

به گواهينامهها فروش نرخ و ريال ٢å.٦å �تهاتر� كي فرانكسويسچكسلوا ريال, ١٤ �تهاتر� مجارستان

ميباشد/ ريال ٢å.٧٥ ,١٤.١٥ ,١٧.١٥ ,٢å٢ ,٢٢٧.٥å ,٢å.٧٥ ,٢٣١.٦ ,١å.٥ ترتيبفوق

است/ قرار اين از ملي بانك در غيربازرگاني ارزهاي نرخ ـ بازرگاني ارزهاي نرخ

فروش خريد

ريال ١١å آلمان و امريكا دhر ريال ٨٣.٧٥ آلمان و امريكا دhر

ريال ١åå ايتاليا دhر ريال ٨٣.٧٥ ايتاليا دhر

ريال ٢٧å ليره ريال ٢٢٩.١٥ ليره

ريال ١٩.١å فرانكسويس

ريال ٢٧å هزاري فرانسه فرانك ريال ٢٣٣.٨٥ هزاري فرانسه فرانك

ريال ٢å هندوستان روپيه ريال ١٧.٢å هندوستان روپيه

ريال ٢٤.٨å كستان پا روپيه

گـذارده نـامبردگان دسـترس در زير ترتيب به و ميكند پيدا تغيير نرخ اين مرضي و محصلين براي و

روپيه ريال, ٢٤٣ هزاري فرانكفرانسه ريال, ١٩.٨٥ فرانكفرانسه ريال, ٢٣٨ ليره ريال, ٨٥ دhر ميشود/

براي كه اشخاصي براي ضمنا است/ عمل مبناي ٣٣.٥å فروشدhرها نرخ ديگر ريالو ١٧.٩å هندوستان

ميرسد/ فروش به ريال ١١å قيمت به دhر ميكنند سفر خارج به ديگر امور يا سياحتو

كه صادراتي ارز گواهينامههاي دارندگان داد بانكملياط;ع در مطلع يكمقام امروز ـ ثانوي اطJع تا

از مرداد هفتم تا ميتوانند ننمودهاند استفاده آن از تا و فروخته ملي بانك به ماه تير هفتم تاريخ تا را آن ارز

وزارت موافقت طبق بر ضمنا كنند/ استفاده آنها از اسنادي وصولي بروات واريز براي مزبور گواهينامههاي

ندارد/ مانعي بازرگاني پروانه ارائه بدون صادرات از قبل صادراتو از بعد ارز خريد ثانوي تادستور ملي اقتصاد



٢٧١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

تصنيففروش دورهگرد
ما از بسياري ميدهد/ جنايتهاياخ;قيروي و فجايع خانهها از و شهرها از كشور, گوشهاياز در روز هر

آن يكجنايتدرباره بهعنوان هيچگاه شايد كردهايمو عادت دارند دنبال به نيستي مرگو اينحوادثكه به

[ضميمه hعكسبا ميگذرد/ چه اطرافشان در كه ميفهمند بيشتريدارندخوب دقت كه آنها اما نينديشيم

اين او قيافه اما باشد بيشتر اين سنشاز شايد است, ساله سيزده دوازده بچه پسر يك كنيد, نگاه را گزارش]

يكعيب است حقيقي زندگي آستان در كه اينكودك اما است عادي چيز يك اين البته ميدهد/ نشان طور

نيستو بيش گرد تصنيففروشدوره يك ميكشد شيره و ندارد بيشتر سال دوازده ميكشد; شيره او دارد/

مـصرف شـيره دسـتگاه كنار در و كشخانهها شيره پستوي در پولها اين همه دارد درآمد ريال چند روزي

مـحبت بايد باشد, شده دبيرستان وارد كرده طي را دبستان دوره بايد كنون ا كه است كودكي اين ميشود/

باشد/ داشته اين از غير زندگي بايد و كند احساس را مادر و پدر سرپرستو

تهران افتاده مح;تدور از خلوت گوشه هر استدر دچار خانمانسوز درد اين به كه نيست طفل اين تنها

را خود اعصاب خانهها اين در روزه همه نفر هزاران كه دارد قرار خلوتكدههائي و پسكوچهها و كوچهها در

و ميلولند هم كنار در جوان و پير كودك و مرد و زن دارند/ اشتغال غيرانساني يكعمل به و ميكنند تخدير

نيروئي ترتيب اين به ميخرند را مرضخود بيماريو و ميفرستند هوا به و ميكنند دود را خود روزانه درآمد

كمتر كه حالي در ميرود هدر به شود تشكيل است ممكن ما همميهنان از بسياري استعداد تركيب از كه

باشد/ داشته توجه ده باد بر خانمان جريان اين به كسي

دندانهاي با او از بزرگترها و ستمكشيده كودك اين امثال ميگذريم خيابانها و كوچهها از كه روز هر

دراز ما بهسوي تكدي دست يا ميگذرد كنارمان از زرد روي رنگو و چشمهايخوابآلود كرمخورده, و سياه

بيتشويشسر يكشب كه ميتوانيد چگونه شما استو جنايت يك اين ميفروشند/ تصنيف يا ميكنند,

حالوقوع در فاجعهاي شما كنار در كه حالي در ميكنيد استراحت آسوده وجدان با چگونه بگذاريد, بالين بر

ميكنيد/ فراموش را سعادت ميلرزيدو خود به مناظر اين ديدن از ترديد بدون باشيد, هرچهخوشبخت است/

هنگفتي نسبتا بودجه كندو اخ;قيشروع فساد اين شديديعليه جديو مبارزه دارد تصميم دولت كه كنون ا

و قانون ترديدوضع بدون كه ميشويم متذكر داريم كه وظيفهاي بنابه ما است/ گرفته نظر در مبارزه اين براي

آشنا راه از مردم انديشههاي اص;ح بلكه كند تعطيل را كشخانهها شيره نميتواند تنهائي به قدرت اعمال

كو تريا اشاعه ترويجو از برايجلوگيري مناسبي راه پليد عادت اين فردي و اجتماعي مضار به آنان نمودن

به مبتلي كه كسي باشند/ همراه مأمورين با بايد هم مردم ميبرد كار به را نيرويخود دولت است/ كشي شيره

به كه آنها اما بداند ضرر از خالي عاديو يكعمل را آن شايد و ندارد عادت ترك قدرت استخود عمل اين

متوجه كه خطري از و كنند راهنمائي هموطنانخويشرا بايد هستند روشنبينتر و نشدهاند مبتلي آفت اين

بكوشند/ مبت;يان معالجه در دارند بيشتري تمكن كه درصورتي نمايندو گاهشان استآ آنان خانواده و خود



ملي دولت سياهه ٢٧١٤

ماست/ همه خوشبختي اجتماع خوشبختي استو اجتماع خوشبختي به كمك كمك, و راهنمائي اين

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

موتوري نقليه وسائط حوادث بيمه Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه

يا دولتي چه حقوقي يا حقيقي از اعم آبي و هوائي زميني, موتوري نقليه وسائط كليه مالكين ـ ١ ماده

به آنها نقليه وسايط سببحوادث كه مالي و بدني خسارات مقابل در را خود نقليه وسايط مكلفند غيردولتي

در ميشود وارد مزبور نقليه وسايط كب را كاركنان و رانندگان به كه مالي و بدني خسارات و ثالث اشخاص

نمايند/ بيمه شركتمزبور نمايندگيهاي يا ايران بيمه سهامي شركت

شدهاند بيمه اجتماعي بيمههاي قانوني بهموجبhيحه كه نقليهاي وسائط كاركنان رانندگانو ـ ٢ ماده

ميباشند/// مستثني قانوني hيحه اين از

وسائط حوادث بيمه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير دوم و بيست تاريخ به تصويبميشود/ ماده ١å بر مشتمل نقليهموتوري

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٤å شماره ,١٣٣٢.٤.٢٢ دوشنبه

آمد خواهد عمل به راهنمائي اداره طرف از اقداماتي تهران اتوبوسراني وضع بهبود براي

شد خواهند كار مشغول بازرس ١٥å اتوبوسها وضع كنترل براي
يكمأموري خط, توبوسها ا از يك هر در رانندگي و راهنمائي اداره طرف از طرف اين به پيش روز دو از

ما خبرنگار امروز كند/ يادداشت را آنها تعداد و شمارشكرده را توبوسمزبور مسافرهايا كه است شده تعيين

رانندگي راهنمائيو اداره گرفت/ تماس رانندگي راهنمائيو اداره مطلع مقام يك با باره اين در تحقيق براي

كه گمارد خواهد را مأموري توبوسها يكازا هر در ساعاتمختلفروز خطدر هر مسافرين تعداد تعيين براي

خط هر توبوسها ظرفيتا بدينوسيله كنندو يادداشت را مسافرين شدن وسوار پياده مختلفروز ساعات در

و سـر تهران توبوسراني ا وضع مختلف خطوط در توبوسها ا كردن كم و اضافه با و شد خواهد تعيين عم�

كارت ١٥åقريب دارد نظر رانندگيدر راهنمائيو اداره همچنين و بهترشود حاضر ازوضع و كرده پيدا صورتي

بنگاههاي و دولتي ادارات و وزارتخانهها كليه از و كند تهيه باشد داشته را دادگستري وزير مهر مخصوصكه

يك دريافت مقابل در آنها تا كنند معرفي را اعتمادي اشخاصمورد كه كرد كسبهدعوتخواهد و تجار ملي,

كنند/ كنترل را توبوسها ا افتخاريوضع طور به كارتمخصوص

بازرسها از يكي مختلف ساعات در توبوسي ا هر در hاقل طريق بدين دارند عقيده راهنمائي مأمورين

جريان تخلف مشاهده صورت در و كرد خواهد م;حظه توبوسرا كاركنانا و راننده رفتار و بود خواهد مشغول

داد/ گزارشخواهد راهنمائي اداره به را



٢٧١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

كردهاند اعتصاب گاجره زغال معدن كارگران
اعتصاب علت تشخيص جهت و ژاندارم عدهاي ديناميت انبار محافظت براي

رفتهاند معدن به زغال شركت و كار وزارت طرف از نمايندگان

پساز است شده اظهار كه طوري به زدهاند اعتصاب به دست گاجره زغال معدن كارگران تيرماه بيست از

معدن/ كارگران از تعدادي شدن كشته و معدن ريزش /١

اثر ترتيب آنها خواستهاي به تا گفتند و كردند اعتصاب معدن كارگران سنگ زغال معدن T١Uاخير حادثه

تمام براي حقوق اضافه درصد پنجاه درخواست خود اع;ميه در آنها شد/ نخواهند كار به دست نشود داده

داشتند/ را غيره و وونتي;تور معدن چراغ قبيل از فني لوازم تكميل اعتصابو ايام پرداختحقوق و كارگرها

كه زيان با او' زيرا نشد ميسر كارگران تقاضايهاي اجراي آمد عمل به شركت در كه مطالعاتي از پس

تكميل ثانيا نيستو مقدور كارگرها بهعموم اضافهحقوق درصد پنجاه پرداخت ميدهد سال فع�شركتدر

در كارگرها, نه بدهند تشخيص بايد فني متصديان را نقصآن و است مهندسين نظر به بسته فني وسايل

از تومان هزار ٣åå حدود در بايد ساليانه و پردازد حقوق اضافه درصد پنجاه شركت شود قرار گر ا حاضر حال

م;حظه و گرديد خواهد اضافه شركت ضرر به هم اينرقم اينصورت در و كند پرداخت بيشتر فعلي بودجه

شد/ رسانيده كار وزارت اط;ع به مراتب لذا مراتب اما نيست مقدور ضرري چنين تأمين و جبران كه ميشود

تشخيص غيرقانوني را كارگران اعتصاب آورد عمل به اعتصاب اطراف در كار وزارت كه مطالعاتي از پس

ماه يك پساز بروند خود كار سر به كه صورتي در شد پيشنهاد كارگران به شركت طرف از اين وجود با داد

و مياندوآب و شاهآباد و كرج قند و سيمان كارخانجات به را اعتصاب از مانده عقب تعهدات ميتواند شركت

و احوال در مطالعه از پس و رفته معدن به كه كرد خواهد مأمور را كميسيوني شركت نمايد/ پرداخت رضائيه

ايـن به توجه بدون كارگران ولي شد/ خواهد داده حقوق اضافه شده اجحاف كه آنهائي به كارگران سوابق

آنها خواستههاي به ماه� �تير جاري ماه بيستم تا گر ا و شد خواهند مشغول كار به فع� داشتند اع;م مطلب

اعتصاب حال در و كردند ترك را كار كارگرها بيستم روز كرد/ خواهند اعتصاب باره دو نشود داده اثر ترتيب

مطالعه براي كار وزارت زغالو طرفشركت از نمايندگان فع� شدو داده اط;ع كار بهوزارت مراتب ميباشند

انبار محافظت براي ژاندارم عدهاي نيز اعتصاب اول روز همان در نيز و رفتهاند معدن اعتصاب اطراف در

مـعدن بـه كه نمايندگاني كار نتيجه منتظر مأمورين فع� رفتهاند/ معدن محل به امنيت حفظ و ديناميت

ميباشند/ اعتصاب حال در كه است روز چهار عده اين و دارد كارگر نفر ٣٥å گاجره معدن ميباشند/ رفتهاند

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

سومكا] اعضاي [محاكمه
شد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به سومكا حزب متهمينعضو كمه محا ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه



ملي دولت سياهه ٢٧١٦

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

بود شده تشكيل تير ٢٣ روز ميتينگ دادن ترتيب براي كه جلسهاي در ديشب
شدند دستگير نظامي فرمانداري مأمورين توسط نفر ٤٤

در پـيش سـال دو بـود/ مـا كشـور جوانـان از عدهاي قتل حادثه يادبود با مصادف و تير ٢٣ روز امروز

ايـن آمد عمل به تي تظاهرا آبادان, كارگران از عدهاي قتل سال چندمين مناسبت به تهران خيابانهاي

و مجروح عدهاي آن طي در و گرديد ايران به امريكا سابق رئيسجمهور هريمن ورود با تفاقا ا تظاهرات

نيز امسال گرديد انجام چپ دستجات طرف از مقتولين يادبود به سادهاي مراسم گذشته سال شدند/ مقتول

نمايند/ شركت تظاهراتي در امروز كه داشتند تصميم دستجات اين

گزارش ١٤ ك;نتري ٢å١٣ و ٧٣٣ شماره پاسبانهاي ديشب نيم و نه ساعت ـ شدند دستگير نفر ٤٤

و كردهاند شركت مزبور جلسه در نفر ٥åå قريب كه شده تشكيل جلسهاي مفتآباد در كنون ا هم كه دادند

داده اطـ;ع نظامي فرمانداري به جريان ب;فاصله ميگيرد صورت آنها طرف از دولت عليه بر تي تظاهرا

را فردا ميتينگ براي برنامه داشتند تصميم كه اجتماعكنندگان و حاضر محل در سرباز كاميون دو و ميشود

نفر ٥ كه را آنها از نفر ٤٤ وليمأمورينموفقميشوند محضديدنمأمورينمتواريميشوند به كنند تنظيم

تحويل نظامي دادسراي به پرونده با امروز دستگيرشدگان كنند/ دستگير ميشد ديده آنان بين در نيز زن

شدند/

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

شدند دستگير نفر ١١ استانبول خيابان ديشب خورد و زد در
نزاعي آنها مخالفين چپو دستجات افراد از عدهاي بين �ديشب� گذشته روز بعدازظهر ٩ ساعت مقارن

كـه شـعاري و شهباز روزنامه خاطر به است كرده تحقيق ما خبرنگار كه طوري به قضيه جريان درگرفت/

همينوقت در گرديدند نزاع و مجادله عدهايمشغول نتيجه در است/ بوده ميدادند روزنامهمزبور فروشندگان

كردند/ دستگير را نفر ١١ جمعيت ساختن متفرق ضمن و حاضر محل در مأمورين

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] چهارمين و [بيست
سرهنگ آقاي رياست به نظامي فرمانداري دو شماره دادگاه جلسه ديروز بعدازظهر ربع و پنج ساعت

شد/ تشكيل هشترودي

سـرهنگ كنيد شروع را خود مدافعات گفت مدافع وكيل آذرمهر سرهنگ آقاي به خطاب دادگاه رئيس

كه كرد تقاضا دادگاه رئيس از داشت كسالت چون نمود دفاع خود موكلين از كلمهاي چند اينكه از بعد آذرمهر

تنفس عنوان به دادگاه بعدازظهر نيم و پنج ساعت مقارن دهد/ انجام را خود مدافعات فردا شود داده اجازه

شد/ امروزموكول بعدازظهر به دادرسي بقيه و تعطيل



٢٧١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

گرفت صورت دولت نفع به تظاهراتي قم در امروز
شدند متحصن تلگرافخانه در اصناف نمايندگان از عدهاي

تصميم قم كشاورزان و پيشهوران اصنافو از كثيري طرفجمع از گذشته روز ـ قم در اداره خبري تلفن

مجلسشوراي در استيضاح طرح به اعتراض و نخستوزير مصدق دكتر آقاي از پشتيباني براي شد گرفته

وسـيله بـه ديروز عصر تصميم اين جريان شوند متحصن تلگرافخانه در و كشيده كار از دست امروز ملي

براي كه شد دعوت آنها از و شد داده اط;ع دولت نماينده مجلسو نمايندگان آقايان از جمعي به تلگراف

بيايند/ تلگرافخانه به حضوري مخابره

مـنتشر قم شهر در پيشهوران و اصناف طرف از اع;ميه نيز گذشته روز بعدازظهر هفت ساعت مقارن

گردد/ اع;م تعطيل شهر كلي به ظهر ١٢ ساعت تا امروز كه گرديد

جمع و مقدسه آستانه در عدهاي بود بسته مغازهها و كين دكا غالب امروز وقت اول از مناسبت همين به

كه حالي نفعدولتدر به شعارهاي دادن با و اجتماعنموده قسمتجنوبيشهر در حمزه شاهزاده در نيز كثيري

بر مبني قطعنامهاي ابتدا تلگرافخانه در رفتندو تلگرافخانه طرف به جلويجمعيتبود بلندگو حامل تومبيل ا

نخستوزير آقاي منزل مجلسدر نمايندگان چون و شد قرائت استيضاح از انزجار ابراز و دولت از پشتيباني

نظريات استماع پساز و رسانيده هم به تلگرافخانهحضور طرفدولتدر از نمايندگي به ضيائي آقاي بودند

مستحضر دولت نظريه از را جمعيت و شود رسانيده امور اولياي سمع به مراتب گرديد مقرر اجتماعكنندگان

با مردم ماندند باقي دولت نظر اخذ براي تلگرافخانه در جمعيت نمايندگان خبر اين از اط;ع از پس دارند/

شدند/ آرامشمتفرق و نظم

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

خود] رفقاي از تن دو دستگيري به [اعتراض
رفقاي از تن دو دستگيري به اعتراض عنوان به برق خيابان كسبه ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كردند/ كار به شروع باره دو وساطتمأمورين با ولي بسته را كين دكا خود

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

چيست؟ قوام پرونده نقص موارد
اط;ع قرار به است/ شده نقصواقع ايراد مورد كشور عالي ديوان در قوام پرونده كه داديم اط;ع ديروز

نظر از كه نقصي مهمترين است شده نقصوارد ايراد قوام پرونده از مورد پنج در كشور قضاتديوان از يكي

پرونده تشكيل درباره استنقصتحقيقاتازشهودياستكه جلبكرده را پرونده مطالعه قضاتمأمور كليه

جامع است منعكس پرونده در كه شهود شهادت كرد اضافه مقام اين كردهاند/ اط;ع اظهار و داده شهادت

بشود/ شهود از بيشتري تحقيقات پرونده تكميل براي كه شد بنابراينhزم نيست/



ملي دولت سياهه ٢٧١٨

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

گرديد] بازداشت نوبخت [حبيبا[
فـرمانداري مأمـورين طـرف از گذشته روز عصر نوبخت حبيبا� آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گرديد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

افشارطوس قتل متهمين از يكي از بازجوئي
مينشينم هم آن لرز پاي و خوردهام خربزه من گفت: بازپرس به او

مـرحـوم قـتل پـرونده اصـلي متهمين از يكي قاسملو, افشار دادسراي ٢٧ شعبه بازپرس قبل روز سه

قبل قاسملو افشار كه است مطبوعاتي جرم مناسبت به احضار اين نمود/ احضار بازجوئي براي افشارطوسرا

به احضار كه آن از پس است/ شده مرتكب خود به متعلق روزنامه در افشارطوس, قتل توطئه در شركت از

چند تفاق ا به مزبور متهم قانع سروان آقاي دستور طبق شد واصل نظامي فرمانداري به دادسرا ٢٧ شعبه

رفت/ دادسرا به مأمور

بازپرس اينكهجوابسؤاhت جاي به قاسملو افشار ولي بهسؤاhتنمود تهامويشروع ا به بازپرسراجع

مطالبي است آمده عمل به او از نظامي بازپرس توسط كه بازپرسيهائي و دستگيريخود جريان از بدهد را

مبحثو خلط مطالب اين اظهار از قاسملو افشار مقصود كه ميشود متوجه چون ٢٧ شعبه بازپرس ميگويد

كه ميدهد تذكر او به ميباشد افشارطوس قتل به راجع نظامي بازپرس بازجوئيهاي دادن نشان اثر بي

بـازپرس به خنده با قاسملو افشار سپس و ندارد پرونده اين به ربطي و است بيفايده مطالب اين اظهار

هم آن پايلرز بايد hحا خربزهخورديمو ما مينشيند هم آن لرز پاي ميخورد كسخربزه هر <بله ميگويد:

در كه اشخاصديگري از داشتممكناست اظهار خبرنگار به ازمأمورينمطلع يكي طوريكه به بنشينيم/>

آنها از كه شكايتهائي دولتو مأمورين به توهين جرم به زودي به داشتهاند افشارطوسدست قتل توطئه

آيد/ عمل به بازجوئي شده

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

ميكنم تكذيب
قرار عدهاي حمله تجريشمورد در مكي حسين آقاي يكشنبه روز عصر كه بود شايع مجلس در ديروز

صبح رسانديم/ خوانندگان نظر به خود ديروز پارلماني گزارش در شايعه بهصورت را خبر اين نيز ما و گرفته

اين گفت خبرنگاران به باره اين در بود آمده مجلس به مستقيما سر دربند از كه هنگامي مكي آقاي امروز

يكشـنبه روز مـن زيـرا نـدارد صحت هيچوجه به من له حمله و ميدهند انتشار من مخالفين را شايعات

يا تهران در دوشنبه شب يا يكشنبه عصر و كردم مراجعت سر دربند به مجلس از خروج از پس ب;فاصله

گيرم/ قرار كسي حمله مورد تا تجريشنبودم



٢٧١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

پنجشنبه روز به استيضاح جواب براي آينده جلسه و نشد تشكيل كافي عده حضور عدم علت به امروز علني <جلسه اط�عات: /١
گرديد/> موكول

T١Uآزادي فراكسيون اعCميه
يك گرديد تشكيل مجلس در بار چند وقت آخر تا امروز صبح ده ساعت از كه آزادي كسيون فرا جلسه

داد: قرار جرايد خبرنگاران اختيار در و نمود صادر را زير اع;ميه بعدازظهر ساعت

حتي و كرده لگدمال مصدقاصولمشروطيترا آقايدكتر كه ناظريد شاهدو همه كنون ا عزيز هموطنان

ايـن و مـينمايد اسـتنكاف نـمايندگان استيضاح يا سؤال به پاسخ براي ملي مجلسشوراي در حضور از

اين بدنام و خوشنام بسيار نخستوزيرهاي از يك هيچ و ندارد ديگري نام ياغيگري و تمرد جز استنكاف

دكتر آقاي ولي كنند/ ايجاد ايران مشروطيت در را كي خطرنا بدعت چنين كه نشدهاند حاضر و نكرده كار

در كرده عمل خود وظيفه مجلسخواستبه هرموقع بلكه مينمايد مجلسسرپيچي اوامر از تنها نه مصدق

تـقاضاي هـنگام كه چنان ميگردد تهديد حربه به متوسل كند مقاومت ايشان نامشروع تقاضاي مقابل

نمايندگان از جمعي نيز مجلس داخلي امور به نسبت حتي و شد اشرار چاقوكشيو حربه به اختياراتمتوسل

جناب استيضاح به پاسخ دادن براي بايد كه كنون ا و گردند او اراده تسليم تا مجلسنمود تعطيل به تهديد را

آوردن از قبل و نشده پيشبيني ايران قانون در ابدا كه رفراندم موضوع رسانند هم به حضور زهري آقاي

مرعوب را وك; كه است كشيده پيش ندارد امري چنين اجراي حق احدي آن تصويب مجلسو به hيحه

را ايران مشروطيت عم� و بگيرد مجلس از را حق اين تهديد اين با كرده نظر صرف استيضاح از تا سازد

حربه به متوسل نميشود او اراده تسليم مجلس كه ديد دولتي هر شد سابقه كار اين گر ا زيرا كند, تعطيل

كه مجلسموجودند در شهامتي با و وك;شجاع زيرا ميكند اشتباه بسيار مصدق دكتر ولي شد خواهند تهديد

مشروطيت حرفها اين با مصدق بگذارند كه نيستند حاضر و ايستاده اساسي قانون حفظ براي جان پاي تا

ايشان مجلسبست با مخالفت از طرفي ايشان نعمتبزرگوار ولي محمدعليميرزا گر ا و كند پايمال را ايران

كه ايران ملي حكومت بر مصدق آقايدكتر كه است آشكار كنونواضحو ا عزيز, هموطنان بست/ خواهند هم

گـرفته پـيش را او نظير و كاشاني ماشاا�خان رويه كرده خروج است ملي مجلسشوراي آن واقعي مركز

اينرويه گر ا و دهد تشكيل قلدري حكومت ميخواهد تواني نا ضعفو وصف با نيست اساسي قانون تسليم

بود/// خواهد ياغيها ساير سرانجام او سرانجام ننمايد ترك را

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

شدند مقتول [مخالفين] گلوله ضرب به بودند رفته زيارت براي كه نفر دو
قوچان كيلومتري ٩ در پنجشنبه روز صبح نيم و ٩ ساعت مقارن كه است كي حا قوچان از رسيده خبر

در كه مخالفينخود اينوسيله به بودند رفته آنجا به برايزيارت كه مسافريني از نفر نوروزيدو امام به موسوم

شدهاند/ مقتول گلوله ضرب به بودهاند آنها تعقيب



ملي دولت سياهه ٢٧٢٠

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

ملي/// نهضت فراكسيون اعضاي ـ ملي شوراي مجلس
ناجوانمردانه] افتراي و شانتاژ تهمت, [توهين,

به امروز بعدازظهر ساعت يك امروز, باختر روزنامه ديشب سرمقاله درباره را زير زهريسؤال علي آقاي

/٣٢ ماه تير ٢٢ تاريخ به نمود/ تقديم رئيسمجلس

�يكشـنبه خـود پـريشب سـرمقاله امـروز اخـتر روزنـامه ـ مـلي شوراي مجلس معظم رياست مقام

مقصود كه است شده مدعي بودند> گسترده مصدق دكتر پاي جلوي كه <دامي عنوان تحت �١٣٣٢.٤.٢١

از شدن خارج به گزير نا را مصدقالسلطنه آقايدكتر استكه اينبوده قبلي تباني با اينجانب استيضاح اصلي

سرمقاله و كشيدهاند: را او قتل نقشه كه دهم قرار كساني دسترس در را او و مجلسنموده در حضور و خانه

از كيدا تأ را مطلب اين عين نيز كيهانديروز روزنامه شد/ خوانده تهران راديو در بار دولتسه بهدستور مذكور

افترائي و ادعا چنين يك است/ كرده نقل موافقدولت نمايندگان از نفر چند و نخستوزير آقاي جناب قول

از ولي نبود تأمل قابل اص� شايد ميآيد عمل به معلومالحال روزنامه چند طرف از فقط معمول مطابق گر ا

دولت خارجه امور وزير آن مدير كه روزنامهاي و موافقدولت> نمايندگان از نفر <چند و رئيسدولت طرف

توهينو جز مدرك هيچ اقامه بدون هم آن ميشود, خوانده بار سه دولتيروزي راديو سرمقالهاشدر استو

نيست؟ تأثر تأسفو نهايت اسباب واقعا و باشد داشته ميتواند نام چه افترايناجوانمردانه و شانتاژ تهمتو

فرمائيدموضوع دستور است خواهشمند ميباشد اينجانب به نسبت اظهاراتي چنين يك كه آنجائي از

زهري علي فائقه احترامات با گيرد/ قرار مقتضي اقدام و رسيدگي مورد

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه مشترك اعCميه
ملي مؤتلفه احزاب و

سي بيگانگاندر اسارت از رهائي براي ما ميهن كار فدا خلفو فرزندان دليرترين كترينو پا ملتايران,

آزاديو از جان پاي تا كه دادند نشان دنيا به درخشانخود قيام با و كرده نثار را كخود پا خونهاي گذشته تير

اصناف بازرگانانو جامعه ميگذرد ملي عظمتو با قيام آن از يكسال كه كنون ا ميكنند/ دفاع استق;لخود

ميدارند/ اع;م ايران ملت به وسيله بدين ملي احزابمؤتلفه و پيشهوران و

به است hزم استو عمومي تعطيل كشور تمام در ايران ملت قيام نام به تير سي تاريخي بزرگو روز >١

آيد/ عمل به كشور سراسر در تاريخي اينروز عظمت تجليلو براي عظيمي تظاهرات ٣١ ماه تير قيام پاس

اين مزار ري ك خا و ملي سربازان بهترين قتلگاه كه خونين پيكار اين صحنه بهارستان ميدان چون >٢

پر و تاريخي محل ايندو منحصرا ملي احزاب و پيشهوران اصنافو و بازرگانان جامعه است نام با سربازان

ايران حزب پيشهوران, و اصناف و بازرگانان جامعه داشت/ خواهند اختيار در را ارج

پانايرانيسم بنياد با ايران ملت حزب و سوم< dنيروي ايران زحمتكشان حزب



٢٧٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

ميشود اخطار خالصه و پهلوي امCك متصرفات به
ميآيد عمل به آنها درباره اقداماتي ندهند تحويل را مزبور امCك اگر
نميشود گرفته آنها از ميباشد فقير رعاياي تصرف در كه امCكي

هست آنجا در پهلوي ام;ك كه مختلف نقاط به هيأتهائي خالصات كل بنگاه طرف از اط;ع قرار به

اين ضمن و كنند بازديد را ام;ك جاري سال كهمحصوhت آنست هيأتها اين مأموريت ـ گرديدهاند اعزام

و همچنيندرآمد و نمايند پيشبيني كار عملو طرز لحاظ از مختلف نقاط در را بنگاه آينده سال برنامه عمل

پس و گرديده جمعآوري جاريعموما سال پهلويدر خالصهو ـمحصوhتام;ك تعيينكنند را بنگاه هزينه

شد/ خواهد رعايا سهميه برداشت و فروشمحصوhت به اقدام اعزامي هيأتهاي توسط آنها مميزي از

هيأت اعضاي حقوق وزيران هيأت تصويبنامه طبق داديم اط;ع كه طوري به ـ مديره هيأت حقوق

ريال, هزار ١٥ خالصه بنگاه عامل مدير مزبور تصويبنامه موجب به گرديد/ تعيين خالصه كل بنگاه مديره

است/ گرديده تعيين ريال هزار ١å بنگاه بازرسان و ريال هزار ١١ مديره هيأت اعضاي

بنگاه طرف از قيمت ارزن خانههاي دستگاه صد يك تمام نيمه ساختمانهاي اخيرا ـ خانهها گذاري وا

پهلوي ام;ك سابق اداره توسط آن ساختمان كه خانهها اين شد/ داده ساختماني بانك تحويل خالصه كل

داد خواهد انجام بانكساختمان را ساختماني عمليات بقيه و رسيده پايان به آنها كار دوسوم بود گرديده آغاز

ساختن براي كه ديگري زمينهاي همچنين فروخت خواهد مردم به اقساط به را مزبور خانههاي سپس و

شد/ گذارده ساختمان بانك اختيار در بود شده تخصيصداده ام;ك سابق بنگاه طرف از ارزان خانههاي

ميگردند ام;كمحسوب غاصبين جزو كه افرادي سوابق مطالعه خالصه بنگاه در ـ غاصبين به اخطار

ام;ك يا خالصه ام;ك از قسمتي تصرف مناسبت به كه هستند كساني اشخاص اين است/ گرديده آغاز

موجب به كردهاند/ امتناع تصرفخود ام;كمورد دادن تحويل از ولي گرديده دعوي اقامه آنها عليه پهلوي

افراد گونه اين به بايستي رسيده امضا به اينخصوص در نخستوزير آقاي طرف از اخيرا كه قانوني hيحه

به قانوني اقدامات آن درباره اينصورت غير در و دهند خالصه بنگاه تحويل را مزبور ام;ك كه شود اخطار

ليست متصرفينام;كاستو به آنها اب;غ اخطاريههايمزبورو تهيه خالصهمشغول بنگاه كنون ا آيد/ عمل

آمد عملخواهد به كين متمكنينوم; درمورد بيشتر اقدامفوق ميباشد/ تهيه دست ايناشخاصدر كامل

هستند/ مستثني اقدامات اين از فقير تنگدست رعاياي و

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

بپذيرند خدمت به را او باره دو
بر اوقاف اداره در شغلخود از است سال دو ميدارد اظهار و نوشته سبزوار از شرحي فرزانه اسماعيل آقاي

كار به را وي باره دو اوقاف كل اداره دارد تقاضا و گرديده مختل او معيشت عائله نفر ٩ با اينك و شده كنار

بگمارد/ سابقخود



ملي دولت سياهه ٢٧٢٢

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

دربار سكوت ـ تهران محافل
مـحافل آوردهاند, عمل به افراد ساير مجلسو رئيس كه م;قاتهائي و تهران در شاه حضور وجود با

م;قاتها بيشتر كه گفتهميشود محافل اين در كتاست/ سا موقعي هر بيشاز دربار كه دارند عقيده تهران

ميانجيگريو براي هم تقاضائي و يعنيدعوت باشد, اين از غير چنانچه و گرفته تشريفاتيصورت نظر از

دربار كه گفت: است شده نوشته جرايد در كه طوري همان يقين, طور به ميتوان باشد, آمده عمل به توصيه

گفتهميشود اينمحافل در است/ نياورده عمل به اقدامي و نكرده عدول مداخله عدم گيريو كناره سياست از

را دولت كه درآمده صورتي به نمايندگان دستهبنديهاي و پارلماني مشاجرات كه بحراني روزهاي در كه

به همچنان داشتو نخواهد بر دست سياستسكوتخود از دربار كه داشت اطمينان ميتوان ناراحتنموده,

داد/ خواهد ادامه گيري كناره

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

گرديد شرفياب ملوكانه حضور به خداحافظي براي امروز شوروي سابق كبير سفير سادچيكف

انجاميد طول به ساعت يك از بيش كه شرفيابي اين ضمن

فرمودند عCقه ابراز شوروي و ايران اختCفات رفع به شاهنشاه
تلگراف همايوني اعليحضرت طرف از فرانسه ملي عيد و كبير انق;ب روز با امروز تصادف مناسبت به

است/// گرديده مخابره فرانسه رئيسجمهوري به زير مضمون به تبريكي

سابقشوروي كبير سفير سادچيكف آقاي قبلي وعده طبق امروز صبح ده ساعت ـ سادچيكف شرفيابي

گرديد/ شرفياب ملوكانه حضور به سعدآباد كاخ در خداحافظي براي ايران در

كشور دو بين روابط درباره آن ضمن و انجاميد طول به ساعت يك از بيش سادچيكف آقاي شرفيابي

آقـاي راهـنمائيهاي اثر بر كه فرمودند ع;قه ابراز همايوني اعليحضرت و آمد عمل به مفصل كرات مذا

اخت;فات و گردد مستحكمتر دوستي و صميميت اساس بر ايران دولت با شوروي دولت روابط سادچيكف

بـه را تهران پنجشنبه روز سادچيكف آقاي شود/ مرتفع تفاهم حسن با زودتر هرچه دولت دو بين موجود

گفت/ خواهد ترك مسكو مقصد

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

است نگرفته قرار استفاده مورد هنوز پهلوي بيمارستان
با كه بندرپهلوي بيمارستان ميدارند اظهار و نوشته اداره اين به نامهاي بندرپهلوي اهالي از زيادي عده

و است نگرفته قرار استفاده مورد هنوز فني كادر تكميل عدم واسطه به است يافته تأسيس ملوكانه عطيه

به ميباشد هم شهر اين اهل كه قلب امراض در متخصص شريفي مرتضي دكتر آقاي دارند تقاضا ضمنا

شود/ گماشته بيمارستان اين تصدي



٢٧٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

پايتخت اتوبوسراني وضع بهبود براي
كمبود رفع همچنين و تهران توبوسراني وضعا برايبهبود رانندگي راهنمائيو اداره كه داديم اط;ع ديروز

مالكين از راهنمائي اداره كه يافت اط;ع ما خبرنگار امروز ميباشد/ اقداماتي مشغول خط هر توبوسهاي ا

بهبود براي كه كميسيونهائي در و شده حاضر راهنمائي اداره در تدريج به كه است كرده دعوت توبوسها ا

تـعداد كـميسيونها ايـن در كـنند/ شـركت مـيشود تشكيل اداره آن در اهالي آسايش و توبوسها ا وضع

توبوسهاخطوطخود بها كه شد خواهد تقاضا مالكين توبوساز كميا درصورت تعيينو خط توبوسهايهر ا

كنند/ اضافه

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

شناسنامهها كليه بايد شكر و قند سهميه تعيين براي
شود داده ارائه مأمورين به

پايتختاط;ع كنين سا عموم كه طوري به است: شده منتشر شكر و قند كل اداره طرف از امروز زير شرح

در و گرفته سهميهبنديصورت اساس بر اهالي از زيادي عده تقاضاي بنابه خرداد از شكر و قند توزيع دارند

تعيين براي بعدا است گرديده تقسيم آنها خود اظهار روي خانواده هر نياز مورد شكر و قند مقدار مزبور ماه

سهميه از افرادي چنانچه تا نمودند مهر و مطالبه را شناسنامه و مراجعه خانهها به مأمورين صحيح صورت

گهيهاي آ پساز امر اجراياين اينكه با و گردد تأمين آنها سهميه و درصورتمربوطهمنظور شدهاند محروم

را شناسنامهها اصو' ديگر برخي و كشور شناسنامه تعدادي منازل از بعضي در معهذا گرديد, شروع متعدد

شخص هر سهميه كه شهر شده رسيدگي قسمتهاي در ماه تير سهميه توزيع درموقع نتيجه در ندادند ارائه

بودند كرده خودداري شناسنامه ارائه از عللي به كه آنهائي ميدادند تحويل شده ُمهر شناسنامههاي مقابل در

روز پانزده مدت ظرف در اينكه به توجه با اينك مينمودند را خود سهميه تأمين تقاضاي و مراجعه اداره به

عمل قبيلاشخاصميباشندچونكثرتجمعيتمانع شناسنامههاياين به رسيدگي كليهمأمورينمشغول

كه ماه خرداد اساسصورت بر را ماه مرداد سهميه شد داده بنابرايندستور است اداره اين محدود مأمورين

در را شناسنامه و مراجعه خانهها به نيز مأمورين و نمايند توزيع شده تنظيم خانوادهها اظهارات روي صرفا

مرداد برايدريافتسهميه نهايتآرامشخاطر با دارد انتظار اهاليمحترم كليه از بنابراين نمايند/ محلمهر

كه بگذارند منازل در را شناسنامههايخود ضمنا مراجعه ميشود توزيع فروشندگان به مرداد اول نيمه در كه

اساس همين بر توزيع تنظيمصورتها خاتمه تا البته تنظيمشود وصورتها مأمورينمهر درصورتمراجعه

باقي شناسنامه يكيدو خانوادهها از بعضي در و شده مهر شناسنامهها قب� كه مناطقي در ضمنا بود/ خواهد

بيستو از پس و تحويل مربوطه شكر و قند فروشنده به را مانده باقي شناسنامههاي استميتوانند مانده

شكر و قند كل مدير دارند/ مسترد شده تكميل ساعت چهار

ضرغام سرهنگ



ملي دولت سياهه ٢٧٢٤

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

مطالعه براي كارگزيني و حسابداري رؤساي كليه از دعوت
دولت مالي وضع اطراف در

ميگردد تشكيل دارائي وزارت در كميسيوني كارمندان مزاياي و

كارگزيني اداره رؤساي همچنين و حسابداريوزارتخانهها ادارات رؤساي از كلبودجه اداره طرف از امروز

رسانند/ هم به دارائيحضور وزارت در پنجشنبه روز كه آمد عمل به دعوت

ميگردد تشكيل كارگزيني و حسابداري رؤساي از زيادي عده شركت با كه كميسيون اين اط;ع قرار به

ميرود احتمال آورد/ خواهد عمل به دولت كارمندان مزاياي و حقوق دولتو مالي اطرافوضع در مطالعاتي

اين در پيشنهاداتي و گيرد قرار بحث مسائليمورد اينكميسيون در نيز اضافات پرداخت چگونگي به راجع

شود/ تهيه زمينه

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

سقز] انبار [آتشسوزي
است شده وارد خسارت ريال هزار ٦٤ååååå

مـيبايستي است گـرديده حـريق طعمه كه سقز دارائي اداره شكر و قند انبار اط;ع قرار به ـ سنندج

مـتصدي شـدن متواري و توزيع عمل از قبل چون و باشد بوده شكر و قند تن ٤åå حدود در آن موجودي

خـانواده و بنده ـ سقز شكر و قند انبار حريق درباره طاهري <توضيحات :٨١٣١ شماره ,١٣٣٢.٤.١å چهارشنبه اط�عات, /١
بودهام/// سقز در كه خرداد ٢٦ روز تا هستم/// اتهامات گونه اين از مبري بنده///

بروم سقز و مهاباد به خود وكيل اتفاق به هستم آماده هم اينك و دادم اط�ع كل بازرسي به را خود وورود تهران/// به بنده مسافرت
طاهري>/ نجمالدين شود/ رسيدگي قضيه به تا

است/ رفته بين از كلي به انبار آتشسوزيموجودي اثر بر T١Uمسئول

وارد دولت صندوق به خسارت ريال هزار ٤åå و ميليون شش مبلغ حدود در ميدهند احتمال بنابراين

مربوط مقامات ساير و سقز دادگاه در آتشسوزيموضوع كيفيت و حقيقت كشف براي كنون ا و باشد آمده

است/ رسيدگي تعقيبو تحت

٨١٤١ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٣ سهشنبه

تهران] به فراي> <ريچادر [ورود
علوم در پرفسور و امريكا <هاروارد> دانشگاه استاد فراي> <ريچادر آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

است/ شده وارد تهران به باستانشناسي تاريخ

ايران ادبيات و زبان و تاريخي آثار به زيادي ع;قه و دارد كامل آشنائي فارسي زبان به كه فراي ريچارد

ايراد امريكا دانشگاههاي و ايران در خود اقدامات و مطالعات از توجهي جالب كنفرانسهاي كنون تا و دارد

است/ كرده



٢٧٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

دادند استعفا مجلس نمايندگي از دستهجمعي ملي نهضت فراكسيون اعضاي ديشب
است مصدق دكتر دولت از حمايت منظور به صرفا ما استعفاي گفت: ملي نهضت فراكسيون رئيس

معظمي دكتر كه حالي در گرفت شدت مجلس در امروز جديد انتخابات آغاز و مجلس انحCل شايعه

در حضور عدم از را ملي نهضت فراكسيون اعضاي و رفراندم از را مصدق دكتر است اميدوار هنوز

فتعلي و خسرواني شهاب و ذوالفقاري ناصر و ذوالفقاري محمد و كهبد و توليت دارد, باز مجلس

از معظمي دكتر دادند, استعفا ملي شوراي مجلس هفدهم دوره نمايندگي از هم فقيهي دكتر و افشار

تكليف تعيين براي امروز عصر كه كرد دعوت اتحاد و كشور ملي نهضت فراكسيونهاي اعضاي

كنند اجتماع او منزل در مجلس و دولت

اعCميه ملي نهضت فراكسيون اعضاي استعفاي درباره امروز آزادي فراكسيون
كرد صادر

مهمي نطق راديو از تير سي شب مصدق دكتر شد شايع بهارستان كريدورهاي در ناگهان امروز ظهر

اعضاي از نفر شش و نمود خواهد رفراندم كشور سراسر در تير سي روز و كرد خواهد ايراد

كرد خواهد دعوت كابينه عضويت به را ملي نهضت فراكسيون

كرات مذا از نتيجه اخذ بدون ملي نهضت كسيون فرا نمايندگانعضو آنكه پساز ديروز ـ تJش آخرين

از نيست حاضر هيچوجه به رئيسدولت كه شد معلوم نمودند, ترك را مصدق دكتر منزل نخستوزير با خود

نهضت كسيون فرا ديشب فوقالعاده جلسه تشكيل انتظار در همه و كند عدول <رفراندم> درباره تصميمخود

بودند/ مصدق دكتر تصميم قبال در دولت طرفدار پارلماني متشكل دسته اين نهائي تصميم اخذ و ملي

از نـخستوزير سـاختن منصرف براي خود اخير ساعته ٤٨ فعاليت و كوشش از اينكه با معظمي دكتر

نخستوزير با مجدد كرات مذا تماسو با كه بود اميدوار باز معهذا بود, نگرفته نتيجهاي عمومي آراء به مراجعه

تعطيل از مانع كه مناسبي حل راه آمده پيش كه مشكل اين براي بتواند ملي نهضت كسيون فرا زعماي و

كند/// پيدا گردد مجلس

تشكـيل انـتظار در مجلس نمايندگان ساير مانند هم او و ماند بيحاصل معظمي دكتر ت;ش آخرين

بود/// آنها كرات مذا نتايج و ملي نهضت كسيون فرا فوقالعاده جلسه

مهندس كه بود بعدازظهر نيم و هشت ساعت درست ـ يافت رسميت ملي] نهضت [فراكسيون جلسه

خسرو اخگر, آقايان استثناي به اينموقع در و كرد اع;م را ملي] نهضت كسيون [فرا جلسه رسميت رضوي

ناطقينجلسه داشتند/ جلسهحضور نهضتمليدر كسيون اعضايفرا قشقائيعموم محمدحسين قشقائيو

دكـتر شايگان, دكتر مهندسرضوي, آقايان از بودند عبارت ترتيب به شد گفته بعدا كه طوري به ديشب

به درست خبر اين گوينده كه ديگر نفر چند شايد و مي;ني زيركزاده, حسيبي, مهندس پارسا, سنجابي,

نداشت/// خاطر



ملي دولت سياهه ٢٧٢٦

نهضت كسيون فرا اعضاي همه كه بود بعدازظهر ده ساعت ـ ميشويم مرخص كنون ا و داديم استعفا

بود پارسا دست ورقهايدر كه حالي در مجدزاده و پارسا شايگانو دكتر و نشستند جايخود به مرتبه مليدو

همه از ورقه آن ذيل در و ميآمدند ملي نهضت كسيون فرا اعضاي يكيك سراغ به جلسه راست سمت از

كرات مذا اين ولي شد شروع خصوصي كرات مذا مرتبه دو يافت خاتمه ورقه امضا وقتي ميگرفتند امضاء

نكشيد/ طول دقيقه چند از بيشتر

تلفنخانه طرف به كه بود شايگان دكتر كرد ترك ورقه امضائ از پس را كسيون فرا جلسه كه كسي اولين

كرات مذا نتيجه از و گرفته را او اطراف خبرنگاران كه بود نشده خارج باغ محوطه از هنوز ولي رفت مجلس

بـه مـيخنديد مـرتبا كه حالي در شايگان دكتر كردند سؤال آنها نهائي تصميم و ملي نهضت كسيون فرا

<چون عرضكنم: آقايان تمامسؤاhت جواب در بفرمائيد اجازه است زياد آقايان عده گفتچون خبرنگاران

سمت از قبل دقيقه چند نيست ميسر ملتهستيم نماينده كه ما براي نمايندگي وظيفه انجام مجلس اين در

مرخصميشويم/>/// آقايان اجازه با كنون ا و كرديم استعفا مجلس نمايندگي

ملي مجلسشوراي محترم رياست ـ استعفانامه متن

اداء براي مساعد ملي شوراي مجلس كنوني وضع شده اع;م هم سابقا كه چنان تأسف كمال با چون

استعفاي وسيله بدين ملي نهضت كسيون فرا اعضاي ذيل امضاءكنندگان ما گزير نا نيست نمايندگي وظيفه

ميداريم/ تقديم ملي مجلسشوراي هفدهم دوره نمايندگي از را خود

مهندس كائي, ذ دادور, خلخالي, حسيبي, مهندس سيدجوادي, حاج ج;لي, پارسا, انگجي, اقبال, اخگر,

فلسفي, دكتر شهيدي, شبستري, شايگان, دكتر شاپوري, سنجابي, دكتر مهندسزيركزاده, ريگي, رضوي,

نجفي/ و مي;ني مجيدموسوي, ملكي, دكتر مدرس, مجدزاده, قشقائي, خسرو

رضوي مهندس آقاي توسط ملي نهضت كسيون فرا اعضاء آقايان دستهجمعي استعفانامه امروز صبح

را مزبور استعفانامه ملي رئيسمجلسشوراي معظمي آقاي گرديدو ملي رياستمجلسشوراي مقام تقديم

داشت/// ارسال قوانين اداره به

داشت: اظهار باره اين در ملي نهضت كسيون فرا رئيس مهندسرضوي آقاي ـ دولت تقويت منظور به

انجام مجلس وجود با ميشد گفته كه داشتند نظري قطعيخود تكليف تعيين براي مصدق دكتر آقاي چون

كسيون فرا اعضاي جهت بدين و دارد منافات پارلماني نمايندگان حيثيت با و ندارد خوشي صورت نظر آن

مختلف شئون در اساسي اص;حات اميد به و مصدق دكتر آقاي دولت تقويت منظور به صرفا ملي نهضت

و است نبوده ميان در ديگري نظر گونه هيچ اين از غير و گرفتند دستهجمعي استعفاي به تصميم مملكت

اص;حاتضروري انجام در توفيقنخستوزير براي عادي افراد مانند ملي نهضت كسيون اعضايفرا كنون ا

نمود/ كمكخواهند همكاريو ايشان با اساسي و

چه دستهجمعي استعفاي اين قانوني و پارلماني جريان اينكه اما و ـ استعفا قانوني و پارلماني جريان

به مربوط كه را مجلس داخلي آئيننامه ٢١٤ ماده عين ميداند hزم نخست داشت خواهد كيفيتي و صورت



٢٧٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

ميگويد: ٢١٤ ماده برسانيم/ گرامي خوانندگان نظر به است نمايندگي از استعفاي

علني جلسه اولين در را رئيسمجلسآن و رئيسمجلسمينويسد عنوان به را استعفانامهخود <نماينده

مجلسميتواند در استعفانامه قرائت تاريخ از روز ظرف١٥ شخصمستعفيدر ميرساندو مجلس اط;ع به

قانون طبق مراتب و ميشود شناخته مستعفي مزبور وكيل مدت اين خاتمه از پس hا و دارد مسترد را آن

انتخابات///الخ>///

و شود قرائت علني جلسه در بايد ابتدا ملي نهضت كسيون فرا اعضاي دستهجمعي استعفانامه بنابراين

استرداد صدد در مستعفي نمايندگان مدت اين ظرف در چنانچه و بگذرد آن قرائت تاريخ از روز ١٥ سپس

٧٩ از بيش نمايندگان عده كنونيچون وضع در اما بود/ خواهد قطعي آنها استعفاي برنيامدند استعفايخود

كافي استعفانامه قرائت و جلسه يافتن رسميت براي عده آن از نفر ٢٨ دستهجمعي استعفاي با و نيست نفر

بود/ نخواهد

مادام كه شده تصريح مزبور ماده طرفيچوندر از ماند/ باقيخواهد معلق بهطور استعفانامه اين بنابراين

را نمايندهاي نميتوان نگرديده سپري آن قانوني مهلت روز ١٥ و نشده قرائت علني جلسه در استعفانامه كه

برخوردار نمايندگي مزاياي و حقوق همان از ملي نهضت كسيون فرا عضو نمايندگان لذا شناخت/ مستعفي

در استعفانامه قرائت و علني جلسه تشكيل براي عده اين با كه آيد پيش ترتيبي اينكه مگر بود خواهند

استعفانامه اين براي مجلس آئيننامه گرفتن نظر در با مجلس رئيسه هيأت اينكه يا و شوند حاضر مجلس

بگيرند/ ديگري تصميم دارد استثنائي يكوضعيت كه

استعفانامه و نشده تشكيل مجلس علني جلسه كه مينمايند م;حظه عزيز خوانندگان ترتيب بدين

سمت ملي نهضت كسيون فرا اعضاي است نشده قرائت علني جلسه در ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان

رئيسه هيأت اينكه مگر بود خواهد معلق آنها استعفانامه تكليف و داشت خواهند محفوظ را خود نمايندگي

نمايد/// تخاذ ا باشد مجلس آئيننامه مواد با منطبق كه تصميمي اينموضوع تكليف تعيين براي مجلس

تلفنچي به ب;فاصله و آمد مجلس به معظمي دكتر امروز صبح نيم و ٧ ساعت ـ مجلس رئيس دعوت

مشاوره براي كه شود داده اط;ع منفردين و تحاد ا و كشور كسيونهاي فرا اعضاي به كه داد مجلسدستور

مجلس رئيسه اعضايهيأت از ضمنا شوند/ مجلسحاضر در نهضتملي كسيون فرا اعضاي استعفاي درباره

بيايند/ مجلس به خود جلسه تشكيل براي كه نمود نيزدعوت

ملكمدني, طاهري, دكتر گنجهاي, حائريزاده, آقايان كه بود نگذشته نيم هشتو ساعت از دقيقه چند

غروي, مهندس ذوالفقاري, مجيد غروي, توليت, نبوي, ذوالفقاري, ناصر بقائي, دكتر شيرازي, فقيهي دكتر

هيأت عمارت به رئيسمجلس با برايم;قات ب;فاصله و يافتند مجلسحضور در پورسرتيپ ميراشرافي,

هيأت عمارت به ورود اجازه چون ولي شد شروع مجلس رئيس با آنها خصوصي كرات مذا و رفتند رئيسه

اط;عي نتوانسته عده اين با مجلس رئيس كرات مذا از جرايد خبرنگاران نميشد كسداده هيچ به رئيسه

كنند/ كسب



ملي دولت سياهه ٢٧٢٨

آزادي فراكسيون اعJميه

از يكـي در را خود جلسه و شدند حاضر مجلس در وقت اول صبح امروز نيز آزادي كسيون فرا اعضاي

نهضتمليمنتشر كسيون اعضايفرا استعفاي درباره را زير اع;ميه دادندو تشكيل hبا اطاقهايسرسراي

ساختند/

عزيز هموطنان

بودند مردد ايران مشروطه حكومت به نسبت مصدق دكتر آقاي سوءنيت به اشخاصي اين از قبل گر ا

باشد, مانده باقي احدي براي ترديد آن نميرود تصور استكه شده برداشته كار روي از پرده قسمي به كنون ا

زماني مجلسو تعطيل به را نمايندگان گاهي كه شدهاند عصباني درجه اين تا ايشان كه است شده چه زيرا

مينمايند/ تهديد را مجلس استعفا, براي دولتي كسيون فرا اعضاي به فشار وسيله به احيانا و رفراندم به

هم به پاسخحضور براي كه دارد مجلساصرار چرا كردهاندو استيضاح را دولت چرا كه هستند عصباني ايشان

رسانند/

ايشان ميل مطابق كميسيونها اعضاي چرا ميكند, انتقاد دولت كارهاي از اقليت چرا ميگويند ايشان

مـيزند؟ را حـرفي چـنين بـاشد قانون و اصول به مقيد كه مشروطه نخستوزير آيا است/ نشده انتخاب

كشـور مـصالح و اصـول مـخالف را دولت روش كام� گر ا كه اينست از غير مشروطه مگر عزيز هموطنان

دادن و استيضاح از بعد گر ا و كنند استيضاح بود مهمتر قضيه گر ا و نمايند سؤال دهند تذكر تشخيصدادند

اينصورتاين غير در و تثبيتگردد دولت بدهندو بهدولت اعتماد راي شد مجلسقانع ناحيهدولت, از پاسخ

بيايد/ آن جاي به ديگري دولت و برود دولت

مشروطيتي گفت ميتوان شود گرفته وك; از را استيضاح حق گر ا آيا نيست/ اين از غير مشروطه معني

صورت در اقليت و تأييد را دولت كثريت ا كه باشد اقليتي و كثريتي ا آراي مجلسو گر ا آيا و است؟ موجود

مشروطه مگر است؟ حكمفرما حكومتمشروطه افكار مجلسبر گفت ميتوان نمايد انتقاد خ;ف مشاهده

دكـتر آيا بدهند راي خواستند كه هر به و باشند آزاد راي دادن و عقيده اظهار در وك; كه است اين از غير

بياط;ع ابتدائيحكومتملي و چنيناصولاوليه كشورهايدموكراسيدر كرده تحصيل دكترحقوق مصدق,

و داده انجام را نمايندگيخود وظايف است ايشان گله كهموجب قضايا اين در نمايندگان كه نميداند استو

ايشان البته بودند مقصر تاريخ ايرانو ملت پيشگاه در و كرده عمل خ;فوظيفه بر بودند كرده اين از غير گر ا

كه ميبينند و برسند آن به است قيمتي هر با ميخواهند و دارند شخصي هدف چون ولي ميدانند خوب

تماي;ت فداي است آنها نيكان بهاي خون كه مشروطيت اصول و اساسي قانون نيستند حاضر نمايندگان

مجلسو كردن فلج براي لحظه هر و ميكند عصبانيت حتي و رضايت عدم به تظاهر گردد ايشان شخصي

ميكشند/ پيش جديدي بهانه ملي حكومت

آنروزي از و داد تشكيل را ضعيفي مجلسنيمبند مصدق آقايدكتر كه همانموقع از ما عزيز, هموطنان

را ملي دفاع وزارت كه روزي آن از و نبوده درست انتخابات از بعضي كه گفت و نوشت مجلس به نامه كه



٢٧٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

آن و كند قبضه خود و منتزع شاه از را قوا كل فرماندهي خواست كه روزي همان از و گرفت عهده به شخصا

و شـده ايشـان نقشههاي متوجه كرد پافشاري نفري هشت هيأت بيموضوع گزارش تصويب براي همه

جدا ايران ملت وليچون شخصيبود, همانمنظور به نردبانوصول مسائل ساير نفتو قضيه كه فهميديم

حـاضر مردم همه است مصدق دكتر آقاي اقدام اين اصلي عامل كه ميپنداشت و بود نفت قضيه سرگرم

كه دارد كي خطرنا نقشه چه كه ببينند و نمايند تعمق اينشخص آمال در گذاشته كنار را گفتار و ادعا كه شدند

ميگذارد/ اجرا موقع به آهسته ديگري از بعد يكي

سر كيدر خطرنا داعيه چه كه ميبينند و شده علني كام� نقشهها و افتاده برم; باطن اسرار كنونكه ا ولي

و كشخصيبوده خطرنا هدف به رسيدن براي فريبدادنمردم غشو گريهو اشكو همه آن از ومنظور دارد

شب گذاشته كنار را مردم حال به دلسوزي مملكتيو اص;حات نفتو قضيه كلي به شده حديموفق تا چون

حاضر آمال آن به رسيدن براي كه ميرسد نظر به استو شخصي آمال تأمين براي نقشه طرح روزمشغول و

كند/ فدا هم را ايران ارضي تماميت حتي نفتو كه باشد

دكـتر آقـاي ولي كند حكومت اشخاص جاي به قانون كه اينست ملي حكومت معني عزيز, هموطنان

براي اينهمه سال پنجاه ظرف در كه ملتي نبايد و سازد قرار بر جايقانون به حكومتفرد مصدقميخواهد

دهد اجازه باشد هم معصوم يا و فرشته مصدق فرضا گر استا قربانيداده نگاهداريحكومتملي تحصيلو

از حـاصلي نـتوانـد كه شد خواهد پشيمان موقعي داد اجازه گر ا و گردد قانون جايگزين شخصي اراده كه

بردارد/ خود پشيماني

حكومت منميخواهم كه نميگويد بردارد ميان از را اينكهموانع از قبل ديكتاتوري هيچ عزيز, هموطنان

را خويشتن مردم حقوق از دفاع و اص;ح لباسخيرخواهيو در بلكه سازم قرار بر ملي جايحكومت به فردي

باطني مقاصد اشخاص وجنات از و مخفي حركات سطور خ;ل از بايد رشيد عاقل ملت ولي ميدهند جلوه

متظاهرالص;ح دست به و بگيرد دستخود از اختيار كه نخورد رفتار مخالف گفتههاي فريب دريافته را آنها

ما نبايد و داده انجام عوامفريبي و ريا پرده زير را خود مقاصد سالها كه است مردمي تيپ آن از مصدق دهد

برآمده چاره صدد در گردد مسدود چاره راه اينكه از قبل بايد و بخوريم را تظاهرات اين فريب اين از بيش

به مجبور را او داده خاتمه دولت اين خودسري به مردانه همت با بايد كرده بنا سيل آمدن از قبل را سيلبند

نمائيم/ قانون مجلسو به احترام رعايت

است مسخره چيز مصدقهمه آقايدكتر حكومت در كه همانطور نهضتدولتي كسيون فرا استعفاي اما

حاضر بدهند استعفا ميخواستند حقا و ميگفتند راست آقايان گر ا زيرا است, جديدي مسخره يك هم اين

نميساختند مسترد هم روز پانزده تا و شود خوانده آنها استعفانامه يافته تشكيل علني جلسه كه ميشدند

حاضر مجلس در خواستند موقع هر زيرا نيست, ديگري چيز يكمسخره جز گفتيم كه چنان استعفا اين hوا

هستند/ وكيل شوند

دادهاند/ نمايش مكرر كه است او اعوان و مصدق دكتر كاري ريا از يكي هم اين بنابراين



ملي دولت سياهه ٢٧٣٠

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

نظامي فرمانداري با دخانيات متهمين وكCي مCقات
عـدم قـرار آنـها تهام ا به رسيدگي درباره نظامي دادگاه كه دخانيات متهمين مدافع وك;ي امروز صبح

شد خواهد تشكيل بعدا كه امنيت كميسيون در ميبايستي آنها پرونده نتيجه در و بود كرده صادر ص;حيت

امنيتموكلين كميسيون تشكيل تا است شايسته داشتند اظهار و آمده نظامي فرمانداري به شود رسيدگي

است/ نداده قضايا اين به صريحي جواب هنوز نظامي فرمانداري كنند آزاد كفيل قيد به را آنها

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] پنجمين و [بيست
رياست به نظامي فرمانداري جنحه دادگاه در اسفند نهم متهمين كمه محا ديروز بعدازظهر پنج ساعت

مسـتوفي, صديق سرهنگ آقايان مدافع وكيل آذرمهر سرهنگ آقاي و شد تشكيل هشترودي سرهنگ

گرفتكه نتيجه و شد دفاع پروندهمشغول ماهيت سعيديدر وظيفه سرباز جعفريانو استوار چنگيزي, استوار

شد تعطيل تنفس بهعنوان ساعتهفتدادگاه مقارن كند/ تبرئه را آنها بايد دادگاه ندارندو گناهي او موكلين

گرديد/ امروزموكول بعدازظهر به دادرسي بقيه و

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

شود] داده نوبخت حبيبا[ با مCقات [اجازه
سـابق نـماينده نـوبخت حبيبا� آقاي آشنايان و دوستان از عدهاي امروز ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

حكـومت ٥ مـاده استناد به نظامي فرمانداري طرف از كه سلطنتي كتابخانه رئيس و ملي مجلسشوراي

شود/ داده م;قات اجازه امروز شد قرار و آمده نظامي فرمانداري به برايم;قاتوي شده بازداشت نظامي

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

شكستند] را [اعتصاب
شكستند/ را اعتصاب امروز قزوين آذربايجان كارخانه كارگران ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

كورهپزخانه] كارگران [آزادي
شدند/ آزاد امروز كورهپزخانه كارگران از نفر شش ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

شدند] آزاد [دستگيرشدگان
كه ماه تير ٢٣ تظاهرات آوردن فراهم براي تجمع علت به كه افراد نفر ٤٤ ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

شدند/ آزاد امروز را بودند شده دستگير ديروز



٢٧٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

سومكا] حزب [رهبر منشيزاده دكتر
شد محكوم نقدي جزاي ريال ٨åå پرداخت به امروز

تشكيل سرهنگهشترودي رياست به نظامي فرمانداري جنحه دو شماره دادگاه امروز صبح ده ساعت

كرد معرفي را خود متهم اينكه از پس كند/ رسيدگي سومكا حزب رهبر منشيزاده دكتر آقاي تهام ا به تا شد

از دادگاه رئيس و شد قرائت حزبسومكا محل نارنجكدر قاچاقو اسلحه كشف بر مبني دادستان ادعانامه

خير/ داد جواب منشيزاده دكتر آقاي داريد قبول را ادعانامه مطالب آيا كرد سؤال متهم

بايد سهموضوع حاضر پرونده در گفت و كرد دفاع به شروع او مدافع وكيل طاهرزاده آقاي وقت اين در

اسلحه دوم است/ حزببوده خود به متعلق يا امانتبوده حزبسومكا محل در اسلحه كه آن اول روشنشود,

دربـاره سـپس مـزبور وكيل خير/ يا هستند اسلحه اينها آيا اينكه سوم است/ بوده شخصي چه به متعلق

كشفشده گرفتاسلحه نتيجه و بحثكرد ميباشد اسلحه محلحزبسومكا در بود گزارشداده كه شخصي

نيست/ جرم است اسلحه نظير كه شيئي داشتن و نبوده حزب در

و شد شور وارد دادگاه ربع و يازده ساعت مقارن و كرد صحبت متهم وك; از ديگر يكي جهان آقاي سپس

نقدي جزاي ريال ٨åå پرداخت به منشيزاده دكتر آقاي نتيجه در و شد صادر دادگاه رأي بعد ساعت نيم

شد/ محكوم

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

عشاير] اختCفات به رسيدگي براي سرباز گردان [يك
آقـاي اعزام بر ع;وه بويراحمدي عشاير بين اخت;ف به رسيدگي براي ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

شدهاند/ اعزام محل به فارس لشكر از نيز سرباز گردان يك و شيراز دادگستري نماينده سرتيپشيوائي

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

گرفت انجام دولت نفع به تظاهراتي شهرستانها در
از است گرفته ميتينگهائيصورت تظاهراتو دولت طرفدارياز به نيز شهرستانها در روزه چند اين در

به و افتادند راه به خيابانها در و بسته را خود كنين دكا پيشهوران اصنافو جاري ماه ١٨ روز ك ارا در جمله

بـه نـيز جـمعيت نـمايندگان از جـمعي و كـردند ايراد دولت از پشتيباني بر مبني نطقهائي بلندگو وسيله

قزوين در همچنين رسانيدهاند/ ملي مجلسشوراي اط;عدولتو به را مردم خواستههاي و رفته تلگرافخانه

آمده/ عمل به مصدق دكتر آقاي از پشتيباني عنوان به تي تظاهرا نيز

رسيدگي آنها وضعيت به كه خواستند دولت از مفصل نطقهاي طي آذربايجان كارخانه كارگران ضمنا

به تظاهراتي نيز نقاط اغلب در كه است كي حا رسيده شهرستانها ساير از كه گزارشهائي بيشتريبشود/

است/ داده روي روزه دو اين در دولت نفع



ملي دولت سياهه ٢٧٣٢

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

دولتي] [تظاهرات
طـرف از اسـ;مبول و مـخبرالدوله چهارراه سعدي خيابانهاي در امروز ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

گرفت/ دولتصورت نفع به تي تظاهرا مختلف دستجات

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

گرفت انجام دولت نفع به تظاهراتي اهواز در امروز
به و كشيده كار از دست شدند مليمطلع نهضت كسيون فرا نمايندگان استعفاي از مردم كه امروز صبح از

دسـتجات نـمايندگان طرف از نمودهاند/ اجتماع آن اطراف خيابانهاي و تلگرافخانه در دستهجمعي طور

دولتدكتر از را پشتيبانيخود و شده مخابره مخالفدولت نمايندگانموافقو به تلگرافاتحضوري مختلف

عمومي تعطيل و اجتماع اين در مينمايد اضافه ما خبرنگار داشتند/ اع;م ملي نهضت كسيون فرا و مصدق

طبقات از دسته دسته و نداده روي سوئي حادثه هيچگونه و ميكنند حركت خاصي ترتيب و نظم با اهالي

كرد تقاضا اهالي از و آمد تلگرافخانه به فرماندار آقاي ظهر مقارن ميشود/ افزوده آنها اجتماعات به مختلف

اين ولي نمايد رسيدگي كارهايخود اشكاhت به آسوده فكر با بتواند دولت تا بروند كسبخود محل به كه

تـهران به كه خود حضوري تلگرافهاي جواب منتظر ما داشتند اظهار و نگرفت قرار مردم قبول مورد امر

ساقط مصدق دولت كه داد اطمينان اهالي به بياناتخود خاتمه در فرماندار آقاي هستيم/ نمودهايم مخابره

نكنند/ سوءاستفاده اجتماعات اين از مخالفين تا نمود رعايت آرامشرا و نظم بايد نيستو شدني

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

كشور سرتاسر در ژاندارمري پاسگاههاي كليه به
است شده داده دستوراتي اجتماعي امنيت قانوني Nيحه اجراي مورد در

از جاري ماه ١٨ مورخ شهرستانها اجتماعي امنيت كميسيون اختيارات قانوني hيحه تصويب متعاقب

قانونيمزبور اجرايhيحه كشوردستور سرتاسر در پاسگاهها و تابعه واحدهاي به ژاندارمريكلكشور طرف

است/ شده داده زير شرح به ماده سه طي

و نـموده عـمل كامل بيطرفي با مكلفاند ژاندارمري فرماندهان مجرم جلب تشخيصو مورد در >١

ننمايند/ لكهدار را سربازيخود شرافت و وجدان انحراف, اثر بر كه نمايند مراقبت

انحاء از بهنحوي تطميع اثر در يا و شده اغراضشخصيواقع اجراي ژاندارمريوسيله افسران چنانچه >٢

آوردند اشخاصوارد به بيموردي فشار يا و تضييع كسي از را حقي نموده سوءاستفاده قانوني hيحه اين از

داشت/ خواهند شديد مسئوليت

اين از متخلف درجهداران و افسران و بوده قانوني hيحه اجراي مراقب دقت با ژاندارمري بازرسي >٣

كشور] كل [ژاندارمري داد/ خواهد قرار پيگرد تحت و منفصل شغل از را دستور



٢٧٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

ميشوند منتقل شهرباني به ارتش گروهبانهاي از نفر ١ååå
گرفت صورت آنها از نفر ٢٥ انتقال مراسم امروز

حاضر كشور كل شهرباني در بودند شده منتقل شهرباني به كه ارتش گروهبانهاي از نفر ٢٥ امروز صبح

شود/ لباسداده آنها به بعدازظهر چهار ساعت شد قرار و شدند

گروهبانهاي از نفر ١åååاست نظر داشتدر اظهار ما خبرنگار به كلكشور شهرباني در مطلع يكمقام

تيپ افراد از كه عدهاي امروز و شوند كار مشغول شهرستانها تهرانو در كه شوند منتقل شهرباني به ارتش

حقوق چون و شد خواهند منتقل تدريج به نيز بقيه و كردند پيدا انتقال شهرباني به هستند كوهستاني اول

را آنـها حقوق مازاد اخير تصويبنامه طبق ميباشد ارتش گروهبانهاي از بيش شهرباني گروهبانهاي

پرداخت/ خواهد شهرباني

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

شد داده دادگستري وزير به فارس اخير وقايع گزارش
تهران جنحه دادگاه رئيس جعفري آقاي به دادگستري وزير لطفي آقاي طرف از قبل ماه يك نزديك

تهيه كاملي گزارشي رفته حدود آن به فارس اخير خورد و زد وقايع به رسيدگي براي كه شد داده مأموريت

كند/ بازرسي نيز را هفتم استان دادگستري سازمان ضمنا و نمايد

نيريز جهرم, فسا, آباده, شيراز, اداراتدادگستري ازوضع گزارشي بازگشتو تهران به جعفري آقاي ديروز

اين درباره وزارتدادگستري اط;ع قرار به دادگسترينمود/ وزير تقديم نموده تهيه شيراز وقايع از همچنين و

گرفت/ خواهد تصميمي زودي به گزارش

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

هندوستان چاپ بازار امريتا روزنامه

است كرده انتقاد ايران در امريكا سياست از
مصدق دكتر آقاي به آيزنهاور نامه تفسير

سيزدهم شماره در است هند كثيرياhنتشار و ذينفوذ جرايد از كه پاتريكا بازار امريتا روزنامه ـ دهلي

آيزنهاور ژنرال نامه به نسبت ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي عكسالعمل به راجع تفسيري خود ژوئيه

دكتر موجز اشاره مينويسد: و رسانده چاپ به ايران به امريكا كمك شرائط مورد در امريكا رئيسجمهور

وضـع بـه ايران گر ا و ميباشد مواجه آن با مملكتش است خطري سياستمدارانه تشريح مثابه به مصدق

ساختن حذر بر براي مصدق دكتر اقدام ماند؟ خواهد باقي ثباتي و صلح خاورميانه در آيا آيد دچار كي خطرنا

با را آن بتوان كه است آن از بدتر وضع سازد معتقد را استواشنگتن نتوانسته حال به تا متأسفانه واشنگتن

بخشيد/ بهبود جهت, هر به باري روش عاديو اقدامات



ملي دولت سياهه ٢٧٣٤

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

خزر درياي سواحل در ماهي نسل حفظ براي
است گرديده دولت تقديم تصويب براي و گرديده تهيه طرحي

شد خواهد ممنوع كلي به ماهي صيد است ماهيها تخمريزي محل كه نقاطي در
است تهيه دست در شوروي از شيCت سابق شركت اموال درصد پنجاه خريد به مربوط اسناد

ميباشد تومان ميليون ٢٢ حدود در شيCت سابق شركت اموال ارزش
از ماهي صيد كردن محدود براي شي;ت شركت مديره هيأت طرف از تصويبنامهاي طرح يك اخيرا

به نيز نخستوزيري عالي شوراي در مزبور طرح و گرديده تهيه خزر درياي سواحل در متفرقه افراد طرف

تصويبواقع مورد زودي به و شد تقديم هيأتدولت در تصويب براي امروز طرح اين است/ رسيده تصويب

استبه ماهيها تكثير تخمريزيو محل كه بحرخزر سواحل از نقاطي در ماهي صيد بهموجبآن و ميشود

ميگردد/ كليممنوع

بدون ندارند صيد پروانه كه صياداني و متفرقه افراد از عدهاي اخيرا كه است آن طرح اين تهيه علت

ماهيهاي صيدها اين در غالبا و ميكنند بحرخزر در ماهي صيد به اقدام مليشي;ت شركت از اجازه كسب

نسل حفظ براي شركتشي;ت زد/ خواهد لطمه ماهي نسل به عمل اين و ميكردند صيد نيز كوچك و ريز

گونه اين عمل ادامه از كه گذاشت خواهد اجرا مورد به دولت هيأت تصويب از پس مقرراتي شمال در ماهي

آيد/ عمل به قسمتها ساير در بيشتري كنترل و جلوگيريشود افراد

شـي;ت سابق شركت اموال از درصد پنجاه خريد براي كرات مذا اط;ع قرار به ـ اموال خريد جريان

شركت بين مزبور اسناد مبادله پساز كه است تهيه دست در اينموضوع به مربوط اسناد فع� و يافته خاتمه

شد/ خواهد مليشي;ت شركت به متعلق سابقشي;ت شركت اموال كليه نمايندگانشوروي و مليشي;ت

ريـال مـيليون ٢٢å حـدود در شـي;ت سابق شركت اموال كليه ارزش آمده دست به كه اط;عي طبق

ارزش ترتيب اين به است گرديده تعيين شده تهيه صورتهاي و ترازنامه طبق آنها ارزشدقيق كه ميباشد

به و ميشود ريال ميليون ١١å حدود در شي;ت سابق شركت اموال درصد پنجاه بابت دولتشوروي سهم

تحويل خاويار ماهيو طرفشركتشي;ت از اينمبلغ از قسمتي براياسته;ك داديم قب�اط;ع كه طوري

مطالبات بابت نيز غيره و پشم و پنبه قبيل از سايرمحصوhت تمايلشوروي درصورت و شد شورويخواهد

ميگردد/ صادر كشور آن به دولتشوروي

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

خواربار قيمت افزايش
به ريال ٨ååخرواري از گندم حال اين با رضايتبخشبوده خوزستان اينكهمحصول با امسال ـ دزفول

به استو كرده ترقي ريال ١٤ به ريال ١åكيلوئي از برنج و ريال ٧٥ به ريال كيلوئي٥٥ از روغن ريالو ١٢٤å

هستند/ ناراحت حيث اين از فوقالعاده مردم و ميشود حمل خارج به ميوهجات اقسام و انواع ع;وه



٢٧٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

رسيد نخستوزير امضاي به ارز متمم تصويبنامه
نرخ درباره تصويبنامه اين مقررات موجب به گرديد ابCغ ملي بانك به اجرا براي امروز ظهر و

مقابل در اسناد تسليم آنها, واردات براي صادركنندگان ارز تخصيص دNر, به نسبت اسعار برابري

است شده اتخاذ تصميماتي ٣ درجه صادركنندگان براي تسهيCت و موعددار برات قبولي

ريال ٢٦٥ انگليسي ليره شد اعCم ملي بانك طرف از دNر به نسبت اسعار براي نرخ
گرديد/ تعيين

موافقتنامه هفته اين در معامCت شركت و شوروي بازرگاني نمايندگان بين
است/// شده امضا شكر و قند و پشم مبادله

جرايد دسترس در ملي اقتصاد وزير آقاي طرف از اط;عات و ارز متمم تصويبنامه امروز ظهر مقارن

بايستي قانوني امر در بازرگانان براي تسهي;ت منتهاي آقاينخستوزير بهدستور اينكه به نظر شد/ گذارده

اينكه به نظر و برخوردند مشك;تي به بازرگانان از بعضي ارز به مربوطه تصويبنامه اجراي در و گردد فراهم

انجام در دارد را اهتمام و همكاري كمال بازرگانان خواستههايمشروع انجام در پيوسته ملي اقتصاد وزارت

گرديد/ موافقتواقع مورد زير شرح به و مطرح هيأتوزيران ماه تير ٢٢ و ٢å جلسات در مراتب نظر همين

تير ٧ ١å٩٢٢مورخ شماره تصويبنامه قسمتهاي از بعضي ابهام رفع بهمنظور ـ ارز متمم تصويبنامه

و اقـتصاد وزيـر آقـايان حـضور با كه تصميمات اين واصله شكايات به رسيدگي و آن اجراي و ١٣٣٢ ماه

گرديده تخاذ ا ٣٢ ماه تير ١٦ سهشنبه روز در ملي اقتصاد وزارت و ايران ملي بانك و ارز كميسيون نمايندگان

ميرسد/ تصويب است

با تصويبنامه دو ماده امريكاموضوع نسبتدhر به ارزها فروشساير و خريد نرخ تعيين به راجع ـ نرخ

نرخ روز همان كه خصوصدhر به ١٣٣٢ تير] ] سوم تاريخ در ارزها از بعضي نرخ غيرعادي نوسان به توجه

تبديلي معام;ت از جلوگيري منظور به استو بوده ريال ١٢٤ حدود در بعد قبلو نرخهايروز و نداشته ثابت

بازار �١٩٥٣ ژوئيه ٢٤� تير سوم تاريخ در معامله مورد نرخ برابري كه شد موافقت بينالمللي آزاد بازار در ارز

م;ك تير هفتم تاريخ از دhر هر ريال ١åå شده تثبيت نرخ نسبت به معتبر� نشريههاي �طبق بينالمللي

شد/// داده قرار عمل

به اجرا براي ارز متمم تصويبنامه امروز ظهر از قبل يكساعت ـ شد تعيين دcر به نسبت اسعار نرخ

هيأت تصويبنامه طبق چون شد/ اع;م ملي بانك طرف از اسعار نرخ ظهر مقارن و شد اب;غ ملي بانك

نسبت به معتبر نشريههاي طبق ماه تير سوم تاريخ در بينالمللي آزاد بازار نرخ كه بود گرديده مقرر وزيران

از اسـتع;م نـتيجه در ايران ملي بانك لذا شود داده قرار عمل م;ك دhر, هر ريال ١åå شده تثبيت نرخ

نمود: تعيين زير اساس بر را ارز نرخهاي ژوئن منتشره <پيكس> مجله به مراجعه با خود كارگزاران

ريال ٢٣.٣٥ فرانكسويس صد يك ـ ريال ٢٤٣.٧å هزاري فرانسه فرانك ـ ريال ٢٦٥ انگليسي ليره



ملي دولت سياهه ٢٧٣٦

ريال/ ١٩.å٥ هندوستان روپيه

در ارز نوع هر فروش و خريد تفاوت انضمام به اسعار فروش نرخ ميدهد توضيح ملي بانك خارجه اداره

است/ شده گرفته نظر

اسعار جديد نرخ موجب به ارز كميسيون طرف از صادره پروانههاي كليه شده اط;ع كسب كه طوري به

گرديد/// اب;غ اجرا براي ملي بانك شعبههاي به مراتب امروز از و شد خواهد عمل

و مقررات طبق كميسيون كارهاي چون ميدهد اط;ع ارز كميسيون ـ نميپذيرد توصيه ارز كميسيون

سرعت براي سفارش و توصيه كميسيون اولياي براي اشخاصي چنانچه جهت اين از ميگيرد انجام نوبت

به را متقاضيان درخواست انجام كه است متحمل توصيه اين داشتو نخواهد نتيجهاي بياورند كارهايخود

اندازد/ تأخير

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

بافندگي و ريسندگي كارگاههاي معافيت قانوني Nيحه
عوارض و ماليات پرداخت از

دستگاه ٥å از كمتر كه ايران ساخت ماشيني و دستي از اعم بافندگي و ريسندگي كارگاههاي ـ اول ماده

مـعاف عوارض و ماليات گونه هر پرداخت از سال ٥ مدت تا تأسيس تاريخ از دارند بافندگي و ريسندگي

ميباشند/

اختياراتمـصوب مدت تمديد قانون طبق بر است/ hيحه اين اجراي مأمور دارائي وزارت ـ دوم ماده

و ماليات گونه هر پرداخت از بافندگي و ريسندگي كارگاههاي معافيت قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام

١٣٣٢ ماه تير ٢٤ تاريخ به تصويبميشود/ ماده دو بر عوارضمشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

بندرشاهپور] [وضعيت
روز در خانواده به استو كميابشده آشاميدني آب و خواربار شاهپور بندر در ـ خبرهايكشور بقيهخJصه

ميرسد/ آشاميدني آب يكليوان

٨١٤٢ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٤ چهارشنبه

شد توزيع كارت شكر و قند دريافت براي
نفر ١٤٥åå حال تا اهالي و شده توزيع كارتسهميه ساوجب;غ كرجو كنين سا كليه براي تير اول از ـ كرج

كارتديگر ١٥åå حدود در مينمايند عاملفروشدريافت ٢٢ از را خود شكر قندو و دريافتداشتهاند كارت

را خود سهميه ميتوانند راحتي به مردم ترتيب بدين ميشود تمام ديگر روز چند تا كه است توزيع دست در

است/ شده صرفهجوئي شكر و قند اداره نفع به هم شكر و قند تن ١٢ ترتيب اين با ضمنا دارند دريافت



٢٧٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

جلسه ديشب مجلس تعطيل از جلوگيري و فعلي بحران رفع براي معظمي دكتر دعوت حسب بر

جلسه اين در گرديد تشكيل اتحاد و كشور و ملي نهضت فراكسيونهاي نمايندگان از مشتركي

دولت به و برسد تصويب به عينا نفري هشت هيأت گزارش و شود مسترد استيضاح شد پيشنهاد

ولي دارند مسترد را خود استعفاي ملي نهضت فراكسيون اعضاي مقابل در و شود داده اعتماد راي

نپذيرفتند را پيشنهادات اين از يك هيچ ملي نهضت فراكسيون نمايندگان

دادند استعفا مجلس نمايندگي از امروز هم اتحاد و كشور فراكسيون اعضاي

مجلس در تدريجا امروز دماوندي معتمد و ناظرزاده فاخر, غروي, مهندس مصباحزاده, دكتر نريمان,

نمودند تسليم مجلس رئيس به را خود استعفانامه و يافته حضور

از حائريزاده امروز كردند استعفا مجلس نمايندگي از نفر ٥٢ امروز وقت آخر تا
شود حاضر مجلس در يكشنبه روز كه كرد دعوت مصدق دكتر

ميكنند مCقات نخستوزير با امروز عصر اتحاد و كشور فراكسيونهاي اعضاي

بايد كه معتقدند نمايندگان از عدهاي كه گرديد شايع مجلس سرسراي در امروز

رسد تصويب به فوقالعاده جلسه يك در و شود تهيه مجلس انحCل براي طرحي
نمايندگي از نهضتملي كسيون اعضايفرا دستهجمعي استعفاء با ـ است نشده حل هنوز مشكلاستعفا

عـدم مـجلسو تعطيل آن مسلم اثر كه شدند مواجه جديدي مشكل با پارلماني دستجات ساير مجلس

ميباشد/// قانونگذاري فعلي دوره خاتمه و پارلمان تعطيل آن احتمالي اثر و علني جلسات تشكيل

دكتر و مهندسرضوي با بار چند ديروز فكر طرز اين با مجلس رئيس ـ داشتند پنهان را اجتماع محل

كسيون فرا اعضاي وليچون بيايند مجلس به كه كرد آنهادعوت از ابتدا تماسگرفت سنجابي دكتر شايگانو

ولي نكردند مجلسموافقت رئيس پيشنهاد اين با ميدانستند نمايندگي سمت فاقد را خود ملي نهضت

مجلسشوراي از غير ديگري محل در تحاد ا و كسيونهايكشور فرا اعضاي با كره مذا براي را خود آمادگي

حتي و گيرد رئيسمجلسصورت منزل در بعدازظهر ٦ ساعت م;قات اين شد قرار ابتدا داشتند اع;م ملي

بـا تا رفت خواهيم مجلس رئيس آقاي منزل به امروز عصر گفت جرايد مخبرين به رسما گنجهاي آقاي

بهارستان كريدورهاي در بعدازظهر ساعت دو ولي نمائيم مشورت ملي نهضت كسيون فرا اعضاي آقايان

ديگري محل در تحاد ا و كشور و ملي نهضت كسيونهاي فرا اعضاي مشترك جلسه تشكيل كه شد شايع

بود/// خواهد

دست در كه وسائلي با عكاس و خبرنگار عدهاي ديروز بعدازظهر نيم ساعتدو از ـ مخبرين سرگرداني

بودند/ نمايندگان از دسته اين اجتماع تهرانمشغولجستجويمحل خيابانهاي از يكي يكدر هر داشتند

اجتماعات نوع اين محل از معمو' كه آن توزيع دايره و مجلس بازرسي دايره از تا آمدند مجلس به ابتدا

جدا باغ داخل به آنها ازورود رسيدند مجلس آهني در مقابل به وقتي ولي بگيرند را آدرسمحل دارند اط;ع



ملي دولت سياهه ٢٧٣٨

اداره بـه مـجلس رئيس آقاي امروز بعدازظهر ساعت سه گفت مجلس نگهباني گارد افسر شد/ جلوگيري

آقـايان بـه مگـر نشـود داده مجلس به دخول اجازه كسي به هيچوجه به كه دادند مجلسدستور بازرسي

از نفر سه از غير شد گفته گرديد مجلسسؤال داخل در مزبور كسيون فرا سه جلسه تشكيل از نمايندگان/

مجلسنيستند در كسيونها اعضايفرا كه شد وقتيمسلم مجلسنيست/ كسيديگريدر اقليت نمايندگان

معظمي دكتر آقاي منزل طرف به جرايد مخبرين ندارند اط;عي آنها اجتماع محل از مجلسهم كاركنان و

منزل اجتماع, محل شد گفته كسديگرينبود, رئيسمجلس منزل مستخدمين جز هم آنجا در ولي رفتند/

منزل به نبود/// منزل در ديگري كس قشقائي خود جز شد مراجعه آنجا به وقتي ولي است قشقائي خسرو

موفق عكاسما باhخره هشت ساعت مقارن رفتند/// سنجابي دكتر آقاي منزل به آنجا از مهندسرضويو

ثاقب <خيابانروزولتكوچه بود: قرار اين از نشاني اين دستآورد: به را نمايندگان اجتماع محل نشاني شد

عدهاياز ب;فاصله كه رئيسمجلسبود برادر وليا�معظمي آقايدكتر منزل محلمزبور <٣٨ شماره كاشي

باhخره و نميشود داده كسي به ورود اجازه هيچوجه به ولي رساندند آنجا به را خود عكاسها و خبرنگاران

هنگام اغلب شد برداشته كه عكسهائي و بردارند عكس جلسه داخل از نشدند عكاسموفق مخبرين هم

بود//// معظمي وليا� دكتر آقاي منزل از نمايندگان خروج

صـريحي جـواب كشـور و تحاد ا كسيون فرا دو اعضاي چون سرانجام ـ دستهجمعي استعفا به تصميم

دستهجمعي فيالمجلس همانجا در گرفتند تصميمي بگيرند ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از نتوانستند

در را استعفايخود نكنيد/ را كاري چنين من منزل در گفت و نداد اجازه معظمي دكتر آقاي ولي بدهند استعفا

در امروز صبح ساعت٩ كه گرفتند تصميم كسيون فرا اعضايدو و بدهيد من مجلسبه در و كنيد تهيه خارج

نـخستوزير از ضـمنا و بگيرند دستهجمعي استعفاي به دائر را خود قطعي تصميم و يابند مجلسحضور

كنند/ م;قات

نـيم و ١å تـا ٧ سـاعت از كه دسته اين ديشب كرات مذا از شمهاي بود اين ـ [مشاركت] جلسه ختم

انجاميد طول به بعدازظهر

خوانندگان نظر از ديشب جلسه جريان كه كنون ا ـ داد] روي خوردي و [زد بهارستان ميدان در ديشب

بحث مورد امروز و داد رخ بهارستان ميدان ديشبدر كه مختصري حادثه شرح به ميداند گذشتhزم محترم

حـزب مـحل از بـقائي دكتر آقاي كه هنگامي ديشب ده ساعت مقارن بپردازيم/ بود شده واقع نمايندگان

مورد ميرفت مجلس طرف به حزب افراد از نفر چند تفاق ا به تان كبا ا خيابان ابتداي در واقع زحمتكشان

حزب افراد ولي ميباشند دولت طرفدار احزاب از يكي به منتسب ميشود گفته كه گرفت قرار عدهاي حمله

و زد مختصر دسته دو اين بين بهارستان ميدان در سپس و رساندند مجلس به را بقائي دكتر زحمتكشان

قريب بود نموده حمله بقائي دكتر به كه كساني و شدند هممجروح نفر چند آن طي گويا كه درگرفت خوردي

نمودند/// تي تظاهرا اقليت نمايندگان عليه دولتو نفع به بهارستان ميدان در ساعت يك

از كشور و تحاد ا كسيونهاي اعضايفرا كه بود گذشته ساعتده از دقيقه چند ـ دادند دستهجمعياستعفا



٢٧٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

ب;فاصله و رفتند فوقاني سرسراي محوطه به عمارت راهروهايداخل از و شدند خارج رئيسمجلس اطاق

كه بود ربع و يازده ساعت نيانجاميدو بهطول چندان آنها كرات مذا ولي دادند تشكيل گانه جدا را جلساتخود

اين اعضاي شدند/ خارج عمارتهيأترئيسه و آنجا از ساعت يكربع پساز رئيسرفتندو اطاق به مجددا

رفـع براي را خود سعي تمام ديشب و ديروز ما گفتند خبرنگاران به مجلس از خروج هنگام كسيون فرا دو

مـتأسفانه ولي داديم/ خرج به ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان استعفاي استرداد و مجلس فعلي مشكل

ماوجود مجلسبراي نمايندگي عنوان ديگر اينوضع با چون و نشدند ما پيشنهادات قبول به حاضر آقايان

مـتن اhن و گـرفتيم مـجلس نـمايندگي از دستهجمعي استعفاي به تصميم جهت بدين نداشت خارجي

رئيسنموديم/// آقاي تقديم و تهيه را خود استعفانامه

پـيشنهاد ميشد بحث آن روي مجلس كريدورهاي در امروز كه ديگري نكتهاي ـ انحJل پيشنهاد

مجلسبود قانونگذاري فعلي دوره نمايندگانو تكليفوضع تعيين مجلسبراي منفرد نمايندگان از عدهاي

كردهاند پيشنهاد تحاد ا و كشور كسيون فرا اعضاي با منفرد نمايندگان از عدهاي ميشد گفته كه طوري به و

رئيسمجلس از مجلسو برايانح;ل شود تهيه منفردين كسيونو فرا اعضايايندو امضاي به طرحي كه

بـه را مزبور طرح و دهند تشكيل فوقالعاده جلسه يك كه نمايد مجلسدعوت نمايندگان از كه بخواهند

باشد/ داشته قانوني آنصورت انح;ل مجلسو تعطيل تا برسانند تصويب

نمايندگي سمت از نمايندگان آقايان از زيادي عده حاضر حال در ميداشتند اظهار طرح اين طرفداران

جلسه در كه بود خواهد قطعي وقتي آقايان اين استعفاي مجلس آئيننامه طبق طرفي از و نمودهاند استعفا

نمايندگان از عده دستهجمعي استعفاي با كه حالي در و شود سپري آن قانوني مهلت روز ١٥ قرائتو علني

در هم و هستند مجلس نماينده هم آقايان اين نتيجه در و شد نخواهد عملي قانوني مقررات اين وقت هيچ

فعلي دوره در آقايان عموم نمايندگي نتيجهوضع در و نميشوند حاضر دادهاند استعفا اينكه علت به مجلس

كرديم پيشنهاد ما بنابراين بود/ خواهد ب;مصرف و باطل و عاطل مجلس وجود و است ب;تكليف و معلق

رسد تصويب به طرح اين تا گردد متشكل نيز فوقالعاده يكجلسه و تهيهشود مجلس برايانح;ل طرحي

اين ادامه hا و گيرد خود به قانوني طرفداراندولتاستصورت مجلسكهمنظور انح;ل يا تعطيل خ;صه و

است/ نخواهد ديگري نتيجه برايعموم سرگرداني و ب;تكليفي جز وضع

رئيس آقاي جناب داد: قرار جرايد خبرنگاران اختيار در را زير رسمي خبر امروز وقت آخر حميدي آقاي

آقـايان صـبح هشت سـاعت حدود در و شده حاضر مجلس در صبح هفت ساعت از ملي مجلسشوراي

مجلس نمايندگي از را خود استعفانامه و م;قات ايشان از رئيس هيأت اطاق در تحاد ا كسيون فرا اعضاي

استعفانامه نمودندو معظملهم;قات با كسيونكشور فرا اعضاي آقايان آن پساز داشتند/ تقديم ملي شوراي

شد/ گذاشته محترم مخبرين آقايان اختيار در آن امضاهاي با استعفانامه دو هر متن كه نمودند تقديم خود

دماوندي, معتمد مصباحزاده, دكتر نريمان, آقايان شرح اين به منفردين نمايندگان آقايان از نفر چند ضمنا

نمودند/ تقديم نمايندگي مقام از را استعفايخود نيز فاخر دكتر و كرماني ناظرزاده



ملي دولت سياهه ٢٧٤٠

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

كردند اعتصاب صابونپزخانه كارگران امروز صبح
كرده پيدا كارخانه اولياء با كه اخت;في علت به ري شهر جاده در واقع صابونپزخانه كارگران امروز صبح

محل در مأمور عدهاي و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به ب;فاصله جريان كشيدند/ كار از دست بودند

رفـع دربـاره كـارخـانه اولياء با كارگران نمايندگان موقع همان ساختند/ قرار بر را انتظامات و شدند حاضر

كار مشغول كارگران و شد اع;م اعتصاب ختم نيم و يازده ساعت مقارن و شدند كره مذا مشغول اعتصاب

شدند/

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شدند دستگير قمشهاي كارخانه اعتصاب محركين
تحقيقات قمشه كارخانه كارگران اعتصاب اطراف در نظامي فرمانداري سرهنگنوبانمأمور آقاي ديروز

نظامي فرمانداري دادسراي تحويل و كرده دستگير بود تشخيصداده محرك كه را نفر چهار و آورد عمل به

داد/

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گرفت صورت تظاهراتي استانبول خيابان در ديشب
تظاهرات به دولتدست نفع به استانبول خيابان در مختلف احزاب افراد از زيادي عده ديشب نه ساعت

پس تظاهركنندگان بستند/ را كينخود دكا دقيقه چند تا خيابانمزبور كسبه اغلب كه بهطوري زدند شديدي

گرديدند/ متفرق انتظامي دخالتمأمورين از

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

داد رخ بهارستان ميدان در خوردي و زد ديشب
عـازم زحـمتكشان حزب محل از بقائي مظفر دكتر آقاي كه هنگامي ديروز بعدازظهر نيم و ده ساعت

اداره مقابل در ميدادند هم شعار ضمن در و ميكردند مشايعت را ايشان حزب, افراد بود ملي مجلسشوراي

زدو كه كردند حمله آنها به پانايرانيسم حزب افراد و شده پانايرانيسمروبرو افراد از عدهاي با تهران فرهنگ

متفرق را آنها و آمده جلو است واقع محل همان در كه ٢ ك;نتري مأمورين ب;فاصله داد رخ كوچكي خورد

نمودند/

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شدند دستگير تجريش در نفر ٩
جلسه تشكيل تجريش منازل از يكي در نظامي فرمانداري اجازه كسب بدون زيادي عده گذشته شب

نفر ٩ متفرقو اشخاصرا و رفته اجتماع محل به نظامي فرمانداري اجازه با ١٧ ك;نتري مأمورين بودند/ داده

دادند/ نظامي فرمانداري دادسراي تحويل امروز بازداشتو را جلسه كنندگان اداره از
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٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شد] دستگير كاشاني آيتا[ مريدان از اوقاف سابق كل [مدير
فرمانداري مأمورين طرف از اوقاف سابق كل مدير شروين محمود آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

داشتند تحصن قصد نهائي داوطلبان
نمودند دستگير را آنها انتظامي مأمورين ولي

تـلگراف و پست وزارت به شدهاند مردود نهائي امتحانات در كه داوطلبان از عدهاي امروز ظهر مقارن

طوري به شدند/ متحصن آنجا فرهنگدر وزارت و نخستوزير آقاي به تلگراف چند مخابره از پس و رفتند

قـوه مـطابق سـؤاhت جـاري سال نهائي امتحانات در داشت اظهار داوطلبان اين نمايندگان از يكي كه

داشتند/ را امتحاني اوراق تصحيح در تجديدنظر تقاضاي و نشده طرح دانشآموزان

تقاضاي فرهنگ وزير آذر آقايدكتر با تلفني تماس تلگرافو پستو كلوزارت مدير به مراجعه پساز

طبق جاري سال نهائي امتحانات نمود: اظهار فرهنگ وزير آذر دكتر آقاي و نشد تشخيصداده قانوني آنها

مجدد تجديدنظر ديگر و آمده عمل به كنترل و تجديدنظر بار پنج متجاوز و شده انجام امتحانات آئيننامه

متفرقشوند درخواستنمودند آنها از انتظامي مأمورين غيرقانونيبود تقاضايداوطلبان چون نداردو لزومي

به تلگراف پستو وزارت از و دستگير را آنها تمام انتظامي مأمورين نتيجه در و نگردند متحصنينقبول ولي

نمودند/ منتقل نظامي فرمانداري

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گرديد] [آزاد
بود شده دستگير نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه رسائلي قاسم آقاي ـ كشور خبرهاي خJصه بقيه

گرديد/ آزاد

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

سيفآزاد خانه در سرقت
منزل در كه را باستان ايران مجله مدير سيفآزاد آقاي تيري شليك صداي صبحديروز نيم و چهار ساعت

نمود مشاهده آمدو بيرون خانه از عجله با و كرد بيدار كناست سا تختجمشيد خيابان در واقع تحاديه ا آقاي

ديد و شد خود اطاق وارد لحظه چند از پس سيفآزاد آقاي است/ كرده دستگير را سارقي پست پاسبان كه

منزلاو سارق وليهنوز داد اط;ع بهمأمورينمربوطه ب;فاصله را جريان بردهاند را لباسهاياو و كليهاموال

خارج منزل از نميتواند است روز دو لباسهايخود حتي شدن فاقد نتيجه در سيفآزاد استو نشده دستگير

شود/



ملي دولت سياهه ٢٧٤٢

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

يافت پايان خطيبي نصير از بازپرسي
دارد احتمال بقائي دكتر تكليف تعيين عدم و مجلس كنوني وضع با

شود فرستاده دادگاه به افشارطوس قتل متهمين پرونده آينده هفته
حسين برادر خطيبي نصير از بازجوئي مشغول نظامي بازپرس قانع سروان آقاي گذشته روز سه دو در

امروز مطلع مقام يك است/ بوده ميباشد, توقيف افشارطوس قتل متهمين با همكاري تهام ا به كه خطيبي

استو داده انجام را خطيبي نصير بازپرسي مراحل آخرين ديروز نظامي بازپرس داشت اظهار ما خبرنگار به

ما خبرنگار به امروز نظامي دادستان شايانفر دكتر سرهنگ آقاي است/ يافته پايان بازپرسيوي بالنتيجه

به ارجاع براي قبل مدتي از افشارطوس قتل متهمين پرونده داديم اط;ع قب� كه طوري به داشت: اظهار

دكتر تكليف تعيين براي سرعت به مجلس دادگستري وقتكميسيون آن در وليچون بود شده آماده دادگاه

كه وقتي تا كرديم خودداري دادگاه به پرونده ارسال از هم ما كه اينبود ميداد تشكيل را جلساتخود بقائي

ولي رسيدگيشود بقائي آقايدكتر تهام ا به زودي به داشت احتمال هم باز شد تجديد مجلس رئيسه هيأت

زندان ب;تكليفدر را متهمين ساير نميتواند استوچون رفته بين از عجالتا اميد مجلساين كنوني باوضع

به نسبت پرونده و سازيم فراهم دادگاه به را پرونده ارجاع مقدمات آينده هفته تا داريم نظر در نگهداشت

گرفت/ خواهد قرار رسيدگي تحت بعدا و ماند خواهد بقائيمفتوح دكتر آقاي

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] ششمين و [بيست
آقايسرهنگهشترودي رياست به نظامي فرمانداري ٢ شماره جنحه دادگاه بعدازظهرديروز پنج ساعت

بيانات جهان آقاي كنيد شروع را خود مدافعات گفت جهان جعفر آقاي به خطاب دادگاه رئيس شد تشكيل

شوند/ تبرئه بايد و نيست جرم آنها عمل گرفت نتيجه و كرد ايراد خود موكلين بيگناهي بر مبني مفصلي

امروز بعدازظهر به دادرسي بقيه و نمود تعطيل تنفس عنوان به را جلسه دادگاه رئيس هفت ساعت مقارن

شد/ موكول

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شد نخواهد آزاد منشيزاده دكتر
ريال ٨ååپرداخت به اسلحه داشتن تهام ا به نظامي دادگاه در منشيزاده آقايدكتر كه داديم اط;ع ديروز

ديگريدر پرونده منشيزاده آقايدكتر كه شد كسباط;ع مطلع يكمقام از امروز شد نقديمحكوم جريمه

ع;وه كرد سپساضافه منبعمزبور است/ رسيدگي تحت نظر تجديد دادگاه اينكدر كه نظاميدارد دادسراي

و مـيباشد تـوقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به اينك منشيزاده دكتر آقاي پرونده دو اين برداشتن

ندارد/ نظامي دادسراي در وي پروندههايمطروحه با ارتباطي او بازداشت



٢٧٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

ميشود گذارده اجرا موقع به رفراندم براي نخستوزير تصميم
است طبع تحت رفراندم اوراق

نيست دست در صحيحي اطCع آن فرم چگونگي و مضمون از و

عـمومي آراء به مراجعه صورت به ايران ملت نظريه كسب براي نخستوزير مصدق دكتر آقاي دستور

و تهيه و تنظيم مأمور وزارتكشور يافتهايم اط;ع كه قراري به و بوده اداراتمربوطه مطالعه مورد �رفراندم�

درباره ميشود گفته كه اوراق مطالبمتن تصويب تصميمو اخذ مطالعهو پساز و گرديده رفراندم چاپاوراق

مجلسموافقت كار ادامه با آيا كه شد خواهد سؤال مردم از و ميباشد مجلس به نسبت مردم عقايد كسب

تهيه شد, خواهد پرسش مصدق دكتر آقاي نخستوزيري آقاي بقاي به مردم نظر ع;وه به و نه يا دارند

گردد/ تخاذ ا آن پخش به نسبت تصميم بعد تا است شده اقدام آن طبع براي و گرديده

شد ارجاع مجلس چاپخانه به كار مقدمات و كليشه و فيلمبرداري براي ابتدا رفراندم اوراق معلوم قرار از

مأمـورين حـفاظت و نـظر تـحت ماندنموضوع مكتوم منظور به بيشتري احتياط لحاظ به آن طبع ولي

آنـجا در كنون ا و شده داده انتقال ارتش چاپخانه به مجلس چاپخانه از فيلم و كليشه صورت به انتظامي

ميباشند/ اوراقمزبور چاپ مشغول

كنند حاصل اط;ع آن شكل چگونگي و مطالباوراق مضمونو از كردند سعي خيلي ما خبرنگاران امروز

برده خارج به اوراق اين از كه ارتشميشود چاپخانه در كاملي مراقبت زيرا ماند بينتيجه آنها فعاليت ولي

چاپ نيز را اوراق اين كه كارگراني بماند/ مكتوم كلي به دولتموضوع طرف از تكليف تعيين از قبل و نشود

طبع مثل و نرود خارج به اوراق اين از كه هستند دقيق تحتمراقبت كارگاه به خروج و هنگامدخول ميكنند

دسـترس در اط;عي گونه هيچ باره اين در دولت رسمي مقامات ميشود/ حفاظت امر اين از بهادار اوراق

از عامه افكار به مراجعه چگونگي طرز درباره دولت تصميم از بنابراين و نگذاردهاند مطبوعات نمايندگان

است/ نيامده دست به خبري رسمي مراجع

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

كرماني فرش قطعه ده شاهنشاه
فرمودند اهدا واشنگتن در مسلمين مسجد به

شد/// خواهد ارسال امريكا به زودي به فرشها اين

اين است/ گرديده اهداء واشنگتن مسلمين مسجد فرشبه قطعه ده تعداد همايوني طرفاعليحضرت از

ارسال براي كنون ا و بود شده صادر آنها تهيه پيشدستور چندي از استكه كرماني فرشهاي نوع از فرشها

ميباشد/ واشنگتن به اهدائي فرشهاي ارسال مقدمات تهيه مشغول دربار وزارت و شده آماده امريكا به

ايران شاهنشاه توسط فرشها اهداء تاريخ آنموضوعو روي و دارد زيبائي طرحمخصوصو فرشهايمزبور

است/ شده بافته



ملي دولت سياهه ٢٧٤٤

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

اجتماعي امنيت كميسيون تشكيل قانوني Nيحه
گرديد ابCغ فرمانداران كليه به كشور وزارت طرف از ديروز

ميشود تشكيل تهران فرمانداري در هفتهآينده اوايل تهران شهرستان اجتماعي امنيت كميسيون

تهران در امنيت كميسيون اعضاي اسامي
ميكند تسريع را تخلفات و جرائم به رسيدگي جريان امنيت كميسيون تشكيل Nيحه اجراي

امنيت كميسيون Nيحه اجراي درباره ژاندارمري كل فرمانده بخشنامه
تصويب به پيش روز چند كه شهرستانها در اجتماعي امنيت كميسيون تشكيل قانوني hيحه ديروز

قانوني طبقhيحه گرديد/ اب;غ فرمانداريهايكشور كليه به طرفوزارتكشور از رسيد نخستوزير آقاي

رفع و رعايا مالكينو حفظحقوق و نظم امنيت استقرار كه مواقعي در مكلفند شهرستانها فرمانداران مربوط

كـميسيون اعـضاي دهند/ تشكيل فورا آن اعضاي دعوت با را كميسيون نمايد ايجاب آنها بين اخت;فات

محلهائي بخشدر �رئيسدادگاههاي دادستان فرماندار, از عبارتند فرمانداري حوزه هر در اجتماعي امنيت

رئيسژاندارمري/ و شهرباني رئيس رئيسدارائي, نيست�, دادستان كه

شد اب;غ تهران فرمانداري به اجتماعيديروز امنيت تشكيلكميسيون hيحه ـ تهران كميسيونامنيت

آغاز را مزبور كميسيون براي مطالعه تهران شهرستان فرماندار و استانداري معاون شايان آقايان امروز از و

اين در داد/ خواهد تشكيل تهران فرمانداري محل در را خود جلسه اولين آينده هفته اوايل كميسيون و كرد

وكيلي تهران, دارائي وزارت پيشكار كياستوان آقايان ميگردد تشكيل شايان آقاي رياست به كه كميسيون

سـرهنگ و تـهران انـتظامي ك;نتري اداره رئيس شاهخليلي سرهنگ تهران, شهرستان دادستاني كفيل

تذكر كه طوري به دائمياستو امنيت تشكيلكميسيون داشت/ ژاندارمريعضويتخواهند فرمانده پرتوي

دهد/ تشكيل را خود جلسه كميسيون بايستي نمايد ايجاب موقعوضع هر شد داده

و سـعي و انتظامي و تأميني امور در بررسي اجتماعي امنيت كميسيون وظائف ـ رسيدگي در تسريع

امنيتتوسط نظمو اخ;ل هنگام در كه ميباشد جرائمي به رسيدگي رعيتو با مالك رفعاخت;ف كوششدر

hيـحه در و ميباشد جرائمي فوري رسيدگي در اجتماعي امنيت كميسيون تأثير ميپيوندد/ وقوع به افراد

و متخلفين بايستي تخلف يا جرم صورتوقوع در انتظامي مأمورين كه است گرديده كيد تأ جا همه مربوط

پس اجتماعي امنيت كميسيون و بكنند اجتماعي امنيت كميسيون تسليم مداركhزم همراه فورا را متهمين

اوقات اسرع سپسدر و ميكند صادر آنها درباره بازداشتموقت دستور متهمين تحويل گزارشو وصول از

در بايد فقط نيست خاصي مقررات تابع كميسيون رسيدگي طرز مينمايد/ آغاز را امر ماهيت به رسيدگي

اجتماعيراي امنيت تشكيلكميسيون رعايتمقرراتhيحه با روشنو را حقيقتامر عادي رسيدگي نتيجه

ميگردد/ اب;غ محكوم به فورا نيز رايكميسيون كند صادر

طرف از اجتماعي امنيت كميسيون اختيارات و تشكيل قانوني اجرايhيحه در ـ ژاندارمري بخشنامه



٢٧٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

در و شده صادر ژاندارمري فرماندهان برايعموم بخشنامهاي كل ژاندارمري فرمانده اميني سرتيپ آقاي

است/ شده داده تذكر زير مواد آن

لكهدار را خود سربازي شرافت انحراف اثر بر كه باشند مراقب بايد مجرم جلب تشخيصو مورد در >١

نسازند/

كنند سوءاستفاده hيحه از يا و شوند واقع شخصي اغراض اجراي وسيله ژاندارمري افسران چنانچه >٢

داشت/ خواهند شديد مسئوليت

خواهد قرار پيگرد تحت را متخلف افسران قانونياستو اينhيحه اجراي ژاندارمريمراقب بازرسي >٣

داد/

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گرفت] قرار شهرباني نظر تحت تاترها و سينماها سالن [كنترل
را پايتخت تاترهاي و سينماها كنترل شهرباني كن اما اداره گذشته روز از ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

سازد/ قرار بر سينما و تئاتر سالنهاي در آرامشرا و نظم تا گرفت نظر تحت

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

ميشود تشكيل شنبه روز تبريز دانشگاه وضع به رسيدگي جلسه اولين
وضعيت به تا شود تشكيل نفر شش از مركب كميسيوني گرديد مقرر وزيران هيأت تصويبنامه طبق

شوراي اخيرا ميداشت اظهار دانشگاه مطلع مقامات از يكي كه طوري به نمايند/ رسيدگي تبريز دانشگاه

آقايان با تا شدند انتخاب پزشكي دانشكده را اديب دكتر آقاي و ادبيات دانشكده از بينا دكتر آقاي دانشگاه

فرهنگ كارگزينيوزارت رئيس نحوي باقر و عاليه تعليمات رئيس مجتبيمينوي فنيو مصاحبمعاون دكتر

ُحسـن بـراي hزم تـصميمات و دهند تشكيل كميسيوني دانشگاه كارگزيني رئيس بيرشك احمد آقاي و

شد/ خواهد تشكيل شنبه روز كميسيون اين جلسه اولين نمايند/ تخاذ ا تبريز دانشگاه جريان

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شيراز] پزشكي دانشكده و تبريز دانشگاه موقت [رياست
اعتماديان آقايمحمود و تبريز رياستموقتدانشگاه به آقايمتيندفتري ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ منصوب شيراز پزشكي دانشكده رياست سمت به شيراز بهداري عالي رئيسآموزشگاه

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

نرسيدهاند] توافق به موافقين كنون [تا
درباره مختلف احزاب و دستجات بين آبادان از ما خبرنگار گزارش قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

از است ممكن ميشود گفته علت همين به و است نيامده عمل به توافق كنون تا ماه تير سيام تظاهرات

نشود/ داده عمل آزادي تظاهرات براي دستجات به انتظامي مقامات طرف



ملي دولت سياهه ٢٧٤٦

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شدند متحصن تلگرافخانه در خرمشهر اهالي
فرستادند پيام نخستوزير آقاي براي ايشان توسط و كردند حضوري مخابره رضوي مهندس با و

كنند اجتماع تلگرافخانه در عصر امروز است قرار آبادان مردم
اجتماع تلگرافخانه مقابل در ديروز خرمشهر اهالي از كثيري عده كه داد اط;ع امروز آبادان از ما خبرنگار

تلگرافخانه در آنها از عدهاي و دادند انجام مخالفين رفتار از انزجار دولتو طرفدارياز به تي تظاهرا نمودندو

تلفن وسيله به مهندسرضوي آقاي با خرمشهر اصناف رئيس جهادي حاجيعوض آقاي شدند/ متحصن

خواهند ادامه تحصنخود نهائيدولتبه موفقيت تا كرد طرفمتحصنيناع;م از نمايندگي به و صحبتكرد

احساسات از تشكر از پس ايشان و رسانيد نخستوزير آقاي اط;ع به را جريان مهندسرضوي آقاي داد/

و نيست تحصن براي موردي كه دادند جواب رضوي مهندس آقاي وسيله به خرمشهر وطنپرست اهالي

هنوز آبادان در است كرده اضافه گزارشخود در ما خبرنگار گردند/ باز خود كار به مردم كه كردند خواهش

در ملي احزاب به منسوب افراد و طبقات و اصناف كليه امروز است قرار ولي است نگرفته انجام تي تظاهرا

است قرار ايران حزب طبقدعوت همچنين نمايند مخابره مركز به تلگرافاتي و اجتماع تلگرافخانه مقابل

انجام به راجع تا آيند گرد حزب آن محل در ملي نهضت ادامه جمعيت و اصناف و ملي احزاب نمايندگان

بدهند/ را ترتيباتhزم تير سيام روز در تظاهرات

و ماشين روغن مقداري و گرفت پهلو آبادان اسكله در امروز مكنزي> كلنل > امريكائي بازرگاني كشتي

كرد/ تخليه است شده خريداري امريكائي كارخانههاي از كه را نفت ملي شركت احتياج مورد ثاثيه ا

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

شهرستانها و پايتخت مختلف طبقات اعCميه
رؤساي و افراد و دانشجويان مليو مجامع احزابو دستجاتو پيشهورانو اصنافو طبقات طرف از امروز

از همه و گرديد صادر اع;ميههائي و نامهها تلگرافاتو شهرستانها در چه پايتختو در چه عشاير اي;تو

و كرده تشكر اظهار ملي مجلسشوراي نمايندگي از ملي نهضت كميسيون اعضاي دستهجمعي استعفاي

داشتند/ اع;م مصدق دكتر آقاي دولت به نسبت را پشتيبانيخود

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گرديد اعCم عمومي تعطيل اهواز در
تعطيل و شده بسته اهواز مغازههاي و كين دكا و بازار كليه امروز كه است كي حا آبادان از تلفني گزارش

ايراد و شعار دادن با و حاضر تلگرافخانه محوطه در ترتيب و نظم با اهالي و دستجات گرديد/ اع;م عمومي

قدرداني ملي نهضت كسيون فرا اقدام از مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني ضمن در شور پر نطقهاي

كردهاند/



٢٧٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گفت خبرنگاران به تهران نظامي فرماندار امروز

كنند شركت روز اين مراسم در بايد همه و است ايران ملت به متعلق تير سي روز
كرد عزاداري و گذاشت كنار بايد را بغض و حب

ماه تير ٣å روز تظاهرات درباره تهران نظامي فرمانداري اعCميه

بـه تـير سـيام روز تظاهرات درباره تهران نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ آقاي امروز ١١.٥ ساعت

در ميخواهـند كه مختلف دستجات بين توافق انجام براي ما كه است هفته يك كنون ا گفت: خبرنگاران

كه است شده حاصل نيز توافقهائي و هستيم كره مذا مشغول كنند شركت تير سي روز تظاهرات ميتينگو

كـليه كـه دارد جـا و است ايـران ملت به متعلق تير سي روز رسيد/ خواهد عموم اط;ع به اع;ميه ضمن

كنار را بغضخود حبو رسيدند شهادت به روز اين در كه مرداني آزاد روح شادي براي وطن به ع;قهمندان

همه مافوق روز اين دهند/ انجام را شكوه با روز اين مراسم يكديگر مساعي تشريك كمكو با و بگذارند

و فكر يك با و بدهند هم دست به بايستيدست همه است ايران ملت به روزمربوط اين ماست/ هدفهاي

احزاب نمايند/ فراموش را چيز همه و كنند شركت تظاهرات در باشد تير سي مخصوصروز كه شعار يك

تـجليل تـير سيام شهداي از تمام آزادي با باhخره و بگذارند كنار را خود عقايد روز اين در بايد مختلف

گذاشت: خبرنگاران اختيار در زير شرح به را نظامي فرمانداري اع;ميه سپسمتن نظامي فرماندار نمايند/

اهـالي و دستجات از بيشماري عده چون ـ تهران شهرستان نظامي فرمانداري ١٧ شماره اعJميه

ميدان در اجتماع تقاضاي مراجعهو نظامي فرمانداري به ١٣٣١ ماه تير شهدايسي تجليلروح براي تهران

نظاميموافقت فرمانداري ندارد را افراد و دستجات گنجايشعموم بهارستان ميدان و نمودهاند را بهارستان

و اصـناف و بـازرگانان جـامعه اختيار به بهارستان ميدان ١١ تا ٨ ساعت از تير سي روز صبح كه ميكند

مزبور دستجات به وابسته افراد و ملي نهضت طرفدار محلي كميتههاي و مؤتلفمليون احزاب و پيشهوران

فرمانداري گيرد/ قرار دستجات ساير اختيار به ١٩.٥ تا ١٧ ساعت از بهارستان ميدان مزبور روز عصر و بوده

بـه كـنند رعـايت را نظامي حكومت مقررات و برنامه كه دارد انتظار تهران محترم اهالي عموم از نظامي

و دستگير نمايند عمومي امنيت و نظم در اخ;ل كه افرادي است شده داده دستور كيدا ا انتظامي مأمورين

عليهذا نيست وسيع كافي اندازه به محل چون نيز شهداي مزار به عزيمت مورد در دهند/ قرار تعقيب تحت

و است شـده تـهيه نـظامي فـرمانداري طرف از مخصوص كارت مختلف دستجات نمايندگان ورود براي

در كه دستجاتي براي و ١٩ تا ١٧ ساعت از ميكنند شركت صبح ميتينگ در كه دستجاتي براي برنامهاي

نـمايندگان است/ شـده گـرفته نظر در مزبور روز صبح ١å تا ٨ ساعت از مينمايند شركت عصر ميتينگ

احتياج مورد كارت و نموده مراجعه نظامي فرمانداري به تيرماه ٢٨ روز صبح از ميتوانند مختلف دستجات

ميتينگدر برگزاري قصد كه را افرادي احترام كمال با ميباشند انتظاميموظف مأمورين نمايند/ اخذ را خود

[اشرفي] تهران شهرستان نظامي فرمانداري كنند/ هدايت مينمايند عزيمت مزبور روز عصر و صبح



ملي دولت سياهه ٢٧٤٨

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

افتاد تأخير به هندرسن بازگشت
همسرش با اكنون و شد ژنو شهر عازم فرانسه به ورود از پس امريكا كبير سفير

ميبرد سر به سويس در

ندارد تهران در فوقالعادهاي مأموريت امريكا كبير سفير
نميدهد تشخيص ضروري را ايران به سريع بازگشت جهت همين به و

به ورود پساز بود شده اروپا عازم نيويورك از كشتي با قبل روز چند كه امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

بود سويسرفته به تهران از كه همسرش با ژنو شهر در گذشته روز و گرديد سويس عازم كشور آن از فرانسه

است/ كرده م;قات

انجام جريان در كه اخير سال چند ظرف امريكا كبير سفير هندرسن آقاي چون كه شد اط;ع اظهار امروز

امسال است گرفته تصميم نداشته را مرخصي از استفاده فرصت هيچگاه سياسيبوده فعاليتهاي مأموريتو

به مدتي ايران به مراجعتوي جهت همين به و نمايد توقف اروپا در بيشتري نسبتا مدت استراحت براي

افتاد/ خواهد تأخير

اروپا استراحتدر توقفو يكهفته پساز كبير سفير كه داشتهاند انتظار تهران در امريكا سفارت اولياي

بازگشتوي ظاهرا كه گرديد اظهار امروز لكن نمايد عزيمت تهران همسرشبه تفاق ا به آينده هفته اوايل

است/ افتاده تأخير به بود نخواهد هفته دو از كمتر كه مدتي براي

رئيس آيزنهاور نامه ارسال پساز كه ميدهد نشان خوبي به اروپا هندرسندر آقاي طوhني توقفنسبتا

مأموريت گونه هيچ امريكا خارجه امور طرفوزارت از نخستوزير مصدق دكتر آقاي براي امريكا جمهوري

به مراجعت در تسريع هندرسن آقاي كه شده سبب امر همين و نگرديده ويمحول به فوقالعادهاي و تازه

است/ ندانسته ضروري را ايران

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

ايران به كارشناس اعزام
بـراي ايـران بـه مـتحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره طريق از متخصص عدهاي اعزام منظور به

برنجسازي, چدنريزي, گري, ريخته ابرازسازي, قبيلفوhدسازي, از مختلفكشور كارخانجات قسمتهاي

به متحد ملل سازمان فني كمكهاي اداره و كشور صنايع سازمان بين تي كرا مذا غيره چوببريو نساجي,

نماينده دوبائر مارسل آقاي معاون مهندس<هس> آقاي است شده اين بر قرار نتيجه در استو آمده عمل

از پس و نموده ديده كشور كارخانجات از كشور صنايع سازمان راهنمائي با ايران مقيم متحد ملل سازمان

به اقداماتhزم ايران به خارجي كشورهاي از متخصصينمربوطه اعزام به نسبت كامل بررسي و مشاهده

كارخانجات از استفاده كثر حدا ايراني كارگران و hزم متخصصين همكاري با ترتيب بدين تا آوردند عمل

آيد/ عمل به كشور فعلي



٢٧٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

گرفت خواهد ماليات چهارم اصل اداره از دولت
است خواسته توضيح دارائي وزارت از ماليات اين به راجع وارن

ميشود تشكيل موضوع اين اطراف در مطالعه براي وارن و دارائي كفيل حضور با كميسيوني

ميدانند گوت پروژههاي به مربوط را چهارم اصل اداره ماليات مالي امور كارشناسان

كرده مطالبه ماليات چهارم اصل اداره از دولت اخيرا كه كرد كسباط;ع دارائي وزارت در ما خبرنگار امروز

اصل به ماليات اخذ براي نامه دو دارائي وزارت طرف از كه كرد اظهار باره اين در مسئول مقام يك است/

بـه ايـنكه عـلت بـه راجع دارائي وزارت از مزبور اداره رئيس وارن اخير نامه پاسخ در و شده نوشته چهارم

هنوز است/ خواسته توضيحاتي ميگيرد تعلق ماليات ايران دولتي مؤسسات يا چهارم اصل همكاريهاي

داده توضيح تهران دارائي پيشكاري در كه طوري به نيستولي تشخيصآنمعلوم چگونگي مالياتو ميزان

داراي كه غيردولتي اداره هر مالياتي قوانين مطابق زيرا است پرسنل به مالياتمربوط اين از قلم يك شد

تغيير اعضا يكاز هر ماليات ميزان و بپردازد ماليات كارمندان نسبتحقوق به ميبايستي باشد زياد كارمند

به نسبت ميگردد عايد طريق اين از كه مبلغي است زياد مزبور اداره كارمندان حقوق ارقام چون و ميكند

است/ م;حظه قابل هستند كار ايرانمشغول در غيردولتي مؤسسات ساير

تقاضا و نوشته دارائي وزارت به نامهاي چهارم اصل اداره رئيس وارن آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

گردد تشكيل مالي كارشناسانامور همچنين آنوزارتخانهو كفيل آقايمبشر حضور با استكميسيوني كرده

گزارش امريكا به آقايوارن كه نمايند كر قانوندhئليذ مواد با آن تطبيق مالياتو اين اخذ علت به راجع كه

تشكيل تاريخ زودي به استو كرده موافقت كميسيون اين تشكيل با مبشر آقاي نمايد/ اجازه كسب و دهد

براي كه است آن ميشود كر ذ باره اين در كه ديگري نكته شد/ خواهد داده اط;ع وارن آقاي به كميسيون

پروژههائي از بپردازد مزبور اداره بايد كه مالياتهائي نوع چهارم اصل اداره جهت مالياتي گهي پيشآ صدور

در نكاتي آيا كرد سؤال مسئول مقام يك از ما خبرنگار است/ شده استفاده نيز كرده تهيه گوت ميسيون كه

شد پاسخداده معافگردد/ ماليات پرداخت از چهارم اصل اداره آنها استناد به استكه شده كر مالياتيذ قوانين

ماليات ساير مانند مزبور اداره ماليات ميبايستي و قائلشود اينمورد در استثنائي دولت نميرود احتمال كه

به راجع و نيست است گرديده كر ذ موافقتنامه در كه موادي به مربوط ماليات اين و گردد غيردولتيوصول

است/ نشده كر ذ نكتهاي و شده منعقد امريكا و ايران بين كه موافقتنامهاي در مطالباتمزبور وصول عدم

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

نيست رضايتبخش بهداري وضع
ديگر يكي است/ گرديده منتقل تهران به اخيرا و رفته مرخصي به رئيسبهداري است ماه سه ـ شاهرود

مريض كثرت با بهداري گرديدهاندووضع منتقل تهران به پزشكيار دو و [!] فرهنگ به بهداري پزشكان از

دارند/ را پزشكيار و دكتر اعزام انتظار مردم استو شده رقتآور بسيار دكتر كمي و



ملي دولت سياهه ٢٧٥٠

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

تهران در سادچيكف اقامت روز آخرين
شوروي كبير سفير است قرار بود, تهران در شوروي كبير سفير سادچيكف آقاي اقامت روز آخرين امروز

توديع مراسم كه اشخاصي همچنين نمايد م;قات آقاينخستوزير با توديع براي ساعتحركتخود از قبل

شد/ خواهند حاضر سفارتشوروي در امروز بعدازظهر ساعتهشت از داد خواهند انجام سادچيكف آقاي با را

كرج تا را سادچيكف آقاي سفارتشوروي كارمندان كليه همچنين و مزبور آقايان از عدهاي ميرود احتمال

نمايند/ بدرقه

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

سرشماري و آمار قانوني Nيحه

است/ رسيده چاپ به اط�عات روزنامه T٨١٤٥ الي ٨١٤٣U شماره سه در Mيحه اين كامل متن /١

T١Uاست رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه
بهداشتيكشور فرهنگيو كشاورزيو اقتصاديو اجتماعيو آمارهايمتنوع جمعآوري بهمنظور >١ ماده

ميگردد/ تشكيل عمومي آمار اداره نام به ادارهاي اقتصادي و كشاورزي نفوسو سرشماريهاي اجراي و

/// و تهيه احوال ثبتو و آمار كل اداره وسيله به عمومي آمار اداره وظائف و سازمان ـ ٢ ماده

مقررات استفاده مورد نبايد ميشود تحصيل مختلف سرشماريهاي نتيجه در كه اط;عاتي >١٥ ماده

اط;عات گيرد/ قرار اين امثال و وظيفه نظام و مالياتي امور نظر از شهرداريها دولتيو دستگاههاي اجرائي

استخراجميشود آن از كه عمومي كلي مطالب فقط مانده متمركزومحفوظ عمومي آمار اداره در شده تحصيل

شد/// خواهد منتشر

سـرشماري و آمـار قـانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه تير ؟ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٥ و ماده ١٦ بر مشتمل

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

خواربار نرخ ترقي
افزايش به رو آن قيمت روز به استمعالوصفروز معروف كثرتخواربار به فسا شهرستان اينكه با ـ فسا

دارند/ توجه بذل اولياء از اهالي است

٨١٤٣ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٥ پنجشنبه

اضافات پرداخت درخواست
كردهاند مخابره اداره اين و نخستوزير آقاي به كه تلگرافي ضمن در تبريز دانشگاه جزء خدمتگزاران

آيد/ پديد آنها زندگي وضع در گشايشي تا پرداختشود را آنها قانوني اضافات مينمايند درخواست



٢٧٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

بود خواهد مهمي وقايع ناظر تهران هفته اين
استعفاي علل درباره و كردند اجتماع رضوي مهندس منزل در امروز ملي نهضت فراكسيون اعضاي

نمودند صادر اعCميه مجلس نمايندگي از خود جمعي دسته

را خود سياسي همكاري پس اين از ملي نهضت فراكسيون سابق اعضاي

داد خواهند ادامه عنوان همين عنوان تحت

تشكيل براي صبح فردا كه نمود دعوت نمايندگان عموم از معظمي دكتر
شوند حاضر مجلس در استعفانامهها قرائت منظور به علني جلسه

زهري و بقائي دكتر تحصن
شد نخواهد حاضر مجلس در ملي نهضت فراكسيون فردا

اميدوارند مشكCت حل به هنوز اتحاد و كشور فراكسيونهاي اعضاي

دادند استعفا مجلس نمايندگي از امروز هم وكيلپور و رفيع

هـفدهم دوره در را خـود عـمر ايـام بـحرانـيترين گذشته هفته در ملي مجلسشوراي ـ حادثه هفته

با آميخته محيطي در ميباشد بيسابقه مجلس اخير ادوار ساير شكدر بدون آن نظير حتي كه قانونگزاري

گذشته هفتروز كمتر آن بحراني حالت مسلما كه گذاشت تازهاي هفته در قدم و كرد طي نگراني اضطرابو

مجلس, هيأتدولتدر عدمحضور اقليت, نمايندگان از بعضي اظهارت از رنجشنخستوزير و بود نخواهد

اسـتعفاي رفرانـدم, به مصدق دكتر تصميم و زهري استيضاح نظامي/ حكومت تمديد لوايح ماندن معلق

و تحاد ا و كسيونكشور اعضايفرا استعفاي متعاقبآن كسيوننهضتمليو فرا نمايندگانعضو دستهجمعي

مجلس ديگريدر پساز يكي قبل هفته آغاز از كه مهميبود مجلسحوادث نمايندگي از منفردين از بعضي

نمود/// خودنمائي ملي شوراي

بيشتروقتخود حال به تا چهارشنبه روز عصر اقليتاز نمايندگان ـ شدند متحصن زهري و بقائي دكتر

اين و ميدهند تشكيل مجلس خارجه كميسيون اطاق در را خود جلسات دائما و ميگذرانند مجلس در را

نجات كسيون فرا عضو نمايندگان قناتآبادي شمس و زهري و بقائي دكتر آقايان حضور با اقليت جلسات

ولي مجلسبحثميشود اقليت آينده رويه درباره بيشتر زهري آقاي اظهار بنابه ميگردد تشكيل نهضت

مجلس در پنجشنبه روز بعدازظهر از زهري علي بقائيو دكتر آقايان نيست/ معلوم آنها كرات مذا نتيجه هنوز

بردهاند/ سر به مجلس در را گذشته روز دو و شدهاند متحصن

شايعه اين و برنيامدهام استيضاحخود استرداد صدد حالدر به تا گفتمن خبرنگاران به عليزهريامروز

قرار كردهايم كسيونآزادي اعضايفرا با روزه ايندو كه تي كرا مذا در ميدهند/ انتشار طرفداراندولت مرتبا را

گـونه هر انتشار از كه است اين ما نظر عجالتا كنيم صادر اخير وقايع درباره اع;ميهاي فردا يا امروز است

كنيم//// احتراز بشود تازهاي بهانه ايجاد موجب كه مطلبي
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خـبرنگاران با مجددا پارسا آقاي بعدازظهر ساعت يك مقارن ـ است شده دعوت علني جلسه براي

اعضاي كه شد داده رئيسمجلساط;ع معظمي آقاي طرف از جلسه تشكيل خ;ل گفتدر تماسگرفتو

كـه شـد داده جواب كسيون فرا طرف از ولي شدهاند دعوت فردا علني جلسه براي ملي نهضت كسيون فرا

و ايندعوا قبول از دادهاند مجلساستعفا نمايندگي از آنجهتكه از نهضتملي كسيون اعضايفرا متأسفانه

معذورند/// علني جلسه در شركت

در مـلي نهضت كسيون فرا اعضاي كه ميشد پيشبيني قب� گرچه ـ شد نخواهند حضور مجلس در

وقت آخر در ولي يافت نخواهند حضور ميگردد تشكيل استعفانامهها قرائت منظور به كه فردا علني جلسه

كسيون فرا اعضاي از بعضي مجلسو رئيس آقاي بين كه تي كرا مذا در داشت اظهار مطلع مقام يك امروز

مجلسحضور در فردا ملي نهضت كسيون فرا اعضاي كه شد داده اط;ع ايشان به گرفت مليصورت نهضت

/[!] يافت نخواهند

مجلسدر مختلف دستجات نمايندگان از عدهاي كه مدتي خ;ل در ـ نخستوزير تصميم پيرامون در

تصميم پيرامون بهارستاندر كريدورهاي سرسراي در بودند كره مذا معظميمشغول آقاي اطاقهيأترئيسه

اينجا در ميباشد اهميت حائز آن از قسمتي كهچون داشت مختلفيوجود شايعات رفراندم براي نخستوزير

ميگردد/ نقل گرامي خوانندگان اط;ع براي

آقـاي مـيدهند انتشار عدهاي آنچه خ;ف بر نخستوزير نزديكان از يكي ـ ميگيرد انجام رفراندم

بـر مـبني خود عقيده در و نكرده حاصل انصراف حال به تا دارد كه تصميمي در هيچوجه به نخستوزير

شده فرستاده شهرستانها كثر ا به نيز رفراندم حتياوراق استو پابرجا كام� عمومي آراء به مراجعه رفراندمو

دارد احتمال و بود نخواهد تير سيام روز است مسلم آنچه ولي نشده تعيين قطع به هنوز رفراندم روز است

باشد/ تير سيام از بعد روز دو يكي

و تـهران در ابتدا رفراندم است قرار كه ميكرد اط;ع اظهار شخصمزبور ـ ميكند نطق نخستوزير

آن در ولي شده آماده تير سيام شب در نخستوزير راديوئي نطق شود انجام شهرستانها ساير در سپس

مراسم خاتمه از پس دارد نظر در نخستوزير بلكه است نشده رفراندم مسئله و اخير قضاياي به اشارهاي

در و بنمايد عمومي آراء به مراجعه لزوم و مجلس وضع به اشاره آن در و كند ايراد ديگري نطق تير سيام

را بيطرفي هيأت و كرد خواهد رفراندم طريقي چه به و موضوعي چه در كه نمود خواهد اشاره نطق همان

نمود/ خواهد معرفي امر اين در نظارت براي

آن پيرامون مجلس در امروز كه ديگري نكته ـ ندارد مورد رفراندم دهند استعفا نمايندگان عمومي گر ا

از نخستوزير كنند استعفا نمايندگي از رفراندم انجام از قبل تا نمايندگان عموم گر ا كه بود اين ميشد بحث

تلقي شده منحل خود به مجلسخود از نمايندگان استعفايعموم با زيرا شد خواهد منصرف دارد كه نظري

سـمت موقع آن تا منفردين ساير و اقليت نمايندگان گر ا ولي نيست رفراندم به احتياجي ديگر و ميگردد

نمود/ خواهد اجرا را خود تصميم نخستوزير بدارند محفوظ برايخود را نمايندگي



٢٧٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

روز وقايع مهمترين

ميشود؟ منحل يا ميماند تعطيل صورت به مجلس

قانوني مؤسسان مجلس وسيله به را اساسي قانون هشتم و چهل تفسير دولت
كرد خواهد مراجعه عمومي آراء به انحCل براي جهت همين به و نميداند

ملي شوراي نمايندگان بين مجلسو در كه است معطوف جرياني سوي به مردم عموم توجه روزها اين

مجلسچه دولتو مجلسوضع نمايندگان از زيادي عده استعفاي از بعد كه بدانند ميخواهند همه ميگذرد/

خواهد انجام كيفيتي چه به انح;ل و منحلميشود يا ميماند باقي تعطيل مجلسبهصورت آيا شد؟ خواهد

است شده موثق منابع از اخبار كسب به موفق كه جائي تا خود امروز تفسير طي در ما داخلي مفسر گرفت؟

گذارد/// خواهد وقايع جريانحوادثو در را عزيز خوانندگان

به رفراندم كه ميآيد پيش اينسؤال نميگيرد انجام فع� رفراندم شد كهمعلوم كنون ا برايچه؟ رفراندم

نگراني ايجاد شايعات همين كه دارد افواهوجود در گون شايعاتگونا باز باره اين در چهمنظورصورتميگيرد/

ميباشد مطابقواقع آنچه و ندارد حقيقتوفق با يك هيچ كه ميشود حرفها خيلي از گفتگو استو نموده

به كار و شده مأيوس ملي شوراي مجلس [اقليت] نمايندگان با كار ادامه از آنكه از پس دولت كه اينست

بـا را خـود تكـليف كـه است برآمده آن مقام در نميباشد ميسر هيچ همكاري ادامه كه رسيده مرحلهاي

ميكند: توجيه چنين را رفراندم يا مجلس انح�ل علل مشاورانش, كمك به زمان, گذشت و بركناري از پس مصدق محمد /١
كس هيچ بر شوم/// متوسل رفراندم به شدم مجبور من حال اين با و ملتبودهاند حقيقي نمايندة هفدهم مجلس ازوك�ي %٨å>
ملي جبهه [!] اعضاء بين از بيسابقهاي كثريت ا يك با شهر اين مردم تماما مجلس در را طهران نمايندگان كه نبود پوشيده
و شدند مخالف من دولت با و دادند تغيير را خود آنانروية از بعضي خارجي سياست نفوذ اعمال واسطة به بعد ولي انتخابنمودند/
قلم به مصدق, تألمات و خاطرات كتاب ,٢å٢ - ٢å٣ صص زيرنويس گرفت/> صورت هم نقاط ساير بينوك�ي نفوذ اعمال اين

/١٣٦٥ علمي, انتشارات اول چاپ ,[!] مصدق محمد دكتر
كـثريت ا ايـران مشروطيت تاريخ طول در كه مجلسي <تنها است: گفته چنين نكردم, پيدا را آن آدرس كه نيز ديگر جايي در

شدهاند/>/ انتخاب ملت طرف از آن نمايندگان

نيستمگر منحل ولي تعطيلميشود مجلس نمايندگان كثريت ا استعفاي با وچون نمايد روشن T١Uمجلس

مجلس انح;ل به توسل اينصورت در نميباشد ميسر هيچ همكاري ادامه دهند, استعفا وك; تمام اينكه

شده, پيشبيني تي مجلسمقررا برايانح;ل دنيا اساسي قوانين تمام در كه شد متذكر بايد جست/ خواهد

بديهياست ميآيد/ عمل به انتخابات باره دو و دچارسرنوشتانح;لميشوند مكرر پارلمانها از بسيار چه

ازوجود و كرد كار مجلسنميشود با ديگر حكومتمتوجهميشود كه هنگاميصورتميگيرد اينانح;ل كه

طـبق صـورت ايـن در شود واقع مضر مجلس استوجود ممكن و گرفت نميتوان مطلوب نتيجه مجلس

ميگيرد/ انجام ملت روز آن افكار مطابق انتخابات و ميكنند منحل را مجلس دارد كشوري هر كه قوانيني

مشي خط با موافق جديد نمايندگان گر ا و ميدارند اع;م نماينده انتخاب وسيله به را خويش عقايد مردم

گر ا و ميآيد وجود به ملت نمايندگان كثريت ا نظر طبق دولتي و ميشود ساقط دولت آن نبودند خود دولت
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شد/ خواهد مشغول مشيخود خط و كار ادامه به دولت آن بود مجلسموافقدولت جديد كثريت ا

شده كشيده اينجا به افتاده تعطيل بهوضع فع� كه هفدهم مجلسدوره با مصدق كنونوضعدولتدكتر ا

مجلس و گردد منحل مجلس بايد ناچار و نميدانند ميسر دولت نه و مستعفي نمايندگان نه را كار ادامه كه

افكار كردن آماده زمينه فعاليتهائيدر كسيونها فرا نمايندگان از عدهاي طرف از چه گر ا انتخابشود/ جديد

منحل مجلس و شود پيدا دولت با مخالفين بين هماهنگي زمينه كه ميشود اقليت خصوص به مجلسيان

گرفت نتيجه چنين مقدماتميتوان اين با منتهيشود/ جائي به فعاليتها اين كه نميرود تصور ولي نگردد

مقدمات استو داده قرار مطالعه كنونمورد ا را اينموضوع دولت و شد خواهد مجلسمنحل هفدهم دوره كه

ميكند/ فراهم را آن

و شده پيشبينيهائي ملي مجلسشوراي انح;ل براي ميتوان اساسي قانون در ـ انحJل اشكاcت

ميداشت: مقرر زير شرح به اينموضوع شود تفسير مجلسمؤسسان در آنكه از قبل اساسي قانون ٤٨ اصل

مجلسشوراي به سنا مجلس در تصحيح تنقيحو پساز طرفوزيري از كه هرگاه هشتم: و چهل <اصل

مـجلس و سنا مجلس اعضاي از مركب ثالثي مجلس اهميت صورت در نيافت, قبول ميشود رجوع ملي

رسـيدگي فـيها مـتنازع مادة در يافته تشكيل بالسويه و مجلس دو اعضاي انتخاب حكم به ملي شوراي

مطلب واhشرح فبها, گرموافقتدستداد ا ميكنند/ قرائت ملي درشوراي مجلسرا رأياين نتيجه ميكنند/

و ميشود مجري فرمودند تصديق را ملي مجلسشوراي رأي گاه هر ميرسانند/ ملوكانه عرضحضور به را

مجلس و نشد حاصل آراء تفاق ا باز گر ا و فرمود خواهند مداقه و كره مذا تجديد به امر نفرمودند تصديق گر ا

انفصال گانه جدا هم هيأتوزراء و نمودند, تصويب را ملي مجلسشوراي انفصال آراء ثلث كثريتدو ا با سنا

و مـيشود, صادر ملي مجلسشوراي انفصال به همايوني فرمان نمودند, تصويب را ملي شوراي مجلس

سابق منتخبين داشت حقخواهند مردم و ميفرمايند, انتخاب تجديد به حكم فرمان همان اعليحضرتدر

كنند/> انتخاب مجددا را

مجلس انعقاد وسيله به ١٣١å سال در اساسي قانون از اصل اين كه دارند توجه محترم خوانندگان البته

شـده نسـخ ش ـ ه ١٣٢٨ ماه ارديبهشت ١٨ مورخ مؤسسان مجلس تصميم موجب به اصل <<اين مصاحب: دائرةالمعارف /١
از نوشتار ادامه در و هشت و چهل اصل TتفسيرU كر ذ با را اساسي قانون هشت و چهل اصل مقاله>, <نويسنده گزارشگر است/>/
ارديبهشت قبل هشتم چهلو اصل بررسي به نيز پايان در سپس و نموده آن مصوبات مؤسسانو مجلس با مصدق دكتر مخالفت
مصدق دكتر توسط آن انح�ل كه U سنا مجلس نداشتن دليلوجود به فعلي شرايط در كه است گرفته نتيجه چنين و پرداخته ١٣٢٨

نيست>/ اشكال از عاري هم قانون اين Tگرفت صورت

T١U:قرار اين از يافت تغيير آن مدلول گرفتو قرار تفسير مورد تهران در مؤسسان

مليو مجلسشوراي يكاز هر ميتواند شاهنشاهي اعليحضرتهمايون ـ هشتم و چهل <اصل تفسير

به آنها از يكي يا مجلسين كه هرمورد در نمايد/ منحل آنواحد در مجلسرا هردو يا گانهو جدا را مجلسسنا

از ماه يك ظرف در جديد انتخابات بشود/ نيز انتخابات تجديد به امر و شده كر ذ علتانح;ل موجبانح;ل

گردد/ منعقد بايد تاريخمزبور از ماه سه ظرف در جديد مجلسين يا مجلس و شده شروع فرمان صدور تاريخ



٢٧٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

مجلس دورة بقية براي نه بود خواهد جديد يكدورة براي تشكيلميشود انح;ل از پس كه جديد مجلس

نمود/ منحل علت همان براي مجددا نميتوان را جديد مجلسين يا مجلس شده/ منحل

بـين است شده رجوع ديگر مجلس به مجلسي از دفعه دو كه قانوني hيحهاي يا طرح مورد در هرگاه

كه مجلسين اعضاي از مركب مختلطي كميسيون حاصلنشود نظر توافق ملي مجلسشوراي و مجلسسنا

كرده رسيدگي اخت;ف موارد در و تشكيل ميشود انتخاب مجلسين از يك هر طرف از مساوي عدهاي به

كهكميسيون را گزارشي ملي مجلسشوراي و مجلسسنا گاه هر مينمايد/ تقديم مجلسين به را گزارشخود

كه صورتي در ميشود/ ارسال ملوكانه صحهاي توشيح براي مزبور قانون نمودند تصويب است داده مختلط

ميرسد/ عرضملوكانه به اخت;ف موارد نكردند حاصل نظر توافق نيز مختلط گزارشكميسيون در مجلسين

و ميدهند اجراء به امر فرمودند تصويب را ملي مجلسشوراي نظر شاهنشاهي همايون اعليحضرت هرگاه

يا طرح عنوان به مدت اين انقضاي از بعد است ممكن عنداhقضاء و مانده مسكوت ماه شش تا اhموضوع

شود/ مطرح مجلسين از يكي در جديدي hيحهاي

كـه آن مـتمم و قمري ١٣٢٤ ذيقذةاhحرام ١٤ مورخ اساسي قانون ديگر اصول از يك هر و ٤٨ اصل

نسخميشود/> است اصل اين مقررات مخالف

قـانوني اصـول و مـوازيـن موافق را اساسي قانون از تفسير اين مصدق دكتر آقاي دولت است بديهي

هـرگز خويش حكومت جريان در و كار روي آمدن از پيش و مؤسسان مجلس تشكيل آغاز از و نميداند

نميخواهد را ملي مجلسشوراي انح;ل اينموضوع بنابراين نشناخته معتبر را مجلسمؤسسان مصوبات

دهد/ قرار شده تفسير هشتم و چهل اصل با منطبق

عدم آن و دارد اشكاليوجود هم باره آن در كه ميشويم سابقمتوجه هشتم چهلو اصل به پسبرگرديم

حال در و كند تصويب را ملي مجلسشوراي انفصال ميتواند آراء ثلث كثريتدو ا با است مجلسسنا وجود

ندارد/ وجود سنا مجلس حاضر

مجلس انح;ل استموضوع گرفته تصميم دولت رسيد محترم خوانندگان عرض به كه جريانات روي

صـورت بـه ملي شوراي مجلس انح;ل يا بقا درباره عموم و بگذارد ميان در ايران مردم با را ملي شوراي

كه صورتي در و نه؟ يا دارند مجلسموافقت اين كار ادامه با كه سؤالشود مردم از يعني دارند اع;م رفراندم

منحل مانده باقي عمرش از كه مدتي بقيه براي هفدهم مجلسدوره داشتند مخالفتابراز نظر كثريتمردم ا

كشور سراسر در انتخابات تجديد به داير همايوني اعليحضرت طرف از دولت تقاضاي به سپس و ميگردد

گرفت/ خواهد انتخاباتصورت جديد قانون طبق و ميگردد صادر

نيستچه ميباشدوهنوزمعلوم آن انجام مقدمات تهيه مقام كنوندولتدر ا كه رفراندم ايناستموضوع

از احتراز اقليتو بين هماهنگي ايجاد در نمايندگان از جمعي مساعي كه كجا از و شود تاريخيصورتپذير

مورد و رسد جائي به دولت راهنمائي و انتقاد صورت به اقليت نقش تخاذ ا و اخير خشونتآميز و تند روش

گردد/ منتفي رفراندم كندموضوع جلوگيري انح;ل از و گيرد قرار موافقت



ملي دولت سياهه ٢٧٥٦

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

كرد ترك را تهران مسكو قصد به پريشب شوروي سابق كبير سفير

بدون پنجشنبه بعدازظهر ده ساعت تهران در شوروي سابق سفير سادچيكف
كرد حركت پهلوي بندر طرف به اتومبيل با نمايد مCقات نخستوزير آقاي با اينكه

مختار وزراء و خارجه وزارت دولت, نخستوزير, دربار, نمايندگان

عملآوردند به توديع شوروي كبير سفير با شرقي اروپاي دول

ميرود شوروي به پهلوي بندر از <اورال> كشتي با امروز سادچيكف
بـا خود فرزند دو و همسر تفاق ا به پريشب ده ساعت شوروي سابق كبير سفير سادچيكف ايوان آقاي

ما خبرنگار نمايد/ حركت كو با به مسافربري<اورال> كشتي وسيله به آنجا از تا شد بندرپهلوي عازم تومبيل ا

ميدهد/ گزارش زير شرح به تهران از را سادچيكف آقاي حركت و خداحافظي مراسم جريانمبسوط

آقـاي بـا مـ;قات اسـتثناي بـه ايـران در شوروي كبير سفير ـ نگرفت انجام نخستوزير با مJقات

كه است سابقشمرسوم مأموريت حوزه تغيير هنگام سياسي نماينده يك كه تشريفاتي كليه نخستوزير,

وزارت به باشد سفارت مستشار آتروچينكو آقاي كه را خود موقت جانشين وي بود, داده انجام بدهد, انجام

شـاهنشاه حضور به سپس و آورد عمل به را توديع مراسم خارجه امور وزارت معاون با كرد, معرفي خارجه

ايران فرهنگي روابط انجمن و خارجه وزارت در كه ضيافتهائي در و كرد مرخصي اجازه كسب و شد شرفياب

آخروقت تا كه بود مانده آقاينخستوزير با م;قات تنها و شركتنمود شد ترتيبداده او افتخار به وشوروي

كـبير سفير كه داشتند انتظار خارجي و داخلي سياسي محافل و نگرفت انجام پريروز پنجشنبه روز اداري

خ;ف بر ولي برود نخستوزير آقاي م;قات به شب ٩ ساعت تا پنجشنبه بعدازظهر بين فاصله در شوروي

نگرفت/ م;قاتصورت اين انتظار

نخستوزير آقاي با م;قات بدون سادچيكف آقاي شد معلوم اين از پس ـ ندارد صحت كه شايعاتي

برودتي ايجاد به را آن بعضي گرديدو ايجاد سياسي محافل بين شايعاتمختلفيدر است گفته ترك را تهران

سـفارت مقامات از خصوص اين در ما خبرنگار كه تحقيقاتي مينمودند/ تعبير شخصيت دو اين روابط در

صحت هيچوجه به شايعات اين كه است كي حا است كرده نخستوزير آقاي به نزديك محافل و شوروي

شده پيدا سابقشوروي كبير سفير بيننخستوزيرو روابط برودتيدر گر ا كه ميباشد اين هم دليلآن و ندارد

از نمايندگي به را كار عالميوزير دكتر خويشو فرزند مصدق غ;محسين دكتر آقايان آقاينخستوزير بود,

اظـهار مـحافل هـمين نميفرستاد/ سفارتشوروي به سادچيكف آقاي با توديع براي دولت و خود طرف

آمده عمل به توديع مراسم گرفته سادچيكفصورت و نخستوزير آقاي بين كه م;قات آخرين در ميدارند

است///

مسـافربري كشـتي شـد بندرپهلوي وارد صبح ديروز شوروي سابق كبير سفير ـ بندرپهلوي از حركت

انداخت/ لنگر بندرپهلوي اسكله در كو با به وي همراهان سابقو سفير انتقال براي ظهر مقارن نيز <اورال>



٢٧٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

مCقات اين در و كرد مCقات شوروي خارجه امور وزير با گذشته روز مسكو در ايران كبير سفير

گرديد مولوتف تسليم شوروي يادداشت آخرين به ايران دولت جواب
كرده عCقه ابراز مرزي اختCفات حل براي شوروي دولت نمايندگان با مذاكرات شروع به ايران دولت

است نموده تلقي خاصي اهميت با را Cط مطالبات موضوع به رسيدگي ضمنا و

خارجه امور وزير آقايمولوتف با كه م;قاتي در گذشته روز مسكو در ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي

دولت يادداشت كرد/ تسليم شوروي اخير يادداشت به را ايران دولت جوابيه يادداشت آورد عمل به شوروي

وزارت وسيله به نخستوزير آقاي مطالعه و خارجه امور وزارت در كميسيوني تشكيل از قبل روز چند ايران

تسليمشود/ خارجهشوروي وزير به آراسته آقاي توسط تا گرديد ارسال مسكو در ايران سفارت به خارجه امور

بـا را خـود قبل چندي كرات مذا جريان آراسته آقاي آنكه از پس دارند استحضار خوانندگان كه طوري به

بـراي خود نظريات انضمام به را گزارشمزبور خارجه وزارت فرستاد خارجه وزارت به گزارش طي مولوتف

به كهمربوط گزارشمزبور در ظاهرا گردد/ تخاذ ا مقتضي تصميم آن درباره تا داشت ارسال آقاينخستوزير

ساخته نشان خاطر آقايمولوتف كه بود شده اشاره بود مسكو در ايران كبير سفير آراسته آقاي دومينم;قات

اين فقط و باشد اخت;فاتمرزيمحدود همانموضوع به كرات مذا فع� كه ايناست دولتشوروي استنظر

گيرد/ قرار نمايندگان بحث مطرح ايران امانتي ط;ي بهموضوع توجه بدون موضوع

گرديد مطرح شد تشكيل آقاينخستوزير حضور با كه يككميسيونمخصوصمشورتي گزارشدر اين

مسكو به كه شد تهيه ايران طرفدولت از يادداشتجوابيه آمد عمل به زمينه اين در كه مطالعاتي از پس و

گردد/ تسليم دولتشوروي به آراسته وسيله به تا شده ارسال

در آورده دست به ما خبرنگار كه اط;عي قرار به ولي نيافته انتشار مزبور يادداشت متن هنوز چند هر

از كشور دو ميان مسائلمعوقه اينكه به شوروي ع;قه ابراز و تمايل از مقدمتا ايران دولت جوابيه يادداشت

هر استكه گرديده نشان سپسخاطر شدهو استقبال حسن مسرتو ابراز حلشود كراتدوستانه مذا طريق

دولت ع;قه استمورد كشور دو ميان معوقه مسائل از يكي كه مرزي اخت;فات به مسائلمربوط حل چند

را مـطلوب نتيجه ميتوان كرات مذا از موقعي ايران دولت عقيده به موارد قبيل اين در ولي ميباشد ايران

و حل مطلوبي طرز به ١٩٢١ سال قرارداد مسئله و امانتي ط;ي همموضوع مرزيو مسائل هم كه گرفت

خاص توجه مورد كه است مسائلي از يكي ايران امانتي ط;ي جهاتديگرموضوع از گذشته زيرا گردد فصل

خواهد شوروي از خود امانتي ط;ي استرداد به است صدد در كه ايران دولت و ميباشد ايران دولت و ملت

سازد/ فراهم خود اينمنظور اجراي راه در تسهي;تي توانست

آقاي به م;قاتخود در خارجهشوروي آقايمولوتفوزير كه طور همان دارد انتظار ايران دولت بنابراين

معوقه مسايل و گردد آغاز زودتر هرچه كشور دو نمايندگان ميان جديد كرات مذا است داشته اظهار آراسته

فصلشود/ و حل ديگري از پس يكي



ملي دولت سياهه ٢٧٥٨

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

تير سي روز در انتظامي مأمورين مراقبت
شد خواهد خارج تهران از تير سي از قبل قوامالسلطنه

مقامات كه طوري به و شده گرفته نظر تحت تير سي روز انتظامي جزئياتامور انتظامي مقامات طرف از

حادثهسوئي هيچگونه گرديده تخاذ ا انتظامات جهتحفظ تدابيريكه با تير سي روز در ميدارند اظهار مزبور

ارتش و شهرباني افراد ضمنا و بود خواهند آمادهباش حال به انتظامي نيروهاي روز آن در داد/ نخواهد رخ

گيرد/ آرامشصورت و نظم كمال با مختلف دستههاي تظاهرات تا كرد خواهند مراقبت

در و شد خارجخواهند تهران از تير سي روز از قبل آقايقوامالسلطنه شده كسباط;ع كه بهطوري ضمنا

كرد/ خواهند اقامت روز چند مدت براي تهران نقاط از يكي

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

گفت كار وزير

ميشود تهيه ايراني كارگران و كارگاهها عده تعيين براي پرسشنامههائي
است عملآمده به ايران به كارشناس اعزام براي مذاكراتي كار, بينالمللي كنفرانس در

شد خواهد اقدام ايران صنايعدستي مرغوبيت و بيشتر توليد براي

خبرنگار به استامروز شده تخاذ ا كارگران وضع برايبهبود كه تصميماتي مورد در كار وزير عالمي آقاي

نـمايندگان و ايشـان بـين كار بينالمللي كنفرانس جلسات در شركت و ژنو در اقامت هنگام كرد اظهار ما

كارگران زندگي بهبودوضع اطراف در مطالعه كارشناسبراي خصوصاعزام در كراتي مذا متحد ملل سازمان

خـصوص در كـار وزيـر آقـاي است/ آمـده عـمل به بيشتر و مرغوبتر كاhهاي توليد همچنين و ايران

اعزام براي قرارداد چهار قبل چندي گفت است شده منعقد متحد سازمانملل با زمينه اين در كه قراردادهائي

گرديد/ منعقد متخصصايراني عدهاي تربيت و ايران به كارشناس

روش طبقاسلوبو بتوانند ايران فني مؤسسات و كارگاهها اول درجه در كه اينست اقدام اين از ما منظور

افزايش توليد ميزان داشتند اختيار بهتريدر وسائل كارگران گر ا زيرا نمايند اجناسخود تهيه به اقدام جديد

خواهد مشتري نيز خارج كشورهاي در باشد مرغوب ميكنند تهيه كه را كاhهائي چنانچه و يافت خواهد

است/ كـارخـانه در و كـار مـحيط در كـارگران بـهداشت و زندگي وضع بهبود به مربوط دوم منظور داشت/

عدم ايجاد كارگران براي كار محيط كه كرد خواهند تهيه طرحهائي ميگردند اعزام ايران به كه كارشناساني

آمدو ايرانخواهند به زودي به متحد ملل سازمان متخصصين نشود/ وارد لطمه آنها بهس;مت نكند رضايت

وزارتكشور در نيز آنها عزيمت از قبل ولي كرد خواهند تهيه را طرحهايخود ايراني متصديان راهنمائي با

ميگردد/ تشكيل پروژهها اين اجراي براي نهائي كميسيون كار

ايران غيردولتي كارگاههاي و مؤسسات تعداد تهيه پيرامون در مطالعه كميسيونيمشغول چنديست مث�

و كـرده تهيه ملل سازمان فني كارشناس آقاي<دمولن> راهنمائي با را hزم طرح كميسيون اين ميباشد



٢٧٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

بين كه داد قرار كار وزارت اختيار استدر تنظيمنموده براياينمنظور كه را پرسشنامهاي آقايدمولن ديروز

گردد/ توزيع غيردولتي صاحبانمؤسسات

ـ آنها حقوق ميزان ـ كارگران عده ـ كار محل ـ ميدهند انجام كهمؤسسات كاري نوع پرسشنامه اين در

است گرديده تهيه ميباشد كاhها توليد طرز و روز در توليد ميزان به مربوط كه نكاتي ساير و آنها عائله

توليد مقدار و كارگران و كارگاهها دقيق عده تا كنند پر پرسشنامهها اين ملي مؤسسات صاحبان بايستي

شود/ جنسمعلوم

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

است شده قرار بر كامل انتظامات فارس در
عشايروضعيت سران با كراتhزم مذا و شيراز به آقايسرتيپشيوائي ورود با داد اط;ع ارتشامروز ستاد

است/ شده قرار بر كامل انتظامات و برگشته عادي حالت به نقطه آن

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

يافت خواهد پايان تير سيام شهداي آرامگاه ساختمان ديگر ساعت ٢٤ تا
ميشود كشيده سيمان كارخانه تا آرامگاه از متر بيست عرض و كيلومتر يك طول به خيابان يك

ميپردازد شهرداري فع� را آرامگاه ساختمان مخارج
ميگيرد پس ماه تير سيام شهداي اعانه محل از بعد و

مقرر تير سيام شهداي تجليلروح منظور به دولت تصويبهيأتوزيران بنابه [١٣٣٢] ماه تير دهم روز
آن مقتولين سال با مصادف كه تير ٣å روز براي و شروع را شهداء آرامگاه ساختمان تهران شهرداري كه

كل مدير عقيلي آقاي به آرامگاه ساختمان تهران شهرداري طرف از سازد/ آماده و حاضر ميباشد حادثه

شد/ كار درنگمشغول بدون و داد قرار ابنبابويه را خود كار محل ب;فاصله وي و گرديد گذار وا شهرداري

١٢ روز از و كرد تهيه شهرداري ساختمان اداره كل رئيس مهندساژدري آقاي را آرامگاه ساختمان نقشه

پذيرائي سالن تزئين فع�مشغول يافتو پايان شهداء آرامگاه روز عرض١٥ در و شد آغاز ساختمان تيرماه

اداراتدولتي] شده فرشهايجمعآوري [از شركتفرش از دولت تصويبنامه طبق فرشآرامگاه ميباشند/

بلورفروشان محمدحسين حاج آقاي را ساختمان نماي سفيد سنگهاي و است شده گرفته تحويل ايران

ساختمان ميرفتو آرامگاه به تهران شهردار نصر آقايدكتر روزه همه مدت اين خ;ل استدر نموده اهداء

حكشده آنها رويقبور تير شهدايسيام اسامي ميداد/// كار در تسريع براي hزم ودستور نظارتميكرد را

سنگ ميباشدروي شهدا محلقبور كه مقابلسكو در گمنام> است<شهيد شده نوشته قبر چهار فقطروي و

از دفـاع بـراي كـه ٣١ تير سيام ملي قيام روز شهداي آرامگاه است: شده نوشته عبارت اين بزرگي مرمر

آبياري كخود پا خون با را ايران ملي نهضت نهال و نموده قيام مردانه فساد و ظلم با مبارزه ميهنو استق;ل

ساختند/ جاودانه ايران افتخارات دفتر در را نيكخود نام و كردند



ملي دولت سياهه ٢٧٦٠

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شهر در گرفت صورت دولت نفع به تظاهراتي حومه و پايتخت نقاط از پارهاي در اخير ساعت ٤٨ در

شدند دستگير نفر چند و مجروح عدهاي و درگرفت شديدي نزاع پليس و تظاهركنندگان بين ري

شد خواهد برپا ري شهر در ميتينگي مجددا فردا
مـختلف دسـتجات طـرف از حومه و تهران شهر مختلف نقاط غالب در اخير ساعت هشت و چهل در

ميدهد/ گزارش چنين را تظاهراتمزبور جريان شهري خبرنگار گرفتو دولتصورت نفع به تي تظاهرا

ميدان ريدر شهر اهالي از عدهاي قبلي اط;ع طبق پنجشنبه روز بعدازظهر ساعتشش ـ ري شهر در

جمعيت طرف از تي تظاهرا دولت له بر و بودند كرده اجتماع ايران مردم آزادي جمعيت بهدعوت بازار مقابل

دست بزرگدر چندچوب كه حالي ناشناسدر عدهاي بعدازظهر ربع سه ساعتششو مقارن گرفت/ صورت

واردين تازه با تظاهركنندگان عدهاياز نتيجه در و عليهدولتدادند بر شعارهائي شدندو جمعيت وارد داشتند

ميتينگ انجام چون و حاضر محل در ك;نتري١٨ نظاميو فرمانداري همينموقعمأمورين در شدند/ گ;ويز

يكديگر با نزاع سرگرم مردم چون و متفرقشوند كردند تكليف جمعيت به بود نظامي فرمانداري اجازه بدون

جمعيتو بين شديدي خورد و زد و داد نشان عمل شدت مردم ساختن متفرق براي پليسنيز نتيجه در بودند

از يكي شدند دستگير نفر دو حادثه اين در شدند/ مجروح عدهاي اط;ع قرار به كه درگرفت انتظامي افراد

پرونده با زماني علياصغر نام به ديگري و شد آزاد ك;نتري در داشت نام محمدرضا سيد كه دستگيرشدگان

شد/ فرستاده نظامي دادسراي به

اوايل و مخبرالدوله ميدان در چپ افراد از عدهاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت ـ تهران مختلف نقاط در

بعد لحظه چند كه ميدادند شعارهائي مجلس مخالفيندولتدر عليه بر و بودند كرده اجتماع شاهآباد خيابان

چپ افـراد از عـدهاي شـهباز ميدان در نيز ديروز صبح ساختند/ متفرق را تظاهركنندگان نظامي مأمورين

شدند/ متفرق نظامي فرمانداري توسطمأمورين كه بودند كرده اجتماع

به مصدق باد زنده صداي خياباناس;مبول ابتداي در ديشب نيم هشتو ساعت مقارن ـ دولت نفع به

ازدياد به رو آن هر جمعيت تعداد آمدند/ گرد شعاردهندگان اطراف در عدهاي بعد لحظه چند و رسيد گوش

تظاهر و حاضر محل در سرباز كاميون چند گهان نا كه بودند شده خيابانفردوسي وارد مردم ميگذاشتكمكم

ساختند/ متفرق ميدادند شعار دولت نفع به كه را كنندگان

تظاهراتيصورت دولت طرفموافقين تجريشاز ميدان در نيز پريشب ديشبو ـ تجريش ميدان در

ساختند/ متفرق را تظاهركنندگان انتظامي وليمأمورين گرفت

كه شد داده اط;ع نظامي فرمانداري به ايران مردم آزادي جمعيت طرف از امروز صبح ـ فردا ميتينگ

اط;عچون قرار به سازد/ برپا ميتينگي ري شهر ميدان در �فردا� يكشنبه روز عصر دارد نظر در جمعيتمزبور

كرده موافقت آن انجام با نظامي فرمانداري ميباشد تير سيام روز شهداي از تجليلي خاطر به ميتينگ اين

است/



٢٧٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

كردهاند اعتصاب رفتگران
اعـتصاب قسمت پنج در خود خواستههاي انجام جهت اع;ميهاي صدور با همدان رفتگران ـ همدان

همدان خبازي كارگران ميبرند/ سر به اعتصاب حال در هم هنوز و شدهاند متحصن تلگرافخانه در و نموده

رفـتگران كـار بـه كه كردهاند درخواست شهرداري از و صادر بيانيهاي رفتگران از پشتيباني منظور به هم

رسيدگيشود/

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

تلگرافخانه در تحصن
از نـفر چند داد روي شهر مختلف دستجات بين كه نزاعي نتيجه در كه است شده داده خبر رامهرمز از

ميباشند/ متحصن تلگرافخانه در نفر ٢åå حدود در عدهاي فع� و شدهاند مجروح طرفين

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شد اعCم نظامي حكومت
سرهنگ آقاي و گرديد اع;م نظامي حكومت بهبهان در ماه يك مدت به تير هشتم تاريخ از ـ بهبهان

است/ شده نظامي فرماندار رستگار

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شد] دستگير اعتصاب به تشويق و نظم در اخCل اتهام [به
و نظم در اخت;ل تهام ا به ٥ خط راننده كر شا و راننده علي فرزند محمد و حسين فرزند عباس ـ حوادث

شدند/ بازداشت اعتصاب به خطمزبور رانندگان تشويق

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شدند] دستگير حزبي مجلس تشكيل اتهام [به
دستگير بود داده تشكيل حزبي مجلس كه سيمان كارخانه اخراجي كارگر خليل فرزند حميدا� ـ حوادث

شد/

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شدند] دستگير حزبي مجمع تشكيل اتهام [به
شد/ دستگير بود داده تشكيل حزبي مجمع مجلسعروسي جاي به كه اسمعيل فرزند صادق ـ حوادث

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

شدند] آزاد زنداني [دانشآموزان
گرديدند/ آزاد شدند دستگير تلگرافخانه در پنجشنبه روز كه مردود دانشآموزان نفر ٥å ـ خبرها خJصه



ملي دولت سياهه ٢٧٦٢

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

كشور] كل شهرباني به ارتش گروهبانهاي [انتقال
٢٥ نيز شهربانيامروز ارتشبه گروهبانهاي از نفر يكهزار انتقال پساز ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

شدند/ منتقل شهرباني به تيپدوم گروهبان

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه] هفتمين و [بيست
سـرهنگ ريـاست بـه شـهرباني سخنراني سالن در اسفند نهم متهمين كمه محا پنجشنبه روز عصر

و كرد شروع را خود مدافعات دنباله جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي و شد تشكيل هشترودي

به دادگاه امروز صبح ولي شد موكول امروز صبح به دادرسي بقيه و تعطيل دادگاه نيم و هفت ساعت مقارن

گرديد/ موكول فردا به و نشد تشكيل دادگاه در دادستان نماينده حضور عدم علت

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

است بد شيراز نان وضع
نان هستند/ مضيقه در نان حيث از اهالي اين روز چند ميدهد اط;ع شيراز از ما خبرنگار كه طوري به

اينكه وجودي با است/ شده اضافه نيز آن قيمت به و است خارجي مواد از مخلوط غالبا مردم استفاده مورد

است/ نشده مرتفع مردم نگراني هنوز كردهاند اقدام اشكال اين رفع براي مأمورينمربوطه

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

ندادهاند را شكر و قند سهميه
در ندادهاند را اهالي ماه خرداد شكر و قند سهميه هنوز دارائي اداره كه مينويسد سمنان از ما خبرنگار

انتظار و هستند ناراضي اينموضوع از اهالي ميرسد/ فروش به بازار در زياد مقدار به شكر و قند كه حالي

آورند/ عمل به hزم اقدام اشكال اين رفع در مأمورينمسئول كه دارند

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

مصدق دكتر دولت از پشتيباني
اداره اين به كردهاند امضاء را نامه خون با هم نفر چند كه قزوين كنين سا از زيادي عده امضاي به نامهاي

سيام غائله مسببين كه كردهاند درخواست ضمنا و شده پشتيباني مصدق آقايدكتر دولت از آن در و رسيده

شوند/ مجازات افشارطوس تلين قا و تير

٨١٤٤ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٧ شنبه

خلعتبري] [عادل خروج
رفت/ شمال به تير سيام انجام مراسم در شركت براي خلق آزادي روزنامه سردبير خلعتبري عادل آقاي



٢٧٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

بختياري غائله پرونده دادستان
است متهمين از تحقيقات تكميل و پرونده مطالعه مشغول

است مطالعه دست در بختياري غائله قضيه به رسيدگي جهت نظامي دادگاه اعضاي تعيين

به ارتش ستاد طرف از قضائي افسر جاويدان سرهنگ آقاي داديم اط;ع پيش روز چند كه طوري به

آقايسرتيپشيوائي توسط مداركمزبور و پروندهها كليه و شد تعيين بختياري غائله پرونده دادستان سمت

دارد هم را پرونده همين بازپرسي سمت ضمنا كه جاويدان سرهنگ گرديد/ جاويدان سرهنگ آقاي تحويل

ميباشد/ بختياري غائله متهمين تهامي ا پرونده مطالعه كنونمشغول ا

hزم كجا هر پرونده مطالعه ضمن كه شده داده جاويدان سرهنگ آقاي به جهت اين از بازپرسي سمت

از بازجوئي تحقيقو به اقدام شخصا نقصدارد پرونده يا و دارد بيشتري تحقيقات احتياج كه تشخيصداد

تـوسط روزه هـمه hزم تـحقيقات انجام و پرونده مطالعه بكند/ بختياري غائله پرونده تكميل و متهمين

ميباشند نفر هشت متهمينمزبور زيرا ميگيرد انجام ارتش دژباني اداره محل بختياريدر پرونده دادستان

است/ شده چاپ روزنامه در قب� تهامشان ا شرح با آنها اسامي كه

غـائله مـتهمين بـايستي كـه نظامي دادگاه اعضاي تعيين براي مطالعه ارتش ستاد در ديگر طرف از

زمان نظامي دادگاه حكم در داديم اط;ع كه طوري به دادگاه اين دارد/ ادامه شوند كمه محا آن در بختياري

خواهند را دادگاه راي از تجديدنظر تقاضاي حق كمه محا پساز بختياري غائله متهمين و بود جنگخواهد

جنوب از شيوائي سرتيپ آقاي بازگشت تا بختياري متهمين كمه محا داشت اظهار مطلع يكمنبع داشت/

شد/ خواهد بازجوئي آيد عمل به تحقيقاتي بايستي كه ديگر نفر چند از بازگشتوي از پس و نخواهد شروع

بختياري غائله قمع قلعو در اينكه علت به و عشايريدارد امور در كه اط;عاتي لحاظ از آقايسرتيپشيوائي

داشت/ خواهد نظاره همواره قضيه اين به رسيدگي جريان در است بوده وارد شخصا

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

رفته جنوب به بويراحمدي اختCفات به رسيدگي براي كه دولت نماينده
ميكند مراجعت تهران به ديگر هفته يك تا

ميبرند سر به تهران در شيوائي سرتيپ بازگشت انتظار در بويراحمدي سران از نفر دو

ديگر يكهفته تا احتمالدارد گفت: يكمقاممطلع جنوبامروز از سرتيپشيوائي آقاي بازگشت باره در

بين اخت;فات علل به رسيدگي مشغول دولت نماينده سمت با او كنون ا هم و كند مراجعت تهران به وي

و است قرار بر كامل آرامش كهكيلويه نواحي در داديم خبر ديروز كه طوري به ميباشد/ بويراحمدي عشاير

مراقب و گرديده متمركز ميباشد مختلفبويراحمدي دستههاي تصادم مركز كه ياسوج محل در قوايدولتي

ارتش ستاد طرف از كه رستم حسينقلي بويراحمديو خسرو نام به بويراحمدي سران از نفر دو است/ اوضاع

ميباشند/ سرتيپشيوائي بازگشت انتظار در و هستند مركز در فع� بودند شده احضار تهران به



ملي دولت سياهه ٢٧٦٤

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] هشتمين و [بيست
هشـترودي سرهنگ آقاي رياست به نظامي فرمانداري جنحه دو شماره دادگاه امروز صبح نه ساعت

جعفري شعبان گفت و داد ادامه را مدافعاتخود جعفري شعبان مدافع وكيل جهان جعفر آقاي و شده تشكيل

نخستوزير منزل اينشخصبه است ممكن استچطور مصدق شخصدكتر جدي طرفداران از من موكل

روزنامهها اين مندرجات گفت و گذاشت دادگاه ميز روي روزنامه نسخه چند ناطق سپس باشد كرده حمله

نسبتبه دارم عمر تا استكهمن نوشته خونخود با جعفري شعبان ميباشد بياناتمن صحت كياز حا همه

شـخصي چـنين كه گرفت نتيجه ناطق بود/ خواهم وفادار ملي نهضت زعماي ساير و مكي مصدق, شاه,

كرده تضمين او به نسبت وفاداريخويشرا خونخود با كه شخصي كشتن براي نكرده خداي نيست ممكن

مـقارن و داشت اظـهار خود موكل بيگناهي درباره ديگري مطالب بعد جهان جعفر آقاي كند/ اقدام است

شد/ امروزموكول بعدازظهر به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه جلسه نيم و يازده ساعت

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

رفت گاجره معدن به كارگران اعتصاب به رسيدگي براي هيأتي امروز
حضور با كميسيوني برنامه سازمان در امروز ميباشند/ اعتصاب حال در گاجره زغال معدن كارگران هنوز

تـصميماتي كميسيون اين در و شد تشكيل زغال اداره رئيس و كشور وزارت نماينده و كار وزارت نماينده

كارگران خواستههاي به و كرده عزيمت معدن محل به مزبور هيأت بعدازظهر امروز است قرار گرديد تخاذ ا

شود/ داده اثر ترتيب كار وزارت آئيننامه با تطبيق از پس و رسيدگي

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

شد] آزاد كورهپزخانهها كارگران از ديگر [يكي
شد/ آزاد امروز صبح كورهپزخانهها كارگران از يكي يوسفي آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

شد] زنداني اسفند نهم واقعه در شركت اتهام [به
در بود شده توقيف ٥ ماده استناد به كه بوره امير به معروف زرينكيا امير ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

و گرديد زنداني اسفند نهم واقعه در شركت تهام ا به و گرفت قرار تعقيب تحت نظامي فرمانداري دادسراي

ميشود/ شروع نظامي فرمانداري دادسراي در چهارشنبه روز از او كمه محا

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

كشور/// سرتاسر در مختلف دستجات و احزاب كليه
سرپرستي به تبريز شهرستان منكر> از نهي معروفو به <امر جمعيت طرف از هيأتي ـ آمدند تهران به

شدهاند/ وارد تهران به دولت از پشتيباني و تير سيام شهداي يادبود مراسم در شركت براي فيضي صادق



٢٧٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

تهران مقيم امريكائيهاي از نفر ٥٣
كردند ترك را ايران خاك مسافربري هواپيماي دو با ديروز

ترك را ايران ك خا گذشته روز عصر چهارم اصل و سفارت در خدمت مأمور امريكا دولت تباع ا از نفر ٥٣

دست باhخره و دهران ديگر عده و بيروت آنها عده يك مقصد شدند تقسيم دسته سه به عده اين كردند/

شاهپور بندر از اخير عده بود/ شاهپور بندر نمودند پرواز امريكا سفارت نظامي وابسته هواپيماي با كه سوم

هواپيماي يك سوار نيز اول دسته دو ميكنند مراجعت امريكا به آنجا از و ميشوند مسافربري كشتي سوار

شدند/ بود آمده تهران به آنان حمل براي بيروت از كه بزرگ مسافربري

امريكا سفارت مطلع مقام يك با برده نام امريكائيهاي حركت علت از اط;ع كسب براي ما خبرنگار

مدت پايان مناسبت به يا هم عده اين حركت و عاديدارد جنبه انتقاhت نقلو اين گفت گرفتوي تماس

رفتهاند/ لبنان به مرخصي از استفاده براي اينكه يا است بوده ايران در مأموريتشان

حـزب بـه امـريكا حكـومت جـاري سـال ژانـويه اول در ايـنكه از پس مـيدهد گـزارش مـا خبرنگار

�ماه ژوئيه اول كه جديد مالي سال رسيدن فرا تا كه داد دستور جديد حكومت گرديد منتقل جمهوريخواهان

ماه كه اينك شود/ خودداري خارج ممالك در دولت آن مأمورين انتقاhت و نقل گونه هر از ميباشد جاري�

خارج ممالك در خدمتشان ايام كه مأمورينخود از بعضي انتقال و نقل به خارج استوزارت رسيده فرا ژوئيه

است/ هميندستور به هممربوط تهران مقيم امريكائيان از عدهاي حركت استو كرده اقدام است رسيده فرا

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

مينويسد: تايم مجله

است افتاده خطر به ايران در امريكا موقعيت
انداخت خواهد تعويق به را نفت مسئله حل ايران به اقتصادي كمك

كمك نفتو مسئله به بزرگ> اقدام يك <ايران تحتعنوان مقالهاي در خود امروز شماره در تايم مجله

و انگليسيها با كره مذا سال دو مدت مصدق دكتر آقاي مينويسد: و كرده اشاره ايران به امريكا اقتصادي

دولت كنون ا استو ميورزيده امتناع ايران به امريكا اقتصادي كمك از استفاده اميد به دولت آن با كره مذا

مسئله حل دهد ادامه ايران به كمكاقتصاديخود به چقدر هر كه برده پي نكته اين به امريكا جمهوريخواه

اين مستقيم نتيجه مصدق آقايدكتر به امريكا رئيسجمهور آيزنهاور اخير نامه و افتاد تعويقخواهد به نفت

است/ امريكا دولت اولياء تفكر طرز

است انداخته خطر در ايران در را تازوني ا موقعيت نامه اين ارسال با آيزنهاور سپسمينويسد تايم مجله

شوروي با و نمايد اميد قطع غربي دول از ايران دولت بايد كه معتقدند ايران در افراطي عناصر كنون ا هم از و

سبب نامه اين وصول شايد مينويسد و كرده اميدواري اظهار سپس مزبور مجله بگيرد/ نزديكتري تماس

كند/ اختيار مشك;تخود حل براي عق;ني و منطقي راه يك ايران كه شود



ملي دولت سياهه ٢٧٦٦

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

است مضيقه در بنزين حيث از شوروي
نفت به كشور اين احتياج و شوروي به ايران نزديكي

است كرده مضطرب سخت را غرب سياسي محافل

سـياسي مـحافل تـوجه شـوروي در هواپيما بنزين كمبود نيوزويك خبرنگار اظهار قرار به ـ نيويورك

دولت كنون ا رسيده شوروي از كه موثقي گزارشهاي قرار به است/ كرده جلب خود به بياندازه را واشنگتن

تحاد ا حمله مانع كه عللي از يكي و است مضيقه در سخت هواپيما بنزين لحاظ از شوروي جماهير تحاد ا

به توجه با ايران به شوروي نزديكي است/ نفت كمبود همين ميباشد باختري اروپاي به شوروي جماهير

ميكنند اظهار محافلمطلع است/ ساخته نگران را سياسيواشنگتن نفتمحافل به اينكشور فراوان احتياج

ببينند كه هستند اين انتظار در و ميباشند عربستان و ايران مراقبتحوhت نزديك از غربي دول اولياء كه

آورد/ خواهد عمل به مناطق اين در اقدامي چه رويهشوروي

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

ميدهند قرار مراقبت و نظر تحت را مشكوك افراد فعاليت انتظامي مأمورين
ميشود تهيه ليستي شهرباني در بيگانه مظنون اتباع كليه از

بـراي كشـور كـل شهرباني در شديدي فعاليت كشور در بيگانه مظنون تباع ا از بعضي اخراج دنبال به

دو فعاليتدر اين استو شده آغاز ايران مقيم انگليسي افراد خارجيمخصوصا تباع ا كليه سوابق به رسيدگي

اط;ع قرار به شود/ صادر ايران ك خا از افراد قبيل اين از بعضي اخراج كهدستور شد سبب اخير هفته روز سه

اين است شده تهيه كلكشور شهرباني در ايران مقيم انگليسيها و بيگانه تباعمظنون ا كليه از كاملي ليست

نيز آنها از عدهاي و كردهاند انتخاب خود براي مشاغلي يك هر ميباشند كنده پرا كشور سرتاسر در كه افراد

ميبردند/ سر به ايران در معيني شغل داشتن بدون است رسيده شهرباني به كه گزارشاتي طبق

اشخاص اينگونه عمليات طرف اين به قبل چندي از شهرباني مخفي مأمورين از عدهاي اخيرا بنابراين

از رسيده گزارشات استناد به شده صادر عدهاي اخراج درباره اواخر اين در كه دستوراتي و دارند نظر تحت را

است/ مخفي همينمأمورين طرف

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

عمومي] سCح [خلع
اينكه بدون افراد از عدهاي كه ميدهد اط;ع ك ارا فراهان از ارتش ستاد ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

با كه داد دستور و اعزام محل به ارتشمأموريني ستاد ميباشند اسلحه حامل باشند داشته دست در پروانه

كمري اسلحه قبضه ١٤å كنون تا و نمايند جمعآوري را اسلحههايمزبور انتظامي مساعيمأمورين تشريك

است/ شده جمعآوري پارابلوم كلتو قبيل از



٢٧٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

ميشود داده اساسي تغييرات دولتي مؤسسات امور در
داشت خواهند شديد مسئوليت مقررات اجراي در دولت كارمندان

كه طرحي وزيران هيأت اخير جلسات در داد اط;ع ما خبرنگار به وزيران آقايان از يكي كه طوري به

طرز به راجع طرح اين است/ گرفته قرار مطالعه تحت ميباشد دولت كارمندان و دولتي مؤسسات به مربوط

مقررات از كه كساني براي مزبور طرح موجب به ميباشد/ جاري امور در آنها دخالت و دولت كارمندان كار

مقررات اجراي مأمور نخستوزيري بازرسي استو شده گرفته نظر در مجازاتهائي ميورزند تخلف اداري

بود/ خواهد مزبور

ادارات در نظم ايجاد مستقيم مسئول وزراء آقايان كليه كه شد كوششخواهد طرح اين تصويب از پس

اداري امور در خاصي نظم اقدام اين با پيشبينيميشود كه بهطوري باشندو شهرستانها مركزو از اعم تابع

ادارات وضـع مـراقب مرتبا كه شد خواهند افزوده نخستوزيري بازرسهاي عدهاي و آمد خواهد وجود به

متصديان كه اينست شده گفته مزبور طرح به راجع كه ديگري نكته دهند/ گزارش را كارها جريان و باشند

دولت اجرايمنظور براي كه كساني عوض در داشتو خواهند شديد مسئوليت اينمورد در نيز رؤسا اداراتو

گرفته قرار هيأتوزيران موافقت مورد طرح اين عمده قسمت شد/ خواهند تشويق و تقدير ميكنند كوشش

ميگردد/ تصويب طرح مواد كليه آينده جلسه در استو

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

وضع به رسيدگي كميسيون جلسه اولين تشكيل
تبريز دانشگاه

دانشكـدههاي سـاير و تـبريز دانشگـاه وضـع بـه رسيدگي جلسه اولين ديروز بعدازظهر شش ساعت

كارگزيني اداره رئيس نحوي باقر فنيو مصاحبمعاون دكتر آقايان حضور با فرهنگ وزارت در شهرستانها

كارگزيني بيرشكرئيساداره آقاي تهرانو منتخبدانشگاه نمايندگان اديب دكتر بينا, دكتر فرهنگ, وزارت

دانشكـدههاي تأسـيس بـه مـربوط قوانين كليه جلسه اين در گرديد/ تشكيل فرهنگ وزارت در دانشگاه

قرائتو بود شده تبريزوضع تأسيسدانشگاه براي اوبرلن دوره از كه تي مقررا و تبريز دانشگاه و شهرستانها

گرديد/ تطبيق تهران دانشگاه قوانين با

دانشكدههاي معلمين و دانشياران و استادان استخدام طرز از كه بود اين انطباق اين از كميسيون منظور

استخدام مقررات اين طبق كه اشخاصي پروندههاي به آينده جلسات در شد قرار و شود مطلع شهرستانها

گردند فرهنگمعرفي آقايوزير به آنها ص;حيت احراز تشخيصمداركو از بعد و رسيدگيشود نيز شدهاند

دانشكـدههاي سـاير و تـبريز دانشگـاه مـعلمين و دانشـياران و استادان اب;غ صدور و تصويب از پس تا

دائـمي رئـيس انـتخاب به و شود تشكيل مقررات طبق تبريز دانشگاه شوراي و شوند معلوم شهرستانها

نمايند/ اقدام دانشگاه



ملي دولت سياهه ٢٧٦٨

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

ميشود صادر چهارشنبه روز حقوق پرداخت دستور
شود/ پرداخت دولت كارمندان حقوق ماه هر اول روز در ميكند كوشش دارائي وزارت

كرد اظهار ما خبرنگار به كل خزانهداري متصديان از يكي كارمنداندولت ماه تير پرداختحقوق به راجع

و گردد پرداخت دولت كارمندان حقوق ماه مرداد اول روز كه است برده كار به زيادي كوشش وزارتدارائي كه

پرداخت براي ما كار عمده اشكال گفت مطلع همينعضو استو آمده بهدست نيز كامل اينموردموافقيت در

از زودتر روز پانزده گذشته ماه در يعني بود, روز پانزده بيشاز تفاوتمدت كه اينبود ماه هر اول روز در حقوق

اشكال قدري جمعآوريموجودي محاسباتو توازن جهت همين به و شد داده كارمندانحقوق ماههايديگر

پنجشنبه روز از كه نمايد صادر را پرداختحقوق چهارشنبهدستور روز دارد نظر در كفيلوزارتدارائي داشت///

بپردازند/ را كارمندان حقوق حسابداريها

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

است رسيده نخستوزير امضاء به كه قانوني Nيحه موجب به
ميباشد تعطيل ماه تير سي ملي مقدس قيام روز يادبود به ساله همه

آقـاي تـصويب بـه امـروز كـه ١٣٣١ تير ٣å مقدس قيام يادبود به رسمي تعطيل قانوني hيحه متن

ميباشد: شرح اين به است رسيده نخستوزير

١٦ مصوب قانون كه روز آن شهداي يادبود و ١٣٣١ تير سيام ملي مقدس قيام پاس به ـ واحده ماده

بود/ خواهد رسمي تعطيل تير سيام روز ساله همه است شناخته ملي شهداي را آنان ١٣٣١ ماه مرداد

يادبود به رسمي تعطيل قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه تير ٢٨ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل ١٣٣١ تير ٣å ملي مقدس قيام روز

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

بستگان] از [تقدير
از تهران دارائي پيشكار استوان كي آقاي مالياتي درآمد ازدياد مناسبت به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گرفت قرار تقدير مورد نخستوزير آقاي طرف

٨١٤٥ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٨ يكشنبه

غله اداره از زارعين تقاضاي
فروش بازار و نموده دولتيخودداري نرخ به گندم خريدن از غله اداره است ماه چند ـ آذربايجان شاهپور

نرخ به گندم خريد به نسبت غله اداره كه دارند تقاضا و شدهاند متضرر زارعين و شده كساد فوقالعاده گندم

نمايد/ اقدام دولتي



٢٧٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

شد بارگيري مشغول مجددا و كرد مراجعت شوروي از پهلوي پرت كشتي
يافت خاتمه شركت ترازنامه تنظيم براي شيCت شركت اموال از سياههبرداري

ميشود منتشر ديگر ماه يك شيCت ملي شركت ترازنامه

كردهاند شيCت محصوNت خريد تقاضاي كه ايراني صادركنندگان به
شد خواهد فروخته صيد آينده فصل محصوNت از

است تهيه دست در شيCت شركت تعميراتي و ساختماني برنامه

پرت كشتي كرد پهلويمراجعت بندر به بادكوبه از تخليهمحصوhتخود پساز پهلوي پرت كشتي ديروز

كرد/ خواهد حركت بادكوبه سوي به فردا و ميكند خاويار و ماهي بارگيري به امشبشروع از مجددا پهلوي

پهلوي پرت كشتي وسيله به كه است خاويارموجود ماهيو ديگر كشتي يك ظرفيت ميزان به اين بر ع;وه

شد/ خواهد حمل بهشوروي

به كشور داخل در خردهفروشي مصرف به كه دارد خاويار منجمله ماهي مقداري ضمنا شي;ت شركت

عـمليات همچنين و گرديد تعطيل ماهي صيدگاههاي تمام خزر بحر سواحل سراسر در ميرساند/ فروش

شركت ترازنامه تنظيم و تهيه براي سياههبرداري اين يافت/ خاتمه شركتشي;ت اموال از سياههبرداري

را خود ترازنامه بايستي شركت و ميشود تمام ماه تير آخر تا شركتشي;ت عملياتي سال زيرا گرفته انجام

عملشركتمليشي;ت دوره روز چند و ششماه به جاريفقط سال شركتشي;تدر ترازنامه سازد/ منتشر

ممكناستاواخر مزبور ترازنامه ميباشد ماه تير آخر تا شركتسابقشي;ت قرارداد انقضاي هنگام از يعني

گردد/ منتشر ماه مرداد

آينده عملياتي سال براي شركت تعميراتي ساختمانو برنامه تنظيم اينشركتشي;تمشغول بر ع;وه

اجرا مورد به شركت مديره هيأت تصويب از پس مزبور برنامه كه ميباشد ميگردد آغاز ماه مرداد اول از كه

شد/ خواهد گذارده

خريد براي كه خريداراني داشت اظهار شركتشي;تامروز مديره رئيسهيأت صهبا آقاي كه طوري به

شركت به تقاضاهائي كه ميباشند ايراني صادركنندگان عموما كردهاند شركتمراجعه به محصوhتشي;ت

ازمحصوhت كه است شده گفته متقاضيان به ندارد آنها به فروش براي شركتفع�محصولي چون و دادهاند

شد/ خواهد فروخته آنها به تقدم ترتيب به آينده صيد فصل

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

شد خواهند ايران وارد امريكائي پرفسور نفر ٦
امضا بيروت امريكائي دانشگاه و چهارم اصل برنامه و كرج كشاورزي دانشكده بين كه قراردادي طبق

به استادانمزبور مسافرت شد/ خواهند تهران بيروتوارد دانشگاه از مرداد چهارم روز پرفسور نفر است٦ شده

است/ خاورميانه دانشگاههاي بين تيد اسا مبادله برنامه اجراي در قدم اولين تهران



ملي دولت سياهه ٢٧٧٠

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

بخشد بهبود همسايهاش كشورهاي كليه با را خود روابط دارد قصد شوروي دولت
بود بريا تحريكات نتيجه حدي تا شوروي در نژادي اختCفات

ژاپن با بازرگاني توسعه و ايران با مرزي مسائل حل پيشنهاد
است شده شناخته شوروي دولت جديد تصميم و رويه از نمونهاي

رفته كشورهايكمونيست به اخير اوضاع بررسي براي كه مشهور روزنامهنگار كولرز والتر ـ رويتر ـ لندن

كه شده تصريح خبر اين در است شده چاپ برجسته حروف با لندن مطبوعات در كه كرده مخابره خبري بود

اغراقآميز بسيار شوروي دستنشانده كشورهاي در ضدكمونيستي تظاهرات انق;بو وقوع به مربوط اخبار

كه داده رخ وقايعي است شرقي آلمان مجاورت در كه لهستان نقطه يك در و شرقي آلمان در فقط و ميباشد

براي ايجادمشك;ت براي و او همدستان و بريا تحريكشخص به دارند عقيده مطلعين كه طوري به هم آن

است/ مالنكفبوده حكومت

ساحل كشورهاي و قفقاز داخلشورويدر در كه استايناست مسلم آنچه ولي ميكند, اضافه كولرز والتر

امور در بايد كه دارند عقيده منطقه دو اين مردم و دارد اداريوجود وضع از محسوسي رضايت عدم بالتيك

اهالي عايد بيشتري سهم خودشان ثروت منابع از ع;وه به شود داده آنها به بيشتري عمل آزادي داخلي

گردد/ قفقاز

تـماي;ت از اصـو' نـبود روس و اسـ;و نـژاد از كـه بـود شـوروي وزيران هيأت در فردي تنها كه بريا

روسو نژاد و نژاداس;و ميان نامرئي اخت;فات به پرده پشت در و ميكرد پشتيباني قفقاز مردم آزاديخواهانه

تاجيكو و قفقاز برجسته عناصر از نفر چند بايد داشت عقيده و ميزد جماهيرشورويدامن تحاد ا ملل ساير

هيأتوزيران وارد آنها از نفر چهار يا اق�سه بگيرندو عهده حساسبه دولتمشاغل دستگاه در تار تا ازبكو

نائل مقامي به يافتو ارتقاء عاليتري مقام به باقراوف كه بود او اصرار و بريا نظريات همين نتيجه در شوند/

است/ مشابه و همپايه سابقشوروي رئيسجمهور شورنيك مقام با تقريبا كه شد

اين دارند نظر تفاق ا آن درباره مسكو در سياسي محافل عموم كه مطالبي مينويسد: سپس كولرز والتر

آنجا تا و بخشد خويشبهبود همسايه كليه با را روابطخود است گرفته تصميم فعليشوروي دولت كه است

ژاپن با بازرگاني توسعه پيشنهاد بنمايد/ گذشتهائي باشد نداشته منافات مخالفتو مصالحشوروي با كه

در زودي به آن آثار مسكو سياسي محافل عقيده به كه است دولتشوروي قطعي تصميم اين آثار جمله از

كرد/ خواهد نمايان اساسيشوروي خطمشي

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

ايران به كارشناس اعزام
سرپرستي تحت حسابداري فني تعليم تكميلو براي نفري يكهيأتسه ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

است/ گرديده افتتاح ك;سهائي برنامه سازمان در و اعزامي ايران به متحد ملل سازمان از رولفلوزو آقاي



٢٧٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

كرد مCقات اقتصاد وزير با امروز شوروي بازرگاني نمايندگي رئيس كوزنتسف

شوروي و ايران بين دولت انحصاري كاNي ورود و صدور براي
شد اتخاذ تصميماتي و آمد عمل به مذاكراتي

ميشود تحكيم بيشتر تسهيCت رعايت با شوروي و ايران مناسبات
تعيين قب� كه وقتي موجب به بازرگانيشوروي اداره رئيس كوزنتسف آقاي امروز صبح يازده ساعت از

كره مذا يكساعت حدود مليدر اقتصاد آقايدكتراخويوزير با يافتو مليحضور اقتصاد وزارت در بود شده

رئـيس مشاور دكتر آقاي با وي كرات مذا دنبال در شوروي بازرگاني نمايندگي رئيس امروز م;قات نمود/

انحصاريدولت كاhهاي ورود و خصوصصدور در مبادhت انجام نحوه منظور به و خارجي شركتمعام;ت

است/ بوده شوروي و ايران بين

شكر قندو قبيل از كشور بيندو متبادله كاhهاي از قلم چند ايرانوشوروي جديد پروتكل بهموجب چون

در و گيرد انجام خارجي شركتمعام;ت بهوسيله ميبايستي دولتاست انحصار در كه توتون برنجو صدور با

مقدماتي تي كرا مذا بازرگانيشوروي اداره رئيس و خارجي معام;ت رئيسشركت آقاي بين قب� اينمورد

گرفته آقايكورنتسف و اقتصاد آقايوزير بين اينمورد, كراتدر مذا دنباله امروز نظر اين از بود گرفته صورت

گرديد/ تخاذ ا تصميماتhزم و شد

شـركت بـين كه پاياپاي خصوصي موافقتنامه چند طبق بر زودي به شده اط;ع كسب كه طوري به

شـد خـواهـد منعقد شوروي بازرگاني اداره و دولت انحصاري كاhهاي منحصر فروشنده خارجي معام;ت

حاصل ايرانوشورويوقفهاي جديد پروتكل انجام در تا ميشود داده hكا از دسته اين ورود و ترتيبصدور

شده اط;ع كسب خارجي معام;ت شركت و ملي اقتصاد وزارت منابع از حاصله اط;عات مجموع از نشود/

اين از و ميشود تحكيم طرفين از بيشتر تسهي;ت رعايت با شوروي و ايران تهاتري بازرگاني مناسبات

وزير آقايان بر ع;وه جلسه اين در بود/ نخواهد نگراني گونه هيچ جاي شوروي و ايران دولتين براي جهت

اقـتصاد وزارت پـاياپاي اداره رئيس غفاري دكتر آقاي شوروي بازرگاني نمايندگي هيأت رئيس و اقتصاد

داشت/ شركت

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

شد تشكيل امروز ارز كميسيون فوقالعاده جلسه
كرد رسيدگي دهم روز تقاضاهاي به و

امور در وقفهاي اينكه براي است تعطيل تير سيام روز مناسبت به دولتي مؤسسات و ادارات فردا چون

تقاضانامههاي به نسبت و داد تشكيل فوقالعادهاي جلسه ارز كميسيون امروز ندهد روي ارزي پروانه صدور

تصميماتhزم و آورد عمل به رسيدگي شده واصل كميسيون به ارزي پروانه برايصدور كه ماه تير دهم روز

نمود/ آغاز متقاضيان خصوصدرخواستهاي در را



ملي دولت سياهه ٢٧٧٢

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

كرد مذاكره نخستوزير با ساعت يك قريب ديروز عصر مجلس رئيس
كردند مCقات معظمي دكتر با ارتش ستاد رئيس و نخستوزير معاون امروز

وي ساعته چند مذاكرات و معظمي دكتر فعاليت و كوشش اثر بر

كرد ترك را مجلس عمارت زاهدي سرلشكر امروز ظهر مقارن
شوند خارج مجلس از هم اقليت نمايندگان امروز عصر تا دارد احتمال و

كه نكردهام استعفا مجلس نمايندگي از حال به تا نظر آن از من گفت: امروز امامي سيدحسن دكتر

مجلس نسوز صندوق در امروز افشارطوس قتل به مربوط پرونده و اسناد نشود, سياسي تعبير

سپرد ملي بانك به را آن كليد دادگستري كميسيون سابق رئيس ميCني و شد گذاشته امانت

كه بوديم كرده مستحضر را عزيز خوانندگان پارلمانيخود گزارشاخبار قبلدر روز دو ـ ما تأييدپيشبيني

روابـط التـيام و كـنوني بحران رفع براي بهارستان كارگردانان از عدهاي مجلسو رئيس كوشش و ت;ش

كرد//// نخواهد عدول نموده تخاذ ا كه تصميمي از مصدق دكتر و ماند خواهد بينتيجه دولت و پارلماني

به مطابقمعمول معظمي دكتر آقاي امروز صبح نيم و ٧ ساعت مقارن ـ مجلس در ارتش ستاد رئيس

خود اطاق به مجلسرا ادارات رؤساي از بعضي ابتدا گرديد مشغول خود روزانه كار به ب;فاصله و آمد مجلس

مـقارن گذرانيد مجلس از خارج اشخاص با تلفني كرات مذا به را خود وقت از مدتي آن از پس و خواست

و رفت معظمي آقاي م;قات به مستقيما و آمد مجلس به خصوصي طور به ارتش ستاد رئيس ٩ ساعت

مستخدمين اشخاصحتي ورود از وليچون بود كره مذا ايشانمشغول با خصوصي طور به ساعت نيم قريب

نيامد/// دست به اط;عي گونه هيچ نفر دو اين كرات مذا از ميشد جلوگيري رئيسه هيأت اطاق به مجلس

اطاق از ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان خروج پساز ب;فاصله ـ آمد مجلس به نخستوزير معاون

به مستقيما و شد مجلس داشتوارد دست در كيفي كه حالي در اسمعيلي ملك دكتر آقاي [مجلس] رئيس

بـه مـتفرقه اشخاص ورود از ديگر بار گرديد معظمي دكتر اطاق داخل و رفت رئيسه هيأت عمارت طرف

كره مذا خصوصي طور به مجلس رئيس با مدتي نخستوزير معاون و شد جلوگيري رئيسه هيأت عمارت

نبود/// مهمي گفتموضوع خبرنگاران به رئيسمجلس اطاق از خروج پساز اسمعيلي ملك دكتر گرديد,

معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي مجددا بعد ساعت نيم ـ آمد مجلس به مرتبه دو نخستوزير معاون

و بود كره مذا ايشانمشغول با مدتي معظميرفتو آقايدكتر اطاق به مستقيما و مجلسآمد به نخستوزير

خبرنگاران با نخستوزير معاون وقتي بار اين شد/ خارج مجلس رئيس اطاق از ربع و يازده ساعت مقارن

ايـنكه از قـبل دهد نشان عادي را خود قيافه ميكرد سعي و داشت لب بر لبخندي كه حالي در شد روبرو

مـعظمي دكتر آقاي با خود اوليه م;قات در بنده كه بود داشت<موضوعي اظهار بكنند سؤال او از مخبري

كنم, مستحضر را ايشان تا برگشتم مرتبه دو رسيد خاطرم به راه بين در نمايمچون مطرح بودم فراموشكرده

مـعاون كـرات مـذا از تـا كـردند هـرچـه جرايد خبرنگاران است/> پيري ع;ئم از هم اين كرد ميشود چه
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نـظر اظهار از خاصي مهارت با اسمعيلي ملك دكتر آورند دست به اط;عي مجلس رئيس با نخستوزير

ميكرد/// خودداري صريح

مجلسشايع در نخستوزير معاون خروج پساز ب;فاصله ـ مجلس رئيس از زاهدي سرلشكر مJقات

مجلس از را زاهدي سرلشكر آقاي تحصن ترك وسائل تا ميباشد فعاليت معظميمشغول دكتر كه گرديد

دكتر آقاي كه ميشد نقل دهان به مجلسدهان كريدورهاي در شايعه يك بهصورت خبر اين آورد/ فراهم

بعد لحظه كند/ مجلسم;قات رئيس اطاق در ايشان با كه نمود زاهديدعوت سرلشكر آقاي از معظمي

اطاق طرف به و شد خارج دارد قرار رئيسه هيأت عمارت مقابل كه سنا ٥ شماره عمارت از زاهدي سرلشكر

شد آنمسلم پساز گرديد/ كره مذا رئيسمجلسمشغول با ثالثي شخص بدونحضور رئيسمجلسرفتو

معظمي آقاي با ارتش ستاد رئيس و نخستوزير معاون م;قاتهاي رئيسمجلسو امروز فعاليتهاي كه

دارد/ زاهدي تحصن ترك با كامل بستگي

اقليت نمايندگان مدت اين در و بود كره مذا مجلسمشغول رئيس با دقيقه ٣٥ قريب زاهدي سرلشكر

بود معلوم دسته اين كرات مذا از ولي گرديدند كره مذا مشغول يكديگر با و شدند جمع سرسرا در نيز مجلس

نيم و يازده ساعت مقارن نيامد/ دست به اط;ع دارد زاهدي سرلشكر تحصن ترك موضوع با كامل ارتباط

با اقليتكه نمايندگان از يكي رفت خود اقامتگاه طرف به و شد رئيسمجلسخارج اطاق زاهدياز سرلشكر

با مجلس رئيس آقاي گفت: خبرنگاران به بود كرده كره مذا رئيس اطاق از خروج از پس زاهدي سرلشكر

فردا كهچون شدهاند ايشانخواستار از دادهاند زاهدي سرلشكر آقاي به امنيت جانو حفظ لحاظ از كه تأميني

تحصن به ايشان كه است بهتر ميرود مخاطراتي احتمال و گرفت خواهد صورت بهارستان در تظاهراتي

كـه است شده قرار و ندادهاند ايشان به مثبتي جواب زاهدي سرلشكر آقاي دهند/ خاتمه مجلس در خود

بدهند/ ايشانجواب به ظهر تا و بكنند رئيس آقاي پيشنهاد اين روي مختصري مطالعه

فعاليت زاهدي تحصن ترك از جلوگيري براي اقليت ثنا ا همين در ولي ـ شد خارج مجلس از زاهدي

كارمندان از يكي و گرديد/ وي اثاثيه زاهديمشغولجمعآوريمختصر مستخدممخصوصسرلشكر ميكرد

مجلس تحصن ترك آماده زاهدي سرلشكر آقاي كه داد مجلساط;ع رئيسدفتر به نيز سابق سنا مجلس

مختصر ثاثيه ا و گرديد آماده زاهدي سرلشكر آقاي استفاده رئيسمجلسبراي تومبيل ا ب;فاصله ميباشند/

اقليت نمايندگان از نفر چند كه حالي در زاهدي سرلشكر بعد لحظهاي و شد گذارده آن در زاهدي سرلشكر

مدت اين در كه مجلسسنا مستخدمين كارمندانو تمام با و شد خارج سابق سناي عمارت از بودند او همراه

و چاپخانه باغ انتهاي در كه مجلس رئيس تومبيل ا طرف به و كرد خداحافظي بودند كرده پذيرائي وي از

آقاي برسد تومبيل ا به زاهدي سرلشكر آقاي اينكه از قبل رفت/ داشت قرار رئيسه هيأت عمارت پهلوي

شد تومبيل ا سوار و كرد خداحافظي نيز وي زاهدياز سرلشكر و آمد بيرون رئيسه عمارتهيأت از ميراشرافي

سروان كه حالي در را زاهدي سرلشكر آقاي رئيس تومبيلمخصوص ا كه بود بعدازظهر دقيقه پنج و چهل و

ساخت/ خارج مجلس چاپخانه در از بود همراه نيز مجلس گارد معاون پژمان
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منزلم به فع� داد جواب ميرويد كجا به پرسيدند كه خبرنگاران جواب در حركت هنگام زاهدي سرلشكر

عمارت امروز تحصن ماه چند از پس زاهدي سرلشكر آقاي ترتيب بدين ميشود/ چه ببينم بعد تا ميروم

داد/ خاتمه تحصنخود به و كرد ترك مجلسرا

آن خـ;ل در و شـدند جمع هم دور سنا عمارت در اقليت زاهدي سرلشكر رفتن از بعد ـ اقليت جلسه

امروز صبح كه داد تذكر بايد قب� گرديدند/ كره مذا رئيسمجلسمشغول با نهضت نجات كسيون فرا اعضاي

روز است ص;ح كه ساخت نشان خاطر نهضت نجات كسيون فرا اعضاي و اقليت اعضاي به رئيسمجلس

آقاي گفتچون خبرنگاران به رئيس اطاق از خروج هنگام بقائي دكتر آقاي نباشند/ مجلس در را تير سيام

مجلس در شما گر ا و تيراندازينشود هيچوجه به فردا دادند مصدقدستور آقايدكتر كه گفتند رئيسمجلس

مجلس نظم حفظ مسئول من زيرا برويد بيرون مجلس از خوبست برود تي خطرا بيم است ممكن بمانيد

گفتمن بعدا بقائي دكتر دهد/ حوادثيروي نكرده خداي است مجلسممكن در آقايان بودن با فردا هستمو

ديگري و مجلس يكي ندارم بيشتر ماندن براي را محل دو فقط من چون گفتم مجلس رئيس جواب در

رئيس اطاق از كنون ا هم من و كنند كره مذا رئيس آقاي با نهضت نجات كسيون فرا اعضاي شد قرار حزب

نمايند/ رئيسصحبت آقاي با من كسيون همفرا رفقاي تا آمدم بيرون

رئيسكميسيون مي;ني آقاي نيم و يازده ساعت مقارن امروز ـ افشارطوس قتل پرونده تحويل براي

رئيس كيش صفا آقاي تفاق ا به يافتو مجلسحضور حوضخانه در ملي مجلسشوراي سابق دادگستري

در را افشـارطوس قـتل بـه مربوط پروندههاي مجلس بازرسي اداره رئيس ويژه آقاي و كميسيونها اداره

آقاي و گرديد سؤال امر اين علت آمد عمل به مي;ني آقاي با كه م;قاتي در داد/ قرار مجلس نسوز صندوق

يك اينكه از نظر صرف و بودم كرده موم و مهر را اطاق در مدارك و اسناد اين كه نظر اين از داد مي;نيجواب

برود بين از گرم اينهواي در ممكنبود اطاقهم آن ثاثيه ا فرشو بود مانده عمارتمجلسب;استفاده اطاق

كنم/ بايگاني مجلس نسوز صندوق در را مدارك و اسناد اين كه شد گرفته تصميم امروز صبح جهت اين از

طرفدولت از قتلافشارطوساستو پرونده مصدق حاويرونوشت كه كتي پا كارتنو كه كرد اضافه مي;ني

در كميسيون خود در كه جلساتي وصورت اسناد مداركو كليه با بود, شده فرستاده دادگستري برايكميسيون

طور به استو آن ضميمه نيز بقائي دكتر از بازجوئي جلسات كهصورت است بوده شده تهيه مدت اين طول

گرديد/ بايگاني نسوز صندوق در امروز جريان اين درباره دادگستري مدارككميسيون و اسناد كليه كلي

اين كنونكه ا دارم نظر در گفتكه خداحافظي آقايمي;نيهنگام ـ ميشود سپرده بانك صندوقبه كليد

روز دو يكي ظرف و ندارم نگاه خودم نزد هم را نسوز صندوق كليد شده گذاشته مطمئنتري محل در اسناد

باشد/ آسوده خيالم نيز حيث اين از كه سپرد خواهم ملي بانك به را آن اخير

و اقـليت نمايندگان از مجلس رئيس اينكه وجود با رسيد خبر وقت آخر در ـ نشده خارج هنوز اقليت

رئيس نامه به قطعي جواب هنوز نمانند مجلس در فردا كه است كرده خواهش زهري و بقائي مظفر آقايان

دارند/ اقامت مجلس در و نداده مجلس
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٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

بود خواهد ملي تظاهرات بزرگترين از يكي شاهد بهارستان ميدان فردا
ملي قيام روز يادبود به مختلف طبقات و مجامع جمعيتها, احزاب, از كثيري افراد كشور سرتاسر در

جست خواهند شركت شد خواهد برپا كه ميتينگهائي و تظاهرات مراسم در فردا ايران

به را مردم تير سي روز تجليل ضمن و كرد خواهد ايراد نطقي امشب نخستوزير
ميكند دعوت تظاهرات جريان در آرامش و نظم حفظ

از نفر چند طرف از و كرد خواهند اجتماع بهارستان ميدان در فردا صبح احزاب و دستجات كليه

نثار براي دستجات نمايندگان سپس و شد خواهد ايراد نطقهائي ملي نهضت فراكسيون اعضاي

ميروند ابنبابويه به شهدا آرامگاه به گل دسته

ميباشند حالآمادهباش به پليس افراد و مركز پادگانهاي افراد پايتخت در انتظامات حفظ براي

شد خواهد مراقبت چهارم اصل مؤسسات و خارجي سفارتخانهها از فردا

شد آماده مدعوين پذيرائي براي تير سيام شهداي آرامگاه
ملي و دولتي مؤسسات و احزاب و مجلس دولت, نمايندگان

كرد خواهند تير سي شهداي آرامگاه نثار گلهائي دسته

است كرده صادر اعCميه كاشاني آيتا[
كرد ترك را تهران قوامالسلطنه انتظامي مأمورين دستور به

بود/ گرفت خواهد صورت روز اين در كه تظاهراتي و تير سيام روز از صحبت جا همه پيش ماه يك از

ياد به ما هموطنان همه سرتاسركشور در فردا است/ رسيده فرا شده ناميده ملي قيام روز كه سيتير كنونروز ا

زد/ خواهند تظاهراتي به دست كرده قيام آزادي راه شهداي

بـا خـود پـيش روز چـند مـصاحبه در نظامي فرماندار كه طور همان كرد؟ خواهند شركت كساني چه

شركت شهدا يادبود مراسم در سياسيخود مشي و عقايد از احزابصرفنظر كليه فردا گفت جرايد خبرنگاران

از لذا بيندستجاتمختلفرويدهد تصادمي تظاهرات جريان در كه ميرفت احتمال وليچون كرد خواهند

جلسه چند از بعد سرانجام و شد كره مذا وارد احزاب نمايندگان با نظامي فرمانداري گذشته هفته روز اولين

گرديد/ حاصل احزاب نمايندگان بين توافقي گفتگو

اع;ميهاي نظامي فرمانداري گذشته پنجشنبه روز كرات مذا اين نتيجه در ـ نظامي فرماندار اعJميه

فردا شهدا ارواح تجليل خاطر به كه است كرده موافقت نظامي فرمانداري اع;ميه اين موجب به كرد: صادر

نظر نقطه از آنها بين اينكه براي و باشند شركتداشته مربوطه مراسم تظاهراتو مختلفدر دستجات كليه

در بهارستان ميدان ظهر تا صبح ٨ ساعت از فردا شد قرار ندهد روي تصادمي اجتماعي نظريات و سليقه

ميدان از [ !] دستجات ساير نيز بعدازظهر و باشد پيشهوران بازرگانانو جامعه مليو دستجات احزابو اختيار

مـيشود بـرگزار شـهدا آرامگاه در كه مراسمي در شركت و كنند استفاده ميتينگ برگزاري براي بهارستان



ملي دولت سياهه ٢٧٧٦

مختلف دستجات اختيار در نظامي فرمانداري كه بود خواهد مخصوصي كارتهاي داشتن دست در مستلزم

گذاشت/// خواهد

به ماه تير سيام حادثه مناسبت به اع;ميهاي كاشاني آيتا� طرف از امروز ـ كاشاني Aآيتا اعJميه

بسمآAالرحمنالرحيم گرديد: صادر زير شرح

خـدا راه شـهداء نكـنيد گـمان يـرزقون, ربهم عند احياء تابل اموا فيسبيلا� قتلوا الذين وhتحسبن

شهادت سال و ملي قيام با مصادف تير سيام روز هستند/ خداوندي رزق به متنعم و زنده بلكه مردگانند

عظمت اهميتو است ايران نهضتملت استقرار مملكتو استق;ل راه در ما شرافتمندموطن و فرزنداندلير

و تعظيم به جانگذشتگي از و رشادت اين مقابل در را آزادمردان كه است حدي به جانبازي كاريو فدا اين

با و نشدم جدا ملت از و غفلتننموده انجاموظيفه از ملي دينيو حكموظيفه به ملت عموم ميدارد وا تكريم

آب نقشبر انگلستان نقشههايمزورانه و خائنانه توطئههاي خداوندي عنايت به عزيز همكاريهموطنان

آمرزيده يقينا كه شهداء براي مغفرت از پس را خود صادقانه تسليت تعزيتو مراتب وسيله بدين امروز شد/

كه متعالمسئلتدارم خداوند از و ميدارد تقديم داغدارشان بازماندگان باhخص ايران ملت عموم به هستند

هنوز تنها نه كه تأسفم اظهار از گزير نا خاتمه در فرمايد كرب;مشهور شهداء مقدسه ارواح با را آنان ك پا ارواح

بلكه ميبرند سر به عقوبت از ترس بدون و آزادي كمال در و نگرديده مجازات جانگداز فاجعه آن تلين قا

اوقات و نيافته تحقق نمودهاند فدا را خود جان آن خاطر به كه آزادي راه شهداء عالي هدفهاي و منويات

خداوند از گذشته وخودخواهي لجاج و عناد غرضورزيو بهدفعالوقتو مملكت ملتو گرانبهاي حساسو

كاشاني سيدابوالقاسم ـ ٣٢.٤.٢٩ خواهانم/ ستمكشيده و رنجديده ملت اين براي را عاجل فرج تعالي

و اجتماعات شهدا روح شادي براي انتظامي مأمورين بود/ خواهد فوقالعادهاي روز فردا ـ احتياط رعايت

سوءاستفاده آزادي اين از عدهاي است ممكن چون و ساختهاند آزاد شهر مختلف نقاط كليه در را تظاهرات

احتياطاتhزم برايحفظ همينجهت به گيرند قرار عدهاي حمله اهانتو تهرانمورد در بيگانه تباع ا و كنند

فردا كه است شده داده تذكر تهران مقيم امريكائيهاي و خارجي مؤسسات به انتظامي مأمورين طرف از

نشوند/// خارج اقامتگاههايخود و مؤسسات از استثنا

برق كارخانه سيمانو كارخانه جمله از كارخانجات كارگران از عدهاي امروز چون ـ اجتماعات از جلوگيري

از نـظامي فرمانداري مأمورين دهند تشكيل سيتير شهداي از يادبود عنوان به مجامعي داشتند تصميم

نمودند/ جلوگيري مجامعي چنين تشكيل

حال پليسدر افراد كليه است/ كرده آماده فردا براي را خود نيز كشور كل شهرباني ـ شهرباني اقدامات

آرامگاه شهرباني انتظامي معاون سرتيپهمايونفر عهده به بهارستان ميدان انتظامات ميباشند آمادهباش

انصاري امير سرهنگ آقاي است/ شده سپرده سرك;نتري اداره رئيس شاهخليلي سرهنگ آقاي به شهدا

سـيار گشـتيهاي داشت/ خـواهـد عهده به را نقليه وسايل انتظامات نيز رانندگي و راهنمائي اداره رئيس

شهر نقاط كليه در كاميون با فردا ميباشند شهر مختلف نقاط در انتظامات حفظ مأمور همواره كه شهرباني



٢٧٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي تير اطCعات,

شد/ خواهند مستقر چهارراهها و ميدانها تمام در ثابت مراقبتي گشتيهاي و كرد خواهند آمد رفتو

اشـرفي سرهنگ آقاي شهرباني رئيس مدبر تيمسار امروز صبح ـ داد را cزم دستورات نخستوزير

نـخستوزير آقـاي كـردند/ كره مذا ايشان با مدتي و رفتند نخستوزير آقاي منزل به نظامي فرمانداري

دادند/ نظامي فرمانداري و شهرباني رؤساي به شهر انتظامات حفظ براي دستوراتhزم

ارتشبه رئيسستاد رياحي سرتيپ آقاي امروز نيم و يازده ساعت ـ رفت بهمجلس ارتش ستاد رئيس

مـيدان انـتظامات حـفظ بـراي hزم دستورات و مجلسم;قات گارد رئيس با و رفت ملي مجلسشوراي

و نـظامي فـرمانداري مأمـورين به وقت اول از فردا ضمنا و كرد صادر پارلمان جلوي محوطه و بهارستان

كرد/// خواهند جلوگيري شدن/// نزديك از و داد خواهند قرار محاصره تحت را بهارستان عمارت شهرباني

آنجا تا كرد شركتخواهند فردا مراسم در كه دستجاتي احزابو رفته رويهم ـ شركتميكنند احزابيكه

آزادي جمعيت نيرويسوم, حزب ملي, نهضت كسيون فرا از: عبارتند است كرده حاصل اط;ع ما خبرنگار كه

جـمعيت قـزوين, خيابان ملي نهضت ادامه طرفدار كميته پانايرانيسم, جمعيت ايران, حزب ايران, مردم

شـميران, مـلي سـازمان تـبريز, شهرستان منكر از نهي و معروف به امر هيأت جنوب, بنادر اص;حطلبان

نگـهبانان جـمعيت اخوت, سنديكاي تهران, خواربارفروشان تحاديه ا سقطفروش, و عطار صنف تحاديه ا

كارگران ملي تحاديه ا كارگران, سازمان اعضاي تهران/ شرق ملي نهضت طرفداران كميته ايران, و اس;م

شـيميائي كـارگران تـحاديه ا گـليسرين, كارگران تحاديه ا راهآهن, كارگران ملي تحاديه ا ونك, ٥٥ شماره

ديگر/// دستجات ساير و برق مستقل بنگاه كارگران تحاديه ا ضرابخانه, كارگران تحاديه ا اميرآباد,

ترك را تهران ديشب قوامالسلطنه آقاي بوديم داده اط;ع قب� كه طوري به ـ شد خارج تهران از قوام

نقاطحومه يكياز در هفته اين آخر تا آقايقوامالسلطنه داشت اظهار ما خبرنگار به نزديكاناو از يكي گفت/

مقابل احتمالي حوادث از جلوگيري براي hزم اقدامات انتظامي مأمورين طرف از و برد خواهد سر به تهران

است/// آمده عمل به او منزل

آباده, اهالي گاوي و گوسفندي قصاب صنف طرف از طومارهائي نيز امروز ـ هستيم دولت پشتيباني ما

بازار مقيم بافنده زحمتكشان و كارگران شاه, سهراه پهلوي, خيابان كسبه كشور, استق;ل پشتيباني حزب

سـيدحسامالديـن آقاي رشت, چلهخانه محله كرمانشاه, دارائي كارمندان عبدا�, كو اهلي سعدي, سراي

ضـمن كـه رسيده اداره اين به تهران دوختهفروش و بزاز كارگران سنديكاي شيراز, ايران حزب الموسوي,

ميباشند/ آماده فردا مراسم در شركت براي كه دادهاند دولتاط;ع از پشتيباني

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

اجناس نرخ ترقي
چاي ريال, ١١å روغنكيلوئي ريال, ٣٥ كيلوئي قند جمله از و ميكند ترقي روز به اجناسروز نرخ ـ سقز

براي اقداماتي كه دارند تقاضا اهالي ميرسد/ فروش به ريال ٣å كيلوئي گوشت ريال, ١٣å كيلوئي سه درجه

نباشند/ مضيقه در مردم تا آيد عمل به اجناس نرخ تعديل
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٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

است/ شده درج T٨١٤٩ الي ٨١٤٦U شماره چهار در Mيحه اين كامل متن /١

T١Uمحلي اختCف حل هيأت قانوني Nيحه
سازمان ـ اول فصل

آنجا بخشدر دادگاه كه نقاطي ساير يا بخش يا دهستان يا ده هر در وزارتدادگستريميتواند >١ ماده

بـراي مـحلي اخت;ف حل هيأت بداند مقتضي و نباشد نفر هزار سه از كمتر آن جمعيت و نشده تشكيل

بدهد/// تشكيل زير مقررات اين طبق يكديگر بر محل آن كنين سا دعاوي به رسيدگي

اخت;فمحلي قانونيهيأتحل hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد طبققانون بر

١٣٣٢ ماه تير ٢٨ تاريخ به تصويبميشود/ ماده تبصره ٣ و ماده ٣١ بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

گرديد] بازنشسته بهارمست [سرلشكر
وزارت پيشنهاد طبق ارتش ستاد سابق رئيس بهارمست سرلشكر آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ بازنشسته همايوني اعليحضرت تصويب و ملي دفاع

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

بختيار] تيمور [سرهنگ دفاع وزارت در انتصابات
سـمت حفظ با كه بختيار تيمور سرهنگ آقاي است/ گرفت صورت ملي دفاع وزارت در انتصابات اين

در كامل آرامش قراري بر از پس بود بختياري چهارمحال نظامي فرماندار مدتي كرمانشاه تيپ فرماندهي

كرد/ عزيمت كرمانشاه به ارتش ستاد به گزارشخود تسليم از پس و شد احضار تهران به منطقه آن

به ملي دفاع آقايوزير دستور به بود موتوري اداره سرپرست مدتي كه اخوي حسن ستاد سرهنگ آقاي

آقاي و سوارهنظام بازرسي اداره معاونت به منافي محمد ستاد سرهنگ آقاي و شد منصوب اداره آن رياست

شدند/ ارتشمنصوب ستاد ركنسوم سوار شعبه رياست به منصور ابراهيم سرهنگدوم

٨١٤٦ شماره ,١٣٣٢.٤.٢٩ دوشنبه

است كرده نارضايتي توليد شكر و قند سهميه توزيع عدم
زارعين شكر قندو استسهميه ماه ٣ كه ميدهد گزارش تلگرافيخود خبر ضمن گرگان در اداره خبرنگار

قند مصرف مردم استو نشده توزيع شكر نبودن علتموجود به هستند نفر هزار ١٢å حدود در كه كشاورزان و

و قند تهيه به قادر كه بيبضاعت اشخاص اغلب و ميكنند تهيه گران قيمت با سياه بازار از را خود شكر و

آنها سهميه زودتر هرچه كه دارند تقاضا شكر و قند كل اداره از و افتادهاند مضيقه در نيستند آزاد بازار از شكر

شود/ توزيع
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٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

پايتخت مردم ملي تظاهرات
گرديد برگزار بيسابقهاي آرامش و شكوه ميان در ديروز

احزاب, از بيسابقهاي و انبوه جمعيت تير سي ملي مقدس قيام مناسبت به بامداد هشت ساعت از

به شهر خيابانهاي در مختلف پرچمهاي با ملي انجمنهاي و طبقات اصناف, جمعيتها, دستجات,

به و كردند شركت ميگرديد تشكيل بهارستان ميدان در كه عظمتي با ميتينگ در و درآمده حركت

نمودند سكوت دقيقه دو تير سي تاريخي روز شهداي به احترام پاس

حضور كشور روزنامه عمارت بالكن در احزاب رؤساي و ملي نهضت فراكسيون نمايندگان وزيران,

ميدادند پاسخ مردم احساسات ابراز و تظاهرات به و يافته

گفت ديروز ميتينگ در شايگان دكتر
ميشود روشن ايران ملت سرنوشت حزب تشكيل با

با مختلف جمعيتهاي و ملي نهضت اعضاي تظاهرات, پايان و ميتينگ قطعنامه قرائت از پس

و شده سپه ميدان وارد سعدي خيابان مخبرالدوله, چهارراه خيابانشاهآباد, از خويش شعارهاي

كرد سپاسگزاري ميتينگ در شركتكنندگان احساسات از شهرداري بالكن در رضوي مهندس

گرفت انجام ترتيب و نظم و كثير جمع شركت با بهارستان ميدان در عصر ديروز تظاهرات و ميتينگ

ميرفت تهران كه كرد طلوع حالي در آفتاب ديروز داشت/ بيسابقه وضعي خاصو قيافه تهران ديروز

تـذكار بـه و سازد آماده سيام شهيدان تجليل و تير سيام يادبود عظيم تظاهرات در شركت براي را خود

كند/// برپا شكوه با مراسمي گذشته سال تير سيام عمومي تكاندهنده خاطرات

يادبود مراسم در شركت براي جمعيت دسته دسته ديروز صبح وقت اول از ـ بهارستان ميدان سوي به

نظارت تحت آفتاب طلوع از قبل بهارستان ميدان و آوردند رو بهارستان ميدان طرف به تير سيام شهداي

عبور از و بود شده مسدود نظامي كاميون وسيله به كباتان ا خيابان مدخل بود/ گرفته قرار انتظامي مأمورين

حـامل ارتش كاميونهاي ژاله سهراه و نظاميه خيابان طرف دو در ميشد/ جلوگيري خيابان اين به مردم

كاميونهاي نيز بهارستان ميدان اول تا سپهساhر مسجد مقابل از همچنين و بودند متوقف پاسبان و سرباز

گرديده مستقر پاسبان و سرباز كاميون چند نيز ٢ ك;نتري جلوي بودند/ اوضاع مراقب پاسبان و سرباز از پر

بودند///

جمعيتي و دسته به وابسته كه اشخاصي از عدهاي جمعيتها و احزاب از غير ـ جJل و شكوه در غرق

به خاصي جلوه و احزابشكوه رنگارنگدستجاتو شعارهاي و پرچمها و كردند اجتماع ميدان در نيز نبودند

بود/// درآورده لرزه به را ميدان آنها شعارهاي و فرياد و بود بخشيده ميدان

شهيدان روح از تجليل براي كه شد گر جلوه هنگامي بهارستان ميدان مهيج صحنه ـ سكوت دقيقه دو

لرزه به مردم فرياد كثرت از كه ميداني وقت اين در كنند/ سكوت دقيقه دو شد خواهش حضار از تير سي
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نشد/ شنيده كسي از صدائي كوچكترين تمام دقيقه درستدو رفتو فرو سكوت در بود درآمده

سخنرانان كه كشور روزنامه اداره اطاقهاي و بالكن روي صبح نيم ساعتهشتو مقارن ـ ميتينگ آغاز

دكتر نخستوزير, معاون اسمعيلي ملك دكتر آقايان بود/ شده جمعيت از مملو ميكردند نطق آنجا ميتينگاز

مـهندس مـلي, اقتصاد وزير اخوي دكتر كشور, وزير صديقي دكتر دادگستري, وزير لطفي كار, وزير عالمي

دارائي, وزارت كفيل مبشر بهداري, وزير ملكي دكتر فرهنگ, وزير آذر دكتر تلگراف, و پست وزير معظمي

از عدهاي و ملي نهضت كسيون فرا آقايانوك;ي كليه همچنين و خارجه معاونوزارت مفتاح مهنا, سرلشكر

داشتند/ حضور آنجا در احزاب نمايندگان

شعري قطعه عباسي زهرا نام به خردسالي دوشيزه ابتدا شد آغاز ميتينگ عمومي تشريفات وقت اين در

گرفتو قرار تريبون پشت ملي نهضت كسيون فرا انگجيعضو آقاي سپس گرفت/ قرار توجه مورد كه خواند

كشور سراسر در امروز كه هيجان اين گفت جمعيت از تشكر اظهار پساز انگجي آقاي كرد/ صحبت به شروع

ناطق است/// واقعي خدمتگزاران مشوق و ايران ملت بيداري نشانه ميشود ديده ايران ستمديده مردم از

ايستادگي[!] جان پاي تا برود ميان از استعمار رمق آخرين كه موقعي تا شما واقعي نمايندگان ما كرد اضافه

نزديكاست/// هم روز آن و كرد خواهيم

شهداي از فراواني تجليل وي كرد صحبت پيشهوران و بازرگانان جامعه نماينده افشار راسخ آقاي بعد

كرد/ ياريخواهيم را او و داريم اطمينان مصدق به ما گفت و كرد تير سي

گرفت قرار تريبون پشت ايران آزاديخواهان جمعيت آقاينخشبدبير ـ نكرد تسليم را ما تانك و توپ

گذشته سال تير سيام روز ميزنند/ تهمت قهرمان مصدق به كه مخالفيني هستند بيانصاف چقدر گفت و

قيام از سال يك كه امروز نشدند, تسليم مسلسل و تانك و توپ مقابل در و كردند قيام ايران رشيد مردم

قوام/ باد مرده ميزنيم فرياد هم با همه كردهايم اجتماع اينجا در گذشته تير سيام پيروزيبخش

عباسلوءلوء برادر حسينلوءلوء آقاي نخشب آقاي بيانات از پس ـ ميكنيم فدا را خود خانواده خون ما

قيام با ايران گفتملتشرافتمند كرد/ سخنراني شهدا طرفخانواده از شد چنينروزيمقتول گذشته سال كه

شهدايراه خانواده ما امروز كنند/ حكومت او بر بيگانهپرستان نيست حاضر ديگر كه كرد ثابت تير سيام ملي

راه در را خود خانواده خون قطره آخرين تا ميكنيم ياد سوگند دادهايم دست از را خود عزيز فرزندان كه آزادي

نمائيم/ نثار عزيز مصدق رهبري به ايران ملت پيشرفت

پشت در مـلي نهضت كسيون فرا عضو حسيبي مهندس آقاي وقت اين در ـ حسيني مهندس بيانات

گذشته سال تير سي تاريخ از صفحهاي شما با گفتمنميخواهم مقدمهاي كر ذ پساز گرفتو قرار تريبون

از عدهاي بروم مجلس به كه ميگذشتم مخبرالدوله چهارراه از وقتي گذشته تير سي روز بگذارم/ ميان در را

كه گزارشداد ارتش ستاد سابق دستگاه همينوقت در ولي كرديد عطوفت محبتو اظهار من به مردم شما

ميكند/// سخنراني توده حزب تشويق به و ميكند تحريك شاه عليه بر را مردم حسيبي مهندس

كـريمپور آقاي سپس و كرد ايراد مطالبي سوم نيروي زحمتكشان حزب طرف از كارگر امري آقاي بعد
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سروده تير سيام مناسبتروز به كه را شعري قطعه ملي نهضت طرفدار جرايد طرف از نمايندگي به شيرازي

آقاي آن از پس و گفت سخن پانايرانيسم بنياد با ايران ملت حزب رهبر فروهر آقاي آنگاه كرد/ قرائت بود

آخرين تا ما استو مصدق پشتيبان ملت گفت و كرد ايراد بياناتي تير سيام شهداي از يكي پدر عينكچي

كرد/ خواهيم پشتيباني ملي نهضت از خود خون قطره

كسـيون فرا عضو شايگان دكتر آقاي بود نيم و ده ساعت كه موقع اين در ـ بزرگ حزب تشكيل لزوم

كرد ياد تجليل به را تير سيام شهداي وي كرد/ سخنراني به شروع گرفتو قرار تريبون پشت در ملي نهضت

نمود بيان نفت شركتسابق دستگاه برچيدن و بيگانه ايادي قطع راه در ايران ملي قيام نهضتو از شمهاي و

نشاندندستود جايخود به مملكترا دشمنان خونجوانان با كه را تير سيام قيام كاريو فدا سپسعظمت و

نتيجه به خائنين خيانت نگذاشت گذشته سال ماه تير سيام روز در بزرگ خداي كه كرد اضافه اينجا در و

دشمنان خائنانه نقش و پيچيد درهم را آنها ساله دو توطئه طومار روز يك در ايران قهرمان ملت و برسد

گفت: و كشانيد ملي حكومت ملتو اراده مسئله به را سخن رشته بعد و شد آب بر نقش

باشد/ شما آرزوهاي آمالو دنبال هم نماينده و كنيد انتخاب نماينده آزادانه شما اينستكه حكومتملت

نظارت خود نمايندگان كار در بايد شما باشد/ شما نظارت تحت پيوسته و شما نماينده بايد مجلس نماينده

مـوقع در آنچه از يعني مستقيم صراط از نمايندهاي گر ا و نمايئد مراقبت را آنها گفتار و رفتار دائما و كنيد

آن كار اين به فع� نرويد/ او سراغ به ديگر و گردانشويد رو او از هم شما منحرفشد خواستهايد او از انتخابات

مردم كه ميبينيم رايالعين به همگي كه چنان نميشود عمل اينجا در است معمول راقيه ملل در كه طور

اين به و كرده انتخاب مصدق دكتر آن برجسته فرد حمايت و ملي نهضت تقويت براي را اشخاصي ايران

ملي تضعيفحكومت استوسائل سهل نميكنند عمل وكالتخود به آنها ولي مجلسفرستادهاند به عنوان

و شـويد حـاضر عظيم ميتينگهاي در خود اراده اظهار براي ميشويد ناچار شما و ميآورند فراهم هم را

هزار چندين ميتينگهاي اين وقاحت كمال با مخالفين اين باوجود و كنيد تحمل باب اين از فراوان زحمات

ايـنكه بـراي و مشك;ت اين رفع براي شوند/ محسنات منكر بيشرمي نهايت در و كنند تخطئه را نفري

ايران ملت مجلس نمايندگان عمل در دقيق نظارت امكان براي همچنين و گيرد انجام صحت به انتخابات

دهند تشكيل بزرگ احزاب عبارتديگر به شوندو منظموارد مرتبو تشكي;ت با سياسي اجتماعات در بايد

يابد/ خاتمه ناهنجار اينوضع و باشد كار در حسابي تا

و ميدانند را تكليفخود ميشوند انتخاب و نامزد احزاب طرف از كه مجلس نمايندگان حزب تشكيل با

ايـران مشـروطه رژيم حزب تشكيل با گذارند تر فرا نميتوانند دادهاند آنها موكلين كه برنامهاي از قدمي

به روشن و صريح را نمايندگان كار برنامه ميآيد عمل به جلوگيري بدبختيها بسياري از و ميشود تكميل

نمايندگيمحروم از تيه آ انتخابات در شود پيدا متخلفي فرضكه بر مختلف نمايندگان و ميدهند آنها دست

امروز كه توطئههائي و دغلبازيها اين و ميشود روشن ايران ملت سرنوشت حزب تشكيل با ميشوند/

با شما ملي دولت بود/ نخواهد ديگرصورتپذير ميآيد عمل به ايران ملي پيشرفتنهضت برايجلوگيرياز
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ايـنكه علت به مانده پابرجا كوه چون بيگانهپرستان و اجانب توطئههاي مقابل در حمدا� به آنكه وجود

آرزومند كه طور آن است نتوانسته نموده مملكت به خائنين توطئه از صرفجلوگيري را نيرويخود بيشتر

درهـم و شـما بـيداري امـيدوارم بردارد/ اساسي قدمهاي مملكت اين مردم رفاه تهيه و اص;حات در بود

روزي چنين در آينده سال و بدهد حكومت به بيشتري فرصت مملكت مخرب و شيطاني قواي شكستن

مسرت و شادي قرين است شده مردم حال رفاه در كه پيشرفتهائي و اص;حات جهت از بتواند ايران ملت

باشد/

شرح به كريمآبادي آقاي توسط ميتينگ قطعنامه شايگان آقايدكتر نطق از پس ـ شد قرائت قطعنامه

شد: قرائت زير

قراريحكومت بر و استعمار عمال سركوبي منظور به ١٣٣١ ماه تير سي تاريخي درخشانو قيام چون >١

را مبارزين دستهجمعي كشتار از سال يك و آمد وجود به ايران ملي نهضت مظهر مصدق محمد دكتر ملي

پيكار شاهد كه بهارستان ميدان تير سيام سهشنبه شكوه با ميتينگ در شركتكنندگان ما گذشت آزادي

شهداي عاليه نيات از پيروي به و ايران ملت نام به است بوده مليوطن سربازان شرافتمندانه مرگ و خونين

مينمائيم/ پشتيباني و تأييد را مصدق دكتر ملي حكومت همچنان تير سي

تـعقيب مصدق محمد دكتر ملي دولت از ملي� �قيام نام به تير سي روز شناختن قانوني و تأييد با >٢

ميكنيم/ مطالبه جدا نشده عملي كنون تا كه را آنها همكاران و ماه تير سيام مسببين مجازات و خائنين

نمايندگي از دستهجمعي استعفاي در ملي نهضت كسيون فرا كايهاي فدا خدماتو از قدرداني ضمن >٣

خواستاريم/ مصرا نماندهاند باقي آن در منحرف و خائنين تن چند جز كه مجلسشوري انح;ل

يكمحكمه كه ميخواهيم نيفتد تفاق ا دستهجمعي كشتار و تير دلخراشسي واقعه نظير اينكه براي >٤

به يا نموده سوءاستفاده مردم نيت حسن و ايران ملي مقدس نهضت از كه كساني و تشكيل انق;بي و ملي

شوند/ مجازات تعقيبو نمودهاند خيانت ايران ملي بزرگ نهضت

زودتـر هرچه گرفته صورت ايران ملي حكومت عليه قيام و سقوط منظور به افشارطوس قتل چون >٥

خواهانيم/ مصدق دكتر ملي دولت از را قتل مسببين و عاملين مجازات تعقيبو

امـتيازات تـا گـردد تصويب قوانيني اختيارات قانون طبق كه ميخواهيم مصدق دكتر ملي دولت از >٦

حقيقي بانيان و طبقاتمحروم براي زندگي مزاياي و درآيد به معدودي عده انحصار از طبقاتي و اجتماعي

dنـيروي زحـمتكشان حزب ايران, حزب ملي, نهضت فراكسيون سابق تأمينشود/نمايندگان تير سي

ايران ملت طبقات كليه و ايران مردم آزادي جمعيت پانايرانيسم, بنياد بر ايران ملت حزب سوم<,

اين در رسيد پايان به بهارستان ميدان در ميتينگ برنامه قطعنامه قرائت از پس ـ سپه ميدان سوي به

روز در مردم قيام صحنههايمهيج از يكي گفتچون پيشهوران بازرگانانو جامعه قاسميهعضو آقاي هنگام

اين در بروند/ سپه ميدان به ملي نهضت كسيون فرا اعضاء آقايان خوبست است بوده سپه ميدان تير سي

خـيابان از مـردم دستههاي و جمعيتها آنها دنبال در و جلو در ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان هنگام
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شعارهائي طرفجمعيت از راه بين در كردندو حركت ميدانسپه بهسوي سعدي خيابان مخبرالدوله, شاهآباد,

ميشد/// داده دولت نفع به

شهرداري از هم آنها از عدهاي آمدندو پائين بالكنشهرداري از ملي وك;ينهضت ـ شد متفرق جمعيت

صفوف با تدريج به جمعيت و رفتند منزلخود به شهرداري پشت خيابان در از آنان از تن چند و شدند خارج

شدند/ متفرق و رفتند احزابخود مركز و محل به خود منظم

به شهرستانها اهالي از عدهاي داشت ادامه ميتينگ كه مدتي خ;ل در ـ شد شهرستان از تلفنهائي

مـيتينگ و تـظاهرات جـريان و مـيگرفتند تـماس مـلي نـهضت كسـيون فـرا نمايندگان با تلفن وسيله

مهندس آقاي ميدادند اط;ع يافته انجام دولت از طرفداري به و آنها پشتيباني به كه را شهرستانهايخود

مكرر تلفنهاي بر ع;وه داد را hزم پاسخ شهرستانها مختلف دستجات نمايندگان به تشكر ضمن رضوي

دستهجمعي استعفاي از خوشوقتي و دولت از پشتيباني بر مبني مختلف شهرستانهاي از زيادي تلگرافات

گرديد/ واصل نيز ملي نهضت وك;ي

ميدان ديروز صبح بود شده قرار نظامي فرمانداري اع;ميه طبق ـ بعدازظهر توده] [حزب تظاهرات

مـيتينگ بـراي مزبور ميدان از دستجات ساير نيز عصر و باشد ملي مؤتلف دستجات اختيار در بهارستان

ضد جمعيت و صلح هواداران دستجات طرف از ديروز بعدازظهر پنج ساعت از جهت همين به كنند استفاده

ساعت كه بود قرار قبلي طبقدعوت گرديد/ برگزار بهارستان ميدان در دمونستراسيوني ميتينگو استعماري

جمعيتهاي دسته نيمدسته و چهار ساعت از بهارستانجمعشوند/ ميدان ميتينگدر در شركتكنندگان پنج

و داشتند دست زياديدر پرچمهاي مختلفو شعارهاي كه حالي در مرد و زن اعم محل هر از كه مشخصي

بهارستان ميدان وارد آنجا از و شاهآباد خيابان وارد ميكردند حفاظت را آنها زنجير خط به طرفين از عدهاي

طرف به خاصي آرامش و نظم با كه بود شده تشكيل منظمي مرتبو بسيار صفوف از اينجمعيت ميشدند/

ميان در ملت> باد <پيروز كه بود اين ميتينگدهندگان شعار راه طول تمام در بودند/ روانه بهارستان ميدان

و ميشد ديده ميداد نشان را ملي رستاخيز و انق;ب مهيج صحنههاي كه رنگي تابلوهاي جمعيت صفوف

وارد مـيتينگدهندگان صفوف ميخورد/ چشم به صفوف جلوي در نيز تير سي شهداي بزرگ عكسهاي

جمعيت از ميدانمملو انتهاي تا مجلس طرف ترتيبدو به ايستادندو جلويمجلس و شده بهارستان ميدان

ميگرفت قرار استفاده ناطقينمورد سخنراني موقع در كه بود ميان آن در نيز بلندگو حامل تومبيل يكا شد/

ميدان در خاصي نظم با همگي بود شده بهارستانجمع ميدان زياديدر جمعيت آنكه با برنامه شروع از قبل

و ايستاده ميدان قسمتاول در كه داشتند ميتينگشركت در نيز دوشيزگان بانوانو از زيادي عده گرفتند/ قرار

ميكردند/ محافظت دست به دست عدهاي را آنها دور تا دور

كرديد/ ميتينگقرائت برنامه سپس و كرد بهسكوت دعوت را مردم بلندگو كه بود دقيقه چند پنجو ساعت

تجليل براي كه شد جمعيتخواسته سپساز شد داشتخوانده مهيجي اشعار آهنگو كه تير سي سرود ابتدا

پشت رحيميان [غ;محسين] آقاي وقت اين در نمايند/ سكوت دقيقه يك تير سي شهداي روح احترام و
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سـ;مت عـلي آقـاي سپس داشت/ اظهار تير ٣å تاريخي روز تجليل درباره مطالبي و گرفت قرار بلندگو

روح به بازرگانان و اصناف و طبقات تمام گفت مفصلي سخنراني ضمن گرفتو قرار تريبون پشت بازرگان

نخواهند پاي از نگيرند را خود شهداي خون انتقام تا ايران قهرمان مردم و ميفرستد درود تير سي شهداي

مهيجي اشعار سپس گفت/ سخن استعمار با مبارزه جمعيت نماينده قدوه آقاي آقايس;مت از بعد نشست

محتشمي اسدا� آقاي گاه آن گرفت/ قرار مردم استقبال تحسينو مورد كه گرديد قرائت شباويز آقاي توسط

آقايان ترتيب به بعد و شد واقع مؤثر خيلي كه كرد ايراد مطالبي ساده زباني با شهدا از يكي پدر بروجردي

كردند/ صحبت هاشميان و لنكراني

اين در گرديد قرائت بود ماده هفت حاوي كه ميتينگ قطعنامه سپس ـ عصر ديروز ميتينگ قطعنامه

آخرين تا و شود داشته نگاه افراشته بر ملي مبارزات افتخار پر پرچم همواره كه بود شده ياد سوگند قطعنامه

و گردد منحل رفراندم با هفدهم مجلس آيد, عمل به دفاع استق;لكشور آزاديو و ملي منافع از خون قطره

كشورهاي فروشنفتبه با و دادهشود خاتمه خارجيان امپرياليستي مداخ;ت به انجامشود, جديد انتخابات

دولت از جنگ, از شديد نفرت ابراز با سپس ميتينگدهندگان شكستهشود/ اقتصاديدرهم بنبست شوروي

يك نـمايد/ پشـتيباني صلحخواهـانه سياست از جا همه بينالمللي صحنههاي در بودند كرده درخواست

آزادي اسـتقرار و قوانـين از بعضي لغو و كشور سراسر در نظامي حكومت لغو درخواست قطعنامه از قسمت

شخصيتها و سازمانها احزابو كليه بود شده پيشنهاد خاتمه در و بود كشور در سياسي احزاب كليه فعاليت

تشكيل براي نيروهايخويشرا همه سياسيخود عقايد اخت;فات از صرفنظر آزاديخواهان منفرد عناصر و

سازند/ متمركز استعمار عليه مبارزه عمومي شعارهاي اساس بر واحد جبهه

ترتيب و نظم با كه كرد تقاضا افراد كليه از بلندگو رسيد پايان به ميتينگ قطعنامه قرائت ـ سپه ميدان در

لحظه چند كنند/ حركت سپه ميدان طرف به سعدي شاهآباد, خيابان مسير از و شده خارج بهارستان ميدان از

افتادند/ راه به سپه ميدان طرف به شعارهايخود با جمعيت و شد تشكيل دمونستراسيوني بعد

شهرباني تومبيل يكا ميرفتو پيشاپيشراه سرباز كاميون چهار پليسو كاميون جمعيتدو جلوي در

نيز ميتينگدهندگان صف آخر قسمت بروند/ راه پيادهرو از كه ميكرد دعوت را مردم مرتب نيز بلندگو حامل

ميشد/ محافظت پليس و سرباز كاميون چند توسط

ميدان تلگرافوارد پستو قسمتجلويوزارت برقو خيابان طرف از جمعيت نيم ساعتهفتو مقارن

يك جـمعيت پـيشاپيش كردند/ توقف فردوسي خيابان مقابل نيمدايرهاي گردش يك از پس و شد سپه

كه جمعيتدرخواستكرد از بلندگو اينوقت در حركتميكرد/ بود شده گذاشته نفت دكل آن روي كه كاميون

را خـود شـعارهاي جمعيت بلندگو گوينده دستور به آن متعاقب و شد خوانده نفت سرود سپس كنند توقف

كرده اع;م را هشت ساعت ضربه هشت نواختن با بزرگشهرداري ساعت كه وقت اين در كردند/ جمعآوري

پايان نيز چپ دستجات شكوه با ميتينگ ترتيب بدين و شدند كنده پرا اطراف خيابانهاي در جمعيت بود

يافت/
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٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

ميشد پخش راديو از نخستوزير نطق كه هنگامي تير سي شب

كرد نثار شهدا مزار بر گلي تاج و رفت تير سي شهداي آرامگاه به مصدق دكتر
گرديد ضعف دچار و افتاد گريه به تأثر شدت از شهدا مزار در نخستوزير

نوشت: آرامگاه يادبود دفتر در مصدق دكتر

كرد نخواهم دريغ خود جان بذل از تير ٣å شهداي مقدس هدف به نيل تا
رفت تير ٣å شهداي آرامگاه به دوشنبه روز بعدازظهر ٧ ساعت نيز مجلس رئيس

نشدند تحصن ترك به حاضر زهري علي و بقائي دكتر
گذرانيدند مجلس در را تير ٣å روز و

باغ محافظت و مراقبت و بود مجلس در شب آخر تا صبح نيم و ٦ ساعت از معظمي دكتر ديروز

گرديد دارد عهده شخصا را پارلمان عمارت و بهارستان

تظاهرات منظور به مختلف دستجات اجتماع براي بهارستان ميدان اختصاص ـ مجلس رئيس نگراني

به را گواري نا حوادث مجلساحتمالوقوع عمارت در مخالفيندولت از عدهاي اقامت و تير سيام روز يادبود

مشك;ت تمام بود/ گرديده آن به مجلسمعطوف رئيس توجه دوشنبه روز وقت اول از كه بود آورده وجود

تـحتالشـعاع تـير ٢٩ روز در مجلس جاري امور لحاظ از معظمي دكتر گون گونا گرفتاريهاي و پارلماني

وقوع از hزم تدابير تخاذ ا با كه گرديد آن رئيسمجلسصرف وقت بيشتر دوشنبه روز آن فرداي تظاهرات

كند/ مجلسجلوگيري داخله در حوادثي

تحصن بهعنوان را عده اقامتاين و مجلسنگرانبود مخالفيندولتدر عدهاياز حضور از معظمي دكتر

عـنوان به كه نفري چند اقامت دارد احتمال كه بود معتقد و نميدانست مصلحت مزبور روز در مجلس در

عمارت به حمله با و گردد مردم احساسات تحريك موجب تير سي روز در ميبرند سر به مجلس در تحصن

رخ نمود خواهد جديد اشكاhت ايجاد مسلما آن كهوقوع غيرمنتظرهاي حوادث عده اين به تعرض مجلسو

مقارن در باhخرهموفقشد مجلسگرديدو متحصنين با كره مذا دوشنبهمشغول صبحروز بدينجهتاز دهد

از كه را زاهدي سرلشكر آقاي رسيد عزيز خوانندگان اط;ع به گذشته شماره در كه طوري به روز همان ظهر

قسمت بدينوسيله و بنمايد مجلس از خروج تحصنو ترك به وادار ميبرد سر مجلسبه در قبل ماه سه دو

سازد/ مرتفع را نگرانيخود از مهمي

نمايندگان با زاهدي سرلشكر تحصن ترك از پس ب;فاصله رئيسمجلس ـ اقليت تحصن ترك براي

يك تا و گرديد كره مذا وارد داشتند را تير ٣å روز خصوصدر به بهارستان در تحصن قصد كه مجلس اقليت

اقليت كه مخالفدولت كسيون فرا دو ليدر حائريزاده بقائيو دكتر آقايان دوشنبه روز بعدازظهر نيم ساعتو

گرديد/// كره مذا مشغول ميدادند تشكيل مجلسرا

آزاديدر كسيون فرا اعضاي خروج درباره حائريزاده با رئيسمجلس كرات مذا ـ رفت آزادي فراكسيون
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رفقايش ساير و او تير ٣å روز كه كرد قبول حائريزاده آقاي و نكشيد طول دقيقه ١٥ تا ١å بيشاز تير ٣å روز

روزهاي اصو' ما گفت: خبرنگاران به مجلس از خروج هنگام آزادي كسيون فرا ليدر شوند/ خارج مجلس از

را نكته رئيسمجلسهممنهمين آقاي با كرات مذا در و ميگذرانيم شهر خارج براياستراحتدر را تعطيل

و نيستم مخالف آن با چندان من و پيشبينيبود احتياطو نظر از رئيسهم آقاي تقاضاهاي البته دادم تذكر

بقائي آقايدكتر با ميروم كنون ا و نميآئيم حوالي اين به هم فردا شديمو مجلسخارج از بدينجهتامروز

نباشند/ مجلس در فردا كه كردم راضي هم را ايشان شايد تا كنم صحبت

اصول به حائريزاده آقاي داشتخوشبختانه اظهار حائريزاده با كراتخود مذا درباره معظمي آقايدكتر

ايشان از بنده تقاضاي ميپذيرد/ را بيغرضانه و صحيح تذكرات كه است مردي وي دارد آشنائي پارلماني

تذكر ايشان و نشوند حاضر مجلس در ميرود خطراتي احتمال و نيست عادي وضع فردا چون كه بود اين

خروج پساز حائريزاده كنند/ ترك را بهارستان رفقايشان ساير با امروز شد قرار و پذيرفتند را بنده دوستانه

چند تفاق ا به دوشنبه روز بعدازظهر نتيجه اخذ بدون و بقائيصحبتكرد دكتر با رئيسمجلسمدتي اطاق از

از خروج هنگام گفتو ترك را بهارستان باغ مجلسبودند در آنموقع در كه آزادي كسيون فرا اعضاي از نفر

رسيد/> خدمتخواهيم مجددا چهارشنبه روز انشاا� شديم مرخص فع� <ما گفت: خبرنگاران به مجلس

شده مجلسخارج از دوشنبه روز بعدازظهر ساعت دو رئيسمجلسكه ـ بقائي تحصن ترك براي تJش

مستقيما و شد بهارستان باغ داشتوارد تن بر مشكي لباس كه حالي در مجددا بعدازظهر ربع و ساعت٥ بود

اطاق مجلسبه بازرسي رئيس و رئيسدفتر ويژه حميديو آقايان بعد لحظهاي رفت/ رئيسه اطاقهيأت به

دكتر كه شد رئيسمعلوم اطاق از نفر دو خروج از پس نمودند كره مذا وي با دقيقه چند و رفته معظمي دكتر

برود/ تير ٣å شهداي مزار به بعدازظهر نيم و ٦ ساعت دارد قصد معظمي

علي و بقائي دكتر آقايان با مجددا داشت عصر نيم و ٦ ساعت تا كه فرصتي از استفاده با رئيسمجلس

بودند رفته نهضت نجات كسيون فرا اطاق مجلسبه شمالي استخر در تني آب از پس آنموقع در كه زهري

پاسخ ولي شوند خارج مجلس از دوشنبه روز عصر همان كه كند راضي را آنها بتواند تا گرديد كره مذا مشغول

از و زحمتكشاننمود حزب اجرائيه كميته اعضاي با مشاوره به رئيسمجلسراموكول تقاضاي اين به مثبت

مجلسشوند وارد وي با مشاوره براي اجرائيه كميته اعضاي تا شود داده اجازه كه كرد تقاضا رئيسمجلس

نفر ٦ يا ٥ حدود در جمعا كه مزبور كميته افراد شد قرار و كرد بقائيموافقت دكتر تقاضاي اين با معظمي دكتر

بايد ساعت اين در و يابد خاتمه بايد نيم و ساعت٨ تا منتهي آنها كرات مذا ولي مجلسشوند وارد ميباشند

رسانند/// رئيسمجلس اط;ع به را خود قطعي جواب

عـمارت از بـقائي دكتر مشاورين كه بود [بعدازظهر] نيم و ٨ ساعت درست ـ ميشوم كشته جا همين

هم آنها شده گذاشته قب� كه قراري مطابق دادند اط;ع بازرسي رئيس به و آمدند باغ محوطه به مجلس

در را تير� ٣å� فردا و امشب زهري علي و بقائي دكتر آقايان ولي كرد خواهند ترك را بهارستان باغ كنون ا

از را سربستهاي كت پا ضمنا داد/ خواهند ادامه مجلس در خود تحصن به نيز آينده در و بود مجلسخواهند
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پساز برسانند/ رئيسمجلس به ساعت تاريخو قيد با كه مجلسدادند بازرسي رئيس به بقائي آقاي طرف

عـمارت از زهـري عـلي و بقائي دكتر آقايان بهارستان از زحمتكشان حزب اجرائيه كميته اعضاي خروج

دكتر نهائي تصميم انتظار به ساعت آن تا كه جرايد مخبرين آمدند/ باغ محوطه به و شدند خارج پارلمان

ميكردند/ سؤاhتي آنها از يك هر و گرفته را نفر دو اين اطراف بودند بقائي

گفت: خبرنگاران به بقائي دكتر

از ما است بهتر ميدهد بهارستانرخ ميدان در تظاهراتي چون فردا كه داشتند عقيده رئيسمجلس آقاي

عمارت مجلسو از غير حزبيخودچون دوستان با كره مذا پساز آقايزهري و بنده ولي مجلسخارجشويم

مخالفين گر ا زيرا مجلسباشيم در فردا گرفتيمامشبو تصميم نداشتيم اقامتخود براي حزبمحلديگري

كوشش تير ٢٩ آخرينروز تا كيفيت بدين و شويم/ كشته جا همين حاضريمدر ما باشند داشته ما كشتن قصد

تير ٣å روز نفر ايندو و نرسيد جائي مجلسبه از زهري علي بقائيو دكتر تحصن ترك رئيسمجلسبراي

دكتر ميكردند تصور اغلب و نداشته معدودياط;ع عده مطلبجز اين از كه حالي در گذرانيدند مجلس در را

نمودهاند/// ترك مجلسرا تير نهم بيستو روز عصر اقليت نمايندگان ساير تفاق ا به نيز زهري و بقائي

داخلي محوطه وارد و گذشته بزرگابنبايويه در از همراهانشوقتي مصدقو دكتر ـ آورند زنبوري چراغ

در از شود/ ديده پا جلوي كه نبود حد آن به هم اطراف چراغهاي روشنائي و تاريكبود كام� هوا گرديدند آن

قـبور راه سر در چون و شود طي پياده بايد كه است زيادي مسافت تير سي شهداي آرامگاه تا ابنبايويه

شب تاريكي در هم آن از عبور استو زيادي بلندي پستو داراي و ناهموار بسيار آن راه و دارد قرار متعددي

نيست/ آساني كار

ناهمواري و شب تاريكي انتظاميمتوجه مأمورين گرديد, ابنبايويه وارد نخستوزير وقتي جهت بدين

پـيشاپيش و كـرد تـهيه زنبوري چراغ فورا پاسبان يك و برآمدند چراغ تهيه صدد در ب;فاصله شدند راه

راه از شب تاريكي در همراهانشبتوانند و مصدق دكتر تا ميرفت جلو و گرفته دست به را چراغ نخستوزير

بگذرند/ را شهدا آرامگاه تا ابنبايويه در بين فاصله ناهموار

طرز به كه تير ٣å شهداي مزار سر بر نخستوزير بعد دقيقه چند ـ كرد گريه مزار سر بر مصدق دكتر

پيشاپيشنخستوزير كه را بزرگ گل تاج نخستوزيري كارمندان از نفر دو رسيدند/ بود شده ساخته زيبائي

كه حالي در مصدق دكتر برگشتند/ آرامگاه كنار در جايخود به مرتبه دو و گذاشته مزار سر بر ميدادند حركت

چند در داشنند دست در را او بازوهاي و ايستاده او طرفين در فريور آقاي و مصدق غ;محسين دكتر آقاي

مشغول و رسانيد شهدا مزار سر به را وخود كرد خم پائين به حالتاحترام به را خود سر ايستادو آرامگاه قدمي

شد/ فاتحهخواني

با كه همراهانش و مصدق دكتر صداي و بود گرفته فرا را آرامگاه فضاي تمام كامل سكوت اينموقع در

دقيقه چند فاتح قرائت خاتمه از پس ميرسيد/ گوش به كام� بودند فاتحه قرائت مشغول شمرده كلماتي

اينموقع در كردند/ توقف شهدا مزار سر بر ميانسكوتمطلق در و حالتاحترام همراهانشبه مصدقو دكتر
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بر كه اشكي قطرات و گرديد بوددستخوشاحساسات هويدا كام� او قيافه از اندوه و تأثر آثار مصدق دكتر كه

بود/// پيدا كام� آرامگاه اطراف چراغهاي و عكاسي روشنائيhمپدوربين در ميغلتيد او گونه

تغيير را برگشتخود مسير ابنبابويه از خروج پساز نخستوزير ـ گوشميداد نطقخود به مصدق دكتر

ري شهر جاده فرحآبادشود خيابان داخل اينكه بدون و گرديد ري شهر جاده ورامينوارد سهراه از بار اين و داد

شد/ خيابانمولوي وارد آنجا از و كرد طي ميدانشوش تا يعني انتها تا را

راديو ميگذشته مولوي خيابان از مصدق دكتر هنگامي كه بود اين نخستوزير مراجعت در جالب نكته

بلند صداي به را راديو كين دكا و قهوهخانهها اغلب و پخشميكرد تير سي مناسبتشب به را او نطق تهران

گوش نخستوزير نطق به و نموده اجتماع داشت راديو كه مغازهاي هر مقابل در زيادي عده و بودند گرفته

ميدادند/

گـوش او نـطق بـه و كرده اجتماع قهوهخانه يك مقابل در عدهاي كه محلي نخستين به مصدق دكتر

نطق به كامل دقت با كه مردي به لحظهاي و كند حركت آهسته داد تومبيلدستور ا راننده به و رسيد ميدادند

ميرسيد خيابانمولوي در كه اجتماعي هر به آن پساز و شد دور و زد لبخندي نگريستو ميدادند گوش او

و ميداد گوش خود راديوئي نطق به تومبيل ا داخل از نخستوزير و ميكرد آهسته را خود حركت او ماشين

ميگذرانيد/ نظر از بودند كرده اجتماع او نطق استماع براي كه را مردمي

سيمتريشد خيابان انتهاي گمركوارد ميدان از و كرد طي انتها تا را خيابانمولوي مصدق تومبيلدكتر ا

شاه خيابان وارد حشمتالدوله چهارراه و پاستور ميدان گذشتن از پس و آمد hبا مستقيما را مزبور خيابان و

از تير سي شب در نخستوزير ترتيب بدين گرديد/ ١å٩ خانه سپسوارد و مرمر خيابان داخل آنجا از و شد

كرد/ ديدن گذشته سال واقعه شهداي مزار

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

آزادي فراكسيون اعCميه
خ;صه كه شد گذاشته خبرنگاران اختيار آزاديدر كسيون فرا طرف از مفصلي اع;ميه امروز ظهر از قبل

ميباشد: زير شرح به آن

نابود را مشروطيت پايمالو را اساسي مصدققانون دكتر چگونه كه ميفرمائيد مشاهده عزيز, هموطنان

كرد/ تعطيل را ملي مجلسشوراي و

كه كردهاند تصور كور و كر را شما همانطوري اينها ولي ميشنويد گوشداريد و ميبينيد داريد چشم شما

نميبينيد/ شما كردند عملي هر ميكنند خيال

قانون مطابق نيامد مجلس به استيضاح برايجواب كه سهشنبه روز از مصدق حكومت عزيز, هموطنان

از فرار براي مصدق دكتر است بيمورد ميكند حكومت نام به اين از بعد عملي هر و است ساقط اساسي

ميخواهد hحا و كرده تعطيل خود ياران دستياري به را مجلس خويش اعمال بر پرده كشيدن و استيضاح

است/ منعزل نشد حاضر استيضاح به پاسخ كه دولتي كند/ رفراندم
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٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

به انگليس دولت و نفت سابق شركت از ايران مطالبات ميزان تعيين كميسيون قضائي گزارش

شد تسليم نخستوزير

نفت شدن ملي قانون طبق خود مطالبات تأمين براي ايران دولت دادخواست
شود تقديم ايران دادگاههاي به بايستي

Nزم مدارك و دNيل تهيه براي و ميدهد تشكيل را سرسامآوري رقم سابق شركت از ايران مطالبات

است شده مطالعه بينالمللي و جاري قوانين كليه ايران دولت ادعاي اثبات جهت

سهم بايستي دنيا در بازرگاني عمليات از حاصل سابق شركت سرشار درآمدهاي از ايران دولت

است مانده باقي مطالبات تعيين كميسيون كار اعظم قسمت هنوز باشد, داشته

شد خواهد تهيه چگونه نفت شركت از ايران مطالبات ارقام

را نهائيخود انگليسگزارش دولت نفتو سابق شركت از ايران مطالبات تعيين كميسيون اط;ع قرار به

شنبه روز كميسيون جلسه آخرين نمود/ نخستوزير تقديم آن وصول مطالباتو تعيين قضائي جنبه مورد در

گزارش اين تهيه گرفت/ قرار تصويب مورد و گرديد قرائت بار آخرين گزارشبراي متن و شد تشكيل گذشته

راه كـردن پـيدا براي مدني دادرسي قانون مواد كليه جمله آن از و گرفت را كميسيون وقت از زيادي مدت

١٩ روز از مـطالبات تـعيين كـميسيون شـد/ خوانـده سابق شركت از ايران مطالبات تأمين جهت مناسبي

آقايان از عبارتبودند اعضايكميسيون آنموقع در كرد كار به شروع آقاينخستوزير بهدستور ماه فروردين

ارس;ن مهندسحسيبي, دكترخوشبين, عليآبادي, عبدالحسين دكتر عميد, اسمعيليدكتر ملك دكتر نقوي,

بـه شـروع و داد تشكيل جلساتي ايران مطالبات تعيين براي كميسيون اين لساني/ ابوالفضل و خلعتبري

چندي آنكه تا رسانيد/ نخستوزير اط;ع به تدريجا نيز را خود مطالعات نتيجه و نمود امر سوابق مطالعه

اعـضاي بـه نيز سنجابي دكتر و شايگان دكتر متيندفتري, دكتر آقايان نخستوزير آقاي دستور به پيش

دكـتر آقـاي طـرف از كـميسيون در آقـايان ايـن شـركت از پس شدند/ اضافه مطالبات تعيين كميسيون

مطالعه مورد قضائي لحاظ از مطالبات تعيين موضوع ابتدا آن موجب به كه گرديد تهيه طرحي متيندفتري

بايستيوارد راه چه از و بكند بايد چه مطالباتخود تأمين به اقدام براي ايران كهدولت شود معلوم و گيرد قرار

شد/ آغاز قوانينمربوطه مطالعه سپس گرفتو قرار كميسيون اعضاي تصويب مورد طرح اين گردد/

سازد مطرح دادگاه در مطالباتخود آنكهموضوع براي ايران مطالباتدولت تعيين گزارشكميسيون طبق

نيز نفت صنعت شدن ملي مادهاي ٩ قانون قسمتدر اين كند مراجعه ايران داخلي قضائي مراجع به بايستي

ساير يا و سابق شركت اعتراضات و شكايات به رسيدگي براي صالح ايران داخلي كم محا كه گرديده كر ذ

دادگاههاي به بايستي ايران دادخواستدولت كه اينموضوع اما هستند/ نفت شدن ملي به قضايايمربوط

اهميت كه ديگري مطالبات اما شود/ تعيين طرفدولت از بايد عادي قوانين طبق شود داده آبادان يا تهران

پايهايقرار چه بر شركتسابق مطالباتاز تأمين درمورد را ادعاهايخود كهدولتايران اينست دارد بيشتر
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از اينموضوع اما كند/ استناد بايد موافقتنامهها ساير يا نفتو سابق قرارداد مواد از قسمت كدام به و دهد

پـيش در كـار ايـن براي ايران دولت كه راهي و است توجه شايان فوقالعاده ايران مطالبات تأمين لحاظ

باشد طوري بايد ايران دولت استدhل و يعنيدhيل گردد منجر موفقيت به كه باشد راهي بايستي ميگيرد

انجاميد/ طول به اينمورد در مطالعاتكميسيون كه بود سبب همين به و برسد مثبت نتيجه به حتما كه

مطالبات گرفتن براي اقدامي فع� ايران استدولت ممكن داشت: اينخصوصاظهار در مطلع يكمقام

تا بود hزم برايدولت امر مقدمات تهيه مطالباتو اين انجام ولي نياورد عمل به نفت سابق شركت از خود

از ايران مطالبات ميزان كه دانست بايد آيد/ عمل به باره اين در مناسب اقدام شد ديده مقتضي وقت هر

سابق شركت زيرا داد خواهد تشكيل را سرسامآوري رقم گردد محاسبه دقيق طور به گر ا نفت سابق شركت

اقداماتو نميداد انجام كام� را تعهداتخود و نميكرد عمل سابق تحميلي قرارداد طبق آنكه بر نفتع;وه

در نميآورد حساب به را آنها هيچوجه به كه ايرانمينمود از خارج در شركت سرمايه با نيز معام;تديگري

سابق شركت بازرگاني كارهاي كليه از ايران ميبايستيدولت حقا و بود زده هم به هنگفتي سرمايه كه حالي

نفتدر حمل براي كشتيراني بزرگ تأسيسشركتهاي نفت سابق شركت بازرگاني عمليات از بگيرد/ سهم

كه بود دنيا نفت بزرگ شركتهاي در شدن سهيم همچنين و مختلف نقاط در پاhيشگاهها تأسيس و دنيا

گرديده يد خلع ايران در سابق شركت از كه هم كنون ا و دارند و برداشتند در شركت براي معتنابهي درآمد

شركت نفت سابق قرارداد طبق ديگر طرف از ميدهد/ ادامه همچنان دنيا در را خود عمليات مزبور شركت

معاف شركت به بهداشتيمتعلق طبيو وسايل نفتو برايوسايل عوارضگمركي پرداختحقوقو از سابق

خوانندگان كه طوري به و نميپرداخت گمركي عوارض خود واردات از يك هيچ براي سابق شركت ولي بود

جنبه اهميت و ميكرد وارد انگلستان از را سابق شركت كارمندان مايحتاج كليه سابق شركت دارند اط;ع

نسبت به ايران دولت كند ثابت داشته كه قراردادهائي و موجود اسناد طبق مطالبات تأمين و تعيين قضائي

بگيرد/ بايد كه است طلبكار نفت سابق شركت از هنگفتي مقادير امور قبيل اين

تـعيين كـميسيون است/ نـخستوزير مـطالعه تحت كنون ا مطالبات تعيين كميسيون قضائي گرازش

وقت مدتها خود كار اين كه بكند ايران مطالبات ارقام مطالبات تعيين به بايستي كار اين از پس مطالبات

ثانيا شود/ مطالعه را سابق شركت گمركي پروندههاي كليه او' بايستي: امر اين انجام براي زيرا دارد hزم

سابق شركت در كه شود گفته است hزم گردد بررسي دقت به معادن و امتيازات اداره در سوابقموجود تمام

ولي كردند مخفي يا و برند بين از يا را پروندهها مداركو كليه تقريبا سابق اعضايشركت زيرا نيست موجود

كل مدير سدان خانه از كه اسنادي ثالثا شد/ گذارده مطالبات كميسيون اختيار در مطالعه براي بود آنچهموجود

آنـها سـرمايه كه شركتهائي ترازنامههاي رابعا گردد/ مطالعه آمده دست به تهران در نفت سابق شركت

كه جمعآوريشود دارد سهم آنها سابقدر شركت كه شركتهائي همچنين و ميباشد سابق شركت به متعلق

اين شد گفته كه همانطور اينسودمعلومشودو از ايران سهمدولت نتيجه در سابقو شركت سود آنها روي از

گردد/ استفاده آن از لزوم موقع در كه شد خواهد تهيه آن براي ارقام
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تير سي ملي قيام روز مناسبت به نخستوزير پيام
مصدق دكتر آقاي طرف از كه زير پيام دوشنبه روز بعدازظهر ٩ ساعت سيتير مقدس قيام روز يادبود به

يافت/ انتشار تهران راديو در گرديده ضبط مخصوصي نوار در و شد فرستاده ايران ملت به خطاب نخستوزير

احترام و تكريم مراتب تا كرد خواهيد برپا مراسمي تير سيام روز با تصادف مناسبت به عزيزم هموطنان

ع;قه ايمانو بدينوسيله هم و كنيد تقديم آزادي حريتو راه مجاهد سربازان كاين پا روح به را قبليخود

اظهار و ابراز نوشيدهاند شهادت شربت آن راه در كار فدا رادمردان اين كه مبارزهاي ادامه به را خويش باطني

ملت افراد تمام اينروز در نشدنياستزيرا فراموش ايران ملت ممتد مبارزات تاريخ در تير سيام روز نمائيد/

پاي از نرسند مقصود به تا و كردهاند اقدام يكزبان و يكدل اجانب تحريكات مقابل در مقام و طبقه هر از

ك پا خون با و شدند نائل شهادت افتخار به ما فرزندان گراميترين از عدهاي تاريخي روز اين در ننشستند/

كردهاند/// آبياري را ملت آمال نهال خود

و پـايداري به اجانب با مبارزه در ايران ملت كه داد نشان تير سيام مقدس نهضت عزيزم هموطنان

را مرگ باشد ميان مملكتدر استق;ل شرافتو پاي كه آنجا ملت اين كه كرد ثابت استو استقامتمصمم

خون بهاي به را آن كه نهضتي ادامه از قيمتي هيچ به و ميدهد ترجيح رسوائي ننگو به آلوده زندگاني بر

ايستاد/ نخواهد باز است خريده خود فرزندان

هر از زيرا شد خدمتگزاريمأيوس ادامه از دولت روزهائي چنين در گذشته سال كه داريد خاطر به hبد

مانند نيز ايام آن در بود كرده فراهم اجنبي سياست دست كه ميديد مشك;تيمواجه و موانع با را جانبخود

كوششو تمام ميبايست كه دولت و بود كار در جانب هر از را اجانب دسائس و تحريكات دست روزها اين

و مقابله براي را اوقاتخود بيشتر كند صرف ملت آمال پيشرفت راه حساسدر دقايق آن در را نيرويخود

نهضتمليبود پيشرفت كه اصليخود هدف از نتيجه در تحريكاتمصروفميداشتو اينگونه به مراجعه

بـرند در به مبارزه ميدان از و كنند توان نا و خسته را دولت كه بود بيگانگان آرزوي تنها اين و ميماند باز

پيش گيريدر كناره جز راهي كه گذاشت فشار و تنگنا چناندر را دولت كارشكنيها و گرفتاريها عاقبتاين

گذارد/ زمين بر مبارزه راه نيمه در گذاشت دوشاو بر ملت كه را مسئوليتي بار شد ناچار نداشتو

كه قيمت هر به و نيست موافق كار از دولت اين گيري كناره با ايران ملت كه گشت معلوم ب;فاصله اما

كاري فدا و تير سيام بينظير قيام بماند/ ناتمام و بينتيجه مقدس جهاد اين گذاشت نخواهد باشد ممكن

دوام به ايران ملت راسخ عزم از واضحي نمودار دادهاند نشان خود از روز اين در ملت افراد عموم كه بيمانندي

درآمد/ دولت اين خدمتگزاري ادامه و بقاء به داير عمومي عقيده ابراز بهصورت كه بود ملي نهضت بقاي و

كرده انتخاب را خود مصالحخويشراه به كامل توجه واقعبينيو با ايران مردم كه كرد ثابت ملي رستاخيز اين

اين كه دانستند اينواقعه پساز بودند, كمين در كه بيگانگان گشت/ نخواهند باز آن از قيمتي هيچ به ديگر و

با نيست ممكن ديگر و كردهاند پيدا كار و خويشسر استق;ل به ع;قمند و بيدار ملتي با انتظار خ;ف بر بار
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اول منزل سر همان به را او و دارند باز است پيموده دشواري به كه طريقي ادامه از را ملت اين نيرنگ و حيله

مرگ به تن حتي شجاعت و شهامت كمال با خود ملي حقه مقاصد تأمين براي كه را مردمي و برگردانند

بفريبند/ دادهاند

يأس تاريكي در استو آنانگشوده پيشچشم اميديدر روزنه معدود عدهاي نفعطلبي چه گر ا هم امروز

و راسخ خود عزم در ملت تفاق ا به قريب كثريت ا وليچون ميبينند پايمطامعخود پيش در راهي حرمان و

دامان بر گردي كمترين كدورت غبار اين از و رسيد نخواهند مقصود به هرگز است پايدار خويش تصميم در

نشست/ نخواهد ايران ملت

بتوانند اينكه از اجانب اميد قطع ملتو بيدريغ استقامت جانفشانيو و تير سيام قيام عزيزم هموطنان

بيش نهائيخود هدف مقصدو بهسوي پيشرفتملتايران در كنند ايجاد رخنهاي ما تفاق ا و تحاد ا مباني در

در كه را معنوي سرمايه اين واجب فرضو ما بر كنون ا افتاد/ مؤثر و مفيد و ارزشبود پر گفت بتوان آنچه از

مقدس جهاد و مبارزه اين پيروزيملتدر ضامن بزرگترين بهدستآوردهايمو كعزيزانخود پا بهايخون

شائبه گونه هر از خالي و دورانديشي كمال با را خود تفاق ا و تحاد ا ندهيم دست از رايگان مفتو بود خواهد

نفاق ايجاد با و بگيرد ما دست از را قاطع حربه اين مكار حريف نگذاريم و كنيم كينهتوزيحفظ غرضورزيو

پيشرفت از و فراموشكنيم كلي به مليخويشرا آمال كه كند مشغول سرگرمو بهخود چنان را ما كندگي پرا و

بازمانيم/ نهائي مقصد سوي به

پر گذشته او شايسته كه را موقعيتي و مقام جهان بزرگ ملل ساير رديف در باشد خواسته گر ا ايران ملت

نبايد ما نترسد جانبازي كاريو فدا از و نگريزد محروميتومشك;ت از بايد كند احراز ديگر بار اوست افتخار

زندگاني گر ا باشيم خرسند و قانع بدان بداريمو دوست عرضهميشود ما به كيفيتكه بهصورتو را زندگاني

تاريخ عالي هدف اين به رسيدن براي داشت نخواهد ارزش پشيزي قدر به نباشد استق;ل و آزادي با توام

است/ كاريها فدا و گذشتها مجاهداتو مبارزاتو شاهد عالم بزرگ ملل زندگي

بوده همراه و توام مصائب و محروميتها گونه اين با همواره خود تاريخ طول در نيز ايران ملت سرنوشت

از انجام سر و كرده تلقي تحملو شكيبائي بردباريو با را مشك;ت و موانع ما ملت اينموارد همه در استو

واقعه در ما گرامي فرزندان و برادران از جمعي كه نيست تأسف جاي است/ آمده بيرون سربلند و پيروز آن

افتخار سرمايه كاري فدا اين با و كردهاند فدا ايران ملت عظمت سعادتو حفظ راه در را خود جان تير سيام

اندوختهاند/ خويش خاندان و برايخود جاويد

خود فرزندان بيدريغ كاريهاي فدا اين از نتواند ملت ناخواسته خداي كه بود خواهد تأسفموقعي جاي

است شايسته كه بهرهاي شده ريخته كه مقدسي خونبهاي اين از و آورد دست به است hزم كه نتيجهاي

و نيايد پيش به هرگز ايران ملت موقعشناسي تشخيصو حسن با كه دارم يقين هم آن كند تحصيل نتواند

تحقيق زودتر هرچه باستاني كشور اين ديرين عظمت و مجد آن دوران تجديد استق;ل حفظ در ما آرزوي

كند/ پيدا
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دخانيات زندانيان خانواده اجتماع
نظامي فرمانداري در

در شدهاند بازداشت اعتصاباخير جريان در دخانياتكه زندانيان خانوادههاي زيادياز عده امروز اجتماع

دخانيات زندانيان پرونده كنند/ روشن را آنها كسان تكليف داشتند اظهار و كرده اجتماع نظامي فرمانداري

ص;حيت عدم دادگاه نتيجه در و گرفت قرار رسيدگي تحت نظامي فرمانداري جنحه دادگاه در قبل چندي

شود تشكيل آينده هفته در است قرار كه اجتماعي امنيت كميسيون در پرونده شد قرار و كرد اع;م را خود

بگيرد/ قرار رسيدگي تحت

بايد زندانيانخود تعيينسرنوشت در تسريع براي شما شد گفته زندانيان خانواده به نظامي فرمانداري در

از زنـدانـيان خـانواده نيم و ده ساعت مقارن نظامي/ فرمانداري نه برويد تهران شهرستان فرمانداري به

شدند/ خارج نظامي فرمانداري
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شديدي خورد و زد مخبرالدوله چهارراه در ديشب
درگرفت

چـهارراه در بـودند حـزبي روزنـامههاي فروش مشغول عدهاي كه موقعي ديشب نيم و هشت ساعت

و چوب با نزاعكنندگان درگرفت/ آنها بين نزاعي نتيجه در و كردند برخورد خود مخالف دسته با مخبرالدوله

به ساختند/ متفرق را آنها و شدند حاضر محل در انتظامي مأمورين ولي ميكردند حمله يكديگر به سنگ

شدهاند/ دستگير شدهاند خورد و زد اين موجب كه آنها سردستههاي از نفر چند شد حاصل اط;ع كه طوري

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

دولتي] فرشهاي [قضيه
از دولتي شده فرشهايجمعآوري دارد نظر در فرشايران سهامي شركت ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شود/ گذارده معرضفروش به عمومي حراج طريق

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

دادسرا ٣å شعبه در قوام پرونده
شد نقص ايراد كشور عالي ديوان در قوام آقاي پرونده به آنكه از پس داديم اط;ع قب� كه طور همان

گـذشته دوشنبه روز شود/ داده آن تكميل دستور تا رفت كل دادستان قضائي حشمتا� آقاي نزد پرونده

را تحقيقات تكميل دستور و فرستاد تهران دادسرا ٣å بازپرسشعبه عالمي آقاي نزد قضائي آقاي را پرونده

پس ميباشمو عاليكشور گزارشديوان مطالعه مشغول گفتمنهنوز ما خبرنگار به عالمي آقاي امروز داد/

آمد/ خواهد عمل به تحقيقات باشد hزم كه ديگري كسان و شهود از لزوم صورت در مطالعه پايان از



ملي دولت سياهه ٢٧٩٤

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

شد آغاز امروز زابل فرماندار قتل واقعه متهمين محاكمه
كوثري مرحوم و شدند فرمانداريحملهور به عدهاي و زابلشورشيرويداد در هفدهم انتخاباتدوره در

ساير و فرماندار قتل به متهمين كمه محا صبح امروز كشتند/ را انتخابات ناظر و دادسرا بازپرس و فرماندار

نعمتالهي آقاي رياست به دادگاه يازده ساعت شد/ آغاز تهران جنائي دادگاه اول شعبه در حادثه آن مقتولين

نيز دادستان نماينده صبري خليل آقاي و گرديد تشكيل قرشي حسين طباطبائيو فخر آقايان مستشاري و

مـحكمه رئـيس بعد و كرد قرائت را خواست كيفر دادگاه منشي اعظم آقاي ابتدا يافت/ حضور محكمه در

آيا كه شد سؤال آنها از متهمين هويت احرار از پس نمود/ مزبور متهمين از نفر ١٤ هويت درباره سؤاhتي

تنفس بهعنوان جلسه ظهر يكساعتاز ميدهند دفاع اجازه بهوك;يخود يا ميكنند دفاع خود از خودشان

شد/ هشتموكول ساعت فردا به آينده جلسه و تعطيل

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

كرد مCقات نخستوزير با ديروز عصر مجلس رئيس

كند معلوم را زاهدي سرلشكر آقاي تحصن موضوع تكليف تا
شود متحصن مجلس در مرتبه دو دارد احتمال زاهدي سرلشكر

آقـاي بـا معظمي دكتر آقاي امروز عصر كه گرديد شايعه بهارستان كريدورهاي در امروز وقت آخر در

به مجلسراجع رئيس نمايد/ كره مذا ايشان با مجلس داخلي امور درباره تا كرد خواهد م;قات نخستوزير

منابع از ما كه بهطوري ولي نداد خبرنگاران به اط;عي هيچگونه آقاينخستوزير با خود امروز م;قاتعصر

آقاي تكليف تعيين براي نخستوزير آقاي با معظمي دكتر آقاي امروز م;قات نمودهايم كسباط;ع موثق

زاهديصورت سرلشكر و معظمي دكتر آقاي بين كه تي كرا مذا در دوشنبه روز زيرا است زاهدي سرلشكر

در مزاحمتي گونه هيچ �امروز� چهارشنبه روز وقت آخر تا كه است داده اطمينان وي به رئيسمجلس گرفته

چهارشنبه روز تا گر ا كه تركنموده مجلسرا اينشرط با زاهدي سرلشكر و شد نخواهد فراهم براياو خارج

دكـتر آقاي امروز م;قات و كند مراجعت مجلس به مرتبه دو نشود تعيين دولت طرف از او قطعي تكليف

است/ زاهدي سرلشكر تكليف تعيين منظور به نخستوزير به معظمي

٨١٤٧ شماره ,١٣٣٢.٤.٣١ چهارشنبه

شد وارد بندرشاهپور به شكر تن هزار شش
كشـورهاي از بعضي و امريكا در ايران دولت نمايندگان طرف از گذشته سال كه قراردادهائي طبق بر

شد/ حمل ايران به تدريج به آن از قسمتي كه گرديد خريداري شكر تن هزار ٢٦ مقدار گرديد منعقد اروپائي

استومأمورينمشغول شده وارد شاهپور بندر به شده خريداري شكر تن هزار ٢٦ از تن هزار ٦ اط;ع قرار به

ميگردد/ حمل زودي به نيز ديگر مقداري ميباشند/ آن تخليه



٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

است گرفته قوت ملي نهضت فراكسيون اعضاي طرف از حزبي تشكيل فكر
تهيه براي مطالعه مشغول قشقائي خسرو و جCلي فلسفي, دكتر رضوي, مهندس شايگان, دكتر

ميباشند حزب تشكيل جهت Nزم تداركات و مقدمات

و شايگان آقايان امروز صبح دولت برنامهآينده و نخستوزير اصCحي نقشههاي از اطCع براي

خبرنگارانندادند به صحيحي اطCع خود مذاكرات نتيجه از ولي كردند مCقات نخستوزير با ميCني

نتيجه خود فعاليت از كنون تا ميكنند كوشش مجلس و دولت روابط انجام براي كه نمايندگاني

نگرفتهاند مثبتي

داشت اظهار بود رفته نخستوزير مCقات به امروز كه اتحاد فراكسيون اعضاي از يكي

نميكند عدول خود تصميم از و است مصمم رفراندم انجام براي مصدق دكتر
گفت امروز آزادي فراكسيون ليدر حائريزاده

كنيم عمل خود قانوني وظيفه به تا كرد خواهيم اتخاذ رويهاي آينده در ما
شد خواهد تشكيل اتحاد فراكسيون جلسه شنبه روز

و احزاب فراغت و روز اين يادبود به مختلف دستجات تظاهرات خاتمه و تير ٣å روز مراسم برگزاري با

ديگر بار بود گرفته قرار روز مسائل تمام مافوق كه مراسم اين در شركت از سياسي متشكل جمعيتهاي

و نمايندگان دستهجمعي استعفاي موضوع و پارلمان اخير بحران و مجلس وضع به پارلماني محافل توجه

كجا به ملي شوراي مجلس هفدهم دوره سرنوشت ببينند كه است گرديده مملكتي مقننه قوه ب;تكليفي

شد/// خواهد منتهي

نزديكاندولتو از پارلماني بهامور اغلبع;قهمندان تير ٣å فرارسيدن از قبل ـ حزب تشكيل از گفتگو

نخستوزير رفراندم فعليوموضوع مجلسدوره سرنوشت باhخره كه ميكردند سؤال نخستوزير مشاورين

معتقد مطلع ذيص;حيتو اشخاصي ولي نميشد داده صحيحي پاسخ اينسؤال به چه گر ا شد خواهد چه

اين زيرا كرد خواهد روشن را نكته اين تير ٣å ميتينگروز در ملي نهضت كسيون فرا اعضاي نطق كه بودند

بودند مصدق حمايتدكتر تقويتو نمايندگيمجلسبهمنظور از گيري كناره براي پيشقدم كه متشكل دستة

از و نـمود خواهـند ابراز آينده به نسبت را خويش عقيده و كرد خواهند خود آينده برنامه به اشارهاي قطعا

دارند/// هدفي و نقشه چه دولت طرفداران كه كرد استنباط ميتوان آنها اظهارات خ;صه
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گذشته جلسه كرات مذا درباره قشقائي خسرو آقاي ديروز مختصر توضيحات ولي ـ شد قطعي ديروز

ابـهام پـرده اندازهاي تا و كرد يقين به تبديل را پارلماني محافل حدس ملي, نهضت كسيون فرا اعضاي

چون گفت خبرنگاران به ملي نهضت كسيون فرا ديروز جلسه ختم از پس قشقائي آقاي زيرا شد/ برداشته

داشته مملكتي جاري مسائل نظارتدر و حفظشود آنها اجتماع آينده در كه داشته عقيده كسيون فرا اعضاي

اين اجراي براي و گرفتهشود نظر در ملي نهضت كسيون فرا اعضاي اجتماع براي ثابتي محل شد قرار باشند

كنند/// تهيه را حوائج ساير و كار وسائل مقدماتو تا شدند انتخاب نفري ٥ يكهيأت منظور

فكـر مـبتكر گفت ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از يكي /// تماسي در ـ است شايگان دكتر مبتكر,

با نهضتملي كسيون فرا از عدهاي استو شايگان آقايدكتر نهضتمليو كسيون طرففرا تشكيلحزباز

كه نگردد تشكيل مملكت قويدر و مقتدر يكحزب تا است مدعي شايگان دكتر هستند/ عقيده هم ايشان

هـمين با شود تشكيل آينده در كه مجلسي هر دارد احتمال ندهند تشكيل را پارلمان كثريت ا او اعضاي

از بـعضي ولي بود/ حزبي تشكيل صدد در بايد آينده انتخابات شروع از قبل بنابراين كرده مواجه مشكل

ندارند/// را ملي نهضت كسيون فرا طرف از حزب تشكيل به عقيدهاي چندان كسيون فرا اعضاي

حال به تا كه تي كرا مذا در گفت: ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از ديگر يكي ـ مخالفند ايرانيها حزب

از عدهاي عقيده از صرفنظر است, شده ملي نهضت كسيون فرا طرف از يكحزب تشكيل شروع پيرامون

اين با ملي نهضت كسيون فرا در ايران حزب اعضاي دارند, مخالف و موافق صورت كه كسيون فرا اعضاي

حزب تشكيل با ميدانند hزم را مقتدر يكحزب كهوجود حال عين در و ندارند موافقتي چندان پيشنهاد

اعـضاي سـاير است بـهتر آيد وجود به حزبي كه باشد اين كلي نظر گر ا كه دارند عقيده و مخالفند جديد

كنند/// تقويت را حزبمزبور ايران عضويتحزب قبول با ملي نهضت كسيون فرا

نهضت كسيون فرا اعضاي عقايد كراتو مذا درباره را توضيحات اين كه مقامي ـ است همين صحيح راه

و صحيح راه كه بودند معتقد اغلب آمد ميان به اخير نظر اين وقتي ديروز جلسه در داشت اظهار ميداد ملي

و ايشان اص;حي نظريات از و شود كره مذا زمينه اين در نخستوزير آقاي با ابتدا كه است همين عاق;نه

پيرامون نهضتملي كسيون فرا آينده جلسه اصلضروريدر اين از اط;ع با تا دولتمطلعشوند آينده برنامه

حد چه تا كسيون فرا اعضاي نظر اين از چيستو باره اين در نخستوزير نظر ديد بايد hحا و بحثشود آن

نمود/ خواهند استقبال

آقايان امروز صبح ملي, نهضت كسيون فرا اعضاي ديروز تصميم اين دنبال به ـ بداريد معذورم فع�

ساعت نيم بيشاز مصدق دكتر با نفر ايندو كرات مذا رفتند/ آقاينخستوزير م;قات به مي;ني شايگانو

از جرايد خبرنگاران كه هنگامي و شد خارج نخستوزير منزل از مي;ني از قبل شايگان دكتر نكشيد/ طول

در و مختصر خيلي ما كرات مذا داشت, اظهار كردند سؤال نخستوزير با را كراتوي مذا نتيجه شايگان دكتر

شايگان دكتر آمد؟ ميان به صحبتي آقاينخستوزير آينده برنامه از آيا شد: جاريبودسؤال مسائل پيرامون

سوژه كه نيست تازهاي صحبت اين و است دولت برنامه از صحبت هميشه اينجا <در گفت: و كرد خندهاي



٢٧٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

بدهد/// روزنامهها مخبرين به توضيحي اين از بيش نشد حاضر شايگان دكتر باشد/> آقايان براي جالبي

مأموريت <بنابراين گفت: مخبرين از ديگر يكي شد/// خارج نخستوزير منزل از مي;ني آقاي بعد يكربع

خاتمه از پس بفرمائيد تأمل يكشنبه روز تا گر ا داد: جواب ب;فاصله مي;ني آقاي ماند> كاره نيمه آقايان

بيشتري توضيحات از امروز ولي رسيد خواهد آقايان عرض به مطالبhزم ملي, نهضت كسيون فرا جلسه

بداريد/// معذور را بنده نخستوزير آقاي با ما كرات مذا درباره

دربـاره داد, دست مـهندسرضـوي آقاي با امروز صبح كه م;قاتي در ـ ميگويد چه رضوي مهندس

در ملي نهضت كسيون فرا رئيس شد سؤال وي از ملي نهضت كسيون فرا اعضاي طرف از حزبي تشكيل

شده پيشنهادي نگرفته خود به اساسي صورت و است مقدماتي مرحله در هنوز موضوع اين گفت: جواب

كسـيون فـرا اعضاي آقايان حاضر حال در زيرا ميباشد اطراف در مطالعه مشغول كسيون فرا فع� و است

اخت;ف هم با جزئي مسائل بعضي در است ممكن ولي دارند نظر توافق يكديگر با كليات در ملي نهضت

هر به گردد/ امر اين در كامل نظر توافق عدم استموجب ممكن جزئي اخت;فات همين و كنند پيدا سليقه

از خـيلي قوي و مقتدر حزب يك تشكيل اينكه از بشود, كافي مطالعات بايد موضوع اين اطراف در حال

نيايد/ پيش تازهاي مشكل تا سنجيد بايد هم را كار نيستوليجوانب حرفي نمود خواهد مرتفع را مشك;ت

افكار و عقيده به رسيد,مربوط عزيز خوانندگان اط;ع به كنون تا كه مطالبي ـ دارند عقيده دومچه دسته

شديم متذكر كه طوري به مجلسبود/ مستعفي نمايندگان اول دسته يعني ملي نهضت كسيون فرا اعضاي

فعاليت كوششو ديگر كه معتقدند و كشيده كنار سياسيروز جريانات از را خود كه هستند كساني دوم دسته

از دسته اين ميباشد/ مصمم خود تصميم در نخستوزير و است بيفايده مجلس عادي وضع اعاده براي

وضـع كه معتقدند ميشوند يافت نيز مجلس سابقه با و معمر اشخاص عدهاي آنها بين در كه نمايندگان

علني جلسات از و نبود مجلسميسر همكاريدولتو امكان كه بود رسيده مرحلهاي به اواخر اين مجلسدر

نميگرديد/// عايد باشد داشته مملكت براي سودي كه نتيجهاي مجلس

وضـع و نمود مرتفع را فعلي مشك;ت ميتوان معتقدند كه سوم دسته ولي ـ ميگويند چه سوم دسته

همه بيشاز و اميدوارند اينمنظور اجراي براي فعاليتخود به هم هنوز برگردانند, عادي حالت به مجلسرا

ميكند/// فعاليت زمينه اين در طاهري دكتر آقاي

بقائيو دكتر آقايان بر ع;وه امروز صبح بود/// تعطيل مجلس ادارات امروز ـ است مطالعه مشغول اقليت

و فـرامـرزي احـمد مـلكي, صـرافزاده, حـائريزاده, آقـايان هستند, متحصن مجلس در كه زهري علي

از خروج هنگام حائريزاده آقاي بودند/ كره مذا مشغول هم با مدتي و يافتند مجلسحضور در ميراشرافي

وظيفه به بتواند پس اين از كه ميباشد خود آينده كار برنامه مطالعه مجلسمشغول اقليت گفت مجلس

كره مذا نكردهاند استعفا مجلس نمايندگي از هنوز كه رفقا ساير با است hزم وليچون كند عمل قانونيخود

طـي اقـليت شنبه روز شايد و بگيريم تماس آقايان اين با فردا يا امروز ظرف كه گرديد اين بر قرار شود

كند/ اع;م را خود آينده كار برنامه اع;ميهاي



ملي دولت سياهه ٢٧٩٨

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

كرد جلب ايران به را امريكا دولت توجه تير سي تظاهرات
داشتند انتظار كه واشنگتن سياسي محافل

امريكا جمهوري رئيس آيزنهاور يأسآور نامه انتشار از پس
دولت از مردم پشتيباني و اخير تظاهرات به توجه با شد خواهد متزلزل مصدق دكتر دولت موقعيت

است كرده عجله قضاوت در امريكا دولت كه دادند تشخيص

كرد مذاكره و مCقات امريكا خارجه وزارت معاون با صالح اللهيار

رفت ايتاليا به وي مCقات براي سفارت سياسي وابسته و شد رم وارد هندرسن
ميشود گفته گفت/ ترك رم عزم به را تهران گذشته روز امريكا سفارت سياسي وابسته آقاي<ملبورن>

از قبل روز سه كه است تلگرافيبوده تعقيب در رم, به امريكا سياسيسفارت رئيسقسمت گهاني نا عزيمت

ايران به مربوط مسائل بعضي در برايمشورت را وي و رسيده تهران به امريكا كبير سفير هندرسن آقاي

فرانسه در <لهاور> بندر وارد <ايندپندنس> مسافربري كشتي با قبل هفته هندرسن است/ بوده كرده احضار

سويس در بود كرده حركت تهران از كه خود همسر تفاق ا به قبل روز دو تا و رفت سويس به آنجا از و شد

بپردازد/ بهمشورت آقايملبورن با آنجا در تا است كرده مراجعت رم به اينك داشتو اقامت

محافل بين در رم, به امريكا كبراي سفارت سياسي گهانيوابسته نا احضار ـ است بوده چه براي احضار

ميگردد اظهار اينخصوص در مختلفي تفسيرهاي و عقايد و شده تلقي خاصي اهميت با خارجي سياسي

از كامل استحضار آقايملبورنو با پسازمشورت هندرسن ايناستكه در ميباشد مسلم كه وليموضوعي

تا آنچه از غير ديگري نظريات و افكار با تير سيام روز تظاهرات مخصوصا و ايران اخير سياسي جريانات

آمد/ خواهد مأموريتخود مقر به است داشته اينموقع

از نفر ٥٤ استعفاي كه شد گفته خارجي سياسي محافل در امروز ـ امريكا سياست و مصدق دكتر دولت

مـصدق دكتر آقاي دولت از طرفداري به مزبور جريان دو هر كه تير سيام تظاهرات و مجلس نمايندگان

طبقات بين در مصدق آقايدكتر موقعيتدولت ايرانو بهسوي ديگر بار را امريكا دولت توجه گرفت, صورت

است/ كرده جلب مردم مختلف

آيزنهاور و مصدق دكتر آقاي بين متبادله نامههاي انتشار ميكردند تصور كه واشنگتن سياسي محافل

اينمورد در مهمي اثر آيزنهاور جوابية نامه كه دريافتند است نموده متزلزل را مصدق پايههايحكومتدكتر

شدهاند/ اشتباه دچار ايران اوضاع به نسبت قضاوتخود در ديگر بار يك استو نداشته

كبير سفير و صالح اللهيار آقاي بين گذشته روز كه م;قاتي در كه مينمايند اط;ع اظهار منابع همان

اين در داد روي امريكا خارجه امور وزارت خاورميانه قسمت رئيس بايرود هانري آقاي و واشنگتن در ايران

خواهد تهران به گزارشي وي با خويش كرات مذا جريان از صالح اللهيار آقاي و گرفته كراتيصورت مذا باب

فرستاد/



٢٧٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

با مذاكره و مطالعه مشغول شهرداري شيCت محصوNت فروش جهت شركتهائي تشكيل براي

كرد خواهد فراهم شركتها گونه اين براي زياد تسهيCت شيCت شركت ميباشد, اصناف

بود خواهد سابق شركت درآمد برابر چند شيCت ملي شركت درآمد
نمود عزيمت شمال به امروز سركشي براي شيCت عامل مدير

برد شوروي به خاويار و ماهي بار هفتمين براي پهلوي پرت كشتي
براي مسافرت اين نمود/ عزيمت رشت به شركتشي;ت عامل مدير بريماني مهندس آقاي امروز صبح

عاملشي;ت مدير ديگر روز چند تا گرفتو مليشي;تصورت شركت ملزومات تهيه نظارتدر سركشيو

شركت فعاليت كليه فع� گفت امروز شي;ت مديره هيأت عضو موhنا آقاي كرد/ خواهد مراجعت تهران به

ماه مهر در صيد آينده فصل ميشود/ آينده فصل براي صيد مقدمات نمودن آماده و ملزومات تهيه صرف

آينده سال در احتياجاتخود تأمين نواقصفني رفع با است اميدوار شركتشي;ت ميگرددو آغاز جاري سال

طوري به افزايشدهد/ را ومحصوhتخود بشود ماهي صيد به سابقموفق دورههاي بيشاز عملياتيخود

كرد, تعيين بينالمللي نرخهاي مطابق را نرخمحصوhتخود مليشي;ت شركت دارند اط;ع خوانندگان كه

نرخهاي از كمتر سابق شركت بهايمحصوhت سابقشي;ت شركت قرارداد انقضاي از قبل تا كه حالي در

تمام ارزان شوروي از سابق شركت احتياج مورد وسايل كردن وارد كه بود اين هم آن علت و بود بينالمللي

ميافزايد شركت آن درآمد به آنكه بر ع;وه شركتشي;ت ميزانمحصوhت ازدياد ترتيب اين به ميشد/

شد/ سابقخواهد شركت درآمد برابر چند مليشي;ت شركت درآمد است داده ترقي را قيمتها شركت چون

تن ٢åå و خاويار تن ١١ مقدار بارگيري از پس و كرد مراجعت شوروي از اخيرا كه پهلوي پرت كشتي

انبارهايشي;تموجود در خاويار و ماهي ديگري مقدار ـ رفت بهشوروي هفتم بار براي منجمد ماهيشور

تشكـيل دربـاره شـركت مـديره هـيأت رئيس صهبا آقاي ـ شد خواهد حمل شوروي به هم آن كه است

طـي پـيش چندي شي;ت شركت در داشت اظهار شي;ت فروشمحصوhت براي تهران در شركتهائي

جهت شركتهائي تشكيل به حاضر اصناف و فروشان خواربار گر ا كه داد اط;ع تهران شهرداري به نامهاي

با تهران طرفشهرداري از كرد/ خواهد فراهم تسهي;تي آنها براي شركت بشوند فروشمحصوhتشي;ت

بودند/ خواسته را امر اين شرايط آنها و شد كره مذا باره اين در اصناف از عدهاي

شـهرداري اختيارات از كار اين شرايط وظائف كه داد اط;ع تهران شهرداري به مجددا شي;ت شركت

تهران در سردخانههائي ساختن شركتهايمخصوصو تشكيل به حاضر اصناف از عدهاي گر ا ولي است

بهايمـحصوhت حتي و بگيرد نظر در آنان براي بيشتري تسهي;ت است حاضر شي;ت شركت بشوند

اصـناف بـا كـره مذا و مطالعه مشغول تهران شهرداري فع� باره اين در كند/ دريافت اقساط به را شي;ت

شهرستانها ساير در و تهران در شركتها قبيل اين تشكيل از پس است اميدوار شركتشي;ت ميباشد/

گردد/ تشكيل فروشمحصوhتشي;ت براي شركتهايمزبور نوع از نيز



ملي دولت سياهه ٢٨٠٠

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

تهران در اجتماعي امنيت كميسيون جلسه اولين
گرديد تشكيل نظامي فرمانداري در امروز

تشكـيل نـظامي فرمانداري محل در اجتماعي امنيت كميسيون جلسه اولين امروز صبح يازده ساعت

فرماندار شايان آقاي با اجتماعي امنيت كميسيون تشكيل قانوني hيحه طبق كميسيون رياست گرديد/

شـاهخليلي سرهنگ تهران, دارائي پيشكار استوان كي تهران, دادستاني كفيل وكيلي آقايان و بود تهران

سمتعضويت با تهران يكژاندارمري هنگ فرمانده سرهنگنظيري انتظاميو سرك;نتريو رئيساداره

اطراف در مدتي يكديگر به كميسيون اعضاي معرفي از پس جلسه اين در بودند/ يافته حضور كميسيون

توضيحات رئيسكميسيون شايان آقاي طرف از و شد بحث اجتماعي امنيت كميسيون وظائف و اختيارات

چه مربوطه قانون طبق اينكه اطراف در بحث سپس شد/ داده كميسيون اعضاي به خصوص اين در كافي

چون شدو شروع نمايند شركت كميسيون در بايد تهران شهرباني رئيس رئيسژاندارمريو سمت با كساني

قسمت اين به راجع وزارتكشور مقامات با شايان آقايان گرديد مقرر نشد حاصل نهائي توافق باره اين در

كند/ جلسهدعوت در تشكيل براي را اعضايكميسيون مجددا شدنموضوع روشن از پس و نمايد كره مذا

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

شد آغاز تبريز صلح هواداران جمعيت اعضاء از تن چند محاكمه
عبارت متهمينمزبور شدند/ دستگير توده منحله حزب با همكاري تهام ا به عدهاي تبريز در قبل چندي

كينيان سا فرسام كارگر, باباعليلولو دبير, قوسي محمدعلي دادگستري, كاتبيوكيل حسينعلي از ميباشند

دكـتر آمـوزگار, بقائي كبر ا نقاش, كارگر ضرابي ابوالفضل دبير, قرچورلو بهلول كارگر, رضائي رسول كارگر,

كـه ادعانامهاي در ولي ميباشند تبريز صلح طرفداران اعضاء از عده اين پزشك/ كاظمزاده مصباحالدين

نفع به صلح طرفداران تحتعنوان اشخاص اين كه شده متذكر كرده صادر آنها براي تبريز نظامي دادستان

و سال ٥ به تن چند آمد عمل به تبريز در آنها از كه كمهاي محا در ميكردهاند/ فعاليت توده منحله حزب

شعبه به پرونده و خواسته فرجام صادره حكم از متهمين شدند/ محكوم زنداني يكسال سالو ٣ به عدهاي

شد/ احاله تهران جنائي دادگاه چهارم

طباطبائي, شيرازي, آقايان مستشاري به شريفو علياصغر آقاي رياست به جنائي دادگاه ٤ شعبه امروز

اينكه از پس يافتند/ حضور محكمه در جديد قانون طبق نيز منصفه هيأت و يافت تشكيل ناجي و توفيق

اعتراف شده كر ذ ادعانامه در كه خود جرم به آيا كرد: كاتبيسؤال آقاي از رئيسمحكمه يافت رسميت دادگاه

كشيدهاند/ كمه محا به تهام ا اين به مرا كه نيست جرم صلح از طرفداري اصو' داد: كاتبيجواب آقاي داري؟

نماينده از مدافع وك;ي از يكي هرمز آقاي آمد عمل به مقدماتي متهمينسؤاhت ساير از اينكه از پس

اينوقت در دارد/ اظهار است كرده كر ذ ادعانامه در كه شديدي مطالب درباره را خود نظر كرد تقاضا دادستان

گرديد/ صبحموكول هشت ساعت شنبه روز به آينده جلسه و شد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه



٢٨٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

افشارطوس قتل متهمين پرونده آينده هفته اواسط تا
شد خواهد آماده دادگاه به ارسال براي

با داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي دادستان شايانفر آقايسرهنگدكتر كه داديم پيشاط;ع روز چند

از بقائي دكتر آقاي تكليف تعيين به توجه بدون مجبوريم ما است آمده پيش مجلس اينكدر كه جرياني

بفرستيم/ دادگاه به را افشارطوس قتل متهمين پرونده ملي مجلسشوراي طرف

سر به قصر و شهرباني مركزي و دژبان زندان اينكدر كه افشارطوس قتل متهمين ـ متهمين اعتراض

از عدهاي و ميشود تأخير دادگاه به آنها پرونده ارسال در مجوزي چه به كه كردهاند اعتراض شفاها ميبرند

شد/ خواهيم تبرئه دادگاه در مسلما داريم اطمينان بيگناهيخود به چون ما ميدارند اظهار متهمينمزبور

متهمين با بار چند روزي كه انتظامي يكمأمور قول از ما خبرنگار ـ كردهاند انتخاب را مدافعخود وكJي

و كردهاند انتخاب را خود مدافع افشارطوسوك;ي قتل متهمين كه ميدهد اط;ع ميباشد تماس در مزبور

كنند/ معرفي را وك;يخود تا ميباشند وكيل تعيين براي دادگاه اخطار منتظر

تيمسار مرحوم قتل پرونده با كه مأموريني از يكي امروز بعدازظهر ساعت يك ـ آينده هفته اواسط در

هرچه بايد نظامي دادستان آقاي دستور به داشت اظهار ما خبرنگار به دارد كار و سر متهمين افشارطوسو

بدهد نظامي دادستان به تهيهميشود رويآن از نيز دادستان ادعانامه عينا كه را ادعانامهخود بازپرس زودتر

مرحوم قتل پرونده و گرفت خواهد انجام كار اين آينده هفته اوايل است شده گذاشته كه قرارهائي قول با و

شد/ خواهد آماده نظامي جنائي دادگاه به ارسال براي افشارطوس تيمسار

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

جلسه] نهمين و [بيست
اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه

سرهنگ آقاي رياست به نظامي فرمانداري جنحه دو شماره دادگاه ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

بيانات ضمن در وي كرد, صحبت به شروع دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي و شد تشكيل هشترودي

اين پرونده اين طبقمحتويات گفت و كرد رد متهمين بيگناهي توقيفو به را مدافع اعتراضوك;ي مفصلي

مـقارن نمايد/ صادر عادhنه راي و كند رسيدگي آنها تهام ا به بايد دادگاه و شدهاند جرم مرتكب متهمين

بياناتخود بهمنشبه آقايسروان يافتو رسميت مجددا دادگاه بعد دقيقه ده شدو تنفسداده ساعتشش

داد/ ادامه

گرديد/ امروزموكول صبح به آينده جلسه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه نيم هفتو ساعت

در ولي آوردند دادگاه به زندان از را اسفند نهم واقعه متهمين كليه امروز صبح نيم هشتو ساعت مقارن

بود نوشته آن در كه رسيد رئيسدادگاه به دادستان نماينده بهمنش آقايسروان طرف از نامهاي همينموقع

نگرديد/ تشكيل صبح امروز كمه محا جلسه نتيجه در و كند شركت امروز جلسه در نميتواند كسالت علت به



ملي دولت سياهه ٢٨٠٢

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

دخانيات] كارگران [پرونده
به مجددا دخانيات واقعه متهمين پرونده است شده كسباط;ع كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

بـايد مـجدد ارجـاع اين داشت اظهار باره اين در نيز نظامي دادگاه رئيس ميشود/ فرستاده نظامي دادگاه

باشد/ جديد قانوني hيحه مواد كر ذ مستلزم

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

شدند] دستگير نظم در اخCل اتهام [به
اجتماع امجديه ميدان عدهايدر كه رسيد ك;نتري١٣اط;ع به عصرديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

از نفر ٥ و حاضر محل ك;نتريدر ازمأمورين عدهاي ب;فاصله مينمايند/ اخ;ل را آنجا ترتيب نظمو و كرده

نـظامي دادسـراي به پرونده با امروز صبح دستگيرشدگان بردند/ ك;نتري به خود با و دستگير را محركين

شدند/ فرستاده

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

گرفتند قرار تعقيب تحت مختلف نانواهاي
است/ شده ضبط شهرداري نفع به آنها سپرده و گرديده تعطيل تخلف علت به نانوائي دكان ٢å ـ اهواز

شدند/ نقديمحكوم جريمه ريال ٥٥å پرداخت به يك هر غيرقانوني اعتصاب علت به نانواها از عدهاي

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

زابل واقعه متهمين محاكمه
متهمين كمه محا به رسيدگي براي ديروز جلسه تعقيب در جنائي دادگاه اول شعبه صبح ده ساعت امروز

كه عدهاي هويت ابتدا بود نشده هويت احراز تعيين متهمين تمام از گذشته روز چون يافت/ تشكيل زابل

كـليه خواست, توضيح تهامشان ا درباره متهمين از محكمه رئيس سپس و آمد عمل به بودند مانده باقي

پرونده و نداشتهايم گناهي ما زابل اغتشاش جريان در كه داشتند اظهار محكمه رئيس جواب در متهمين

شده متذكر پرونده اين درباره خود ادعانامه در دادستان است/ شده تشكيل شخصي اغراض روي متشكله

و زدهاند غارت و قتل و بلوا به انتخاباتدست نگرفتن انجام آشوبو اغتشاشو ايجاد براي متهمين كه است

قتل به انتخاباتبودهاند نظار هيأت از نفر دو قضائيو بازرس و فرماندار جمله از كه نفر جرياناتهفت اين در

شد/ شنبهموكول روز به آينده جلسه و تعطيل تنفس عنوان به ساعتدوازده در دادگاه جلسه رسيدهاند/

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

است نشده داده خرداد حقوق كنون تا
كنون تا دولت برخ;فدستور كه ميدارند اشعار تلگرافخود طي ساوه اداراتدولتي كارمندان از نفر چند

است/ نشده پرداخت كارمندان ماه خرداد استحقوق ماه تير ٢٨ كه



٢٨٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

افتاد؟ تعويق به دولت كارمندان حقوق پرداخت چرا
به دارائي وزارت كفيل مبشر آقاي طرف از حقوق پرداخت دستور ديروز داديم اط;ع قب� كه طوري به

تـعويق بـه علت درباره نشد/ ميسر دولت كارمندان حقوق پرداخت امروز ولي گرديد صادر كل خرانهداري

و اوراق در نظم عدم امر, اين علت تنها كه كرد اظهار ما خبرنگار به مطلع مقام يك حقوق پرداخت افتادن

كافيستو پرداختحقوق براي شده داده توضيح قب� كه همانطور خزانه وموجودي ميباشد هزينهها اسناد

ماه از استكه گرفته قرار توجه وزارتدارائيمورد نواقصدر امروز حال هر به ندارد/ جهتنگرانيوجود اين از

حقوق ماه هر اول روز از بتوانند حسابداريها تا شود ايجاد تسريع ليستهايحقوق و اسناد تهيه براي جاري

نشود/ توليد مشكلي بابت اين از كل خزانهداري در و نمايند پرداخت را

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

تهران رشيد مردم از سپاسگزاري و تشكر
سـنديكاهاي جـمعيتها, تدارك, محلي هيأتهاي كليه از ١٣٣٢ تير سيام يادبود تدارك ملي هيأت

بهدعوت كه استعمار ضد رشيدو اهالي وعموم شخصيتها تحاديههايصنفي, ا و سنديكاها ساير كارگريو

و عهد تجديد و تير سيام شهداي از تجليل و تنظيم براي مساعي تشريك همكاريو بر مبني هيأت اين

و شرافتمند مردم نفر هزار دهها و دادهاند مثبت جواب استق;لطلبانه و آزديخواهانه مبارزه ادامه براي پيمان

و مـيتينگ مـيكند/ امـتنان ابـراز و سـپاسگزاري صـميمانه نـموده تشـويق و تأيـيد را مـا كـه هشياري

در ماه تير سيام روز عصر مختلف طبقات از نفر هزار ١åå بيشاز مشاركت با كه بينظيري دمونستراسيون

آوردند عمل به كمدمونستراسيون مترا صفوف از مردم كه بينظيري استقبال و شد تشكيل بهارستان ميدان

كليه استعمار, طرد راه در حاضرند كه است مردم مختلف طبقات و صفوف تحاد ا از انكاري غيرقابل نمونه

پيش راه اين در متحدا و گذاشته كنار را خود گون گونا سياسي عقايد و اجتماعي موقعيت از ناشي اخت;فات

را تير سيام يادبود مراسم ظهر از قبل كه دستجاتي احزابو ساير كه داشتيم اميد و بوديم ع;قمند ما بروند/

نشان را ملي قدرت بيسابقه عظمت بينظير, نظم با روز همان عصر كه مردمي هزار دهها با كردند, برپا

عزيز ميهن استق;ل آزاديو راه در ايران ملت مبارزه افتخار پر پرچم زير و بگذارند هم دست در دست دادند

نفاقاندازيو خام خيال هم يكلحظه حتي خارجي و داخلي دشمنان ديگر كه آورند بهوجود وحدتي چنان

حد تا و برديم كار به راه اين در را كوششخود ما نپرورند/ سر در را طبقاتي مسلكيو اخت;فات از استفاده سوء

اثري ديگر سال كوششخيرخواهان همتمردانوطنپرستو به اميدواريم كرديم حاصل توفيق زياديهم

باشد/ نداشته مكانيوجود و زماني ظاهري اخت;فات از حتي

لواي زير را ايران سرفراز ملت نهائي موفقيت و نموده عزيز هموطنان تقديم را خود احساسات بهترين

١٣٣٢ تير سيام يادبود تدارك ملي هيأت طرف از مينمايد/ آرزو تفاق ا و تحاد ا

هاشميان علي و سJمت علي نائيني, نيكپور ,Jژي مهندس رحيميان, غJمحسين صدر, حسن



ملي دولت سياهه ٢٨٠٤

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

ميبرد سر به كرج در قوام
ميباشد معالجه تحت و بستري آنجا در وي

بهتر كه بود شده داده اط;ع قوام آقاي نزديكان به انتظامي مقامات طرف از تير سيام از قبل يكروز

محل به و گفت ترك را تهران قوام روز همان لحاظ اين به باشد خارج تهران از مشاراليه تير ٣å روز است

كرج به تهران از تير ٣å از قبل يكروز داشتكهوي اظهار نزديكانقوام از يكي امروز عزيمتكرد/ نامعلومي

اظهار قوام مزاجي حالت شخصدرباره همين گزيد/ اقامت خود نزديكان از يكي باغ در حوالي آن در رفتو

رفتند/ اقامتاو محل به معاينه براي پزشكان و گرديد نامساعد مزاجيوي اخيروضع روز چند طي كه داشت

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

تبريز دانشگاه رياست موضوع
بر مبني نوشته فرهنگ وزير آقاي به شرحي تبريز دانشگاه رياست موضوع در متيندفتري دكتر آقاي

آقاي بماند/ مسكوت شورا تشكيل تا تبريز دانشگاه رياست مسئله تابستان فصل مناسبت به فع� اينكه

نزديك مطالعاتاز و دانشگاه شدناستق;ل محرز به طرفخود از را تبريز رياستدانشگاه قبولي ضمنا دكتر

است/ كرده دانشگاهموكول ضروري حوائج رفع براي اعتباراتhزم اعطاء و

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

مسكو] راديو فارسي زبان برنامههاي در [تغييرات
ميباشد بخش شامل٥ بعد به اين از مسكو راديو فارسي زبان جديد برنامه ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

رويموجهاي بعدازظهر دقيقه پنج سي دهو و نيم و نه هشت, نيم, ششو يك, ساعتهاي ترتيبدر به كه

پخشميگردد/ متر ٣١ و ٢٥ ,١٩

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

شد وارد دارو صندوق سه
بـ;فاصله و شد مهاباد بهداري اداره تحويل بهداري وزارت مأمورين توسط دارو صندوق سه ـ مهاباد

گرفت/ قرار دسترس در و شد باز كميسيوني وسيله داروها,

٨١٤٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١ پنجشنبه

ميشود تأسيس كاشان در زايشگاه يك
حاجمحمدحسين و فقيهي محمود مرحوم ورثه دارائي, وزارت كل مدير احمدي آقاي اقدامات نتيجه در

تأسيس مخارج اط;ع قرار به شدهاند/ كاشان تختخوابيدر بيست يكبابزايشگاه تأسيس به حاضر نراقي

بهداري وزير آقاي موافقت و احمدي پيشنهاد طبق بر و بود خواهد ريال يكميليون حدود در بيمارستان

شد/ خواهد زايشگاه ساختمان به مبادرت زودي به استو شده شروع تأسيسزايشگاه براي نقشه تهيه



٢٨٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

ميشود تهران وارد هواپيما با شوروي جديد كبير سفير صبح فردا
شوروي جديد كبير سفير آشنائي براي

ميشود برپا شوروي سفارت در ضيافتي تهران در خارجي سياسي نمايندگان با

است داده نشان خوبي به ايران به شوروي جديد سفير <Nورنتيف> فوري عزيمت
نيست مايل شوروي دولت كه

بگذارد كبير سفير بدون تهران در را خود سفارت زيادي مدت
تهران در شوروي كبراي سفارت امروز

كرد اعCم رسما را شوروي جديد كبير سفير عزيمت و انتصاب خبر

كبير سفير hورنتيف> توليايوسسيفوويچ <انا آقاي فردا صبح هشت ساعت ـ فردا صبح هشت ساعت

اداره رئـيس مـيكده آقايان فرودگاه در شد/ خواهد مهرآباد فرودگاه وارد هواپيما با ايران در شوروي جديد

ايشان از خارجه وزارت كارهايشوروي� به مربوط �اداره سياسي, سوم اداره رئيس فهيمي باقر و تشريفات

اروپاي دول مختار وزراي تهرانو سفارتشورويدر كارمندان نامبرده آقايان بر ع;وه گفت/ خواهد استقبال

يافت/ خواهند حضور فرودگاه در جديدشوروي كبير سفير استقبال براي شرقي

بـه ايـنكه يا داشت خواهد هم همراهاني hورنتيف آقاي كه نيست معلوم هنوز ـ همراهان با يا تنها

اظهار ولي ميكردند بياط;عي اظهار اينمورد در نيز خارجه مقاماتوزارت ميشود/ وارد تهران به تنهائي

جديدي عده رفتند بهمسكو مرخصي پيشبهعنوان چندي كه كارمنداني جاي به كه نيست بعيد ميداشتند

از پس گذشته هفته hورنتيف, آقاي شوند/ وارد تهران به hورنتيف آقاي همراه آنها مشاغل تصدي براي

بـا رسـيد شـوروي تحاد ا عالي رئيسشوراي وروشيلف مارشال امضاء به جديدش مأموريت فرمان آنكه

جديد حوزه از و كرد حاصل آشنائي آراسته آقاي با مسكو در وي نمود/ پرواز مسكو به بخارست از هواپيما

كرد/ كسب اط;عاتي سادچيكف آقاي از مأموريتخويش

تهران به ورود پساز جديدشوروي كبير سفير سياسي, طبقمعمول ـ تهران به ورود از پس تشريفات

بـراي خارجه وزارت معاون با م;قات وقت تقاضاي و ميرساند خارجه وزارت اط;ع به رسما را خود ورود

گذاردن براي جديدشوروي كبير سفير م;قات اين انجام از پس كرد خواهد خود استوارنامه تسليمرونوشت

به بعد روز نيز خارجي دول مختار وزراي و سفرا رفت/ خواهد تهران در خارجي سفارتخانههايدول به كارت

گرفتو نخواهد م;قاتحضوريصورت گونه هيچ مراسم اين در ميگذارند كارت و ميروند سفارتشوروي

طـرف از كـه مـيشود ضـيافتي بـه مـوكول معارفه و آشنائي و ميشود كتفا ا كارت گذاردن همان به فقط

در دارد را مقدمالسـفرائـي عنوان كه كوله فرانسوا آقاي چون ولي شود داده ترتيب ميبايستي مقدمالسفرا

چنين hورنتيف, آقاي با تهران مقيم سياسي نمايندگان آشنائي براي نميرود احتمال ميباشد مرخصي

داده ترتيب سفارتشوروي كاردار طرف از كه ضيافتي در آشنائي اين و شود برپا فرانسه سفارت در ضيافتي



ملي دولت سياهه ٢٨٠٦

ميگيرد/ انجام شد خواهد

وزارت به خود استوارنامه رونوشت تسليم براي شوروي جديد كبير سفير كه روزي ـ مJقات و شرفيابي

آقاي با م;قات و خود استوارنامه تقديم براي شاهنشاه حضور به شرفيابي وقت تقاضاي ميرود, خارجه

ميكند/ را نخستوزير

استوارنامه/ تقديم و شرفيابي بعد گرفتو خواهد نخستوزيرصورت آقاي با م;قات ابتدا

را خود جديد كبير سفير دولتشوروي اينكه از امروز خارجه وزارت مقاماتمطلع ـ ايران به مسكو توجه

مقامات ميكردند/ تعجب اظهار است داشته اعزام تهران به ميرفت انتظار كه تاريخي از زودتر تهران در

به بخارست از و رسيد امضاء به گذشته آقايhورنتيفهفته انتصاب فرمان اينكه به توجه با ميگفتند مزبور

دريافت انتظار در خارجه وزارت شود/ اعزام تهران به زودي اين به وي كه نميرفت احتمال شد وارد مسكو

دولتشوروي كه ميكند ثابت تهران به ايشان گهاني نا حركت ولي بود مسكو از آراسته نادر آقاي گزارش

بگذارد/ سفير بدون مديدي مدت تا تهران در را سفارتخود كه نميباشد مايل

به ورود پساز جديدشوروي كبير سفير كه ميداشتند اظهار تهرانامروز خارجي داخليو سياسي محافل

معاون و نخستوزير آقاي با م;قات و شاهنشاه بهحضور شرفيابي قبيل از مقدماتي كارهاي انجام تهرانو

شروع را ديپلماسيخود فعاليت ايران سياسي اوضاع به كامل آشنائي و مطالعاتخود تكميل و خارجه وزارت

آقـاي طـرف از ديگـري پيام حامل شوروي جديد كبير سفير كه نميداند بعيد محافل همين كرد/ خواهد

باشد دولت دو فيمابين اخت;فات به كراتمربوط مذا شروع بر مبني نخستوزير آقاي براي مولوتف

سفير به آقايhورنتيف انتصاب به راجع را زير رسمي خبر تهران در كبرايشوروي سفارت ـ رسمي خبر

داد: انتشار ايران در كبيريدولتشوروي

را توليايوسسيفوويچhورنتيف انا رفيق سوسياليستي جماهيرشوروي تحاد ا عالي رئيسهشوراي <هيأت

تحاد ا كبير سفير سمت از را وي ضمنا و ايران در سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كبير سفير سمت به

نمود/ معاف روماني تودهاي جمهوري در سوسياليستي شوروي جماهير

تغيير مناسبت به را سادچيكف رفيقآيو جماهيرشورويسوسياليستي تحاد ا عالي هيأترئيسهشوراي

معافنمود>/ ايران در سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كبير سفير سمت از شغل

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

نخستوزير با هند مجلس [سوسياليست] نماينده مCقات
م;قات نخستوزير آقاي با مجلسهندوستان سوسياليست نمايندگان از يكي آقاي<ردي> امروز ظهر

آقاي از شخصا و شد تهران وارد ايران تاريخي آثار بازديد و گردش قصد به گذشته هفته ردي آقاي كرد/

از آن ضمن داشتو دوستانه جنبه كشيد ساعتطول نيم كه اينم;قات تقاضايم;قاتنمود/ نخستوزير

مراجعت هندوستان به ايران از آينده هفته <ردي> آقاي شد/ صحبت كشور دو صميمانه سياسيو مناسبات

كرد/ خواهد



٢٨٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

شد خواهد امضا تهاتري بازرگاني قرارداد زودي به چكسلواكي و مجارستان لهستان, كشورهاي با

وارداتي كاNهاي ليست بر ميشود مبادله هفته اين در شوروي و ايران مبادNتي كاNهاي جديد ليست

است شده اضافه ضروري كاNي قلم چند شوروي از ايران

پاياپاي بازرگاني موافقتنامه مبادله و امضا براي مذاكرات امروز از
شد شروع مجارستان و ايران

به كي چكسلوا و مجارستان لهستان, كشورهاي با داد اط;ع ملي اقتصاد وزارت در مطلع مقام يك امروز

كشورهاي اقتصادي هيأتهاي و ايران دولت نمايندگان بين جديدي تهاتري بازرگاني موافقتنامه زودي

است/ يافته جريان موافقتنامههايمزبور براي مطالعاتhزم هفته اين از و شد خواهد مبادله و امضا مزبور

پاياپاي بازرگاني قرارداد كي چكسلوا و مجارستان لهستان, كشور سه با ايران كنون ا نمود اضافه مقام همين

ايران بين است قرار كه جديد موافقتنامههاي انعقاد از اصلي منظور ميگيرد/ انجام طرفين از مبادhت و دارد

طبق بر اقتصاد وزارت زيرا گردد, اضافه طرف هر مبادhتاز حجم بر كه آنست منعقدشود كشورهايمذكور و

پاياپاي قراردادهاي توسعه بسطو طريق از را عمومي مايحتاج اعظم قسمت ميكند سعي دارد كه برنامهاي

نمايد/// تأمين بازرگاني

بازرگاني رئيساداره كوزنتسف آقاي كرات مذا دنبال به ـ وشوروي ايران ليستجديدكاcهايمبادcتي

جديد ليست هفته اين در كه شد حاصل اط;ع امروز ملي اقتصاد وزير اخوي دكتر آقاي با ايران در شوروي

طرفين مبادhتي حجم ليست اين موجب به شد/ خواهد مبادله و امضا شوروي و ايران مبادhتي كاhهاي

دارد/ قرار بازرگانيشوروي نمايندگي رئيس و اقتصاد تحتمطالعهوزارت كنون اينليستا شد/ خواهد اضافه

از قلم چند شده اط;ع كسب موثق مقام يك از كه طوري به شوروي از ايران تي واردا كاhهاي ليست بر

احتياجاتضروري از مهمي قسمت ميتواند اجناسمزبور كه طوري به است شده اضافه كاhهايضروري

سازد/ مرتفع را مردم

و ايـران پاياپاي بازرگاني موافقتنامه مبادله و امضا براي كرات مذا امروز از ـ مجارستان با كرات مذا

مبادhت پاياپاي اساس بر مجارستان با ايران شد/ شروع بود گرديده متوقف قبل مدتي از كه مجارستان

بـه طـرفين بازرگاني مبادhت پذيرفت خاتمه قرارداد, مدت كه قبل چندي از ولي ميداد انجام بازرگاني

دارد/ جريان تجارتي قانون عمومي مقررات طبق بر طرفين بازرگاني مناسبات كنون ا و درآمد عادي صورت

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

مجارستان بازرگاني وابسته

بازرگانيدو امور درباره اقتصاد وزير با مجارستان بازرگاني وابستة صبحامروز ده ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

آورد/ عمل به تي كرا مذا كشور



ملي دولت سياهه ٢٨٠٨

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

درگرفت انتظامي مأمورين و چپ دستجات بين خوردي و زد مسجدسليمان در
شدند دستگير عدهاي و مجروح نفر سي و مقتول نفر دو نتيجه در كه

است بوده كارگران تابلوي نصب از مأمورين جلوگيري داد رخ پريشب كه خورد و زد علت

ژاندارمري شهرباني, ارتش, ستاد نمايندگان از مركب كميسيوني ديروز نخستوزير دستور به

كردند حركت مسجدسليمان به

مقتول نفر كهدو دستچپدرگرفت افراد انتظاميو بينمأمورين سليمان مسجد وخورديدر پريشبزد

خورد و زد جريان است كرده مخابره مسجدسليمان از كه تلگرافي طي اداره خبرنگار شدند/ عدهايمجروح و

چپ دست افراد از زيادي عده پنجشنبه روز بعدازظهر نيم و شش ساعت مقارن ميدهد: گزارش چنين را

بود شده اع;م انتظامي طرفمأمورين از قب� كنند/ نصب را كارگران سنديكاي تابلوي كه ميگيرند تصميم

جلوگيري تابلو نصب از نشود شناخته قانوني مربوطه مقامات طرف از كارگران سنديكاي كه موقعي تا كه

كرد/ خواهند

اين ب;فاصله رفتند سنديكا محل به تابلو نصب براي مزبور افراد كه موقعي همان در ـ خورد و زد آغاز

طرف از شدند/ حاضر محل برايجلوگيريدر سرباز پاسبانو عدهاي و رسيد انتظامي اط;عمأمورين به خبر

توجه بدون كارگران ولي شد نخواهد داده تابلو نصب اجازه كه شد داده جمعيتاط;ع نمايندگان به مأمورين

كارگران دست از را تابلو و رفته آنها طرف به مأمورين از عده نتيجه در و شدند كار مأمورينمشغول دستور به

درگيرد/ مزبور افراد و انتظامي بينمأمورين خورد و زد اولين شد باعث امر همين و گرفتند

شديدي خورد و زد و كرد پيدا وسعت كمكم بود, جزئي ابتدا كه خورد و زد اين ـ كرد پيدا دامنه خورد و زد

تير صداي گهان نا بودند زدوخورد سرگرم همه كه همانموقعي در انتظاميدرگرفتو كارگرانومأمورين بين

طـرف به جمعيت ميان از كه تير اين درآمد/ پاي از سربازان از يكي آن متعاقب و رسيد گوش به خفيفي

به طرفمأمورين از تير چند ابتدا كنند/ تيراندازي نيز انتظامي مأمورين كه سببشد بود شليكشده مأمورين

حمله مأمورين به سرد اسلحه و كلت اسلحه با تير صداي به توجه بدون جمعيت چون ولي شد شليك هوا

كرد/ پيدا ديگري جريانصورت ميكردند

گـوش بـه مرتب تير شليك صداي ساعت ربع يك قريب ـ ميشد شنيده ديشب تير شليك صداي

شده طريقي هر به داشتند قصد ابتدا جمعيتكه ميافتادند/ زمين به كنان ناله عدهاي آن متعاقب و ميرسيد

دور حادثه محل از تدريجا كردند مشاهده را جريان اين وقتي كنند نصب را تابلو و پايدرآورده از را مأمورين

بود شده جمعيتخلوت از كلي به حادثه محل بعدازظهر ربع هفتو ساعت مقارن و شدند

طـرف از ب;فاصله كه شدند مجروح نفر ٣٢ قريب حادثه اين در ـ بردند بيمارستان به را مجروحين

در بـقيه و كـردند فـوت مجروحين از نفر دو راه بين در ولي شدند حمل بيمارستان به مجروحين مأمورين

جراحت كه ميباشند نيز انتظامي و دولتي مأمورين از نفر چند مجروحين ميان در شدند/ بستري بيمارستان



٢٨٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

است/ سايرين از بيش بود شده تيراندازي او پاي طرف به جمعيت طرف از كه سربازها از يكي

تقريبا محرك, افراد از نفر چند دستگيري از پس بعدازظهر هشت ساعت مقارن ـ شدند نگران مردم

و كسـبه بود رسيده گوش به تير صداي كه موقعي همان از بودند/ شده مسلط اوضاع بر انتظامي مأمورين

مـردم جـمعه شب كـلي طـور بـه بـودند/ بـرده پناه خود خانههاي به و بسته را خود مغازههاي دكانداران,

اوضاع بر انتظامي تسلطمأمورين ولي داشتند انتظارحوادثديگريرا و بودند نگران بياندازه مسجدسليمان

دكاندارانهنوز و كسبه از عدهاي و نبود آرام شهر نيزوضع ديروز كرد/ مجدديجلوگيري حادثه گونه هر بروز از

بودند/ نكرده باز را مغازههايخود

بهدستور و رسيد تهران به مسجدسليمان خورد و زد حادثه خبر صبحديروز ـ رسيد تهران به حادثه خبر

عـصر و انتخاب ژاندارمري و كل شهرباني ارتش, ستاد نمايندگان از مركب كميسيوني نخستوزير آقاي

كردند/ حركت مسجدسليمان طرف به ديروز

تقريبا شهر وضع كه است كي حا رسيده اداره به مسجدسليمان حادثه از كه خبري آخرين ـ خبر آخرين

كردهاند/ باز را مغازههايخود نيز كسبه و هستند مسلط اوضاع بر انتظامي مأمورين و آرام

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

داد روي دسته دو بين خوردي و زد قزوين در
دستجاتچپو منتسببه افراد از نفر چند بين نزاعي و خورد و زد شده قزوينكسباط;ع از كه بهطوري

اقدام با شدند/ طرفينمجروح از نفر چند نتيجه در و فردوسيرويداد خيابان اول در پانايرانيسم حزب افراد

دستگير حادثه مسببين از نفر چند شدندو متفرق دسته آمددو عمل به شهرباني طرفمأمورين از كه سريعي

شدند/

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

درگرفت دستجات بين خوردي زد خوي در
شدند دستگير نفر چند و

چپو دستجات به افرادمنسوب از عدهاي بين پريروز كه است كي حا رسيده اداره به كه تلگرافي گزارش

زد واقعه اينكه از قبل و شدند حاضر محل در انتظامي مأمورين ب;فاصله خورديدرگرفت, و زد آنها مخالفين

است/ نشده معلوم دستگيرشدگان تعداد كردند/ دستگير را عدهاي و متفرق را آنها كند پيدا توسعه خورد و

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

هوادار] دانشآموزان خورد و [زد
دانشآمـوزان از نـفر چـند بين خوردي و زد امروز صبح نيم و ده ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گـرديد/ مـجروح و مـضروب دانشآمـوزان از يكي و درگرفت ورزش حياط محوطه در دارالفنون دبيرستان

شدند/ بازداشت و دستگير انتظامي توسطمأمورين اغتشاشكنندگان



ملي دولت سياهه ٢٨١٠

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

است داده روي كارگران طرف از تظاهراتي اميد صادراتي بنگاه در
ساختند متفرق را كارگران و شدند حاضر محل در نظامي فرمانداري مأمورين

است درآمده انتظامي مأمورين نظر تحت آن انبارهاي و تعطيل اميد صادراتي بنگاه اكنون

از عدهاي ري شهر جاده در واقع اميد تي صادرا بنگاه مقابل در بعدازظهر ٥ ساعت گذشته پنجشنبه روز

كارگران ميان اين در نمودند/ تظاهر به شروع كارگرانكورهپزخانهها از جمعي همكاري با بنگاهمزبور كارگران

كارمندان بردن براي شهر از كه توبوسي ا و نمودند قطع شهر با را بنگاه رابطه و كردند پاره را تلفن سيمهاي

بنگاه كارمنداندفتري آمد/ عمل به حركتآنجلوگيري از توقيفو متظاهرين طرف از بود آمده بنگاه دفتري

فرمانداري مأمورين از عدهاي ب;فاصله و دادند ششاط;ع ك;نتري اط;ع به ديگري وسايل به را مراتب

كردند/ متفرق را كارگران و شدند حاضر محل در ك;نتري و نظامي

كه ميشود معلوم است آورده عمل به تحقيق تظاهرات اين علتوقوع درباره ما خبرنگار كه طوري به

پر و صادراتي معام;ت ركود اثر در ميباشد خارجه به پشم پوستو مخصوصصدور كه اميد صادرات بنگاه

تصميمخود اين و كند تعطيل ماه مدتدو به را كارخانه كه برميآيد صدد در كاhهايموجود از انبارها شدن

را كارخانه صاحب نظر صادرات بنگاه در كار وزارت نماينده مرداد اول روز ميدهد/ اط;ع هم كار وزارت به را

تـعطيل از كـورهپزخـانه كارگران كمك با ميگيرند تصميم كارگران از تن پنج مينمايد/ اب;غ كارگران به

ميآيد/ عمل به آنها طرف از پنجشنبه روز تظاهرات نتيجه در و كنند جلوگيري كارخانه

شده تعطيل فع� اميد صادرات بنگاه مربوط كارخانه پنجشنبه روز تظاهرات اثر در ـ شد تعطيل كارخانه

فرمانداري طرفمأمورين از فورا كه آمد عمل به ديگري تظاهرات كارگران طرف از مجددا هم ديروز است/

دادن از بعد و كردند اجتماع بنگاه جلوي در كارگران از عدهاي صبح امروز همچنين شد/ آنجلوگيري از نظامي

دو شهرباني و نظامي فرمانداري طرف از امروز شدند/ رهسپار كار سمتوزارت به دستهجمعي طور به شعار

خـود مراقـبت و محافظت تحت را بنگاه انبارهاي و شدند مستقر بنگاه محل در پاسبان و سرباز كاميون

ميباشد/ انتظامي مأمورين نظر تحت و تعطيل بنگاه فع� گرفتند/

شد قرار كياستكه حا رسيده اميد صادرات بنگاه كارگران اعتصاب درباره خبريكه آخرين ـ خبر آخرين

اين در و داده تشكيل كار نمايندگانوزارت با كميسيوني كار, وزارت در كارگر و كارفرما نمايندگان دوشنبه روز

كنند/ تخاذ ا تصميمي باره

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

كردند اعتصاب لولهكشي كارگران
كار از دست كار وزارت طرف از آنان تقاضاهاي انجام منظور به تهران كشي لوله كارگران عصر پريروز

تي كرا مذا از بعد و شد داده نظامياط;ع فرمانداري به مراتب طرفك;نتري١٢ از نمودند/ اعتصاب و كشيده

گرديدند/ مشغول كار به صبح امروز كارگران آمد عمل به آنان نمايندگان با كه



٢٨١١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

شد جلوگيري سيلو كارخانه كارگران اجتماع از
تا بود آمده عمل به آندعوت طي در كه شد منتشر اع;ميههائي سيلو كارخانه كارگران طرف از ديروز

سـيلو پـاسگاه طرف از اع;ميهها اين كنند/ اجتماع كارخانه مقابل در بعدازظهر دو ساعت امروز كارگران

امدادي نيروي و سرباز كاميون چهار با سرهنگنوبان امروز و شد فرستاده نظامي فرمانداري به و جمعآوري

آورد/ عمل به جلوگيري كارگران اجتماع از و عزيمتنموده كارخانه محل به

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

شدند متحصن شاهي كنسروسازي كارخانه كارگران
روز بعدازظهر دو ساعت شاهي كنسروسازي كارخانه كارگران از عدهاي رسيده شاهي از كه خبري طبق

زدو اثر در تحصن اط;ع قرار به نمودند/ مخابره مركز به تلگرافاتي شدندو متحصن تلگرافخانه در پنجشنبه

بعدازظهر هفت ساعت شدهاند/ مجروح نفر چند ميانه آن در كه بوده مخالف دستجات با متحصنين خورد

وليهنوز شدند كره مذا متحصنينمشغول با و شاهيوارد به ساري از پاسبان عدهاي با رئيسشهرباني آقاي

است/ نيافته خاتمه تحصن

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

تبريز صلح هواداران جمعيت اعضاي محاكمه
جنائي دادگاه چهارم شعبه در كه تبريز صلح جمعيتهواداران اعضاء كمه محا دنباله صبح ساعتده امروز

و كرد دفاع متهمين از مفصلي بيانات طي مدافع وكيل فرنيا آقاي گرديد/ آغاز ميگيرد قرار رسيدگي مورد

شد/ بعدموكول جلسه به فرنيا آقاي دفاع بقيه يافتو خاتمه ظهر مقارن كمه محا جلسه

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

زابل واقعه متهمين محاكمه دنباله
يكي نجفي> <ورقه ابتدا شد/ آغاز جنائي دادگاه اول شعبه در زابل متهمينواقعه كمه محا جلسه نيز امروز

تا كنم معرفي آنها به را عدهاي كه بودند كرده مجبور مرا مأمورين گفت و نمود صحبت به شروع متهمين از

كردهاند/ پروندهسازي من براي نكردم اقدام من چون و گردند توقيف

مـقتول فرماندار كوثر مرحوم ورثه يعني خصوصي مدعي مدافع وكيل طباطبائي ذوالمجد آقاي سپس

انگشـتري بهاي تومان هزار يك مبلغ دارم تقاضا محكمه از من داشت اظهار كيفرخواست تقديم ضمن

مطالبي طباطبائي آقاي وقت اين در بگيرند/ متهمين از را آوردهاند بيرون او دست از كه كوثر مرحوم نامزدي

به دادگاه آن از پس شد/ داده تذكر وي به بود كيفرخواست موضوع از خارج دادگاه نظر به چون كه كرد ايراد

وك;ي از ديگر يكي اميري آقاي و شد تشكيل ربع و دوازده ساعت مجددا و گرديد تعطيل تنفس عنوان

شد/ تعطيل سپسجلسه و كرد دفاع به شروع مدافع



ملي دولت سياهه ٢٨١٢

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

جنوب به دولت اعزامي نماينده شيوائي سرتيپ مذاكرات و اقدامات اثر بر

بودند شده آماده خونخواهي و خورد و زد براي كه بويراحمدي افراد
هستند دولت رسيدگي انتظار در اكنون و كردند مراجعت خود محلهاي به
كنند جلوگيري بويراحمدي حوادث شدن دامنهدار از توانستند انتظامي مأمورين چگونه

ميكند مراجعت مركز به ديگر روز چند تا شيوائي سرتيپ

ميبرند سر به تهران در آنان از ديگر نفر دو و است دولت نماينده همراه بويراحمدي سران از يكي

اخت;فات برايرفع دولتكه نماينده آقايسرتيپشيوائي كيستكه حا شيراز از ما خبرنگار تلگرافامروز

روز شـيوائـي سـرتيپ آقـاي است/ گرديده شيراز وارد بود كرده عزيمت جنوب به بويراحمدي عشاير بين

بدون شيراز به ورود پساز و گرديد فارس عازم تهران از طرفدولت از نمايندگي به گذشته ماه تير پانزدهم

اخـت;فات رفع براي شيوائي سرتيپ اعزام علت نمود/ عزيمت كهكيلويه در واقع ياسوج, منطقه به توقف

كـهكيلويه عشاير محل به خصوص به و ميباشد آشنا عشاير امور به وي كه بود اين بويراحمدي عشاير

به ورود از پس شيوائي سرتيپ آقاي كه است كرده اضافه خود تلگراف در ما خبرنگار دارد/ كامل شناسائي

و كرده آرام را آنان اندرز و پند با و نموده م;قات بويراحمدي طوايف سران با كهكيلويه عشايرنشين مناطق

مجازات را مقصرين و كرد رسيدگيخواهد آنان بين جرياناخت;فات زوديدولتبه به استكه نموده اميدوار

آماده را انتقامجوئيخود و وخورد برايزد كه بويراحمدي عشاير افراد كرات, مذا اقداماتو اين اثر بر مينمايد/

ميباشند/// اقداماتدولت منتظر كنون ا و كردند مراجعت محلهايخود به بودند ساخته

توجه و گرديد منتشر بويراحمدي عشاير مختلف دستههاي ميان خورد و زد خبر گذشته ماه تير اوايل

اخت;فاتيمـوجود طرف اين به پيش سالها از احمدسفلي بوير و احمدعليا بوير بين نمود/ جلب را دولت

به شجاعي سيفا� نام به بويراحمدي معروف كدخدايان از نفر يك اخير, خورد و زد و نزاع اثر بر و ميباشد

بهخونخواهي طرفدارانمقتول خويشاوندانو كه شد سبب اينواقعه گرديدند/ مجروح نفر چند و رسيد قتل

زد برايجلوگيرياز اقداماتhزم و نشده مطلع امر اين جريان از بهموقع انتظامي گرمأمورين ا و برخيزند وي

اشكـاhت بود ممكن كه ميرفت گوارتري نا حوادث وقوع بيم بودند نياورده عمل به را بعدي خوردهاي و

سرگرد بويراحمد در خورد و زد خبر محضرسيدن به آورد/ بهوجود نواحيجنوب نظم اخ;ل لحاظ از فراواني

يك فارس لشكر فرمانده طرف از نيز و كرد حركت حادثه وقوع محل به فارس ژاندارمري معاون مظفري

سرگرد فرماندهي و ششم لشكر معاون بايندر سرهنگ آقاي سرپرستي به تجهيزات تمام با سرباز ستون

گرديدند/ اعزام كهكيلويه نواحي به گذشته ماه تير هيجدهم تاريخ در پرچمي

ميتوانند كوچك هواپيماهاي ناحيه اين در شده/ مستقر سفلي و احمدعليا بوير منطقه بين لشكر اين

سرتيپ آقاي اط;ع قرار به كند/ نظارت كهكيلويه نواحي كليه بر آنجا از است قادر انتظامي قواي و آيند فرود

احتمال كه است آورده خود همراه نيز را ايلخاني طاهري ناصر شيراز, به بويراحمد از مراجعت هنگام شيوائي



٢٨١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

از كه رستم حسينقلي و بويراحمد خسرو نام به بويراحمدي سران از ديگر نفر دو بياورد/ مركز به را وي دارد

مراجعتسرتيپشيوائي منتظر ميبردندو سر به تهران كنوندر ا بودند شده احضار مركز ارتشبه ستاد طرف

كند/ مراجعت تهران به شيراز از جاري هفته آخر تا سرتيپشيوائي است ممكن هستند/

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

شد] شروع فاطمي حسين ضارب عبدخدايي محاكمه [امروز
جنحه دادگاه شش شعبه در فاطمي دكتر ضارب عبدخدائي كمه محا امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

خود از دفاع به عبدخدائي سپس داشتو اظهار متهم از دفاع بر مبني مطالبي جهان جعفر آقاي شد/ شروع

پرداخت/

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

گرديد] آزاد آهنين مشت روزنامه [مدير
شده بازداشت قبل چندي كه آهنين مشت روزنامه مدير مرندي فقيه آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گرديد/ آزاد بود

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

شد تشكيل امنيت كميسيون
به نسبت و گرديده تشكيل كشوري لشكريو رؤساي و استاندار آقاي حضور با امنيت كميسيون ـ اهواز

گرديد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات شهر امنيت و انتظامي برنامههاي تنظيم

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

مجهز] و بزرگ زندانهاي [توسعه
كشور استانهاي در كافي وسايل با بزرگ زندان ١å ساختمان مقدمات ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گرديد/ آماده

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

تركيه در ديني عقايد از سوءاستفاده مجازات
جـهت كـه كسـاني آن مـوجب بـه كه است رسيده تصويب به تي مجازا قانون تركيه در ـ لندن راديو

ميشوند/ محكوم زندان نيم و سال ٧ به مينمايند استفاده ديني عقايد از سياسي منظورهاي

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

نميشود توزيع شكر و قند
شكايتكرده شكر قندو سهميه توزيع عدم از كردهاند مخابره كه تلگرافي ضمن اهاليسنگسر از نفر چند

شود/ فرستاده ناحيه اين به امر اين به رسيدگي براي بازرسي مينمايند تقاضا و
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٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

پهلوي اشرف واNحضرت بازگشت
هواپيماي با امروز بعدازظهر ساعت سه ميبرد سر به اروپا در بود مدتي كه پهلوي اشرف واhحضرت

دربار رؤساي از كدام هيچ زيرا بود غيرمترقبه كام� تهران به مشاراليه ورود مراجعتنمود/ تهران به ارفرانس

گرديد/ شهر عازم كرايه تومبيل يكا وسيله به واhحضرت و بودند نشده حاضر استقبالوي براي فرودگاه در

ميكرد/ بياط;عي اظهار تهران به مشاراليه ورود از دربار ساعتسخنگوي آخر تا

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

است شده منصرف خود مجدد تحصن از زاهدي سرلشكر
تكـليف تـعيين بـراي تابستان, ماهه يك تعطي;ت رسيدن فرا از قبل مجلس رئيس فعاليت آخرين

آقاي با تلفن با چهارشنبه آخروقتروز تا معظمي آقايدكتر يافتيم اط;ع كه طوري به زاهديبود/ سرلشكر

شب مجلس بازرسي دفتر رؤساي ويژه و حميدي آقايان و بوده تماس در زاهدي سرلشكر و نخستوزير

ساعتده زاهدي سرلشكر باhخره و رئيسمجلسبودهاند منزل در تكليفموضوع تعيين براي را پنجشنبه

خيال و شده منصرف مجلس در خود مجدد تحصن از كه ميدهد اط;ع مجلس رئيس به پنجشنبه شب

به متعلق ثاثيه ا امروز جهت بدين برد/ خواهد سر به خود منزل در و ندارد را بهارستان عمارت به مراجعت

شد/ داده انتقال وي منزل به بود اقامتوي محل كه سابق سناي مجلس عمارت از زاهدي سرلشكر آقاي

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

ميشود تهيه دولتي اتومبيلهاي صورت
شد خواهد جمعآوري مجددا زائد اتومبيلهاي

نمايند/ ارسال نخستوزيري به و تهيه را تومبيلها ا ريز كهصورت شد داده دولتيدستور ادارات تمام به

تشخيص احتياجاتدولتي بر زايد كه تومبيلهائي ا دارد نظر دولتدر ميشود گفته اينمورد در كه طوري به

كه تومبيلهائي ا شد/ خواهد تهيه جاري هفته آخر تا تومبيلها ا ريز صورت نمايد/ جمعآوري ميشود داده

وزارت كميسيونيدر اجراياينمنظور براي رسيد فروشخواهد به نزديكي تيه آ استدر قب�جمعآوريشده

است/ گرديده تشكيل دارائي

٨١٤٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣ شنبه

نمود مسموم را خود ترياك با نكرد رسيدگي شكايتش به دادسرا چون
نشده نتيجه اخذ به موفق حال به تا اما بود كرده شكايت دادسرا به شخصي از قبل چندي زينتالسادات

مراتب كسانشفورا ككرد/ تريا بهخوردن مبادرت شدو خسته خود بينتيجه آمد رفتو از ديروز باhخره بود/

ك;نتري مأمورين دادند/ قرار درمان تحت منتقلو رازي بيمارستان به را مسموم و داده اط;ع ٣ ك;نتري به را

نمودند/ تحويل تهران دادسرا به امروز يادداشتو را او اظهارات و نمودند بازجوئي مسموم از بيمارستان در
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٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

شد وارد تهران به ديشب معظمي دكتر

كرد مجلس چاپخانه امور به رسيدگي صرف را خود وقت تمام امروز و

بود خواهد تعطيل استثنا بدون مجلس ادارات تمام مرداد ٢٦ روز تا فردا از
شد گرفته تصميم مجلس اقليت و غيرمستعفي نمايندگان امروز مشترك جلسه در
كاشاني آيتا[ حضور در بار يك هفتهاي مجلس غيرمستعفي نمايندگان پس اين از

باشند داشته جلساتي شخصا روز دو هفتهاي و دهند تشكيل را خود جلسه
دهند ادامه سابق مانند خود مبارزه به و

ساير دارد احتمال و ميروند خود انتخابيه حوزه به فردا ملي نهضت فراكسيون اعضاي از نفر ٨

كنند مسافرت خارج به دوره اين در نفر ٦ يا يك استثناء به فراكسيون اعضاي

شد خواهد پرداخت نكردهاند استعفاء مجلس نمايندگي از كه مادام غيرمستعفي نمايندگان حقوق

يافته خاتمه رفراندم آراء و تعرفه اوراق چاپ
شد فرستاده شهرستانها به امروز و ديروز و

امور از بسياري در و دارند تماسدائم نخستوزير با كه مهندسرضوي شايگانو دكتر ـ شد مسلم ديگر

عين كه داشتند اظهار مطالبي رفراندم درباره جرايد پاسخسؤاhتمخبرين در ديروز ميباشند ايشان مشاور

در نخستوزير كه بود اين از كي حا نفر دو اين اظهارات رسيد/ عزيز خوانندگان نظر به گذشته شماره در آن

خواهد كار اين لزوم به اشاره آن ضمن كه نطقي ايراد از پس استو مصمم رفراندم براي خود اجرايمنظور

به توجه با بنابراين گرفت/ صورتخواهد شهرستانها سپسدر و تهران در ابتدا رفراندم عمل عنقريب نمود

از عدهاي فعاليت عليرغم كه گرديد مسلم تقريبا ميباشند نخستوزير نزديكان از كه نفر دو اين اظهارات

مصدق دكتر نخستوزير, منظور از جلوگيري پارلمانو روابطدولتو التيام مجلسبراي مستعفي نمايندگان

دروضع مهندسرضوي قول به و كرد خواهد رفراندم به اقدام فعلي مجلس و قطعيخود تكليف تعيين براي

ندارد/// هم راه اين جز چارهاي كنوني

آقـاي دعوت بنابه مجلس غيرمستعفي نمايندگان كه موقعي همان در امروز ـ قشقائي خسرو باغ در

نهضت كسيون فرا اعضاي بودند داده تشكيل را خود مجلسجلسه در اقليت نمايندگان تفاق ا به حائريزاده

پـارسا آقاي نمودند/// اجتماع تجريش در واقع قشقائي خسرو آقاي باغ در تدريجا صبح ٩ ساعت از ملي

داشت/ اظهار خبرنگاران به جلسه ختم پساز كسيون فرا سخنگوي

دكـتر آقـاي ابـتداء داشت/// اظهار ملي نهضت كسيون فرا سخنگوي ـ فراكسيون سخنگوي اظهارات

سپس رسانيد كسيون فرا اعضاي اط;ع به مصدق دكتر آقاي با را خود كرات مذا و م;قات نتيجه شايگان

نحوه و كميته گزارش سپس و رسيد كسيون فرا استحضار به بود آورده عمل به تداركات كميته كه اقداماتي

به كسيون فرا كه گرديد تأييد ضمنا گرفت قرار كره مذا مورد كلي طور به دولت و كسيون فرا بين همكاري
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از عدهاي چون كره مذا اين خاتمه از پس بدهد/ ترتيب را خود كار برنامه و داده ادامه خود سياسي فعاليت

عزيمت شهرستانها به خود انتخابيه حوزه امور به رسيدگي براي داشتند تصميم كسيون فرا اعضاي آقايان

پنجشنبه روز كسيون فرا آينده جلسه شد قرار و آمد عمل به رفقا ساير با مسافرين خداحافظي مراسم كنند

تشكيلشود/// مهندسرضوي آقاي منزل در صبح

ديشبوارد و ميبرد سر به تهران از خارج گذشته روز سه كه معظمي دكتر آقاي ـ مجلس ادارات تعطيل

چاپخانه امور به رسيدگي وقف را خود وقت تمام و يافت مجلسحضور در وقت اول از امروز گرديد تهران

معظميدستور دكتر آقاي وقت آخر در امروز تركنمود/ را بهارستان باغ بعدازظهر يكساعت و مجلسنمود

روز تا فردا از ميباشد مجلس تابستان تعطي;ت مردادموقع ماه رئيسه هيأت قبلي تصميم طبق چون كه داد

دارند/// hزم كارهايضروريو كه ادارات از بعضي فقط باشد تعطيل مجلس ادارات تمام مرداد ٢٦

كه است اين گرفته قرار پارلماني محافل بحث مورد روزها اين كه مطلبي چهميشود؟ نمايندگان حقوق

چگـونه نـمودهانـد استعفا خود سمت از عدهاي اينكه گرفتن نظر در با آينده در مجلس نمايندگان حقوق

است داده دسـتور حسابداري اداره به مجلس رئيس يافتيم اط;ع امروز كه طوري به شد/ خواهد پرداخت

سمت از كه روزي تا غيرمستعفي نمايندگان حقوق و دادهاند استعفا كه روزي تا مستعفي نمايندگان حقوق

پرداختشود/ نكردهاند استعفاء نمايندگي

بر امروز كه مجلس غيرمستعفي نمايندگان و اقليت مشترك جلسه ـ كاشاني Aآيتا حضور در جلسه

ختم پساز يافتو خاتمه بعدازظهر يكساعت بود شده تشكيل مجلس در حائريزاده آقاي حسبدعوت

نشد گرفته تصميمي امروز جلسه در داشت اظهار خبرنگاران به مجلس اقليت ليدر حائريزاده آقاي جلسه

آقاياني و نمايند شركت بودند نتوانسته ما امروز جلسه در نكردهاند استعفا كه نمايندگان آقايان از عدهاي زيرا

عـضو قـناتآبادي شـمس و كـريمي, نـادعلي زهري, علي بقائي, دكتر از بودند عبارت داشتند حضور كه

شركت همه ميباشند مسافرت در كه بهادري آقاي از غير به آزادي كسيون فرا از نهضتو نجات كسيون فرا

اين در شدند/ حاضر جلسه در نيز فرامرزي عبدالرحمن و صفائي آقايان يعني منفردين از نفر دو داشتند/

انجام روز هفتهايسه بود قرار كه م;قاتي اول شد/ تخاذ ا تصميماتي آمد عمل به كه تي كرا مذا پساز جلسه

آيتا� حضور مجلسدر از خارج در آن ديگر يكروز مجلسو در آن روز دو گرديد مقرر پس اين از گيرد

است/// مصدق حكومتخودسرانه با مبارزه ادامه كه شد تخاذ ا سابق تصميم همان و تشكيلشود كاشاني

تعطيل بر مبني رئيسمجلس اب;غدستور از پس امروز ـ ماند خواهند باقي تحصن در زهري و بقائي

مجلساين به اشخاصمتفرقه خروج ورودو ممانعتاز جاريو ماه ششم بيستو روز تا اداراتمجلس عموم

فع�در كه عليزهري بقائيو دكتر آقايان كيفيت اين با آيا كه بود آمده ميان مجلسبه كريدورهاي در سؤال

نفر دو با كه تماسي در ميشوند/ مجلسخارج از يا و داد خواهند ادامه تحصنخود به ميبردند سر مجلسبه

ما بهوضع ارتباطي پارلمان ادارات تعطيل بر رئيسمجلسمبني آقاي تصميم داشتند اظهار آنها شد گرفته

ميدهيم/ ادامه مجلس در تحصنخود به همچنان ما داشتو نخواهد و نداشته



٢٨١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

شد تهران وارد امروز شوروي كبير سفير
دولت و نخستوزير طرف از نمايندگي به اقتصاد وزير و مصدق غCمحسين دكتر

گفتند تبريك شوروي جديد كبير سفير Nورنتيف به
كند شروع ايران در را خود فعاليت رسما زودتر هرچه دارد سعي <Nورنتيف>

يكهواپيماي با صبحامروز نيم ساعتهفتو ايران جديدشورويدر كبير اناطوليhورنتيفسفير آقاي

جديد كبير سفير همسر هواپيما, كارمندان و خلبانان نفر شش استثناي به شد/ فرودگاه وارد كوتادوموتوره دا

تروچنكو آ آقاي امروز صبح نيم ششو ساعت از است, آمده ايران به وي همراه كه بود شخصي تنها شوروي

دست در نيز گل دسته چند يافتند/ مهرآبادحضور فرودگاه تدريجدر به كارمندانسفارتشوروي ساير و كاردار

ميشد/ ديده سفارت خانمهايعضو از نفر چند

اخوي دكتر و آقاينخستوزير طرف از نمايندگي به مصدق آقايانغ;محسين صبح نيم ساعتهفتو

آقايان بعد دقيقه پنجاه آمدند/ فرودگاه به جديدشوروي كبير سفير استقبال براي طرفدولت از نمايندگي به

يافتند/ حضور فرودگاه در نيز خارجه وزارت سياسي دوم اداره رئيس فهيمي و تشريفات اداره رئيس ميكده

جـزو نـيز رومـاني و مـجارستان كشـورهاي مـختار وزراي و شوروي بازرگاني اداره رئيس كوزنتسف آقاي

هواپـيمايدومـوتوره فرودگاه آسمان در شمال سمت از كه بود صبح نيم و هفت ساعت بودند/ مستقبلين

كـه مـحلي در سـپس و آمد فرود باند روي فرودگاه محوطه باhي كه نكشيد طولي و شد نمايان شوروي

دادند/ قرار هواپيما در مقابل پلكانمخصوصرا فرودگاه مأمورين و ايستاد بودند كرده اجتماع مستقبلين

تـنها تروچنكو آ آقاي و كردند حركت هواپيما پلكان طرف به اجتماع حالت به مستقبلين موقع اين در

گفت/ تبريكورود و خيرمقدم ايشان خانم و جديد كبير سفير آقاي به و رفت hبا پلكان از كه بود شخصي

رنگراهراه كستري خا شلوار كتو دستداشتو در رنگي كيفقهوهاي كه حالي جديدشورويدر كبير سفير

و سـفيد مـوهائي و چاق هيكلي hورنتيف آقاي آمد/ پائين پلكان از داشت لب بر لبخندي و بود پوشيده

دانست/ روسي فرد يك كامل نمونه ميتوان را كليوي طور به و دارد سرخ صورتي

غ;محسين دكتر با ابتدا كبيرشوروي سفير معرفيمستقبليننمود/ به شروع آقايآتروچنكو هنگام اين در

كارمندان با آشنائي آننوبت پساز فهيميدستداد/ و ميكده و اقتصاد آقايانوزير با ترتيب به بعد مصدقو

كشور جديد كبير سفير با كارمندان ساير بعد و نظامي وابسته و عاليرتبه كارمندان نخست رسيد/ سفارت

كردند/// تقديم كبير سفير خانم به داشتند دست در كه گلهائي دسته نيز خانمها شدند/ آشنا خود متبوع

و اوليـه تشـريفات زودتر هرچه دارد سعي hورنتيف آقاي كه شد گفته مطلع سياسي محافل در امروز

نمايد/ آغاز را خود ديپلماسي فعاليت و شود كار مشغول و داده انجام را خود استوارنامه تقديم و آشنائي

تسليمرونوشت براي آقايhورنتيف كه شد كسباط;ع خارجه وزارت در امروز وقت آخر ـ خبر آخرين

رفت/ خواهد خارجه وزارت به فردا ساعت١٢.٥ خارجه وزارت معاون مفتاح آقاي با آشنائي و خود استوارنامه



ملي دولت سياهه ٢٨١٨

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

شيCت سابق شركت اموال تقسيم درباره مذاكره براي
شد تشكيل شوروي بازرگاني اداره در شوروي و ايران مختلط كميسيون جلسه

زودي به و است تهيه دست در شيCت شركت اموال از شوروي دولت سهم خريد به مربوط اسناد

شد خواهد مبادله طرفين بين

گرديد تهيه كامل طور به شيCت سابق شركت اموال صورت
در شي;ت سابق شركت حسابهاي تصفيه براي شوروي و ايران نمايندگان مشترك جلسه ظهر از قبل

شي;ت سابق شركت اموال از شده تهيه صورتهاي و گرديد تشكيل سفارتشوروي بازرگاني اداره محل

نمايندگان از نفر دو آنها تكميل براي و بود تهيه دست در مدتها صورتها اين گرفت/ قرار مطالعه مورد

ضمنا و نمودند تكميل شركتشي;ت كمكمأمورين با را صورتها و كردند عزيمت بندرپهلوي به شوروي

تـهيه ايراني مأمورين وسيله به كه صورتهائي با را تهران در شي;ت شركت اموال صورت ديگر بار يك

هـنگام شـي;ت سـابق شركت كه است اموالي كليه مشخصات صورتها اين نمودند/ مطالعه بود گرديده

شـوروي و ايـران بين بالمناصفه سابق قرارداد طبق بايستي و است داشته شي;ت سابق قرارداد انقضاي

گذارده مليشي;ت شركت اختيار در مجموعا قرارداد انقضاي پساز شركتسابقشي;ت اموال گردد/ تقسيم

سهم شد قرار رسيد, امضا به شوروي و ايران نمايندگان بين وقت همان كه موافقتنامهاي موجب به و شد

با شركتشي;ت ازمحصوhت آن قيمت برابر در و شود فروخته ايران دولت به مزبور اموال از دولتشوروي

گردد/ صادر بهشوروي ايران سايرمحصوhت

نواقصي مختصر سابقشي;ت شركت مطالعهصورتاموال از پس هيأتمختلطشي;ت ديروز جلسه در

بريماني مهندس آقاي مراجعت از پس و گردد مرتفع فردا و امروز ظرف شد قرار كه گرديد مشاهده آنها در

اموالشركتسابق تقسيم درباره نهائي تصميم اخذ براي جلسهاي بندرپهلوي, عاملشركتشي;تاز مدير

بندرپهلويعزيمت به شركتشي;ت بهامور برايسركشي گذشته بريمانيهفته آقاي تشكيلشود/ شي;ت

سهم خريد به مربوط اسناد داديم اط;ع كه طوري به نمود/ خواهد مراجعت تهران به ديگر روز دو تا و كرد

مبادله مزبور اسناد امر مقدمات تهيه از پس زودي به و است تهيه دست در شركتشي;ت اموال از شوروي

شد/ خواهد مليشي;ت شركت به متعلق رسما سابقشي;ت شركت اموال كليه شده

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

محرمانهاي قرارداد ايران دولت
است ننموده منعقد شورويها با نفت فروش براي

ايران دولت كه است نوشته شمارهاش آخرين در امريكا چاپ نيوزويك مجله چون ـ محرمانه قرارداد

تماس اقتصاد وزارت با اداره] [خبرنگار است نموده منعقد شورويها با برايفروشنفت محرمانه يكقرارداد

شد/ تكذيب و نگرديد تأييد مطلب اين و شد گرفته



٢٨١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

كردند اجتماع نظامي فرمانداري در سيلو و دخانيات زندانيان خانواده امروز
شد فرستاده اجتماعي امنيت كميسيون به مزبور متهمين پرونده امروز ظهر

تـقاضا و بـودند كرده اجتماع نظامي فرمانداري در سيلو و دخانيات واقعه زندانيان خانواده صبح امروز

بفرستند/ نظم اخ;ل و اجتماعي امنيت كميسيون به را آنها به مربوط پرونده داشتند

مـتهمين تـهام ا بـه رسيدگي درباره ص;حيت عدم قرار نظامي فرمانداري جنحه دادگاه اينكه از پس

اخت;ف باره اين در بعدا ولي شود فرستاده اجتماعي امنيت كميسيون به پرونده بود قرار كرد صادر را دخانيات

قرار نيستو جرايم اينگونه به رسيدگي به صالح امنيت نظاميكميسيون فرمانداري بودن با كه شد پيدا نظر

و پرونده اين كه كرد موافقت تهران نظامي فرمانداري امروز ولي شود, اضافه مزبور قانون به تبصرهاي شد

مـقابل در كـه زندانـيان خانواده به نتيجه در شود/ فرستاده مزبور كميسيون به سيلو واقعه متهمين پرونده

خواهد احاله اجتماعي امنيت كميسيون به پرونده كه شد داده اط;ع بودند كرده اجتماع نظامي فرمانداري

پيدا اط;ع ما خبرنگار بودند شده خارج نظامي فرمانداري از زندانيان كسان كه موقعي امروز وقت آخر شد/

حضور با تهران نظامي فرمانداري در كه اجتماعي امنيت بهكميسيون دخانياتوسيلو زندانيان پرونده كه كرد

شد/ فرستاده ميشود تشكيل ژاندارمري و شهرباني دارائي, وزارت نمايندگان و تهران فرماندار

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

بود متشنج خوي گذشته جمعه شب
شدهاند متحصن تلگرافخانه در اهالي از عدهاي

ما خبرنگار طوريكه به قضيه جريان بود/ ساعتمتشنج چند برايمدت خوي شهر گذشته پنجشنبه روز

به اهاليشروع از يكي بزرگخوي چهارراه در بعدازظهر ساعتهفت ميباشد/ قرار اين از است گزارشداده

عدهاي جمعيت ميان از هنگام اين در كردند/ اجتماع او سخنان شنيدن براي اهالي از عدهاي و كرد صحبت

يكديگر به مخالف دسته دو نتيجه در كردند/ تي اظهارا ناطق سخنان عليه بر و كرده دادن شعار به شروع

شب يازده ساعت تا اضطراب اين شد/ متشنج جريان اين اثر در شهر همه بعد دقيقه چند و شدند حملهور

جبهه به كه جمعيتي مديره هيأت كنون ا شدند/ مسلط اوضاع بر انتظامي قواي ساعت اين در و داشت ادامه

نيز ديشب دارند/ را مسئول مقامات با تماس تقاضاي و شده متحصن تلگرافخانه در موسوماند سوم ملي

پرداخت/ اوضاع رسيدگي به فرمانداري در و شد وارد خوي به آذربايجان لشكر فرمانده

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

متوالي سرقتهاي از جلوگيري براي
اداره طـرف از شميرانات و شهر در متوالي سرقتهاي از جلوگيري براي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

ميكنند/ آمد رفتو مرتب شميرانات و تهران در شبانه پليس مأمورين از سيار گروه چند گاهي آ



ملي دولت سياهه ٢٨٢٠

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

سرقتها از جلوگيري براي
اداره ميآيد عمل به خانهها اغلب در كه سرقتهائي از جلوگيري براي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

سوءسابقه عدم گواهي خانهها خدمتگزاران مستخدمينو به كه است كرده پيشنهاد وزارتكشور به گاهي آ

گونه اين به مبادرت منازل در خدمتگزار عنوان به نتوانند ميباشند بد پيشينه داراي كه كساني تا بدهد

نمانيد/ دستبردها

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

بود تعطيل هم امروز اميد صادراتي بنگاه
تعطيل هم امروز داديم اط;ع ديروز را آن كارگران اعتصاب خبر كه اميد تي صادرا بنگاه به كارخانهمربوط

قرار به ميكردند/ محافظت آنجا از شهرباني امدادي نيروي نظاميو فرمانداري طرف از مأمور نفر چند و بود

شد/ خواهد رسيدگي كارگران خواستههاي به و ميشود تشكيل كار وزارت در كميسيوني فردا اط;ع

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] [سيامين
به نظامي فرمانداري دو شماره جنحه دادگاه جلسه [سيامين] چهلمين امروز صبح نيم هشتو ساعت

واقعه متهمين پرونده به رسيدگي براي بهمنش سروان آقاي دادستاني سرهنگهشتروديو آقاي رياست

را مدافعاتخود داشت اظهار رئيسدادگاه گرديد اع;م جلسه رسميت اينكه از پس شد/ تشكيل اسفند نهم

بيانات به من گفتديروز و كرد صحبت به بهمنششروع آقايسروان دهند/ ادامه ادعانامه محتويات باره در

منجمله وك; آقايان ساير مدافعات به ميخواهم امروز و دادم جواب ادله كر ذ با عبده و سياسي دكتر آقايان

بگويم/ جعفريجواب شعبان وكيل جهان آقاي

شـهود گواهي طبق كه گرفت نتيجه و داشت بيان زمينه اين در مفصلي شرح سپس دادستان نماينده

آسـيب مشـاراليـه مـنزل بـه و كـرده اجتماع نخستوزير خانه مقابل در اسفند نهم روز در مزبور متهمين

نـيم و چـهار سـاعت به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به دادگاه دوازده, ساعت مقارن رسانيدهاند/

شد/ امروزموكول بعدازظهر

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

فروغي] محسن [مهندس
زيبا هنرهاي دانشكده رئيس

رياست به سال مدتسه براي فروغي مهندسمحسن آقاي زيبا, هنرهاي دانشكده استادان شوراي در

دانشكده شوراي انتخاب اين جلسه, آخرين در نيز دانشگاه شوراي و گرديد انتخاب زيبا هنرهاي دانشكده

داد/ قرار تصويب و تأييد مورد را زيبا هنرهاي



٢٨٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

شاهنشاهي دربار اعCميه
دربـار قبلي بياط;ع و همايوني مبارك پيشگاه از اجازه بدون پهلوي اشرف واhحضرت اينكه به نظر

همايوني مبارك پيشگاه از اجازه كسب با شدند, تهرانوارد به هواپيما وسيله به بعدازظهر شاهنشاهيديروز

جليل خاندان افراد از يك هر به نسبت پس اين از و شوند خارج ايران از فورا كه شد اب;غ معظماليهها به

ننمايند سلطنتدارد شامخ مقام حيثيت به بستگي كه وزارتدربار به مقررات تشريفاتو رعايت كه سلطنت

اميني ابوالقاسم شاهنشاهي دربار وزارت كفيل شد/ خواهد عمل ترتيب سختترين با

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

نمود؟ مراجعت تهران به قبلي اطCع بدون و ناگهاني اشرف واNحضرت چرا
است؟ بوده مطلع اشرف واNحضرت مراجعت از دولت آيا
نموده خريداري <ارفرانس> هواپيما سره دو بليط اشرف واNحضرت

كرد خواهد مراجعت پاريس به زودي به و

بفروشد تهران در را خويش كاخ خود قروض تأديه براي اشرف واNحضرت است ممكن

در امروز گرفت صورت قبلي اط;ع و خبر بدون گذشته روز كه تهران به پهلوي اشرف واhحضرت ورود

وزارتدربار داشت: اظهار باره اين در وزارتدربار در يكمقام بود/ گرفته قرار تفسير بحثو محافلمورد كليه

دربـار بـه خبري ايران سوي به حركت از مشاراليه و نداشت اط;عي گونه هيچ اشرف واhحضرت ورود از

سر به ايران از خارج در كه سلطنتي خاندان افراد از يك هر بايستي طبقمعمول زيرا بود/ نداده شاهنشاهي

اين مطلقا اشرف واhحضرت و كنند اجازه كسب شاهنشاه پيشگاه از قب� ايران به مراجعت براي ميبردند

ورودواhحضرت دارد احتمال ميشد گفته محافلمطلع از پارهاي در امروز ضمنا بود/ نداده انجام را تشريفات

كه ميشد گفته باره اين در و باشد گرفته خارجهصورت وزارتامور و مقاماتدولتي اط;ع با تهران به اشرف

ايران سياسي نمايندگي طرف از كنند مراجعت ايران به بخواهند سلطنتي خاندان افراد كه قبيلموارد اين در

با ميشود/ داده ويزا بعد و تكليفميشود كسب خارجه وزارتامور از بدهد را ايران به اخذ ويزاي بايستي كه

غيره و اجازهورود با نداشتنويزا قبيل از اشكالي هيچگونه با تهران به اشرف اينكهورودواhحضرت به توجه

بودهاند/ مطلع اينموضوع از دولتي مقامات كه حدسزد چنين ميتوان بنابراين است نگرديده مواجه

از توقفنمود/ پاريس در رفتو اروپا به تهران از مادر ملكه علياحضرت همراه گذشته سال حضرت hوا

توسط اغلب احتياج مورد لوازم و بود تماس در شاهنشاهي دربار وزارت با مرتبا اشرف پاريسواhحضرت

بود خواسته اشيائي تلگراف وسيله به واhحضرت نيز اخيرا ميگرديد/ ارسال پاريس به و تهيه دربار مقامات

بود/ شده فرستاده ايشان براي كه

مهرآباد در اينروزنامه خبرنگار وسيله به بار اشرفاولين خبرورودواhحضرت ـ واcحضرت ورود جريان

نـبود/ مشـاراليـه ورود جـزئيات شـرح درج فرصت بود چاپ زير روزنامه ساعت آن در چون آمد/ دست به



ملي دولت سياهه ٢٨٢٢

<بـانو نـام بـه كه گذرنامهاي با ارفرانس هواپيماي وسيله به گذشته روز بعدازظهر ساعت سه واhحضرت

ارفرانسوي هواپيمائي بنگاه كارمندان از يكي فرودگاه در گرديد/ مهرآباد فرودگاه وارد بود شده صادر شفيق>

كرايه تومبيل يكا نداشت شهر به عزيمت اشرفوسيله چونواhحضرت و نمود معرفي را خود و شناخت را

آمد/ شهر به وسيله آن به واhحضرت و نمود تهيه مشاراليه براي ٥٢٧ شماره

علت بوده مطلع تهران به اشرف واhحضرت ورود از دولتي مقامات از پارهاي معتقدند كه مطلع مقامات

كشاورزي بانك به ريال ميليون ٥ مبلغ قبل سال چند از كهواhحضرت ميكنند توجيه چنين را دولت اط;ع

ريال ميليون ٦ به كنون ا غيره و كرد دير زيانهاي و شده اضافه آن بر كه منافعي با اينمبلغ كه بوده بدهكار

برايفروش وواhحضرتاشرف آمده عمل به مذكور وجه اخذ بانكبراي طرف از اقداماتي استگويا رسيده

پساز زودي به و آمده ايران به اط;عدولت با بانككشاورزي قرض تأديه و ام;كمستغ;تخود از قسمتي

اشرف هواپيماي بليط مناسبت همين به كرد/ خواهد پاريسمراجعت به خود كار ترتيب و امر مقدمات تهيه

مقامات حيرت موجب گردد مختلف محافل تعجب سبب آنكه از بيش اشرف واhحضرت ورود است/ سره دو

گرديد/ دربار وزارت

و رسـيد شاهنشاه استحضار به مهرآباد فرودگاه به اشرف واhحضرت ورود از پس دقيقه چند خبر اين

عدم اظهار است آمده ايران به ملوكانه پيشگاه از اجازه كسب بدون مشاراليهها اينكه از اعليحضرتهمايوني

ساعت نمايند/ ترك را ايران ك خا زودتر چه هر كه شود اب;غ بهواhحضرت فرمودند دستور و رضايتنموده

آقـاي شـد گـذارده جرايـد اختيار در اشرف واhحضرت درباره دربار وزارت اع;ميه اينكه از پس امروز ١٢

بازگشت خصوص در اط;ع قرار به و رفت نخستوزير آقاي م;قات به دربار وزارت كفيل اميني ابوالقاسم

اين كراتدر مذا جريان كسب براي كه ما خبرنگار نمود/ كره مذا ايشان با مدتي اشرف غيرمترقبهواhحضرت

آيا بدانند هستند ع;قمند مقاماتدربار كه ميدهد چنيناط;ع تماسگرفت مقاماتوزارتدربار با م;قات

اينموضوع شدن روشن زيرا خير؟ يا بوده مطلع تهران به اشرف مراجعتواhحضرت جريان از دولت واقعا

برود/ خواهد بين از است يافته انتشار اينخصوص در كه را شايعاتي از بسياري

متوجه انظار كه شد سبب ميرفت انتظار كه طور همان تهران به اشرف واhحضرت ورود ديگر طرف از

در برايشركت شايدواhحضرت كه شود ايجاد شايعه و گردد مخالفين دولتو بين روابط سياسيو جريانات

به آن اب;غ و اع;ميه صدور به وزارتدربار امروز اقدام ولي است/ مراجعتنموده ايران به فعاليتها از پارهاي

بوده كار در هم قصدي چنين احيانا گر ا كه گرديد سبب گويد ترك را ايران زودتر هرچه كه اشرف واhحضرت

بياط;ع تهران در اشرف اقامتواhحضرت محل از امروز ظهر از قبل تا دربار وزارت مقامات شود/ خنثي

نيست معلوم هنوز و ميبرد سر به خود بستگان از يكي منزل در فع� اشرف واhحضرت اط;ع قرار به بودند

از نقل به خارجي خبرگزارهاي توسط ديشب اشرف ورودواhحضرت خبر گفت/ تركخواهد را ايران وقت چه

يافت/ انتشار توجه جالب خبر يك عنوان به خارجي محافل و كز مرا در و گرديد مخابره اط;عات روزنامه

دوقـلوي خـواهـر اشـرف واhحـضرت كرد: پخش خصوص اين در امروز لندن راديو را زير خبر جمله از



٢٨٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

وارد خود همسر نام شفيق> <بانو نام به هواپيما وسيله به ايران شاهنشاه پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرت

در سلطنتي خانواده افراد از يك هيچ كه طوري به بود قبلي اط;ع بدون اشرف واhحضرت ورود شد/ تهران

نبودند/ حاضر ايشان از استقبال براي فرودگاه

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

امريكا] مقيم ايراني دانشجويان ارز [تأمين
در ايراني محصلين ارز تأمين به مربوط قرارداد است صدد فرهنگدر وزارت ـ كشور خبريهاي خJصه

تأخيري دانشجويان ارز پرداخت در تا نمايد تمديد ايران در امريكا فني همكاري اداره مقامات با را امريكا

ندهد/ روي

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

امريكائي بانك تأسيس
يكمقاممسئولدر شد/ تأسيسخواهد تهران امريكائيدر بانك يك كه شد حاصل اط;ع هفته اين در

ايران در خارجي نمايندگي يك طرف از بانك تأسيس پيشنهاد داشت: اظهار مورد اين در اقتصاد وزارت

نظارت هيأت چنانچه رسيدگي پساز رسيدگيواقعشود/ مورد و شده مطرح بانكها بر نظارت هيأت در بايد

آنكه با و شد خواهد بانكداده تأسيس اجازه طرفهيأتوزيران از بانكموافقتنمود تأسيس با بانكها بر

چـنين نـيست بـعيد معذلك نرسيده ملي اقتصاد وزارت به بانكي چنين تأسيس اجازه پيشنهاد كنون تا

به ميشود گفته كه امريكائي بانك تأسيس پيشنهاد باشد/ رسيده بانكها بر نظارت هيأت به پيشنهادي

به سپس و گرفته قرار رسيدگي مورد بانكها بر نظارت هيأت در بايد ابتدا شد خواهد ناميده <منهاتان> نام

است متحمل داشت اظهار بانكملي در مطلع مقام يك شود/ داده تأسيسآن اجازه تصويبنامهاي موجب

از پس مزبور بانك تأسيس پيشنهاد گردد/ تأسيس تهران در نزديكي آينده در امريكائي بانك يك كه

شد/ خواهد رسيدگي بانكها بر نظارت هيأت تشكيل

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

ميشود توزيع كارگران پرسشنامههاي
كرد خواهند تشريح را خود وضع كارگران پرسشنامهها اين در

هسـتند كـار مشـغول كـار وزارت در كـه مـتحد مـلل سـازمان كـارشناسان طـرف از قـبل, چـندي از

اط;ع امروز شود/ معلوم كارگاهها كارگران زندگي وضع آنها از استفاده با كه است شده تهيه پرسشنامههائي

گذاشته كارگاهها صاحبان اختيار در ديگر روز چند تا استو گرديده مهيا توزيع براي اوراق اين كه شد حاصل

اوراق اين آنكه از پس بدهند/ دقيقي توضيحات كارگران حقوق ميزان و زندگي وضع درباره كه شد خواهد

امروز آمد/ عملخواهد به اقداماتمؤثري كار طرفوزارت از كارگران زندگي بهبودوضع به نسبت شد تكميل

شد/ موافقت آنها توزيع با و داد قرار مطالعه مورد را پرسشنامهها اين كار وزارت در كميسيوني



ملي دولت سياهه ٢٨٢٤

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

درجهداران و استواران و همرديفان و افسران بازنشستگي قانوني Nيحه
راهآهن پليس اداره افراد و

قانوني hيحه مشمول راهآهن پليس اداره افراد و درجهداران و استواران و همرديفان و افسران >١ ماده

بود/ خواهند ١٣٣١ ماه آبان مصوب كشور كل شهرباني افراد رديف و افراد و كارمندان و افسران بازنشستگي

به قانوني hيحه اين تصويب تاريخ در كه پليسراهآهن اداره استواران و همرديفان و افسران >١ تبصره

قانوني hيحه اين مزاياي از صورتي در بخواهند خدمت از را خود بازنشستگي يا و رسيده بازنشستگي سن

سايرمأمورين ولي بپردازند ١٣٣٢ ماه اولدي تاريخ از را گماشته حق به متعلق كهكسور نمود خواهند استفاده

نمود/ خواهند پرداخت مزايايمزبور برقراري تاريخ از را مربوطه كسور

ميشود اخذ مزبور مزاياي از قانوني hيحه اين موجب به كه كمبودي حساب نگهداري براي >٢ تبصره

تشكيلووجوه حسابداريمزبور, در پليسراهآهن اداره رئيسحسابداري رئيسو بهمسئوليت حسابي دفتر

مذكور حساب از برداشتي گونه هيچ و ميشود واريز ايران ملي بانك در جاري حساب به بابت اين از وصولي

آمد/ نخواهد عمل به پرداختشود بازنشستگان به قانوني hيحه اين طبق منحصرا كه وجوهي از غير

ميباشد/ قانوني hيحه اين اجراي مأمور راه وزارت >٢ ماده

و افسران بازنشستگي قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تصويبميشود/ تبصره دو و ماده دو بر مشتمل پليسراهآهن اداره افراد و درجهداران استوارانو همرديفانو

١٣٣٢ مردادماه چهارم تاريخ به

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٥å شماره ,١٣٣٢.٥.٤ يكشنبه

معافيت قانوني Nيحه اجرائي آئيننامه
١٣٣٢ ماه تير ٢å مصوب ١٣١١ الي ١٣å٦ متولدين وظيفه نظام مشمولين

ميشوند/ بهرهمند hيحه اين مقررات از كه مشموليني ـ اول اصل

١٣å٦ سالهاي متولد وظيفه نظام معافيتمشمولين قانوني hيحه مقررات از كه مشموليني اول< ماده

پرچم زير خدمت از مزبور قانون hيحه اول ماده در مقرر وجوه پرداخت با و مينمايند استفاده ١٣٣١ الي

ميباشد/ زير شرح به ميشوند معاف

يا/// تكفل معافيت اثر بر ١٣٣٢ ماه اولشهريور تاريخ تا كه طبقاتمزبور مشمولين >١

نظام معافيتمشمولين قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

تـصويب تـبصره ٣ و ماده ٢٣ متضمن و فصل هفت بر مشتمل ١٣١١ الي ١٣å٦ سالهاي متولد وظيفه

١٣٣٢ ماه مرداد چهارم تاريخ به ميشود/

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٨٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

مجلس انحCل يا ابقاء درباره ايران ملت به خطاب نخستوزير پيام

مبارزه در موفقيتي گونه هيچ اميد مجلس كنوني وضع با مصدق دكتر عقيده به
انحCل يا ابقاء درباره كند تقاضا مردموطنپرست از است ناچار و نيست ايران ملت

نمايند نظر اظهار صريحا ملي شوراي مجلس
كردم مراجعت عزيز كوطن خا به مسافرتhهه از اينجانب كه هنگامي پيش يكسال عزيز هموطنان

كـه آمـد وجـود بـه دولت راه در مشك;تي بوديم دادگستري بينالمللي ديوان رأي صدور انتظار در همه و

حقايق متوجه خاصي واقعبيني با همواره كه ايران رشيد ملت شما اما گرفت, كناره كار از گزير نا خدمتگزار

و مـرارتهـا از پس كـه را نهالي و برسند خود آرزوي به ايران ملي نهضت دشمنان نگذاشتيد بوديد امور

قيام يك با رو اين از كنند/ كن ريشه بود شده آبياري ايران مردم دل و خون با زياد زحمتهاي و ت;شها

اين از را دنيا مال و كرديد كوتاه كار از را اجنبي عمال دست تير سيام تاريخي روز در ايثارخونخود با و مردانه

حمايتو به استظهار با ديگر بار ايندولت نتيجه در ساختيد/ شگفتي اعجابو دچار قدرتاراده نفسو قوت

كار فدا مردم شما تكاء ا به و متعال خداوند تأييدات با و گرفت دست به را امور زمام شما بيدريغ پشتيباني

قدر به و دهد ادامه كشور استق;ل تأمين راه در اجانب با را خود مبارزات فراوان مشك;ت وجود با توانست

بردارد/ قدمهائي سودمند, قانوني اجرايلوايح و وضع با داخلي اص;حات انجام در امكان

و افتاد خطر عدهايدر منافع البته برد بداندست ملتدولت اراده بنابر كه اص;حات و مبارزه اين طي در

اص;حات دامنه هرچه طبعا و كنند خويشصرفنظر مطامع از آساني به نميشدند حاضر آنها كه بود مسلم

وضع با را خود تزوير و خدعه با نميتوانستند گذشته خ;ف بر بار اين كه ناراضي عده بر مييافت توسعه

اين تقويت تحريكو با ميكنند استفاده فرصتي هر از كه نيز بيگانگان و ميشد افزوده دهند تطبيق موجود

سرانجام و كرده ايجاد تازهاي مشك;ت روز هر تا ميكوشيدند آنان فعاليتهاي ساختن هماهنگ و عده

درآورند/ زانو به را دولت

آشوبدر و بلوا ايجاد براي تحريك افشارطوسو سرلشكر قتلفجيع توطئه اسفندو نهم حوادثغمانگيز

برايحم;ت ملي مجلسشوراي تريبون از استفاده و مملكت خدمتگزاران به زننده حم;ت و عشاير بين

اقليتو توسط اصليخود وظيفه ابقاء از مجلس ساختن منحرف با مشروطيت تعطيل و دولت به غرضآلود

ايجاد دولت راه بزرگيدر سد كه آورد بهوجود دسائساوضاعي بردن كار به با نقشهسقوطدولت طرح باhخره

كـارشكنيها و اخـ;لگريها اين از كه ميشد اين مصروف دولت وقت اعظم قسمت كه طوري به نمود/

سازند/ سرنگون را ملي نهضت و كنند حاصل توفيق خويش كار در ملي ضد عناصر نگذارد و كند جلوگيري

اجانب تحريك به مخالفين اعتراضات و حم;ت كه اينست ميباشد توجه شايان ماجرا اين در آنچه

بود/ گرفته قرار حساسي موقعيت در خارجي سياست لحاظ از ايران كه مينهاد شدت به رو هنگامي همواره

راي كه گرفت هنگاميصورت نيز شد تير سيام تاريخي انق;ب به منجر كه مخالفين كارشكني كه چنان
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بود/ صدور شرف در hهه ديوان

از ايران هشيار و بيدار مردم كه خاصكفايتمينمود چنينمواقع همينحوادثدر وقوع تنها بديهياست

شوند/ گاه آ خوبي به ما ملي نهضت ادامه مخالفين الهام منبع تحريكو منشاء

مردم اعتماد از چون و ميداد ادامه استقامت كمال با را خود راه ملت تكاء ا به اينمشك;تدولت ميان در

از بسـياري مراحـل خدمتگزاري سال دو از متجاوز طي در و نداشت هراس مشكلي هيچ از بود برخوردار

بـا داخـل و خـارج در ايـران مـلت مراحل تمام در و رسانيد انجام به ختام حسن با را ايران ملت مبارزات

موفقيت با مبارزه اين از چندي مراحل كه هم كنون ا استو بوده اجانبمواجه اخ;لگريهاي و كارشكنيها

جامه ايران ملت آمال مملكت واقعي استق;ل تأمين و اجانب نفوذ قطع با زودي به ميرود اميد و شده طي

مملكت مردم تفاق ا و كلمه تحاد ا اثر بر كه بيگانگان استو باقي دسائس تحريكاتو آن هنوز بپوشد عمل

سازند مبدل نفاق اخت;فو به را يگانگي و تحاد ا اين تا ميكوشند ميبينند شكستمواجه اينگونه با را خود

طريق اين به و نزديكنموده يكديگر به برداشتهاند مخالفت علم علتي به يك هر كه را داخلي مخالفين و

كنند/ هموار ديگر بار خود ديرين منافع تأمين براي را راه و در به مبارزه ميدان از را دولت

واسطه به الهي معيشت از بعد شده برداشته كنون تا كه قدمي هر شد عرض كه چنان عزيز هموطنان

حقي سهميو كار اين در كه كند ادعا كس هر استو بوده ايران ملت حمايتعموم پشتيبانيو و كلمه تحاد ا

و كردهايـم همكاري هم با مبارزه اين در همه ما است/ بياساس و باطل ادعايش داشته ديگران از بيش

است/ بوده صميمانه متقابلو همكاري همين اثر بر آمده دست به هم نتايجي

بـا ايـران مـلت كـه صـورتي در بـاشند شـده مـنحرف عـدهاي خصوصي اغراض اثر بر گر ا هم امروز

هدايت دولتبه و رسيد نخواهد جائي اجانببه اقدامات براند خود از را آنان و نكند همكاري منحرفشدگان

داد/ خواهد ادامه استقامت ثباتو كمال با را خود راه خاطر بيدغدغه ملت,

ولي بودهاند همراهان همقدمانو از نهضت اين شروع در كه هستند قليلي عده مخالفينامروزي, ميان در

دولتو تضعيف در و ساخته رها پيروزي مراحل آخرين در را ملت كنون ا اوhست, آن كر ذ ترك كه علتي به

افتادهاند/ پيش هم قديم مخالفين از حتي ملي آمال پيشرفت از جلوگيري

بود رسيده ثمر به كام� شده آبياري اينكشور برومند فرزندان ك پا خون با كه ايران نهضتملي نهال گر ا

نفاقها اينگونه بود شده حاصل اندكانحرافي ملت استق;ل تأمينسعادتو اجانبو با دولت مبارزه در يا و

طريقي به را آنان مخالفت بود متمكن و داشت محملي شخصي غرضورزيهاي و فردي خصومتهاي و

دقايق اين در قبول قابل دليل كدام به عده اين گفت نميتوان هيچ فعلي وضع با ولي نمود قلمداد موجه

تصور فعلي مخالفين آيا برافراشتهاند/ مخالفت علم و ساخته جدا خويش ملت سرنوشت از را حساسخود

به كنون ا كه ايران ملت ساله چندين جانبازيهاي و كاريها فدا ثمره وضع اين ادامه صورت در نميكنند

بماند/ باقي ايران تاريخ در آنان براي ابدي نفرين و لعن و رود هدر به نزديكميشود خود مراحل آخرين

آن پايان كه پايداري و مقاومت يا ندارد وجود بيشتر راه دو گرفتهايم پيش در كنون ا كه مبارزهاي در
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از محروميت ابديو رسوائي ننگو نتيجهاش كه تسليم و انقياد يا است ايران ملت واقعي استق;ل سعادتو

است/ ديكتاتوري فرديو حكومتهاي مظالم و مفاسد تحمل و ملي حكومت مزاياي

متأسفانه كنند/ رخنه ايران ملت متحد صف در كه ميكوشند قوا تمام با بيگانگان كنون ا عزيز! هموطنان

براي كانوني باشد افكار گونه اين با مبارزه مركز بزرگترين ميبايست حقا كه هم ملي مجلسشوراي در

با بيگانه سياست ايادي و مخالفين از گروهي مجلس اين در است/ شده تشكيل آنها شوم مقاصد پيشرفت

منافع و بيگانگان مطامع بتواند كه بدهند دولتي دست به را امور زمام كه ميكوشند منحرفشدگان از بعضي

با دادهاند قرار خود مضره تبليغات براي وسيله را مجلس تريبون منظور اين انجام براي و كند تأمين را آنان

عده اين به و كند تحمل را دسائس و كارشكنيها اين نميتواند دولت است پيش در كه فراواني مشك;ت

داده قرار خود مقاصدشوم جوhنگاه را ملي مجلسشوراي و كرده بازي ايران سرنوشتملت با كه دهد مجال

ادوار از يك هيچ در شايد كنند/ تنگ كشور مصالح به ع;قمند و دلسوز نمايندگان كثريت ا بر را عرصه و

كانون كه را بزرگ مرجع اين احترام حد اين تا مجلس نمايندگان از عدهاي باشد/ نداشته سابقه قانونگزاري

و نظم �عدم حربه از اوقات بيشتر دولت به حمله براي كه كساني ببرند بين از است ملت آمال و آرزوها

بينظمترين بهصورت را قانونگذاري مركز آنها خود دولتاعتراضمينمودند به و ميكردند استفاده امنيت�

كنند ياري سودمند و عامالمنفعه قانوني اجرايلوايح در را دولت اينكه جاي به و درآوردند كز مرا ناامنترين و

ميكنند/ كارشكني ملي مجلسشوراي دولتو كار در نحوي به روز هر

دولت از منطقي انتقاد و راهنمائي و ارشاد صرف را وقتخود اينكه جاي به مخالف نمايندگان از عدهاي

نقشههاي و خصوصي اغراض ارضاء براي مجلسرا تريبون و كرده سوءاستفاده پارلماني مصونيت از بكنند

ميدهند/ قرار استفاده مليمورد ضد

مشك;ت بتازندموضوع دولت به شدت به و پوشانده عمل جامعه را خود مقاصد آنكه براي آقايان اين

چيزي بدبختي و فقر مشك;تو اين آنكه حال و ميكنند دستاويز و بهانه را مردم بيچارگي و فقر مملكتو

بوده ايران بر اجنبي تسلط سال ١٥å ثمره اينها بلكه باشد آمده وجود به اخير سال دو در كه نيست و نبوده

اين آمده بهوجود بازرگاني و مادي لحاظ از مشك;تي اخير سال يكيدو خ;ل در گر ا گذشته اينها از است/

مـا كه نداند نيست كس هيچ زيرا كند تحمل را آن بايد پيكار و مبارزه در وارد ملت يك كه موضوعيست

اقتصادي سياسيو مبارزه يك زمينوارد استعماريروي دول مقتدرترين از يكي با است سال دو از متجاوز

ميكنند او متحدينشبه كه كمكهائي همه با حريف حياتيوضع پيكار اين شكدر بدون و شدهايم شديد

آنكشور در خواربار مواد از بسياري ميگذرد جهاني جنگدوم از كه هشتسال پساز هنوز استو بدتر ما از

قرار ورشكستگي آستانه در كشور آن مسئولين تصديق به نيز اقتصادي و مالي لحاظ از و است جيرهبندي

دارد/

مبارزه ميدان در قدم ملي هدفهاي و عالي مقاصد خاطر به كه سربازاني جنگ, روزهاي در بنابراين

آسايشخود راحتو تنها كه كساني و باشند داشته هم را محروميتهائي نام;يماتو انتظار بايد ميگذارند
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بگذارند/ كارزار ميدان به قدم نبايد گاه هيچ ميخواهند را

سالها شدهاند پيكار وارد خود استق;ل و آزادي راه در و رفته دست از حقوق احقاق براي كه ملتهائي

تاريخ طول در نيز ايران ملت شدهاند, نائل خود مقصود به تا كردهاند خودگذشتگي از و جانبازي و كاري فدا

كوطن خا از را اجانب دست تا داد قرباني و نمود كاري فدا و كرد پيكار خود دشمنان با قرنها خود درخشان

١٥å تسلطشوم يك ساختن كن ريشه براي نموده آغاز سالست ملتايراندو كه هم را مبارزهاي و كرد كوتاه

بزرگي موفقيتهاي كوتاه مدت همين عرض در كينهتوز دشمن سرسختي همه با كه است بيگانگان ساله

گرديده آزاد ملل تمجيد و تحسين موجب گيتي مختلف كشورهاي در حتي آن انعكاس و شده آن نصيب

و خصوصي منافع جز كه ايران ملي نهضت مخالفين ميگذرد دولت اين عمر از كه ماهي ٢٧ خ;ل در است/

چند طي مخالفتها اين كردهاند/ قيام مملكت مصالح عليه بر جا همه در ندارند منظوري شخصي اغراض

به است شده كشيده نيز ملي مجلسشوراي به و كرده تجاوز اجتماعات و جرايد برخي صفحات از اخير ماه

ايـن اصـلي� پـايگاه و مـركزي �هسته صورت به اخير ماههاي خ;ل در مجلس گفت ميتوان كه طوري

است/ آمده در اخ;لگران

لكهدار را ايران� ملي نهضت �اصالت كه اينست دولت كار در اخ;ل بر ع;وه منافقين و مخالفين هدف

كهموجد مردمي نيستولي تاريخي نهضتبزرگ اين طرفدار كسي ديگر كه بفهماند اينطور دنيا به كنندو

پر و شور پر تظاهرات طي نگاشتهاند را مقدس نهضت اين اوراق خود خون با هستند عظيم رستاخيز اين

نامحرمي هيچ دست و دارد بستگي آنها حياتوموجوديت با ايران ملي نهضت كه دادهاند نشان هيجانخود

كند/ لكهدار را ايران مردم تاريخي نهضت نميتواند

آن و باختند جان نقد ايران مشروطيت و آزادي راه در مشروطيت صدر در كه مجاهديني و رادمردان آن

بتواند ملتايران كه براياينبود شد كوطنريخته خا بر گذشته جان از و كار فدا افراد پيكر از كه خونهائي

زندگي سرافرازي و سربلندي آسايشو و رفاه با خويش وطن در يعني خود خانه در قانون و آزادي سايه در

بنيان و بزنند بيقانوني به دست اساسي� �قانون پناه عدهايدر روزي كه نميكردند تصور گاه هيچ آنها كند/

كنند/ بازي سرنوشتكشور با پارلماني مصونيت سايه در و سازند متزلزل را مملكت قوانين مشروطيتو

استق;لو عليه بهصورتسنگري عدهايمجلسرا كوتاهي مدت پساز كه نميكردند باور گاه هيچ آنها

همين به باشد آزادي فناي آناضمح;لمشروطيتو سرانجام كه كنند دنبال راهي درآورندو كميتايران حا

دهد انجام را خود وظائف نميتواند كارشكنيها و اخ;لگريها همه اين با كرد احساس دولت وقتي جهت

ايران رشيد ملت از باره اين در گرفت تصميم بگيرد دوش به همچنان دارد عهده بر كه را بزرگي مسئوليت

يكچنين با كه ديدند چون و تشخيصداده نيز محترم نمايندگان آقايان از جمعي را نكته اين كند/ استمداد

دادند/ استعفا نمايندگي مقام از نيست مقدور خدمت ادامه نامساعد اوضاع

و بگذارد ميان در شما با بيپرده را حقايق اين است شده ناچار دولت ديگر بار يك امروز عزيز هموطنان

و جدا هم از را باطل و حق بايد كه شماست نظر رايو اين زيرا كند استمداد شما خويشاز مشك;ت رفع در



٢٨٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

يك هيچ و خبريد با مليخوب مجلسشوراي كار جريان از همه شما تشخيصدهد/ يكديگر از را بد خوبو

كـنوني وضع با كه كند اع;م صريحا است ناچار دولت نيست/ پنهان و پوشيده شما نظر از آن جزئيات از

كند تقاضا وطنپرست مردم شما از است ناچار نيستو ايران ملت مبارزه در موفقيتي گونه هيچ اميد مجلس

كنيد/ اظهار صريحا آن انح;ل و ابقاء در را خود عقيده

دستگاه يك صورت به مجلس و شود حاصل اخت;ف ملت عمومي افكار و مجلس بين كه مواردي در

چنانچه مينمايند مردممحول عهده به را قضاوتامر و مجلسمنحلميشود عليهدولتدرآيد بر كارشكني

بين ترتيب اين به و مجلسشوند روانه انتخابو ديگري نمايندگان كند تطبيق دولت نظر با عمومي افكار

نيفتد/ كار از مملكت اداره چرخ و شود ايجاد همكاري مجلس دولتو

قضاوت ميتواند است قائم آنان وجود به مجلس و دولت كه ملت افراد قاطبه آزاده تنها اين بنابراين

عقيده اظهار باره اين در نميتواند و ندارد حق ملت ميكنند ادعا كه كساني آن و بنمايد باب اين در قطعي

اظهار مملكت سرنوشت و خود سرنوشت به راجع ميتواند كه است ملت تنها زيرا اشتباهاند/ در سخت كند

خود مشروطيت� و �آزادي راه در ايران ملت كه كرد ايجاب تاريخي� پيش�ضرورت سال پنجاه كند/ عقيده

لحظات اين در نيز كنون ا آورد بهوجود را اساسي قانون و برسد حقخود خويشبه خون ايثار با و نمايد قيام

باhترين ما آزادي و استق;ل عليه ايران دشمنان و دارد قرار زندگي و مرگ آستانه در ما كشور كه حساس

و ملي� �نهضت درباره را تصميمخود ايران ملت كه ميكند ايجاب كشور مصالح ميبرند كار به را ت;شخود

كند/ دولتروشن مجلسو وضع

ميتواند كه دولتاست مجلسو مشروطيتو و اساسي قانون آورنده بهوجود يعني ايران ملت تنها اين

نه آمدهاند وجود به مردم خاطر براي همه دولتها� و مجلسها �قانونها, hغير كند نظر اظهار باره اين در

كشورهاي در كنند/ ابراز آن درباره را نظرخود ميتوانند نخواستند را آنها از يكي وقتيمردم آنها خاطر به مردم

نيست/ مردم� �اراده از باhتر قانوني هيچ مشروطه و دموكراسي

مـيان در ملت با شده مواجه آن با كه را مشكلي تاريخي حساس لحظه اين در دولت جهت همين به

شدن سپري تا مجلس كنوني ادامهوضع با گر ا كه ميشود سؤال مردم خود مجلساز اين به راجع و ميگذارد

با گر ا و كند همكاري مجلس اين با بتواند كه بيايد كار روي ديگري دولت دارند موافقت تقنينيه هفده دوره

در بتواند كه تشكيلشود مجلسديگري تا بدهند آن انح;ل به راي موافقيد آن هدف و نقشه دولتو اين

يا انح;ل مورد در عمومي افكار از استنباط و اينمنظور اجراي طرح كند/ همكاري دولت با ملت آمال تأمين

هموطنان اط;ع به بعدا شده پيشبيني آن اجراي براي كه تي مقررا و ملي مجلسشوراي هفده بقايدوره

ع;قمندي ايمانو ديگر بار يك و فرمائيد قيام مليخود وظايف ابقاي به آن رعايت با تا رسيد خواهد عزيز

كنند/ ثابت جهانيان به ملي مقدس نهضت هدف و اصول به را خود

عنايتو پيشرفت توفيق همين به خدمت راه در را همه كه مسئلتدارم متعال خداوند درگاه از خاتمه در

مصدق] [محمد فرمايند/ كرامت



ملي دولت سياهه ٢٨٣٠

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

ميرود سويس به هلندي هواپيماي با چهارشنبه صبح پهلوي اشرف واNحضرت
ايشان حركت هواپيما در جا نبودن علت به ولي شد ديروزآماده اشرف واNحضرت عزيمت گذرنامه

گرديد موكول چهارشنبه روز به

شده قطع واNحضرت اقامت محل تلفنهاي
ميكند مراقبت مزبور محل از سرباز عدهاي وسيله به دولت و

به راجع تلفن وسيله به هم بار يك و كرد مCقات نخستوزير با بار دو دربار وزارت كفيل ديروز

نمود مذاكره ايشان با واNحضرت عزيمت

واNحضرت نزد ايران از عزيمت موضوع ابCغ براي را نظامي فرماندار نخستوزير
نميشود ايران از خروج قبول به حاضر واNحضرت ولي فرستاد اشرف

نموده مراجعت ايران به رواديد گرفتن بدون اشرف واNحضرت

است نپرداخته نيز را عمل اين جريمه و

م;قات نخستوزير آقاي با بار دومين براي دربار وزارت كفيل اميني آقاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

آقاي م;قات, اين از پس و نمود كره مذا ايشان با ايران از پهلوي اشرف عزيمتواhحضرت درباره و كرد

اطـ;ع كـه طوري به شود/ آماده ايران از مسافرت براي اشرف واhحضرت گذرنامه داد دستور نخستوزير

خواهد ترك سويس مقصد به را ايران هواپيماي<ك/ال/ام> با اشرف واhحضرت چهارشنبه روز شد حاصل

رفت/ خواهد خود فرزند نزد ژنو به يكسره گفتو

منتشر اشرف واhحضرت درباره شاهنشاهي دربار وزارت اع;ميه آنكه از پس ديروز ـ شد ابJغ چگونه

و رسانيد مشاراليها اط;ع به را جريان و رفت اشرف م;قاتواhحضرت به دربار كفيل اميني آقاي گرديد

قبول را اينموضوع نشد حاضر ابتدا اشرف واhحضرت گويد/ ترك را ايران زودتر هرچه بايستي كه داد تذكر

م;قات به آنجا از سپس اميني آقاي و نرسيد جائي به وي با اميني آقاي كرات مذا جهت همين به و كند

به تهران به اشرف ورودواhحضرت درباره نخستوزير آقاي بهدستور كه تحقيقاتي اثر بر رفت/ نخستوزير

مجازات و شده وارد ايران به مراجعت ويزاي گرفتن بدون اشرف واhحضرت كه بود شده معلوم آمده عمل

پول برابر يعني ريال ٤٥ مبلغ كه اينست فقط ميكنند مراجعت ايران به خارج از ويزا گرفتن بدون كه كساني

طرفدولترسما از آنكه براي است/ پرداخته را جريمه اشرفاين گوياواhحضرت و بپردازند بايد را ويزا تمبر

بـه اميني آقاي با كره مذا از پس نخستوزير آقاي شود خارج ايران از كه شود اب;غ اشرف واhحضرت به

آقاي كند/ وياب;غ به را جريان م;قاتو شخصاواhحضرترا دادند نظاميدستور فرماندار سرهنگاشرفي

كرد كره مذا ايشان با مدتي اشرفرفتو بهم;قاتواhحضرت بعدازظهرديروز يكساعت سرهنگاشرفي

از شـود او مزاحم نميتواند كسي و شده وارد خويش ميهن به اينكه عنوان به اشرف واhحضرت گويا ولي

نمود/ امتناع ايران از خروج اب;غيه پذيرفتن



٢٨٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

به اميني آقاي با مجددا نخستوزير آقاي و رسانيد نخستوزير اط;ع به را اشرفيموضوع سرهنگ

عزيمت ترتيب و گردد فراهم اشرف واhحضرت گذرنامه تهيه مقدمات شد قرار و كرد صحبت تلفن وسيله

ساعت مناسبت همين به نشود/ يا بشود امر قبول به حاضر اشرف واhحضرت خواه شود داده ايران از ايشان

بـه راجـع بار سومين براي و نمود م;قات نخستوزير با بار دومين براي اميني آقاي ديروز بعدازظهر پنج

كرد/ كره مذا اشرف واhحضرت

كه بود شده گرفته تصميم چنين است كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه طوري به ـ برود ديروز بود قرار

ايشان گذرنامه جهت همين به و گويد ترك را ايران ارفرانس هواپيماي با ديروز بعدازظهر اشرف واhحضرت

ميسر اشرف عزيمتواhحضرت نداشت خالي جاي هواپيما وليچون گرديد آماده بعدازظهر ساعتشش تا

بـه شده گرفته نظر در ام ال/ ك/ هواپيماي با اشرف عزيمتواhحضرت براي كه هم چهارشنبه روز نشد/

عمل به كه اقداماتي اثر بر شده ذخيره قب� مزبور هواپيماي صندليهاي كليه زيرا كرده برخورد اشكاhتي

برايواhحضرت قيمت برابر دو با را هلندي شركت هواپيماي مسافرين از نفر يك بليط شدهاند موفق آمده

كند/ عزيمت ايران از چهارشنبه صبح بتواند وي تا كنند خريداري اشرف

ايـران به ترتيب اين با كه بود داشته آن بر را اشرف واhحضرت كه علتي ـ واcحضرت معالجه براي

پرداخت با و كرده دhر هزار ٢å تقاضاي شهرام خود فرزند معالجه براي واhحضرت كه بود اين كند مراجعه

بيمارستانهاي از يكي در كنون ا اشرف فرزندواhحضرت بود/ نشده موافقت دربار طرفوزارت از مبلغمزبور

بهنيويورك بايستي كامل معالجه براي گفتهاند پزشكان استو بستري سلاستخواني به علتابت;ي به ژنو

آمد عمل به اينمورد در كه كراتي مذا از پس دارد/ احتياج ارز دhر هزار ٢å اشرف واhحضرت و يابد انتقال

معالجه ترتيب براي است مقدور كه آنجا تا شود داده ژنودستور در ايران كنسولگري به كه است گرديده مقرر

و دولت طرف از حتيالمقدور شد پيدا ارز به احتياج گر ا و سازد فراهم تسهي;ت اشرف واhحضرت فرزند

گردد/ تأمين دربار وزارت

و بفروشد را ام;كخود از قسمتي دارد نظر در اشرف واhحضرت كه داديم اط;ع ديروز ـ امJك فروش

و ام;ك از آنچه كه ميدهد خبر چنين نموده تحقيقاتي مورد اين در كه ما خبرنگار بپردازد/ را قروضخود

ميليون ٥ مبلغ به كه تهران در ايشان كاخمخصوص از عبارتست مانده باقي اشرف برايواhحضرت دارائي

و بخرد ايشان از را كاخواhحضرتاشرف بانكمزبور است قرار و شده گذارده بانككشاورزيوديعه نزد ريال

ميليون ده بيشاز است خالصه كل بنگاه اجاره كنوندر ا كه ارزشكاخمزبور بپردازد/ وي به را قيمت [ناخوانا]
خالصه بنگاه از <خانلق> قريه قيمت بابت از اشرف واhحضرت كاخ, اين بر ع;وه است/ گرديده برآورد ريال

اين از ديگر قسط پنج از بيش و ميدارد دريافت مزبور قريه قيمت تمام استه;ك تا ريال هزار ٤٥å ماهانه

يكدهواقع گروگان برابر در ريال ميليون ده اشرفمبلغ ميشودواhحضرت گفته ضمنا است/ مانده باقي مبلغ

كاخ فروش براي ندارد/ ارزش وام نصفمبلغ از بيش مزبور ده كنون ا و قرضدارد نصرتيان آقاي به شمال در

كرد/ خواهد اقدام دربار كفيل اميني آقاي اشرف واhحضرت



ملي دولت سياهه ٢٨٣٢

شـرفياب شـاهنشاه حـضور به حال به تا تهران به ورود هنگام از اشرف واhحضرت ـ شاه با مJقات

در فـع� اشـرف واhحـضرت شود/ شرفياب خداحافظي براي ايران از عزيمت از قبل است قرار و نگرديده

شمالي جنبدربورودي عمارت اين ميبرد/ سر به سعدآباد كاخ در واقع غ;مرضا عمارتمخصوصشاهپور

كه است شده قطع غ;مرضا شاهپور عمارت تلفنهاي ديروز بعدازظهر از اط;ع قرار به است/ واقع سعدآباد

محافظت براي سرباز عدهاي نظامي فرمانداري طرف از همچنين نگيرد/ تماس خارج با اشرف واhحضرت

شدهاند/ گمارده اقامتواhحضرت محل اطراف در

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

آورد عمل به خارجه امور وزارت معاون با امروز كه مCقاتي در شوروي جديد سفير

نمود تسليم وي به را خويش استوارنامه رونوشت سياسي تشريفات انجام براي

شوروي كبراي سفارت در و كرد رد خارجه وزارت به را مولوتف پيام رونوشت شوروي سفير

شد خواهد تشكيل شوروي جديد سفير Nورنتيف با آشنائي براي ضيافتي

بيصبري حالت با خارجي محافل تهران به شوروي سفير ورود با
ميباشند شوروي و ايران مناسبات در تحوNتي بروز امكان انتظار در

وزارت معاون مفتاح آقاي با امروز بعدازظهر ساعت نيم ايران در جديدشوروي كبير سفير آقايhورنتيف

سفير به خارجه وزارت معاون م;قات اين در نمود, تسليم را خود استوارنامه رونوشت و كرد م;قات خارجه

دوستاندو رابطه ايشان اقدامات مساعيو با كه كرد اميدواري اظهار گفتو تبريكورود جديدشوروي كبير

زمـينه و شـود مـرتفع فـيمابين اخـت;فات و نموده پيدا بيشتري استحكام و بسط شوروي و ايران كشور

گردد/ فراهم جديد قراردادهاي عقد و بازرگاني مناسبات توسعه براي مساعدتري

جـواب در مـيباشد شوروي خارجه وزارت ورزيده و عاليمقام مأمورين از كه شوروي جديد كبير سفير

و نخستوزير آقاي بين اخير متبادله پيامهاي به اشاره و ايراد باره اين در مطالبي خارجه امور معاون بيانات

بتوانم اميدوارم و بود خواهد حل قابل اخت;في گونه هر طرفين نيت حسن با گفت و كرد خارجهشوروي وزير

بشوم/// ايران دولت با خود متبوع كشور روابط تحكيم به اينمأموريتموفق در

كارمندان انتخاب در را خود كبير سفير دست شوروي خارجه وزارت كه ميزنند حدس سياسي محافل

كرده ايران احوال و اوضاع به كامل آشنائي از پس به موكول را سفارتخانه اعضاي اعزام و گذشته باز جديد

بنمايد/ جديد كارمند عدهاي اعزام تقاضاي خارجهشوروي وزارت از خود نظر و ص;حديد طبق تا است

مقامات ميروند/ مسكو به سفارتشوروي كارمندان از نفر ٩ و سادچيكف شد اع;م كه قبل ماه يك

نيز آنها شد سپسمعلوم ولي ندانستند آنها تغيير بر دليل را كارمندانمزبور حركت سفارتشوروي به وابسته

جـديد كارمندان از عدهاي معيت به hورنتيف آقاي كه بود اصل همين روي كردهاند/ پيدا مأموريت تغيير

سـفارت كارمندان ساير ورود انتظار در همه و كرد توجه جلب وي بودن تنها ولي بيايد/ تهران به سفارت

هستند/ شوروي



٢٨٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

سويس فرانك ميليون چهار مجارستان و چكسلواكي كشورهاي به ايران صادرات
است واردات از بيش

است نداشته صادراتي لهستان به ايران ,Nكا مبادله موافقتنامه امضاي از پس

و ايـران هـمچنين و لهستان و ايران پاياپاي موافقتنامه دنبال در چون ـ لهستان و ايران بازرگاني

از ميشود فراهم كشورهايمزبور و ايران بين جديد قرارداد امضاي مقدمات كي چكسلوا ايران و مجارستان

و واردات به راجع و گرفت تماس ملي اقتصاد وزارت در مطلع مقام يك با روزنامه اقتصادي خبرنگار رو اين

نمود/ كيسؤال چكسلوا و مجارستان و لهستان كشورهاي با ايران صادرات

لهستان و ايران تهاتري بازرگاني موافقتنامه صادرات و واردات وضعيت خصوص در ابتدا مزبور مقام

گذارده اجرا بهموقع ١٣٣١ ماه آبان تاريخ١٩ از كه لهستان ايرانو بين hكا نامه موافقت داشتدرمورد اظهار

سهامي شركت توسط تن ٤å ميزان به كتيرا فقره يك آنها و نگرفته عمدهايصورت معام;ت كنون تا شده

به آن گواهينامه مقابل در نموده تقاضا صادركننده كه ميباشد صدور شرف در اصفهان كتيراي صادرات

از تـي واردا كاhي قلم چند براي رسيده ملي بانك از كه فهرستي طبق و برسد نخي قماش ورود مصرف

بروات وسيله به فرانكسويساست هشت و پنجاه و صد يك و يكميليون حدود در آن جمع كه لهستان

متقابل صادرات عدم نتيجه در كه تي صادرا ارز گواهينامه بودن ناياب علت به كه شده معام;تي وصولي

است/// نگرديده واريز آنها اسناد ميباشد

موافقتنامهاي و كي چكسلوا و ايران صادرات وارداتو مورد در ـ كي چكسلوا و ايران صادرات و واردات

دولت و ايـران بـين hكا مبادله موافقتنامه به راجع شد نظر اظهار رسيده امضاء به چك و ايران بين كه

كه آن وضعيت خ;صه كه شده انجام معام;تي درآمده اجرا بهموقع ٣١ مهرماه هفدهم از كه چك جمهوري

است: قرار اين از رسيده ملي بانك به [٣٢] ٣١ ماه تير پايان تا شده واريز و رسيده بروات و اسناد روي از

و شده كيوارد چكسلوا كشور از hفرانكسويسكا ٤.ååå.٥٤٨ مبلغ مذكور تاريخ تا بابتضمائمواردات

مقايسه با است گرديده صادر كشور آن به hكا فرانكسويس ميليون ٦ حدود در مبلغ مدت عرضهمين در

است/ داشته واردات بر اضافه فرانكسويس هزار پانصد و يكميليون مبلغ ايران طرف واردات صادراتو

كـه مـجارستان و ايران بين hكا مبادله موافقتنامه خصوص در ـ مجارستان و ايران بازرگاني وضع

و ايـران بـين hكا مبادله موافقتنامه به راجع داشت اظهار مزبور مقام شد آغاز هفته اين در آن كرات مذا

خاتمه آن اعتبار و داشته اعتبار سال يك مدت و درآمده اجرا موقع به ٣å ماه بهمن دهم از كه مجارستان

تاريخ تا واردات ضمائم بابت است: بوده قرار بدين ٣٢ ماه تير نهم پايان تا آن وضع خ;صه است پذيرفته

مـدت هـمين ظـرف مقابل در كه شده وارد هنگري كشور از hكا سويس فرانك ٩.٢åå.ååå مبلغ مذكور

دو مـبلغ ايران واردات و صادرات مقايسه با است/ گرديده صادر مزبور كشور به hكا فرانك ١١.٦٤å.ååå

است/ داشته واردات بر صادرات اضافه فرانكسويس نيم ميليون



ملي دولت سياهه ٢٨٣٤

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

سيمان] كارخانه در [درگيري
دخالت اثر در و درگرفت سيمان كارخانه كارگران بين خوردي و زد امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

به تحقيقات آنها از اينكه پساز و شدند دستگير كارگران از نفر سه يافتو خاتمه منازعه انتظامي مأمورين

گرديدند/ آزاد آمد عمل

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

روزنامه] [توقيف
شد/ توقيف طرفمأمورينمربوطه از جرس روزنامه ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

سيلو] و دخانيات كارگران [پرونده
پـرونده و شـد تشكـيل تهران فرمانداري در اجتماعي امنيت كميسيون ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گـونه اين به رسيدگي براي كميسيون ص;حيت درباره كراتي مذا و گرديد مطرح سيلو و دخانيات كارگران

گرديد/ بعدموكول جلسه به تصميم تخاذ ا نشد حاصل موافقتي چون گرفتو انجام پروندهها

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

اسفند نهم متهمين محاكمه جلسه يكمين] و [سي
فـرمانداري دو شماره جنحه دادگاه جلسه يكمين] و [سي يكمين و چهل ديروز بعدازظهر پنج ساعت

مدافعاتخود به دادستان نماينده بهمنش آقايسروان و شد تشكيل سرهنگهشترودي رياست به نظامي

بيانات نيم هفتو ساعت مقارن داد/ ادامه متهمين مدافع بياناتوك;ي وجواب دادستان ادعانامه اطراف در

امروز صبح به دادرسي بقيه و تعطيل تنفس عنوان به نيز دادگاه جلسه و رسيد پايان به دادستان نماينده

سرگرد آقاي و شد تشكيل دادگاه جلسه دومين و سي امروز صبح دقيقه پنج و چهل و نه ساعت شد/ موكول

ازموكلينخود دفاع عنوان به ترابدادگستر رضائيو حاج طيب خسرواني, آقايانسرگرد وكيلمدافع قاسملو

طيب خسروانيو سرگرد سرهنگسررشته, گزارش و شهود گواهي طبق گفت ضمنا و كرد صحبت به شروع

استدر پروندهموجود در كه گواهان طبقگواهي نيز اسفند نهم روز در و نشدهاند مرتكب جرمي رضائي حاج

به مبادرت باشد نبوده معظمله خانه جلوي در كه واضحاستشخصي البته و نبودهاند نخستوزير خانه جلوي

است/ نكرده آنجا در نيز نظم اخ;ل

دقيقه ده بود نيم و يازده ساعت كه اينوقت در و كرد قرائت دادگاه در را اظهاراتشهود سپسمتن ناطق

نتيجه و كرد ايراد سخناني نيز سرگردمولوي آقاي و يافت تشكيل مجددا دادگاه آن دنبال و شد تنفسداده

ده و ساعتدوازده مقارن نمايد/ صادر آنها برائت به راي دادگاه بايد و هستند بيگناه گرفتكهموكلينويهم

شد/ امروزموكول بعدازظهر به دادرسي بقيه و گرديد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه جلسه دقيقه



٢٨٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

اميد] صادراتي كارگران اعتصاب و [شكايات
بنگاه كارگران اعتصاب و شكايات به رسيدگي به مربوط كميسيون امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

مقابل در بنگاه آن كارگران ظهر از قبل نشد/ تشكيل كارگران نماينده حضور عدم علت به اميد تي صادرا

شدند/ پليسمتفرق اخطار با ولي كردند اجتماع كار وزارت

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

دادند] خاتمه خود تحصن به خوي تلگرافخانه [متحصنين
را خوي شهر غائله مسببين توقيف دستور شهرباني به امنيت كميسيون ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

دادند/ خاتمه تحصنخود به امروز هم تلگرافخانه متحصنين استو برقرار شهر آرامشدر و نظم كرد/ صادر

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

ملي نهضت گارد ـ تهران محافل در
يافته خاتمه كلي به كودتا شبه اقدام با نظامي تند يكعمل حدوث به شايعاتمربوط كه ايامي با مقارن

يا ملي نهضت عليه اقدامي به دست ايران ارتش افراد و افسران كه است قطعي تهران محافل براي استو

ملي نهضت گارد شايعه و آمده ميان به دولت از افسران حمايت مورد جديديدر انتشارات زد, دولتنخواهند

در نهضتملي> گارد تحتعنوان<اع;ميه وارده نامه يك درج است/ گرفته قرار بحث و توجه مورد ديگر بار

به ارتشنسبت متوجهوضع را تهران محافل ديگر بار ميباشد دولت طرفدار جرايد از كه نيرويسوم روزنامه

متن در كه همچنان كه ميشود گفته محافل اين در نمود سازمان اين به نسبت سياستنخستوزير دولتو

از ارتشرا حمايت ديگر بار خواستهاند تير حادثه سال گذشت مناسبت به ارتش افسران شده اشاره اع;ميه

تحوhت با شايعات انتشاراتو اين ممكناست كه ميشود گفته تهران محافل از بعضي در كنند/ تأييد دولت

افسـران از نفر دو يكي رنجش و شايعه با غيرمستقيم طور به و باشد داشته ارتباط ملي دفاع وزارت اخير

دارند عقيده و كرده تكذيب را انتشارات و شايعات اين كلي طور به محافلمطلع ولي باشد, عاليرتبهمربوط

گرفت/ نخواهد قرار آن و اين تبليغات تأثير تحت و ميباشد دولت اوامر ارتشمجري كه

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

گشت] محكوم دارالتأديب در زندان سال دو به [عبدخدايي
فاطمي آقايدكتر ضارب عبدخدائي پرونده به كه جنحه ششدادگاه شعبه ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

جهت از قتلو به جرمشروع به دارالتأديبنسبت حبسدر سال دو بر مبني را رايخود امروز ميكرد/ رسيدگي

است/ اجرا قابل وي درباره مجازات اشد كه كرد صادر دارالتأديب در حبس ماه چهار به قاچاق اسلحه حمل

استيناف تقاضاي دادستان نماينده بنيصدر آقاي ميگردد/ كسر مدتمحكوميت از عبدخدائي زنداني مدت

كرد/



ملي دولت سياهه ٢٨٣٦

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

سليمان] مسجد وقايع به [رسيدگي
مشـغول ب;فاصله و شدند سليمان مسجد وارد مركز از اعزامي مأمورين ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

ميباشند/ خود كار كسبو مشغول مردم و آرام شهر وضع گرديدند آنجا غائله به رسيدگي

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

قوام] [پرونده
قوام پرونده به رسيدگي مأمور كه ٣å شعبه بازپرس عالمي آقاي طرف از ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

از بعضي تا است فرستاده احضاريه آورده عمل به تحقيقات آنها از قب� كه كساني از نفر سه براي ميباشد

تكميلشود/ پرونده و برود بين از نواقصشهود منجمله پرونده نواقص

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

چهار اصل اداره تأسيس
حـوزه مدارس معلمين از نفر ١٥å و يافته تشكيل رضائيه در چهار اصل اداره است روز چند ـ رضائيه

زمين طناب ٥åآقايج;لمولوي ضمنا ميباشند/ تدريسجديد گرفتناصول فرا مشغول اطراف, فرهنگي

اصل اداره است/ گذاشته چهار اصل اختيار كنديب;عوضدر امام ده در ميباشد متر ٤٤åå آن طناب هر كه

مشغول دهمزبور فع�در نمايد تهيه كشاورزي هنرستان دامپروريو جهتاداره ساختماني دارد تصميم چهار

ميباشند/ عميق چاه حلقه دو حفر

٨١٥١ شماره ,١٣٣٢.٥.٥ دوشنبه

بار آخرين براي هفته اين در پهلوي پرت كشتي
ميكند حمل شوروي به خاويار و ماهي

كرد مراجعت تهران به پهلوي بندر از شيCت شركت عامل مدير

پـهلوي بـندر به بادكوبه از شي;ت ملي شركت به متعلق پهلوي پرت كشتي امروز صبح يازده ساعت

ايـن ميرود/ بادكوبه به و ميكند خاويار و ماهي بارگيري به اقدام فردا و امروز مزبور كشتي كرد/ مراجعت

حـمل شـوروي به شي;ت شركت محصوhتموجود از جاري سال در پهلوي كشتي كه است باري آخرين

به ماهي و خاويار مقداري حمل به اقدام حال به تا شي;ت سابق شركت قرارداد انقضاي از پس و ميكند

آقـاي است/ بـرده شوروي به را اينمحصوhت بار هفت پهلوي پرت كشتي حال به تا و گرديده شوروي

به شركتشي;ت تأسيسات به سركشي پيشبراي روز چند كه شركتشي;ت عامل مدير بريماني مهندس

شركت جزئيصورتهاياموال نواقص به اقداماتمربوط كرد/ مراجعت تهران به ديروز بود رفته پهلوي بندر

شـوروي و ايران مختلط كميسيون جلسه آنها يافتن خاتمه محض به و دارد ادامه همچنان شي;ت سابق

ميشود/ تمام ديگر روز سه دو تا نواقصمزبور رفع شد/ خواهد تشكيل



٢٨٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

نمودند را تCش آخرين رفراندم از جلوگيري براي امروز اقليت نمايندگان

شده تشكيل كاشاني آيتا[ منزل در غيرمستعفي نمايندگان از امروز صبح كه مشتركي جلسه در

شد گرفته تصميم بود

شوند متحصن مجلس در نهضت نجات و آزادي فراكسيون اعضاي
دهد تشكيل سخنراني جلسات خود شخصي منزل در فردا از كاشاني آيتا[ و

كردند مخابره مصدق به اعتراضآميزي تلگراف امروز اقليت نمايندگان

كرد خواهيم شكايت متحد ملل سازمان به ما گفت امروز اقليت سخنگوي

كشور عالي ديوان رئيس و ملي بانك كل مدير به نامهاي طي امروز مكي حسين
با بايستي آيد عمل به پشتوانه و اسكناس نشر در انفعالي و فعل نوع هر داد اطCع

بود خواهد مسئوليت موجب آن از تخلف و باشد او كامل نظارت
محيط رفراندم زمزمه آغاز از كه اضطراب با توام نگراني حالت و انتظار به آميخته سكوت ـ انتظار پايان

خاتمه رفراندم قضيه شدن مسلم و راديوئينخستوزير نطق با بود گرفته فرا را پارلماني محافل بهارستانو

ميزد/// دور رفراندم مسئله و نخستوزير اظهارات پيرامون در مختلف محافل بحث تمام امروز يافتو

كه اول روز از گرچه كنوني اقليت خصوص به مجلس غيرمستعفي نمايندگان ـ اقليت فعاليت تشديد

بر متشكل دسته اين ديروز از ولي مينمودند/ كوشش آن با مخالفت براي آمد ميان به رفراندم از صحبت

شب از پاسي تا كه داشتند جلسهاي مجلس از خارج در ديروز عصر كه طوري به افزودند خود فعاليت شدت

از حاويسؤاhت كه اع;ميهاي صدور بر مبني فعليخود نظر و تصميم دنبال در جلسه اين در داشتو ادامه

تا شود داده انتشار كاشاني آيتا� صوابديد و نظر با و تنظيم را اع;ميه اين امروز صبح شد قرار باشد/ مردم

بنابه و باشد گذاشته ميان در مردم با را خود مطالب اقليت كند شروع را رفراندم مصدق دكتر اينكه از قبل

دارد پـيش در مـصدق دكـتر كـه نـقشي از شهرستانها و تهران اهالي مجلس اقليت اعضاي خود اظهار

باشند/ كرده مستحضر

مجلس در زهريكه علي بقائيو دكتر آقايان بر صبحامروزع;وه نظر اين تعقيب در ـ مجلس در اجتماع

يـافت/ مـجلسحـضور در و رساند تهران به سر دربند از وقت اول در را خود مكي آقاي ميبردند سر به

جلسه و آمدند بهارستان باغ به پورسرتيپ, هدي, كريمي, آقايان مجلس در مكي حضور پساز ب;فاصله

كره مذا نيممشغول ساعت١åو تا دادندو تشكيل اقامتدارند زهري بقائيو دكتر آقايان كه اطاقي در را خود

رفتند/ كاشاني آيتا� منزل به تدريجا مجلس امروز جلسه در شركتكنندگان ساعت اين در و بودند گفتگو و

سر> <دربند اغلبدر گفتمن خبرنگاران مجلسبه سرسراي از خروج هنگام مكي آقاي گفت؟ چه مكي

به خودم كار درباره كه نامهاي تا آمدم شهر به نظر آن از هم امروز هستم كنار بر ماجرا اين از تقريبا ميباشمو

در هـم ضـمنا نمايم ارسال ملي مجلسشوراي طريق از نوشتهام كل دادستان و ملي بانك رئيس آقاي
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شركتنمودم/ بود شده تشكيل زهري و بقائي دكتر آقايان اطاق در جلسهاي

سؤال رفراندم بر مبني ايشان تصميم و نخستوزير آقاي نطق به نسبت را مكي نظر خبرنگاران از يكي

تاريخقضاوت كه رسيد روزيخواهد كه ايماندارم تاريخهستمو قضاوت به معتقد داشتمن اظهار وي كرد/

را, حق راه و بودهاند كساني چه كردهاند منحرف حقيقي جاده از را ايران مقدسملت نهضت كه كساني كند

روشن را قضايا كه دارم دست در اسنادي و نامه من خود رفتهاند/ كساني چه را باطل راه استو پيموده كي

من به چه مصدق دكتر آقاي ميشدند خارج آبادان و خرمشهر از انگليسي افراد كه روزي آن نمود خواهد

مهمي حقايق اسناد اين انتشار دارم يقين گذاشتو آقايانخواهم اختيار زوديدر به را اسناد استمن نوشته

كرد//// خواهد روشن ايران ملت براي را

مجلس رئيس نامه

نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب

ماه مرداد ٢٢ ايرانمصوب ملي بانك اساسنامه ٢٩ ماده موجب به ١٣٣٢ ماه تير ١٨ پنجشنبه جلسه در

اسكناسانتخاب اندوخته ناظر سمت به ملي مجلسشوراي نمايندگان مجيدموسوي مكيو آقايان ١٣١٧

فرمايند/ اب;غ مقاماتمربوطه به كه مينمايد معرفي را ايشان وسيله بدين شدهاند

معظمي Aعبدا ملي شوراي مجلس رئيس

مكي به معظمي نامه

محترم نماينده مكي آقاي جناب

از ٣٢.٤.١٨ پنجشنبه جلسه در ١٣١٧ ماه مرداد ٢٢ ايرانمصوب بانكملي اساسنامه ٢٩ ماده بهموجب

شدهاند/ انتخاب اسكناس اندوخته در نظارت جهت ملي مجلسشوراي طرف

معظمي Aعبدا ملي شوراي مجلس رئيس

راي امروز كه نامهاي متن فوق نامه قرائتدو پساز مكي آقاي ـ دادستان و بانك كل مدير به مكي نامه

اختيار در زير شرح به بود فرستاده دادستان و كشور عالي رئيسديوان براي را آن رونوشت و بانكملي مدير

گذاشت: مخبرين

ايران ملي بانك كل مدير نصيري دكتر آقاي جناب

پنجشنبه جلسه در اينجانب ١٣١٧ ماه مرداد ٢٢ مصوب ايران ملي بانك اساسنامه ٢٩ ماده موجب به

مقام نامه شدهامرونوشت اسكناسانتخاب اندوخته در نظارت جهت ملي مجلسشوراي طرف از ٣٢.٥.١٨

طرفمجلسشوراي بانكاز نظار معرفينامه همچنينرونوشت و شده اينجانباب;غ به مجلسكه رياست

اضـافه و ارسـال پـيوست به جنابعالي اط;ع مزيد براي گرديده اب;غ نخستوزير آقاي جناب به كه ملي

و فـعل نوع هر قانون اجراي نظر از نيز و شده گذارده اينجانب عهده به كه مسئوليتي نظر از كه مينمايم

نظارت با بايد آيد عمل به اسكناس پشتوانه در انفعالي و فعل نوع هر همچنين اسكناسو نشر در انفعالي

مكي حسين بود/ خواهد آنموجبمسئوليت از تخلف و باشد اينجانب كامل



٢٨٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

نيز ملي مجلسشوراي و كشور عالي دادستانديوان و كشور عالي رئيسديوان براي فوق نامه رونوشت

داشت اظهار قرارداد جرايد خبرنگاران اختيار در را ايناط;عات آنكه از پس مكي آقاي است/ شده فرستاده

آقايان كه جلسهاي در تا كاشانيميروم آيتا� منزل به آزادي كسيون فرا اعضاي آقايان بنابهدعوت كنون ا

نمايم/// شركت دارند آنجا

گرامي آقاي منزل در آزاديو كسيون فرا اعضاي امروز صبح نه ساعت از قبلي قرار طبق ـ گرامي منزل در

دادند/ تشكيل را خود جلسه ايشان حضور با و يافته حضور داشته, اقامت آنجا در كاشاني آيتا� امروز كه

صفائيو آقايان مجلسهم منفرد نمايندگان از و بود آمده كسيون فرا اعضاي ساير از زودتر حائريزاده آقاي

كرد/ شركت جلسه در هم مكي حسين آقاي آخر در و داشتند فرامرزيحضور عبدالرحمن

شده تشكيل گرامي آقاي زيرزمينمنزل در كه مزبور جلسه بعدازظهر يكربع ـ شويم متحصن شد قرار

كسيون فرا اعضاي شد قرار گفت خبرنگاران به اجمال طور به قناتآبادي شمس آقاي و يافت خاتمه بود

در بروندو منزلخود به نيز كاشاني آيتا� حضرت و مجلسمتحصنشوند در امروز از نجاتنهضت آزاديو

مجلسميرويم/ به اhن هم ما دهند تشكيل مجالسسخنراني آنجا

را كراتجلسه مذا تفضيل آمدو مخبرين سراغ به آقايميراشرافي آن پساز ـ تلگرافميكنيم بهمصدق

و آقاينخستوزير نطق اطراف در و گرديد تشكيل صبح ساعتده از ما امروز جلسه داد: توضيح شرح بدين

چند همچنين و كسيون فرا اعضاي عموم چون و شد مفصل كرات مذا دارد رفراندم براي ايشان كه تصميمي

برخ;ف عملدولتكام� كه بودند معتقد همه شركتداشتند جلسه اين در كه منفرد نمايندگان آقايان از نفر

نجات آزاديو كسيونهاي فرا اعضاي شد قرار ميباشد يكمملكتمشروطه مقررات اصولو تمامقوانينو

آيتا� منزلحضرت در تحصن اين كه بودند معتقد عدهاي وليچون متحصنشوند محلي در متفقا نهضت

پيرامون كراتدر مذا اعظم قسمت مجلسمتحصنشوند استدر بهتر داشتند عقيده جمعي و باشد كاشاني

شد توافق باhخره مجلس, در يا متحصنشويم كاشاني آيتا� منزل در آيا كه ميزد مطلبدور اين تعيين

آيتا� حـضرت و شوند متحصن مجلس در ميدهند تشكيل را مجلس اقليت كه كسيون فرا دو اعضاي

تشكيل سخنراني جلسات مغرب نماز از پس شب هر و ببرند تشريف خود منزل به امشب از هم كاشاني

مصدق دكتر نقشه و امور حقايق از را آنها و باشند تماس در مختلف طبقات اصنافو و بازار با دائما و بدهند

كنند/ مطلع

جلسه تا مجلسميرويم به اhن ما سپسگفت ميراشرافي آقاي ـ شكايتميكنيم متحد ملل دادگاه به

ما به خود راديوئي نطق در شما چون كه بنمائيم مصدق دكتر به تلگرافي و دهيم تشكيل را خود مشترك

هستيم وسيله فاقد اينجوابگوئي براي ما و شود داده پاسخ شما اظهارات به بايستي و زدهايد افتراء تهمتو

نخستوزير تهمتآميز اظهارات به و كند دفاع خود حق از نيز اقليت تا بگذارند ما اختيار در را دولتي راديو

كرد/ شكايتخواهيم متحد سازمانملل به نداد جواب فردا تا ما تلگراف اين به مصدق دكتر گر ا و بدهد پاسخ

كاشاني آيتا� با اقليت نمايندگان امروز, جلسه ختم پساز كه م;قاتي در ـ آيتاAكاشاني با مصاحبه
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گر ا بعدا و نمودند اظهار است شده كر آقايميراشرافيذ قول از hبا در كه مطالبي تأييد ايشانضمن دستداد

آقاي منظور و امور حقايق به را مردم اع;ميه اين با و كنند استفاده آن از ميتوانند بودند مايل هم روزنامهها

با مطبوعاتي جلسه يك فردا پس يا عصر فردا براي شايد هم آن از پس و كرد خواهيم مطلع مصدق دكتر

دارم/ اع;م فعلي اوضاع به نسبت را نظرياتخودم و دهم تشكيل داخلي و خارجي مخبرين حضور

و آمدند مجلس به گرامي آقاي منزل از خروج پساز مجلس اقليت نمايندگان ـ مصدق دكتر به تلگراف

اعـضاي طـرف از كـه را زيـر تـلگراف كـريمي نادعلي آقاي بعدازظهر نيم و دادند تشكيل را خود جلسه

گذاشت/ مخبرين اختيار در بود شده تهيه نهضت نجات آزاديو كسيونهاي فرا

مصدقالسلطنه محمد دكتر آقاي جناب

و گرديده افترا و تهمت به متوسل عمومي افكار انحراف براي خود راديوئي پيام ضمن جناب آن چون

كه مجلسرا انح;ل عمل غيرموجه دhيل با خواستهايد و نموده تخطئه قانوني وظائف انجام در را ما روش

كه موقعي در را خودتان رفتار جنابعالي گر ا نمائيد قلمداد hزم استصحيحو ايران مشروطيت عليه قيام خود

رويه كه فرمود خواهيد تصديق البته بياوريد نظر در وجدانا بودهايد شانزدهم و چهاردهم مجلس اقليت در

ضد بر كه جنابعالي غيرقانوني اعمال مقابل در فعلي اقليت كه است بوده رفتاري از شديدتر خيلي جنابعالي

خياhت عملياتو كه نيست پوشيده كس هيچ بر امروز استو نموده تخاذ ا كردهايد قيام مشروطيت آزاديو

پيام ضمن وچون ميباشد عمومي افكار اغفال نمايندگانو استيضاح جواب از فرار براي جنابعالي غيرقانوني

مجلسيان مجلسو حقوق اساسيو قانون حفظاصول براي ما گفتار اعمالو كه فرمودهايد چنينوانمود مزبور

است/ گرديده غيرقانوني تصميم چنان تخاذ ا موجب

فاششدن از گر ا كه ميرسانيم آنجناب اط;ع به وسيله بدين موكلينخود ايرانو ملت به استظهار با لذا

و كم از ايران ملت عمومي افكار ميخواهيد و هستيد اصولدموكراسي به مؤمن واقعا و نداريد كي با حقايق

در را خود وقت از ساعتي كه فرمائيد اجازه راديو اداره به كنند پيدا صحيح و كامل اط;ع وقايع و امور كيف

در دhيـل كر ذ با را خويش نظريات و گفته پاسخ جنابعالي نارواي تهامات ا به بتوانيم تا بگذارد ما اختيار

گردد/ حقايقمكشوف واقعا تا دهيم قرار عزيز هموطنان عامه معرضقضاوت

وحشت جـز دليـلي ايـران ملت نظر در است بديهي مشروع تقاضاي اين قبول از جنابعالي استنكاف

يكـجانبه قـضاوتهاي و اعمال مورد در ما كه است همان اين و داشت نخواهد حقايق انتشار از آنجناب

خـود قانون خ;ف رويه از دست چنانچه ميگرديم متذكر لزوما خاتمه در داشتهايم/ اع;م مكرر جنابعالي

حدود در ممكنه وسائل تمام به بود خواهيم گزير نا ايران ملت آزادي اصولمشروطيتو حفظ براي برنداريد

حائريزاده آزادي فراكسيون طرف از قانونمتوسلشويم/

كرماني بقائي مظفر دكتر نهضت نجات فراكسيون طرف از

مجلس در را خود ناهار امروز بعدازظهر ساعت دو مزبور كسيون فرا اعضايدو ـ مجلس در ناهار صرف

گردد/ فراهم آنها از پذيرائي وسائل شد قرار و نمودند صرف
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٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

امروز و ديروز ايران عمومي اوضاع به آشنائي براي شوروي جديد كبير سفير
داد تشكيل زرگنده در سفارت رؤساي حضور با كنفرانسي

شد خواهد آشنا سياسي نمايندگان ساير با تشريفاتي چه با جديد سفير

انـجام و مهرآبـاد فرودگاه به ورود از پس گذشته يكشنبه روز شوروي جديد كبير سفير hورنتيف آقاي

ظهر تا رفتو زرگنده در سفارتواقع يي;قي باغ به يكسر كارمندانشوروي و مستقبلين با آشنائي مراسم

به آقايhورنتيف را يكشنبه روز نشد/ خارج سفارتخانه از آمد شهر به مفتاح آقاي با برايم;قات كه ديروز

و امور به رسيدگي صرف مشاراليه امروز و وقتديروز تمام ولي گذرانيد شخصيخود ترتيبامور استراحتو

سـفير از بـعد كـه سـفارت مسـتشار آتروچنكو آقاي شد/ سفارت عاليرتبه كارمندان با كره مذا و آشنائي

بود/ معرفي و آشنائي اين وسيله ميباشد سفارتشوروي كارمند عاليترين

كليه شد گفته كه طور همان چه بود تعطيل حالت به تهران در سفارت اغلبدوائر امروز و ظرفديروز در

با و كرده احضار زرگنده باغ به گزارشات كسب و مشاوره براي hورنتيف آقاي را اول درجه و مؤثر كارمندان

است/ داده تشكيل كنفرانسي آنان كليه شركت

نياورد دست به ايران عمومي اوضاع از كافي اط;عات تا آقايhورنتيف داديم اط;ع ديروز كه همانطور

وزارت اداراتمسئول كرد/ نخواهد خارجهشوروي وزارت از سفارت براي جديدي كارمندان تقاضاي به اقدام

احتمال و است نشده جديد كارمندان برايورود ويزا تقاضاي طرفشوروي از كه كردند تأييد امروز خارجه

تشريفاتمخصوصبه با هفته اين آخر تا آقايhورنتيف تقاضائيبشود/ اينزوديچنين به كه نميرود هم

با م;قات تقاضايوقت شرفيابي از پس و كرد خواهد تقديم را خود استوارنامه و شرفياب شاهنشاه حضور

از پس خـارجـي سـفارتخانههاي بـه نامه يا كارت ارسال مراسم همچنين كرد خواهد نخستوزير آقاي

اين فرستاد خواهد سفارتخانه ساير به شوروي سفير كه كارتي يا نامه در گرفت/ خواهد صورت شرفيابي

ميشود: مطالبنوشته

شدهام ايران دربار در خدمت مأمور دولتشوروي طرف از كه hورنتيف اناطولي اينجانب وسيله <بدين

خارجي سياسيدول نمايندگان برسانم/> آنجناب اط;ع به وسيله بدين تهران به را خود ورود كه خوشوقتم

را موفقيتوي و نموده خوشوقتي اظهار جديد همكار آشنائي و تهران به ايشان ورود از جوابيه نامه ضمن

ميشوند/ خواستار

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

ميشود سويس عازم پنجشنبه روز اشرف واNحضرت
كنون تا چون نمايد عزيمت بهژنو تهران از هلندي هواپيماي با فردا بود قرار كه اشرفپهلوي واhحضرت

عـزيمت تهران از سوئدي هواپيما با بعدازظهر پنجشنبه روز است نشده سويس ويزاي دريافت به موفق

كرد/ خواهد



ملي دولت سياهه ٢٨٤٢

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

امريكا با خويش دوستانه مناسبات حفظ با ايران دولت

ميدهد توسعه شرقي اروپاي دول با را خود بازرگاني و اقتصادي روابط

ندارد سياسي علت گونه هيچ ايران به امريكا كبير سفير بازگشت تأخير
كرد خواهد استفاده امريكا دولت نظامي و فني كمكهاي از كماكان ايران دولت

محافل در كه شد سبب ايران نخستوزير و امريكا رئيسجمهور بين متبادله اخير نامههاي متن انتشار

در مـزبور نـامههاي از پس كه احتمالي تغييرات و امريكا و ايران دولتين عمومي مناسبات درباره مختلف

شايعاتيمنتشر آمد خواهد بهوجود امريكا قبالروش در ايران عكسالعمل ايرانو به نسبت امريكا سياست

به كمك از صريحا امريكا دولت چون كه ميشد گفته محافل از پارهاي در بشود/ مختلفي تعبيرات و گردد

دو بين روابط در طبعا است نگرديده اقتصادي كمك انجام به حاضر و نموده امتناع نفت مسئله حل در ايران

جمله آن از و شد خواهد سياستمشهود صحنه در آن اثرات زودي به كه آمد خواهد بهوجود تي تغييرا كشور

با بازرگانيوسيعتري روابط ايجاد اخيردولتدر اقدام ايرانو به امريكا كبير هندرسنسفير مراجعت در تأخير

و شـايعات قـبيل ايـن دربـاره ما خبرنگار ميشمارند/ پيشبيني اين بر دليل را شرقي اروپاي كشورهاي

مقاماتمسئولو از امريكا دولت به نسبت دولتايران جديد روشكليو از كسباط;ع همچنين حدسياتو

ميرسد/ عزيز خوانندگان نظر به زير در كه كسبنموده اط;عاتي دولت به نزديك

مراجعت ايران به امريكا از قبل روز چند بود قرار امريكا كبير هندرسنسفير مستر ـ هندرسن تأخير علت

وارد اروپا توقفدر روز چند پساز كه ميرفت گمان ترككرد, كشتيشهرنيويوركرا با كه روز همان از و كند

توقف ايتاليا در مدتي براي نامبرده كه شد سپسمعلوم ولي قصدويهمينبود ابتدا در هم شايد گرددو ايران

به راجع دولت به نزديك مطلع يكمنبع نمايد/ استفاده مرخصي از است خواسته وسيله بدين و كرد خواهد

مأموريتهاي در كه مدتطوhنيبود هندرسن آقاي داشتچون اظهار هندرسن مراجعتمستر تأخير علت

توقفدر با گرفت تصميم مسافرت اين در لذا است نكرده استفاده مرخصي از اوقات اين تمام در مهميبوده

مـبادله موضوع با هيچوجه به ايران به هندرسن بازگشت تأخير بنابراين و نمايد استفاده مرخصي از اروپا

دخالت امر اين در سياسي علت گونه هيچ و نداشته ارتباطي آيزنهاور مصدقو آقايدكتر بين اخير نامههاي

ندارد/

گفت نامههايمزبور پساز امريكا به نسبت ايران روشدولت درباره مزبور مقام ـ نكرده تغييري روش

دولت كه كرد اضافه مقام همين است/ نگرديده حاصل تغييري گونه هيچ امريكا به نسبت ايران روش در

و نگرديد ايران تقاضاي انجام به حاضر امريكا دولت كه بود كرده بيشتري كمك تقاضاي امريكا از ايران

ناديده نميتوان ولي آيد پديد تيرگي يا برودت امريكا و ايران روابط در كه شد نخواهد موجب امر اين البته

شود/ باز كشورها ساير با روابطوسيعتر ايجاد در ايران دستدولت شد اندازهايسبب تا كهخواهناخواه گرفت

حاصل تغييري كمترين ايران دولت به نسبت امريكا سياست در استنباطميشود كه قراري به طرفديگر از



٢٨٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

ادامه سابق مانند امريكا فني و نظامي كمك شده داده تذكر رئيسجمهور نامه در كه طور همان و نشده

يافت/ خواهد

احتمال حتي و ميكنند تكذيب ايران از را امريكا نظاميدولت فنيو كمكهاي قطع شايعه دولتي منابع

٢å مبلغ امريكا كنگره اخيرا دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به نميدهند/ هم را آن مقدار از شدن كسر

انتظار آنكه با و نمود كسر ايران و اسرائيل و عرب كشورهاي به امريكا فني كمكهاي ميزان از دhر ميليون

اظـهار دولتـي مـقامات شـود كاسته ايران به امريكا فني كمك ميزان از قيمتي مناسبت اين به ميرفت

نيايد/ بهوجود كاهشي گونه هيچ كمكهايمزبور ميزان در ميكنند اميدواري

اخيرا كه شرقي كشورهايبلوك با بازرگاني روابط توسعه درمورد ـ شرق بلوك كشورهاي با روابط توسعه

ايران دولت زيرا ندارد خاصي علت امر اين گفت: يكمنبعموثق است گرفته تصميم آن بسط به ايران دولت

دهد توسعه كشورهايبلوكشرقي جمله از كشورها كليه با را تجارتيخود روابط كه پيشمايلبود مدتها از

و مسـامحه منظور اين شدن عملي در قدري اواخر اين در ولي بيفزايد خود صادرات ميزان بر راه اين از و

شرق بلوك با روابط توسعه باشد ايران به مالي اقتصاديو كمك به مايل امريكا دولت گر ا تا ميشد احتياط

نگردد/ دولت آن انصراف سبب

هم ايران دولت كرد نخواهد ايران به ديگري كمك فني, كمكهاي از غير امريكا دولت كه كنون ا اما

<اقتصاد برنامه م;حظه, بدون اجما' و نمود دنبال بود كرده تخاذ ا پيش چندي از كه را مخصوصي سياست

كشورهايبلوك با بازرگاني بسطروابط با كه معتقدند مقاماترسمي است/ گذارده اجرا مورد به را نفت> بدون

ايران كه است صادرات ازدياد اثر بر تنها زيرا ميشود افزوده كشورها اين از واردات صادراتو حجم بر شرقي

نمايد/ رفع را فعلي مشك;ت و كند تهيه ارزي منابع برايخود ميتواند

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

افريقائي دانشجويان افتخار به ديشب
شد برپا ايران مردم آزادي جمعيت در جشن

دانشـجويان از تـن سـه و بشيرحسـين محمد و محمدعبدالرحمن عبدالقادر, آقايان ورود مناسبت به

و ملي نهضت سابق كسيون فرا اعضاء از تن چند حضور با جشني مجلس تونسديشب كشو مرا الجزاير,

تندانشجويانمزبور جشنسه اين در بود/ برپا ايران مردم جمعيتآزادي محل معاريفاس;ميدر از جمعي

درباره ملي شوراي مجلس مستعفي نماينده شبستري آقاي سپس و كردند ايراد سخنراني عربي زبان به

يكي عليجاني, آقاي گاه آن گرفتو قرار توجه مورد كه نمود ايراد بياناتي نجاتبخشاس;م تعاليم اهميت

پر سخنراني طي ايران مردم آزادي جمعيت دبير نخشب آقاي پايان در و كرد سخنراني جمعيت اعضاء از

نكبتبار وضع از موعظه و اندرز و پند با خواستهاند مسلمان مردم حال به تا گر ا كه داشت اظهار هيجاني

عملي برنامه يك مسلمانان راه فرا بايد كه دارند عقيده ايران سوسياليست خداپرستان يابند رهائي كنوني

گيرد/ قرار سوسياليستي استعماريو ضد



ملي دولت سياهه ٢٨٤٤

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

شد صادر قوام اموال مصادره قانون اجراي دستور
ميشود تفكيك وي خانم ثروت از قوام اموال

ميشود تهيه تير ٣å ديدگان آسيب و شهدا بازماندگان و اسامي صورت
بازماندگان به كمك براي تصويبنامهاي ـ شد خواهد تهيه آئيننامه قوام امCك عايدي تقسيم براي

خانم شكايت مورد در صادره راي نتيجه دادگستري وزارت بايد ـ شد صادر ديدگان آسيب و شهدا

ميشود اداره چگونه Nهيجان چايكاريهاي و امCك ـ كند صادر را قوام

سال اواخر از كرد/ كسب آقايقوام اموال خصوصمصادره اط;عاتيدر دارائي وزارت در ما خبرنگار امروز

اطراف در مطالعه مأمور كه كميسيوني جلسات و نيامد عمل به اقداماتي قوام اموال مصادره به راجع گذشته

اجـراي براي مجددا كه دادند اط;ع دارائي وزارت موثق منابع امروز ولي نميشد تشكيل بود اينموضوع

كرد اظهار خصوصدستوراتمزبور در مربوطه متصديان از يكي است/ شده صادره مصادرهدستوراتي قانون

خانموي ثروت از ميباشد آقايقوام به متعلق كه را اموالغيرمنقول از قسمت اول درجه در بايستي او' كه

و خانه ثاثيه ا از قوام خانم ثروت ميدهد گواهي مداركموجود و رسمي دفاتر كه آنجا تا و نمايند تفكيك

مجري گذشته سال زمستان در ترتيبكه همان به بقيه و گيرد قرار اختياروي تأسيساتhهيجاندر ام;كو

عملياتي درباره مصادره كميسيون اعضاي آقايان از يكي درآيد/ تصرفدولت به مصادره قانون طبق بر بود

وزارت اختيار در قوام خانه ثاثيه ا ريز كنونصورت ا كه كرد اظهار ما خبرنگار به است شده انجام كنون تا كه

و مهر ضبطو دارد سكونت آقايقوام فع� كه خانهاي در طرفمأمورين از ثاثيه ا عمده قسمت استو دارائي

در بـانكي سپرده قوام آقاي است آمده عمل به تحقيق داخلي بانكهاي در كه طوري به است/ شده موم

در خارجي بانكهاي به سپردههايوي مورد در نيز صحيحي طرفياط;ع از و ندارد كشور بانكهايداخله

در قـوام نـقدي مـوجودي كـه شده گرفته نتيجه طور اين شده كه تحقيقاتي از حقيقت در و نيست دست

مطالعه تحت فورا اخير طبقدستور بر ميبايستي كه ديگري نكته نيست/ قابلم;حظه خارجي بانكهاي

نـظر از ولي ميباشد ايشان گرو در قوام خانم ادعاي موجب به كه ميباشد قوام مسكوني خانه گيرد قرار

ايشان مطالبه پرداختمبلغمورد باشد قوام خانم گرو در خانه اين هم گر ا دارائي وزارت در متصديانمربوطه

كرد/ خواهد حل را خانه مصادره مشكل مداركموجود به رسيدگي با

ميباشد قوام خانم شكايت مورد در دادگاه طرف از صادره راي است مؤثر اينموضوع حل در كه نكتهاي

وي بـه مـتعلق كـه خـانهاي قانوني مجوز بدون دارائي وزارت مأمورين كه است كرده شكايت ايشان زيرا

اطـ;ع شكايت اين از دارائي وزارت كه هنگامي كردهاند/ تصرف را مزبور خانه ثاثيه ا همچنين و ميباشد

به بتواند مصادره كميسيون تا دارد اع;م را خود نظر باره اين در كه نمود تقاضا وزارتدادگستري از كرد حاصل

خواهدخواست را صادره راي نتيجه وزارتدادگستري از كنونكميسيون توضيحاتا اين با دهد/ ادامه خود كار

بر كه ديگري كار بگيرند/ اختيار تحت نيز را وي خانه بعد و نمايند مشخص را قوام اموال راي آن طبق كه



٢٨٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

بـه چگـونگي براي آئيننامهاي تهيه گذاشت خواهد اجرا مرحله به كميسيون طرف از جديد دستور طبق

شد خواهد قيد آئيننامه اين در ميباشد فروشثروتقوام از حاصله عوايد يا ام;ك درآمد رسانيدن مصرف

دارايدرآمد كه برسد مصرف چه به ثروتوي و پرداختگردد بايد مبلغ چه شهدا بازماندگان يكاز هر به كه

اقدامات آنمورد در كه ميگردد ارسال اموالقوام مصادره كميسيون به نيز hهيجان از گزارشاتواصله باشد/

هيأتي نظر تحت او چاي مؤسسات همچنين و قوام آقاي چايكاريهاي شايع قرار به و آيد عمل به hزم

همچنان كه نميشود داده تي تغييرا آن كاركنان وضع در و شد خواهد اداره دولتي چندمؤسسه اعضاي مركب

كه شد حاصل نخستوزيرياط;ع در امروز شود/ داده شهدا بازماندگان به حاصله عوايد و باشند كار مشغول

ادامه استو شده صادر تير ٣åشهداي بازماندگان كمكبه پيرامون تصويبنامهايدر طرفهيأتوزيران از

دارد/ تصويبنامه همان اجراي به بستگي نيز قوام اموال مصادره كميسيون كار

و جست خواهند شركت كميسيون در دارائي وزارت مطلع افراد از تن چند كه است كي حا ديگر خبر يك

و شهدا بازماندگان عده تعيين داشت,موضوع خواهد جلساتحضور در كان كما نيز وزارتدادگستري نماينده

طرف از زمينه اين در كه اط;عاتي و بود خواهد كميسيون همين وظائف جزء تير سيام روز آسيبديدگان

احتمال دستور اين صدور با و شد خواهد ارسال مصادره كميسيون به ميگردد كسب دولتي مؤسسات ساير

دنبالشود/ قوام اموال مصادره به اقداماتمربوط ديگر روز چند تا ميرود

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

متحد ملل طرفدار ايراني جمعيت اعCميه
داشتعموم را آن انتظار بيصبري كمال با دنيا كه كره خونريزيدر پايان جنگو متاركه اثر بهجت خبر

قـطع بـراي فـرصتي هـر در كه متحد ملل طرفدار ايراني جمعيت است/ كرده شادي غرق را صلحجو ملل

اين است اميدوار داشته اظهار وسيله اين به را خود مسرت نموده تبليغ و مبارزه آسيا ناحيه اين در مخاصمه

را جهان صلح كه باشد بينالمللي اخت;فات ساير رفع مقدمه و گرديده قطعي صلح به تبديل زودي به متاركه

آتش ايـن اطـفاء موجبات تقديري قابل مساعي با كه نامداري رجال به تشكر تقديم با ميكند/ تهديد

توفيق پيش از بيش خود وظايف انجام در متحد ملل سازمان كه آرزومنديم كردهاند فراهم را خانمانسوز

مـلت و نـمايد مسـتقر باشد آزادي شيفته ملل عموم استق;ل با توام كه را صلحي پايههاي كرده حاصل

بهرهمندشود آزادانه خداداد منابع از گذارده مرهم جراحاتخود امنيتبر صلحو سايه در بتواند ايران ستمديده

متيندفتري دكتر جمعيت رئيس نمايد/ خدمت صادقانه بشريت عالم رفاه به خود سهم به كان كما و

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

شدند] آزاد كورهپزخانهها كارگران از نفر [سه
نـظامي حكـومت ٥ مـاده استناد به كه كورهپزخانهها كارگران از نفر سه ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ آزاد امروز بودند شده بازداشت



ملي دولت سياهه ٢٨٤٦

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

كرد مراجعت تهران به بود رفته جنوب به بويراحمدي اختCفات رفع براي كه دولت نماينده

يكديگر برابر در <شجاعي> قتل خونخواهي به سفلي و عليا بويراحمد افراد
داشتند خورد و زد قصد و كرده آرائي صف

شد سپرده نظامي نيروهاي دست به خسرو> تل <قلعه ناحيه
نشده؟ اقدام آنها رفع به حال به تا چرا و چيست بويراحمدي طوايف بين اختCف علت

هستند كساني چه او قتل متهمين و رسيد قتل به گلوله با چگونه شجاعي سيفا[

شود توجه آنان فرهنگ وضع به و شود يكي سفلي و عليا منطقه ميخواهند بويراحمديها

بود رفته جنوب به بويراحمدي طوايف بين اخت;فات رفع براي كه دولت نماينده شيوائي سرتيپ آقاي

اينمدت در كشيدو روزطول درجنوب١٥ مدتمأموريتسرتيپشيوائي كرد/ مراجعت تهران به ديروز عصر

ارتشخواهند ستاد به را گزارشخود و نمود مفصلي تحقيقات بويراحمد عشاير ميان اخير اخت;فات باره در

اخـت;فات رفـع براي كه اقداماتي و ايشان مأموريت درباره شيوائي سرتيپ آقاي با ما خبرنگار امروز داد/

ميرسد/ خوانندگان نظر به زير در كه كرد مصاحبهاي است آورده عمل به بويراحمدي

در كون>واقع كا > ناحيه به آنجا از و شيراز به يكسر تهران از گفت: ابتدا سرتيپشيوائي ـ طرفين ادعاهاي

قواي ياسوج و آنجا در كه علياست بويراحمد يي;قي مركز خسرو تل رفتم/ ياسوج و خسرو تل كيلومتري ده

خوانينبويراحمدي با همچنين نظاميو مأمورين ساير با بيسيم وسيله به كون كا از هستند/ متمركز نظامي

روز يك مـناسبت ايـن به ـ بيايند اينجانب نزد شخصا كردند تقاضا بويراحمد كدخدايان و گرفتم تماس

در كه دانست بايد گفتند/ را خود حرفهاي و آمدند سفلي كدخدايان ـ بعد روز و عليا بويراحمد كدخدايان

اداره آنها دست به كارها و دارند قدرت خانها از بيش كدخدايان طوايف ساير خ;ف بر بويراحمد طوايف

طايفه خان كه طاهري ناصر را شجاعي سيفا� كه ميگفتند سفلي خوانينبويراحمد كدخدايانو ميشود/

سوگند كردن ياد براي شجاعي همراه كه موقعي آنها و كشتهاند ديگر نفر چند تفاق ا به علياست بويراحمد

از شجاعي كشتهاند/ و داده قرار گلوله هدف را شجاعي ميرفتهاند امامزادهها از يكي به نفاق تعرضو عدم

اظهار عليا بويراحمد كدخدايان رسيد/ قتل به بويراحمدي در اخيرا كه سفليبود كدخدايانمعروفبويراحمد

براي نبايد سفلي بويراحمد افراد باشيم كشته ما كه فرض به و نكشتهايم ما را شجاعي سيفا� كه داشتند

كنند/ غارت و بزنند آتش را ما قراء و كرده تجاوز ما به نسبت و كنند اردوكشي ما عليه او خونخواهي

گپرهاي از فقره چند بلكه آتشنگرفته قريهاي گرديد شدمعلوم كه تحقيقاتي پساز ـ اتهام به رسيدگي

است رسم بويراحمديها ميان در هم عمل اين استو شده ميسازندسوخته چوب با كه عليا بويراحمد افراد

سيفا� قتل موضوع بود بين در كه تهامي ا بنابراين ميزنند آتش را يكديگر خانههاي نزاع موقع در كه

نـاصر يكـي واقعه اين متهمين و شده ارجاع شيراز در قضائي مقامات به آن به رسيدگي كه بود شجاعي

قـتل بـه تـحريك به متهم كه رستم حسينقلي ديگري و است شجاعي قتل به متهم كه است طاهري



٢٨٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

و ميباشد هستند عليا بويراحمد خوانين كه طاهري محمدحسين و ناصر بستگان از شخصاخير ميباشد/

دارد/ كي ام; ممسني مناطق از رسمي محل در بويراحمد همسايگي در

كه خسرو> <تل كه گفتند يك و داشتند نيز ديگر تقاضاهاي سفلي بويراحمد افراد ـ ديگر مستدعيات

بـويراحـمد مجاورت در ناحيه اين زيرا باشد عليا بويراحمد افراد دست در نبايد ميباشد برجستهاي محل

آنان كار از مانع و كنند تهديد تل باhي از را سفلي رعاياي ميتوانند بخواهند وقت هر و دارد قرار سفلي

افراد تقاضاهاي به ميكنند/ عبور آنجا از جويبارها كليه و شده زراعتيواقع زمينهاي بين خسرو تل شوند/

آن از تا شد سپرده نظامي نيروي دست به و گرفته بويراحمدي افراد دست از آن قلعه و خسرو تل محل مزبور

قتل متهمين كه بويراحمدياينبود افراد مستدعياتديگر نشود/ استفاده اهالي تخويف و تهديد براي محل

گردد/ تأسيس آنان اطفال براي مدرسه و دبستان چند نيز و شوند قضائي مقامات تسليم شجاعي

گذشته دولتهاي هميشه ولي هستند متعصب و وطنپرست مردماني بويراحمد افراد ـ اختJفات علت

آنان اخت;فات رفع در باشد مفيد انتظامات حفظ لحاظ از طوايف اين ساختن دسته دو شايد كه علت اين به

رسانده قتل به كه افرادي و كرده يكديگر با كه خوردهائي و زد اثر بر اخت;فاتاينطوايفهم نميكوشيدندو

ايادي بيش و كم ولي بود سابق اخت;فات دنباله گرچه هم اخير اخت;فات بود/ يافت ادامه همچنان بودند

دادن قبيل از وسايلي نفاق آتش كردن برايروشن ميگردند تضعيفدولت براي فرصت پي در كه بيگانگان

بودند/ كرده فراهم اعمال گونه اين براي غيره و اسلحه و پول و آذوقه

هم سابقا و ميباشند خويش و قوم يكديگر با بوده يكدسته از بويراحمدي افراد ـ شدند قسمت دو چرا

نام به و گرديد فارس منطقه جزو آن از پيشقسمتي چندي از ولي ميكردند زندگي مشترك يكمنطقه در

در آن مركز كه گرديد خوزستان جزو ميباشد سفلي بويراحمد كه ديگر قسمت و شد ناميده عليا بويراحمد

سفليو كلمه همين زيرا يكيشود سابق مانند منطقه ايندو كه داشتند تقاضا اهاليبويراحمد است/ بهبهان

و سفلي بويراحمد افراد كرد اضافه وقت اين در شيوائي سرتيپ آقاي ميباشد/ مؤثر اخت;فات ادامه در عليا

شده آنها با كه تي كرا مذا پساز ولي دولتبودند نماينده رسيدن منتظر كرده صفآرائي يكديگر برابر در عليا

در را مقاومتخود بدون طاهري ناصر اينكه علت ضمنا رسيدگيشود آنان كار به تا تعرضبرداشتند دستاز

رسيدگي او تهام ا به بايد كنون ا و ميداند بيگناه را خود وي كه بود اين گذارده شيراز قضائي مقامات اختيار

شود/

بـا بـاره ايـن در كه گردد ايجاد ژاندارمري ناحيه يك آنجا در بايستي بويراحمدي ساختن متحد براي

شد/ خواهد كره مذا مقاماتمسئول

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

زابل] واقعه [متهمين
متهمين پرونده به رسيدگي هممشغول تهرانامروز جنائي دادگاه اول شعبه ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

ميكردند/ دفاع مدافع وك;ي و بود زابل واقعه



ملي دولت سياهه ٢٨٤٨

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] دومين و [سي
كردند صحبت دفاع آخرين عنوان به مستوفي صديق سرهنگ و حكيمي سرهنگ آقايان امروز

تـهام ا به رسيدگي براي نظامي فرمانداري دو شماره جنحه دادگاه ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

ساعت مقارن كردند/ دفاع خود موكلين از مدافع وك;ي آقايان از نفر ده و شد تشكيل اسفند نهم متهمين

دقيقه ده و ٩ ساعت گرديد/ موكول امروز صبح به دادرسي بقيه و شد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه هفت

موكل از بود كرده قبول را سرهنگرحيمي آقاي وكالت كه عبده آقاي و شد تشكيل مجددا دادگاه امروز صبح

گفت: و كرد دفاع خود

ارتش ستاد به وي همچنين و ديده جيپ كنار را رحيمي سرهنگ كه داده گزارش داورپناه سروان آقاي

تناقضخود اين نميدانم من است/ كرده مشاهده جيپ تومبيل ا درون را رحيمي سرهنگ كه داده اط;ع

دادگـاه رئيس بعد داشت اظهار نيز ديگري مطالب سپس عبده آقاي نيست/ من موكل بيگناهي بر دليل

داشت اظهار دادستان نماينده بهمنش سروان آقاي بگوئيد/ داريد سخني گر ا شما گفت دادستان به خطاب

پوزش است شده پيدا مدافع وك;ي آقايان براي سوءتفاهمي من بيانات از گر ا و ندارم ديگري عرض من

آقاي بنمايد, را خود دفاع آخرين كه داد اجازه حكيمي سرهنگ آقاي به دادگاه رئيس وقت اين در ميطلبم

بيست و عمر سال چهل از بعد مرا كه تعجباست بسي جاي گفت و كرد صحبت به شروع حكيمي سرهنگ

آوردهاند/ دادگاه به خدمت سال

آقاي سپس نرفتم نخستوزير منزل جلوي من شاه, باد زنده ميگويم هم hحا هستم شاه آجودان من

حكم كرد تقاضا دادگاه خاتمه در و داشت اظهار خود بيگناهي بر مبني ديگري مطالب حكيمي سرهنگ

ضمنا و كرد ايراد را سخناني دفاع آخرين عنوان به نيز مستوفي صديق سرهنگ آقاي كند/ صادر را او برائت

كنون ا و برده سر به هوا آبو بد مناطق در را خدمتم مدت تمام و كردهام ارتشصرف در را خود عمر گفتمن

آوردهاند/ دادگاه به شاهدوستي جرم به مرا چرا كه ميكنم تعجب

راي بايد دادگاه استو بيگناه كه گرفت نتيجه و كرد دفاع خود از مفص� صديقمستوفي سرهنگ آقاي

بـه دادرسـي بـقيه و گـرديد تعطيل تنفس عنوان به دادگاه ربع و دوازده ساعت مقارن بدهد/ او برائت به

شد/ امروزموكول بعدازظهر

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

است شده متحصن تلگرافخانه در قهوهچي صنف
دريافت عدم علت به صنفقهوهچي افراد رسيده, ميانه از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر بهموجب

بمانند/ باقي تحصن در نتيجه حصول تا دارند قصد و شدهاند متحصن تلگرافخانه در شكر و قند سهميه

شود داده دولتي نرخ به شكر و قند سهميه ميانه دارائي طرف از كمافيالسابق كه است اين اينها درخواست

دهند/ ادامه خود كار كسبو به نميتوانند آزاد نرخ به شكر و قند خريد با چون



٢٨٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

رفراندم اجراي درباره وزيران هيأت تصويبنامه

آمد خواهد عمل به آراء اخذ روز يك در حومه و تهران در
بود خواهد ملي شوراي مجلس ابقاي و ملي شوراي مجلس انحCل درباره راي اخذ

داد خواهند راي ديگر محل در مخالفين و محل يك در موافقين
دربـاره عـمومي آراء به مراجعه به مربوط مقررات ١٣٣٢ سال مرداد سوم مورخ جلسه در وزيران هيأت

نمودند: تصويب زير شرح به را هفدهم مجلس ابقاي يا انح;ل

يا فرمانداري هر مقر در هفدهم مجلس ابقاي يا انح;ل براي عمومي آراء به مراجعه منظور به ـ ١ ماده

وظـائف كـه بخش دادگاه رئيس يا دادستان و بخشدار يا فرماندار از مركب نفري دو كميسيون بخشداري

چنانچه و دادستان نماينده نباشد بخش دادگاه رئيس يا دادستان كه صورتي در ميدهد انجام را دادستان

بودن مساوي صورت در و ديگران از بيش او پايه كه دولت كارمندان از يكي شود حاضر نتواند مزبور نماينده

ميشود/ تشكيل است بيشتر او سن پايه

�راي براي باشد داشته كافي گنجايش كه محلي ب;فاصله تشكيل از پس نفري دو كميسيون ـ ٢ ماده

انح;ل با مخالف �رايدهندگان نام به ديگري محل همچنين و هفدهم� مجلس انح;ل با دهندگانموافق

محل نام آن در كه پارچهاي يا ورقه مزبور مدخلهاي تمام باhي در نمود/ خواهد تعيين هفدهم� مجلس

شد/ خواهد نصب باشد شده مخالفنوشته يا موافق

پساز رايدهندگان تا تعيينميشود برايخروج يكراه برايورود راه چند يا يك محل هر در ـ ٣ ماده

به نزديك بايد راي اخذ محل و شوند خارج شده تعيين خروج براي كه راهي از و شد محوطه وارد راي دادن

پيشبينيهايhزم انتظاماتمحل تأمين براي مكلفاست كميسيون آرا اخذ روز از قبل و باشد محلورود

نمايد/ را

تشكـيل نظار انجمن چند يا دو محل, هر رايدهندگان عده مناسبت به نفري دو كميسيون ـ ٤ ماده

رياستوجوانترينسمتمنشي سمت اعضا مسنترين كه بود خواهد نفر ٧ مركباز انجمن هر و داد خواهد

داشت/ خواهند را انجمن

استادان بينقضاتدادگستريو از انجمنها اعضا عده برابر پنج مساوي عده نفري كميسيوندو ـ ٥ ماده

محلي در آراء اخذ از قبل برايروز كه نمود خواهد ديگردعوت قصبات معتمدين يا دولت كارمندان دانشگاه,

حاضرين ميان از شدند حاضر مدعوين از ثلث دو آنكه از پس و شوند حاضر كرد خواهد تعيين كميسيون كه

يك برايهر نيز آن پساز كرد خواهد تعيين قرعه با ترتيب همان به نظارتمحلموافقين انجمنهاي اول

هفت و صندوق هفت تصدي براي نفر هفت آنها شماره ترتيب به مخالفين و محلموافقين انجمنهاي از

يا انجمنو اعضاء يكاز غيبتهر درصورت نمود خواهد تعيين قرعه قيد با محل معتمدين نام به ديگر نفر

داد/ خواهند انجام را آنها وظايف محل معتمدين صندوق متصدي



ملي دولت سياهه ٢٨٥٠

طالقان, عوض, عليشاه شميران, كن, كرج, افجه, ري, شهر ورامين, تهران, شهر در اول آراء اخذ ـ ٦ ماده

خواهد عمل به قصبات و شهرها ساير در روز هفت پساز و يكروز در فيروزكوه و دماوند ايوانكي, گرمسار,

آمد/

و فـرمانداران وسـيله به و ميكند تعيين كشور وزارت بود خواهد عمومي تعطيل آراء اخذ روز ـ ٧ ماده

ميرساند/ عموم اط;ع به مقتضي طرق به بخشداران

به را راي اخذ ساعت ميتواند انجمن هر درصورتشروع و بود ساعتخواهد رأيسه اخذ مدت ـ ٨ ماده

كند/ تجاوز يكروز از نبايد آراء شمارش و اخذ حال هر در و كند تمديد وقفه بدون و تشخيصخود

و باشد شده راينوشته ورقه در بايد آن صدور محل و شناسنامه شماره و رايدهنده شهرت و نام ـ ٩ ماده

باشد/ كمتر سال ١٨ از نبايد او سن

از پس بدهند را خود راي و شوند حاضر راي اخذ محل در مقرر ساعت در بايد رايدهندگان ـ ١å ماده

نزديك بخش كز مرا و شهرها به ميتوانند دهات اهالي شد/ نخواهد پذيرفته آنان شكايت مدت انقضاي

نمايند/ شركت راي دادن در و آمده

صـورت در و شـمرده را مأخوذه آراي ب;فاصله آراء اخذ خاتمه از پس انجمنها از يك هر ـ ١١ ماده

تسليم نفري دو كميسيون به را نسخه يك سپس نمود خواهند قيد ميشود تنظيم نسخه دو در كه مجلسي

ميماند/ انجمن رئيس نزد ديگر نسخه و ميكنند

آراء كـل اسـتخراج نتيجه كشور نقاط تمام در گزارش وصول براي است مكلف كشور وزارت ـ ١٢ ماده

برسانند/ عموم اط;ع به را آن مخالف و انح;ل با موافق از را كشور از مأخوذه

تا بخشداري يا فرمانداري در شده مهر hكو انجمنمربوطه اعضاي براي آرا صندوقهاي ـ ١٣ ماده

بخشداري يا فرمانداري بهوسيله محل هر سپسآراء ميماند/ باقي طرفوزارتكشور از آرا كل نتيجه اع;م

شد/ خواهد معدوم

ميباشند/ تصويبنامه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت و وزارتكشور ـ ١٤ ماده

٨١٥٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٦ سهشنبه

وظيفه نظام مشمولين معافيت قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب به امروز كه ١٣١١ الي ١٣å٦ متولدين

١٣å٦ متولد نظاموظيفه معافيتمشمولين قانوني مقرراتhيحه ايرانميتواند بانكملي ـ واحده ماده

ماه مرداد دهم تاريخ از باشد فراهم آن اجراي وسايل كه نقاطي در را ١٣٣٢ تيرماه بيستم ١٣١١مصوب الي

برساند/ عموم اط;ع به مقتضي وسائل به را مراتب مورد هر در و بگذارد اجرا موقع به ١٣٣٢

معافيت قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب تمديد قانون طبق بر

٣٢.٥.٦ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل ١٣١١ الي ١å٣٦ متولد وظيفه نظام مشمولين

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٨٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

مجلس اقليت نمايندگان ديروز تصميمات و مذاكرات تعقيب در
شد صادر نخستوزير تصميمات عليه اعCميهاي كاشاني آيتا[ طرف از

فراكسيون فوقالعاده جلسه فردا و كرد مCقات مصدق دكتر با ديروز بعدازظهر رضوي مهندس

شد خواهد تشكيل او منزل در ملي نهضت

اقليت نمايندگان نرسيد آنها به امروز وقت آخر تا نخستوزير به اقليت نماينده تلگراف جواب

رسانيدند معظمي دكتر اطCع به امروز مجلس در تحصن بر مبني را خود تصميم

براي را نمايندگان مجلس رئيس كه روزي از قانوني مهلت روز ١٥ انقضاي تاريخ كه يكشنبه روز

ميباشد بود كرده دعوت استعفانامه قرائت و علني جلسه تشكيل

گرفت خواهد مجلس تكليف تعيين براي را خود قطعي تصميم مجلس رئيس

رياست و نمايندگي سمت از مرداد ١٢ روز معظمي دكتر بود شايع بهارستان كريدورهاي در امروز

كرد خواهد استعفا مجلس

شد خواهند عهدهدار را پارلمان امور سرپرستي مجلس ادارات رؤساي از نفر پنج
به معطوف را پارلماني محافل توجه ديگر بار مجلس اقليتدر نمايندگان تحصنديروز ـ مرحله آخرين

است/// نموده گرديد آغاز آنجا در ديروز بعدازظهر از كه فعاليتهائي و بهارستان

آقايويژه بهارستان, اقليتمجلسدر نمايندگان تحصن پساز شد؟ديروز مطلع چگونه رئيسمجلس

رئـيس تا كند پيدا دسترسي معظمي دكتر آقاي به نتوانست كرد تلفن كجا هر به مجلس بازرسي رئيس

در كه وقايعي از ديروز هفت و نيم ششو ساعت تا معظمي دكتر و نمايد مستحضر امر جريان از را مجلس

آن از و خـوانـد ديـروز عصر روزنامههاي در را اقليت تحصن خبر باhخره و نبود مطلع ميگذشت مجلس

داد دستورهائي تماسگرفتو مجلسبودند در كه كساني با تلفن وسيله به ب;فاصله و كرد حاصل استحضار

شود/ حاضر مجلس در وقت اول امروز صبح شد قرار و

اولين تقريبا نهضتملي كسيون رئيسفرا مهندسرضوي ولي ـ نخستوزير و رضوي مJقاتمهندس

از پس ب;فاصله زيرا گرديد مطلع بهارستان در اقليت نمايندگان تحصن از مجلس از خارج در كه بود كسي

٦ ساعت مقارن شدند/ مجلس وارد تحصن قصد به اقليت كه شد داده اط;ع او به مجلس در اقليت تحصن

مشغول ايشان با نيم و ساعت يك قريب و رفت نخستوزير م;قات به مهندسرضوي ديروز بعدازظهر

بـه اطـ;عي گـونه هـيچ مـصدق دكتر با خود ديروز م;قات از ملي نهضت كسيون فرا رئيس بود/ كره مذا

ميكردند/// بياط;عي اظهار هم پارلماني محافل نيز نفر دو اين كرات مذا چگونگي از نداد/// خبرنگاران

آينده جلسه كه بود قرار ملي نهضت كسيون فرا گذشته جلسه در چه گر ـ ملي نهضت فراكسيون جلسه

بـا مـ;قات از پس مـهندسرضـوي آقـاي ديـروز گـويا ولي گردد تشكيل مهندسرضوي منزل در فردا

نمايند/ اجتماع او منزل در فردا صبح كه نمود دعوت مجددا ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از نخستوزير
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تشكيل جاري مسائل در برايشور مهندسرضوي آقاي منزل نهضتمليدر كسيون فرا جلسه فردا بنابراين

غيرهموضوع و برنامه تهيه تشكيلحزبو كسيونو فرا خود به امورمربوط بر داردع;وه احتمال و شد خواهد

شود/ مطرح جلسه آن در نيز نخستوزير با مهندسرضوي م;قاتديروز

در ساعت٥ مقارن بودند شده مجلسمتحصن در ديروز ظهر از اقليت نمايندگان كرد؟ چه ديشب اقليت

مشـغول شب از پاسي تا و دادند تشكيل را خود جلسه دارند اقامت زهري و بقائي دكتر آقايان كه اطاقي

ديشب اط;ع قرار به و نمودند ترك را بهارستان باغ آنها از نفري چند ٩ ساعت و بودند نظر تبادل و كره مذا

ابتداء امروز ولي بردهاند سر به مجلس در ميراشرافي و قناتآبادي شمس زهري, بقائي, دكتر آقايان فقط

از شد قرار و آورده مجلس به اقليت نمايندگان ساير استراحت وسائل سپس و حائريزاده آقاي تختخواب

از ديشب كه كساني نيز وقت اول صبح امروز كنند/ مرتب را خود كار برنامه و بمانند مجلس در همه امشب

شد قرار كرهاي مذا مختصر پساز دادندو تشكيل را جلسهخود آمدندو مجلس به بودن شده خارج بهارستان

اشخاص م;قات مجلسو در آنها اقامت براي ترتيبي تا كنند رئيسمجلسم;قات با كاري هر از قبل ابتدا

شود/ داده آنها با

مجلس اقامتدر از ما هدف گفت: خبرنگاران به امروز صبح بقائي آقايدكتر ـ است مشروطيت مخالف

از وقتي شد/ موفقخواهيم راه اين در كه داريم هم يقين استو آنها شكست و انگلستان مزدوران با مبارزه

خ;صه طور به داشت اظهار بقائي دكتر شد دولتسؤال هيأت ديروز تصويبنامه و رفراندم به نسبت وي

دو يكي در چون و است مشروطيت اصول مخالف مصدق دكتر عمل اين كه كنم عرض آقايان به ميتوانم

عملي چنين در هرگز باشند آشنا مقرراتحقوقي و اصول با گر ا دانشگاه تيد اسا استادان از كه خواندم روزنامه

مجازاتخواهند تعقيبو قابل كردهاند امضا را تصويبنامه اين كه وزيران آقايان اين و كرد شركتنخواهند

است/ جرم تصويبنامهاي چنين صدور عملو اين چون بود

و شد حاضر مجلس در وقت اول صبح امروز معظمي دكتر آقاي ـ مجلس رئيس اطاق در حائريزاده

رئـيسه هـيأت اطـاق در حائريزاده آقاي ٩ ساعت مقارن گرديد/ مجلس جاري امور به رسيدگي مشغول

دكـتر بـا م;قات از پس حائريزاده آقاي بود/ كره مذا مشغول ايشان با ساعت يك قريب و رفت مجلس

خبرنگاران به رئيسمجلس با م;قاتخود درباره ميكرد ترك را رئيسه هيأت عمارت كه هنگامي معظمي

با ترتيبم;قات و اينجا در اقامتخودمان مجلسو بهوضع رئيسمجلسراجع آقاي با خواستم بنده گفت:

فردا ميفرمودند طورياhن به و نداشتند تشريف اينجا در روز همدو ايشان كنمچونخود مراجعينصحبت

خـودشان زيرا دارند اط;ع كمتر مجلس داخل از لذا و بروند تهران از خارج به دارند قصد هم پسفردا و

را اقامتخود او' جهتخواستم بدين و خواندم روزنامهها در ديشب را آقايان تحصن خبر من كه ميگفتند

را ما ديدن قصد كه كساني با برايم;قات ترتيبيهم ضمنا باشم/ رسانيده ايشان اط;ع به مجلسرسما در

سه با فقط آقايانمتحصن يكاز هر روز در شد زياديخواهيمداشتقرار مراجعات ما باشموچون داده دارند

داشته مردم با تماس باشيم خواسته ما گر ا و دارد خصوصي جنبه اغلب هم م;قاتها اين و كنند م;قات نفر
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با همانجا در و كنيم شركت كاشاني آيتا� آقاي منزل سخنراني جلسات در كه است اين ما برنامه باشيم

نداريم/ كاري كسي با اينجا در بنابراين بگيريم تماس مردم

كشيده رفراندم مسئله به اقليت ليدر با جرايد مخبرين گفتگوي دنباله ـ ماند نخواهد مشروطيت از اثر

تا بود مجلسگفته در چه هر كه شدهايم شخصي با متأسفانهمواجه ما گفت باره اين در حائريزاده آقاي شد/

سبب گرفتهاند پيش مجلس در مصدقالسلطنه جناب فع� كه رويهاي است كرده عمل را خ;فش حال به

مصدق آقايدكتر جناب عمل نتيجه و خ;صه زيرا نماند باقي مشروطيت از اثري ديگر آينده در شد خواهد

ولي بـاشد مـصدق مـيگويند ايـران نـفوس ميليون چند كه ميگويند دولت عمال فردا كه بود خواهد اين

سكوت با ايران ملت عموم نگويند است اين براي ميكنيم فعاليت نظر اين عليه گر ا ما و نباشد مشروطيت

است/ نموده تأييد كرد عمل گفتو مصدق دكتر چه هر خود

اقليت نمايندگان تحصن از كهمنظور اينسؤال درجواب حائريزاده آقاي ـ مشترك تصميمات اخذ براي

رفـقاي بـا كـه بـود لحـاظ ايـن از بـيشتر ايـنجا در ما تحصن داشت: اظهار چيست آنها آينده برنامه و

جنبه بايستي كه اموري در و باشيم داشته تماس بيشتر مجلس غيرمستعفي نمايندگان و كسيوني همفرا

محيط مجلسفع� در بگيريم مشترك تصميم بتوانيم درآيد عمل و اجرا مرحله به تا باشد داشته مشورتي

جايامنومصون به آوردن پناه اhمنظور و كرد كار بهترميشود آرام اينمحيط در بگذارند گر ا آراميهستو

ندارد/ امنيتوجود مملكت اين جاي هيچ در شده ايجاد كه وضعي اين زيرا نيست

كارهاي براي فقط اينجا در ما حال هر به نمود سپساضافه حائريزاده آقاي ـ كاشاني Aآيتا منزل در

آنجا در تا داد تشكيلخواهيم كاشاني آيتا� منزل در را جلساتعموميخود ولي ميكنيم اجتماع مشورتي

ممكن شد خواهد شروع امشب از كه نيز كاشاني آيتا� آقاي منزل اجتماعات در و كنيم صحبت مردم با

كنند/ سخنراني اقليت نمايندگان از نفر چند شب هر است

به حائريزاده آقاي جرايد, مخبرين با اقليت ليدر كرات مذا خاتمه پساز ـ هستيم تلگراف جواب منتظر

كسيونهاي فرا اعضاي حضور با آنها جلسه در رفتو بودند كرده اجتماع آن در اقليت نمايندگان كه اطاقي

اين در و داشت ادامه جلسه اين كرات مذا بعدازظهر ساعت نيم تا و گرديد تشكيل نهضت نجات و آزادي

مخبرين كه هنگامي و تركنمودند را بهارستان باغ ديگر نفر چند زهريو صفائي, صرافزاده, آقايان ساعت

قرار بحث تازهايمور مطلب كلياتبودو روي ما كراتامروز مذا شد گفته كردند سؤال را كراتامروز مذا نتيجه

نيز اقليت نمايندگان طرف از امروز شد قرار ميكنند صادر اع;ميه ظهر مقارن كاشاني آيتا� نگرفتوچون

به ديروز كه است تلگرافي وصول به موقوف ما فعاليت به فع� اينكه خاصه نشود صادر بيانيهاي يا اع;ميه

كنيم صبر ما هم امروز شد قرار جهت بدين نرسيده ما دست به آن كنونجواب تا و مخابره آقاينخستوزير

بشود/ ديگري فكر مردم با تماس و گاهي آ براي نرسيد تلگراف پاسخ فردا يا امشب ظرف چنانچه تا

شبانه سخنراني اولينجلسه كه كاشاني آيتا� منزل اقليتدر نمايندگان از نفر چند امشب شد قرار فقط

كنند/ شركت سخنراني برنامه در لزوم صورت در و يابند حضور ميشود تشكيل
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خبرنگاران اختيار در و صادر كاشاني آيتا� طرف از زير اع;ميه امروز ظهر ـ كاشاني Aآيتا اعJميه

و مغرب جماعت نماز برگزاري از پس امشب از نموديم اشاره hبا در كه طوري به ضمنا شد/ گذاشته جرايد

شد/ خواهد تشكيل كاشاني آيتا� منزل در مجلسسخنراني بعدازظهر ٨ ساعت از عشا

بسماAالرحمنالرحيم

العليالعظيم Aبا cا وcقوة cحول

حال به مفيد مباحث مطالبو تبليغاتو صرف بايد استو فقير ملت اين مال از آن بودجه كه راديو چون

و كاري اشتباه و مملكت و ملت مساعي منافي اغراض و شخصي مقاصد براي فقط و فقط بشود ملت اين

ديكتاتوري راه سد ميتوانند كه ميهنپرستي و صالح اشخاص داشتن متهم و آبرومند مردم نمودن بيآبرو

سـمع بـه را خـود عـقايد وسيله بدان نيست است ممكن و ميرود كار به بشوند مصدق محمد دكتر آقاي

ميرسانم/ ايشان اط;ع به وسيله بدين برسانند عزيز هموطنان

قويترو روز هر و شد پيدا ايران يكنهضتيدر اينطرف به سال ده از كه نكنيد فراموش ايران ملتغيور

يا نابود را اجانب نفوذ و ببرد بين از را رزمآرا و هژير امثال دستنشانده دولتهاي توانست تا گرديد محكمتر

داد نشان آن با هماهنگي و كرده استفاده نهضت اين از مصدق آقايدكتر و سازد ملي را نفت ضعيفو hاقل

بيست كنون ا نشست صدارت مسند بر خود و كرد دور حكومت عرصه از را خود حريفهاي آن وسيله به تا

اسم را آن بتواند كه شما حال به مفيد قدم يك مدت اين تمام در استو زمامدار ايشان كه است ماه هشت

روز هر است� بوده ايران رشيد ملت كاري فدا عموميو قيام با كه نفت شدن ملي �مگرموضوع برنداشته ببرد

كارشكني اجنبي عمال ولي بكنم را كارها اين منميخواستم كه ميآورد عذر فردا و ميدهد بزرگ وعدهاي

اين در شما كه مواعيدي آن كه بپرسد يا كند مواخذه او از كه است كسي هر اجنبي عامل ادعاياو به و كردند

مـيگرفتيد ايـراد ديگـران به كه را اعمالي چرا يا برنميداريد اص;حي قدم چرا يا كجاست دادهايد مدت

ميشويد/ مرتكب خودتان

و برد بين از را مملكت در قوههايموجود تمام افتراء تهمتو و ادعا و جنجال و هو با يعني ترتيب اين با

تمام بر تا ساخت هموارتر خودسري و فردي حكومت و ديكتاتوري به رسيدن براي را راه ساعت به ساعت

ژاندارمري پليسو و نظامي افواج و جنگي عرابه تانكو چند تكاي ا به كنون ا و گرديد مملكتمسلط قواي

انتخاب خودش كه را مجلسي مصدق دكتر آقاي كند/ منحل مجلسرا و رفراندم ميخواهد دارد دست در كه

ناظر به ندادن راه و استيضاح از فرار براي و ندارد استقبول ملي آن هشتاد صدي گفته بار صد بيشاز و كرد

حدود در ظاهرا و ساخته منتشر كه زيادي اسكناسهاي حساب به تا شده مجلسانتخاب طرف از بانككه

رفراندم آن انح;ل براي و تعطيل استعفا به خود نوكران ساختن وادار با را مجلس است تومان ميليون ٤٥å

ميكند استيضاح را او وقتي و ملي, ميدهد غيرقانوني اختيارات مصدق دكتر به وقتي مجلس اين ميكند/

است! اجنبي عامل

بار يك ندارد اساسي قانون مشروطيتو نيستو معلوم آن حكومت رژيم كه است ممالكي مال رفراندم



٢٨٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

و دارد اساسي قانون و معين آن رژيم كه مملكتي در hا و سازند, معين را مملكت رژيم كه ميكنند رفراندم

مملكتمشروطه در نيست, رفراندم به دستزدن استيضاحو از فرار براي راهي استهيچ حكومتمشروطه

برد قدمي قوانين اين خ;ف بر كس هر و شده معين ثغوري و حدود نخستوزير براي اساسي قانون مطابق

مستحق و تعقيب قابل كشور به خيانت لحاظ از و نموده اساسي قانون و مشروطيت خ;ف بر و اقدام دارد

است/ مجازات شديدترين

دارائي وزير عموما باشند كشوريمتوجه لشكريو مأمورين و وزراء كه ميدهم تذكر براياين را نكته اين

انجام صورت در كه گردند متوجه خصوصا قانون خ;ف رفراندم مصرف براي بيتالمال از پرداخت لحاظ از

تعقيبمصون از و هستند سهيم شريكو تضييعحقوقملتايران رفراندمو قانوندرمورد دستورهايخ;ف

صدي كند ملتمراجعه آراء به طبيعي طور به و آزادي با گر ا كه ميداند مصدقخوب دكتر آقاي بود/ نخواهند

درآوردي من يكقانون و دارد دست در را قوايكشور تمام چون ولي ميدهند راي او عليه مردم هفت و نود

اوباشو عده يك و داشته نگه مردم باhيسر بران شمشير مثل نظاميدائم يكحكومت اجتماعيو امنيت

مخالفين به نظامي نيزه سر جنگيو عرابه تانكو حمايت در كه مياندازد راه كوچهها چاقوكشتوي و رجاله

مشخصاترايدهنده تمام نامو و مخالفمعلوم از كهموافق ترتيبي با هم آن ميكند, رفراندم كنند كي هتا او

است/ معلوم رفراندم نتيجه ترتيب اين به باشد معين

رأي و نبود معلوم موافق از مخالف گر ا باز و بود خواهد او كام به نتيجه بكند را رفراندمي چنين كس هر

و مـيگويند راست گر ا ايشان نميشد/ او عايد نتيجه بدهند رأي ميتوانستند آزادي با مردم و بود مخفي

به دارد دست در كه تخويفي و ارعاب وسائل نزنند دست قانون خ;ف عمل به و كنند رفراندم ميخواهند

دارد/ موافق چقدر مردم ميان در كه بداند تا كند رفراندم بعد و بدهد استعفا خود و بگذارد زمين

بايد ايران ملت مملكتو ولي است زودگذر مقامها اين ميرويم, همه مصدق دكتر و ما ايران, ملتغيور

و اساسي قانون هميشه كه كند باز راهي خود روزه چند حكومت براي مصدق دكتر كه ندهيد اجازه بماند/

نافذ گر ا ميكند مصدق دكتر كه عملي همين زيرا باشد/ خطر در شما ملي حتياستق;لووحدت مشروطيتو

كـه مـجلس به داشت خواهد حق او از بعد نخستوزيري هر نموديد قبول شما و كرد پيدا پيشرفت و شد

را مجلس و كند رفراندم ديد فشار مجلسدر از را خود گر ا و نكند اعتناء دارد قوا مقاماتو همه بر حكومت

عـدم و بقا باشد مجلس دست در دولت رفتن و ماندن اختيار اينكه جاي به ترتيب اين با و سازد منحل

چشم شما شهرستانهاي يا استانها از بعضي به كه اجانبي بدتر آن از و بود خواهد دولت دست به مجلس

پيدا آنها نفوذ زير مملكت هر در كه را خائنين از عده يك و يابند استي; آنها بر مناسبي فرصت در دوختهاند

ميسازند/ جدا ايران از را شهرستانها و استانها آن وسيله بدين و نمايند رفراندم به وادار ميشوند

هر و كرده مشغول را مردم عوامفريبي جنجالو و هو با مصدق آقايدكتر كه است ماه ٢٨ عزيز هموطنان

بهانه روز هر ميكندو باز حسابنو بدهد زمامداريادامه به نرسندو او گذشته حساب به مردم اينكه براي روز

كـرد او نـامتناهي تـقاضاهاي در نظري كوچكترين اظهار كسي گر ا و ميدهد نزديكي وعده و ميگيرد
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در را امور زمام و آمده كه روزي از نشد, زد را حرف ف;ن ف;ني چون ولي ميشد حل نفت قضيه ميگويد:

به را گناه و عوضكرده را حرفخود روز هر وچطور داده وعدههائي چه كه بياوريد نظر به امروز تا گرفته دست

بسيار مدت ف;ن در دهيد انجام مرا تقاضاي اين گر ا گفته تقاضائيداشته كه دفعه هر انداختهو كسي گردن

و كرده عوض را خود حرف بكند كاري نتوانسته و شد انجام تقاضايش آنكه از بعد و ميكنم تمام كار كوتاه

است/ گرفته ديگر بهانه

بيشاز اhن و ميروم ميكنمو تمام را نفت كار يكهفته در گفتمن شود خواستنخستوزير كه روزي

شايگان آقايدكتر خواست اختياراترا كه استروزي يككوچه خم اندر هنوز و گذشته حكومتاو از سال دو

عين خودش بعد و شد خواهد تمام نفت كار ديگر ساعت ٤٨ تا بدهيد را اختيارات اين شما گفت مجلس در

كند منحل مجلسرا ميخواهد تازه و ميگذرد تاريخ آن استاز ماه هشت اhن گفتو راديو در را مطلب اين

كه نباشد كسي و ببرد ميخواهد كه آنجا تا را مملكت و شود آسوده اعمالخود بر نظارت نوع هر از باره يك و

كند/ اعتراض او به

خرابكاريهاي به حكومتخود ادامه براي ولي نكرد مملكت براي كاري مدت اين در مصدق دكتر آقاي

٤٥å حدود در تقريبا گفتيم كه اسكناس زيادي مقادير محرمانه نشر جمله آن از و است زده دست زيادي

ايجاد توليديو كارهاي مصرف به هم آن از يكدينار و شد بيرويه اعمال خرج فقط كه است تومان ميليون

و ارز نرخ سرسامآور ترقي امرموجب همين و نرسيده مملكت عمران بهداشتو فرهنگو بيكارانو براي كار

و سوم طبقه مخصوصا استو خارج كسي هر قوه از آن تحمل كه شده درجه اين تا زندگي هزينه رفتن hبا

نميدهد/ نشان ملتي برايهيچ تاريخ نظيرشرا كه انداخته بيچارگي ف;كت يكفقرو در زحمتكشرا مردم

در و حمل امريكا به را جنوبي آفريقاي در پشتوانههايموجود آنجناب, حاصله اط;عات طبق ع;وه به

ناظر مسند به مكي آقاي وچون نرسيده مملكت مفيد مصرف به پول آن از يكريال باز و گذاشته گرو به آنجا

رسوا و برداشته خ;فكاريهايش روي از پرده عنقريب كه است گشته متوجه او و شده انتخاب ملي بانك

است/ كرده مجلس تعطيل به اقدام ميشود

قـبول و خـام نفت قيمت تخفيف درصد پنجاه خصوص به نفت مورد در چه دولت رويه خ;ف اعمال

بهاي به ارز تثبيت قبيل از اقتصاديات مورد در چه و فرعي شركت ٢٣å از ايران نفت منافع قطع و غرامت

كه است شده شديد اندازهاي به داخلي و خارجي سياست در او اقداماتخ;فمصلحت و مردم زيان گزافو

و بدهد ايران ملت به را خود كاريهاي خطا حساب بايد زودتر چه هر ميداند خوبي به مصدق دكتر آقاي

ميبيند خود در را مجلس در جرئتحضور نه دارد قانون خ;ف ناصوابو اقدامات اين براي جوابي نه چون

اساسي قانون حقا استيضاحاتكه جواب از متشبثشده قانوني عملخ;ف هر به بيپاياني لجه غريق چون

تـبليغات به دست عمومي افكار و اذهان كردن مشوش براي و ميرود طفره نموده معين نمايندگان براي

توطئه كشتنم براي اينكه نام به يا و شده توهين من به نمايندگان طرف از اينكه عنوان به و زده غيرواقع

ميكند/ مجلسخودداري در حضور از چيدهاند
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خـودش كـه ملي مجلسشوراي طرف از مصدق دكتر آقاي دولت فرمائيد توجه خوب عزيز هموطنان

كردنمحبوسين شكنجه ديكتاتوريو انسانيو غير اعمال به چرا كه شده استيضاح بود آن انتخابات مجري

و بشر حقوق موازين و اع;ميه خ;ف بر و اس;م مقدس شرع خ;ف بر دولت اين hحا است, نموده اقدام

را مـجلس مجازات, از گريز براي ميخواهد پرداخته زندانيان شكنجه و آزار به متحد ملل سازمان منشور

دارد/ بازخواستمحروم از را ملت نمايندگان و تعطيل

و ميرود راديو پشت و تعطيل را مشروطيت و منحل را مجلس خودش مصدق دكتر كه است اين عجب

و بـيوجدانـي و بيانصافي چقدر واقعا مينمايد/ معرفي مشروطيت تعطيل مسببين را اقليت نمايندگان

به را خود قانون حكومت و اساسي قانون حفظ براي كه نمايندگان از عدهاي كه ميخواهد خدا از بيخبري

خـيانتكار را آنها دولت طرفدار روزنامههاي آن به منتسب دستههاي و دولتي دستگاه مياندازند مخاطره

بدارند/ روا آنها به را جنايتي تهمتو هر نفت سنگر پشت و كند معرفي

آقاي اينشيوه دارد نفت قضيه به ربطي چه دولت ظلم از جلوگيري و اساسي قانون آزاديو از طرفداري

ممكن ديدند كسرا هر و ببرد پيش افترا تهمتو و جنجال و هو با را خود كار كه اوست اعوان مصدقو دكتر

ولي سازند متهم اجنبي به بستگي خيانتو به و بزنند لجن را او باشد داشته مقاومتي ايشان مقابل در است

آنچه و برداشته قدم اجنبي نفع به كسي چه امروز تا كه ببنيد عزيز هموطنان شما و كرد قضاوتخواهد تاريخ

از كه موظفيد ايران غيور ملت شما و است بوده مملكت زيان و اجنبي مصلحت به مستقيما كرده امروز تا

جنجال و هو و عوامفريبي با ندهيد اجازه و كنيد دفاع مشروطيت آزادي و ملي وحدت و مملكت استق;ل

باشد/ شما ملي وحدت مملكتو استق;ل زيان و آزادي مشروطيتو زوال به آملش كه كنند بار راهي

حكومتقويتر شركتشدر طرقمشورتو مليو حكومت مشروطيتو بنيان چه هر ضعيف يكملت

بر فردي حكومت چه هر استو كشورشقويتر تماميت و ملي وحدت خودمختاريو و استق;ل پايه باشد

نميتواند ملتي از خارجي نيرومند هيچدولت زيرا است وحدتشضعيفتر استق;لو بنيان باشد غالبتر آن

ميگيرد/ آساني به فرد يك از ولي بگيرد كشورش زيان به چيزهائي

خير جز خدا مقدسات تمام به و شدم تبعيد ملت اين امور اص;ح و اجنبي يد قطع براي بارها هموطنان

خـود hحا و نهادم ميان در شما با بود وطنيام و ديني فريضه آنچه من ندارم آرزوئي مملكت و ملت اين

و دين ص;ح باش شاهد خداوند ندارد/ سودي ندامت كه حالي در ميشويد نادم نكنيد توجه گر ا ميدانيد

بركاته و Aرحمةا و عليكم سJم ندارم/ مسئوليتي حق اولياي و او نزد در و گفتم را ملت اين دنياي

كاشاني سيدابوالقاسم

در اط;عي گونه هيچ نهضتملي كسيون فرا اعضاي فعاليت از روزه ايندو در ـ دولت طرفداران سكوت

آقايان فقط نيز امروز كردهاند/ اختيار اقليتسكوت نمايندگان فعاليتهاي قبال كليدر طور به دستنيستو

با دقيقه چند و بافتند مجلسحضور در ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از ريگي مدرس, شاپوري, خلخالي,

كردند//// م;قات معظمي دكتر
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است زياديمواجه مشك;ت با خود كار ادامه براي روزها اين در معظمي دكتر ـ ميكند چه مجلس رئيس

كامل رعايت و پارلماني اصول حفظ لحاظ از است مايل وي ميدهد نشان او عمل طرز كه طوري به ولي

رئيسه هيأت اعضاي اغلب استعفاي ولي دهد ادامه خود كار به باشد ميسر او براي كه روزي تا بيطرفي

روزها اين در اصل همين روي است آورده پيش او جاري كارهاي در زيادي مشك;ت نمايندگي از مجلس

روز سه دو همين خ;ل در ميزنند حدس عدهاي و آمده ميان به پارلماني محافل در او استعفاي از گفتگو

كند/// استعفا مجلس رياست و نمايندگي از رئيسمجلس

رئـيس شـد/ سؤال اقليت نمايندگان ساير و حائريزاده آقاي م;قات از ـ دادند اطJع را خود تحصن

اين هم منظورشان آمدندو ديدنمن به هم نفر سه دو م;قاتداشتم, امروز آقايان همه با بنده مجلسگفت

نظر با اقليت نمايندگان با هم اشخاصمتفرقه م;قات درباره بدهند/ مجلساط;ع در را تحصنخود كه بود

از دارد تصميم شد متذكر رئيسمجلس كند/ آقايانم;قات يكاز هر با نفر سه روز هر شد قرار آقايان خود

شود/ حاضر مجلس در چهارشنبه و دوشنبه و سهشنبه روزهاي فقط روز سه پسهفتهاي اين

مجلسشايع رياست از معظمي دكتر آقاي استعفاي درباره پارلماني محافل در آنچه ـ سرپرستي هيأت

استعفايخود نهضتمليموضوع كسيون فرا اعضاي اغلب با معظمي آقايدكتر كه ميكرد اين حكايتاز بود

او استعفاي با كسيون فرا اعضاي از عدهاي وليچون است خواسته را آنها مشورتي نظر و گذاشته ميان در را

مـيان در را اينمـوضوع رضوي مهندس آقاي با خود اخير م;قات در معظمي دكتر آقاي هستند مخالف

و نمايندگي از معظمي دكتر آقاي استعفاي درباره نهضت كسيون فرا فوقالعاده جلسه در است قرار و گذاشته

مجلسمنتهي رياست از معظمي آقايدكتر كه اينست بر كليمطلعين عقيده ولي رياستمجلسبحثشود

رسانيد خواهد عموم اط;ع به طياع;ميهاي در را استعفايخود و كرده خود استعفا دوشنبه يا يكشنبه روز تا

بود خواهد مجلس ادارات رؤساي از نفر ٥ از مركب كه سرپرستي هيأت يك نيز مجلس امور اداره براي و

ميشود/ تشكيل

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

است/ شده درج T٨١٥٦ الي ٨١٥٣U شماره چهار در Mيحه اين كامل متن /١

T١Uكشور عمراني بنگاه قانوني Nيحه
و كشاورزان و كشاورزي وضع بهبود و بهداشت فرهنگو تعميم و قراء آبادي و عمران منظور به >١ ماده

قانوني hيحه و عمران قانون اجراي و آنها بين تعاون و همكاري تقويتروح و آنان زندگي سطح بردن hبا

وزارتكشور نظر تحت عمرانيكشور بنگاه نام به بنگاهي كشاورزي عمران سازمان و كشاورزان سهم ازدياد

بنگاه قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر تأسيسميشود///

١٣٣٢ ماه مرداد هفتم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ١٢ و ماده ٣٧ بر مشتمل كشور عمراني

مصدق محمد دكتر نخستوزير
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داد فرمانداران و استانداران به رفراندم درباره دستورهائي بخشنامه دو طي كشور وزير امروز

شوند خارج خود مأموريت محل از ندارند حق رفراندم خاتمه تا فرمانداران از يك هيچ

رفراندم كه كنند مراقبت كه است كرده تأكيد بخشداران و فرمانداران به كشور وزير
پذيرد انجام صحت و بيطرفي كمال در

برند فرو سياه مركب در راي دادن از پس را خود انگشت بايد رايدهندگان
ميكند اعزام شهرستانها به رفراندم صحت در نظارت براي بازرساني كشور وزارت

يك همچنين استاندارانو به خطاب تلگرافي بخشنامه يك صديقيوزيركشور آقايدكتر طرف از امروز

شهرستانها در رفراندم انجام و برايشروع دستورهائي آن در كه گرديد صادر بخشداران به خطاب بخشنامه

ميرسد: خوانندگان نظر به زير در بخشنامههايمزبور متن است/ شده داده

كليه بايد عمومي آراء به مراجعه منظور به چون ـ استانداريها كليه به كشور وزارت تلگرافي بخشنامه

اين تاريخوصول از او' كه فرمائيد اب;غ فرمانداران كليه به باشند حاضر محلمأموريتخود در فرمانداران

مرخصي در كه فرمانداراني به ثانيا نشوند/ خارج خود مأموريت محل از مزبور امر اجراي خاتمه تا تلگراف

محلمأموريت به بيدرنگ كه نمايند اب;غ فوريت به است hزم دارد دسترسي آنها به استانداري و هستند

انجام كههنوز كردهاند پيشنهادهائي يا استو فرماندار فاقد كه شهرستانهائي براي رابعا كند/ عزيمت خود

كـارمندان از نـفر يك يـا و باشد مقتضي كه را محل ادارات رؤساي از يكي يا و فرمانداري معاون نيافته

راجع خامسا باشد/ حاضر محل فوريتدر به كه نمايند اب;غ تعيينو فرمانداري كفالت به موقتا را استانداري

اعتبار ميشوند اعزام بخشنامه چهار قسمت طبق بر كه مأموريني سفر هزينه همچنين و فوق امر هزينه به

برسد مصارفضروري به دارائي نظارت رعايتمقرراتو با نهايتصرفهجوئيو با كه شد خواهد حواله hزم

اعـ;م تـلگرافـي سـاعت ٤٨ ظـرف در مـنتها تـلگراف وصول تاريخ از را اقدام نتيجه و بخشنامه وصول

صديقي] [دكتر كشور وزير فرمائيد/

است: زير شرح به نيز بخشداران و فرمانداران به خطاب بخشنامه متن

آراء بـه مراجـعه به راجع وزيران هيأت ١٤١٦å شماره تصويبنامه اجراي در ـ بخشداري فرمانداري,

بفرمائيد دقتhزم استمراقبتو شده اب;غ گانه جدا كه ملي مجلسشوراي انح;ل يا ابقاء درباره عمومي

اجراء بهموقع كامل صحيحو طور به تصويبنامه مقررات يافته انجام صحت بيطرفيو كمال در امر اين كه

اين در روشن و واضح را امور جزئيات عمل طرز به بخشداران و فرمانداران آقايان آشنائي براي شود گذارده

در آراء اخذ از روز هفت از پس چون و نماند باقي آقايان براي ابهام هيچگونه جاي تا نموده بيان بخشنامه

طوريفراهمشود بايد كار مقدمات آمد خواهد عمل به راي اخذ بخشها كز مرا و شهرها ساير تهراندر شهر

اقدام نظارت انجمنهاي تشكيل براي بخشها و شهرستانها تهراندر رايدر اخذ تعيينروز محض به كه

آقايان است مقتضي لذا آيد/ عمل به آراء اخذ مقرر روز در و شوند معين انجمنها آراء اخذ از قبل روز در شود
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گذارند/ اجرا موقع به داده قرار نصبالعين تمامتر هرچه دقت با را ذيل دستورهاي بخشداران و فرمانداران

نفري/// دو كميسيون تشكيل در بايد بخشداران و فرمانداران /// مركز در راي اخذ روز تعيين از پس >١

كافيداشته گنجايش بزرگكه محل بخشب;فاصلهدو يا شهر هر در نفر تشكيلكميسيوندو پساز >٢

مخالف/// رايدهندگان براي ديگري و انح;ل موافق رايدهندگان براي يكي باشد

است/// نفر هفت آن اعضاء كه انجمن چند يا دو رايدهندگان تناسب به نفري دو كميسيون >٣

گرديد/// خواهد اع;م بخشهايكشور/// و شهرها و تهران شهر آراء اخذ روز طرفوزارتكشور از >٤

دارند/// محلمنظور انتظاماتدر برايحفظ انتظامي كافيمأمورين عده بايد بخشداراني فرماندارانو >٥

باشند/// كار به آماده و حاضر معين نقاط در آراء اخذ براي مقرر ساعت از قبل بايد نظارت انجمنهاي >٦

است/// شده فرستاده شهرها نام به قب� و تهيه كافي مقدار به چاپي آراء >٧

آراء ب;فاصله كرده جمع نقطه يك در را خود مربوطه صندوقهاي انجمن هر آراء اخذ خاتمه از پس >٨

ميشود/// تنظيم نسخه دو در كه مجلسي صورت در نتيجه و امر جريان و شمرده را مأخوذه

باقي بخشداري يا فرمانداري در و شده مهر و hك مربوطه انجمن اعضاء مهر با آراء صندوقهاي >٩

معدوم را آراء محل بخشدار يا فرماندار نمود اع;م را آراء كلمجموع نتيجه وزارتكشور آنكه از پس ميماند

صديقي دكتر كشور وزير ساخت/ خواهد

به رفراندم اجراي صحت در نظارت براي بازرساني كشور وزارت طرف از اط;ع قرار به ـ بازرس اعزام

اعـزام و تـعيين درباره مطالعه مشغول امروز كشور وزارت مسئول مقامات و شد خواهد اعزام شهرستانها

مخارجو تأمين همچنين و شهرستانها در جهترفراندم هزينههايhزم تأمين براي بودند/ كره مذا بازرسان

وزارت كل مديران حضور با كميسيوني امروز شد خواهند اعزامي شهرستانها به كه بازرساني سفر هزينه

hزم قـدر به كشور وزارت گفت مسئول مقام يك گرديد/ تشكيل وزارتخانه آن حسابداري رئيس و كشور

نشود/ اشكال دچار حيث اين از كه گذشت خواهند فرمانداريها استانداريو اختيار در امر اين براي اعتبار

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

بخش دادگاههاي رؤساي و دادياران دادستانها, رفراندم عمليات انجام براي
نمايند صرفنظر خود مرخصي از

شده صادره بخشمستقل دادگاههاي و دادسراها عموم به طرفوزارتدادگستري از امروز بخشنامه اين

بـراي عـمومي آراء به مراجعه خصوص در وزيران هيأت ٣٢.٥.٣ مورخ ١٤١٦å شماره تصويبنامه است/

با تصويبنامه مفاد كه نمائيد جديت و كامل مراقبت او' hزمست شده فرستاده آن ابقاء يا مجلس انح;ل

بخشمستقلدر دادگاههاي رؤساي داديارانو و دادستانها آقايان ثانيا گذاشتهشود/ اجرا بهموقع حسنوجه

براي كه مدتي ظرف نمودهاند شروع گر ا و خودداري استفاده به شروع از باشند گرفته مرخصي كه صورتي

را تصويبنامه در مقرر وظايف نموده بعد به موكول را مرخصي از استفاده رايhزمست اخذ و مقدمات تهيه

دهند/ انجام
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است شده نگران ايران در توده حزب فعاليت تشديد از امريكا دولت
در هفته هر كه خويش مطبوعاتي مصاحبه اثناء در گذشته روز امريكا خارجه امور وزير <دالس>

گفت: ايران درباره خبرنگاران از يكي پاسخ در ميگيرد صورت امريكا خارجه امور وزارت

مساعدت و كمك اعطاي جهت بيشتري محظورات امريكا دولت براي اخير تحوNت
ميآورد فراهم ايران به

دولت اولياي نگراني اصلي موجب توده حزب فعاليت تشديد از دولت چشمپوشي
است شده امريكا

همه معمو' كه امريكا خارجه وزير فرهنگي مصاحبه جلسه در ديروز ـ فرانسه خبرگزاري ـ واشنگتن

از كي حا اخباري جرايد و خبرگزاريها كه كنون ا گفت دالس به خبرنگاران از يكي ميشود تشكيل هفته

را خود نظر شما خواهشميكنيم ميدهند انتشار ايران در توده كمونيست حزب نفوذ و قدرت افزايشمنظم

حزب افزون روز فعاليت گفت مزبور خبرنگار جواب در امريكا خارجه دالسوزير بگوئيد/ اينموضوع باره در

براي بزرگي نگراني فعاليتها اين از ايران دولت چشمپوشي اغماضو ايرانو در توده غيرقانوني كمونيست

اعطاي جهت بيشتري محظورات امريكا دولت براي تحوhت اين كه نيست شك است/ كرده ايجاد دولت

ميسازد/ فراهم ايران به مساعدت كمكو

كـه است اخـباري بـه مربوط امريكا خارجه وزير تعبير و اظهار اين كه دارند عقيده امريكا در ناظرين

روزنامهلوموند كه طوري به و دادند انتشار تير سيام تظاهراتروز درباره اروپائي امريكائيو خبرگزاريهاي

از نـفر هـزار ٥å از بـيش تير سيام بعدازظهر ///> است نوشته خود تير سيام شماره در هم پاريس چاپ

برگزار ترتيب و نظم با ميتينگخود در و كردند اجتماع بهارستان ميدان در توده كمونيست حزب طرفداران

اقتصاديايران روابط و گردد منحل چهارم اصل اداره اخراجشوند, امريكائي مستشاران درخواستنمودند شد

يابد/> توسعه شوروي و

بيارتباط امريكا فني اقتصاديو كمكهاي موضوع با دالس اظهارات اين است ممكن مفسرين نظر به

به امريكا اقتصادي كمك افزايش بود نوشته <تايم> امريكائي مشهور مجله قبل روز چند از چون نباشد/

دهند توسعه شوروي با را خود بازرگاني معام;ت ممالكمزبور كه استموجبشود ممكن كشورها از بعضي

به خود كمكهاي ميزان در امريكا است ممكن كه بود شده پيدا امريكائي محافل در احتمال اين [ندهند]
به امريكا فني كمكهاي ميزان از دhر ميليون ٢å هم امريكا كنگره كه مخصوصا كند نظر تجديد ايران

دولت دهد نشان كه اقدامي هيچ كنون معذالكا داده/ تقليل را آن و كاسته اسرائيل ايرانو كشورهايعربو

در سـياسي ناظرين از بسياري كه خصوص به بكاهد ايران به را خود فني كمك ميزان دارد قصد امريكا

اخير جريانات به توجه با ايران در امريكا وضعيت لحاظموقعيتو از كه كند مبادرت اقدامي چنين به امريكا

نگردد/ تلقي مناسب و شايسته شايد آيزنهاور نامه از پس
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شيCت سابق شركت اموال از شوروي دولت سهم
ميشود شيCت شركت به متعلق رسما شده تهيه پروتكل امضاي با هفتهآينده در

نشده مستهلك سابق شركت اموال سهم بابت شوروي دولت مطالبات كه هنگامي تا
كشور آن به صادراتي كاNهاي سهميه جزو شوروي به شيCت محصول صدور

نميشود محسوب
به سابقشي;ت شركت استيجاري تومبيلهاي ا تحويل براي بازرگانيشوروي نمايندگان از نفر دو فردا

گـرفتن تـحويل از پس و هسـتند تگـف كـارا و پـاميلتسوف آقـايان نفر دو اين رفت/ خواهند بندرپهلوي

سابقشي;ت شركت فرستاد/ بهشورويخواهند را آنها مليشي;ت شركت نمايندگان از تومبيلهايمزبور ا

تومبيلهاي ا اجاره مدت و بود كرده اجاره خواربارشوروي ازمؤسسه را خود نياز تومبيلهايمورد زياديا تعداد

تحويل نمايندگانشوروي به را تومبيلها ا اين شي;ت ملي شركت است/ شده تمام ماه مرداد اول در مزبور

به بادكوبه از پيش روز چند كه پهلوي پرت كشتي ميكند/ تهيه تازهاي و نو وسايل آنها جاي به و ميدهد

رفت/ بهشورويخواهد فردا يا امروز و كرد بارگيري خاويار ماهيو تن ٢åå حدود مقداريدر آمد بندرپهلوي

بـه چـيزي شي;ت شركت پائيز صيد محصول آمدن دست به تا شي;ت محصول مقدار اين حمل از پس

اموال از شوروي دولت سهم گذاري وا براي نهائي پروتكل طرح اط;ع قرار به كرد/ نخواهد حمل شوروي

اين در است قرار رسيد/ خواهد امضا به زودي به و گرديده تهيه مليشي;ت شركت به سابقشي;ت شركت

اعضاي از يكي كه بهطوري و گردد تشكيل شركتشي;ت جلسهايدر طرحمزبور آخرينمطالعه براي هفته

هفته در دارد احتمال سابقشي;ت شركت اموال گذاري وا نهائي پروتكل داشت اظهار شي;ت مديره هيأت

گردد/ مليشي;ت شركت به متعلق سهمشوروي كليه و برسد شوروي و ايران نمايندگان امضاي به آينده

سهميه جزو شوروي به شي;ت محصوhت صدور اينكه درباره شي;ت مديره هيأت رئيس صهبا آقاي

مطالبات بابت فع�محصوhتشي;ت چون داشت: اظهار نه يا شد كشورمحسوبخواهد كاhيدو مبادhت

دولت زيرا نميآيد حساب به بازرگاني كاhهاي سهميه جزو بنابراين حسابميشود ايران از دولتشوروي

پساز البته مينمايد/ مستهلك را مطالباتخود فقط و نميدهد ما به چيزي اينمحصوhت برابر شورويدر

در ايرانمحسوبو تي صادرا كاhهاي جزو نيز بهشوروي صدورمحصوhتشي;ت مطالباتمزبور استه;ك

شد/ خواهد منظور كاhها سهميه

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

خودكار راهنمائي چراغ
خيابانها در نقليه وسايل مرور و ترتيبعبور تنظيمو براي تهران رانندگي راهنمائيو پيشاداره چندي

به طرحمربوط نيز صنايع سازمان تهيهشود/ چراغهايhزم نمود تقاضا كشور صنايع سازمان از چهارراهها و

است/// آن ساختمان صدد در و نمود تهيه را چراغها



٢٨٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين محاكمه جلسه] سومين و [سي
خسرواني سرگرد و رحيمي سرهنگ نقدي, سرهنگ آقايان دفاع آخرين

هشـترودي سرهنگ رياست به نظامي فرمانداري دو شماره جنحه دادگاه ديروز بعدازظهر پنج ساعت

گفت: چنين ضمنا و داشت اظهار مطالبي خود از دفاع آخرين عنوان به نقدي سرهنگ آقاي شد/ تشكيل

بردهام سر ارتشبه در تمام را عمرم ميباشمو ارتش سرهنگ يك من كه دارند اط;ع دادگاه رئيسمحترم

مصالح عليه است ممكن چگونه باشد كرده مملكت به خدمت صرف را خود جواني سالهاي كه شخصي

كرد/ را برائتخود تقاضاي دادگاه از بياناتخود آخر در ناطق بكند/ اقدام مملكتخود

گزارشهايمأمورين و پروندهموجود طبق داشت: اظهار خود دفاع آخرين در خسرواني سرگرد آقاي بعد

در و نرفتهام نيز نخستوزير خانه به و ندادهام انجام باشد اصول خ;ف بر كه عملي كوچكترين انتظامي

عليه تحريكات اين استبودهام استق;لكشور مظهر كه سلطنتي كاخ مقابل در اسفند نهم ساعاتروز تمام

سرگرد داشتهاند/ را تاج افتخار پر باشگاه بر تسلط آرزوي هميشه كه است دستجاتي و احزاب طرف از من

تهاماتواهي ا اين به آقاينخستوزير جناب گفتخوشبختانه و داد ارائه دادگاه به مداركي سپس خسرواني

فرمودند/ صادر پيش ماه يك از مرا آزادي دستور و نمودند توجه

تمام كه هستم افسري من داشت اظهار ضمنا وي كرد/ صحبت به شروع دفاع آخرين عنوان به سپس

باري اولين اين و گذرانيدهام ارتش و شاهنشاه به نسبت وفاداري كمال در را خود سربازي خدمت مراحل

اسـتنادي مـواد بـه سپس ناطق ميكنم/ دفاع خود از متهم عنوان به دادگاه رئيس ميز مقابل در كه است

اين در هستم شاهدوست ايراني يك كه ميكنم افتخار من گفت و كرد رد را وي دhيل و كرد اشاره دادستان

امروز صبح به دادرسي بقيه تعطيلو تنفس عنوان به دادگاه جلسه بود بعدازظهر ربع هفتو ساعت كه وقت

حقيقت بهوي منتسبه تهامات ا گرفت نتيجه آخر در و داد ادامه دفاع به سرهنگرحيمي نيز امروز شد/ موكول

شد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه ربع و ساعتدوازده مقارن نمود/ را برائتخود تقاضاي دادگاه از و ندارد

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

شدند آزاد برادران حزب و چپ افراد از عدهاي
نظامي حكومت پنج ماده استناد به ماه تير سيام از قبل كه برادران حزب چپو افراد از نفر چند ـ شيراز

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

امريكا] سياسي وابسته [بازگشت
اروپـا بـه قبل هفته دو كه امريكا سفارت سياسي وابسته ملبورن مستر ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

بازگشت/ تهران به صبح امروز بود كرده عزيمت



ملي دولت سياهه ٢٨٦٤

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

كاشاني] آيتا[ منزل در سخنراني مجلس به [دعوت
جاري مناسبتوضع به پامنار در واقع كاشاني آيتا� منزل در امشب از ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

مجالسشركتشود/ در كه است شده ودعوت ميشود سخنراني كشور

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

دولتي شده] [جمعآوري فرشهاي حراج آگهي
فرش سهامي شركت انبار در كه را دولت به متعلق شده جمعآوري فرشهاي كليه ايران سهامي شركت

عمومي حراج طريق از ميباشد انگليسموجود سابق سفارت خيابان فردوسيروبروي خيابان در ايرانواقع

ميرساند: فروش به زير شرايط مطابق

حراج اين در توانند به اشخاصديگر و بازرگانان دولت, كارمندان از اعم مختلف طبقات اينكه براي >١

ميشود/ گذارده معرضفروش به مختلف روزهاي در جزء قطعات به فرشهايمزبور نمايند شركت عمومي

از تـعطيل ايام جمعه و پنجشنبه روزهاي از غير روز هر ١٣٣٢ مرداد [١٢] ١١ دوشنبه روز از حراج >٢

بود/ خواهد بعدازظهر ٧ ساعت تا ٤.٥ ساعت

صندوق به نقدا را خريداري فرش قيمت حراج در موفقيت از پس بايد حراج در شركتكنندگان كليه >٣

كه ميشود داده تحويل كسي به خريداري فرش نمايند/ دريافت شركت از خروجي پروانه و پرداخته شركت

دهد/ ارائه شركت به خروجي پروانه

بود/ نخواهد قبول قابل هيچوجه به شود داده شركت به روز هر حراج جلسه ختم از بعد كه تقاضاهائي >٤

شد/ نخواهد مسترد يا تعويض هيچوجه به حراج در شده فروخته فرشهاي >٥

فرش سهامي شركت دريافتميشود/ نقدا معامله موقع در و بوده خريدار عهده به حراج ماليات >٦

٤ ـ ١ ٥å٦٨ ـ آ

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

شد تعطيل شركت دو استثناي به ايران در بيمه شركتهاي تمام نمايندگي
بيمه شركتهاي نمايندگي بايستي كه است شده صادر طرفهيأتوزيران از تصويبنامهاي اخيرا چون

به بيمه نمايندگي شعبات كليه جهت اين به بسپارند بانكملي به دhر هزار ٢٥å ايران در خود كار ادامه براي

دادند/ خاتمه ايران در خود كار

به نمايندگيها اين كليه كنون ا و داشت وجود ايران در بيمه نمايندگي ٩ تصميم اين اجراي از قبل تا

حسابهاي كردن واريز كنونمشغول ا يا و دادند پايان خود كار به تحادالوطني ا بيمه و گستراخ بيمه استثناي

با نيز ديگر شركتهاي و سپردهاند ملي بانك به دhر هزار ٢٥å يك هر نمايندگي دو اين ميباشند/ خود

نمايند/ كار به شروع ايران در مجددا ميتوانند شرط همين اجراي



٢٨٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

خودكار راهنمائي چراغ
خيابانها در نقليه وسايل مرور و ترتيبعبور تنظيمو براي تهران رانندگي راهنمائيو پيشاداره چندي

به طرحمربوط نيز صنايع سازمان تهيهشود/ چراغهايhزم نمود تقاضا كشور صنايع سازمان از چهارراهها و

توماتيك ا چراغها اين شده حاصل اط;ع كه طوري به است/ آن ساختمان صدد در و نمود تهيه را چراغها

سـاخت/ خـواهـد مـرتب و مـنظم چـهارراههـا سـر در را نـقليه وسـائط مـرور و عـبور جريان و ميباشند

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

كردند اجتماع شاهرود قلعه مدرسه در انبوهي جمعيت عصر ديروز

شد تقاضا قطعنامه قرائت ضمن در و شد ايراد نطقهائي مجلس آن در
شود شروع زودتر چه هر رفراندم

دكتر آقاي پيام استماع اثر در ميدهد گزارش تلگرافخود ضمن در شاهرود از ما خبرنگار كه طوري به

اهالي از نفر هزار چند قبلي حسبدعوت بر ديروز عصر گرديد منتشر راديو وسيله به كه نخستوزير مصدق

سابق عاطفيشهردار آقاي ابتدا كردند اجتماع قلعه مدرسه در بودند بسته را كينخود دكا و بازارها كه حالي در

سخنراني ضمن واعظ ج;لي آقاي سپس كرد ايراد شهر انجمن اقدامات دولتو پشتيباني بر مبني بياناتي

آقاي سپس كرد/ تفاقدعوت ا و تحاد ا به را مردم و ستود را مصدق آقايدكتر خدمات مليو نهضت مبسوطي

سه بر مشتمل قطعنامهاي تظاهراتعمومي و ميانشور در و قدردانينمود اهالي احساسات ابراز از فرماندار

قرائتو ماه تير سيام حادثه مسببين مجازات تقاضاي و رفراندم در تسريع مجلسو انح;ل بر مبني ماده

در دولت له بـر كـه شـعارهائي بـا و خارج محل از تدريج به جمعيت آن از پس گرفت/ قرار تصويب مورد

كردند/ احساسات ابراز خيابانها

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

شد گرفته نظر چگونه شهرداري انجمن انتخابات مخالفين و موافقين از
به رسيدگي براي نخستوزير آقاي مخصوص نماينده حسيبي مهندس آقاي جمعه روز عصر ـ همدان

طـبقات اظـهارات به شب نيم و ١١ تا صبح ٧ ساعت از و شد وارد همدان به شهرداري انتخابات جريان

شـنبه صـبح شـد قرار كره مذا از پس و كرد رسيدگي فرمانداري در انتخابات مخالفين و موافقين مختلف

و گردد حقيقيمعلوم نتيجه تا شوند حاضر بوعلي ميدان در مخالفين و عباسآباد ميدان انتخاباتدر موافقين

هزار ١å قريب كه را همدان اهالي مبسوطي بيانات با و شد حاضر بوعلي ميدان در حسيبي آقاي مزبور روز

خواست نظر آنها از و نمود دوستيدعوت بهمودتو بودند كرده اجتماع مخالفين� �محل بوعلي ميدان در نفر

حسيبي آقاي تقاضاي به و نمودند اع;م را خود نظر دست كردن بلند با انتخابات با مخالف عنوان به عموما

تهران به و نبود اجتماعي آنجا در رفتولي �محلموافقين� عباسآباد ميدان به حسيبي آقاي شدندو متفرق

نمود/ مراجعت



ملي دولت سياهه ٢٨٦٦

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

شكايات به رسيدگي جهت
و فرماندار جنائي آقاي و بازرسوزارتكشور آقايرسولي نظارت با شهرداري انجمن جلسه اولين ـ ساوه

گهيمربوط آ شد قرار نتيجه در و گرديد تشكيل شهرداري سالن در انتخابات انجمن اعضاء از نفر ٧ حضور با

دريافتشود/ شكايات يكهفته ظرف تا گردد منتشر شهر انجمن انتخابات به نسبت شكايات به

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

اهالي اعتراض
اوقاف كل بازرساداره بصيري نورا� آقايان است شده م;ير تابع نهاوند اوقاف اداره اخيرا چون ـ نهاوند

تجمع تلگرافخانه نبودندجلوي راضي امر اين از اهلي چون شدند/ وارد اوقافم;ير رئيساداره رزمآرا خليل و

خواستههاي كه دادند وعده اهالي به بازرس بصيري و فرماندار دبيران اسدا� آقايان نمودند تظاهر و كرد

شدند/ متفرق اجتماعكنندگان سپس برسانند مركز اط;ع به را آنان

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

است نشده داده سنندج قنادان شكر و قند
شكر و قند استسهميه ماه مدتسه كه ميدهد اط;ع سنندج/// قناد صنف طرف از ناظمي آقايموسي

است/ گـرديده مختل معيشتشان امور و كساد آنها كسب و كار نتيجه در و نشده داده دارائي طرف از آنها

شود/ صادر سنندج قناد صنف شكر و قند سهميه تأديه درباره سريع دستور دارد تقاضا كننده امضا

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

سرشماري عمل پايان
شهر اهالي از نفر هزار ١١ ماه تير شكر و قند سهميه يافتو خاتمه سرشمارياليگودرز عمل ـ اليگودرز

گرديد/ توزيع عاملين نفر ٢٢ بين

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

شكر و قند به مربوط امور
در نكنندو ديگري امور انجام مأمور را شكر و قند اداره كارمندان كه داد تابعهدستور ادارات به دارائي وزارت

نمايند/ وظيفه انجام محل شكر و قند ادارات

٨١٥٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٧ چهارشنبه

دارند قابله اعزام تقاضاي اهالي
بهداري است مدتي شد/ كار مشغول رضائي بيمارستان در و وارد بهداري پزشك مهرسا دكتر ـ دامغان

دارد/ اعزام محل به قابلهاي بهداري وزارت كه دارند انتظار اهالي است/ كرده تحصيل قابله فاقد دامغان



٢٨٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

ميكند فعاليت رفراندم از جلوگيري براي هنوز مجلس اقليت

هنگام و شد متشنج سختي به كاشاني آيتا[ منزل ديشب سخنراني جلسه
و زد مصدق دكتر موافقين و مخالفين بين قزوين نماينده صفائي آقاي سخنراني

نمايندگان و گرديدند مجروح سختي به نفر چهار نتيجه در و شديديدرگرفت خورد
فرماندار تعقيب تقاضاي و كردند جرم اعCم دولت هيأت و نخستوزير عليه اقليت

نمودند را كشور وزارت ذيحساب و تهران
اعضاي شد قرار گرديد تشكيل رضوي مهندس منزل در كه ملي نهضت فراكسيون امروز جلسه در

كنند تشويق رفراندم در شركت به را مردم ملي نهضت فراكسيون

داشتند اعCم امروز اقليت نمايندگان
كرد خواهند اداره را پارلمان امور آنها خود مجلس رياست از معظمي دكتر استعفاي صورت در

آن دامنة كه اواخر اين بهخصوصدر دولت مخالفين موافقينو شديد مبارزه گرچه ـ مبارزه جديد مرحله

گيرد/// قرار تفسير بحثو مورد نكته يك عنوان به اينجا در كه نيست تازهاي مطلب يافته كامل وسعت

عضو بهداد آقاي كاشاني آيتا� منزل در ديشب سخنراني جلسه ناطق اولين ـ وقت هر از جالبتر

از را راديو و تبليغاتي داشتچوندولتوسيله اظهار سخنرانيخود مقدمه در و بود/ مجاهد مسلمانان مجمع

اين در كه كنيم آنهادعوت از بگذاريم ميان در مردم با را امر حقايق اينكه براي شدهايم ناچار گرفته ما دست

اساسي قانون از طرفداري فقط فقطو ما حرف كه نمود نكته اين به اشاره اجمال طور به نمايند/ اجتماع محل

آنگاه ممكناستحفظشود/ كه طريقي هر به بوده ما پدران خونبهاي كه اينقانون بايد كه معتقديم استو

ضد بر خانه اين ايراندر مردم اخير ملي نهضت مقدماتي بناي گفت و كاشانينمود مبارزاتآيتا� به اشاره

مملكتحساستر امروزموقعيت كه كشيد آنجا به را همينمطلبسخن دنباله در شدو گذاشته رزمآرا و هژير

كساني اينروزها گفتدر و داد قرار انتقاد مورد داخليدولترا خارجيو سياست اينمطلب تعقيب در استو

به اشاره بعد و ميكنند مملكت داخلي امور در مداخ;تي اظهاراتو علنا هستند بيگانگان حمايت مورد كه

و بـودجه بـا را عدهاي دولت كه رسيده اط;ع ما به گفت و كرد رفراندم به راجع نخستوزير اخير تصميم

نمايند/ عملي نظارتو را او منظور آنها كه فرستاده شهرستانها به كافي اعتبارات

منبر به ساعت٩ درستدر كه مجلسبود منفرد نماينده صفائي آقاي ناطقدوم ـ مصدق باد زنده فرياد

پيغمبر از رواياتي مقدمه كر ذ از پس صفائي آقاي نمود/ سخنراني به شروع خطبهاي قرائت از پس و رفت

اين را ايشان نطق من گفت و كرد مصدق دكتر آقاي اخير نطق به اشاره و نمود نقل �ع� علي حضرت و كرم ا

مخالفت ايران ملي نهضت با كند مخالفت او با كس هر ميگويند مصدق دكتر آقاي كه كردم استنباط طور

نهضت گفتاين خ;صه طور به و كرد بحث مدتي زمينه اين در بعد ميباشد همراه بيگانگان با استو كرده

كه فكر اين استو پوشانيده عمل جامعه آن به تفاقمردم ا و تحاد ا عملياستكه شخصنيستو به قائم ما
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خداي گر ا كرد اظهار داشت لب بر خندهاي كه حالي در و برود/ بين از بايد بود نخواهد نهضت نباشد او گر ا

است/ اط�عات روزنامه آن از نقطهچين /١

سـمت در نفري چند لحظه اين در T١U/////نهضت تكليف فردا كرد فوت مصدق دكتر آقاي امشب نخواسته

سمت از عدهاي كه بود نشده خارج آنها دهان از كلمات اين هنوز ولي �انشاا�� گفتند بودند نشسته راست

مصدق> مخالفين بر مرگ مصدق دكتر باد جاويد و باد <زنده زدند فرياد برخاسته خود جاي از حياط جنوبي

تكرار را اشعارهايخود مجددا متظاهرين ولي رفتند/ سكوتفرو در همه لحظهاي و شد سخنرانيقطع ك;م

مسلمين, رهبر باد جاويد كاشاني, آيتا� باد <زنده فرياد و كردند تظاهر به شروع آنها عليه عدهاي كردند

حمله يكديگر طرف به متظاهرين دسته هر همخورد به جلسه نظم ديگر شد بلند مخالفينآيتا�> بر مرگ

صداي به شبيه كه اشيائي شكستن صداي درگرفت آنها بين كه خوردي و زد و فرياد و داد بر ع;وه و بردند

قسمت كنارحوضو در زدوخورد كار گرديد/ ايجاد حاضرين وحشتيدر گوشميرسيدو به تركيدنhمپبود

ميرسيد/ گوش به طرف هر از باد مرده و باد زنده فرياد گرفتو hبا حياط غربي

را ايشان اطراف كاشاني آيتا� اقوام از نفري چند و معممين از عدهاي ـ بود كت سا كاشاني Aآيتا

قريب كه وخورد زد اين بود/ نشسته آرامرويميز كتو سا ولي حالتيوحشتزده با صفائي آقاي بودند گرفته

و راهرو در ولي يافت خاتمه حياط از مصدق دكتر طرفداران شدن خارج با كمكم داشت دوام ساعت يكربع

گوش به ميكشيد> چاقو چرا فرياد<سوختم, داشتو ادامه خورد و زد طرفين بين هم باز منزل پلكانورودي

ميرسيد/

بعد دقيقه چند شد داده ك;نترياط;ع مراتببه كاشاني آيتا� منزل از ايناحوال خ;ل در ـ آمد پليس

حـمله از ديگـر ولي رسيدند كاشاني آيتا� منزل مقابل شهرباني افسر نفر چند پليسو افراد از عدهاي

بودند/ رفته همه و نبود خبري كنندگان

به شديد تظاهرات كاشاني آيتا� طرفداران متظاهرين از عدهاي خروج از پس ـ يافت ادامه جلسه

اينزد در شد حاصل اط;ع بهطوريكه بود بينتيجه سكوت نظمو اعاده براي كوششعدهاي و آوردند عمل

به را آنها كه شدهاند مجروح ديگر نفر يك عباسو قمي, ج;لي سيدعلي بنكدار, اسامي به نفر چهار خورد و

ناحيه از كه مجروحين از يكي است/ شده دستگير عبدا� نام به هم نفر يك و دادند انتقال سينا بيمارستان

عدهاي باhخره ولي ميزد/ فرياد و انداخته كاشاني آيتا� جلو را خود بود آمده ويوارد به سختي صدمه پهلو

آرامشدر سكوتو نسبتا كه بعد لحظهاي و بردند بيمارستان به گرامي آقاي تومبيل ا بهوسيله را سايرين و او

بايد مردم اينكه بر مبني كرد آغاز را جديدي بحث و داد ادامه مجددا صفائي آقاي شد حكمفرما منزل داخل

چون و آوردهاند منزلهجوم در به عدهاي كه شد شايع مرتبه دو اينموقع در باشند آزاد خود عقيده اظهار در

دهدو ادامه صحبتخود به صفائينتوانستديگر آقاي داشتند نگراني حالتاضطرابو حياط جمعيتداخل

كرد/ ترك را منبر

گونه هر از كاشاني آيتا� ولي بود شده جلسه نظم باعثاخت;ل مداوم اضطراب ـ پارابلومكشيد كريمي
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كريمي نادعلي آقاي گهان نا ولي باشدخودداريمينمودند/ ص;حانديشيداشته يا و جنبهدستور كه اظهاري

ولي برد حمله منزل ورودي در طرف به و كشيد بيرون جيب از را خود هفتتير و درآورد تن از را خود كت

را مردم و ايستاد كاشاني آيتا� منزل ورودي پلههاي روي ناچار كريمي و شدند او خروج از مانع عدهاي

دو شدند متفرق متظاهرين كه دادند اط;ع خارج از بعد دقيقه چند چون و آرامشنمود و نظم حفظ به دعوت

پيرامون در كلي طور به و صحبتنمود به كريميشروع نادعلي آقاي و گرديد تشكيل سخنراني جلسة مرتبه

تصميم علت و غرامات موضوع و نفت مسئله و كاشاني آيتا� مبارزات و دولت خارجي سياست و رفراندم

آيتا� منزل به احزاب از يكي افراد از عدهاي كه آوردند خبر موقع همين در ولي گفت سخن نخستوزير

آيتا� مـنزل در جـلسه هـمين مجددا امشب شد قرار و يافت خاتمه سخنراني جلسه ميآيند/ كاشاني

تشكيلشود/ بعدازظهر ٨ ساعت از كاشاني

مطلبيبود تنها كاشاني آيتا� جريانديشبمنزل پارلماني محافل در امروز ـ مجلس در خبر انعكاس

امشب ميگفتند و اعتراضكرده عمل اين به شدت اقليتبه نمايندگان البته ميشد/ بحث آن پيرامون در كه

ما امشب جلسه كسدر هر كه مينمائيم اع;م هم قب� و شد خواهيم كاشانيجمع آيتا� منزل در ما همه

از يكي ولي كرد/ اخ;لگراننخواهيم به گذشت هيچرحمو ما و بود گردنخودشخواهد خونشبه كند اخ;ل

گرفته كهصورت جمعيتي هر و دسته هر طرف از عمل اين داشت اظهار ملي نهضت كسيون فرا اعضايمؤثر

باشند/ تحريكاتموافق اين با ما رفقاي از يك هيچ نميكنم تصور استو نبوده شايستهاي كار

چـنين به اقدام دولت غيرحزبي طرفداران يا و دولت طرفدار احزاب افراد كه نميدانم بعيد من اص� و

اظهار دارند نظري گر ا و بگويند ميخواهند هرچه كه گذاشت آزاد را آقايان اين بايد زيرا باشند نموده عملي

تأثير مردم راي در كه بود صحيح آقايان اين اظهارات گر ا البته نمود خواهند قضاوت خودشان مردم و نمايند/

نظر مردم گر ا شد خواهد انتخاباتشروع رفراندم پساز ب;فاصله طرفي از و شد خواهد مطلبمعلوم و كرده

دهند ادامه را رويه همين تا كنند مجلس روانه را آنها مرتبه دو ميكنند سعي البته پسنديدند را دسته اين

نيست/ شايسته هيچوجه به اعمال گونه اين به اقدام بنابراين

فعاليتخود اولوقت صبح از و بردند سر به بهارستان در اقليت نمايندگان ديشب ـ اقليت امروز فعاليت

حضور با آنجا در و نمودند مجلساجتماع كارپردازان اطاق در ابتداء آزادي كسيون فرا اعضاي نمودند شروع را

انجاميد/ طول به نيم ساعتو يك قريب آنها كرات مذا كه دادند تشكيل جلسهاي حائريزاده آقاي

مـصدق دكـتر آقـاي جناب رفراندم درباره ما گفت: خبرنگاران به حائريزاده آقاي جلسه ختم از پس

در منفردين نهضتو نجات كسيون فرا اعضاي يعني رفقا ساير با را مطالبخود بايستي كه كرديم كراتي مذا

براي هم hحا و باشد داشته مشترك صورت شود گرفته باره اين در تصميمي شد قرار گر ا و بگذاريم ميان

ميرويم/ سرسرا به آقايان با كره مذا

داشتند مجلسحضور در امروز كه نجات آزاديو كسيونهاي فرا اعضاي بر ع;وه ـ آمدند هم منفردين

حاضر مجلس در نيز مجلس منفرد نمايندگان فرامرزي عبدالرحمن صفائي, مكي, آقايان ده ساعت مقارن
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علي و بقائي دكتر آقايان كه اطاقي به آزادي كسيون فرا اعضاي از بعضي با كره مذا مختصر از پس و شدند

شد/ تشكيل آنها مشترك جلسه همينموقع در و رفتند دارند اقامت آن در زهري

كه بود نگذشته آقايان اين مشترك جلسه تشكيل از ساعت نيم تقريبا ـ آذربايجان نمايندگان جلسه

اطاق از هستند مجلس اقليت جزو كه آذربايجان استان نمايندگان صادقي افشار هدي, حميديه, آقايان

دادند/ تشكيل جلسهاي و رفتند جلسه مجاور اطاق به و شدند خارج غيرمستعفي نمايندگان مشترك جلسه

طـرف از اعـ;ميه است قرار داشت: اظهار ميرفت جلسه اين در شركت براي كه هنگامي حميديه آقاي

اين جلسه يازده ساعت مقارن ميرويم/ اع;ميه اين تهيه براي ما كنون ا و شود تهيه آذربايجان نمايندگان

يافت/ خاتمه نفر سه

و آمد خبرنگاران سراغ به جلسه اين ختم از پس صادقي افشار آقاي ـ آذربايجان نمايندگان اعJميه

صادر اع;ميه مجلسهستند اقليت نمايندگان صف در كه آذربايجان نمايندگان طرف از داشتامروز اظهار

گذاشت/ خبرنگاران اختيار در را اع;ميه اين سپسمتن و گرديد

آذربايجان غيور مردم

ميخواهد او كند خاموش برافروختهايد شما كه را مشروطيت آزاديو چراغ كه گرفته تصميم مصدق دكتر

پرده پشت به مملكترا و سازد منحل مجلسرا دروغي رفراندم با اصلمشروطيت اساسيو خ;فقانون بر

وحدتو نه و ميگذارد باقي مشروطيتي نه ميكند مصدق دكتر كه عملي اين عزيز هموطنان بكشد/ آهنين

بـا بتوانـد گرفت قرار مجلس استيضاح مورد گر ا نخستوزير يك كه شد باز راه اين وقتي زيرا استق;لي/

آذربايجان ك پا ك خا عزيز سرزمين همه بيشاز و نداد معني ديگرمشروطيت كند منحل مجلسرا رفراندم

مـثل اجـنبي دستنشانده حكومت يك ديگر بار يك كه ميدانيد بعيد شما آقايان افتاد/ خواهد خطر در

تـعيين براي من بگويد و بيايد كار روي اجنبي مقاومت غيرقابل نيروي يك تكاء ا به پيشهوري حكومت

ميكنم/ رفراندم آذربايجان مردم سرنوشت

وحدت استق;لو بلعيدن براي كه است چاهي كرده باز مصدق دكتر كه كي خطرنا راه اين عزيز هموطنان

گيرد/ قرار خارجيدستآويز مقتدر يكدولت براي ميتواند هميشه و گشوده دهان ما عزيز ميهن

ملت اين يكهفته عرض گفتدر گرفتو دست به ملترا اين زمام آمد نويد و وعده هزار با مصدق دكتر

نفوذ و ميكنم ارزان را زندگي گفت و ميدهم وي به ليره هزار ٣ååنفتروزي منبع از تنها و ميكنم راضي را

اص;حات براي قدم يك تنها نه و ميگذرد حكومتاو از ماه ٢٨ كنون ا ميكنم قطع مملكت اين از را اجنبي

استفقر داخليبوده جدال جنگو اخت;فو مرجو هرجو ايجاد خرابيو كرده امروز تا آنچه و برنداشته كشور

قطع وعده كه را اجنبي نفوذ و جنگنبود ايام سختترين در آورده مردم براي او كه زندگي گراني بدبختيو و

داده/ بسط مملكت اين در همه بيشاز خودش داد مردم به را آن

براي و ميكند طي را خود حيات دقايق كترين خطرنا ايران هزارساله چندين مملكت عزيز هموطنان

دستياري به را خود حكومت روز چند براي مصدق دكتر است/ شما طرف به ايران ملت همة چشم آن نجات
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با فع� و ميشود پرت فنا دره در نكنيد همت شما گر ا رسانيده پرتگاهي لب تا را آن انگليس روسو عمال

و زور با اساسي قانون خ;ف بر را مجلس و ميكند شروع را رفراندم نيز ديگر روز چند عمال همان دست

حكومت دوام چون و بكشد نفس توانست نخواهد كس هيچ ديگر وقت آن ساخت/ خواهد منحل سرنيزه

وي از اميد همين به توده حزب كشيد/ خواهد آهنين پرده پشت به را ميهن نيسترسما ممكن بدينصورت

ايران جنوب فارسو برافراشتند طغيان علم نيز فارس در كه پيشهوري ايام وقتمثل آن و ميكند طرفداري

دامن به افراشتو خواهند بر طغيان علم ديگر بار و برويم آهنين پرده پشت نيستيم حاضر ما گفت خواهند

شد/ خواهد تجديد بدتر بلكه ١٩å٧ قرارداد و تجزيه ما عزيز ميهن طريق اين به و افتاد انگليسخواهند

مردانگي قد است خطر در همه شما ناموس و آزادي مشروطيتو وطن, ميهنپرست, و غيور آذربايجان

همه چشم تركيه تا افغان سرحد از و خزر بحر تا فارس خليج از دهيد/ نجات خطر از را عزيز ميهن كنيدو علم

شما به كه اعتمادي و اميد اين كه بدهيد نشان ايشان به و نكنيد مأيوس را خود برادران دوخته شما به ملت

آزادي فراكسيون طرف از آمادهايد/ و حاضر ميهن نجات براي هميشه تا درستو محلخود در دارند

حميديه صادقي, افشار هدي,

سراغ به موقع همين در دارد را مجلس اقليت نقشسخنگوي كه ميراشرافي آقاي ـ كرمان از تلگراف

طرف از كه مزبور تلگراف كرد/ قرائت آنها براي بود شده مخابره كرمان از كه را تلگرافي و آمد خبرنگاران

به نسبت كنندگان امضا مخالفت از كي حا بود شده مخابره حائريزاده آقاي نام به كرمان اهالي از عدهاي

مجلسبود/ اقليت نمايندگان از حمايت مجلسو انح;ل

حاج آيتا� وسيله به لرستان اهالي طرف از مفصلي طومار صبح امروز همچنين ـ لرستان از طومار

كه بود رسيده ملي نهضت كسيون فرا به مصدق دكتر آقاي مليو نهضت حمايت تقويتو در كمالوند روحا�

گردد/ ارسال نخستوزيري دفتر به شد قرار آن كنندگان امضا تقاضاي حسب بر

نـمايندگان مشـترك جـلسه ديگـر بار آذربايجان نمايندگان جلسه ختم از پس ـ ميكنيم جرم اعJم

به شركتكنندگان و گرديد تشكيل رئيسمجلس اطاق در منفردين نهضتو نجات آزاديو كسيونهاي فرا

اين ختم از قبل برود/ آنها اجتماع طرفمحل به نميشد داده اجازه كسي به زيرا پرداختند كراتخصوصي مذا

مـا گفت جرايد مخبرين به بود شده خارج جلسه اطاق از تلفني كره مذا براي كه زهري علي آقاي جلسه

قـرار آقـايان اختيار در آن رونوشت و ميشود امضاِء و تهيه اhن كه هستيم جرمهائي اع;م تهيه مشغول

را جرم اع;م اوراق كه حالي شمسقناتآباديدر آقاي يافتو خاتمه ظهر مقارن مزبور جلسه گرفت/ خواهد

پرداخت و قانون خ;ف بر رفراندم براي مصدق دكتر آقاي تصميم گفتچون خبرنگاران به داشت دست در

نخستوزير اقدام اين عليه جرمهائي مجلساع;م اقليت نمايندگان ميباشد قانوني بدونمجوز آن هزينه

اوراق قـناتآبادي آقاي سپس گرديد/ تسليم ص;حيتدار مراجع به ظهر مقارن كه كردهاند امضاء و تهيه

قرارداد/ جرايد خبرنگاران اختيار در زير شرح به را جرم اع;م

رئيسمجلس به كه بود كابينه اعضاي رئيسدولتو عليه جرم اع;م اولينورقه ـ دولت عليه جرم اعJم
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ميباشد: زير شرح به آن متن استو شده نوشته آن مفاد از اط;ع براي

ملي شوراي مجلس محترم رياست

دكتر آقاي حاضر كابينه وزراء اينكه به نظر ميرساند عالي خاطر استحضار به احترام و توفير كمال با

باب در هيأتوزيران ١٣٣٢ مرداد مورخسوم تصويبنامه امضاء تصويبو با شخصايشان مصدقو محمد

آن قهري نتيجه كه زدهاند عمل به دست و اساسينمود قانون ضد بر مستقيم صريحو علنيو اقدام رفراندم

هيچ ايران اساسيكشور قانون در اينكه به نظر استو اساسيكشور قانون هفتم اصل نمودن پايمال نقضو

مجلسشوراي انح;ل و تعطيل براي خاصه بدعت ايجاد و رفراندم انجام و نيست رفراندم بر ناظر اصلي

ميباشد/ ايران اساسي قانون با مخاصمه حكم در ملي

امضاء را مزبور تصويبنامه كه ايشان حاضر كابينه وزراء و مصدق دكتر آقاي عليه وسيله بدين عليهذا

مـينمايد/ جرم اع;م اساسي قانون نقضاصول جرم به رفراندم غيرقانوني عمل مباشر وزراء و نمودهاند

قانون ٢٨å ماده مشمول رفراندم, باب در جاري مرداد سوم مورخ تصويبنامه صدور عمل چون همچنين

تصويبنامه ذيل كه ايشان كابينه وزراي كليه و مصدق دكتر آقاي جناب به نسبت است عمومي مجازات

طـبق بـر دارد تـقاضا و مـينمايد جرم اع;م ميباشند آن اجراي مباشر يا و نمودهاند امضاء را فوقالذكر

در كه فوقالذكر غيرقانوني تصويبنامه رونوشت فرمائيد/ اقدام به امر ملي مجلسشوراي داخلي آئيننامه

١٣٣٢ مرداد هفتم چهارشنبه تاريخ به ميگردد/ تقديم ضميمه به رسيده چاپ به كيهان روزنامه

فرامرزي, عبدالرحمن ميراشرافي, افشارصادقي, حائريزاده,

هدي فضلعلي كريمي, نادعلي حميديه, احمد

نمود قرائت مخبرين براي قناتآبادي آقاي كه ديگري ورقه ـ محاسبات ديوان دادستان اطJع براي

بود: شرح اين به آن مفاد كه داشت را محاسبات كلديوان دادستان عليه جرم اع;م صورت تقريبا

محاسبات ديوان كل داستان آقاي جناب

هيچ كه نمايد مكلفاستمواظبت اساسي قانون متمم ١å٢ اصل طبق بر محاسبات اينكهديوان به نظر

به محلخود وجهيدر هر نپذيردو تبديل و تغيير و ننموده تجاوز مقرره ميزان از بودجه در معينه فقرات يكاز

خصوص در هيأتوزيران جاري ماه مرداد مورخسوم تصويبنامه صدور كه مينمايد اع;م لذا برسد مصرف

لزوما بـاشد/ رفرانـدم بابت وجوهي پرداخت مجوز نميتواند و است جزا قانون ٢٨å ماده مشمول رفراندم

اينعملخ;ف خود و نگرفته قرار ايران اساسيكشور قانون قبول اساسمورد در رفراندم كه ميدهد توضيح

اينكه از گذشته نميداشتچون قانوني منع رفراندم اصل كه فرضمحال به اساسياستو قانون هفتم اصل

ملي مجلسشوراي به بودجه گزارشكميسيون در و نرسيده ملي مجلسشوراي تصويب به كشور كل بودجه

تصويبنامه صدور دولتو دستور و است نشده گنجانده رفراندم مخارج باب در مادهاي و فصلي اساسا هم

آن اجراء مباشرين و تصويبنامه امضاءكنندگان عليه چون و باشد مخارج اين پرداخت مجوز نميتواند هم

قانوني مورد غير در را عمومي ندهندوجوه انجام غيرقانوني عمل ذيحسابها اينكه براي و شده جرم اع;م



٢٨٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

عمل تكليفقانونيخود به اساسي قانون متمم صدودو اصل طبق بر تا شد مراتباع;م نرسانند مصرف به

صادقي افشار بقائي, دكتر حائريزاده, قناتآبادي, شمس فائقه/ احترامات تقديم با فرمائيد/

فرامرزي احمد زهري, علي ميراشرافي, سيدمهدي حميديه, احمد

فرامرزي عبدالرحمن هدي, فضلعلي پورسرتيپ, Aفتحا كريمي, نادعلي

هـزينه پـرداخت از جـلوگيري براي كل خزانهدار به خطاب نامه سومين ـ كل خزانهدار به جرم اعJم

ميباشد: شرح بدين مزبور نامه مفاد كه بود رفراندم

كل خزانهدار پيرنيا باقر آقاي جناب

و است كشور كل بودجه مصوب ارقام طبق بر پرداختوجوه عهدهدار فقط كل خرانهداري اينكه به نظر

را كشـور بـودجه از رقمي نميتواند آن مخارج لذا است اساسي قانون خ;ف رفراندم اساسا اينكه به نظر

گزارش در است نرسيده ملي مجلسشوراي تصويب به كشور كل بودجه كه اين از گذشته و دهد تشكيل

گنجانده رفراندم مخارج باب در مادهاي يا و فصلي هيچوجه به هم ملي مجلسشوراي بودجه كميسيون

جناب حاضر كابينه جاريهيأتوزيران ماه مرداد تصويبنامهمورخسوم صدور اينكه به توجه با است/ نشده

مـيكند اعـ;م جـنابعالي به عليهذا ميباشد عمومي مجازات قانون ٢٨å ماده مشمول مصدق دكتر آقاي

تـحت كنيد پرداخت رفراندم مخارج براي فوقالذكر تصويبنامه استناد به دولت خزانه از ديناري چنانچه

صادقي افشار بقائي, دكتر حائريزاده, قناتآبادي, شمس گرفت/ خواهيد قرار قانوني تعقيب

فرامرزي, احمد زهري, علي ميراشرافي, سيدمهدي حميديه, احمد

فرامرزي عبدالرحمن هدي, فضلعلي پورسرتيپ, Aفتحا كريمي, نادعلي

هـيأت تـصويبنامه اجراي عامل كه تهران فرماندار شايان آقاي عمل چون گفت قناتآبادي سپس

ايشان مجازات تعقيبو تقاضاي تهران شهرستان دادستان از لذا شده شناخته مسلم جرم ميباشد وزيران

ميباشد: بدينشرح گرديد ارسال تهران شهرستان آقايدادستان براي امروز باره اين در نامهايكه و گرديده

تهران شهرستان دادستان آقاي جناب

قوانينموضوعه اساسيو قانون مغاير جاري ماه مرداد هيأتوزيرانمورخسوم تصويبنامه اينكه به نظر

فرماندار شايان آقاي عليه ذيل شرح به عليهذا باشد اساسي قانون ناسخ نميتواند هم قانوني هيچ استو

مينمايد/ جرم اع;م تهران

دولت كـه عمومي افكار به مراجعه و رفراندم به اصلي هيچ ايران كشور اساسي قانون در آنكه توضيح

و قوانين تمام ندارد وجود گرفته عهده به مجلس انح;ل براي را آن اجراي تصويبنامه موجب به حاضر

قانون, هر و گيرد قرار اساسي قانون محكم چوبه چهار در مطلقا و [ناخوانا] بايد مملكتي نظاماتموضوعه

شايان آقاي فوقچون مراتب بنابه نيست اجرا قابل باشد اساسي قانون خ;ف كه تصويبنامه و آئيننامه

قانون خ;ف عمل عامل مقننه قوه زوال براي و نموده قانون خ;ف امر يك انجام به شروع تهران فرماندار

اساسيو قانون اصول از اصلي كه موقع هر در مكلفيد و هستيد قانون حافظ كه جنابعالي به لذا است اساسي
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كه ميشود اع;م برآئيد تعقيب و ممانعت مقام در فورا شود شكسته نقضو قوانينموضوعه مواد از مادهاي

جرم عمومي مجازات قانون ٢٨å ماده طبق بر مصدقالسلطنه دكتر آقاي كابينه حاضر وزيران هيأت عمل

عمومي مجازات قانون ٢٨å ماده آنموضوع خود كه است تصويبنامهاي اجراي عامل شايان آقاي استو

خـ;ف كه را اعمالي اجراي از جلوگيري و تهران فرماندار شايان آقاي تعقيب تقاضاي بنابراين ميباشد/

چاپ ٣å٥٢ شماره كيهان روزنامه در كه وزيران هيأت تصويبنامه رونوشت مينمايد/ است اساسي قانون

جـلب عـمومي مـجازات قانون ٣٥å ماده به نيز را جنابعالي شخص توجه ميگردد/ ايفاد ضميمه به شده

اجراي لحاظ از [ناخوانا] كه ميگردد تقديم كشور كل دادستان قضائي آقاي جناب به رونوشت مينمايد/

آقاي جناب استحضار براي تمام رونوشت فرمايند/ عمل قانونيخود تكليف به دارند كشور سراسر در قوانين

اساسي قانون طبق كه وظائفي حسب بر كه ميشود تقديم ملي رئيسمجلسشوراي معظمي عبدا� دكتر

بقائي دكتر فرامرزي, احمد حائريزاده, قناتآبادي, شمس فرمايند/ عمل دارند

هدي فضلعلي صادقي, افشار حميديه, احمد بقائي, دكتر فرامرزي, احمد

كريمي نادعلي پورسرتيپ, Aفتحا ميراشرافي, زهري, علي

از نـامهاي طـبق هـمچنين گـفت قناتآبادي آقاي سپس ـ كشور وزارت ذيحساب تعقيب تقاضاي

است: زير شرح به نامه اين مفاد كه شده تعقيبذيحسابوزارتكشور تقاضاي تهران شهرستان دادستان

تهران شهرستان دادستان آقاي جناب

٢٨å ماده مشمول اينكه از گذشته رفراندم باب در وزيران هيأت ماه مرداد سوم مورخ تصويبنامه جون

مملكت اساسي قانون در استو شده تصويب تنظيمو اساسي قانون خ;ف بر است عمومي مجازات قانون

كه ميدارد مقرر صراحتا اساسي قانون هفتم اصل ع;وه به و نشناخته قانوني را رفراندم امر اصلي هيچ ايران

عليه عليهذا مجلساست انح;ل تعطيلو بر بنايرفراندم نيستو بردار تعطيل ك� و جزا اساسمشروطيت

مينمايد/ جرم اع;م ذيحسابوزارتكشور حسابداريو رئيس وhئي احمد آقاي

به بودجه كميسيون گزارش در و است نرسيده ملي مجلسشوراي تصويب به هنوز مملكتي بودجه >١

و فـصلي است مـملكتي بودجه تصويب در مصدق دكتر آقاي جناب عمل مستند كه ملي مجلسشوراي

هيچ ميبود هم قانوني رفراندم اصل اينكه فرض به و نشده گنجانده رفراندم انجام مخارج براي مادهاي

اق;م و مواد عين فقط مكلفند خرج مأمورين و ذيحسابها كه آنجا از و نبود صحيح عنوان اين به پرداختي

كشور وزارت ذيحساب و حسابداري رئيس آقاي عمل دهند قرار عمل مورد را بودجه خرج ستون در مندرج

است/ عمومي مجازات قانون ١٥٢ ماده مشمول

آقاي جناب حاضر كابينه وزراء عمل و است جرم ماه مرداد سوم مورخ تصويبنامه صدور امضاء چون >٢

وhئي احمد آقا است مجازاتعمومي ٢٨å ماده نمودهاندمشمول امضاء را مزبور تصويبنامه كه مصدق دكتر

مـراتب بنابه مينمايد/ معاونت مزبور جرم تنظيم و تكميل در كشور وزارت ذيحساب و حسابداري رئيس

با جزائي مقررات ساير و عمومي مجازات قانون ٢٨å و ١٥٢ مواد طبق بر نامبرده تعقيب تقاضاي مذكوره



٢٨٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

دارد/ اخيرالذكر تهام ا به نسبت جزا قانون ٢٨ ماده رعايت

ايفاد ضميمه به رسيده چاپ به كيهان روزنامه ٣å٥٢ شماره در كه وزيران هيأت تصويبنامه رونوشت

بـراي رونـوشت مـينمايد/ جـلب عمومي مجازات قانون ١٥å ماده به را جنابعالي شخص توجه ميگردد

قناتآبادي شمس گرديد/ تقديم ملي رئيسمجلسشوراي معظمي دكتر آقاي جناب استحضار

صادقي, افشار حميديه, احمد بقائي, دكتر فرامرزي, احمد حائريزاده,

كريمي نادعلي پورسرتيپ, Aفتحا ميراشرافي, زهري, علي هدي, فضلعلي

فعاليت آن ارسال و تهيه براي كس هر از بيش بقائي آقاي كه را جرم اع;م اوراق ـ جرم اوراق توزيع

افشار آقايان بود گذشته چونوقت و دادند قرار كتمخصوصي پا در را آن نسخههاي از يك هر ابتدا ميكرد

ادارات بـه شـخصا را اوراق اين از يكي كدام هر كه يافتند مأموريت هدي و پورسرتيپ حميديه, صادقي,

خاتمه عمل همين به اقليت نمايندگان امروز فعاليت كيفيت بدين و دارند دريافت آنرا رسيد و برده مربوطه

كنند/// شركت سخنراني جلسه در شركت براي كاشاني آيتا� منزل در بعدازظهر ٨ ساعت شد قرار يافتو

نظر اظهار جرايد از بعضي كه تشكيلحزب درباره داشت: اظهار شايگان آقاي ـ شود تشكيل بايد حزب

ايستادگي آن به نسبت جدا و نشده منصرف هيچ داشتند را فكر اين كه كساني عرضكنم بايد بودند كرده

تشكيل بلكه نميشود آنان شدن منصرف بر دليل نشده اينمورد در اقدامي كنون تا چنانچه و كرد خواهند

اين ميهنپرست افراد كليه از داشتيم نظر در ما كرد, ان به اقدام اينزودي به بشود كه نيست كاري يكحزب

كرد/ خواهيم هم را كار اين و بدهيم تشكيل مقتدر يكحزب مملكت

ملي نهضت كسيون فرا امروز جلسه در يافتيم اط;ع كه طوري به ـ ملي نهضت فراكسيون آينده جلسه

حـاصل آن بـه نسبت نظري توافق ولي ميزد دور آن اجراي طرز و رفراندم پيرامون در كرات مذا بيشتر

خصوصدر اين در است قرار كه آينده جلسه به خصوص اين در كرات مذا دنباله است شده قرار و نگرديده

گردد/ تشكيلشودموكول شهيدي آقاي منزل

آقاي با جرايد خبرنگاران كه م;قاتي در امروز جلسه ختم پساز ـ است عملي چه جرم حقوقي نظر از

مجدزاده آقاي گرديد/ مطرح رفراندم درباره دولت عليه اقليت نمايندگان جرم اع;م نمودندموضوع مجدزاده

انجام براي تي مجازا قانون در آنخ;فو ارتكاب كه ميگيرد تعلق عملي به حقوقي نظر از جرم داشت اظهار

آن انجام براي قانون در مجازاتي نه و دارد قانوني منع نه رفراندم آنكه حال و باشد شده پيشبيني عمل آن

است/ شده پيشبيني

دكتر آقاي استعفاي به راجع امروز خود وقت آخر در ميراشرافي آقاي ـ ميكنيم اداره خودمان را مجلس

گرفتهاند تصميم مستعفي غير نمايندگان كند استعفا خود سمت از مجلس رئيس آقاي گر ا گفت معظمي

در و هسـتند مـا بين در كنون ا كه صادقي افشار آقاي اينكه خاصه نمايند/ اداره را پارلمان امور خودشان

بـراي راي ٤å انتخابات آن در هم بنده خود و داشتند رياست نيابت براي راي ٢å رئيس هيأت انتخابات

مجلسداشتم/ كارپردازي



ملي دولت سياهه ٢٨٧٦

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

بود خواهد عمومي تعطيل دوشنبه روز تهران در رفراندم انجام براي
ميشود راي اخذ پايتخت در دوشنبه روز صبح ده تا هفت ساعت از

گيرد انجام بايد ماه مرداد ١٩ روز شهرستانها كليه در رفراندم
است شده منتشر و چاپ رفراندم براي تعرفه نسخه هزار پانصد و ميليون دو

گرديده منظور اعتبار ريال ميليون يك كشور در رفراندم مخارج براي
دكـتر آقاي با ساعت يك مدت تهران فرماندار شايان آقاي امروز صبح ـ نفري دو كميسيون تشكيل

نفريمركباز كميسيوندو ظهر مقارن كرد/ كره مذا تهرانوحومه در رفراندم انجام درباره صديقيوزيركشور

دربـاره و شد تشكيل تهران فرمانداري محل در تهران شهرستان دادستاني كفيل وكيلي و شايان آقايان

تشكـيل بـراي دولت كـارمندان و دانشگاه استادان و قضات همچنيندعوت و رأي اخذ محلهاي تعيين

ترتيب و شد خواهد تشكيل نيز امروز بعدازظهر نفري دو كميسيون آمد/ عمل به كره مذا نظاره انجمنهاي

داد/ خواهد را نظار انجمن دعوت

تعيين تهران در رفراندم انجام و راي اخذ براي آينده دوشنبه روز كشور وزارت طرف از ـ رأي اخذ روز

است/ شده اع;م عمومي تعطيل كنند شركت امر اين در بتوانند طبقات كليه آنكه براي روز آن در و گرديده

كـليه در بـايستي ميشود راي اخذ تهران در كه روزي از گرديده وضع كار اين براي كه تي مقررا طبق

تـهيه و بدهند را نظارت انجمنهاي دعوت ترتيب و گردد تشكيل نفري دو كميسيونهاي شهرستانها,

نقاطكشور كليه در ماه مرداد ١٩ دوشنبه روز زيرا بكشد طول هفتروز بيشاز شهرستانها در نبايد مقدمات

خواهد اع;م وزارتكشور وسيله به راي اخذ نتيجه دوشنبه روز وقت آخر تهران در شود/ انجام راي اخذ بايد

شود/ داده اط;ع وزارتكشور به آراء اخذ نتيجه بايستي راي اخذ شد/

به تعرفههايمربوط توزيع به تهران فرمانداري بعدازظهر امروز از وزارتكشور بهدستور ـ تعرفه توزيع

اخـتيار در تـعرفه اوراق از مقداري منظور اين براي و كرد خواهد دستهها و احزاب نمايندگان بين رفراندم

از تعرفه اوراق چاپ ميدارند اظهار وزارتكشور مقاماتمسئول كه طوري به شد/ گذارده تهران فرمانداري

كسر مزبور اوراق دارد احتمال چون و گرفت صورت رفراندم در شركت براي افراد كار در تسهيل و نمونه نظر

و آن صدور محل و شناسنامه شماره و اسم از عبارت كه را مشخصاتخود كسميتواند هر بنابراين بيايد/

مـخصوص صـندوقهاي در و بنويسد معمولي و سفيد كاغذهاي روي ميباشد مربوطه حوزه و شهر اسم

مقدار اين استو گرديده توزيع و شده چاپ تعرفه نيم ميليونو دو تعداد جمعا طرفوزارتكشور از بياندازد/

شد/ چاپ ملي مجلسشوراي انتخابات براي گذشته دوره در كه است تعرفهاي ميزان برابر دو

فرمانداريها مركز تصميمدولتدر بنابه دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به ـ راي مركز [١å٣٢] ٥١٦

قراء و دهستانها در كه كساني و شد خواهد رفراندم درباره راي اخذ به اقدام كشور بخشداريها همچنين و

راي اخذ بريزندوچون صندوق در را خود آراء و بيايند كزمزبور مرا به راي دادن برايشركتدر بايستي هستند



٢٨٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

عده ميرود احتمال مناسبت اين به گرفت خواهد انجام ساعت سه ظرف فقطدر و يكروز در رفراندم براي

نمايند/ شركت امر اين در نتوانند هستند رفراندم در شركت به ع;قمند كه قصبات دهاتو اهالي از كثيري

بنابراين گرديده تعيين كنون ا هم از شهرستانها رايدر اخذ روز چون ميگويند امر مسئولين باره اين در

بخش ٣٩ فرمانداريو ١٢å فع� كشور تمام در نشوند/ اشكال دچار بعدا كه كنند آماده را خود افراد بايستي

هر در اينكه به توجه با و شد خواهد تشكيل راي اخذ براي كزي مرا كشور نقطه ٥١٦ در جمعا كه دارد وجود

١٣å٢ در رفـرانـدم بـراي اخذ كز مرا مجموع داشت خواهد موافقوجود و مخالف آراء براي محل دو نقطه

ميباشد [١å٣٢]
از اعتبار ريال يكميليون فقط تمامكشور در رفراندم برايمخارج اط;ع قرار به ـ اعتبار ريال يكميليون

اين از رفراندم مخارج كه ميكنند اظهار مقاماتمسئولوزارتكشور ولي شد گرفته نظر در طرفوزارتكشور

مركبهاي و تحرير لوازم تهيه و تعرفه اوراق چاپ فقط دارد كار اين كه خرجي زيرا شد خواهد كمتر مبلغ

ميباشد/ انگشت كردن سياه مخصوص

از و است نشده گرفته قطعي تصميم هنوز نيز شهرستانها به كشور وزارت طرف از بازرس اعزام براي

وزارت ديروز بخشنامه طرفيچون از و گردد صرفنظر نيز كار اين از ممكناست مخارج در لحاظصرفهجوئي

بازرسنشود/ اعزام به احتياج نميرود گمان بود جامع حيث هر از كشور

اين و شد تشكيل فرمانداري نفريدر دو كميسيون شديم متذكر hبا در كه طوري به ـ صبح ٧ ساعت از

تهران بخشهايحومه بخشداران نفر ١å امروز ظهر از قبل بود/ خواهد كار دوشنبهمشغول روز تا كميسيون

ساعت از تهران در رفراندم شد/ داده آنها به رفراندم انجام براي ودستورهايhزم آمدند تهران فرمانداري به

راي عده گر ا و يافت خواهد خاتمه [صبح] ١å ساعت تا و ميشود شروع مرداد] ١٢] شنبه دو روز صبح ٧

كنند/ تمديد را رأي اخذ مدت ساعت دو يكي تا ميتوانند نظارت انجمنهاي بود زياد دهندگان

مرداد] ١١] يكشنبه روز است كرده دعوت عاليرتبه كارمندان و قضات و استادان از نفري دو كميسيون

نمايند/ انتخاب خود بين از را نظارت انجمنهاي اعضاي و شوند حاضر دادگستري وزارت در صبح ٨ ساعت

گرفته نظر در مخالف براي صندوق هفت و موافق راي اخذ براي صندوق هفت تهران در كه ميشود گفته

كاخ ديگري و سپهساhر مسجد آنها از يكي دارد احتمال آراء اخذ محلهاي مورد در همچنين شد/ خواهد

باشد/ دادگستري

را آنـها سن رايدهندگان ظاهر از بايستي ميگردد تشكيل راي اخذ صندوق هر براي كه نظار هيأت

شد/ نخواهد كنترل افراد شناسنامه راي دادن هنگام در زيرا نباشند كمتر سال ١٨ از كه تشخيصدهند

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

شكر و قند اداره كل رئيس به وزيران هيأت پاداش
آقـاي خـدمات عـلت به است گرديده صادر وزيران هيأت اخير جلسه در كه تصويبنامهاي موجب به

شد/ خواهد پاداشداده ايشان به ريال هزار ٢٥ مبلغ شكر و قند كل اداره رئيس ضرغام سرهنگ



ملي دولت سياهه ٢٨٧٨

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

شد صادر فقيد افشارطوس سرتيپ قتل متهمين درباره نظامي بازپرس نهائي قرار امروز

ارتش مدني دادرسي آئين چهار ماده استناد به

شده اعدام مجازات تقاضاي افشارطوس قتل شركاء از نفر چند براي
حسين و قرائي بلوچ سرگرد منزه, بايندر, زاهدي, مزيني, بازنشسته سرتيپ براي
خطيبي, نوكر شعبان خطيبي, فروغ شغفي, سرهنگ براي و اعدام تقاضاي خطيبي
از عدهاي است گرديده صادر تعقيب منع قرار ديگر نفر دو و خطيبي حسين مادر

شد خواهند آزاد كفيل قيد به آينده هفته متهمين
شدهاند بيهوش آن نگهبانان از نفر دو و است باقي اتر بوي هنوز افشارطوس لباسهاي در

سرگرد آقايان مدت اين خ;ل در و ميگذرد افشارطوس سرلشكر قتلفجيع از كه روز ده و ماه سه پساز

امـروز سرانجام بودند پرونده به رسيدگي مشغول جديت با نظامي بازپرس و داديار قانع سروان و رحيمي

صادر صفحه صد يك در متهمين درباره را نهائيخود قرار نظامي بازپرس و شد تكميل حيث هر از پرونده

كرد/

مجازات تقاضاي مورد سه افشارطوسدر قتل متهمين براي بازپرس قرار موجب به ـ ٤ ماده استناد به

بازپرس كه ميدهد اط;ع موثق يكمنبع قول از ما خبرنگار مشروطه/ حكومت عليه قيام اول است/ شده

قـانون ٤ ماده استناد به حسين و قرائي بلوچ سرگرد بايندر, منزه, زاهدي, مزيني, تيمساران براي نظامي

است/ كرده اعدام مجازات تقاضاي ارتش دادرسي

آنها خيانت و اقدام عمومي آسايش و امنيت و مشروطه دولت ضد بر عم� كه اشخاصي ـ ٤ ماده متن

شد/ خواهند اعدام به محكوم باشد شده مدلل

براي نظامي بازپرس نيز شهرباني رئيس ربودن و فقيد افشارطوس تيمسار قتل مورد در ـ ١٧å ماده

عمومي كيفر قانون ١٧å ماده استناد به قاسملو افشار خطيبي, حسين قرائي, بلوچ سرگرد مزيني, سرتيپ

شـده شـخصي قتل مرتكب كه اشخاصي براي بازپرس ماده اين موجب به است/ كرده مجازات تقاضاي

كرد/ خواهد ميباشد اعدام كه را آنها مجازات تقاضاي دادگاه از جرم شريك يا معاون عنوان به باشند

فروغ شغفي, سرهنگ براي است كرده صادر متهمين عليه بازپرسامروز كه قراري در ـ تعقيب منع قرار

منع قرار ديگر يكنفر بقائيو دكتر باقريمستخدم احمد خطيبي, حسين مادر خطيبي, نوكر شعبان خطيبي,

آنها از التزام اخذ قرار اين بهموجب و ميباشند آزاد التزام قيد با اينك اشخاص اين است/ كرده صادر تعقيب

شد/ خواهند معاف تهام ا اين در تعقيب از هميشه براي و منتفي

كـدخدا مـنجمله افشـارطوس قـتل مـتهمين از ديگـري عـده همچنين ـ ميشوند آزاد كفالت قيد به

هاشمزاده, سرهنگ خطيبي, نصير بلوچ, سرگرد آشپز بلوچ احمد زماني, نادر رستمي, امير نخلي, عباسعلي

است/ كرده بود نخواهد زنداني سال سه از بيشتر كه مجازاتي تقاضاي آنها بازپرسبراي نظر به اميرع;ئي



٢٨٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شوند/ آزاد كفيل قيد با آينده هفته در است اشخاصممكن اين

بازپرس قرار كه اينك گفت ما خبرنگار به نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك ـ است مفتوح پرونده

آينده هفته اواسط تا دارد احتمال و است آماده دادگاه به ارجاع براي پرونده است شده صادر متهمين عليه

عليرضا مهندس بقائيو دكتر آقايان يعني متهمين نفر دو از پرونده اين چوندر شودو دادگاه تحويل پرونده

است نيامده عمل به بازپرسي دومي بودن متواري و اولي درباره پارلماني مصونيت داشتن علت به گزلو قرا

گيرند/ قرار تعقيب تحت اشكال رفع از بعد تا ماند خواهد مفتوح آنها درباره پرونده

برمكي اميرحسين آقاي از نامي است كرده صادر نظامي بازپرس كه قراري در ـ شود آزاد است ممكن

افشـارطوس سـرلشكر قـتل و ربـودن جريان در مطلع عنوان به قبل چندي شخص اين است/ شده برده

هنوز زيرا شود آزاد آينده شخصهفته اين است ممكن داشت اظهار او درباره مطلع مقام يك شد/ بازداشت

است/ نشده تخاذ ا وي درباره تصميمي

استموضوع گرفته قرار گفتگو اينكمورد كه توجهي جالب مسئله ـ شدند بيهوش نگهبانان از نفر دو

سه به قريب كنون ا كه باوجودي است شده برده كار به افشارطوس سرلشكر كردن برايبيهوش كه است تر ا

زننده بوي استو مانده باقي بوياترش وليهنوز ميگذرد خطيبي خانه در آندارو استعمال از روز چند و ماه

افشارطوس مرحوم لباس از كه نگهبانان از نفر دو قبل روز چند حتي و ميرسد مشام به قدمي چند از آن

شدند/ بيهوش آن زننده بوي اثر در ميكردند مواظبت

قرائت را افشارطوس قتل پرونده كه مجلس دادگستري كميسيون اعضاي از يكي ـ شوند تشويق بايد

تكـميل براي قانع سروان و رحيمي سرگرد آقايان كه عملي سرعت داشت اظهار ما خبرنگار به بود كرده

مندولت عقيده به استو قدرداني قابل بردهاند كار به است نظير كم بينقصو كام� حيث هر از كه پرونده

شايستهاي نحو به را خود وظيفه گيرند قرار تأثير تحت اينكه بدون كه وظيفهشناس افسر نفر دو اين از بايد

آورد/ عمل به تشويق دادهاند انجام

پرونده به رسيدگي نظاميمأمور بازپرس قانع طرفسروان اين پيشبه ماه يك از ـ ميرود مرخصي به

از است كـرده صـادر را خـود قرار كه كنون ا و ميكرد كسالت اظهار مفرط خستگي اثر در افشارطوس قتل

بپردازد/ استراحت به و شود خارج تهران از مدتي كه است نموده مرخصي تقاضاي نظامي فرمانداري

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

گرديد تشكيل زابل متهمين دادرسي جلسه
وك;يمدافع از يكي داد ادامه زابل متهمين پرونده به رسيدگي به تشكيلو جنائي اول شعبه دادگاه امروز

اين كه گفت: و نمود ايراد متهمين بيگناهي اطراف در مفصلي بيانات و كرد صحبت جلسه اين در متهمين

بـه انـتخابات اينكه براي متهمين كه گرديد متذكر و شده پرداخته و ساخته شخصي اغراض روي پرونده

جلسه به جلسه دنباله نشدهاند/ مرتكب جرمي و دادهاند انجام را خود ملي وظيفه گيرد انجام قانوني صورت

گرديد/ آيندهموكول



ملي دولت سياهه ٢٨٨٠

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

كردند اعتصاب گلندرود معدن كارگران
متوقف را گلندرود معدن زغال بهرهبردارياز كه گرفت تصميم شركتزغال گلندرود معدن انفجار زمان از

سـاختمان قـبل سال از شود/ آماده بعدي بهرهبرداري براي عمليات سلسله يك از پس معدن اين و كند

زغالمشغول استخراج تونلو داخل در كار انجام جاي به كارگران داشتو ادامه عملياتديگر تونلو خارجي

ديگر معادن به را گلندرود معدن كارگران داشت تصميم زغال شركت موقع همان از و بودند مزبور عمليات

و كرده اعتصاب اع;م گلندرود معدن كارگران قبل روز دو افتاد/ تعويق به اواخر اين تا امر اين و كند منتقل

ارسـال زغال شركت به بود معدن مجدد انداختن كار به جمله از و ماده ٦ شامل كه را خود درخواستهاي

گرفتهشود/ تصميم آنها به نسبت بعدا تا است كارگران تقاضاهاي مطالعه زغالفع�مشغول شركت داشتند/

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

ميدهند ادامه خود تحصن به ميانه قهوهچي صنف
شدهاند متحصن تلگرافخانه در است روز چند كه قهوهچي صنف ميدهد گزارش تلگرافي اداره خبرنگار

در قطعي نتيجه حصول تا خود طرف از نفر ٥ و داده خاتمه خود تحصن به كه نمودند خواهش فرماندار از

چـنانچه دارد نـظر در قهوهچي صنف و ننموده موافقت آنها تقاضاي با فرماندار ولي بگذارند تلگرافخانه

هسـتند نفر ٧٢ كه صنف اين دهند/ ادامه تحصن به خود خانوادههاي با نگيرند تقاضايشان از نتيجهاي

تهيه سياه بازار از را شكرخود قندو كه نشوند مجبور تا توزيعشود كان كما آنها شكر قندو سهميه دارند تقاضا

كنند/

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

ميشود گذارده حراج معرض در دولتي فرشهاي
ميباشد شركتسهاميفرشايران كنوندر ا شده اداراتدولتيجمعآوري و وزارتخانهها از كه فرشهائي

نـداشت امكان روز يك در فرشها فروش چون رسيد/ خواهد بفروش عمومي حراج يك طي زودي به و

عموم براي حراج در شركت تا برساند فروش به مختلف روزهاي در را آنها كه گرفت تصميم فرش شركت

و جمعه و پنجشنبه روزهاي از غير عصرها روزه همه و ميشود شروع مرداد دهم روز از حراج باشد/ مقدور

با كرده پرداخت نقدا را فرش وجه حراج در موفقيت از پس خريداران داشت/ خواهد ادامه تعطيل روزهاي

ميكنند/ خارج شركت از را آن خروجي پروانه ارائه

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

كشور] اهالي آسايش [براي
به hزم تصميمات اخذ براي راهنمائي اداره درجهداران و گروهبانان از عدهاي ـ كشور خبرهاي خJصه

شد/ خواهند كار به مشغول مزبور اداره در جديد گروهبانان از عدهاي و شد خواهند منتقل شهرباني آموزشگاه



٢٨٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

تعقيب منع قرار تودهاي متهمين براي كه تهران دادسراي سابق بازپرس پرونده
شد فرستاد انتظامي دادگاه به بود كرده صادر

قضات انتظامي دادسراي
كرد صادر قرار آنها راي شناخته متخلف را تهران سابق دادستان و را مربوطه بازپرس

است بيگناه مورد اين در انتظامي دادسراي تشخيص طبق تهران دادسراي داديار

شده تخلف ايراد سابق دادستان و بازپرس براي مورد ١٢

كنند دفاع خود از سابق دادستان و بازپرس بايد روز ده ظرف

براي تودهاي متهمين درباره تهران دادسراي ١٢ بازپرسشعبه مهاجر علياشرف آقاي قرار انتشار پساز

پروندهاي انتظامي دادگاه در بود كرده تأييد را پرونده قرار كه دادياري قزلاياغ علي و مهاجر علياشرف آقايان

قبل روز دو بود/ مطالعه انتظاميمورد دادستاندادسراي عاصم آقاي نزد پرونده اين ماه قريبدو شد تشكيل

كرد/ صادر قزلاياغ و مهاجر علياشرف آقايان درباره را خود ادعانامه انتظامي دادستاندادسراي عاصم آقاي

تقصير بدون پرونده اين در داديار قزلاياغ آقاي من نظر به كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز عاصم آقاي

درباره من نظر نظريخ;ف ديگري مرجع گر ا ولي كردم صادر را او تعقيب منع قرار جهت اين به استو بوده

قزلاياغ آقاي پرونده در مداركموجود طبق حالچون هر در گانهو جدا است امري باشد داشته قزلاياغ آقاي

مرتكب تخلفي كه صورتي قاضيدادگستريدر نيست چونص;ح و صادر تعقيب منع نداشتقرار تقصيري

چه شد سؤال شود/ مشغول كار به مجددا تا گرديد اع;م ايشان تعقيب منع قرار لذا باشد بيكار باشد نشده

باشد/ قزلاياغ آقاي بيگناهي بر دليل كه بود موارديموجود

هممعلوم پرونده اين مورد در ميباشد, دادستان نظر تابع هميشه داديار قضائي نظر از گفت عاصم آقاي

بودن مقصر بر دليلي بنابراين و است بوده وقت دادستان بنيفضل آقاي نظر تابع قزلاياغ آقاي كه است

شده تسامح و تخلف مرتكب پرونده اين مورد در وقت دادستان بنيفضل آقاي ولي نداشت وجود ايشان

وظايفخود در بنيفضل آقاي پروندهموجود طبق استو خطير و مهم بسيار وظايف داراي دادستان است/

صادر انتظامي طرفدادستاندادسراي از كه ادعانامهاي است/ شده تشخيصداده متخلف استو كرده قصور

بيطرفي رويه بازپرساز استكه شده متذكر دادستان ادعانامه اين در و ميباشد بزرگ هفتصفحه در شده

در غيرعمد/ يا گرفته صورت عمدا نيست معلوم كه است اشتباهات بعضي به آلوده صادره قرار و شده خارج

از عبارتست آنها مهمترين كه است شده تخلف ايراد وقت دادستان بازپرسو براي ١٢مورد مزبور ادعانامه

مـنع قـرار صدور داديار, دستور انجام از قرار صدور داديار, دستور انجام از خودداري بيطرفي, وظيفه ترك

كيفر قانون مواد از تخلف قضات, تخلفات تشخيص آئيننامه از تخلف غارت, و قتل همين درباره تعقيب

آن/ نوع تصريح منتسبو جرايم فرد فرد به رسيدگي از خودداري ارتش, كيفر و عمومي

دادگاه به مزبور ادعانامه است/ شده كر ذ تخلفاتي نيز تهران سابق دادستان بنيفضل آقاي براي ضمنا



ملي دولت سياهه ٢٨٨٢

ارسال تهران سابق دادستان بنيفضل و مهاجر علياشرف آقايان براي آن رونوشت و شد ارسال انتظامي

به كتبا را خود مدافعات و مطالعه را ادعانامه روز ده ظرف بايد نامبرده آقايان قانوني مقررات طبق گرديد/

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا دارند ارسال انتظامي دادگاه

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

اشرف واNحضرت عزيمت
عزيمت ژنو به تهران از اس, آ, اس, هواپيما با اشرف واhحضرت امروز بعدازظهر ٦.٥ ساعت است قرار

داد/ خواهد را خود فرزند معالجه ترتيب گرفتو تماسخواهد ايران كنسولگري با واhحضرت ژنو در كند/

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

بويراحمدي] عشاير اختCفات رفع [گزارش نخستوزير با مCقات
رفـع بـراي را خـود گـزارش و كرد م;قات نخستوزير آقايان با شيوائي سرتيپ آقاي ديروز بعدازظهر

به نيز را خود مأموريت كتبي گزارش سرتيپشيوائي رسانيد/ ايشان اط;ع به بويراحمدي عشاير اخت;فات

داد/ ارتشخواهد ستاد

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

شهرستانها اهالي ساير و مختلف احزاب و دستجات طرف از است روز دو
ميرسد تهران به مرتبا مصدق دكتر از پشتيباني بر مبني متعددي اطCعيههاي و تلگرافات

داشته اعCم مصدق دكتر آقاي به نسبت را خود وفاداري مردم تلگرافات اين در

شدهاند خواستار مجلس هفدهم دوره انحCل به نسبت را عمومي آراء به مراجعه و

شيراز, خرمشهر, آغاجاري, آبادان, بروجرد, از متعددي اع;ميههاي و نامهها تلگرافها, امروز و ديروز

ضروري را رفراندم انجام و نموده تقدير اقداماتدولت از اهالي و رسيده شهرستانها ساير و اهواز و كرمانشاه,

از نفر هزار صدها <ما داشتهاند: اشعار تلگراف طي اهالي از زيادي عده شيراز از جمله از دادهاند/ تشخيص

آقاي تاريخي نطق به توجه با هم اينكه هستيم مصدق دكتر ملي دولت پشتيبان جديو طرفدار كه اهالي

شرافتمند اهالي كه ميدهيم قطعي اطمينان و مينمائيم را هفدهم مجلس انح;ل تقاضاي نخستوزير

نياتمقدس مجري و ننموده پشتيبانيدولتمضايقه نفساز و نفر آخرين تا سرسختي كمال با شهرستانها

و كـرده طـرفداري دولت از زمـينه هـمين در نـيز شهرستانها ساير اهالي ميباشيم/> مصدق دكتر آقاي

داشتهاند/ اع;م را ع;قمنديخود

٨١٥٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٨ پنجشنبه

ميكنيم پشتيباني دولت از
و كرده پشتيباني دولت از امضاءكنندگان آن در و رسيده اداره به اي;م اهالي از عدهاي امضاي به تلگرافي

شدهاند/ خواستار را ملي مجلسشوراي هفدهم دوره انح;ل



٢٨٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

شد اطCع كسب مجلس رئيس نزديك و موثق منبع يك از كه طوري به

كرد خواهد استعفا مجلس رياست و نمايندگي از فردا معظمي دكتر

كاشاني آيتا[ منزل سخنراني جلسه ختم از پس جمعه شب
طرفداران بين و شد تيراندازي پامنار خيابان در

شدند مجروح عدهاي و درگرفت خورد و زد مصدق دكتر و كاشاني آيتا[
در رفراندم از جلوگيري منظور به كه بود شده پيدا فكر اين اقليت نمايندگان از عدهاي براي امروز

شرط به زهري و بقائي دكتر لحاظ همين به و كنند استعفا مجلس نمايندگي از فرصت آخرين

كردند استعفا مجلس نمايندگي از رفراندم از انصراف

ميشود زيادي فعاليت رفراندم تحريم با تقليد مراجع موافقت جلب براي
كردند تحريم را رفراندم اعCميهاي طي اقليت نمايندگان و كاشاني آيتا[
نمايد زندان تسليم را خود است حاضر كه داشت اعCم امروز بقائي دكتر

محافل عموم تأسف موجب كه كاشاني آيتا� منزل سخنراني نخستين خورد و زد و تشنج خبر انتشار

طرف از چه جمعه شب از كه شد سبب بود گرديده دولت طرفداران و ملي نهضت كسيون فرا اعضاي حتي

از جلوگيري براي سخنراني مجلس كارگردانان و كاشاني آيتا� طرفداران طرف از چه و نظامي مقامات

گردد/ مبذول بيشتري مراقبتهاي جلسات اين تشنج اغتشاشو

از قبل يكساعت از تشكيلشود كاشاني آيتا� منزل در سخنراني جلسه دومين بود قرار كه شبجمعه

ايران پرچم از بازوبندي كه حالي در بقائي دكتر زحمتكشان حزب افراد از عده سخنراني آغاز و جلسه انعقاد

و ورود و ايستاده كاشاني آيتا� اطرافمنزل بهدستداشتند بود نوشته انتظامات� عبارت�مأمور آن كهروي

مينمودند/ كنترل جلسه محل به را مردم خروج

بعضي حتي كه نظامي فرمانداري مأمورين انتظاميو افراد و پاسبان عدهاي قبل برخ;فشب همچنين

استقرار كاشاني آيتا� منزل اطراف و پامنار خيابان اول در بودند شده سبكمجهز مسلسلهاي با آنها از

همين از عدهاي نيز مردم اجتماع محل منزلو داخل در كنند/ احتماليجلوگيري حوادث بروز از تا بودند يافته

همين به و بودند گرفته عهده به را جلسه نظم مراقبت كه ميشدند ديده انتظامات مأمورين و حزبي افراد

ندهد/ رخ حادثهاي گذشته شب خ;ف بر جمعه شب در كه ميگرديد پيشبيني لحاظ

مقارن بودند گذرانده شميران در را پنجشنبه روز كه كاشاني آيتا� ـ آمد شميران از كاشاني Aآيتا

با جلسهاي مختصري استراحت از پس و شدند خود منزل وارد كريمي نادعلي تفاق ا به بعدازظهر ٦ ساعت

چند داشت/ ادامه نيم ساعت٧و تا تقريبا جلسه كراتاين مذا كه دادند تشكيل نزديكانخود از عدهاي حضور

مقارن آمدندو حياط بهمحوطه عشاء مغربو نماز اقامه براي كاشاني آيتا� كه بود مانده ساعت٨ به دقيقه

خاتمه در پرداختو ديني مسائل بحثدر به محمدي سپسآقاي يافت, خاتمه جماعت نماز نيم ساعت٨و



ملي دولت سياهه ٢٨٨٤

جلوگيري جلسه تشنج ايجاد و اخ;ل از شدت به انتظامي مأمورين طرف از كه داشت اع;م خود كرات مذا

شد/ خواهد

ابتدا گرديد/ آغاز ناطقين سخنراني كه بود گذشته نيم و ٨ ساعت از دقيقه چند ـ شد شروع سخنراني

و نمود گذشته شب جلسه تشنج به اشاره وي صحبتكرد/ به مجاهدشروع مسلمانان مجمع بهدادعضو آقاي

آنگاه كرد/ خواهند محافظت محل اين از مجاهد مسلمانان مجمع و زحمتكشان حزب افراد امشب از گفت

قانون مخالف رفراندم عمل كه گرفت نتيجه چنين خود بحث از و كشيد رفراندم مسئله به را سخن دنباله

باشدو اساسي قانوني با منطبق ميدهند انجام عملي هر كه مملكتموظفهستند امور اولياء اساسياستو

است/ رفراندم با مبارزه ما برنامه كه كرد اضافه آخر در

گرفتو دست به را سخن رشته قناتآبادي شمس آقاي بهداد آقاي از پس ـ بوديم همراه مصدق با ما

كـه داشت را آن قـصد رزمآرا و هژير و ساعد دستياري به انگلستان استعمار كه روزگاري در داشت اظهار

گرديد/ استوار ايران ملي نهضت پايههاي منزل همين در ببرد بين از كلي به را ما استق;ل

به كه ميگفتيم چه اينجا در ما گفتمگر و كشيد ميان به را گذشته جلسه خورد و زد تشنجو بعدموضوع و

را ايران مشروطيت پايگاه ميخواهد مصدق دكتر گفت و آورد ميان به را رفراندم بحث آنگاه كردند/ حمله ما

ملي نهضت آغاز در مصدق آقايدكتر با فعلي اقليت افراد از عدهاي همكاري روابط به اشاره بعد كند/ تعطيل

تا كرد يد خلع كه روزي تا ميكرد فعاليت نفت شدن ملي براي كه روزي تا مصدق با ما گفت و نمود ايران

زور با خواست كه روزي از ولي بوديم موافق و همراه او با نمود خارج مملكت اين از را انگليسيها كه روزي

سرچشمه اختيارات تمديد مسئله از نيز ما مخالفت كرديمو مخالفت او با دهد ادامه حكومتخود به سرنيزه

گرفت/

و نمود آيزنهاور نامه به اشاره گفت سخن اخير حوادث ساير افشارطوسو قتل درباره آنكه از پس ناطق

ابقاي و رفراندم با ميخواهد مصدق دكتر و است غرامات نفتموضوع قضيه در ما مشكل مهمترين گفت

نمايد/ فصل و حل انگليسيها با را اينموضوع خواست كه ترتيبي هر به حكومتخود

نجف مقيم اس;م آقايانحجج نامه آقايمولويواعظ, قناتآبادي, شمس آقاي سخنراني خاتمه پساز

زبان خودشبه كه اشعاري حضار از يكي سپس و قرائتنمود بود كاشاني آيتا� از پشتيباني بر مبني كه را

يافت/ خاتمه [بعدازظهر] ده ساعت تقريبا سخنراني جلسه و خواند بلندگو پست در بود سروده عربي

در ولي شدند خارج تدريجا كاشاني آيتا� منزل از جمعيت ساعت اين در ـ پامنار خيابان در خورد و زد

جريان ما خبرنگار كه درگرفت كاشاني آيتا� هواداران و دولت طرفداران بين خوردي و زد پامنار خيابان

پامنار خيابان اول در توبوس ا و تومبيل ا با جمعي بعدازظهر نيم و ٩ ساعت ميدهد/ گزارش چنين را واقعه

شدند/ پياده

مأمورين پامنار خيابان اواسط در ميدادند/ شعار مصدق دكتر نفع به و بودند دولت طرفداران از دسته اين

جلوي تا بودند ايستاده عده اين كه محلي از بروند/ پائين نگذاشتند و گرفته را آنها جلوي نظامي فرمانداري
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خارج كاشاني آيتا� منزل از عدهايديگر همينموقع در نبود/ فاصله قدم صد بيشاز كاشاني آيتا� منزل

نمودند/ تظاهرات و دادن شعار به شروع هم آنها و شدند

هـوا طرف به تير يك دهد رخ حادثهاي مبادا آنكه براي نظامي فرمانداري مأمورين ـ شد تيراندازي

ندهد/ روي تصادمي دسته دو اين بين كه بودند/ مراقب مأمورين و شدند متفرق متظاهرين نمودند شليك

هر به و آمد كاشاني آيتا� منزل مقابل نظامي فرمانداري مأمور كشاورز سرهنگ آقاي نيم و ١å ساعت

گرديدند/ متفرق و شده متقاعد نيز آنها نتيجه در و كنند خودداري تجمع از كه كرد متقاعد را طرفين نحويبود

عده پامنار اطراف كوچههاي از شدند دور پامنار محل از نظامي وقتيمأمورين ـ شد خوردي و زد مجددا

به چوب سنگو با آمده بيرون كاشاني آيتا� منزل از ديگري عده ب;فاصله و شدند جمع هم دور زيادي

بـه ٩ كـ;نتري مأمـورين تـوسط فـورا كه شدند مجروح عدهاي خورد و زد اين در و كردند حمله يكديگر

آنـها از يكـي كـه ميباشند نفر ده حدود در حادثه اين در چون مجروحين تعداد شدند/ منتقل بيمارستان

بود/ قناتآبادي شمس آقاي برادر قناتآبادي محمدرضا

اين در شكستند/ شيشههايآنرا كنندگان حمله شدو حمله نيز پامنار در دكانواقع بهدو وخورد اينزد در

كلي به حادثه آن اثر در و گرديد مستولي نقاط آن در خاموشي و شد قطع پامنار چراغهاي برق جريان موقع

يافت/ خاتمه

آيتا� مـنزل در مـجددا سخنراني جلسه ديروز بعدازظهر نيم و ٨ ساعت ـ ديشب سخنراني جلسه

آيتا� از و كرد صحبت قمي نام به پريشب حادثه مجروحين از يكي جلسه اول روز در شد/ منعقد كاشاني

مصدق دكتر آقاي اخير نطق درباره رفتو منبر به قزوين نماينده صفائي آقاي بعد نمود/ پشتيباني كاشاني

سخناني رفراندم جريان و ١٩٣٣ قرارداد نفتو به راجع همچنين نمود/ انتقاد رفراندم از و كرد اظهار مطالبي

يافت/ پايان نيم و ٩ ساعت مجلسسخنراني گفتو

اقليتمجلسدر نمايندگان عدهاياز عليزهريو بقائيو آقاياندكتر بر ديشبع;وه ـ شبانه كرات مذا

ختم پساز اط;ع قرار به داشت/ ادامه آنها جلسه گذشته شب نيمه از پاسي تا و ميبردند سر به بهارستان

با زحمتكشان حزب اجرائيه كميته مصلحتانديشي و اصرار بنابه زهري علي و بقائي دكتر آقايان جلسه اين

صبح بقائي دكتر آقاي گرفتند/ مجلس نمايندگي از استعفا به تصميم رفراندم از نخستوزير انصراف قيد

گفت: خبرنگاران به خود تصميم اين درباره امروز

اين در را آن گذاشتن به قصد مصدق آقايدكتر جناب كه بدعتي اين از برايجلوگيري زهري آقاي و بنده

از گـيري كـناره بـه تصميم داشت خواهد بر در مخاطراتي مملكت براي بدعت اين هميشه و دارد كشور

هـيأت چون ولي داديم انجام ميكرد ايجاب ما نمايندگي وظيفه آنچه امروز تا گرفتيم, مجلس نمايندگي

مـملكت اين حيثيت استق;ل با كه رفراندم از جلوگيري و دولت بهانه رفع براي زحمتكشان حزب اجرائيه

را خود استعفاءنامه بنده زهريو آقاي ديشب كنيم/ مجلساستعفا نمايندگي از كه خواستند ما از دارد بستگي

كرديم/ حزب اجرائيه كميته تقديم
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تلگرافي امروز صبح تصميمديشبخود تعقيب بقائيدر آقايدكتر ـ نخستوزير به بقائي دكتر تلگراف

ميباشد: زير شرح به آن متن كه كرد نخستوزير به

مصدقالسلطنه دكتر آقاي جناب

به اينجانب زهريو علي آقاي استعفاي مورد در ايران ملت زحمتكشان حزب اجرائيه هيأت تصميم پيرو

ميرساند/ آنجناب اط;ع به رفراندم ك خطرنا غيرقانونيو عمل از جنابعالي عدول شرط

اساسقانون بر ايران ملت سعادت جز هدفي مبارزاتخود تمام در جنابعالي خود و ايران ملت شهادت به

آثار كه است زده قانون يكعملخ;ف كار به رئيسدولتدست ميبينم كه هنگام اين در و ندارم و نداشته

فقط كه ميباشد سيئهاي بدعت يك حقيقت در و بود خواهد ك خطرنا بسيار مملكت تيه آ و حال براي آن

هم امروز اينكه كما نمود خواهند استفاده آن از قلدري و حكومتزور مملكتوهواخواهان تجزيه طرفداران

وحـدت حـفظ و ايـران ملت سعادت براي لذا ميكنند/ پشتيباني رفراندم غيرقانوني عمل اين از شدت به

تأييد وسيله بدين برداريد ك خطرنا تصميم اين از دست آنجناب اينكه شرط به آينده و حال در مملكت

و نمايم شما زندان تسليم را خود مجلسمستقيما از و داده استعفا نمايندگي از فوريت به حاضرم كه ميكنم

ديگر خطرات و تجزيه از را وطنم من, عمل اين شود بنا گر ا ميخواهم/ مملكت براي را چيز همه من زيرا

حـزب افـراد روحـيه بـه جـنابعالي كه آشنايي سابقه با هستم/ شدايد گونه همه تحمل آماده دهد نجات

در من خود مانند هم زهري علي من عزيز همكار كه نيست تذكر به احتياج داريد ايران ملت زحمتكشان

عزيز ايران وحدت فداي ما جان ميباشد/ مهيا حزب اجرائيه هيأت تصميم اجراي

كرماني بقائي مظفر دكتر

رئـيس انتظار اطاق در را خود جلسه امروز صبح آزادي كسيون فرا اعضاي ـ آزادي فراكسيون اعJميه

تحريم لزوم و نخستوزير تصميم پيرامون در ديشبخود جلسه كرات مذا دنباله در و دادند تشكيل مجلس

پس بودو اطرافرفراندم آندر تمام آقايحائريزاده اظهار بنابه كه مفصلينمودند نسبتا كرات مذا اينعمل

مـضار بـه ابتدا اع;ميه اين در دادند/ قرار جرايد خبرنگاران اختيار در و صادر اع;ميهاي كرات مذا ختم از

آخر در و شد خواهد ايران در فردي تقويتحكومت عملموجب اين كه داشتهاند اظهار و شده اشاره رفراندم

نكنند/ شركت رفراندم درموضوع يعني جريانات اين در كه است شده تقاضا

طرف از امروز كه شد اشاره كاشاني آيتا� آقاي منزل ديشب سخنراني جلسه در ـ رفراندم تحريم

شد/ خواهد صادر رفراندم تحريم بر مبني اع;ميهاي ايشان

آيتا� آقاي ميداشتند اظهار ولي كردند تأييد را موضوع اين نيز مجلس در حاضر اقليت نمايندگان

م;قاتو از گرچه نمود خواهد اينعمل به اقدام اقليت زعماي از نفر چند با كره مذا م;قاتو پساز كاشاني

يكي ظهر مقارن ولي نيامده دست به اط;عي كاشاني آيتا� آقاي با اقليتمجلس رهبران كراتامروز مذا

براي بود كاشاني آيتا� آقاي خط به كه را زير اع;ميه و آمد مجلس به كاشاني آيتا� آقاي منسوبين از

نمود/ قرائت جرايد مخبرين
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بهبستعين و بسماAالرحمنالرحيم

مستحضر همه و متذكر شرحي رفراندم مضار و مفاسد از قبلي اع;ميه ضمن عزيزم برادران و هموطنان

حالدورهخود اين با بردارد مملكتدر مشروطيتو ملتو بر ضررهائي آنچه به عمل كه داريد توجه و كرده

خود گردن به را بندگي و اسارت رقيتو طوق و ندهيد قرار ملت مملكتو استق;ل و انقراضديانت دوره را

عـصر ولي حـضرت مـبغوض شـده طرحريزي اجانب نقشه با كه خانهبرانداز رفراندم در شركت نگذاريد/

كرد/ نخواهد شركت مسلمانوطنخواهي هيچ البته استو حرام و فرجه عجلا�

براي وطنفروش خائنين و آن مضار و حقايق از بياط;ع و غافل اشخاص بعضي است ممكن چه گر

عليايحال كند پر ق;بي راي از را صندوقها دولت آنكه يا كنند شركت رفراندم در ديگران مقاصدشوم انجام

در ندارد/ قانوني اثر گونه هيچ و مملكتبود مصلحتملتو منافي اساسيو خ;فقانون بر رفراندم به عمل

دين انلميكن مينمايم گوشزد عزيز هموطنان به فرمود عليها صلوات علي حسينبن جدم آنچه خاتمه

و باشيد/� مرد آزاد نداريد قيامت از خوف و دين گر ا �مردم كم دنيا في احرارا فكونوا المعاد hتخافون وكنتم

كاشاني سيدابوالقاسم ته/ بركا رحمةا�و و س;معليكم

اط;ع مجلسو در كاشاني آيتا� اع;ميه صدور خبر انتشار پساز ـ نهضت نجات فراكسيون اعJميه

جلسه دارند اقامت آن در زهري علي و بقائي دكتر آقايان كه اطاقي در نهضت نجات كسيون فرا آن مفاد از

مصدقالسلطنه آقاي جناب كه بود شده كر ذ اع;ميه اين در نمودند/ صادر اع;ميه و دادند تشكيل را خود

تـمام و مـيورزند اصـرار دمكراسـي و مشروطيت مظهر انح;ل براي رفراندم امر در تصميم در همچنان

دولت كه هنگام اين در عليهذا دارند/ و داشته كامل اط;ع اقدام اين مضار از اساسي قانون به ع;قمندان

كه مينمائيم وحدتكشوردعوت به ع;قمندان ايرانو ملت عموم از ما ميباشد عمل اين اجراي در مصمم

كنند/ آغاز دولت عمل اين عليه را مخالفتخود و منفي مبارزه فع� رفراندم امر در شركت عدم با

يافت مجلسحضور در صبح رئيسمجلسامروز معظمي آقايدكتر ـ ميدهد استعفا فردا معظمي دكتر

آقايان جمله از اقليت نمايندگان از عدهاي ضمنا و گرديد مجلس ادارات جاري امور به رسيدگي مشغول و

نيامد دست به كراتاط;عي مذا نتيجه از چه گر كردند كره مذا مدتي ويم;قاتو با بقائي دكتر و حائريزاده

در فـردا مـجلس رئـيس داشت اظهار امروز وقت آخر در معظمي دكتر نزديكان از يكي كه طوري به ولي

و نمايندگي از وي استعفاي حاوي كه را اع;ميهاي بعدازظهر ساعت يك و يافت خواهد حضور بهارستان

مينمايد/ صادر بود مجلسخواهد رياست

به سرپرستي يكهيأت فترت دوره مجلسدر سرپرستيامور براي بوديم داده تذكر قب� كه طور همان و

را هيأتمزبور معظمي آقايدكتر احتمالدارد و شد خواهد تشكيل مجلس ادارات رؤساي از نفر پنج عضويت

يك ميتوان را معظمي دكتر آقاي استعفاي حال هر به نمايد/ معرفي ميكند صادر فردا كه اع;ميهاي طي

تـهران از خارج به خود مقام از استعفاي از پس ب;فاصله مجلس رئيس دارد احتمال و دانست قطعي امر

كند/ مسافرت
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٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

شد خواهد گذارده تهران در مجلس انحCل با مخالفين و موافقين براي رأي اخذ صندوق ١١٢

[و بهارستان ميدان در مخالفين و راهآهن] ميدان [و سپه ميدان در انحCل با موافقين
بريزند را خود رأي بايد محمديه] ميدان
است آزاد مخالف و موافق تبليغات و فعاليتها

بشود نبايد فعاليتي گونه هيچ راي اخذ حوزههاي در ولي

شد خواهند انتخاب راي اخذ در نظارت انجمنهاي اعضاي فردا

خواهند آماده حال به شهرباني افراد همچنين و مركز تيپهاي كليه دوشنبه روز
ميشوند فرستاده تهران شهر حومه مراكز به نيز انتظامي قواي از عدهاي و بود

ميگردد آغاز دوشنبه روز صبح ٨ ساعت از تهران در راي اخذ

ميشود گذاشته راي اخذ صندوق تهران اطراف بخشهاي مراكز در فقط
داد دستور شهرستانها فرمانداران به تلگرافي بخشنامه طي امروز كشور وزير

كنند رأي اخذ مرداد ١٩ دوشنبه روز

فرماندار شايان آقايان از مركب كه تهران در رفراندم نفري دو كميسيون طرف از ـ نظار هيأت دعوت

و روحـانيون قـضات, تـجار, دانشگاه, استادان از نفر ٥٦å ميباشد/ تهران دادسراي كفيل وكيلي و تهران

هيأتهاي اعضاي بينخود از و يابند وزارتدادگستريحضور تاhر در فردا كه شدهاند محلدعوت معتمدين

هر در ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به كنند/ انتخاب رفراندم براي را راي اخذ مختلف حوزههاي نظار

راي حوزه ٧ شده گرفته نظر در آن مخالفين و مجلس١٧ انح;ل با برايموافقين كه راي اخذ محل دو يكاز

هفت برايموافقينو هفتهيأت گردند/ انتخاب بايستي نظارت هيأت چهارده بنابراين و شد تشكيلخواهد

مخالفين/ براي هيأت

صـندوقها در را خود راي بتوانند افراد همه اينكه و راي اخذ در سهولت براي ـ راي اخذ صندوقهاي

صندوقهاي در رايدهندگان و شد خواهد گذارده صندوق هشت راي اخذ حوزههاي از يك هر در بريزند

بازديد افراد شناسنامه رأي دادن برايشركتدر داديم اط;ع كه طوري به ريخت/ خواهند را خود آراء مختلف

مركب در را انگشت و انداخته صندوق در را خود راي فقط رايدهندگان از يك هر بنابراين و شد نخواهد

آراء انداختن در كه انجمنها اعضاء خارجميشوند/ طرفديگر از و ميبرد/ انگشتفرو كردن مخصوصسياه

نكنند/ شركت راي دادن در دارند سال ١٨ از كمتر كه افرادي كه كنند دقت بايستي ميكنند نظارت

راي دادن و رفراندم شركتدر طرز از افراد گاهي آ براي دارد نظر تهراندر فرمانداري ـ رأيدهندگان براي

گرفت خواهد انجام رأي اخذ كه دوشنبه روز برساند/ مردم اط;ع به و سازد منتشر مخصوصي اع;ميههاي

هـمچنين بـود/ خـواهـد تـعطيل كلي به نيز ملي بنگاههاي و خيابانها و بازار دولتي, مؤسسات بر ع;وه

نصب رأي اخذ حوزههاي يكاز هر باhي در كه است كرده تهيه پارچهاي بزرگ تابلوهاي تهران فرمانداري
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انـح;ل بـا موافقين براي كلي طور به بريزند/ كجا در را خود آراء شوند متوجه رأيدهندگان تا شد خواهد

براي كه صندوقهائي ميگردد/ راي اخذ بهارستان ميدان در آن با برايمخالفين و سپه ميدان در مجلس١٧

مجلسشوراي انتخابات براي راي اخذ موقع در كه است معمولي صندوقهاي از ميشود گذاشته راي اخذ

ميرود/ كار به ملي

دسته مردم و ميكرد توزيع افراد بين را رفراندم تعرفههاي مرتبا امروز از تهران فرمانداري ـ تعرفه توزيع

دستههاي احزابو طرف از همچنين ميداشتند/ دريافت تعرفه اوراق از و مراجعه تهران فرمانداري به دسته

تقسيم آنها بين معين نسبت به كه گرديده تهران فرمانداري از تعرفه گرفتن تقاضاي جمعيتها مختلفو

ضمنا بود كرده تعرفه اوراق از نسخه هزار ٥å دريافت تقاضاي استعمار با مبارزه جمعيت جمله از شد/ خواهد

برايدادن و ندارد لزومي تعرفه دريافت كه شد داده تذكر كنندگان مراجعه به نيز تهرانامروز فرماندار طرف از

بنويسند/ سفيد اوراق روي را خود آراء ميتوانند رأي

عمل به انتظامي مأمورين طرف از hزم اقدامات دوشنبه روز در انتظامات حفظ براي ـ انتظامات حفظ

هيچ راي اخذ حوزهها در ولي است آزاد رفراندم درباره موافق و مخالف فعاليتهاي كلي طور به آمد/ خواهد

فعاليتهائي انتظامي طرفمأمورين از روزه دو يكي اين در ضمنا آيد/ عمل به نبايد تبليغاتي فعاليت گونه

فرمانداري در مطلع مقام يك است/ شده آغاز رفراندم انجام و دوشنبه نامطلوبروز حوادث از برايجلوگيري

شركتخواهند رفراندم انجام در تهران اهالي عموم دوشنبه روز فرمانداريدر فعاليتمأمورين درباره نظامي

و دو يكو تيپهاي افراد جمله از مركز پادگان افراد كليه همينجهت به استحوادثيرويدهد ممكن و كرد

در كه نقاطحومه كليه به كافي اندازه به سرباز عدهاي همچنين نظاميو فرمانداري اختيار در زرهي تيپ سه

سازند/ قرار بر نقاطمزبور در را نظم كه داشت خواهد اعزام شد خواهد انجام رفراندم نيز آنجا

بهمأمورين استو آمده عمل به اقداماتي نيز شهرباني طرف از نظامي, فرمانداري اقدامات اين دنبال به

استثناي به شهرباني افسران آقايان كليه است/ شده داده آمادهباش دستور دوشنبه روز براي نيز شهرباني

كه شدهاند دعوت دارند گانهاي جدا وظايف خودشان كه رانندگي و راهنمائي و سرك;نتري اط;عات, اداره

فرمانداري مأمورين مساعي تشريك با نيز شهرباني مأمورين كلي طور به شود/ داده آنها به hزم دستورات

سازند/ قرار بر تهران در رفراندم انجام موقع در آرامشرا و نظم دوشنبه روز هستند موظف نظامي

عـنوان بـه كشـور وزارت طـرف از امـروز تلگرافي بخشنامه اين ـ كشور وزارت تلگرافي بخشنامه

شد خواهد آراء اخذ تهران شهرستان در ماه مرداد ١٢ دوشنبه روز است: شده صادر بخشداران و فرمانداران

فرمائيد قدغن بود/ خواهد ماه مرداد ١٩ دوشنبه بخشهايكشور و شهرها ساير در آراء اخذ تاريخ بنابراين

دارند/ اع;م را نتيجه و گذارده اجرا موقع به دقت نهايت در را عمومي آراء به مراجعه تصويبنامه مفاد

كه ساخت منتشر اع;ميهاي رفراندم در شركتمردم طرز درباره تهران فرمانداري امروز ـ كز مرا در فقط

بـايستي بـخش هـر مركز در فقط رفراندم به مربوط تصويبنامه چون است/ شده چاپ گانه جدا آن متن

مراجعه تهران فرمانداري به امروز تهران اطراف بخشداران مناسبت اين به شود گذاشته راي اخذ صندوق
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گزارده يكصندوق قريه هر در كه ترتيبدادهشود است زياد بيندهات فاصله ميداشتندچون اظهار و كرده

گرمسار, ورامين, از عبارتند كه هستند تا ده تهران اطراف بخشهاي نشد/ موافقت تقاضا اين با ولي شود

دماوند/ و طالقان كن, شميرانات, كرج, ساوجب;غ, شهريار, ايوانكي,

و شـد خواهد شروع دوشنبه روز صبح هشت ساعت از تهران حوزههاي در راي اخذ ـ راي اخذ شروع

رايدهـندگان يـابند/ حـضور راي اخذ محل در صبح هفت ساعت از بايستي نظارت انجمنهاي اعضاي

از هم مناسبت همين به نشوندو رايمعطل دادن هنگام تا كنند آماده قب�نوشتهو را تعرفههايخود بايستي

ادارات و وزارتخانه كليه به مأمورين امروز نيز طرفوزارتكشور از گرديد/ افراد بين تعرفه توزيع به اقدام امروز

نمايند/ تقسيم دولت كارمندان بين را تعرفه اوراق كه بود شده اعزام دولتي

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

رفراندم در شركت طرز درباره تهران فرمانداري اعCميه
به وسيله بدين وزيران هيأت ٣٢.٥.٤ ـ ١٤١٦ شماره تصويبنامه ٧ ماده اجراي در تهران فرمانداري

بـه مـربوط عـلني آراء اخذ براي ١٣٣٢ مرداد دوازدهم دوشنبه روز كه ميرساند تهران اهالي عموم اط;ع

مزبور روز صبح ساعت٨ از استو گرديد تعيين مجلسهفدهم ابقاء يا انح;ل درباره عمومي آراء به مراجعه

نمود/ خواهد آراء اخذ به شروع زير شرح به محل [چهار] دو در نظارت انجمنهاي

انجمنهاي و باشد راهآهن] [ميدان و ميدانسپه مجلسهفدهم انح;ل با رايدهندگانموافق محل >١

خيابانهاي از يكي از ميتوانند رايدهندگان ميشود تشكيل ٨ شماره تا ١ شماره از محل اين در نظارت

انجمن تشكيل محل به خيابانسپه فردوسي, خيابان خيابانhلهزار, برق, خيابان ناصرخسرو, خيابان ذيل:

و برده فرو خصوصي به مركب ظرفمحتوي در را انگشتخود و انداخته آراء صندوق در را رايخود و شده وارد

شوند/ خارج است خروج راه كه �ارگ� همايون باب خيابان از سپه ميدان از عبور از پس

و است محمديه] [ميدان و بهارستان ميدان هفدهم مجلس انح;ل با مخالف رايدهندگان محل >٢

ميگردد/ تشكيل ٨ شماره تا ١ شماره از محل اين در نظارت انجمنهاي

خيابان صفيعليشاه, خيابان شاه, خيابان ذيل: خيابانهاي از يكي از ميتوانند محترم رايدهندگان

و شده وارد انجمنها تشكيل محل به نظاميه كوچه �نظاميه�, بهارستان خيابان شميران� �دروازه بهارستان,

ميدان از عبور پساز و برده ظرفمركبمخصوصفرو در را انگشتخود و انداخته آراء صندوق در را رايخود

چاپي برگ در را خود آراء ميتوانند محترم اهالي شوند/ خارج است خروج راه كه كباتان ا خيابان از بهارستان

شهرتو و نام و كردهاند تهيه كهخود سفيدي كاغذ روي يا دريافتو فرمانداري از شده تهيه امر اين براي كه

استدر شده زده انگشت يا رسيده امضاء به و شده نوشته آن قب�روي را آن صدور محل و شناسنامه شماره

اخذ محل به ورود درموقع كه دارد تقاضا محترم اهالي از تهران فرمانداري بيندازند/ صندوق در ساعتمقرر

تهران فرماندار بفرمايند/ را ترتيب و نظم رعايت كام� آراء

شايان ابراهيم
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٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

گفت دارائي وزارت كفيل

نميشود پرداخت جاري اعتبارات از رفراندم مخارج
ميكنند بياطCعي اظهار رفراندم مخارج پرداخت از مالي امور متصديان

برساند بود مايل مصرف هر به كه است دولت اختيار در ريال ميليون ١٥å كشور كل بودجه از

است نشده صادر رفراندم مخارج مورد در كل خزانهداري به دستور
مقامات از بعضي و دولت از ملي شوراي مجلس نمايندگان آقايان كه جرمهائي اع;م اطراف در امروز

پيرامون در ما خبرنگار ميشد/ مختلفي نظرهاي اظهار ماليوزارتخانه دوائر كردهاند, دارائي وزارت مسئولو

ازوجوهي رفراندم پرداختمخارج براي كه كرد كسباط;ع تحقيقو مالي رؤساي عقيده و جرمها ايناع;م

مصرفنخواهد به اينمورد جاريدر اعتبارات كلي بهطور و شد نخواهد استفاده ميباشد خزانهموجود در كه

رفراندم جهت خزانه ازموجودي استفاده گونهدستوريجهت هيچ كه شد گفته نيز وزارتدارائي دفتر در رسيد/

كفيل مبشر آقاي نوشتهاند/ دارائي وزارت به زمينه اين در نامهاي نيز نخستوزير آقاي حتي و نشده داده

به نسبت قانون نظر از كرد اظهار رفراندم مخارج پرداخت اعتبار بر مبني ما خبرنگار پاسخ در دارائي وزارت

كند: استفاده محل دو اين از ضروري مواقع در ميتواند دولت كه است شده پيشبيني ضروري مخارج

اعتبار عنوان تحت رقمي ميكند تقديم مجلس به دولت كه hيحهاي در ساله همه ـ دولت اعتبار اول

ميرساند/ بداند ص;ح كه مصرفي هر به دولت را اعتبار و ميگردد قيد دولت

آن رسانيدن مصرف به نوع كه ميشود گرفته مبلغي نيز مورد اين در ـ نشده پيشبيني اعتبارات دوم

هر به گرديد كسب قانوني مجوز كه همين و است روزمره مخارج غير مخارج اين حقيقت در نيستو معلوم

مـجلس اقـليت نمايندگان آقايان كه موادي ترتيب اين با ميكند/ مصرف بداند ص;ح دولت كه طريقي

معاونوزارتدارائي آقايانواري نيست/ مجري اينموارد در كردهاند كر ذ جرمهايخود اع;م در ملي شوراي

در ريال ميليون ١٥å بودجه قانون طبق بر كه گفت است گرديده تنظيم ايشان وسيله به كشور كل بودجه كه

توضيحاتي محاسباتدر يكمقاممسئولديوان ميكند/ خرج باشد مايل كه نحو به را اينمبلغ و دارد اختيار

پرداخت به نسبت كردهاند قيد نمايندگان آقايان كه همانطور كرد اظهار داد, جزا قانون ٢٨å ماده به راجع كه

اعتبار از خود اجرايمنظور براي دولتميتواند و نشده كلكشور بودجه تجاوزيدر هيچگونه رفراندم مخارج

نمايد/ استفاده نشده پيشبيني اعتبار يا مخصوص

پاسخ در مربوطه متصديان و شد بياط;عي اظهار رفراندم به مربوط بودجه محل از كل خزانهداري در

به جزا قانوني ماده متن است/ نيامده عمل به اينمنظور براي كل خزانهداري در اقدامي كه گفتند ما خبرنگار

نظامنامه وسيلهوضع به باشند مقامي و رتبه هر در مستخدميندولت يا وزرا از يكي گاه <هر است: زير شرح

را قانون مقاماتمافوق كتبي امر بدون آنها اعمال يا و ديگر كتبي اوامر و متحدالمال صدور با تصويبنامه يا

متصديان شد/> خواهند منفصل دولتي خدمات از كنند تبعيض آن اجراي در يا و نمايند تفسير و دهند تغيير
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در نه ميكنند اظهار و ميدانند مبرا باره اين در جرمي گونه هر از را خود جزا قانون از ماده اين به اشاره با مالي

به رفراندم موضوع و اطراف در منفي يا مثبت اقدام محاسبات ديوان با بودجه اداره در نه و كل خزانهداري

است/ نيامده عمل

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

ايران ملي بانك اعCميه

پشتوانه و جريان در اسكناس ميزان به مربوط شايعات باره در
چونمنظور كه يافته انتشار پشتوانه جريانو اسكناسدر ميزان به حقيقتراجع خ;ف بر شايعاتي اخيرا

ايران ملي بانك است كشور تجاري پول اعتبار به لطمه و عمومي اذهان در تشويش ايجاد شايعات اين از

اندوخته نظارت هيأت نظر زير قوانينو طبق بر بانكصرفا عمليات كه برساند عموم اط;ع به ميداند hزم

اجراي به را توجه كمال ايران بانكملي و ميگيرد استصورت كلكشور دادستان با آن رياست اسكناسكه

داشت/ خواهد و داشته كشور پول اعتبار حفظ مقرراتو دقيق

انگلستان بانك اختيار تحت در آفريقايجنوبيو در اسكناسكه پشتوانه ط;هاي از قسمت آن مورد در

اسكناسقرار اندوخته نظارت هيأت اختيار تحت منتقلو بانكنيويورك فدرالرزرو به ١٣٣åبهمن در و بوده

مقابل در اقدام اين نيستكه شبهه رسيدو اط;ععموم بانكبه طرف از عمل اين همانموقع استدر گرفته

هيچ به اسكناس پشتوانه ط;ي در هم كنون تا استو بوده جا به و موقع به اندازه چه تا غيرمترقبه تفاقات ا

ايران ملي بانك كل مدير است/ نشده تصرفي و دخل هيچصورت به و عنوان

است/ رسيده چاپ به T٨١٥٩ الي ٨١٥٥U شماره چندين طي كامل متن /١

T١Uارتش كيفر و دادرسي قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه
زير طريق به آن تبصره و ١٣٣٢.١.١٦ ارتشمصوبه كيفر و دادرسي قانوني hيحه اول ماده >١ ماده

hيـحه ايـن مـقررات مـطابق اساسي قانون متمم ٨٧ اصل موجب به نظامي دادگاههاي ميشود/ اص;ح

اشلحقوق ميگردد/ تشكيل ارتش قضائي سازمان قانوني اينhيحه مقررات اجراي براي تأسيسميشود

نيز استو دادگستري قضات اشل همان ميكنند ارتششركت قضائي سازمان در دادگستري از كه قضائي

و يـافت خـواهـد جـريان دادگستري انتظامي عالي دادگاه در قضات استخدام قانون مطابق آنها ترفيعات

حقوق اشل قانون مطابق باشد حقوق در دكتر يا حقوق ليسانسيه كه نظامي قضات حقوق اشل همچنين

ليسانسيه يا دكترا كه قضات ساير حقوق اشل و ميباشد ضميمه جدول سوم قسمت و دادگستري قضات

پرداختميشود/// پيوست جدول قسمتدوم مطابق نباشند حقوق

قـانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق بر

١٣٣٢ ماه مرداد هفتم تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ١٧ و ماده ٤١ بر ارتشمشتمل كيفر و دادرسي

مصدق محمد دكتر نخستوزير



٢٨٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

گرفت انجام سعدآباد كاخ در كه خاصي مراسم طي امروز

نمود تقديم شاهنشاه حضور به را خود استوارنامه شوروي جديد كبير سفير
معاضدت از خود مأموريت انجام ضمن اميدوارم گفت: خود خطابه در Nورنتيف

گردم برخوردار ايران دولت و اعليحضرت
فرمودند ايراد كشور دو صميمانه روابط به راجع شوروي سفير پاسخ در مطالبي شاهنشاه

در شوروي جديد كبير سفير سپس و شدن معرفي نيز شوروي سفارت رسمي كارمندان از نفر ده

نمود چاي صرف اعليحضرت حضور

بـه ايـران در شوروي جديد كبير سفير hورنتيف آقاي استوارنامه تقديم مراسم امروز صبح ده ساعت

كارمندان از نفر ده تفاق ا به hورنتيف آقاي ده ساعت از قبل گرفت/ انجام سعدآباد كاخ در ملوكانه پيشگاه

روش طبق و بودند سفارتشوروي مشاورين و وابستهها و كنسولها از عبارت نفر ده اين شد/ وارد رسمي

ميگردد/ معرفي شاه حضور به نيز عده اين جديد, سفير معرفي هنگام سفارتشوروي معمول

كفيل اميني آقايان شرفيابي اين در گرديد, شرفياب شاهنشاه حضور به آقايhورنتيف ده ساعت مقارن

رئيس هيراد خارجه, وزارت و دربار تشريفات رؤساي ميكده و پيرنيا خارجه, معاونوزارت مفتاح دربار, وزارت

اعـليحضرت لشكري آجودانهاي همچنين و نظامي دفتر رئيس شقاقي سرلشكر و دربار مخصوص دفتر

نمود: قرائت را زير خطابه شاهنشاه معرفي و شرفيابي پساز شوروي كبير سفير داشتند/ همايونحضور

سـوسياليستي شـوروي جماهير تحاد ا عالي شوراي رئيسه هيأت كه استوارنامهاي مفتخرم اعليحضرتا

هـمچنين و است نـموده مأمور اعليحضرت نزد مختار و فوقالعاده سفير سمت به را اينجانب وسيله بدين

دارم/ تقديم را سلفخود احضارنامه

بر ايران و شوروي جماهير تحاد ا مناسبات كه ميسازد نشان خاطر خوشوقتي با شمرده مغتنم را فرصت

شـوروي تحاد ا ملتهاي و است گرديده مستقر كميت حا مسلمه حقوق به متقابل احترام و رعايت مبناي

كه ما كشورهاي كمنافع اشترا دارند/ ملتايران به نسبت عميق احترام دوستيو صميمانه احساساتhتغيير

تحاد ا بين همجواري حسن روابط كه باشم اميدوار ميدهد اجازه من به است نزديك همسايگي از ناشي

و صـلح اسـتواري به طريق بدين و پذيرد تحكيم و توسعه ما كشورهاي ص;ح و خير به ايران و شوروي

اجـراي در كـه بـاشم اميدوار حال عين در ميخواهم اجازه اعليحضرت از كند/ كمك بينالمللي همكاري

ايران دولت اعليحضرتو پشتيباني مساعدتو از نموده اينجانبمحول به اينجانب دولت كه عالي مأموريت

دو صميمانه روابط زمينه بياناتيدر اعليحضرت كبيرشوروي, سفير خطابه پايان پساز بود/ خواهم برخوردار

فرمود/ ايراد متقابل احترام و كشور

اجازه كسب ملوكانه حضور از سفارتشوروي رسمي اعضاي معرفي براي hورنتيف آقاي هنگام اين در

اطـاق از را مزبور اعضاي يكيك خارجه وزارت تشريفات رئيس ميكده آقاي اجازه صدور از پس و نمود



ملي دولت سياهه ٢٨٩٤

كه سفارتشوروي اعضاي كرد/ معرفي را آنها شوروي سفير و نمود راهنمائي شرفيابي تاhر داخل به مجاور

كـبير سـفير بـه همايوني اعليحضرت آنگاه گرفتند قرار رديف يك در شرفيابي تاhر در ميشدند معرفي

مفتاح آقاي چاي صرف جريان در نمايد/ چاي صرف ايشان حضور در ديگر تاhر در فرمودند اجازه شوروي

داشت/ حضور نيز خارجه وزارت معاون

كارمندان نفر دوازده شاهنشاه حضور به شوروي كبير سفير امروز شرفيابي در ـ cورنتيف آقاي همراهان

كوزنتسف سفارت, مستشاران آكوبوف و تروچنكو آ شدند: شرفياب ايشان همراه زير شرح به رسميشوروي

معاون لين دو كلنل مطبوعاتي, وابسته و اول دبير ورونين نظامي, وابسته ردياتف كلنل تجارتي, نماينده

كوف كينديا و دبيرانسوموولكوف اسموليانكوف زونوفو دوم, دبيران آپاراين و سيمونيانكو نظامي, وابسته

سفارت/ وابستگان

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

كرد مذاكره اقتصاد وزير با اشكودا كارخانه مورد در چكسلواكي مختار وزير
ميگردد/// ايران دولت تحويل ماه ١٨ ظرف قرارداد انعقاد از پس اشكودا برق كارخانه

اقتصاد وزارت در كي چكسلوا مختار وزير آقاي بود شده تعيين قب� كه وقتي موجب به امروز ظهر از قبل

ايران دولت طرف از كه برق كارخانه تحويل براي اقتصاد وزير آقاي با ربع سه حدود در و يافت حضور ملي

محل و نقشه درباره و آمدند ايران به سازنده كارخانه مهندسين قبل چندي نمود/ كره مذا شده خريداري

سال اواخر تا كارخانه اين شد قرار دادندو كارخانه به امر گزارشكلي و عملآورده به را مطالعاتhزم كارخانه

گردد/ ايران دولت تحويل آينده

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

از كه پاريس اورلي فرودگاه از پهلوي اشرف حركت طرز از اطCعات دقيقترين
ميرسد چاپ به بار اولين براي و شده مستفاد مصدق دكتر به ايران كاردار نجم محرمانه گزارش

به شفق اشرفو پي در پي مراجعات كرد/ خريداري را بيروت تا پاريس بليط فرانك هزار اشرف٧ چگونه

اشرف تاريخورود قب� مصدق دكتر به دقيق طبقاط;ع نمود/ ايران مختار وزير به اشرف كه تعرضي سفارت

نمودند/ مشكي بيوك تومبيل ا وارد را اشرف فرودگاه در كه ناشناس بانوي دو بود/ شده داده اط;ع تهران به

مـقاله اينها فرستاد/ اشرف براي مصدق دكتر كه جوابي مصدق/ دكتر براي اميني سيد و اشرف مهم پيغام

با خالصيزاده م;قات جريان انضمام به ديدني عكس دو با نموده اشغال را روزنامه صفحه يك كه مفصلي

اطـ;ع بـه تـوليت وسـيله كه مصدق دكتر حكومت به نسبت بروجردي آيتا� صريح نظر عراق/ پادشاه

بازگشت مصدق/ دكتر به قوامالسلطنه نامه دومين اس;م/ فدائيان با سوم نيروي ائت;ف رسيد/ نخستوزير

فردا شماره مندرجات ديگر و جالب مقاhت و اخبار دهها و اشرف نجف از كاشاني آيتا� پيكمخصوص

٦١١٦ ـ آ است/ دنيا روزنامه



٢٨٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

گفت ترك را تهران هواپيما با اشرف واNحضرت
بود شده تهيه جديدي گذرنامه اشرف واNحضرت عزيمت براي

فراهم را اشرف واNحضرت فرزند معالجه وسايل سويس در ايران سفارت نخستوزير دستور به

پرداخت خواهد ايشان دارائي از دربار وزارت را آن مخارج و كرد خواهد

به را تهران اس هواپيماياسآ با پهلوي اشرف پنجشنبهواhحضرت بعدازظهرديروز نيم ساعتششو

غ;مرضا شاهپور تومبيل ا با اشرف واhحضرت بعدازظهر دقيقه بيست ششو ساعت گفت/ ترك ژنو مقصد

برايمشايعت همسرهايشان و حميدرضا شاهپور و غ;مرضا ايشانشاهپور همراه شدو مهرآباد فرودگاه وارد

عدهاي همچنين و دربار اعضاي از ديگر نفر چند و دربار تشريفاتوزارت رئيس پرنيا آقاي آمدند/ فرودگاه به

بـا فرودگاه در دقيقهاي چند اشرف واhحضرت بودند/ حاضر فرودگاه در قب� اشرف واhحضرت آشنايان از

با گذشته هفته شنبه روز بعدازظهر اشرف واhحضرت شد/ سوار هواپيما به سپس و كرد صحبت مشايعين

اقدامات مدتضمن اين در كشيد/ روزطول فقط٥ تهران در ايشان توقف مدت شدو هواپيمايارفرانسوارد

و بدهد را اشرف فرزندواhحضرت سويسمعالجه در ايران سفارت او' شد, قرار آمد عمل به كه كراتي مذا و

فرزند شهرام معالجه امر شد داده دستور ژنو در ايران كنسولگري به نخستوزير آقاي طرف از اينمنظور به

شود داده اط;ع دربار به آن مخارج سپسميزان و سازد فراهم را وسايلhزم گرفته نظر تحت را واhحضرت

آن به مربوط امور انجام مشاراليها بدهي پرداخت براي ثانيا گردد/ پرداخت اشرف واhحضرت دارائي از كه

اين در دربار وزارت كفيل آميني آقاي نظارت با كه شد داده قرار دربار وزارت عضو شاهرخ آقاي نظر تحت

كـاخ و است بدهكار كشاورزي بانك به بدهي ريال ميليون ٧ مجموعا اشرف واhحضرت شود/ اقدام مورد

عزيمت براي پرداختشود/ مبلغمزبور و برسد فروش به بايستي كه است بدهي اين گرو در تهران در ايشان

شد/ گرفته ويزا ايشان براي سفارتسويس از و گرديد تهيه جديدي گذرنامه ايران از اشرف واhحضرت

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

ملوكانه] حضور به شوارتسكف ژنرال [شرفيابي
ژاندارمري سابق رئيس شوارتسكف ژنرال امروز بامداد نيم و يازده ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كشور مأمور امريكا دولت طرف از شوارتسكف ژنرال اط;ع قرار به شد/ شرفياب ملوكانه حضور به ايران در

است/ گرديده كستان پا

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

اخير ساعت ٤٨ دستگيرشدگان
نفر ١٣ چاقوكشي, جرم به نفر ٤١ منازعه, جرم به نفر شهرباني١٦٦ طرف از ساعتاخير هشت چهلو در

شدهاند/ دستگير ديگر مختلف جرائم به نفر ١١٩ و كشخانه, شيره كردن دائر جرم به



ملي دولت سياهه ٢٨٩٦

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

جلسه] چهارمين و [سي
كرد صادر را خود راي اسفند نهم متهمين دادگاه امروز

حبيب رئوف, رضا جعفري, شعبان محرر, محسن عشقي, احمد رحيمي, سرهنگ
شدند محكوم صدقيپور اسكندر و رحيمي گروهبان بشيري,

كردند حاصل برائت منتسبه اتهام از متهمين ساير

هشـترودي سـرهنگ آقاي رياست به اسفند نهم [واقعه] متهمين كمه محا جلسه آخرين امروز صبح

كردند/ دفاع خود از دفاع آخرين عنوان به متهمين از نفر دو و شد تشكيل

شد صادر زير شرح به دادگاه راي بعدازظهر نيم و ساعتسه و شد شور وارد دادگاه صبح ساعتده مقارن و

گرديد: قرائت دادگاه منشي توسط و

كرد/ حاصل برائت حكيمي, نصرا� سرهنگسوار ١ـ

كرد/ حاصل برائت مستوفي, صديق محمدباقر ستاد سرهنگ ٢ـ

كرد/ حاصل برائت نقدي, مجيد پياده سرهنگدو ٣ـ

كرد/ حاصل برائت خسرواني, پرويز ژاندارم سرگرد ٤ـ

شد/ محكوم زندان ماه ٧ رحيمي, عزيزا� سرهنگدو ٥ـ

كرد/ حاصل برائت جعفريان, محمدحسين دو استوار ٦ـ

كرد/ حاصل برائت چنگيزي, فيضا� سه گروهبان ٧ـ

كرد/ حاصل برائت آزادپور, رقيه بانو ٨ـ

زندان/ ماه ٦ عشقي, احمد غيرنظامي ٩ـ

زندان/ ماه ٦ محرر, محسن ١åـ

كرد/ حاصل برائت دادگستر, تراب ١١ـ

كرد/ حاصل برائت رضائي, حاج طيب ١٢ـ

كرد/ حاصل برائت اسمعيليپور, حسين ١٣ـ

كرد/ حاصل برائت ابراهيمي, محمدتقي ١٤ـ

زندان/ يكسال جعفري, شعبان ١٥ـ

زندان/ ماه ٣ رئوف, رضا ١٦ـ

زندان/ ماه ٤ بشيري, حبيب ١٧ـ

زندان/ ماه ١.٥ رحيمي, امانا� گروهبان ١٨ـ

كرد/ حاصل برائت سعيدي, كاظم مجيد وظيفه سرباز ١٩ـ

زندان/ ماه ٥ صدقيپور, اسكندر ٢åـ



٢٨٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

تحويل را افشارطوس قتل متهمين پرونده نظامي بازپرس امروز
داد نظامي دادستان

قـتل مـتهمين مـجرميت قـرار نـظامي بـازپرس قـانع سروان آقاي كه داديم اط;ع گذشته شماره در

است شده صادر متهمين يكاز هر درباره كه قراري آنو خ;صه و كرد صادر صفحه يكصد در افشارطوسرا

قـتل مـتهمين پـرونده تشـريفاتي طـي قانع سروان آقاي امروز صبح رسيد/ محترم خوانندگان اط;ع به

داد/ تحويل نظامي دادستان شايانفر سرهنگدكتر آقاي به را افشارطوس

و رحيمي سرگرد و شايانفر سرهنگ آقايان امروز صبح نيم و نه ساعت مقارن ـ نخستوزير با مJقات

درباره م;قات اين در اط;ع قرار به كردند/ م;قات ايشان با و رفته نخستوزير آقاي منزل به قانع سروان

داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي دادسراي در مطلع يكمقام است آمده عمل به تي كرا مذا دادگاه تشكيل

آمـاده متهمين وسيله به را پرونده قرائت كار مقدمات هفته همين در ما و شد تحويل ما به پرونده امروز

كند/ شروع را دادرسي آغاز نظامي دادگاه دارد احتمال شهريور پانزدهم تا طريق بدين و كرد خواهيم

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

نمودند غارت را مردم هستي و كردند حمله جانكي اطراف دهكدههاي به نفر ١٥åå
چند كنون تا شده برداشته جانكي نظامي پادگانهاي چون هفتگل: از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق

دهكدههاي به نفري پانصد و هزار عده يك قبل هفته منجمله كردهاند/ حمله دهات بعضي به اشرار مرتبه

انتظاميمأيوسهستند مأمورين اعزام از جانكي اهالي نمودند/ غارت را مردم هستي و كردند حمله حدود آن

از مهاجمين حملههاي مقابل در و كنند جمعآوري اسلحه كه ميباشند خود بين دستهبندي مشغول فع� و

گواريرويدهد/ نا ممكناستحوادث نفرستد جانكي به انتظامي بهزوديدولتقواي هرگاه كنند/ دفاع خود

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

گاجره] معدن كارگران [وضعيت
به گاجره معدن كارگران نمايندگان و كار وزارت بين كه كراتي مذا از پس ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

فردا از است قرار و شود داده اثر ترتيب كارگران درخواستهاي از فقره چند به شرايطي با شد قرار آمد عمل

كنند/ كار به شروع گاجره معدن كارگران

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

اسلحه] [كشف
وخورد زد حادثه در ميدهد مسجدسليماناط;ع از ما خبرنگار بهطوريكه ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

١٢ تعداد آمد عمل به او منزل در كه تفتيشي در و شد واقع مظنون گلآقا نام به شخصي سليمان مسجد

است/ زنداني فع� شخصمزبور است/ گرديده فشنگكشف مقداري و تير يك يكهفتتير, كمري, اسلحه



ملي دولت سياهه ٢٨٩٨

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

سيلو] و دخانيات كارگران [پرونده
پـرونده و شـد تشكـيل فـرمانداري در اجتماعي امنيت كميسيون امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

نشد تصميم اخذ توافقيبراي كهصورتگرفتچون كراتي مذا پساز گرديدو مطرح دخانياتوسيلو كارگران

شد/ ديگريموكول روز به و ختم كميسيون

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

بود غيروارد قصاب و خباز صنف اعتراض
نظر اين از دارد ضرر ما براي معينه نرخ كه بخشدارينوشته به اعتراضي قصابها خبازانو چون ـ هفتگل

شد/ تشخيصداده غيروارد آنها اعتراض و شد تشكيل بخشداري در جلسهاي

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

بهداشت و فرهنگ فاقد قريه يك
فـاقد دارد جـمعيت نفر هزار ٢ قريب و شده واقع بهشهر كيلومتري ٦ كه <كوهستان> قريه ـ بهشهر

معالجه را سرپائي بيماران اق� كه ندارد مزبوروجود قريه در هم پزشكيار يك حتي بهداشتاست فرهنگو

دارند/ توجه عطف تقاضاي امور اولياء از قريه اين اهالي كند/

٨١٥٥ شماره ,١٣٣٢.٥.١å شنبه

دولتي شده] [جمعآوري فرشهاي حراج آگهي
فرش سهامي شركت انبار در كه را دولت به متعلق شده جمعآوري فرشهاي كليه ايران سهامي شركت

عمومي حراج طريق از ميباشد انگليسموجود سابق سفارت خيابان فردوسيروبروي خيابان در ايرانواقع

ميرساند: فروش به زير شرايط مطابق

حراج اين در بتوانند ديگر اشخاص و بازرگانان دولت, كارمندان از اعم مختلف طبقات اينكه براي >١

ميشود/ گذارده معرضفروش به مختلف روزهاي در جزء قطعات به فرشهايمزبور نمايند شركت عمومي

از تـعطيل ايام جمعه و پنجشنبه روزهاي از غير روز هر ١٣٣٢ مرداد [١٢] ١١ دوشنبه روز از حراج >٢

بود/ خواهد بعدازظهر ٧ ساعت تا ٤.٥ ساعت

شركت صندوق به نقدا را خريداري قيمتفرش موفقيتدر پساز بايد حراج در شركتكنندگان كليه >٣

پروانه كه ميشود داده تحويل كسي به خريداري فرش نمايند/ دريافت شركت از خروجي پروانه و پرداخته

دهد/ ارائه شركت به خروجي

بود/ نخواهد قبول قابل هيچوجه به شود داده شركت به روز هر حراج جلسه ختم از بعد كه تقاضاهائي >٤

شد/ نخواهد مسترد يا تعويض هيچوجه به حراج در شده فروخته فرشهاي >٥

ايران فرش سهامي شركت دريافتميشود/ نقدا معامله موقع در و خريدار عهده به حراج ماليات >٦



٢٨٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

درگرفت شديدي خورد و زد كاشاني آيتا[ منزل حوالي در ديشب
شدند مجروح عدهاي و مقتول نفر يك نتيجه در كه

شدند مجروح پاسبان نفر ده و ايران ملت حزب رهبر و ٩ كCنتري رئيس

منزل خارج وضع ناگهان ميكرد سخنراني مجلس نماينده صفائي كه هنگامي
كردند پرتاب خيابان داخل به آجر و سنگ بام پشت روي از عدهاي و گرديد متشنج
ضربات اثر بر تاريكي در خيابان عابرين از وعدهاي شد قطع خيابان برق جريان سيم شب ساعتده

درآمدند پاي از آجر و سنگ

شدند دستگير مأمورين توسط تن هفت ديشب حادثه در
ميباشد آهنگرها بازار در آهنفروش تاجر حدادزاده محمد مقتول

خـوردي و زد آن تعقيب در و داد روي تشنجي دفعتا كاشاني آيتا� منزل سخنراني جلسه در ديشب

ما خبرنگاران شدند/ عدهايمجروح مقتولو نفر يك نتيجه در كه درگرفت مخالفين بينموافقينو شديدي

دادهاند/ گزارش زير شرح به را مشاهداتخود بودند اوضاع اين شاهد نزديك از كه

عشاء و مغرب نماز از بعد كاشاني آيتا� منزل سخنراني جلسه چهارمين ديشب ـ سخنراني مجلس

افتتاح را سخنراني جلسه اشعاري خواندن با سالمي محمدحسن آقاي بعدازظهر هشت ساعت شد/ تشكيل

نيروي روزنامه از مطالبي ضمنصحبتخود ناطقدر كرد/ سخنراني به خليليشروع احمد سپسآقاي كردو

انتقاد دولت عمليات از و شده جمع مكان اين در كه را جمعيتي جرايد اين گفت و كرد نقل شورش و سوم

افراد نبايد نظامي قانونحكومت طبق كه صورتي در ميكنند, قلمداد دشمنمشروطيت و خيانتكار ميكنند

از بايد ولي است غيرقانوني نظامي حكومت اين چه گر ا حال هر در نمايند/ توهين وطنپرست مردمان به

كند/ اغتشاشاتجلوگيري بروز

سخن آن آمدن بهوجود چگونگي و اطرافاس;م ويدر كرد صحبت به آقايموسويشروع اينموقع در

كردند تحريم را رفراندم اين رهبران چون كنند, پيروي اس;م رهبران از بايد مسلمان كه شد متذكر گرفتو

آغـاز مجلس منفرد نماينده صفائي آقاي وقت اين در كند/ خودداري راي دادن از واقعي مسلمان هر بايد

و نمود رفراندم به سپساشاره داد خبر حضار به را پارلمانيخود رفقاي از نفر استعفايدو ابتدا وي كرد/ سخن

كرد/ انتقاد آن از

است hزم بـرسانيم مـحترم خـوانـندگان اط;ع به را ديشب حادثه جريان اينكه از قبل ـ حادثه آغاز

ساعت از نمائيم/ تشريح را كاشاني آيتا� منزل اطراف فرعي كوچههاي و پامنار خيابان وضع از مختصري

كاشاني آيتا� منزل اطراف كوچههاي و پامنار خيابان پليسدر كاميون دو و سرباز كاميون سه بعدازظهر ٧

صداي پامنار خيابان ابتداي از گهان نا بود بعدازظهر نيم و ساعت٧ مقارن كه همينموقع در بود/ شده مستقر

نزديك كه همين شدندو خيابان دستهجمعيوارد طور جمعيتبه متعاقبآن شدو بلند است> پيروز <مصدق



ملي دولت سياهه ٢٩٠٠

و پامنار خيابان در كه انتظامي مأمورين جمعيتو طرف به بام پشت از دفعتا رسيدند كاشاني آيتا� منزل

آمد/ عمل به حمله آجر سنگو با بودند ايستاده سابق ك;نتري كوچه

شعار با كه جمعيتي و داشت ادامه ربع يك قريب بام پشت روي از سنگ پرتاب ـ شد قطع برق سيم

كنار و گوشه در و تقسيم نفري چند دستههاي به ميكردند تظاهرات پامنار خيابان در است پيروز مصدق

شدند/ كنده پرا خيابان

انتظامي مأمورين ميشدو پرتاب خيابان سمتجمعيتدر به آجر سنگو بام پشت از كه مدتي خ;ل در

سربازي كاسك> > ك;ه زيرا نداشتند نگراني اينحيث از سربازان ديدند/ صدمه آجر سنگو با اصابت اثر در

پاسبان ده قريب ديشب حادثه در كلي طور به درآيند/ پاي از سنگ پرتاب اثر در كه بود اين از مانع آنها

تاريكي در آن اطراف كوچههاي و پامنار خيابان و گرديد قطع برق سيم غفلتا موقع همين در شد/ مجروح

داشت/ ادامه همچنان سنگ پرتاب ولي رفت فرو وحشتزائي

بودند, شده تقسيم نفري چند دستجات پرتابسنگ, اثر اينوقتدر تا كه جمعيتي ـ رفتند بام پشت به

به را خود خيابان تاريكي ميان در آوردند دست به نردبان چند گهان نا نمودند/ مخفي كنار و گوشه در را خود

خود تازه كه كساني و بودند بامها پشت روي حادثه ابتداي از كه كساني بين اينوقت در رسانيدند/ بام پشت

نفر چند نيز حادثه اين در كردند/ حمله يكديگر به شدت به طرفين نزاعيدرگرفتو بودند رسانيده آنجا به را

را مخالفينخود شدند بودندموفق رفته بام پشت به نردبان با كه كساني بعد ساعت يكربع و شدند مجروح

كنند/ در به ميدان از

از وخورد زد كه هنگامي جريانداشتولي كاشاني آيتا� منزل خارج در حادثه اينجا تا ـ منزل داخل در

همين در و شد پرتاب كاشاني آيتا� منزل داخل به نيز آجر سنگو مقداري شد منتقل بام پشت به خيابان

چند انفجار صداي رفتندو منزل بيرون به چماق چوبو با عدهاي شدو بلند خانه درون از كبر وقتصدايا�ا

با هم عدهاي و شد كشيده منزل جناح به خورد و زد دامنه و رسيد گوش به موقع همين در نيز ترقهدستي

از را عدهاياو و شد بلند شخصي گلوي از دلخراشي ناله اينوقت در افتادند يكديگر جان به برهنه چاقوهاي

توي را مجروح داشتمردم ادامه بام پشت سنگاز پرتاب هم باز چون آوردندو بيرون سنگكي نانوائي دكان

تومبيل ا يك و بردند كاشاني آيتا� منزل داخل به را مجروح بعد لحظه چند رفتند/ و انداختند آب جوي

يكي و بود حدادزاده نامشمحمد كه متأسفانهمجروحمزبور و برد امدادي بيمارستان به شهربانيويرا جيپ

كرد/ فوت راه بين در بود آهنگرها بازار آهنفروش تجار از

بود/ شده متشنج سختي به وقت آن در اطراف كوچههاي و پامنار خيابان ـ شد مجروح كJنتري رئيس

از يكي از بود شده مطلع واقعه جريان از كه ٩ رئيسك;نتري راسخ سرهنگ آقاي نيم و ده ساعت مقارن

در چماق چوبو كه عدهاي ولي برساند كاشاني آيتا� منزل به را ميخواستخود پامنار فرعي كوچههاي

ساخت وارد او شكم به محكمي چوبضربت با آنها از يكي و كردند برخورد او با اواسطكوچه در داشتند دست

بيدرنگ و شد بيهوش وي كه طوري به آمد گردنش و سر به ديگري ضربات و افتاد زمين به ب;فاصله كه



٢٩٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شد/ بستري آنجا در و برد بيمارستانوثوقي به را او سرپاسباني

آيتا� طـرفداران از عـدهاي ميبردند بيمارستان به را ك;نتري رئيس كه موقعي ـ ديگر خورد و زد

[داريوش] آقاي منجمله عدهاي خورد و زد اين در كردند آغاز را جديدي خورد و زد خود مخالفين با كاشاني

شدند/ مجروح ديگر تن چند و پانايرانيسم بنياد با ايران ملت حزب رهبر فروهر

ساعت تا ولي ميكردند متفرق را جمعيت واقعه جريان تمام در انتظامي مأمورين ـ شد قرار بر آرامش

مقارن و شد متفرق جمعيت كمكم بعد به ساعت آن از ولي نميرسيد جائي به آنها فعاليت تقريبا ربع و يازده

بود ساعت اين در سازند, متفرق كلي طور به را اجتماعكنندگان شدند انتظاميموفق مأمورين ساعتدوازده

شد/ قرار بر پامنار خيابان آرامشدر و سكوت كه

اط;ع كسب ما خبرنگاران كه طوري به ديشب خورد و زد جريان در ـ است شده مقتول نفر يك فقط

طرف از نفر ٧ حادثه اين در است/ گرديده مقتول نفر يك فقط و شدهاند مهدوم و مجروح جمعي كردهاند

بـيمارستان بـه كه ميشد ديده مجروح نفر دو دستگيرشدگان ميان در و شدند دستگير ك;نتري مأمورين

شدند/ فرستاده

قانوني پزشكي اداره به آمبوhنس با مقتول جنازه امروز صبح نيم و ٩ ساعت ـ قانوني پزشكي نظريه

كرده اجتماع مقتول آشنايان و بستگان از زيادي عدة مزبور اداره اطراف در شود/ شكافي كالبد تا شد حمل

توسط تشريح سالن در جسد ميكردند/ جلوگيري اداره داخل به اشخاص ورود از انتظامي مأمورين و بودند

بستگانش تحويل دفن جواز صدور از پس و گرفت قرار معاينه مورد طباطبائي دكتر و حكمت دكتر آقايان

از يكـي و آمـده وارد مـتوفي بدن مختلف نقاط به چاقو ضربت شانزده داد تشخيص قانوني پزشك شد/

گرديده او مرگ باhخره و مغزي خونريزي و جمجمه شكستگي باعث شده راستوارد شقيقه به كه ضربهها

نظامي فرمانداري طرف از فروزين دكتر آقايسرگرد تهرانو دادسراي ١٧ بازپرسشعبه صمدي آقاي است/

داشتند/ شكافيحضور كالبد موقع در

پرونده و كرد خواهد صادر حادثه اين رسيدگي در را ص;حيتخود عدم قرار بازپرسدادسرا معلوم قرار از

گشت/ خواهد ارجاع نظامي فرمانداري دادسراي به

سـالمي, مـحمدحسن نـيكجو, مـهدي بـنكدار, مـحمدعلي استاد, محمود ـ دستگيرشدگان اسامي

ضرابي/ هاشم و گرجي رضا ديريانگر,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

وزيران هيأت ديشب جلسه در
مربوط تصويبنامه دوم ماده به تبصرهاي وزارتكشور پيشنهاد به دولت هيأتوزيران ديشب جلسه در

گرفتن نظر در با ميتواند منطقه هر در نفري دو كميسيون آن موجب به كه گرديد اضافه رفراندم اجراي به

نظر در مخالفت براي را محل دو و هفدهم مجلس انح;ل با رايموافقت اخذ براي را محل دو آن, جمعيت

بگيرد/



ملي دولت سياهه ٢٩٠٢

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

كاشاني آيتا[ منزل در مطبوعاتي مصاحبه
رفراندم درباره را خود نظر كاشاني آيتا[ امروز

داشت اظهار خارجي و داخلي خبرنگاران به آن جريان و

از عدهاي جلسه اين در يافت/ تشكيل گرامي آقاي منزل در مطبوعاتي جلسه يك ظهر از قبل امروز

نـمايندگان كـه اطاقي در كاشاني آيتا� و يافتند حضور خارجي و داخلي جرايد نمايندگان و خبرنگاران

نگاهداري براي يكدفعه ايران در من آقايان گفتند: چنين آنها به خطاب و آمدند بودند شده مطبوعاتجمع

دكتر آقاي كه گذشته سال در تير سيام روز مخصوصا كردم عمومي تعطيل به اقدام مصدق آقايدكتر دولت

درآوردم/ پاي از را حريف و كردم ايستادگي زور مقابل در نبودند تهران در مصدق

مصدر مصدق دكتر آقاي كه وقتي از و بود مملكت انگليساص;ح نفوذ قطع و مبارزه از ما آقايانمقصود

و شده بدتر روزوضع به روز بلكه است نيامده عمل به مختلفكشور درشئون اص;حاتي گونه هيچ شدند كار

شديد ديكتاتوري به مبدل بود آمده وجود به [١٣٢å] ٢٩ شهريور از بعد از كه را ايران دمكراسي حكومت

مخالفتهاي است/ گذاشته پا زير را اساسي قانون كه است اين مصدق دكتر آقاي اعمال از يكي كردند/

عامه اط;ع براي نمونه براي را يكي من است زياد آوردهاند جا به اساسي قانون به نسبت ايشان كه زيادي

ميگويم/

بعضيموارد در را او و كند اعتراض دولت به دارد حق ملت وكيل مشروطه كشورهايجمهوريو تمام در

داشت هم كثريت ا مجلس در كه صورتي در نماينده يك استيضاح به برايجواب ايشان و نمايد استيضاح

اساسا سازد/ منحل را آن رفراندم عمل با و كند تعطيل را مجلس ميخواهد اصل همين روي و نشد حاضر

انجام آزادي به نظامي حكومت نظر تحت مورد آن در هم رأي اخذ و است اساسي قانون مخالف رفراندم

براي منحصرا است شده تهيه ملت اين پول با كه را دولتي راديوي از استفاده مصدق دكتر آقاي نميگيرد/

تشويق رفراندم به را مردم و انداخته راه به خيابانها در بلندگو صدها و داده قرار خويش دولت از تبليغات

ميكنند/ جلوگيري انتظامي مأمورين دهد انجام را عمل اين بخواهد اقليت گر ا و ميكند

دولت دستور به و ميشود منعقد سخنراني جلسات من منزل در مردم خواهش بنابه كه است شب چند

مينمايند مجروح را عدهاي و ميكنند حمله من منزل به نظامي فرمانداري مأمورين حمايت تحت احزاب

بود مجاهد مسلمانان كهعضومجمع پامنار در را يكنفر شدو حمله منزلمن به بام پشت ديشباز چنانچه

و نشود خارج و كسيوارد كه كردهاند احاطه پاسبان انتظاميو مأمورين مرا اطرافمنزل صبح امروز از كشتند/

كه رفراندم عمليات كنم اع;م دنيا به كه است اين من مقصود كردهاند/ دستگير هم مرا خانواده افراد از نفر دو

نيست/ قانوني گيرد انجام نظامي حمايتمأمورين تحت

امشب آمده فراهم اشخاص براي كه تضييقاتي به نظر داشت اظهار مصاحبه آخر در كاشاني آيتا�

شد/ نخواهد منعقد من منزل در سخنراني جلسه



٢٩٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

مجلس اقليت نمايندگان امروز فعاليت عليرغم
كرد استعفا مجلس رياست و نمايندگي از امروز معظمي دكتر

سمت به را مجلس ادارات رؤساي از نفر سه و داد توضيح را خود استعفاي علل اعCميهاي طي و

كرد معرفي مجلس داخلي مالي امور سرپرست

شد بهارستان باغ و مجلس داخلي انتظامات حفظ مسئول مجلس بازرسي رئيس ويژه [آقاي]
كردهاند تأسف اظهار عمومي آراء به نخستوزير مراجعه از بهبهاني آيتا[

نمودند: اعCم خود امروز جلسه در ملي نهضت فراكسيون اعضاي

است نهضت مخالفين تحريكات از ناشي حدادزاده قتل و پامنار وقايع
برد خواهند سر به مجلس در همچنان رفراندم انجام از پس اقليت نمايندگان

شد خواهد تشكيل زيركزاده منزل در شنبه روز ملي نهضت فراكسيون جلسهآينده

نوشت دارائي وزارت كفيل به نامهاي امروز سابق جرمهاي اعCم تعقيب در بقائي دكتر

كارهاي تمام و گذاشت نخواهد پا مجلس محوطه به منبعد كه داشت اظهار امروز معظمي دكتر

شد خواهد اداره سرپرستي هيأت نظر تحت پارلمان

بدون كه مجلس اقليت نمايندگان شديد مخالفت و رفراندم شروع تاريخ شدن نزديك ـ تJش آخرين

بهوجود مردم قاطبه براي نگراني با تؤام انتظار حالت يك گرديده مختلف محافل تأسفعموم شكموجب

خود شدت اوج به دولت موافقين و مخالفين مبارزه كه فردا و امروز ظرف ميدهند احتمال اغلب كه آورده

كشتو احيانا و خورد و باعثزد كه دهد رخ گواري نا حوادث ميكند طي را مراحلخود بحرانيترين و رسيده

تازهاي اشكاhت منشاء و آيد ميان به نامطلوبي وقايع ديگر بار و گردد دسته دو هر طرفداران از كشتاري

منزل سخنراني جلسات در شب هر كه است حوادثي عقيده اين صاحبان نگراني اساسي علل از يكي بشود/

و ميپردازند خورد و زد و جدال به محل اين در موافقين و مخالفين از عدهاي و ميدهد رخ كاشاني آيتا�

آن شرح كه ديشب خورد و زد جريان در كه طوري به ميشود بيشتر قبل شب از شب هر مبارزات اين شدت

بـه مجلس اقليت شدهاند/ مجروح عدهاي و مقتول نفر يك ميرسد گرامي خوانندگان اط;ع به گانه جدا

به نخستوزير منظور با را خود مبارزه دارد نظر در ميگردد عملياتاستنباط زعمايآنو اظهارات از كه طوري

دهد/// ادامه وجهي شدتترين

به مشغول زود صبح امروز بردند/ سر به مجلس در را ديشب اقليت نمايندگان ـ ديشب حادثه اطراف در

امروز صبح مقدماتي كرات مذا ندهند/ دست از را فرصت آخرين اين پورسرتيپ آقاي قول به تا شدند كار

از را مجلس رئيس شد گرفته تصميم نتيجه در و بود كاشاني آيتا� منزل ديشب حادثه پيرامون در اقليت

مجلسنوشته رئيس آقاي به نامهاي قناتآبادي شمس آقاي نظر اين طبق و نمايند مستحضر ماجرا اين

خانه بام سمت از ديشب كه ميدارد اظهار قناتآبادي آقاي نامه اين در است: قرار اين از آن خ;صه كه است



ملي دولت سياهه ٢٩٠٤

عدهايمجروح مقتولو يكنفر نتيجه در و شده حمله بودند آمده گرد آنجا در كه جمعيتي به كاشاني آيتا�

به امروز ظهر از قبل hبا نامه است/ رسيده صدمه هم كاشاني آيتا� بستگان از نفر يك به و گرديدهاند

بـه حـتي و داشت اظهار حادثه اين وقوع از را خود تأسف مجلس رئيس رسيد/ معظمي دكتر آقاي اط;ع

شدم/ متأسف و متأثر حقيقتا پيشآمد اين از من گفت جرايد خبرنگاران

رفراندم درباره مصدق دكتر آقاي به نامهاي بهبهاني آيتا� امروز ظهر از قبل ـ بهبهاني Aآيتا نامه

ميرسد/ محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به آن متن كه نوشتهاند

داماقباله مصدق دكتر آقاي اشرف حضرت خدمت

متزلزل را افكار و متشنج را مملكت يك كه عمومي افكار به رجوع غوغاي ميرساند عرض به محترما

متحير ملت افراد ساير مثل هم را ضعيف اين است نموده طبقات تمام در روحي يكانق;ب ايجاد و كرده

كار اين از نيت حسن با عالي حضرت خود كه ميشد تصور بودم نكرده عرضي كنون تا اينكه است نموده

تي اظهارا گاهي گر ا و فرمود نخواهد است وخيمه عواقب مستلزم كه خطيري امر چنين به اقدام و منصرف

تصور داريد امر اين اقدام بنابه حقيقتا كه ميشود مشاهده اينك نميكرد/ قطعي تصميم بر حمل ميشده

محضدر كه را داعي بيانات ميگذراند را عمر پايان مراحل كه اينجانب حالت م;حظه با حضرتعالي ميكنم

با� hتوفيقيا ما و ناخوانا] واژه [چند بفرمائيد غيرحقايق بر مملكتاستحمل ملتو مصالح خيرخواهيو

مملكت اوضاع عموم بر تسلط مجلسو قهري تعطيل با و داريد كه تامي اختيار با انيب اليه توكلتو عليه

سابقه و نشده پيشبيني مملكت قوانين در كه راهي از مجلس انح;ل به اقدام كه نميشد تصور موجبي

سياسي امور در دخالت از است مدتي اينجانب آنكه با بفرمائيد/ است مردم عامه افكار با مخالف و ندارد

كه مقاميعرضمينمايم وظايف به ايفاء مملكتو ملتو جهتحفظنواميسدينيو به ولي خودداريدارم

استو اساسي قانون مجلسو روحي ابديو انح;ل ضعفو باعث و متزلزل را اساسمشروطيت عمل اين

عـرضي زيـاد است/ اخـير مـؤسسان مـجلس تشكـيل نـظير مـردم نـظر در دارم اطـ;ع كـه نـحوي بـه

البهبهاني محمدالموسوي ندارم/

برايادامه رويهاي تخاذ ا از اقليتصرفنظر نمايندگان بعديامروز كرات مذا ـ رئيس استعفاي نگرانياز

بحث ميزد/ مجلسدور رياست و نمايندگي از معظمي دكتر آقاي استعفاي پيرامون در بيشتر خود مبارزه

آقاي ولي گرديد استعفايوي از مانع و نمود منصرف فكر اين از بايستي را رئيسمجلس كه اينبود در آنها

صدد در بعدازظهرديروز از نميبيند/ مقدور برايخود را كار ادامه مجلسديگر كنوني وضع با كه معظمي دكتر

از صبحامروز همينمنظور به و بود رئيسه غيبتهيأت در سرپرستي يكهيأت تشكيل مجلسو كار ترتيب

آنها با مدتي و خواست خود منزل به را مجلس ادارات رؤساي شريفي و مهربانمهر و ويژه آقايان وقت اول

به مجلس رياست مقام از را گيريخود كناره مجلس رئيس اط;ع قرار به جلسه اين در بود/ كره مذا مشغول

و گرفته نظر در را آنان مجلس سرپرستي براي كه ميشود متذكر آنها به ضمنا و ميرساند نفر سه اين اط;ع

كرد/ خواهد امضا استعفا از قبل امروز صبح را آنها سرپرستي احكام



٢٩٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

جلسه ختم از پس صبح امروز شدند مطلع ماجرا اين از كه اقليت نمايندگان ـ مجلس رئيس با مJقات

به و شوند كره مذا اومشغول با آن جلوگيرياز استعفايويو درباره تا داشتند را معظمي آقايدكتر انتظار خود

دكتر استعفاي از حتياhمكان كه بود نكته اين متوجه بيشتر اقليت امروز فعاليت گفت ميتوان كلي طور

حضور با ب;فاصله و آمد مجلس به معمول مطابق ٨ ساعت مقارن معظمي دكتر نمايند/ جلوگيري معظمي

تـنظيم مشـغول بـعد و گرديد امور از بعضي به دادن خاتمه و روزانه كارهاي انجام مشغول حميدي آقاي

تصميم كردند حاصل اط;ع معظمي دكتر منظور از كه اقليت نمايندگان همينموقع در شد/ خود استعفانامه

آقايان كه بود ده ساعت شوند/ مطلع وي استعفاي علت از تا بفرستند مجلس رئيس نزد را نفر دو گرفتند

نفر سه اين كرات مذا و رفتند معظمي م;قاتدكتر مجلسبه رئيسه هيأت اطاق در پورسرتيپ و ميراشرافي

استعفاي از مجلس رئيس كه داشتند اصرار پورسرتيپ و ميراشرافي انجاميد/ طول به ساعت ربع سه قريب

كنيد/ حفظ مجلسرا و بمانيد بايستي شما ميگفتند و منصرفشود خود

اداره نشده روشن آنها تكليف كه مادام نيستو قطعي نمايندگان استعفاي هنوز كه بود اين آنها استدhل

اصول با مخالف را سرپرستي هيأت انتخاب و هستيد آن متولي حكم در كه است شما عهده به مجلس امور

از معظمي وليدكتر كردند كره مذا او با مدتي معظمي انصرافدكتر براي پورسرتيپ ميراشرافيو ميدانستند/

جز چارهاي بيايد, پيش دنيا جاي هر در مجلسي هر براي اينوضع بود معتقد و نشد منصرف خود تصميم

مجلسبه آن نمايندگان كه دهد ادامه خود كار به ميتواند رئيسمجلسوقتي نيستزيرا آن به دادن خاتمه

مجلس نمايندگي كرسي كنوني١١٢ دروضع آنكه حال و باشند مجلس در بهحضور مايل ع;قمندو كارخود

هيأتدر اين ميباشد/ مجلسhزم داخلي امور اداره براي هم سرپرستي هيأت انتخاب استوموضوع خالي

بود/ خواهد عهدهدار مجلسرا جاري امور رئيسه هيأت غيبت

بدون معظمي دكتر با پورسرتيپ ميراشرافيو كرات مذا ـ داد استعفا بعدازظهر ساعت يك معظمي دكتر

اين كرات مذا و رئيسمجلسرفتند ديدن به اقليت نمايندگان ساير بعد لحظهاي يافتو خاتمه نتيجه اخذ

و كـوشش تمام امروز وقت آخر تا باhخره و انجاميد طول به معظمي دكتر با ساعت يك قريب نيز دسته

آقايدكتر بعدازظهر يكساعت درست و ماند رئيسمجلسب;اثر استعفاي از برايجلوگيري اقليت فعاليت

مجلس رئيسدفتر وسيله به مجلسبود رياست نمايندگيو از استعفايوي حاوي كه را زير معظمياع;ميه

اظهار نمايد قرائت خبرنگاران براي را مجلس رئيس اع;ميه متن كه اين از قبل حميدي آقاي داد/ انتشار

مجلسحاضر رياست دفتر در ظهر مقارن امروز ملي رئيسمجلسشوراي معظمي آقايدكتر جناب داشت:

اداره تحويل را كارها و نمودند امضاء و نوشته رئيسه مجالسهيأت كتابصورت در را ذيل مطالب و شدند

و تشكر اظهار از پس و نمودند صادر مجلس كارهاي جريان سرعت براي را hزم دستورهاي و دادند دفتر

صـميمانه همكاري مدت اين در ايشان با كه ملي شوراي مجلس اداري اعضاي و رؤسا آقايان از امتنان

مجلسخودداري در حضور از هم منبعد و كردند ترك را بهارستان باغ بعدازظهر يك ساعت مقارن نمودهاند/

رئيس جلساتهيأت كتابصورت در عينا كه رئيسمجلسرا سپساع;ميه حميدي آقاي و فرمود خواهند
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نمود/ قرائت خبرنگاران براي زير شرح به است شده نوشته

در مـفصل طور به ملي مجلسشوراي اخير ماه يك جريانات و حوادث شرح ـ مجلس رئيس اعJميه

نمايندگي قانوني حسبوظيفه بر اينجانب رسيد/ عزيز همميهنان استحضار به ٣٢ ماه تير ٢٩ اع;ميهمورخ

و افراد بين اخت;فاتموجود جهتدفع حل راه كردن پيدا و توافق برايوصول ملي مجلسشوراي رياست و

تشكـيل و مسـاعي ك اشترا و همكاري به محترم نمايندگان آقايان دعوت و پارلماني مختلف دستجات

شبانهروزي زحمات متأسفانه بردم, كار به داشتم قدرت و قوه در آنچه مجلس حفظحقوق مجلسو جلسات

حال اين با نشدند خود استعفاي استرداد به حاضر مستعفي نمايندگان آقايان و نرسيد نتيجه به اينجانب

جلسه تشكيل براي نمايندگان آقايان از نفر ٢٦ دستهجمعي استعفانامه وصول پساز ماه تير ٢٥ روز براي

عـده متدرجا و نشدند حاضر معدودي عده از بيش ولي كردم دعوت نمايندگان آقايان عموم از خصوصي

ملي مجلسشوراي داخلي آئيننامه دستور بنابه كه بود اين رسيد/ شماره ٥٦ به و شد زياد هم استعفانامهها

در كه كردم علنيدعوت جلسه تشكيل براي مركز در حاضر نمايندگان آقايان عموم از رسما ماه تير ٢٨ روز

باز برسد عرضمجلس به قرائتو را استعفانامهها آئيننامه ٢١٤ ماده طبق تا رسانند هم به مجلسحضور

مستعفي آقايان و نگرديد تشكيل مجلسجلسه در كمي عده حضور كثريتو ا حصول عدم مناسبت به هم

ميباشند/// مصمم باقيو استعفايخود در كه نمودند تأييد

در آن قرائت تاريخ از روز ١٥ انقضاي از پس كه استعفا شدن قطعي قانوني نظر از گرچه حاضر وضع در

آنكه پساز معذلك نشده پيشبيني آئيننامه در پيشآمده كنون ا آنچه نظير استوليوضعي علني جلسه

از متجاوز و نگرديد تشكيل جلسه بود شده علني جلسه و خصوصي جلسه تشكيل براي كه دعوتي وجود با

از چون و گذارند انتظار به كند تغيير نمايندگان آقايان نظر شايد اينكه احتمال و احتياط نظر از هم روز ١٥

مقررات طبق تا نگرديد تشكيل هم علني جلسه نشد مسترد استعفانامه مستعفي آقايان از يك هيچ طرف

اب;غ كشور وزارت به انتخاب تجديد براي مقرر موعد روز ١٥ گذشتن و استعفانامهها قرائت از پس قانون

نيست رئيسموجود هيأت مجلسو جلسات تشكيل براي قانوني نصاب حدود در كافي عده هم فع� و گردد

چه نمايندگيو مقام نظر از مجلسچه داخلي آئيننامه اساسيو قانون در وظايفمقرره تكاليفو انجام لذا

غيرمقدور و غيرممكن اينجانب براي فوق موانع مشك;تو به توجه با ملي مجلسشوراي رياست لحاظ از

معظمي Aعبدا دكتر ميباشد/

رؤساي از نفر سه معظمي دكتر رئيسه هيأت غياب مجلسدر امور اداره براي شد اشاره قب� كه طوري به

را مجلس داخلي امور اداره امروز بعدازظهر از كه نمود انتخاب مجلس سرپرست عنوان به را مجلس ادارات

رئيسدفتر حميدي آقاي معظمي دكتر آقاي اع;ميه انتشار از پس امروز داشت/ خواهند نظر تحت شخصا

رسانيد/ خبرنگاران اط;ع به زير شرح به مجلس داخلي امور اداره براي رئيسمجلسرا تصميم مجلس

روزنامه و چاپخانه و ملي مجلسشوراي مالي امور اداره براي رئيسه هيأت غياب در ـ سرپرستي هيأت

اداره رئـيس مـهربانمهر كـارگزيني, و كـل بـازرسي اداره رئيس ويژه آقايان از مركب كميسيوني رسمي,
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اب;غ و تعيين ملي مجلسشوراي كتابخانه رئيس شريفي سيدابراهيم ملي, مجلسشوراي كل حسابداري

بـاغ و مـجلس امنيت و داخلي انتظامات حفظ مسئول كل بازرسي رئيس ويژه آقاي گرديد/ صادر آقايان

آقايان امضاي نمود/ خواهد وظيفه انجام وي تحتمسئوليت و طبقدستور مجلس كادر و است بهارستان

مالي امور به مربوطه چكهاي و حوالجات كليه و شد فرستاده كل خزانهداري مالي, امور كميسيون اعضاي

بود/ خواهد پرداخت قابل آقايان امضاي به رياست مقام غياب در ملي مجلسشوراي

خود جلسه رئيسمجلسمجددا اع;ميه انتشار پساز اقليت نمايندگان ـ ماند خواهد مجلس در اقليت

كرات مذا كلي طور به گفت: خبرنگاران به اقليت نمايندگان از يكي آنها جلسه ختم پساز و دادند تشكيل را

رفراندم انجام پساز گرفتند تصميم اقليت نمايندگان و مجلسبود اقداماتدولتووضع اطراف در ما جلسه

دهند/ ادامه مجلس در تحصنخود به چنان هم

رياست به ملي نهضت كسيون فرا جلسه امروز صبح ده ساعت ـ ملي نهضت فراكسيون امروز جلسه

در انجاميد/ طول به بعدازظهر يكساعت مقارن تا يافتو تشكيل شهيدي آقاي منزل مهندسرضويدر

بودند رفته مسافرت به كسيون فرا اعضاي آقايان از عدهاي گفت: خبرنگاران به مهندسرضوي جلسه پايان

مهندسرضوي سپس نمودند/ خداحافظي خلخالي آقاي نيز امروز و دارند مسافرت قصد هم ديگر عده و

طوماري امروز جلسه در همچنين گرفت/// قرار بحث مورد مختلفي مطالب ما امروز جلسه در داشت اظهار

مهندس آنگاه شد/ قرائت كه بود رسيده ملي نهضت از پشتيباني بر مبني لرستان از اعظمي آقاي توسط

رسيده قتل به پامنار در حدادزاده نام به ما هموطنان از يكي كه شد حاصل اط;ع امروز نمود اضافه رضوي

جـائي به ملي نهضت رشد خوشبختانه ولي گرديد كسيون فرا اعضاي تأسف نهايت باعث امر اين است/

و دهـد قرار بحث مورد تعصب بدون تشنج از خالي محيطي در را خود عقيده ميتواند كس هر كه رسيده

كـه مـيباشد مـلي نـهضت مـخالفين تحريكات از پامنار وقايع كه دارد اطمينان ملي نهضت كسيون فرا

يعني كسيون اعضايفرا آقايان از كرد اضافه پايانمهندسرضوي در بگيرند/ ماهي آبگلآلود از ميخواهند

در كه مشاغلي نظر از شدهايم نظاردعوت هيأت عنوان به كه بنده و حسيبي, مهندس شايگان, دكتر آقايان

نظامي فرماندار اينجانبنتوانستمدعوت كسيون فرا تشكيل واسطه به امروز ولي است/ بوده داريم, دانشگاه

گرديد/ مهندسزيركزادهموكول منزل در دوشنبه روز عصر به آينده جلسه نمايم/ شركت جلسه در و پذيرفته

درباره مجلس اقليت نمايندگان گذشته جرمهاي اع;م تعقيب در بقائي دكتر آقاي ـ بقائي دكتر نامه

دارائي وزارت كفيل به نامهاي مجلس بودجه رئيسكميسيون نام به امروز وقت آخر رفراندم هزينه پرداخت

اخطار اين كرد مصرف را مملكت عمومي وجوه نميتوان تصويبنامه با كه داد تذكر مشاراليه به و نوشت

عـمومي مـخارج و درآمـد مسئول كه جنابعالي به ١٣٣٢ سال بودجه كميسيون رياست سمت با را قانوني

و قواعد اين ميسازم/ متوجه مملكتي نظامات و اصول از وخيم عواقب به را شما و ميكنم هستيد مملكت

و آمـرين از اثري كه حالي در گرفت خواهند را متخلفين گريبان و بود خواهند باقي هميشه خشك اصول

بود/ نخواهد شما امروزي حاميان و مسببين
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٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

هيأت تصويب به راي اخذ صندوقهاي به عموم دسترسي و تهران اهالي رفاه براي
محمديه ميدان و بهارستان ميدان و موافقين براي راهآهن ميدان و سپه ميدان دولت

شد گرفته نظر در هفدهم مجلس انحCل با مخالفين براي
هيأت پنج يك هر بهارستان و سپه ميدانهاي در

كرد خواهند راي اخذ نظارت هيأت سه يك هر محمديه و راهآهن ميدان در و

انجمنها در محل معتمدين و راي اخذ صندوقهاي متصديان نظارت, انجمنهاي اعضاي نفر ٣٣٩

از شهرستانها در رفراندم تصويبنامه اجراي ُحسن در نظارت براي شدند, انتخاب قرعه با امروز

شدند تعيين شهرستانها به اعزام براي بازرساني كشور وزارت طرف

شد خواهد اعCم فردا بعدازظهر پايتخت در رفراندم نتيجه
كرد خواهند راهنمائي رفراندم در شركت براي را مردم شهرباني بلندگوي حامل اتومبيلهاي

دهندگان راي و باشد شده آماده قب� بايد تعرفه اوراق
انداخت خواهند صندوق در را تعرفهها شناسنامه ارائه بدون

در رفراندم براي راي اخذ در نظارت انجمنهاي اعضاي تعيين و كشي قرعه مراسم امروز ظهر از قبل

خيام خيابان در تومبيلها ا مرور و عبور از وقت اول از آمد/ عمل به دادگستري وزارت در جنائي اداره تاhر

شـوند/ خـيابان وارد تومبيل ا با ميتوانستند بودند كارت داراي كه مدعويني فقط و آمد عمل به جلوگيري

از پس منشي نفر چهار و شدند كاخ وارد دارد قرار شهر پارك روبروي كه دادگستري كاخ غربي در از مدعوين

٥٩å جنائي دادگاه تاhر داخل در ميكردند/ يادداشت را آنها اسامي كرده, بازديد را مدعوين كارتهاي ورود

ميشدند بازرگانانوارد روحانيون, علماء, دانشگاه, استادان قضات, آقايان ترتيب به و بود شده چيده صندلي

شايان و تهران دادسراي كفيل وكيلي آقايان عدالت مجسمه زير و تريبون پشت مينشستند/ جايخود در و

بودند/ نشسته تهران فرماندار

ذوات گفت: مقدمهاي كر ذ از پس و كرد افتتاح را جلسه تهران فرماندار شايان آقاي صبح هشت ساعت

عـاليه مـظاهر از كـه رفـرانـدم اهميت از خوبي به هستند كشور اين برجسته شخصيتهاي از كه محترم

آيـنده سرنوشت كه است مملكتي مهم يكموضوع عمومي آراء به مراجعه دارند/ اط;ع است دموكراسي

اين مترقيامروز دنياي است/ مردم بر شاخصحكومتمردم و بارز خصوصيت كردو خواهد تعيين را مملكت

بايد اجتماع آن و ملت آن كثريت ا را اجتماع يك و كشور مصالح كه است دانسته محرز و مسلم را حقيقت

امـور متصديان پسنديده و مقبول بايد كه است همان و بپسند اجتماع كثريت ا كه را آنچه و كنند رهبري

فرصت كنون ا نمايد/ فراهم را اجتماع پيشرفت ترقيو آنموجبات وفق بر و حدود در و باشد مردم اجتماعي

بزرگي قدم گاهترينشخصيتهاياجتماع آ برجستهترينو پايمرديدانستهترينو همتو با خوبياستكه

نهايت در پايمرديذواتمحترم همتو به امر اين كه مطمئنبود بايد نيز و برداشتهشود اساسيفوق راه در
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به مربوط تصويبنامه متن شايان آقاي سپس پذيرفت/ خواهد پايان آبرومندي و آزادي و درستي صحتو

گرفته نظر در محترم رايدهندگان براي عمل سهولت و رفاه كه بود نظر در گفتچون و كرد قرائت را رفراندم

دوگانه محلهاي به ديگر محل دو كه است اين آن و گرديد اضافه تصويبنامه ٢ ماده به تبصرهاي لذا شود

مجلسدوره انح;ل با موافق رايدهندگان براي محل دو تهران در ترتيب اين به و است شده اضافه اوليه

راي است/ شده گرفته نظر در هفدهم مجلسدوره انح;ل با مخالف رايدهندگان براي محل دو و هفدهم

راهآهن ميدان و سپه ميدان از عبارت كه محل دو از يكي به ميتوانند مجلس١٧ انح;ل با دهندگانموافق

دو شايان آقاي نطق پايان از پس محمديه/ ميدان و بهارستان ميدان به نيز مخالفين و كنند مراجعه است

يافته جلسهحضور كهدر كليهمدعوينبود اسامي گلدانها اين از يكي داخل در گذاشتند/ رويميز نقره گلدان

تهران در جمعا كه شود داده توضيح بايد قب� و ميكنيم شروع حال گفت شايان آقاي وقت اين در بودند/

ايـن و مخالفين براي انجمن هشت و موافقين براي انجمن هشت كه شد خواهد تشكيل انجمن شانزده

و كرد خواهد وظيفه انجام فرعي محل در ديگر انجمن سه و مركزي محل در آن انجمن پنج انجمن, هشت

ميكنيم/ انتخاب قرعه قيد به سپه ميدان در را ملي مجلسشوراي انح;ل با انجمنموافق پنج اعضاء ابتدا

گرديد/// معلوم زير ترتيب به انجمنها اعضاي كشي قرعه از پس

در كارمندانوزارتكشور از نفر ٢å وزارتكشور از فرمانداري تقاضاي بنابه ـ تهران فرمانداري به كمك

از ضمنا كنند/ همكاري تهران فرمانداري با رفراندم امر انجام در كه شدند گذاشته تهران فرمانداري اختيار

به رفراندم به تصويبنامهمربوط حساجراي در نظارت براي كه شدهاند تعيين بازرساني طرفوزارتكشور

وزارتخانه آن عاليرتبه اعضاي و كشور وزارت بازرسهاي ميان از بازرسان اين گردند/ اعزام شهرستانها

براي شهرباني بلندگويمخصوص حامل تومبيلهاي ا تعدادي امروز بعدازظهر از ضمنا گرديدهاند/ انتخاب

اوراق بايستي رفراندم در حركتكنندگان و افتادند راه به شهر در رفراندم در شركت جهت مردم راهنمائي

هـنگام در كـه بنويسند آن در را خود مشخصات و كنند آماده قب� غيرچاپي يا چاپي از اعم را خود تعرفه

راي دادن در شـركتكنندگان از داديم تذكر كه طوري به نشوند/ معطل صندوقها در تعرفه ورقه انداختن

را اينموضوع و باشند نداشته سال ١٨ از كمتر بايستي شركتكنندگان فقط و نميشود خواسته شناسنامه

داد/ تشخيصخواهند افراد ظاهر روي از انجمنها اعضاي

كرج كشاورزي دانشكده در مختلف طبقات از نفر ٥٢ امروز يازده ساعت ـ تهران اطراف بخشهاي در

براي نفر ٢١ اسامي شد, ايراد كرج بخشدار شريف آقاي طرف از كه بياناتي از پس و رساندند هم به حضور

دو فردا شدند/ انتخاب رفراندم امر در نظارت براي قرعه با مخالف صندوق براي نفر ٢١ و موافق صندوق

به شد/ خواهد راي اخذ هستند كرج ميدان از يكموقعيت به و فاصله يك به دو هر كه شده تعيين محل

شدند/ انتخاب آنجا نظار هيأت آمدو عمل به اداراتدعوت رؤساي معتمدينو از نيز شهريار ترتيبدر همين

صندوقهاي كه محلهائي در تهران اطراف گانه ده بخش پاسگاههاي تمام كل ژاندارمري طرف از امروز

باشند/ انتظامات حفظ مراقب حيث هر از كه شدند تقويت شد خواهد گذارده راي اخذ



ملي دولت سياهه ٢٩١٠

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

رفراندم درباره تير سيام يادبود تدارك هيأت اعCميه
راي مجلسهفدهم انح;ل به رفراندم در گاهانه آ و شركتمؤثر با تهران محترم اهالي عزيز, هموطنان

ماه تير سيام روز عصر كه قطعنامههائي موارد از يكي داريد استحضار كه طوري به گرامي هموطنان بدهيد/

ده روز آن در مجلسهفدهمبود/ انح;ل رسيدموضوع تهران اهالي از نفر هزار صد بيشاز تصويب به ١٣٣٢

هزار صدها و بودند داده مثبت پاسخ هيأت اين بهدعوت كه تهران استعمار ضد وطنپرست افراد از نفر هزار

به كه مردم دشمنان ملي ضد توطئههاي به هفدهم مجلس انح;ل با كه خواستند شهرستانها مردم نفر

انجام تشريفاتو نظر از هيأت اين كار گرچه شود داده خاتمه شدهاند تحميل ايران ملت به <نماينده> عنوان

از يكي اجراي آستانه در ما كه امروز استولي يافته پايان درخشاني نحو به تير سيام شهداي يادبود مراسم

و مـداوم مـبارزه اثـر بـر كـه مـوفقيتي از خرسندي ابراز ضمن ميدانيم hزم هستيم روز آن خواستههاي

كنيد/ شركت رفراندم در قوا تمام با كه: بخواهيم شما از است آمده دست به حال ايراندر ملت خستگيناپذير

رفرانـدم در شركت به را مردم بدهيد/ راي امپرياليسم تحريك و توطئه كانون هفدهم مجلس انح;ل به

طريق بدين و چيست هفدهم مجلس انح;ل به دادن راي معني كه دهيد توضيح آنها براي و كنيد تشويق

ببريد/ hبا را آنان گاهي آ سطح

مجلس اشغال براي استكه توطئهاي بهمحكوميت راي مجلسهفدهم انح;ل به راي عزيز هموطنان

هفدهم مجلس انح;ل به راي است/ آمده عمل به ايران در آنها تكا ا نقاط و امپرياليستها طرف از شورا

ايران مردم سرنوشت در غيرمسئول مقامات طرف از نفوذ اعمال گونه هر قطع به ما ملت قاطع اراده نشانه

و ارتجاعي مركز ميان در كه است مماشاتي و رويه نوع هر هفدهممحكوميت مجلس انح;ل به راي است/

نفوذ اعمال با مجلس نمايندگان كثريت پيشا اندي و يكسال شود/ تخاذ ا طرفدولتها از ملتو دشمنان

قدرت با گاه آ و بيدار ايرانيان امروز و شدند تحميل ايران ملت به ايران در آنها تكاء ا مركز و امپرياليستها

راه امكان ديگر كه كرد كاري بايد عزيز, هموطنان ميكنند/ اخراج قانونگذاري محل از را آنها تفاق ا و تحاد ا

راه اين در كه است قدمي اولين مجلسهفدهم انح;ل باشد نداشته ملتوجود خانه به ملت دشمنان يافتن

راه شده قيد ٣٢ تير سيام قطعنامهمصوب در آنها اصول كه مردم اجرايخواستههاي با بايد ميشود برداشته

نماند/ باقي داخلي خارجيو برايدشمنان فرصتي مجالو تا كرد باز را آزاد و سعادتمند زندگي يك به وصول

رشيد مردم و سنديكاها و اصناف بازرگانان, شخصيتها, جمعيتها, تدارك, محلي هيأتهاي تمام از ما

و كنند شركت رفراندم در فعاhنه كه ميكنيم تقاضا هستند كه صنفي و طبقه هر از شهرستانها و تهران

را استعماري ضد مبارزه پرچم تفاق ا و تحاد ا با ننشسته, پاي از مطالباتخود كامل اجراي تا كه دهند نشان

تحريك و توطئه مجال داخلي خارجيو دشمنان به كنيم, قطع را استعماري نفوذ گونه هر ريشه پيشببريم,

تـدارك مـلي هيأت طرف شد/از خواهد پيروز حقيقت كه است مسلم استو ما با حق ندهيم, نفاقاندازي

هاشميان علي نائيني, نيكپور سJمت, عليرضا ,Jژي Aفضلا رحيميان, غJمحسين ,٣٢ تير سيام يادبود



٢٩١١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ميكردند آماده رفراندم در شركت براي را خود تهران مردم امروز
گرفت خواهد پايتختصورت در فردا كه رفراندم در شركت مقدمات تهيه براي تهران مردم صبح امروز

شعار و حركتكرده دستهجمعي دستجاتمختلفبهطور منتسببه افراد خيابانها همه در ميكردند/ فعاليت

تكليف تعيين براي راي دادن در فردا كه مينمودند توصيه كرده, توزيع مردم بين را رفراندم اوراق و ميدادند

اصناف همچنين و جمعيتها انجمنهايمحليو مناسبتامروز همين به كنند/ مجلسشركت هفدهم دوره

از پشتيباني از كي حا هم كه رسانيدهاند امضاء به طومارهائي و كرده منتشر اع;ميههائي تهران مختلف

طور اين است كرده صادر امروز كه اع;ميهاي در �نيرويسوم� ايران ملت زحمتكشان حزب ميباشد/ دولت

بـه را شـما تـوجه تاريخي موقعيت اين در ديگر بار ايران ملت زحمتكشان حزب همميهنان, مينويسد:

وفاداريخود ديگر بار تظاهرات ساير و تير سي ميتينگ جريان در شما ميكند/ جلب ملي نهضت سرنوشت

راي دادن با دوشنبه اينكروز ساختيد ظاهر ملي نهضت كسيون فرا و ملي نهضت خردمند رهبر به نسبت را

سازيد/ مسجل قانونا ديگر بار را خود اراده مجلس هفدهم دوره انح;ل به موافق

زحـمتكشان, كـارگران, مـينويسد: طـور اين خود اع;ميه در ايران مردم آزادي جمعيت اجرائيه هيأت

مردم سپساز و بود خواهند مصدق وفايدكتر با پشتيبان استعماري ضد مبارزه آخرينمرحله تا روشنفكران

شركت رفراندم روز در ملي نهضت ادامه بيگانگان تشبثات به دادن خاتمه براي كه ميكند پايتختدعوت

و ري شـهر قلهك, در جمعيت اين شعبات همچنين و ايران مردم آزادي جمعيت كارگران سازمان نمايند/

است/ نموده صادر است همينمضمون داراي كه گانه جدا اع;ميههاي دماوند

نام دوشنبه روز در كه است كرده تقاضا مردم از و كرده صادر اع;ميهاي نيز ايران حزب مركزي كميته

كنند/ تبديل ملت ميدان به عم� را سپه ميدان

اظهار ايران استق;ل و اس;مي انجمنهاي است/ داده انتشار مورد اين در بيانيه نيز پانايرانيسم حزب

استق;ل رفراندم شركتدر با و تعطيلنموده را فردا ايمانواجباستكه با ايراني فرد هر بر كه ميكند عقيده

كه كردهاند امضاء كريمطوماري رباط خيابان كسبه گمركو خيابان بارفروشهاي نمايد/ تأمين را عزيز وطن

كـميته شميران, سازمان است/ رفراندم انجام بر مبني دولت تصميم از آنان حمايت و پشتيباني از كي حا

كـدام هـر ايـران و اسـ;م نگـهبانان جـمعيت مـلي, نهضت فدائيان جمعيت قزوين, خيابان ملي نهضت

دادهاند/ انتشار رفراندم در شركت بر مبني گانهاي جدا اع;ميههاي

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

داريد اعCم را هفدهم دوره انحCل
هـموطنان و هـمكاران عـنوان تـحت اعـ;ميهاي كشاورزي وزارت در ملي نهضت طرفداران جمعيت

خـود رأي با و كنند شركت رفراندم در است نموده تقاضا افراد عموم از آن در و كرده صادر غيور شرافتمند

دارند/ اع;م را ملي مجلسشوراي هفدهم دوره انح;ل



ملي دولت سياهه ٢٩١٢

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

نانوا رفقاي عزيز همكاران
و نموده ساقط هستي از را نانوا رسته است سال دو مصدق دكتر آقاي جناب ملي دولت مخالفين اينكه با

دست در شخصي سياسيو نفع منظور به توئي آ منزله به را نانوا قاطبه نارضايتي ميخواستند وسيله اين به

وظيفه از را ملي دولت از پشتيباني نانوا مملكترسته اين دشمنان اميال عليرغم خوشبختانه كه باشند داشته

رشد محلسپه در <رفراندم> شركتدر با نيز كنون ا نورزيدهاند جاندريغ مالو بذل از راه اين در دانستهو خود

حـومه و تـهران نـانواهـاي سنديكاي داد/ خواهند نشان مقدس نهضت اين در صنفيخود قدرت و ملي

احمدي محمد

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

خواربارفروش صنف اعCميه
و گرفته قرار ملي فريضه آزمايشو بزرگترين برابر در و تاريخ راهي دو سر بر ايران ملت كه اينموقع در

لذا مينمايد/ عمومي افكار به مراجعه ايران قهرمان ملي نهضت مباني تحكيم مصدق دكتر جناب دولت

يـادآوري بـودهانـد ملي جهاد پيشقدم هميشه كه صنف افراد عموم به خواربارفروش صنف مديره هيأت

تسليم آنها به قب� كه راي اخذ اوراق داشتند دست در با مقرر ساعت در فردا دوشنبه روز صبح كه مينمايد

تهران خواربارفروشان اتحاديه مديره هيأت نمايند/ شركت راي در و حاضر سپه ميدان در شده

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

گردد آغاز هيجدهم دوره انتخابات و منحل هفدهم دوره
آقايدكتر خدمات نسبتبه آن در استكه رسيده اداره به اصفهان اهالي از زيادي عده امضاء به طوماري

از گرديده نصيبملتايران كنون تا كه موفقيتهائي داشتهاند اظهار و آمده عمل به شاياني قدرداني مصدق

و كـاري فـدا بـر بـط;ن قـلم كـه باشيم صحنههائي ناظر نميتوانيم ما كنون ا و است خارج تصور عهده

دوره انـتخابات و مـنحل مجلس هفدهم دوره كه شده درخواست آخر در سپس است/ كشيده جانبازيها

شود/ آغاز هيجدهم

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

قلعه مدرسه در مردم اجتماع
بسـتن و بـازار عمومي تعطيل با اهالي عموم راديو از نخستوزير آقاي پيام انتشار از پس ـ شاهرود

از پس و نموده اجتماع دولت از پشتيباني منظور به قلعه مدرسه در مرداد ششم سهشنبه روز عصر مغازهها

عكس يافت/ پايان مجلس احساسات ابراز با سابق شهردار عاطفي و واعظ ج;لي آقايان مؤثر سخنراني

نشـان قـلعه مـدرسه وسـيع صحن در را شاهرود اهالي كمنظير جمعيت از گوشهاي ضميمه] [عكس hبا
ميدهد/



٢٩١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ديروز شرفيابي جريان در شوروي جديد كبير سفير خطابه
گرفت قرار سياسي محافل بحث و توجه مورد شاهنشاه پيشگاه به

شد خواهد آغاز شوروي جديد كبير سفير سياسي فعاليت امروز از

است شوروي دولت جوابيه يادداشت انتشار در ايران دولت
جوابيه يادداشت است محتمل و است شده Nهه عازم مسكو در ايران كبير سفير

شود تسليم خارجه وزارت به تهران در شوروي سفارت طريق از شوروي دولت

از و كرد تقديم شاهنشاه حضور به را خود استوارنامه ديروز ايران در شوروي كبير سفير hورنتيف آقاي

اغلب شد تهران وارد كه گذشته يكشنبه روز از وي ميكند/ رسميشروع طور به را سياسيخود فعاليت امروز

و مؤثر اعضاي با تماس كنفرانسو تشكيل وسيله به ايران عمومي اوضاع به آشنائي صرف را خود اوقات

نمايد/ استفاده آنها تجربيات از ضرورت هنگام تا سفارتمينمود اول درجه

عمل به ايشان با را آشنائي مراسم و م;قات را نخستوزير آقاي اقدامي هر از قبل شوروي كبير سفير

احتمالقوي داشت: اظهار ما خبرنگار به سفارتشورويديروز مطبوعاتي وابسته كه طوري به و آورد خواهد

سـفارتخانههاي سـاير بـه نامه وسيله به سپس hورنتيف آقاي گيرد/ صورت فردا م;قات اين كه ميرود

مهمانيهاي در نگيرد انجام عمل اين تا و داد خواهد اط;ع ديپلماسي تشريفات طبق را خود ورود خارجي

ديشب ضيافت در چنانچه كرد نخواهد شركت ميآيد عمل به دعوت هم سياسي نمايندگان از كه رسمي

مستشار تروچنكو آ آقاي براي سوئيس سفارت طرف از دعوت كارت و نداشت حضور وي سوئيس سفارت

بود/ شده فرستاده سفارتشوروي

<سـفير جـمله كـر ذ بود, گرفته قرار بحث و توجه مورد سياسي محافل از بعضي در امروز كه موضوعي

اظـهار سياسي محافل بود/ شاهنشاه حضور به خود استوارنامه تقديم هنگام hورنتيف توسط فوقالعاده>

دارا نيز فوقالعادهاي مأموريت خود عادي مأموريت بر ع;وه شوروي سفير است ممكن كه ميكردند عقيده

يادداشتهاي مبادله موضوع به مربوط حتما وي فوقالعاده مأموريت اينموضوع صحت صورت در و باشد

گفته پاسخ و كرد خارجهسؤال وزارت از را جريان امروز ما خبرنگار باشد/ حلاخت;فات و كشور بيندو متبادله

مأمـوريت كـبيري سفير بر ع;وه hورنتيف آقاي كه نيست اين بر دليل فوقالعاده> <سفير جمله كر ذ شد

است/ سياسي يكاصط;ح و سابقه به مربوط جمله اين پروتكل بنابر بلكه باشد دارا فوقالعادهاي

و رسـمي مـقامات بحث مورد كه شوروي كبير سفير خطابه از ديگر قسمت ـ شوروي سفير اميدواري

و ايران دولتين بين بيشتري نزديكي بر دليل ايشان نطق در را آن كر ذ و بود گرفته قرار سياسي محافل

من به نزديكاست همسايگي از ناشي كه ما كشورهاي كمنافع قسمت<اشترا ميدانستند آينده شورويدر

ما ص;حكشورهاي خيرو به ايران تحادشورويو ا بين روابطحسنهمجواري كه باشم اميدوار ميدهد اجازه

بود/ پذيرد> تحكمي و توسعه



ملي دولت سياهه ٢٩١٤

و انتظار حالت يك كشور سياسي اخير جريانات و شوروي كبير سفير ديروز اظهارات ـ آينده انتظار در

باب در عقيده اظهار گونه هر از محافل اين و آورده وجود به خارجي و داخلي سياسي محافل در بيصبري

كسباط;عات اميد به شوروي سفير آينده فعاليتهاي قبال در ايران دولت رويه شورويو ايرانو تناسبات

مينمايند/ خودداري بيشتر

ايران كنوندولت ا گفت ما خبرنگار به خارجه وزارت عاليرتبه يكمقام امروز ـ مولوتف جواب انتظار در

سفير آراسته نادر آقاي توسط قبل هفته دو كه يادداشتخود آخرين به آقايمولوتف وصولجواب انتظار در

ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي چون ميشود گفته ميباشد/ شد آقايمولوتف تسليم مسكو در ايران كبير

مـيبرد سر به hهه در اروپا كشورهاي در ايران نمايندگان كنفرانسهاي در شركت براي كنون ا مسكو در

كبراي سفارت طريق از جاري هفته ظرف خويشرا يادداشتجوابيه خارجهشوروي استوزارتامور ممكن

نمايد/ تسليم خارجه وزارتامور به تهران در شوروي

آقاي مختصر حال شرح تهران كبرايشورويدر سفارت اط;عات اداره امروز ـ شوروي سفير حال شرح

آنـاطولي آقـاي است/ گـذارده مطبوعات خبرنگاران اختيار در زير شرح به را شوروي كبير سفير hورنتيف

ناممولوتفدرشوراي به انرژنيكمسكو تمامانستيتوي ا پساز شد متولد ١٩åسال٤ ابوسيفويچhورنتيفدر

پساز گرديدو انرژنيك آسپيرانتوريانستيتوي دوره ١٩٣٣وارد سال در گرديد/ كار مليمشغول اقتصاد عالي

صنايع ملي كميسارياي به ١٩٣٨ سال در hورنتيف اي آ, آمد/ نائل فني علوم كانديداي مقام به آن تمام ا

صنايع و برق كز مرا ملي كميسارياي فني رئيسشوراي سمتمعاون به ١٩٣٩ سال در و شد منتقل سنگين

گرديد/ الكتريكيمنصوب

شرقي اروپاي اداره رئيس سمت به و گرديد ديپلماسي خدمات وارد [!] ١٩٣١ سال از hورنتيف اي آ,

در شـوروي مـختار نماينده سمت به سال همان در و مينمود وظيفه انجام خارجه امور ملي كميسارياي

مختار وزير سمت ١٩٤١ ـ ١٩٤å سالهاي در ماند/ باقي مقام اين به ١٩٤å سال تا و منصوب بلغارستان

خبرگزاري رئيسمسئول معاونت مقام شاغل ١٩٤٣ سال تا ١٩٤١ سال از و بود عهدهدار را روماني شورويدر

تا ١٩٤٣ سال از و خارجه امور ملي كميسارياي اروپاي اول اداره رياست ١٩٤٣ سال در بود/ تاس شوروي

خـارجـه امور وزير سمت به ١٩٤٤ ـ ١٩٤٦ سالهاي در بود/ عهدهدار را نزديك شرق اداره رياست ١٩٤٤

در شوروي كبير سفير سمت به ١٩٤٦ ـ ١٩٤٩ سالهاي در و روسيه تيو فدرا سوسياليستي جمهوريشوروي

سازمان كنفرانس در نمايندگيشوروي هيأت hورنتيفعضويت آناطولي مينمود/ وظيفه انجام يوگس;وي

بود/ دارا را كنفرانسدانوب و عمومي مجمع اج;سيه دوره اولين و سانفرانسيسكو در متحد ملل

در و بـود شوروي خارجه امور وزير معاونت مقام شاغل ١٩٤٩ ـ ١٩٥١ سالهاي در hورنتيف آناطولي

سمتسفير ١٩٥٢ ـ سالهاي١٩٥٣ در كيو درچكوسلوا كبيرشورويرا سمتسفير ١٩٥١ ـ سالهاي١٩٥٣

كار خاطر <به مدال و كار سرخ پرچم نشان دريافت به hورنتيف آناطولي بود/ دارا روماني در را شوروي كبير

است/ گرديده مفتخر <١٩٤١ ـ ١٩٤٥ ميهني كبير جنگ در قهرمانانه



٢٩١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ميرود بادكوبه به خاويار و ماهي بارگيري از پس پهلوي پرت كشتي امروز
طور به خاويار و ماهي تن ١٥åå حدود در حال به تا شيCت سابق شركت قرارداد انقضاي از پس

ضمن شوروي به شيCت محصوNت ساليانه صدور ميزان است شده حمل شوروي به عليالحساب

شركت اموال واگذاري پروتكل نهائي طرح هفته اين در ممكن شد خواهد مشخص موافقتنامهاي

سابق شركت استيجاري اتومبيلهاي شوروي نمايندگان نفر دو برسد, امضا به شيCت به سابق

گرفتند تحويل بندرپهلوي در را شيCت

٢åå كشتي اين كند/ حركت بهشوروي ماهي و خاويار بارگيري پساز پرتپهلوي كشتي استامروز قرار

جاريمحصول سال در است كشتي آخرين داديم اط;ع كه طوري به و كرد خواهد حمل خاويار و ماهي تن

بهوسيله خاويار ماهيو كشتي حال٨ به تا سابقشي;ت قرارداد انقضاي پساز ميبرد/ بهشورويرا شي;ت

شوروي به عليالحساب طور به كه مجموعمحصوhتشي;ت بنابراين و گرديده حمل پهلوي پرت كشتي

است/ شور و منجمد ماهي بقيه و خاويار آن تن يكصد به نزديك كه ميباشد تن ١٥åå حدود در شده داده

در تدريج به صيد عمليات وقت آن از و شد خواهد شروع مرداد ١٥ از خزر بحر سواحل در پائيز در صيد

به را ميتواندمحصوhتخود آينده ماه مهر از شركتشي;ت ولي ميگردد آغاز شركتشي;ت صيدگاههاي

مـحصوhت از مـقداري سـاله همه كه است شوروي دولت يكي ايران شي;ت مشتري بفروشد/ مشتريان

شركت اموال بابتحقالسهم از مطالباتدولتشوروي كه زماني تا و گردد صادر آنكشور به بايستي شي;ت

شد/ خواهد صادر حسابشوروي به نشدهمحصوhتمزبور مستهلك سابقشي;ت

و مـعين موافـقتنامهاي ضمن شود حمل شوروي به سال در بايستي كه محصوhتي ميزان است قرار

ايـران شي;ت مشتريان بفروشد/ مشتريان ساير به را خود محصول مازاد شي;ت شركت تا گردد مشخص

به كنون ا هم از را خريد تقاضاهاي بايستي كنند استفاده شركت آينده فصل ازمحصوhت بتوانند آنكه براي

فع� كه تقاضاهائيهم كرد/ نخواهد قبول را خريد تقاضاي صيد جريان شركتدر زيرا بدهند شركتشي;ت

تهيه كميسيونمختلطشي;تمشغول ايرانوشورويدر نمايندگان شد/ خواهد انجام ترتيبوصول به برسد

مليشي;ت شركت آن, بهموجب و گردد مبادله طرفين بين بايستي كه هستند پروتكلشي;ت نهائي طرح

مديره رئيسهيأت اظهار قرار به و شده تهيه تقريبا طرح اين سابقشي;تشود/ شركت اموال كليه صاحب

افتد تعويق به قدري آن امضاي كه ميرود احتمال ولي برسد/ امضا به هفته اين استدر قرار شركتشي;ت

حـاضر پـروتكل طـرح مـطالعه بـراي بازرگاني نمايندگان شوروي جديد كبير سفير ورود مناسبت به زيرا

تـومبيلهاي ا گـرفتن تـحويل بـراي كاراتكف و پاميلتسوف آقايان شوروي نمايندگان از نفر دو نشدهاند/

مراجـعت تهران به فردا امروز و رفتند بندرپهلوي به گذشته پنجشنبه شوروي خواربار مؤسسه استيجاري

نمايندگان مختلط جلسه پنجشنبه روز يا سهشنبه روز ميدهند احتمال شركتشي;ت مقامات كرد خواهد

گردد/ تشكيل شوروي و ايران



ملي دولت سياهه ٢٩١٦

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

خواستند نظر تجديد دادگاه راي از اسفند نهم حادثه محكومين
شدند آزاد مزبور متهمين از نفر پانزده ديشب

بـيست دادگـاه راي طـبق رسيد خوانندگان اط;ع به اسفند نهم متهمين درباره دادگاه راي مفاد ديروز

نظر تجديد رايدادگاه از امروز شدندمحكومينصبح تبرئه نفر دوازده و محكوم متهمينمزبور از نفر [هشت]
راي كه هنگامي ديروز شود/ فرستاده نظر تجديد دادگاه به كه شد نظامي دادسراي تحويل پرونده و خواستند

بود شده حبسمحكوم يكسال به دادگاه بهموجبراي كه متهمين از يكي جعفري شعبان قرائتشد دادگاه

مـيكنم/ سـپاسگزاري دادگـاه عدالت از من رئيس آقاي گفت و كرد تقديم دادگاه رئيس به بزرگي سيب

مدت كه محكومين از نفر سه و متهمين از نفر دوازده تبرئه جريان دادگاه رئيس طرف از ديروز بعدازظهر

متهمينمزبور گرديدو صادر آنها آزادي شدودستور داده زنداناط;ع به است كمتر ماه پنج از آنها محكوميت

شدند/ آزاد

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ميگردد] لغو روز يك مدت به نظامي [حكومت
روز راي اخذ منظور به نظامي حكومت مقررات وزيران هيأت تصويب موجب به ـ كشور خبري خJصه

بود/ خواهد ملغي شهرستانها در ماه مرداد نوزدهم شنبه روز همچنين و تهران در دوشنبه

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

شود صادر تصويبنامه بايد جديد كارمند استخدام براي
وزيران هيأت تصويبنامه موجب به مگر ندارد جديد كارمند استخدام حق ادارات از يك هيچ

كنند استفاده وزارتخانهها ساير كارمندان از بايد دارند جديد كارمند به احتياج كه اداراتي

گرديد/ صادر دولتي مؤسسات به جديد كارمند استخدام از خودداري خصوص در جديدي دستور ديروز

به ميبايستي و شد صادر نخستوزير آقاي طرف از قبل چندي كه بخشنامهايست تكميل در مزبور دستور

گردند/ اخراج شدهاند استخدام اخيرا كه كارمنداني آن موجب

دهند اط;ع كار وزارت به دارند احتياج كارمند به چنانچه مؤسساتدولتي اداراتو كليه بايد ترتيب اين با

استخدام به گزير نا ادارات از يكي چنانچه اداراتدادهشود/ آن به وزارتخانهها ساير كارمندان انتقال ترتيب تا

هيأت موافقت صورت در و نمايد ارسال وزيران هيأت به تصويبنامهاي طرح بايستي شود فني متخصص

معين اداره به زائد كارمندان اسامي بايستي كه آن ديگر نكته داشت/ متخصصخواهد استخدام اجازه وزيران

ادارات به كه شد صادر وزارتخانهها كليه به ايندستور گردند/ منتقل ديگر ادارات به لزوم صورت در كه باشد

مـتصديان و ادارات رؤساي شود/ معلوم نيز شهرستانها زائد كارمندان اسامي صورت و نمايند اب;غ تابعه

خواهند قرار شديد مواخذه مورد و كنار بر كار از نمايند تخلف اجرايايندستور به نسبت كه صورتي در مربوط

گرفت/



٢٩١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

است گرديده آغاز كشور سراسر در عمومي سرشماري انجام مقدمات تهيه
گرفت خواهد انجام آمار استخراج جديد وسايل با و كشور تمام در روز يك در سرشماري اين

ميشود انتخاب آمار شوراي جاي به آمار رايزنهاي نام به هيأتي

است كرده ثبت را نفوس ميليون بيست هويت اسناد آمار كل اداره
اين است/ تهيه دست در كشور تمام در عمومي سرشماري انجام مقدمات عمومي آمار كل اداره طرف از

از بايد آن مقدمات طبقمعمول و گيرد صورت كشور تمام در يكروز در و ١٣٣٥ سال در بايستي سرشماري

امر كه شد خواهند تربيت آمار متخصص عدهاي عمومي سرشماري انجام براي شود فراهم پيش سال چند

استخراج ماشينهاي و دستگاهها مانند جديد و تازه وسايل همچنين و آيد عمل به آنان نظر زير سرشماري

در كه دولتي ادارات و وزارتخانهها كارمندان از عدهاي كنون ا هم گرفت/ خواهد قرار آمارگران اختيار در آمار

مشغول و شدهاند آماردعوت كل اداره طرف از قبيلموارد اين در مطالعه براي هستند وارد آمار به امورمربوط

ميباشند/ كار

و كند ضبط را نفر ميليون ٢å تا هويت اسناد است توانسته آورده عمل به كه اقداماتي با آمار كل اداره

نمايد/ جمعآوري مردم ثبتهويت با را دهات دقيق نقشههاي

مقدمات تهيه براي قانوني يكhيحه موجب به اخير كه عمومي آمار اداره در فع� نقشهها و اسناد اين

آقاي نظر تحت عمومي آمار اداره ميباشد/ مطالعه تحت گرديده تشكيل كشور در عمومي سرشماري انجام

جاي به زودي به اط;ع قرار به داد/ خواهد انجام را امورمربوطه آمار كل همكارياداره با و آمار كل مدير نواب

آمـار رايزانهاي هيأت نام به هيأتي ميكرد رسيدگي آمار به مربوط مختلف امور به كه آمار عالي شوراي

انتخابخواهد وزارتخانهها ساير در آمار امر به وارد كارمندان ميان از اينهيأت اعضاي و شد خواهد تشكيل

داده كار اين ترتيب كه شد خواهد تشكيل عمومي آمار اداره حضور با جلسهاي افراد اين انتخاب براي شد/

اين آمارگيري/ اداره ديگري آمارشناسيو اداره يكي گرديده تعيين قسمتمختلف دو آمارها تهيه براي شود/

آمارهاي تهيه براي عمومي سرشماري مقدمات بر ع;وه ميباشد/ آمارهايموجود مطالعه قسمتمشغول

عمل به عمومي آمار اداره طرف از اقداماتي غيره و استانهايكشور كليه در كشاورزي آمارهاي مانند ديگر

آمد/ خواهد

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

شدند دستگير برنو فشنگ عدد ١åå يا نفر دو
و شده قاسميمظنون بركتو نام به نفر دو به ملي باغ در شهرباني دژبانو قبلمأمورين روز چند ـ اهواز

شهرباني به داشتند همراه كه كيفدستي با را نامبردگان ملي باغ از خروج درموقع دادند/ قرار تحتنظر را آنها

فوق نفر دو كردند كشف بوده كيف در كه برنو فشنگ عدد ١åå تعداد آنان از بازجوئي ضمن و نموده جلب

گرفت/ قرار تعقيب تحت قضيه و شدند توقيف



ملي دولت سياهه ٢٩١٨

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ميباشد كشورها ساير از بيش امريكا از ايران واردات
دارد/// قرار اهميت اول درجه در آلمان به ايران صادرات

است شده كسباط;ع ملي اقتصاد وزارت در موثق يكمنبع از كه طوري به ـ صادرات و واردات ميزان

آلمـان, امـريكا, است/ بوده زير قرار از ١٣٣١ سال در اهميت ترتيب به خارجه كشورهاي از ايران واردات

كـي, چكسـلوا سويس, بلژيك, عمان, فرانسه, هلند, ژاپن, ايتاليا, كويت, هندوستان, انگلستان, شوروي,

استراليا/ و تريش, ا مكزيك, لبنان, اسپاني, سوئد, عراق,

ژاپن, امريكا, آلمان,شوروي, از: است عبارتبوده اهميت ترتيب به خارجه كشورهاي به ايران صادرات و

مـجارستان, بـلژيك, عـراق, فرانسه, هندوستان, كويت, انگلستان, عمان, كستان, پا لبنان, هلند, ايتاليا,

سي;ن/ و سوريه سوئد, سويس, اسپانيا,

از ايران واردات كه استراليا از ارزشواردات و است بوده ريال ميليارد ٣١ سال در امريكا از ايران واردات

يك بيشاز آلمان به صادراتايران است/ ريال ميليون ٢٢ حدود استدر كمبوده كشورها ساير از كشورمزبور

از ايـران واردات كه گرفت نتيجه ميتوان حساب اين با ميباشد/ ريال ميليون نوزده و صد يك و ميليارد

است/ بوده بيشتر كشورها ساير به نسبت آلمان به ايران صادرات و بود اول درجه در امريكا

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

[دولت] اتومبيلها صورت
ارسال تدريج به نيز بقيه فرستادهاند دارائي وزارت به را خود تومبيلهاي ا صورت وزارتخانهها از بعضي

تـخاذ ا hزم تـصميم زائد تومبيلهاي ا فروش به راجع صورتها كليه وصول از بعد اط;ع قرار به ميگردد

شد/ خواهد

٨١٥٦ شماره ,١٣٣٢.٥.١١ يكشنبه

ميشوند منتقل كرج به ديوانگان از عدهاي
است شده گرفته نظر در تيمارستان ديوانگان از عدهاي نگاهداري براي كارخانهذوبآهن محل

و آورد عمل به بازديد تيمارستان از نخستوزيري بازرسي رئيس ثقفي سرتيپ آقاي امروز ظهر از قبل

گرفت قرار توجه مورد بازديد اين در كه موضوعي گردد/ تخاذ ا تصميماتي ديوانگان برايبهبودوضع شد قرار

كه آيد عمل به اقداماتفوري ك پوشا كو خورا سكونت, حيثمحل از ديوانگان وضع برايبهبود كه بود آن

براي كرج ذوبآهن كارخانه از قسمتي شد قرار جهت اين از نمايند, زندگي بهتري شرايط در مزبور بيماران

بازديد كارخانه از روز چند ظرفهمين گردد/ تعبيه محل آن كافيدر وسايل و گرفتهشود نظر در آنها سكونت

تهيه نياز خصوصوسائلمورد در گزارشي و بشود اينمنظور اجراي براي پيشبينيهايhزم كه شد خواهد

گردند/ منتقل كرج به ديوانگان از عدهاي دستور صدور از بعد كه شود
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٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

يافت پايان مجلس هفدهم دوره انحCل به موافقت با پايتخت در عمومي آمار به مراجعه

تهران/ در ملي شوراي مجلس انح�ل مخالفين <%å٧٣٩٣٤å٦> درصد /١

ابقاي به نفر T١U١١٥ و انحCل به نفر ١٥٥٥٤٤ حومه و تهران در
دادند راي ملي شوراي مجلس هفدهم دوره

مختلف دستجات طرف از رأي اخذ پايان از پس و رفراندم شروع از قبل

گرفت صورت تظاهراتي شهر مختلف ميدانهاي در

نمايند شركت دادن رأي در كه نشد داده اجازه بانوان به ديروز
گرديد تمديد رأي اخذ مدت ساعت يك مدت يك هر راهآهن و سپه ميدان انجمنهاي در

ميآيد عمل به رأي اخذ و خواهد عمومي تعطيل شهرستانها تمام در مرداد ١٩ روز
آمد/ عمل به آن تابعه بخش ده تهرانو در عمومي افكار به مراجعه منظور به آراء اخذ مراسم صبح ديروز

شركتكنندگان طرف از كه عظيمي صورتدمونستراسيون بلكه نبود ساده راي اخذ يك تنها ديروز رفراندم

رفراندم در شركت براي را خود قبل روز دو از مختلف جمعيتهاي و دستجات, داشت/ نيز ميگرفت صورت

ميشد/ دستجاتمحسوب اين تجهيزات و گذشته روز مقدماتدو دنباله ديروز جريان و بودند كرده آماده

و ميدادند شعار و ميكردند حركت خيابانها در بلندگو حامل تومبيلهاي ا هميشه مثل هم عصر پريروز

مينمودند/// تأييد را بلندگوها شعار كشيدن هورا با نيز عدهاي

انتظار به و شده جمع زياد پرچمهاي و شعارها با متشكل صف دو صبح وقت اول از فردوسي خيابان در

مشخص تابلوهاي با ملي بنگاههاي و بانكها كارمندان اينصفوف ميان در بودند/ ايستاده راي اخذ شروع

و اسـفند سوم خيابانهاي از داشتند دست در كه مختلفي شعارهاي با نيز چپ دستههاي ميشدند/ ديده

به تازهاي شعارهاي عده اين شعارهاي ميان در ميرفتند/ راي اخذ محل طرف به شده فردوسي وارد نادري

قانوني تغيير و مجلسمؤسسان تشكيل و ١٧ مجلس انح;ل <ما بودند: نوشته آن روي كه ميخورد چشم

در نوشته را خود آراء همگي و ميآمدند جلو ملت> باد <پيروز فريادهاي با عده اين خواهانيم/> را اساسي

بيندازند/ آن در صندوق رسيدن به تا داشتند دست

ميانصفوف در زنها حضور ميكرد نظر جلب آرايديروز اخذ در كه تازهاي مطلب ـ بودند آمده هم زنها

اين ندارندوجود دادن راي حق بانوان كه بود شده اع;م فرمانداري طرف از قب� اينكه با بود/ رايدهندگان

خير/ يا داد خواهند راي هم خانمها باhخره ببينند كه بودند منتظر همه و ميرسيد نظر به غيرعادي عده

مقابل خانمها اول صف كه وقتي شد/ رايشروع اخذ و كرد كار به شروع حوزهها شد ساعتهشت كه همين

دادن راي حق كه شد داده تذكر آنها به بريزند صندوق به را رايخود ورقههاي كه خواستند و رسيد صندوق

كردند/ رد را آنها مأمورين باhخره بدهند/ راي ميخواستند كرده اصرار آنها ولي ندارند

از لحـظه هر با بودند شده جمع سپه خيابان مدخلهاي در زيادي عده آراء اخذ شروع از قبل اينكه با
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در صفوفمنظم با جمعيت اين و ميشد جمعيتافزوده تعداد به فردوسي و ناصريه برقو و سپه خيابانهاي

راي براي شوق و شور با مردم كه حالي در بيندازند/ صندوق در را نوبترايخود به تا ميايستادند رديف چند

را مردم تان كبا ا و شاهآباد و استانبول فردوسيو خيابانهاي در نيز بلندگو حامل تومبيل ا چند ميآمدند دادن

مرتبا و شده نصب يكبلندگو بزرگي رويعمارت خواندنيها اداره روبروي ميكردند/ تشويق راي برايدادن

زدن كف و است صحيح گفتن با جمعيت و ميداد شعار بودند ايستاده دادن راي انتظار در كه جمعيتي براي

رديف به را راي اخذ صندوقهاي خيابانها مدخل در كه بود زياد قدري به جمعيت كردند/ كر تأييد را شعارها

انجام سريعتر كار و نشوند معطل زياد بودند ايستاده كه كثيري جمعيت تا بودند داده قرار خيابانها طول در

در را خود راي ورقه كه ميآمد كه كس هر بودند/ مراقب و بودند ايستاده نفر پنج صندوق هر كنار در گيرد/

ميرفت/ و مركبمخصوصميزد در انگشتشرا و انداخته صندوق

انـتخابات خـيلي كنون تا و هستم شهرباني خدمت در كه است سال ٣å ميگفت شهرباني افسر يك

ميان در نبودهاند/ شائق رايدادن براي مردم اندازه اين تا هيچوقت ديدهام را غيره مؤسسانو و مجلسشورا

باب خيابان از ب;فاصله ميانداختند صندوق به را رايخود كه كساني دستهايبود/ تيپو هر از رايدهندگان

ميرفتند/// و شده خارج همايون

سرعت به راي اخذ و برايرايدادنبود مدتhزم يازده تا ساعتهشت از اينكه با ـ شد تمديد راي اخذ

سپه ميدان در زيادي عده بود راي اخذ مهلت پايان كه يازده ساعت سر باز ميگرفت توجهيصورت قابل

راي مدت كه داد ودستور رسيد تهران فرماندار شايان آقاي همينوقت در تفاقا ا نبودند/ نداده راي كه ماندند

را آراء و باز را صندوق نمايند باقي ديگر كسي يكساعت پايان از قبل گر ا و كنند تمديد يكساعت براي را

شد/ تمديد ديگر ساعت نيم تقريبا راي گرفتن مدت اصل اين روي كنند/ شمارش

آرايمأخوذه شمردن سپهمشغول ميدان حوزههاي كه بود ساعتدوازده مقارن ـ شمردند محل در را آراء

باز را صندوقها يكييكي سپس و آمد عمل به جلوگيري مردم آمدن پيش از مأمورين وسيله به ابتدا شدند/

و شمرده را آراء ديگر نفر هفت ميكردند نظارت نفر هفت كه حالي در بعد و ريختند ميز روي را آن آراء و كرده

يـادداشت نـفر سـه و مـيريختند صندوق در شمرده تا پنجاه تا پنجاه را آراء ميكردند/ يادداشت نفر سه

ميگرديد/ تعدادشاع;م و انجام آن جمع ب;فاصله ميشد تمام شمارشآنصندوق اينكه پساز ميكردند/

سپه ميدان حوزه پنج شد اشاره فوقا كه طوري به مينوشتند/ و شمرده را خود آراء حوزهها كليه ترتيب اين به

كردهاند/ راي اخذ زير تعداد به ترتيب به

راي ١٧å٣٣ ـ يك شماره انجمن

> ١١٩٧å ـ دو شماره انجمن

> ٨٦٩å ـ سه شماره انجمن

> ٢٣٩٩٩ ـ چهار شماره انجمن

> ١٧å٧٨ ـ پنج شماره انجمن
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خود آراء ريختن براي عده اين و بود زياد برق چراغ خيابان جمعيتدر ـ شد خراب سپه چهار حوزه چادر

از نظار هيأت چادر جمعيت هجوم اثر در ميآمد عمل به كه مراقبتهائي باوجود ميكردند عجله صندوق به

را آراء آفتاب زير هيأت بعد به لحظه آن از و كردند جمع را چادر ب;فاصله افتاد/ آنها سر روي و شد كنده جا

ميگرفتند/// را مردم

چادر سه مجلسداشت/ انح;ل مخالف رايدهندگان اختصاصبه محمديه ميدان ـ محمديه ميدان در

گرديده نصب غربي شرقيومولوي خيابانهايمولوي مدخل در بود صندوقهايمربوط و آراء اخذ محل كه

هيأت صبح نيم و هفت ساعت از بود متوقف نزديكي آن در نيز بيسيم حامل جيپ ارتشو كاميون چند و

ميكردند ميدانجلوگيري به اشخاصمتفرقه ورود از انتظامي مأمورين يافتند/ معتمدينمحلحضور و نظار

راي دادن براي كسي گذشتو صبح هشت از ساعت اما بودند/ شده جمع ميدان اطراف در اهالي از عدهاي و

او سن كه تشخيصدادند نظار هيأت ولي كرد يكمراجعه شماره صندوق به جواني ساعت٩ ننمود/ مراجعه

ندارد/ راي دادن حق و ميباشد سال ١٨ از كمتر

ميدانمولويبشود ميخواستوارد كه شد پيدا بلندگو حامل يكجيپ خيابانمولوي از هنگام همين در

بـودند جـيپ اطراف كه عدهاي و كرده دادن شعار به شروع آن سرنشينان و كردند جلوگيري مأمورين ولي

ميخواستند خيابان طرفديگر از نيز نفر چند ضمنا ميكردند/ تأييد مصدق> باد <زنده فرياد با را او سخنان

و زد بـود نزديك شويم ميدان وارد بايد ما گفتند: آنان و گرفتند را آنها جلوي پاسبانها شوند/ ميدان وارد

اعضاء نيم و ٩ ساعت تا يافت/ خاتمه گفتگو نظامي فرمانداري مأمورين دخالت با ولي دهد روي خوردي

در ميباشد كارگر ميداد نشان او ظاهر كه ساعتشخصي اين در نداشتند چاي صرف گفتگوو كاريجز نظار

گفت: نمود مراجع پاسبانها از يكي به خيام خيابان پيادهرو

بكنم/> چكار هستم طرفدار من <آقا

به و بزن انگشت را آن زير بعد و كند پر دارد سواد كه شخصي بده و بگير <يكورقه گفت: او به پاسبان

داد/ مجلسراي انح;ل با مخالفت به محمديه ميدان در نفر اولين ترتيب اين به بينداز/> صندوق

ورقـه كرد مراجعه مولوي خيابان در واقع ٣ شماره صندوق به مردي موقع همين نزديك كردم! اشتباه

هنوز و كردند مركبيمخصوص به آلوده را او انگشت بيندازد صندوق به كه داد ارائه بود كرده پر كه را رفراندم

يا ميدهند مجلسراي موافقين اينجا آقايان راستي پرسيد: گهان نا كه بود نينداخته صندوق به را رايخود

مخالف من كردهام, اشتباه من داشت: اظهار مزبور مرد و موافقين گفت: نظار هيأت اعضاء از يكي مخالفين/

مراجعتنمود/ بيندازد صندوق به را رايخود اينكه بدون و مجلسهستم

نيز لحظه آخرين در دادند راي و كرده مراجعه ٢ شماره صندوق به نفر ٩ پايانوقتبود كه يازده ساعت تا

١ شماره صندوق در نيز نفر ٣ دادند/ راي صندوق اين در نفر ١١ مجموعا و شد اضافه عده اين به ديگر نفر دو

اعضاء از يكي باhخره ننمود/ مراجعه ٣ شماره صندوق به كس هيچ ولي انداختند صندوق به را خود ورقه

هستيد مخالف هفدهم مجلس انح;ل با گر ا <همميهنان زد: فرياد رفتو چهارپايه روي بر نظارت هيأت
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اما مبادرتورزيد/> راي دادن به توانست خواهيد آزادانه و بدهيد راي نموده مراجعه صندوق اين به ميتوانيد

بسته بايد هفدهم مجلس زدند: فرياد بودند ايستاده آنجا كه هم نفري چند و نكرد كسمراجعه هيچ هم باز

در كردند/ مجلس صورت تنظيم و راي شمارش به شروع نظار هيأت و فرارسيد يازده ساعت باhخره شود/

انح;ل با <من بود: نوشته اينطور رايدهنده بود شده انداخته ١ شماره صندوق در كه راي سه از يكي پشت

اين كه داشت عقيده نظارت هيأت اعضاء از يكي كرد/> مراعات هم را اصول بايد ولي مخالفهستم مجلس

صـورت تنظيم از پس شد/ انداخته صندوق در نظر اظهار بدون باhخره ولي شود شناخته باطل بايد راي

يك و كشور وزارت جيپ يك در و گرديد مهر و hك بود, خالي كه آنهائي حتي آراء صندوقهاي مجلس

حملشود/// تهران فرمانداري به تا شد داده قرار ارتشي كاميون

از پس آراء صندوقهايمحتوي شد اشاره hبا در كه همانطور ـ تهران فرمانداري طرف از راي اعJم

صورت مجددا فرمانداري در دادند/ انتقال تهران فرمانداري به انجمن در مجلس تنظيمصورت شمارشو

زير شرح به را مأخوذه آراء hزم تحقيقات و بازرسي از پس و كنترل را انجمن هر شده تنظيم مجلسهاي

كردند: اع;م

در هفده مجلس انح;ل با مخالف آراي عدد/ ١å١٣٦٨ تهران در هفدهم مجلس انح;ل با آرايموافق

عدد/ ٦٧ تهران

آمد/// عمل به راي اخذ تهران مطابق نيز تهران حومه گانه بخشهايده حوزههاي در ـ تهران حومه آراء

شرح به تهران حومه در گذاشتآرايمأخوذه جرايد خبرنگاران اختيار در تهران فرماندار صبحامروز آماريكه

است: زير

مخالف/ راي ٨ رايموافق, ١٦å٣٥ ـ كرج

مخالف/ راي ٣ رايموافق, ٥٦١٦ ـ ري شهر

ندارد/ مخالف رايموافق, ٥٦١٦ ـ ورامين

مخالف/ راي ١ رايموافق, ١٩٩å ـ ايوانكي

مخالف/ راي ٤ رايموافق, ٤٩٧٩ ـ شميران

ندارد/ مخالف رايموافق, ٢٢٣٣ ـ گرمسار

مخالف/ راي ٢ رايموافق, ١٩٨٧ ـ لواسانات

مخالف/ راي ٢ رايموافق, ١٧٦٦ ـ كن

به موافق راي نفر ١٥٥٥٤٤ آن تابعه بخش ده در و تهران در كلي طور به ـ حومه و تهران آراء مجموع

دادهاند/ هفدهم مجلس انح;ل به مخالف راي نفر ١١٥ و هفدهم مجلسدوره انح;ل

عدهاي كه داديم خبر قبل شماره در ـ كردند عزيمت خود مأموريت محل به شهرستانها بازرسهاي

بـاشند/ داشته نظارت رفراندم در تا شدهاند تعيين دو و يك درجه شهرستانهاي و استانها براي بازرس

كردند/ عزيمت محلمأموريتخود به تهران در آراء اخذ از قبل روز بازرسها اين اغلب



٢٩٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كرد صادر اعCميهاي امروز رفراندم درباره آزادي فراكسيون
جـلسات و بـرده سر به مجلس در را امروز و ديروز اقليت نمايندگان اغلب ـ آزادي فراكسيون اعJميه

و دهند ادامه همچنان مجلس در تحصنخود به دارند قصد و داده تشكيل مجلس در مرتبا را مشورتيخود

در زيادي كرات مذا و ساعته چند جلسه يك پساز امروز ظهر آزادي كسيون فرا كنند/ دنبال را مبارزاتخود

است: قرار اين از آن خ;صه كه نمودند صادر اع;ميه تهران ديروز رفراندم پيرامون

كه كسي ميگردد/ روشنتر و ظاهرتر شما بر مصدق حقيقيدكتر چهره ميگذرد چند هر عزيز! هموطنان

آن از مرتبه صد كه كرد رفراندم خودش خواند ق;بي را آن و كرد حمله مجلسمؤسسان به شدت همه آن با

ولي مليبود تصويبمجلسشوراي با اص� نبود انتخاباتشآزاد گر ا مجلسمؤسسان بود/ تر ورسوا ق;بيتر

روز چند جريان از كه نيست شهر اين در كس هيچ بود/ آزاد نه و دارد اصلي اساسي قانون در نه رفراندم اين

دست در را دولت كارمندان ليست وزارتخانهها تمام در قبل روز سه يا دو باشد نداشته خبر رفراندم از قبل

ندادند/ راي و نيامدند حال اين با بدهند راي و بروند كه ميگرفتند التزام آنها از و داشتند

اين از توده حزب كه نيست توضيح به hزم و نكرد شركت رفراندم اين در كسي توده از غير تهران مردم از

هدفي مصدق, به محبتي نه و دارد هفدهم مجلس با خصومتي نه توده داشتحزب ديگري هدف رفراندم

هزار شايد و توده حزب آراء از غير ميپسندد/ و تشخيصداده بدان رسيدن طرق از يكي را راه اين كه دارد

دكتر نگذاريد كردهاند پر آن از را صندوق و قب�نوشته بوده صندوق رايدر هرچه ايشان ازمؤتلفين رايديگر

غشو آنها زشتي دست از گفتو بد كه را كاري هر مصدق دكتر بگذاريد كند/ مجلسفرار استيضاح از مصدق

مرتكبشود/ خودش كرده ضعف

ايـران آزادي و اسـتق;ل و فـاني او باhخره سازد/ پر ق;بي آراء از را صندوقها و كند رفراندم بگذاريد

قـانون مـطابق هفدهم مجلس ندارد تأثيري هفدهم مجلس عدم و وجود در او عمل اين است جاويدان

مال ايران هموطنان كند/ منحل را آن نميتواند چيز هيچ مدت گذشتن از غير و هست دوره آخر تا اساسي

استق;ل آزاديو مشروطيتو داريد شما اخ;قي شهامت متانتو و ايمان و اراده خدمت اين با استو شما

كه ميكنيم اع;م آزاد جهان و ايران قهرمان ملت به ما خاتمه در بود/ خواهد جاويدان و پايدار ابد تا را ايران

است/ ب;اثر و قانون خ;ف رفراندم اين

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

امريكا مقيم ايراني دانشجويان از [عدهاي
نمودند] ابراز ملي شوراي مجلس انحCل و ملي دولت به نسبت را خود پشتيباني و حمايت

بـر مـبني تـبريك تـلگراف امـريكا مـقيم ايراني دانشجويان از عدهاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

انتخابات تجديد و مخابره تهران به رفراندم عمل با مصدقوموافقت دولتدكتر از كامل حمايت پشتيبانيو

شدهاند/ خواستار را



ملي دولت سياهه ٢٩٢٤

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كاشاني آيتا[ به نظامي فرمانداري دادستان نامه
فرمانداري دادستان طرف از زير نامه امروز شبقبل سه خورد و زد جريان در حدادزاده قتلمرحوم باره در

است: شده فرستاده كاشاني آيتا� براي نظامي

نتيجه در رسيده نظامي فرمانداري دادسراي به امروز كه پرونده طبقمحتويات آيتاAكاشاني! حضرت

عدهايكه چون شدهاند/ عدهايمجروح يكنفرمقتولو داد جنابرخ آن منزل عدهايدر بين كه زدوخوردي

آنجا در و استفاده جناب آن منزل از گرديدهاند قتل و زدوخورد اغتشاشو ايجاد مسبب شركتكرده منازعه در

لذا است نـظامي دادسـراي پـرونده ركـود باعث انتظامي مأمورين به آنها تحويل عدم و شدهاند پناهنده

تـعقيب تحت كه فرمائيد تحويل و معرفي مأمورين به زودتر هرچه را پناهنده اشخاص است خواهشمند

شايانفر دكتر سرهنگ نظامي فرمانداري دادسراي دادستان گيرند/ قرار قانوني

داده پاسخي نظامي فرمانداري دادستان نامه به نيز كاشاني آيتا� طرف از ـ كاشاني Aآيتا پاسخ

خطابه جلساتوعظو تشكيل جريان مقدمهاي كر ذ پساز نامه اين در است: قرار اين از آن خ;صه كه شده

و سـوم �نـيروي دولت بـه وابسـته حزب دو افراد از عدهاي شب هر كه است شده كيد تأ و شده داده شرح

نسبت سوءقصد و بردن بين از براي باطنا مجلسو زدن برهم و مردم احاله ارعابو منظور به پانايرانيسم�

توجهي انتظامات طرفمسئولين از انتظامي مراجع به مكرر مراجعه باوجود و شده منزلحملهور به ايشان به

مذكور افراد گهان نا بودند صفائيمشغولصحبت آقاي كه هنگامي مرداد ١١ يكشنبه شب در اينكه تا نشده

با همسايه خانههاي بام از استفاده با آنها از عدهاي و شده پامنار وارد چوب و سرنيزه و چاقو و كارد به مسلح

هنگام جمعيت و شكسته را خانه شيشههاي و كرده مجروح مضروبو را جمعي نموده حمله آجر پاره سنگو

در گرفتهو قرار مهاجمين هماندسته عدهايديگرياز جرح ضربو پامنارمورد خيابان در نيز منزل از خروج

و كاشاني آيتا� قديمي دوستان از كه حدادزاده محمد مرحوم و شده مجروح مضروبو ديگر جمعي نتيجه

بهوسيله ساعتمنزل همان از و گرديد شهيد چاقو و كارد ضربات بهوسيله بود مجاهد مسلمانان عضومجمع

به بودند گرفته حمله مورد كه مردماني از نفر پنجاه چهل حدود در و شده اشغال و محاصره نظامي مأمورين

دادسـتان گـر ا كـه است شـده داده تذكر نامه پايان در شدهاند/ بازداشت و تعقيب نظامي مأمورين وسيله

باشد جنايت اين مرتكبين مسببينو تعقيبمحركينو حقيقتو كشف به ع;قمند نظاميواقعا فرمانداري

انتظاماتعموميخواسته امنيتو مسئولين ساير شهربانيو رئيس نظاميو فرمانداري از را آنها ميبايست

دهند/ قرار قانوني تعقيب تحت و

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

گرديد] [آزاد
نـظامي حكـومت ٥ مـاده اسـتناد به قبل چندي كه اميري منصور آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ آزاد بود شده بازداشت



٢٩٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

شد ارجاع جنائي دادگاه به افشارطوس قتل متهمين پرونده
ميباشد بازپرس قرار همان عينا نظامي دادستان ادعانامه

است كرده اعدام تقاضاي متهمين از عدهاي براي نيز نظامي دادستان
كرد خواهد رسيدگي پرونده اين به نوبت از خارج نظامي جنائي دادگاه

به را افشارطوس قتل متهمين پرونده قضائي بازپرس قانع سروان آقاي داديم اط;ع قب� كه طوري به

٩٢ در را خـود ادعـانامه امروز نظامي دادستان شايانفر دكتر سرهنگ آقاي داده تحويل نظامي دادستان

كرديم, منتشر را آن خ;صه گذشته شمارههاي در ما كه ميباشد نظامي بازپرس قرار همان عينا كه صفحه

فقيد تيمسار يكبستهملبوس انضمام به ميباشد برگ ١٤٦٤ جمعا كه آن ضمائم پروندهمربوطهو با و صادر

تماما كه دقيق تعميرگاه درآمد دفترچه و صالحنيا داروخانه دفتر و ضبطصوت نوار بسته يازده افشارطوسو

داد/ تحويل جنائي دادگاه به بود شده ممهور

قتل متهمين پرونده به دادگاه است شده تقاضا نوشته دادگاه رئيس به نظامي دادستان كه نامهاي در

استناد به داشت اظهار ما خبرنگار به امروز شايانفر سرهنگ آقاي كند/ رسيدگي نوبت از خارج افشارطوس

از عدهاي براي كشور امنيت عليه بر قيام لحاظ از ١٢٩å سرطان ٢٧ نظاميمصوب حكومت قانون ٤ ماده

تقاضاي ديگري عده براي نيز ١٧å ماده استناد به شهرباني رئيس قتل لحاظ از و اعدام تقاضاي متهمين

مدت در وي بدني شكنجه و آزار افشارطوسو سرلشكر توقيف در متهمين شركت نظر از و كردهايم اعدام

به است شده مجازات تقاضاي ٢٧ ماده رعايت و عمومي مجازات قانون ١٩٤ و ١٩٣ ماده استناد به توقيف

سه به محكوم نمايد مخفي محلي در عنقا يا كند توقيف را شخصي دليل بدون كس هر ١٩٣ ماده موجب

توقيف مرتكب هرگاه مجازاتعمومي قانون ١٩٤ ماده تصريح بنابر همچنين شد خواهد تأديبي حبس سال

زندان سال ده تا سال سه از جزاياو باشد آورده بدنيوارد آزار و بهويشكنجه يا قتلنموده به تهديد را شده

بود/ خواهد

ولي است شـده داده اطـ;ع قب� بود كرده اعدام تقاضاي آنها براي نظامي بازپرس كه كساني اسامي

و امـيرع;ئي عـبدا� هـاشمزاده, عـلي بـازنشسته سـرهنگ بـراي اشخاصمزبور بر ع;وه نيز دادستان

و امنيت و دولت ضد بر عملي اقدام نظر از خطيبي نصير و زماني ناصر و رستمي امير و نخلي عباسعلي

كرده اعدام تقاضاي آنها براي و دانسته نظامي قانونحكومت ٤ ماده با منطبق را آنها جرم آسايشعمومي

است/

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كارگران] اجتماع و [اعتراض
در رفقايخود اخراج اعتراضبه بهعنوان كشي كارگرانلوله از عدهاي امروز ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

شدند/ متفرق نظامي فرمانداري توسطمأمورين كه بودند كرده اجتماع كار اداره مقابل



ملي دولت سياهه ٢٩٢٦

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

ميشود معين پنجشنبه روز تا سيلو و دخانيات كارگران تكليف
به رسيدگي دخانياتوسيلو كارگران پرونده به تا شد تشكيل تهران فرمانداري امنيتدر كميسيون امروز

و شد رسيدگي پروندههايمزبور از مقداري به امروز كه گفت ما خبرنگار به تهران دادستان آقاي آيد/ عمل

هستند زنداني كه مزبور كارگران تكليف ميشود تشكيل مجددا كميسيون كه پنجشنبه روز تا ميرود تصور

اظـهار و كرده اجتماع تهران فرمانداري مقابل در مزبور كارگران خانوادههاي باز امروز ضمنا بشود/ روشن

و ندارد دليلي آنها توقيف نيست نظامي حكومت ٥ ماده مشمول كسي ما كسان از ديگر چون كه ميداشتند

داشتند/ را آنها آزادي تقاضاي

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كشور] از بيماران خروج [قوانين
عـزيمت كشـور از مـعالجه جـهت كـه اشخاصي وضع به رسيدگي براي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدهاند تعيين بهداري طرفوزارت از تخصصدارند رشتههايمختلف در كه پزشكاني از نفر ١٦ مينمايند

در را مربوطه گواهي و مراجعه پزشكان از نفر دو به دارند كه كسالتي نوع حسب بر معاينه براي بيماران تا

بود/ خواهد عمل متخصصم;ك پزشكان نفر دو گواهي البته و دارند دريافت تصديق و تأييد صورت

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

الكلي مشروبات به مربوط گزارش
مـنع براي كه موعدي چون داد اط;ع ما خبرنگار به دارائي وزارت موثق منبع يك امروز كه طوري به

جهت باره اين در گزارشي دارائي زوديوزارت به است تمام ا شرف در گرديده مقرر الكلي استعمالمشروبات

به بزرگي لطمه الكلي مشروبات استعمال منع با كه است شده قيد گزارش اين در فرستاد/ دارائي وزير آقاي

شد/ خواهند بيكار نيز هستند كار مؤسساتمشغول در كه كارگراني از زيادي عده شد خواهد وارد كشور بودجه

ايـن زيـرا بـپردازد مشـروبسازي كـارخـانجات صاحبان به را خود بدهي دولت بايستي آنكه ديگر نكته

تهيه بهداشتي و مالي امور كارشناسان از عدهاي مشورت با گزارشمزبور هستند/ دولت گرو در كارخانجات

دولت گـرچـه كـه مـيكنند پـيشبيني مـربوط امـور متصديان ميباشد, جامعي نكات داراي و است شده

از دولت درآمد قانوني, مدت پايان از بعد نميرود احتمال ولي شد خواهد قائل باره اين در محدوديتهائي

شود/ قطع كلي به طريق اين

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كرد] ترك را تهران شوارتسكف [ژنرال
يكشنبه روز ايران در امريكائي مستشاران رئيسسابق شوارتسكف ژنرال ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كرد/ توقف تهران در روز چهار شوارتسكف ژنرال رفت/ كستان پا به هواپيما با



٢٩٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

نخستوزير با شوروي كبير سفير مCقات
نـخستوزير آقـاي با ايران در شوروي جديد كبير سفير hورنتيف آقاي امروز بامداد نيم و ١١ ساعت

از نفر دو و كشيد ساعتطول ربع سه بيشاز hورنتيف مصدقو دكتر آقايان كرات مذا م;قاتو كرد/ م;قات

درباره آشنائي, مراسم از پس م;قات اين در داشتند/ حضور م;قات اين در نيز سفارتشوروي كارمندان

آقـاي hبا خبر] [ضميمه عكس در آمد/ عمل به تي كرا مذا شوروي و ايران صميمانه و سياسي مناسبات

ميشود/ ديده نخستوزير آقاي با امروز م;قات در hورنتيف

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

شناسنامهها تعويض
مربوطه اعتبار و شده تخصيصداده شناسنامهها تعويض به مخارجمربوط براي ريال دوميليون حدود در

است/ گرديده تأمين

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

كارشناس] [تربيت
و كشاورزي بهداشت, فرهنگ, رشتههاي در تحصيل ادامه براي عدهاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

اعـزام بيروت به امريكا] چهارم [اصل فني همكاري اداره طرف از سال يك مدت براي غيره و مهندسي

شد/ خواهند

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

رسيد خواهد فرهنگي مؤسسات و تأسيس مصرف به شهرداري عوارض پنج صدي
مزيني شهردار, نصر دكتر فرهنگ, وزير آذر دكتر آقايان حضور فرهنگبا وزارت در كميسيوني امروز صبح

از نـفر سـه تـفاق, ا غ;محسين و تحريريان حاجباقر قاسميه, حاجحسن فرهنگ, وزارت اداري كل مدير

گرديد تشكيل كابر ا تعليمات رئيساداره بهمنيار حسابداريشهرداريو رئيساداره شبديز محل, معتمدين

نظر در فرهنگي مؤسسات بناي جهت كه شهرداري عوارض پنج صدي درآمد بر نظارت قانوني hيحه تا

آقاي hزم كرات مذا از پس كميسيون اين در گردد/ فراهم كار ترتيبات و آورده عمل به مشورت شده گرفته

حسابهاي از مستقل حسابي در را فوقالذكر درآمد تا شد تعيين خزانهدار عنوان به تحريريان ميرباقر حاج

طرفوزارت از كه پروژههائي تا گرديد تعيين كميسيوني ضمن در نمايدو اندوخته شهرداري فرهنگو وزارت

درآورد/ اجرا مرحله به تصويب از پس و نموده مطالعه ميشود تهيه ساختمان بناي درباره فرهنگ

شـهرداري عـوارض پـنج صدي ميداشت اظهار تهران شهرداري مطلع اعضاي از يكي كه طوري به

جاري سال در اينمحل از دارد نظر فرهنگدر وزارت اط;ع قرار از كه ريالميشود ١٢ميليون بر بالغ ساليانه

نمايد/ تأسيس دبستان چند



ملي دولت سياهه ٢٩٢٨

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

ميگردد] حمل شوروي به شيCت محصوNت از قسمت [آخرين
و ايران مختلط كميسيون جلسه پنجشنبه روز صبح ٩ ساعت است قرار ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

پريروز شود/ تشكيل شي;ت ملي شركت محل در شي;ت سابق شركت حسابهاي تسويه براي شوروي

اين با كرد/ حمل شوروي به جاري سال در را ازمحصوhتشي;ت قسمت آخرين پهلوي پرت كشتي عصر

گرديد/ حمل خاويار و ماهي تن ٢åå حدود در كشتي

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

ميباشد پارچه هزار يك از بيش كه دولتي فرشهاي كليه
ميشود گذاشته حراج به امروز از

و گذشته اقداماتشركتفرشدر و برنامه مورد شركتفرشدر مديره هيأت جديد رئيس سرابندي آقاي

يكهزار بيشاز كه فرشهايدولتي كلي بهطور داشت: اظهار امروز همچنينفروشفرشهايدولتيصبح

از شده تقسيمبندي كارشناسان وسيله به آنها مرغوبيت و نوع تفاوت به پارتي چهار در و ميباشد پارچه

امانتداري دولتي فروشفرشهاي مورد فرشدر شركت شد/ گذاشته فروش به فرش شركت محل در امروز

شد/ خواهد داده دولت تحويل ب;فاصله ميآيد دست به عمومي حراج طريق از كه وجوهي كليه و ميكند

٨١٥٧ شماره ,١٣٣٢.٥.١٣ سهشنبه

دولتي شده] [جمعآوري فرشهاي حراج آگهي
فرش سهامي شركت انبار در كه را دولت به متعلق شده جمعآوري فرشهاي كليه ايران سهامي شركت

عمومي حراج طريق از ميباشد انگليسموجود سابق سفارت خيابان فردوسيروبروي خيابان در ايرانواقع

ميرساند: فروش به زير شرايط مطابق

حراج اين در توانند به اشخاصديگر و بازرگانان دولت, كارمندان از اعم مختلف طبقات اينكه براي >١

ميشود/ گذارده معرضفروش به مختلف روزهاي در جزء قطعات به فرشهايمزبور نمايند شركت عمومي

از تـعطيل ايام جمعه و پنجشنبه روزهاي از غير روز هر ١٣٣٢ مرداد [١٢] ١١ دوشنبه روز از حراج >٢

بود/ خواهد بعدازظهر ٧ ساعت تا ٤.٥ ساعت

شركت صندوق به نقدا را خريداري قيمتفرش موفقيتدر پساز بايد حراج در شركتكنندگان كليه >٣

پروانه كه ميشود داده تحويل كسي به خريداري فرش نمايند/ دريافت شركت از خروجي پروانه و پرداخته

دهد/ ارائه شركت به خروجي

بود/ نخواهد قبول قابل هيچوجه به شود داده شركت به روز هر حراج جلسه ختم از بعد كه تقاضاهائي >٤

شد/ نخواهد مسترد يا تعويض هيچوجه به حراج در شده فروخته فرشهاي >٥

ايران فرش سهامي شركت دريافتميشود/ نقدا معامله موقع و بوده خريدار عهده به حراج ماليات >٦



٢٩٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

ايران درباره مهمي نطق ديروز امريكا جمهور رئيس

گفت: جمله از و كرد ايراد آسيا قاره كشورهاي ساير و

رود بيرون آزاد دنياي دست از آسيا قاره خام مواد و منابع اگر
ميافتد خطر به دموكراسي دنياي امنيت

ايران در را كمونيسم خطر راه است مصمم امريكا دولت
كند مسدود آسيا كشورهاي و

مينويسند: فرانسه مطبوعات

كرد استفاده خويش نفع به هم آيزنهاور يأسآميز نامه از مصدق دكتر آقاي
است: نوشته ايران در رفراندم نتيجه انتشار ضمن تايمز نيويورك روزنامه

است قانون مافوق ملت اراده كه داد خواهد نشان ايران نخستوزير
اندونزي, ايران, درباره مهمي و صريح مطالب امريكا رئيسجمهور آيزنهاور ديروز ـ رويتر ـ واشنگتن

بودن بيپرده صراحتو لحاظ از كه تينمود اظهارا و كرد ايراد كمونيسم خطر برابر در كلي طور به هندوچينو

هم و گيرد قرار كمونيسم شديد تهديد مورد آسيا كشورهاي اينكه از امريكا نگراني و بود بيسابقه تقريبا

گفت: و منعكسنمود عباراتصريح با دمكراسيميشود جبهه و امريكا راهمتوجه اين از كه را بزرگي خطرات

كمال آزاد دنيا امنيت حفظ براي غيره و بيرماني و اندونزي هندوچين, منابع جمله از آسيا خام مواد منابع

بعضي تنگستنو و قلع بيافتدمحصول دستكمونيستها به گر ا كه است هندوچين جمله از دارد/ را ضرورت

و بـيرماني دفـاع عـ;وه به يافت خواهد تقليل مؤثري طور به دمكراسي دنياي در ديگر مهم خام مواد از

آسيا كشورهاي به نسبت كمونيستها تهديد گفت: آنگاه آيزنهاور انداخت/ خواهد خطر به نيز را هندوستان

است/ ك خطرنا و شوم بسيار امريكا براي اصو'

جبهه گر ا ميباشد/ وضعيت همان داراي و رديف يك در آسيا كشورهاي ساير با لحاظ اين از نيز ايران

چطور بدهد دست از غيره و بيرماني و هندوچين نظير كشورهائي خام منابع و آسيا كشورهاي دموكراسي,

را اهميت كمال آزاد دنياي براي كه را كشور آن هنگفت خام مواد و اندونزي ثروت پر سرزمين است ممكن

نمايد؟ نگاهداري دارد

چاپ صبح جرايد در كه ايران اخبار ضمن در گفت: و كرد امريكا جرايد مندرجات به اشاره سپس آيزنهاور

مخالفتهاي از را توانستخود آمدو فائق پارلمان بر باhخره مصدق آقايدكتر كه خواندهايد البته است شده

كرد استفاده ايران حزبكمونيست از خود اقدام اين در البته مصدق آقايدكتر سازد, آسوده پارلمانيخ;صو

بـه گفت: داد آسيا كشورهاي عمومي اوضاع درباره كه ديگري توضيحات از پس آيزنهاور گرفت/ كمك و

كاستو خطرنا امريكاشومو براي اساسا آسيا كشورهاي نسبتبه تهديدكمونيستها كردم اشاره كه طوري

جلو امريكا و گردد انجام بايستي زود يا دير كار اين و كند مسدود باشد جا هر در را راه اين بايستي ناچار امريكا



ملي دولت سياهه ٢٩٣٠

سازد/ مسدود را آنها پيشرفت راه و بگيرد آسيا قاره در را كمونيستي خطر توسعه

اخبار دنباله و تفسير در خود اخير شماره در تايمز نيويورك روزنامه ـ مينويسد تايمز نيويورك روزنامه

در ايران نخستوزير كه ميشود استنباط چنين مصدق دكتر كارهاي وضع از است: نوشته رفراندم به مربوط

هم استالين و هيتلر ديكتاتوري از آن پايههاي شايد كه ميرود پيش قاطعي ديكتاتوري يك استقرار راه

با مصدق دكتر كه است اين حقيقت ولي ميدهد انجام قانوني عنوانموازين به را كارها چون باشد محكمتر

همه مافوق مردم اراده كه دهد نشان عم� ميخواست گرديد عملي ايران در دفعه اولين براي كه رفراندمي

اصول و كنند لغو و داده تغيير را قانوني هر و اصل هر خود اراده با ميتوانند مردم و است قوانين حتي چيز

سازند/ قرار بر آن جاي به را ديگر قوانين

مناسبت به مجددا امريكا و اروپا روزنامههاي ـ كرد استفاده خود نفع به هم آيزنهاور نامه از مصدق

ايـران مسائل و اوضاع و ايران درباره مفصلي مقاhت گرفت صورت ايران در دفعه اولين براي كه رفراندم

به را سياسي محافل توجه شده مطبوعاتنوشته نويسندگانمشهور قلم به كه آنها از بعضي كه دادهاند انتشار

را رفراندم اصلي ريشه بخواهيم گر ا مينويسد: فرانسوي<لوپاريزين> روزنامه است/ كرده جلب شاياني طور

و آيزنهاور ميان متبادل نامههاي سراغ به بايد كنيم پيدا و ايرانصورتگرفتجستجو در براياوليندفعه كه

علت برويمو ايران نخستوزير به امريكا رئيسجمهور يادداشتجوابيه آخرين مصدقمخصوصا آقايدكتر

شده تلقي ايران ملت فراوان تعجب با كه آيزنهاور نامه آن در را رفراندم به ايران دولت اقدام ريشه و اصلي

نمائيم/ جستجو

دارند/ ياد به و خوانده را آنها فرانسه مردم و شد چاپ جرايد در آيزنهاور اخير يادداشت و نامهها آن متن

ناظرين از بسياري كه آيزنهاور اخير يادداشت انتشار كه است اين باشد مطلع كسي كمتر شايد آنچه ولي

مصدق دكتر به بزرگي ضربت و لطمه ميكردند تصور ديگر كشورهاي و امريكا و ايران و فرانسه در سياسي

نفع به جرياني هر از ميتواند كه ايران كهنسال نخستوزير بگوئيم بهتر گر ا يا بود او نفع به حقيقت استدر

تا و مجلسهفدهم انح;ل پيشنهاد با عم� و كرد استفاده خود نفع به هم پيشآمد اين از كند استفاده خود

خنثيو را آيزنهاور يادداشت كه داد نشان كمونيست عناصر چپو جناح برابر مقاومتدر كاستن از هم حدي

است/ نموده بيتأثير

به چنين پاريسمينويسد چاپ فرانسسوار روزنامه ـ است گلهمند ايران بينابين فعلي وضع از امريكا

بماند/ باقي حال همين به مدتي تا ناميد ميانهروي وضع را آن بايد كه ايران فعلي وضع كه ميرسد نظر

ناراضـي ايران فعلي وضع اين از هم امريكائيها و آيزنهاور كه ميدهد نشان است دست در كه اط;عي

دخالت شدن محدود با هم طرفديگر از و ايرانكمونيستنميشود كه دارند يقين يكطرف از چون نيستند

نميتوانند كه حال عين در امريكا چون ميرود ميان از شورويها سوءظن و نگراني ايران در امريكا نفوذ و

نسبت قدر آن استنميخواهندشورويها رفته آهنين پشتديوار و افتاده بهدستكمونيستها ايران ببينند

به شورويها و گردد بينالملليسوم جنگ اشتعال فتيله ايران كه شوند گمان بد ايران در امريكا موقعيت به



٢٩٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

استق;ل با منافي يا كه برآيند اقداماتي صدد استدر شده امريكا سياسي نظاميو پايگاه ايران اينكه تصور

اين به توجه با كند/ ايجاد غربي دموكراسي جبهه براي ديگر نقاط در تازهاي مشك;ت آنكه يا باشد ايران

و لياقت به كه تهران در شوروي جديد سفير hورنتيف ورود از كه حال عين در امريكائيها كه است مقدمه

و بـينابين حـالت همين به ايران اينكه از هستند نگران هم حدي تا و ناراضي است مشهور تدبير حسن

ندارند/ رضايتي عدم چندان برود ميان از روسها سوءظن و بماند باقي ميانهروي

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

گفت/// امروز آزاد فراكسيون اعضاي از يكي
و دادند تشكيل را خود جلسه آزادي كسيون فرا اعضاي حائريزاده آقاي ورود با ـ خبرنگاران با مصاحبه

به حائريزاده آقاي آن جاي به و شود نظر صرف اع;ميه صدور از امروز شد قرار كرهاي مذا مختصر از پس

نمود/ جرايد خبرنگاران با را زير مصاحبه و آمد دارد قرار علني جلسه تاhر مجاورت در كه اطاقي

است رسيده تهران به آن خبر امروز كه آيزنهاور آقاي مصاحبه به نسبت شما نظر كه بود اين اولينسؤال

خودش تكليفخودشرا بايد ملتي هر ديدهاند, برايخودشان ببينند خوابي هر خارجيها گفت وي چيست؟

كند/ روشن

مقاومت مسلما و دارند اتصال هم به قوانين زنجير واسطه به ممالك و ملل تمام امروز دنياي در البته

داده انجام اساسي قانون مشروطيتو ضد بر مصدق دكتر كه قانوني عملخ;ق مقابل در تهران مردم منفي

هيچ ما ولي بكنند ايران ملت با همدردي اظهار هم جهان آزاديخواه ممالك ساير اينكه به است مقتضي

بـنمايد, گرفت خواهند يا و گرفته ديگر ممالك در كه تصميمهائي انتظار به را خودمان ملي مصالح وقت

مقاومت همين مطمئنا و داشت خواهيم و كوششداشته ايران اساسي قانون و آزادي از دفاع براي بگذاريم/

حكومتهاي رفراندم سيستم با و بود علني راي اينكه با انتخاباتي برگ هزار ٤åå و شد تهران در كه منفي

مـملكت عمومي سياست كار در بودند ذيحق كه جمعيتي عشر معالوصف شد عمل هيتلري و فاشيستي

كه افرادي و بچهها و زنها دست به صندوقها در كه مكرري آراء يا و نكردند شركت كنند دخالت خودشان

وارد تـهران آراء اعشار از عشري معالوصف شد انجام عمل اين بود مملكت اساس تخريب در آنها منافع

در و نمودند منفي مقاومت كه تهران رشيد مردم از اول درجه در خود سهم به من و نشد ق;بي صندوقهاي

كردهاند تخطئه را مصدق مصلحتحكومت خ;ق قانونو عملخ;ف كه جهان آزاديخواه ملل از دوم درجه

كرد/ خواهد دنبال را مقاومتخود رويه كمافيالسابق آزادي كسيون فرا و ميكنم تشكر

دارند؟ تصميم چه اقليت نمايندگان گرديد اع;م طرفدولت از مجلس انح;ل اينكه از پس شد: سؤال

نه ميدانيم تعطيل را مجلس ما آنموقع بشود طرفدولت از مجلس انح;ل اع;م كه موقعي از داد: جواب

مجلسشركت در شدند انتخاب ديگر نفر ٥٧ و افتاد جريان به انتخابات بقيه گر ا ١٣٣٢ خرداد ٨ روز تا منحل

به مصدق دكتر اقدامات اين كه داريم اطمينان و هستيم هفدهم مجلس تشكيل انتظار به و كرد خواهيم

رسيد/ نخواهد جائي



ملي دولت سياهه ٢٩٣٢

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

ميگردد تأمين شوروي از ايران قماش احتياج نصف و شكر و قند مصرف تمام
شد خواهد آزاد شوروي و ايران تجارت كه شد شايع ملي اقتصاد وزارت كريدورهاي در امروز

است شده شناخته الزامآور مبادNتي كاNهاي كليه تحويل شوروي, و ايران جديد پروتكل در

ميشود گذاشته عمومي حراج به هفتهآينده ملي اقتصاد وزارت خارجه چاي موجودي تن ٥

باشد مديره هيأت تصديق مورد آنها اعتبار كه كساني به فقط فرش شركت

فروخت خواهد فرش اقساط به

زودي به است محتمل كه بود شايع ملي اقتصاد وزارت كريدورهاي در امروز ـ شوروي و ايران تجارت

ايرانو جديد پروتكل بازرگانيو حسبقراردادهاي بر كنون ا كه ايرانوشوروي تجارت كه شود داده ترتيبي

و شوروي و ايران مبادhتي كاhهاي حجم قدري به اينكه يا و گردد آزاد ميباشد شرط و قيد تحت شوروي

ميشود اظهار كه بهطوري باشد/ شده عملي ضمني طور به اينموضوع كه شود افزايشداده ايران به شوروي

حمل خريداريو را آن شوروي برايفروشعرضهشود ايران طرف از hكا مقدار هر كه بود خواهد اين منظور

در تا دارند مبذول نظر اين اجراي براي را همكاري و مساعدت نهايت طرفين كه است اين بر قرار و نمايد

مـبادhتي كاhهاي ليستهاي در شده اط;ع كسب كه طوري به باشد/ شده فراهم hزم تسهي;ت عمل

در شوروي بازرگاني اداره رئيس كوزنتسف به و شده تنظيم ملي اقتصاد وزارت طرف از كه شوروي و ايران

ازشوروي قماشايران احتياج نصف و شكر و قند مصرف تمام كه شده پيشبيني است گرديده تسليم ايران

وزير طرفدولتشورويو امضايكوزنتسفاز به روزي كه ايرانوشوروي جديد پروتكل در نيز و گردد تأمين

شناخته الزامآور طرفين ناحيه از مبادhتي كاhهاي تحويل رسيد خواهد ايران دولت طرف از ملي اقتصاد

تصميمي چنين آغاز از اصلي نظر داشت اظهار اينمورد در ملي اقتصاد وزارت در مطلع مقام يك است/ شده

يكاز هر حتما و مطمئنا و بود خواهد مبادله قابل تنظيمي ليستهاي موجب به كه مبادhت ميزان كه است

باشد/ رسيده عمل مرحله به كاغذ روي از شوروي و ايران تجارت تا دهد تحويل ديگر طرف به طرف

طريق از را خود خارجي چاي تنموجودي ٥ آينده هفته ملي اقتصاد وزارت ـ خارجي چاي تن ٥ حراج

بهترين از استو شده بستهبندي گرمي ٥ååبستههاي در چايها اين رساند/ فروشخواهد به حراجعمومي

است/ خارجي چايهاي

فرش شركت ككني پا پشم و پشمشوئي كارخانه شده اط;ع كسب كه طوري به ـ پشمشوئي كارخانه

تحت نصب پساز كارخانه اين شد/ خواهد داده تحويل زودي به ميباشد دhر هزار ١٢٥ آن بهاي كه ايران

به نحو چه به اينكه مورد در فرش شركت در مطلع مقام يك كرد/ خواهد كار به شروع چهارم اصل اداره نظر

تقاضاي كه كساني به داشت اظهار شد خواهد فرشفروخته باشند اقساطي فرش خريد به مايل كه كساني

شـركت مقررات مطابق فرش باشد مديره هيأت تصديق مورد آنها اعتبار چنانچه نمايند, اقساطي فرش

شد/ خواهد فروخته اقساط به فرش



٢٩٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

گرديد تشكيل شيCت ملي شركت محل در امروز شوروي و ايران نمايندگان مختلط كميسيون جلسه

شيCت سابق شركت اموال از شوروي دولت سهم واگذاري پروتكل نهائي طرح
گرفت قرار مطالعه مورد امروز جلسه در

شـي;ت شـركت مـحل در شوروي و ايران نمايندگان مختلط كميسيون جلسه امروز صبح ٩ ساعت از

ملي شركت مديره هيأت اعضاي بريماني مهندس و موhنا صهبا, آقايان كميسيون اين در گرديد/ تشكيل

بازرگاني اعضايهيأت تكوف كارا باميلتسوفو كوزنتسف, آقايان ايرانو طرفدولت از نمايندگي به شي;ت

چـند شي;ت مختلط كميسيون امروز كرات مذا داشتند/ حضور دولتشوروي طرف از نمايندگي به شوروي

و شـي;ت مـلي شركت به شي;ت سابق شركت اموال از شده تهيه صورت آن ضمن و كشيد طول ساعت

ملي شركت به سابق شركت اموال از دولتشوروي سهم گذاري وا به پروتكلمربوط نهائي طرح همچنين

گرفت/ قرار مطالعه شي;تمورد

جلسه وليچون برسد طرفين نمايندگان امضاي به مقدماتي مطالعات از پس داديم اط;ع كه طوري به

بكنند/ كسباط;ع باره اين در نتوانستند ما خبرنگاران بود نيافته خاتمه امروز وقت آخر تا كميسيون

صاحب رسمي طور به مليشي;ت شركت به گذارياموالشي;ت پروتكلوا طرح شدن امضا درصورت

صدور وسيله به تدريج به را دولتشوروي اموال سهم بهاي و شد خواهد شي;ت سابق شركت اموال كليه

كرد/ خواهد پرداخت بهشوروي محصوhتشي;ت

ايران] تي صادرا و [توليدي سايرمحصوhت از مطالباتشوروي از قسمتي بابت است ممكن همچنين

شركت اموال سهم بابت از مطالباتشوروي استه;ك براي كه محصوhتي البته و گردد صادر كشور آن به

مـحسوب كشـور مـعام;تي و بـازرگاني كـاhهاي سهميه جزو شد خواهد صادر شوروي به شي;ت سابق

نميگردد/

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

ميكنند مCقات ثريا ملكه با خانمش و شوروي كبير سفير شنبه روز
كرد مCقات دربار وزارت كفيل با شوروي جديد سفير ديروز

ايشان خانم و ايران در كبيرشوروي آقايhورنتيفسفير شنبه روز بعدازظهر نيم و پنج ساعت است قرار

صورت آشنائي و معرفي براي و دارد تشريفاتي جنبه م;قات اين كنند/ م;قات ثريا ملكه علياحضرت با

ميگيرد/

سعدآباد كاخ در دربار وزارت كفيل اميني آقاي با hورنتيف آقاي قبلي قرار طبق ديروز صبح ده ساعت

فعاليتهائي و ايرانوشوروي مناسبات درباره آن ضمن و كشيد ساعتطول نيم م;قاتمزبور كرد/ م;قات

رسمي جنبه كرات مذا اين اما گرديد كره مذا داد خواهد انجام كشور دو روابط بهبود براي شوروي سفير كه

بود/ تشريفاتي نيز شوروي سفير و دربار كفيل م;قات نداشتو



ملي دولت سياهه ٢٩٣٤

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

درگرفت نخريسي كارگران بين خوردي و زد يزد در ديروز
گرديدند مجروح نفر ٢å و مقتول نفر يك آن طي كه

دو و آقا سيدمحمد نخريسي كارگران از عدهاي بين گذشته روز كه است كي حا رسيده يزد از كه خبري

نفر يك آن طي كه درگرفت خوردي و زد داشتهاند اخت;ف يكديگر با سابق از كه ديگر نخريسي كارخانه

حاضر محل در خورد و زد از اط;ع پساز انتظامي مأمورين گرديدند/ سختيمجروح به نفر ٢å و شد مقتول

است/ گزارششده مركز به امر جريان استو قرار اينكآرامشبر نمودند/ متفرق را خوردكنندگان و زد و شده

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

رسيد پايان به گاجره معدن كارگران اعتصاب
از كردند/ اعتصاب داشتند كه تقاضاهائي انجام براي گاجره معدن كارگران كه داديم اط;ع قبل چندي

كرات مذا پساز اعتصاببود ايام در آنها پرداختدستمزد اضافهحقوقو گاجره كارگران درخواستهاي جمله

خود اعتصاب به كارگران دوشنبه روز سرانجام گرفت انجام كار وزارت و كارگران نمايندگان بين كه مفصلي

شدند/ كار مشغول رسما و داده خاتمه

و شود داده حقوق اضافه ده صدي قرار از دارند استحقاق كه كارگراني به كرد موافقت زغال شركت ضمنا

دريافت را اعتصابخود ايام مزد كه داشتند اصرار كارگران نشناختو قانوني را آنها اعتصاب كار وزارت چون

به و بپردازد كارگران به اعتصاب ايام دستمزد بابت مساعده عنوان به مبلغي كه داده قول زغال شركت دارند

نمايد/ كسر آنها حقوق از تدريج

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

سيلو] و دخانيات كارگران [پرونده
دادسـتان آقـايان حـضور با تهران فرمانداري در امنيت كميسيون امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ رسيدگي سيلو دخانياتو كارگران پروندههاي به و گرديد تشكيل نظامي فرمانداري فرماندار, تهران,

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شدند] آزاد نظامي حكومت دستگيرشدگان از نفر [پنج
بـه قبل چندي كه نيكجو و صالحي سلجوقي, شيباني, شروين, آقايان ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شد] آزاد بوشهريپور [بهرام
نظامي حكومت ٥ ماده استناد به قبل چندي كه بوشهريپور بهرام آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ آزاد بود شده بازداشت



٢٩٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

جنائي نظامي دادگاه امروز

كرد آغاز را افشارطوس قتل متهمين پرونده به مقدماتي رسيدگي
مزبور متهمين پرونده درباره را خود نظر دادگاه آينده هفته

كرد خواهد اعCم
جنائي دادگاه به را افشارطوس قتل متهمين پرونده نظامي دادستان كه داديم اط;ع گذشته شماره در

نظامي جنائي دادگاه اعضاي كند/ رسيدگي پرونده اين به نوبت از خارج دادگاه كه كرد تقاضا داده تحويل

سرهنگ كرماني, نصري سرهنگ مروستي, سرهنگ رئيس, شهيدي خطيب سرهنگ آقايان از عبارتند

كار ب;فاصلهمشغول پنجشنبه آخروقتروز دادگاه اعضاي دادگاه, داديار رحيمي سرگرد و دادگاه رستگارعضو

شدند/

هستند مكلف دادگاه اعضاي ميشود ارجاع نظامي دادگاه به پروندهاي كه موقعي ـ مقدماتي قرار صدور

به و ميگيرد قرار دستور جزو بود كامل پرونده چنانچه و كنند رسيدگي پرونده به مقدماتي جلسه يك در

در دادگاه اعضاي گر ا ولي كنند انتخاب پرونده قرائت براي را خود مدافع وك;ي كه ميكنند اب;غ متهمين

را آن كه ميفرستند بازپرس نزد مجددا را پرونده شدند پرونده در نقائصي متوجه مقدماتي رسيدگي ضمن

كند/ تكميل

مطلع مقام يك كرد/ خواهند پيروي رويه اين از دادگاه اعضاي افشارطوس قتل متهمين پرونده مورد در

پـايان را خـود مقدماتي رسيدگي آينده هفته اوايل تا دادگاه داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي دادسراي

در مزبور مقام شد/ خواهد صادر پرونده ناقصبودن يا بودن تكميل درباره دادگاه مقدماتي قرار و داد خواهد

تا دادگاه ميكنم گمان گفت شد خواهد آغاز تاريخي چه افشارطوس قتل متهمين دادرسي كه سؤال جواب

نمايد/ اع;م بود خواهد علني طور به كه را دادرسي آغاز و كند تمام را كار مقدمات شهريور پانزدهم

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شد] آزاد محكوميت دوره انقضاي از [پس
به نظامي دادگاه در نظم اخ;ل تهام ا به كه حصيري بازنشسته آقايسرگرد ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ آزاد مدتمحكوميت انقضاي از پس بود شده محكوم زندان ماه سه

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شدهاند دستگير اخير ساعت ٢٤ در كه نفر] ٥åå] اشخاصي
نفر ١٩ چاقوكشيو جرم به نفر ١٨ و منازعه جرم به نفر ١٥٣ مختلفو جرائم به نفر ٨٣ اخير ساعت ٢٤ در

ك;نتريها نظاميو فرمانداري وسيلهمأمورين به بيموقع عبور جرم به نفر ٢٢٧ و شيرهخانه تشكيل جرم به

گرديدند/ دادگاههايمربوطه تحويل و دستگير



ملي دولت سياهه ٢٩٣٦

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شاهنشاه حضور به ژاندارمري سابق مستشار شوارتسكف شرفيابي
است نداشته دخالتي جريان اين در امريكا سفارت و بوده او خود تقاضاي

است بياطCع هندرسن بازگشت تاريخ از امريكا سفارت
به شرفيابيوي و ايران به شوارتسكف ژنرال ورود جريان درباره امروز امريكا سفارت مسئول مقام يك

عنوان به كستان پا دولت طرف از شوارتسكف ژنرال ميدانيد كه طوري به گفت: ما خبرنگار به شاه حضور

لحـاظ به داشت را سمتي چنين ايران در سال سه چون نامبرده و است شده استخدام ژاندارمري مستشار

به او شرفيابي كرد/ حاصل شرفيابي شاهنشاه بهحضور ضمنا و اقامتنمود تهران در روز چند آشنائي سوابق

و بوده دربار وزارت از شوارتسكف ژنرال خود تقاضاي بنابه و بوده خصوصي امر كام� نيز شاهنشاه حضور

است/ نكرده اقدامي و نداشته دخالتي هيچوجه اينخصوصبه در امريكا سفارت

و تلگراف گونه هيچ گفت تهران به هندرسن آقاي بازگشت تاريخ مورد در امريكا سفارت مسئول مقام

آقـاي كه نيست معلوم و است نرسيده سفارت اين به باشد هندرسن بازگشت تاريخ از كي حا كه نامهاي

در اقامتخود مدت هندرسندر آقاي كه كرد تأييد ضمنا مقام اين كرد/ مراجعتخواهد تاريخي چه هندرسن

رفت/ نخواهد لندن به غيررسمي يا رسمي طور به اروپا

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

و درآمد بر ماليات قانون هشت ماده موضوع مستغCت ماليات اصCح قانوني Nيحه
است رسيده نخستوزير تصويب به كه ١٣٢٨ ماه تير مصوب مزروعي امCك

قهوهخانه, يخچال, نمايشگاه, مهمانخانه, كاروانسرا, مغازه, دكان, خانه, قبيل كليهمستغ;تاز ـ ١ ماده

مالك كه بخشها كز مرا و شهرها در بنائيواقع محل و ساختمان هر كلي طور به و ميدانهايشهر و حمام

مينمايد تحصيل ملكدرآمدي گذاري طريقوا از ديگر بهنحو يا اجاره طريق به منافع يا مالكعين از اعم

ميباشد/ مالياتمستغ;ت مشمول

با مميزي طبق بر آن درآمد و بوده مستغ;ت استمشمول مالك كسب محل كه مستغ;تي >١ تبصره

شد/ خواهد تعيين مشابه مستغ;ت به توجه

نمود/ خواهند تعيين متفقا محل هر دارائي و شهرداري را بخشها و شهرها حدود >٢ تبصره

درصد ده شده داده اجاره به مالك طرف از كه مستغ;تي مورد در مالياتمستغ;ت نرخ ـ ٢ ماده

ميباشد/// درآمد از درصد ده موارد ساير در و مالاhجاره

مـاليات اصـ;ح قـانوني hيـحه ١٣٣١ مـاه دي سـيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
١å بر مشتمل ١٣٢٨ ماه تير مزروعيمصوب ام;ك و درآمد بر ماليات قانون هشت ماده مستغ;تموضوع

١٣٣٢ ماه مرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ تبصره ٦ و ماده

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



٢٩٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

ديناري پنجاه پشيز مسكوك ضرب قانون Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

ديناري پنجاه پشيز مسكوك ريال ميليون صد يك ميزان تا ميشود داده اجازه دارائي وزارت به >١ ماده

اجازه سابق طبققوانين بر كه آنچه بر ع;وه مشخصشده ١٣١٥ ماه اسفند نهم قانون در آن ابعاد و وزن كه

بگذارد/ جريان به و كند ضرب ضرابخانه در شده داده آن بر

ميشود ضرب قانون اين موجب به كه برنز ديناري ٥å مسكوك اسمي ارزش درصد صد معادل >٢ ماده

حسابمخصوصسپرده امانتدر به ايران بانكملي حسابوجهالضماندر به هزينههايhزم پسازوضع

شد/ خواهد

است/ قانون اين اجراي دارائيمأمور وزارت >٣ ماده

پشيز مسكوك ضرب قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه مرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ ماده سه بر مشتمل ديناري پنجاه

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

و كشاورزي مدارس محصوNت فروش از حاصل درآمد به راجع قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه حرفهاي آموزشگاههاي مصنوعات
و حرفهاي آموزشگاههاي مصنوعات و كشاورزي مدارس فروشمحصوhت از كه درآمدي ـ واحده ماده

هيأت تصويب به كه آئيننامهاي طبق بر فروش نحوه همچنين و ميآيد دست به دبيرستانها در هنري

عنوان به سي صدي شد/ خواهد تقسيم ذيل ترتيب به اوليه مواد بهاي وضع از پس رسيد خواهد وزيران

بـه هـفتاد صدي داشتهاند/ شركت اشياء ساختن يا و محصول تهيه در كه دانشآموزاني به نقدي پاداش

رسيد/ خواهد ساختمان تكميل و تعمير و ماشين ابزار و لوازم تهيه و آموزشگاه توسعه مصرف

از حاصل درآمد به راجع قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
تـصويب واحده ماده بر مشتمل حرفهاي آموزشگاههاي مصنوعات و كشاورزي مدارس فروشمحصوhت

١٣٣٢ ماه مرداد ؟ تاريخ به ميشود/

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

مصر] زمامداران به سوم نيروي پيشرو زنان [تبريك
حزب به تلگرافي سوم نيروي به وابسته ايران پيشرو زنان طرف از امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ تبريكگفته دادهاند راي حق زنان به مصر جديد اساسي قانون در اينكه از و شد مخابره مصر بنتالنيل



ملي دولت سياهه ٢٩٣٨

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

اتومبيل و فرش بهاي ـ مالي امور
وزارت در كـه طـوري به و رسيد خواهد فروش به نيز تومبيلها ا وزارتخانهها, فرشهاي فروش از بعد

قرار به ميباشد/ شده كاhيجمعآوري دو اين قيمت ريال هزار پانصد و ميليون ٢١ ميزنند تخمين دارائي

رسـيد/ خواهد فروش به بعدا ميشود جمعآوري دولتي مؤسسات از كه فرشهائي از ديگر قسمتي اط;ع

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

آلمان] مقيم ايراني دانشجويان [بيانيه
متذكر دادهاند انتشار كه بيانيهاي آلماندر در ُبن دانشگاه ايراني دانشجويان ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

آلمانمتحصنخواهند ايراندر سفارت نشوددر صادر ماه مرداد ٢٥ تا آنان پروانههايارزي گر ا كه گرديدهاند

شد/

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

نشده توزيع ماه تير شكر سهميه از قسمتي
همين نتيجه در هستند, آن توزيع مشغول كنون ا و نشده توزيع ماه تير شكر سهميه از قسمتي ـ كرمان

نسبت همين به هم شيرينيجات قيمت و رسيده ريال ١å٦ تا ١å٢ يكمن آزاد شكر پرداختسهميه عدم

كرد/ ترقي

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شكر و قند سهميه توزيع جهت سرشماري وضع از اهالي
هستند ناراضي

اهالي سرشماري جهت كه شكر و قند كل اداره بازرسان طهماسبي سروان و ملكزاده آقايان ـ دماوند

دادند/ خاتمه خود كار به مرداد ششم روز بودند آمده دماوند به شكر و قند توزيع جهت

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

شود تأمين بايد احتياج مورد گندم
٥åå ميورزند/ امتناع آن فروش از كسبه اغلب ولي است ريال ٢٥ تا ٢٢ كيلوئي به گندم مظنه ـ كرمان

شود/ مرتفع عمومي احتياج و وارد بايد گندم تن

٨١٥٨ شماره ,١٣٣٢.٥.١٥ پنجشنبه

است نشده داده قناد صنف قند سهميه است ماه سه
شكر و قند ماهه سه سهميه تحويل عدم از كردهاند مخابره اداره اين به كه تلگرافي در سنندج قناد صنف

آنها افتاده عقب سهميه تحويل براي hزم دستور دارائي وزارت مينمايند درخواست و نموده شكايت خود

نمايد/ صادر



٢٩٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

ايران و آسيا مسائل باب در خود نطق آيزنهاور

مطبوعاتي مصاحبه در نه بود كرده ايراد امريكا اياNت فرمانداران كنفرانس در

ايران در امريكا سياست زودي به است ممكن آيزنهاور اخير اظهارات با
بشود تازهاي مرحله وارد

اقتصاد وضع بهبود براي بيشتري كمك اعطاي محور بر تغيير اين ميرود احتمال
يابد تحقق مردم زندگي و

مبارزهاي از جدا بايد امريكا ملت كه است كرده اعCم نطقي طي شرمان سناتور

كند پشتيباني نمودهاند آغاز خود ملي هدفهاي به نيل براي آسيا ملل كه

باب در امريكا رئيسجمهوري آيزنهاور مستر اخير اظهارات انتشار از ساعت هشت قريبچهلو آنكه با

و سياسي كز مرا و محافل در معالوصفهنوز ميگذرد ايران اخير حوادث جمله از آسيا قاره به مسائلمربوط

است/ نطق همين مختلف قسمتهاي درباره تعبير و تفسير بحثو مورد رسميموضوع

اط;ع اظهار محافل پارهاي شد منتشر تهران در آيزنهاور نطق كه پريروز كه است اين توجه قابل نكته

درباره كه را نكاتي و كرد ايراد مطبوعاتي مصاحبه جلسه در را مطالب اين امريكا رئيسجمهور كه ميكردند

رسانده خبرنگاران اط;ع به كه بود مصاحبه جلسه آن در آيزنهاور اظهارات را قسمت يك شده گفته ايران

مـصاحبه جـلسه در بـود شـده شايع كه آنچه خ;ف بر آيزنهاور اظهارات كه است اين حقيقت ولي است/

كنفرانس در امريكا رئيسجمهور كه بود نطقي از يكقسمت اظهارات اين بلكه نگرفته مطبوعاتيصورت

اوضـاع بود مفصل و طوhني كه نطق آن در و كرده ايراد امريكا ايالت هشت و چهل فرمانداران از مركب

امـور راس در كه كساني كليه ميان همآهنگي و نظر وحدت آنكه براي آنگاه و نموده تشريح را بينالمللي

اين ولي است داده شرح را امريكا كلي سياست اصول باشد داشته وجود دارند قرار امريكا ايالت ٤٨ داخلي

متناسب بيشتر هرچه امريكا عمومي افكار داخلي سياست با كه ميزد دور محوري بر مخصوصا توضيح

سازد/ خاطرنشان و گوشزد را كمونيسم با مبارزه ادامه تأثير اهميتو ديگري زبان به و باشد

خاطر امريكا مردم به غيرمستقيم بهطور كه توضيحاتآنبود اين در آيزنهاور نظر وجهه عبارتديگر, به

با و رفته ميان از جهان در كمونيسم خطر كه كرد تصور نبايد است شده متاركه كره جنگ گر ا كه سازد نشان

و سسـتي كـمونيسم دنياي با مواجهه منظور به خود دولت از پشتيباني در است ممكن امريكا مردم آنكه

ايناستكه گرفته قرار توجه مورد كه ديگر يكنكته نمايند/ تلقي سابق از سهلتر را كار اين كنندو كوتاهي

دنيا در رويتر خبرگزاري خبرنگار وسيله به فقط امريكائي فرمانداران كنفرانس جلسه در آيزنهاور اظهارات

داخله مهم خبرهاي و رئيسجمهور نطقهاي كهمعمو' امريكائي خبرگزاريهاي وسيله به نه يافت انتشار

و گرفته قرار توجه بيسابقهمورد خاصو اينوضع ميشود/ مخابره خبرگزاريهاي آن بهوسيله امريكا كشور

ايراد دنيا در انتشار براي كه نبود نطقهائي مطالبو زمره در حقيقت در آيزنهاور اظهارات اين كه داد نشان



ملي دولت سياهه ٢٩٤٠

رئيسجمهور مهم رسمي نطقهاي كه خ;فمعمول بر نطق اين متن كه بود هم جهت همين به باشد شده

كه داشت اظهار امريكا سفارت سخنگوي و نرسيد تهران در امريكا سفارت به ميشود ارسال دنيا در امريكا

درباره است/ شده مطلع آن از تهران جرايد راه از فقط و نكرده دريافت را نطق اين متن امريكا سفارت هنوز

است: گفته كه هم آيزنهاور اظهارات از قسمت آن

و نظريات كند مسدود ديگر كشورهاي و ايران در را كمونيستها پيشرفت راه دارد تصميم امريكا دولت

نظر به چنين كه است اين است قابلقبول قرائتو بر متكي بيشتر آنچه ولي دارد مختلفيوجود تعبيرهاي

بهبود براي آسيائي كشورهاي به دادن كمك با بايستي امريكا دولت كه باشد اين آيزنهاور منظور ميرسد

بـا مـبارزه بـراي كـه راهـي تنها آنها ظاهرا نمايد/ مسدود را كمونيسم پيشرفت راه آنها اقتصادي اوضاع

مطلعين بسيارياز آسيائياستكه ملل به اقتصادي مساعدتهاي اعطاي دارد راهوجود اين سد كمونيسمو

زيادي احتمال استو نكته همين به ناظر آيزنهاور كشدار مبهمو اظهارات از قسمت اين معتقدند تهران در

تا البته كه ـ آيزنهاور اظهارات از كه طور همان و تازهايشود مرحله وارد آينده در امريكا سياست كه هست

بردارد/ تازهاي قدم ايران به مالي مساعدت با برآيد صدد در امريكا دولت ميشود استنباط ـ مبهم حدي

يكي اظهاراتديروز ميكند تأييد را نظر اين كه قرينهاي مطلبو ـ كند كمك آسيائي ملل به بايد امريكا

لحـاظ از را آسـيائي مـلل بـه مسـاعدت لزوم كه ميباشد جمهوريخواه حزب از امريكائي سناتورهاي از

مجلس در كسيونجمهوريخواه فرا عضو و دارد نام كوپر شرمان كه مزبور سناتور نمود/ تأييد فني اقتصاديو

ملل به عم� آورد عمل به امريكائيدعوت افراد عموم از كرد ايراد كه مهمي نطقي طي امريكاست سناي

بهبود و ملي هدفهاي و آمال به نيل براي آسيائي ملل كه مبارزهاي در امريكا ملت كه كنند ثابت آسيائي

نيروي به بكند سعي بايد امريكا گفتملت وي ميكند/ پشتيباني آنها از جدا نمودهاند آغاز زندگيخود وضع

ببرد/ پي كام� است آورده بهوجود آسيائي ملل ميان در را بزرگ نهضت اين كه بزرگي

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شد] ايران وارد كار بينالمللي كارشناس گوستاو [آقاي
كـنفرانس ششـمين و سـي در عالمي دكتر آقاي كه تي كرا مذا نتيجه در ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

آقـاي بـود, آورده عـمل بـه كار بينالمللي سازمان مقامات با فني كمكهاي درباره ژنو در كار بينالمللي

كرد/ م;قات عالمي دكتر آقاي با كار وزارت در مشاراليه شد/ ايران وارد كار بينالمللي كارشناس <گوستاو>

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

گرفت انجام ايران نفع به تظاهراتي كركوك در
انگليسي ضد تظاهرات عراق شهرهاي از يكي كركوك در جاري ماه چهاردهم روز واصله اط;ع طبق

از احساساتي جريانات اين در كردند/ حركت اجتماع حالت به خيابانها در مردم و گرفت شديديصورت

بود/ بلند هم ايران باد زنده فرياد شعارها ضمن در و آمد عمل به ايران ملي نهضت درباره نيز اهالي طرف



٢٩٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

آمد خواهد ايران به مسكو از شوروي ايران بين اختCفات كليه رفع براي هيأتي
تمايل اظهار دولتين بين اختCف موارد كليه رفع به نسبت خود يادداشت دومين در شوروي دولت

بود شده خواستار تهران به مسكو از هيأتي اعزام با را ايران دولت موافقت و كرده

ميكند فعاليت مزبور هيأت ورود مقدمات تهيه براي شوروي جديد كبير سفير

شوروي و ايران مناسبات بهبود در اقتصادي روابط توسعه تأثير
يكمنبعموثقكسب از خارجهشورويامروز وزارتامور دولتايرانو يادداشتهاياخير مبادله دنبال به

و ايران ميان اخت;فاتموجود درباره كره مذا براي دولتشوروي طرف از هيأتي زودي به كه گرديد اط;ع

در دولتشوروي طرف از دوم بار براي كه يادداشتي در مزبور منبع اظهار قرار به آمد خواهد ايران به شوروي

اخت;فات كليه درباره كره مذا براي كه بود كرده تمايل اظهار گرديددولتشوروي ارسال ايران يادداشت پاسخ

و بگيرند تماس ايراني مقامات با نزديك از تا دارد اعزام ايران به را هيأتي است حاضر شوروي و ايران بين

بدهند/ اخت;فات رفع جهت ترتيبي

دولت به يادداشتي خارجهشوروي طرفوزارتامور پيشاز چندي دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به

كه پاسخي در بود/ گرديده تمايل اظهار كشور دو بين مرزي اخت;فات رفع به نسبت آن در كه رسيد ايران

كليه برايرفع بايستي دولتشوروي كه بود شده نشان خاطر فرستاد اينخصوصبهشوروي در ايران دولت

گردد/ كره مذا وارد آنها درباره مستقيما بتواند ايران دولت تا دارد اع;م را آمادگيخود كشور دو بين اخت;فات

بانك در ايران سپرده ط;ي استرداد موضوع از عبارتند شوروي و ايران بين فعليموجود اخت;ف موارد

مـذكور يادداشتهـاي تبادل از پس مرزي/ اخت;فات و ١٩٢١ مودت قرارداد اص;ح و نظر تجديد مسكو,

صورت در كه شد داده تذكر و گرديد اخت;فات كليه رفع به نسبت تمايل اظهار طرفدولتشوروي از مجددا

با را موافقتخود نيز ايران دولت شدو خواهد اعزام ايران به طرفدولتشوروي از هيأتي موافقتدولتايران

داشت/ اع;م امر اين

مقامات ولي نيست دست در اط;عي هنوز مزبور هيأت ورود تاريخ درباره ـ شوروي كبير سفير فعاليت

تهيه استصرف گرديده آغاز پيش روز چند از كه جديدشوروي كبير فعاليتسفير كه ميدارند اظهار مسئول

شروع ب;فاصله تهران به ورود از پس مذكور هيأت تا اعزاميشورويميشود هيأت برايورود مقدماتhزم

نمايد/ كار به

در دولت به نزديك مقامات شد/ خواهد تعيين هيأتي نيز ايران دولت طرف از هيأت اين با كره مذا براي

دولت آن مأمورين و دولتشوروي نيت حسن از ايران دولت ميگويند دولتشوروي با اخت;فات رفع مورد

همسايه با را خود اخت;فات است مايل ايران دولت زيرا كرد خواهند استفاده و استقبال اخت;فات رفع براي

مودت و تفاهم اساس بر را كشور آن با سياسي روابط و نموده فصل حلو دوستانه كرات مذا طريق از شمالي

سازد/ استوار



ملي دولت سياهه ٢٩٤٢

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شوروي و ايران نمايندگان بين مذاكره ساعت شش از پس پريروز

شيCت شركت به شوروي اموال واگذاري به مربوط نهائي پروتكل باره در
كردند تقاضا شوروي نمايندگان

برسد طرفين امضاي به كردهاند تهيه آنها كه طرحي
شيCت سابق شركت اموال سهم بابت شوروي مطالبات پرداخت طرز

شد خواهد ذكر نهائي پروتكل در نيز

شدند آن كردن وآماده شوروي طرح مطالعه مأمور شيCت مختلط كميسيون اعضاي از نفر دو

ششساعت گرديد تشكيل گذشته پنجشنبه صبحروز ساعت٩ از كه ايرانوشوروي نمايندگان كرات مذا

و ايـران نـمايندگان بين كه تي كرا مذا درباره شد/ ختم بعدازظهر ساعت ٣ كميسيون جلسه و كشيد طول

نهائي طرح آنكه از قبل داشت: اظهار شي;ت مديره هيأت رئيس صهبا آقاي امروز آمد عمل به شوروي

گرفت را كميسيون وقت تمام آنها درباره بحث كه آمد پيش ديگري مطالب گيرد قرار مطالعه مورد پروتكل

نـهائي پـروتكل امضاي براي شد قرار و گرديد مرتفع اشكال موارد كليه مفصل كرات مذا از پس باhخره

نمائيم/ امضا را آن اص;حات از پس و كنيم مطالعه كردهاند تهيه بازرگانيشوروي نمايندگان كه را طرحي

سـابق شـركت اموال گذاري وا براي شي;ت ملي شركت طرف از كه طرحي داديم اط;ع كه طوري به

و ميباشد سابقشي;ت قرارداد انقضاي هنگام سابقدر اموالشركت ارقام جزئيات شامل شده تهيه شي;ت

نگرديده تضمين اموالشي;ت از ايرانوشوروي دولتين سهم نتيجه در شركتسابقو دارائي اينطرح طبق

جلسه در شد/ خواهد گذار مليشي;توا شركت به اموالشوروي سهم نهائي پروتكل امضاي پساز استو

حسـابهاي تـصفيه و اموال گذاري وا براي آنها كه طرحي كه كردند پيشنهاد شوروي نمايندگان پريروز

گيرد/ قرار مطالعه مورد كردهاند تهيه سابقشي;ت شركت

از شـوروي نمايندگان طرح در كه اينست شي;ت شركت در شده تهيه طرح با شورويها طرح تفاوت

درباره هستند مايل نمايندگانشوروي و شده صحبت نيز آن پرداخت طرز مطالباتشورويو تصفيه موضوع

مطالعه براي گردد/ كر ذ نيز نهائي پروتكل در ميشود گرفته تصميم هر مطالباتشوروي پرداخت تصفيه

كرنيكن آقاي و ايران طرف از آقايموhنا مختلطشي;ت اعضايكميسيون از نفر دو پريروز شورويها طرح

سازند/ آماده امضاء براي و دهند قرار بررسي تحت باhتفاق را مزبور طرح كه شدند تعيين طرفشوروي از

كـه شد خواهد تشكيل شي;ت مختلط كميسيون اعضاي از نفر چند از مركب جلسهاي در نيز دوشنبه روز

يا چهارشنبه روز است ممكن مختلط كميسيون رسمي جلسه و دهد قرار مطالعه تحت را نهائي طرح مجددا

آقايان ايرانو طرفدولت از بريماني مهندس و موhنا صهبا, آقايان پريروز جلسه در گردد/ تشكيل پنجشنبه

دو از شي;ت پائيزه صيد اط;ع قرار به داشتند/ دولتشورويحضور طرف از كرنيكن و كاراتگف كوزنتسف,

است/ شده ماهي صيد به شروع نقاط از بعضي در و گرديده آغاز پيش روز



٢٩٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شد خواهد ممنوع كشور سراسر در الكلي مشروبات استعمال فردا پس از
كنند دريافت پروانه دولت از بايد ترياك معتادين

ميگردد تدوين قانون اين از متخلفين براي مقرراتي

ميشود؟ اتخاذ تصميماتي چه ترياك فروش و خريد از جلوگيري براي

بيافتد تأخير به سال يك مدت براي قانوني Nيحه موجب به قانون اين اجراي است ممكن

ميگيرند قرار معالجه تحت ترياك و الكل استعمال به معتادين

كرد تكليف كسب نخستوزير از دارائي وزارت
قـانون طبق بر كه آنست گرفته قرار دارائي و مالي امور مسئول مقامات توجه مورد امروز كه موضوعي

ماه مرداد تاريخ١٩ از را الكلي استعمالمشروبات فروشو خريدو مكلفاست دولت بهمن١٣٣١ مصوب١٩

دريافت از موظفند قانون اين موجب به تهران دارائي پيشكاري مأمورين نمايد/ منع فردا� �پس جاري سال

گذاشته اجرا موقع به نيز شهرستانها دارائي ادارات در امر همين و نمايند الكليخودداري مالياتمشروبات

كسب و گرفت تماس امور مطلعين از عدهاي با قانون اين اجراي چگونگي به راجع ما خبرنگار شد/ خواهد

را دولت مـلي مجلسشوراي خشخاش, كشت منع و الكلي مشروبات قانون تصويب از بعد كه كرد اط;ع

وظايف كه نمايد تدوين مزبور قانون مفاد اجراي جهت مقرراتي و آئيننامهها ماه ٦ ظرف كه نموده مكلف

منع قانون اجراي از برايخودداري فع�مجوزي نيستو كه ترديد اصلموضوع در ولي گردد تعيين مأمورين

ندارد/ الكليوجود مشروبات استعمال

تخاذ ا مورد اين در تصميمي قانوني اختيارات از استفاده با نخستوزير طرف از چنانچه صورت اين در

در و برسانند طبي مصرف به را آن كه داشت خواهد را مسكرات استعمال حق كساني فقط شنبه روز از نشود

خواهند استجريمه بوده تاريخمرسوم اين تا كه تي مقررا طبق الكلي فروشندگانمشروبات اينصورت غير

موثق منبع يك كه طوري به و ميشود تهيه دادگستري وزارت وسيله به قانون اين از تخلف مقررات شد/

فروش و خريد براي ديگري و مسكرات براي يكي ميگردد تنظيم آئيننامه دو مزبور قانون براي داد اط;ع

وزارت كفيل مبشر آقاي با ما خبرنگار باره اين در بيشتري اط;ع كسب براي خشخاش كشت و ك تريا

جهت دارائي وزارت بايستي كه گزارشي بر مبني ما خبرنگار سؤال پاسخ در مبشر آقاي گرفت تماس دارائي

نكردهايم تقديم نخستوزير به زمينه اين در گزارشي هنوز ما كه كرد اظهار نمايند, ارسال آقاينخستوزير

رفتار دهد دولتدستور كه صورت هر به ترديد بدون و است نشده تخاذ ا امر اين براي تصميمي كنون تا و

نخستوزير آقاي از خصوص اين در دارائي وزارت گفت وزارتخانه آن موثق منابع از يكي ولي شد/ خواهد

دارائي سابق وزير كاظمي آقاي تصدي دوره در شد/ داده اط;ع قب� كه طوري به است/ كرده تكليف كسب

مجلس به كه كرده تهيه گزارشي و شد الكلي مشروبات استعمال منع پيرامون در مطالعه مأمور كميسيوني

تصميم رفراندم از بعد باhخره و مجلس علني جلسات تشكيل عدم علت به ولي كرد تقديم ملي شوراي



ملي دولت سياهه ٢٩٤٤

به راجع مالي امور كارشناسان لزوم صورت در و گردد تقديم نخستوزير آقاي به گزارش اين كه شد گرفته

اجراي به نسبت كه بدهند نخستوزير آقاي براي توضيحاتي قانونمزبور اجراي از بعد دولت درآمد نقصان

نزديكبه يكمقام يابد/ تغيير آن مفاد از بعضي و آيد عمل به نظر تجديد هست چنانچهص;ح قانون مفاد

مدت قوي احتمال به ولي كند خودداري قانون اين اجراي از ندارد قصد دولت فع� گرچه گفت نخستوزير

حـتي و است نشـده تهيه متخلفين براي تي مقررا و آئيننامه گونه هيچ زيرا شد خواهد تمديد آن اجراي

ميشود پيشبيني اينصورت در نشده تدوين نيز دولت مأمورين اوليه اقدامات چگونگي براي آئيننامهاي

شهرباني شد اشاره hبا در كه طور همان گردد/ تعيين وقت امر مقدمات تهيه براي سال يك يا ششماه كه

و محاسبه از نيز ماليات مأمورينوصول و شد خواهد الكلي فروشمشروبات و خريد مانع دوشنبه روز از كل

خـبرنگار نـيز ك تـريا اسـتعمال و خشخاش كشت پيرامون در كرد/ خواهند خودداري مزبور ماليات وصول

دريافت پزشكو به مراجعه با ميتوانند ك تريا به معتادين كه كرد حاصل اط;ع و آورد عمل به تحقيقاتي

قرار معاينه تحت معتادين كليه پروانه, برايصدور نمايند/ ك تريا استعمال به مبادرت دارائي وزارت از پروانه

تهيهشود/ آئيننامه بايستي نيز امر اين براي لكن شود داده پروانه آنها به اعتياد درصورت كه گرفت خواهند

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شد تشكيل ارث به ماليات طرح ـ ميشود لغو راديو ماليات
تصويب به هنوز كه مالياتي طرحهاي از قسمتي و شد تشكيل دارائي وزارت قوانين عالي شوراي امروز

به كه ميباشد ارث بر به مربوط طرحها اين از يكي گرفت/ قرار رسيدگي استمورد نرسيده آقاينخستوزير

شد/ خواهد فرستاده نخستوزير آقاي تصويب براي جاري هفته پايان تا است شده تكميل اط;ع قرار

جهت همين به نيست ميسر آن اخذ و ميگردد مشك;تي دچار راديو ماليات دريافت چون اط;ع قرار به

شد/ خواهد لغو و مجزا راديو و تومبيل مالياتا قانوني hيحه از مالياتمزبور به مربوط مواد

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

نخستوزير] حضور چلوار جنس از متري ١٥ [طومار
نخستوزير آقاي به متري ١٥ به چلوار طومار يك شيراز اهالي طرف از امروز ـ كشور خبرهاي خJصه

شدهاند/ خواستار مجلسرا انح;ل دولت از پشتيباني ضمن كنندگان امضا طومار اين در شد/ تقديم

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شود توجه كشاورزان حال به
اداره اين به كه نامهاي ضمن ديلم بندر توابع از ليراوي قراء ساير و حيدري حاج قريه زارعين از جمعي

نشـد واقع مفيد ما درباره كشاورزان سهم ازدياد قانوني hيحه اينكه بر ع;وه ميدارند اظهار فرستادهاند

است بـوده قـبل سـالهاي از كـمتر مـالك مـنسوبين تـعديات اثـر در ناحيه اين كشاورزان سهم امسال

نمايند/ رسيدگي آنها حال به اوليايامور كردهاند تقاضا امضاءكنندگان



٢٩٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

رفراندم] [پيرامون حائريزاده مطبوعاتي مصاحبه
تنها نه مصدقالسلطنه جناب دولت كه كنيم اع;م را مسلم حقيقت اين ديگر بار يك ميخواهيم <ما

ملي نهضت مستقيم صراط از بلكه است كرده قيام ايران مشروطيت و اساسي قانون عليه بر و است ياغي

ندارد/ طرفداري ايران ملت ميان در استو گرديده منحرف ايران

كافي ندارد طرفدار ايران ميانمردم در گذشته خ;ف بر مصدق آقايدكتر كه اخير مطلب اثباتاين براي

دهيم/ قرار مطالعه استمورد داده انجام كه را رفراندمي كيفيت است

كشور محيط در دارد اختيار در را تبليغاتي وسايل و دولتي دستگاه و انتظامي قواي كه دولتي هر اصو'

بـراي چـه و باشد شهرداريها يا مجلس انتخاب براي �چه عمومي افكار به مراجعه گونه هر در ميتواند

و لحظه هر استو قائل قانونگذاري حق برايخود كه دولتي به رسد چه تا نمايد نفوذ و نظر اعمال رفراندم�

نظامي حكومت از استفاده با ضمنا و بياورد بهوجود مخصوصي اوضاع اختصاصي قوانين با ميتواند هرموقع

وسـايل بـه و كـند سـلب مردم از را عقيده اظهار حق اجتماعي امنيت كميسيون قبيل از قوانيني و دائمي

وجود با و اينها همه وجود با كند جلوگيري مخالفين اجتماع از حتي چاقوكشو و رجاله به توسل غيرقانوني

جـناب بـود شـده تأمين دولت اين براي ميگيرند الهام خارجي منبع يك از كه كمونيستي دستجات آنكه

براي شد ناچار گردد موفق گذاشته رفراندم را آن نام كه عظيمي مسخرهبازي در اينكه براي مصدقالسلطنه

ياد به بيدرنگ انسان كه بياورد بهوجود احوالي و اوضاع روزموعود در و كند اع;م و تعبيه تي مقررا كار اين

تأمين مصدق آقايدكتر جناب چند هر ميافتد ديكتاتوري و فاشيستي كشورهاي در اسلوبمعمول روشو

كـه بود مدتي باشد نداشته را آن از انتقاد حق احدي كه ب;معارض و فردي حكومت يعني خويش منظور

به عمل اين نمايد تعطيل و فلج بود گذارده خالي را آن كرسي هفت و پنجاه قب� كه را مجلسي ميخواست

جـناب بهانههاي و محركه عوامل ميباشد تام توجه قابل كه موضوعي است, نبوده غيرمنتظره وجه هيچ

ميباشد/ امر اين ارتكاب براي مصدق دكتر آقاي

مجلس در كه كرد قيام علنا ايران اساسي قانون مشروطيتو عليه بر وقتي درست مصدقالسلطنه جناب

hزم بود شده انتخاب خودش توصيه و فشار با و نظر طبق كه رئيسهاي هيأت و گرفت قرار استيضاح مورد

ديد مجلسمتزلزل در را رئيسدولتچونوضعخود دهد مجلسقرار دردستور را ملي دانستلوايححكومت

و بوق با بعد و دارند را او قتل خيال كه ساخت متهم را مجلس نمايندگان حتي و نمود بهانهجوئي به شروع

افترا و حمله به شروع ميگيرند كمك مملكت بودجه از غيرمستقيم و مستقيم كه روزنامههائي و راديو كرناي

كـه نـماند گـفته نا ميگردد او اص;حات انجام مانع مجلس كه داشت اع;م و نمود مخالف نمايندگان به

است داشته كه اط;عاتي با و است نموده تصدي شخصا مصدق دكتر آقاي جناب را مجلس اين انتخابات

مجلسي مجلسهمان اين استو غشدانسته بيغلو و صحيح را نمايندگان از درصد ٨åانتخاب شخصا

اوضاع بر تسلطدولت عدم ضعفو و اهمال اين اثر در ظاهرا باhخره و تصويبنمود را اختياراتاو كه است



ملي دولت سياهه ٢٩٤٦

است/ مانده خالي كرسيهاي ٥٧ حدود در

و الطاف جلب براي و دولت رئيس اشاره به مجلس اعضاي از نفر چند و پنجاه اينكه وجود با مختصر

تعطيل مجلسرا عم� و دادهاند استعفا نمايندگي از و نمودند خالي شانه مليخود وظيفه بار زير از او مراحم

با است صدد در و است/ كرده اع;م نقشههايخود برنامهو مانع مجلسرا آقايمصدقالسلطنه جناب كردند/

قانوني اساس و پايه كه مجلسرا است متنفذ تصويبنامه در آن اساس كه عملي با قانون يكعملخ;ف

چـيزي نميدانيم hزم رفراندم عمل بودن قانون خ;ف و دولت خودسريهاي به راجع بردارد/ بين از دارد

ناقض كه � علني رأي اخذ همين در غيرقانوني, رفراندم همين در دولت شويم يادآور اينكه جز كنيم اضافه

بـا تـنها نه hزم آراء جمعآوري براي و است گرديده بيشمار تقلبات مرتكب است� افراد اوليه آزاديهاي

و كنند شركت رأي در ندارند رأي حق كه كساني و بچهها گذاشت و گرديد مؤتلف مسكو كمونيستهاي

از عدهاي دانست hزم بلكه بدهند رأي مكرر بتوانند شدهاي تجهيز معينو دستجات كه آورد فراهم وسايلي

ضد ماجراي اين در كه بشوند, مخالفين نظر اظهار مانع انتظامي حمايتقواي تحت كه كند مأمور را رجالهها

مينمايند/ شركت ملي

تجاوز هزار صد از تهران در آورد دست به خود منظور براي توانست دولت كه آراي مجموع اين وجود با

هزار ٤åå خودش اقرار به رفراندم صحنهسازيموسوم از قبل روز تا دولتي دستگاه كه صورتي در نميكرد

رأي ميتوانند نياوردهاند دست به چاپي اوراق كه افرادي كرد اع;م ضمنا و بود ساخته منتشر چاپي تعرفه

در كه رأي هزار ١٥å بيشاز م;حظه با ترتيب اين به بياندازند صندوق به ثبتو اوراقمعمولي روي را خود

سال رأي١٨ سن حداقل ق;بي رفراندم در كه نكته اين تذكر آمد دست به آن امر در هفدهم انتخاباتدوره

شـركت رأي اخذ در ندارند رأي حق قانونا كه كساني و كودكان از بسياري عده هم عم� و بود شده اع;م

كند پا دستو برايخود رأي هزار صد بيشاز تهراندولتخواست در دادند رأي مكرر بسياريهم و نمودند/

از كلي طور اقليتبه نمايندگان بهبهانيو آيتا� كاشانيو آيتا� نظريه طبق تهران مردم قاطع كثريت ا و

كه شومي سابقه غيرقانونيو عمل اين عواقب به راجع نمودند مفتضحخودداري صحنهسازي اين شركتدر

بـراي زمينه تهيه جز هدفي واقع در آمد وجود به حسخودخواهي ارضاء براي مصدق دكتر جناب توسط

استكه اين امروز مصاحبه از ما كردهايممنظور بحث متعدد بيانيه در ندارد, انتقامجوئيشخصي كينهتوزيو

به را جهانيان توجه همچنين و شهرستانها اهالي مخصوصا ايران رشيد نجيبو مردم توجه ديگر بار يك

و نـمائيم جلب است آمده وجود به ايران كشور در بيگانه مزدوران و دستنشاندگان كمك با كه جرياناتي

حـقوق و مشـروطيت و اساسي قانون حفظ براي خود توانائي تمام با و نفس آخرين تا ما كه داريم اع;م

و آزاديخواهي و سياسي رشد به استظهار با و خود توانائي تمام با نمود خواهيم مبارزه مجلسيان مجلسو

و دستگاه شخصي اغراضخصوصيو از ك خا اينآبو دشمنان گذاشت ايراننخواهيم ملت استق;لطلبي

استق;لكشور ارضيو تماميت و نموده استفاده ميكنند حكومت مملكت, در كنون ا ملي نقاب زير كه افرادي

دهند/> قرار معرضمخاطره در را آزادي و



٢٩٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

ميباشد وخيم يزد نخريسي كارخانه حادثه مجروحين از يكي حال
گرديد اتخاذ تصميماتي حادثه اصلي مسببين دستگيري براي امنيت كميسيون در

ميبرد سر به آرامش در شهر فع� و شد توقيف است كرده شليك كه ژاندارمي

رسيد/ گرامي خوانندگان اط;ع به پنجشنبه شماره در كه يزد نخريسي كارگران خورد و زد تعقيبواقعه در

كارخانه به اهاليمحمودآباد از جمعي ميدهد: گزارش چنين جزئياتواقعه اطراف در يزد از ما خبرنگار امروز

نمودند مجروح شديدامضروبو را كارگران و ريخته است نزديكدهكدهمزبور كه تا> <آ به ريسندگيمعروف

اهالي با خورد و زد و نزاع براي و شدند همدست اقبال كارخانه كارگران با مزبور كارخانه كارگران ب;فاصله

وسيله به را جريان حادثه بروز از برايجلوگيري تا آ كارخانه مدير سيدمحمد آقاي گرفتند/ تصميم محمودآباد

بودند آمده تا آ كارخانه كارگران كمك به كه اقبال كارخانه كارگران اينموقع در داد/ ژاندارمرياط;ع به تلفن

از هنوز بودند آورده هجوم كارخانه به كه محمودآباد اهالي از تن چند چون و شدند نزديك كارخانه محل به

هجوم و حمله مورد كه رفقايخود از و شوند كارخانه داخل گرفتند تصميم كارگران بودند نشده خارج كارخانه

به ژاندارمها از يكي و داد روي خوردي و زد كارگران و ژاندارمها بين دار و گير اين در كنند دفاع گرفتهاند قرار

مجروح شوند كارخانه داخل داشتند قصد كه كارگران از نفر سه نتيجه در و كرد شليك تيري ارعاب منظور

عباس نام به مجروحين از يكي دادند, انتقال پهلوي بيمارستان به را مجروحين ب;فاصله مأمورين شدند/

٩ كه است مدبري اصغر به مجروحدومموسوم كرد/ بيمارستانفوت در روز آن ريزشخونغروب اثر بر آواره

سومينمجروح نميرود/ او بهبودي به اميدي گرفتو قرار جراحي عمل تحت بود شده سوراخ او روده از نقطه

است/ درمان تحت فع� ميباشد كمتر جراحتش كه

كرده بلند رويدست جنازهاشرا كرد بيمارستانفوت در عباسآواره اينكه پساز اقبال كارخانه كارگران

دنبال نفر هزار دو بر بالغ جمعيتي و رفتند پهلوي چهارراه طرف به و نموده خارج بيمارستان از شعار دادن با و

به تلگرافاتي و آورده تلگرافخانه به را جنازه دادخواهي و رسيدگي منظور به كارگران بود, حركت در جنازه

بـا خـورد و زد اثـر بـر كـه مـجروحين از نـفر هشت كنون ا نمودند/ مخابره مسئول مقامات و نخستوزير

از پس بـوده كمتر جراحتشان كه نفر چند ميباشند بستري بيمارستان در ديدهاند صدمه محمودآباديها

امنيت كميسيون جلسه فرماندار آقاي درنگ بدون امر جريان به رسيدگي براي شدهاند/ مرخص پانسمان

وحشت باعث حادثه اين اينكه با گرديد/ اخذ آرامش و نظم استقرار جهت hزم تصميمات و داد/ تشكيل

جهت فرماندار آقاي كه اقداماتي و مفيد راهنمائيهاي با بودند شده تهييج نيز كارگران بود شده عمومي

گرديد قرار بر انتظامات آورد, عمل به روز همان بعدازظهر چهار ساعت از حادثه تعقيبمسببين دستگيريو

آنها به و كارگراندلجوئينمود نمايندگان از فرماندار آقاي آمد/ عمل به جلوگيري غيرمترقبه حوادث بروز از و

زنداني شليككرده كه ژاندارم گروهبان سر كنون ا شد, مجازاتخواهند و اصليدستگير عاملين كه داد وعده

حكمفرماست/ شهر آرامشدر فع� دارند را حادثه اين اصلي تعقيب تقاضاي كارگران ولي است



ملي دولت سياهه ٢٩٤٨

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

زيرآب معادن كارگران اعتصاب
گرديدند بازداشت شدهاند داده تشخيص واقعه مسبب كه كارگران از نفر چند

به زغال شركت رؤساي از يكي زدند/ اعتصاب به دست دفعتا زيرآب زغال معدن كارگران دوشنبه روز

اين از آن جريان و ميباشد زغال معدن رئيس تعويض اثر در كارگران اعتصاب داشت اظهار اداره خبرنگار

در ١٣٣١ سال آخر تا و گرديد زيرآب معدن رياست عهدهدار مهندسصميمي آقاي ١٣٢٥ سال استدر قرار

معدن به امامي مهندس آقاي زغال شركت طرف از آمد تهران به كسالت اثر در چون و بود باقي مقام اين

كردند/ اعتصاب معدن رئيس تغيير به اعتراض عنوان به كارگران ولي رفت زيرآب

بـا و رفته معدن محل به مهندسين از عده و ادارات رؤساي و نظامي فرمانداري فورا اعتصاب از پس

به زغال شركت طرف از گزلو قره مهندس آقاي نيز ديروز دادند/ اندرز و پند آنها به و گرفته تماس كارگران

آقاي سرانجام برساند مقصد به را خود كه نشد موفق راه بوده مسدود علت به ولي كرد حركت زيرآب طرف

به زودتر هرچه كه داد وعده آنها به و كرد نصيحت را كارگران و رفت معدن محل به نيز مازندران استاندار

در فقط حاضر حال در و شدند مشغول خود كار به باره دو كارگران نتيجه در شود رسيدگي آنها خواستههاي

زيرآب به تهران از نمايندهاي زودي به گرديد مقرر ضمنا هستند/ اعتصاب حال در كارگران از نفر ٣åå حدود

آيد/ عمل به رسيدگي كارگران قانوني تقاضاهاي به زودتر هرچه و برود

داده تشخيص محرك كه را كارگران از عدهاي انتظامي مأمورين آمد دست به امروز كه اط;عي طبق

نمودهاند/ منتقل بهشهر به و كرده دستگير بودند

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

لولهكشي] كارگران مجدد [اجتماع
در رفقايخود اخراج اعتراضبه بهعنوان كشي كارگرانلوله از عدهاي امروز ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

ساختند/ متفرق را آنها نظامي فرمانداري وليمأمورين بودند كرده اجتماع كار اداره مقابل

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

مسجدسليمان] واقعه [پيرامون
روز دو بود رفته سليمان مسجد واقعه جريانات به رسيدگي براي كه هيأتي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ خواهد نخستوزير تقديم زودي به مسجدسليمان گزارشواقعه شد/ تهران وارد قبل

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

نظامي] حكومت ٥ ماده [آزادشدگان
٥ مـاده اسـتناد بـه قبل چندي كه فرزانه ايرج و نوايي سرهنگ آقايان ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت نظامي حكومت



٢٩٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

رفتند دادگاه به مدافع وكيل انتخاب براي افشارطوس قتل متهمين امروز
عدهاي صبحامروز افشارطوسبودند/ قتل متهمين پرونده قرائت نظاميمشغول دادگاه اعضاي هم امروز

انتخاب براي را هاشمزاده سرهنگ و بايندر, مزيني, بازنشسته سرتيپ افشارطوسمنجمله قتل متهمين از

به را بايدوك;يمدافعخود روز پنج ظرف در كه شد اب;غ آنها به آنجا در كردندو احضار نظامي دادگاه به وكيل

كنند/ معرفي دادگاه

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شد خواهد فرستاده نظر تجديد دادگاه به اسفند نهم واقعه متهمين پرونده
كرد خواهد رسيدگي پرونده اين به نوبت از خارج دادگاه

بودند شده محكوم كه متهميني بر ع;وه اسفند نهم واقعه متهمين درباره جنحه دادگاه راي صدور پساز

متهمين پرونده امروز خواست/ نظر تجديد مزبور دادگاه راي از نيز نظامي دادستان شايانفر سرهنگ آقاي

رسيدگي پرونده اين به نوبت از خارج دادگاه كه گرديد تقاضا شدو خواهد فرستاده نظر تجديد دادگاه به مزبور

كند/

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

قوام اموال مصادر براي
كليه و رسيده انجام به نيز قوام خانه ثاثيه ا از قسمتصورتبرداري آخرين كه داد اط;ع يكمقاممسئول

گرديده تعيين كتب كليه اسامي و شده نيزصورتبرداري كتابهايوي از كه معني بدين مهياست صورتها

موضوع است/ م;حظه قابل قوام خانه در كتابهايموجود ارزش كه ميكنند اظهار مأمورينمربوطه است/

شد اشاره قب� كه طوري به ميباشد/ قوام خانم شكايات به رسيدگي شد داده اط;ع اداره خبرنگار كه ديگر

دولت اقداماتمأمورين به نسبت و نوشته قوام اموال مصادره كميسيون و دادگستري به نامه چند قوام خانم

است/ اعتراضكرده

از اقدامي كنون تا نامهها اين ارسال وجود با ولي فرستاده دادگستري به مزبور كميسيون را نامهها اين

بـايستي كه است خواسته دارائي وزارت از توضيحات بعضي دادگاه زيرا است نيامده عمل به دادگاه طرف

اط;عات مصادره كميسيون تشكيل از بعد شد/ خواهد شروع اينموضوع به رسيدگي سپس و گردد ارسال

بفرستند/ كميسيون به و صادر را رايhزم كه ميشود گذاشته دادگاه اختيار در مزبور

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

پوزش و تصحيح
شده چاپ پنجشنبه روز چهار صفحه آخر ستون دو در كه مالياتمستغ;ت اص;ح قانوني hيحه متن در

مـيشود/ تـصحيح وسيله بدين است شده چاپ درصد صد اشتباها مالاhجاره درصد ده نرخ ماده در بود



ملي دولت سياهه ٢٩٥٠

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شد آغاز حدادزاده قتل پرونده به رسيدگي
شدهاند بازداشت انتظامي مأمورين طرف از نفر ١å كنون تا

شـدن كشته به منجر و داد روي كاشاني آيتا� منزل در قبل شب چند كه خوردي و زد و نزاع قضيه

فيروزي دكتر به نظامي دادستان شايانفر سرهنگدكتر طرف از گرفتو قرار رسيدگي مورد گرديد حدادزاده

پس فيروزي سرگرد نمايند/ رسيدگي مزبور پرونده به كه شد نظاميمأموريتداده دادسراي ٥ بازپرسشعبه

آنشب وخورد زد تحريكدر تهام ا به نفر ١åكنون تا گرديد/ اقدام ب;فاصلهمشغول پرونده گرفتن تحويل از

در مطلع يكمقام كرد/ بازجوئي متهمين از فيروزي سرگرد امروز شدهاند/ بازداشت انتظامي طرفمأمورين از

مسببين ساير كه است آمده عمل به اقداماتي اينك دادسرا طرف از گفت ما خبرنگار به نظامي دادسراي

استو شده نوشته همينمنظور به نيز كاشاني آيتا� به نيز نظامي دادستان نامه و شوند همدستگير حادثه

فرستاد/ خواهد دادگاه به را محركينواقعه و كرد تعقيبخواهد را اينموضوع جديت كمال با نظامي دادسراي

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

شدند بازنشسته سرهنگ سه و سرتيپ چهار و سرلشكر دو
بازنشسته خدمت مدت طول اثر بر داشتند خدمت سابقه بيشتر يا سال ٣٦ تا ٣٢ بين كه زير افسران

احـمد سـرتيپ عـميدي, عـبدا� سـرلشكر مـقبلي, سـرلشكر آقايان شد/ صادر امروز آنها اب;غ و شدند

سـليمان سـرهنگ آريـم, اسكـندر سـرتيپ معيني, علي سرتيپ خلعتبري, نصرا� سرتيپ طالببيگي,

جمالپور/ محمد سرهنگ حقيقي, محمد سرهنگ گي;نشاه,

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

اخير ساعت ٢٤ دستگيرشدگان
جرائـم به را نفر ٣٤٤ مختلف بخشهاي ك;نتريها و نظامي فرمانداري مأمورين اخير ساعت ٢٤ در

جرم به نفر ٢١ مختلف, جرائم به نفر ٦٥ عده اين از نمودهاند/ دادگاههايمربوطه تحويل و مختلفدستگير

شيرهخانه تشكيل جرم به نفر ١٧ و چاقوكشي, جرم به نفر ٥٢ و مشاجره, و منازعه جرم به نفر ٢٩ سرقت,

شدند/ آزاد صبح امروز كردهاند عبور خيابان از نظامي ساعتحكومت در كه بقيه و شدهاند دستگير

٨١٥٩ شماره ,١٣٣٢.٥.١٧ شنبه

تبريز دانشگاه رئيس انتخاب باره در
و كرده مخابره روزنامه اين و مصدق دكتر آقاي به تبريز از تلگرافي تبريز دانشگاه دانشجويان سازمان

تلگراف اين در ضمنا كند/ معين را تبريز دانشگاه رياست تكليف سريعا رسيدگي كميسيون ميدارند اظهار

و دارنـد صـ;حيت بيشتر همه از تبريز دانشگاه رياست براي متيندفتري دكتر آقاي كه شده داده تذكر

بود/ نخواهد دانشجويان قبول مورد انتخابشود شخصديگري چنانچه



٢٩٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

ايراد شوروي جماهير اتحاد عالي شوراي در كهديشب مهمي نطق طي شوروي نخستوزير مالنكف,

طي و داد قرار تشريح و بحث مورد را كشور خارجي و داخلي سياست به مربوط مسائل رئوس كرد

كه نمود اعCم آن

مينگرد اهميت نظر با شوروي و ايران مناسبات در اخير تحوNت به شوروي
متضمن كه سياستي اتحاد و ايران با خود مرزي اختCف حل براي شوروي دولت

است شده پيشقدم باشد ايران و شوروي بين مالي مسائل فصل و حل
را متجاوزي هر شوروي دولت لكن يافته تقليل گذشته سال به نسب شوروي بودجه مسائل

نشاند خواهد خود جاي به ضربت يك با كند حمله شوروي كشور به بخواهد كه

مشترك جلسه در كه مهمي نطق طي مالنكفنخستوزيرشوروي گئوركي ـ فرانسه خبرگزاري ـ مسكو

و خارجي سياست بينالملليو خصوصمسائل در كرد ايراد عالي� سويت مليتها شوراي و تحاد ا �شوراهاي

در مبسوطي شرح ابتدا وي نمود/ اظهار است فراوان اهميت حائز كه مطالبي شوروي جماهير تحاد ا داخلي

از گفت صريحا خارجي مسائل به اشاره سپسضمن و كرد ايراد شوروي جماهير تحاد ا داخلي سياست باب

ميباشد/ دستآندولت فقطدر هيدروژني بمب داشتن انحصار كه كند ادعا نميتواند امريكا پسديگر اين

بيانات ممتد زدنهاي كف با داشتند حضور جلسه در كه شوراها نماينده نفر سيصد و هزار يك اينموقع در

دادند/ قرار تحسين مورد را مالنكف

تمي ا بمب برابر صد چند آن تخريب قدرت كه هيدروژني بمب هم شوروي دولت كرد ع;وه مالنكف

دارد/ اختيار در كافي مقدار به است

حـل بـراي كه رسيده آن موقع كنون ا كه داشت اظهار مالنكف آنگاه ـ ملل سازمان و كمونيست چين

مـاه در آيزنهاور بيانات جهت همين به و شود تشكيل بزرگ دول سران از كنفرانسي بينالمللي مشك;ت

سياست حقيقت ولي گرفته قرار شوروي قبول مورد بزرگ دول از كنفرانسي تشكيل به راجع گذشته آوريل

سازمان در كمونيست چين عضويت با خود مخالفت از بايد امريكا و دارد مباينت آيزنهاور بيانات با امريكا

بردارد/ دست بينالمللي سازمانهاي كليه و متحد ملل

در نظاميشوروي بودجه ميزان گرچه گفت نظاميشوروي بودجه درباره بحث ويضمن ـ نظامي بودجه

كه متجاوزيرا هر كه تقويتكرده را گذشتهخود سال وليشوروياز ميباشد كمتر گذشته سال جارياز سال

از پس مالنكف نشاند/ جايشخواهد سر به خردكننده يكضربت با شود حملهور شوروي كشور به بخواهد

بـهاي تـقليل علت به كه داشت اظهار كشور آن شوراهاي نمايندگان به اقتصاديشوروي اوضاع تشريح

ملي اقتصاد توسعه براي بودجهشوروي اعظم قسمت يافتو افزايشخواهد تدريج به ارزشمزدها اجناس

است/ شده تخصيصداده

معتقد همچنان دولتشوروي كه كرد صراحتاع;م به ديگر بار نطق ضمن مالنكفدر ـ اختJفات رفع
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و دوسـتانه كـرات مـذا طـريق از امـريكا دولت جـمله از و ديگر دول با دولت اين اخت;فات كليه كه است

جهانوجود شديديدر بحران كه متمادي ساليان پساز شوروي و ميباشد فصل حلو قابل مسالمتآميز

جهانوجود در نيروهائي استوليهنوز شده كاسته قدري بحران اين شدت از كه ميكند حس كنون ا داشته

امـور در و مـيكنند تعقيب را سرد جنگ استراتژي و ميزنند دامن را بينالمللي اخت;فات آتش كه دارند

خـطر بزرگترين شمالي آت;نتيك دفاعي سازمان كه كرد اضافه مالنكف ميكنند/ سوءاستفاده اقتصادي

ميرود/ شمار به جهان صلح براي

مخفي پليس رئيس و كشور سابق وزير بريا كناري بر موضوع به موقع اين در مالنكف ـ بريا بركناري

اين ضعف نشانه حكومتيشوروي دستگاه از بريا طرد كه ميكنند تصور بعضيها اينكه گفت و نموده اشاره

بر دليل امپرياليسم عمال از يكي دست قطع كه زيرا است آنها نزديكبيني و فكري كوتاه از ميباشد دولت

ميگردد/ نيرومنديشورويمحسوب

شوروي با همسايه دولتهاي جمله از ديگر دول با روابطشوروي از بعدا ـ ايران و همسايه كشورهاي

باشد/ داشته روابطحسنه همسايهخود كليهدول با است مايل كهدولتشوروي كرد نشان خاطر گفتو سخن

متضمن كه سياستي تخاذ ا ايرانو با حلاخت;فاتمرزيخود براي كهدولتشوروي مالنكفسپسگفت

دوستانه روابط در اخيرا كه تحوhتي به و شده پيشقدم باشد ايران و بينشوروي مالي مسائل فصل و حل

حسنه روابط نيز عرب دولتهاي با ميكوشد همچنين و مينگرد اهميت نظر با شده حاصل شوروي و ايران

ارضي ادعاي خود همسايه دول جمله از و دولتي هيچ به نسبت دولت كه گفت صريحا مالنكف كند/ قرار بر

از ديگر ملل كميت حا و ملي آزادي به احترام دولت اين خارجي سياست تغييرناپذير اصول از يكي و ندارد

ميباشد/ كوچك بزرگو

امريكا بين خونريزي جنگو بروز لزوم بر قطعي دليل هيچ سپسگفت مالنكف ـ است نيرومند شوروي

دليل جهان امنيت صلحو حفظ راه در اقداماتدولتشورويرا امريكائي سياسيون گر ا و ندارد وشورويوجود

مصمم و نيرومند امروز مانند هرگز كهشوروي زيرا شدهاند بزرگ خبط دچار كنند تصور ضعفدولتشوروي بر

است/ نبوده

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

مالنكف نطق ـ سياسي
امريكا رئيسجمهور آيزنهاور نطق جمله آن از كه افتاد تفاق ا جهان مهميدر سياسي وقايع اخير هفته در

در شوروي جماهير تحاد ا نخستوزير مالنكف گئوركي بيانات و كره در ري> <سينگمان دالسو م;قات و

هـيدروژني بمب ساختن اظهار خصوصا مالنكف بيانات كه است مسلم ميباشد/// كشور آن عالي سويت

در كرد/ خواهد ايجاد عكسالعملهائي داشتو خواهد فراوان تأثير جهان سياسي محافل توسطشورويدر

نيرومندي اظهار وجود با مسالمتآميز, طريق از بينالمللي اخت;ف حل درباره مالنكف مكرر كيد تأ حال هر

است/ بينالمللي كنوني بحران به دادن پايان براي اميدي روزنه باشد نداشته تبليغاتي جنبه گر ا شوروي,



٢٩٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

ميشود آغاز تهران در شوروي و ايران مذاكرات
كه مذاكراتي در شوروي دولت فوقالعاده نماينده عنوان به <Nورنتيف>

كرد خواهد شركت ميشود آغاز شوروي ايران اختCفات رفع براي

رساند خواهد عموم اطCع به را مذاكرات شروع تاريخ رسما اعCميهاي طي دولت
شركت براي ايران نمايندگي هيأت اعضاي انتخاب براي

دارد جريان مطالعاتي و مذاكرات اختCفات رفع كنفرانس در

دربـاره اع;ميهاي انتشار مقدمات تهيه مشغول خارجه وزارت گرديده كسب امروز كه اط;عي قرار به

اين يكمقاممسئولدر بهطوريكه ميباشد/ ايرانوشوروي بين اخت;فاتموجود برايرفع كرات مذا شروع

ضمن و شود منتشر خارجه طرفوزارت از آينده روز چند طي مزبور اع;ميه است قرار داشت اظهار خصوص

اين در را طرفين نمايندگان نيز و برساند عموم اط;ع به را كرات مذا شروع كنفرانسو تشكيل تاريخ آن

نمايد/ معرفي كرات مذا

نظر مورد اعضاي زودي به و است جريان در مطالعاتي ايران نمايندگي هيأت اعضاي تعيين براي فع�

آقاي دستور به خارجه وزارت اع;ميه اين پيشنويس تهيه براي شد/ خواهند تعيين خارجه وزارت توسط

تهران به خارجه وزير فاطمي دكتر آقاي بازگشت از پس ميرود احتمال استو شده اقدام وارد نخستوزير

گردد/ منتشر سپساع;ميه و گيرد انجام ايشان حضور با مذكور اع;ميه درباره نهائي مطالعه

نمايندگي هيأت اعضاي و بود خواهد تهران اخت;ف رفع كرات مذا انجام براي كنفرانس تشكيل محل

يك كرد/ خواهند كنفرانسشركت اين در ايران در شوروي كبير سفير آقايhورنتيف رياست تحت شوروي

جديدي نمايندگان و افراد ورود به احتياج كنفرانسمزبور در برايحضور است ممكن گفت: امروز مطلع مقام

هستند تهران در كه عاليرتبهشوروي مأمورين ميان از نمايندگيشوروي هيأت اعضاي و نباشد شوروي از

گردند/ انتخاب

كه خطابهاي در استوارنامهخود تقديم هنگام جديدشوروي كبير آقايhورنتيفسفير ـ فوقالعاده سفير

معني ميگويند مقاماتمسئول و نمود معرفي فوقالعاده سفير عنوان به را خود كرد, ايراد شاهنشاه حضور به

رياست همان كه را ديگري فوقالعاده مأموريت كبيري سفير مقام بر ع;وه وي كه ميباشد اين جمله اين

است/ دارا ميباشد نمايندگيشوروي هيأت

سفارت مستشاران آكوبوف و آتروچنكو آقايان نفر دو از شوند تشكيل است ممكن هيأت اعضاي ساير

بازرگاني/ اداره رئيس كوزنتسف و شوروي

اخت;فات به اولمربوط درجه كنفرانسدر كرات مذا اط;عدستور قرار به ـ اقتصادي روابط و مرزي امور

اخت;فات مورد در و بود خواهد بازرگاني جديد قراردادهاي عقد و اقتصادي روابط توسعه بعد و كشور دو مرز

زيادي اميدواري است داده نشان آن رفع به را خود تمايل پيام اولين در دولتشوروي كه طور همان مرزي



ملي دولت سياهه ٢٩٥٤

توسعه مورد در و شود حاصل كشور دو مرز به مرزي مشترك هيأت يك اعزام براي كامل توافق كه هست

براي زمينه ميباشد كشور دو هر نفع به كه روابط توسعه اين كه است شده ثابت چون نيز اقتصادي روابط

درباره كره مذا پساز فراهمشود بازرگانيشوروي اداره و اقتصاد بينوزارت جديدي موافقتنامههاي امضاء

گردد/ آغاز نيز كشور دو بين اخت;ف موارد ساير درباره كرات مذا است ممكن مرزي اخت;فات

به مسكو در ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي كه داديم اط;ع پنجشنبه روز ـ ميكند شركت هم آراسته

آقاي رياست به hهه در كه اروپا در ايران سياسي نمايندگان كنفرانس در شركت از آقاينخستوزير دستور

ماند/ مسكو در و نمود خودداري شد خواهد تشكيل فاطمي دكتر

ايرانو مناسبات چون كه گفت روز همان آقاينخستوزير ايندستور علت مورد در خارجه معاونوزارت

لذا ميرود تازهاي اقدامات و فعاليتها انتظار آن هر استو شده فوقالعادهاي حساسو مرحله وارد شوروي

اظهار امروز نباشد/ محلمأموريتخود در ايران سفير موقعيتي چنين در كه نديدند ص;ح نخستوزير آقاي

در و احضار تهران به نيز آراسته نادر آقاي كنفرانس تشكيل كراتو مذا شروع هنگام ميرود احتمال كه شد

نمايد/ كنفرانسشركت

آن متن و گرديده ايراد ديشب كه شوروي نخستوزير مالنكف مهم نطق ـ مالنكف اظهارات انعكاس

اظهار جهت هر از مزبور محافل و گرديد تلقي اهميت با ايران سياسي محافل در است شده چاپ گانه جدا

و ايران دولتين اخت;ف مورد نكات كليه تهران در اخت;ف كنفرانسرفع كرات مذا اثر بر كه كردند اميدواري

گردد/ تشديد بيش از بيش كشور دو صميمانه روابط و طرفشود بر شوروي

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

ملكه علياحضرت با همسرش و شوروي سفير مCقات
ملكه علياحضرت خود خانم تفاق ا به شوروي كبير سفير آقايhورنتيف ديروز بعدازظهر نيم و ده ساعت

بـين كـه تي كرا مذا و كشيد طول ساعت نيم م;قات اين كردند/ م;قات سعدآباد اختصاصي كاخ در ثريا

جنبه م;قاتمزبور گرديد/ ترجمه مترجم وسيله به آمد عمل به بانو شورويو كبير سفير و ملكه علياحضرت

گرفت/ آشنائيصورت براي داشتو تشريفاتي

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

پرداخت را خود ماليات ايران در شوروي بازرگاني مؤسسه
ميگيرد صورت شوروي از شكر خريد براي مذاكراتي

بـه خود مالياتي بدهي بابت ريال نيم و ميليون پنج حدود در ايران در شوروي بازرگاني مؤسسه امروز

به و شد خواهد پرداخت ديگر روز چند تا ايران در بازرگانيشوروي ماليات بقيه پرداخت, دارائي پيشكاري

آنمؤسسهصورت و دارائي وزارت بين تي كرا مذا نيز شكر خريد به راجع است شده حاصل اط;ع كه طوري

گردد/ منعقد زمينه اين در قراردادهائي ميشود پيشبيني و ميگيرد



٢٩٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

كرد/// شكايت متحد ملل سازمان كل دبير به تلگرافي طي امروز اقليت ليدر ديشب///
در اقليت نمايندگان بنابهدعوت خارجي خبرنگاران آنكه از پس ـ اقليت تلگراف اطراف در توضيحات

جمع به شده عهدهدار را اقليت نقشسخنگوي روزها اين در كه ميراشرافي آقاي يافتند بهارستانحضور باغ

به را تلگراف مفاد اينكه از قبل داشت دست در را اقليت ليدر تلگراف متن كه حالي در و پيوست خبرنگاران

به را تلگراف متن از نسخه يك اينكه از صرفنظر گفت داد كه توضيحي ضمن برساند خبرنگاران اط;ع

بهدستور تلگرافخانه گر ا كه شد برده خارج به هم ديگري نسخه فرستاديم, مخابره براي تهران تلگرافخانه

برسانيم/ متحد ملل سازمان كل دبير اط;ع به را آن متن بتوانيم ما كرد جلوگيري آن مخابره از دولت

شد/ قرائت خبرنگاران براي شرح اين به مجلس اقليت ليدر تلگراف سپسمتن ـ تلگراف متن

نيويورك ساكسس< dليك متحد ملل سازمان كل دبير هامرشلد ك دا آقاي جناب

از بعد و است آزادي شيفته ملل تمام به متعلق و آزاد دنياي پارلمان منزله به متحد ملل سازمان چون

آزادي كسيون فرا آمده وجود به توحش و بربريت و تجاوز و ظلم چنگال از بشريت نجات براي دوم جنگ

وسيله بدين ميگذرد ما ملت بر كه را كي دردنا و تحملناپذير اوضاع دانست hزم ايران ملي مجلسشوراي

نخستوزير به ايران مجلس راي بهموجب كه مصدق محمد دكتر آقاي برساند/ آزادي شيفته ملل اط;ع به

به شده مجلسداده به ايران اساسي قانون در كه اختياري طبق ١٣٣٢ ماه خرداد ١å تاريخ در شده انتخاب

و گرفته قرار استيضاح مورد بشر حقوق اع;ميه ساختن پايمال و زندانيان بدني آزاد و شكنجه ايراد تهام ا

فـاقد مـلي مجلسشـوراي در كه نمود احساس چون نامبرده ولي شد خوانده مجلس به برايجوابگوئي

منحل را پارلمان كه داشت اع;م استنكافو مجلس در حضور از ايران اساسي خ;فقانون بر كثريتاست ا

زندانينمود و دستگير را سياسيخود مخالفان ملت, قيام از جلوگيري و خود اجرايمقصود براي و نمود خواهد

هيچ براي عمل و عقيده آزادي گونه هيچ كه حالي در ساختو تبعيد را آن مديران توقيفو را آزاد مطبوعات و

به دولتي وسائل تمام و كمكحزبكمونيست�توده� با نظامي پليسيو حكومت سايه در نداشت, كسوجود

به كشورهايديكتاتوريديگر مانند كيسههايرأيرا و عجيبينموده رفراندم به اقدام مفتضحترينصورتي

خشـن رژيـم يك ايـران اساسي قانون خ;ف عمل اين تكاي ا به دارد قصد كنون ا و ساخت پر خود نفع

مجلسشوراي آزادي كسيون فرا اعضاي ما سازد/ مسلط ايران ملتوطنپرست بر را كمونيستي ديكتاتوري

يك مصدق محمد آقايدكتر كه ميكنيم اع;م آزاد دنياي به است خطر در نمايندگان جان كه حالي در ملي

و قيام بشر حقوق اع;ميه و ايران اساسي قانون و پارلمان عليه زور به توسل با زيرا است ياغي حكومت

رفراندم كه بداند بايد آزاد دنياي بود/ نخواهد الزامآور ايران ملت براي او اقدام گونه هر و است نموده طغيان

ديگري مقصود هر و ايران اياhت تجزيه و رژيم تغيير منظور به آينده در احتما' كه رفراندمهائي و اخير

١٣٣٢ ماه مرداد ١٧ مورخه تهران ميباشد/ ايران ملت تفاق ا به قريب كثريت ا ميل خ;ف بر گيرد صورت

حائريزاده ابوالحسن ملي, شوراي مجلس اقليت ليدر ملي, شوراي مجلس



ملي دولت سياهه ٢٩٥٦

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

اسفند نهم متهمين امروز
كردند تعيين تجديدنظر دادگاه در را خود مدافع وكCي

امروز صبح رفت/ تجديدنظر دادگاه به رسيدگي براي اسفند نهم متهمين پرونده كه داديم اط;ع ديروز

تجديدنظر دادگاه در دفاع براي را خود مدافع وك;ي و آمدند تجديدنظر دادگاه به تدريج به مزبور متهمين

در آنها سابق همانوك;ي تجديدنظر دادگاه در متهمين مدافع كليوك;ي طور به و كردند معرفي انتخابو

كردهاند/ اع;م را قبوليخود مدافع وك;ي هنوز ميباشند/ بدوي دادگاه

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

شود انجام محلي تحقيقات است ممكن بختياري پرونده تكميل براي
شدهاند تعيين بختياري پرونده به رسيدگي براي نظامي دادگاه اعضاي

و دادسـتان جـاويدان سـرهنگ آقـاي توسط بختياري غائله متهمين تهامي ا پرونده درباره تحقيقات

است/ شده نزديك تكميل به مزبور پرونده و دارد ادامه بازپرسمربوطه

آقاي است ممكن گردد تكميل جهت هر از بختياري پرونده آنكه براي داشت اظهار يكمنبعمطلع امروز

به تحقيقاتي نزديك از و كند عزيمت بختياري نواحي به محلي تحقيقات انجام جهت جاويدان سرهنگ

ارتش ستاد طرف از كنند رسيدگي بختياري پرونده به كه نظامي دادگاه اعضاي اط;ع قرار به آورد/ عمل

جنگخواهد زمان نظامي دادگاه حكم در دادگاه اين و شد خواهد صادر آنان احكام زودي به و شدهاند تعيين

است/ نشده اضافه آنها به كسي و هستند نفر هشت بختياري پرونده متهمين بود/

تا گرديد منتقل دژبان زندان به بود شده منتقل قصر زندان به پيش چندي از كه بختيار ابوالقاسم امروز

ولي بود وي بيماري قصر زندان به بختيار ابوالقاسم انتقال علت باشند تماس در وي با نزديك از مأمورين

است/ يافته بهبود او حال كنون ا

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

افشارطوس قتل به متهمين زندانهاي
انـتظامي امـور اوليـاي بـلكه نيستند زنداني جا يك در افشارطوس قتل متهمين حاصله اط;ع طبق

انداختهاند/ جدائي آنها اغلب بين و كرده متعدد را آنها توقيفگاه

و دژباني زندان در زاهدي سرتيپ منزه, سرتيپ بايندر, سرتيپ مزيني, سرتيپ آقايان حاضر حال در

در نيز قرائي بلوچ و شهريار, هاشمزاده, خطيبي, حسين اميرع;ئي, آقايان ميبرند/ سر به اطاق يك در همه

زندان در جعفري احمد و افشارقاسملو, زماني, ناصر خطيبي, نصير هستند/ زنداني دژباني زندان ديگر اطاق

تـوقيف عشـرتآباد زنـدان در قرائـي بلوچ سرگرد و قصر زندان در نخلي عباسعلي رستمي, امير موقت,

ميباشند/



٢٩٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

داشت ادامه ارتش دادرسي در افشارطوس قتل متهمين پرونده قرائت هم امروز
كرد تعيين را خود مدافع وكيل هاشمزاده سرهنگ

ساعت مقارن بودند/ افشارطوس قتل متهمين پرونده قرائت مشغول نظامي جنائي دادگاه اعضاي امروز

آقـاي تـفاق ا به افشارطوس قتل توطئه در شركت به متهمين از يكي هاشمزاده سرهنگ آقاي نيم و نه

اط;ع قرار به بود/ كره مذا مشغول دادگاه رئيس با مدتي و آمد نظامي دادگاه به دادگستري وكيل شريعتزاده

وكيل عنوان به را شريعتزاده آقاي بود آمده دادگاه به امروز وكيل انتخاب براي كه هاشمزاده سرهنگ آقاي

كرد/ معرفي دادگاه به خود مدافع

آنها وليهنوز كرده تعيين را خود متهمينوك;يمدافع از ديگر نفر چند آقايسرهنگهاشمزاده بر ع;وه

ظرف استدر شده متهميناب;غ به طرفدادگاه از داديم اط;ع كهديروز بهطوري نكردهاند/ معرفي دادگاه به

قرائت براي مدافع وك;ي يكاز هر به دارد نظر در دادگاه كنند/ معرفي دادگاه به را خود مدافع وك;ي روز پنج

ديگر روز چند ممكناستدادگاه ندانستند كافي اينمدترا گروك;يمدافع ا البته بدهد مهلت روز ده پرونده

كند/ تمديد را آن

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

شهرباني بازنشسته كارمندان و افسران
كارمندان و افسران آقايان امروز از كشور وزارت موافقت با ١٣٣١.٨.٦ مصوب قانوني hيحه موجب به

شدند/ بازنشسته خودشان رضايت با ذيل

نـديمي رشـيد بيوك همدان, شهرباني كارمند ك;نتري محمدعلي ويژه, بازرس رادسر اسدا� آقايان

اداره افسر افشارپناه اسكندر سرگرد بازرسي, اداره افسر زينالعابدينشيرسوار سرگرد بيجار, شهرباني كارمند

سروان مركز, شهرباني كارمند بينا اشرف علي كارپردازي, افسر شيخاhس;مي ج;لالدين سروان انتظامي,

كـارمند طـوماريان اسدا� زندان, افسر شهاب فضلا� سرهنگدو ك;نتري, سر افسر اعزامي عبدالعلي

دو سرهنگ انگشتنگاري, افسر سعيدي علياصغر سرگرد شهرباني, كارمند گوهريان اسمعيل شهرباني,

جهانگيري مجيد سرگرد شهرباني, گاهي آ كارمند شرفالدين كاظم بيجار, شهرباني افسر اقبالپور محمد

شهرباني/ كارمند سلوكي اللهيار آقاي تبريز, شهرباني افسر

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

نميشناسيم رسميت به
انتخابهيأتفوتبال براي نامهايمينويسند طي نيرو و ببر نيكنام, آرارات, شعاع, باشگاههاي مديران

باشگاهها مديران كهعموم كند كار به شروع ميتواند هنگاميهيأتمزبور و نشده اينجانباندعوتي از تهران

است/ غيرقانوني و ساقط اعتبار درجه از انتخابهيأتمزبور [علت] همين به نمايند, شركت آنان انتخاب در



ملي دولت سياهه ٢٩٥٨

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

حدادزاده] قتل از نخستوزير تأسف [اظهار
حدادزاده مرحوم خانواده به كه نامهاي ضمن نخستوزير مصدق آقايدكتر ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

و داشته اظهار باره اين در را همدرديخودشان مراتب و كرده تأسف اظهار مرحوم آن قتل حادثه از نوشتهاند

داشت/ خواهد فوريمعمول اقدام قتل مرتكبين مجازات تعقيبو در دولت كه نمودهاند نشان خاطر

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

حدادزاده] برادران قدرداني و تشكر [اظهار
مجلس نمايندگيدر به را معاونخود كه آقاينخستوزيرمحبوب جناب از حدادزاده برادران بدينوسيله

مأمورين رياستك;نتريهشتو از همچنين تشكرو اظهار همدرديفرمودند اظهار كتبا و فرستادند فاتحه

قدرداني نمودند حدادزاده مرحوم فاتحه مجالس در مراقبت كه حومه] و تهران ] نظامي فرماندار و انتظامي

حدادزاده اخوان مينمايد/

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

ديشب جلسه در حومه و تهران در رفراندم جريان فيلم
شد داده نمايش دولت هيأت

تشكيل ايشان حضور با و نخستوزير آقاي منزل در بعدازظهر هفت ساعت ديشب هيأتدولت جلسه

براي بود شده برداشته تهران در گذشته دوشنبه روز در رفراندم جريان از كه فيلمي جلسه ابتداي در گرديد/

شده برداشته تبليغات اداره همكاري با ارتش وسيله به كه فيلم اين شد/ داده نمايش دولت هيأت اعضاي

نشان شميرانات و ري شهر و تهران در رفراندم براي راي اخذ جريان آن ضمن و كشيد طول دقيقه هيجده

جلسه در را متفرقه تصويبنامه چند و كرد كار به شروع دولت هيأت فيلم نمايش از پس است/ شده داده

شد/ صادر ديشب

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

دولت از پشتيباني براي
مـنظور به شكوهي با ميتينگ مرداد يازدهم روز عصر كه است كي حا دماوند از اداره نماينده تلگراف

آرامشداده و نظم كمال با [ !] خيابان در هفدهم مجلسدوره انح;ل مصدقو آقايدكتر دولت از پشتيباني

شد/

٨١٦å شماره ,١٣٣٢.٥.١٨ يكشنبه

اخير] ساعت ٢٤ [در
جرم به نفر ١٣ منازعه, جرم به نفر ١å١ اخير, ساعت چهار و بيست در ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

گرديدهاند/ دستگير شيرهخانه كردن دائر جرم به نفر ٤ و چاقوكشي



٢٩٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

يافت پايان مجلس هفدهم دوره انحCل به موافقت با شهرستانها در عمومي آراء به مراجعه

شد كشته نفر يك راي اخذ هنگام مشهد در
كردند استعمال اشكآور گاز از نظم حفظ براي انتظامي مأمورين و

كردند تظاهراتي رفراندم در شركت هنگام رأيدهندگان

گرديد پخش رپرتاژ صورت به رفراندم جريان داشت وجود راديو ايستگاه كه شهرستانهائي در

هفدهم مجلس انحCل با موافق رأي هزار ٤åå بعدازظهر چهار ساعت تا

/%å٤٥ مخالفين درصد /١

است گرديده قرائت شهرستانها در T١Uمخالف رأي ١٨å و
كليه كه مقدماتي با و گرديد آغاز عمومي آراء به مراجعه شهرستانها سرتاسر در امروز بامداد ٨ ساعت از

hزم محلهاي تعيين و تهيه اعضاء انتخاب براي كشي قرعه نظارت, انجمنهاي تشكيل جهت از نقاط

شـهرها غالب در امروز بود/ آمده فراهم آرامش و نظم حفظ و رفراندم مخالف و موافق رايدهندگان براي

اهالي و ميكردند رأيدعوت دادن به را مردم سخنرانيها تظاهراتو با انجمنها مجامعو سياسي, دستجات

از ساعتامروز آخرين تا كه تلگرافي تلفنيو گزارشهاي بنابر شركتنمودند/ رفراندم در طبقه دستهو هر از

شرح به شهرستانها از يك هر در رفراندم جريان رسيده شهرستانها در ما خبرنگاران و نمايندگان طرف

داشت وجود راديو ايستگاه كه شهرستانها در گرفت انجام رفراندم كشور سرتاسر در امروز است/ بوده زير

اغلب پريروز از رسيد روزنامه اداره به امروز كه تلگرافاتي طبق گرديد/ پخش رپرتاژ طور به رفراندم جريان

سخنراني و ميتينگ با و رفتند شهرستانها ساير و انتخابيه حوزههاي به ملي نهضت كسيون فرا اعضاي

شهرستانها به داديم خبر ديروز كه وك;ئي آقايان از گذشته كردهاند, رفراندم در شركت به تشويق را مردم

وي از شاياني استقبال مردم و شد كو ما وارد گذشته روز پارسا آقاي كه شد حاصل اط;ع نيز امروز رفتهاند

رفتند/ او پيشواز به شهر كيلومتري چند تا و كردند

عمومي سياست اطراف در و كرد مفصلي نطق مردم از زيادي عده حضور در شهرداري در پارسا آقاي

ميباشد/ ملت نظر از تكليفدولت تعيين براي رفراندم كه داشت اظهار ضمنا و كرد ايراد مطالبي دولت

آقايان تبريز در مي;نيو آقاي رضائيه در و اخگر آقاي كازرون در دماونديو معتمد آقاي پهلوي بندر در

مسـتعفي [وكـ;ي مـجلس سـابق وكـ;ي از ديگري عده شهرستانها ساير در همچنين و تبريز وك;ي

آشنا و گاه آ رفراندم بهموضوع را آنها و كرده ايراد بياناتي رفراندم مورد در مردم براي ملي] نهضت كسيون فرا

شركت به تشويق را مردم سخنرانان شدهو داده روزه ايندو ميتينگهائيدر نيز شهرستانها اغلب در كردند/

نمودهاند/ رفراندم در

گزارش تلگراف امروز كردهاند عزيمت رفراندم امر در نظارت براي كشور وزارت طرف از كه نمايندگاني

اين در رسانيدند/ كشور وزارت اط;ع به مقررات ساير و انجمنها اعضاي انتخاب حيث از را خود كارهاي



ملي دولت سياهه ٢٩٦٠

در است/ گـرفته انـجام آرامش كمال در انجمنها اعضاي انتخاب كه است شده قيد مخصوصا تلگرافات

اين زياديدر عده و شد ميتينگهائيداده آبادانديروز و اهواز شيراز, اصفهان, تبريز, شهرستانهايمشهد,

شركت رفراندم دولتدر از پشتيباني براي كه كردند رادعوت اهالي ناطقين و كردند شركت دمونستراسيونها

و ع;قه با مردم اولوقت از و كردند شروع خود كار به شهرستانها رايدر اخذ حوزههاي امروز صبح از كنند/

شدند/// حاضر محلهايمربوطه در دادن راي براي فراوان اشتياق

آفتاب در فراواني شعف و ذوق با اهالي و شد شروع امروز صبح هفت ساعت از آراء اخذ ـ بندرمعشور

ريختند/ صندوقها در را خود آراء همگي نموده اجتماع هفدهم مجلسدوره انح;ل با محلموافق در سوزان

جمعيت بين كه حالي در بود آمده رايدادن براي فقط دور راه از كه سالخورده پيرمرد يكنفر راي اخذ حين در

از نواحي و بندرمعشور آراء نتيجه انداخت/ صندوق در را استرايخود كدام بزرگ مصدق صندوق ميزد فرياد

نداشت/// مخالف آراء راي, ٦٦٩١ موافق آراء است: قرار اين

دعوتشدگان نفر ٢٨å نفري دو كميسيوني قبلي طبقدعوت ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت ـ آبادان

آمد/// عمل به استغراق و شدند حاضر مركزي رستوران عمارت در نظارت انجمنهاي اعضاي انتخاب براي

بـا موافق رايدهندگان براي ورزش ميدان رازي, دبيرستان شهر, نقطه چهار در امروز صبح هفت ساعت

مجلس [انح;ل] با مخالف رايدهندگان براي فرهنگ دبستان و ادب دبستان و هفدهم مجلس انح;ل

تعطيل با مخالف آراي رايو ٢٥٦٥٩ آبادان در مجلسهفدهم انح;ل با موافق آراء جمع شد/ تعيين هفدهم

است/ بوده راي ٨ فقط هفدهم مجلس

به نتيجه يافتو پايان يازده ساعت آمدو عمل به راي اخذ ساعتهشتصبح از صبح امروز ـ كرمانشاه

راي/ ٨ [انح;ل] با مخالف آراي و راي ٢å٩٦١ مجلس] انح;ل [با آرايموافق گرديد/ اع;م اينصورت

نداشت/ مخالفوجود مجلسو انح;ل به راي نفر ١٩٦٧ گرفتو انجام رفراندم امروز انارك در ـ انارك

آرايموافق شدند حاضر راي اخذ ميدان در رفراندم برايشركتدر ساعتهشتمردم از امروز ـ سمنان

نداشت/ مخالفوجود و نفر ٩٤٢٥ مجلس] انح;ل [با
است/ نداشته مخالفوجود دادند/ مجلسهفدهم انح;ل به راي نفر گرفت٥٨٦١ انجام رفراندم ـ ميامي

رايموافق ٥٩٧٥ نتيجه در و آمد عمل به عمومي آراء به مراجعه و رفراندم مراسم نائين در امروز ـ نائين

نشد/ مشاهده مخالف راي و شد مجلسداده انح;ل به

مـجلس انح;ل به راي نفر ١١٥٩٦ و گرفت انجام شهر] اين [در رفراندم و عمليات امروز ـ خرمشهر

بود/ نفر يك مخالف فقط و دادند هفدهم

هفدهم مجلس انح;ل به راي نفر ٤٩٥٦ و شد عمومي آراء به مراجعه جزيره اين در ـ سليوخ جزيره

نداشت/ مخالفيوجود و دادند

دربـاره را خود آراي و آوردند هجوم راي صندوقهاي سوي به مختلف طبقات قم در صبح امروز ـ قم

بـا مـخالف راي يك فقط و شد جمعآوري ٨٢٤å هفدهم مجلس انح;ل با موافق آراي ريختند/ رفراندم



٢٩٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

مـجلس انـح;ل با رايدهندگان جز مجلس سابق نماينده توليت آقاي ميرسيد نظر به مجلس تعطيل

است/ بوده هفدهم

مردم آزادي جمعيت احزاب, شد/ شروع شهر در رفراندم [هشت] هفت ساعت از صبح امروز ـ قزوين

انـح;ل بـا موافـق آراي شدند/ جمع خيابانها در وقت اول در استعمار ضد جمعيت و پانايرانيسم ايران,

فـعاليت ولي دهـد روي مـختلف احزاب بين تصادمي بود نزديك ميباشد/ راي ٥ مخالف و برگ ١٣٢٧å

اضافه راي اخذ مدت بر ساعت يك رايدهندگان زياد عده واسطه به شد/ امر اين مانع انتظامي مأمورين

گرديد/

به راي اخذ محلهاي در بيسابقهاي ازدحام شد/ رايشروع اخذ هشتصبح ساعت صبح امروز ـ تبريز

اخذ كثرتجمعيت لحاظ از بودند/ ايستاده صفوفطوhني نوبتدر انتظار در زود صبح از مردم و بود آمده عمل

راي ٤١٤٨٥ جمعا و شد تمديد ساعت دو و انجاميد طول به تهران وقت به بعدازظهر يك ساعت تا راي

آرامش و نظم راي اخذ مدت تمام در و شد داده مجلس انح;ل با مخالف راي ٣ مجلسو انح;ل با موافق

بود/ حكمفرما راي اخذ محلهاي و شهر در كامل

راي ٧٧٢٧ نتيجه در انجاميد طول به دقيقه ده و يازده ساعت تا و شد رايشروع اخذ صبح امروز ـ زنجان

آمد/ دست به انح;ل با مخالف يكراي و انح;ل با موافق

راي اخذ محلهاي در كثيري جمعيت و شد آغاز صبح نيم هفتو ساعت از راي اخذ صبح امروز ـ رشت

راي معين وقت از قبل ساعت نيم شدند مجبور انجمن اعضاي كه بود قدري به ازدحام كثرت آمدند/ گرد

نتيجه انداخت/ صندوق مجلسدر انح;ل با رايموافق كه بود استاندار آقاي رايداد كه كسي اولين بگيرند/

مخدوشبود/ هم آن برگ ٣ كه راي ٥ مخالف و ٢٣٧٧å رايموافق اخذ

است/ بوده نفر ٢ مخالف و نفر مجلس٧٧٣ انح;ل با موافق آبگرم در راي اخذ نتيجه ـ آبگرم

راي در شركت براي خاصي ترتيب با اطراف عشاير گرديد شروع اهواز در راي اخذ صبح امروز ـ اهواز

است/ بوده نفر ٢ مخالف و نفر مجلس٢٣٨٧٦ انح;ل با موافق آراء نتيجه در و بودند آمده شهر به دادن

از شاه ميدان در خود آراء دادن از پس استعمار ضد واحد جبهه جمعيت صبح ١å ساعت مقارن ـ مشهد

تظاهر ملت باد پيروز شعارهاي با راه مسير طول در و نمود حركت شاهرضا خيابان طرف به نادري خيابان

و است پيروز مصدق شعارهاي با و حركت آنها كنار در ملي احزاب افراد شاهرضا خيابان اوايل در مينمود/

تظاهرات و شدند روبرو آنها با پانايرانيسم حزب افراد اينموقع در مينمودند/ تظاهر ملي نهضت باد پيروز

و اشكآور گـاز بـردن كار به ناچار انتظامات مأمورين درگرفت/ دسته دو بين نزاع نتيجه در و شد شديدتر

قواي و شد كشته و گرفت قرار گلوله هدف عرفانيان كريم جبار نام به نفر يك و شدند تير شليك باhخره

نمايد/ كنده پرا را جمعيت زودي به توانست انتظامي

توجه با آرايمأخوذه جمع كه كيست حا شهرستانها در ما خبرنگاران گزارش ـ ديگر شهرستانهاي در

ميباشد/ قرار اين از زيرين شهرستانهاي در نشده منظور حومه آراء اينكه به



ملي دولت سياهه ٢٩٦٢

مخالفموافقمحلمخالفموافقمحل

٢٥٦٥٩٧آبادانندارد٦٦٩١بندرمعشور

ندارد١٩٦٧انارك٢å٩٦١٨كرمانشاه

ندارد٥٨٧٥مياميندارد٩٤٢٥سمنان

١١٥٩٦١خرمشهرندارد٥٩٧٥نائين

سليوخ ٨٢٤å١قمندارد٤٩٥٦ج

٤١٤٨٥٣تبريز١٣٢٧å٥قزوين

٢٣٧٧å٥رشت٧٧٢٧١زنجان

٢٣٨٧٦٢اهواز٧٧٣٢آبگرم

١٨٥٥٧٢همدان٢٦٨٤٨٩مشهد

نو٩٣٤٤١شاهرود ٢٩٦٣٤قلعه

٤٩٥٥نوخندان٢å٩٥١درجز

ك٤٦١å٣جام ١٦٢٩å٢ارا

٦å٥٣٢ميناب٤٣٥å٨١١اصفهان

٧٤٨١١٨پهلوي٥٦٨٨١مامونيه

ندارد٢å١جاسك٣٨٧٢٨٥بهبهان

ندارد٥٨٧٥مسجدسليمانندارد٧٨٩٢چناران

ندارد٨٥٧٥نوبرانندارد٩٦٩٥شادكان

ندارد٩٤٣بندرشاهپورندارد١٢٥٢سقز

ندارد١٥٨٤زيدونندارد١٧٦٤حاجيآباد

ندارد٥٧åچاشلوندارد١٥٦٩بسطام

ندارد٣å٥٦سنگسرندارد٢٥٩٣شهميرزاد

ندارد٤١٤٥سبزوارندارد٨٤٥١ساوه

ندارد٤١٤دليجانندارد١٣٣٦٧م�ير

ندارد٢٣١٧انديمشك

نـمايندگان طـرف از امـروز بـعدازظـهر ٥ سـاعت كـه صورتي مطابق ـ راي ميليون نيم آراء كل جمع

تفصيلي كهصورت بود شده نيمميليون شهرستانها مركز در مأخوذه آرا كل جمع رسيده اداره به شهرستانها

رسيد خواهد محترم خوانندگان اط;ع به [ نشد/ عمل فردا شماره در وعده اين [به فردا شماره در آن



٢٩٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

يافت انتشار مسكو و تهران در شوروي و ايران مشترك اعCميه متن

مذاكرات و مCقات جريان در اعCميه انتشار و تهيه مقدمات
گرديد فراهم شوروي كبير سفير و نخستوزير آقايان
شوروي كبير سفير و ايران نمايندگي هيأت رئيس خارجه وزير

ميباشند مذاكرات در شوروي نمايندگي هيأت رئيس

جرايد به تلفن وسيله به خارجه اط;عاتوزارت اداره از امروز ساعتهشتصبح ـ وزارتخارجه تلفناز

و كرد خواهد صادر اع;ميه خارجه صبحوزارت ٩ ساعت شد داده اط;ع خارجي خبرگزاريهاي نمايندگان و

بفرستند/ آن دريافت براي را خود نمايندگان

نشد حاضر داد خبرگزاريها و جرايد به تلفن وسيله به را خبر اين كه خارجه اط;عاتوزارت اداره عضو

رئيس اطاق در خبرگزاريها و جرايد خبرنگاران از زيادي عده كه ساعت سر بدهد/ بيشتري توضيحات

از قبل ولي آورد بيرون پوشه داخل از را اع;ميه متن كفائي آقاي شدند/ جمع خارجه وزارت اط;عات اداره

چون پيشنشود پسو آن از كلمهاي تا كه خواهشمندم آقايان از گفت جرايد نمايندگان به خطاب آن قرائت

است/ نخستوزير آقاي شخص انشاء اع;ميه متن

اعـ;ميه مـتن از اسـتحضار براي و نمود تحريك بيشتر را خبرنگاران كنجكاوي حس اظهارات اين

رسيده چاپ به شماره همين در كه شرحي به را اع;ميه متن كفائي آقاي باhخره اينكه تا ميكردند بيتابي

[ زير: [متن نمود/ قرائت است

شوروي و ايران روابط به راجع خارجه وزارت اعJميه

دولتين ايران و سوسياليستي شوروي جماهير تحاد ا كشور بين دوستانهموجود روابط تحكيم منظور <به

نمايندگان از مختلطيمركب هيأتي غيره حدوديو ماليو قبيل اخت;فاتاز كليه برايرفع كه نمودند توافق

تشكيلشود/> تهران در شوروي جماهير تحاد ا و ايران

مقاماتاولياي بين قب� كه توافقي داشتطبق اظهار قرائتاع;ميه ختم پساز وي ـ تهران و مسكو در

ساعت درباره ولي ميشود منتشر مسكو و تهران در امروز اع;ميه متن است شده شوروي و ايران دولت دو

ميباشند/ مختار يابد انتشار ساعتي چه در اينكه و اقدام اين به نسبت طرفين استو نشده اظهار انتشار

ايشان بهوسيله خبرنگاران خارجه رئيساط;عاتوزارت اظهارات پايان پساز ـ خارجه وزير انتظار به

اعضاي اسامي كراتو مذا تاريخشروع و ايناع;ميه به بيشتريراجع توضيحات كه مفتاحخواستند آقاي از

بگذارد/ آنها اختيار در كره مذا طرفين

هم امر اين و بدهم آقايان به نميتوانم بيشتري توضيحات اع;ميه اين از غير فع� گفت مفتاح آقاي

ميباشد/ خارجه وزير [فاطمي] آقاي ورود به موكول

پيامهائي مبادله تعقيب در داديم اط;ع [ديروز] ديشب شماره در كه طوري به ـ شد تهيه چگونه اعJميه



ملي دولت سياهه ٢٩٦٤

كـه شـد مـوافـقت فيمابين اخت;فات رفع به مقاماتشوروي تمايل اظهار و شوروي و ايران دولتين بين

پرونده همان كراتكه مذا هيأتودستور جريانورود و تهرانشروعشود هيأتمختلطيدر بهوسيله كرات مذا

برسد/ عموم استحضار به اع;ميهاي صدور وسيله به ميباشد اخت;فات

و شد فراهم آقاينخستوزير با كبيرشوروي آقايhورنتيفسفير اولينم;قات در ايناع;ميه مقدمات

آقـاي دسـتور بـنابه قـب� كـه را اع;ميه متن سياسي دوم اداره رئيس فهيمي باقر و مفتاح آقايان پريروز

را آن جـمله دو يكـي نـخستوزير آقاي اينكه از پس و كردند ايشان تقديم بود نموده تهيه نخستوزير

دادند/ انتشار دستور نمودند تصحيح

مسكـو بـه تا شده فرستاده سفارتشوروي به اع;ميه از رونوشتي روز همان ـ شد مخابره مسكو به

ارسال مسكو در ايران كبير سفير آراسته نادر آقاي براي خارجه توسطوزارت نيز ديگري نسخه و شود مخابره

گرديد/ تعيين باشد امروز كه اع;ميه انتشار روز ضمنا و شد

هيأت رياست قوي احتمال به گفت امروز خارجه امور وزارت مطلع مقام يك ـ شوروي هيأت رياست

با مشاوره و همكاري براي ولي داشت خواهد شوروي كبير سفير hورنتيف آقاي را دولتشوروي نمايندگي

مستشاران نفر دو و كوزنتسف آقايان ميشوند/ اعزامي تهران به مسكو از آسيائي امور كارشناسان ايشان

بود/ خواهند نمايندگيشوروي هيأت اعضاي جزو نيز سفارتشوروي

امـور وزيـر فاطمي دكتر آقاي مسلم طور به ايران نمايندگي رياست ـ ايران نمايندگي هيأت رياست

دوم, رئيساداره فهيمي آقاي تشكيلشوند: زير آقايان از است ممكن اعضايهيأت داشتو خواهد خارجه

به كامل آشنائي و داشت ١٣٢٩ سال در را شوروي مرز به اعزامي هيأت رياست مدتي كه قدمي جواد آقاي

اداره رئـيس مـلي, بانك نماينده مرزباني, اداره رئيس فوhدوند سرتيپ آقاي دارد, مرزي اخت;ف پرونده

ملي/ اقتصاد وزارت نماينده راهآهن, ايستگاه نماينده خارجي, معام;ت

خاطر به گر ا گفت ما خبرنگار به نزديكسفارتشورويامروز و يكمقاممطلع ـ احضارسادچيكف علت

طيآن فرستادو ايران بهدولت خارجهشوروي آقايمولوتفوزير كه پيامي اولين تسليم پساز باشيد داشته

شد آراستهمأمور نادر آقاي آقاينخستوزير بهدستور نمود اخت;فاتاع;م رفع به را خود تمايلدولتمتبوع

وزيـر استحضار به را دولت منويات ايران دولت جوابيه پيام تسليم ضمن كند م;قات مولوتف آقاي با كه

كبيرشوروي سفير كهچون ميدارد اظهار آراسته آقاي به آقايمولوتف اينم;قات در برساند خارجهشوروي

ديگرياع;م وسيله به مراتب لذا نمايد تفهيم دولتايران به را حقيقيدولتشوروي استمنويات نتوانسته

شد/ خواهد

گرديد/ احضار تهران از سادچيكف خارجهشوروي, اظهاراتوزير اين از پس روز دو

اروپـا و امريكا در خود كز مرا به خبرگزاريها وسيله به امروز خارجه وزارت اع;ميه ـ اعJميه انعكاس

نطق پساز روز كهدو آنجائي از و شد داخليواقع سياسي محافل تفسير بحثو همچنينمورد و شده مخابره

اط;عات كسب انتظار به محافل اين ولي بود نموده توجهي قابل انعكاس است شده صادر مالنكف آقاي



٢٩٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

ميكردند/ بيشتريخودداري نظر اظهار از كرات مذا نحوه و بيشتر

و ايران روابط درباره را زير خبر امروز لندن در آسوشيتدپرس خبرگزاري خبرنگار ـ خارج در خبر انتشار

دولتـين كه داشت اع;م دوشنبه روز مسكو راديو است/ نموده مخابره مختلط كميسيون تشكيل و شوروي

مالي, لحاظ از اخت;فها كليه رفع براي مشتركي كميسيون كه كردند موافقت ايران و شوروي جماهير تحاد ا

در كميسيونهايمزبور كه كرد تاسع;وه خبرگزاريهاي اخبار تكاء ا به كنند/ تعيين مسائل ساير سرحديو

داد/ خواهد جلسه تشكيل تهران

دو بين دوستي روابطموجوده توسعه ايران و شوروي جماهير تحاد ا دولتهاي گفتمقصود مسكو راديو

دولتهاي وسيله بدين ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه معتقدند لندن سياسي محافل است/ كشور

بين مرزي اخت;فات گذاشت/ خواهند فشار تحت كردهاند ايران ملي نفت فروش از جلوگيري كه را غربي

خـراسـان و مـازندران آذربـايجان, استانهاي در مخصوصا دارد قديمي تاريخچه شوروي جماهير تحاد ا

تهران از گزارشهائي مستقيم منغير كه طوري به و است آمده پيش ناحيه ١٩ در طرفين مرزي ادعاهاي

گذشته ماه در ط; تن ١١ استرداد و ايران مطالبات برايوصول شوروي و ايران بين تي كرا مذا است رسيده

جماهير تحاد ا خارجه امور طرفمولوتفوزير از كرات مذا باب افتتاح به تمايلشوروي استو داشته جريان

است/ شده داده اط;ع ايران دولت به شوروي

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شوروي بازرگاني مؤسسه
ميدهد توسعه ايران در را خود عمليات

است كرده تهيه خود عمليات از ترازنامهاي ايران و بازرگانيشوروي مؤسسه كه شد حاصل اط;ع امروز

فرستاد/ خواهد دارائي برايوزارت ديگر روز چند تا كه

و بودند مؤسسه دفاتر به رسيدگي مشغول تهران دارائي پيشكاري قبلمأمورين چندي از اط;ع قرار به

وصول ديروز مربوطه ماليات و صادر گهي آ پيش شد تعيين مربوطه ماليات و تهيه hزم ارقام آنكه از بعد

مطلع مقام يك كه طوري به ميگردد وصول آينده هفته تا مزبور مؤسسه ماليات از ديگر قسمتي گرديد/

است/ شده دريافت بابت اين از نيم و ميليون ٥ حدود در عليالحساب طور به فع� كرد اظهار پيشكاري

ايران در را خود دوائر دارد نظر در مزبور مؤسسه كه آنست شد داده اط;ع ما خبرنگار به كه ديگري نكته

اين با كه تجاري تعداد بر اينمنظور انجام براي دهد بسط ايران در را بازرگاني به مربوط امور و داده توسعه

ازدياد به رو ميگردد صادر يا وارد كه كاhهائي محسوس طور به و شده افزوده هستند معامله طرف مؤسسه

و شركتها با بازرگانيشوروي مؤسسه كه است معام;تي به مربوط گرديد دريافت ديروز كه مالياتي است/

ميباشد/ معاف ماليات از پاياپاي قراردادهاي معام;تمزبور استو داده انجام تجارتي مؤسسات

و گرفت تماس مزبور مؤسسه اعضاي از يكي با مورد اين در بيشتري اط;ع كسب براي ما خبرنگار

كرد/ تجارتيسئوال امور توسعه درباره



ملي دولت سياهه ٢٩٦٦

اينمؤسسه ميباشند بازرگاني امور توسعه صدد در بنگاهها و شركتها كليه كه همانطور شد داده پاسخ

امر اين اجراي به راغب شكهمواره بدون و دهد توسعه را خود تجارتي امور حتياhمكان است مايل نيز

اظـهار و تأيـيد را اينموضوع كردهاند بازديد را مؤسسه دفاتر كه تهران دارائي پيشكاري مأمورين است/

در و است شده زياد ايران در شوروي بازرگاني بنگاه فعاليت محسوسي طور به اخير ماههاي در كه نمودند

با بتواند مزبور مؤسسه كه ميرود احتمال ميآورند عمل به ايران به شكر فروش براي كه اقداماتي نتيجه

تجارت فع� زيرا نمايد اقدام داخله احتياج مورد شكر تأمين براي دولت نظر با و شود معامله وارد نيز دولت

با ميكند زيادي فعاليت شكر تهيه براي دولت نيز طرفي از استو كرده پيدا ايران در خاصي اهميت شكر

نـمايد تأمين را داخله نياز مورد شكر از قسمتي شود موفق شوروي بازرگاني مؤسسه چنانچه ترتيب اين

يافت/ خواهد توسعه خوديخود به آن [مؤسسه] دستگاه

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

ميشود كوچك ايران در امريكا سفارت تشكيCت
نمودهاند ترك را ايران امريكا سفارت كارمندان از نفر چند

شد خواهند برنامه همين مشمول جهان كشورهاي در امريكا سفارتخانههاي كليه

كارمندان و سازمان تقليل به شروع تهران در امريكا كبراي سفارت كه گرديد اط;ع اظهار امروز بامداد

ك خا عللديگر يا مرخصي از استفاده براي كه سفارتخانهمزبور اعضاي از نفر چند بنابراين استو كرده خود

كرد/ نخواهند مراجعت ايران به ديگر و گفتهاند ترك امريكا قصد به را ايران

نميباشد ايران كشور به منحصر امريكا سفارت در كارمندان ساختن محدود و تقليلدوائر دانستكه بايد

بدين است شده تخاذ ا امريكا سناي طرف پيشاز چندي تصميمياستكه تعقيب در نقشه اين اجراي بلكه

از قسمت آن از زيادي نسبتا مقدار امريكا جاري سال بودجه طرح هنگام امريكا سناي مجلس كه معني

خارجه وزارتامور تصميم اين پساز بنابراين و كرد حذف بود امريكا راديو و سفارتخانهها تشكي;ت بودجه

دهد/ تقليل جهان كشورهاي در را سفارتخانههايخود تابعه دوائر تشكي;تو گرديد مكلف

اجراي علت به ژاپن و ايتاليا فرانسه, انگلستان, كشورهاي در امريكا سفارتخانههاي است شده گفته

در سفارتخانهها ساير از بيش ميباشند وسيعي دارايمؤسسات نظامي و اقتصادي كمكهاي برنامههاي

است/ شده تصميم اين مشمول كشورها ساير

را خـود سـازمان دايره امريكا خارجه وزارت كلي دستور همين بنابر اخيرا نيز تهران در امريكا سفارت

هندرسن آقاي مخصوص معاون سيلور> <وارن آقايان اخير روز چند ظرف اط;ع قرار به و ميكند كوچك

نمودند/ عزيمت امريكا به سفارت دوم دبير كاميل> > سفارتو سياسي اداره كارمند كوئيران> > امريكا, سفير

از ديگر نفر چند همچنين و شد خواهد امريكا عازم ديگر روز چند تا نيز سياسي اداره عضو كومر> <آنتوان

در امريكا سفارتخانه دواير از بعضي حذف ترتيبدستور بدين و رفته امريكا به مزبور سفارتخانه كارمندان

شد/ خواهد گذارده اجرا موقع به ايران



٢٩٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

كرد مصاحبه خبرنگاران با واشنگتن در صالح

داد پاسخ رفراندم درباره امريكا جمهور رئيس اظهارات از قسمتي به و
است: داشته اظهار خويش مطبوعاتي مصاحبه طي وي

بوده كساني ناحيه از رسيده امريكا جمهوري رئيس به كه ناصحيحي اطCعات
كنند كارشكني امريكا و ايران كشور دو مصالح عليه بر ميخواستهاند كه

آيزنهاور مستر اظهارتاخير پاسخ در شنبه دولتروز بنابهدستور واشنگتن در ايران كبير سفير صالح آقاي

است: آورده عمل به زير شرح به مصاحبهاي امريكا روزنامههاي خبرنگاران با امريكا رئيسجمهوري

چهارم سهشنبه روز در بياناتي ضمن واصله اط;عات استناد به امريكا رئيسجمهوري حضرت اينكه

مـلت اسـتحضار به لزوما نموده استفاده كمونيست حزب حمايت از رفراندم در ايران دولت فرمودهاند اوت

اين به آن نتيجه و گرفته صورت آن توابع و تهران شهر در فقط حال تا مزبور رفراندم كه ميرساند امريكا

راي عده بوده قرار بدين دادهاند راي توابع تهرانو شهر در و رايداشته حق كه اشخاصي عده است بوده شرح

ميباشد/ نفر ١١٥ فقط مخالف رايدهندگان عده و نفر ١٥٨٢٤٨ انح;ل با موافق دهندگان

رفراندم اين در هم چپ دست عناصر گر ا كه ميشود معلوم كنيم مقايسه هم با را رقم دو اين چنانچه

كافي ندارند هيچحزبعضويت در كه افرادي بزرگ كثريت ا سياسيو احزاب عقيده اظهار نميكردند شركت

تخاذ ا از قبل كه شود توجه مطلب اين به گر ا باز و بدهد است داده فع� كه را نتيجه همين رفراندم كه بود

مجلس بقاي اينكه علت مجلسبه نمايندگان ثلثاز دو بيشاز رفراندم اينكه بر مبني قطعيدولت تصميم

كه افراطي دسته آراء كه ميشود واضح خوبي به نمودهاند استعفا تشخيصداده مملكت مصالح خ;ف بر را

داشته تأثيري كمترين رفراندم عمل نتيجه در است نميتوانسته نداشته پارلمان در هم كرسي يك حتي

رياست عرضمقام به باب اين در كه ناصحيحي اط;ع استنباطميشود اينطور جريان اين مجموع از باشد/

و ع;قمند ايران و امريكا دولتين بين موجوده تفاهم حسن بقاي كه بوده كساني ناحيه از رسيده جمهوري

كنند/ كارشكني كشور دو مصالح عليه بر ماهرانهاي نحو به خواستهاند

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شوروي جديد سياست و دربار
در تـحول از حقايقي آمد/ عمل به اقدامات اين بعد روز و كرد خلوت شاه با نيم و ساعت يك مصدق

مقاله طيدو امريكا رئيسجمهور نطق و شورويها با نزديكي و رفراندم در تودهايها شركت سياستايرانو

م;قات و رسيد تهران به شاه خواهر از كه نامهاي و تهران به پهلوي اشرف مسافرت از اسراري و ستون ده در

از جزئياتي منتشرميشود/ براياولينمرتبه كه كستان پا به عليرضا شاهپور سفر و شاه با شوارتسكف ژنرال

شماره در همه و دارد تازگي كه پرده پشت حوادث ساير و ١٨ دوره انتخابات شروع مجلسو انح;ل طرز

٦٤٧å ـ آ شده/ چاپ ملي اتحاد روزنامه فرداي



ملي دولت سياهه ٢٩٦٨

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شكستند را آن پنجره و در و كرده حمله اهواز عCمير بيمارستان به كارگر نفر ٥åå
گرفت قرار حمله مورد هم خوزستان صفر روزنامه دفتر

است تعطيل است روز سه عCمير بيمارستان
نام غ;مرضا ريسندگياهواز, كارخانه كارگران از عدهاي كه داد تلفناط;ع وسيله به امروز اداره خبرنگار

مينمايند/ حمل بيمارستانع;مير به بود شده مجروح و نموده تصادم ماشين به كار انجام حين در كه را كارگر

كارگر كه ميكنند حاصل اط;ع و رفته بيمارستان جلوي جريان از اط;ع از پس كارگران از نفر ٥åå قريب

به استدست كرده فوت مزبور كارگر دكتر سهلانكاري اثر بر كه مينمايند تصور استچون كرده فوت مزبور

كـارگران سـاختن مـتفرق صدد در و آمده محل به انتظامي مأمورين از عدهاي ب;فاصله ميزنند/ تظاهر

حوالي در كه خوزستان صفر روزنامه دفتر به و شكسته را بيمارستان پنجره و سنگدر با آنها ولي برميآيند

ميكنند/ خرد نيز را آن پنجره و در و برده حمله بود بيمارستان اين

نتيجه در و داد توضيح كارگران براي را غ;مرضا علتفوت و آمده واقعه محل به شهرباني رئيس باhخره

تظاهراتمدت اين اثر بر بوده نيز بيمه كارگران بيمارستان كه بيمارستانمزبور كنون ا شدند/ متفرق كارگران

است/ شده تعطيل روز سه

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

كار] وزارت مقابل در مسلولين [اجتماع
و كرده اجتماع كار وزارت مقابل در نفت شركت مسلولين از عدهاي امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

براي بهداري وزارت كه شد داده اط;ع آنها به كار وزارت طرف از شود/ رسيدگي آنها كار به داشتند تقاضا

است/ آورده عمل به را اقداماتhزم آنها بهبودي

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

دارند پزشك اعزام تقاضاي اهالي
شكايات از نتيجهاي گونه هيچ معالوصف شده بهداري وضع از شكاياتي كنون تا اينكه با ـ فيروزآباد

دكتر يك كه دارند تقاضا اهالي است/ كرده تحصيل دكتر فاقد شهرستان اين و است نيامده دست به مزبور

شود/ حيثمرتفع اين از مردم نگراني تا شود اعزام شهرستان اين به كرده تحصيل

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شدهاند متحصن تلگرافخانه در
بهشهر از اينروزنامه و آقاينخستوزير به كه تلگرافي در اميني رمضانقلي سعدا�گودرزيانو آقايان

حاصل خانوار ١٥ååبراي جاني تأمين كلبائي خوانين از يكي مظالم اثر در كه ميدارند اظهار كردهاند مخابره

داريم/ را خود كار به رسيدگي تقاضاي و شده متحصن تلگرافخانه در لذا نيست



٢٩٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

چهرازي] بيمارستان كاركنان [اعتصاب
به بيمارستان اولياي توجه عدم علت به چهرازي بيمارستان كاركنان امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كردند/ اعتصاب تقاضاهايشان

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شدند وارد تبعيدشدگان
قرار خود رفقاي استقبال مورد و شده وارد رشت به كرمان و كاشان به تبعيدشدگان از نفر ١٣ ـ رشت

بودند/ شده تبعيد ماه شش عده اين گرفتند/

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

آيد عمل به رسيدگي ما كار به
مخابره اداره اين به كه تلگرافي طي در ازمح;ت, مددي ميرزائيو تي, برا ترابي, سلطاني, آقايانموسي

رسيدگيشود/ آنها كار به كه دارند تقاضا شكايتكردهو مالكخودشان ازمنسوبين يكي اجحافات از كردهاند

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

ميكنند را خود طلب مطالبه زارعين
به مرتبا زارعين شده, خريداري دارائي اداره طرف از كه ك تريا شيرة وجه پرداخت عدم اثر بر ـ نهاوند

در دارائي اداره كه كنون ا دارند انتظار زارعين ضمنا ميكنند/ را خود طلب مطالبه و كرده مراجعه دارائي اداره

آيد/ جهتفراهم اين از آنها رضايت تا حوالهشود نهاوند دارائي به كافي وجه است, نموده اقدام ك تريا خريد

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

كرد بيان مالكين براي مطالبي قشقائي خسرو شيراز مصنوعي قحطي باره در
شود حمل شيراز به كرمانشاه از غله تن هزار ١å است شده قرار

كسـيون فرا سابق عضو قشقائي خسرو آقاي پنجشنبه روز صبح ميدهد: اط;ع شيراز/// از ما خبرنگار

جرايد مديران از جمعي دارائيو پيشكار لشكر, فرمانده فرودگاه در و شد وارد شيراز به هواپيما با ملي نهضت

مـدير عـزمي آقاي و گلستان روزنامه مدير گلستان آقاي كردند/ استقبال وي از مردم طبقات از عدهاي و

سابق قشقائيدر آقايخسرو ايشان فرزند مرحومصولتالدولهو كه خدماتي پيرامون آتشفشاندر روزنامه

رفت/ ارم باغ به تركو را فرودگاه قشقائي خسرو آنگاه نمودند/ ايراد بياناتي فارسنمودند اهالي به كنون ا و

كينحضور م; كثر ا كه اينم;قات در و رفتند رام باغ به جهتم;قاتوي زارعين مالكينو از عدهاي ديروز

از عدهاي اط;ع قرار از نيست گندمخوب غلهووضع داشت اظهار قشقائيضمنصحبتخود خسرو داشتند/

دولتدر كه بدانند آنها ولي كنند ايجاد قحطيمصنوعي فارس در ميخواهند كه است مدتي مالكين آقايان

گردد/ حمل شيراز به كرمانشاه از گندم تن هزار ١å قريب است قرار هستو اوضاع مراقب مراحل تمام



ملي دولت سياهه ٢٩٧٠

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

ميروند شمال به استراحت براي ملكه و شاهنشاه
بكشد طول هفته يك از بيش است ممكن مسافرت اين

حضور از مرخصي اجازه كسب براي هند در ايران كبير سفير پسفردا و عراق در ايران سفير امروز

شد خواهند شرفياب شاهنشاه

كرد مCقات نخستوزير با دربار وزارت كفيل
به كه مسافرت اين كرد/ خواهند شمال به مسافرتي ديگر روز چند همايوني اعليحضرت اط;ع قرار به

تجاوز هفته يك از نيز آن مدت و بود خواهد استراحت براي گرفت خواهد صورت ملكه علياحضرت تفاق ا

خواهند تشريف مازندران نقاط از بعضي به ملكه همايونيو اعليحضرت شمال به مسافرت در كرد/ نخواهد

ميباشد قربان عيد با مصادف مرداد ٣å جمعه روز بگذرانند/ ك;ردشت در هم را روزي چند دارد احتمال و برد

كرد/ خواهند مراجعت تهران به قربان عيد برگزاريس;م براي شاهنشاه و

اجـازه كسب بـراي عـراق در ايـران كبير سفير اعلم مظفر آقاي امروز بعدازظهر است قرار ـ شرفيابي

از ايران حجاج امور سرپرستي براي ديگر روز چند اعلم آقاي گردد/ شرفياب شاهنشاه حضور به مرخصي

پادشاه به را خود استوارنامه نموده مراجعت بغداد به حج مراسم انجام از پس و رفت خواهد جده به تهران

مينمايد/ تقديم عراق

مرخصي اجازه كسب شده شرفياب هندوستان در ايران كبير سفير عضدي آقاي چهارشنبه روز همچنين

ايشان با كره مذا و اروپا از خارجه امور مراجعتوزير پساز يعني ديگر روز چند هم آقايعضدي نمود/ خواهد

كرد/ خواهد عزيمت بهصوبمأموريتخود

و كـرد م;قات نخستوزير آقاي با دربار وزارت كفيل اميني آقاي ديروز بعدازظهر ٦ ساعت ـ مJقات

نمود/ كره مذا جاريكشور مسائل درباره

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

اجتماعي امنيت كميسيون اختيارات و تشكيل قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

است/ شده اضافه امنيت اختياراتكميسيون تشكيلو قانوني hيحه ١ ماده به ذيل تبصره ـ واحده ماده

بـه مـربوط امـور نـدارد بخشوجود دادگاه يا شهرستان دادسراي كه فرمانداري حوزه هر در ـ تبصره

دادگـاه كـه حوزهاي اجتماعي امنيت كميسيون نزديكترين عهده به حوزه آن اجتماعي امنيت كميسيون

شد/ خواهد دارد آنوجود در دادسرا يا بخش

اختيارات و تشكيل قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه مرداد ؟ تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل اجتماعي امنيت كميسيون

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



٢٩٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

مستغCت ماليات كرد دير زيان و بخشودگي تمديد قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به كه

مالياتمستغ;ت كرد دير زيان و جرائم بخشودگي به راجع مصوب١٣٣٢.١.٢٩ واحده ماده ـ واحده ماده

بقاياي مالياتمستغ;ت مؤديان چنانچه ميشود داده اجازه دارائي وزارت به و تمديد ١٣٣٢ ماه آبان آخر تا

خود ١٣٣١ سال كرد دير زيان و ١٣٣٢ سال اول قسط انضمام به ١٣٣٣ سال از قبل مالياتمستغ;تسنوات

نشود/ مطالبه آنها از مقرره جرائم نمايند پرداخت نقدا را

را خود حساب فوق نحو به كه مستغل هر مورد در هستند متعدد مستغ;ت داراي كه مؤدياني ـ تبصره

اختياراتمصوب مدت تمديد طبققانون [بر نمود/ خواهند استفاده معافيت از همانمستغل به نمايند تسويه

ماده بر مالياتمستغ;تمشتمل كرد دير زيان و جرائم بخشودگي تمديد قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام

١٣٣٢ ماه مرداد تاريخ؟ به تصويبميشود/ تبصره يك و واحده

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

بازرگاني پروانه صدور و صادرات تشويق قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه خارجي

خـارجـي بازرگاني پروانه صدور و صادرات تشويق قانوني hيحه دوازدهم ماده مقررات ـ واحده ماده

شركتملي درباره ١٣٣٢ ماه اولشهريور تا قانونيمزبور اجرايhيحه تاريخ از ١١٣٣١ ماه آذر مصوبسيام

hيـحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق [بر بود/ خواهد نفتموقوفاhجرا

تصويب واحده ماده بر مشتمل خارجي بازرگاني پروانه صدور صادراتو تشويق قانوني متممhيحه قانوني

١٣٣٢ ماه مرداد ١٩ تاريخ به ميشود/

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

مصدق دكتر به نسبت وفاداري اظهار
بـه شرحـي تهران مقيم گناباديهاي طرف از شريعتزاده تقي و مهدوي شريعت, دكتر حدي, آقايان

كردهاند/ تأييد طرفدولت از را عملياترفراندم مصدقاع;مو دكتر به نسبت را وفاداريخود و نوشته روزنامه

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شد] آزاد نوبخت [حبيبا[
مجلسشوراي سابق نماينده و سلطنتي كتابدار نوبخت حبيبا� آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ آزاد بود شده بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به قبل چند كه ملي



ملي دولت سياهه ٢٩٧٢

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

يافت خاتمه بوشهر آزاد بندر نقشه تهيه و حدود تعيين
ميباشد خود گزارش تهيه مشغول و كرد مراجعت بود رفته بوشهر به مطالعه براي كه هيأتي

ميگردد تأمين فوقالعاده طور به بوشهر فني احتياجات تأمين براي Nزم اعتبار

ايراني مهاجرين مراجعت براي بوشهر آزاد بندر ايجاد
است مؤثر فارس خليج نقاط ساير به

كردهاند مهاجرت جنوب بنادر اهالي از نفر هزار ٨åå حدود در اخير سال چند ظرف
تهران پيشبه روز ٩ بود كرده عزيمت بهجنوب بوشهر آزاد بندر تعيينحدود پيشبراي چندي كه هيأتي

آزاد بـندر حدود نقشه انضمام به گزارش اين ميباشد/ خود كار گزارش تهيه مشغول كنون ا و كرد مراجعت

شود/ داده آن اجراي ترتيب تا ميگردد تقديم راه حقشناسوزير مهندس آقاي به بوشهر

و بنادر كل اداره نماينده اردhن مهندس آقايان بودند رفته بوشهر حدود تعيين براي كه هيأتي اعضاي

ميكردند/ كار آنان نظر تحت نيز كارمند و نقشهبردار عدهاي و بودند گمرك كل نماينده معنوي

در اينكه براي را بوشهر آزاد بندر حدود ميداد, ادامه مطالعاتخود به بوشهر بندر اينهيأتدر كه مدتي در

تعيين گردند وارد ميتوانند ميباشد آزاد كهمخصوصبنادر استثنائي ازموارد استفاده با بازرگاني كاhهاي آن

از نشدهاند حمل نقاط ساير به كه مادام شوند وارد محوطه اين در كه بازرگاني كاhهاي مقررات طبق نمود/

بندر در كه مدتي در را خود كاhي نتوانستند گر ا hكا صاحبان و بود خواهند معاف گمركي عوارض پرداخت

يـا مـاليات اينكه بدون كنند خارج بندر از مجددا را آنها ميتوانند برسانند فروش به است متمركز بوشهر

بوشهر بنادر از hكا خروج و جريانورود اثر بر كه آنست عمل اين نتيجه مهمترين بپردازند/ عوارضديگري

راه اين از و شد خواهند كار گريبانندمشغول به بيكاريدست و فقر با كنون ا كه بندرمزبور اهالي از زيادي عده

ديگـر نـقاط بـه كه منطقه اين اهالي از بسياري و ميشود بوشهر بندر عمران و آباداني به كمكمؤثري

نمود/ خواهند مراجعت بوشهر به شدهاند كار فارسمشغول خليج نقاط ساير در يا و كرده مهاجرت

بنادر اهالي از نفر هزار ٨åå حدود در اخير سال چند داشتظرف اظهار امروز مطلع يكمقام كه طوري به

در و نمودهاند فارسمهاجرت خليج ديگر سواحل و جزاير به معاش تأمين عدم و فقر واسطه به ايران جنوب

براي كه هستند نيز كثيري عده اينها بر ع;وه ميكنند/ معاش امرار ماهيگيري يا و زراعت شغل به آنجا

برايجلوگيري مينمايند/ مراجعت بعد و ميروند نقاط ساير به ايران سواحل از روزه همه مخارجخود تأمين

همين كار ايجاد راههاي از يكي و شود ايجاد كار جنوب بنادر در بايد ايراني مهاجرين برگرداند و امر, اين از

hكـا خـروج و ورود براي احتياج مورد تشكي;ت و وسايل لحاظ از بوشهر بندر ميباشد/ آزاد بندر تأسيس

اعتبار كه است جريان در مطالعاتي مناسبت اين به و شود مرتفع آنها تمام بايستي كه دارد بسياري نواقص

بود نشده گرفته نظر در بوشهر بندر جهت اعتباري جاري سال بودجه در زيرا گردد تأمين براياينمنظور hزم

شود داده ترتيبي گرديده تقاضا كشور صنايع سازمان از راه وزارت سازمان طرف از مزبور اعتبار است ممكن



٢٩٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

احتياج مورد لوازم تأمينشود/ ايتاليا كشور با نفت پاياپاي معامله محل از بوشهر بندر احتياجات از قسمتي كه

انبارهاي حاضر حال در نقل, و حمل وسايل بندر, اسكله توسعه و اص;ح وسايل از عبارتست بوشهر بندر

ميكند كفايت بازرگاني كاhهاي نگاهداري براي ميباشد گمرك كل اداره اختيار در كه بوشهر بندر در موجود

شد/ خواهد ساخته بوشهر در تازهاي انبارهاي احتياج صورت در بعد و

به خزر بحر بنادر تأسيسات بازديد پيشبراي روز دو راه مهندسحقشناسوزير آقاي ـ راه وزير بازديد

در راه آقايوزير كرد/ حركت پهلوي بندر به نوشهر بندر تأسيسات بازديد از پس ديروز و عزيمتنمود شمال

٩ بيشاز حال به تا كانال اين از داد/ خواهد كانالآشوراده حفر امر در تسريع براي تي ضمنادستورا بازديد اين

حفر ديگر ماه دو الي نيم و ماه يك تا هم آن بقيه و گرديده حفر مازندران كشتيhروب وسيله به كيلومتر

به و شده برخورد زمين از سختي قسمت به حفر ضمن فع� و دارد طول كيلومتر ١١ مزبور كانال شد/ خواهد

پيشميرود/ كندي به كانال حفر عمليات مناسبت اين

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

كرده خريداري نفت ملي شركت كه فلوريانا تني هزار نفتكش
ميشود ايران عازم زودي به

بود داده را Cميرپ نفتكش فروش پيشنهاد نفت ملي شركت به سوپور كمپاني
كشتي فروش پيشنهاد نفت ملي شركت به ايران نفت خريدار كمپانيسوپور كه شده كسباط;ع چون

كرد/ سؤال پرخيده مهندس آقاي از را جريان ما خبرنگار است داده نفت حمل مقابل در را ميرپ;

پيشنهاد كشتي اين براي كمپانيسوپور كه قيمتي چون گفت اينموضوع تأييد از پس پرخيده آقاي

آقاي به ملي قيمتخواستشركت ما از كمپانيسوپور نگرفت قرار موافقت مورد لذا نبود قبول بودمورد نموده

اين در گزارشي و كشتينموده از كاملي بازديد داد استدستور شده اعزام ايتاليا بهمأموريت كه سرهنگرافت

ارزش فرسودگي و كهنگي اثر بر نفتكشميرپ; كه بود كي حا رافت سرهنگ آقاي گزارش دارد/ ارسال باره

بالطبع و نگرفت قرار كمپانيسوپور قبول مورد كه داديم پيشنهاد را مقدار همان هم ما و دارد كمي بسيار

به ديگر نفتكش يك خريد به اقدام شركت ولي داشت اظهار سپس پرخيده آقاي ماند/ مسكوت موضوع

پساز و ميباشد نو استو شده ساخته قبل سال نفتكشدو اين است نموده فلوريانا نام به تن هزار ظرفيت

شد/ خواهد ايران عازم تعميراتhزم مختصر

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

كشتارگاه] ساختمان تكميل درباره مفصل [مذاكرات
بـهرهبرداري, بـراي آن نمودن آماده و كشتارگاه ساختمان تكميل براي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

درباره مفصلي كرات مذا و شد تشكيل تهران شهردار نصر آقايدكتر دفتر در كميسيوني امروز صبح ساعت٩

آمد/ عمل به كشتارگاه ساختمان تكميل



ملي دولت سياهه ٢٩٧٤

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

تا نفت تحويل مقابل در دوك هزار ٣å ظرفيت به نساجي كارخانه دو خريد قرارداد
شد خواهد منعقد آينده هفته اوائل

ميشود خريداري ژاپن كشور از قند كارخانه شش
و قند كارخانه چند خريد به اقدام برنامه سازمان قبل چندي از احتياجاتضروريكشور تأمين منظور به

قماش و شكر و قند احتياجات كليه ترتيب بدين تا نمود ذوبآهن جديد كارخانه احداث همچنين نساجيو

گردد/ تأمين و تهيه كشور داخله در لزوم آhتمورد آهن لوازم از قسمتي و شود رفع كشور مردم مصرف مورد

پيشنهاداتي كه آلمان و ژاپن و ايتاليا كشورهاي با قبل مدتي از برنامه سازمان اقدامات اين انجام براي

كه تماسي در و شد كره مذا وارد بودند نموده تسليم برنامه سازمان به فوقالذكر كارخانههاي تحويل درباره

است/ كرده كسب زير شرح به زمينه اين در اط;عاتي نمود حاصل مطلع مقام يك با ما خبرنگار امروز

گرديده تشكيل برنامه سازمان در كه كميسيوني در نساجي كارخانه دو خريد ـ نساجي كارخانه دو خريد

وارد ايـتاليائي كمپانيهاي از يكي با مزبور كميسيون hزم مطالعات پس و گرفت قرار كامل بررسي مورد

به خريداريشود/ ايتاليا كشور از بحث نساجيمورد كارخانه كه گرديد حاصل موافقت نتيجه در و شد كره مذا

تشريفات طي پس و شده تنظيم ميباشد دوك هزار ٣å شامل كه مزبور كارخانه دو خريد قرارداد اط;ع قرار

هفته اوائل تا تهاتري دhر ميليون صد يك محل از نفت فروش مقابل در ايراني مقامات طرف از قانوني

شد/ خواهد مبادله و امضا آينده

ظرفيت به كدام هر آن كارخانه چهار كه قند كارخانه شش خريد خصوص در ـ قند كارخانه شش تحويل

ضـمن و آمـد عـمل بـه اقـدامـاتي مـيباشد تـن ٣٥å ظرفيت به يك هر ديگر كارخانه دو و تن ٧åå

مقابل در را فوقالذكر كارخانجات است شده حاضر ژاپن دولت بود رسيده كشورها ساير از كه تي پيشنهادا

پيشنهاد برنامه سازمان طرف از كه شرايطي با امر اين انجام براي دهد/ تحويل ايران كشور به نفت خريد

وسـيله بـه را خـود موافقت رسما است قرار ژاپني كمپاني كه است گرديده حاصل توافق اندازهاي تا شده

برساند/ برنامه سازمان اط;ع به تلگراف

متخصصين توسط قبل چندي آن پروژه كه آهن ذوب كارخانه احداث درباره ـ جديد آهن ذوب كارخانه

است گرديده فراهم حيث هر از آن خريد مقدمات گرديده ارسال ايران به تهيهو آلمان ك دما كمپاني اعزامي

با ميشود داده اجازه برنامه سازمان به تصويبنامه صدور استكه شده پيشنهاد هيأتدولت به كنون ا هم و

گردد/ كره مذا وارد ك دما كمپاني

بـراي لولهريزي كارخانه يك شامل كشور صنايع سازمان پيشنهاد به بنابه جديد آهن ذوب كارخانه

در آهن ذوب كارخانه ظرفيت ميباشد/ نيز شهرستانها آب كشي لوله جهت احتياج مورد لولههاي تأمين

ايستگاه نزديكي در شمسآباد معدن كنار در احداثآن محل و ميباشد چدني لوله چدنو تن هزار ٣å حدود

است/ شده گرفته نظر در ك ارا راهآهن ناحيه شازند



٢٩٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

مطالباتايران محل از آن اعتبار از قسمتي زيرا ندارد ارزي اعتبار گونه هيچ به احتياج مزبور كارخانه خريد

فروشمـواد محل از آن مابهالتفاوت و شد خواهد تأمين قديم ذوبآهن كارخانه تحويل مورد در آلمان از

شد/ خواهد استه;ك كمپانيمزبور به معدني

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

تيمارستان
شد گرفته تصميم آورد عمل به تيمارستان از نخستوزير بازرسي رئيس آقاي كه بازرسيهائي نتيجه در

امروز كه طوري به شود/ تخاذ ا تصميماتفوري مسكن و غذا لحاظ از ديوانگان زندگي وضع بهبود براي كه

تيه آ در و است شده حاصل موفقيتهائي مربوطه اعتبار تأمين براي كنون ا كرد حاصل اط;ع ما خبرنگار

شد/ خواهد داده كلي تغييرات تيمارستان وضع در نزديكي

براي ميگردد تأمين كه اعتباري از استفاده با نيز عمارتديگري فعلي ساختمان بر ع;وه ميرود احتمال

و تشكـيل جـلساتي نـيز تهران شهرداري در خصوص اين در شود گرفته نظر در ديوانگان دادن سكونت

است/ آمده عمل به تي كرا مذا

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

جذام به Cمبت بيماران معالجه براي
فوري عاجلو اقدامات درمانو به بهداريراجع ملكيوزير آقايدكتر دفتر در گذشته روز صبح ساعتده

شد/ اخذ طريق اين به تصميماتhزم و تشكيل كميسيوني جذام به مبت; بيماران

را سرپائي بيماران نجات بيمارستان نظر زير تا شد تأسيسخواهد تهران در مجهز درمانگاهي فع� >١

دهند/ قرار درمان تحت

درمانگاه اين تأسيس وسايل تا بگذارد بهداري وزارت اختيار در را مناسبي محل تهران شهرداري >٢

شود/ فراهم

نظر در درمانگاه برايامور مستخدم نفر دو و پزشكيار نفر دو پزشك, نفر يك شهرداري مساعدت با >٣

شود/ گرفته

نمود/ خواهد تأمين بهداري وزارت را بيماران قبيل اين نياز دارويمورد >٤

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

زندانها مخارج
اين در كه ديگري اعتبارات استو شده موافقت زندانها به مخارجمربوط بعضي اعتبار پرداخت با اخيرا

ضروري مخارج انجام براي موافقت اين بود/ خواهد مقدم مخارج ساير به ميرسد دارائي وزارت به زمينه

كليه كه شده كيد تأ و صادر دارائي وزارت به باره اين در قبلدستوري چندي كه است جهت آن از زندانها

نمايند/ تأمين اعتبارات ساير از قبل را زندانها اص;حوضع به اعتباراتمربوط



ملي دولت سياهه ٢٩٧٦

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شدهاند خارج خسروي مرز از جعلي گذرنامه با عدهاي
شدند دستگير مرز از خروج موقع آنها از نفر ٣٣

اط;عات شهرباني مقاماتمطلع با تماس ضمن ما خبرنگار امروز گذرنامه جاعلين باند كشف دنبال به

مشغول يكديگر كمك با گاهي آ اداره شعبات از شعبه ٩ اخير روز دو يكي در است/ آورده دست به جالبي

تـهام ا به را نفر ٢٨ شدهاند موفق گاهي آ مأمورين كنون تا و ميباشند جعلي گذرنامههاي درباره تحقيق

كنند/ دستگير گذرنامه جعل در شركت

به كه كساني از يكي داشت اظهار ما خبرنگار به امروز گاهي آ اداره در مطلع مقام يك ـ جالب اطJعات

مأمـورين طريق بدين است گذاشته مأمورين اختيار در جالبي اط;عات شده دستگير گذرنامه جعل تهام ا

كنند/ كشف را مزبور باند اعضاي كليه زودي به هستند اميدوار گاهي آ

كه شد داده اط;ع ما خبرنگار به گمرك پليس و گذرنامه گاهي, آ اداره در امروز ـ شدهاند خارج عدهاي

خسروي مرز از جعلي گذرنامه با زيادي عده كنون تا است افتاده انتظامي دستمأمورين به كه مداركي طبق

شدهاند/ خارج

مرز از قبل چندي داشت اظهار ما خبرنگار به گمرك پليس اداره در مقام يك ـ شدند دستگير نفر ٣٣

در گذرنامه مقاماتاداره با تماس پساز شدهاند خارج مرز از گذرنامه با عدهاي كه رسيد اط;ع ما به خسروي

گمركخسرويدستور مأمورين به جهت همين به است نشده صادر عتبات براي گذرنامه كه شد معلوم مركز

گمركخسروي مأمورين شنبه روز نتيجه در و دارند مبذول بيشتري دقت زوار گذرنامههاي درباره شد داده

دستگير شوند خارج مرز از ميخواستند كه موقعي در دستداشتند در جعلي گذرنامه كه را نفر ٣٣ شدند موفق

موند بنگاه از ميباشند بازداشت خسروي مرز اينكدر اشخاصكه اين كرد سپساضافه مزبور مقام و كنند

است/ شده توقيف نيز آنها جعلي گذرنامه و بودند گرفته مسافرت بليط تهران كسپرس ا

از عدهاي دست در استكه شده جرياناتچونمعلوم تعقيباين در ـ است شده داده دستور مرزداران به

گـذرنامه كه زائريني خروج از است داده دستور مرزداران كليه به شهرباني ميباشد, جعلي گذرنامه زائرين

شده عتباتفروخته زائرين به جعلي گذرنامه هزار قريبدو كنون تا ميشود گفته كنند/ جلوگيري دارند جعلي

كنند/ دستگير را گذرنامهها جاعلين بقيه كه هستند صدد در گاهي آ اينكمأمورين است/

٨١٦١ شماره ,١٣٣٢.٥.١٩ دوشنبه

شدند دستگير تهران در ديشب مختلف جرائم به نفر ٢٥١
مربوطه ك;نتريها و نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به نفر ٢٥١ تهران مختلف بخشهاي ديشبدر

به نفر ٤ چاقوكشي, جرم به نفر ١١ منازعه, جرم به نفر ٩١ مختلف, جرائم به نفر ٤å عده اين از شدند دستگير

دادگاههاي به شده دستگير بيموقع عبور علت به بقيه و سرقت جرم به نفر ٥ كشخانه, شيره تشكيل جرم

گرديدند/ تحويل انتظامي



٢٩٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

كردند عزيمت رامسر به امروز صبح ملكه و شاهنشاه
گرفته انجام ثريا ملكه حال بهبود براي مسافرت اين

بود نخواهد روز ده از بيش و
هاشمي اردن پادشاه تاجگذاري جشن مناسبت به همايوني اعليحضرت تبريك تلگراف

شد معرفي ملوكانه حضور به ديروز عراق در ايران سفير

اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان مركزي هيأت اعضاي اسامي
است رسيده ملوكانه توشيح به آنها فرامين كه

هواپيماي با براياستراحت ثريا ملكه علياحضرت اعليحضرتهمايونيو امروز صبح نيم ساعتهشتو

اقامتخواهند آنجا در رفتو ك;ردشتخواهند به رامسر از ملكه و شاه نمودند/ عزيمت رامسر به اختصاصي

و نكشد طول روز ده تا هفته يك از بيش است ممكن مسافرت اين داديم اط;ع ديروز كه طوري به نمود/

ميفرمايند/ مراجعت تهران به قربان عيد برايس;م شاهنشاه

براي تهران چونهواي داشتند اظهار ملكه و شاهنشاه علتمسافرت درباره دربار مقاماتمسئولوزارت

منظور به شمال به مسافرت بنابراين ميگردد آن تشديد سبب و نيست مساعد ملكه علياحضرت كسالت

است/ گرفته انجام ثريا ملكه حال بهبود و هوا آبو تغيير

تلگراف امروز اردن كشور پادشاه ملكحسين تاجگذارياعليحضرت مناسبتجشن به ـ تبريك تلگراف

گرديد/ مخابره همايوني اعليحضرت طرف از زير تبريك

هاشمي اردن پادشاه حسين ملك اعليحضرت

سعادت س;متو داشته, اظهار را خود صميمانه تبريكات تاجگذارياعليحضرت مناسبتروز به ـ عمان

پهلوي محمدرضا دارم/ مسئلت متعال خداوند از هاشمي اردن ملت تعالي و ترقي براي را اعليحضرت اين

به خارجه امور وزارت معاون مفتاح آقاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت ـ عراق در ايران سفير معرفي

بغداد به فردا اعلم آقاي كرد/ معرفي شاهانه پيشگاه به عراق ايراندر جديد كبير سفير اعلم آقايمظفر تفاق ا

ايشان عزيمت ديگر يكماه تا است ممكن چون هند ايراندر كبير سفير آقايعضدي نمود/ عزيمتخواهد

شد/ خواهد معرفي بعدا مناسبت اين به افتد تأخير به

مـركزي هـيأت اعـضاي فرامـين كه داديم اط;ع ديروز ـ شاهنشاهي سازمان مركزي هيأت اعضاي

است/ رسيده همايوني اعليحضرت توشيح به اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان

است: قرار بدين اعضايمزبور اسامي

مبشر علي دربار/ كفيلوزارت اميني ابوالقاسم بهداري/ وزير ملكي دكتر كشور/ وزير صديقي دكتر آقايان

ملي/ بانك كل مدير نصيري دكتر بهداري/ وزارت معاون قدسي مهدي دكتر برنامه/ سازمان عامل مدير

تهران/ دانشگاه رئيس سياسي كبر عليا دكتر



ملي دولت سياهه ٢٩٧٨

پـرفسور حـقوق/ دانشكـده رئـيس عـميد مـوسي دكتر پزشكي/ دانشكده رئيس صالح جهانشاه دكتر

فـرهاد, احـمد دكتر و ميرايرواني يوسف دكتر سياح, محسن دكتر عدل, يحيي پرفسور شمس, محمدعلي

دانشگاه/ استادان

مدير الهي مهندس تهران/ شهردار نصر محسن دكتر بيمه/ شركت مديره رئيسهيأت پور همايون دكتر

مستوفي ابوالحسن محاسبات/ رئيسديوان شاهرخ مهدي سنگ, اسمعيل دكتر خالصجات/ كل بنگاه عامل

محاسبات/ ديوان مستشاران مصلحي محمدعلي خسروي, حكيم عليرضا محاسبات/ ديوان شعبه رئيس

سرپرست بشيرفرهمند علياصغر مجد, حاجرضا فاطمي, حاجرضا دارائي/ وزارت كل مدير وثيقي كبر عليا

عهدهدار همچنان را سازمان عامل مديريت سمت آشتياني آقايدكتر آشتياني/ جواد دكتر تبليغات, كل اداره

است/

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

بازگشت تهران به امروز صبح خارجه امور وزير
رفت نخستوزير منزل به يكسره فرودگاه از و

به فرودگاه ميدان در خارجه امور وزير حامل هلندي هواپيماي [صبح] دقيقه بيست و ٩ ساعت حدود در

در فاطمي دكتر آقاي و شد باز هواپيما در ب;فاصله كرد/ توقف مستقبلين محل مقابل در و نشست زمين

هواپـيما دهليز در داشت كيفي ديگر دست به و عصا دست يك به كه حالي در رنگخود سرمهاي لباس

شد/ سرازير پلكان از خندان روي با و گرديد نمايان

را يكـديگر روي و رفت پـيش مـصدق غ;محسين دكتر آقاي آمد پائين پلكان از فاطمي دكتر وقتي

وي بـه را خـود نيز مستقبلين از ديگري عده شد/ اهدا خارجه وزير به گلي دست موقع همين در بوسيدند

گفتند/ تبريك او به دادن دست يا و بوسيدن ضمن و رسانيدند

مخصوصمستقبلين محوطه چپ سمت در كه خارجي سياسي نمايندگان سمت به فاطمي دكتر آنگاه

كـور طرف از نمايندگي به ايتاليا كبير سفير آقاي رسيد, آنان مقابل به كه همين و شد متوجه داشتند قرار

دست خارجه وزير با خارجي سياسي نمايندگي هيأتهاي رؤساي ساير بعد گفتو تبريكورود ديپلماتيك

بهمأموريت فاطمي غيابدكتر در كه را آنان از بعضي خارجه تشريفاتوزارتامور رئيس ميكده آقاي دادندو

ميكرد/ معرفي بودند آمده تهران

حدود در مراسم اين انجام از پس فاطمي دكتر رفت/ مستقبلين ساير سمت به فاطمي دكتر آن از پس

آقاينخستوزير منزل به مستقيما و شد متوقفبود فرودگاه محوطه در كه تومبيلخود ا نيمسوار نهو ساعت

مـنزل از خـروج از پس فـاطمي دكتر بود/ كره مذا مشغول مصدق دكتر آقاي با ظهر به ربع يك تا و رفت

شد/ كار مشغول ب;فاصله رفتو خارجه وزارت به يكسره نخستوزير

هواپيما همين با بود خارجه امور وزير همراه مسافرت اين در كه نيز [پريوشسطوتي] فاطمي دكتر خانم

نمود/ مراجعت تهران به



٢٩٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

و شوروي نمايندگي هيأت اعضاي اسامي نخستوزير با خود مCقاتآينده در شوروي كبير سفير

كرد خواهد ايشان تسليم تهران به را آنها ورود تاريخ

ميباشد مذاكرات دستور در ايران طCهاي استرداد مسئله
مرز به مشترك هيأت اعزام تا موافقت و مرزي اختCفات رفع براي مذاكرات

ميگردد شروع مسائل ساير طرح از قبل
تهرانشروع در يكهيأتمختلط تشكيل بر مبني ايرانوشوروي رسميمشترك اع;ميه انتشار پساز

هيأت اعضاي انتخاب به اقدام كشور دو مقاماتمربوط كشور, دو فيمابين اخت;فات رفع منظور به كرات مذا

كنفرانسنمودهاند/ طرح براي پروندههايhزم مداركو تهيه و نمايندگيخود

م;قات در داشت خواهد را ايران دولت نمايندگي هيأت رياست كه خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

فرصت هنوز ولي نمود كسب تعليماتي و كرد كره مذا ايشان با باره اين در مدتي نخستوزير آقاي با خود

است/ ننموده پيدا را پروندهها و سوابق مطالعه

اسامي و نمايد م;قات نخستوزير آقاي با آينده روز سه دو ظرف در است ممكن شوروي كبير سفير

نمايد/ ايشان تسليم تهران به را آنان تاريخورود و نمايندگيشوروي هيأت اعضاي

تشكـيل از قـبل فـاطمي دكـتر آقاي با آشنائي منظور به م;قاتي ضمن همچنين شوروي كبير سفير

آورد/ خواهد عمل به تي كرا مذا كنفرانس دستور كراتو مذا درباره و نمود خواهد كنفرانسمختلط

طبقسوابق ولي نيست دست در رسمي اط;ع جلسات اداره ترتيب كنفرانسو افتتاح چگونگي از هنوز

تهيه جلسه هر كردوصورتمجلساز خواهد اداره دولت دو از يكي نمايندگي رئيسهيأت كنفرانسرا جلسه

هر جريان از خ;صهاي نيايد وارد كرات مذا به لطمهاي كه آنجا تا و رسيد هيأتخواهد رؤسايدو امضاء به و

رسيد/ خواهد عموم اط;ع به مشترك اع;ميه صدور ضمن جلسه

تمايلو ابراز اول درجه در پيامهايخود اينكهدولتشورويدر دولتو بيندو مبادله پيامهاي به توجه با

اين در بحث صرف كنفرانس اوليه جلسات كه گفت ميتوان است, نموده مرزي اخت;فات طرح به آمادگي

كـه طـوري بـه مـيباشد/ شـوروي و ايران مرز به مرزي مشترك هيأت اعزام براي توافق ايجاد و موضوع

٦ در واقـع كه مرزي نقطه ١٩ در شوروي و ايران دولتين اخت;فات موضوع دارند اط;ع محترم خوانندگان

مـرتبه چـندين كـنون تـا بـوده طـرفين توجه مورد مدتها ميباشد كشور شمال مرزي نواحي از قسمت

آخرين استو نيامده دست مثبتبه نتيجه ولي شدهاند اعزام مرز به اخت;فات رفع مطالعهو براي هيأتهائي

بود/ رزمآراء مرحوم كابينه در ١٣٢٩ سال در و شد اعزام مرز به مشترك يكهيأت كه بار

در اخت;فبودندو مختلفمورد نقاط بازديد و پروندههايhزم تهيه و كره مذا يكسالمشغول اينهيأت

هم دفعه اين ولي اخت;فبشود ديپلماسيرفع طريق از تا شد تهيه اقداماتخود از گزارشي يكسال پايان

توافق دولت دو بين كه اينك و شد بايگاني فوق گزارشات سياسي جريانات از بعضي پيشآمد مناسبت به



ملي دولت سياهه ٢٩٨٠

استفاده مورد تا ميشود بيرونآورده بايگاني از مجددا پرونده اين تجديدشود كرات مذا استكه شده حاصل

اين در كامل توافق مرتبه اين كه ميكردند اميدواري اظهار امروز خارجه وزارت مسئول مقامات گيرد/ قرار

بيانات به توجه با همچنين خارجه وزارت مقامات شود/ بسته هميشه براي پرونده اين و شود حاصل مورد

تنط; ١١ استرداد جمله از مسائلو ساير در كه ميكردند اميدواري اظهار مالنكفنخستوزيرشوروي آقاي

در كه قوايشوروي احتياج مورد ريال گذاري وا محل از ط;هاي اين شد/ خواهد حاصل توافق طرفين بين

است/ آمده بهوجود بودند متمركز ايران جنگدر زمان

را رياليخود احتياجات توقفداشتند ايران انگليسدر و امريكا جنگكهقوايسهدولتشوروي, زمان در

وليچون ميدادند ايران دولت به ليره و دhر ازاء در امريكا انگليسو دولتين ميكردند, تأمين ايران خزانه از

آن دريافت از و نميدانست ريال به تسعير قابل است رايجشوروي پول كه را چروانس و روبل ايران دولت

رياليقوايشوروي احتياجات كليه ايران طبقآندولت كه شد منعقد طرفين بين قراردادي خودداريميكرد/

دولت مـيشد/ پـرداخت ايـران ريال پشتوانه و اسكناس چاپ محل از ريالها اين چون و نمايد تأمين را

قواي خروج از بعد سپارد/ ايران حساب به بانكشوروي در ط; روز نرخ به كه شد متعهد آن ازاي در شوروي

و نشد حاصل نتيجهاي ولي گرفت انجام ط;ها اين استرداد براي تي كرا مذا مرحله چند در ايران از شوروي

پيشواي بيانات طبق كه اينك و بود دولتشوروي از ايران رنجشدولت و گله اسباب هميشه اينموضوع

محافل در اميدواري اين كند حل ايران دولت با را خود اخت;فات كليه كه است مايل دولتشوروي شوروي

نيز را ايران ط;هاي آينده كرات مذا نتيجه در شوروي دولت كه است شده پيدا مسئول مقامات و سياسي

كند/ مسترد

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

به شوروي طريق از را خود كاNي كه ايراني بازرگانان براي شوروي دولت
است شده قائل تخفيف درصد ٥å نمايند, حمل ليپزيك نمايشگاه

ميشود افتتاح ليپزيك نمايشگاه ديگر روز ٢å

مكاره بازار دفتر به همچنين و آلمان بينالمللي بازرگاني اطاق به آلمان در بازرگانيشوروي نمايندگي

تـحاد ا طـريق از بـاشند مايل كه ايراني بازرگانان به ميتواند دولتشوروي كه است داده اط;ع ليپزيك

تخفيفات از غير نمايند حمل بازار به فروش براي hكا خود همراه و شوند مكاره بازار عازم شوروي جماهير

دارد/ تخفيفمنظور hكا حمل كرايه بهاي از درصد ٥å مسافرتي معمولي

ميبايستي داوطلبان و شد خواهد افتتاح ليپزيك مكاره بازار ديگر روز ده شده كسباط;ع كه طوري به

كنون تا نمايند/ مراجعه كنسولگريشوروي به ويزا اخذ براي مسافرت تذكره ضميمه به را كارتدعوتخود

در كاhيخود عرضه براي خارجي ع;قمند بازرگانان و كارخانهها و صنايع صاحبان از نفر هزار ٢å حدود در

راه بين در برخي و گرديده خود غرفه تزئين مشغول و وارد آنها از عدهاي و كرده اسمنويسي بازار غرفههاي

هستند/



٢٩٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,
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شيCت سابق شركت اموال تقسيم به مربوط نهائي طرح
شد آماده شوروي و ايران نمايندگان موافقت با ديروز

شده تعيين شيCت سابق شركت دارائي ارقام طرح اين در
است گرديده معلوم طرفين سهم و

برسد دولتين نمايندگان امضاي به آينده هفته است قرار و
كرد خواهند كار به شروع شيJت صيدگاههاي كليه ماه شهريور اول تا

ميگردد باز تهران به آينده هفته شيJت شركت عامل مدير

شركت اموال گذاري وا نهائي طرح تهيه براي شوروي و ايران نمايندگان جلسه امروز صبح ٩ ساعت از

و گـرنيكون آقايان شوروي طرف از و موhنا عليمحمد آقاي ايران نماينده گرديد/ تشكيل شي;ت سابق

داشتند/ حضور جلسه در كاراتكف

طرح جلسهديروز داشتدر اظهار عليمحمدموhنا آقاي كه بهطوري كشيدو ساعتطول پنج جلسه اين

تهيه ميباشد شركتمزبور دارائي كليه ارقام شامل كه شي;ت سابق شركت اموال تقسيم به نهائيمربوط

ارزش كه است شده معلوم طرح اين موجب به آمد عمل به توافق طرفين نمايندگان بين آن درباره و گرديد

صورتحساب به شبيه نظر مورد طرح در و است مبلغ چه شي;ت سابق شركت اموال از دولتشوروي سهم

شوروي جماهير تحاد ا و ايران نمايندگان امضاي به شي;ت مختلط كميسيون رسمي جلسه در كه ميباشد

رسيد/ خواهد

هـم را آن كـه ميشود تهيه گانهاي جدا طرح نيز دولتشوروي مطالبات و پرداخت تعيين براي ضمنا

كرد/ خواهند امضاء طرفين نمايندگان

نيز حساب تصفيه طرز نهائي پروتكل در بودند كرده تقاضا نمايندگانشوروي داديم اط;ع كه طوري به

قرار مطالعه تحت مختلط كميسيون جلسه در كردهاند تهيه باره اين در آنها كه را استطرحي قرار و گردد كر ذ

برسانند/ امضاء به توافق صورت در و دهند

جلسه هفته اين بندرپهلويدر به عاملشركتشي;ت مدير بريماني مهندس آقاي مناسبتمسافرت به

امور انجام از پس آينده هفته اوايل بريماني مهندس آقاي شد/ نخواهد تشكيل شي;ت مختلط كميسيون

امضا به هفته آن در پروتكل نهائي طرح دارد احتمال و مينمايد مراجعت تهران به شركتشي;ت به مربوط

برسد/

عمليات و مينمايند كار به تدريجشروع به بحرخزر سواحل صيدگاههايشركتشي;تدر اط;ع قرار به

بود/ خواهند كار شمالمشغول در صيدگاهها كليه ماه اولشهريور تا و مييابد توسعه مرتبا ماهي صيد

به اقدام شوروي خواربار مؤسسه به سابق شركت استيجاري تومبيلهاي ا تحويل از پس شركتشي;ت

است/ گرفته قرار استفاده مورد اخيرا نيز تومبيلهايمزبور ا از تعدادي و كرده نو تومبيلهاي ا خريد



ملي دولت سياهه ٢٩٨٢

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

داشت: اظهار نخستوزير نزديكان از يكي امروز

كرد خواهد صادر را هفدهم مجلس انحCل فرمان همايوني اعليحضرت
نطقي راديو وسيله به مصدق دكتر رفراندم نتيجه اعCم از پس بود شايع پارلمان محافل در همچنين

نمود خواهد دولت برنامهآينده و هيجدهم دوره انتخابات به اشاره آن طي و كرد خواهد ايراد

مجلس تشكيل صدد در دولت گفت: بود كرده مCقات نخستوزير با امروز كه موثق منبع يك

شد خواهد شروع جديد قانون اصCح از پس ١٨ دوره انتخابات و نيست مؤسسان

هفدهم دوره انحCل از پس است گفته نخستوزير كه بود شايع امروز بهارستان كريدورهاي در

شد نخواهد ميبرند سر به مجلس در فع� كه اقليت نمايندگان متعرض كسي

تـمام در ديـروز هـفدهم مـجلس ابـقاي بـا انح;ل براي عمومي آراء به مراجعه ـ مردم مثبت پاسخ

همه در تقريبا نقطه يكيدو استثناء به آراء اخذ محافل از بعضي انتظار خ;ف بر يافتو خاتمه شهرستانها

اخباري بهموجب اغتشاشاتيرويداد كه شهرستانها از بعضي در گرديدو برگزار آرامي كتو سا محيط در جا

محليو اخت;فات واسطه به بلكه دولتنبوده با موافقت يا مخالفتو به رسيدهمربوط ما به دولتي منابع از كه

ولي نيامده دست به آراء اخذ قطعي نتيجه هنوز گرچه است/ معينبوده دستجات از پاره فكري سليقه تفاوت

خبرنگاران گزارشهاي و تلگراف راديو وسيله به شهرستانها در آراء نتيجه از كنون تا كه اعدادي و ارقام از

در مـختلف طـبقات از زيـادي عـده مـيشد پـيشبيني كـه طوري همان ميشود معلوم شده داده اط;ع

و دادهانـد مجلس هفدهم دوره انح;ل براي م;حظهاي قابل آراء و نموده شركت رفراندم در شهرستانها

همآهنگيخود مثبتدادو مصدقجواب دكتر بهسؤال ديگر بار يك ايران مردم كثريتطبقات ا بدينوسيله

آينده برنامه و دولت بعدي نقشه ببينند كه هستند آن انتظار در ايران مردم كنون ا و ساخت ظاهر وي با را

شد/ خواهد چه مصدق

و پارلماني محافل بحث فع� رسانيديم گرامي خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به ـ انحJل اعJم

طرف از آن نتيجه اع;م و شهرستانها در رفراندم خاتمه پساز استكه اين غيرمستعفيدر نمايندگان حتي

صادر اع;ميهاي باره اين در شخصا نخستوزير آيا شد/ خواهد اع;م مجلسچگونه انح;ل كشور, وزارت

مختلفيوجود شايعات باره اين در نمود/ خواهد را انح;ل فرمان صدور تقاضاي اعليحضرت از يا و خواهد

به گذشته شماره دو در كلي طور به ما كه ميكنند پيشبيني اينمنظور اجراي براي را گوني گونا طرق و دارد

جـنبه فقط ميشود كر ذ مجلس انح;ل اع;م براي پارلماني محافل در كه طريقي ولي نموديم اشاره آن

نيست/ روشن باره اين در نخستوزير قطعي نظر هنوز و دارد پيشبيني حدسو

مصدق دكتر با انتخابات مورد در گويا كه نخستوزير نزديكان از يكي ـ ميشود صادر انحJل فرمان

مجلس بابچگونگيانح;ل مصدقدر كراتدكتر مذا لحن از من داشتآنچه اظهار استامروز كرده كره مذا

بكند فرمان صدور تقاضا اعليحضرت از هفدهم دوره بقيه برايانح;ل دارد قصد نخستوزير كردم استنباط



٢٩٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

فرمان بنابه كشور جاري طبقرسوم هفدهم مجلس افتتاح چون كه است اين باره اين در هم او استدhل و

اين صدور منتهي گيرد اعليحضرتصورت فرمان طبق بر بايستي نيز دوره اين انح;ل ميشود اع;م شاه

به مجلس انح;ل اختيار مجلسمؤسسان مصوبه قانون رعايت نظر از و دارد تشريفاتي جنبه فقط فرمان

فرمان نيست, مجلسمؤسسان رعايتمصوبات به حاضر مصدق دكتر زيرا است نموده محول پادشاه عهده

را عمومي آراء به مراجعه نتيجه از جامعي گزارش كشور وزير ابتدا كه ميشود صادر اينصورت به هم انح;ل

ملت تمايل حسب بر اينكه به اشاره با گزارشو اين تكاء ا به نخستوزير و كرد تسليمخواهد نخستوزير به

بنابراين كرد خواهد را انح;ل فرمان صدور تقاضاي اعليحضرت از گردد, منحل بايستي هفدهم مجلس

سه دو شايعات خ;ف بر شد استنباط بود كرده م;قات نخستوزير با كه شخصي توضيحات از امروز آنچه

نمود/ خواهد منحل پادشاه فرمان با را هفدهم مجلس مصدق دكتر اخير, روزه

از پس مـيكنم تصور نمود: اضافه خود توضيحات پايان در شخص همين ـ ميكند نطق مصدق دكتر

پادشاه از نخستوزير اينكه از قبل و كشور طرفوزارت از آن نتيجه اع;م و شهرستانها در رفراندم خاتمه

مردم از آن طي و كرد خواهد ايراد تهران راديو از نطقي نمايد را هفدهم دوره انح;ل فرمان صدور تقاضاي

نمود/ خواهد تشكر دادهاند راي هفدهم مجلس انح;ل به او حمايت و پشتيباني منشور به كه ايران

او' نطقخود اين در نخستوزير دارد احتمال كه ميكردند اظهار خبر اين انتشار پساز پارلماني محافل

انتخاباتدوره مسئله و دولتخود آينده برنامه سپسدرباره و كند ملي مجلسشوراي انح;ل نحوه به اشاره

بـه مـقرون حـد چه تا پارلماني محافل پيشبيني اين نيست معلوم ولي بدهد توضيحاتي نيز هيجدهم

نميكردند/ اط;عي اظهار اخير دوموضوع اين از دولت نزديكان از زيرا باشد حقيقت

قصد مصدق دكتر مطلع مقامات اظهار بنابه هيجدهم دوره انتخابات شروع درباره ـ ١٨ دوره انتخابات

شايع همينلحاظامروز به كندو آغاز را هيجدهم انتخاباتدوره تصويبقانونمربوطه, و اص;ح از قبل ندارد

نواقص زودتر هرچه تا هستند انتخابات جديد قانون مطالعه شايگانمشغول آقاي دكتر و كشور وزير كه بود

دكتر طرف از تصويب از پس و شود تسليم نخستوزير آقاي به تصويب براي و گردد مرتفع جديد قانون

گردد/ آغاز هيجدهم انتخاباتدوره مصدق

اين در كه است مطالبي از نيز مؤسسان مجلس تشكيل موضوع ـ نميشود تشكيل مؤسسان مجلس

تشكيلمجلس از قبل دارد قصد نخستوزير كه معتقدند عدهاي و زياديميشود بحث آن پيرامون در روزها

اظهار از دولت نزديكان دهد/ تشكيل را مجلسمؤسسان اساسي قانون مواد از بعضي تغيير براي هيجدهم

نخستوزير م;قات به امروز صبح كه شخصموثقي ولي ميكنند/ بياط;عي اظهار باره اين در قطعي نظر

به اشاره باره اين در حتي نيستو مجلسمؤسسان تشكيل صدد در فع� نخستوزير داشت اظهار بود رفته

تشكـيل قـصد دولت نوشتهاند روزنامه دو يكي در شنيدهام گفت و نمود جرايد از بعضي در منتشره اخبار

ندارم/ تصميمي چنين فع� من كه هستم بنده دولت از منظور گر ا دارد را مجلسمؤسسان

زهري علي و حائريزاده بقائي, دكتر آقايان استثناي به اقليت نمايندگان ـ نداشت فعاليتي امروز اقليت



ملي دولت سياهه ٢٩٨٤

اجتماع در كردند/// اجتماع مجلس در مجددا امروز صبح و بردند سر به بهارستان باغ از خارج در را ديشب

نميشد/// ديده كوششي فعاليتو نوع هيچ گذشته روز سه خ;فدو بر اقليت نمايندگان امروز

داشتديروز اظهار پرسيدند او از را علت خبرنگاران وقتي و آمد مجلس به نزديكظهر نيز كريمي آقاي

و كردهاند بازداشت بودهاند كاشاني آيتا� پخشاع;ميه مشغول كه حالي در را پسرم و برادران كرمانشاه در

شوم/ مطلع آنها حال از تا بودم رفته تلگرافخانه به امروز

نميشد مشاهده اقليت طرف از فعاليتي گونه هيچ وقتامروز آخر تا حال هر به ـ آذربايجانيها اعJميه

صادر را زير اع;ميه و دادند تشكيل جلسهاي آزادي كسيون فرا عضو آذربايجان نمايندگان ظهر مقارن فقط

كردند:

اين و رفراندم مخالف عمومي افكار ميرسد آذربايجان از كه اط;عاتي و اخبار ـ آذربايجان در رفراندم

نيستند حاضر قيمت هيچ به آوردهاند بهوجود آذربايجانيها خود كه استمشروطهاي عملياتخ;فقانون

ايـران تـمام در كـلي طور به را آزادي اينموضوع به توجه با دولت نمايند/ همكاري دولت با آن عليه بر

را عملخ;فقانون اين جلوي ميتوانستند كه را مخالفين از عده يك و برده بين از آذربايجان در مخصوصا

آراء ميشود اع;م آزاد دنياي و ايران بيدار ملت تمام به وسيله بدين است/ نموده تبعيد يا و توقيف بگيرند

قـهرمان مـردم است بـديهي داشت نـخواهـد قـانوني ارزش آذربـايجان غيور مردم براي دولت ساختگي

مصدقدر لكندولتدكتر مثبتبودند/ مبارزه به مصدقمصمم آزاديدكتر ضد قيام اين مقابل آذربايجاندر

وسيله به را ملت مقاومت در عواملمؤثر و مليون سران از زيادي عده قانوني هيچمجوز بدون قبل روز چند

نظريه و اس;مي مراجع فتواي از پيروي به آذربايجان رشيد مردم لذا نمود/ تبعيد يا و توقيف انتظامي قواي

در شركت از و شده متوسل منفي مقاومت به آذربايجان غيور جوانان خون حفظ براي مجلس رشيد اقليت

اعـ;م دولت قـانون خـ;ف عـمليات از را خـود انـزجـار وسـيله بـدين و نـمودند خـودداري دولت رفراندم

ميراشرافي/ حميديه, احمد صادقي, افشار بهادري, ميداريم/

پساز كه اينبود گرفت قرار پارلماني محافل بحث مورد امروز كه ديگري نكته كرد؟ خواهد چه اقليت با

چـه دهند ادامه مجلس در خود تحصن به دارند قصد كه اقليت نمايندگان با دولت مجلس انح;ل اع;م

انح;لدوره اع;م پساز مجلس فعلي اقليت گر ا گفت باره اين در مستعفي نمايندگان از يكي كرد؟ خواهند

مبارزات گر ا ولي شد نخواهد آنها متعرض كسي نباشند دولت با مخالفتخود ادامه و مبارزه صدد در هفدهم

يكنفر مثل نظامي مقرراتحكومت مسلما نمايند دنبال ميكردند رفتار كنون تا كه نحوي به را كنونيخود

از مجلس انح;ل از پس نميكنم تصور گفت دولت نزديكان از يكي ولي شد, خواهد اجرا آنها درباره عادي

م;قات آقاينخستوزير با اخيرا كه شخصي اينكه خاصه گردد اقليت نمايندگان متعرض كسي طرفدولت

كن سا آنجا كه كساني كسيمزاحم ملتاستو استمجلسخانه مصدقگفته ميداشتدكتر اظهار بود كرده

پساز كه ميكرد اين از حكايت داشت پارلمانيوجود محافل در امروز كه ديگري شايعه شد/ نخواهد هستند

شد/ خواهد صادر جلب ورقه بازپرسمربوطه طرف از بقائي دكتر آقاي براي مجلس انح;ل اع;م
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٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

داد روي حوادثي شهرستانها از پارهاي در رفراندم خاتمه از بعد
گرفت انجام چگونه مختلف شهرستانها در آراء اخذ جريان

گرديدند مجروح عدهاي و شدند كشته مCير در نفر سه عصر ديروز
كه را نفري سه جنازه خاصي تشريفات با مردم و بود بسته مCير مغازههاي و دكاكين كليه امروز

سپردند خاك به و تشييع بودند شده كشته

وزارت بازرس اتفاق به كشور كل بازرسي رئيس شهبندي نخستوزيرآقاي دستور به صبح امروز

كند رسيدگي مCير حادثه جريان به تا رفت مCير به كشور

هزار سي و پانصد و ميليون يك رسيده شهرستانها بيشتر از كه گزارشي بنابر

%ååå٤٥ مخالفين %٩٩٩٥٥ موافقين /١

آمد دست به مجلس انحCل با T١Uمخالف راي ٧åå و موافق راي
داشتندو تهرانحضور تلگراف رئيس اطاق انتخاباتدر رئيساداره و نمايندگانوزارتكشور از نفر [چند]

تماسداشت/// و ارتباط دارند تلگراف كه نقاطي كليه با تلگراف دستگاههاي تمام مرتبا

حاضر آراء اخذ محل در دسته دسته مردم صبح ساعتهشت از گرگان در ـ داد روي خورد و زد گرگان در

در و نموده تظاهرات به شروع و كردند اجتماع آراء صندوق محل در عدهاي ٩ ساعت در ميدادند/ راي شده

چند كنند/ خودداري رفراندم شركتدر از كه ميكردند تقاضا مردم از پيوسته عده اين افتادند/ راه به خيابانها

و در و شدند حملهور بود جمعيتها از بعضي به منسوب كه كلوب كيوسكو چند به جمعيت اين بعد دقيقه

نمودند/// مجروح را نفر چند و ريختند بيرون را كتابها شكسته را پنجره

ميتينگ داشتند قصد رفراندم تدارك كميته نام به جمعي مراغه در ـ شدند مجروح نفر چند مراغه در

و داد روي خورد و زد نتيجه در و زدند تظاهر به دست آنها مقابل در مخالف دستجات از ديگري عده بدهند

شدند/// مجروح نفر چند

به مردم آمد//// عمل به شكوهي با تظاهرات رفراندم در شركتكنندگان طرف از رضائيه در ـ رضائيه در

مينمودند/ راي دادن به دعوت اشخاصرا و ميدادند رژه و كرده حركت خيابانها در منظم طور

انجام اهالي شديد استقبال با راي اخذ گرفت/// صورت عظيمي تظاهرات ديروز مشهد در ـ مشهد در

و تـابلوها و مـنظم صـفوف بـا استعمار ضد جمعيت كه هنگامي رفراندم انجام از پس متأسفانه و گرديد

ضـد جـمعيت شدند روبرو پانايرانيسم و ملي احزاب با ميكردند عبور شاهرضا خيابان از زياد شعارهاي

هر جريانات اين در مصدق باد پيروز ميزدند فرياد پانايرانيسمها و بود ملت باد پيروز شعارشان استعمار

چماق سنگو باچوبو طرفين و كشيد منازعه به كار سرانجام تا ميگشت طرفينافزوده عصبانيت بر لحظه

اشكآور گاز استعمال به مردممجبور كردن متفرق ارعابو براي انتظامي مأمورين افتادند/// يكديگر جان به

مورد عرفانيان جبار كريم نام به نفر يك تيراندازي جريان در متأسفانه كردند/ شليك هوائي تير چند و شده



ملي دولت سياهه ٢٩٨٦

شد/// كشته گرفت قرار گلوله اصابت

در امريكائي ضد شعارهاي كه استعمار با مبارزه جمعيت شد/// آغاز رفراندم قزوين در ديروز ـ قزوين در

عده اين راي اخذ پايان از پس بودند ايستاده راي اخذ نزديكحوزه راي دادن براي اولوقت از دستداشتن

به نيز مخالف احزاب ساير و پانايرانيسم افراد ميداند/ شعار و افتاده راه به خيابانها در ترتيب همان با

جمعيت پانايرانيسمو حزب افراد از عدهاي بين اينوقت در ميدادند شعار آنها عليه و كرده حركت آنها دنبال

كردند/// خورد و زد و نزاع هم با و افتادند هم جان به طرفين از نفر چند و داد روي تصادمي استعمار با مبارزه

نفر سه شدن كشته به منجر كه داد روي گوار نا حادثه متأسفانه م;ير رفراندم ديروز جريان در ـ مJير در

بـه ديگـر دسته و مدني ملك آقاي از طرفداري به يكي دسته دو است شده اظهار كه طوري به گرديد///

و چوب با طرفين و دادند/// شعار يكديگر خ;ف بر كردند هم با كه برخوردي در مصدقي آقاي از طرفداري

نشده معلوم هنوز و شد بلند هم تيراندازي صداي وقت اين در ميكردند/ مضروب را يكديگر چاقو سنگو

اشخاص دسته دو اين در اينكه يا است شليكشده مردم كردن متفرق براي انتظامي طرفقواي از كه است

مـيگردند/// مـجروح نـفر هشت و مـيشوند كشـته نفر سه حال هر به كردهاند تيراندازي و بوده مسلحي

دستور فورا شدندو متأثر شديدا حادثه اين از آقاينخستوزير رسيدو مصدق آقايدكتر اط;ع به ب;فاصله

عنوان به امروز اهاليم;ير شد كسب امروز كه اط;عي طبق برود/// م;ير به رسيدگي براي هيأتي كه دادند

از و شده متحصن شهر تلگرافخانه در زيادي عده و كردند عمومي تعطيل ديروز حادثه به نسبت اعتراض

بـراي تـهران از كه هيأتي از گذشته شود/// رسيدگي حادثه اين به زودتر هرچه كه كردند درخواست مركز

در تا رفت م;ير به ديروز نيز همدان ژاندارمري رئيس شده اعزام م;ير به جريان به رسيدگي و بازرسي

باشد/ داشته تحقيقحضور جريان

و بـيسيم دسـتگاههاي طـرف از امـروز بـعدازظـهر سـاعت دو تـا ـ شهرستانها در رفراندم نتيجه

و ميشد مخابره شهرستانها رفراندمهاي نتايج تهران تلگرافخانه و ارتش ستاد به مرتبا تلگرافخانهها

رسيده بهوزارتكشور راي ١.٥٣å.ååå جمعا ساعت اين تا ميرسيد انتخاباتوزارتكشور اداره به مستقيما

را آرايخود جمع كنون تا نشدهاند موفق متصديانمربوطه كه است باقي دست نقاطدور از خيلي باز ولي بود

آن گزارش كه تبريز استثناي به شانزدهم دوره انتخابات در كه داشت نظر در بايد دهند/ اط;ع تهران به

حال در و بود شده اخذ كشور سراسر رايدر ١.٤٦å.١٦å جمعا شده فرستاده ملي مجلسشوراي به مستقيما

بـخشها كـز مـرا و شـهرستانها اعـظم قسـمت در مـيباشد ١٥٥.٥٤٤ كه تهران آراي از غير به حاضر

رفراندم براي طرفمردم از شانزدهم انتخاباتدوره از بيشتر راي هزار صد حدود يعنيدر رأي ١٥٣.ååå.å

و بود شده تعيين ساعتوقت سه مدت رفراندم راي اخذ براي كه داشت نظر در بايد ضمنا است/ شده ريخته

ميانجاميد/ طول به روز چند انتخابات در راي اخذ مدت آنكه حال

١.٦٩٣.٥٤٤ بر بالغ است رسيده تهران به امروز تا كه شهرستانها و تهران آراء كل جمع حاضر حال در

برسد/ دوميليون به آراء جمع رسيد تهرانخواهد به فردا و ظرفامروز كه آرائي با ميرود تصور ميباشدو راي



٢٩٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

يافت پايان زيرآب و گاجره و گلندرود معادن در اعتصاب
گرفت قرار رسيدگي مورد زيرآب معدن تقاضاهاي

خود خواستههاي انجام براي گاجره و گلندرود زيرآب, سنگ زغال معادن كارگران اخير روز چند اين در

بـه كارگران نقاط كليه در اط;ع قرار به آمد عمل به آنها كار به كه رسيدگي از پس و بودند كرده اعتصاب

انجام درباره كامل مطالعه و بررسي از پس گرديده مقرر ضمنا شدند/ كار مشغول و دادند خاتمه اعتصاب

شود/ تخاذ ا مقتضي تصميمات امكان حدود تا كار طرفوزارت از كارگران تقاضاهاي

كـارگران نـمايندگان از نفر ١٤ معدن كارگران اعتصاب اثر در كه است كي حا زيرآب از رسيده گزارش

رئـيس تـفاق ا بـه فرماندار آقاي مرداد ١٧ روز و شدند اعزام ساري به زيرآب پادگان وسيله به و دستگير

مورد را كارگران خواستههاي و گرفته تماس استاندار آقاي با حضورا معدن اعزامي نمايندگان و ژاندارمري

شد داده وعده و گرديد قبولواقع زيرآبمورد كارگران تقاضاهاي شده گفته كه طوري به دادند/ قرار رسيدگي

عمليشود/ كارگران خواستههاي رفراندم از پس كه

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

ملي] نفت شركت مسلولين [تحصن
متحصن كار وزارت در ديروز ايران ملي نفت شركت مسلولين از نفر ٤å ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

دادهاند/ ادامه خود تحصن به هم هنوز و شدند

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

دارد] ادامه چهرازي بيمارستان كاركنان [اعتصاب
از نـفر دو و داشت ادامـه چهرازي بيمارستان كاركنان اعتصاب نيز امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

جـريان كـردند/ جـلوگيري بـيماران براي غذا بردن از و كردند قطع را تلفن سيمهاي بيمارستان كاركنان

بيمارستان در آرامشرا نظمو و حاضر محل در سرباز عدهاي شدو داده نظامياط;ع فرمانداري به ب;فاصله

كردند/ قرار بر

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

تهران] تيمارستان كاركنان [اعتصاب
اوليـاي ايـنكه عنوان به نيز تهران تيمارستان كاركنان ديروز بعدازظهر ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

اط;ع نظامي فرمانداري به جريان كشيدند/ كار از دست نميكنند رسيدگي آنها تقاضاهاي به تيمارستان

انتظامي مأمورين از يكي كردند/ جلوگيري احتمالي حوادث بروز از و حاضر محل در مأمور عدهاي و شد داده

تحريك بيمارستان اولياي عليه بر را مجنونين داشتند نظر در تيمارستان كاركنان از عدهاي داشت اظهار

گرديدند/ مزبور نقشه انجام از مانع وليمأمورين كنند



ملي دولت سياهه ٢٩٨٨

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

تعيين را خود مدافع وكCي افشارطوس قتل متهمين از نفر دو كنون تا
كردهاند معرفي دادگاه به و

است كرده تسخيري وكيل انتخاب تقاضاي متهمين از يكي
شد پرونده قرائت مشغول هاشمزاده سرهنگ وكيل امروز

شوند حاضر دادگاه در مدافع وكيل انتخاب براي افشارطوس قتل متهمين از ديگر نفر چند بود قرار امروز

امروز كسالت علت به كه دادند اط;ع دادگاه به نامهاي طي مزبور زندانيان امروز صبح هشت ساعت ولي

شوند/ حاضر دادگاه در انتخابوكيل براي نميتوانند

متهميناب;غ به ما كه باوجودي داشت اظهار ما خبرنگار به نظاميامروز جنائي دادگاه در مطلع يكمقام

هاشمزاده سرهنگ يعني آنها از نفر كنوندو تا معهذا كنند انتخاب را وك;يخود پنجروز ظرف در كه كردهايم

تقاضا دادگاه از نيز قاسملو افشار هادي معرفينمودهاند/ دادگاه به تعيينو را خود خطيبيوك;يمدافع نصير و

را خود مقدماتي كارهاي ما كرد اضافه سپس مزبور مقام شود/ انتخاب تسخيري وكيل او براي است كرده

از طريق بدين و گيرد هفتهصورت اين پايان تا متهمين طرف از انتخابوكيل دارد احتمال و دادهايم انجام

كنند/ شروع را پرونده قرائت كه شد خواهند اب;غ دادگاه به قبوليوك;يمدافع نامه رسيدن پساز آينده هفته

پرونده قرائت مشغول و شد حاضر دادگاه در سرهنگهاشمزاده مدافع وكيل شريعتزاده آقاي امروز صبح

قرائت افشارطوس قتل متهمين پرونده در را خود موكل تهامات ا ساعت دو قريب شريعتزاده آقاي گرديد/

ميكرد/

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

كاشاني آيتا[ منزل حادثه در شركت اتهام به نفر ١٤ كنون تا
شدهاند بازداشت گرديد حدادزاده مرحوم قتل به منجر كه

ميباشد متهمين عليه بر مداركي جمعآوري مشغول نظامي بازپرس

براي نظامي بازپرس فيروزي سرگرد آقاي به كاشاني آيتا� خانه حادثه پرونده كه داديم اط;ع قب�

نظامي بازپرس داشت اظهار ما خبرنگار به نظاميامروز دادسراي در يكمقاممطلع شد/ ارجاع جريان كشف

سـرگرد آقـاي اينك و شدهاند بازداشت بازپرس طرف از مزبور حادثه در شركت تهام ا به نفر ١٤ كنون تا

به منجر كه نزاع علت كشف همچنين و متهمين عليه بر مداركي جمعآوري نظاميمشغول بازپرس فيروزي

ميباشد/ شد حدادزاده مرحوم شدن كشته

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

نظامي] حكومت ٥ ماده استناد [به
شد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به فرزانه ايرج آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه



٢٩٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

درگذشت و رفت اتومبيل زير پاسباني صبح امروز
كردند تظاهر خيابانها در گرفته دوش بر را جنازهاش وي آشنايان

گـرديد/ پاسبان يك فوت به منجر كه داد روي تصادفي شش ك;نتري جلوي در امروز صبح ٥ ساعت

تومبيل يكا گهان نا بود ايستاده خيابانمولوي كنار ششدر ك;نتري ١٤٤٨ شماره پاسبان ديزهچي يحيي

او به ميكرد حركت زيادي سرعت با نيست كسي خيابان در هنگام آن در اينكه به اطمينان با كه گچ حامل

كاميون راننده مأمورين درگذشت/ زياد اثرخونريزي در بعد دقيقه چند و افتاد گوشهاي به ديزهچي كرد/ برخورد

جنازه نشدهام/ پاسبان اين مرگ باعث من ميگفت و ميكرد انكار را قضيه كلي به وليوي كردند دستگير را

جمجمه قالب شكستگي اثر در كه متوفي نام به دفن اجازه گرفتو قرار معاينه قانونيمورد پزشكي اداره در

شد/ صادر است درگذشته

گذاشته آن روي بر گل دسته چند كه حالي در گرفته دوش بر را وي جسد ديزهچي بستگان و آشنايان

خيابان در حتي و افتاد راه به آنها دنبال به هم زيادي جمعيت افتادند/ راه به خيابانها در فريادزنان بودند

زيادي عده كهرويدوش حالي در جنازه صبح نيم و ساعتده شد/ قطع مرور و دقيقهعبور چند براي فردوسي

نمودند/ تظاهرات به شروع و گذاشته زمين به پلههاي جلوي را جنازه و شد آورده شهرباني جلوي به بود

به كرده بلند زمين از را جنازه تظاهركنندگان ولي كردند اقدام آنها كردن متفرق براي شهرباني مأمورين

به پاسبان چندين ميباشد ثبت خيابان در كه شهرباني ديگر در مقابل در كردند/ حركت ثبت خيابان طرف

پاسبانمقتول جنازه اط;ع قرار به نمودند/ حمل شهرباني حياط به و گرفته آنها از را جنازه و رفته طرفمردم

شد/ خواهد تشييع شهرباني محل از شهرباني پاسبان افراد وسيله به عصر امروز

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شدند مجروح نفر چند و داد رخ نزاعي احزاب از دسته دو بين
نيرويسوم جوانان تفاق ا به و رفته شهميرزاد به نيرويسوم حزب به وابسته جوانان از عدهاي ـ سمنان

و زد چپ به منتسب دستجات و دسته اين بين شعار دادن ضمن دادند/ تشكيل دمونستراسيوني شهميرزاد

سـرهنگ فـرمانداري بـه انـتظامي قواي ب;فاصله شدند/ زخمي نفر چند حادثه اين در و داد رخ خوردي

گرديد/ قرار بر انتظامات و شده وارد محل به سمنان گردان فرمانده ارودبادي

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شدند تبعيد و آزاد
طـرف از تـظاهركننده و اخـ;لگر نـام بـه قبل مدتي كه نفت ملي شركت رانندگان از نفر ٧ ـ شيراز

خراسان اصفهانو به آنها از نفر ٤ شدندو آزاد نفرشان ٣ مرداد ١٢ روز بودند بازداشتشده نظامي فرمانداري

شدند/ تبعيد] ] منتقل كرمانشاه و



ملي دولت سياهه ٢٩٩٠

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

ايران نفتي مواد تن ١å٣٦åå كنون تا
است شده حمل دنيا بازارهاي به نفتكش كشتي ده وسيله به

است شده خريداري نفتكش يك و تأمين ايران صنعتي احتياجات نفت فروش محل از

مـواد تن هزار ١٨ بارگيري از پس و شد آبادان وارد بار سومين براي مارو نيسيو نفتكش گذشته هفته

از آورد دست به ما خبرنگار كه آماري طبق كرد/ مراجعت توكيو به خود احتياج سوختمورد و نفتي مختلف

به زير ترتيب به ايران شده ملي نفتي تنمواد ١å٣٦åå رفته هم روي كنون تا نفت صنعت شدن ملي زمان

نفتكشميرپ;در بهوسيله تن/ ٦ååيكنوبت نفتكشروزماريدر وسيله به است/ شده حمل دنيا بازارهاي

يكنوبت در نفتكشسالسو وسيله به تن/ ٢٢ååå نوبت دو در آليا نفتكش وسيله به تن/ ١٥ååå نوبت سه

تن/ ١å٣٦åå جمع تن/ ٥٤ååå نوبت سه در مارو نفتكشنيسيو وسيله به تن/ ١٢ååå

فنيمورد لوازم و ثاثيه ا مقداري كنون تا مقابل در و پاياپايبوده قرارداد ايتاليا به شده فروخته نفتي مواد

تني نفتكشهزار همچنين است شده داده سفارش ايتاليائي كارخانجات به قرارداد اين طبق دولت احتياج

كه معني بدين استه;كميشود محل اين از را آن بهاي است خريدارينموده نفت ملي شركت كه فلوريانا

تا و بپردازد كشتي سازنده كمپاني به ايتاليا� �ليره محلي پول به آن بهاي نفت دريافت قبال در كمپانيسوپور

اما نمايند/ حمل نفتي مواد تن هزار ٢å حدود در تا شد خواهد وارد ايران به نفتكشديگر دو ماه مرداد آخر

در كه طوري به است/ دhر اخذ مقابل نفتدر اساسفروش بر ژاپني ميتسو> <ايذه كمپاني با منعقده قرارداد

نفتكشبه احتياج تنسوختمورد هزار سه دو حدود در نفتيو مختلف تنمواد هزار كنون٥٤ تا شد كر ذ hبا

است/ شده فروخته كمپاني اين

و كرد خواهد حمل نفتي تنمواد يكميليون منعقده قرارداد طبق يكسال عرض در ميتسو ايذه كمپاني

از ضـمنا كمپاني دو اين ميريزد/ بانكنيويورك در دhر به ايران نفت ملي شركت حساب به را آن بهاي

براي كه آنجا تا و ميكنند استفاده شده قائل آنها براي ششماه مدت به ايران كهدولت درصدي ٥åتخفيف

تـيال <ا نـام به ديگر كمپاني يك ميفرستند/ آبادان آبهاي به بيشتري نفتكشهاي باشد مقدور آنها

درنيامده اجرا مرحله به قرارداد اين هنوز ولي است كرده منقد تن ميليون سه فروش براي قراردادي پترول>

گونه هيچ لحاظ اين از و است كرده اخذ ايتاليا اقتصاد وزارت از نيز ورودي پروانه پترول تيال ا كمپاني است/

ندارد/ كمپانيوجود اين براي ايتاليا داخله در شده خريداري نفتي پخشمواد براي ممانعتي

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شد امضاء نساجي كارخانه دو خريد قرارداد
طرف از دوكي هزار ٣å نساجي كامل كارخانه دو خريد قرارداد امروز صبح نخستوزير آقاي طبقدستور

محل در گاليلهنو� � و �سانجورجيو� ايتاليائي نمايندگان و برنامه سازمان عامل مدير زنگنه مهندس آقاي

شد/ امضاء برنامه سازمان



٢٩٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

متولدين دكتر و ليسانسيه و ديپلمه فارغالتحصيل مشمولين معافيت قانوني Nيحه
احتياط افسري دانشكده احتياجات بر مازاد ١٣å٧ و ١٣å٦

متولد دكتر ليسانسيه, خدمتديپلمه به آماده سربازان و ب;مانع فارغالتحصيل كليهمشمولين ـ اول ماده

پساز شده رسيدگي آنها وضعيت به بايد ميگردند احضار خدمت به جاري ماه درشهريور كه ١٣å٧ و ١٣å٦

دامپزشكي بهداريو ادارات افسرياحتياطو دانشكده احتياجات بر مازاد كه عده آن كشي قرعه مراسم انجام

شرح به نگرديد منقضي آنان قانوني معافيت برگ مدت كه همچنينمشمولين و تشخيصميشوند ارتش

زير///

مشـمولين مـعافيت قـانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام مصوب اختيارات مدت تمديد قانون طبق بر

احتياط افسري دانشكده احتياجات بر مازاد ١٣å٧ و ١٣å٦ متولدين دكتر و ليسانسيه ديپلمه, فارغالتحصيل

١٣٣٢ ماه مرداد بيست تاريخ به تصويبميشود/ ماده چهار بر مشتمل

مصدق محمد دكتر نخستوزير

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

مالياتي اختCف حل كميسيونهاي عملكرد ادامه به راجع قانوني Nيحه متن
رسيد نخستوزير تصويب به امروز كه

تسـويه بـه راجع ١٣٣٢.٥.٣å مصوب قانوني hيحه ميشود داده اجازه دارائي وزارت به ـ واحده ماده

بيستم تا ١٣٣٢ ماه ارديبهشت هفدهم قانونيمصوب hيحه موجب به آن مدت كه را معوقه مالياتهاي

نمايد/ اجرا ١٣٣٢ ماه آبان بيستم تا بود شده تمديد ١٣٣٢ ماه مرداد

عملكرد ادامه به راجع قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه مرداد ٢å تاريخ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل مالياتي اخت;ف حل كميسيونهاي

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شد خواهند متحدالشكل تلگراف و پست وزارت مأمورين
شد صادر وزارتخانهها مأمورين لباس خصوص در تصويبنامهاي

و پست وزارت مأمـورين متحدالشكـل لباس خصوص در تصويبنامهاي وزيران هيأت اخير جلسه در

آنوزارتخانه در لباسهايمزبور طرح كرد حاصل اط;ع ما خبرنگار امروز كه طوري به گرديد/ صادر تلگراف

لبـاس طرح با نامه و پست توزيع مأمورين لباسهاي طرح بود/ خواهد مختلف آن اقسام و ميشود تهيه

دستور و تكميل زودي به طرح اين بود/ خواهد متفاوت دوچرخهسوار مأمورين همچنين و تلگراف موزعين

شد/ خواهد صادر لباسها تهيه



ملي دولت سياهه ٢٩٩٢

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

مجهز] پاسگاه [تأسيس
جنوب عشاير بين اغتشاش تحريكو كز مرا از يكي چون اط;ع قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

محل در مجهز پاسگاه يك كل ژاندارمري طرف از بود شده شناخته رستم� ك �خا فارس در ممسني ناحيه

جلوگيريشود/ احتمالي حوادث وقوع از تا گرديد تأسيس مزبور

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

گرديد اشرار از نفر دو دستگيري باعث داخلي اختCف
اشرار از دسته دو هر داشتندو اخت;فاتي هم با كه شاهره گجرو برا سركردگي به اشرار از دودسته ـ خرمآباد

به شروع طرفين و نموده تصادف هم با [ناخوانا] كوه در بودند كرده وحشت ايجاد اهالي غارت و قتل اثر بر

قادر كه اندازهايبود به جراحتشان و شدند همدستانشزخمي از يكي با شاهره نتيجه در نمودند/ تيراندازي

ژاندارمري طرف از آنها پرونده و بازداشتنمودند را آنها و رسيده سر ژاندارمريالشتر مأمورين نبودند/ فرار به

دارد/ ادامه ژاندارمري توسطمأمورين سارقين تعقيبساير كنون ا گرديد/ ارسال دادسرايخرمآباد به تكميلو

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

استان آموزگار ١٥å اجتماع و دعوت
را استان توابع و شهرستانها آموزگاران از نفر ١٥å شيراز در امريكا چهار اصل فني همكاري اداره ـ شيراز

هر به اينمدت در بپردازند/ فني تعليماتhزمه گرفتن فرا به آموزگاران روز ٤åمدت كه شيرازدعوتنموده به

مرداد پنجم پنجشنبه روز ميشد/ داده تومانحقوق ٢٥ تا ١åروزي تحصي;تاز پايه به نسبت آموزگار از نفر

به روز آن عصر و دعوت بندرامير و تختجمشيد تاريخي آثار مشاهده براي را آموزگاران تمام چهار اصل

نمودند/ مراجعت شيراز

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شكر و قند توزيع
آقاي ورود با ولي بود نشده داده فيروزآباد قراء و اهالي به شكر و قند كه بود سال يك قريب ـ فيروزآباد

اهالي عموم و شد شكر و قند سهميه توزيع به اقدام فيروزآباد رئيسدارائي وضيغمي فرماندار اميناhشرافي

شدند/ خرسند قراء دهاتو

٨١٦٢ شماره ,١٣٣٢.٥.٢å سهشنبه

شدند دستگير نفر ٢١å ديشب
جرائم به نفر ٢٥ عده اين از شدند مختلفدستگير جرائم به نفر ٢١å تهران بخشهايمختلف ديشبدر

تهام ا به نفر ٣ شيرهخانهو تشكيل جرم به نفر ٦ چاقوكشيو جرم به نفر ١٦ و منازعه جرم به نفر ٩٦ مختلفو

كردهاند/ دستگير بيموقع عبور جرم به بقيه سرقتو



٢٩٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

تحت آن موجب به كه شود صادر غيرمستعفي نمايندگان عموم طرف از اعCميهاي است قرار

دهند ادامه هفدهم مجلس انحCل از پس دولت با مبارزه در خود همكاري به شرائطي

با دولت با مبارزه در كاشاني آيتا[ آيا مجلس انحCل از پس كه نكته اين ساختن روشن براي

كرد خواهند همكاري غيرمستعفي نمايندگان

مينمايد مذاكره و مCقات ايشان با فردا و امروز ظرف حائريزاده آقاي

گفت: جرايد مخبرين با خود مصاحبه در حائريزاده

از دفاع آينده در ما هدف غيرمستعفي نمايندگان طرف از واحد جبهه تشكيل از پس
بود خواهد قلدري و زور با مبارزه و آزادي

داشت: اظهار مجلس انحCل درباره خبرنگاران به سپس اقليت ليدر

خواهند مصدق دكتر جرم شريك كنند صادر را مجلس انحCل فرمان اعليحضرت اگر
داشت نخواهد قانوني قوت مجلس انحCل با مصدق دكتر اختيارات و بود

چند ظرف مجلسدر انح;ل اع;م احتمال و شهرستانها در رفراندم يافتن پايان با ـ اقليت آينده نقشه

در نگرفته نتيجهاي مجلسچندان انح;ل از جلوگيري راه در مبارزاتاخيرخود از اقليتمجلسكه آينده, روز

ميبرد سر به انتظار و سكوت حالت در تقريبا روزها اين در و ندارد را خود گذشته فعاليت ظاهرا آنكه عين

قـول بـه تـا بـدهد دولت مـخالف دسته يك تشكيل و كرده متمركز را خود نيروي اينكه براي معالوصف

در دهد ادامه او اعمال و مصدق دكتر با را خود مبارزه نباشد يا باشد مجلس نماينده اينكه از اعم حائريزاده

با سياسي مسائل در مسلما كه غيرمستعفي نمايندگان عموم از واحدي جبهه تشكيل نقشه اجراي صدد

ميباشد/ دارند سليقه اخت;ف يكديگر

قرار توجه چنديستمورد رسيد گرامي خوانندگان اط;ع به قبل شماره چند در كه طور همان اينموضوع

عليرغم اقليت نمايندگان مجلس انح;ل اع;م از پس و يافته خاتمه رفراندم قضيه كه كنون ا ولي گرفته

جمعيتخود كه افتادهاند نقشه اين اجراي فكر به داد دستخواهند از را نمايندگي عنوان شخصيخود اعتقاد

و پارلمان محيط خارج در آينده در را خود مبارزات و دهند تشكيل مجلس نمايندگي گرفتن نظر در بدون را

كنند/ دنبال آن عضويت از بودن برخوردار بدون

نـمايندگان كـه بود شده شايع امروز صبح و ديروز عصر چون ـ غيرمستعفي نمايندگي سوگند موضوع

و كنند ياد سوگند مجيد قرآن به دولت با مبارزه و فكري هم و همكاري ادامه براي است قرار غيرمستعفي

از واحـدي جبهه تشكيل فكر همان گرفتن قوت از كي حا خود اين و نمايند منتشر زمينه اين در اع;ميه

عموم مشاركت با و دولت با مخالفت براي جديد برنامه يك آغاز از كاملي نشانه و غيرمستعفي نمايندگان

شد/ سؤال او از باره اين در و شد تماسگرفته حائريزاده آقاي با امروز صبح لذا غيرمستعفيبود, نمايندگان

داده اط;ع قبل روز چند شما خود روزنامه كه طور همان كه اينست امر حقيقت داشت اظهار اقليت ليدر



ملي دولت سياهه ٢٩٩٤

نمايندگي سمت از كه نمايندگاني ما كه آمده ميان به صحبتي دوستانمان ساير و ما بين است مدتي بود

يك قـهرا زيـرا بـاشيم, داشـته يكـديگر مـخالف رويههاي نميتوانيم حاضر حال در و نكردهايم استعفا

نكردهايم/ استعفا نمايندگي سمت از كه بوده ما بين همفكري

با مخالفت از حكايت و داريم مشترك نظر دربارهاش كه را اصولي آن و شويم جمع هم دور است خوب

نـمايندگان هـمه كـه اصـولي آن راه در نـتيجه اخـذ تـا كه كنيم تعهد و بياوريم كاغذ روي ميكند دولت

شود ايجاد متشكلي قدرت ما همآهنگي و تشكل با تا كنند مبارزه هستند همعقيده آن درباره غيرمستعفي

ولي هسـتند ناراضي اوضاع از همه ميگيريم تماس كه غيرمستعفي نمايندگان از يك هر با اhن ما زيرا

ميرود/ هدر به ميكند عمل فع� كه نحوهاي با آنها مخالفت و آنها قدرت

از پس البته رسيد/ خواهند نتيجه به زودتر كنند, دنبال را تفاقمقصودي ا به و شوند جمع هم با گر ا ولي

كه خود افكار و عقايد ساير به ميتواند كس هر وقت آن است همه نظر مورد فع� كه اصل آن به رسيدن

برسد/// باشد متفاوت سايرين سليقه با است ممكن

قسـم قرآن به ما آيا كرديد سؤال اينكه اما گفت بعد اقليت ليدر ـ نبوده بين در خوردن قسم موضوع

نبود بين در خوردن قسم ديروزموضوع عرضكنم بايد كرديد جرايد از بعضي خبر به اشاره و نه يا خوردهايم

دست از من كه قرآني اين گفتم شوخي به من كنند استخاره خواستند صفائي آقاي كه آمد پيش مطلبي بلكه

بياوريد را قرآن است اينجا اhن دزديدهام من را آن شد گفته بعد و نرود بين از تا دادم نجات موقوفهخورها

قسم بر حمل اينموضوع شايد و كرد استخارهاشرا صفائي آقاي آوردند را قرآن كنند/ استخاره صفائي آقاي

باشد/// شده ما خوردن

اين اداي از پس بود برده سر به خود منزل در را ديشب گويا كه حائريزاده ـ شد تشكيل اقليت جلسه

بودند نموده اجتماع مجلس عمارت فوقاني سرسراي در كه خود همكاران سراغ به خبرنگاران به توضيحات

بقائي دكتر آقايان آزادي كسيون فرا امروز جلسه در ميشد گفته شده/ تشكيل آنها جلسه بعد لحظهاي رفتو

نـمايندگان هـمكاري مسـئله هـمين پيرامون آنها كرات مذا و نمود خواهند شركت هم كريمي و زهري و

بود/ خواهد اينمنظور براي موادي تهيه حائريزاده آقاي قول به و غيرمستعفي

پارلماني محافل در هنوز هفدهم مجلس انح;ل اع;م چگونگي درباره بحث ـ انحJل فرمان پيرامون

عقيده نزديكاندولت گرچه ميشد گفته محافلامروز اين در است/ نداده دست از را اهميتخود و جرياندارد

قابل حدي تا نظر اين به بودند معتقد گرفتولي فرماناعليحضرتصورتخواهد با مجلس انح;ل كه دارند

مطلبموضوع اين دنبال به و كرد نظر اظهار آن درباره صريح طور به نميتوان و ميباشد تعميق و تأمل

اينموقع در شاه ممكناستمسافرت كه ميكردند اظهار و كشيده ميان به رامسر به مسافرتاعليحضرترا

باشد/ مرتبط اينموضوع با

فـرمان صـدور از مانع شمال به شاه مسافرت كه معتقدند و دانسته باطل را استدhل اين جمعي ولي

نمايند/ صادر را فرامين هستند كه نقطهاي هر در ميتوانند اعليحضرت و بود نخواهد انح;ل



٢٩٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

با اصو' ما گفت اعليحضرت طرف از هفدهم دوره انح;ل فرمان صدور درباره امروز حائريزاده آقاي

انح;لسؤالشود/ فرمان به راجع ما نظر نبايستي بنابراين ميدانيم لغوي كار را آن و مخالفيم رفراندم عمل

رسما ما كنند صادر مجلسرا انح;ل فرمان مصدق دكتر رفراندم استناد به بخواهند اعليحضرت گر ا ولي

گونه هر ملياستو حكومت عليه قيام مصدق اعمال اين دانست/ مصدقخواهيم دكتر شريكجرم را ايشان

باز بخواهند اعليحضرت گر ا و شد خواهد تعبير ما نظر در ملي حكومت عليه قيام او با فكري هم همكاريو

كردهاند/ همكاري نموده ايران مصالح عليه قيام كه كساني با بگذارد صحه را او اعمال و شده مصدق نظر تابع

انتخابات فرمان بايد شاه مانده مجلس دوره هر آخر به ماه ٥ اساسي قانون طبق سپسافزود اقليت ليدر

شروع را انتخابات مانده, دوره آخر به ماه سه و نمايد فراهم را كار استوسائل مكلف نيز دولت و كند صادر را

و كنند صادر را انتخابات فرمان جاري سال ماه دي ٨ روز ميتوانند اعليحضرت فعلي دوره در بنابراين كند

اين از غير نمايدو شروع انتخاباترا و تشكيلداده را نظار انجمنهاي ماه اسفند ٨ موظفاستروز نيز دولت

مورد و بوده اساسي قانون خ;ف بر كند صادر پادشاه فرماني هر دولت, عمل استناد به و بكند دولت عملي

گرفت/ خواهد قرار ما اعتراض

طرف از امروز صبح يافتيم اط;ع امروز وقت آخر كه طوري به ـ ميشود تشكيل ملي نهضت فراكسيون

فردا ظهر از قبل كه است شده مركزدعوت در حاضر ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از مهندسرضوي آقاي

شوند/ حاضر منزلوي در جاري مسائل درباره كره مذا و كسيون فرا جلسه تشكيل براي

كسيون فرا آينده جلسات شد قرار ملي نهضت كسيون فرا جلسه آخرين در كه نكته اين گرفتن نظر در با

به خاصي مطلب ميشود داده احتمال تشكيلشود/ شهرستانها از كسيون فرا اعضاي ساير مراجعت پساز

است/ نموده مشاورهدعوت و كره مذا براي مركز در حاضر اعضاي از كسيون فرا رئيس كه باشد آمده ميان

با كارپردازي اطاق مليدر مجلسشوراي مالي اولوقتكميسيونامور از نيز امروز ـ مالي امور كميسيون

داشت/ ادامه بعدازظهر ساعت نيم تا و گرديد تشكيل مجلس ادارات رؤساي از بعضي حضور

يازده ساعت مقارن نيانجاميدو طول به چندان اقليت نمايندگان امروز جلسه ـ يافت اقليتخاتمه جلسه

به اط;عي كراتخود مذا از اينكه بدون اقليت نمايندگان از عدهاي و حائريزاده آقاي و يافت خاتمه نيم و

بود شده بحثواقع مطالبيمورد چه جلسه اين در نبود معلوم نمودند/ ترك را بهارستان باغ بدهد خبرنگاران

گفتند/ ترك را پارلمان عمارت اقليت نمايندگان آن تعقيب در كه

م;قات قصد به امروز اقليت نمايندگان از عدهاي و حائريزاده بود شايع مجلس در كه طوري به ولي

نداشتيم بحثمخصوصي ما مجلسگفت از خروج هنگام اقليت ليدر شدند/ مجلسخارج از كاشاني آيتا�

به راجع اقليت امروز كرات مذا آيا پرسيد خبرنگاران از يكي كنم/ عرض آقايان به چيزي آن نتيجه از كه

پس زيرا ميكردم, را مصدق جنابدكتر فكر من ولي شايد گفت و كرد فكري حائريزاده مجلسبود؟ انح;ل

مجلس به متعلق اختيارات زيرا بود خواهد لغو بالطبع هم مصدقالسلطنه جناب اختيارات مجلس انح;ل از

كند/ كسديگريمحول به كه ندارد هم اختياري مسلما باشد نداشته مجلسيوجود وقتي و بوده



ملي دولت سياهه ٢٩٩٦

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

كرد مذاكراتي امريكا خارجه امور وزارت معاون با ديروز صالح اللهيار
گفت: خبرنگاران به خارجه امور وزارت معاون با مCقات از پس واشنگتن در ايران كبير سفير

شود باختري دول نگراني موجب نبايد شوروي و ايران مذاكرات
كه است يافته انتشار لندن روزنامههاي از يكي در

كرد خواهند مسافرت خارج به ملكه و شاهنشاه
كرد تكذيب را شايعه اين دربار سخنگوي امروز

كه يكساعتهاي م;قات پساز ديروز امريكا در ايران كبير سفير صالح اللهيار آقاي ـ رويتر ـ واشنگتن

معاون با كره مذا كردندموضوع سؤال او از كه خبرنگاران پاسخ در آورد عمل به امريكا خارجه وزارت معاون با

ميكرديم/ كره مذا هم با شوروي و ايران آينده كرات مذا درباره ما داشت اظهار بوده چه امريكا خارجه وزارت

موجب هيچوجه به نبايد شوروي و ايران كراتقريبالوقوع مذا كه ساخت نشان خاطر آنگاه صالح آقاي

جهانياستو جنگدوم بهدوره مسائلومشك;تمربوط به كراتراجع مذا اين نگرانيشودچون تشويشو

كرد/ نگاه هست آنچه جز نظري با را آن نبايستي بنابراين

اين بيشتريدر توضيح خواهشكردند كه خبرنگاران سپسدرجواب ايران كبير سفير صالح اللهيار آقاي

كه مطالباتي و بدهي مورد در را ايران حقه دعاوي دولتشوروي كه ميرود اميد داشت اظهار بدهد زمينه

حل آينده كرات مذا اثر بر هم اينموضوع دهدو قرار توجه ازشورويداردمورد جهاني جنگدوم دوره از ايران

گردد/ فصل و

ذي� آنها اينكمتن كه دادهاند انتشار ايران به راجع خبر دو امروز فرانسه خبرگزاري نيز و خبرگزاريرويتر

مينويسند: چنين است داده انتشار لندن از كه خبري در رويتر خبرگزاري ميشود/ نقل

اوضاع خرابي و اقتصادي بحران اثر بر ايران اينكه از بيم باختري كشورهاي محافل در ـ رويتر ـ لندن

شورويشروع ايرانو بين تي كرا مذا اينكه خبر استو فزوني به رو برود كمونيسم يوغ زير است ممكن مالي

آراء به مراجعه در ملت راي طبق هفدهم مجلس انح;ل همچنين و ميباشد نظريه اين مؤيد شد خواهد

ميسازد/ راسختر را عقيده اين نيز عمومي

روز فعاليتهاي كه كرده كيد تأ امريكا خارجه امور وزير دالس آقاي كه روزي از نميگذرد هفته دو هنوز

است/ ساخته نگران فوقالعاده را وي توده كمونيست حزب افزون

از پشتيباني و رفراندم جريان در مزبور حزب براي كه نقشي و توده حزب درباره سپس رويتر خبرگزاري

ايـنك ديگر طرف از ميكند: اضافه چنين آن از پس و نوشته شرحي است قائل مصدق دكتر آقاي دولت

امر اين در شود داده فيصله ايران و بينشوروي اخت;ف تا تشكيلشود كميسيوني است شده گرفته تصميم

داده نشان ايشان به خوش روي باختري كشورهاي طرف از كه مصدق دكتر آقاي كه اينست بر دليل هم

بدارد/ دريافت اقتصادي و كمكمعنوي مسكو از كنون ا ميخواهد است نشده



٢٩٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

از نـقل و استناد به را زير خير نيز فرانسه خبرگزاري ـ كنند مسافرت خارج به ندارند قصد شاهنشاه

لندن چاپ �ايونينگنيوز� روزنامه است: داده انتشار لندن از انگلستان چاپ ايونينگنيوز روزنامه مندرجات

شاهنشاه كه است داشته اشعار خود امروز شماره در ميباشد كار محافظه حزب به وابسته روزنامههاي از كه

كه كشورهائي به نيست معلوم آن طول كه مدتي براي است مايل و ميباشد خود ترككشور صدد در ايران

بغداد از واصله گزارشات بهموجب نموده اضافه مزبور روزنامه كند/ مسافرت است نشده افشا كنون تا آن اسم

تهران از واصله اخبار بهموجب طرفديگر از فرمود/ خواهد تعيين را جانشينخود حركت از قبل ايران پادشاه

شدهاند/ بحرخزر سواحل عازم استراحت براي فع� ملكه اعليحضرت

تماس دربار مقاماتمسئولوزارت با امروز خارج به ملكه و شاهنشاه مسافرت به اخيرمربوط خبر باره در

از خارج به ندارد نظر در هيچوجه به همايوني اعليحضرت كه داشت اظهار دربار سخنگويوزارت شد/ گرفته

بكنند/ مسافرتي ايران

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

تهران به امريكا كبير سفير بازگشت تاريخ
سفير هندرسن آقاي اقامت محل و مسافرت جريان از تهران در امريكا سفارت اولياي كه است روز ده

تـاريخ و تـوقف درباره سفارت سخنگوي امروز جهت همين به و ميباشند بياط;ع اروپا در امريكا كبير

است/ كرده بياط;عي اظهار تهران به هندرسن آقاي بازگشت

شهر كنوندر ا و ترككرده را رم تهرانشهر قصد همسرشبه هندرسنو آقاي قبل روز چند اط;ع قرار به

نمايد/ عزيمت تهران به هواپيما با آينده روز چند ظرف است ممكن و ميبرد سر به ايتاليا از خارج ديگري

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

امريكا] و ايران مشترك كميسيون [موافقتنامههاي
موافقتنامههاي امريكا ايرانو همكاري كميسيونمشترك امروز جلسه در ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

تكميل و معدني منابع از استفاده ري, سيمان كارخانه توسعه و استاندارد دفتر تأسيس به مربوط اص;حي

رسيد/ تصويب به اعتباراتhزم گرفتن نظر در با بافندگي صنايع

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

شد داده شكر خريد دستور
رسيد خواهد شكر خريد مصرف به امريكا در دولت دNر موجودي بقيه

شكر خريد به مبادرت كه شد داده دستور امريكا در دولت نمايندگيهاي به دارائي وزارت طرف از امروز

رسيد/ خواهد شكر خريد مصرف به ميباشد دولت به متعلق كه بقيهموجوديدhر ايندستور طبق بر نمايند/

نرسيده آوردهاند عمل به امريكائي كمپانيهاي با ايران نمايندگان كه تي كرا مذا خصوص در اط;عي هنوز

خريداريميشود/ فورمز يا كوبا از نيز شكر بقيه ميشود پيشبيني كه طوري به ولي است



ملي دولت سياهه ٢٩٩٨

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

گفت: دولت خارجي سياست درباره كرد ايراد ديشب كه نطقي در فاطمي دكتر

كنيم حفظ را هميشگي بيطرفي رويه ما بگذارند بايد بزرگ ممالك
بوده استوار متقابل دوستي و احترام اساس روي بر مصدق دكتر حكومت خارجي سياست

ماههخود مسافرتدو از صبح كهديروز فاطمي آقايدكتر كه شد داده اط;ع ديروز شماره در كه همانطور

نخست خارجه امور وزير كرد/ ايراد تهران راديو برابر در نطقي بعدازظهر ساعت٩ ديشبدر بازگشت, اروپا به

در كه شد/// متذكر و داشته اظهار بود گرفته معالجصورت پزشكان دستور به كه مسافرت اين درباره شمهاي

كه زماني تا كه گرديد تخاذ ا نظر اين استو ك خطرنا ضعيفوي برايمزاج ديگر جراحتي تحمل حاضر حال

كرد/ استقبال نبايد را عمل خطر ورزيد اجتناب جديد جراحي از رژيم و دوا و كرد تحمل را درد بتواند

خاطر و نمود اشاره خارج كشورهاي در ايران ملي نهضت اثرات به گاه آن فاطمي دكتر ـ مبارزه ادامه

اين كوچك, ملل از بسياري براي ايران, ملت قهرمانانه مقاومت و مدام مبارزه نتيجه در كه ساخت نشان

سخت بود كرده تحميل ايشان به استعماري سياستهاي كه محروميت ضعيفومغلوبيتو روحيه با شككه

بندهسازي و غ;مپروري دستگاه منزله به و ميكند فاسد را ملتها خون كه روحي عوامل اين با و جنگيدند

بلند نهضت ضد بر كشور داخل از بيگاه و گاه كه مخالفي نغمههاي از ضمنا درآمدند/ نبرد و ستيزه در است

تمام استعماري جابرانه سياست نفع به خواهناخواه نغمهها اين كه شد متذكر و آورد ميان به سخن ميشود

خود بحث اين از و بيفزايند خود گين زهرآ تبليغات به كه ميدهد دشمنان به را فرصت بهترين و ميشود

آن و كند خود گريها حيله توانستمغلوب نخواهد استو نتوانسته دشمن را حقيقت يك <اما گرفت: نتيجه

و امروز نسل مقتدرات و سرنوشت با كه است مبارزهاي و جهاد به ما ملت خللناپذير تصميم و اراده قوت

است/> كرده پيدا پيوستگي فردايوطن و ديروز تاريخ

آتش و ميپاشند مملكت وديوار در به بدبيني يأسو زهر كه آنها با مبارزه لزوم سپسدرباره فاطمي دكتر

اين توسعه از است واجب فرضو دولت ملتو <بر شد: يادآور و گفت سخن ميزنند دامن را اخت;ف و نفاق

راه سر بر اجنبي كه دامهائي دارد ادامه اقتصادي جنگ كه زماني تا كنند جلوگيري قوا تمام با خرابكاريها

كند/> كار خيال آسايش و خاطر فراغت با بتوان تا بردارد پايخود پيش از ماهرانه ميگذارد ما موفقيت

بحث ايران جاري سياست اصول درباره خارجي غرضآلود تبليغات از سپس ـ خارجي سياست اساس

كند ايجاد ما روابط در سوءتفاهماتي اينكه جز آن و اين نوش نيشو و اشاره و كنايه > داشت: اظهار و نموده

دارند, نشدني قطعي نزاع يكديگر با بزرگ كوچكو منافع سر بر ممالكبزرگ داشت/ نخواهد ديگر حاصل

را هميشگي بيطرفي رويه كه بگذارند نگهداشتهايم كنار بر را خود نزاعها گونه اين از هميشه كه را ما بايد

كنيم/> حفظ

بـ;ي و غارتزدگي اين بتوانيم خويش كشور در اينكه جز نداريم آرزوئي <ما گفت: آنگاه خارجه وزير

زندگي سطح بردن hبا و كلي اص;حات در و نمائيم چارهجوئي و ع;ج را استعماري سياست عقبافتادگي



٢٩٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

به و بردند پيروزيخود براي متفقين اخير جنگدوم در را ما هستي و ندار و دار نمائيم/ حاصل توفيق عمومي

يأسبهگوش آيه تنها نه امروز شده داده وعده ما به مكرر اع;ميههايصريح در كه اينخسارت جايجبران

و تجاوزات برابر در ايران ملت تسليم منظور به كه انگليس اقتصادي محاصره در عم� بلكه ميخوانند ما

ميجويند/ شركت شده آغاز غارتگر دزد يكشركت تعديات

پرسيد بايد ميدهند نشان ايران امور به ع;قمند را خود كه تازوني ا خارجه امور وزير و رياستجمهور از

انگليس دست به كه ايران اقتصادي محاصره در شركت از برائت براي امريكا عمومي افكار به جواب كه

اين مگر دهند؟ قرار ترديد مورد را ما ملت صميمانه و خالصانه نهضت اصالت كه است اين آيا گرفته صورت

و تـحريكات برابـر در ندارد حق ما ملت مگر و نيست را خود استق;ل افتخارآميز جنگهاي وارث امريكا

روز از مـصدق دكـتر حكومت خارجي سياست دهد؟ نشان عكسالعمل استعماري سياست مدام تشبثات

اقويا از يكي گر ا و بود استوار متقابل دوستي و احترام اساس روي بر امروز به تا او كابينه نخستين تشكيل

دهيم/> تغيير را خود انحرافناپذير ثابتو خط كه سببنميشود علتو هرگز ما براي امر اين نيامده خوش

ايـنگونه ايـنجانب مـن نـظر بـه ///> نـمود: اظـهار چنين hهه اخير كنفرانس درباره فاطمي دكتر بعد

آهنگ هم نظر از بيشتر كنفرانسها اين دارد/ را ضرورت اهميتو نهايت مرتبه دو يكي سالي كنفرانسها

و دستگاهها از يك هر معتقدم من زيرا ايرانست, ملي بزرگ نهضت با كشور خارجي سياست دستگاه كردن

رفت/ خواهد ميان از ناچار نمايد تطبيق مردم نهضت و مردم تماي;ت با را خود نتواند كه تشكي;تموجود

ببريم را آن اسم كه نترسيم گر ا است/ فعليموجود دستگاههاي در بيشمار نواقص كه كرد كتمان نميشود

وضع با را خود فكر نيستند قادر كهنه عناصر از بسياري كه شده پديدار شئونكشور تمام در انق;بي و تحول

مدت در هنوز ورزيده مجربو افراد نيست/ قطعي چندان فعلي جريان به نيز ايمانشان و دهند تطبيق جديد

گفت بايد طرف آن از كنند/ مشكل احتياجو رفع قسمت هر در كه نشدهاند آماده كارد� � بهصورت اخير كوتاه

نشده آماده ملتهنوز جهاد دشمنان تبليغات با مقابله و مبارزه براي تشكي;ت اين مقدورات تجهيزاتو كه

است/ اساسي تقويت به محتاج حريف كار اسباب پولو فعاليتو با خارج در ايران تبليغات سببوضع بدين

دقت و مطالعه با ميرود اميد كه مطلببود گرفتهمين قرار بحث مورد كنفرانسhهه در كه مواردي از يكي

بشود/ گذشته جبران حدي تا خارجي تبليغات مجهز سازمان يك ايجاد از پس كامل

و كـرده بروز كشور داخل در كه اخت;فاتي از ديگر بار خويش نطق پايان در فاطمي دكتر ـ آزادي اول

تشنجات انعكاس نامطلوب و گوار نا تأثير و آورد ميان به بحث ميگيرد قرار خارج در ما دشمنان دستاويز

اول كه گرفت نتيجه جنگ, از بعد آلمان و فن;ند كشور بهوضع اشاره با و داد شرح خارج درمطبوعات را داخلي

يافت: پايان عبارت اين با خارجه نطقوزير گون/ گونا سليقههاي ابراز اغراضو بعد اجنبيو اسارت از آزادي

نيز آينده خويشدر ثبات و نظم و كار با است يقين و داده نشان را قدرتhيزالخود امروز به تا ايران <ملت

سـزاي بـه نـيز را جسـورش و گستاخ عمال و شكست خواهد درهم را بيگانگان توطئههاي و تحريكات

رسانيد/> خواهد اعمالشان



ملي دولت سياهه ٣٠٠٠

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

تهران مذاكرات در شوروي نمايندگي هيأت اعضاي
شوند بندرپهلوي وارد اورال مسافربري كشتي با است ممكن

دولت به متعلق مسافربري<اورال> كشتي ديگر روز چهار سفارتشوروي مطبوعاتي وابسته اظهار بنابه

شد/ خواهد بندرپهلوي وارد شوروي

مسكـو بـه مرخـصي عنوان به سادچيكف آقاي احضار از قبل كه شوروي سفارت كارمندان از عدهاي

نـمايندگي هيأت اعضاي كه دارد احتمال همچنين و كرد خواهند مراجعت تهران به كشتي اين با رفتهاند

شوند/ وارد كشتي با ايران دولت با كره مذا براي دولتشوروي

خود متبوع دولت نمايندگي هيأت اعضاي تعداد و اسامي خصوص در سفارتشوروي مطبوعاتي وابسته

دارد/ اط;ع جريان اين از [hورنتيف] كبير سفير آقاي شخص فقط گفت و كرد بياط;عي اظهار

بـه صرفا م;قات اين گفت خارجه وزير فاطمي دكتر آقاي با hورنتيف آقاي امروز م;قات درباره وي

تـي كـرا مذا مختلط كنفرانس تشكيل مقدمات درباره است ممكن ولي است آمده عمل به آشنائي منظور

باشد/ گرفته صورت

وي شد/ ايرانسؤال به نسبت سياستعموميدولتشوروي درباره سفارتشوروي مطبوعاتي وابسته از

مالنكفنخستوزيرشوروي آقاي قبل روز چند اظهارات پايه بر ايران به نسبت سياستدولتشوروي گفت

داشت/ نخواهد ديگري روشي دولتشوروي آن از غير و ميباشد استوار

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

خارجه امور وزير با شوروي كبير سفير مCقات
فاطمي دكتر آقاي با شوروي جماهير تحاد ا دولت كبير سفير hورنتيف آقاي امروز صبح نيم و ده ساعت

بـا كره مذا هنگام hورنتيف آقاي گزارش] [ضميمه hبا عكس در آورد/ عمل به م;قات خارجه امور وزير

ميشود/ ديده خارجه وزارت معاون مفتاح و وزير فاطمي دكتر آقايان

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

كرد مCقات ملي اقتصاد وزير با لهستان سفارت كاردار
شد مذاكره كشور دو بين تجارتي روابط به راجع و

در بود شده تعيين قب� كه وقتي بهموجب ديروز ظهر از قبل لهستان سفارت كاردار <اسميگيارنف> آقاي

روابط توسعه به راجع ساعت نيم حدود در اقتصاد اخويوزير دكتر آقاي با و يافته حضور ملي اقتصاد وزارت

و ايران بين اقتصادي روابط است نظر در داديم قب�اط;ع كه طور همان نمود/ كره مذا كشور بيندو تجارتي

افزايشداده رسيد خواهد امضا به كه جديدي بهموجبموافقتنامه مبادhت حجم بر يافتهو توسعه لهستان

شود/



٣٠٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

ميشود آغاز شوروي و ايران مذاكرات فردا
شد تشكيل امروز صبح دولت هيأت فوقالعاده جلسه

است شده داده مأموريت عراق در ايران جديد كبير سفير
نمايد اقدام عراق و ايران بين سوءتفاهمات كليه رفع براي

بازگشت از پس سخنگويدولت و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي كنفرانسمطبوعاتي جلسه اولين

آقاي و شد تشكيل خارجي داخليو خبرنگاران حضور با امروز بعدازظهر يكساعت مسافرتاروپا, از ايشان

گذاشت/// آنان دسترس در را زير اط;عات خبرنگاران جوابسؤاhت در فاطمي دكتر

به اينجانب و آمدند خارجه وزارت به شوروي كبير سفير hورنتيف آقاي امروز صبح نيم و ده ساعت >٢

مشتركدو اع;ميه در كه مسائلي درباره كرات مذا آغاز مأموريت ايران طرفدولت از كه داشت اع;م ايشان

كرات مذا جلسه اولين كه شد قرار نظر تبادل از پس و دارم كرد, پيدا انتشار مسكو و تهران در كه پيش روز

تشكيلشود/ خارجه وزارتامور در فردا صبح نيم و نه ساعت

خواهـد قرار بحث مورد كه مسائلي و ميباشد hورنتيف آقاي خود با شوروي نمايندگي هيأت رياست

تعيينشوند قسمتممكناستمشاوريني هر مختلفاستكه چندموضوع هماناع;ميهو حدود در گرفت:

و بنده بين فقط كرات مذا فع� استو نشده پيشبيني جلسه تشكيل طرز هنوز كنند/ كراتشركت مذا در كه

كلياتصحبت روي در جزئياتنميشويم وليوارد ميباشد, فردا از كرات مذا آغاز هرصورت در است/ ايشان

و مؤثر كشور دو بين روابط حسن ايجاد حلشدر كه بود خواهد مسائلي تمام كراتمشمول مذا البته ميشود/

كنم/ اظهار مطلبي نميتوانم عرضكردم آنچه از بيشتر فع� و بود خواهد مفيد

است شده گذاشته عهدهشان به كه وظيفهاي اينكه جز علتي هيچ بغداد به اعلم آقاي فوري اعزام >٣

و آمده پيش دولت دو بين كه را مسائلي كليه است شده مأموريتداده ايشان به و نداشته بدهند انجام زودتر

از و ميكنم استفاده فرصت اين از مخصوصا بنده و بردارد ميان از و نموده حل است شده گزاري گله موجي

وطـنپرستي حسـن خـارجـي سياست به مربوط مسائل كليه در ميكنم خواهش مطبوعات ارباب آقايان

تـمام و تـام آزادي ايـن كه باشند داشته توجه و بدهند قرار خود نوشتجات در قاضي هميشه را خودشان

و حمله مورد در مطبوعات از بعضي نكرده خداي كه شود باعث نبايد وقت هيچ كشور داخل در مطبوعات

ميدانيد آقايان اينكهمه بشودمخصوصا دارند متقابل روابطدوستانه ايران با كه خارجي مقامات تعرضبه

احترامي حال به تا استو كرده متصل هم به را عراق ايرانو كشور ايندو صميمانه بسيار روابط ع;ئقو كه

غـريزه بـا صـرفا كـه را خـواهش ايـن ميداند hزم دارد مطبوعات آزادي به مصدق دكتر آقاي دولت كه

بنمايد/ دارد بستگي مطبوعات محترم ارباب مالانديشي و وطنپرستي

باعث نميتواند چيز هيچ كه دارد ماوجود ملت مياندو احساساتدوستي ع;ئقو قدر آن دارم يقين بنده

بشود/ عراق و ايران روابط دو تفاهم سوء



ملي دولت سياهه ٣٠٠٢

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

گرديد تشكيل ابيض كاخ در ديشب كه نفت فروش تهاتر كميسيون در

شد امضا ريال ميليون ده مبلغ به دوكي هزار سي نساجي كارخانه دو خريد قرارداد
دNر هزار دويست ميليون يك خريد قرار نيز و گرديد خواهد تحويل شده نصب ماه ٢٤ ظرف كه

شد امضاء نفت فروش محل از ايتاليا كشور از دارو

امضاء گاليلهئر و چورچيو آن كمپانيهاي و برنامه سازمان طرف از كه نساجي كارخانه دو خريد قرارداد

از حاصله دhرهاي محل از آن قيمت تأديه نظر از تا گرديد ارجاع نفت فروش تهاتر كميسيون به بود شده

با نفت فروش تهاتر كميسيون ديروز بعدازظهر هفت ساعت منظور بدين آيد عمل به نفتموافقت فروش

صنايع سازمان مسئول و مشاور مهندسرجبيوزير آقاي رياست به ايتاليائي شركتهاي نمايندگان حضور

دhر ميليون ده مبلغ به فوقالذكر نساجي كارخانه دو خريد قرارداد و گرديد/// تشكيل ابيض كاخ در كشور

پذيرد/// انجام مربوطه نمايندگان بين آن مبادله امروز است قرار و گرديد امضاء

سفارشاين با كه ميشود كشور وارد خارجه قماشاز متر ميليون يكصد حدود در كنون ا هم طبقاط;ع

شد/ خواهد تأمين كشور داخله در قماشمردم احتياجات نصف حدود در بهرهبرداري آغاز از پس كارخانه دو

كارخانه محل تعيين كامل بررسي و مطالعه مأمور برنامه سازمان طرف از هيأتي كارخانه دو اين نصب براي

بود شده منتشر مناقصه گهي آ نساجي كارخانه سه برايخريد برنامه سازمان طرف از ضمناچون شد/ خواهند

در اقداماتhزم كارخانه خريدسومين براي بنابراين شده حاصل حالموافقت به تا آن كارخانه دو خريد با و

از پس و شـد خـواهـد منعقد مربوطه كمپاني با خريد قرارداد مناقصه برنده تعيين از پس و است جريان

كـليه است تكـميل شـرف در كـه تـهران چيتسازي كارخانه همچنين و كارخانه سه اين از بهرهبرداري

شد/ خواهد مرتفع اينمورد در احتياجاتكشور

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

مييابد پايان نفت فروش تخفيف درصد ٥å از استفاده مهلت ماه شهريور اواسط
اع;م تصويبنامه صدور ضمن ايران نفت خريدار ايتاليائيسوپور, كمپاني تشويق منظور به ايران دولت

تخفيف درصد ٥å حملشود ايران از ظرفششماه كمپاني اين طرف از كه قيمتمحصوhتي در كه داشت

روز هيجده يعني سپتامبر ماه مطابق ماه اواسطشهريور در تصويبنامه اين از استفاده مهلت ميشود/ قائل

وسيلهدو به نفتي ديگرمواد تن هزار ٢å حدود در كمپانيسوپور اينمدت خ;ل در يافتو خواهد پايان ديگر

اين ايران دولت آيا نيستكه معلوم وهنوز كرد حملخواهد شد آبادانخواهد وارد ماه مرداد آخر تا نفتكشكه

كه كمپانيهائي مورد در تصويبنامه اين عين جاري سال ارديبهشت ماه در نه/ يا مينمايد تمديد را مهلت

ژاپني كمپاني تنها و شد صادر نمايند حمل امريكا ژاپنو مقاصد به پرداختدhر مقابل در را ايران نفتي مواد

است مانده نيم و ماه دو اخير تصويبنامه مدت پايان به است كرده استفاده تصويبنامه اين از <ايذهميتسو>

كرد/ خواهد حمل نفت اين از هم باز كمپانيسوپور مدت اين طي در و



٣٠٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

كردند اجتماع فرمانداري مقابل در دخانيات كارگران خانواده امروز
كردند غذا اعتصاب ديروز صبح ده ساعت از زنداني كارگران

شدند منتقل زندان بهداري به و نيست خوب آنها از نفر سه حال

دهد خاتمه زندانيان غذاي اعتصاب به تا رفت زندان به زندانها مخصوص داديار موسويزاده امروز

كرد خواهد پيدا خاتمه كارگران كار به رسيدگي صبح فردا
تهران فرمانداري مقابل در ميباشند زنداني است چندي كه دخانيات كارگران خانواده مجددا امروز صبح

غذا اعتصاب �ديروز� سهشنبه روز صبح ده ساعت از دخانيات كارگران ميداشتند اظهار آنها كردند اجتماع

مادام شدهاند متذكر فرستادهاند تهران فرماندار دادستانو برايجرايدو اينمورد در كه اع;ميهاي در كردندو

داشت/ برنخواهند غذا اعتصاب از دست نشود رسيدگي آنها درخواستهاي به كه

اثر در دانائي رئيس محمديو عظيمي, اسامي به كارگران از نفر سه حال داشتند اظهار ضمنا مجتمعين

كـه داشـتند تقاضا اجتماعكنندگان بردهاند/ بهداري به معالجه براي را آنها و ميباشد وخيم غذا اعتصاب

افزوده لحظه زندانيهر كارگران خانوادههاي اجتماع به چون كند/ معين را آنها تكليف امنيتزودتر كميسيون

طـرف از سـاختند/ مـتفرق را آنـها و آمـده فـرمانداري محل در پاسبان و سرباز عدهاي ب;فاصله ميشد

مشغول و تشكيلميشود روز هر مرتبا امنيت كميسيون كه شد داده زندانياناط;ع خانواده به نيز فرمانداري

است/ كارگران امور به رسيدگي

ظـهر تـا كرد رسيدگي كارگران پروندههاي به و گرديد تشكيل وقت اول از امنيت كميسيون هم امروز

تشكيلشود/ كميسيون مجددا نيز بعدازظهر شد قرار گرفتو قرار مطالعه مورد پروندهها از تعدادي

يافتضمنا خواهد خاتمه كارگران پرونده به رسيدگي فردا تا كه گفت ما خبرنگار به تهران دادستان آقاي

مـخصوص داديـار مـوسويزاده آقـاي امروز صبح شود داده خاتمه كارگران غذاي اعتصاب به اينكه براي

به كه نمود توصيه آنها به و كرده كره مذا مزبور كارگران با و رفت زندان به دادستان آقاي طرف از زندانها

زنداني كارگران شد قرار شد خواهد تمام آنها كار به رسيدگي صبح فردا تا و بدهند خاتمه خود غذا اعتصاب

بردارند/ دست غذا اعتصاب از امروز

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

شدند خارج تحصن از نفت شركت مسلولين
شوند بستري شاهآباد بيمارستان در نفر پنج و بوعلي بيمارستان در مسلول نفر ده شد قرار

امـروز صـبح بودند/ شده متحصن كار وزارت در نفت شركت مسلولين از نفر ٢٢ كه داديم اط;ع ديروز

٥ بوعليو بيمارستان مسلوليندر از نفر ١å شد قرار نتيجه در و كرد رسيدگي كارمسلولينمزبور به كميسيوني

كـار وزارت در خـود تحصن به امروز مزبور مسلولين طريق بدين شوند/ بستري شاهآباد بيمارستان در نفر

دادند/ خاتمه



ملي دولت سياهه ٣٠٠٤

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

ميكنند غذا اعتصاب دخانيات] شده توقيف [كارگران
به را آنها كردهاند تقاضا ضمنا و رسيده اداره به دخانيات مؤسسه شده توقيف كارگران امضاء به نامهاي

اعتصاب به اينصورتدست غير در بپردازند آنان به هم اعتصابرا ايام وحقوق برگردانند خود كارهاياوليه

زد/ خواهند غذا

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

بدهند كار ارتش] تسليحات اخراجي [كارگران آنها به
مدت كه كريميان محمدعلي كاظميو كبر ا نام ارتشبه تسليحات كارخانجات اخراجي كارگران از نفر دو

براي كار وزارت مينمايند درخواست نوشتهاند اداره اين به كه نامهاي ضمن در هستند بيكار است ماه سه

يابند/ رهائي معيشت سختي و فشار اين از تا نمايد تهيه كاري آنها

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

دادگاهآمدند به مدافع وكيل تعيين براي افشارطوس قتل متهمين از نفر چهار امروز

كردند مهلت تقاضاي دادگاه از مزبور متهمين
كرد قرائت را خود اتهامي پرونده امروز هاشمزاده سرهنگ

شد خواهند زنداني مركزي زندان در افشارطوس قتل متهمين كليه

قرائيو بلوچ شهريار رستمي, امير قاسملو, افشار هادي افشارطوس, قتل متهمين از نفر چهار امروز صبح

وارد قاسملو افشار هادي ابتدا آمدند/ دادگاه به بودند شده احضار دادگاه به انتخابوكيل براي كه زماني ناصر

شود/ داده مهلت او به انتخابوكيل براي كرد تقاضا دادگاه از و شد دادگاه

نيز آنها و رفتند دادگاه به رستمي امير و زماني ناصر قرائي, بلوچ شهريار تدريج به جريان اين متعاقب

اب;غ آنها به و كرد متهمينموافقت تقاضا اين با دادگاه كردند مهلت تقاضاي خود مدافع انتخابوكيل براي

ده ساعت مقارن كه وقت اين در كنند/ معرفي دادگاه به و تعيين را وك;يخود روز پنج ظرف در بايد كه نمود

كه افشارطوس قتل متهمين از ديگر يكي هاشمزاده سرهنگ و بردند زندان به مجددا را متهمين بود صبح

پروندهخود قرائت ومشغول آمد دادگاه به مراقب مأمور با است كرده انتخاب وكالتخود به را آقايشريعتزاده

وي مـدافـع وكيل او طرف از پرونده قرائت مدت كه شد اخطار هاشمزاده سرهنگ به دادگاه طرف از شد/

انجامد/ طول به روز ده از بيش نبايستي

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

استوان] كي از مصدق دكتر مجدد [قدرداني
دارائي پيشكار استوان كي آقاي زحمات از نامهاي طي نخستوزير آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كردهاند/ قدرداني ماهه يازده مالياتي درآمد اضافه مورد در تهران



٣٠٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

كرد خواهد محاكمه را افشارطوس] [قتل متهمين محلي چه در دادگاه
يك كه بهطوري ولي كنند كمه محا شهرباني سالنسخنراني در افشارطوسرا قتل متهمين بود قرار ابتدا

ارتشكه دادرسي دادگاه سالن در افشارطوسرا قتل استمتهمين قرار گفت ما خبرنگار به امروز منبعموثق

قـتل مـتهمين ايـنك چـون كـرد اضـافه سـپس مزبور مقام كنند/ كمه محا ميباشد مركز دژبان محل در

آنها احضار براي اشكال امر اين و ميباشند زنداني شهرباني و دژبان عشرتآباد, زندانهاي افشارطوسدر

آنها به دسترسي كه كنند شهربانيمتمركز زندانمركزي در را متهمين كليه شد استقرار كرده ايجاد دادگاه به

باشد/ آسان

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

اسفند نهم متهمين مدافع وكCي اكثريت
ندادهاند اطCع نظر تجديد دادگاه به را خود قبولي كنون تا

انتخاب تجديدنظر دادگاه در دفاع براي را خود مدافع وك;ي اسفند نهم متهمين كه داديم اط;ع قب�

و عميد آقايان استثناي به كنون تا داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مزبور دادگاه در مطلع مقام يك كردند/

اين بر ع;وه نرسانيدهاند/ دادگاه اط;ع به را خود قبولي مزبور متهمين مدافع وك;ي ساير آزمين سرهنگ

تعيين است شده بازنشسته كه خلعتبري سرتيپ آقاي جاي نظر تجديد دادگاه براي جديدي رئيس هنوز

دادگاه رئيس و اع;م را خود قبولي مدافع وك;ي آقايان آينده روز دو ظرف در دارد احتمال است/ نگرديده

انتخابشود/ نيز نظر تجديد

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

شد مجروح چاقو ضرب به ولي كند پاك را ديوار شعار ميخواست
پاك احزابديدومشغول از يكي عليه بر شعارهائي كباتان ا خيابان بهديوار سيروسهمايون عصرديروز

مجروح چاقو با را او و كرد حمله وي به دارد نام منوچهر آنها از يكي كه نفر چند اينموقع در شد آن كردن

گرديد/ دستگير منوچهر و اعزام شهرباني بهداري به مجروح كردند/

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

نميشود يافت گوشت
داده تقليل ريال ٢٦ به ريال ٢٨ كيلوئي از را گوشت نرخ كه است هفته يك مدت شهرداري ـ قزوين

كرده كم و محدود را خود كشتار ميكند فروشگوشتضرر اينكه عذر به قصاب مناسبتدسته همين به است,

روز ساعات بقيه و ميرسانند فروش به دلخواه طور به وقت اول صبح همان ميكنند كه هم كشتار تعداد و

روزانه ضروريات جزء كه گوشت تأمين براي شهرداري كه دارند انتظار اهالي مينمايند/ تعطيل را خود دكان

شوند/ خارج فعلي مضيقه از مردم تا بينديشند فكري است
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٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

گرفت خواهد قرار رسيدگي مورد مخصوصي دادگاه در اطفال جرائم
جديدي طرح تهيه براي دادگستري شهربانيو نمايندگان حضور با وزارتكشور در كميسيوني گذشته روز

كرده شركت كميسيون اين در كه كلكشور شهرباني در مطلع يكمقام شده/ تشكيل اطفال كمه محا باره در

كـم مـحا در اطـفال جـرائـم آن موجب به كه است تهيه دست در طرحي داشت اظهار ما خبرنگار به بود

گيرد/ قرار رسيدگي مخصوصيمورد

به كه اطفال گونه اين جرائم به و كرد نخواهند كمه محا عمومي كم محا در را اطفال ديگر كه معني بدين

آقـاي تـقديم و تـهيه زودي بـه طرح اين شد/ خواهد رسيده مخصوصي دادگاه در نرسيدهاند قانوني سن

تصويبشود/ اختيارات قانون طبق تا شد خواهد نخستوزير

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

شد استخدام شيراز پزشكي دانشكده براي جراح پزشك يك
كـه شـد داده فـرهنگدسـتور وزارت بـه رسيد دولت هيأت تصويب به اخيرا كه تصويبنامهاي طبق

نمايد/ استخدام را شهرستانها پزشكي دانشكدههاي احتياج متخصصينمورد

نـفر چـند با كه داد دستور آلمان در ايران فرهنگي وابسته به فرهنگ وزارت پيش چندي جهت بدين

آنها با ايران پزشكي دانشكدههاي تدريسدر براي قراردادي و شده كره مذا وارد پزشكي امور متخصصدر

هـومل پـرفسور آقـاي آنها از يكي كه نموده استخدام متخصص چند فرهنگي وابستههاي نمايد/ منعقد

جديد بيهوشي طرز متخصصدر هم او كه خود خانم تفاق ا به قبل روز چند وي است/ جراحي متخصصدر

نمايد/ عزيمت محلمأموريتخود به پنجشنبه صبح است قرار و شد وارد تهران به است

در هم وي همسر است قرار و فرهنگدرآمده وزارت استخدام به هومل پرفسور آقاي فقط اط;ع قرار به

شود/ كار مشغول شيراز نمازي بيمارستان

٨١٦٣ شماره ,١٣٣٢.٥.٢١ چهارشنبه

نموده مجروح را نفر دو و كشته نفر يك مسلح سارقين
ربودهاند را زن نفر دو و

ميرشفائي ابوتراب سيدآقاموسويو منزل چهارده, قريه به مسلح سارق عدهاي شبقبل چند ـ cهيجان

سارقيننوكر طبقاط;ع ضمنا غارتنمودند, را اموالشان و مجروحنموده را آنها تيراندازي اثر بر و برده هجوم

ربودهاند/ منزل آن از زن نفر دو سارقين همچنين بردهاند, خود با را او جسد و رسانده قتل به را ميرشفائي

بهداريو پزشك مهدينژاد دكتر بازپرسو صالحي آقايان رسيد, دادسرا اط;ع به مراتب اينكه از پس

جسد كنون تا آوردند, عمل به hزم تحقيقات و نموده حركت حادثه وقوع محل به انتظامي مأمور عدهاي

گرفتند/ قرار درمان تحت بيمارستان در مجروحين و نيامده دست به مقتول



٣٠٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

ميباشند مجلس انحCل نگران اقليت نمايندگان كه حالي در

شد گفته بهارستان كريدورهاي در امروز

شد خواهد اعCم رسما هفدهم دوره انحCل يكشنبه يا شنبه روز
گفت: غيرمستعفي نمايندگان با خود مذاكرات در امروز اقليت ليدر

مصوبات بودن غيرقانوني است حاصل نخستوزير و ما بين كه نظري توافق تنها
ميباشد مؤسسان مجلس

تسريع براي مجلس انحCل اعCم محض به شد گرفته تصميم ملي نهضت فراكسيون امروز جلسه در

شود نوشته نخستوزير به نامهاي هيجدهم دوره انتخابات در

ميشود تشكيل رضوي مهندس منزل در سهشنبه روز ملي نهضت جلسهآينده

درباره وي نظر از تا كرد خواهد مCقات كاشاني آيتا[ با امروز عصر اقليت ليدر
شود مستحضر غيرمستعفي نمايندگان طرف از واحد جبهه تشكيل

جبهه تشكيل براي فعاليت كهمشغول حال عين مجلسدر اقليتمتحصندر نمايندگان ـ نگرانياقليت

برنامه براي دارند قصد ظاهرا و ميباشند دولت با مبارزه ادامه منظور به غيرمستعفي نمايندگان از واحدي

به وقتي معالوصف كنند, تهيه آئيننامهاي اصط;ح به يا شرايطو و مواد دارند پيش در كه هدفي و خود كار

واحد جبهه تشكيل از قبل و حاضر حال در كه ميگردد استنباط ميشود زعماياقليتگفتگو با خصوصي طور

ميباشد/// هفدهم مجلس انح;ل نحوه آن استو يكموضوع متوجه آنها فكر

بنده عقيده به گفت: و كرد قطع را فرامرزي احمد آقاي سخنان حائريزاده آقاي ـ داد پيچ را قضيه نبايد

به هم شايد و خورد خواهد پيچ قضيه و كشيد خواهد درازا به كشيدهاند پيش آقايان كه تي كرا مذا اين دامنه

كرد/ صحبت آن درباره بعد هستيم اصلي چه به معتقد مجلس انح;ل براي ما ديد بايد اول نرسيم/ نتيجه

مـجلس كـه بـود تغييري طبق شد داده ملي شوراي مجلس انح;ل براي اعليحضرت به كه اختياري

خـود و بـود نـخواهـد و نـبوده ملت قبول قابل وقت هيچ كه داد اساسي قانون ٤٨ اصل در اخير مؤسسان

شدند/ اساسي قانون تغيير اين ضرر متوجه هم اعليحضرت

در چه مجلسو در چه كه نطقهائي و بيانيهها و اع;ميهها موجب به هم مصدق دكتر جناب شخص

آمد ميان به مجلسمؤسسان تشكيل صحبتاز كه روزي از ميباشد آنموجود تمام و مجلسكردهاند خارج

و اعتقاد و كرد مجلس اين بانيان به را شديدترينحم;ت يافت خاتمه ق;بي مجلس اين كار كه روزي تا

رفتو نخواهد مصوباتمجلسمؤسسان بار زير و باقياست/ خودش عقيده همان به هم هنوز كه دارم يقين

كه است كاملموجود نظر توافق آن درباره نخستوزير و ما بين كه باشد مطلبي تنها اين حاضر حال در شايد

نميباشد/ ايران مردم تأييد و قبول مورد مجلسمؤسسان مصوبات

كه را سنا و ملي مجلسشوراي انح;ل اختيار آمد اخير مجلسمؤسسان زيرا ـ شد متوجه خودش شاه



ملي دولت سياهه ٣٠٠٨

نموده پيشبيني خاصي طريقه به هم آن دشوار و مشكلي بسيار صورت به را امر اين انجام اساسي قانون

قانون تغيير اين زيان متوجه اعليحضرت خود خوشبختانه و كرد تفويض اعليحضرت به شرط و قيد بدون

گذاري وا قانونو تغيير اين آنكه حال استو يكمقامغيرمسئول مملكتمشروطه در شاه زيرا شدند اساسي

ملت كردنحقوق پايمال براي خارجيها فشار كه ضررشاينبود نخستين پادشاه مجلسبه انح;ل اختيار

مخالفت با موضوعي در وقت هر خارجيها كه ميرفت اين احتمال و ميشد زياد پادشاه شخص به ايران

لكهدار را او غيرمسئول مقام و بياورند فشار اعليحضرت به مجلس انح;ل براي فورا شدند مجلسمواجه

و سلطنت مقام براي مسئله اين و نميماند باقي ما مشروطيت براي معنائي ديگر اينصورت در و نمايند

با امروز به تا و شدند نكته اين متوجه اعليحضرت خود خوشبختانه بود/ ك خطرنا مملكت پادشاه بيطرفي

به مجلسين يا مجلسشورا انح;ل براي مؤسسان مجلس از بعد رئيسالوزراهاي از بعضي طرف از اينكه

استفاده اختياراتخود اين از اساسي و اصلي نكته همين رعايت به معالوصف بود شده پيشنهاداتي ايشان

انـح;ل به اقدام مؤسسان مجلس مصوبه قانون موجب به شوند حاضر هم hحا نميكنم گمان و نكردند

ميباشند/// واقف آن بعدي مخاطرات به چون كنند مجلس

اينجمع به هم بقائي آقايدكتر رسيد كه اينجا به اقليت ليدر بحث ـ ميرويم كاشاني Aآيتا منزل به

آمدهاند شهر به كاشاني آيتا� كه شنيدم <اhن گفت: شدو جلسه پورسرتيپوارد آقاي اينموقع در پيوست/

كرات مذا جلسه در حاضرين بين كه گرديد سبب خبر اين وصول كنند/ صادر اع;ميه امروز ظهر دارند قصد و

بهتر كنند صادر اع;ميهاي دارند قصد كاشاني آيتا� كه كنون ا كه شد اين از گفتگو و آيد ميان به ديگري

بروند/// م;قاتشان به نفري چند و شود گرفته تماس ايشان با است

اولوقتگفتگوي در زيرا نداشتند فعاليتي اقليت نمايندگان كلي طور به امروز ـ اعJميه صدور انتظار در

صدور از صحبت آنكه از پس و ميزد مجلسدور انح;ل نحوه اطراف در گذشت hبا در كه شرحي به آنها

مراجعت ديگر و شدند خارج مجلس از ايشان م;قات قصد به جمعي آمد ميان به كاشاني آيتا� اع;ميه

صـدور انتظار در باشند داشته كراتي مذا يا و جلسه اينكه بدون بودند مجلس در كه هم آنهائي و نكردند

ميبردند/// سر به آن مفاد از اط;ع و كاشاني آيتا� اع;ميه

مهندس آقاي كه مطالبي بر ع;وه ملي] [نهضت كسيون فرا امروز جلسه در اط;ع قرار به ـ انحJل اعJم

و آمده ميان به صبحت مجلس انح;ل اع;م روز درباره داد/// توضيح خبرنگاران به رسمي طور به رضوي

از مجلس انح;ل يكشنبه يا شنبه روز است قرار نمودهاند اظهار داشتهاند اط;ع امر جريان از كه كساني

كسيون فرا اعضاي امروز بحثديگر ميباشد/ امر مقدمات تهيه فع�دولتمشغول و گردد طرفدولتاع;م

حضور پساز است قرار و بوده كسيون فرا اعضاي است جا تشكيل براي محل تهيه به راجع ملي] [نهضت
شود/ گرفته نهائي تصميم باره اين در مركز در ملي] [نهضت كسيون فرا اعضاي كليه

احتمال كه است گرديده اط;ع اظهار و آمده عمل به تي كرا مذا نخستوزير راديوئي نطق پيرامون ضمنا

كند/ ايراد را خود راديوئي نطق نخستوزير شب فردا دارد



٣٠٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

هفدهم مجلس انحCل با موافق راي هزار سي و هشتصد و ميليون يك گزارش امروز وقت آخر تا

است رسيده تهران به شهرستانها از

شدند متحصن تلگرافخانه در گرگان اهالي
شدند مجروح آنجا در عدهاي و داد روي خوردي و زد نيز رشت خمام در

از كـه رفـرانـدم گزارشهـاي دريافت مشغول كشور وزارت انتخابات اداره متصديان وقت اول از امروز

[امروز] وقت آخر در ميبستند/ جمع را رسيده آراء هم حسابداري كارمندان و بودند ميرسيد شهرستانها

و شهرستانها از راي ١.٨٣å.ååå گزارش لحظه اين تا كه داشت اع;م كشور وزارت انتخابات اداره رئيس

باقي زيادي آراء ديگر كه كرد اضافه وزارتكشور در ديگر مطلع يكمقام است/ رسيده تهران بخشبه كز مرا

٩٩ گفت بايد واقع در استو رسيده تهران به ماخوذ آراء همصورت بخشها افتادهترين دور از حتي نمانده

باشد/ مانده باقي آن از يك صدي است ممكن و گرديده واصل تهران به شهرستانها آراء مجموع درصد

تهيه را آن كامل گزارش انتخابات اداره رسيد تهران به كشور انتخابيه حوزههاي تمام آنكهصورت پساز

بقيه انح;ل براي hزم اقدام و برسانند نخستوزير آقاي اط;ع به تا ميدهد كشور وزير آقاي به و ميكند

آيد/// عمل به مجلس١٧ دوره

اط;ع را رفراندم جريان و رسيد اداره به ما نمايندگان طرف از زيادي گزارشهاي و تلگرافات نيز امروز

ميرسانيم/ محترم خوانندگان اط;ع به را گرگان و خمام گزارش آنها جمله از كه بودند داده

به سنگوچوب با طرفين و مختلفرويداد عده بيندو خوردي و زد خمام در آراء اخذ روز ـ رشت خمام

كردند/ شكايت دادستان به واقعه اين از اهالي و شدند زخمي شديدا جمعي نتيجه در و كردند حمله يكديگر

اختيار تحصن و اجتماع تلگرافخانه در امروز مختلف دستجات احزابو كليه و شهر اهالي وجوه ـ گرگان

را عـدهاي ميخواسـتند رفراندم روز در كه كساني از شكايت به مبني را خود مستدعيات مجتمعا و نموده

شـهر اوضاع دادند/ اط;ع نخستوزير آقاي به حضوري تلگرافات وسيله به نمايند اغتشاش به تحريك

فوري تعقيب و رسيدگي انتظار در تشويشو در و نگران اينوضع از مردم نيست آرام و غيرعادي و متشنج

ميباشند/ امر مسببين

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

هفدهم دوره انتخابات اعتبار بقيه ريال ميليون ده
شد منظور هيجدهم دوره انتخابات اعتبار جزء

در هفدهم انتخاباتدوره بقيه براي ريال ميليون ده مبلغ جاريكشور اعتبارات مخارج جزء اط;ع قرار به

مـربوطه اعتبار به كه شد خواهد منظور هيجدهم دوره انتخابات اعتبار جزو مبلغ اين بود/ شده گرفته نظر

بـه تـصويبنامه طبق بر انتخابات هزينه است بوده مرسوم گذشته در كه ترتيب همان به و شود ضميمه

رسيد/ خواهد مصرف



ملي دولت سياهه ٣٠١٠

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

ميكند صادر اعCميه رفراندم درباره كشور وزارت

و بيست و ميليون دو به بالغ شهرستانها و تهران آراي مجموع امروز وقت آخر تا
بود رسيده برگ هزار پنج

شهرستان چند در رفراندم از ما خبرنگاران گزارش

مجلس انح;ل با موافق كشور نقطه ٣٤٢ از ٢.å٢٥.ååå امروز وقت آخر تا كه داد اط;ع كشور وزارت

كه است مانده باقي نقاطي فقط رسيده/// كشور گانه ده استانها از مأخوذه آراي رسيده/ تهران به هفدهم

٢å بيشاز نميرود تصور وزارتكشور مقاماتمطلع از يكي اظهار طبق نداشتهاند/ تي مخابرا ارتباط وسيله

اع;ميه كشور وزارت طرف از آينده روز دو در كه بود شايع امروز شود/ اضافه آرايموجود به ديگر راي هزار

اط;ع طبق شد/ خواهد صادر هفدهم مجلس انح;ل با موافق مأخوذ آراء تعداد با رفراندم مورد در رسمي

است/ داده انتخاباتوزارتكشور اداره به اع;ميه صدور براي hزم دستور كشور آقايوزير

و تلفن با رفراندم درباره شهرستانها از ما خبرنگاران طرف از روزه دو اين در ـ ما خبرنگاران گزارش

ميرسانيم/ محترم خوانندگان اط;ع به را آن خبر چند اينك كه رسيده گزارشهائي تلگراف

و وارد اهـالي مستدعيات و شكايات به رسيدگي براي �ديروز� امروز ده ساعت استاندار آقاي ـ گرگان

به شروع و تشكيل فرمانداري در فرماندار تيپ, فرمانده فلسفي, دكتر آقايان حضور با كميسيوني ب;فاصله

نمايندگان و مردم طبقات و احزاب نمايندگان ١٢ ساعت نمودند/ اخير جريان و واقعه به تحقيق و رسيدگي

مراقبت و توجه عدم بر مبني را اعتراضاتخود و شكايات و آمدند استاندار نزد انتخابات نظار و شهر انجمن

استاندار آقاي داشتند/ اظهار بود شده رفراندم روز در كه تحريكاتي و شهر بهوضع نسبت انتظامي مأمورين

انجمن نمايندگان و شهر اهالي از عدهاي فع� نمود/ تحقيقاتhزم مجروحين نمايندگانو يكايك از شخصا

ميباشند/ امر مسببين كناري بر تعقيبفوريو انتظار در و ميباشند تحصن انتخاباتدر نظار انجمن و شهر

متحصنين به و نمود عزيمت ساري سوي به رسيدگي از پس استاندار آقاي نيست, آرام هنوز شهر وضع

نشوند كنار بر كار از محركين تا ميدارند اظهار متحصنين آقايان ولي خارجشوند تحصن از كه نصيحتنمود

ماند/ خواهيم باقي تحصن در ما

از سيار بلندگوهاي ميكردند/ آماده رفراندم در شركت براي را خود تبريز اهالي پيش روز چند از ـ تبريز

روشن را هفدهم مجلسدوره تكليف راي دادن در شركت با مينمودند دعوت را مردم افتاده راه به طرف هر

چادرهايموافقيندر شدندو انتخاب انجمنبود چهار مخالفكهمجموعا انجمنهايموافقو اعضاي كنند/

گرديد/ برپا هنرستان جلو در مخالفين شهرداريو ميدان

از كه فرمند ميرباقر نام به شخصي بودند, آورده رو صندوقها به راي دادن براي مردم طبقات زود صبح از

ساعت رسيدن انتظار شهرداري ميدان در شب نصف از بعد دو ساعت از بود پيشقدمان از نهضت ابتداي

گرفت/ استاندار از گلي دسته و بود او داد راي كه كسي نخستين داشت/ را رايخود انداختن هشتو



٣٠١١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

پيروز مصدق شعارهاي دادن با منظم صفوف با جمعيتها احزاب, و دانشجويان كارگران, كسبه, تجار,

به را رايخود كامل انتظام با دستهاي هر بودند/ كرده پر ميشد شهرداري ميدان به منتهي خيابانهاي است

اخذ ساعت سه مدت كه يازده ساعت در چون ميشدند/ خارج ريخته بود صندوق ١٤ بر بالغ كه صندوقها

تمديد يكساعت راي اخذ مدت بدهند, راي بودند نتوانسته كه بودند ميدان عدهايدر مييافت, خاتمه راي

با و بود خلوت يازده ساعت تا مجلس انح;ل با مخالفين صندوقهاي يافت/ پايان دوازده ساعت در و شد

گر ا شدند بودنددعوت آمده گرد صندوقها بر و دور تماشا براي كه كساني به اعضا طرف از مرتبه چند اينكه

٤١٥å٢ بر بالغ موافق آراء تعداد نداد/ مخالف راي كسي نفر ٣ جز به بيايند جلو آزادانه بدهند راي ميخواهند

رسيد/ اهالي اط;ع به راديو وسيله به ساعت همان در فرمانداري طرف از نتيجه و گرديد راي

نفر هزار از متجاوز زيادي عده ديروز ظهر از قبل ضرب, قتلو برايوقوع رسيده گزارشهاي پيرو ـ مJير

با و آمدند تلگرافخانه به مختلفم;ير طبقات و اصناف و اهالي وجوه از بود تزايد به رو آنها عده آن هر كه

روز مسببينواقعه/// و كردند مخابره مقاماتمربوطه به نيز تلگرافهائي كردند/ كره مذا نخستوزير با تلفن

شدهاند/ متحصن تلگرافخانه در جمعيت فع� و نمودند را آنها مجازات تقاضاي و كردند معرفي را راي اخذ

كشاورزان از كثيري عده دوشنبه روز صبح هشت ساعت در كه است كي حا رزن از رسيده گزارش ـ رزن

اخذ ساعت يك آنكه از پس بريزند/ صندوق در را رايخود تا آمدند رزن به راي دادن براي رزن اطراف قراء

بـود شده گذاشته مجلس انح;ل با موافقين براي محل يك در صندوق دو اينكه علت به آمد عمل راي

از نفر ٣ و ژاندارم نفر ٤ شديديدرگرفت/ خوردي زدو نتيجه در كه رويداد نظار هيأت با آنان بين تي مشاجرا

شدند/ مجروح كشاورزان

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

رفراندم قطعي نتيجه درباره كشور وزارت اعCميه امشب ٩ ساعت
شد خواهد پخش راديو وسيله به

نتيجه درباره ايشان از گرفت كشور وزير صديقي دكتر آقاي با ما خبرنگار امروز وقتي آخر كه تماسي در

آقاي شد/ سؤال شود تنظيم طرفوزارتكشور از است قرار باب اين در كه گزارشي و رفراندم نهائي و قطعي

نظر آن از نگرديده اع;م طرفوزارتكشور از رفراندم قطعي نتيجه حال به تا اينكه علت گفت: صديقي دكتر

سپس و كرده تهيه كشور سراسر در رفراندم آراء نتيجه از قطعي و نهائي گزارش يك ميخواهيم ما كه است

ادارات رؤساي آقايان تمام هم اhن برسانيم/ ملت اط;ع به را آن اع;ميه و رئيسدولتداده به را گزارشآن

هستند/ دست دور نقاط آراء نتيجه وصول انتظار به گزارش اين تهيه مشغول مربوطه

امروز عصر تا ميكنيم تصور كه نرسيده ما دست به بلوچستان نقطه چهار آراء نتيجه فقط حاضر حال در

راديو از ٩ ساعت و كرده تهيه را خود نهائي گزارش هشت و نيم و هفت ساعت براي ميتوانيم ما و برسد

و تـهران در رفـرانـدم نـتيجه از كه رقمي آخرين ولي برسانيم هموطنان عرض به را نهائي نتيجه تهران

ميباشد راي ٢٣٥.ååå.å آمده دست به بلوچستان نقطه چهار استثناي به شهرستانها



ملي دولت سياهه ٣٠١٢

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

يافت تشكيل امروز شوروي و ايران مذاكرات جلسه اولين
انجاميد طول به نيم و ساعت دو جلسه اين

دهد وفق حقيقت با روزنامهها مطالب اميدوارم گفت شوروي سفير
شود افزوده هيأت دو اعضاي برعده است ممكن و ميشود تشكيل شنبه روز ٩.٥ ساعت جلسهآينده

نيم و نه ساعت داد/ اط;ع خود ديروز مطبوعاتي كنفرانس ضمن خارجه امور وزير آقاي كه طور همان

نمايندگان يافت/ تشكيل خارجه امور وزير آقاي اطاق در شوروي و ايران كرات مذا جلسه اولين امروز صبح

مـنشي امـيرتيمور و خـارجـه وزارت مـعاون مـفتاح خارجه, وزير آقايان بودند عبارت جلسه اين در ايران

اورلوف شوروي, كبير سفير hورنتيف آقايان از بودند مركب شوروي نمايندگان و خارجه, مخصوصوزارت

و كرات مذا در شركت براي مسكو از تازگي به شخص �اين مختاري وزير عنوان با سفارت جديد مستشار

سفارتشورويو مطبوعاتي وابسته اولو دبير ورونين است�, شده تهرانوارد به آقايhورنتيف با همكاري

خارجه آقايانوزير وسيله به هيأت اعضايدو آقايان معرفي مراسم اينكه پساز سفارت/ مترجم سيمونيانكو

زيادي عده منشيمخصوصوزير اطاق در شد/ بسته جلسه اطاق در و اع;م جلسه آمد عمل به hورنتيف و

عكساجتماعنموده تهيه و كسبخبر جلسهو پايان انتظار عكاسبه و فيلمبردار خارجيو داخليو خبرنگار

اطاق وارد خبر كسب براي ميتوانند شده ختم جلسه شد داده اط;ع كه بود مانده ظهر به دقيقه پنج بودند/

به خبريبودند چنين شنيدن انتظار در نيم ساعتو كهدو عكاسان خبرنگارانو شوند/ خارجه امور آقايوزير

بردند/ هجوم خارجه امور طرفوزير

روزنامه بازار كه ميكنيد م;حظه <و گفت: آقايhورنتيف به خطاب هنگام اين در خارجه امور آقايوزير

آقاي برابرشود/> چند ازشوروي ما تي واردا كاغذ سهميه سالديگر تا اميدواريم دارد خيليرواج ما مملكت در

حقيقتوفقدهد/> با همه آنها مندرجات اميدوارم خوشحالمو روزنامه بودن زياد از هم <من گفت: hورنتيف

بگويد/ آنان براي ايران و نمايندگيشوروي اعضايهيأت اسامي كه كردند خواهش آقايوزير از خبرنگاران

شد اشاره hبا در كه شرحي به ايشان و رسانيد آقايhورنتيف اط;ع به را خبرنگاران تقاضاي نيز وقتيوزير

نمايندگي هيأت دادند/ خاتمه را خود كار فيلمبرداران و عكاسان آنكه از پس كرد معرفي را خود همكاران

سفيرشوروي خارجهو آقايانوزير از عكاسان شدند/ بلند جايخود از خارجه وزارت از خروج قصد به شوروي

را تـقاضا ايـن مزبور آقايان بگيرند/ عكس هم آنها از حين آن در تا بدهند دست هم با كه كردند تقاضا

موكول دوشنبه روز صبح نيم و نه ساعت به آينده جلسه فشردند/ را يكديگر دست مرتبه چند و پذيرفتند

هـيأت رياست به فاطمي دكتر آقاي انتخاب درباره وزيران هيأت ديشب جلسه در تصويبنامه اين شد///

آقاي جناب كه تصويبنمودند ١٣٣٢ ماه مرداد ٢١ مورخ جلسه در <هيأتوزيران شد: صادر ايران نمايندگي

رفع براي را كرات مذا ايران شاهنشاهي دولت طرف از نمايندگي به خارجه امور وزير فاطمي حسين دكتر

نمايند/>/ شورويشروع جماهير تحاد ا دولت نماينده با غيره حدوديو و مالي اخت;فات



٣٠١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

كردند عزيمت كCردشت به امروز ملكه و شاه
آن از پس و كشيد طول به نيم و ساعت يك نخستوزير با دربار وزارت كفيل امروز مCقات

رسيد اعليحضرت عرض به نامهاي طي بود كرده عنوان نخستوزير كه مطالبي
پاكستان استقCل عيد مناسبت به همايوني اعليحضرت تبريك تلگراف

ك;ردشتعزيمت به رامسر از هواپيما با ثريا ملكه علياحضرت تفاق ا به اعليحضرتهمايوني صبحامروز

و مـيروند رامسـر بـه هـواپـيما وسـيله بـه اعليحضرتين ك;ردشت در استراحت و توقف مدت در كردند/

كشيد/ نخواهد طول ديگر هفته يك بيشاز شمال در توقف مدت و برميگردند

ايـن كـرد/ مـ;قات نخستوزير آقاي با دربار وزارت كفيل اميني آقاي امروز صبح نيم و شش ساعت

نخستوزير آقاي و ايشان بين كه مسائلي درباره اميني آقاي و انجاميد طول به نيم و ساعت يك م;قات

كه نامهاي وسيله به امروز م;قات از پس كه گفتند مطالب پارهاي نخستوزير آقاي گفت: بود شده مطرح

رسيد/ همايوني عرضاعليحضرت به گرديد ارسال هواپيما توسط

از امروز زير تبريك تلگراف كستان پا كشور استق;ل روز با فردا تصادف مناسبت به ـ تبريك تلگراف

است: شده مخابره كستان پا كل فرمانرواي به همايوني اعليحضرت طرف

كراچي ـ كستان پا كل فرمانرواي غ;ممحمدخان آقاي جناب

تعالي و ترقي و جنابعالي برايس;مت را خود صميمانه تبريكات كستان پا استق;ل عيد مناسبت به

پهلوي محمدرضا ميدارم/ اظهار كستان پا كيش هم نجيبو ملت

كبيرشوروي آقايسفير با دربار كفيل اميني آقاي امروز بعدازظهر چهار ساعت - شوروي] [سفير بازديد

دارد/ بازديد جنبه م;قات اين ميكند/ م;قات

سمت به ظهيراhس;م آقاي معرفي تعيينو درباره همايوني دستخط اط;ع قرار به ـ اميرالحاج عزيمت

جده صوب به تهران از آينده هفته دوشنبه روز است قرار ظهيراhس;م آقاي خواهد/ صادر فردا تا اميرالحاج

ميباشد/ مسافرتخود مقدمات تهيه كنونمشغول ا و كند عزيمت

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

نفت فروش محل از دارو مقداري و نساجي كارخانه دو خريد قراردادهاي
شد مبادله كشور سازمان در ايتاليا كشور به

يك خريد قرارداد همچنين و دhر ميليون ١å مبلغ به دوكي هزار ٣å نساجي كارخانه دو خريد قرارداد

بين ديروز ايتاليا كشور به نفت تهاتري دhر ميليون ١åå فروش طريق از دارو دhر هزار دويست و ميليون

گرديد/ مبادله كشور دو نمايندگان

و تبريز به ميانه راهآهن امتداد براي ريل مقداري خريد قرارداد تر, تها كميسيون آينده جلسه در ضمنا

شد/ خواهد منعقد ايتاليائي كمپاني نمايندگان با مشهد به شاهرود



ملي دولت سياهه ٣٠١٤

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

هندي خبرنگار يك با مصاحبه در

شود داده آيزنهاور نامه به جوابي نيست Nزم گفت: نخستوزير
كنند كمك ايران مبارزه به نفت خريد با ميتوانند آسيائي ملل

مـهمترين از يكي كه كلكته, چاپ پاتريكا> بازار <امريكا روزنامه خبرنگار سروژ سنگ شمشير آقاي

و كـرد مـ;قات مصدق دكتر آقاي با ديروز ميشود/ منتشر انگليسي زبان به و ميباشد هند روزنامههاي

تغيير نتيجه در آيا كه اينسؤال پاسخ در آقاينخستوزير است: قرار اين از آن خ;صه كه نمود مصاحبهاي

است[!] شده داده كشور آن به نسبت ايران سياست در تغييري ايران به نسبت امريكا سياست

انتخاب كه راهي ادامه از مانع نميتواند چيز هيچ نداردو برگشت راه ايران كه داشت: اظهار [نخستوزير]
استبشود/ كرده

اقتصاديداده كمك براي ايران درخواست رد بر داير آيزنهاور نامه به جوابي چه كه پرسيد مزبور خبرنگار

ايران كه نيست hزم و ميباشد ايران محتويجواب آيزنهاور نامه خود گفتند: نخستوزير آقاي شد؟ خواهد

بنويسد/ اينموضوع در ديگري نامه

دولتشورويميخواهد كه داشت اظهار آقاينخستوزير ايران به نسبت شوروي اخير اقدامات به راجع

كشور هيچ و ايران بين اخت;فات كه نيست مايل نيز ايران دولت و كند حل را كشور دو بين اخت;فات كليه

يابد/ ادامه ديگري

تأخير علت استولي شدني حل هميشه مسئله اين داشت: اظهار مصدق آقايدكتر نفت مسئله به راجع

پاسخ شده ارسال ايران طرف از قبل مدتي كه پيشنهاداتي به هنوز كه بود ما طرف رويه كنون تا آن حل

است/ نداده

اضافه و كرده تكذيب را نفت مسئله حل براي تازه پيشنهاد به سپسشايعاتمربوط آقاينخستوزير

داد/ خواهيم قرار مطالعه مورد را پيشنهاد اين مسلما ما گردد واصل قبول قابل پيشنهادي چنانچه نمودند

تجديد براي ايران و ندارد نفتوجود كرات مذا تجديد براي اميدي فع� كه كرد كيد تأ مصدق دكتر آقاي

كرات مذا تجديد براي بيايد كه ميباشد طرف عهده به اينامر كنون ا زيرا شد نخواهد پيشقدم كرات مذا اين

شود/ پيشقدم

مبارزه به ميتوانند ايران از نفت خريد با آسيائي ملل كه گفت: ديگر سؤال پاسخ در مصدق دكتر آقاي

آزاديو حفظ براي آسيائي متحد سازمان يك تشكيل سپسلزوم آقاينخستوزير كنند/ كمك ايران ملت

در كه بود ايراناولينكشوريخواهد گردد تشكيل سازماني چنين گر ا گفتند كردندو كيد تأ آسيا ملل استق;ل

نمايد/ شركت آن

جـديد قـانون در نـظر تـجديد خاتمه از بعد كه گفتند نخستوزير دكتر آقاي آينده انتخابات به راجع

شد/ خواهد آغاز مجلسفورا هيجدهم انتخاباتدوره ميشود تسريع آن انجام در كنون ا كه انتخابات



٣٠١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

امتحانات در اخCلكنندگان مجازات قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير آقاي تصويب به امروز كه

و آموزشگاهها مسابقه يا امتحان موقع در اشخاصديگر يا دانشجو يا دانشآموز از كساعم هر >١ ماده

در اينكه از اعم شود وارد امتحان يا مسابقه جلسه در ديگري شخص جاي به وزارتخانهها يا دانشكدهها

شد/ خواهد محكوم سال يك تا ماه شش از تأديبي حبس به نكند يا كند شركت مسابقه يا امتحان

به ديگري او تباني با و باشد او نام به مسابقه يا امتحان در شركت پروانه كه كسي درباره مجازات همين

شد/ خواهد اجراء كند شركت مسابقه يا امتحان در او جاي

را مقدماتعمل كند شركت مسابقه در يا دهد امتحان جايديگري به كسي اينكه كسبراي هر >٢ ماده

امتحاني: اسناد و اوراق در تصرف و دخل يا تعويض قبيل از

تحصيلي/ مدرك ـ دو ميشود/ ارائه نامنويسي براي كه شناسنامه رونوشت و اصل ـ �يك

مسابقه/ يا امتحاني جلسه به ورود معرفينامه يا پروانه ـ سه

در يا و سازد فراهم ديگر عمل هر يا پروانه عكس تغيير و تحصيلي دفاتر و امتحاني اوراق كليه ـ چهار

بـه نـمايد مساعدت و كمك مرتكب به ديگر انحاء از نحوي به يا باشد داشته دخالت گواهينامه تبديل

شد/� خواهد محكوم قانوني hيحه اين اول ماده در مذكور مجازات

ميباشند/ قانوني hيحه اين اجراي دادگستريمأمور وزارت فرهنگو وزارت >٣ ماده

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه مرداد ٢٢ تاريخ به تصويبميشود/ ماده سه بر مشتمل امتحانات در اخ;لگران مجازات

مصدق] محمد دكتر نخستوزير

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

كشور عمران بنگاه قانوني Nيحه متمم قانوني Nيحه متن
است رسيده نخستوزير تصويب به كه

١٣٣٢ ماه مرداد هفتم كشورمصوب عمراني بنگاه قانوني پنجمhيحه ماده به ذيل تبصره ـ واحده ماده

ميشود/ افزوده

دوره انقضاء از قبل بازرسان و عليالبدل عضو و مديره هيأت اعضاي از يك هر رئيسو تغيير ـ تبصره

گزارشوزارت به منوط ماده اين در مذكور سال دو مدت و قانوني hيحه اين چهارم ماده در مذكور ساله سه

بود/ خواهد هيأتوزيران تصويب كشور

قانوني hيحه متمم قانوني hيحه ١٣٣١ ماه دي سيام اختياراتمصوب مدت تمديد قانون طبق [بر
١٣٣٢ ماه مرداد تاريخ؟ به تصويبميشود/ واحده ماده بر مشتمل كشور عمران بنگاه

مصدق] محمد دكتر نخستوزير



ملي دولت سياهه ٣٠١٦

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

را خود راي امروز امنيت كميسيون
كرد اعCم سيلو و دخانيات كارگران پرونده باره در

بقيه و حبس ماه ٦ به محكوم نفر ١٩ و تبعيد زاهدان و كرمان و بندرعباس به كارگران از نفر ١٦

شدند تبرئه

كشيدند كار از دست دخانيات كارگران از عدهاي صبح امروز
بودند زنداني كارگران آزادي خواستار آنها

كميسيون در آنها پرونده كه زنداني كارگران با همدردي عنوان به دخانيات كارگران از عدهاي صبح امروز

نشوند آزاد ما رفقاي كه زماني تا ميداشتند اظهار مزبور كارگران كشيدند/ كار از دست است مطرح امنيت

حـجازي سـرهنگ آقـاي بكشند/ كار از دست كه ميكردند تشويق نيز را سايرين و كرد خواهند اعتصاب

و نظامي فرمانداري به را قضايا كرد حاصل اط;ع جريان اين از كه همين دخانيات كارخانجات سرپرست

بـه مـتفرقه اشخاص رفت و آمد از و شدند حاضر كارخانه در مأمور عدهاي ب;فاصله داد/ اط;ع شهرباني

در شما اجتماع كه داشت اظهار كارگران به سرهنگحجازي آقاي آوردند/ عمل به جلوگيري كارخانه محوطه

گرديد/ مشغول خود كار به و شده متفرق شما كه است بهتر استو كارگري مقررات خ;ف بر كارخانه محوطه

فـرماندار شايانفر سرهنگ آقاي اط;ع به را مراتب دخانيات رئيسمؤسسه آقايوثوق موقع اين در

كـارگران كار به رسيدگي مشغول كميسيون كه شد اب;غ كارگران به شايان آقاي طرف از و رسانيد تهران

شدند/ متفرق كارگران پيام اين اثر در شد/ خواهد معين آنها تكليف امروز وقت آخر تا استو زنداني

داخل ميخواستند و كرده اجتماع تهران فرمانداري مقابل زندانيدر كارگران خانواده نيز ظهر از قبل امروز

شد/ شكسته پنجره و شيشه چند ازدحام نتيجه در و شدند مانع وليمأمورين شوند كميسيون اطاق

طريق اين به سيلو و دخانيات كارگران درباره را خود راي امنيت كميسيون بعدازظهر نيم و ساعت يك

نفر ٢å ميشوند/ تبعيد كرمان بندرعباسو به نفر دخانيات١٢ كارگران متهمين نفر ٥٦ از كرد/ اع;م و صادر

ماه ٦ به نفر ١١ و تبعيد زاهدان به نفر ٤ كارگرانسيلو از نفر ٢٧ از شدند/ تبرئه بقيه و زندانيمحكوم ماه ٦ به

شدند/ تبرئه بقيه و محكوم زنداني

بودنچونكميسيون شده دستگير تير سيام روز در اخ;ل تهام ا به كه كارگرانسيلو از نفر ٢ پرونده ضمنا

شـد/ داده عودت نظامي فرمانداري دادسراي به را آنها پرونده نداشت را آن به رسيدگي ص;حيت امنيت

اجتماع تلگرافخانه جلو در [ تلگراف[! مخابره منظور به كارگران از عدهاي مجددا بعدازظهر ساعتسه مقارن

بودند/ اوضاع مراقب هم انتظامي مأمورين و كرده

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

روزنامه] [توقيف
شد/ توقيف �حكيمباشي� رستاخيز روزنامه ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه



٣٠١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

ساري] [تظاهرات
اعضاي گرفت مختلفصورت طرفدستجات از تي تظاهرا ساري در ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

متفرق متظاهرين نتيجه در و كنند خودداري اجتماع از كه كردند نصيحت را تظاهركنندگان امنيت كميسيون

شدند/

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

نفت] شركت [مسلولين
بودند شده متحصن كار وزارت در كه نفت شركت مسلولين از نفر دو پرونده ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شد/ فرستاده امنيت كميسيون به نظم اخ;ل تهام ا به

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

شدند زنداني مركزي زندان در افشارطوس قتل متهمين امروز از
شد حاضر نظامي جنائي دادگاه در خود مدافع وكيل انتخاب براي امروز متهمين از يكي

داشته دسترسي افشارطوس قتل متهمين به اينكه لحاظ از نظامي جنائي دادگاه كه داديم اط;ع ديروز

زندان به بودند زنداني دژباني و قصر زندانهايعشرتآباد, در قب� كه را متهمين كليه است داده باشددستور

كنند/ منتقل شهرباني مركزي

عباس زندان مأمورين امروز صبح كردند/ زنداني آنجا در و آوردند مركزي زندان به را متهمينمزبور امروز

كـند انـتخاب را خـود مدافـع وكيل تا ساختند حاضر دادگاه در را افشارطوس قتل متهمين از يكي نخعي

وي تـقاضاي بـا دادگاه و بدهند مهلت او به روز چند وكيل انتخاب براي كرده تقاضا دادگاه از عباسعلي

كرد/ موافقت

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

داد روي دشمنزياري ايل در كه نزاعي در
شدند مجروح عدهاي و كشته نفر دو

از يكي ايلدشمنزياري خوانين از كه دشمنزياري عليرضا آقاخاندشمنزياريو بين قبل يكسال از

داد/ روي اخت;فاتي ميباشند ممسني بزرگ اي;ت

خـان عـليرضا گـذشته هـفته شدند/ تحريك مشغول مزبور ايل افراد ميان در عدهاي موقع همان از

خانه و كردند حمله بود دشمنزياري آقاخان اقامت محل كه هرايجان به تفنگچي عدهاي با دشمنزياري

آقاخان تفاقا ا شدند/ مقتول نفر دو جريان اين در و ساختند مجروح مضروبو را او كسان و كردند غارت را وي

به غائله برايرفع ژاندارم عدهاي با ژاندارمريمحل فرمانده بود/ كرده مسافرت شيراز به روز دشمنزياريآن

است/ گرفته قرار تعقيب تحت ژاندارمري در امر جريان فع� رفتند/ واقعه محل



ملي دولت سياهه ٣٠١٨

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

بود آمده وجود به دسته دو بين نظر اختCف اثر در مCير حادثه
شد كشيده نظارت انجمن رؤساي از يكي خانه به نزاع دامنه

شكستند را منزل اثاثيه و پنجره و در مهاجمين و

مقامات از يكي امروز رسانيديم/ خوانندگان اط;ع به بوده افتاده تفاق ا م;ير در حادثهايكه جريان ديروز

و مدني ملك آقاي طرفداران بين قبل چندي از كرد: نقل طور اين را م;ير حادثه جريان وزارتكشور مطلع

براي م;ير شهر كه دوشنبه روز نظر اخت;ف اين و بود اخت;ف م;ير شهردار انتخاب مورد در مصدقي آقاي

به برايرايدادن مردم كه هنگامي يعني كرد/ گري نامطلوبيجلوه بهصورت بود شده تعطيلعمومي رفراندم

مصدقي آقاي از حمايتكنندگان مدنيو ملك آقاي طرفداران ميكردند حركت خيابان در جمعي دست طور

انـتظامي مأمورين فورا كه گيرد صورت آنها بين نزاع بود نزديك و نمودند تصادم هم با پهلوي خيابان در

شاملو ابوالقاسمخان آقاي منزل نظارتدر انجمنهاي از يكي اعضاي روز آن كردند/ متفرق را آنها و رسيدند

مـنزل در مـدعوين كه هنگامي داشتند دعوت ناهار صرف براي است مصدقي آقاي بستگان از يكي كه

منزل خارج در مصدقي آقاي طرفداران و مدني ملك آقاي طرفداران بين مجددا بودند ناهار صرف مشغول

و پـنجره و در مـهاجمين و شد كشيده هم شاملو آقاي منزل داخل به منازعه اين دامنه و داد روي نزاعي

به شدند كشته نفر سه و آمد عمل به هم تيراندازي منازعه اين جريان در شكستند/ را مزبور ثاثيه ا از مقداري

بودهاند/ مدني ملك آقاي طرفداران از شاملو آقاي خانه به كنندگان حمله است شده اظهار كه طوري

و شـدند وارد مـ;ير بـه كشور وزارت بازرس كروبيان آقاي و كل بازرسي رئيس شهبندي آقاي ديروز

عدهاي از همچنين آمد/ عمل به مأمورين ساير و ژاندارمري و شهرباني رؤساي و فرماندار از تحقيقاتhزم

شده واقعهدعوت اين در مطلعين از نيز امروز و گرفته تحقيقاتصورت بودند شده دستگير جريان اين در كه

بگذارند/ اعزامي بازرسان اختيار در دارند زمينه اين در كه را اط;عاتي تا است

قضيه اطراف در تحقيق مشغول دادگستريم;ير انتظاميو ادارات كمكرؤساي با اعزامي بازرسان هنوز

كنند/ دستگير را واقعه محركين و مسببين تا ميباشند

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

ميشوند بيمه شيCت ملي شركت كارگران
اجتماعي بيمههاي سازمان و كار وزارت طرف از مليشي;ت شركت كارگران كه شد اط;ع كسب امروز

ميگردد/ دريافت كارفرما و كارگر بيمه حق درصد ١٢ مؤسسات ساير مانند و شد خواهند بيمه

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

شد تأسيس شمال كارگران براي بيمارستاني
تأسيس شمال مؤسسات كارگران براي بيمارستاني اجتماعي بيمههاي سازمان طرف از اط;ع قرار به

ميگردد/ افتتاح زودي به است شده ساخته شاهي در كه بيمارستان اين است/ شده



٣٠١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

شهرباني آموزشگاه داوطلبان تقاضاي
ميدارند اظهار فرستادهاند اداره اين به كه نامهاي ضمن شهربانيدر عالي آموزشگاه داوطلبان از تن چند

هيچ طبيهم معاينات حيثمعلوماتو از و بوده دارا را آموزشگاه آئيننامه در مقرره شرايط تمام كه باوجودي

مسابقه امتحانات به ورود از را ما امور اولياي قد كوتاهي سانتيمتر سه براي معذالك نداريم نگراني گونه

كردهاند/ محروم

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

است دادگاه فاقد برازجان
با هم شهرباني اداره رياست و ميباشد دادگاه فاقد برازجان نفري هزار ٢å شهر است مدتي ـ برازجان

امنيتو تا شود دائر برازجان در دادگاه پادگانو كه دارند تقاضا مقاماتمسئول از اهالي است/ استوار نفر يك

يابد/ استقرار شهر در انتظام

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

نميشود] پرداخت كامل طور [به بازنشسته كارمندان حقوق
نميشود, پرداخت كامل طور به كردهاند تقاعد تقاضاي شخصا كه كارمنداني بازنشستگي حقوق چون

بازنشسته كارمندان نزديكي تيه آ در كه شود داده ترتيبي است قرار كه ميكرد اظهار مطلع يكمنبع امروز

نمايند/ دريافت استحقاق ميزان به را خود حقوق بتوانند

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

شد تهيه آئيننامه دولتي اتومبيلهاي از استفاده براي

شده] جمعآوري [و دولتي اتومبيلهاي مورد در شهرباني مأمورين گزارش
در را دولتي تومبيلهاي ا شماره است داده دستور رانندگي و راهنمائي اداره مأمورين به شهرباني اخيرا

طرف از اينزمينه در بدهند/ گزارش و نمايند ثبت ميگيرند قرار استفاده تعطيلمورد ايام ساعاتغيراداريو

كمي تعداد از اداراتدولتي و همكاريوزارتخانهها با استو آمده عمل به اقداماتي نيز نخستوزير بازرسي

ميشود/ استفاده ضروري موارد در هم آن تومبيل ا

زودي به كه شده تهيه آئيننامهاي دولتي تومبيلهاي ا از استفاده براي كه كرد اظهار مسئول مقام يك

است گرديده تدوين بازرسينخستوزيري در آئيننامه اين ميگردد/ آقاينخستوزير تقديم تصويب براي

نظر در جرائمي نمايند استفاده شخصي امور انجام جهت دولتي نقليه وسائط از كه كساني براي آن بهموجب

شد/ خواهد گرفته

بر قسمتيديگر استو حاضر حراج براي كنون ا بود شده جمعآوري سابقا كه ادارات تومبيلهاي ا از برخي

رسيد/ فروشخواهد به شده جمعآوري ميشود تدوين بعدا كه شرائطي طبق



ملي دولت سياهه ٣٠٢٠

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

خزر درياي در پي در پي بارندگيهاي اثر بر

است يافته افزايش بيسابقه طور به شمال در ماهي صيد

ميرسد امضا به هفتهآينده شيCت سابق شركت اموال واگذاري پروتكل نهائي طرح
شده فروش پيش شيCت محصوNت از تن ٢åå

است شده تصفيه شيCت سابق شركت اموال بابت از شوروي مطالبات از قسمتي
ملي شركت به شي;ت سابق شركت اموال از دولتشوروي سهم گذاري وا به مربوط نهائي پروتكل طرح

نمايندگان امضاي به آينده هفته در مزبور طرح داديم اط;ع كه طوري به و گرديده آماده حيث هر از شي;ت

از بعد كه پروتكلي <در گفت: شركتشي;ت] مديره [رئيسهيأت صهبا آقاي رسيد/// خواهد ايرانوشوروي

كه شد كر ذ شوروي مطالبات تصفيه درباره رسيد طرفين امضاي به شي;ت سابق شركت قرارداد انقضاي

گردد/ صادر بهشوروي نيز پشم و پنير مانند كاhها ساير از برمحصوhتشي;ت ع;وه

مـطالبات بابت از ديگر اجناس شده حمل حال به تا كه خاويار و ماهي مقداري جز به هنوز گويا ولي

است/// نشده صادر بهشوروي سابقشي;ت شركت

پيشنهادهائي جاري سال در شي;ت محصوhت خريد براي حال به تا اينكه خصوص در صهبا آقاي

و است نشده معلوم آنها نتيجه هنوز كه رسيده باره اين در مختلفي پيشنهادهاي كرد: اظهار نه؟ يا رسيده

آنها به مقتضي همجواب ما بفروشيمو آنها به مقدارمحصولميتوانيم چه كه ميكنند خريدارانسؤال اغلب

شده پيشفروش جاريشي;ت سال محصوhت از تن ٢åå حدود در حال به تا كلي طور به ولي ميدهيم

صيد كوhكدارد دريا ميشود شمال در كه بارندگيهائي اثر در حاضر حال در كرد اضافه صهبا آقاي است///

در ماهي صيد كه بوده دريا تحوhت همين اثر بر و است بيشتر عادي مواقع از و بوده م;حظه قابل ماهي

شده/ شروع زودتر جاري سال

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

شوروي از شكر خريد
براي بازرگانيشوروي مؤسسه و آنوزارتخانه نمايندگان بين تي كرا مذا دارائي اقداماتوزارت نتيجه در

گـرديده مـحول خارجي معام;ت شركت به امر اين اجراي اط;ع قرار به است/ آمده عمل به شكر خريد

شد/ خواهد حمل ايران به شوروي از شكر تن هزار ٢å زودي به استو شده فراهم جهت هر از كار مقدمات

٨١٦٤ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٢ پنجشنبه

امريكا] كبير سفير هندرسن [آقاي
كبير سفير هندرسن آقاي شد اط;ع موثق مقام يك از امروز كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

نيست/ معلوم هنوز ايران به ايشان مراجعت قطعي تاريخ ولي دارد اقامت بيروت در كنون ا ايران در امريكا



٣٠٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شده تنظيم غيرمستعفي نمايندگان نام به كه اعCميهاي امضاي از كاشاني آيتا[
خود باشد داشته ضرورت مطلبي صدور اگر داشتند اظهار و كردند خودداري بود

كرد خواهم منتشر جداگانه اعCميه صورت به من
گفت: خبرنگاران به امروز بود كرده مCقات را كاشاني آيتا[ پنجشنبه روز كه حائريزاده ولي

متن در كه بود عبارتي اصCح علت به اعCميه امضاي از كاشاني آيتا[ خودداري
بشود بايد

كشور عالي ديوان نظر نامهاي طي قصددارد اقليت شد شايع ناگهان بهارستان كريدورهاي در امروز

كند استعCم مجلس انحCل و رفراندم درباره را

گرفته تصميمي باره اين در اگر گفت و كرد تكذيب را شايعه اين حائريزاده ولي
باشد داشته قصدي چنين بقائي دكتر است ممكن بلكه نيست ما ناحيه از باشد شده

داشت: اظهار بار اولين براي مجلس اقليت ليدر موضوع اين در بحث هنگام

دارند ديگري كارهاي و نقشه آنها و جداست ما صف از بقائي دكتر صف
گفت: خود اظهارات اين درباره توضيح ضمن حائريزاده

را خود نقشه آنها ولي بودم مخالف دولت از زهري استيضاح با من
كردند عملي

گفت: خبرنگاران به امروز وقت آخر بقائي دكتر

در باشد نشده حال به تا اگر هم تهران در و شده جرم اعCم رفراندم عليه كرمان در
شد خواهد نزديكي آينده

مـجلس داشتند اع;م نمايندگي از را خود استعفاي نمايندگان كثريت ا كه زماني از ـ بJتكليفي علت

اعـضاي خـصوص بـه غـيرمستعفي نـمايندگان و گـرديده اقـليت نـمايندگان فعاليت كانون ملي شوراي

جلسات روز هر باشند داشته معارضي پارلمان محيط در اينكه بدون نهضت نجات آزاديو كسيونهاي فرا

رفراندم انجام پساز دولت با مبارزه جهتادامه خطمشيخود تعيين براي اواخر اين در و تشكيلداده را خود

بودهاند/ فعاليت مجلسمشغول انح;ل و

غيرمستعفي نمايندگان از واحدي جبهه ابتدا كه ميشود اين مصروف آنها كوشش و سعي تمام فع� ولي

در آنها ب;تكليفي حاضر حال در بپردازند/ دارند دست در ميگويند كه نقشههائي سپسبراي و داده تشكيل

نداشتهو اع;م باره اين در را صريحخود نظر حال به تا كاشاني آيتا� استكه نظر آن از واحد جبهه تشكيل

آهنگخواهدو هم گامو هم آنها با كاشاني آيتا� آيا نيستكه غيرمستعفيروشن نمايندگان براياقليتو

داد/ خواهد انجام دولتمستق� با را خود مبارزه يا

با گرفتشخصا تصميم مجلس اقليت ليدر حائريزاده آقاي كه بود مهم نكته همين ساختن برايروشن
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نـمايندگان واحـد جـبهه تشكـيل كـاشاني آيتا� نظريات از اط;ع از پس و شود كره مذا وارد ايشان با

روز عصر بود قرار كرديم نقل او خود قول از گذشته شماره در كه طوري به و دارند اع;م رسما را غيرمستعفي

نمايد/ كره مذا م;قاتو كاشاني آيتا� با پنجشنبه

دقيقه پسچند از ليكن بود مجلسآمده به حائريزاده آقاي صبحزود امروز ـ نكرد امضا آيتاAكاشاني

مجلس به مجددا نيم و ده يا ساعتده براي بود گفته رفقايش به خروج هنگام و كرده ترك را بهارستان باغ

جـريان از اطـ;ع و حـائريزاده مـ;قات براي وقت اول صبح كه خبرنگاراني جهت همين به آمد/ خواهد

ولي نشدند اقليت ليدر م;قات به ساعتموفق آن در بودند آمده مجلس به كاشاني آيتا� با كراتوي مذا

روز بعدازظهر ٧ ساعت مقارن حائريزاده آقاي داشت: اظهار باره اين در كاشاني آيتا� نزديكان از يكي

طرف از واحد جبهه تشكيل درباره مدتي و آمدند كاشاني آيتا� م;قات به گرامي آقاي منزل در پنجشنبه

طرف از كه اع;ميهاي و كردند كره مذا ايشان با باب اين در اع;ميهاي صدور لزوم غيرمستعفيو نمايندگان

امضاء را آن درصورتموافقت كه نمودند ارائه ايشان به داشت پيماني و عهد وصورت بود شده تنظيم اقليت

از دانستند اقليتمصلحت نمايندگان طرف از را ايناع;ميه صدور اينكه عين در كاشاني آيتا� ولي كنند

hزم گر ا ولي ندارد مانعي اقليت نمايندگان طرف از اع;ميه اين انتشار گفتند و نمودند خودداري آن امضاي

بيانيه يا و اع;ميه بهصورت يابد انتشار مطلبي طرفمن از آقايان با همآهنگي منظور به آن تأييد در باشد

اط;ع به را كاشاني آيتا� نظر حائريزاده آقاي كه شد اين بر قرار گشتو خواهد منتشر آينده در مستقلي

برسانند/ خودشان رفقاي ساير

مطلع حائريزاده كاشانيو آيتا� كرات مذا به نسبت را اينشخصكهخود اظهارات ـ نظر اختJف بروز

حاضر كاشاني آيتا� كه شود شايع بهارستان كريدورهاي در امروز وقت اول كه گرديد موجب ميداد نشان

بـه يـا را واحد جبهه تشكيل واقع در نيستند دولت با مبارزه براي غيرمستعفي نمايندگان با همكاري به

آن دليل و نيستند آن با همكاري به حاضر بدانند ص;ح را جبهه چنين تشكيل گر ا يا و نميدانند مصلحت

مجلس غيرمستعفي نمايندگان نام به اقليت نمايندگان طرف از كه اع;ميهاي امضاي از كه است اين هم

كردهاند/ خودداري گرديده تنظيم

طـور بـه ميكرد مجلس اقليت ليدر و كاشاني آيتا� بين نظر اخت;ف بروز از حكايت كه شايعه اين

ترديدو يكحالت با عموم كه حالي در گرفتو مجلسقرار در حاضر اقليت نمايندگان بحث غيرمترقبهمورد

دليل را امضاياع;ميه از را كاشاني آيتا� نبايدخودداري ميداشتند اظهار ميكردند تلقي را خبر شكاين

و بيايد مجلس به حائريزاده تا بود منتظر بايد طرفي از دانستو اقليت نمايندگان رويه با ايشان مخالفت

كرد/ نظر اظهار مطلب اين پيرامون بتوان تا برساند ما اط;ع به كاشاني آيتا� با را كراتخود مذا نتيجه

ولي شد مجلس وارد حائريزاده آقاي كه بود گذشته نيم و نه ساعت از دقيقه چند ـ داشتند اصJحي نظر

آيتا� با كراتوي مذا نتيجه از تا گرفتند را اطرافاو جرايد خبرنگاران برود رفقايخود سراغ به اينكه از قبل

علت و غيرمستعفي نمايندگان اع;ميه امضاي درباره وي با كاشاني آيتا� نظر اخت;ف وموضوع كاشاني



٣٠٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

به مجلس از صبح امروز كه كرد سؤال خبرنگاران از يكي ابتدا آورند/ دست به اط;عاتي مجلس از او خروج

است؟ رفته كجا

رفتمو ايشان منزل به بود نديده را آقايمشار مدتيبود حقيقتشايناستكه حائريزادهجوابداد آقاي

نكردم/ كسديگريم;قات با مشار آقاي با جز و رسيدم آقايان خدمت مستقيما هم آنجا از

تشكيل به راجع ايشان با شما كرات مذا نتيجه و رفتيد كاشاني آيتا� م;قات به وقت چه شد سؤال

آيتا� از گرامي آقاي منزل در كه بود غروب پريروز بنده داد جواب شد؟ چه اع;ميه امضاي و واحد جبهه

مـتن بود غيرمستعفي نمايندگان طرف از اع;ميه صدور به راجع هم ما كرات مذا و كردم م;قات كاشاني

يكنظر ايناع;ميه ايشاندر آننبودم/ حامل من بودوخود شده فرستاده ايشان براي و تنظيم قب� اع;ميه

اين ما شد قرار و بود نشده رسا و پخته عبارتدست چون بود ايشان با هم حق و داشتند عبارتي اص;حي

بفرستيم/ ايشان براي بعد و برسانيم رفقا نظر به را شده اص;ح اع;ميه و كنيم اص;ح را عبارت

و كردهاند خودداري امضاياع;ميه از كاشاني آيتا� كه است صحيح آيا شد سؤال ـ هستند جلوتر ما از

داد: خواهند اع;ميهاي گانه جدا ايشان خود باشد داشته مطلبيضرورت انتشار گر ا كه شدهاند متذكر

است عهدنامهاي يك بلكه نيست اع;ميه شده تنظيم ما طرف از كه ورقهاي اين او' گفت اقليت ليدر

مـبارزه پـيمان و عـهد يكديگر با حكومت قلدري و زور با حاضر حال در كه غيرمستعفي نمايندگان بين

بـه حـاضر كاشاني آيتا� كه كنيد استنباط را نكته اين ميخواهيد خود سؤال اين گر ا ثاني در ميبندند

و تندتر خيلي دولت با مبارزه در ايشان كه كنم عرض بنمايد خير يا هستند دولت با مبارزه در با همكاري

قـلدري و زور بـا مبارزه در كه است داده امتحان و داده نشان هميشه كاشاني آيتا� هستند/ ما از جلوتر

بلكه كنند امضا را ما عهدنامه كه نبود اين صرفا ايشان با هم بنده صحبت است/ بوده پيشقراول هميشه

اقليتداشته كه نظري هر گفتند هم ايشان پيشبگيريم, برايخودماندر ميخواهيم ما كه رويهايبود تذكر

اص;حي گرفتن نظر در با هم ما عهدنامه اين البته ندارم نظري آنها نظر از غير و ميكنم تأييد را آن من باشد

آنوقتآن گر ا شد خواهد فرستاده ايشان براي و تنظيمميشود آنضروريدانستهاند كاشانيدر آيتا� كه

همان به يا و كرد خواهند صادر طرفخودشانمستق� از ايشاناع;ميهاي كه معلومميشود نكردند امضاء را

تصميمات هميشه ما كه ميكنم تصريح را نكته اين بنده ولي ميكنند كتفا ا نمودهايم تنظيم ما كه مطلبي

نمودهاند/ تأييد را ما نظريات هميشه هم ايشان و كردهايم تأييد را ايشان

حائريزاده است: شده فرداموكول به امروز از عهدنامه اص;ح چرا شد سؤال ـ است مكي فكر اين مبتكر

وكـ;ي امـضاي با عهدنامهاي كه فكر اين مبتكر چون هستيم مكي آقاي منتظر كه اين براي داد جواب

جهت اين به ميآيد شهر به شمشك از سهشنبه و يكشنبه روزهاي هم او استو مكي برسد غيرمستعفي

يكوحدت تا بنمائيم عهدنامه خودشدر نظر با را ايناص;ح و بيايد او فردا كنيم استصبر بهتر كرديم فكر

باشد/ كار در كاملي نظر

سـراغ بـه شـد دور خـبرنگاران جـمع از وقتي حائريزاده آقاي ـ شد تشكيل آزادي فراكسيون جلسه
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تشكيلشود/ آزادي كسيون فرا جلسه شد قرار آنها از بعضي با كره مذا دقيقه چند پساز رفتو همكارانخود

همان يعني تلگراف پستو اطاقكميسيون آزاديدر كسيون فرا جلسه كه بود گذشته ساعتده از دقيقه چند

شمس و زهري و بقائي دكتر آقايان ولي گرديد تشكيل ميبرد سر به آنجا در شبها حائريزاده كه محلي

بودند/ كره مذا مشغول يكديگر با و نشسته پائين سرسراي در بلكه ننمودند شركت جلسه اين در قناتآبادي

بـهارستان كريدورهاي در بود تشكيل آزادي كسيون فرا كه اثنائي در ـ كشور عالي ديوان از استعJم

ميشد گفته كه بود اين شد شايع كه مطلبي بود/ اهميت شايان جهت هر از كه رسيد گوش به تازهاي مطلب

از نامهاي طي دارد نظر در اقليت نخستوزير, ديروز راديوئي نطق و شهرستانها در رفراندم خاتمه از پس

مـجلس ميتوان رفراندم استناد به آيا و خير يا است قانوني رفراندم اين آيا كند سؤال كشور عالي ديوان

ميباشد/ باره همين در مطالعه براي داده تشكيل آزادي كسيون فرا كه جلسهاي خير؟ يا كرد منحل را هفدهم

ليدر سراغ به مجددا جرايد مخبرين يافتو خاتمه آزادي كسيون فرا جلسه كه بود گذشته ظهر از دقيقه چند

كردند/ سؤال او از رفراندم به راجع كشور عالي ديوان از استع;م شايعه درباره و رفتند اقليت

كشور عالي ديوان از نميتوان مستقيما زيرا و ندارد نظري چنين كه آزادي كسيون فرا گفت: [حائريزاده]
ديوان بعد و بشود جرم اع;م مجلسي در عمل اين دهنده انجام عليه ابتدا بايد بلكه نمود استع;مي چنين

قانون تفسير مخصوصحق موارد در جز كم محا طرفي از بكند/ نظر اظهار جرم اع;م آن درباره كشور عالي

است/ ملي مجلسشوراي مختصات از قانون تفسير و انشاء حق بلكه ندارند

كردهاند فراهم را آنها تزلزل وسيله قضات, جاياستق;ل به مصدق حكومتجنابدكتر در اين از گذشته

حـاضر حـال در قـضائي دسـتگاه هيچ ميشود مشاهده امروز قضائي دستگاههاي در كه ضعفي اين با و

از صحيح قضاوت قدرت چون كند نظر اظهار آن به نسبت و نمايد مطرح را مسئله اين كه ندارد ص;حيت

مطرح صالحه كم محا در بايد روزي كنوني قانونشكنيهايدولت است بديهي ولي شده گرفته آنها دست

قانوني مخالف يا بودن قانوني درباره كشور عالي ديوان از كه نداريم نظري چنين فع� ما حال هر به شود/

چون باشد, بقائي آقايدكتر طرفجناب ممكناستاز باشد خبري چنين گر ا ولي بكنيم/ رفراندمسؤال بودن

ندارم/ اينكارها با موافقي نظر چندان من اينكارهاستو اهل او اصو'

است: نظريموجود اخت;ف بقائي دكتر آقاي و شما بين مگر كرد: مخبرينسؤال از يك ـ عليحده صف

نميكنيد؟ نظر تبادل و يكديگرمشورت با مسائل اينگونه اين در مگر

مسـائل اينگونه و جزئي مسائل در و ميكنيم مشورت هم با كلي مسائل در ما گفت: حائريزاده آقاي

تشكي;تي حزبو و هستند دستهاي و دار خودشان زهري و بقائي دكتر آقايان نداريم/ نظري تفاق ا چندان

مثل ميكنند, عمل و ميگيرند تصميم خودشان مسائل از بسياري در و ميباشند حزبي نظر تابع و دارند

از استيضاح با اصو' نداشتمو آن از كاملي آناط;ع تقديم روز تا من كه مصدق دكتر آقايزهرياز استيضاح

آقايان حال هر به استيضاح نه شود جرم اع;م دولت عليه بايستي كه داشتم عقيده بلكه دولتموافقنبودم,

در ما كلي مسائل در فع� وليچون دارند ديگري كارهاي و هستند عليحدهاي صف رفقايشان و بقائي دكتر
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ولي ميكنيم نظر تبادل هم با كلي مسائل در گاهي آمدهايم ميدان به يكهدف روي داريمو قرار يكصف

نهضت نجات را خودشان كسيون فرا نام آقايان اينكه مثل نداريم هم با تماسي چندان جزئي مسائل در

نيستند/ ما نظر تابع آنها حال هر به و بوده زحمتكشان حزب نظر با گويا كه گذاشتهاند

اطـاق كه بقائي دكتر آقاي اقامت محل به جرايد خبرنگاران موقع اين در ـ رفراندم عليه جرم اعJم

دكتر با را خود سؤال خبرنگاران وقتي كنند/ سؤال وي از باره اين در تا رفته است مجلس خارجه كميسيون

جرم اع;م رفراندم عليه كرمان در فقط نشده حال به تا كه ما طرف از اينكار گفت: گذاشتند, ميان در بقائي

چنين مگر شنيديد؟ كجا از شما را خبر اين كرد مخبرينسؤال از بعد نيستو خبري هنوز اينجا وليدر كردهاند

هست؟ ميان در فكري

آنها مثبت جواب با ميكنيد تصور بشود رفراندم درباره كشور عالي ديوان از استع;م اين گر ا شد سؤال

گر ا دارم يقين بنده بدهد جواب سؤال اين به كسي چه اينكه به بسته داد: جواب بقائي دكتر گردد؟ مواجه

شود/ گرفته ما نفع به مثبت نتيجه اينسؤال از كه ميرود قوي احتمال باشند آنجا در شخصيتي با قضات

يـا بـودن قـانوني بـه راجع ميشود گفته كه موضوع اين باhخره آيا پرسيد مجددا خبرنگاران از يكي

خير؟ يا دارد صحت ميشود اقليت نمايندگان طرف از سؤالي كشور عالي ديوان از رفراندم بودن غيرقانوني

روزي چه روز آن hحا شد/ خواهد يكروزي باhخره باشد نشده اينكار گر <ا گفت: و كرد فكري بقائي دكتر

نميدانم/> بنده اhن باشد

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

ميكنند مراجعت تهران به جاري هفته پايان در ملكه و شاهنشاه
رسيد نخستوزير آقاي اطCع به امروز همايون اعليحضرت پاسخ

ميكند مCقات نخستوزير با دربار كفيل فردا
كرد مCقات شوروي سفير با اميني آقاي پنجشنبه روز

كـ;ردشت به هواپيما با رامسر از ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت داديم اط;ع كه طوري به

تهران به پنجشنبه روز و كرد استراحتخواهند يكهفته مدت ملكه و شاهنشاه ك;ردشت در كردند/ عزيمت

عـرض به و شده عنوان نخستوزير آقاي طرف از كه مطالبي پاسخ اط;ع قرار به نمود/ خواهند مراجعت

بـه دربار وزارت كفيل اميني آقاي وسيله به و رسيد دربار وزارت به ديروز بود رسيده همايوني اعليحضرت

و كند م;قات نخستوزير آقاي با اميني آقاي نيز فردا است قرار شد/ رسانده نخستوزير آقاي استحضار

نمايد/ كره مذا جاري مسائل درباره

كـبير سـفير hورنـتيف آقاي با دربار كفيل اميني آقاي پنجشنبه روز بعدازظهر چهار ساعت ـ مJقات

درباره نيز تي كرا مذا كشيد ساعتطول ربع سه اينم;قاتكه در نمود/ بازديد ايشان از و كرد شورويم;قات

شوروي و ايران بين اخت;ف رفع كرات مذا شروع به نسبت شوروي كبير سفير و آمد عمل به جاري مسائل

كرد/ خوشوقتي اظهار



ملي دولت سياهه ٣٠٢٦

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

رسانيده شاهنشاه عرض به را رفراندم نتيجه نامهاي ضمن نخستوزير
هيجدهم دوره انتخابات فرمان است كرده تقاضا و

گردد صادر همايوني اعليحضرت طرف از
شده داده كشور وزارت به نخستوزير طرف از ده شوراي تشكيل دستور

ميرسد تصويب به اختيارات قانون طبق كشور تقسيمات قانون
شد خواهد اجرا آزمايش عنوان به نقاط از يكي در نخستوزير تصويب از پس انتخابات جديد قانون

انتخابات جديد قانون مقررات از ديگر بعضي

ضمن كه طور همان رفراندم نهائي و قطعي نتيجه درباره كشور وزارت اع;ميه ـ كشور وزارت اعJميه

راديو وسيله به پنجشنبه بعدازظهر ٩ ساعت رسيد, گرامي خوانندگان اط;ع به گذشته شماره در خبر آخرين

ميگردد: درج زير در آن متن كه شد پخش تهران

عـمومي آراء به مراجعه به مربوط وزيران هيأت ١٣٣٢.٥.٤ مورخ ١٤١٦ شماره تصويبنامه اجراي در

همه آراء اخذ نتيجه كه ميرساند همميهنان اط;ع به كشور وزارت هفدهم مجلس ابقاء يا انح;ل درباره

مذكور نقاط در استچون گرديده اع;م وزارت اين به بلوچستان پژمان و دشتياري استثناي به كشور نقاط

مخابرات وسائل واجد كه كزي مرا به جا دو آن در راي اخذ گزارش وصول نيست مخابراتيموجود وسائل

كه تصميم استناد به وزارتكشور ندارد, امر نتيجه تأثيريدر محلمذكور دو آراء و ميكشد مدتيطول باشند

به مراجعه در كه ميدارد اع;م كردهاند تخاذ ا باب اين در ١٣٣٢.٥.٢١ مورخ جلسه در وزيران محترم هيأت

٢.å٤٣.٣٨٩ است/ شده اخذ راي ٢.å٤٤.٥٩٦ شهرستانهايكشور ساير تهرانو شهرستان در عمومي آراء

/%å٥.٩ مخالفين %٩٩.٤١ موافقين /١

ميباشد/ هفدهم مجلس انح;ل با T١Uمخالف راي ١٢å٧ و هفدهم مجلس انح;ل با رايموافق

بـر و يافت پايان عمومي آراء به مراجعه لحاظ از هفدهم مجلس انح;ل اع;م مقدمات طريق بدين

گرديد/ نخستوزير تقديم و تهيه طرفوزارتكشور از نيز گزارشي اع;ميه, اساسهمين

خطاب پيامي بعدازظهر ٢ ساعت در مناسبتديروز همين به نيز مصدق آقايدكتر ـ نخستوزير نطق

ميرسد/ خوانندگان نظر به گانه جدا طور به شماره همين در آن متن كه نمود ايراد ايران ملت به

بـه و داشـته اظهار مطالبي آن درباره و كشيده پيش را رفراندم فقطموضوع نخستوزير نطق اين در

است/ داده پاسخ كردهاند آن نتيجه و رفراندم مورد در جهان سياستمداران از بعضي كه خاصي تعبيرهاي

وصـول و عـمومي آراء به مراجعه نتيجه اع;م از پس ـ ١٧ دوره انحJل و ١٨ دوره انتخابات فرمان

طي مصدق دكتر آقاي طرف از جمعه شب نخستوزير, آقاي به كشور وزير طرف از آن به گزارشمربوط

دوره انتخابات مورد در همايوني فرمان صدور تقاضاي داشته معروض همايوني اعليحضرت به كه نامهاي

است/ شده گزارش نيز رفراندم نتيجه اساس بر هفدهم دوره انح;ل آنموضوع ضمن كه نموده هيجدهم



٣٠٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

ميشود: درج زير در عينا نخستوزير نامه متن

شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه

انح;ل به ايران ملت ١٣٣٢ ماه مرداد نوزدهم و دوازدهم تاريخ در عمومي آراء به مراجعه نتيجه در چون

است/ داده راي ملي مجلسشوراي هفدهم دوره

دوره انـتخابات فرمايند مقرر و امر ميشود استدعا شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه از

كر چا نمايد/ فراهم را انتخابات مقدمات دولت تا شود صادر هيجدهم

پيك وسيله به دربار وزارت طرف از امروز صبح نخستوزير آقاي نامه بود تعطيل و جمعه ديروز چون

گرديد/ ارسال همايوني اعليحضرت براي هواپيما با مخصوص

اظـهار بـود كـرده مـ;قات را ايشـان صبح امروز كه نخستوزير آقاي نزديكان از يكي ـ اقدام اولين

مفرط ع;قه ديگر بار نخستوزير آقاي بود/ شده سؤال انتخابات شروع از م;قات همين در كه ميداشت

كرد/ كار مجلسنميتوان بدون كه بود شده متذكر و داشته ابراز مجلس تشكيل به را خويش

آن در و آمد خواهد عمل به انتخابات جديد قانون مقررات طبق هيجدهم دوره انتخابات اينكه به نظر

در را اصلي نقش كه است اينشورا واقع در و شده پيشبيني تشكيلشورايده دهات در آراء اخذ براي قانون

كه است داده دستور كشور وزارت به نامهاي ضمن نخستوزير آقاي صبح امروز لذا دارد عهده به انتخابات

آغـاز زودي به كه انتخابات در كس هيچ كه شود اقدام زودتر كشور نقاط تمام در ده شوراي تشكيل براي

نگردد/ رايمحروم دادن از ميگردد

است: قرار اين از وزارتكشور به نخستوزير آقاي نامه متن

كشور وزارت

ده شوراي عهده به آن وظائف و نميشود تشكيل دهات در نظارت انجمن شعبه تيه آ انتخابات در چون

تشكيل ده شوراي كه نقاطي در فرمائيد وزارتدستور آن مأمورين عموم به است مقتضي شد خواهد محول

مـوجب شـورا نـبودن تـا شـود تشكـيل زودتر قدر هر كشاورزان سهم ازدياد قانوني hيحه طبق بر نشده

وزير نخست نشود/ محلي رايدهندگان محروميت

آقاي امضاي به اجرا براي آن, مقررات در نظر تجديد از پس زودي به كه انتخابات جديد قانون طبق

آراء اخذ براي ديگر نقطه به نقطهاي از آراء صندوق ديگر دهات و شهرستانها در رسيد خواهد نخستوزير

بدين داد/ گزارشخواهد بخشدار به را آراء نتيجه و كرد خواهد عمل مستقيما ده هر بلكه شد, نخواهد منتقل

محل به يكمحل صندوق بود نخواهد hزم ديگر داشتو خواهد خود به مخصوص صندوق ده هر ترتيب

شود/ برده ديگر

از دارد نظر در نخستوزير آقاي شده كسباط;ع موثق منابع از كه طوري به ـ انتخابات اساس و پايه

يكhيحه انتخابات جديد قانون از قبل انتخاباتدارد, جريان تقسيماتكشوريدر قانون كه اهميتي لحاظ

hيحه در كه تقسيماتي روي انتخابات جديد قانون و نمايد امضاء و تصويب را كشوري تقسيمات قانوني



ملي دولت سياهه ٣٠٢٨

ميشود/ گذاشته عمل مرحله به شده تعيين مزبور

هيجدهم, فرماندوره صدور هفدهمو انح;لدوره اع;م پساز ـ انتخابات قانونجديد در تجديدنظر

داده گشته ابراز انتخابات جديد قانون درباره مردم طرف از كه نظرياتي به رسيدگي نخستوزيردستور آقاي

مصدق دكتر آقاي تقديم امضاء و تصويب براي گرفت قرار تجديد مورد آنكه از پس مزبور قانون و ميشود

شد/ خواهد

به سابق قانون در كه است تور كانديدا انتخاباتموضوع قانون جديد مقررات از يكي ـ كانديداتور مسئله

به توجهي نبود hزم خود آراء نوشتن موقع در رايدهندگان جهت همين به و بود نشده اشاره آن به وجه هيچ

آراء استخراج موقع در نتيجه در و هستند كانديدا ميبرند نام كه را كساني يا و كسي آيا كه باشند داشته اين

و ترتيبدهند صفحهمخصوص ميبايستيستونو بود شده كر ذ روياوراق در كه نامي هر براي نظار هيأت

ميشد/ آراء استخراج موقع در كار كندي اسباب هم و آراء تشتت موجب اينخود

نفر ١åå مث� عدهاي طرف از بايد باشد انتخابات در شركت به داوطلب كس هر جديد قانون طبق اما

به نداشتآنمبلغ معينيراي ميزان به كه صورتي در تا بسپارد تضمين بهعنوان مبلغي خود يا و شود كانديدا

گردد/ ضبط انتخابات مخارج نفع

كانديداها از نفر چند يا يك نام به را خود راي بايد ميكند شركت انتخابات در كس هر ترتيب بدين

شد/ نخواهد ثبت جائي در باشد, رويورقه در كانديداها نام جز كه صورتي در و بنويسد

استدر نظر در شده كسباط;ع نخستوزير نزديكبه يكمنبع از كه بهطوري ـ روز يك در انتخابات

كه يابد افزايش حدي به صندوقها عده منتهي پيشبينيشود, آراء اخذ براي يكروز انتخابات جديد قانون

نمايند/ شركت انتخابات در بتوانند همه

نظرياتي به توجه با نيز نمايندگان عده و گردد قيد سال ١٨ ميرود احتمال نيز رايدهندگان سن باره در

گشت/ خواهد تعيين شده ابراز كنون تا كه

قانون تصويب از پس دارد نظر در دولت منبع, همين از اط;ع طبق ـ شد خواهد آزمايش نقطه يك در

كـه صورتي در تا كند شروع را نقطه يك انتخابات آزمايش عنوان به نخست كار, مقدمات تهيه و جديد

انتخابات نقاط ساير در بعد و شود واقع اشكال آن رفع قانون, اص;ح با شد مشاهده كار در نقصي و اشكال

بود/ خواهد نقطه به نقطه و تدريجي انتخابات انجام حال هر به گيرد/ صورت

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شد بستري امريكائي بيمارستان در هندرسن
افتاد تأخير به آينده هفته تا تهران به امريكا سفير بازگشت

قصد به بيروت از هفته اين ظرف داشت قصد كه امريكا كبير سفير هندرسن آقاي كه يافتيم اط;ع امروز

بـه و است شـده بستري بيروت امريكائي بيمارستان در كسالت عارضه مناسبت به نمايد عزيمت تهران

است/ افتاده تأخير به آينده هفته تا ايشان بازگشت تاريخ است شده گفته كه طوري



٣٠٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

داشت: اظهار رفراندم نتيجه درباره كرد ايراد ديروز كه نطقي در مصدق دكتر آقاي

گردان روي خود اصلي هدف از هرگز ايران ملت كرد ثابت ديگر بار يك پيشآمد اين
تعبير چيزي به ملت اراده با مبارزه در باطلي سعي جز اجانب گفتههاي نيست

شد نخواهد
كرد اميد اظهار خود نطق پايان در نخستوزير

كمال با باشد همقدم و همراه ايران ملت با مقدس قيام اين در بتواند كه مجلسي
گردد انتخاب ملت طرف از آزادي

ملت به خطاب تهران راديو وسيله به بعدازظهر ٢ ساعت در را پيام اين نخستوزير مصدق دكتر آقاي

نمود ايراد ايران

عزيزم هموطنان

خود از ملي اينوظيفه اداي در كه استقامتي متانتو با توأم ع;قهمندي و رفراندم كار خاتمه مناسبت به

ديگر بار يك پيشآمد اين ميدارم/ تقديم عزيز هموطنان شما به را قلبيخود سپاسگزاري دادهايد نشان

كه مشكلي هر با و باشد كه قيمت هر به نيستو گردان رو اصليخود هدف از هرگز ايران ملت كه كرد ثابت

در ميتوان فشار سختگيريو با ميكردند تصور كه كساني گشت/ نخواهد بر مبارزه راه نيمه از بيايد پيش

است گرفته پيش در نجاتخود براي كه طريقي ادامه از را ملت اين و كرد ايستادگي ايران ملت اراده مقابل

ايران ملت رفراندم اين در بردند/ پي خود اشتباه به آمد دست به آن از كه نتيجهاي و رفراندم اين با بازداشت

انجام را وظائفخود نتواند كه مجلسي البته و كرد تقويت و تأييد را دولت و رأيداد مجلسهفدهم انح;ل به

آراء با بايد و نيست ملت نماينده باشد او آمال پيشرفت راه در سدي ملت اراده از پيروي جاي به و دهد

شود/ باز كند همكاري و همآهنگي ملي آمال با بتواند كه مجلسي براي راه تا گردد منحل عمومي

جـنبش شـور بودند قضايا شاهد نزديك از كه كساني نظر در ولي بگويند ميخواهند هرچه بيگانگان

با مبارزه در باطلي سعي اجانبجز گفتههاي ديدند چشم به رفراندم اين در را عزيز هموطنان شما مشتاقانه

شد/ نخواهد تعبير چيزي به ملت اراده

را آن برميدارد خويش آمال به وصول راه در ايران ملت كه قدمي هر تا ميكوشند بيگانگان از عدهاي

كه عالممعلومشود ملل بر گر ا كه ميدانند زيراخوب دهند هستجلوه آنچه از غير بهصورتي كنندو سوءتعبير

كشور از را اجنبي سياست دست كه مصمماند زبان يك و يكدل داده هم دست به دست عموما ايران مردم

شد خواهند همقسم همآهنگو مبارزه اين در ايران ملت با جهان اهل همگي يقينا نمايند كوتاه و قطع خود

همراهي ما با دنيا عمومي افكار كه ميبينند كاندوچونخواهناخواه بيمنا آن از معيني عده همانستكه اين و

رويهاي و دارند باز ما پشتيباني كمكو از را نيرويمعنوي اين هست كه طريقي هر به تا ميكوشند ميكنند

از غير عواملديگري عللو نتيجه را ما ملي قيام تا پيشگرفتهاند در جهان سياستمداران از بعضي اخيرا كه



ملي دولت سياهه ٣٠٣٠

در سالياندراز ملتايرانميگويد است/ مدعا اين شاهد بهترين سازند گر جهانيانجلوه انظار هستدر آنچه

تحمل از پس ميبردند/ تاراج به بيگانه غارتگران را ما دسترنج حاصل و بودم گرفتار اجانب اسارت قيد

اميد به شده مللعنوان حدود حقوقو به راجع متحد ملل درمنشور آنچه نويد به كنون ا تعدي ظلمو اينهمه

خود طبيعي ثروت از برآمدهام صدد در دادهاند تعهد ملل حقوق رعايت به نسبت بزرگ دول كه وعدههائي

جهان آزاد ملل ساير با و براندازم سرزمينوطنخود از را اجتماعي بيعدالتيهاي و فقر ريشه و كرده استفاده

دهم/ انجام را وظائفخود همقدم همدوشو صلح حفظ راه در

آشنا ايران محروم ملت صداي اين با را گوشخود نميخواهند انصاف برخ;ف كه اجانب از بعضي ولي

از بعضي بيحد تعدي و فشار مقابل در بلكه آنها مساعدت كمكو بدون تنها نه ميبينند كه هنگامي كنند

را كشور زمام ملي يكحكومت كنون ا كه كنند باور نميخواهند ميكندچون ايستادگي ايران ملت هم باز آنها

مقدسدخيل نهضت اين در را ديگري عوامل دست تا ميكوشند كردم عرض كه طور همان دارد دست به

نهضت واقعي هدف از است بوده ما پشتيبان هميشه كه را دنيا عمومي اراده طريق بدين شايد دهند نشان

بر جنگاخير در كه مصائب همه آن پساز جهان آزاد مردم كه دارم اطمينان ولي نمايند/ منصرف ايران ملي

را اشتباهات گونه همان نظير سهولت به شد نخواهند حاضر ديگر ديدهاند خود سياستمداران اشتباهات اثر

اين در را ايران ملت مساعي بيشك جهان صلح حفظ به ع;قهمندي عاقبتانديشيو با بلكه كنند تحمل

محروميتهاي به دادن خاتمه براي ملت اين به نسبت مساعدتمعنوي از داشتو نخواهند دور نظر از راه

نمود/ نخواهند استدريغ اجانب سوءسياست مستقيم نتيجه كه اجتماعيخود

و بردارد ميان از داريم پيش در كه را مشك;تي ملت افراد عموم تفاق ا و كلمه تحاد ا اميدوارم خاتمه در

انتخاب ملت طرف از آزادي كمال با باشد همقدم و همراه ايران ملت با مقدس قيام اين در بتواند كه مجلسي

و استق;ل احياي در ما آرزوي و برساند ثمر به را ما ملي نهضت نهال و بگيرد دست در را امور زمام و گردد

پيوندد/ حصول به ك خا آبو اين مجاهد و مبارز دست به باستاني كشور اين ديرين عظمت

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

اسرار ما مدير براي ساعته دو مصاحبه و مCقات در مصدق دكتر
كرد فاش توده حزب به نسبت را خود صريح نظر و شوروي و ايران روابط

شـوروي بـه بينالمللي متوسط نرخ به را خود نفت شرط اين به حاضريم ما گفت من به مصدق دكتر

اخـتيار در مخصوصا را آن عين و نوشت شوروي كبير سفير به مصدق دكتر كه محرمانهاي نامه بفروشيم/

كه كبيرشوروينمود سفير به مصدق دكتر كه نصايحي ميرسد/ چاپ به بار براياولين گذاشتو دنيا روزنامه

اشغال را روزنامه هشتستون كه است مفصل قدري به مصدق دكتر درددلهاي است/ شنيدني و خواندني

سفير مهم پيام مفصل/ بهطور مصدق تاريخيدكتر غشهاي سفارت/ تاشه آ ناظرورود كراچي مندر نموده/

فردا است دنيا فردايروزنامه مندرجات فهرست از قسمتي خ;صه اينها فرانسه/ رئيسجمهور به ايران كبير

٦٦٨٨ ـ آ جالب/ خبر مطلبو دهها و متعدد گراورهاي با رنگ دو و صفحه چهار در دنيا روزنامه



٣٠٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شوروي و ايران دولتين اختCف رفع مذاكرات جلسه دومين
شد تشكيل خارجه امور وزارت در امروز شوروي كبير سفير رياست به
شد صحبت امر مقدمات درباره و آمد عمل به Nزم مذاكرات جلسات, برنامه تهيه براي

در امروز قضائي و حقوقي جنبه از شوروي دولت از ايران مطالبات موضوع
گرفت قرار مطالعه مورد نخستوزير مشاورين حضور با مخصوصي كميسيون
است شده ايران مطالبات درباره مدارك تهيه مأمور مختلف ادارات نمايندگان از مركب كميسيوني

براي ايرانوشوروي نمايندگان بين كرات مذا جلسه دومين امروز صبح نيم و نه ساعت از قبلي قرار طبق

هيأتهاي اعضاي تدريج به صبح ساعتنه از شد/ تشكيل خارجه وزارتامور در كشور بيندو اخت;فات رفع

پرداختند/ جلسه تشكيل مقدمات ترتيب به و يافتند حضور خارجه وزارتامور در شوروي و ايران نمايندگي

بود/ نيافته حضور ديگري شخص بودند كرده شركت گذشته جلسه در كه اعضائي بر ع;وه امروز جلسه در

شد/ صبحت مقدمات/// كراتو مذا برنامه تهيه درباره و انجاميد طول به وقت آخر تا امروز جلسه كرات مذا

حضور با خارجه امور وزارت معاون مفتاح آقاي دفتر در كميسيوني امروز صبح ـ حقوقي نظر از مطالعه

آن اعضاي كميسيون اين از پس گرديد/ تشكيل كار وزير عالمي دكتر و سحابي دكتر شايگان, دكتر آقايان

مـا خبرنگار كه طوري به ولي بگذارند/ خبرنگاران اختيار در اط;عاتي خود كرات مذا درباره نشدند حاضر

قضائي و حقوقي جنبه از دولتشوروي از ايران مطالبات كميسيونموضوع اين در است كرده اط;ع كسب

جلساتي هم باز مزبور كميسيون گردد/ روشن ايران ادعاهاي ساختن مطرح نحوه تا گرفته قرار مطالعه مورد

وزارت راهآهن, گمرك, نمايندگان شركت با خارجه وزارتامور ديگريدر كميسيون ضمنا داد/ خواهد تشكيل

كره مذا شوروي از ايران مطالبات به مداركمربوط و اسناد تهيه مورد در تا شد تشكيل نفر چند كشاورزيو

است/ شده داده دولتي مؤسسات كليه به دستورهايhزم مداركمزبور تهيه براي اط;ع قرار به شود/

قرار به شد/ ختم امروز جلسه كره مذا نيم ساعتو سه پساز بعدازظهر يكساعت ـ امروز جلسه نتيجه

رسيد/ نمايندگاندولتين امضاي به كه بود گرديده تهيه صفحهصورتجلسه كراتاينجلسه٣٦ مذا از اط;ع

بود/ خواهد فاطمي دكتر با آينده جلسه رياست و كبيرشورويبود آقايhورنتيفسفير با امروز جلسه رياست

به شده گذاشته كه قراري طبق و ميشود تشكيل صبح نيم و نه ساعت دوشنبه روز كميسيون آينده جلسه

داشت: اظهار مطلع مقام يك امروز كشيد/ نخواهد طول نيم ساعتو دو از بيش كرات مذا جلسات كلي طور

كه جلسهاي دو طي و شد خواهد ماليگفتگو مرزيو امور درباره اخت;ف حل كميسيون در هرموضوع از قبل

در غـيره> <و كـلمه عنوان تحت كه امور ساير خصوص در كرات مذا اينكه درباره شده تشكيل حال به تا

اندازهاي چه تا حدود چه در شد كر ذ گرديد منتشر طرفدولت از كرات مذا شروع مناسبت به كه اع;ميهاي

و سوابق شوروي و ايران اخت;فات به مربوط امور در كه اشخاصي از اخت;ف رفع كرات مذا در ضمنا باشد/

گرفت/ خواهد قرار تحتمطالعه شود تشخيصداده hزم كه پروندههائي شد/ خواهد استفاده دارند مطالعاتي



ملي دولت سياهه ٣٠٣٢

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

رفراندم روز در مشهد خورد و زد تفصيل
است شده احضار بازجوئي براي هم شهرباني كCنتر سر و بازداشت پاسبان يك
روز ميشود/ گزارش قضيه تفصيل كنون ا شده داده اط;ع تلگرافي رفراندم روز حادثه جريان ـ مشهد

دمونستراسـيون با نادري خيابان از شاه ميدان در خود آراء دادن از پس استعمار با مبارزه جمعيت دوشنبه

شدند/ شاهرضا خيابان وارد زيادي حرارت با است> پيروز <ملت شعارهاي با بودند داده تشكيل كه منظمي

حـزب ايـن بـه هرچه جمعيت اين است واقع شاهرضا خيابان اواسط در پانايرانيسم حزب اينكه به نظر

به استعمار ضد جمعيت كه اينموقع در ميگرديد/ افزوده آنها تظاهرات و شعار شدت بر ميشدند نزديكتر

شعارهائي دسته دو هر افراد حزب اين به شدن روبرو و تصادم نتيجه در ميشد نزديكتر پانايرانيسم حزب

آرامش و نظم به پليس چوندعوت گرديد منجر شديدي خورد و زد به كه كردند بدل و رد يكديگر عليه بر

و مسلسل رگبار صداي حين اين در و شد داده انتظامي افراد فرمانده طرف از شليك فرمان نشد واقع مؤثر

بود/ آورده بهوجود را كي خطرنا محيط اشكآور گاز و گرديد انداز طنين هوا به كمري اسلحه تفنگو

در كه عرفانيان شهرت غفار فرزند كريم نام به استعمار جمعيتضد از يكنفر نفرمجروحو بيندو اين در

تظاهرات و برده hبا دست روي را مقتول استعمار با مبارزه جمعيت گرديده داشتمقتول سال پنجاه حدود

گرفت جمعيتفرا را شاهرضا خيابان سرتاسر اينموقع در ميشد/ پيشبيني بزرگي خطر آن هر كه ميكردند

را آنها و گرفته استعمار ضد جمعيت افراد از را توانستمقتول زيادي ت;ش با ديد وخيم را موقع كه پليس و

رفـته رفـته استعمار ضد جمعيت ساعت اين از نمودند حمل شاهرضا بيمارستان به را جسد سازد متفرق

اين و ميخواستند پليس از ميدادند كه شعارهائي با را مقتول و آمده گرد بيمارستان درب مجاور و اطراف

از دفـن بـراي قـانوني تشريفات از پس جنازه ساعت اين در داشت ادامه بعدازظهر ١١ ساعت تا جريان

حـركت آن پشت از استعمار ضد جمعيت دوچرخهسوار زيادي عده و توبوس ا چند گرديد خارج بيمارستان

معتمدي آقاي سپس شد/ كسپرده خا به جنازه حادثهاي هيچوقوع بدون انتظامي مأمورين توجه با و نمودند

صادر را يك بخش ك;نتري مأمور ١٢٢ شماره پاسبان توقيف دستور بازجوئي از پس و حاضر ٢ بازپرس

گرديد/ احضار دادسرا به بازجوئي براي نيز شهرباني ك;نتر سر خسروي سرگرد آقاي نمود/

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

ايران حزب محل به مخالف دستجات حمله
تا و كردند شركت رفراندم در مردم و بود عمومي تعطيل نقاط ساير مثل نيز فومن در دوشنبه روز ـ فومن

بـه شـروع فـومن باغ در احزاب از يكي سخنران ظهر نزديك ريختند صندوق به موافق راي ٢٧٥å ظهر

محل به جمعيت و داد روي آنها بين خوردي و زد نتيجه در و شده مانع مخالف دستجات ولي نمود سخنراني

خورد را عمارت پنجره و در و شيشههاي سنگ با و آورده هجوم دارد قرار فرمانداري جنب كه ايران حزب

ضرب به نفر ٣ نتيجه در و شده تيراندازي به ناچار افزايشميرفتمأمورين به رو مهاجم عده وچون نمودند



٣٠٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شدند/ مضروب چاقو با نفر چند و مجروح گلوله

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

و متهم عنوان به را پاسبان عدهاي و شهرباني افسر ٦ مشهد دادسراي بازپرس
است كرده احضار شهرستان آن اخير حادثه در مطلع

كردند اجتماع استانداري مقابل در عمل اين بر اعتراض عنوان به مشهد پيشهوران و اصناف امروز

دادسراي بازپرسان معتمدي و منصوري آقايان كه است كي حا است رسيده مشهد از امروز كه گزارش

و جـريان به رسيدگي از پس شدهاند مشهد در رفراندم روز حادثه به رسيدگي مأمور كه مشهد شهرستان

مشهد شهرباني افسران از نفر ٦ همچنين و كردند صادر مجرميت قرار پاسبانها از يكي براي پرونده تنظيم

كه افسراني ميان در شدهاند/ احضار دادسرا بازپرسبه طرف از متهم و بهعنوانمطلع را پاسبانها از عدهاي و

امروز صبح ميشود/ ديده نيز مشهد رئيسك;نتري خسروي سرگرد آقاي نام شدهاند احضار متهم عنوان به

مـقابل در و بسـته را خـود كـين دكا بازپرس دستور از استحضار از پس مشهد شهرستان اصناف و كسبه

از كاملي و دقيق رسيدگي كه شد داده اطمينان اصناف نمايندگان به استانداري در كردند/ اجتماع استانداري

و اصـناف امـروز بعدازظهر يك ساعت مقارن آمد/ خواهد عمل به باره اين در استانداري مأمورين طرف

شدند/ كار مشغول و كرده باز را خود كين دكا پيشهوران

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شايعه درباره شهرباني رئيس مدبر سرتيپ امروز
داد جرايد خبرنگاران به توضيحاتي شهرباني پاسبانهاي اعتصاب

خيابانمولوي در شهرباني پاسبانهاي از يكي قبل روز چند دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به

همكار مرگ به نسبت همدردي عنوان به ٦ ك;نتري پاسبانهاي از نفر چند كرد/ فوت و رفت تومبيل ا زير

عده اين دستگيري دنبال به نمودند دستگير را آنها شهرباني مأمورين نتيجه در كه كردند تي تظاهرا خود

آنها نكنند آزاد را آنها رفقاي گر ا اينكه بر مبني شد صادر پاسبانها از جمعي طرف اع;ميهاياز كه شد شايع

اعتصاب درباره شهرباني رئيس مدبر سرتيپ آقاي از جرايد خبرنگاران امروز كشيد خواهند كار از دست نيز

كه اع;ميهاي گفت: و داده توضيح خبرنگاران به باره اين در شهرباني رئيس و كردند سؤاhتي پاسبانها

كرد اضافه رئيسشهرباني است/ شده منتشر نفرسويل طرفدو از بلكه و نبوده پاسبانها طرف از شده صادر

مساعدت كه دادم اطمينان آنها به و گرفتم تماس پاسبانها با شخصا و كردم بازديد را ك;نتريها منديروز

طرف از پاسبانها به حقاوhد پرداخت براي همچنين استو آمده عمل به متوفي پاسبان خانواده به hزم

امروز و ديروز من آنچه گفت سپس شهرباني رئيس است شده داده مقاماتمربوطه به پيشنهاد شهرباني

پاسبان نفر چند پرونده و ندارند و نداشته اعتصاب قصد هيچوجه به پاسبانها كه است اين كردم استنباط

رسيدگيشود/ آنها تهام ا به آنجا در تا شد فرستاده نظامي دادگاه به ديروز نيز متخلف



ملي دولت سياهه ٣٠٣٤

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

محكوميت به نسبت اعتراض عنوان به سيلو كارگران امروز
كردند اعتصاب خود رفقاي

طبق سيلو كارگران امروز صبح امنيت كميسيون در سيلو و دخانيات كارگران از عدهاي محكوميت اثر در

اعتصاب و كشيدند كار از دست رفقايخود محكوميت به اعتراضنسبت عنوان به دستهجمعي قبلي اط;ع

نظامي فرمانداري به كارگران اعتصاب جريان سيلو كارخانه اولياي طرف از كردند/ اع;م را خود ساعته چند

تا سيلو كارگران اعتصاب رفتند/ سيلو به نوبان سرهنگ نظر تحت سرباز عدهاي ب;فاصله و شد داده اط;ع

بروند تهران فرمانداري مقابل در دستهجمعي طور به داشتند قصد آنها از عدهاي داشت ادامه وقتامروز آخر

كردند/ جلوگيري تهران فرمانداري مقابل در كارگران اجتماع از انتظامي وليمأمورين

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

امنيت كميسيون راي از سيلو و دخانيات محكوم كارگران
كردند نظر تجديد تقاضاي

شده ارجاع امنيت كميسيون به سيلو دخانياتو كارگران پرونده داديم, اط;ع قبل شماره در كه طوري به

راي موجب به گرديد صادر باره اين در كميسيون نهائي راي و شد تمام پنجشنبه روز آنها به رسيدگي و بود

تهران دادستان آقاي امروز بودند/ شده زنداني ششماه تهرانو از تبعيد به عدهايمحكوم امنيت كميسيون

مـحكومين و نـيست قـاطع امـنيت كميسيون راي است شايع آنچه خ;ف بر داشت اظهار ما خبرنگار به

اداري جلسه در كه مكلفاست دادستان و بكنند نظر تجديد تقاضاي استان دادگاه از روز ١åظرف ميتوانند

صادر راي و كند تأييد يا نقض را امنيت كميسيون حكم و كرده رسيدگي محكومين پرونده به نوبت از خارج و

آمد دست به كه اط;عي طبق ميشود/ گذاشته اجرا موقع به و است قطعي ديگر مورد اين در دادگاه اين از

كردند/ را امنيت رايكميسيون از نظر تجديد تقاضاي استان دادگاه از امروز كارگران وك;ي

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

لولهكشي] كارگران [دستگيري
جرم به را كشي كارگرانلوله از نفر ٣ گذشته نظاميروز فرمانداري مأمورين ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

شد/ خواهد ارجاع امنيت كميسيون به نفر سه اين پرونده كردند/ بازداشت نظم اخ;ل

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

ظهيراNسCم آقاي نامه
و مكـرمه مكـه بـه مسـافرت اجازه دكترها آقايان قلب و كبد كسالت براي اطJعات! محترم روزنامه

قبول نخستوزير آقاي جناب و همايوني اعليحضرت را اينجانب استعفاي ندادند/ حجاج آقايان سرپرستي

ظهيراcسJم بفرمايئد/ عموم اط;ع براي درج به امر دارم تمنا فرمودند



٣٠٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

روزنامه] مدير [دستگيري
٥ مـاده اسـتناد بـه صـبوري و حكيمباشي روزنامه مدير سهيلي آقايان ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

شدند/ بازداشت نظامي حكومت

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

زندگي] سرود روزنامه [جمعآوري
كردند/ جمعآوري را زندگي سرود روزنامه نظامي فرمانداري مأمورين امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

زاهدي سرتيپ و بايندر سرتيپ استثناي به
شدند حاضر دادگاه در افشارطوس قتل متهمين كليه امروز

معرفيوك;ء براي زاهدي سرتيپ و بايندر استثنايسرتيپ افشارطوسبه قتل متهمين كليه امروز صبح

را بودندوك;يخود مهلتكرده تقاضاي دادگاه از قب� كه متهمين از عدهاي شدند حاضر دادگاه در خود مدافع

شد/ موافقت آنها تقاضاي با و كردند مهلت تقاضاي اينمورد در دادگاه در نيز سايرين و كردند معرفي

معرفي دادگاه به هنوز ولي كرده انتخاب را وك;يخود نيز زاهدي سرتيپ و بايندر سرتيپ اط;ع قرار به

ديده آقايان اين نام كردهاند معرفي برايخود افشارطوس قتل متهمين كنون تا كه وك;ئي بين در نكردهاند/

و ابـواسـحقي سـرهنگ شـاهيد, جعفر دادوند, دكتر شريعتزاده, ملكي, لساني, وكيل, سيدهاشم ميشود

آلطه/ كبر سيدعليا

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شد سؤاNتي مطلع عنوان به قوام درباره همايونفر سرتيپ از
عالمي آقاي و شد حاضر تهران دادسراي سي شعبه در مطلع عنوان به همايونفر سرتيپ آقاي از امروز

عنوان به زيادي عده از كنون تا معلوم قرار از نمود/ سؤاhتي وي از قوام پرونده درباره مزبور شعبه بازپرس

انـجام از پس است شـده اظهار كه طوري به و است آمده عمل به تحقيقات قوام پرونده به نسبت شهود

شد/ خواهد فرستاده كشور عالي ديوان به و تكميل پرونده ديگر نفر چند از تحقيقات

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

شده] جمعآوري [و اتومبيلها آئيننامه
از بعد ميگردد, تكميل زودي به است شده تدوين دولتي تومبيلهاي ا از استفاده براي كه آئيننامهاي

جمعآوري آنها از بسياري و شد خواهد تومبيلهايدولتيصرفهجوئي ا مخارج حيث از آئيننامه اين تصويب

به رسيد/ خواهد فروش به ميباشد دارائيموجود وزارت انبارهاي در كه تومبيلهائي ا ضمنا ميشود خواهد

شد/ خواهد اب;غ اداراتدولتي به براياجرا تصويبو مزبور آئيننامه ديگر روز چند تا ميشود گفته كه طوري



ملي دولت سياهه ٣٠٣٦

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

تاكسي مسافرين
بگيرند بليط راننده از بايد

اجناسو گذاشتن جا از كي حا رانندگي و راهنمائي اداره به كسيها تا مسافرين از زيادي شكايات چون

بليطيچاپ دهد كسيدستور تا رانندگان به گرفتكه تصميم راهنمائي اداره بود رسيده كسي تا در اموالخود

تا بدهند وي به كرايه اخذ موقع در مسافر شدن پياده از قبل و نمايند قيد را كسي تا شماره آن در و نمايند

كنند/ مراجعه آن راننده به مورد هر در بتوانند و باشند داشته دست در را خود حامل كسي تا شماره مسافرين

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

اهالي ماه مرداد شكر و قند سهميه
است نشده توزيع كام�

از شكر و قند جيرهبندي الغاي از قبل كه صحيحي آمار طبق ماهه همه قزوين دارائي اداره ـ قزوين

مينمود/ توزيع كيلو دو نفر هر قرار از را مردم سهميه داشت اهالي

٥åå و قند يككيلو نفر هر به نداشت انبارموجود در شكر و قند كافي قدر به دارائي اداره ماهچون مرداد در

كه شيرينيپزها سهميه نمايد/ توزيع را آن رسيد اهالي سهميه كسري شكر اينكه از پس تا داد چاي گرم

اعتراضصنفقهوهچي عملموجب اين و شد داده كمافيالسابق مجددا بود شده قطع مركز بهدستور چندي

شد/ بستنيفروش و

٨١٦٥ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٤ شنبه

لشتنشاه اهلي مستدعيات
چنين آن خ;صه و شود واقع توجه مورد است شايسته كه دارند تقاضاهائي لشتنشاه اهالي ـ رشت

است:

تعطيل حال به پرستار و دارو پزشكو نداشتن اثر در مدتهاست كه لشتنشاه بيمارستان افتتاح ـ ١

است/ افتاده

دوش/ به خزينه از لشتنشاه فرد به منحصر حمام تبديل و تعمير - ٢

وزارت از اعزامي دبيران حقوق و هزينه كليه اهالي ضمنا طرفدولت/ از دبيرستان باب يك تأسيس ـ ٣

كرد/ خواهند قبول را فرهنگ

ماhريا/ با مبارزه مأمورين اعزام ـ ٤

تقاضاهاي مردم بود, آمده لشتنشاه به كه شمال ناحيه ژاندارمريدر عالي بازرس سرهنگژيان آقاي

اقدام و گزارشداده اداراتمربوطه به تهران به بازگشت در كه داد ويوعده شدند/ متذكر نيز ايشان به را خود

دارد/ مقتضيمعمول



٣٠٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه
منزل به نصيري سرهنگ سرپرستي به مسلح سرباز عدهاي كمك با گارد افسران از نفر چند گذشته شب نيمه نيم ساعتو يك
امور شميرانوزيران در افراد اين نيز قب� داشتهاند را خانه اشغال قصد بدهد نامهاي ميخواهد اينكه عنوان به و رفته نخستوزير
عليه نظامي يككودتاي پايتخت حساس كز مرا گرفتن دست در با داشتند قصد كرده بازداشت را مهندسزيركزاده و راه و خارجه
عاملين شدند آزاد دستگيرشدگان آنكه بر ع�وه نتيجه در و گرديد فاش نتيجه حصول از قبل توطئه اين ولي دهند انجام دولت
و درآمدند نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين تعقيب تحت ميرفت سوءظن آنها به نسبت كه ديگري عده همچنين و توطئه
صادر ديشب جريانات درباره طرفدولتاب�غيهاي از امروز صبح گرديد/ آغاز آن مجريان و توطئه طرحكنندگان درباره تحقيقات
نظر از زير در كه كردهاند جمعآوري جالبي و مفصل اط�عات ديشب كودتاي حادثه به وقايعمربوط جريان از ما خبرنگاران گرديد/

ميگذرد/ گرامي خوانندگان

در كه پيوست وقوع به تهران در نظامي كودتاي يك شب نيمه حدود در ديشب
گرديد بCاثر امروز صبح پنج ساعت

كردند توقيف شميران در را زيركزاده مهندس و راه وزير و خارجه امور وزير مسلح, نظامي, نفرات

نشدند او دستگيري به موفق ولي رفتند ارتش ستاد رئيس سراغ به و

يك و جيپ دو و نظامي كاميون چهار با شاهنشاهي گارد رئيس نصيري سرهنگ
را او بCفاصله خانه محافظين ولي رفت نخستوزير خانه اشغال قصد به زرهپوش

كردند توقيف
نمودند اشغال را بازار تلفنخانه و كرده قطع را نقطه چند ارتباط توطئهكنندگان

توقيفشدگان و رفته سعدآباد به رهائي از پس وي و كردند توقيف باغشاه در را ارتش ستاد معاون

بازگردانيد منازلشان به بودند شده داده مكان تغيير بار دو كه را

به تهران راديو وسيله به امروز صبح هفت ساعت دولت اعCميه ضمن كودتا جريان
رسيد عموم اطCع

كرد نقل خبرنگاران براي صبح امروز مشروح طور به را خود توقيف جريان زيركزاده مهندس

نخستوزير مصدق دكتر <آقاي متني: چنين با همراه تختخواب روي بر طاقباز حالت در مصدق دكتر عكس گزارش ضميمه /١
بود>/ مشغول كشور جاري امور به رسيدگي به كان كما خويش [خواب] كار اطاق در صبح امروز

مذاكراتي از پس و T١Uشد تشكيل نخستوزير حضور با غيررسمي طور به امروز صبح دولت هيأت

طرز درباره مطالعه مأمور دولت طرف از كشور وزير و دادگستري وزير آقايان عملآمد, به كه

گرديدند جاري قوانين با آنها عمل انطباق و توطئهكنندگان مجازات

در زاهدي سرلشكر نخستوزير فرمان آسوشيتدپرس خبرگزاري گزارش بنابر
بود شده صادر شاه طرف از مرداد ٢٢ تاريخ

ميكرد اظهار راديو گوينده بار يك دقيقه چند هر در تهران راديو امروز صبح برنامه آغاز از ـ دولت ابJغيه

خواهد عموم اط;ع به دولت اع;ميه صبح هفت ساعت در فرمائيد توجه فرمائيد, توجه عزيز <هموطنان

راديو به كس هر و شد تكرار بار چند ساعتهفت تا اخطار اين مييافت ادامه عادي برنامه سپس و رسيد/>

اع;ميه اين مضمون درباره مختلفي حدسهاي هفتبود/ ساعت فرارسيدن منتظر بيتابي با ميداد گوش



ملي دولت سياهه ٣٠٣٨

يكديگر با تلفن وسيله به هستند سياسي جريانات و اخبار از اط;ع به ع;قهمند كه كساني و ميشد زده

در برنامهموسيقي, خاتمه پساز آنكه تا ميشدند جويا باشند داشته ممكنبود كه اط;عاتي و گرفته ارتباط

سـر تـا معيني لحظه چند كه معمول خ;ف بر و شد شروع راديو �ع;مت� <سيگنال> هفت, ساعت حدود

به آميخته انتظار اينخود و كرد تجاوز هم دقيقه چند از حتي و كرد پيدا ادامه نمييافت, دوام بيشتر ساعت

تبليغات كل اداره سرپرست فرهمند بشير آقاي و شد قطع سيگنال آنكه تا كرد تشديد را شنوندگان نگراني

كرد: قرائت راديو در بار دو شخصا را اع;ميه اين

اجرا مرحله به شاهنشاهي گارد افراد و افسران وسيله به نظامي يككودتاي ديشب نيم و يازده ساعت از

و خارجه اسلحهدستيوزيرامور و تير شصت به نفراتمسلح ساعتمذكور از ابتدا ترتيبكه بدين شد/ گذارده

منزلشان به نيز ارتش ستاد رئيس توقيف براي و كردند توقيف شميران در را زيركزاده مهندس و راه وزير

نشد/ ايشانموفق دستگيري بود كار ارتشمشغول ستاد در رياحي تيمسار وليچون نمودند مراجعه

نـظامي كاميون چهار با شاهنشاهي گارد رئيس نصيري سرهنگ نيز شب نيمه از بعد يك ساعت در

نامهاي ميخواهد اينكه عنوان به آمده نخستوزير آقاي منزل به يكزرهپوش و ارتشي جيپ دو و مسلح

بـودند خود كار مراقب نخستوزير آقاي منزل محافظين چون ولي است داشته را خانه اشغال قصد بدهد

منازل تلفنهاي اشخاص توقيف از قبل كنندگان توطئه كردند/ توقيف را نصيريمزبور سرهنگ ب;فاصله

تلفنخانه و قطع باغشاه شاهنشاهي گارد پادگان با را ارتش ستاد تلفني ارتباط همچنين كرده قطع را آنان

بـراي كه را ارتش ستاد معاون و بودند كرده اشغال مسلحش همراهان و آزموده سرهنگ وسيله به را بازار

نمودند/ توقيف جا همان در بود رفته باغشاه به سركشي

به مسلح كاميون چهار وسيله به سعدآباد توقيفگاه از را زيركزاده مهندس و راه وزير و خارجه امور وزير

آنجا در چون ولي بردند كردهاند اشغال را آنجا قب� همكارانش اينكه تصور به ارتش ستاد به و آورده شهر

صبح پنج ساعت تا شاهنشاهي گارد توقيفگاه در و بردند سعدآباد به مجددا را آنان ديدند نامساعد را وضع

از كه ارتش ستاد معاون كياني سرتيپ تيمسار بود شده ب;اثر كودتا نقشه كه ساعت اين در داشتند نگاه

برگردانيد/ منازلشان به را آقايان و رفته سعدآباد به بود يافته رهائي باغشاه توقيف

را كنندگان توطئه از تن چند كنون تا و گرفته دست به را عمليات ابتكار ساعت اين از انتظامي مأمورين

١١ ساعت در رسيد/ خواهد ايران ملت استحضار به بعدا تفصيل طور به واقعه اين جريان كردهاند/ دستگير

گرديد/ تكرار ديگر بار نيز ١٢ ساعت در و شد پخش تهران راديو از اع;ميه اين مجددا امروز صبح

آقـاي دفـتر در مطبوعاتي مصاحبه جلسه يك امروز صبح ٩ ساعت ـ ارتش ستاد رئيس توضيحات

آقاي و شد تشكيل خارجي و داخلي خبرنگاران از زيادي عده حضور با ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ

خبرنگاران اختيار در زير شرح به را نصيري سرهنگ دستگيري و ديشب توطئه را جريان رياحي سرتيپ

حادثه جريان رسمي يكاع;ميه عرضميكنمچوندولتضمنصدور خيليمختصر مطالبمرا بنده گذارد/

ده ساعت عرضميكنم آقايان خدمت دارم كه اينكاط;عاتمختصري و رسانيد خواهد ملت اط;ع به را
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hبا طرف به كه ديدم ارتشرا يكجيپ شميران جاده در منزلم از اراده و قبلي تصميم بدون كه بود ديشب

بودهاند جيپسوار در كه افرادي بود شده فرستاده بنده برايدستگيري كه جيپيبود همان جيپ اين ميرفت

مـهندس و زيركزاده مهندس آقايان نميبينند منزل در را بنده چون ميرسند بنده منزل به آنكه از پس

و ميزنند كتك سختي به هم را منزل گماشته و ميكنند/ دستگير هستند هممنزل بنده با كه حقشناس

ميبرند/ همراه هم را منزل در را نوشتههايموجود و اوراق از مقداري

معاونخود كياني سرتيپ آقاي ساعت١١ و ارتشرسيدم ستاد به من كه شببود ربع و ساعتده مقارن

بـه كياني سرتيپ فرستادم است آنجا در شاهنشاهي مستقل گارد پادگان كه باغشاه به سركشي براي را

به كياني مراجعتسرتيپ چون ميگردد/ طرفسرهنگنصيريدستگير از ميشود باغشاه وارد محضاينكه

فرمانده ممتاز سرهنگ به تلفن با لذا باشد افتاده تفاقي ا بايد كه حدسزدم بنده افتاد تأخير به ارتش ستاد

زرهـي تيپ فرمانده شاهرخ سرهنگ و داشت مأموريت يك ك;نتري در ديشب كه كوهستاني دوم تيپ

باغشاه به حشمتالدوله خيابان از كه هنگامي ممتاز سرهنگ و برود باغشاه به نفراتخود با كه دادم دستور

نفراتو چون و ميكند برخورد ميرفته آقاينخستوزير منزل طرف به كه سرهنگنصيري با است ميرفته

او و ميشود او افراد سرهنگنصيريو خلعس;ح نمودنو تسليم به استموفق بوده بيشتر ممتاز تجهيزات

ارتشميآورد/ ستاد به و كرده دستگير را

كاميون چهار و گرديد منتقل دژبان زندان به مختصري بازجوئي از پس ارتش ستاد در نصيري سرهنگ

واحدهاي وسيله به و منتقل سعدآباد به دستور طبق بودهاند نصيري سرهنگ همراه كه هم گارد سربازان

خائنانهاي عمل نصيري, سرهنگ آنها, فرمانده چون گرديد اب;غ آنها به و شدند اسلحه خلع مركز پادگان

سربازان تحويل را خود اسلحه ب;فاصله هم آنها است/ گرفته صورت آنها درباره عمل اين است داده انجام

ميباشد/ گارد افراد و مركز پادگان افراد عهده به سلطنتي كاخهاي نگهباني فع� و دادند مركز پادگان

از مختصري دادم آقايان به بنده كه اط;عاتي البته افزوده, چنين خود توضيحات به ارتش ستاد رئيس

بنده قصد بدون همانخروج جمله از جريانهستكه اين در توجه جالب نكات خيلي اما و جريانديشببود

به موفق نصيري سرهنگ افراد و نميشدم خارج منزل از گر ا چون ميباشد ديشب ده ساعت در منزلم از

گفت: سپس رياحي سرتيپ شوند/ موفق خود كار در كه ميرفت زياد احتمال ميشدند من دستگيري

مأمورين وسيله به نمايند كودتا افسران از عدهاي است ممكن اينكه از اط;عاتي قب� نخستوزير آقاي

به را ازموضوع اجمالي بودم ايشان خدمت بنده كه ديروز بعدازظهر پنج ساعت بودند/ كرده مخصوصكسب

كودتاچيانبوديم/ اقدامات خنثينمودن برايجلوگيريو آماده تقريبا ما هميناط;عات روي و فرمودند بنده

نكردند/ اقدام جهاتي چه به كه نيست وليمعلوم بود شده عمل اين پيشبيني مرتبه چندين هم سابقا

قـطع حـال در شب هـنگام آزمـوده دوم سـرهنگ گـفت: افسران ساير دستگيري مورد در ستاد رئيس

البـته نـداده/ روي خـوردي و زد نـوع هـيچ هـم راديـو ايستگاه در و گرديده دستگير بازار ناحيه تلفنهاي

خارجه امور وزير آقاي دستگيري به راجع كنند/ عمل نتوانستن ولي داشتند هم را كار نقشه كنندگان توطئه
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بوده كودتاچيان حركت مسير در و سعدآباد وي;هاي از يكي در ايشان منزل چون گفت: ارتش ستاد رئيس

راهخود سر ميبردهاند سعدآباد به و نموده دستگير حقشناسرا زيركزادهو آقايان افراد از عدهاي كه هنگامي

جاي از تحريك گفت: خود مصاحبه پايان در ستاد رئيس آقاي ميكنند/ دستگير نيز را فاطمي دكتر آقاي

كنيم/ كشف را تحريك اين مركز كه اينست ما سعي اينك استو بوده ديگر

قرار نخستوزير منزل محافظ گارد راس در كه افسراني ـ ميگويند؟ چه نخستوزير منزل محافظين

صبح ما خبرنگار فشاركي/ سروان و داورپناه سروان سرهنگممتاز, سرهنگدفتري, آقايان از عبارتند دارند

طبق ما ديشب گفت: چنين سرهنگدفتري كرد/ سؤال آنها از را واقعه جريان تماسگرفتو عده اين با امروز

از كـمي ساعت موقع اين در كنيم استراحت ميخواستيم شب نيمه از بعد پاسهاي تعيين از پس معمول

آمده بيرون منفورا گوشرسيد/ به آقاينخستوزير خانه در از همهمهاي صداي دفعتا كه بود گذشته دوازده

ديدم هميناحوال در است/ ايستاده يكزرهپوش جيپو دو با سرباز كاميون چهار چهارراه در كردم مشاهده و

بـراي نـامهاي مـيگويد و ايسـتاده نـخستوزير مـنزل در جلوي سلطنتي گارد فرمانده نصيري سرهنگ

روي داد/ نشان داشت خود دست در كه كتي پا و بدهم ايشان به الساعه را آن بايد كه آوردهام نخستوزير

نخستوزير>/ مصدق محمد دكتر آقاي <جناب بود شده كتنوشته پا

و نشد ميسر امر اين ولي بدهد نخستوزير آقاي به بايد خودش نامه كه داشت اصرار نصيري سرهنگ

يكزرهپوش با سربازها استووجود بوده بهانه و ساختگي نامه و برد آقاينخستوزير براي ديگري را نامه

در حشمتالدوله چهارراه در مأمورين وقت اين در است/ ديگري منظور براي نخستوزير منزل نزديك در

كردند/ دستگير را سايرين سپس نصيريو سرهنگ ابتدا كاخ خيابان

كـه شـديم مـتوجه زودي بـه ما داشت: اظهار داورپناه سروان آقاي ـ ديگر نفر ٧ و نصيري سرهنگ

سرهنگ كه موقعي كنند آنجلوگيري اجراي از توانستند ما انتظامي بهموقعمأمورين استو كار توطئهايدر

كرديم/ توقيف را همه ولي نشناختم را آنها من كه بودند او همراه ديگر افسر نفر ٧ شد دستگير نصيري

از يكي گذشته شب نيمه از بعد دقيقه پنج و پنجاه ساعت مقارن ـ شدند توقيف كودتا عاملين طرف از

افسر عزيزي يكم ستوان شاهنشاهي گارد مأمورين كه داد گزارش ك;نتري به يك ك;نتري پاسبانهاي

خيابان حوالي در كه پاسبان ده تفاق ا به ميكرد رسيدگي را پاسبانها شبانه پستهاي كه بازرسك;نتريرا

مأمورين كه استموقعي كرده بازداشت را آنها سلطنتي كاخ در كرده دستگير ميدادند پاس آن اطراف و كاخ

با ٥٢ تومبيلبيوك يكا كه ميكنند مشاهده ميشوند خارج ك;نتري از جريان اين از اط;ع براي ك;نتري

حركت كاخ خيابان طرف به نشستهاند آن در شاهنشاهي گارد افسران از نفر چند كه حالي در ارتشي نمره

ميكنند/

آقـاي بـود شب نيمه از بعد دقيقه بيست و يك ساعت مقارن كه موقع اين در ـ آمد شهرباني رئيس

نگهبان افسر اينكه از پس و آمد يك ك;نتري به عدهايمأمور تفاق ا به كل شهرباني رئيس مدبر سرتيپ

رفت جمشيديه به برايسركشي تفاقهمراهانخود ا به رئيسشهرباني رسانيد اط;عوي به را گزارشhزم
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كاخ از توقيف بيستدقيقه پساز پاسبان نفر ده تفاق ا به يك بازرسك;نتري افسر كه بود همينموقع در و

آمدند/ ك;نتري به و شده آزاده سلطنتي

ما خبرنگار براي را جرياندستگيريخود بود شده توقيف سلطنتي كاخ ديشبدر كه پاسبانهائي از يكي

از يكافسر و سرباز نفر چند گهان نا نگهبانيبودم پستخودمشغول سر در كه موقعي در گفت: و كرد تعريف

آنـجا در بـردند كاخ داخل به مرا بعد و گرفتند را اسلحهام و كردند محاصره مرا شاهنشاهي گارد مأمورين

بـعد دقـيقه بيست كه شد چطور نميدانم ولي شدهاند توقيف هم رفقايم از زيادي عده كه كردم مشاهده

اردhن سرهنگ ديشب جريانات ابتدايوقوع در برويد/ خود كار سر به گفتند و دادند پس را ما اسلحههاي

شبانه استوچونمأمورينگشت نداشته ك;نتريهمحضور در و بود بياط;ع قضايا يكاز رئيسك;نتري

از نفر چند مينمايندفورا پيدا اط;ع توطئه واقعه پهلوياز كاخو خيابانهاي حفاظت يكمأمور ك;نتري١,

از را او شب نصف مقارن و رفتند اردhن سرهنگ خانه به جيپ با مزبور ك;نتري پاسبانهاي و مأمورين

آمد/ يك ك;نتري به جيپ با پيژامه و لباسخواب همان با يك رئيسك;نتري فورا و كردند گاه آ جريان

مقابل در سرباز كاميون چند و تانك چند كنون تا اسفند نهم حادثه زمان از ـ بودند رفته قب� تانكها

بـراي يك كـ;نتري جـنب خانههاي كنين سا از يكي ميباشند, مستقر آمادهباش حال در يك ك;نتري

بيدار خواب از مرا تانكها حركت صداي كه بود ساعتدوازده مقارن ديشب داشت: اظهار امروز ما خبرنگار

كردند حركت آقاينخستوزير طرفمنزل به تانكها كه ديدم كردم نگاه خيابان داخل به بام پشت از و كرد

در طريق بدين و گرفتند عهده به را نخستوزير آقاي منزل حفاظت موقع آن در تانكها معلوم قرار از و

تـانك شاه خيابان طرف از كاخ خيابان مدخل در و تانك يك حشمتالدوله طرف از كاخ خيابان مدخل

شدهاند/ مستقر سرباز كاميون چند كنون تا گذشته شب از نخستوزير منزل در و شد متوقف ديگري

و آمد در صدا به نظامي دادستان شايانفر سرهنگ آقاي منزل تلفن امروز سحرگاه ـ شد آغاز بازپرسي

به كه موقعي شايانفر سرهنگ كردند/ ارتشدعوت ستاد به مهمي امر براي را او نظامي فرمانداري طرف از

نظامي بازپرسهاي دنبال به را نفر چند نظامي يكجيپ با ب;فاصله شد مطلع كودتا جريان از و آمد ستاد

دكتر سروان بهزادي, سروان حداد, سرگرد علميه, سرگرد آقايان كه بود نشده روشن كام� هوا هنوز فرستاد/

شده توقيف كه كودتا عاملين از بازپرسي ب;فاصله و شدند حاضر دژباني در نظامي بازپرسان ميرفخرائي

شد/ آغاز بازپرسان توسط بودند

طـبق داشت اظـهار مـا خـبرنگار به ارتش ستاد عاليرتبه مأمورين از يكي بود؟ گفته چه افسران به

سـرهنگ زيـرا نداشـتند اط;ع كودتا موضوع از شاهنشاهي گارد افسران اغلب شده كسب كه اط;عاتي

تصرف قصد عدهاي استو خطر در سعدآباد كاخ زيرا كنيم كاري فدا امشب بايد ما كه بود گفته آنها به نصيري

كنند/ دفاع سعدآباد كاخ از بايد افسران و دارند را آن

گـارد تـانكهاي كـنون ا هـم گفت ما خبرنگار به عاليرتبه يكمأمور ـ سربازان اختيار در تانكها

قـرار ارتش ستاد مأمورين اختيار در كنند كودتا آنها وسيله به ميخواستند ديشب عاملين كه شاهنشاهي
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شدهاند/ مستقر باغشاه در و گرفته

شدند دستگير دژبان مأمورين ارتشو ستاد طرف از كه كساني بر ع;وه ـ شدند دستگير شهرباني در

افسر مقدم سرگرد دربار, كفيل اميني آقايان صبح ده ساعت تا شهرباني نظاميو فرمانداري مأمورين امروز

نظامي حكومت ٥ ماده استناد به و شدند بازداشت سلطنتي كاخدار بهبودي كنو اما اداري معاون شهربانيو

گرديدند/ شهرباني زندان تحويل

بـازپرسان سـحرگاهان از امـروز شـد اشـاره قـب� كـه طوري به ـ ميكند رسيدگي نظامي فرمانداري

اظهار نظامي فرمانداري مطلع مأمورين از يكي شدند/ تحقيقات مشغول كودتا عاملين از نظامي فرمانداري

فـرمانداري دادگـاه لذا است شده گذاشته اجرا مرحله به نظامي حكومت زمان در كودتا نقشه چون داشت

كرد/ خواهد رسيدگي اينموضوع به نوبت از خارج نظامي

هر و بود افتاده زبانها سر مختلفبر محافل در يككودتا بروز شايعه كه بود روز چند ـ جرايد در انعكاس

رفته متكياست اساسي چه بر شايعه اين كه دريابد و دستآورد به اط;عاتي باره اين در ميكرد كسسعي

و كرد سرايت نيز روزنامهها صفحات به مجامع و محافل از پيشآمدي چنين خصوصاحتمال در گفتگو رفته

و است شرفوقوع در دولت عليه توطئهاي كه مينوشتند وضوح طور به جرايد از بسياري اخير روز چند در

و مـركز در نـيروها فـرماندهان و افسـران از عـدهاي دست بـه كـودتا ايـن ميساختند نشان خاطر حتي

تحتعنوان خود اول صفحه در امروز> <باختر روزنامه عصر ديروز آنكه تا گرفت شهرستانهاصورتخواهد

نوشت: چنين ميآيد> عمل به عمومي امنيت عليه كه است تحريكاتي دسايسو مراقب <دولت

به دست عدهاي داشت اين از حكايت كه بود شده منتشر تهران در شايعاتي و اخبار روز چند اين <در

كه آمدهائي رفتو ميدهد اط;ع ما خبرنگار پرداختهاند/ ملي حكومت عليه توطئهچيني به و تحريكاتزده

شهر نقطه چند در كه اجتماعاتي همچنين و ميگرفته صورت روز چند اين در شميران زعفرانيه خيابان در

از انتظامي ومأمورين شده شناخته كنون ا محركين شركتكنندگانو اشخاصو ميگرديده تشكيل روز شبو

عوامل باز كه است شده كشف و رسانيده هم به كامل اط;ع آمده ميان به كه حرفهائي و نقشه و محل

زير را آنها اينكمأمورين و شناخته را كنندگان توطئه دولتمحركينو ديدهاند/ برايملتايران خوابي بيگانه

دهند/> قرار تعقيب تحت قانوني مقررات مطابق و دستگير لزوم صورت در كه دارند نظر

براي آنها داخلي مزدوران <بيگانگانو تحتعنوان مفصلي مقاله خود ديروز شماره در نيز روزنامهشورش

ضد افسران باره دو كه ميرسد خبر بود/// شده نشان خاطر آن در كه نوشته ديدهاند> كودتا مليخواب نهضت

دستور به كمه حا اراذل از جمعي سياسيو شدههاي ورشكست از عدهاي كمك به دربار نشانده دست و ملي

روزنـامه دارند/> را ايران ملي نهضت قدرت شكستن درهم و كودتا قصد امريكائي و انگليسي جاسوسان

و كنندگانجلوگيرينموده توطئه عمليات از زودتر استهرچه كرده تقاضا دولت از مقاله اين در شورشضمنا

جديد كودتاي توطئه روزنامهشورشدرباره در گانهايهم جدا خبر مقاله اين بر ع;وه كند/ خنثي را آنها نقشه

كمك با مركز و شهرستانها در افسران و نيرو فرماندهان از عدهاي طرف از كه بود شده داده خبر و شد, درج



٣٠٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

چيدهاند/ دولت عليه يككودتا انجام براي توطئهاي عناصر از بعضي

قرار و شده تهيه كامل طور به كودتا <مقدمات بود داده حتياط;ع ديشبخود شماره در <شهباز> روزنامه

نوشته جمله از و داده مفصلي توضيحات خود خبر اين درباره و گيرد/> انجام شبشنبه� �يعني ديشب كه بود

براي را خود كه بود شده داده دستور گارد واحدهاي تمام به جمعه روز صبح نصيري سرهنگ وسيله <به بود:

نمايند/ مهيا شب براي را گارد واحدهاي حركت وسايل و كاميونها و سازند آماده يكمأموريت انجام

فرماندهي به گارد واحدهاي حمله نظامي حكومت مقررات از استفاده با شنبه� �شب ديشب كه بود قرار

شود/ آغاز تهران به شب نيمه از پس يك ساعت ديگر واحدهاي از قسمتهائي و ممتاز سرهنگ

مـؤثر افـراد و وزراء از عدهاي و نخستوزير توقيف راديو, و دولتي كز مرا اشغال كودتاچيان هدف اولين

مـطلع توطئه جريان از آزاديخواه عناصر وسيله به دولتي مقامات و آنها از عدهاي فوري اعدام و سياسي

نيز حمله انصرافاز اب;غشودو كننده واحدهايحمله كليه موشكبه بهوسيله حمله فرمان بود قرار گرديدند/

وسيله به شب نيمه از بعد نيم ساعت پساز دقيقه چند ديشب شود/ رسانيده آنها اط;ع به سفيد موشك با

اع;م ديدهاند را آن بودند بيدار كه افرادي همه و شد فرستاده هوا به تهران مغرب از كه رنگي سفيد موشك

اجراي عدم ولي ماند/ عقيم توطئه ديگر بار يك وسيله بدين و گرديد اب;غ كودتاچي واحدهاي به انصراف

باقيست/> قوتخود به قوا تمام با و نساخته منتفي را توطئه اصل هيچوجه به ديشب توطئه

اقدام با همزمان كه ميكند تأييد <اط;عاتدقيق بود: داده خبر ضمنا پائينتر سطر چند در روزنامهمزبور

شـهرستانها اغـلب در امشب و امروز و ديشب ظرف است بوده قرار تهران در �پريشب� ديشب كودتائي

با نيست نظامي حكومت كه نقاطي در نظامي حكومت برقراري با و استانها اصلي كز مرا ارتشي واحدهاي

براي اصفهان و شمال آذربايجانو در نظامي واحدهاي نمايند/ تكميل را مركز كار مخالفين اعدام توقيفو

بودهاند/> آماده اقدام اين

به را قضيه اين و گرديد مطلع توطئه و كودتا انجام ازموضوع كه كسي اولين ـ شاهد نخستين اظهارت

آخر كرج نهر بلوار در آشتياني آقاي منزل بود/ �عظامالدوله� آشتياني حسين آقاي رسانيد نخستوزير اط;ع

آشتياني آقاي نيست/ متر ١٥ از بيش كرج نهر تا منزل فاصله كه طوري به دارد قرار كي خا صباي خيابان

گذارد: ما خبرنگاران اختيار در شرح اين به گرديده مطلع جريان از چگونه اينكه و را خود مشاهدات امروز

چند بيشاز رفتم است كرج نهر به مشرف كه تراسمنزل به استراحت براي گذشته شب نيم و يازده ساعت

عدهاي جيپكه پنج با بلندوزرهپوش توپهاي به تانكمسلح عدد چند كردم مشاهده كه بود نگذشته دقيقه

اينموقع در كردند توقف ما منزل مقابل در و آمدند �باغشاه� غرب طرف از بودند آنها در ارتش افسران از

طرفشميران به شدندو پهلوي خيابان زرهپوشوارد تفاقدو ا به دقيقه چند پساز افسران حامل جيپهاي

ماندند/ جا همان در بقيه و كردند حركت

ديگران با آهسته خيلي دسته اين فرمانده افسر ديدم كه بود اين نمود جلب مرا توجه وقت اين در آنچه

آن بر وع;وه ميكنند رفتار احتياط با خيلي هم سايرين مينمايدو بهسكوتدعوت را همه ميكندو صحبت
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حدسزدم من ميكردند/ جلوگيري داشتند را محل آن از عبور قصد آنموقع در كه معدودي افراد مرور عبور از

به بايد من كه گفتم فرزندم منوچهر به مناسبت همين به و است تكوين شرف در غيرعادي وقايع حتما كه

كبريت قوطي تا چند با باباجون گفت: منوچهر دهم/ اط;ع ايشان به را جريان كنمو تلفن نخستوزير خانه

قواي اينها بر استع;وه ممكن گفتم من ولي دارند كارها اين از ديگري منظور hبد كرد كودتا نميتوان كه

ساخت/ مطلع را نخستوزير زودتر هرچه بايد بنابراين و باشند فرستاده حساس نقاط ساير به ديگري

خانه تلفن شماره و رفتم پائين عمارت پلكان از عجله با گفتگو اين متعاقب ـ نخستوزير به اطJع

منزل فاصله استو منزل نزديكدر تلفن محل چون اما گرفتم را آن و كردم پيدا تلفن دفتر از را نخستوزير

آهسته خيلي بشنوند مرا زدن حرف صداي مبادا آنكه بيم از بود كم نظامي افراد و افسران توقف محل با هم

تانك عدد چند بگوئيد آقاينخستوزير به گفتم تلفن طرف آن در مستخدممخصوصآقاينخستوزير به

احتمال و ميبينم غيرعادي را وضع چون و شدهاند متوقف كرج نهر كنار نظامي نفرات عدهاي زرهپوشو و

و اسم مشخصاتو بار چند مستخدم برسانم/ ايشان اط;ع به را دانستمموضوع ميدهمhزم را حوادثي وقوع

خيالم چون هم من و رفت نخستوزير آقاي به اط;ع براي كرد حاصل اطمينان وقتي و پرسيد مرا نشاني

به تانك جيپو با كه افسراني كردم مشاهده باز گذشتو مقدمه اين از ربع و سه كردم/ استراحت شد راحت

كردند مراجعت شميران از بودند تانكسوار اطرافدو در كه نظامي افراد بيشتري عده با بودند رفته سعدآباد

دكتر آقاي امروز صبح كرد اضافه خاتمه در آشتياني آقاي نمودند/ عزيمت باغشاه جانب به همگي سپس و

بود/ گرانبها و موقع به بسيار شما اط;ع گفتند و نمود تشكر وي از تلفن وسيله به مصدق

وضع ديگر روزهاي مانند نخستوزير ديشب نيم و يازده ساعت تا ـ بود خبر چه نخستوزير منزل در

و نخستوزير منزل كارمندان يافت خاتمه روزانه كارهاي و م;قاتها كه بعدازظهر ٩ ساعت داشت/ عادي

دكتر آقاي و شد قفل داخل از معمول مانند نيز نخستوزير اطاق در و رفتند خود خانههاي به مستخدمين

خود اطاقهاي در نخستوزير خانه حفاظت مأمور افراد و افسران پرداخت/ استراحت و مطالعه به مصدق

تا زنگزد قدر آن و كرد صدا نخستوزير منزل تلفن زنگ گاه نا نيم و يازده ساعت مقارن كردند/ استراحت

از آهستهاي صداي برداشت را تلفن گوشي چون و آمد بيرون خود اطاق از مخصوصنخستوزير مستخدم

اين از اطمينان پساز مستخدم و داد اط;ع او به كرج نهر كنار در را نظامي نيروهاي تمركز طرفموضوع آن

نواخت/ در به ضربه چند با رفتو نخستوزير اطاق طرف به يكسر امر

گشود را در برخاستو صدايدر از كه برود ميخواستبهخواب تازه ساعتمطالعه دو پساز نخستوزير

با را جريان خود ذهن در دارند كودتا قصد نظامي افراد از عدهاي گويا ميگويد: مستخدم كه شنيد وقتي و

حفاظت مأمور افسران داد دستور ب;فاصله و داد ارتباط بود رسيده كودتا موضوع كنار و گوشه از كه شايعاتي

تلفن وسيله خواستبه باشندوخود جريان مراقب كه افسراندستور به شخصا نخستوزير كنند/ صدا را خانه

را تلفنها كه شد برداشتمتوجه را تلفن گوشي آنكه از پس ولي بگيرد تماس ديگر كز مرا يا ارتش ستاد با

اينموقع در كه مصدق دكتر آقاي ساختو مسلم را توطئه انجام بيش بيشاز اينموضوع /[ !] كردهاند قطع
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شود/ وارد نتواند كسي تا آيد عمل به خانه حفظ براي احتياتي اقدامات كليه داد دستور بود شده نگران قدري

و اضطراب در را مدت اين نخستوزير خانه كنين سا گذشتو ساعت دو مقدمه اين از ـ شد رفع خطر

به كه بود شب نيمه از بعد دو ساعت نزديك ميكشيدند/ را حادثهاي وقوع انتظار آن هر و گذراندند ناراحتي

آقـاي خـانه سـمت بـه كـه افرادي با نصيري سرهنگ و شده مرتفع خطر دادن اط;ع نخستوزير خانه

دستگيري جريان در كه افسراني از يكي را اينموضوع شدهاند/ خلعس;ح و دستگير ميآمدهاند نخستوزير

به اخبار اين قسمتهايديگر در افتاد تفاق ا آن از بعد كه وقايعي و داد سرهنگنصيريشركتداشتاط;ع

ميرسد/ خوانندگان نظر

وزارتخانهها در ابتدا ديشب جريان از اط;ع از پس وزرا كليه امروز صبح ٩ ساعت ـ شدند جمع وزراء

حضور با جلسهاي اطاقمخصوصنخستوزير در رفتند/ نخستوزير خانه به صبح ساعت٩ و يافتند حضور

آن براي جلسه اين داشت اظهار وزرا از يكي كه طوري به و شد تشكيل فاطمي دكتر آقاي جز به وزرا كليه

شده دستگير ديشب كه حقشناس مهندس آقاي نه! يا شده كسر آنها از كسي ببينند وزرا كه گرديد تشكيل

آقـاي بـاغ در كه رياحي سرتيپ آقاي دستگيري براي نظاميها اين كه داشت اظهار امروز جلسه در بود

اين و كردند دستگير را زيركزاده آقاي منو نبود, رياحي سرتيپ وليچون بودند آمده گوهريانسكونتدارد

خشونت با سربازها و زدند من سينه پشتو به ضربه چند كه طوري به دادند انجام خشونت با خيلي را عمل

را آنـها كـه بود معلوم و داشتيم اط;ع شما نقشه از ما و بوديد ديده خوابهائي ما براي شما كه ميگفتند

بودند/ كرده تحريك

شركت كه بود اين درباره آمد عمل به امروز جلسه در كه ديگري كرات مذا ـ شوند مجازات بايد چگونه

جاريه قوانين از قسمت كدام با منطبق آنها عمل و برسند مجازات به بايد ديشبچگونه توطئه در كنندگان

مجازات و كمه محا را كنندگان توطئه صحرائي دادگاه تشكيل با بايد كه داشتند عقيده وزرا از نفر چند است

نظر اين با سايرين ولي نميكردند اين از غير عملي بودند شده خود نقشه انجام به موفق آنها گر ا زيرا كرد

از كشور وزير صديقي دكتر دادگستريو وزير لطفي آقايان شد قرار مفصل كرات مذا پساز و كردند مخالفت

به دولت جلسه در را نتيجه و بكنند مطالعاتي كشور مجازات قوانين با كنندگان توطئه عمل انطباق لحاظ

در بوده نظر در كه است كي حا رسيده كه گزارشهائي دولت اعضاي از يكي اظهارات طبق برسانند/ اط;ع

ماندن عقيم اثر بر ولي گيرد دولتصورت عليه اقداماتي تهران در توطئه انجام پيرو هم كشور نقاط ساير

را توطئه ريشه كه اينست بر دولتمعطوف توجه فع� استو نگرفته انجام هم عمليات اين تهران در توطئه

كند/ كشف

گرديددستور ب;اثر كودتا نقشه آنكه پساز امروز صبح نيم ساعتششو ـ دربار وزارت بازداشتكفيل

رئيسدفتر سرهنگكشاورز آقايان ايندستور متعاقب گرديد صادر دربار وزارت كفيل اميني آقاي بازداشت

گـاه كـارآ نـفر دو هـمراه گاهي� كارآ � شهرباني اط;عات اداره رئيس نادري سرهنگ و نظامي فرمانداري

بازداشت شخصي منزل در را ايشان و رفتند شميران الهيه در واقع اميني آقاي منزل به تومبيل ا با شهرباني
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بردند رئيسشهرباني آقايسرتيپمدبر اطاق به شهربانيمنتقلنمودندو به مستقيما را اميني آقاي كردند/

و گيرد انجام بود قرار كه توطئهاي درباره اميني آقاي از شهرباني رئيس اطاق در صبح نيم هشتو ساعت تا

را ايشان نيم هشتو ساعت سپساز و شد سؤاhتي خير يا است داشته اط;عي جريان اين از وي آيا اينكه

و آمد عمل به اميني آقاي از همسؤاhتي آنجا و كردند نظاميمنتقل فرماندار اشرفي آقايسرهنگ اطاق به

اميني آقاي كه محلي به خبرنگاران حتي و متفرقه افراد نزديكشدن از انتظامي مدتمأمورين اين تمام در

دارد/ قرار نظر تحت كل شهرباني در فع� اميني آقاي ميكردند ممانعت بود آنجا در

وسيله به دربار به وابستگان از يكي پرون� �ارنست آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز صبح ده ساعت در

و مـيبرده سـر به ايران در سال چندين و ميباشد سويس تبعه پرون آقاي است شده بازداشت مأمورين

است/ نظر تحت كل شهرباني در هم نامبرده

ايستگاه جمله از حساس كز مرا توطئه جريان از محضاط;ع به ديشب ـ راديو ايستگاه از محافظت

غـفاري امـير سـرهنگ آقـاي گرفت/ قرار كامل محافظت و مراقبت مورد پهلوي� �بيسيم راديو فرستنده

راديو ايستگاه اطراف در شب نيمه از بعد يك ساعت در اقدسيه هنگ از مسلح سرباز گردان يك با آشتياني

راديو اداره و تبليغات و انتشارات كل اداره حفظ براي ضمنا گرفتند/ عهده به را آنجا از حفاظت و شدند مستقر

حفاظت نوري سروان سرپرستي به سرباز كاميون چند بودند آنجا در قب� كه سرباز عدهاي بر ع;وه تهران

با مرتبا ديشب مدت تمام در تهران راديو سرپرست فرهمند بشير آقاي شدند/ عهدهدار را تهران راديو اداره

است/ تماسبوده در تلفن با تهران راديو و بيسيم اداره و نخستوزير آقاي

سال ٤٢ حدود در شاهنشاهي گارد فرمانده نعمتا�نصيري سرهنگنصيري ـ نصيريكيست سرهنگ

افسري دانشكده وارد و آمده تهران به مقدماتي تحصي;ت ختم پساز استوي شده متولد دامغان در و دارد

دانشكده از آنكه پساز سرهنگنصيري جنگرفت/ دانشكده به دانشكده رسانيدندوره پايان از بعد و شد

در و شد وظيفه انجام افسريمشغول دانشكده در گروهان فرماندهي سمت به گرديد فارغالتحصيل جنگ

است نداشته دگري افسري[ناخوانا] دانشكده فرماندهيدر تعليماتيو خدمات جز به خدمتخود مدت تمام

آنموقع از و گرديد شاهنشاهيمنصوب گاردمخصوصدربار فرماندهي پيشبه سال دو سرهنگنصيرياز

طوري به استو متواضع و م;يم و متين ظاهر به افسري نصيري سرهنگ بوده/ دارا را سمت اين حال به تا

است/ مينموده بعيد وي ناحيه از نقشهاي چنين به مبادرت ميدارند اظهار وي همكار افسران كه

شركتداشته آن افسريدر دانشكده خدمتدر مدت سرهنگنصيريدر حادثهايكه تنها اط;ع قرار به

پيوسته بهوقوع دانشجويان و افسران از جمعي وسيله به افسري دانشكده در ١٣١٨ سال در كه بود حادثهاي

است/ گرديده افسران و دانشجويان از عدهاي توقيف به منجر كه

مهندس آقاي با مهندسرضوي آقاي منزل در ما خبرنگار امروز صبح كه م;قاتي در ـ ايران حزب در

بـنده گـفت: چـنين زيـركزاده مـهندس آقاي و كرد سؤال ديشب واقعه جريان از آورد عمل به زيركزاده

حزب از ٨ ساعت بودم/ حزب در ٨ ساعت تا داشتيم آنجا در جلسهاي و بودم رفته حزب به ديروز بعدازظهر
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در بنده فع� كه داريد اط;ع البته رسيدم/ منزل به نيم و ٨ ساعت و رفتم منزل به مستقيما و شدم خارج

رياحي سرتيپ حقشناسو مهندس آقايان با دارم حقشناسمنزل مهندس آقاي باغ در شميران زعفرانيه

مطالعه مشغول ربع و نه و نه ساعت تا بودند نيامده رفقا ساير رسيدم منزل به من وقتي هستيم/ هممنزل

از چون ولي خواندم اوضاع بودن غيرعادي پيرامون شايعاتي هم روزنامهها اين در بودم/ عصر روزنامههاي

نكردم/ آن به توجهي چندان ميشد ديده روزنامهها در بيگاه و گاه شايعات قبيل اين قبل مدتها

نفر دو ما آمد او وقتي آمد حقشناس مهندس كه بود ربع و نه ساعت تقريبا ـ آمد حقشناس مهندس

اين معمو' كه مختلفي بحثهاي و كرديم صحبت روز احوال و اوضاع از قدري و نشستيم باغ از گوشهاي

كه بوديم رياحي سرتيپ منتظر ولي كرد صحبت قدري حقشناسهم مهندس آمد/ ميان به ميشود روزها

بهخصوصكه داشتيم را او انتظار جهت بدين همميخورديم/ با را شام و ميآمد ده و نيم و نه ساعت معمو'

ببيند/ را پدرش تا بود آمده خودش پانسيون از هم او ساله ٨ يا ٧ دختر

روز وقايع اطراف در باره دو و شد صرف شام آمد رياحي سرتيپ نيم و نه ساعت ـ آمد رياحي سرتيپ

و يازده و يازده ساعت ميخورديم شام كه شبها ما نداشتيممعمو' آن به توجهي چندان ما ولي صحبتشد

ولي بـود صحبت شايعات همين اطراف در و نشستيم شام صرف از پس مدتي نيز ديشب ميخوابيم نيم

هستيم/ مسلط اوضاع بر ما ميگفت رياحي سرتيپ

رياحي سرتيپ برويم اطاقهايخود به خوابيدن براي خواستيم وقتي ولي ـ بود نگران رياحي سرتيپ

روزه سه دو اين در گفت او نگراني؟ چه گفتيم ما هستم/ نگران قدري امشب چون ميروم شهر به من گفت

به اينموضوع صحبتاز باز حال هر به بود/ اوضاع مراقب بيشتر قدري بايد كه ميرسد گوني گونا خبرهاي

هستيم اوضاع بر مسلط ميگفتما مرتبا اينكه با رياحي سرتيپ ولي خير/ يا خبريميشود آيا كه آمد ميان

نميكرد/ نگرانيخودداري ابراز از معالوصف

او نگراني موجب بيشتر شايد كه كرات مذا اين دنبال به رياحي سرتيپ ـ رفت شهر به رياحي سرتيپ

بعددستدختر كنمو صحبت شما با تلفن با است ممكن آنجا از و بروم شهر به ميبايستي گفتمن بود شده

سرتيپ كه بود مانده يازده ساعت به دقيقه چند شايد و خواباند را او و برد اطاق به و گرفت را خردسالش

رفتيم/ رختخواب به يازده ساعت نيز حقشناس مهندس و من رفتو شهر به رياحي

جاده باhئي سر كه تومبيل ا چند صدايموتور كه بود ١٢ ساعت حدود در ـ رسيد گوش به تير صداي

صـدايمـوتور ديـدم كـه خـصوص به شدم بيرون متوجه و كرد بيدار خواب از مرا ميكرد طي را زعفرانيه

منزل مقابل در تومبيلها ا كه بود معلوم و شد متوقف منزلداريم آن در ما كه باغي مقابلكوچه در تومبيلها ا

اينجا در بايد البته زد<ايست> فرياد كه شد بلند در دم نگهبان صداي نگذشتكه لحظهاي كردهاند/ توقف ما

پاسميدهند/ سرباز سه يا استهميشهدو رياحي چونمحلسكونتسرتيپ ما اقامت محل كه شد متذكر

صداي هنوز ولي كيستي؟> بيحركت <ايست زد فرياد و شد بلند مجددا در دم نگهبان صداي حال هر به

دم سربازها فرياد و صدايداد آن متعاقب و شد بلند تيري شليك صداي كه بود نشده خاموش در دم نگهبان
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رختخواب معذالكاز است/ شده خبري كه شدم مطمئن من اينموقع در گوشرسيد/ به خارج عدهايدر و در

ميشود/ چه بعد ببينم كه بودم مراقب و بودم كشيده دراز طور همين و نيامدم بيرون

و نـورافكـن چـند وسيله به آن اطراف تمام و باغ داخل گهان نا موقع اين در ـ شد روشن باغ فضاي

تمام در سرباز عدهاي ديدم ولي برخاستم ناچار من شد/ روشن داشت قوي نور كه ديگري چراغهايدستي

چند و پوشيدم را خود ربدوشامبر بود نفر سي يا بيست حدود در آنها عده شايد كه شدهاند وارد باغ اطراف

كمكم استو خبرهائي كه شدم جمع خاطر ديگر رسيدم باغ وسط به وقتي آمدم باغ طرفمحوطه به قدمي

ميشويم/ متوجه داريم ما

ميرسد باغ در جلو محوطه به كه باغ داخلي خيابان طرف به كه قدمي چند ـ ميبردند را حقشناس

جـلو به سرباز يك ميباشد خود پيژاماي پوشيدن مشغول كه حالي در را حقشناس مهندس ديدم رفتم,

بـاغ اطـراف اطاقهاي كاوش مشغول هم ديگر سرباز عدهاي و ميبرد باغ خروجي در طرف به و انداخته

هستند/

اطراف درختهاي پشت در را جهتخود بدين كنم فرار فورا كه رسيد خاطرم به يكلحظه ـ فرار فكر

طرفي از استو باريكي حساسو موقعيت موقعيت, نيستچون عملي فرار فكر ديدم ولي كردم پنهان باغ

هم را ديگري عده ما از غير hبد ميشود چه بعد شده چه ديد بايستي پيشآمدي؟ چه براي و كجا به فرار

ميشود/ چه ديد رفتو جلو بايد پس گرفتهاند

خارج ذهنم از بود داشته مشغول خود به لحظهايحواسمرا كه فرار فكر ـ هستم زيركزاده مهندس من

اطراف متوجه درست هنوز و آمدم باغ خيابان وسط به قدم دو جهت بدين نمودم تسليم آماده را خود و شد

ايست> <به گفت: داشتو نگه مقابلمن تفنگرا لوله و دويد طرفمن تفنگبه با يكسرباز كه بودم نشده

گرفتم> هم را ديگر يكنفر <جنابسروان زد فرياد شد توقفمنمطمئن از وقتي مزبور سرباز ايستادمو من

خيلي و آمد جلو نشدم او درجه درستمتوجه شب تاريكي در كه باغ درختهاي پشت از افسري ب;فاصله

هستيد شما زيركزاده مهندس <ها/// گفت: زيركزاده/ مهندس من گفتم: هستيد؟> كي <شما گفت: مؤدب

ديگر بار باغ از خروج منموقع <ببرشبيرون> گفت: بود گرفته مرا كه سربازي به خطاب بعد و بسيارخوب>

هستند/ كنده پرا باغ تماممحوطه در سرباز نفر بيست همان حدود در كه ديدم شدمو باغ متوجهوضعمحوطه

از وليوقتيميخواستم آمدم/ باغ خروجي طرفدر به نزدم حرفي ديگر من ـ رياحيباشيد دختر مواظب

متوحشو بچه اين كه نكنند كاري بدهيد دستور گفتم: بودم نشناخته را او كه افسري آن به خارجشوم باغ در

<بسيار احترامجوابداد: با هم باز افسر آن بشود/ او خطريمتوجه اينوضع ممكناستاز ناراحتبشودچون

كه بيرون بفرمائيد زودتر شما ولي متوحشبشود او كه نكنند كاري ميدهم دستور باشيد جمع خاطر خوب,

برويم/> بايد

خارج باغ از من از زودتر را حقشناس مهندس ديدم شدم خارج باغ از كه وقتي ـ بگيرد دزد بود آمده

خيلي بود من همراه به سربازي است كرده طي ميشود زعفرانيه جاده به منتهي كه را كوچهاي او و كردهاند
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اين به باhخره برو> تند باش ميگفت<زود پشتسرهم ميكشيدو دستمرا بدينجهتمرتبا داشت عجله

سرگرد گويا كه ديگر يكنفر مهندسحقشناسو ديدم رسيديم آنجا رسيديموقتي زعفرانيه جاده كيفيتبه

ايستادهاند/ ديوار كنار در شلوار زير و پيراهن با است ما همسايه و ميباشد ارتش

گرفتن براي است زده دزد را او مجاور خانه اينكه تصور به بود شده بيدار صدا و سر از گويا كه ما همسايه

بگيري دزد از ديگريغير استاوضاع شده متوجه كه بود شكلشمعلوم قيافهو از هم او وليخود بود آمده دزد

نـفر يك و مـنزل بـاغبان ديـديم كـه بـوديم ايستاده ديوار كنار حقشناس مهندس و من است/ ميان در

با لحظهاي بودند كار اين مأمور كه افسري چند آوردند/ و گرفته را همسايه باغبان و داريم كه را مستخدمي

شويد/ گفتسوار و آمد ما سراغ به آنها از يكي ب;فاصله و كردند هممشورت

به ما بردن براي كاميون دو بدهم تشخيص توانستم شب تاريكي در من كه آنجا تا ـ سعدآباد طرف به

بود/ ايستاده كاميون عقب در تانكهم يك ميگفت حقشناس مهندس ولي بود/ آمده زعفرانيه

به كاميونها بعد لحظهاي گرفتندو را ما اطراف هم سرباز عدهاي كردندو كاميوندوم سوار را ما حال هر به

منزل بازداشتشدگاندر عده جمع شدند/ سعدآباد جاده وارد زعفرانيه خيابان از عبور پساز حركتدرآمدندو

و بودند ايستاده منزل مستخدم و باغبان ما بين داشتيم/ فاصله قدري حقشناس مهندس از كه بود نفر ٥ ما

درد اظـهار هم حقشناس مهندس و ميكرد بيتابي و بود خورده مفصلي كتك گويا كه باغبانها از يكي

شويم/ جويا آنها حال از كه نبود فرصتي دار و گير آن در ولي ميكرد

در مقابل در دقيقه چند ظرف و گذشته سعدآباد جاده خم پيچو از كاميونها ـ سعدآباد نگهباني اطاق در

پائين كاميون از افسرها و سربازها گرديد باغ داخل كاميونها و شد باز در بعد لحظهاي ايستادند سعدآباد باغ

عمارت طرف به بودند كرده محاصره را ما سرباز عدهاي كه حالي در و كردند پياده كاميون از هم را ما و پريدند

بازداشتشويم/ بايستي قراولها اطاق در ما كه شد معلوم بردند/ پاسدارخانه

ديدم شديم پاسدارخانه اطاق وارد و گذشتيم قراولخانه عمارت كريدور از وقتي ـ بود آنجا فاطمي دكتر

فقط داشتو تن به لباس چون بود ما از بهتر او وليوضع است نشسته نيمكت يك روي فاطمي دكتر آقاي

منزل به تا و بوده مهمان شهر در ايشان شد معلوم و كرديم عليكمختصري و س;م پايشبود كفشراحتي

و سروان دو من آنجا در است/ نداشته كند عوض را لباسش اينكه فرصت جهت بدين گرفتهاند را او رسيده

دارم خاطر به كه آنجائي تا و ديدم من هم يكسرگرد ميگفت فاطمي دكتر ولي نديدم بيشتر يكستوان

رفتار ما با احترام با خيلي افسرها آنجا در ميزدند/ صدا نراقي سروان جناب سربازها را سروانها از يكي

حركاتي و كنيم صحبت هم با نميگذاشتند حتي و ميدادند خرج به خيليخشونت سربازها ولي ميكردند

بوديم/ شده ناراحت خيلي ما كه ميكردند

از دقيقهاي چند شايد داشت ادامه شب نيمه از بعد ساعت يك تا تقريبا ما وضع اين ـ آمديم شهر به

بايد بيفتيد <راه گفت: و آمد پاسدارخانه اطاق به افسرها از يكي كه بود گذشته شب نيمه از بعد يك ساعت

گرفته سربازها را ما اطراف شديم خارج قراولخانه اطاق از و برخاستيم جا از برويم> شهر به و كنيم حركت
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است/ شهر به ما دادن حركت براي آماده و حاضر كاميون سه ديدم رسيديم سعدآباد كاخ در به وقتي بودند

ما كه كاميون در ميكرد/ حركت ما عقب يككاميون و يككاميونجلو و كردند وسطي كاميون سوار را ما

ما اطراف هم سربازها و بنشينيد آن روي گفتند ما به كه داشت قرار آن وسط در نيمكت يك شديم آن سوار

به <ميرويم گفت: ميكرد ادب اظهار خيلي و بود ما همراه كه جوان افسر يك كرديم حركت وقتي ايستادند/

آمديم/ تجريش طرف به و شديدم خارج سعدآباد كاخ در از ترتيب بدين افسران> باشگاه

حقشناسو مهندس به خطاب و آمد سربازها از يكي كرديم حركت كه متري صد ـ بنشينيد كفكاميون

به حسابي لباس همچون ما نيست> اينطورخوب بنشينيد كفكاميون شويد <بلند گفت من فاطميو دكتر

بين در كه اينبود آنها منظور البته نيامد/ بدمان چندان آنها ايندستور از بود شده هم سردمان نداشتيمو تن

را حضرات امر است كاميون كف نشستن در ص;ح كه ديديم هم ما ولي نشود/ متوجه ديد را ما كسي گر ا راه

نشد/ ما بين گوئي گفتو و كره مذا صحبتو گونه هيچ ولي كرديم اطاعت

پيشگرفت/ پهلوي جاده از شهر راه ما حامل كاميونهاي تجريششديمو وارد ـ چهگذشت؟ راه بين در

دور از كسي تا يك آبشار به نرسيده ولي نميشد پهلويديده جاده كسيهمدر و ونكخبرينبود جاده اول تا

ايستاد ما مراقب كاميون دو و ما حامل كاميون بودند/ نشسته آن شخصيدر نفر چند نظاميو يك كه شد پيدا

از يكي بين مختصري كرات مذا و ايستاد كسي تا دادند ايست ما همراه سربازان و شد نزديك كسي تا تا

پائينتر افتاديم راه به ما مرتبه دو و كرد رها را كسي تا ما افسرمأمور ولي شد/ بدل و كسيرد تا وشوفر افسرها

ميان اين در و دادند ايست تومبيل ا به و شد تكرار صحنه همين باز و برخورديم ديگري تومبيل ا به آبشار از

همين در ولي كرد/ معرفي شقاقي را ماشين صاحب تومبيل ا راننده اينكه مثل بهگوشميخورد <شقاقي> نام

و پهلوي خيابان از عبور پساز و شديم شهر وارد و گذشتيم هم تومبيل ا اين از ولي شد/ خالي هم تيري اثنا

برويم/ افسران باشگاه به افسر آن قول به تا شديم اسفند خيابانسوم خيابانمخصوصوارد

هم با معمو' كه پاسبانها و انتظامي افراد به معمول مطابق راه طول در ـ داد ايست ستاد مقابل در

كهجلوي بار اولين ميشديم/ رد ما ميگذاشتندو افسرها به احترامي آنها ولي كرديم برخورد كشيكميدهند

از وقتي ما بود/ ارتش ستاد مقابل در شد ديگري طور وضع اينكه مثل كه شديم متوجه ما و گرفتند را ما

بـه سـرباز عـدهاي آنجا در رسيديم/ ستاد نزديكي به و شديم اسفند سوم خيابان مخصوصوارد خيابان

محافظت را ما كه سربازهائي و افسرها در نگراني و اضطراب حالت يك ب;فاصله دادند/ ايست كاميونها

است/ ديگري طور آنجا در وضع كه شديم متوجه هم ما خود و شد م;حظه ميكردند

و كردند صحبت هم با دقيقه چند شدندو پياده بودند ما همراه كه افسراني ايستدادند كاميونها به وقتي

از يكي ولي انداختند راه به صدائي و سر و پريدند پائين بودند نشسته كاميونها در كه سربازهائي با بعد

افسرها ولي بكنند بايد چه كه ماندند واج و هاج سربازها اينموقع در آهسته> نكنيد, <صدا زد فرياد افسرها

است> زود يا گفت:<نشده, اينكه مثل آنها از يكي و شدند نجوي مشغول هم با مرتبه دو

حوزه كه عمارت فوقاني طبقه ميديدم/ را ستاد عمارت كاميون از ما ـ بود روشن ستاد رئيس اطاق چراغ
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ما استو آنجا در هنوز ستاد رئيس كه بود معلوم و بود چراغهايشروشن تمام ميباشد ارتش ستاد رياست

پيدا دسترسي ستاد به هنوز كه ميداد نشان وليوضع خير يا شده اشغال هم هنوز ستاد كه شديم مشكوك

همسوار خودشان و شوند دادندسوار دستور سربازها به و شد تمام ما مراقب افسرهاي مشاوره باhخره نشده/

گرفتيم/ پيش در بوديم آمده كه را راهي به مرتبه دو و زد چرخي و افتاد راه به كاميون و شدند

از گـذشتيم كه مخصوص و اسفند سوم خيابان از افتاديم راه به مرتبه دو ما وقتي ـ شد چه نميدانيم

گفت: و كرد فكري مزبور افسر نرفتيد؟ افسران باشگاه به پسچرا شد؟ چه پرسيديم بود ما همراه كه افسري

چه ببينيم تا ميرويم شميران به مرتبه دو عم� و كرده تغيير نقشه اينكه مثل شد, چه نميدانم دفعه <اين

ميشود/>

بـه ديگر بار و گرفتيم در كيفيت همان به بوديم آمده كه راهي حال هر به ـ سعدآباد قصر در هم باز

كاخ به ورود از پس و پيشگرفتيم را سعدآباد جاده هم باز تجريش ميدان از گذشتن از پس و رفتيم شميران

سرباز عدهاي هم باز و نشستيم آنجا در هم ما و بردند پاسدارخانه اطاق همان به مرتبه دو را ما سعدآباد

بودند/ ما مراقب

ولي است خبري چه خارج در نميدانستيم هم ما گذشتو همينمنوال به مدتي ـ فاطمي دكتر زرنگي

زرنگتر ماها از هميشه كه فاطمي دكتر است/ بروئي و بيا پاسدارخانه اطراف راهروهاي در كه ميديديم

به رنگديگري احوال اوضاعو اينكه مثل كه كرد حالي ما به دست و سر اشاره با برخاستو جايخود استاز

گفت و كرد فكري افسر گرفت را مستراح سراغ معمولي عاديو خيلي ما مراقب مأمور افسر از بعد و گرفته خود

گردشكرد كاوشو را اطراف دقيقه چند و شد خارج اطاق از بهانه اين به فاطمي دكتر خ;صه نزديكاستو

اينكه مثل گفت ديديم من خارج در كه عينكي افسر اين گفت: آهسته و كرد خندهاي آمد وقتي برگشت و

تنها اين اينموقع در نيست معلوم كرد اعتماد حرف اين به ميشود چقدر تا hحا ولي است/ نگرفته نقشه

ولي بود شده سوژهاي ما براي است نگرفته نقشه خ;صهموضوع بود/ رسيده به بيرون اوضاع از كه خبريبود

شد/ خواهد چه و بكنيم چه بايد نميدانستيم كه بود اين حقيقت

آقا گفتم: افسرها از يكي به گذشت, كه مدتي نبود, روشن وضع چون خ;صه ـ ميشود؟ چه رختخواب

و خواب وسيله اينجا در <ما گفت: ما نگهبان افسر كنيم؟ چه خواب براي ميشود؟ چه خواب تكليف پس

بخوابيد بخواهيد گر ا گفتند نه؟ يا بخوابيم ميتوانيم ميشود؟ چه ما تكليف پس گفتم نداريم> استراحت

به سرباز دو شد قرار باhخره و بياورند رختخواب من منزل از بفرستيد پس گفت: فاطمي دكتر نيست مانعي

افسرها اينكه مثل ولي بياورند رختخواب ما براي و بروند است سعدآباد كاخ نزديكي در كه فاطمي دكتر منزل

دكتر منزل از نفهميديم كه آوردند رختخوابي بعدا ولي شد تأخير مدتي چون ندانستند مصلحت ابتدا كار اين

نبود حرفها اين وقت آنموقع در چون ديگر جاي يا بود فاطمي

خوابمان البته ولي كرديم استراحت ما كه بود شب نيمه از بعد نيم و دو يا ساعتدو شايد ـ باشيد كت سا

قصههاي و ميخنداند را ما و ميكرد شوخي مرتبا كه فاطمي دكتر خصوص به نبوديم مضطرب ولي نبرد
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از يكي باhخره اينكه تا برنميداشت خود گوئي بذله و شوخي از دست خ;صه ميگفتو خندهآور مختلف

چه ببينيم كه شديم منتظر و كرديم همسكوت ما ناچار و نزنيد حرف باشيد كت سا گفت و آمد جلو افسرها

داد/ خواهد رخ تفاقي ا

دارند يكييكي افسرها كه شديم متوجه ما شب نيمه از بعد ربع ساعتسهو از ـ رفتند يكييكي افسرها

اطراف در ديگر بودند ما مراقب كه افسرها كه است اين مثل ديدم كردم نگاه خارج به شدم بلند من ميروند

كسي كرديم نگاه بود چشمانداز كه را نقاط ساير و پاسدارخانه اطاق كنار اطرافو راهروهاي نيستند ما اطاق

حقشناس مهندس كه ميدانيد چون بود حقشناس متوجه ما فكر بيشتر اينموقع در ولي نميشد ديده

مهندسحقشناس كه هنگامي بودند گرفته خودمان منزل در را ما وقتي استو برايشمشكل رفتن راه تند

از يكـي كـند حركت تند نميتوانست حقشناس مهندس چون ميآوردند زعفرانيه جاده كنار تا باغ از را

ايندرد حقشناساز ميكردو درد خيلي پشتاو و بود ضرباتيزده او كمر پشتو تفنگبه قنداق با سربازها

سرگرم را او خود گوئي بذله با فاطمي دكتر فقط و نداشتيم هم مسكن داروي به دسترسي و ميبرد رنج خيلي

بكشد/ درد كمتر كه ميكرد

از و ميشنيديم را آن چرخهاي گردشزنجير تانكو حركت صداي احوال, اين خ;ل در ـ تانك صداي

با گوشميرسيد به گوني گونا مختلفو صداهاي زيرا نيست, كار تانكدر تا دو يكيو كه بود هممعلوم صدا

شايد كه ميكرديم هم را فكر عكساين است برگشته ورق و رسيده ما براي كمكي شايد ميكرديم فكر خود

سرگرم تومبيل حركتا تانكو صداي با هم مدتي حال هر به است/ آمده ديگري محل به ما بردن براي باز

بوديم/

جواني افسر و شد باز پاسدارخانه در كه بود شب نيمه از بعد چهار ساعت تقريبا ـ هستيم وزير هنوز ما

نداريد> <فرمايشي گفت ما به خطاب بود گذاشته hبا احترام حالت به را خود دست كه حالي در و شد داخل

بازوي به چپ دست با بود برنداشته شوخي از دست هنوز كه فاطمي دكتر ولي ندارم عرضي دادم منجواب

مثل باشد حواستجمع مهندس, گفت: و زد بود شده بيتاب شدتدرد از آنموقع در كه مهندسحقشناس

فـرق هم با خيلي سروان جناب احوالپرسي اين با سربازها قبلي رفتار چون هستيم, وزير هنوز ما اينكه

نباش/ نگران خ;صه داشت/

ستاد معاون كياني سرتيپ شدو باز در كه شببود نيمه از بعد نيم و چهار درستساعت ـ آمد ستاد معاون

منزلتان/ به برويد شويد بلند نشستهايد, اينجا چرا آقايان گفت: مقدمه ب; و شد اطاق ارتشوارد

او با كوتاهي بحث فاطمي دكتر گرفت, كيانيصورت سرتيپ و ما بين مختصري كرات مذا اينموقع در

اطـاق از تـا كرديم بلند خود جاي از كند حركت ميتوانست زحمت به كه را حقشناس مهندس ما و كرد

شويم/ خارج سعدآباد كاخ پاسداري

ما كه ميفرمائيد گفت: كياني سرتيپ به خروج هنگام فاطمي دكتر ـ كردهاند اشتباه ما جوان رفقاي

رفقاي نيست مهمي خبر گفت: كياني سرتيپ شويم/ خارج اينجا از بود پردهاي چه اين دانيم اينكه بدون
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بعد شدو خواهد آقايانروشن خود بر قضايا بعد hحا اشتباهينمودهاند/ يكعمل و فريبخوردهاند ما جوان

آقـايان بـفرمائيد گـفت: و گـرفت قيافه باز بگويد ما به مطلبي نميخواست افسرها مقابل در اينكه مثل

بعد/ تا خودتان منزلهاي به برويد بفرمائيد

سرتيپ آمديم كاخ در جلوي به و شديم خارج پاسداري اطاق از ما وقتي ـ ندارد حركت حق كس هيچ

گفتهيچ بلند صداي با بودند ايستاده كاخ اطراف در آنموقع در كه افسراني به خطاب انداختو جلو ما كياني

و سر نميخواهم ابدا من كند/ حركت خود جاي از و گويد ترك را پستخود بعدي اخطار تا ندارد حق كس

خيال ما كه بود گرفته ما براي قيافهاي ميگفتو جدي و محكم قدري به را عبارات اين و شود بلند صدائي

چارهاي ولي باشد كار دستشدر هم ستاد معاون شايد و هستيم كودتاچيان نقشه چنگال در هنوز ميكرديم

كنيم/ اطاعت ميگفت ستاد معاون هرچه اينكه جز نبود

سعدآباد كاخ ورودي در كنار در كه جيپ يكماشين طرف به را ما كياني سرتيپ ـ هستند محاصره اينها

نشستيمو تومبيل عقبا قسمت در هم نفر سه ما نشستو راننده پهلوي وخودشجلو هدايتكرد بود رسيده

آب نقشبر آقايان نقشه گفت كياني سرتيپ شديم كاخدور از متري سيصد وقتيدويست شديم كاخدور از

جايخود از كه دادم دستور افسرها به علت همين به من استو محاصره سعدآباد كاخ اطراف تمام اhن و شد

به اول است سعدآباد نزديك او منزل چون را فاطمي دكتر رسيدگيشود آنها حساب به بعد تا نكنند حركت

سرتيپ تفاق ا به هم خانمشما پدر منزل به رفت برداشتو خانمشرا فاطمي دكتر ولي رسانديم خانهاش

خودمان/ منزل به آمديم كياني

بودند آورده منزلهجوم به كه سربازهائي ديديم رسيديم منزل به وقتي ولي ـ كردهاند خرابكاري خيلي

كندهاند جا از را پردهها ريختهاند هم به را منزل ثاثيه ا اسبابو تمام كردهاند خرابكاري خيلي ما رفتن از بعد

كوچكسرتيپ دختر با كه رفتاريبود بد باشد تأسف اسباب خيلي كه مطلبي و كردهاند خراب را تلفنمنزل و

ترسو شدت از بچه اين كجاستو پدرت بگو كه بودند گذاشته او سينه روي پارابلوم چون بودند كرده رياحي

بود/ حيرت بهتو حالت در وحشت

نگران چون كنيم توقف منزل در زياد نتوانستيم من و حقشناس مهندس ـ آمديم شهر به ٦ ساعت

منزل به مستقيما رسانديمو شهر به را خود [صبح] جهتساعت٦ بدين رياحيبوديم سرتيپ و شهر اوضاع

فاطمي دكتر استچون مطلع جريان از مصدق دكتر كه ديديم شديم آنجا وارد وقتي ولي رفتيم نخستوزير

نيانجاميد طول به زياد منزلنخستوزير در ما توقف و بود رسانيده منزلنخستوزير به خودشرا ما از زودتر

برويم/ مهندسرضوي آقاي سراغ به شد قرار و آمدند هم شايگان دكتر آقاي چون

مـهندس سـحابي, دكـتر شايگان, دكتر كه بود نشده صبح ٨ ساعت هنوز ـ رضوي مهندس منزل در

بـعد لحـظهاي نـمودند/ مستحضر گذشته شب ماجراي از را او و رفتند مهندسرضوي منزل به زيركزاده

جلسه تشكيل براي كه نمود مطلع تلفن وسيله به را مركز در حاضر كسيون فرا اعضاي ساير مهندسرضوي

خ;ل در و گرديد تشكيل مهندسرضوي منزل در كسيون فرا جلسه نيم و ٨ ساعت شوند/ حاضر او منزل در
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به هم يكمرتبه و كرد صحبت تلفن وسيله به نخستوزير منزل با بار سه دو مهندسرضوي جلسه انعقاد

خبرنگاران به مهندسرضوي نيز جلسه اين پايان در رفت/ م;قاتنخستوزير به شايگان آقايدكتر تفاق ا

براي شود/�دعوت برپا بهارستان ميدان نهضتمليدر كسيون طرففرا از ميتينگي امروز عصر شد گفتقرار

است� شده چاپ گانه جدا شماره همين ميتينگدر اين در شركت

مسلط اوضاع بر انتظامي مأمورين كه ديشب شب نيمه از بعد چهار ساعت از ـ تجريش ميدان وضع

به تجهيزات ساير تانكسنگينو عدد ده با سرباز كافي عده ب;فاصله گرديدند دستگير توطئه سران شدندو

در بود/ آنها جمعآوري سلطنتيو گارد افراد س;ح خلع اعزامي سربازان اقدام اولين شدند/ اعزام سعدآباد كاخ

ميدان سمتچپ در شدند/ مستقر سرباز عدهاي تانكسنگينو يك فرد كافه مقابل سعدآباد خيابان ابتداي

سعدآباد كاخ داخل مدخلو در هم تانكسنگينديگر عدد سه گشت/ متوقف تانكديگر شش تجريشنيز

يكي در بودند شبديشبخلعس;حنموده نيمه از بعد چهار ساعت از كه را سلطنتي گارد سربازان گرفت/ قرار

به تا نمايند جمعآوري را خود ثاثيه ا كه شد داده دستور آنها به زود صبح و آوردند گرد كاخ آسايشگاههاي از

مركز پادگان سربازان از سعدآباد كاخهايمختلف تمام در سربازانمزبور جاي به منتقلشوند باغشاه پادگان

بـه كـاخ محافظت مسئوليت ديشب شب نصف از بعد چهار ساعت همان از كلي طور به و شدند گمارده

گرديد/ محول مركز پادگان سربازان

باغشاه پادگان به آنها چمدانهاي و ثاثيه ا با را گارد سرباز ارتشي كاميون پنج امروز صبح يازده ساعت

سربازان س;ح خلع جريان در ميشدند ديده مزبور سربازان بين در نيز گروهبان و عدهاياستوار كرد/ منتقل

سربازان تحويل را خود اسلحه حادثهاي گونه هيچ بدون و نشد ابراز آنها طرف از مقاومتي گونه هيچ گارد

خود منازل از اهالي و بود كرده پيدا غيرعادي وضع امروز تجريش جريانات اين اثر در دادند مركز پادگان

آقاي كه جلويوي;ئي در بودند شده جمع ميشود منتهي سعدآباد كاخ به كه خياباني مقابل در و آمده بيرون

تا فاطمي دكتر آقاي بودند ايستاده انتظامي كافيمأمورين عده است كن سا آن در خارجه فاطميوزير دكتر

سعدآباد كاخ مهندسحقشناسدر و مهندسزيركزاده آقايان تفاق ا به شبديشب نيمه از بعد پنج ساعت

كرد/ استراحت بازگشتو خود منزل به آن از پس و بود بازداشت

وقـوع بـه دسـتجات طرف از تي تظاهرا اس;مبول و نادري خيابانهاي در امروز ـ تظاهرات و ميتينگ

از گذاشتهاند باز نيمه را خود مغازههاي كسبه از هم بعضي و بسته مغازهها اغلب خيابانها اين در پيوست

را مردم انتظامي مأمورين و گرديد مستقر نادري خيابان اول در سرباز كاميون يك انتظامي مأمورين طرف

داشت/ ادامه اجتماعات دستجات طرف از نيز خيابانها ساير در ميكردند متفرق

به چپ احزاب طرف از تي تظاهرا ارفرانس مؤسسه روبروي فردوسي خيابان در ـ فردوسي خيابان در

خيابان اول در افتاد, راه به اس;مبول چهارراه سمت به فردوسي ميدان طرف از سپسجمعيت پيوست, وقوع

سمت به سپس و كردند پرتاب سفارت باغ داخل به را آن و كنده را چرچيل خيابان تابلوي مجتمعين چرچيل

خيابان جمعيتوارد بعد و شد داده انگليس عليه شعارهائي هم آنجا و كردند حركت انگليس سابق سفارت



٣٠٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شدند/ ملحق دستهها ساير به و شد نادري

حزب پرچم داراي كه بلندگو حامل تومبيل ا يك يازده ساعت مقارن ـ ملي نهضت فراكسيون ميتينگ

بـرپا بـهارستان ميدان در امروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت كه ميتينگ در شركت براي را مردم بود ايران

كسـيون فـرا اعـضاي از بـعضي و دادهانـد ترتيب ملي نهضت اعضاي را ميتينگ اين كرد/ دعوت ميشود

كرد/ خواهند ايراد نطقهائي

پرچمهاي و شعار حامل كه سوم نيروي حزب افراد از عدهاي موقع همين در ـ سوم نيروي تظاهرات

مـيتينگ در شـركت براي را مردم مختلف شعارهاي دادن با و كردند اجتماع بازار جلوي در بودند مختلف

سعدي و ناصرخسرو خيابانهاي از گذشتن پساز عده اين يازده ساعت مقارن بعدازظهردعوتمينمودند/

در صبح از كه چپ دستجات به منتسب افراد برگشتند/ خود حزب محل به نو hلهزار خيابان از مخبرالدوله و

خياباناس;مبول در شعار دادن با ميشد افزوده آنها تعداد بر تدريج به بودند حركت در شمالي خيابانهاي

در شركت براي را مردم و كرد صحبت جمعيت براي آنها نمايندگان از يكي hلهزار چهارراه در كردند حركت

نمود/ ميشوددعوت تشكيل استعمار با مبارزه جمعيت طرف از بعدازظهر چهار ساعت كه تظاهراتي

زياد اينموقع در خياباناس;مبول كسبه دهد روي ميرفتحوادثي احتمال افراد اين اجتماع اثر در چون

در خود مربوطه افسر دستور به بودند نشسته كاميون در اينموقع تا كه انتظامي مأمورين بودند شده نگران

و شدند متفرق جنوبي hلهزار خيابان در اجتماعكنندگان ترتيب بدين و برآمدند جمعيت كردن متفرق صدد

اين حركتكردنو خيابان در ميدادند شعار كه حالي در ساختندو متشكل نفري چند دستجات به را افرادخود

داشت/ ادامه بعدازظهر ساعت نيم تا جريانات

دو از اشخاصزير كردهاند كسباط;ع ما خبرنگاران كه آنجا تا كلي طور به ـ دستگيرشدند؟ كساني چه

پرون ارنست كفيلوزارتدربار, اميني آقاي شدند: بازداشت آخروقتامروز تا گذشته شب نيمه از بعد ساعت

سـرهنگ شـاهنشاهي, گارد فرمانده نصيري سرهنگ سلطنتي, كاخدار بهبودي دربار, وابستگان از يكي

كريمي سرهنگزند افسران, باشگاه پرورشرئيس سرهنگ زرهي, تيپ٢ فرمانده سرهنگنوذري آزموده,

رياحي يكم ستوان شهرباني, افسر دژ پوhد سرگرد شهرباني, افسر مقدم سرگرد كوهستاني, تيپ رئيسستاد

و شـدهانـد دسـتگير انـتظامي مأمورين توسط كه ميشود برده نيز ديگري عده نام همچنين ارتش/ افسر

كردهاند/ خودداري آنها اسامي كر ذ از مأمورين

شـاهنشاهي گارد افسران كنون ا هم مزبور دستگيرشدگان بر ع;وه ـ هستند نظر تحت گارد افسران

نيامده عمل به گارد افسران از بازجوئي هنوز شدهاند منتقل باغشاه به نيز گارد سربازان و ميباشند توقيف

كنند/ آغاز را بازپرسي امروز بعدازظهر از ميرود احتمال استو

مقابل احزابمختلفدر افراد از زيادي عده صبحامروز يازده ساعت مقارن ـ نخستوزير منزل مقابل در

و كرد صحبت جمعيت براي شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي ابتدا آمدند گرد نخستوزير منزل

دكتر آقاي وقت اين در دارند, را كودتاچيان فوري مجازات تقاضاي شدهاند جمع اينجا در كه كساني گفت



ملي دولت سياهه ٣٠٥٦

اينمحلص;ح در شما اجتماع گفت جمعيت به خطاب و شد خارج نخستوزير منزل از كشور صديقيوزير

عاملين ساعت ٢٤ ظرف كه داد قول كشور وزير آقاي ضمنا شويد/ متفرق زودتر هرچه است بهتر و نيست

بيگانگان پيوسته داشت اظهار ضمنا و كرد سخنراني مردم براي نريمان آقاي سپس كند/ مجازات را كودتا

نخستوزير خانه مقابل از جمعيت بعد كنند/ پايمال را ملت منافع تازهاي نقشههاي طرح با ميكنند سعي

براي شيرازي كريمپور آقاي مجددا بازار در و رفت بازار طرف به اس;مبول hلهزار, خيابان از و كرد حركت

شد/ خواستار دولت از را خائنين مجازات ضمنا گفتو سخن مردم

خبري طي آسوشيتدپرس خبرگزاري امريكائي خبرنگار <شون> امروز ـ آسوشيتدپرس خبرگزاري خبر

عمل به زاهدي سرلشكر آقاي با كه م;قاتي در نموده: اط;ع اظهار است كرده مخابره خارج به تهران از كه

به ميباشد, ماه مرداد ٢٢ روز مورخ و شاهنشاهي همايون امضاياعليحضرت به كه را فرماني نامبرده آورده

دكـتر نخستوزيري عزل فرمان اب;غ مأمور نصيري سرهنگ ساخت نشان خاطر ضمنا و داده نشان وي

مقامات داشتولي انتشار تهران در خارجي خبرنگاران ميان در امروز كه شايعهايبود اين است/ بوده مصدق

دكتر ميشود م;حظه كه طوري به و نمودند بياط;عي اظهار شايعه اين انتشار درباره امروز دولت رسمي

فراريست/ استوي گفته فاطمي

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

دولت سخنگوي مطبوعاتي مصاحبه
جوابسؤاhت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/ آنان دسترس در را زير اط;عات خارجي و داخلي خبرنگاران

گزارشاتي و شد تشكيل آقاينخستوزير منزل هيأتدولتدر فوقالعاده جلسه امروز صبح ساعت٦ >١

را دولت[!] عضو شدهها بازداشت از نفر كهدو اط;عاتي همچنين بود ديشبرسيده حادثه ساعتاز آن تا كه

راديو بهوسيله [صبح] ساعت٧ تنظيمو [صبح] نيم و ساعت٦ اولدولتدر اع;ميه دادندو جلسه در داشتند

رسيد/ عامه استحضار به تهران

ميگيرد/ قرار آقايان دسترس در بود شده داده وعده كه طوري به دولت دوم اينكاع;ميه

نـيست/ hبـا نـفر هـفت شش از آنها عده ولي كنم عرض نميتوانم را توقيفشدگان قطعي تعداد >٢

است/ فراري هم زاهدي سرلشكر

و ميشود چاپ اينجانب امضاي به كه امروز باختر امشب سرمقاله به ميدهم توجه را آقايان بنده >٣

ايـن بـه و است شده توقيف دربار وزارت كفيل چون ندارد شاه وضع از اط;عي هيچ حاضر حال در دولت

ندارد/ دولتوجود و شاه بين مناسبتواسطهاي

حادثه اين از نميتوان را دربار كه است مسلم قدر كه عرضكنم ميخواهم اميني آقاي توقيف مورد در

اط;ع بدون ملي ضد توطئه يك در سلطنتي گارد افسران و افراد تمام كه نيست معقول و دانست بياط;ع

كنند/ شركت درباري مقامات



٣٠٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

شهرستانها در كودتا خبر انعكاس
شد تعطيل بازارها كودتا توطئه خبر استماع اثر در شهرستانها در امروز

گرفت انجام دولت نفع به مردم طرف از تظاهراتي و

خير اين از و داد اط;ع خود برنامه در را كودتايديشب توطئه واقعه تهران راديو هفتصبح ساعت امروز

طبق شدند/ گاه آ همه مملكت نقطه دورترين حتيدر و شهرستانها و استانها تمام سكنه كشور سرتاسر در

اين به ظهر از قبل از شهرستانها از كه گزارشهايروزانه و ما خبرنگاران طرف از كه تلفنهائي تلگرافاتو

را بازارها شهرستانها از اغلب در و كردهاند تأسف ابراز واقعه اين از اهالي جا همه و رسيده تهران به طرف

از را قضايا حقيقت تا آوردهاند رو تلگرافخانه به حرارت و شور با دادند تشكيل اجتماعاتي و كرده تعطيل

رسيده باره اين در كه تلگرافي گزارش چند ما كنند/ تلگرافاتحضوريسؤال وسيله به تهران در اوليايامور

ميكنيم: نقل زير شرح به محترم خوانندگان اط;ع براي

و بازار تبريز مردم ب;فاصله نظاميان از نفر چند كودتاي به راجع دولت اع;ميه استماع از پس ـ تبريز

دولت از پشـتيباني بـاب در مـهيج نـطقهاي ضـمن و شـدند متحصن تلگرافخانه در و بسته را كين دكا

هم هنوز نمودهاند را عمل اين مرتكبين مجازاتفوري تقاضاي و نموده مخابره مركز به زيادي تلگرافهاي

است/ طنينانداز تلگرافخانه فضاي در مصدق باد زنده فرياد با شهرستان آن مردم وطنپرستانه احساسات

مصدق زندهباد شعارهاي با كشيده كار اصفهاندستاز اهاليشهر كليه كودتا خبر انتشار اثر بر ـ اصفهان

نمودهاند مخابره مركز به كه بيشماري هاي تلگراف ضمن و شدهاند متحصن تلگرافخانه ترتيبدر و نظم با

خواستارند/ ملي نهضت كسيون فرا نمايندگان و مليخود دولت از را وطن به خائنين مجازاتفوري تقاضاي

ملت پيشواي خانه به حمله دولتو اب;غيه از اهواز اهالي اط;ع مجرد به امروز صبح ٧ ساعت از ـ اهواز

بـه رو بـيقراري و التـهاب با مغازهها و كين دكا بستن با گرفته قرار ميهنپرستان احساسات تأثير تحت

حصول تا نمودند اع;م و متحصن تلگرافخانه در مختلف شعارهاي دادن و فرياد با مردم نهادند/ تلگرافخانه

شد نخواهند خارج تلگرافخانه از مسببين دستگير بر مبني دولت اع;ميه صدور آرامشو و عادي اعادهوضع

نشست/ نخواهيم پاي از ملي نهضت پايههاي حفظ در استقامت و وفاداري خود, قطره آخرين تا و

كارخانجات كارگران امروز و نموده فراهم را عامه تأثر تهرانموجبات ديشب جريان خبر انتشار ـ اصفهان

بـا تا كردهاند اجتماع تلگرافخانه جلوي و نموده تعطيل هم كين دكا و بازار از قسمتي كشيده كار از دست

نمايند/ اظهار و ابراز كنوني دولت به نسبت را احساساتخود تلگرافات مخابره

ميخواستند كه گراني توطئه به نسبت را خود انزجار مصدق� �عصر بازار كسبه اينجانبان ـ بندرمعشور

اين خائنان نقشه خداوند خواست به و كنند حمله ملت آمال خانه به و گذاشته عقيم را ملي مقدس نهضت

رهبر كه مصدق محمد آقايدكتر جناب دولتملي به نسبت را پشتيبانيخود و ابراز شد آب اشخاصنقشبر

ميداريم/ اع;م است ملت



ملي دولت سياهه ٣٠٥٨

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

رشت] منجمله شهرستانها اغلب در نظامي [كودتاي
شـهرستانها اغلب در كه رسيد خبر ارتش ستاد به امروز اط;ع قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

سربازخـانه در عدهاي را رشت پادگان افسران و سربازان كليه و است شده نظامي كودتاي رشت منجمله

گرگان, تبريز, رشت, شهرستانهاي با بيسيم دستگاههاي ب;فاصله ارتش ستاد طرف از كردهاند بازداشت

نقاط كليه در انتظامي مأمورين كه شد حاصل اط;ع و گرفتند تماس شيراز و اهواز خرمآباد, مشهد, رضائيه,

هستند/ مسلط اوضاع بر كشور

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

كرد اعCم بعدازظهر نيم و چهار ساعت لندن راديو
شدند بغداد وارد بعدازظهر ساعت دو ايران ملكه و شاه

بغداد خويشدر خبرنگار قول از بينالمللي سرويساخبار لندندر راديو امروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

به ايران ملكه و شاه ورود گرديدند/ بغداد وارد ايران از بعدازظهر دو ساعت ايران ملكه و شاه كه كرد اع;م

است/ بوده رسمي تشريفات گونه هر فاقد و غيرمنتظره كام� عراق پايتخت

تأييد كشور از را ملكه و شاه خروج خبر تهران در رسمي مقامات لندن راديو خبر انتشار از بعد ربع يك

است/ كرده عزيمت بغداد سوي به رامسر از ايران شاهنشاه است شده گفته كه طوري به كردند/

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

ملي شوراي مجلس هفدهم دوره انحCل اعCميه
هفدهم دوره انح;ل وسيله بدين شده اظهار عمومي آراء به مراجعه وسيله به كه ايران ملت اراده بنابر

و انتخابات قانون اص;ح از پس ملي شوراي هيجدهم دوره انتخابات ميگردد اع;م ملي شوراي مجلس

مصدق محمد دكتر شد/ خواهد اع;ن قانون طبق بر گرفت خواهد انجام زودي به تقسيماتكشور قانون

سمت] و تاريخ [فاقد

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

افسران از نفر چهار بازداشت
نـفر ٤ گرديدهانـد بازداشت امروز جريان در كه اشخاصي بر ع;وه كه يافتيم اط;ع ساعت آخرين در

رياحي/ ستوان و سرهنگجوانشير سرهنگنوروزي, زندكريمي, سرهنگ شدهاند/ بازداشت نيز زير افسران

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

بدهكاران] اسامي [ليست
نپرداختهاند دولت به را مالياتخود كه كساني اسامي حاوي جديدي ليست ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

نشود/ صادر آنها نام به گذرنامه تا شد فرستاده كل شهرباني به



٣٠٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

شد متشنج كلي به شهر و يافت توسعه منازعه دامنه مهاباد در
كردند تظاهر به شروع شهر در مرد و زن چپ دستجات به منسوب افراد
شد باز ده ساعت امنيت كميسيون اقدامات اثر در سپس و تعطيل صبح ديروز بازارها

كام� شهر و درآمد بغرنج قضيه يك صورت به گهان نا كه افتاد كوچكي تفاق ا مهاباد در جمعه روز صبح

و فتاح اسامي به برادر دو جمعه روز بامداد ميكند: نقل طور اين ما/// خبرنگار را قضيه شرح گرديد/ متشنج

منازعه به آنها كار كمكم و ميكنند مشاجره بياهميتي موضوع سر بر بازار در شخصي با سلدوز اهل جليل

براي هم انتظامي قواي و ميكنند دخالت نزاع اين در طرفين طرفداري به نفر چند اينموقع در ميكشد/

وارد دار و گير اين زياديدر عده و كرد پيدا اهميت كسب تدريج به قضيه مينمايد/ اقدام آنها ساختن متفرق

به شروع و كردند حركت شهر در شعار دادن با مرد و زن چپ, دستجات به منسوب افراد مخصوصا و شدند

وقوع به خوردي و زد نتيجه در و گرديد آنها ساختن متفرق مشغول هم انتظامي قواي و نمودند تظاهرات

شد, بسته بازارها كليه و زدند عمومي تعطيل به دست شهر اهالي صبح ديروز نداد/ تلفاتيروي پيوستولي

در كنند تبعيد شدهاند تشنجوزدوخورد اين كهموجب را برادر ايندو اوليايامور كه مينمايند درخواست مردم

شد/ باز بازارها ده ساعت اقداماتكميسيون اثر در يافتو تشكيل امنيت وقتكميسيون اين

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

درگذشت يزد نخريسي كارخانه حادثه مجروحين از ديگر يكي
ميكند رسيدگي جريان به كشور وزارت مخصوص بازرس

اصغر نام به ديگر يكي و مقتول آواره عباس به نفر يك يزد نخريسي كارگران بين خورد و زد واقعه در

از قبل هم مديري اصغر ميدهد اط;ع يزد از اداره خبرنگار كه طوري به اينك شد/ سختمجروح مديري

را جنازهاش انبوهي جمعيت كارگرانو كليه بعدازظهر پنج ساعت درگذشتو بيمارستان در نوزدهم روز ظهر

بـه تلگرافي و آمد عمل به كارگران نمايندگان از عدهاي توسط كه سخنرانيهائي بين در نمودند, تشييع

حادثهمزبور به رسيدگي جهت ضمنا شد/ كسپرده خا به مقارنغروب جنازه شدو مخابره عنواننخستوزير

نمايد/ رسيدگي جريانواقعه به تا گرديد اعزام يزد به طرفوزارتكشور از بلوچستان سابق فرماندار معيني

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

شد مجروح چاقو با نظار انجمن عضو
سينما مقابل خود رفقاي از عدهاي با كه حق طالب روزنامه مدير جوادي آقاي تير نوزدهم روز ـ رشت

تحت و بردند بيمارستان به را مجروح ب;فاصله نمود, فرار و مجروح چاقو با را او شخصي ميكرد عبور ايران

دستگيري به كنونموفق تا مأمورين ولي شد مرخص بيمارستان از پانسمان از پس وي دادند/ قرار معالجه

است/ بوده رفراندم مخالف آراء اخذ نظار انجمن منتخب عضو ضمنا آقايجوادي نشدهاند/ ضارب



ملي دولت سياهه ٣٠٦٠

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

را مردم مختلف اتحاديههاي و احزاب و ملي نهضت فراكسيونهاي
كردند دعوت بهارستان ميدان در امروز بعدازظهر ٥ ساعت ميتينگ براي

گرديد: صادر ايران ملي نهضت كسيون فرا طرف از اع;ميه اين امروز صبح

ديشب توطئه باب در مطالبي استماع براي كه تهراندعوتميشود رشيد مردم شما از ـ عزيز هموطنان

اجتماع بهارستان ميدان در امروز بعدازظهر نيم پنجو ساعت در ميتينگملي شركتدر و جاريكشور وقايع و

فرمائيد/

آزادي جمعيت پانايرانيسمو بنياد بر ايران ملت نيرويسوم, ايران, طرفاحزاب از اع;ميه تعقيباين در

اع;ميههائي نيز ايران خيابان محلي كميته و قلعهوزير و اميريه محلي كميته و پانايرانيست و ايران مردم

بود/ شده ميتينگدعوت اين در برايحضور عموم از آن ضمن كه يافت انتشار

و مـيوهفروشان و قـهوهچي اصناف تحاديههاي ا مديره هيأت و پيشهوران و اصناف و بازرگانان جامعه

٥ ساعت در عمومي تعطيل ضمن كه نمودند تهراندعوت اهالي عموم از نيز تهران طواف و سبزيفروشان

رسانند/ هم به بهارستانحضور ميدان در بعدازظهر

٨١٦٦ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه

است شده اتخاذ تازهاي تصميمات دولت كارمندان حقوق پرداخت براي
نمايد پرداخت را حقوق معيني روز در ماه هر دارد نظر در دولت

به اط;عاتي مراجعهو دولتي منبعموثق چند به ما خبرنگار كارمنداندولتامروز مردادماه حقوق به راجع

كرد: كسب زير شرح

بانكملي متصديان كفيلوزارتدارائيو بين گذشته ماه پرداختحقوق براي كه تي كرا مذا طبق بر او'

دارائي اينكهوزارت علت نمايد پرداختحقوق به مبادرت كه شد گذاشته دولت اختيار در مبلغي گرفت صورت

و نيافتد تعويق به پرداختحقوق كه بود آن نمايد مراجعه ملي بانك به بودجه كسر تأمين براي شد گزير نا

بپردازد/ را كارمندان حقوق ماه هر اول در بتواند دولت

روز تـا ميشود پيشبيني و نيست وام اخذ به احتياجي و كافيست دولت خزانه جاريموجودي ماه در

در باشد موجود اعتبار آن از دولت كارمندان حقوق اعتبار از بيش نيز مبلغي مييابد پايان ماه كه يكشنبه

دسـتور ب;فاصله و ميگردد پرداخت شهريور سوم روز تا منتهي ماه مرداد حقوق شد گفته كل خزانهداري

شد/ خواهد صادر شهرستانها كارمندان پرداختحقوق

براي و است شده تخاذ ا حقوق پرداخت جهت ثابت يكروز براي نيز تصميماتي مسائل اين از گذشته

مؤسساتدولتي و طرفوزارتخانهها از كه دولت درآمد از مبلغي روزه همه كه شد خواهد داده ترتيبي امر اين

حـقوق مـاه هـر اول در و شـود ذخيره حقوق احتمالي كمبود از جلوگيري براي ميشود داده حواله خزانه به

گردد/ پرداخت كارمندان



٣٠٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

اظهار براي ملي نهضت فراكسيون دعوت بنابه بهارستان ميدان در عصر ديروز كه ميتينگي در

و زيركزاده شايگان,مهندس دكتر جCليموسوي, شدآقايان تشكيل پريشب كودتاي مطالبيدرباره

كردند سخنراني خارجه امور وزير فاطمي دكتر و ملي نهضت فراكسيون طرف از رضوي مهندس

به نگرفت انجام توطئه چون و حكومت نه كند سلطنت بايد شاه گفت شايگان دكتر
رفت بغداد به بيايد تهران به بايد كه متاعي معروف قول

كمال با و كند تلقي استعفا منزله به را شاه حركت بايد دولت گفت زيركزاده مهندس
باشد ايران آينده فكر به قوت و قدرت

كس هر و ميايستيد خود پاي روي كه بدهيد نشان بايد شما امروز گفت فاطمي دكتر
برميداريد بين از را او كند مخالفت شما با

كرد تقاضا دولت از و كرد قرائت را ملي نهضت فراكسيون قطعنامه رضوي مهندس
شود رسيدگي خائنين جرائم به و گردد تشكيل ملي محكمه كه

داشت ادامه پايتخت خيابانهاي در جمعيت تظاهرات شب نيمه تا ميتينگ پايان از پس

برگزاري به تصميم احزاب ساير و ملي نهضت كسيون فرا ديروز صبح از ـ ميتينگ برگزاري براي فعالين

در بلندگو حامل تومبيل ا چند گرديد/ آغاز مردم برايدعوت آنها فعاليت گرفتند/ بهارستان ميدان ميتينگدر

دعـوت بعدازظـهر ميتينگ در شركت براي را پايتخت اهالي مرتبا و ميكردند حركت تهران خيابانهاي

ميدادند/ ادامه فعاليتودعوتخود به همچنان ميتينگ شروع هنگام تا تومبيلها ا اين مينمودند/

ميتينگ انجام براي بهارستان ميدان ديروز بعدازظهر سه ساعت از ـ شد ميدان وارد جمعيت تدريج به

و شده گذاشته جا چند در خطابه تربيونهاي نصبو ميدان اطراف و گوشه در بزرگ ميكروفون ميشد آماده

دستجات و افراد اينوقت در بودند شده حاضر اوضاع مراقبت براي ميدان مختلف نقاط در انتظامي مأمورين

را ميدان سرتاسر مرداد آفتابسوزان كه باوجودي شدند ميدان وارد داشتند دست در كه شعارهائي با مختلف

و حـرارت با مختلف جمعيتهاي معهذا و ميتابيد كوره مانند بهارستان شده اسفالت زمين بود گرفته فرا

شـماري دقيقه ناطقين بيانات استماع براي و ميكردند مرتب را خود صفوف آفتاب زير در فراوان التهاب

مينمودند/

بـر <مـرگ شـعارهاي بـا اسـتعمار ضـد جمعيت بعدازظهر سه ساعت ـ استعمار ضد جمعيت اجتماع

كمكم كردند اجتماع فردوسي ميدان در ملت> باد پيروز است, كودتاچيان اعدام خواهان ملت كودتاچيان,

گرديد/ جمعيت از فردوسيمملو ميدان تمام بعدازظهر پنج ساعت در و شد زياد آنها جمعيت

نيروي صفاز كهدو حالي جمعيتدر بعدازظهر دقيقه ده پنجو ساعت ـ بهارستان طرفميدان به حركت

سمت به شمالي فردوسي خيابان از بودند كرده احاطه را اطراف رنگ سه بازوبندهاي با جمعيت انتظامي

شدند/ رهسپار بهارستان ميدان طرف به مخبرالدوله چهارراه و خياباناس;مبول از و كردند حركت جنوب



ملي دولت سياهه ٣٠٦٢

بودند/ كرده شركت هم بانوان از عدهاي جمعيت اين در

آنجا در رسيدو بهارستان ميدان مقابل جمعيتمزبور بعدازظهر ساعتشش ـ بهارستان مقابلميدان در

عمل جمعيتبه نمايندگان و افسرانمربوطه بين كه موافقتي و كره مذا پساز گرفتندو را آنها نظاميانجلوي

ميدان جمعيتوارد كه موقعي از گرديدند/ مستقر دو ك;نتري مقابل بهارستان ميدان جنوبي قسمت در آمد

طرف از شعاري گونه هيچ كردند حركت بهارستان ميدان شمال طرف به كه هفت ساعت تا شد بهارستان

نشد/ داده جمعيت

و كورهپزخانه كارگران كه بود نشده ميدان وارد استعمار ضد جمعيت صفوف هنوز ـ كارخانجات كارگران

ميدان از مختلف شعارهاي با سريشمپزي و كبريتسازي و چيتسازي و گليسرين و سيمان كارخانههاي

كشيدند/ صف آنجا در و شدند بهارستان ميدان وارد سرچشمه

در ناطقين سخنراني براي كشور روزنامه اداره عمارت گذشته مانند نيز ديروز ـ بودند آمده اشخاصي چه

تهران در كه ملي نهضت كسيون فرا اعضاي تدريج به بعد به بعدازظهر پنج ساعت از بود شده گرفته نظر

در نـيز حقشناس مهندس و فاطمي دكتر آقايان وزيران از شدند كشور روزنامه عمارت وارد دارند اقامت

شده گذاشته كشور روزنامه اداره عمارت بالكن در هم ميكروفون دستگاه چند داشتند حضور ميتينگديروز

ميشد/ ديده اطاق گوشه در راديو اداره توسط ضبطصوت دستگاه همچنين و بود

دكـتر پانايرانيسم, بنياد بر ايران ملت حزب رهبر فروهر آقايان شود آغاز رسما ميتينگ اينكه از قبل

و مـقام و كـودتا درباره شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور و امروز باختر روزنامه سردبير فاطمي سعيد

كردند/ سخنراني ايران ملت قلوب در مصدق دكتر منزلت

گـون گـونا شـعارهاي با كثيري جمعيت بود بعدازظهر نيم و پنج ساعت كه وقت اين در ـ ميتينگ آغاز

عضو و ملي شوراي مجلس سابق نماينده موسوي ج;لي آقاي بود گرفته فرا را بهارستان ميدان سرتاسر

شد/ آغاز ميتينگ نطقوي با گرفتو قرار تريبون پست ملي نهضت كسيون فرا

نظامي كودتاي يك با ميخواستند ايران ملت دشمنان گذشته شب نيمه در گفت ج;ليموسوي آقاي

به مسلح سربازان نمايند توقيف را ملي نهضت ياران از تن چند و برگردانند خود مسير از را ما ملي نهضت

راه در را مبارزاتخود سال پنجاه كه را مردي وقاحت كمال با ميخواستند و رفتند ايران ملت پيشواي خانه

بساط و بسپارند دژخيمان دست به و كنند بازداشت آمده بيرون سرافراز و كدامن پا و گذاشته سر پشت وطن

ملي دولت بيداري و ايران ستمديده مردم هوشياري ولي سازند قرار بر باره دو را نفت سابق شركت چپاول

كرد/ آب بر نقش را آنها نقشههاي

شـرح ابـتدا وي كرد/ صحبت به شروع شايگان دكتر آقاي ج;لي آقاي از بعد ـ شايگان دكتر بيانات

بسـتن و اجـانب طرد و نفت كردن ملي باب در ايران ملي نهضت خدمات و عمومي قيام باب در مفصلي

گفت: چنين و نمود بيان كنسولگريها

به كشيدهاند نقشههائي بيگانگان كه ميدانستند مصدق دكتر شخص و شما نمايندگان زماني دير از



٣٠٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

نهضت مقابل در را دربار كردند سعي آنها ميكنند خود نقشه اجراي به وادار را او و ميشوند مقاماتيمتوسل

از و كنند رفع را اشتباه اين تا آوردند فعل به داشتند عهده در آنچه نمايندگان و مصدق دكتر كنند علم ملي

در مشروطه شاه كه اينبود مصدق سياستدكتر كنند جلوگيري ايرانشود ملت متوجه نزديكبود كه خطري

امور در شاه دخالت اينكه براي چرا نكند ملت كارهاي در دخالتي و باشد محدود اساسي قانون ديوار چهار

كه بود سهلي وسيله بلكه ميخورد لطمه مشروطيت به تنها نه و ميكرد مختل را مشروطيت مملكتوضع

كنند/ تحميل ملت به دربار وسيله به خارجيان

تنظيم را هشتگانه مواد و نشود مطامع اين به آلوده شاه كه داشتند اصرار نمايندگان و مصدق دكتر گر ا

مملكت در او ميخواستند بود ندانسته قدر كه كسي آن خير به و ايران ملي نهضت و مملكت خير به كردند

ميسر آنها مقاصد پيشرفت گيرد نضج ايران ملي نهضت گر ا كه ديدند اجانب نكند وليحكومت كند زندگي

در يـعني قـضايا هـمين در را كـوچك نكـته يك دهند/ قرار نهضت مقابل در را دربار تا كوشيدند نيست

پساز داريدو خاطر به كه وقايعي پساز ميرسانم/ عرضشما به پيشآمد دربار بينمليونو كه كشمكشي

را مـطلب مردم اينكه براي گرفت تصميم دربار خود شد دربار اطرافيان طرف از كه ناشايستهاي اقدامات

بنمايد/ خارج به مسافرتي شاه كنند فراموش

به خودم كه است چيزهائي اين از نيست بنده مسموعات از ميكنم كه را عرضي اين گرامي هموطنان

آنها به نجوا طور به دربار بودندوزير رفته دربار به قصد برايهمين كه ملي نهضت نمايندگان ديدهام/ شخصه

بكند/ خارج به مسافرتي هستند مريض اعليحضرت اينكه واسطه به ميدانيد ص;ح آيا شما آقايان گفت

تعيين نميخواهيم را مملكت شاه تكليف ما رسانيدند عرضايشان به ادب كمال در ملي نهضت نمايندگان

اين و نميخواهيم شاه ما زد فرياد جمعيت اينموقع �در گرفت/ خواهد تصميم خودشان دارند ميل گر ا كنيم

شد/� تكرار زياد شعار

بدهيد اجازه نميشود ميسر سخنراني بفرمائيد احساسات ابراز طور اين گر ا داشت اظهار شايگان دكتر

اين گفت: و داد ادامه را خود بيانات سپس و است ايران ملت اراده اراده, البته گفت و شود تمام بنده عرايض

مقدمه بدون مكرر كه شاهي است مصدق شخصدكتر مليو نهضت نمايندگان مباحثات وضع از نمونهاي

غوغاي آن و كرده بهانه را مصلحتي سفر اين بود كرده مسافرت ايران از خارج به ناشايسته بسيار جاهاي به

كردند/ برپا را عظيم

آنها داخلي ايادي و پيشخارجيها روز پنج چهار از گفت: و كرد اشاره كودتا سپسبه شايگان آقايدكتر

تصور بيچارهها اين كنند/ سپساعدام بازداشتو نهضترا سران توقيفو را مصدق دكتر كه برآمدند صدد در

جان باطل, تصور زهي برميداريد خود مبارزه ملتايراندستاز شما نمايندگان, برداشتن بين از با نميكنند

مـا خون قطره هر از نميخواهيم� شاه ما �جمعيت باشيد/ برجا پا شما تا بشود شما فداي من امثال و من

حفظ براي مصدق دكتر ملي دولت كه گاردي از كودتاچيان شد تربيتخواهد ايران ملي نهضت براي درختي

كنند/ ساقط را دولت وسيله همين به خواستند و كردند استفاده بود گمارده وقت سلطان جان



ملي دولت سياهه ٣٠٦٤

را كسيون فرا اعضاي ديگر جمعي كنند توقيف را او بروند ما پيشواي خانه به عدهاي كه بود اين نقشه

از قبل روز پنج از كه است داده مصدق دكتر به هوشياري چنان خداوند نخواست خداوند ولي كنند دستگير

را چيز همه شما پيشواي ولي داشتيم اط;ع توطئهها اين از بيش و كم ما همه بود مطلع آنها خائنانه نقشه

درآمدند/ توقيفدولت و نظر تحت افراد آن تمام دقيقه ٢٦ ظرف در حمدا� به ميدانستو

كت سا كلي به امروز را تهران راديوي گردند موفق خود توطئه در خائن ايادي اين گر ا كه بود اين بر قرار

نشود/ منتشر مصدق دكتر و ملي نهضت عليه خبري تا نگهدارند

باشد ع;متي اين و نه يا است رسيده نتيجه به توطئه آيا بداند مملكتكه شاه براي ع;متيبود اين ثانيا

نگذاشت بزرگ خداي ولي كند مار تار را مليون و بيايد تهران به يكسره شاه باشد گرفته انجام كودتا گر ا كه

خبر راديو باشد كت سا تهران راديو بودند مترصد ك;ردشت و رامسر در آنها كه وقتي و گيرد انجام توطئه اين

رفت/ بغداد به بيايد تهران به بايد كه متاعي مثلمعروف طبق كردهاند غلبه كنندگان توطئه بر مليون كه داد

يك احساسات با كه دانستند بيگانگان و زد اجانب سينه به رد الهيدست قوه و حول به گرامي هموطنان

شـوراي فـورا مـصدق دولت كه ميكنيم تقاضا ملي نهضت نمايندگان ما اينك كرد نميتوان بازي ملت

كند/ تعيين را مملكت آينده تكليف و دهد تشكيل سلطنتي

فاطمي دكتر آقايان يعني ديگر نفر دو منو داشت: اظهار سپسمهندسزيركزاده ـ زيركزاده مهندس

چنين بر آفرين كردند/ حبس ايران شاهنشاه پادشاهي قصر در را شما دولت سران و حقشناس مهندس و

ميكند/ ثابت بيشتر را دشمنان افتضاح ايران مردم بلند طالع بتازد بيشتر دشمن هرچه دشمني,

ميگويد چه ملتايران مگر گرديد فاتح ملتايران ديگر بار يك نرسيدو جائي كودتايمفتضحديشببه

بـا آنها گفت بايد انصافا خواستهايد؟ ديگر چيز خود حق احقاق جز به مگر ميخواهيد چه مردم شما مگر

دچار را ايران ملت آنها توطئههاي گر ا ولي ميكنند خارجي به كمك دارند جنگ سر مصدق دكتر حكومت

را خود ماسكهاي تا كردند معرفي را خود بيشتر روز به روز دشمنها از عده مقابل در و ساخت مشكل

دشمنان مصدق مانند رهبري وجود از ملتو بزرگ طالع از و شدند ايران ملت با مبارزه وارد علنا و برداشت

است�/ پيروز مصدق �جمعيت شدند/ ُخرد

تا كه را آقاياندولتي بكنيم/ را استفاده كثر حدا بايد احساسات اين از استو پيروز گفتآريمصدق ناطق

اين براي كنيد كمك او به است محتاج كمكشما وقتبه همه از بيشتر امروز نگهداشتهايد كار سر بر كنون

دارد/ زياد دشمن شما دولت كه

شد خواهد چه آنها كهسرنوشت نداريم كار ما بردند پناه خارج به و شكستخوردند و كردند كودتائي آنها

مـا مـخالف جـهت در كه آنها و ميپيمائيم را خود راه ما ماست/ پيروزهاي اصلي علت ايران ملت نيروي

نـظر در را ديروز رفتار فرداي براي و داريم خوب را گذشته حساب ما نيستند ما با بردارند قدم ميخواهند

را سـلطنت شوراي و بشناسد مستعفي را شاه يعني كند معرفي رفته را رفته بايد ما فعلي دولت ميگيريم

دهد/ تشكيل



٣٠٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

قهرمان مردم گفت: و گرفت قرار ميكروفون پشت فاطمي دكتر آقاي وقت اين در ـ فاطمي دكتر نطق

مـوجب تـهران قهرمان مردم شما ثبات و وفاداري ميكنم تعظيم شما ك پا احساسات اين به من تهران

مـقابل در من و كنم صحبت زياد بتوانم كه نيست طوري من مزاجي وضع هموطنان ميباشد پيروزيها

عرضميكنم/ تشكر عنوان به كلمه چند شما سرشار احساسات

كار به نيايد كش كند آن همه روزگـار را مـرد شـود تيره چه

شـما اراده به من ميكرد نشانهروي من طرف به شاهنشاهي گارد تفنگهاي وقتي ديشب هموطنان

سال ٦å را ١٩٣٣ قرارداد را پدري آن فرزند هموطنان مرد, نخواهد ملي نهضت كه ميدانستم داشتم ايمان

را ديگر سال چهل و نفتجنوببود كمپاني عامل سال پدرشبيست نمود قيام ملي نهضت عليه كرد تمديد

شما با كه كس هر و ميايستيد خود پاي روي كه بدهيد نشان بايد شما امروز گذاشت باقي پسرش براي

كه كسي آن بگوئيد دارد, خارجي رنگ شما, نهضت ميگويند كه آنها به برميداريد بين از را او كند مخالفت

است/ خارجي شماست مرز از خارج

جنايات پهلويروي جناياتدربار هموطنان است/ عليالسويه سرخ سياهو سفيد, سياه استعمار شما براي

١٩٣٣ قرارداد عامل فرزند بود شده تهيه شما خون به كه اسلحهاي از هموطنان كرد سفيد را فاروق ملك

آب بر نقش كودتاچيان نقشه گفت و شد بلند تهران راديو صداي كه روزي برد/ كار به شما عليه ميخواست

فرد فرد كه است روزي گرفتامروز پيش در دارد ايران از خارج در انگلستان كه را سفارتي اولين راه وي شده

براي بدهيد مصدق دكتر وطن رشيد فرزند دست به دست بايد شما امروز باشيد/ بيدار بايد سرباز مانند شما

ديگري اراده خدا اراده جز كه شد منقرض چنان آن پهلوي دربار كنيد جلوگيري اجنبي تحريكات از نو ايران

شد/ نابود كابوسمرگ اين بريزد كسي دماغ از خون اينكه بدون نميتوانست

باشيد هميشه از مراقبتر و مواظبتر بعد به دقيقه اين از نكنيد فراموش را سنگينخود هموطنانوظيفه

١٩٣٣ميخواست قرارداد عامل فرزند ايراننخواستنهضتشماواژگونشود خداي بزرگاست ايران خداي

بر را او چنان آن خدا ولي برود خداست اراده مظهر كه اجتماع جنگملتو به ميخواست برود خدا جنگ به

نميكرد/ تصور خود مخيله كسدر هيچ كه زد زمين

به شروع و رفت پشتميكروفون در مهندسرضوي آقاي هنگام اين در ـ رضوي مهندس سخنراني

و غيور مردم شما از كه داشت آن بر را ما وحوادث وقايع هم باز من عزيز هموطنان گفت: چنين و كرد صحبت

خودمان براي هرگز ما ميدانيد كه طور همان بنمائيم را تاريخي ميدان اين در تقاضايحضور تهران رشيد

سربلنديو همواره كه داريم افتخار و خواستملتايراننخواستهايم و اراده از خارج را شخصيتي موجوديتو

ارتجاعي نقشههاي از يكي پايتختكشور ديشبدر دهيم/ قرار هدفخود را ايران مردمغيور شما سرافرازي

و قـدرتنمائي عـمليات بـه وادار را افسـر و نظامي عدهاي كردند سعي و شد گذاشته آزمايش معرض به

نشدند/ نائل خود منظور به حمدا� به بنمايند/ ديكتاتورتراشي

امروز دهد تغيير نميتواند را مملكت باشدسرنوشت كه كسي هر يكنفر اراده ديگر امروز من, هموطنان



ملي دولت سياهه ٣٠٦٦

مـصدق مـحمد دكتر دست در مملكت سياست ارابه و شده ظاهر ملي نهضت صورت به ايران ملت اراده

سرنوشت در ايران ملت خواست و اراده از نيز قوهاي هيچ استو داده قرار ما تدبير با و سالخورده نخستوزير

عمال و بيگانگان تحريكات ديگر آورديم دست به را حقيقيخود استق;ل ما كه كنون ا ندارد/ تأثير مملكت

دارد/ باز گردش از را ما مملكت چرخ نميتواند آنها

بيانات به منافقين و مخالفين خائنين, بهانههاي بياساسو اظهارت بيان از بعد مهندسرضوي آقاي

بايد دولت وسيله به است شده خارج كشور از پادشاه كه كنون ا مملكت تكليف اما دادند/ ادامه چنين خود

كشور مصالح به كامل توجه آن و هست حساستري وظائف جا اين در رشيد مردم شما براي و گردد تعيين

استكه آن ما كمالمطلوب كه ميگويم مجددا قدر همين قناعتميكنمو همينمختصر به فقط من استو

گردد/ تأمين ايران ملت كامل اقتصادي و سياسي استق;ل

آنكه خ;صه داشتند: اظهار سپسچنين و نمودند طبقاتي وضع به اشاره اينجا در مهندسرضوي آقاي

مث� خود اقدام اين با و كرده ايران ملت به پشت كه پادشاهي انفصال او' كه ميخواهيم دولت از ما امروز

معاش وسائل بردن hبا در ثانيا گردد/ اع;م ايران ملت به كند حمايت خارجيها منابع از است كرده سعي

نهضت مخالفان و كرده حكومت قدرت نهايت با باhخره و برده كار به حقيقي و كوششعملي ايران طبقات

شده منحل مردم آزاد آراء با هفدهم مجلسدوره كه كنون ا نمايد/ سركوبي باشد كه طبقه دستهو هر از را ملي

انتخابات وسائل آورده عمل به انتخابات قانون در را اص;حاتhزم زودتر هرچه دولتاستكه عهده استبر

سازد/ فراهم را هيجدهم مجلس

كرد: قرائت زير شرح به را ميتينگ قطعنامه مهندسرضوي آقاي وقت اين در

افكار از پيروي به بهارستان ميدان ١٣٣٢.٥.٢٥ يكشنبه ميتينگروز در شركتكنندگان ما ـ قطعنامه

مينمائيم: تصويب را زير مواد ايران ملت

دكتر ملي حكومت برايسقوط بيگانگان دستور به ١٣٣٢.٥.٢٥ شب نيمه خيانتكارانه كودتاي چون >١

تا مصدقميخواهيم دكتر ملي دولت از آمده بهوجود ايران مقدسملت نهضت بردن بين از مصدقو محمد

نمايند/ مجازاتمحكوم شديدترين به را محركين و مسببين زودتر هرچه

ملي نهضت به خيانتكاران و اقدام ملي محكمه تشكيل به زودتر هرچه تا خواهانيم مصرا دولت از >٢

نمايند/ مجازات را ايران

سلطنتي تشكيلشوراي به فوريت به كه ميخواهيم مصدق دكتر ملي دولت از است فراري شاه چون >٣

نمايد/ قيام تكاليفخود به قدرت نهايتقوتو با و اقدام

هم به مزاجياو حال دفعتا كرد تمام را نطقخود فاطمي دكتر اينكه از بعد ـ همخورد به فاطمي دكتر حال

آقاي آنجا در و بردند اطاقها از يكي به را وي گرفتند را او بغل زير عدهاي شد/ سفيد رنگصورتش و خورد

اداره محل بيشتري استراحت براي بهبودي از پس و كرد استراحت ساعت يكربع قريب خارجه امور وزير

كرد/ ترك را روزنامه



٣٠٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

ترك را بهارستان ميدان تدريج به جمعيت شد ميتينگقرائت قطعنامه اينكه از بعد ـ شدند متفرق مردم

شدند/ متفرق تدريج به و افتادند راه به خيابانها طرف به دستهجمعي طور به افراد و دستجات و كردند

حركت خيابانها حالدمونستراسيوندر به دستجات افراد كه همانموقعي در ـ كو سا عكاسخانه به حمله

كـه كو سا عكاسخانه به جمعيت كه طريق بدين افتاد تفاق ا حادثهاي نادري خيابان ابتداي در ميكردند

و ويـترينها كـليه و كـردند حـمله بـود كـرده نصب ويترين پشت در بزرگ قطع به را ملكه و شاه عكس

كردند حمله عكاسخانه داخل به نيز عدهاي و بردند بين از چوب و مشت ضربات با را آن داخل عكسهاي

كردند/ متفرق را آنها ب;فاصله انتظامي وليمأمورين

خيابان اواسط در كه بهطوري رويداد بود شده نصب عكسشاه كه ديگر نقطه چند در حادثه همين نظير

عكسهاي ميزدند فرياد كه ديد را سيلجمعيت وقتي بود شده دائر تازه كه يكآرايشگاه صاحب اس;مبول

انداخت/ خيابان وسط به برداشتو رويديوار از را عكسها خودش برداريد را ملكه و شاه

به تهران خيابانهاي مختلفدر دستجات تظاهرات كه ديروز صبح از كلي طور به ـ بودند بسته مغازهها

و hلهزار اس;مبول, نادري, خيابانهاي كسبه ميآمد عمل به سيار دمونستراسيون يا ميتينگموضعيو حال

بودند/ بسته را مغازههايخود شاهآباد

پاسي تا همچنان آنها ميتينگهايموضعي پايتختو تظاهراتمردم ـ داشت همچنانادامه تظاهرات

ميكردند حركت خيابانها در و بودن شده تقسيم مختلف دستجات به مردم و داشت ادامه گذشته شب از

مأمورين ١٣٣١ سال تير يكم و سي شب مانند كه اينبود ميكرد توجه جلب همه بيشاز ديشب كه چيزي

نيز سوئي حادثه خوشبختانه و ميكردند تظاهر آزادانه مردم و ميشدند ديده كمتر خيابانها در انتظامي

نيفتاد/ تفاق ا

و فقيد شاه مجسمههاي به داشتند نظر مختلفدر افراد از عدهاي جريانديروز در ـ شاه مجسمه به حمله

ولي سـازند واژگون را آنها و كرده حمله است شده نصب شهر عمومي ميدانهاي در كه شاه مجسمههاي

كردند/ جلوگيري آن انجام از انتظامي مأمورين

كه بعد به بعدازظهر نه ساعت از نبود عادي تهران خيابانهاي ديشبوضع ـ كافهها مقابل در اجتماع

به و بودند آمده گرد كثيري جمع داشتند راديو كه كافههائي مقابل در كرد آغاز را روز اخبار پخش تهران راديو

داشت/ ادامه شب نيمه تا اينموضوع ميدادند گوش راديو اخبار به زياد توجه و اشتياق

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

ميكنند پشتيباني دولت از شهرستانها مردم
اغلب در مدتديروز در كياستكه حا است شده واصل شهرستانها از امروز كه تلفني تلگرافيو گزارش

مبني تلگرافهائي و كردند اجتماع تلگرافخانهها در و كشيده كار از دست كودتا قضيه مناسبت به مردم نقاط

اداره به خبرنگاران طرف از هم تلگرافاتي باره اين در امروز كردهاند/ مخابره مركز به دولت از پشتيباني به

شد/ خواهد چاپ بعد شماره در شهرستان اخبار ستونمخصوص در كه است رسيده
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٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

دسترس در نصيري سرهنگ دستگيري تفضيل و كودتا جريان از جديدي اطCعات افسران از يكي

گذاشت ما خبرنگار

شد توقيف تهران به ورود مجرد به رامسر در شاه محافظ گارد رئيس
گرديد قرار بر نظامي حكومت ديشب شب نصف از بندرپهلوي و رشت در

شيباني, سرتيپ باتمانقليچ, سرلشكر نظامي كودتاي مناسبت به
و ديشب ديگر افسر چند و كسرائي سرهنگ شاه, مخصوص دفتر رئيس هيرداد

شدند بازداشت امروز
اعCميهاي طي در را او نظامي فرماندار و شد بازرسي زاهدي سرلشكر منزل ديشب

است كرده احضار كرده منتشر كه
آمد دست به اسناد و كاغذ چمدان يك پرون ارنست منزل از

گرديد آزاد دربار وزارت كفيل اميني امروز بعدازظهر ساعت يك
كردند تفتيش شدهاند دستگير كه را كساني اغلب منزل انتظامي مأمورين گذشته شب

ميكردند بازپرسي دستگيرشدگان از گذشته شب نيمه تا بازپرسان

كرد پيدا ادامه كودتا عاملين از بازپرسي مجددا سحرگاه از نيز امروز

به كه شاه محافظ گارد رئيس كسرائي سرهنگ به ارتش ستاد طرف از گذشته روز صبح ـ حركت دستور

سرهنگكسرائي كند/ حركت تهران بهسوي نفراتخود با ب;فاصله شد داده تلگرافدستور با بود رفته رامسر

مقارن و كرد حركت تهران سمت به نظاميان تفاق ا به بغداد به شاه حركت و تلگراف محضوصول به نيز

گرديد ارتشبازداشت ستاد ركندوم افسر فهيم طرفسروان از گرديدو پايتخت وارد ساعتششبعدازظهر

شد/ تحويل مركز دژباني به و

آقاي بهدستور ب;فاصله كودتا شركاء عاملينو محضدستگيري به داديم اط;ع ديروز ـ بازپرسي ادامه

بازپرسان ميرفخرائي سرواندكتر بهزادي, سروان حداد, سرگرد علميه, سرگرد آقايان شايانفر سرهنگدكتر

دادند/ قرار بازجوئي تحت را آنها نظامي

بازپرسان كه بود وقت اين در و كرد پيدا ادامه ديشب نيمه تا داشت جريان ب;انقطاع كه بازپرسي اين

رفتند/ نظامي فرمانداري به خويش مدارك و يادداشتها با نظامي

گذاشته پرونده يك همگيدر بود شده تهيه بازپرسها توسط كه يادداشتها اين ـ كودتا پرونده تشكيل

كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه بهطوري مرداد> كودتاي٢٥ است<پرونده شده نوشته پرونده روياين شده

افراد اين وصورت كردهاند معرفي نظامي بازرسان به همكارانخود عنوان به را اشخاصي كودتا عاملين است

آنـها تـوقيف به مبادرت كه شده گذاشته نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي اختيار در امروز سحرگاه از

نمايند/
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بازنشسته سرلشكر خانه به نظامي فرمانداري مأمورين از نفر چند ديشب ـ زاهدي سرلشكر تعقيب در

اين در زاهدي سرلشكر آقاي كردند/ بازرسي و تفتيش را او خانه قسمتهاي كليه رفتند/ زاهدي فضلا�

هنوز معهذا ميباشند او تعقيب در نظامي فرمانداري مأمورين كه وجودي با و است شده متواري روزه چند

زير شرح به اع;ميهاي طي نظامي فرمانداري امروز صبح جهت همين به نشدهاند, او دستگيري به موفق

است/ كرده احضار را زاهدي سرلشكر

نظامي فرمانداري اعJميه

اخطار نامبرده به عليهذا است تحقيقاتضروري براي زاهدي فضلا� بازنشسته سرلشكر حضور چون

معرفي تهران شهرستان نظامي فرمانداري به را خود ساعت ٢٤ ظرف در hزم تحقيقات براي كه ميشود

تهران شهرستان فرماندار نمايد/

خـود مـنزل در را تمانقليچ بـا سـرلشكر آقاي انتظامي مأمورين گذشته شب ـ شد دستگير باتمانقليچ

دسـتگيري درباره گرديد/ آغاز وي بازپرسي و دادند تحويل دژبان زندان به را او ب;فاصله كردند/ دستگير

بازپرس طرف از كودتا عاملين از بازجوئي در كه ليستي در او نام داشت اظهار مطلع مقام يك تمانقليچ با

ميرسد/ نظر به است شده تهيه نظامي

به گاه كارآ نفر چند تفاق ا به انتظامي مأمورين از عدهاي امروز صبح ـ سوار گردان فرمانده دستگيري

نـيز مـنزلش بـ;فاصله كردند توقيف را او و رفته سوار گردان فرمانده منصورپور دوم سرهنگ آقاي منزل

درباره شد/ آغاز او از بازجوئي صبح ٨ ساعت گرديد/ كشف آنجا در نوشتجات و كاغذ مقداري شد بازرسي

گذشتهمأمورين اينشب بر ع;وه نميكنند/ پنهان كودتا عاملين با را ارتباطاو مقاماتمطلع نيز دستگيرياو

نيست معلوم هنوز آوردند/ دست به اوراق مقداري و كردند بازرسي نيز را كريمي زند سرهنگ منزل انتظامي

خير؟ يا باشد كودتاچيان نقشه و كودتا درباره اسنادي حاوي اوراق اين كه

معاون حميدي دو سرهنگ آقاي نظامي فرمانداري مأمورين امروز صبح ـ گذرنامه معاون دستگيري

فع� كودتا عاملين با شخص اين ارتباط درباره انتظامي مأمورين كردند/ توقيف شهرباني در را گذرنامه اداره

نگذاشتند/ جرايد خبرنگاران اختيار در خبري

نيز هم او راننده كردند/ دستگير را او و اشتريرفته خانه به انتظامي بامدادمأمورين امروز ـ اشتري توقيف

به آنجا در نوشتجات و كاغذ مقداري و گرفت قرار بازرسي مورد نيز خانهاش و شد توقيف مأمورين توسط

آمد/ دست

از امروز صبح نيز كشور كل شهرباني سابق رئيس شيباني سرتيپ آقاي ـ شد توقيف شيباني سرتيپ

اين در مطلع مقام يك گرديد/ نظامي فرمانداري تحويل ب;فاصله و شد بازداشت انتظامي مأمورين طرف

با وي همكاري از هنوز ولي است شده شنيده كودتا عاملين بازجوئي ضمن در نيز او نام داشت اظهار باره

آورد/ ميان به بحثي نميتوان كودتا عاملين

وابستگان از يكي پرون ارنست آقاي انتظامي مأمورين كه داديم اط;ع ديروز ـ اسناد از پر چمدان يك
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بازرسي در داشت اظهار بود كرده دستگير را او ديروز كه دوم ركن افسر فهيم آقايسروان كردند/ توقيف دربار

است/ گرديده انتظامي تحويلمأمورين كه آمد دست به اسناد و اوراق از پر چمدان يك او منزل

رشت در امروز ساعتدوازده از كه كرد تصويب هيأتدولتامروز ـ بندرپهلوي و رشت در نظامي حكومت

سمت رشت تيپ فرمانده قرني سرهنگ آقاي اط;ع قرار به و شود قرار بر نظامي حكومت بندرپهلوي و

انـتظامي امـور مسـئوليت دولت هـيأت تصميم طبق همچنين داشت/ خواهد عهده به را نظامي فرماندار

و شهرباني و ژاندارمري رؤساي و است شده گذار وا شهرستان همان پادگان فرمانده عهده به شهرستانها

كرد/ خواهند وظيفه انجام پادگان فرمانده نظر تحت شهرستان در انتظامي دستگاههاي ساير

ارتش ستاد كيانيمعاون سرتيپ تيمسار دفتر كميسيونيدر امروز ظهر از قبل ـ ارتش ستاد در كميسيون

كـوهستاني, تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ مركز پادگان دژبان رئيس ارتش, ستاد دو ركن رئيس حضور با

و سعدآباد كاخهاي نگهباني نظاميو اطرافامور در شدو تشكيل زرهي يكم تيپ فرمانده سرهنگشاهرخ

گرديد/ تخاذ ا تصميماتي و انجام تي كرا مذا حساسشهر نقاط ساير

مقارن تا امروز اولوقتصبح ارتشاز ستاد رئيس رياحي سرتيپ آقاي ـ نخستوزير نزد ستاد رئيس

نمود/ كسب تعليماتي و كرد ايشان تقديم را كشور انتظامي گزارشامور و بود نخستوزير آقاي نزد ظهر

به ظهر از قبل [امروز] ديروز و ديشب و ديروز ظرف كه گزارشاتي طبق ـ است مسلط اوضاع بر ارتش

كتاست سا آرامو اوضاع شهرستانها تمام استدر ارتشرسيده ستاد ارتشبه بيسيم دستگاههاي وسيله

دولت نفع به مختلف دستجات طرف از شهرستانها از بعضي در و هستند مسلط كام� انتظامي مأمورين و

است/ گرفته تظاهراتيصورت

دفـتر رئيس هيراد [رحيم] آقاي شهرباني مأمورين امروز صبح نيم و هشت ساعت ـ هيراد دستگيري

به مطلع مقام يك او دستگيري درباره آوردند/ شهرباني به و ساختند منزلشدستگير در را شاه مخصوص

اط;ع كودتا توطئه جريان از مسلما بوده شاه مخصوص رئيسدفتر شخصكه اين داشت اظهار ما خبرنگار

بازپرسمربوطه جهت همين به آوردهاند, زبان بر تحقيقات ضمن در را او نام نيز كودتا عاملين استو داشته

شد/ دستگير امروز و كرد صادر را او توقيف دستور

كـفيل اميني آقاي آزادي قرار كه شد حاصل اط;ع امروز بعدازظهر ساعت يك ـ شد آزاد دربار كفيل

شد اب;غ وي به و صادر نظامي فرماندار طرف از بود شده بازداشت ديروز بامداد ساعتهفت كه دربار وزارت

منزلشبرود/ به تا شد خود ثاثيه ا جمعآوري مشغول ب;فاصله اميني آقاي

كودتا عاملين كه بود اين از صحبت انتظامي بينمأمورين در و محافل در امروز ـ ميشود تشكيل دادگاه

است گـرفته انجام نظامي حكومت زمان در كه را آنها جرم عدهاي شد؟ خواهند كمه محا دادگاهي چه در

يك به دست كنندگان توطئه چون دارند عقيده ديگر جمعي ولي ميدانند نظامي حكومت ٤ ماده با منطبق

چند عرض استدر مكلف صحرائي دادگاه و كرد كمه محا صحرائي دادگاه در را آنها بايد زدهاند بزرگي عمل

در نمايد صادر است اعدام فقط كه را آنها محكوميت حكم و كند رسيدگي متهمين جرم به ب;فاصله روز
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ميشوند/ تبرئه منتسبه تهام ا از يا و ميگردند محكوم اعدام به يا متهمين صحرائي دادگاه

اظهار هستند صحرائي دادگاه متهميندر دادرسي با كهموافق كساني ـ شود روشن زودي به بايد تكليف

ماه چند آنها كمه محا جريان ولي ميباشد امنيتكشور عليه مقدمين درباره نظامي حكومت ٤ ماده ميدارند

كرد/ خواهد روشن را متهمين تكليف روز چند عرض در صحرائي دادگاه اما انجاميد خواهد طول به

هيأت طرف از كشور و دادگستري وزير آقايان داديم اط;ع ديروز كه طوري به ـ هستند مطالعه مشغول

از آقايانوزيرانمزبور سازند منطبق قانون مواد از يكي با را عاملينكودتا جرم به كه يافتهاند دولتمأموريت

اط;ع به امشب را خود مطالعات نتيجه است ممكن و ميباشند باره اين در مطالعه مشغول كنون تا ديروز

برسانند/ هيأتدولت

دسترس در زير شرح به را دستگيرشدگان كامل اسامي ارتشصورت ستاد ـ دستگيرشدگان صورتكامل

گذاشت/ خبرنگاران

سـرهنگ كريمي, زند سرهنگ آزموده, سرهنگ نصيري, سرهنگ باتمانقليچ, سرلشكر ـ نظاميان از

سـليمي, سروان شقاقي, سروان روحاني, سرهنگ پرورش, سرهنگ كسرائي, هادي سرهنگ منصورپور,

باي/ جعفر يكم ستوان و اسكندري يكم ستوان نراقي, يكم ستوان رياحي, يكم ستوان

اشتري/ جهانداريو محمد زهري, بهبودي, پرون, ارنست بقائي, دكتر ـ] [غيرنظاميان
ناظر نزديك از پريشب كه افسراني از نفر دو با شد موفق امروز ما خبرنگار ـ كودتا از تازهاي اطJعات

بـودهانـد شاهنشاهي گارد افراد س;ح خلع و نصيري سرهنگ ساختن دستگير طرز و كودتا توطئه جريان

زرهياستدر يكم تيپ جز كه افسران از يكي كند/ كسب آنها از زير شرح به جالبي اط;عات و تماسبگيرد

اين ما خبرنگار براي را جريان است بوده تيپمزبور فرمانده شاهرخ ناصر سرهنگ آقاي همراه حادثه شب

داد: شرح طور

كرج نزديكنهر در افرادخود با كه سرهنگشاهرخ آقاي به پريشب شب نيمه مقارن ـ كرج نهر نزديك

با ب;فاصله شاهرخ سرهنگ آقاي نمايد, قطع را شهر و سعدآباد بين ارتباط فورا كه رسيد دستور بود آماده

از پس آنجا در و ميكنند حركت ميكند قطع را پهلوي خيابان كه محلي در كرج نهر كنار به ابتدا خود افراد

آقاي و مينمايند حركت سعدآباد طرف به واحدها ميدهد زرهي تيپ واحدهاي به hزم دستورهاي آنكه

سرهنگدوم يك حامل كه ارتشي جيپ يك بعد ساعت نيم ميكند/ توقف محل آن در شاهرخ سرهنگ

به شميران سمت از و بود اشخاصديگر نفر چند و شهرباني افسر مقدم سرگرد و نشد� �شناخته شهرباني

از مقدم سرگرد ميكنند, توقف و ميبينند را شاهرخ سرهنگ كرج نهر ابتداي در ميكرد حركت شهر طرف

دعوت آنها از متقاب� نيز شاهرخ سرهنگ برود, آنها نزد كه ميكند دعوت را شاهرخ سرهنگ جيپ داخل

اين رفتند/ و شدند جيپمأيوس سرنشينان باhخره اينكه تا بروند او نزد دارند او با كاري چنانچه كه ميكند

افراد بهوسيله خودشان كه ترسداشتند وليچون كنند دستگير را سرهنگشاهرخ اشخاصمأموريتداشتند

شدند/ منصرف شاهرخ سرهنگ توقيف از شوند دستگير كوهستاني تيپ



ملي دولت سياهه ٣٠٧٢

برايخلعس;ح كه ميرسد سرهنگشاهرخدستور به ساعت يكربع پساز ـ باغشاه به حركت دستور

سرهنگ به موقعي ايندستور كند حركت باغشاه طرف به شدند متمركز باغشاه در كه شاهنشاهي گارد افراد

مـمتاز سـرهنگ وسيله به حشمتالدوله چهارراه در او همراه افراد و نصيري سرهنگ كه شد داده شاهرخ

كرج نهر كنار در كه خود افراد با فوق محضكسبدستور به شاهرخ سرهنگ بودند شده خلعس;ح و دستگير

به نيز نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ باغشاه مقابل در و ميكنند حركت باغشاه طرف به داشتند استقرار

كه ميگيرد تصميم ابتدا شاهرخ سرهنگ شببود نيمه از بعد ساعت دو كه اينموقع در ملحقميشود آنها

سـرهنگ مـيشوند او ورود از مانع بودند تيراندازي و حمله براي آماده گارد سربازان ولي شود پادگان وارد

ميكنند مشاهده را اينوضع وقتي سربازان كنند محاصره را باغشاه تانكها ميدهد دستور گزير نا شاهرخ

گـارد افـراد نـيم و گردان دو س;ح خلع عمل ترتيب بدين ميشوند خود س;ح تحويل و تسليم به حاضر

مييابد/ خاتمه تيراندازي و خونريزي بدون باغشاه پادگان در مستقر سلطنتي

ادامه اظهاراتخود به ميداد شرح ما خبرنگار براي جرياناترا اين كه افسري ـ سعدآباد طرف به حركت

نظاميان س;ح خلع قصد به شد تمام باغشاه در متمركز افراد س;ح خلع كار آنكه از پس گفت: چنين و داد

از زرهي قسمت شاهرخ سرهنگ آقاي دستور به و كرديم حركت شميران طرف به سعدآباد كاخ در متمركز

افتادند/ راه به قديم جاده از قسمتموتوري و جديد جاده

اين اينكه پساز گردند دستگير باشند داشته فرار خيال گارد افراد چنانچه كه اينبود ايندستور از منظور

عبور و محاصره را سعدآباد راههاي تمام ابتدا و كردند توقف مدتي رسيدند هم تجريشبه ميدان در دسته دو

بودند حركت در يككاميون وسيله به كه گارد افراد از نفر چند زعفرانيه جاده در كردند, قطع كلي به را مرور و

مهندس و فاطمي دكتر آقايان كه بودهاند افرادي همان آنها كه شد معلوم بازجوئي از پس و شدند دستگير

بودند/ كرده دستگير را مهندسزيركزاده حقشناسو

ارتش�وي ستاد كيانيمعاون سرتيپ تيمسار به گزارشامر اينكه پساز ـ سعدآباد كاخ گارد سJح خلع

حركت تيپدستور افراد به ب;فاصله شد داده سرهنگشاهرخ به همچنين و بود� آمده شميران نزديكبه نيز

را نگـهبان رفـته كـياني تيمسار پاسدارخانه در مقابل در شد داده سعدآباد كاخ پاسدارخانه طرف به داده

توطئه و شده تسليم سرهنگنصيري استچون بيهوده شما مقاومت تسليمشويو بايد گفت او به خواستو

اين جريانو اين از استحضار پساز نگهبان افسر ارتشاست دستقواي اينكدر شهر و همخورده به آنها

وارد زرهـي تيپ افراد آنها دنبال در و كاخ داخل كياني سرتيپ آقاي تفاق ا به است بيفايده مقاومت كه

آزاد را زيـركزاده و حقشناس و فاطمي دكتر آقايان ميكند كه كاري اولين كياني سرتيپ آقاي ميشوند/

ساير و كاخها نگهباني امور و مينمايد س;ح خلع را گارد افراد همانموقع در شاهرخ سرهنگ آقاي ميكند/

ميسپارد/ زرهي تيپ از يكواحد به را سعدآباد كاخ نقاط

بعد و ميرساند منزلش به را فاطمي دكتر آقاي جيپخود با شاهرخ سرهنگ آقاي خود هنگام همان در

ميبرد/ خانه به نيز را زيركزاده حقشناسو آقايان



٣٠٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

مشاهدهوضع آورد فراهم ما تأثر اسباب كه ميگفتموضوعي مزبور افسر ـ رياحي سرتيپ منزل غارت

نميبينند آنجا در را او و ميروند وي دستگيري براي كه هنگامي كنندگان توطئه بود, رياحي سرتيپ منزل

را تلفن سيم و ميبرند خود همراه اسباب پولو مقداري و ميزنند او منزل ثاثيه ا غارت خرابكاريو به دست

ميكنند/ قطع

به خلعس;ح پساز ميباشد يكهنگ شامل كه سلطنتي گارد افراد كليه ـ شده سJح خلع افراد وضع

كنتراتي و نبوده سربازانوظيفه از چون افراد اين ميباشند/ نظر تحت آنجا در و شدهاند منتقل باغشاه پادگان

تصميم هنوز امروز تا ولي شود استفاده آنان ازوجود گروهباني عنوان به يا شوند اخراج يا است ممكن هستند

است/ نشده گرفته آنها درباره طرفدولت از قاطعي

مأمـور و كـوهستاني دوم تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ آقاي كه نقشي مورد در ـ ممتاز سرهنگ نقش

ما خبرنگار به وي نزديكبه افسران از يكي است داده انجام حادثه شب در نخستوزير آقاي حفاظتمنزل

آقاي خانه به را سلطنتيخود گارد افراد همراهي به سرهنگنصيري اينكه از قبل ساعت نيم پريشب گفت

ك;نتري به كوهستاني تيپ افراد سركشي براي اينموقع در كه ممتاز سرهنگ آقاي به برساند نخستوزير

سرهنگ نمايدو محاصره را آقاينخستوزير منزل اطراف خيابانهاي ب;فاصله كه داد بوددستور آمده يك

نمايد/ دستگير را نصيري

خيابان ارتباط و رفت حشمتالدوله چهارراه به تيپ افراد از عدهاي تفاق ا به ب;فاصله ممتاز سرهنگ

سرهنگ وقتي ايستاده آنجا در خود و نمود قطع سرباز كافي عده گماردن وسيله به خيابانها ساير با را كاخ

آنجا در كه تانكهائي و تيپ سربازان با را خود رسيد چهارراه به گارد افراد حامل كاميون چهار با نصيري

به بايد كه دارم آقاينخستوزير براي نامهاي گفت سرهنگممتاز آقاي به ابتدا وي ديد بودندمواجه مستقر

براي نامهاي موقعي چنين در كه نيست معقول او' كه ميدهد ويجواب به ممتاز سرهنگ برسانم ايشان

چـهار و تانك چهار آوردن باشد قبول قابل مسئلهاي چنين اينكه فرض به ثانيا شود ارسال نخستوزير

چيست؟ براي سرباز كاميون

تسليمشود كرد تكليف او به ممتاز نبود قانعكننده چون داشتو اظهار مطالبي جواب سرهنگنصيريدر

بدون ميبيند خود افراد برابر چند را ممتاز سرهنگ افراد عده وقتي ولي نداشت شدن تسليم قصد او اول

به اقدام حال همان در نيز تيپ سربازان ميدهد او به كرده باز كمر از را خود اسلحه و ميشود تسليم مقاومت

ميفرستند/ باغشاه به را آنان سپس و مينمايند گارد افراد س;ح خلع

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

مأمورين] طرف از زاهدي سرلشكر شدن [ممنوعالخروج
داده دستور كشور مرزي مقامات كليه به انتظامي مأمورين طرف از امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

اينك زاهدي سرلشكر كنند/ جلوگيري شود خارج مرز از است ممكن كه زاهدي سرلشكر خروج از است شده

ميكند/ زندگي كجا در نيست معلوم استو متواري



ملي دولت سياهه ٣٠٧٤

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

هستند دولت آن مهمان عراق در خود اقامت مدت در ملكه و شاه
دارند اقامت دولتي مهمانخانه در و

نيست معلوم هنوز آنان بعدي مقصد و بغداد در ملكه و شاه توقف مدت
كرد خواهند مسافرت اروپا به بغداد از كه است داده اطCع خارجي خبرگزاريهاي از يكي ولي

شد داده اطCع بغداد در ايران سفارت به خارجه وزارت وسيله به شاه عزيمت موضوع

داد گزارش بغداد به را ملكه و شاه ورود جريان تلفن با امروز بغداد در ما خبرنگار

هستند نظامي مقامات نظر تحت سلطنتي كاخ در شاه برادران از نفر سه
ايران از هواپيما با ثريا ملكه و شاه بعدازظهرديروز كه رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز شماره چاپدوم در

بغداد از خارجي خبرگزاريهاي وسيله به ملكه و شاه ورود خبر شدند/ بغداد وارد كردند پرواز عراق سمت به

از عراقي شاهزادگان از يكي بغداد, به هواپيما ورود هنگام مزبور خبرگزاريهاي اظهار طبق و گرديد منتشر

منتقل عراق سلطنتي كاخهاي از يكي به را آنان عراق سلطنتي تومبيلهاي ا با و نموده استقبال ملكه و شاه

اين از حال به تا خود اخبار پخش ضمن در بغداد راديو ولي دارند اقامت بغداد در ملكه و شاه فع� كردهاند/

است/ نكرده كري ذ موضوع

روز و رامسر به تهران از استراحت براي گذشته هفته سهشنبه روز كه ملكه و شاه ـ رفتند بغداد به چگونه

ك;ردشت از صبحديروز بغداد به عزيمت براي اط;ع قرار به بودند كرده عزيمت ك;ردشت به رامسر از جمعه

آنان همراه كه كساني از نفر دو تفاق ا به آنجا از و كردند مراجعت رامسر به كوچكمخصوص هواپيماي با

به اط;عي رسما مسافرت اين علت درباره كردند/ پرواز بغداد بهصوب اختصاصي هواپيماي وسيله به بودند

است/ نيامده دست

به رامسر فرودگاه از ملكه و شاه هواپيماي صبحديروز نيم و ساعتده در آنكه پساز حاصله طبقاط;ع

شد/ داده اط;ع بغداد در ايران سفارت به ب;فاصلهموضوع خارجه طرفوزارتامور از كرد حركت بغداد صوب

ملكه و حركتشاه جريان از سفارتايران آنكه پساز كياستكه حا بغداد از ما خبرنگار تلفنيامروز گزارش

در ايران سفارت كه شد اظهار عراق دولت به و رسانيد ايران خارجه وزارتامور اط;ع به را مراتب شد مطلع

آورد/ نخواهد عمل به دخالتي و اقدام اينمورد

كـاخهاي از يكي در كه عراق دولتي مهمانخانه در و كرد اقدام به شروع فورا عراق خارجه امور وزارت

در استقبال براي عراق خارجه وزير سپس و نمود تعيين ملكه و شاه توقف براي محلي دارد قرار سلطنتي

رسانيد/ هم به حضور فرودگاه

و شاه و گفت خيرمقدم عراق خارجه وزير فرودگاه به ملكه و شاه ورود از پس كه كرد اضافه ما خبرنگار

در بودند شاه همراه كه افسر نفر دو و نشستند عراق سلطنتي تومبيلهاي ا از يكي در خارجه وزير و ملكه

گرفتند/ قرار ديگر تومبيل ا



٣٠٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

نيرويهوائي افسر خاتم سرگرد ديگري تابايو ا بازنشسته سرلشكر شاه همراهان از يكي اط;ع قرار به

شاه توقف استمدت شده تقاضا عراق خارجه مقاماتوزارتامور از بغداد در ايران طرفسفارت از ميباشد/

مهمان آنها داشتهاندچون اظهار عراقي مقامات ولي دهند اط;ع و كرده سؤال را آنان بعدي مقصد و ملكه و

بكنند/ آنان از چنينسؤاhتي نميتوانند هستند

امروز ك;ردشتبوده در ملكه و شاه عزيمت هنگام ديروز كه كساني از يكي ـ كJردشت حركتاز جريان

و شاه كه بود مانده هشتصبح ساعت به يكربع هنوز گفت: ما خبرنگار به ك;ردشت از آنان حركت باره در

به تومبيل ا با و شده خارج مخصوص عمارت از داشتند تن به را خود معمولي لباسهاي كه حالي در ملكه

رفتند/ رامسر به و سوار ميباشد ك;ردشت به آمد مخصوصرفتو كه كوچكي هواپيماي به و رفتند فرودگاه

نميكرد گمان كسي هم باز كردند حركت رامسر سمت به كه بعد ولي ميروند برايسواري ميشد تصور ابتدا

كه بود اين بود شده تعجب موجب بيشتر آنچه بود عادي كام� آنان وضع زيرا دارند را كشور از خروج قصد

ساعت از قبل ديروز و نميشدند خارج مخصوص عمارت از صبح ٩ ساعت از قبل ملكه و شاه وقت هيچ

بـازنشسته سـرلشكر رفت رامسر به ملكه و شاه همراه ك;ردشت از كه كسي تنها رفتند/ رامسر به هشت

بود/ تاباي ا

انتشار بغداد به ايران ملكه و شاه ورود درباره را زير خبر رويتر خبرگزاري ـ خارجي خبرگزاريهاي اخبار

است: داده

اظهار بود وي همراه كه شاه آجودان شد/ وارد بغداد به ثريا ملكه همسرش با ايران شاه ـ رويتر ـ بغداد

سلطنت از هنوز مشاراليه ولي كرده فرار شاه ايران اخير نظامي كودتاي ماندن بينتيجه از پس كه داشت

وي با هم وهنوز نكرد استقبالي پهلوي شاه محمدرضا از ايران كبير سفير بغداد فرودگاه در است/ نداده استعفا

است/ نياورده عمل به م;قاتي

در دقـيقه پـانزده مدت همسرش و وي است/ برده بغداد به خود همراه نيز لباس چمدان دو ايران شاه

و شـاه كرد/ استقبال او از و آمد عراق خارجه امور وزير كنا سيدفيصل آنكه تا ماندند معطل بغداد فرودگاه

روزي چند كه شود داده اجازه آنها به اروپا به مهاجرت از قبل كه كردهاند درخواست عراق مقامات همسرشاز

كاخ به همسرشرا و شاه بعدا عراق شهرباني ارتشو و خارجه وزارتامور و دربار نمايندگان بمانند عراق در

بردند/ ميباشد خارجي مهمانان از پذيرائي محل ابيضكه

بـغداد به همسرش و ايران جوان شاه فرار است: داده خبر چنين لندن از نيز آسوشيتدپرس خبرگزاري

مـحافل از بعضي رود/ شمار به ايران باستاني كشور در سلطنتي رژيم يافتن پايان عنوان به است ممكن

و بوده ايران جمهوري رژيم استقرار زندگيش در مصدق دكتر هدفهاي از يكي كه داشتهاند اظهار تهران

است/ گرفته جهتصورت همين به نيز شاه اختيارات ساختن محدود براي مبارزهاش

ايران شاه كه نيكيبود عمل عملآورده ممانعتبه شاه عليه يكعملمتهورانه به اقدام از كه علتي تنها

از را او و داده انجام مصدق دكتر به نسبت بود انداخته زندان به را مصدق كه رضاشاه پدرش حيات زمان در
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خواهر اشرف و مصدق دكتر بين اخت;فات درباره شرحي ضمنا مزبور خبرگزاري بود/ بخشيده رهائي زندان

است/ داده انتشار گذشته سال تير ٣å واقعه جريان همچنين و ايران شاه

ورود پساز ايران شاه گفت: بغداد در خود نماينده قول از قاهره راديو امروز صبح ـ بغداد در توقف روز سه

رفت/ خواهد اروپا به آنجا از و كرد نخواهد توقف بغداد در روز سه بيشاز كه است گفته بغداد به

گذشته سال ماه اسفند در گفتند: ملكه و شاه گذرنامه صدور درباره مطلع منابع امروز ـ گذرنامه موضوع

بود رسيده عراق سفارت ويزاي به و شده تهيه دولت طرف از سياسي گذرنامه دو ملكه و شاه عزيمت براي

زيرا كردهاند استفاده گذرنامههايمزبور از مسافرت اين اينكدر و نشد عملي وقت آن در مسافرت اين ولي

به بغداد از ملكه و شاه مسافرت براي و ميباشد سال يك گذرنامه صدور تاريخ از گذرنامه هر اعتبار مدت

شد/ خواهد گرفته ويزا بغداد در سفارتخانههايمربوطه از كشورها ساير

شد ارتشسپرده افراد افسرانو دست به سلطنتي كاخهاي كهامور صبحديروز از ـ سلطنتي كاخهاي امور

به كارمندان كه شد داده وليامروزدستور تعطيلبود وزارتدربار ديروز گرديدو ممانعت دربار كارمندان ازورود

شده حاضر خود كارهاي انجام براي امروز دربار كارمندان از عدهاي مناسبت اين به و دهند/ ادامه خود كار

و فرزانه سرتيپ آقايان نفر دو شميران و تهران در سلطنتي كاخهاي سرپرستي براي اط;ع قرار به بودند/

گرفته تماس خارجه وزارتامور با دربار رسمي امور انجام درباره ضمنا شدهاند گرفته نظر در كيهان سرتيپ

وزارت فع� ميباشد تشريفاتي كارهاي تبريكو تلگرافات ارسال از عبارت كه را مزبور امور شد قرار و شد

دهد انجام خارجه امور

با عبدالرضا شاهپور و غ;مرضا شاهپور ميبرند, به تهران در شاهپورها از نفر كنونسه ا ـ شاهپورها وضع

كه ميبرند سر به صاحبقرانيه كاخ همسرشدر با حميدرضا شاهپور و اقامتدارند سعدآباد كاخ در همسرخود

نظاميخواهند مأمورين تحتنظر شدنوضع روشن تكليفقطعيو تعيين تا رسمي يكمقام اظهار قرار به

ملكه اشرفو شاهدخت و هستند امريكا در نيز محمودرضا شاهپور و فاطمه و شهناز شمس, شاهدخت بود/

دارند/ اقامت پاريس در مادر

تشكيلشوراي كنونموضوع ا ميداشتند اظهار مقاماتموثق امروز كه بهطوري ـ سلطنت نيابت موضوع

از مـركب سـلطنت شـوراي زودي به مقامات اين اظهار طبق ميباشد دولتي محافل بحث مورد سلطنت

شد/ خواهد تشكيل ديگر نفر سه دو و وزرا از نفر چند و نخستوزير

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

كردند مCقات عراق پادشاه با ايران ملكه و شاه
اقامت است بغداد رسميدر ميهمانان پذيرائي محل كه كاخمخصوصي ايراندر ملكه و شاه ـ لندن راديو

عصر كردند/ صرف ايشان نزد چاي و رفتند عراق پادشاه ملكفيصل ديدن به ايران ملكه و شاه ديروز دارند/

جـميلالمـدافـعي آقـاي نـيز امـروز رفت/ ايـران ملكه و شاه ديدار به بازديد براي فيصل ملك نيز ديروز

كرد/ م;قات را ايران شاه عراق نخستوزير
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نيست بين در جمهوري قراري بر و رژيم تغيير فكر
شد منتقل منزل به شهرباني از اميني ابوالقاسم

نگيرد شاه با تماسي گونه هيچ است شده داده دستور بغداد در ايران سفارت به
است داده گزارش خارجه وزارت به بغداد به را ملكه و شاه ورود جريان ايران سفارت

در را زير اط;عات امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت/ خارجي و داخلي خبرنگاران دسترس

به بغداد در ايران كبراي سفارت از گزارشرسمي اين وقتديروز آخر بغداد به ملكه و شاه بهورود راجع >١

نيم ساعت١åو اختصاصي هواپيماي با نفر تفاقدو ا به ملكه و شاه تلفنيامروز كرات مذا <پيرو رسيد: تهران

و ٧ ساعت يعني تهران راديو اب;غيه از بعد ايشان كه ميشود حدسزده اينطور گرديد/> وارد بغداد به صبح

يا رامسر از اينكه درباره شدهاند/ بغداد وارد بغداد وقت به نيم و ١åساعت و كردهاند حركت رامسر از صبح نيم

<پـيرو شـد: دريافت امروز شرح اين به ديگري تلگراف تلگراف, اين متعاقب كردهاند عزيمت ك;ردشت

مـنزل در را عـراق وزارتـخانه معاون بعدازظهر ٧ ساعت كاردار دارا آقاي اينجانب دستور به قبلي تلگراف

هواپيما با ملكفيصل اعليحضرت اينكه از قبل يكربع صبحامروز ملكه و شاه شد شخصيم;قاتومعلوم

حضور استقبال براي كه را عراق خارجه وزارت كفيل و شدهاند/> بغداد فرودگاه وارد نمايند مراجعت عمان از

كردند/ م;قات داشتند

به كه قراري <از است: كرده عراق خارجه امور وزارت معاون تسليم را زير تذكاريه ايران كاردار آقاي >٢

غيرمترقبه مسافرت اين چون گرديدهاند/ بغداد وارد امروز هواپيما با ايران ملكه و شاه است پيوسته تحقيق

ميدهد/ را تفسيري نوع هر مجال ايران كبراي سفارت به شده تهرانواقع نظاميديشب كودتاي اقدام دنباله

گـوار نـا پيشآمد وقوع از تا باشند اوضاع مراقب حيث هر از دارد انتظار عراق پادشاهي دولت از بنابراين

معاونوزارت كه است شده اضافه تلگراف در جلوگيريشود/> همجوار كشوردوستو بيندو احتمالي سياسي

اين برابر در تكليف كسب تلگراف پايان در چون و داد/> نخواهد رخ تفاقي <ا داشت اظهار عراق خارجه امور

است: گرديده مخابره بغداد كبراي سفارت به صبح تلگراف اين بود, شده جريان

اعلم آقاي جناب بغداد

قرار شكست با نظاميمواجه كودتاي صبح دولت اط;ع بدون كه كسي با تماسسفارت ٦٤ و ٦٣ جواب

بود/ نخواهد مطلب اين جز بخواهند سفارت از كه هم تفسيري هر ندارد مورد هيچوجه به است گرديده

فاطمي حسين دكتر خارجه امور وزير

براي نامهاي همچنين و نوشته آقاينخستوزير به كه نامهاي طي امروز اميني ابوالقاسم آقاي چون [٣]
با منزلشمنتقلشود به كسالتمزاج مناسبت به شهرباني زندان از كه بود درخواستنموده فرستاده اينجانب

قرائت آقايان براي است نوشته نخستوزير آقاي به كه نامهاي از قسمتي اينك و شد موافقت او درخواست
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ميشود:

از موقع هر متأسفانه و نبوده مطلع جريان اين از روحم كه است گواه و شاهد hيزال <قادر ـ بعدالعنوان

را آنچه اينجوان باhخره كنمموافقتنفرموديد/ كنارهجوئي گند> > كار اين از كه تكليفكردم جنابعاليكسب

گـارد و مـخصوص دفتر عمليات قسم خدا به داشت پنهان من از را همه مكر و حيله با و كرد بكند نبايد

كار اين در اط;عاتي چه بيچاره من كه فرمائيد خودتانسؤال نميشد/ گفته وزارتدربار به شاهنشاهيهرگز

كه نامهاي در باشم/> داشته ميتوانم است كرده اختيار فرار و بوده مسئول خود كه باشم داشته است ممكن

اين زندان گوشه از كبدي كسالت و تب حالت <با ميگويد: چنين نوشته اينجانب به اميني ابوالقاسم آقاي

خداوند بوديد/ جريانفرموده اين از دربار اط;ع به اشاره مطبوعاتي مصاحبه در ديروز مينويسم را كلمه چند

ناجوانمردانه عمل اين گندكاري> > اين نبوده/ مطلع اينموضوع از روحم من كه است ناظر و شاهد متعال

هميشه جوان اين كه است اين عجيب است/ داده گارد رئيس به آنجا از hبد خود<مؤمن> كه است دستوري

خودتان ميكرد/ همكاري به شدن حاضر اخت;فو رفع اميدواريو به تي تظاهرا استو ميكرده اغفال مرا

و هسـتند مستقل آنها نيست دربار امر با دربار نظر تحت شاهنشاهي گارد و مخصوص دفتر كه ميدانيد

قديم نيستاز مطلع ميگويندوزارتدربار كه مطالبي يا ميگيرند كه ازدستوراتي دارند/ رابطه شاه با مستقيم

داشته سعي هميشه بلكه نكردهام عملي صادقانه خدمت جز من ميداند خدا است بوده طور اين رسم چون

آقاي عرض به كنم استعفا خواستم كرارا باشد راضي مصدقالسلطنه آقاي كه سازم پيشه رفتاري و كردار آن

را او جزاي انشاا� خداوند زد من به جوان اين را بيآبروئي ضربه آخرين نفرمودند قبول رساندم مصدق دكتر

به متهم و نمانده باقي برايمن آبروئي هم ناخوشمو هم كه برسيد من داد به خواهشمندم حال هر به بدهد

دسـتور و بشود سوءتفاهم رفع كه بفرمائيد اقدامي نخستوزير آقاي جناب خدمت خودتان هستم خيانت

اميني ابوالقاسم باشم/ نظر تحت خود منزل در hاقل من فرمائيد

رسيد/ من به سرباز يك وسيله به امروز صبح مزبور نامه

كودتا توطئه تهام ا به افسر نفر ١٤ كنون تا شده دريافت نيم و يازده ساعت امروز كه صورتي طبق >٤

كه است شده اضافه گزارش اين در است/> شده چاپ گانه جدا دستگيرشدگان <اسامي گرديدهاند/ دستگير

شدهاند/ بازداشت هم سلطنتي گارد افسران از عدهاي

پريشب جريان از بعد از بايد كه تصميماتي درباره كنم عرض بايد سلطنتي شوراي تشكيل درباره >٥

نظري هر البته است نيامده تصميم مرحله به مطالعات نتيجه هنوز استو مطالعه دولتمشغول شود تخاذ ا

عرض بايد جمهوري قراري بر و رژيم تغيير مورد در و رسيد خواهد ايران ملت استحضار به قب� شود تخاذ ا

نيست/ بين در فكري چنين كه كنم

هـم يكـي و بـنده خسـتگي يكي نشد تشكيل شوروي و ايران كرات مذا جلسه امروز اينكه علت >٦

چـهارشنبه روز آيـنده جـلسه بشود/ خارجه امور وزارت كارمندان از بعضي با بود hزم كه بود م;قاتهائي

ميشود/ تشكيل
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گرفت صورت تظاهراتي تهران خيابانهاي در امروز
شدند زخمي و مجروح عدهاي تظاهرات اين نتيجه در

شد شكسته Nلهزار خيابان مغازههاي از يكي پنجره و در

رفتند شهر پارك به شاه مجسمه شكستن براي كثيري جمعيت
شد كشيده پائين و خراب شهر ميدانهاي در شاه مجسمههاي

فردوسي استانبول, خيابانهايhلهزار, مختلفدر دستجات گذشته روز مثل امروز هشتصبح ساعت از

اين مينمود/ سخنراني و رفته سكوئي باhي بر افراد از يكي نيز نقطه چند در و بودند حركت در نادري و

مشـغول اجتماع طور به مردم دسته دسته خيابانها اغلب در و داشت ادامه ده ساعت مقارن تا تظاهرات

بودند/ تظاهرات

گرفته قرار تظاهركنندگان حمله مورد گذشته روز كه برق كو سا عكاسي ـ كو سا عكاسي مقابل در اجتماع

مكان اين در تدريج به مردم اولوقتامروز از گرفت/ قرار حفاظت تحت انتظامي طرفمأمورين از امروز بود

باhيلولهاي اجتماعكنندگان از يكي حين همين در مييافت افزايش مرتبا جمعيت اين ميكردند/ اجتماع

انتظامي ميرفتمأمورين حوادثي احتمالوقوع چون صحبتنمود به شروع گرفتو قرار خيابان كنار آهني

و برآمدند اجتماعكنندگان كردن متفرق صدد در بودند گرفته قرار استانبول چهارراه در عكاسيو داخل در كه

و شـد دسـتگير نـفر يك نتيجه در كه پيوست وقوع به جمعيت و انتظامي مأمورين بين تصادمي مختصر

مجددا فرعي كوچههاي از بعد كردندو حركت ميدانسپه طرف به فردوسي خيابان از شدندو سايرينمتفرق

آمدند/ hلهزار به

از نفر يك شدند جمع مخبرالدوله چهارراه در مجددا جمعيت كه موقعي ـ cلهزار چهارراه در خورد و زد

تأسيسمجلس تقاضاي و ميداد دربار عليه بر كه شعارهائي بياناتخود ضمن در صحبتنمود به شروع آنها

اين ميكرد دعوت واحد جبهه يك در شركت براي را مردم خود سخنراني خاتمه در و مينمود را مؤسسان

ولي داد مخالف شعار جمعيت ميان از نفر يك كه بود خاتمه شرف در خوردي و زد گونه هيچ بدون تظاهرات

صورت [ناخوانا] مغازه مقابل در خورد و زد اين نمودند/ ومضروب كشيده پائين را او تظاهركنندگان ب;فاصله

داخل به خورد و زد دامنه بود نكرده را مغازه در كشيدن پائين فرصت و غافلگير مغازه صاحب چون گرفتو

اين در بودند ايستاده خيابان پيادهروي در كه عدهاي شكست, آن ويترين و شيشه چند و شد كشيده مغازه

صاحب كه طوري به نمودند/ حمله مغازه داخل به و شكستند را مغازه پنجره و در تمام سنگ پرتاب با وقت

داد روي مغازه اين در كه خوردي و زد در بردهاند/ سرقت به را وي اثاثيه از مقداري ميداشت اظهار مغازه

و بسته را خود مغازههاي حادثه اين وقوع اثر در استانبول و hلهزار خيابان مغازهداران شدند مجروح عدهاي

شعار به شروع مجددا تظاهركنندگان بودند شده غافلگير اينمورد در انتظامي چونمأمورين نمودند تعطيل

hلهزار چهارراه استانبول, خيابان از انتظامي مأمورين از كاميون دو حين همين در نمودند/ سخنراني و دادن
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كه افرادي نفر چند با بودند حركت در جنوبي hلهزار در عدهاي برآمدند مردم كردن متفرق صدد در و رسيد

و شد شروع خوردي و زد مجددا و نموده برخورد بودند بيل حامل آنها از بعضي و داشتند متحدالشكل لباس

چوب و بيل كه اشخاصي از نفر چند و نموده متفرق را جمعيت بودند حاضر محل در انتظامي مأمورين چون

داشتند دست در خون به آغشته پارچه و روزنامه چند كه حالي در تظاهركنندگان بعد نمودند/ دستگير داشتند

تظاهراتي مختصر از پس و گذشته نو hلهزار خيابان از ميدادند حركت جلو در را خود مجروحين از نفر دو و

كـه كسـبه وقت ايـن در شـدند مستقر نو hلهزار چهارراه در انتظامي مأمورين از كاميون دو شدند/ متفرق

به عادي حالت كردندووضع باز را مغازههايخود ظهر مقارن شد نخواهد شلوغ ديگر نمودند حاصل اطمينان

بردند/ بيمارستان به را آنها از عدهاي كه شدند مجروح نفر ٥ جريانات اين در گرفت خود

ميدانهاي به كه بودند برآمده صدد مختلفدر احزاب افراد از عدهاي صبح امروز از ـ مجسمهها شكستن

نقطه چند در براياينمنظور بشكنند/ مجسمهها و كرده حمله دارد قرار آنها در شاه مجسمه كه مختلفشهر

اين را آنها جريان ما خبرنگاران كه گرفت ميدانهاصورت مجسمهها به مختلف طرفدستجات از حم;تي

دادهاند: گزارش طور

در رفتند/ شهر پارك طرف به اجتماع طور به عدهاي امروز صبح يازده ساعت مقارن ـ شهر پارك در

به آنها و بگيرند را عده اين جلوي نتوانستند مأمورين ولي بودند ايستاده مأمور نفر چند شهر پارك در مقابل

اثنا همين در رفتند/ دارد قرار پارك خيابان وسط در كه مجسمهاي پاي به مستقيما و شده داخل شهر پارك

عده طرف از رفتند/ hبا آن از گذاشته مجسمه بدنه پاي را نردبان و آمده مجسمه طرف به نردبان با نفر چند

نردبان بعد لحظه چند ميشد/ داده دربار عليه شعارهائي بودن ايستاده مجسمه پاي وقت اين در كه زيادي

رفتند/ مجسمه باhي به كلنگ و بيل با نفر چند و رسيد ديگري

كلنگمشغول با آن پساز كردند پاره بود شده پوشانيده مجسمه روي محكم طناب با كه را پردهاي ابتدا

شهر پارك پليسوارد و سرباز زيادي عده كه بود نگذشته دقيقه چند هنوز و شدند مجسمه پايه كردن خرد

جمعيت افراد از عدهاي رفتند/ بودند, آن خرابكردن شاهد و ايستاده پايمجسمه كه طرفجمعيت به و شده

عدهاي ديدندهنوز انتظاميچون مأمورين بودند/ ايستاده بقيههنوز ولي كردند فرار پليسها محضديدن به

فرار طرفين از بودند مجسمه پاي كه كساني تمام و شد شليك تير يك آنها ارعاب براي ميكنند مقاومت

ايستاده كلنگباhيمجسمه با كه نفر چند فقط كردند فرار خارج به پاركشهر ميلههايآهنديوار از و كرده

شدند/ دستگير انتظامي توسطمأمورين بودند

به كلنگبودند بيلو حامل كه زيادي عده نيم و ساعتده مقارن ـ پائينكشيدند را سابق شاه مجسمه

مـحل در كه نظامي فرمانداري مأمورين رفتند/ اسفند ٢٤ ميدان به سابق شاه مجسمه كردن خراب قصد

و مجروح نفر دو كه مختصريدرگرفت خورد و زد نتيجه در و نمودند عملجلوگيري اين انجام از بودند حاضر

بيل با مجددا بودند شده متفرق ميدان اطراف در كه جمعيتمزبور ساعت نيم پساز شدند/ دستگير نفر چند

شدو كشيده پائين جرثقيل با مجسمه نتيجه در خرابنمودندو را پايههايمجسمه شده, ميدان كلنگوارد و
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كردند/ نصب آن جاي به را عكسمصدق

را پاركشهر انتظاميهممحوطه مأمورين شدند متفرق پاركشهر در مردم آنكه پساز ـ شهر پارك در

اطراف و شده وارد شهر پارك به افراد از ديگر عدهاي مجددا بعدازظهر يك ساعت مقارن و نمودند ترك

سپسچند و آتشزدند را رويمجسمه پرده ابتدا دربار, مخالف شعارهاي دادن پساز و آمدند گرد مجسمه

امكـان كلنگ با عمل اين چون ولي نمودند مجسمه شكستن به شروع و رفتند مجسمه ستون باhي نفر

تا باhخره و نمود مجسمه پاهاي قطع و اره به شروع بود آورده خود با ارهاي كه آنها از ديگر يكي نداشت

گرديد ميكشيدندواژگون ميشدو كشيده بستهو طناب با يكطرف از كه مجسمه بعدازظهر نيم و ساعتدو

پيوست/ بهوقوع اجتماعكنندگان طرف از تي تظاهرا و

اجتماع از عدهاي اينكه از بعد امروز بعدازظهر ربع يكو ساعت ـ آوردن پائين را راهآهن ميدان مجسمه

پايه روي از را رضاشاه مجسمه رفته راهآهن ميدان طرف به ديگري عده معهذا بودند شده متفرق كنندگان

انداختند/ زمين به و كند سنگي

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

قانون اصCحي Nيحه تصويب از بعد ملي شوراي مجلس هيجدهم دوره انتخابات
گرفت خواهد انجام كشور تقسيمات و انتخابات جديد

مقدمات تهيه صدد در كشور وزارت گرديد اع;م نخستوزير آقاي طرف از مجلس انح;ل كه ديروز از

تصويبhيحه پساز بايد آينده انتخاباتدوره كه بود متذكر بايد استولي برآمده هيجدهم انتخاباتدوره

در مرتبه اول كه كشوري تقسيمات قانون آيد/ عمل به انتخابات جديد قانون و كشوري تقسيمات قانوني

١٣٢٣ و ١٣١٣ و ١٣å٦ و ١٣å٤ سـالهاي در آن مـواد از بـعضي در و شـد تصويب و تهيه قمري ١٣٢٩

از ولي بود كشور انتخابيه تعيينوك;يحوزههاي براي عمل حالم;ك به تا است آمده عمل به اص;حاتي

نقطه هر گرفتنجمعيت نظر در با و تازه مطابقاصول تقسيماتكشوريرا كه افتاد فكر به دولت گذشته سال

اين شد, تدوين وزارتكشور در گذشته سال جديدي تقسيماتكشوري قانون اصل اين روي و نمايد تدوين

تا است شده تقديم نخستوزير دفتر به اخيرا اط;ع قرار از و نرسيده نخستوزير تصويب به هنوز قانون

دست در انتخابات جديد قانون طور همين شود/ گذاشته اجرا مورد به و اب;غ كشور وزارت به تصويب براي

به نخستوزير تصويب از پس آمد عمل به آن در كه مجددي اص;حات از پس زودي به و ميباشد اقدام

شود/ آغاز آن طبق هيجدهم انتخاباتدوره تا شد خواهد اب;غ وزارتكشور

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

قشقائي] محمدحسين [مراجعت
براي كه ملي شوراي مجلس سابق نماينده قشقائي محمدحسين آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

كرد/ م;قات نخستوزير آقاي با امروز ظهر از قبل مراجعتو تهران به بود رفته اروپا به معالجه



ملي دولت سياهه ٣٠٨٢

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

مجلس در نظامي فرمانداري مأمورين طرف از زهري و بقائي دكتر ديروز عصر
بقائي دكتر اطCع قرار به شد آزاد زهري ديشب نيم و ده ساعت ولي شدند بازداشت
بشود نظامي فرماندار تحويل بعدا است قرار و ميبرد سر به عشرتآباد زندان در

ميشود تشكيل رضوي مهندس منزل در ملي نهضت فراكسيون فوقالعاده جلسه فردا

كردهاند مسافرت تهران از خارج به عدهاي اقليت سابق نمايندگان از

نيست دست در صحيحي اطCعي هم بقيه از و

به كريمي هديو حميديه, پورسرتيپ, قناتآبادي, شمس حائريزاده, آقايان صبح ديروز ـ روز آخرين

خود اطاق به مستقيما و كنند اظهار مطلبي خبرنگاران به نشدند حاضر آنها از كدام هيچ ولي آمدند, مجلس

لحـظه اقـليت نمايندگان سپس بودند/ كره مذا مشغول خود اطاق در هم زهري و بقائي دكتر آقاي رفتند/

ديروز جلسه بود/ جرياناتروز درباره آنها بحث شد كسباط;ع كه طوري به و كردند كره مذا هم با كوتاهي

باغ در دولت مخالفين جلسه آخرين اين شايد شده گفته كه طوري به و پذيرفت خاتمه نتيجه بدون اقليت

شدند/ متفرق هدفي و نقشه داشتن بدون مزبور آقايان و باشد بهارستان

زهريدر بقائيو دكتر فقط ديروز ظهر از يكساعتقبل از ترتيب بدين ـ زهري و بقائي دكتر بازداشت

مجلس در آنها اقامت محل كه خارجه اطاقكميسيون به استراحت براي ناهار صرف پساز كه مجلسبودند

اطـ;ع كسب تـلفن وسيله به بود بقائي دكتر با هميشه كه زحمتكشان حزب افراد از يكي ولي رفتند/ بود

دكتر خود زيرا است شده صادر اشخاصي چه بازداشت دستور و شدهاند بازداشت اشخاصي چه كه ميكرد

استخر طرف به برايآبتني كه هنگامي بعدازظهرديروز داشتو را بازداشتخود انتظار صبحديروز از بقائي

آخرين امروز ميكنم گمان گفت مجلسبود در آنموقع در كه خبرنگاران از يكي زهريو به مجلسميرفت

ميتينگعصر برنامه تازه كه هنگامي همان در يعني ديروز بعدازظهر ربع و ساعت٦ باشد/ مجلس در ما روز

و گرديدند بهارستان باغ وارد چاپخانه در از سرباز چند همراهي به ارتش سروان يك بود شده آغاز ديروز

رفت/ آنها اقامت محل طرف به مجلس مستخدمين از يكي راهنمائي با گرفتو زهري و بقائي دكتر سراغ

دكتر ولي بروند نظامي فرمانداري به او تفاق ا به كرد خواهش زهري و بقائي دكتر آقايان از مزبور افسر

نمود/ امتناع مجلس عمارت از خروج از و نكرد قبول ابتدا بقائي

كه هنگامي ميگفت امروز است بوده صحنه اين ناظر ديروز كه شخصي ـ هستم جلب ورقه خودم بنده

چه به گفت: بقائي دكتر نظاميبرود, فرمانداري طرف به او تفاق ا به تا بقائيخواهشكرد دكتر ارتشاز افسر

اب;غيه دستداريد؟ در ما جلب براي ورقهاي آيا جلبمنگو؟ ورقه آمدهايد؟ ما بازداشت براي شما مجوزي

خود گفت: و كرد قتلافشارطوسمعرفي پرونده بازپرس قانع سروان را ارتشخود افسر كجاست؟ شما قانوني

نظر از بنده كنونخود ا گردد, صادر بنده طرف از بايد شود صادر بايد ورقهاي گر ا زيرا هستم, جلب ورقه بنده

قتل پرونده چون برويم نظامي فرمانداري به تفاق ا به كنم تقاضا شما از شخصا كه رسيدم خدمت احترام



٣٠٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

است/ مفتوح هنوز جنابعالي از بازپرسي براي افشارطوس

صحبتي ديگر نظامي فرمانداري بازپرس طرف از مطلب اين اظهار از پس بقائي دكتر ـ رفتند جيپ با

اينكه بدون برداشتو را خود كيفدستي بعد و كرد كره مذا خصوصي طور به زهري با دقيقه چند فقط و نكرد

در از افسـر آن تفاق ا به و آمد او همراه هم زهري آقاي بعد لحظهاي و شد خارج اطاق از بپوشد را كتش

ترتيب بدين و رفتند شميران دروازه طرف به جيپ تومبيل يكا وسيله به و شدند خارج مجلس چاپخانه

يافت/ خاتمه مجلس در زهري و بقائي دكتر روزه چند و ماه يك تحصن

خود منزل به و شده آزاد ديشب ده ساعت زهري آقاي يافتيم اط;ع امروز صبح ـ ميروم خودم اراده به

معترض كسي و ندارند كاري او با فع� استكه شده داده وياط;ع به نظامي فرمانداري طرف از استو رفته

بقائيو بازداشتدكتر جريان وي آقايزهريدستداد با امروز صبح ساعتده كه م;قاتي در شد/ نخواهد او

يك سرهنگسررشتهو نادري, سرهنگ آقايان ديروز بعدازظهر ربع ساعتششو داد: شرح چنين خودشرا

بـنده و بـقائي دكتر از باشند داشته دست در ورقهاي اينكه بدون و آمدند مجلس به [قانع] ارتش سروان

ولي خواست آنها از را جلبخودش ورقه بقائي دكتر برويم/ نظامي فرمانداري به آنها تفاق ا به كه خواستند

هنگام فقط و نگفت چيزي ديگر آنها اظهار اين مقابل در بقائي دكتر داريم/ شفاهي دستور ما گفتند آنها

مصونيت و هستم مردم نماينده اينكه تأييد با من گفت: مجلس نگهباني گارد فرمانده به مجلس از خروج

آن كنين حفاظتسا تعرضاستو گونه هر از نيزمصون ملي مجلسشوراي يعني محل اين و دارم پارلماني

كه نظر آن از معالوصف نيستم قائل ارزشي گونه هيچ نيز مصدق دكتر رفراندم براي و ميباشد شما عهده به

بـا بـقائي دكتر بعد ميشوم/ خارج مجلس از خودم شخصي ميل و اراده با نكنند توليد شما براي اشكالي

شديم/ خارج مجلس از عده آن تفاق ا به و كرد خداحافظي مجلس مستخدمين

اداره به اول شديم خارج مأمورين تفاق ا به مجلس از ما آنكه از پس ـ شديم زنداني عشرتآباد در

در يكرا هر و بردند عشرتآباد به را ما جبپ تومبيل يكا وسيله به بعد بوديم, آنجا در مدتي و رفتيم دژبان

و بوديم حال همين به نداشتيم رابطهاي تماسو هم با هيچوجه به كه طوري به بازداشتنمودند زندان يك

نامش نميدانم كه ارتش يكسرهنگ كه استراحتداشتم قصد و بودم درآورده تن از را لباسهايخود من

است؟ كجا بقائي دكتر پرسيدم منزل>/ بفرمائيد نيست كاري شما با عجالتا <ما گفت: من به فقط و آمد بود چه

هم وسيله و هستيد آزاد جنابعالي ولي ندارم اط;عي ايشان از گفت سرهنگمزبور ميشود؟ چه او تكليف

در تا افسر آن تفاق ا به و پوشيدم را لباسهايم من است/ حاضر منزل به رساندن و شهر به شما بردن براي

ثاثيهخود ا و مجلسرفتم به هم امروز رفتمو منزلخودم به شهرباني يكجيپ بهوسيله آمديمو عشرتآباد

ميباشد/ مجلس در هنوز بقائي دكتر ثاثيه ا ولي بردم منزل به و كرده جمعآوري را

صحيحي اط;ع گونه هيچ شدند مجلسخارج از آزادي كسيون فرا اعضاي كه صبحديروز از هستند؟ كجا

او محل از كسي باشد تهران در گر ا يا و شده خارج تهران از حائريزاده نيست/ دست در آنها اقامت محل از

و رفـته قـزوين به صفائي ميكردند/ بياط;عي اظهار او محل از امروز هم او خانواده حتي و ندارد اط;ع
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كرده مسافرت خرمآباد به نيز پورسرتيپ اط;ع قرار به و رفته طرفاردبيل به صبحديروز نيز هدي فضلعلي

اقليت نمايندگان ساير از و كردهاند مسافرت شمال طرف به ديروز صبح از نيز بهادري صادقيو افشار است/

نيست/ دست در اط;عي گونه هيچ

تشكيلشود/ مهندسرضوي آقاي منزل در ملي نهضت كسيون فرا جلسه صبح فردا است قرار

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

متهمين كليه نخلي عباسعلي و خطيبي حسين قرائي, بلوچ استثناي به كنون تا
كردهاند انتخاب را خود مدافع وكCي افشارطوس قتل

نكردهاند اعCم دادگاه به را خود قبولي هنوز مدافع وكCي از عدهاي

قتل متهمين كليه نخلي عباسعلي و خطيبي حسين قرائي, استثنايبلوچ به كه شد حاصل اط;ع امروز

اع;م دادگاه به را خود قبولي مزبور مدافع وك;ي وليهنوز كردهاند انتخاب را خود مدافع افشارطوسوك;ي

از و آمدند دادگاه به خود مدافع انتخابوك;ي براي قرائي بلوچ سرگرد خطيبيو حسين امروز صبح نكردهاند/

تقاضا اين با نيز دادگاه كنند/ انتخاب را خود وك;ي كه شود داده مهلت آنها به روز چند كردند تقاضا دادگاه

سرهنگ افشارطوسو قتل متهمين مدافع وك;ي طباطبائي دكتر و شريعتزاده آقايان امروز كرد موافقت

گرديدند/ پرونده قرائت مشغول و شدند حاضر دادگاه در هاشمزاده

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

ريسباف كارخانه كارگران اعتصاب
و زده اعتصاب به ريسبافدست كارخانه مختلف قسمتهاي كارگران كليه كه است روز چند ـ اصفهان

نمايندگان و كارفرما با مربوطه مقامات است شايسته نمودهاند عمومي تعطيل مزايا و حقوق گرفتن براي

دارند/ مبذول مقتضي اقدامات كارخانه انداختن كار به براي نموده حاصل تماس

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

تاج ورزشي باشگاه به حمله
خـورد را آن شيشه و پنجره و درب و نموده حمله تاج ورزشي باشگاه به نفر ١åå حدود در عصر ديروز

كنند دستگير را مهاجمين محلرفتهو در كه كرد مأمور عدهايرا شدو مطلع قضايا از فورا ك;نتري١٣ نمودند/

شدند/ متواري عده آن مأمورين محضرسيدن به ولي

٨١٦٧ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٦ دوشنبه

ميكند مراجعت تهران به امريكا كبير سفير امروز
اختصاصي هواپيماي با امروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت ايران در امريكا كبير سفير هندرسن آقايلوي

از پس و رفت واشـنگتن به تهران از گذشته ماه خرداد دهم روز هندرسن آقاي شد/ خواهد وارد تهران به

كشيد/ طول نيم و ماه دو امريكا سفير غيبت مسافرتو كرد توقف بيروت و رم در مدتي امريكا از مراجعت
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٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

گفت: دستگيري از پس كودتا عامل نصيري سرهنگ

زد برهم را كودتا نقشه خسروپناه سرهنگ تأخير دقيقه دو
داشتهاند ارتباط كودتا عاملين با افشارطوس قتل متهمين از عده

است شده تعيين جايزه ريال هزار يكصد زاهدي سرلشكر دستگيري براي
شد آزاد سپس و دستگير قزوين در مجلس سابق نماينده ديروز

ميباشد انتظامي مأمورين نظر تحت خود منزل در اميني ابوالقاسم

ميكند فاش را زيادي اسرار كه آمده دست به بقائي دكتر جيب از مداركي
كرد ايجاد را ديگري كودتاي توهم داد رخ بيسيم مقابل در ديروز عصر كه حادثهاي

است شده احضار نظامي فرمانداري طرف از فرزانگان بازنشسته سرهنگ

كرد خواهد جلوگيري تظاهراتي گونه هر از نظامي فرمانداري

از اخير روز سه دو در كه كودتا قضيه در متهمين و عاملين از بازپرسي و تحقيقات ـ دارد ادامه بازپرسي

نيمه مقارن تا فرمانداري دادسراي بازپرسان از نفر چهار وسيله به شدهاند بازداشت انتظامي طرفمأمورين

٢٥ كودتاي پرونده گرديد آغاز آنها از تحقيقات شش ساعت از مجددا صبح امروز داشتو ادامه شبديشب

است/ رسيده صفحه هفتصد به اينك بود مختصر برگ چند شامل فقط يكشنبه روز صبح كه مرداد

و متهمين داشت اظهار امروز نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك ـ هستند توقيف يك ماده استناد به

يك ماده استناد به همگي ميبرند سر به نظامي فرمانداري و دژبان زندانهاي در اينك كه كودتا عاملين

است نكرده صادر آنها از كدام هيچ براي توقيف قرار هيچوجه به نظامي بازپرس كنون تا و شدهاند بازداشت

از مـرحـله اين در كه كساني براي نميتواند قانونا بازپرس و ميباشند بازجوئي اوليه مراحل در هنوز زيرا

كند/ صادر بازداشت قرار ميباشند بازپرسي

مقابل در مأمورين وسيله به اينكه محض به كودتا اصلي عامل نصيري سرهنگ ـ تأخير دقيقه دو فقط

كار در كه بوديم اميدوار ما است داشته اظهار بردند دژبان زندان به را او و بازداشتشد آقاينخستوزير منزل

كه باعثشد آمد عمل به ما ياران از يكي ناحيه از كه انجاممأموريت در تأخير دقيقه وليدو خودموفقشويم

شود/ موفقيتمواجه عدم با ما نقشه

دو با او كه بود شده گذاشته قرار سرهنگخسروپناه با است سپسگفته سرهنگنصيري ـ بود؟ چه نقشه

مأمورينمحافظمنزلنخستوزير با تصادم بدون كه شد ممكن گر ا برودو نخستوزير خانه به سرباز كاميون

بـا او كه موقع همين در نمايد خورد و زد محافظ سربازان با نشد ميسر امر اين گر ا ولي كند اشغال را آنها

يكسره را كار و ميرسيدم خود نفرات با من ميگردد خورد و زد سرگرم نخستوزير منزل محافظ سربازان

زد/ هم به را نقشه تأخير همين و كرد تأخير دقيقه دو سرهنگخسروپناه ولي ميكرديم

به ميكردم خيال من گفت و داد ادامه همچنين خود گفتار به نصيري سرهنگ ـ شد ديگر طور وضع
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رسيدم آنجا به كه وليموقعي ديد وفقمرادخواهم بر را ميرسيموضع نخستوزير خانه مقابل به كه محضي

چند آنhاقل بهانه به تا آوردم بيرون جيبخود از كاغذي ناچار استو ديگريدرآمده بهصورت ديدموضع

برسد خود افراد با خسروپناه سرهنگ كه موقعي سپس و كنم معطل را نخستوزير منزل محافظين دقيقه

شدم/ دستگير شود اجراء نقشه اين اينكه از قبل ولي كنيم آغاز را حمله

كرد اظهار بازداشتشده كه همانلحظاتاوليه سرهنگنصيريدر را اقارير اين ـ كرد انكار اقرار پساز

اظهار نظامي بازپرسان بهسؤاhت جواب در و گرديد خود سابق گفتار منكر كلي به يكشنبه روز صبح ولي

ديگريدر نظر اين جز داشتم/ براينخستوزير شاه طرف از نامهاي و نداشتم كودتا قصد من كه است داشته

كرديو انتخاب نامه دادن براي را نصفشب چرا كه اينسؤال به جواب در سرهنگنصيري است نبوده بين

است/ مانده عاجز دادنجواب از و كرده اختيار استويسكوت بوده چه براي سربازها اعزام همچنين

را نـصيري سـرهنگ كه موقعي ميگفت دژبان زندان مستحفظين از يكي ـ نداريد فرمايشي قربان

با او محضديدن به ميباشد بازداشت زندان همان در هم او كه سرهنگي آوردند/ زندان به و كردند دستگير

فاتحانه سرهنگنصيري ميكرد خيال كه سرهنگمزبور نداريد! فرمايشي بنده با قربان گفت نهايتاحترام

نگفت/ چيزي ديگر انداختو پائين استسرش زنداني هم او خود كه شد استوقتيمتوجه شده زندان وارد

قتل تهام ا به كه افسراني داشت اظهار خبرنگار به امروز دژبان زندان در مطلع مقام يك ـ بودند مطلع

آنها از يك هيچ شبواقعه در زيرا داشتند اط;ع كودتا جريان از ميبردند سر به دژبان زندان افشارطوسدر

شد/ گر عكسجلوه به واقعه جريان ولي داشتند كودتا عاملين طرف از را دژبان فتح انتظار و بودند نخوابيده

را بقائي دكتر آقاي جيب محتويات عشرتآباد زندان مأمورين ديروز ـ است آمده دست به كه مداركي

به بقائي آقايدكتر نزد در توجه قابل زيادياوراق مقدار شدهاند اط;عمأمورينموفق قرار به كردند, بازرسي

داشت اظهار ما خبرنگار به امروز است ديده را بقائي دكتر جيب محتويات كه مطلع مقام يك آوردند/ دست

از عدهاي و كودتا عاملين با را او ارتباط كه است افتاده دستمأمورين به بقائي دكتر جيب در مهمي مدارك

يادداشت دفترچهاي در فرانسه زبان به را يادداشتهايخود بقائي دكتر ميكند, ثابت مخالفدولت افسران

فاششود/ زيادي اسرار اوراقمزبور شدن ترجمه محض به كه اميدوارند انتظامي مأمورين است/ كرده

بعد كه مجلسرا سابق نماينده صفائي آقاي شدند انتظاميموفق مأمورين ديروز ـ شد دستگير صفائي

بـه ب;فاصله صفائي آقاي كنند/ بازداشت مزبور شهرستان در بود رفته قزوين به مجلس انح;ل اع;م از

شد/ آزاد مختصري بازجوئي از پس آنجا در ولي شد فرستاده تهران به مأمورين همراه

اظهار انتظامي مأمورين امروز شد/ آزاد اميني ابوالقاسم آقاي كه داديم اط;ع ديروز ـ ميباشد نظر تحت

ميباشد/ نظر تحت خود خانه در ولي است شده آزاد وي چه گر ا داشتند

شميران جاده در واقع بيسيم مؤسسه مقابل در حادثهاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت ـ بيسيم حادثه

ديگري كودتاي است ممكن كه كرد ايجاد توهمي ميكردند عبور محل آن از كه كساني براي كه افتاد تفاق ا

چنين را قضيه جريان است كرده تحقيق باره اين ساعتدر همان در ما خبرنگار كه طوري به باشد/ رويداده
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ميدهد/ گزارش

محافظ قواي تقويت براي اقدسيه سوم هنگ از نيرو آتشبار يك ديروز عصر ـ نداشتند كتبي دستور

مأمور افسر سرهنگغفاري ميآيند/ بيسيم بهمؤسسه توپ دستگاه ودو سرباز كاميون چهار شامل بيسيم

كتبي كهدستور ميدارد اظهار مزبور فرمانده ولي ميكند مطالبه كتبي دستور نيرويمزبور فرمانده از بيسيم

ميگيرند تماس ارتش ستاد با و بستهميشود بيسيم اداره غفاريدرهاي سرهنگ بهدستور نتيجه در ندارم

اخذ از پس تا نمايد مراجعت محلخود به مجددا مزبور آتشبار كه ميرسد دستور ستاد طرف از سرانجام و

و بيسيم مقابل در نيز آتشبار يك استقرار يعني اينموضوع بروند/ جديد مأموريت محل به كتبي دستور

است ممكن كه كرد ايجاد عابرين براي را توهم اين آن, محافظ طرفمأمورين از بيسيم اداره درهاي بستن

دارند/ را بيسيم اداره تصرف قصد عدهاي و باشد داده روي ديگري كودتاي

است: داده انتشار زير شرح به اع;ميهاي نظامي فرمانداري ـ فرزانگان سرهنگ احضار

نامبرده به عليهذا است ضروري تحقيقات پارة براي فرزانگان عباس بازنشسته سرهنگ حضور <چون

نمايد/ معرفي نظامي فرمانداري به را ساعتخود ٢٤ ظرف تحقيقاتhزم براي كه ميشود اخطار

تهران> شهرستان نظامي فرماندار

نميكنند/ پنهان كودتا با را وي ارتباط مأمورينمربوطه او احضار باره در

كـه زيـر اعـ;ميه شرح به ريال هزار يكصد مبلغ نظامي فرمانداري ـ زاهدي دستگيري براي جايزه

ميپردازد/ دهد تحويل را زاهدي سرلشكر

پـارهاي بـراي زاهـدي فـضلا� بـازنشسته سرلشكر حضور چون ٣٩ شماره اع;ميه <پيرو ـ اعJميه

كه شده اب;غ پخشاع;ميه و راديو وسيله هم قب� اينكه با استو ضروري نظامي فرمانداري در تحقيقات

به وسيله بدين لذا است نظاميخوددارينموده فرمانداري در حضور معرفيو از كنون تا نمايد معرفي را خود

و گردد دستگيريوي به منجر كه نامبرده سرلشكر محلسكونت از كسي هر ميرساند عزيز اط;عهموطنان

شد/ خواهد نقديموفق پاداش ريال هزار صد يك اخذ به بدهد اط;عاتي نظامي فرمانداري به

تهران> شهرستان نظامي فرمانداري

مشغول جدا زاهدي سرلشكر كردن پيدا براي نظامي فرمانداري مأمورين شده كسباط;ع كه طوري به

زاهديدر سرلشكر كه ميشد تصور ديروز تا گفت امروز نظامي فرمانداري يكمقاممطلع ميباشند/ فعاليت

است شده برايشانمسلم آوردهاند بهدست مأمورين كه تحقيقاتي نتيجه وليدر ميبرد سر به تهران از خارج

براي اقدام تهرانمشغول كاندر كما ميباشدومأمورين تهران در و نشده خارج تهران از زاهدي سرلشكر كه

ميباشند/ او آوردن دست به

شد: صادر امروز نظامي فرمانداري طرف از اع;ميه اين ـ تظاهرات از جلوگيري

سوءاستفاده موقعيت از ماجراجو اشخاص از عدهاي تهران شهرستان اخير روزهاي تظاهرات در <چون

لذا نمودهاند فراهم را مردم ناراحتي موجبات رفته رفته ترتيب بدين و كرده حمله مغازهها از بعضي به و نموده
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فرمانداريممنوع قبلي جلبموافقت بدون تظاهري نوع هر كه ميرساند اط;ععموم به نظامي فرمانداري

قرار پيگرد تحت مقررات طبق و دستگير را متخلفين كه است شده داده دستور انتظامي مأمورين به و بوده

تهران> شهرستان فرمانداري دهند/

از امروز از كياست حا اع;ميه مفاد كه داشتبهطوري اظهار ما خبرنگار به فرمانداري در يكمقاممطلع

شد/ خواهد شدتجلوگيري به تظاهرات انجام

عـنوان بـه بود شده بازداشت پريشب كه باتمانقليچ سرلشكر آقاي ديروز صبح از ـ كرد غذا اعتصاب

خودداري آن خوردن از بودند آورده غذا او براي منزل از موقعي و كرد غذا اعتصاب خود بازداشت بر اعتراض

و آمد عمل به وي با تي كرا مذا آن از بعد ولي داد ادامه غذا اعتصاب به امروز صبح تا تمانقليچ با سرلشكر كرد/

شكست/ را غذايخود اعتصاب نتيجه در

شـاه, مخصوص دفتر رئيس هيراد [رحيم] آقايان از نظامي بازپرسان وسيله به امروز ـ شد بازپرسي

با همكاري تهام ا به پريشب و گذشته روز كه نراقي يكم ستوان و سرهنگمنصورپور, كريمي, زند سرهنگ

داشـتهانـد اظـهار مطالبي چه آنها اينكه درباره آمد/ عمل به بازپرسي بودند شده بازداشت كودتا عاملين

به آنها از كه اط;عاتي داشت اظهار ضمنا آنها از يكي ولي ندادند ما خبرنگار به اط;عاتي مزبور بازپرسان

است/ توجه جالب بسيار آمده دست

مأمـورين وسـيله بـه ديروز صبح كه كشور كل شهرباني سابق رئيس شيباني سرتيپ آقاي ـ شد آزاد

شد/ آزاد گذشته شب نيم و ده ساعت بود شده بازداشت نظامي فرمانداري

پهلوي هنگ نهم گروهان فرمانده ب;دي سروان نظامي بازرسان آقاي دستور به امروز ـ شدند دستگير

عاملين با نيز شخص اين مداركموجود طبق داشتند اظهار انتظامي مأمورين او تهام ا درباره شد/ بازداشت

بـازپرسان وسـيله به نيز ديگر افسر چند كه ميشد گفته امروز اين بر ع;وه است/ داشته همكاري كودتا

كردند/ خودداري آنها اسامي كر ذ از وليمأمورين شدهاند دستگير

رؤسـاي كـليه ديـروز بـعدازظـهر ساعت يك جريانات اين تعقيب در ـ كJنتريها رؤساي به دستور

آقاي و كردند اجتماع كشور كل شهرباني رياست دفتر در شهرباني رئيس مدبر سرتيپ دستور به ك;نتريها

ايـجاد و اغـتشاش گونه هر بروز از جلوگيري و شهر انتظامات حفظ براي را hزم دستورهاي مدبر سرتيپ

انجام پيشدر از بيشتر بايد بهخصوص اينموقع در ك;نتريها رؤساي كه شد متذكر و داد آنها به بينظمي

پيدا زيادي طرفداران نيز دولت اطرافيان بين در است شده شنيده كه طوري به نمايند/ كوشش وظايفخود

قرائت را كودتا توطئه متهمين پرونده امنيت كهكميسيون ميكنند عقيده اظهار فكر اين طرفداران است كرده

كند/ رسيدگي متهمين جرائم به دارد دادگاهيص;حيت چه بدهد تشخيص و كرده

عاملين همكاران از ديگري عده هنوز ميدارند اظهار انتظامي مأمورين ـ نشدهاند دستگير عدهاي هنوز

نظر اظهار نميتوان جهتهنوز همين به ميباشند/ آنها تعقيب در انتظامي مأمورين نشدهاند دستگير كودتا

شد/ خواهند تحويل دادگاه به موقع چه متهمين كه نمود قطعي
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در عمل تسريع براي شكدولت بدون داشت اظهار امروز مطلع مقام يك ـ رسيدگي در تسريع براي

را مربوطه پرونده زودتر هرچه كه داد خواهد نظامي بازرسان به دستورهائي كودتا عاملين تهام ا به رسيدگي

و شـد خـواهـد طـوhني اندازهاي تا بازپرسي جريانات است مهم بسيار چونموضوع ولي نمايند تكميل

برسد/ صفحه هزار چندين به مرداد ٢٥ كودتاي پرونده كه ميشود پيشبيني

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

رژيم تغيير براي رفراندم ـ موقت شوراي تشكيل ـ سلطنتي شوراي تشكيل
است گرفته قرار مطالعه و بررسي مورد كشور وضع تعيين براي حال به تا كه طريقهايست سه

شد تشكيل نخستوزير منزل در ملي نهضت فراكسيون جلسه امروز
شود حاصل توافق فوق طريقه سه از يكي به نسبت فراكسيون اعضاي و نخستوزير بين تا

بحث مدتي از پس بود شده تشكيل نخستوزير حضور با كه ملي نهضت فراكسيون امروز جلسه در

شد موافقت مذاكره و

شود تشكيل سلطنتي شوراي سلطنت مقام وظائف انجام براي
گفت: نخستوزير منزل از خروج هنگام شايگان دكتر

شد خواهد اعCم سلطنت مقام و دولت تكليف تعيين فردا و امروز ظرف
گفت: فراكسيون امروز جلسه ختم از پس ملي نهضت فراكسيون اعضاي از يكي

است نشده تهيه فرمولي سلطنتي عالي شوراي تشكيل نحوه براي هنوز
سنجابي, دكتر رضوي: مهندس شايگان, دكتر آقايان حضور با جلسهاي امروز عصر است قرار و

شود تشكيل نخستوزير منزل در فرمول تهيه براي زيركزاده مهندس و نريمان

پذيرفت را مزبور فراكسيون عضويت مجددا نريمان ملي نهضت فراكسيون دعوت حسب بر

مفاد گرفتن نظر با و نخستوزير نزديكان و دولتي مقامات اخير روز دو اظهارت به توجه با ـ نكته دو

تشكـيل و كـودتا مـحركين و مسـببين مجازات فع� كه ميگردد استنباط چنين پريروز ميتينگ قطعنامه

ميباشد توجه مورد دوم مرحله در سلطنتي شوراي تشكيل و اول مرحله در آنان كمه محا براي محكمهاي

هستند/ نظر دو اين اجراي خواستار نخستوزير از جدا ملي نهضت كسيون فرا اعضاي

كودتا عاملين و محركين كمه محا براي محكمه تشكيل يعني اول قسمت در ـ كودتا عاملين مجازات

و شده دستگير توطئه اين در شركت تهام ا به عدهاي فع� و داشته مبذول كامل توجه دولت گفت بايستي

كشف و متهمين از بازجوئي با است بديهي و بازداشتشوند روزه چند همين خ;ل در هم ديگري عده شايد

خـود به عمل صورت ملي نهضت كسيون فرا ميتينگ قطعنامه اول ماده واقعه اين جريان درباره حقايقي

ميباشد كامل رسيدگي تجسسو مراقبتو صرفوقتو مستلزم اينمورد در نتيجه اخذ ولي گرفت/ خواهد

را اصلي مسببين و اع;م باره اين در را خود نظر دولت عميق تحقيقات انجام از قبل كه داشت انتظار نبايد

نشـان دولت نـزديكان اظـهارات و يافتهايم اط;ع كه طوري به زيرا نمايد, مجازات را محركين و معرفي
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و شده نظر اظهار آن اطراف در حال به تا كه است آن از ريشهدارتر و عميقتر مرداد ٢٥ شب واقعه ميدهد

اين از شايد كه گرفته انجام عدهاي قبلي دستهبندي و تباني و زمينهسازي با توطئه اين است مسلم آنچه

به موفق كه هستند عدهاي تعقيب در مأمورين ع;وه به ميبرند سر به آزادانه كه باشند كساني هنوز عده

نشدهاند/ آنها دستگيري

بر هنوز است نخستوزير فرمان داشتن دست در مدعي كه زاهدي سرلشكر آقاي اقامت محل مسئله

ساعت ٢٤ ظرف در كه كرده اخطار او به نظامي فرمانداري جهت همين به و نيست روشن دولت مأمورين

دولت كه ترتيبم;حظهميشود بدين نمايد معرفي تهران نظامي فرمانداري به را خود تحقيقاتhزم براي

باره اين در نتيجه اخذ منتهي داده قرار كامل توجه مورد را كودتا عاملين محركينو مجازات تعقيبو موضوع

ميباشد/ كامل رسيدگي و تحقيق براي كافي وقت فرصتو به موكول

و دولتـي محافل توجه مورد كنون ا كه مطلبي مهمترين و اصلي نكته ولي ـ سلطنتي شوراي موضوع

به شاه مسافرت با كه سلطنتاست مقام تكليفدولتو تعيين همانموضوع ميباشد نخستوزير نزديكان

مـلي نـهضت كسيون فرا مؤثر اعضاي از يكي اظهار بنابه است/ درآمده بغرنجي صورت به كشور از خارج

آن كند, استعفا پيشداشته گرمحظوراتيدر ا اينكه بدون اط;عدولتو بدون شاه كه ايناست در كار اشكال

او بنابراينعمل است/ گفته ترك را كايران خا دارند دربار با بستگيمستقيم آن عاملين كه واقعه پساز هم

سلطنت مقام با را خود تكليف است ناچار دولت صورت اين در و كرد تعبير نميتوان فرار جز چيز هيچ به

كند/ روشن

در تا شد سلطنتي تشكيلفوريشوراي خواستار يكشنبه ميتينگروز قطعنامه نهضتمليدر كسيون فرا

است قرار ميشد گفته كه بود حدي به امر اين به آنها ع;قه و دهد انجام را سلطنت وظايف پادشاه غياب

اعضاي و كنند اجتماع نخستوزير منزل در مصدق دكتر موجبدعوت به عدهاي �ديروز� دوشنبه روز صبح

را دهخدا آقاي گفت ملي نهضت كسيون فرا اعضاي از يكي ديروز حتي و نمايند انتخاب را سلطنتي شوراي

و زودي به هم مزبور شوراي اعضاي ساير ميرود احتمال و شدهاند گرفته نظر در شوراي اين رياست براي

شوند/ انتخاب امروز شايد

مطالعه مورد امر اين و نشده گرفته تصميمي باب اين در ميشود نوشته سطور اين كه كنون ا هم تا ولي

شـوراي حـال بـه تـا اينكه علت داشت اظهار امروز مطلع مقام يك ميباشد/ او مشاورين و وزير نخست

اخت;ف مختصر نخستوزير نزديكان دولتو طرفداران بين باره اين در كه اينست نيافته تشكيل سلطنتي

تشكيلشود سلطنتي ب;فاصلهشوراي كه است بهتر دارند عقيده جمعي كه معني بدين دارد سليقهايوجود

باشد/ عهدهدار شاه غياب در را سلطنت مقام وظائف تا

گـارد افسـران كـودتاي بـا مـعتقدند و آوردهانـد مـيان بـه موقت> <شوراي از صحبت ديگر دسته ولي

سلطنتي تشكيلشوراي ديگر دارد فرار كهصورت دولت اط;ع بدون مملكت از پادشاه خروج و شاهنشاهي

مقام وظائف كه گردد تشكيل موقت شوراي فع� كه اينست در مصلحت و داشت نخواهد مفهومي و معني
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كند/ روشن باره اين در را تكليفخود دولت بعدا تا باشد عهدهدار را سلطنت

دولت تا گردد تشكيل موقتي يكشوراي كه اينست منظورشان عقيده اين طرفداران كه ميشود گفته

هم اينجمع استدhل كندو مطالعه بررسيو را رژيم تغيير كافيمسئله مطالعه با عادي برقراريوضع پساز

مشك;ت روز هر و يابد ادامه همچنان فعلي رژيم كه نيست مصلحت ديگر اخير واقعه از پس كه اينست

كند/ بروز مملكت اين در جديدي

اين طرفدار مصدق دكتر داشت: اظهار بود كرده ديدن نخستوزير از امروز كه غيرمسئول مقام يك ولي

كردهام ياد كه سوگندي خ;ف بر هرگز و بوده معتقد مشروطه رژيم به من ميدارد اظهار بلكه نيست نظر

حال در كه بود كرده استنتاج چنين اظهاراتنخستوزير از مقامموثق اين خ;صه زد/ نخواهد منسر از عملي

استو مطالعه نيزهنوزمورد اينموضوع ولي ميباشد/ شاه غياب سلطنتيدر تشكيلشوراي به معتقد حاضر

است/ نشده تخاذ ا آن درباره قاطعي تصميم

اظهار ميداد توضيح دسته اين عقيده درباره امروز كه مطلعي شخص ـ رفراندم يا مؤسسان مجلس

دارند عقيده دستهاي كه معني بدين است: متفاوتموجود فكر دو هم باز منظور اين اجراي در <ولي داشت:

را مؤسسان مجلس تشكيل ديگر جمعي ولي گير, مؤسسانصورت مجلس تشكيل با بايستي رژيم تغيير

آراء به مراجعه مردم عقايد و افكار بودن آماده با ميگويند و ميدانند فرصت دادن دست از و وقت ات;ف

است/ بهتر رفراندم و عمومي

تكليفدولتو تعيين براي فع� استكه طرقي شد اشاره آن به hبا در كه طريقي سه ـ دارد ادامه مطالعه

زيرا بود, خواهد چه باره اين در دولت نهائي تصميم نيست معلوم هنوز و ميباشد مطالعه سلطنتمورد مقام

سه اين از يك هر آورد/ عمل به تصميم باره اين در بايستي hزم و كافي مراقبت دقتو با كه معتقدند همه

به مصدقهنوز دكتر وليخود دارد طرفداراني نخستوزير نزديكان بين در شد اشاره آن به hبا در كه طريق

بيشتري مطالعه دقتو كه نموده توصيه نيز اطرافيانخود به استو نداده خاتمه زمينه اين در مطالعاتخود

آورند/ عمل به باره اين در

صبح امروز ميباشند صاحبنظر امر اين يكدر هر كه نهضتملي كسيون اعضايفرا مناسبت همين به

وخود دهند تشكيل كسيون رئيسفرا منزل در بود قرار را, جلسهخود آقايمهندسرضوي, قبلي طبقدعوت

نمايد/ گفتگو وي به باره اين در تا بود رفته نخستوزير م;قات به وقت اول صبح نيز مهندسرضوي

منزل به مركز در حاضر كسيون فرا اعضاي تدريجا صبح نه ساعت از ـ شدند جمع فراكسيون اعضاي

جلسه قيافه از و مختلفبود مسائل و پيرامونحوادثروز بيشتر آنها بحث ولي شدند حاضر مهندسرضوي

مـهندس انتظار خود كرات مذا شروع براي ملي نهضت كسيون فرا اعضاي كه ميگرديد استنباط طور اين

طرف از بود قرار كه نامهاي فقط است ممكن امروز جلسه در كه ميشد گفته ديگر طرفي از و دارند را رضوي

جلسه مهمديگريدر كار و گردد تنظيم هيجدهمنوشتهشود انتخاباتدوره در تسريع بهلزوم راجع كسيون فرا

نگيرد/ صورت امروز
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به كسيون فرا اعضاي از يكي خبرينبود مهندسرضوي از ولي شد ساعتده ـ داريم را مهندس انتظار

دكتر با او كره مذا آنجاستو در مهندسرضويهنوز شد تماسگرفتمعلوم نخستوزير منزل با تلفن وسيله

داشت اظهار بود آمده خبرنگاران اجتماع محل به كه كسيون فرا اعضاي از يكي است/ نيافته خاتمه مصدق

مـنزل از تـا داريـم را او انتظار اينجا در ما و رفته مصدق دكتر منزل به نيم و ٨ ساعت از مهندسرضوي

بـا ايشـان كـرات مـذا كـه ايـنست مـثل ولي دهيم تشكيل را خودمان جلسه و كند مراجعت نخستوزير

و شهرستانها وضع به راجع مختصري نداشتيم, مهمي كرات مذا اينجا در هم ما نيافته, خاتمه نخستوزير

نبود/ توجهي قابل مطلب داشتو خصوصي جنبه آنها تمام كه شد كره مذا ديگر امور

در را كسيون فرا اعضاي از يكي كه بود گذشته يازده ساعت از دقيقه چند ـ نخستوزير منزل به ميرويم

طـول دقيقه چند از بيش كسيون فرا عضو اين تلفني كرات مذا خواستند, تلفن پاي مهندسرضوي منزل

بـعد دقـيقه چند ولي گرديد/ كسيون فرا جلسه اطاق وارد گذاشت زمين به را گوشي آنكه از پس و نكشيد

و آمدند پائين عمارت پلههاي از و شدند خارج مهندسرضوي منزل پذيرائي اطاق از كسيون فرا اعضاي

خسرو فلسفي, دكتر موسوي, ج;لي قشقائي, محمدحسين شبستري, سيدجوادي, حاج آقايان بعد لحظه

بود/ كرده فارسمراجعت مسافرت از ديروز عصر كه قشقائي

خبرنگاران به عده اين كه مطلبي تنها و شدند خارج مهندسرضوي منزل از نجفي روحي, ريگي, اقبال,

آقاي كرديم صبر <هرچه كرد: اضافه سيدجوادي حاج و نخستوزير> منزل به <ميرويم كه بود اين گفتند

است>/ خبر چه ببينيم آنجا ميرويم حال نيامد بيايد مهندس

با را خود جلسه تا شدند نخستوزير منزل وارد عده اين يازده ساعت درست ـ نخستوزير منزل در

اول صبح از كه شد معلوم رسيدند نخستوزير منزل به خبرنگاران وقتي دهند/ تشكيل مصدق دكتر حضور

مهندس و مهندسزيركزاده و نريمان سنجابيو دكتر و شايگان دكتر آقايان مهندسرضوي بر وقتع;وه

بودهاند/ نخستوزير منزل در نيز حسيبي

خبرنگاران از يك هيچ ديگر شدند مصدق دكتر منزل وارد عده اين آنكه پساز ـ فراكسيون جلسه ختم

كسيون فرا اعضاي يا شده تشكيل نخستوزير حضور با آنها جلسه آيا اينكه و نخستوزير منزل داخل از

مـنزل داخـل بـه ورود اجـازه چـون نـداشت, اطـ;عي دادهانـد تشكيل را خود جلسه ايشان حضور بدون

به منزل در مقابل در بعدازظهر ساعت يك تا تقريبا مخبرين نميشد/ داده جرايد مخبرين به نخستوزير

دكتر منزل از كه كسي اولين است يافته خاتمه كسيون فرا جلسه شد گفته موقع اين در بودند/ انتظار حال

را نخستوزير منزل نيز نجفي ج;ليو سيدجواديو حاج آقايان او از بعد سنجابيبود دكتر شد خارج مصدق

كردند/ ترك

ميان در تومبيلشود ا سوار آنكه از قبل را سنجابي دكتر جرايد مخبرين ـ گفت خواهد شايگان دكتر آقاي

كسيون فرا اعضاي آقايان امروز گفت: سنجابي دكتر شدند/ كسيونجويا فرا كراتجلسه مذا نتيجه از و گرفتند

اوضاع اطراف در شد بحث مدتي و دادند تشكيل ايشان حضور با را خود جلسه و آمدند نخستوزير منزل به
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باشد hزم آنچه و ميآيند شايگان آقايدكتر بفرمائيد اجازه گر ا گفت: مدتيسكوت پساز مملكتو جاري

داد/ خواهند توضيح آقايان به

تفاق ا به شايگان دكتر كه بود نشده دور خبرنگاران جمع ميان از سنجابي دكتر ـ گفت چه شايگان دكتر

بشود سؤالي او از اينكه از قبل رسيد خبرنگاران صف مقابل به وقتي شد خارج نخستوزير منزل از نريمان

توضيح آقايان به است مقدور آنچه بنده خود فرمائيد اجازه فرمود ميخواهيد چه آقايان ميدانم گفتچون

ايشان از نهضتملي كسيون طرففرا از امروز كه نريمان آقاي جناب عرضكنم بايد سپسگفتاو' بدهمو

در مجددا هم منبعد و آوردند تشريف اينجا به ما با همكاري براي و پذيرفتند ما دعوت بود شده دعوت

كرد/ خواهند شركت كسيون فرا جلسات

مـركز در حـاضر اعـضاي آقـايان امروز كرد اضافه سپس شايگان دكتر ـ كنيم يكسره را مملكت كار

را مملكت كار تكليف اينكه باب در كراتي مذا و رسيدند نخستوزير آقاي خدمت ملي نهضت كسيون فرا

و فرمودند بيان را نظرياتخود داشتند نظري باب اين يكدر هر كه كسيون فرا اعضاي آقايان كنند, يكسره

مملكتي طبققوانين بر را تكليفمملكت اخير واقعه پساز كه كردند تقاضا آقاينخستوزير از كلي طور به

بفرمايند/ روشن زودتر

تـصور كه كردند تي اظهارا امروز جلسه در حاضرين از يك هر و شد مختلفي بحثهاي زمينه اين در

باشد/ داشته ضرورتي اينجا در آن كر ذ نميكنم

كه اينست باشد اهميتداشته آقايان براي شايد استو كرشhزم ذ كه نكتهاي فقط ـ شد حاصل توافق

كسيون فرا اعضاي آقايان بين قضيه اصل در باشد مملكت كار تكليف تعيين همان كه بحث درموضوعمورد

كسيون فرا اعضاي اجازه با كه ماند باقي كار فرمول فقط و شد حاصل نظر توافق نخستوزير و ملي نهضت

در يعني اينجا در كسيون فرا اعضاي آقايان از عدهاي بعدازظهر ٥ ساعت امروز عصر شد قرار ملي نهضت

مشورت كار فرمول درباره ديگر بار و دهند تشكيل جلسهاي خودشان و شوند جمع نخستوزير آقاي منزل

متضمن كه كنند تدوين را عبارتي شد كر ذ اينجا در امروز كه نظرياتي و عقايد گرفتن نظر در با و نمايند

باشد/ مملكت كار تكليف تعيين به راجع ما نظريه

خواهد كسيوننهضتملياع;م طرففرا از يا طرفدولتو از يا فردا يا امروز ظرفعصر به نظر اين البته

نخستوزير آقاي توجه مورد نظر آن كند طرفخودشاع;م از ملي نهضت كسيون فرا گر ا است بديهي شد

تخاذ ا جاري وضع درباره كه نظري هر ضمنا است گرديده حاصل نظر توافق آن به نسبت اصط;ح به و بوده

ميشود/ اب;غ رسما هم طرفدولت از و بوده توافقدولت با شود

براي آقاينخستوزير منزل در امروز عصر كه اعضايكميسيوني شد سؤال ـ مشورتي اعضايكميسيون

كـه شـد صحبت اينجا در داد جواب شايگان دكتر آقاي هستند؟ كساني چه ميشود تشكيل فرمول تهيه

منزل در كار اين براي عصر امروز بنده خود ظاهرا و زيركزاده نريمان, سنجابي, دكتر مهندسرضوي, آقايان

ميشويم/ جمع نخستوزير آقاي
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امـروز جـلسه كـرات مـذا درباره شايگان دكتر آقاي اظهارات چون ـ ميشود تشكيل سلطنتي شوراي

رفتند نهضتملي كسيون فرا اعضاي ساير سراغ جرايد خبرنگاران بود پيچيده و مبهم كليو خيلي كسيون فرا

طور به گفت: كسيون فرا اعضاي از يكي آورند/ دست به بيشتري اط;عات جلسه كراتامروز مذا باب در تا

يا شورايموقتو يا تشكيلشود سلطنتي كهشوراي روياينبود بحثامروز كه عرضكنم خ;صهميتوانم

كرات مذا و بحث از پس ببريم/ كار به آن اجراي براي را خودمان فكر و بيندازيم جلو را رژيم تغيير مسئله

براي فع� كه شد اين بر قرار نخستوزير آقاي مفصل توضيحات با گرفت صورت زمينه اين در كه زيادي

اين در آقاينخستوزير كه توضيحاتي با و تشكيلشود سلطنتي عالي سلطنتشوراي مقام وظائف انجام

و كرده مسافرت خارج به شاه كه كنون ا كه شد حاصل نظر توافق كسيون فرا اعضاي تمام بين دادند باره

بـبينيم تا شود تشكيل سلطنتي عالي شوراي وي غياب در است نامعلوم و دولت اط;ع بدون او مسافرت

شد/ خواهد چه شاه آينده تكليف

سلطنتي عالي كهشوراي آمد ميان به اين از صحبت بعد گفت: كسيون فرا عضو ـ بود؟ خواهد چه فرمول

اينكهدولتطبق اول شد/ كر طريقذ سه آمد عمل به زمينه اين در كه كراتي مذا ضمن تشكيلشود/ چگونه

و اشخاصمعمر عدهاياز از كه اينبود طريقدوم كند/ انتخاب را سلطنتي عالي اعضايشوراي تصويبنامه

به هم سوم راه كنند/ قبول را كهعضويتاينشورا آقايدهخدادعوتشود مانند تجربهدار بيطرفو بينظرو

و كند كانديدا را عدهاي سلطنتي عالي عضويتشوراي براي ملي نهضت كسيون فرا كه بود اين رسيد نظر

وليچون گيرد كارصورت اين رفراندم بهصورت تقريبا نمايندو انتخاب كار اين براي خواستند را كه هر مردم

آقـاي مـنزل در آقـايان از نـفر ٥ امروز عصر شد قرار آمد, ميان به مختلفي بحثهاي و بود گذشته وقت

كنند/ تهيه كار اين براي فرمولي و بدهند تشكيل جلسهاي نخستوزير

آقاي منزل در شنبه روز ملي نهضت كسيون فرا آينده جلسه شد قرار ضمنا ـ فراكسيون آينده جلسه

سـاير اطـ;ع بـه را خود تصميم و مطالعات نتيجه امروز كميسيون اعضاي و شود تشكيل قشقائي خسرو

عـضو شـد؟ نـخواهـد روشن كار اين تكليف شنبه روز تا بنابراين شد: سؤال برسانند/ كسيون فرا اعضاي

تشكيلشود/ زودتر كسيون فرا جلسه اينكه مگر نميكنم تصور گفت: و كرد فكري ملي نهضت كسيون فرا

زاهدي سرلشكر امضاي به كه عكساع;ميهاي نسخههاي تعدادي امروز ـ شده عكسبرداري اعJميه

امضا را آن زاهديزير سرلشكر كه بود شده فرستاده جرايد خارجيو خبرنگاران از عدهاي براي بود شده تهيه

ماشين با ظاهرا كه اع;ميهاي روي از قب� ميشد معلوم و بود عكاسي كاغذ روي نسخهها اين بود/ كرده

قلمخودنويسذيل با زاهدي سرلشكر بعدا كردهاندو چاپ آن تعدادياز عكسبرداشتهو شده نوشته تحرير

است/ كرده امضا را اع;ميه شده چاپ عكسهاي آن

سرهنگ او استكه ساخته نشان خاطر و كرده معرفي نخستوزير را ايناع;ميهخود زاهديدر سرلشكر

توقيف دستور ضمنا و فرستاده نخستوزير آقاي منزل نخستوزيريخودشبه فرمان براياب;غ را نصيري

است/ كرده صادر نصيري سرهنگ به نيز را معيني افراد
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٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

كردند حركت اروپا به ملكه و شاه
بغداد و واشنگتن تركيه, محافل در ايران جريانات انعكاس

است شده منتشر خبرگزاريهاي وسيله به كه

ميشود نگراني ابراز شاه عزيمت از تركيه در
شد خواهد چه نيست معلوم ايران آينده اوضاع ميشود گفته واشنگتن و لندن در
با ايران ملكه و شاه اينكه از كي حا كه داد انتشار خبري بغداد از رويتر خبرگزاري صبح ده ساعت امروز

خبر تعقيب ديگريدر خبر ظهر از بعد كمي ولي كردند/ حركت لندن طرف به بغداد از سي ا, او, بي, هواپيماي

گرديد: منتشر زير شرح به رويتر خبرگزاري طرف از قبلي

در هواپيمايمزبور كرد/ حركت بغداد از بود لندن عازم كه هواپيمائي وسيله به ايران شاه ـ رويتر ـ بغداد

خبرگزاري وسيله به كه زير خبر هم بعدازظهر ساعت يك است/ نامعلوم شاه مقصد كرد/ خواهد توقف رم

رسيد: تهران به است يافته انتشار بغداد از فرانسه

از يكي كردند ترك را بغداد سي ا, او, بي, هواپيماي با ايران ملكة و شاه امروز ـ فرانسه خبرگزاري ـ بغداد

استدر مايل ايران شاه كنون ا كه داشت اظهار كرد م;قات را شاه حركت از قبل كه عاليمقام شخصيتهاي

در قربان عيد گذراندن براي عراق به بازگشت قصد فع� شاه و كند اقامت سويس يا ايتاليا كشورهاي از يكي

ندارد/ را كشور آن

بغداد در كه روزي دو در ايران ملكه و پادشاه ميدهد: اط;ع رويتر خبرگزاري ـ بغداد در شاه با مJقات

رئـيس صـدر سيدمحمد آقاي جمله از بودند/ عراق دربار مهمان بغداد سلطنتي عمارات از يكي در بودند

او اقامت محل كه كاخي در را ايران پادشاه ديروز عراق رئيسمجلسمبعوثان فاضلالجمالي و سنا مجلس

داشت اظهار اينم;قات در ايران شاه داشت/ شركت م;قات آن در هم شهرستاني آيتا� كردند ديدن بود

تهران در كنون ا كه را زاهدي سرلشكر من نمود اضافه ايران شاه كند/ مراجعت ايران به باره استدو اميدوار

ميكرد/ تجاوز تخطيو قانون حدود از مصدق دكتر چون كردهام تعيين نخستوزيري به است تعقيب تحت

مينويسد: چنين داد انتشار گذشته شب كه ديگري خبر در رويتر خبرگزاري

ايـران پادشاه كردند/ م;قات ايران پادشاه با دفعه چند امروز و ديروز عراق خارجه وزير و نخستوزير

پادشاه كند/ پرواز ايتاليا طرف به عراق مقدسه كن اما زيارت و بغداد در كوتاهي اقامت پساز ميرود احتمال

بـه را كشـور امـور و كند متابعت او از مصدق دكتر كه كند مراجعت ايران به است حاضر موقعي فقط ايران

ايـران پادشاه نمايد/ گذار وا است شده منصوب نخستوزير به شاه طرف از كه زاهدي فضلا� سرلشكر

نكرده زاهديكودتا سرلشكر ميكنند اظهار بغداد در محافلمطلع ندارد/ هم دادن استعفا قصد و نداده استعفا

است/ نموده اب;غ او به كرده صادر قبل روز چهار ايران شاه كه را مصدق دكتر عزل فرمان فقط بلكه

وقايع كاملمتوجه اضطراب با آنكارا دولتي محافل ـ فرانسه خبرگزاري ـ آنكارا ـ تركيه در نگراني ابراز
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ايـفا كـنون تا پيش مدتي از ايران نخستوزير مصدق دكتر آقاي كه نقشي معتقدند و هستند ايران اخير

است شده آنكارا دولتي مقامات تأسف موجب ايران از شاه عزيمت ميرسد نظر به غامض و مبهم ميكند

كـنند اظـهار اينكه بدون تركيه, دولتي محافل بود/ ايران دولت ماندن ثابت عوامل از يكي مشاراليه زيرا

باختريخودخواهي بزرگ دول كه رسيده آن وقت كه معتقدند بلوكشورويدرآيد, زمره ايراندر است ممكن

حفظ ك خطرنا لحظات اين در را ايران باشد شده امتيازي هر با و قيمت هر به و بگذارند كنار را نفعطلبي و

سرحد تا كنون ا بايد باختري كشورهاي كه ميكردند عقيده اظهار امروز آنكارا در سياسي محافل نمايند/

بـدارنـد نگـاه بـاختري كشورهاي محفل در را ايران بتوانند تا بكنند ايران به نسبت گذشتهائي امكان

مشتركوسيعي مرز ايران و تركيه است شده تركيه در بسيار نگرانيهاي باعث ايران در اخير روز تحوhتدو

تركيه محافل شد/ خواهد مشكليمواجه نظامي مسائل با تركيه بيايد تحتنفوذشورويدر ايران گر ا و دارند

بر كار از بوده دولتي امور دوام و ثبات باعث كه عنصري ايران از شاه خروج با اينكه از ميكنند تأسف اظهار

است/ شده گر جلوه معمائي بهصورت ترك سياسي ناظرين براي مصدق دكتر آقاي سياست است شده كنار

داد: انتشار و مخابره واشنگتن از را زير خبر امروز رويتر خبرگزاري ـ واشنگتن از ايران جريانات تفسير

است گذاشته زوال به رو ايران شاه سلطنت اينكه پيشبيني از واشنگتن مطلع محافل ـ رويتر واشنگتنـ

رسمي مأمورين از يكي است پذير تغيير بسيار ايران اوضاع كه كردند نشان خاطر جريان اين در و خودداري,

داد ايرانرويخواهد تفاقيدر ا چه كه كرد پيشبيني قطع بهطور استبتوان زود كههنوز داشت اظهار امريكا

محافل از بعضي است مسلط اوضاع بر كام� مصدق كه ندارد شك كنون ا امريكا خارجه امور وزارت ولي

رژيمجمهوريدر است داشته نظر در شاه اختيارات ساختن محدود پساز مصدق دكتر كه معتقدند واشنگتن

سازد/ قرار بر ايران

كند, ملغي را سلطنتي رژيم مصر مانند است ممكن نيز ايران ـ رويتر ـ لندن ـ ميشود گفته چه لندن در

نيز مصدق دكتر آيا كه نيست معلوم ولي دارد احتمال امر اين كه داشتند اظهار لندن در ديپلماتيك محافل

يا داشت اينسمتمنصوبخواهد به را شخصديگري يا كرد خواهد اع;م رئيسجمهور را نجيبخود مانند

اين از عبارت آن و ميباشد روشن نكته يك اما باشد داشته را خود قبلي عنوان كه داد خواهد اجازه شاه به

ايران روابط چه گر ا ميرود شمار به مالكالرقابايران كنون ا هم استو شده ايران تور مصدقديكتا استكه

كـميسيون يك كنون ا هم و ميرود بهبود رو شوروي با كشور آن روابط ولي شده تيره امريكا و انگليس با

هفتههاي در مسكو اصل همين روي ميباشند كشور دو بين مشترك مسائل به رسيدگي مشغول مشترك

جماهير تحاد ا عالي مشتركشوراي جلسه در نطقاخيرشكه در نيز مالنكف و كرده طرفداري مصدق از اخير

توده حزب طرف از كه كمكي مقابل در است ممكن مصدق دكتر كه كرد اشاره ايران به نمود ايراد شوروي

يعني ايتاليا به عراق از معلوم قرار از ندارد كور ذ فرزند كه ايران شاه كند/ ملغي را آن بودن غيرقانوني گرفته

رفت/ خواهد ميبرد سر به آنجا در نيز سابقش زن برادر كه جائي

تهران در خود خبرنگار از كه ديگري خبر رويتر خبرگزاري ـ تهران شمال تپههاي در زاهدي سرلشكر



٣٠٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

تهران ميدانهاي در شاه مجسمههاي كردن بهواژگون خبرمربوط كر ذ پساز است ساخته منتشر دريافتو

تـهران عقيم كودتاي رهبر زاهدي سرلشكر جستجوي در كنون ا پليس و انتظامي نيروي افراد مينويسد:

كه يككنفرانسمطبوعاتي در اخيرا ميدانست مصدق رقيبدكتر خويشرا كه زاهدي سرلشكر ميباشند/

زاهديدر سرلشكر نميرود گمان است/ ايران قانوني نخستوزير او كه كرد ادعا شد تشكيل مخفي محلي در

است/ شده مخفي تهران شمال تپههاي

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

بغداد در ايران سفارت از واصله گزارش طبق

گرفت صورت ايران شاه عليه تظاهراتي بغداد شهر در ديروز
نصيري سرهنگ وسيله به شاه طرف از نخستوزير منزل به نامه ارسال

است تكذيب مورد كودتا شب در
جوابسؤاhت در امروز مطبوعاتي كنفرانس در دولت سخنگوي و خارجه امور وزير فاطمي دكتر آقاي

گذاشت: آنان دسترس در را زير اط;عات خارجي, و داخلي خبرنگاران

اين در گرديد تشكيل نخستوزير آقاي منزل در ديروز بعدازظهر نيم و ٦ ساعت هيأتدولت جلسه >١

نيز سابقشي;ت شركت اموال تصفيه مختلط كميسيون در نمايندگيديوان رئيسهيأت صهبا آقاي جلسه

مورد بود رسيده كه نيز قانوني hيحه چند هيأتدولتداد/ به كارهايخود درباره توضيحاتي شركتداشتو

پـزشكي دانشكـده و تـبريز دانشگـاه مـعلمين وضـع به مربوط قانوني hيحه جمله از گرفت قرار مشاوره

مـورد و شـد مـطرح وسائطموتوري بيمه آئيننامه همچنين گرفت/ قرار تأييد مورد و مطرح شهرستانها

گرفت/ قرار موافقت

فراريصورت شاه عليه تي تظاهرا بغداد شهر در ديروز كه است كي حا بغداد از واصله رسمي گزارش >٢

شدند/ دستگير نيز تظاهركنندگان از نفر چند و بود شديد تظاهرات گرفت

فرودگاه از سي� ا, او, �بي, انگليسي هواپيمايشركت بهوسيله ثريا فراريو شاه بامداد ساعت٧ امروز >٣

ميباشد/ لندن هواپيما مقصد است داده اط;ع رويتر خبرگزاري طوري به و كردند پرواز بغداد

فـرمان داشـتن دست در بـر مـبني زاهـدي فـراري سـرلشكر ادعـاي بـه راجـع كه سؤالي مورد در >٤

باشد داشته صحت مطلبي چنين گر ا كه ميكنم عرض جواب در نموديد مرداد ٢٢ تاريخ به نخستوزيري

كفيلوزارت مرداد ٢٤ روز صبح و نشده ابراز ادعائي اينورقه مرداد ٢٤ و ٢٣ و روزهاي٢٢ استكه بوده چطور

ك;ردشت به بودند نوشته شاه عنوان به مصدق دكتر آقاي كه را نامهاي و م;قات نخستوزير آقاي با دربار

خبرنگاران آقايان با دولت سخنگوي عنوان به اينجانب مرداد ٢٤ روز بعدازظهر ٢ ع;وه به است/ فرستاده

را مطلبي هر كودتاياو عوامل يا فراري شاه خود كودتا توطئه ماندن عقيم از بعد است ممكن داشتم مصاحبه

ارسال داشت نگاه مخفي نميتوان بودهاند آن شاهد ايران مردم نفر ميليونها كه حقيقترا ولي نمايند عنوان

است/ تكذيب مورد كودتا شب در نصيري سرهنگ وسيله به نخستوزير به شاه طرف از عزل نامه



ملي دولت سياهه ٣٠٩٨

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

كرد مراجعت تهران به ديروز امريكا سفيركبير
نمود خودداري ايران اخير وقايع به نسبت نظر اظهار گونه هر از وي

برود خارجه وزير و نخستوزير مCقات به وي روزآينده سه دو ظرف در ميرود احتمال

بفرستد امريكا خارجه وزارت به ايران اخير حوادث از دقيقي و جامع گزارش دارد مأموريت هندرسن

كه امريكا نظامي هواپيمايوابسته با ديروز بعدازظهر ساعتشش امريكا كبير سفير هندرسن آقايلوي

بـه مـصدق غـ;محسين دكـتر آقايان شد/ تهران وارد بود كرده پرواز بيروت به وي انتقال براي تهران از

اداره رئيس وارن هند, كبير سفير تاراچند دكتر كار, وزير عالمي دكتر نخستوزير, آقاي طرف از نمايندگي

در هـندرسن آقـاي اسـتقبال براي امريكا سفارت برجسته اعضاي ساير و مستشار ماتيسن چهارم, اصل

مختلف نقاط در آرامش حفظ و مراقبت براي انتظامي مأمورين كافي عده همچنين داشتند حضور فرودگاه

بودند/ شده مستقر فرودگاه

كه محلي فرودگاه گمرك عمارت برابر در امريكا كبير سفير حامل هواپيماي دقيقه پنج ششو ساعت در

هندرسن آقاي اينكه از قبل سفارت مستشار ماتيسن آقاي اينموقع در كرد توقف بودند ايستاده مستقبلين

هواپيما از تفاق ا به وي با صحبتخصوصي دقيقه چند پساز رفتو هواپيما داخل به بيايد پائين هواپيما از

غ;محسين آقاي با گفتگو لحظه چند از پس و داد دست مستقبلين كليه با امريكا كبير سفير شدند/ خارج

در كه خود تومبيل ا سوار و گرديده خارج ديگر در از و شد فرودگاه گمرك سالن داخل عالمي دكتر و مصدق

شهر به وي دنبال به نيز مستقبلين گرديد/ شهر عازم و شد داشت قرار فرودگاه گمرك عمارت چپ سمت

مدتي من گفتچون ايران جاري و اخير حوادث درباره فرودگاه ترك از قبل هندرسن آقاي نمودند/ مراجعت

اظهار گونه هيچ نميتوانم لذا ندارم جاري حوادث و وقايع از زيادي اط;عات و بودهام دور ايران از كه است

بكنم/ عقيدهاي

آنجا در تركگفتو امريكا عزم به را تهران خرداد دهم يعنيروز پيش روز هفده و ماه دو امريكا كبير سفير

براي ايران عمومي اوضاع به مربوط گزارشاتhزم تسليم و خارجه وزير رئيسجمهوريو با م;قات پساز

روز چند پساز رفتو استانمزبور دو به و<دنور> دانشگاههاي<ايلينويز> از دكترايخود دانشنامه دريافت

نمود/ م;قات خارجه وزير رئيسجمهوريو با مجددا گشتو باز واشنگتن به استراحت

و برود خارجه وزير و نخستوزير آقايان م;قات به فردا پس و فردا ظرف هندرسن آقاي ميرود انتظار

كه گزارشاتي قرائت و سفارتخانه امور به رسيدگي هندرسنمشغول آقاي گذشته شب از پاسي تا نيز ديشب

حضور با كنفرانسي در نيز امروز بود/ است شده تنظيم ايشان اط;ع براي سفارت مربوط طرفمسئولين از

كبير سفير هندرسن آقاي نخستينمأموريت اط;ع قرار به و گرديد تشكيل سفارت وابستگان و رؤساء كليه

امريكا خارجه وزارت به آن ارسال و اخير جريانات و حوادث از دقيقي و جامع گزارش تهيه تهران در امريكا

ميباشد/



٣٠٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

شوروي و ايران بازرگاني نمايندگي هيأت مشترك جلسه
را خود موافقت كشور آن از وارداتي كاNهاي ليست با اقتصاد وزارت و ميشود تشكيل پنجشنبه روز

داشت خواهد اعCم

ميشود امضا شوروي و ايران بازرگاني جديد پروتكل آينده هفته اوايل
در پنجشنبه روز شوروي و ايران بازرگاني نمايندگي هيأت مشترك جلسه شد كسباط;ع كه طوري به

ميشود/ تشكيل شده تعيين قب� كه وقتي موجب به ملي اقتصاد وزارت

آقاي وسيله به گذشته جمعه روز كه شوروي از تحويلي كاhهاي ليست با اقتصاد وزارت جلسه اين در

را موافقتخود شده تسليم اقتصاد اخويوزير دكتر آقاي به ايران بازرگانيشورويدر رئيساداره كوزنتسف

داشت/ خواهد اع;م

بازرگاني جديد پروتكل آينده هفته اوايل اقتصاد موافقتوزارت اع;م پساز كه شد حاصل اط;ع امروز

طرف از ملي اقتصاد وزير اخوي دكتر آقاي بين يافته تنظيم جديد ليستهاي اساس بر كه شوروي و ايران

مبادله و امضا جماهيرشوروي تحاد ا طرفدولت از بازرگانيشوروي رئيسامور كوزنتسف آقاي ايرانو دولت

يافت/ خواهد مداومت مبادhتي ليستهاي طبق بر بازرگاني مبادhتي جريان پس آن از شد خواهد

كاhها نوع تعداد بر شده مبادhتيافزوده كاhهاي حجم بر اينكه بر طرفينع;وه تنظيمي ليستهاي در

است/ شده اضافه نيز قلم ده حدود در

مبادله تنظيمي ليستهاي اينكه امتياز مورد در ملي اقتصاد وزارت عاليرتبه صاحبمنصبان از يكي

تمام حاوي كه داد خواهد قرار عامه دسترس در جديد موافقتنامه از جامعي گزارش اقتصاد وزارت و شود

باشند/ داشته ميباشد/ سابق پروتكلهاي بر جديد پروتكل امتيازات نكات

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

رم به ايران ملكه و شاه ورود
كه داد گزارش رم از تهران وقت به امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك آسوشيتدپرس خبرگزاري خبرنگار

اط;ع خصوصي طور به ايران سفارت كه داشت اظهار مصاحبهاي طي امروز رم در ايران سفارت سخنگوي

براي ايران سفارت لكن شد خواهند رم فرودگاه وارد بعدازظهر امروز ايران ملكه و شاه كه است كرده حاصل

فرستاد/ نخواهد فرودگاه به نمايندهاي آنان استقبال

وضع تا ميباشم تهران در خارجه امور وزارت از دستور منتظر كنون ا هم كه كرد ع;وه مزبور سخنگوي

شود/ استمعلوم كرده فرار خود وطن از كه پادشاهي برابر در سفارت

ايران ملكه و شاه حامل هواپيماي كه است كي حا رسيد تهران به بعدازظهر ساعت يك كه ديگري خبر

نشست/ زمين به رم فرودگاه در تهران وقت به بعدازظهر ساعت سه



ملي دولت سياهه ٣١٠٠

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

داشت: اظهار داد اظهار كودتا درباره امروز كه توضيحاتي ضمن اميني ابوالقاسم

عملياتي انجام و كودتا به وادار را شاه ميخواهند بيگانگان گفت نخستوزير بار دو
بكنند خود و كشور مصلحت خCف بر

يابد وقوع عملي چنين نميكردم باور هرگز من كه ميكرد تلقي ساده را كودتا صحبت قدري به شاه

بود منطقي و مفيد همكاري و سوءتفاهم رفع براي كه كرد پيشنهادهائي نخستوزير اخيرا

درباره ايشان از و آورد عمل به مصاحبهاي دربار وزارت كفيل اميني ابوالقاسم آقاي با ما خبرنگار امروز

بود كرده صحبت ايشان با نخستوزير اينخصوصآقاي در قب� اينكه شاهنشاهيو گارد كودتاي جريانات

گذارد/ ما خبرنگار اختيار در را زير توضيحات اميني آقاي تازهايخواست/ اط;عات خير يا

كودتامحسوبشوم امر مطلعيندر يا مسببين عداد در نيز اينجانب كه باعثشد شاهنشاهي گارد كودتاي

بيشتري توضيح به ناچار كه است مهم مطلب جهت دو از گردم/ توقيف نظامي فرمانداري بازداشتگاه در و

حدودي در را ابلهانه عمل يكچنين اينكه ديگر باشم شده غيرقانونيوارد عمل اين در اينكه يكي هستم/

دهند/ نسبت اينجانب به

تا وزير بدانيد تا كنم تشريح را دربار سازمانوزارت مطلب مقدمه در بايد ناچار شدنموضوع برايروشن

داشت مستقلوجود دستگاه دو شاهنشاهي دربار وزارت در باشد/ داشته استمسئوليت ميتوانسته پايه چه

يا فرامين يا تلگرافات كليه و ميگرفت تماس اعليحضرت با آن رئيس مستقيما كه مخصوص دفتر يكي

كه بود مطلبي گر ا و ميداشت/ دريافت مستقيم دستور و ميرساند ملوكانه اط;ع به را عرضي شرف مسائل

كه سلطنتي گارد نظاميو دفتر دستگاه دوم ميكرد/ اب;غ كتبا دادهشود اط;ع دربار بهوزارت بايد طبقدستور

وزارت با رسمي كار كه موقعي در مگر باشد دربار وزارت تابع نميتوانست داشتو نظامي جنبه آنان اقدامات

مسـئول نـميتوانست دربـار شخصوزير بنابراين ميكردند/ مراجعه دربار وزارت به كه داشتند ملي دفاع

كه ميكردند اجرا را اوامري و داشتند تماس شاه شخص با مستقيما كه باشد افرادي يا دستگاهها اقدامات

ندارد/ تازگي استو بوده مرسوم قديم از رسم اين نبوده مطلع ازموضوع ابدا دربار وزير

اينجانب نشد اينجانبداده به اط;عي اخير مسائلديگر در نه و نخستوزير فرمان صدور در نه بنابراين

اخت;فات رفع مملكتيو بينقوايمؤثر تفاهم حسن ايجاد براي صرفا شاهنشاهيرا دربار كفالت قبولشغل

كسب بزرگي افتخار و شده كشور به خدمتمؤثري اينمنظور انجام با كه بودم معتقد و كردم قبول فيمابين

آن تا نه و كنم پيدا صندلي به بستگي بابت آن از كه دريافتداشتم دربار وزارت از حقوقي نه hوا كرد خواهم

آقاي به بار چند زيرا نمايم كرسي حفظ هرصورت به و هروضع با كه قائلبودم منزلتي مقام و جاه براي پايه

روابط گسيختگي باعث كه حسشود سوءظني و باشد سوءتفاهميموجود گر ا كه كردم عرض نخستوزير

دربار فرمانوزارت هستيد مايل كردند منسؤال از اعليحضرت هم بار يك كنم/ استعفا كه پسبگويند گردد

كودتا, با اينجانب ارتباط خصوص در اما داشت؟ خواهد من براي تفاوتي چه كردم عرض شود صادر شما



٣١٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

بودم/ بياط;ع كلي به قضيه اين از و نشد داده من به اينخصوص در اط;عي كمترين

به وادار را شاه بيگانهپرستان و بيگانگان كه ميرسد اط;عاتي فرمودند من به نخستوزير آقاي بار دو

من دهند/ انجام خودشان و كشور مصلحت خ;ف بر عملياتي كه است شاه به آنها تكاء ا و ميكنند كودتا

كـه گفتهانـد مطالبي سوءظن ايجاد و سوءتفاهم براي اشخاص دادند جواب كردم عرض شاه به را جريان

بدهيد/ جواب نخستوزير آقاي به ترتيب همين به نيست صحيح

زيرا كند پيدا عملوقوع اين نكردم باور هم من خود كه كردند تلقي بياهميت و ساده را قدريمطلب به

را آن جزئيات نميتوانم البته كه نخستوزير آقاي اخير پيشنهادهاي باhخصبه بود/ جاه;نه بسيار واقعا

نبايد اصو' كه منطقيبود و معقول و كشور حال به مفيد همكاري و سوءتفاهم رفع براي قدري به كنم بيان

بينرفت از را تختخودشان تاجو هم كه كردند تخاذ ا را روشي متأسفانه ميگذاشت/ باز فكر اين براي راهي

[از] چاي سر در طبقمعمول شدم مطلع كودتا جريان از من كه يكشنبه روز صبح كردند/ آلوده را گروهي هم

تومبيل ا حسبمعمول بر صبح ٧ ساعت شدم! متعجب بسيار شد/ خوانده دولت اع;ميه كه ميشنيدم راديو

اينكه بدون و كردند شهربانيدعوت به مرا و رسيد افسر چند با تومبيلي ا همانموقع در بروم دربار به كه آمد

آنها متن كه دادم جوابهائي و پرسيدند هم مطالبي و بردند شهرباني به مرا احترام نهايت با بگويند مطلبي

منعكساست/ نظامي فرماندار پروندههاي در

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

ميباشند وفادار مصدق دكتر دولت به
مردم و افراد پشتيباني از كي حا آنها تمام كه گرديده واصل شهرستانها غالب از تلگرافاتي و نامهها امروز

كودتا تأسفانگيز خبر انتشار محض به كه شدهاند متذكر تلگرافات اين در عموما ميباشد دولت از نقاط آن

مراتب و شده جمع تلگرافخانهها در كودتا خائنين به نسبت انزجار ابراز با و كرده اجتماع خيابانها در مردم

شدهاند/ خواستار را خائنين مجازات قطعنامههائي صدور با و اع;م مصدق دكتر دولت به را وفاداريخود

و خـود طـرف از قـوامـي عـبدا� و محمدقلي عزيزا�, اسمعيل آقايان امضاء به تلگرافاتي همچنين

ضرغامي [محمدخان] حسنعلي آقاي از فارسو خفرك و مرودشت ارسنجان, سروستان, بلوك كشاورزان

داشتهاند/ اع;م دولت به نسبت را اطاعتخود و وفاداري آنها در كه شده واصل باصري ايل سرپرست

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

شدند] شرفياب بازار [نمايندگان
آقـاي مـنزل در تهران بازرگانان آقايان از عدهاي امروز صبح نه ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه

از بازرگانان طرف از نمايندگي به حريري حاج و افشار راسخ حاج آقايان و رسانيدند هم به نخستوزيرحضور

مصرا را كودتا مسببين و عاملين شديد مجازات دولت پشتيباني و تأييد ضمن و م;قات نخستوزير آقاي

شدند/ خواستار



ملي دولت سياهه ٣١٠٢

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

ميكنند پشتيباني دولت از شهرستانها مردم
اداره خبرنگاران تلگرافي گزارش

عين حيرتدر بهتو با ملي حكومت عليه توطئه ملتو خائنين كودتاي غيرمترقبه خبر وصول ـ تبريز

بـا طـبقات قاطبه و تعطيل بازار تمام نشده ده ساعت هنوز بوده توام عجيبي هيجان و عصبانيت با حال

استان مصدق, محمد ايراندكتر ملي قهرمان باد زنده خائن, كودتاچيان بر مرگ مصدق, يا مرگ يا شعارهاي

قيامكنندگان دستهجمعي اعدام حضوري تلگرافات ضمن جمع, تلگرافخانه در بود درآورده لرزه به را تبريز

خواستارند/ جدا را ملي حكومت عليه

قصد به كشيده كار از دست كارخانه كارگران و تعطيل هم خيابان مغازههاي كردم پيدا اط;ع كنون ا هم

افتادهاند/ راه به تلگرافخانه به آمدن

در دولت از پشـتيباني منظور به مختلف طبقات از كثيري جمعيت و تعطيل بازار كين دكا كليه ـ ساوه

نفرتو و ابراز مصدق دكتر آقاي دولت از را پشتيبانيخود بيسابقه احساسات با و نموده اجتماع تلگرافخانه

طرف از متقي محمد ساوجي, امينصالحي محمد آقايان و اع;م كودتاچيان خائنانه عمل از را خود انزجار

و ايراد بياناتي دولت از طرفداري به اص;حطلبان جمعيت طرف از اميرحسيني صادق و پانايرانسيم حزب

نمودند/ مخابره مركز به نيز تلگرافاتي

نخستوزير مصدق محمد آقايدكتر منزل به خائن عدهاي ناجوانمردانه توطئه خبر استماع از ـ بهبهان

صبح ساعت٩ از ناراحتو بزرگ كوچكو از بهبهان شرافتمند مردم سياه كودتاي انجام و سوءقصد منظور به

دولت از پشتيباني براي را آمادگيخود ترتيب بدين و آمده تلگرافخانه به تعطيلو را بازار كين دكا كليه ديروز

نمودند/ ابراز مصدق دكتر نيز و ملي

تظاهرات و احساسات با مردم و ميباشد تعطيل شهر و مغازهها و كارخانهها امروز و ديروز ـ اصفهان

در كودتا از تنفر و دكتر آقاي پيروزي و مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني و دربار عليه شعارهاي و شديد

رخ سوئي حادثه كنون تا كردند مخابره تلگرافاتي رفته تلگرافخانه در و نموده سخنراني حساسشهر نقاط

است/ نداده

تلگرافخانه در طبقاتمردم كارمنداندولتو از عدهاي شدو تعطيل بازار مناسبتكودتا به ديروز ـ شيراز

كودتا عاملين از انزجار و تنفر ابراز و مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني به زيادي تلگرافات و نموده اجتماع

نمودند/ مخابره تهران به

پرداخته تظاهرات به خيابانهايشهر در استعمار با مبارزه جمعيت از نفر هزار قريبده عصر ديروز نيز و

شدند/ خواستار دولت از را كودتاچيان شديد مجازات و

ملي دولت از پشتيباني به اهالي عموم شد/ شنيده راديو از خائنين كودتاي خبر تأسف نهايت با ـ بروجرد

دارند/ را مسببين مجازات انتظار بيصبري كمال با نموده عمومي تعطيل



٣١٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

كار جديد قانون مزاياي

ميشود تصويب ديگر روز چند تا قانون اين

شد خواهد رسيدگي ساعت ٢٤ ظرف كارگران شكايات به
است شده وضع متخلف كارفرمايان و كارگران جريمه و مجازات براي خاصي مقررات

ميگردد تشكيل كارگران امور به رسيدگي براي كميسيونهائي

گرفت خواهد صورت دولت طرف از اقداماتي چه اعتصاب هنگام
انجاميد طول به ماه ٨ از بيش كار جديد قانون تنظيم

آمارگري و سرشماري حومه و تهران شهر در كارگري آمار تهيه براي
آمد خواهد عمل به

كار جديد مقرراتقانون چگونگي بر مبني ما خبرنگار پاسخسؤال در دولتي مقاماتمسئول از يكي امروز

شده فرستاده آقاينخستوزير تصويب براي تكميلو كميسيونمربوطه در قانونمزبور كنون ا كه كرد اظهار

طول به ماه هشت متجاوز آن تنظيم و شده تهيه مختلف كشورهاي دقيققوانين مطالعه با قانون اين است/

ولي گرديد ارسال آقاينخستوزير براي تدوينو كار جديد قانون متن گذشته سال اواخر در است/ انجاميده

شود/ داده تغيير قانون مواد از بسياري دادند ايشاندستور نگرفت قرار موافقت مورد چون

شد داده تغيير قانون از بسياري و گرديد تشكيل ديگري كميسيون كار وزارت در دستور اين موجب به

كشورهاي كار قوانين از كهمجموعهاي گرديد اب;غ اروپائي كشورهاي در كار اعزاميوزارت بهمأمورين ضمنا

بفرستند/ كار وزارت به را متمدن

گرفت/ قرار استفاده مورد و شد گذارده مربوطه كميسيون اختيار در قوانين اين از قسمتي

از بعد استو كار قوانين كاملترين از گرديده تنظيم كنون ا كه توضيحات اين با ـ اعتصاب به رسيدگي

اعـتصاب بـه قـانون اين موجب به شد/ خواهد فراهم زياد تسهي;ت كارگران زندگي وضع در آن تصويب

و ميگيرد قرار مطالعه تحت آن علت اعتصابو ساعتموضوع ظرف٢٤ و شد خواهد رسيدگي كارگرانفورا

توضيحات به شده تشكيل كميسيوني كار وزارت طبقدستور بر امر اين براي ميشود/ صادر راي آنمورد در

و را كارگران زندگي وضع كار وزارت در نيز كميسيونهائي كرد/ خواهد رسيدگي كارفرما و كارگران نمايندگان

داد/ خواهد قرار مطالعه مورد را كارخانجات از يك هر كارفرمايان رفتار طرز

موارد بسياري در كه آنست ميباشد توجه مورد قانون اين در كه ديگري نكته ـ غيردولتي كارگاههاي

بـهرهمند آن مزايـاي از و بود خواهند كار جديد قانون مقررات مشمول نيز دولتي غير كارگاههاي كارگران

كميسيوني شدو خواهد تنظيم نيز آئيننامههائي كار جديد برايقانون كه كرد اظهار همينمنبع شد/ خواهند

و كـارخـانجات اسـامي صـورت اطـ;ع قـرار بـه مـينمايد/ مـذكور آئـيننامه تهيه به اقدام كار وزارت در

اقداماتدولت نتيجه در بتوانند نيز اينگونهمؤسسات كارگران استكه تهيه دست ايراندر كارگاههايدستي



ملي دولت سياهه ٣١٠٤

ميشود/ تهيه هم آنها عائله عده و كارگران حقوق ميزان كنند, زندگي بهتري شرايط در

مشمول نيز كين دكا و مغازهها و تجارتخانهها كه كارگاهها و بنگاهها به كار وزارت امروز ـ سرشماري

به شروع قريبا كارگران آمار تهيه منظور به كار وزارت پيشنهادي طرح حسب بر كه داد اط;ع بود خواهد

كـنار در واقع كن اما كليه و كرج و تجريش قلهك, ري, شهر تهران, شهر در آمارگيري و سرشماري انجام

كـارت داراي سـرشماري مأمـورين نـمود/ خواهد كرج و تجريش قلهك, ري, شهر تهران, بين جادههاي

استخواهد عموميممهور آمار اداره مهر به و ميباشد الصاق رويآن نيز كارت عكسصاحب مخصوصكه

است/ گرديده نصب لباسآنها يقه به شده نوشته آن بر سرشماري كلمه سهرنگكه نوار كارت, بر ع;وه و بود

مـنطقه در واقـع بـنگاههاي و كـارگاهها تجارتخانهها, مغازهها, كين, دكا صاحبان از عمومي آمار اداره

كه باشند داشته توجه ضمنا و بدهند كافي جواب سرشماري مأمورين پاسخ به كه كرده تقاضا سرشماري

اداره وسيله به آمارگيري و سرشماري نتيجه در كه اط;عاتي سرشماري و آمار قانوني hيحه ١٥ ماده طبق

و دولتـي بـنگاههاي و اجرائي مقررات استفاده مورد نميتواند هيچوجه به ميشود جمعآوري عمومي آمار

عمومي آمار اداره در شده تحصيل اط;عات و گيرد قرار آن امثال و وظيفه نظام و مالياتي نظر از شهرداري

شد/ خواهد منتشر ميشود استخراج آن از كه عمومي و كلي مطالب فقط و مانده محفوظ و متمركز

اجرايhيحه آمارگيريها قبيل اين انجام كه گيرد قرار توجه مورد را نكته اين بايد ضمنا ـ رفعاحتياجات

ميكند/ تسهيل را اجتماعي بيمههاي قانوني

م;حظه با و ساخته گاه آ كنينكشور سا احتياجات از را شهرداريها دستگاههايمختلفدولتيو بهع;وه

كنند/ اقدام آنها دفع در تشخيصو را عمومي نيازمنديهاي توانست خواهد آمده دست به ارقام

به كه وظايفي پيشرفت كمكدر پرسشمأمورينو به است كرده تقاضا محترم اهالي عموم از كار وزارت

بتوانـند سرشماري مأمورين تا نمايند hزم همكاري و داده دقيق و صحيح پاسخ است محول آنها عهده

آنها مجدد مراجعه از كافي دادنجواب با ضمنا و انجام مدت كوتاهترين در نحوي بهترين به را تكاليفخود

به جلوگيري كام� داشت نخواهد ديگري نتيجه كن اما صاحبان تصديع و آنها خود وقت تضييع جز كه نيز

آيد/ عمل

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

افسري دانشكده در كنفرانس
ميكند دعوت اتفاق و اتحاد به را افسران تمام ارتش ستاد رئيس

hبا به سرهنگي از آنها درجه كه افسراني امروز صبح نيم و ارتشساعتده رئيسستاد قبلي طبقدعوت

رسانيدند/ به افسريحضور دانشكده تئاتر آمفي سالن در ميباشد

و افسـران كـليه از ضمنا و كرد ايراد مفصلي بيانات ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ آقاي جلسه در

در و داشته تفاق ا و تحاد ا يكديگر با كام� كه كرد تقاضا قسمتها رؤساي و مركز پادگانهاي فرماندهان

باشند/ بوده ساعي و كوشا وقت هر بيشاز سربازيخود وظائف انجام



٣١٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

دولت هيأت ديشب تصميم طبق

شد خواهد رسيدگي نظامي دادگاههاي در كودتا توطئه عاملين جرائم
لحاظ از مزبور جرائم به رسيدگي نحوه مطالعه و نظامي دادگاه تشكيل براي

شد تشكيل نخستوزير منزل در كميسيونهائي امروز قضائي
شد خواهد ارجاع دادگاه به بCفاصله تكميل از پس كودتا عاملين پرونده

گرديد تشكيل امروز كشور امنيت كميسيون
صدور از پس گرديد/ تشكيل نخستوزير منزل در دولت هيأت جلسه ديروز بعدازظهر شش ساعت از

آغاز اخير كودتاي توطئه در شركتكنندگان عاملينو مجازات چگونگي درباره بحث تصويبنامه فقره چند

ايـنكه اطراف در مطالعه مأمور دولت طرف از صديقي دكتر و لطفي آقايان داديم اط;ع كه طوري به شد/

گرديدند/ كنند مجازات بايد ترتيب چه به را كودتا توطئه متهمين

در توطئه آنچون طبق كه كردند اظهار را مطالعاتخود نتيجه كشور ديشبوزرايدادگستريو جلسه در

بـه را تـوطئه ايـن عـاملين جـرائـم به رسيدگي ميتوان بنابراين يافته وقوع نظامي حكومت وجود زمان

كرد/ ارجاع نظامي دادگاههاي

كميسيونهاي در امر اين شد قرار و مدتيصحبتشد نيز نظامي دادگاه به ارجاعموضوع چگونگي باره در

مشاورين از تن چند از مركب كميسيوني امروز ظهر از قبل مناسبت اين به گيرد/ قرار مطالعه تحت ديگري

بر ع;وه كردند/ آغاز را كودتا عاملين مجازات قضائي جنبه مطالعه و شد تشكيل ايشان منزل در نخستوزير

به بايد كه نظامي دادگاه اعضاي زودي به و شد شروع امروز از نظامي دادگاه تشكيل اطراف در مطالعه اين

شد/ خواهند تعيين كنند رسيدگي كودتا توطئه عاملين پرونده

ميباشد تكميل دست در نظامي فرمانداري قضائي مأمورين وسيله به سرعت با كنون ا كه كودتا پرونده

اين به زودتر هرچه تا شد خواهد ارجاع دادگاه به رسيدگي براي ب;فاصله تحقيقات خاتمه تكميلو از پس

رسيدگيشود/ موضوع

جهت تصميم اخذ و كشور حوادث و اخير جريانات درباره كره مذا براي ـ شد تشكيل امنيت كميسيون

وزيـر صديقي دكتر آقايان حضور با كشور امنيت كميسيون امروز ظهر از قبل احتمالي حوادث از جلوگيري

رئـيس مـدبر سـرتيپ ژاندارمـري, كل فرمانده اميني سرتيپ ارتش, ستاد رئيس رياحي سرتيپ كشور,

كرد/ تخاذ ا تصميماتhزم و گرديد تشكيل نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ و كشور كل شهرباني

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

شد] آزاد سومكا رهبر [منشيزاده
چند كه حزبسومكا رهبر منشيزاده آقايدكتر امروز بعدازظهر يكساعت ـ خبرهايكشور بقيه خJصه

شد/ آزاد بود شده بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به قبل ماه



ملي دولت سياهه ٣١٠٦

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

گرفت صورت تظاهراتي ديگر نقطه چند و شمالي خيابانهاي در ديشب
گرديد نصب مجسمه جاي به پرچم

گرديد رفع انتظامي مأمورين دخالت اثر در كه داد رخ خوردي و زد راهآهن ميدان در
داشت ادامه شب نيمه مقارن تا ديشب تظاهرات

متشنجودستخوشهيجان اندازهاي تا شهر جمعيتو از پر تهران خيابانهاي ديشبهم ـ خيابانها در

له و دربار عليه شعارهائي دادن با و افتاده راه به دستهجمعي طور به خيابانها در احزاب دستجاتو اغلب بود

سخنراني مردم براي ضمنعبور مختلفدر نقاط در جمعيت ناطقين و آوردند عمل به تظاهرات مصدق دكتر

بود كرده متوجهخود را انظار جا همه بيشاز نادري خياباناس;مبولو تظاهراتدر اجتماعاتو اين ميكردند

پيادهرو طول در دستداشتند در را جمعيتخود ارگان روزنامه كه حالي حزبيدر افراد از عدهاي خيابان اين در

و شد اضافه اشخاص اين تعداد بر كمكم ميكردند خود روزنامه خريدن به تشويق را مردم و كرده حركت

نمايندگان طرف از سخنرانيهائي و گرديد تشكيل اجتماعاتي خيابان نقطه چند در هشت ساعت مقارن

در بودند اوضاع مراقب انتظامي مدتمأمورين تمام در داشت ادامه شب آخر تا تظاهرات اين شد/ ايراد آنها

گرديد/ مرتفع زودي به پليس وساطت با كه داد مختلفروي احزاب افراد بين مختصري تصادمات جا چند

پائين پايههايخود باhي از را مجسمهها آنكه پساز تظاهركنندگان] ] ديروز ـ مجسمه بهجاي پرچم

كـلي طـور بـه و كـردند نصب پانايرانيست حزب مخصوص پرچم و رنگ سه پرچم آنها جاي به آوردند

پانايرانيست, ايران, احزاب افراد وسيله به گرفت مجسمهصورت ساختن سرنگون منظور به تظاهراتديروز

گرفت/ انجام ملي نهضت سربازان و نيرويسوم

اجـتماع راهآهن ميدان در مختلف جمعيتهاي ديروز بعدازظهر شش ساعت از ـ راهآهن ايستگاه در

غربي گوشه از اينموقع در تظاهراتبودند/ ميدانمشغولسخنرانيو كنار و گوشه در آنها از دسته هر كردندو

سمت از و نمودند ملت> باد <پيروز شعار دادن تظاهراتو به شروع [تودهايها] ديگري عده ايستگاه ميدان

دسته ايندو بين نزاعي اينموقع در شد/ بلند است> پيروز <مصدق [ و/// پانايرانيستها ] شعار صداي ديگر

تفاق ا دسته دو بين خوردي و زد ميدان غربي قسمت در مجددا ولي شد تمام لحظهاي از پس كه داد روي

ساختند/ متفرق را مردم و شدند ميدان محوطه وارد سرباز كاميون چهار ب;فاصله افتاد

چهارراه مختاريو چهارراه در بودند آورده رو خيابانها سوي به راهآهن ميدان از كه شده متفرق جمعيت

بعدازظهر نيم ساعت٩و تا تظاهرات اين آمد/ عمل به آنها طرف از تي تظاهرا هم آنجا در آمدندو گمركگرد

يافت/ خاتمه كلي به شب اواخر تا و شد كاسته جمعيت تعداد از بعد به وقت آن از داشتو ادامه

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

رشت] در نظامي حكومت [لغو
گرديد/ ملغي امروز از رشت در نظامي حكومت مقررات ـ كشور خبرهاي بقيه خJصه



٣١٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

ميآوردند پائين را شاه مجسمه رشت در كه هنگامي امروز
شدند مجروح نفر چهار و شد تيراندازي

انداختند رودخانه به و آورده فرود را شاه مجسمه مردم
دادند تغيير را رشت خيابان چند اسامي

از عدهاي امروز صبح ده ساعت داد: گزارش چنين رشت از تلفن وسيله به ما خبرنگار بعدازظهر امروز

آوردن پائين براي و كردند اجتماع شهرداري ميدان در چپ دستجات به منتسب افراد و ايران حزب اعضاي

طنابو بستن مشغول و رفته hبا نردبان از افراد از عدهاي كه اثنا همين در شدند/ اقدام مشغول شاه مجسمه

بـه شـروع مـجتمعين ارعـاب براي ضمنا و كردند منع كار اين از را آنها پاسبانان بودند مجسمه به زنجير

دار و گير اين در و شدند حملهور پاسبانان به آجر و سنگ وسيله به نيز اجتماعكنندگان نمودند/ تيراندازي

بـه مجروحين از نفر دو حال بردند/ پورسينا بيمارستان به را آنها و گرفته قرار گلوله اصابت مورد نفر چهار

نام دليلي و پسران تقي زخميشدگان از ديگر نفر دو است ك خطرنا ازوب ابراهيم و بلورچيان اخوان اسامي

مجسمه به مجددا احزاب افراد شدند دور مجسمه محل از پاسبانها و شد متفرق جمعيت اينكه از بعد دارند/

طنابها داشتند اختيار در نفتكشكه كاميون فشار با و بستند طناب قسمتهايمختلفآن به و آورده هجوم

خيابانها در و برداشته خود با را مجسمه مهاجمين آن از بعد كردند/ سرنگون را مجسمه باhخره و كشيدند را

انداختند/ آب به را آن زرچوب پل روي سپسدر و كردند گردش

بود شده نصب خيابانها سر در را كبير رضاشاه ـ پهلوي ـ شاه خيابانهاي كاشي جمعيت موقع اين در

گذاشتند/ آنها جاي به اصلي [ناخوانا] كبير مصدق ـ مرداد ٢٥ ـ ملت نحو: بدين ديگري اسامي و كندند

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

شد غارت پانايرانيست حزب محل
آنها مخالفين و مزبور افراد بين خوردي و زد پانايرانيست حزب محل در بهارستان ميدان در صبح امروز

بوده قرار اين از حادثه جريان ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به و شدند مجروح نفر چند كه داد روي

مـيدان وارد چپ دست جـمعيتهاي بـه مـربوط بلندگو حامل تومبيل ا يك صبح نه ساعت مقارن است:

و شده حملهور آنها به بودند آنها شعار مخالف كه پانايرانيستها و ميدهد شعارهائي و ميشود بهارستان

دستجاتچپ به افرادمنسوب از عدهاي ساعتده مقارن ميبرند/ حزب داخل به كرده ضبط را آنها بلندگوي

مزبور افراد ميشود ميدان وارد آجر حامل يككاميون همينموقع در و ميآيند پانايرانيست حزب محل به

به اجتماع حال به سپس و ميكنند خالي صفيعليشاه خيابان مدخل در را آن آجرهاي و گرفتند را آن جلوي

و ميشكستند را پنجره و در و مينمايند غارت را آنجا ثاثيه ا تمام و برده حمله پانايرانيست حزب داخل

اين از اط;ع از پس انتظامي مأمورين ميبرند بين از است بوده موجود ديگر اسباب و پرچم و بيرق هرچه

كردند/ متفرق را مردم و شده حاضر واقعه محل در جريان



ملي دولت سياهه ٣١٠٨

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

كارگران ساير با سيمان كارخانه اخراجي كارگران بين خوردي و زد امروز صبح
شدند مجروح نفر دو نتيجه در و درگرفت

بودند كشيده كار از دست امروز سيمان كارخانه كارگران
ساختند قرار بر كارخانه در را انتظامات نظامي فرمانداري مأمورين

مجروح سختي به نفر دو نتيجه در كه داد روي كارگران بين سيمان كارخانه در خوردي و زد امروز صبح

كارگران از نفر ٤å حدود در است: بوده قرار اين از گزارشميدهد ما خبرنگار كه طوري به قضيه جريان شدند/

مزبور كارگران به كردهاند/ كار تقاضاي و آمده سيمان كارخانه دفتر به ديروز عصر سيمان كارخانه اخراجي

٣åå به قريب عدهاي با مزبور كارگران امروز سپسصبح نيست آنهاموجود براي كاري فع� كه ميشود گفته

دو و ميدهد روي خوردي و زد ميشوند آنها كردن كار مانع كارخانه كارگران چون و ميشوند كارخانه وارد نفر

ميشوند/ مجروح سختي به فريدوني رضا آزاديو حيدر نام به نفر

كارخانه نظاميوارد فرمانداري افسر سرهنگنوبان سرپرستي به سرباز حامل كاميون ١٥ همينموقع در

از بعد انتظامي مأمورين شدند/ منتقل بيمارستان به نيز مجروحين ساختند/ قرار بر آنجا در را انتظامات و شده

سازند/ دستگير شدهاند متحصن كارخانه داخل در كه را مزبور كارگر نفر ٤å دارند نظر در كارخانه تعطيل

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

چيتسازي و سيلو كارخانه كارگران امروز
كشيدند كار از دست ساعت يك

به شده خارج كارخانه از اجتماع حال به و كشيدند كار از دست سيلو كارخانه كارگران امروز ظهر مقارن

ايـن نظير نمايند آزاد را آنها زنداني كارگر همكاران كه داشتند تقاضا و رفتند كارخانه جلوي ميدان طرف

انجام نيز چيتسازي كارخانه كارگران طرف از زنداني كارگران به نسبت همدردي براي تظاهراتصبحامروز

گرفت/

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

داد روي دسته دو بين شاهي در نزاعي
شدند مجروح سخت عدهاي و

دستجات به منتسب افراد از عدهاي بعدازظهر پنج ساعت ديروز شاهي از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق

حـزب افـراد از ديگـري جمعيت موقع اين در شدند/ جمع شهر ميدان در مخصوصخود شعارهاي با چپ

ميان اين عدهايدر و كشيد خورد و زد به كار نتيجه در و دادند آنها مقابل در مخالفي شعارهاي ميهنپرستان

است آرام فع�شهر دادند, خاتمه را منازعه و كرده مداخله انتظاميفورا قواي فرماندار بهدستور شدند مجروح

يابد/ حوادثيوقوع ميرود انتظار ساعت هر ولي



٣١٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

گرفت قرار سوءقصد مورد فرماندار
كه كاردي با و شد منزل داخل و رفته hبا فرماندار خانه ديوار از بسته وصورت سر با ناشناسي ـ شاهرود

رفت/ فرماندار خوابگاه اطاق طرف به داشت دست در

سرو شدن محضبلند آنشخصبه ساختند, متوجه را فرماندار فرياد و داد با و شده خانهمتوجه ولياهل

تعقيب تحت قضيه فع� كردند/ فرار تفاق ا به كه بودند او منتظر ديگر نفر چند خانه مجاور گريخت, صدا

است/ انتظامي] [مقامات

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

مCير واقعه مقتولين هفته
برگزاري براي و كرده تعطيل را بازار و كين دكا شهر مختلف طبقات ميدهند اط;ع م;ير از كه طوري به

و آمدند تلگرافخانه به مجتمعا جلسه ختم از پس و رفتند آنها قبر سر مرداد نوزدهم حادثه مقتولين هفته

كردند/ مخابره تهران به مصدق دكتر آقاي دولت از پشتيباني به داير تلگرافاتي

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

دارند پزشكيار تقاضاي اهالي
يك فقط ميباشد ده پارچه ٢٥å بر بالغ دهستان ١٢ بخشو يكمركز داراي جانكي اينكه با ـ جانكي

جهت پزشكيار نفر سه دو دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي كند, سركشي نقاط اين تمام به بايد بهدار

شوند/ اعزام جانكي بهداري

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

است پزشك فاقد هفتگل
فقدان اثر بر كه شد وارد هفتگل پزشكبه يك آورد عمل به بخشدار آقاي كه اقداماتي از پس ـ هفتگل

پزشك مسكن كه شد تقاضا نفت شركتملي از بخشدار آقاي طرف از اينكه با عزيمتنمود اهواز به مسكن

پزشك بدون هفتگل كنون ا نتيجه در نشد توجهي متأسفانه نمايد دريافت را آن وجه و كند تأمين را مزبور

ميباشد/

پزشك يك hاقل اهالي تا دهد قرار پزشك اختيار در منزلشرا دارند تقاضا نفت ملي شركت از اهالي

باشند/ داشته

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

است كرده انتقال تقاضاي بهداري قابله
دارد قصد اخيرا شده عامهواقع رضايت كارشمورد طرز كه بهداري قابله برهاني روحانگيز بانو ـ شاهرود

موافقتنشود/ نامبرده انتقال با كه دارند تقاضا بهداري وزارت از اهالي يابد/ انتقال شاهرود از



ملي دولت سياهه ٣١١٠

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

ايران ملي و محبوب نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي جناب
دست و ميكند گري جلوه فروزانتري صورت به روز هر ايران ما عزيز كشور اص;حات كه اينموقع در

ميگردد, كوتاه و قطع ماهرانه طرزي به شرق ملي نهضت رهبر و معظم پيشواي به آن منافقين و مخالفين

دست قـبل هفته كه است افتخار و سرافرازي بسي جاي راهآهن صديق و درستكار كارمندان عموم براي

معاونت مقام به ما كدامن پا و ارجمند همقطاران از يكي و گرديد دراز راهآهن يعني ما اميد خانه به اص;ح

فرموديد/ تثبيت و راهآهنمنصوب مالي

آقاي جناب راه كفايت با خصوصوزير به امور اولياء انتخاب حسن از تشكر ضمن زير امضاءكنندگان ما

و صداقت كمال با كه ميدهيم اطمينان كيقبادي پرويز آقاي خود مالي كادر رهبر به حقشناس مهندس

دسـتگاه اين خدمتگزار ما همه زيرا دهيم ادامه خود محوله وظايف انجام به خالقالعاده كوشش و درستي

ايران باد زنده باشد/ دولتي دستگاههاي تمام سرمشق حيث هر از آن تشكي;ت بايستي كه باشيم عظيم

شرق مرد يگانه مصدق باد زنده

ايران دولتي راهآهن اداري و مالي كادر كارمندان امضاء به

٨١٦٨ شماره ,١٣٣٢.٥.٢٧ سهشنبه

شد معاينه قانوني پزشك در راه وزير
مضروب و دستگير كودتاچيان وسيله به كودتا حادثه شب در كه راه حقشناسوزير مهندس آقاي امروز

قرار معاينه تحت بود شده فرستاده قانوني پزشك به نظامي فرمانداري طرف از كه نامهاي طبق بود شده

نمود: اظهار طور اين ايشان درباره قانوني پزشكي گرفتو

تهران نظامي فرماندار

حـقشناسمـورد مـهندس آقاي جناب تهران نظامي فرماندار اشرفي سرهنگ جناب يادداشت برابر

ميباشد: زير شرح به معاينه نتيجه و گرفتند قرار معاينه

اثر در كه هم پهلو نقطه سه در خونمردگي و تورم اثر راست, طرف فقرات ستون ١١ فقره محاذات در ـ ١

گرديد/ مشاهده شده ايجاد سخت يكجسم با ضرب

است/ شده ديده نقطه چند در نقاطمضروب و خونريزي اثر راست پستان زير ـ ٢

روز ٧ آثار مدتدرمانومحو نداشت/ خارجي آثار ولي مينمايد سينه قفسه نواحي و درد از تألم اظهار ـ ٣

قانوني پزشكي ميآيد/ عمل به معاينه تجديد لزوم صورت در



٣١١١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه
به و كردند قيام شاهنشاه از طرفداري به داشت نظير كمتر ما كشور در كه تظاهراتي با شهرستانها و تهران مردم چهارشنبه روز
اع�م زاهدي سرلشكر زمامداري آغاز و گرفتند دست در را حساس كز مرا و نموده ساقط را مصدق دكتر دولت ساعت چند فاصله

نبود/ متشكل جمعيتهاي يا معين حزب يك به محدود تنها عمومي تظاهر و قيام اين گرديد/
يكديگر با صحبتي قب� آنكه بدون و نميشناختند را ديگري يك هيچ كه گرفت صورت مردمي نفر هزار دهها طرف از قيام اين
مردم به منحصر قيام اين بودند/ شده متشكل مجتمعو شاهدوستيبود روح ابراز كه منظورواحدي به هدفو يك راه در باشند كرده
مردم, مختلف طبقات سياستبودهاند, وارد كمتر كه اشخاصي عادي, افراد پاسبان, سرباز, نبود/ ارتش افراد يا غيرنظامي عادي

داشتند/ شركت تظاهرات اين در عموما

حكومت شاهنشاه طرفداري به بيسابقهاي تظاهرات با شهرستانها و تهران مردم
كردند ساقط را مصدق دكتر

شد شروع چهارشنبه شب هشت ساعت از مزبور دامنهدار تظاهرات
شهرباني و راديو فرستنده ايستگاه

شد اشغال مردم طرف از چگونه ديگر حساس مراكز و
برنامه كرد ايراد تهران راديو برابر در كه نطقي با نخستوزير زاهدي سرلشكر

داد شرح را خود دولت
نفر ٥٨ و مقتول نفر ٤٦ چهارشنبه روز تظاهرات در قانوني پزشكي اداره رسمي صورتهاي طبق

ميشود زده تخمين نفر ٣٣٣ تا مجروحين عده ولي شدهاند مجروح

يافت؟ انجام چگونه همراهانش و او توقيف و مصدق دكتر خانه اشغال
گفت: خارجه وزارت در نخستوزير

آيد عمل به مقتضي اقدام بايد خارجي ممالك و ايران ميان تفاهم حسن استقرار براي

هستند بازداشت افسران باشگاه در شدهاش توقيف همراهان و مصدق دكتر
وسقوطحكومت چهارشنبه روز وقايع به منجر كه تظاهرات مرحله اولين ـ شد شروع چهارشنبه شب از

شد/ شروع چهارشنبه شب اوايل از گرديد مصدق دكتر

دارند قصد چپ عناصر بودند شنيده كه شهر جنوب اهالي از عدهاي كه بود اين تظاهرات شروع علت

بعد كردند/ اجتماع كار اين از برايجلوگيري بنويسند اساميديگري جايآن به كنده را خيابانها كاشيلوحه

اين انتشار نشود/ اجرا سربازخانهها در شامگاه مراسم است شده داده كهدستور شد منتشر شهر در خبري هم

در قدم حقيقتاولين در و كرد تيزتر را مردم آتشاحساسات داشت كهوجود مختلفي شايعات به توجه با خبر

شد/ برداشته چهارشنبه روز تظاهرات راه

بر را توده حزب پرچم آنكه قصد به شب همان چپ عناصر از جمعي كه شد منتشر شهر در اينموقع در

شـهرداري اداره نگـهبان مأمورين و آنها ميان و برآمدهاند اقدام صدد در كنند بلند شهرداري عمارت فراز

است/ داده رخ تصادماتي

آورد بهوجود را شديدي هيجان منعكسشد شهر ومح;ت خيابانها سرعتدر به كه خبرها اين انتشار



ملي دولت سياهه ٣١١٢

شعارهاي با كه بود چهارشنبه صبح در شهر مختلف نقاط از مردم دستهجمعي حركت آن انعكاس اولين كه

ميدان طرف به و افتاده راه به خيابانها در استجمهوريشود محال ايران ـ توده حزب بر مرگ ـ شاه باد زنده

كردند/ حركت شهر مركزي نقاط و سپه

از و شد شروع چهارشنبه تظاهراتصبح كه اولي مرحله همان در ـ مردم همآهنگ پاسبانها و سربازها

و استراحت حال در كثر ا كه سرباز و پاسبان نفر چند تدريج به كردند حركت دسته دسته شهر مختلف نقاط

بر لحظه به لحظه شدند ملحق تظاهركنندگان به بودند اسلحه با خدمتو حال در هم بعضي و اسلحه بدون

عدهاي كه بود نيم ساعتهشتو از ميگرديد انبوهتر نيز جمعيت و ميشد افزوده سربازها و پاسبانها تعداد

هـر كـه تظاهرات و گذاشتند تظاهركنندگان اختيار در خود ماشينهاي توبوسها ا و كاميونها صاحبان از

حكـومت بـا مخالفت ابراز و منفي شعارهاي و گرفت خود به تازهاي قيافه تدريجا ميشد وسيعتر لحظه

بياريد/ درش بياريد انُبر ,Tدون// Uيا قندون تو افتاد بيدندون مصدق ,Tمصدق باد Uمرده مصدق, بر مرگ /١

گرديد/ توام ايران مشروطيت باد پاينده و شاه باد زنده شعارهاي با T١Uمصدق

هـر و پيوستند تظاهركنندگان به مسلح پاسبانهاي و سربازان از زيادي عده صبح نيم و نه ساعت از

ميگرديد/ افزوده توبوسها ا و كاميونها تعداد بر لحظه

با تظاهركنندگان اصلي عمليات كه بود صبح ده ساعت از ـ شد شروع تظاهركنندگان اصلي عمليات

با آنها كثر ا و ميدادند تشكيل بزرگ دسته چندين كه تظاهركنندگان و شد ايرانشروع حزب مركز به حمله

نقش تظاهرات در و داده نشان همآهنگي همراهيو آنها با علنا نيز سربازان و پاسبانها و بودند چوبمسلح

مـركز شورش, روزنامه امروز, باختر روزنامه پانايرانيست, حزب مركز ايران, حزب مركز به داشتند مؤثري

زدند/ آتش را كز مرا آن و كرده حمله نيرويسوم حزب

به بودند كاميون سوار كه سربازاني از واحد چند كه بود يازده ساعت نزديك ـ شدند تظاهر وارد تانكها

واحدها اين پشتيباني با و شدند ملحق تظاهراتكنندگان به و كردند حركت سربازخانه از تانك چند تفاق ا

ارگ ميدان در را تبليغات اداره كه تظاهركنندگان جمعيت هم بعد و شد ارتشاشغال ستاد و شهرباني كه بود

نيز راديو ايستگاه مدافع سربازان چون و كردند حركت راديو و بيسيم ايستگاه تصرف براي بودند كرده اشغال

دست بـه صـورت خـوردي و زد آنكـه بـدون راديـو ايسـتگاه بـودند هـمآهنگ مـردم و سـربازان ساير با

افتاد/ تظاهركنندگان

بـودند احسـاسات ابراز مشغول خيابانها در و شده تقسيم دسته چند به كه هم جمعيت از دسته يك

نمودند/ نصب آن فراز بر را شاهنشاه تمثال و كردند اشغال را تلگرافخانه

كنده خود محل از كه شاهنشاه اعليحضرت و فقيد اعليحضرت مجسمههاي جاي به ديگري دستههاي

نمودند/ نصب را شاهنشاه تمثال بود شده

مردم را شهباز و حاجيبابا توفيقو روزنامههاي سعدي, تئاتر عمارت جمله از ديگر محل چند بعدازظهر

زدند/ آتش



٣١١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شدند محوطه آن وارد راديو ايستگاه اشغال براي مردم كه موقعي ـ راديو ايستگاه در زاهدي سرلشكر

انداخت/ كار از و كرده خراب را دستگاه راديو فني كاركنان از يكي

و راديو كه كردند اع;م و انداختند كار به مجددا را راديو دستگاه تا كشيد ساعتطول دو تقريبا كه اينبود

است/ گرديده ساقط مصدق حكومتدكتر افتادهو بهدستمردم حساسديگر كز مرا شهربانيو ارتشو ستاد

و شروين دكتر و فرامرزي احمد پيراسته, ميراشرافي, آقايان جمله از نفري چند افتاد كار به راديو وقتي

زاهـدي سـرلشكر تيمسار كه شد اع;م دقيقه چند از پس و كردند صبحت راديو مقابل در ديگر نفر چند

ميكنند/ صحبت راديو از نخستوزير

ايستگاه قسمتهاي تمام كه جمعيت سيل ميان از توانست زياد زحمت با آنكه پساز آقاينخستوزير

احساسات ابراز صداي كه حالي در و رساند ميكروفون تاhر به را خود كند عبور بودن كرده اشغال را فرستنده

كرد/ ايراد را زير نطق ميشد شنيده بودند راديو محوطه در كه انبوهي جمعيت

شاهنشاه همايون اعليحضرت امر حسب بر عزيزم هموطنان و رشيد ملت متعال, قادر خداوند نام <به

هستم متكي شما نيروي به خداوند به اميد از بعد خدمت اين قبول در و پذيرفتهام را نخستوزيري سمت

وفا وعدههايخود به آنها خ;ف بر خدمتگزار اين اميدوارم ولي دادند وعده شما به خيلي گذشته دولتهاي

نمايم/

است: قرار اين از اجمال طور به اينجانب برنامه

قانون/ حكومت >١

مردم/ زندگي سطح بردن hبا >٢

كشاورزي/ كردن موتوريزه >٣

زندگي/ هزينه آوردن پائين >٤

كارگران/ مزد بردن hبا >٥

همه/ براي مجاني و عمومي بهداشت >٦

كشاورزان/ مالي بنيه تقويت >٧

عمومي/ امنيت حفظ و تعميم >٨

اجتماعي/ و فردي آزاديهاي تأمين >٩

من بيپايان درود داشت/ بيانخواهم تفضيل به را خود برنامه بعد اينجانبو برنامه از خ;صهاي اينبود

ايران/ مردم شما به

اينجانبهستم/> نيايد كار مجلسروي تا اعليحضرت امر به قانوني نخستوزير هموطنان

است/ شده چاپ گانه جدا شماره همين در كه كرد ايراد نطقي حميدرضا شاهپور سپسواhحضرت

آنـجا در و رفت شهرباني به راديو در نطق ايراد از پس نخستوزير آقاي ـ شهرباني در نخستوزير

شد/ كار مشغول
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اسفند نهم متهمينواقعه سياسيو زندانهاي كليه چهارشنبه روز همان عصر ـ سياسي زندانيان آزادي

شدند/ آزاد بختيار ابوالقاسم نيز و بودن شده دستگير كودتا در شركت تهام ا به كه افسراني و

از نطقي غ;مرضا پنجشنبهواhحضرتشاهپور غروبروز ـ راديو از غJمرضا شاهپور واcحضرت نطق

است/ شده درج شماره همين در آن متن كه كردند ايراد تهران راديو

اداره در چـهارشنبه روز عـصر حـميدرضا واhحـضرت ـ شـهرباني در حميدرضا شاهپور واcحضرت

هيجان پر احساسات ابراز با و يافتند بودندحضور آنجا در نيز زاهدينخستوزير سرلشكر آقاي كه شهرباني

شدند/ استقبال مردم

نظامي نيروهاي از شهرباني رئيس دفتري سرتيپ آقاي و آقاينخستوزير تفاق ا به سپس واhحضرت

ميهنپرستي و شاهدوستي احساسات مناسبت به مردم از و ديدند سان بودند حاضر شهرباني در كه پليس و

كردند/ تشكر بودند داشته ابراز كه بيسابقهاي

به ظهر حدود در بودند شده تقسيم دسته چند كه تظاهركنندگان از عده يك ـ مصدق دكتر خانه اطراف

مصدق نزديكمنزل و حشمتالدوله خيابان تا ديگري دسته كاخو خيابان تا رفتند مصدق دكتر منزل طرف

رسيدند/

از دست داشـتند اخـتيار در مـختلف اسـلحه زيـادي مقدار و تانك دو كه مصدق دكتر منزل نگهبانان

ميكردند/ شليك جمعيت طرف به كردهاند, آماده و تهيه قب� بود معلوم كه سنگرهائي

كشـته غيرنظامي افراد و سربازان از عدهاي داشت ادامه بعدازظهر پنج ساعت تا كه شليك اين اثر بر

پيوسته تظاهركنندگان به مصدقهم محافظمنزلدكتر سربازان كثر ا گفتهميشودچون كه بهطوري شدندو

سرباز و افسر ديگر نفر يكيدو تفاق ا به سرهنگممتاز بودند نموده خودداري مردم روي به كردن شليك از و

طرف از تيراندازي اثر بر افراد زيادي تعداد و ميكرد تيراندازي مردم روي به تفنگ و طپانچه و مسلسل با

گرديدند/ مجروح و مصدقمقتول دكتر منزل

هم مسلح پاسبان و سرباز عدهاي كه تظاهركنندگان از دسته چند آنكه با ـ شد اشغال مصدق دكتر خانه

سرهنگممتاز شديد تيراندازي پيشرفتند مصدق منزلدكتر به حمله قصد به دفعه چند بودند همراه آنها با

گرديد/ مردم رفتن جلو از مانع و شد زياد تلفات موجب بودند او با كه سربازي و افسر ديگر نفر چند و

تانك چون آنها گرفتولي تيراندازيصورت مصدق دكتر منزل محافظين طرف به نيز سربازان طرف از

تأثيري آنها طرف به پائين از سربازان تيراندازي بودند محكمي فوقاني سنگرهاي در و داشتند اختيار در

تانكو چند شد داده دستور بعدازظهر پنج ساعت كه بود اين بكشد طول خورد و زد اين بود ممكن نداشتو

كنند/ حركت مصدق دكتر منزل طرف به سرباز عدهاي

مقاومت به مسلسل و توپ شديد شليك يك با رسيدند مصدق دكتر منزل نزديك به تانكها وقتي

را مصدق دكتر خانه آهني در ضربت يك با سنگين تانك يك دادند/ خاتمه مصدق دكتر منزل مدافعين

غارت را مصدق دكتر پسرهاي منزل نيز و خانه آن ثاثيه ا كليه و ريختند مصدق منزل به مردم و كرد ويران



٣١١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

دكتر خانه و مصدق خانه بلكه نماند خانهها آن در چيزي كوچكترين تنها كه طوري به زدند آتش و كرده

بود/ سوخته هم آن از قسمتي و درآمده ويرانهاي بهصورت مصدق غ;محسين

طرف به تيراندازي مشغول ممتاز سرهنگ كه همانموقع مصدق دكتر ـ بود؟ رفته كجا به مصدق دكتر

همان در كه مهندسمعظمي خانه به منزلخود از صديقي دكتر شايگانو تفاقدكتر ا به بود توانسته بود مردم

برود/ است نزديكي

تـا بودند معظمي مهندس منزل در پنجشنبه روز عصر تا صديقي دكتر و شايگان دكتر و مصدق دكتر

نمودند/ دستگير را آنها كه پنجشنبه روز عصر هفت ساعت

دولتـي مـقامات و شـد دسـتگير پـنجشنبه روز غـروب مصدق دكتر آنكه از پس ـ دستگيري جريان

منزل همدر با كه مهندسمعظمي شايگانو دكتر صديقي, دكتر مصدق, دستگيريدكتر از كي حا اع;ميهاي

و بـردند افسران باشگاه به شهرباني از را توقيفشدگان دادند انتشار بودند شده دستگير معظمي مهندس

ميدهد/ شرح چنين را جريان داشت حضور آنجا در كه ما خبرنگار

داخل چراغ رنگكه سياه تومبيل يكا پنجشنبه روز بعدازظهر ساعتهفت ـ رنگ سياه يكاتومبيل در

قسمت پلكان مقابل به آنكه پساز تومبيل ا شد/ باشگاه باغ وارد افسران باشگاه بزرگ در از خاموشبود آن

كرد/ توقف رسيد باشگاه عمارت عقب

دو در كه اشخاصي ابتدا نمودند/ توقف محل همان در نيز ديگر تومبيل ا دو تومبيل ا اين دنبال و جلو در

اشخاصي به خطاب كردو باز رنگرا سياه تومبيل ا در آنها از يكي و شدند پياده سرعت با بودند اخير تومبيل ا

<بفرمائيد>/ گفت بودن نشسته آن داخل در

سابقكشور صديقيوزير آقايدكتر شد پياده تومبيل ا از كه كسي اولين ـ نخستوزير با مصدق مJقات

بود/ شايگان دكتر آقاي نفر سومين و شد پياده مصدق دكتر آقاي وي از بعد بود

كمك پلكان از رفتن hبا در را او و گرفته ميان در را مصدق دكتر شايگان دكتر و صديقي دكتر آقايان

مأمورين از عدهاي همچنين و تلگراف و پست سابق وزير معظمي مهندس آقاي آنها دنبال در ميكردند

آقاي كار محل كه طبقهسوم به آسانسور وسيله به آنجا از و شدند عمارت نظاميوارد فرمانداري گاهيو كارآ

رفتند/ است نخستوزير

شد/ بسته اطاق در و شدند نخستوزير اطاق وارد ديگر نفر سه تفاق ا به مصدق دكتر

از پس همراهانش و مصدق دكتر كشيد طول دقيقه ده تقريبا زاهدي سرلشكر و مصدق دكتر م;قات

يكي داخل به و شدند هدايت افسران باشگاه عمارت چهارم طبقه به آمدند بيرون نخستوزير اطاق از آنكه

رفتند/ اطاقها از

آقاينخستوزير ولي عكسبگيرند همراهانش مصدقو دكتر از هم بعد م;قاتو از خواستند عكاسها

موافقت مصدق دكتر ولي بردارند او از عكس باشد موافق گر ا تا شود گرفته اجازه مصدق دكتر خود از گفت

نشد/ گرفته افسران باشگاه در او از عكسي جهت اين به و نكرد



ملي دولت سياهه ٣١١٦

رنگ كستري خا پيژاماي همان باشگاه به ورود موقع در مصدق دكتر ـ او همراهان و مصدق دكتر وضع

به كفشراحتي و بود بسته كمر به شالي و پوشيده نيز شامبري آنروب روي داشتو تن به را تابستانيخود

صديقي, دكتر آقايان بود/ هويدا كسالت و خستگي آثار او قيافه در بود نگرفته دست در عصا ولي داشت پا

داشتند/ عادي وضع و قيافه بودند مصدق دكتر همراه كه معظمي مهندس و شايگان دكتر

همراهان مصدقو دكتر آقاي انتظامي مأمورين اينكه از قبل ساعت يك ـ آوردند هم را ممتاز سرهنگ

ارتش بـه متعلق رنگمركوري كرم تومبيل ا با دژباني مأمورين از ديگر عده بياورند افسران باشگاه به را

به ميكرد محافظت مصدق دكتر منزل از چهارشنبه روز كه را كوهستاني دوم تيپ فرمانده ممتاز سرهنگ

آوردند/ افسران باشگاه

از ديگر افسر نفر چهار و ممتاز سرهنگ و ايستاد باشگاه عمارت بزرگ پلكان مقابل وي حامل تومبيل ا

سرسراي در شد باشگاه عمارت داخل آنكه پساز و بود شده قب�خلعس;ح سرهنگممتاز و شدند پياده آن

كردند/ منتقل دژباني به را او آنجا از تا ايستاد خبردار حالت به بزرگي گلدان كنار باشگاه دوم طبقه

كه را دربار سابقوزارت كفيل اميني آقاي انتظامي مأمورين امروز صبح ـ شد بازداشت دربار سابق كفيل

كردند/ دستگير بود شده آزاد سپس بازداشتو سابق طرفدولت از نيز قبل روز چند

مقابل در بازار اصناف و كسبه از عدهاي كه رسيد خبر نظامي فرمانداري به امروز صبح ـ است بسته بازار

كردهاند/ خويشخودداري كين دكا كردن باز از و كرده اجتماع بزرگ بازار

بازار اطراف و سبزهميدان در احتمالي حوادث از برايجلوگيري مسلح سرباز كاميون چند امروز اولوقت از

بودند/ شده مستقر

روزنامه اداره به ببر باشگاه مدير مجيد آقاي امروز ـ شدند دستگير چگونه همراهانش و مصدق دكتر

بردم/ شهرباني به انتظامي كمكمأمورين با و مندستگير را او همراهان مصدقو دكتر ميكرد اظهار و آمده

را ملي جبهه افراد از يكي كه داد خبر من به پنجشنبه روز بعدازظهر ببر باشگاه افراد از يكي ميگفت: وي

شخص گمركو مسلح گارد افراد از نفر يك تفاق ا به ب;فاصله است/ كرده مشاهده خانهاي به ورود هنگام

شايگانو دكتر صديقي, دكتر مصدق, دكتر خانه حياط در شديم/ خانه وارد زدمو در رفته خانهمزبور به راهنما

كره مذا از پس و برويم شهرباني به بيائيد گفتم آنها به و بودند صحبت مشغول و نشسته معظمي مهندس

پياده شهرباني حياط در و شهربانيآوردم به كرده تومبيلخودسوار ا در را ايشان شدندو حاضر آنها مختصري

گرديدند/ بازداشت مأمورين وسيله به ب;فاصله كه كردم

خارجه وزارت در آقاينخستوزير گذشته پنجشنبه صبح يازده ساعت ـ خارجه وزارت در نخستوزير

سرلشكر آقاي سپس و كرد معرفي ايشان به را خارجه وزارت ادارات رؤساي مفتاح آقاي ابتدا يافت حضور

خصوصدول به كشورها كليه با دوستانه روابط تثبيت در همميهنان كمك با اميدوارم داشت: اظهار زاهدي

اغلب رنجش رفع و تفاهم حسن ايجاد در سابق خ;ف بر ميكند حكم شما وظيفه كوشششود همسايه

كنيد/ اداره را وزارتخانه اين خودتان و بكوشيد كشورها



٣١١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

بـه است كرده صادره پنجشنبه روز كه بخشنامهاي طي ارتش ستاد رئيس ـ است ممنوع تيراندازي

در فـقط و كنند تيراندازي جهت بدون نبايد كه كرده اب;غ مركز پادگان افراد و درجهداران و افسران عموم

خود ديگر بخشنامه ارتشدر رئيسستاد تيراندازيشود آنها به نسبت كه نمايند عمل اين به اقدام موقعي

دست بـه وسـيلهاي راه ايـن از تـا نـمايند خـودداري تـجمع گونه هر از است كرده تقاضا تهران اهالي از

نهايتشدت با نظم اعاده براي نظامي واحدهاي اينصورت غير در چه ندهند ميهنفروشان ماجراجويانو

نمود/ خواهند عمل

بازنشسته پيش سال دو از كه افسراني نخستوزير آقاي طبقدستور ـ كار به بازنشسته افسران اعاده

را كتبيخود تقاضاي فورا كه شده اع;م ميباشند شاهنشاهي ارتش خدمتدر اعاده به مايل شخصا و شده

رسيدگيشود/ آنان وضعيت به تا نمايند تسليم ارتش ستاد به

آقاي است بسته بازار كه رسيد نظامياط;ع فرمانداري به محضاينكه به ـ بازار در نظامي فرمانداري

از عدهاي شد بازار وارد نظامي فرماندار كه هنگامي رفت/ بازار به شخصا نظامي فرماندار دادستان سرتيپ

مطمئن آقايان گفت و كرد صحبت آنان براي دادستان سرتيپ آقاي و كردند احاطه را او اطراف بازرگانان

آقايان به آزاري صدمهو داد نخواهند اجازه استو آماده شما جان مالو حفظ براي انتظامي نيروي كه باشند

شود/ وارد

كنند حمله بازار به كين دكا كردن باز موقع در ميخواهند اخ;لگران از عدهاي است شايع كه طوري به

نيروي و بشوند خود كار مشغول آقايان دادم قول كه طور همان داشت: اظهار باره اين در نظامي فرماندار

مراجعت نظامي فرمانداري به دادستان آقايسرتيپ آن پساز و آورد خواهد عمل به كامل مراقبت انتظامي

كرد/

نظامي فرماندار با و رفتند نظامي فرمانداري به بازار اصناف و تجار از عدهاي ساعتده ـ تجار كرات مذا

بازگشتند/ بازار به سپس و بودند كره مذا ويمشغول با قدري و كردند م;قات

به اصفهان لشكر مسلح سربازان از نيرو گردان يك ديروز ١٢ ساعت ـ شدند تقويت بازار محافظين

منظور به صبح امروز از و شدند پايتخت وارد تهران انتظامي افراد به كمك براي انتقاليان سرگرد فرماندهي

شدند/ اعزام ناحيه آن به بازار محافظين به كمك

حـفظ بـراي گـمرك گـارد پليس افراد از مسلح گردان دو ديروز صبح از ـ شهرباني مأمورين به كمك

شدند/ اعزام شهرباني به پليس مأمورين به كمك و شهر انتظامات

صبح امروز گرفت/ خواهند عهده به نيز را شبانه گشتهاي و كرد خواهند همكاري پاسبانها با عده اين

بـزرگ در مقابل در انتظامات حفظ براي و بودند كرده احاطه را شهرباني اطراف مزبور افراد از عدهاي هم

بودند/ مراقبت شهربانيمشغول

بـازداشت انـتظامي مأمـورين طرف از آقايان اين كنون تا چهارشنبه روز غروب از ـ بازداشتشدگان

اميني, ابوالقاسم نصيري, دكتر معظمي, مهندس صديقي, دكتر شايگان, دكتر مصدق, محمد دكتر شدهاند:



ملي دولت سياهه ٣١١٨

اشرفي, سرهنگ مدبر, سرتيپ پارسا, موسوي, شد/� آزاد توقيف ساعت چند از پس كه � سيدجوادي حاج

دوم سـرهنگ ريـاحي, سـرتيپ مـمتاز, سـرهنگ پـورشريف, سـرهنگ نادري, سرهنگ فرهمند, بشير

سنگتراش به ملقب نصيري حسن ك, ارا فرماندار فضلا�وجدي قناد, تقي سرهنگسررشته شهرياري,

آورد/ پائين سپه ميدان در را فقيد شاه مجسمه مرداد ٢٧ حادثه وقوع از قبل روز در كه

كه ميشود برده ديگري عده نام همچنين ملي, شوراي مجلس سابق نماينده انگجي جمشيدي تقي

نكردهاند/ تأييد را آن انتظامي مأمورين هنوز

تحريك قصد كه را افراد از نفر ٧åانتظامي مأمورين امروز ـ شدند دستگير نظم در جرماخJل به نفر ٧å

بـه پـرونده بـا امروز وقت آخر دستگيرشدگان نمودند تحويل مربوطه ك;نتريهاي به و بازداشت داشتند

شدند/ فرستاده نظامي دادسراي

ما خبرنگاران و شدهاند مجروح و مقتول عدهاي چهارشنبه روز حادثه در ـ مجروحين و مقتولين تعداد

را گزارشخود و كرده مراجعه انتظامي مقامات و بيمارستانها به آنها هويت و تعداد درباره كسباط;ع براي

ميدهند/ اط;ع زير شرح به

آنها ميان يكسرباز پاسبانو سه كه است شده برده مقتول نفر ١٦ سينا بيمارستان در ـ سينا بيمارستان

مسـيب, بهلول عظيمي, باباعلي حسين است: قرار اين از پاسبانان] ] سربازان اسامي است شده مشاهده

مرخص پانسمان از پس نيز زيادي عده هستند بستري بيمارستان آن در مجروح هم نفر ٢٣ قديري, اصغر

شدهاند/

بردهاند برنامه سازمان بيمارستان به را مجروح نفر چند چهارشنبه روز صبح ـ برنامه سازمان بيمارستان

و كرده مت;شي را مغزش گلوله كه بود پهلوي� �جاده شميران خط توبوسهاي ا از يكي راننده آنها از يكي كه

هستند/ بستري بيمارستان اين در نيز مجروح نفر چند است/ داده جان دم در

پانسمان پساز كه كردهاند مراجعه زخمي نفر ٥ فقط نياوردند كشته رازي بيمارستان ـ رازي بيمارستان

شدهاند/ مرخص

جرايـد خبرنگاران به مصاحبهاي طي حكمت سعيد دكتر آقاي صبح امروز ـ قانوني پزشكي اداره در

از و آمد عمل به معاينه حادثه مقتولين مصدومينو مجروحينو تمام از قانوني پزشكي طرف داشتاز اظهار

تهيهو كشتهشدگان مجروحينو آمار از كاملي ليست گرديد مقرر استو شده عكسبرداري نيز كشتهشدگان

شود/ گذاشته جرايد اختيار در و گردد تنظيم

نـفر ٥٨ و مقتول نفر ٤٢ كنون تا چهارشنبه روز از قانوني پزشك اداره پزشكان كلي طور به گفت وي

دوم ستوان و بايندر اسدا� سرهنگ نام به افسر نفر دو مقتولين ميان در و آوردهاند عمل به معاينه مجروح

در نيز مقتولين و مشخصاتمجروحين است شده ديده زن يك و پاسبان نفر دو و نظامي نفر ده مظاهريو

است/ گرديده تنظيم و تهيه پروندهاي

و نخستوزير به آن از يكنسخه ميگرددو آماده عصر امروز تا اينصورت كرد اضافه حكمت آقايدكتر



٣١١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

از نفر چند كه بود متذكر بايد همچنين شد/ خواهد ارسال نظامي فرمانداري دادگستريو وزارت به نسخه دو

تـعداد ولي مردهانـد/ بيمارستانها در پريروز و ديروز ظرف و بوده ك خطرنا جراحات داراي هم مجروحين

از پس آنها از زيادي عده كه ميباشد نفر ٣٣٣ بر بالغ دادهاند اط;ع ما خبرنگاران كه آنجائي تا مجروحين

رفتهاند/ خود منازل به پانسمان

خواسته را قانوني پزشكي رئيساداره حكمت آقايدكتر دفعه دو آقاينخستوزير ـ نخستوزير دستور

مصدومينزودتر مجروحينو سعيشود و آورده عمل به بازديد بيمارستانها كليه از كه كردند كيد تأ وي به و

يابند/ بهبودي

علي �٣ مظاهري/ دوم ستوان �٢ هوائي/ نيروي افسر بايندر اسدا� سرهنگ �١ ـ كشتهشدگان اسامي

لطفا� �٨ ايراني/ منوچهر �٧ سرباز/ فضلالهي محمد �٦ سرباز/ نطاق علي �٥ بنيآدم/ سليمان �٤ نيلفر/

�١٣ فرخنده/ اسدا� �١٢ گمركي/ سيدعلي �١١ سرباز/ خدادوست قنبر �١å سرباز/ ساوائي مهرعلي �٩ ثقفي/

عـباس �١٧ زيـوند/ سـلطانعلي �١٦ سـرباز/ مهرعلي خليل �١٥ بنيقمر/ هاشم �١٤ پانوسيان/ سركيس

به كنون تا آنها اسامي و ميباشند كشتهشدگانمجهولالهويه بقيه نفر ٢٤ شرمي/ زينعلي �١٨ غ;معلي/

است/ نيامده دست

كـه حـالي در تـهران مختلف طبقات از زيادي عدهاي امروز صبح ٩ ساعت ـ مجسمه نصب تقاضاي

آقـاي مـقر افسـران بـاشگاه بـرابـر در داشـتند دست در را شـاهنشاهي هـمايون اعليحضرت تمثالهاي

مـجسمههاي نـصب تـقاضاي شاهپرستانه شعارهاي و شديد احساسات با و نمودند اجتماع نخستوزير

طرف از ب;فاصله داشتند, را محبوب شاهنشاه پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرت و فقيد شاه اعليحضرت

و تـهران در مـجسمهها نـصب تـرتيب بـراي فـوري دستور كه گرديد اب;غ جمعيت به نخستوزير آقاي

است/ گرديده صادر شهرستانها

كاشيهاي بيشتر گذشته هفته اول روز چند در ـ شد نصب خود جاي به مجددا خيابانها كاشيهاي

اين تمام شهرداري طرف از امروز بود گرديده نصب آنها جاي به جديدي كاشيهاي و شده كنده خيابانها

گرديد/ نصب آنها جاي به اوليه كاشيهاي و شد برداشته كاشيها

يكي در كه كردند پيدا اط;ع ك;نتري٢١ ژاندارمريو صبحمأمورين امروز ـ حزبي مدارك و اسناد كشف

آنجا به عدهاي ب;فاصله است/ شده تشكيل توده سابق حزب افراد از جلسهاي جواديه كوي خانههاي از

مأمورين دست به حزب به كتبمربوط و اوراق چمدان چهار قريب منزل بازرسي تفتيشو از پس و رفتند

شدهاند/ بازداشت طرفمأمورين از نيز خانه كنين سا از نفر چهار و افتاد

نيرويهوائي افسر بايندر سرهنگ مناسبتشهادت به امروز ـ بايندر شهيد سرهنگ ترحيم مجلس در

در گرديد/ دائر مجد مسجد ترحيميدر مجلس شد مصدقمقتول دكتر منزل مقابل در مرداد ٢٨ واقعه در كه

درباره مفصلي سخنرانيهاي و كردند شركت هوائي نيروي ارتشو ارشد افسران از زيادي عده مجلس اين

يافت/ پايان مجلسختم ١١ ساعت در و گرديد ايراد مرحوم آن خدمات



ملي دولت سياهه ٣١٢٠

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

بازگشتند خود ملت ميان به شاهنشاه
دست و شد هواپيما داخل نخستوزير كرد توقف فرودگاه در مخصوص هواپيماي كه هنگامي

بوسيد را شاهنشاه

بوسيدند را نخستوزير صورت نيز شاهنشاه
فرمودند تفقد ابراز مستقبلين كليه و سياسي نمايندگان به نسبت همايوني اعليحضرت

ايراد تهران راديو از ملت به خطاب بياناتي امشب ٩ ساعت در همايوني اعليحضرت
داشت خواهند ايراد مطالبي نيز نخستوزير آقاي سپس و نمود خواهد

از فرمودند/ اج;ل نزول تهران به بغداد از سلطنتي هواپيما با همايوني اعليحضرت امروز يازده ساعت

كثيري عده شدند/ مستقر كرج جاده و شاهرضا خيابان و مهرآباد فرودگاه در انتظامي صبحمأمورين ساعت٩

مـوكب مسير كه كرج جاده و شميران جاده و پهلوي و شاهرضا خيابانهاي طرف دو در پايتخت اهالي از

ابـراز و داشـتند دست در را شـاهنشاه رنگـي عكسهـاي و ايران سهرنگ پرچم كه حالي در بود ملوكانه

تدريج به صبح ساعتده از بودند/ شاهنشاه ساعتورود انتظار در و بودند نموده اجتماع ميكردند احساسات

ارتش, سـتاد رؤسـاي آقـايان و نـخستوزير آقـاي سـلطنتي, خاندان افراد ساير و شاهپورها واhحضرت

و كبرا سفراي آقايان كليه همچنين و وزارتخانهها معاونين و تهران نظامي فرمانداري شهرداري, شهرباني,

حـضور مهرآباد فرودگاه در سليندر ك;ه و رسمي لباس با خارجي سفارتخانههاي كارداران و مختار وزراي

آقايان و اول آشيانه در خارجي سياسي نمايندگان هيأت و دوم آشيانه در سلطنتي خاندان اعضاي يافتند

گرفتند/ قرار ديگر آشيانه ارتشدر امراي و وزارتخانهها معاونين

كبيرشورويو آقايhورنتيفسفير نزد بعد كرد صحبت شاهپورها باواhحضرت مدتي آقاينخستوزير

يك و شـاهنشاهي گارد موزيك دسته شدند/ صحبت مشغول آنان با و رفتند امريكا كبير سفير هندرسن

نمايد توقف شاهنشاه حامل هواپيماي بود قرار كه محلي در فرودگاه محوطه در تشريفاتي پاسدار گروهان

پـرواز قلعهمرغي فرودگاه در كه ارتشي هواپيماي فروند سه يازده ساعت به ربع يك بودند/ يافته استقرار

ميگشتند باز كه صدايغرشهواپيماها دور از بعد دقيقه ده رفتند/ شاهنشاه هواپيماي پيشواز به بودند نموده

و گرفت فرا عميقي سكوت بود, صدا و سر پر موقع آن تا كه را فرودگاه محوطه اينموقع در رسيد گوش به

هواپيماي شدند نمايان افق دامان در هواپيماها دقيقه سه دو از پس شد دوخته آسمان به تمام چشمها

نشست باند روي اينكه تا كمنمود را خود ارتفاع زد فرودگاه چرخيرويمحوطه آنكه پساز شاهنشاه حامل

هواپيما مقابلدر را پلكان مأمورينمخصوصب;فاصله توقفنمود/ آمدو مقابلهيأتمستقبلين به آنجا از و

از برداشتند در را نيرويهوائي فرماندهي انيفورم كه همايوني اعليحضرت شد, باز در آنكه پساز دادندو قرار

اين درآورد/ لرزه به را فرودگاه ميدان نظاميان هوراي فريادو صداي اينموقع در شدند/ مشاهده پشتشيشه

عمل به نظامي احترامات مراسم نواختو را شاهنشاهي سرود موزيكنيز دسته نميشد احساساتقطع ابراز



٣١٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

دست و شد هواپيما داخل بيايند پائين پلكان از شاهنشاه اينكه از قبل نخستوزير آقاي اينموقع در آمد/

فرمودند/ تفقد ابراز ايشان به نسبت و بوسيدند را نخستوزير آقاي نيزصورت شاهنشاه بوسيد/ را شاهنشاه

را شاهنشاه گشت باز ايران ملت طرف از نخستوزير آقاي اينجا در آمدند/ پائين هواپيما سپساز شاهنشاه

فرمودند/ خوشوقتي ابراز شاهنشاه و تبريكعرضنمود

عـده بـوسيد/ را معظمله پاي و افتاده زمين به و رسانيده شاهنشاه به را خود نيز دفتري سرتيپ آقاي

اينعمل به راضي بود معلوم كه شاهنشاه ولي بوسيدند را شاهنشاه پاي نيز غيرنظاميان نظاميانو از ديگري

ميكردند/ بلند زمين از را آنها و ميشدند خم مرتبا نيستند

صفواhحضرت مقابل در و گذشته وزارتخانهها معاونين و ارشد افسران صف مقابل از ابتدا شاهنشاه

سپس شاهنشاه فرمودند/ محبت ابراز آنها كليه به نسبت توقففرموده سلطنتي خاندان اعضاي و شاهپورها

كوله فرانسوا آقاي دادند, دست آنان كليه با آنكه از پس اينجا در رسيدند/ سياسي نمايندگان صف مقابل به

هيأت طرف از نمايندگي به مقدمالسفراء عنوان به است گشته باز پاريس از تازگي به كه فرانسه كبير سفير

تشكـر ابـراز ايشـان احساسات از شاهنشاه و كرد عرض تبريك را شاهنشاه ورود ديپلماتيك كشورهاي

حركت طرفشهر به و شدند تومبيل ا سوار شاهنشاه بود بيستدقيقه و يازده ساعت كه اينموقع در فرمودند

گـارد مـخصوص اسكـورت و سنگين تانك دو و كامانكار و جيپ چند شاهنشاه تومبيل ا از قبل فرمودند/

و جيپ چند نيز شاهنشاه تومبيل اطرافا در ميكردند حركت شهرباني موتورسيكلتسواران و شاهنشاهي

ارتشي كاميونهاي زياديجيپو تعداد شاهنشاه تومبيل عقبا در همچنين بودندو حركت موتورسيكلتدر

اطراف در شاهنشاه زيادت انتظار در قبل ساعتها از كه مردمي شد كر ذ hبا در كه همانطور حركتبودند در

ابـراز خـود از شـورانگـيزي احسـاسات شـاهنشاه تـومبيل ا مشاهده با بودند ايستاده ملوكانه موكب مسير

سلطنتيو خاندان اعضاي فقط آنجا در رفتو سعدآباد كاخ به زعفرانيه جاده از شاهنشاه تومبيل ا ميداشتند/

فيلمبردار و عكاس زيادي عده مراسم اين تمام از گرديدند شرفياب معظمله حضور به نخستوزير آقاي

و فيلم بودند رسانيده تهران به را خود خاورميانه ممالك ساير و بغداد از مناسبت همين به ديروز كه خارجي

ميگرفتند/ عكس

اينكه به نظر است: شده صادر نخستوزير آقاي طرف از امروز شرح اين ـ همايوني اعليحضرت بيانات

و ايـران مـقدس ك خـا ديدار براي اشتياق فرط از شاهنشاهي همايون اعليحضرت بندگان مبارك موكب

پايتخت به ١٢ ساعت امروز خوشبختانه و تسريع مراجعت در عزيز همميهنان گرانبهاي احساسات پذيرش

به همميهنان كاري فدا احساساتو برابر در را مبارك خاطر مسرت كرمأموريتدارد چا نزولاج;لفرمودهاند

از عزيز ملت به خطاب بياناتي همايوني اعليحضرت ٩ ساعت امشب كه دهد بشارت و رسانيده آنها اط;ع

ميفرمايند/ ايراد راديو

نـيز نـخستوزير آقـاي شـاهنشاهي همايون اعليحضرت فرمايشات از پس ـ نخستوزير اظهارت

كرد/ خواهند ايراد بياناتي



ملي دولت سياهه ٣١٢٢

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

شهرستانها در تظاهرات به مربوط اخبار

تظاهرات تهران مانند پنجشنبه و چهارشنبه روزهاي هم شهرستانها كليه در
گرفت صورت شاهنشاه از طرفداري به شديدي

ميهنپرستي و شاهدوستي احساسات ابراز با خود تظاهرات در شهرستانها مردم
مينمودند درخواست ايران به را شاهنشاه فوري بازگشت

ساعت همان مقارن هم شهرستانها در پرشوريرويداد تظاهرات تهران در كه هنگامي چهارشنبه روز

عكسهاي كه حالي در كرده تعطيل را بازار مردم جا همه در پيوست بهوقوع مهيجي تظاهرات اجتماعاتو

بازگشت تقاضاي و كردند اجتماع برزن كويو در ميدادند شاه باد زنده شعار و داشتند دست در را ملكه و شاه

شاهپرستانه احساسات پيرامون در مهيج سخنرانيهاي با هم ناطقين و ميكردند ايران به را ملوكانه موكب

ميكردند/ ايراد مطالبي مردم

دادهاند اط;ع اداره به تلگرافيخود گزارشهاي در را تظاهرات اين جريان شهرستانها در ما خبرنگاران

ميرسانيم: محترم خوانندگان اط;ع به را آنها از قسمتي اينك و

نخستوزيري به زاهدي سرلشكر كه شد شنيده تهران راديو از مرداد� ٢٨� ديروز كه هنگامي ـ شيراز

باد زنده صداي و بود شده ايجاد مردم در زايدالوصفي شعف و شوق كرد سقوط مصدق حكومت و منصوب

بهكوچه جمعيتانبوهي شهر نقطه هر از ب;فاصله بود طنينانداز شيراز آسمان فضاي برقدر مانند شاهنشاه

اين در ميگفتند شاه باد زنده دستگرفته در را عكسشاه هيجانفوقالعاده و شور با شدو سرازير خيابانها و

مأمورين و سربازان و افتاد گردش به شهر نقاط تمام انتظاماتدر براي زرهپوشها و سرباز كاميونهاي موقع

ميگفتند/ جوان شاه باد زنده نموده بلند را تفنگهايخود انتظامي

و كشيده زندگي و كار از دست مردم جمعيت تمام و بود شده احساسات پارچه يك شيراز رفته هم روي

در كه ميشدند ديده شهرباني و لشكر افسران شهر نقطه چند در نمودند/ احساسات ابراز شاهنشاه به نسبت

بودند/ سخنرانيمشغول نطقو به و گرفته قرار مردم جمعيت انبوه

بلكه مردان تنها نه شد مسرتآميز و باز ميكرد حكايت نارضايتي از كه عبوسمردم و گرفته چهرههاي

نـصب تـقاضاي امور اولياي از مردم ب;فاصله بودند همآهنگ مردان با تظاهرات در نيز بانوان از جمعي

بود شده برداشته ستاد فلكه از خائن نفر چند دستور به قبل روز دو در كه را همايوني اعليحضرت مجسمه

كه رويديوار شعارهاي و شد نوشته شاه باد زنده شعار شهر ديوار و در تمام در ساعت يك فاصله به نمودند

نمودند/ كردن ك پا به مبادرت بود شده نوشته دربار عليه

خصوص در كه مهيجي نطق ضمن كرد وكيلدعوت مسجد در را مردم سيدنورالدين آقاي آيتا� ديروز

روي از ميكردند ابراز شاهنشاه نسبتبه كه احساساتي و كرد آرامشدعوت به را اهالي نمود ايراد شاهدوستي

گوش به شاه باد زنده فرياد بعدازظهر ساعتده تا نمييافت راه آن شائبهايدر و بود عقيده خلوصو ايمانو



٣١٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

را همايوني اعليحضرت مجسمه ميخواهند و شد تظاهراتشروع مجددا صبح مرداد� ٢٩� امروز و ميرسيد

در مينمايند شاهدوستي احساسات و ازدحام مردم جمعيت از نفر هزار صد قريب نمايند نصب ستاد فلكه در

نداد/ روي سوئي حادثه و نموده را نظم حفظ رعايت خودشان مردم تظاهراتديروز

تمام در عمومي تعطيل با اهالي نخستوزير به زاهدي سرلشكر موفقيت خبر مجردوصول به ـ اصفهان

و شور با را خود ع;قمندي و شاهدوستي تظاهرات بيمانندي احساسات ابراز با شهر مح;ت و خيابانها

و پاسبانان و سربازان و درجهداران و ژاندارمري و شهرباني لشكر افسران برادران با اهالي داشته ابراز شعف

اعليحضرت عكسهاي كه حالي در گريه حال با و بوسيده را هم روي شادي شدت اثر در ژاندارمري افسران

را خـائنين مـجازات تـقاضاي و مـلوكانه ذات مـراجـعت داشتند دست در را ملكه علياحضرت و همايوني

ميكردند/ تنفر اظهار سابق دولت از و خواستارند

با اجتماع طور به پياده عدهاي زرهپوشو و ارابه و نقليه وسائل و كاميون و توبوس ا با عدهاي مجتمعين

لشكريو سربازان و افسران تمام و لشكر فرمانده سرتيپدولو تيمسار بودند گردش در كمنظير حرارت يك

نصفشب از بعد يك ساعت تا و نمودند تشكر و تقدير حقشناس مردم شاهپرستانه احساسات از كشوري

شـاهد اصفهان تاريخي شهر قبل روز از شديدتر و بود تعطيل هم مرداد ٢٩ روز و داشت ادامه تظاهرات

گرفت/ قرار بيمانندي تظاهرات و شاهدوستي

وسيله به ايران سمت به شاه حركت و زاهدي سرلشكر نخستوزيري خبر انتشار محض به ـ شاهرود

دست در با اهالي عموم و شد عمومي تعطيل شهر ديروز عصر ژاندارمري رئيس اردhن اشرف علي سرگرد

خيابانها در گرفته دست سر مسرتبخشرا خبر دهنده رئيسژاندارمري و كردند تظاهر عكسشاه گرفتن

ميداند/ گردش

مردم و ميشد ابراز شاه له بر شديد احساسات و بود آمده گرد جمعيت هزار ده قريب مجسمه ميدان در

و ژاندارمري رئيس آقايان ولي سازند مقتول ميكردند تظاهر شاه عليه اخيرا كه را اشخاص ميخواستند

شهردار عاطفي آقاي اهالي آخر در كردند آرامشدعوت به را مردم بلندگو ضمن سابق شهردار و شهرباني

دولت از و برده شهرداري به دست سر بود شده كنار بر مصدق دكتر دولت با مخالفت عنوان به كه را سابق

خواستند/ را انتصابوي

طرف از سختي به بود كرده اهانت شاه به قبل روز كه فرماندار داشت ادامه عصر ٨ ساعت تا تظاهرات

مسـلط اوضـاع بـر كـام� شـهرباني و ژاندارمري كرد/ عزيمت تهران به [ناخوانا] و گرديد مضروب اهالي

امروز گرديد معين سابق شهردار عاطفي آقاي طرفدولت از مردم استدعاي حسب بر ديروز عصر ميباشند

ميدهند/ ادامه خود كار كسبو به اهالي و آرام شهر كام�

همدست اهالي با و آمده شهر به پياده و سواره اي;تالوار شد بسته كين دكا كليه پنجشنبه روز ـ بروجرد

پيشاپيشجمعيتحركت ايراندر پرچم همايونيو عكساعليحضرت حركتدرآمدند به خيابانها در شده

بازگشت و آمد تلگرافخانه به اهالي با فرماندار رفته فرمانداري به شاه باد زنده فريادهاي با مردم و ميكرد



ملي دولت سياهه ٣١٢٤

كردند/ استدعا را شاه

شـدت آمد عمل به مفصلي چراغاني شهر در و شد نصب همايوني تمثال كين دكا در پيروز بعدازظهر

شاه باد زنده فراوان شور التهابو با همه استو نشدني تظاهراتوصف اين در مردم خوشحالي احساساتو

ميگويند/ زاهدي دولت پاينده و

از نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي جناب محبوبو شاهنشاه پيروزي خبر محضوصول به ـ نيشابور

نخستوزير و شاهنشاه له بر بيشائبهاي احساسات ابراز اهالي طرفوجوه از مرداد ٢٨ چهارشنبه بعدازظهر

دست در را شاهنشاه تمثالهاي كه حالي در شهرستان اين نقليه وسائط كليه وسيله به اهالي گرفت صورت

كين دكا كليه شدو عمومي تعطيل شهر پنجشنبه روز نمودند فراواني تظاهرات زياد شعارهاي دادن با داشتند

دارد/ ادامه تظاهراتهنوز تعطيل

به مختلفدست دستجات مصدق اع;مسقوطدولتدكتر با مردم ٢٨ روز بعدازظهر ساعت٤ از ـ همدان

يكنفرمقتولو گرديد, تيراندازي انتظاميو مداخلهقواي به داشتمنجر ادامه ساعت١١ تا و زده تظاهرات

اوضاع بر انتظامي نيروي و نشده باز كين دكا ولي شد وارد سنندج از سرباز يككاميون شدند مجروح نفر چند

بـا هـمايوني اعليحضرت تمثال شاهنشاه مجسمه محل پهلوي ميدان در مرداد ٣å روز ميباشند/ مسلط

نمودند/ احساسات ابراز زيادي عده نصبو نظامي احترامات

و كـردند تظاهر خيابانها در شاه يا مرگ يا شعار با عشاير و اهالي بعدازظهر ٥ ساعت از ـ cهيجان

داشتند/ ابراز شاه به نسبت را وفاداريخود

در نمود, منتشر را مصدق آقايدكتر خبرسقوطدولت تهران راديو وحشتزدگي روز چهار پساز ـ كاشان

دست خود كار از كاسب و تاجر كارفرما و كارگر جوان و پير از دسته دسته و گروه گروه مردم گرم هواي اين

فريادهايو با و حركتدرآمدند به خيابانها معابرو تمثالاعليحضرتهمايونيدر دردستداشتند با كشيده

در را ديگر هم مردم و ميگفتند شاه باد زنده بود نديده خود به كاشان شهرستان كنون تا كه شعفي و سرور

ضمن شهربانيرفته باhخص اداراتدولتي به شاه باد زنده صداهاي با دستجات ميبوسيدندو آغوشگرفته

درآمدند/ حركت به خيابانها در گرفتند, دوش بر را شهرباني رئيس تشكر عرض

باد زنده و كاشاني آيتا� باد زنده و ارتش باد زنده و شاه باد زنده و ميريختند اشك شادي از مردم

بود/ آنها شعار انتظامي و شهرباني مأمورين

حكومت سقوط خبر شنيدن محض به قبل روز سه از سبزوار وطنپرست و شاهدوست اهالي ـ سبزوار

انتظار بيصبري كمال با و تجمع تلگرافخانه در و اع;م عمومي تعطيل ضمن را خود انزجار مصدقالسلطنه

دارند/ را همايوني مراجعتموكب

باد زنده شعارهاي با همايونيو اعليحضرت تمثال مليو پرچم با گرمسار اهالي از كثيري عده ـ گرمسار

كـه كـردند حركت اطراف قراء به كاميون چند با و آمدند ژاندارمري اداره مقابل و نمودند حركت شاهنشاه

بخشدار خطيبي علي آقاي نمايند مليدعوت جشن اين در را آنها و تبريكبگويند اهالي به را شاه بازگشت



٣١٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

ميباشد/ سالم بود گرفته قرار عدهاي حمله قبلمورد [روز] كه گرمسار
شاهد و حركتنموده انتظامات حفظ جهت دسته فرمانده اسعدي سروان گروهان فرمانده شريف سروان

است/ نداده رخ سوئي تفاق ا هستند گرمسار ملت ك پا احساسات

شـاهپرست مردم هزار ده نخستوزيري مقام از مصدق دكتر آقاي دولت سقوط از بعد ديروز ـ گروس

نمودند/ تعطيل كام� بيجار شهرستان

سابقه گروس در هيجان و اينشور و پرداختهاند تظاهر به ملوكانه اعليحضرت تمثال داشتن دست در با

صد از است شده قرباني كه گوسفندهائي و گاو و سرازير مردم چشمهاي از شوق و شادي اشك و نداشته

مـردم شـديد تـظاهرات عـلت بـه است كـوشيده امنيت حفظ در قدرت كمال با شهرباني ميباشد فزون

لباس بردند/ بيمارستان به را آنها و افتاده اغماء حال به پاسبانها از كثيري عده رئيسشهربانيو شاهدوست

شد/ قطعه قطعه مردم دست به بود داده شعار شاه عليه پيش روز كه دارائي كارمند نام بهادري

مردم در نگراني با توام انتظار حالت يك راديو گهاني نا قطع علت به مرداد ٢٨ روز بعدازظهر ـ نوشهر

جـريان مردم و كرد پخش را تهران] [راديو اشغال خبر تبريز راديو اينكه تا بود غيرعادي وضع و احساس

شاه كرده كهدولتسقوط داد اهالياط;ع به ميآمد آمل از كه نام مرتضوي اثنا همين در كردند درك را اوضاع

مينمايد/ مراجعت

كه حالي در و شده تومبيل ا سوار عدهاي بعدا شد بلند شاه باد زنده و شدند شادي در غرق جمعيت انبوه

جمعيت سيل و كردند حركت چالوس سمت به بودند كرده نصب تومبيل ا جلو در پرچم با اعليحضرت تمثال

ادامه چالوس در شب ٩ ساعت تا حادثه بدون تظاهرات ميكردند احساسات ابراز شاه له بچه و زن و مرد

ميباشد/ آرامش قرين شهر كنون ا داشتو

چنان بعدازظهر ديروز از مراجعت به همايوني اعليحضرت تصميم و اوضاع تغيير اثر مسرت خبر ـ شاهي

جمعيت از پر خيابانها ميدانو ميباشد توصيف غيرقابل كه توليد شاهي شاهدوست مردم هيجانيدر و شور

بستهاند/ آئين را شهر مردم گرديد طنينانداز فضا در شاهنشاه باد زنده صداي و

بـه مسلحانه اردوبادي سرهنگ تفاق ا به شاهنشاه پشتيباني براي سنگر عشاير از عدهاي ـ سنگسر

ميكنند/ تظاهرات شاهنشاه نفع به مردم بقيه كردند حركت تهران

احسـاسات و شـور بـا نـهاوند پـيشهوران و تجار و كشاورزان و مالكين و طبقات عموم امروز ـ نهاوند

ذات بـازگشت مسـرتبخش خبر زودتر هرچه كه دارند انتظار و نموده اجتماع تلگرافخانه در زايدالوصفي

شود/ اب;غ آنها به ايران كار فدا نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي طرفدولت از عزيز ميهن به شاهانه

آمد/ عمل به دعا مراسم شاهنشاه بازگشت و س;متي براي عيد نماز اداي از بعد قربان عيد صبح

تـعطيل اهـالي عموم عزيز ايران به ملوكانه مبارك ذات تشريففرمائي خبر و اخير حوادث در ـ ميانه

از را پشتيبانيخود و رسانيده ظهور به را شاهدوستيخود كوطنپرستيو پا احساسات كردندو عمومياع;م

داشتند/ ابراز تصريحا محبوب شاهنشاه



ملي دولت سياهه ٣١٢٦

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

در نفر هزار ده از بيش بودند فرودگاه عازم رم از همايوني اعليحضرت كه موقعي
بودند كرده اجتماع مهمانخانه اطراف

شد ايران شاهنشاه از بغداد در شاياني استقبال
كردند/ پرواز رم به بغداد از بعد روز و شدند تشريففرما عراق به ايران از همايوني اعليحضرت كه روزي از

مسـافرت به مربوط تفسيرهائي و اخبار مرتبا خارجي خبرگزاريهاي فرمودند عزيمت بغداد از ايران به مراجعت در كه امروز تا
پنجشنبه و چهارشنبه روز در چون و نموديم منتشر را آنها از شمهاي قبل روزهاي در ما كه ميدادند انتشار ايران ملكه و شاهنشاه
خارجي خبرگزاريهاي وسيله به كه را ملكه و شاهنشاه مسافرت به مربوط اخبار از قسمتهائي اينك است نشده منتشر روزنامه

ميكنيم: نقل ذي� است شده منتشر

و شاهنشاه از طرفداري به مردم بيسابقه تظاهرات خبر كه چهارشنبه روز ـ شاهنشاه تلگرافي دستخط

آقـاي بـه را ذيـل دستخط همايوني اعليحضرت شد منتشر دنيا در زاهدي سرلشكر آقاي زمامداري آغاز

فرمودند: مخابره نخستوزير زاهدي سرلشكر

صـميمانه اسـاسي قانون از آنها دفاع و من به نسبت ايران مردم پشتيباني از من متعال قادر نام <به

جناب اوامر از متابعت به را ايران مردم همه و غيرنظامي مأمورين تمام ارتشو افراد كليه من سپاسگزارم/

شده تعيين طرفمن از ايران قانوني رياستحكومتمليو به اساسي قانون طبق كه فضلا�زاهدي آقاي

ايران/ مردم و ايران خداحافظ برميگردم/ ملتم ميان و ايران به بيدرنگ من ميكنم/ دعوت

پهلوي محمدرضا

مـلوكانه حضور به زير تلگراف نيز نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي طرف از ـ نخستوزير تلگراف

موكب انتظار در كار فدا ارتش شاهدوستو مردم شاهنشاهي, همايوني اعليحضرت <پيشگاه گرديد: مخابره

ساعت اب;غ عزيمتو در تسريع استدعاي مبارك پاي ك خا از ميكنند/ شماري بيصبريدقيقه با همايوني

گردد/ مبارك قدوم ايثار خودشان آرزوي مطابق مردم ك پا احساسات تا دارد را اج;ل نزول

زاهدي Aفضلا كر چا نخستوزير

در كردند/ حركت بغداد به رم از هواپيما با �جمعه� ديروز بامداد همايوني اعليحضرت ـ شاهنشاه عزيمت

براي نيز ثريا ملكه علياحضرت نمودند/ بدرقه را همايوني اعليحضرت ايتاليا دولت نمايندگان رم فرودگاه

خـبر چنين رم از را شاهنشاه عزيمت جريان خارجي خبرگزاريهاي بودند/ آمده فرودگاه به شاه مشايعت

هتل جلوي در نفر هزار ده حدود در بروند فرودگاه به هتل از ميخواستند اعليحضرت كه هنگامي دادهاند:

ميزدند, دست بودند ايتاليائي كثرا ا كه تماشاچياني شوند/ نايل ملكه و شاه زيارت به تا بودند كرده اجتماع

تومبيل اطرافا و شكسته هم در پليسرا صفوف تا كردند هلهله قدر آن و ميكشيدند هورا ميكردند, فرياد

كرده توصيه ايشان به دكتر زيرا ميرفتند, فرودگاه به پزشك عليرغمدستور ملكه علياحضرت شدند/ جمع

نمايندگان طرف مراجعتاز هنگام بودند شده رم رسميوارد مراسم بدون كه اعليحضرت بمانند/ بستر در بود

مورد مطبوعاترا ديگر بار و فرمودند تشكر آنها مهماننوازي از اعليحضرت شدند/ بدرقه ايتاليا رسميدولت

بايد بودم, خود ميهن در اينكه مثل شد محبت من به اينجا در قدر اين داشتند اظهار و دادند قرار تحسين



٣١٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

به آزاد كمكمطبوعات با بعد به ساعت آن از و داد من به را اخير تحول يكروزنامهنويسخبر كه كنم اذعان

و حق راه در ميتوانند را بزرگي خدمت چه مطبوعات كه بيشميفهمم از بيش كنون ا پرداختم/ امر مطالعه

كامل آرامش و مسالمتآميز وضع به اخير جريانات كه كردند اميدواري اظهار اعليحضرت بنمايند/ عدالت

آينده در كه ميگويم شما به ولي كرد مبارزه بايد تاريخ در گاه ميدانيد كه طور همان گفتند و يابد پايان

بود>/ خواهد حكمفرما من مملكت در برادري و دوستي

در انگليسي خبرنگار يك پاسخسؤاhت در <اعليحضرت است: داده اط;ع چنين رم از رويتر خبرگزاري

مـطلع جـريان از hبـد خـودتان دهم پاسخ نميتوانم شما سؤاhت به كه متأسفم گفتند: فقط كه فرودگاه

هستيد/>

بـه ديروز بعدازظهر ربع يك و ساعت دو رم, از عزيمت از پس همايوني اعليحضرت ـ بغداد به ورود

رسمي مأمورين و كابينه اعضاي عراقو وليعهد عبداhله امير فرودگاهواhحضرت در شدند وارد بغداد فرودگاه

نيز ايران سفارت اعضاي عراقو در ايران كبير سفير اعلم مظفر آقاي كردند استقبال ايران شاه از عراق دولت

هم ديگر مسافر نفر ٢å آورد بغداد به را اعليحضرت كه هواپيمائي بودند شده حاضر فرودگاه در استقبال براي

و نـواخت را عـراق و ايـران مـلي سرود موزيك دسته ميشدند خارج هواپيما از شاه كه هنگامي و داشت

شد داده اختصاص ايشان پذيرائي براي كه مخصوصي كاخ به و گذشتند احترام گارد مقابل از اعليحضرت

نيروي به متعلق هواپيماي فروند هشت بغداد, به شاهنشاه حامل هواپيماي ورود از قبل فرمودند/ عزيمت

تنو به لباسسرمهاي بغداد به هنگامورود اعليحضرت كردند, استقبال هواپيمايمزبور از عراق هوائيكشور

داشتند/ چشم بر عينكدودي

واhحـضرت داده اطـ;ع رم از آسوشيتدپرس خبرگزاري كه قراري به ـ رم به اشرف واcحضرت ورود

گفت: رم در اشرف واhحضرت كند/ م;قات همايوني اعليحضرت با تا شد رم سويسوارد از پهلوي اشرف

اينبود انجاميد طول به تمام يكشب كه مسافرتم از منظور و كنم مراجعت ايران به نگرفتهام تصميم هنوز

دارم خـيال داشت اظـهار واhحـضرت نموده اضافه مزبور خبرگزاري گويم/ تهنيت خود تاجدار برادر به كه

رم به ورود هنگام اشرف واhحضرت بنمايم/ ايران به كوتاهي مسافرت بعد و بكنم مديترانه در مسافرتي

آنجا در كه خبرنگاري نفر چهل شد اقامتداشتندوارد اعليحضرت كه هتلي به تنداشتوقتي بر لباسسفيد

تشـريففرما رم بـه اعـليحضرت شنيديم وقتي گفت: خبرنگاران به واhحضرت شناختند را ايشان بودند

به و نشدم موفق ولي بگيرم تماس معظمله با تلفن وسيله به كردم سعي و بودم فرانسه جنوب در شدهاند

شنيدم/ را مصدق دكتر دولت سقوط خبر راديو از راه در و آمدم ايتاليا مرز به تومبيل ا وسيله

است: داده خبر چنين ايران ملكه كسالتعلياحضرت خبرگزاريآسوشيتدپرسدرباره ـ ثريا كسالتملكه

رم هتلهاي از يكي در كنون ا و ماند شهر آن در رم از ايران پادشاه عزيمت از پس ثريا ملكه علياحضرت

ايشان از ايتاليا مشهور پزشكان از يكي و شد عصبي كسالت دچار پيش روز دو از ثريا ملكه دارد/ اقامت

كرد/ خواهد مراجعت ايران به كسالت رفع از پس زودي به ايران ملكه كنند استراحت داد دستور و كرد معاينه



ملي دولت سياهه ٣١٢٨

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

فعاليت مقننه قوه حيات تجديد و مجلس تكليف تعيين براي غيرمستعفي نمايندگان
ميكنند

گفت: باره اين در آزادي فراكسيون ليدر حائريزاده آقاي

دهد انجام را هفدهم دوره انتخابات بقيه بايستي بCفاصله دولت
غيرمستعفي نمايندگان نفر ٢٣ اتفاق به جديد نمايندگان تا

داده تشكيل را مجلس علني جلسات بتوانند ميدهند تشكيل را مجلس اكثريت كه
كنند معلوم را مستعفي نمايندگان تكليف و

ملي شوراي مجلس نمايندگان كه حالي در

ميباشند چارهجوئي و فعاليت مشغول مجلس تكليف تعيين براي

پرداختهاند فعاليت به سنا مجلس مجدد تشكيل براي هم سناتورها

بود گرفته صورت بهارستان محيط از خارج كه آنها اخير روز دو مذاكرات نتيجه در و

از پس و شد تشكيل بهارستان عمارت در سنا مجلس خصوصي جلسه رسما امروز
براي را سنا مجلس آمادگي تقيزاده آقاي گشت مقرر مشاوره و مذاكره ساعت دو

برساند دولت رئيس اطCع به كار,
سنا مجلس تشكيل تجديد بر مبني سناتورها آقايان امروز تصميم با حائريزاده

ميباشد مخالف شديدا
مصدق حكومتدكتر روزهاي آخرين در كه ملي مجلسشوراي غيرمستعفي نمايندگان ـ جديد فعاليت

پساز بودند ترككرده را بهارستان باغ و كشيده پارلمانيخود مبارزات سياسيو فعاليتهاي دستاز ظاهرا

بودند شده بازداشت قبل هفته دوشنبه و يكشنبه روزهاي در كه عدهاي آن آزادي مصدقو دكتر كابينه سقوط

يا مجلسو و كاشاني آيتا� آقاي منزل در مجددا كه جلساتي با كردند, آغاز را خود علني فعاليت ديگر بار

حاضر حال در كه گرديده امر اين متوجه آنها فكر دادهاند تشكيل روزه سه دو اين در حائريزاده آقاي منزل

شد/ خواهد چه ميباشد بحراني روزهاي در ملت برايدولتو گاهي تكيه كه ملي مجلسشوراي تكليف

غـيرمستعفي و منفرد نمايندگان از نفر چند و نهضت نجات و آزادي كسيون فرا اعضاي نظر اين روي

اين در كه تصميمي آنو چگونگي از كه دارد جريان آنها بين تي كرا مذا و كرده تازهايشروع فعاليت مجلس

نيست/ دست در كاملي اط;ع هنوز شد خواهد گرفته آينده در يا و شده گرفته باب

بيش كسالتمزاج باوجود اواخر اين آزاديدر كسيون فرا ليدر حائريزاده آقاي ـ ميكنم را بJتكليفي فكر

حلي راه جستجوي خودشدر كسيون فرا اعضاي كمك با و ميكند/ فعاليت غيرمستعفي نمايندگان ساير از

ميباشد/ مجلس ب;تكليفي رفع براي

سرسراي در امروز و است نموده م;قاتهائي نخستوزير و كاشاني آيتا� با روزه سه دو اين در وي



٣١٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

كراتي مذا هم كاشاني آيتا� با و ميبينم را مجلسيخود رفقاي روزه همه من گفت: خبرنگاران به مجلس

به گفت: و داد ادامه سخنانخود به اقليتهمچنان ليدر كرد/ ميشود چه حاضر براياوضاع ببينيم تا ميكنيم

اقـدامـات از ناشي كه است مملكت ب;تكليف وضع اطراف در روزه چند اين در ما كرات مذا خ;صه طور

بودهاند/ كرده منتشر كتاب و حساب بدون و شده اسكناسچاپ زيادي مبالغ مث� ميباشد, گذشته حكومت

بايستيحقوق و شده تمام ماه اhن و رساندهاند مصرف به تمامشرا است داشته ذخائر مملكت چه هر

حلي راه ما هم فع� استو شده مشكل اينمنظور انجام براي دولت كار اhن و پرداختشود كارمنداندولت

كنيم/ پيدا نميتوانيم بيدرمان درد اين براي

جـناب هم را مجلس وضع متأسفانه داشت: اظهار همچنين حائريزاده آقاي ـ نيست رسمي مجلس

يك و بنشينيم هم دور بتوانيم كه نداريم رسمي مجلس يك ما اhن كه انداخت روزي به مصدقالسلطنه

كه اينست ما اميدواري آينده و حال در حال هر به كرد بايد چه احوالي و اوضاع چنين در كه بگيريم تصميمي

شود پر مجلس خالي كرسي ٥٧ و دهد انجام را هفدهم انتخاباتدوره بقيه و كند قرار بر آرامشرا بتواند دولت

شود/ گرفته مملكت براي قانوني تصميمات مجلس يافتن رسميت از پس تا

كه شده اين بر مصروف كوششما تمام كرد, سپساضافه آزادي كسيون فرا ليدر ـ نرسيد جائي به ما فكر

استووضعطورياست نرسيده جائي به حال به تا ما فكر ولي كنيم پيدا حلي يكراه فعلي بحران برايرفع

اعاده مملكتو اين سياسي حيات كه ميتوانمبگويم بنده فقط اhن و ميباشد مشكل حل راه كردن پيدا كه

مبتكرانهخود افكار با بايد رئيسدولت ميباشدو رئيسدولت كاري فدا خداوندو فضل به بسته عادي اوضاع

كند/ پيدا مملكت اين براي نجاتي راه

يك پارلماني محافل در غيرمستعفي نمايندگان فعاليت و جديد آمدوضع پيش با ـ ميشود چه مجلس

حاضر وضع در اينموضوع شد خواهد چه ملي مجلسشوراي تكليف كه است اين آن و آمده ميان به سؤال

آقايان كرات مذا و گفتگو تمام هم امروز و گرفته قرار پارلماني امور ناظرين بحث مورد كه است مطلبي تنها

ميزد/ مطلبدور همين پيرامون مجلس سرسراي در نمايندگان

كه ميشد استنباط اينطور ميگرديد اظهار غيرمستعفي نمايندگان طرف از امروز كه نظرياتي مجموع از

مجلس خالي كرسي ٥٧ وسيله بدين تا كند شروع را هفدهم دوره انتخابات بقيه بايستي ب;فاصله دولت

علني جلسات انتقاد براي را مجلس كثريت ا غيرمستعفي نمايندگان نفر ٢٣ تفاق ا به عده اين و اشغالشود

مملكت جاري امور در را نظارتخود گردشدرآورندو به ديگر بار مجلسرا كيفيتچرخ بدين دهندو تشكيل

راه در اشكال يك وجود از حكايت كه ميكنند نظر اظهار باره اين در ضمنا محافل همين ولي دهند ادامه

گفته و ميباشد مجلس مستعفي نمايندگان تكليف تعيين اشكالموضوع اين و ميكند منظور اين اجراي

مستعفي نمايندگان گيرد سر از را كنوني مجلسدوره و انجامشود هفدهم انتخاباتدوره بقيه گر ا كه ميشود

رسميت و نشده قرائت ملي مجلسشوراي علني جلسه در آنها استعفاء اينكه استناد به دارد احتمال مجلس

دولتدر با مبارزه براي را توجهي قابل ثابتو يكاقليت تشكيل و برگردند مجلس به مرتبه استدو نيافته



ملي دولت سياهه ٣١٣٠

بدهند/ مجلس

استناد به بخواهد دولت گر ا كه است اين آن و آمده ميان به نظر اظهار اين قبال در هم ديگري بحث

عمل رسميتشناختن به برآيد هيجدهم انتخاباتدوره صدد در و بداند شده منحل را مجلسكنوني رفراندم

ندارد اين قصد هيچوجه بنابرايندولتبه بود مصدقخواهد عملياتدكتر تمام كردن رفراندمموجبتصويب

بگذارد/ گذشته حكومت اعمال بر صحه كه

صـورت بـه حـدي تـا ملي مجلسشوراي مجلسشوراي تكليف تعيين مسئله فوق توضيحات بنابه

چه به كه هستند آن فكر در همه استو غيرمستعفي نمايندگان آقايان مطالعه فع;مورد و درآمده بغرنجي

بر را مجلس نظارت ديگر بار و داد تشكيل را مجلس علني جلسات مجددا ميتوان نحوي چه به و طريق

نمود/ مستقر دولت اعمال

براي بنده گفت: امروز باره اين در آزادي كسيون فرا ليدر حائريزاده آقاي ـ شود انجام انتخابات بايد

٥٧ تا كند شروع را هفدهم دوره انتخابات بقيه بايستي ب;فاصله دولت كه معتقدم مجلس تكليف تعيين

٢٣ با شدند انتخاب نفر ٥٧ اينكه از پس و بيايند مجلس به و انتخاب كنوني دوره نمايندگان بقيه كرسي

عده وقت آن در زيرا دهند تشكيل را مجلس علني جلسات نكردهاند استعفا نمايندگي سمت از كه نفري

بود/ خواهد كافي جلسات تشكيل براي

انتخاباتو خاتمه پساز زيرا بود خواهد سهل خيلي بنده نظر به مستعفي نمايندگان تكليف تعيين اما و

شد خواهد معين كردهاند استعفا نمايندگي سمت از كنون تا كه نفري ٥٦ اين تكليف جلسات يافتن رسميت

٥٦ اين ميان در كه تشخيصدهد عده اين سوابق به آشنائي با ميتواند آنوقت مجلسدر كه معني بدين

طور به و بودهاند دست آلت كساني چه و داشته شركت مشروطيت عليه مصدق قيام در اشخاصي چه نفر

مصدقسلب جرم شركاء از يعني كند جدا مجذوبين از را صفمرعوبين آقايمشار همكارمان بهقول خ;صه

هر به گيرد پيش را چشمپوشي و مراعات راه هم مرعوبين با و كند محكمه تسليم را آنها و نمايد مصونيت

است/ مجلسهمين گردشچرخ راه بنده عقيده به حال

م;قات نخستوزير آقاي با روز دو يكي اين در كه كساني و دولتي محافل ـ است عمليتر سنا مجلس

قدريمشكلاست باوضعكنوني تشكيلمجلسشورايملي كنونكه ا اينكه نظردولتبر ميگويند كردهاند

نظارت مجريه اعمالقوه بر بايد مقننه قوه دستگاه و دارند گاهيhزم تكيه برايخود دولت ملتو طرفي از و

نظر مجلساز اين ازوجود و داده تشكيل را مجلسسنا ملي تكليفمجلسشوراي تعيين تا است بهتر نمايد

تـجديد طـريق از يـا مـلي مجلسشـوراي تكليف تا كرد استفاده اساسي قانون مقررات و اصول رعايت

شود/ استفاده است صرفوقت مدتي مستلزم مسلما كه كنوني انتخاباتدوره بقيه يا انتخابات

تجديد و سنا مجلس تشكيل براي كه ميكنند نظر اظهار دولتي محافل ـ جديد سناي يا سابق سناي

كه سابق سناي مجلس همان آيا ميشود گفته كه ترتيب به است ميان در اشكالي باز هم مقننه حياتقوه

از پس اينكه يا كند كار به شروع مجددا كرده محدود را آن دوره اساسي قانون تفسير با ملي مجلسشوراي



٣١٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

شهرستانها و تهران در را انتصابي سناتورهاي نفر ٣å كه شود تقاضا ايشان از همايوني اعليحضرت ورود

به گردد/ تشكيل جديدي مجلس خ;صه طور به و انتخاب فورا هم انتخابي سناتورهاي نفر ٣å و انتخاب

است/ نشده گرفته باره اين در قطعي تصميم هنوز و ميباشد مطالعه فع;مورد طريق دو اين اط;ع قرار

بهارستان باغ در تدريجا قبلي طبقدعوت سناتورها آقايان امروز صبح ـ مجلس در سناتورهاي حضور

عموم جلسه اين در دادند/ تشكيل سنا مجلس رئيسه هيأت اطاق در را خود خصوصي جلسه و يافته حضور

و داشـتند حضور قشقائي ناصر شيرازي, قوام صهبا, عباسمسعودي, آقايان استثناي به سناتورها آقايان

يافت/ ادامه ظهر مقارن تا آنها كرات مذا

كراتخود مذا نتيجه از نشدند حاضر آنها يكاز هيچ سناتورها جلسه ختم پساز ـ سنا مجلس اطJعيه

بود عهدهدار را سناتورها آقايان جلسه رياست امروز كه تقيزاده آقاي بدهد/ خبرنگاران به صحيحي اط;ع

گفت: خبرنگاران به مجلس از خروج هنگام

اختيار در سنا مجلس بازرسي اداره طرف از كه شده تهيه اط;عيهاي ما امروز جلسه كرات مذا باب در

از را زير اط;عيه سنا مجلس بازرسي اداره رئيس آبتين آقاي بعدازظهر يكربع شد/ خواهد گذاشته آقايان

داد: قرار جرايد مخبرين اختيار در سناتورها امروز جلسه كرات مذا نتيجه

گرديد تشكيل سناتورها آقايان حضور با سنا مجلس رئيسه هيأت اطاق در امروز كه خصوصي جلسه در

مقام طرف از تصميم اين كه گرديد اين بر قرار دادهشود ادامه جلساتمجلسسنا منبعد كه شد گرفته تصميم

كه شد صادر اينموضوع بر مبني مراسلهاي و شود رسانيده رئيسالوزراء آقاي استحضار به مجلس رياست

است: قرار اين از آن سواد

رئيسالوزراء زاهدي آقاي جناب

كه ١٣٣١ ماه آبان سوم مورخ جلسه تصميم تعقيب در مجلسسنا كه ميرساند عالي استحضار به لزوما

جلسات به گرفت تصميم شد منعقد مرداد ٣١ روز در كه خود خصوصي جلسه در است ضميمه عينا آن سواد

سنا مجلس رئيس است/ كار آماده و دهد ادامه خويش

تقيزاده

و شد ارسال وزيري نخست آقاي براي سنا مجلس دفتر طرف از امروز وقت آخر نامه اين اط;ع قرار به

ميباشد/ آن وصولجواب انتظار در خود آينده جلسات تشكيل براي سنا مجلس گويا

در گهان نا امروز كار براي آنها آمادگي اع;م و سناتورها آقايان امروز تصميم ـ چيست سناتورها استناد

جلسه مراقب كه ملي مجلسشوراي غيرمستعفي نمايندگان اغلب گرفتو قرار بحث پارلمانيمورد محافل

عدهاي و داده قرار تفسير بحثو مورد را مطلب اين آنها امروز تصميم از اط;ع پساز بودند سناتورها امروز

چه به سناتور آقايان استناد بدانند كه بودند اين صدد در هم جمعي و بودند مخالف سناتورها آقايان نظر با

است/ قانوني مجوز به و اصل

ازصورت يكقسمت به استناد سناتورها آقايان گرديد معلوم شد گرفته آنها از بعضي با تماسكه پساز



ملي دولت سياهه ٣١٣٢

كرات مذا آنطبقصورت مفاد كه كردهاند بودهاند گرفته آنموقع كهدر تصميمي و جلسهخود كراتآخرين مذا

است: قرار اين از سنا مجلس ١٩٨ جلسه

قانون در نه كه كردهاند اعتراف صريحا را آن كنندگان امضا واحده ماده طرح مقدمه در اينكه با [ !] ـ سادسا
مدت اساسي قانون يعني نشده معين مدتديگري سنا مجلس انتخابيه برايدوره آن متمم در نه و اساسي

سال شش ١٣٢٨ ماه ارديبهشت قانونمورخ موجي به مدت اين و كرده برگزار بهسكوت را مجلسسنا دوره

هم تغييري هر و برسد مجلس دو هر تصويب به بايد كه است hزم جديد قانون آن تغيير استو شده معين

قـبلي قـانون مـوجب بـه بشـود نميتواند فعلي دوره شامل يعني نيست ماسبق به عطف قابل شود داده

شدهاند/ انتخاب نمايندگان

هيچ خود از دفاع براي و خارجشود ادب حدود از و كرده مثل به معارضه نيست حاضر گاه هيچ مجلسسنا

آماده فعليهميشه مدتدوره آخر تا كه بدارد اع;م ميداند hزم مجلسسنا ندارد اساسي قانون جز حربهاي

به فقط اساسي قانون ٤٦ اصل رعايت بدون كه قانوني هر مدت اين در هستو خود قانوني وظايف انجام

بود/ نخواهد معتبر و توضيح قابل برسد ملي مجلسشوراي تصويب

طـبق سـنا مـجلس دوره مـيگويند فـوق مـطالب اسـتناد بـه سناتورها آقايان ـ منحل نه بود تعطيل

و منحل نه بوده تعطيل و مجلسمتوقف مدت اين در و ميباشد سال ٦ رسيده تصويب به كه آئيننامهاي

دهد/ ادامه خود كار دوره به ميتواند مجلسمزبور شده سنا مجلس از اشكال و مضيقه رفع كه كنون ا

نـمايندگان از عـدهاي سـناتورها آقـايان اسـتدhل ايـن خـ;ل در ليكـن ـ است مخالف حائريزاده

نظريه و هستند مخالف سناتورها آقايان امروز تصميم با حائريزاده آقاي خصوص به مجلس غيرمستعفي

و صحبتكرد سناتورها آقايان از نفر چند با هم باره اين در حائريزاده آقاي ميدانند/ غيرقانوني را آنها امروز

مجلس در آقايان مجدد حضور <از داشت: اظهار شد روبرو آنها نفر چند با مجلس سرسراي در كه هنگامي

قوانـين با منطبق را آن و هستم ناراضي خيلي خيلي گرفتهايد امروز كه تصميمي از ولي خوشحالم خيلي

نميدانم/> ملي مجلسشوراي مصوبه

تصميم يك نميتوانم را سناتورها آقايان امروز تصميم متأسفانه گفت خبرنگاران به حائريزاده آقاي

سنا مجلس نمايندگي دوره باب در كه را اساسي قانون مواد از يكي ملي مجلسشوراي زيرا بدانم قانوني

است كرده معلوم سال دو سنا يا و نمايندگيشورا از اعم مجلسرا نمايندگي همدوره را آن دوره و كرد تفسير

ما نزد نكرده لغو را قانون اين ص;حيتداري مرجع تا استو قانوني صورت و رسيده هم اعليحضرت امضا به

را مـجلسخـود مرتبه دو خود جلسه آخرين تصميم استناد به نميتوانند سناتورها آقايان و است محترم

از نـصف اعليحضرت كه اينست سنا مجلس مجدد تشكيل براي قانوني راه آسانترين و بدهند تشكيل

سناتورهاي انتخابات ب;فاصله هم دولت و فرمايند انتخاب فردا همين كنند انتخاب بايد كه را سنا اعضاي

قانونيخود وظايف به و شد خواهد مفتوح رسما سناتور نام به نفري چند كه همين و نمايد شروع را انتخابي

كرد/ خواهد عمل



٣١٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

تهران نظامي فرمانداري اعCميههاي
ميباشد بعدازظهر ٩ ساعت از امشب عبور ممنوعه ساعات

اعـ;ميه اولين در شده صادر اع;ميه فقره هشت تهران نظامي فرمانداري طرف از گذشته روز سه در

٢ شماره اع;ميه در گرديدو تعيين پنجصبح تا بعدازظهر ساعتهشت از شهر در مرور و ساعتممنوعهعبور

بعدي اع;ميه در ايندستور ولي باشند بسته خواربارفروشي مغازههاي از غير به كين دكا بود شده داده دستور

است: ذيل قرار به ميباشد انتظامات حفظ به مربوط كه نظامي فرمانداري ٤ شماره اع;ميه شد/ لغو

تقاضا پايتخت اهالي عزيز هموطنان از انتظامي مأمورين وظيفه انجام سهولت و همكاري منظور <به

فراهم بينظمي اخ;لو وسيله تا نمايند خودداري شعار ميتينگو دادن و تظاهر و تجمع گونه هر از ميشود

داده دستور انتظامي مأمورين به نمايند فراهم را اهالي ناراحتي موجبات نتوانند افراطي عناصر و نگرديده

دارنده شود اشخاصديده دست در اسلحه گونه هر ضمنا نمايند شديدترينوجهيجلوگيري به كه است شده

تـهران شـهرستان نظامي فرماندار گرفت/ خواهند قرار پيگرد تحت قانوني مقررات طبق جلبو فورا آن

دادستان> سرتيپ

دكتر و شايگان دكتر مصدقو دكتر آقايان خصوصدستگيري نظاميدر فرمانداري ٧ و ٥ شماره اع;ميه

٥ تا ساعت٢ از مرور و شايعهممنوعبودنعبور تكذيب درباره ٦ شماره اع;ميه مهندسمعظميو صديقيو

بود/ ديروز بعدازظهر

است: قرار بدين گرديد صادر نظامي فرمانداري طرف از امروز كه ٨ شماره اع;ميه

تهران نظامي فرماندار ٨ شماره اعJميه

دسـتور تا تاريخ اين از گرديد مقرر پايتخت محترم اهالي آسايش منظور به يك شماره اع;ميه پيرو

ميشود محترمدعوت اهالي از بنابراين ميباشد صبح ٥ الي ٩ ساعت از مرور و عبور ساعتممنوعه ثانوي

تهران نظامي فرمانداري نمايند/ مراجعت خود منازل به ساعتمذكور از قبل نموده را مقررات رعايت

دادستان/ سرتيپ

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

اطCعات روزنامه به حمله موضوع
در معدودي عده فقط و بودند رفته و كشيده كار از دست اداره كارگران كه موقعي در عدهاي چهارشنبه روز

قبل ولي ساختند تيوارد خسارا و كردند حمله چاپ سهامي شركت اط;عاتو روزنامه عمارت به بودند اداره

اجراي آلت كه شدند متوجه شوند اط;عات روزنامه عمارت وارد و شده رد چاپ شركت محوطه از آنكه از

در چون شدند خارج اداره محوطه از و يافته خاتمه خسارتزدن خرابكاريو عمليات بودند اغراضخصوصي

كام� فني وسائل كلي طور به و بود ديده خسارت صحافي گراورسازيو از قسمتي و عكاسخانه مزبور حمله

نيافت/ انتشار مرداد ٢٩ و ٢٨ پنجشنبه و چهارشنبه روز دو در روزنامه نبود موجود



ملي دولت سياهه ٣١٣٤

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

آن پاسخ و بهبهاني آيتا[ به شاهنشاهي همايون اعليحضرت تلگراف
تهران ـ بهبهاني Aآيتا

است داده نشـان اسـاسي قانون حفظ و من به ايران ملت كه محبتي از تعالي و تبارك خداوند نام به

خـواسـتارم ايران ملت و كشوري مسئولين تمام و مسلح, قواي تمام از وسيله بدين سپاسگزارم/ عميقانه

براي من طرف از اساسي قانوني اختيارات طبق بر كه زاهدي فضلا� آقاي جناب نخستوزير دستورات

ايرانيان ميان و عزيز ايران به زودتر هرچه كنند/ اطاعت است شده انتخاب ايران ملي قانونيو رياستدولت

پهلوي] [محمدرضا كند/ حفظ را ايران ملت و ايران بزرگ خداي گشت برخواهم

بهبهاني Aآيتا حضرت پاسخ

مخابره بهبهاني آيتا� طرفحضرت از شاهنشاهي تلگرافاعليحضرتهمايون پاسخ تلگرافدر اين

از يافت زيبوصول مبارك تلگرافي دستخط شاهنشاهي همايون اعليحضرت بندگان پيشگاه است: شده

به را مبارك تلگراف عين انشاا� خواهانم را اس;مي عظمي سلطنت بقاي و مبارك س;متيوجود خداوند

عطوفت به كامل اميدواري با دارند را خود محبوب معظم پادشاه زيارت انتظار همه رسانيده عامه عرضه

به امر ميفرمايند معاودت سلطنت مقر به همايوني الحمدا�موكب كه اينموقع در است مستدعي ملوكانه

البهبهاني محمدالموسوي بود/ خواهد تشكر مزيد موجب فرمايند صادر عمومي عفو

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

مرداد ٢٨ ملي قيام روز شهداي ترحيم مجلس
جمع تهران شاهدوست و وطندوست مسلمان مردم ملي قيام تاريخي روز مرداد ٢٨ چهارشنبه روز در

به كنون ا شدند/ نايل وطن دينو راه سعادتشهادتدر به ايران افسراندhور و سربازان برادرانو از كثيري

ساعت از ماه دومشهريور دوشنبه روز در ترحيمي مجلس كفن شهدايگلگون آن جانبازي كاريو فدا يادبود

عموم از ميگردد/ برپا ارك ميدان در اركواقع مسجد در مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت طرف از صبح ١١ الي ٩

دعـوت وطـن سربازان و افسران و عظام روحانيون از و تهران وطنپرست و ديندار مردم مختلف طبقات

دبــير و مـــؤسس نمايند/ شاد را عزيز شهداي آن روح مجلسسوگواري اين در خود حضور با كه ميشود

مجيد غJمرضا ـ مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

دعا مجالس تشكيل
محمد امامزاده و يحيي امامزاده بقعه در مجلسدعا بود قربان عيد شب با مصادف كه گذشته جمعه شب

مذهبي بناي اين تكميل تقاضاي عدهاي خاتمه در كردند دعا شاهنشاه برايس;متي حضار و كرديد منعقد

نمودند/ شاهنشاه از را



٣١٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مرداد اطCعات,

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

است آمده عمل به نخستوزير دستور به اخيرا كه انتصاباتي
سـتاد رئـيس بـاتمانقيلچ سـرلشكر آذربايجان, استاندار شاهبختي سپهبد فارس, استاندار هيئت علي

فرماندار دادستان سرتيپ كشور, وزارت معاون جهانباني سرتيپ شهرباني, رئيس دفتري سرتيپ ارتش,

نظامي/ داستان قرباني سرهنگ تبليغات, مدير بزرگمهر اسفنديار تهران, نظامي

شد/ منصوب نخستوزير معاونت به دولتآبادي حسامالدين آقاي ـ نخستوزير معاون

گرديد/ منصوب كشور كل ژاندارمري فرماندهي به گلپيرا سرتيپ آقاي ـ ژاندارمري كل فرمانده

سلطنتي گارد رئيس نصيري سرهنگ آقاي ـ يافت ترفيع و مفتخر سرتيپي درجه به نصيري سرهنگ

گرديد/ مفتخر سرتيپي درجه به ملوكانه تصويبذات و نخستوزير آقاي پيشنهاد به

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

ميشود تشكيل كساني چه از جديد دولت
آقايان از زاهدي سرلشكر آقاي كابينه كردند حاصل اط;ع امروز وقت آخر تا ما خبرنگاران كه طوري به

مـهندس مشـاور, وزيـر حكـمت علياصـغر دارائي, وزير اميني علي دكتر آقايان شد: خواهد تشكيل زير

ابوالقـاسم بهداري, وزير صالح جهانشاه دكتر كشاورزي, وزير عدل احمدحسين راه, وزير ميكده غ;معلي

سرلشكر تلگراف, پستو معاونوزارت عباسفرزانگان سرتيپ فرهنگ, صديقوزير دكتر كار, پناهيوزير

خارجه/ امور وزارت معاون مفتاح كشور, وزارت معاون جهانباني محمدحسين سرتيپ ملي, دفاع وزير وثوق

ميشود/ برده نام مفخم جمشيد دكتر از ملي اقتصاد برايوزارت و آقايسروري از دادگستري برايوزارت

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

ايران مختار وزير يك و كبير سفير دو استعفاي
اللهيار آقايان كه دادند خبر بروكسل پاريسو و واشنگتن از ديروز و پريروز ظرف خارجي خبرگزارهاي

بلژيك و فرانسه و امريكا در ايران مختار وزير و مختار سفراي ميرع;ئي شمسالدين كاظميو باقر و صالح

دادند/ استعفا خود مقام از

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

راه وزارت محترم مقام ـ انتخاب حسن تبريك
اطCعات روزنامه رونوشت ـ راهآهن كل مديريت رونوشت

آقـاي انتصاب راهآهن واقعي اص;ح به ع;قمند مأمورين ساير و مركزي ادارات حسابداري كارمندان

تبريك مقام آن به حسابداري, اداره كفالت به ميباشد سابقه با و شايسته مأموري كه را يغمائي عزتا�

نـحو بـه را راهآهن مالي امور جناب آن انتصاب حسن از پشتيباني با كه ميدهند اطمينان و نموده عرض

راهآهن حسابداري كارمندان اتفاق به قريب امضاي دهند/ انجام رضايتبخشي



ملي دولت سياهه ٣١٣٦

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

شيCت شركت اموال واگذاري نهائي پروتكل
رسيد امضا به

در شد تشكيل بازرگانيشوروي اداره محل مختلطشي;تدر كميسيون جلسه چهارشنبه صبح ساعتده

و كاراتگف كرنيكون, كوزنتسف, آقايان و ايران طرف از بريماني مهندس و موhنا صهبا, آقايان جلسه اين

داشتند/ طرفشورويحضور از پاميلتسوف

سـابق شـركت اموال گذاري وا به مربوط نهائي پروتكل طرح جلسه اين در داديم اط;ع كه طوري به

دولت سهم و رسيد امضا به مختصر كراتي مذا پس گرفتو قرار كره مذا مليشي;تمورد شركت به شي;ت

گرديد/ شركتشي;ت به متعلق سابقشي;ت شركت اموال از شوروي

دولت مطالبات نصف حدود در حال به تا گفت ما خبرنگار به امروز شركتشي;ت در مسئول مقام يك

انـقضاي از پس زيرا است گرديده مستهلك ماهي و خاويار صدور با شي;ت اموال بهاي بابت از شوروي

شده حمل شوروي به ماهي تن ١٨åå حدود در و خاويار تن ١٨ حدود در حال به تا شي;ت سابق قرارداد

شد/ مستهلكخواهد جاري سال در نيز مطالباتشوروي بقيه است/

بـه مراجعت از پس بود كرده مسافرت شمال به كه شي;ت شركت عامل مدير بريماني مهندس آقاي

ساختماني برنامه اجراي و شده شروع پائيزه صيد شمال شي;تهاي اغلب در گفت: ما خبرنگار به تهران

گرديد/ آغاز بود رسيده هيأتوزيران تصويب به كه شركت

از مالي صيد زيرا كنند ماهي صيد آن طبق كه شد اب;غ شي;تها كليه به نيز امسالشي;ت صيد برنامه

و شـمال شـي;تهاي در جديد ساختمانهاي براي نزند/ لطمه ماهي نسل تا باشد محدود بايد شي;ت

داخل از شركتشي;ت احتياجات كثر ا جاري سال در آنكه مهمتر و زياديميشود فعاليت اساسي تعميرات

ميگرديد/ تأمين شوروي از ويژه به خارج از شركت احتياجات سابقا كه حالي در شد خواهد تهيه كشور

كار مردمشغول زنو كارگران زيادياز عده شركت احتياج ماهيگيريمورد تورهاي تهيه براي كنون ا هم

مـبالغ خروج از كشور داخل در شي;ت شركت ملزومات تهيه اثر بر ميكنند, تهيه را hزم وسايل و هستند

شد/ خواهد جلوگيري كشور از خارج به پول زيادي

٣åå بر بالغ يخسازيخود كارخانههاي يخ محصول از شركتشي;ت امسال گفت: سپس بريماني آقاي

است/ داشته درآمد ريال ميليون نيم حدود در راه اين از كه فروخته حال به تا يخ تن

٨١٦٩ شماره ,١٣٣٢.٥.٣١ شنبه

شكر و قند سهميه توزيع
اظهار دارائي رئيساداره از مردم وعموم شد توزيع يككيلو نفري هر قرار از اهالي شكر سهميه ـ اسدآباد

مينمايند/ رضايت



٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

ايران ملت به خطاب شاهنشاه پيام
ايراد راديو از ايران ملت به پياميخطاب ديشب ساعت٩ در همايوني اعليحضرت

است: قرار اين از آن متن كه فرمودند
بـيريا احسـاسات سيل من عزيز, خواهران و برادران و ايران شرافتمند ميهندوست, خداپرست, ملت

نگرانيهائي و روحي خستگيهاي تمام كه افكند پرتو من دل در چنان فرسنگراه هزاران از شما صميمانه

ساعت يك مجال و شد مرتفع دم در بود عزيز ملت مقدسو ميهن به من قلبي ع;قه از ناشي هم آن كه

نداد/ را همميهنان ديدار و عزيز ايران عزيمت به تأخير

حفظ براي خود جان به اعتنا كوچكترين بدون و رايگان به كه كنم, تشكر شما از منچطور عزيز ملت

چندينمورد در ميدانيد كه همچنان من داديد/ شهيد و كرديد كاري فدا چنان آن خودتان شاه و ملي شعائر

و كرد اينعملخوددارينخواهم از شد Fزم كه هرموقع باز و بدهم بيدريغ شما براي را جانخود بودم حاضر

خائنين كه ١٣٢٧ بهمن حادثه در ميدهد/ را خودش جان من برابر در ملتي يك كه هنگامي نكنم كه چرا

دينو مليتو استق;لو نخواستحوادثيشوم روز آن كه متعالبود خداوند حمايت تنها كردند مرا جان قصد

سازد/ نابود است بوده تاريخ افتخار و مباهات مايه كه را آن شرافتمند مردم و كهن ناموسكشوري

اينمدت در استو بوده ما استق;ل سياسيو حيات كمين وقتدر همه كابوسمنحوسمتأسفانه اين اما

زندگي هم باز بود شده آن مقابل هزارانمحروميتدر تحمل كه ما ملي افتخارآميز مبارزات ميخواستند اخير

در را آن اشباح و نظاير تفضيل به شما فرد فرد كه بكشاند آنجا به ساخته منحرف طبيعيخود جريان از را ما

حـيات عينمـوجوديت در بزرگ ملتهاي و عظيم كشورهاي چه كه ميبينيد حيرت ديده با حاضر زمان

فراموش جنبشملينموديم آن از ما كه حمايت قدر آن اخير ملي مبارزات بدو استاز شده معدوم آنها معنوي

زندگي به فرومايه زيانعوامل به ملي مقدسمبارزات عنوان زير در كه ناروائي آنحم;ت از نيستو شدني

اينموقعموجب در نميخواهم زيرا نميدهم تذكري است شده تلقي خونسردي با همگي و شد من شخصي

قلبصافمن و نداشته كينهخواهي نظر خودهيچگونه نسبتبه هم كنون ا بشوم عزيز همميهنان خاطر تأثر

مليو مقدسات به كه تجاوزاتي در اما اغماضدارم و نظرعفو همه نسبتبه و بود نخواهد و بغضنبوده كانون

و مـيباشد ما بقاي ضامن كه ارتش انح;ل به همچنين و كردهاند فراموش را آن حفظ كه اساسي قانون

چـنانچه گردد اجرا قانون نص بايد غرض ريا راه در هم آن بيگناه مردم خون ريختن و بيتالمال تضييع



ملي دولت سياهه ٣١٣٨

است/ همين نيز من ملت خواسته

تأثر عميقترين همميهنان بيآFيشقاطبه احساسات عواطفو از بيپايان امتنان ابراز پايانضمن در

مرداد آزاديبخش٢٨ قيام در كه افسراني و درجهداران و افراد و تهران رشيد كمردم پا روان به را خود درود و

اهدا كردهاند شركت نيست آن بر گزند به قادر اهريمني نيروي هيچ استو فناناپذير ملت اين كرد ثابت كه

روشنفكر جوانان طبقه به و تبريكميگويم تسليت, عين در آنها بازماندگان به را ملي رشد مايه اين و نموده

پدرانه است بسته آنها رساي انديشه و توانا بازوي به آينده زندگي و هستند ما آرزوي نهال و اميد چراغ كه

خويشرا هدف و بسته بدخواهان فريب و وسوسه از را گوشخود و چشم كه ميدهم اندرز و ميكنم توصيه

هم من بدانند پشتيبانخود و راهنما را متعال خداوند داده قرار عزيز سعادتوطن براي شرف و كمال كسب

خوشبختانه كه زندگيدموكراسي يك گذاشتهاند عقيم را آن عمدا كه قبليخود اقدامات پيرو خواهمبود كوشا

اجتماعي عدالت مفهوم و فراهم ملت قاطبه براي فرمودهاند شايستگيدستور به را آن اس;م عاليه تعاليم در

دارم نخستوزير زاهدي سرلشكر تيمسار شايستگي و لياقت به كه اعتمادي با مخصوصا بدهند انجام را

خـدا بـه را هـمگي كـرد خواهند مؤثر اقدامات Fزمه اص;حات و خرابيها ترميم در كه ميباشم مطمئن

آرزومندم/ را سعادتتان و ميسپارم

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

نطقنخستوزير متن

بياناتشاهنشاه پايان پساز ديشب زاهدينخستوزير سرلشكر آقاي

ايرادكردند: زير شرح به تهران راديو برابر در اظهاراتي

كه زFل آب مانند ايران شاهدوست شرافتمند ملت به ملوكانه فرمايشات است اميدوار عزيز همميهنان

غيرمتوجه غافلو معدودي تنبه منشاء و بوده اخير ماهه سي شفابخشجراحات ميسازد سيرآب را تشنگان

و مردم به خدمتگزاري عهدهدار ملوكانهو مجرياوامر اينجانبكه باشد/ مقابلميهنبوده در وظائفخود به

بردباري انتظار ملتايران قاطبه از پيشاست در كه خطيري بهموقع توجه با هستم عزيز ميهن مصالح حفظ

مقابل در وصورتداده سر زودتر هرچه شدهام آن كهوارث كي اسفنا وضعيت به تا متانتدارم دورانديشيو و

كسب وظيفه انجام با ريا و خدعه از دور واقعيو خدمتگزاري با ايران كار فدا ملتنجيب شاهنشاهمحبوبو

رضا راه در بايد كه شرفاست با ايراني هر براي زندگي هدف غائيو مقصد مصالحكشور حفظ نمايم/ افتخار

مقاصد اهدافو مايلم حال عين در و پيماناستوارم اين بر نيز خدمتگزار ندارد دريغ خود جان از آن ارتقاء و

دهم/ نشان شما به مجاهدت و عمل راه از را خود

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

بيمه رئيسشركت

شد/ كار مشغول امروز از و ايرانمنصوب بيمه شركت مديريت به آسيا مرد روزنامه مدير صيرفي دكتر



٣١٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

خارجي: خبرنگاران با نخستوزير مصاحبه

شد خواهد منتقل شهر زندان به مصدق دكتر
شد خواهد محاكمه زودي به مورد دو در سابق نخستوزير

است زنده هنوز سابق حكومت خارجه وزير
مسلحمحافظتميشود مأمورين طرف از شدت به زاهدي كار دفتر

بود نخواهد موقتي او حكومت كه ميگويد زاهدي
آوردند, عمل به مصاحبهاي نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي با ديروز تهران مقيم خارجي خبرنگاران

ميرسد: خوانندگان نظر به يافته انتشار دنيا در آسوشيتدپرس خبرگزاري وسيله به كه آن ترجمه اينك كه

خارجه امور وزير داد خبر خبرنگاران به شنبه روز ايران جديد نخستوزير زاهدي tفضلا سرلشكر آقاي

وليدولت باشد كرده فرار فاطمي كه ميرسد نظر به گفت استاو زنده فاطمي مصدقحسين حكومتسابق

ندارد/ اط;ع او محل از جديد

خبرنگاران زاهدي است/ شده قطعه قطعه مردم بهوسيله فاطمي كه بود شده داده اط;ع هفته اين ابتداي

زاهدي كار محل به نزديك اطاق در كه است محلي همان اين پذيرفت افسران باشگاه در خود كار دفتر در را

است/ نظر تحت سابقهنوز نخستوزير مصدق

است گفتمطمئن و كرد اضافه ميكرد صحبت مترجم يكنفر وسيله به كه نخستوزير زاهدي تيمسار

دو در او گفت: شد اوسؤال از وقتي مصدق آقايدكتر درباره شد/ توقيفخواهد باشد ايران در گرهنوز ا فاطمي

و اشـتباهات بـراي اول مـورد شد/ خواهد كمه محا [ملي] شوراي و سنا مجلسين وسيله به زودي به مورد
زمـان در كـه جناياتي براي دوم مورد و ميباشد است شده مرتكب نخستوزيرش زمان در كه عملياتي

مملكتي محكمه عاليترين وسيله به و داده انجام و قيام قانوني حكومت ضد به خود غيرقانوني حكومت

كه است شددستوري خواهد كمه محا آن براي مصدق كه عملي مهمترين كرد اضافه او شد/ خواهد كمه محا

پستنخستوزيري كه وقتي نفر صد چندين سمت به تيراندازي براي عزيمتاعليحضرتهمايوني پساز

است/ كرده صادر داشته دست در غيرقانوني

از يكـي است/ مـحبوس افسـران باشگاه لوكس اطاقهاي از يكي در گذشته پنجشنبه روز از مصدق

به غذا اين و ميخورد كامل اشتهاي با را خود ك خورا مصدق دكتر كه كرد افشا پليس عاليرتبه مأمورين

قرار را مصدق دكتر كه محلي ولي ميشود برده او نزد ملبسهستند كتسفيد ژا با كه پيشخدمتهائي وسيله

حال به تا مرد اين با كه گفت زاهدي داشت/ كمتريخواهد راحتي وسايل مطمئنا سازند منتقل آنجا به است

كردند اوسؤاFتديگري از مخبرين كه وقتي كرد/ منتقلخواهيم زندانشهر به را او فردا ولي شده رفتار خوب

جديد كابينه وسيله به ايران خارجي سياست كه كرد اضافه و داد قرار اهميت دوم درجه در را نفت اوموضوع

نخواهد موقتي او حكومت كه صراحتافزود كمال با است اراده با مردي كه ايران نخستوزير تعيينميشود/



ملي دولت سياهه ٣١٤٠

در را اوضاع كنترل كرد اضافه زاهدي نكردهام/ شروع موقتي كار هرگز خدمتم مدت طول تمام در گفت او بود/

داد/ قرار توجه مورد نبايد را معدوديآشوبگران عده يك و دارد دست

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

بازداشتشدهاند نفر ٧٥ بيشاز كنون تا اخير روز سه در
شد انتخابخواهند قريبا صحرائي اعضايدادگاه

كرد فرار مصدق منزلدكتر از چگونه فاطمي دكتر
است بوده فاطمي تعقيبدكتر در انتظامي دستگاههاي كليه اخير روز سه در

بهداشتبازداشتشدند اداره و بانكساختماني رؤساي

است شده مفقود مصدق غEمحسين دكتر
كرد خواهند دستگير را فاطمي دكتر امروز كه اميدواريكردند اظهار انتظامي مأمورين

فعاليت هستند فعاليت جديتمشغول با انتظامي مأمورين اخير ساعت چهار بيستو در جوشـ جنبو

بروز از و كرده حفظ را شهر انتظامات كه دارند كوشش مأمورين از عدهاي است مورد چند در كلي طور به آنها

را مغازههايخود تجار كه مينمايند مراقبت و هستند بازار در ديگري عده كنند/ جلوگيري حادثهاي نوع هر

تـوقيفشدگان مراقب هم افرادي و شوند دستگير بايد كه هستند كساني تعقيب در نيز جمعي و كنند باز

ميباشند/

بـاشگاه در مـصدق دكـتر آقاي داديم اط;ع yقب كه طوري همان ـ بازداشتگاه در مصدق دكتر وضع

از قسـمت ايـن ميباشد/ چهارم طبقه اطاقهاي از يكي در ايشان اقامت محل است نظر تحت افسران

به تنها اطاق يك در مصدق دكتر آقاي است باشگاه مهمانان از پذيرائي مخصوص و دارد نام هتل باشگاه

تا ميداشت اظهار باشگاه مأمورين از نفر يك كه طوري به ولي ميباشد ويممنوع با م;قات و ميبرد سر

رفتهاند/ افسران باشگاه به ايشان ديدن براي نزديكان از نفر دو كنون

در كـدام هر نيز شدهاند دستگير مصدق دكتر تفاق ا به كه كساني ساير ـ هستند حال چه در سايرين

مصدق آقايدكتر كه روزي ميداشتاز همينشخصاظهار بهطوريكه ميبردند سر به گانه جدا اطاقهاي

شد/ پيدا پزشك به احتياج و خورد هم به وي حال بار يك است آمده افسران باشگاه به

مشـغول فـاطمي دكتر كردن پيدا براي انتظامي دستگاه گذشته روز سه دو در ـ كجاست فاطمي دكتر

است/ نيامده دست به فاطمي دكتر از خبري ساعتهنوز اين تا ولي بودند فعاليت

حسين دكتر گواهان, گواهي همچنين و آمد دست به كه مداركي و قرائن طبق ـ بود كجا فاطمي دكتر

كار سخنگويدولتمشغول و خارجه سمتوزير با چهارشنبه روز صبح كه امروز باختر روزنامه مدير فاطمي

منزل به تومبيلخود ا با فاطمي ساعتدكتر آن در ميكرد/ كار خارجه وزارت در [صبح] نيم و نه ساعت تا بود
مصدق دكتر منزل در او بودن و فاطمي دكتر غيبت كند/ شركت دولت هيأت در تا رفت مصدق دكتر آقاي

بودند برخاسته جوش جنبو به تهران مردم كه وجودي با آنموقع در و انجاميد طول به ساعت چهار قريب



٣١٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

جلسه تا داشتند را بازگشت انتظار خارجه امور وزارت كاخ در خارجي و داخلي خبرنگاران از عدهاي معهذا

و شد او اطاق وارد فاطمي پيشخدمتمخصوصدكتر ساعت همين در شود/ تشكيل مطبوعاتي مصاحبه

دكـتر گفت خبرنگاران به شود خارج خارجه وزارت از ميخواست كه موقعي در برداشت را وي كيفدستي

است/ خواسته را كيفخود و هستند مصدق دكتر آقاي منزل در فاطمي

باز خبرنگاران برد را فاطمي دكتر كيفدستي پيشخدمت اينكه از بعد ـ نگشت باز ديگر فاطمي دكتر

از و گرفت Fبا تظاهرات دامنه موقع همين در چون ولي كردند صبر دولت مراجعتسخنگوي انتظار در هم

وزارت به ديگر فاطمي دكتر كه شدند خبرنگارانمتوجه تصرفدرآمد به نيز راديو بعد ساعت نيم طرفديگر

كرد/ نخواهد مراجعت خارجه

نـيم دو سـاعت تـا فاطمي حسين دكتر است آمده دست به كه مداركي طبق ـ شد ديده ساعتي چه

در مدتي ميرسد او به خارج از خبرهائي كه هنگام اين در است بوده مصدق دكتر آقاي منزل در بعدازظهر

تبديل زار كار به مصدق دكتر منزل جلوي كه بعدازظهر ربع و سه مقارن سپس و مينشيند پذيرائي اطاق

ميشود/ خارج منزل از بود شده

مصدق دكتر منزل از را فاطمي دكتر شدن خارج موقع آن در كه كساني ـ است خورده تير فاطمي دكتر

شليك طرفش به دور از تيري گهان نا داشت فرار قصد و آمد بيرون خانه از وي كه موقعي ميگويند ديدهاند

و افتاد زمين روي تير اين اصابت اثر در فاطمي دكتر است/ كرده اصابت او راست شانه به معلوم قرار از و شد

استرفتو مصدقواقع دكتر خانه حوالي در كه منزلي طرف به ميكشانيد زمين روي را خود كه حالي در بعد

شد/ خانه وارد بود باز خانه در چون

استدكتر بوده پوررضا نام به شخصي به متعلق خانه اين گفتهميشود كه بهطوري ـ كيبود صاحبخانه

مـطالبي بـودند او همراه كه نفر دو يكي به ب;فاصله منزل حياط در استراحت لحظه چند از پس فاطمي

است نشده آنهنوزمعلوم نمره رنگكه كستري خا تومبيل يكا بعدازظهر نيم و چهار ساعت مقارن ميگويد

ميكند/ فرار و شده تومبيل ا فاطميسوار دكتر و ميكند توقف مزبور خانه مقابل در

را امور زمام جديد دولت اينكه از پس چهارشنبه روز بعدازظهر هشت ساعت از ـ فاطمي دكتر تعقيب در

همانشب آمدو عمل به اعضايدولتسابق و امور بازداشتمصادر براي اقداماتي ب;فاصله بهدستگرفت

كه وجودي با كردهاند/ توقيف را ديگري عده مأمورين كنون تا بعد به ساعت آن از و شدند بازداشت عدهاي

توجه مورد سايرين از بيش فاطمي دكتر تعقيب معهذا ميباشند زيادي عده تعقيب در انتظامي مأمورين

ميباشد/

ايل ميان اينكدر و رفته شيراز به فاطمي دكتر كه بود شده شايع تهران در استـ تهران فاطميدر دكتر

ما خبرنگار به مطلع مقام يك ندارند/ توجه زياد شايعه اين به انتظامي مأمورين ولي ميبرد سر به قشقائي

تهران از فاطمي دكتر كه است شده مأمورينمسلم به آمده عمل به كنون تا كه تحقيقاتي طبق داشت اظهار

است/ نشده خارج آن حومه و
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ميباشند فاطمي دكتر تعقيب در اينك كه مأموريني كرد اضافه ضمنا مزبور مقام ـ اميدوارند مأمورين

حكايتاز كه بود رسيده بهمأمورين اط;عاتي نيز روز سه ايندو در دارند/ برايدستگيرياو زيادي اميدواري

تا محلهايمزبور بازرسي و جستجو پساز انتظامي وليمأمورين ميكرد فاطمي دكتر شدن مخفي محل

مأمـورين به ديگري اط;ع كنون ا هم كرد اضافه سپس مزبور مقام نشدهاند/ او دستگيري به موفق كنون

بار اين اميدواريم و شدند اعزام تهران حومه نقاط از يكي به رسيدگي براي مأمور عدهاي و رسيد انتظامي

موفقشويم/

در نيز مصدق غ;محسين دكتر آقاي درباره فاطمي دكتر بر ع;وه ـ است؟ كجا مصدق غ7محسين دكتر

كشته سالهاش سه دختر با مصدق غ;محسين دكتر ميگفتند عدهاي ميشود شنيده شايعاتي روز چند اين

غـ;محسين دكـتر كه گرديد تأييد بلكه نشده تأييد فقط نه انتظامي مأمورين طرف از خبر اين ولي شده

به مصدق غ;محسين دكتر مسلما ميآمدو بهدست او جنازه بود شده كشته گر ا استزيرا نشده كشته مصدق

است/ نشده معلوم آن محل هنوز كه است كرده فرار جائي

مجروح چهارشنبه روز جريانات در كه مصدق دكتر آقاي پيشكار شرافتيان آقاي ـ است شده مجروح

آن در مصدق غ;محسين شدن بستري و مجروح شايعه و ميباشد بستري نجميه بيمارستان در است شده

ندارد/ صحت بيمارستان

كوچكترين كه داشتند اظهار امروز مصدق غ;محسين دكتر نزديك دوستان ـ ندارد اط7ع كس هيچ

اين تمام با رفتهاند كجا به كنون تا چهارشنبه روز بعدازظهر نيستاز ندارندومعلوم خانوادهاش و او از اط;عي

مدير شيرازي] كريمپور ] فاطمي, دكتر قبيل از فراريان از عدهاي زودي به اميدوارند انتظامي احوالمأمورين
كنند/ بازداشت را سايرين شورشو روزنامه

بازداشت را ٧٥ انتظامي كنونمأمورين تا گذشته روز سه كليدر طور به ـ بازداشتشدهاند نفر [٧٥] ٥٧
تا نيز ديروز بعدازظهر از رسيد محترم خوانندگان اط;ع به قبل شماره در آنها از عدهاي اسامي كه كردهاند

را نظامي فرمانداري افسر فهيم سروان و مي;ني انگجي, سرتيپسپهپور, آقايان انتظامي مأمورين كنون

ميباشند نيز توده اعضايحزبمنحله از نفر ٤åقريب اخير روز سه بازداشتشدگان ميان در كردهاند/ توقيف

ميشوند/ ديده انگجي ابراهيم دكتر هشتروديو غ;مرضا دكتر آنها بين در كه

عده داشت اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك ـ ميباشند اينها از بيش

به كه است اشخاصي از غير است رسيده نفر ٧٥ به اينك كه نظامي فرمانداري وسيله به بازداشتشدگان

نشده فرستاده نظامي فرمانداري به آنها ليست هنوز شدهاندو بازداشت گاهي كارآ دژبانو ك;نتريها, وسيله

شد/ خواهد بالغ نفر ٧٥ از توقيفشدگان تعداد بنابراين است/

اولوقت از سرباز كاميون چند با تانكبزرگ چهار گذشته روز مانند نيز امروز ـ است؟ چگونه شهر وضع

محافظت مجلسرا مقابل محوطه سرباز كاميون چهار تانكو دو كه بودند شده مستقر بهارستان ميدان در

شاهآباد خيابان مدخل در بهارستان ميدان ديگر قسمت در ديگر سرباز كاميون چهار و تانك دو و ميكرد
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مينمايند/ مراقبت

قـرار سرباز كاميون چند با شرمن تانك يك نيز حسنآباد چهارراه در ـ بازار و حسنآباد چهارراه در

اوضـاع مـراقب سـرباز كـاميون چـند و بزرگ تانك سه نيز كشور وزارت مقابل و سبزهميدان در گرفتهاند

محافظت مأمورين طرف از نيز حساس نقاط ساير و چهارم, اصل اداره مقابل پهلوي چهارراه در ميباشند/

ايران موزه ميدان همچنين و نادري و قوامالسلطنه شاهپور, خيابان مدخل در اسفند سوم خيابان ميشود/

است/ انتظامي مأمورين نظر تحت نيز باستان

آقـاي براي و تهيه ارتش گارد افسران از ليستي كه شد حاصل اط;ع امروز ـ دادگاه تشكيل مقدمات

انتخاب درباره مطالعه مشغول ارتشامروز رئيسستاد است ارتشفرستاده رئيسستاد باتمانقليچ سرلشكر

قضيه در بازداشتي افسران تهام ا به است قرار كه را صحرائي دادگاه اعضاي آنها ميان از تا بود مزبور افسران

ارتش ستاد طرف از صحرائي دادگاه اعضاي روز دو همين در است ممكن نمايد انتخاب كند رسيدگي اخير

شوند/ معرفي رسما انتخابو

ساختماني, بانك رئيس بياتي مهندس آقايان كه شد حاصل اط;ع امروز وقت آخر ـ بازداشتشدگان

٥ ماده استناد به مأمورين طرف از تلفن شركت كارمند صميمي مهندس و بهداشت اداره رئيس زندي علي

شدهاند/ بازداشت نظامي حكومت

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

[!] كرد انتحار غEمحسينزيركزاده
تيغ با شخصي زيركزاده مهندس آقاي منزل در كه رسيد اط;ع ٩ ك;نتري به امروز صبح هفت ساعت

حال در كه را مجروح و رسانيدند واقعه محل به را ك;نتريخود مأمورين است/ بريده را خود گردن رگ ژيلت

نشدو مفيدواقع معالجات زياد علتخونريزي به ولي دادند قرار تحتدرمان و بردند بيمارستان به بود اغماء

مجلس سابق نماينده مهندسزيركزاده آقاي برادر زيركزاده نامشغ;محسين متوفي كرد فوت مشاراليه

پزشكقانوني طرف از امروز متوفي جنازه است/ نشده معلوم علتخودكشيويهنوز لكن است ملي شوراي

شد/ تهران دادسراي تحويل پرونده و گرديد صادر دفن جواز گرفتو قرار معاينه مورد

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

پرندك پاسگاه به حمله
حزب افراد از نفر ٢٩ حدود در گذشته شب يازده ساعت مقارن طبقاط;ع كياست حا ساوه از رسيده خبر

ساوه كيلومتري ٦å در راهآهنواقع ايستگاه پرندك ژاندارمري پاسگاه افراد س;ح خلع منظور به توده منحله

شدهاند/ متواري بقيه و دستگير آنها از نفر دو مأمورين شديد تيراندازي و مقاومت اثر در ولي كردهاند حمله

پس امروز كه است بوده مزبور قريه پست متصديدفتر تركستاني كبر عليا نام به دستگيرشدگان از نفر يك

هستند/ آنها بقيه تعقيب در مأمورين كنون ا هم و شد اعزام جايوي به جديد يكمأمور ب;فاصله اط;ع از
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٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

ميشود صحرائيتشكيل دادگاه بازداشتشدهاند كه افسراني برايمحاكمه
مEقاتبازداشتهستند بدون دژبان زندان در اينك مزبور افسران

صادر زير شرح به تهران نظامي فرماندار دادستان طرفسرتيپ از اع;ميهاي ديروز بعدازظهر نه ساعت

ميهن متعال خداوند خواست به كه اينموقع در ايران ميهنپرست و شاهدوست اهالي عزيز هموطنان شد:

بـراي مـيهن استق;ل تهران غيور اهالي خودگذشتگي از و همراهي با و يافته نجات حتمي خطر از عزيز

و برادران به كه آنهائي و كشور به خائنين آزاديو راه شهداي خون پاساحترام به گرديده جاي بر پا هميشه

بر نمودهاند خونريزي ايجاد گلوله با خود مقام و موقعيت تحكيم جهت و ننموده رحم خود هموطن اطفال

سرتيپ رياحي, تقي سرتيپ مانند اشخاصي yفع رو اين از رسيد خواهند مجازات كيفر به گذشته خ;ف

مـحمد سرهنگ سررشته, سرهنگ ممتاز, tعزتا سرهنگ اشرفي, حسينقلي سرهنگ كياني, tعطاا

دادگـاه تحويل مقررات طبق ميباشند خونريزي اين منشاء كه داورپناه سروان نادري, سرهنگ دفتري,

خون به دستشان و نبوده مقامي و كار مصدر كه عناصري همچنين رسيد/ خواهند خود كيفر به و صحرائي

و مقتولين و مجروحين كليه از البته شد/ خواهند مجازات وجهي شديدترين به شده آغشته عزيز هموطنان

نمودهاند كوشش عزيز ميهن نجات راه در كه شاهدوستاني و ميهنپرستان از همچنين و آنها خانوادههاي

است آورده عمل به باره اين در امروز ما خبرنگار كه تحقيقاتي بنابر شد/ خواهد مؤثر كمكهاي و تجليل

در شدهاند بازداشت اينك كه افسراني نشدهاند انتخاب صحرائي دادگاه اعضاي ارتش ستاد طرف از هنوز

به صحرائي دادگاه داشت اظهار مطلع يكمقام ميباشند ممنوع نيز م;قات از و هستند زنداني دژبان زندان

كرد/ خواهد شروع را افسرانمزبور كمه محا و شد تشكيلخواهد كرده تحصيل افسران از عدهاي بين زودياز

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

cاسفند نهم dواقعه ازطرففرماندارينظامي اخطار
ميرساند گرديدهاند محكوم يا شده تبرئه كه آنها از اعم اسفند نهم متهمين كليه اط;ع به وسيله بدين

نمايند/ معرفي را خود �٣٢.٦.٢� دوشنبه روز صبح تجديدنظر دادگاه در دادرسي براي كه

قرباني سرهنگمهندس تهران, نظامي فرمانداري دادستان

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

رم و بغداد در ايران سياسي كنارينمايندگان بر
و فرانسه در ايران سفارتخانهها از را آنان استعفاي خبر كه اميرع;ئي و صالح كاظمي, آقايان بر ع;وه

نـظام و بـغداد در شـاهنشاهي دولت كبير سفير اعلم مظفر آقايان نيز امروز داديم/ ديروز بلژيك و امريكا

خدمت به و كنار بر كار از بغداد در ايران سركنسولگري كفيل نوائي و رم در ايران سفارت كاردار خواجهنوري

است/ شده داده خاتمه خارجه [وزارت] در آنها
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٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

شاهنشاه مناسبورود به شهرستانها احساساتمردم ابراز
مناسبت به اهالي تظاهرات درباره خود تلگرافي گزارشهاي ضمن در شهرستانها از ما خبرنگاران

چنيناطEعميدهد همايوني اعليحضرت ورود و اخير واقعه

حـضور با Fهيجان ميهنپرست شاهدوست اهالي از نفر هزار دهها �مرداد ٣å� ديروز عصر ـ Lهيجان

استاد ديهيم آقاي و كردند اجتماع شهر جامع مسجد جلو در شهرباني رئيس و دادستان و فرماندار آقايان

به نسبت عموم وفاداري و شديد احساسات نمود قرائت غرائي قصيده و كرد سخنراني آنها براي دانشگاه

سمت به متفقا مجتمعين سپس و كردند ابراز زاهدي سرلشكر آقاي دولت از پشتيباني و محبوب شاهنشاه

داشتند/ ابراز تلگرافا را منوياتخود و كرده حركت تلگرافخانه

شركتعموم با جشني مجلس شاه بازگشت خبر انتشار مناسبت به اصناف قبلي طبقدعوت ـ شاهرود

و سـردفتر مـهدوي آقايان و يافت تشكيل آقا مسجد در اهالي هزار چند و تجار كارمندان, رؤسا, علماء,

تقاضاي بر مبني قطعنامهاي و كردند ايراد مفصلي نطقهاي بازرگان صمدي احمد سابق شهردار عاطفي

انتصاب فرماندار, سمت به سابق شهردار عاطفي نصبفوري و شاه به اهانتشدگان مجازات و دستگيري

شد/ مخابره مركز به تصويب شهرستان به سمنان از راه اداره انتقال و بهداري رياست به دكترخواجهنوري

و شاهدوست اهالي فورا شد منتشر تهران راديو از مصدق دولت سقوط خبر كه مرداد ٢٨ روز ـ رضائيه

مجسمه مقابل در شاديفوقالعاده با مرد زنو كردند/ تعطيل را كارهايخود طبقه هر از ميهنپرسترضائيه

در شاه عكس ميبوسيدند/ را درجهداران و سربازان و شده سربازخانه خيابان داخل بعد ميرفتند رژه شاه

بـر مـرگ شـاهنشاه بـاد زنـده شـعارهاي و بـودند گـردش در خـيابانها و كوچهها تمام در و مردم دست

داشت/ ادامه شب ١٢ تا تظاهرات ميدادند بيگانهپرستان

برداشتمحصول اينكهموقع با بود, رسيده شدت درجه منتها به اهالي احساسات شاديو [مرداد] ٢٩ روز
ميگفتنددو تبريك لشكر افراد به و كردند بزرگشركت اينجشن در و آمده شهر به اهالي از نفر استهزاران

بودند كرده آرامش و نظم حفظ به دعوت را مردم شد منتشر شهر در لشكر فرماندهي طرف از اع;ميه فقره

با اهالي كليه نيز بعدازظهر نداده/ رخ حادثهاي كنون تا ميباشد دژباني و لشكر عهده به انتظامات حفظ yفع

بودند لشكر رژه تماشاي مشغول كشيده صف پهلوي خيابان و سپه ميدان در گل دسته و شاه عكس و پرچم

اط;ع به ستاد رئيس توسط ديگر گزارشهاي و نخستوزير زاهدي سرلشكر اع;ميه بعدازظهر ٦ ساعت

شاه تمثال و مجسمه مقابل در ميهنپرستان و رضائيه پادگان درجهداران سربازان, تمام سپس رسيد حضار

ادامـه ايران غيور ارتش باد جاويد شاهنشاه, باد زنده فريادهاي و زدن كف رژه مدت تمام در و رفتند رژه

داشتند/ حضور شهر روحانيون و رؤسا و فرماندار آقايان داشت/

بودن غيرعادي مردم كه شد باعث راديو غيرمترقبه سكوت كه مرداد ٢٨ روز بعدازظهر ساعتدو ـ مرند

از يكدفعه بودند/ اخبار شنيدن منتظر نشستهو راديو پاي بيصبري با اهالي تشخيصدهند/ را مركز اوضاع



ملي دولت سياهه ٣١٤٦

و كردند احساسات ابراز رسانيده خيابان به را خود مرند شاهدوست اهالي و شد بلند شاه باد زنده صداي راديو

آرامشبر ميدادند انتظامي مقامات تحويل گرفته را خائنين مردم حال عين در و ميدادند شاه باد زنده شعار

است/ نيفتاده تفاقي ا و قرار

تمثال دستداشتن در با خيابانها در اهالي نفر هزاران عصر پنج ساعت از �مرداد ٢٨� ديروز مياندوآبـ

را شهر جوان شاهنشاه باد زنده فريادهاي و ندارد سابقه كه مينمودند شاهدوستي احساسات چنان شاهنشاه

است/ چراغاني شهر تمامي نيز امروز بود/ درآورده لرزه به

شب از پاسي تا بازار و خيابانها در شاه له بر مردم مرداد ٢٧ روز بعدازظهر نيم و پنج ساعت از ـ دامغان

تـظاهرات چـپيها دست عـليه بودند خواستار را ايشان مراجعت و ميدادند رضاشاه محمد باد زنده شعار

دارد/ ادامه تظاهرات جريان و نمودند تعطيل را خود كين دكا هم امروز و ديروز نمودند/

در همايوني اعليحضرت تمثال با اليگودرز تفاق ا به قريب كثريت ا كنون تا مرداد ٢٨ روز از ـ اليگودرز

هستند/ احساسات ابراز محبوبمشغول شاهنشاه له بر منوچهري ميدان

شـادي بـه كرده سقوط سابق حكومت يافتند اط;ع مردم اينكه از پس مرداد ٢٨ روز از ـ بندرپهلوي

با مردم همايوني اعليحضرت مناسبتورود به و شد آذينبندي شهر كليه ظهر ١٢ ساعت از ديروز پرداختند/

كردند/ احساسات ابراز شهر در شاه عكسهاي داشتن دست در

كه كاميونهائي در ملي كارخانههاي كارگران ساير و بندر اداره كارگران و شي;ت شركت كارگران كليه

ازدحام بعدازظهر ٥ ساعت در ميكردند/ احساسات ابراز شاه عكسهاي داشتن دست در با بود شده تزئين

ساعت تا مردم آمد/ عمل به كارگران نمايندگان طرف از سخنرانيهائي و شد زياد ايستگاه ميدان جمعيتدر

ابراز اعليحضرت ورود مناسبت به شهر در بود نظامي حكومت اع;ميه طبق مرور و عبور عدم موقع كه ١å

ميكردند/ احساسات

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

داشته اعEم شاهنشاه به نسبت را خود پشتيباني
گفتهاند تبريك زاهدينخستوزير آقايسرلشكر به و

و ارتباطي صادق محمد معارفي, مرتضي درويش رستمي, كدخدا موسوي, سيداحمد حاج آقايان [١]
مخابره اداره اين به كه تلگرافي ضمن در و بروجرد چهارچنار گوشه اهالي نفر هزار ٥ طرف از ديگر نفر چند

تبريك واقعه اين در زاهدي سرلشكر آقاي به و داشته اع;م شاهنشاه به نسبت را خود پشتيباني كردهاند

گفتهاند/

خانواده طرف از نقيبي سيدابراهيم و نقيبي سيدعلياصغر نقيبي, سيدمقيم نقيبي, سيدرحيم آقايان [٢]
اين به را آن رونوشت و نموده مخابره زاهدي سرلشكر آقاي به تلگرافي چالوس از ك;ردشتي نقيبالسعادات

و گـفته تبريك نخستوزيري سمت به را ايشان انتصاب امضاءكنندگان تلگراف اين در فرستادهاند/ اداره

شدهاند/ خواستار خدا درگاه از را شاهنشاهي همايون اعليحضرت سلطنت بقاي



٣١٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

آقاي به تلگرافي بهشهر از كوهستاني محمدحسن و محمدزاده اسماعيل رحماني, محمدباقر [٣]آقايان
هدايت تحت را موفقيتوي و گفته تبريك را تاريخي قيام اين و كرده مخابره اداره اين و زاهدي سرلشكر

شدهاند/ خواستار خداوند از همايوني اعليحضرت

زاهدي سرلشكر آقاي انتصاب تلگرافشهريخود ضمن ايران ترانه روزنامه مدير ترانه عباس [٤]آقاي
ايران كشور شاهنشاه توجهات تحت كه است كرده اميدواري اظهار و گفته تبريك سمتنخستوزيري به را

گردد/ نائل عاليه درجات به

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

تهنيتعشاير تبريكو
ايل كرد, شهر از [بهاروند] هوداندو ايل و گرمرود, ميانه, رضائيه, اهواز, عشاير ـ كشور خبرهاي خ7صه
از همچنين و ايرانشهر از خواجهمه ايل و مرزنآباد از ج;لي ايل و بلوچستان سردشت عشاير و بختياري

نمودهاند/ مخابره شاهنشاهي دربار به تهنيت تبريكو تلگرافهاي مختلف شهرستانهاي اهالي طرف

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

پيشهورانتهران و بازرگانان اتحاديه بيانيه
بر ساعي و نموده مقدساس;م دين مقررات اصول از متابعت همواره كه پيشهوران و بازرگانان تحاديه ا

از ملتحسبالوظيفه ملكو به خطر بروز احتمال مواقع در و بوده عزيز تماميكشور صيانتاستق;ل حفظو

كـه است شـده بيسابقه تشنج دچار كه كنون ا هم طلبيده استمداد قوم عق;ي ويژه به محترم هموطنان

علماي مختلفه طبقات عظام آقايان از بيصبري كمال با است شده سلب محترم مردم از چيز همه بالنتيجه

افسران و شريف كارمندان استو مشروطيت چهارم ركن كه مطبوعات و معظم رجال و حججاس;م و اع;م

بـقاي و كشـور عـاليه مصالح به نسبت چون مينمايد تقاضا و خواسته كمك محترم آقايان ساير و عزيز

اسرع به و كشور گوار نا فعلي اوضاع امور در انفرادي قضاوت جاي به ميباشيد آهنگ هم سلطنتمشروطه

كليه به نسبت تصميم اخذ براي است طبقاتموجود تمام در كه اصولي كلمه وحدت با گرديده متشكل اوقات

و اساسيفرموده اصوليو چاره نمودهاند لجنمال را مقامات تمام و درآوردهاند حاضر حال به كه مملكت امور

در تا رسانيده مجازات به را مسببين و داده خاتمه نوظهور غيرمترقبه قانون صحنهسازيهايخ;ف اين به

صيانت حفظ با كه را كهن كشور استق;ل و سربلند دنيا مترقي ملل پيشگاه در آسايشعمومي ايجاد ضمن

ننگو باعث دمكراسي جهان در كه ديكتاتوري و قلدر دولت زيانآور عمل و حفظ است توام اساسي قانون

خ;ف بر و آورده وجود به را فعلي اوضاع كه بيگانه عمال ندهيد اجازه و رسيدگي شده ايران ملت بدبختي

در تا برسند قانوني مجازات و كمه محا به آنها تمام بايد و شده خارج كشور از نمودهاند اساسيحكومت قانون

خائنين و نابود و ابدمحو براي است حكمفرما كشور كثرياستدر سالو كهدو بيسابقه مرج هرجو اين تيه آ

تهران پيشهوران و بازرگانان اتحاديه برسند/ حقيقيخود انتقام به ملت ملتو به



ملي دولت سياهه ٣١٤٨

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

اصنافتهران نمايندگان اتحاديه
سـرحـد تـا نـوعدوستي و ميهنپرستي مراحل تمام در شاهنشاه ذات منويات از پيروي به همواره كه

نيز مرداد هستيبخش٢٨ مليو قيام در و دادهاند مكرر آزمايشهاي حال به تا مشروطيت بدو از جانبازي

رشيد سربازان و افسران دوش به بهبهانيدوش tآيتا حضرت محترم مانندوجود آزاده مردان از تبعيت به

و بازگشته ميهن آغوشمام به دادگر و خردمند جوانبختو شاهنشاه كه اينموقع در كارينمودهاند فدا وطن

تـبريكات مـراتب عـاليترين ساختهاند روشن خويش [ناخوانا] مبارك قدوم به را شاهدوست ملت چشم
ملي بهدولتمحبوب نسبت را كاملخود فرمانبرداري پشتيبانيو تبريكو عزيز همميهنان به را صميمانه

داردو زاهديقرار سرلشكر تيمسار ايران فرزنددFور دست در شاهانه مطاع جهان فرمان به آن امور زمام كه

تماس در اصناف توده با كه نخستوزيري معاونت به دولتآبادي حسامالدين آقاي جناب انتصاب حسن از

تذكرات و شاهنشاه اعليحضرت پدرانه نصايح بنابه كه ميدارد همچنيناع;م و اظهار را تشكر كمال بودهاند

لباس در اين از بيش كه ابنالوقت و بوقلمونصفت عناصر هيچوجه به ملي محبوب نخستوزير خردمندانه

تهران اصناف متشكل و محكم صف پسدر اين از بودند نموده حاصل انحرافاتي تهران اصناف نمايندگي

خـواهـد عـمل بـه جلوگيري اصناف نمايندگان صف در آنان رخنه از دقت و شدت نهايت با و نداشته راه

تهران اصناف نمايندگان اتحاديه آمد/

٨١٧å شماره ,١٣٣٢.٦.١ يكشنبه

است آمده وارده همكاريفني اداره به خسارت دiر هزار تهران٧٥ اخير حادثه در
است نرسيده امريكا تصويبكنگره به هنوز كشورهايخارجي كمكبه عمومي بودجه

عملآيد به اقداماتي ايران افزايشسهم به ممكناستنسبت ولي

امروز كه طوري به كردند/ كار به شروع ديروز از بود شده تعطيل اخير جريانات در كه فني همكاري اداره

قسـمتهاي در اداره آن اجرائـي برنامههاي است شده اط;ع كسب چهارم اصل اداره در مطلع مقام يك

دارد/ ادامه كان كما فني امور ساير كشاورزيو بهداشت, فرهنگ,

مصدقالسلطنه] نزديك[ملك پهلوي خيابان در كه چهارم اصل اداره دوائر از يكي كه خساراتي باره در
است مسلم آنچه گفت: مزبور مقام گرفت, قرار حمله مورد اخير حادثه در داشتو قرار مصدق آقايدكتر خانه

دستگاه چند و تلفن و تحرير ماشين چندين حادثه اين در ميباشد دFر هزار ٧٥ حدود در وارده خسارت

هيچ كنون تا بوده دائر شهرستانها در كه چهارم اصل شعبات ساير در است/ رفته بين از تومبيل ا ٩ و سينما

ميباشند/ مشغول خود كار به نقاط آن در كارمندان و نيفتاده تفاقي ا

هنوز برسد تصويب به بايستي امريكا طرفكنگره از كه ١٩٥٤ سال فنيدر همكاري اداره بودجه مورد در

ايران در چهارم اصل افزايشبودجه به نسبت است ممكن ولي نيست/// دست صحيحيدر اط;ع گونه هيچ

آيد/ عمل به اقداماتFزم



٣١٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

شهرستانها در مجالسشادماني و جشن انعقاد
ايران به ملوكانه موكب مناسبتورود به

در شد/ برگزار ميتينگي نيرويسوم زحمتكشان طرفحزب از بعدازظهر مرداد ٢٨ چهارشنبه روز ـ گرگان

به شاهدوست مردم اينموقع در و پخشنمود را شاهنشاه بازگشت مسرتبخش خبر كه تبريز راديو اينموقع

و شده متواري نيرويسوم افراد و كردند احساسات ابراز شاهنشاه به خيابانهايشهر در دستهجمعي صورت

گرديد/ ايجاد شهر در تشنجي

گرگان شهرستان نظامي فرمانداري به اسكوئي آقايسرهنگستاد تيپ فرماندهي طرف از اينموقع در

و ترتيب و نظم كنون ا شد/ قرار بر شهر امنيت و متفرق جمعيت انتظامي قواي مداخله اثر در و شد منصوب

دارند/ را امتنان نهايت نظامي فرماندار تيپو فرماندهي اقدامات از مردم و دارد استقرار شهر در كامل امنيت

و شد برگزار ترتيب و نظم با شهرداري ميدان گرگاندر تيپمستقل طرف از شكوهي با رژه مرداد ٣١ روز

ديد/ سان ارتش مختلف واحدهاي از تيپ فرماندهي سرتيپورهرام تيمسار

مقابل از گرگان مردم از نفر هزاران ارتشو افسران و سربازان شد, شروع رژه بعدازظهر نيم و پنج ساعت

و ميشد شنيده شهر گوشه هر از شاهنشاه ورود مسرتاز رفتندو شاهنشاهيرژه اعليحضرتهمايون تمثال

انداختهو تانكها از يكي مقابل به را خود تانكها رژه هنگام احساسات فرط شاهدوستاز افراد از يكي حتي

زمين از را وي افسران نتيجه در و دهد بروز اعليحضرت به نسبت را جاننثاريخود ميخواست وسيله بدين

تـيمسار رژه پـايان از بـعد و يـافت خاتمه بعدازظهر نيم و شش ساعت در رژه كردند/ آرام و نمودند بلند

اهالي شاهدوستي مراتب از نمود/ ايراد شاهدوستي و وطنپرستي اطراف در مهيجي نطق تيپ فرماندهي

نمودند/ بلند دست روي به احساسات فرط از را وي مردم و كرد خوشوقتي اظهار

نطق و بود برپا شهر مغازههاي در اهالي طرف از مفصلي چراغاني و جشن [اولشهريور] يكشنبه شب
شد/ شنيده گرگان مردم نفر هزاران سرور شاديو ميان در تهران راديو از شاهنشاه

و اعـليحضرت تـمثال بـا مـردم و شـد برگزار اهالي از كثيري جمع طرف از بزرگي ميتينگ ـ گرمسار

نمودند احساسات ابراز استعموما پيروز شاهنشاه فريادهاي با و گردشنمودند خيابانها مليدر پرچمهاي

است/ نداده رخ سوئي تفاق ا و ختم شاهنشاه باد زنده فريادهاي با ميتينگ جريان چهار ساعت در و

و كـرد شادماني و شعف ايجاد همدان در شاهنشاهي اعليحضرت تشريففرمائي خبر ديروز ـ همدان

ميگويند/ شاه باد زنده مسرت با همه اهالي و گرديد تزئين سرخ خورشيد و شير بيرق با مغازهها

مردم شد/ شروع شاهنشاه از طرفداري به بيسابقهاي تظاهرات و متشنج شهر مرداد ٢٨ روز از ـ گنبد

داشتند/ ابراز زاهدي سرلشكر آقاي حكومت از را خود پشتيباني جديد دولت نفع به و بسته را خود كين دكا

مرداد ٣å روز صبح تظاهرات در و گرديد برپا كسبه و اصناف طرف از مفصلي چراغاني مرداد ٢٩ شب

به دخالت ولي نموده غارت را آن اسباب و شكستند را دكان دو پنجره و در غارت منظور به ماجراجو عدهاي



ملي دولت سياهه ٣١٥٠

شـهر در آورد/ عـمل به جلوگيري آنها عمل ادامه از و ساخت متفرق را مزبور افراد انتظامي مأمورين موقع

ميباشند/ مسلط اوضاع بر انتظامي قواي و قرار بر انتظامات

شادماني با توام خروش طهرانجوشو به محبوب شاهنشاه اج;ل نزول خبر انتشار وصول با ـ نيشابور

مجلسجشن كنمختلفه اما در آئينبستهو كينرا دكا و بازار مردم شدو انجام طبقاتاينشهرستان عموم در

كردند/ برپا مفصلي چراغاني و

سرور شاديو خاشغرق شهر عزيز ميهن به همايوني ورودموكب محضخبر به مرداد ٢٩ ديروز خاشـ

از افسران باشگاه در ساعت١٩ از مجلسجشني نيز ديشب دارد/ ادامه هم هنوز كه نمودند چراغاني گرديده,

از پس بودند, يافته حضور محل معتمدين و ادارات رؤساي و افسران كليه و شد برپا تيپ فرماندهي طرف

ديگـر نـفر چـند و تـيپ فـرماندهي نـقدي سـرهنگ طـرف از تهران راديو از ملوكانه فرمايشات استماع

همين به هم عصر فردا يافت/ پايان ساعت٢٢ در ذاتملوكانه به دعا با مجلس و گرديد ايراد سخنرانيهائي

شد/ خواهد داده ترتيب بخشداري در جشني مجلس مناسبت

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

آمدهاند تهران به دولت و شاهنشاه از پشتيباني براي
آن عشاير نفر هزار ٢å طرف از نمايندگي به سنگسر مقيم ذوالفقاري ايل افراد از نفر هزار ٧ حدود در

وارد ديروز نخستوزير و شاهنشاه از پشتيباني ابراز منظور به ذوالفقاري عربعلي آقاي رياست به حدود

يافتند/ استقرار ژاندارمري پادگان در و شدند تهران

آنها احساسات از و شده حاضر ژاندارمري در نخستوزير و دربار نمايندگان امروز بعدازظهر است قرار

كنند/ قدرداني

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

زاهدي آقايسرلشكر دولتجناب از شاهدوستسنگسر پشتيبانيعشاير
ايران قانوني نخستوزير

منالشمس اظهر شاهدوستيوي ميهنپرستيو كه سنگسر عشاير رئيسايل ذوالفقاري عربعلي آقاي

تجهيزات با سنگسر عشاير از �كنژاد پا �ايراني كافي عده با فورا گوار نا حوادث از محضاط;ع به استاخيرا

را آمادگيخود اقامتنموده ري شهر در ٣٢.٥.٢٩ ليله ساعت١٢ و رهسپار تهران سمت به سنگسر از كامل

جانبازيو به حاضر و رسانيده ارتش ستاد و ايران نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي جناب عرضدولت به

ميباشد/ كاري فدا

دولت از پشتيباني ميهنپرستيو شاهدوستيو لحاظ از را سنگسر رشيد فرزندان دليرانه قيام اينجانب لذا

تشكر آنان از ايراني ��سنگسري فرد يك نام به دانسته سرافرازي و افتخار موجب ستايشو قابل قانوني

دانائي كبر عليا دارم/ را سنگسر عشاير تقدير تقاضاي ايران ملت دولتو از نموده



٣١٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

مرداد موقت٢٨ ملي ازطرفجمعيت مجلسيادبود
مسجد در مزبور قيام شهيدان ياد به ترحيمي مجلس مرداد ٢٨ قيام موقت ملي جمعيت طرف از امروز

مختلف طبقات و روزنامهنگاران و ارشد افسران و رجال از جمعي و نخستوزير معاون كه گرديد برپا ارك

ورزشي باشگاه مدير مجيد آقايغ;مرضا tك;ما از آياتي قرائت پساز داشتند/ آنحضور در غيره اصنافو

٢٨ روز كشتار مسببين و عمومي امنيت آسايشو و رفاه تأمين آن طي و كرد ايراد نطقي جمعيت دبير و ببر

نـخستوزيري از مسرت اظهار و شاهنشاه به نسبت احساسات ابراز با او سخنراني شد/ خواستار را مرداد

يافت/ خاتمه زاهدي سرلشكر تيمسار

طرفحزب از نمايندگي به ملت نبرد روزنامه مدير و خلق حزب رهبر كرباسچيان tاميرعبدا آقاي آنگاه

به داشتو اظهار مرداد ٢٨ روز قيام درباره شمهاي سابق حكومت عمليات به اشاره از پس و نمود سخنراني

درخواست دولت از را كشتار و فاجعه اين مسببين فوري مجازات و گفت تسليت روز آن شهداي بازماندگان

افتادند/ گريه به حضار كثر ا كه طوري به شد حضار شديد تأثر كرباسچيانموجب آقاي اظهارات نمود/

اس;ميو تعاليم از پيروي به را مردم و كردند سخنراني شهير عبداtسيوخيواعظ حاجميرزا آقاي سپس

در كه خواستند مردم از نمودندو توصيه كيدو تأ وظايفديني نسبتبه Fقيدي اخ;قيو مفاسد ضد بر مبارزه

كامل مراقبت الهي شعائر و تعظيم در و كنند اجرا شكوهتر با و بيشتر چه هر را عزاداري مراسم آينده محرم

يافت/ پايان يازده ساعت ترحيم مجلس باشند/ داشته

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

است شده بسته iلهزارطاقنصرت خيابان در
گرديده برپا خيابان آن در مجللي طاقنصرت اعليحضرت مناسبتورود به خيابانFلهزار كسبه طرف از

كثيري عده و نواختهميشود موزيكس;م شاهنشاهيو سرود مرتبا بلندگو وسيله به طاقنصرت اين استدر

[ضـميمه Fبـا عكس در مـيدارنـد/ ابراز را خود شاهدوستي احساسات و كرده اجتماع آنجا در دسته دسته
ميشود/ ديده Fلهزار خيابان طاقنصرت گزارش]

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

كردند تغيير دارائي وزارت ادارات رؤساي از عدهاي
آن جديد رؤساي تعيين براي ليستهائي دارائي وزارت در كرد كسباط;ع ما خبرنگار امروز كه طوري به

است: زير شرح به شده اب;غ كه احكامي است/ گرديده اب;غ امروز آنها از بعضي و شده تهيه وزارتخانه

دارائـي پـيشكار كياستوان تهران, در دارائي پيشكاري سرپرست فرزاد گمرك, كل مدير آبتين آقايان

دارائي ادارات برايرؤساي نيز احكامي اط;ع قرار به خدمت/ گمركمنتظر كل مدير قهرماني خدمت, منتظر

ميگردد/ ارسال و صادر ديگر روز چند تا كه است شده تهيه شهرستانها



ملي دولت سياهه ٣١٥٢

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

نصبميشود امروز اسفند چهارم بيستو مجسمه
گرديد خواهد نصب خود محل در مجددا زودي به نيز مجسمههايديگر

كه ميشد ع;قه ابراز نخستوزير آقاي طرف از چه مردم مختلف طبقات طرف از چه اخير روز چند در

بهوضع زودتر هرچه بود شده پائينآورده محلخود از كه شاهنشاه مجسمه فقيدو مجسمههاياعليحضرت

كه بود گرفته اقداماتيصورت اينمنظور براي اخير روز چند در گردد/ نصب مجددا است شايسته كه مجللي

نصب مقدمات و انجامشود سرعتوقت با باشد تعميراتيFزم گر ا و آمادهشود امر اين مقدمات زودتر هرچه

به اسفند چهارم بيستو ميدان در فقيد رضاشاه اعليحضرت مجسمه گردد/ آماده و فراهم مجسمهها مجدد

تشـريفات ضمن در عصر امروز تا پوشاندهاند ايران رنگ سه پرچم با را آن روي و شد منتقل خود محل

و شده حاضر نيز سپه ميدان مجسمه نصبشود/ سابقخود پايه بر مجددا مزبور مجسمه مجللي و شايسته

گردد/ نصب مجددا زودي به هم آن تا ميباشند آن محل تعمير فعyمشغول

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

شد دستگير آورد پائين سپه ميدان در را فقيد شاه مجسمه كه كسي
مجسمه و آمد سپه ميدان به جرثقيل با گذشته هفته دوشنبه روز سنگتراشكه نصيريمعروفبه حسن

شهرباني زندانموقت به و شد نظاميدستگير فرمانداري مأمورين بهوسيله شنبه روز پائينآورد را فقيد شاه

من گفت و نمود باز را خود سينه بردارد عكس او از ميخواست ما خبرنگار كه هنگامي وي گرديد/ تحويل

و كرد اشاره خود سينه به سپس و كردم مبادرت كار اين به تا نمودند اغفال مرا ولي بودم شاه فدائيان از يكي

من گواه و دليل بهترين اين گفت و داد نشان بود شده خالكوبي سينهاش روي در كه را اعليحضرت تصوير

ميباشم/ نادم و پشيمان خود كرده از كنون ا استو

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

فاطمي دكتر فرار اطرافموضوع در پوررضا آقاي توضيح
اط;عات روزنامه محترم اداره

مصدق دكتر منزل از فاطمي دكتر تحتعنوان�چگونه مرداد ٢٨ بيانحوادث ضمن گذشته روز شماره در

كه است Fزم نمود/ فرار اينجانب خانه از نامبرده كه بود شده گزارش ضمنا و شده نوشته مطالبي �كرد فرار

دكتر [منزل ١å٩ منزل مقابل و ١٢å شماره كاشي كاخ خيابان در اينجانب مسكوني منزل شود داده توضيح
از خالي اينجانب مسكوني منزل و رفته يي;ق به كه است ماه دو متجاوز اينجانب ولي ميباشد مصدق]
آن كسدر هيچ منزل مستحفظ جز ماه مرداد ٢٨ روز در مينمايد/ محافظت را منزل محافظي فقط و سكنه

١٣٣٢.٦.٢ ميباشد/ منتفي فاطمي دكتر آقاي فرار به كمك بنابراين استو نبوده منزل

دادگستري وكيل پوررضا ح



٣١٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

پايانيافت زابل واقعه متهمين محاكمه
اين از دادگاه راي و يافت پايان داشت ادامه يك شعبه جنائي دادگاه در كه زابل واقعه متهمين كمه محا

و عودي موسي شهنازي, شيخي, حسن يعقوبي, محمديوسف زرگران, غ;محسين آقايان شد: اع;م قرار

حسـين سال, ١å به سرگرداني ابراهيم ماه, ١٨ به كيخواه غ;محسين آقايان و شدند تبرئه نجفي ورقه

سال, ٣ به شهنوازي محمدعلي سال, ٣ به جوانشير غ;مرضا سال, ٣ به ملك غ;معلي سال, ٣ به آذريان

شدند/ حبسمحكوم سال, ٢ به سالوري محمدعلي و سال ٢ به فرشچي كبر عليا

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

كرد خواهد طي را خود افشارطوسجريان متهمينقتل پرونده
دارند اعEم دادگاه به را قبوليخود كه شد ابEغ وكEيمدافع به

پرونده كه داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري دادستان قرباني مهندس سرهنگ آقاي امروز

قرار به كرد/ خواهد طي را خود جريان ميباشند نظامي جنائي دادگاه در اينك كه افشارطوس قتل متهمين

به را خود قبولي است شده اخطار شدهاند انتخاب كه متهمين مدافع وك;ي به نظامي دادگاه طرف از اط;ع

شد/ آزاد زندان از التزام قيد به متهمين از يكي هاشمزاده سرهنگدكتر آقاي امروز صبح دارند/ اع;م دادگاه

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

كشفشد كمونيستي اوراق و مقداريكتب
بخش خرابههاي از يكي در كه رسيد گاهياط;ع كارآ مأمورين از يكي به ديروز بعدازظهر ساعتهشت

دادو اط;ع ٣ ك;نتري به مراتبرا فورا مزبور مأمور ميباشد/ پنهان مدارككمونيستي و اسناد زيادي مقدار ٣

كـوچه در باFخره و ميگيرد قرار جستجو تفحصو مورد ٣ بخش خرابههاي تمام مزبور ك;نتري طرف از

را آنها نظر داشت خاليوجود استخر يك آن وسط در كه مخروبه محل يك كه مخبرالدوله چهارراه نوشين

در نتيجه در و كردند كاوش به شروع بود ريخته پوشال و كاه مقداري در كه استخر در مأمورينمزبور كرد/ جلب

مينمايند/ كشف كمونيستي مرام به كتبمربوط مداركو و اسناد زيادي مقدار متفرقه اشياء زير

كتبو امروز كردند/ نظاميحمل فرمانداري به را مكشوفه اسناد كاميون چهار وسيله به انتظامي مأمورين

گيرد/ قرار دقيق رسيدگي مورد آنجا در تا گرديد منتقل شهرباني مخزن به اوراق

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

كرد] [سرتيپدفتريرئيسشهربانيسفارشاكيد
رؤساي كشور كل شهرباني جديد رئيس دفتري سرتيپ تيمسار ديروز عصر ـ كشور خبرهاي خ7صه

ك;نتريها تمام گفتمنشخصا و كرد كيد سفارشا آنها به انتظاماتشهر درباره و كرده احضار را ك;نتريها

كرد/ خواهم بازرسي را
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٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

شد كشته كرمان رئيسشهرباني
عدهاي مردم قيام ضمن در شهرستانها اغلب در مرداد هشتم و بيست چهارشنبه روز واقعه جريان در

طبق است رسيده قتل به واقعه آن در كرمان شهرباني رئيس سخائي سرگرد آقاي جمله از شدهاند كشته

و كرده خارج شهرباني از را او و ريخته شهرباني به دستهجمعي مردم بعدازظهر چهارشنبه روز گزارشواصله

ميميرد/ وارده ضربات اثر در كه ميزنند را او قدر آن

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

معاوننخستوزير
نخستوزير معاونت پست براي طرفنخستوزير از داد روزنامه مدير عميدينوري آقاي اط;ع قرار به

داشت/ خواهد نيز را ايشانسخنگويدولت است/ شده گرفته نظر در

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

تبريز رئيسدانشگاه
بـه گذشته روز و شد منصوب تبريز دانشگاه رياست به تبريز دانشگاه استاد [ناخوانا] شفيع دكتر آقاي

كرد/ عزيمت صوبمأموريتخود

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

دولت] كاركنان سنديكاي [پيام
را شاهنشاه مقدم است كرده مخابره كه تلگرافي كاركناندولتضمن سنديكاي ـ خبرهايكشور خ7صه

است/ گفته تبريك

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

پرداختشد مركز در كارمندان حقوق
تمام امروز مركز كارمنداندولتدر كليه پرداختحقوق گفت: ما خبرنگار به كلامروز خزانهدار پيرنيا آقاي

ميگردد/ صادر حواله فردا نيز شهرستانها در كارمندان پرداختحقوق براي و شد

٨١٧١ شماره ,١٣٣٢.٦.٢ دوشنبه

است رسيده جلفا شورويبه از شكر و قند واگن نه و پنجاه
خصوصي اساسموافقتنامه بر ايرانوشورويو جديد بازرگاني پروتكل طبق بر طرفدولتشوروي از

گن وا ٥٩ هفته اين استدر رسيده امضا به خارجي شركتمعام;ت ايرانو بازرگانيشورويدر اداره بين كه

١å مقدار از شكر قندو اين ميباشد/ گنها/// وا تخليه ودولتشورويمنتظر گرديده حمل جلفا به شكر و قند

مـيباشد/ ايـران تـي صـادرا كـاFهاي از قـلم چند برابر در شوروي از شده خريداري شكر و قند تن هزار



٣١٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

مجروحين و مقتولين درباره قانوني پزشك رئيساداره امروز
كرد صادر اعEميه مرداد ٢٨ حادثه

شدهاند مجروح نفر ٧٥ و مقتول نفر ٤١ مرداد ٢٨ حادثه در
مرخصشدهاند پانسمان از پس بود مختصر جراحاتشان كه نيز وعدهاي

دربارهمقتولينو كه اع;ميهاي قانوني پزشكي رئيساداره حكمت سعيد آقايدكتر صبح ساعتده امروز

گذاشت/ خبرنگاران اختيار در بود كرده صادر مرداد ٢٨ واقعه مجروحين

نفر ١٧ و گرديده معلوم نفر ٢٤ هويت عده اين از و مقتول نفر ٤١ مزبور حادثه در اع;ميه اين موجب به

است بوده نفر ٧٥ بر بالغ ٣٢.٦.٢ تاريخ در بيمارستانها كليه در مجروحين تعداد هستند/ فعyمجهولالهويه

نـيز مـقتولين كـليه از گرديدهاند مرخص و شده پانسمان داشتهاند جزئي جراحات كه نيز ديگري تعداد و

مـحترم خـوانـندگان اطـ;ع بـه زير شرح به مجروحين و مقتولين اسامي اينك است/ شده عكسبرداري

ميرسد/

كشتهشدگان اسامي

است: گرديده معلوم ٣٢.٦.٢ تاريخ تا هويتشان كه مرداد ٢٨ سانحه مقتولين

�٣ نيرويهوائي/ دانشكده سالسوم ژيمناست منوچهر �٢ گروهبان/ شاهنشاهي گارد رفعتي tسيفا �١

اسـمعيل سـه گروهبان �٥ دستهموتوري/ بهادر هنگ قرهباغي موسي دو گروهبان �٤ دانشگر/ محمدعلي

فرزند تلمي ماناس �٨ نجفزاده/ رضاقليپور شهرت احمد �٧ مقدم/ سبزكار مناف فرزند حسين �٦ لطفي/

سرگيساطانوس/ �١å شكاري/ تيپ نيرويهوائي وظيفه سرباز بابايمستوفي پرويزميرزا �٩ /��ارمني رستم

مهدي �١٣ جنگ/ دانشگاه راننده دو استوار حقيقي همزاد tعزيرا �١٢ شهرباني/ گاه كارآ تعليمي رضا �١١

محمد/ فرزند ثقفيمقدم معصومه بانو �١٥ /�علياصغر �ابراهيم شجاعي امير �١٤ غ;مرضا/ فرزند آقاجاني

عباس فرزند حاجي �١٨ طبسي/ شهرت محمد فرزند سليمان �١٧ نصيريان/ حسنشهرت فرزند قاسم �١٦

tرحـمتا �٢١ پياده/ دو ستوان مظاهري مهدي �٢å دلجو/ جواهري حسيناسمعيل �١٩ رشيدي/ شهرت

اسمعيلشهرت فرزند حسين �٢٤ احمد/ فرزند شايان حسين �٢٣ نيرويهوائي/ بايندر سرهنگ �٢٢ قنبري/

ننمودهاند/ مراجعه نيز بازماندگانشان كنون تا كه ميباشد نفرمجهولالهويه ١٧ تعداد ابوالحسني/

مجروحين اسامي

جواد �٤ والي/ احمد فرزند منوچهر �٣ صمدزاده/ فرزند ضياء �٢ /tاسدا فرزند صادق �١ ـ بيمارستانسينا

فرزند رمضان �٨ بندعلي/ فرزند پنچهعلي �٧ عباسعلي/ فرزند ذوالفقار �٦ زرگر/ مصطفيجواد �٥ منصوري/

رجبعـلي �١٢ محمدي/ tحبيبا �١١ رستمافشار/ منصورجعفر �١å جعفري/ علي �٩ حيدري/ احمدعلي

عـبدالحسـين ابـوالقـاسم �١٥ حقيقي/ صادقپور جمشيدمحمد �١٤ علي/ غ;محسين �١٣ روحي/ tفتحا

�١٩ رضـا/ مـحمد فـرزند نـاصري محمد �١٨ صفرعلي/ مصطفي �١٧ جانعلي/ tاسدا �١٦ اسفندياري/



ملي دولت سياهه ٣١٥٦

حسن �٢٣ طالبي/ حبيب فرزند رضا �٢٢ محمدعلي/ رضا �٢١ غارارانگين/ فرزند پطرس �٢å شيوا/ محسن

�٢٧ عظيمي/ شهرت حيدرعلي �٢٦ زماني/ tعبدا �٢٥ محمدعلي/ فرزند زرگري كبر ا �٢٤ حسين/ فرزند

فرزند ايرج �٣١ علي/ فرزند نصرت �٣å محمدعليابوالقاسم/ �٢٩ سيدعباسزاهدي/ احمد �٢٨ كوركFلور/

قرانديان/ كوس زاغ �٣٣ زخمي/ محمد فرزند احمد �٣٢ غ;مرضا/

نيكجو/ محمد �٢ اولگائي/ قربان دختر زهرا �١ شفا بيمارستان

قبانپور/ محمد سرباز �٣ اميني/ قدرت سرباز �٢ كريمپور/ حسن �يكارتش١ شماره بيمارستان

مـجيد پيماني سرباز رحيمزاده/ غ;معلي �٦ زارع/ محمدحسين سرباز �٥ حقيقتگو/ ابراهيم سرباز �٤

صمدي/ حسين سرباز �٧ رضانژاد/

عـلي محمد �٣ جعفري/ غ;معلي سروان �٢ تأييدي/ يحيي سروان �ارتش١ سه شماره بيمارستان

�٧ شـمس/ رمـضان قريب استوار �٦ هندي/ tنصرا �٥ �هوشيار/ مذهب سروان �٤ دانشآموز/ حاجصالح

حسن �١١ طالبي/ كبر عليا سرباز �١å منصوري/ مراد �٩ نيكنژاد/ قاسم سروان �٨ نورائي/ tعبدا سروان

مرتضي �١٥ سياوشي/ حسين سرباز �١٤ عادلي/ منصور �١٣ /��سرباز حسيني اصغر �١٢ محمد/ فرزند غفاري

�١٩ /��دانشآموز ستاري هاشم �١٨ منوچهر/ سه گروهبان �١٧ صفيزاده/ محمدحسن سرباز �١٦ خدائي/

سياوش سرباز �٢٢ بوالقدر/ بخشعلي دو گروهبان �٢١ فرني/ اسمعيل حاج سرباز �٢å بيالي/ حسين سرباز

روستافر/ اروجعلي �٢٤ شيباني/ خسرو سه گروهبان �٢٣ كيا/

كوچكي بهلول �٣ پاسبان/ كاظمي رجبعلي �٢ فرهمند/ بشير علياصغر آقاي �١ شهرباني بيمارستان

tصـحتا �٧ پـاسبان/ ابوالقـاسم اصغر �٦ پاسبان/ گر ط; حسن �٥ پاسبان/ معظمي حسين �٤ پاسبان/

پاسبان/ شادمان لطفعلي �٨ پاسبان/ بهادري

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

است سالم مصدق غEمحسين دكتر
از يكي ميبرد سر به تهران در استو سالم مصدق غ;محسين دكتر آقاي كه شده حاصل اط;ع امروز

نيز اومعصومه خردسال داشتطفل اظهار ضمنا و كرد تأييد را خبر اين مصدقهم غ;محسين نزديكاندكتر

تهران در او اقامت محل از نيز انتظامي مأمورين ميكنم گمان و است رفته اروپا به مادرش با قبل ماه چند

آورد/ عمل به معاينه بازداشتگاه در خود پدر از ديگر روز دو يكي تا ميكنم گمان دارند/ اط;ع

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

گرديد مقتول زنجان بازپرسدادسراي
داده روي زنجان در مرداد] ٢٨] چهارشنبه روز كه حوادثي در است رسيده گزارش زنجان از كه طوري به
با مخالف سياسي تماي;ت وي معلوم قرار از است/ شده كشته زنجان دادسراي بازپرس فرزين آقاي است

است/ رسيده قتل به شهر ميدان در عمومي قيام در جهت همين به استو داشته عمومي مرام



٣١٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ١١ شماره اعEميه
نـظامي فرمانداري به را خود تاريخ اين از ساعت ٤٨ مدت در كه ميگردد اع;م زير اسامي آقايان به

نمايند: معرفي تهران

سابق/ خارجه امور وزير فاطمي حسين دكتر �١

سابق/ كار وزير عالمي دكتر �٢

/١٧ دوره مستعفي وكيل مهندسزيركزاده �٣

سابق/ راه حقشناسوزير مهندس �٤

/١٧ دوره مستعفي مهندسرضويوكيل �٥

سابق/ نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر �٦

/١٧ دوره مستعفي وكيل سنجابي دكتر �٧

/١٧ دوره مستعفي وكيل اقبال �٨

حاجيبابا/ روزنامه مدير خطيبي پرويز �٩

نيرويسوم/ روزنامه مدير ملكي خليل �١å

دادگستري/ قاضي رشاد محمد �١١

دادستان سرتيپ تهران, شهرستان نظامي فرماندار

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

بندرپهلويغارتكردهاند در را گيو باشگاه
طرفخود از و نوشته اداره اين به بندرپهلويشرحي از گيو باشگاه مدير و قهرمانكشور منفرد آقايوكيل

و گـفته تبريك ملوكانه پيشگاه به را مرداد ٢٨ قيام موفقيت گيو باشگاههاي قهرمانان و ورزشكاران كليه

است/ شده خواستار را ايران سربلندي و شاهنشاه س;مت سعادتو

براي وي كه موقعي مرداد ٢٨ روز كه ميدهد تذكر داشته ارسال اداره اين به كه ديگري نامه در مشاراليه

حزب و نيرويسوم و ايران حزب افراد زيادي عده بود كرده حركت تهران سمت به پايتخت قيام در شركت

غارت و شكسته را ورزشي لوازم و ثاثيه ا تمام و كردند حمله گيو باشگاه به چماق چوبو با مجتمعا توده منحله

ساختهاند/ مجروح را او فرزند منوچهر و كردهاند

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

شماره٥٤٦٧ فرمان لغو تقاضاي
منظور به نخستوزير آقاي كردهاند تقاضا و نوشته اداره اين به شرحي رضائيه لشكر افسران از تن چند

شود/ رفتار افسران با ترفيعات طبق و نمايند ملغي را ٥٤٤٧ شماره فرمان افسران دلگرمي
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٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

كارگراندخانيات] [پرونده
شعبه در بود رفته استان دادگاه به نظر تجديد براي كه دخانيات كارگران پرونده ـ كشور خبرهاي خ7صه

گرفت/ قرار رسيدگي تحت دادگاه آن دوم

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

نارنجك و بمبدستي اسلحه, زياديمهمات, مقادير ظهر امروز
كشفشد آمل خيابان خانههاي از يكي در

ميباشد/ آمل خيابان منازل از يكي در مهمات زيادي مقدار كه دادند اط;ع مأمورين امروز ظهر مقارن

اسلحه نارنجكو و بمبدستي زيادي مقدار رسيدگي تفحصو از پس و رفته محل به مأمورين ب;فاصله

كـارشناسان از نفر چند اسلحه نوع از اط;ع براي و گرديد كشف چپ دستجات به متعلق تفنگ و كمري

محل به ندارد خطري چنانچه و بازرسينموده را اسلحههايمكشوفه تا شدند اعزام محل به اسلحهشناسي

اطـ;ع هنوز نيز واقعه اين در توقيفشدگان از و برنگشتهاند اعزامي مأمورين هنوز نمايند/ حمل مناسبي

نيست/ دست در صحيحي

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

بازداشتشدگان
اسـامي yذي كه شدهاند بازداشت انتظامي مأمورين طرف از عدهاي نيز اخير ساعت چهار و بيست در

ميرسانيم: عزيز خوانندگان استحضار به شدهاند بازداشت امروز صبح نيم و ساعتدوازده تا كه كساني

حسـين جـ;لي, صالح جليلي, كبر ا پنبه, شركت عامل مدير رحماني منصور درويش, مهندس آقايان

سلماني/ ابراهيم قاضيزاده, محمد حسيبي,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

آزادشدگان
گرديدند/ آزاد بودند بازداشتشده yقب كه زير آقايان نظامي فرمانداري طرف از ساعتاخير چهار بيستو در

مـجد/ حسين بياني, مهندس قدسي, احمد شهيدا, tعزتا كامي, حسينعلي كنژاد, پا حسين موسوي,

امنيت و نظم در اخ;ل تهام ا به كه اشخاصي از نفر ٣å نيز امروز بعدازظهر يكساعت اشخاص اين بر ع;وه

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت عمومي

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

اسفند] نهم واقعه [متهمين
شروع فردا از نظر تجديد دادگاه در [١٣٣١] اسفند نهم واقعه متهمين كمه محا ـ كشور خبرهاي خ7صه

ميگردد/



٣١٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

شد منتقل سپه ميدان به راهآهن ايستگاه در فقيد شاه مجسمه
در بود رسيده آن به آسيب مختصري آوردن پائين هنگام كه راهآهن ايستگاه ميدان در فقيد شاه مجسمه

آن شكسـته قسمتهاي مجسمهساز رحيمزاده آقاي وسيله به و گرفت قرار تعمير مورد آتشنشاني اداره

نصبآن اينكمقدمات و شد منتقل ميدانسپه به آتشنشاني اداره از فقيد شاه ديشبمجسمه شد/ ساخته

شود/ برداشته مجسمه روي از پرده تشريفاتFزم ضمن تا گرديد فراهم

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

آتشزدند را كمونيستي كتب و اوراق
در نوشين قنادي كوچه در كمونيستيديروز مرام به كتابهائيمربوط و اوراق شد داده اط;ع كه طوري به

مـخزن از مـزبور كـتب ظهر از قبل امروز گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به و شد كشف مخروبه محل

از قبل كتابها اوراقو گزارش] [ضميمه Fعكسبا در زدند/ آتش را آنها و شد برده باغ محوطه به شهرباني
ميشود/ ديده تهران] ] نظامي فرمانداري اطاق در آتشزده

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

خارجي خبرنگاران با كاشاني tآيتا مصاحبه
دستگاه با شدند وارد تهران به جديدا كه خارجي مخبرين از نفر پنج ديروز بعدازظهر نيم ششو ساعت

اين در نمودند/ م;قات آنجا در را كاشاني] ] tآيتا و رفته خليلي آقاي منزل به ضبطصوت و فيلمبرداري
نمودند/ كاشانيسؤاFتي tآيتا از ايران سياسي وضع و اخير جريان درباره مخبرينمزبور م;قات

نـفر ٥٧ انتخاب از پس داشتند اظهار و نموده اشاره ملي مجلسشوراي وضع به ابتدا كاشاني tآيتا

حكومت زمان در كه ايران پارلماني بحران و آورد خواهد دست به را خود كثريت ا مجلس جديد نمايندگان

رفت/ خواهد بين از آمد بهوجود مصدق

موافـقت هم با كمونيزم و اس;م گفتند و كردند صحبت افراطي مسالك درباره كاشاني tآيتا سپس

را دينيخود كسوظايف هر بايد حال عين در و بپذيرد را كمونيزم مرام ايران در كسي نيست ممكن و ندارند

آقاي كه اميدوارم من گفتند مخبرين به كاشاني tآيتا زاهدي سرلشكر آقاي حكومت به نسبت دهد/ انجام

كند/ جلوگيري كمونيزم و ناامني و فقر از و بشود اص;حات انجام به زاهديموفق

مؤثر مصدق دولت سقوط در رفراندم عمل درباره ايشان تحريم كه كردند عقيده اظهار كاشاني tآيتا

كمك رفراندم انجام براي كمونيستها از كه شد مصدقمجبور دكتر و ندادند راي مردم كه شد باعث و گرديد

گرديد/ بهسقوطوي منجر اعمال همين و بگيرد

بياحترامي او خود به يا و كنند خراب را او خانه نداشتم ميل من كردند اضافه همچنين كاشاني tآيتا

آمد/ پيش تفاقات ا اين ولي بشود



ملي دولت سياهه ٣١٦٠

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

شاهنشاه پيشگاه به آيتاtبروجردي تلگرافحضرت
است: شده مخابره ملوكانه پيشگاه به بروجردي tآيتا طرفحضرت از تلگراف اين

ملكه تعالي tخلدا همايوني اعليحضرت مبارك حضور

مـوجب بوده همايوني اعليحضرت س;مت مبشر و بوديد فرموده مخابره رم از مبارك تلگراف ـ تهران

به اعليحضرت مسعود استورود اميد شد تأخير مراجعتفوريبودهجواب تصميم اينكه به نظر گرديد مسرت

باشد/ آسايشمسلمين و عظمتاس;م و دينيه مقاصد اص;ح موجب مباركو ايران

البروجردي طباطبائي حسين

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

نخستوزير با بازرگانان نمايندگان مEقات
كاخ در ملوكانه بهحضور شرفيابي پساز بازرگانان نمايندگان آقايان ديروز بعدازظهر نيم ساعتششو

مطالبيشروع خرازي و نيكپور آقايان اينم;قات در كردند/ م;قات آقاينخستوزير با خارجه وزارتامور

داشتند/ اظهار صنعت كشاورزيو توسعه اقتصاديدولتو اقدامات

مشكـ;ت و مـضيقه رفـع براي كه كردند خواهش بازرگانان از تشكر از پس نخستوزير آقاي سپس

كنند/ همكاري اقتصاديكشور مقامات با اقتصادي

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

همايون مناسبتتشريففرمائياعليحضرت به
بود برپا سهشبجشن

غـرق فـومن شـهرستان اهـالي شاهنشاهي همايون اعليحضرت تشريففرمائي مناسبت به ـ فومن

دولتي ادارات رؤساي و فرماندار آقايان بود, برپا چراغاني جشنو شهر نقاط اغلب در و بودند شادي مسرتو

همين به مبسوطي سخنراني شهرداري معاون زبده سيروس آقاي و داشتند شركت جشنهايمزبور در هم

كرد/ ايراد مناسبت

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

دولت از پشتيباني و شاهدوستي ابراز براي
آمدهاند تهران به كجور كEردشتو عشاير

از درويشديشب و كيا يزداني, ميار, ملكمرزبان, آقايان سرپرستي به كجور ك;ردشتو عشاير اي;تو

بعدازظهر ساعت ٣ زاهدي], دولت[سرلشكر از پشتيباني و شاهدوستي مراتب ابراز براي حركتو محلخود
در سعدآباد كاخ سمت سپسبه تينمودهو تظاهرا اسفند چهار بيستو ميدان در ابتدا شدند/ تهران وارد امروز

كردند/ عزيمت شميران



٣١٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

كردند اجتماع ژاندارمري اداره در عشايرسنگسري ديروز
كرد ابEغ آنها به را شاهنشاه مراحم و كرد ايراد مهيجي ژاندارمرينطق فرمانده

ترككردند را تهران مزبور عشاير امروز
نيروي به كمك براي مرداد ٢٨ روز سنگسري عشاير از نفر هزار [٧] ده شد داده اط;ع yقب كه طوري به
در نخستوزير آقاي دستور به و شدند تهران وارد اردوبادي سرهنگ رهبري به سيستان از تهران انتظامي

ژاندارمري اداره سپسدر و رفتند رژه تهران خيابانهاي در مزبور عشاير صبح ديروز كردند/ اقامت ري شهر

صـف ژاندارمري اداره در خود رؤساي سرپرستي تحت مزبور افراد بعدازظهر چهار ساعت نمودند/ اجتماع

با نخستوزير آقاي طرف از نمايندگي به ژاندارمري قواي فرمانده گلپيرا سرتيپ آقاي اينموقع در بستند

و كـرد تـقديم زيـبائي گل دسته ساله هفت طفل نعمتالهي شاه منوچهر ابتدا كرد/ م;قات مزبور عشاير

آقاينوران[!] كرد آنها از سؤاFتي و ايستاد عشاير صف مقابل در آقايسرتيپگلپيرا سپس گفت خيرمقدم
فرد قلوب در شاهنشاه نام گفتهميشه و كرد ژاندارمريصحبت فرمانده جواب در مزبور عشاير افراد از يكي

شـاهنشاه و عـزيز ميهن راه در را خود خون قطره آخرين تا حاضريم ما و بسته نقش سنگسر عشاير فرد

كشور كه داد تذكر آنها به ضمنا و كرد ايراد پاسخ در مهيجي بيانات گلپيرا سرتيپ آقاي نمائيم/ نثار محبوب

از پشـتيباني بـراي و كـرديد طـي راه فـرسنگها شـما ميكند افتخار شما مانند جواناني داشتن با ايران

مرتبه آخرين كه اميدوارم من و نموديد خشنود خود از را وطن مادر و آمديد تهران به همايوني اعليحضرت

اب;غ شما فرد فرد به شاهنشاهمحبوبرا اينكمراحم استو داده رخ ما برايكشور گوار نا تفاق ا اين كه باشد

درمحوطه شاه باد زنده فرياد اينوقت در مينمايم/ خداحافظي شما از آقاينخستوزير طرف از مينمايمو

نمودند/ حركت سنگسر طرف به مزبور عشاير امروز ششصبح ساعت گرديد/ انداز طنين ژاندارمري باغ

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

ملوكانه پيشگاه به مرزنشين اهالي احساسات ابراز
مخابره آقاينخستوزير به مغان شاهآباد از كه تلگرافي طي در مغان پيلهسوار اهاليمرزنشين از عدهاي

مرزنشين اهالي شاهپرستي احساسات كردهاند] تقاضا ] وزراء رياست مقام طرف از نمودهاند/ دعا كردهاند
گردد/ اب;غ ملوكانه حضور

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

مقامسلطنت از پشتيباني
نـفر چند و سيدسليماني ادريس بخشي, نعمت فرشي, Fآقابا صميمي, غ;م صحيحي, رسول آقايان

به نسبت را پشتيبانيخود و كرده مخابره اردبيل باغشاه ميهنپرستانمحله طرف از تلگرافي اردبيل از ديگر

گفتهاند/ تبريك باره اين در نخستوزير آقاي به و داشته ابراز سلطنت مقام



ملي دولت سياهه ٣١٦٢

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

گرديد برپا كشتارگاه در مجلسجشني ملوكانه بازگشتموكب مناسبت به
كشتارگاه در شكوهي با مجلسجشن گذشته روز عصر عزيز ميهن به بازگشتموكبملوكانه مناسبت به

و شهردار مجلس اين در و آغاز جشن برنامه بعدازظهر ٥ ساعت گرديد/ برپا قصاب صنف طرف از تهران

آقاي ابتدا شد, شاهنشاهينواخته موزيك داشتند/ حضور محترمينشهر از زيادي عده شهرداريو كل مدير

ذات تشـريففرمائي منظور به تهران كشتارگاه امروز داشت: اظهار و گفت خيرمقدم مدعوين به گودرزي

است/ داشته برپا را مجلس اين نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي موفقيت و ملوكانه

عمومي مسرت و اهالي شاهدوستي احساسات پيرامون مطالبي كشتارگاه رئيس اختيارالدين آقاي سپس

شاهنشاه و شد برآورده ايران رنجديده مردم اميد tالحمدا گفت ضمنا و كرد بيان ملوكانه بازگشتموكب از

كه كرد اميدواري اظهار ناطق آخر در و گرديدند ايران مردم وطنپرستانه احساسات محرك محبوب و معظم

گردد/ فراهم جهت هر از عمومي عدالت آسايشو شهرياري معدلت سايه در

آقاي و كرد ايراد مرداد ٢٨ تاريخي روز قيام درباره سخناني اقدام روزنامه مدير خليلي عباس آقاي بعد

سرهنگمهندس آقاي آخر داشتدر اظهار زمينه اين در شرحي هم نخستوزير [سابق] معاون دولتآبادي
از بياناتخود آخر در گفتو سخن اخير اوضاع درباره و كرد صحبت به شروع كشتارگاه سرپرست ميرفخرائي

كرد/ تشكر گرفتهاند, جشن ايران به همايوني اعليحضرت ورود پيروزيو اين واسطه به كه قصاب رسته

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

آقايشوشتري نامه
نظريات از كي حا نامهاي مليامروز مجلسشوراي شانزدهم دوره نماينده سيدمحمدعليشوشتري آقاي

وسيله به سنا مجلس جديد دوره تشكيل لزوم و ملي مجلسشوراي دوره قطعي تعيينوضعيت درباره خود

خوانندگان نظر به آن مطالب رئوس و اساسي نكات اينك كه فرستادهاند روزنامه اين به انتخاب و انتصاب

رنجشخصوصي موجب نظر اظهار اين است ممكن كه داده تذكر مقدمتا آقايشوشتري ميرسد/ محترم

نظريات ناچار است شخصي و خصوصي روابط از باFتر كشور مصلحت چون ولي گردد او دوستان از بعضي

آن با هفدهم انتخاباتدوره كه ميسازد نشان خاطر سپس آقايشوشتري مينمايد/ تشريح و اع;م را خود

حاضر حال در دولتهم و ميباشد باطل بنابراين و نبوده قانون روح با مطابق گرفتاصو� كهصورت طرزي

است نگرفته صورت آن انتخابات كه حوزههائي در انتخابات اجراي صدد در هفدهم دوره نام به نبايستي

انح;ل به راي چون هم مستعفي نمايندگان حوزه در بايستي بكنند كاري چنين بخواهند گر ا چون برآيد/

خاتمه در آقايشوشتري گردد/ تجديد انتخابات است نافذ البته خودشان درباره آنها راي و دادهاند مجلس

چون ضمنا شود/ صادر همايوني اعليحضرت طرف مجلساز هفدهم دوره انح;ل فرمان ميكند پيشنهاد

شاهانه پيشگاه از نامه پايان در آقايشوشتري گرديده صادر بوده كيفيتي هر به سنا مجلس انح;ل فرمان

فرمايند/ اجرا به امر را سنا مجلسينشوريو انتخابات فرمان است نموده تقاضا



٣١٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

بهداري وزارت اعEميه
بدينوسيله ميباشد بهداري نهايتع;قهوزارت افيونمورد برانداز خانمان ب;ي با مبارزه كه آنجائي از

مختلف نقاط از يكي در كشخانه شيره ازوجود محضاط;ع به كه ميشود تقاضا تهران اهاليمحترم عموم از

با كشور كل شهرباني مساعيمأمورين تشريك با ب;فاصله دهند اط;ع بهداري وزارت به را مراتب تهران

كانونهاي اين محترم اهالي كمك به تا شد خواهد منظور كشخانه شيره بستن به اقدام عمل شدت نهايت

بهداري وزير گردد/ برچيده است كشور افراد س;مت نابودكننده كز مرا بزرگترين كه فساد

صالح جهانشاه

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

تبليغات كل اداره وسرپرست معاوننخستوزير
طرف از داد روزنامه مدير نوري عميدي ابوالحسن آقاي داديم اط;ع نيز ديروز شماره در كه طور همان

كـار به و منصوب انتشارات و تبليغات كل اداره سرپرست و نخستوزير معاون سمت به نخستوزير آقاي

آقـاي اط;ع قرار به كرد/ خواهد وظيفه انجام كان كما نيز تبليغات كل مدير بزرگمهر آقاي شدند/ مشغول

با مطبوعاتي مصاحبه جلسات آينده هفته از بود/ خواهد عهدهدار نيز را سمتسخنگويدولت عميدينوري

شد/ خواهد تشكيل خارجي و داخلي خبرنگاران

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

آبادانرفت به سرتيپكمال
گرفت قرار استقبال مورد ازطرفمردم و

از نفر چند تفاق ا به ششم استان استاندار كمال سرتيپ آقاي است رسيده خبر آبادان از كه طوري به

و بازرگانان نمايندگان از زيادي عده استقبال مورد و كرد حركت آبادان سوي به ششم استان ادارات رؤساي

گرفت/ قرار داشتند دست در همايوني اعليحضرت تمثالهاي و پرچم كه اهالي اصنافو

كشوري و لشكري ادارات رؤساي طرف از و آمد عمل به نظامي احترامات مراسم آبادان به ورود هنگام

شد/ گفته خيرمقدم

ميكردند/ احساسات ابراز شاهنشاه تمثالهاي با نيز عشاير و اعراب از كثيري جمع مستقبلين بين در

شد/ وارد فرمانداري به استاندار آقاي دقيقه ١٤ و ١٢ ساعت مقارن

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

نخستوزير به اعطاينشان
به همايوني اعليحضرت طرف از صادقانه خدمات پاس به نخستوزير زاهدي tفضلا سرلشكر آقاي

گرديدند/ مفتخر اول تاجدار نشان قطعه يك دريافت



ملي دولت سياهه ٣١٦٤

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

خارجه وزارت معاون با امريكا كبير مEقاتسفير
را نخستوزير خارجه وزارت معاون

ساخت مستحضر كبير سفير مذاكراتخويشبا جريان از

آقاي و رفت خارجه وزارت به امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي امروز صبح ربع سه و يازده ساعت

هندرسنوزارت آقاي آنكه پساز و انجاميد طول به دقيقه چهل حدود در اينم;قات كرد/ م;قات را مفتاح

نمود/ م;قات اين درباره سؤالي مفتاح آقاي از ما خبرنگار گفت ترك را خارجه

تـوضيحات نشـد حـاضر و كرد كتفا ا بود> جاري امور درباره كرات <مذا جمله كر ذ به فقط مفتاح آقاي

مـ;قات نخستوزير آقاي تا رفت افسران باشگاه به بعدازظهر ساعت نيم مفتاح آقاي بدهد/ بيشتري

نمايد/

به امريكا كبير سفير آقاي امروز مراجعه با نخستوزير آقاي با مفتاح آقاي فوري م;قات اط;ع قرار به

كـرات مذا جريان از را نخستوزير آقاي است خواسته خارجه وزارت معاون و نبود بيارتباط خارجه وزارت

سازد/ مستحضر كبير سفير با خويش

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

شوروي با بازرگاني مذاكرات برايآغاز
شد مليشروع اقتصاد وزارت در مطالعاتي امروز

وزارت در مطالعاتي امروز از شوروي با بازرگاني كرات مذا آغاز منظور به شده اط;ع كسب كه طوري به

است/ گرديده شروع ملي اقتصاد وزير آقاي مستقيم نظر تحت ملي اقتصاد

براي را خود آمادگي نامهاي طي ملي اقتصاد گرفتوزارت انجام مطالعاتFزم اينكه از پس اينست نظر

دارد/ ايرانوشوروياع;م بين پاياپاي اساس بر Fكا مبادله توسعه بسطو به كراتمربوط مذا تعقيب و انجام

٨١٧٢ شماره ,١٣٣٢.٦.٣ سهشنبه

بود ماليروبرو مشكEت با مصدق دكتر چگونه
زمامداري دوران خاتمه از پس ايران مالي اوضاع تحتعنوان مقالهاي مالي تايمز روزنامه ـ لندن راديو

توانسته مصدق حكومتدكتر دستگاه كهچگونه تعجباست جاي واقعا مينويسد: و داده انتشار مصدق دكتر

شود/ مواجهه ماليموجود مشك;ت با مدت اين در است

و شد خرج كشور ليره ذخائر كه گرفت انجام ترتيب بدين عمل اين البته است نموده اضافه ديگر جاي در

اشاره خاتمه در و آمد عمل به جلوگيري ارز واسطهكمبود به ازوارداتهم حتي رسيدو مصرف به مقداريدFر

روي بتواند استكه شده آن از ضعيفتر ساله ايندو در ايران اقتصاديكشور كليوضع طور به كه است كرده

بايستد/ پايخود



٣١٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

مEقاتكرد نخستوزير با امروز امريكا سفير
گفت: ما خبرنگار به اينمEقاتنخستوزير مورد در

منتبريكگفتند به ايشان و دوستانه بسيار ما مEقات
گفت: امريكا سخنگويسفارت

شد مطرح دارد فوريت جنبه كه كشور دو توجه مورد مسائل
مستشار صالح عليپاشا آقاي تفاق ا به امريكا كبير سفير هندرسن آقايلوي امروز صبح نيم و ساعتده

ايشان با را خود رسمي م;قات نخستين رفت/ نخستوزير آقاي كار محل افسران باشگاه به سفارت ايراني

نـخستوزير آقـاي بـا آمـريكا كبير سفير كرات مذا مورد در نشدند حاضر دولت رسمي مقامات داد/ انجام

م;قاتخود در هندرسن آقاي گفت ما خبرنگار به امريكا سفارت در مطلع يكعضو ولي بدهند اط;عاتي

به نسبت را خود روشدولتمتبوع مطرحو را ايران و امريكا كشور مناسباتدو روابطو به مسائلمربوط كليه

هـندرسن آقـاي گـفت امريكا سفارت مطلع عضو كرد خواهد تشريح نخستوزير آقاي براي جديد دولت

نشان خاطر و ميدهد نخستوزير آقاي به اط;عاتي ايران در چهارم اصل اداره فعاليت درباره همچنين

يعني قبل سال ميزان همان به جاري سال در ايران براي چهارم اصل كمك اعتبار ميزان كه ساخت خواهد

است نيافته افزايش هيچگونه و بود خواهد دFر هزار چهارصد و ميليون ٢٣

محتاج اينموضوع گفت امريكا سفارت مطلع ايرانعضو به امريكا دولت مالي اقتصاديو كمك مورد در

ميباشد/ امريكا دولت از ايران تقاضايدولت و كشور مقاماتدو بين كره مذا به

پساز و ندارد را هيچدولتي به اقتصادي يا كمكماليو اجازه راسا امريكا دولت جاري, طبققوانين چون

سنا مجلس خارجي روابط كميته اط;ع به را جريان دولت نمود امريكا دولت از كمك تقاضاي دولتي آنكه

از پس و مطرح نيز كنگره در كردموضوع اع;م آن با را موافقتخود مزبور كميته آنكه پساز و رساند خواهد

اين با كرد سپساضافه امريكا سفارت عضو شد/ خواهد متقابلداده امنيت اداره به آن پرداخت اجازه تصويب

بود/ نخواهد اجرا قابل نكند طي را جريانات اين تا اقتصادي كمك مسئله كه ميكنيد ترتيبم;حظه

براي نخستوزير آقاي نظريات از كي حا گزارش هندرسن آقاي گفت اظهارتخود پايان در مزبور عضو

نمود/ خواهد كسبدستور خود آينده اقدامات به نسبت و فرستاده خارجه وزارت

م;قات به راجع م;قاتو را نخستوزير زاهدي سرلشكر آقاي شد موفق ما خبرنگار امروز وقت آخر در

خيلي ما م;قات گفت نخستوزير آقاي نمايد سؤال ايشان با امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي امروز

صحبت اقتصاديهم كمك درباره آيا كرد سپسسؤال ما خبرنگار گفتند/ تبريك من به ايشان و بود دوستانه

نيامد/ ميان به اينخصوصصحبتي در خير داشتند اظهار نخستوزير آقاي شد

اع;م رسما آقاينخستوزير با هندرسن آقاي م;قات درباره وقت آخر در نيز امريكا سفارت سخنگوي

گرفت/ قرار بحث [مورد] و مطرح دارد فوريت جنبه كه كشور در توجه مسائلمورد م;قات اين در كه كرد



ملي دولت سياهه ٣١٦٦

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

بودند رفته فاطمي برايدستگيريدكتر كه مأموريني

كشفكردند تهران در تودهايرا شبكه دو گذشته شب
بازداشتشد سابق كار عالميوزير دكتر
گرديد سپسآزاد و گيEنبازداشتشد استاندار

فاطمينشدهاند دستگيريدكتر به موفق مأمورين هنوز

است بازداشتشده فاطمي دكتر خانم پدر سرتيپسطوتي
در فاطمي حسين دكتر كردن پيدا براي ديشب كه انتظامي مأمورين از عدهاي ـ فاطمي دكتر دنبال به

تمام منزل صاحب از اجازه كسب با و رفتند بهار خيابان كاخ ميدان در خانهاي به ميكردند جستجو شهر

آن از ميخواستند مأمورين كه هنگامي نديدند خانه آن در فاطمي دكتر از اثري و كردند بازرسي را طاقها ا

كرد/ جلب را آنها توجه آپارتمان فوقاني طبقه اطاقهاي چراغ بودن روشن گهان نا شوند خارج خانه

در آپارتمانروشنبود چراغهاي كه باوجودي ولي رفتند طبقمزبور به ب;فاصله مأمورين ـ كشفشبكه

مستخدم بود طريقي هر به باFخره و كرد تقويت را مأمورين جريانسوءظن اين و بودند كرده قفل را اطاق

شدند/ اطاق وارد كرده باز را در منزل

شرح به زيادي مدارك و لوازم آنجا در شدندو بازرسي تفتيشو ب;فاصلهمشغول مأمورين ـ بازرسيشد

عكسهـاي تـوده, منحله حزب به متعلق شده دسته تمبرهاي محتوي چمدان چند آوردند/ دست به زير

مـقداري مـيتينگ, قطعنامههاي پيشنويس جوانان, سازمان مهر جمعي, دسته ميتينگهاي و فستيوال

چـمدان چـند آن, تـروريستي سازمان و توده منحله حزب به مربوط پارچه روي در شده نوشته شعارهاي

مقدار رهبر, و مردم شهباز, ظفر, روزنامه مقداري برونيك, اسلحه يكقبضه و سياسي گذرنامههاي محتوي

علي را همخود خانه مستخدم مدالهايفستيوال/ سكههايروسيو دستچپ, افراد به كتابمربوط زيادي

ميباشد/ ايلبازاريان يوسف به متعلق خانه اين داشت اظهار كرد معرفي قبادي

ساعت تا بود پزشكان محمدرضا سرهنگ آقاي با آنها رياست كه انتظامي مأمورين ـ ق7بي مستخدم

را شخصي بودند كرده تمام را خود كار كه آنموقع در و بازرسيبودند خانهمشغول اين شبدر نيمه از بعد يك

آمد عمل به كه بازجوئي پساز بردندو نظامي فرمانداري به خود با بود كرده معرفي منزل مستخدم را كهخود

ميباشد/ بهار ملكالشعراء آقاي فرزند بهار مهرداد بود كرده معرفي مستخدم را خود اينشخصكه شد معلوم

پشتشهرداري در چلنگرواقع روزنامه اداره محل به انتظامي مأمورين عصرديروز ـ چلنگر روزنامه اداره

آوردند/ نظامي فرمانداري به و كردند كشف آينده سوي به و چلنگر روزنامه زيادي مقادير و رفته

در خانهايواقع به خدايار سروان آقاي سرپرستي به انتظامي مأمورين ديروز ـ مج7ت و روزنامه كشف

زياديكتب تعداد با را توده حزبمنحله به مقداريروزنامهومج;تمربوط رفتهو ��شيخهادي رازي خيابان

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به كشفو مضر



٣١٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

بازداشت را كار سابق وزير عالمي دكتر آقاي انتظامي مأمورين ديروز عصر ـ شد بازداشت عالمي دكتر

گرديد/ زندان تحويل ٤ ماده طبق عالمي دكتر آقاي آوردند نظامي فرمانداري به و كردند

را گي;ن استانداري معاون و استاندار هداوند و مقدم آقايان انتظامي مأمورين ديروز ـ گي7ن استاندار

ميبرد/ سر به بازداشت در همچنان استانداري سابق معاون ولي آزاد مقدم آقاي امروز صبح كردند/ توقيف

مقدمي, حسين حسيبي, حسين همچنين و بود شده بازداشت كهديروز رحماني آقايمنصور ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد مهندسعضمه و داFئي حسن

ميداشت اظهار نظامي فرمانداري مقاماتمسئول از يكي كه طوري به ـ صحرائي دادگاه پيرامون در

دادگـاه قـضات عـداد در نـظامي دادسـراي دادستان قرباني سرهنگ و نظامي فرماندار دادستان سرتيپ

صحرائـي دادگاه از منظور كه گفت ما خبرنگار به ارتش دادرسي در مطلع مقام يك بود/ خواهند صحرائي

شد/// خواهد تشكيل امسال فروردين شانزدهم مصوبه طبقFيحه كه است نظامي دادگاه

شدند/ آزاد مهندسهرومان و كرماني مهندس آقايان كه شد حاصل اط;ع امروز وقت آخر ـ شدند آزاد

دكـتر تعقيب در گذشته ساعت ٢٤ خ;ل در كه وجودي با انتظامي مأمورين ـ نشدهاند دستگير هنوز

دكـتر زن پـدر سطوتي سرتيپ ولي نشدهاند او دستگيري به موفق كنون تا بودهاند او همراهان و فاطمي

گرديد/ توقيف طرفمأمورين از فاطمي

مـحل براي كه كشور كل شهرباني رياست حوزه تحتاني قسمت ديروز بعدازظهر ـ جديد بازداشتگاه

زندان يك طريق بدين و شد مجزا قسمتها ساير از بزرگي در وسيله به است شده معين متهمين بازداشت

گرديد/ آماده نظامي فرمانداري براي موقتي

فـرمانداري مأمـورين طـرف از امروز كاهائي سيدمصطفي ماهرخ, توسلي, محمد ـ بازداشتشدگان

گرديدند/ زندان تحويل بازداشتو نظامي

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

اسفند نهم واقعه متهمين
شدند تبرئه نظر تجديد دادگاه در امروز

كارمندي احتسابيانو سرتيپ آقاي رياست به نظامي فرمانداري نظر تجديد دادگاه صبحامروز ساعت٩

همرديفسروان منشيگري و صدوقي عباس سرهنگ دادستاني و سرهنگع;مير و رافع سرهنگ آقايان

و عبده دكتر و جهان جعفر آقايان سپس نمود/ اع;م را جلسه رسميت دادگاه رئيس گرديد/ تشكيل افشار

شدند/ خواستار را آنها تبرئه دادگاه از و نمودند دفاع خود موكلين از ترتيب به سرهنگآزموده

راي دادگاه منشي و حاضر محكمه در رئيسدادگاه نيم و يازده ساعت و گرديد شور وارد دادگاه ساعت١١

همايوني اعليحضرت باد زنده صداي اينموقع در كرد/ قرائت منتسبه تهامات ا از متهمين برائت بر مبني را

گشت/ تعطيل دادگاه و شد انداز طنين دادگاه در ايران ارتش باد زنده شاهنشاهي



ملي دولت سياهه ٣١٦٨

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

افشارطوس قتل متهمين مدافع وكEي
بودند مربوطه قرائتپرونده مشغول امروز

قرائت را پروندهمربوطه شدندو حاضر نظامي فرمانداري جنائي دادگاه قتلافشارطوسدر متهمين امروز

من به كه را شكنجههائي گر ا گفت و نمود جمع خود دور را خبرنگاران قرائي بلوچ سرگرد آشپز گاه آن كردند/

[آشپز سپساحمد كشتم من افشارطوسرا كه ميكرديد اظهار هم شما آقايانمينمودند يكاز هر به كردند
امروز گفت بعد و داد نشان را قپاني دستبند شكنجهها, جاي و آورد بيرون را پيراهنخود قرائي] بلوچ سرگرد
آزاد بيگناهان ما كه است اميد گرفته دست در را كشور امور زمام زاهدي سرلشكر آقاي جناب ملي دولت كه

شويم/

و زاهدي سرتيپ و منزه سرتيپ و بايندر سرتيپ آقايان مدافع وكيل اص;ني امير سروان اينموقع در

پزشك از ميرسد نظر به هنوز بدنشان در شكنجه و زجر آثار من موكلين داشتچون اظهار مزيني سرتيپ

گيرد/ قرار استناد مورد ما دفاعيات در تا دارد اع;م را نتيجه و معاينه را آنها كردم تقاضا قانوني

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

است] زندان در فاطمي [ضاربدكتر
عبدخدائي كرده اط;ع كسب جنحه ٦ شعبه دادگاه از ما خبرنگار كه طوري به ـ كشور خبرهاي خ7صه

ميبرد/ سر به زندان در و نشده آزاد فاطمي دكتر ضارب

خواهد پايان وي زنداني مدت [١٣٣١] جاري سال بهمن پانزدهم در صادره حكم طبق اط;ع قرار به
يافت/

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

داد] جلسه اجتماعيتشكيل امنيت [كميسيون
و شهرباني رؤساي و تهران فرماندار حضور با اجتماعي امنيت كميسيون امروز ـ كشور خبرهاي خ7صه

روزهاياخير در كه كساني پرونده به و گرديد تشكيل تهران فرمانداري محل تهراندر دادستان ژاندارمريو

كرد/ رسيدگي بودند شده دستگير عمومي نظم در اخ;ل تهام ا به و نظامي فرمانداري وسيله به

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

كارگران] تكميلسرشماري [براي
تكـميل بـراي Fزم تـرتيب و كـارگاهها كـارگران سـرشماري مـقدمات ـ كشـور خـبرهاي خــ7صه

تكفل تحت عائله و كار نوع خدمتو سنوات و كار معلومات ميزان آن بهموجب كه كارگري پرسشنامههاي

كارگران سرشماري قريبا استو آمده فراهم كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان طرف از ميدارد معلوم را او

گرديد/ خواهد شروع



٣١٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

ملوكانه موكب مناسبتورود به اهاليشهرستانها احساساتشاهپرستانه
ما خبرنگاران تلگرافات ـ است شده برپا شكوهي جشنهايبا

اعليحضرت تمثال با و چراغاني كين دكا كليه بود/ شادي در غرق بروجرد شهر يكشنبه روز ـ بروجرد

شركت جشن در شادي با مردم كليه و شد برپا جشن مجلس بروجرد شهرداري در بود شده مزين همايوني

باشند/ وخوشوقت خوشحال اينطور مردم كه ندارد خاطر به كسي مدت اين در و كردند

مـنزل در ديگـري جشن مجلس ميكردند/ محلي رقص موزيك آهنگ به جشن اين در [مردم] الوار
است/ گرديده منعقد بيرانوند ايل رئيس بيرانوند tنصرتا آقاي شخصي

اهالي طرفوجوه از اولشهريور شكوهيروز با ميتينگ شاهنشاه ورود مناسبتروز به ـ سليمان مسجد

حفظ در انتظامي قواي و گرديد قرار بر فوتبال ميدان در ترتيب و نظم با شاهدوست عشاير و مسجدسليمان

رئـيس منوچهري سرگرد همكاري مخصوصا داده نشان بيشائبهاي احساسات ميتينگ در شركت و نظم

ايران باشگاه در و ميباشد تقدير قابل ميتينگ قراري بر در ژاندارمري رئيس فوFدوند سرگرد و شهرباني

شد داده شكوهي با نمايش

شد آذينبندي خيابانها و چراغاني بازار عزيز ميهن به ملوكانه اج;لموكب نزول مناسبت به ـ شاپور

ميباشند/ شاهانه گويذات دعا و نموده احساسات ابراز زايدالوصف مردم مسرت, غرق شهر

طرف از شكوهي با مجلسجشن شاهنشاهي همايوني اعليحضرت بازگشتموكب مناسبت به ـ اهواز

در گرديد/ برپا شهر محترمين و جرايد مديران اداراتو رؤساي و افسران حضور با افسران باشگاه در ده لشكر

ميهن به شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت از ده لشكر فرمانده مغروري سرتيپ آقاي جشن اين

و جريان مراقب بيشتر بعد به اين از بايد اهالي عموم و افسران كه داشت اظهار و نمود شكرگزاري عزيز

سرتيپ آقاي وورود كرد ايراد بياناتي زمينه همين سابقدر استاندار سرتيپمظفري آقاي بعد باشند/ اوضاع

با داشت اظهار و نمود صحبت به شروع كمال سرتيپ آقاي سپس گفت/ تبريك را جديد استاندار كمال

به ايران مردم وضع دارم اطمينان داده روي سلطنت قراري بر و ملت و مملكت نفع به اخيرا كه جرياناتي

شود/ بهتر روز به روز كشيدهاند فراواني زحمات ملي مقدس نهضت در كه خوزستان اهالي خصوص

شد درج روزنامه در آن خبر كه مرداد ٢٨ واقعه تظاهرات بر مبني سابق تلگراف تعقيب در ـ بندرپهلوي

گردش شهر تمثالهايهمايونيدر دستداشتن در با شاهنشاهي فدائيان آنروز در گزارشميدهد: مجددا

با شاهنشاه فدائي آقايقرهچوري شده شادي غرق شهر تمام بعدازظهر ساعت٣ شدند/ تظاهرات مشغول و

حركت شاه ميدان به زيادي جمعيت و كرد نصب مجسمه جاي به بلوار در را شاهنشاه تمثال فدائيان كليه

نمود/ آرامشدعوت به را مردم سخنراني ضمن در نظامي فرماندار نبيلي سرگرد آقاي شهر ميدان در و نمود

شاهپرستخمسه عشاير از زيادي عده گرفتو شاهدوستصورت مردم طرف از تي تظاهرا نيز مرداد ٢٩ روز

آوردند/ عمل به پرهيجاني تظاهرات و شده بندرپهلوي وارد ساساني پاشا سليمان سرپرستي به طوالش



ملي دولت سياهه ٣١٧٠

با نيز شهسوار ناو و شد چراغاني شهر كرد پخش را شاهنشاه ورود خبر راديو كه هنگامي مرداد ٣å روز

كـارمندان و شاهنشاه فدائيان حامل كاميون چند بعدازظهر ٣ ساعت گرديد/ تزئين مخصوص پرچمهاي

ايراد طرفمردم از خطابههائي شهر ميدان در و كردند عبور شهر همايونيدر تمثال دستداشتن در با ادارات

و فروزين سروان و نظامي فرماندار نبيلي محسن سروان و شهرباني رئيس بهزادي سرگرد آقايان و گرديد

بر خوردي و زد خسارتو كوچكترين ميكردند احساسات ابراز و گرفتند رويدست بر مردم را افسران ساير

كمال ايشان از بندرپهلوي اهالي و نداد روي شمال دريائي فرماندهيمنطقه زند يكم ناخدا آقاي كوشش اثر

از دومشهريور روز مينمود/ رسيدگي امور به شخصا و بود ميان در روز شبو امر ابتداي از وي دارند را تشكر

مسجد در مرداد ٢٨ شهيدانواقعه روح از تجليل منظور به شمال دريائي نيروي فرمانده زند يكم ناخدا طرف

بعدازظهر روزسومشهريور يافت/ خاتمه گوئيذاتهمايوني دعا مجلسبه و شد برپا ترحيمي مجلس جامع

با جامع مسجد در مرداد ٢٨ واقعه شهداي روح از تجليل منظور به شهر انجمن طرف از ترحيمي مجلس

ايراد پساز رفتو منبر به پورواعظ صياد گرديد/ برپا اهالي از جمعي ارتشو افسران و ادارات رؤساي حضور

برچيده شمال دريائي نيروي فرماندهي دستور به ترحيم سپسمجلس و كرد دعا شاهانه ذات به سخنراني

هستند/ شادي در غرق همه مردم و آرام توابع ساير طوالشو و آستارا بندرپهلويو در شهر عمومي وضع شد/

تهام ا به نفر يك همايون اعليحضرت طرفداري به ملي تظاهرات اثناي در جمعه روز عصر ـ شاهرود

و مـركز مـوافـقت با عامه نگراني رفع منظور به گرديد مضروب سخت ديگري و مقتول شاه به ادب اسائه

قرار بر كامل امنيت اينكآرامشو و گرديد اع;م شهر در هفته دو نظامي امنيتحكومت تصويبكميسيون

و آذينبندي دولتي دواير و خيابانها و بازار كين دكا و مسرور مردم عموم شاهنشاه مناسبتورود به است/

از نفر هزار چند شهر انجمن سابق اعضاء و تجار طرف از شكوهي با جشن شهرداري استدر شده چراغاني

براي نفر چهار حضار تقاضاي طبق و گرديد ايراد شوري پر سخنرانيهاي و كردند شركت جشن آن در اهالي

ژاندارمري شهربانيو در كنند عزيمت تهران به كه شدند انتخاب ملوكانه پيشگاه به تبريكحضوري عرض

tشيخعبدا حاجي كاشاني tآيتا حسبدعوت بر است/ شده برپا مجلسجشن نيز تلگراف پستو اداره و

ضـمن واعـظ جـ;لي آقاي شد/ تشكيل آقا مسجد در شاهنشاه ذات س;متي جهت دعا مجلس مهدوي

ذات دعاي به مجلس و ميباشد تفكيك غيرقابل شاه و دين داد تذكر اس;مي مقام طبق بليغ سخنراني

ميباشد/ قرار بر شهر در كامل آرامش شد/ ختم شاهانه

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

بعدالحمد ـ الرحمنالرحيم tبسما
منزل در غدير عيد ٧٢ سال ذيالحجه ١٨ شنبه يوم ايران رئوف شاهنشاه اعليحضرت ورود مناسب به

و اع;م علماء عموم از ٧ تا بعدازظهر ٤ از تشكيلميشود برايذاتمقدسملوكانه دعا مجلسجشنو داعي

نجمآبادي شيخالوالحسن حاج ميشد/ محترميندعوت و محل اهل كسبه و منبر اهل و اس;م حجج

قماش شركت روبروي راهآهن ايستگاه نزديك



٣١٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

نور] و [كEردشت و تنكابن و كEرستاق و كجور سرانعشاير عصر ديروز
شاهنشاهشرفيابشدند حضور

مرحمتفرمودند و تفقد ابراز عشاير سران فرد فرد به شاهنشاهي همايون اعليحضرت

كردند نثار گلي ودست رفت فقيد اعليحضرتپادشاه آرامگاه به عصر ديروز عشاير سران

نمودند بازديد را باستان ايران موزه هم امروز و

از نمايندگي به نور و كجور ك;ردشت, ك;رستاق, تنكابن, عشاير از نفر ٣åå بعدازظهر سه ساعت ديروز

اطـراف در شـاهرضا خـيابان در ابتدا شدند/ تهران وارد تنكابن شاهدوست جمعيت نفر هزار يكصد طرف

و رفته سعدآباد كاخ به يكسر نظامي فرماندار موافقت با بعد و كردند اجتماع فقيد شاه اعليحضرت مجسمه

طرفسران از نمايندگي به ك;رستاق معاريف از يكي آقايرزمجو شدند/ شرفياب ملوكانه بهحضور آنجا در

تنكابن مازندرانو مردم و عشاير داشت اظهار ضمنا گفتو تهنيت را ايران به را همايوني ورودموكب عشاير

نپائيد ديري خوشبختانه ولي بودند زده ماتم شاهنشاه مسافرت در ك;رستاق ك;ردشتو و كجور مخصوصا

شدند/ مسرت شاديو غرق همه و فرمودند مراجعت ايران به همايوني اعليحضرت كه

بيشائبه احساسات كاريو فدا به نسبت اهالي طوايفو و عشاير عموم از طرفمن از فرمودند شاهنشاه

ايـن از اميدوارم و نكرده فراموش ميدارند ابراز من به كه محبتي بگوئيد و كنيد تشكر و امتنان ابراز آنها

و بوده درخشان مردم اين و مملكت اين آينده ميبينم شما در كه مملكتخواهي حس و ك پا احساسات

يـاري بـه شما وطنخواهي و احساسات لواي در و شود ما كشور نصيب هستيم آرزومند همه كه ترقياتي

افراد يكيك به نسبت همايون اعليحضرت بعد بماند/ گزنديمصون گونه هر از ما مملكت متعال خداوند

دسـته افراد طرف از ضمنا رسيد عرض به مقتضي پاسخ و كردند يكسؤاFتي هر از و فرموده تفقد ابراز

گرديد/ نيز شاهانه مقدم نثار گلهائي

طرف از و رساندند عرض به را خلعتبري خاندان مازندرانو اهالي مستدعيات رزمجو و ميار آقايان سپس

دادند تذكر داشته اع;م را كاريخود فدا جانبازيو نور ك;رستاقو ك;ردشت, كجور, تنكابن, تحاديه ا و خود

به ايران سراسر در كه زاهدي سرلشكر آقاي ايران رشيد سرباز دولتقانوني از تمامقوا با و ايمان نهايت با كه

نمود/ خواهيم پشتيباني دادهاند انجام نماياني خدمات بحرخزر كرانه و شمال صفحات در ويژه

شمال, جنگل رئيسحزب مؤسسو ميار tعزيزا ك;رستاق و ك;ردشت از زير آقايان شرفيابي اين در

سـلطاني, مـيار حسـينقلي يـزدانـي, نـاصرقلي رزمـجو, tاسـدا نـصرتخاني, عسگـري مــحمدكاظم

حيدرنژاد, اسمعيل ملكپور, عبدالصمد نقيبي, مقيم ميار, مسيح عسگري, ابوالقاسم نقيبي, سيدعبدالكريم

عبدالرحيم كيا, اسمعيل آقايان كجور از و ميار/ اسفنديار سبحانقليمنصوريو ازوج, ابراهيم عسگري, پرويز

محمد و كيا ابوالقاسم حاج كيا, علياصغر شجاعي, الياس درويش احمد خزاعي, محمد خزاعي, احمد كيا,

اعليحضرت آرامگاه به و شده خارج سعدآباد كاخ از عشاير سپس داشتند/ شرفحضور نوري محمدي ملك



ملي دولت سياهه ٣١٧٢

ايـ;س و مـيار سبحانقلي و حسينقلي آقايان فقيد شاه آرامگاه در كردند آرامگاه نثار گلي دسته و فقيد

سران امروز ده ساعت كردند/ ايراد وطنپرستي و شاهدوستي احساسات پيرامون در سخنرانيهائي شجاعي

نمودند/ بازديد را باستاني نفيس آثار و رفتند باستان ايران موزه به مزبور عشاير

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

شكوهينصبگرديد با ضمنتشريفات شيراز در همايوني اعليحضرت مجسمه
وسيله به yقب كه را همايوني اعليحضرت مجسمه زيادي تظاهرات با مرداد ٢٨ قيام از پس شيراز اهالي

در احساساتعمومي و ميانشور در مجددا بود شده برداشته دستجاتچپ پانايرانيسمو و نيرويسوم افراد

سـرود خـوانـدن بـا جـمعيت آمد عمل به كه شكوهي با تشريفات انجام از پس كردند/ نصب اوليه محل

نـاطقين و شـدند تـظاهرات مشـغول خـيابانها در هـمايوني اعـليحضرت بـاد زنـده شعار و شاهنشاهي

كردند/ ايراد شوري پر سخنرانيهاي

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

دليرانه] و مردانه [قيام
شاهپرستو افراد از كه عليان سيف آقايهمت سرپرستي به سنگسري ايل هزار دو دليرانه و مردانه قيام

ايران محبوب دمكراتو شاهنشاه از پشتيباني براي ميباشد ايران دشمنان سرسخت مخالفين و وطنخواه

وجود با اخير تاريخ ساله دوازده دوران در كه افراد اين بود كسرشت پا ايراني هر سربلندي باعثخشنوديو

جـاده از و ننموده حاصل انحرافي كوچكترين سياسي پي در پي تحوFت و اجانب شديد مضره تبليغات

از يكايراني نام به اينجانب نمودهاند/ تعقيب همواره را هدفخود و نكرده تجاوز ميهندوستي شاهپرستيو

سيف همت آقاي مخصوصا سنگسر ايل رؤساي افراد از كه دارد تقاضا زاهدي سرلشكر آقاي جناب دولت

انصاري زينالعابدين شيخ تشويقشود/ است ايراني كاري فدا سرباز يك نمونه كه عليان

تهران ٤٤ شماره رسمي اسناد دفتر سر و ملت انصار روزنامه مدير

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

ملي ازطرفجمعيتسازمان مجلسيادبود
عضو دانشگر محمدعلي مرحوم ياد به ايران ملي سازمان طرف از ختمي مجلس صبح ساعت٩ از امروز

گرديد/ برپا مجد مسجد در بود رسيده شهادت به مرداد ٢٨ قيام در كه مزبور سازمان

سخنراني پساز داشتندو مجلسحضور نمايندگان مختلفرجالو طبقات از كثيري مجلسجمع اين در

پشتيباني لزوم شامخسلطنتو مقام تجليل شاهدوستيو احساسات ابراز با جمعيتكه رهبر صابر آقايبيوك

در و نمودند سخنراني سبوحي tميزراعبدا حاجي آقاي يافت/ خاتمه زاهدي سرلشكر آقاي دولت از كامل

تفاقدعوت ا و تحاد ا به را مردم طبقات كليه سابق حكومت اعمال و رويه از انتقاد از پس خود مؤثر بيانات

يافت/ پايان يازده ساعت در شاهانه ذات به گوي دعا با مجلسختم و نمودند



٣١٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

شاه> <جاويد
جانبازي خدماتو از تقدير و شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت و عزيز ميهن نجات افتخار به

tفضلا سرلشكر آقاي جناب دولت به خدمتگزاري و حقشناسي اظهار مليو مجلسشوراي اقليت وك;ي

در جشني مجلس بعدازظهر ٨ الي ٥ ساعت از جاري شهريور پنج پنجشنبه روز ايران رشيد فرزند زاهدي

ميهنپرستان كليه استاز منعقد شارق خيابان هنگهوائي مقابل ميدانفوزيه باFي محليكوينو انجمن

شارق احمد فرمائيد/ شركت ملي سرور در كه كشوردعوتميشود به ع;قمندان و

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

شاهانه بازگشتموكب مناسبت به شادماني و جشن
و درآمد شادماني پارچه يك بهصورت زاهديشهر سرلشكر آقاي زمامداري خبر مجردوصول به ـ ك ارا

با كه توبوس ا چندين پرداختند/ جديد نخستوزير از طرفداري و شاهدوستانه تظاهرات به كوچك و بزرگ

تجليل با ك ارا اهاليشاهدوست و گردشدرآمد به خيابانها در بود شده مزين شاهنشاه از بزرگي عكسهاي

گرفتند/ جشن ايران كشور به را شاهنشاه بازگشتموكب فراوان شكوه و

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

هوالعزيز
حياتبخشاس;م احكام نگرديده تسليم yعم قرآن حقايق برابر در تا كمه حا هيأت و نخستوزير و شاه

اطاعتهر از اطاعتشواجبتر فرمانيبوده هر از باFتر خدا فرمان ندارند رسميت قانونينبوده نكند اجراء را

همين به من مخالفتشواجباست/ و حرام اطاعتاو كند مخالفت خدا احكام با yكسيعم هر كسياستو

خانهاش گوشه در برادرانم و ترسمن از حكومتش تمام در او و بودم مخالف شدت به مصدق دولت با دليل

مأيوس شود خدا احكام تسليم كه نبود حاضر چون ميفرستاد من با سازش براي واسطهاي هر و متحصنبود

خللناپذير ع;قه و ايمان روح تنها و بود ايران در عمالشوروي تقويت مصدق جنايت بزرگترين ميشد

عمال اوو خدا ياري به كه ديانتبود ناموسو به ما مسلمان و كنژاد پا سربازان افسرانو اينسرزمينو مردم

باقي مصدق حكومت ديگر روز دو گر ا كه قسم هم محمد خداي به و داد خواهد و شكستداده را بيگانه رذل

هزاران به ايران مسلمان مردم دروني عقدههاي ميكرد پيدا ادامه بيگانهپرستان رجالهبازيهاي و مانده

به را رذل بزرگشوروي كوچكو عمال فرد فرد بدن رگهاي گرديده منجر شد كه طور آن از شديدتر برابر

سوزان شعلههاي در استثناء بدون را آنها يكيك هستي بنياد كشيده بيرون كشان خشمنا دندان و دست

يأس برابر هزاران ما مملكت خشت كمترين بر تسلط از كرمليننشينان پاس تا خويشميسوزاندند غيرت

كرد خدايرحيمرحمي هدايتبودند قابل نادانو بدبختو اينانفريبخوردگان كثر چونا گويا گرددو كنوني

هم حقوقخويشرا گر ا و گردند باز بيگانه به وطن ناموسو فروشدينو پليد راه از و هدايتشوند شايد كه



ملي دولت سياهه ٣١٧٤

و پوچ وعدههاي خاطر به اينكه نه بخواهند اس;م الهي مباني آرزوي و ��ع علي پيروي سايه در ميخواهند

كنند/ بيگانه رذلترين و ظالمانه چكمههاي فداي را وطن آزاديو ناموسو و دين بيمغزي

رسيدو اس;م پناه در رسيد كه هر به نفعي هر گرديدو حفظ ايمان نيروي به و اس;م خاطر پسمملكتبه

و شـاه و است صحيح هم آن اصول ساير و اساسي قانون متمم دوم اصل است صحيح اساسي قانون گر ا

مقدس احكام مخالف كه قوانيني بايد و باشند آن مروج و شيعه مذهب داراي بايد yعم وزراء و نخستوزير

و مـنكرات كثيف عمر به گرديده ابطال و لغو كرده تجاوز گمراهاني پوسيده مغزهاي از غلط به و خداست

موسيقي و زنان شرمآور بيقيدي و لختي و خانمانسوز مسكرات اولي مرحله در و شود داده خاتمه مفاسد

تعاليم و برود ميان از اروپائي پوسيده قضائي قوانين و جنايتبار رقاصهخانههاي فضليتكشو شهوتانگيز

محروميت و فقر اس;م اقتصادي برنامههاي اجراء با و گردد آنها جايگزين حياتبخشاس;م احكام و عالي

و رسمي و قانوني كمه حا هيأت و شاه تا يابد پايان طبقاتي ك خطرنا فواصل ايران مسلمان مردم كثريت ا

آنها از خدا خلق و خدا و كنند حكومت هم سعادتمند و خوشبخت ملتي بر و باشند سعادتمند و خوشبخت

براهين با را راهنمائيهايFزم �اس;م فدائيان �برنامه حقايق رهنماي اينخصوصكتاب در و باشند راضي

است/ پيشنموده سالهاي از كافي

و بوده هم با متصادم و مت;شي و كنده پرا ملت قدرتدولتو اينمنوال, بر كار استو چنين وضع تا Fوا

حكومتشان كمه, حا هيأت و نخستوزير و شاه و ميباشد اخ;قي معنوي ماديو سراشيبسقوط مملكتدر

توانا ياريخداي به ـ تهران است/ غيرقانوني و غاصبانه

نوابصفوي سيدمجتبي

٨١٧٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٤ چهارشنبه

اهاليجنوبشهر از جمعي نامه
در مرداد هشتم بيستو چهارشنبه روز عمومي تظاهرات شروع به كهمربوط اخباري توضيح تعقيبو در

ميسازند نشان خاطر كه رسيده اداره به ذيل امضاءكنندگان طرف از نامهاي بود شده درج جرايد از يكي

اهالي از يكي بادعوت چهارشنبه شب تظاهراتدر اينكه بر مبني بود شده نوشته مزبور روزنامه در كه خبري

احسـاسات نـيز اسـفند نـهم روز در كـه بودهاند ذيل امضاءكنندگان كردند تظاهرات به شروع شهر جنوب

با و رفته كاخ خيابان طرف به بهبهاني tآيتا منزلحضرت به رفتن پساز و دادند نشان را شاهدوستيخود

نمودند/ جلوگيري خارج به شاهنشاه مسافرت از مردم ساير كمك

محمد تقيمروت, طالبي, سيدتقي صميمي, حسين حسنبهبودگر, از: عبارتند نامه ذيل امضاءكنندگان

ج;ل رحماني, مصطفي شيرزاد, حسن چهرهباز, پرويز نظامي محسن رستمي, غ;م رستمي, جعفر حاميان,

شـاطر, حسين سماورساز, قاسم عبدالحسين, كرب;ئي tماشاا لك, رمضان رجبيان, tعزتا ايران, نژاد

خاقاني, كبر عليا حاج هاشمي, ابوالقاسم معمولي, علي حسين طاهري, tقدرتا زردي, مو عباسمعروف

گلنواز/ محمود زاغي/ محمد عباسرحماني, جاسم مصيب, tحبيبا كاشيمقتول, علي



٣١٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

خارج و جاريداخل اخبار از قسمتي نگرديد/ منتشر توقيف علت به اط%عات روزنامه اخير روز چند در

به بقيه و شده درج تفضيل به شماره اين در بود خاصي اهميت حائز و افتاد اتفاق تعطيل مدت اين در كه

است/ گرديده منعكس اختصار طور

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

اوامريصادرفرمودهاند اوامريبرايانجام همايوني اعليحضرت

شد كار مشغول ديروز از شاهنشاهي دربار جديد وزير
ميگردد صادر خالصه امEك از تفكيكامEكسلطنتي فرمان

از و گرديد منصوب شاهنشاهي دربار وزير سمت به ع;ء حسين آقاي همايوني اعليحضرت فرمان به

از پس كه اوامري درباره و كرد م;قات ع;ء آقاي با امروز ما خبرنگار شد/ كار مشغول دربار وزارت در ديروز

پاسخداد: آقايع;ء نمود/ استفسار است گرديده صادر شاهنشاه طرف از دربار بهوزارت ايشان مجدد اشتغال

صورت مردم ص;ح و نفع به اقداماتي زودتر هرچه كه فرمودهاند امر همايوني اعليحضرت كلي طور به

فرمانمربوط صدور باره در آيد/ ميان به حرف كمتر و دادهشود نشان فقطعمل اينستكه بر نظرشان و گيرد

است مطالعه تحت هنوز امر اين داشت: اظهار ع;ء آقاي دولتي خالصه ام;ك از پهلوي تفكيكام;ك به

سابق طرز به گشتو خواهد سابقبر بهوضع اعليحضرتهمايونيفرمودهاندام;كپهلوي بهطوريكه ولي

گرفت/ خواهد عمل زوديصورت به اقدامات اين و شد خواهد اداره

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

خارجه وزارت اعتراضسفارتشورويبه
مرداد ٢٨ روز شورويدر قرائتخانه به حمله به نسبت
انتظاميميباشد مأمورين حفاظت مؤسساتسفارتشورويمورد

به نسبت و نموده مراجعه خارجه وزارت به گذشته هفته سفارتشوروي مستشار تروچنكو ا اط;ع قرار به

اعتراضو شفاها خارجه بهوزارت مرداد ٢٨ روز در خيابانقوامالسلطنه اول در قرائتخانهشورويواقع به حمله

در روز آن در ميدانيد كه طوري <به ميشود گفته وي به جواب در است/ كرده ايران دولت از خسارت تقاضاي

مـؤسسات و نقاط به است ممكن جا همه هم انق;بات ضمن و شد انق;ب تهران مردم طرف از پايتخت

چـون و كـرد غـرض يـا خـصومت بـر حـمل نـبايد را خسـارت و خرابي اين و آيد وارد تي خسارا مختلف

عملآورد/> به نميتواند اقدامي حادثه اين تأسفاز ابراز با خارجه وزارت لذا كنندگانمشخصنيستند حمله

به Fزم اقدام آنان مجازات تعقيبو در دولت نمايد معرفي را كنندگان حمله سفارتشوروي چنانچه <معهذا

به خارجه وزارت طريق از روز همان سفارتشوروي مستشار شكايت و مراجعه جريان آورد/> خواهد عمل

بـراي/// انـتظامي مأمـورين كـافي عده ب;فاصله كه ميدهند دستور ايشان و ميرسد نخستوزير اط;ع



ملي دولت سياهه ٣١٧٦

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

مطبوعاتيگفت يكمصاحبه مليضمن وزارتدفاع معاون وثوق سرلشكر ديروزآقاي

ميشود كافيداده پاداشهاي خدماتيكردهاند مرداد ٢٨ روز كه افسراني به

شد خواهد مخصوصرسيدگي كميسيون در افسران بازنشستگي موضوع به
است انجامداده كشور منافع و حفظاستقEل در ارتشايرانخدماتذيقيمتي

ملي دفاع معاونوزارت سرلشكروثوق آقاي دفتر در مطبوعاتي مصاحبه جلسه ديروز بعدازظهر ساعت٥

شما از ميدانم Fزم yقب داشت اظهار ابتدا وثوق سرلشكر آقاي گرديد/ تشكيل جرايد خبرنگاران حضور با

به اط;عاتي ارتشخودتان از تا آوردهايد تشريف اينجا به زحمتفرموده قبول كه كنم تشكر محترم آقايان

برسانيد/ عزيز همميهنان استحضار به و آورده دست

و وزارتخانه تنها ملي دفاع وزارت چه گذاشت ميان در نتوان شما با كه مسائلي كمتر كنم عرض بايد

و نمود شركتخواهيد آن صفوف در تيه آ در يا آنبوده كادر وقتيجزو شما اغلب كه مؤسسهايست تنها ارتش

ميباشيد/// ع;قمند آن به كه است طبيعي

وزارت معاون بازنشسته افسران كار جريان ارتشو افسران بازنشستگي بهموضوع راجع ـ بازنشستگي

و رفيع مقام بازنشستگي است متداول و معمول دنيا مترقي كشورها تمام در كه طوري به گفت: ملي دفاع

مينمايند/ استفاده آن مزاياي از خدمتگزاري عمر يك پساز كه است دولت كارمندان كليه نهائي هدف

در و نـموده تعبيرهائي و توهمات ايجاد كه شد انجام طوري اخير سنوات در عمل اين متأسفانه ليكن

است/ گرفته صورت كار از كناري بر و تنبيه بهصورت بعضيموارد

را خود كه بازنشستگاني وضع در تفاهم حسن ايجاد و حق احقاق منظور به دارد نظر در ملي دفاع وزارت

و خـصوصي نـظريات اثـر در كـه افسراني مورد در كه نيست ترديدي و كند نظر تجديد ميدانند ذيحق

دارد/ اشتغال اينموارد رسيدگي به كميسيوني كنون ا هم و حقشود احقاق بايد شده اجحافاتي كينهتوزي

خاص توجه مورد كه ديگري داشتموضوع اظهار سياست با ارتش ارتباط درباره ـ سياست و ارتش

كسي بر امروز است/ سربازي خطير وظيفه به افراد به توجه و انضباط مباني تحكيم است ملي دفاع وزارت

بنابراين است دولت اوامر مجري انتظامي قواي ارتشو جهان مترقي كشورهاي كليه در كه نيست پوشيده

بـاشد/ كـنار بر مخصوصي دسته و حزب به وابستگي و سياسي تماي;ت گونه هر از بايد كه است بديهي

تعيين در را خود اراده نمايندگان برگزيدن با كشور افراد كه ميگيرد طريقصورت بدين ملت بر حكومتملت

مينمايند/ انتخاب گيرد دست به را امور زمام بايد كه را دولتي ملت نمايندگان و نموده اعمال سرنوشتخود

باشد/// داشته نميتواند ديگري وظيفه دولتي چنين اوامر اطاعت ارتشجز و انتظامي قواي

برجستهترين و شريفترين از يكي دست به كشور امور زمام اينموقع در كه است خشنودي بسي جاي

از تقويت متوجه همه اميد دولت راس در زاهدي سپهبد تيمسار قراري بر با و شده سپرده ميهن سربازان

ميرود/ ملي دفاع وزارت در اساسي اص;حات و شاهنشاهي ارتش
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٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ١٤ شماره اعEميه
موفق نظامي فرمانداري مأمورين تهران شرافتمند مردم صميمانه همكاري با ١١ شماره اع;ميه پيرو

بـه و دسـتگير داشتهاند شركت اخير جريانات در كه را نظر مورد و اشخاصمظنون از عدهاي كه گرديدند

در كه شده شنيده ننمودهاند معرفي را كنونخود تا اشخاصكه از عدهاي چون نمايند تحويل صالحه مقامات

در ميرساند عموم اط;ع به تهران شهرستان نظامي فرماندار لذا ميباشند مخفي كن اما و منازل از بعضي

مخفي موجبات كه كساني و منازل صاحبان شوند دستگير مكاني هر در مزبور نامبرده اشخاص كه صورتي

از مجددا ضمنا گرفت خواهند قرار قانوني پيگرد تحت جرم شريك عنوان به نمودهاند فراهم را آنان شدن

اشخاص اين اختفاء محل از درصورتداشتناط;ع كه ميشود تقاضا تهران شاهدوست ميهنپرستو مردم

دادستان سرتيپ گردد/ تسريع آنان دستگيري در تا دهند اط;ع نظامي فرمانداري به فورا را مراتب

تهران شهرستان نظامي فرماندار

مهندسزيركزاده ٣ـ /�فرهنگسابق �وزير آذر دكتر ٢ـ /�سابق خارجه امور فاطمي�وزير حسين دكتر ١ـ

نخستوزير �معاون اسمعيلي ملك دكتر ٥ـ /�سابق راه مهندسحقشناس�وزير ٤ـ /�مجلس سابق �نماينده

رشـاد مـحمد ٩ـ مـلكي/ خليل ٨ـ /�حاجيبابا روزنامه �مدير خطيبي پرويز ٧ـ خدابنده/ يحيي ٦ـ /�سابق

روزنامه �مدير توفيق محمدعلي ١١ـ سابق]/ كارشناس و [مشاور مهندسحسيبي ١åـ /�دادگستري �قاضي
/�شهباز روزنامه �مدير نامور رحيم ١٣ـ /�شورش روزنامه �مدير شيرازي كريمپور ١٢ـ /�توفيق

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

كشفمهمات
بهار خيابان در كه را هاشمزاده خانه معيني سرگرد رياست به نظامي فرمانداري مأمورين پنجشنبه روز

به اسلحه زياديمهماتو مقادير منزل اطاقهاي از يكي در نتيجه در و داد قرار بازرسي تفتيشو واقعمورد

قبضه چهار ميشود, برده كار به تخريب براي كه نارنجكدستي يكصد فشنگبرنو, تير هزار يك زير: شرح

براي كه مخصوصي ميخهاي مقداري و سبك مسلسل قبضه يك تفنگو قبضه دو و كمري كلت اسلحه

مأمورين دست به كمونيستي كتابهاي زيادي تعداد همچنين و ميشود برده كار به تومبيلها ا پنچركردن

افتاد/ انتظامي

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

كمونيستي كشفكتب
را كمونيستي كتبومج;ت مقداري نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي تفاق ا به خدايار سروان آقاي

كشف بودند سنگمخفينموده زغال زير در را آنها كه حالي در كرج كارخانهذوبآهن در �كاميون دو حدود �در

گرديد/ حمل تهران به مأمورينمربوطه وسيله به كتابها كردند/



ملي دولت سياهه ٣١٧٨

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

دارد ادامه نظامي بازپرسان از نفر ١٨ وسيله به دستگيرشدگان كليه از بازپرسي

تعقيبميباشد تحت نيز سابقدادگستري وزير

آزادشدگان و توقيفشدگان اسامي
شد خواهد تشكيل صحرائي متهميندادگاه از بازجوئي خاتمه پساز

گرديد سابقمجلسدستگير مدرسنماينده
شهربانيبستريگرديد بيمارستان در ملكاسمعيلي دكتر

اخير دستگيرشدگان كليه از بازپرسي داشت اظهار ما خبرنگار به نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك

مزبور مقام ميباشند/ آنها از بازجوئي مشغول روز مدت تمام در نظامي بازپرسان از نفر ١٨ استو شده آغاز

ندارد/ اط;ع كسديگري نظامي دادستان و بازپرسان آقايان جز متهمين بازپرسي نتيجه از گفت سپس

بدهند تأمين او به گر ا كه داد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به تلفن با شيرازي كريمپور گذشته روز

تعقيباو در مأمورين و نكرده معرفي را كنونخود تا وليوي شد تلفنقطع سپس و كرد خواهد معرفي را خود

كـنون تا گفت مزبور مقام مصدق دكتر آقاي توقيفگاه و دستگيرشدگان بازداشتگاه تغيير درباره ميباشند/

فـرمانداري به ديروز صبح كرد اضافه سپس مزبور مقام است/ نكرده تغيير آقايان از يك هيچ بازداشتگاه

است شـده انـجام تـي تـظاهرا مسلولين از عدهاي طرف از شاهآباد بيمارستان در كه رسيد اط;ع نظامي

بر آنجا در را انتظامات دانشور دكتر آقاي كمك با و شدند حاضر بيمارستان در انتظامي مأمورين ب;فاصله

تعقيب تحت نيز داشتاو اظهار مزبور مقام شد دادگستريسؤال سابق وزير لطفي آقاي درباره ساختند/ قرار

است/ ممنوع آنها با گفتم;قات مزبور مقام بازداشتشدگان با م;قات درباره و ميباشد

مصطفي آقايان همچنين شد آزاد بود شده بازداشت قبل روز چند كه رياحي مهندس آقاي ـ شدن آزاد

حسين نيكو, عبدالعلي گي;ن, استانداري معاون هداوند نورمحمد مقدسي, حسين رازاني, حسين كرماني,

نـظامي فـرمانداري مأمـورين طرف از اخير روز سه دو در كه نقدي tعزيزا و تهراني غ;معلي مخبري,

فـاطمي دكـتر تعقيب در هنوز ما مأمورين داشت اظهار سپس مزبور مقام شدند/ آزاد بودند شده بازداشت

است/ نشده دستگير فاطمي دكتر كنون تا ولي هستند

فـرمانداري بـه اط;عي داشت اظهار مزبور مقام شد سؤال شوروي كبير سفير خودكشي شايعه باره در

خاتمه از بعد و دارد ادامه همچنان بازداشتشدگان از بازپرسي كرد اضافه استو نرسيده اينمورد در نظامي

نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي شد/ خواهد تشكيل حتما صحرائي دادگاه متهمين از بازجوئي

است/ شده بستري شهرباني بيمارستان در سابق

مـظنون نقاط كليه نظامي فرمانداري مأمورين طرف از داشت اظهار مزبور مقام ـ شد خواهد بازرسي

شد/ خواهد بازرسي و گرفته قرار نظر تحت

شدهاند: بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين اشخاصاز اين اخير روز سه دو از ـ بازداشتشدگان



٣١٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

سـرهنگ تـقوي, قـربانعلي شـاهينيان, اروس بـانو رسـتميان, رمون س;مزاده, صديقه رضائي, محمود

لبـاسچي, حسـين مـردوخي, نـاصر ساسان, رحيم مهندس درخشان, عباس غفاري, كبر عليا بازنشسته

حسين سيدكاظم حاجيزاده, امامعلي رحيمي, رضا هارطونيان, هروامد ارفي, اسمعيل اسمري, غ;معلي

عـبدالحسـين سـاوجب;قي, قـاسم سروروزي, اصغر حجازي, حسين صالحي, صفر و حسين رحمان, مير

ماردائي, عباس افشار, ساعد بركتي, ج;ل آينده, بهسوي روزنامه مدير ژندي محمود خدائي, عباس رسمي,

بـ;ئي, عـادل نـيري, اسـمعيل صـادقي, مـحمد مـجلس, سـابق نماينده مدرس آقايان عليزاده/ پرويز

حسين عسگري, حمزه باتوئي, صفدر رحيمي, حسن دادخواه, سليمان نوروزي, عزيز جعفري, عليحسين

از نـيز امانپور قهرمان خسرونژاد, غ;محسين شريفزاده, محمد دادگستري, قاضي رشاد محمد سيمايگر,

ميباشند متهم كي اشترا مرام داشتن جرم به كه هم ديگر نفر ١٢ گرديدند/ توقيف نظامي بازپرسان طرف

به را سپساو گرديدو بازداشت كوبيان ها پرفسور آقاي نظامي فرمانداري طرفمأمورين از شدهاند/ دستگير

دادند/ زندان تحويل نظامي حكومت ٥ ماده استناد

تـوقيف و دستگير نظامي فرمانداري طرف از امروز آقايان اين ـ شدهاند توقيف امروز اشخاص اين

آريانان, صباغ شمعالي ايدهآلي, tعبدا عباسي, محمد فرهاد, كبر ا صلح, جمعيت عضو لنكراني شدهاند:

قرباني, عوضعلي كبري, ا حسين كفكار, حسين اصفهاني, هايكاس حسنزاده, حسن ودودي, براتعلي

علياصغر حاجيپور, عيسي حسيني, اصغر سيدعلي شيرازي, يعقوب شهرآشوب, محمد ملكوتي, tعزتا

عوض سعيدي, ربابه بانو حشمتي, محمود ايمانپور, قهرمان گرجي, مصطفي مظاهري, tماشاا حيدرزاده,

كـاركتال, ادريس بـابابيگي, خـواجـه, مـحمدرضا غـافلهباشي, سيدعلياصغر شريعتزاده, محمد نورزاده,

فخرالدين آقائي, مهدي اسمعيل معتمد, يعقوب آقاجاني, باقر قمري, غ;محسين خسرونژاد, غ;محسين

ساحلي, مهدي رضواني, محمود رضواني, احمد ژالهجو, علي نقي, محمدابراهيم خوشدل, منوچهر يزداني,

سيدابراهيم عظيمي, جعفر نوري, احمد عاليفي, منصور شاهپوري, قباد عموئي, Fبا علي عبداtخوشنژاد,

عليزاده/ خيرخواه, هايده اقامه, tشكرا نيكخواه, اسمعيل مي;ني,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

مدارككشفشد و اسناد و فشنگ و اسلحه زيادي مقدار افسري خانه در
آمد و رفت اشخاصمشكوكي فروردين خيابان منازل از يكي در كه رسيد اط;ع گاهي آ اداره به ديروز

بنمايد/ تحققاتFزم اينمورد در كه گرديد گاهيمأمور كارآ حماميانمأمور محمدعلي آقاي ب;فاصله دارند

كلت اسلحه قبضه چند نتيجه در پرداختو بهجستجو شدو مزبور خانه وارد مقاماتص;حيتدار از اجازه با

بخش رمزودو كتابچههايمرسو و توده حزبمنحله به پستمربوط تمبر پوكهو فشنگو زيادي مقداري و

و كرد كشف كنند منهدم منزل در دارند اسناد و اوراق هرچه بود شده نوشته آن در كه <w> به معروف نامه
خانه اين داد انتظامي مقامات تحويل را شده كشف اوراق و اسلحه داده نظامياط;ع فرمانداري به را مراتب

آمد/ عمل به Fزم اقدام دستگيريوي براي نظامي فرمانداري طرف از و بود افتخاري سروان به متعلق



ملي دولت سياهه ٣١٨٠

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

گرفت قرار بازرسي مورد خانههايكويبهجتآباد
آمد دست به آنجا در فشنگ كلتو اسلحه زيادي مقدار و

توقيفشدند واقعه اين در نفر ٣å
مشاهده مشكوكي آمدهاي رفتو بهجتآباد كوي در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به صبح ديروز

كـوي خـانههاي از بازرسي و تفتيش و برآمدند تحقيق صدد در نظامي فرمانداري مأمورين فورا ميشود

و كلت اسلحه زيادي مقدار محل كنين سا از نفر ٣å منزل از تحقيقات اين نتيجه در شد شروع بهجتآباد

گرديد/ كشف توده منحله حزب به متعلق مدارك و اسناد فشنگو

آمد/ عمل به بازجوئي متهمين از امروز و شد فرستاده نظامي فرمانداري به مزبور نفر ٣å با مكشوفه اشياء

يافت/ پايان امروز صبح هشت ساعت در بهجتآباد كوي منازل تفتيش

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

كارخانهچيتسازي كارگران از نفر هشت
بازداشتشدند

مشغول كارخانه صحن در كه چيتسازي كارخانه كارگران از نفر هشت ديروز ـ كشور خبرهاي خ7صه

نـظامي فرمانداري تحويل و دستگير كارخانه مقيم نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به بودند تظاهرات

گرديدند/

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

بودند شده محكوم امنيت كميسيون در كه كارگراندخانيات
شدند تبرئه دادگستري در

حبسو ماه شش به سابق] [دولت امنيت كميسيون در قبل چندي كه تهران] ] سيلو دخانياتو كارگران
كردند/ مراجعه استان دادگاه به نظر تجديد براي بودند شده محكوم تهران از خارج به تبعيد

كـليه بـرائت بـر مبني دادگاه راي و گرفت قرار رسيدگي تحت استان دادگاه چهار شعبه در آنها پرونده

گرديد/ اب;غ و صادر كارگران

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

كردند غذا اعتصاب
اطـ;ع بـه و نمودند غذا اعتصاب شهرباني موقت زندان در �كشخانه شيره �صاحبان زنداني نفر ١٢å

قانون آن گرفتهو انجام مصدق اختياراتدكتر حسبقانون بر ما شدن زنداني رساندندچون مقاماتمربوطه

قـانوني پـزشك طـباطبائي دكـتر آقـاي مـينمائيم/ غـذا اعـتصاب خـود آزادي مـوقع تا لذا شده لغو هم

رسانيد/ نظامي فرمانداري اط;ع به را نتيجه و معاينه زندان در را اعتصابكنندگان



٣١٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شهرستانها در احساساتشاهپرستانه ابراز
آبادانكارگرانتظاهراتبينظيري در

آوردند عمل به مقامسلطنت از بهطرفداري
نصبكردند نفت ملي مختلفشركت قسمتهاي تمام در را همايوني عكساعليحضرت و

از تهران به شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت مناسبت به كه سروري و جشن مجالس ـ آبادان

داشتن دست در با مردم و دارد ادامه هنوز ميشد تشكيل شهر مختلف طبقات توسط گذشته پنجشنبه روز

اعـليحضرت به نسبت و نموده حركت خيابانها در ايران پرچم و شاهنشاهي همايون اعليحضرت تمثال

مينمايند/ شوري پر احساسات ابراز شاهنشاهي همايون

شركت شاهپرستانه تظاهرات اين در پاFيشگاه كارگران عموم كه است داده اط;ع آبادان از ما خبرنگار

ملت پيروزي مناسبت به مجالسجشن در كردند نصب ادارات و قسمتها كليه در را شاهنشاه تمثال و نموده

گرديد/ برپا كارگري كويهاي در آبادان در ايران

بيانات و رؤساياداراتدولتيشركتداشتند ف;حو آقاياندكتر شركتملينفتو عاليرتبه روساي كليه

كه بيشائبهاي احساسات سخنرانان مخصوصا گرديد ايراد آبادان مردم ميهنپرستي درباره نيز شوري پر

گفتند و داده تذكر آمده عمل به كارگران طرف از آبادان به مسافرت در همايوني مسافرتاعليحضرت هنگام

بكاهند/ سلطنت مقام به نسبت ما وفاداري از تبليغاتخود با نبودند قادر هيچوجه به بيگانهپرستان

كرده ايجاد همدان اهالي در زايدالوصفي مسرت عزيز كشور به عظيمالشان شاهنشاه مراجعت ـ همدان

پر پرچم دستداشتن در با روز مختلف ساعت بيشتر در نهايتع;قه با طبقات استوجوه روز چند است/

هر ذاتي غريزه كه شاهپرستانه تظاهرات به خيابانها در محبوب شاهنشاه باد جاويد شعار با و ايران افتخار

ميباشند/ تظاهرات استمشغول ايراني

و مغازهها تمام در سر ميباشد برپا دولتي ادارات و اهالي طرف از شكوه با شبنشينيهاي و جشنها

از مملو قلبي با مردم عموم است يافته تزئين خاصي جلوه با ايران پرچم و همايوني تمثال نصب با ادارات

آرامش دارد ادامه تظاهراتعموميهنوز و ميكنند شعفشركت و شور با جشنها در شاهپرستانه احساسات

است/ نداده رخ تفاقسوء ا و قرار بر شهر در

گشتاعليحضرت باز خبر كه بزرگ كوچكو و مرد زنو از نفر هزار دهها كنون تا مرداد ٢٨ روز از ـ رودسر

احسـاسات پرداختهاند تظاهرات به خيابانها در محبوب شاهنشاه باد زنده فرياد با شنيدهاند را همايوني

جـوانـان از عدهاي و انتظامي مأمورين و شهرباني رئيس مجاهدت مخصوصا رسيده درجه منتها به مردم

است/ تقدير تظاهراتمورد اين در رودسر

شوق با لرستان شاهدوست اهالي عزيز ميهن به همايوني حركتاعليحضرت محضانتشار به ـ خرمآباد

از نفر هزاران پيوست وقوع به مهمي و بيسابقه تظاهرات و نموده اجتماع خيابانها در زايدالوصفي شعف و



ملي دولت سياهه ٣١٨٢

كردند/ شركت بزرگ جشن اين در و آمده شهر به شاهدوست عشاير

پيروزي اين افتخار به بازرگانان و اصناف مساجد در و بسته آئين را شهر خرمآباد اهالي روزه چند اين در

جـامع مسـجد در ارتش افسران و ادارات كارمندان و اهالي قاطبه و علما شركت با جشني مجلس عظيم

شد/ ايراد مفصلي سخنرانيهاي و گرديد تشكيل

ثبتو رئيس و فرماندار آقايان و شد منعقد شكوهي با جشن هم خرمآباد شهرداري فرمانداريو طرف از

قرائت و سروده عزيز ميهن به شاهنشاه بازگشت مناسب به مهيجي قصيدههاي و سخنراني افسران از عده

آمد/ عمل به كامل پذيرائي مدعوين از و گرديد

و ارتش افراد تمام و عشاير سوار هزار ده شركت با شكوهي با رژه شاهنشاه ورود مناسبت به ـ مهاباد

در را شادماني چنين تاريخ است, شادي در غرق مهاباد است روز چند اصو� گرديد/ برپا مهاباد در فرهنگيان

گرفتهاند/ جشن مردم روز شبو مهاباد در است نداده نشان شهرستان اين

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شهرستانها در مرداد ٢٨ قيام شهداي مجالسترحيم انعقاد
و وطـنپرست مـردم و سـربازان و افسران ترحيمي مجلس شادمان سيدباقر آقاي طرف از ـ قزوين

وجـوه و گـرديد منعقد سيدعلي آقا مرحوم مسجد در شدهاند شهيد مرداد ٢٨ عظيم قيام در كه شاهدوست

مجلسحـضور اين در دولت كارمندان و رؤسا پيشهوران, اصناف, مالكين, تجار, اع;م, علماي از طبقات

به دعاي با مجلس و كرد بيان مرداد ٢٨ مردانه قيام عظمت درباره مؤثري شرح مجابي اديب آقاي داشتند/

پذيرفت/ خاتمه صبح ١å ساعت در ملوكانه ذات

در ترحيمي مجلس فرماندار طباطبائي آقاي طرف از ماه مرداد ٢٨ شهداي احترام پاس به ـ Lهيجان

نمودند/ شركت اصناف و بازرگانان علما, طبقات دولت, كارمندان و گرديد برپا Fهيجان جامع مسجد

شد منعقد ترحيمي مجلس جامع مسجد در مرداد شهداي٢٨ روح يادبود نام فياضبه اصغر آقاي طرف از

داشتند/ مجلسحضور آن در اع;م علماء طبقاتو وجوه اداراتو روساي و

آقايان طرف از گرديد/ برپا جامع مسجد اهاليدر تمام حضور با مرداد شهداي٢٨ مجلسيادبود ـ مهاباد

شد/ ايراد مدرسسخنرانيهائي tم;عبدا و مجد م;حسين

جشني مجلس ضمنا بافت خاتمه ساعتدوازده شاهنشاه به نسبت احساسات ابراز ضمن مجلسختم

پروين آقاي و تيپ فرماندهي سخنراني خ;ل در و شد منعقد خامه زرين آقاي طرف از دخانيات اداره در

گرديد/ خوشوقتي ابراز شاه بازگشت به نسبت مردم

نثار را خود خون عزيز ميهن استق;ل بقاي راه در كه مرداد ٢٨ شهدايروز ك پا روح تجليل براي ـ ساوه

اشك روزنامه مدير اردFن آزموده آقاي طرف از ترحيمي مجلس دادند نجات حتمي سقوط از و ايران كشور

قرائت از پس رسانيدند/ هم به حضور مسجد در رؤسايدواير كليه و گرديد منعقد ميدان مسجد در دهستان

نمود/ ايراد اخير واقعه پيرامون در موكدي سخنراني شمسواعظ آقاي tك;ما



٣١٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

آمد؟ وجود به دررشتچگونه مرداد تاريخي٢٨ قيام
كسبه و دانشجو وغيرنظامي, نظامي مرد, و زن از مختلفشهر طبقات

قيامشركتكردند اين در
بود انداخته شهررشتطنين درسرتاسر شاهنشاه باد زنده فرياد

مخالفين كانون و دولتينصب مؤسسات و ادارات تمام در عكسشاهنشاه بعدازظهر ساعت دو و

بود گرفته قرار تاراج مورد

زير شرح به مفصل طور به را مرداد ٢٨ تاريخي قيام جريان رشت از خود كتبي گزارش در ما خبرنگار

بـه قـرني سرهنگ جاي به مرداد هشتم و بيست روز كه فرخندهپي سرتيپ كه اقداماتي ميدهد: اط;ع

نفر ٦ååجهت همين به كرده عصباني را درجهداران تمام آورد عمل به گرديد تيپرشتمنصوب فرماندهي

كنند/ جلوگيري شاهنشاه مجسمه آوردن پائين از كه گرفتند تصميم سربازان از نفر ١åå و درجهداران از

بـا آنـها ولي كـرد لبـاس خـلع را آنها همگي شد مطلع تصميم اين از فرخندهپي سرتيپ كه هنگامي

ايـن در رفتند پيش هم رشت كيسهبافي كارخانه محل تا و شدند روان شهر طرف به چاقو و چوبدستي

مـجسمه مـوقع هـمين در و كـرد مـراجـعت بـه مـجبور را آنها سرباز عدهاي با فرخندهپي سرتيپ هنگام

و شـاهدوست اشخاص از عدهاي عصبانيت بر امر اين آوردند, فرود عدهاي را [شاهنشاه] شاه اعليحضرت
زنده شعارهاي دادن با تيپرشت درجهداران هشتمرداد بيستو روز نتيجه در و افزود سربازان درجهدارانو

رسانيدند/ شهرداري ميدان به پهلوي خيابان از را خود شاه جاويد و

رساندند, شهرداري ميدان به را خود درجهداران و سربازان كه هنگامي ـ كردند محاصره را ايران حزب

قـرار آنجا در شاهنشاه مجسمه كه سكوئي باFي و راهنمائي [چراغ] چتر باFي را شاه بزرگ عكس چند
و رساند ايران حزب به را سرعتخود با هم عدهاي كردند/ نصب شهرداري عمارت باFي همچنين داشتو

سروان آقاي نظر تحت را سرباز چند و نمودند دستگير بودند حزب داخل كه را كساني و تصرفنموده را آنجا

گماردند/ آنجا در رحيمي

نـفع به تظاهرات به دست كه سربازاني سر پشت در نيز تانك عدد چند ـ سربازان كمك به تانكها

به تانكها بود, فيروزآبادي سرهنگ با تانك راننده سربازان فرماندهي بود/ حركت در بودند زده شاهنشاه

شاهدوست اهالي از عدهاي درآوردند/ تصرف به ديگري پساز يكي را دولتي ادارات مردم پيشرفتو سرعت

كينمنتسب دكا پنجره و در شدندو نظاميانملحق به ميخواهيم, شاه ما شاه, باد زنده شعارهاي با رشتهم

شكستند/ را چپ افراد به

بنگاه و شرق كفاشي تهران, نانوائي بهار, مطبوعاتي بنگاه شاه خيابان در ـ شده خراب كه دكانهائي

آرايشگاه بزرگ, آقا حمام كوچه خياطيلوكسدر قدس, كفاشي جهان, كفاشي مدرن, خياطي مطبوعاتيُدر,

پـنجره و در تـظاهركنندگان گـرفت/ قرار مردم حمله مورد سيدحسن كافه شرفزاده, آرايشگاه بخشايش,
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بوعليسينا مطبوعاتي بنگاه هم آفخرا محله در و كردند تاراج را آن ثاثيه ا كليه و شكسته را ايران مهمانخانه

گرفت/ قرار حمله مورد نيز

سـرگرد فعاليت و جديت اثر بر مرداد هشتم و بيست روز بعدازظهر ساعت دو از ـ شد قرار بر آرامش

بر آرامش بود شده رشتمنصوب نظامي فرماندار سمت به كه فرمانداري معاون و دژبان رئيس آريائينژاد

شد/ قرار

ب;فاصله شد, نمودار آسمان در هواپيمائي كه بود نرسيده دو به هنوز ساعت عقربههاي ـ هواپيما پرواز

فرمانده قرني سرهنگ حامل هواپيما اين رسانيدند, فرودگاه به را خود سربازان از جمعي و اهالي از عدهاي

بود/ رشت تيپ

آمدو شهرداري به تومبيل ا با سربازان اهاليو استقبال ميان در هواپيما از آمدن فرود پساز تيپ فرمانده

طرف از كه را كساني و بود حكمفرما كامل آرامش اينموقع در كرد/ ايراد شهرداري بلندگو پشت مهيجي نطق

نمودند/ آزاد مختصر تحقيقات از پس بودند, توقيفنموده نظامي فرمانداري

كه شدند زخمي نفر ٤١ ولي نشده كشته كسي داد رخ افراد بين كه تصادماتي كليه در ـ نشد كشته كسي

بستري بود بيشتر جراحتشان كه ديگر برخي و شدند مرخص بيمارستان از پانسمان از پس آنها از عدهاي

گردند/

تـيرانـدازي دادند انجام شاه له بر كه تي تظاهرا در سربازان و درجهداران كليه آنكه اهميت قابل نكته

سرگرد و سرهنگواثقي شهربانيو كماندوهاي و پاسبانها ضمنا زدند/ كتك چوب با را مخالفين و نكردند

هـمكاري امـور پيشرفت و شهر تصرف در سربازان با دوش به دوش شهرباني افسران ساير و راستروان

ميكردند/

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شهرستانها در مرداد ٢٨ قيام شهداي مجالسترحيم انعقاد
ترحيمي مجلس كردستان مستقل تيپ فرماندهي طرف از مرداد ٢٨ قيام شهداي مناسبت به ـ سنندج

درجـهداران, افسـران, ادارات, كـارمندان رؤسا, اعيان, علماء, مجلس اين در گرديد منعقد جامع مسجد در

نمودند/ شركت ملي اينسوگواري در و رسانيدند هم به طبقاتحضور ساير و پيشهوران بازرگانان,

حضور با منصوري و آقايانموسوي طرف از مرداد ٢٨ افتخار پر شهداي روح شادي منظور به ـ بهبهان

ضمن و گرديد منعقد جامع مسجد در بعدازظهر ٨ تا ٥ ساعت از تيپ افسران و طبقات عموم و اهالي وجوه

موفقيت پهلويو جليل خاندان بقايسلطنت اقدسهمايونيو برايس;متذات كاريشهدا فدا تقديساز

نمودند/ دعا زاهدي تيمسار دولت

به حسابي آقايموسوي طرف از گرديد/ ابراز اهالي طرف از شوروي پر احساسات مجلس خاتمه از پس

افتتاح مرداد ٢٨ شهداي بازماندگان به كمك و اعانه جمعآوري منظور به بهبهان ملي بانك در ٨٥٣ شماره

ميپردازند/ حسابمزبور به هيجانوجوهي و شور با اهالي و شد



٣١٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

بازنشسته تبريكافسران از شاهانه ذات رضايتخاطر
يافته شرفصدور آقاينخستوزير تلگراف پاسخ در شرح اين شاهنشاهي طرفاعليحضرتهمايون از

صميمانه احساسات ابراز تبريكو بر دائر شما تلگراف وصول از ـ نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار است:

به ما خاطر رضايت و مسرت نموديم, حاصل خوشوقتي شهرباني و ژاندارمري و ارتش بازنشسته افسران

شاه ١٣٣٢ شهريور ٨ نمائيد/ اب;غ مزبور افسران عموم

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

ملوكانه پيشگاه تلگرافبه
است: شده مخابره همايوني اعليحضرت پيشگاه به قمي روحاني tآيتا طرف از تلگراف اين

ملكه hخلدا شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه

و تـقوي روح از نمونهاي كه خود عزيز وطن به را شاهانه ذات بازگشت اخ;ص مراتب تقديم از پس

تبريكميگويم/ مسلمان برادران عموم به است ايران نجيب ملت شاهدوستي

القمي محمودالروحاني اLحقر

است: گرديده مخابره نخستوزير آقاي به روحاني tآيتا طرف از نيز تلگراف اين

معظمداماقباله نخستوزير آقاي جناب

تـبريك شـما بـه است ايران مسلمان ملت وطنپرستي و ايمان روح مولود كه را جناب آن زمامداري

القمي محمودالروحاني اLحقر ميگويم/

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

ملوكانه پيشگاه به عريضه تقديم
تاجگذاري فرمان استدعايصدور

سـاوجي, ابـراهـيم تهران, ج;ل آقايان توسط عريضهاي شاه ميدان رفقاي جمعيت مؤسسين هيأت

بـه زيـر شرح به تاجگذاري فرمان صدور تقاضاي بر مبني عريضهاي ميهنگل رضا و يساوليان محسن

داشتهاند: تقديم ملوكانه پيشگاه

توانا خداوند نام به

شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه به

جانخود از همايوني اعليحضرت از پشتيباني به ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در كه شاه ميدان رفقاي جمعيت

پيشگاه از دين و وطن دشمنان عليرغم دادند ادامه را خود مبارزات قطعي پيروزي حصول تا و ننموده دريغ

هرچه شاهانه ذات قرينالشرف طرف از تاجگذاري فرمان صدور دستور مينمايند استدعا شاهانه مبارك

شاه جاويد گردد/ نائل خود قلبي [ناخوانا] به ايران ملت تا گردد اب;غ دولت به زودتر



ملي دولت سياهه ٣١٨٦

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

آذربايجانيها و بختياريها نمايندگان شرفيابي
ملوكانه حضور به تهران ودبيرستانهاي

بـود شـده تـعيين شـاهنشاهي دربـار وزارت طـرف از yقب كه وقت طبق پريروز بعدازظهر ساعت سه

پـيشگاه بـه تـهران مـقيم ارامـنه و تـهران دبـيرستانهاي از بعضي و آذربايجاني و بختياري نمايندگان

شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت

معروض آن تاريخي سوابق و ايران ملت شاهدوستي بر مبني خطابهاي بختياري گودرزيان آقاي ابتدا

دبـيرستان دانشآمـوز سرمد فرخ آقاي سپس داشت/ تقديم ملوكانه پيشگاه به تمثالي پايان در و داشت

اظهار جوانان ك پا احساسات از پاسخ در شاهنشاه رسانيد/ عرض به خطابهاي زمينه همين در فيروزبهرام

دادند/ قرار تفقد مورد را آنان و خوشنوديفرموده

اعـليحضرت پيشگاه [به شرفيابي هنگام مزبور نمايندگان از تن چند گزارش] [ضميمه Fبا عكس در
ميشوند/ مشاهده شاهنشاه] همايون

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شاهانه مراتبرضامنديذات
انداختندستگاههايفرستنده كار به در كه مأموريني به

شد ابEغ بودند جديتكرده مرداد ٢٨ روز در
قـيام هنگام تهران راديو استوديو و صدا پخش و بيسيم فرستنده اداره مهندسين و رؤسا آقايان چون

طرفدفتر از بردهاند كار به كافي جديت فرستنده دستگاههاي انداختن كار به براي تهران غيور مردم دليرانه

گرديد/ اب;غ آنها به ملوكانه خاطر رضامندي مراتب شاهنشاهي مخصوص

نـاصر مهندس آقايان از: عبارتند گرفتهاند قرار شاهانه ذات تقدير مورد كه بيسيم مهندسين و رؤسا

پخش معاون و استوديو اداره رئيس عاطفي محمدرضا مهندس صدا, پخش فرستنده اداره رئيس توفيقي

سركشيكاستوديو/ درخشان مختاري و صدا پخش ناظم معترف مرتضيقلي صدا,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

همايوني اعليحضرت به امريكا رئيسجمهوري پيام
شاهنشاهي همايون اعليحضرت پيشگاه به امريكا متحده كشورهاي رئيسجمهوري آيزنهاور پيام

به را خود تبريكاتصميمانه است بوده آناستوار بر كشورهمواره بيندو مناسبات كه مودتي همانروح با

كه آرزومندم كمافيالسابق و داشته تقديم ميهنخود به شاهنشاهي اعليحضرتهمايون بازگشت مناسبت

باشد/ قرينموفقيت ايران استق;ل ملتو و تعالي ترقي راه در شاهنشاه اعليحضرت مجاهدات

آيزنهاور



٣١٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

دولت اعEميه
است شده طرفدولتصادر از اعEميه اين

ايران عزيز ملت

دست از را خود واقعي مشروطيتمفهوم سال چند و عرضچهل در كه است حقيقت اين بر فعلي دولت

صداقت نصاب به و ميباشد خدمتگزاري او مسلم وظيفه كه كند اعتراف ملت پيشگاه در ميخواهد بود داده

بر كم حا را خود ميزها پشت از كه دولتهائي دارد/ تشويق و قدرداني انتظار مردم از خود خدمتگزاري در

حكومتملي ومفهوم بوده اشتباه سختدر برتريدارند و امتياز مردم بر كردهاند تصور دانستهو مقدراتمردم

درنيافتهاند/ درستي به را آزادي و

به نسبت خدمتگزاري كهدولت باشد داشته توجه حقيقت اين به ملتايران فرد فرد بايد منبعد بنابراين

باشد/ داشته بيشتري اجر انتظار بايد باشد صديقتر خدمتگزاري در هرچه نيستو بيش او

و بـاشد بـاز تـو حـقيقتبين چشم همواره كه است اين تو خدمتگزار دولت آرزوي ـ ايران عزيز ملت

نكندو اثر تو قلبصاف در پليد نفسهاي گاه هيچ حاصلشه اخير سال سه در كه تلخي تجارب با مخصوصا

ملعبه را تو هستي و تو آزادي و ملي مقدس عنوان تحت كه نكنند جرئت تبهكار خائنين ريا نيرنگو راه از

سازند/ خويش

داردو گاه آ حقايق بر ترا صداقت كمال با كههمواره ميكند ياد بزرگسوگند خداوند پيشگاه فعليدر دولت

تو اط;ع به را گذشته اسفانگيز جريان خود كار آغاز در بنابراين نگردد استتار و پردهپوشي گرد باره اين در

اسناد و مدارك بر مبني همه ميرسد عزيز ملت استحضار به باره اين در آنچه دولت كه بداني تا ميرساند

سازند/ دسترسخويش در چاپو هم بعدا و كند مشاهده رأيالعين به كسميتواند هر كه است قطعي

كه كرد خواهد عمل را همينرويه خود درباره فعلي دولت كه شود متذكر را نكته اين ميداند Fزم اينجا در

آن جبران كاريدر ريا پردهپوشيو جاي به و برساند مردم اط;ع به صادقانه را آن اشتباهيشود مرتكب گر ا

نمايد/ كوشش

توام بودهام آن عاملينمؤثر از نيز جانب اين كهخود امر بدو از ملي نهضت ـ دولتمصدق سياستداخلي

عمل در كه انحرافي علت به آن ماحاصل است ملتبوده عظيم نيروي از استفاده احساساتعموميو ابراز با

اموال تفريط بيگناه, مردم خون ريختن اخ;قي, مرج و هرج مادي, فقر شد حاصل معدودي عده دست به

حكومتملي عليه بر قيام اساسيو نقضقانون تعطيلمشروطيتو سلبآزاديو اختناقمطبوعاتو دولت,

رسيد/ خواهد ملت اط;ع به و تشريح خود موقع به يك هر كه ميباشد ديگر مصيبت هزاران و

مبلغ به ديوني گذشته دولت كه ميشود داده توضيح ماليكشور وضعيت به نسبت مردم اط;ع مزيد براي

ايران ملت براي دينار سي و ريال چهل و هزار پنج بيستو و يكصد و ميليون پنج و هفتصد و ميليارد هفده

عزيز همميهنان استحضار به را ملي بانك در مخصوصدولت گزارشمأمور عين اينك است/ گذارده باقي



ملي دولت سياهه ٣١٨٨

ميرساند/

ميباشد ميليارد هفده از متجاوز كه را دولت بدهي تقريبي ريز صورت محترما امروز قبلي گزارش پيرو

ميرساند: عرض به yذي

ريال ٨١١١٤٦٢٥å٤å.٣å بانكي قسمت

ريال ٣١٢ååååååå.ـ اسكناس نشر

ريال ١٤åååååååå.ـ اسكناس نشر

ريال ١٢٦٤٢ååååå.ـ ليره ميليون ١٤ همارز

ريال ١٣٨٥٨٨٢٥å٤å.٣å [جمع]
ريال ٨٣å٥ååååå.ـ ٨٧٥åååå

ريال ٢٤٤٥٨ååååå.ـ روز نرخ با ليره قيمت تفاوت

ريال ٥åååååååå.ـ ملي قرضه

ريال ٣ååååååå.ـ ساله يك ملي قرضه منافع

ريال ١٧٧å٥١٢٥å٤å.٣å كل] [جمع
و كاران مقاطعه به مبالغي نامبرده مبلغ از غير دولت كه مينمايد اضافه استحضار مزيد براي خاتمه در

شود/ خواسته كل خزانهداري و مربوطه وزارتخانهها از آنها بايستيصورت كه دارد بدهي نيز غيره

اين از كه ميكردند توصيه عدهاي سازد منتشر را گذشته ديون صورت ميخواست دولت كه موقعي در

مخالفاست استتار سياست با كه دولت اما شد خواهد مردم تشويشاذهان موجب زيرا شود صرفنظر عمل

تا دولتبخواهند از كه ميدهد حق مردم به حال عين در و ميسازد منتشر را آنديون جزء مخصوصاصورت

استفاده شاهنشاهمحبوبو پشتيباني الهيو عنايت با هم نمايددولت جبران را خرابيها خسارتو اين تمام

زودتر و نمايد جبران تداركو را معنوي ماديو خسارتهاي اين است مصمم و اميدوار ملت عظيم نيروي از

خارجي سياست به راجع درآورد گردش به خود عادي محور در را كشور حياتي چرخهاي شود تصور آنچه از

نخستوزير شد/ خواهد بيان مردم اط;ع براي بعدا كه گرفته ديگرصورت قانوني تخلفاتي

زاهدي hفضلا سپهبد

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شهرباني معرفيرئيسجديد
هـمايون اعـليحضرت حضور كشور وزارت معاون جهانباني سرتيپ آقاي يكشنبه روز صبح ده ساعت

ملوكانه حضور كشور كل شهرباني رئيس سمت به را مقدم علوي مهديقلي سرلشكر آقاي و شد شرفياب

سرلشكر آقاي تفاق ا به كشور وزارت معاون جهانباني سرتيپ آقاي نيم و ده ساعت سپس و كردند معرفي

رئـيس مـقدم علوي سرلشكر تيمسار و كرد پيدا حضور شهرباني رياست دفتر در مقدم علوي مهديقلي

كردند/ معرفي تابعه ادارات رؤساي به را شهرباني



٣١٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

گفت: خود كنفرانسمطبوعاتي اولين در سخنگويدولت

داشت را رژيم تغيير قصد سابق دولت
كشور ديوان ارتشو دادرسي جديد تشكيEت به راجع سابق تصميماتدولت

شد شناخته ملغياiثر
١٢ ساعت نخستوزير معاون و دولت نوريسخنگوي عميدي آقاي مطبوعاتي كنفرانس جلسه اولين

گفتند: نوري عميدي آقاي و شد تشكيل ابيض كاخ در يكشنبه

قانون طبق بر داشتو بغضنخواهد حبو هيچگونه مشروطه عليه قيام عاملين به نسبت حاضر دولت

حكومت زمان در آنها جرم زيرا شد خواهند كمه محا عادي نظامي كم محا در گران توطئه كرد/ خواهد رفتار

شاغلهيچگونه قيام موقع در آنها چون ندارند نيز بودن وزير لحاظ از مصونيتي هيچگونه و شده نظاميواقع

است/ بوده معزول مرداد ٢٥ از مصدق دولت و نبوده پستي

مدعا اين اثبات براي و داشت رژيم تغيير قصد سابق دولت كه كردند اضافه نوري عميدي آقاي گاه آن

نمودند: قرائت زير شرح به فرمانداران و استانداران به را صديقي دكتر سابقكشور تلگرافوزير

ك.٣٣٥٢١ شماره

٣٢.٥.٢٥ تاريخ

�ارتشاست/ بيسيم دستگاه ٥ شماره �حساب شده مخابره ٥ شماره حساب به

فرمانداري////

استانداري//// رونوشت

در بخشداران و فرمانداران بايد ميشود صادر زودي به آن دستور كه عمومي آراء به مراجعه براي چون

اعـطائي مرخصي از استفاده و مرخصي و انتقال و نقل پيشنهاد وصول تاريخ از باشند, حاضر خود محل

مـحل بـه بيدرنگ بايد هستند مرخصي در كه بخشداراني و فرمانداران كليه و شد خواهد بعد به موكول

كردهاند پيشنهادي يا است, بخشدار و فرماندار فاقد كه قصبات و شهرها براي كنندو مراجعت مأموريتخود

از يكنفر و باشد مقتضي كه را محلي ادارات رؤساي از يكي يا و فرماندار يا و بخشدار همان نيافته انجام كه

شوند حاضر محل به فورا كه فرمايند اب;غ و تعيين كفالت به موقتا را فرمانداري يا و استانداري كارمندان

كشور وزير ميشود/ داده Fزم اعتبار

صديقي دكتر

شده داده تشكيل سلطنتي شوراي نيز ملت قيام روز همان در كه كردند اضافه گاه آن نوري عميدي آقاي

دستگاه در سابق, دولت چون كه گفت نوري عميدي آقاي شد/ خنثي مردم توسط توطئه خوشبختانه كه بود

ملغياFثر را تغييرات تمام كه كرد صادر تصويبنامهاي دولت لذا است, داده قانون خ;ف تغييرات قضائي

خواندند: زير شرح به را آن متن و دانسته



ملي دولت سياهه ٣١٩٠

گزارششماره بنابر ٣٢.٦.٤ مورخه جلسه در هيأتوزيران ـ كشور ديوان دولتدرباره تصويبنامه متن

عالي دادگاه و كشور انح;لديوان جريان چون كه نمودند تصويب دادگستري وزارت ٣٢.٦.٤ مورخه ٢٦٦٦٦

ـ ٨١ ـ ٧٥ ـ ٢٨ ـ اصول٧ اساسيو قانون ١٢ ـ ١٦ برخ;فمواد سابقدادگستري لطفيوزير طرف از انتظامي

كه ميشود مقرر است/ بوده سابق نخستوزير قانوني اختيارات حدود از خارج اساسيو قانون متمم ٨٨ ـ ٨٢

درآيد/ �١٣٣١ �آبان انح;ل از قبل بهصورت مقام دو هر

دادند: قرار خبرنگاران اختيار در را زير توضيحات نيز ارتشي تغييرات درباره سخنگويدولت

سازمان ديگريدولت تصويبنامه بهموجب لذا نداشته را ارتشي قوانين امور دخالتدر ارتشحق چون

است/ برگردانده خود اول حال به را قضائي

به توجه با ٣٢.٦.٥ مورخه جلسه در وزيران هيأت ـ ارتشي دادگاههاي درباره دولت تصويبنامه متن

اين در جز استو استخداميبوده تصويبلوايح سابقفقطدرمورد نخستوزير قانوني اختيار اينكه گزارشو

امضاي جنگبه وزارت مورد در كه اجرايلوايحي از كه ميدارد نيتمقرر قانوني تصميماتنخستوزير مورد

فرمايند/ استخودداري استخدامي قوانين اص;ح به آنچه جز است, رسيده سابق نخستوزير

ريـال مـيليون ٣١٣å سـابق حكومت كه گفت دولت سخنگوي سابق دولت مالي قرضه درباره سپس

محرمانه نامه اين و گرفته شخصنخستوزيرصورت دستور به فقط چاپ اين كه كرده چاپ جديد اسكناس

به نسبت عميدينوري آقاي گاه آن ندارد/ وجود باره اين تصويبنامهايدر هيچگونه استو بوده مستقيم و

دادهاند/ پاسخ خبرنگاران سؤاFت

تحت امر اين كه گفت نه يا كرد خواهد كنار بر كار از را مصدق طرفدار كارمندان آيا دولت اينكه جواب در

گردند/ كنار بر كار از سابق دولت عمال و شود برده بين از سابق دولت غيرقانوني مصوبات تا است مطالعه

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

بستريميباشند و شد دچار قلبي كسالتشديد به شوروي كبير سفير
است ممنوع وي با مEقات گونه هر و

خودكشي به اقدام تهران كبيرشورويدر آقايFورنتيفسفير كه شد شايع تهران گهاندر نا عصر ديروز از

است/ گرديده بستري بيمارستانشوروي در و نموده

آشنائي فارسي زبان به كه آنسفارت اعضاي از يكي با و كرد سفارتشورويمراجعه به ما خبرنگار امروز

سفارتشوروي امروز كه گزارشداد ضمنا ما خبرنگار كرد/ تكذيب را مزبور شايعه جدا تماسگرفتوي دارد

از كي حا كه آثاري هيچگونه و بودند مشغول خود كار به سفارت كارمندان داشتو را قبل روزهاي عادي وضع

خودكشي شايعه نيز بيمارستانشوروي متصديان تاسو خبرگزاري مخبر نبود/ مشهود باشد حادثهاي وقوع

به رسما سفارتشوروي كه دستآورد به اط;ع ما خبرنگار وقت آخر در كردند/ تكذيب را شوروي كبير سفير

طبقدستور و شده بستري و دچار قلبي شديد كسالت به آقايFورنتيف كه است داده اط;ع خارجه وزارت

است/ ثانويممنوع دستور تا وي با م;قات گونه هر معالج پزشكان



٣١٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

اسفند ٢٤ ميدان در فقيد شاه اعليحضرت مجسمه از
شد برداشته پرده

بيستو ميدان در فقيد رضاشاه اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري مراسم بعدازظهر شش ساعت ديروز

مجسمه ميدان بزرگدر كوچكو و مرد زنو زيادياز عده yقب گرفت/ انجام شكوهي با طرز به اسفند چهارم

بودند/ برنامه آغاز انتظار در و رسانيده هم به حضور

چـون بود ايستاده مجسمه كنار گلكاري محوطه در مخصوص لباسهاي با نظامي موزيك دسته يك

به مراسم اين جريان لذا گيرد انجام آنها توسط پردهبرداري مراسم كه بودند شده داوطلب سربازان از عدهاي

ميدان رؤسايشهرداريهمدر از نفر چند تهرانو شهردار نصر آقايدكتر اينوقت در گرديد/ اجرا آنان وسيله

شدند/ حاضر اسفند چهار بيستو

مخصوص نوار در امر پردهبرداري گزارش تا گرديد آماده صورت ضبط دستگاه نيز تهران راديو طرف از

تجليل مرداد ٢٨ قيام از بياناتخود ويدر كرد ايراد مفصلي ارتشخطابه درجهداران از يكي ابتدا گردد/ ضبط

و كشور به نسبت هميشه كه ميكند حكم ما به است جاري ما عروق در كه سربازي خون اين گفت و نمود

گفت/ شاهدوستيسخن احساسات پيرامون در مفصلي ناطقشرح سپس باشيم وفادار شاهنشاهمحبوبخود

مـظهر شـاه داشت اظـهار و نمود ايراد مطالبي تهران محلي انجمنهاي نمايندگان از يكي آن از بعد

به ايرانيان كه داديم نشان دنيا به yعم مرداد ٢٨ قيام با كه داريم افتخار ما استو عظمتكشور و استق;ل

ميباشند/ ع;قمند و وفادار جان پاي تا خود شاهنشاه و كشور استق;ل

تاريخي قيام در تهران مردم شجاعت همتو از ضمن در و كرد ايراد خطابهاي شهردار آقاي آن از پس

نمود/ تقدير مراد ٢٨ روز

بـه نسـبت بودند كرده اجتماع ميدان در كه كثيري جمع ميگرديد اجرا مراسم اين كه مدتي خ;ل در

را شـاهنشاهي سـ;م نظامي موزيك سخنراني پايان از پس ميكردند/ احساسات ابراز شديدا شاهنشاه

بودند شده حاضر ميدان در كه تجار اصنافو نمايندگان سپس آمد عمل به نظامي احترامات مراسم نواختو

يافت/ پايان مراسم و كرد نثار مجسمه پاي به را گلهايخود دسته

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

شد كار پليسگمركمشغول اداره در سرتيپدفتري
كار گمركمشغول گارد پليسو اداره در مجددا شهرباني رياست از استعفاء از پس دفتري سرتيپ آقاي

گرديد/

نميتوانستم و بودم شده كسالت دچار اخيرا داشتچون اظهار ما خبرنگار به دفتري سرتيپ آقاي امروز

گمرك پليس گارد در كمافيالسابق و دادم استعفا شهرباني رياست از نظر اين از كنم وظيفه انجام اداره دو در

كرد/ خواهم وظيفه انجام است سبكتر كارش كه



ملي دولت سياهه ٣١٩٢

٨١٧٤ شماره ,١٣٣٢.٦.١å سهشنبه

ميشود آيندهشروع هفته از تهران در عموميكارگري سرشماري
روز ١åظرف در عمومي آمار مأموريناداره

كرد جمعآوريخواهند را حومه و تهران دكاكين و مغازهها و بنگاهها و كارگاههاي كليه آمار

ميشود تهيه كه آمارهائي
نميگيرد قرار استفاده مورد وظيفه نظام و مالياتي نظر از

انجامميدهند سرشماريرا مأمور نفر ١٨å و شده بخشتقسيم ١٥ به تهران شهر

شد خواهد داير ماه مهر اول تا كEسمخصوصآمار

ميگردد تهيه اقتصادي و بهداشتي فرهنگي, امور از آمارهائي
ممكن و نموده تهيه را كارگاههاي و بنگاه كليه از سرشماري انجام برنامه عمومي آمار اداره اط;ع قرار به

وزارت توسط به سرشماري اين گردد/ آغاز حومه و تهران در سرشماريمزبور جاري ماه شهريور ١٢ از است

و كارگاهها تمام از آماري اينست سرشماريمزبور منظور و گرفت خواهد انجام عمومي آمار اداره توسط كار

مورد كه شود تهيه اطراف و تهران مغازههاي و كين دكا كليه همچنين و آنها حقوق و زندگي وضع و كارگران

آمارهاي ميگردد تهيه كار وزارت استفاده براي كه كارگران آمار بر ع;وه گيرد/ قرار مختلف مراجع استفاده

شركت شهرداري, استفاده مورد ميتواند كه شد خواهد جمعآوري آمار اداره مأمورين وسيله به نيز ديگري

عمومي كن اما به مربوط اط;عات تمركز لحاظ از هم شهرباني ضمنا و گيرد قرار ملي بانك حتي و بيمه

نمايد/// استفاده آمارهايمزبور از ميتواند

به و كرد خواهد جريانكشور تمام از آمارهايFزم كليه جمعآوري به اقدام كلي طور به عمومي آمار اداره

سال يك تا ميرود انتظار داشت اظهار ما خبرنگار به امروز عمومي آمار اداره رئيس سميعي آقاي كه طوري

كه طوري به باشد/ استفاده قابل كشور دستگاههاي كليه براي كه شود تهيه كاملي و جامع آمارهاي ديگر

ديگـر سال يك تا ميرود انتظار داشت اظهار ما خبرنگار به امروز عمومي آمار اداره رئيس سميعي آقاي

باشد/// استفاده قابل دستگاههايكشور كليه براي كه شود تهيه كاملي و جامع آمارهاي

فـرهنگي, آمـارهاي جـمعآوري بـراي نيز پرسشنامههائي گفت همچنين سميعي آقاي ـ آمار ساير

پخش دولتي دستگاههاي و كارمندان بين شدن آماده از پس كه است تهيه دست در اقتصادي و بهداشتي

كرد/ خواهد تكميل شد خواهد داده كه تعليماتي با يكمرتبه ماه هر را پرسشنامههايمزبور و شد خواهد

سرشماريو نتيجه در كه اط;عاتي عمومي آمار به قانونيمربوطه Fيحه ١٥ ماده طبق كه دانست بايد

و اجرائي مقررات استفاده مورد نميتواند هيچوجه به ميشود جمعآوري عمومي آمار اداره وسيله آمارگيري

شده تحصيل اط;عات و گيرد قرار آن امثال و نظاموظيفه مالياتيو امور نظر از شهرداري بنگاههايدولتيو

منتشر ميشود استخراج آن از كه عمومي و ملي مطالب فقط مانده محفوظ و متمركز عمومي آمار اداره در

شد/ خواهد



٣١٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

دوستداراناطEعات و خوانندگان از سپاسگزاري
از بسياري كرد قطع را وفادارمان خوانندگان و ما ميان ارتباط رشته تعطيلموقت يك كه روز چند اين در

تهرانو از نامههائي همچنين محبتنمودند, اظهار ما به نسبت تلفن با اط;عات ع;قهمندان دوستدارانو

ع;قه احساساتو لطفو از كي حا همه كه گرديد واصل اداره به شهرستانها زيادياز نامههاي و تلگرافها

بهترين پيوسته كه احساساتمحبتآميز اين ع;قهمنديو ابراز اين بود/ ما عزيز خوانندگان بيشائبه كو پا

بيشاز كه ميدارد آن بر را ما نيز كنون ا داشتهايم عهده به كه ناچيزيبوده خدمات انجام در ما مشوق و مؤيد

خود صميمانه تشكرات وسيله بدين اط;عات روزنامه باشيم/ خويشكوشا ملي خدمات تكميل براي بيش

دارد/ مسئلت خدمتگزاري توفيق تعالي باري درگاه از و مينمايد محترم آنذوات تقديم را

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

شوروي كبير خودكشيسفير مطبوعاتيسفارتشورويشايعه وابسته
ميداند تحريكآميز و دروغ جدا را

خارجه وزارت تشريفات رئيساداره كه مقاماتسفارتموافقتنكردند

برود شوروي كبير سفير عيادت به

كبير آقايFورنتيفسفير انتحار شايعه كه داد اط;ع خارجه وزارت به رسما سفارتشورويديروز آنكه با

در اينموضوع كه اهميتي نظر از معهذا هستند بستري شديد كسالت عارضه علت به ايشان و شورويدروغ

هم امروز كه ميدهد گزارش ما خبرنگار ديشب كرده پيدا دولتي مناسبات و تهران خارجي سياسي محافل

درجوابسئواFت باغ دربان و بود بسته زرگنده در سفارتشورويواقع يي;قي باغ بزرگ آهني در ديروز مانند

است/ ايشانممنوع با م;قات استو بستري مريضو آقايFورنتيف كه گفت ما خبرنگار

و دروغ جدا شايعه اين گفت: ما خبرنگار به سفارتشوروي اول دبير و مطبوعاتي وابسته آقايورونين

آقايFورنتيف سپسگفت وي است/ يافته انتشار منظوري چه به و كجا از نميدانم من استو تحريكآميز

ايشان با پزشكانم;قات طبقدستور و ميباشد بستري تهران گرمايهواي از ناشي شديد كسالت علت به

بـر مبني ما خبرنگار تقاضاي جواب در سفارتشوروي مطبوعاتي وابسته است ممنوع بهبودي هنگام تا

پزشكان اجازه و ايشان بهبودي به موكول امر اين گفت ايشان عكس گرفتن و Fورنتيف آقاي با م;قات

روز چند تا ميرود اميد و است بهتر قدري آقايFورنتيف حال امروز گفت خاتمه در آقايورونين ميباشد/

گفته كه بيمارستان رئيس از و كرد مراجعه بيمارستانشوروي سپسبه ما خبرنگار يابند/ بهبود كلي به ديگر

نشدجواب حاضر ولي كرد ايشانسئوال مزاجي دربارهوضع است رفته آقايFورنتيف بالين به ديروز ميشود

بگويم/// نميتوانم مطلبي است گفته سفارت مطبوعاتي وابسته آنچه بر گفتع;وه و بدهد سئوال به مثبتي

مقامات ولي كند آقايFورنتيفاحوالپرسي از داشتكه قصد تشريفات] [رئيساداره ميكده آقاي نيز ديروز
نمودند/ ايشان كامل بهبودي به موكول را م;قاتمزبور معالج پزشكان دستور بنابه سفارت



ملي دولت سياهه ٣١٩٤

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

ميEنلو ايل از ملوكانه خشنوديخاطر
است: شده صادر رئيسايلمي;نلو عنوان به شاهنشاهي مخصوص دفتر از تلگراف اين

تشريففرمائيموكب مناسبت به شادباشكه تلگراف اسفراين/ رئيسايلمي;نلو حاتمي ابراهيم آقاي

گرديد/ همايوني خطير خاطر مسرت موجبخشنوديو فرمودهايد مخابره عزيز ميهن به ملوكانه مبارك

هيراد مخصوصشاهنشاهي دفتر رئيس

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

شد تهران فارسوارد استاندار امروز

مراتبوفاداري شاهنشاه به طوايفقشقائينسبت سران
ميدارند ابراز را خود

نيم ما خبرنگار شد/ تهران وارد هواپيما با امروز صبح يازده ساعت فارسمقارن استاندار هيئت علي آقاي

اظهار جواب در هيئت آقاي كرد/ ايشانسئواFتي از فارس ازوضع تماسگرفتو ايشان با بعدازظهر ساعت

طـي را خـود عـادي جريان آرامش و نظم محيط در امور و است رضايتبخش شيراز عمومي داشتوضع

در گرفتو قشقائيصورت طوايف سران ك;نترانو با كه م;قاتهائي در كرد: اضافه هيئت آقاي مينمايد/

مـراتب قشـقائي سـران شد برپا شيراز در ملوكانه موكب بازگشت و غدير عيد مناسبت به كه جشنهائي

عـلت هـيئت آقاي از ما خبرنگار داشتند/ ابراز شاهنشاهي همايون اعليحضرت به نسبت را خود وفاداري

آقاي فارسبه گزارشدربارهوضع تقديم براي داشت: اظهار فارس استاندار كرد سئوال را تهران به مسافرت

طول به روز چند از بيش تهران در من اقامت كرد اضافه ضمنا و نمودم اقدام مسافرت اين به نخستوزير

شد/ خواهد شرفياب نيز همايوني اعليحضرت حضور به هيئت آقاي معلوم قرار به نميانجامد/

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

خياباناميركبير در چراغاني و جشن
مجلسجشني كبير امير پاساژ صنفFستيكفروشدر طرف از موكبملوكانه مناسبتورود به پريشب

از زيادي عده بود, شده برپا شكوهي با طاقنصرت هم كبير امير خيابان در پاساژ مقابل در و كرديد منعقد

در هم زيادي جمعيت و كردند شركت جشن اين در مختلف طبقات و جرايد مديران و درجهداران و افسران

برنامه نواخت را شاهنشاهي موزيكسرود بعدازظهر هشت ساعت بودند/ آمده گرد اميركبير خيابان اطراف

و كرد بيان را دولتسابق ماهه اقدامات٢٨ از شمهاي صحبتنمود به اميريشروع آقاي و كرد اع;م را جشن

در است آورده بهوجود را نهضت اين كه شخصي اميدوارم داشت اظهار زاهدي سپهبد آقاي دولت به نسبت

شـاهنشاه ورود كـبير امير خيابان اهالي طرف از نمايندگي به خاتمه در گردد/ پيروز و موفق خود كارهاي

شد/ خواستار خداوند درگاه از را ملوكانه ذات س;متي گفتو تهنيت را محبوب



٣١٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

همايوني بندگاناعليحضرت مبارك پيشگاه
با و بودند شاهدوستي پيشقراول ايراني ورزشكاران است داده نشان باستان ايران تاريخ كه همانطوري

و خودگذشتگي از ديگر بار يك وسيله بدين لذا نمودهاند/ خدمت مملكت به ميهن و شاه خدا, مقدس شعار

دينو راه در را خونخود قطره آخرين تا كه ميدارم اع;م و داشته ابراز ذاتملوكانه به نسبت را جانبازيخود

همانا ملوكانه پيشگاه از ايران ملت آرزوي آخرين و نمود خواهم نثار خود عظميمالشان شاهنشاه و مملكت

جعفري شعبان ورزشكاران اتحاديه طرف از است/ تاجگذاري فرمان صدور

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

اطعام و مجلسجشن
حاج آقاي طرف از است شده ايران ملت نصيب مرداد ٢٨ روز در كه موفقيتي مناسبت به گذشته شب

شاهنشاهو برايس;متي مجلسجشني ميباشند شاهدوست ميهنپرستو افراد از يكي كه قندچي محسن

هزار يك شاهنشاه س;متي شكرانه به خاتمه در و بود شده برپا است گرديده ايران ملت نصيب كه موفقيتي

شدند/ اطعام ايشان منزل در نفر

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

ميشود مخصوصيساخته آرامگاه مرداد ملي٢٨ قيام روز مقتولين براي
شد كمكخواهد واقعه اين بازماندگان به

روز قيام شهداي براي تهران شهرداري طرف از است شده گرفته نظر در شده اط;ع كسب كه طوري به

كمكهايFزم هم اينواقعه مجروحين مقتولينو بازماندگان به و ساختهشود مخصوصي آرامگاه مرداد ٢٨

آيد/ عمل به

بازماندگان به كمك نحوه به رسيدگي كميسيونيمشغول وزارتكشور در داديم قبyاط;ع كه همانطور

داده آنها به كمك ترتيب مطالعاتFزم تكميل از پس استو رسيده كميسيون اين به مجروحين و مقتولين

شد/ خواهد

بانكملي در يكي حساب دو نيز مجروحينمزبور مقتولينو كمكبه براي تجار از عدهاي اط;ع قرار به

در اشـخاص مـبالغي و كـردهانـد باز ٣٩٩٣å شماره تحت بازار بانك در ديگري و ٥٧٧٧٧ شماره به مركز

براي مبلغي خود استطاعت قدر به كس هر كه است شده دعوت هم مردم از و ريختهاند فوق حسابهاي

بريزد/// حسابها اين به كمك

tحـبيبا آقـاي و ريـال هزار ٩å نخستوزير معاون دولتآبادي آقاي وسيله به اصفهان كارخانجات

تمانقليچ با سرلشكر تيمسار وسيله به هنگموتوري درجهداران افسرانو ريالو هزار ٢å اصفهان از اشرافي

پرداختهاند/ مرداد هشت بيستو ملي قيام شهداي بازماندگان به ريال ارتش٥٢٢٥ ستاد رئيس



ملي دولت سياهه ٣١٩٦

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه
تأسيسميشود كشور سراسر در جديد دويستدرمانگاه

تأسيسمدارستصويبشد اعتبار ريال ميليون وشصت صد

مبذولميدارد اقتصاديكشور وضع بهبود و آرام استقرار به كاملي توجه دولت

هيأت دولتدر سمتنماينده به اميني دكتر و ملي بانك كلي مدير به ناصر انتصاب تصويبنامه

شد اسكناسصادر اندوخته نظارت

در را اط;عاتزير امروز كنفرانسمطبوعاتي وسخنگويدولتدر عميدينوريمعاوننخستوزير آقاي

گذاشتند: خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران دسترس

استقرار به چيز هر از قبل را ّهمخودش تمام عرضرسيد به قبل جلسه در كه همانطور فعلي دولت ـ ١

امنيتو كياز حا ميرسد مركز به شهرستانها همه از كه اخباري و تلگرافها ميكند كشورمصروف امنيتدر

ميبينند/ سابق زمان به نسبت محسوسي تغيير آقايان هم تهران خود در است كامل نظم

عمل به كشور اقتصاد مباني تحكيم قراري بر به مخصوصي توجه فعلي امنيتدولت استقرار موازات به

و ادارات گوشههاي از يك هر در ارزي و پولي منابع آنچه ميكرد سعي سابق دولت كه حالي در است آورده

خزانـه ساختن تهي به و استفاده روزمره كنترل غيرقابل زندگي براي آن از ميآورد دست به وزارتخانهها

بانكداده بهوضع راجع سابق جلسه در كه گزارشي تعقيب آقاياندر اط;ع مزيد براي كمكميكرد مملكت

چگونه كشور اقتصادي وضع به نسبت سابق دولت شود روشن تا ميرسانم عرض به ديگري گزارش شد

ميكرد/ عمل

بازار نرخ به بايد اسكناس پشتوانه ٢١ آبان ٢٨ قانون موجب به كه شده داده گزارشاط;ع اول فقره در

است شـده صـادر قانوني اختيار موجب به كه تصويبنامهاي يك تبصره طبق و شود ارزيابي بينالمللي

اثر در است ممكن كه احتمالي زيان جبران براي اندوخته عنوان به بايد سيم و زر ارزيابي تجديد از حاصل

شود/ گذارده ايرانوديعه بانكملي اسكناسدر اندوخته نظارت هيأت نام به آيد پيش سيم و زر بهاي تغيير

دينار ٤٨ ريالو ٣٦ ط; گرم هر تعيين قانون در مقرر نرخ به پشتوانه ارزيابي پساز مقررات اين طبق بر

اندوخته بر نظارت هيأت نام به ملي بانك در كه گرديد حاصل تفاوت ريال ميليارد يك حدود در و تعيين

بـر ايران ملي بانك مصدق دكتر شخص دستور طبق ١٣٣١ ماه آبان در ولي ميشد نگاهداري اسكناس

آن ميليون ٧åå پرداختو كل خزانهداري به را اندوخته اين از ميليون ٣åå حدود در قانون خ;فنصصريح

آن وجوه از غيرمستقيم طور به بعدا دولتوقت نيز مبلغ اين از كه رسانيد بانك افزايشسرمايه مصرف به را

است/ كرده استفاده

حسـاب از ريـال مـيليون ١åå حـدود در سـابق دولت ٣١ سال در كه است كي حا گزارش دوم قسمت

به را ميليون ١åå همارز بود گرديده مقرر هم ظاهرا و برداشت قانوني مجوز بدون كارمندان بازنشستگي



٣١٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

كردند/ مصرف نيز بودند گذارده ليره به كه را آن ارز هم بعدا ولي بگذارد آن جاي

ميليون ٧åå به كه بود كرده تنزل قدري به بانك اسكناس چونموجودي ١٣٣١ ماه دي در قسمتسوم,

٢ååگرفت بانكاجازه كل مدير بانكمينمود از وام مطالبه هزينههايخود پرداخت براي نيز دولت و رسيده

و بدهد بهدولتوام را آن از حاصله وجه بفروشدو آزاد نرخ به هم را آن بانكبود كهموجودي پهلويط; هزار

اوقات همان در كه صورتي در نمود ريال ٧٥å يك هر نرخ به ط; پهلوي فروش به شروع ترتيب همين به

رو اروپا غالبكشورهاي فرانسهو مكزيكو نرخط;در ميشد اقتصاديديده درمج;ت كه اط;عاتي طبق

اثر در تا شدند خارج كشور از تماما كه فروخت ط; پهلوي هزار ٣å حدود در ملي بانك معهذا بود ترقي به

نرخ پهلويط; همان بعد هفته يكيدو حدود در شدو آنخودداري فروشبقيه از روزنامهها اعتراضمردمو

شد/// تمام بانك ضرر به ريال ميليون ٦ بابت اين از كه رسيد ريال ٩٥å به آن

شكل به خارج در كه است شهرباني رياست از دفتري سرتيپ آقاي استعفاي به راجع ديگر مطلب ـ ٣

تقاضا شاهنشاه حضور از معده كسالت علت به دفتري تيمسار كه است اين حقيقت است شده تعبير ديگر

بشوند/// معاف شهرباني رياست از بودند نموده

به راه اين از كه بسازد كشور سراسر در درمانگاه ٢åå حدود در است گرفته تصميم دولت همچنين ـ ٥

بشود/ كمكفوري عمومي بهداشت

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

بازداشتشد فرماندارينظامي توسطمأمورين سابقدادگستري ديشبوزير
كرد معرفي فرماندارينظامي به را خود فرهنگصبحامروز سابق وزير

شدند مجلسآزاد سابق نمايندگان انگجي و ميEني آقايان

توقيفشدند بروجرد فرماندار و شهردار رئيسدادگستري,
فاطميميباشند دكتر تعقيب در كماكان انتظامي مأمورين

هم و هستند فعاليت مشغول جديت كمال با همچنان انتظامي مأمورين اخير ساعت چهار و بيست در

لطفيوزير آقاي كه داديم اط;ع ديروز ميباشند/ تعقيب تحت نظامي فرمانداري طرف از زيادي عده كنون ا

از عدهاي تفاق ا به خدايار سروان آقاي گذشته شب است/ تعقيب تحت مأمورين طرف از دادگستري سابق

كردند/ بازداشت ايرانشهر خيابان در را لطفي آقاي مأمورين

طرفمأمورين از كه فرهنگ سابق وزير آذر مهدي دكتر آقاي امروز صبح ٩ ساعت ـ كرد معرفي را خود

نظامي حكومت ٥ ماده طبق و كرد معرفي نظامي فرمانداري به را خود بود تعقيب تحت نظامي فرمانداري

گرديد/ بازداشت

از قبل روز چند كه ملي مجلسشوراي سابق نمايندگان انگجي مي;نيو آقايان ديروز عصر ـ شدند آزاد

امروز نيز كري شا حسين آقاي همچنين و شدند آزاد بودند شده بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين

گرديد/ آزاد



ملي دولت سياهه ٣١٩٨

و دادگستري رئيس ايماني شهردار, وجدي آقايان ـ بروجرد دادگستري رئيس و فرماندار و شهردار

اعزام تهران به توسطمأمورين گذشته روز بودند شده بازداشت شهرستان آن در كه بروجرد فرماندار كزاد پا

شدند/ زندان تحويل نظامي فرمانداري ٥ ماده استناد به امروز مزبور آقايان گرديدند/

مـورد در گـاهي كـارآ اداره و نـظامي فـرمانداري فـعاليت از اط;عاتي ديروز ـ فاطمي دكتر تعقيب در

بعدازظهر از رسيد/ محترم خوانندگان اط;ع به است نرسيده نتيجه به كنون تا كه فاطمي دكتر دستگيري

افزودهاند/ فعاليتخود به مأمورين نيز ديروز

براي فاطمي دكتر طرف از كنون تا كه اقداماتي تمام وجود با داشت اظهار ما خبرنگار به مطلع مقام يك

دستگير را او سرانجام كه دارند اطمينان انتظامي مأمورين معهذا است آمده عمل به محلخود ساختن مخفي

مشغول اينكمأمورين و است نشده خارج آن حومه و تهران از فاطمي دكتر است مسلم آنچه كرد/ خواهند

آوردند/ عمل به جلوگيري او مخفيگاه دادن تغيير از كه هستند اقداماتي

انتظاميمشغول مصدقمأمورين آقايدكتر منزل ثاثيه ا كردن غارت پساز ـ مصدق دكتر اموال تحويل

شدند/ بازداشت طرفمأمورين از تهام ا اين به نفر چند حتي و شدند مزبور ثاثيه ا جمعآوري

مصدق آقايدكتر به متعلق اسناد گاهياموالو آ اداره ك;نتر نيكاعتقاد, آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

داد/ ايشان دختر متيندفتري دكتر آقاي خانم تحويل است شده توسطمأمورينجمعآوري كنون تا كه را

شدند/ بازداشت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از امروز آقايان اين ـ بازداشتشدند

رحـمنزاده, عـلي انگـجي, مـحمود نـوروزي, داود وثيقي, لطيف حمزهزاده, قاسمعلي پورمحمدي, محمد

راحمي/ قاسم و عباسي اسمعيل

آقاي بود/ شده چاپ رازاني حسين آقاي رازقي, آقاي نام گذشته شماره در ميدهد تذكر ضمنا ـ توضيح

به كاري براي بلكه بودند نكرده توقيف مرا فرمانداري مأمورين كه داد توضيح امروز نيز كوبيان ها پرفسور

بودم/ شده دعوت آنجا

٨١٧٥ شماره ,١٣٣٢.٦.١١ چهارشنبه

بهسرتيپدفتري نخستوزير نامه
شد/ چاپ ديروز شماره در شهرباني رياست از دفتري سرتيپ آقاي استعفاي درباره كه خبري تعقيب در

دفـتري سـرتيپ آقـاي به مورد اين در زير شرح به نامهاي نخستوزير آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

نوشتهاند:

دفتري سرتيپ تيمسار

در اميدوارم گرديد/ قبولواقع مورد كسالت, علت به كل شهرباني معافيتخدمتدر بر مبني شما تقاضاي

گمرك رياست كان كما yفع شويد/ مهمي مأموريتهاي امور مصدر بهبودي از پس كوشش و سعي نتيجه

نخستوزير بود/ خواهد شما عهده به كشور

زاهدي سپهبد



٣١٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

متهمينقتلافشارطوسموافقتشد درباره قرار تبديل تقاضايدادستانمبنيبر با
شدند آزاد التزام قيد با متهمين از عدهاي امروز

كند منصادر درباره را رايخود دادگاه تا ماند خواهم زندان همين در من مزينيگفت: سرتيپ

بيانداشتند است دادهشده آنها به كه شكنجههائي و زجر از يكشمهاي متهمينهر
اين در كند/ افشارطوسم;قات قتل متهمين با دژبان زندان در بار براياولين شد موفق ما خبرنگار ديروز

اختيار در افشارطوس قتل درباره امر متصديان yقب كه آنچه با كه داشتند اظهار مطالبي متهمين م;قات

است/ متفاوت كلي به بودند گذاشته جرايد

شخص به راجع تي اظهارا اينكه بدون ايشان شد/ حاصل تماس زاهدي سرتيپ آقاي با امر ابتداي در

نسبت متصديان طرف از پرونده تنظيم خ;لمدت در شكنجهايكه زجرو متهمينو ساير درباره بنمايد خود

شايد كه دادند شكنجه و طوريزجر به را بلوچ سرگرد آشپز احمد گفت و كرد بيان مطالبي بود آمده وارد آنها به

كه را اقراري بدبخت اين از اينكه براي امر متصديان است/ نبوده پسنديده چيزي همچنين وسطي قرون در

تا آمد هوش به بعد و شد بيهوش بار دو احمد است/ گفتني نا كه كردند كارهائي بياورند دست به بودند مايل

كند/ اقرار ميخواستند را آنچه اجبار روي از شد مجبور اينكه

اين در كاشاني tآيتا زاهديو سرلشكر بقائي, دكتر بگوئيد فقط نداريم, كاري شما با ما ميگفتند آنها

سـرتيپ آقاي و شدند اطاق وارد منزه سرتيپ و بايندر سرتيپ آقايان وقت اين در داشتهاند/ دخالت كار

تحصيل افسر چند حيثيت و آبرو خود عمل اين با پرونده تنظيمكنندگان گفت آنها محضديدن به زاهدي

آثار هنوز است/ سياه هنوز منزه تيمسار دست ببينيد شما بردهاند را اشخاصمحترم از عدهاي Fيقو كرده

ميشود/ ديده سايرين و او بدن در شكنجه و زجر

ميدانند خود مقام و شأن از خارج گرفته صورت آنها به نسبت كه را شكنجهاي و زجر افشاي آقايان اين

راستشدر چشم كه وجودي با شكستهاند را او دندان تفنگدو قنداق با كه باوجودي اميرع;ئي آقاي همين

است/ نكرده صحبت كسي با اينمقوله از كنون تا معهذا است داده دست از را بينائي قدرت اذيت و آزاد اثر

كنون تا كه مطالبي از مزبور متهمين كلي طور به كرد م;قات مزيني سرتيپ آقاي با سپس ما خبرنگار

كـه را آنچه روزنامهها ميگفتند آنها بودند عصباني و دلتنگ بود شده نوشته مج;ت و روزنامهها در آنان

تا نگرفتند تماس ما با نكردند توجه واقعه جريان واقعي علت به ولي نوشتند گفتند آنها به امر متصديان

تحت كه باشند كساني مدافع حاميو بايد ميگفتمطبوعات مزيني سرتيپ كنيم افشاء آنها براي را حقايق

دادهام/ دست از مدت اين تمام در را خانوادگيخود حيثيت و آبرو من گرفتهاند قرار فشار

دوستانو از نفر چهار منو اعدام تقاضاي به نسبت را دادستان نظر كه هموطنانمنموقعي نميدانم من

قضاوتنسبت در و بپذيرند مرا استدعاي كه اينست همميهنانم به من پيام كردند/ فكر چه خواندند آشنايانم

مطالب ما بگويموك;يمدافع را گفتنيها بيطرف يكدادگاه در بدهند اجازه كنند صبر نكنند تعجيل من به



ملي دولت سياهه ٣٢٠٠

قـضاوت تسـليم مـن حقايق شدن آشكار از بعد و برسانند ايران ملت سمع به را پرونده غريب و عجيب

اين آخر تا ممكناست استو كرده را صادره قرار تبديل تقاضاي دادستان كنون ا هم ميگردم هموطنانخود

راي با جز رفتو بيروننخواهم زندان از من ولي شوند آزاد زندان از التزام قيد با من دوستان از عدهاي هفته

گذاشت/ نخواهم بيرون اينجا از قدم عمومي اذهان شدن روشن و دادگاه

خود راننده نصرت سپسبه مزيني سرتيپ شود/ صادر دادگاه راي كه موقعي تا ميمانم زندان اين در من

مفصلي شرح نيز مزيني سرتيپ راننده نصرت كن/ تعريف دادهاند تو به كه را شكنجهاي و زجر جريان گفت

تا بودند داده او به كه را شكنجهاي و آزار و نظامي فرمانداري طرف از را خود بازداشت جريان و كرد بيان

بنمايد اقرارهائي مزيني سرتيپ با بقائي دكتر ارتباط از اينكه خ;صه و كند اقرار ميخواستند كه را مطالبي

دكتر yاص من كه وجودي با ميگفت نصرت كند/ تعريف نمايند ضبط امر پرونده در را مطالب اين آنها كه

گرفتند/ امضا من از و نوشتند پرونده در من قول از مطالبي آنها معهذا نميشناسم را بقائي

دادگاه به كه نامهاي طي نظامي فرمانداري دادستان قرباني سرهنگ آقاي قبل روز چند ـ موافقتشد

رفته بين از افشارطوس قتل متهمين درباره تباني بيم <چون بود: نوشته چنين داشت ارسال نظامي جنائي

دارم/> را متهمينمزبور به نسبت قرار تبديل تقاضاي است

از صادره قرار تبديل با سرانجام امر جريان به رسيدگي از پس و داده جلسه تشكيل جنائي دادگاه امروز

متهمين يكاز هر براي كه نظامي بازپرس طرف از صادره قرار نتيجه در و كرد نظاميموافقت بازپرس طرف

معادل قرار متهمين از نفر ٩ براي و لغو بود شده صادر ريال ميليون دو و يكميليون معادل وجهالضمان قرار

شد/ صادر ريال هزار پنجاه آنها از نفر سه و ريال هزار صد يك

قطبي سرهنگ آقاي دهند/ ارائه دادگاه به را Fزم تضمين تا شدند اقدام مشغول امروز مزبور متهمين

است نشده صادر متهمين از يك هيچ آزادي كنوندستور تا داشت اظهار ما خبرنگار به جنائي دادگاه رئيس

دو شد/ خواهند آزاد دهند ارائه دادگاه به را مداركFزم امروز بعدازظهر تا گر ا و ميباشند اقدام آنهامشغول زيرا

شدند/ آزاد زندان از Fزم تضمين سپردن با متهمين از عدهاي كه شد حاصل اط;ع امروز بعدازظهر ساعت

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ١٩ شماره اعEميه
دولت هـدف يگانه عمومي امنيت و آسايش نگاهداري و قراري بر و مشروطه حكومت حراست چون

مينمايد گهي آ و اع;م هموطنان عموم اط;ع براي نظامي حكومت قانون ٤ ماده وسيله بدين لذا ميباشد

اغماض ارفاقيو نظر بدونهيچگونه لذا ميباشد ماده اين مقررات اجراي به نظاميموظف فرمانداري چون

را عمومي امنيت آسايش نحوي هر به و ننمايند را ماده اين مقررات رعايت كه كساني به نسبت گذشت و

شد/ خواهند مجازات تعقيبو مورد شديدا نمايند خيانت ضديتو دولتمشروطه با و سلبنموده

مدلل آنها خيانت و اقدام آسايشعمومي امنيتو و مشروطه دولت ضد بر yعم كه اشخاصي ـ ٤ ماده

شد/ خواهند قتل به محكوم باشد شده



٣٢٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

شد اماميتشكيل جمال محاكمه جلسه دومين امروز
آمد عمل به نفعوي به كريدورهايدادگستريتظاهراتي در

تومان هزار ١٨å مبلغ چكبه نسبتبهموضوعوجه امامي جمال آقاي كمه محا جلسه صبحدومين امروز

به تحقيقات پرونده شهود نفر دو از ابتدا گرديد/ تشكيل باقرزاده آقاي رياست به جنحه دادگاه ٩ شعبه در

دادستاندر كه را دليلي پنج و كرد دفاع به اماميشروع جمال آقاي سياسيوكيل آقايدكتر سپس و آمد عمل

امامي جمال آقاي كه بوده مدعي بانكخودش به كه داشت اظهار و نمود رد بود كرده قيد وي عليه ادعانامه

كردهاند/ سوءاستفاده ديگران ايشان امضاي چكو از و نداشته تقصير

دادگاه جلسه يازده ساعت حدود در باFخره نمود صحبت به شروع ديگر مدافع وكيل شاهكار دكتر گاه آن

گرديد/ ماهموكول شهريور ١٩ پنجشنبه روز به آن دنباله و شد ختم

آمد/ عمل به تي تظاهرا عدهاي طرف از نيز دادگستري كريدورهاي در دادگاه جلسه از خارج در

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

دولتي وفرشهاي اتومبيلها قضيه] [سرانجام
شده جمعآوري كه را دولتي فرشهاي و تومبيلها ا دارد نظر در دارائي وزارت كه شد حاصل اط;ع امروز

شد/ خواهد تقسيم تومبيل ا فرشو دولتي مؤسسات از يك هر احتياج ميزان به و نمايد توزيع بود

از بعضي اينكه مگر است شده صرفنظر ميباشد احتياج مورد كه Fكا دو اين فروش از جهت همين به

نباشد/ استفاده قابل آنها

دارد زياد تأثير ادارات كار پيشرفت در تومبيل ا چونوجود كه ميشود گفته تصميم اين از انصراف به راجع

فرشهاي فروش به مبادرت دولت چنانچه ضمنا داشت خواهد ترجيح فروش جمعآوريو به آنها از استفاده

تـزئين براي آنها از استفاده كه صورتي در شد نخواهد عايد م;حظهاي قابل مبلغ بنمايد شده جمعآوري

بود/ خواهد اداراتمؤثر

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

سگوند و سوادكوه و لرستان عشاير نمايندگان
مEقاتكردند را آقاينخستوزير

محترمين لرستانو شاهدوست ميهنپرستو عشاير رؤساي از نفر ٢åå حدود در ساعتهفتصبحامروز

عشاير و كجور و ك;ردشت عشاير و سوادكوه عشاير نمايندگان و اليگودرز بروجرد, نهاوند, شهرستانهاي

وفاداري كردندو ارتشم;قات رئيسستاد و آقاينخستوزير با افسران باشگاه در خوزستان منطقه سگوند

ايراد باتمانقليچ سرلشكر آقاي طرف از بياناتي و داشتند ابراز ارتش و شاهنشاه به نسبت را كاريخود فدا و

شوند/ شرفياب شاهنشاه حضور به مزبور آقايان است قرار و شد



ملي دولت سياهه ٣٢٠٢

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

شاهنشاه به فداكارينسبت وفاداريو
نيريز از كه تلگرافي ضمن در زند واصل علي خيرانديشو محمدعلي ابطحي, قريبشهسواري, آقايان

به نسبت ��اميرشوكت زند محمد آقاي توسط را زند ايلنشين جمعيت و مراتبوفاداريخود كردهاند مخابره

داشتهاند/ اع;م شاهنشاه

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

گفتهاند تبريك را ملوكانه موكب ورود
ابوالفضل نصيري, سليمان طالبي, ايوب آهنگران, محمد نوروزي, كبر عليا اصغري, محمدرضا آقايان

شاهرود/// شهرستان ش� هـ ١٣٤٥ سرشماري ٢٣٨٢٥ �جمعيت بخش (Mayãmey) ميامي مصاحب: دايرةالمعارف /١

به را ملوكانه بازگشتموكب و كرده مخابره نخستوزير براي تلگرافي �١�ميامي از ديگر نفر چند و عابديان

گفتهاند/ تهنيت تبريكو را زاهدي سپهبد تيمسار موفقيت و ايران

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

دعوت
از عشاير ساير و مازندران شاهدوست عشاير عموم شهريور چهاردهم شنبه روز بعدازظهر شش ساعت

كوي سپهساFر مسجد پشت سنديكا باشگاه محل در كه شدهاند دعوت ايران سنديكايمطبوعات طرف

يابند/ كانوندانشورانحضور جنب نظمالدوله

شركت مزبور جلسه در كه ميشود شاهدوستدعوت عشاير ساير و نويسندگان و جرايد مديران عموم از

ايران مطبوعات سنديكاي دبيرخانه فرمائيد/

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

شهرري در جشن انعقاد
برپا شنا استخر محل در همايوني اعليحضرت مناسبتموكب به شكوهي با مجلسجشن ري شهر در

مردم شاهپرستي احساسات باب در وصال صبح روزنامه سردبير و مدير و شهردار طرف از نطقهائي و شد

گرديد/ ايراد ايران

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

ملوكانه گروسحضور جمعه امام شرفيابي
امروز صبح ٩.٥ ساعت هستند كردستان اول طراز علما از كه گروس جمعه امام حاج آقاي حجتاFس;م

اي;تو شاهدوستي و جانبازي مراتب شرفيابو شاهنشاه همايون اعليحضرت پيشگاه به سعدآباد كاخ در

معروضداشتند/ ملوكانه حضور به گروس اهالي و مندمي و گلباغي عشاير



٣٢٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

ملوكانه پيشگاه به شرفيابي
در ديروز بعدازظهر چهار ساعت مازندران اهالي از نفر چهار تفاق ا به مازندراني حائري ع;مه tآيتا

شدند/ شرفياب شاهنشاه همايون اعليحضرت حضور به سعدآباد سفيد كاخ

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

كه/// شد افشا امروز

كشفشد رباطكريم تودهايدر ديشبيكشبكه
شدند دستگير بودند مخفيشده دماوند در كه چپ افراد از نفر ١٣

انتظامي/// فعاليتمأمورين گذشته ساعت چهار بيستو در

كريممشغول رباط تودهايدر يكشبكه كه رسيد انتظامياط;ع مأمورين به گذشته شب ـ كشفشبكه

محلمزبور به گاهي كارآ ومأمور سرباز عدهاي تفاق ا به نظامي فرمانداري خدايار آقايسروان است/ فعاليت

از يكي در ولي كردهاند تخليه را آنجا كه كردند مشاهده شدند آنجا منازل داخل مأمورين كه موقعي رفتند/

دست بـه ديگري مدارك و فستيوال تمبر كمونيستي, كتب مقداري شدند موفق مأمورين مزبور خانههاي

با بازداشتو صباغي احمد فرقو محمد معتمدي, كريم اسامي به خانهمزبور كنين سا از نفر سه ضمنا آورندو

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به شده كشف مدارك

ميداد نشان بود رسيده نظامي فرمانداري مأمورين به كهديروز ديگري اط;ع ـ بازداشتشدند نفر ١٣

شدهاند/ مخفي دماوند در توده منحله حزب عمال از عدهاي كه

به را اميرشاهي آقاي شدند موفق نظر خانههايمورد بازرسي پساز سرانجام و رفتند دماوند به مأمورين

دهند/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو ديگر نفر دوازده تفاق ا

در شدند بازداشت مأمورين طرف از فوق محلهاي در كه اشخاصي بر ع;وه ـ ديگر نفر يك و چهل

عـزيز اسـامي اشـخاص ايـن مـيان در شدهانـد بازداشت نفر يك و چهل نيز اخير ساعت چهار و بيست

ميشود/ ديده كينژاد محمد شكراtمي;دي, شمعون, نورمحمداغلي,

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت كي اشترا مرام تهام ا به اخير روز چند در كه كساني از نفر چند ديروز ضمنا

١٨ توسط همچنان شدهاند بازداشت اخير هفته دو خ;ل در كه كساني از بازجوئي ـ دارد ادامه بازجوئي

دارد/ ادامه نظامي بازپرسان از نفر

به بازجوئي شدهاند بازداشت كي اشترا مرام تهام ا به كه كساني از شهرباني مأمورين از عدهاي نيز امروز

و ميباشند بازپرسي همچنانمشغول شده بازداشت افسران از دژباني در نيز نظامي بازپرسان آوردند/ عمل

ميباشد/ متهمينمزبور از بازپرسي پايان به صحرائيموكول دادگاه تشكيل داديم اط;ع yقب كه طوري به

وجـود كمونيستي كتب مزبور كتابخانه در كه شد داده اط;ع ابنسينا كتابخانه طرف از امروز ـ توضيح

است/ نداشته



ملي دولت سياهه ٣٢٠٤

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

شد مبادله و امضا شورويامروز و ايران بازرگاني تكميلي موافقتنامه
است افزايشيافته برابر دو سابق به شوروينسبت و ايران مبادiتي كاiهاي حجم

نمايند/// اقدام iكا ستد و داد به ميتوانند مبادiتيجديد اساسليستهاي بر بازرگانان امروز از

اين اقتصاد آقايوزير طرف از ملي اقتصاد پاياپايوزارت رئيساداره غفاري آقايدكتر امروز ظهر مقارن

قرار مطبوعات نمايندگان اختيار در شوروي ايران بازرگاني تكميلي موافقتنامه امكان درباره را اط;عات

مابينوزارت ١٣٣٢ خرداد بيستم برابر ١٩٥٣ ژوئن دهم در كه وشوروي ايران بازرگاني موافقتنامه پيرو داد:

را خود تمايل شوروي جماهير تحاد ا بازرگاني نمايندگي گرديد امضاء بازرگانيشوروي اداره و ملي اقتصاد

كاFهاي كردن اضافه و مبادله كاFهايمورد افزايشميزان منظور به تكميلي يكموافقتنامه تنظيم براي

داشت/ ابراز ملي اقتصاد وزارت به ديگر

كرات مذا از پس گرديد/ بازرگانيشوروي نمايندگي تسليم و تهيه Fزم طرح ملي اقتصاد طرفوزارت از

عمل به تكميلي موافقتنامه به بازرگانيشورويراجع رئيساداره مليو اقتصاد آقايوزير مابين كه مفصلي

شد/ امضا زير شرح به ��امروز پنجشنبه روز يازده ساعت در

تا ١٩٥٣ آوريل اول از ايران به سوسياليستي ازشوروي تي صادرا كاFهاي ـ شوروي از وارداتي كاLهاي

و دوميليون نخ متر, ميليون ١٥ پنبهاي پارچه تن, هزار ٢å شكر و قند است: قرار اين از ١٩٥٤ مارس ٣١

نيكل ورشو, مس, تن, ٥ååå ريل تن, ٥٧åå آنها از شده ساخته اشياء و پوFد آهنو قرقره, عدد سيصدهزار

كيلومتر/// ٣åå تلفن و برق كابل تن, ٥å

جماهيرشورويسوسياليستي تحاد ا به ايران تي صادرا كاFهاي فهرست ـ بهشوروي كاLهايصادراتي

سنگ تن, هزار ٥ پنبه تن, هزار دو توتون تن, هزار دو برنج :١٩٥٤ مارس ٣١ تا ١٩٥٣ سال آوريل اول از

جلد/// هزار ١åå بره پوست تن, هزار ٣ شده تصفيه گوگرد تن, هزار ٦ سنگروي تن, هزار ٣å سرب

امروز از ميتوانند بازرگانان است/ يافته افزايش برابر دو سابق به نسبت شوروي و ايران معام;ت حجم

نمايند/// اقدام Fكا مبادله به شده مبادله ليستهاي براي

دارد/ ادامه ١٣٣١ مهر ١١ تنظيمي اساسموافقتنامه بر شوروي و ايران بين Fكا مبادله yفع

٨١٧٦ شماره ,١٣٣٢.٦.١٢ پنجشنبه

است شورويممنوع كبير سفير با مEقات هنوز
مEقاتوينشد به موفق هم امروز خارجه وزارت رئيستشريفات

را ايشان نيز امروز و ديشب معالج پزشكان و است بستري كان كما شوروي كبير سفير Fورنتيف آقاي

ميكده آقاي به حتي و است ممنوع هنوز شوروي كبير سفير با م;قات پزشكان دستور طبق كردند/ معاينه

آينده م;قات تاريخ و نشد داده اجازه اين داشت وي م;قات قصد امروز كه خارجه وزارت تشريفات رئيس

نگرديد/ تعيين هم



٣٢٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

شهرستانها در مجالسجشن انعقاد
دارد ادامه هنوز ملوكانه بازگشتموكب مناسبت به

گرفت انجام ملوكانه تمثال برابر ارتشدر رژه شهرستانها اغلب در

عملآمد به سربازان رژه مسير طبقاتدر طرفعموم شوروياز پر تظاهرات و

بازگشتموكبملوكانه مناسبت به است رسيده شهرستانها از ما خبرنگاران طرف از كه تلگرافاتي بنابه

ايـن در خـاطر سرور و بشاشت با اهالي و دارد ادامه چراغاني و جشن مجالس انعقاد نقاط اغلب در هنوز

ميكنند/ مجالسشركت

ملت به مرداد هشتم و بيست ملي قيام روز در كه تاريخي مناسبتموفقيت به پنجشنبه روز همچنين

تلگرافكه اينكچند رفتند/ همايونيرژه تمثال مقابل در نظامي واحدهاي شهرستانها در ايراندستداده

ميرسانيم: محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به كردهاند مخابره ما خبرنگاران اينمورد در

سـرهنگ آقـاي دارد, ادامـه خاص نظم و شكوه با طبقات طرف از جشن برگزاري هم هنوز ـ همدان

پادگان فرمانده يغما سرهنگدو آقاي دارد/ امنيت برقراري در سزائي به سهم شهرباني سرپرست خليلپور

به پيش از بيش را اهالي مؤثري بيان با جشن جلسات تمام در انتظامات حفظ و امنيت برقراري از گذشته

هستند/ قدرداني شايسته حقا كار فدا افسران اين نموده/ ع;قمند معظم شاهنشاه

همايوني اعليحضرت تمثال مقابل در تيپ مختلف قسمتهاي نظامي رژه شهريور ١٢ روز ـ نوشهر

سردستگي به نوشهر عشاير شاهپرستچالوسو همكاريجوانان با اردشيري سرهنگدوم تحتسرپرستي

و يافتند حضور رژه مراسم در قبلي طبقدعوت مغازهها كليه آمد عمل به چالوس ميدان در شجاعي الياس

يافت/ خاتمه ارتش باد جاويد شاهنشاه, باد زنده جمعيتو فرياد ميان در رژه مراسم

از شكوهي با مجلسجشن عزيز ايران به شاهنشاهي مراجعتاعليحضرتهمايون شكرانه به ـ رودسر

آقاي بدوا شركتداشتند/ اينجشن طبقاتدر وعموم گرديد داير رئيسدارائيرودسر قاضيزاده آقاي طرف

عشاير خصوص به ايران عشاير خدمات و ميهن و شاه و خدا به ايمان پيرامون در رودسر بخشدار حسينيان

مـلوكانه مـوكب بـازگشت از تشكر اظهار ضمن قاضيزاده آقاي سپس كرد ايراد مؤثري سخنراني رودسر

امـيدوار زاهـدي tفـضلا سپهبد تيمسار دولت و شاهانه ذات مراحم به را سامان اين مردم سپاسگزاري

tعـبدا شيخ آقاي طرف از همايوني اعليحضرت سلطنت بقاي و س;متي به دعا كر ذ با مجلس ساخت/

يافت/ خاتمه روحاني

واحدهاي همايوني اعليحضرت مراجعتموكب مناسبت به بعدازظهر ساعت٤ شهريور ١٢ روز ـ كرمان

آقـاي داشـتند ابـراز زيـاد احساسات اهالي رفتند رژه شاهپور خيابان در اعليحضرت تمثال مقابل ارتش

و رفتار حسن از مردم و شد شهربانيمنصوب رياست به سمت حفظ با وظيفه نظام رئيس آراسته سرهنگ

ميباشد/ آرامش نهايت در شهر و دارند رضايت مشاراليه خدمات



ملي دولت سياهه ٣٢٠٦

ساخت/ آماده رژه براي را خود مرزنآباد گردان و گرديد تزئين چالوس مغازههاي پنجشنبه روز چالوسـ

سرهنگشوشيوار آقاي مرزنآباد, مستقل گردان فرمانده اردشيري ستاد سرهنگدو بعدازظهر ٥ ساعت

اجتماع شهرباني طبقاتجلوي ساير و ك;رستاق و شاهدوستكجور افراد و دولتي رؤساي و شهرباني رئيس

برگزار شاهنشاه همايون اعليحضرت تمثال مقابل بعدازظهر ساعت در رژه سخنراني ايراد از پس و نمودند

يافت/ خاتمه عمومي احساسات ابراز ميان در ٦ ساعت در و گرديد

برگزار چراغاني و جشن روز شبانه سه بازرگانان و اصناف طرف از مرداد ٢٨ قيام مناسب به ـ Lهيجان

شد/ كار مشغول و وارد جديد فرماندار رسولي كبر عليا آقاي گرديد/

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

قزوين خيابان قنات چهارراه در چراغاني و جشن
خـيابان در واقـع قـنات چهارراه اهالي ايران به شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت مناسبت به

اغلب بودند داشته برپا چهارراه محل در مجللي طاقنصرت و ساخته منعقد شكوهي با مجلسجشن قزوين

و جـرايـد مـديران از تن چند اهالي, از زيادي جمع و بود يافته تزئين ايران پرچم با حدود آن در كين دكا

كردند/ مجلسشركت در طبقات نمايندگان مجلسو نمايندگان

تمام در يافتو خاتمه بعدازظهر نه ساعت در و شروع پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت از جشن اين

كردند/ پذيرائي مدعوين از افضلي سيدآقا و افشار tنعمتا آقايان مدت

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

دستگل تقديم
اعـتدالي, طـهماسبي, ايلبيگي, مهرپور, سلطانپور, فرامرزي, اص;ني, آقايان ديروز نيم و ٥ ساعت

و كـارمندان نـمايندگي بـه كـه باقرپور و كاظمي قنبري, بهادري, نوذري, دقيقيان, برهانپور, عليخاني,

تهران به شاهدوستيخود مراتب احساساتو ابراز براي مسجدسليمان از بختياري طوايفمختلفه كارگرانو

و يافته حضور باتمانقليچ سرلشكر تيمسار دفتر در بختيار روزنامه مدير سلطانپور آقاي تفاق ا به آمدهاند

كردند/ تسليم بود شده نصب بدان همايوني اعليحضرت تمثال كه بزرگي گل دست

و شـاهدوستانه ك پـا احسـاسات بـه راجـع مطالبي آقايان معرفي ضمن سلطانپور آقاي آنكه از پس

احساسات مهيجي بيانات با ارتش ستاد رياست باتمانقليچ تيمسار داشتند بيان بختياري ايل وطنپرستانه

شما بماند پاينده و زنده هميشه احساسات اين اميدوارم عزيز آقايان گفتند و داده قرار تقدير مورد را آقايان

براي كه تفاقبود ا و تحاد ا احساساتو همين كاريبودهايد فدا آماده خود سرباز هميشهدوشبهدوشبرادران

داد/ نجات عظيم يكخطر از ما عزيز وطن بار چندمين

وحضور ملوكانه پيشگاه به آقايان است قرار انداخت/ گريه به را همه كه بود قدريمهيج به تيمسار بيانات

شوند/ شرفياب هم نخستوزير آقاي



٣٢٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

جشنگرفتند را ملوكانه بازگشت
بازگشتملوكانه مناسبت به مفصلي جشن مرداد سيام روز رضائي بنگاه مديران مداح برادران ـ دامغان

اعزامي ازستون ضمنا بودند كرده تزئين رنگ سه پرچ با مفروشو را بنگاه تمام و ساختند برپا بنگاه محل در

آوردند/ عمل به شايان پذيرائي شدند وارد دامغان به كه مشهد از

ع;قمنديخود درجه اعزامي جلويستون گوسفند كردن قرباني با دارائي اداره كارمند آقايوطنپرست

داشت/ ابراز ارتش و شاهنشاه به را

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

جديد انتصابنخستوزير از شادماني اظهار
و نـموده شـاياني خـدمات فومنات جنگل غائله رفع در زاهدي tفضلا سپهبد تيمسار چون ـ فومن

شعف ابراز معظمله زمامداري به نسبت اهالي است گذشته جا به خود از فومن قلبمردم شيرينيدر خاطرات

آيند/ فايق زودتر هرچه كنوني مشك;ت بر ايشان كه دارند انتظار و نموده شادماني و

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

شاهنشاه مجسمه تهيه براي
تا است شده پرداخته اهالي از جمعي طرف از ريال هزار هشتاد شاهدوستيمبلغ مراتب ابراز براي ـ ميانه

تهيه به اقدام صنعتي احمد مهدوي, قاسم عليپور, بهرامي, اسكندري, گرمرودي, نظافتي, آقايان تحتنظر

گردد/ نصب شهر ميدان در و نموده شاهنشاه مجسمه

به را خود بخواهندوجوه كه اشخاصي ساير تا شده باز ميانه ملي بانك در ١١٤٣ شماره به حسابي ضمنا

بريزند/ حسابمزبور

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

نيست توجه مورد �فع تاجگذاري موضوع
ابراز مختلف طبقات طرفدستجاتو از ايتاليا عراقو كوتاه سفر از بازگشتملوكانه زمان از اينكه به نظر

دست به اط;ع كه طوري به حتي و ميشد همايوني تاجگذارياعليحضرت مراسم برگزاري به نسبت ع;قه

است شده ملوكانه پيشگاه از امر اين انجام تقاضاي آن ضمن كه است تهيه دست در نيز عريضههائي آمده

نمايند/ اط;ع كسب مقاماتموثق از باره اين در كه برآمدند صدد در ما خبرنگاران لذا

نيست نظر مورد مسئله اين هيچوجه به حاضر حال در نمودهاند حاصل اط;ع ما خبرنگاران كه آنجا تا

سؤالنمود باره اين در مخبرين از يكي خارجيوقتي خبرنگاران مصاحبه در شخصا نيز اعليحضرتهمايوني

فرمودند: صراحت به

گيرد>/ انجام مملكت براي بايد كه هست ضروريتري و كارهايFزمتر yفع>



ملي دولت سياهه ٣٢٠٨

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

پادگانمركز سربازان
رفتند پايتخترژه اهالي بيسابقه احساسات و استقبال ميان در

ميهنپرستانه احساسات مليو مظاهر پرشورترين از يكي شاهد تهران [پريروز] پنجشنبه روز بعدازظهر
قبل شماره در آن گزارشمشروح كه همانطوري مرداد ٢٨ قيام تاريخي مناسبتموفقيت به اينروز در بود/

شور و شكوه با پايتخت خيابانهاي در مركز ارتش واحدهاي از تيپ سه رسيد محترم خوانندگان نظر به

خيابانهاي در كوچك بزرگو جوان, و پير مرد, و زن از طبقات عموم از انبوهي جمعيت و رفتند رژه فراوان

با و كرده استقبال را ارتش كار فدا سربازان مقدم كمسابقهاي و بينظر احساسات با و آمدند گرد رژه مسير

قرباني گوسفند و گاو زيادي تعداد و كردند قدرداني دلير ارتش از شيريني بستههاي و گل دستههاي اهداِء

نمودند/

و اهالي طرف از مهيجي سخنرانيهاي كشيد ساعتطول سه به نزديك كه شكوه با رژه اين مراسم در

باد زنده فرياد با طبقات عموم و آمد عمل به محلي مختلف جمعيتهاي و ورزشي باشگاههاي نمايندگان

ظهور منصه به را خود باستاني ميهنپرستي و شاهدوستي مراتب ديگر بار ايران ارتش باد پاينده شاهنشاه,

رسانيدند/

اهداِء واحد فرمانده به زيبائي و بزرگ گل تاج تهران شهرداري طرف از اسفند ٢٤ ميدان در رژه آغاز در

ستاد به پايتخت مختلف بخشهاي محلي معتمدين و شهر محترمين از زيادي عده رژه پايان در و گرديد

سـرلشكر تـيمسار بـه بـزرگ گل تاج دو و كردند ايراد حرارتي با سخنرانيهاي با آنجا در و رفتند ارتش

نمودند/ تقديم ارتش ستاد رئيس تمانقليچ با

شكوه با رژه اين مناظر از عكسهائي ارتشبودهاند مختلف واحدهاي مسير در جا همه كه ما خبرنگاران

ميرسد/ محترم خوانندگان نظر به نمونه عنوان به گزارش] [ضميمه Fبا عكسهاي كه كردهاند تهيه

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

كشور ازطرفشهربانيكل اعEميه
٢٨ وقايع جريان در ميرساند تهران محترم اهالي خاطر استحضار به وسيله بدين كشور كل شهرباني

كه گرفته قرار غارت و چپاول مورد شهر ديگر نقاط و كاخ در واقع مغازههاي و منازل از بعضي گذشته مرداد

كافي اقدامات انتظامي طرفمأمورين از منهومه جمعآورياموال و مرتكبين دستگيري منظور به ب;فاصله

شده نگاهداري گاهي آ اداره گنجينه در و جمعآوري شده غارت اموال از مقداري كنون تا نتيجه در و معمول

گردد/ مسترد آن واقعي صاحبان به مزبور اموال تا است

مراجعه گاهي آ اداره به ميشود تقاضا گرديده واقع دستبرد مورد آنها مغازههاي يا منازل كه كساني كليه از

اشياِء و اموال چنانچه تا نمايند تسليم آن مشخصات و ع;ئم كر ذ با را خود منهومه اموال از كه صورتي در و

شود/ داده آن استرداد ميباشد مكشوفه اموال جزو آنها



٣٢٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

بازداشتشد حزبنيرويسوم ملكيرهبر خليل
دستجاتچپ به منتسب اوراق و فشنگ مقداري و سفيد گذرنامه كشف
شد دستگير بود كرده مخابره تهران تلگرافمغرضانهايبه اردبيل از كه شخصي

دارد ادامه كماكان دستگيرشدگان از بازپرسي

كـار مـجلس چاپخانه در كه امامي نام به را شخصي انتظامي مأمورين كه داديم اط;ع پنجشنبه روز

رفتند/ او منزل به بازرسي براي سپس و كرده بازداشت ميكرد

سفيد گذرنامه يك فشنگو تير پنج بودند رفته آنجا بازرسي براي كه مأموريني شد حاصل اط;ع كنون ا

تنظيمصورت از پس مزبور اشياِء كردند پيدا چپ دستجات به روزنامههايمنسوب و اوراق زيادي مقدار و

گرديد/ نظامي فرمانداري تحويل مجلس

مأمـورين و گـرديد مـخابره تهران به اردبيل از مغرضانهاي تلگراف قبل روز چند ـ اردبيل از تلگراف

بـازداشت اردبيل در را او قبل روز سه شدند موفق و برآمدند تلگراف صاحب دستگيري صدد در انتظامي

گرديد/ تحويل تهران نظامي فرمانداري به پرونده با وي امروز صبح نمايند/

شـهرداري كـارمند رازي حسـين نام به را شخصي گاهي, كارآ مأمورين امروز صبح ـ شدند بازداشت

به نيز بابل سابق شهردار رحيميان ابوالقاسم آقاي كه است كي حا ديگري خبر همچنين كردند/ بازداشت

است/ شده بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله

بـه سـوم نـيروي حـزب رهبر ملكي خليل آقاي امروز صبح شش ساعت ـ شد بازداشت ملكي خليل

ساعت چهار بيستو اشخاصدر اين بر ع;وه شد/ بازداشت طرفمأمورينوي از و آمد نظامي فرمانداري

شدهاند/ بازداشت انتظامي طرفمأمورين از كي اشترا مرام تهام ا به عدهاي نيز گذشته

واقعه دستگيرشدگان از بازجوئي داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع مقام يك ـ دارد ادامه بازرسي

از كوچكتريناط;عي لذا است اوليه مرحله بازپرسيدر چونهنوز داردو ادامه نظامي بازپرسان توسط اخير

گذاشت/ جرايد اختيار در نميتوان بازپرسي نتيجه

متهمين لذا است تبانيموجود بيم هنوز داشتچون اظهار مزبور مقام يكديگر با متهمين م;قات درباره

ندارند/ را اشخاصمتفرقه و يكديگر با حقم;قات هيچوجه به مزبور

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

آتشزد را آريا حزب اتومبيل حزبسومكا افراد از يكي
ايستاده ژاله سهراه در آريا حزب ٣٦٤٣ شماره جيپ تومبيل ا كه موقعي پنجشنبه بعدازظهر شش ساعت

رويآنريخت به بنزين يكشيشه جيبداشت در را كارتعضويتحزبسومكا كه ايرج نام به شخصي بود

اثر در تومبيل ا ولي كردند دستگير را ايشان شده مطلع قضايا از ٢ ك;نتري مأمورين ب;فاصله زد/ آتش و

دادند/ نظامي فرمانداري تحويل امروز را ايرج رفت بين از كليسوختو به حريق



ملي دولت سياهه ٣٢١٠

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

افشارطوس قتل متهمين از ديگر نفر دو نيز امروز
شدند آزاد التزام قيد با

حاصل افشارطوسموافقت قتل متهمين از نفر دوازده درباره قرار تبديل با كه داديم قبلاط;ع شماره در

بـه نـظامي فـرمانداري دادستان قرباني سرهنگ آقاي امروز شدند/ آزاد زندان از كفيل قيد به آنها و شد

تبديل تقاضاي yقب كه رستمي امير و نخلي عباس يعني مزبور متهمين از نفر دو داشت اظهار ما خبرنگار

جنائي دادگاه به متهمينمزبور از عدهاي امروز صبح شدند/ آزاد بود شده موافقت آنها تقاضاي با و كرده قرار

شدند/ پرونده قرائت مشغول وك;يخود با و مراجعه نظامي

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

گرديدند اعزام بروجرد به منحله حزب افراد
تحت كاميون دو وسيله به بودند شده دستگير كه توده منحله حزب به منتسب افراد از نفر ١٩ ـ دورود

شدند/ اعزام بروجرد به ژاندارمري مراقبتمأمورين

٨١٧٧ شماره ,١٣٣٢.٦.١٤ شنبه

كرد اعEم امروز بازنشسته افسران شكايت به رسيدگي كميسيون
فرضشود كانلميكن بايد افسران بازنشستگي صادره احكام كه

نمود اع;م رسما نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار ميباشند مستحضر گرامي خوانندگان كه طوري به

افسران از جمعي سبب جهتو بدون كه صورتي در و شد خواهد رسيدگي بازنشسته افسران شكايت به كه

تصميم اين اجراي براي ميشوند/ داده اعاده خدمت به باشند كرده بركنار كار از و دلسرد را كشور خدمتگزار

از: بودند مركب كه كميسيون اين اعضاي گرديد/ بازنشسته افسران شكايت به رسيدگي مأمور كميسيوني

رئيس شاهنده سرتيپ تيمسار جنگ, وزارت دوم معاون زاهدي سرتيپ تيمسار ج;لي, سرلشكر تيمسار

تـيمسار ارتش, كـارگزيني رئـيس محوي سرتيپ تيمسار وظيفه, نظام بازرس مبشري تيمسار دادرسي,

اعضاي ملي/ دفاع وزارت بازرس منصوري سرهنگ و نخستوزيري نماينده گي;نشاه بازنشسته سرتيپ

را آن گزارش و نموده تخاذ ا را خود تصميم امروز نظر امعان و بررسي و مطالعه جلسه چند از پس كميسيون

بشود/ نهائي تصميم اخذ آن به نسبت تا داشتند ارسال ارتش ستاد جنگو وزارت و نخستوزير آقاي براي

زمان در بازنشسته افسران بازنشستگي علل چون كه نمود اظهار خود نظريه در كميسيون اط;ع قرار به

مـرجـع تـنها كـه ارتش كارگزيني و بوده خاصي نظريات و سياسي جهات به مصدق دكتر آقاي حكومت

در را مزبور رسمي مقام هيچوجه به و نداشته اط;ع افسران بازنشستگي جريان از بوده امر اين به رسيدگي

شدهاند بازنشسته ١٣٣١ ماه تير ٣ تاريخ از كه افسراني كليه لذا است نداده مداخله خود متخذه تصميمات

فرضشود/ كانلميكن آنها بازنشستگي احكام و شوند داده اعاده خدمت به مجددا بايستي



٣٢١١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

بود: شده اطEعداده آن در كه كرد تسليم ايران نخستوزير نامهايبه ديشب امريكا كبير سفير

است گذارده ايران دولت اختيار كمكفوريدر عنوان به دiر ميليون ٤٥ آيزنهاور
شناخته ضروري مردم رفاه اقتصاديو امور توسعه و ايران در ثابتي وضع كمكبراياستقرار اين

ومساعدتفوري سرعتعمل از تشكر اظهار ضمن امريكا سفير پاسخ در ايران نخستوزير شده,

است: كرده اعEم امريكا

كنوني بحران رفع در امريكا فنيدولت كمكهايفوريو از استفاده با ايران دولت
كرد خواهد را نهايتجّديت ايران مالي اقتصاديو

و يـافت حـضور خارجـه امور وزارت در امريكا كبير سفير هندرسن آقاي ديروز بعدازظهر هفت ساعت

هيأت در ب;فاصله مزبور نامه نمود/ تسليم نخستوزير آقاي به ايران به امريكا كمكفوري درباره نامهاي

ارسال هندرسن آقاي براي دولت تصويب از بعد و گرديد تهيه همانجا آن پاسخ سپس و شد قرائت دولت

ميگردد: درج زير در امريكا كبير سفير و ايران نخستوزير بين متبادله نامههاي متن گرديد/

امريكا كبير سفير هندرسن آقاي نامه متن

مبلغ امريكا رياستجمهوري بود شده ايران جديد حكومت طرف از كه فوري كمك تقاضاي جواب در

عنوان به مبلغ اين است/ گذارده ايران دولت اختيار به فوري و فوقالعاده عنوان به دFر ميليون پنج و چهل

مورد متقابل امنيت قانون موجب به مربوطه اداره مقررات طبق ايران به امريكا اقتصادي فوري مساعدت

گرفت/ خواهد قرار استفاده

برنامههاي و فني كمك عنوان به كه است امريكا متحده دولت فعلي مساعدتهاي بر اضافه مبلغ اين

در بيشتري توسعه براي گردد برقرار ثابتي حديوضع تا ديگر بار اينكه منظور به ايرانميشود/ به نظامي

Fزم بسيار كمكفوري كه گذاشتهشود اساسي و ايرانشالوده مردم تمام زندگي اص;حسطح اقتصاديو امور

بدين و شود افزوده ايران داخلي اوضاع پايداري و ثبات بر امريكا همكاري با كه است اميد است/ ضروري

منابع از مؤثري و سريع استفاده با ضمنا و آيد بهوجود ايران اقتصاديات براي استواري اساسصحيحو طريق

كمكشود/ كشور اين اقتصاديات به ايران ثروت سرشار

جـمهور رئيس حضرت به نخستوزير زاهدي tفضلا سپهبد تيمسار طرف از جواب در نيز نامه اين

است: شده ارسال امريكا كبير سفير آقاي وسيله امريكا

نخستوزير آقاي نامه متن

اقدام ايران اقتصادي ماليو بحران رفع به مساعدت كمكو براي امريكا رئيسجمهور حضرت اينكه از

امريكا متحده سرعتعملدول ومخصوصا ميدارم ابراز را امتنانخود و تشكر آوردهاند عمل به فوري Fزمو

تقدير شايان دهد اختصاص ايران به دFر ميليون چهار مبلغ فوري و فوقالعاده عنوان به است توانسته كه

كمك براي امريكا متحده فعليدول جمعوجوه از امريكا كبير آقايسفير جناب اظهار طبق كه حالي استدر



ملي دولت سياهه ٣٢١٢

نهايت اينجانب دولت ميباشند/ تعطيل حاضر حال در نيز امريكا مجلسين و شده كاسته خارجي دول به

همكاري اداره برنامه براي كه هزاردFري چهارصد سهميليونو بيستو اينمبلغ با كه نمود خواهد جديترا

است مصرفموجود براي چهار اصل اداره در كه ديگري دFر ميليون هفت و است شده اختصاصداده فني

اجراي در كوتاهي مدت در و رفع حدي تا دارد مملكتوجود اقتصادي و مالي امور در كنون ا كه را بحراني

در و برداشته فوري قدمهاي نمودهايم تنظيم ايران مردم زندگي سطح بردن Fبا منظور به كه برنامههائي

مختلف منابع از رفتبتوانيم خواهد كار به برنامههايمزبور اجراي در كه نيز مراقبتي دقتو با نزديكي آينده

بنمائيم/ را استفاده كثر حدا ثروتكشور

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

شدند وارد تهران به رم پهلوياز ثريا ملكه علياحضرت
عزيمتفرمودند كاخسعدآباد به ملكه اتفاق به و يافتند حضور فرودگاه در شاهنشاه

در ملكه علياحضرت از شاهنشاهي دربار رؤساي امرايارتشو اعضايهيأتدولت, نخستوزير,

استقبالكردند فرودگاه

از شدند/ وارد تهران به رم از سوئدي هواپيماي با ثريا ملكه علياحضرت امروز بعدازظهر نيم ساعتو دو

امراي همچنين اعضايهيأتدولتو كليه تفاق ا به نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار بعدازظهر ساعتدو

بودند/ يافته حضور مهرآباد فرودگاه در ملكه علياحضرت از استقبال براي شاهنشاهي دربار رؤساي ارتشو

ع;ِء آقاي شدند/ فرودگاه تومبيلمخصوصوارد ا با همايوني اعليحضرت ثريا ملكه ورود از قبل دقيقه چند

احترام گارد بود/ ملوكانه ركاب التزام در نيز دربار وزير ع;ِء آقاي بود/ ملوكانه ركاب التزام در نيز دربار وزير

به نسبت تفقد ابراز از پس و گذشتند صفمستقبلين برابر از شاهنشاه و آورد عمل به را نظامي مراسمس;م

رفتند/ ميدان به اعليحضرت دنبال به نيز مستقبلين و شدند ميدان وارد مستقبلين ساير اعضايدولتو

روي از سپس نشستو زمين به فرودگاه غربي گوشه در سوئدي هواپيماي بعدازظهر نيم و ساعتدو در

اعليحضرت مخصوصهواپيما نردبان گذاشتن از پس كرد/ توقف مستقبلين و شاهنشاه توقف محل و باند

خارج هواپيما از ملكه علياحضرت تفاق ا به بعد لحظه چند و شدند تشريففرما هواپيما داخل به همايوني

سـپس و گفت خيرمقدم را ملكه ورود دربار وزارت طرف از پلكان پاي در دربار وزير ع;ِء آقاي گرديدند/

تومبيل ا در شده خارج فرودگاه محوطه از ملكه و شاهنشاه كردندو تفقد ابراز مستقبلين نسبتبه علياحضرت

نمودند/ عزيمت سعدآباد كاخ به يكسر و گرفتند قرار سلطنتي

هـمراه بـود كـرده عـزيمت اروپـا به معالجه براي پيش هفته دو كه نيز حميدرضا شاهپور واFحضرت

شد/ وارد تهران به ملكه علياحضرت

نمود/ عزيمت ايشان تفاق ا به و رفت رم به ملكه با م;زمت براي قبل روز چند گزلو قرا آقاي همچنين

تحت و داشتند اقامت رم هتل در مدت اين در و كشيد طول روز هيجده رم در ملكه علياحضرت توقف مدت

بودند/ مشغول مداوا و معالجه به پزشكانمخصوص نظر



٣٢١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

باشگاه در را آقاينخستوزير ايEت و رؤسايعشاير و نمايندگانشهرستانها
و شد ايراد ايEت رؤساي و طرفنمايندگان از نطقهايمهيجي مEقات اين در افسرانمEقاتكردند

داشتند اعEم حفظاستقEل و شاهنشاه به فداكارينسبت راه در را خود آمادگي
لرسـتان, كـ;ت, هـزاره, سـرخس, بندرشاهپور, بندرمعشور, آبادان, خرمشهر, عشاير و اي;ت رؤساي

زاهـدي سـپهبد تـيمسار مـ;قات بـراي صـبح نـيم و ٦ ساعت امروز كمه ترا و خراسان شاهي, شادگان,

تفاق ا به زاهدي سپهبد آقاي بامداد نيم و ساعت٧ كردند/ اجتماع افسران باشگاه بزرگ سالن در نخستوزير

زدن كف به شروع عشاير محضورود به و شدند سالن ارتشوارد ستاد رئيس تمانقليچ با سرلشكر تيمسار

رؤسـاي صف جلوي از نخستوزير آقاي نمودند/ تشكر آنها احساسات ابراز از نخستوزير آقاي و نمودند

به خطاب عشاير رؤساي از يكي نمودند/ صحبت مزبور نمايندگان از يك هر با و كردند عبور كمه ترا اي;ت

بازگشت تا آمديم تهران به كمه ترا عشاير افراد از نفر هزار ٤åå نمايندگي به ما داشت اظهار زاهدي سپهبد

حضورا را خود صميمانه تبريكات شده گذار جنابوا آن عهده به امور زمام اينكه از و تهنيتگوئيم را ملوكانه

آقاي اينموقع در داريم/ خويشاع;م وطن و شاهنشاه راه در كاري فدا براي را خود آمادگي و داريم تقديم

آنها نمايندگان و عشاير ساير طرف به بعد نمودندو قدرداني اظهار آنها شاهپرستانه احساسات از نخستوزير

فقيد پادشاه اعليحضرت تمثال به كه گلي تاج تقديم ضمن رفسنجان اهالي نماينده خانداني عباس رفتند/

سراناي;ت ساير گرگانو عشاير سپسرؤساي داشت/ ابراز را هشتم استان اهالي احساسات بود شده مزين

و عشاير رؤساي احساساتعموم از آقاينخستوزير و كردند سخنراني شهرستانها نمايندگان از نفر چند و

در مهيجي بيانات ارتش ستاد رئيس باتمانقليچ سرلشكر پايان در كردند/ قدرداني شهرستانها نمايندگان

يافت/ پايان احساساتعمومي و ميانشور در اينمراسم كردند/ ايراد عشاير شاهپرستانه احساسات پيرامون

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

ميكنند فداكاري شاهنشاه راه در
طايفه رئيس ديناروند تيمور انديمشك, سكوند طايفه رؤساي باFئي محمدعلي و كياني محمد آقايان

آن در و فـرستاده اداره ايـن به شرحي انديمشك ديناروند طايفه نماينده سپهوندي حسينقلي ديناروند,

داشتهاند/ ابراز جوان شاهنشاه به نسبت جانبازي كاريو فدا راه در را آمادگيخود

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

شاهنشاهشرفيابميشوند حضور به نمايندگانعشاير
ارتش دولتو و شاهنشاه از پشتيباني براي كه كشور عشاير نمايندگان كليه بعدازظهر چهار ساعت فردا

بـه دستهجمعي سپس شد خواهند شرفياب اعليحضرت حضور به سعدآباد سفيد كاخ در آمدهاند تهران به

كرد/ خواهند نثار گل دستههاي و رفته فقيد شاهنشاه آرامگاه



ملي دولت سياهه ٣٢١٤

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

تاج ورزشي باشگاه ورزشكاران سرگشاده نامه
شاهنشاهي همايون اعليحضرت پيشگاه به

فـرد هـر نـظر از امـروز تـاج ورزشي و قهرماني سازمانهاي درخشان و مختصر تاريخچه شاهنشاها

و محروميتها با توام افتخارات و مبارزات و كاريها فدا توصيف و تشريح از بينياز منصفي و وطنپرست

هدف باشگاه گشايش روز نخستين از زيرا ميباشد آن ورزشكاران و برگردانندگان و بنيانگذار كاميهاي نا

باشگاه اولياِء بود/ ميهن به عشق از سرشار روحي به آراسته نيرومند جواناني ترتيب سازمان اين كاركنان

مهر از كنده آ از قلبي و وطن استق;ل از شور پر سري ايجاد با را وطن نوباوگان جسماني تربيت تاج ورزشي

و بيگانه سرسپردگان مدت اين در آنكه با دادهاند/ قرار خود خدمات و برنامه سرلوحه در را ارجمند شاهنشاه

اولياِء به نسبت اعمال پستترين به ما افتخاربخش فعاليتهاي نمودن خنثي منظور به اخ;لگر عناصر

هـيچگونه بـه تـوسل از نيز مغرضين و حامدان و ابنالوقتيها و شدند متشبث ما ارزنده قهرمانان و مبارز

آنـجا تـا مكـتب ايـن تربيت و تعاليم سربلندي و افتخار نهايت با و خوشبختانه نكردند دريغ فرومايگي

صفوف تاج باشگاه وطنپرست جوانان ملي نهضتهاي و شاهپرستانه قيامهاي كليه در كه افتاده اثربخش

ميباشند/ و بوده عهدهدار را مليون مقدم

از مجتمع كنوني ما باشگاه كه يافته تكامل حدي به امروز تاج تربيتشدگان و فكري رشد و ملي غرور

باشگاه نامآور قهرمانان شاهنشاها ميباشد/ شاهدوست عناصر زبدهترين وطنپرستو افراد برگزيدهترين

آلمانو فرانسه, ايتاليا, تركيه, كستان, پا هندوستان, افغانستان, كشورهاي در عزيز ايران پرچم بارها كه تاج

از مـاFمال قـلوبي كـه سـازمان اين به منتسب ورزشكار هزاران با همآهنگ برافرشتهاند ١٩٥٢ المپيك

مـقدس پـيشگاه از شـده پـيشقدم مـلي آرمان يك در ديگر بار ساختهاند مزين شاهپرستانه احساسات

و ملتهب قلبهاي تاجگذاري اثر ميمنت و فرخنده جشن برگزاري با مينمايد استدعا محبوب شاهنشاه

مليآرزوي اينسرور انجام با بخشيده نشاطي آرامشو را شاهدوستووطنپرستكشور افراد حساسعموم

ايران پاينده شاه جاويد سازيد/ برآورده را ايران ملتوطنپرست نهائي

تاج ورزشي باشگاه دفتر ٧٣٢٢ ـ آ

١٣٣٢ شهريور ١å تهران

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

كوه سواد ورودسرانعشاير
زاهدي سپهبد آقاي افسران باشگاه در و شدند تهرانوارد به كوه سواد عشاير سران از نفر ١٩ قبل روز دو

داشتند/ اع;م شاهنشاه به نسبت را عشاير وفاداري و كردند م;قات را نخستوزير

نثار گل چند شدندو حاضر فقيد شاه آرامگاه در بعدازظهر نيم و پنج ساعت ديروز عشايرمزبور نمايندگان

كردند/ آرامگاه



٣٢١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

بازگشتشاهنشاه مناسب به جشن
ايران ملي جمعيتسازمان قطعنامه

طرف از شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت مناسبت به جشني مجلس ديشب قبلي طبقدعوت

و رجـال از عدهاي بود برپا عباسي چهارراه حوالي در ايران ملي سازمان جمعيت عضو يكتاپور علي آقاي

داشتند/ جشنحضور اين در جرائد ارباب مجلسو نمايندگان معاريفو

بازگشت مناسبت به شعر قطعه يك بعد و گرديد اع;م جشن افتتاح و شد نواخته شاهنشاهي سرود بدوا

مدير صابر بيوك آقاي سپس شد خوانده قهرماني هوشنگ آقاي طرف از شاهنشاهي همايون اعليحضرت

ايراد شاهنشاه خدمات عنوان تحت مهيجي سخنراني ايران ملي سازمان جمعيت رهبر و سياسي روزنامه

خواستار را آن فوري اقدام و قرائت بود رسيده ملي سازمان عالي تصويبشوراي به كه را قطعنامهاي و كرد

شد:

تاجگذاري مراسم فرمايند اجازه كه دارد استدعا شاهانه مبارك پيشگاه از ايران ملي سازمان جمعيت ـ ١

آيد/ عمل به دارد را آن انتظار بيصبري با ملت عامه كه شاهنشاه

انتخابوليعهد به نسبت اساسي قانون حكم به كه داريم استدعا كپاياعليحضرتهمايوني خا از ما ـ ٢

فرمايند/ اقدام خود قانوني

حمايت و كامل پشتيباني زاهدي سپهبد تيمسار ملي دولت از ايران ملي سازمان جمعيت افراد عموم ـ ٣

كرد/ نخواهد دريغ آمده سركار بر ملت قيام با كه دولتي حمايت همكاريو نفساز آخرين تا و اع;م را خود

داشتند را نابوديكشور نقشه كه او همكاران مصدقو دكتر كمه محا داريم انتظار مليخود دولت از ما ـ ٤

برساند/ قانونيخود مجازات به را آنان و شروع زودتر هرچه

ياد كه قسمي به پشتپا كه را خائني افسران زاهديميخواهيم سپهبد تيمسار دولت از طور همين ـ ٥

و تعقيب شديدا ريختهاند گلوله شهر اين شاهدوست مردم روي به مملكت و شاهنشاه عليه و زده نمودهاند

ايران شاهنشاه باد زنده شوند/ مجازات

ايران باد پاينده

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

كار به شهرباني بازنشسته افسران بازگشت
است كشور عالي ديوان راي به منوط

افسـران بـازنشستگي چـون داشت اظـهار ما خبرنگار به امروز كشور كل شهرباني در مطلع مقام يك

كشـور كـل شـهرباني لذا است بوده قانون تكاي ا به شدهاند بازنشسته سابق دولت زمان در كه شهرباني

خـدمت بـه مجددا را مزبور افسران نشده لغو كشور ديوانعالي طرف از قانون اين كه زماني تا نميتواند

بپذيرد/



ملي دولت سياهه ٣٢١٦

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

شد ارتشاعEم دادرسي درصEحيت اسبق نمايندگان و وزراِء اتهام به رسيدگي
است كرده جرم اعEم سابق وزراي و مصدق دكتر عليه ارتشبر دادستاندادرسي

بهعشرتآباد بازداشتشده نمايندگان زندانجمشيديه, به وزرايسابق
شدند منتقل مهرآباد به ادارات رؤسايسابق و

بازجوئيكردند بازداشتشده افسران از بازپرسان هم امروز

شهربانيو زندانهايمركزي كنوندر تا كه اخير بازداشتشدگان گذشته شب كه شد حاصل اط;ع امروز

و سـابق وزراي كـليه تـرتيب بـدين شـدند/ منتقل ديگري زندانهاي به شدند بازداشت افسران باشگاه

بـه كـه ملي مجلسشوراي مستعفي نمايندگان شدند, منتقل جمشيديه زندان به مصدق دكتر همكاران

زنـدان بـه انـتظامي مأمـورين طـرف از گـذشته شب نيز شدهاند بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد

كردند/ پيدا انتقال عشرتآباد

سابق رؤساي از عدهاي نيز اخير هفته دو اشخاصدر اين بر ع;وه ـ مهرآباد زندان در ادارات رؤساي

به ديشب و ميبرند سر به نظامي فرمانداري زندان در كنون تا كه شدهاند بازداشت مأمورين وسيله به ادارات

شدند/ منتقل است شده آماده مهرآباد در كه زنداني

سابق كفيل اميني آقايان نفر سه فقط نظامي فرمانداري زندان در اينك طريق بدين ـ نفر سه فقط

يا امشب است ممكن داشت اظهار ما خبرنگار به مطلع يكمقام ميبردند/ سر به هارطونيان توفيقو دربار,

منتقلشود/ ديگري محل به ميباشد بازداشت افسران باشگاه در كنون ا كه مصدق دكتر آقاي فردا

اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك ـ شد اع7م ارتش دادرسي ص7حيت

مشك;تي با مأمورين داشت ادامه مجلس سابق نمايندگان و وزراِء از بازپرسي كه اخير روز چند در داشت

چند از پس كميسيون اين شد تشكيل مزبور مشك;ت حل براي كميسيوني امروز سرانجام و شدند مواجه

ارتشاع;م دادرسي درص;حيت را مستعفي نمايندگان تهاموزيرانو ا به رسيدگي بررسي, و ساعتمطالعه

كرد/

مورد به سابق دولت زمان در كه قانوني لوايح از قسمتي چون كرد اضافه سپس مزبور مقام ـ جرم اع7م

اين تهام ا به رسيدگي اينكه اع;م از پس جهت همين به ميباشد قانون خ;ف بر است شده گذاشته اجرا

اقدامات اين به نسبت ارتش دادرسي دادستان سرتيپآزموده ميباشد ارتش دادرسي ص;حيت در آقايان

كرد/ جرم اع;م سابق اعضايدولت عليه غيرقانوني

آقاي از نظامي بازپرسان از نفر چند اخير روز چند در حاصله طبقاط;ع ـ دكترمصدق آقاي از بازپرسي

تهام ا به رسيدگي اينكه و آوردند عمل به بازپرسي شدهاند بازداشت كه ايشان همكاران ساير و مصدق دكتر

مأمـور ديگـر عده ارتش دادرسي طرف از است ممكن شد اع;م ارتش دادرسي ص;حيت در آقايان اين

بشوند/ مزبور آقايان از بازجوئي



٣٢١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

وسـيله بـه ميبرند سر به دژبان زندان در اينك كه افسراني از بازجوئي ـ آمد عمل به بازجوئي امروز

بعد به اين از دارد احتمال ولي داشت جريان نيز امروز بازپرسي اين دارد/ ادامه همچنان نظامي بازپرسان

كنند/ مراجعه زندان به مزبور افسران از بازجوئي براي ارتش دادرسي مأمورين

عدهاياز است كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه بهطوري ساعتاخير چهار بيستو در ـ بازداشتشدند

زندان تحويل بازداشتو فعاليتمشكوك كيو اشترا مرام داشتن تهام ا به نظامي فرمانداري طرفمأمورين

شدند/

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

توده منحله حزب مؤثر افراد از نفر ٣å دستگيري
از متجاوز اخير روز چند ظرف گاهي آ شهربانيو اداره گزارشميدهد قزوين از اداره خبرنگار كه طوري به

زنـدانـي و دسـتگير كـمونيستي كتب و اوراق مقداري و اسلحه با را توده منحله حزب مؤثر افراد از نفر ٣å

آرامششهر و امنيت حفظ براي خاصي مراقبت مزبور افراد دستگيري بر ع;وه قزوين شهرباني ساختهاند/

ميدارد/ مبذول

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

مختلف كتابونشريات جلد يكچمدانمحتوي٢٧٦
كشفشد

جاده در را توده منحله نشرياتحزب كتابو جلد يكچمدانمحتوي٢٧٦ عابرين از نفر چند عصر ديروز

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به ١١ ك;نتري مأمورين وسيله به كه يافتند كرج

افتاده زمين بر ميكرده حركت تهران از خارج به كه تومبيلي ا از مزبور چمدان ميشود گفته كه طوري به

نمودهاند/ اقدام تومبيل صاحبا كردن پيدا براي مأمورين استو

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

كاشاني tآيتا مسافرت
قـصد اسـتراحت براي مزاج كسالت و ضعف واسطه به كاشاني tآيتا داديم اط;ع yقب كه طوري به

عزيمت تهران از خارج به ايشان بعدازظهر پنج ساعت امروز برند/ سر به تهران از خارج در روز چند داشتند

حدود در مسافرت اين و بود خواهد شمال نقاط از يكي tآيتا مقصد ميشود گفته كه طوري به و مينمايند

كشيد/ خواهد طول هفته يك

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

راديو] انداختنفرستنده كار به [درباره
فرستنده دستگاههاي انداختن كار به درباره ايراني مهندسمنوچهر آقاي زحمات از نخستوزير آقاي

كردند/ قدرداني كتبا مرداد ٢٨ روز در تهران راديو



ملي دولت سياهه ٣٢١٨

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

مسلح دزدان اعدام
مقابل در يا نمود تجاوز مردم نفوس و اموال به و وارد خانهها به كه مسلحي دزدان دولت تصميم طبق

شد/ خواهند اعدام نظامي حكومت مقررات طبق نمايند مقاومت انتظامي مأمورين

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٢١ شماره اعEميه
نظامي فرمانداري در سمتي هيچگونه كه مردماني اشخاصو از عدهاي رسيده گزارشات و اط;ع طبق

اخاذي به شروع مردم از منازل بازرسي يا و جلب عنوان به و نموده معرفي فرمانداري مأمور را خود ندارند

نمودهاند/

فـرمانداري مأمـورين مـيرساند تهران شهرستان محترم اهالي كليه استحضار به وسيله بدين اينك

دادستان و فرماندار طرف از رسمي برگ داراي مينمايند اشخاصمراجعه جلب يا بازرسيو براي كه نظامي

نمود/ خواهند ارائه لزوم صورت در و بوده نظامي دادسراي

مساعي تشريك نظامي فرمانداري مأمورين با اينمورد در كه ميشود تقاضا تهران اهالي كليه از ضمنا

تا نمايند تحويل انتظامي مقامات به فورا مينمايند مراجعه اخاذي بهعنوان كه اشخاصرا قبيل اين و نموده

تهران شهرستان نظامي فرمانداري گيرند/ قرار پيگرد تحت قانوني موازين مقرراتو برابر

دادستان سرتيپ

٨١٧٨ شماره ,١٣٣٢.٦.١٥ يكشنبه

تهران فرماندارينظامي ٢٢ شماره اعEميه
قوانين مقرراتو به پايبند را اشخاصكهخود عدهاياز متأسفانه تذكراتمتوالي و متعدد اع;ميه با چون

باعثلغودستورات ذهابنموده ايابو و تردد شهر در ساعاتممنوعه پساز شب همه نميدانند جاريهكشور

ميگردند/ مقررات اجراي و

هر بعد به تاريخ اين از كه ميرساند اهالي اط;ع به وسيله بدين تهران شهرستان نظامي فرمانداري لذا

تحويل خ;ف عمل عنوان به بعد روز گردد جلب انتظامي مأمورين وسيله به ممنوعه ساعت از پس كس

دادستان سرتيپ گرفت/ خواهد قرار قانون پيگرد تحت مقررات طبق و گرديده صالحه كم محا

تهران شهرستان نظامي فرماندار



٣٢١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

چراغاني و مجلسجشن بازگشتشاهنشاه مناسبت به
شد باغشهرداريتجريشبرپا در

و مجلسجشن ديروز بعدازظهر شش ساعت ايران به همايوني اعليحضرت تشريففرمائي مناسبت به

از عدهاي جشن اين در گرديد/ منعقد تجريش شهرداري باغ محل در شميرانات تحاديه ا طرف از چراغاني

ژاندارمري و شهرباني ارتش, افسران ملي, مجلسشوراي نمايندگان از نفر چند شاهنشاهيو دربار رؤساي

بودند/ كرده شركت بازرگانان و محترمين و رجال از تن چند و

شاهدوستيو اطراف در مدعوينشرحي از تشكر ضمنعرض تحاديه ا كل دبير زنديه كبر عليا آقاي ابتدا

جريان و اخير خصوصوقايع در بياناتي عليمنصور آقايمنصور سپس داشت/ اظهار ايرانيان ميهنپرستي

خاتمه در گفت/ سخن شاهنشاه به ع;قمنديملت درباره بهزادي عيسي آقاي آن از بعد و نمود ايراد رفراندم

بـرنامه آنكـه از بعد و كرد دعا ايران سلطنتي خاندان درباره سخنراني ايراد از پس كري ذا ابوالقاسم آقاي

يافت/ پايان مجلسمزبور بعدازظهر ده ساعت شد گذاشته اجرا مورد به شهرباني افراد توسط مخصوصي

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

فقيد رضاشاه آرامگاه در خراسان عشاير نمايندگان
كردند نثار گلي تاج

رضاشاه آرامگاه به حجت سرهنگ آقاي تفاق ا به خراسان عشاير سران ديروز بعدازظهر چهار ساعت

نـهم اسـتان روزنـامهنگاران جـامعه طرف از نوري آقاي نمودند/ آرامگاه نثار بزرگي گل تاج و رفتند فقيد

سخن زمينه همين در شادلو محمد آقاي سپس و نمود بيان فقيد شاه خدمات درباره مبسوطي شرح خراسان

بعدازظهر هفت ساعت و آورد عمل به پذيرائي عشاير از آرامگاه اداره رئيس عشقي آقاي آخر در و گفت

يافت/ پايان مراسم

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

مرداد شهداي٢٨ يادبود عنوان به ستوني
شد خواهد ساخته

ميدانهاي از يكي در دارد نظر در تهران شهرداري است آورده دست به اط;ع ما خبرنگار كه طوري به

شهيدان اسامي آن طرف چهار در و سازد برپا مرداد ٢٨ شهداي يادبود براي مرمر سنگ از ستوني عمومي

نمايد/ جاويدان ثبتو را ملي قيام

شده گرفته نظر در مرداد ٢٨ شهداي بازماندگان به كمك جمعيت پيشنهاد بنابه ستون اين ساختمان

آنها قبور بسازند شهدا براي آرامگاهي كه داشت نظر در اينكه لحاظ از برايمقتولين مقبره ساختن از استو

است/ گرديده صرفنظر ميباشد متفرق



ملي دولت سياهه ٣٢٢٠

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

پادگانها رژه ارتشهنگام به نسبت احساساتمردم ابراز
شهرستانها در

ميدان در گرگان مستقل تيپ طرف از رژهاي شهريور ١٢ روز بعدازظهر ربع ششو ساعت از ـ گرگان

مـراسـم ايـن و رفتند رژه همايوني اعليحضرت تمثال مقابل از سربازان و افسران و شد برگزار شهرداري

گوسفند چند مردم طرف از ضمنا گرفت/ قرار گرگان وطنپرست و شاهدوست اهالي استقبال مورد بيسابقه

نمودند/ افسران و سربازان نثار گل تاجهاي و دستهها اهالي, از زيادي عده و شد قرباني

بازار شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت مناسبت به شهريور دوازدهم روز بعدازظهر پنج ـ خوي

رفتند/ رژه همايوني تمثال مقابل از اهالي بيشائبه احساسات ميان تيپدر افراد و دانشآموزان و شد تعطيل

رؤسايدواير طرف از و شد وارد خوي به رضائيه راه از شاهبختي سپهبد تيمسار شهريور چهاردهم روز عصر

آمد/ عمل به استقبال ايشان از شهر كيلومتري ٥ در واقع خاتونآباد تا اهالي عموم و محترمين و دولتي

تـيمسار و گفت خيرمقدم فرماندار فروغي آقاي بعد آوردند عمل به را نظامي احترامات سربازان ابتدا

به را مردم خاتمه در و ايراننمود اهاليخوي شاهدوستي ميهنپرستيو اطراف بياناتمبسوطيدر شاهبختي

مينمايد/ رسيدگي فرمانداري در اهالي مستدعيات به امروز از و كرد اميدوار ملوكانه مراحم

و شـاهدوست اهـالي حـضور بـا مـرزباني عـمارت جـلوي در پـادگان افراد رژه و سان مراسم ـ آستارا

ابراز با مزبور مراسم كردند مفصلي سخنراني ناجي سرهنگ و بخشدار آقايان و گرديد انجام ميهنپرست

يافت/ پايان شاهنشاه به نسبت اهالي احساسات

بـا و شده گرگان وارد كاميون و توبوس ا ٢٥ وسيله به كردكوي وطنپرست و شاهدوست مردم ـ گرگان

ابراز از پس و رفتند گرگان پادگان به خائنين بر مرگ و شاه باد زنده شعارهاي شاهدوستيو شديد احساسات

اهـالي طـرف از نـمايندگي به كردكوي شهردار و آمده شهرداري ميدان به شاهنشاه به نسبت احساسات

اهالي شاهدوستي مراتب از نظامي فرماندار آقايسرهنگاسكوئي و نمود ايراد بياناتي ميهنپرستكردكوي

پذيرفت/ خاتمه تظاهرات و نموده تشكر كردكوي

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

مرداد شهداي٢٨ مجلسترحيم
هشت لشكر طرف از ترحيمي مجلس مرداد ٢٨ تاريخي قيام شهداي روان تجليل منظور به ـ مشهد

آقايان ارتشو افسران و لشكر فرمانده نويسي سرتيپ آقاي شد/ برگزار گوهرشاد جامع مسجد در خراسان

شركتنمودند مجلسمزبور در لشكري اداراتكشوريو كارمندان و رؤسا توليتو نيابت و استانداران و علما

بود/ شده داده قرار ميز روي بود نصبشده مرداد آزادي٢٨ راه كفنان عنوانگلگون آنها روي كه گل تاجهاي و

لشكر تبليغات رئيس سرهنگشهنواز آقاي بعد كرد قرائت مجيد tك;ما از چند آياتي ذبيحي آقاي ابتدا

بود سروده همايوني اعليحضرت مدح در ذبيحي آقاي كه را سپسشعري نمود ايراد همينمنظور به بياناتي



٣٢٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

و كرد ايراد مبسوطي بيانات مردم تاريخي قيام و ايمان نيروي درباره نظامالملكي آقاي خاتمه در و خواند

پذيرفت/ خاتمه مجلسختم

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

شد ارتشاعEم درصEحيتدادرسي بازداشتشدگان اتهام به رسيدگي كه ديروز از

شدند متهمين از مقدماتي بازجوئي مأمورينشهربانيمشغول از عدهاي
شد خواهد ارتشآغاز دادرسي بازپرسان وسيله متهمين از نهائي بازپرسي هفتهآينده از

يكماشينچاپ توده منحله حزب يكشبكه در فرماندارينظامي مأمورين ديشب
كشفكردند استنسيل نوع از

توقيفشدند فرماندارينظامي ديگريتوسطمأمورين وعده ترقيخواه حزب ليدر امروز

سرانجام بازداشتشدگان تهام ا جريان به رسيدگي از پس كه داديم اط;ع ديروز ـ مقدماتي بازجوئي

زودتر هرچه كه آمد عمل به اقداماتي ديروز از و شد ارتشاع;م ص;حيتدادرسي در آنها جرائم به رسيدگي

كه شد داده شهربانيدستور اط;عات اداره به جهت همين به و كند پيدا خاتمه متهمين از بازپرسي جريان

بگذارند/ نظامي فرمانداري مقامات اختيار در مقدماتي بازجوئيهاي براي را خود مأمورين از عدهاي

از نـظامي بازپرسان طرف از مقدماتي بازجوئي طرف اين به روز چند از ـ ارتش دادرسي بازپرسان

به رسيدگي گرديد اع;م امروز بود/ شده شروع شدهاند بازداشت كه مستعفي نمايندگان و سابق وزراِء آقايان

گاهيدعوت كارآ مأمورين از عده يك ميآيد عمل به ارتش دادرسي دادگاههاي در بازداشتشدگان تهام ا

بازپرسي تا بدهند ارتش دادرسي بازپرسان تحويل تكميل پساز و كنند تهيه را مقدماتي پرونده تا شدند

شود/ آغاز متهمين از نهائي

كرج در را ف;حتي و رياحي مهندس آقايان ژاندارمري مأمورين امروز صبح ـ شدند بازداشت كرج در

شدند/ بازداشت پنج ماده طبق مزبور آقايان آوردند/ تهران به بازداشتو

اقـدامـات درباره اط;عاتي گاهي كارآ اداره و نظامي فرمانداري به قبل روز چند ـ سيمان كارخانه در

كـارخـانه در انـتظامي مأمورين امروز صبح جهت همين به بود/ رسيده سيمان كارخانه كارگران از عدهاي

بودند گرفته قرار سوِءظن مورد كه را كارگران از نفر ١٥ امر جريان به رسيدگي از پس و شدند حاضر سيمان

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو

آنها تهام ا به رسيدگي از پس كه بازداشتشدگان از عدهاي اخير ساعت چهار و بيست در ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد نظامي فرماندار دستور به بودند شده تشخيصداده بيگناه

به توده منحله فعالينحزب از نفر دو كه رسيد انتظامياط;ع مأمورين به گذشته شب ـ بازداشتشدند

و حاضر محلفوق در ب;فاصلهمأمورين شدهاند/ مخفي مراديان نام به شخصي منزل در تيو جواد محمدو نام

كنند/ دستگير را دو هر شدند موفق

خـيابان در خـانهاي نـظامي فـرمانداري مأمورين ديشب همچنين ـ ترقيخواه حزب ليدر بازداشت



ملي دولت سياهه ٣٢٢٢

شدند/ بازداشت نفر سه كشفو آنجا در حزبي يكحوزه نتيجه در و دادند قرار رسيدگي مورد را هدايت

اسمعيل نام به شخصي منزل در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به ديشب ـ پليكپي دستگاه كشف

است/ شده تشكيل حزبي جلسه يك شهباز خيابان در معصوميواقع

يك خانه بازرسي پساز شدندو حاضر محلمزبور در شبمأمورين نيمه از بعد نيم يكو ساعت مقارن

مأمورين كه طوري به آوردند/ دست به مخصوصآن ابراز و لوازم تمام با پليكپي نوع از چاپ ماشين دستگاه

نكردند استفاده آن از هنوز ولي بود شده آورده مزبور خانه به تازگي به ماشين اين ميداشتند اظهار انتظامي

سروان آقايان است/ شده كشف توده منحله حزب به منتسب اوراق مقداري همچنين مزبور منزل در بودند

از نفر پنج بودند شده ايندستگاه كشف به كهموفق نظامي فرمانداري يكمطلوعيمأمورين وستوان خدايار

كردند/ بازداشت نيز را خانه كنين سا

و بود تشكيل حزبي جلسه يك نيز سهيل خيابان منازل از يكي در گذشته شب ـ اع7ميه بستهبندي

منحله حزب اع;ميه بستهبندي مشغول آنجا در كه را نفر ٧ و شدند منزل وارد انتظامي مأمورين ب;فاصله

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به هم را اع;ميهها و كردند توقيف بودند توده

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

شدند دستگير پخشاعEميه هنگام نفر دو
مشغول كه اسمعيل و اصغر نام به را نفر دو آرامگاه جنوبي خيابان پاس ٢åå٥ شماره پاسبان ديروز عصر

ديدن محض به نامبردگان مينمايد/ اقدام آنان دستگيري براي و ميكنند م;حظه بودند اع;ميه پخش

ك;نتري به اع;ميه زيادي مقدار با و دستگير را آنان تير سه شليك با پاسبان ولي ميشوند متواري مأمور

نمود/ تحويل

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

دولت اعEميه
عمومي امنيت و مصالحكشور عليه مجازاتمحركين درباره

است: شده صادر طرفدولت از ديروز زير اع;ميه

و گوشه در است شده كوتاه عمومي اموال غارت از آنها دست كه سودپرست و مفسدهجو معدودي هم باز

شدهاند/ تحريك مشغول كنار

با بخواهند هرگاه كه مينمايد اخطار شده برداشته كارشان روي از پرده كه اينگونهعواملمزدور به دولت

است/ دزدان و جاسوسان شايسته كه رسيد خواهند مجازاتي به دهند ادامه خود خائنانه اعمال

ريـختن فرو براي را خود كاري فدا چنانچه است ايستاده مردم و ميهن نجات براي جان پاي تا دولت

به دست بيوطن اشخاص داد نخواهد اجازه ديگر داد نشان ملت عظيم نيروي كمك با فساد دستگاههاي

باشد/ عمومي امنيت كشور مصالح خ;ف بر كه بزنند تحريكاتي
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٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

ملغياستو خود به خود ميباشد مخالفقانون كه گذشته دولت قانون لوايح
اختيارات ميكند اعEم را آنها بودن فقطملغي تصويبنامه وسيله به فعلي دولت
است دستداده از را خود قانوني اثر سقوطدولتسابق مصدقپساز دكتر قانون
به مخصوصرسيدگي كميسيون در آنها نمودن منفصل و قضائي كادر از قضات اخراج موضوع

ميشود معلوم آن نتيجه زودي به و لوايحتحترسيدگياست

به نسبت تا تشكيلشده خاصي كميسيون آنان پرونده به رسيدگي و زندانيان برايتقليلعده

بشود ارفاقهائي زندانيان از بعضي

عـده اخـيرا چـون گفت: ما خبرنگار به زندانيان عفو موضوع درباره دادگستري وزير اخوي آقاي امروز

رسيدگي براي كميسيوني شد گرفته نظر استدر گرديده گوار نا زندان ووضع شده افزوده زندانها زندانياندر

به نسبت طرفي از كه است اين اصلي نظر گردد/ مطالعه آنها كليه پرونده و شود تشكيل زندانيان وضع به

گردد/ تعيين تكليفشان مانده رسيدگي بدون كارشان كه ديگر عدهاي و بشود ارفاقهائي زندانيان از بعضي

از دارند استحقاق كه زندانيان عفو براي تا شد خواهد تهيه گزارشمربوطه كميسيون كار خاتمه از پس

تعليق قانون كرد اضافه دادگستري وزير آقاي آيد/ عمل به تقاضايبخشودگي همايوني اعليحضرت حضور

ولي ميگردد اجرا داشتهاند را قانونمزبور از استفاده استحقاق كه زندانياني درباره هم زندانيانهنوز مجازات

زندان به طرف اين به چندي زيادي عده طرفديگر از نيستو كافي زندانيان عده كردن كم براي قانون اين

نيست/ اجرا قابل آنها درباره تقليل قانون كه افتادهاند

ضمن اخير گرديده صادر مصدق دكتر طرف از سابق دولت زمان در كه قانوني لوايح به راجع ـ لغو اع7م

لوايـح فـعلي دولت كه كرد توجه بايد داشت اظهار اخوي آقاي است شده اع;م آن لغو دولت تصويبنامه

آزمايشيبوده و ندارد قطعي قانون جنبه چهلوايحمزبور گر ا نميكند تصويبنامهلغو با را گذشته قانونيدولت

طرف از است ملغي خود به خود چون گرديده اجرا و رسيده تصويب به قانون مخالف كه لوايحي فقط است

باشد/ اثر منشاِء نميتواند وقت هيچ قانون مخالف عمل زيرا ميشود اع;م آنها لغو فعلي دولت

در گفت: شدهاند بيكار سابقا كه قضاتي تكليف تعيين به سپسراجع آقاياخوي قضاتـ تكليف تعيين

شودموضوع معلوم تا است رسيدگي تحت نيز اينموضوع دادگستري لوايح به رسيدگي كميسيونمخصوص

مزبور كميسيون گر ا البته نه؟ يا است بوده سابق دولت اختيارات و ص;حيت در قضائي كادر از قضات اخراج

آنان بازگشت براي سازد قضاوتمحروم از ترتيب اين به را قضات است سابقنميتوانسته دولت كه داد نظر

آمد/ خواهد عمل به اقداماتFزم قضاوت امر به اشتغال و كار به

مزبور اختيارات كرد اظهار دادگستري وزير مصدق دكتر قانوني اختيارات خصوص در ـ اختيارات الغاي

اثر مصدقهيچگونه عزلدكتر از بعد و گرديده ملغي ندارد سمتي مصدقديگر پسازسقوطدولتسابقچون

ندارد/ قانوني



ملي دولت سياهه ٣٢٢٤

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

شد خواهند خدمت وارد مجددا متقاعدينشهرداري
بنابه اخيرا كه شهرداري كارمندان از عدهاي گفتچون ما خبرنگار به شهرداري در مطلع مقام يك امروز

چنانچه شده گرفته تصميم دارد احتياج آنها وجود به شهرداري و شدهاند بازنشسته سابق دولت پيشنهاد

ورزند/ اشتغال سابقخود خدمت به مجددا باشند مايل متقاعدين

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

درجهسرلشكري ارتقاِء
ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه تهران شهرستان نظامي فرماندار دادستان سرتيپ تيمسار اط;ع قرار به

گرديد/ مفتخر سرلشكري درجه به ملوكانه تصويبذات و

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

ژاندارمري افسران ترفيع
روزه قبلهر روز چند از بگيرند ترفيع ژاندارمري افسران از عدهاي بايد مقررات طبق ماه مهر اول در چون

تقاضاي آنان براي مشخصشده دارند استحقاق كه افسراني تا ميگردد تشكيل ژاندارمري در كميسيوني

شود/ ترفيع

٨١٧٩ شماره ,١٣٣٢.٦.١٦ دوشنبه

ميشود كار مشغول ديگر روز سه تا iورنتيف
كند مEقات را او ميتواند خارجه وزارت نماينده و

در شوروي كبير سفير Fورنتيف آقاي وضع از اط;عاتي نشدند حاضر نيز امروز سفارتشوروي مقامات

مقام يك ولي است بستري مريضو ايشان كه داشتند اظهار كان كما و بدهند جرايد خبرنگاران به تهران

آقاي حال كه شد داده اط;ع ما به شوروي سفارت از رسما امروز گفت ما خبرنگار به خارجه وزارت مطلع

و بشود كار مشغول كه بود خواهد قادر ديگر روز سه تا معالج پزشكان نظر طبق استو بهبود به رو Fورنتيف

نمايد/ م;قات را ايشان ميتواند خارجه وزارت نماينده

زياد ارتفاع معالج پزشكان را آقايFورنتيف بيماري علت كه است داده اط;ع همچنين سفارتشوروي

تشخيصدادهاند/ مسكو ارتفاع با آن زياد تفاوت و �پا �چهارهزار دريا سطح از تهران



٣٢٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

شهرستانها اهالي نمايندگان و ايEت و عشاير سران ديروز بعدازظهر

شرفيابشدند شاهنشاه پيشگاه به

فرمودند: نمايندگانشهرستانها و عشاير سران به همايونيخطاب اعليحضرت
ميهن خدمتگزاران متشكل و صفوفمتحد بايد

كنند مبارزه دشمنانملت و خائنين با جا هر در و حال هر در
بـاغ مـحوطه در شهرستانها اهالي نمايندگان و طوايف و عشاير سران ديروز بعدازظهر چهار ساعت

نمايندگان و عشاير سران بعدازظهر دو ساعت از شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به سعدآباد

ستاد دو ركن معاون تفاق ا به مزبور افراد نيم و سه ساعت در و كردند اجتماع افسران باشگاه در شهرستانها

كردند/ عزيمت سعدآباد كاخ به ارتشي تومبيلهاي ا وسيله به ارتش

سعدآباد باغ محوطه در يكصفمنظم در عشاير سران كه حالي در بعدازظهر يكربع و چهار ساعت در

شاهنشاه التزام در نيز دربار وزير ع;ِء آقاي شدند/ تشريففرما باغ به همايوني اعليحضرت بودند ايستاده

به ورود از پس حاضرين از يك هر شهرستانها نمايندگان و عشاير سران صف برابر از اعليحضرت بود/

عباس آقاي شهرستانها نمايندگان معرفي ضمن در گرفتند/ قرار شاهانه ذات تفقد مورد ملوكانه پيشگاه

سران از يك هر طرف از عشاير سران برابر در نمود/ تقديم هشتم استان اهالي نام به را گلي تاج خانداني

واقع شاهنشاه مخصوصاعليحضرت توجه مورد كه آمد عمل به بيشائبهاي و شاهپرستانه احساسات ابراز

آنان خانواده و قبيله نام از فرموده تفقد ابراز گانه جدا عشاير سران از يك هر به نسبت اعليحضرت و گرديد

فرمودند/ سؤال

بلند را او شاهنشاه و افتاد پاياعليحضرت به كردستان تاجرباشي طايفه نماينده شاهبانوئي يوسف آقاي

هستم/ كرد قربان گفت: فقط و گويد پاسخ نتوانست احساسات شدت از وي هستي كجا اهل پرسيدند كرد

براي را كرد طوايف عشايرو جانبازي و كرد ت;وت را مجيد قرآن از آيه چند ابتدا كردستاني آقايشيخاFس;م

داشت/ بيان مملكت حفظ

قـرار تفقد مورد دستبوسي از پس كرمانشاه كليائي عشاير طرف از نيز كليائي فرهنگ tامانا آقاي

آقاي بعد و رسيد عرض به مقتضي جواب كه فرمودند سؤاFتي كليائي عشاير وضع از اعليحضرت و گرفت

و شاهپرستي احساسات اطراف در مفصلي شرح كليائي عشاير و اي;ت نمايندگي به كليائي اميري tعزتا

به نسبت فرمايند امر كرد تقاضا ملوكانه پيشگاه از خاتمه در و رسانيد عرض به كليائي ايل وطندوستي

گردد/ مبذول بيشتري توجه سامان آن قراِء بهداشت و غرب كشاورزي كردن مكانيزه

عرايضي ك;ردشت چالوسو لكمقيم ايل و زند خاندان عشاير رئيس زندي محمدقلي آقاي همچنين

شـاهنشاه هـمايون اعـليحضرت بـازگشت زنـدي مـحمدقلي نثار جان اعليحضرتا كرد: ايراد زير شرح به

عشـاير ايـ;ت طـرف از تـهران به را پهلوي ثريا ملكه علياحضرت مبارك مقدم ورود و ايران جوانبخت



ملي دولت سياهه ٣٢٢٦

از و كاري فدا براي مينمايد/ عرض خيرمقدم چالوس و ك;ردشت مقيم لك ايل و زند خاندان شاهدوست

ميهن و پهلوي شاه محمدرضا ايران جوانبخت عظيمالشأن شاهنشاه بقاي و عظمت راه در جانگذشتگي

حاضرم/ طوايفخود و ايل با ايران نخستوزير زاهدي سپهبد معظم تيمسار جناب دولت پشتيباني و عزيز

و پاينده پهلوي, خاندان باد برقرار و پاينده پهلوي, شاه محمدرضا شاهنشاه اعليحضرتهمايون باد زنده

پرسشاز پساز مختلف نقاط عشاير و اهالي احتياجات درباره ضمنا همايوني اعليحضرت ايران/ باد جاويد

كردند/ صادر مؤكد دستورهاي آنان وضع

هستيد اينجا كه آقاياني فرمودند: اي;ت و عشاير نمايندگان كاري فدا و احساسات ابراز پاسخ در سپس

طوايفصحبتهايمخصوص عشايرو فرداي;تو فرد طرفمن از برگشتيد محلهايخودتان به كه وقتي

خطر روز در كه ملتي دارند اطمينان ايران افراد عموم بلكه من نه كنيد اضافه و بكنيد امتنان اظهار و اب;غ مرا

ميباشد متعال خداوند تأييدات مورد استو جاويدان ملتي داد نشان خود از را جانبازي كاريو فدا همه اين

متشكل بايستيصفوفمتحدو باشد فرقداشته گذشته با رفتارمان و فكر پسطرز اين از كنيم سعي بايد ما

خاطر در و كنيم مبارزه وطن دشمنان و خائنين با لباس هر در جا هر و حال هر در ميهنپرست خدمتگزاران

ميباشد/ ملت آسودگي براي خدمات همه كه باشند داشته

از جزئي كه طوايف و عشاير و اي;ت كه ميدانم من فرمودند اضافه شاهنشاهي همايون اعليحضرت

من هستند سربازوطن همه خدمتگزارانو دارندو ع;قه بهوطنخود بوم و مرز اين مردم تمام و ملتهستند

كف با شاهنشاهي همايون اعليحضرت بيانات داد/ نخواهيد تغيير را رويه اين وقت هيچ شما كه اميدوارم

شد/ استقبال عشاير وطنپرستانه احساسات ابراز و ممتد زدنهاي

سراسر اهالي و عشاير و طوايف عموم شاهدوستي و وطنپرستي مراتب از كي حا كه شور پر مراسم اين

عشاير نمايندگان شادي فريادهاي كه حالي سپسدر انجاميدو طول به بعدازظهر ساعتشش تا بود كشور

مراجعتفرمودند/ سعدآباد سفيد كاخ طرف به شاهنشاه اعليحضرتهمايون ميرسيد آسمان به ايراني غيور

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

فقيد رضاشاه آرامگاه در كليائي رؤسايعشاير
آرامگاه به فرهنگ tامانا آقاي سرپرستي به كليائي ايل عشاير بعدازظهر پنج ساعت پنجشنبه روز

خـدمات درباره مبسوطي شرح فرهنگ tامانا آقاي نمودند/ نثار زيبائي گل دسته و رفتند فقيد رضاشاه

نمود/ پذيرائي مزبور عشاير از آرامگاه اداره رئيس عشقي آقاي آخر در و كرد ايراد فقيد پادشاه اعليحضرت

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

برايعرضخيرمقدم
شرفيابي براي ميباشند نفر بيست حدود در كه عشاير سران از عدهاي شهريور پنجم روز گنبدكاووسـ

شدند/ رهسپار تهران به خيرمقدم عرض و شاهنشاه حضور به



٣٢٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

شهناز محليكوي انجمن در جشن
مـجلس هـمايوني اعليحضرت بازگشت مناسبت به شهناز كوي محلي انجمن در بعدازظهر جمعه روز

كردند شركت جشن آن اصنافدر و تجار و جرايد مديران و علماِء آقايان از جمعي و گرديد برپا مجللي جشن

رسانيدند/ هم به حضور نيز ارتش ستاد نخستوزيريو و شاهنشاهي دربار نمايندگان جشن اين در

اطراف در شمهاي و كرد تشكر حضار از اهالي طرف از نمايندگي به پيامي آقاي بعدازظهر شش ساعت

اين اهالي مستدعيات كه كرد درخواست شاهنشاهي دربار نماينده از و گفت سخن شاهدوستي احساسات

همايوني آجودانمخصوصاعليحضرت افشار سرتيپ آقاي و برسانند همايوني اعليحضرت سمع به را كوي

شد/ خواهد برآورده كوي اين كنين سا محلي حوائج كه داد قول اهالي به پاسخ در

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

نخستوزير با نمايندگانطوايفبختياري مEقات
آقـاي تفاق ا به بختياري مختلف طوايف و كارگران و كارمندان نمايندگان نفر ١٥ امروز هشت ساعت

زيـبائي گل دسته و نموده م;قات را نخستوزير آقاي افسران باشگاه در بختيار روزنامه مدير سلطانپور

كردند/ تقديم

سپهبد تيمسار زمامداري داشت اظهار اص;ني آقاي سلطانپور آقاي وسيله به آقايان معرفي از پس

گرديد اميدواري و بختياريموجبمسرت ايل مخصوصا و عشاير اي;ت افراد براي كس هر بيشاز زاهدي

از خـوشوقتي ابـراز ضـمن نـخستوزير آقاي دارند توجه عشاير و اي;ت اوضاع به خوبي به تيمسار زيرا

در عشاير روشنفكر جوانان وطنپرستو افراد كمكعموم با بتوانم اميدوارم داشتند اظهار آقايان احساسات

بردارم/ قدمهايمؤثري آنها پيشرفتمنويات اص;حاتو راه

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

ژاندارمري ستاد در نمايندگانعشاير اجتماع
با و يافتند ژاندارمريحضور ستاد در وسوادكوه خرمشهر لرستان, عشاير نمايندگان امروز صبح ساعتده

نـمودند كـه تي تظاهرا ضمن مزبور نمايندگان كردند/ م;قات ژاندارمري فرمانده گلپيرا سرتيپ تيمسار

كردند/ اع;م شاهنشاه به نسبت را وفاداريخود

مورد هميشه حساس مواقع در اي;ت جانبازي و كاري فدا داشت اظهار پاسخ در گلپيرا سرتيپ آقاي

شاهدوستو فرد هر سلطنتوظيفه استقرار استق;لو حفظ براي كاري فدا اين و بوده خشنوديذاتملوكانه

دوش به دوش و نرفته اجنبي نفوذ باز زير گاه هيچ ايراني هر دهيم نشان دنيا به بايد ما استو ميهنپرست

مزبور نمايندگان از خاتمه در نمود/ خواهد جانبازي و كاري فدا ميهن سربلندي براي خود كار فدا شاهنشاه

آمد/ عمل به پذيرائي



ملي دولت سياهه ٣٢٢٨

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

دعوت
در امروز بعدازظهر شش ساعت ايران ميهنپرستان و شاهدوست اي;ت و عشاير تحاديه ا جلسه دومين

ميهنپرستدعوت مبارز عشاير جرايدو مديرانمحترم عموم از تشكيلميشود/ ميدانفوزيه باFي كوينو

ايران مطبوعات سنديكاي دبيرخانه نمايند/ شركت مزبور جلسه در كه مينمايد

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

ميهن شاه خدا
كEكنور شاهدوستان انجمن

مزبور قريه امور اص;ح در نظر تبادل برايمشورتو كه ميرسانند مزبور قريه شاهدوستان اط;ععموم به

ك7كنور شاهدوستان انجمن طرف از رسانند/ به حضور انجمنمزبور در ١٣٣٢ شهريور ٢٩ يكشنبه روز در

يعقوباhدرويش ايماني, hفضلا ٧٤٧١ ـ آ

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

ايران شاهنشاه نام به
مكـتب اسـتاد انـتصاب بـدرخشـيد ارتش آسـمان در درخشـاني سـتارة وطنفروشان چشم كوري به

با نخستوزير و واFتبار شهريار پيشگاه به را باتمانقليچ تيمسار شاهدوستي حقيقي مجسمه ميهنپرستيو

به را اخوي تيمسار ايشان صميمي همكار ترفيع و شادباشعرضنمود شاهنشاهي ارتش افسران و تدبير

تبريكميگويم/ ادارةموتوري كاركنان و افسران

است: شاهپرستان به هديه بيت اين

پـوست و مـغز او بـر گذاري نبايد دوست شـاه سـر نـدارد كـه كسي

چـاه بـه بـيفكن و بـيخ ز بــبرش شـاه مـهر او در نـباشد كـه سري

محبي علينقي ٧٤٦٣ آ

هندوستان به تهران دوچرخهسواري قهرمان

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

فرجه تعالي tعجلا عصر امام اعليحضرت تأييدات با
ارواحنافداه شاهنشاهي همايون تحتتوجهاتاعليحضرت

در واقع مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت افتتاح مجلس بعدازظهر ٩ الي ٧ ساعت از ١٨شهريور چهارشنبه روز

مرداد ٢٨ قيام دلير و قهرمان سربازان و وطنخواهان عموم از ميگردد تشكيل منيريه كوي پهلوي خيابان

مرداد قيام٢٨ جمعيت دبير رسانند/ هم به مليحضور مراسم اين در كه دعوتميشود

مجيد غ7مرضا ٧٤٥٣ ـ آ



٣٢٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

دارد ادامه كماكان بازداشتشدگان از بازجوئي

بازداشتشد فرماندارينظامي مأمورين وسيله به نامي نادر ديشبدكتر
شدهاند آزاد نفر ٩ و بازداشت نفر ٦å اخير ساعت چهار بيستو در

شدند دستگير بابل در توده منحله اعضايحزب از نفر ٥å
گرديد اعEم همدان در و ملغي بابل در نظامي حكومت

از بـازجـوئي گـذشته سـاعت چـهار و بـيست در است شـده اط;ع كسب موثق منابع از كه طوري به

وكـ;ي و جـمشيديه بـه شدهاند بازداشت كه سابق وزراِء چون است/ داشته ادامه كان كما دستگيرشدگان

از بازجوئي براي مأمورين شدند/ منتقل مهرآباد زندانهاي به ادارات سابق رؤساي و عشرتآباد به مستعفي

بار يك كنون تا و ميباشد بازداشت افسران باشگاه در نيزهنوز مصدق آقايدكتر ميروند/ نقاطمزبور به آنها

است/ آمده عمل به بازجوئي وي از

در را نامي نادر آقايدكتر نظامي فرمانداري ديشبمأمورين نيم و يازده ساعت مقارن ـ بازداشتشدند

ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع مقام يك شخص اين دستگيري درباره كردند/ بازداشت وي مطب

او اينكه پساز وليديشب دارد اشتغال بيماران معالجه به كه است طبيعي ظاهر صورت داشتويدر اظهار

و آمـد دست بـه تـوده منحله حزب به منتسب مدارك مقداري جيبهايش بازرسي در كرديم بازداشت را

گرديد/ زندان تحويل ٥ ماده استناد به نامي دكتر شد/ پيدا او حبيب در عاليه مقامات عليه بر اشعاري

بـازداشت كـي اشترا مرام داشتن تهام ا به كه اشخاصي نفر دويست از كنون تا ـ نفر ٢åå از بازجوئي

متصدي اينمأمورين يكاز استهر آمده عمل به بازجوئي شهرباني مأمورين از نفر چهار وسيله به شدهاند

چون آنها تهام ا به رسيدگي از پس اط;ع قرار به و ميباشند بازداشتشدگان از نفر ٥å از بازجوئي انجام

گرديدند/ آزاد نظامي فرمانداري دستور به شدند تشخيصداده بيگناه عدهاي

مرام داشتن تهام ا به را نفر ٥٨ امروز صبح ده تا از نظامي فرمانداري مأمورين ـ شدند دستگير نفر ٥٨

بازداشت اخير روز چند در كه كساني از نفر ٩ نيز مدت اين در كردهاند/ بازداشت پخشاع;ميه و كي اشترا

شدند/ آزاد بيگناهي اثبات از پس شدهاند

يكمغازه كهدر بود رسيده گاهي كارآ بهمأمورين اط;عي يكمغازهسليمانيبازداشتشدندـ صاحبان

هستند/ فعاليت مشغول توده منحله حزب افراد از عدهاي حشمتالدوله خيابان يك بخش در واقع سلماني

مغازه بازرسي پساز و حاضر محلمزبور در ديگر نفر چند تفاق ا به گاهي كارآ مأمور آقايمهرجو امروز صبح

شده دولتنوشته عليه شعاري رويآن كه بزرگ يكپ;كت و توده حزب به متعلق اع;ميه چند شدند موفق

شدند/ تحويل شهرباني به بازداشتو توسطمأمورين بودند نفر دو كه مغازه صاحبان كنند/ پيدا بود

مأمورين مرداد ٢٨ قيام از پس ميدهد اط;ع بابل از ما خبرنگار كه طوري به ـ شدند دستگير بابل در

تـوسط تـوده منحله حزب اعضاِء از نفر ٥å كلي طور به و كردند دستگير را اخ;لگران از عدهاي انتظامي



ملي دولت سياهه ٣٢٣٠

گرگان به آنها تهام ا به رسيدگي و كمه برايمحا گذشته چهارشنبه روز بازداشتو نظامي فرمانداري مأمورين

او جستجوي در مأمورين و است متواري كنون ا توده منحله حزب فعالين از يكي قاضي محمد شدند/ اعزام

ميباشند/

شـنبه روز از كه ميدهد اط;ع تلگرافي همدان از ما خبرنگار ـ شد اع7م نظامي حكومت همدان در

حكمفرماست/ كامل آرامش كنون ا و شد برقرار همدان شهرستان در نظامي حكومت شهريور چهاردهم

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

دستجاتچپ به اوراقمنسوب و مقدارياسناد
كشفگرديد شيراز در

روز فارس استاندار هيأت آقاي ميدهد, اط;ع چنين خود تلگرافي گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

تيمسار خود غياب در و كرد حركت تهران به كراتحضوري مذا ارتشجهت هواپيماي با گذشته چهارشنبه

نمودند/ تعيين استانداري كفالت به را لشكر فرمانده ميرجهانگيريو سرتيپ

وسيله چپبوده دستجات به اوراقمنسوب و كتاب محتوي كه بزرگ چمدان يك شهريور ششم تاريخ در

روزه چند اين در گرديد/ تسليم نظامي دادسراي به آن حامل چمدانو شد/ كشف نظامي فرمانداري مأمورين

شدند/ آزاد آنها نفر چند و گرديد رسيدگي بودند پخشاع;ميه به متهم كه عدهاي پرونده به

مقابل در سربازان و گرفت انجام لشكر رژه و سان مراسم شهريور هفتم شنبه روز غدير عيد مناسبت به

شيراز به خارجي خبرنگاران از نفر سه شهريور هشتم يكشنبه روز رفتند/ رژه همايوني اعليحضرت تمثال

و كرد حركت تهران به استان بيرشكدادستان آقاي كردند/ بازديد را جمشيد تحت تاريخي آثار و شدند وارد

تهران به ديروز و خدمت منتظر دادگستري وزارت دستور طبق شهرستان دادستان عفيفي اصغر آقاي نيز

است/ برقرار جا همه در انتظام و آرام yكام فارس اوضاع نمود/ حركت

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

است پهلويكشفشده در منحله حزب شبكه چند
و نظامي فرماندار نبيلي محسن سرگرد آقاي مساعي اثر بر بندرپهلوي از اداره نماينده تلگراف قرار به

فقره چند شده كه بازرسيهائي در است/ برقرار تابعه نقاط و پهلوي در كامل امنيت انتظامي مأمورين ساير

سران و آمد دست به مضره كتب و اوراق مقداري آنها از يك هر در و گرديده كشف توده منحله حزب شبكه

شدهاند/ تعقيبواقع تحت و دستگير حزب

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

برقراريحكومتنظامي
و گرديد برقرار صانعي سرهنگ آقاي فرماندهي به نظامي حكومت شهريور سوم امروز از گنبدكاووسـ

گرديدند/ اعزام گرگان به بازداشتو نظامي فرماندار وسيله به مشكوك و ماجراجو افراد از عدهاي



٣٢٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

بازداشتشدند
بـه و بازداشت انتظامي مأمورين طرف از تهران دخانيات حسابداري اسبق رئيس زريننيا آقاي امروز

استناد به امروز ظهر نيز سروريان آقايموشخ همچنين گرديد/ زندان تحويل نظامي حكومت ٥ ماده استناد

گرديد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

نكردهاند اعEم را خود متهمينقتلافشارطوسقبولي مدافع وكEي هنوز
شد آزاد زندان از التزام قيد با خطيبي حسين

دادگاه به را قبوليخود متهمين مدافع وك;ي هنوز كه شد اظهار خبرنگار به نظامي جنائي دادگاه در امروز

حسـين آقـاي ديروز بود/ خواهد منقضي شنبه روز تا كه نمودهاند مهلت روز پنج تقاضاي نكردهاند اع;م

شد/ آزاد التزام قيد با متهمين از يكي خطيبي

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

اتهامات به رسيدگي مشغول تهران نظامي دادگاه
مصدقاست دكتر چهارگانه

شايع ميدهد گزارش تهران از كسپرس> ا <ديلي انگليسي روزنامه خبرنگار كه طوري به پاريسـ راديو

سـري كـمه مـحا جريان ولي شده آغاز نظامي دادگاه در مصدق دكتر كمه محا كه است روز چهار گرديده

است: زير مورد چهار از عبارت مصدق دكتر عليه تهامات ا ميباشد/

است/ بوده شاهنشاه جانب از مصدق دكتر عزل فرمان حامل كه نصيري سرهنگ بازداشت دستور ـ اول

است/ حكومتنموده قانون خ;ف بر كه عزل فرمان دريافت از پس مصدق روزه چهار حكومت ـ دوم

محمدرضا اعليحضرت و فقيد شاهنشاه مجسمههاياعليحضرت كشيدن پائين شكستنو ـدستور سوم

شاه/

بازگشت از جلوگيري سلطنتو احترام هتك بر مبني عراق در ايران سياسي مأمورين به دستور ـ چهارم

شخص متوجه ايندستور كهمسئوليت است مدعي مصدق دكتر تهام, ا چهارمينمورد به راجع ايران/ به شاه

مـجازات درباره دولت اخير اع;ميه به سپس پاريس راديو ميباشد/ سابق خارجه امور وزير فاطمي دكتر

ايران توده منحله حزب به نسبت كه است كي حا دولت اع;ميه كه افزود كرده اشاره اخ;لگران و محركين

داد خواهد خرج به عمل شدت

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

درجه ارتقا
گرديد/ مفتخر سرلشكري درجه به همايوني آجودانمخصوصاعليحضرت افخمي سرتيپغ;محسين



ملي دولت سياهه ٣٢٣٢

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

شد استانتشكيل دادگاه در عبدخدائي محاكمه جلسه امروز
به استان دادگاه ٨ شعبه در عبدخدائي مهدي كمه محا جلسه امروز صبح دقيقه پنج چهلو ساعتهفتو

گرديد/ تشكيل خليقي رضا آقاي مستشاري و كاشاني شريف رضا آقاي رياست

دادگاه و ميباشد گرم اسلحه قاچاق ارتكاب و فاطمي حسين دكتر قتل به شروع به متهم خدائي عبد

سال دو به است بوده سال ١٨ و ١٦ بين حادثه هنگاموقوع سنشدر قتلچون به لحاظشروع از را وي جنحه

كيفرو قلت از شهرستان دادستان كرد/ زندانمحكوم ماه چهار به اسلحه قاچاق لحاظ از دارالتأديبو زنداندر

كردند/ پژوهش تقاضاي خويش محكوميت از متهم خود

من و ميباشد مسلم خيانتوي است متواري فاطمي دكتر كه كنون ا گفت: خود دفاع ضمن خدائي عبد

دادگستريشروع كريدورهاي در كرده اجتماع زيادي عده دادگاه از خارج در هنگام اين در شوم/ محكوم نبايد

يك دقيقه چند هر داشتندو را او تبرئه تقاضاي ميداندو شعار متهم له بر تظاهركنندگان كردند/ تظاهرات به

ميفرستادند/ دستهجمعيصلوات طور به بار

مدافع وكيل جهان جعفر آقاي تنفس خاتمه از پس و كرد تنفساع;م دقيقه پنج دادگاه رئيس باFخره

به تبديل را سابق قرار بايد دادگاه كه داشت اظهار و نمود ايراد مشروحي بيانات كرده دفاع به شروع متهم

مجازات تشديد تقاضاي كه داشت اظهار استان دادستان معاون مجتهدي دكتر آقاي سپس نمايد/ برائت

است/ كافي برايوي سابق مجازات همان است مسلم جرم وليچونوقوع ميكند مسترد را متهم

استقبال خود شديد تظاهرات با را او عبدخدائي دوستان و يافت خاتمه دادگاه جلسه صبح ١١ ساعت

ريختند/ او سر بر گل و نقل عدهاي حتي و كردند

٨١٨å شماره ,١٣٣٢.٦.١٧ سهشنبه

جامع مسجد در
تيپ طرف از مرداد ٢٨ قيام شهدايروز براي تذكري مجلس پنجمشهريور پنجشنبه روز صبح ـ گرگان

ژاندارمريو ارتشو درجهداران و افسران و اع;م عم;ِء آن در كه شد برگزار جامع مسجد در گرگان مستقل

سيدمصطفي آقاي محترم واعظ و داشتند شركت گرگان اهالي از كثيري عده و دولت كارمندان و شهرباني

نمودند/ ايراد مرداد ٢٨ قيام روز اطراف در بياناتي كرين رئيسالذا



٣٢٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

امروز نمايندگانشهرستانها و عشاير سران
مEقاتكردند نخستوزير با

خارجه وزارتامور كاخ در شهرستانها نمايندگان و اي;ت و عشاير سران امروز صبح نيم ساعتهشتو

كردند/ م;قات نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي با

كامل پشتيباني بر مبني مطالبي شهرستانها نمايندگان همچنين عشايرو طرفسران اينم;قاتاز در

تشكر اظهار پساز آقاينخستوزير شد/ آرامشبيان نظمو حفظ در اجرايدستوراتنخستوزير دولتو از

حـفظ داشت: اظـهار شهرستانها نمايندگان و عشاير به خطاب شهرستانها مردم و عشاير پشتيباني از

خواهد پيشموفق از بيش اخ;لگران و خائنين سركوبي در را دولت كشور مختلف نقاط در نظم و آرامش

كشور وضع تا كنند صميمانه همكاري دولت با اينمورد در ميرود انتظار وطنپرست افراد عموم از ساختو

داد/ رسيدگي دستور و دريافتنمود آنها از را عشاير تقاضاهاي و نامهها ضمنا نخستوزير آقاي يابد/ بهبود

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

سپه ميدان در نمايندگانعشاير اجتماع
به ارتش توبوس ا دستگاه ده وسيله به اي;ت و عشاير نمايندگان پريروز بعدازظهر نيم و شش ساعت

ايراد مهيجي سخنراني آنها از نفر چند كردند/ اجتماع فقيد شاهنشاه مجسمه اطراف در و وارد سپه ميدان

كردند/ مراجعت اقامتخود محل به عشاير نمايندگان دقيقه بيست هفتو ساعت مقارن كردند/

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

آرامگاه به دستهگل نثار
اعليحضرت آرامگاه به مشهد جرايد مديران نوري و خرازي و محمودي و زريننگار آقايان ديروز عصر

خدماتاعليحضرت درباره بياناتي روزنامهنگاران انجمن آقاينوريدبير و كردند نثار گلي دسته و رفته فقيد

نمود/ ايراد فقيد

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

جواديه محلي انجمن در جشن
محليجواديه انجمن مديره طرفهيأت از مجلسجشني همايونيديشب اعليحضرت مناسبتورود به

نظر در آمد عمل به كه سخنرانيهائي پساز ميشد/ پذيرائي مدعوين از و بود مترنم موزيك بود شده برپا

تقديم و تهيه انجمن طرف از ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت تمثال قطعه يك شد گرفته

از بود داده انجام مرداد ٢٨ روز در ٢٢ ك;نتري رئيس ميركلو سرگرد آقاي كه خدماتي بواسطه ضمنا گردد/

اعطاِء ايشان به فرزانه سرتيپ تيمسار وسيله به همايوني اعليحضرت تمثال قطعه يك محل اهالي طرف

آمد/ عمل به احساسات ابراز شاهانه س;متي به و گرديد



ملي دولت سياهه ٣٢٣٤

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

نواب محلي انجمن در جشن
معاريفو از زيادي عده حضور با شكوهي با مجلسجشن نواب خيابان تعاون و عمران انجمن طرف از

نـواخـتن و شيريني و چاي صرف از پس كه بود برقرار ديشب نيكوئي آقاي منزل در جرائد ارباب و رجال

اع;م رضوي امير آقاي وسيله به جشن برنامه ملوكانه بازگشتموكب از شادماني مسرتو اظهار موزيكو

آقايان وسيله به گاه آن شد ايراد افتتاحيه نطق محل انجمن رئيس محمدموسوي آقاي توسط بعد گرديد

حزبمليون آقايصفويرهبر سپس شد/ ايراد نطقهائي ايران حزبمليون اعضاِء پازوكي پرويز سلجوقيو

يادآوري و ميهنپرستي و شاهدوستي و باستان ايران عظمت و ايران صفات خصوص در بليغي نطق ايران

مؤثر حضار در كه نمود ايراد شاهنشاهي همايون اعليحضرت ساله دوازده خدمات و فقيد شاهنشاه خدمات

پذيرفت خاتمه ده ساعت مقارن مجلسجشن بيشائبه, احساسات ابراز با و افتاد

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

مرداد ٢٨ قيام در
كنين سا و حشمتالدوله خيابان اهالي مينويسند و رسيده اداره به معاريف از عدهاي امضاي به نامهاي

به را كوشش و جديت نهايت مرداد ٢٨ قيام در خوشكام سرگرد آقاي كه بودند ناظر و شاهد نشاط خيابان

است/ گرديده شدتمجروح به انگشتانش از يكي كاري فدا نتيجه در كه آورده عمل

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

گشت خواهند باز تهران به پنجشنبه روز بهبهاني tآيتا
كي حا امروز خبر نمايند مراجعت تهران به است ممكن بهبهاني tآيتا حضرت كه داديم اط;ع ديروز

ظهر پيشاز فردا و توقفنموده قم در هم را امشب و امروز بروجردي tآيتا خواهشحضرت بنابه كه است

نمود/ خواهند حركت تهران طرف به

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

خور قريه در كاشاني tآيتا
خور قريه به ورجاوند قريه از ديروز كاشاني tآيتا استحضرت رسيده اط;ع امام ينگي از كه طوري به

نمودهاند/ استراحت توقفو عاملي آقاي منزل در و رفته هشتگرد در واقع

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

ميشوند اخراج عدهاي
ميبرد سر به زندان در باشگاه مدير كه مدتي در باشگاه افراد از عدهاي ميدهند اط;ع تاج باشگاه از

شدهاند انتخاب هيأتي و شدهاند اخراج آنها از عدهاي كنون تا كه دادهاند انجام ورزش برخ;فروح عملياتي

شوند/ اخراج دارند سوابقي چنان كه ديگري كسان و نموده رسيدگي باشگاه اعضاِء كليه سوابق به تا



٣٢٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

منتقلگرديد بهسلطنتآباد افسران باشگاه از مصدق دكتر ديشب

كشفگرديد ژاله خيابان در توده منحله حزب يكشبكه
شمارش را توده منحله برايحزب پولهايجمعآوريشده كه حيني در پنجمرد و يكبانو ديشب

بازداشتشدند ميكردند

كه را مصدق آقايدكتر نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب نيمه از بعد دقيقه ده يكو ساعت مقارن

اط;ع قرار به كردند/ منتقل ديگري نقطه به بود بازداشت افسران باشگاه در كنون تا [مرداد] خرداد ٢٩ روز از
ميشد منتقل سلطنتآباد به افسران باشگاه از مصدق دكتر كه هنگامي ميباشد/ سلطنتآباد جديد محل

بودند/ وي همراه انتظامي مأمورين از عدهاي

اشرفي, سرهنگ ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ رياحي, سرتيپ ـ شده دستگير افسران از بازجوئي

مأمـورين وسـيله به مرداد ٢٨ قيام از بعد كه افسراني داورپناه سروان و نادري سرهنگ دفتري, سرهنگ

بازجوئي آنها از طرفمأمورينمربوطه از روز هر و ميبردند سر به دژبان زندان در شدهاند بازداشت انتظامي

ما كه داشتهاند اظهار آمده عمل به آنها از كه بازجوئيهائي در كنون تا نامبردگان اط;ع قرار به ميشود/

ميكرديم/ اجرا را آن ميرسيد ما به مافوق مقامات از چوندستور و كنيم اطاعت را مافوق اوامر بوديم گزير نا

توده منحله حزب فعال افراد از عدهاي كه رسيد انتظامياط;ع مأمورين به ديروز ـ تودهاي شبكه كشف

همين به ميدهند تشكيل جلساتي بزرگمهر بنبست مظفري كوچه ژاله خيابان در منزليواقع در شب همه

خانهمزبور به سرباز عدهاي گاهيو كارآ اداره ازمأمورين نفر چند ديروز بعدازظهر نيم مناسبتساعتهفتو

پنج حدود عدهايدر كه كردند مشاهده اطاقها از يكي در شدند منزل وارد غفلتا مأمورين كه هنگامي رفتند/

پساز و شدند كار ب;فاصلهمشغول مأمورين ميباشند/ تنظيمصورتجلسهاي نشستهومشغول هم گرد نفر

كمكبه براي استكه پولهائي شمارش منظور به اينصورتجلسه كه شدند امرمتوجه جريان به رسيدگي

تابنده بانو منزل بازرسي و مجلس صورت تنظيم از پس مأمورين است/ شده جمعآوري توده منحله حزب

اسامي به را خود اشخاص اين كردند دستگير را ديگر نفر ٥ و خانه صاحب آذريه علي آقاي همسر آذريه

است/ متواري هنوز صاحبخانه كردهاند معرفي مأمورين به ياشائي, قوامي, حسين قاسمزاده,

فـرمانداري مأمـورين از ديگري عده بودند مشغول ژاله خيابان در مأمورين اين كه هنگامي همان در

پساز مأمورين كيبود رامشاف; نام به شخصي به متعلق منزل اين رفتند فخرآباد در منزليواقع به نظامي

و پالتو دست ٣٩ حدود در اطاقهايمنزل از يكي در و شدند بازرسي ب;فاصلهمشغول شدند خانه وارد اينكه

شد حمل نظامي فرمانداري به توسطمأمورين منزل اشياِء آوردند دست به سربازي كفش جفت ١٩

كه شمشك مقيم كارگران از نفر ١٢ طرفمأمورين از گذشته شب ـ شدند دستگير شمشك در نفر ١٢

آزاد بودند شده بازداشت اخير روز چند در كه نيز نفر ١٧ گرديدند/ بازداشت بودند گرفته قرار سوِءظن مورد

شدند/



ملي دولت سياهه ٣٢٣٦

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

بخشپنجكشفشد در واقع خانهاي از مردم روزنامه به كليشههايمربوط
تعقيب را آنها شده مظنون داريوشبود و فريدون نامشان كه نفر دو به نسبت ٥ ك;نتري مأمورين ديروز

اوراق و مردم روزنامه به كليشهمربوط عدد ٥ نتيجه در و تفتيشنمودند را آنها منزل دادستان اجازه با و كردند

مزبور نفر دو شد/ تحويل گاهي كارآ اداره به و گرديد كشف توده منحله حزب به منتسب مدارك و اسناد و

دارند/ قرار تعقيب تحت شده دستگير

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

خراسان در توده منحله كانونمركزيحزب كشف
كانون قبل روز چند گاهي آ و شهرباني و دوم ركن اقدامات اثر بر مشهد از اداره خبرنگار گرازش طبق

و مـدارك و اسـناد و اوراق زيادي مقدار و شد كشف سعدآباد خيابان در خراسان توده منحله حزب مركزي

از زيادي تعداد ضمنا آمد دست به بود �خراسان كميته ايران توده �حزب آنها از يكي سجع كه مهر تعدادي

كثيري تعداد و توده منحله حزب به منتسب مختلف روزنامههاي زيادي مقادير و كمونيستي اوراق و كتب

براي امر پرونده و شد كشف كانون اين در زياد آرمهاي و كميته رئيس امضاِء به افراد عضويت كارتهاي

گرديد/ احاله نظامي فرمانداري به رسيدگي

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

شد خواهد آزاد خدائي عبد
را رايخود بود داده خاتمه عبدخدائي كمه محا به كه استان هشتدادگاه شعبه بعدازظهرديروز ساعتسه

تشديد تقاضاي دادستان نماينده اينكه به توجه و نظر تبادل از پس دادگاه اعضاِء نمود/ صادر متهم باره در

دارالتأديبو حبسدر ماه بيست به فاطمي دكتر قتل به لحاظشروع از را استمتهم نموده مسترد را مجازات

تقريبا عبدخدائي شد/ اب;غ نامبرده به دادگاه حكم و نمودند محكوم زندان ماه ٣ به اسلحه قاچاق حيث از

شد/ خواهد آزاد ماه مهر اواخر در استو گذرانيده را مدتمحكوميتخود همه

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

كشور شهربانيكل اعEميه
محرم ماه در اسEمي رعايتشعائر درباره

حسـينابـنعلي ايـمان و عـقيده راه شـهيد بزرگترين احترام پاس به اس;مي شعائر حفظ منظور به

كليه كه ميدارد اع;م تماشاخانهها و سينماها صاحبان كليه به بدينوسيله كلكشور شهرباني عليهاFس;م

مفتوح محرم ماه در كه ايامي در و بود خواهند تعطيل محرم ماه سيزدهم الي هشتم روز تاريخ از كن اما اين

اينصورت غير در داشت نخواهند هيچوجه به خارج در را پخشموزيك و بلندگو از استفاده اجازه ميباشند

مقدم علوي سرلشكر كشور كل رئيسشهرباني گرفت/ خواهند قرار تعقيب مورد شديدا متخلفين



٣٢٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

ازطرفنخستوزير نمايندگي به ديروز عصر خارجه وزارت رئيستشريفات
شورويعيادتكرد كبير سفير از خارجه وزارت معاون و دولت و

كرد استراحتخواهد ديگر هفته تا و شكايتداشت و گله جرايد مندرجات iورنتيفاز

موافقتنشد شوروي كبير سفير از عكاسان و مEقاتخبرنگاران با
آقاي عيادت براي خارجه وزارت تشريفات اداره رئيس ميكده آقاي ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت

به ساعت نيم قريب م;قات اين و رفت زرگنده در واقع سفارت يي;قي باغ به شوروي كبير سفير Fورنتيف

به بودند م;قاتمطلع اين جريان از كه فيلمبرداران و عكاسان و خارجي و داخلي خبرنگاران انجاميد/ طول

پنج ساعت از قبل از شد, خواهند ايشان با مصاحبه و Fورنتيف آقاي م;قات به موفق هم آنها اينكه اميد

دربان از كه داشتند سعي و بودند نموده اجتماع قفلبود و بسته كه سفارت باغ بزرگ آهني مقابلدر بعدازظهر

باشد ارزشخبريداشته كه اظهاري وليويكوچكترين بياورند دست به مطالبي روسيبود يكنفر كه باغ

اط;ع را ورودخود شدو پياده آن از ايشان و كرد ترمز باغ جلو ميكده آقاي تومبيل كها بود همانموقع در نكرد/

داخلاط;ع به را مراتب دارد قرار باغ آهني بزرگ جنبدر نگهباني اطاق در كه تلفن وسيله به باغ دربان داد/

را در باغ دربان وي بهدستور و شد پيدا سفارت مطبوعاتي وابسته اول دبير آقايورونين بعد دقيقه چند و داد

شد/ داخل ميكده آقاي و كرد باز

و نمود ممانعت ورونين آقاي ولي شوند داخل ميكده آقاي دنبال به خواستند هم عكاسان و خبرنگاران

سر دادندهيچگونه معالجدستور پزشكان لذا است نشده كامyمرتفع آقايFورنتيف كسالت گفتچونهنوز

سفارت دربان ب;فاصله و معذرتميخواهم شما پذيرفتن از بنابراين نشود بلند ايشان اطراف در صدائي و

را ايشان آقايورونين كه حالي در ميكده آقاي كه بود بعدازظهر ساعتشش بست/ را بزرگ آهني در مجددا

با كرات مذا م;قاتو از و زده حلقه ايشان اطراف ب;فاصله خبرنگاران شدو خارج سفارت باغ از ميكرد بدرقه

نمودند/ شورويسؤال كبير سفير

آقاي استراحت اطاق داخل رسيديم باغ عمارت به آنكه از پس كرد تعريف چنين را جريان ميكده آقاي

و ديدم بود نشسته صندليراحتيدستهدار روي داشتو تن به پيژامه كه حالي در را ايشان شديمو Fورنتيف

آقـاي طـرف از گفتم و دادم دست ايشان با و رفتم جلو داشت حضور نيز سفارت مستشار تروچنكو ا آقاي

نمايم/ عيادت و پرسي احوال شما از كه دارم مأموريت خارجه معاونوزارت مفتاح آقاي دولتو و نخستوزير

وهواي دارد ارتفاع دريا سطح از پا چهارهزار بر بالغ تهران گفتچون بعد و كرد تشكر ابتدا آقايFورنتيف

yكام هم هنوز و شدم قلبي مرض دچار لذا دارد بسيار فرق داشتم مأموريت كه نقاطي ساير و مسكو با اينجا

مطالب آن اطراف در و كرده بزرگ روزنامهها را سادگي اين به موضوع چرا نميدانم من ولي نيافتهام بهبودي

ميكنم/ شكايت و گله جريان اين از رسما من و نوشتهاند توهينآميز و تحريكآميز

خود تقصير اين ثانيا نديدم جرايد در توهينآميزي و تحريكآميز مطلب بنده او� گفتم جواب در من



ملي دولت سياهه ٣٢٣٨

جرايد همين ثالثا ننمود/ منتشر اع;ميهاي هيچگونه عمومي اذهان شدن روشن براي كه ميباشد سفارت

مينمودند/ درج ميداشت اظهار خبرنگاران به سفارتشوروي مطبوعاتي وابسته كه را مطالبي كليه

بـراي دولت چـرا نيست قانوني مطبوعات آزادي حدود براي مگر داشت اظهار مجددا Fورنتيف آقاي

مطبوعاتي جرائم براي البته داشتم اظهار درجواب من نميكند اقدام جرايد مطالبدر اين نوشتن جلوگيرياز

خصوصي مدعي و بشود شكايتي كه است صورتي در قانون اين از استفاده ولي دارد مخصوصيوجود قانون

شما نزد احوالپرسي براي صرفا هم بنده و است نشده شكايتي هيچگونه مورد اين در كه صورتي در باشد

آمدهام/

آقاي نزد از ميخواستم كه هنگامي گفت و كرده عكاسان و خبرنگاران به اشاره پايان در ميكده آقاي

نشد/ وليموافقت كنيد م;قات را ايشان هم شما كه بدهند اجازه خواهشكردم ايشان از خارجشوم Fورنتيف

كار سپسمشغول كرد استراحتخواهد ديگر هفته دو تا ايشان آقايFورنتيف اظهار طبق گفت ميكده آقاي

پيژامه اينكه قبيل از مختلفي خبرنگارانسؤاFت يافت خاتمه ميكده آقاي اظهارت اينكه از پس ميشود

زخميدر جراحتو آثار هستو بيمار حقيقتا كه ميداد نشان وي قيافه آيا و رنگيبود چه كبيرشوروي سفير

خواست/ معذرت را بقيه داد جواب آنها از بعضي به ميكده آقاي كه نمودند بود مشهود ايشان بدن يا صورت

آقايFورنتيفسفير با را كراتخود مذا جريانم;قاتو رفتو نخستوزير بهحضور صبحامروز ميكده آقاي

رسانيد/ ايشان استحضار به شوروي كبير

٨١٨١ شماره ,١٣٣٢.٦.١٨ چهارشنبه

كشور شهربانيكل اعEميه
حسينابن اس;م عالم مرد راد بزرگترين شهادت يادبود مراسم ايامسوگواري كه محرم ماه فرارسيدن با

نيمه روز پانزده در كه ميرساند همميهنان عموم اط;ع به بدينوسيله كلكشور شهرباني ميباشد ��ع علي

عمومي كن اما كليه در كسيون ترا آ نوع هر موزيكو ترنم الكليو نوشابه استعمال كلي طور به محرم ماه اول

براي و خواهد تعطيل حال در محرم ماه ١٣ الي هشتم تاريخ از نوشابهفروشي مغازههاي كليه استو ممنوع

به را مذهبي شعائر حفظ و رعايت است گرديده صادر مقتضي اوامر انتظامي مأمورين به دستور اين اجراي

كشور كل رئيسشهرباني مينمايد/ توصيه هموطنان عموم

مقدم علوي سرلشكر



٣٢٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

شاهنشاه حضور به خوزستان و خراسان شرفيابيرؤسايعشاير
نمودند شاهنشاه تقديم خراسان رؤسايعشاير كه نفيسي هديه

سنگسر ميهنپرستان خوزستان, طوايف رؤساي بهشهر, ميهنپرستان اي;م, خراسان, عشاير رؤساي

به سعدآباد سفيد كاخ در دو ركن معاون كافي ستاد سرهنگ آقاي تفاق ا به امروز صبح نيم و هشت ساعت

شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت حضور

به نفيسبود قرآن جلد يك و عليهالس;م رضا شمايلحضرت از مركب كه نفيسي هديه خراسان عشاير

اعليحضرت و گرفت قرار ملوكانه ذات توجه مورد كه خواندند خطابههائي و قصايد و تقديم شاهانه حضور

دادند/ قرار تفقد مورد را آنان همايوني

كرد/ خواهند نثار گل دسته شده حاضر فقيد شاهنشاه آرامگاه در بهشهر ميهنپرستان عصر امروز

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

شرفيابيسرانبختياري
پيشگاه به آقايسلطانپور تفاق ا به بختياري مختلف نمايندگانطوايف از نفر پانزده ساعتهشتامروز

شدند/ شرفياب ملوكانه مبارك

پيشگاه به شرفيابي افتخار امروز كه آقاياني نفر پانزده عرضنمود آقايان معرفي ضمن آقايسلطانپور

و كاري فدا سوابق كه هستند ايلي شاهدوست وطنپرستو و كرده تحصيل جوانان از دارند را ملوكانه مبارك

ميباشد/ عموم تأييد مورد عزيز ميهن سلطنتو مقام راه در آنها جانبازي

پاسخ كه فرمودند بختياري ايل وضع به راجع آنها از سؤاFتي تفقد اظهار ضمن همايوني اعليحضرت

عرضشد/ مقتضي

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

ديروز خود بانوان افسرانارتشبا از نفر دويست
ملكهصرفچايكردند و شاهنشاه حضور در

ارتشبه افسران از نفر حدوددويست در هفته هر استكه شده مقرر شاهنشاه اعليحضرتهمايون امر به

كنند/ چاي صرف ملوكانه حضور در خود بانوان تفاق ا

يافتند حضور سعدآباد كاخ در ديروز بعدازظهر پنج ساعت بانوانخود با افسران اول دسته مناسبت اين به

تشريففرما باغ بهمحوطه ربع و پنج ساعت در ملكه علياحضرت تفاق ا به شاهنشاه همايون اعليحضرت و

آمد/ عمل به نظامي احترامات مراسم افسران طرف از و شدند

فرمودند تفقد ابراز آنان به نسبت و كردند عبور ايشان بانوان و افسران صف برابر از ملكه و شاهنشاه

انجاميد/ طول به بعدازظهر نيم ششو ساعت تا افسران شرفيابي جريان و گرديد آغاز چاي سپسصرف



ملي دولت سياهه ٣٢٤٠

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

بلوچستانشرفيابشدند عشاير
بازكرائـي, نوابخان سجادي, سيدجعفر كرد, ملكاعظمخان زائي, ميرمراد ميرمراد, آقايان امروز صبح

حـضور بـه امروز صبح عبدوخان سردار تفاق ا به بلوچستان عشاير رؤساي ناروئي سهراب و ريگي مجيد

گرديدند/ واقع ملوكانه تفقد مورد و گرديدند شرفياب شاهنشاهي همايون اعليحضرت

توجه ومورد قرائتنمود سلطنت مقام از پشتيبانياي;تبلوچستان بر مبني خطابهاي زائي ميرمراد آقاي

كردند/ م;قات را نخستوزير آقاي نامبرده آقايان نيز ديروز و گرديد واقع شاهنشاه

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

تاج جهانيوزنهبرداريباشگاه و ملي قهرمانان
ملوكانه پيشگاه در

تفاق ا به تاج باشگاه اولياِء و وزنهبرداري جهاني و ملي قهرمانان از نفر دوازده امروز صبح يازده ساعت

بـزرگي گـل دسته تقديم ضمن و شدند شرفياب ملوكانه حضور به سعدآباد كاخ در خسرواني سرگرد آقاي

گرديدند/ معرفي ملوكانه حضور به خسرواني سرگرد آقاي وسيله به قهرمانان يكيك

قـهرمانان شد يادآور و خواند ميشد آغاز فردوسي شعر چند با كه مؤثري خطابه رهنوردي دكتر آقاي

خود محبوب شاهنشاه براي هميشه كه ميكنند افتخار و بودهاند آماده جانبازي براي هميشه تاج باشگاه

هستند/ كاري فدا به حاضر

٢٨ قيام يعني كبر ا جهاد اين در كه تاج باشگاه ورزشكاران از من فرمودند: پاسخ در همايوني اعليحضرت

نمايد جوانان نيرومندي براي فعاليت پيش از بيش سازمان اين اميدوارم دارم تشكر كردهاند شركت مرداد

همايوني اعليحضرت ظهر دوازده ساعت و كشيدند شاه جاويد فرياد شاهنشاه افتخار به ورزشكاران سپس

فرمودند/ مراجعت

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

مراتبوفاداري اظهار
و رسيده غ;مرضا شاهپور واFحضرت حضور به تركمن و خوزستان عشاير طوايف رؤساي امروز صبح

داشتند/ عرضه شاهنشاه به نسبت را وفاداريخود مراتب

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

ژاندارمري در سرانعشاير
كلكشور ژاندارمري در شاهنده هنديجانو بندرمعشور عشاير رؤساي آقايان ساعتهشتصبحامروز

اعـ;م را خـود وطنپرستي و شاهدوستي مراتب و كردند م;قات گلپيرا سرتيپ تيمسار با و يافته حضور

داشتند/



٣٢٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

احساساتمردم ابراز
پادگان جلويعمارت در اجتماع و

و شـاهدوستان مـردانـه قـيام و تـاريخي تـحول مـناسبت بـه مرداد هشتم و بيست روز از ـ شهسوار

انجام اهالي طرف از شاه نفع به عميقي احساسات و دامنه پر تظاهرات مصدق حكومت عليه وطنپرستان

راديو اخبار به شعف و شور با توام حالت با همه برخاستو خيابانها در مردم شادي فريادهايهلهلهو گرفت,

ميدادند/ گوش تبريز

خارج اطاقخود از را پادگان فرمانده اسدي سرگرد و رفته پادگان جلوي نفر هزار از كثيريمتجاوز جمعيت

چهارراه تا را زاهديوي سپهبد تيمسار حكومت تأييد بر مبني شعارهائي و شاه باد زنده فريادهاي با و نموده

كرد/ سپاسگزاري اظهار شاهنشاه به نسبت اهالي بيشائبه احساسات از اسدي سپسسرگرد و بردند شهر

آقـايان طـرف از سخنرانيهائي و كردند تجمع شهر مركز در زيادي مردم هم مرداد نهم و بيست روز

ميهنپرستي و شاهدوستي اطراف در اسدي سرگرد و شهسوار وظيفه نظام رئيس نراقي سرهنگ و فرماندار

فرشهاي رنگو پرچمهايسه با شب چند كين دكا و شد ابراز فراواني احساسات طرفمردم از و گرديد ايراد

ميهن به شاه مراجعت از محلي موزيكهاي ترنم با مردم و شده تزئين همايوني اعليحضرت تمثال نفيسو

كردند/ شادي اظهار عزيز

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

كردستان و تراكمه سرانعشاير بازديد
ارتش مختلف قسمتهاي به نخستوزير آقاي م;قات پساز كمه ترا و كردستان عشاير آقايان ديروز

سلطنتآباد مهماتسازي كارخانجات و شرمن تانكهاي و ورزش كارگاههاي و قصر پادگانهاي از رفته

گرديد/ ايراد مهيجي سخنرانيهاي و آمد عمل به عشاير آقايان از گرمي پذيرائي كردند/ بازديد

ارتشم;قات ستاد رياست باتمانقليچ سرلشكر تيمسار با عشاير آقايان نيز امروز صبح هشت ساعت

نمودند/

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

سالنشهرداري در جشن
فرمانداريو طرف از شادي مجلسجشنو ايران ك خا به همايوني بازگشتملوكانه مناسبت به ـ ك ارا

تزئين گل تاجهاي و شاهنشاه تمثال نفيسو فرشهاي با آن ديوار و در كه شهرداري سالن در شهرداري

ك ارا شهرداري انجمن پروينعضو بانككشاورزيو رئيس رئيسفرهنگو آقايان و گرديد برقرار بود شده

آقـاي اشـعار و بـود همراه اهالي شديد احساسات با كه نمودند ايراد شاهدوستي اطراف در سخنرانيهائي

گرفت/ قرار توجه مورد بود شده مناسبتسرود اين به كه زنجاني



ملي دولت سياهه ٣٢٤٢

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

ازطرفرئيسانجمن ضيافت
ضيافت شاهنشاه بازگشت مناسبت به شهر رئيسانجمن طالبپور علياصغر حاجي آقاي ـ بندرپهلوي

و شـمال دريائي نيروي فرمانده زند يكم ناخدا و استاندار آقايان حضور با شهرداري سالن در شكوهي با

و استاندار و شهر انجمن رئيس آقايان شام ميز سر در داد لشكري و كشوري رؤساي و فرماندار مترجمپور

اعليحضرت به نسبت احساسات ابراز با نطقها نمودند ايراد بياناتي مرداد ٢٨ قيام به راجع زند يكم ناخدا

يافت/ پايان همايوني

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

مرداد شهداي٢٨ ياد
منعقد جامع مسجد در شهرداري طرف از ترحيم مجلس مرداد ٢٨ شهداي از تجليل منظور به ـ شاهپور

ميرزا آقاي حجتاFس;م و مجلسشركتنمودند اين در اهالي وجوه اداراتدولتيو رؤساي عموم كه گرديد

سپهبد تيمسار تأييددولت بازگشتاعليحضرتهمايونيو از مسرت ابراز ضمن رفتو منبر به صدري كاظم

نمودند/ مسئلت ايزد درگاه از را مرداد ٢٨ تاريخي روز شهيدان ك پا آمرزشروان مغفرتو زاهدي

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

حركتسرانعشاير
عزيمت مركز به شاهنشاه اعليحضرتهمايون شرفيابيحضور بهمنظور كردستان عشاير سران سنندجـ

نمودند/

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

جمعيتحمايتمسلولين بيمارستان
شد افتتاح ثريا ملكه علياحضرت حضور در امروز

حـضور در مسـلولين حـمايت بـيمارستان دومـين افـتتاح مـراسـم امروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

عدهاي آقايانوزيرانو از تن چند و دربار وزير ع;ِء آقايان مراسم اين در گرديد افتتاح ثريا ملكه علياحضرت

مسـلولين حـمايت جـمعيت عـامل مدير آبتين آقاي بيمارستان افتتاح هنگام داشتند شركت رجال از

هزار ١٥ ميباشد بيمارستان دومين كه بيمارستان اين نمود: اضافه و رسانيد/// عرض به مشروحي گزارشي

و اطـاق ١åå مزبور بيمارستان است مساحت متر هزار دو داراي آن طبقه سه عمارت و دارد مساحت متر

پزشكو ٤ آن پزشكي و فني كادر و ميباشد تختخواب ١٥åداراي yفع ولي تختخوابدارد ٣ååگنجايش

ملكه علياحضرت آبتين آقاي گزارش پساز ميدهد/// تشكيل دفتري فنيو كارمند نفر ٣٦ و پرستار نفر ٢٣

ضمن بيمارستان رئيس قاضي دكتر آقاي طرف سپساز كردند/ افتتاح را بيمارستان رنگ سه نوار بريدن با

عرضرسيد/ به Fزم توضيحاتي بيمارستان مختلف قسمتهاي بازديد



٣٢٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

كشفشد توده منحله حزب به مربوط يكشبكه بهار خيابان در ديشب
دستآمد به مقداريفشنگ و بيگانه زبان مداركزياديبه اينمحل در

بازداشتميباشند پادگانهايمركز و افسران باشگاه در سياسي زندانيان

پهلويكشفشد بيسيم مهندسين از يكي منزل در خارجي يكنفر به متعلق اسلحه قبضه چند

گرفت ارتشقرار دادرسي اختيار در افسرانبازداشتشده پرونده
است خارجشده ايران از فاطمي دكتر آيا

ايران توده منحله ارتباطحزب از اطEعاتي شبكه اين كشف نتيجه در
آمد دست به حزبكمونيستعراق با

بـ;فاصله و رفتند بهار خيابان در واقع ستاري نام به شخصي منزل به انتظامي مأمورين گذشته شب

مشغول و نشسته يكديگر دور نفر چهار اطاقها از يكي در كردند مشاهده و شدند منزل تفتيش مشغول

به منتسب زيادي اسناد و مدارك شدند موفق زياد جستجوي از پس ديگري اطاق در و ميباشند صحبت

كنند/ كشف توده منحله حزب

پيدا مزبور خانه در نيز فشنگ پوكه چند ضمنا مأمورين بود/ شده نوشته عربي زبان به مدارك از قسمتي

اسامي به و عرب آنها از نفر دو شد معلوم آمد عمل به خانه اين كنين سا نفر چهار از كه بازجوئي در كردند/

چهار ب;فاصله مأمورين حال هر در داشت/ نام ستاري هم ديگري كردند معرفي را خود جابري و مشكوري

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به مزبور اسناد با توقيفو را مزبور نفر

است افـتاده مأمورين دست به كه مداركي و شبكه كشف نتيجه در ـ عراق كمونيست حزب با ارتباط

مـيدارنـد اظـهار انـتظامي مأمـورين و مـيشود مسلم توده منحله حزب يا عراق كمونيست حزب ارتباط

حـزب با و بوده فعاليت مشغول ايران در جعلي شناسنامههاي با ميباشند عراق دولت تبعه كه اشخاصي

ميكردند/ همكاري توده منحله

صديقي, دكتر شايگان, دكتر آقايان بوديم داده اط;ع yقب كه همانطور ـ افسرانجمشيديه باشگاه در

منتقل جمشيديه به نظامي فرمانداري افسرانو باشگاه از قبل روز چند اسمعيلي ملك دكتر لطفي, آذر, دكتر

ميبرند/ سر به جمشيديه پادگان افسران باشگاه در مزبور آقايان كه شد حاصل اط;ع نيز امروز شدند

مجلس سابق نمايندگان افشا شهيدي, مدني, ملك پارسا, مهندسرضوي, اقبال, آقايان ـ عشرتآباد

ميباشند/ زنداني عشرتآباد پادگان افسران باشگاه در نيز اصفهان سابق استاندار صدر كشاورز آقاي و

بشير و ايران ملي بانك سابق كل مدير نصيري دكتر آقايان ـ كوهستاني اول تيپ افسران باشگاه در

كوهستاني يكم تيپ افسران باشگاه در اينك نيز درويش مسعود ملكي, خليل قاسمي, مهندس فرهمند,

ميباشند/ بازداشت مهرآباد در واقع

عضو آقايوكيلزاده منزل به قبلي اط;ع طبق نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب ـ اسلحه كشف
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كرد/ جلب را آنها توجه بزرگ چمدان سه منزل بازرسي از پس و شدند وارد پهلوي بيسيم

دست به آن كمريدر اسلحه قبضه سه تفنگو قبضه يك كردند باز را چمدانها اينكه از پس مأمورين

است آلماني نفر يك كه آشنايان از يكي به متعلق چمدانها اين كه ميداشت اظهار خانه صاحب آورند/

چمدانها محتواي از اينكه بدون نيز من و گذاشت امانت به من منزل در قبل چندي را آنها وي و ميباشد

ميبرد/ سر به اروپا اينكدر آلماني شخص اين اط;ع قرار به كردم قبول را آنها باشم داشته اط;ع

ص;حيت در اخير وقايع متهمين پرونده به رسيدگي داديم اط;ع yقب كه همانطور ـ دادرسي اختيار در

٥ مـاده اسـتناد بـه و ميباشند نظامي فرمانداري اختيار در هنوز متهمين ولي گرفت قرار ارتش دادرسي

ميبرند/ سر به زندان در نظامي حكومت

كساني به گرفتو ارتشقرار دادرسي اختيار در شده بازداشت افسران پرونده كه شد حاصل اط;ع امروز

ميباشند ارتش دادرسي اختيار آقاياندر كهچون ميشد اظهار ميكردند مراجعه آنها برايم;قات امروز كه

كنيد/ ارتشمراجعه دادستان آزموده تيمسار آقاي به بايد

كه رسيد نظامياط;ع فرمانداري به تلگراف پستو طرفوزارت از صبح پريروز ـ فاطمي دكتر تلگراف

ايـن به كاظمين از فاطمي دكتر خانم پدر سطوتي بازنشسته سرتيپ آقاي عنوان به تلگرافي كنون ا هم

فاطمي/> نباشيد/ نگران شدم كاظمين <س;متوارد است: شده واصل مضمون

اظهار و فرستاد نظامي فرمانداري به را تلگراف عين سرتيپسطوتي آقاي جريان اين از بعد ساعت چند

به تلگرافمزبور كه وجودي با كيست آن كننده مخابره نميدانم و است رسيده من براي تلگراف اين داشت

دارد احتمال كه ميدارند اظهار انتظامي مأمورين معهذا است شده مخابره تهران به عراق از فاطمي امضاي

فاطمي دكتر كه ميدهد نشان دستاست در كه اط;عاتي زيرا باشد كرده مخابره شخصديگري را تلگراف

است/ نشده خارج ايران از

اصغر نام به را شخصي منزل ارتش ستاد دو ركن و ١٤ ك;نتري مأمورين گذشته روز ـ كمونيستي كتب

آنجا در را رزم و مردم روزنامههاي و كمونيست كتب مقداري و كردند بازرسي ١٤ بخش در واقع شبدوست

شد/ تحول ص;حيتدار مقامات به توسطمأمورين و دستگير شبدوست اصغر كردند/ كشف

كرده بازداشت را نفر نظامي٥٣ انتظامي مأمورين امروز ساعتدوازده تا ديروز عصر از ـ بازداشتشدگان

كاركنان و پزشكياران از نفر ١٥ انتظامي مأمورين نيز امروز بعدازظهر ساعت يك نمودند/ آزاد نيز را ٢٣ و

آقاي دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به توقيفو ميشد يافت ٦دوشيزه آنها بين در كه را پهلوي بيمارستان

ميباشد/ بازداشتشدگان جزو نيز بيمارستان رئيس قاضيزاده دكتر

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

آگهي
هيچ در كنون تا تهران محدود سمنان ريسمانريسي سهامي شركت كارمند عباسپور tعبدا اينجانب

٥٦٦ ـ آ ندارد/ بستگي احزاب از يك هيچ به و نكرده نامنويسي احزاب از يك



٣٢٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

شد خنثي دستچپ به منتسب افراد اقدامات
شهرباني طرف ميتينگبه انجام پساز دستچپ به منتسب افراد مرداد هفتم بيستو روز مياندوآبـ

به شاهدوستانبود از كه آقايدياولي بين اين در نمايند, خلعس;ح پليسرا افراد داشتند خيال بردندو حمله

از عدهاي نمودند/ تسليم شهرباني به و يوسفيدستگير نام را آنان رهبر و نمود متفرق را آنها پاسبانان كمك

از و نموده اجتماع شهرباني جلوي هم شاهدوستان از جمعي شدند/ متحصن تلگرافخانه در هم چپ افراد

شود/ خواسته مهاباد تيپ از سرباز عدهاي كه كردند درخواست شهرباني

كمك به را انتظامات و شده مياندوآبوارد به متقيان علي دوم استوار سرپرستي به سرباز عدهاي بعد روز

اط;ع به مصدق دكتر دولت سقوط مرداد هشتم و بيست روز اينكه از پس نمودند/ برقرار شهر در پاسبانان

بردند/ بين از را چپ دست به منتسب افراد تشكي;ت كليه مردم رسيد مردم

پارچههاي با و كردند چراغاني شهر تمام عزيز ميهن به همايوني اعليحضرت مراجعت هنگام همچنين

ابراز شاه به نسبت و كرده تزئين شاهنشاه تمثال با را منازلخود جلوي كينو رنگدكا سه پرچمهاي الوانو

نمودند/ فراواني احساسات

٨١٨٢ شماره ,١٣٣٢.٦.١٩ پنجشنبه

گفت: دادگاه در امامي جمال مدافع وكيل امروز

را اينپرونده كرد استيضاح را دولتوقت و اقليتمجلسبود ليدر من موكل چون
ساختند برايوي

نطقكرد برايآنها شوشتري و كردند كريدورهايدادگستريتظاهر در امامي جمال طرفداران

نـماينده يـميني آقاي حضور با و باقرزاده آقاي رياست به جنحه ٩ شعبه دادگاه امروز صبح ٩ ساعت

اعـ;م از پس شـد/ رسيدگي امامي جمال آقاي پرونده به قبلي جلسات دنبال در و شد تشكيل دادستان

آقاي امضاِء چگونگيجعل گفت: و كرد صحبت به متهمشروع وكيلمدافع شاهكار آقايدكتر رسميتجلسه

ميرسانم/ عرضدادگاه به را ايشان پول برداشت و امامي جمال

و ساده بسيار كه را خود امضاِء از نمونه طبقمعمولدو و كرد باز حسابي بانك در من ١٣٢٤موكل سال در

تطبيقشود/ چكوي امضاِء با تا بانكنمود تحويل كارتهايمخصوص روي در ميباشد جعل قابل

اقدام تهام ا چگونگيموضوع اطراف در تحقيق براي كه هنگامي داده گزارش بانك رئيس كه طوري به

اين بعد و نيست موجود خود محل در امامي جمال آقاي كارتهاي از يكي كه مينمايد م;حظه ميشود

ميشود/ ديده فروزان اسمعيل به شخصيموسوم دست در كارت

سال آبان ٢٨ در فروزان اسمعيل توسط تومان ٢٦٧åå وهله اولين در كه توانستند ترتيب اين به جاعلين

شد/ پرداخت آنان به كمنظيري فوريت به وجه اين و كنند دريافت ١٣٢٨

چكرا پرداخت بايد كه نامي توسلي همچنين مأموريناستو از يكي كه غفاري پرداختوجه هنگام در
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و برآمدند پول وصول عهده از خوبي به جعلكنندگان و بودند رفته مرخصي به تفاق ا حسب بر كند تصديق

اين به را تاوجوه مينمايند باز شاهي بانك در حسابي ميبيند ك خطرنا بانكرا به مجدد مراجعه چون بعد

اسمعيل شاهيو بانك از نفر ٣ بانكملي, از نفر سه داشتند شركت نفر ٩ جريان اين در سازند/ بانكمنتقل

نمودهاند/ اشتباه خود عمل در كه كردند اعتراف بانك كارمندان همه بعدها ديگر/ نفر دو و فروزان

به هم آنها اما كرد آنان از بازپرسي به شروع و كرده دستگير را متهمين از نفر چند نيز قضائيكشور دستگاه

رفت/ گاهي آ به امر پرونده و شدند آزاد زودي

با و مينمود حمله رئيسدولتوقت به پيوسته و مجلسبود اقليت ليدر هنگام آن در امامي جمال آقاي

ماه دي پنجم در گرفت/ خود به سياسي رنگ پرونده نتيجه در و ميكرد پيشبيني را آينده صراحت نهايت

كه نوشت پرونده در بازپرسمربوطه ماه دي يازدهم در و كرد استيضاح را مجلسدولت اقليت ليدر ١٣٣å

اين روي كرد سلبمصونيت نميشود مظنون از كه شد متوجه چون و هستند سوِءاستفاده به مظنون ايشان

نوشت<متهم>/ آن جاي و كشيد خط كلمه

گرديد تشكيل مجددا جلسه اينكه پساز شدو تنفسداده پنجدقيقه رئيسدادگاه طرف از هنگام اين در

جعلي چك اين كه است اين نيز فني كارشناسان نظر داد: ادامه مدافعاتخود به طور اين شاهكار آقايدكتر

بـر مـبني را حـقوقي اداره نـامه سـپس ناطق شود/ تلقي نيافته خاتمه پرونده بايد قضائي نظر از و بوده

بود مانده معوق ماه ١٨ كه پروندههائي به روز ١٢ ظرف در گفت: و كرد قرائت امامي جمال آقاي بيتقصيري

شده صادر كسي چه عليه بر ادعانامه نيست وليمعلوم گرديد صادر نيز ادعانامه حتي و آمد عمل به رسيدگي

كيست/ خصوصي كي شا و

صحبتهاي خاتمه پساز نمود/ برائتموكلخويشرا تقاضاي مدافعاتخود آخر در شاهكار آقايدكتر

شد/ خواهد صادر شنبه روز راي كه داشت اع;م دادگاه رئيس و گرديد ختم كمه محا جلسه وي

امامي جمال آقاي دوستان زيادياز عده داشت ادامه كمه محا كه مدتي تمام در دادگاه جلسه از بيرون در

برادر همچنين و ملي مجلسشوراي سابق وكيل آقايشوشتري ميكردند/ تظاهر وي نفع به كرده اجتماع

كشور اخير جريانات به اشاره با و كردند صحبت متظاهرين براي دادگستري كريدور در امامي جمال آقاي

نمودند/ دادگاه از را امامي جمال آقاي برائت تقاضاي

بر تظاهركنندگانويرا ميشد خارج كمه محا جلسه از متهم مدافع وكيل شاهكار آقايدكتر كه هنگامي

ميدادند/ شعار امامي جمال آقاي له بر و بردند خروجي در محل تا كرده بلند دست سر



٣٢٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

همايوني بازگشتاعليحضرت مناسب به
يافت ازطرففرهنگيانتشكيل وسخنراني مجلسجشن

گرديد ايراد ناطقين طرف شورياز پر سخنرانيهاي و

ميدانند ملي وحدت مظهر را شاه ايرانيان
شود قطع كشور فرهنگ از بايد اياديبيگانهپرست دست

شد خواهد تشكيل عمومي افكار شدن روشن منظور به جلساتسخنراني

و جشن مجلس نراقي دبستان مدير ج;ليزاده آقاي دعوت بنابه بعدازظهر شش ساعت پنجشنبه روز

و دبستانها و دبيرستانها رؤساي فرهنگيانو رجالو از زيادي عده و گرديد برپا دبستانمزبور در سخنراني

بودند/ كرده مجلسشركت آن در جرايد مخبرين

از دبستان مدير ج;ليزاده آقاي بعد شد خوانده دانشآموزان از نفر چند توسط شاهنشاهي سرود ابتدا

سخنراني جشنو برنامه و افتتاح خرد رئيسدبيرستان رازي آقاي وسيله به سپسجلسه و كرد تشكر حضار

بـه راجـع شـرحـي و گـرفت قـرار تـريبون پشت اشكـاني دبستان مدير كسائي عليرضا آقاي شد/ آغاز

كرد/ ايراد شاهنامه از مهيجي اشعار قرائت و تاريخي شواهد كر ذ با ايرانيان شاهدوستي و ميهنپرستي

را آنها ايرانيان ميهنپرستي و آمده ايرانوارد كشور به كه تاريخي حم;ت از سخنرانيخود ضمن ويدر

سپس رفت, نخواهد و نرفته وطنفروشي بار زير كنون تا ايراني كه گرفت نتيجه و صحبتنمود گذارده عقيم

ميهنخود و شاه به ايرانيان كه است زندهاي شاهد اينروز نهضت گفت و نموده مرداد ٢٨ ملي قيام به اشاره

حفظ همان كه را افتخارات شريفترين تا كنند نثار را خود جان هستند حاضر و دارند را ع;قمندي كمال

نگاهدارند/ جاويدان است كشور استق;ل

كر ذ نمودند پشتيباني ميهن و شاه از ريختنخونخود با كه كساني و مرداد ٢٨ روز قيام از شمهاي ناطق

بيش بايد كنون ا و شريكميدانند نهضتمليسهيمو اين در را فرهنگيانخود ساختكه نشان خاطر و كرد

ضامن وطنپرستي روح داراي مينمايند تربيت برايكشور كه را افرادي تا نمايند دقت خود كار پيشدر از

دست زودتر هرچه بايد كه شد فرهنگخواستار رؤسايوزارت از خاتمه در وي باشند بقايكشور و استق;ل

گردد/ قطع فرهنگكشور از بيگانهپرست ايادي

و نـمود صحبت به شروع مولوي دبستان مدير و تهران معلمين تحاديه ا رئيس فرزاد حسين آقاي بعد

فـضل بـه كنون ا است, يافته تشكيل داد دست ما براي كه موفقيتي شكرانه به مجلس اين داشت اظهار

نقش ما اساسمليت هدم در بيگانهپرستان كار نقشه يافتو رهائي خطر از ديگر بار يك ما خداونديوطن

سپس و تثبيتفرمودند و زنده نو از را ايران استق;ل آزاديو وطن به مراجعتخود با ما شاهنشاه و شد آب بر

از يكي كه گرفت نتيجه سخنران خود بيانات آخر در نمود تشكر ج;لي آقاي از جلسه اين تشكيل باره در

از حفظوطن راه در و ميدانستند مقدسات تمام مافوق را ميهن كه است اينبوده قديم از ايرانيان ملي شعائر



ملي دولت سياهه ٣٢٤٨

وحدت مظهر را شاه ايرانيان گفت و كرد اشاره ايرانيان شاهدوستي به بعد و نداشتهاند دريغ جان و مال بذل

از مرداد ٢٨ روز كه آتشميهنپرستي اين ميشمردندو ميهنپرستي عين را شاهدوستي و ميدانستهاند كلي

همان از شعلهاي داد نجات سقوط از را ايران و سوزانيد را بيگانهپرستان بساط تمام و برافروخت همه نهاد

ميباشد/ مقدسوطنپرستي آتش

در جلساتسخنراني اينگونه تشكيل كه اهميتي لحاظ به كه شد كره مذا فرهنگيان بين جلسه پايان در

آينده در كه بود خواهد جا به دارد, فرهنگيكشور سازمان تزكيه و تصفيه عموميو افكار اذهانو شدن روشن

در كه آيد عمل به فرهنگدوستكشوردعوت افراد كليه از و شود تكرار و تجديد مجالسسخنراني قبيل اين

بدين است ايران فرهنگ امور اص;ح كه فرهنگيان واقعي منظور به و جويند مشاركت سخنراني جلسات

گردد/ منعقد سخنراني دوم جلسه دبستانها از يكي در كه شد گرفته تصميم بالنتيجه كمكشود وسيله

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

عشاير سران ورود
حضور به شرفيابي براي كرمان عشاير سران از عدهاي و سيرجان ايل رئيس شجاعپور كبر عليا آقاي

شدند/ وارد تهران به دولت از پشتيباني ابراز و ملوكانه

حميد صيقهلو, طايفه رئيس عبدالحسنمنصوري خامسلر, طايفه رئيس فرزانه بهرام آقايان همچنين

به اردبيل عشاير سران از جمعي با فوFدي طايفه رئيس فوFدي همايون بورتچي, طايفه رئيس خسروي

گرديدند/ پايتخت دولتوارد از پشتيباني و اعتماد ابراز منظور

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

ملوكانه پيشگاه به ميEني تلگرافآيتاtزاده
همايوني اعليحضرت حضور تلگرافي [ناخوانا] كرب;ي مقيم مي;ني tآيتا فرزند سيدنورالدين آقاي

مينمايد: تقاضا چنين و كرده مخابره

تأسيسشود/ ملوكانه ذات نام به كرب; در مهمي كتابخانه فرمايند اجازه شاهنشاه ـ ١

tآيتا تأليف <الغدير> كتاب به تقريظي اس;مي دول پادشاهان ساير مانند همايوني اعليحضرت ـ ٢

فرمايند/ تفقد ابراز هم آن فاضل مؤلف به نسبت و امينيمرقوم

آيد/ عمل به تسريع عاليات عتبات مقيم ايرانيان حوائج انجام در كه فرمايند صادر كيد ا دستور ـ ٣

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

مرداد ملي٢٨ قيام جمعيت در جشن
افتتاح مناسبت به جشني مجلس خرد دبيرستان در واقع مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت محل در پريشب

جمعيت دبير مجيد آقاي جشن اين در داشتند/ حضور مدعوين از عدهاي كه بود شده تشكيل جمعيتمزبور

گرديد/ تقسيم حضار بين همايون اعليحضرت از عكسهائي ديگر سخنراني چند پساز و كرد سخنراني



٣٢٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

اراك ميهنپرستان ازطرفگروه جشن
شد/ برپا ميهن به همايوني اعليحضرت مناسبتورود به جشني ك ارا ميهنپرستان گروه محل در ـ ك ارا

از بود/ شده مزين شاهنشاه تمثال رنگو سه پرچمهاي نفيسو فرشهاي با گروه [محل] ديوار و در تمام
تجار اداراتو رؤساي هم بعدازظهر و نمودند شركت جشن در اهالي مختلف طبقات و كارگران ظهر تا صبح

بـه نسبت فراواني احساسات جشن اين در گرديدند/ پذيرائي شيريني و چاي به مدعوين و يافتند حضور

شد/ ابراز شاهنشاه

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

فقيد شاهنشاه آرامگاه به گل تاج نثار
سردار آقاي و رفته فقيد شاهنشاه آرامگاه به بلوچستان عشاير سران پنجشنبه روز بعدازظهر پنج ساعت

نمودند/ آرامگاه نثار بلوچستان عشاير طرفاي;تو از گلي تاج ريگي عميدخان

نـثار گلي دسته و رفته آرامگاه به ديروز رشت عشاير طرف از چهاردهي و مشكوت ساFر آقايان نيز و

كردند/

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

مرداد شهداي٢٨ مجلسترحيم
مسجد در مرداد ٢٨ شهداي مناسبت به ختمي مجلس ژاندارم افراد و فرماندهي طرف از گنبدكاووسـ

پساز و مجلسشركتنمودند اين در اداراتدولتي رؤساِء و شهر معتمدين و اهالي گرديدوجوه برگزار جمعه

ووطن شاه اطراف در مفصلي اردبيليسخنراني محمدحسين حاجيشيخ آقاي tآيتا مجيد tت;وتك;ما

گرفت/ قرار حضار توجه مورد بياندازه كه نمود ايراد

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

نظامي] صنايع عشاير ايEتو رؤساي [بازديد
تـهران بـه كه خراسان عشاير و اي;ت رؤساي صبح فردا هشت ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

رفت/ خواهند سلطنتآباد اسلحهسازي كارخانجات ارتشو كوهستاني سه تيپ بازديد براي آمدهاند

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

كاشاني tآيتا
شدند تهران وارد صبحامروز

ايشان شخصي منزل در شب فردا از و نمودند مراجعت تهران به كاشاني tآيتا صبح ده ساعت امروز

ميباشد/ منعقد ��ع آلعبا خامس عزاداريحضرت مجلس پامنار در واقع



ملي دولت سياهه ٣٢٥٠

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

شد عربيعكسبرداري زبان به مكشوفه اسناد كليه از
ارسالگرديد عراق برايسفارت مزبور عكساسناد از نسخه چند

مختاري چهارراه در توده منحله حزب به مربوط مقدارياوراق
است كشفشده مهنا چهارراه در مزبور حزب از ديگر يكشبكه و
ارتشمحولگرديد دادستان به سياسي زندانيان كليه با مEقات اجازه صدور

دست به توده منحله حزب به مربوط شبكه در عربي زبان به اسناد مقداري كه داديم اط;ع پنجشنبه روز

حاصل اط;ع امروز گرديد/ محرز عراق حزبكمونيست با توده منحله حزب ارتباط و افتاد انتظامي مأمورين

در عراق سفارت براي را آن از نسخه يك و كرده عكسبرداري مزبور اسناد كليه از انتظامي مأمورين كه شد

اط;عات استو ذيقيمت بسيار انتظامي برايمأمورين مداركمكشوفه اط;ع قرار به داشتند ارسال تهران

است/ آمده دست به عراق كمونيست حزب با حزب اين ارتباط و توده منحله حزب اعضاي فعالين از جالبي

دستجات به وابسته سنديكاهاي از يكي در شدند موفق انتظامي مأمورين گذشته شب ـ اوراق كشف

هـمچنين و اوراق ايـن و كنند كشف حزبي اوراق زيادي مقدار مختاري چهارراه در واقع توده منحله حزب

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به افتاد دستمأمورين به كه تابلوهائي

مهنا چهارراه در واقع خانههاي از يكي در كه رسيد خبر انتظامي مأمورين به ديروز ـ مهنا چهارراه در

مورد خانه بازرسي از پس و شدند حاضر محل در ب;فاصله مأمورين ميباشند/ حزبي فعاليت جمعيمشغول

كردند/ كشف آنجا در توده منحله حزب به منتسب اوراق مقداري نظر

كنون تا كه سياسي متهمين با م;قات اجازه صدور كه شد حاصل اط;ع امروز ارتشاستـ دادستان با

گرديد/ ارتشموكول دادستان سرتيپآزموده آقاي به بعد به اين از است بوده نظامي فرمانداري عهده به

در كردندو توقيف را نفر نظامي٢٣ فرمانداري گذشتهمأمورين هشتساعت چهلو در ـ بازداشتشدند

كي حا ديگري خبر گرديدند/ آزاد بودند بازداشتشده اخير روز چند در كه كساني از نفر ٤٣ نيز مدت اين خ;ل

است بوده اسلحه حامل كه تهران ٩٥٥ شماره به كاميون يكدستگاه انتظامي مأمورين گذشته روز كه است

كهمورد آرمه كارخانه كارگران از نفر ١١ سيمانو كارگران از نفر ٧ امروز بعدازظهر يكساعت كردهاند/ توقيف

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به توقيفو بودند گرفته قرار سوِءظن

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

تهران نظاميشهرستان فرمانداري ٢٤ شماره اعEميه
سـوگواري و عـزاداري مراسـم در تهران شهرستان محترم اهالي شركت نيز و آسايش و رفاه منظور به

از بعد چهار تا �شب ١٢� ساعت٢٤ از مرور و ساعاتممنوعهعبور ثانوي تادستور تاريخ اين از خامسآلعبا

تهران شهرستان نظامي فرماندار خواهد/ شب نيمه

دادستان سرتيپ



٣٢٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

كردند فرمانداريوشهرداريحمله به جمعي نائين در
شدند دستگير آنها ازطرفمأمورينمحركين ولي

قرار به نمود/ حمله شهرداري و فرمانداري به عدهاي قبل روز چند نائين از اداره خبرنگار گزارش طبق

دخـالت نـتيجه در ولي داشـتند سوِءقصد مزبور ادارات كاركنان از نفر چند به نسبت اشخاصمزبور اط;ع

و دسـتگير نيز غائله محركين و گرديدند متفرق كنندگان حمله هوائي تير چند شليك و انتظامي مأمورين

شدند/ اعزام اصفهان به تحتالحفظ

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

نمودند حمله بخشده پاسگاه به يكسروان كمك به عدهاي ديروز
خورديدرگرفت و زد و

شدند حملهكنندگاندستگير كليه و مجروح پاسبان يك خورد و زد اين در
و نـواب و tيـدا فرزند حسين و علي فرزند كبر ا نام به نفر چند پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت

پـاسگاه نـزديكي در مهندسخواجوي و وحدت سروان به شخصيموسوم كمك به رضا فرزند ترابعلي

در و شيشهها و كرده حمله بخشده پاسگاه به ضمن در نمودند نظم اخ;ل و تظاهرات به شروع بخشده

داشتند/ را اسلحهها بردن خيال و شكسته را اسلحه انبار

پـرونده با و كرده دستگير را همگي و كرده حمله آنجا به كمكي نيروهاي از عدهاي و پاسگاه مأمورين

بـهداري بـه كه گرديد مجروح ٢٥٤٩ شماره پاسبان خورد و زد اين در نمودند/ نظامي فرمانداري تحويل

گرفت/ قرار درمان تحت و منتقل شهرباني

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

كشفشد اوراقمضره مقداري زنان حزب در
آمد و رفت مشكوكي افراد نو Fلهزار در واقع زنان حزب محل در كه ميرسد اط;ع ٣ ك;نتري به ديروز

ابـوالحسـن آقاي منزل و شده حاضر محل در فورا نظامي فرمانداري اجازه با ك;نتري مأمورين ميكنند/

مينمايند/ بازرسي و گرفته نظر تحت بود داده اجاره زنان حزب به كه را ناظميان

نظامي فرمانداري به و كشف مختلف كتهاي ترا و مضره اوراق زيادي مقدار منزل بازرسي نتيجه در

است/ نظر تحت طرفمأمورين از yفع حزب محل ميدهند تحويل

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

عزاداريخامسآلعبا] [مراسم
بعدازظهر نيم ششو الي نيم و ساعتسه از روز ده تا محرم ماه سوم روز از ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

بود/ خواهد برپا انتظامالسلطنه خيابان در اماميواقع جمال آقاي منزل در آلعبا خامس عزاداري مراسم



ملي دولت سياهه ٣٢٥٢

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

سابق كار عالميوزير دكتر
استكه: ساخته نشان خاطر نوشته نخستوزير به كه نامهاي طي

توجهينداشت وزيران مسئوليتمشترك اصل به كشور مهم ومسائل كلي امور در مصدق دكتر

بود عادي امور فقط تصويبميگرديد و هيأتوزيرانمطرح در آنچه و
شدم اميدوارم و احساسكردم را ملت واقعي توده منجنبشحقيقي مرداد ٢٨ روز

رفت امنمملكتپيشخواهيم و اصEح درطريق يافته رهائي ازخطر كه
در آن متن كه نوشته نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي به يا نامه اخيرا سابق كار وزير عالمي دكتر آقاي

گرديد بازداشت طرفمأمورين سابقاز پسازسقوطدولت عالمي آقايدكتر ميگذرد/ خوانندگان نظر از زير

شد/ آزاد بعد روز ولي

حقيقت اين به را جناب آن توجه فائقه احترامات تقديم با معظم نخستوزير زاهدي جنابآقايسپهبد

مـورد و مـضيقه در سابق همكاران مثل و گرفته قرار مخصوص عنايت مورد بنده گرچه ميسازد: معطوف

و عمل سابقه و داشته توجه عدالت اجراي به جناب آن دولت كه است قرينهاي اينخود و نميباشم مواخذه

به رسيدگي ضمن در كه دارم اصرار بنده ولي ميداند خوبي به را گذشته خدمات شاغلين از يك هر روش

و غفلت گر ا تا گردد كسمعلوم هر موقعيت امر حقايق كشف و ماهه ٢٧ حكومت عمليات و گذشته وضع

عمومي افكار نزد در و شاهنشاه پيشگاه در و بيتقصير و مبرا افراد و ببينند كيفر مرتكبين شده تقصيري

گردند/ تبرئه

نكاتاخ;قي گذشتهو خدمات از آنچه ولي نكردهام همكاري نداشتهامو تماسي جناب آن با چه گر ا بنده

كه داريد احتراز ميباشندو مرض غرضو شائبه از دور و آزاده مردي كه دارم يقين شنيدهام دانستهو جنابعالي

اجازه خود به كه است جهت بدين سازد متهم بيعدالتي روش اعمال يا بيانصافي به را شما معاصر تاريخ

ساحت در كه كنم استمداد عالي لطف از هم و بفرمائيد توجه جنابعالي هم كه دهم توضيح را نكاتي ميدهم

به بودمو بيمه خدمتشركت در بنده منعكسگردد حقايق اين اعليحضرتهمايوني پيشگاه سلطنتو سرير

مبعوث كه است دولتي ديدم بنده نداشتم/ نظري مملكت و شاه به خدمت جز شدم دولتدعوت در شركت

همايوني اعليحضرت مخصوص عنايت به و مملكت پادشاه قبول و اعتماد مورد و ميباشد مقننه مجلس

نمايد/ همت مشك;تكشور حل در خود سهم به كه است متفكري جوان هر وظيفه لذا است مستظهر

تبليغات با شديد مبارزه آن و دارم عهده به سنگيني مسئوليت كه شدم متوجه كار وزارت تصدي از پس

ميباشد/ كارگران محيط در توده حزب افزون روز نفوذ و اخ;لگران و ماجراجويان گين زهرآ

رد القاآتو برايرفع بنده روزي شبانه كوششهاي و مبارزاتمستمر گواه كار وزارت در پروندههايموجود

خطر در اندازه چه تا ميدانند كار وزارت در بنده همكاران همه و ميباشد ك خطرنا طفيليهاي دسايساين

رئيسدولت كه كنم اعتراف را تلخ حقايق اين بايد متأسفانه بردهام/ كار به راه اين در مساعي چه و بودهام
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تـوجهي مشـترك مسـئوليت اصل به كشور مهم مسائل و مملكت كلي امور در مصدق دكتر آقاي گذشته

طريق از ما را معظمله عمليات نتيجه و ايشان نظريات و تصميمات موارد و مسائل از خيلي در و نداشتند

با فقط مصدق آقايدكتر نميشد/ هيأتدولتموضوعيمطرح عاديدر جزامور ميشديمو مطلع روزنامهها

ميگرفتند/ تصميم و ميداشتند مليمشورت نهضت كسيون فرا در خود مشاورين و وزيران از نفر چند

پارهاي وزيراندر از نفر چند و بنده طرف اغلباز كه ميشد تخاذ ا تصميماتي اختيارات از استفاده با كمكم

انتقاد به ايشان نه ولي بود گفتگو مملكتمورد و مردم وضع در مؤثر اشتباهات يا تصميمات آن بودن موارد

قبال در كه طرفاينخودمختاري از بود/ عيبجوئي اعتراضو به توجه آماده عمومي افكار نه و داشتند توجه

بود/ مشتركوزيرانمربوط مسئوليت به بود شده پيدا ايشان شخصي اختيارات تصويب

بود آورده وجود به كه دستهاي قدرت و مردم [ناخوانا] ُحسن از استفاده با بود توانسته مصدق دكتر آقاي
و دولت در خود محارم با رئيسدولت كه بود محسوس اواخر اين البته دهد/ قرار مافوق را خود اراده و ميل

بـيمههاي قـانون اجراي و تنظيم خود سهم به بنده نميداند/ محرم را ديگران و دارد سري و سر مجلس

و بـيمارستانها تأسـيس آنـها, خـانواده و كارگران عموم براي بهداشتي وسايل تهيه و كارگران اجتماعي

قانون اجراي و تهيه صنعتيو نظارت قانون تنظيم سل, با مبارزه كارگران, خانوادههاي كليه براي درمانگاهها

بودم/ داده قرار همت وجهه را ماجراجويان خصوصدفع به و كارگران جامع قانون تهيه و فني حفاظت

رانده كارگاهها محيط از گذشته در كه كارگران اخ;لگر دستهاي كه كرديم احساس دولت آخر روزهاي در

انتظامي مقامات شدهاندو فعالين ومشغول عودتنموده كارخانهها بهمحوطه يافتهو عمل ميدان بودند شده

اخير روز چند در را وقتخود تمام و بودم نگران بسيار جهت اين از بنده نميكنند را جلوگيريFزم مقاومتو

مينمودم/ خطر اين رفع مصروف

مملكت اوضاع حقايق جريان در را ما چرا كه گفتيم جلساتدولت در ديگر نفر چند و بنده مرتبه چندين

نقيضدارد و ضد سياستهاي دولت چرا است مستور و مكتوم ما از مهم و اساسي مسائل چرا و نميگذاريد

به واقعهاي از براياط;ع دادند خبر مرداد ٢٥ يكشنبه روز صبح كه آن تا بود ميان اغلبدر گفتگوها قبيل اين

گفتند گذشته شب از جرياني جلسه آن در و رفتيم كرد شركت جلسه در هم او خود برويم/ نخستوزير منزل

شد/ رسيدگي عادي و جزئي مسائل به و شد تشكيل دولت جلسه دوشنبه روز رفتيم/ خود كار پي هم ما بعد

ريخته اطاقها در خواستند و آوردند رو وزارتخانه محوطه به مشكوك عناصر از بعضي دوشنبه روز صبح

نمودم/ جلوگيري اهانتآميز دسائس از و كردم مقاومت شدت به بردارند را شاهنشاه تمثال

زبان همكاران از ديگر بعضي و بنده بود وزيران م;قات جلسه آخرين كه دوشنبه روز جلسه همان در

حقايق هنوز مصدق دكتر آقاي چرا دارند نگراني مردم و هست كشور در جرياني اينكه مثل گشوديم, انتقاد

و نيستيم محرم گر ا نميسازند وارد را خود همكاران همه چرا نميآورند بيرون استتار پرده از را كشور امور

كار در آقاينخستوزير زيرا بود بيثمر انتقادات اين ولي برويم خود كار پي بگذارند آزاد را ما ندارند اطمينان

نميساختند/ وارد خود تصميم بحثو در را كسي و كرده مشورت خود محارم با و بودند خود
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بـه را همايوني فرمان متن كه آوردند را شاهد روزنامه رفتم وزارتخانه به بنده كه صبح چهارشنبه روز

و نداريم سمتي ما و كرده تغيير دولت وضع كردم يقين ساعت همان بنده بود نموده درج جناب آن انتصاب

بنده است گذاشته بيسابقه تغيير اين از را خود همكاران كشور, جاري مسائل اغلب مثل مصدق دكتر آقاي

عمومي قيام يك ناظر تهران رسيد خبر ظهر موقع آنكه تا رفتم منزل به يكسر برداشته را كيفخود فوري

صراحت به است/ گذشته اساس ساختن واژگون صدد در و آمده تنگ به گذشته وضع از ايران ملت و است

رهائي خطر از كه شدم اميدوار كردم احساس را ملت واقعي توده حقيقي جنبش كه همين ميكنم اعتراف

پيشبرود/ امني محيط و طريقص;ح در مملكت ميرود اميد و يافتيم

تخت تاجو به استق;لكشور به ع;قهمند و متفكر فرد هر و بنده باشيد مطمئن آقاينخستوزير جناب

ميدانيم/ عزيز كشور استق;ل مظهر را شاه و مينگريم احترام ديده با ايران سلطنتمشروطه

آغاز را مطلبي نتوانسته كسي وزيران هيأت رسمي جلسات در مدت اين در وقت هيچ كه باشيد مطمئن

به ع;قهمند فرد هر و بنده باشد/ ايران مشروطه سلطنت مصلحت خ;ف بر كه آورد ميان به سخني و كند

بينهايتمتأسف بنده مينگريم احترام محبتو ديده با سلطنت سرير به تماميتكشور سعادتملتايرانو

رويه و نفساني هواي سوِءتشخيصو كه بودهاند كساني ما همكاران ميان در دانستم كنون ا اينكه از هستم

سيآت در نكرده خداي گر ا حاضرم افتخار نهايت با بنده بودند شده خارج طريقصواب از و داشته ناصوابي

در شما اص;حطلب و قانوني دولت آرزومند بنده كنم/ استقبال را قانوني كيفر داشتهام شركتي آنها اعمال

را بزهكاران عدالت اجراي با و كرده بررسي را گذشته مسائل حقايق بتواند اص;حي نقشههاي اجراي ضمن

از و باشند سربلند عمومي افكار نزد و شاهنشاه پيشگاه در تا يابند رهائي تهام ا از را بيگناهان و دهند كيفر

١٣٣٢ شهريور ١٤ دارم/ انتظاري چنين جناب آن اخ;قي شخصيت

عالمي ابراهيم دكتر

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

است شده آنها به شكنجهايكه و زجر به افشارطوسنسبت قتل متهمين
كردند جرم اعEم

كند پيدا خاتمه وكEيآنها و طرفمتهمين از قرائتپرونده هفته آخر تا است ممكن

براي سابق انتظامي مأمورين وسيله به افشارطوسكه قتل متهمين از عدهاي كه شد حاصل اط;ع امروز

كه كردهاند تقاضا دادگاه از و كردهاند جرم عملاع;م اين به نسبت بودند گرفته قرار شكنجه تحتزجرو اقرار

پرونده قرائت آنها ووك;يمدافع اينكمتهمينمزبور كلي طور به آيد عمل به كامل رسيدگي اينموضوع به

قطبي سرهنگ آقاي نكردهاند/ اع;م دفاع براي را خود قبولي وك; هنوز ولي دادهاند خاتمه را خود به مربوط

تقاضايمهلتنموده ازوك;يمدافع يكي داشتچون اظهار ما خبرنگار به نظاميامروز جنائي رئيسدادگاه

وك;ي طرف از پرونده قرائت هفته اين پايان تا ميرود احتمال و است كرده موافقت او تقاضاي با دادگاه

دارند/ اع;م را قبوليخود مدافع وك;ي و كند پيدا خاتمه مدافع
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٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

شد تبرئه امامي جمال
نميداند جرم را امامي آقايجمال به وارده اتهامات دادگاه

ريال ١.٨åå.ååå به متهم كه امامي جمال آقاي برائت بر مبني را خود راي جنحه ٩ شعبه دادگاه امروز

رسمي كارشناسان نظريه به استناد خود راي در دادگاه نمود/ صادر ميباشد ايران ملي بانك از ك;هبرداري

گر <ا كه: ميشود متذكر راي پايان در استو نموده رد متهم مورد در را تهران دادسراي ضمندFئل و كرده

٢٣٨ ماده در غيرمذكور مال بردن براي ك;هبرداري باشد گرفته وجهي و داده تغييري خود امضاي در فرضا

برده ديگري مال متقلبانه وسيله به بايد كه دارد صراحت ماده همان در زيرا نيست عمومي مجازات قانون

صادرهموجودي چكهاي معادل متهم كه شده تصريح ادعانامه در چون و باشد تعقيب قابل مرتكب تا شود

عمل باشد دريافتداشته را آن و تغيير دريافتموجوديخود براي را امضايخود فرضا است بانكداشته در

لحاظ از فوقالذكر مراتب به توجه با عليهذا نشده/ شناخته سرقت خود مال ربودن زيرا نيست ك;هبرداري

به دادگاه راي ميگردد/> اع;م و صادر متهم برائت حكم انتسابي عمل نشدن تشخيص بزه و اثباتي دليل

شد/ اب;غ تهران دادسراي معاون يميني و متهم مدافع سياسيوك;ي دكتر و شاهكار دكتر آقايان

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

ارزانقيمتبراي خانه هزار هفت جنوبشهر در
شد خواهد ساخته ساكنينگودالها

باشد/ بوده نفري پنج عائله يك زندگي براي كافي وسايل داراي كه ميشود ساخته طوري خانهها اين

محلمزبور در نيز برق سيمكشي آبو كشي شهرداريلوله طرف از مزبور منازل ساختمان پايان از پس

كرد/ خواهند استفاده هم برق و شده تصفيه آب از مزبور منازل از يك هر بنابراين ميگردد/ داير

هر به دولتاول كه بود خواهد قرار اين از گودالهايجنوبشهر كنين سا بين منازلمزبور تقسيم ترتيب

خواهد آنها از برق و آب پول عنوان به مختصري مبلغ ماهيانه و داد خواهد منزل زاغهها مستأجرين از يك

زاغهها مالكين بين اضافي خانههاي كردند استفاده منازل اين از زاغهها اجارهنشينان اينكه از پس گرفت

شهرداري استكه قرار اين از عده اين به منازل اعطاي ترتيب و شد خواهد تقسيم دارند سكونت آنجا در كه

گرفت/ خواهد آنها از را جديد منزلهاي بهاي مابهالتفات و كرد خواهد تقديم را آنها زاغههاي تهران

خواهد گرفته اقساط طور به مابهالتفاوت بقيه زاغه قيمت مبلغ كسر از پس است شده اظهار كه طوري به

طبق تهران شهرداري كردند استفاده قيمت ارزان منازل از زاغهها كنين سا كليه اينكه از پس است قرار شد

به تا نمايد پارك و باغ به مبدل را نقاط آن و كرده تسطيح زاغههايجنوبشهر و گودالها معابر توسعه قانون

اقداماتي هوايجنوبشهر آبو بهبود در هم و آيد بهوجود حدود آن اهالي براي گردشگاهي هم طريق اين

اين در نيز ٤ اصل اداره استو كرده تقبل تهران شهرداري را منازل اين ساختمان هزينه باشد/ آمده عمل به

نمود/ كمكخواهد مورد
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٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

گرديد صادر امEكخالصه از امEكسلطنتي تفكيك به مربوط تصويبنامه
شد وزارتكشاورزيآغاز در مطالعاتي امروز از كردنحسابها روشن برايتفكيكو

شد خواهد اداره مستقل بنگاه بهصورت همچنان دولتي امEكخالصه
ميشود زوديشروع به كشاورزان بين امEكسلطنتي تقسيم

هيأتدولت گذاريپهلويازام;كخالصهدولتياز تفكيكام;كوا تصويبنامهمربوطبه قراراط;ع به

و اداره براي همايوني فرمان بهموجب قبل چندي كه پهلوي ام;ك تصويبنامه اين بهموجب گرديد/ صادر

وزارت نظر تحت آن امور و گرديد منتقل دربار وزارت به مجددا بود شده گذاشته دولت اختيار در بهرهبرداري

شد/ خواهد انجام شاهنشاهي دربار

كشاورزي عدلوزير آقاي طرف از و گرديد وزارتكشاورزياب;غ به طرفدولت از امروز تصويبنامه اين

وزيـر آقـاي دفتر در نيز كميسيوني منظور همين به است/ شده داده ام;ك تفكيك مقدمات تهيه دستور

كرد/ تخاذ ا باره اين در مقتضي تصميمات و گرديد تشكيل كشاورزي

علم tاسدا آقاي سرپرستي تحت ميگردد تفكيك دولتي خالصه ام;ك از كه پهلوي گذاري وا ام;ك

و رعايا بين سلطنتي تقسيمام;ك براي كه برنامهاي ضمنا شد/ خواهد اداره سابق مانند گرفتو خواهد قرار

ام;ك از سلطنتي تفكيكام;ك علت ميشود/ گذارده اجرا مورد به مجددا بود گرديده تهيه yقب كشاورزان

بين مزبور ام;ك تقسيم به همايوني اعليحضرت ع;قمندي دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به دولتي

بود/ گرديده متوقف سابق مخالفتدولت اثر بر طرف اين به پيش سال يك از عمل اين و بود كشاورزان

سلطنتي تفكيكام;ك پساز داشت اظهار دولتي تفكيكام;كخالصه درموردوضعو يكمقاممطلع

وزارت نـظر تـحت مسـتقل بنگاه يك صورت به و ماند خواهد باقي فعلي وضع همين به خالصه ام;ك

تكليف تا نشدند حاضر خود كار سر بر خالصه كل بنگاه مديره اعضايهيأت امروز شد/ خواهد كشاورزياداره

خواهند ادامه خود كار به همچنان خالصه بنگاه كارمندان دولت تصميم اع;م تا ولي گردد روشن مزبور بنگاه

داد/

كل بنگاه حسابهاي با آنها تفكيك و ام;ك سابق اداره حسابهاي شدن روشن براي نيز مطالعاتي

آمده عمل به پهلوي ام;ك مورد در خالصه بنگاه طرف از كه اقدامات بعضي همچنين دارد/ جريان خالصه

درآيد/ اول بهصورت و نقضگردد بايستي

٨١٨٣ شماره ,١٣٣٢.٦.٢١ شنبه

اصفهان در قيمت ارزان خانه يكصد ساختمان
كار وزارت در برنامه سازمان فنيو همكاري اداره نمايندگان مركباز كميسيوني امروز صبح يازده ساعت

به تي كرا مذا آن اعتبار تأمين اصفهانو شهر قيمتدر ارزان خانه يكصد ساختمان به راجع و گرديد تشكيل

گرديد/ تخاذ ا زمينه اين در مقتضي تصميمات و آمد عمل



٣٢٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

بازداشت پهلوي بندر در و بخارستشركتكرده فستيوال در كه مرد و زن نفر ٩١
شدند وارد تهران به تحتالحفظ بودند شده

ميشدند ديده اخراجيمشيري سرهنگ و خطيبي پرويز عده اين ميان در
انفراديشد زندان تحويل خطيبي پرويز فرماندارينظامي دستور به

ريختند دريا به را راهمدالهايخود بين در بازداشتشدگان

رسميمسافرتكردهايم> گذرنامه با <ما ميدارند اشخاصاظهار اين

افراد با ب;فاصله شد داده حقپرستدستور سروان به رشت تيپ فرمانده طرف از جمعه روز بعدازظهر

نـيم و سه ساعت مقارن كند/ عزيمت شهرستان آن به پهلوي بندر انتظامي مأمورين به كمك براي خود

كشتي يك پهلويبود, بندر رشتو راه بين در خود افراد با سروانحقپرست كه هنگامي همانروز بعدازظهر

را كشتي سرنشينان بودند موظف كه انتظامي مأمورين طرف از و انداخت لنگر پهلوي بندر در مسافربري

شد/ اعزام كشتي طرف به قايقموتوري چند كنند بازداشت

گشتند باز ساحل به بودند مسافرين حامل كه حالي در قايقها بعد لحظه چند ـ پذيرائيشدند گمرك در

بودند نفر ٩١ جمعا و ميكردند مراجعت ايران به بخارست فستيوال در شركت از كه بودند اشخاصي آنها و

و كردند هدايت بندر گمرك عمارت به ميشد ديده دوشيزه زنو نفر پانزده آنان بين كه را آنها تمام مأمورين

وارد خود افراد با حقپرست سروان بعدازظهر پنج ساعت مقارن گرديدند/ رشت كمكاز قواي رسيدن منتظر

شد/ پهلوي بندر

شش وسيله به را كشتي مسافرين نفر ٩١ ب;فاصله مزبور مأمورين رسيدن محض به ـ رشت طرف به

و شد رشت وارد كاروانمزبور ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت دادند/ طرفرشتحركت به ارتشي كاميون

تراشيدند/ تيغ با را شده دستگير مردهاي سر انتظامي مأمورين آنجا در و رفتند سربازخانه به يكسره

شديم/ خارج ايران از گذرنامه داشتن با ما داشتند اظهار جوابمأمورين در مزبور افراد ـ داريم گذرنامه ما

به تحتالحفظ را مزبور افراد كه شد داده دستور رشت تيپ فرمانده به تهران از ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

كاميونهاي ب;فاصله دستور اين وصول مجرد به بدهند/ نظامي فرمانداري تحويل و داشته اعزام تهران

در نيز را خود صبحانه و كرده صرف شيرينسو در را شام آنها كردند/ حركت آماده فستيوال مسافرين حامل

خوردند/ حصارك

يك و شدند تهران وارد فستيوال مسافرين حامل كاميونهاي امروز صبح ده ساعت مقارن ـ تهران در

واردمحوطه مسافرينفستيوال حامل ششكاميون امروز نيم و يازده ساعت بردندو ارتش ستاد به را آنها سر

شدند/ شهرباني

كه حالي در و كردند پياده تومبيلها ا از را آنها انتظامي وقتمأمورين اين در ـ يادداشتشد آنها اسامي

نـظر بـه خسـته و گـردآلود مـزبور مسـافرين كليه شد/ يادداشت آنها اسامي بودند گرفته حلقهوار آنها دور
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و سر بر ك;هي بابا حاجي روزنامه مدير خطيبي پرويز بودند/ كرده احاطه را آنها اطراف عدهاي و ميرسيدند

مورد او چمدانهاي و شد داده تحويل انفراي زندان به نظامي فرمانداري طرف از داشت چشم بر عينكي

گرفت/ قرار بازرسي

شركت فستيوال در هيچوجه به ما ميداشتند اظهار مسافرينمزبور از عدهاي ـ شود رسيدگي بايد فورا

حـامل كـه مزبور كشتي با تصادفا و بوديم نموده مسافرت خارج به yقب ديگري مقصود براي و نكردهايم

بـ;فاصله داد, دسـتور مأمورين به نظامي فرمانداري كرديم/ مراجعت هم با بوده فستيوال شركتكنندگان

دستور ضمنا شوند/ آزاد نكردهاند شركت فستيوال در واقعا آنها از بعضي چنانچه تا شود آغاز آنها از بازجوئي

بندر از اشخاصرا اين كه مأموريني از يكي فراهمشود/ توقيفشدگان استراحت وسايل زودتر هرچه شد داده

ريختند/ دريا به را آنها راه بين در كه داشتند مدالهائي اينها داشت اظهار ميكرد محافظت تهران تا پهلوي

رسيدگيشود/ آنها تهام ا به بعدا تا شدند زندان تحويل اشخاصمزبور تمام بعدازظهر نيم و ساعتدو مقارن

بخارست فستيوال در شركتكنندگان اسامي ما خبرنگار ـ بخارست فستيوال در شركتكنندگان اسامي

ميدهد: گزارش زير شرح به آورده دست به شدند توقيف كه را

مرتضي راهآهن, كارمند عباسشباويز مكانيك, ذهني اردشير مكانيك, مشروطهچي كريم پژهام, فيروز

جـمال نـقاش, احـمديه اسفنديار بيكار, زردتشتصفوت كارمند, عسگري تقي لوانتور, كارمند اسكوئي

حسـن مكـانيك, مسـتجاران غـ;محسين مـلي, شوراي مجلس كارمند احمد عبدالرحيم كارمند, فيضي

كارمند, مجد جليل دامپزشك, اعتماد اسمعيل محمد دكتر منشي, نظري ك;نتري ناصر ناصحيموزيسين,

زاهـد tعـطاِءا كارمند, مزمزي فاضلي علي كارمند, منصوري غفارزاده ج;ل ورزشكار, غ;مرضا محمود

احمد ورزشكار, عزتي بهادر غ;محسين بازرگان, فتعليزاده غفار هنرپيشه, گرمسيري علياصغر هنرپيشه,

حقوقي, فرهنگمشاور منوچهر مترجم, محمدتقيشوشتريان پيشهور, حسابي عبدالكريم مالك, اعتمادي

كـارمند, حسـابي احـمد كارآموز, شهريارينژاد حسينعلي كارمند/ قريب عبدالرضا بيكار, كوازيان ا اديان

هوشمندراد منوچهر مهندس, اميرخسروي خسرو پزشك, قاسمي ابوالقاسم دكتر پزشك, عابديني حسين

اعـ; مـحمدرضا مـحصل, درويش امـيرداود بـازرگان, خزعلي غضبان داروفروش, خضري الياس منشي,

tمـاشاِءا مكـانيك, ميرمرتضي دادگستري, قاضي نيرومند پرويز كارمند, شيراني محمدمهدي محصل,

حاج ج;ل بازرگان, ربابي محرم مكانيك, نباتعلي صفرعلي كشاورز, افكاري جهانگير محصل, صفيآريا

<پرويز> محمدجعفر ثابتيموزيسين, جواد پزشك, فرحيد محمود كارمند, مشيري محمد بازرگان, محمدي

مهدي راننده, احمدزاده رسول راننده, مصطفيزاغري جعفرقليم;ك, محمدحسن حاجيبابا, مدير خطيبي

كسـتاري منوچهر محمدحسن مهندس, سهرابيان هادي شهيدي, رضا مهندس ,[ !] كاش كارا بيكار, بويه
جبارزادگان حسين يزدنيايشمتخصص, كارنيك محصل, آقاجانيان كوب ها كارمند, قاضي حسن محصل,

سيدعباس كارمند, پيامبر tسيفا پزشك, كوچكسري احمد متخصص, خلعتبري محمدعلي متخصص,

عاشورپور احمد قاضي, زماني وثوق ابوالحسن دبير, آرام ابوالحسن م;ك, شباطي محمد راننده, سزاواري
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شريفي مهديزاده محمدهادي كارمند, همتيان محمدحسن م;ك, طاهرخاني رجبعلي محمود مهندس,

ارتش/ اخراجي افسر مشيري سرگرد كارمند,

شـيرين خـدابـنده, جـ;لي, هايده زماني, وثوق حليمه مقدم, دوشيزه ـ شده بازداشت بانوان اسامي

كوچك مريك فيوزي, هاجر شريفي, نسرين همستان, بهجت ساعدي, مهرآفاق خ;صي, فاطمه شيباني,

باغچهبان/ مهين بكتاشو فاطمه مشيري, منيژه فاطمي, شمسي تاشيان, آ روزيك شوشتري,

يك وسيله به كه داشتند لوازم و اشياِء چمدان ١٢٦ رفته هم روي مزبور نفر ٩١ كليه ـ اثاثيه چمدان ١٢٧

گرديد/ تحويل آنها صاحبان به تهران در چمدانهايمزبور گرديد/ حمل تهران به كاميون

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

بازداشتشد سابقسازمانبرنامه عامل مدير مهندسزنگنه امروز
بازداشت را برنامه سازمان سابق عامل مدير زنگنه احمد مهندس آقاي انتظامي مأمورين امروز صبح

كردند/ انتظاميسكوت توقيفويمأمورين درباره كردند

نـام بـه فـاز يك بـرق مـولد دستگاه يك شدند موفق انتظامي مأمورين گذشته شب ـ برق دستگاه

كنند/ كشف وزيري بخش٥كوچه اميريه خيابان در احمديواقع اصغر نام به شخصي منزل در كزرسايكل> <ا

بخش٥مشغول در فرستنده يكدستگاه كه رسيد باره اين انتظاميدر بهمأمورين گزارشهائي قبل روز چند

در شدند وارد مزبور خانه به سرانجام و كردند تعقيب را فنيموضوع وسايل با انتظامي مأمورين ميباشد كار

تأمين براي ميشود گفته كه آن برق مولد دستگاه ولي نيامد دست به اثري فرستنده دستگاه از منزل بازرسي

بازجوئي در صاحبخانه افتاد/ مأمورين دست به است شده برده كار به فرستنده دستگاه الكتريسيته نيروي

به امروز صبح مزبور دستگاه و ميباشد هوائي نيروي گروهبان يك به متعلق دستگاه اين است داشته اظهار

شد/ نظامي فرمانداري تحويل انتظامي مأمورين وسيله

٦٧ انتظامي مأمورين امروز بعدازظهر نيم يكو ساعت تا ديروز بعدازظهر از ـ شدند بازداشت نفر ٦٧

كه كساني از نفر ده نيز مدت همين در كردهاند بازداشت نظم در اخ;ل و كي اشترا مرام داشتن تهام ا به را نفر

يرواند و كدامن پا وجدي, آقايان اسامي آزادشدگان ميان در شدند/ آزاد بودند شده بازداشت اخير روز چند در

ميشود/ ديده هاراطونيان

تا متهمين كليه ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي دستور به كه شد حاصل اط;ع امروز ـ شد ممنوع

شدهاند/ م;قاتممنوع از هفته يك

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

بازداشتشدند
خانه روزنامه مدير فراشبندي شهرستانو دادسراي دفتر مدير پناهي آقاي اخير روز چند ظرف ـ شيراز

شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده طبق ديگر نفر چند و عيني دكتر ملتو
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٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

دستجاتچپ به وابسته آموزگاران از نفر ٤٩
شدند كنار بر كار از

در معلمي مقام از شهرستانها در چپ دستجات به وابسته آموزگاران از بعضي چون رسيده اط;ع طبق

اخـيرا ميساختند گمراه را محصلين نتيجه در و مينمودند كمونيستي تبليغات و كرده مدارسسوِءاستفاده

كنار بر كار از ندهند خاتمه خود عمليات به چنانچه تا نمود تهيه آموزگاران اين از صورتي فرهنگ وزارت

٩ و گرگان در مزبور آموزگاران از نفر ٣٢ اخير روز چند در ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به شوند

خدمت از بودهاند پيماني كه آموزگاراني عده اين از معلوم قرار به شدهاند/ كنار بر كار گروساز آموزگاران از نفر

ميداشت اظهار ديگر مطلع يكمقام كه بهطوري شدهاند/ خدمت منتظر هستند رسمي كه آنهائي منفصلو

كـه تـفاوت اين با گرديده صادر اب;غهائي مورد اين در نيز دماوند آموزگاران از نفر ٨ مورد در گذشته روز

گرديدهاند/ منفصل خدمت از پيمانيها و گرفته قرار كار وزارت اختيار در رسمي آموزگاران

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

غيردولتي و دولتي مؤسسات كارگران عده سرشماريكارگران
ميشود تعيين آنها اعضايخانواده و

متحد ملل سازمان كارشناس آقاي<رمولن> همكاري با ايراني كارشناسان كه شد حاصل اط;ع امروز

اواخـر از سرشماري اين نمايد/ سرشماري را كارگران كليه نزديكي تيه آ در كه آوردهاند عمل به اقداماتي

شد/ خواهد آغاز ماه شهريور

بـه موظف را مؤسسات متصديان كار وزارت او� كه ميشود گفته كارگران سرشماري محسنات درباره

طرفوزارتخانه از تصميماتي نيز كارگران خانواده بهبودوضع به نسبت ضمنا كرد, كارگرانخواهد رفاه تأمين

پرسشنامههائي امر اين انجام براي كمكشود/ آنها به امكان حدود در لزوم وقت در كه شد خواهد تخاذ ا

ميگردد/ توزيع كارگاهها بين عمومي آمار اداره طرفمأمورين از نزديكي تيه آ در كه است شده تهيه

مؤسسات تمام كارگران اسامي كه طوري به شد خواهد اقدام مزبور آمار تهيه براي نيز شهرستانها در

معيني عده كه مؤسساتي به كارگران سرشماري براي كه داد توضيح باره اين در مطلعين از يكي گردد/ ثبت

خواهد/ مراجعه باشند داشته عضو

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

آرمه كارخانهشركت در نزاع
وسيعتر آن دامنه لحظه هر كه داد رخ سختي نزاعي مهرآباد در واقع آرمه شركت كارخانه در عصر ديروز

فـرمانداري بـه و دسـتگير را نزاعكنندگان از نفر هشت كرده دخالت ١١ ك;نتري مأمورين باFخره ميشد

دادند/ تحويل نظامي
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٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

سازمانبرنامه در كارمندان و كارگران از عدهاي
شدند كنار بر كار از

سازمان تابعه شركتهاي و واحدهها دامنهداريدر تصفيه امروز از امامي شريف مهندس آقاي بهدستور

تحت برنامه سازمان تابعه شركتهاي در كه ماجراجويان و اخ;لگران از عدهاي چون آمد/ عمل به برنامه

صنعتي كارهاي پيشرفت در كه ميرفت آن بيم و ميدادند ادامه كارها اخ;لدر به كارمندي كارگريو عنوان

به نسبت و شد داده اشخاصخاتمه قبيل اين از عدهاي خدمت به رو اين از حاصلشود توليديوقفه امور و

شد/ خواهد انجام تصميم همين نيز آنان بقيه

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

وزارتدادگستري در تصفيه انجام براي
دارد مطالعاتيجريان

قـضاتصـورت بين تصفيهاي دادگستري در زودي به داشت اظهار دادگستري وزارت مطلع مقام يك

صادقوزيري, آقايان جمله از كه شدهاند خدمت منتظر قضات از نفر چند كنون تا مناسبت همين به ميگيرد/

ميباشند/ دادگستري دادياران زماني وثوقي و رشاد كاتوزي, حسابي,

كادر از دارند افراطي احزاب به بستگي تماي;تچپو كه قضاتي است نظر در كه كرد اضافه مقام همين

وزارت مسـئول مـقام يك است/ شـده تهيه مزبور قضات از ليستي منظور اين براي و شوند خارج قضائي

مقتضيات بنابه است ممكن و دارد جريان مطالعاتي زمينه اين در گفت ما خبرنگار به باره اين دادگستريدر

كه كرد اضافه مزبور مقام نشده تخاذ ا اينخصوص در تصميمي وليهنوز خدمتشوند منتظر عدهاي اداري

وقتص;ح هر دادگستري وزير و ميباشند دادگستري وزير اختيار در قانون موجب به دادسرا قضات اصو�

گر ا كه رسيد تصويب به قبل چندي كه Fيحه ضمن گذشته اين از ولي بدهد/ آنها كار در تغييراتي بداند

شد/ خواهند كنار بر كار از باشند داشته جمعيتي يا حزب به بستگي دادگستري قضات

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

پهلوي امEك برگشت تصويبنامه متن
شد گذارده جرايد اختيار در ازطرفسخنگويدولت امروز كه

طـبق پـهلوي امـ;ك اداره ٣٢.٢.١١ مـورخ ملوكانه فرمان موجب به اينكه به نظر كشاورزي وزارت

و كرد رفتار اعليحضرتهمايوني برخ;فمنظور نخستوزيروقت بعدا استو شده گذار بهدولتوا شرايطي

همايوني اعليحضرت ملكيت از مزبور ام;ك كه است نموده امضاِء Fيحه نيز خود اختيارات حدود از خارج

هيأتوزيراندر لذا است نداشته قانوني امضاياينFيحهمجوز و گيرد خالصهدولتقرار ام;ك جزو منتزعو

مينمايد/ تصويب سابق وضع به را ام;ك اعاده ١٣٢٨ ماه تير بيستم قانونمصوب طبق ٣٢.٦.٢١ تاريخ



ملي دولت سياهه ٣٢٦٢

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

مطبوعاتيگفت: جلسه در امروز سخنگويدولت

مصدق اتهاماتدكتر به رسيدگي همايوني اعليحضرت از اجازه كسب با
گرديده طورسريآغاز ارتشبه دادرسي وسيله به او اطرافيان و

انجام از همايوني اعليحضرت مسافرت هنگام كه خارجه در ايران سياسي نمايندگان است ممكن

درآيند تعقيب تحت سلطنت مقام به توهين اتهام به اخEقيخودداريكردهاند وظايفاداريو

است عملآمده به اقتصاديدولتاقداماتمجدانه وضع بهبود براي

شده كاiداده كردن وارد جهت عمومي پروانه صدور اجازه ملي بانك به iكا قيمت شدن برايارزان

گرفت انجام دارو نرخ تقليل براي اقداماتشديدي
و نخستوزير سياسي معاون نوري عميدي آقاي مطبوعاتي مصاحبه جلسه امروز بعدازظهر ساعت نيم

گرديد/ تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با سخنگويدولت

در جرايد از بعضي مندرجات به نسبت آقاينخستوزير جناب داشت اظهار ابتدا عميدينوري آقاي ـ ١

اينكه جهت از هم برند كار به اخبار صحت بيشتريدر دقت اربابمطبوعات گر ا كه دارند عقيده اخبار نشر

كه دولتي عمومي سياست به اينكه نظر از هم و كردهاند خدمتي دادهاند صحيحي اط;عات خوانندگان به

كمك است گمارده همت كشور اقتصادي و سياسي ابهامات نمودن روشن و اوضاع تثبيت راه در روز و شب

دارد افكار هدايت در محسوسي تأثير كه شود بيشتري دقت اخبار نشر درباره دارد انتظار بنابراين نمودهاند

نظريات از و نداشته خاصي نظر مطبوعاتدولتهيچگونه در نويسندگان افكار نشر و عقايد بحث درباره Fوا

كه خبرهائي درج از ميشود تقاضا جرايد مديران از جهت همين به كرد/ خواهد استفاده نيز نويسندگانمطلع

از نگردد دولتمجبور هم و نشود گمراه عمومي افكار هم كه كنند خودداري نياوردهاند دست به مطلع منابع از

آورد/ عمل به موقع به استفاده كيفري و مطبوعاتي قوانين

با جديد دولت تشكيل ابتداي از اقتصادي اوضاع استقرار و تثبيت راه در دولت اقتصادي سياست ـ ١

به ميتواند كه رسيده مرحله اين به اينكدولت كه بهنحوي ميگردد تعقيب جدا ناپذيري كوششخستگي

فاش از بوده تعجب باعث حقيقت اين بيان است ممكن ايران ملت براي كند/ كمك اقتصادي اوضاع تثبيت

با توانست مملكت قانوني زمامدار كه روزي همان يعني مرداد ٢٨ روز در كه شگفتيشود دچار راز اين شدن

تومان سهميليون بيشاز كليهموجوديهايدولت سازد مستقر را ايرانحكومتمشروطه ملت رشيدانه قيام

شود/ پرداخته دولتي مؤسسات و كارمندان ماهيانه حقوق ميبايستي آن از بعد روز چند در كه حالي در نبود

قيمت شدن ارزان براي ميتواند كه است رسيده مرحلهاي به كوتاه مدت اين در اقتصاديدولت كنونوضع ا

وارد براي دهد اجازه ملي بانك به ميشود مملكتمحسوب در نرخها محور اساسو كه وارداتي كاFهاي

واريز راه از چه و اعتبار گشايش طريق از چه بتوانند بازرگانان تا نمايد صادر عمومي پروانه كاFها كردن

همان از آن فروشارز محل كه اقدام اين است بديهي نمايند/ كاFها كردن وارد به سريع اقدام بروات نمودند



٣٢٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

به تأثير و ميگردد تأمين دFر ميليون ٤٥ فوري كمك از ميآيد و آمده دولت اختيار در كه است دFرهائي

بخشيد/// خواهد قيمتها آوردن پائين در سزائي

به تحقيق جريان بود شده داده اط;ع نيز yقب كه نحوي به او اطرافيان و مصدق دكتر پرونده درباره ـ ٥

طبق كه yفع و بودند نظامي فرمانداري اختيار در قبل چندي تا اشخاص اين دارد ادامه خود طبيعي صورت

مـوافـقت و رسـيده شاهنشاهي همايون اعليحضرت عرض شرف به تعقيب اجازه ارتشي قوانين مقررات

نظر همين به و درآمدند ارتش دادرسي اختيار به نظامي فرمانداري از متهمين شود تعقيب كه فرمودهاند

آن جريان از نميتواند تحقيقات پايان تا استو ممنوع نيز آنها با م;قات و دارد ادامه آنها از تحقيقاتسري

شده شنيده تماسدارد ارتش دادرسي دستگاه با كه مأمورين از يكي از شفاهي بهطور آنچه ولي اط;عيداد/

است: آمده دست به اط;عات اين نيست رسمي تحقيقات به مربوط و

اجاره مورد خانه تا بيايد او نزد رسمي اسناد سردفتران از يكي بود نموده تقاضا مصدق دكتر قبل روز چند

نمايد/ صلح مصدق غ;محسين دكتر و مصدق احمد مهندس يعني خود فرزند دو به را چهارم اصل

براي كول مأ غذاي آنكه با و نمود غذا اعتصاب شب يك جديد بازداشتگاه به انتقال از پس همچنين

سال اينسنو ميداشتمندر اظهار و ميكرد گله غذائي رژيم از و كرد امتناع خوردن از بود شده تهيه ايشان

و كرده سرخ جوجه سه يا روزيدو بايد كنم حفظ را جسمانيخود نيروي توانستهام غذايمقوي پرتو در فقط

مناسببخورم/ دسر كتلتو سوپمقوي

خود شفاهي اظهارات در ضمنا نمايند رفتار ايشان با درخواست طبق نمودند تعهد مربوطه متصديان

ادامه به ميل آنكه با و نداشتهام سوِءنيت ولي شدهام زيادي اشتباهات مرتكب دارم قبول من است گفته

عـمل هـر و نكـنند اسـتفاده من غيبت از اطرافيانم و همكاران تا باشم ميخواهد دلم ولي ندارم زندگي

دستورهائي من قول از خود دفاع براي آنها ميترسم من زيرا نگذارند من حساب به كردهاند ناشايستهاي

ميگويد: هم صديقي دكتر گفت سپس نوري عميدي دكتر آقاي كنند/ جعل

بهدستورهاي و كرده وزير زور با مرا نداشتهام كاري هيچ از سررشته كتاببودهامو اهل و دانشگاه استاد من

خ;صه و ميكشد كجا به كارها جريان و بكنند ميخواهند چه نميدانستم هيچ و ساختهاند متناقضمبت;

المحدور/ المأمور و بودهايم مأمور ما آنكه

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

تخت ميدانباغ در جشن
عمل به لشكر فرمانده طرف از كه قبلي طبقدعوت ايران به شاهانه ذات بازگشت مناسبت به ـ شيراز

انـجام ضمن و گرديد تشكيل تخت باغ در شكوهي با جشني مجلس گذشته يكشنبه روز عصر بود آمده

و دوائـر رؤسـاي تـمام جشن اين در آمد/ عمل به هم سردوشي نصب مراسم سربازان وسيله به عمليات

شديد احساسات شاهنشاه به نسبت جشن ساعت تمام در و داشتند حضور جرايد مديران و شهر محترمين

شد/ ابراز



ملي دولت سياهه ٣٢٦٤

٨١٨٤ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٢ يكشنبه

يافت تشكيل شهرداري در مرداد ٢٨ ملي قيام بهآسيبديدگان كمك انجمن

شد خواهد نامگذاري مرداد شهداي٢٨ نام به تهران در ميداني
ميشود برپا شهيدان ياد به ستوني آنجا در و

ساعتشش بود آمده عمل به مرداد ملي٢٨ قيام ديدگان آسيب كمكبه طرفانجمن از كه بنابهدعوتي

شهرداريحضور در تهران محلي انجمنهاي نمايندگان اصنافو و بازرگانان از زيادي عده ديروز بعدازظهر

رسانيدند/ هم به

وطنپرستان كه شوري پر مبارزه و مرداد ٢٨ ملي قيام اطراف در بياناتي انجمن رئيس خرازي آقاي ابتدا

قتلو به مليمنجر قيام اين چه گر ا ساختكه نشان خاطر ضمنا كردو ايراد نمودند تاريخي اينروز در ايران

و استق;ل خودگذشتگي از و كاري فدا اين كه كرد فراموش نبايد ولي گرديد بيگناه عدهاي شدن مجروح

آنها اقدام از رادمردان اين جانبازي و جانگذشتگي از سپاس كه ماست بر كنون ا و كرد تأمين را آزاديكشور

نشود/ دريغ آنها درباره مساعدت كمكو بذل از لزوم صورت در و نمائيم قدرداني

بازماندگان به كمك براي است مايل كه مبلغ هر استطاعتخود قدر به كس هر كه شد قرار اينوقت در

نمايد/ پرداخت تعهد هستند بستري بيمارستانها در كه مجروحين و شهدا

٦٣åå به آن مجموع كه كردند تعهد مبلغي حضار از يك هر و شد خوانده ترتيب به حاضرين اسامي

گرديد/ بالغ تومان

به انجمن طرف از نمايندگي به سياحي و افجهاي ج;ير, بازرگانان آقايان از نفر سه گرديد سپسمقرر

از و رفـته خـورشيد و شـير امـدادي ارتش, دو و يك شماره مريضخانههاي و سينا رازي, بيمارستانهاي

انضمام به وجه مبلغي كدام هر به و كنند دلجوئي آنها از و نموده عيادت هستند بستري هنوز كه مجروحين

كمكشود/ ميوه و شيريني

و هستند بستري كه آنها چه مجروحين كليه از جامعي كهصورت شد مأموريتداده مزبور آقايان به ضمنا

نمايند/ انجمن تسليم زودتر هرچه و تهيه شدهاند مرخص كه آنها چه

تعهد اصناف و تجار طرف از ريال هزار ٨٦å مبلغ كنون تا ميگفت انجمن اعضاي از يكي كه طوري به

درباره تصميم اخذ بنابراين گردد بالغ بازرگانان تعهد تومان هزار دويست تا كه ميرود انتظار و است شده

بود/ خواهد كليهوجود جمعآوري به انجمنموكول طرف از مبلغ اين خرج نحوه

در ساختهشود تهران در مرداد ٢٨ ملي قيام شهداي ميدان نام به يكميدان كه است شده مقرر همچنين

نشده گرفته نظر خصوصدر به جاي ميدان محل براي هنوز گرديد/ خواهد برپا يادبودي ستون ميدان اين

نيز ميدان محل يافت پايان جمعآوريوجوه كه همين و ميباشند مطالعه مشغول انجمن اعضاي و است

شد/ خواهد انتخاب



٣٢٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

براي مجلسدعا معظمه مدينه مسجد در
گرديد داير شاهنشاه سEمتي

بـراي دعـائي مجلس معظمه مدينه در كرم ا رسول حضرت مسجد در جمعه روز عصر ـ فاضله مدينه

طبقاتديگر روحانيونو اهاليو از كثيري جمع كه گرديد داير ايران شاهنشاه موفقيتاعليحضرت س;متو

يافتند/ آنحضور در

شيعه روحانيون از يكي كردند/ دعا ايران شاهنشاه برايس;مت مجيد tك;ما از آياتي ت;وت از پس و

بـازگشت گـفت و كـرد ايراد ايران و اس;م درباره نطقي دعا مجلس آن در دارد اقامت مدينه در كه ايراني

پـرتگاه بـه ايـران گـر ا چون بود اس;مي جامعه براي بزرگي پيروزي خود سلطنت مقر به ايران شاهنشاه

مبارزه در كه دنيايغيركمونيست و ميكرد تهديد را خاورميانه ممالكديگر بزرگي خطر ميافتاد كمونيستي

را خطر بزرگترين خليج گرم آبهاي به كمونيستها يافتن دست با هستند همآهنگ متفقو سرخ خطر با

نبود/ جبران قابل آساني به شايد كه ميديد خود متوجه

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

نمايندگانعشاير از دستهاي عصر پريروز
كردند نثار دستههايگل فقيد اعليحضرت آرامگاه در

آرامگـاه بـه بـودند آمـده شـاهنشاه حـضور تبريك عرض براي كه عشاير دسته آخرين عصر پريروز

رفتند/ فقيد اعليحضرت

سپس و كردند ايراد فقيد اعليحضرت خدمات اطراف در شوري پر نطقهاي يك هر مزبور عشاير سران

آرامگاه مدخل در [ناخوانا] ايل نمايندگان گزارش] [ضميمه Fعكسبا در نمودند/ آرامگاه نثار گل دستههاي
ميشود/ ديده

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

نخستوزير با مEقاتسرانعشاير
شاهسون, پهلوي, بندر گي;ن, آستار, اردبيل, خلخال, عشاير سران و نمايندگان از عدهاي صبح امروز

نمودند/ م;قات را نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي و يافتند افسرانحضور باشگاه كهكيلويه

و شـاهنشاه همايون اعليحضرت به نسبت را خود پشتيباني مراتب عشاير نمايندگان م;قات اين در

آنان به كردندو تشكر اظهار آنها احساسات ابراز از آقاينخستوزير داشتندو ابراز زاهدي سپهبد آقاي دولت

باشند/ كوشا مملكت استق;ل آرامشو و نظم حفظ در همواره كه نمودند توصيه

عشاير صفسران مقابل از عبور هنگام زاهدينخستوزير سپهبد آقاي گزارش] [ضميمه Fعكسبا در
ميشود/ ديده



ملي دولت سياهه ٣٢٦٦

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

ارتشتحويلداد دادرسي به را او همكاران و مصدق دكتر نظاميپرونده فرمانداري امروز

شدند زنداني باغشاه زندان در بخارست فستيوال در ازشركتكنندگان نفر ٧å
گرفت قرار بازرسي مورد فستيوال در شركتكنندگان از ديشبمنزلعدهاي

كشفگرديد كمونيستي مقداريزيادياوراق و اسلحه قبضه چند نتيجه در و

شدند فستيوالآزاد در بانوانشركتكننده

آمد عمل به رسيدگي نفر ٣åå قريب پرونده به دادسراينظامي در ديشب
آقاي منجمله و سياسي متهمين كليه پرونده به نظامي فرمانداري بوديم داده اط;ع yقب كه طور همان

براي پروندههايمزبور نظامي فرمانداري طرف از امروز و داد ارتشقرار دادرسي اختيار تحت را مصدق دكتر

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا شد ارسال ارتش دادستان سرتيپآزموده آقاي

روز چند در كه متهمينمزبور از بازجوئي به زياديمربوط كنوناوراق ا هم پرونده بر ع;وه ـ دارد ضمائمي

پرونده ضميمه كه است دادرسيموجود استدر شده بازجوئي آنها ارتشاز دادرسي بازپرسان وسيله به اخير

هيچ به ايشان با م;قات اجازه و ميبرد سر به انفراديخود بازداشتگاه اينكدر مصدق دكتر شد اصليخواهد

داشته ادامه يكهفته تا احتمالدارد استو شده ارتشصادر طرفدادستان از ايندستور نميشود كسداده

باشد/

به شباولورود شد منتقل سلطنتآباد به افسران باشگاه از قبل روز چند كه مصدق دكتر ـ اعتصابغذا

غذاي اينكه پساز بعدا ولي كرد خودداري غذا خوردن از بود كرده پيدا تغيير او غذاي چون جديد بازداشتگاه

شكست/ را خود ساعته چند غذاي اعتصاب كردند تهيه ايشان درخواست طبق را وي

محمد دكتر آقاي با ميتواند نفر يك فقط كنون ا هم است كرده اط;ع كسب ما خبرنگار كه طوري به

مصدق محمد دكتر با مأمورين حضور با آمپول و تزريق براي كه است پزشكياري او و كند م;قات مصدق

ميكند/ م;قات

به شدهاند بازداشت سابق دولت با همكاري عنوان به كه متهمين ساير ـ هستند حال چه در سايرين

كوهستاني يكم تيپ و عشرتآباد جمشيديه, پادگانهاي افسران باشگاه در شد اشاره نيز yقب كه طوري

ميباشند/ مهرآباد در واقع

كـه است شـده صـادر ايـن براي دستور اين و هستند ممنوع م;قات از هفته يك تا نيز مزبور آقايان

است/ شده آغاز ارتش دادرسي بازپرسان وسيله به متهمينمزبور از سري طور به تحقيقات

وسيله به بخارست فستيوال در شركتكنندگان از نفر ٩١ داديم اط;ع ديروز كه طوري به ـ شدند منتقل

در را نـهار ديـروز ظـهر اشـخاص اين شدند اعزام تهران به و بازداشت پهلوي بندر در انتظامي مأمورين

نيز بانوان نفر ١٥ شدندو منتقل باغشاه زندان به آنها از نفر ٧٥ عصر هنگام و كردند نظاميصرف فرمانداري

پرويز گرفتهشود/ نظر در آنها براي ديگري زندان بعدا تا گرديدند نظاميمحبوس فرمانداري زندانموقت در



٣٢٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

ميبرد/ سر به نظامي فرمانداري زندانموقت در كان كما خطيبي

و هستيم بيگناه ما ميدارند اظهار كه هستند عدهاي اشخاص اين بين در ـ شوند جدا بايد بيگناهان

ميآورد ايران به را آقايان اين كه مسافربري كشتي وسيله به تصادفا بلكه نكرده شركت فستيوال در اصو�

بازداشت را همه هستيم فستيوال در شركتكنندگان همجزو ما اينكه خيال به نيز مأمورين كرديمو مسافرت

فورا كه داد دستور مأمورين به نظامي فرمانداري دادستان [فرهاد] سرتيپ تيمسار جهت همين به كردند/
شوند/ آزاد زندان از هستند بيگناه واقعا كه كساني تا شود آغاز اشخاص اين از بازجوئي

مـحمود دكـتر آقاي به متعلق شد بازرسي مأمورين توسط ديشب كه خانهاي دومين ـ منازل بازرسي

قبضه دو دادند قرار بازرسي مورد را منزل اينكه از پس مأمورين ميباشد/ شاهرضا خيابان در واقع فرهبد

تحويل اسلحههايمكشوفه با اوراقمزبور آوردند/ بهدست آنجا در كمونيستي اسناد تعدادياوراقو تفنگو

گرديد/ نظامي فرمانداري

دستور به نظامي دادسراي بازپرسان كليه ديروز عصر ـ است شده رسيدگي نفر ٣åå پرونده كنون تا

توقيفو كنون تا كه متهميني كليه پرونده به شدند نظاميموظف فرمانداري دادستان قرباني آقايسرهنگ

متهمين از زندان در گذشته نيمشب از پاسي تا بازپرسان آقايان كنند/ رسيدگي ميباشند بازداشت دادسرا در

نـتيجه تعيين از پس فردا و امروز ظرف دارد احتمال و كردند بازجوئي ميباشند نفر ٣åå قريب كه مزبور

شوند/ آزاد ميشوند تشخيصداده بيگناه كه كساني بازجوئي

به پرخاش روزنامه مدير انواري احمد آقاي دستگيري براي انتظامي ديشبمأمورين ـ بازداشتشدند

روزنامه مدير كوچكي حسين نيز امروز صبح كردند/ بازداشت را برادروي بازرسيمنزل پساز رفتندو منزلاو

شد/ زنداني ٥ ماده استناد به بازداشتو طرفمأمورين از اصفهان حوائج

بازجوئي بخارست فستيوال در شركتكننده بانوان نفر پانزده كليه از اينكه از پس امروز ظهر ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد و صادر آنها آزاد دستور آمد عمل به

بازداشت قبل روز چند كه نيز پهلوي بيمارستان معاون رئيسو مهندسويدا نوريو قاضي دكتر آقايان

شدند/ آزاد بعدازظهر ساعت نيم بودند شده

٥ مـاده اسـتناد به كه دربار سابق كفيل اميني ابوالقاسم آقاي امروز ظهر ـ شد آزاد دربار سابق كفيل

شد/ آزاد بود شده بازداشت قبل چندي نظامي فرمانداري

قـضات از نـفر ٥ نـظامي فـرمانداري مأمـورين ديـروز ـ شدند بازداشت دادگستري قضات از نفر ٥

از يكي نيز امروز بعدازظهر ساعت يك كردند/ بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به را دادگستري

شد/ بازداشت هوائي نيروي كارخانجات كاركنان

شـركت نـفر ٩١ تـهام ا به رسيدگي مشغول نظامي بازپرسان امروز صبح از ـ ميشود رسيدگي امروز

و دارد ادامه نيز سايرين تهام ا به رسيدگي شدند/ آزاد بانوانمزبور از نفر ١٥ نتيجه در بودندو كنندگانفستيوال

شوند/ آزاد آنها از عدهاي امروز عصر تا است ممكن



ملي دولت سياهه ٣٢٦٨

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

برنامه سازمان كارمندان و كارگران خدمتعدهاياز به
شد داده خاتمه

سـازمان تابعه شركتهاي و واحدها در كه دامنهداري تصفيه درباره برنامه سازمان اقدامات دنباله در

و ميكردند اخ;ل كارها كارمنديدر كارگريو تحتعنوان كه عدهاي هم امروز آمد عمل به ديروز از برنامه

شدند/ كنار بر كار از است نشده معلوم كنون تا آنها هويت

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

شدند كار مشغول بازنشسته افسران دسته نخستين
در كه بازنشسته افسران از نفر ٩ جاري ماه ٢٣ تاريخ از است شده ارتشكسب ستاد از كه اط;عي بنابه

محمد سرهنگستاد سركار از عبارتند افسران اين شدند/ خوانده فرا كار به بودند شده بازنشسته سابق دولت

سـتاد سـرهنگ سـركار ورزگـر, عـبدالرحـيم سـرهنگ سـركار امامي, جعفر سرهنگ سركار خواجهنوري,

مهندس سرگرد سركار نادور, علي سرهنگستاد سركار صدري, جعفرقلي سرهنگ سركار نوابي, صدرالدين

فرزانگان/ tعزيزا پياده سرهنگ سركار نقدي, حميد سرهنگدو سركار خسروي, حسين

نمود سؤال كار به مزبور افسران اعاده چگونگي درباره و گرفته تماس مطلع مقام يك با امروز ما خبرنگار

اخير يكسال ارتشدر افسران بازنشستگي كه بود ثابتشده ارتش عاليه مقامات به گفتچون مزبور مقام

و نخستوزير آقاي پيشنهاد بنابه لذا بوده افسران به توهين ارتشو تضعيف منظور به مقرراتو خ;ف بر

شود/ تجديدنظر افسران بازنشستگي وضع در كه گرديد مقرر همايوني اعليحضرت فرمان به

اعاده بنابراين است شده گذار وا اشخاصديگر به افسران اين سابق مشاغل كهچون كرد اضافه مقام اين

افسران ساير درباره ميباشيم/ آنها براي تازهاي شغل تهيه مشغول yفع و نيست مقدور آنها سابق شغل

بـه نيز افسران ميدهد ادامه را خود مطالعات كميسيون كه ترتيب به كه كرد اضافه مزبور مقام بازنشسته

كس هر كه شد داده اط;ع بازنشسته افسران به گهي آ طي قبل چندي و شد خواهند دعوت كار به ترتيب

آنها تقاضاي به ترتيب به تا نمايد تسليمكميسيونمخصوص گانه جدا را باشدميتواندرخواستخود مايل

رسيدگيشود/

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

كردند اجتماع كاخدادگستري در شهرباني بازنشسته افسران
دادگستري وزارت در بودند شده بازنشسته سابق حكومت زمان در كه شهرباني بازنشسته افسران امروز

لذا بـود شده موكول كشور عالي ديوان براي سابق كارهاي سر بر مزبور افسران اعاده چون كردند/ اجتماع

را خود نظر زودتر كشور عالي ديوان تا بدهند ترتيبي كه داشتند تقاضا دادگستري آقايوزير از افسرانمزبور

دارد/ اع;م آنها درباره



٣٢٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

گفت: ما خبرنگار به دادگستريامروز وزير

قانوناست با آنانسلبصEحيتشده از كه تكليفقضاتي تعيين
داشتنتمايEتچپياست مناسبت به خدمتعدهايقضات انتظار

دادگسـتري وزير آقاي از دادگستري قضات از بعضي خدمت انتظار احكام صدور درباره امروز خبرنگار

آن كه است شده صادر خدمت انتظار حكم فقطده كنون تا شايعات خ;ف بر گفتاو� آقاياخوي كرد سؤال

چون و ميكردهاند تظاهر تماي;ت اين داشتن به و بوده چپي تماي;ت داراي كه است قضاتي به هممربوط

حفظ نظر از دادگستري قضات است شده تصويب مصدق دكتر زمان در كه قضات استخدام اخير قانون طبق

رفتار مزبور قانون خ;ف اشخاصبر اين و نمايند اعمال قضائي امور در را سياسي تماي;ت نبايد بيطرفي

شد/ صادر آنها خدمت انتظار حكم لذا ميكردند

قضات از آنها بين در چنانچه و دارد ادامه قضات ساير پرونده به رسيدگي گفت سپس دادگستري وزير

گرديد/ خواهد ارجاع قضات انتظامي محكمه به ايشان پرونده شوند مشاهده <بازنشسته>

دادگستري وزارت زمان در كه بود قضاتي تكليف تعيين به راجع دادگستري وزير آقاي از سؤال آخرين

طوري به گفت جواب در آقاياخوي است, شده آنان از قضائي سلبص;حيت يا خدمت منتظر لطفي آقاي

ايـن طـبق كه را قوانيني اينكه يكي بود امر دو به محدود مصدق دكتر آقاي اختيارات قانون ميدانيد كه

اختيارات حدود از مزبور قوانين اينكه ديگر نباشد اساسي قانون ناقضاصول مينمايد تصويب اختيارات

امر اين به رسيدگي مشغول كشور عالي قضاتديوان از نفر چند از مركب هيأتي اينكه نباشد/ خارج ايشان

از يكي و تصويبنموده اختياراتخود استناد به مصدق آقايدكتر كه قضائي قوانين آيا كنند روشن تا هستند

اين نظر تا بنابراين نه يا ميباشد قانوني ارزش داراي ميباشد قضات از سلبص;حيت قانون همين آنها

آورد/ عمل به اقدام قضاتمزبور درباره نميتوان نگردد اع;م هيأت

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

كاخدادگستري در كارمندانثبت و قضات اجتماع
بودند شده بازنشسته حكومتسابق در كه اسناد ثبت اداري كارمندان قضاتدادگستريو عدهاياز امروز

وزير آقاي بگمارند/ كار به را آنها دوباره ميكردند درخواست امور اولياي از و كرده اجتماع دادگستري كاخ در

نزد yقب را آنها پرونده و دانسته انتظامي دادگاه نظر به منوط را بازنشسته قضات مجدد بازگشت دادگستري

بودند/ فرستاده انتظامي دادگاه رئيس عبده آقاي

وزير آقاي به كه را انتظامي دادگاه نظر ايشان و كردند مراجعه عبده آقاي به اينموقع در قضات آقايان

چون كه دادند تذكر و داشته اظهار بودند كرده اجتماع كه قضاتي آقايان به بودند داده اط;ع نيز دادگستري

لوايـح با اشخاص ثابته حقوق بود قانوني موازين خ;ف بر آقايان خدمت انتظار درباره سابق دولت رفتار

شود/ تضييع نبايد تفاقي ا



ملي دولت سياهه ٣٢٧٠

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

دادگاه رأي متن
امامي آقايجمال برائت بر مبني

اع;م انتسابي عمل از امامي جمال آقاي برائت بر را خود رأي ديروز صبح تهران جنحه دادگاه ٩ شعبه

نظر از دادگاه رأي اينكمتن رسيد چاپ به رأيمزبور خ;صه ديروز شماره در اخبار زيادي علت به داشت/

ميگذرد/ عزيز خوانندگان

كافي متهم ناحيه از انتسابي عمل بروقوع علم برايحصول تهران دادسراي استنادي ادله ـ دادگاه رأي

و تاني كبا ا بوذري, آقايان نظريه بر تاريخمؤخر در كه ميرفخرائي و ويژه آقايانمحمودي, نظريه زيرا نيست

آئين قانون ٨١ ماده در چند هر آنكه چه نميباشد ترتيباثر قابل قويا شده اظهار رسمي كارشناسان شريفي

بازپرس براي مخالفان احوال و اوضاع وجود با شكو صورت در كارشناسان نظريه از عدول كيفري دادرسي

شده/ شناخته مجاز

از بازپرسبتواند هم قانوني موجب يا و جرح يا و رد موجبات بدونوجود كه نبوده آن اختيارمجوز اين ولي

جهت به اشاره امر پرونده در كه چنان كند صرفنظر نمودهاند عقيده اظهار مستدل كه كارشناساني نظريه

نـظريه ايـنكه بـه مـضافا است نشده آنها نظريه در شك يا و كارشناسان مجدد انتخاب علت و انصراف

از كه اوليه كارشناسان نظريه كه است قطعي و گرديده اظهار چكها گراور عكسو روي از بعدي كارشناس

ميباشد/ تكا ا مورد و اعتماد قابل بيشتر شده اظهار چكها اصل روي

به دادگاه در كه تحقيقاتي با چون اصفهاني امامي جمال نام به شخصي خارجي وجود انكار به راجع و

دارد/ اصفهانيوجود امامي جمال كه است شده معلوم ثابتو آن خ;ف آمده عمل

شخصديگري لحاظوجود اعتراضبهصورتحساباز عدم علت متهمدرخصوصبيان دفاعوك;ي لذا

تشخيصميگردد/ موجه دادگاه نظر به

جمله از بانككه در تعيينموجوديخود براي استع;ميه ورقه در متهم وسيله به تاريخ خصوصقيد در و

با ميباشدو معين تاريخ ذيحسابدر تعيينموجود استع;م از چونمنظور ميباشد ادعانامه منعكسدر ادله

ايـن در تـهران شـهرستان دادستان آقاي ادعاي ميشود ديده امضا زير در چه آن جز ديگري تاريخ فقد

پاسخخود در تاريخ بانكبدون يا تاريخو بدون نيستذيحساب معلوم زيرا نميرسد نظر به خصوصموجه

بانك حساب دارندگان معمولي اصول و عرف رويه با مخالف تاريخ تعيين عدم و نمايد تعيين را موجودي

است/

صدور خانهچون معامله براي چك صدور نسبتبه نيستو ترتيباثر قابل و مردود نيز استدFلسوم لذا

در عمل دFل و [ناخوانا] و فروشنده اظهارات و ميرود شمار به عادي امر تعطيل بعد روز تاريخ براي چك
بوده/ مراتبمزبور مويد دادگاه محضر

به راجع و نميرسد نظر به نداشتموجه موضوع در تأثيري فرضصحت با چند هر چهارم استدFل لذا



٣٢٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

اظهاراتاوليه نامبرده و آمده عمل به دادگاه محضر در نامبرده از كه تحقيقاتي با هاشمي سيدمحمد اظهارات

فرضكفايت با ماهيتامر لحاظ از اما نيست تكا ا قابل مخدوشو هم پنجم استدFل لذا است نموده تأييد را

آقاي اظهارات خ;صه زيرا نميشود شناخته ك;هبرداري بزه ادعانامه در كيفيتمذكور به انتسابي عمل ادله

فقره ٨ در نامبرده اينكه از بوده عبارت متهم براي كيفر تعيين تقاضاي مقام در تهران شهرستان دادستان

بانك به انجاممقصود توفيقدر از بعد و بانكدريافتدارد از را تاموجوديخود داده تغيير را چكامضايخود

مـعادل و داده تشـخيص بانكمـوجه به را او اظهارات فوقالذكر چكهاي بودن مزور استناد به و مراجعه

است/ نموده تأمين حسابوي در چكها

معادلمبلغ استحقاق بدون هم بعدا چكدريافتو بهوسيله را يكدفعهموجوديخود عبارتاFخري به

فرضا گر ا آنكه چه نشده ك;هبرداريواقع فرضبزه دو چكاز هر استدر شده تأمين بانك در براياو مذكور

٢٣٨ ماده در مذكور غير مال بردن براي ك;هبرداري باشد گرفته وجهي و داده تغييري امضايخود در متهم

شود برده ديگري مال متقلبانه وسيله بايد كه دارد صراحت ماده همان در زيرا نيست عمومي مجازات قانون

صادرهموجودي چكهاي مبلغ معادل متهم كه شده تصريح ادعانامه در چون و باشد تعقيب قابل مرتكب تا

است/ بانكداشته در

و ك;هبرداري عمل باشد داشته دريافت را آن و تغيير خود دريافتموجودي براي را خود امضاي فرضا

نسبت و نشده شناخته سرقت خود مال ربودن كه چنان نيست غير مال بردن براي متقلبانه وسائل به تشبث

حساباو در مذكور مبلغ بانكمعادل استحقاق بدون كه است اين ادعانامه همچونمفروضدر دوم دفعه به

فرضا گر ا و باشد برانگيخته منظور اين براي متقلبانهاي وسيله كه نشده تصريح ادعانامه در و نموده تأمين

نيست/ ك;هبرداري او عمل دارد دريافت وجهي استحقاق عدم يا متقلبانه وسيله به تشبث بدون كسي

با عليهذا نگرديده بزهيواقع هم فرضدوم در و نشده برده وجهي غير ازموجودي فرضاول در بنابراين

متهم برائت به حكم انتسابي عمل تشخيصنشده بزه و اثباتي دليل فقد لحاظ از مراتبفوقالذكر با توجه

ميگردد/ اع;م و صادر

دادسراي يمنيمعاون متهمو سياسيوك;ِء دكتر و شاهكار دكتر آقايان به دادگاهحضوريمحسوبو رأي

تهران جنحه دادگاه ٩ رئيسشعبه استينافيست/ رسيدگي قابل قانون برابر و شد اع;م تهران

باقرزاده محمود

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

نمودهاند] متهم اشتراكي داشتنمرام [به
ميهنپرستي و شاهدوستي جز به كه را اينجانب زرتشتيان بين در كاذيب ا نشر با ناجوانمرد عده اخيرا

اعـ;م و تكـذيب قويا را وارده تهامات ا وسيله بدين نمودهاند/ متهم كي اشترا مرام داشتن به ندارم مرامي

نبودهام/ منتسب سياسي دسته حزبو هيچ به زندگانيخود در گاه هيچ كه ميدارم

آذرگشب اردشير wمويدx ٧٧٣١ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٢٧٢

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

دiر هزار سيصد و ميليون ٥ ماه هر در امريكائيها
پرداخت خواهند مرتبا

است شده قرار آمده عمل به ايران در امريكائي مسئول مقامات و دولت بين اخيرا كه تي كرا مذا از بعد

و مـيليون ٥ كـمكمـزبور مـاهيانه مبلغ گردد پرداخت ايران به ماه هر اول در و تساوي به امريكا كمك

شد/ خواهد داده ماهانه طور به مرتبا نيز بقيه و گرديده پرداخت آن اول قسط كه ميباشد دFر سيصدهزار

٨١٨٥ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٣ دوشنبه

وارد خارجه وزارت شوروي اتباع از نفر سه اخراج براي
است شده اقدام

درباره ميكند تقاضا و ارسال كشور وزارت به نامهاي خارجه وزارت سابق دولت سقوط از قبل روز چند

بـه كه بروزف> <لئونيداستپانوويچ و نودكين> ايوانويچ <الكساندر نام به دولتشوروي تباع ا از نفر دو وضع

سمنان حاجيآباد نزديكي در محلي در خوريا نفت سابق شركت به متعلق ثاثيه ا مانده باقي نگهبان عنوان

ك خا از آنها اخراج به نسبت ديپلماسي طريق از تا بگذارد وزارتخانه آن اختيار در اط;عاتي دارند اقامت

ميكند/ سابقسقوط دولت اينكه تا نميدهد جواب خارجه وزارت نامه به وزارتكشور گردد/ اقدام ايران

ميشود/ خواستار كشور وزارت از را خود نامه جواب مجددا خارجه وزارت قبلي نامه تعقيب در قبل هفته

باغ در شهرستانها كنسولگريهايشورويدر شدن بسته زمان تباعشوروياز ا از ديگر نفر ايندو بر ع;وه

سفارتشوروي نزد خارجه وزارت اقدامات و دارند اقامت سرايدار عنوان به خراسان در كنسولگريشوروي

ندادهاند/ تحويل ميباشد دولت به متعلق كه هم را كنسولگري باغ استو نشده واقع مؤثر آنها احضار براي

و مطالعه تبعهشوروي افراد اين اخراج درباره بود گرفته تصميم قبل هفته چند در خارجه آنكهوزارت علت

در كه بيسيمي دستگاه وسيله به اثاثها بقيه نگهبان نفر دو بود رسيده اط;ع كه بود اين ظاهرا كند اقدام

دارند/ ارتباط كشور خارج با است آنها اختيار

تبعهشوروي نفر سه اين اقامت ادامه با همانموقع از خارجه وزارت كه ميرسد نظر به چنين كلي طور به

صدد در مجددا بود نرسيده نتيجه به كشور وزارت به خارجه وزارت نامه چون ولي نداشته موافقت ايران در

است/ برآمده اقدام



٣٢٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

بندر وارد پريروز ساعتهشتبعدازظهر ازشركتكنندگانفستيوال ديگر نفر ١٩
گرديدند فرماندارينظامي تهرانتحويل در گذشته وشب پهلويشدند

زندانموقتتحويلگرديدند به ديگر نفر ٣å و شدند آزاد فستيوال در شركتكنندگان از نفر ٤٣

شد سپسآزاد بازداشتو ازطرفمأمورين نريمان محمود امروز
شدند پهلويآزاد بندر در فستيوال در ازشركتكنندگان نفر ٥

است كشفشده اسلحه و اسناد و اوراق زيادي مقدار
بازداشتشدند هوائي نيروي درجهداران از نفر ٦

در شدند تهران وارد پريروز كه بخارست فستيوال در شركتكنندگان نفر ٧٣ از بازجوئي صبح ديروز از

كفيل قيد به بودند شده شناخته بيتقصير كه آنان از نفر ٤٣ نتيجه در و شد آغاز نظامي فرمانداري دادسراي

تحويل موقت زندان به نظامي فرمانداري دادسراي از صبح امروز بود نفر ٣å آنها عده كه بقيه و شدند آزاد

شدند/ داده

وسيله به كه فستيوال در شركتكنندگان از نفر ٩١ دستگيري دنبال به ـ تهرانشدند وارد ديگر نفر ١٩

در گانه جدا طور به كه بودند شده كشتيوارده همان بهوسيله هم ديگر نفر ١٩ شدند اعزام تهران به مأمورين

نظامي فرمانداري تحويل تهرانو ديشبوارد عده اين ميشد نگهداري آنان از پهلوي بندر افسران باشگاه

گرديدند/

خانم شيباني, لعبت خانم گرجي, آنان: اسامي كه نفري ١٩ همين از ـ شدند توقيف بقيه و آزاد نفر ٥

و گـرديدند اعزام تهران به بقيه و شدند آزاد پهلوي بندر در ميباشند كاشاني خانم و شوهرش و خبيري,

ابوالفضل و اوشار عليرضا است: زير قرار به نفر ١٤ اين اسامي شدند تحويل نظامي فرمانداري به ديشب

ساختمان, مهندس مهندسمنصوري كشتي, قهرمانان سروري و باقري كبر ا بسكتبال, قهرمانان صلبي

مـيكرد, تـحصيل فرانسه در سال سه كه خانم و شفيعي دكتر محسن, پور بازرگان, همداني محمدكاظم

زينتمنصور خانم طاهريو زاهدي جمشيد ايران, كرال شنا قهرمان نعلوند مالك, مكارهچي محمدمهدي

آيد/ عمل به بازجوئي آنها از امروز است قرار و ميباشند بازداشت نظامي فرمانداري در yفع عده اين بيگي/

بازرسي را زماني وثوق و مشيري سرگرد خانههاي نظامي فرمانداري مأمورين ديشب ـ منازل بازرسي

نمودند/ كشف آنجا در مدارك و اسناد مقداري و كردند

شوراي مهم اعضاي از يكي كه زماني وثوق اط;ع قرار به ـ است بوده اعدام به محكوم زماني وثوق

مـرتبه چـند سابقه بود شمال نواحي و چالوس در شورا آن رسمي عضو و توده منحله حزب مركزي متحد

بود/ شده صادر او درباره اعدام غيابي حكم هم اخيرا و داشته محكوميت

شده آزاد بانوان استاز كرده كسباط;ع ما مخبر امروز كه بهطوري ـ گرفتهشد كفيل شده آزاد بانوان از

كنند/ معرفي نظامي فرمانداري به را خود Fزم موقع در كه است شده گرفته كفيل



ملي دولت سياهه ٣٢٧٤

بازرگان نودرزي ستار آقاي منزل دادستان اجازه با ١٤ پاسك;نتري ٤١٤ شمارة پاسبان ـ كشفاسلحه

گرديد/ نظامي فرمانداري تحويل كشفو فشنگ مقداري شكاريو تفنگ يك و داد قرار بازرسي مورد را

جـرم به را عدهاي مختلف نقاط در صبح امروز و ديشب نظامي فرمانداري مأمورين ـ دستگيرشدگان

مردم روزنامه تعدادي رحيمي جوراببافي كارخانه و دوج كارخانه در همچنين كردند/ دستگير پخشاع;ميه

وسيله به راهآهن كارمند اميني مهدي آقاي امروز گرديدند/ توقيف كارخانه آن كارگران از نفر چند و كشف

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير راهآهن مأمورين

شده پخش دولت فرمانداران و استانداران بين سابق دولت زمان در كه اسلحههائي ـ اسلحه جمعآوري

مأمورين را فشنگ كلتو اسلحه و تفنگبرنو مقداري امروز ظهر تا و گرديد جمعآوري به شروع امروز از بود

نمودند/ نظامي فرمانداري دو ركن تحويل جمعآوريو

و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به ظهر امروز نريمان آقاي ـ شد آزاد و دستگير نريمان

گرديد/ آزاد تحقيقات انجام از بعد شد نظامي فرمانداري تحويل

گـروهبان اسـامي به هوائي نيروي درجهداران از نفر ٦ امروز بعدازظهر ساعت يك ـ شدند بازداشت

فرمانداري توسطمأمورين يكمجودي خزدائيوستوان گروهبان پرورش, استوار اردكاني, گروهبان كهندائي,

بودند توده منحله حزب به منتسب كه نيز كشتارگاه كارگران از نفر ١٩ اين بر ع;وه شدند/ بازداشت نظامي

گرديدند/ توقيف توسطمأمورين

مغازه در نظامي فرمانداري امروزمأمورين بعدازظهر نيم يكو ساعت ـ مخصوصگيرنده كشفدستگاه

ايـن كـردند/ كشف ١٨٨ مدل گيرنده مخصوص دستگاه يك رفائيل خيابان در واقع كري شا راديوفروشي

نظامي فرمانداري تحويل مغازه صاحب با مزبور دستگاه بود شده نصب مغازه تحتاني قسمت در دستگاه

گرديد/

مـجله و دنيا روزنامه نظامي فرمانداري طرف از كه شد حاصل اط;ع امروز وقت آخر ـ شدند توقيف

شدند/ توقيف كاويان

خـيابان در نـظامي فـرمانداري دفـتر رئيس فرزند سلطاني بيژن آقاي ديشب ـ شد مجروح ديشب

بـه فورا را مجروح گرديد, مجروح پانايرانيسم حزب افراد از عدهاي وسيله به سادات چهارراه در سيروس

گرديدند/ دستگير مأمورين وسيله به مرتكبين و شد پانسمان و اعزام بهداري به مأمورين وسيله

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

شد دستگير ميكرد حزبيحمل اوراق سربازوظيفهايكه
در احزاب از يكي به مربوط اسناد و اوراق چمدان يك با باFزاده ايرج به وظيفهايموسوم سرباز ديروز

به متعلق چمدان كه نمود اظهار آنجا در وي و بردند نظامي فرمانداري به را او مأمورين شد/ دستگير خيابان

yفع سربازمزبور و دارد قرار رسيدگي تحت قضيه كنون ا افسرياست/ دانشكده سالسوم دانشجويان از يكي

ميباشد/ بازداشت



٣٢٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

اخEلگر نفر دستگيريبيست
و شدند زنداني و دستگير بودند انتظامي مأمورين تعقيب تحت كه اخ;لگران از نفر بيست ـ نيشابور

گرديد/ ارسال نيشابور شهرستان اجتماعي امنيت كميسيون به آنها پرونده

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

فومن در حكومتنظامي اعEم
آقاي و شد نظامياع;م فومنحكومت در ماه يك برايمدت ميدهد اط;ع اداره خبرنگار كه طوري به

سوم ستوان و جم سروان تفاق ا به بود شده تعيين نظامي فرماندار سمت به كه آستاندوست حسن سرگرد

نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نفر ٥å انتظامي مأمورين طرف از ضمنا شدند/ كار مشغول و وارد خزاعي

شدند/ اعزام رشت به آنها از نفر ١٣ كه گرديدند بازداشت

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

شدهاند دستگير مرداد ٢٨ واقعه در كه افسراني
نميشود افشا آنها اسامي ولي خواهند محاكمه جنگ زمان دادگاه در

مرداد ٢٨ قيام در كه افسراني از بازجوئي كه گفت ما خبرنگار به ارتش دادرسي مطلع مقام يك امروز

كـه است اين نرسيده پايان به عده اين از بازجوئي كنون تا اينكه علت و دارد ادامه هنوز شدهاند دستگير

مداركي است بازجوئيFزم تحقيقاتدر تكميل براي اين بر آيدع;وه عمل به قانون عدالتو رعايتاصول

كمه محا صحرائي دادگاه در متهمين اين آيا كه شد سؤال گيرد/ قرار استفاده مورد تا شود جمعآوري و تهيه

دادگاه منظور بلكه ندارد معني صحرائي دادگاه اصو� كه داشت اظهار ارتش دادرسي مطلع مقام شد خواهند

جرم زيرا شد خواهند كمه محا جنگ زمان دادگاه در افسران اين شد گفته كه طور همان استو جنگ زمان

و هستند افسر متهمين اين چون ع;وه به ميكند جنگ زمان جرايم با تطبيق قوانينموجود مطابق آنها

مقام رسيدگيبشود/ جنگ زمان دادگاه در بايستي است افتاده تفاق ا نظامي زمانحكومت در نيز آنها جرايم

اصول نظر از آنها اسامي افشاي yفع ولي شدهاند جنگمعين زمان اعضايدادگاه كرد اضافه همچنين مزبور

هستند تحقيق مشغول مزبور افسران از كه بازپرسهائي نام كر ذ همچنين و نيست مقدور ارتش مقررات و

دولت با همكاري تهام ا به كه كساني ساير و او كابينه وزراي و مصدق دكتر آيا كه شد سؤال نيست/ مقدور

اينطور بايد ظاهرا كه شد جوابداده شد؟ خواهند كمه محا جنگ زمان دادگاه در نيز شدهاند سابقدستگير

امنيت عليه قيام با را او جرم ممكنست استو كرده قانونحكومت خ;ف بر روز چند مصدق دكتر چون باشد

هر گرفتوليدر جنگصورتخواهد زمان دادگاه سايريندر و او كمه اينصورتمحا در كنندو تطبيق كشور

كه معلومشود تا ميباشند آن اطراف در مطالعه مشغول استو نشده تخاذ ا باره اين در قطعي نظر هنوز حال

خير؟ يا ميباشد جنگ زمان دادگاه در طرح قابل همكارانش و مصدق دكتر جرم به رسيدگي



ملي دولت سياهه ٣٢٧٦

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

ملوكانه پيشگاه به برايعرضتبريك شيراز از هيأتي
عزيمتكردند تهران به

به همايوني موكب بازگشت مناسبت به است كرده مخابره شيراز از ما خبرنگار كه تلگرافي خبر طبق

شيرازي, مجيد قربان, دكتر دهقان, عليمحمد حكيمي, سلطاني, مقبل پرهام, فتاح, استخر, آقايان ايران

محمدحسن و نمازي علي قهرماني, مصطفي قشقائي, اميرحسين بهبهاني, محمدحسن قوامي, tعزيزا

با فارس شاهدوست اهالي مستدعيات انجام تقاضاي و ملوكانه پيشگاه به تبريك عرض براي دستغيب

كردند/ عزيمت تهران به هواپيما و تومبيل ا

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

نخستوزير با عشاير نمايندگان مEقات
اميري و سلجوقي ايلخانيپور شكوهزاد, شجاعپور, گاهي, درآ آقايان ديروز بعدازظهر نيم ساعتهشتو

طرف از گاهي درآ آقاي و كردند م;قات را نخستوزير آقاي بردسير و بافت و سيرجان عشاير نمايندگان

آقـاي رسـانيد/ عـرض بـه را مـناطق آن عشـاير و اي;ت وطنپرستي و شاهدوستي مراتب مزبور عشاير

دادند/ سامان آن اص;حات براي مساعدت گونه همه وعده و تشكر آقايان احساسات ابراز از نخستوزير

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

مEقاتكردند را سارينخستوزير اهاليشهرستان نمايندگان
و قضائي جعفريان, مدانلو, �ويمين حزب �مسئول ويمين هليلي, tنصرا حاجشيخ آقايان ديروز بامداد

ابراز از پس و كردند م;قات را نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي ساري شهرستان اهالي نمايندگان شهابي

به را ساري اهالي مستدعيات زاهدي سپهبد آقاي حكومت و سلطنت مقام از پشتيباني و وفاداري اع;م

سـرهنگ و شـهرباني افسر خليفي سرهنگ آقاي كردند تقاضا ضمنا و رسانيده نخستوزير آقاي اط;ع

سـاري در خودشان سابق مأموريت به دوباره شدهاند منتقل سابق حكومت در كه ژاندارمري افسر ديلمي

نمايند/ معاودت

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

بازگشتشاهنشاه مناسبت به
و بازگشته ميهنخود به اخيرا سكونتداشتو عراق ك خا در سال چندين كه بيوكي علي ـ قصرشيرين

برپا مفصلي جشن عزيز ميهن به همايوني اعليحضرت بازگشت مناسبت به نيكمراد گروهبان همچنين

دادند/ نشان خود از شاهنشاه به نسبت فراواني احساسات ابراز جشن اين در اهالي و نمودند

توسط را چپ دستجات به منتسب افراد از نفر چند ژاندارمري رئيسگروهان رحماني سرگرد آقاي ضمنا

توقيفنمود/ و دستگير شهرباني مأمورين



٣٢٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

نشان يكقطعه دريافت و شرفيابي
اعليحضرت حضور به سعدآباد سفيد كاخ در كاشاني سيدمصطفي آقاي امروز صبح نيم و هشت ساعت

شد/ مفتخر تاج نوع از نشان قطعه يك دريافت به و گرفته قرار شاهانه ذات تفقد مورد شرفيابو همايوني

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

هيأتوزيران تصويبنامه
متخلفين مجازات و اجتماعاتسياسي در دانشآموزان ورود منع درباره

براي فرهنگ وزارت ١٣٣٢.٦.٢٣ ,١٣٥٢ شماره پيشنهاد بنابه ٣٢.٦.٢٣ مورخ جلسه در وزيران هيأت

اجتماعات گونه هر در ورود از آنان منع و دانشآموزان معلومات سطح بردن Fبا و عمومي فرهنگ پيشرفت

نمودند: تصويب را ذيل مدارسمقررات در حزبي تبليغات نوع هر انجام از جلوگيري و سياسي

فرهنگ اداره پيشنهاد بنابه فرهنگ دبيرانوزارت شايستهترين بين از دبيرستانها رؤساي ـ اول ماده

ميشوند/ انتخاب سال سه مدت براي فرهنگ تصويبوزارت و مربوطه

و آموزشي وظائف كه صورتي در سابق رئيس مجدد انتخاب سال سه مدت خاتمه از بعد ـ اول تبصره

است/ ب;مانع باشد داده انجام خوب را اداريخود

صـورتي در مـاده ايـن در مذكور سال سه مدت خاتمه از قبل دبيرستان رئيس تعويض ـ دوم تبصره

تعويضوي اينصورت در باشد شده تخلفي مرتكب و كند اداره را دبيرستانخود نتواند كه است امكانپذير

تعيين فرهنگ وزير انتخاب با و وزارتي اب;غ با كه تهران دبيرستانهاي رؤساي از كميسيوني تصويب با

ميگيرد/ باشدصورت شده

بـا و تهران در فرهنگ وزير حضور با تحليف مراسم انجام با دبيرستان رئيس انتخاب ـ سوم تبصره

كه كند ياد بايدسوگند و آمد خواهد عمل به قديمي دبيران مبرزترين از نفر دو شهرستانو رئيسفرهنگدر

شاهدوستي خداپرستيو ايمانو روح و دانسته اعمالخود ناظر را وجدان و خدا هميشه مدتمأموريتخود در

نمايد/ تقويت مقتضي وسايل به دانشآموزان در را ميهنپرستي و

يكشنبه فرهنگمصوب وزارت اعتبار اضافه واحده ماده از تبصره مكلفاست فرهنگ وزارت ـ دوم ماده

حزبي تبليغ ك;س درسدر ساعات در كه معلميني اخراج بر مبني ملي مجلسشوراي ١٣٣١ ماه آذر سيام

نمايد/ اجرا چشمپوشي اغماضو هيچگونه بدون مينمايند

كلي به ميتينگها و سياسي اجتماعات در شركت و حزبي دستجات در دانشآموزان ورود ـ سوم ماده

ساير يا و نمايد سياسي مرام تبليغ مدرسه در كه دانشآموزي همچنين و متخلف دانشآموز است ممنوع

حزبي يا دسته نفع به يا و كند سياسي اجتماعات و احزاب در ورود يا و اعتصاب به تشويق را دانشآموزان

مدارس در تحصيل از اول دفعه براي نمايد غيره و روزنامه يا و بيانيه يا و پخشاع;ميه قبيل از اقداماتي

شد/ خواهد محروم مدارسكشور تمام تحصيلدر از برايهميشه تكرار درصورت يكسالو برايمدت محل



ملي دولت سياهه ٣٢٧٨

ميتينگها در يا و سياسي احزاب و دستجات در ورود به تشويق را دانشآموزان كس هر ـ چهارم ماده

انتظاميطبقمقرراتو دستگاه به رئيسدبيرستان معرفي با كند اعتصاب تحريكبه و اغوا را آنها يا و نمايد

شد/ خواهد مجازات مملكتي قوانين

كه مادام ميباشد دبيرستان رئيس گزارش انتظامي دستگاه فرهنگو وزارت عمل م;ك ـ پنجم ماده

باشد/ نشده ثابت آن خ;ف

دبيرستانهاي فعلي رؤساي مورد در را تصويبنامه اين يك ماده مقررات فرهنگ وزارت ـ ششم ماده

بگذارد/ اجرا موقع به فوري بايد كشور

تـصويبنامه ايـن اجـراي مأمـور مـلي دفاع و دادگستري كشور, فرهنگ, وزارتخانههاي ـ هفتم ماده

ميباشند/

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

گفت: ما خبرنگار به تبريز جديد رئيسدانشگاه

علمي مؤسسه اين نشود تأمين تبريز دانشگاه استقEل تا
كرد نخواهد پيشرفتي كارهايخود در

شود اقدام بيمارستان و تبريز پزشكي تشريحدانشكده تاiر ساختمان اتمام در چنانچه

شد خواهد مرتفع تبريز فعليدانشگاه احتياجات از قسمتي

جديد رئيس امين شفيع دكتر آقاي ورود با اخيرا بود سرپرست بدون مدتي اينكه از پس تبريز دانشگاه

از كه م;قاتي ضمن تبريز در ما خبرنگار كرد/ كار به شروع جديد رئيس گرفتو سر از را فعاليتخود دانشگاه

كرد/ سؤاFتي نواقصدانشگاه درباره وي نظريه از و آورد عمل به ايشان با مصاحبه نمود امين دكتر آقاي

يعني اينموضوع چيز هر از قبل بايد گفت و كرد اشاره دانشگاه استق;ل مسئله به امين دكتر آقاي ابتدا

علمي مؤسسه اين تا است معمول مترقي ممالك تمام در كه طوري به زيرا گردد تأمين دانشگاه استق;ل

استق;ل گر ا و كند حفظ بايد چنانكه را علميخود مقام و پيشببرد از كاري نميتواند باشد نداشته استق;ل

ميگردد/ رفع نواقصموجود و ميشود حل فعلي مشك;ت از بسياري عمليشود دانشگاه

براي همچنين جراحيو طبيو لوازم و خريددارو داشتمثyدر اظهار مثال بهعنوان رئيسدانشگاه آقاي

هستيم/ مالي اشكال دچار هميشه بيمارستانها و دانشگاه احتياج مورد مواد ساير و خواربار تهيه

ابتداي يعني پيش سال چند بودجه همان دانشگاه امروز بودجه كه است اين ما كار اشكاFت از يكي

كرده ترقي پنجاه صدي حدود تا دانشگاه نياز مورد مواد و قيمتلوازم كه صورتي در است دانشگاه تأسيس

هستيم مالي مضيقه گرفتار اينحيث از كنيمو تأمين را احتياجاتدانشگاه اعتبار اين با نميتوانيم ما استو

انتقال حسابصرفهجوئي به ناچيز بودجه اين براي مبلغي مالي سال پايان واسطه به ضعفبودجه اين با و

نسيه طور به ما خريدهاي ناچار نداريم اختيار در نقد پول وقت هيچ ما چون ديگر طرف از استو شده داده

ميشود/ تهيه گرانتر ما براي اجناس عادFنه بهاي از و ميگيرد صورت



٣٢٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

دارد خارجي استاد نفر سه تبريز دانشگاه داشت اظهار دانشگاه استادي كادر نقش درباره امين آقايدكتر

است/ نشده استفاده آنها ازوجود بايد كه آنطوري نواقصآزمايشگاه واسطهوجود به است سال مدتسه كه

در را سال مدت تمام نميشوند حاضر هم خارجي اساتيد و داريم احتياج خارجي استاد پنج بهوجود ما yفع

تدريس را دانشگاه دروس دوره و بمانند ايران در را ماه چند سالي ميكنند تعهد فقط و برند سر به ايران

كرد/ استفاده آنها وجود از اينوضع با كه نيست مانعي و ندارد ضرري دانشگاه براي هم ترتيب اين نمايند

هـزار يازده ماهي yفع داشت اظهار و كرد صحبت هم دانشگاه ساختمانهاي درباره امين دكتر آقاي

فـني اصـول مطابق مزبور مؤسسات عمارت كه حالي در ميشود پرداخته دانشگاه مؤسسات كرايه تومان

و شده شروع ١٣٢٨ سال در كه تختخوابي پنجاه و يكصد بيمارستان و دانشكدهها محل براي نشده ساخته

در كنون تا تشريح تاFر ساختمان براي شد/ خواهد مرتفع ما احتياجات از قسمتي شود ساخته مانده ناتمام

در ملوكانه عطيه محل از هم بيمارستان ساختمان است/ مانده ناقص و شده خرج ريال هزار پانصد حدود

در آن ساختمان بشود بيمارستان اين خرج ديگر تومان هزار سيصد حدود در گر ا و شده شروع همانموقع

تمام نيمه ساختمانهاي اين به توجهي گر ا و گرفت خواهد قرار استفاده مورد و ميشود تمام ماه دو مدت

خواهد دانشگاه زياديمتوجه زيان و ضرر و ميرود بين از چندي از پس هم شده ساخته قسمتهاي نشود

شد/

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

است نوشته تهران خويشدر خبرنگار قول ديلياكسپرساز روزنامه

درصورت بود داد وعده مصدق دكتر آخرينمEقاتخويشبا در شوروي سفير
بشناسد رسميت به را ايران شورويجمهوري ايران, در جمهوري رژيم استقEل
در كنون ا خويشكه خبرنگار كوك> قول<آرتور از گزارشي لندن كسپرسچاپ ديليا روزنامه امروز صبح

است/ گرديده تلقي خاصي تعجب و توجه با باختري دنياي محافل در كه كرده چاپ ميبرد سر به تهران

تهران خويشدر كبير Fورنتيفسفير وسيله به دولتشوروي كه شده نشان خاطر چنين گزارشمزبور در

ايـران در جمهوري رژيم استقرار صورتي در كه بود داده وعده ايران در سابق نخستوزير مصدق دكتر به

بـود قـرار كه مصدق دكتر نمايد/ را پشتيباني كمال از و شناخته رسميت به فورا را مزبور حكومت سيستم

داده او به جانبدولتشوروي از كه را اطميناني و كرده تشكر او از گردد تشكيل رياستوي به ايران جمهوري

عزيمت پساز يكروز يعني �ماه مرداد ٢٥ با �برابر شانزدهماوت وعده اين اط;ع قرار به پذيرفت/ بود شده

ايران سابق نخستوزير منزل در مصدق كبيرشورويو بينFورنتيفسفير كه م;قاتي در كشور از شاهنشاه

در كه راه سابق حقشناسوزير مهندس كه ميكند ع;وه روزنامه همين است/ آمده عمل به گرفت صورت

كـبير سـفير بود شده تشكيل من شركت با كه جلسه اين در است داشته اظهار داشته حضور م;قات اين

دكتر رياست به را ايران جمهوري دولتشوروي گردد مستقر جمهوري رژيم ايران در كه چنان گفت شوروي

كرد/ خواهد سعي جديد دولت با خويش دوستي مناسبات بسط در و شناخته رسميت به مصدق



ملي دولت سياهه ٣٢٨٠

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

شورويرا اتباع از يكي تقاضايعودت سفارتشوروي از خارجه وزارت
است كرده كشور خاكآن به

شركت كارمندان از يكي كه ميكند تقاضا شوروي جماهير تحاد ا سفارت از خارجه وزارت قبل چندي

انـتظامي مأمـورين گزارشـات طبق كه <ايگناتوف> نام به را گرگان كن سا سونفت> <ايران شوروي سابق

دهد/ كشورويعودت خا به است بوده توده منحله حزب به وابسته افراد با تماس در دائما ناراحتو عنصري

تا شود فرصتداده سفارتخانه آن به مدتي ميدهد خارجهجواب بهوزارت جماهيرشوروي تحاد ا سفارت

گردد/ ايگناتوف عودت به اقدام سپس و اعزام نامبرده جاي به شخصديگري

به كارمندانخود از يكي هم شوروي جماهير تحاد ا سفارت و ميكند موافقت تقاضا اين با خارجه وزارت

اط;ع را مراتب هم خارجه وزارت به و ميدارد اعزام گرگان به ايگناتوف جاي به را حسناف> <ج;ل نام

ميدهد/

هم وزارتخانه آن و ارسال وزارتكشور به گرگان تيپ از اخير هفته كه ديگري محرمانه گزارش طبق اما

به تفاقج;لحسناف ا به و اقامتدارد گرگان ايگناتوفدر استهنوز فرستاده خارجه بهوزارت رونوشتآن

ميدهد/ ادامه عملياتخود

شده خواستار جدا شوروي جماهير تحاد ا سفارت به گرگان تيپ گزارش رونوشت ارسال با خارجه وزارت

مستحضر نتيجه از را وزارتخانه آن و اقدام كشوروي خا به ايگناتوف آقاي عودت در زودتر هرچه كه است

نمايد/

٨١٨٦ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٤ سهشنبه

كشور آن اتباع از يكي توقيف مورد در سفارتشوروي
است خواسته خارجه وزارت از اطEعاتي

علت به را تبعهشوروي علياف> <ياماتو نام به نظاميشخصي فرمانداري مأمورين گذشته پنجشنبه روز

ميكند/ دستگير توده منحله حزب به وابسته افراد با همكاري

هفته اين شنبه روز و ميكند م;قات را نامبرده نظامي فرمانداري مقامات اجازه با روز همان وي همسر

نميدهند/ م;قات اجازه او به ميكند مراجعه نظامي فرمانداري به خود م;قاتشوهر قصد به مجددا كه

است/ شده مفقود او شوهر كه ميدارد اظهار و مراجعه كنسولگريشوروي به علياف همسر

با خارجه تعقيبآنوزارت در كه ميكند استع;م خارجه وزارت از تلفن وسيله به را جريان سفارتشوروي

كنون تا ولي بدهد سفارتشورويجواب به تا ميكند سؤال را نظاميموضوع فرمانداري به نامهاي ارسال

است/ نرسيده خارجه وزارتامور به نظامي فرمانداري پاسخ

عمل به خارجه وزارت به ديگري مراجعه جماهيرشوروي تحاد ا كبراي طرفسفارت از اط;عهنوز قرار به

است/ نيامده



٣٢٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

ايEت و رؤسايعشاير و نمايندگانشهرستانها شرفيابي
شاهنشاه پيشگاه به

پهلوي, بندر قزوين, خلخال, آستارا, اردبيل, شهرستانهاي نمايندگان و اي;ت و عشاير رؤساي امروز

خسـروي خـزعل امـير آقاي طرف از و شدند شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به ساري و كجور نور,

شاهنشاه حضور به بزرگي گل دست اينانلو شاهسون ايل سرپرست صياد ناصر و يورتچي طائفه سرپرست

فرمودند تفقد ابراز عشاير رؤساي و نمايندگانمزبور يكاز هر به نسبت همايوني اعليحضرت گرديد/ تقديم

يك در باشگاه عضو افراد مبارزات از عكسي يكآلبوم گيو روزنامه ورزشيو باشگاه مدير آقايوكيلمنفرد و

داشت/ تقديم ملوكانه حضور را گيو روزنامه دوره

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

ملوكانه حضور به خراسان مديرانجرايد شرفيابي
اعليحضرت بهحضور سعدآباد كاخ در خراسان جرايد مديران خرازي نوري, زريننگار, آقايان امروز صبح

پيشگاه به داشت قرار مخمل جلد در كه مجيد tك;ما جلد يك زريننگار آقاي شدند/ شرفياب همايوني

احساسات از تقدير و خراسان اص;حات درباره بياناتمؤثر ضمن همايوني اعليحضرت نمود/ هديه شاهانه

مورد را جرايد مديران و فرستادند خراسان مردم براي جرايد مديران توسط پيامي مزبور استان اهلي ك پا

دادند/ قرار تفقد

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

دربار وزارت اعEميه
شاهنشاهي همايون اعليحضرت تاجگذاري درباره

مكاتب و تلگرافات اواخر, اين در است: شده صادر شاهنشاهي دربار وزارت طرف از امروز اع;ميه اين

شدهاند/ خواستار را معظم شاهنشاه تاجگذاري انجام و شده واصل اهاليكشور طبقاتمختلف طرف زيادياز

كو پا احساسات از تقدير با همايوني ذات كه ميرساند عامه اط;ع به شاهانه مبارك پيشگاه از اجازه با

اقداماتفوريو بايستي و برده سر به پريشاني و فقر در كثريتمردم ا كه چنينموقعي ملتايراندر بيشائبه

نفرمودند/ اجازه و ندانسته شايسته را تاجگذاري عمل به اقدام گيرد كشورصورت افراد حال رفاه براي اساسي

مورد ايران نجيب ملت خواستههاي همواره هستو بسياري اميدواري اوضاع بهبود كه جائي آن از ولي

براي ماه مرداد ٢٨ روز در طبقات عموم طرف از كه قيامي از قدرداني و ميمنت به ميباشد شاهنشاه توجه

تـعيين مـنظور بـدين آينده سالهاي در را ماه مرداد ٢٨ روز همان و شده ابراز باستاني سنت به وفاداري

گردد/ اجرا نيز ديرين سنت اين باشند رفاه آسايشو در ملت افراد عموم كه هنگامي tانشاِءا تا فرمودند

ع7ِء حسين شاهنشاهي, دربار وزير



ملي دولت سياهه ٣٢٨٢

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

چالوس تئاتر سالن در
مناسبتمراجعتاعليحضرت به ك;رستان و شاهدوستكجور طرفجوانان از شكوهي با جشن چالوسـ

محترمين و دولتي ادارات رؤساي بر ع;وه كه شد برپا چالوس تئاتر سينما سالن در عزيز ميهن به همايوني

شيريني و چاي صرف و جشن برنامه اجراي از پس و نمودند شركت آن در اهالي از نفر پانصد قريب شهر

آمد/ عمل به اهالي طرف از شديدي احساسات ابراز اعليحضرت به نسبت

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

مEقاتكردند را نخستوزير اهاليشيراز طرف از هيأتي
شـهر, انـجمن رئـيس پـرهام آقـايان از مركب شيراز شهر مختلف طبقات نمايندگان از عدهاي امروز

به شيراز محترمين از ديگر جمعي و بهبهاني دهقان, استخر, روزنامه مدير استخر حكيمي, مقبلالسلطان,

نمودند/ م;قات نخستوزير آقاي از هيئت آقاي تفاق ا

مطالبي آقايان از ديگر نفر چند و پرهام آقاي آمد عمل هيئتبه آقاي توسط معرفي مراسم اينكه پساز

مستدعيات اظهار ضمن و داشتند اظهار دولت از پشتيباني سلطنتو مقام به شيراز اهالي وفاداري بر مبني

آن بهداشـتي و فرهنگي نواقص رفع و شهر عمومي اوضاع بهبود جهت Fزم دستور صدور خواستار اهالي

زودتر هرچه نمودند اظهار شيراز اهالي بيشائبه احساسات از تشكر ضمن نخستوزير آقاي شدند/ استان

نمود/ خواهم صادر دستور شيراز شهر نواقصوضع رفع براي

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

بازار اصناف اتحاديه جلسه اولين
جمعي حضور با مستوفي گذر در عامقواقع احمد آقاي منزل ديشبدر بازار اصناف تحاديه ا جلسه اولين

داشت/ حضور مزبور جلسه در نيز شاهنشاهي دربار طرف از بهبودي آقاي يافتو تشكيل بازرگانان از

ملي دولت از پشتيباني و بازار كسبه و بازرگانان شاهدوستي احساسات اطراف در كراتي مذا جلسه اين در

آمد/ عمل به زاهدي سپهبد تيمسار

گـرديد مقرر و شد بحث اجتماعي و ملي مسائل در بازرگان عموم تفاق ا و تحاد ا پيرامون در همچنين

دهد/ ادامه بازار به اوضاعمربوط و اقتصادي امور درباره تصميم اخذ و كره مذا براي را جلساتخود تحاديه ا

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

دارد ادامه تاج باشگاه در تصفيه
عناصر با ورزشكاري روح خ;ف بر باشگاه افراد از عدهاي اواخر اين در چون ميدهد اط;ع تاج باشگاه

و ملي قهرمانان آنها بين در كه باشگاه افراد از نفر ٤٥ كنون تا نمودند فعاليت تاج باشگاه عليه بر اخ;لگر

شد/ خواهند اخراج ديگر نفر ١åå حدود در و شدند اخراج داشت تهرانوجود



٣٢٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

مصدق دكتر از روز ارتشهر طرفدادرسي از سرگرد دو و سرهنگ سه

بازجوئيميكنند او همكاران و

حفاظتميكنند روز و بازپرسانشب از محافظ چند

دوم ركن در ازشركتكنندگان نفر ٢å كه سوابقي
گرديد آنها شدن آزاد از مانع داشتند شهرباني در آنها از نفر ١å و

است كرده جرم پورشريفاعEم سرهنگ عليه آذربايجان استاندار

همكاران مصدقو آقايدكتر ارتش دادرسي دادستان سرتيپآزموده تيمسار بهدستور جاري هفته اوايل

است شده صادر جهت اين به ايندستور شدند/ ممنوع اقوام و دوستان با م;قات از يكهفته برايمدت وي

است/ شده آغاز متهمينمزبور از مخفيانه طور به بازپرسي كه

عـنوان به ارتش دادرسي طرف از كه سرگرد دو و سرهنگ سه كنون ا هم كلي طور به ـ بازپرس پنج

از عـبارتند مـزبور بـازپرسان نـمايند/ بازپرسي او همكاران و مصدق دكتر از كه شدهاند انتخاب بازپرس

مقدم/ سرگرد و فروزين سرگرد اقبالي, سرهنگ سميعي, نجد سرهنگ اtياري, سرهنگ

ميكنند, بازپرسي متهمين از روز هر بازپرسان آقايان كه شد حاصل اط;ع امروز ـ دارد ادامه بازپرسي

هيچ نظامي دادستان و مزبور بازپرسان جز كه است مخفيانه طوري به او همكاران مصدقو دكتر از بازپرسي

ارتش دادرسي بازپرسان ندارد/ دست در اط;عي متهمين جواب و سؤاFت نحوه و جريانموضوع از كس

ميدهند/ ادامه آنجا در را بازپرسي و ميروند آنها بازداشتگاه محل به متهمين از بازپرسي انجام براي

نفر چند شود انجام سري طور به امر جريان مقدماتي بازپرسي مرحله در اينكه براي ـ دارند محافظ

اجازه بازپرسانمزبور ميكنند/ محافظت آنها از كه شدهاند انتخاب بازپرسها آقايان يكاز برايهر محافظ

تماسنگيرد/ آنها با كس هيچ ميكنند سعي آنها محافظين و ندارند را جرايد خبرنگاران با كره مذا م;قاتو

انجام از پس بخارست فستيوال در شركتكنندگان از عدهاي كه داديم اط;ع ديروز ـ زندان در نفر ٣å

مـوقت زندان در فستيوال در شركتكنندگان اول دسته از نفر ٣å و شدند آزاد كفيل اخذ و آنها از بازپرسي

ميبرند/ سر به شهرباني

ستاد دوم ركن اداره در آنها كه است سوابقي به مربوط نفر ٣å اين آزادي عدم ميدهد اط;ع ما خبرنگار

اداره از آنان از نفر ١å و دوم ركن از آنها از نفر ٢å كنونسوابق ا هم و دارند شهرباني گاهي كارآ اداره ارتشو

است/ شده خواسته گاهي كارآ

شد/ آزاد امروز بود شده بازداشت انتظامي طرفمأمورين از قبل روز چند كه يعقوبي دكتر آقاي ـ شد آزاد

آذربايجان استاندار شاهبختي سپهبد تيمسار طرف از كه شد حاصل اط;ع امروز استـ شده جرم اع7م

شده جرم اع;م داشته ارسال مركز به كه نامهاي طي پورشريف سرهنگ آقاي گذشته عمليات به نسبت

حمله او به مردم روز آن در و بود آذربايجان شهرباني رئيس مرداد ٢٨ واقعه از قبل پورشريف سرهنگ است/



ملي دولت سياهه ٣٢٨٤

سر به زندان اينكدر شدو اعزام مركز به تحتنظرمأمورين سرهنگپورشريف مجروحشساختند/ كردندو

جا به مردم درباره شهرباني رياست دوره كه عملياتي به نسبت آذربايجان استاندار اط;ع قرار به ميبرد/

و دارد مركز ديگريدر آذربايجانو يكيدر تهامي ا پرونده سرهنگپورشريفدو است/ كرده جرم اع;م آورده

شد/ خواهد رسيدگي او تهام ا به زودي به

نيرويهوائي درجهداران و افسران از عدهاي كه داديم اط;ع ديروز ـ هوائي نيروي درجهداران و افسران

از: عبارت شدهاند دستگير عده اين همراه كه افسراني شدند بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين طرف از

درجهداران از نفر ٦ تفاق ا به آنها و رحيمي سروان بهزاد, سرگرد ذوالفقاري, ستوان سرهنگموسوي, آقايان

ميدارند اظهار انتظامي مأمورين آنها تهام ا درباره گرفتند/ ارتشقرار دادرسي اختيار نيرويهوائيديشبدر

بـا و مـيباشند مشكـوكي فعاليتهاي اشخاصمشغول اين كه بود رسيده مأمورين به گزارشهائي چون

شد/ اقدام آنها بازداشت به لذا ميكنند همكاري چپ دستهجات

از پس بودند توقيفشدگان دوم دسته جزو كه فستيوال در شركتكنندگان از نفر ١٤ ديروز ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد آنها بيگناهي تشخيص و بازجوئي

گاهي كارآ اداره نظاميو فرمانداري مأمورين ديروز بعدازظهر ٩ ساعت ـ كمونيستي اسناد و كشفاوراق

را مركز دبيرستانهاي دبير كريمپور محمدمهدي نام به شخصي منزل هشت ك;نتري مأمورين تفاق ا به

زيادي مقدار و كتابمضره جلد ٢٤å تعداد نتيجه در و كردند بازرسي سيدنصرالدين گذر خيام خيابان در واقع

صاحب مجلسچون تنظيمصورت پساز و شد كشف آنجا در توده منحله كارتعضويتحزب عين اوراقو

فرمانداري به را خانه آن كن سا هاشمزاده و منزل كلفت مأمورين بود بستري ميثاقيه بيمارستان در منزل

خـانه كـ;نتري مأمورين معيت به گذشته شب نظامي فرمانداري مأمورين همچنين كردند/ جلب نظامي

كتب مقداري نتيجه در و دادند قرار رسيدگي اس;ميمورد كوچه خيابانشكوفه در واقع را عبدالعظيم مهندس

نـظامي فرمانداري تحويل عبدالعظيم مهندس با و كشف چپ دستهجات به منسوب مج;ت و روزنامه و

كـاخ خيابان در كه را مصطفوي اسمعيل و نورائي قاسم به نسبت دوازده ك;نتري مأمورين ديشب گرديد/

بـدني بـازرسي در و شدند مظنون بودند نموده توقف داروساز كليمي ماندا يوسف منزل اطراف در شمالي

دو آمد دست به آنها از ضامندار چاقو قبضه يك و مردم روزنامه تمبرهايفستيوالو و مضره اوراق مقداري

شدند/ تحويل نظامي دادسراي به ك;نتري مأمورين وسيله به نفر

نتيجهدو در و كردند بازرسي را يزداني بازنشسته سرهنگ انتظاميمنزل ديشبمأمورين ـ كشفاسلحه

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و آوردند دست به آنجا در كمري اسلحه قبضه يك تفنگو قبضه

شمالي قسمت در دانشجويان از نفر پانزده قريب عدهاي امروز صبح ـ بگيرند ميخواستند را او اسلحه

از يكـي هنگام اين در بودند/ پرداخته وقايع درباره بحث مشغول و بودند شده جمع يكديگر گرد دانشگاه

و شده گ;ويز مزبور سرباز با دانشجويان ولي شوند متفرق كه كرد اخطار آنها به دانشگاه مأمور سربازهاي

ميشوند/ متواري نيز آنها و ميكند شليك قصد مزبور سرباز نتيجه در كه بگيرند را او اسلحه داشتند قصد
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مـيرسند كـمكي مأمورين كه هنگامي ولي بود كرده كمك تقاضاي تلفن وسيله به yقب مزبور سرباز

بودند/ شده متواري مزبور دانشجويان

٢åنظامي فرمانداري طرفمأمورين از اخير ساعت چهار بيستو در ـ شدند آزاد جمعي عدهايتوقيفو

ميباشد توده منحله حزب فعالين از كه حسيني سيدعيسي نام به شخصي شدهاند/ آزاد نفر ٢٧ توقيفو نفر

است/ بازداشتشدگان جزو نيز

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

شدهاند دستچپدستگير افراد از نفر ٥٥
آقايان ضمنا شدند, توقيف نظامي فرمانداري طرف از چپ دست به منتسب افراد از نفر پنجاه ـ رشت

اداره رئـيس اصـلي عـزيز مـهندس آقـاي گرديدند/ زنداني و دستگير هم نويدي مهندس و نويدي دكتر

شد/ تحويل رشت نظامي فرمانداري به و دستگير ژاندارمري توسطمأمورين طوالش جنگلباني

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

توقيفشدند كارگرانشيEت و كارمندان از ديگر نفر سي
است آماده شوروي به برايحمل خاويار ماهي تن ١٥å

است شده فرانكعايده و دiر توجهي قابل مقدار كمپانيهايخارجي با قرارداد انعقاد راه از

سـرتيپ و بريماني مهندس آقايان حركت درباره امروز شي;ت مديره هيأت رئيس صهبا هاشم آقاي

از نـفر چـهار دستگيري جريان به رسيدگي مشغول و شده وارد ديروز آقايان گفت پهلوي بندر به زاهدي

ايشان گزارش طبق و شد تهران وارد پهلوي بندر از محتشمي مهندس آقاي امروز ميباشند رؤسايشي;ت

انتظامي طرفمأمورين از نيز كارگرانشي;ت كارمندانو از ديگر نفر ٣å حدود در شده توقيف نفر ٤ بر ع;وه

ماهيو صيد كار در عده اين توقيف كه كرد اضافه صهبا آقاي است/ شده بازرسي آنها منازل و شده توقيف

مدارك شي;ت رؤساياداره آقايان منازل از بازرسي انتظاميدر استمأمورين كرده ايجاد جمعآوريآنوقفه

نياوردهاند/ دست به باشد آنها مجرميت بر دال كه اسنادي و

سه مختلفو انواع از ماهي ١٥å حدود در گفت خاويار ماهيو صدور مورد در شي;ت مديره رئيسهيأت

بندر وارد آنها حمل براي تا هستيم كشتي منتظر استو شده بستهبندي بهشوروي صدور براي خاويار تن

امريكا و ممالكاروپا به ايران خاويار ماهيو صدور و كمپانيها ساير با قرارداد انعقاد مورد در پهلويبشود///

قراردادها اين عقد در شركتشي;ت طرف البته كه است شده بسته قرارداد چند كنون تا گفت صهبا آقاي

حمل كجا به جنس كه نداريم كاري ما و بودهاند دارند را خارجي كمپانيهاي نمايندگي كه ايراني بازرگانان

شود ريخته اعتبار مليشي;ت حسابشركت به بانكملي در كه قدر همين كيست اصلي خريدار و ميشود

خود با خارجه به صدور بهجنوبو شمال از آن حمل ميدهيمو تحويل آنها به پهلوي بندر در را ماهي هم ما

است/ شده ما عايد فرانك و توجهيدFر قابل مقدار قرارداد اين انعقاد راه از كنون تا استو آنان
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٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

مطبوعاتي مصاحبه امروز جلسه وسخنگويدولتدر نخستوزير معاون نوري آقايعميدي

داد شرح كشور بودجه اعتبارات تفريط در را اقداماتدولتسابق از قسمتي
برداشت گذشته دولت وسيله مختلفبه تصويبنامههاي صدور با كه وجوهي

است؟ مصرفيرسيده چه به گرديده
ايرانميآيد به تركيه از ايران ميهمانيدولت عنوان به مطبوعاتي يكهيأت

كرد خواهد كشور وارد دارو دiر ميليون سه ميزان به دولت
دارد افزايشكاiهايضروريادامه با گرانفروشي با مبارزه براي عملياتدولت

خبرنگاران با نوريسخنگويدولت عميدي آقاي مطبوعاتي مصاحبه جلسه امروز دقيقه ١٢.٣٥ ساعت

بـه راجـع اخبار درباره داشتند اظهار نوري عميدي آقاي ابتدا شد/ تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي

اينخصوص در رسمي اط;عي استهيچگونه شده وارد قاهره به كه گرديد منتشر ديروز كه فاطمي حسين

به و داشتهاند مخصوصي ارتباط او با كه است منابعي از بعضي به مربوط بيشتر اخبار اين منشاِء و ندارد

اينخصوص در قاهره در ايران سفارت از تلگرافي ديروز خارجه وزارتامور نيست/ اعتماد قابل جهت همين

يك استناد به رويتر خبرگزاري كه خبري سقم و صحت درباره پاسخي ساعت اين تا ولي خواسته توضيح

عمليات نظامي فرمانداري جهتمأمورين همين به است نرسيده هنوز كرده منتشر باره اين در مصري منبع

روابط تشديد راه در گفت: سپس نوري عميدي آقاي ميدهند/ ادامه دستگيريوي برايجستجويو را خود

ميباشد همسايگان كليه با دوستانه روابط تحكيم براي دولت خارجي سياست اصول از كه تركيه و ايران

ميشوند/// تهران وارد ماه مهر اوائل در تركيه روزنامهنگاران از نفر هفت از مركب مطبوعاتي هيأت

درباره كراتدولت مذا جريان به راجع خارجي خبري منابع از بعضيها كه مطالبي داشتند: اظهار [سپس]
حال در مينمايند/ خودشان كه است تي تصورا ميدهند و داده انتشار انگلستان با روابط تجديد يا و نفت

ميباشد/ و بوده مملكت اقتصادي اوضاع تثبيت مصروف بيشتر دولت اساسي فعاليت حاضر

ادامه راه اين از بيشتر گرانفروشي با مبارزه براي دولت عمليات نمودند: اظهار سپس دولت سخنگوي

راه از ميباشند ايران ملت قاطبه كه را مصرفكنندگان بتوان بازار در ضروري كاFهاي كردن زياد با كه دارد

جنسوارد زياديخود بسيار ميزان به دارد سعي دولت شكر و قند درباره چنانچه نمايد مستغني Fكا فزوني

سپس و بعدا تنديگر هزار ٥ شده سفارشداده yفع كه تني هزار ده بر ع;وه بفروشد/ قيمتدولتي به و كرده

خواهد مردم دسترس در ميآيد دست به دولتي كارخانجات در كه تن هزار هشتاد بر اضافه ديگري مقدار

ناچار كاFهايمزبور دارندگان و برده بين از را شكر و قند سياه بازار اطميناندارد جهتدولت همين به گذارد

رفت/ خواهد كار به داروهايضروري درباره نيز اينرويه بفروشند/ نيز را اجناسخود قيمتدولتي به ميشوند

فروشدر براي و داروخانهها اختيار در مستقيما كه كرد خواهد كشور وارد دFر ميليون سه ميزان به دولت

yعـم دFFن سوِءاسـتفاده و فروشان عمده و دارو واردكنندگان گرانفروشي از تا گذارد خواهد آنان اختيار
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آنكه خ;صه است/ مطالعه مورد فكر اين نظير نيز سيمان سياه بازار شكستن براي چنانچه نمايد جلوگيري

در قيمت ارزانترين با و نموده كشور وارد فراوان ميزان به را احتياج مورد ضروري كاFهاي دارد سعي دولت

گردد/ باطل گران سودا و فروشان گران خيال تا بگذارد دسترسمردم

مملكتو خزانه تهيبودن درباره دارائي آقايوزير مصاحبه ضمن كه مطالبي از جرايد اربابمحترم البته

چه كه انديشيدهاند خود نزد و گرديده مستحضر گرديد منتشر حيرتانگيز ارقام و اق;م به مقروضبودندولت

اينكهگوشهاي براي بودند/ نموده رو و زير ملترا دارائي و اقتصاد اساس چگونه و شده پهن گذشته بساطيدر

گـرفته كشـور اين فقير مردم از كه وجوهي از حاتمبخشيها و ملت خزانه به نسبت سوِءاستفادهها طرز از

ابتداي از كه تصويبنامههائي صورت به مختصري نگاه است كافي باشد رسيده آقايان اط;ع به ميشود

نمائيم/ قضاوت آن روي افكنده گرديده صادر نخستوزير دستگاه همين در ماه مرداد ٢٧ تا حاضر سال

هر در دولت اعتبار نام به ريالي ميليون ١٥ قلم يك است مملكتيموجود كل بودجه در كه سوابقي طبق

قلم اين از سال تمام در ضروريخود و هزينههايFزم براي دولتميتواند كه است گرديده پيشبيني سال

استفاده آنطوري از بايد استو يكسال مدت تمام براي اعتبار اين كه نيست ترديدي البته و كند استفاده

پيشخود اينكه مثل سابق دولت ولي نمود تأمين هم را سال روز آخرين ضروري هزينههاي بتوان كه كرد

و ميليون ١٢ مرداد ٢٧ تا كه كرد استفاده اعتبار رقم اين از چنان سپريشود بايد عمرش ميكرد حساب هم

بود/ خورده را ميليون ١٥ از ريال ٥٥٩٦٦١

كمتر امسال از ديگر روز سه و برايششماه اينكه به توجهي دولتو اعتبار از استفاده طرز اين به نگاهي

و ميليون ١٢ بيشاز روز ٢٧ و ماه چهار مدت در كه حالي در بود مانده مزبور اعتبار از ريال نيم و ميليون دو از

روز در سابق دولت گر ا كه ميآورد بهوجود بيطرفي شخص هر براي را نتيجه اين بود شده خورده ريال نيم

در كه دستدولتي نجاتدهد؟ دستملتايران از را گريبانخود ميتوانست نميكردچگونه مردادسقوط ٢٨

٢.٥ با چگونه ديگر روز سه و ماه شش در دارد خرج �١٦.٥� نيم و ميليون ١٦ روز هفت و بيست و ماه چهار

چارهايداشت؟ كار از فرار يا و خودكشي جز بگذراند را خود امر ميتوانست ريال ميليون

غارتوجوه در دولت هدف كه ميدهد نشان ملت مال بيت از گشادبازي و ولخرجي اين اق;م به نظري

پول كردن خرج ثانيا و بود فردي حكومت حفظ براي خود انصار و جيباعوان به پول ريختن او� ايران ملت

بود/ حكومتمشروطه پايههاي ساختن ساقط راه در تظاهرات نمايشاتو و تبليغات براي ايران ملت

به ريال هزار ١åå كه رسيده وقت امضاينخستوزير به ميبينيد تصويبنامهاي ٣٢.٥.٢٧ روز در yمث

هزينه براي ريال ١٣åååå كه ميبينيد روز همان در ديگري تصويبنامه يا و برسد رفراندم> <فيلم مصرف

صادر ديگري تصويبنامه روز همان در باز اينكه يا و شود پرداخت وظيفه نظام از معافيت برگهاي چاپ

گردد/ پرداخت رفراندم براي اعزامي بازرسان به پاداش فوقالعاده ريال هزار ١åå كه است شده

يعني يكدستگاه از منتها ملتايران پول از ريال هزار ٣٣å يكروز ظرف در چگونه كه بفرمائيد م;حظه

پـايه بردن بين از براي جز ريال هزار ٣٣å اين آيا گرديده/ منثورا هباء دولت اعتبار و نخستوزيري حوزه
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ايـنكه يـا و است؟ شـده بـرداشـته ملت خزانه از مشروطيت اساس برانداختن راه در اقدام و ايران ارتش

كه است گرديده صادر تهران كذائي رفراندم از پس روز دو يعني ٣٢.٥.١٥ تاريخ در ديگري تصويبنامه

اين آيا است> شده برداشته ملت خزانه <از نخستوزيري فوري هزينههايضروريو نام به ريال ١٥åååå

به مليبوده نهضت اص;ح به كسيون اعضايفرا از بعضي بين پخشكردن گفتبراي نميتوان را اق;م گونه

حسـاب ايـنكه براي باشند كرده همكاري شهرستانها كذائي رفراندم صورتسازي در رفته شهرستانها

تـصويبنامه دو در كه وجوهي مصرف عمل است كافي بگيرند نظر در درست را گشادبازي و سوِءاستفاده

بفرمائيد/ توجه گرديده صادر ماه مرداد ٥ مورخه

از ريال ٢٥åååå كه گرديده صادر مركز براي عمومي آراِء به مراجعه اوراق هزينه براي تصويبنامه يك

ريال ٣å٤٦åå مبلغ به تاريخ همان در ديگري تصويبنامه است/ گرديده برداشت اسم اين به ملت خزانه

اين آيا است شده برداشته ايران ملت پول از و صادر شهرستانها عمومي آراِء به مراجعه اوراق هزينه براي

انطباق قابل ديگري عمل با جرم ارتكاب جز گرديده اخذ ايران مشروطيت با مبارزه راه در كه ريال ٥٥åååå

از قبل كه دارند اط;ع همه كه حالي در كرد برداشت ريال ٥٥åååå بايد راي اوراق تهيه براي ثانيا ميباشد

را رايخود سفيد روياوراق ميتوانند مردم كه گرديد اع;م همه به تهران همين طرفدولتدر از مرداد ١٢

گرديد برداشت ملت خزانه از اسم اين به ريال ٥٥åååå چرا ديگر اينبود سابق دولت نظر كه وقتي بنويسند

هزينه ريال ٢٣ååå يكي كه گرديده صادر ماه تير ٢٨ تاريخ در تصويبنامههايديگري هم باز كه حالي در

راي چاپاوراق و كاغذ بهاي براي ريال ٣٤٥ååديگري و تهران براي راي اخذ برگ نيم و يكميليون چاپ

خزانه از چه براي ريال ٥٥åååå آن ديگر قلم, ايندو رساندن مصرف با نيست معلوم كه ماه تير ٢٥ در علني

گردد/ برداشت بايد ملت

برداشت هزينههايفورينخستوزير نام به ريال ٣ååååå كه ماه تير ١٦ مورخ تصويبنامه در مطالعه

البته گرفت/ قرار شخصي استفاده دولتمورد اعتبار چگونه رفراندم مقدمات براي كه ميدهد نشان گرديد

و ٣٢.٤.١٦ مورخه تصويبنامه عين ريال ٢åååå مبلغ به ب;غي صدر آقاي امثال اشخاص به پاداش دادن

در آن اق;م و تصويبنامهها اين همه كه فاطمي حسين يا و مقدم محمدعلي و كشاورز صدر به پاداشها يا

مرداد ٢٥ در را تملقآميز تلگراف آن رشت از مقدم محمدعلي چرا ميدهد نشان است نخستوزير بايگاني

و مـرداد ٢٥ در مردم با را زننده رفتار آن اصفهان در كشاورز صدر چرا يا و فرستاد مصدق دكتر دفتر براي

دولتهمهاش اعتبار نخستوزيروقتميگيرد؟ از دفاع منبر باFي در ب;غي صدر چرا يا و كرده بعد روزهاي

عنوان به تنها ميرسيد/ مصرف به دستگاه مطمئن افراد بين پخش براي يا و نظامي حكومت حفظ براي يا

به ٣٢.٤.١٦ در ديگري و ريال ٥å٦ååå مبلغ به تصويبنامه فقره سه روز ٢٧ و ماه چهار اين در قالي خريد

اسم كه ريال ١٥٧٥åå مبلغ به ٣٢.٢.١٩ تاريخ در سومي و گرديد اخذ آن وجه و صادر ريال ٦٤٢٥å مبلغ

پول از اهدائي قالي اسم به تومان هزار ٧å بيشاز بايد چرا اهدائي/ قاليهاي بابت گذاشتند را اهدايوجوه

نام به شده برداشته ريال هزار ٤åå كه ميبينيد ٣٢.٣.٢٥ تاريخ در تصويبنامه يك كرد؟ خرج ايران ملت
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براي سازماني چه و رسيده مصرف چه به وجه اين نيست معلوم كه حالي در كشور صنايع سازمان تأسيس

و بتراشند مشاور وزير عنوان به پستي خواسته كابينه راه وزير رجبي مهندس براي اينكه جز كشور, صنايع

سيدمحمد آقاي معالجه هزينه عنوان به تصويبنامه يك بودند/ داده دارد, نظر زير را كشور صنايع بگويند

شخصيت ميخواستند كه بود شده صادر وقت نخستوزير دستور به ريال هزار ٥å مبلغ به طباطبائي صادق

سازند آلوده نموده اهدا ملي مجلسشوراي به هم را كتابهايخود كرده زندگي نفس عزت با كه را محترمي

است/ فعلي دولت اعتبار در yفع مبلغ اين و كردند وجهيخودداري چنين اخذ از طباطبائي آقاي ولي

در ريال هزار ٥åå نخستوزيري, فوري بازرسيو هزينههاي اسم به ٣٢.٢.٢٤ تاريخ در ريال هزار ٣åå

نيست معلوم كه است مزبور تصويبنامههاي توجه جالب اق;م از ملي نمايشگاه تشكيل اسم به ٣٢.٣.٦

فـقره دو روز هـفت و بـيست و مـاه چـهار هـمين ظـرف در فاطمي حسين براي است/ شده خرج چگونه

عراق به است شده داده او به ريال هزار ١٥å ظاهرا كه ٣٢.٢.١٥ تاريخ در يكي گرديده صادر تصويبنامه

دو هـر رسـما ولي است پـاداش ريـال هـزار ١åå چند هر اسمش كه ٣٢.٢.٦ در ديگري و كند مسافرت

است: ذيل شرح به تصويبنامه دو متن كه است اينها از بيش تصويبنامه

٥٧.٢٤٦٤ شماره دارائي وزارت ١٣٣٢.٢.٢ مورخ

مسافرت مخارج براي ليره ٥åå مبلغ تصويبنمودند ارديبهشت١٣٣٢ دوم مورخ جلسه در هيأتوزيران

اختيار به و دولت اعتبار محل از نمود خواهند عزيمت بغداد به عراق پادشاه تاجگذاري مناسب به كه هيأتي

وزير نخست است/ نخستوزير دفتر در تصويبنامه شود/ گذاشته خارجه امور آقايوزير جناب

١٦٤.٦٥١٤ شماره دارائي وزارت ١٣٣٢.٣.٦ تاريخ به

عنوان به ريال هزار ١åå مبلغ كه نمودند تصويب ١٣٣٢ ماه خرداد ششم مورخ جلسه در وزيران هيأت

مبلغمذكور از كه پرداختگردد دولت اعتبار از خارجه فاطميوزيرامور حسين آقايدكتر جناب وجه پاداشدر

ايشان به دولتي نرخ به دFر وجه بقيه مقابل در و شد پرداخت هامبورگ به ايشان آمد و رفت بليط براي

مخارج بابت عليالحساب دFر ٣å روزي و عمل مخارج بابت دFر ٧٥å مبلغ اينكه توضيح شود/ فروخته

نخستوزير است/ نخستوزير دفتر در نامه تصويب شود/ داده معالجه

اين كه رسيد مشخص هوسهاي مصرفهويو به طور مشخصاين اعتبارهاي امسال اينكه خ;صه

ميباشد/ اقتصاديكشور و مالي دستگاههاي ساير در سوِءاستفادهها و گشادبازيها از نمونهاي خود

پيداستكه اول تصويبنامه م;حظه با نمودند اضافه تصويبنامه اين قرائت پساز عميدينوري آقاي

اختيار در مزبور وجه ع;وه به ريال هزار ٤٥ نه داشت قيمت ريال هزار ١٥å روز آن آزاد بازار در ليره ٥åå

چنين كه است نداشته هم خرجي و بود عراق دولت مهمان او كه حالي در بود شده گذارده فاطمي حسين

اين استو شده مبلغيخرج چه خارجه بودجهوزارتامور از نيستكه آنمعلوم بر دريافتداردع;وه را مبلغي

گـفت همچنين دولت سخنگوي است/ دولت اعتبار از پرداخت به مربوط فقط است گرديده كر ذ كه مبلغي

كـارهاي استفاده مورد مملكت ارز معالجه مخارج و عمل مخارج عنوان به چگونه كه ميفرمائيد م;حظه
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بـدان دولت سخنگوي كه شد نوري عميد آقاي از مختلفي سؤاFت موقع اين در ميگرفت/ قرار خصوصي

مـعاون نـوري عـميدي آقاي مطبوعاتي مصاحبه جلسه بعدازظهر دقيقه پانزده و يك ساعت و داد پاسخ

پذيرفت/ پايان خارجي و داخلي خبرنگاران با سخنگويدولت و نخستوزير

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

شده] اتومبيلهايجمعآوري [قضيه شد ممنوع دولتي برايادارات اتومبيل خريد
هر ارسال از كه داد دولتيدستور شركتهاي و بنگاهها و وزارتخانهها حسابداري ادارات به دارائي وزارت

براي اعتبار تأمين مالي علتمضيقه به زيرا نمايند خودداري قرارداد انعقاد تومبيلو ا خريد براي تقاضا گونه

انتقال و نقل و گذاري وا تقاضاي از كه است شده قيد دستور اين در نيست/ ميسر تومبيل ا قيمت پرداخت

و تعمير قابل شده قبلجمعآوري چندي كه تومبيل ا تعدادي چون اط;ع قرار به شود خودداري نيز تومبيل ا

شد/ خواهد داده آن فروش ترتيب نيست استفاده

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

امريكا از كه [دستگاههاياستخراجاطEعاتسرشماري
تيتر] عكسفاقد توضيحاتزير

امروز دنياي تجربيات و معلومات آخرين از استفاده با آمار تهيه براي كه اقداماتي گزارش ديروز عصر

به صنعتي و بازرگاني مؤسسات مديران و وزيران از جمعي اط;ع به عمومي آمار اداره در ميگيرد صورت

فنيو همكاري با كه را اداره اين عمليات نقشه و رسيد وزارتكشور معاون جهانباني سرتيپ تيمسار وسيله

دربـاره هـمچنين دادنـد/ قرار مدعوين مطالعه دسترس در گرديده آغاز قبل ماه چند از چهارم اصل مالي

آن به مربوطه آمار تدارك براي وزارتخانهها مخصوص نمايندگان كردن آماده و آمار ك;سهاي تأسيس

توضيحات شد كشور وزارت تقديم امروز دولت هيأت از گذراندن براي آن تصويبنامه طرح كه وزارتخانه

گرديد/ بازديد مختلف قسمتهاي و شد داده آمار اداره رؤساي ساير آقاينوابو طرف از كافي

و شهرها از مشخصاترا ساير كاملجمعيتو فارساحصائيه استان از است شده عموميموفق آمار اداره

اطـ;عات اسـتخراج دسـتگاههاي رسـيدن از پس كه دهد قرار مدل را آن و نمايد آماده قصبات و دهات

ميگردد/ سهل آمار تدارك شد خواهد وارد امريكا از كه سرشماري

٨١٨٧ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٥ چهارشنبه

شد خواهد رسيدگي بازنشسته قضات كار به نخستوزير حضور با امروز
تـقاضاي و كـرده اجتماع دادگستري كاخ در شهرباني بازنشسته افسران و دادگستري قضات نيز امروز

شعبديوانكشور گانه نه رؤساي امروز بعدازظهر پنج ساعت شد قرار نتيجه در داشتند را خود كار به رسيدگي

با و رسانيده هم به حضور خارجه وزارتامور در كشور رئيسديوان هيأت دادگستريو وزير آقايان تفاق ا به

شود/ معلوم آنها تكليف تا كنند رسيدگي بازنشسته قضات پرونده به نخستوزير آقاي حضور
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٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

بابل و شهسوار ميهنپرستانگرگان, و سنندج سقز, مهاباد, عشاير صبحامروز
همايونيشرفيابشدند اعليحضرت حضور به سعدآباد سفيد كاخ در

مEقاتكردند آقاينخستوزير با خارجه امور وزارت كاخ در مقارنظهر و
نمود خواهند فقيد اعليحضرت آرامگاه نثار گلي تاج ميهنپرستانبابل

از جـمعي و سـنندج سـقز, مـهاباد, عشـاير از عـدهاي امـروز صـبح هشت سـاعت ـ سعدآباد كاخ در

منظور به شهرستانهايمزبور اصناف مالكينو نمايندگان همچنين بابلو و شهسوار گرگانو ميهنپرستان

در ارتش ستاد دوم ركن معاون كافي سرهنگ آقاي راهنمائي به همايوني اعليحضرت حضور به شرفيابي

طرف از معرفي مراسم شدندو تشريففرما بودند اجتماعنموده آنجا در عشايرمزبور كه محلي و سعدآباد كاخ

يك هر به نسبت عشاير صف مقابل از عبور هنگام همايوني اعليحضرت آمد/ عمل به كافي سرهنگ آقاي

مستدعيات شاهدوستي و وطنپرستي اظهار ضمن محل هر عشاير نمايندگان و فرمودند تفقد ابراز آنها از

ميرساندند/ همايوني عرضاعليحضرت به را خود

متدينو مردماني كه كرديد ثابت و هستيد مملكت اين نگهبانهاي شما جواب در همايوني اعليحضرت

مقاومت و ايستادگي بيگانه مقابل در و وطن راه در حاضريد عقيده و ايمان راه در هميشه و بوده خداپرست

خطر از ما عزيز حمداtكشور به كه كنون ا و كنيد بهتر را عشاير افراد زندگي كنيدوضع سعي ضمن در نمائيد/

شود/ ايجاد عشاير ارتشو بين بيشتري همكاري اميدواريم يافت نجات حتمي

محمدعلي شريفي, اسمعيل كبرموسويان, سيدعليا آقايان ابتداِء متين حسن آقايدكتر شرفيابي اين در

حـضور بـه بابل شاهدوستان جمعيت نمايندگي سمت به را شفيعزاده احمد ميري, سيدعباس حسينزاده,

همايوني اعليحضرت كه رسانيد عرض به مازندران مردم شاهدوستي از سپسشرحي و نمود معرفي ملوكانه

راي اخذ چگونگي درباره مستجير سرگرد آقاي شرفيابي اين در همچنين فرمودند/ ايراد بياناتي پاسخوي در

در و رساند عرضاعليحضرت به روز آن در اهالي از عدهاي شدن زنداني گرگانو شهرستان در رفراندم روز در

بشود/ بيشتري توجه طرفدولت از گرگان زدگان زلزله به نسبت كه نمود استدعا اظهاراتخود خاتمه

شدند متذكر و داشتند معروض وطنپرستيخود و شاهدوستي مراتب عشاير دستجات نمايندگان گاه آن

از پس نيز همايوني اعليحضرت و هستند آماده پادشاه و ميهن راه در كاري فدا و جانبازي براي هميشه كه

سعدآباد كاخ مدخل به ربع و نه ساعت مقارن عشاير دستجات رؤساي به نسبت تفقد ابراز مرحمتو اظهار

قـصد بـه و نمودند ترك را سعدآباد كاخ مزبور ميهنپرستان و عشاير نيم و نه ساعت و فرمودند مراجعت

نمودند/ حركت شهر طرف به بود شده تهيه آنها براي كه وسائلي با نخستوزير آقاي م;قات

اعليحضرت حضور به سعدآباد كاخ در صبح كه عدهاي همان نيم و ده ساعت ـ خارجه وزارت كاخ در

در و يافته خارجهحضور وزارتامور كاخ در آقاينخستوزير با م;قات قصد به بودند شده شرفياب همايوني

سرهنگدو آقاي راهنمائي هدايتو به عشاير مختلف دستجات كردند/ اجتماع مزبور بزرگوزارتخانه سالن
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و نموده آرائي صف خارجه وزارت كاخ بزرگ سالن اطراف در ارتش ستاد اي;ت ١١ شعبه رئيس وخشوري

داشتند/ نخستوزير ورود انتظار

به ميباشد خارجه وزارت كاخ سالن مقابل كه خود كار محل از نخستوزير آقاي دقيقه ده و يازده ساعت

محل عشايرو عده مختصري و گزارشكوتاه طي سرهنگوخشوري آقاي ابتداِء آمدند/ عشاير اجتماع محل

مقابل از سالن چپ سمت از زاهدي سپهبد تيمسار سپس و رساند نخستوزير آقاي اط;ع به را آنها اقامت

از را پشتيبانيخود و اعتماد مراتب عشاير دستجات يكاز هر قسمترؤساي هر در و نمود عبور عشاير صف

ضمن نخستوزير آقاي ميشدند/ يادآور را مرزنشين اهالي مستدعيات و احتياجات و داشته اظهار دولت

اينم;قات پايان در دادند/ آنان تقاضاي به نسبت مساعده وعده عشاير آقايان م;قات از اظهارخوشوقتي

شد/ احساسات ابراز نخستوزير به نسبت زدن كف و شعار دادن با حاضرين طرف از

قبلي وقت تعيين با صبح نيم و هشت ساعت ديروز ـ شرفيابشدند] ملوكانه حضور به غيور [عشاير
ايـل رئـيس چكـيني مـحمدتقي غـياثوند, ايل رئيس غياثوند اميرامجد آقايان: قزوين اي;ت رؤساي

خوانين از مافي اسفنديار مافي, رئيسايل مافي باقرخان كاوند, كا رئيسايل كاوند كا نصرت ساFر چكيني,

آقاي همچنين و كاوند كا ايل خوانين از كاوند كا عباس غياثوند, ايل خوانين از غياثوند عباس مافي, ايل

شدند/ شرفياب ملوكانه پيشگاه به سعدآباد كاخ در بندرمعشور شادگانو عشاير نمايندگي به بهبهاني ابراهيم

و شـادگان عشـاير طـرف از ابراهـيمي امير و عشاير سران از نمايندگي به غياثوند اميرامجد آقايان

و داشـتند ابـراز مـلوكانه حـضور بـه را مزبور اي;ت و عشاير وطنپرستي و شاهدوستي مراتب بندرمعشور

آنها مستدعيات نسبتبه دادند مرحمتفرمودندودستور و تفقد ابراز آقايان فرد فرد به اعليحضرتهمايوني

آيد/ عمل به توجه بذل كمال

شاهنشاه حضور به بختياري ايل ك;نتران از نفر هيجده نيز صبح نه ساعت در ـ بختيار ايل ك7نتران

به بختياري ايل افراد ميهنپرستي شاهدوستيو از كي حا خطابهاي اسدي عليمردان آقاي و شدند شرفياب

رسانيد/ عرضملوكانه

يوسفي, سعيدي عارفي, رياضي, طسوجي, مجيد آقايان تفاق ا به كه لك امير آقاي ـ خوي نمايندگان

حاصل شرفيابي ملوكانه پيشگاه به ديروز بودند آمده تهران به خوي شهرستان معاريف از طسوجي يعقوب

رسانيد عرضملوكانه به مطالبي خوي شهرستان اخير حوادث درباره لك امير آقاي اينكه از پس و نمودند

شدند/ همايونيواقع اعليحضرت تفقد مورد نامبردگان

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

بود برقرار دوازدهساعتجشن شاهنشاه بازگشت مناسبت به
ميهنپرستانو وليگروه انجامد ساعتبهطول جشنيدوازده ك ارا در نداشتكه سابقه حال به تا كـ ارا

ساعتهشتو تا بامداد از و كردند برقرار جشن ميهن به همايوني بازگشتاعليحضرت مناسبت به آن افراد

ميكردند/ احساسات ابراز و پذيرائي مردم از آن افراد داشتو ادامه بعدازظهر نيم



٣٢٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

همايونيمجلسدعاگوئي بازگشتاعليحضرت مناسبت به
گرديد منعقد دولت كارمندان كوي در

هيأت طرف از دعائي و جشن مجلس كشور به شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت مناسبت به

آقاي منزل در گذشته روز بعدازظهر نيم ساعتهفتو از ��باغشاه كارمنداندولت محليكوي جمعيت مديره

گرديد/ برپا اطمينان محمدباقر

ادارات رؤساي ارتشو ارشد افسران ملي, مجلسشوراي نمايندگان رجالو از زيادي مجلسعده اين در

پس و صحبتنمود به شروع ملي مجلسشوراي [سابق] نماينده اورنگ آقاي بودند/ رسانيده هم به حضور
ايران از شاهنشاه وقتي كه است اين شود گفته بايد مجلس اين در آنچه داشت اظهار مقدمه يك ايراد از

براي مردم بنابراين و گرديد تلقي گوار نا حادثه يك ايران ملت براي ايشان گهاني نا حركت كردند عزيمت

شاهنشاه و شكستخوردند مخالفين كه رساندند جائي به را مردانگيخود و كردند قيام خود پادشاه مراجعت

ميكنند/ برپا نعمت اين شكرانه به مجالسرا اين مردم كنون ا گشتو باز خود وطن به

را آن همه كه اينحكومتياست نمود اضافه و كرد ايران در حكومتمشروطه به آقاياورنگسپساشاره

سلطنت ما بر تمام سال دوازده كه است پهلوي شاه محمدرضا شخص ما شاهنشاه كنون ا و كردهايم قبول

ميباشد/ ما مليت عنوان و نشانه كشور خارج و داخل در ذاتوي و ميكند

شاهنشاه بازگشت مناسبت به كه را قصيدهاي تويسركاني پارسا آقاي اورنگ آقاي بيانات خاتمه پساز

همين به چند اشعاري و بيانات انجمن مديره هيأت عضو بيضائي كائي ذ آقاي بعد كرد قرائت بود سروده

و جشن مجلس بعدازظهر ده ساعت كرد/ سخنراني ملكآراِء سرتيپ تيمسار آخر در و نمود ايراد مناسبت

رسيد/ پايان به گوئي دعا

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

فقيد شاه مجسمه نصب جهت تومان هزار ده شاهدوست نفر يك
مرداد ٢٨ نام به جهتتأسيسدبستاني تومان هزار ده و

كرد اهدا تيپگرگان به
در ممتدي سابقه استو شاهي شهر وطنپرست شاهدوستو جوانان از كه كريمي قاسم آقاي ـ گرگان

ده مبلغ كه چكاول است كرده تقاضا و نموده اهداِء گرگان تيپ چكبه فقره دو دارد بيگانهپرستان با مبارزه

هزار ده مبلغ به كه نيز چكدوم شاهيو ميدان در فقيد شاه مجسمه ساختن برپا جهت ميباشد تومان هزار

برسد/ شاهي در مرداد> ٢٨ <دبستان نام به دبستاني تأسيس مصرف به است تومان

بـه و نموده تهيه دخترانه و پسرانه لباس دست دويست تعداد كريمي تامارا نام به نامبرده خانم ضمنا

گرگانمشغول تيپ كنون ا تقسيمشود/ بيبضاعت بيندانشآموزان طيمراسمي تا است شاهيداده پادگان

ميباشد/ مرداد ٢٨ تأسيسدبستان و فقيد شاهنشاه مجسمه نصب و تهيه



ملي دولت سياهه ٣٢٩٤

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

مرداد ملي٢٨ قيام و بازگشتشاهنشاه مناسبت به
گرديد برپا ازطرففرهنگيان مجلسجشني

مناسبت به شكوهي با مجلس تهران معلمين تحاديه ا طرف از بعدازظهر شش ساعت در سهشنبه روز

آن در كه بود شده برپا پهلوي دبستان در مرداد ٢٨ قيام پيروزيملتايراندر بازگشتاعليحضرتهمايونيو

وسيله به شاهنشاهي سرود ابتدا بودند/ شركتنموده فرهنگيان مدارسو رؤساي و رجال از عدهاي مجلس

بازرس خجندپور آقاي بعد كره, افتتاح را مجلس معلمين تحاديه ا دبير فرزاد آقاي و شد خوانده دانشآموزان

قديم بسيار زمان از شاهدوستي و ميهنپرستي حس گفت: و كرد ايراد بياناتمؤثري فرهنگ وزارت وزارتي

پشتيباني خويش وطن و شاهنشاه از خود خون نثار با هميشه ما كان نيا و اجداد و بوده ايرانيانموجود ما در

كه يافته رسوخ ايراني نهاد در اندازهاي به ميهنپرستي و شاهدوستي حس اين نمود اضافه سپس كردهاند/

و كـرد اشـاره سـلطنت مقام عظمت و مرداد ٢٨ قيام به سپس ناطق است گرديده او زندگي جزِءFينفك

فرهنگ تبليغاتوزارت رئيساداره صدرائيخطيبو آقاياديب آن از بعد نمود/ ايراد باره اين در نيز سخناني

ساعت مقارن گفتو سخن شاهنشاه به نسبت ايران ملت معنوي ع;قه و مرداد نهضت٢٨ تأثير پيرامون در

يافت/ خاتمه حضار شعف و ميانشور در شاهنشاه ذات به دعاي با مجلس بعدازظهر ٩

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

ليسانسيههايحقوق و جرايد مديران از جمعي اعEميه
صاحبمنصبانمجربو از و درستكار و كرده تحصيل جوانان از كه شيباني كبر عليا آقاي جناب انتصاب

اص;حات طليعه عموميو افكار تسكين موجبخوشوقتيو كار معاونتوزارت سمت به هستند Fيقدولت

كشور كرده تحصيل و جوان طبقات اميدواري مايه و محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار حكومت

وجود از استفاده براي را حاضر حكومت متعال خداوند اميدواريم فراوان تهنيت تبريكو ضمن ما ميباشد/

همت به تا فرمايد عنايت جزيل توفيق ناصالح عناصر طرد و عمومي اص;حات در كرده تحصيل جوانان

مـباني تـحكيم عـاملين و ملت و ملك افتخار مايه كه كار فدا و منور طبقه اين گذشته محروميت مردانه

جـوانـمرد, دكـتر امروز جوانمرد روزنامه مدير جبرانشود/ است سلطنتي رژيم دوام مشروعيتو

جمالي, خدنگ روزنامه مدير حقايق/ حسين ما, حقايق روزنامه مدير يونسي/ غرب, ستاره روزنامه مدير

اميد, روزنامه مدير شريعتمداري/ محسن روزنامهجوان, مدير حكمت/ پرويز آزاد, روح روزنامه مدير آشتياني/

روزنامه مدير /[!] احساسات, روزنامه مدير قنبري/ محمدولي وطن, غوغاي روزنامه مدير بشيرماني/ امير
خـواجـهنوري/ سليمان ديبا, آزاد ملت روزنامه مدير /[ !] پابرجا, روزنامه مدير سلطاني/ احمد ايران, ترقي
و حقوق ليسانسيههاي ثقفي منوچهر مهرنوش, فرخ صحت, محمدناصر رحيمي, عباس راستي, نجفعلي

درگـوش احمد كني, محمد نيكنژاد/ دكتر تهران, داروخانه مدير تهران/ ٧٣ رسمي اسناد سردفتر اقتصاد/

٧٩١٣ ـ آ ليسانسيههايحقوق/ و جرايد مديران از ديگر امضاي ٧٨ اخياريو حقوق/ ليسانسيه



٣٢٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

شرفيابيرؤساياداراتفرهنگ
شـدند/ شـرفياب هـمايوني اعليحضرت فرهنگحضور وزارت رؤساي از عدهاي امروز صبح ده ساعت

تربيت و تعليم امر در دارند عهده به كه وظيفهاي بنابه كه فرهنگيانفرمودند به خطاب اعليحضرتهمايوني

آورند/ عمل به جلوگيري فرهنگي امور مغرضدر عناصر اخ;ل با همچنين و ورزند اقدام نوباوگان هدايت و

ابراز آنها به نسبت شاهنشاه پايان در و داشتند معروض ملوكانه حضور مطالبي فرهنگ رؤساي از نفر چند

فرمودند/ تفقد

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

بهبهانيشركتكردند tآيتا مجلسعزاداري در امروز كاشاني tآيتا
معابرحركتكردند در دستجات و شد تهرانتعطيل بازار امروز از

tآيتا منزل به روحانيون و ط;ب و علماِء از عدهاي تفاق ا به كاشاني tآيتا امروز صبح ١å ساعت

و رجال از بسياري همچنين نمودند/ شركت �آلعبا�ع خامس حضرت عزاداري مجلس در و رفته بهبهاني

ايـام مـناسبت به تهران بازار امروز از جستند/ شركت مزبور عزاداري مجلس در طبقات وجوه و محترمين

در تأثراتخود ابراز براي كسبه اصنافو دستجات و گرديد تعطيل عليهالس;م سيدالشهداِء سوگواريحضرت

به و كرده حركت بازار از اصناف هميندستجات تعزيهداريشركتمينمودند/ مجالس در و كرده حركت بازار

ابـراز از پس و رفـتند اخـوي سـادات تكيه و كاشاني tآيتا و بهبهاني tآيتا منزل در منعقده مجالس

و تكـايا و بـازار نـقاط تـمام در نـظامي فرمانداري و ك;نتري مأمورين كردند/ مراجعت بازار به سوگواري

معابر در امروز از هم محلي دستجات ميباشند/ انتظامات مراقب و ميكنند حركت دستجات همراه خيابانها

مراجعت خود محل به مجددا و كرده گردش خيابانها در معين سير يكخط در برنامه طبق و كردند حركت

مينمايند/

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ٢٦ شماره اعEميه
عزاداريدستجات درباره

به را زير مراتب نظامي فرمانداري محلي مختلف بيندستجات تصادم از جلوگيري عموميو نظم نظر از

كتل راهانداختنشبيهو مينمايد: تقاضا تهران اهاليمحترم عموم از را آن كيد ا اجراي و رسانيده اط;ععموم

ميتوانند دستجاتمحلي است/ ممنوع كيدا ا ميباشد انظار در مبيناس;م دين مقام باعثكوچكشدن كه

عاشورا و تاسوعا ايام در ندارند/ را بازار به آمدن حق مطلقا و انداخته راه دسته خودشان محلمربوطه فقطدر

تهران شهرستان نظامي فرماندار است/ كليممنوع به بازار در بانوان ذهاب ايابو و حضور

دادستان سرتيپ



ملي دولت سياهه ٣٢٩٦

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

كنند زندانديگريمنتقل به را او است كرده تقاضا مصدق دكتر
مصدقمEقاتكرد دكتر ارتشبا دادستان امروز

ميكنند معاينه را مصدق دكتر روز هر پزشكخصوصي و شهرباني بهداريارتش, پزشكاز سه

رئيسسابقشهرباني سرتيپمدبر ملي, وزارتدفاع سابق معاون مهنا سرلشكر
بازداشتشدند صدر حسن و

است نهائيشده مرحله وارد مصدق دكتر از بازپرسي

شوروينگهدارند در مرا ميخواستند داشته اظهار بازجوئي در خطيبي پرويز
نكردم منقبول ولي

تقاضا ميكند تحقيقات ايشان از كه بازپرسي وسيله به مصدق دكتر آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

سلطنتآباد در چون كه است گفته مصدق دكتر كنند/ منتقل ديگري زندان به سلطنتآباد از را او است كرده

بفرستند/ ديگري زندان به مرا هستم ناراحت

با رفتو سلطنتآباد ارتشبه دادرسي دادستان آقايسرتيپآزموده صبحامروز ـ دكترمصدق م7قاتبا

بر مبني مصدق دكتر آقاي تقاضاي به راجع م;قات اين در اط;ع قرار به كرد/ م;قات مصدق دكتر آقاي

دكتر تقاضاي با آينده روز دو ظرف دارد احتمال و است گرفته انجام تي كرا مذا سلطنتآباد از ايشان انتقال

آيد/ عمل به مصدقموافقت

ارتش بهداري از يكي پزشك سه است كرده اط;ع كسب خبرنگار طوري به ـ ميشود معاينه روز هر

از روز هر تا است شده معرفي مأمورين به مصدق آقايدكتر پزشكخصوصي و شهرباني بهداري از ديگري

طبيعي yكام مصدق دكتر آقاي مزاجي حال پزشكان نظريه طبق آورند/ عمل به معاينه زندان در ايشان

است/ نشده ايشان عارض كسالتي كنون تا استو

سـابق رئـيس مـدبر سـرتيپ ملي, دفاع وزارت سابق معاون مهنا سرلشكر آقايان ـ شدند بازداشت

ركن در شدندو بازداشت انتظامي طرفمأمورين از ايران قيام روزنامه مدير صدر حسن كلكشورو شهرباني

وسيله به امروز نيز برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه آقاي از شده/ بازجوئي آنها از ارتش ستاد دوم

بيگدلي حسن و باختر آذر روزنامه آقايانآذرهوشمدير آمد/ عمل به بازجوئي ارتش ستاد ركندوم مأمورين

شدند/ بازداشت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از

مأمور سرگرد دو سرهنگو ارتشسه دادرسي طرف از كه داديم اط;ع ديروز ـ مصدق دكتر از بازجوئي

از مقدماتي بازجوئي كه شد حاصل اط;ع امروز كنند/ بازپرسي او همكاران مصدقو آقايدكتر از كه شدهاند

ما خبرنگار اختيار در را خبر اين كه منبعي است/ شده نهائي مرحله وارد اينك و يافته پايان مصدق دكتر

سابقدر وزراي از عدهاي استو مقدماتي مرحله در هنوز مصدق همكاران از بازجوئي داشت اظهار گذاشت

ميداديم/ انجام و ميشد داده ما به دستورها نبوديم گذشته عمليات مسئول ما داشتهاند اظهار بازجوئي
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سرتيپ و مهنا سرلشكر آقايان بازداشت علت درباره ـ مدبر سرتيپ و مهنا سرلشكر بازداشت علت

دستگيري كه اينبود ميشد استنباط آقايان گفته از آنچه تماسگرفت/ مقاماتمطلع با خبرنگار امروز مدبر

نيست/ بيارتباط آمده عمل به سياسي متهمين از كنون تا كه تحقيقاتي با مزبور آقايان

بخارست فستيوال در شركتكنندگان جزو كه بابا حاجي روزنامه مدير خطيبي پرويز ـ خطيبي از بازجوئي

داشته اظهار آمده عمل به او از كه بازجوئي ويدر ميبرد/ سر به انفرادي زندان در اينكه است شده بازداشت

نكردم/ منموافقت ولي بمانم آنجا در كه كردند پيشنهاد من به شوروي در و هستم بيگناه من كه

جهت اين به و نبودم ايران در من كه بود ماه مدتسه كه داشته اظهار وي بابا حاج روزنامه مطالب درباره

است/ نبوده من با هم روزنامه مطالب مسئوليت

مدت اين در بازداشتو انتظامي طرفمأمورين از نفر ٣å اخير ساعت ٢٤ در ـ متفرقه بازداشتشدگان

فعاليتهايمشكوك كه بهجتآباد مقيم ارامنه از نفر ٧ نيز امروز صبح شدهاند/ آزاد توقيفشدگان از نفر ٢å

به شخصي نيز ديشب شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو ١٢ ك;نتري طرفمأمورين از داشتند

به گاهيدوشيزهايرا كارآ صبحامروزمأمورين توقيفگرديد/ انتظامي طرفمأمورين از مهديخاني عزيز نام

بازداشتويمربوط علت معلوم قرار به و دادند تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو گرخانزاده پري نام

است/ رسيده انتظامي مأمورين به توده منحله حزب نفع به او فعاليتهاي درباره كه است گزارشي به

كسي تا در نفر چهار كردند مشاهده انتظامي مأمورين امروز صبح ـ پخشاع7ميه حين در بازداشت

برآمدند تومبيل ا ساختن متوقف صدد در مأمورين هستند پخشاع;ميه مشغول بودند سوار ٢١١٦ شماره

شليك سمتهوا به تير پنج كسي تا كردن متوقف براي مأمورين و افزود سرعتخود به كسي تا راننده ولي

بازداشتنمودندو را آن سرنشينان نفر سه كسيو تا راننده گرديدومأمورين كسيمتوقف تا نتيجه در كردندو

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به

تماسگرفت نظامي فرمانداري يكمنبعموثق با ما خبرنگار امروز تهراناستـ درص7حيتدادستان

برنامه سازمان عامل مدير مهندسزنگنه بانكمليو سابق كل مدير نصيري بازداشتدكتر علت به راجع و

و تخلف درباره آنها تهام ا و ندارند اخير وقايع در دخالتي كوچكترين آقايان اين شد داده جواب كرد سؤال

تـصويبنامهاي صـدور ضـمن دولت هـيأت است ممكن جهت اين به و ميباشد دولتي اموال در مصرف

تهرانموظف وصفدادستان اين با سازد تهرانمحول شهرستان دادستان عهده به را آنها تهام ا به رسيدگي

كند/ صادر را خود ادعانامه و كرده تحقيقات اداراتمربوطه در كارشان نحوه درباره آقايان از است

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

منحله حزب كشفشبكه
گرديد كشف توده منحله حزب شبكه سه ط;چاي و چامخير و بيبالي محله شيخوز محل در ـ رودسر

رودسر رئيسژاندارمري جراحي يكم ستوان وسيله به تبليغاتي اوراق گوني سه آنها محل از بازرسي ضمن

شد/ كشف
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٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

اجتماعي امنيت قانون از استفاده
اقدامات از جلوگيري جهت است داده دستور بخشداران و فرمانداران كليه به فارس استانداري ـ شيراز

شود/ استفاده اجتماعي امنيت قانون از اخ;لگر عناصر

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

متواريبودند كنون تا كه اسفند نهم واقعه متهمين از نفر دو
كردند معرفي را خود

جـزو نـظامي دادسـراي سابق دادستان ادعانامه طبق كه ليتگوئي سرهنگ و صدري سرهنگ آقايان

قرباني سرهنگ آقاي به را خود امروز بودند نكرده معرفي را خود كنون تا و بودند اسفند نهم واقعه متهمين

عمل به تحقيقات دادسرا بازپرسي هشت شعبه در آنها از است قرار و كردند معرفي نظامي دادسراي دادستان

آيد/

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

افشارطوس قتل متهمين محاكمه آينده هفته
شد خواهد آغاز سالنسخنرانيشهرباني در

شد خواهد منتقل شهرباني عمارت به موقتا هفتهآينده از نظامي جنائي دادگاه

قبولي آنها وك;يمدافع آخروقتامروز تا است افشارطوسقرار قتل متهمين پرونده قرائت پايان پساز

فرمانداري دادسراي دادستان قرباني سرهنگ آقاي پريروز دارند/ اع;م دادگاه متهميندر از برايدفاع را خود

و كـرد بـازديد افشارطوس قتل متهمين دادگاه جلسات تشكيل براي را شهرباني سخنراني سالن نظامي

داد/ مربوطه متصديان به كارها ترتيب براي دستورهايFزم

آقـاي امـروز شود/ منتقل موقت به شهرباني عمارت به نظامي جنائي دادگاه آينده هفته در است قرار

هفته است يافته پايان متهمين طرف از پرونده قرائت چون داشت اظهار ما خبرنگار به قرباني سرهنگ

آغاز شد انجام آنجا در اسفند نهم متهمين كمه محا yقب كه شهرباني سخنراني سالن در آنها كمه محا آينده

ميگردد/

٨١٨٨ شماره ,١٣٣٢.٦.٢٦ پنجشنبه

ايامسوگواري مناسبت به عمومي تعطيل
ملي و دولتي مؤسسات كليه و بازار يكشنبه و شنبه روز آلعبا خامس حضرت ايامسوگواري مناسبت به

روز آينده شماره و نميشود منتشر مزبور روزهاي در اط;عات روزنامه مناسبت همين به و ميباشد تعطيل

يافت/ خواهد انتشار آينده هفته دوشنبه
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٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

شدند تبعيد فلكاiفEكخرمآباد قلعه به نفر ١٥å
ميباشند تبعيدشدگان درويشجزِء و مهندسقاسمي ملكي, خليل كرماني, ناظرزاده

شد سپسآزاد مجلستوقيفو مستعفي حاجسيدجواديوكيل

بازارصورتگرفت و جامع مسجد و شاه مسجد در تظاهراتي طرفدستجات از اخير روز دو در

است نوشته شاهنشاه پيشگاه به پشيماني اظهار بر نامهايمبني خطيبي پرويز
مأمـورين وسـيله به بودند شده دستگير اخير جريانات در كه كساني دسته اولين گذشته پنجشنبه روز

بـه و است نـفر ١٥å حدود در تبعيدشدگان عده شدند/ تبعيد كرمانشاه و خرمآباد پادگانهاي به انتظامي

هستند/ توده منحله حزب اعضاي از اشخاصاغلب اين ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري

مـهندس و مـلكي خليل آقايان نام خرمآباد به تبعيدشدگان بين در ـ قاسمي مهندس و ملكي خليل

تحتالحفظ ارتشي كاميونهاي وسيله به را تبعيدشدگان انتظامي مأمورين و ميشود درويشبرده قاسميو

دادند/ حركت تهران از

به جمعه روز در نيز ملي مجلسشوراي سابق نماينده كرماني ناظرزاده آقاي ـ كرماني ناظرزاده تبعيد

ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به دستگيريوي جريان شد/ تبعيد خرمآباد به انتظامي مأمورين وسيله

آغاز را سخنرانيخود رفتو منبر به سلطاني مسجد فلسفيدر آقاي كه هنگامي شبجمعه است: قرار اين از

حـفظ بـراي شب هر كه انتظامي مأمورين كردند تظاهرات به شروع عدهاي مسجد گوشه از گهان نا كرد

تـظاهركنندگان صـداي شنيدن محض به ميباشند مستقر جوانب و اطراف در سلطاني مسجد انتظامات

شدند/ اقدام مشغول ب;فاصله

آنوضع متعاقب و رسيد گوش به تير يك شليك صداي گهان نا هنگام همين در ـ شليكشد تير يك

مـجرد بـه بودند نشسته انتظامي مأمورين اقدامات انتظار در وقت آن كه مردمي و گرديد دگرگون مسجد

لحظه چند بردند هجوم شدن خارج براي مسجد در سمت به و برخاستند جا از تير شليك صداي شنيدن

سـعي و مـيآوردند فشـار يكديگر به طرف هر از مردم و كرد پيدا غيرعادي وضع سلطاني مسجد صحن

برسانند/ مسجد خارج به را خود زودتر ميكردند

ميدهد: گزارش چنين را تير شليك علت بود: جريان ناظر مسجد صحن در ما خبرنگار ـ تير علتشليك

تفنگ ماشه با سربازها از يكي دست گهان نا رفتند تظاهركنندگان سوي به انتظامي مأمورين كه هنگامي

ساخت/ متوحش را مردم تير همين صداي و شليكميشود سمتهوا به تير يك و ميكند پيدا تماس خود

بين در بودندو تظاهرات همچنانمشغول مسجد گوشه تظاهركنندگاندر ـ تظاهركنندگانمتواريشدند

كـه هـنگامي و مـيشدند ديـده مجلس سابق نمايندگان كرماني ناظرزاده و سيدجوادي حاج آقايان آنها

مأمـورين ولي رفت جامع مسجد طرف به جمعيت بين از كرماني ناظرزاده شدند نزديك آنها به مأمورين

سلطاني مسجد وضع كه نكشيد طولي و ساختند دستگير را ديگر نفر چهار سيدجواديو حاج آقاي انتظامي
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به موفق هم جامع مسجد در ولي كردند تعقيب را كرماني ناظرزاده آقاي انتظامي سپسمأمورين شد/ آرام

در كه انتظامي گرفتومأمورين تظاهراتيصورت جامع مسجد در مجددا هم جمعه روز نشدند/ او كردن پيدا

در كه ديگر عدهاي تفاق ا به را كرماني ناظرزاده آقاي و كردند متفرق را تظاهركنندگان ب;فاصله بودند آنجا

با جامع مسجد تظاهرات دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و كردند بازداشت بودند تظاهركنندگان بين

آورد/ دست به را عاديخود وضع مسجد و رسيد پايان به اشخاص اين دستگيري

منتشر: زير شرح به نظامياع;ميه فرمانداري طرف از جريان تعقيباين در نظاميـ فرمانداري اع7ميه

كليه به آرامش و نظم حفظ براي نظامي فرمانداري طرف از كه مكرر توصيههاي و متوالي تذكرات با

و بـوده بـينظمي و اخ;ل پي در لحظه هر كه ناراحت و ماجراجو عناصر از عدهاي است شده داده اهالي

جـامع مسـجد در گـذشته شب نمايند عملي را خود پليد منظورهاي ناراحتي و تشنج ايجاد با ميخواهند

چند با بود راسآنها در مسببو كه كرماني ناظرزاده آقاي نتيجه در كه دادند مصالحكشور برخ;ف شعارهائي

استحضار به كه است ناچار نظامي فرمانداري شدند/ تبعيد هوا آبو بد نقاط به ب;فاصله و دستگير ديگر نفر

بـه را مسـببين باشد كشور مصالح و منافع خ;ف بر كه بينظمي و بيانضباطي نوع هر كه برساند عموم

اين با درصورتمواجهه كه دارد تقاضا پرست ميهن مردم كليه از ضمنا نمود خواهد تنبيه وجهي شديدترين

خائنانه اعمال كيفر به و دستگير ب;فاصله تا نموده معرفي انتظامي مأمورين به را آنها اشخاصفورا قبيل

تهران شهرستان نظامي فرماندار برسند/ خود

دادستان سرتيپ

انـتظامي مأمـورين مـيشود ديـده نـظامي فرمانداري اع;ميه در كه طوري به ـ بلوچستان به تبعيد

حـدادي, مـنصور شهيدي, مرتضي اسامي: به ديگر نفر چند همراه به را كرماني ناظرزاده آقاي ب;فاصله

كردند/ تبعيد بلوچستان به جمعه روز كاشانيغروب مهدي و گلسرخي, غ;محسين

ميخواستند و بود عشاير سران از عدهاي حامل كه تومبيلسواري ا دو جمعه روز صبح ـ ديگر يكحادثه

حركت از و گرفتند قرار اهانت مورد عدهاي طرف از بوذرجمهري خيابان در بروند فقيد شاهنشاه آرامگاه به

پياده تومبيل ا از داشت تن بر محلي لباس كه تومبيل ا سرنشينان از يكي اينموقع در كردند/ جلوگيري آنها

سه ولي كردند فرار اسلحه محضديدن به آنها از نفر چند كرد تهديد را مزبور عده كمريخود اسلحه با و شد

كه كرد مجبور را نفر سه آن داشت دست در اسلحه كه شخصي بودند ايستاده تومبيل ا جلوي در همچنان نفر

داد/ انتظامي مقامات تحويل و برده ك;نتري به را آنها بعد و شوند تومبيل ا سوار

طريقرويداد/ بدين طرفدستجاتمختلف از مختصر تظاهراتي بازار در نيز ديروز ـ بازار تظاهراتدر

از عـدهاي بـودند حركت در بزرگ چهارسوق طرف به كوچك چهارسوق از عزاداران دستجات كه هنگامي

دادنـد/ شعارهائي و شدند تظاهرات مشغول دفعتا بودند عزاداري مشغول هنگام آن تا كه مزبور دستجات

نفر سه و ساختند متفرق را تظاهركنندگان و كرده دخالت ب;فاصله بودند اوضاع مراقب كه انتظامي مأمورين

باز جريان اين متعاقب دادند تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير بودند محركواقعه مسببو كه را آنان از



٣٣٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

ساخت/ منتشر زير شرح به اع;ميه نظامي فرمانداري

مـحترم اهـالي عـموم اط;ع به كرات به نظامي فرمانداري اينكه با ـ نظامي فرماندار مجدد اع7ميه

بـ;فاصله دارد اوضاع بر كه كاملي تسلط با را بينظمي و تحريك گونه هر كه رسانيده تهران شهرستان

مردمان از عدهاي معهذا رسانيد مجازاتخواهد به مقررات طبق شديدترينوجهي به را مسببين جلوگيريو

امروز مينمايند مخفي تزوير و ريا نقاب و پرده زير را خود پليد منظورهاي هميشه كه بيوطن و اخ;لگر

با بدينوسيله تا ميدادند مصالحكشور برخ;ف شعارهائي و نموده استفاده موقعيت از عاشورا روز ساعت١٢

سرعتعمل بيداريو نتيجه در ولي نمايند فراهم اغتشاشرا ناامنيو و تشنج رعبموجبات هراسو ايجاد

مدير شغل همتپور شهرت يحيي, فرزند tنورا جمله از مسببين ميهنپرست مردم همكاري و مأمورين

فراهاني همتي شهرت ,tشكرا فرزند tاسدا و بشكهچي شغل وافي شهرت محمد, و درخشان مهمانخانه

قرار قانوني پيگرد تحت مقررات طبق تا گرديد تحويل صالحه مقامات به جلبو و دستگير فورا كارگر شغل

تهران شهرستان نظامي فرماندار گيرند/

دادستان سرتيپ

دزياني چاپخانه در كه رسيد انتظامياط;ع مأمورين به شنبه روز ـ توقيفشد دزياني صاحبچاپخانه

مقداري و شدند حاضر چاپخانه محل در انتظامي مأمورين ب;فاصله چاپميشود دولت عليه اع;ميههائي

چاپاوراق همچنانمشغول نيز چاپخانه ماشين كه كردند مشاهده و آوردند دست به آنجا در اع;ميه اوراقو

بـه اعـ;ميهها بـا و بـازداشت را چـاپخانه صاحب و متوقف را چاپ ماشين فورا مأمورين ميباشد/ مزبور

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري

از پس ب;فاصله بود شده بازداشت جمعه شب مجلس, مستعفي وكيل سيدجوادي حاج آقاي ـ شد آزاد

شد/ آزاد كفيل اخذ و مقدماتي بازجوئي

و دستگير باFيمنبر مطالبدر بعضي ايراد بهواسطه وعاظ از يكي جمعه شب وعاظـ از يكي دستگيري

شد/ آزاد سپس

به نياوران راه در را زن نفر ٢ و مرد نفر ٢٧ انتظامي مأمورين جمعه روز ـ بازداشتشدند نياوران راه در

بـه بـ;فاصله دسـتگيرشدگان نـمودند/ بـازداشت بـودند كرده پيدا آنها درباره مأمورين كه سوِءظني علت

انتظاميدر گذشتهمأمورين روز سه كليدر بهطور شد آغاز آنها از بازجوئي و شدند تحويل نظامي فرمانداري

كردهاند/ آزاد را نفر ٤ بازداشتو را نفر ٨å حدود

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

شدند احزابدستچپدستگير به منتسب افراد از نفر يازده
شب چند شهرباني همكاريمأمورين نظاميو فرماندار و لشكر فرمانده مراقبت جديتو اثر بر ـ مشهد

بازداشت بريزند, مردم منازل در شبانه اع;ميههائي, داشتند قصد كه توده منحله حزب افراد از نفر يازده قبل

شدند/



ملي دولت سياهه ٣٣٠٢

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

اخباراليوممينويسد: روزنامه

دارد مصدق دكتر ضد بر مطالبي و اسناد حائريزاده
دهد ارائه دادگاه در ميخواهد

سرتيپنصيريگفت:

نبود مصدق دسايساطرافيان و اغفال اگر
اطاعتميكرد و قبول را عزل همانشبفرمان مصدق دكتر
كند تمكين ملوكانه فرمان به او مصدقنگذاشتند دكتر اطرافيان ولي

و نجاتداد سلطنتي گارد يكسرباز وسيله به را خطمصدق به سرتيپنصيريپاكترسيد

بيافتد مصدق دكتر بهدستعمال نگذاشت

است رسيده تهران به هواپيما با گذشته جمعه شب كه خود اخير شماره در قاهره چاپ اخباراليوم روزنامه

مطالب و مهم قسمتهاي اينك كه داده انتشار ايران جريانات و مصدق دكتر كمه محا درباره مفصلي مقاله

ميرسد/ خوانندگان نظر به آن تازه

كمه محا در دارند قصد كه كساني از نفر سه با من مينويسد تهران در اخباراليوم روزنامه اعزامي خبرنگار

جبهه ليدر حائريزاده نفر سه اين از يكي كردم/ م;قات بدهند شهادت او ضد بر و يافته مصدقحضور دكتر

مسـافرت مانع ايران مردم كه اسفند نهم روز كه بود كسي اولين كه است پارلمان در مصدق دكتر مخالف

قرار شديد موردحم;ت را او و كرد بلند مصدق ضد بر پارلمان سالن در را صدايخود شدند خارج به شاهنشاه

داد/

فكر با وقتي تا مصدق گفتدكتر آهنگصداياومحسوسبود از عصبانيت و تأثر كه حالي در حائريزاده

نفتمنحرفشد قضيه مليدر نظريات اصولو از بعدا ولي ميكرديم پشتيباني او از بود همراه ملي نظريات و

كرد/ غرق خود در را دسايساطرافيانشاو و جاهطلبي خودپسنديو و

و پـارلماني رفقاي و من كه موقعي مصدق از نه بود ما از نفت كردن ملي فكر گفت سپس حائريزاده

مشغول احمدآباد در مصدق دكتر آقاي بوديم نفت كردن ملي براي مقدمات تهيه منمشغول ملي همكاران

بود/ خود زراعتي كارهاي

اين كن نگاه گفت: و داد نشان من به را آنها از يكي و درآورد جيب از كاغذ يكدسته گاه آن حائريزاده

را نفت الحاقي قرارداد نامهاش اين در و نوشته من به ١٩٤٩ سال تابستان در مصدق دكتر كه است نامهاي

ليـره نه باشد ط; ليره ميدهد ما به ��سابق شركت كه حقالسهمي اينكه شرط به فقط است كرده قبول

مطالباتخود از ايران دولت كه كرد پيشنهاد مصدق دكتر كرد رد را اينشرط سابق شركت كه بعد استرلينگ

كنند نفتموافقت شدن ملي اصل با عوض در هم انگليسيها و كند صرفنظر سابق شركت از

وقـتي تا داشت اظهار ميكرد مبارزه انگليسيها با مصدق دكتر ولي گفتم كه من جواب در حائريزاده



٣٣٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

تغيير را خود رويه رسيد نخستوزيري به آنكه پساز ولي داشت همكاري ما با بود پارلمان نماينده مصدق

و نظريات اجراي حقيقت در ولي انگليسيها با مخالفت ظاهر صورت به كه گرفت پيش در سياستي و داد

بود/ انگليسيها مصالح تأمين

كـه شـده اعـمالي مـرتكب و كرده تضييع و تفريط را ايران حقوق مصدق دكتر كرد: اضافه حائريزاده

داد/ قرار عفو مشمول را او نميتوان

او گر ا كه داشت اظهار گفتدرجوابمن مصدق عملياتدكتر درباره مفصلي شرح آنكه پساز حائريزاده

و باFتر خيلي و را حرف اين كنند دعوت ميكنند كمه محا را مصدق دكتر كه دادگاهي در شهادت براي را

گفت/ خواهد را اينها از صريحتر

تيمسار با را خود مصاحبه م;قاتو جريان گاه آن اخباراليوم روزنامه خبرنگار گفت؟ چه نصيري سرتيپ

مينويسد: و داده شرح سلطنتي گارد رئيس نصيري سرتيپ

به شب همان مصدق دكتر شايد نبود آنها دسايس و مصدق اطرافيان گر ا داشت: اظهار نصيري سرتيپ

يكساعتو اينكه علت ميكنم تصور و ميشد تسليم بود شده صادر شاهنشاه طرف از كه عزلخود فرمان

آوردند برايمن بود داده خطخودشرسيد به آن مصدقروي دكتر كه را عزل فرمان كت پا تا كشيد نيمطول

با تلفن وسيله اطرافيانشبه ولي كند تمكين و تسليمشود است ميخواسته شخصا مصدق كه بود همان نيز

شدهاند/ او مانع و كرده صحبت او

بود مصدق خط به كه را رسيد كت پا كه كردند سعي خيلي او عمال مصدقو سپسگفت: نصيري سرتيپ

نجاتدادم سلطنتي گارد سربازان از يكي بهوسيله فورا را كت پا و بودم آنها از زرنگتر من ولي بگيرند من از

است/ كنونموجود ا كه كردم حفظ و

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

است شده كار شورويمشغول كبير سفير
يافته استبهبودي بستريبوده و شديد كسالت دچار اخيرا كه ايران كبيرشورويدر آقايFورنتيفسفير

اضافه گذاشت ما خبرنگار اختيار در را خبر اين كه منبعي است شده كار خويشمشغول كار دفتر در ديروز از و

كرده كار به سفارتشروع محل در آمده تهران به زرگنده سفارتدر تابستاني محل از كبيرشوروي سفير كرد

آقاي با خارجه تشريفاتوزارت رئيساداره ميكده آقاي هفدهمشهريور سهشنبه عصر كه م;قاتي در است/

مشغول ميتواند پزشكان تجويز طبق ديگر روز ده از پس كه گفت وي به شوروي كبير سفير Fورنتيفنمود

شود/ كار

و آمد تهران به زرگنده از ايشان گذشته جمعه يعني بعد روز از و شد تمام مدت اين گذشته پنجشنبه روز

كرد/ شروع را خود كار

اظهار ايران از عزيمتوي آقايFورنتيفو مأموريت تغيير شايعه درباره سفارتشوروي نزديكبه منبع

نمود/ بياط;عي



ملي دولت سياهه ٣٣٠٤

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

ملوكانهشرفيابشدند حضور به بابل اهالي طرف از نمايندگي به
مراتب ابراز براي بابل اهالي طرف از نمايندگي به كه بابل بازرگانان و شاهدوستان جمعيت نمايندگان

آقاي شدند شرفياب شاهنشاه پيشگاه به آنكه از پس آمدهاند پايتخت به خود ميهنپرستي و شاهدوستي

نمودند/ نثار گلي تاج و يافته حضور فقيد اعليحضرت آرامگاه سپسدر و نموده م;قات را نخستوزير

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

تكذيب و توضيح
م;حظه راه سابق مهندسحقشناسوزير آقاي از نامهاي رسيده اداره به روز چند اين كه نامههائي بين

�كوك خويش�ارتور خبرنگار قول از كسپرس ديليا خبرنگار <آنچه مينويسد: راه سابق آنوزير طي كه شد

مرداد ٢٥ روز مصدقدر آقايدكتر كبيرشورويو سفير م;قات جانبدر اين استكه داشته اظهار و كرده نقل

است كرده كر جانبذ اين قول از سپسمطالبديگريرا داشتهو ندارمحضور اط;عي آن سقم صحتو از كه

ميباشد>/ تكذيب مورد جدا

٨١٨٩ شماره ,١٣٣٢.٦.٣å دوشنبه

افسران ترفيعات كميسيون تشكيل
Fزم تـصميمات افسران ارتقاِء درباره گرديد/ تشكيل ارتش ستاد در افسران ترفيعات كميسيون امروز

شود/ گذاشته جرايد اختيار در شدهاند نائل درجه ارتقاِء به كه افسراني كامل ليست است قرار گرديد تخاذ ا

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

ميشود بختياريتشكيل غائله به برايرسيدگي دادگاه
شد خواهد بختياريصادر متهمين به نسبت دادستان ادعانامه ديگر روز چند تا

شدهاند آزاد كفيل قيد به بختياري غائله متهمين از نفر ده
است شده ارسال برايتوشيح فرامينآنها و انتخابشدند اعضايدادگاه

دادسـتان و است يـافته پايان بختياري غائله متهمين از بازپرسي جريان كه شد حاصل اط;ع امروز

ادعانامه ديگر روز چند تا دارد احتمال ميباشدو متهمينمزبور به نسبت ادعانامهخود تنظيم تهيهو مشغول

مخصوصي دادگاه به رسيدگي براي پرونده دادستان ادعانامه صدور پساز اينصورت در صادرشود/ دادستان

تهام ا به بايد كه دادگاه اعضاي اط;ع قرار به ميشود/ ارجاع شد خواهد تشكيل ارتش ستاد طرف از كه

است/ شده ارسال ملوكانه توشيح براي آنها فرامين و شدهاند انتخاب كنند رسيدگي بختياري غائله متهمين

متهمين از نفر ده شد/ خواهند كار زوديمشغول به فرمان توشيح از پس و ميباشند نفر پنج دادگاه اعضاي

دادگاه به پرونده ارجاع و دادستان ادعانامه صدور از پس است قرار و شدند آزاد كفيل قيد با بختياري غائله

كنند/ انتخاب را خود مدافع وك;ي و نموده معرفي را خود



٣٣٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

فرمود: اخباراليوم خبرنگار با مصاحبه در شاهنشاه

ببينند من ملت كه بود برايآن كردم تحمل مدتيسكوتو اگر
ميكشاند كجا به را مملكت كار حكومتمصدق

بود خواهم وفادار كردهام ياد اساسي قانون حفظ در كه سوگندي به من
نمود همكاريخواهد و كمك اسEمي ممالك بيشبا بيشاز درآينده ايران

نايل ملوكانه بهحضور شرفيابي به اخيرا ايران به اخباراليوم روزنامه اعزامي خبرنگار نشاسبي ناصرالدين

مـؤسسه نشـريات از يكـي كه �ساعته �آخر مشهور مجله در را شاهنشاه بيانات و مصاحبه جريان و شده

ميرسد/ محترم خوانندگان به ترجمهو آن برجسته و اينكمطالبمهم كه ساخته منتشر ميباشد اخباراليوم

مذهبي ايمان يك از كمالوضوح با و خوبي به ايران شاهنشاه صداي آهنگ مينويسد مزبور خبرنگار

و ميكرد قطع را گاهيصحبت شاه ميكرد/ حكايت تقدير, به قطعي تسليم و خدا به مطلق اعتماد از عميق

نيرومند و جوان ايران پادشاه ميگذراند/ نظر از را گذشته خاطرات خود ذهن در كه ميرسيد نظر به چنين

سفيد قدري را شاهنشاه موهايسر ديده سلطنتخود سال دوراندوازده در كه مجاهداتي استوليحوادثو

ايران پادشاه قيافه و سيما در باشد سن اقتضاي از بيش كه تجاربي طوFني, و ممتد تجارب آثار و كرده

تأثيري و مذهبي ايمان به اشاره با شاه بيانات و سخن كه نبود تعجبآور من براي منعكساست/ و مشهود

فرمودند: داشت دست در سيگاري كه حالي در شاه گردد/ آغاز است داشته شاه حراست حفظ در الهي

مـن هواپيماي دفعه دو نيست/ اطمينانبخش و سعادتآور بشر براي ايمان نيروي اندازه به چيز هيچ

در خدا ولي داد رخ برايمن حوادثديگري شليكشد, من به كوتاه فاصله از گلوله چند بار يك و كرد سقوط

من شانه و صورت به شد شليك من طرف به كه گلولههائي كرد/ حفظ مرا خطرها و پيشآمدها آن همه

نـقشههاي و شـود مـن متوجه خطري كه نگذاشت الهي عنايت معذلك كرد سوراخ مرا ك;ه كرد/ اصابت

گردد/ اجرا بود شده تهيه ايران استق;ل زوال براي كه نابودكنندهاي

دوره در داشت: اظهار سپس شاهنشاه ـ شوند آشنا حقايق به كام� مردم ميخواستم نبودم منضعيف

اين ولي كنم معزول را او خودم قانوني اختيارات از استفاده با من داشتند انتظار بسياري كه مصدق حكومت

حمل مرا جهانسكوت ازمطبوعات بعضي بودم داده ترجيح اقدام اين بر را منسكوت نميشدو عملي انتظار

كه ندارم را آن قدرت ضعفروحي اثر بر و ندارم كشور بهامور توجهي من كه مينوشتند و بودند ضعفكرده بر

كه برسد روزي چونميخواستم ميدادم ادامه را منسكوت هم باز ولي كنم/ استفاده قانونيخود اختيارات از

مشـاهده رأيالعـين به را مصدق حكومت نتيجه و كنند درك را حقايق خوبي به خودشان من كشور مردم

ميشد/ كشيده كجا به را كشور و بوده چه مصدق حكومت نتيجه كه ببينند و نمايند

شود, روشن ايراني افراد برايعموم حقيقت اين ميخواستم كه بود آن براي كردم سكوت مدتي من گر ا

استق;ل و اساسي قانون و كشور نكنم اقدامي گر ا و نيست مصلحت به سكوت ديگر ديدم كه موقعي ولي



ملي دولت سياهه ٣٣٠٦

را مصدق عزل فرمان و كردم استفاده قانونيخود اختيارات از داريد اط;ع كه همانطور ميافتد خطر به ايران

شاهنشاه قيافه در خوبي به روحي تألم و احساسات اينموقع در دادم/ خاتمه او حكومت به و نمودم صادر

اين به مبادرت حياتي حساسو لحظه اين در گر ا فرمود: و داد ادامه سخنخود به شاهنشاه بود نمايان ايران

وضع چه و ميشد چه ايران سرنوشت ميداند خدا نمينمودم صادر را مصدق عزل فرمان و نميكردم اقدام

مصدق عزل به جرياناتمربوط دوباره آنكه پساز شاهنشاه پيشميآمد/ ما ملت و برايكشور نابودكنندهاي

داشتند/ اظهار مطالبي كنند وانمود كودتا عنوان به خواستند را قانوني اقدام آن همكارانش و مصدق كه

قرار مخاطب است شاهنشاه دوستان زمره در كه را تهران در اردن مختار وزير عبدالمنعمالرفاهي آقاي

كشـور, از مـن غـياب در كه مردم بلكه نيست من عهده به مصدق مجازات تعيين فرمودند: سپس و داده

باره اين در قانون ع;وه به و كنند تعيين را او تكليف و نموده قضاوت بايستي ساختند واژگون را او حكومت

ضد بر مبارزه ادامه و ايران خارجي سياست درباره ايران پادشاه اعليحضرت كرد/ خواهد اع;م را خود راي

ميكرده تعقيب همواره كه را خود قديم راه همان ايران داشتند: اظهار ممالكاس;مي با همكاري و استعمار

هميشه ما نمود خواهد تعقيب هم آينده در اس;مي ممالك با همكاري و كامل بيطرفي حفظ يعني است

روابط تحكيم داد/ خواهيم ادامه را رويه اين هم آينده در و بودهايم ممالكاس;مي با دوستي توسعه طرفدار

ميشويم/ منتفع آن از ما همه كه است سياستي مسلمان كشورهاي ميان همكاري و دوستي

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

مجلسعزاداري در شاهنشاهي همايون اعليحضرت ديروز
گلستانشركتفرمودند كاخ

چـهار سـاعت در گلستان كاخ در سيدالشهداعليهالس;م حضرت عزاداري مجلس جلسه آخرين ديروز

دربار وزير ع;ِء آقاي ارشد, افسران و وزيران حججاس;م, آقايان مجلس اين در يافت/ تشكيل بعدازظهر

جـمعيت و اصناف و تجار از زيادي عده و اس;مي كشورهاي سفراي و دربار وزارت رؤساي و شاهنشاهي

شعارهاي و سياه پرچمهاي كه حالي در عزاداران دستههاي كردند, شركت مختلف طبقات وجوه از كثيري

در جـعفري شـعبان آقاي راهنمائي با و شدند گلستان كاخ وارد مرتب صفوف با داشتند دست در مذهبي

سپهبد آقاي كه حالي در شاهنشاهي همايون اعليحضرت بعدازظهر پنج ساعت گرفتند/ جا معين محلهاي

انبوه جلوسفرمودند/ تاFر در و شده تشريففرما گلستان كاخ به بودند معظمله التزام در زاهدينخستوزير

به نسبت شديدي احساسات پي در پي فرستادنصلواتهاي با ديدند را شاهنشاه اينكه محض به جمعيت

خامس مصائب پيرامون در شوري پر سخنراني شهير واعظ فلسفي آقاي داشتند/ ابراز همايوني اعليحضرت

كشور اهالي مستدعيات به نسبت را شاهنشاه توجه و ايراد حسيني قيام اثرات كيفيتو و عليهالس;م آلعبا

كردند/ دعا همايوني اعليحضرت س;متي براي و جلبنموده

و يافت پايان ملوكانه ذات به گوئي دعا مراسم انجام با عزاداري مجلس بعدازظهر نيم و شش ساعت

فرمودند/ مراجعت سلطنتي كاخ به عمومي احساسات و ميانشور در همايوني اعليحضرت



٣٣٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

عزيمت مشهد به هواپيما ارضاقدسبا زيارت قصد به صبحامروز شاهنشاه
بودند همايوني ركاب التزام در اينمسافرت در نخستوزير نمودند,

شد مشهد فرودگاه وارد سلطنتي نيمصبحهواپيماي و ٩ ساعت

مراجعتكردند تهران به همراهان و همايوني اعليحضرت امروز بعدازظهر ٥

مشهد به اقدس ارض زيادت قصد به سلطنتي هواپيماي وسيله به همايوني اعليحضرت امروز بامداد

فرمايند/ مراجعت تهران به امروز بعدازظهر ٥ ساعت است قرار و نمودند عزيمت

مـيباشند/ مـلوكانه ركـاب در علم tاسدا آقاي و نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار مسافرت اين در

آن از هواپيما برابر در شاهنشاه و شد مهرآباد فرودگاه وارد صبح هفت ساعت همايوني اعليحضرت تومبيل ا

قرار كه اسداtعلم و نخستوزير آقايان بر ع;وه فرودگاه بهمحوطه همايوني ازورودموكب قبل شدند/ پياده

رئيس جنگ, وزير زاهدي, مهندساردشير آقايان ارضاقدسمشرفشوند به همايوني موكب التزام در بود

داشتند/ حضور فرودگاه در نيز شهرباني رئيس ارتشو ستاد

مـقارن و پرداخـتند كره مذا به مشايعتكنندگان با هواپيما كنار در دقيقهاي چند همايوني اعليحضرت

مقام يك نمودند/ پرواز مشهد سوي به سلطنتي هواپيماي وسيله به ملتزمين تفاق ا به ربع و هفت ساعت

حـضور به نخستوزير آقاي ديروز شرفيابي در مسافرت اين قرار داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مطلع

حـضور دولت هيأت جلسه در ديشب ده تا هفت ساعت از نيز نخستوزير آقاي بود/ شده گذاشته ملوكانه

خواهند مسافرت مشهد به ملوكانه ركاب التزام در امروز كه نمودند مستحضر را وزراِء آقايان آنجا در و داشتند

تشريفاتو بدونهيچگونه مسافرت اين همايوني اعليحضرت تمايل حسب بر گفت مطلع مقام همين كرد/

نداشت كسديگريحضور معدودي عده جز مهرآباد فرودگاه در همينجهتامروز به شدو انجام قبلي اط;ع

و مـراسـم گـونه هـر انـجام از شاهنشاه موكب بازگشت هنگام بعدازظهر كه است شده كيد تأ همچنين و

است قـرار گـفت: خـارجـه وزارت كـاخ در امـروز نـخستوزير نزديكان از يكي شود/ خودداري تشريفاتي

همين فرمايند/ مراجعت تهران به بعدازظهر ٥ تا نيم و ٤ ساعت بين ركاب ملتزمين و همايوني اعليحضرت

بودند/ شاهنشاه ركاب ملتزمين جزو امروز نيز گي;نشاه سرلشكر آقاي ميكنم تصور كرد اظهار شخص

وارد ركاب ملتزمين و شاهنشاهي همايون اعليحضرت حامل هواپيماي دقيقه چهار و سي و ٩ ساعت

معتمدي آقاي خراسان, هشت لشكر فرمانده نويسي سرتيپ تيمسار استاندار, آقايان شد/ مشهد فرودگاه

محترمينو جرايد, مديران انجمنشهر, اعضاي رئيسو كشوري, لشكريو رؤسايادارات كليه و نايبالتوليه

بودند/ ملوكانه ذات تشريففرمائي منتظر فرودگاه در اصناف و عشاير نمايندگان و معتمدين

فرماندهي طرف از عرضگزارش پساز آمد/ عمل به نظامي مراسم نشست زمين بر هواپيما كه همين

اعليحضرت سير خط تمام در نمود معرفي ملوكانه پيشگاه به را مستقبلين مشهد شهردار اقبال آقاي لشكر

ترتيب به صف چندين در مشهد اهالي قدسرضوي تشريفات اداره جلوي تا فرودگاه از شاهنشاهي همايون



ملي دولت سياهه ٣٣٠٨

گوسفند و گاو تعدادي و مينمودند احساسات ابراز شاهنشاه به نسبت بيسابقهاي جالبو طرز به و ايستاده

tآيتا حضرت طرف از و نموده حاصل تشرف ثامناFئمه مطهر حرم به yقب ملوكانه ذات كردند/ قرباني

و هـمايوني اعـليحضرت سپس شد/ عرض شكرگزاري و دعا و خيرمقدم اع;م علماي از عدهاي و كفائي

مسـجد مـتولي طـاهري آقـاي طـرف از و فـرمودند بازديد را گوهرشاد مسجد بعد و موزه ركاب ملتزمين

شديدا مشهد مردم كه حالي در همايوني اعليحضرت تشريفات خاتمه از پس رسيد عرض به توضيحاتي

شدند/ تشريففرما ملكآباد به نهار صرف استراحتو براي ميكردند احساسات ابراز شاهنشاه به نسبت

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

فقيد اعليحضرت آرامگاه در
نمايندگي به سانافي كامي محمد آقاي ماه شهريور ششم بيستو پنجشنبه روز بعدازظهر پنج ساعت

حضور فقيد شاه اعليحضرت آرامگاه در چهاردلي اهالي نمايندگي به برومند tنصرتا آقاي و مريوان ايل

داشتند/ ابراز همايوني اعليحضرت راه در را كاريخود فدا جانبازيو مراتب گلي تاج نثار ضمن و يافته

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

تقاضاينصبمجسمه
مجسمه خود خرج به كه نمودهاند تقاضا فرماندار آقاي از شاهدوستشوشتر اهالي و مالكين ـ شوشتر

نمايند/ نصب فلكه در ميباشد آماده و شده تهيه yقب كه را همايوني اعليحضرت

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

شاهنشاه برايسEمتي اطعام
جمعيت دبيرخانه محل در عاشورا شب در زيادي عده �ايران جوانان �جمعيت مركزي كميته بنابهدعوت

دعايمخصوصبرايس;متيذات و ��ع خامسآلعبا مصيبتحضرت كر ذ پساز و رسانيده هم به حضور

از نفر ٣åå از بيش شد انجام جمعيت اول دبير و شمال نسيم روزنامه مدير ساعي آقاي طرف از كه شاهانه

گرديدند/ اطعام مستحقين

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

كردند اعEم را خود افشارطوسقبولي قتل متهمين مدافع وكEي
كرد خواهد صادر را مقدماتيخود قرار ديگر روز سه تا و است قرائتپرونده مشغول دادگاه

وك;ي آقايان كليه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز نظامي جنائي دادگاه رئيس قطبي سرهنگ آقاي

سـالن به نظامي جنائي دادگاه امروز كردند/ اع;م دادگاه به را خود قبولي افشارطوس قتل متهمين مدافع

مقدماتي قرار هفته اين پايان تا و ميباشيم پرونده مطالعه مشغول اينكما و شد شهربانيمنتقل سخنراني

به ميباشند آزاد كفيل قيد با اينك متهمين كليه شد/ خواهد آغاز متهمين دادرسي ب;فاصله و صادر را خود

تشكيلشود/ متهمين تهام ا به رسيدگي براي دادگاه آينده هفته اواسط ميشود پيشبيني كلي طور



٣٣٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

كشفشد نقاطمختلفشهر در توده حزب به متعلق پنجشبكه ديشب
دستآمد به توده منحله حزب به مربوط اوراق و رنگي چاپ زياديوسايل مقدار يكآزمايشگاه,

ازطرففرماندارينظامي دستگيرشدگان نفر ١٤٣å اتهام فوريبه برايرسيدگي
است شده آغاز اقداماتي

شوند تبعيد هوا و بدآب نقاط به متهمين از ديگر نفر استچند ممكن

لرستانميباشند لشكر نظر فلكاiفEكتحت قلعه در تبعيدشدگان

پنج در را توده منحله حزب به متعلق شبكه ٥ شدند گاهيموفق كارآ نظاميو فرمانداري ديشبمأمورين

كنند/ كشف شهر نقطه

كوچه سنگلج در واقع غفاري محسن نام به شخصي منزل به مأمورين گذشته شب ـ آزمايشگاه كشف

و مـيرسيد نـظر به آرام خيلي منزل وضع شدند مزبور خانه وارد مأموري كه هنگامي رفتند tشيخفضلا

قبيل از رنگين چاپ وسايل مقداري گرديدند موفق نتيجه در و شدند بازرسي مشغول ب;فاصله مأمورين

از بود واقع كوچه همان در كه نيز مص;ئي نام به شخصديگري منزل كنند/ كشف غيره و الوان مركبهاي

مورد چاپاع;ميه وسايل تهيه براي كه نيز آزمايشگاه يك آنجا در گرفتو قرار بازرسي طرفمأمورينمورد

افتاد/ انتظامي دستمأمورين به ميگرفت قرار استفاده

ميباشند دوشيزه آنها از نفر دو كه كنين سا از نفر ٦ انتظامي مأمورين خانه اين در ـ شدند دستگير نفر ٦

وسايل با بازداشتو مأمورين وسيله به ديگر نفر دو و الياعيوضي منور, مص;ئي, غفاري, محسن اسامي به

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به شده كشف

سـرتيپ تـيمسار بـه كه نامهاي طي نظامي فرمانداري ستاد طرف از قبل روز چند ـ فوري رسيدگي

فرمانداري طرف از ٥ ماده طبق كنون تا كه كساني تهام ا به فوري رسيدگي براي كه شد پيشنهاد دادستان

فرمانداري و گاهي كارآ اداره ارتش, ستاد دوم ركن نمايندگان از مركب كميسيوني شدهاند بازداشت نظامي

نمايند/ تعيين را بازداشتشدگان تكليف فوريت به انتخابو نظامي

از يكي در نظامي بازپرسان از نفر چند ديروز از گرفتو قرار توجه پيشنهادمورد اين ـ شد آغاز رسيدگي

بـازداشتشـدگان كـليه پرونده به دارند وظيفه آقايان اين شدند كار مشغول نظامي فرمانداري تاقهاي ا

كنند/ رسيدگي است نشده روشن آنها وضعيت كنون تا كه ٥ ماده موضوع

٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از نفر ١٤٣å كنون تا كلي طور به ـ ميشود خواسته سوابق

و خواسـتهانـد گاهي كارآ اداره و ارتش ستاد دوم ركن از را آنها سوابق نظامي بازپرسان شدهاند/ بازداشت

بازپرسان آقايان ميشود/ صادر آنها آزادي دستور ب;فاصله باشند نداشته مزبور اداره دو در سوابقي چنانچه

شدهاند/ آزاد آنها نظامي فرمانداري دستور به و كرده صادر را عدهاي آزادي قرار كنون تا مزبور

شبكه سه گذشته شب شد كشف سنگلج در كه توده منحله حزب شبكه دو بر ع;وه ـ ديگر شبكه سه



ملي دولت سياهه ٣٣١٠

مزبور خانههاي در كشف انتظامي مأمورين طرف از اسكندري خيابان جواديه, محل فيشرآباد, در ديگري

دست بـه توده منحله حزب به متعلق متفرقه اع;ميههاي و اوراق مقداري شدند موفق انتظامي مأمورين

نمايند/ تحويل نظامي فرمانداري به منازل صاحبان با و آورند

از ديگري عده است شده كسباط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به ـ ميشوند تبعيد ديگري عده

شده تهيه اشخاص ديگرصورتاين روز چند تا ممكناست شدو منتقلخواهند خرمآباد به بازداشتشدگان

بفرستند/ خرمآباد به را آنها راهآهن وسيله به

وسـيله بـه درود از و كـردند حـركت لرستان به تبعيدشدگان اط;ع قرار به ـ لرستان لشكر اختيار در

نـظر تحت دستهجمعي طور به فلكاFف;ك قلعه در yفع و بردند خرمآباد به را آنها ارتشي كاميونهاي

هستند/

برابر ميدهد اط;ع مجددا ٢١ شماره اع;ميه پيرو نظامي فرمانداري ـ هستند كتبي معرفينامه داراي

فرمانداري در سمتي هيچگونه كه مردم از عدهاي اخيرا ميرسد نظامي فرمانداري به كه گزارشاتي و اط;ع

به شروع مردم كردن مرعوب با مختلف عناوين به و اشخاصشده منزل داخل مأمور عنوان به ندارند نظامي

تهران شهرستان محترم اهالي عموم اط;ع به مجددا اينك مينمايند مردم اموال سرقت بعضا و اخاذي

دادسـتان امـضاِء بـه كتبي معرفينامه داراي استثناِء بدون نظامي فرمانداري اعزامي مأمورين كه برساند

فرمانداري چون نمود/ خواهند ارائه لزوم صورت در كه ميباشند نظامي فرمانداري مهر به ممهور و نظامي

انتظامي مأمورين با دارد تقاضا اهالي كليه از لذا شود داده خاتمه بدينوضع كه است خواستار مصرا نظامي

گيرند/ قرار قانوني پيگرد تحت مقررات طبق تا نموده را همكاري نهايت

مأمورين به خود بازجوئي در ملكي خليل آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز است؟ گفته چه ملكي خليل

سعي تودهاي اخ;لگران مرداد ٢٤ از بعد وقايع درباره و هستم بيگناه منشخصا است داشته اظهار تحقيق

كرده ائت;ف نيرويسوم حزب با توده منحله حزب اينكه بر مبني را مردم افكار كاذيب ا نشر وسيله به داشتند

كرد/ نخواهد و بود نكرده ائت;ف توده حزب با هيچوجه به نيرويسوم كه صورتي در سازند منحرف است

به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از نفر ٣٤ اخير ساعت چهار و بيست در ـ بازداشتشدند نفر ٣٤

از نـفر ٩ مـدت اين در و شدهاند بازداشت نظم در اخ;ل و كي اشترا مرام داشتن تهام ا به و ٥ ماده استناد

ميباشد/ آزادشدگان جزِء نيز مهنا سرلشكر آقاي شدند/ آزاد نيز بازداشتشدگان

١åå امشب كه كرد اط;ع كسب موثق يكمنبع از ما خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت دو ـ خبر آخرين

yقب كه كساني اشخاصو اين شد/ خواهند تبعيد هوا آبو بد نقاط به توده منحله حزب اعضاي از ديگر نفر

شد/ خواهند وادار اجباري كار به مأمورين نظر تحت تبعيدگاه در شدهاند تبعيد

قصد به فقط مشاراليه داشتكه اظهار خبرنگار به كرماني ناظرزاده آقاي بستگان از يكي امروز ـ توضيح

اينمورد در تفاهم سوِء ظاهرا استو نياورده عمل به اقدامي هيچگونه و بود كرده شركت مسجد سوگواريدر

گردد/ روشن امر حقيقت صالحه مراجع در اميدواريم كه آمده پيش



٣٣١١ هشتم و بيست سال دو, و سي شهريور اطEعات,

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

بود شده انديمشكفرستاده به توزيع براي كه اوراقي و اعEميهها
توزيعكنندگانبازداشتشدند و كشفگرديد

لرسـتان راهآهن ناحيه پليس و انديمشك شهرباني ادارات به گزارشي قبل شب چند در ـ انديمشك

نگراني توليد انديمشك در مضره پخشاوراق وسيله به هستند صدد عناصرمخربدر از نفر چند كه ميرسد

شهرباني رئيس پرچمي سروان و راهآهن پليس رئيس سرهنگوحدت آقايان ب;فاصله نمايند/ محل در

يك در نفر چند كه مينمايند مشاهده ٣٢.٦.٢٤ بعدازظهر ساعتهفت مقارن اينكه تا بودند اوضاع مراقب

بخشدار بنيآدم آقاي شهرباني به ضمنجلب نموده دستگير را آنها لذا دارند غيرعادي ووضع تجمعنموده جا

در مضره اوراق زيادي مقدار نتيجه در ميگيرند/ قرار بازرسي مورد شده اشخاصدستگير و يافته حضور هم

راهآهن كارمند هم او همراهان نفر دو دستگيرشدگانصفويو از يكي نام كشفميشود آنها از قسمت چند

تحويل لرستان ناحيه راهآهن پليس به مجلسFزم صورت تنظيم با متهمين و اوراق جهت اين از هستند

شوند/ قضائي مقامات تسليم تا است گرديده

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

شدند دستگير نفر هفت و مقتول نفر يك
آستاندوست سرگرد فرماندهي به ژاندارم افراد از عدهاي كه است كي حا صومعهسرا از تلگرافي گزارش

كه توده منحله حزب افراد دستگيري و تعقيب جهت شب نيمه از بعد سه ساعت فومنات نظامي فرماندار

آنها چادر وارد غفلتا و حركتكرد بودند شده جمع كسماِء يككيلومتري در واقع وهنبده قريه چادريدر داخل

دستگير نفر ٧ و گرديد مقتول و كرد اصابت يكنفرمجهولالهويه به شليكمأمورينگلوله اثر در آنجا در شد

آن عكسدر كوچك يكآلبوم و تبليغاتي اوراق و قتاله آلت تعدادي تفنگو كمريو اسلحه مقدار و شدند

شدند/ فرستاده ژاندارمريصومعهسرا به مكشوفه اشياِء و دستگيرشدگان افتاد/ دستمأمورين به چادر

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

عليافموافقتشد با مEقات بر مبني تقاضايسفارتشوروي با
گويد ترك را ايران خاك بايد وي

آن كارمندان از يكي م;قات بر مبني كبرايشوروي سفارت تقاضاي با نظامي فرمانداري اط;ع قرار به

است شده دستگير توده منحله اعضايحزب با همكاري علت به كه تبعهشوروي نام <علياف> با سفارتخانه

توسط آن انجام ترتيب تا دهد اط;ع را م;قات تاريخ سفارتشوروي كه است قرار و است نموده موافقت

تقاضاي با خود موافقت اع;م ضمن نظامي فرمانداري اط;ع همين قرار به شود/ داده نظامي فرمانداري

در و ميباشد ناراحتي عنصر اينكه علت به علياف كه است داده اط;ع سفارتخانه آن به سفارتشوروي

گويد/ ترك را ايران ك خا بايد است شده كشف فشنگ و اسلحه مقداري او كار محل



ملي دولت سياهه ٣٣١٢

٨١٩å شماره ,١٣٣٢.٦.٣١ سهشنبه

شدند عدهايمجروح درگرفتو دسته دو بين نزاعي رفسنجان در عاشورا روز
عملآمد اغتشاشجلوگيريبه از انتظامي مأمورين دخالت اثر در ولي

زوديمرتفعگرديد به ولي داد تشنجيروي هم شوشتر در
دستجات عاشورا روز ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش ضمن در رفسنجان از ما خبرنگار كه طوري به

نـام بـه دسـتهاي بـين و آمـدند شهر به دهات از سيدالشهداِءعليهالس;م حضرت تعزيهداري براي متعدد

اثر وليدر شدند عدهايمجروح نتيجه در درگرفتو دستههايشهريزدوخورديسختي از يكي ماهوتكو

صـالحزاده عـلي سرگرد طرف از كه اقداماتي و نمودند انتظامي مأمورين كه هوا سمت به تير چند شليك

اشخاص و شد اغتشاشجلوگيري از و گرديد آرام شهر اوضاع آمد عمل به رفسنجان موقت پادگان فرمانده

موقت پادگان فرمانده گرديدند/ جلب نظامي پادگان به و دستگير بودند سرد اسلحه به مسلح كه ماجراجو

دارد/ نظامي پادگان به احتياج رفسنجان كه دارد عقيده رفسنجان

و تشـتت اثـر در عـاشورا روز در رسيده شوشتر از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر طبق همچنين

شليك با گرفتكه نزاعيصورت تعزيهداريرويداد مراسم انداختن راه به براي بيندستجات كه دودستگي

گرديد/ رفع غائله سمتهوا به تير چند



٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

فارس جرايد مديران معاريفو شرفيابي
ملوكانه پيشگاه به

پيشگاه به سعدآباد سفيد كاخ در فارس جرايد مديران و معاريف از جمعي امروز صبح نيم و ده ساعت

Fبا عكس در معروضداشتند را خدمتگزاريخود مراتب و شدند شرفياب شاهنشاهي همايون اعليحضرت

ميشوند/ ديده شرفيابي از قبل جرايد مديران معاريفو از عدهاي عكس] زير [متن

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

تيلهكوه عشاير به نسبت شاهنشاه تفقد ابراز
همايوني اعليحضرت و شدند شرفياب شاهنشاه حضور تيلهكوه عشاير نمايندگان پنجشنبه روز بامداد

مـزبور عشاير طرف از شريفي حاجي آقاي فرمودند/ مرحمت و تفقد ابراز مزبور عشاير فرد فرد به نسبت

درخواست ملوكانه پيشگاه از سپس داشتو اع;م ملوكانه حضور را مزبور عشاير كاري فدا وفاداريو مراتب

تفقد مورد را او مجددا درخواستخودداريفرمودند اين قبول از شاهنشاه ببوسد را پايشان فرمايند اجازه كرد

داد/ پاسخ مشاراليه كه فرمودند سؤاFتي او اوFد عده و زندگي وضع از و دادند مخصوصقرار

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

معظمشرفيابگرديدهام] شاهنشاه پيشگاه [به آگهي
شاهدوستي مراتب ابراز براي قزوين رامند بلوك و [!] شارل اهالي هزار طرف١٥ از نمايندگي به اينجانب
تفقد مورد و رسانده عرض به را اهالي مستدعيات و شده شرفياب معظم شاهنشاه پيشگاه به ميهنپرستي و

شارلي نادري علمدار ٨å٣٤ ـ آ گرديدهام/ واقع ملوكانه ذات

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

فقرا اطعام
محرم يازدهم و دهم و نهم شبهاي در كرمانشاه اوقاف اداره طرف از تي سنوا معمول طبق ـ كرمانشاه

كفيل بختيار سرتيپ تيمسار كه گرديد برقرار مجلسروضهخواني شب چند و شدند اطعام فقرا از نفر ٣åå

شركتنمودند آن اداراتدر رؤساِء ساير نظاميو فرماندار معاون تيپو فرمانده سرهنگپهلوان استانداريو

شد/ خواند دعا شاهانه ذات س;متي براي و



ملي دولت سياهه ٣٣١٤

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

فرمايند توجه آقاينخستوزير جناب
اقدس ذات به نسبت و ايران سربلندي و استق;ل خواهان مادامالعمر كه ايران زحمتكشان و كارگران ما

راه در پيوسته كه امامي شريف مهدي دكتر آقاي جناب كه زحماتي از وسيله بدين هستيم وفادار ملوكانه

و قدردانينمود ميدارد مبذول خياط كارگران سنديكاي بهخصوص ايران زحمتكشان و كارگران وضع بهبود

خواهانيم/ پيشرفتامور در را جناب آن موفقيت تبريكو كار معاونتوزارت به را معظمله جديد انتصاب

زبرآدمي اصغر ايران خياط كارگران سنديكاي مسئول ٨åå٣å ـ آ

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

دبيرستانها جديد تحليفرؤساي مراسم
آمد خواهد عمل به آينده هفته در

مراسمي انتخابميشوند سال سه مدت براي دبيرستانها رؤساي هيأتوزيران, آئيننامهمصوبه طبق

ياد سوگند قديمي دبيران از نفر دو و شهرستانها فرهنگدر رئيس يا و پايتخت در فرهنگ وزير حضور در

خداپرستي, و ايمان روح مقتضي وسايل با و دانسته ناظر كارهايخود در را وجدان و خدا هميشه كه نمايند

نمايند/ تقويت دانشآموزان در را ميهنپرستي و شاهپرستي

آقاي هم امروز شدهاند/ تعيين دبيرستانها رؤساي عدهاياز شد داده اط;ع گذشته شماره در بهطوريكه

مراسم در تا گرديدند انتخاب فرهنگ معلمين سابقهترين با از نفر دو عنوان به عديلي و نوربخش كمال

در آيـنده هفته اوايل در تهران دبيرستانهاي رؤساي تحليف مراسم معلوم قرار از نمايند/ شركت تحليف

رؤسـاي كـه گـرديد ابـ;غ شـهرستانها فـرهنگ رؤسـاي به امروز و آمد خواهد عمل به فرهنگ وزارت

نمايند/ فراهم را آنان تحليف مراسم و نموده انتخاب هستند شرايط واجد كه دبيرستانهائي

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

فرمودند ايراد مشهد اهالي به ديروزخطاب كه شاهنشاه پيام متن
پخشگرديد مشهد راديو وسيله به و مخصوصضبطشد نوار در و

كمالخوشوقتيو نمودهاند ابراز خود از اينروزها در شريفخراسانعموما مردم كه احساساتسرشاري از

آFف عليه اFئمه ثامن حضرت آستانبوسي در كه عديده سفرهاي در كه خرسندم و است حاصل امتنان

اين اينكدر داشتهام قرار سامان اين مردم دلپذير شايانو استقبال مورد همواره مشرفبودهام الثناِء و التحية

قاطبه اجمعين عليهم tصلواتا طاهرين بركاتائمه يمن به كه آرزومندم متعال خداوند از عزيز روزهاي

منظور كه طوري به و كند پيدا توفيق جديد دولت و بوده برخوردار عدالت امنيتو شيرين ثمرات از ايران ملت

و سعادت و ايران مردم رفاه آسايشو تأمين راه در بلندي قدمهاي تفاق ا و وحدت ايجاد پرتو در است نظر

برداريم/ كشور ترقي



٣٣١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

كشفشد شكوفه سهراه در توده منحله حزب مهم شبكه يك ديشب
نصب اسلحه, ورود و خريد چاپاعEميه, دستورهايتخريب, به مداركمتعدديراجع شبكه اين در

سرقت دستور شيمي, مهندسين از ليستي اطمينان, مورد وظيفه افسران صورت دستگاهفرستنده,

افتاد انتظامي مأمورين دست به معادن كارگران وسيله به فتيله و ديناميت

بازداشتشدند مزبور شبكه در يكدوشيزه و مرد پنجنفر
گرديدند تبعيد لرستان منطقه به بازداشتشدگان از ديگر نفر ١åå

شد دستگير نقد زياديوجه مقدار با فراريشهرباني افسر محمدزاده خواهر
در را توده حزب مهم شبكه يك شدند موفق نظامي فرمانداري و گاهي كارآ اداره مأمورين گذشته شب

است: قرار اين از كرده تحقيق ما خبرنگار كه طوري به كميته اين كشف جريان كنند/ كشف شكوفه سهراه

مأمورين از عدهاي ديروز بعدازظهر شش ساعت بود رسيده انتظامي مأمورين به yقب كه گزارشهائي طبق

رفتند/ خداداد سرهنگ شكوفهكوچه سهراه در ابواسحقي حسين خانه به نظامي فرمانداري گاهيو كارآ اداره

آنها محضديدن به و كرد باز آنها روي به را دوشيزهايدر داشتند را خانه به قصدورود مأمورين كه هنگامي

گرديدند/ خانه وارد و شدند مانع وليمأمورين ببندد مجددا را در داشت تصميم و پريد چهرهاش از رنگ

دوان بود كرده باز آنها روي به را در كه دوشيزهاي شدند خانه مأمورينوارد كه هنگامي عملياتـ حين در

نـفر پنج كه كردند مشاهده و رسانيدند مزبور اطاق به را خود فورا مأمورين ولي رفت اطاق طرف به دوان

ميباشند/ ديگر عمليات انجام و اع;ميه بستهبندي مشغول

از و پريد آنها چهره از رنگ ديدند را انتظامي مأمورين خانه كنين سا اينكه محض به ـ باختند را خود

ماشين يكدستگاه گوشهاي در و بود غيرعاديمشهود يكوضع اطاقمزبور در كشيدند دست عملياتخود

مداركمهمي شدند نتيجهموفق در شدندو خانهمزبور بازرسي ب;فاصلهمشغول ميشدمأمورين چاپديده

كنند/ كشف شبكه آن در

دستور ميباشد: زير شرح به افتاد دستمأمورين به شبكه اين در كه مداركي ـ آمد دست به كه مداركي

تهيه دستور سابوتاژ, تخريبو دستور اسلحه, خريد مورد در دستور اع;ميه, چاپ دستور منفجره, مواد تهيه

مأمـورين سـوِءظن مـورد كه منازلي تخليه مورد در دستور صدور كاشان, در توده منحله حزب براي محل

زدن برهم منظور به مساجد به افراد از عدهاي فرستادن براي اعضا از عدهاي به حزبي دستور است, انتظامي

افسران صورت فرستنده, دستگاه از استفاده براي محل چند تعيين فلسفي, سخنراني حين در مسجد وضع

كارگران وسيله ديناميتبه و برايسرقتفتيله توده,دستور حزبمنحله به تمبرمربوط اطمينان, وظيفهمورد

مواد تهيه براي دستور ديناميت, و فتيله تهيه مورد در ساختمان و معدن مهندسين از ليستي تهيه معادن,

است/ گرديده كشف هم شهريور ٢٥ روز به مردممربوط روزنامه زيادي تعداد مدارك اين بر ع;وه شيميائي,

تنظيم صورتمجلس ب;فاصله مدارك اين كشف پساز انتظامي مأمورين ـ شدند دستگير نفر شش



ملي دولت سياهه ٣٣١٦

بازداشتشدگان: اسامي كردند/ بازداشت را آنها سپس و رسانيدند خانه كنين سا نفر شش امضاِء به و كردند

رمضانيو عبدالحميد ابواسحقي, موسي بزرگمهري, حسين عليزاده, احمد صاحبمنزل, ابواسحقي حسين

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به شده كشف مدارك با اشخاص اين ابواسحقي/ پري

نفر يكصد انتظامي مأمورين گذشته شب داديم ديشباط;ع شماره در كه همانطور ـ لرستان به تبعيد

كاميون چند ديشب نيم و هشت ساعت كردند/ تبعيد هوا و آب بد نقاط به را اخير بازداشتشدگان از ديگر

اين ميرود احتمال داشتند/ اعزام لرستان به را تبعيدشدگان قطار, وسيله به و برد راهآهن به را آنها ارتشي

شوند/ ملحق تبعيدشدگان ساير به فلكاFف;ك قلعه در نيز دسته

دوشيزه منزل بود رسيده انتظامي مأمورين به كه اط;عي طبق گذشته شب ـ دوشيزه يك دستگيري

انـتظامي مأمـورين و گرفت قرار انتظامي مأمورين بازرسي مورد محمدزاده شهرت بيوك فرزند ايراندخت

محمدزاده ايراندخت دوشيزه آورند/ دست به مزبور خانة در نقد ريالوجه هزار پنجاه و صد مبلغ شدند موفق

نام به ژاپني نفر يك با دوشيزه اين ميشود گفته و است شهرباني فراري افسر محمدزاده [رفعت] خواهر
اعضاي به كه است شده گذاشته او اختيار در وسيلهشخصمزبور به اينمبلغ و دارد ارتباط ماي> كيوماروي <ا

نظامي فرمانداري به امروز صبح ژاپوني ماي كيوماروي ا و مزبور دوشيزه كمكبشود توده منحله فراريحزب

شد/ آغاز آنها از انتظامي طرفمأمورين از بازجوئي ب;فاصله و شدند تحويل

بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به كه انصاري احمد آقاي شد حاصل اط;ع امروز ـ آزادشدگان

مدير بيگدلي محسن آقاي همچنين آمد عمل به بازداشت رفع وي از تفاهم, سوِء رفع از پس بودند شده

است/ شده آزاد ش;ق روزنامه

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

بازداشتشدند اشتراكي مرام داشتن اتهام به و پنج ماده استناد به نفر ١٦
به و ٥ ماده استناد به انتظامي مأمورين طرف از نفر ١٦ اخير ساعت چهار بيستو در ـ بازداشتشدند

بـانك كـارمندان از نـفر ٧ كه داده اط;ع ما خبرنگار امروز وقت آخر شدند/ بازداشت كي اشترا مرام تهام ا

طرفمأمورين از كي اشترا مرام داشتن تهام ا به هستند زن آنها از نفر دو كه صادرات توسعه بانك بازرگانيو

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به مقدماتي بازجوئي از پس توقيفو گاهي كارآ

به بودند شده بازداشت اخير روز چند در كه كساني از نفر ١٤ گذشته ساعت چهار بيستو در ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد نظامي فرماندار دستور

نـفر ١åå جـزو نـيز تـوفيق هـفتگي روزنـامه مـدير توفيق محمدعلي ـ شد تبعيد توفيق محمدعلي

يكقمقمه سربازيو يكپتوي تبعيدشدگان يكاز هر به نظامي فرمانداري طرف از ميباشد تبعيدشدگان

است/ شده داده آبمشروب براي

از سلطنتآباد در نظامي بازپرس امروز ظهر كه كرد كسباط;ع ما خبرنگار آخروقتامروز ـ خبر آخرين

است/ اعتراضكرده توقيفخود قرار به نسبت نظامي بازپرس به ايشان مجددا كرد/ بازپرسي مصدق دكتر



٣٣١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

داشتند قصد قلعهمرغي نگهبانفرودگاه افسر نفر دو ديشب
آتشبزنند را بنزينفرودگاه انبار

ولي آتشبزنند را بنزين انبار ميخواستند يكديگر تباني با نگهبان افسر قلعهمرغيدو فرودگاه ديشبدر

از يكي را واقعه اين شرح كردند/ اختيار فرار و نشده خود نقشه اجراي به موفق پاسدار تعرض گاهيو آ اثر در

افسر كتشافي ا [پرويز] سرگرد ديشب كرد: تعريف زير قرار به ما خبرنگار براي قلعهمرغي فرودگاه افسران
دستجات به متمايل كه نفر دو اين بودند/ قلعهمرغي فرودگاه نگهبان افسر رستمي يكم ستوان و سرنگهبان

به مبادرت فرصت اولين در داشتند تصميم و كرده تباني هم با قبل مدتي از معلوم قرار از ميباشند افراطي

نمانده باقي فرودگاه محوطه در كسي پاسدار جز گذشتو شب از پاسي كه ديشبهمين نمايند/ خرابكاري

اينموقع در تفاقا ا نمايد/ اجرا را خود نقشه تا ميرود كتشافي ا سرگرد سراغ به قبلي قرار طبق رستمي ستوان

لحظه همين در ولي ميشود آنها تصميم استمتوجه بوده حاضر خدمتخود محل در كه آماده جيپ راننده

مينمايد/ قفل او روي به را در و ميكند اطاقيمحبوس در را مزبور راننده رستمي ستوان

مراقب كسي ديگر مطمئنميشوند آنكه پساز رستمي ستوان كتشافيو ا سرگرد بنزينـ انبار آتشدر

ميكند حركت بنزين انبار آتشزدن آماده فرودگاه بنزين انبار آتشزدن براي yقب كه وسايلي با نسبت آنها

چند اينكه پساز ميباشند/ قسمتها بازديد شب اينوقت در منظورشان كه ميكنند تظاهر طور اين ابتدا

ميروند/ بنزين انبار طرف به ميكنند بازديد را قسمت

روز جز ميباشدو نظاميممنوع فرودگاههاي بنزيندر انبار طرف به رفتن اصو� ـ كرد تيراندازي پاسدار

چند از اينكه از پس مزبور افسران نزديكشود/ بنزين انبار به ندارد حق كسي خاصي ترتيبات با هم آن

هـمراه كه محترقهاي مواد با بودهاند صدد در و ميروند بنزين انبار طرف به آهسته ميكنند عبور قسمت

فرمان به توجهي چون و ميدهد ايست و ديده را آنها پاسدار سرباز كه بزنند آتش را بنزين انبار داشتهاند

تيراندازيميشود/ به مجبور سرباز نميكنند, سرباز

افسران اينكه پساز قرارمعلوم از ميكنند/ فرار ميبينند ك خطرنا را افسرانمزبوروضع اينوقتچون در

منظور به بردن پي است ممكن و افتاده راه به صدائي و سر و نشده عملي آنها نقشه ميكنند مشاهده مزبور

هستند/ فعyمتواري و ميشوند خارج فرودگاه از شبانه گردد دستگيريشان آنانموجب سوِء

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

دولتي حراجفرشهاي
مصدق] فرمان به دولتي شده جمع پايانيفرشهاي [مراحل

روز از مجددا بود شده تعطيل روز چند علتسوگواري به كه دولتي زائد فرشهاي حراج اط;ع قرار به

فرشايرانواقع سهامي شركت در بعدازظهر چهار ساعت از روزه همه تعطيل ايام از غير ماه مهر چهارم شنبه

ميگيرد/ انجام فردوسي خيابان در



ملي دولت سياهه ٣٣١٨

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

ارتشبازجوئيميشود دادرسي آئيننامه ٣١٧ ماده استناد به ايشان همكاران و مصدق دكتر از

شد خواهد اعدام حكم صدور تقاضا متهمين برايكليه مزبور ماده استناد به بزه ثبوت درصورت

دارد ادامه سياسي متهمين از بازپرسي
ميشود صادر متهمين زوديعليه به نظامي بازپرسان نهائي قرار

متهمين از بازجوئي ارتشمأمور دادرسي طرف از كه نظامي بازپرسان آقايان از يكي با ما خبرنگار امروز

ارتشقرار دادرسي دادستان اينكه پساز كرد حاصل اط;عاتي زير قرار به تماسگرفتو ميباشد سياسي

مجددا كرد تأييد بود شده صادر نظامي بازپرس طرف از كه را ايشان همكاران و مصدق دكتر آقاي توقيف

را نهائيخود قرار نظامي بازپرس بازپرسي پايان پساز دادندو ادامه را متهمين از بازجوئي نظامي بازپرسان

كرد/ خواهد پيشنهاد ارتش دادرسي دادستان به و صادر متهمين عليه

به ايشان همكاران و مصدق دكتر آقاي از نظامي بازپرسان كنون ا هم ـ ٣١٧ ماده استناد به بازپرسي

تهام ا ميدارند اظهار بازپرسان كه طريق بدين ميكنند بازپرسي ارتش دادرسي آئيننامه ٣١٧ ماده استناد

ثابت را كهخ;فاينموضوع داريد مطالبي چنانچه ميباشدو ارتش دادرسي قانون ٣١٧ ماده با منطبق شما

كنيد/ بيان كند

مرتكبسوِءقصدي كس هر است: قرار اين از ارتش دادرسي آئيننامه ٣١٧ ماده متن ـ ٣١٧ ماده متن

به تحريصمردم خواه و تاج تختو وراثت ترتيب يا اساسحكومت زدن هم به خواه آن از منظور كه شود

است/ اعدام به محكوم باشد سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح

دادرسي آئيننامه ٣١٦ ماده يعني ماقبل ماده استناد به نظامي بازپرسان فوق ماده بر ع;وه ـ ديگر ماده

به نسبت كسكه هر است: قرار اين از ماده اين متن ميكنند/ بازجوئي متهمينمزبور ديگرياز عده ارتشاز

بزه ثبوت دادرسيو پساز نمايد ياواFحضرتوFيتعهدسوِءقصد شاهنشاهي جهاتاعليحضرتهمايون

است/ اعدام به محكوم دادگاه در

متهمين از بازپرسي مشغول روز شبو بازپرسان كنون ا هم طريق بدين ـ شدند دستگير ديگري عده

افشاِء كردهاند معاونت همكاريو آنها با كه اشخاصديگريرا اسامي بازجوئي ميباشندچونضمن سياسي

گرفت/ خواهند قرار بازجوئي تحت توقيفو نيز اشخاصمزبور نظامي بازپرسان دستور به ميشود

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

ارتش افسران صورتترفيعات
به نفر ٥٩٩ و سرهنگدومي درجه به نفر ٧٩٨ و سرهنگي درجه به نفر ١٦٦ و سرتيپي درجه به نفر ٢٧

دومي ستوان درجه به نفر ٢٦ و يكمي ستوان درجه به نفر ٢٤٩ و سرواني درجه به نفر ٤٤٨ سرگردي, درجه



٣٣١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

شد/ صرفنظر آن درج از درجه> ارتقاِء به مفتخر <افسران ليست بودن طو=ني جهت به /١

�١�شدند مفتخر

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

سخنگويدولت مصاحبه

گذشته دولت را آن نيم و ميليون دولت١٢ اعتبار ريال ميليون ١٥ از
هزار هشتصد و يكميليون رقم اين بر عEوه خرجكرده, روز ٢٧ و ماه ظرفچهار

است نموده دارائيدريافت وزارت عنوانقرضاز به هم تومان
شد خواهند آزاد دستگيرشدهاند كه اشخاصبيگناه عدهاياز

تير تفنگو٨٥٦ قبضه ٢١ حزبي, كتبمضره هزار ١٥å شبكهحزبتوده, كشف١٧٦
اسلحه و بازوكا قبضه چندين و نارنجكهايدستي كليدهايرمز, تعدادي فشنگ,

چاپخانه كشفچندين كمري,
شدند آزاد نفر دستگيرشدگانفستيوال٦١ نفر ١å٥ از

بوده قشقائيشاهدوستووطندوست ايل
نميدهند انجام عملي اقداماتدولت و عمومي امنيت عليه و

وسخنگوي آقاينخستوزير معاون عميدينوري آقاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر ساعت نيم

نوري عميدي آقاي و شد تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با دولت

گذاشت: خبرنگاران اختيار در زير شرح به اط;عاتي

گـرفت دست بـه ايـران مـلت دليرانه قيام با را امور زمام نخستوزير آقاي جناب مرداد ٢٨ روز از ـ ١

به بيع;قه و اخ;لگر عدهاي رويه از جلوگيري دادندموضوع قرار توجه و نظر مورد كه مهمترينموضوعي

البـته و دارد ادامـه كـان كـما و تـعقيب مـزبور فـعاليت جديد دولت تشكيل از پس كه بود كشور استق;ل

دستگيري تعقيبو بازرسيو ضمن استدر ممكن ميدهدو ادامه باره اين در خود كار به دستگاههايدولت

افراد اين مدتي پساز نيست ترديد ولي گيرند قرار بازپرسي جلبومورد بيگناهي اشخاصگاهيمظنونين

خاطري اضطراب اشخاصكمترين اينگونه بستگان و خانوادهها براي ميرود انتظار بنابراين ميشوند/ آزاد

استق;لكشور به ع;قمند بيغرضو مردم دارد انتظار دولت ضمنا گردد تلقي خونسردي با بلكه نيايد پيش

به اط;عاتصحيح دادن كمكو راهنمائيو هيچگونه از ميدهد تشكيل ملترا تفاق ا به كثريتقريب ا كه

بـا نـنموده كوتاهي مملكت استق;ل به بيع;قه و اخ;لگر عده اين از كشور تصفيه براي دولت دستگاه

قبيل اين به اغماضنسبت هيچگونه زيرا نمايند كمك دولت به ملي خدمت اين در خود صميمانه همكاري

قانون در مقرر مجازاتهاي به و كمه محا را آنها قانون طبقموازين بلكه برد نخواهد كار به اشخاصدولت

ميشود اع;م خوردهاند فريب تلقينات يا و تبليغات تأثر تحت كه كساني از عدهاي به ضمنا رسانيد/ خواهد



ملي دولت سياهه ٣٣٢٠

نمود خواهند استفاده قانوني ارفاقهاي از نمايند ارائه را اغفالخود بيگناهيو دFئل معرفينموده را گرخود ا

آقاي عرضجناب به اخ;لگران با مبارزه به راجع عملياتخود درباره نظامي فرمانداري كه را گزارشي ضمنا

در مقررات و قانون طبق ملي رستاخيز روز از كه اقداماتي ميرسانيم/ آقايان اط;ع به رسانيده نخستوزير

است: ذيل شرح به يافته انجام تهران شهرستان نظامي فرمانداري

گرديده/ كشف توده منحله حزب شبكه ١٧٦ تعداد ٣٢.٦.٣١ الي ٣٢.٥.٢٨ روز از w١

كميسيون حضور در آنها از تعدادي كه آمده دست به حزبي و مضره كتب هزار ١٥å از متجاوز تعداد w٢

است/ گرديده بايگاني باغشاه پادگان انبارهاي از يكي در آنها بقيه و شد آتشزده ذيص;حيت

دقتدر تفتيشو جهت كه آمد دست به حزبي افراد بين رمز كليدهاي و اسناد و اوراق معتنابهي مقدار w٣

است/ شده گرفته آنها از مفيدي نتايج كنون تا و تحويل ارتش ستاد دوم ركن به آن

از پس كـه گـرديد كشـف مختلف سيستم فشنگهاي تير ٧٥٦٥ مختلف, تفنگ قبضه ٢١ تعداد w٤

پروندهايمربوطه رسيدگي پساز بقيه تحويلو ارتش ذخائر اداره به تعدادي پروندههايمربوطه رسيدگي

گرديد/ خواهد تحويل

كز مرا از يكي از كمري اسلحه تعدادي و بازوكا قبضه چندين و امريكائي نارنجكدستي زيادي تعداد w٥

شد/ ارتش ذخائر اداره تحويل كه گرديد كشف شبكهها

گرديد/ دو ركن تحويل كه مدارك و اوراق تعدادي آوردن دست به و سنديكا چند كشف w٦

فورا كه بود كشور مصالح خ;ف بر و مضر اع;ميههاي و اوراق چاپ مشغول كه چاپخانه چند كشف w٧

گرديد/ جلب نظامي فرمانداري به مربوطه متصديان جمعآوريو اع;ميهها و اوراق

و اوراق و دستگيريمظنونين و جلب و بهجتآباد و جواديه مفتآباد, مانند محلهايمظنون بازديد w٨

مداركمكشوفه/

اسناد مقداري با بودند محل در كه اشخاصي از نفر سه دستگيري و توجه قابل بسيار يكشبكه كشف w٩

يكنسخه بود توجه قابل مزبور مركز عراق كبير تشخيصسفير طبق كهچون عربيبود خط به كه مداركي و

شد/ فرستاده عراق سفارت به دستگيرشدگان عكس قطعه سه و اع;ميه از

افتاده اشخاصمتفرقه دست به كه مصدق دكتر منزل اشياِء و ثاثيه ا از زيادي مقدار آوردن دست به w١å

است/ گاهيموجود آ اداره گنجينه در بقيه و مسترد شد كشف كه آنها از معتنابهي مقدار كه بود

در كـه تهران دانشگاه و فرهنگ وزارت آزمايشي حوزههاي در بيسابقه آرامش و نظم قراري بر w١١

بود/ كرده فراهم را مشكل بزرگترين گذشته

مردم/ و زنان جهان مانند تودهاي روزنامههاي بخشهاي و كز مرا كشف w١٢

از كه بودند رفته بخارست به چهارمينفستيوال براي كه �مرد زنو از اشخاص�اعم از نفر ١åجلب٥ w١٣

در آنها از سابقهاي اينكه اع;م و �مرد نفر ٤٤ و زن نفر ارتش�٧ ستاد حسبدستور بر نفر ٦١ تعداد عده اين

شدند/ آزاد نيامده دست به ارتش ستاد دوم ركن



٣٣٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

ميدهد/ نيرو ولت ٢٢å الي ١٥å بين كه برق مولد يكدستگاه كشف w١٤

/�است متداول نيز ارتش در كه امريكائي گيرندههاي � ارتشي گيرنده بيسيم يكدستگاه كشف w١٥

مليو كارخانجات تمام در كه مرداد ٢٨ رستاخيز وقايع پساز كارخانجات كليه اعتصاب از جلوگيري w١٦

ميشد/ فراهم آن زمينه دولتي

بود/ حكمفرما مردم بين در مرداد ٢٨ وقايع از قبل از كه عصبانيتي و تشنج حال رفتن بين از w١٧

و معتمدين دعوت با لذا ميشد انجام بازاريان بين در تحريكاتي روز چند تا ملي قيام از پس چون w١٨

شدند/ كار مشغول و باز تجارتخانهها و بازار كليه ب;فاصله اطمينان و اعتماد حس ايجاد سرشناسو تجار

اغتشاش ايجاد گونه هر از جلوگيري و عزاداريمحرم روزهاي در كامل آرامش و نظم حفظ قراري بر w١٩

تكايا/ و مساجد و بازار در

سربازي/ البسه و ارتشي قوههاي معتنابهي مقدار كشف w٢å

/��فلكاFف;ك خرمآباد زندان به توده منحله حزب به وابسته افراطي عناصر از نفر ١٨١ اعزام w٢١

آزاد نفر, ١٢٢٢ بازداشتي است: قرار بدين ٣٢.٦.٣١ الي ٣٢.٥.٢٨ روز از پنج ماده زندانيان كل آمار w٢٢

نفر/ ٤٢٣ شده

به فقط كه گرديده منتشر امنيتكشور عليه قشقائيها فعاليت بياساسدرباره اخبار روزه چند اين در ـ ٢

مخصوصا كشور در ماه يك اين در yفع كه امنيتي كه حالي در است عمومي اذهان ساختن مشوب منظور

ايـل نـيست/ پيش ماه يك با مقايسه قابل هيچوجه به گرديده قرار بر عمومي جادههاي و شهرستانها

كه انتشارات اين نميآورد عمل به اقداماتي حكومت عليه و بوده وطنپرست و شاهدوست عموما قشقائي

امور در اخ;ل براي مخصوص نظريههاي روي بر فقط گرديده منعكس نيز لهستاني روزنامههاي در yمث

آمده/ عمل به كشور

دولت و نـيست صحيح خبر اين داده را ابتهاج آقاي احضار دستور دولت كه بود شده منتشر خبري ـ ٣

است/ نداده اينخصوص در دستوري

مشـترك كـميسيون نيز امروز دارد ادامه عمراني برنامههاي اجراي راه در دولت اقتصادي عمليات ـ ٤

زودي به كه ساختماني عمرانيو كارهاي از فهرستي و تشكيلبود چهار اصل نمايندگان با نمايندگاندولت

بيشاز شايد كه است شهرستانها به قسمتيمربوط گرفتو قرار تصويب مورد آمد خواهد در اجرا مرحله به

بيشتر دFر ميليون چهار تا و كمتر دFر ششهزار از اق;م يكاز هر اعتباراتدر حداقل كه باشد قلم چهل

عمل مرحله زوديوارد به كه برسد آقايان اط;ع به فهرستهايمزبور ميرود تصور تيه آ هفته از و نميباشد

فسا قند كارخانه احداث يكي مينمايد طي را خود اجرائي مراحل كه برنامه سازمان عمليات جزو در گردد/

برنامهدستور سازمان كه است شهرستان ٢٧ برق توسعه و ايجاد ديگري و عمليميشود امسال كه ميباشد

بشود/ عملي اقدام زودي به آمده تهران به قرارداد عقد براي شهرستانهايمزبور نمايندگان است داده

از بخواهيم استكه نظر اين از نه ميرسد اط;ع به گذشته عملياتحكومت نسبتبه كه مطالبي ـ [٥] ٦
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حقايق از مردم ساختن برايمطلع اصو�دولت كه است وظيفهاي انجام جهت از بلكه نمائيم انتقاد كارها آن

بر مبتني ميرسد اط;ع به آنچه البته ميپردازد ملت به گزارشاينامور دادن به همينجهت به كه دارد امور

آنها انتشار از مقصود و ميباشد مضبوط دولتي دواير در كه است ارقامي و تصويبنامهها گزارشها, اسناد,

كه ميكوشد دولت بنمايند/ امور آن درباره عادFنه قضاوت آن استحضار از مرور به مردم استخود اين براي

چرخهاي تا برسند قانونيخود كيفرهاي به و درآمده تعقيبقانوني تحت حال و گذشته كنندگان سوِءاستفاده

حكومت كه مضيقههائي وليمشك;تو ميكند كار روز ايندولتشبو گيرد/ قرار اساسخود برمحور كشور

كه نكاتي از يكي داشت را آنها ترميم انتظار تدريج به بايد كه است زياد قدري به آورده وجود به گذشته

تصويبنامههاي به توجه با گذشته هفته مصاحبه در گر ا كه است اين برسد ملت اط;ع به است مقتضي

٢٧ و ماه چهار مدت فقطدر يكسال براي دولت اعتبار ريال ميليون ١٥ از كه رساندم آقايان اط;ع به دولت

رقم, اين بر ع;وه كه رسيده دارائياط;ع وزارت اينكاز خورد تماما گذشته دولت را آن نيم و ميليون ١٢ روز

البته است خورده و كرده قرض دارائي وزارت از گذشته دولت مدت همان در تومان هزار ٨åå ميليون يك

وضع كه ميدهد نشان ضمنا و ميكند هدايت را عمومي افكار كه است نتيجهاي بهترين مردم قضاوتخود

نظر دولتدر است, چگونه نموده ماليكشور اقتصاديو مباني به گذشته كهدولت حملهاي فعليو ماليدولت

مردم همه ميآيد دست به تدريج به كه گذشته كارهايدولت از دFيل و اسناد بر مبتني دقيق گزارشات دارد

آقاي اظهارات اينموقع در كنند قضاوت بهتر خود و شده گاه آ غرض از دعاوي و اسناد بر مبتني حقايق را

كه شد خارجي داخليو خبرنگاران طرف از مختلفي يافتوسؤاFت پايان نخستوزير معاون عميدينوري

و نخستوزير معاون نوري عميدي آقاي مصاحبه بعدازظهر دقيقه پانزده ساعتو يك شد/ داده پاسخ بدان

يافت/ خاتمه سخنگويدولت

٨١٩١ شماره ,١٣٣٢.٧.١ چهارشنبه

شد تغييراتيداده شيراز شهرباني مأمورين كادر در

شد برگزار ترتيب و نظم با عمومي عزاداري عاشورا و تاسوعا ايام در

دوشيزه نفر پنج جمله عدهاياز قبل روز دو
بازداشتشدند نظامي ازطرففرمانداري

كل شهرباني تلگرافي طبقدستور ميدهد: اط;ع چنين تلگرافيخود گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

شدند/// كار مشغول فارسمنصوبو شهرباني رياست به مجاب tعبدا سرهنگ آقاي

تقي بود/ نفردوشيزه ٥ آنها بين منجمله كه شدند بازداشت نظامي فرمانداري طرف از نفر چند قبل روز دو

آزاد بود شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف از روز چند كه شيراز شهرستان دادسراي دفتر رئيس پناهي

كرد/// عزيمت صوب بدان و رشتمنصوب فرهنگ رياست به فارس فرهنگ رئيس سجاديان آقاي شد/

حادثه انتظامي مأمورين مراقبت نتيجه در و شد برگزار آرامش و نظم با عاشورا و تاسوعا ايام در عزاداري

نداد/ روي سوئي
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٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

شدند دستگير فاطمي دكتر خواهر و ديشبهمسر

كشفگرديد مأمورينانتظامي وسيله به توده منحله حزب شبكه دو گذشته شب
فشنگ پوكه چهارصد اسلحه, قبضه چهار شبكه دو اين در

مأمورينافتاد دست به مردم زياديروزنامه مقادير و

شبكه از كشفرمز نتيجه در بازداشتشدند شبكه دو اين در يكزن و پنجمرد
شدند دستگير وظيفه يكافسر افسريو دانشكده انباردار ديشب توده, حزب

چـون و است شـده افزوده فاطمي دكتر دستگيري براي انتظامي مأمورين فعاليت به اخير روز چند در

گذشته شب باشد داشته اط;ع او مخفيگاه از فاطمي دكتر استهمسر ممكن كه كيبود حا رسيده اط;عات

او خواهر فاطميو آقايدكتر همسر پريوشسطوتي بانو و رفتند سرتيپسطوتي منزل به انتظامي مأمورين

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير را او منزل مستخدم و راننده فاطميو دكتر تفاقخواهر ا به را او

نظامي بازپرسان آقايان از يكي نظامي دادسراي دادستان دستور به امروز بامداد ـ شد آغاز بازپرسي

و آورد عمل به بازجوئي فاطمي دكتر خواهر از ابتدا نظامي بازپرس شد/ فاطمي دكتر كسان از بازجوئي مأمور

بازپرس اط;عسؤاFت قرار به گرفتند/ قرار بازجوئي ويمورد همسر او از بعد فاطميو دكتر زن سپسخواهر

از اط;عي كوچكترين كه داشتهاند اظهار جواب در نيز آنها استو فاطميبوده دكتر مخفيگاه درباره آنها از

بازجوئي نظاميمورد فرمانداري در بعدازظهر ساعت دو تا همراهانش فاطميو دكتر خانم ندارند/ محلوي

شود/ صادر آنها آزادي بازجوئيدستور انجام پساز امروز استعصر ممكن كه ميشد گفته بودند گرفته قرار

پورسرتيپ tفرجا آقاي منزل به نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي گذشته شب ـ شبكه دو كشف

گرديدند مزبور خانه بازرسي مشغول و رفتند عوارض كوچه شميران خيابان در دادگستريواقع وزارت مترجم

كنند/ كشف آنجا فشنگدر پوكه ٤åå شكاريو تفنگ قبضه چهار شدند مأمورينموفق نتيجه در

را ديگر نفر يك و حسيني حسين پورسرتيپ, اسامي به نفر سه مجلس تنظيمصورت از پس مأمورين

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به اسلحهها با بازداشتو

صدر كشاورز عليمحمد آقايمهندس منزل هنگام همين نظاميدر فرمانداري مأمورين ديگرياز دسته

از زيـادي تعداد انتظامي مأمورين نيز خانه اين در كردند/ بازرسي بود واقع عوارضي كوچه همان در كه را

بانو او همسر و صدر مهندسكشاورز آقاي دستآوردند/ به ديروز ماه مهر اول مورخ مردم روزنامه نسخههاي

شدند/ اعزام نظامي فرمانداري به و دستگير منزل كنين سا از ديگر نفر يك و صدر كشاورز مهين

در انتظامي مأمورين داديم اط;ع قبل شمارههاي در كه طوري به ـ نفر چهار دستگيري و رمز كشف

اسامي گرديدند مأمور ويژه مأمورين از نفر دو و آوردند دست به رمزهائي بودند كرده كشف كه شبكههائي

نفر دو ديشب ابتدا نفر چهار اين دستگيري براي كنند كشف را توده منحله حزب فعال اعضاي از نفر چهار

رفتند افسري دانشكده انباردار پلوپزان محمدتقي گروهبان منزل به بخشده در شهرباني رئيس ويژه مأمور



ملي دولت سياهه ٣٣٢٤

هم خانه آن در و رفتند است بقالي شغلش كه پورشادي نام به شخصي خانه سپسبه و كردند دستگير را او و

شد/ دستگير نيز شخصمزبور و آمد دست به مردم روزنامه از نسخههائي

متهم كه نيز را او و شده سرتختوارد كوچه در واقع وظيفه افسر حيدري علي خانه به آنمأمورين پساز

مأمورين طرف از ديشب كه شخصي چهارمين كردند/ بازداشت ميباشد توده منحله حزب فعالين از است

طرف از ناصري كوچه در واقع خود منزل در نيز شخص اين ميباشد/ تاجبخش منصور شد دستگير مزبور

شد/ تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير مأمورين

طـرف از امروز باختر روزنامه تحريريه هيأت عضو نائيني ج;لي آقاي گذشته شب ـ شدند بازداشت

به و آمد عمل به بازجوئي فاطمي دكتر مخفيگاه درباره امروز نيز مشاراليه از شد بازداشت انتظامي مأمورين

دكتر من مرداد ٢٨ وقايع از بعد است داشته اظهار و كرده بياط;عي اظهار نيز باره اين در نيز اط;عوي قرار

نديدهام/ را فاطمي

نظاميو حكومت ٥ ماده استناد به را نفر ٢٢ انتظامي مأمورين گذشته ساعت ٢٤ در ـ پنج ماده استناد به

نفر ١å نيز بعدازظهر ساعت دو تا امروز بامداد يازده ساعت از كردند/ بازداشت كي اشترا مرام داشتن تهام ا به

شدند/ تحويل زندان به بازداشتو نظامي فرمانداري طرفمأمورين از تهام ا همين به

و گرديدند آزاد بودند شده بازداشت طرفمأمورين از كه نفر ١١ بعدازظهر امروز تا ديشب از ـ شدند آزاد

ميباشند/ آزادشدگان جزو نيز افشار فتعلي مهندساحمدپور, آقايان

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

توده منحله حزب افراد عدهاياز درصومعهسرا
شليككردند بهطرفمأمورين ديدند محاصره در را خود كه هنگامي

تيراندازيكردند و كرده مثل به مقابله انتظامي مأمورين
شد حزبكشته افراد از يكي نتيجه در و

درصومعهسرا توده حزبمنحله افراد از عدهاي قبل روز دو ميدهد: اط;ع گزارشخود ضمن از ما خبرنگار

نتيجه در كردندو حاصل اط;ع جريان از مأمورين نمودند/ تجمع ذهابف;ح منزل نزديكي در محليواقع در

صبح و داد قرار محاصره تحت را مزبور افراد تجمع محل به سرباز عدهاي با شبانه صومعهسرا دسته فرمانده

شد/ شليك آنها طرف به مجتمعين طرف از نمايند دستگير را مزبور افراد داشتند قصد مأمورين كه هنگام

حادثه اين در ولي شليكنمودند هوا به تير چند آنها ارعاب براي و گرفته انتظاميموضع مأمورين ب;فاصله

شد/ مقتول گرفتو قرار گلوله هدف نشده اسمشمعلوم هنوز كه اجتماعكنندگان از يكي

زمين را اسلحههايخود ميدادند ادامه مأمورين با مقاومت به تير شليك با ساعت آن تا كه رفقايمقتول

به و نمودند دستگير را افراد آن تمام و پرداختند آنها تعقيب به مأمورين ب;فاصله شدند/ متواري و گذارده

تعقيب تحت قضيه و افتاد دستمأمورين به اينواقعه در كلت اسلحه قبضه چهار دادند/ تحويل ژاندارمري

گرفت/ قرار



٣٣٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

قلعهمرغي فرودگاه حادثه ارتشدرباره ستاد اعEميه
است قلعهمرغيشده خرابكاريفرودگاه اطراف در تحقيق مشغول ديروز از كميسيوني

آتشبزنند را هواپيماها و فرودگاه ميخواستند اينافسران آيا
در كه داشتند قصد قبلي تباني با هوائي نيروي افسران نفر دو داديم اط;ع ديروز شماره در كه طوري به

مقاماتمربوطه به واقعه اين دنبال در كه ما خبرنگار امروز نمايند/ خرابكاري به مبادرت قلعهمرغي فرودگاه

مزبور اينكمتناع;ميه و كرده صادر ارتشاع;ميهاي ستاد اينمورد در كه نمود پيدا اط;ع ميكرد مراجعه

ميرساند: محترم خوانندگان اط;ع به را

درجهداران هوشياري ولي داشتند خرابكاري قصد هوائي نيروي افراد از نفر سه ـ ارتش ستاد اع7ميه

افراد قبيل اين است مسلم و نياورد خسارتيوارد هيچگونه گذاشتو عقيم را آنها خائنانه نقشه وطنپرست

و افسـران شـد/ خـواهـند مـجازات شـديدا و ندارند ديگري هدف خرابكاري و خيانت و جاسوسي جز به

شدند/ قدرداني و تشويق كردهاند جلوگيري تحسيني قابل جديت با كه درجهداراني

ما خبرنگار به قلعهمرغي فرودگاه در مطلع مقام يك امروز ـ كنند منهدم را فرودگاه تمام ميخواستند

و زده آتش نـيز را فـرودگاه آشـيانههاي بنزين انبار در حريق ايجاد با كه داشتهاند قصد مزبور افراد گفت

نشدند/ كار اين به موفق خوشبختانه ولي ببرند بين از را هواپيماهايموجود

از مـركب كـميسيوني ب;فاصله شد منتشر خبر اين كه صبح ديروز از ـ شد تحقيق مشغول كميسيون

تحقيقات yفع شدند/ اينموضوع در بررسي و رسيدگي مشغول و گرديد تشكيل هوائي نيروي ستاد اعضاي

به اط;عاتي تحقيقات اين از نشدند حاضر مأمورينمربوطه ولي است شده بازجوئي عدهاي از و دارد ادامه

بدهند/ خبرنگاران

و داشتند را فرودگاه آتشزدن قصد كه نگهبان افسر نفر دو شده حاصل اط;ع قرار به ـ نشدهاند دستگير

زودي به كه اميدوارند و هستند آنها تعقيب در تمام جديت با مأمورين و نشدهاند دستگير هنوز شدند متواري

آورند/ دست به را آنها

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

كEنتريسه در iلهزار كسبه نمايندگان
به مظفريان مرتضي خياطو سعادت حاج عباسجواهرچيزاده, نيكوكاري, احمد حاج آقايان امروز بامداد

و كسبه و محترمين از جمعي تفاق ا به رفاهي خيابان استانبولو خيابان و كنينFلهزار سا طرف از نمايندگي

رسانيدند/ هم به حضور ٣ ك;نتري در بخشسه كنين سا

حسانتصاب از زاهدي] دولتوقت[سپهبد از پشتيباني شاهدوستيو احساسات ابراز ضمن آقايانمزبور
مـورد اين در شهرباني رياست از و نموده خوشحالي ابراز مزبور ك;نتري رياست به شعري سرهنگ آقاي

كردند/ تشكر



ملي دولت سياهه ٣٣٢٦

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

توقيفشدند محركين
خاتمه پساز عاشورا روز در دسته بيندو كه مشاجرهاي اخت;فو اثر استدر كي طبسحا از رسيده خبر

گرديد جمعيتمتفرق سمتهوا, به تيراندازيمأمورين اثر بر پيوستكه بهوقوع خوردي زدو داد رخ عزاداري

گرفتند/ قرار تعقيب تحت توقيفو واقعه محركين و

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

پرونده قرائت نظاميمشغول جنائي دادگاه اعضاي
افشارطوسميباشند قتل متهمين

پرونده قرائت مشغول دادگاه اعضاي ساير و نظامي جنائي دادگاه رئيس قطبي سرهنگ آقاي نيز امروز

پساز داشتو خواهد ادامه آينده هفته اوائل تا پرونده قرائت اط;ع قرار به افشارطوسبودند/ قتل متهمين

كرد/ خواهد اع;م را دادرسي آغاز دادگاه مقدمات انجام

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

كشور ديوان قضات
دادند نظر بازنشسته قضات مورد در

شعبديوان رؤساي حضور با دادگستري آقايوزير اطاق در قبل روز چند داديم اط;ع yقب كه طوري به

پرونده كميسيون اين بود قرار گرديد تشكيل بازنشسته قضات وضعيت به رسيدگي براي كميسيوني كشور

بدهد/ نظر آنها كار اعاده براي نبود قانوني اشكال چنانچه و مطالعه را قضاتمزبور

راي متفقا كشور قضاتديوان آقايان مزبور كميسيون در گفت ما خبرنگار به كشور رؤسايديوان از يكي

تنها ولي ندارد قانوني اشكال آنها به كار اعاده استو بوده قانون خ;ف بر قضاتمزبور كردن بيكار كه دادند

كار به ديگريمشغول قضات yفع قضات اين پستهاي محل در كه ميباشد اين هست كار در كه اشكالي

آيد/ عمل به كامل مطالعه بايد نامبرده برايقضات كردنمحل پيدا اشكالو اين برايرفع بنابراين و هستند

برسد/ نخستوزير آقاي استحضار به اشكاFتموجود و كميسيون نظر است قرار

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

دارند سن تجاوز كه افسران از نفر ١٧٧
شد خواهند بازنشسته ماه آبان آخر در بررسيمجدد پساز و شدند مفتخر باiتر درجه يك به

ميباشند/ جزِء افسر بقيه نفر ١١٨ و سرگرد نفر ٤٢ و سرهنگدوم نفر ١١ و سرهنگ ٣ اينعده از

درجه به ماه مهر يكم تاريخ از دارند سن تجاوز كه زير نامبرده افسران نفر ١٧å شاهانه مطاع فرمان به

شد/ صرفنظر آن درج از درجه> ارتقاِء به مفتخر <افسران ليست بودن طو=ني جهت به /١

�١� شد/ خواهند بازنشسته ١٣٣٢ آبان آخر در مجدد بررسي از پس و مفتخر باFتر



٣٣٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

گفت: كشور وزارت كارمندان برابر در كشور وزارت معاون

اجتنابكنند توصيهبازيجدا و تشبث از بايستي كارمندان

كنند معرفي را نهايتشهامتخود با توده منحله حزب اعضاِء
شوند مشغول خود كار به عضويت از استعفاِء و پشيماني ابراز پساز و

و رؤسـا و كـل مـديران مـقابل در پـريروز كشور وزارت معاون جهانباني محمدحسين سرتيپ تيمسار

كرد/ ايراد جامعي سخنراني وزارتكشور بازرسان و كارمندان

تذكر ضمنا و كرده رضايت اظهار وزارتكشور اعضاِء آقايان خدمت وضع از جهانباني سرتيپ آقاي بدوا

استولي شده بهتر درصد بيست آقايان كار طرز شدهام كار مشغول وزارتكشور اينجانبدر كه موقعي از داد

دوش روي كشور امور اداره مسئوليت اعظم قسمت اينكه به توجه با آقايان بايد و نيست كافي مقدار اين

جـديت مـيخواهـد كشور وزارت از را امور اغلب اص;ح مردم, و دولت هيأت و است كشور وزارت مأمورين

مطالب صراحت كمال با دستورها در و اجتنابورزند جدا كاغذبازيودفعالوقت از و بدهند خرج به بيشتري

وقتجواب اسرع در بايد ميرسد كه درخواستهائي و نامها و نگذارند زخم Fي استخوان و بنويسند را خود

شود/ داده صراحت كمال با منفي يا مثبت از اعم متقاضيان

تذكر آقايان پيشبه جلسه در اينكه با ما گفت و كشانده توصيهبازي مسئله به را سخن رشته ناطق آنگاه

سفارشهائي هم باز و نشده كاسته توصيهها تعداد از معذلك نمايند توصيهبازيدوري تشبثو از كه دادم

آقـايان كـارگزيني پـرونده در توصيهها اين ميگويم هم باز گفتم قبل جلسه در كه طور همان و ميرسد

دقت كه انتصاباتاخير به توجه با آقايان و آورد خواهد بار به سوِء نتيجه آنها براي منعكسميشود كارمندان

عموم كه باشند مطمئن شوند انتخاب كارمندان بهترين بين از اشخاصي حساس مشاغل براي است شده

يافتو خواهند مقام ترفيع لياقت ابراز درصورت باشد تشبثداشته توسلو به احتياج اينكه بدون كارمندان

تدريج به نوبتو به خدمت سابقه رتبهو گرفتن نظر در با كارمندان آقايان عموم كه شد خواهد داده ترتيباتي

طي را غيره و استانداري فرمانداري, اداره رياست دائره, رياست بخشداري, قبيل از را اداري مقامات تمام

نباشند/ خصوصي به كارمندان تيول مقامات ديگر و نمايد

در كه را عناصري وجود حاضر دولت چون داشت اظهار خود بيانات پايان در جهانباني سرتيپ تيمسار

كـارمندان از چـنانچه لذا نميداند ص;ح دولتي ادارات و وزارتخانهها در دارند عضويت غيرقانوني احزاب

معرفي اينجانب به را شهامتخود كمال با دارند را توده منحله عضويتحزب كه باشند كساني وزارتكشور

از آنـها وقت آن و پيمودهانـد خطا راه كه نمايم قانع را آنها توانستم چنانچه و كنيم بحث هم با تا نمايند

شوند/ كار مشغول و داده استعفا عضويتحزبمزبور

از كشفو آنها زوديهويت به مقتضي وسايل با نيست آنها براي جائي وزارتكشور اينصورتدر غير در

شد/ خواهند بركنار كار



ملي دولت سياهه ٣٣٢٨

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

تهران حومه دبيران عدهاياز
ميشوند بركنار كار از

مقام از فرهنگ تشخيصرؤساي طبق كه خرمآباد مدارس پيماني آموزگاران از نفر ٩ گذشته روز چند در

شدند/ خدمت منتظر هم رسمي آموزگاران از نفر چند و كنار بر كار از و منفصل نمودهاند معلميسوِءاستفاده

اقدامات نيز شهرستانها بقيه در آموزگاران تصفيه براي ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به

رؤسـاي صـ;حيت در استخدام اب;غهاي صدور بعد به اين از است شده داده دستور و آمده عمل به Fزم

وزارت مقاماتمسئول اط;ع براي را نتيجه بعدا و آيد عمل به محل همان در و بوده شهرستانها فرهنگ

دهند/ گزارش فرهنگ

هم اينمورد در اقداماتFزم داشت اظهار تهران حومه در دبيران و آموزگاران تصفيه مورد در مزبور مقام

در معلوم قرار از رسيد/ خواهد امضا به آنها اب;غهاي آينده هفته در استو شده تهيه ليستي و آمده عمل به

شد/ خواهند كنار بر كار از تهران از مدارس دبيران از نفر ١åå متجاوز تصفيه اين

٨١٩٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢ پنجشنبه

تعيينشدند سال سه برايمدت پسرانه و دخترانه دبيرستان ٤٥ رؤساي

شرايطنبودند رؤسايمدارسواجد از نفر ده جديد آئيننامه اجراي در
براي هيأتوزيران مصوبه آئيننامه طبق دخترانه دبيرستان ١٧ و پسرانه دبيرستان ٢٨ رؤساي كنون تا

فرهنگو معاونوزارت آقايان تحليفدرحضور مراسم يكشنبه استروز قرار شدهاندو تعيين سال مدتسه

آيد/ عمل به فرهنگ مخصوصوزارت تاFر در دبيران مبرزترين از نفر دو و كل مديران

٢٨ روز همان بعدازظهر و ميآيد عمل به دبيرستانهايدخترانه رؤساي نفر ١٧ مورد در ابتدا مراسم اين

كرد/ خواهند ياد سوگند پسرانه دبيرستانهاي رؤساي از نفر

نامهاي سوگند مجيد tك;ما برابر در را زير نامه سوگندنامه, قرائتمتن از پس دبستانها جديد رؤساي

مينمايند/ امضا شده تهيه اينمورد در كه

بر ناظر را وجدان و خدا هميشه ميكنم ياد سوگند ناموسخود شرفو به و قرآن به من ـ متنسوگندنامه

اساسي قانون طبق را كشور عمومي مصالح و باشم وفادار عزيز ميهن و شاهنشاه به و دانسته خود اعمال

و خداپرستي و ايمان روح پيوسته و داده قرار خود همت وجهه را فرهنگ به خدمت و دهم قرار نظر منظور

نمايم/ تقويت مقتضي وسايل به دانشآموزان در را ميهنپرستي و شاهدوستي

دبيرستانهاي رؤساي از نفر ٢٨ جديد آئيننامه اجراي در ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به

مجموع رؤساي از نفر ١å حدود در و بودند شرايط واجد دختران دبيرستانهاي رؤساي از نفر ١٧ و پسرانه

محول آنها به ديگري سمتهاي نميشدند/ مقررات اين شامل كه بودند تهران پسرانه و دخترانه مدارس

نمايد/ تعيين را آنان جانشين تا است اينمورد در مطالعه فرهنگمشغول وزارت و گرديد



٣٣٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

منزل بازرسي ضمن بودند كEركرفته به فاطمي برايدستگيريدكتر مأمورين كه هنگامي

كشفكردند برنو مقداريفشنگ و روسي تفنگ و كمري اسلحه قبضه چند ضرغامفر برادران

دستآمد به ژاله خيابان خانههاي از يكي در مهرگان جشن مربوطبه زيادياعEميه مقادير

شدند دستگير توده منحله عضويتحزب اتهام به دخانيات مهندسين از نفر دو
ابواسحقي منزل در كه مكشوفه اسناد به رسيدگي نتيجه در

شدند دستگير ديروز توده منحله حزب اعضايفعال از نفر سه
بـراي مأمـورين آن طـبق و گـرفت قرار نظامي فرمانداري مأمورين اختيار در اط;عاتي ديروز بامداد

منزل در فاطمي دكتر است ممكن كه بود كي حا رسيده اط;عات رفتند/ ك;رك به فاطمي دكتر دستگيري

رسيدند ك;رك به كه هنگامي مأمورين باشد/ شده مخفي ميباشند ك;رك مالكين از كه ضرغامفر برادران

نوع از تفنگ قبضه پنج شدند موفق نتيجه در و كردند بازرسي به شروع و شده مزبور خانه وارد ب;فاصله

برادران نفر سه مأمورين آورند/ دست به برنو فشنگ پوكه ده و كمري اسلحه قبضه يك و شكاري و روسي

بـه را مكشـوفه اسـلحههاي و دسـتگير بـودند خانه آن در كه قريه كدخداي نفر دو تفاق ا به را ضرغامفر

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري

ژاله خيابان در واقع عزيز نام به شخصي خانه نظامي فرمانداري مأمورين ديروز مهرگانـ جشن اع7ميه

و مـهرگان جشن به مربوط اع;ميه زيادي مقادير و دادند قرار رسيدگي تفتيشو مورد را درخشاني كوچه

تعقيباو استومأموريندر كنونمتواريشده ا صاحبمنزل عزيز, افتاد/ چنگآنها به كتابهايكمونيستي

ميباشند/

سهراه در شدند موفق شهرباني رياست ويژه مأمورين كه داديم اط;ع قبل شماره چند در ـ رمز كشف

در مختلفي رمزهاي و كنند كشف را توده منحله حزب مهم بسيار شبكه يك ابواسحقي آقاي منزل شكوفه

شبكه اعضاي از نفر سه شدند همموفق ديروز رمزها به رسيدگي پساز مأمورينمزبور آورند دست به آنجا

از عبارتند نفر سه اين سازند/ دستگير را آنها و بشناسند ميباشند توده منحله حزب فعالين از كه را مزبور

٥ شماره كارخانه كارگر وفابخش جواد اسديجوراببافو علي تلگراف, پستو وزارت كارمند اعرابي كريم

٥ ماده طبق و تحويل نظامي فرمانداري به شهرباني رياست ويژه مأمورين وسيله به دستگيرشدگان ونك,

شدند/ بازداشت نظامي حكومت

در را توده منحله حزب شبكه يك شدند نظاميموفق فرمانداري مأمورين نيز ديشب ـ ديگر يكشبكه

آنجا در و داشت تعلق نوتاش احمد به بود واقع آن در مزبور شبكه كه خانه اين كنند/ كشف شهناز خيابان

به ديگر نفر سه و كردند فرار نفر دو خانه كنين سا نفر ٥ از گرديد/ كشف كمونيستي كتب و اع;ميه مقداري

بنگاه كارمند آذرلي غ;مرضا و برق اداره كارمند عباسشيروالي چاپخانه, كارگر نوتاش احمد آقايان اسامي

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو آبياري



ملي دولت سياهه ٣٣٣٠

حسـاسي مـهندس و حـمزهپور مـهندس آقايان نظامي فرمانداري مأمورين ديشب ـ شدند دستگير

بـه و بازداشت خود منازل در ميباشند توده منحله حزب عضويت به متهم كه را دخانيات اداره مهندسين

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري

طور به خيابان در و ميباشد توده منحله حزب اعضايمؤثر از كه خياط عربشاهي tيدا آقاي همچنين

انبار حوالي در منزلشواقع در ديروز ميكرد پخش اع;ميه مردم بين ارمني دوشيزه دو تفاق ا به ناشناس

ميباشند/ مزبور دوشيزه تعقيبدو در اينكمأمورين گرديد دستگير دخانيات

مأمورين طرف از فاطمي دكتر خواهر و خواهرزن و همسر كه داديم اط;ع قبل شماره در ـ شدند آزاد

از پس كه كرديم پيدا اط;ع امروز شدند/ بازداشت فاطمي دكتر مخفيگاه از اط;ع داشتن تهام ا به انتظامي

كه كساني اسامي قبلضمن شماره در شدند/ آزاد پنجشنبه روز عصر آمد عمل به آنها از تحقيقاتFزم اينكه

ج;لي آقاي نام بودند شده احضار فاطمي دكتر مخفيگاه درباره بازجوئي براي نظامي فرمانداري طرف از

آقاي بود شده احضار كه شخصي اط;ع قرار به و شد برده امروز باختر روزنامه تحريريه هيأت عضو نائيني

فاطمي دكتر جايگاه از وي بودن بياط;ع تحقيقاتو انجام از پس كه بود خبر روزنامه مدير نائيني نيكپور

است/ شده آزاد

مرام داشتن تهام ا به انتظامي مأمورين طرف از نفر ٤٩ اخير ساعت هشت چهلو در ـ شدند بازداشت

جـزو نـيز مـلي مـجلسشـوراي مسـتعفي نماينده كهبد آقاي شدند/ بازداشت ٥ ماده استناد به كي اشترا

اعـ;ميه, پخش تهام ا به سغائي منوچهر آقايان نام بازداشتشدگان ميان در و ميباشد بازداشتشدگان

مـنوچهر هـمچنين و ديـوار روي شـعار نوشتن تهام ا به هوائي نيروي دانشكده دانشجوي وكيلي عليرضا

ميشود/ ديده پخشاع;ميه تهام ا به مصطفوي ناصر و صدري حسينعلي مسكن, حسينعلي صالحي,

به نظامي فرمانداري طرف از كه كساني از نفر ٢٥ ديشب تا پنجشنبه روز بعدازظهر از ـ بازداشت رفع

بود گرديده ثابت آنها بيگناهي و آمده عمل به رسيدگي آنها تهامي ا پرونده به و بازداشتشده ٥ ماده استناد

شدند/ آزاد نظامي فرماندار دادستان سرلشكر آقاي دستور به

مـحسني آقاي ميدهد اط;ع سنندج از ما خبرنگار كه طوري به ـ شد دستگير سقز فرهنگ رئيس

از سقز شهرباني تقاضاي طبق بود كرده مسافرت سنندج به مرخصي از استفاده براي كه رئيسفرهنگسقز

شد/ اعزام سقز به Fزم بازجوئي براي انتظامي مأمورين وسيله به و گرديد بازداشت سنندج شهرباني طرف

بازرسي را آبياري بنگاه كارمند آذرلي آقاي منزل نظامي فرمانداري مأمورين امروز ظهر ـ منزل بازرسي

نظامي فرمانداري بهدستمأمورين آنجا عكسهايكمونيستيدر مردمو مقداريروزنامه نتيجه در كردندو

افتاد/

پنج ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از قاجارقوانلو آقاياميرمسعود ـ پنج ماده استناد به

بـه مداركي و گرفت قرار تفتيش مورد انتظامي مأمورين توسط نيز او منزل شد/ بازداشت نظامي حكومت

گرديد/ بازداشت انتظامي طرفمأمورين از امروز ظهر نيز حميدي فرح خانم آمد/ دست



٣٣٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

نشدهاند پيدا داشتند را قلعهمرغي آتشزدنفرودگاه قصد كه افسرانفراري هنوز
نمود تشويق جلوگيريكردند سوِء حادثه از كه درجهداراني و افسران ارتشاز ستاد

تحقيقهستند ومشغول گرفته قرار مأمورين نظر تحت مزبور افسران منازل

وسوخت آتشگرفته هواپيما يك فقطiستيكراست خرابكاري اين در
ارتش ستاد اعEميه

معيني سرتيپ تيمسار تفاق ا به ارتش ستاد رئيس باتمانقلچ سرلشكر تيمسار صبح يازده ساعت ديروز

بروز از كه سربازاني درجهدارانو افسرانو و افراد كليه رفتند تپه دوشان فرودگاه به هوائي نيروي رئيسستاد

تـيمسار ابـتدا داشـتند/ حضور كردند جلوگيري قلعهمرغي فرودگاه در گذشته هفته چهارشنبه شب حادثه

قـصد كه خيانتكاري افسران از داشت بيان سربازي وظيفه اطراف در مبسوطي شرح باتمانقلچ سرلشكر

باعث سرعت هوشياريو منتهاي با كه درجهداران و افسران عمل از و كرد انتقاد شدت به داشتند خرابكاري

و افسران ارتش ستاد رئيس سخنراني ايراد از بعد نمود/ تقدير بودند شده خيانتكاران نقشه ماندن عقيم

معرفي باتمانقلچ سرلشكر تيمسار به بودند آورده عمل به ممانعت خرابكاري اين از كه سربازاني و استواران

كرده حريق خطر متوجه را ديگر افراد تيراندازي با لحظه اولين كه حسني نام به وظيفه سرباز كه وقتي شدند/

به نقد وجه تومان دويست و بوسيده را او باتمانقلچصورت سرلشكر آقاي شد معرفي بود طلبيده كمك به و

سربازاني استوارانو افسرانو كليه سپسبه گرديد/ يكميمفتخر سرباز درجه به دادندو وي پاداشبه عنوان

نقدي پاداشهاي ترفيعاتو و درجات بودند داده انجام مفيدي اقدامات چهارشنبه شب حادثه جريان در كه

يافت/ پايان مزبور مراسم و بازديد مختلف قسمتهاي از ستاد رئيس و شد داده

تحقيق كهمشغول نيرويهوائي ستاد ركندوم مأمورين از يكي امروز ـ مأمورينمشغولتحقيقهستند

نفر چهار از خبري كنون تا ولي دارد ادامه تحقيقات گفت: ما خبرنگار به ميباشد قلعهمرغي حادثه اطراف در

است/ نيامده دست به فراري افسران

پساز همدستانشان از ديگر نفر دو رستميو ستوان كتشافيو ا سرگرد اط;ع قرار به ـ كردند فرار چگونه

بـردهانـد پـي آنـها سـوِءقصد به پاسداران و سربازها و نشده عملي آنها نقشه كه ميكنند م;حظه اينكه

افسران ميكنند/ فرار آن وسيله به و كرده استفاده بودند كرده توقيف را آن شوفر كه آماده جيپ از ب;فاصله

پاي با و گذاشته جاده كنار در پسجيپرا آن از ولي جيپميروند با كيلومتريفرودگاه چهار مسافت تا مزبور

رفتهاند/ كجا به نيست معلوم و ميشوند متواري پياده

آتشزدن قصد كه آشيانهاي مقابل در قلعهمرغي فرودگاه در ـ معرضحريق در بنزين حلب هزار سه

نيروي ستاد مأمورين از يكي كه طوري به است/ بوده موجود هواپيما بنزين حلب هزار سه داشتهاند را آن

دامنه بود ممكن آتشميگرفت هواپيماها و بنزينها و مييافت توسعه حريق گر ا ميداشت اظهار هوائي

كند/ سرايت هم شهر تا اشتعال قابل مولد فراواني اثر در حريق
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به بود شده طرح ناشيانه خيلي حريق ايجاد نقشه خوشبختانه ـ است سوخته يكهواپيما فقطLستيك

را آن داخل هواپيماهاي و آشيانه يك اول گذاري فتيله وسيله به داشتهاند قصد مزبور افسران كه معني اين

عـدد يك آمده وجود به حريق اين از كه آسيبي تنها ولي كنند مشتعل را بنزين انبار سپس و بزنند آتش

كردهاند/ جلوگيري و شده متوجه فورا مأمورين و سوخته هواپيما Fستيكراست

از زيـادي تـعداد كـه است شـده داده دسـتور ديـروز از ـ شـد ارسال شهرستانها به افسران عكس

پليس و شهرباني مأمورين براي و كرده چاپ داشتهاند را فرودگاه زدن آتش قصد كه افسراني عكسهاي

كنند/ توقيف ديدند را آنها كجا هر تا ارسالشود شهرستانها در ژاندارمري گمركو

صادر را زير اع;ميه درجهداران و افسران تقدير و تشويق منظور به ارتش ستاد ـ ارتش ستاد اع7ميه

روز حـادثه در كه هوائي نيروي افراد و افسران ماه مهر دوم پنجشنبه روز بامداد يازده ساعت است: كرده

و فـعاليت ابراز خائنين و تبهكاران فعاليت از جلوگيري در شكاري تيپ فرودگاه در شهريور ٣١ چهارشنبه

هر فرمانده بزرگارتشتاران شاهنشاه اعليحضرتهمايون فرمانمطاع بنابه بودند نموده كاريرا فدا منتهاي

نـيروي افراد و افسران كليه ارتشحضور ستاد رياست تيمسار طرف از كه شدند مفتخر امتيازاتي به يك

مراسم اين در كرديد اب;غ آنها به مخصوص مراسم ضمن تپه دوشان فرودگاه در مركز پادگان مقيم هوائي

ميباشد عزيز ميهن ارتشو عظمت قدرتو ضامن كه را هواپيمائي ارتشاهميت رئيسستاد تيمسار بدوا

را آنها مربوطه امتياز اب;غ پساز و احضار را افسران درجهدارانو يكايكسربازانو سپسبه نمودهو تشريح

يافت/ پايان مراسم سربازان و افسران فراوان احساسات ابراز و هورا ميان در و بوسيده

سرباز درجه به يك هر قطبي tيدا وظيفه سرباز فيروزيو فريدون وظيفه سرباز امتيازات: شرح كنون ا

گروهبانسوم نقدي, پاداش ريال ٢٥åå حسني tحبيبا وظيفه سرباز نقدي, پاداش ريال ٢ååå يكميو

گروهباندومي, تا ترفيع يكدرجه بشندي يوسفي گروهبانسوم گروهباندوم, تا ترفيع يكدرجه فرامرزي

ريـال ٣ååå بختياري دوم گروهبان يكمي, گروهبان تا ترفيع درجه يك ششك;ني محمد دوم گروهبان

بغدادي يكم گروهبان ارتش, فرمان در تشويق و نقدي پاداش ريال ٣ååå كيهاني يكم گروهبان نقدي,

ارتش, فرمان در تشويق فتاحي ابوالفضل ستوانسوم ارتش, فرمان در تشويق نقديو پاداش ريال ٥ååå

سه/ درجه لياقت نشان برنجيان هاشم سروان سه, درجه افتخار نشان گرگاني قاسم خلبان سروان

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

بودند پخشاعEميه مشغول كه را نفر دو مردم
نمودند ودستگير كتكزده

و سيمان كارخانه پل سر آنها از يكي كه را توده منحله حزب افراد از نفر دو مردم از عدهاي ـ ري شهر

آنها به سنگ كفشو لنگه با هم زنها و كتكزدند بودند پخشاع;ميه حضرتيمشغول خيابان ديگريدر

دست از را نفر آندو شدند زحمتموفق به انتظامي مأمورين كه اندازهايبود به جمعيت ازدحام كردندو حمله

دهند/ تحويل نظامي فرمانداري به و دهند نجات مردم



٣٣٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

اوراقمضره و كشفكتبهايكمونيستي
شهرباني رئيس گلمحمدي سروان و نظامي فرماندار سوادكوهي سرهنگدوم فعاليت اثر بر ـ بهشهر

عكسهاي و توده حزب عضويت برگ زيادي مقدار بنائي علياصغر و علمدار سيدمحمد منزل از بهشهر

و تمبر و توده منحله حزب اع;ميه و كمونيستي كتب زيادي مقداري و مدالهايفستيوال و استالين رنگين

عـباسعلي و بنائي علياصغر و علمدار سيدمحمد مناسبت همين به و گرديد كشف تودهاي روزنامههاي

توده منحله حزب فعال افراد از كه خالقي محمدتقي و افرادي محمد و غريبدوست فريدون و نصراtپور

شدند/ داده تحويل گرگان مستقل تيپ به مجلس تنظيمصورت از پس بازداشتو بودند

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

حكومتنظامي ٥ ماده استناد به اصفهان در عدهاي
بازداشتشدند

نظاميدستگير ٥حكومت ماده استناد به عدهاي كياستكه حا اصفهان از اداره خبرنگار تلگرافي گزارش

دوم سرهنگ و فرماندار سمت به فرمانفرائي سرهنگ آقايان شد/ كشف اسنادي آنها از برخي منازل از و

و داديـار سـمت به معتمدي مهندس سرگرد و دادستان سمت به نوربخش سرگرد و فرماندار معاون صهبا

حكمفرماست/ شهر آرامشدر شدند/ انتخاب بازپرس سمت به آدينه سرگرد ستايشو سرگرد

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

كشفشد تفنگدولول يك كمريو اسلحه يكقبضه
ماه شهريور سيام روز ميدهد اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن خرمشهر از ما خبرنگار كه طوري به

يك كمريو اسلحه قبضه يك نتيجه در گرفتو قرار تفتيش عبداtمورد حاجي منزل بعدازظهر ٤ ساعت

گرفت/ قرار تعقيب تحت قضيه و گرديد كشف پروانه بدون تفنگدولول

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

شد دستگير ميكرد تظاهر كه شخصي
تظاهر و كرده جمع دورخود به عدهايرا امينحضور سهراه در كه حسن فرزند حسين نام به شخصي ديروز

شد/ دستگير انتظامي توسطمأمورين مينمود

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

درجهسرلشكري به ارتقاِء
مفتخر سرلشكري درجه به جاري سال ماه مهر اول تاريخ از زير افسران كه داد ارتشاط;ع ستاد امروز

فـرهاد سـرلشكر تـيمسار شاهنده, محمدرضا سرلشكر تيمسار عزيزي, صادق سرلشكر تيمسار شدهاند:

زاهدي/ مرتضي سرلشكر تيمسار دادستان,



ملي دولت سياهه ٣٣٣٤

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

ارتش كارخانجاتتسليحات نمايندگان و عشاير نمايندگان
مEقاتكردند نخستوزير سپسبا و ملوكانهشرفيابشدند حضور به

برايعرضگزارششرفيابگرديد ملي دفاع وزير

شد خواهد منتقل شهر كاخ به زودي به شاهنشاهي دربار وزارت

تركمن و بختياري بلوچ, كردستان, مهاباد, عشاير نمايندگان از نفر ١١å امروز صبح نيم و هشت ساعت

در شدند/ شرفياب ملوكانه بهحضور سعدآباد كاخ در عشاير شاهدوستي مراتب پشتيبانيو برايعرضمراتب

ضمنا و رسانيدند عرض به عشاير شاهدوستي اطراف در مطالبي عشاير نمايندگان از نفر چند شرفيابي اين

مـعروض مـختصري طـوالش اوضاع به راجع طوالش خوانين طرف از نمايندگي به اشجمي tوجها آقاي

فرمودند/ تفقد ابراز مزبور عشاير نمايندگان كليه به نسبت همايوني اعليحضرت خاتمه در داشت/

گرديدند ارتششرفياب تسليحات كارخانجات نمايندگان از نفر ١åå عشاير نمايندگان شرفيابي پساز

گرفتند/ قرار ملوكانه تفقد مورد و

را پشتيبانيخود مراتب و كردند افسرانم;قات باشگاه در نخستوزير آقاي با سپس عشاير نمايندگان

داشتند/ اظهار دولت از

عرض براي ملي دفاع وزير هدايت tعبدا سرلشكر تيمسار امروز يازده ساعت ـ دفاع وزير شرفيابي

شدند/ شرفياب شاهنشاه حضور به سعدآباد سفيد كاخ در ملي دفاع وزارت گزارشامور

شهر به سعدآباد كاخ از شاهنشاهي دربار وزارت زودي به است نظر در اط;ع قرار به ـ شهر به انتقال

يابد/ انتقال

تقاضاي كه دستههائي و عشاير كليه شرفيابي جريان خاتمه تا داشت اظهار باره اين در مطلع يكمقام

جا و محل وضع سعدآباد كاخ در زيرا شد نخواهد عملي شهر به شاهنشاهي دربار انتقال كردهاند شرفيابي

است/ وسيع و مناسبتتر دستهجمعي شرفيابي براي

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

فداكارترين از بويراحمدعليا عشاير
فارسميباشند عشاير

آن رونوشت و كرده مخابره هيئت آقاي به شيراز از تلگرافي بويراحمد ماهري ناصر و محمدحسين آقاي

فرستادهاند/ اداره اين به هم را

كـه مـيدهند تـذكر و كـرده هـيئت آقاي مطبوعاتي مصاحبه به اشاره امضاِءكنندگان تلگراف اين در

همه در و بوده اينجانبان سرپرستي تحت اخير قسمت و ميشود تقسيم عليا و سفلي قسمت دو به بويراحمد

دولت و محبوب شاهنشاه به نسبت فارس عشاير خدمتگزارترين و كارترين فدا از ناحيه اين عشاير حال

ميباشند/ خود متبوعه



٣٣٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

شاهنشاه از بهشهر دولتي كارمندان سپاسگزاري
مراتبخشنوديو فرستادهاند اداره اين به را آن كهرونوشت نامهاي ضمن بهشهر دولتي كارمنداندواير

اعـليحضرت تـاجگذاري مـراسـم كـه كردهاند آرزو و داشته اع;م شاهانه توجهات از را خود سپاسگزاري

گيرد/ انجام همايوني

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

فقيد اعليحضرت آرامگاه در اهاليشيراز نمايندگان
شـيراز, انجمن رئيس پرهام آقايان از مركب شيراز شهرستان اهالي نمايندگان ديروز صبح ده ساعت

مدير خجسته شيراز, استخر روزنامه مدير استخر مالكين, نماينده بهبهاني محمدحسين حكيميو غ;مرضا

هم به حضور فقيد اعليحضرت آرامگاه در عدهايديگر تفاق ا به حياتداودي و شيراز پيكخجسته روزنامه

حياتداوديو آقايان از يك هر به آرامگاه اداره رئيس عشقي آقاي طرف از نمودند/ نثار گل تاج و رسانيده

شد/ هديه مجيد tك;ما جلد يك استخر

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

مجالسترحيم تشكيل و زناشوئي مراسم انجام براي
بزرگتأسيسميشود سالن دو ازطرفشهرداري

آمد خواهد عمل به طرفشهرداري از كمكهائي ازدواج به برايتشويقمردم

مراسم انجام براي يكي مجهز و بزرگ سالن دو تهران اهالي رفاه نظر از دارد نظر در تهران شهرداري

شده تهيه سالنها گونه اين كشورها اغلب در نمايد/ تأسيس ترحيم مجالس تشكيل براي ديگري و ازدواج

شهرداري سالن از كنند برگزار باشگاهها در را جشنازدواجخود نميدهد اجازه ماليشان قوه كه كساني استو

براي استطاعت كه مجرد جوانان كمكبه براي دارد نظر در نيز تهران شهرداري ميكنند/ استفاده مجانا شهر

تشويقجوانان براي همچنين و ندارند را هتلها و باشگاهها سالنهاي در را خود ازدواج مجلسجشن تهيه

مراجعين اختيار در لزوم هنگام و كند تأسيس شهر مركزي خيابانهاي از يكي در بزرگي سالن ازدواج امر به

سوگواري و ترحيم مجالس تشكيل براي ديگري سالن دارد نظر در تهران شهرداري همچنين دهد/// قرار

بگذارد/ مردم اختيار در نازلي بسيار هزينه با و سازد آماده

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

شد تعيين نرخفروشارزهايغيرصادراتي
طرف از بود شده شروع آن به مربوطه مطالعات قبل چندي از كه تي غيرصادرا ارزهاي فروش نرخ امروز

اع;م بعدا ملي بانك طرف از نرخهايمزبور خريد نرخ شد/ اع;م و تعيين ريال ٩٦.٥å دFر هر ملي بانك

ميباشد ريال ٧å/٨٣ همان yفع و گرديد خواهد



ملي دولت سياهه ٣٣٣٦

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

ميشود آغاز مجددا روستائيان پهلويبين امEك تقسيم
شاهنشاه پيشگاه در مالكيت توزيعاسناد مراسم در

شد خواهند زمين داراي تاكستان قريه روستائيان از نفر هزار دو قريب

اشخاصبيبضاعت بين فرحآباد اراضي در ارزانقيمت خانه ١åå
شد خواهد تقسيم بانكساختماني ازطرف

و امـ;ك سـرپرست علم آقاي و نخستوزير آقاي بين تي كرا مذا همايوني اعليحضرت امر حسب بر

بعدازظهر نيم و چهار ساعت آن تعقيب در گرفتو پهلويصورت ام;ك تقسيم منظور به پهلوي مستغ;ت

هيأت ام;كو رئيساداره مهندسالهي كلام;ك, مدير بهبهانيان آقايان پنجشنبهكميسيونيمركباز روز

گذاري وا به راجع اينكميسيون در اط;ع قرار به گرديد تشكيل ام;ك اداره محل ساختمانيدر بانك مديره

ساختمان به اقدام پهلوي ام;كومستغ;ت طرفاداره از گذشته سال قيمتكه ارزان خانه دستگاه يكصد

يكصد كه شد نتيجهموافقت در و آمد عمل به كراتFزم مذا بود شده ري شهر جاده كنار فرحآباد اراضي آندر

بانك به yك درآمده اطاقي سه و اطاقي دو و اطاقي يك خانههاي صورت به كه مزبور ساختمان دستگاه

ميباشند شرايطFزم حيثواجد هر از كه بيبضاعت اشخاص بين خانههايمزبور تا گذارشود ساختمانيوا

شود/ تقسيم

يك با كه تماسي در ما خبرنگار امروز بود شده متوقف مدتي كه روستائيان بين ام;ك تقسيم به راجع

تقسيم كار داشت اظهار مزبور مقام كسبنمود: زير شرح به اط;عاتي حاصلنمود ام;ك اداره در مطلع مقام

جريان به مجددا بود رسيده كشي قرعه مرحله به گذشته سال كه قزوين نزديكي در واقع كستان تا ام;ك

عـلم آقـاي امـضاي بـه و تـنظيم برداشتهانـد را خود قرعههاي كه روستائيان مالكيت اسناد است/ افتاده

برسد/ مستغ;ت ام;كو اداره سرپرست

تنظيم به كارهايمربوط كنون ا هم شدو زمينخواهد روستائيانداراي از نفر هزار قريبدو جريان اين در

زارعين بين برايتوزيع ديگر يكماه تا ممكناست و دارد جديتادامه با ام;ك طرفاداره مالكيتاز اسناد

گردد/ آماده حيث هر از روستائيان و

٨١٩٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٤ شنبه

منزلنخستوزير در دكترها و مهندسين
آقاي ميباشند كار مشغول كشور مختلف قسمتهاي در كه دكترها و مهندسين آقايان از عدهاي ديروز

گرفت/ انجام ايشان با تي كرا مذا و كردند حصاركم;قات شخصيدر منزل در را نخستوزير زاهدي سپهبد

مهندس احتشام, دكتر تان, با دكتر قاسمي, دكتر آقايان چپ به راست از گزارش] [ضميمه Fبا عكس در
عبده, يحيي دكتر شباهنگ, دكتر نخستوزير, زاهدي, مهندساردشير احمدي, دكتر افضلي, دكتر اردوبادي,

ميشوند/ ديده فريار دكتر گلسرخي, مهندس متقي, امير مهندسفروهر, انيسي, دكتر مهندسميرافضلي,



٣٣٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

ادبيات دانشكده دانشجويان از نفر سه
بازداشتشدند كارگراندخانيات از وششنفر

تحترسيدگياست توده منحله شبكههايحزب از مكشوفه اسناد
ساير ادبيات دانشكده دانشجويان از تن چند كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به امروز بامداد

رئيس با و حاضر مزبور دانشكده در انتظامي مأمورين از عدهاي ب;فاصله ميكنند/ تحريك را دانشجويان

آقايان اسامي به را دانشجويان از نفر سه نتيجه در و دادند انجام را Fزم تحقيقات و گرفته تماس دانشكده

در نفر سه اين دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير را اصفهاني سينائي و وثيقي كاشفي, منوچهر

تحويل و بازداشت ٥ ماده استناد به دستگيرشدگان هستيم بيگناه ما كه داشتند اظهار مقدماتي بازجوئي

گرديدند/ زندان

آنمؤسسه در كارگران از جمعي كه است كي حا رسيده دخانيات از كه گزارشديگري كارگراندخانياتـ

بدين دخانيات كارگران از نفر ٦ رسيدگي از پس و شدند حاضر محل در انتظامي مأمورين دارند اخ;ل قصد

ناميان احمد ياعليو عباس روشنبختي, اسفنديار ربيعي, اله رضوان جعفري, جعفر حكيمي, آقايان اسامي

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير را

ضـمن انـتظامي مأمـورين دارنـد اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به ـ مكشوفه اسناد به رسيدگي

به آنها اغلب كه اوراق و اسناد زيادي مقادير شدند موفق توده منحله شبكههايحزب كشف منازلو بازرسي

نيز كنون تا استو گرفته قرار رسيدگي تحت طرفمأمورين از مزبور اسناد كه شد حاصل اط;ع بود/ رمز طور

مبادرت انتظامي مأمورين استو شده كشف رمزها اينگونه وسيله به حزبمزبور اعضاي از عدهاي اسامي

كردهاند/ آنان دستگيري به

محمدزاده خواهر محمدزاده ايراندخت نام به خانمي كه داديم اط;ع قبل شماره چند در ـ معلم و گرد شا

مأمـورين طـرف از است كرده فرار توده منحله حزب سران همراه قبل سال چند كه شهرباني فراري افسر

نفر يك امضاي به تومان هزار ١٥ مبلغ به چكي كشف مزبور خانم بازداشت علت شد/ بازداشت انتظامي

داشته اظهار وي آمد عمل به مزبور بانوي از زندان در كه تحقيقاتي در است بوده مارويماي نام به ژاپوني

من به حقالتدريس عنوان به را چك اين و ميدادم فارسي درس او به و بود من گرد شا مارويماي كه است

ضـمانت بـا كـه شد توقيف نظامي فرمانداري طرف از قبل روز چند نيز ژاپني مارويماي است/ پرداخته

صحيح بانويمزبور بيانات كه ميدارند اظهار انتظامي مأمورين گرديد/ آزاد تهران در ژاپن سياسي نماينده

كرد/ كشف او ناحيه از را چكمزبور دريافت حقيقي علت بايد نيستو

مأمورين طرف از كردند شركت بخارست فستيوال در كه اشخاصي پرونده به رسيدگي اخير روز چند در

بيگناه آنها از عدهاي چون بازپرسي ضمن در ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به و دارد ادامه انتظامي

شد/ آزاد گذشته روز خلعتبري آقاي جمله از شوند آزاد ديگر روز چند تا است ممكن شدند تشخيصداده



ملي دولت سياهه ٣٣٣٨

از بعد بود شده بازداشت شعار دادن تهام ا به كه هوائي نيروي دانشجوي وكيلي عليرضا آقاي ـ شد آزاد

شد/ آزاد ساعت يك از بعد بيگناهيوي ثبوت و رسيدگي

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

بازداشتشدند توده منحله حزب فعال افراد از نفر چهار
از نفر چهار اسدآباد ژاندارمري رئيس اميدالحق يكم ستوان كه ميدهد اط;ع اسدآباد از اداره خبرنگار

غـله, اداره كارمند كيهاني عيسي شهر, انجمن عضو جمالي tبهاِءا نام به را توده منحله حزب فعال افراد

هنگ به را آنها بازجوئيهايFزم پساز و بازداشتنموده را خياط سيفاtلطفي كافهچيو طالبمقصودي

نمودند/ منتقل شهرباني زندان به آنجا از و تحويل همدان ژاندارمري

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

توده منحله حزب افراد از نفر محكوميتسه
محمد توFئي, مصطفي نام به توده فعالحزبمنحله افراد از نفر سه كياستكه حا فسا از گزارشواصله

اخ;لگريطبق جرم به بودهاند سوميمحصل فرهنگو كارمند دومي اوليآموزگار, كه غياثي جاويد نيريو

گرديدند/ محكوم زنداني ماه شش به امنيت تصويبكميسيون

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

داد دارائيدستور وزير
شوند كنار بر كار از ميكنند فعاليت توده منحله نفعحزب به كه كارمنداني

ميشود كامل تحقيق كارمندان اينقبيل درباره

گزارشهائي شهرستانها از
است رسيده مركز به هستند توده منحله حزب عضو كه خصوصكارمنداني در
كارمندان از عدهاي كه ميرسيد گزارش دارائي وزارت به شهرستانها دارائي ادارات بعضي از اخيرا چون

صادر دارائي وزير آقاي طرف از دستوري باره اين در امروز ميكنند/ فعاليت توده منحله حزب نفع به دولت

به نيز گزارشهائي دارائي وزارت بر ع;وه كه كردند اظهار دولتي مقاماتمسئول ايندستور درباره گرديد/

كار از را عناصر قبيل اين دارد نظر جهتدولتدر همين به استو رسيده وزارتخانهها ساير نخستوزيريو

نمايد/ كنار بر

بعد و آورند عمل به كافي تحقيقات گزارش ارسال براي كه است كرده قيد خود دستور در اميني آقايدكتر

آنها اخراج به مبادرت تا دهند گزارش رسيد ثبوت به توده منحله حزب با مشكوك كارمندان ارتباط آنكه از

گرديد ارسال شهرستانها كليه به است دارائي ادارات از يكي متصديان به خطاب كه مزبور بخشنامه شود/

نيز است رسيده ديگر مراجع به كه گزارشها ساير اط;ع قرار به آيد/ عمل به آن اجراي براي مقتضي اقدام تا

گرفت/ خواهد قرار مطالعه مورد تدريجا



٣٣٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

ملي بانك باشگاه ورزشكاران و قهرمانان از نفر ٣٢ شرفيابي
شاهنشاه پيشگاه به

رئـيس كـاظميني آقاي تفاق ا به ملي بانك باشگاه ورزشكاران و قهرمانان از نفر ٣٢ امروز نه ساعت

ايران ملي بانك باشگاه خصوص در شاهنشاه ابتدا شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به باشگاه

حضور به ورزشكاران يكايك سپس عرضرسيد به تفضيلجواب به كه نمودند كاظميني آقاي از سؤاFتي

مراسم پايان از پس فرمودند/ سؤاFتي آقايان فرد فرد از همايوني اعليحضرت و گرديدند معرفي ملوكانه

معروضداشت: كاظميني آقاي معرفي

صميمي يگانهمشوق مبارك ذات كه ميدانند خوبي به ايران قهرمانان ورزشكارانو جامعه <اعليحضرتا

بيشاز شاهنشاهيورزشايران الطاف الهيو لطف پناه استكهدر اميدوار كر چا ميباشدو ايران ورزشدر و

ملي بانك در ورزش پيشرفت از خوشوقتي ابراز از پس پاسخ در شاهنشاه نمايد>/ ترقي و پيشرفت پيش

پيروزيهاي به آينده المپياد در بتوانند اميدوارم دارند ايراني قهرمانان و جوانان كه استعدادي <با فرمودند:

گردند>/ نائل بيشتري

ورزشكاران احساسات ابراز ميان در ١١ ساعت در ورزشكاران و قهرمانان به تفقد ابراز از پس شاهنشاه

فرمودند/ بازگشت اختصاصي كاخ به

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

بازگشتشاهنشاه مناسبت به احساسات ابراز
و شـاهدوست اهـالي ولي ميگذرد عزيز ميهن به شاهنشاه تشريففرمائي از مدتي اينكه با ـ مهاباد

نماينده حيدري طايفه شهريور بيستم روز در ميباشند/ احساسات ابراز مشغول هنوز ميهنپرست عشاير

سوار ٥åå حدود در تقريبا نموده دعوت �كند �حاجعلي قريه به را تيپ فرمانده ملي, مجلسشوراي سابق

حـيدري خـانواده بزرگان جمله از ميكردند وفاداري ابراز شاهنشاه به نسبت ايستاده ده بيرون در حيدري

ابـراز از تـيپ فـرمانده نـمايند, پشتيباني تخت و تاج از خون قطره آخرين تا كه شدهاند همقسم عموما

نمودند/ اميدوار شاهانه مراحم به را آنها و قدرداني شاهدوستانه احساسات

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

است اصEحاتخشنود در موفقيتدولت از
هم را ورونوشتآن كرده مخابره زاهدينخستوزير سپهبد آقاي به تلگرافي اردستان كنين سا عدهاياز

سپاسگزاري كنوني اص;حات در دولت موفقيت از امضاِءكنندگان تلگراف اين در فرستادهاند/ اداره اين به

شـبانكاره آقـاي مـجدد انتصاب از ضمنا و داشتند اع;م را خود دولتخواهي و شاهدوستي مراتب و كرده

نمودهاند/ خشنودي اظهار اردستان فرماندار



ملي دولت سياهه ٣٣٤٠

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

بختياري غائله به رسيدگي مأمور دادگاه اعضاي فرمان
شد توشيح

كرد خواهد صادر را خود ادعانامه دادستان فرامين ابEغ پساز

طرف از شدهاند بختياري غائله به رسيدگي مأمور كه دادگاهي اعضاي فرمان كه شد حاصل اط;ع امروز

شده ارسال ارتش كارگزيني به اب;غ براي دربار وزارت طرف از و توشيح شاهنشاهي همايون اعليحضرت

سرتيپ آقايان از مركب مزبور دادگاه است نموده كسباط;ع مقاماتمطلع از ما خبرنگار كه طوري به است/

سـرهنگ رفـعتيان, سـرهنگ شـهيدي, خـطيب سـرهنگ قـطبي, سـرهنگ پورسيف, سرهنگ فرزانه,

ميباشد/ فرزانه سرتيپ آقاي عهده به دادگاه رياست و مييابد تشكيل سرهنگديگر يك خواجهنوريو

تشكيل دادگاه اعضاي شد اب;غ دادگاه اعضاي به فرامينمزبور اينكه از پس ـ دادگاه تشكيل مقدمات

ادعانامه هم دادستان نمود/ خواهند اع;م مزبور پرونده به رسيدگي براي را خود آمادگي و داد خواهند جلسه

فرستاده دادگاه به رسيدگي براي پرونده و كرد خواهد صادر است شده تنظيم آن اعظم قسمت كه را خود

ميشود/

كه متهمين كليه به گرفت, قرار دادگاه اختيار در پرونده آنكه از پس ارتش دادرسي آئين مقررات طبق

و كـنند اقـدام دادگاه به آنها معرفي و وكيل انتخاب براي كه ميشود اب;غ هستند آزاد التزام قيد به اينك

مدافع طرفوك;ي از پرونده قرائت ب;فاصله داشتند اع;م را قبوليخود انتخابو مدافع وك;ي كه هنگامي

تشريفات انجام مسلما داشت اظهار ما خبرنگار به دادگاه تشكيل تاريخ درباره مطلع مقام يك ميشود آغاز

بختياريدر غائله متهمين كمه محا ماه آبان اوايل از احتمالميرود انجاميدو بهطولخواهد هفته دو بيشاز

آيد/ عمل به دادگاه

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

كردستان و تركمن رؤسايعشاير و علما عدهاياز
مEقاتكردند را كاشاني tآيتا

نمودند بازديد را كاشانيصندوقحضرتزينب tآيتا
توضيحات به عليهالس;م زينب حضرت ضريح تماشاي هنگام همراهان از عدهاي و كاشاني tآيتا

ميدهند/ گوش خاتم صنيع آقاي

در كردستان اي;ت سران از جمعي و تركمن عشاير رؤساي و علماِء از عدهاي امروز صبح هشت ساعت

نمودند/ م;قات را ايشان و يافته حضور پامنار در كاشاني tآيتا حضرت منزل

محسن آقاي و شاهنشاهي دربار رؤساي از بهبودي آقاي و كاشاني tآيتا نيز بامداد نه ساعت مقارن

ضريح صندوق آنجا در و رفتند خاتم محمدصنيع حاج آقاي منزل به تبليغات كل مدير بزرگمهر آقاي و صدر

كرد/ بازديد است شده ساخته معروف هنرمند خاتم صنيع آقاي وسيله به كه را عليهالس;م زينب حضرت



٣٣٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

فرماندارينظامي
است سفارتشوروياطEعداده به خارجه توسطوزارت

نشود موافقت خاكشوروي عليافبه انتقال با چنانچه كه
گرديد نخواهد وي درباره ارفاقي گونه هيچ

دولت تبعه علياف امكانم;قات با را نظامي فرمانداري خارجهموافقت وزارتامور گذشته پنجشنبه روز

اط;ع سفارتشوروي به است شده زنداني و دستگير توده منحله حزب با همكاري مناسبت به كه شوروي

محل از و دستگير نظامي فرمانداري توسطمأمورين علياف آنكه از پس داديم قبyاط;ع كه طوري به داد/

شدو رسانيده سفارتشوروي اط;ع به وي توسطهمسر جريان آمد بهدست اسلحه فشنگو مقداري او كار

كرد/ را وي با تقاضايم;قات نظامي فرمانداري از خارجه وزارت وسيله به سفارت آن

گذشته هفته سهشنبه روز و رسانيد نظامي فرمانداري اط;ع به را سفارتشوروي تقاضاي خارجه وزارت

نامه همان در ولي داد اط;ع خارجه وزارت به م;قات اين با را خود نامهايموافقت طي نظامي فرمانداري

را ايران ك خا بايد لذا است شده شناخته سابقهاي بد ناراحتو عليافشخص چون كه ساخت نشان خاطر

ساير مانند و شد نخواهد او به ارفاقي هيچگونه نكند موافقت امر اين با سفارتشوروي چنانچه و تركگويد

باعودتدادن سفارتشوروي كه هم صورتي در و شده مجازاتخواهد مجرميت احراز پساز دستگيرشدگان

مأمورين بلكه داد نخواهند سفارت آن مقامات تحويل تهران در را نامبرده نمايد كشورويموافقت خا به او

محل آن در و انتقال كند سفارتشورويموافقت كه ديگر نقطه يا پهلوي بندر تا تحتالحفظ را او انتظامي

بـه بعدا چنانچه و نمايد مخفي ايران ك خا از نقطهاي در را خود نتواند مجددا وي كه داد خواهند تحويل

شد/ خواهد اجرا او درباره مجازات كثر حدا گردد دستگير و وارد ايران ك خا به وسائلي

است/ نداده اط;ع خارجه وزارت به و نكرده تعيين را علياف با م;قات تاريخ سفارتشورويهنوز

علياف انتقال با موافقت جز چارهاي سفارتشوروي براي ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به

خاطر خارجه بهوزارت ارسالي نامه در كه همانطور نظامي فرمانداري مقامات نيستچون كشوروي خا به

استنخواهند خارجي يكدولت تبعه اينكه نظر از علياف مجازات در تخفيفي هيچوجه به ساختهاند نشان

شد/ خواهد اجرا سايرين مانند او درباره قانون و داد

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

مصدق] دكتر شده ادامهفرشهايجمعآوري [در
دولتي ميزانفروشفرشهاي

زائد فروشفرشهاي ميزان كه شد حاصل اط;ع دولتيامروز فرشهايزائد به راجع ديروز خبر دنبال در

نظر در مشتريان براي فرش شركت طرف از تسهي;تي استو شده بالغ ريال ميليون سه به كنون تا دولتي

برساند/ فروش به را فرشها اين زودتر هرچه تا شده گرفته



ملي دولت سياهه ٣٣٤٢

٨١٩٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٥ يكشنبه

ميشود پايتختشروع آمارگيريكارگريدرسراسر ماه مهر يازدهم از
شد عموميجمعآوريخواهد آمار مخصوصاداره مأمورين وسيله به كارگري آمارهاي

عملآمده به مقتضي اقدامات كشور شئون كليه از مختلف برايتهيهآمارهاي

عملميگردد مرحله زوديوارد به و

شد جمعآوريخواهد مرتبا وزارتخانهها تمام از ماهيانه آمار
گرديدهاند اعزام وبيروت آمريكا به مختلفآمار قسمتهاي در برايمطالعه عدهاي
فنيپرداختميشود همكاري اداره وسيله به جاري سال در عمومي آمار اداره اعتبار درصد نود

دايرميگردد زودي به مخصوصتربيتآمارگران كEسهاي

عمومي آمار اداره اقدامات درباره را سميعياط;عاتزير آقاي دفتر مطبوعاتيدر جلسه امروز ظهر از قبل

گذارد/ خبرنگاران اختيار در مختلفكشور آمارهاي تهيه براي

از را آمـارگران و آمـارشناسان بـهترين تدريجا و كرده كار به شروع ٣٢.٢.١٥ از عمومي آمار اداره ـ ١

تهيه و فعاليت جديتمشغول نهايت با آمارشناس تيمهاي yفع و نمود جمعآوري وزارتخانهها و دانشگاه

ميباشند/ مختلف آمارگيريهاي جهت طرحهائي

وزارتـخانههاي نـمايندگان حضور با مكرري كميسيونهاي پرسشنامهاي و طرح هر تهيه براي ـ ٢

علميو اصول رعايتو با و ميآيد عمل به مطالعاتدقيق و شده تشكيل آمارگران آمارشناسانو و مربوطه

پرسشنامهها و طرحها دولت مختلف دستگاههاي نيازمنديهاي و كشور كنين سا رسوم و آداب به توجه

ميشود/ تكميل

انتشار چاپو وسيله به مختلف شئون كليه از ماهيانه آمارهاي تنظيم براي زودتر استهرچه نظر در ـ ٣

هـر در وزارتـخانه هـر مأمـورين كـه شـود داده ترتيبي و اقدام وزارتخانه مأمورين به صريح دستورالعمل

كه كتبي تعليمات حسب بر علمي اصول طبق را ماهيانه آمارهاي است آنان خدمت محل كه شهرستاني

گرفته قرار مطالعه بررسيو مورد تا بفرستند عمومي آمار اداره به مستقيما و تهيه ميشود فرستاده آنها براي

گيرد/ قرار دسترسوزارتخانههايمربوطه در استفاده براي حاصله نتايج

تفكيك به دهات سكنه تعيين با اساميدهاتكشور ثبت جهت مخصوصي دفاتر مدتكوتاه اين در ـ ٤

است جمعيتدهاتكشور طبقهبندي دفاتر اين تنظيم از منظور و يافته تنظيم �ثبتاحوال اسناد حسب �بر

گرفت/ خواهد قرار استفاده نمونهايمورد آمارگيريهاي انجام براي كه

كه �جهاني �قسمتخواربار ملل سازمان اعزامي متخصصين حضور با ايران كشاورزي متخصصين از ـ ٥

دهستانهاي طبقهبندي بهمنظور و آمد عمل به جلسهدعوت چندين ميكنند همكاري عمومي آمار اداره با

جـغرافـيائي طـبقه ٦٦ كشـور دهـات كليه نتيجه در و شد مطالعاتي دامپروري و كشاورزي لحاظ از كشور

قسمت اين بر ع;وه و بود خواهد استفاده نهايت كشاورزيمورد آمارگيريهاي براي كه گرديد تقسيمبندي
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از: آمارگيري براي طرحهائي

/�غيرصنعتي و �صنعتي درخت تفكيكنوع با جنگلها w١

باروري/ مختلف سنين در محصول مقدار تخمين و برآورد طرز و ميوه درختان از آمارگيري طرز w٢

ميشوند/ انتخاب نمونه براي كه دهاتي از نقشهبرداري چگونگي كو خا و اراضي w٣

وحشي/ محصوFت w٤

ابريشم/ و عسل زنبور w٥

استفاده/ ماشينهايمورد نوع فعاليتو ميزان كشاورزيو ماشينآFت w٦

ميرسد/ فروش به كه مقداري مصرفو مقدار توليد, مقدار به توجه با خانوار مصارف w٧

كشت/ زير زمين مقدار به توجه با زميني محصوFت w٨

آن/ از گيري اندازه چگونگي آبياريو w٩

زراعت/ نوع مالكيتو تفكيكنوع و زارعين وضع به توجه با مالكيت w١å

امراض, آفت شرايطجوي, ارتفاع حرارت, ميزان ك, خا نوع و زمين مقدار به توجه با غ;ت و گندم w١١

به ارتباط كه مطالبي ساير و دانه معدل خوشه, تعداد آن, ارتفاع و نباتات از يك هر ساقههاي تصادفات

دارد/ غ;ت ساير و گندم محصول

لحاظ از كه عواملي كليه و دادن شير دوره محصول, مقدار به توجه با آنها حيواناتومحصوFت آمار w١٢

است/ توجه دقتو قابل دامپروري و دامپزشكي

و ورامين بخشهاي و ري شهر دهات آزمايشدر عنوان به شد اشاره آنها به فوق كه پرسشنامههائي

گـاه هر تا گرفت قرار آزمايش مورد عمومي آمار اداره آمارگران از نفري سه هيأت يك وسيله به گرمسار

آزمايش اين نتيجه و ميباشد مطالعه بررسيو تحت اعزامي اقداماتهيأت مرتفعشود باشد داشته نواقصي

و گرديده تنظيم طرحهائي نيز مسكن و خانه و اجتماعي آمارهايمؤسسات براي شد/ خواهد گزارش قريبا

تصميم زودي به كه است شده تكميل تقريبا و تهيه طرحهائي نيز نفوس باب در ميباشد/ مطالعه تحت

و متولدين تعيين براي yفع و تهيه طرحهائي حياتي آمارهاي براي شد/ خواهد تخاذ ا مورد اين در نهائي

تهيه Fزم طرح نيز بابحوادث در است/ جريان در مطالعاتي كشور جمعيت سير تعيين و كشور در متوفيات

مطالعات بهداري بهداشتو قسمت در دارد/ ادامه مطالعه و بررسي عللوقوعحوادث درباره اينك و گرديده

درجـه تـفكيك با پزشكان آمار بهداشتي و بهداري كن اما آمار تهيه منظور به طرحهائي و شده فراواني

نوع سرپائيو بستريو بيماران آمار داروخانهها, آمار داروسازان, آمار آنان, تخصص تحصي;تو معلوماتو

و تهيه معتادين آمار آن, از ناشيه تلفات و زايمان آمار بيماري, حسب بر آن توزيع تلفاتو آمار آنان, امراض

بـررسي هـمچنين گـرفت خـواهـد عـمل مـورد و مرتفع يك هر در نواقصموجود قريبا كه يافته تنظيم

كار برنامه و گرديد انجام غيره و حمام وضع آب, وضع مانند دارد ارتباط بهداشتي وضع با كه پارامترهائي

�عـالي, تحصيلي مراحل فرهنگي, مؤسسات كليه آمار تهيه طرح فرهنگ قسمت در است/ شده تكميل
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قبيل از تعليماتي تبليغاتو مؤسسات كتابخانهها, فارغالتحصيلها, محصلين كليه �غيره ابتدائيو متوسطه,

در و گرديده آماده و تهيه فرهنگي كانونهاي ساير و تئاتر و سينما مذهبي, تبليغات و فرهنگي انجمنهاي

برايهر ديگر ماه سه كثر حدا تا كه اميدواريميرود و شده شروع قريبا مطالعاتي نيز مالي اقتصاديو قسمت

مرحله سپسبه تكميلو و تهيه مطالعه كمال روي از نهايتدقتو با پرسشنامههائي و طرحها آماري نوع

شود/ واقع اقدام احتماليمورد نواقص رفع از بعد و آزمايشدرآمده

و دانشگاه استادان از نفر چند شركت و حضور با آن آئيننامه طرح كنم عرض بايد آمار ك;س باب در

تصويبهيأتوزيران طرح براي طريقوزارتكشور از قبل روز سه و شده تكميل و تهيه آمار امر در مطلعين

شود/ داده ك;سها آن تشكيل ترتيب و گذشته تصويب از زودتر هرچه ميرود اميدواري و گرديده تقديم

مـاه مـهر ششم و پنجم ايام در و شده فراهم كار مقدمات كليه تهران شهر كارگري آمارگيري به راجع

امـيدواري و شد خواهد داده نظامي دبستان سالن در سرشمار مأمورين عموم به كتبي و شفاهي تعليمات

روي در سرشمار نقشكلمه با رنگ سه ع;متمخصوص�نوار كارتو داراي كه سرشمار كهمأمورين ميرود

نمايند/ كار به شروع ماه مهر يازدهم صبح از بتوانند هستند �آن

از نـفر سـه گـذشته هفته در و است آمده عمل به اقداماتي نيز كشور از خارج كارآموزي و تعليم براي

امريكا متحده كشورهاي به سرشماري و آمار امر در تحصيل و مطالعه جهت يكسال مدت براي كارمندان

كشور به حياتي و بهداشتي آمارهاي در تحصيل و مطالعه براي ديگر نفر يك نيز روزه دو اين و شدند اعزام

خواهند بيروتاعزام به قريبا بيروت دانشگاه تحصيلدر براي ديگر نفر چهار همچنين و اعزامميشود امريكا

امريكا فني همكاري اداره طرف از بيروت و امريكا به اعزامي اقامتمأمورين ايام ذهابو ايابو هزينه شدو

مالي سال در كه كنم عرض بايد نيز عمومي آمار اداره اعتبارات باب در شد/ خواهد تأديه و تأمين ايران در

همكاري اداره طرف از درصد نود و برنامه سازمان وسيله آمار مشترك صندوق اعتبارات از درصد ده ١٩٥٣

از درصد سي كه آمده عمل به تي كرا مذا ١٩٥٤ مالي سال در و گرديد توديع و تأمين ايران در امريكا فني

شود/ تعهد و تأمين امريكا فني همكاري اداره طرف از درصد هفتاد طرفدولتو

وزارت بـه اينجانب طرف از Fزم گزارشهاي نيز نفوس سرشماري اجراي جهت اعتبار تأمين به راجع

و شده تقديم ايران در امريكا فني همكاري اداره به عمومي آمار اداره فني همكار بروئر آقاي طرف از و كشور

بتوان تا شود گذارده اختيار در كافي اعتبار و گرفته قرار توجه تقديميمورد گزارشهاي كه ميرود اميدواري

آورد/ عمل به فوري اقدام ايران سرشماري امر انجام براي زودتر هرچه

و رفته تزايد به رو مرتبا اداره اين كارهاي اينكه به توجه با نيز عمومي آمار اداره جهت ساختمان به راجع

نگاهداري همچنين و ميشود وارد قريبا كه آمار استخراج و ماشينها نصب و ميگردد فعاليتوسيعتر دائره

دولتي ساختمان كافي فضاي داشتن مستلزم سرشماريها و آمارگريها از حاصله نتايج و پرسشنامهها

تا ميگردد تسليم قريبا نيز ساختمان نقشه و تقديم فني همكاري اداره و وزارتكشور به گزارشهائي است

ساختمانشود/ به اقدام و شده گرفته نظر در آن جهت مناسب محل اعتبار, تأمين تصويبو از پس
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٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

شد خوزستاندستگير سابق استاندار سرتيپمظفري
كشف را توده منحله حزب يكشبكه مأمورينانتظامي ديشب

توقيفنمودند را اعضايآن و
بازداشتشدند حزبي جلسه حينتشكيل در توده منحله اعضايحزب از عدهاي

شد تأسيسخواهد زندان در برايدستگيرشدگان حرفهاي چندآموزشگاه

از كه خوزستان سابق استاندار سرتيپمظفري آقاي شهرباني رياست طرفمأمورينويژه از عصر ديروز

ديروز كه است قرار اين از مشاراليه دستگيري جريان گرديد توقيف بود گرفته قرار تعقيب تحت قبل روز چند

سرتيپ خانه به شهرباني رياست ويژه مأمورين نفر دو تفاق ا به نظامي فرمانداري مأمورين از عدهاي ظهر

مستخدم به مأمورين از يكي كند خودداري مأمورين به خود معرفي از وي بود ممكن چون و رفتند مظفري

براي ثاثيه ا بسته دو و ميآيم خرمشهر از كنون ا هم من داشت اظهار بود گشوده او روي به را در كه منزل

كجاست؟ ثاثيه ا كرد سؤال مستخدم و بگيرم رسيد و بدهم ايشان دستخود به بايد كه آوردهام تيمسار

از ثاثيه ا بسته رسيددو امضاي براي مظفري تيمسار بعد لحظه چند ميباشد تومبيل ا گفتدر مأمورمزبور

فرمانداري به شما تفاق ا به هستيم مأمور ما گفت و كرد معرفي او به را خود مزبور مأمور و شد خارج منزل

شد/ بازداشت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري به رفتن از پس مظفري سرتيپ آقاي برويم/ نظامي

مـنزل در كه بود اين از كي حا و رسيده انتظامي مأمورين به كه اط;عاتي ـ شبكه اعضاي دستگيري

ايـن منزل به انتظامي مأمورين ديشب ميشود/ تشكيل حزبي جلسات عطريزاده كاظم نام به شخصي

به بازداشتو عطريزاده مرضيه نام به را او مأمورينخواهر و نبود منزل در عطريزاده وليخود شخصرفتند

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري

نيز يكزن كه را عطريزاده منزل شبكه اعضاي از نفر شهربانيسه رياست نيزمأمورينويژه صبحامروز

كردند/ دستگير داشتند را توبوس بها شدن سوار قصد كه هنگامي حسنآباد چهارراه در بوده آن جزو

ناحيه اين منازل از يكي در كه رسيد اط;ع ١åك;نتري مأمورين به گذشته همچنينروز ـ حزبي جلسه

از نـفر هـفت نتيجه در و وارد مزبور خانه به ب;فاصله مأمورين است/ تشكيل شرف در حزبي جلسه يك

محمدجواد, فرزند فريدون عباس, فرزند يونس رضا, فرزند حسين اسامي: به را توده منحله حزب اعضاي

حـين در را عـلي فـرزند محمدعلي و عبدالنقي فرزند قاسم حبيب, فرزند حسن محمدجواد, فرزند محرم

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به مجلس تنظيمصورت از پس و دستگير جلسه تشكيل

حاصل اط;ع امروز ادبيات دانشكده دانشجويان از نفر توقيفسه تعقيب در ـ حقوق دانشجوي نفر سه

از نفر چند انتظامي مأمورين ديروز داشتند اخ;ل قصد نيز حقوق دانشكده دانشجويان از عدهاي چون كه شد

دادند/ زندان تحويل ٥ ماده استناد به و كردند بازداشت بودند تشخيصداده محرك كه را مزبور دانشجويان

نـظامي حكـومت ٥ ماده استناد به را طلوعي هوشنگ آقاي انتظامي مأمورين ديروز ـ شدند دستگير
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دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو

خليل دادند: تحويل نظامي دادسراي به پرونده با و دستگير را اشخاصزير ك;نتريها همچنينمأمورين

مظلومي, كاظم صفائي, حسين جمهري, رضا سهرابي, tوليا لئون, فرزند باقر محمد, فرزند علي كدل, پا

فرزند شاهين آقاجانو فرزند هامازاسب رضا, فرزند احمد و باقر فرزند علي بكنده, سيروس صابري, مسعود

جـواد مهدي, فرزند جهانگير محمد, فرزند محمدباقر نيك;, فرزند آرشامل سركيس, فرزند رمئو هارتون,

يوسفآباد/ مقيم دخانيات كارمند نگهدار

اشخاص وسيله به كه اع;ميه و مقدارياوراقمضره شدند انتظاميموفق ديروزمأمورين ـ كشفاع7ميه

دهند/ تحويل شهرباني اط;عات اداره به و جمعآوري بود شده ريخته معابر و خيابانها ناشناسدر

انتظامي توسطمأمورين داشت دست در اع;ميه برگ ٢٥ كه حالي در نيز شكيبي محمد نام به شخصي

شد/ تحويل نظامي فرمانداري به توقيفو

تـوليد زنـدان در آنـها بـودن بيكار و ميشود زيادتر روز هر زندانيان تعداد چون ـ حرفهاي آموزشگاه

گماشتن كار به براي اقداماتي كه آمد بهوجود فكر اين نظامي فرمانداري در قبل روز چند از ميكرد مضراتي

گيرد/ زندانيانصورت

فرمانداري در كه شد دعوت زندانها مأمور تهران دادسراي داديار آقايموسويزاده از جهت همين به

نتيجه در كند/ م;قات باره اين در تصميمي اخذ براي نظامي فرمانداري مقامات با و شده حاضر نظامي

و معينزاده سرهنگ و علوي سرهنگ جليلوند, سرتيپ آقايان كه شد حاصل اط;ع كنون ا ديروز م;قات

آورده عمل به زندان در حرفهاي آموزشگاههاي تأسيس براي را مطالعاتFزم كه شدهاند مأمور موسويزاده

آموزشگاههاي تأسيس به كه بدهد نظامي فرماندار دادستان سرلشكر آقاي به را امر گزارش زودتر هرچه

شود/ اقدام زندانيان براي حرفهاي

تـفنگ قـبضه دو شـدند موفق نظامي فرمانداري مأمورين امروز بعدازظهر ساعت دو ـ اسلحه كشف

چند با انتظامي مأمورين وسيله به تفنگها كنند/ كشف قلهك در واقع فاطمي دبير آقاي منزل از شكاري

شد/ نظامي فرمانداري تحويل فشنگ پوكه

حكومت ٥ ماده استناد به و كي اشترا مرام داشتن تهام ا به نفر ٣٥ اخير ساعت ٢٤ در ـ شدند دستگير

روزنامه مدير افضل tعبدا آقايان اط;ع قرار به شدند بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين از نظامي

دبيرستانهاي رياضي فرديدبير شريف قزوين, پارچهبافي كارخانه نماينده جواهري محمد فردايقزوين,

به اخير روز چند در كه كساني از نفر ٩ مدت اين خ;ل در شدهاند توفيق نيز جوFئي شعبان قاسم و قزوين

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت ٥ ماده استناد

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

بازداشت
است/ شده اعزام نظامي فرمانداري به و دستگير توسطمأمورين عليخواجوي دكتر آقاي ـ مشهد



٣٣٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

كسماِء جنگل در توده منحله حزب يكشبكه كشف
بازداشتشدند پنجحكومتنظامي ماده استناد به نفر ١٢å

افراد از نفر ١٢å قريب شهريور هفتم و بيست روز تا ميدهد اط;ع فومن از اداره خبرنگار كه قراري به

حسين سرگرد آقاي كه هنگامي ضمنا شدند/ بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به توده منحله حزب

منازل از كه بازرسي نتيجه در بود رفته كسماِء دهستان به برايسركشي نظاميفومنات فرماندار آستاندوست

دو و شكاري تفنگ قبضه يك و روسي تير هفت و كمري اسلحه قبضه پنج آورد عمل به مشكوك عناصر

كتب و اوراق زيادي مقدار آمد/ دست به فشنگ زيادي مقدار و رمز كليد و اسلحه روغن و سوهان و قمه عدد

كشف ميشد ناميده <استالينگراد> نام به و بود توده منحله حزب مركز كه محلي جنگل در هم كمونيستي

شدند/ اعزام گي;ن مستقل تيپ به و دستگير حزب سران از نفر ٢٨ و مزبور اشياِء تمام كه گرديد

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

افراطيدستچپ افراد دستگيري
آموزگار و دبير نفر چند آنها بين كه شدهاند انتظاميدستگير توسطمأمورين اخ;لگران از جمعي دامغانـ

اوراق و فروشمطبوعات سابقه كه آذر كتابفروشي مدير شاهرودي ابراهيم و شهر انجمن عضو نفر يك و

ميشوند/ ديده داشت را مضره

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

توده منحله حزب سران پرونده به كه سابق دادستان بازپرسو
شدند محكوم رتبه تنزيل به بودند كرده رسيدگي

دادسراي داديار بازپرسو قزلاياغ و مهاجر اشرف علي آقايان پرونده داديم اط;ع yقب كه طور همان

گرفت/ قرار رسيدگي انتظاميمورد دادگاه در بودند كرده صادر قرار توده منحله حزب سران درباره كه تهران

علي آقايان مورد در ولي كرد صادر تعقيب منع قرار دادسرا داديار قزلاياغ آقاي به نسبت انتظامي دادگاه

گرديد/ صادر آنها درباره رتبه تنزل بر مبني دادگاه راي دادستانوقتديروز بنيفضل بازپرسو مهاجر اشرف

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

گرديد مغازهها تعطيل به منجر كه داد خورديروي و زد مهران بازار در
علي كه بود قرار اين از جريان گرديد بازار تعطيل به منجر كه داد روي خوردي و زد مهران بازار در ديروز

كردند نزاع به شروع داشتند كه اخت;في اثر بر بودند مهران بازار كسبه از هوشنگكه فرزند امير و جعفر فرزند

كـين دكا صاحبان نتيجه در و يافت توسعه خورد و زد دامنه و برخاستند آنها از طرفداري به نيز نفر چند و

قضيه كنون ا و دستگير را نزاع ايجادكنندگان و دخالتكرده انتظامي ومأمورين كردند تعطيل را مغازههايخود

است/ رسيدگي تحت



ملي دولت سياهه ٣٣٤٨

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

بياساساست �فارسكام اوضاع به شايعاتمربوط
با ما خبرنگار بود گرديده منتشر شايعاتي فارس در حوادثي وقوع و جنوب اوضاع درباره نيز امروز چون

رئيس كرد خصوصسؤال اين در ايشان از و گرفت تماس ارتش ستاد رئيس تمانقليچ با سرلشكر تيمسار

ارتشي هواپيماهاي از يكي فقط تكذيبميشود و بياساساست شايعات اين گفت: پاسخ ارتشدر ستاد

و اخبار ساير و كند پرواز سپسمجددا و بيايد فارسفرود در قشقائي ناحيه در است شده قبلمجبور روز دو

ندارد/ مأخذي شايعاتهيچگونه

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

شدهاند خارج بازنشستگي حال از بازنشسته افسران از عدهاي
زير: مفصلةاFسامي افسران كه داد نظر ديروز بود بازنشسته افسران كار رسيدگيبه كهمشغول كميسيوني

سرهنگدو فرشيد, منوچهر سرهنگستاد حسيندولو, سرهنگستاد يميني, اسكندر سرهنگستاد آقايان

سرهنگدو جمالي, مخابراتجعفر سرهنگدو جناب, مهندسمحمد سرهنگدو مهندسحسينخسروي,

سرهنگدو مهذب, محمدحسن مالي سرهنگدو پزشكپور, داود ستاد سرهنگدو رادمردان, محمد ستاد

جـهانگير سـرگرد تعاوني, عبدالحميد هوائي سرگرد قضائي, قربانعلي دو سرهنگ عباسي, غ;محسين

بازنشستگي از مستجير غ;مرضا سرگرد حصيري, سرگرد ژيمن, سرگرد حميدي, محمد سرگرد آژير, جليلوند

شدند/ خارج

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

ارتش افسران حقوق اضافه ميزان
افسران استحقوق قرار كه كرد حاصل اط;ع ما خبرنگار ارتشامروز افسران اضافهحقوق تعقيبخبر در

را ارشـد افسران و ٤å صدي جزِء افسران درصد, ٦å صدي درجهداران طريق: اين به ارتش درجهداران و

شود/ اضافه اصلحقوق به نسبت ٣å صدي

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

اكراد و مEير نمايندگانشهرستان شرفيابي
نمايندگاناي;تو از نفر ده و فرهنگ, احمد شاملو, ابوالقاسم فاطمي, عليمحمد مصدقي, مهدي آقايان

مهدي آقاي و شدند شرفياب ملوكانه پيشگاه به سعدآباد كاخ در پريروز محترمينم;ير بازرگانانو مالكينو

كرد/ ايراد م;ير اهالي شاهپرستي احساسات بر مبني همايوني اعليحضرت بياناتيحضور مصدقي

اطراف كن سا حيدري طايفه رئيس و ملي مجلسشوراي بازرس حيدري جعفري آقاي ديروز همچنين

احساسات و گرديد شرفياب شاهنشاهي همايون اعليحضرت بهحضور سعدآباد سفيد كاخ در بوكان و مهاباد

معروضداشت/ را كراد ا عموم ميهنپرستي و شاهدوستي



٣٣٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٦ دوشنبه

آمد عمل به وزارتفرهنگ در پسرانه و مدارسدخترانه تحليفرؤساي مراسم
ايمان روح كه كردند ياد تحليفسوگند مراسم مديرانمدارسدر

نمايند تقويت دانشآموزان در را ميهنپرستي و شاهدوستي و خداپرستي و
رؤسايمدارساظهارداشت: به فرهنگ وزارت معاون

سازيد مجسم خود وجدان مقابل در را سوگند اين مفاد بايد گزارشها تهيه و كارهاياداري انجام در

انتخابشدند سال سه رؤسايمدارسبرايمدت از نفر ٥٦ ترتيب بدين

مراسم انجام براي تهران دخترانه دبيرستانهاي رؤساي ظهر از قبل ديروز داديم اط;ع كه طوري به

مدير شكرائي و حداد آقايان اينمراسم در يافتند/ فرهنگحضور معاونوزارت جعفري آقاي دفتر تحليفدر

دفتر اداره رئيس گرجي و متوسطه تعليمات رئيس كريمي بهمن دكتر و فرهنگ وزارت بازرسي و فني كل

داشتند/ تبليغاتحضور اداره رئيس شجاعي اجتماعيو امور اداره رئيس گرگاني و وزارتي

با فرهنگ قديميوزارت معلمين از نفر عديليدو نوربخشو وسيله به مجيد tك;ما يازده ساعت مقارن

ميزمخصوصقرار روي بر مجيد tك;ما و نمودند قيام احترام به حضار و وارد سالن به تشريفاتFزم انجام

در بـار اوليـن بـراي كه تحليف مراسم اهميت مورد در فرهنگ وزارت خطيب عديلي آقاي ابتدا شد/ داده

به دبيرستانها رؤساي بانوان و شد آغاز سوگند سپسمراسم داشت/ اظهار بياناتي ميگيرد فرهنگصورت

نمودند: ياد سوگند شرح اين به و گرفته قرار ميز پشت در ترتيب

را وجدان و خدا هميشه كه ميكنم ياد سوگند ناموسخود شرفو كريمو قرآن به <من ـ متنسوگندنامه

اساسي قانون طبق را كشور عمومي مصالح باشم وفادار عزيز ميهن و شاهنشاه به دانسته خود اعمال ناظر

و خـداپـرستي ايـمان روح پيوسته و داده قرار خود همت وجهه را فرهنگ به خدمت دهم قرار نظر منظور

از نـفر ١٤ تـرتيب بدين نمايم>/ تقويت مقتضي وسائل به دانشآموزان در را ميهنپرستي و شاهدوستي

ياد سوگند بود جاري حضار كليه چشمان از اشك كه حالي در محضو سكوت در دخترانه مدارس رؤساي

دربـاره مبسوطي نطق فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي نمودند ياد سوگند بانوان اينكه از پس نمودند/

كه داد تذكر بياناتخود ضمن در گفتو تبريك را آنها جديد مقام و كرد ايراد دبيرستانها رؤساي مسئوليت

سپس و نمايند تقويت محصلين در را ميهنپرستي و شاهدوستي و ايمان روح دبيرستانها مديران بايستي

در محصلين ورود و ميرفت انحطاط به رو روز به فرهنگروز گفت ميتوان كلي طور به اخيرا نمود اضافه

و عـلم زوال و فرهنگ انحطاط مدارس اولياي از دانشآموزان نكردن تمكين و اعتصاب و مختلف احزاب

به خطاب و كنيم جلوگيري قهقرائي سير اين از زودتر هرچه بايستي كنون ا ميداشتو اع;م ما به دانشرا

دبيرستان يك رياست براي سال سه مدت براي كه ميدانيد شما كنون ا داشت اظهار دبيرستانها رؤساي

دانشآمـوزان تـحصيلي امور پيشرفت باعث كه Fزمي و مفيد عمل گونه هر ميتوانيد و شدهايد انتخاب

كنيد/ مجسم خود وجدان در را سوگند اين مفاد بايد گزارشها تهيه و كارها انجام در و آوريد جا به ميباشد



ملي دولت سياهه ٣٣٥٠

رؤسـاي آمـادگي بـه راجـع بياناتي آزرم دبيرستان رئيس همايون خانم جعفري آقاي بيانات پاسخ در

تعليمات رئيس كريمي بهمن دكتر داشتو اظهار فرهنگ وزارت اص;حي نظريات انجام براي دبيرستانها

كه تي مبارزا درباره فرهنگ وزارت فني كل مدير حداد آقاي پايان در گفت/ سخن باره اين در نيز متوسطه

محيط كلي به بايستي كه داد تذكر و كرد ايراد بياناتي آمد عمل فرهنگبه مغرضدر ايادي كردن كوتاه براي

يافت/ خاتمه بعدازظهر ساعت نيم مراسم اين سازيم/ ك پا ناباب عناصر وجود از را فرهنگ مقدس

قرآن مقابل فرهنگدر رؤسايوزارت حضور با پسرانه مدارس رؤساي از نفر ٤٢ نيز بعدازظهر پنج ساعت

وظائف پيرامون در آنها بار در مبسوطي نطق فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي كردند/ ياد سوگند مجيد

يافت/ پايان تحليف مراسم و كرد ايراد دارند عهده به مدارس مديران كه خطيري

از: بودند عبارت دادهاند انجام را تحليف مراسم ظهر از قبل ديروز كه مدارسدخترانه رؤساي

آزرم, دبيرستان همايون خانم بهمنيار, دبيرستان طباطبائي خانم مقدماتي, دانشسراي كيا فروغ خانم

رئيسدبيرستان خسروخاور خانم بدريه, دبيرستان صفا شمس خانم دبيرستانداوري, شهابي ضرابي خانم

دبـيرستان رئيس گرجي خانم دادگر, انوشيروان دبيرستان معدل خانم اسدي, دبيرستان خزانه خانم خاور,

دبيرستان سهرابي خانم ايران, دبيرستان ايران خانم اعتصامي, پروين دبيرستان پزشكپور خانم فروهر,

ناموس/ دبيرستان حائري خانم نونهاFن,

رؤسـاي آمـد/ عـمل بـه پسرانه مدارس رؤساي درباره تحليف مراسم نيز امروز بعدازظهر ٥ ساعت از

ميباشد: زير شرح به نمودند ياد سوگند ديروز عصر كه پسران دبيرستانهاي

سـليمي, مـصطفي آقـاي رنگرزي هنرستان داوران, آقاي اديب دبيرستان رازي, آقاي خرد دبيرستان

رضائي, آقاي شاهرضا دبيرستان گلچين, آقاي دوشيزگان پرتوي دبيرستان احساني, آقاي تقوي دبيرستان

آقـاي رهـنما دبـيرستان سيدجوادي, حاج آقاي مرتضوي دبيرستان جهانآراِء, آقاي ميرافضلي دبيرستان

آقاي اسدآبادي دبيرستان بحراني, آقاي تمدن دبيرستان اهري, امامي آقاي مقدماتي دانشسراي رفعتي,

آقاي علميه دبيرستان مجتهدي, آقايدكتر البرز دبيرستان آقايوخشوزاده, ع;مه دبيرستان حسينطوسي,

خـاقاني دبـيرستان ديوساFر, آقاي ابوريحان دبيرستان رعيتنژاد, tاسدا آقاي پيرنيا دبيرستان زهادي,

هدف دبيرستان كسائي, دكتر آقاي دارالفنون دبيرستان مبرهن, آقاي نوربخش دبيرستان عليخانلو, آقاي

آقاي بيستون دبيرستان پدرام, آقاي جامي دبيرستان جمشيدي, آقاي جمشيد تخت دبيرستان آقايمدنپور,

فرخي دبيرستان ,[!] نوشيروان آقاي نوشيروان دبيرستان رازي, درام آقاي اقبال دبيرستان آشتياني, جمالي
مـدرس دبيرستان چمن, آقاي بوعليسينا دبيرستان طباطبائي, آقاي فيروزبهرام دبيرستان خليقي, آقاي

آقـاي ابومسلم دبيرستان صديقي, آقاي شرف دبيرستان مروتي, آقاي اميركبير دبيرستان حسيني, آقاي

بـهرامـي, آقـاي قريب دبيرستان خسروپور, آقاي بدر دبيرستان افجهاي, آقاي مروي دبيرستان حجازي,

رضائي, آقاي قزويني محمد دبيرستان عقيلي, آقاي ناصرخسرو دبيرستان شاملو, آقاي پهلوي دبيرستان

خليلي/ آقاي نظامي حكيم دبيرستان مهياري, آقاي مهيار دبيرستان



٣٣٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

كردند جاسوسياستدستگير به متهم كه را مأمورينانتظاميشخصي ديشب
خارجيميباشد مقامات با توده منحله رابطبيناعضايحزب كه است شخصمتهم اين

بازداشتگرديد آلمانيسينمايايرانامروز مدير
توقيفشد گمرك قضائي مشاور شهابپور فيروز دكتر

كشفشد توده منحله چاپخانههايسريحزب به متعلق چاپ ماشين يكدستگاه

اين كنند دستگير مختاري چهارراه در باوفا بشير نام به را شخصي شدند انتظاميموفق ديشبمأمورين

وي انتظاميبود/ تعقيبمأمورين تحت مدتيبود ميباشد ستاد ركندوم در پرونده چندين داراي شخصكه

به بار چند كنون تا باوفا بشير ميباشد/ خارجي مقامات با توده منحله اعضايحزب بين رابط كه است متهم

گرفت/ قبلصورت ماه چند در او مسافت آخرين استو كرده مسافرت شوروي

در نظامي فرمانداري و ارتش ستاد دوم ركن طبقدستور كه شهرباني رياست ويژه مأمورين به ديشب

محل در ب;فاصلهمأمورينمزبور دارد/ خياطخانه مختاري چهارراه در نامبرده كه رسيد اط;ع بودند تعقيباو

به دستگيري پساز همكارانخود از يكي تفاق ا به باوفا بشير كنند/ دستگير شدندويرا وموفق حاضر او كار

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري

اصغر نام به شخصي كه شد مخابره مركز به تلگرافي اصفهان از قبل روز چند ـ شد برده اصفهان به

رسيده نشانيهاي استطبق كرده تهرانمسافرت به ميباشدمتواريو اصفهان كارگران نماينده كه كريمي

از و كرد تكذيب را منتسبه تهامات ا بازجوئي در كريمي ناصر كردند/ دستگير را وي مركز در انتظامي مأمورين

وي شد معلوم آمد عمل به كه تحقيقاتي در و فرستادند اصفهان به تحتالحفظ را او نظامي فرمانداري طرف

شب بودند كرده منتقل اصفهان به را كريمي ناصر كه مأمورين شد آزاد اصفهان در نتيجه در و ندارد گناهي

كردند/ مراجعت تهران به گذشته

چاپخانههاي از دستگاه چند اينكه بر مبني رسيد انتظامي مأمورين به اط;عاتي اخيرا ـ كشفچاپخانه

شده فروخته متفرقه اشخاص به بيفتد انتظامي مأمورين دست به اينكه ترس از توده منحله حزب سري

از يكي در و رفتند سلطاني بازار به نظامي فرمانداري مأمورين عدهاياز تعقيبايناط;عاتامروز در است/

كشف بود شده اوراق كه چاپ ماشين يكدستگاه ميباشد درودي حسن به متعلق كه مزبور بازار مغازههاي

گرديد/ جلب نيز درودي حسن و دادند تحويل نظامي فرمانداري به را شده اوراق ماشين مأمورين كردند/

مغازه سيدعلي چهارراه در كه ابراهيم نام به شخصي را ماشين اين داشت اظهار نظامي فرمانداري ويدر

و كرده تعمير را ماشين من شد قرار و آورد من مغازه به دارم طلب او از كه تومان ٦åå مقابل در دارد صحافي

و مـيباشند مـورد اين در تحقيقات مشغول اينكمأمورين بپردازم/ صاحبش به را قيمت مازاد و بفروشم

رفتند/ ابراهيم مغازه به درودي حسن راهنمائي به نيز عدهاي

بود, گرفته قرار سوِءظن مورد كه را خانه چند نظامي فرمانداري ديشبمأمورين ـ بازرسيشد خانه چند



ملي دولت سياهه ٣٣٥٢

حزب عضويت كارت يك اعدام ميدان در واقع سلطاني پور نام به شخصي خانه در جمله از كردند بازرسي

مجلس باصورت مكشوفه اسناد شد كشف مضره مقدارياوراق مهرابيان منزل در و آمد بهدست توده منحله

شد/ نظامي فرمانداري تحويل

را گمرك اداره قضائي مشاور شهابپور فيروز دكتر آقاي انتظامي مأمورين امروز صبح ـ شدند دستگير

بـيمارستان در تـومبيل ا با تصادف اثر در ولي بود گرفته قرار تعقيب تحت بود مدتي وي كردند بازداشت

به است شده مرخص بيمارستان از مشاراليه كه رسيد اط;ع انتظامي مأمورين به گذشته روز بود/ بستري

صبح نيز ايران سينماي مدير آلماني اميلسوركف آقاي كردند/ بازداشت را او انتظامي جهتمأمورين همين

كردند/ بازرسي است واقع خيابانFلهزار در كه نيز خانهاشرا و گرديد توقيف انتظامي طرفمأمورين از امروز

خيابان در قزوين شهرباني مأمورين طرف از ديشب و بود آمده تهران به قزوين از مهاجر يعقوب آقاي

شد/ داده تحويل نظامي فرمانداري به و دستگير شاهرضا

وسـيله به باغشاه لشكر محل پشت در واقع خود منزل در دبيرستانها دبير فصحيحيان آقاي ديشب

شد/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو انتظامي مأمورين

توقيف انتظامي مأمورين وسيله به ديشب دارد ملكي معام;ت مغازه كه مسگريان نام به شخصديگري

آقاي شدند: تحويل نظامي دادسراي به بازداشتو انتظامي طرفمأمورين از ديشب نيز اشخاص اين شد/

به فعاليت و همكاري تهام ا به فيضي باقر ,tصحبتا فرزند tلطفا تظاهرات, تهام ا به خلعتبري جهانگير

به شعار دادن مهرانمشغول كوچه در كه خاچاطوريان اريك و بنيامين فرزند اسراييل توده, منحله حزب نفع

شدند دستگير بودند سابق دولت نفع

معابر و خيابانها در مختلفشهر نقاط در ك;نتريها مأمورين ساعتاخير ٢٤ در ـ اع7ميه و كشفاوراق

با و جمعآوري بود شده پخش ناشناس اشخاص توسط كه مضره اوراق و اع;ميه زيادي مقدار شدند موفق

دهند/ تحويل گاهي كارآ اداره به مجلس تنظيمصورت

داشتنمرام تهام ا به انتظامي طرفمأمورين از نفر ٢٦ صبحامروز تا بعدازظهرديروز باز دستگيرشدگانـ

از نفر اينمدت١٢ خ;ل در شدهاندو تحويل زندان به بازداشتو نظامي ٥حكومت ماده استناد به كيو اشترا

گرديدهاند/ آزاد بيگناهي ثبوت از پس سابق دستگيرشدگان

نظامي فرمانداري طرف از جوان آسياي هفتگي مجله ديروز ـ شد آزاد سپس و توقيف جوان آسياي

تحقيقاتي رسيدگيو اثر بر گرديد/ جلب نظامي فرمانداري به نيز مزبور مجله سردبير حافظي آقاي توقيفو

گرديد/ آزاد نيز حافظي آقاي و شد آسيايجوان مجله از توقيف رفع و مرتفع تفاهم سوِء آمد عمل به كه

و شـيروانـي هادي نام به دخانيات كارگران از نفر دو كه شد حاصل اط;ع وقت آخر در ـ خبر آخرين

كافه نيز امروز بعدازظهر ساعت دو شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين طرف از حشمتي هوشنگ

دو و شد موم و مهر شهرباني رياست ويژه مأمورين طرف از نو Fلهزار خيابان ابتداي در واقع پاريس> <بوفه

شدند/ آزاد بعدازظهر سه ساعت جلبو نظامي فرمانداري به مزبور كافه صاحبان نفر



٣٣٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

اخEلگرانبازداشتشدند از نفر ٢åå
آقايسرهنگ استو آرام شهر چالوسميگذرد/وضع نظاميدر برقراريحكومت از روز سيزده چالوسـ

و نموده دستگير را اخ;لگران از نفر ٢åå كنون تا و است اوضاع مراقب yكام نظامي فرماندار صدوقي دوم

اظـهار نـظامي فرمانداري از و خوشحالند آرامش و نظم برقراري از اهالي است/ داده قرار بازجوئي تحت

مينمايند/ رضايت

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

گرگان در وقايعاخير متهمين از نفر محكوميتسه
به گرگان شهرستان نظامي فرمانداري جنائي دادگاه ميدهد اط;ع گرگان از اداره خبرنگار كه طوري به

صبح هشت ساعت از روزه همه پهلوان موسي سرگرد آقاي دادستاني به و سرهنگمصيبرضواني رياست

از نـفر سـه دربـاره دادگاه حكم كنون تا ميگردد/ تشكيل اخير وقايع متهمين وضع به رسيدگي منظور به

آقاي سالو ٣ به كتولي علياصغر آقاي سالو ١å به تسليمي هادي آقاي كه طريق بدين شد/ صادر متهمين

شدند/ حبسمحكوم سال ١٥ به بابايان tحبيبا

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

شد خدمتصادر انتظار احكام
اب;غ آنان به و گرديد صادر راهآهن كارمندان از نفر ٧å خدمت انتظار احكام كه شد حاصل اط;ع امروز

شد/ خواهد

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

دادياراندادسراينظامي و بازپرسان كليه ديروز بعدازظهر از
بودند دستگيرشدگان پرونده به رسيدگي فرمانداريمشغول در

بهعملآمد قريب٦ååپروندهرسيدگي به نتيجه ادامهداشتودر ازشبگذشته پاسي ايناقداماتتا

دادسراي دادستان قرباني سرهنگ آقاي گذشته روز نظامي, فرماندار دادستان سرلشكر تصميم بنابه

در بازداشتشدگان پرونده به رسيدگي براي داد دستور نظامي بازپرسان و دادياران آقايان كليه به نظامي

فرمانداري در دادياران و بازپرسان آقايان ديروز بعدازظهر چهار ساعت از شوند/ حاضر نظامي فرمانداري

فرمانداري طرف از نفر ١٦åå بيشاز كنون ا كلي طور به شدند/ پروندهها به رسيدگي مشغول حاضرو نظامي

قريب به بودند شبمشغول از پاسي تا كه نظامي دادسراي قضائي افسران آقايان و شدهاند دستگير نظامي

در بـرخـي و نـظامي دادسـراي صـ;حيت در پـروندهها اين از قسمتي چون كردند/ رسيدگي پرونده ٦åå

صادر تهران دادسراي و نظامي دادسراي به پروندههايمربوطه ارجاع دستور بود تهران دادسراي ص;حيت

كنند/ رسيدگي بازداشتشدگان ساير پرونده به نيز امروز بازپرسان و دادياران است قرار گرديد/



ملي دولت سياهه ٣٣٥٤

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

خصوص در بازرسهاينخستوزير
ميكنند تحقيق كارمنداندولت سوابق

اعضايحزب دستجاتچپو به متمايل عناصر كناري بيشتريدرخصوصبر تحقيق ما خبرنگار امروز

بـازرسي اداره امـر ايـن اجـراي بـراي كـه كـرد اظـهار امـور متصديان از يكي آورد/ عمل به توده منحله

است/ نموده كارمندان پيرامونسوابق در تحقيق و رسيدگي مأمور را بازرسان از عدهاي نخستوزيري

براي كه بازرسهائي اط;ع قرار به دقتمطالعهميشود, با ميرسد شهرستانها از كه گزارشهائي ضمنا

كرد/ خواهند اط;ع كسب نيز كارمندان قبيل اين پيرامون در ميشوند اعزام شهرستانها اداري امور انجام

احتمال كه است اين دستجاتچپ به متمايل عناصر كناري بر براي علتكوششدولت گفت همينمسئول

گردد/ ايجاد مشك;تي و اخ;لشود ادارات امور در دارد

٨١٩٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٧ سهشنبه

عمومي آمار اداره اعEميه
حومه و تهران در دربارهشروعسرشماريكارگري

كنار در كنواقع اما و تجريش, قلهك, كرج, ري, شهر تهران, محترم كنين سا اط;ع به عمومي آمار اداره

١٣٣٢ ماه مهر يازدهم شنبه تاريخ از كارگري جامع آمار تهيه براي كه ميرساند شميران ريو جادههايشهر

پرچـم رنگ سه ابريشمي �نوار مخصوص ع;مت داراي مربوطه مأمورين شد/ خواهد آمارگيري به شروع

كارت همچنين و است شده نصب آنان لباس يقه به كه ميباشند �آن روي <سرشمار> كلمه نقش با ايران

در آن اعتبار مدت و گرديده ممهور نيز عمومي آمار اداره مهر به و شده الصاق بدان عكسمأمور كه معرفي

و كـارگاهها و بـنگاهها كـليه به پرسشنامهها تكميل براي مأمورين اين ميباشد/ شده نوشته كارت متن

تمنا اهالي عموم از كرد/ خواهند مراجعه است كسب و كار محل كه كن اما كليه خ;صه و كين دكا و مغازهها

و بدهند كامل استجوابصحيحو شده چاپ پرسشنامه در آنچه طبق پرسشهايمأمورين به كه ميشود

فرمايند/ همراهي همكاريو شد خواهد محترم اهالي و كشور عايد نتيجهاش كه آنان پيشرفت در

ميدارد: اع;م محترم اهالي اط;ع براي ضمنا

تحصيل مختلف سرشماريهاي نتيجه در كه اط;عاتي سرشماري آمار قانوني Fيحه ١٥ ماده طبق ـ ١

و وظيفه نظام و مالياتي امور نظر از شهرداريها و دولتي دستگاههاي اجرائي مقررات استفاده مورد ميشود

فـقط مانده محفوظ و متمركز عمومي آمار اداره در آمده دست به اط;عات و گرفت نخواهد قرار آن امثال

ميشود/ منتشر و استخراج آن عمومي و كلي مطالب

خواهد شهرداري برزن در قسمت هر مركز و شده تقسيم قسمت ١٣ به آمارگيري اين در تهران شهر ـ ٢

محترم كنندگان مراجعه از پذيرائي آماده خود كار مركز در روز ساعات تمام در آمارگيري رئيسقسمت و بود

ميباشند/



٣٣٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

انتظاميعكسبرداريشد مأمورين وسيله به زندان در سياسي زندانيان كليه از امروز

ويعكسبردارد عكاساز كه نداد اجازه مصدق دكتر
مصدقبازداشتشدند ومهندساحمد غEمحسينمصدق دكتر ديروز عصر

گرديد آزاد بEفاصله مصدق مهندساحمد
عملآمد به بازپرسي سرهنگنادري از امروز

همكاري اتهام به دارائي وزارت كارمندان از عدهاي
شدند دستگير توده منحله حزب با

مصدق آقايدكتر از كه شد ارتشمأمور ستاد عكاسي دايره افسران از يكي انتظامي مقامات بنابهدستور

مأمـورين كـه است ايـن سياسي متهمين از عكسبرداري علت اط;ع طبق بردارد/ عكس او همكاران و

حاضر زندان در مزبور افسر امروز بنابراين و بردارند زندان در را متهمين كليه عكس هستند موظف انتظامي

كرد/ عكسبرداري زندانيان تمام از و شد

ايشان نزد سلطنتآباد به مصدق دكتر آقاي عكس گرفتن براي عكاسمزبور كه هنگامي اط;ع قرار به

امرموافقت اين با ايشان عكسگرفتهشودوچون من از نيستم مايل ميدارد اظهار مصدق آقايدكتر ميرود

ميكند/ مراجعت شهر به عكس برداشتن بدون عكاسمزبور نميكند

كه رسيد اط;ع انتظامي مأمورين به ديروز عصر ـ مصدق مهندساحمد و غ7محسين دكتر بازداشت

عضد ابونصر آقاي منزل در مصدق دكتر آقاي فرزندان مصدق احمد مهندس و مصدق غ;محسين آقايان

را مـزبور آقـايان و شـدند حـاضر محل در انتظامي مأمورين ب;فاصله ميباشند/ مخفي تجريش در واقع

دكتر آقاي ولي شد آزاد مصدق احمد مهندس آقاي بعد ساعتي كردند جلب نظامي فرمانداري به بازداشتو

گرديد/ بازداشتگاه تحويل نظامي حكومت ٥ ماده استناد به مصدق غ;محسين

از قـصر زنـدان در ارتش دادرسي بازپرسان آقايان از يكي امروز صبح ـ نادري سرهنگ از بازپرسي

قريب نادري سرهنگ آقاي از بازپرسي آورد/ عمل به بازپرسي گاهي كارآ اداره رئيسسابق نادري سرهنگ

حـين در نـادري سرهنگ اقدامات درباره بيشتر بازپرس سؤاFت اط;ع قرار به و كشيد طول ساعت دو

است/ بوده گاهي كارآ اداره تصدي

وي از بـار چـندين كـنون تا و شده بازداشت انتظامي مأمورين طرف از مرداد ٢٩ روز نادري سرهنگ

است/ آمده عمل به بازپرسي

آقايان و شد بازرسي انتظامي طرفمأمورين از مختلفشهر نقاط در خانه ديشبهفت ـ بازرسيخانهها

انتظامي مأمورين طرف از نيز پيام چاپخانه شدند/ دستگير خود خانههاي در عظيمي و باد گلشني, معلق,

از پس و جلب نظامي فرمانداري به نيز چاپخانه مدير پيامي حسين آقاي گرفتو قرار بازرسي مورد امروز

شد/ آزاد كراتFزم مذا



ملي دولت سياهه ٣٣٥٦

در نـاشناس اشـخاص وسـيله به كه مختلف اع;ميههاي و اوراق تعدادي ك;نتريها مأمورين ديشب

دادند/ تحويل گاهي كارآ اداره به و جمعآوري بود شده پخش معابر و خيابانها

به نظامي فرمانداري مأمورين طرف از نفر ٣٧ اخير ساعت چهار و بيست در ـ شدند دستگير نفر ٣٧

شدند/ دستگير توده منحله حزب در عضويت كيو اشترا مرام تهام ا به و ٥ ماده استناد

گمركو اداره قضائي مشاور شهابپور مهندسفيروز مجلس, سابق نماينده شهيدي آقايان ـ شدند آزاد

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت كه تهران دبيرستانهاي دبير فصيحيان محمود

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

شد حبسمحكوم ماه ٦ به آشوب و فتنه اتهام به
انتظامي مأمورين توسط آشوب و فتنه ايجاد و عمومي نظم در اخ;ل تهام ا به ترابي ج;ل آقاي ـ يزد

گرديد/ حبسمحكوم ماه شش به اجتماعي امنيت كميسيون راي طبق و شد بازداشت

و شد بازداشت نظم در اخ;ل و كارگران تحريك جرم به نيز تي هرا كارخانه كارگر محبوبي احمد آقاي

گرديد/ بندرعباسمحكوم حبسدر ماه ٦ به اجتماعي امنيت رايكميسيون طبق

عدهاي توسط خيابان در بود توده حزبمنحله به منتسب عناصر كه فرهنگيزد اداره كارمند آقايف;حي

را توده حزبمنحله به افراطيوابسته افراد از نفر چند است قرار تعقيباست/ تحت قضيه كنون ا شد/ مضروب

نمايند/ منتقل يزد فرهنگ اداره از

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

مقامسلطنت به اهانت جرم به
شدند حبسمحكوم ٣سال به يك هر نفر سه

عـلي تهاميه ا پرونده و شد تشكيل قطبي سرهنگ آقاي رياست به نظامي جنائي دادگاه امروز صبح

وارد زور بـه مـرداد ٢٨ از قـبل وقايع در بودند متهم كه محصل توسلي سنجر و حسني حسين عباسپور,

دادگاه گرديد/ مطرح آوردهاند پائين را شاهنشاه عكس و شده اعدام ميدان در رضائيواقع مصطفي آرايشگاه

ظهر مقارن شدو شور وارد سرانجام آنها مدافعاتوك;يمدافع استماع و نفر اينسه تهام ا به رسيدگي پساز

حبسمحكوم سال ٣ به يك هر تخفيف رعايت با نفر سه اين دادگاه راي موجب به كرد/ صادر را خود راي

شدند/

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

اخEلگر دستگيريعناصر
دستگيري در شهرباني مأمورين همچنين و رودسر شهرباني رئيس سجاديپور سرگرد آقاي ـ رودسر

به و نموده دستگير را آنها از عدهاي كنون تا مرداد ٢٨ روز از و داشته مبذول كامل جديت اخ;لگر عناصر

دادهاند/ تحويل نظامي فرمانداري



٣٣٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

ميشود داده خاتمه آموزگاران از نفر خدمتهشت به
مـاه مـهر ششـم روز مـيدهد اطـ;ع خود تلگرافي گزارش ضمن شاهرود از ما خبرنگار كه طوري به

شهرباني رؤساي رئيسفرهنگو فرمانداريو معاون دادستانو حضور با كشيد ساعتطول ٩ كه كميسيوني

از نفر هشت نتيجه در شدو رسيدگي آموزگارانمشكوك پرونده يافتو تشكيل فرهنگ اداره ژاندارمريدر و

شد/ خواهد داده خاتمه آنها خدمت به قريبا و شدند تشخيصداده منحرف آموزگاران

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

آنبازداشتگرديد مدير توقيفو فردوسي مجله
نيز مجله مدير جهانبانوئي tنعمتا آقاي چون و شد توقيف انتظامي مأمورين طرف از فردوسي مجله

شد/ بازداشت و كرد معرفي نظامي فرمانداري به را خود امروز صبح بود گرفته قرار تعقيب تحت

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

شد خوانده دعا شاه جهتسEمتي
سرتيپ تيمسار حضور با اهواز پادگان در آلعبا خامس مجلسسوگواري عاشورا روز بعدازظهر ـ اهواز

و بيانات پايان در وعاظ آقايان شد/ برپا لشكر افراد و درجهداران و افسران كليه و خوزستان استاندار كمال

خواندند/ دعا ملوكانه ذات س;متي براي سخنرانيهايخود

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

آذربايجانشرفيابشدند مرزنشين خوانين
مهندس و كو ما بيات خسروخان پاشاتيموري, عباس ساFر, حداد آقايان امروز صبح نيم و ١٥ ساعت

شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به سعدآباد كاخ در آذربايجان مرزنشينان طرفخوانينو از كو ما بيات

و فـرمودند سـؤاFتـي آذربـايجان مـرزي مـناطق اوضاع از همايوني اعليحضرت شرفيابي اين در شدند/

عرضرسيد/ به مقتضي جوابهاي

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

افشارطوس قتل به متهمين محاكمه
ميشود نظاميشروع جنائي دادگاه در شنبه روز

در ديـروز ميداد تشكيل را خود جلسات غيرعلني طور به جاري هفته اول از كه نظامي جنائي دادگاه

كـليه به دادگاه نتيجه در كرد/ صادر پرونده بودن تكميل بر مبني را خود مقدماتي قرار خود جلسه آخرين

آقاي امروز شوند/ حاضر دادگاه در دادرسي براي شنبه روز كه است كرده اب;غ آنها مدافع وك;ي و متهمين

شنبه روز صبح نيم و نه ساعت داشت اظهار ما خبرنگاران به نظامي جنائي دادگاه رئيس قطبي سرهنگ

شد/ خواهد آغاز دادگاه افشارطوسدر قتل متهمين كمه محا



ملي دولت سياهه ٣٣٥٨

٨١٩٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٨ چهارشنبه

گرديد صادر رياحي مصدقوسرتيپ مجرميتدكتر قرار
ارتش دادرسي ٣١٧ ماده استناد بازپرسبه

است مجازاتكرده تقاضاي رياحي سرتيپ و مصدق برايآقايدكتر

بود خود ادعانامه تنظيم ارتشمشغول دادرسي دادستان امروز

هستند بيمارستانارتشبستري در و مهندسرضويبيمار و لطفي
مجرميت قرار امروز و طرفديروز نظامي بازپرس بود قرار داديم اط;ع گذشته روز شماره در كه طوري به

بازپرس ديروز عصر شد حاصل اط;ع امروز كه طوري به كند/ صادر را رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقاي

را پرونده و كرد صادر باشد نهائي قرار همان كه را رياحي سرتيپ مصدقو دكتر آقايان مجرميت قرار نظامي

داد/ تحويل ارتش دادرسي دادستان سرتيپآزموده تيمسار به ادعانامه تنظيم براي

عليه بازپرس نهائي قرار است كرده اط;ع كسب خبرنگار كه طوري به ـ است شده تقاضا كه مجازاتي

كه طوري به استو شده صادر ارتش دادرسي آئين ٣١٧ ماده استناد به رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقاي

سلطنت مقام عليه را مردم كس هر كه دارد صراحت ارتش دادرسي آئين ٣١٧ ماده متن داديم اط;ع yقب

متهمين تهام ا درباره بحث بازپرسضمن است/ اعدام به محكوم نمايد شدن مسلح به تشويق تحريكو

است/ دانسته مزبور ماده با منطبق را آنها جرم

داد/ ارتش دادرسي دادستان به و تكميل را پرونده نظامي بازپرس ديروز بعدازظهر از ـ ادعانامه تنظيم

صبح كند/ تنظيم را خود ادعانامه تا گرديد پرونده قرائت مشغول ديشب وقت آخر از آزموده سرتيپ آقاي

كه طوري به داشت اظهار ما خبرنگار جواب در وي كرد/ م;قات آزموده سرتيپ آقاي با ما خبرنگار امروز

سرتيپ و ملي دفاع وزير عنوان به مصدق دكتر آقاي پرونده هستم/ پرونده قرائت مشغول ميكنيد م;حظه

است كرده صادر آنها عليه مجرميت قرار نيز بازپرس استو شده تكميل ارتش رئيسستاد عنوان به رياحي

تجاوز برگ يكصد از آن صفحات شايد نيستو قطور زياد آن مشابه پروندههاي ساير خ;ف بر پرونده اين

هفته اوايل را پرونده و تنظيم را خود ادعانامه فردا و امروز ظرف آزموده سرتيپ آقاي اط;ع قرار به نكند/

مينمايد/ ارجاع دادگاه به آينده

دارد/ ادامه كان كما ارتش بازرسي بازپرسان توسط نيز متهمين ساير از بازپرسي ـ سايرين از بازپرسي

آقاي دفتر در نظامي بازپرسان بهزادي سرگرد سرهنگفضلاللهيو كيهانخديو, سرتيپ آقايان صبحامروز

دادند/ ارتش دادستان به متهمين از بازپرسي بر مبني را اقداماتخود گزارش و شدند حاضر سرتيپآزموده

سـابق رئيس نايب رضوي مهندس و دادگستري سابق وزير لطفي آقايان كه شد حاصل اط;ع امروز

مهندس و لطفي آقاي گرديدهاند/ بستري ارتش يك شماره بيمارستان در و شده بيمار ملي مجلسشوراي

عمل به معاينه آنها ارتشاز بهداري پزشكان اينكه پساز و ميكردند كسالت اظهار قبل روز چند از رضوي

شوند/ بستري بيمارستان در روزي چند دادند اجازه آوردند



٣٣٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

زندانعكسبرداريشد در مصدق دكتر از امروز
سابقدادگستريبازداشتگرديد وزير آقايلطفي دختر

آمد دست به توده منحله حزب اعEميه مقداري بازار مغازههاي از يكي در
دارد پروندههايدستگيرشدگانادامه به رسيدگي

شد دستگير پخشاعEميه اتهام به يكدوشيزه
ولي رفتند سلطنتآباد به مصدق آقايدكتر از عكسبرداري بري انتظامي كهمأمورين داديم اط;ع ديروز

سـياسي مـتهمين كليه از ديروز كه ارتش ستاد عكاس شود/ عكسبرداري وي از كه ندادند اجازه ايشان

براي مجددا كه شد داده دستور به نتيجه در و گزارشداد مأمورينمربوطه به جريان بود كرده عكسبرداري

دكتر آقاي نزد سلطنتآباد به مجددا امروز صبح عكاسمزبور كند/ اقدام مصدق دكتر آقاي عكس گرفتن

متهمين پرونده در چاپ از پس مزبور عكسهاي كند/ عكسبرداري ايشان از گرديد موفق و رفت مصدق

شد/ خواهد بايگاني

شاهدخت دبيرستان رئيسسابق لطفي محترم بانو انتظامي مأمورين صبحامروز لطفيـ دختر بازداشت

به لطفي خانم دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به و بازداشت را دادگستري سابق وزير لطفي آقاي دختر و

است/ گرديده بازداشت پخشاع;ميه تهام ا به محصلي همچنيندوشيزه است/ شده بازداشت ٥ ماده استناد

بـازار مغازههاي از يكي در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به امروز صبح ـ اع7ميه كشف

است/ تودهموجود منحله حزب به اع;ميههائيمربوط

اع;ميه مقداري بازرسي از پس و رفتند بازار ابتداي حولهفروشي مغازه به مأمورين از عدهاي ب;فاصله

كـبر ا را خـود كه مغازه صاحب تفاق ا به و كشف بود شده گذشته كت پا در كه توده منحله حزب به مربوط

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به بود كرده معرفي فتورهچي

كليه نظامي فرمانداري دادستان سرلشكر آقاي دستور به داديم اط;ع كه طوري به ـ دارد ادامه رسيدگي

دستگيرشدگان پرونده به و ميشوند حاضر شهرباني موقت زندان در نظامي دادسراي دادياران و بازپرسان

درباره را نظرياتخود پرونده مطالعه از پس بازپرسان آقايان دارد ادامه كان كما رسيدگي اين كرد/ رسيدگي

ميدارند/ اع;م متهمين

تحويل نظامي دادسراي به بازداشتو انتظامي طرفمأمورين از اشخاصديشب اين بازداشتشدگانـ

شيخحسين توده, حزبمنحله توضيحاع;ميه حين در او برادرزاده ابوطالب محمدعليو فرزند tفرجا شدند:

منحله حزب فعال افراد از كه بال علي توده/ منحله حزب به وابستگي تهام ا به خراسان خيابان كن سا ع;ئي

محمدحسن شد/ تحويل نظامي فرمانداري به و بازداشت قزوين دروازه در گذشته روز بود قزوين در توده

شد/ جلب نظامي فرمانداري به بازداشتو انتظامي طرفمأمورين از نيز توكلي

بـه امـروز صـبح بـود شـده بـازداشت قزوين در توده منحله حزب عضويت تهام ا به كه اردشير محمد



ملي دولت سياهه ٣٣٦٠

به برگاوراقمربوط ٢٢ با نيز حبيبفتوت احمدو حسنو فرزند ميرزا حاج گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري

شدند/ تحويل نظامي دادسراي به بازداشتو مأمورين به پخشاع;ميه حين در توده منحله حزب

ناشناسدر اشخاص وسيله به كه را توده منحله حزب به اوراقمربوط مقداري انتظامي مأمورين ديروز

دادند/ تحويل گاهي كارآ اداره به و جمعآوري بود شده پخش معابر و خيابانها

گذشته شب دستگاه چهارصد در واقع اسكندري احمد آقاي منزل ديشب ـ چاپخانه و منازل بازرسي

در كـه رسيد اط;ع انتظامي مأمورين به امروز صبح گرديد/ كشف آنجا در اع;ميه مقداري و شد بازرسي

از پس و حاضر چاپخانه محل در انتظامي مأمورين چاپميشود/ توده منحله حزب اع;ميه گي;ن چاپخانه

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به توقيفو را كارگران از نفر سه چاپخانه قسمتهاي كليه بازرسي

در كمونيستي كتب و اع;ميه محتوي چمدان يك كه حالي در گذشته روز نيز كارگر tعزيزا فرزند علي

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو انتظامي مأمورين وسيله به داشت دست

عدهاياز كه داد اط;ع ك;نتري٩ به رضا فرزند امير نام به نيمديشبشخصي و ساعتده حزبيـ جلسه

دادهاند/ تشكيل حزبي جلسه رضاقليخان تكيه در واقع وكيلي داود آقاي منزل در توده منحله حزب افراد

فرمانداري مأمورين از عدهاي بعد لحظه چند و داد اط;ع نظامي فرمانداري به را مراتب فورا ٩ ك;نتري

نظامي فرمانداري به و بازداشت را مجتمعين از نفر چند و شدند حاضر مزبور محل در گاهي كارآ و نظامي

دادند/ تحويل

ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از نفر ٢٥ ساعتاخير چهار بيستو در ـ بازداشتشدند

اسحق آقايان نام به دارائي كارمندانوزارت از نفر چهار از: عبارتند بازداشتشدگانديروز شدند/ بازداشت ٥

حكومت ٥ ماده استاد به توده منحله حزب در عضويت تهام ا به تنگستاني خانم و دهقان مكريو رنجبران,

شدند/ بازداشت نظامي

انتظامي مأمورين طرف از ديروز بعدازظهر نيز اشخاص اين است كي حا شهرباني گزارش كه طوري به

عضويت تهام ا به مهديزاده مهدي كاظم, فرزند تقوي حسن شدند: تحويل نظامي دادسراي به و دستگير

رسول بوشهري, فرامرز آقاي منزل ديوار روي بر شعار نوشتن حين در سعيدي جهانگير توده, منحله حزب

توده منحله حزب اعضاي از يكي كه tاسدا فرزند باقر چرچيل, خيابان در شعار دادن حين عباسدر فرزند

روي بر شعار نوشتن تهام ا به قديري حسن چپ, دستجات به منتسب روزنامه فروختن حين در و ميباشد

بـازار بام پشت كه جوادي حسن اع;ميه, پخش تهام ا به لئون فرزند داريوش و علي فرزند عليآقا ديوار,

بود/ شده نوشته شعارهائي آن روي كه تابلويچلوار دو با بود پخشاع;ميه مشغول سمسارها

كه مصدق احمد مهندس و مصدق غ;محسين دكتر بازداشت خبر دنبال به ـ مهندسمصدق منزل در

در مصدق احمد مهندس آقاي منزل در آقايان بازداشت كه شود داده توضيح است Fزم يافت انتشار ديروز

آقاي تومبيل ا كه شده پيدا آنجا از جلب مأمورين براي اشتباه اين و عضد ابونصر نه گرفته شميرانصورت

است/ بوده آنجا در ميباشد ايشان همشيره كه مصدق احمد مهندس خانم آوردن براي عضد
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است شده اخEلگرانتشكيل با مبارزه جمعيت نام به جمعيتي اصفهان در
گرديده دستگير توده منحله حزب به منتسبه افراد

اوراقمضره و مقدارياعEميه و اسلحه قبضه چند بازرسيشده نظر مورد نقاطمشكوكو

است دستآمده به

است كميسيونيهائيدراستانداريتشكيلشده خواربار قيمت تنزل و مايحتاجعمومي برايازدياد

سرهنگ آقاي و گرديد اجراِء حومه و اصفهان در نظامي حكومت مقررات ماه شهريور ٣١ سهشنبه روز از

فرمانده مظهري اشرف علي سرتيپ آقاي شد/ كار مشغول نظاميمنصوبو فرماندار سمت به فرمانفرمائي

كه گزارشهائي اثر <بر شده: متذكر چنين نمود صادر خصوص اين در كه اع;ميهاي ضمن اصفهان لشكر

نقش آنها خائنانه نقشه كه مرداد ٢٨ قيام پساز توده حزبمنحله اعضاِء و ماجراجو و عدهاياخ;لگر رسيده

شـهر مـختلف طبقات قول از جعلي اع;ميههاي و كاذيب ا نشر با آنها و افزوده خود تجري بر شد آب بر

بر ناامني و اخ;ل گونه هر از جلوگيري براي نمايند/ سلب را مردم آزادي و انداخته راه به آشوب ميخواهند

مردم از اصفهان لشكر فرمانده و ميشود قرار بر اصفهان در نظامي حكومت مقررات دولت تصويب حسب

تا نمايند مساعدت كمكو انتظامي مقامات با امر اين در است خواستار اصفهان ميهنپرست شاهدوستو

نمايند/> مبارزه بيگانهپرستان با شدت به مردم پشتيباني از استظهار با بتواند نظامي فرمانداري مأمورين

آن در و صادر نيز نظامي فرمانداري اع;ميه اولين اصفهان لشكر فرماندهي اع;ميه از پس ب;فاصله

و پنج تا عصر نيم هشتو ساعت از را شب مرور و مقرراتعبور جلبو نظامي حكومت مواد به عموم توجه

هـمچنين و شده صادر نظامي فرمانداري طرف از اع;ميه شش كنون تا روز آن از نمود/ اع;م صبح نيم

گرديد/ تعيين شب ده ساعت به نيز شب مرور و مقرراتعبور

عمل به اصفهان در نظامي حكومت كوتاه مدت در كه اقداماتي درباره نظامي فرمانداري مؤثر يكمقام

نـقاط گاهي كارآ و نظامي فرمانداري مأمورين ب;فاصله نظامي حكومت مقررات اع;م از پس گفت آمده

و دولت عـليه مـختلف اعـ;ميههاي و مـردم روزنامه زيادي مقدار و كرده بازرسي را نظر مورد و مشكوك

و دستگير را توده منحله حزب اعضاِء از نفر ٥å از بيش عدهاي و آوردند دست به اسلحه قبضه چند همچنين

هستند/ دستگيرشدگان از بازجوئي كنونمشغول ا كه نمودند زنداني

اعـ;م از قـبل و حكـمفرماست شهر تمام در آرامش و امنيت افزود خود اظهارات دنباله در مزبور مقام

مردم طرف از كه نميرفت گمان هيچوجه به و ميشد حفظ اهالي قاطبه طرف آرامشاز نيز نظامي حكومت

نظامي حكومت اع;م علت تنها و بزند سر آسايشعمومي امنيتو عليه خ;ف عملي اصفهان شاهدوست

دفـتر بـه وابسـته مـقام يك است/ بوده آنها قانون خ;ف اقدام از جلوگيري و اخ;لگران دستگيري براي

تا نمودند كاذيب ا نشر به شروع تودهاي اخ;لگران مرداد ٢٨ قيام از پس داشت: اظهار لشكر فرماندهي

اع;ميههاي اصل اين روي و سازند متوحش را مردم و اظهاراتخ;قواقعمشوبنموده با را عمومي اذهان
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بودن جعلي ولي كردند منتشر شهر در سابق دولت طرفدار احزاب ساير و بازرگانان و اصناف نام به متعددي

هستند كه صنفي و طبقه هر در اصفهان مردم زيرا بود ثابت و محرز كس همه به نيز اع;ميهها گونه اين

كه معدود و محدود تن چند از غير و هستند زاهدي سپهبد تيمسار دولت طرفدار و سلطنت مقام پشتيبان

به كه را اع;ميهها در مطالبمنتشره اينرو از نيست و مرجنبوده و هرج ادامه كسطرفدار هيچ شدند توقيف

زاهدي سپهبد و شاهنشاه به نسبت را خود پشتيباني مراتب و كردند تكذيب قويا و جدا شده چاپ آنها نام

خ;ف اعمال از بسياري از شده قرار بر اصفهان در نظامي حكومت كه قليلي مدت در اينك نمودند/ اع;م

عمل سزاي به و دستگير زودي به نيز اخ;لگران ساير ميرود اميد استو شده جلوگيري اخ;لگران قانون

برسند/ خود

اسكـندري امـيرنصرت آقـاي مـيدارد: اظهار و كرده اشاره استانداري عمليات به اينجا در ما خبرنگار

خصوص در كه دستورهائي با و شده شهر اص;حي امور در مطالعه مشغول ورود روز از اصفهان جديد استاندار

كه اع;ميهاي طي اسكندري آقاي بگيرد/ اص;حاتيصورت شهر در زودي به كه ميرود گمان نموده صادر

اين در كه مؤكدي اوامر و اصفهان مردم به نسبت شاهانه ذات توجه از نمود صادر اصفهان مردم به خطاب

اشاره اهالي بيشتر رفاه و شهر برق بهبودي درباره عميق اص;حات از و نموده ياد فرمودند صادر خصوص

و انتظامي مأمورين و آرام شهر وضع كنون ا باشند/ كوشا آرامش و نظم حفظ در كرد تقاضا مردم از و نمود

به عملي فرصتهيچگونه كسبخود و كار به ادامه ضمن مردم امنيتميكوشندو حفظ نظاميدر فرمانداري

نميدهند/ اخ;لگران

هدف و شده تشكيل اصفهان در اخ;لگران با مبارزه جمعيت نام به جمعيتي شده حاصل اط;ع قرار به

شروع افتتاحو اصفهان مدارسدر تمام كنون ا ميباشد/ توده منحله اقداماتخ;فقانونحزب با مبارزه آنها

نمودهاند/ كار به

اهالي رفاه براي كه استانداري اقدامات جمله از ميكند اضافه ضمنا تلگرافيخود گزارش در ما خبرنگار

نمايندگان از مركب كميسيونهائي ميوهجات و نان گوشتو بهبود وضع منظور به كه است اين آمده عمل به

مؤثر اقدامات خواربار قيمت تنزل و اهالي مايحتاج ازدياد براي و گردد منعقد استانداري در غيره و اصناف

جيببري و افتاده تفاق ا كم بسيار سرقت شد قرار بر نظامي حكومت كه قليلي اينمدت در است/ گرفته انجام

است/ نداده رخ جرح ضربو و

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

فرمانداري و دادگاه مديراندفتر رئيسفرهنگو
بازداشتشدند حكومتنظامي ٥ ماده استناد به

عدهاي چالوسوحومه, در نظامي حكومت اع;م اثر بر ميدهد اط;ع بوشهر از اداره خبرنگار بهطوريكه

٥ مـاده استناد به نوشهر فرمانداري و دادگاه دفتر مديران و فرهنگ رئيس جمله از سرشناس اشخاص از

شدند/ بازداشت نظامي حكومت
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شد صادر رياحي وسرتيپ مصدق دكتر عليه دادستانبر ادعانامه
است كرده اعدام تقاضاي رياحي مصدقوسرتيپ دادستانبرايدكتر

شد خواهد ارجاع دادگاه به رياحي سرتيپ و مصدق دكتر شنبه روز

عليه بر خود ادعانامه تنظيم ارتشمشغول دادرسي دادستان سرتيپآزموده آقاي كه داديم اط;ع ديروز

نظامي بازرس از پرونده دريافت پساز سرتيپآزموده آقاي ميباشد/ رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقايان

و مصدق دكتر آقاي عليه بر صفحه چند در را خود ادعانامه نتيجه در و كرد قرائت را آن اوراق پرونده كليه

كرد/ صادر ارتش ستاد سابق رئيس رياحي سرتيپ

نحوه درباره بحث ضمن سرتيپآزموده آقاي است/ شده تنظيم بازپرس نهائي قرار روي از عينا ادعانامه

دادرسي آئين ٣١٧ ماده با منطبق را آنها انتسابي ارتشبزه ستاد رئيسسابق مليو دفاع سابق عملياتوزير

است/ كرده اعدام مجازات تقاضاي نفر دو اين براي دادگاه از خود ادعانامه ضمن و ارتشدانسته

داشت اظهار ما خبرنگار به ارتش دادرسي در عاليرتبه مقام يك ـ ميرود دادگاه به پرونده شنبه روز

آماده دادگاه به ارجاع و رسيدگي براي پرونده است شده صادر متهمين عليه بر دادستان ادعانامه اينكه چون

رسيدگي آقايان اين تهام ا به بايد كه مخصوصي دادگاه به پرونده پنجشنبه يا امروز عصر تا كنم گمان استو

كه طوري به و شد خواهد كار مشغول پرونده تحويل از پس شنبه روز از دادگاه اط;ع قرار به ارجاعشود/ كند

در كه وجودي با ميباشد/ مدافع وكيل تعيين براي متهمين به اخطار دادگاه اقدام اولين داديم اط;ع yقب

سرعت نهايت دقيق رسيدگي ضمن امر مسئول طرف از پرونده ارسال و ادعانامه صدور بازپرسي مرحله

تشريفات انجام زيرا شود آغاز ديگر هفته دو تا رياحي سرتيپ مصدقو دكتر آقايان است/ رفته كار به عمل

انجاميد/ خواهد مدتطول اين از بيش دادگاه

سرهنگ خديو, كيهان سرتيپ آقايان نظامي بازپرسان كه داديم اط;ع ديروز ـ ديگر متهمين بازپرسي

شده كسباط;ع امروز كه بهطوري كردند/ بازپرسي نادري سرهنگ از زندان بهزاديدر سرگرد فضلاللهيو

و سرهنگسرشته آقايان جمله از متهمين از نفر چند از زندان در نيز ديروز بعدازظهر نظامي بازپرسان است

كردهاند/ بازپرسي معظمي مهندس

ادامه آنها از بازجوئي و شدهاند بازداشت سابق دولت اينكمسئولين كلي طور به ـ فاطمي دكتر درباره

سرتيپ آقاي نشدهاند/ دستگيرياو به كنونموفق تا كه است سابق خارجه امور وزير فاطمي دكتر فقط دارد

را خود دادرسي براي كه است كرده احضار را فاطمي دكتر اع;ميه يك ضمن نظامي بازپرس خديو كيهان

را متهمينخود ساير از دادرسي پايان تا فاطمي دكتر گر ا اينكه درباره كيهانخديو سرتيپ آقاي كند/ معرفي

پس چنينشود كه صورتي در داشت: اظهار ما خبرنگار به شد خواهد رفتار او درباره نحو چه به نكنند معرفي

خواهند تصميم فاطمي دكتر درباره قضائي مأمورين وقت آن شد رسيدگي متهمين ساير تهام ا به اينكه از

كند/ رسيدگي او تهام ا به غيابا ارتش دادرسي است ممكن گرفتو
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٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

رمگفتند: راديو اداره خبرنگار به آيتاtكاشاني

منحرفگرديد خدماتسياسي ٥åسال از بعد مصدق چوندكتر
گرفتم كنار ايشان از من

كنند ايراندخالت امور در توانست نخواهند ديگر انگليسيها
فروشميرساند به بازارهايدنيا در را خود ايراننفت ملت و

گرامي آقاي منزل در رم راديو اداره خبرنگاران بالراباري و زمكوامري آقايان امروز بعدازظهر چهار ساعت

مصدق آقاي با را tآيتا مخالفت علت خبرنگاران نمودند/ مصاحبه ايشان با و م;قات را كاشاني tآيتا

پساز مصدق محمد آقايدكتر داشتند اظهار پاسخ كاشانيدر tآيتا كردند/ ايرانسؤال سابق نخستوزير

مملكتنمودند خدمتبه به اطمينانشروع مورد يكجبهه اعضاي با اخيرا سياسيخود خدمات سال پنجاه

اين كنم كار ايشان با نتوانستم ديگر من و شد منحرف كه بود نگذشته خدمتش از ماه چند از بيش هنوز ولي

مـمكن گفتند tآيتا و آمد ميان به سخن ايران نفت درباره موقع اين در گرفتم/ كناره مشاراليه از كه بود

ايران ملت قريبا و كنند دخالت ايران اقتصادي و سياسي امور و نفت كار در بتوانند انگليسيها ديگر نيست

بنابر كاشاني tآيتا مصاحبه انجام از پس رسانيد/ خواهد فروش به دنيا بازارهاي در آزادانه را خود نفت

شد/ مخصوصضبط نوار در كه فرستادند ايتاليا ملت براي پيامي مزبور خبرنگاران تقاضاي

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

نمودند آيتاtكاشانيمEقات با امروز كردستان عشاير
در م;قات اين نمودند/ م;قات كاشاني tآيتا با كردستان عشاير از عدهاي امروز صبح هشت ساعت

توجه نمودند تقاضا ايشان از و داشتند ابراز tآيتا به نسبت را خود وفاداري كشيد/ طول ساعت دو حدود

كاشاني tآيتا جلوگيريشود/ حدود آن تبليغاتمضره از و گردد مبذول نواحي آن مذهبي امور بيشتريدر

اقدامات امر اين در شخصا آمدو عمل به احسن بهنحو مذهبي تبليغات حدود آن بايستيدر كه داشتند اظهار

آورد/ خواهم عمل به Fزم

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

شرفيابشدند اهاليشهرستانشاهرود نمايندگي به
آقـاي حـجتاFسـ;م تـفاق ا به مجلس نماينده قناتآبادي شمس آقاي امروز صبح ربع و نه ساعت

كاخ در شاهرود شهرستان محترمين از عدهاي و شاهرود شهردار عاطفي حسين آقاي و آقايان محمدعلي

ميهنپرستي و شاهدوستي مراتب قناتآبادي آقاي شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به سعدآباد

به بهداشت آبو مورد در توضيحاتي هم عاطفي آقاي معروضداشتو ملوكانه حضور به را شاهرود اهالي

فرمودند/ صادر دستوراتي شاهرود اهالي بهداشت آب تأمين درباره ملوكانه ذات رسانيده/ عرض



٣٣٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

كردند محاصره را ژاندارمري مسلحپاسگاه اشرار
مستخلصساخت را آنها ولينيرويكمكي

مسلح, اشرار قبل روز سه ميدهد اط;ع هفتگل از خود تلگرافي گزارش ضمن ما خبرنگار كه طوري به

هنگژاندارمري نمودند/ محاصره است ششكيلومتري<ايذه>واقع در كه را ژاندارمري<هي;مجان> پاسگاه

افـراد كـه يـافت مأمـوريت ملك> <باغ دسته فرمانده خسروي استوار ب;فاصله و شد مطلع امر جريان از

پاسگاههاي<قلعه افراد تفاق ا به هم خسروي استوار مستخلصسازد/ را <هي;مجان> پاسگاه شده محاصره

اثر بر كرد/ حركت <هي;مجان> پاسگاه طرف به هفتگل از ژاندارم نفر چهار همچنين و ملك> <باغ و پل>

آن در انتظامات و شد خارج محاصره از هي;مجان شدن محاصره پاسگاه كمكي نيروي جديت و اقدامات

راحت و زده مردم غارتاموال به قبل ششماه از مسلح اشرار كه ميكند اضافه خبرنگار گرديد/ مستقر نواحي

تا ميكند عقيده اظهار و بودند مسلح اشرار و اسلحه بدون محليها زيرا بودند كرده جلب را آنها آسايش و

وسيله اشرار استو بدانمنوال نگرددوضع قرار بر tا قلعه صيدونو طيبيدر بهمئيو انتظامات پادگانهاي

اشرار تا سازد قرار بر پادگانهائي زودتر چه هر دولت كه دارند انتظار اهالي ميآورند/ فراهم را مردم ايذاِء

باشند/ زراعتمشغول به امنيت پناه در هم زارعين و نگردند آسايشزارعين سلب به موفق مسلح

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

دباغخانه تكيه در عزاداري اقامه
شـعبان آقـاي طرف از دباغخانه تكيه در كه �آلعبا�ع حضرت عزاداري مجلس جلسه آخرين ديشب

نخستوزير, معاون نوري عميدي آقايان كاشاني, tآيتا حضرت يافت/ تشكيل بود شده منعقد جعفري

نـمايندگان و بـازرگانان از عـدهاي و ادارات مـعاونين و رؤسـا ارتش, امـراي از تـن چند و تهران شهردار

را حضار وعاظ از تن چند ذبيحيو آقاي اينكه پساز داشتند/ مجلسسوگواريحضور در محلي انجمنهاي

حـضرت مصائب پيرامون در جامعي سخنراني و رفتند منبر به شهير واعظ فلسفي آقاي كردند مستفيض

به پذيرائي مستمعين طرفآقايجعفرياز از كردند/ حقايراد مجاهدينراه كاريهاي فدا كر ذ و سيدالشهداِء

يافت/ خاتمه نخستوزير زاهدي تيمسار و شاهنشاه ذات س;متي دعاي با مجلس و آمد عمل

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

شاهنشاه] به زنندهاينسبت و موهن [مطالب
مطالب خود اخير شماره دو در هندوستان چاپ <اسپاتFيت> روزنامه چون ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

توجهوزارت استموضوعمورد كرده كاشانيدرج tآيتا و نخستوزير و شاهنشاه نسبتبه زنندهاي موهنو

خـارجـه امـور وزارت مـقامات نـزد دهـلي در ايران سفارت كاردار وسيله به است قرار و گرفته قرار خارجه

شود/ گله هندوستان



ملي دولت سياهه ٣٣٦٦

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

شدند بازنشسته راهآهن در نفر ١٧٣
ما خبرنگار به راهآهن كارمندان از عدهاي شدن بازنشسته درباره جهانباني سرتيپمنصور تيمسار امروز

ميشد مشاهده كه طوري به و نيامده عمل به آنمؤسسه تصفيهايدر نوع تأسيسراهآهنهيچ بدو از گفت

و ميكردند اغفال را آنها و كرده جمع خود دور را عدهاي كارگران از يا مهندسينو از يا كارمندان از يكي روز هر

ضرر به ديگر كه بود رسيده حدي به اواخر اين اشخاصدر اين فعاليت مينمودند/ خارج ميهنپرستي جاده از

تصفيه گرفتعمل تصميم جديد موافقتدولت با راهآهن اداره سابق پسازسقوطدولت ميشد/ تمام كشور

پرونده به رسيدگي به شروع و گرديد تشكيل كميسيوني منظور اين براي نمايد شروع را راهآهن كارمندان

طبق و داد تشخيص مقصر و منحرف را كارمندان از نفر ١٧٣ روز بيست از بعد و نمود كارگران و كارمندان

بقيه ماشيننويسو بانو نفر دو نفر ١٧٣ اين ميان در گرديد/ صادر آنان بازنشستگي حكم كميسيون نظريه

سپس جهانباني سرتيپ آقاي هستند/ سركارگران و كارگران از هم عدهاي و كارمندان و مهندسين از آنها

راهآهن در تصفيه هنوز عده اين بازنشستگي با بودهاند توده منحله حزب فعال افراد از عده اين كه كرد اظهار

شوند/ بازنشسته روزه چند اين در نيز ديگر جمعي است ممكن و نيافته پايان

٨١٩٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٩ پنجشنبه

ارتش ستاد جديد انتصابات
امـروز مـا خـبرنگار است/ شـده داده ارتش سازمان در تي تغييرا اخيرا داديم اط;ع yقب كه طوري به

ميرج;لي سرلشكر آقايان ميدهد: گزارش زير شرح به آمده عمل به ارتش ستاد در جديدا كه را انتخاباتي

ناحيه فرمانده مزيني منصور سرلشكر جنوب, چهار ناحيه فرمانده گرزن سرلشكر خاور, پنج ناحيه فرمانده

جنگ, دانشگاه فرمانده حجازي سرلشكر آذربايجان, دو ناحيه فرمانده مقبلي tنصرا سرلشكر غرب, سه

مـركز, يك نـاحيه بازرسي ستاد رئيس ورهرام سرتيپ رضائيه, چهار لشكر فرمانده محوي ايرج سرتيپ

در نـاحيه سـتاد رئـيس مجلسي tنصرا سرتيپ خاور/ پنج ناحيه ستاد رئيس مبشري علياصغر سرتيپ

سرتيپ گرگان, تيپ فرمانده نورزاد پاشا سرتيپ يكمركز, لشكر فرمانده عظيمي رضا سرتيپ آذربايجان,

ناحيه خدمات فرمانده و اداري معاون ضرابي tسيفا سرتيپ مركز, زرهي لشكر فرمانده بختيار [تيمور]
ستاد رئيس فاضلي محمد سرهنگ ارتش, ذخاير اداره دوم معاون پرتوي محمدنقي سرتيپ رضائيه, چهار

سـتاد رئيس بهنام محمد سرگرد مهاباد, تيپ فرمانده مظفري علينقي سرهنگ خوزستان, زرهي لشكر

رئيس روحاني محمد سرهنگ مركز, زرهي لشكر فني معاون نوذري رستم سرهنگ رضائيه, چهار لشكر

حكيمي tنصرا سرهنگسوار اصفهان, لشكر ستاد رئيس افخمي سرهنگمنصور مركز, زرهي لشكر ستاد

پـناه خسرو سرهنگ مركز, پياده لشكر ستاد رئيس كريمي زند سرهنگ مركز, زرهي لشكر اداري معاون

پـياده سـرهنگ اصفهان, لشكر ستاد رئيس كاتوزيان باقر ستاد سرهنگ مركز, پياده لشكر اداري معاون

مركز/ پياده يك لشكر صفي معاون آزموده اسكندر



٣٣٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

دستجاتچپ به منسوب افراد از عدهاي ديروز
توقيفشدند تپههايپسقلعه در مهرگان جشن ضمناجرايمراسم در

صرافان طهماسبي, خليل نوابصفوي,

شدند سپسآزاد و بازداشت ديروز اسEم فدائيان از ديگري وعده

كشفشد بهار خيابان در توده منحله حزب يكشبكه
شد/ اندكيمشهود بود رسيده صفر به اواخر اين در كه چپ افراد فعاليت مهرگان جشن مناسبت به ديروز

دست كه اع;ميههائي پخش به مبادرت كوچههايخلوت در توده منحله حزب افراد از عدهاي جمعه شب

را آنان از جمعي بودند آنها فعاليت مراقب كه انتظامي ساعاتشبمأمورين تمام در ولي كردند بودند, نوشته

مـرتكبين كه شد پخش اع;ميههائي هم نو Fلهزار و اس;مبول خيابانهاي در همچنين كردند/ دستگير

شدند/ بازداشت توسطمأمورين ب;فاصله

حزب افراد از عدهاي كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به صبح ديروز ـ قلعه پس در مهرگان جشن

افسـران از نـفر سـه بـ;فاصله رفـتهانـد/ قلعه پس تپههاي به مهرگان جشن برگزاري براي توده منحله

رسيدند آبشاردوقلو به انتظامي مأمورين كه هنگامي رفتند/ محلمزبور به سرباز عدهاي نظاميو فرمانداري

منوچهر ابوالهدي, ج;ل جمله از آنها از جمعي و شدند عدهايمتواري همينموقع در ولي شدند روبرو آنها با

انوشيروانمنصور, هوشنگصمدي, باستاني, عبدالرضا سركش, كبر عليا سعيدمنصور, بيگدلي, امير كمالي,

tنـصرا و ايرج پزشك يكم ستوان باستاني, ج;ل فرحزاده, tنعمتا فرحزاده, tنصرا فرحزاده, tلطفا

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به كاميون با و دستگير هوائي نيروي استوار فرخزاد

افراد از عدهاي كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به ديروز صبح نيم و يازده ساعت ـ فدائيان اجتماع

واقـعه محل به سرباز نفر چند تفاق ا به توكلي يكم ستوان آقاي ب;فاصله كردهاند/ اجتماع اس;م فدائيان

آقاي منزل به سپسمأمورين ساختند دستگير را آنها از عدهاي و ساختند متفرق را اجتماعكنندگان و رفتند

آقاينواب بعد و فرستادند نظامي فرمانداري به بازداشتو را طهماسبي خليل استاد آنجا در و رفته صرافان

گرديد/ صادر آنها همه آزادي دستور اثنا همين در ولي بردند ك;نتري به نيز را صرافان صفويو

هفتگي آقاي منزل در را توده منحله حزب يكشبكه شدند انتظاميموفق مأمورين ديروز ـ كشفشبكه

كنند/ كشف امجديه پشت بهار خيابان در واقع

و دسـتگير مـعيلي جـ;ل و بهرامي اصغر سليمي, هوشنگ مالك, عياد اسامي به نفر ٥ شبكه اين در

يك و مالي امور تر دفا و رمز كتابچه چند و توده منحله حزب مهر با تمبر عدد ٢åå قريب و اوراق مقداري

شد/ داده تحويل نظامي فرمانداري به كشفو مورس دستگاه

دست به آنجا در اوراق فشنگو مقداري و شد بازرسي نيز پرخاش روزنامه مدير انواري احمد آقاي منزل

آمد/ دست به مضره اوراق مقداري گرفتو قرار تفتيش مورد نيز ضرابي نام به ديگري شخصي منزل آمد/



ملي دولت سياهه ٣٣٦٨

شدهاند بازداشت انتظامي طرفمأمورين از نفر ٥٦ ساعتاخير هشت چهلو خ;ل در ـ بازداشتشدند

خـوانسـاري, پـرويز جوانآرا, بهروز صدري, ابوالحسن مرتضيپور, جواد است: قرار اين از آنها اسامي كه

شامانيان, مدد حنائي, هلي هاتف, عباس آردناداس, احق حسين خالقي, رضا جوانشير, علي دو گروهبان

عرب حسن گروهبان رسولي, صمد اطمينان, بيوك ميخندد, مرتضي لطفپور, حسين شيباني, ابوالفضل

مـنوچهر ايـماني, پـرويز مـدني, حميد محبوبي, رضا ع;ئي, وجيهاي دژمفر, مرتضيموسوي, محمدي,

مارك, اديك رضائي, اسكندر هنرمندي, هوشنگ طلوعي, جعفر احياِء, منوچهر جوادي, حسين محمدعلي,

حسيني/ اردشير و تفاق ا محمدحسن ع;ئي, محسنالدين ماشيني, ابراهيم محمدحسينشهنواز,

شده بازداشت نظامي ٥حكومت ماده طبق چنديقبل كه نامي نادر آقايدكتر آزاديـ و سوِءتفاهم رفع

كلي بهطور و گرديد آزاد امروز نيز صدر آقايحسن اط;ع قرار به و گرديد آزاد امروز تفاهم رفعسوِء پساز بود

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت yقب كه كساني از نفر ٦

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

اقداماترئيسژاندارمري
كه را اخ;لگر عناصر از برخي و بوده مراقباوضاع yكام رئيسژاندارمري عاضدي آقايسروان ـ رامسر

است/ انتظاميداده مقامات تحويل و نموده دستگير مينمودند مسموم را جوانان افكار و داشتند سوابقسوئي

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

كشفشد شاهي در توده اصليحزب مركز
در شد بازرسي پاسبان دو غفاريو سروان حضور با شاهي سيدمحله در علينژاد ابراهيم منزل ـ شاهي

اوراق زيادي مقدار ع;وه به آمد دست به داشتهاند عضويت توده منحله حزب در اشخاصكه اسامي نتيجه

است/ تعقيب تحت قضايا بازداشتو ابراهيم گرديد/ مكشوف پرچم و خارجي كشور عكسسران و مضره

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

شدند دستگير اخEلگر نفر ١٢
از نفر داشتدوازده مبذول خود از ژاندارمري گروهان فرمانده ديبا سرگرد آقاي كه جديتي اثر بر ـ نهاوند

گرديدند/ اعزام خرمآباد به و دستگير نهاوند اطراف قراِء اخ;لگران

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

آمد دست به كتاب و مقدارياوراق مسگرآباد جاده در
كه داد اط;ع �تهران كيلومتري دو �در مسگرآباد ژاندارمري پاسگاه ارتشبه افسران از يكي صبح پريروز

اوراقمزبور و شدند حاضر محل در مأمورينفورا است/ شده ريخته خراسان جاده در زيادياوراقمضره مقدار

دست به هم كمونيستي كتاب جلد ٤٩١ اوراقمزبور ميان در كردند/ جمعآوري بود شده ريخته جاده در كه را

شد/ نظامي فرمانداري تحويل مذكور اوراق با كه آمد



٣٣٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

مراجعتميكند تهران به ديگر روز چند تا شيراز دولتدر فوقالعاده نماينده

بيايند تهران به قشقائي سران از نفر دو ممكناستيكيا
ميرساند نخستوزير اطEع به را مذاكراتخود نتيجه و تماسدارد مركز با روزه همه آقايهيئت

بود آمده فرود قشقائي منطقه در اجبارا كه هواپيمائي خلبان
شد سپسآزاد و دستگير

خواهد مراجعت تهران به ديگر روز چند تا شيراز در دولت فوقالعاده نماينده هيئت آقاي اط;ع قرار به

كه قشقائي برادران از يكي تفاق ا به هيئت آقاي داشت اظهار اينمورد در مطلع يكمنبع كه طوري به كرد/

مـلوكانه حضور به قشقائي آقاي و آمد خواهد تهران به بود خواهد قشقائي محمدحسين قوي احتمال به

ولي بيايد تهران به نيز قشقائي ملكمنصور آقاي قشقائي, محمدحسين آقاي بر ع;وه شد/ شرفيابخواهد

است/ نيامده دست به رسمي اط;ع باره اين در هنوز

از مستقيما قشقائي خسرو آقاي گويا كرد اضافه گذاشت ما خبرنگار اختيار در را فوق اط;ع كه منبعي

مـاند/ خـواهـد فـارس در همچنان قشقائي ناصر آقاي لكن كرد خواهد مسافرت كشور از خارج به فارس

و دوسـتانه مـحيط در آورده عـمل بـه قشقائي ايل سران با فارس در توقف مدت در هيئت كه كراتي مذا

گرديده تكذيب رسمي مقامات طرف از يافته انتشار باره اين در كه شايعاتي و گرفته صورت مسالمتآميز

است/

نشسته زمين به قشقائي منطقه در اجبارا ارتشي يكهواپيماي داديم پيشاط;ع روز چند كه طوري به

افراد وسيله به هواپيما آمدن فرود پساز خلبانمزبور است آمده دست به زمينه اين در كه اط;عي طبق بود/

سـران و افـراد رفتار طرز تهران به مراجعت از پس مزبور خلبان است/ شده آزاد سپس و دستگير قشقائي

اقـدام هـيچگونه قشـقائي [مـناطق] در كـه داد اطـ;ع و رسـانيد مسـئول مـقامات اط;ع به را قشقائي
است/ نگرفته دولتصورت عليه تحريكآميزي

به خطاب اع;ميههائي شيراز نظامي فرمانداري طرف از پيش چندي داشتند: اظهار مطلعين از يكي

خاطر اع;ميه اين در بود شده ريخته قشقائي مناطق روي بر هواپيما وسيله به چاپو قشقائي سران و افراد

شد/ خواهد رفتار ديگري طرز آنان با نگردند مأمورين تسليم زودتر چه هر گر ا كه بود شده نشان

كـه داده پـاسخ نـامهاي وسيله به اع;ميه اين به قشقائي ناصر آقاي كه كرد اضافه مزبور مطلع مقام

متذكر قشقائي آقاي مزبور نامه در بود/ فرستاده دولت فوقالعاده نماينده هيئت آقاي براي نيز را آن رونوشت

ندارد/ سركشي و ستيزه قصد هيچوجه به قشقائي ايل بود شده

نـخستوزير آقاي اط;ع به را خود كرات مذا نتيجه و دارد تماس مركز با مرتبا روزه همه هيئت آقاي

بـه داشـته دريـافت مـيگردد عنوان قشقائي سران جانب از كه را مطالب بعضي پاسخ ضمنا و ميرساند

برساند/ ايشان استحضار



ملي دولت سياهه ٣٣٧٠

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

مسافرينشهرستانها
باشند داشته عكسهمراه و شناسنامه بايد

به مسافرت هنگام مسافرين از عدهاي چون شهربانيكشور گزارش طبق ميدهند ارتشاط;ع ستاد از

دچـار بـازرسي مـواقـع در ندارند همراه را خود شناسنامه راهآهن چه و توبوس ا وسيله به چه شهرستانها

را عكسخود با شناسنامه مسافرت هنگام در ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين ميشوند اشكاFتي

دهند/ ارائه مأمورين محضمراجعه به و باشند داشته همراه

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

شاهنشاه پيشگاه به رؤسايعشاير از عدهاي شرفيابي
كاخ در مهاباد كاوندو كا شاهسون ارسباران, عشاير نمايندگان از عدهاي پنجشنبه بعدازظهر چهار ساعت

رسـانيدند/ عـرض به را خود وطنپرستي و شاهدوستي مراتب و شدند شرفياب ملوكانه حضور به سعدآباد

از يكـي گزارش] عكس[ضميمه اين در دادند/ قرار تفقد مورد را عشاير نمايندگان همايوني اعليحضرت
ميشود/ ديده شاهنشاه حضور در مطالبخود قرائت هنگام مهاباد عشاير نمايندگان

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

است نموده اهداِء ريال هزار بيست
و شاهنشاه مجسمههاي تعمير ريالجهت بيستهزار احتشاميمبلغ امير عبدالحسين آقاي ـ كرمانشاه

است/ نموده اهداِء زاهدينخستوزير سپهبد آقاي بهوسيله مرداد ملي٢٨ قيام شهداي بازماندگان كمكبه

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

شدند تهران وارد آيتاtشهرستاني
تأسفكرده اظهار اخير سال حوادثدو از آيتاtشهرستاني

نمودند دعا ايرانيان برايموفقيت و
تـهران وارد قـزوين راه از تومبيل ا با شهرستاني tآيتا حضرت پنجشنبه روز بعدازظهر هفت ساعت

كردند/ استقبال ايشان از قزوين تا علماِء از زيادي عده ورود موقع در شدند/

رفتو معظمله منزل تجريشبه در آقاينخستوزير طرف از آقايدولتآبادي بعدازظهر ساعتهشت

كه تي كرا مذا ضمن و رفتند ايشان م;قات به بهبهاني tآيتا حضرت ديروز گفت/ تبريك را ايشان ورود

برايموفقيت و كردند تأسف اظهار كشور اخير سال جرياناتدو از شهرستاني tآيتا گرفتحضرت صورت

خوشبختيكشور سعادتو مقدمهدوران اخير تحول كه كردند اميدواري اظهار نمودندو دعا ملتايران دولتو

tآيتا از شـاهنشاهي هـمايون اعـليحضرت طـرف از دربـار وزيـر عـ;ِء آقاي هم امروز ميباشد/ ايران

كردند/ ديدن شهرستاني



٣٣٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

داستان ادعانامه متن
افشارطوس متهمينقتل عليه بر

متهمين مشخصات

اجاره, منزل ١å٦ شماره كاشي خانقاه خيابان كن سا تهران اهل خطيبي, شهرت محمد, فرزند حسين ـ ١

مـحكوميت سابقه بدون سواد با اوFد, يك داراي عيال بدون سال ٣٦ سن شاهد, روزنامه نويسنده شغل

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ,٣٢.٢.١٩ از بازداشت ايران, تبعه مسلمان, �خودش اظهار �بنابه كيفري

افسر شغل فخرآباد, كن سا تهران اهل مزيني, نظامالدينشهرت فرزند علياصغر بازنشسته سرتيپ ـ ٢

مسلمان, �خودش اظهار �بنابه كيفري محكوميت سابقه بدون سواد با مجرد ,١٢٨٦ ارتشمتولد بازنشسته

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.٢١ از بازداشت ايران, تبعه

بوذرجمهريمتولد خيابان كن سا تهران اهل منزه, شهرت محمد, فرزند كبر عليا بازنشسته سرتيپ ـ ٣

بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار �بنابه محكوميت سابقه بدون سواد با اوFد عيالو داراي ١٢٨å

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.١٩ از

٤٦٤ كاشي كاخ خيابان كن سا تهران اهل بايندر شهرت كبر, عليا فرزند tنصرا بازنشسته سرتيپ ـ ٤

�خـودش اظـهار �بـنابه كـيفري محكوميت سابقه بدون سواد با ١٢٨å متولد ارتش بازنشسته افسر شغل

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.٢١ از بازداشت ايران تبعه مسلمان

افسـر شـغل وليآبـاد كن سا تهران اهل زاهدي شهرت ,tفتحا فرزند tنصرا بازنشسته سرتيپ ـ ٥

مسلمان �خودش اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با اوFد عيالو داراي سال ٤٤ سن ارتش, بازنشسته

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.٢١ از بازداشت ايران تبعه

Fلهزار خيابان كن سا تهران اهل هاشمزاده شهرت ,tسيفا فرزند عليمحمد بازنشسته سرهنگ ـ ٦

�بنابه كيفري سابقه بدون سواد با اوFد عيالو داراي ١٢٨٧ سال متولد بازنشسته افسر شغل مستوفي كوچه

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٣.١å از بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار

تهران كن سا حيدريه تربت اهل قرائي بلوچ شهرت محمدحسن, فرزند فريدون بازنشسته سرگرد ـ ٧

عيال بدون ١٢٩å ارتشمتولد بازنشسته افسر شغل اجاره منزل دستچپدربآخر ايانلو خيابانوي;كوچه

///٣٢.٢.١٨ از بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با داراياوFد

مخصوصكـوچه خيابان كن سا تهران اهل قاسملو افشار شهرت مهدي, فرزند هادي غيرنظامي ـ ٨

سابقه بدون سواد با اوFد و عيال داراي ١٢٩٧ سال متولد راهآهن كارمند شغل استيجاري منزل زيرطاقي

تـوديع از عـجز عـلت بـه ٣٢.٢.١٨ تـاريخ از بـازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار �بنابه كيفري

وجهالضمان/

اظهار جعفري را خود شهرت بازپرسي از قبل تا � قرائي بلوچ شهرت رحمت, فرزند احمد غيرنظامي ـ ٩



ملي دولت سياهه ٣٣٧٢

بلوچ شهرتم استو جعفر بزرگم پدر اسم داشت اظهار ٤ شماره پرونده ١٣٢ برگ بازپرسي در ولي بود داشته

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.١٩ تاريخ از بازداشت ايران تبعه مسلمان ,�است قرائي

اسدي شميرانكوچه كن سا تهران اهل اميرع;ئي شهرت ناظمالسلطنه, فرزند tعبدا غيرنظامي ـ ١å

اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با بدوناوFد عيال داراي ,١٢٨å متولد ملي اقتصاد وزارت كارمند شغل

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.٢١ تاريخ از بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش

بـه مـتعلق اسگـرد بـاغ كـن سا لشكرك اهل نخلي شهرت رحيم, فرزند عباسعلي غيرنظامي ـ ١١

�بكند ميتواند امضاِء �فقط جزئيسواد �طفل �پنج و اوFد عيالو سالداراي ٤åسن باغبان اميرع;ئيشغل

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.١٩ تاريخ از بازداشت �خودش اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون

جنب ,٦ بخش كن سا تهران اهل �پهلوان به �معروف رستمي شهرت جواد, فرزند امير غيرنظامي ـ ١٢

�بنابه كيفري سابقه بدون سواد با اوFد و عيال داراي ١٣١å متولد بارفروش سياهيها, كوچه فرخ مدرسه

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.١٨ تاريخ از بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار

تهران كن سا موقتا تربتحيدريه اهل قرائي بلوچ شهرت محمدرحيم, فرزند شهريار غيرنظامي ـ ١٣

عيالو داراي سال ٢٤ سن تربتحيدريه شغلم;كدر دستچپ, منزل كوچه آخر ايانلو كوچه خيابانوي;

به ٣٢.٢.١٨ تاريخ از بازداشت ايران تبعه مسلمان �خودش اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با اوFد,

وجهالضمان/ توديع از عجز علت

باستان چهارراه شاه خيابان تهران كن سا سنندج زمانياهل شهرت حبيب, فرزند ناصر غيرنظامي ـ ١٤

�خودش اظهار �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با مجرد ١٣å٦ متولد گاه كارآ و دانشجو شغل پدرش, منزل

وجهالضمان/ توديع از عجز علت به ٣٢.٢.٢å تاريخ از بازداشت ايران, تبعه مسلمان

سرچشمه كن سا تهران اهل خطيبي شهرت محمد, فرزند �مصطفي به �معروف نصير غيرنظامي ـ ١٥

�اظهارخودش �بنابه كيفري سابقه بدون سواد با اوFد, عيالو داراي سال, ٤åسن ونك, كارخانه كارمند شغل

وجهالضمان/ توديع از عجز ٣٢.٤.١٧ تاريخ از بازداشت ايران تبعه مسلمان

اتهام موضوع

ملي/ اساسحكومت ضد بر جنايت ارتكاب براي مواضعه و اجتماع ـ ١

عنف/ به اختفاي و غيرقانوني توقيف ـ ٢

شده/ توقيف شخص بدني آزار و شكنجه ـ ٣

مواضعه/ و اجتماع براي محل نمودن فراهم ـ ٤

عمد/ قتل ـ ٥

مجرم/ و جرم اختفاي ـ ٦

دفناموات/ به راجعه نظامات و مراسم رعايت عدم ـ ٧

قاچاق/ اسلحه حمل داشتنو ـ ٨



٣٣٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

پرونده جريان

گـاهي آ اداره ٣٢.٢.٧ ـ ١å٦٧ شـماره گـزارش اط;عات اداره ٣٢.٢.٢٦ ـ ١١٩١٤ شماره گزارش برابر

افشارطوسرا تيمسار شدن مفقود و كلكشور شهرباني معاونت ٣٢.٢.١ روز هفتصبح ساعت شهربانيدر

دهند/ را قضيه تعقيب دستور و اع;م اط;عات و گاهي آ ادارات رؤساي ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز ٢١ ساعت از

رانندگي ٣٢.١.٣١ روز كه رحيم فرزند ثابتقدم حسن راننده از بدوا اقدام مزبور اداره طرفدو از ب;فاصله

تـيمسار مـزبور شب در كـه مـيدارد اظـهار معمول بازجوئي بود عهدهدار را شهرباني يك شماره تومبيل ا

بنابه چون و شده يك شماره تومبيل ا سوار و خارج كشور كل شهرباني از ٢١ ساعت حدود در افشارطوس

و حافظ خيابان از ميدهند دستور راننده به مينمودند تعيين را سير خط ايشان خود معمو� راننده اظهارات

بـه شـد پياده تومبيل ا از تيمسار ميكردند نزاع نفر دو سپهساFر سهراه در و گذشته منوچهري و فردوسي

و شدم وارد خيام خيابان به و شده سوار بعد و نمايد جلب ك;نتري به را آنها كه دادند دستور پست پاسبان

تير چون پيچدستچپ, به فرمودند بلي گفتم است جا همين خانقاه خيابان پرسيدند خانقاه خيابان نزديك

و زدم عـقب صفيعليشاه سمت به را ماشين ميشست جوي لب را دستش نفر يك و بود جلو برق چراغ

دستور و پياده ماشين از و نگهدار فرمودند رفتم كه قدم چند صفيعليشاه سمت به خانقاه داخل در پيچيدم

صبح تا و رفتم دو ك;نتري جلو هم بنده كنند احضار مرا تلفن وسيله به تا كنم توقف دو ك;نتري جلو دادند

نمودند/ احضار مرا شهرباني معاونت اينكه تا نياوردند تشريف ماندم منتظر آنجا

يك مستانه تظاهرات وموضوع بازجوئي سپهساFر سهراه شب پاسآن پاسبان قرباني محسن از لزوما

٣٣ �صفحه مينمايد تأييد را ك;نتري به جلب محلودستور در را شهرباني رياست حضور جگرفروشو نفر

راننده با هم ديگر مرتبه يك افشارطوس تيمسار كه نمود اضافه ثابتقدم حسن ضمنا /�٢ شماره پرونده

رفتهاند/ حدود آن به اسكندري حسين نام به شهرباني يك شماره ماشين ديگر

٢١ سـاعت حدود در قبل چندي در ميدارد اظهار مشاراليه و معمول بازجوئي اسكندري حسين از لذا

فـرمودند نگذشتيم خانقاه خيابان از قدم چند چون و بردم صفيعليشاه خيابان به را افشارطوس تيمسار

برو گفتند شده پياده و دادند توقف دستور كه گذشتيم الساعه كه بود خيابان همين گفتم است؟ كدام خانقاه

فرمودند/ مراجعت ساعت دو از پس كه بيايم من تا ك;نتريدو

مورد در دو ك;نتري نگهباني گاهي آ مأمور كبري عليا كه دارم خاطر به اندازه اين تا را شب آن تاريخ

و بروم ك;نتري از ميترسم نزديكميشود ساعتدوازده ميگفتچون و پرسشكرد من از تيمسار مراجعت

از ب;فاصله ,�٢ شماره پرونده ١٣٧ صفحه ١و شماره پرونده ٧٣ �صفحه نباشم من بازرسيو بيايند تيمسار

تأييدو را راننده اسكندري اظهاراتحسين شد تحقيق بخشدو ك;نتري گاهي آ كبريمأمور عليا غ;معلي

/�١ شماره پرونده ١١٨ �صفحه داشت بيان ٢١.١.٢٣ روز را نگهبانيخود شب آن تاريخ

و خيام خيابان تقاطع محل در فروشيواقع خواربار دكان از ٣٢.٢.١ سهشنبه روز كه محلي تحقيقات در

گذشته شب نيم و نه ساعت در كه داشته اظهار �حسينزاده �محمدرضا دكان صاحب كه شد سؤاFتي خانقاه



ملي دولت سياهه ٣٣٧٤

جنس مشتريكه اما نميدانم گفتم استمن كجا خطيبي منزلحسين پرسيدند آمدندو افشارطوس تيمسار

زدند/ را زنگدر كه ديدم من هدايتو خطيبي منزل به را ايشان ميدادم او به

افسر نفر يك ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز ٢١ ساعت مقارن داشت بيان شد سؤال جريان حسينزاده علي از

خطيبي حسين منزل پرسيد و وارد ما دكان به گونشبود پا روي تاج يك و يكستاره كه قد بلند و اندام Fغر

كرده اعتراضي مشاراليه و بودم اشخاصنشانداده بعضي به را خطيبي قبyمنزلحسين استوليچون كجا

خـطيبي حسـين مـنزل نميدانيم گفتيم افسر آن به هم ما بدهم كسي به را منزلش نشاني نبايد كه بود

آن به را خطيبي حسين منزل بود روغن خريد مشغول كه سرابندي يوسف نام به مشتري يك بعد كجاست

پرونده ١٨٣ و ١٨٢ و ١٨١ و ٣٧ و ٣٦ �صفحه دادند فشار زنگرا و رفته منزل درب به ايشان و داد نشان افسر

/�٢ شماره پرونده ١٣٥ صفحه و ١ شماره

اظهار و تأييد گردشرا شا بقالو گفته نيز ايشان تحقيقمعمول خانقاه خيابان كن سا يوسفسرابندي از

راننده ثابتقدم [حسن؟] حسين چون ضمنا دادم نشان افسر آن به را خطيبي حسين منزل شخصا داشت
اسـامي كـنم تـلفن تـا بـايست دو ك;نتري جلو فرمودند تيمسار كه بود داشته اظهار افشارطوس تيمسار

روز بـ;فاصله و گـرفت قـرار تـوجه مورد باشد حسين كوچكشان نام كه خانقاه خيابان در تلفن دارندگان

بـاغ صـفيعليشاه, خـانقاه, و خـيام خـيابان در واقع منازل نظامي فرمانداري مأمورين ٣٢.٢.١ سهشنبه

عطر بوي كه شد بيشتر وقتي خطيبي حسين منزل بازرسي در مأمورين سوِءظن و بازرسي را سپهساFر

برق به فصل هواي به توجه با پذيرائي اطاق در برقي بادبزن و رسيد مشام به نامطلوبي بوي با توام شديدي

/�١ شماره پرونده ٥٢ �صفحه بود متصل

بديهياتبود انكار از كي حا حتي كه آنها جوابهاي و خانه اهل از ابتدائي تحقيقات نتيجه در همچنين و

و كوتاه خيلي و ترديد با بودند مشغول خدمتگزاري به خانه آن در كه را مدتي خانه كلفت و نوكر جمله از

شد/ سوِءظن تشديد بر مزيد ,�١ شماره پرونده ٦٣ تا ٥٦ �صفحه داشته بيان متناقض

خطيبي منزل بازداشتو خطيبي حسين ��خواهر زهرا و ��مادر محتشمه و �كلفت � آمنه و �شعبان�نوكر لذا

دسـتگاه يك ضـمنا شـد مأمـورين تـحويل و موم و مهر دادستان نماينده حضور با مجلس صورت طبق

و آمد دست به خانه آن در بود برزنتي روكش و گوشي داراي كه كابلهايمربوطه با ديكتافون يا ويكتورگرام

بـياطـ;عي اظـهار وي مـحل از خـانه اهل و نبود منزل در احوال اين تمام در خطيبي حسين خود چون

/�١ شماره پرونده ٥٢ برگ جلسه �صورت شد داده مأموريآموزشFزم به برايدستگيريوي لذا مينمودند

آمـد عـمل بـه ٣٢.٢.٢ روز صبح در خطيبي حسين منزل دستگيرشدگان از كه ابتدائي تحقيقاتي در

كتمان در را آنها قصد بديهيات اغلب انكار تناقضداشتو يكديگر با بيشترسؤاFت مورد در آنها اظهارات

٣٢.٢.٢ روز بعدازظهر در /�١ شماره پرونده ٩٤ تا ٧٨ و ٦٢ صفحه تا ٥٦ �صفحه ميساخت روشن حقيقت

بـه و دسـتگير بـودند شده گمارده آنجا در كه مأموريني وسيله به منزلش به ورود حين در خطيبي حسين

ميگردد/ هدايت شهرباني



٣٣٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

چندي در مرتبه دو ميكند اظهار و معترف را افشارطوس تيمسار با رابطه و شناسائي اوليه بازجوئي در

منزلخود به ٣٢.١.٣١ روز ساعت٢١ حدود در افشارطوسرا تيمسار آمدن ولي ايشانم;قاتنموده با پيش

/�١ شماره پرونده ١å٧ تا ١åå �صفحه ميگردد منكر

به بازجوئي �خطيبي عبدي�نوكر شعبان از مجددا ٣٢.٢.٢ روز همان در خطيبي دستگيريحسين پساز

داشت: بيان زير شرح به را خطيبي منزل ٣٢.١.٣١ دوشنبه روز جريان بهسؤاFت پاسخ از پس و آمد عمل

بار سه دو آنها براي نهار صرف پساز بودند ما منزل نهار مرد مهمان نفر دو ٣٢.٢.٣١ دوشنبه روز ظهر

ورزيده چاق يكمرد كردم باز زدند را حياط درب بعد كردند استراحت نهارخوري پهلوي اطاق در و بردم چاي

كسي گر ا بود گفته من به آقا چون و شد داشتوارد سر به شاپويسرمهاي و بود تراشيده سرشرا كه كوتاه قد

خوب بسيار گفتند آقا دادم اط;ع آقا به و نمودم هدايت نهارخوري به را او هم من نهارخوري اطاق ببر آمد

مهمانها/ نزد برد را او آقا سپس و آقا خواهر و مادر نزد رفت آمد آقا برادر مصطفيخان بعد باشد,

كردم مراجعت خانه به ساعتكه دو از بعد فرستاد منزل از خارج خانمشبه براي پيغامي دنبال مرا آقا بعد

كه داد خطيبيدستور حسين ايستاده پلهها پائين و راهرو ته در آقا برادر مصطفي و باز نيمه حياط درب ديدم

ميبرد چاي آنها براي آقا برادر خان مصطفي ميبردم چاي مهمانها براي كه هميشه خ;ف بر بخوابم بروم

اينكه بيشاز كشيدم دراز بودم شامنخورده وچون بودم هسترفته مهمانخانه اطاق زير كه زيرزمين به من و

صداهاي و پريدم شد صدا و سر مرتبه يك شنيدم Fبا از زدن حرف يواش و پچ و پچ صدائي روم خواب به

كردم تيز را گوشم رسيد مشامم به بود چه نفهميدم كه مخصوصي يكبوي و ترسيدم خيلي و شنيدم ناجور

بعد ساعت يك تا و ميرفتند راه تند تند نفر چند كه شنيدم را خانه مهمان درب شدن باز صداي يكدفعه

شام بيا كرد صدا مرا بزرگ خانم آن بعداز كه ميآمد مهمانخانه اطاق كردن صدايجاروب و خوابيد صدا و سر

بود/ معمول از غير شب آن كارهاي همه چون بودم ناراحت خيلي من ولي بخور

�حسين آقاي گذاشتم باز را مهمانخانه دربهاي همه دخترم, سيگار دود از كه گفت من به خانم صبح

چكار و ميرود و ميآيد اينجا كسي چه پرسيد تو از كسي گر ا گفت من به بيرون برود خواست كه �خطيبي

خانم ولي رفتند و كردند بازرسي را خانه آمدندو شهرباني از بعد ساعت دو تقريبا و ندارم خبر من بگو ميكنند

آوردند و كردند بيدار مرا آمد شب نصف تا كردند خيلي هم تلفن و ميزدند حرف يواش يواش دخترش و

است/ صحيح گفتم اFن كه اينهائي و گفتم دروغ پرسيدند, من از چه هر و شهرباني

آيا و شده زياد خطيبي حسين منزل به اشخاصي چه آمد و رفت پيش ماه چند از اينكه سؤال جواب در

كر ذ با را منزه دكتر سرتيپ و بايندر سرتيپ و زاهدي سرتيپ و مزيني سرتيپ اسامي داشتهاند جلساتي

داشت/ بيان مشخصات و ع;ئم نشانيو

خطيبي منزلحسين به منزه تفاقدكتر ا به قبل روز چند كلفتاز گردن نفر چند كه مينمايند اضافه ضمنا

مصطفي برادرش و آقا بودند مهمانخانه اطاق در هم سرتيپها و ميشدند جمع نهارخوري اطاق در و آمده

از كه دستمالهائي با كلفتها گردن عده اين شبها اين در داشتند شبحضور هر آخر هفته اين در خطيبي



ملي دولت سياهه ٣٣٧٦

ورزه زور كلفتها گردن مثل خودشان با خودشان و ميبستند را خود صورت و سر ميآوردند در بقچه توي

يكمرتبه كه داشت اظهار نه, يا آمده شما ارباب منزل به افشارطوس تيمسار آيا اينكه جواب در ميكردند/

در هدايتكن داخلمنزل به را او آمد افشارطوس اسم به يكسرتيپي گر ا گفت من به اربابم چنديقبل هم

از مراجعت موقع در و نبود كسي ديگر و بود منزل در خطيبي حسين فقط آمد افشارطوس سرتيپ كه موقعي

پياده استو ماشينمندمك;نتريدو كسينميخواهم تا گفتند ايشان كن كسيصدا تا گفت اربابم ما منزل

رفتند/

بودند كساني چه منزل �٣٢.١.٣١ �يعنيدوشنبه شبسهشنبه مهمانهاي نام سؤالميشود مشاراليه از

كلفت گردن نفر چند آن و مهمانخانه در مزيني سرتيپ و بايندر سرتيپ منزه, دكتر زاهدي, سرتيپ ميگويد

تاريكبود/ نيمه اطاق كه بود روشن ميز زير كوچك خواب چراغ نهارخوري اطاق در بودند نهارخوري در

از تـعدادي نـام مـينمايد كر ذ را بازنشسته افسران از تعدادي اسامي نامبرده كه گرديد مشاهده چون

به پيش شبهاي يا شب آن در اشخاصهم اين آيا كه شد ويسؤال از قرائتو او براي بازنشسته افسران

را سرهنگاخوي درويشو سرگرد يمينيو سرهنگ نام فقط نامبرده جواب در خير يا ميآمدند اربابت منزل

ميآمدند/ اربابم منزل به پيش چندي ميدارد اظهار و برده

همه ميدهد جواب بود كجا آقا بخوري شام Fبا رفتي پريديو خواب از كه شب آن اينكه پاسخسؤال در

حدود در صبح چون نيامد منزل شب نظرم به و بود باز مهمانخانه دربهاي نبود, هم آقا بودند/ رفته جمعيت

ديدم/ لباس با اطاق در را او [ !]١٧.٣å ساعت
تـيمسار رفـتن و كشـف حـقايقي �خـطيبي حسـين �نـوكر عبدي شعبان از تحقيقات جريان در چون

حسين منزل به شبواقعه ناشناسدر اشخاص تعدادي و بازنشسته افسران از جمعي حضور افشارطوسو

شد/ روشن خطيبي

با و گرفت قرار بازجوئي تحت نوكرش اظهارات تكاِء ا به ٣٢.٢.٢ تاريخ همان در مجددا خطيبي حسين

از بعضي و گرديد حقيقت بيان به حاضر بود توام صحيحه قرائن با كه عبدي شعبان اعترافات اع;م كر ذ

مينمايد/ زير شرح به اظهاراتي خود مداخله انكار ضمن و تأييد را خود نوكر گفتارهاي

افسـران مـيدارد بـيان داشتهاند جلساتي شما منزل در كساني چه اواخر اين در اينكه سؤال پاسخ در

سرهنگ سرهنگصدري, از عبارتند و ميآمدند من منزل به بقائي آقايدكتر م;قات منظور به بازنشسته

دارد>/ <بقيه خواجهنوري/

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

عموم براياطEع
شدهام تهرانوارده به تجارتي معام;ت عنوان به فقط كه ژاپني فوجي تجارتي شركت نماينده اينجانب

را ١٣٣٢ مهر تاريخاول به روزنامه آن شرح بدينوسيله ندارمو و نداشته سياسي احزاب به بستگي هيچنوع و

ماي كيومارويا ا ٧٧٣٦ ـ آ مينمايد/ تكذيب yكام



٣٣٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

افشارطوس متهمينقتل نفر ١٥ محاكمه جلسه اولين
شد شهربانيآغاز سخنراني سالن در

جرم اعEم بر مبني متشكله پرونده كردند تقاضا دادگاه از وكEيمدافع
بقائي كهدكتر مداركي و اسناد دادسرا, شكنجهخطيبيدر و زجر بقائيدرباره دكتر
به كميسيوندادگستريمجلسرا در متشكله پرونده و گذاشته مجلسامانت در

بياورند دادگاه
وكEيمدافعگفت: از يكي

كنند گواهي ديدهاند را آنچه و حاضر دادگاه در متهمين شكنجه و زجر ناظرين بايد

قرائتشد دادگاه در دادستان ادعانامه از قسمتي
نبود حاضر دادگاه در شخصي چنين شد رستميخوانده امير نام كه هنگامي

داشت ديگري نام بود شده حاضر دادگاه در رستمي عنوانامير به كه كسي
سخنراني سالن افشارطوسدر قتل متهمين كمه محا جلسه اولين امروز بامداد بيستدقيقه و ده ساعت

و شـاهخليلي اسـد سرهنگ آقايان مستشاري و قهرماني شرفالدين سرهنگ آقاي رياست به شهرباني

شد/ تشكيل قرباني سرهنگ آقاي دادستاني غفاريو tعزيزا

از دادگاه انتظامات مراعات و نظم رعايت بر مبني را ١٩٣ ماده متن دادگاه رئيس طرف از دادگاه منشي

رياست به قطبي آقايسرهنگ بيماري علت به دادگاه جلسه سپسگفتاولين كرد قرائت تماشاچيان طرف

داشت: بيان زير شرح به را متهمين اسامي دادگاه منشي است تشكيل قرباني سرهنگ آقاي

خطيبي حسين آقايان ـ ١

مزيني علياصغر بازنشسته سرتيپ ـ ٢

منزه كبر عليا دكتر بازنشسته سرتيپ ـ ٣

بايندر tنصرا بازنشسته سرتيپ ـ ٤

زاهدي tنصرا بازنشسته سرتيپ ـ ٥

هاشمزاده عليمحمد مهندس دكتر بازنشسته سرهنگ ـ ٦

قرائي بلوچ فريدون سرگرد ـ ٧

قاسملو افشار هادي ـ ٨

بلوچ احمد ـ ٩

اميرع;ئي tعبدا ـ ١å

نخلي عباسعلي ـ ١١

است هوشنگشيرينلو او حقيقي نام كه رستمي امير ـ ١٢



ملي دولت سياهه ٣٣٧٨

قرائي بلوچ شهريار ـ ١٣

زماني ناصر ـ ١٤

خطيبي/ نصير ـ ١٥

مـن نـام گفت و كرد اعتراض بود شده معرفي دادگاه در رستمي امير نام به كه شخصي هنگام اين در

به نيز بازپرسي مراحل در ميدهم/ ارائه كه ميباشد شناسنامهام عرايضمن دليلصحت و [!] هوشنگزبير
نكردند/ توجهي من حرف به ولي اعتراضكردم اينموضوع

مدافع وكيل ملكي مهدي دكتر آقاي از: عبارتند بودند حاضر دادگاه در كه متهمين مدافع وك;ي آقايان

سرهنگ آقاي مدافع وكيل مشاور آقاي بايندر/ و خطيبي حسين اميرع;ئي, منزه, زاهدي, مزيني, آقايان

سرگرد آقايان مدافع وكيل طباطبائي احمد آقاي زبير/ هوشنگ و منزه مدافع وكيل اردFن آقاي هاشمزاده/

نصيريوكيل آقاي قاسملو/ افشار آقاي مدافع وكيل كاوسي هوشنگ آقاي آشپز/ احمد و بلوچ شهريار بلوچ,

و اميرع;ئي مزيني, زاهدي, آقايان مدافع وكيل امامي آقاي خطيبي/ حسين و خطيبي نصير آقايان مدافع

بايندر/

عـدم و زمـان مرور يا تحقيقات نقض به راجع چنانچه گر ا گفت مدافع وك;ي به خطاب دادگاه رئيس

ص;حيت نظر از داشتند اظهار مدافع وك;ي از يكي ملكي مهدي آقاي كنيد/ اظهار داريد ايرادي ص;حيت

شوند حاضر دادگاه در كه كردهايم احضار را عدهاي yمث نقصدارد پرونده كه داد تذكر بايستي نيستولي ايراد

بـه نسبت بقائي دكتر آقاي كه جرمي اع;م اثبات براي اينكه دوم بدهند/ شهادت آزار و شكنجه درباره و

كه ميكنم تقاضا بنده است نشده تشكيل باره اين در پرونده استو كرده دادسرا به خطيبي حسين شكنجه

بخواهند/ دادسرا از را پرونده اين

مـجلس دادگسـتري كـميسيون در پروندهاي بقائي دكتر آقاي مصونيت سلب براي اينكه سوم مطلب

به و شده مخصوصضبط گنجينه در كه كردهاند مجلس تقديم مداركي و اسناد ايشان و است شده تشكيل

مـيشود تقاضا دادگاه رئيس آقاي از بنابراين است مؤثر جرم كشف در اسناد اين بقائي دكتر آقاي عقيده

دادگاه به را شده ضبط اسناد اوراقو انضمام دادگستريمجلسبه كميسيون در متشكله پرونده فرمائيد دستور

بفرستند/

يك گـرفت قـرار بازرسي مورد خطيبي آقاي منزل كه وقتي داشت: اظهار مدافع وك;ي از ديگر يكي

استفاده مورد تا خواسته را آنها نظامي بازپرس قانع سروان كه منعكساست هم پرونده ديكتافوندر دستگاه

با را مزبور دستگاه ميشود تقاضا كنون ا استو نشده انجام كار اين كه ميدهد نشان پرونده ولي گيرد قرار

رسيدگيشود/ جريان به كمكي حقايق كشف لحاظ از كنند حاضر دادگاه در نوارهايمربوطه

از كه نقائصي شده تقاضا داشت اظهار ملكي آقاي كه همانطور گفت: آقايهوشنگكاوسيوكيلديگر

تـحويل را شكنجه ناظرين به مربوط گواهي برگ چهار كنون ا و شود تكميل است تحقيقاتموجود حيث

بدهند/ گواهي و شوند احضار دادگاه به دارند آدرسمشخصي اشخاصكه اين كه دارم تقاضا و ميدهم دادگاه



٣٣٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

طرف از استكه ٨١٧٣موجود ٣٥åååو شماره به نامهاي پرونده در گفت: آقايانوك; از يكيديگر سپس

استفاده براي شد پيدا كه مداركي و اسناد است شده نوشته فاتح سروان آقاي به شهرباني اط;عات اداره

مورد ما براي است ممكن ولي نباشد استفاده بازپرسمورد آقاي براي اسناد اين است ممكن البته بفرستند

هنگام اين در كردند/ تأييد را ملكي آقاي مطلب نيز مدافع وك;ي آقايان ساير آن از پس گيرد/ قرار استفاده

نمائيد/ بيان داريد تي اظهارا گر ا گفت دادستان به خطاب دادگاه رئيس

دادستان بيانات

خاطر كه طوري به نمود: اظهار دادگاه رئيس به خطاب نظامي دادسراي دادستان قرباني سرهنگ آقاي

قضائي پروندههاي مهمترين از يكي شده دادگاه تقديم كه حاضر تهامي ا پرونده است مستحضر مبارك

عزيز و ملتهوشيار مطمئنا ساختهو نگران مشغولو خود به گذشته دورانحكومت در را عامه افكار كه است

مرتكبين باFخره و متهمينوابسته همگي تهام ا به رسيدگي حقايقو كشف منتظر بيصبري كمال با ايران

ميباشند/ آن

كه مينمايد استدعا مصرا و نداشته را عدالت اجراي جز تقاضائي و انتظار اينجانب است مسلم آنچه

به تمام موشكافي با و داده قرار تحليل و تجزيه و مداقه تحت عميقا را كيفرخواست و پرونده محترم قضات

و نموده رسيدگي امر جريان به بشر بنايحقوق بر انسانيت اصول و جاريه قوانين و اساسي قانون از پيروي

نمايند/ صادر حق به راي

رد يا و كيفرخواست از دفاع افتخار نميتواند شخصا اينجانب روزانه زياد كارهاي علت به چون ضمنا

مـوقت دادسـراي داديـار بهمنش كبر عليا توپخانه سرگرد لذا كند كسب را محترم مدافع وك;ي دفاعيات

مينمايد/ معرفي دادگاه محضر به و تعيين دادستان نمايندگي سمت به را نظامي

چنين ايشان مقام قائم بهمنش كبر عليا سرگرد آقاي و داد خاتمه بياناتخود به قرباني سرهنگ آقاي

كشف مورد در ولي باشد جواب به Fزم كه نكردند ايرادي متهمين وك;ي پرونده نقص مورد در داشت: اظهار

آنـچه حـقايق كشف براي من و شود آورده جا به دارد امكان دادگاه براي و است عملي آنچه بايد حقايق

وك;ي از دادگاه رئيس آن از پس ندارم بحثي دهند ارائه بتوانند خود تهام ا رد بر مداركي و دFيل متهمين

دهند/ ارائه را مداركخود كرد تقاضا مدافع

و استنمود شده چاپ امروز شماره در گانه جدا كه شرحي به ادعانامه قرائت به شروع دادگاه منشي آنگاه

فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و اع;م را جلسه ختم دادگاه رئيس دقيقه بيست و يازده ساعت مقارن

گرديد/ موكول

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

شهدا خانواده كمكبه
هزار چهل مبلغ و رسانده هم به استانداريحضور در بازرگانان اهاليو از عدهاي قبل روز چند ـ كرمانشاه

نمودند/ پرداخت تعهد مرداد ٢٨ ملي قيام شهداي خانوادههاي به كمك جهت ريال



ملي دولت سياهه ٣٣٨٠

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

تهرانعمليات قسمتشهر ١٥ در امروز بامداد
است شده آمارگيريكارگريشروع

تا و گرديد تشكيل عمومي آمار اداره وقتدر اول از كارگري آمارگيري مناطق رؤساي از كميسيوني امروز

داشت/ ادامه بعدازظهر ٢ ساعت

رئيس بهفر دكتر عموميو آمار يكاداره آمارشناسدرجه و دانشگاه استاد خمسوي دكتر آقايان طرف از

سـميعي آقـاي حضور با هستند عهدهدار را سرشمار مأمورين سرپرستي كه اجتماعي بيمههاي آمار اداره

شـهر نقشه و شد داده آمارگيري برنامه اجراي در كافي دستورهائي و توضيحات عمومي آمار اداره رئيس

رئيس كه گرديد مقرر ضمنا گرديد/ تقسيم مناطق بينرؤساي بود شده ترسيم تهيهو قطعه ١٥٤ در كه تهران

اط;ع قرار به دهد/ توضيح سرشماري مأمورين كليه براي امروز صبح نموده اخذ كه را تي دستورا منطقه هر

ساعت تا عمليات و شده آمارگيري كار به شروع تهران شهر از قسمت ١٥ در جمعي دسته طور به صبح امروز

است/ داشته ادامه ١٣

هـيأت سـاعت اين در نمودند/ مراجعت منطقه مركز به سرشمار مأمورين عموم بعدازظهر ساعت يك

اط;ع ساعت آخرين در كه قسمي به كرد/ بررسي را كار جريان و كرد سركشي مناطق كليه به سرپرستي

با صميمانه محترم اهالي طرف از و نداشته اشكاليوجود شده سرشماري مناطق يكاز هيچ در شده حاصل

است/ شده همكاري مأمورين

٨١٩٩ شماره ,١٣٣٢.٧.١١ شنبه

همايوني موكب از براياستقبال اصفهان
ميكند آماده را خود

اعـليحضرت تشـريففرمائي خـبر مـيدهد اطـ;ع خـود تلگرافي گزارش در ما خبرنگار كه طوري به

فرودگاه محل از برآمدهاند صدد اهاليدر قاطبه گرديدو تلقي اهالي بين شعفدر نهايتمسرتو با همايوني

سازند/ برپا طاقنصرت دوازده افسران باشگاه تا

به شاهنشاه تشريففرمائي در تسريع منظور به طبقات عموم طرف از مفصلي تلگرافهاي همچنين

است/ شده مخابره شاهنشاهي دربار

براي Fزم استدستورهاي شده منصوب لشكر فرماندهي به اخيرا كه مظهري سرتيپ تيمسار طرف از

است/ شده صادر افسران باشگاه ساختمان تمام ا



٣٣٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

كشفشد خورشيد خيابان در توده منحله حزب يكشبكه ديشب
روبروشدند خوزستان سابق استاندار با اهواز سابق فرماندار

خورشيد خيابان در بهراميواقع tنصرا منزل در را توده منحله حزب يكشبكه انتظامي ديشبمأمورين

دمكرات فرقه عضويت كارت و توده منحله حزب به كتبمربوط و اوراق مقداري او منزل در كردند, كشف

امروز نيز دارائي درآمد تشخيص كارمند انصاري مهندس آقاي آمد/ دست به ديگري مدارك و آذربايجان

شد/ بازداشت

نام به شخصي شدند/ دستگير انتظامي مأمورين طرف از گذشته شب در ارتش گروهبانهاي از نفر دو

مقدارياوراق و دستگير گذشته استشب توده منحله حزب فعال اعضاِء از ميشود گفته كه درودگريان قاسم

شد/ كشف او منزل از نيز مضره

سابق فرماندار معصومي سيدمحمد آقاي با را خوزستان سابق استاندار مظفري سرتيپ آقاي ديشب

شده مشاهده بازجوئي مراحل در كه بود گوئيهائي اخت;ف براي مواجهه اين دادند/ مواجهه زندان در اهواز

جمعه روز قضيه در نوابصفوي آقاي كه داد توضيح ما خبرنگار به اس;م فدائيان افراد از يكي امروز است/

است/ نرفته ك;نتري

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

خدمتشدند منتظر توده منحله حزب با همكاري به متهم فرهنگيان
وجود آموزگار و دبير چند آنها بين كه توده منحله حزب با همكاري به متهم فرهنگيان از عدهاي ـ يزد

رسيدگيFزم از پس مزبور متهمين كليه اط;ع طبق شدند/ خدمت منتظر مركز از صادره اب;غ طبق داشت

شده بازداشت اخ;لگري جرم به كه ترابي ج;لالدين آقاي شد/ خواهند طرد فرهنگ خدمت از كارشان به

شد/ اعزام كرمان به شهرباني نظر تحت و گرديد كرمان حبسدر ماه شش به محكوم بود

تحويل بودند شده دستگير شهر آن انتظامي مأمورين توسط كه اردكان توده منحله حزب افراد از نفر ٥

گرديدند/ يزد انتظامي مقامات

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

كردند ياد سوگند توده منحله عضويتحزب به متهم افراد از نفر ٢٥
گرديدند/ اعزام شيراز به و شده دستگير شهرباني توسطمأمورين چپ افراطي حزب افراد از نفر ٦ ـ آباده

رؤسـاي از جمعي كه گرديد تشكيل عليهالس;م حسن امام مسجد در مجلسسوگواري هم قبل روز چند

نمودند/ شركت آن در شهر معتمدين و محترمين اداراتو

با پيشنماز حميدي محمد شيخ آقاي حضور در دستجاتچپ به منتسب افراد از نفر مجلس٢٥ اين در

داشتند/ اع;م توده منحله حزب با را خود وابستگي عدم مجيد tك;ما به سوگند
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٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

ارتش دادستاني اعEميه

توده منحله حزب عنوان به كه اشخاصي مجازات باره در
نمايند آنحزبفعاليت مقصود برايپيشرفت يا و

استق;ل تماميتو برايحفظ كه اقدامي جهاناولين كشورهاي كليه در كه مستحضرند گرامي هموطنان

است: نظر نقطه دو از كشور داخلي امنيت تأمين ميآيد عمل به كشور

دارندمشغولبوده كه شغلي حرفهو كسبو و كار به آسايشخيال با مردم افراد يكاز امنيتهر پناه در w١

زندگي سطح نتيجه در برده Fبا را سطحاط;عاتومعلوماتخود روز به روز خود كار در كه باشد قادر كس هر و

برد/ Fبا را خود

دولت گاه تكيه امنيت بودن قرار بر صورت در تنها كه مردم به تكاِء ا با بتواند دولت امنيت سايه در w٢

پردازد/ به وظائفخود انجام كشور امور اداره به بود خواهند

شياد و خائن معدودي چگونه طرف اين به پيش سال چند از كه نيست پوشيده ايران اهالي قاطبه بر

شاهكار و بارينبوده بيبندو مطلقو بيايماني چيزيجز آن سرمايه كه گسترده �توده �حزب نام به بساطي

و كار از را مردم نگراني توليد با كه بدينمنظور است بوده امنيتكشور ساختن مختل بساط اين گردانندگان

از را دولت جمع, خود دور را جاهل و گرفتار عدهاي كرده, سلب جامعه از را تعقل و تفكر قدرت ـ داشته باز شغل

شوند/ نائل دارند كه پليدي مقصود به تا نمايند مأيوس و گمراه مردم ـ منحرف اصليخود وظائف انجام

براي مصونيتي ابدا ��آزادي مقدس عنوان تحت بيايمان گروه اين نيست پوشيده عزيز هموطنان بر

جائي به آنان بيايماني كار باFخره كه نيست پوشيده كس هيچ بر و نيستند قائل ناموسمردم و مال جانو

مذهب كه كشوري در گرديدند, خواستار ايران كشور در را �تيكتوده قراري�جمهوريدموكرا بر علنا كه كشيد

ميرساند: عامه استحضار ارتشبه اينكدادستان است/ اثنيعشريه جعفريه حقه طريقه اس;مو آن رسمي

كـه بـوده جـرم كي اشترا رويه مرام با جمعيتي شعبه يا جمعيت يا دسته اداره يا تشكيل اينكه به نظر

بر وع;وه توده حزبمنحله منظور اينكه به نظر نظامياستو دادگاههاي درص;حيت قانونا آن به رسيدگي

yذي كه ارتشاست كيفري و دادرسي قانون ٣١٧ ماده در منظور جرائم ارتكاب كي اشترا رويه و مرام تعميم

ميباشد/ نظامي دادگاه ص;حيت در نيز آن به رسيدگي و ميشود درج

يا حكومت اساس زدن هم به خواه آن از منظور كه شود سوِءقصدي مرتكب كه كسي هر ـ ٣١٧ <ماده

است>/ اعدام به باشدمحكوم سلطنت ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم تاجوخواه تختو ترتيبوراثت

كه نمايد فعاليتي انحاِء از نحوي هر به عنوانو هر به اسمو هر به غيرنظامي نظاميو اعم كساز بنابراينهر

كه شد خواهد دادرسي نظامي دادگاه در �باشد حزب آن پيشرفتمقصود براي و توده منحله �حزب به متكي

بود/ خواهد <اعدام> مجرم مجازات جرم ثبوت صورت در

ضـروريات و واجـبات از را خانواده شرف و مسكن و مال و جان حفظ كه هموطنان عموم از خاتمه در



٣٣٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

دارد تقاضا هستند استق;لكشور تماميتو امنيتو خواهان اس;مو مقدسه رعايتقواعد به مقيد ميدانندو

توده حزبمنحله كار حقيقت از شدهاند شيادان خائنينو مفتون كهمجذوبو بيخبراني جوانانو از دسته آن

ارتش دادستان سازند/ مطلع و گاه آ حزب آن كردار و پندار از پيروي برانداز خانه و عواقبوخيم از و

آزموده سرتيپ

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

اخEلگران از نفر دستگيري٣٤
و افراد از تن ٣٤ حومه و رودسر و لنگرود و Fهيجان نظامي فرماندار مجلسي سرهنگ آقاي ـ Lهيجان

است/ داده قرار تعقيب تحت و نموده دستگير را توده منحله حزب به منسوب عناصر

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

ملكي بازداشتدكتر
مـوقع ايـن در بـالنتيجه و داشتهانـد اظهار را خود سابق همكاران از عدهاي اسامي بازپرسي خ;ل در

آقاي ديروز وقت آخر بنابراين كند/ اخطار توضيحات اداي براي را نامبرده اشخاص كه دارد بازپرسوظيفه

مهندسرجبي آقاي همچنين و گرديد جلب و ارتشاحضار دادرسي طرف از بهداري سابق وزير ملكي دكتر

است/ شده ارتشجلب دادرسي به نيز سابق مشاور وزير

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

شد جنائيتشكيل دادگاه افشارطوسدر متهمينقتل دادرسي جلسه دومين
شد خواهد اينكار به مصروف نيز جلسهآينده و است قرائتشده نصفادعانامه كنون تا

دادگاه در افشارطوس قتل به متهمين دادرسي جلسه دومين امروز صبح دقيقه پنج و چهل و ٩ ساعت

سرهنگسوار مستشاري قهرمانيو امين سرهنگشريف آقاي رياست به تهران نظامي فرمانداري جنائي

منشيگري بهمنشو كبر عليا آقاي توپخانه سرگرد دادستاني به و غفاري tعزيزا سرهنگ و شاهخليلي

حـضور بـا و مـزبور مـتهمين نـفر ١٥ حـضور با آيرملو و محنك سروان همرديف و اورنگي سروان آقايان

گرديد/ تشكيل شهرباني نظامي جنائي دادگاه سالن در تماشاچيان

ساعت تا قرائتشدو دادستان ادعانامه و گرديد آغاز دادرسي دنباله اع;مو طرفدادگاه از رسميتجلسه

جلسه مجددا شد/ تنفسداده دقيقه ده رئيسدادگاه طرف از اينموقع داشتدر ادامه دقيقه پنج بيستو و ده

چهل يازدهو ساعت مقارن كرد/ پيدا ادامه ادعانامه بقيه قرائت شدو تشكيل پنجدقيقه چهلو و ساعتده در

گرديد/ موكول فردا به آينده جلسه و شد تعطيل جلسه دقيقه پنج و

جلسه وقت تمام ميرود احتمال است گرديده قرائت ادعانامه نصف حدود در امروز و ديروز كلي طور به

عبده, حسين دكتر آقايان نام اساميوك;يمتهمين جزِء در ديروز شماره در صرفشود/ اينمورد در نيز آينده

است/ افتاده قلم از زماني ناصر آقاي مدافع شهرياريوك;ي محمدعلي



ملي دولت سياهه ٣٣٨٤

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

شد بهارستانتشكيل در نخستوزير حضور با سنا علني جلسه ديروز عصر
گفت: نطقخود در رئيسمجلسسنا آقايتقيزاده

مجلس ميباشد دولت تكيهگاه مملكتاست دائمي مقننه قوه كه مجلسسنا �فع
يا عاديو تقاضايجلسه وقتميتواند همه استودولتدر مهيايكار هميشه سنا

بنمايد فوقالعاده
رفتارنمودهايم شرطرفاقتاست صداقتكه با ماست برادر كه مجلسشورايملي با حال همه در ما

مينمائيم عهد تجديد ديگر بار اكنون و

نمود: اظهار كرد مجلسسنا علني جلسه در كه نطقي طي آقاينخستوزير

و رسانيده هم به حضور مجلسسنا در مدتيتعطيل از بعد كه خوشوقتم بسيار
نمايم اظهار اينمجلسعالي به را خود عEقه ابراز و همكاريدولت

بياناتينمودند مشروحا سنا ديروز جلسه در نصرالملك و نجمالملك, دادگر, ممقاني, آقايان

نمايندگان جلسه كه حالي در صبحديروز رسانديم گرامي خوانندگان اط;ع به قبل شماره در كه طوري به

تاFر در ملي بانك كل مدير و دارائي وزير و نخستوزير آقايان حضور با ملي مجلسشوراي غيرمستعفي

كرات مذا از اط;ع كسب براي خارجي خبرگزاريهاي از عدهاي و بود شده تشكيل مجلس خصوصي جلسه

به مجلسسنا بازرسي اداره كه گرديد شايع بهارستان باغ در گهان نا بودند يافته مجلسحضور در جلسه اين

براي ��ديروز امروز بعدازظهر ٥ ساعت كه است نموده دعوت سناتورها آقايان عموم از تقيزاده آقاي دستور

يابند/// بهارستانحضور در سنا مجلس علني جلسه تشكيل

جلسه انعقاد محل بهارستان باغ در سناتورها آقايان تقريبا ربع و چهار ساعت از ـ آمدند سناتور ٢٧

دقيقه چند يعني آخروقت تا داشتند/ را جلسه تشكيل و نخستوزير ورود انتظار آنجا در و ميرفتند سنا علني

يافته/// حضور جلسه انعقاد محل در تور/// سنا آقايان از نفر ٢٧ يابد تخاذ ا رسمي جلسه اينكه قبل

ساعت٥و درست رفتند/// علني جلسه تاFر به سناتورها آقايان ربع ساعت٥و از ـ شد وارد نخستوزير

و رفت ٥ شـماره عـمارت طـرف به و شد بهارستان باغ وارد زاهدي سپهبد تيمسار كه بود بعدازظهر نيم

قرار سالن دروسط كه صندلي رديفاولروي در گرديدو داخل مجلسسنا علني جلسه تاFر به بعد لحظهاي

تقيزاده آقاي شد انجام سناتورها و او بين كه تعارفاتمختصري و نخستوزير ورود پساز نشست/// داشت

آقاي اينموقع در قرائتميشود/ قبل جلسه كنونصورت ا استو رسمي داشتجلسه اظهار زنگ نواختن با

كرد/// قرائت زير شرح به را جلسه آخرين كرات مذا صورت سنا مجلس رئيسه هيأت منشي نقوي

و كرد صحبت به شروع تقيزاده آقاي مجلسسنا قبل قرائتصورتجلسه خاتمه پساز ـ تقيزاده نطق

عظيم لطمات و ب;يا از را قديم مملكت اين كه كنيم شكر را متعال خداوند بايد امر ابتداي در گفت: چنين

نعمتس;متو را ما همچنين �است نكرد�صحيح قطع ايران از را لطفخود و فرموده حفظ هميشه تاريخي



٣٣٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

مجلس نرفتو ميان از يزداني عنايت به كشور اين اساسي قانون و كرد نگاهداري بخشيده خدمت توفيق

اركان ساير به آنچه نظر كه لطماتي از است ايران مقننه قوه مهم ركن اساسي قانون همان بهموجب كه سنا

اشخاص از بعضي تشويق به قبل يكسال و حفظفرمود بود آمدن وارد به قريب يا آمد مملكتوارد اساسي

خ;ف بر و ترتيب خ;ف بر اقدامي ميشمردند خود بيحدود مطلق اختيار مقابل در سدي را سنا وجود كه

�صـحيح آمد عمل به سنا مجلس شكستن هم در براي اساسي قانون صريحه نصوص خ;ف بر و اصول

�است �صحيح كرد رد را آن و اعتراضرسمينموده كار آن به رسميخود جلسه آخرين مجلسدر اين و �است

نمود/// اع;ن هميشه كار براي را خود آمادگي

همان در و برخاست جاي از نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار موقع اين در ـ نخستوزير اظهارات

به حضور سنا مجلس در تعطيل مدتي از بعد كه خوشوقتم بسيار داشت: اظهار چنين بود ايستاده كه محلي

اظهار بودهام آن اعضاِء از نيز خود كه عالي مجلس اين با را خود ع;قه ابراز و دولت همكاري رسانيده هم

وعده نموده اينجانب به لطف ابراز همه طرف از و مجلس نام به واقع در كه رئيس آقاي اظهارات از نمايم/

و دارم تشكر دادند دادهام تشكيل اينجانب كه دولتي از پشتيباني و من با همكاري و همراهي و مساعدت

كنم/// استمداد آقايان معاضدت رأيو از موقع هر در و كوششنموده و سعي كه ميدهم وعده هم بنده البته

گرديد/ مهرموكول ١٨ شنبه روز بعدازظهر به آينده جلسه و خاتمه سنا علني جلسه ساعتهشت مقارن

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

فقيد اعليحضرت مجسمه از مراسمپردهبرداري
گرفت انجام بهارستان ميدان در

تشريفات با بهارستان ميدان در فقيد پادشاه اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري مراسم بعدازظهر ديروز

شده تزئين ايران پرچمهاي با جالبي طرز به بهارستان ميدان مراسم اين انجام براي آمد/ عمل به خاصي

يكدسته بودند كرده اجتماع ميدان پردهبرداريدر مراسم مختلفبرايشركتدر طبقات زيادياز عده و بود

مـجسمه پـايه اطـراف در و بـود شـده مستقر مجسمه نزديك ميدان گلكاري محوطه در نظامي موزيك

داشت/ قرار بود شده آورده مختلف دستجات طرف از كه گل دستههاي

و شهرداري كشور, وزارت ادارات رؤساي از نفر چند و تهران شهردار آقاي بعدازظهر پنج ساعت مقارن

در تهران طرفشهرداري از زيبائي گل آنوقتدسته در يافتند/ ميدانحضور در رئيسبرزنمحل همچنين

خـدمات از مـبسوطي شـرح نـاطق كرد آغاز را خود نطق تهران شهردار آقاي و شد گذاشته مجسمه پاي

مرهون ما پيشرفتهاي ترقياتو از بسياري امروز كه شد آور ياد مخصوصا داشتو اظهار فقيد اعليحضرت

نـيز ديگـر نفر چند آن از پس شدهاند/ متحمل خود سلطنت دوران در فقيد اعليحضرت كه است زحماتي

مردم شديد احساسات ابراز با كه داشتند بيان ايرانيان شاهدوستي و فقيد شاهنشاه خدمات اطراف در بياناتي

روي از پـرده تهران شهردار آقاي و نواخت را شاهنشاهي س;م نظامي موزيك موقع اين در گرديد/ روبرو

گرديد/ انداز طنين ميدان در حضار شديد زدن كف صداي هنگام اين در برداشتو مجسمه



ملي دولت سياهه ٣٣٨٦

٨٢åå شماره ,١٣٣٢.٧.١٢ يكشنبه

مصدقوسرتيپرياحي دكتر ارتشعليه دادستان ادعانامه متن
است تقاضاياعدامكرده رياحي سرتيپ و مصدق برايدكتر كيفرخواست ارتشطي دادستان

سـرتيپ و مصدق دكتر آقايان پرونده بعدازظهر ديروز داديم اط;ع گذشته روز شمارة در كه طوري به

از است كرده اعدام مجازات تقاضاي نامبرده آقايان براي كه ارتش دادستان خواست كيفر انضمام به رياحي

اطـ;ع بـه زير شرح به ارتش دادستان ادعانامه متن اينك گرديد/ ارجاع دادگاه به ارتش دادرسي طريق

ميرسد: محترم خوانندگان

كيفرخواست

متهمين: مشخصات و تهام ا ـموضوع الف

زير: نامبردگان مورد در تهام ا موضوع

اقامت محل سال دو و هفتاد از] [بيش حدود در سن شغل بدون مصدق شهرت محمد, غيرنظامي w١
قـانون پـنج مـاده موجب به و دستگير ١٣٣٢ سال ماه مرداد نهم و بيست تاريخ در كه كاخ خيابان تهران

ششـم و بيست تاريخ در را او بازداشت قرار ارتش دادستاني بازپرس بعدا شده بازداشت نظامي حكومت

به پرونده بازداشت بر متهم اعتراض اثر �در است ارتشبوده دادستان موافقت مورد و صادر ١٣٣٢ شهريور

قرار تأييد مورد متهم بازداشت آراء تفاق ا به ١٣٣٢ ماه مهر يكم مورخ صادره راي موجب به و ارجاع دادگاه

�گرفت/

تاريخ در كه فروردين خيابان تهران اقامت محل سال چهل سن ارتش افسر رياحي تقي سرتيپ w٢

دادستاني بازپرس بعدا شده بازداشت نظامي حكومت پنج ماده موجب به ١٣٣٢ ماه مرداد هشتم و بيست

است�در ارتشبوده دادستان موافقت مورد و صادر هشتمشهريور بيستو تاريخ در را بازداشتاو ارتشقرار

به ١٣٣٢ ماه مهر يكم مورخ صادره راي موجب به و ارجاع دادگاه به پرونده بازداشت بر متهم اعتراض اثر

/�شده واقع تأييد مورد متهم بازداشت آراء تفاق ا

ساختن متزلزل اساس بر Fبا يك رديف غيرنظامي شخص وظيفه انجام نحوه و رويه چون كه اينست

حقه طريقه و اس;م مذهب يعني كشور رسمي مذهب از مردم اعتقاد و ايمان كردن سست و اساسي قانون

مقام در كه شاهنشاهي استاعليحضرتهمايون بوده عاديكشور رعايتقوانين عدم اثنيعشريهو جعفريه

اثنيعشري جعفري مذهب ترويج در ساعي ايرانو اساسي قانون نگهبان مجيد tك;ما سوگند به وفاداري

عظمت و سعادت براي بزرگي مخاطرات باعث بود گرفته پيش در نامبرده متهم كه را وضعي ادامه بودهاند

نصب و �عزل شرح بدين اساسي قانون متمم ششم چهلو اصل طبق تشخيصفرموده ايران ملت دولتو

كه فرمايند عزل را نامبرده متهم كه ميگيرد تعلق ملوكانه اراده �است پادشاه همايوني فرمان بهموجب وزراء

ساعت در �فعلي �سرتيپ نصيري tنعمتا سرهنگ وسيله به او عزل فرمان صدور ضمن شاهانه نيت اين

دريافتميگردد: زير اينمضمون به آن رسيد و ميشود اب;غ متهم به ١٣٣٢ مرداد ٢٥ يكشنبه يكصبحروز



٣٣٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

ب;فاصله ولي رسيد/> اينجانب به مبارك دستخط ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٥ شب نصف از بعد يك <ساعت

كه منظور بدين نموده طغيان پس آن از ميكند صادر فرمان كنند اب;غ بازداشت و دستگيري به امر متهم

ياري به كه زند هم به قدرتسلطنت ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم با را تاج تختو اساسحكومتو

تهرانو شاهدوست اهاليميهنپرستو كاري فدا غيرتو با اس;م اولياء طيبه ارواح مدد متعالو قادر خداوند

نتيجه در و ميشود مواجه سلطنت تخت و تاج حفظ در ارتش جانبازي و وظيفه انجام و كشور مردم همه

لباس در مديد مدتها از جلد اين كه ظاهري جلد از ١٣٣٢ ماه مرداد هشتم بيستو چهارشنبه روز رستاخيز

از روشن روز عجيبدر تردستي خاصو زبردستي با و خارج بوده ضعفمزاج جسمانيو قواي فقر سنو كبر

كه حالي در ميزند بگريز پاي خانه به خانه و بهديوار ازديوار خيز جستو با و شده خارج خود پناهگاه مأمنو

اهالي از عدهاي تماميتكشور استق;لو برايمحو سرسختياو نتيجه در ياغيگريو براي مقاومتاو اثر در

و جوانيبيوه زنان يتيم, بيشماري اطفال زياديداغدار, عده شهيدو سربازان درجهدارانو افسرانو تهرانو

ميگردند وي;ن بيسرپرستو

سلطنت تاج تختو اساسحكومتو زدن برهم يعني نهائي اصليو هدف به دروصول متهم نيرومندي

رياحيمنظورش تقي سرتيپ كه است ارتشبوده رأسستاد در �رديف٢ �متهم رياحي تقي سرتيپ ازوجود

است/ ميدانسته رديف١ متهم طغيان در را بهمقصود نيل خود نوبه به نيز او بوده رديف١ متهم همانمنظور

نيستكيفيت تهامبيمورد ا كردFئل ذ تحقيقاتو نتيجه اع;م از قبل تهام ا تحقيقاتودFئل نتيجه بـ

در تحقيقات نتيجه سپس برسد استحضار به كشور امور اداره درباره او روش و مصدق دكتر مخوف دستگاه

رسيد/ خواهد استحضار به تهام ا اطرافموضوع

مـقامي و شـغل دسـتگاه آن در كه افرادي آيد نظر به كه نبوده دستگاهي مصدق محمد دكتر دستگاه

از جمعي مسئوليت و مساعي ك اشترا و طرف يك از تفكيكمسئوليت به مقررات و اصول طبق داشتهاند

تثبيت براي كه باشد نظرياتي اجراء و تصميمات اخذ آن بهره تا ميدادهاند انجام را خود وظيفه ديگر طرف

نـام بـه مـردي بـلكه بـاشد مـفيد و مناسب دولتي سازمانهاي اساس و كشور امور انتظام و دولت مباني

است: بوده استوار اصل رويدو بر او كار گردش لميده تختخوابي روي در دفاع وزير و نخستوزير

سازمانهاي با تماسي كوچكترين خود چون كه نحو بدين جاسوسي به اشخاص ساختن وادار ـ اول

ميكرده كسب مقامات اشخاصو درباره اط;عاتي ميشده او اطاق وارد كسكه هر از نداشته مردم دولتيو

اطـ;عات او درباره كه باشد كس آن همطراز حرفه و شغل حيث از دهنده اط;عات اين كسب در و است

جـماعتي او تـختخواب اطـراف در هـمواره كه بود انداخته صورت اين به را او وضع جريان اين ميخواهد

آقا به اط;عاتي مقامات اشخاصو درباره شخصي نظريات اعمال چاپلوسيو تملقو با آمده مخصوصگرد

طاقچه تشكو بالشو زير در اطرافخود در هميشه ��آقا كه بودند آورده بدينصورتدر را ��آقا دهندووضع

مينمود/ كسباط;ع آن به مراجعه با داشتو اختيار اشخاصدر نام از ليستهائي آنجا و اينجا

��آقا اط;عات منابع از يكي نيز دولتي رسميو ظاهر به سازمانهاي جريانمزبور بر استع;وه بديهي
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آن نميبيندچونصابون آنها عمل نحوه تشريحو به لزومي كه عجيبدارد داستان خود آنها كار نحوه و بودند

شدهاند/ گرفتار سازمانها آن بند در بسياري مردم و ايرانيخورده خانوادههاي كثريت ا لباس به سازمانها

و اشـخاصجـبون به يا و بيشخصيت اشخاص به كشور مهم و حساس مشاغل كردن گذار وا ـ دوم

محمد دكتر دستگاه كيفيت به نسبت Fبا مطالب تأييد در بيچاره/ و زبون چاپلوسو و متملق و كار محافظه

نقل اينجا در آنست حدود در و مشابه نيز وزيران ساير گفته كه او وزيران از يكي اظهارات از شمهاي مصدق

پستوزارت تكليف خواست را بنده مصدق محمد دكتر امر بدو <در ميگويد: دادگستري وزير لطفي ميشود/

خود طفره برنخورد ايشان به اينكه براي ولي نبودم كار اين به مايل حقيقت در بنده كرد بنده به را دادگستري

وقت آن مراجـعت از پس ببريد تشريف هستيد مسافرت صدد در شما Fحا كه درآوردم صورت اين به را

جواب شد صحبت برگشتن از پس نيامد خوشش ايشان كردم حس من و فرمائيد تجديد را فرمايشخود

متأثر و كردن گريه به كرد شروع او كردم پيشنهاد را كسديگر من كردند تكليف خواستند مرا اينكه تا ندادم

خواهم را دادگستري كار فقط نيستم سياسي مرد من عرضكردم ايشان به وقت همان در و كردم قبول شدم

آن در من, وطن براي است ك خطرنا كه زيرا كرد نخواهم سياسي بازي من كنم حالي او به خواستم و كرد

استعفا اينشخصيكمرتبه با گذراندم خونيمن يكجگر كارهايدادگستريشدم منوارد نبودم كورانها

اثر بر اين و داريد ايراد يك روز هر شما گفتم و دادم استعفا ديگر دفعه بپذيرد/ مرا استعفاي نشد حاضر دادم

طفره گفتند آنها كردم دل اشخاصدرد نزد مرتبه سه همدو باز كردن گريه به كرد بنا باز است تحريكات يك

از بدتر گذشت هم اين ميكنيم جلوگيري كند بدي كار بخواهد او گر ا است غنيمت باز كابينه در تو بودن نرو

معظمي آقايدكتر كه است اين قضيه شرح كرد من رئيسمجلسبه نامه به راجع اخيرا كه توهينيبود همه

افشارطوس قتل متهمين به نسبت مأمورين شكنجه و زجر پرونده استيضاح روز براي كه نوشت من به نامه

هم فردا كنار بگذار را نامه كه كرد فوقالعاده تغيير بردم ايشان پيش را نامه من بفرستيد را پرونده است Fزم

معظمي آقايدكتر به مجلسكه به رفتم نيستفردا صحيح ايندستور ديدم بنده مجلسبروند به نبايد وزراء

براي را پرونده اين و كنم نرم را او قدري من تا كنيد صبر شما نميدهند را پرونده نخستوزير آقاي بگويم

يك ايشان و بنده بين استكه اين خ;صه نشد عملي استيضاح آنروز تفاقا ا خ;صه بگيرم استيضاح انجام

تـا نميخوابيدم yاص روزانه بودم وارد قانوني كارهاي و لوايح قسمت در فقط من نبوده سياسي صميميت

كـنم منتهي جائي يك به را ويران و خراب دستگاه آن تا نشود سست دادگستري كارهاي در من اعصاب

مـن تـنها نـه بياط;عم است كرده فكرهائي يك نكرده خداي گر ا و بودم اسرار محرم نه بنده بنابراين

است بيمورد كردم احساس ميتينگبود كه مرداد ٢٥ روز عصر بودند من مثل وزراء اغلب بلكه بياط;عم

از حتي دادگستري بروم شدم خارج منزل از بعدازظهر شش بود بعدازظهر چهار ميتينگ نشدم/ حاضر خودم

نطقم اهل نه من ببرند ميتينگ به الزاما مرا آنها كه بخورم بر جمعيتي به مبادا كه نيامدم هم راههايمعمولي

نه نوشتهام مقالهاي نه بشود من اختيار از ساقط رشته مبادا اينكه براي نميزدم حرف هم مجلس در حتي

در هيچوجه به باشم داشته نظر تبادل آنها با كه داشتم ايران حزب و مليها نهضت دسته با ارتباطي اهل
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سه داراي استو سال چهار و هفتاد من سن بودم دادگستري كارهاي سرگرم من نبودم سياسي كورانهاي

استو روده درد يكي بخوابم شبها من نميگذارد بدن سوزش خارشو كه مرضكبدي يكي مرضهستم

رماتيسم/> ديگر

در من ميگويد: چنين Fبا اظهارات تأييد ضمن مصدق دكتر با مواجهه در دادگستري سابق وزير لطفي

من را آن نظير هستند بيگذشت و عصباني فوقالعاده شخص يك كه ميكنم عرض صريحا حضورشان

بعد و خورد خواهد بر ايشان به بدهم استعفا ايشان خاطر جلب و ايشان رضايت بدون گر ا كردم فكر ديدهام

شد خواهد مشكل من زندگي ادامه بيبضاعت يكشخص مثل هم من و نميكنند رجوع من به كاري ديگر

اين و ميكشند مرا و ميريزند شدهام رانده كابينه از من بفهمند وقتي شده قضاتسلبص;حيت طرفي از و

جلب بدون گر ا كه ميدادم قوي احتمال و هستند سوءظني بياندازه مصدق دكتر آقاي من, براي بود قطعي

جاسوس كس ف;ن كه ميگويند مردم به و كرده حاصل سوءظن فورا ايشان بدهم استعفا ايشان رضايت

لطفي كه كنند گزارش ايشان به و بروند شده همينقضاتسلبص;حيت كه نميكردم استبعادي هيچ درآمد

به و نظامي حكومت قانون ٥ ماده مشمول شده صبح بيخبر دفعه يك است دسيسه دولتمشغول عليه بر

رفـقايش گزارشهاي به و خوشباور و زودباور و سوءظني فوقالعاده ايشان اينكه براي بروم زندان همين

كه طور آن كه ميكردم احساس و مشاهده من ميشد/ مؤثر ايشان مزاج در گزارشها داشتند اعتماد خيلي

آن ليكن نداشتند ديگر وزراء از بعضي به منو به ميكردند توجه او به داشتند فاطمي دكتر به ايشان اعتماد

آنوقت ميكنند حاضر وقت سر را عدهاي ايشان ميديدم من ندارم خبر بنده است بوده چه بيكها جيكو

ميشد خارج كه بود اطاق در متجاوز, هم بلكه ساعت يك ميرفت ميشد وارد من از بعد كه فاطمي دكتر

پنج ميشدم شرفياب خدمتشان برايلوايح بنده كه اغلباوقات نبود دقيقه ده بيشاز من كار ميرفتمو بنده

نميكشيد/ طول بيشتر دقيقه

نـهج نحو همان به نيز مصدق محمد دكتر همكاران ساير كه دادگستري سابق وزير لطفي بيانات اين

و مردمآزار حال عين در مفلوكو و عجز گروهي يكطرف از متهم چگونه كه ميرساند مينمايند اظهاراتي

با كارش ظاهر است خوبيمعلوم به كه كرده جمع برخود و دور به را ك خطرنا و كار تبه عناصري طرفديگر از

و تهام ا دربارهموضوع تحقيقات نتيجه اينك حال هر به است اخت;فداشته تفاوتو اندازه چه تا امر باطن

ميرساند/ استحضار به زير شرح به را اثبات دFيل

مصدق محمد غيرنظامي درباره اول

١٣٣٢ شهريور ششم بيستو آن تاريخ كه بازجوئي شروع در تعيينهويتخود معرفيو ضمن متهم ـ ١

اعتناء عدم و طغيان و عصيان معرفروح خود ايناع;م كه <نخستوزير> شغلشميگويد مورد در ميباشد

نخستوزيريخود كه زماني در اينكه به توجه با است كشور عاليه سازمانقواي اساسيو قانون اصول به او

خانهاش در توقف به چند دقايقي ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در گاه هر ديده خود چشم به كه مينمايد اع;م را

فرمان وصول صريحا تحقيقات ضمن متهم بود؟ است امروز آنچه جز ديگري چيز او سرنوشت ميداد ادامه
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را ت;ش اين سفسطهآميز بيانات سلسله يك با ولي مينمايد تصديق و تأييد را آن رسيد تسليم و عزل

است: زير شرح به او معاذير كه ميشود قائل برايخود گناهي از بدتر معاذير كه نموده

يك تا مرداد دوم و بيست از نبود معلوم و بوده مرداد دوم و بيست دستخط تاريخ <او� ميگويد: متهم

طرز ثانيا نشده اب;غ من به چرا و مانده كجا دستخط اين مرداد ٢٥ يكشنبه روز شب نصف از بعد ساعت

به تهران در دستخط اين بعد و شده امضائي اول كه ميرساند yكام اعليحضرت امضاء و دستخط نوشتن

در كه مرداد ٢٥ يكشنبه نصفشبروز از بعد يكساعت بايد دليل چه به ايندستخط ثالثا شده نوشته هيراد

اين اصالت در رابعا اب;غشود اينجانب منزل به بوده قدغن نظامي حكومت واسطه به آمد رفتو نقاط تمام

ايـن كـه داشتم يقين و داشتم كامل ترديد و شك اعليحضرت خود فرمايشات و بيانات دليل به دستخط

حقوقي از بعضي به نسبت ملي مجلسشوراي در خامسا است نشده صادر اعليحضرت استحضار با دستخط

تشـريفاتي را حـقوقات ايـن و داشتيم اعتراض بودند [!] مطالب اساسي قانون عنوان به اعليحضرت كه
ممالك اغلب اساسي قانون در كه غيره و صلح جنگو اع;م و وزراء نصب و عزل جمله آن از ميدانستيم

دارد> تشريفاتي جنبه هستو

شناخته را نويسنده خط ثانيا دريافتنموده را دستخط كه ميكند تأييد او� اظهارتصريح اين بهموجب

تأييد و تصديق ثالثا داشتهاند/ را دستخطها كليه نوشتن ص;حيت كه شده نوشته هيراد آقاي خط به كه

فرض به برنيامده صدد در چگونه كه نيست معلوم كيفيت اين با شناخته را اعليحضرت امضاء كه مينمايد

كه ارتباطي وسايل با يا و كرده تحقيق ب;فاصله فرمان نويسنده و دربار وزارت كفيل از ترديد شكو وجود

تحقيق آن صحت به نسبت است داشته شاهنشاهيوجود همايون اعليحضرت اقامت محل و تهران بين

از شاهنشاه عزيمت پساز حتي است مانعيداشته چه اصالتدستخط در ترديد فرض نيستبر معلوم كندو

در اينكه از نظر صرف سازد خارج ترديد از را نمايندهمخصوصخود اعزام با ايرانو كبير سفير وسيله به كشور

عنوان به مسئوليت بار زير از شانه تمرد صورت در نميتوان امري هيچ در استو آن صحت اصل امور كليه

ميگويد: تحقيقات در Fبا توضيحات دنباله به متهم كند/ خالي ترديد شكو

اظهارت ساير با اظهارش اين و نمودم> اعليحضرت از توضيحات درخواست به موكول را دستخط <اجراء

اجرا را آن تنها نه بوده من با قبلي مشاوره بدون دستخط صدور بگويد<چون ميخواهد كه پيداست خوبي به

باFتر اين از استو شده صادر من عزل فرمان مناسبت چه به كه كنم استيضاح گرفتم تصميم بلكه نكردم

مينمايد/ مخابره بغداد به را زير ميدانستدستور وزير را خود و ياغي مصدق مانند كه فاطمي حسين

بغداد اعلم/ آقاي جناب

شكست با نظاميمواجه كودتاي از بعد دولتصبح بدوناط;ع كه كسي با تماسسفارت ٦٤ جواب٦٢و

بود/ نخواهد مطلب اين جز بخواهند سفارت از كه هم تفسيري هر ندارد مورد هيچوجه به است كرده فرار

و خـودسري كـه است نـموده ت;ش بزهكاران همه مانند متهم كه است اين نشانه دستور اين صدور

مصدق كه ميشد صادر زماني در مصدق ياغي حكومت ادعائي خارجه وزير دستور دهد/ ادامه را ياغيگري
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اين برسدو است اساسحكومتبوده زدن هم به كه خود بهمقصود كه بوده حاضر جاهطلبي حس اطفاء براي

مجسم روشنو خوبي به اساسحكومت زدن هم به منظور به را متهم سركشي طغيانو شدت ميزان دستور

از تـوضيحات درخـواست بـه مـوكول را دسـتخط <اجـراء مـيگويد كه مصدق آقاي اظهار اين و مينمايد

مانند نمايد توجيه را خود اعمال بايد كه لحظه آن در مصدق كه ميآيد عمل به موقعي در اعليحضرتنمودم

ندارد/ گناه به اعتراف جز گريزي حال عين در و رفته طفره عدالت و قانون برابر در مجرمين همه

يكي داشته هدف دو خود حكومت ادامه در كه كرده اعتراف و اقرار صريحا تحقيقات ضمن متهم ـ ٢

و مجلسخ;صشد مزاحمت از صريحا و رسيد هدف اين به ميگويد كه ملي مجلسشوراي كردن منحل

ضمن متهم و كند> ساقط را مجلسنميتوانستدولت ديگر اينكه <يعني ميگويد كرده تفسير را گفته اين

را دولت ممكنبود كه نقطهاي مجلسفقط مزاحمت از خ;صشده <پساز ميگويد صريحا تحقيقاتخود

كه كيفيت اين با هم دربار مقابل در و مينمايد معرفي تعيينو نيز را هدفدوم اين با كه بود> دربار كند ساقط

كه نقشهاي عمق خوبي به بازجوئي جلسه سومين در متهم بيانات اين از است/ كرده مقاومت شد داده شرح

است/ بوده قرار چه از خطر ميزان كه ميشود ومعلوم آشكار بيانات اين از واضحو بود شده طرح براياينكشور

شد و آمد اشخاصي منزلش به كه مينمايد اعتراف بازجوئي جلسه سومين در تحقيقات ضمن متهم ـ ٣

مخالفبودم آنها اظهارات با من ميگويد منتهي ميكردهاند صحبتهائي سلطنت مقام عليه بر كه داشتهاند

قوانين مقرراتو طبق را آنها چگونه نداشته تمام و تام اشخاصموافقت آن اظهارات با گر ا نيست وليمعلوم

است/ كرده اجرا را آنها نقشه yعم استو نداده قرار تعقيب مورد كشور جاريه

بدارم تعرضمصون گونه هر از را شخصخود بود <Fزم ميگويد بازجوئي جلسه سومين در متهم ـ ٤

كـه مـيشدم جويا ارتش ستاد رئيس رياحي سرتيپ از و بودم خانه دفاعيه قواي تقويت فكر در هميشه

مرداد دوم بيستو نيستروز نگراني جايهيچگونه كه ميداد اطمينان استاو حال چه در من خانه وضعيت

نگيرد صورت كودتا كه ميكنيد اقداماتي چه پرسيدم ارتش ستاد رئيس از رسيد اشباح حد به كودتا اخبار

مينمايد اضافه Fبا اظهارات دنباله در متهم است/ شده احتياطاتFزمه گونه همه كه دادند اطمينان ايشان

بود سعدآباد تانكبزرگدر چهار رفتم سعدآباد به كه وقتي دارم نظر در كه كردم رياحيسئوال سرتيپ از <من

ايشان هست آنجا در هم باز تانكها مختلف تيپهاي به شاهنشاهي گارد تقسيم از بعد آيا كه كردم سئوال

از نيست> تانكها اين آنجا در كه شدم مطمئن yكام استمن ملي دفاع وزارت اختيار در تانكها كه گفتند

در و بوده منظور چه به شاهنشاهي گارد لشكر انح;ل كه ميشود معلوم خوبي به متهم صريح اظهارت اين

اظهاراتمزبور اينكه استضمن گرفته مقصوديصورت چه با متهم طرف از ملي دفاع گرفتنوزارت اختيار

ارتشاست/ ستاد رئيسوقت با متهم روابط چگونگي معرف

و بيست شنبه روز اينكه از كي حا داشته بيان بازجوئي جلسه سومين طي در مبسوطي شرح متهم ـ ٥

او به هم اشخاصرا اسامي حتي كه ميشود كودتائي ٢٥ يكشنبه شب كه ميدانست قطعا ماه مرداد چهارم

معلوم اظهار اين با است گذاشته ميان به نيز ارتش ستاد رئيس با را جريان اين ميدارد اظهار و گفتهاند
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اين است/ برنيامده داشتند كودتا قصد كه اشخاص دستگيري صدد در محضاط;ع به علت چه به نيست

موقعيت از استفاده با دروغي كودتاي توطئه نام به داشته قصد چگونه متهم كه ميرساند خوبي به موضوع

باشد/ اساسحكومت زدن هم به آن سرانجام كه كند برپا جنجالي

يك در كه شود داده شاهضرباFجل به داشتم نظر <در ميكند اظهار بازجوئي جلسه سومين متهمدر ـ ٦

وضـع اينكه براي وقت آن ندادند جوابي گر ا و بياورند تشريف ايران به نكردند استعفا گر ا كوتاهي مدت

مسلم ثابتو او سوءقصد نيز متهم اظهار اين از عملشود> بود ص;ح كه ترتيبي هر به نشود آشفته مملكت

سوار باشد اساسسلطنت زدن هم به كه مراد توسن بر و كرده استعفا به مجبور را شاه است ميخواسته استو

شود/

بـه راديو ايستگاه تصرف از پس حتي كه است نموده اعتراف بازجوئي سوم جلسه همان در متهم ـ ٧

قانون اصول به او تمكين عدم مؤيد اعتراف اين بردارد دست صدارت مقام از كه است نبوده حاضر هيچوجه

فـرمان بـه را خـود نـصب راديـو در قانوني نخستوزير كه صورتي در بود خواهد او عزل فرمان و اساسي

فرمان اينكه و كودتا خبر بياساسبودن اينكهموضوع خصوصا است داشته اع;م وقت همان اعليحضرت

اينكه و منعكسشده داد روزنامه در ماه مرداد ششم بيستو صبحروز شده متهماب;غ به شب همان در عزل

نخستوزير مصاحبه متن هفتم و بيست روز در و اع;م هستند قانوني نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

موقع به ايشان دستورات كه نمودند اع;م قانوني نخستوزير و گرديده منتشر جرايد خبرنگاران با قانوني

شد/ منتشر مراتب اين به داير قانوني نخستوزير اع;ميه مراد هشتم بيستو روز و شود گذاشته اجراء

خانهاشچنين از خود فرار كيفيت تشريح توصيفو بازجوئيضمن جلسه تحقيقاتسومين در متهم ـ ٨

مهدي خود آدم به كرات به اينكه با تفاقا ا است من شرقي همسايه خانه مجاور كه كوچكي ايوان <از ميگويد

ديـدم و كنند پيدا دسترسي من به اشخاص مبادا كه نگذارد عمارت اطراف در نردبان كه بودم داده دستور

همسايه خانه به گذاشته را نردبان و دانسته عظيم فوز و نيكگرفته فال به را نردبان آنجاستبودن نردباندر

بودند آمده من خانه غارت براي كه مردمي تمام اينجا از ما رفتن از كه كنم عرض است Fزم اينجا در رفتم

به كه همين ما و داشت ارتفاع متر چهار ديوار زيرا شدند مستحضر بودند چهارم اصل در كه اشخاصي تمام

فرار بتوانيم ما و نگويند هيچ كه شد سبب آنها احساسات ولي ميديدند را ما همه ميرسيديم نردبان آخر

اختيار در دفاعيهم كهقواي حالي در تشخيصميداد نفعخود به را احساساتمردم گر ا كه درصورتي كنيم>

كرد؟ فرار چرا نيست داشتمعلوم

و بـنيه كـمي و مـزاج ضـعف بـه متهم سابقهدار تظاهرات او� كه ميرساند Fبا شرح به متهم بيانات

و دانسته يكمعجزهاي را نردبان متهمبودن كه حالي همان در ثانيا است بوده قرار چه از جسماني استطاعت

آنـها خـانوادههـاي و مـيداده جـان مسلسل رگبار زير در ما هموطنان از عدهاي و ميگذارد فرار به پاي

اين در ثالثا ميداند/ عظيم فوز و ميگيرد نيك فال به را اينوضع متهم كه ميشدهاند داغدار بيسرپرستو

هيچمگويند كه سببشد ايشان احساسات بودند آمده من خانه غارت براي كه <مردمي ميگويد متهم گفتار
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ايران كشور در ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در كه ميشود باز صفحه اين تاريخ در بار اولين براي كنم> فرار بتوانم و

نزد در گفتهخودشمحبوبيتاو بنابه كه داشته مصدقالسلطنهوجود مصدقملقببه محمد دكتر نام به مردي

مسلسل تفنگو و سرنيزه سينه به سينه مردم ايناستكه آقا اقويدليل بود/ پرستشرسيده حد سر به مردم

ايران اساسي قانون به خيانت جرم به و دستگير را او كه دادند سنگيني تلفات بردندو خانهاشهجوم به توپ و

آرزوي به مردم نزديكبود كه لحظه همان در اما برسانند اعمالش كيفر به بود كرده ياد كه نقضسوگندي و

نگفتند>/ هيچ احساسات فرط �از است فرار حال در ديدند كه وجودي با برسند خود

تشكـيل جهت ماه مرداد ٢٥ روز صبح شش ساعت مقارن را وزيران هيأت كه است معترف متهم ـ ٩

نخستوزيريولي مقام از عزل پساز ساعت پنج حدود است�در نموده احضار منزلخود به فوقالعاده جلسه

جلسه اين كه ميكنم ميدهد<تصور پاسخ بوده چه فوقالعاده جلسه و احضار از منظور كه اينسؤالي برابر در

هم من و نيامد عمل تماسبه اين تيبشود كرا مذا اعليحضرت با تماس از بعد كه بود شده تشكيل اين براي

براي گفتم كه ميكنم تصور فقط نشدم حاضر بگيرد مهمينميخواستمصورت كار آنوقت چوندر جلسه در

برسد> عامه اط;ع به راديو كه بدهند راديو به نرسيددستوري نتيجه به كه كودتا از مملكت مردم نگراني رفع

و نموده كاريهايخود ريا و عوامفريبي متوجه را مردم دروغي كودتاي اع;م تحتعنوان ميشود معلوم كه

است/ كرده پيريزي را اساسسلطنت زدن هم به عمليات

كه وزيران هيأت جلسه اولين در متهم كه است مسلم و ثابت او بيانات ساير و Fبا شرح به متهم بيان از

تشكيل مرداد ٢٨ ـ روزهاي٢٥ در كه ديگر جلسه يكيدو شده تشكيل عزل فرمان دريافت پساز ب;فاصله

را اصو�موضوع و ننموده مطرح وزيران هيأت در رسمي طور به را عزل فرمان اساسموضوع است گرديده

وارد اطاق در كه بعضيها اينكه بر دائر مينمايد اظهاراتي گريخته و جسته طور به ولي است گرفته نديده

گفتم/ را فرمان ميشدندموضوع

حفظ منظور به شاهنشاه كه روزي اولين در يعني ١٣٣٢ ماه مرداد پنج و بيست يكشنبه روز عصر ـ ١å

كه شد برپا ميتينگي بودند عزيمتفرموده بغداد به مرج هرجو جلوگيريازخونريزيو اساسيو قانون اصول

همه گفتار مشترك وجه كه نواختند آهنگهائي ساز نغمهاي يك هر سخنگويان و ناطقين ميتينگ آن در

و نميخواهيم> شاه <ما ميگفتند يكجهت يكدلو كه اينبود تمامتر وقاحتهرچه بيشرميو با ناطقين

مملكت <تكليف ميكشيدند نعره بيوطن و افرادمجهولالهويه خائنو يكمشترجاله آنها گفتار دنبال به

ميتينگعصر گردانندگان > ميگويد بازجوئي جلسه چهارمين جرياندر اين به نسبت متهم كنيد> يكسره را

كه ميتينگدهند> آنها كه بود داده اجازه <دولت ميگويد و ملت> احزاب اصنافو بودند, مليون مرداد ٢٥ روز

آقايدكتر شخص مرداد ٢٨ ـ روزهاي٢٥ اصليوقايع كارگردان مينمايد ثابت نيز متهم صريح اعتراف اين

بـه ماه مرداد ٢٦ روز كه حوادثي سلسله يك بازجوئي جلسه چهارمين در متهم است/ بوده مصدق محمد

ضد شعارهاي دادن علنا جمله آن از كه داد روي سلطنت تاج و تخت و حكومت اساس زدن هم به منظور

با شاهنشاهي همايون اعليحضرت و فقيد اعليحضرت مجسمههاي انداختن پائين و شكستن و سلطنت
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به خواستمو را سنجابي آقاي دوشنبه <روز ميگويد استصريحا بوده موهنترينوجه با قبلي مقدمات تهيه

و رفتند هم جمعيت بردارند را مجسمهها بدانند ص;ح گر ا و كند كره مذا ملي احزاب اصنافو با گفتم ايشان

ما كار مانع مأمورين كه گفتند تلفن با ملي جمعيت بودند شده مأمورينمانع كار به كردندموقعشروع را كار اين

ميكند اعتراف صريحا Fبا اظهارات با متهم كردند> را كار اين احزاب و ممانعتدادم عدم مندستور هستند

احزاب دست به را كار انجام استو بوده او عهده بر فقيد اعليحضرت مجسمهها ننگبرداشتن و افتضاح كه

بـه <من ميگويد, شاهنشاهي همايون اعليحضرت مجسمههاي كشيدن پائين مورد در ولي ميداند ملي

باشند> چپنموده احزابدست را كار اين است ممكن و ندارم اط;عي قضيه اين از هيچوجه

به استق;ل ضد مليو ضد پرچمهاي مجسمهها خرابي پساز كه ديدند تهران مردم همه كه صورتي در

به متهم چگونه كه شود داده نشان مدرك يك با نيست بيمناسبت اينجا در گرديد/ نصب مجسمهها جاي

ميشود مدركمعلوم اين با استو ميكرده نهائيجستجو نيلمنظور راه و چشمكميزده احزابدستچپ

اينك است مينموده استفاده ارتش رأس در �رياحي تقي �سرتيپ ٢ رديف متهم وجود از چگونه متهم اين

بـه زير شرح به را مركز از خارج واحدهاي گزارشات از خ;صهاي ارتش ستاد دوم ركن رئيس امر: جريان

ميدهد/ گزارش ارتش ستاد رئيس

تبريز: ٣ لشكر از واصله گزارشات درباره اول

است يافته محسوسافزايش طور به ١٣٣١ سال به نسبت فرقهدموكرات به چپمنتسب عناصر فعاليت

سه هستند خود وضع نمودن مرتب و سازمان تجديد مشغول دهات و شهرها از اعم لشكر منطقه كليه در

ارتش مخصوصا غيرمسئول و مقاماتمسئول عليه بر و منتشر تبريز در مخفي روزنامه دو و علني روزنامه

و بخشيده سوئي تأثير مردم روحيه در اقدامات اين اثر در كه مينمايند مشوب را مردم اذهان و فعاليتنموده

قضائي و انتظامي مأمورين به نسبت آنها اعتماد و است نموده فراهم را آذربايجان اهالي نگراني موجبات

است/ شده كاسته

گزارشات مينمايد: تصريح گزارشخود ضمن دوم ركن رئيس ـ ديگر واحدهاي گزارشات درباره دوم

و ٩ و ٧ و لشكرهاي٦ منجمله واحدها ديگر از چپ عناصر فعاليت شدت و توسعه به راجع مشروحي و متعدد

خـنثي و جلوگيري براي تصميمي دولت هيأت در موضوع طرح با دارد تقاضا دو ركن است/ رسيده نيز ١å

فرمايند/ اب;غ را عالي امر و تخاذ ا است كشور استق;ل زيان به كه مضره فعاليتهاي قبيل اين نمودن

است: نوشته چنين عينا دوم گزارشركن زير ارتشدر ستاد رئيس

/١٣٣٢.٤.٢٥ بايگانيشود رسيد نخستوزير آقاي عرضجناب به دو, ركن

تـا گذاشته باز چپ عناصر فعاليت براي را راه مصدق محمد دكتر چگونه كه است مسلم ترتيب بدين

داد/ انجام را عمل همين كه نمايد را استفاده كثر حدا عناصر آن از و اندازد راه دروغي كودتاي عنوان به روزي

از نميشد داده احساسات ابراز اجازه مملكت مردم <به ميگويد: چپ عناصر فعاليت مورد در متهم ـ ١١

دولت ميشد داده ميتينگ اجازه كه وقتي البته چيست مملكت عمومي افكار كه بفهمند ميتوانستند كجا
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هم چپ دست عناصر زيرا نشوند حاضر جا هيچ ميتينگ در مملكت اهل از يكدسته بگويد نميتوانست

اجازه ملي احزاب به فقط نكنند مملكت مصالح مخالف تبليغات آنها اينكه براي دولت اما بودند مملكت اهل

نميداد/> سخن نطقو اجازه آنها به و ميداد نطق

�ك;مش�مردم تكيه كه ��آقا اين است/ آفرين سزاوار حقا تحسينو بسي قابل Fبا شرح به متهم بيانات

نيست معلوم اينكه از صرفنظر ميدادند عمومي افكار به معتقد و احساسات> ابراز <پشتيبان را خود بوده

نمونه منباب كه ميگويد بياني بهترين با خود نكرد حكومت نظامي حكومت سايه بدون روز يك چگونه

فقط دستچپ عناصر به و داد نطق اجازه بودند ملي احزاب از كه ناطقيني به ماه مرداد ٢٥ يكشنبه روز عصر

باد زنده و باد مرده و بكشند ��هورا اينها و كنند ُدرافشاني آنها شده جمع ملي ناطقين آن دور كه داد اجازه

است/ هويدا خوبي به اساسسلطنت زدن هم به براي مرد اين ك خطرنا تصميم سوءنيتو كه بگويند

استدعا شاهنشاهي همايون اعليحضرت پيشگاه از متهم ١٣٣٢ ماه مرداد پنجم و بيست از قبل ـ ١٢

فرمايند صادر را تقنينيه هيجدهم انتخاباتدوره فرمان مجلسذاتملوكانه مناسبتانح;ل به كه مينمايد

با است بوده شاهنشاه طرف از ملي مجلسشوراي هفدهم انح;لدوره ضمني تأييد استدعا اين مفهوم كه

پـادشاه شـخص صـ;حيت از انـح;ل فرمان صدور اينكه با و ميماند مسكوت او استدعاي اينكه وجود

عمل اين كه كرده صادر فرمانانح;ل و داده قرار پادشاه جاي به را فرمانخود صدور يأساز پساز ميباشد

ميرساند جريان اين است/ مجرميتاو دليل كافيو حكومتمشروطه اساسيو قانون با مخالفت براي تنها

مصدق: اع;ميه اينكمتن است/ ميدانسته خودمختار را خود مصدق محمد دكتر مرداد ٢٥ روز در كه

ملي مجلسشوراي هفدهم دوره انح7ل اع7ميه

هفدهم دوره انح;ل وسيله بدين شده اظهار عمومي آراء به مراجعه وسيله به كه ايران ملت اراده بر <بنا

قـانون اصـ;ح از پس مـلي مجلسشـوراي هيجدهم دوره انتخابات ميگردد/ اع;م ملي مجلسشوراي

شد/ خواهد اع;م قانون طبق بر گرفت خواهد انجام زودي به تقسيماتكشور قانون و انتخابات

مصدق> محمد دكتر

استو تمام كار �ديگر كه است اينبوده او پندار كه نگذاشته باقي ترديد جاي متهم ايناع;ميه صدور با

عدم با و شاهنشاهي ارتش ريختن هم به با كه بوده اين متهم دقيق حساب �مراد وفق بر روزگار گردش

حـقوق و مشروطيت حفظ براي اساسي قانون اصول به متكي فرمان اين صدور كه شاه فرمان از اطاعت

نخواهـد وجود مملكت در قوهاي هيچگونه ديگر ملي شوراي مجلس انح;ل با و است بوده ايران اساسي

كـافي مـتهم نـيز مـردم زدن گـول براي بنمايد او اعمال و اميال برابر در مقاومتي كوچكترين كه داشت

مدعي چونخود استو انتخابات قانون اص;ح به هيجدهمموكول انتخاباتدوره نمايد اع;م كه ميدانست

خـدا كشـور تقسيمات مورد در ولي است نداشته نگراني جاي هيچوجه به نيز اينموضوع بوده قانونگذار

و ايران نجيب ملت براي شومي خوابهاي چه و داشته سر در مقاصدي چه وعده اين از متهم كه ميداند

ديگر شاهكار يك استكه توجه جالب ميدهدو اع;ميه مقدماتمتهم اين با است/ بوده ديده كشور تجزيه
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است/ نموده كتفا ا خود اسم كر ذ به فقط نشده قائل برايخود عنواني اع;ميه ذيل در كه داده خرج به نيز

ندانسته گناه را عملخود هيچوجه به متهم نكته اين به نسبت كه مينمايد اع;م ارتشصريحا دادستان

زيرا است ميدانسته قطعي و حتمي برايخود را باFتري و شامخ مقامات نزديكاحراز بسيار آينده در او زيرا

مـرداد ٢٥ تاريخ در كه است داشته اعتراف yعم او شغل و مقام كر ذ بدون امضاء انتخاب طور به توجه با

هر مافوق را خود نموده دريافت را عزل فرمان اينكه به علم با ثانيا است/ نداشته قانوني سمت هيچگونه

است/ كرده صادر سلطنتمشروطه رژيم عليه بر را چناناع;ميه ياغي و يكفردخودسر مثل مقاميدانسته

فاطمي حسين دكتر قلم به مرداد ٢٧ و ٢٦ و ٢٥ روزهاي در امروز باختر روزنامه شماره ٣ مقاFت ـ ١٣

شك نيازشجاي و راز مرجع و اسرار گونه همه محرم و مصدقوسخنگوياو محمد دكتر ادعائي, خارجه وزير

آن از يكي است بوده چه آن تعبير بودند ديده برايكشور كه ط;ئي آنخوابهاي كه نميگذارد باقي ترديد و

فاطمي حسين دكتر آقاي و بشود رئيسجمهور yمث مصدق محمد دكتر آقاي كه است بوده اين تعبيرات

قوانين كه نداشت وجود كشور در قدرتي هيچگونه ديگر مصدق دكتر زعم به اصو� او/ عظيمالشأن معاون

قماشحزب از احزابي بهموهبت و شخصا متهم و برود ميان از ايران اساسي قانون از اصولي قبيل از پوسيده

صدور بركت از و ميفرمودهاند نامگذاري را ملي احزاب مصدق دكتر آقاي كه نظر اين با ايران حزب و توده

انـجام كه صورتي با عمل اين كه پهلوي عظمت با خاندان سرسلسله مجسمههاي كشيدن پائين دستور

رياست به سلطنت مقام به است بينظير طرفمغلوب ك خا به متخاصم قواي تهاجم موقع در حتي گرفت

برسد/ ايران جمهوري

كه ماه مرداد ٢٥ ـ روزهاي٢٨ در مصدق شخصدكتر به روزنامههايوابسته مندرجات كلي طور به ـ ١٤

طور به و است بوده مصدقالسلطنهاي مخوف دستگاه روزنامهها آن مقاFت ناشر و نويسنده و مدير واقع در

روزها آن مصدقدر جيرهخوارانخواندكتر مصدقو كنيهايسخنگويان پرا گفتارهايراديوئيوسخن كلي

پيوست كليه و ميكرد تأمين اينكشور فلكزده مردم كردنقوتFيموت كسر از را آنان جيره مصدق دكتر كه

تغيير جهان كليه مردم به بلكه ايران مردم به تنها نه كه است اينموضوع مؤيد همه ميباشد امر پرونده

را جديدي اساسي حقوق تدوين و نمودند اع;م را سلطنتي مشروطه رژيم با ضديت �ايران اساسي �حقوق

دادند/ بشارت

دكتر ده باد بر كشور مقاصد برابر در كه نمايندگاني از دسته آن تعقيب مليو مجلسشوراي انح;ل ـ ١٥

تحريك بودندو نداده استعفا مردم نمايندگي از كه آنان از نفر چند بازداشت حتي و ميكردند مقاومت مصدق

مردم نمايندگي از ما بگويند كه داده انجام را عجيب و بيسابقه عمل اين كه نمايندگان از ديگر دستهاي

منظور به مصدق محمد دكتر طغيان قيامو مدارك همه و مجلسمنحلشود اينكه بهمنظور ميدهيم استعفا

اساسحكومت/ زدن هم به

وسيله به رمز طور به كه مصدق قلدري حكومت وزارتكشور ٣٢.٥.٢٨ ـ ١٢٥٣٢ شماره رمز دستور ـ ١٦

باشند عمومي آراء به مراجعه مترصد منتظر بخشدارهايكشور و فرمانداريها استانداريها, ارتش بيسيم
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از صادره ٣٢.٥.٢٨ تاريخ ٥.٣٢٤٥٤.٨.٣٩٨ شماره دستور به توجه با ميشود اجراء آن دستور زودي به كه

خ;صه به است شده مخابره رمز طور به كشور شهربانيهاي همه به كه كشور كل شهرباني اط;عات اداره

و نموده فراهم ١٣٣٢ ماه مرداد ٣å جمعه روز در را جمهوريت رژيم استقرار مقدمات چپ جمعيتهاي اينكه

نيات چه مصدق دكتر كه ميرساند خوبي به حوادثروز و تغذيه احوال و اوضاع ساير و دارند تي تظاهرا قصد

است مـمكن كه توجه اين با است مينموده حكومت اساس زدن هم به براي ت;شي چه و داشته شومي

باشند/ نموده عملي چنين به اقدام مصدق دكتر بدوندستور رسمي مقامات

اط;عات اداره ٣٢.٥.٢٦ تاريخ در كه ميكشد جائي به كار ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٥ ـ ٢٨ روزهايشوم در ـ ١٧

گـر ا كـه مينمايد صادر را اط;عيه اين آذربايجان شهربانيهاي به ٣٢åå٤.٨٢٧å شماره طي شهرباني

نمايند مراودهاي هرگاه و گيرند قرار نظر زير شدند خود ككشور خا از قطعهاي سلطنتوارد خاندان از افرادي

از كشور افراد مصدق محمد حكومتدكتر سايه در كه ميشود ترتيبم;حظه بدين گزارششود آنها مراودات

آنهاست بوم و زاد كه سرزميني در و خود خانه در خود ككشور خا در حتي در كه نداشتند اختيار مقام و طبقه هر

گاه آن زند برهم را ايران قانوني اساسحكومت تا بود آمده وجود به دستگاهي چنين نمايند حركت آزادانه

دانسته حرام ايراني براي نيز را ايران هواي در كشيدن نفس حق خيال آسايش و بال فراغت با شود موفق

به دستور صدور مخصوصا نمايد اعدام مصدقالسلطنه حكومت به خيانت و جاسوسي جرم به را متجاوزين

خـاندان تصوري مقاومت ميخواسته متهم كه است صريح دليل سلطنت خاندان افراد مسافرت مناسبت

ببرد/ ميان از اساسي قانون حفظ براي را سلطنت

ك خطرنا ميكروبيموذيو مانند كار ابتداء در قيام اين كه � اساسحكومتايران عليه بر قيام روز از متهم

و برده پي دقيق نكته يك به �است/ غيرمحسوسبوده ميباشد بدنشخصغيرمرئي روزهاياولدر در كه

و ارتشكرده دقيق حساسو سازمان پشتبه بايد هدف به برايوصول كه بود تشخيصداده احسنوجه به

گذارد/ اجرا موقع به را زير تصميمات

مختل را آن كار گردش و ضعيف را درجهداران و افسران روحيه نموده مت;شي را ارتش سازمان wيكم

نمايد/

نتيجه در آنها تدوين كه ارتش در متداول و معمول مقررات و آئيننامهها و قوانين كليه خ;ف بر wدوم

از تا نموده اساسوضع ميلبانو خلقالساعهو مقرراتي بود گرفته تجربهصورت ممارستو بررسيو سالها

شود/ ارتشزده پيكر بر ضربتي نيز طريق اين

�چه شعار سرباز و درجهدار و افسر از اعم آن افراد همه شعار كه ارتشبرانداخته از را عالي آئين اين wسوم

كه است شاه فرمانفرمائي با كه انداخته دور به را ارتش بقاء رمز اين و باشد �شاه فرمان چه يزدان فرمان

وظيفه و مينمايد جانبازي ايران ملت استق;ل سعادتو س;متو راه در آنو تاج تختو حفظ راه ارتشدر

ميدهد/ انجام را سربازي

الفـاظي بـا و است آزادي سـلب و فكر جمود موجب ارتش> در <انضباط كه عنوان اين تحت wچهارم
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ايراني كهنسال و سالخورده سربازان علتوجود به ايران ارتش عقبافتادگي كه قبيل اين از ظاهرالص;ح

كينهتوزيدر بغضو نفاقو حس توليد آن ثمره كه ساخته جدا خود ارشد همقطاران از را جوان افسران است

مليبود مقاموزارتدفاع گرفتن عهده عملشبر باFاولين گرفته نظر اصولدر انجام براي متهم ارتشاست/

سازمان متهم باشد/ شخصاو با بحري بريو كلقشون فرمانفرمائي كه زمزمهاشاينبود آخرين اولينو و

غريبي و عجيب مقررات ـ كرد مختل را ارتش كار گردش ـ ضعيف را افسران روحيه ـ نمود منحل را ارتش

به را ضعيف و لوح ساده افسران ساختمعدودي كن ارتشريشه در را انضباط مباني آن اجراء با و نمود وضع

سـلطنت بـقاء و كشـور اين استق;ل راه در عمري كه را سالخورده و تجربه با افسران و كرد جمع خود دور

از خدمت براي مصدقالسلطنهها تا برده سر به بيابانها و كوهها در را خود جواني دوران و كرده جانفشاني

مـناسبت بـه كه را افسراني آنان جاي به و كرد ارتشدور سازمان از نمايند حاصل موفقيت ديگر طريق

فرماندهي حساس مشاغل به ميكردند خدمت ارتش غيرصنفي سازمانهاي در اط;عاتخود معلوماتو

به او سوءقصد و نياتشوم مؤيد خود كارها اين كه كرد را كارها اين همه مصدقالسلطنه حال هر به گماشت

از را شاه مهر نشد موفق هرگز كه چند استهر سلطنتبوده تاج تختو اساسحكومتو زدن هم به منظور

پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرت فرماندهي به سربازان از را فرمانبرداري افتخار و براندازد سربازان قلوب

نمايد/ سلب

رياحي تقي سرتيپ درباره اتهام دLئل دوم

راس در را او ملي دفاع وزارت مقام با مصدق محمد دكتر كه بود افسراني جمله از رياحي تقي سرتيپ

تهام ا دFئل شرح به اينك ارتشبود/ فرماندهي مركز ارتشو نيروي مولد سازمان آن كه داد قرار سازماني

ميپردازد: ارتش ستاد رئيس رياحي تقي سرتيپ به منتسب

ستاد رياست شغل از را خود شدن بركنار كيفيت بازجوئي جلسه چهارمين در رياحي تقي سرتيپ ـ ١

ارتش ستاد منظور كه اينجا گر ا گفتند: من به بعدازظهر پنج ساعت از قبل كمي > مينمايد: بيان ارتشچنين

پست كه است نرسيده مقامي هيچ از گفتمدستوري من برويد بايد كشتو خواهند مردم را شما بمانيد است

ارتشو ستاد در او كار سابقه از و متهم بيان اين از بردند>/ اصرار به مرا باFخره بمانمو بايد و كنم ترك را خود

را پستخود خود قول به لحظه آخرين تا مزبور متهم كه است آشكار و واضح مصدق محمد دكتر با او رابطه

نايل است تهام ا همانموضوع كه اصلي بهمنظور بتواند شايد ديگر شرحدFئل به كه اميد اين به نكرده ترك

گردد/

ارتش ستاد به كريمي سرهنگزند با نصيري <سرتيپ ميگويد: چنين بازجوئي جلسه اولين در متهم ـ ٢

اعليحضرت طرف از امريه من گفت نصيري سرتيپ كرديد بود كاري چه اين كردم ايشانسؤال از من آمده

رسيد كه اعترافدارد �متهم و آنست> رسيد هم اين و بردهام كه مصدقداشتم برايدكتر شاهنشاهي همايون

شـخصا و كـرد جلوه نظامي كودتا يك صورت به نصيري سرتيپ <عمل ميگويد و �دادهاند نشان او به را

و است>/ يافته انجام شاهنشاهي همايون اعليحضرت اط;ع بدون و عملخودسرانه اين كه داشته اطمينان
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اعليحضرت كه داشتم اطمينان <چون ميگويد �است بوده چه شما اطمينان �م;ك كه سؤال اين برابر در

اعليحضرت اينكه انتظار بنده فرمود, خواهند عادياب;غ طريق از باشد امريداشته هر شاهنشاهي همايون

نداشتم>/ شود انجام طريق اين از ساده عمل بفرمايند امر همايوني

كرده اب;غ او به را سرتيپنصيريمأموريتخود تيمسار اينكه باوجود ثابتميشود متهممزبور بيانات از

اعتنائي كوچكترين تنها نه اصلي هدف به بهمنظوروصول مصدق دكتر نفع به استمتهم داده رسيد حتي و

به موهنترينوضع با را شاهنشاهي گارد افسران و او ب;فاصله بلكه سرتيپنصيريننموده تيمسار گفتار به

است/ نموده مار و تار و س;ح خلع وجه خفيفترين به را شاهنشاهي گارد افراد همه انداخته, زندان

كه مينمايد صادر را ١٦١٢٩ شماره بخشنامه رياحي ارتشسرتيپ رئيسستاد ٣٢.٥.٢٦ تاريخ در ـ ٣

جـاي بـه شود: عمل زير ترتيب به شامگاه و صبحگاه دعاي در ثانوي دستور <تا است: زير شرح به عينا

جاي به �دار جاويدان ايران شكوه و فر �خداوندا شود: گفته �جاويداندار را ما شاهنشاه شكوه و فر �خداوند

/<�هورا ايران پايداري �به شود گفته �هورا ايران شاهنشاه �پايداري

را موضوع تنظيم از پس ميگويد و نموده Fبا بخشنامه تنظيم به اقرار بازجوئي جلسه اولين در متهم

موقعي و شود صادر بخشنامه دادند ايشاندستور و كردم تشريح وقتبود مقاممسئول كه مصدق برايدكتر

با سربازان و افسران روحيه در عكسالعمل لحاظ از ايندستور صدور شما نظر به ميشود�آيا سؤال او از كه

چه نيست منتسبه تهام ا مويد ميبرند سر به كشور از خارج در شاهنشاه همايون اعليحضرت اينكه به توجه

و بد فوقالعاده اثرات دستور اين كه ميكردم پيشبيني شخصا <بنده ميدهد: پاسخ متهم مينمائيد دفاع

نـتيجه و داشـته بيان شرحي متهم اقرار اين از پس داشت>/ خواهد سربازان و افسران روحيه در گواري نا

مـرا جانشين داشتم انتظار مرداد چهارم و بيست روز در چون بودند مصدق دكتر مستقيم <آمر كه ميگيرد

متضمنبود سربازان افسرانو برايروحيه Fبا بخشنامه كه خطري باوجود و نميدادم كار به دل كنند تعيين

جاي متهم توضيحات اين ميرسد نظر به بودم>/ پيشآمدها نگران فوقالعاده و نميدانستم مسئول را خود

حتي و بوده او Fبا اقدام پيشنهادكننده مينمايد اعترافصريح زيرا نميگذارد باقي او مجرميت در را ترديد

و واضـح خيانت Fبا دستور صدور حال هر به كردم/ تشريح مصدق دكتر براي را بخشنامه مفاد ميگويد

است/ بوده داشته ارتشرا ستاد رياست مقام كه افسري طرف ارتشاز و فرمانده ارتشتاران بزرگ به آشكار

چون كه ميشود داده <دستور مينمايد صادر خود امضاِء به را زير بخشنامه ٣٢.٥.٢٨ تاريخ در متهم ـ ٤

Fزمست گر ا و كرده متفرق را آنها ميدهند شعار شاه اسم به دولت كردن ساقط براي تودهاي افراد تعدادي

شاهدوستي تظاهرات احساساتو ابراز تهران مردم كه است شده صادر روزي در فوق دستور تيراندازيشود>/

توجه Fبا درمورددستور تيراندازيشود/ گرFزمست ا و كرده متفرق را آنها است داده متهمدستور كه ميكردند

ميرسد: نظر به اهميت حائز زير نكات به

صادر دادهام دستور و كردم مينوت بنده خود را Fبا مذكور <بخشنامه ميگويد طرف يك از متهم ـ اول

باشم>/ كرده شايد اشتباه كردم اجرا را مصدق دكتر دستور گر <ا ميگويد ديگر طرف از و نمايند>
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مـقام موافـق شعارهاي با اشخاصي دادند اط;ع بنده به كه ششم و بيست روز <صبح ميگويد ـ دوم

به و تودهايها طرف از عمل اين كه كردم حاصل اطمينان شخصا افتادهاند راه شهر جاي همه در سلطنت

صادر را بخشنامه اين هميندليل به استو شده سلطنتشروع مقام له بر شعار دادن با صورت<كاموف;ژ>

دست در حال در شاه باد زنده چپ عناصر كه كند تصور كسي نيست معقول و كردني باور كه حالي در كرد>/

متهم استكه اين به اعتراف بلكه نيست موجه تنها نه Fبا شرح به متهم دفاع گويند/ شاه تمثالهاي داشتن

نمايند متفرق تيراندازي با را آنها كه مينمايند صادر ميدهنددستور سلطنت موافق شعار مردم اينكه علم با

ساقط براي <شعار كه است نموده تصريح را جمله اين صادره دستور در متهم كه است توجه جالب نكته اين و

با بزه ارتكاب در تام ارتشهمكاري رئيسستاد كه خوبيروشنميشود به جمله اين از و كردندولتاست>

است/ داشته مصدق دكتر

به هشتم بيستو روز اينكه به راجع اط;عي هيچ <بنده ميگويد بازجوئي جلسه دومين در متهم ـ سوم

كردم استنباط طور اين شخصا بنده نداشتم شد خواهد اقدامي ديگر دسته هر يا تودهايها طرف خصوصاز

اثـر در صـادره دسـتور كه ميرساند خوبي به متهم بيان اين است>/ توده حزب به فعاليتمربوط اين كه

احساسات بود گرفته تعلق اين به او اراده بلكه نبوده باشد شده داده او به منبعي از كه بياط;عي كوچكترين

شوند/ نائل هدف به مصدق دكتر خود تا سازد خفه را شاهدوست مردم

داديد<چون هشتمرداددستور بيستو روز در كه شما پرسشميشود, متهم از جلسه دومين در ـ [٥] هـ
است Fزم گر ا و كرد متفرق را آنها ميدهند شعار شاه اسم له دولت كردن ساقط براي توده افراد از تعدادي

يك را شاهنشاهي اعليحضرتهمايون و فقيد مجسمههاياعليحضرت كه مرداد ٢٦ روز در تيراندازيشود>

داديد؟ جلوگيري براي دستوري چه شما ساختند سرنگون و شكستند وجه وقيحترين با مزدور و خائن عده

نظاميو فرماندار عهده به انتظاميشهر كارهاي نظامياست فرمانداري كه موقعي <در ميدهد: پاسخ متهم

اين در نظامي فرماندار به مصدق دكتر طرف از كه دستوراتي به <راجع مينمايد اضافه و است> شهرباني

دادهاند مصدقدستور آقايدكتر كه حدسزدم بعدا ولي نگفت من به چيزي صريحا كسي بود شده داده مورد

گر ا زيرا منتسبه تهام ا تأييد جز نيست چيزي Fبا شرح به متهم توضيحات نكند>/ دخالت نظامي فرمانداري

عـهده <بـه شـهر انـتظامي كـارهاي نظامي فرمانداري موقع در ميگويد كه كنيم قبول را متهم گفته اين

ماه<دستور مرداد هشتم بيستو روز در علتمتهم چه به نيست معلوم است> شهرباني نظاميو فرمانداري

داشته انتظامي امور در دخالت حق متهم گر ا بالعكس و است> كرده صادر تيراندازي با را مردم كردن متفرق

نحوه و نمايد اداِء كه نداشته ديگر استجواب داده سؤال برابر در Fبا شرح به كه جوابي جز كه ميشود معلوم

است/ اساسحكومت زدن هم به منظور به او دليلسوِءقصد بهترين متهم جواب

گـزارش ارتش سـتاد به ٢١٢١ شماره طي مركز از خارج واحدهاي از يكي ١٣٣٢.٥.٢٦ تاريخ در ـ ٦

مزاحمت قصد به تودهاي عناصر كه صورتي <در كه: مينمايد اينموضوع به نسبت كسبدستور و ميدهد

عناصر طبقاتو طبقاط;ع مينمايد تصريح و داد انجام بايد عملي چه نمايند اجتماع اعليحضرت مجسمه
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دهند/ انجام را عملمزبور روز آن فرداي يا مرداد ٢٦ روز بعدازظهر كه دارند نظر در تودهاي

فرمانداري مركز <در مينويسند: گزارش زير در خطخود به ارتش ستاد رياست رياحي سرتيپ تيمسار

ايـن هستند> منزجر شاه حركت از طبقات تمام چون نشده مجسمهها آوردن پائين از جلوگيري به موفق

ميشود/ اب;غ تلگرافا مربوطه واحد به ٣٢.٥.٢٦ مورخ ٦å٦٤ شماره طي دستور

دكـتر آقاي نظر به كارها ضمن بنده را واحد گزارش > ميگويد ضمنا ميكند تأييد را Fبا مراتب متهم

بنده كه است مصدق آقايدكتر عيندستور تلگرافنوشتهام پائين در خطخود به بنده آنچه رسانيدم مصدق

متهمسؤالميشود از باFوقتي اثرجواب در كنند>/ مخابره دادم باطنيخود نيات و فكر خ;فطرز بر و اجبارا

امريه صدور اودستور و رسانيده مصدق دكتر نظر به را مراتب شما شود معلوم كه ندارد اثريوجود گونه �هيچ

آيد عمل به كسبدستوري مافوق از هرگاه معمول رويه و مقررات طبق اينكه به توجه با باشند داده را Fبا

و �مينمايد دستور اجراي در اقدام سپس نموده تصريح گزارش زير در را مافوق دستور عين گيرنده دستور

نمايد/ بيان دارد توضيحي گونه هر كه ميشود خواسته متهم از باFخره

از خـودشان وقت هـيچ كـه بـود ايـن مـصدق دكتر آقاي كار طرز <متأسفانه ميگويد: رياحي سرتيپ

ايشان بدهند مدركي چنين كه ميكرد ايجاد موقعيت گر ا حتي و نميدادند مدركي ميگرفتند كه تصميماتي

كه قبلي تصميم روي پنجم بيستو روز از چون كه است اين بنده تأسفديگر ميشدند, عصباني بينهايت

منزلشوم ارتشراهي ستاد كار از بودم اميدوار آن هر و بودند گرفته بنده كردن كنار بر براي مصدق آقايدكتر

بنده عمل طرز اين كه ميكردم اجرا را دستورات تومات ا آدم مثل و نبوده خود مسئوليت متوجه هيچوجه به

مصدق آقايدكتر فكر طرز خ;فاين بر افكارم نياتو كه ميطلبم شهادت به را خدا استولي نبوده صحيح

بحرانيبود>/ روزهاي اين خصوصدر به

بوده ك وحشتنا مخوفو اندازه چه تا مصدق دستگاه كه ميآورد نظر به متهم واضح و صريح بيانات اين

بود درآورده تومات> ا <آدم صورت به را سالم و صحيح و زنده افسر يك يعني ارتش ستاد رئيس كه است

آينده در كه است بوده داده توماتمثyوعده ا آدم اين به كه اينبوده مصدق آقايدكتر كرامات از يكي منتهي

آن/ حدود در مقامي باشد كشور مسلح قواي كل فرماندهي معاون بايد نزديك بسيار

ارتش ستاد رياست از ١٢å٤ شماره طي ٣٢.٥.٢٦ روز مركز از خارج نظامي فرمانداريهاي از يكي ـ ٧

سرتيپ تيمسار چيست؟ شاهنشاهي سرود ترنم چپو احزاب برابر در او تكليف كه مينمايد كسبدستور

است: زير شرح به عينا كه مينمايد صادر تلگرافي دستور ٣٢.٥.٢٦ ـ ٦å٦٢ شماره طي رياحي تقي

دخالتي كرد گذار وا احساساتخود به بايد را استمردم شده نفرتعمومي و انزجار باعث شاه فرار <چون

گزارشرا ميگويد ضمنا ميكند تأييد را Fبا دستور متهمصدور /<٣٢.٥.٢٦ ـ ٦å٦٢ شماره ساعت٢١ نكنيد/

اين توجه جالب استو شده مخابره كه دادند را عيندستور ايشان و رسانيدم مصدق دكتر آقاي نظر به عينا

چـنين داراي را خـود كـرده تـلقي ايشـان شخص طرف از را دستورات اين <بنده ميگويد: متهم كه است

واسطه اشتباه خبطو جز هيچوجه به نميدانمو شاهنشاهي اعليحضرتهمايون به نسبت افكار احساساتو
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با رياحي سرتيپ كه نيست ترديد اندك جاي حال هر به نميدانم>/ تصميمات اين مسئول را خود بودن

مصدقبوده محمد قويدكتر بسيار گاههاي تكيه از يكي دستداشته در كه قدرتي و موقعيتمقام از استفاده

ترتيب اساسحكومتو زدن هم به منظور به يكديگر مشاركت با چه و المباشره با چه متهم نفر دو هر كه

بروز خود از غريبي فعاليتعجيبو قدرتسلطنت ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم تاجو تختو وراثت

مردم عامه مشاهده با و آمد عمل به آنان از كه دقيقي بازجوئي به توجه با و شد گفته كه دFئلي با و دادهاند

است/ مسلم ثابتو ايران اساسي حقوق سلطنتو مقام به آنان خيانت

و تاج حفظ هميشه كردهام ياد كه سربازي طبقسوگند و سربازم <بنده ميگويد: دفاعخود آخرين متهمدر

ميداشتم دريافت مصدق دكتر از منحصرا ارتشرا به راجع دستورات دادهام قرار خود شعار را سلطنت تخت

دستوراتي و نبودم كار به قادر اعصاب و فكر تعادل لحاظ از هيچوجه به بعد به مرداد پنج بيستو روزهاي در

حس كه مهلكه اين از تا بودم تعويضخود منتظر اميدوار آن هر ولي ميكردم اجراِء ميدادند مصدق دكتر كه

اب;غ در كه دارم اذعان تأسف نهايت با ولي يابم نجات نداشتم كافي اط;عات آن به راجع ولي ميكردم

باشد>/ كرده كور مرا حد اين تا مافوق امر به اطاعت روح نميبايستي و كرده اشتباه مصدق دكتر دستورات

دادرسيو قانون ٣١٧ ماده با منطبق و خيانتبوده نوع از نفر دو بزه قانونمربوطه, با انطباق و بزه نوع ـ ج

آن از منظور كه مرتكبسوءقصديشود كه كسي هر ـ ٣١٧ <ماده ميشود: درج yذي كه ارتشاست كيفري

ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم خواه و تاج و تخت وراثت ترتيب يا اساسحكومت زدن هم به خواه

است>/ اعدام به محكوم باشد سلطنت

مرداد هشتم بيستو الي پنجم بيستو تاريخ از بزه قبلي مقدمات تهيه با بزه/ محلوقوع و تاريخ ـ هـ

منظور به را تنظيمي طرحهاي تهران مقيم متهمين كه ترتيب بدين بوده تهران بزه محلوقوع رويداده ماه

گذاشتهاند/ اجرا موقع به شهرستانهايكشور در چه و تهران در چه داشتهاند كه شدنسوِءقصدي عملي

و بوده بزه ناظروقوع اهالي همه و بوده خواستمشهود كيفر اين در مراتبمشروح بر ع;وه اينكه به نظر

منظوري كه مردمي برابر استدر تهام ا همانموضوع كه مقصود به رسيدن براي تمام سرسختي با متهمين

به آنان مقاومت و سرسختي اثر در كه داشته ابراز شديدي مقاومت نداشتهاند خود اساسي حقوق حفظ جز

مـجروح نـفر پنج و هشتاد و مقتول نفر سه و چهل تهران در قانوني پزشك اداره در سوابقموجود موجب

نداشتهاند/ خود كشور سقوط از برايجلوگيري ت;ش و اساسي قانون حفظ جز گناهي كه شدهاند

كه داشته زياد اميدواري آنان بهوجود مردم كه بوده كشور ممتاز مشخصو افراد از متهمين اينكه به نظر و

حفظ براي كه بوده سوگندي به وفاداري آنان وظيفه اولين و باشند كوشا و ساعي كشور مصالح حفظ راه در

ميشود م;حظه خيانتنمودهاند آنحقوق به نقضو را خود سوگند بدبختانه و كرده ياد ايران اساسي حقوق

راي صدور تقاضاي مناسبت همين به كه است مشدده علل به مقرون متهمين طرف از شده انجام بزه كه

١٣٣٢ ماه مهر نهم تاريخ به تهران دارد/ را آن اعدام

آزموده ارتشسرتيپحسين دادستان



٣٤٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

بازداشتشد ازطرفمأمورينانتظامي ديشبمهندساسبقي
ترياك كيلو چهار فوزيه ميدان نفتفروشي مغازه در

آمد دست به اوراقمضره مقداري و
مدارككشفشد و اسناد مقداري و بازرسيشد هشتگرد در توده منحله حزب ليدر خانه

شد دستگير امروز كارگرانچيتسازي نماينده
بازرسيكردند نقاطمختلفشهر در را منزل فرماندارينظاميچند مأمورين ديشب

١١٢ شماره نفتفروشي مغازه در كه رسيد نظامياط;ع فرمانداري مأمورين ديروز عصر ـ ك تريا كشف

عدهاي گزارشب;فاصله اين مجردوصول به است/ شده مشاهده فعاليتهايمشكوكي ميدانفوزيه در واقع

مقداري نتيجه در و دادند قرار رسيدگي مورد را نفتفروشي مغازه و رفتند محل به انتظامي مأمورين از

نام محمودي حسين كه مغازه صاحب آوردند/ دست به ك تريا كيلو چهار محتوي بسته يك و مضره اوراق

مأمـورين وسـيله بـه شـده كشـف ك تـريا امروز صبح گرديد/ بازداشت انتظامي مأمورين طرف از داشت

گرديد/ تحويل ك تريا اداره به نظامي فرمانداري

از قبل روز چند ساوجب;غ و هشتگرد در توده منحله حزب ليدر خاموشي نورعلي ـ توده حزبمنحله ليدر

رفته هشتگرد به نظامي فرمانداري طرف از عدهايمأمور گذشته شب بازداشتشد/ انتظامي طرفمأمورين

منحله حزب به مداركFزممربوط و اسناد مقداري شدند موفق نتيجه در و كردند او خانه بازرسي به شروع و

گرديد تحويل نظامي فرمانداري به ديشب وقت آخر مكشوفه اوراق آورند/ دست به توده

اعـضاي از كـه چيتسازي كارخانه كارگران نماينده قاضيزاده محمد ـ شد دستگير كارگران نماينده

و بود نشده دستگير كنون تا و گرفته قرار تعقيب تحت انتظامي طرفمأمورين از ميباشد توده منحله حزب

اعزام نظامي فرمانداري به و دستگير مشاراليه آمد عمل به وي خانه در كه تجسسي نتيجه در صبح امروز

شد/

از كردند بازرسي شهر مختلف نقاط در را خانه چند نظامي فرمانداري مأمورين ديشب ـ منازل بازرسي

طرف از سيدعلي چهارراه در تنگستانيواقع آقاي منزل و سپهساFر خيابان در نوينواقع خانم منزل جمله

گرفت/ قرار بازرسي انتظاميمورد مأمورين

طرف از كه است گزارشهائي منازل گونه اين بازرسي علت داشت اظهار باره اين در مطلع مقام يك

رسيده مأمورينمربوطه به است تودهموجود منحله اوراقحزب منازل اين در اينكه بر مبني مخفي مأمورين

است/

طرف از نساجي كارخانجات سابق عامل مدير اسبقي مهندس آقاي ديشب ـ بازداشتمهندساسبقي

شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين

دستگاه چهارصد مزديدر احمد نام به را انتظاميشخصي مأمورين از يكي گذشته شب ـ دستگيرشدند



ملي دولت سياهه ٣٤٠٤

شعار چند شب نيمه از بعد ساعت يك شخص اين اط;ع قرار به كرد/ دستگير فيروز برق كارخانه مقابل

همان در و نمايد نصب ديوار بر را آنها ميكرده سعي و داشته دست در توده منحله حزب به متعلق پارچهاي

است/ شده دستگير حال

به حسينخاني نيز امروز صبح دستگير/ انتظامي مأمورين طرف از ديشب رجائي نام به شخصديگري

فرمانداري به بازداشتو توده منحله حزب نفع به فعاليت و پخشاع;ميه تهام ا به انتظامي مأمورين وسيله

گرديد/ تحويل نظامي

٥ ماده استناد به بازداشتو انتظامي توسطمأمورين امروز بامداد هم حقوق دانشكده دانشجويان از يكي

گرديد/ زندان تحويل بازداشت

در توده منحله حزب اع;ميه چند كه حالي در امروز صبح كفاش گرد شا عباس نام به سالهاي ده طفل

بازار در گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به پرونده با بازداشتو ٨ ك;نتري مأمورين وسيله به داشت دست

شدند/ تحويل زندان به و دستگير مأمورين وسيله به جمعي

عدهاي نظامي فرمانداري طرف از داديم اط;ع قبل چندي كه طوري به ـ زندان حرفهايدر آموزشگاه

از يكي دهند گزارش را نتيجه و نموده مطالعاتي زندان در حرفهاي آموزشگاه تأسيس براي كه شدند مأمور

كارخانجات است نظر در استو شده تمام تقريبا ما مطالعات داشت اظهار ما خبرنگار به امروز مزبور آقايان

كار به صنعتي اصول طبق را زندانيان و تأسيسشود آنجا در حرفهاي آموزشگاه يك و شود تكميل زندان

بگمارند/

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

تبرئه آنها از نفر كنون١٦٧ تا شدهاند دررشتدستگير نفر ٤٩٧
است تحترسيدگي بقيه پرونده و محكوم نفر سه و

به منسوب و افراطي افراد از نفر ٤٩٨ حال تا مرداد هشت و بيست تاريخ از نظامي حكومت اع;م اثر در

آنـها از نـفر ١٧å پـرونده به حال به تا شدهاند دستگير نظامي فرمانداري مأمورين توسط چپ دستجات

به آنها از نفر سه و كردند حاصل برائت بيگناهي علت به نفرشان ١٦٧ عده اين از آمده عمل به رسيدگي

حبس سال ٥ به غمگسار علي حبسو سال ٢ به حسنغمخوار حبس, سال ٢ به آقازاده نورالدين زير: شرح

مـعين زودي به آنها تكليف و رسيدگي جريان در دستگيرشدگان از ديگر نفر ٣١٧ پرونده شدند/ محكوم

شد/ خواهد

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

توده منحله حزب فعال افراد از نفر دو دستگيري
دو اط;عاتي آوردن دست به پساز و دادند قرار نظر تحت را منزلي محله> <مجاور در مأمورين ـ شاهي

نمودند/ دستگير توده منحله حزب فعال افراد از نفر



٣٤٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

ميرود شيراز به مذاكرات ادامه براي قشقائي ناصر
گفت شيراز در ما خبرنگار فارسبه لشكر فرمانده

نقاطفارسحكمفرماست تمام در آرامشكامل
ارتش ستاد دستور به نيرويهوائي گروهبان دو و يكافسر

شدند تبعيد خرمآباد به و بازداشت
به و دارد ادامه قشقائي ايل سران با دولتدرجنوب فوقالعاده نماينده هيئت علي آقاي تماس كراتو مذا

عمومي اوضاع درباره كند/ مراجعت تهران به ديگر روز چند تا هيئت آقاي است قرار داديم اط;ع كه طوري

حكمفرماست/ آرامشمطلق حيث هر از مزبور منطقه در ندارد نگرانيوجود هيچگونه نيز فارس استان

از پارهاي در كه ميشد خصوصگفته به و يافته انتشار فارس در نظم امنيتو عدم درباره شايعاتي اخيرا

در ما خبرنگار است/ شده ناامن جادهها اغلب استو گرفته تجاوزاتيصورت قشقائي ايل افراد جانب از نقاط

سؤال ايشان از و نموده مصاحبه فارس ٦ لشكر فرمانده ميرجهانگيري سرتيپ تيمسار با باره اين در شيراز

به مقرون حد چه تا جادهها ناامني و ميگيرد صورت جادهها در روزها اين ميشد گفته كه سرقتهائي كرد

نزديكمحل گذشته هفته فقطدر نشده سرقتيواقع تازگي به پاسخداد: فارس لشكر فرمانده صحتاست؟

كشته مسافرين از نفر يك سارقين تيراندازي نتيجه در و كرده برخورد مسلح سارق عدهاي به <چنارسوخته>

شده اعزام سارقين برايدستگيري سرباز عدهاي ب;فاصله فارس لشكر طرف از گرديدهاند/ مجروح نفر دو و

است/

سـرتيپ نه؟ يا است شده تقويت طهران و اصفهان لشكرهاي طرف از فارس لشكر آيا اينكه باره در

محلهاي از تا نداشته اضافي سرباز به احتياجي كنون تا فارس لشكر گفت: ما خبرنگار به ميرجهانگيري

خبر هم شيراز اطراف در و نگرديده منتقل شيراز به سرباز ديگر محلهاي يا تهران از و تقويتشود ديگر

و ساز با نظامي يكواحد فقط كنند اشغال را گردنهها و كوهها سربازان باشد داشته احتياج كه نيست تازهاي

آماده هميشه بوده اوضاع مراقب حيث هر از نيز فارس لشكر و گرديده مستقر <پلخان> محل در برگFزم

ميباشد/ احتمالي حوادث از جلوگيري

ميرجهانگيري سرتيپ آقاي مسئول مقامات با كره مذا براي شيراز به قشقائي ناصر آقاي ورود به راجع

بيايند/ شيراز به قشقائي ناصر آقاي ديگر روز سه دو تا است قرار گفت:

هوائي نيروي افراد از گروهبان نفر دو و سروان نفر يك بازداشت درباره همچنين فارس لشكر فرمانده

بـه و بازداشت چپ دستههاي با همكاري تهام ا به نفر سه اين داشت: اظهار ما خبرنگار به ششم لشكر

سرتيپ آقاي خاتمه در بود/ گرديده صادر ارتش ستاد طرف از آنها توقيف دستور و شدهاند تبعيد خرمآباد

بر آرامش yكام فارس نقاط تمام در و ميباشد اوضاع مراقب yكام فارس لشكر كه كرد اضافه جهانگيري

است/ ننموده آمد پيش سوئي حادثه كنون تا استو قرار



ملي دولت سياهه ٣٤٠٦

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

نشد افشارطوستشكيل متهمينقتل دادرسي جلسه امروز
قرار امروز افشارطوسكه قتل متهمين بهوضع رسيدگي براي جنائي دادگاه علني دادرسي جلسه سومين

خطيبي حسين آقاي حضور عدم علت به تشكيلشود جنائي دادگاه سالن در گذشته جلسات تعقيب در بود

شدندو حاضر جلسه مستشاراندر و رئيسدادگاه نيم و ساعتده مقارن نكرد/ پيدا متهمينرسميت يكنفر

داشت: اظهار چنين دادگاه رئيس

رسميت آنان حضور با بايد و تشكيلميشود متهمين پرونده به رسيدگي براي دادگاه كه ميدانند آقايان

ششاصول ماده طبق بر دادگاه نشود حاضر دادگاه در موقع به نيز نفر يك حتي متهمين از عدهاي گر ا يابد

آقـاي غيبت علت به امروز جلسة بنابراين نمود اضافه سپس وي كرد/ خواهد رفتار آنها با جزا كمات محا

بايد آقايان گفت: آنها مدافع وك;ي و متهمين به خطاب سپس نميشود/ تشكيل متهمين از يكي خطيبي

قوانين طبق بر Fا و گردد دادرسي تعطيل تعويقو باعث كه ننمايند عملي و شوند حاضر دادگاه در روزه همه

شد/ خواهد تشكيل فردا صبح ٩ ساعت دادرسي آينده جلسه شد/ خواهد عمل آنها با جزا ديوان متفرقه

٨٢å١ شماره ,١٣٣٢.٧.١٣ دوشنبه

استدعايكارمنداندولت
فداه پهلويارواحنا شاه شاهنشاهيمحمدرضا همايون مباركاعليحضرت پيشگاه

محبوب زاهدينخستوزير جنابآقايسپهبد

را خود جانبازي وظيفه ميهنپرستان اول صف در كشور بازنشستگي كل اداره خدمتگزاران و كارمندان

نكشيده, ميهنپرستي و شاهدوستي از دست گاه هيچ و داده انجام خود محبوب و معظم شاهنشاه به نسبت

روزنامههاي اوقات بيشتر جهت همين به و نموديم مبارزه ملت و ملك دشمنان و اخ;لگران با همواره

tفـتحا آقـاي مديريت به كه تحاديه ا روزنامه صفحات دادند/ قرار حمله مورد را اداره اين كاركنان مزدور

ميباشد/ دولت كارمندان كاريهاي فدا شاهد ميشود منتشر غفاري

مينمائيم استدعا ميگيرند قرار شاهانه عنايت مورد واقعيكشور خدمتگزاران و خادمين كه اينموقع در

شاهدوستي از خدمتنموده خدمتگزاران كارمندانو بيآFيشبه استصميمانه سال ده كه را غفاري tفتحا

و دهند قرار تشويق و عنايت مورد نموده تحمل محروميتهائي راه اين در و نشده منحرف ميهنپرستي و

فرمايند/ خوشحال و مسرور را خدمتگزار و كارمند هزارها

سـلطاني, مـحمدعلي يـمين, ابـوالفـضل دامـغاني, حسـين تـاريزاده, tروحا عـمادي, قطب حسن

رجبعـلي مـصباح, ابراهيم كافي, محمدحسين حسيني, محمد حاجي غ;معلي وزيري, سيدمحمدعلي

دلچسب, كبر ا ضيائي, سيداحمد اعتماد, مصطفي شفيعي, عبدالحسين ملكزادگان, عبدالرحيم محمدي,

يـمني, مـيرمحسن بـخشنده, كبر ا قدس, جواد شرقي, اياز فرشيد, پور غ;مرضا نيكبخش, عبدالرسول

٥٦٤٨ ـ آ ديگر/ امضاِء و اسمعيلزاده محمدتقي احمدي, غ;محسين



٣٤٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٢ شماره ,١٣٣٢.٧.١٤ سهشنبه

بود فعاليتشده ديگريمشغول نام با آذربايجاناخيرا دمكرات فرقه
بازداشتگرديد اشتراكي داشتنمرام اتهام به ارتشامروز يكافسر

توقيفگرديد بود شده محكوم زنداني سال ٨ به �قب كه توده منحله حزب سران از يكي

فرمانداري طرف از اسكندري tنصرتا نام به شخصي داديم اط;ع قبل شماره چند در كه طوري به

ولي شـد/ آزاد قـبل روز شـخصدو اين شد/ بازداشت آذربايجان دمكرات حزب عضويت تهام ا به نظامي

كـنند/ تـوقيف را وي مـجددا امروز كه شد سبب افتاد انتظامي مأمورين دست به او عليه بعدا كه مداركي

ديگـري نـام بـا اخيرا آذربايجان دمكرات فرقه كه است كي حا رسيده انتظامي مأمورين به كه اط;عاتي

tنـصرتا مـنزل از مكشـوفه اوراق مـيان در مزبور حزب كارتهاي از يكي و است شده فعاليت مشغول

در برآمدهاند/ قضيه براي تحقيق تعقيبو صدد در اينكمأمورين استو افتاده دستمأمورين به اسكندري

بازداشتشدگان بين در شدهاند/ بازداشت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف عدهاياز اخير ساعت ٢٤

است/ شده بازداشت كي اشترا مرام داشتن تهام ا به كه ميباشد سالمي دوم ستوان نام به ارتش افسر يك

علي محمدزاده, مرتضي ابولقاسمي, ابوالقاسم ج;ليان, رمضان علينيا, غ;محسين توقيفشدگان: ساير

غ;معليخوشنويس/ اشرفيو اسمعيل سوزان, اختر بانو صالحي, محمدهادي افشار, ناصر يوسفي,

سالك عماد نام به شخصي كردند كشف هفتگلي منزل در قبل روز چند انتظامي مأمورين كه شبكهاي در

كه رسيدند نتيجه اين به اوراقمكشوفه بررسي از پس مأمورين كه گرديد حاصل اط;ع امروز شد/ بازداشت

شد حبسمحكوم سال ٨ به دادگاه در ١٣٢٨ سال در كه ميباشد توده سرانحزبمنحله از يكي اينشخص

آقاي ظهر از قبل امروز است/ شده آزاد زندان از سپس و بود كرده معرفي سالكي عماد را خود آنموقع در و

شد/ آزاد تفاهم سوِء رفع از پس بود شده توقيف قبل چندي كه فردوسي مجله مدير جهانبانوئي tنعمتا

٨٢å٢ شماره ,١٣٣٢.٧.١٤ سهشنبه

شدند بازنشسته يكدريادار يازدهسرتيپو و دوسرلشكر
عباس مهين, حسين بگلري, حيدرقلي سرتيپها و مهنا ميرمحمد شقاقي, هادي سرلشكرها آقايان

مـحسن معيني, علي صارم, مصطفي بهرامي, مهديقلي رزمآرا, حسينعلي خلعتبري, tنصرا پورسيف,

طرف از ماه مهر هفتم تاريخ از بايندر غ;محسن دريادار كيانوريو محمود آهنين, ابوالحسن نوائي, قديمي

شدند/ بازنشسته ملي دفاع وزارت

٨٢å٢ شماره ,١٣٣٢.٧.١٤ سهشنبه

شد آزاد زندان از عبدخدائي
يك وسيله به زندان از مستقيما عبدخدائي شد/ آزاد ديروز فاطمي دكتر ضارب عبدخدائي مهدي آقاي

كردند/ استقبال وي دوستانشاز از عدهاي آنجا در رفتو صرافان حاج آقاي منزل به شهرباني افسر



ملي دولت سياهه ٣٤٠٨

٨٢å٢ شماره ,١٣٣٢.٧.١٤ سهشنبه

گرديد افشارطوستشكيل متهمينقتل محاكمه جلسه سومين
شد خواهد تحقيقاتشروع جلساتآينده در و يافت خاتمه ادعانامه قرائت

ميشوند حاضر دردادگاه متهمين درباره شكنجه و زجر قضيه شهود شنبه روز

است شده خواسته امانتي اسناد كميسيوندادگستريمجلسو پرونده
آقـاي رياست به امروز ده ساعت مقارن نظامي فرمانداري جنائي دادگاه علني دادرسي جلسه سومين

كـليه حـضور در افشارطوس قتل به متهمين نفر ٥ پرونده به رسيدگي براي قرباني شريفامين سرهنگ

گرديد/ آغاز گذشته جلسات دنباله در دادرسي و گرديد تشكيل تماشاچيان و مدافع وك;ي و متهمين

پارهاي باعث دادگاه گذشته روز جلسه در اينجانب حضور عدم داشت اظهار خطيبي حسين آقاي ابتدا

به فقط ديروز جلسه در كه عرضميكنم سوءتفاهم گونه هر برايرفع استو گرديده شايعات تفاهماتو سوِء

دادرسي ادامه و حقيقت شدن روشن طالب كس هر از بيش اينجانب و شوم حاضر نتوانستم كسالت علت

يافت/ خاتمه ظهر از قبل دقيقه ده و گرديد شروع ادعانامه بقيه قرائت سپس ميباشم/

و شد تعطيل جلسه هنگام اين در گرديد ادعانامه قرائت صرف هم امروز جلسه وقت تمام ترتيب بدين

آغاز متهمين از تحقيقات ��فردا آينده جلسه در اط;ع قرار از گرديد/ موكول فردا ٩ ساعت به آينده جلسه

اطراف در دادستان تحقيقات خاتمه از پس آيد/ عمل به تحقيقات خطيبي حسين آقاي از ابتدا و ميشود

مدافع جرياناتوك;ي اين خاتمه پساز و ميگويند را مطالبخود بعدشهود و ميدهد توضيحاتي ادعانامه

و زجر درباره كه شهودي از ميداشت اظهار مطلع يكمقام كه طوري به كرد/ خواهند دفاع به شروع متهمين

و شوند حاضر دادگاه در شنبه روز است شده هستنددعوت نفر ١٨ قريب و دارند اط;عاتي متهمين شكنجه

بپردازند/ دفاع به وك; يكشنبه روز از و يابد خاتمه جلسه يك در توضيحاتشهود ميرود احتمال

مليدرخواست مجلسشوراي از رئيسدادگاه ميداشت اظهار متهمين وك;يمدافع از يكي كه قراري به

گذارده امانت مجلس در بقائي آقايدكتر كه را اسنادي مجلسو دادگستري كميسيون پرونده كه است نموده

دارند/ ارسال دادگاه به حقايق شدن روشن و رسيدگي براي است

٨٢å٢ شماره ,١٣٣٢.٧.١٤ سهشنبه

مسكرات منع قانون موضوع در بهبهاني tآيتا به پاسخنخستوزير
به مسكرات منع قانون اجراي به راجع اصناف و بازرگانان و اع;م علماِء آقايان كه تي پيشنهادا جواب در

بـهبهاني tآيتا حضرت به پاسخي زاهدي سپهبد تيمسار طرف از اخيرا بودند نموده نخستوزير آقاي

ميباشد دولت توجه مورد مجلسگذشته از كه مسكرات قانونمنع <اجراي اينكه بر مبني است گرديده صادر

به خسارت تومان ميليون ٤å تقريبا و ميباشد نفر هزار چندين بيكاري موجب مزبور قانون اجراي اينكه با و

تدارك مقام در دولت شود اجرا بايستي و رسيده تصويب به قانون چون معهذا ساخت خواهد وارد كشور خزانه

ميباشد>/ آن اجراي مقدمات



٣٤٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

خيابانسيمتريكشفشد در توده منحله حزب يكشبكه ديشب
دستآمد به كمونيستي كتب و اوراقمضره و فشنگ مقداري اسلحه, يكقبضه شبكه اين در

خانه در توده منحله حزب افراد از جمعي كه شد داده اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به عصر ديروز

فرمانداري مأمورين ب;فاصله دارند/ آمد و رفت سيمتري خيابان در واقع شه;ئي يحيي نام به شخصي

يكنفر بيشاز آنجا در ولي دادند قرار رسيدگي مورد را خانه و رفتند محلمزبور به گاهي كارآ اداره نظاميو

يك نتيجه در و دادند ادامه خانه آن در بازرسيخود به مأمورين نشد/ مشاهده كسديگري زن يكيدو و مرد

آمد/ دست به منزل اطراف و گوشه از كتبكمونيستي و مقدارياوراقمضره فشنگو پوكه سه با تفنگ قبضه

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به منزل صاحب شه;ئي يحيي تفاق ا به شده كشف مدارك

از فعاليتهائي اخير روز چند اين در شده اشعار نظامي فرمانداري اع;ميه در كه طوري به ـ دانشگاه در

را خود تحصيل است روز چند كه را دانشگاه دانشجويان كه اينمنظور به آمده عمل به چپ دستجات طرف

متن است/ شده منتشر اينمورد در مزبور عناصر طرف از نيز بيانيههائي كنند/ اعتصاب به وادار كردهاند آغاز

شد/ چاپ شماره همين در گانه جدا است شده صادر باره اين در كه نظامي فرمانداري [٣٥ [شماره اع;ميه
بـه نظامي فرمانداري مأمورين امروز نظامي فرمانداري ديشب اع;ميه تعقيب در ـ مأمورين فعاليت

صبح و كنند جلوگيري چپ دستجات به منسوب عناصر منظور انجام از تا افزودند دانشگاه در خود مراقبت

داشت دست در توده منحله حزب اع;ميه مقداري كه را علوم دانشكده دانشجويان از يكي مأمورين امروز

به بود شخصديگري به متعلق كه دانشجوئي كارت شخص اين ميشد گفته كه طوري به كردند/ دستگير

است/ نوشته آن در را خود نام و آورده دست

نظامي فرمانداري طرف از قبل چندي كه راهآهن كارمندان و كارگران از عدهاي امروز صبح ـ شدند آزاد

قـهرمان عـليخاني, هـادي مـيباشند: آزادشدگان جمله از زير اشخاص شدند/ آزاد بودند شده بازداشت

سيدج;ل/ سيدابوالقاسم اسمريو غ;محسين غفاري, شعباني, جعفري, امامپور,

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

زندانيان از نفر ده
شدند آزاد تحليف مراسم انجام پساز

پـرونده به رسيدگي براي كه لشكر اعزامي بازپرس ديانوش سروان و ج;لي سرهنگ آقاي ـ نهاوند

حاضر علميه مدرسه و مسجد در متهمين از نفر ده تحقيقاتFزم از پس و گرديد وارد شهرباني زندانيهاي

درباره مجيد tك;ما با تحليف عزيزاtمراسم شيخ حاج حجةاFس;م اهاليو از زيادي عده حضور با و شده

آمد/ عمل به آنها

در ج;لي سرهنگ و ديانوش سروان و واعظ حيدري شيخ آقايان طرف از سودمندي سخنراني سپس

گرديدند/ آزاد متهمينمزبور آخر در و گرديد ايراد جمعيت برابر



ملي دولت سياهه ٣٤١٠

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

شد تمديد ديگر يكماه اصفهان در حكومتنظامي
گفت: ما خبرنگار به خود مصاحبه در فرمانفرمائيان سرهنگ

خرابكاري به متهمين و مشكوك افراد نفرياز پنجاه نفريو چهل دسته دو كنون تا
گرفتهاند قرار دادگستريتحتتعقيب در اخير عده كه شدهاند دستگير

و گرديد تجديد ديگر يكماه اصفهان در نظامي حكومت ماه مهر يازدهم روز از تلگرافي گزارش قرار به

آقاي با اصفهان در ما خبرنگار ماه مهر دوازدهم روز شد/ منتشر شهر در نظامي فرماندار طرف از آن اع;ميه

وي با جريانروز نظاميو حكومت تمديد علل درباره و كرد نظاميم;قات فرماندار فرمانفرمائيان سرهنگ

شدهاند؟ دستگير توده منحله حزب افراد از نفر چند كنون تا كه كرد سؤال ابتدا ما خبرنگار كرد/ مصاحبه

به نيرويسوم و توده منحله حزب افراد از حال به تا نفر ٤å حدود داشتدر اظهار نظاميدرجواب فرماندار

شده احاله نظامي فرمانداري موقت دادسرا به آنها پروندههاي به و بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد

دارند/ مضره افكار نشر اخ;لگريو بر مبني سوابق كثرا ا اينها استو

به قيام از قبل كه هستند دستهاي از غير عده اين البته كرد اضافه اينجا در فرمانفرمائيان سرهنگ آقاي

در اخير دسته افراد عده و گرديدهاند توقيف تظاهرات و فقيد پادشاه مجسمههاي تخريب تحريكو تهام ا

گرفتهاند/ قرار تعقيب تحت دادگستري طرف از استو نفر ٥å حدود

و مـضره اوراق برخـي كنون تا داشت اظهار اشخاصمظنون منازل بازرسي درباره نظامي فرمانداري

و آمده دست به شده خانهها در كه تجسساتي اثر فشنگدر تير چند باروت مقداري و عكسها و بيانيهها

فراري متهمين اختفاي محل كردن پيدا و شبكهها كشف براي مراقبت و جديت كمال با انتظامي مأمورين

نظامي فرمانداري دادسراي بازپرسي شعبات در دستگيرشدگان پروندههاي ديگر طرف از مينمايند/ اقدام

كـه است ايـن مسلم قدر ليكن است نيافته خاتمه آنها از بازرسي عمل هنوز و گرفته قرار رسيدگي مورد

رسيد/ خواهند خود اعمال كيفر به قانوني طبقموازين بر مجرمين

فرمانفرمائيان آقايسرهنگ و پرسشنمود شده شايع اصفهان در كه انتشاراتاخيري درباره ما خبرنگار

آنها از بعضي كه بود شده منتشر توده منحله حزب عمال طرف از محرمانه طور به بيانيه چند اخيرا جوابداد

آنها بين در هم زن چند كه شدند دستگير هم مرتكبين از نفر چند و شد كشف انتظامي مأمورين وسيله به

كـريمي, ناصر كيهاني, tعطاِءا لواف, جعفر حاج جنتي, عباس اسامي توقيفشدگان ميان در و ميباشند

ميرسد/ نظر به فردوسي حسين حقيقتو tعبدا سياوشداد,

افسر متين سرگرد آقايان شد حاصل اط;ع اخيرا كه ميدهد اط;ع كتبيخود گزارش آخر در ما خبرنگار

بلندگو كه فروشي راديو مغازه صاحب مظلومي همچنين و لشكر افسر ژي; سروان و اصفهان لشكر توپخانه

به و استدستگير دستداشته فقيد اعليحضرت مجسمه پائينآوردن در و گذارده توده منحله حزب اختيار در

شدند/ زنداني نظامي حكومت ٥ ماده موجب



٣٤١١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

نمودند اجتماع شيراز در جنوب لشكر فرماندهان
يافت تغيير شيراز نظامي فرماندار

توقيفشدند نظامي پنجحكومت ماده استناد افسرانارتشبه از نفر چند
و انتظام حفظ براي شيراز در نظامي فرمانداري مأمورين رسيده شيراز از ما خبرنگار از كه گزارشي قرار به

در آوردند/ عمل به جهت هر از را Fزم پيشبينيهاي و مراقبت احتمالي تفاقات ا گونه هر وقوع از جلوگيري

شايعات شهر عموميدر افكار تحريك بهمنظور كه شده شناخته اشخاصمشكوك/ زيادياز عده اخير هفته

و شدهاند زنداني و دستگير آنها از تن چند و گرفته قرار مقاماتمربوطه تعقيب مورد ميدادند انتشار مغرضانه

ساعتشش از عصرها است روز چند است رسيده كل شهرباني مليو دفاع طرفوزارت از كه طبقدستوري

پروندههايمربوط به و تشكيلميشود شهرباني اداره در مقاماتص;حيتدار حضور با كميسيوني بعدازظهر

ميگردد/ رسيدگي

تا رسيدگيميشود كارمندان سوابق به ادارات در و دارد ادامه تحقيق تفحصو هم مأموريندولتي درباره

گيرند/ قرار تعقيب مورد شود مسلم توده منحله حزب با آنها همكاري و دارند سوئي سوابق كه اشخاصي

احساني, سرگرد جوانشير, دو سرهنگ نظامي, فرمانداري دادگاه دادستان دژبخش دو سرهنگ آقايان

شدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به سروانداريوش گودرزيو مصطفي سروان

آقـاي ارتش سـتاد دسـتور طبق جمله از است شده داده نيز شيراز انتظامي مقامات در تي تغييرا اخيرا

آقاي است شده كار مشغول و وارده شيراز به و منصوب شيراز نظامي فرمانداري سمت به فراهني سرهنگ

انجام بود وظيفه نظام اداره رياست قبليخود سمت همان در هم سابق نظامي فرمانداري اشرفي سرهنگ

نمايد/ وظيفه

به دانشجويان دبيرانو كارمندانو بهوضع و آمده عمل به اص;حاتي نيز مدارسشيراز فرهنگو اداره در

را آنها از نفر ٢å كارمندان حال به رسيدگي فارسضمن رئيسفرهنگ فاطمي آقاي رسيدگيميشود/ دقت

روي دانش و علم كسب به محصلين آموزش اشتغال در وقفهاي تا گذاشت آموزش كادر قسمت اختيار به

استكه شده صادر كيد ا كنددستور طي را تحصيليخود عادي جريان سال اول مدارسدر اينكه براي ندهدو

شد/ خواهند خدمت منتظر فورا نشوند حاضر ك;س در مقرر ساعت سر دبيران از يك هر

لشكـر فـرمانده و استاندار كمال سرتيپ و اصفهان لشكر فرمانده مظهري سرتيپ يكشنبه روز عصر

مراجعت دوشنبه فارسروز لشكر فرمانده با كره مذا م;قاتو پساز و شدند شيراز وارد هواپيما با خوزستان

گرديد تلقي اهميت با صفحاتجنوب گرفتدر شيرازصورت در لشكر فرمانده بينسه كه اينم;قات كردند

همآهنگنمودند عملياتو تطبيق منظور به لشكرهايجنوب فرماندهان بين كرات مذا كه ميشود گفته و

نهايت با مردم و ميباشد آرام شهر وضع است/ آمده عمل به مزبور مناطق امنيت حفظ براي آنها اقدامات

ميباشند/ مسلط اوضاع بر yكام هم انتظامي مقامات و هستند مشغول خود كار كسبو به خيال آرامش



ملي دولت سياهه ٣٤١٢

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

كرده اعEم را خود قبولي رياحي وكEيمدافعسرتيپ از يكي شاهقلي سرهنگ
نمايد اتهاميويمذاكره پرونده درباره تا رياحيميرود مEقاتسرتيپ به سرهنگشاهقلي

دiئلبپردازد بهجمعآوريمداركو لزوم درصورت و

شد ارتشبازپرسي دادرسي در رفراندم درباره صديقي دكتر از
آمد عمل به ارتشبازپرسي ستاد سوم ازسرتيپفرخندهييرئيسركن ديروز

بازپرسميكردند صديقي دكتر از شب نيمه تا نظامي بازپرسان

براي محافظ عدهاي با را كشور سابق وزير صديقي دكتر آقاي ديروز عصر ـ صديقي دكتر از بازپرسي

از تنداشت رنگبر سرمهاي كتوشلوار كه حالي در صديقي دكتر ارتشآوردند/ دادرسي به بازپرسي انجام

و گرديد ارتشراهنمائي دادرسي دادستان آقايسرتيپآزموده اطاق به يكسر و شد پياده آمبوFنسارتش

نظامي بازپرسان آقايان ميرسد/ نظر به ضعيف خيلي اواخر اين در صديقي دكتر ميشد گفته كه طوري به

داشتند ارتشحضور دادرسي دادستان اطاق در هستند سابق پروندههايوزيراندولت به رسيدگي مأمور كه

از ساعت قريبدو ديشب اط;ع قرار به ميداد/ نظاميجواب بازپرس بهسؤاFت آرام خيلي صديقي دكتر و

از كه طريقي همان به شد تمام بازپرسي كه هنگامي و داشت ادامه بازپرسي رفراندم موضوع درباره وي

گرديد/ منتقل بازداشتگاه به مجددا بود آمده زندان

فرخندهيي سرتيپ آقاي گرفت قرار بازپرسي مورد ديروز كه متهمين از ديگر يكي ـ فرخندهيي سرتيپ

مأمورين طرف از مرداد ٢٨ از بعد جريانات در فرخندهيي سرتيپ بود, ارتش ستاد سوم ركن سابق رئيس

بازپرس بهدستور ديروز گرديد/ ارتشمحول دادرسي عهده به او تهام ا به رسيدگي و شده بازداشت انتظامي

دربـاره او از ساعت يك قريب و آوردند ارتش دادرسي به زندان از را فرخندهيي سرتيپ مأمورين نظامي

آمد/ عمل به بازپرسي است داشته ارتشرا ستاد ركنسوم تصدي كه هنگامي عملياتشدر

به آمد عمل به بازپرسي كشور سابق وزير صديقي دكتر آقاي از مجددا امروز صبح ـ مجدد بازپرسي

اقارير گرفتن نحوه و متهمين از بازپرسي درباره بعدها اينكه براي ارتش دادستان داديم اط;ع كه طوري

بازجوئي ارتش دادرسي در متهمين از نظامي بازپرسان آقايان كه است داده دستور نشود ايجاد تفاهمي سوِء

بـه مـتهمين كـليه اينك جهت همين به نروند/ متهمين زندان به بازپرسي انجام براي بازپرسان و كنند

عمل به صديقي آقايدكتر از امروز كه بازپرسي در بازپرسيميشود/ آنها از آنجا در و احضار ارتش دادرسي

بازپرس بهسؤاFت صديقي آقايدكتر و شد تحقيق سابق دولت عملياتويدر و رفراندم درباره مجددا آمد

گفت/ جواب

دكـتر آقـايان پرونده به رسيدگي براي نظامي بدوي دادگاه مقدماتي جلسه نيز امروز ـ دادگاه تشكيل

شد تشكيل افخمي سرلشكر آقاي رياست ارتشبه دادرسي در دادگاهواقع محل رياحيدر سرتيپ مصدقو

بودند/ متهمينمزبور پرونده به رسيدگي مشغول دادگاه اعضاي آقايان ظهر مقارن تا و



٣٤١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

دادگاه طرف از كردند انتخاب را مدافعخود متهمينمزبوروك;ي اينكه پساز شد داده اط;ع كه طوري به

ميباشند مدافع قبوليوك;ي انتظار در دادگاه اينك و گرديد اب;غ آقايانوك;يمزبور به امر جريان

و مصدق دكتر آقايان كمه محا مورد در بيشتري كسباط;عات براي ما خبرنگار امروز ـ مدافع وك7ي

مصاحبه كردو مراجعه كردهاند انتخاب برايخود متهمينمزبور كه مدافعي وك;ي از تن دو به رياحي سرتيپ

براي اينكه و آورد عمل به آنها با مطالب ساير و پرونده از دفاع نحوه و آنها وكالت قبولي درباره مختصري

مبادرتميشود/ گزارشزير درج به خوانندگان اط;ع مزيد

دفاعخود براي رياحي سرتيپ آقاي كه وك;ئي از ديگر يكي شاهقلي سرهنگ آقاي ـ سرهنگشاهقلي

ظرف و كنم قبول را رياحي سرتيپ وكالت دارم قصد من كه گفت ما خبرنگار به است كرده تعيين دادگاه در

حقالوكاله عنوان به خود موكل از آيا شد سؤال وي از كرد/ خواهم اع;م دادگاه به را خود قبولي فردا يا امروز

من گذشته آن از و ندارم نظري چنين كه داد پاسخ شاهقلي سرهنگ آقاي داشت: خواهيد دريافت وجهي

كه اينبود ما خبرنگار آخرينسؤال ميپردازم/ دفاع به ارتشي دادگاههاي فقطدر بلكه نيستم حرفهاي وكيل

صبح فردا يا عصر استامروز ممكن مدافعجوابداد وكيل كرد/ زندانم;قاتخواهد در رياحي سرتيپ با آيا

گر ا همچنين و بخواهم توضيحاتي وي از متشكله پرونده درباره و بروم رياحي سرتيپ م;قات به زندان در

بپردازم/ دادگاه در استفاده براي Fزم دFيل مداركو جمعآوري به باشد Fزم

مـا خبرنگار به رياحي سرتيپ مدافع وك;ي از ديگر يكي معينپور سرتيپ آقاي ـ معينپور سرتيپ

رياحي سرتيپ آقاي وكالت قبولي درباره كه نكردم پيدا فرصتي هنوز زياد مشاغل اثر در من كه داشت اظهار

و بگذرد وقت نميكنيد تصور آيا نداريد قانوني مهلت بيشتر روز پنج اينكه با شده سؤال بگيرم/ تصميم

باقي ديگروقت روز سه كه yگفتفع آقايسرتيپمعينپور نشود/ اب;غ دادگاه به وكالت قبولي عدم يا قبولي

اداري كارهاي و باشم داشته فرصتي گر ا و بگيرم را Fزم تصميم زودتر هرچه ميكنم سعي من استو مانده

سرتيپ آقاي وكالت پذيرفتن و بدهد اجازه است مالي دفاع وزارت كارگزيني امور كردن اداره جمله از كه

داشت/ نخواهد اشكال من براي رياحي

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

كرد خواهد تغيير مالي ادارات رؤساي از نفر ٦å حدود در
ادارات و دارائي ادارات جديد رؤساي براي حكم ٦å حدود در كه شد حاصل اط;ع دارائي وزارت در امروز

گرديد/ خواهد اط;ع و صادر ديگر روز چند تا احكام اين است/ صدور شرف در حسابداري مالياتيو

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

بازداشتشد
رشت به و بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به فومنات نهضت روزنامه مدير برقي آقاي ـ فومن

گرديد/ اعزام
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شد افشارطوستشكيل متهمينقتل دادرسي جلسه چهارمين
تكذيبكرده را پرونده در مندرجه اقارير متهمين تمام

است شده گرفته ما از شكنجه و اثرضرب در اعترافات داشتند اظهار و

پرونده به رسيدگي براي تهران نظامي جنائي دادگاه دادرسي جلسه چهارمين امروز صبح نيم و ساعت٩

حـضور بـا قـهرماني شـريفالديـن سـرهنگ آقاي رياست به كل شهرباني در افشارطوس قتل متهمين

گرديد/ تشكيل تماشاچيان جمعي و آنان وك;ي و متهمين كليه و دادستان نماينده و مستشاران

كـه است دادرسـي ابـتداي در بـنده عـرض داشت اظـهار دادستان نماينده بهمنش سرگرد آقاي ابتدا

نقص پرونده داشتند اظهار هم مدافع وك;ي كه طور همان و است اينجانب تأييد مورد قبلي كيفرخواست

دهم/ توضيح بايد اينجانب كه نكته دو اما نيست هم كيفرخواست در توضيح به احتياجي و ندارد

پـيشنهاد مـوجب بـه آزادي اين و هستند آزاد متهمين همه است مستحضر دادگاه كه طوري به ـ ١

قراري اصل آزاديروي اين و كردهاند قلمداد زنداني را آنها كيفرخواست در كه صورتي استدر بوده دادستان

شدهاند/ آزاد كفيل اخذ و قرار تبديل با و صادر دادگاه خود بعدا كه است

معرفي رستمي امير نام به را خود بار يك متهمين از يكي كنيم مراجعه بازجوئي برگهاي به چنانچه ـ ٢

اين حال هر در و شد خواهد كمه محا نام همان به كند معرفي را خود كه اسمي به دادگاه در امروز استو كرده

منعكساست/ پرونده در و شركتنموده وقايع در پهلوان نام به كه است شخصي همان

است شده نوشته كيفرخواست در كه مطالبي داشت اظهار خطيبي به خطاب دادگاه رئيس موقع اين در

داريد؟ قبول

افشارطوس شما كه شده قيد كيفرخواست گفتدر رئيسدادگاه شده؟ نوشته چه پرونده در كرد متهمسؤال

انتقالداده محلديگري به آنويرا پساز كردهاندو دستگير را ايشان آنجا در كرديدو منزلخوددعوت به را

ميكنم/ تكذيب خير داد متهمجواب داريد؟ اعتراف قسمت اين به بردهاند بين از و

را همينسؤال متهمين ساير و زاهدي سرتيپ منزه, سرتيپ مزيني, سرتيپ از دادگاه رئيس آن از پس

خود موقع در و ميكنيم تكذيب را آن و داريم اعتراض كيفرخواست به ما كه دادند همگيجواب آنها و كرد

كه چيزهائي آزار و شكنجه اثر در داشت اظهار بلوچ شهريار ضمنا و كرد خواهند دفاع اينمورد در ما وك;ي

آمدند ارباب باغ نادريدر سرهنگ و گفتسرهنگسررشته نخلي عباس و گرفتند امضاِء من از بودند نوشته

نعشافشارطوسرا بايستي كه گفتند من به و بيهوششدم كه زدند كتك قدر آن مرا و زدند دستبند من به و

بـه مرا و گرفتهاند مرا بغلهاي زير سرباز چند ديدم بودم بيهوش من كه مدتي از بعد بدهي/ نشان ما به

زبان از ما بگوئي را اينها بايد گفتند و نوشتند چيزهائي و زدند قپاني دستبند من به آنجا در و بردند جمشيديه

را آنها ما و بگو دادند ياد و داشت ادامه روز شبانه يازده تا اينكار و زدند آنجا مرا صبح تا بنويسيم را آنها تو

همانطور را اينها شهرباني بايستيدر گفت سرهنگسررشته و ميدادند درس معلم مثل من به و بنويسيم
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بين در مرا پاهاي بردند, جمشيديه به مجددا مرا و كردم خودداري گفتن از من بگوئي/ دادهايم ياد تو به كه

تو با را كار اين نگوئي چنانچه داشتند اظهار و داشت درد خيلي كه دادند قرار بود فلك مثل كه يكچوب

من ميگفتو من به آنها از يكي و نشستند من پهلوي در نفر دو و آوردند شهرباني به مرا مجددا و ميكنيم

پاهاي در شكنجه و زجر آثار هنوز ششماه پساز گفت اماميوكيلمتهم آقاي اينموقع در ميكردم/ تكرار

است/ هويدا مرد اين

سرباز عدهاي كه بودم منزل در يكشب داشت اظهار كه دادگاه رئيس جواب در اميرع;ئي tعبدا آقاي

مرا آنجا در بردند شهرباني به مرا زياد كردن توهين از پس و گرفتند فجيعي وضع به مرا و آمده من منزل به

مرا دندانهاي است, باقي من چشم در دندانو دهانو در اثراتآن كه دادند زياد شكنجه و زجر كتكزدندو

نگاه روز شبانه آبدو و غذا بدون تاريكي جاي در مرا و داشت ادامه شكنجه و زجر اين روز پنج كردند ُخرد

ساعت آن تا حتي من داري؟ اط;عي چه افشارطوس از پرسيد من از آمد افسر نفر يك باFخره و داشتند

افسر آن به نداشتم اط;عي كمترين اينواقعه از كه من و ميدهند زجر اينطور را من چه براي نميدانستم

آوردهاند؟ اينجا مرا برايچه و ندارم سياهي لكه سابقه كمترين من هستمو بياط;ع كلي به امر اين از گفتم

يازده ساعت مقارن گفت بلوچ كردند؟ دستگير را شما كه شد پرسيدچطور قرائي بلوچ احمد از رئيسدادگاه

سرهنگ كه عدهاي هم مدتي از بعد بردند گرفتند را شهريارخان و آمدند عدهاي بخوابم ميخواستم كه بود

پرسيدند شهرباني در بردند و كردند بيدار خواب از مرا و آمدند بودند آنها جزِء در نادري سرهنگ و سررشته

كتك مرا استچون رفته قزوين به بلوچ سرگرد ولي ندارم افشارطوساط;عي از گفتم كجاست افشارطوس

آن پاي در هم من و نوشته چيزهائي آنها و دارم قبول بگوئيد هرچه گفتم كردند داغ را پشتم و زدند زيادي

زدم/ انگشت

كرده مضروب چاقو با را خود وي كه است منعكس پرونده در داشت اظهار متهم وكيل ملكي دكتر آقاي

ممكن yاص كه جائي در را شكنجه آثار و بياورند در لباسشرا فرمائيد به دستور ميكنم خواهش من است

شكنجه و زجر تو به كساني چه اينكه جواب در متهم كنيد/ مشاهده برسد آنجا به دستش شخص نيست

برد/ را فهيمي سروان و سرهنگسررشته امينيو سرهنگ نادريو سرهنگ اسامي دادند

داشتم را ع;قه كمال شاه به و بودم راهآهن عضو من داشت اظهار دادگاه رئيس جواب در قاسملو افشار

بگوئي بايستي گفتند زياد شكنجه و زجر از پس بردند شهرباني به و گرفتند مرا آمدند افسر و سرباز عدهاي

ش;ق و بودند زده من به قپاني دستبند كه مدتي پساز نميشناسم را او گفتم من كرديد؟ چه افشارطوسرا

درباره تو نظر پرسيدند كردندو احضار مرا بعد بگوئيدمينويسمروز هرچه گفتم بودم شده عاجز ميزدندچون

چيست؟ مصدق دولت

روزنامه در و هستم او مخالف Fحا ولي بودم او موافق سابقا و هستم روزنامهنگار من گفتم آنها به من

ديگري كار عوامفريبي جز خود حكومت سال عرضدو در او زيرا كردهام منعكس را خود مخالفت نيز خودم

دارد/ بقيه است/ نكرده



ملي دولت سياهه ٣٤١٦

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

گفت: خود امروز مطبوعاتي مصاحبه سخنگويدولتدر

از برقراريامنيت و برقرارينظم و حفظنظم راه در ميدارد اعEم دولتصريحا
اجازه اخEلگر و اشخاصمفسدهجو به و مينمايد استفاده قانوني وسائل كليه

بازيكنند نفوسايران ميليون هيجده مقدرات با نميدهد
شد خواهند مجازات شدت به خطاكاران و آزاد بيگناهان عدهاياز

دولت درآمد تومان ميليون ٤å بيشاز الكلي مشروبات و مسكرات جلوگيرياز قانون اجراي با

نميباشد اشكال از خالي برايدولت عراق به زائرين مسافرت يافت, خواهد نقصان

و تعهد گذشته ازطرفدولت كه اعتبار بر زائد ريال ميليون بEتكليفي١٧
است شده صادر آن براي تصويبنامه

با دولت سخنگوي و نخستوزير آقاي معاون نوري عميدي آقاي مصاحبه امروز بعدازظهر ساعت نيم

نـوري عـميدي آقـاي و گرديد تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور

داد/ قرار خبرنگاران اختيار در زير شرح به مطالبي

بحرانيترينمواقع در حاضر دولت كه نيست روز چند و چهل بيشاز تحريكاتـ و امنيتكشور درباره

تـهديد را كشـور حيات چنان اجتماعي و اقتصادي و سياسي بحران نمود/ را مملكت اداره مسئوليت قبول

نميپيوست هم به امنيت گسيخته هم رشتههاياز نبود آقاينخستوزير روزي شبانه فعاليت گر ا كه ميكرد

اين از مردم قاطبه اينكه با نميگرديد ايران ملت نصيب آمده وجود به كشور محيط در yفع كه آرامشي و

مينمايند/ رعايت را عاديكشور نظم كرده استقبال امنيت

در ميدانند تأمين قابل بينظمي و مرج و هرج سايه در را شخصيخود منافع كه معدودي عده متأسفانه

را عمومي امنيت ميكوشند زده تحريكات به دست جاهايديگر ساير و دانشگاه بازار, قبيل از كز مرا بعضي

نمايند/ متزلزل

قراري بر و عمومي نظم حفظ راه در كه ميدارد اع;م صريحا ندارد ملت به خدمت جز قصدي كه دولت

تـحريكات از جـلوگيري راه نـموده اسـتفاده است آن رعـايت وظـيفهدار كـه قانوني وسائل كليه از امنيت

نگاهداري در وظيفه انجام از كرده فدا سعادتكشور براي كه شود تمام عدهاي جان قيمت به اخ;لگرانولو

امنيتامري و حفظاستق;ل و بقايكشور راه در نفر صدها شدن فدا نظردولت به ورزيد امنيتغفلتنخواهد

اغماض/ قابل است

كشور نظم بخواهند ترتيبي و اسم هر به كه اخ;لگر و اشخاصمفسدهجو كه ميدارد اع;م دولتصريحا

به نظم حفظ و آرامشعمومي سايه در كه ايران نفوس ميليون ١٨ مقدرات با كه نميدهد اجازه زنند برهم را

كند/ بازي ميدهند ادامه عاديخود زندگي

كه ميشود داده تذكر بازداشتميشوند و گرفته قرار سوِءظن مورد كه اشخاصي بستگان و اولياِء به ضمنا



٣٤١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

همينجهت به كنند تنبيه بهشدت را كاران خطا نمايندو آزاد را بيگناهان كه گرديده تشكيل كميسيونهائي

ميگردند/ آزاد ميباشند آماده ندامت اظهار براي و شده اغفال كه كساني از و بازداشتيها از زيادي عده

اوضاعي درباره نفت ملي شركت مديره گزارشهيأت از رسمي اق;م انتشار ـ گزارشنفت خصوص در

آن اطراف در متفكران نويسندگان, مطبوعات, بخشد/ عمومي افكار در مهمي اثر دارد جريان زمان آن در كه

كه بود گزارشهمين آن انتشار از هم دولت مقصود و كردهاند جلب بدان را افكار پيش از بيش و بحثنموده

ايـران مـلت جـانبازي و كاري فدا ثمره كه كشور توليدي منابع مهمترين اوضاع حقيقت از عمومي افكار

شركت كاركنان از بعضي نگراني باعث عمومي توجه اين معلوم قرار از ولي نمايند/ حاصل گاهي آ ميباشد

گرديد/ نفت ملي

از كس هر و مينمايد تشويق را او كرده خدمت كس هر و ندارد كار اين در خاصي نظر دولت كه حالي در

اين انتشار از دولت پسمنظور ميدهد قرار تعقيب مورد يافته انحراف ملت منافع حفظ و موازين و قانون

چه مملكت دشمنان بدانند مردم اينكه و نفت ملي شركت اوضاع حقيقت از ملت عامه وقوف خبر گزارش

برده كار به مملكتي مهم امر اين اغفاليدر و استتار سياست چه گذشته دولت و پيشآوردهاند ما كار وضعيدر

مطلعين از كميسيوني آيد عمل به نفت درباره كامل دقيقو رسيدگي اينكه براي آقاينخستوزير ميباشد

رسيدگي نفت به مسائلمربوط به گرديده تشكيل خودشان نظر تحت مستقيما كه دادند ترتيب نفت امر به

مينمايند/

بر ع;وه دارد را مسلمان كشور اداره وظيفه كه فعلي دولت ـ الكلي مشروبات و مسكرات از جلوگيري

قانونجلوگيري به همينجهتنسبت به ميباشد اجرايقوانين مقدساس;موظيفهدار شرع رعايتموازين

قابل آن اقتصادي مشك;ت البته گردد اجرا قانون اين بايد است معتقد است نموده توجه الكلي مشروبات از

نقصان دولت درآمد تومان ميليون ٤å از بيش و ميشوند بيكار نفر هزار چندين از بيش چه ميباشد توجه

كه دادند را كميسيوني تشكيل دستور مزبور مشك;ت رفع براي نخستوزير آقاي جناب ولي يافت خواهد

مزبور قانون زودتر هرچه آن اقتصادي مشك;ت رفع درباره تا نمايند تنظيم را قانون اين اجرائي آئيننامه

گردد/ اجرا

به مقدسه عتبات زائرين ع;قهمندي توجهموضوع قابل مسائل از يكي عتباتمقدسـ زائرين درباره

آمدهاند/ مركز به جمعي تذكره اخذ براي نيز شهرستانها بعضي از ميرسد اط;ع كه است عراق به مسافرت

آستانبوسي زيادتارضاقدسو به عتباتمقدسه زائرين امسال گر ا دارد عقيده نظرمشك;تارزي دولتاز

جهتاينطور همين به است/ بهتر نمايند كتفا ا حضرتمعصومه و ��عليهالس;م عليبنموسيالرضا حضرت

نباشد/ اشكال از خالي برايدولت عراق به مسافرت حاضر حال در كه ميآيد نظر به

اين در اندازد كار به را عمراني اقتصاديو و صنعتي فعاليتهاي اينكه براي دولت ـ صنعتي فعاليتهاي

كه داده عمران بنگاه [ناخوانا] اقتصادي و صنعتي سازمانهاي براي نهائي شوراي تشكيل دستور [ناخوانا]
آقـاي خـود حـضور بـا روزه چند اين صنعتي سازمان شوراي ميدهند/ ادامه خود مطالعات به شوراها اين
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گرديد/ تشكيل نخستوزير

ادعانامه ارسال از پس ارتش دادستان ـ مملكت عليه سوِءقصد و قيام به متهمين پرونده خصوص در

به نموده معطوف yكام مرداد ٢٨ تا ٢٥ روزهاي وقايع به را خود توجه كنون ا رياحي سرتيپ و مصدق دكتر

خاصدارد توجه امر آن به مسائلمربوط كليه و خطابهها و نطقها و جرايد مندرجات و روز احوال و اوضاع

اب;غ از مصدق دكتر اطرافيان از عدهاي كه است آمده ارتش دادستان دست به كافي امارات و قرائن زيرا

عـمليات تـعقيب به دادستان جهت همين به و شدند مطلع مرداد ٢٥ روز از او عزل به دائر ملوكانه فرمان

انتسابي جرم مستقyدر يا معاونتو عنوان به كه را كساني مينمايد سعي پرداخته اينمورد در تحقيقيخود

گرفته قرار تعقيب درصورتلزوم تحقيقو شخصيتيمورد و دسته هر از باشند دخالتداشته مصدق دكتر به

شود/ احاله حكم صدور براي دادگاه به شده تكميل نيز آنها پروندههاي

صادر او جلب دستور كه نيز حقشناس مهندس و است فراري فاطمي حسين فقط سابق وزيران از yفع

در آنها پروندههاي ميبرده, سر به انفرادي بازداشتگاههاي در بقيه است نشده حاضر نيز كنون تا گرديده

است/ تكميل شرف

در اخ;لگران كه است كانوني مهمترين فرهنگ وزارت چون ـ فرهنگ وزارت در اخ7لگران با مبارزه

كشـور جوانان افكار ساختن مسموم راه در و كردهاند رخنه پيش مدتي از مدارس مخصوصا آن مؤسسات

ايندو شهرستانها تهرانو فرهنگدر طرفوزارت از تصميمدولت طبق بردهاند كار به فعاليتمخصوصي

ميگردد/ تكميل ديگر روز چند تا و آمده دست به آن از نتايجي حال به تا كه گرديده تصفيه به اقدام روزه

به بياعتنا سابقچگونه دولت بدانند همه اينكه براي ـ اعتبارات و حساب به دولت[سابق] بياعتنائي
ميكشيد/ بيمحل چك كه بود تاجري چون نبايد نميكرد, فكر و بود اعتبارات و حساب

آورده Fبا قرض چقدر اينكه و هذهالسنه در را اعتبارتدولت كامل كهوضع دارائي وزارت نامه اينكمتن

ميگذارد/ آقايان اختيار در است

نامه متن

پرداخت سال اول ماهه پنج در تماما كه بود ريال ميليون ١٥ بر بالغ دولت شال١٣٣٢ اعتبارمصوب الفـ

است/ شده تعهد و

ذيل شرح به جاري سال اول ماهه پنج در ريال ميليون ١٧ از متجاوز فوق مصوب اعتبار بر ع;وه ـ ب

است/ مانده ب;تكليف است مصوب اعتبار بر زائد چون كه گرديد صادر تصويبنامه و تعهد

يك تجهيزات و مزايا و حقوق تفاوت اعتبار بابت ٣٢.٣.٣١ مورخ ١å٣٦å شماره تصويبنامه طبق w١

ريال/ ٣å٢ و هزار ١٣٧ و ميليون ٨ شهرباني به ارتش از انتقالي گروهبان نفر هزار

ريال/ ٨٨٨ و هزار ٤å١ چهارمحال نظامي فرمانداري ماهه چهار ضروري هزينه w٢

ريال/ يكصد و هزار ١٧ نظاميدزفول فرمانداري هزينههايضروري w٣

ريال/ ٤åå و هزار ده و صد ٣٢.٣.١٩ مورخ ٨٨٣٦ تصويبنامه طبق هفتم استان استانداري پاداش w٤



٣٤١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

هزار ٨٨٤ ميليون ٢ خوزستان نفتخيز مناطق نظامي فرمانداريهاي ١٣٣١ و ١٣٣å سال مخارج w٥

ريال/ ٣٢٧

مـوجب بـه ��رفـرانـدم عمومي آراي به مربوط كشور و دادگستري مأمورين فوقالعاده و سفر هزينه w٦

ريال/ يكميليون ٣٢.٥.٤ مورخ ١٤١٦٢ تصويبنامه

ريال/ ٧١٤ و هزار ٤٥١ و يكميليون ١٣٣٢ و ١٣٣١ سال گمركي عوارض و حقوق w٧

ريال/ ٦åå و هزار ٥٨٢ خوزستان نفتخيز مناطق از بيكاران عزيمت كرايه بابت w٨

ريال/ هزار ٣٥ بلژيكي دعاوي وكيل به اهدائي قالي تخته هشت بهاي بابت w٩

ريال/ هزار يكصد ٣٢.٥.٢٤ مورخ ١٧١٨٤ تصويبنامه موجب به رفراندم فيلم تهيه مخارج بابت w١å

ريال/ هزار ٢٥ اوطانشان به بيكاران معيت در ژاندارم و افسر عدهاي فوقالعاده و سفر هزينه بابت w١١

ريال/ ١٣å و هزار ٥١ بهداري وزارت قافلهباشيعضو سيدمحمد معالجههاي هزينه بابت w١٢

ريال/ هزار ٢٥ فرانسه فرانك هزار يكصد ريالي ارز هم مجله مخارج بابت w١٣

كه ١٦٢٤دFر توكيو و ايتاليا به مسافرت در خارجه وزارت مشاور عبده ج;ل آقايدكتر مخارج بابت w١٤

است/ ريال ٥٢٧٨٦ آن ريال ارز هم

نفت شركتملي اخراجي كارآموزان كارگرانو كاركنانو از نفر نه و ششصد ١٣٣٢ سال بابتدستمزد w١٥

مورخ ٣٦٤٨å شماره تصويبنامه موجب به ميباشند تهران چيتسازي كارخانه در موقت طور به كه ايران

ريال/ ٤٣٧ و ريال هزار ٣٤ و ميليون ١٧ جمع ريال هزار ١٦å و ميليون دو ٣å.١٢.٢١

دولت و بـوده ب;محل كه است دولت اعتبار بر اضافه ميليون هفده اين ميفرمايند توجه آقايان البته

نميپردازد/

يافت پايان مصاحبه جلسه بعدازظهر يكربع ساعتو يك

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

فرماندارينظامي ٣٥ شماره اعEميه
طرح با شدهاند رسوا و مفتضح كلي به و مواجه شكست با طرف هر از كه ماجراجوياني ميشود شنيده

گـمراه تبليغات و فريبنده ظاهري با دانشگاه و فرهنگ مقدس و منزه محيط به ميخواهند خائنانه نقشه

براي فقط كه را دانشگاه ساده و شاهدوستجوان و دانشجويانوطنخواه ميكنند كوشش و نموده نفوذ كننده

نمايند/ توليد تشنجاتي داده قرار خود ده برباد افكار آلتاجراي تحريكو آمدهاند دانشگرد كسب تحصيلو

به مبادرت ميشود يادآور امر مسئولين و آنها اولياي و دانشگاه دانشجويان عموم به وسيله بدين عليهذا

اغماض غيرقابل جرم گردد مصالحكشور خ;ف بر تظاهرات و تشنج و مرج و هرج به منتج كه عملي گونه هر

و گرديد خواهند مجازات شديدا قانون مقررات طبق و بازداشت باشند كه طبقه هر از مرتكبين و محسوب

احتراز گرديده تحصيل از آنها محروميت به منتهي كه جريانات گونه اين از محترم محصلين كه است يقين

جست/ خواهند



ملي دولت سياهه ٣٤٢٠

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

ميشود آماده زودي به خانههايارزانقيمت سرياول
چهار كمكاصل اعتبار محل از كه خانههايمدرن نقشه

است تهيه دست در شد خواهد ساخته

به تا و دارد ادامه ميشود ساخته ري شهر جاده ابتداي در كه قيمت ارزان خانههاي اول سري ساختمان

كه خانهها اين اول سري ساختمان خاتمه از پس است/ شده ساخته مزبور منازل اطاقهاي ديوارهاي حال

فروخته دولت كارمندان به شده تمام مبلغ به و اقساط به مزبور خانههاي شده, ساخته آزمايش عنوان به

خاتمه از پس خانهها بعدي سريهاي ساختمان و است دستگاه ١٢ اول سري خانههاي تعداد شد/ خواهد

ميشود/ شروع اول سري ساختمان

كـميسيون هـنوز شـود ساخته شهرداري و ٤ اصل اداره طرف از است قرار كه خانههائي ساختن براي

نقشه زودي به و ميباشند مزبور خانههاي نقشه اطراف در مطالعه مشغول ٤ اصل و شهرداري مهندسين

ارزان خانههاي آن روي از كه شد خواهد تهيه ميرسد ٤ اصل شهرداريو مهندسين تصويب به كه واحدي

ميشود/ ساخته قيمت

داد شهرداريخواهد به اصل٤ كه اعتباري محل از است قرار داديم قبyاط;ع كه همانطور خانهها اين

داشت: اظهار شهرداري مطلع مقام يك كمك مورد در شود ساخته

شهرداري اختيار در فني همكاري اداره تهرانو شهرداري بين بهموجبموافقتنامه Fزم اعتبار زودي به

ميليون سي و يكصد مدرن و ارزان خانههاي ساختمان براي نفي همكاري اداره اعتبار شد خواهد گذارده

ميباشد/ ريال

٨٢å٣ شماره ,١٣٣٢.٧.١٥ چهارشنبه

قرعهكشيزمينهاينارمك مراسم امروز
شد بانكساختمانيشروع محل در

الهـي مهندس آقايان حضور با نارمك اراضي زمينهاي كشي قرعه مراسم امروز صبح هشت ساعت

ميكده و شفيعزاده مهندس و مديره هيأت اعضاِء معظمي و مشايخ مهندس ساختماني, بانك عامل مدير

احمد آقاي بازرسنخستوزيريو آقاياخوي همچنين بانكو فني رئيسقسمت مهندسبديع بازرسانو

ساختماني بانك محل در متقاضيان از عدهاي شركت با كشاورزيو انتشاراتوزارت كل رئيساداره نصيري

آمد/ عمل به

كشي قرعه مراسم نيم و نه ساعت بعد و كرد ايراد بياناتي بانك عامل مدير الهي مهندس آقاي ابتدا

١٤٦٦ و متري چهارصد ٤١٤ و متري دويست قطعه ١٢٣٥ زمينها اين از استفاده براي شد/ شروع اراضي

متري دويست قطعات از كشي قرعه و است شده درخواست متقاضيان طرف از كنون تا متري پانصد قطعه

داشت/ خواهد ادامه روز هر كشي قرعه نارمكمراسم اراضي تقسيم پايان تا ترتيب بدين و شد آغاز



٣٤٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

شدند دستگير بازار و دانشگاه حوالي در امروز نفر ١åå حدود در
و صادركردند را توقيفآنان قرار و بازجوئيكردند دستگيرشدگان از بEفاصله نظامي بازرسان و

بازداشتشد امروز ظهر آقايطEچي ـ شد رسيدگيخواهد آنها اتهام به ديگر روز چند تا

شد تيراندازي برايمتفرقكردنجمعيت اميراكرم چهارراه در
نظر در دانشكدهها دانشجويان بود رسيده انتظامي مأمورين به كه اط;عاتي طبق ـ مأمورين اقدامات

تـظاهرات از جـلوگيري بـراي انـتظامي مأمـورين دهند/ انجام دانشگاه مقابل در تظاهراتي امروز داشتند

اطراف و گرديد مستقر اسفند چهارم و بيست ميدان در سنگين تانك چهار امروز شب نيمه از دانشجويان

بود/ شده متوقف سرباز حامل كاميون دو نيز دانشگاه ورودي در مقابل در كردند/ احاطه سربازان را دانشگاه

بـه دانشجويان ورود از انتظامي مأمورين جهت همين به و بود تعطيل دانشگاه امروز دولت تصميم طبق

آوردند/ عمل به جلوگيري دانشگاه محوطه

خيابانهاي و دانشگاه حوالي در اجتماعدانشجويان از اينكه براي انتظامي مأمورين اطرافـ خيابانهاي

مقارن ميكردند/ ممانعت دانشجويان اجتماع از و بودند اوضاع مراقب پيادهروها در كنند جلوگيري اطراف

كرد/ تيراندازي به مبادرت انتظامي مأمورين از يكي كه افتاد تفاق ا حادثه كرم اميرا چهارراه از صبح ساعتده

نفر پانصد عدهايقريب ميباشد: قرار اين از است گزارشداده ١٧٨ شماره پاسبان كه بهطوري جريانواقعه

ولي بايستيمتفرقشوند كه نمودند اخطار آنها به انتظامي مأمورين و بودند كرده اجتماع كرم اميرا چهارراه در

تيراندازي سمتهوا به آنها ساختن متفرق براي پاسبانمزبور و كردند حمله طرفاو به عدهاي اثنا همين در

حسن اسامي به اجتماعكنندگان از نفر چهار نتيجه در و كمكرسيد انتظامي مأمورين به بعد لحظه چند كرد

شدند/ اعزام نظامي فرمانداري به بازداشتو شريفي محمدعلي صادقيانو محمد قاسمي, منوچهر هاواد[!],
شدهاند دستگير و داشتند تظاهر قصد كه كساني به نظامي فرمانداري تصميم طبق ـ بازداشت قرار

دادسراي بازرسان كليه شد/ خواهد رفتار نظامي حكومت قانون ١å ماده طبق آنها با كه است شده اع;م

بازداشت انتظامي مأمورين كه را كساني و بودند كار مشغول دادسرا در امروز وقت اول از نظامي فرمانداري

قرار بازپرس و ميگرفتند قرار بازجوئي تحت بازپرسان وسيله به ب;فاصله ميبردند دادسرا به و ميكردند

بازداشت نفر يكصد حدود در بازار و دانشگاه حوالي در امروز كلي طور به ميكرد/ صادر آنها درباره بازداشت

دادسراي دادگاه گرديد مقرر و شد صادر بازداشت قرار نظامي بازپرسان طرف از بازداشتشدگان براي شدند

نمايد/ صادر مقتضي حكم و كند رسيدگي امروز دستگيرشدگان تهام ا به آينده روز دو يكي ظرف نظامي

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به را بازار تجار از يكي ط;چي آقاي انتظامي مأمورين امروز ظهر

بازداشت شه;ئي يحيي با ارتباطي دارائي وزارت بازنشسته عضو شه;وي سيديحيي آقاي ـ توضيح

در امروز نيز رهبري مهاجر و خيام آقايان آقايط;چي بر ع;وه كه شد حاصل وقتاط;ع آخر در ندارد/ شده

شدهاند دستگير امروز كه اشخاصي است ممكن ميشود گفته شدند/ بازداشت انتظامي طرفمأمورين از بازار



ملي دولت سياهه ٣٤٢٢

شوند/ تبعيد تهران از خارج به آينده روز دو يكي ظرف

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

شد بسته تهران بازار امروز
نمودند كردن باز به مغازهدارانشروع و كسبه درساعت١٢

كه ميكردند تهديد را آنها و ميشد تجارتخانهها به تلفنهائي اشخاص بعضي طرف از كه بود روز چند

ديروز تلفنها تعقيباين در شد/ دچارعواقبوخيميخواهيد نبنديد را كينخود دكا مهر ١٦ پنجشنبه روز گر ا

مخفي طور به بازار در دانشگاه طرف از ديگر يكي و ملي مقاومت جمعيت طرف از يكي اع;ميه دو عصر

تظاهراتي مصدق دكتر له بر و شود بسته كين دكا فردا بايد كه بود اين اع;ميهها اين مضمون شد منتشر

زد/ آتشخواهيم باشند باز و نشود بسته بازار كين دكا چنانچه گر ا و گيرد صورت

باز تجارتخانهها و كين دكا بيشتر ديشب پخشاع;ميههاي جود با امروز صبح ـ بستند بعد و شد باز

چهارسوق سمت از عدهاي كه بود نگذشته آنها كردن باز از ساعت يك هنوز نمودند كسب به شروع و كرده

آنها از عدهاي كه نمودند بستن به تهديد را مردم و كردند حركت خيابان طرف به و شده بازار كوچكوارد

ايستادند/ خود مغازه جلوي در آن صاحبان و شد بسته كين دكا اصل اين روي و شدند دستگير

معاون تفاق ا به نظامي فرماندار دادستان سرلشكر تيمسار صبح ده ساعت ـ بازار در نظامي فرماندار

و آمد بازار به اط;عات رئيساداره پايدار سرهنگ انتظاميو رئيسك;نتر سرهنگقريب نظاميو فرماندار

آقايان كه گذاشتند قرار و پرداختند كره مذا به جواهريان حسينعلي حاج تجارتخانه در تجار از نفر چند با

چند كرات مذا اين از بعد شود/ گمارده بازار در زيادي آنانمأمورين حفظاموال براي و كرده باز را خود كين دكا

و جواهري محمدعلي حاج جواهري, حسينعلي حاج مظفريان, جواهريان, منصوريان, آقايان تجار از نفر

نمودند/ باز را خود كين دكا ب;فاصله نقرهچي

به شروع دولت و شاه له بر و شده جمع زرگرها بازار مقابل در عدهاي موقع اين در ـ بازار در تظاهرات

بـازار در آقـايان كـه شـد داده دسـتور نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به ب;فاصله كه نموده تظاهرات

اعـليحضرت باد زنده شعارهاي با عدهاي ب;فاصله نشوند بازار تشنج و شلوغي باعث و نكنيد تي تظاهرا

نمودند/ حركت خيابانها در زاهدي سپهبد دولت باد زنده همايوني,

كل شهرباني رئيس مقدم علوي سرلشكر تيمسار دقيقه ده و يازده ساعت ـ بازار در شهرباني رئيس

پيشبينيهاي اينكه و بازار وضع درباره مقتضي دستورات و آمده بازار به شهرباني معاون معيت به كشور

و كـوچك چـهارسوق مابين بازار و رفتند كوچك چهارسوق طرف به سپس و دادند آيد عمل به احتياطي

تجار و كسبه از بعضي با و ديده بود باز كليه كه را بازار اين كين دكا و ديدند نزديك از را بزرگ چهارسوق

كردند/ مراجعت نيم و يازده ساعت در و نمودند اخ;لگران جلوگيري از اطمينان زمينه در كرات مذا

در كـه حـالي در دسـتجاتي امـروز وقت آخـر تـا صـبح نه ساعت از امروز ـ بازار مقابل در تظاهرات

به شروع بازار مقابل در و شده سرازير ناصرخسرو خيابان از بودند توبوسسوار ا و بلندگو حامل تومبيلهاي ا



٣٤٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

باد زنده ميزدند فرياد مرتبا و ميكردند پخش هوا به زيادي اع;ميههاي ضمن در و مينمودند دادن شعار

به و بازار جلوي سپساز و ميبندند را تهران بازار تهديد با كه اخ;لگراني و توده منحله حزب باد مرده شاه,

ميآمدند/ بازار طرف به باز ديگر راه از و رفته بوذرجمهري خيابان

رفتار بازارمواظب نظاميدر فرمانداري گاهيو كارآ اولوقتمأمورين در امروز ـ بازار در دستگيرشدگان

ميفرستادند/ نظامي فرمانداري به و دستگير را او ميكردند پيدا كسسوِءظن هر به بودند مردم حركات و

از ديگري عده و كفاشها بازار از غير كه شد حاصل اط;ع وقت اول از امروز ـ وقت آخر در بازار وضع

شدند/ كسبمشغول به و نموده باز را خود كين دكا كسبه بقيه بزرگ بازار كسبه

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ٣٦ شماره اعEميه
اهاليمحترم اط;ع به اع;ميه بهوسيله گذشته روز در اينكه با نظامي فرمانداري ٣٥ شماره اع;ميه پيرو

قرار بيوطنان خائنانه مقاصد اجراي تبليغاتسوِءآلت تأثير تحت كه رسيد خصوصدانشجويان به و تهران

بـودند خـورده را ماجراجو مغرضو اشخاص فريب كه دانشجويان از عدهاي امروز متأسفانه معهذا نگيرند

به و دستگير زير شرح به انتظامي وسيلهمأمورين به نتيجه در كه كردند فراهم را آرامشعمومي و نظم اخ;ل

به و گرفته قرار تعقيب تحت جاريهكشور قوانين طبقمقرراتو تا شدند تحويلداده جلبو نظامي دادسراي

هادي قاسمي, ملك سلطانمراد منوچهر شريف, جمالالدين محمدعلي [ [دستگيرشدگان: برسند/ كيفرخود
حاج مهدي عزيزي, جعفر محمدعلي صادقيان, محمدحسن رهبري, مهاجر كاظم قاسم هدي, شيخحسين

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ص;حي/ دادائي

دادستان سرلشكر

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

ساكنينمنزل] از نفر [بازداشتهفت
قريه به عدهايمأمور با نظامي فرمانداري افسر كاوسي سرگرد آقاي ديروز ـ خبرهايكشور خ7صه بقيه

دو و اسلحه قبضه سه اشخاصمظنون از يكي بازرسيمنزل در و رفتند كرج فرسنگي هفت در واقع كندور> >

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به امروز ظهر بازداشتو را منزل كنين سا از نفر هفت كشفو شمشير

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

شد رسيدگي كارمندان از سوابقعدهاي به امروز
قـرار مطالعه مورد كارمندان از عدهاي سوابق و گرديد تشكيل دارائي وزارت عالي شوراي جلسه امروز

به مربوط كه است گرديده صادر جديدي احكام داد اط;ع شورا اعضاي آقايان از يكي كه طوري به گرفت/

فرستاده دارائي آقايوزير امضاي براي امشب احكام اين ميباشد/ آنوزارتخانه دوائر ماليو ادارات رؤساي

شد/ خواهد



ملي دولت سياهه ٣٤٢٤

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

داشتند اعEم دادگاه به را وكالتخود قبول آزمين دوم سرهنگ و شاهقلي سرهنگ
نكرد قبول را مصدق نقديوكالتدكتر سپهبد

فراهمگردد محكمه مقدماتتشكيل تا معرفينمايد را خود استدكترمصدقوكيلجديد منتظر دادگاه

دادرسـي در دادگاه اعضاي آقايان ساير و نظامي بدوي دادگاه رئيس افخمي سرلشكر آقاي هم امروز

ما خبرنگار به دادگاه اعضاي آقايان از يكي شدند/ كار مشغول خود اطاق در و رسانيدند هم به ارتشحضور

به شود/ رياحياع;م سرتيپ مصدقو دكتر مدافع قبوليوكالتوك;ي استكه اينكمنتظر دادگاه داد اط;ع

قرار به ولي بود كرده انتخاب خود وكالت به را نقدي سپهبد مصدق دكتر آقاي داديم اط;ع yقب كه طوري

معرفي انتظار در دادگاه اينك و است خواسته معذرت مصدق دكتر آقاي وكالت قبول از نقدي سپهبد اط;ع

قرائت پايان از پس كنند/ قرائت را پرونده قبولي اع;م از پس كه ميباشد مصدق دكتر آقاي جديد وكيل

ميشود/ دادرسياع;م آغاز قطعي تاريخ و داد تشكيلخواهد را مقدماتيخود جلسه ب;فاصله دادگاه پرونده

مدافع وك;ي از يكي شاهقلي سرهنگ آقاي داديم اط;ع ديروز كه همانطور ـ سرهنگشاهقلي قبولي

خبرنگار امروز كه تماسي در كرد/ خواهد قبول ارتشرا ستاد رئيسسابق داشتوكالت اظهار رياحي سرتيپ

وكالت قبولي ديروز من گفت شاهقلي سرهنگ آقاي و كرد تكرار را خود سؤال مورد اين در گرفت وي با ما

دادگاه در ازموكلخود دفاع آماده را كنونخود ا هم از بنابراين داشتم ارتشاع;م دادرسي به را رياحي سرتيپ

مـ;قات فـرصت هنوز كه شد داده جواب رفتهايد؟ رياحي سرتيپ ديدن به ديروز آيا شد سؤال مينمايم/

پرونده مطالعه براي شنبه روز از دارم قصد ولي نخواندهام نيز را امر پرونده همچنين نكردهامو پيدا را مشاراليه

بروم/ دادگاه به

وك;ي از يكي سرهنگآزمين كه شد موفق ما خبرنگار ظهر مقارن امروز ـ كرد قبول سرهنگآزمينهم

قـبول را رياحي سرتيپ وكالت شما آيا شد سؤال آزمين سرهنگ از كند/ م;قات را رياحي سرتيپ مدافع

قبولي ارتشو دادرسي بروم ميخواهم الساعه گفت داد نشان ما خبرنگار به نامهاي كه حالي در وي كرديد؟

كرد/ خواهم پرونده مطالعه به شروع نيز شنبه روز از و نمايم اع;م را خود

قبول مورد در گفت ما خبرنگار به امروز سرتيپمعينپور آقاي ـ نگرفته تصميم هنوز معينپور سرتيپ

گرفته مرا وقت تمام و است اداري كارهاي كثرت آن علت و نگرفتهام تصميم هنوز رياحي سرتيپ وكالت

گفتهنوز سرتيپمعينپور آقاي نيست/ وكالت قبولي اع;م براي وقت بيشتر شنبه روز تا شد استسؤال

Fزم تصميم و شود پيدا برايم تصميم اخذ فرصت شايد بنابراين و است باقي وقت خيلي شنبه روز تا كه

شود/ گرفته

سرهنگ است كرده تعيين وكالتخود براي رياحي سرتيپ كه كساني از ديگر يكي ـ زند نصير سرهنگ

بندرپهلوي در او به بايدموضوع استو بندرپهلوي در yفع زند سرهنگنصير است/ زند نصير دريائي نيروي

است/ نرسيده ارتش دادرسي به هم او قبولي هنوز شد حاصل امروز كه اط;عي طبق شود/ اب;غ



٣٤٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

شد افشارطوستشكيل قتل متهمين دادرسي جلسه چهارمين

تكذيبكرده را پرونده در مندرجه اقارير متهمين تمام
است شده گرفته ما از شكنجه اثرضربو در اعترافات اين داشتند اظهار و

اينك شد چاپ ديروز شماره در آن از قسمتي افشارطوس قتل متهمين كمه محا جلسه چهارمين جريان

ميرساند/ محترم خوانندگان اط;ع به جلسه آن دادرسي بقيه

ديكته چيزهائي يك داشت: اظهار كرده كه اقاريري درباره آخر در و داد ادامه صحبتخود به قاسملو افشار

هر استشما باقي قلدري و زور با مصدق حكومتدكتر تا گفتم آنها به خاتمه در من كردمو امضا من كردندو

بكنيد/ ميخواهيد كاري

اواخـر داد جـواب وي شـديد؟ دستگير طرزي چه به و بوديد كجا شما قرائي بلوچ سرگرد آقاي رئيس:

قـراري رشوند آقاي با و بودم رفته قزوين رودبار به خود شخصي كارهاي انجام براي من كه بود فروردين

قزوين به سرباز نفر چند داد اط;ع من به نفر يك كه بوديم قزوين در روز چند كنيم كار او با كه بودم گذاشته

بگيرند/ هم ترا بيايند ميخواهند معلوم قرار از و آمدهاند

من برايخانواده تظاهرات اين در و بودم كرده تي تظاهرا اسفند نهم وقايع در كهچون گفتم پيشخود من

نفر چند و رفتيم آبادي به نفر چند تفاق ا به اسب با من كردهاند تعقيب مرا علت اين به آنها دارد تي افتخارا

آمـدم پـائين اسب از كه وقتي و گذاشتند احترام خيلي من به ديدم را گاه كارآ و سررشته سرهنگ و افسر

بزنم/ دستبند شما به گفتميخواهم سرهنگسررشته

شرم آن گفتن از كه آوردند من سر به ب;ئي و بستند طناب با مرا پاهاي و زدند دستبند مرا دستهاي آنها

چون من و دادند اينها كه ندادند من به را شكنجه و زجر اين كردند دستگير مرا روسيه در كه وقت آن دارم

خـودداري آن گـفتن از و است من آبروي ريختن آنان آبروي ريختن بودند سرباز هم آنها و هستم سرباز

ميكنم/

جلوگيري كار اين از من و بگيرند عكس من از ميخواستند آنجا در و آوردند قزوين به مرا جهت هر به

ديدم من و ميدادند خطيبيمواجهه با مرا مدتي جمشيديه در كرد اضافه بياناتخود خاتمه در قرائي كردم/

ميكردند/ خاموش خطيبي پشتدست در را آتشآن و ميكشيدند سيگار افسران كه

گذاشتهايد قرارهائي رفقايخود با شما كه منعكساست پرونده در پرسيد آقايسرتيپزاهدي از رئيس:

است؟ بوده چه آنها

در دادند من به روز هشت ظرف در كه بوده شكنجه و زجر اثر در پرونده جريانات گفت: زاهدي سرتيپ

دارد مورد اين در نظري و كرده تهيه طرحي دولت چون گفتند شكنجه و زجر از پس خواستند مرا وقايع اين

را آنها ناچار به هم من و كردند ديكته ميخواستند آنچه آنها بالنتيجه و كنيد تأييد را آنها هم شما خوبست

شد/ تعطيل موقتا دادگاه و شد تنفسداده اينموقع در نوشتم/



ملي دولت سياهه ٣٤٢٦

آقاي يافتو رسميت دادگاه ربع و يازده ساعت در تنفسمجددا دقيقه ده پساز ـ دادگاه مجدد تشكيل

گفت: چنين و كرد صحبت به شروع منزه سرتيپ

يك اينكه ديگر و گرفتهاند اقرار و دادهاند شكنجه و زجر اينكه يكي شده تهيه طريق دو به پرونده اين

بـا است, تـئاتر پـيس يك مـثل پـرونده اين است/ گرفته اقرار ديگري شخص و داده شكنجه و زجر نفر

خود همكار را آنها دارم شرم من كه ارتش افسران اين گرفتند/ اقرار و زدند ش;ق و گرفتند را ما وحشيگري

سنبل كه شاه نام بردن آيا دادند/ شكنجه زجرو مرا زدندو پايمنسوزن به كردند, منچه به نميدانيد بدانم

شاهنشاه از است جريان در شريانم در خون تا من كتكاست؟ و سزايشش;ق است مملكت اين استق;ل

ميكنم/ طرفداري ايران

من كه اط;عاتي داشت: بيان زير شرح به را پرونده جريان گفتو مزينيسخن سرتيپ آقاي آن پساز

دادم, جواب او به من و كرد منسؤال از قانع سروان آزادانه كه بود جلسه يك در فقط دادم پرونده بازپرس به

را حقايق اينجا در كه ميشوم متأثر من دادند/ من به كه بود شكنجهاي و زجر اثر در بازجوئيها اين بقيه

من به كه شكنجهاي و زجر از جهت بدين و ميشود ارتشكسر به نسبت مردم احترام از ميدانم بگويمچون

منمدت بازجوئي درموقع يكمرتبه بازپرس رحيمي سرگرد نفرمائيد/ منسؤال از كه خواهشميكنم دادند

كرده دستورم از را دستبند اينشخصميخواست ميكرد؟ گريه چرا بپرسيد ميكرد گريه نيم يكساعتو

نميتوانست/ كند خارج من

بر خيانتها آن كنون ا كه بود خيانتهائي اثر در اينوقايع ايجاد از هدفدولت نمود سپساضافه ناطق

بگذارند/ پا زير را اساسي قانون و كنند منحرف خود مسير از ارتشرا ميخواستند اينها است شده مسلم همه

از برايجلوگيري ولي ميكرديم پيشبيني را شكنجه و زجر اين اسفند نهم وقايع از قبل رفقايمن منو

اين تمام مافوق ما مبارزات و ميكرديم مبارزه است مملكت اين استق;ل حافظ و سمبل كه شاه مسافرت

كه است بوده سابقه بدون اخير سالهاي در پرونده اين داشت اظهار دادستان كه طور همان است جريانات

مـا بـراي برآمد مقام در ترتيب بدين ميكرد فرض خود هدفهاي مقابل در سدي را ما چون وقت دولت

در هم ما كه بازنشسته افسران از عده يك كه ميكنم افتخار كنون ا من و نمود متهم را ما و كند پروندهسازي

كردهايم/ مملكتجلوگيري سقوط از هستيم آنها جزِء

دادگاه اين حكم به اهميتي من داشت: اظهار دادگاه رئيس جواب در خطيبي حسين ـ خطيبي از بازجوئي

بدون را ما بود گر ا كارشنيستو كتابيدر مملكتحسابو اين نميدهم بدهد مرا محكوميت يا برائتو كه

نميكرد/ تهيه ما براي را پرونده اين مصدقالسلطنه ياغي دولت و نميآوردند اينجا در جهت

كنون ا و بودم خورده فريب اول در هم من خود و داد فريب را مردم خود حكومت ماه ٢٨ مدت در مصدق

شـاغل مـملكت ايـن در كـه است كسـاني متوجه دادهاند نسبت من به كه تهاماتي ا تمام هستم متأسف

رياحي, سرتيپ كشور, سابق وزير صديقي دكتر مصدق, دكتر پرونده اين عاملين و بودند مهم شغلهاي

را پرونده اين طرح كه بودند نظامي سابق كم حا اشرفي سرهنگ كروان, پا حسن سرهنگ مدبر, سرتيپ



٣٤٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

ميخواستند و بودم رفيق مجلس نماينده بقائي دكتر با كه كردند من متوجه را آن قضاياي تمام و ريختند

بكنند/ لكهدار ميكرد مبارزه مخالفتو آنها دولت با كه كساني ترتيب بدين

جمهوري را ايران نداشت تصميم او و كند كمونيستي را مملكت مصدقميخواست دكتر كه ميدانند همه

خود خيال به را تودهايها بعد و سازد جدا مردم از را شاه تودهايها دست به ميخواست او من عقيده به كند

سلطنت به بعد و كنيد كمك ميكنم سركوب را تودهايها من كه كمكبخواهد امريكائيها از و كند سركوب

كند/ وليعهد را خود پسر و برسد

اينكه از بعد روز چهار از پس دارند حضور اينجا در آنها از عدهاي كنون ا كه بازنشستهاي افسران آقايان

قول آنها به هم من و شده تضييع ما حق داشتند اظهار و آمدند من نزد كرد بركنار كار از را آنها مصدق دولت

و كردند هم را كار اين و بكنند ملي دفاع وزير از مليسؤالي مجلسشوراي در بقائي آقايدكتر وسيله به دادم

است/ نبوده اين از غير ديگر چيز هيچ

شدم گروهبانيروبرو با شوم خود منزل وارد ميخواستم بيرون از من كه وقتي بنده دستگيري مورد در اما

خطيبي من گفتم او به من كنم دستگير را خطيبي كه هستم مأمور من گفت ميخواهي چه اينجا گفتم او به

برد/ نظامي فرمانداري به و دستگير مرا هم او و هستم

سرهنگ نادري, سرهنگ دادند شكنجه روز چهار مدت در مرا كه كساني داشت: اظهار خطيبي سپس

و بابائي حاجي اميني, سرهنگ رستگار, سرهنگدوم فهيم, سروان رحيمي, سرگرد قانع, سروان سررشته,

خطي دست yاص من و ميكنم تكذيب را آنها تمام و نكردم اظهاري هيچ مدت اين در من و بودند فرهمند

كنيد/ مقايسه من خط با و بياوريد را پرونده كنون ا و ندادهام

بـود داشـته اظـهار مصدق دكتر به وقت دادگستري وزير لطفي روزي قرار, از نمود اضافه ناطق سپس

نيست گفتFزم گرفتو را پرونده اين من از مصدق دكتر ولي ببرم مجلس به را خطيبي پرونده ميخواستم

چيست؟ كار اين دليل

نيست/ پرونده در شما خط آيا رئيس:

امضاي شده آنها پاي در كه امضاهائي هيچوجه به و ندارم خطي دست پرونده در من yاص خير خطيبي:

شما به گفتم آنها به من است؟ داشته چكار تو منزل بقائيدر دكتر پرسيدند من از بازجوئي تمام نيستدر من

و ميدادم قبيل اين از جوابهائي آنها به من مينمودند من از اينمورد در كه سؤاFتي تمام نيستو مربوط

را امضايمن آنها و نكردم امضا من ميدادند ارائه من به امضا براي و مينوشتند آنها كهخود كاغذهائي حتي

من به گذرنامه يك و كردهايم تهيه برايت سياسي گذرنامه كردند پيشنهاد من به جلسه در كردهاند/ جعل

هر پذيرفتن از من ولي بگو ماست نظر مورد كه را مطالبي ميدهيم بخواهي پول هرچه گفتند و دادند ارائه

كردم/ خودداري آنان درخواست گونه

شنبه روز صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و يافت خاتمه دادرسي جلسه چهارمين دوازده ساعت مقارن

گرديد/ موكول



ملي دولت سياهه ٣٤٢٨

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

مرداد] ملي٢٨ [قيام شهدا بازماندگان به كمك
به ريال ٩åå مبلغ دادگاه كارمندان طرف از و ريال ٨٥٥å مبلغ دارائي اداره كارمندان طرف از ـ نهاوند

گرديد/ جمعآوري مرداد ٢٨ قيام شهداي بازماندگان به كمك منظور

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

كارمنداندولت وسيله به روزنامه انتشار از
جلوگيريميشود

دولت كارمندان وسيله به روزنامه انتشار از كه شد داده دولتيدستور ادارات و وزارتخانهها كليه به ديروز

قبيل اين اسامي كهصورت شد داده تابعهدستور ادارات به آقايانوزيران طرف از امروز آيد/ عمل به جلوگيري

مينمايند روزنامه انتشار به مبادرت كه اعضائي شناسائي از بعد تا نمايند تهيه زودتر هرچه را كارمندان

كارمندان به ابتدا كرد اينخصوصاظهار در دولتي يكمقاممسئول گردد/ تخاذ ا آنها درباره مقتضي تصميم

تعلل Fبا دستور اجراي در كه صورتي در و كنند خودداري روزنامهنگاري ادامه از كه شد خواهد اع;م مزبور

آمد/ خواهد عمل به جدي اقدام ورزيدند

همكاري جرايد ساير با و بنويسند مقاFتي روزنامههايديگر در دارند حق كارمندان آيا كه نكته به راجع

روزنـامهها نـاشرين و امتياز صاحبان به مربوط مذكور بخشنامه و است نشده صادر دستوري هنوز كنند

شود/ گذارده اجرا موقع به و گرديد اب;غ نيز شهرستانها در دولتي ادارات به بخشنامه اين ميباشد/

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

ميشود تهيه زودي به مسكرات منع آئيننامه
مسكرات استعمال منع قانون آئيننامه تهيه براي مطالعاتي دارائي وزارت در كه شد حاصل اط;ع امروز

از بعد و ميگردد قيد مزبور قانون از متخلفين مجازات خصوص در نكات آئيننامه اين در ميگيرد صورت

شد/ خواهد فراهم قانون اجراي مقدمات آئيننامه تصويب

٨٢å٤ شماره ,١٣٣٢.٧.١٦ پنجشنبه

تبريز دانشگاه وضع به مدترسيدگي
شد تمديد ماه دو دانشكدههايپزشكيشهرستانها و

قانوني مدتFيحه كه فرهنگتصويبنمود وزارت پيشنهاد به ماه مهر پانزدهم جلسه در هيأتوزيران

شهرستانها پزشكي دانشكدههاي و تبريز دانشگاه معلمين بهوضع رسيدگي براي ١٣٣٢ ماه تير مصوب١٤

ميشود/ تمديد ماه مدتدو به ١٣٣٢ ماه مهر تاريخ از

مـاه يك مدت ظرف در مزبور Fيحه در مقرر كميسيون نظريه وصول از پس ميتواند فرهنگ وزارت

نمايد/ صادر مزبور طبقFيحه بر را Fزم احكام



٣٤٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

كشفگرديد نقاطمختلفشهر در توده منحله حزب مهم شبكه ديشبسه
بازداشتشد سبزوار در ملي مجلسشوراي سابق شيرازينماينده آقايمعدل

شدند تبعيد پنجشنبه روز دستگيرشدگان عدهاياز
بازداشتگرديدند وهابزاده دكتر و آپادانا روزنامه مدير

سبزوار در انتظامي طرفمأمورين از قبل روز چند ملي مجلسشوراي سابق نماينده شيرازي معدل آقاي

شد/ توقيف ٥ ماده استناد به و شد وارد تهران به جمعه شب وي گرديد, اعزام تهران به بازداشتو

مختلفشهر نقاط در را توده منحله حزب مهم شبكه سه شدند نظاميموفق فرمانداري ديشبمأمورين

خانه آن انتظاميدر مأمورين بود/ مازندران خيابان در برخورداريواقع آقاي منزل در شبكه اولين كنند/ كشف

آوردند/ دست به رمز بعضيدستورهاي و توده اعضايحزبمنحله با صاحبخانه ارتباط بر مبني مهمي اوراق

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به او پسر دو برخورداريو آقاي با مكشوفه اسناد

انتظامي وليمأمورين گرديد كشف تهران نقاط از يكي استدر مهمتر ديگر شبكه دو از كه شبكه دومين

سايرين كردن فرار باعث است ممكن مكشوفه اسناد صورت و بازداشتشدگان اسامي افشاِء اينكه علت به

كردند/ خودداري مكشوفه اسناد و بازداشتشدگان اسامي كر ذ از بشود

قريبدو نظامي فرمانداري مأمورين ابتدا گرديد/ مكشوف دلگشا خيابان زنديدر منزل در شبكه سومين

مأمورين كه هنگام اين در نشدند/ چيزي كردن پيدا به موفق و كردند بازرسي را خانه اطاقهاي تمام ساعت

كه نقشه كرد جلب را آنها توجه بود نصبشده اطاق بهديوار كه نقشهاي گهان نا داشتند را منزل از خروج قصد

خراب ديوار در را مزبور نقطه مأمورين شد/ هويدا بود شده گرفته كچ با تازه كه محلي شد برداشته ديوار از

به بود توده منحله حزب با منزل كنين سا ارتباط مدارك و اسناد از مملو كه اسرارآميز مخزن يك به و كردند

دست به بسيار رمزهاي و اوراق و اسناد توده, منحله حزب مدال زيادي مقداري مخزن اين در آمد دست

گرديدند/ تحويل نظامي فرمانداري به مكشوفه اسناد با زندي تقي و حسن آقايان افتاد/ انتظامي مأمورين

كرده بازداشت پنجشنبه روز كه را اشخاصي نظامي فرمانداري داديم اط;ع گذشته شماره در كه بهطوري

كرد/ تبعيد خرمآباد به راهآهن با روز همان عصر بود

براي نظامي بازپرس مرعشي سرگرد آقاي طرف از گذشته روز آذربايجان سابق استاندار اردFن آقاي

گرديد/ احضار آذربايجان سابق شهرباني رئيس پورشريف سرهنگ آقاي پرونده درباره توضيحات اداي

مأمـورين طـرف از پانايرانـيسم حزب ارگان آپادانا روزنامه مدير عظيما عليمحمد آقاي امروز صبح

تـحويل و بـازداشت نـظامي حكـومت ٥ ماده استناد به نيز وهابزاده دكتر آقاي و شد بازداشت انتظامي

شدند/ بازداشت ٥ ماده استناد به توده منحله حزب افراد از عدهاي نيز امروز شد/ نظامي فرمانداري

رفع پساز بود شده بازداشت قبل روز چند كه شهرت روزنامه مدير مرتضيFجوردي آقاي معلوم قرار از

گرديد/ آزاد امروز بيدار ابوالقاسم دكتر آقاي همچنين شد/ آزاد تفاهم سوِء



ملي دولت سياهه ٣٤٣٠

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

دريائيجنوب نيروي افراد از نفر سه
آتشبزنند را ببر ناو داشتند قصد

شدند دستگير فرار ضمن اخEلگران و حريقجلوگيريشد از ولي

ساخت منتشر اطEعيه باره اين ارتشدر ستاد امروز

آتشزدن به اقدام دريائيجنوب نيروي افراد از نفر پيشسه هفته يك آمده دست به كه اط;عي طبق

حريقجلوگيريميشود/ توسعه از مأمورين اط;ع اثر بر ولي مينمايند ببر ناو

در نـموده نـفت بـه آلوده پـارچـه تكه چند ناو زدن آتش براي شدهاند دستگير كنون ا كه نفر سه اين

بودند/ آتشزده را آنها و داده قرار ببر ناو انبارهاي مختلف قسمتهاي

به و ميطلبد كمك به را سايرين خطر نواختنسوت با ب;فاصله آتشسوزي از اط;ع پساز ناو نگهبان

كه دريائي نيروي افراد ثنا ا همين در ميآيد عمل به ممانعت ناو آتشسوزي از حريق اطفاِء دستگاه وسيله

ميروند/ عراق مرز سمت به شده تومبيلمتواري ا وسيله به داشتهاند ناو آتشزدن قصد

اختيار در زير شرح به ببر ناو حادثه درباره رسمي اط;عيه ارتش ستاد امروز ـ] ارتش ستاد [اط7عيه
گذاشت: جرايد

هوشنگ وظيفه ناوي خيري, �دو گروهبان � دو مهناوي جاري ماه دوازده شب نيمه از بعد سه <ساعت

ببر ناو فشنگ انبار و مهمات انبار در حريق ايجاد براي نقشهاي قبلي تباني با گوهربار ناويوظيفه و انوشه

مهمات انبار آتشزدنروي پساز و كرده آغشته حلبنفت پنج با را گوني تعدادي اينمنظور به نموده طرح

را حـريق و شده خطر متوجه زودي به مربوطه مأمورين خوشبختانه ولي مياندازند ببر ناو فشنگ انبار و

ميسازند/ خاموش

است افتاده تفاق ا خرمشهر در حادثه اين و داشتند توقف اسكله دهنه در گذشته سال از پلنگ و ببر ناو

دستگيرياخ;لگران عدهايمأمور ب;درنگ كنند خاموش را ناو حريق آنكهمأمورينموفقميشوند پساز

ميشوند/

قصد دارند خائن دستجات به وابستگي كه عناصري كه بود رسيده دريائياط;ع نيروي به قبل چندي از

ستاد به و تهران به امر جريان ب;فاصله و بود آمد عمل به Fزمه احتياطات رو همين از و دارند خرابكاري

شد/ داده ارتشاط;ع

قصد تومبيل ا وسيله به كه حالي در را نامبردگان نفر سه تفحص اندكي از پس دريائي نيروي مأمورين

نمودهاند/> دستگير داشتند فرار

ارتشدستور ستاد طرف از ب;فاصله رسيد تهران به اينواقعه خبر اينكه از پس ـ رفت جنوب به هيأتي

به علوينيا ناوي سرهنگ تفاق ا به ميبرد سر به تهران در قبل چندي از كه شاهين دريادار آقايان شد داده

اقدامات كه است شده داده دستور آبادان نظامي فرماندار سرتيپصوراسرافيل تفاق ا به ضمنا بروند جنوب



٣٤٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

آورند/ عمل به باره اين در را Fزم

خرمآبـاد به سپس و نموده بازجوئي آنان از كردند توقيف را نامبرده نفر سه آنكه از پس اط;ع قرار به

و تـحقيق مشـغول ده لشكـر و آبـادان نظامي فرمانداري و جنوب دريائي نيروي مأمورين yفع فرستادند/

ميباشند/ قضيه اطراف در بازرسي

و نمايند ايجاد حريق ناو مهمات انبار در ميشوند اخ;لگرانموفق آنكه پساز ـ شدند دستگير چگونه

قايق وسيله به ب;فاصله نميشود عملي مأمورين اط;ع هوشياريو علت به آنها نقشه كه ميشوند متوجه

كه ميشوند تومبيل ا عوضكردهسوار را نظاميخود لباسهاي آنجا سپسدر ميروندو خرمشهر به كرده فرار

مينمايند/ دستگير را آنان راه بين بودند آنها تعقيب در كه مأمورين اما بيانيد تهران به

يك ناحيه فرمانده دفتري ارتشدريادار ستاد طرف از كه شد حاصل اط;ع امروز ـ شد احضار تهران به

خليج فرماندهي سمت حفظ با شاهين درياردار ضمنا و است شده احضار تهران به جنوب دريائي نيروي

داشت/ خواهد عهده بر نيز خرمشهر در را دريائي نيروي يك منطقه سرپرست سمت

كار در داشت اظهار ارتش ستاد مطلع مقامات از يكي كه قراري به ـ داشته دخالت كار اين در باندي

است آمده عمل به متهمين از كه بازجوئيهائي ضمن و است داشته دخالت بزرگي باند ببر ناو خرابكاري

ارتش ستاد مأمورين طرف از نيز كنون تا و است بوده تهران در باند اين مركز كه شده افشاِء مأمورين براي

خودداري آنها نام افشاي از كنون تا ارتش ستاد ولي شدهاند دستگير باند اين با همكاري تهام ا به عدهاي

است/ كرده

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

شدند آزاد كفيل قيد با
آزاد كـفيل سـپردن از پس و شدند دستگير نجفآباد در توده منحله حزب افراد از نفر چهار ـ اصفهان

گرديدند/

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

٣٨ شماره اعEميه
فرماندارينظاميشهرستانتهران

و نظم كه اشخاصاخ;لگر دانشجويانو از نفر ٤å گذشته نظاميروز فرمانداري ٣٦ شماره اع;ميه پيرو

شدند/ تبعيد هوا آبو بد نقاط به كيفر تعيين از پس ب;فاصله و دستگير بودند زده برهم را آرامشعمومي

تظاهر درصورت كه ميرساند مردمانفريبخورده كليهدانشجويانو اط;ع به مجددا نظامي فرمانداري

آنها به تحصيلي مدرك ديگر معافو تحصيل ادامه از و شده دستگير فورا امنيتكشور عليه بر اقدام تجمعو و

دادستان سرلشكر گرديد/ خواهند تبعيد و تنبيه قانوني موازين مقرراتو برابر و شد نخواهد داده

تهران شهرستان نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٣٤٣٢

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

آزادگرديدند بودند بازداشتشده كه بازار بازرگانان از عدهاي

شدند تبعيد هوا و آب بد نقاط به تجار از نفر سه
فرماندارينظاميمEقاتكردند با بازار بازرگانان از عدهاي امروز

فرمانداري و بودند بسته را خود كين دكا بازار كسبه و تجار پنجشنبه روز داديم اط;ع yقب كه طوري به

كند/ دعوت خود مغازههاي كردن باز به را آنها شد موفق كرد حاصل آنها نمايندگان با كه تماسي با نظامي

تشويق و تهديد را بازرگانان بعضيها, كه بود كي حا بود رسيده انتظامي مأمورين به كه اط;عاتي وليچون

در زير شرح به بازار اصناف و تجار آقايان از عدهاي پنجشنبه روز عصر ميكنند خود مغازههاي بستن به

شدند/ جلب نظامي فرمانداري به بازداشتو خود منازل

مانيان محمود حاج دوختهفروش, لباسچي نوروزعلي حاج گيوهفروش, راسخ محمدحسين حاج آقايان

نخودفروش, كبر ا حاج بزاز, سروري جهان اصغر حاج چلوكبابي, شمشيري محمدحسين حاج خزاريفروش,

زرگر, ناظم احمد حاج لباسفروش, tعبدا حاج بنكدار, عطائي خليل بزاز, تهراني سيدعبدالحسين حاج

زرگر/ لساني tعبدا

از عدهاي مدت اين خ;ل در و بودند بازداشت در امروز صبح تا پنجشنبه روز بعدازظهر از مزبور آقايان

دادستان سرلشكر آقاي امروز صبح نتيجه در و كردند كره مذا مربوطه مقامات با اصناف و بازرگانان آقايان

حاج اباصلحينخودفروش, صادق حاج بنكدار, كبر ا حاج بزاز, جهانسروري اصغر حاج آقايان آزادي دستور

حاج بنكدار, عطائي آقا خليل حاج گيوهفروش, افشار راسخ محمدحسين حاج بزاز, تهراني سيدعبدالحسين

حـاج زرگـر, لسـاني tعـبدا بزاز, عظيمي ابوالقاسم حاج لباسفروش, تاج tعبدا حاج زرگر, ناظم احمد

سرلشكر آقاي با تجار بازرگانانو آقايان ساير تفاق ا به آقايانمزبور و لباسفروشصادر لباسچي نوروزعلي

وفاداري صداقتو مراتب تجار آقايان آمد عمل به كه كراتي مذا از پس م;قاتو نظامي فرماندار دادستان

دولت اينكه از و نموده ابراز زاهدي] [سپهبد دولت و شاهنشاه به نسبت را اصناف و بازرگانان طبقه صنفو
مغازههايخود به سركشي براي بعد و كردند اظهارخوشوقتي ميدارد امنيتمبذول حفظ توجهمخصوصبه

رفتند/ بازار به

حـاجيان عـبداعـظيم حـاج خرازيفروش, مانيان محمود حاج آقايان نفر چهار بازار اصناف و تجار از

تبعيد هوا آبو بد نقاط به چلوكبابي شمشيري محمدحسين حاج كشبافو محمدسهيلي حاج پارچهفروش,

شدند/

نقاط به فردا و استظرفامروز قرار شدهاند بازداشت نظم اخ;ل تهام ا به كه كساني ديگرياز عده ضمنا

شوند/ تبعيد هوا آبو بد

ناظر عسگري, حمزه تيموري, محمد سعادت, ابوالفضل شهيدي, خطيب حسين از عبارتند اشخاص اين

داوري/ خسرو شيرزاد زاهدنيان, حسين [ناخوانا], جمشيد افشار, ابراهيم افشار,



٣٤٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

اصناف و بازرگانان اعEميه
قلمداد چنين و يافت انتشار اصناف و تجار از عدهاي نام به بازار در بياساس شايعات قبل روز چند در

مـحبوب نـخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار دولت با مخالفت اعتراضو عنوان به بازار بستن كه نمودند

پشتيباني وسيله بدين و نداشته نظري چنين هيچوجه به زيرين امضاِءكنندگان ما كه صورتي در ميباشد

دهان از جز ناهنجار نغمههاي اين كه ميرسانيم اهالي عموم اط;ع به و ابراز فعلي دولت به نسبت را خود

دولت به نسبت را پشتيبانيخود مجددا و ميگردد خارج ميگيرند الهام بيگانگان از كه بيوطن مردم مشتي

مـحمدعلي حـاج شالچي, سيداحمدآقا ابوحسين, محمد حاج ميداريم/ اع;م زاهدي سپهبد آقاي جناب

حاج لباسچي, عباس حاج جهان, اصغر حاج ناظم, احمد حاج خادم, سيدمرتضي حاج نقرهچي, هاشم تفاق, ا

منصوريان, مرتضي تاج  tعبدا حاج لباسچي, نوروزعلي حاج حاجيان, سيدمحدعلي تهراني, عبدالحسين

صادق حاج جواهري, محمدعلي حاج مظفري, مرتضي حاج نصرزاده, اصغر عطائي, خليل حاج حسنلولو,

حاج لساني, tعبدا حاجيان, عبدالعظيم حاج عظيمي, ابوالقاسم حاج جواهري, حسينعلي حاج نقرهچي,

و نقرهچي حسين اردبيلي, محمدرضا حاج عباسجواهرچيزاده, لساني, عباس افشار, راسخ محمدحسين

ابوحسين/ محمد

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

فرخ سناتور نامه
اساسي قانون مجريان به تذكر

چند در مجلسمؤسسان وسيله به ملي مجلسشوراي دوم دوره در كه تفسيري درباره فرخ مهدي آقاي

اداره به درج براي را زير نامه ميكنند اشتباه باره اين در بسياري كنون ا و گرفته انجام اساسي قانون از ماده

نمودهاند: ارسال اط;عات

قانون ٧ و ٦ و ٥ و ٤ اصل گذاري قانون دوم دوره در كه ميدهد توضيح قانون جريان به اشتباه <برايرفع

انجمن به را اختيار وFيات و اياFت تمام زيرا شد داده تغيير يا و تفسير مجلسمؤسسان وسيله به اساسي

مـجلس گـذاري قـانون دوم دوره نمايندگان ضميمه به آذربايجان ايالتي انجمن و داده آذربايجان ايالتي

ميشود استدFل Fحا جهت همين به دادند/ تغيير يا و تفسير را فوق چهارگانه اصول و تشكيل را مؤسسان

نفرمودند توجه اينموضوع به كه كساني است نداشتهخوب كهوجود كرده تفسير را اصلي مجلسهفدهم كه

تفسير قانون متن و فرمايند مراجعه ملي مجلسشوراي كتابخانه به يا و آورده فشار خود حافظه به قدري

برايشان تا ببينند كردهاند امضاِء اساسي قانون واعظين كهخود را دوم دوره مجلسمؤسساندر وسيله به شده

بـا منحصرا اساسي قانون تفسير و باشد عادي قوانين تفسير ميتواند ملي شوراي مجلس كه شود ثابت

از را هموطنان عموم خداوند اميدوارم ميباشد/ اينموضوع مؤيد نيز حقوقي اصول استو مجلسمؤسسان

فرخ> سيدمهدي نمايد/ حفظ القاآت و اشتباه



ملي دولت سياهه ٣٤٣٤

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

شد تشكيل افشارطوسامروز متهمينقتل دادرسي جلسه پنجمين
رسانيدند دادگاه اطEع به را مشاهداتخود و شده حاضر جلسه در شهود نفر ٢٨
سرهنگ آقاي رياست به افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه پنجمين امروز صبح ده ساعت مقارن

نيز شهود نفر ٢٨ جلسه اين در گرديد/ آغاز نظامي دادستان قرباني سرهنگ آقاي و قهرماني شريفالدين

اطـ;ع قـرار به داشت اظهار ملكي مهدي آقاي ابتدا بودند/ نموده شركت جلسه در توضيحات دادن براي

بـه شكـنجه عاملين قانع [سروان] سرگرد و رحيمي سرگرد گذشته هفته چهارشنبه روز رسيده كه دقيقي
اوراق و برداشته را پرونده Fك ميخواستند يكديگر تباني با و ميروند ميباشد آنجا در پرونده كه شعبهاي

بربايند/ را مؤثر

در مـزبور پرونده yفع و بگيرند را پرونده دستبرد از قبل كه ميفرستند مأموريني آزموده سرتيپ آقاي

قرار استفاده مورد تا بياورند دادگاه به را پرونده زودتر هرچه ميكنم استدعا من استو دادستان آقاي اختيار

نفر رديفسه در نمود اظهار و اعتراضكرد دستگيريخود نسبتبه زماني نام به متهمين از يكي سپس گيرد/

نيز افشارطوس مرحوم تيمسار با خود روابط مورد در و نشدهاند بازداشت آنان از يك هيچ كه هستند ديگر

كرد/ ايراد بياناتي

رسـيدگي پـرونده مـاهيت به كه وقتي آقايان ميكنم خواهش داشت اظهار دادستان آقاي آن از پس

بگويند/ را مطالبخود ميشود

معرفي زير شرح به بودند شده احضار جلسه اين در كه شهودي رئيسدادگاه اينموقع در ـ معرفيشهود

سـرهنگ مسـتوفي, صديق سرهنگ حكيمي, tنصرا سرهنگ مجلس, نماينده پورسرتيپ آقايان كرد:

نظريزاده, سرگرد آذرمهر, سرهنگمحمود نقدي, مجيد سرهنگدو كريمي, زند سرهنگ عزيزاtرحيمي,

سروان بهرامي, سروان غفرانيان, دكتر سرهنگ سپهر, سرگرد ساعدي, سرگرد بقائي, غ;محسين سرگرد

خـانم پـارسا, سـروان جـباري, مصطفي تقيزاده, گروهبان مقبلي, استوار عديلي, استوار مهويش, عباس

سعادتخواه/ محمديو پاسبانان افضلي, ضياِءالدين آقاي طباطبائي, مصطفي

آقايان كه داد تذكر دادگاه رئيس و گرديد قرائت نظرياتشهود مورد در دادرسي آئين ٢٤٧ و ٢١ ماده بعد

بگذارند/ دادگاه اختيار در را اط;عاتخود سوئي نظر هيچگونه بدون بايد

همان من اط;عات داشت اظهار چنين شهود از يكي ارتش مالي بازرسي رئيس اميني سرتيپ آقاي

است/ شده داده انتشار پرونده اين مورد در جرايد در كه است اط;عاتي

اظهار چنين اميني آقايسرتيپ توضيحخواست/ ازوي اينموقع مزينيدر آقاي مدافع اماميوكيل آقاي

از دوستان از عدهاي تفاق ا به بنده شد دستگير مزيني تيمسار شب آن شب نصف از بعد كه شبي داشت:

شـام مـعمو� چـون بـنده نشستيم كه موقعي رفتيم/ مهمانخانه به شام صرف براي و شديم خارج سينما

و آقايان اجازه با است رستوران در مزيني سرتيپ گفت بنده خانم بودم, روزنامه مطالعه مشغول نميخورم



٣٤٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

عـيد تـيه آ هـفته دوشـنبه روز ايـنكه براي بلكه م;قات براي فقط نه مزيني تيمسار پيش رفتم خانمها

بنده كه كنم استدعا ايشان از داشتم قصد و داشتند مندعوت منزل نهار امرا آقايان از عدهاي و بود تولدي[!]
يادداشت هم او كتابچه در حتي و خواهشكردم و كردم صحبت ايشان با ساعت نيم حدود در كنند سرافراز را

كه بود نيم و ساعتده حدود در بگيرم را وقتشان بيشتر ندانستم جايز هم بعد باشند من منزل نهار كه كردم

ندارم/ ديگري اط;ع و رفتم خود ميز سر شده جدا ايشان از بنده

از و بود, تولد عيد كه روي داد امينيجواب سرتيپ شد؟ مزينيدعوت سرتيپ روزي چه براي شد سؤال

مصادف اينروز داشتچون اظهار مزيني سرتيپ مدافع ملكيوكيل آقايدكتر مزيني سرتيپ كتابچه روي

واقعه محل به بلوچ سرگرد به افشارطوس قتل برايدستور ايشان منعكساست پرونده در كه است روزي با

كنيد/ بيان را ايشان روحي وضع شد امينيسؤال سرتيپ آقاي از رفتند/

به ما و بود شده منتشر ريال ١åååååå جايزه بر مبني دولت اع;ميه كه بود روزي روز آن اميني: سرتيپ

و خندان ايشان قيافه برداريم/ ايشان نصف و بنده نصف جايزه دريافت صورت در كه گذاشتيم قرار شوخي

بود/ آرام بسيار

كجا فروردين ٢٨ جمعه روز كه شد سؤال شهود از ديگر يكي كشور بازرسوزارت رمضاني دكتر آقاي از

از زيادي عده و بوديم سعد آقاي باغ در دربند در ما شب نه تا صبح ده ساعت از روز آن در گفت, وي بوديد؟

داشتند/ حضور نيز خانمها و آقايان

و بيست چهارشنبه شب شد سؤال شهود از ديگر يكي كه ريتس هتل پيشخدمت هارطونيان آقاي از

صرف براي آمدند مزيني تيمسار نيم و نه ساعت حدود در شب آن در جوابداد مشاراليه بوديد؟ كجا هشتم

بودند/ آنجا نيم و ده ساعت تا و كردند صحبت اميني تيمسار با بعد و شام

تـيمسار فقط آقايان از من گفت شد, سؤال آقايان شناسائي به راجع شهود از ديگر يكي سعد آقاي از

تشكيل اوان همان در ليكن و ندارم اط;عي بنده پرونده اين به نسبت ميشناسم/ را اميرع;ئي و مزيني

بعد و بوديم هم با هم قبل جمعه دو دستگيريو از قبل جمعه روز و ميكرديم م;قات را همديگر ما پرونده,

شب اواخر تا روز آن و شد دستگير تيمسار كه بريم سر به تپهاي در روز آن در كه گذاشتم قرار بعد جمعه براي

داشتند/ خانمهايشانحضور و آقايان از زيادي عده

اظـهار وي چيست؟ ميفرمائيد كه تومبيلي ا اين جريان شد مجلسسؤال نماينده پورسرتيپ آقاي از

ملت به كه بود اين قصدمان چون كرديم مجلسشروع در گذشته دولت عليه را مبارزه اين وقتي ما داشت

در نيستند كان پا خوبانو از همه امر مسئولين متصديانو ميكنند كه ادعائي خ;ف به كه بكنيم ثابت ايران

از بتوانيم را ايران ملت تا ميكرديم تعقيب مختلف وسائل به و بياوريم دست به دFئلي و اسناد بوديم صدد

سازيم/ گاه آ امر حقايق

و افـراد بـبينم ميخواستم ميشناختم خوب را ارتش سران و داشتم زيادي ع;قه ارتش مورد در بنده

در خير؟ يا هستند درستي كو پا مردان ميشود ادعا كه طور همان آيا دارند قرار ارتش راس در كه افسراني



ملي دولت سياهه ٣٤٣٦

سرتيپ تيمسار كه آمد دستم به ايشان از اط;عاتي كردم, برخورد هاشمزاده سرهنگ آقاي به جريان اين

بهمن اواخر در باشد مباركتان خاطر گر ا است/ ارتششده ضرر به تخلفاتي مرتكب رئيسستادوقت رياحي

بفرمايند مقرر است متمني بدينمضمون: كردم يكسؤالي دولتوقت از ملي مجلسشوراي در بنده كه بود

شود/ حاضر مجلس در زير پرسشهاي به برايجواب ملي دفاع آقايوزير

مصرف/ نوع كر ذ و مانده باقي مبلغ چه شدو مصرف مبلغ چه دهد توضيح ليره ميليون خرجدو به راجع ـ ١

خير؟ يا شدهاند مجازات متخلفين بوده چه شيراز مهمات انفجار علت ـ ٢

عليزاده سرگرد كرد تصور ملي دفاع وزارت و دادم مجلس به نيز ارتش تسليحات مورد در ديگر سؤال دو

و است گذاشته من دسترس در را اط;عات اين منزه دكتر كه فهميدند بعد ولي داده من به را اط;عات اين

نيز هاشمزاده آقاي تومبيل ا درمورد و دادند/ افشارطوسدخالت قتل پرونده در نيز هم را او كه بدينجهتبود

را تومبيل ويمشخصاتا و بگويد را تومبيل مشخصاتا كرد تقاضا دادستان آقاي بعد داشتو اظهار بياناتي

كرد/ كر ذ

به و برده عقب به روز چند را تومبيل ا دادن تاريخ سابق دولت كه داد توضيح نيز ملكي دكتر آقاي بعد

دادگاه شدو تنفسداده يازده ساعت مقارن است/ منعكسشده پرونده در اينموضوع داريد اط;ع كه طوري

فردا شماره در بقيه شد/ تعطيل موقتا

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

باشند] داشته همراه را خود [شناسنامه
موقع در كشور محترم اهالي است Fزم كه كرده اع;م كشور كل شهرباني ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نشوند/ اشكال دچار انتظامي مأمورين مراجعه موقع در تا باشند داشته همراه را خود شناسنامه مسافرت

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

فرمان روزنامه
است كرده باز خوبي به را خود جاي و گرديده طالع تهران مطبوعات افق در ديگر بار كه روزنامههائي از

سختخود مبارزات واسطه به كه ميرود شمار به كشور قديم روزنامههاي از فرمان ميباشد/ فرمان روزنامه

ولي است شده گر جلوه بينمطبوعات در بار يك چندي هر و گرديده تعطيل توقيفو دچار مكرر گذشته در

قسمت مهمترين كه ميشود منتشر صبح روز هر خاصي مزاياي با و يوميه طور به فرمان روزنامه بار اين

ميباشد/ نظر اظهار و تفسير با اخبار جديدترين انتشار توجهش جالب

توجه حيثمورد هر از را يوميه روزنامه اين است توانسته خويش فعاليت و پشتكار اثر در شاهنده آقاي

مبارزات و انتقادي رويه ميگذارد خود خوانندگان دسترس در را اخبار تازهترين كه حال عين در و دهد قرار

ميدهد/ ادامه و تعقيبنموده همچنان حالكشور به مضر نامطلوبو عناصر عليه بر مخصوصا را سختخود

خواهانيم/ خداوند از را فرمان روزنامه كارمندان و محترم مدير شاهنده آقاي موفقيت ما



٣٤٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

آيتاtبروجردي وحضرت همايوني اعليحضرت
دادند بهبهانيجواب tتلگرافآيتا به

ميهمانآستانقدسرضويهستند ظهر تا امروز بهبهاني tآيتا

بازرگانيمشهد اطاق در سخنراني جلسه

اطـ;ع رضوي قدس ارض به بهبهاني tآيتا ورود درباره خويش گزارش ضمن مشهد از ما خبرنگار

افشـار سـيف آقايان و سبزواري tآيتا و خراساني tآيتا صبح ده ساعت در tآيتا ورود روز ميدهد:

عسگـري سرهنگ و جنوب لشكر فرمانده نويس سرتيپ و قدس آستان التوليه نايب معتمدي و استاندار

فرودگاه در ط;ب و علماِء و ادارات رؤساي از جمعي با شهرباني رئيس اسفندياري سرهنگ و ستاد رئيس

بـهبهاني tآيتا شـد داده اطـ;ع yقب كه طوري به كردند/ استقبال بهبهاني tآيتا از و نمودند اجتماع

و دعا زيارتو مراسم انجام از پس و شده مشرف عليهالس;م رضا حضرت مطهر حرم به فرودگاه از مستقيما

عمل به چاي صرف پذيرائيو داشتند مستقبلينهمحضور عدهاياز آنجا در رفتندو تشريفات سالن به نماز

در ناهار و كردند حركت بود شده تهيه tآيتا اقامت محل براي yقب كه گوارسكي آقاي منزل به سپس آمد

همراهان و بهبهاني tآيتا از نهار صرف براي قدسرضوي آستان طرف از امروز نمودند/ صرف همانجا

محل در تهران بازرگانان انجمن رئيس نايب خرازي آقاي هم امروز بعدازظهر شش ساعت بود شده دعوت

مجلس در كه آمد عمل به جرايددعوت مديران و اهالي از عدهاي از و كرد خواهند سخنراني بازرگاني اطاق

حضرت و شاهنشاه به تلگرافهائي مشهد به عزيمت درموقع بهبهاني tآيتا چون كنند/ شركت سخنراني

tآيتا حضرت همايونيو اعليحضرت طرف از تلگرافاتمزبور جواب بودند كرده مخابره بروجردي tآيتا

ميباشند/ زير شرح به شده تلگراف مشهد به بروجردي

ازوصول بركاته دامت بهبهاني سيدمحمد ميرزا حاج مستطابحجتاFس;م جناب ـ تلگرافشاهنشاه

اميد و شدم بينهايتخوشوقت عليهالس;م ثامن امام حضرت به زيارت عزيمت به داير جنابعالي تلگراف

رفاه وسايل داشتن فراهم براي را ما موفقيت عليهالس;م هشتم امام حضرت از داريد كه نيتي خلوص با است

دولت به مسكرات منع قانون اجراي به راجع شد خواهد امتنان مزيد موجب بخواهيد فقرا عموميمخصوصا

شاه ١٣٣٢ مهر ١٥ شد/ كيد تأ

در بركاته دامت بهبهاني آقاي والمسلمين مستطابحجتاFس;م حضرت ـ بروجردي hآيتا تلگراف

تأييداتو تهنيتدوام تبريكو عرض پساز گرديده جنابعالي نصيب اينسعادتعظيم به نيل كه اينموقع

توجه و تشرف در است مستدعي مينمايم مسئلت شانه عز خداوند از را عالي مستطاب حضرت بقاِء طول

طباطبائي حسين نفرمائيد/ فراموش را حقير

ملتمسدعا tحضرتآيتا از و شده مخابره نقاطكشور كليه از تلگرافاتديگري Fبا تلگراف دو بر ع;وه

شدهاند/



ملي دولت سياهه ٣٤٣٨

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

همايوني اعليحضرت پيشگاه به شرفيابي

شاهسون عشاير سران و همدان اهاليشهرستان نمايندگان
ملوكانهشرفيابشدند پيشگاه به

همايوني اعليحضرت حضور به همدان شهرستان اهالي نمايندگان بعدازظهر پنج ساعت پنجشنبه روز

شدند/ شرفياب سعدآباد كاخ در

بـه نسبت همدان اهالي وفاداري مراتب پيرامون در نطقي قاضي حسين حاجآقا آقاي حجتاFس;م

ايراد خطابهاي بهاري محمدحسن آقاي سپس و عرضنمود همدان مردم مستدعيات همچنين و شاهنشاه

كه قصيدهاي امبنا شريفي آقاي و داشت معروض بياناتي بازرگاني امور به راجع نراقي صادق آقاي و كرد

كرد/ قرائت بود سروده

آقـايان فـرمودند/ صـادر هـمدان اهـالي مسـتدعيات انجام درباره مؤكدي اوامر همايوني اعليحضرت

ميباشد: زير قرار به بودند شده ملوكانه شرفيابحضور كه همدان شهرستان اهالي نمايندگان

يميني/ فقيه احمد ميرزاابوالفضلرضوي, قاضي, حسين آقا حاجي آقايان علماِء طرف از

بهاري, محمدحسن برزين, احتسامالدوله, اعتبارالدوله, پيران, عنايتالملك آقايان محترمين طرف از

نظري, مراد محمدحسينسرابي, اص;ني, صارم محسنكوثري, گزلو, قرا اميري غ;محسين گزلو, قرا منوچهر

ساFر يميني, حسين سرهنگ مفخم, مهر گزلو, قرا شجاعي علي مبرقع, تقي نراقي, صادق كريمي, كريم

امينا, شريفي كبر ا شريفي, محمد حاج شريفي, حسين حاج شريفي, تقي حاج برومند, علي مهندس خزاعي,

ابوالقاسم حاج طاهري, محمدامين حسنكوثري, تاني, كبا مهديا ساعدي, علي حسينيوسفي, دولتشاهي,

حبيبي, tفتحا اص;ني, ولي محمد حاج شريفي, علي معيني, محمدحسين اص;ني, tنصرا حاج نراقي,

سيف/ tنصرا سرهنگ عرشي, ف;ح, حسن حاج گزلو, قرا محسن

چاپچي, حبيب گيواني, Fلهزار بشورن, شعبان حاج شوقت, خاخام آقايان همدان كليميهاي طرف از

ع;قبند/ موسي حاج

سفيد كاخ در جارو و شهر مشگين شاهسون عشاير سران از نفر ٤٢ پنجشنبه روز بعدازظهر همچنين

گرفتند/ قرار ملوكانه تفقد مورد و شدند شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به سعدآباد

٨٢å٥ شماره ,١٣٣٢.٧.١٨ شنبه

مركز] مقيم [ازطرفاهريهاي
از نمايندگي به پنجشنبه روز آسيا رهبر روزنامه مدير اهري شريعتي آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مسـتدعيات درباره و م;قات را دربار وزير ع;ِء آقاي ديگر تن چند تفاق ا به مركز مقيم اهريهاي طرف

كردند/ كره مذا اهر شهرستان اهالي



٣٤٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

بازداشتشدند غEمحسينمصدقمجددا دكتر و مهندساحمد

بودند توقيفشده پنجشنبه روز جريان در كه كساني از نفر سه
گرديدند تبعيد خارك جزيره به امروز

آقـاي و سنندجي آقاي باغ در را مصدق احمد مهندس آقاي نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب

بازداشتگاه تحويل و بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به خود شخصي باغ در را مصدق غ;محسين

دادند/

بازداشت بازار پنجشنبه جريانروز در كه كساني از نفر سه داديم اط;ع كهديروز بهطوري تبعيدشدگانـ

به تحتالحفظ انتظامي مأمورين طرف از امروز صبح مانيان و شمشيري آقايان مزبور نفر دو بودند, شده

شد/ آزاد ديروز نميباشد تبعيدشدگان جزِء حاجيان عبدالعظيم حاج آقاي ولي گرديدند اعزام خارك جزيره

اجرائيات رئيسدايره كياني سرهنگ بهدستور نظامي فرمانداري مأمورين امروز صبح ـ بازداشتشدند

٥ ماده استناد به و بازداشت را تجريش اسناد ثبت رئيس قائممقامي عبدالعظيم آقاي نظامي فرمانداري

دادند/ بازداشتگاه تحويل

٥ ماده استناد به انتظامي مأمورين طرف از بازنشسته افسر مقدم علي آقاي نيز امروز بامداد همچنين

عقاب روزنامه مدير غفاري كبر عليا آقاي و برنامه سازمان عظيميعضو مهدي محمد آقايان شد/ دستگير

گرديدند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به انتظامي طرفمأمورين از نيز آسيا

محمد نام به شخصي به اميريه خيابان پاس مأمور ٦١٥ شماره پاسبان ديروز عصر ـ كتب و كشفاوراق

حزب به كتابمربوط جلد ٣å نتيجه در و شد باز مزبور بسته شد داشتمظنون دست در بستهاي كه قوامي

شد/ داده تحويل نظامي فرمانداري به كتابهايوي با شخصمذكور شد مشاهده آن در توده منحله

پاسبان سوِءظن داشتمورد دست در چمداني كه حالي در نام احمد ديروز بعدازظهر نيم و يك ساعت

قرار بازرسي مورد چمدان آنجا در و كرد جلب ك;نتري به را شخصمزبور پاسبان گرفت قرار ١٦٥٢ شماره

منحله مركزيحزب كميته به تورمربوط انديكا دفتر مداركو مضره, اوراق كتاب, جلد ١å٣ نتيجه در گرفتو

با را احمد مجلس تنظيمصورت از پس مأمورين گرديد/ كشف چمدان درون در صلح مدال قطعه سه و توده

فرستادند/ نظامي فرمانداري به چمدان

مختلف نقاط در مضره اوراق مقداري نظامي فرمانداري مأمورين اخير ساعت چهار بيستو در همچنين

كردند/ جمعآوري بود شده پخش ناشناسي اشخاص وسيله به كه خيابانها و معابر در شهر

يكشماره با زيد امامزاده پشت پارچهفروش غوغائي حسن حبيباtحيدرپورو ديروز دستگيرشدگانـ

نظامي دادسراي به بازداشتو ٢٢١ شماره پاسبان وسيله به توده حزبمنحله برگاع;ميه ده مردمو روزنامه

شدند/ تحويل

به و دستگير پخشاع;ميه تهام ا به حسين فرزند اسمعيل و يوسف فرزند استپان كه شد حاصل اط;ع



ملي دولت سياهه ٣٤٤٠

يك كشف و توده منحله حزب نفع به فعاليت تهام ا به نيز باقرزاده حاجي گرديدند/ تحويل نظامي دادسراي

تحويل نظامي دادسراي به توقيفو انتظامي مأمورين وسيله به او مغازه در فقيد شاهنشاه مجسمه از قطعه

گرديد/

تخريب تهام ا به بود توده منحله حزب افراد از كه ايرانكار آرد كارخانه كارگر حسينعلي فرزند Fبا آقا

شد/ تحويل نظامي دادسراي به و دستگير فقيد شاهنشاه مجسمه

تبعيد تهران از خارج به گرديد مقرر دستگيرشدگان از نفر هفت داديم اط;ع كه طوري به ـ شدند تبعيد

ابراهيم افشار, ناظر عسگري, حمزه تيموري, محمد خطيبشهيدي, حسين از عبارت اشخاصكه اين شوند

شدند/ اعزام خارك جزيره به هواپيما وسيله به امروز ميباشند زاهدنيان حسين و افشار

و سدهي مهندس طالقاني, دهستاني, آقايان منزل انتظامي مأمورين ديشب ـ شد بازرسي كه منازلي

كردند/ بازرسي را سدهي ابوالفضل

استناد به صاحبخانه گرفتو قرار بازرسي مورد نيز شكوفه سهراه در ديگريواقع شخصي منزل همچنين

و اوراق مقداري و شد بازرسي نيز نيرويسوم حزب رهبر ملكي خليل آقاي منزل ديشب شد/ توقيف ٥ ماده

آمد/ دست به آنجا در كتب

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

فرهنگ اداره كارمندان سوابق به رسيدگي
نظامي فرماندار و شهرباني فرهنگو رؤساي آقايان و استاندار نماينده حضور با كميسيوني ـ اصفهان

Fزم رسيدگيهاي از پس تا گرديد تشكيل فرمانداري در فرهنگ اداره كارمندان سوابق به رسيدگي براي

كردند/ بركنار كار از توده منحله حزب به منتسب و اخ;لگر عناصر

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

داد] جلسه مليتشكيل امنيت [كميسيون
فرمانده ارتش, ستاد رئيس دفاع, وزير آقايان شركت با امنيت كميسيون ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

امـور بـه راجـع و شـد تشكيل نخستوزير آقاي حضور در نظامي فرماندار و شهرباني رئيس ژاندارمري,

شد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات و آمد عمل به تي كرا مذا كشور انتظامي

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

گرديد] اعEم منشيزاده [رايبرائتدكتر
تهامات ا به رسيدگي براي كه نظامي فرمانداري نظر تجديد دادگاه امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

حكم شور و منشيزاده آقاي دفاع استماع از پس بود شده تشكيل سومكا حزب رهبر منشيزاده دكتر آقاي

اع;م منشيزاده دكتر آقاي برائت راي و فسخ بود محكوميتوي بر مبني كه را سابق نظامي بدوي دادگاه

گرديد/



٣٤٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

اصفهان به تشريففرمائي هنگام ملوكانه موكب مسير در
است شده مختلفبرپا ازطرفطبقات شكوه با و متعدد طاقنصرتهاي

شد شرفيابخواهند شاهنشاه حضور به كوهرنگ در عشاير ساير و بختياري خوانين از عدهاي

شدهاند دستگير اخEلگر عناصر از نفر ١٦å
گرديده كميسيونيتشكيل فرهنگ تصفيه براي و

در مـلوكانه موكب مسير در نصرتهائي طاق ساختن برپا براي ميدهد اط;ع اصفهان در ما خبرنگار

است/ گفته قرار مطالعه مورد و رسيده مربوطه كميسيون به متعددي تقاضاهاي اصفهان

فـرماندار و اسـتان دادستان و لشكر فرمانده حضور با استاندار اسكندري آقاي دفتر در كميسيون اين

قـرار به و ميگردد تشكيل روز هر محل معتمدين از نفر پانزده و ژاندارمري شهرباني, رؤساي و اصفهان

كه افسران باشگاه تا اصفهان فرودگاه از راه طول يكطاقنصرتدر بيستو ساختن برپا با حال به تا اط;ع

پيشهوران, اصناف, بازرگانان, طرف از و شده موافقت فرمود خواهند اج;ل نزول آنها به ملكه و شاهنشاه

است/ گرديده طاقنصرت ساختن به مسافربريشروع بنگاههاي و ملي قيام جمعيت كارخانجات, كاركنان

بين جاده طول شعفدر و نهايتع;قه با اصفهان <لنجان> دهات<ماربين>و زارعين مالكينو بر ع;وه

كردهاند/ طاقنصرت سيزده ساختن برپا به شروع ميباشد كيلومتر ٣å حدود در كه نجفآباد تا اصفهان

در همچنين كرد/ خواهند افتتاح را كوهرنگ سد شده, تشريففرما كوهرنگ به نجفآباد راه از شاهنشاه

كـرون, تيران, اهالي و شد خواهد برپا طاقنصرت ده تعداد نجفآباد مختلف طبقات طرف از مزبور جاده

ساختهاند/ فراهم جاده آن در را نصرتهائي طاق ساختن برپا مقدمات نيز فريدن و عليا سفلي,

كوهرنگبه در اصفهان عشاير ك;نتران سرانو عدهاياز همچنين بختياريو خوانين از استجمعي قرار

به عشاير جانب از كه مجلل بزرگو چادر فقره ٣å حدود در اينمنظور براي شوند/ شرفياب شاهنشاه حضور

اعـليحضرت از اسـتقبال براي كه مراسمي ضمن گيرد/ قرار آنان استفاده مورد كه شده فرستاده كوهرنگ

از نفر هزار يك دارد نظر در نيز فرشي آقاي آمد خواهد عمل به اصفهان به ملكه علياحضرت و همايوني

نمايد/ اطعام ملوكانه موكب مناسبتورود به را اصفهان اهالي

به كنون ا هم از سرباز عدهاي با ارشد افسر پنج اصفهان لشكر طرف از كوهرنگ در انتظامات حفظ براي

شد/ خواهد داده ترتيبFزم نظم حفظ لحاظ از نيز اصفهان در و شدهاند اعزام كوهرنگ

فرمانداري مأمورين توسط اخ;لگران از عدهاي اخير روز چند در ميدهد اط;ع خبرنگار كه طوري به

گرديدهاند/ بازداشت افراطي و كي اشترا عقايد داشتن تهام ا به نفر ١٦å حال به تا و شدهاند دستگير نظامي

رئـيس و نـظامي فرمانداري حضور با كميسيوني اخ;لگر عناصر از اصفهان فرهنگ تصفيه براي ضمنا

مطالعه اصفهانمشغول معلمين كارمندانو دربارهسوابق و شده تشكيل رئيسفرهنگاصفهان شهربانيو

ميباشند/
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٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

است دولت نماينده با مذاكره مشغول شيراز در قشقائي ناصر
دولت فوقالعاده نماينده گرمسير به سردسير از ايل افراد مكان تغيير خاتمه از پس

آمد خواهد تهران به قشقائي ناصر اتفاق به

گرديدند تبعيد خرمآباد به شيراز ارتشدر افراد و افسران از نفر ٩
با كره مذا مشغول و شده شيراز قشقائيوارد ناصر آقاي است فرستاده شيراز از ما خبرنگار كه گزارشي بنابر

كرات مذا اثر بر داديم پيشاط;ع چندي بهطوريكه فارسميباشد/ دولتدر فوقالعاده نماينده آقايهيئت

بيايد/ شيراز به حضوري كره مذا براي شخصا قشقائي ايل سران با هيئت آقاي كه تبات مكا و

و م;قاتنمود شيراز استانداري محل هيئتدر آقاي با و وارد شيراز به قشقائي آقاي گذشته سهشنبه روز

است كرده قشقائيموافقت ناصر آقاي كه ميدهد اط;ع ضمنا ما خبرنگار ميبرد/ سر به شيراز در نيز كنون ا

ممكن ديگر روز چند تا مسافرت اين و بيايد تهران به دولت از پشتيباني و شاهدوستي مراتب اظهار براي

آورده عمل به هيئت آقاي با قشقائي آقاي اخير روز سه دو طي كه كراتي مذا همچنين گيرد/ انجام است

از آسايشعمومي خ;فنظمو بر عملي استكه شده متذكر و نموده تأييد دولت از را قشقائي افراد پشتيباني

گرفت/ نخواهد قشقائي ايل طرف

جريان در yفع قشقائي ايل خانوادههاي و افراد كه است اين تهران به قشقائي آقاي حركت تأخير علت

آقـاي گـرديد مسـتقر گرمسير در قشقائي ايل آنكه از پس و ميباشند گرمسير به سردسير از محل تغيير

به و شده پيششروع مدتي از گرمسير به سردسير از قشقائي ايل مكان تغيير آمد/ خواهد تهران به قشقائي

هنگام دولت فوقالعاده نماينده هيئت آقاي دارد احتمال ميشود گفته شيراز در يافت/ خواهد خاتمه زودي

مـلوكانه حضور به شرفيابي ضمن و نمايد عزيمت شهرستان آن به اصفهان به شاهنشاه تشريففرمائي

برساند/ عرض به را فارس استان اوضاع گزارش

و ارتشبوده جزو كه شيراز پزشكي دانشكده دانشجويان از نفر سه نظاميشيراز فرمانداري طرف از اخيرا

و شدند بازداشت چپ دستههاي با ارتباط و مخالفدولت فعاليتهاي تهام ا به داشتند يكمي استوار درجه

سرهنگ تحتنظر بودند شده قبلدستگير روز چند كه نيرويهوائي ارتشو افسران از ديگر ششنفر همراه

هر فارساز كنوندر ا برد/ خواهند سر به تبعيد بهصورت خرمآباد در عده اين شدند فرستاده خرمآباد به صهبا

ميباشند/ اوضاع مراقب yكام انتظامي مأمورين استو برقرار كامل امنيت حيث

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

فقيد شاه آرامگاه در همدان اهاليشهرستان نمايندگان
گلهاي دسته و رفتند فقيد رضاشاه آرامگاه به گذشته روز بعدازظهر همدان شهرستان اهالي نمايندگان

شـهر مـحترمين و علماِء آقايان از نفر چند گزارش] [ضميمه Fبا عكس در نمودند/ نثار آرامگاه بر بزرگي
ميشوند/ مشاهده مينمايند آرامگاه نثار را گل دسته كه حالي در همدان
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٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

افشارطوس متهمينقتل دادرسي جلسه پنجمين

شكنجه و زجر درباره را مشاهداتخود و شدند حاضر جلسه در شهود
رسانيدند دادگاه اطEع به

١٣٣٢ ارديبهشت پنجم شب داشت: اظهار حكيمي سرهنگ آقاي تنفس از پس قبل> شماره از <بقيه

پرسيدند آمدندو دژباني به بود بازپرسدادسرا گويا كه ديگر يكنفر آقايشروينو بقائيو آقايدكتر كه بود

بعد و هستند زنداني ستاد زيرزمين در وي شد گفته ايشان به هستند/ زنداني كجا در خطيبي حسين آقاي

قناتآبادي شمس آقاي بعد و كرد بياط;عي اظهار و كرد نگهبان افسر از را اينسؤال عين بقائي آقايدكتر

ندادند/ نشان آنها به را خطيبي آقاي ولي آمد هم

دكتر آقاي آخر در و ديگر نفر چند و رياحي سرتيپ كه بود دوازده ساعت مقارن كرد اضافه سپس وي

نمودند ترك را دژبان حوزه ايشان نيم و ساعت يك از پس آمدند دژباني در هم وقت كشور وزير صديقي

آب من به است ساعت هشت و چهل و ميزد فرياد كه شنيدم را منزه دكتر صداي من كه بود شب نصف

به را منزه دكتر بعد ميشد شنيده نيز مزبور فحشافسر صداي ميزني مرا چرا تودهاي سرهنگ اي ندادهايد

بردند/ دژبان از آمبوFنس وسيله

از نـبود حركت به قادر وي چون ولي ببرند هم را خطيبي بود قرار بردند را منزه دكتر آقاي شب همان

دقيقه چند و آمدند دژبان يكآمبوFنسبه با سرباز و افسر عدهاي مجددا بعد شب و شدند بردنشمنصرف

از و داده قرار آمبوFنس در بودند پيچيده پتو در را او نبود حركت به قادر خطيبي كه حالي در افسر چند بعد

مـن كـه موقعي در داشت: اظهار چنين مزيني سرتيپ درباره خود مشاهدات مورد در ناطق بردند/ دژباني

چشم به ايشان دست در را قپاني دستبند آثار ميگذشت وي شكنجه و زجر از ماه يك اينكه با ديدم را ايشان

آقايدكتر نشناختهايد ميداد شكنجه و زجر را متهمين سرهنگكه آن چطور پرسيد دادستان بعد ديدم/ خود

بنده و بوده نوبان سرهنگدوم وي كه ميدهم اط;ع بماند باز پرونده اين اينكه براي داشت اظهار ملكي

ميكنم/ جرم اع;م سرهنگدو اين عليه

حكيمي سرهنگ مشاهدات عين مشاهداتمن ارتشگفت ستاد سه ركن افسر سپسسرهنگصديق

كرد/ خودداري آن تكرار از جهت بدين و بوديم يكمحل در هم با ما زيرا است

در من داشت اظهار شكنجه و زجر به نسبت خود مشاهدات مورد در كريمي زند محمد سرهنگ آقاي

سرگرد خطيبيو اميرع;ئيو آقاي و منزه و مزيني تيمساران تيپ آن در و تيپبودم رئيس كوهستاني تيپ

وضع درباره و ميرفتم زندان به بازديد براي روز هر داشتم كه وظيفهاي حكم به و بودند زنداني قرائي بلوچ

اين شبها كه ميشد داده من به گزارشهائي روزها همين در ميكردم سؤال ايشان غذاي و مزاج عمومي

زندان در را شكنجه اين آثار اما نديدم خود چشم به من ولي ميدهند شكنجه و زجر جمشيديه در را آقايان

طوري به بودند دستبند داراي روز هر خطيبي آقاي و منزه مزينيو تيمسار ديدم خطيبي مورد بهخصوصدر
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سرهنگ سرهنگممتاز, يكروز بودو شده زخم و مزينيمتورم دست كه كردم مشاهده روزها از يكي در كه

بازپرسي كه دستمتهمين از را دستبندها بفرمائيد داشتدستور اظهار بازپرسبودند كه رحيمي رستگاريو

بلوچ سرگرد بدن در را شكنجه آثار جريان اين از بعد نكردند موافقت آنها ولي كنند بار يافته خاتمه آنان

بود/ شده متورم او سر كهصورتو بود طوري به و ديدم نيز قرائي

مورد در آنان اط;عات و بودهاند تناوب به هنرخواه گروهبان و مخبر استوار جمشيدآباد افسران باشگاه در

ميباشد/ نگهبان افسران از بيش شكنجه

كه گفت اساسا بايستي ولي بود نشده ساخته ايشان براي زندانها اين گفت زندان محل و جا مورد در بعد

سپهر tلطفا آقاي آن از پس و بود متعفن آنجا هواي و نشده رعايت حفظالصحه اصول زندانها اين در

احضار مرا شد تصادف آقايان آوردن با تفاق ا حسب بر و بود بنده با نگهباني كه شبي اولين در داشت اظهار

ندارم/ وظيفه گفتم ابتدا من و كنيد حاضر نيمكت يك و ش;ق دو گفتند و كردند

را او داد قانعدستور بازجوئيسروان مدتي پساز كردم تهيه باشگاه در را وسايل من مافوق دستور با بعد

همچنين سربازانو همه آمدو سرهنگسررشته ساعتديگر چند پساز زديم ش;ق ضربه چند بخوابانيمو

دادم گردسوز چراغ آنها به من و خواسته چراغ من از شب نيمه از بعد يك ساعت در و كردند بيرون سالن از مرا

نديدم چيزي منديگر ميشدو ديده رويآن در لكههايخون و بود شكسته آن گرفتملوله را چراغ كه صبح و

حال و بودند زنداني متر دو در متر يك سلولهاي در آقايان از نفر چند داشت اظهار مجددا ناطق سپس

بيايد/ وي بالين به پزشك كه بود كرد تقاضا مرتبه چند و بود بد بسيار منزه تيمسار مزاجي

پاهاي از يكي و بود شده زخم ضرباتش;ق اثر خطيبيدر آقاي كمر تا شانه قسمت از كرد سپساضافه

باز هم خوردن غذا موقع در و بود شده زخم دستبند اثر در متهمين كليه دست و بود مجروح شدت به هم او

بود/ شده باندپيچي و بود صورتشزخم و سر تمام قرائي بلوچ سرگرد نميكرديم/

گرديد/ دوشنبهموكول روز به آينده جلسه يافتو پايان دادرسي جلسه بعدازظهر نيم ساعت مقارن

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

مهندسشوروي دو ورود با خارجه وزارت
موافقتكرد ايران به

قصد كه مهندسشوروي دو نام به ويزا صدور بر داير كبرايشوروي سفارت تقاضاي با خارجه وزارتامور

به خارجه وزارتامور ميباشند آنكارا در اينك مهندسمزبور دو چون و كرده موافقت دارند را ايران به ورود

نمايند/ ويزا فوري به را آنها گذرنامه كه است داده دستور تركيه در شاهنشاهي سفارت

سفارتشوروي ساختمانهاي اينمدت طي داشتو اقامتخواهند ايران در ماه مهندسمدتدو ايندو

آندستورات قسمتهاي از بعضي تغيير و تعمير براي و بازديد را بازرگانيشوروي اداره و زرگنده و تهران در

پايان پساز نمايندو بازديد نيز را تاريخي بناهاي از بعضي ممكناست مهندسينشوروي داد/ خواهند Fزم

رفت/ خواهند افغانستان و كستان پا به ايران در خود مأمورين
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٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

شد بختياريصادر غائله عليه دادستان ادعانامه
است كرده حبسابد و اعدام متهمينتقاضاي براي ٤å٩ ماده استناد به دادستان

شد خواهد احاله دادگاه به بختياري غائله پرونده هفته اين در

شد ابEغ آنها ارتشبه كارگزيني طرف از اعضايدادگاه فرامين

ميباشند آزاد كفيل قيد به بختياري غائله متهمين
مـرحـله در حـيث هر از بختياري غائله متهمين پرونده داديم اط;ع قبل شماره چند در كه طوري به

گرديد/ تسليم مربوطه دادستان به ادعانامه تنظيم براي و بود شده [ناخوانا] بازپرسي
تـنظيم مشغول طرف اين به قبل هفته يك از ميباشد ارتش سرهنگ يك كه مزبور دادستان آقاي

سرتيپ آقاي به و صادر بختياري غائله متهمين عليه را خود ادعانامه ديروز عصر سرانجام و بود ادعانامه

بختياري غائله متهمين مخصوص دادگاه به رسيدگي براي كه داد تحويل ارتش دادرسي دادستان آزموده

دارد/ ارسال

از پس وي نيست/ مفصل بختياري غائله مخصوص دادستان ادعانامه ـ است شده تقاضا كه مجازاتي

دادرسي آئين ٥å٦ ماده با منطبق را آنها تهامي ا بزه دولتي مأمورين عليه آنها قيام عملياتمتهمينو تشريح

است/ كرده شاقه اعمال با ابد حبس و اعدام مجازات تقاضاي و ارتشدانسته

و مسلح اشرار عدهاياز سردسته كه اشخاصي ارتش كيفر دادرسيو قانون ٤å٦ ماده استناديـ متنماده

ناموس و جان به تعرض يا اموال و ام;ك غارت و تصرف عده آن مقصود اينكه از اعم باشند آنها داخل يا

قمع و قلع و جلوگيري مأمور كه دولتي قواي با مقاومت يا و دولتي قواي به حمله آنها قصد يا و بوده مردم

شد/ خواهند محكوم اعدام يا كار با ابد حبس به حسبمورد بر باشد هستند جنايات نوع اين مرتكبين

چه گر داشتا اظهار ما خبرنگار ارتشبه دادستاندادرسي آقايسرتيپآزموده توضيحدادستانارتشـ

ارتش دادرسي دادستاني طريق از كه است كرده تسليم جانب اين به را خود ادعانامه بختياري غائله دادستان

مأمور سابق دولت مصوبه قوانين موجب به مزبور دادستان كه بود متذكر بايستي ولي گردد ارجاع دادگاه به

كه اينك و بفرستد دادگاه به را پرونده مستقيما است ميخواسته و بوده مذكور ادعانامه تنظيم و رسيدگي

از را پرونده جديد رعايتمقررات لحاظ از گرديده كار مشغول و درآمده سابق شكل به ارتشمجددا دادرسي

شد/ خواهد فرستاده دادگاه به ارتش دادرسي دادستان طرف

كه احتمالقويميرود است كرده ارتشكسباط;ع دادرسي از ما خبرنگار طوريكه به ـ تشكيلدادگاه

گردد/ ارسال دادگاه به رسيدگي براي هفته اين در بختياري غائله پرونده

كه ميشود گفته چون و ميباشند آزاد كفيل سپردن و التزام قيد با همگي اينك بختياري غائله متهمين

محض به هرصورت در گردد دادرسي تأخير سبب دارد امكان نيز اينموضوع نيستند تهران در آنها از عدهاي

و تعيين را خود مدافع ووك;ي كند اب;غ متهمين به موظفاست محكمه قانون طبق دادگاه به پرونده ارجاع
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كنند/ معرفي دادگاه به

غائله متهمين تهام ا به بايد كه مخصوص دادگاه اعضاي آقايان ماه شهريور اواسط در ـ دادگاه اعضاي

اعليحضرت گرديد ارسال دربار به توشيح براي و انتخاب مربوطه متصديان طرف از كنند رسيدگي بختياري

به براياب;غ دربار طريقوزارت از توشيح را دادگاه اعضاي فرامين ماه مهر اوايل در نيز شاهنشاهي همايون

گرديد/ ارسال ارتش كارگزيني به دادگاه اعضاي

سرهنگ قطبي, سرهنگ پورسيف, سرهنگ رئيس, فرزانه سرتيپ آقايان از عبارتند كه دادگاه اعضاي

فرمانهاي اط;ع قرار به ديگر سرهنگ يك و سرهنگخواجهنوري و رفعتيان سرهنگ شهيدي, خطيب

اولين هفته اين در نامبردگان دارد احتمال استو شده اب;غ آنها به ارتش كارگزيني طريق از دادگاه اعضاي

دهند/ تشكيل را دادگاه جلسه

٨٢å٦ شماره ,١٣٣٢.٧.١٩ يكشنبه

است مصدقتحتمطالعه تعيينوكيلتسخيريبرايدكتر
كردند شروع را او اتهامي قرائتپرونده رياحي وكEيمدافعسرتيپ

ميشود رياحيآماده سرتيپ و مصدق دكتر محاكمه براي باشگاهسلطنتآباد آئينه تاiر

دادگاه شد قرار كند انتخاب خود براي ديگري مدافع وكيل كه است نشده حاضر مصدق دكتر آقاي چون

تـعيين براي مطالعه مشغول دادگاه كنون ا نمايد/ تعيين تسخيري وكيل ايشان براي مقررات طبق نظامي

ميباشد/ تسخيري مدافع وكيل

سال در بار نخستين را دكتر كمات محا شرح مصدق دكتر تسخيري وكيل بزرگمهر جليل سابق, رژيم بازنشسته سرهنگ /١
كنند/ رجوع بدان ميتوانند دوستداران يا مشتاقان است, رسانده چاپ به كتاب صورت به ١٣٦٣

مورد منابع مشخصنبودن تجديدنظر>, دادگاه در مصدق دكتر و نظامي محكمه در <مصدق جمله از كتابها گونه اين نقص
جمله از روزگار آن روزنامههاي در و گرفته انجام علني صورت به مصدق دكتر كمات محا است/ كتاب گردآورنده استفاده

است/ شده چاپ نيز اط_عات

افسر �١�بزرگمهر سرهنگجليل آقاي ميشود برده مصدق وكالتدكتر براي آنها اسم كه كساني جمله از

است/ نشده تخاذ ا ايشان مورد در قطعي تصميم هنوز ولي ميباشد ملي دفاع وزارت

ايشان تهامي ا پرونده مطالعه براي را كار مقدمات رياحي سرتيپ مدافع وك;ي ديروز از ـ پرونده قرائت

آوردهاند/ فراهم

پرونده مطالعه براي را رياحي سرتيپ بعدازظهر امروز استاز قرار شدهاند پرونده مطالعه مشغول امروز از

ايشان از باشد Fزم كه مواردي در و قرائت را پرونده مدافع وك;ي و او حضور با تا ببرند ارتش دادرسي به

گرفت/ خواهد غيراداريصورت ساعات در معمو� پرونده قرائت بخواهند/ توضيح

طبقاط;ع شد خواهند كمه محا آن رياحيدر سرتيپ مصدقو دكتر نظاميكه دادگاه محل ـ محلدادگاه

فـراهـم مزبور سالن در امر اين مقدمات كنون ا هم از و بود خواهد سلطنتآباد باشگاه آئينه سالن حاصله

ميشود/



٣٤٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

بازداشتشدند توده منحله حزب و ايران حزب افراد از عدهاي
ميباشند مكشوفه اسناد به رسيدگي مأمورينفرماندارينظاميمشغول

دسترس زياديدر اسناد كشفو معير بازارچه در تودهواقع منحله اجتماعحزب كز مرا از يكي قبل هفته در

جديتمشغول كمال با كنون ا ومأمورينمربوطه بود نيز رمز مكشوفهدفترچه اسناد بين در بود/ افتاده مأمورين

ميباشند/ مكشوفه اسناد مطالعه و بررسي

انتظامي مأمورين طرف از ايران حزب و توده منحله حزب افراد از عدهاي اخير ساعت چهار و بيست در

ايران, حزب عضو و برق بنگاه كارمند اميرابراهيمي توكل آقايان از عبارتند اشخاص اين شدهاند/ بازداشت

دارائـي, وزارت كارمند و توده منحله حزب عضو زند كريمخاني امير برنامه, سازمان كارمند توسلي محمد

شراره/ مصطفي نافهمشكيو حسين باقرياني, قاراپت ,tفرجا tمشاِءا

عـباس عاليه, مقامات عليه بر شعار نوشتن تهام ا به ابراهيم فرزند علي آقايان ـ نظامي دادسراي در

حزب در عضويتو تهام ا به قباد فرزند اسكندر مضره, اوراق و مردم روزنامه داشتن تهام ا به عبدالعلي فرزند

روزنـامهفروش مشايخي عباس مرداد, ٢٨ از قبل وقايع در فقيد شاهنشاه مجسمه تخريب و توده منحله

نظامي فرمانداري دادسراي به و دستگير ك;نتريها طرفمأمورين از ژاله سهراه در مضره كتب تعداد حامل

شدهاند/ تحويل

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

توده منحله حزب كشفشبكه
كشف توده منحله حزب يكشبكه نظامي فرمانداري دادستان نظاميو فرماندار فعاليت اثر بر چالوسـ

آمد/ دست به شبكه اين در توده منحله حزب به وابسته مدارك و مضره اوراق مقداري ضمنا شد/

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

توده منحله حزب بازداشتسران
همكاري با نظامي فرماندار نبيلي محسن سرهنگدوم آقاي نظامي حكومت اع;م بدو از ـ پهلوي بندر

و دستگير را آنها سران و توده منحله حزب افراد از عدهاي پهلوي بندر شهرباني رئيس بهزاد سرگرد آقاي

حكمفرماست/ پهلوي بندر در كامل آرامش كنون ا گرفت/ خود به صورتي و سر شهر وضع و نمودند بازداشت

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

كردند ياد سوگند دانشآموزان نفر ٣٤
هيجدهم روز بامداد ميدهد: اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن در Fهيجان از ما خبرنگار كه طوري به

از جمعي تفاق ا به ژاندارمري و شهرباني رؤساي و فرماندار مجلسي سرهنگ آقاي جامع مسجد در ماه مهر

مراسم توده منحله حزب به افرادمنسوب و دانشآموزان از نفر ٣٤ و يافتند حضور شهر محترمين و روحانيون
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راه در را دانشآمـوزان و كـرد ايـراد جـامعي سخنرانـي مجلسي سرهنگ آقاي و آوردند عمل به را سوگند

نمود/ تشويق شاهدوستي و خداپرستي

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

شود تشكيل زودي به شوراهايدهات كه داد دستور كشور وزارت معاون

تأمينگردد قانون مطابق زارع سهم و

دارند محكوميتجزائي يا هستند توده منحله حزب عضو كه كساني
كنند شركت شوراها در نبايد

شده صادر فرمانداران و استانداران عنوان به وزارتكشور معاون آقاي طرف از امروز صبح بخشنامه اين

شكـايات دهـات شوراهاي عضويت به اشخاصمشكوك انتخاب به نسبت مرتبا مالكين طرف از است/

ازدياد قانوني رعايتمقرراتFيحه بخشداري طرف از انتخابشوراها در كه هستند مدعي و ميرسد زيادي

هـمچنين و مالكانه عوايد جمعآوري لحاظ از فراوان اشكاFت توليد عمل اين و نميشود كشاورزان سهم

مينمايد/ و نموده دولتي مقامات و مالكين براي محلي انتظامات

طـرف از ميشود تشكيل بعدا كه شوراهائي و شوراهايموجود به نسبت فرمائيد دستور است مقتضي

٣١ ماده ذيل تبصره و ٢å ماده در مدرج شرايط مخصوصا و آمده عمل به مراقبت و دقت نهايت بخشدار

و جزائي محكوميت و اخ;ق فساد به شهرت نداشتن و داشته نظر در را كشاورزان سهم ازدياد قانوني Fيحه

داشته توجه مخصوصا نمايند رعايت شوراهاست عضويت اوليه شرايط كه را توده منحله حزب جزو نبودن

شوراهاي در چنانچه باشند داشته زراعتي عمل به اشتغال كه باشند اشخاصي از شوندگان انتخاب كه باشند

نمايند اجرا آنان درباره را قانوني Fيحه ٣١ ماده تبصره شوند تشخيصداده انتظامات اشخاصمخل محلي

فرمائيد/ اع;م بخشداران به را آن اب;غ و بخشنامه وصول

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

است شده تشكيل درخرمشهر فوقالعاده نظامي دادگاه
همچنين و داشتهاند دست ببر ناو در حريق ايجاد در كه خرابكاراني كار به رسيدگي براي اط;ع قرار به

خرمشهر در گرديده مقرر بودهاند همدست اينقضيه در كه كساني ساير دستآوردن به و كشفموضوع براي

نمايد/ رسيدگي شده توقيف مجرمين كار به و شود تشكيل دريائي نيروي طرف از فوقالعاده نظامي دادگاه

بودند گرفته قرار تعقيب تحت كه عدهاي جاي به تا است رسيدگي فعyمشغول و گرديد تشكيل دادگاه اين

شدهاند/ تبعيد خرمآباد به محكوميت حكم صدور پساز

نيرويهوائيجنوب در مشكوكي عناصر كه شد مسلم تحقيق مأمورين بر تحقيقات ضمن در چون ضمنا

كار از اشخاصمشكوك تا ميگيرد انجام دريائيجنوب نيروي در تصفيه عمل آنها اخراج براي لذا دارند وجود

شود/ كنار



٣٤٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

زنداني و دستگير كه سربازان و درجهداران و وضعافسران به برايرسيدگي
ميشوند اعزام مركز] [از پادگانهايخارج به و تعيين كميسيونهائي هستند
است شده احضار مركز به برايپارهايتحقيقات جنوب دريائي نيروي دفتريفرمانده دريادار

در كه درجهداراني سربازانو افسرانو بهوضع رسيدگي ارتشبراي ستاد طرف از زودي به اط;ع قرار به

اين اعضاي شد/ خواهند اعزام خارج لشكرهاي به تعيينو شدهاند بازداشت و دستگير اخير هفته چند ظرف

به كه است اين آنها وظيفه و شد خواهد تشكيل ارتش ستاد دوم ركن ارتشو دادرسي افسران از كميسيون

تفاهمي سوِء و باشند بيگناه چنانچه و نموده رسيدگي دستگيرشدگان تهام ا چگونگيوقوع متهمينو سوابق

فقطآن و شود صادر آنان آزادي دادگاهدستور به تحويل بازجوئيو انجام از قبل باشد آمده بهوجود آنها باره در

تكليف تا بمانند باقي توقيف در باشد دست در تهامتشان ا مورد در كافي مدارك كه سربازان افسرانو از عده

به منتخبه هيأت اولين جهت همين به برسند/ قانوني مجازات به و تعيين كمه محا و دادگاه طريق از آنان

قـلعه در زنـدانـي سـربازان و درجـهداران و افسـران دربـاره را خـود مأموريت تا شد خواهد اعزام خرمآباد

سپسگفت گذاشت ما خبرنگار دسترس در را ايناط;عات كه نظامي مطلع مقام دهد/ انجام فلكاFف;ك

نيست/ صحيح گرديد خواهند مجازات دستگيرشدگان كليه اينكه به شايعاتمربوط بنابراين

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

شد دستگير حدادزاده قتل اتهام به شخصي
مشايخي شهرت رضا فرزند حسين نام به كه را قناتآباديشخصي محمدرضا ظهر پريروز اط;ع قرار به

مقابل پامنار پيشدر چندي كه حدادزاده محمد داشتاينشخصقاتل اظهار و معرفينمود ك;نتري١٦ به

كرد/ مجروح هم مرا همانموقع در وي كه نمود اضافه ضمنا و ميباشد رسيد, قتل به كاشاني tآيتا منزل

آيد/ عمل به تحقيقاتFزم باره اين در آنها از تا فرستاد نظامي فرمانداري به را نفر دو هر ك;نتري

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

شدند بازنشسته دولت كارمندان از عدهاي
ميشود ابEغ زودي به مربوطه احكام

سابقا كه دولت كارمندان از عدهاي بازنشستگي با شد حاصل اط;ع دارائي وزارت در امروز كه طوري به

در استو نفر ٣åå حدود در كارمندانمزبور عده اط;ع قرار به شد/ موافقت بودند كرده بازنشستگي تقاضاي

اداره و شـد ابـ;غ دارائـي وزارت بـه اجـرا بـراي ايـنك كه بود گرديده صادر تصويبنامههائي زمينه اين

ثلث دو بود شده تخاذ ا yقب كه تصميمي موجب به yفع داد/ خواهد را اعضا اين تقاعد ترتيب بازنشستگي

اعضاي حقوق كليه و آيد عمل به Fزم اقدام مورد اين در بعدا تا ميگردد پرداخت متقاعد كارمندان حقوق

پرداختشود/ مزبور



ملي دولت سياهه ٣٤٥٠

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

فقيد اعليحضرت آرامگاه در شاهسون نمايندگان
فـقيد رضـاشاه اعليحضرت آرامگاه در شاهسون ايل نمايندگان از عدهاي ديروز بعدازظهر پنج ساعت

به پذيرائي ايشان از آرامگاه رئيساداري عشقي آقاي طرف از نمودند/ آرامگاه نثار گلي دسته يافتندو حضور

آرامگـاه بـه گـل دسـته نـثار هـنگام شاهسون ايل نمايندگان گزارش] [ضميمه Fبا عكس در آمد/ عمل
ميشوند ديده فقيد اعليحضرت

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

سعدآباد] سفيد كاخ در منبر [اهل
نمايندگي به منبر اهل آقايانوعاظو ششنفر امروز صبح ساعت[ناخوانا] ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه
حضور به سعدآباد سفيد كاخ در شيرازي معاونالواعظين حاج آقاي تفاق ا به شيراز سادات طايفه طرف از

گرديدند/ واقع شاهانه ذات تفقد مورد و شدند شرفياب ملوكانه

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

پشتيباني و شاهدوستي خدمتگزاريو [مراتب
شاهسون] ايل

آقـاي تـفاق ا به شهر مشگين شاهسون ايل رؤساي آقايان امروز صبح ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مـراتب و مـ;قات را نـخستوزير آقـاي خـارجـه امـور وزارت در ملي مجلسشوراي نماينده ميراشرافي

نخستوزير آقاي رسانيدند/ ايشان اط;ع به را شاهسون ايل كامل پشتيباني و شاهدوستي و خدمتگزاري

بشود/ فوري رسيدگي عشاير كار به و تشكيل كميسيوني دادند دستور

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

شد احاله دادگاه بختياريبه غائله متهمين پرونده
تشكيلدادند را خود جلسه اولين اعضايدادگاه

آئين ٤å٩ ماده استناد به نيز دادستان و تكميل بختياري غائله متهمين پرونده داديم اط;ع كه طوري به

بود/ كرده مجازات تقاضاي متهمين براي ارتش دادرسي

تهام ا به دادگاهمخصوصرسيدگي ارتشبه دادرسي طريق از بختياري غائله متهمين پرونده عصرديروز

شد/ احاله بختياري غائله متهمين

ارتش دادرسي نظر تجديد دادگاه محل در فرزانه سرتيپ آقاي رياست به دادگاه جلسه اولين امروز صبح

را خود مدافع وك;ي كنند اب;غ متهمين به فردا و امروز ظرف گرفتند تصميم دادگاه اعضاي و شد تشكيل

تشكيل نظر تجديد دادگاه محل در بار سه هفتهاي دادگاه اعضاي جلسه نمايند/ معرفي دادگاه به و تعيين

شد/ خواهد



٣٤٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

افشارطوس متهمينقتل دادرسي جلسه ششمين
بيانكردند متهميندادهاند به كه شكنجه و زجر درباره را مشاهداتخود شهود هم امروز جلسه در

كرد جرم اعEم شكنجهشدهاند و زجر مرتكب كه افسران از نفر سه عليه مدافع وكEي از يكي

در و گرديد تشكيل افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه ششمين امروز صبح نيم و ده ساعت مقارن

گرديد/ شروع شهود از تحقيقات قبل جلسه دنباله

براي من كه باري اولين داشت: اظهار زرهي دوم تيپ بهداري رئيس غفرانيان سرهنگ آقاي ابتداي

من و ميكرد ناراحتي اظهار شكمخود و كبد از كه ديدم را منزه تيمسار رفتم زندان به متهمين اين از عيادت

بعدي عيادتهاي در ولي نديدم اثري وي در شكنجه ضربو از ولي كردم صادر او معالجه براي را Fزم دستور

ضربهو ع;ئم و آثار من خطيبي آقاي از عيادت در و بود شده ايشانمتورم دست كردم قرائي بلوچ سرگرد از كه

نديدم/ ايشان در شكنجه

را آنـچه غفرانـي دكتر آقاي گفتند: منزه دكتر و خطيبي آقاي جمله از متهمين از نفر چند موقع اين در

اظهار آنها دادستاندرجواب نماينده و صحبتكرد اينزمينه در نيز ملكي آقايدكتر نكردهاند/ اظهار ديدهاند

نمايند/ ك;م قطع اظهاراتشهود بين در مدافع وك;ي يا متهمين نبايد داشت

جاي به نگهبانو من كه يكشب نمود: بيان زير شرح به را مشاهداتخود سرهنگآذرمهر آقاي سپس

زنداني عدهاي كه كرد بيدار خواب از مرا اطاق پيشخدمت كه بود شب نيمه مقارن بودم دژبان فرماندهي

دستور بودم فرماندهي جاي به من كه وجودي با رفتم افسران زندان طرف به وظيفه حسب بر من آوردهاند

را اسفند نهم واقعه افسران از نفر چند توانستم عين آن در فقط من ندهند راه هم مرا آنموقع در بودند داده

اينموقع در من ميكنند بازجوئي هم منزه دكتر از و آوردند را خطيبي داشتند اظهار من به آنها كنم م;قات

كنند اعدام مرا بدهيد قاتلهستم گر ا ميگفتمن او هستمو منسرتيپشما ميزد فرياد شخصي كه شنيدم

سرتيپ زاهديو سرتيپ كه رسيد دستور بود من با زندان دايره رياست كه روزي ميزنيد/ مرا بيجهت چرا

در بنده كردم تهيه آنان براي اطاقي يك من و كنيد تهيه آنها براي اطاقي ميآورند, زندان اين به را مزيني

كه موقعي تا من و بود متورم مزيني تيمسار دست و بد بسيار آنان روحي وضعيت كه بگويم ميتوانم اينجا

بشود/ بيماران به ادبي اسائه كوچكترين ندادم اجازه بودم زندان رئيس

و مينمود بدني تألمات از شكايت دائم روز هر و هميشه خودش بود انفرادي زندان در كه خطيبي آقاي

ديدم را زخم من ريختهاند نمك و شكافتهاند را اينجا ميداشت اظهار داشتو شكم روي در كه زخمي حتي

آقاي نوكر كه ديدم بود, آمده بازديد براي كه دژبان رئيس حضور در روز يك نديدم/ را ريختن نمك ولي

مرا گفتشما ايشان به من درحضور ُمردمو اينجا در كه من نميكشي مرا ميگفتچرا رئيسستاد به خطيبي

و زجر را كسي بودم زندان در من كه موقعي تا بدهم تذكر را نكته اين بايستي نمود اضافه وي زديد/ كتك

كه شنيدم يكروز و ميآوردند [زندان] آنجا به و ميدادند شكنجه و زجر خارج در را آنها بلكه ندادند شكنجه



ملي دولت سياهه ٣٤٥٢

ديدن براي بقائي دكتر آقاي هم يكروز و ميدادند شكنجه و زجر زندان در اعتراف گرفتن براي را خطيبي

رفتن از بعد و نيست اينجا در خطيبي كه شد گفته ايشان به بود زندان در وي اينكه با و آمد خطيبي دكتر

بردند/ دژبان به را آمبوFنساو وسيله به قناتآبادي شمس بقائيو دكتر آقايان

خـيابان در روز يك داشت: اظـهار دارائي وزارت كارمند مينوي كاظم نام به شهود از ديگر از يكي بعد

ايشان خانم خانه در ورود مجرد به رفتم ايشان منزل به ديدمو را هاشمزاده آقاي كه ميكردم اس;مبولعبور

شخصي دژبانو نفر چند كه شديم متوجه بعد برويد/ بيرون منزل از كنيد فرار گفت و آمد حالمشوشيجلو با

مخفي من منزل در هفته يك مدت و بردم خودم منزل به را ايشان هم من و بودند آمده ايشان جلب براي

پيوست/ بهوقوع افشارطوس ربودن بعدا كه بودند

بـودم جـمشيدآباد افسران باشگاه انباردار كمك من داد گواهي چنين وظيفه سرباز منتصر سعيد آنگاه

و بود ممنوع ما براي آمد رفتو شب چند تا بودند آورده باشگاه به كردن زنداني براي را تيمساران كه موقعي

را وسايلFزم ويخواستمن داشتاز Fزم كه وسايلي و كرد احضار را سربازان از يكي فهيم سروان يكروز

امضا كه آوردند نامه يك خاتمه در و هستند بازجوئي مشغول منزه تيمسار از كه ديدم آنجا در و بردم او براي

است/ شده گرفته ش;ق كتكو ضربو با اقارير اين تمام نوشت نامه زير تيمسار كند

بدهند او به و كنند باز را تفنگخود بندهاي سرباز چند داد بيرونودستور آمد سررشته [سرهنگ] سروان
او به و خوابانيده نيمكت روي را او و بستند را تيمسار پاهاي آن با كه خواست بعدا هم بيل چوب عدد يك و

جلوگيري او رفتن خواب از تيمسار به بهصورت زدن آب با كه بودند داده مأموريت را يكسرباز و زدند ش;ق

هوشآورد به را او و نمايد معاينه او از تا آوردند پزشك و شد بيهوش تيمسار تا داشت ادامه اينوضع كنند

گرفت/ انتقامخواهم شما از بمانم گر ميگفتا تيمسار شدو بازجوئيشروع مجددا اوهوشآمد كه اين پساز

بودند بسته قپاني دستبند با كه را قرائي بلوچ سرگرد يكروز داشت اظهار قرائي بلوچ سرگرد مورد در وي

و نشست پاهايش روي در ديگر نفر يك و گردن روي در نفر يك و خوابانيده ميز روي به بازجوئي از پس

شد/ زدن ش;ق مشغول ديگر سرباز

دست با سربازان از عدهاي وسيله به بودند كرده كوچكيمحبوس اطاق در كه را مزيني تيمسار يكروز

نكردند/ باز را او دست آنجا در و بردند افراد مستراح به بسته

كه سرباز شهادتاين استناد به داشت اظهار متهمين ازوك;يمدافع يكي ملكي آقايدكتر هنگام اين در

ميكنم/ جرم اع;م افسر نفر سه اين عليه ميدهم ارائه بعدا كه دFئلي و بوده شكنجه و زجر اعمال ناظر

شد/ تعطيل موقتا جلسه و شد تنفسداده نيم و يازده ساعت

گرديد تشكيل دقيقه چهل و يازده ساعت در مجددا تنفسدادگاه دقيقه ده پساز ـ دادگاه تشكيلمجدد

آقـاي فروردين ٢٧ روز گفت: چنين و كرد صحبت به شروع شهود از ديگر يكي افضل ضياِءالدين آقاي و

رفتند/ شكار براي رودبار به آنجا از و آمد قزوين به قرائي بلوچ سرگرد

دسـتگيري مأمـورين فهيمي سروان و اميني سرهنگ و سررشته سرهنگ روز هفت الي شش از پس
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بلوچ سرگرد براي دهاتيها از نفر چند وسيله به مانديمو يكقريهاي در رفتيم الموت رودبار به بنده ايشانو

و آمد ساعتي چند از بعد قرائي بلوچ سرگرد كن معرفي را خود شدهاند دستگير تو رفقاي كه دادند پيغام قرائي

در كه چوبي با سررشته سرهنگ راه بين در افتاديم راه به او كتفهاي بستن از پس كرد معرفي را خودش

تغيير كلي به او قيافه ميريخت/ خون او دهان و بيني از كه طوري به ميزد او صورت و سر به داشت دست

قـدر آن را سـرباز اين چرا ميداشتند اظهار و است سرباز نفر يك ميكردند تصور دهاتيها كه بود كرده

ميزنيد/

كند/ را آن از دستهاي گرفتو را او سر موهاي و است مملكت اين به خائن اين گفت سررشته سرهنگ

معذرتخواست و بوسيد را بلوچ سرگرد سرهنگسررشتهصورت آنجا در رسيديم ��مانان ده به مدتي پساز

بـه را او بـعد ميخواهـم معذرت دادهام انجام تو به نسبت كه اعمالي از و بودم خسته من داشت: اظهار و

نديدم/ چيزي ديگر من و بردند شهرباني

بود اقوامم از كه رشوند منزل به من و بود بعدازظهر چهار ساعت داشت اظهار رفتيم رودبار به مأمورين با

بـلوچ سرگرد كه ميپرسند او از و نشسته رشوند جلوي در اسلحه با افسر نفر چند كه ديدم آنجا در و رفتم

از بعد يك ساعت مقارن و كردند تهيه اسب چند آنها كه رسيد آنها به كجا از دستور نفهميدم بعد كجاست

هستي مالك آنجا در تو چون داشتند اظهار من به و شدند الموت عازم ژاندارم ٣٥ تفاق ا به كه بود شب نيمه

را او دستگيريبلوچ پساز رفتم منهم برومو آنها با كه كرد توصيه نيز رئيسشهرباني بيائيو ما با بايستي

هم, حاجت قضاي رفع و خوردن غذا موقع در و بستند اسب شكم زير را او پاهاي و انداختند اسب روي بر

نميكرديد/ باز را او دست چطور شما پرسيد او از كه دادگاه رئيس جواب در مزبور شاهد

طبق كه بود شنبه روز داشت: اظهار چنين مزيني سرتيپ راننده جهانخواه علي ـ مزيني سرتيپ راننده

و شـدم دسـتگير امـيني سرهنگ دستور به آنجا در رفتم زندان به خود ارباب احتياجات رفع براي معمول

كه ديدم آنجا در من كنند پذيرائي من از اطاق يك در سيگار آبو و غذا بدون كه داد امينيدستور سرهنگ

ته با يكمرتبه شده چه پرسيدم او از ميآورد در خود از عجيبي صداهاي او و خوابانيدهاند پشت از را يكنفر

مكن/ گفتصحبت و خورد من پشت به محكمي تفنگضربه

او دادند, سرهنگسررشته تحويل و بردند ارتش ستاد به يكجيپ وسيله به مرا بعدازظهر ساعتهفت

مـزيني منزل به بعدازظهرها شنيدهام گفت او ارتش كاميون راننده گفتم هستي؟ كي راننده پرسيد من از

سر شش معاش ميدهد من به ارتش كه حقوقي چون گفتم او به من ميكني تعمير را او ماشين و ميروي

رفقاي با اربابت كه حرفهائي از پرسيد من از كنم, كار بعدازظهرها هستم نميكندمجبور تأمين را من عائله

و آورد فشار برق دكمه به و شد بلند ميز پشت از اميني سرهنگ نميگويم/ بگفتم من بگو؟ خودشميگويد

صورتخود در كه ضربهاي وسيله به مدتي از پس نشدم چيزيمتوجه ديگر من و شد روشن نوري پر چراغ

دستبندي من بستندو گردن و پشتسر از مرا دستبنديدستهاي بهوسيله بعد آمدم بههوش احساسكردم

بود/ قپاني دستبند گويا ولي بودم نديده طور اين به
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از پس كرد خاموش را چراغ صحبت مدتي از پس چيست اعمال اين از شما منظور پرسيدم آنها از من

ميبريم رئيسستاد پهلوي ترا گفت نميشناختم را او قيافه درست كه يكافسر كتكزدند مرا مدتي اينكه

من به و شد بلند من جلوي در وي و بردند ستاد رئيس پهلوي مرا كن/ گوش گفت تو به ايشان هرچه آنجا

مدتي پساز و بردند تلو به و آوردند بيرون آنجا از مرا گوشكن ميگويند افسران اين گفتهرچه و دستداد

ميشناسي؟ را او گفتند من به باغبانيبود ايشانمشغول نوكر آنجا در رسيديم آقاياميرع;ئي ده به رفتن راه

بله گفتم ميشناختم را او بود آورده برايمنميوه او و بوديم آمده تلو به شكار براي مزيني سرتيپ با منچون

بود/ شده بلند او فرياد و داد كه كشيدند Fبا پشت از را دستهاياو و زدند دستبند و گرفتند را او ميشناسم را او

راحت جريانات اين از ميخواهي گر ا گفت: و آمد قانع سروان دژباني در بعد و آوردند دژبان به را ما بعدا

ممتاز سرهنگ كه بود نوشتن نشستمشغول قانع سروان كن امضا را آن زير تو مينويسم هرچه من شوي

گفت و آوردند شيريني نان مقداري چايو داد دستور و ميدهم بخواهي هرچه گفت و بوسيد مرا آمدصورت

چه اينها گفتم من كنم امضا من كه داد بود كاغذ چند قانع سروان رفت او كن گوش ميگويند اينها هرچه

كردم/ امضا سرهم پشت را صفحه چند هم من كن امضا شد اولش باز گفت قانع هست

آقايان شكنجه و زجر مورد در را مشاهداتخود شهود از نفر آخرين پاسبان محمدي حيدر آقاي پايان در

كرد/ بيان منزه و اميرع;ئي

پس گرديد/ فرداموكول ساعت٩ به آينده جلسه يافتو خاتمه بعدازظهر نيم يكو ساعت مقارن جلسه

از و نمود حمله سابق دولت به وي كرد صحبت و شد بلند تماشاچيان بين از سرهنگرحيمي جلسه ختم از

از موقع اين در شوند مجازات بايد ساختهاند را پروندهها اين سابق دولت در كه افسراني كرد تقاضا دادگاه

آمد/ عمل به احساسات ابراز متهمين ساير و سرهنگرحيمي به نسبت تماشاچيان طرف

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

گرفت قرار پزشكي معاينه مورد قرائي بلوچ سرگرد
پزشكي اداره به خويش پرونده تكميل براي افشارطوس قتل متهمين از يكي قرائي بلوچ سرگرد ديروز

وارده ضـربات اثـر در دسـتش استخوان زندان مدت طي در كه ميداشت اظهار وي نمود/ مراجعه قانوني

بلوچ بدن از عكسبرداري دستور معاينه از پس پزشك است/ شده نيز قلبي بيماري دچار ضمنا و شكسته

نمايد/ دادگاه تسليم كرده معلوم را نتيجه تا داد را قرائي

٨٢å٧ شماره ,١٣٣٢.٧.٢å دوشنبه

وفاداري] منظور به و تولد مناسبت [به
ابـراز منظور به و عليهالس;م كاظم موسي امام حضرت تولد مناسبت به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مجلسجشني بعدازظهر ماه مهر ٢٤ جمعه دولتروز از پشتيباني همايونيو اعليحضرت به نسبت وفاداري

ميگردد/ منعقد غار دروازه مسجد در



٣٤٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

شدهاند فرار به موفق اخEلگران از عدهاي
انتظامي كنونمأمورين ا و شدند فرار به بودندموفق بازداشتشده اخيرا كه اخ;لگران از عدهاي ـ نهاوند

است: زير شرح به آنها از برخي اسامي ميباشند/ آنها دستگيري صدد در جديت با

رضـا بـزاز, رضواني منصور بزاز, كاشانچي tنصرا آموزگار, زمانيان منصور دبير, آذري كيومرث آقايان

خياط/ عظمي كريم قناد, سيدان خليل سيفدانشآموز, سهمدين رنگرز, حسين حاجي عطار, نصرتي

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

شدند آزاد ضمانت قيد به
قيد به بودند شده بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به كه بازداشتشدگان از عدهاي ـ نوشهر

گرديدند/ آزاد ضمانت

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

توقيفشد رفع بختيار روزنامه از
توقيف اين كه شد حاصل اط;ع امروز بود شده توقيف تهران نظامي فرمانداري طرف از بختيار روزنامه

شد/ خارج توقيف از تفاهم سوِء رفع از پس كه بوده تفاهمي سوِء اثر بر

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

توده] منحله خصوصحزب [به
خصوصحزب به سياسي احزاب از يك هيچ در ميدهم گهي آ وسيله بدين تحويلي tعزتا اينجانب

است/ حقيقت از خارج شود اينجانبداده به نسبت اينمورد در تهامي ا گونه هر و ندارم عضويت توده منحله

رشت ـ تحويلي hعزتا ٩١٦٥ ـ آ

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

امEكسلطنتي حوزه ١٧ در كEسروستائي ١åå
شد خواهد افتتاح روستائيان برايتعليم ماه آبان سوم از

اين دوره تشكيلدهد/ مجددا را روستائي جاريك;سهاي سال در دارد نظر ام;كدر اداره اط;ع قرار به

بيشتري فراغت مدت اين در كه روستائيان تا شد خواهد شروع ماه آبان از كه ميباشد ماه چهار ك;سها

نمايند/ استفاده آن از و شركتنموده ك;سهايمزبور در بتوانند دارند

فيلمهاي نمايش جهت نيز گانهاي جدا برنامههاي برنامههايآموزشي بر ع;وه ك;سهايمزبور براي

آشنا فرهنگي و بهداشتي نوين پيشرفتهاي با روستائيان تا است شده داده ترتيب بهداشتي و كشاورزي

ماه آبان سوم روز كه ميباشد يكصدك;س حدود در و ميگردد داير حوزه هفده در روستائي ك;سهاي شوند/

بود/ شده تشكيل سلطنتي ام;ك در نيز گذشته سال روستائي ك;سهاي ميشود/ افتتاح



ملي دولت سياهه ٣٤٥٦

٨٢å٨ شماره ,١٣٣٢.٧.٢١ سهشنبه

گفت: ما خبرنگار مصاحبهايبه ارتشدر رئيسستاد

نمانده باقي جاينگراني آمده عمل فارسبه در كه اقداماتي با
اوضاع درباره ايشان از و نمود ارتشمصاحبه رئيسستاد تمانقليچ با سرلشكر تيمسار با ما خبرنگار امروز

سرلشكر آقاي كرد/ ارتشسؤال ستاد با دولت فوقالعاده نماينده هيئت آقاي ارتباط فارسو منطقه عمومي

مركز به را منطقه گزارشآن روزه همه و تماسدارند دولت با شيراز از مرتبا هيئت آقاي داد پاسخ تمانقليچ با

ميكند/ فارسكسبدستور استان جريانات درباره و ميفرستند

وسيله به فارس لشكر و ميباشد منطقه آن امور جريان در فارسهمواره لشكر وسيله به نيز ارتش ستاد

ارتش رئيسستاد ميگردد/ صادر مركز از ودستورهايFزم ميرساند ستاد اط;ع به را جريانات كليه بيسيم

آنجا انتظامي قواي و آمد عمل به فارس در انتظامات حفظ لحاظ از اخيرا كه اقداماتي با كرد اضافه سپس

نيست/ نگراني جايهيچگونه و ميباشد مسلط اوضاع بر yكام فارس لشكر شده تقويت

عشاير سران با فارس در دولت فوقالعاده نماينده هيئت آقاي كرات مذا داديم اط;ع yقب كه طوري به

بيايد/ تهران به هيئت آقاي همراه زودي به قشقائي ناصر آقاي است قرار و يافته خاتمه موفقيت با قشقائي

ايـل بـه هسـتند فراري كه هوائي نيروي افسران از نفر چند شدن ملحق شايعه كرد سؤال ما خبرنگار

و نرسيده ارتش ستاد به اط;عي زمينه اين در داد باتمانقليچجواب تيمسار صحتدارد؟ حد چه تا قشقائي

ندارد/ صحت

كـه وقت هر داد پاسخ شد ارتشسؤال ستاد رئيس از اصفهان در نظامي حكومت تمديد علت درباره

برقراري به احتياج كه دهند تشخيص عمومي آسايش تأمين و نظم حفظ نظر از انتظامي مقاماتمسئول

آنكه از پس و گردد برقرار نظامي حكومت منطقه آن در ميكنند تقاضا ارتش ستاد از است نظامي حكومت

داده آن بـرقراري اجازه دولت هيأت تصويب با شد مطالعه و بررسي نظامي حكومت برقراري لزوم درباره

مناطق آن در اخ;ل يا اغتشاش بيم ابدا استولي شده عمل ترتيب همين به نيز اصفهان مورد در ميشود,

نميرود/

ارتش رئيسستاد شيراز گانهجنوبدر نيروهايسه فرماندهان حضور با كنفرانسي تشكيل علت به راجع

لشكرها فرماندهان گاهي آ و قسمتهايمختلفخود تطبيقعمليات براي هميشه ارتشهايمنظم گفت:

بيشتر همآهنگي وسيله اين به و ميدهند تشكيل كنفرانسهائي چنين يكديگر عملياتي نقشههاي از

١å و ٧ و ٦ لشكرهاي عمليات كه ايران قسمتجنوب بهخصوصدر مينمايند/ ايجاد ارتش واحدهاي بين

باشد/ منطبق يكديگر با yكام بايستي مناطق آن اهميت و مجاورت لحاظ از

حال هر در استو بوده اوليايامور غفلت اثر بر نگرديده تشكيل كنفرانسها قبيل اين از حال به تا گر ا

مناطقمجاورصورت احوال و اوضاع بر آشنائي بهمنظور صرفا عاديبودو امري لشكرها فرماندهان اجتماع

است/ گرفته



٣٤٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

شد بازپرسي مهندسعطائي و شيرازي معدل غEمحسينمصدق, آقايان از ديشب
نميكردم سياسيدخالت جريانات در و بودم دانشگاه مناستاد بازپرسيگفت در غEمحسين دكتر

خياباندانشكشفشد در توده منحله حزب يكشبكه
شد آزاد خوزستان سابق استاندار سرتيپمظفري

معدل مصدق, غ;محسين دكتر آقايان از گذشته شب نظامي فرمانداري بازپرس مرعشي سرگرد آقاي

جرياناتقبل درباره ميباشند بازداشت نظامي ٥حكومت ماده استناد اينكبه كه عطائي مهندس شيرازيو

مصدق آقايغ;محسين است كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه بهطوري آورد/ عمل به بازپرسي مرداد ٢٨ از

در نميكردم/ دخالت سياست در هيچوجه به و بودم دانشگاه استاد من است داشته اظهار بازپرس جواب در

بازپرس جواب در نيز شيرازي معدل آقاي كنم/ استعفا دانشگاه استادي سمت از داشتم نظر در هم اواخر اين

عطائي مهندس آقاي كنم/ دفاع مملكت استق;ل از كردم سعي خود نوشتههاي در همواره من است گفته

در بتوانم كه نداشتهام دخالت سياست در من است گفته بازپرس جواب در نيز كشاورزي وزارت سابق كفيل

بدهم/ توضيحي باره اين

مـقابل كـوچه در واقـع جنگلي هرمز نام به شخصي منزل به نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب

رمز, دفترچه قبيل از مدارك و اسناد مقاديري منزل بازرسي از پس و شدند دانشوارد كوچه يازده ك;نتري

نظامي فرمانداري به منزل كنين سا از نفر پنج تفاق ا به شده كشف اسناد آوردند/ دست به كمونيستي كتب

فرمانداري مأمورين طرف از قبل چندي كه خوزستان سابق استاندار مظفري سرتيپ آقاي دادند/ تحويل

آقاي امروز گرديد/ آزاد ديروز عصر نيز فرهادپور پرويز آقاي شد/ آزاد گذشته شب بود شده بازداشت نظامي

سيدمصطفي حاج خيابانمولويكوچه در منواقع منزل در گيتيبين اصغر آقاي داشت ثمربخشاظهار دكتر

براي نيز شراره مصطفي آقاي اط;ع قرار به است/ ديگريبوده نقطه دستگيريويدر استو نشده دستگير

است/ شده كر ذ بازداشتيها ليست جزو اشتباها ايشان اسم و بود رفته دادستان سرلشكر آقاي نزد كاري انجام

مـيان در شـدهانـد/ بـازداشت نـظامي فـرمانداري طـرف از عـدهاي اخـير سـاعت چـهار و بيست در

يا رويديوار به شعار نوشتن تهام ا اشخاصبه اين ميشود/ ديده محصل و دانشجو نفر چند بازداشتشدگان

شدهاند/ بازداشت پخشاع;ميه

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

سياسي روزنامه دفتر در
روزنـامه دفـتر در تـهران تـحاديههاي ا و كارخـانجات كارگران نمايندگان بعدازظهر پنج ساعت ديروز

از پشتيباني و كارگران تفاق ا و تحاد ا اطراف در مطالبي صابر بيوك آقاي و رسانيدند هم به حضور سياسي

زمـينه اين در نيز كرماني زندي و گلباز غديري, صادقيان, آقايان سپس و كرد ايراد سلطنت شامخ مقام

گردد/ اع;م تحاديه ا رسميت يابد تشكيل مهر ٢٨ سهشنبه روز كه آينده جلسه در شد قرار و گفتند سخن



ملي دولت سياهه ٣٤٥٨

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

شليكشد هوا سمت به تير سه استانبول خيابان ديشبدر

گرديد دستگير مينمود توزيع را مردم روزنامه كه شخصي و
كه ما خبرنگار كرد ايجاد جمعيت در عجيبي نگراني استانبول خيابان در تير سه شليك صداي ديشب

اداره شعب از يكي رئيس دنبلي آقاي ديشب نيم و هفت ساعت كه ميدهد گزارش بود جريان اين شاهد

ميباشد/ جمعيت بين مردم روزنامه فروش مشغول خيابان در كه كرد مشاهده را ناشناسي شخص گاهي آ

را او نيز گاهي آ مأمور گذاشتو فرار به پا فورا روزنامه فروشنده ولي برآمد او دستگيري صدد در دنبلي آقاي

در و كرد شليك هوا سمت به تير سه وي ارعاب براي ناچار نگرديد او دستگيري به چونموفق و كرد دنبال

نمود/ جلب ٣ ك;نتري به ساختو انگليسدستگير سابق سفارت مقابل در را او نتيجه

فرزند فريدون را خود تحقيقات, ضمن آمد عمل به او جيب محتويات از كه بازرسي از پس ك;نتري در

فرمانداري به پرونده با امروز فريدون شد/ ضبط بود او نزد كه مردم روزنامه نسخه هشت و كرد معرفي سردار

گرديد/ تحويل نظامي

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

شاهنشاهشرفيابشدند] همايون اعليحضرت حضور [به
به سعدآباد سفيد كاخ در كاشمر شهرستان اهالي نمايندگان ديروز عصر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ُكرد جمعيتميهن رهبر طهماسبي حسين آقايمحمد شدند/ شرفياب شاهنشاه اعليحضرتهمايون حضور

مستدعيات و تقديم شاهانه پيشگاه به داشت قرار خاتم قاب در كه نفيس خطي مجيد tك;مآ جلد يك

معروضداشت/ را اهالي

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

ملوكانه پيشگاه به آذربايجان رؤسايعشاير از عدهاي شرفيابي
عشاير و عبدوي ايل شاهسون, عشاير رؤساي نمايندگان از نفر ٣٢ ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

نـمايندگان هـمايوني اعليحضرت شدند/ شرفياب ملوكانه پيشگاه به سعدآباد سفيد كاخ در رضائيه مقيم

تـبريزي, محمد عشاير, امير آقايان فرمودند/ استماع را آنها مستدعيات و دادند قرار تفقد مورد را عشاير

رسانيدند/ عرض به مطالبي نيز جهاني جانخواه شهباز كلشو و كو كا شمسالدين

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

فقيد] شاهنشاه آرامگاه نثار گلي [تاج
رهبر روزنامه مدير اهري شريعتي آقاي ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

به صفرزاده و اس;مي غ;معلي مؤمني, شريعتي, محمود مظفري, عطاريان, اناماژور, آقايان تفاق ا به آسيا

كردند/ فقيد شاهنشاه آرامگاه نثار گلي تاج مركز مقيم اهريهاي طرف از نمايندگي



٣٤٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

افشارطوس متهمينقتل دادرسي
گفت: خود دفاع در ملكي دكتر

شوند قوا كل فرمانده معاون ميخواستند دو رياحيهر افشارطوسو
گرديد فدا ميان اين وليافشارطوسدر

اعتراضشد متهمينشديدا از يكي به و دادرسيمتشنج جلسه

و گشته حذف كلي طوري به قبل شماره ده صفحه صفحات, جابجايي دليل به است شده داده قبcتوضيح كه طور همان /١
نبود/ امكانپذير دادرسي اين ابتداي درج لذا

�١�قبل> شماره از <بقيه

زماني آقاي ابتدا يافت/ رسميت دادگاه مجددا ظهر مقارن تنفس خاتمه از پس ـ دادگاه مجدد تشكيل

ندارم بستگي رفاقتو يكرديفنشستهايم در كه آقاياني اين يكاز هيچ با yاص من گفت: متهمين از يكي

نمودهاند/ متهم و گرفته مرا جهت بدون نداشتو افشارطوساط;ع كشتن از yاص من روح و

او تلين قا بايد و است شده كشته افشارطوس كه است اين ميباشد مسلم كه چيزي نمود اضافه سپس

فوت از پس و كرد خدمت مملكت اين به و بود كشور اين افسرانFيق از يكي مرحوم آن زيرا شوند مجازات

بـرله خـود اظـهارات بـه ناطق دادند/ او به سرلشكري درجه و كردند قلمداد Fيق افسري را او مرحوم آن

اعتراضشد/ متهمين از نفر چند و تماشاچيان طرف از كه ميداد ادامه افشارطوس

و شد متشنج جلسه اينموقع در مزخرفمگو, خفهشو, بنشين, گفت و اعتراضكرد شديدا منزه آقايدكتر

يافت/ خاتمه تشنج گرفتو قرار جايخود در و كرد تمام را صحبتخود زماني, دادگاه رئيس دستور به

بقيه گرفتو قرار تريبون پشت مدافع وكيل ملكي دكتر آقاي اينموقع در ـ ملكي دكتر آقاي دفاع بقيه

نمود: بيان زير شرح به را مدافعاتخود

از مختصر معرفي در كه معروفي قلبي قساوت اثر بر خود زندگي طول افشارطوسدر مرحوم كه مظالمي

از كه نميرسيد نظر به بعيد هيچ و نبود هزار و صد و تا يكيدو بود مرتكبشده عرضرساندم به شخصيتاو

او چشم مقابل در كه ظالمي از شخصا را خود داد بخواهد كه باشد شده پيدا مظلوم نفر يك زياد عده اين بين

را عامل اين كه بود مكلف مستنطق لذا و بستاند است, پيموده را ترقي مدارج روز به روز ظلمها همان اثر بر

برود/ عامل اين دنبال به حقيقت كشف راه در و ندارد دور نظر از نيز

را ايشان فوت خانوادهها اغلب شمال شهرهاي در بودند فراوان بودند مرحوم آن از انتقام تشنه كه كساني

باشد/ داشته مرحوم آن قتل در دخالتي انتقام عامل كه نبود بعيد كردند شاديها و گرفتند جشن

ايامي خصوصدر به و اسفند نهم قضاياي از بعد سابق حكومت دستگاه افشارطوسدر مقام موقعيتو

بحثروز همايوني اعليحضرت از قوا كل فرماندهي حق سلب اختياراتو نفري هشت Fيحه از صحبت كه

از يكي كه اينبود قويشهرتمشهود, غالبو ظن كه بود رسيده درجهاي افشارطوسبه شوكت عزتو بود
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گرفتهاندو مصدققول آقايدكتر از را كلقوا فرماندهي سرتيپافشارطوسمعاونت يا رياحي سرتيپ نفر دو

يا رقابتحرفه حسجاهطلبي مقام و جاه حب كه نبود بعيد نگنجند اقليمي در پادشاه گفتهانددو قديم از چون

توجه نيز عامل اين به امر بدو در مستنطق كه حقبود و باشد افشارطوس مرحوم قتل عواملمؤثر از سياسي

ميداشت/ مبذول خاصي

شـده واقـع كشـور مـصالح و ميهنپرستي عاليه احساسات تأثير تحت اشخاصي كه فكر اين باFخره

بتوانند نتيجه در تا ببرند بين از بوده وقت حكومت قوانين و احكام مجريه آلت كه را افشارطوس بخواهند

حكومت آن و كم حا آن دست از خود عقيده به را مملكتي و سازند فراهم را حكومت آن تضعيف موجبات

مصالح بتواند بهتر ايشان نظر به باز كه كنند مستقر ديگريرا نظر حكومتمخصوصومورد يا خ;صسازند

كشف در مستنطقرا فكر از داشتگوشهاي جا كه عاملمؤثريبود خود نوبه به نمايد رعايت مملكترا عاليه

نمايد/ جلب قتل علت

كه جهاتي توجه با و نبوده مختار طريق انتخاب در مستنطق كه كنم عرض فورا ميخواهم اجازه بدوا

بعدا استو جنايت ارتكاب در سابق ضعفحكومت و فكر دانستن مؤثر در مستنطق استدFل ضعف مثبت

را مقامدوستي و جاهطلبي سياسيو رقابتهاي بود اين حق كه فرمود خواهيد م;حظه ميرسانم, عرض به

ميرفت كشفحقيقت دنبال آزادانه و بود آزاد مستنطق گر ا كه باشيد داشته يقين تشخيصدهدو عملمؤثر

نمايد/ تسليم را قاتل و كند هدايت را جامعه ميتوانست بهتر طريق آن از

در روز آن اقليت نام به كه تي مبارزا و مصدق آقاي ليدري و ملي جبهه تشكيل از پس كه ميدانيم همه

بـا آنكـه از پس و گـرديد نفت شدن ملي قانون و رزمآرا مرحوم قتل به منجر كه شد ملي مجلسشوراي

يعني معروفروز نسبتا احزاب از يكي گرديد اينكشور مصدقرئيسالوزراِء اماميدكتر جمال آقاي پيشنهاد

ملي جبهه با را او رابطه حق كه نمود احاطه طوري را مصدق داشتدكتر ملي جبهه افراديدر كه ايران حزب

گسيخت/ درهم yكام

بود كشور اين حساسدر پست كمتر كه بود حدي به سابق حكومت دستگاه در ايران حزب قدرت و نيرو

نبود/ حزب دلخواه كه ميگرفت انجام عمل كمتر و نباشد حزب اين اعضاي از يكي آن راس در كه

بايد تأسف كمال با داشت: اظهار ضمنا و نمود بيان را ايران حزب اقدامات از شمهاي ملكي دكتر آقاي

ولي هستند و بوده حزب در وطنپرستي فعال جوانان آن تصفيه و توده با ايران ائت;فحزب از بعد كه بگويم

داشتند/ مقام و جاه حب كه بودند ماركداري عناصر اغلب حزب زعماي

همچون مصدق دكتر و اينحزبرويداد دست به گرفت انجام مصدق حكومت ماهه ٢٨ دوره در آنچه و

موقعيتخود و مقام و برآيد جلوگيري صدد در نبود مايل قيمتي هيچ به ميدانست اينحزب از را نيرويخود

قبيل: از كه را آنچه و بدهد دست از را

چپاول غارتو ـ توده حزب با ائت;ف ـ تحديدمطبوعات ـ زمامداري مدت تمام در نظامي حكومت ادامه

اختياراتاول ـ اموالقوام مصادره ـ رزمآراِء قاتل معافيت ـ تير سيام نظير غارتهاي قتلو اشخاصـ منزل
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از كه تحفهايست مسلما داريم سابق حكومت از ارمغان به مرداد ٢٨ باFخره و اسفند نهم ـ دوم اختيارات و

است/ گشته ايران ملت تقديم او عمال و مصدق دكتر دست به گرفته سرچشمه ايران حزب زعماي فكر

رياحي سرتيپ اروپا در قبل سالهاي بود, مصدق حكومت فعالمايشاِء ايران حزب كه گفتيم حال هر به

به ارتش ستاد رياست حساس تفويضشغل بود/ نموده اع;م سوگند قيد به حزب اين به را خود همبستگي

عـلت بـه كـه افشارطوس و ميخواست ايران حزب كه طور آن گر ا و بود ايران حزب خواسته شخص اين

باشيد يقينداشته رعايتميكرد حزبرا آن سليقه ميلو بود شده شهرباني رئيس ديگر علل خويشاونديو

ميشد/ تشكيل پرونده اين امروز شايد نه ميشد كشته افشارطوس نه

معماي حل كليد كه بود افشارطوسموجود سرتيپ و رياحي سرتيپ بين مخصوص روحي تفاوت ولي

مشاغل دو هر بودند, كرده ترقي زود و سريع و خوب انصافا دو هر بودند, جاهطلب دو هر است/ مرحوم قتل

سربازان سمبل كه پرچم و شاه و خدا جاي به كه بودند خوردههائي قسم جزو دو هر بودند, عهدهدار حساسرا

بودند/ خورده قسم حكومتوقت به است كشور اين

ميخواست ايران حزب دستورات از انحراف بدون آهسته آهسته و بود وفادار خود قسم به رياحي منتهي

با خيلي طبعا چون و نميشناخت را دشمن و دوست بود شده سوار مراد خر بر كه افشارطوس اما برود جلو

همبستگي بردو پي مصدق دكتر افكار روحياتو به بود توانسته بهتر و زودتر رياحيبود از زرنگتر و هوشتر

كردن جارو به كرد بهاصط;حشروع مسلكبود كياولي ما حسجاهطلبي ارضاِء در ايشانداشتو با خانوادگي

و باFتر مقامات به بعدا كه نمايد ايجاد مستقلي شخصيت برايخود كه كرد سعي و رياحي سرتيپ پاي زير

برسد/ مستقلتري

نمايد منتقل شهرباني به را گروهباني كادر ارتشو افسران از عدهاي كه كرد جلب رئيسدولترا موافقت

تحت انتظامات حفظ منظور به شهري پادگانهاي قواي تمام كه شد ارتش به بخشنامه صدور به موفق

باشد/ ستاد اجازه به احتياجي اينكه بدون درآيند مستقيما او اختيارات و قدرت

كه افسرانجوان از عدهاي ازوجود ساخت برقرار محرمانه ارتباط ايران حزب مصدقو سياسي دشمنان با

و نمود استفاده خود تقويت براي بودند گرفته قرار او تبليغات تأثير تحت دانشگاه تعليماتي تصدي دوره در

است ممكن كه شده عنصري دچار كه گشت متوجه و شد هشيار ايران حزب كه رساند جائي به را كار باFخره

و كرده متزلزل را حزب قدرت رياحي بردن بين از با بريده, را ايران حزب دست توده حزب بردن بين از با

ببرد/ بين از را حزب اين هستي او مستقيم اطرافيان و مصدق دكتر حسابخود رسيدن با باFخره

yعم ولي رياحي به هم و بود داده وعده افشارطوس به هم را قوا كل فرماندهي معاونت مصدق دكتر

رياحي تقرب و موفقيت و ترقي مانع افشارطوس وجود ميزد, درجا رياحي ميرفت افشارطوسجلو هرچه

نداشت/ ترديد نفر دو اين بين انتخاب در ايران حزب بود شده

آثار ولي بود نديده چيزي سوگند به وفاداري جز بود حزب كهعضو رياحي از فدايديگريشود بايد يكي

روزگار بدزدد yكام را مصدق دكتر عقل قاب ميشد افشارطوسموفق گر ا بود افشارطوسمشهود عمليات
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در مثل توده عظيم نيروي به سخت بحرانهاي در و مختلفه مراحل در طور همان ميشد تباه ايران حزب

كمكخواست/ توده از ميشد متوسل [١٣٣١] تير ٣å قضاياي مورد
قـاتل و بـرويد تـوده, حزب و شما اين ايران, حزب و شما اين رياحي, و شما اين دادستان آقاي Fحا

كنيد باشمميگويمدرستدقت داده شما به ردي پرونده همين از اينكه براي باز من كنيد/ پيدا افشارطوسرا

دواخانه ف;ن به كردند بيهوش افشارطوسرا بدانيدچگونه ميخواهيد گر ا مينويسند توده روزنامه در ببينيد

ببينيد/ كلروفرم يا تر ا مشتريان جزو دفتر آن در را منزه دكتر اسم تا كنيد مراجعه تاريخ ف;ن در

كر حتيذ آن ازوقوع قبل روز در توده روزنامههاي مندرجات ساختگيسرتيپنصيريو كودتاي قصد گر ا

پرداخته ساختهو پريشانكودتا افسانه كه نشدهبود ثابت شما بر بعدا گر ا و بوديد نديده سرتيپنصيريرا نام

پرونده در حزب اين پيشبينيهاي ميكرديد خيال شايد است توده حزب و ايران حزب يعني وقت دولت

كه است شده ثابت دنيا به كه Fحا ولي ميگيرند, غيب عالم از آن زعماي كه است الهاماتي افشارطوس

زاهديبوده سپهبد نخستوزيري مصدقو دكتر عزل به راجع شاهانه حكم اب;غ نصيريفقطمأمور سرتيپ

منظور با موافق كه جائي تا ايران نقشههايحزب اجراي جز مأموريتي توده حزب كه بفرمائيد باور بايد است

تحقيق وظيفه انجام جاي به كه بوده مستنطقي بيچاره آن كردن گم رد براي و نداشته بوده حزب آن مرام و

دفتر ف;ن يا بگيريد را عباسعلي مينويسد كه است ساخته فراهم را كشور قضائي دستگاه ننگ موجبات

سياسي امور در چند هر را مصدقالسلطنه كه ميآيد پيش سؤال اين طبعا نمائيد/ معاينه را دواخانه ف;ن

حفظ به بياعتنا عادي امور در كه كنيم تصديق نميتوانيم چون بدانيم قوانين احترام و اصول به غيرمقيد

از اينسؤال جواب برنيامد تعقيب و معرفي مقام در قاتل هويت به بردن پي از پس كه شد چه باشد قانون

كيفرخواست ضمن آن از قسمتي امروز و داشت كه افكاري با مصدقالسلطنه پيداست من سابق معروضات

داشت احتياج حزب دو اين بهوجود هم بوده توده و ايران حزب گرفتار استهم شده تشريح ارتش دادستان

بود/ شبواجبتر نان از او براي ارتش ستاد راس در رياحي شخص وجود

رسوا جامعه در را رياحي شخص و حزب دو اين افشارطوس قتل براي ميخواست گر ا مصدقالسلطنه

عاقلتر مصدقالسلطنه و بزند پا پشت داشت كه درازي و آرزوهايدور و آمالخود كليه به ميبايستي نمايد

بنمايد/ صرفنظر مملكت سلطان از انتقامجوئي سلطنتو از افشارطوس خاطر براي كه بود آن از

دارد] [بقيه

٨٢å٩ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٢ چهارشنبه

ژيتا تكذيبشركت
دكتر آقاي ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين است شده داده اخيرا كه انتشارات و شايعات مورد در

شركتوارد اين برنج صادرات معام;تو در هيچوجه به ايشان بستگان يكاز هيچ يا و مصدق غ;محسين

مسئوليتمحدود با ژيتا شركت نداشتهاند/ سهامي شركت اين در و نبوده/

٩٢٤٧ ـ آ
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٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

اصفهانگرديد وارد مردم احساساتبينظير ميانابراز در ملوكانه موكب
عرضرسانيد به را امور گزارش لشكر فرماندهان و گفت خيرمقدم اصفهان استاندار

رفتند افسران باشگاه به اتومبيل با نخستوزير اتفاق به ملكه و شاهنشاه

صرفكردند افسران باشگاه در را نهار ركاب ملتزمين و اعليحضرتين

اصفهان مختلف نمايندگانطبقات امروز عصر
ميشوند ملوكانهشرفياب حضور به

و شاهنشاه حامل هواپيماي ميدهد: اط;ع چنين خود تلگرافي گزارش ضمن اصفهان در ما خبرنگار

تفاق ا به همايوني اعليحضرت بعد لحظه چند و شد اصفهان فرودگاه وارد امروز صبح ربع و نه ساعت ملكه

شاهنشاه كه هنگامي بودند اعليحضرتين همراه نخستوزير آقاي شدند/ خارج هواپيما از ملكه علياحضرت

ابراز بودند شده حاضر فرودگاه در استقبال براي كه جمعيتي طرف از فرمودند اج;ل نزول فرودگاه محوطه به

ميرسيد/ گوش به مدتي تا هورا و زدن كف صداي و آمد عمل به شديد احساسات

آورد/// عمل به را نظامي احترامات مراسم احترام گارد اعليحضرتين موكب ورود از پس

اعليحضرتا, عرضكرد: خيرمقدم زير شرح به اصفهان استاندار اسكندري اميرنصرت آقاي اينموقع در

از را ملكه علياحضرت و شاهنشاهي اعليحضرتهمايون بندگان مبارك تشريففرمائيموكب علياحضرتا,

اصفهان ميهنپرستي شاهدوستو اهالي قاطبه هم و دهم استان خدمتگزاران مأمورينو عموم قاطبه طرف

مـلكه علياحضرت و شاهانه مقام به نسبت آنها عميق احساسات و قلبي ع;قه ناظر و شاهد شخصا كه

اصـفهان بـه پـهلوي ثريا ملكه علياحضرت و شاهانه مبارك ذات تشريففرمائي ميكنم عرض تبريك

مردم احساسات شاهانه بركات ك پا ذات كه نظر اين از موهبت ميباشد بركت يك يكموهبتو متضمن

ملكه علياحضرت و تشريففرمائيخود با و نداشته دور اثر مهر نظر از را اصفهان ميهنپرست شاهدوستو

اهالي به نسبت عنايت و تفقد باFترين خود اين و فرمودهاند مفتخر را استان اين اهالي قاطبه پهلوي ثريا

ميباشد/ اصفهان شاهدوست

اين مردم آرزوهايديرين و آمال بزرگترين از يكي شاهانه تشريففرمائيذات با كه نظر اين از بركت

و گرفته خود به تحقيق بودهاندصورت چنينروزي منتظر پدرانشان و استخود سال چهارصد شايد كه خطه

شاه محمدرضا اعليحضرتهمايون سلطنت[ناخوانا] دوره در اساسآن كه رود زاينده آبكوهرنگبه الحاق
بـراي دهم استان كنين سا نفر يكميليون و ميشود عملي فرخنده روزهاي اين در بود شد نهاده پهلوي

بود/ خواهند شاهانه مبارك گويذات دعا هميشه

در فرمودند عبور فرهنگيان و دانشآموزان صف برابر از اعليحضرتين اصفهان استاندار عرايض از پس

طـرف از و كـرد پـهلوي ثـريا مـلكه عـلياحضرت تقديم زيبائي گل دست خردسالي دانشآموز موقع اين

عرضنمود/ خيرمقدم اصفهان فرهنگيان



ملي دولت سياهه ٣٤٦٤

س;متيذات براي دعايمخصوص و آمد عمل به مذهبي مراسم مذهبي اقليتهاي جمعيت مقابل در

التزام مستقبليندر كليه كه حالي در ثريا ملكه علياحضرت سپساعليحضرتهمايونيو شد/ خوانده شاهانه

ايستاده رنگ سه پرچم با لباسمخصوص با كه اصفهان مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت مقابل در بودند ركاب

به تركو را فرودگاه مستقبلين عموم نسبتبه تفقد ابراز پساز ملكه و شاهنشاه شدند/// تشريففرما بودند

نمودند/ عزيمت شهر طرف

تاريخي شهر بودند, كرده اجتماع اصفهان اهاليوطنپرست از نفر صدهزار بيشاز همايوني سير خط در

و شـادي غـريو و بـود اهالي وطنپرستان احساسات كترين پا و بيشائبهترين ناظر اصفهان شكوه پر و

سـراسـر و شـد قـرباني گوسفند و گاو زيادي تعداد بود درآورده لرزه به را شهر مردم مسرتآميز فريادهاي

را مردمصفوفمنظمخود كه حديبود به احساساتعمومي شدت لحظه چند در بود شده گل غرق خيابانها

اعـليحضرت مـدت تمام در شدند آن حركت ادامه از مانع و گرفته ميان در را همايوني تومبيل ا و شكسته

مـرحـمت ابـراز اصـفهان وطـندوست مـردم به نسبت دست و سر اشاره با ملكه علياحضرت و همايوني

ميفرمودند/

به و گذشته شهر بزرگ خيابانهاي از اصفهان اهالي احساسات ابراز اين ميان در اعليحضرتين موكب

فرمودند/ اج;ل نزول اصفهان افسران باشگاه

و داشت تـقديم مـلكه عـلياحضرت پـيشگاه به بزرگي گل دسته خردسالي دوشيزه افسران باشگاه در

مـناسبت بـه كـه را سـرودي آئـين بـهشت دبـيرستان دانشآمـوز دخـتران سـپس كـرد/ عرض خيرمقدم

باشگاه در ملكه و شاهنشاه شد/ واقع توجه مورد كه خواندند بودند كرده تهيه اعليحضرتين تشريففرمائي

فرمودند/ استراحت افسران

امام tآيتا شدندو شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به اصفهان علما آقايان صبح نيم و ساعتده

دادند/ قرار شاهانه مرحمت مورد را آقايان همايوني اعليحضرت عرضكرد/ خيرمقدم نجفي

ملي بنگاههاي اداراتدولتيو رؤساي آقايان شده تنظيم كه برنامهاي طبق امروز بعدازظهر چهار ساعت

عمارت در ترتيب به اصناف كشاورزان و كارگران نمايندگان جرايد, ارباب بازرگانان, كارخانجات, مديران

شد/ خواهند شرفياب شاهنشاهي همايون اعليحضرت حضور به چهلستون

در استانداري عمارت در دهم استاندار اسكندري اميرنصرت آقاي طرف از ضيافتي مجلس نيز امشب

ميباشد/ برپا ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت پيشگاه

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

فقيد پادشاه اعليحضرت آرامگاه در
گلي تاج و رفتند فقيد پادشاه اعليحضرت آرامگاه به آذربايجان عشاير سران از عدهاي بعدازظهر ديروز

ديده ميكنند آرامگاه نثار را گل دسته كه هنگامي عشاير سران گزارش] [ضميمه Fبا عكس در كردند/ نثار
ميشوند/



٣٤٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

ملوكانه پيشگاه به شرفيابي
بانوانشان و افسران گذشتهعدهاياز روز بعدازظهر

صرفچاينمودند شاهانه حضور در كاخسعدآباد در

از نفر ١٥å بعدازظهر چهار ساعت رئيسشهربانيديروز مقدم علوي سرلشكر تيمسار تقاضاي حسب بر

پنج ساعت شدند/ شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به سعدآباد كاخ در بانوانشان با شهرباني افسران

و شدند تشريففرما كاخ چمن محوطه به ثريا ملكه علياحضرت و شاهنشاه همايون اعليحضرت بعدازظهر

و شاهنشاه حضور را شهرباني افسران سپاسگزاري كلمراتب رئيسشهرباني مقدم سرلشكرعلوي تيمسار

گفت: ضمن در داشتو اع;م ملكه علياحضرت

آنها به رستاخيز جريانات كه كرند شا دارند و داشته اعليحضرت مهر از كنده آ دلي كه شاه فدائيان اين

برسانند/ ظهور منصه به را خود شاهدوستي مراتب تا داد فرصت

تذكر و مرحمتفرمودند و تفقد اظهار آنها به و بانوانشانعبور و افسران صف جلو از سپساعليحضرتين

كه است نداشته هم سابقه و برد نخواهم ياد از هرگز را پاسبان نفرات شهربانيو افسران كاريهاي فدا دادند

شهرباني افسران نصيب افتخار اين تقدير لحاظ از ولي شود انتخاب من آجوداني سمت به شهرباني افسر

شد/

چاي صرف به خانمهايشان افسرانو فرمودند اجازه و كرده توقف ميز سر در سپساعليحضرتهمايوني

شوند/ شيرينيمشغول و

زندگي ووضع كار طرز درباره ورقا [tماشاا] سروان از همايوني اعليحضرت شيريني چايو صرف پساز
اعليحضرت و رسانيد عرض به Fزم پاسخ ورقا سروان آقاي و فرمودند سؤاFتي پاسبانان و افسران تعداد و

ايجاد پاسبانانو و جزِء افسران افزايشحقوق بر مبني مؤكدي اوامر مقدم علوي سرلشكر آقاي به همايوني

مورد در دادند دستور ضمنا و فرمودند صادر آنها براي ارزان بهاي به زندگي لوازم اجناسو تهيه و فروشگاه

شود/ اقدام هم خارجه ممالك به شهرباني جوان افسران اعزام

ورقا سروان آقاي پاسبانان و افسران زندگي و مادي وضع به راجع همايوني اعليحضرت سؤال برابر در

قدرت از بيش توقعي آنها ولي نيست شهربانيخوب افسران ماديوضع لحاظ از چند هر كه داشت اظهار

ندارند/ مملكت مالي

توجه بايد پاسبانان بهوضع وصف اين با فرمودند مقدم علوي سرلشكر تيمسار به همايوني اعليحضرت

خـانواده تشكيل تا آيد عمل به كمك مالي نظر از هستند مجرد كه جوان افسران بايد و بشود بيشتري

بدهند/

كاخ به اعليحضرتين كه موقعي در و كشيد طول نيم و ساعت يك مدت آنها بانوان و افسران شرفيابي

كردند/ احساسات ابراز شاهنشاه باد زنده فرياد و زدن كف با بانوانشان و افسران فرمودند مراجعت



ملي دولت سياهه ٣٤٦٦

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

كشفشد اعEميه و مختاريمقدارياوراق چهارراه منازل از يكي در
بازداشتشدند عدهايازطرففرماندارينظامي ٢٤ساعتاخير در

بخش در نظامي فرمانداري افسر قرباني سرگرد ديروز بعدازظهر هشت ساعت ـ اع7ميه و اوراق كشف

موسي اسمعيل, فرزند هرمز اسامي به نفر چهار و كرد كشف را توده منحله حزب حوزههاي از يكي يازده,

حزبي اع;ميههاي دستهبندي مشغول آنجا در كه را علي فرزند ابراهيم و بابا فرزند قربان محمود, فرزند

نمودند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير بودند

به منشيباشي كوچه مختاري چهارراه در نظامي فرمانداري مأمورين پنج ساعت صبح امروز همچنين

مقدمات تهيه رضائيمشغول صغري دوشيزه با وي كه ميكنند مشاهده و ميشوند وارد آريا مهين بانو خانه

بـه و دستگير را نفر دو هر مزبور مأموري ميباشند امروز تاريخ به مردم روزنامه و اع;ميه مقداري توزيع

دادند/ تحويل انتظامي مقامات

بازداشت خرمآباد در كنون تا كه غضنفري عليرضا و بهار مهرداد مهندس آقايان ـ پنج ماده استناد به

گرديدند/ بازداشت نظامي حكومت پنج ماده مطابق نامبردگان شدند/ اعزام تهران به گذشته روز بودند

مأمـورين وسـيله بـه پـزشكي دانشكـده دانشـجوي قـاسمي كمال آقاي امروز وقت آخر در همچنين

اعزام تهران به گذشته شب بود شده تبعيد خرمآباد به كه نيز آقايايرجنبوي شد/ بازداشت نظامي فرمانداري

شد/ آزاد و

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

شدند كنار بر كار از آموزگاران از نفر سه
حزب به منتسب و اخ;لگر عناصر از كه ميشان فرهنگدشت اداره آموزگاران از نفر سه ـ دشتميشان

شدند/ كنار بر كار از فرهنگ وزارت موجبدستور به بودند توده منحله

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

شد سپاهانتعطيل تماشاخانه
و دستگير سپاهان تماشاخانه هنرپيشگان از نفر چند نظامي حكومت قانون پنج ماده طبق ـ اصفهان

است/ درآمده تعطيل حال به yفع هم سپاهان تماشاخانه شدند/ بازداشت

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

مخرب عناصر با مبارزه
و محرابي علي آقايان مينويسند: و رسيده اداره به ك ارا راهآهن كاركنان از عدهاي امضاي به نامهاي

در ملوكانه تمثالهاي آوردن پائين مخربمشغول عناصر نفر چند كه هنگامي مرداد ٢٦ روز ضمير روشن

كردهاند/ جلوگيري آنان عمليات از و مبارزه آنها با بودند ك ارا راهآهن



٣٤٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

يافت افشارطوستشكيل قتل به متهمين محاكمه جلسه هشتمين امروز
شد داده ملكي دكتر به بازنشسته ازطرفافسران بزرگي دستهگل جلسه پايان در

آمد عمل به احساسات ابراز وي به نسبت تماشاچيان ازطرف و
از قبل گرديد تشكيل افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه هشتمين امروز صبح ربع و ١å ساعت

كه است مسلم كه چيزي گفت ضمنا معذرتخواستو گذشته جلسه واقعه از منزه دكتر آقاي جلسه تشكيل

افشارطوسچوب مرحوم به بياناتخود با وي گذشته جلسه در استو بوده زحمتكشان حزب در زماني آقاي

نيست/ صحيح كار اين و ميزد

كرد اضافه و تأسفنمود اظهار گذشته جلسه واقعه از خود, دفاع به شروع از قبل نيز ملكي آقايدكتر بعد

كه اميدوارم و كند بيان را اظهاراتخود نتوانست زماني آقاي كه بود جهت اين از بيشتر من تأسف اين كه

گذشته جلسات در كه تفاهمي سوِء مورد در بعد و دارند اظهار خوبي به را مطالبخود بتواند خود موقع در وي

قـتل متهمين پرونده از را مداركي خواستهاند آنها بود شده گفته كه ديگر نفر يك و قانع سرگرد به نسبت

لحاظ از ارتش دادستان بلكه نشده واقع كار اين كه داد توضيح مورد اين در و نمود بيان بربايند افشارطوس

جلسه اين در خود بيانات دنباله در ملكي دكتر آقاي آن از پس است/ خواسته را پرونده داشته كه وظيفهاي

كرد/ صحبت به شروع

تنفسداد دقيقه ده رياستدادگاه طرف از يافتو خاتمه ملكي آقايدكتر دفاع ربع و يازده ساعت مقارن

در گانه جدا طور به بقيه و شده چاپ شماره اين هفتم صفحه در ملكي دكتر آقاي مدافعات �متن شد/ اع;م

/�شد خواهد منتشر بعد شمارههاي

بـه ملكي دكتر آقاي به بازنشسته افسران طرف از بزرگي گل دسته بازنشسته افسر يك موقع اين در

حضور دادگاه در كه تماشاچيان ساير و افسران طرف از و شد داده [موكلين] مدافع طرفوك;ي از نمايندگي
شد/ احساسات ابراز ملكي دكتر به] [نسبت كه داشتند

مـدافـع وكـ;ي از ديگر يكي امامي آقاي و يافت رسميت مجددا دادگاه جلسه نيم و يازده ساعت در

جلسه و شد ختم ساعت اين در دادگاه جلسه شد/ موكول بعد جلسه به آن دنباله كه كرد صحبت مختصري

گرديد/ معين صبح ده ساعت ماه مهر ٢٥ شنبه روز براي آينده

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

دعوتشدند كار به بازنشسته افسران از نفر ٤٢
كار به بودند شده بازنشسته سابق حكومت زمان در كه افسراني سوم سري كه شد حاصل اط;ع امروز

شدند/ دعوت

قرار ضمنا است رسيده همايوني صحه به آنها كار به دعوت فرمان و ميباشند نفر ٤٣ شامل عده اين

دارند/ خدمت سابقه سال ٢٥ از كمتر كه شوند كاردعوت به افسراني است



ملي دولت سياهه ٣٤٦٨

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

رفتند رژه شيراز خيابانهاي فارسدر لشكر واحدهايمجهز

كرده استقبال را سربازان مقدم بيشائبه احساسات با اهالي
نمودند نثار آنها براي دستههايگل و

اشخاصمغرض روز چند اين در ميدهد اط;ع تلگرافيخود گزارش در شيراز از ما خبرنگار كه طوري به

اولياي توجه اينموضوعمورد بودند/ ساخته مشوش و نگران را عدهاي اذهان و داده انتشار شهر در شايعاتي

به برآمدند صدد در عمومي نگراني و تفاهم سوِء رفع براي و گرفت قرار شيراز لشكر فرمانده مخصوصا امور

در اع;ميه صدور به فارس ٦ لشكر بنابراين دهند/ اط;ع شيراز مردم به را حقايق است ممكن كه وسايلي

داده نشان شيراز مردم به لشكر سان و رژه با yعم كه شد گرفته تصميم و نمود اقدام شايعات اين پيرامون

گونه هر و است مسلط اوضاع تمام بر و مجهز yكام فارس لشكر و است حقيقت از خالي شايعات كه شود

يازده ساعت ماه مهر ٢٢ بنابراينروز ميرود/ بين از نظامي قدرت باد فوريت به دهد كهروي احتمالي حوادث

پخشاع;ميه به اقدام و درآمده پرواز به شيراز آسمان فراز بر ارتش هواپيماهاي ابتدا شد اع;م رژه مراسم

نمودند/ لشكر رژه به بهدعوت را مردم و درآمده حركت به خيابانها در سيار بلندگوي نيز و نمودند

در رفتند/ رژه شاهنشاه تمثال مقابل زند خيابان فارسدر لشكر واحديهاي بعدازظهر ٤ ساعت مقارن

باد زنده و داشتند ابراز را شاهدوستيخود احساسات استقبالو را سربازان افسرانو شهر اهالي رژه مدت تمام

گـل دسـتههاي سـربازان و افسـران روي به و شد قرباني گوسفند شهر نقطه چند در ميگفتند, شاهنشاه

يافت/ پايان رژه مراسم بعدازظهر ٦ ساعت مقارن ترتيب اين به ميريختند

شيراز, محترم اهالي است: قرار اين از گرديد منتشر شهر در هواپيما با كه فارس ٦ لشكر اع;ميه متن

راحتي آسايشو برايحفظ خدمتشبانهروزيخودمشغولو فارسبه لشكر در كه شما سرباز و افسر برادران

روز بـه راحـتي به را شب آنان خواهران و برادران كه ساعاتي تمام در و ننهاده برهم ديده را شبها شما

خيابانهاي از ميخواهند امروز مينمايند/ تضمين را همگي آسايش خود پاسداري و بيداري با ميآورند

به آسايشكامل راحتو فكر با كههمواره سازند مطمئن را برادرانخود ديگرخواهرانو بار يك و عبور شيراز

همين ادامه به آنان تشويق ميخواهند خواهرانخود و برادران از چه سرباز و افسر باشند مشغول زندگيخود

و عظمتكشور راه در خونخود قطره آخرين ايثار و كاري فدا آماده هميشه آنان چون مقدساستو خدمت

داشت/ نخواهند ديگري انتظار قدرداني و تشويق جز به شما از هستند خود آسايشهموطنان

و مـوزون قدمهاي با شما سرباز و افسر برادران فارس لشكر واحدهاي امروز عزيز خواهران و برادران

و جان هستند آنان تا كه ساخت خواهند متوجه را شما رفتو خواهند رژه شيراز خيابانهاي در خود شمرده

بهترين ميگردد تضمين سربازان و افسران ك پا خون ارتشو عظمت و قدرت پناه در شما ناموس و مال

ارتشرا عظمت قدرتو سازيدو آنها نثار را ارتشدوستيخود تظاهرات افكارو عاليترين كو پا احساسات

ايران/ باد پاينده شاهنشاه باد جاويد نمايند مسئلت يزدان درگاه از
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افشارطوس متهمينقتل محاكمه
گفت: خود ضمندفاع در ملكي دكتر

خانهنشينبشود قتلافشارطوسآيتاtكاشانيبرايهميشه پيشآمد با بود قرار
قبل> شماره از <بقيه

مصدقالسلطنه داد: ادامه چنين خود بيانات دنباله در مدافع وكيل ملكي دكتر آقاي ـ ملكي دكتر دفاع

خر بر آنكه پساز و موقعخود يكبه هر را تودهايها حزب و ايرانيها حزب [ناخوانا]ها, كه داشت اطمينان
قدرت بود توانسته افشارطوس قتل تاريخ تا كه همانطور كردو مضمحلخواهد و نابود و خورد شد سوار مراد

بيش كمو را مليخود جبهه رفقاي ساير و بقائيها دكتر و مكيها شكند اندازهايدرهم تا را كاشاني tآيتا

و شايگانها حريف كه داشت قطع بگيرد ايشان از داشتند كه را اولويتي Fاقل يا سازد سياستدور صحنه از

از كـه نـميداد اجـازه او بـه عـقل پس شـد خواهد هم رياحيها و فاطميها و صديقيها و زيركزادهها

بنمايد/ را استفاده كثر حدا پيشآمد اين از كه ميكرد ايجاب مصلحت و بگويد اط;عاتشچيزي

تـومبيل ا وجـود از كه ميبيند بشود خانهنشين هميشه براي را كاشاني افشارطوس قتل پيشآمد بايد

tآيتا پسر تومبيل كها گاراژي سراغ به ميشود استفاده پرونده كاشانيدر كردن برايخورد ك پونتيا مجهول

ميروند/ بوده آنجا در

دنبال مستنطق شود گرفته سلطنتي خاندان از زخمي چشم افشارطوس قتل با بايد ـ سلطنتي خاندان

نيست؟ خانواده اين اعضاِء از يكي به متعلق ك پونتيا تومبيل ا آيا كه ميرود فكر اين

بود دكتر سياسي رقيب تنها ظاهر به كه �روز آن �سرلشكر زاهدي سپهبد افشارطوسآبروي قتل با بايد

نظامي فرمانداري را زاهدي خود ميشود احضار مطبوعات و راديو وسيله به زاهدي اردشير آقاي ريختهشود,

مينمايد/ توقيف ايشان با بستگي اعتبار به را زاهدي سرتيپ نميكند, دنبال

شده مصدق حكومت دماغ موي زياد دارد كه مخصوصي قلم طرز با زحمتكشانش حزب با بقائي دكتر

شود/ گرفته اقليت از هم زخمي چشم ضمنا كرد تصفيه هم را يكي اين حساب بايد است

خطيبي از تعريفها گفته او به چيزها خطيبي سياسي فعاليتهاي به راجع بقائي دكتر كه خاطرشميآيد

ننشسته بيكار رفتدارد آمدو رجال با كه خطيبيهم است, كرده خانهدومخودشمعرفي خطيبي خانه كرده,

استسراغ معترف او سياسي تدبير فراستو به ديده خودشسابقا با را او همكاري ميكند, فعاليت او ضد بر

ميشود/ دليل تهيه بقائيمشغول ضد بر ميرود خطيبي

دكتر تمايل عليرغم است نگذاشته كرده بازي كشور اين در حساسي رل اسفند نهم در بهبهاني tآيتا

روز براي هم را ايشان فرمايد صاف ايشان مطلق زمامداري براي را جاده و شود خارج كشور از شاه مصدق

بياورند/ پرونده اين در عنواني به مبادا

چه ميرود حكومت چشم به مرتب كه شدهاند خاري بازنشسته افسران اين خوب ـ بازنشسته افسران
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دست از هميشه براي و بريزيم يكمرتبه را جماعت اين آبروي و كنيم استفاده قتلافشارطوس از است طور

خ;صبشويم/ اينها

آقاي قول به پرونده اين در بايد است لطف جهتمورد دو از كه را زاهدي بيچاره و منزه بايندر, مزيني,

بدهيم/ رلي منزه دكتر

سـرهنگ ميكرد خيال مصدق دكتر چون كه رسانيد دادگاه عرض به گواهان از يكي پورسرتيپ آقاي

جزو بود ميدهدFزم ايشان به او ارتشرا اط;عات استو بازنشسته آزاديو كسيون فرا بين رابط هاشمزاده

در جا همه بود كرده پا به عجيبي معركه اسفند نهم روز قرائي بلوچ كه ميآيد خاطرش شود معرفي متهمين

استروزي ممكن است رشيد كو بيبا دارد هم شوري پر سر ميكرد تظاهر شاه نفع به تماشاچيان جلوي

ميگذارند/ او عهده به هم نقشي زحمتبشود اسباب

كرده اقداماتي تودهايها عليه بر ناظمآباد به توده حزب سران فرار در سابقا اميرع;ئي ـ تودهايها عليه

در سـتاد رئيس تومبيل ا بار چندين كه بودند ديده او نفهم رعاياي افشارطوس ربودن از قبل چندي و بود

كه دارد ضرر چه بودند آمده آنحوالي به چندينمرتبه نظامي عدهاي با نادري سرهنگ يا ايستاده تلو اطراف

ميآوريم/ متهمين جزو هم را اميرع;ئي بدهيم توده حزب به رشوه هم كنيم خفه را اط;عات اين هم

قدرجسور اين ميكند مبارزه راهآهنبودند در كه اعضايحزبايران با روزنامهاشمرتب در افشارقاسملو

ميخواهد, ايرانهمرشوه حزب برنميدارد, دولت با مخالفت از دست هم جلساتخصوصي حتيدر كه شده

ميخورد/ را برادرش چوب شهريار ميدهيم, افشار دست به را طناب

كتكخورش باشد پهلوان يكي بگويند خواستيم هرچه كه ميخواهيم عباسعلي و احمد و رستمي امير

ايشان رويدوشدربمنزل را بهبهاني tآيتا اسفند نهم روز كه نبود آدم همين مگر ع;وه استبه بيشتر

بشود/ اعليحضرت حركت مانع كه برد كاخ به گرفتو

از چرا مخصوصافشارطوسبوده گاه كارآ كه زماني باشند, تلقينپذير بهتر باشيم داشته ساده آدم تا دو

كه جهتي به پتوئي زير ماليخوليائي افكار اين تأثير تحت يكرا هر نداده, بروز چيزي ما به مرحوم آن نيات

ميكنيم/ قطع را نفسدشمنان باره يك به و ميسازيم متهم پرونده اين در عرضشد

دشمني كه شود معلوم تا ميدانم Fزم را بيشتري توضيح كر ذ خصوص به بازنشسته افسران مورد در

است/ بيشتر و باFتر سياسي متعارف حدود از آقايان اين با حكومتوقت

پساز يعني ملي جبهه تشكيل از پيشتر خيلي من عقيده به مصدقالسلطنه ـ مصدق حسكينهجوئي

به توجه با كه داشت خود دماغ در فكر يك ديد سياسيخود فعاليت تجديد براي ميدانيد كه شهريور وقايع

بود/ او تي ذا خميره كه غريبي حسكينهجوئي مخصوصا او اخ;قي خصوصيات

در كه تبعيدي روز چند از را خود انتقام شده طريقي هر به ميخواست او ميداد, آزارش هميشه فكر اين

اعليحضرت وساطت اينكه به توجه بدون و بگيرد جليل خاندان اين از بود كشيده فقيد اعليحضرت زمان

نرسند/ سابق ادوار در ايشان سياسي اعمال حساب به كه شد موجب شاه محمدرضا
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اين هوشي با عاقلمحتاط مرد هر مثل البته سلطنتپهلويبود بساط ريختن آرزويشدرهم بزرگترين

اعمال زمينه كه ميشد متوجه سياسيخود عمر جريان طول در كه وقت هر نميگفتو احدي به را خود فكر

به قسم با بليغيمنجمله كيدات تأ با برداشتهشود درونيوي راز اين روي از پرده ممكنست كه طورياست او

ميساخت/ فراهم را انصراف همايونيموجبات حضور در قرآن كردن مهر و قرآن

آمده كار روي كه موقعيتي بهخصوصبا قبل نيم سالو دو نخستوزيريدر مقام اشغال به توفيق پساز

به استعمار شكست نظر از عمومي افكار جلب در كه توفيقي يا نفتداشتو برنده حربه به كه تكائي ا با و بود

امور زمام ظاهرا انتخابات قانون اص;ح نفتو شركت از ايران حقوق استيفاِء بهمنظور آنكه با بود دستآورده

خـود ايدهآل نفع به استثنائي موقعيت اين از شده تدبيري به كه گشت مصمم باطن در گرفت دست به را

بنمايد/ استفاده

كه ميدانست خوبي به مصدقالسلطنه چه نيست ارتش بر تسلط جز چاره سلطنت مقام تضعيف براي

قطره آخرين تا جانو پاي تا سهرنگمقدسايران پرچم قرآنو مقابل در كه شرافتمندي افسران سربازانو

او نفوذ تحت از كه مادام باشند ايران استق;ل و سلطنتشخصشاه مقام حفظ آماده كه خوردهاند قسم خود

هر به بايد بيانديشد تدبيري كينهخواهي حس ارضاِء در بتواند كه داد نخواهند مجالي او به هستند خارج

به اساسي قانون طبق قوا كل فرماندهي مقام احترام به yعم كه را جنگ وزير تعيين اختيار شده قيمتي

شد, كشور اين در قيامي چه ميدانيد هم سلبنمود شاه از مينمودند همايونيموكول اعليحضرت تصويب

وزارت نام تبديل با نموده فتح را اول سنگر توانست مصدق دكتر تا شد ريخته بيگناهان از خونهائي چه

نمايد/ پيدا را آرتش امور بر ب;واسطه مستقيم سلطه ملي دفاع وزارت به جنگ

بـود, كـار در غـرضهائي اعـمال داشت/ نـواقـصي ديگـر دستگاه هر مثل متأسفانه ما ارتش دستگاه

به هنوز شهريور از بعد اوضاع گسيختن درهم اثر بر كه ميشد ديده درجهداران افسرانو بين در ناراضيهائي

ديده افسران بين در عجيبي دستگي چند بلكه و دستگي دو بود نشده پيدا آن كامل اص;ح و تصفيه حال

افسران ستاد, افسران صف, افسران قديمي, نخوانده درس افسران تجربه, با كرده تحصيل افسران ميشد

بسيار عدهاي جزِء به تاريخ آن تا گفت بايد حقا اينكه گو نديده و ديده دانشگاه افسران و نرفته و فرنگرفته

در صفي يكدر هر بودند مهيا آن تخت و تاج ايرانو حفظ در و وفادار قسمخود به عموما انگشتشمار نادر

ميشدند/ مطرود دستة دستةمحبوبو ستادي رئيس يا وزير هر تغيير با و بودند شده واقع ديگر صف مقابل

خـانواده ايـن خانه بنيان و اساس تحكيم جاي به آرتش مباني تقويت جاي به مصدقالسلطنه دكتر

در را دوم قدم نموده ظاهريسوِءاستفاده نفاق اين از ميهنخواهي و شاهدوستي خداپرستي, ستون بر شريف

برداشت/ افسري كادر ساختن متزلزل يا سلطنت مقام بنيان كردن سست راه

عـده و كـرد كنفيكون مرتبه يك را گروهباني كادر منتقل, ژاندارمري و شهرباني به ارتش از عدهاي

اين با طبعا ساختو ارتشدور محوطه از خود تصور به هميشه براي بازنشستگي تحتعنوان را بيشماري

كه را جماعتي هم ساختو عميقتر ظاهريرا دستگي رقابتودو آن هم زده نشان تيردو يك به عملخود
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كرد/ آرتشدور و شاه دور از دارد دوران رگهايشان در وطن و شاه براي فقط خونشان ميدانست

به آرتشبودند دستگاه مجرمين و تحصيلكردهها و امراِء از اغلب كه بازنشسته افسران ـ افسران كانون

كه آنطور مصدقالسلطنه گر ا كه كردند يقين باشد كاسهاي نيم كاسه پشتاين در بايد كه زوديحسكردند

ارتش تصفيه و اص;ح مقام در واقعا ميدهد انتشار خود به وابسته جرائد و تبليغاتي دستگاههاي و راديو در

چند بهدست را عده مقدراتاين كه نداشت جا بود برايكشور ارتشصرفهجوئي تقليلبودجه نظرشاز و بود

افتادند پا دستو كه اينبود نبودند اينمنظور انجام براي شايسته و جهاتيمنزه يكبه هر كه بسپارد نفري

در قوا تمام با كه گرفتند تصميم شاه و وطن مادر خاطر به خود سربازي شرافت و خود آبروي خاطر براي

بكنند/ مبارزه و كرده علم قد ظلم اين مقابل

بـازنشسته افسران از كانوني فعلي نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي همين تدبير حسن و راهنمائي به

افكار تنوير و تبليغات به قانوني طريق از رئيسدولت باطني منظور به عامه توجه جلب براي و شد تشكيل

دارد] [بقيه پرداختند/ عمومي

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

شدند بازنشسته نفرسرتيپ سه
نظاميو بدوي دادگاه اعضاي احتسابيان سرتيپ پ;سيدو سرتيپ آقايان كه داد ارتشاط;ع ستاد امروز

شدند/ بازنشسته طالببيگي احمد سرتيپ

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

كارگري] واحد [جبهه
طي و شد صادر اع;ميهاي دخانيات كارگران ملي سنديكاي طرف از امروز ـ خبرهايكشور خ7صه بقيه

كـارگر همكاران عموم از و داشته اع;م ايران كارگري واحد جبهه به را خود وابستگي مزبور سنديكاي آن

نمايند/ اع;م كارگري واحد جبهه به را خود الحاق كه نمود دعوت كارخانجاتكشور خويشدر

٨٢١å شماره ,١٣٣٢.٧.٢٣ پنجشنبه

توضيح
اط;ع نيز اشخاص دستگيري از و نگرديده واقع بازرسي ثمربخشمورد سيدحمزه دكتر اينجانب منزل

ندارم/



٣٤٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

شاهنشاه پيشگاه به شرفيابي فارسبراي استاندار

رفت اصفهان به نخستوزير گزارشبه تقديم و

بازداشتشدند شيراز در دانشجو نفر چهار ارتشو سرهنگ دو
ميشود وارد تهران به ديگر روز چند قشقائي رئيسايل

براي خود مراقبت و جديت بر انتظامي مأمورين رسيده شيراز از ما خبرنگار وسيله به كه گزارشي بنابه

دارد/ ادامه همچنان اشخاصمظنون درباره تحقيق تفحصو و پيشافزوده از بيش آرامش و نظم حفظ

جمله از شدهاند بازداشت نظامي قانونحكومت پنج ماده استناد به عدهاي روزه چند اين در اط;ع قرار از

سـرهنگ و رسـتمي سـرهنگ آقـايان نـيز و پـزشكي دانشكده دانشجويان از نفر چهار بازداشتشدگان

گرديدهاند/ توقيف افسران باشگاه در مهديپور

تجمعهائي ميروند گرمسير به سردسير كه قشقائي ايل مناسبتحركتموسمي به اخير روزه چند اين در

و نگـرانـي مـوجب امر اين و ميشد مشاهده راه در نفري هزار و پانصد دستههاي صورت به اين افراد از

دستجات كه شد داده ايلدستور افراد به قشقائي ناصر آقاي طرف از ولي بود گرديده مردم اذهان تشويش

گفته كه طوري به است/ گرديده متفرق قشقائي به وابسته عشاير اي;تو تجمع كنون ا و گردند متفرق ايل

عزيمت تهران به ايل انتقال و نقل انجام از پس روزه چند همين قشقائي ناصر آقاي است ممكن ميشود

گزارش تقديم و شاهنشاه پيشگاه به شرفيابي براي پنجشنبه روز بامداد فارس استاندار هيئت آقاي نمايد/

نظامي فرمانداري و فارس لشكر طرف از كه اع;ميههائي كرد/ عزيمت اصفهان به نخستوزير آقاي به

مردم و گرديد واقع مؤثر بسيار اهالي اذهان و افواه در بود شده منتشر روز اوضاع از شيراز كردنمردم گاه آ براي

اع;ميه در نظامي فرمانداري كه طوري به مينمايند همكاري انتظامات حفظ راه در انتظامي مأمورين با

اشـخاص مسـاعي تشـريك مرهون انتظامي مأمورين سريع پيشرفت كه داشت اظهار صريحا خود اخير

و نام مينويسند امور اولياي راهنمائي براي كه نامههائي در كرد تقاضا و ميباشد شاهدوست ميهنپرستو

طـرف از است مـمكن كـه غرض اعمال و سوءتفاهم گونه هر شائبه تا نمايند كر ذ صريحا را خود نشاني

دهند/ قرار دقيق بررسي مورد را گزارشها مفاد بتوانند تحقيق مأمورين و برود بين از شود تصور اخ;لگران

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

هستند برق كارخانه كار ادامه مانع اخEلگران
فعلي مدير حافظي حاجي آقاي همت به اخيرا بود كامل روشنائي فاقد شهر كه بود سال سه دو ـ بروجرد

از برخي اينك شد/ تأمين شهر روشنائي و گرديد نصب و شد خريداري موتور دستگاه دو روشنائي شركت

حاجي آقاي كه طوري به ميكردند اخ;ل و شده شركت كار مانع عدهايسودپرست تحريك به اخ;لگران

استعفاي از اهالي از عدهاي تقاضاي حسب بر داشتولي استعفا قصد و ومأيوسشده سرد خود كار از حافظي

شد/ جلوگيري او



ملي دولت سياهه ٣٤٧٤

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

بازداشتشدند عدهايازطرففرماندارينظامي گذشته هشتساعت و چهل در
شدند آزاد امروز كه كساني اسامي

شدند/ اعزام تهران به و دستگير گرگان در نيز تن چند تهرانو در يا عدهاي اخير ساعت هشت چهلو در

هوائي, نيروي استوار tامانا دانشآموز, مرتضي فرزند رضا ميباشد: زير قرار به بازداشتشدگان اسامي

جـرم به ارفع چنگيز و خضرائي ايرج نو, شهباز مسافرخانه متصدي tسيفا فرزند tاسدا كوياتي, حسن

نفر سه همچنين محمدي/ بهرام و پروانه بدون ٢١٥١٦å شماره كمري اسلحه داشتن و ديوار به شعار نوشتن

اعزام تهران به كه ميباشند گرگان دستگيرشدگان جزِء ميكاني الكساندر و كيان اوا هراي و وارطانيان نام به

شدند/ آزاد بودند شده توقيف ٥ ماده استناد به كه عليپور tعزتا و عليپور كبر عليا آقايان شدند/

به روزنامه آن مدير ايرواني آقايمهدي شدو توقيف نظامي فرمانداري طرف از ميدان مرد روزنامه امروز

گرديد/ توقيف ٥ ماده استناد

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

غار دروازه محلي انجمن در
شهر اهاليجنوب طرف از جشني مجلس عليهالس;م كاظم موسي امام حضرت تولد مناسب به ديروز

دفتر رئيس نورزاد آقايان مجلس اين در گرديد برپا غار دروازه مسجد در واقع انجمن محل در �غار �دروازه

و محلي محترمين و علماِء از تن چند فرهنگو وزارت كل مدير حداد شهردار, نصر دكتر و شاهنشاهي دربار

نطقهائي غار دروازه اهالي طرف از نمايندگي به پيامي و كرمي شاه آقايان كردند/ شركت اهالي از عدهاي

دارند/ مبذول عاجلي توجه كوي اين محلي حوائج به نسبت كه نمودند تقاضا شهردار آقاي از و كردند ايراد

كنين سا آسايشاهاليمخصوصا و رفاه ايجاد درمورد را توجهدولت و كرد ايراد بياناتي درجواب آقايشهردار

عمل خيابانشوشبه خانههايكوچكيدر ساختمان گرديده مقرر كنون ا داشت اظهار و داد تذكر جنوبشهر

احداث فرهنگبراي وزارت كه داد قول نيز حداد آقاي دهند/ انتقال جديد خانهها آن به گودالها سكنه و آيد

يافت/ پايان شاهنشاه ذات گوئي دعا به مجلس كرد/ خواهد اقدام ناحيه اين در دبستان

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

است شده افزوده قبل كEسهايسال كEسبر پانزده
دانشسرا محل در است شده اضافه قبل سال ك;سهاي بر زير شرح به ك;س پانزده امسال ـ مشهد

و شده دولتي كنون ا بود ملي سابق كه شرافت دبيرستان يكك;س, نوبنياد دبيرستان ك;س, سه دخترانه

جديد دبستان باب ده دارد نظر در فرهنگ اداره همچنين است گشته افزوده آن ك;سهاي بر ششك;س

نمانند باز تحصيل از گردان شا اينكه براي و نموده اجاره كنون تا ساختمان پنج جهت اين از كند, تأسيس

درسميخوانند/ بعدازظهر عدهاي و صبح عدهاي



٣٤٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

ميرسد پايان به ديگر هفته دو تا ارزانقيمتشهرداري خانههاي ساختمان
كرد سكونتخواهند خانهها اين در زاغههايجنوبشهر ساكنين از خانوار ٦å

در تهران شهرداري كه قيمتي ارزان خانههاي از جرايد خبرنگاران امروز تهران شهرداري دعوت بنابه

كردند/ بازديد ميسازد ري شهر جاده كنار در و شهر جنوب

جمعا و ميباشد اطاق هشت يا شش يا چهار داراي خانه هر كه ميباشد دستگاه ده خانهها اين سرياول

هر كه است طوري قيمت ارزان منازل ساختمان نحوه است شده ساخته خانه دستگاه ده در اطاق شصت

يك داراي و مربع متر دوازده مساحت به اطاق هر واقع در و ميباشد كافي خانوار يك سكونت براي اطاق

كـنين سـا از خـانواده يك اطاقها از يك هر در ترتيب اين به ميباشد مستقل آشپزخانه و صندوقخانه

اطـاق هـر جلوي فضاي اندازه به كه است طوري خانهها حياط كرد/ خواهند اقامت شهر جنوب زاغههاي

هر كنين سا تابستان در كه است شده جدا هم از منازل اين بامهاي همچنين و كرد تفكيك را آن ميشود

نمايند/ استفاده مجزا قسمت از ميتوانند اطاق

آب كه كرد خواهد حفر عميق چاه يكحلقه زودي به تهران شهرداري محل اين تأمينآبمشروب براي

را منازل اين نيست/ ميسر قسمت اين به كشي لوله توسعه فني نظر از زيرا شد خواهد تصفيه همانجا در آن

شده ساخته نمونه بهطور دستگاهمزبور ده خواهدداد/ اجاره زاغهها كنين سا به نازل قيمت با تهران شهرداري

نمود/ خواهد خانهها بقيه ساختمان به اقدام شهرداري آن تكميل از پس استو

گرفت خواهد قرار كنين سا استفاده مورد كه ميگردد احداث نيز مستقل تيمارگاه و مسجد دبستانو ضمنا

شود/ تصفيه آنجا هواي تا ميشود/ كاشته چمن خانهها محوطه در نيز و

كثيف هواي و دوده تا شد خواهد خراب شهرداري طرف از نيز خانهها اين به نزديك آجرپزي كورههاي

در خانهها و مييابد پايان ديگر هفته دو تا قيمت ارزان خانههاي ساختمان نكند/ ناراحت را آنجا كنين سا

ميگيرد/ قرار مردم اختيار

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

تهران ازطرفشهرداري مجاني بيمارستان سه آبان چهارم روز در
ميشود افتتاح

بيمارستانها اين كرد/ خواهد افتتاح مجاني و مجهز بيمارستان سه آبان چهارم روز در تهران شهرداري

مجموعا مزبور بيمارستانهاي بود/ خواهد كودكان براي سومي و مردان براي ديگري و زنان براي از يكي

دو تا است قرار شد/ خواهد تأمين شهرداري درآمدهاي محل از آنها بودجه ميباشند تختخواب ٣٣٣ داراي

برسد/ ٥åå به بيمارستانها اين تختخوابهاي ديگر ماه

شهر شمال سوميدر و غربشهر ديگريدر فردوسو باغ در يكي شهرداري گانه سه بيمارستانها محل

ميباشد/



ملي دولت سياهه ٣٤٧٦

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه در
مدافع ملكيوكيل دكتر دفاع

ايام همان شد مشهود جا همه در زودي به بازنشسته افسران اقدام عكسالعمل قبل>ـ شماره از <بقيه

تماسگرفتند خطيبي آقاي گفته به بقائي دكتر با بار يكيدو حاضر آقايان منجمله ايشان نمايندگان كه بود

طرف به آرام آرام عمومي احساسات بود م;قاتها آن نتيجه مجلسشوراي در ايشان مشهور نطق آن و

بازار, در مجلس, در روز آن واقعه شاهد كه كساني آمد پيش اسفند نهم وقايع شد/ متمايل بازنشسته افسران

خـوبي بـه بـودند بهبهاني tآيتا و كاشاني tآيتا منزل در مصدق, منزل مقابل در شاه خانه جلوي در

چه خود قسم حفظ در ميكند افتخار وجودشان به ايران تاريخ كه محترم افسران اين روز آن كه ميدانند

و پيژاما با سلطنتاست تخت قدمي دو در ميكرد تصور كه را كسي توانستند چگونه و كردند مجاهدتهائي

شـاهنشاه كـه شدند مانع باFخره و بفرستند مجلسشوراي به آنجا از و ستاد به ديوار روي از برهنه پاي

شرافتمند/ افسران شما بر آفرين برود, ما بين از ماست تماميتكشور و استق;ل مظهر كه ما جوانبخت

كه كرد حاصل اطمينان اينكه از بعد و اوضاع مجدد استقرار از پس مصدق دكتر نشويم خارج پرونده از

با عموميخود افكار بودند مايل كه را شاهانه نيت استو اندازه چه تا متانتاعليحضرتهمايون و صبر پايه

با ديد نمود تبليغ ايشان ضعف بهصورت ببرد پي او افكار او باطن به مصدق دكتر عمل طرز و روحيه از اط;ع

دارند جان تا جماعت اين كرد حاصل يقين و نرسيد ميخواست كه نتيجهاي به هم افسران بازنشستگي

فكر در نمود تقسيم افسران اين با داشت شاه از كه را كينه برود بين از نخواسته خداي شاه, گذاشت نخواهند

شد داده ترتيب اسفند نهم پرونده بردارد خود راه جلوي از را آنان وجود هميشه براي چگونه كه بود ع;ج

توانستند كه آنجا تا آنان رشيد مدافع وك;ي و متهمين نيامد دست به مطلوب نتيجه ولي بود خوبي اسلحه

است/ خالي ما بين جايشدر كه من عزيز رفيق و همكار شاهكار دكتر زدند Fبا را پردهها

در كه ما شجاع جوانو همكار عبده دكتر ما, مبرز وك;ي و دوستان از ديگر يكي جهانبيگي جعفر آقاي

ثبوت به كمه حا دستگاه تمايل عليرغم را كمه محا نتيجه شرافتمندي وكيل هر مثل دارند حضور دادگاه اين

خـورد سنگ به مصدق دكتر تير هم دفعه اين نمودند منجر اساس آن حفظ لزوم و سلطنت مقام عظمت

خداياين گر ا كه افتاد مصدق بهدستدكتر عجيبي استثنائي موقعيت شد سپسكشته شدو افشارطوسگم

آرزويخود به مصدق نميآمد پيش مرداد ٢٨ روز در ايران ملتغيور مردانه قيام و نبود افسران اين و كشور

مسبوقيد/ هم و بود شده آماده زندان حياط در كه بودند دار چوبههاي باFي آقايان اين و ميرسيد

كشف براي اول كه را بهرامي شد واقع شوم نقشه اين تأثير تحت مستنطق ـ گرفتند قرار تأثير تحت

دست به و گرفته شهرباني از را پرونده خواستند عذر داشت را عنوان اين لياقت واقعا و بودند خواسته جرم

چنديبود كه پروندهسازي تحقيقاتعوضشد كهمحور سپردند ديگر عده و قانع سروان و سررشته نادريو

شد/ باز ما جرم كثيف دستگاه در ننگي صفحه گشتو شروع بود شده متروك



٣٤٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

كه بكنند امري وقوع به اقرار شد نخواهند راضي آساني به بيتقصير مردم مشت يك كه است طبيعي

استفاده توحش بربريتو دوره وسائط از و وسطائي قرون وسائل از بايد و بشود ايشان مرگ به منجر نتيجه

دستبند زدن پا به فحشدادنسوزن هتكحرمتنمودن زدن گرفتنش;ق بهخواب درفشآورد, و داغ كرد

ارعاب كردن استعمال شمعي صندلي كردن خسته را چشم برق با گذاردن Fيچوب را بيضهها كردن قپاني

جمعآوريخود اصط;ح به دFئل تا شد متوسل شده قيمتي و وسيله هر به خ;صه تطميعو و تهديد اضافه

وقيحترينوجهي و شديدترينوضع به تبليغاتي كمكدستگاه به كنندو پر اقرار بگيرند اقرار كنند پيدا شاهد

بعدا و قرار بتوانند تا بگذارند عامه اط;ع معرض به را استنطاقات جزا قانون اوليه مسلمه اصول خ;ف بر

براي كيفرخواست نام به را افسانه آقايان كيفرخواست به جز باشد شبيه چيز همه كه كنند صادر كيفرخواستي

در اغلبشانامروز كه بود شده كساني بهدست تحقيقات بود كرده تنظيم دادستانحكومتسابق خواندند شما

پشيمانند/ خود كردار از و ميكنند ناله خود بدبختي به زندان گوشه

خواست كيفر تنظيمكننده داديار همان دادستان نماينده داشتم ميل خيلي من ـ مجعول سراپا پرونده

خواستدر كيفر امضاِءكننده دادستان امروز دادستان شريفمحترم افسر قرباني سرهنگ آقاي جاي به و بود

آوردند اشخاصمحترم اين روز به چه ميكردم نقل شما براي ايشان چشمان مقابل در تا داشت دادگاهحضور

جرأتميتوانم به قدر همين بكوبم لگد مردگان بر و بزنم افتادگانچوب به ندارم مندوست گرفتند اقرار تا

گر ا و عدالتنخواستند اجرايحقو جز شما از دادگاه اين ايشاندر نماينده و ما دادستانمحترم گر ا كه بگويم

و ادعا بيان در ميباشند خواست كيفر تأييد و تنقيد از ناچار وظيفه انجام حكم به كه شرافتمند افسران اين

اظهار عرايضم بدو در كه اصوليبوده همانوظيفه حكم به نمودند پرونده مندرجات به كتفا ا بعدي توضيحات

گفتههاي در كه ميدانيد قضاتخوب آقايان شما آقايانمثلخود حقيقتاستاين دادستانمشعلدار كردم/

اطـمينان شما ميگذاريم گفته نا م;حظاتي به را خود دانستنيهاي از خيلي شايد و نميگوئيم گزاف خود

ندارد/ ارزش پشيزي قضائي نظر از كه هستيد ساختگيمواجه و مجعول سراپا پرونده با كه باشيد داشته

تـصديق تـا بنمائيم ح;جي آقايان براي قضائي نظر از را پرونده كرد خواهيم سعي من رفقاي و من

خون به آلوده خواستهاند را بيگناهان دامان و داده هدر را مقتولي عجيبيخون صحنهسازي چه با بفرمائيد

اين بيمناسبنيستدر كه است جزاموجود نظر كيفرياز پروندههاي آندر اعمال شكنجهو مورد در نمايند/

شود/ تكرار محضر

و غيرعادي طريق از جرم كشف گر ا كه معتقدند اصو� علماِء از كثيري عده ـ جزاِء حقوق علما نظريه

غيرعاديحقيقت اعمال نتيجه در كه چند هر نمايد پيدا تحقق دفاع متهمدر آزادي و دفاع رعايتحق بدون

و عـمل مـ;ك نميتوانـد تحقيقاتي چنان و پرونده چنين باز باشد واقعي مجرم متهم و كشف خوبي به

خ;ف بر پرونده بناي و ريشه وقتي جزا علمايحقوق از غالب, دسته اين اعتقاد به يعني شود رسيدگيواقع

سستي و زوال به محكوم شود گذارده خراب ريشه اين روي بعد كه بنائي هر طبعا شد گذارده اصول و قانون

بود رسيده نتيجه اين مطالعاتشبه اثر بر امراضروحي علمايطبمتخصصدر از يكي است استمعروف
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كه هنگامي از زودتر قهرا بكنند سؤال نگهداشته سرپا لباس بدون و لخت را متهم استنطاق هنگام گر ا كه

نميتواند ندارد خود افكار تمركز براي مجالي لباس نداشتن با چون و گفت خواهد را حقيقت پوشيده لباس

عـنوان به و بگذارد مستنطق پاي پيش حقيقت از بازپرس انصراف براي موجباتي يا دFئل بايد چنانچه

اعتراف آساني به متهم از و كردند اعمال اروپائي كشورهاي از يكي در را طريقه اين متهمي مورد آزمايشدر

غيرطبيعي دليل به اقرار بودن غيرمؤثر در را دادگاه اصلمعروضعقيده به توسل با متهم وكيلمدافع گرفتند/

در نظر اين و بگيرد دادگاه از اقرار آن به پرونده تكاِء ا دليل به را پرونده بياساسبودن و اقرار اخذ طريقه بودن

قلب اضطراب نوسانات كه است شده اختراع ماشيني امريكا در شنيدهايد Fبد كه اخيرا شد/ ابرام ديوانكشور

ميبردند پي ناطق دروغپردازي يا حقيقتگوئي به آن ضعف شدت از و ميكند ترسيم سخن اداي هنگام را

بشوند/ اقرار اخذ به موفق ماشينها قبيل از استفاده با مستنطق كه دادهاند اجازه هرگز امريكا كم محا

تأمين براي جز نيست اين و ميشود حاضر مستنطق محضر در خود مشاور با متهم دنيا جاي همه البته

به را او و بگيرد متهم از اعتراف اصول خ;ف بر خود ميل به نتواند مستنطق تا اقرار براي دفاع آزادي حق

بنمايد/ امضائي به مجبور انحاِء از نحوي

كشفحقيقتبشود به منجر كه صورتي در را اقرار و مجرم را دهنده شكنجه درصورتشكنجه, كه اقليتي

اقرار بر صرفا اساسآن كه پرونده نهموضوعيتو دارد طريقت اقرار كه معتقدند باFتفاق تازه ميدانند مؤثر

تفاق ا بسيار چه است واضح بسيار هم مطلب اين دليل گردد اقراركننده محكوميت موجب نميتواند باشد

اين از عشق مقام در است نزده سر او از واقعا كه نموده مصنوعي امر به اقرار خودنمائي براي كسي كه افتاده

دفـاع پرونده در قتل به متهم پسرس و پدر وكالت به خود من است دست در زيادي شواهد اقرارها قبيل

آندو از يكي كه مسلمبود و ميگرفتند گردنخود به را تقصير ندبه گريهو با دو هر دادگاه محضر در كه ميكرد

يا ارباب مالكو حفظ خاطر به نوكر رعيتو كه است افتاده تفاق ا بسيار نيست صادق خود اقرار در Fاقل نفر

گرفتهاند/ عهده به صريح اقرار با را ايشان جنايات آنان تطميع و وعده مقابل در

و دارد فراوان سوابق متأسفانه گرفتهاند ما كشور در شكنجه با كه اقرارهائي نيستـ دليل شكنجه با اقرار

همانموقعو در انصافا هم ما كم استمحا حقيقتنبوده بر مبتني شده ومعلوم كشفشده دادگاه در آنها اغلب

و ابرام درديوانكشور كرارا احكام اين و كردهاند برائتصادر به حكم اقارير آن به توجه بدون موارد از خيلي در

است/ درآمده قضائي رويه بهصورت حتي

از نـظر قـطع حـتي انداختند راه آن اطراف در جنجال همه آن كه اقاريري اين بفرمائيد پسم;حظه

اقـرار نـاحيه از جرم ارتكاب به معتقد ما جز خود خودي به را دادگاه بتواند كه نيست دليلي آزار و شكنجه

دادرسي آئين قوانينو پرونده همين صفحات داشتندو اظهار متهمين خود اينكه به رسد چه بنمايد كنندگان

بدانند Fزم را تحقيقي گونه هر متهم از علني جلسه در كه است شده داده اختيار دادگاه به دنيا جاي همه

اقراري متهم شائبه بدون اقرار منحصرا كه بودند معتقد علما و قانوننويسان آنكه براي مگر نيست بنمايد

نزد اقرار كه بود بنا گر ا و ميشود زوديمعلوم اقرارشبه نتيجه و مقدراتاو كه بنمايد هنگامي آزادانه كه است
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خود گناه به آيا اينكه سؤال و دادگاه تحقيق به احتياجي گردد تلقي متهم تقصير اثبات براي كافي مستنطق

نميماند/ باقي خير يا داري اعتراف

علت به ايشان اظهارات بودن بيتأثير پايه بر موكلينم از دفاع در را خود استدFل اساس بخواهم گر ا من

آزار و شكنجه مثبته شمارشادله با داده خاتمه مدافعتخود به جا همين بايستي سازم استوار شكنجه و زجر

خـواست كيفر شرح به شكنجه پرونده وجود به وقت دادگستري وزير لطفي آقاي صريح اقرار جمله من و

برائت نمودند گواهي اداي دادگاه محضر در كه كثيري شهادتشهود به تكاِء ا و مصدق دكتر عليه بر دادستان

ناحيه از جرم كهوقوع نمايم ثابت هم شكنجه از نظر قطع دارم ليكنچونميل بخواهم دادگاه از را آقايان اين

شكنجه ادله ارائه محترم همكاران اجازه با نيست ثابت منعكساست كيفرخواست در كه كيفيتي به متهمين

در و ميگيرم شكنجه عدموجود غرض با را پرونده اطراف در بحث دنباله خود كرده تقاضا ايشان از را آزار و

از يك هر مورد در را امر جزئيات تشريح نموده كتفا ا مطالب رئوس به كه ميكنم سعي البته هم قسمت اين

ميگذارم/ اساتيد عهد به متهمين

به گرديد افشارطوس قتل به منجر بود ممكن كه مختلفه عوامل بين در مستنطق كه كردم عرض yقب

اين به توجه با حتي كه كردم عرض باز و داد قرار مبنا را وقت تضعيفحكومت عامل وقت حكومت دستور

آن از يك هيچ به مستنطق كه گفت بايستي حقا يعني باشد آمده حاضر متهمين سراغ به نبايستي عامل

نظر در متهم نام به را اشخاصي ابتدا ميچرخيد دستديگري به كه ماشينيبود عواملمعروضمأنوسنبود

مطلب توجه فكر به بعد بودند نكرده كه بدهند نسبت اشخاص اين به را اعمالي كردند سعي بعد گرفتند

با تضعيفحكومت تز كه دادند نظر اينطور بودند زياد دستگاه آن حمداtدر به كه مشاورينحقوقي افتادند

قابل مصدق با ايشان علني و ظاهري رقابت و بقائي دكتر اقليت رل و بازنشسته افسران اقدامات به توجه

دارد] [بقيه بود/ خواهد عناوين ساير از قبولتر

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

دعوتشدهاند كار به كه بازنشسته افسران اسامي
سرهنگ پرتوي, tضياِءا سرهنگ فيوضي, علياصغر سرهنگ فزوني, سرهنگ منير, عباس سرهنگ

شـمس مـرتضي سـرهنگ اعتماد, صدري هادي سرهنگ بهبهاني, ناصر سرهنگ صفائي, اشرف علي

tنصرا سرهنگ فرزين, علي سرهنگ عباسانوري, سرهنگ يارجاني, محمدحسين سرهنگ اصفهاني,

مرتضي سرهنگ پيروزان, علياصغر سرهنگ فضلاللهي, tيدا سرهنگ صفائي, رضا سرهنگ مسرور,

علي هوائي سرهنگدو آريائينژاد, قاسم سرهنگدو معينآزاد, غ;محسين سرهنگدو شمسFريجاني,

ميرداماديان, هوشنگ سرگرد نظامي, حميد قاسم سرگرد گرانپايه, tنصرا پياده سرهنگدو قمي, غضنفري

قاجار, جهانشاهي tنصرا سرگرد درويش, احمد سرگرد هداوند, محمدقلي سرگرد رضواني, عباس سرگرد

ذوالرياستين/ عبدالحسين سرگرد افشار, وحدت محمود سرگرد

سيفي, خامه احمد سرهنگ اميرفرياد, عباس سرهنگ وحدانيان, سرهنگحسن آذريي, سرهنگجواد



ملي دولت سياهه ٣٤٨٠

مـحمدعلي سـرهنگ رحـيمي, غ;مرضا سرهنگ انتصاري, محمود سرهنگ پيرزاده, جهانگير سرهنگ

سرهنگ غفوري, علياصغر سرهنگ ازغندي, سيدكمالالدين سرهنگ چرخشت, سرهنگاسمعيل قرني,

مـحتشمي, tشكـرا سـرهنگدو ليتكوهي, tفتحا دو سرهنگ پوFددژ, قاسم سرهنگ بهينپور, جمال

هدائي, محمدعلي سرگرد ثقفي, tيدا سرگرد نعماني, غ;مرضا سرهنگدو اختيار, پاشا صديق سرهنگ

احمد سرگرد رهبري, هادي سرگرد صانعي, عباس سرگرد حسيني, محمود سرگرد بهلون, اشرف علي سرگرد

مبصر/ يوسف فني سرگرد احمدزاده, عباس سرگرد رئيسي,

٨٢١١ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٥ شنبه

دعوتشدند كار به باشند داشته خدمت سابقه سال ٢٥ از كمتر كه بازنشسته افسران كليه

شد دعوتخواهند كار به لزوم موقع در خدمتدارند سابقه سال ٢٥ بيشاز كه افسراني

ندارد خاصي علت ارتشهيچگونه افسران اخير بازنشستگي
ميگردد تقدير شايسته طور به ميشوند بازنشسته كه افسراني خدمات از

ميشود گرفته تصميم هفته اين در افسران پاداشبه و برايپرداختفوقالعاده

ما خبرنگار به ارتشامروز بازنشسته افسران كار به دربارهدعوت ملي دفاع هدايتوزير سرلشكر تيمسار

بازنشستگي احكام و شدهاند كار به دارنددعوت خدمت سابقه سال ٢٥ از كمتر ارتشكه افسران كليه گفت:

گرديدند/ كاردعوت به گذشته هفته افسران اين از دسته آخرين است, گرديده لغو آنان

اين داشت: اظهار ملي دفاع وزير داشتهاند خدمت سابقه سال ٢٥ از بيش كه بازنشسته افسران به راجع

مورد اين در اينكه براي و شده سپرده ديگران به كنون ا كه بودهاند مهمي پستهاي شاغل اغلب افسران

كهوجودشان گردند كاردعوت به هنگامي افسرانمزبور استكه شده گرفته نظر چنيندر نيايد پيش اشكالي

خدمت سابقه سال ٢٥ از بيشتر كه افسراني اينصورت غير در و گردد واقع نياز خصوصيمورد به امر براي

ماند/ خواهند بازنشسته همچنان داشتهاند

سن به كه ارتش افسران گفت: هدايت سرلشكر آقاي گرديدهاند بازنشسته اخيرا كه افسراني مورد در

مزبور افسران از نفر چند هفته هر بود جمع بازنشستگي شرايط گر ا و ميشود مطالعه رسيدهاند بازنشستگي

سـاير وجـود از بتواند ارتش كه ميآيد عمل به منظور اين به صرفا بازنشستگي اين ميشوند, بازنشسته

از بـازنشستگي احكـام اب;غ ضمن مناسبت همين به و نيست كار در ديگري نظر و كند استفاده افسران

در كه افسراني به پاداش و پرداختفوقالعاده نحوة درباره ميگردد/ قدرداني شايسته طور به افسران خدمات

هفته پايان تا استو مطالعه تحت امر اين كرد: اظهار ملي دفاع آقايوزير دادهاند انجام خدماتي اخير وقايع

اظهار امريكا به وثوق سرلشكر آقاي خصوصعزيمت در شد/ خواهد تخاذ ا آن درباره نهائي تصميم جاري

ديگر روز چند تا وثوق سرلشكر آقاي و گرديده انجام حيث هر از ايشان عزيمت مقدمات تشريفاتو داشت

استفاده براي امريكا در ايران نظامي هيأت رياست سرلشكروثوق كرد/ خواهد حركت محلمأموريتخود به

دارد/ عهده بر را ايران به امريكا نظامي كمك از
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٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

توده منحله حزب اعضاِء از نفر ٩ محكوميت
رئيسيان دوم سرهنگ و نظامي فرمانداري كامياب سرهنگ آقاي فعاليت و جديت اثر بر ـ كرمانشاه

در گرفتند قرار تعقيب تحت نظامي دادسراي در و شدند توقيف اخ;لگران از نفر ٢åå فرمانداري معاون

شدند: محكوم زير محكوميتهاي به نظامي دادگاه در آنها سران از نفر ٩ نتيجه

سال, ١å كرمانشاه صداي روزنامه مدير صياد سال, ١å احدي سال, ١å اقربي سال, ١å هوشيار آقايان

سال ٣ به يك هر ازلي و غزالي آقايان سال, ٥ نادرشاهي افسر دوشيزه سال, ٦ سبحاني سال, ٨ مرادي

شدند/ تبرئه سليمي جمشيدي فيروزبخت, زرينقلم, آقايان و شدند حبسمحكوم

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

شدند دستگير داشتند را شوروي به قصد كه نفر دو
ناظم عبدي و زمردي ناظم علي زمردي, ناظم حسين تهران نظامي فرمانداري دستور طبق ـ مشهد

بورقي محمد سيد شدند/ اعزام تهران به و دستگير بودند آمده مشهد به كه زمردي ناظم مرتضي و زمردي

تـوده مـنحله حـزب عضويت تهام ا به خراسان فرهنگ آموزگار برومند عسگر و خراسان كار اداره كارمند

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري به متشكله پرونده با و دستگير

فرمانداري به و دستگير داشتند را شوروي به فرار قصد كه ساله ١٨ مالدار امير و كارپتيان سورن آقايان

حزب اوراق پخش مشغول كه فيلمي حسينعلي و روغنگر رنجبر ابوالقاسم آقايان شدند/ تحويل نظامي

فرمانداري و دستگير بود تودهاي منحله حزب فعال عناصر از كه رضائي امير آقاي همچنين و بودهاند توده

شدند/ تحويل نظامي

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

شدند آموزگارانفرهنگطرد از نفر ٦
آموزگاران از نفر شش ميدهد اط;ع خود تلگرافي گزارش ضمن هفتگل از اداره خبرنگار كه طوري به

و شدند خدمت منتظر و كنار بر كار از توده منحله عضويتحزب تهام ا به سفيد نفت و فرهنگهفتگل اداره

كنند/ ترك را سفيد نفت و هفتگل ساعت ٤٨ ظرف بايستي نظامي فرماندار طبقدستور

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

كشور شهربانيكل اخطار
در توطئه كشف � عنوان تحت خبري جرايد از پارهاي در چون ميرساند اط;ع به كشور كل شهرباني

كهموضوع ميرساند عموم اط;ع به لذا بنمايد تفاهماتي سوِء توليد است ممكن كه بود شده درج �شهرباني

درج از قبل كه دارد تقاضا جرايد محترم مديران از كل شهرباني و خدمتيبوده انضباطيو تنبيهات به مربوط

فرمايند/ مراجعه شهرباني انتشارات اداره به نمايد تفاهم سوِء ايجاد است ممكن كه خبري نوع هر



ملي دولت سياهه ٣٤٨٢

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

شورش روزنامه شيرازيمدير ديشبكريمپور
شد تجريشدستگير در

باغات از يكي در شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور آقاي ديشب شب نيمه بعدازظهر ساعت سه

اين به روز سه دو از است شده طوريكسباط;ع به شد/ دستگير مباشر محمدعلي آقاي به تجريشمتعلق

مربوطه مقامات به مورد اين در نيز گزارشاتي و داشتند اط;ع او اختفاي محل از انتظامي مأمورين طرف

آقاي تقاضاي نظاميو فرمانداري دادستان سرلشكر تيمسار دستور به ديشبمأمورين سرانجام بود/ رسيده

خيابان در واقع مباشر محمدعلي آقاي منزل وارد نردبان با و رفتند تجريش به گاهي آ اداره رئيس معزي

محضمشاهدهمأمورين به وليكريمپور رفتند بود خوابيده آنجا در كهكريمپور اطاقي به مقصودبيگشدندو

بلندي ريش و تراشيده را سرش كه حالي در را او مأمورين بعد لحظه چند و رفت ديگري اطاق به انتظامي

آوردند/ نظامي فرمانداري به و نموده دستگير داشت

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به بازداشتو طرفمأمورين از بازرگان مباشر آقاي

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

مردم] فروشروزنامه و پخشاعEميه جرم [به
فروش و اع;ميه پخش جرم به نفر هفت اخير ساعت چهار و بيست در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

فـرمانداري دادگاه تحويل و دستگير انتظامي مأمورين طرف از ديوار روي بر شعار نوشتن و مردم روزنامه

بود شده توقيف نظامي حكومت پنج ماده استناد به كه ميدان مرد روزنامه مدير ايرواني آقاي شدهاند/ نظامي

گرديد/ آزاد

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

شد نصيريآزاد دكتر
به است/ شده آزاد گذشته روز ملي بانك سابق كل مدير نصيري دكتر آقاي كه شد اصل اط;ع امروز

آزادي با لذا شد خواهد رسيدگي تهران دادسراي در نصيري آقاي پرونده چون داديم اط;ع ديروز كه طوري

است/ شده ويموافقت

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

ميهن به بازگشتشاهنشاه مناسبت به جشن انعقاد
مـيهنپرست و شـاهدوست جـوانـان كـه اسكوئي علي و كرمي جهانبخش و منصوري ابراهيم آقايان

به جشني مجلس عزيز ميهن به شاهنشاهي همايون اعليحضرت بازگشت هنگام ميباشند قصرشيرين

مدعوين از نامبرده آقايان طرف از و نمودند شركت آن در طبقات عموم كه نمودند منعقد هفته يك مدت

١٣٢٤ ـ آ ميشد/ پذيرائي



٣٤٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

متهمينافشارطوس محاكمه در
مدافع ملكيوكيل دكتر دفاع

بقائي آقايدكتر درمورد بدهيد اجازه نيست آقايان اين با سازگار اينعنوان چرا اما قبل> شماره از <بقيه

يك رديف متهم خطيبي آقاي و بوده پرونده اين هدفهايمستقيم از يكي ميدانيم همه كه بدهم توضيح

بپردازيم/ افسران آقايان به بعدا نيست كسديگري بقائي دكتر جز دادستان قول به

اين افتخارات از يكي شايد و است بوده سابق تضعيفحكومت مقام در كه ندارد انكار قطعا بقائي دكتر

جا مخالف صف در مردانه مصدق آقايدكتر رويه از محضاحساسخطر به كه همينبود شجاع و مبارز مرد

آقـاي همين منجمله آن نويسندگان و شاهد روزنامه كمك به و مجلس در اقليت كمكوك;ي به گرفته

را بساطحكومتسابق كه است حزبميكوشيده زحمتكشاندر كمكاعضايحزب به و روزنامه در خطيبي

داشته حزب و جمعيت داشته روزنامه بوده مصونيت با نمايندگي قدرت واجد كه كسي آيا ولي كند واژگون

تضعيف براي مخالفم مصدق حكومت با من بگويد علنا است نداشته [توان؟] آيا كه بوده بيپروائي مبارز
بـين او� گـر ا خـصوصا خـير مـيگويد عمل البته است بوده هم قتل ارتكاب به محتاج مصدق حكومت

كه است شده ساختگيوانمود پرونده حكايتهمين به ثانيا است فاصله آسمان تا زمين ترور با سياستمدار

افشارطوس كه كردم عرض yقب من ثالثا نشوند يكديگر مزاحم كه بوده همقسم بقائي دكتر با افشارطوس

طور اين پرونده مهمتر همه از و رابعا بسته, پيمان] ] محرمانه مصدق دشمنان با خود قدرت استقرار براي
كه كرد تصديق بايستي و او كشتن فكر نه بينبوده افشارطوسدر ربودن فكر فقط امر بدو در كه است كي حا

آفتابروشنتر مصدقداشتاز دكتر روحيه اخ;قو به كه كاملي آشنائي با بقائي سياسيمثلدكتر برايمرد

بلكه شد نخواهد مصدق حكومت تضعيف موجب تنها نه او روزه دو يكي غيبت افشارطوسو ربودن كه بود

گرديد/ دولت آن ماهه چند تقويت موجب او قتل حتي ديديم كه طور همان

برنيامدهاندو افشارطوس قتل يا مقامربودن تضعيفحكومتدر براي خطيبي بالنتيجه بقائيو پسدكتر

يا و مينمايند خطيبي يا بقائي دكتر به نسبت تي اظهارا متهمين از بعضي كه ميشود ديده پرونده در اينكه

خـطيبي آقـاي شده گفته ايشان به و بوديم بقائي دكتر منزل در ربودن از بعد چهارشنبه روز در ميگويند

و ميكنيد تأييد را مطلب اين شما آيا و بزنيم را او كند فرار افشارطوسخواست گر ا گفتهايد شما ميگويند

اين آخر الي بكشيم را افشارطوس بايد كه كرديم استنباط ما جمله اين از و كند فرار tانشاِءا گفتند ايشان

به تهديد و شكنجه زور به و بود شده قبyنوشته كه است پيسي همان منزه آقايدكتر قول به باز صرفا رمان

به آقايان اين گر ا كه بدهد تشخيص خوبي به ميتواند عاقلي آدم هر نه گر و شد قيد پرونده در متهمين نام

خانه در هم آن ايشان با ايام آن كه بود آن از عاقلتر بقائي دكتر بودند ربوده را افشارطوس بقائي دكتر دستور

جاي به فرضشود امر اين به نسبت بقائي برايدكتر آمرانه سلطه كه فرضا ع;وه به و تماسبگيرد/ خودش

را دعا همين كه باشد بياحتياط قدر اين نباشد سلطه چنين واجد گر ا و بنمايد خيري دعاي صريح دستور



ملي دولت سياهه ٣٤٨٤

كشتن به امر تا كند انشاِءاtفرار دعاي از ميكنيم قبول را مقدمات تمام كه فرضا تازه بنمايدو آنها راه بدرقه

دكتر نميتواند سليمي ذوق هيچ كه است فاصله قدري به نمايد كشتن به مصمم را آقايان اين كه حدي به

تضعيف عامل به توجه با آيا ديد بايد كه بقائي دكتر از بدهد/ تشخيص افشارطوس قتل در محرك را بقائي

خداي خواه و كشور عاليه مصالح متوجه و ميهنپرستانه احساسات تأثير تحت خواه وقت حكومت قدرت

افشارطوس قتل بعدا و ربودن در بازنشسته افسران دخالت فرض ديگر مضره افكار تأثير تحت نخواسته

خير/ يا است تعقل قابل

به جاني صورت به را شريف افسران اين است خواسته مستنطق كه آن با كنم عرض فورا بدهيد اجازه

حفظ خاطر به كه جنايتي يعني سياسي جنايت جز را جنايت اين است معذالكنتوانسته بدهد جلوه جامعه

تحول پساز اينبود حق درآورده بهصورتديگري ارتكابميشود مملكت استق;ل سلطنتو مقام و شاه

اشخاص اين براي مجازات تقاضاي و كمه محا جاي به باشد كه هم ادعائي جنايت همين اعتبار به اوضاع

و نداشته افشارطوس با خاصي پدركشتگي كه سياسي مجرم صورت هر به ميشد نشان و مدال تقاضاي

ديد بايد ميباشد خود هدف تابع اصو� سياسي منظور اجراي در اوست شخصيت معرف زندگيش سابقه

اجراي براي كه ميدهند اجازه مصدق دكتر به متانت و صبر پيشه تخاذ ا به همايوني اعليحضرت كه مادام

در دفاع يعني شده واقع اقدسملوكانه ذات و مردم تأييد جهتمورد همان به و بود آن به متظاهر كه نيتي

مردم دارند ميل بود برده مرد اين نيات به پي بيش و كم آنكه با و نمايد مبارزه قدرت كمال با استعمار مقابل

اص;ح براي بازنشسته افسران تجمع اينكه فرض با حكومتمنقوشاست سر در نكتهاي چه بفهمند خود

مـنظور و هـدف خ;ف بر كه است بوده معقول بوده شاه حفظ و شاه تقويت بالنتيجه و خود وضع ارتشو

است بوده استعمار ضد مبارزه نقشه اجراي براي مصدق دكتر دولت از تقويت امكان سرحد تا كه همايوني

رساندم عرض به بقائي دكتر آقاي مورد در كه طور همان باز هدف اين از فرضانحراف آيا و بردارند قدمي

گـر ا احـيانا مـيگرديد مـصدق حكومت تضعيف موجب روز دو يكي او كردن مخفي و افشارطوس ربودن

باشد ايشان دست به حكومت از بكشندFاقلگوشهاي بردند اشخاصافشارطوسرا اين ميگفت مستنطق

به مأنوس بيشتر شايد بگيرند او از را خود شدن بازنشسته انتقام اينكه براي بكشند بردند افشارطوسرا يا

ربودند/ را افشارطوس شاهدوستي احساسات تضعيفحكومتروي براي بگويد اينكه تا بود ذهن

گو كردند اجرا را خود نقشه و گرفتند او قتل به تصميم بعدا بقائي دكتر ادعائيه جمله شنيدن محض به

رفتن بين از با كه ميدانستند خوبي به آقايان اين چه نبود قبول قابل جهت همه از هم فرض اين اينكه

كه نشدهاند معرفي فاسد و پست هم قدر اين و نبود ايشان با جديد رئيس انتخاب اختيار شهرباني رئيس

و ربودن بين بود بين در فرضي چنين گر ا كه باFخص بكشند را او بازنشستگي از انتقام مقام در فرضشود

پرونده اين اول دست متهمين ميفرمائيد م;حظه چنانچه پس نميشد/ ايجاد فاصله ادعا حسب بر قتل

بوده آنان آرزوهاي از كه چند هر سابق حكومت تضعيف منظور به بازنشسته افسران و خطيبي آقاي يعني

قطع كه كردم عرض پرونده به برگرديم بنمايند/ افشارطوس قتل به مبادرت نميتوانستهاند و نميخواسته



٣٤٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

زيرا نيست تهام ا توجه براي كافي نمودهاند معرفي جرم مثبته ادله جزو اقرار نام به كه را آنچه شكنجه از نظر

يكيدو جز چيزي برداشتهشود پرونده از متهمين به اقاريرمنسوب گر ا نهموضوعيتو طريقتدارد اقرار او�

باشد/ متهمين ناحيه از جرم تحققوقوع در دادگاه دليل كه ماند نخواهد باقي گواهي فقره

تبليغات و جنجال و هو با صرفا غلطو به نيستو اقرار تازه شده داده نسبت متهمين به كه عباراتي ثانيا

ناحيه از عملي وقوع به گوينده تصديق از حكايت اقرار دهند جلوه اقرار نام به را آنان گفتههاي خواستهاند

مينمايد/ او خود

نميشود تعبير اقرار به من گفته كس هيچ قاموس در شدهايد مرتكب را عمل ف;ن شما بگويم گر ا من

از حكايت كه ديديد عبارتي گر ا متهمين گفتههاي در كنيد م;حظه بزنيد ورق را پرونده اين سراسر شما

اقرار متهمين كه ميشوم همآواز سابق دادستان با من وقت آن بنمايد آنها وسيله به مجرمانه عمل ارتكاب

بـايندر از منزه كرد, عباسعلي ميگويد احمد كرد, احمد ميگويد افشار كرد, افشار ميگويد بلوچ كردهاند

تنظيم چون هم خواست كيفر خود در حتي قسعليهذا خطيبيو از زاهدي زاهدي, از بايندر ميكند صحبت

تعبير اقرار به ديگري عليه بر متهمين يكاز هر اظهار است اينمطلبمشهود نداشته قضائي آنسواد كنند

است/ شده

چـيزي كردهاند اقرار خود سهم در و گفتهاند شكنجهها آن تمام وجود با رشيد متهمين اين كه را آنچه

باشد/ ايشان ناحيه از آن ارتكاب و جرم دليلوقوع Fاقل يا و شود شناخته جرم كه نيست

او امضاي با منطبق آن ذيل امضاي yاص كه ميدهد نسبت خطيبي آقاي به بازجوئي صفحه چندين

و رفتم من باشد گفته مزيني كه نميبينيد شما پرونده اين جاي هيچ آنستدر جعل مدعي صريحا نيستو

كه هم احمد و افشار كه اينست عجب كردم اب;غ قرائي بلوچ به افشارطوسرا كشتن تصميم چهارشنبه شب

طور اين بلوچ ميگويند بلكه شنيديم مزيني خود از را مطلب اين ما نميگويند بودهاند غار در اFدعا حسب

كه محترمي مرد اين اميرع;ئي يا داده من به امري چنين مزيني است نگفته صراحتا هم بلوچ كرد وانمود

يا قتل به اط;ع به اقرار پرونده كجاي در بكند گذشته حكومت مطالع فداي بود بنا را خود نيكنامي عمري

كدام شكست يكضرب به را او دندان سه بيرحم مستنطق آن آنكه باوجود و نموده آن معاونتدر دخالتو

بردهاند/ را او آبروي طور اين كه كرده را اقرار

شماره پرونده مگر بنمايد منعكس كيفرخواست در را پرونده حقيقت كه نبوده موظف دادستان مگر رابعا

و كنم قرائت آقايان براي را پرونده اين از صفحه چند شماره من بدهيد اجازه نيست پروندهها جزو چهار

بـخوانـيد شكنجه به راجع بلوچ اظهارات لحاظ از را پرونده اين بعد به ٣١ صفحه كنم خواهش مخصوصا

من است اميرع;ئي استنطاق به مربوط كه را ٩å صفحه و نمائيد مطالعه را منزه دكتر اظهارات ٨٦ صفحه

٨٧ صفحه فرمائيد دقت را مزيني اظهارات ٩٣ صفحه استآخر اقرار متضمن كجا ببينيم ميخوانم برايشما

٣٢٤ صـفحه بـدهيد اجـازه است دقت قابل بايندر سرتيپ اظهارات ٩١ صفحه زاهدي سرتيپ اظهارات

زور به بقائي دكتر اسم چگونه و آورده منزه دكتر روز به چه شكنجه ببينيد تا بدهم نشان شما به را پرونده



ملي دولت سياهه ٣٤٨٦

چيست/ شده گذاشته صفحه كنار در كه ع;متهائي از مقصود بفرمائيد تحقيق و شده نوشته سطر باFي

به متهمين اعتراض شكنجه, وقوع بر بارزي و روشن چهار شماره پرونده اين محترم مستشاران آقايان

استدعا مخصوصا من ميباشد نميشود تلقي اقرار يك شماره پرونده در متهمين اظهارات اينكه و شكنجه

بفرمائيد/ مبذول بيشتري دقت پرونده اين محتويات به كه ميكنم

خ;في اينكه براي نيست پرونده در دليل عرضشد كه تعبيري به هم آن اقرار از گذشته كه عرضكردم

يعني است كرده پرونده در اظهاراتي مزيني سرتيپ آقاي شوفر جانقاه نصرت كنم عرض بايد باشم نگفته

در صريحا كه شهادتي و دادگاه به خطاب او خود نوشته از آن جواب كه ميدهند نسبت او به را گفتههائي

راديو اظهاراتاينشخصدر اطراف در تابكه آبو همه آن دانستند مردم عامه و ميشود داده دادگاه محضر

دارد] [بقيه داشت/ حقيقت حد چه تا دادند دولتي جرائد و

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه
دفاعنمودند خود موكلين از مدافع وكEي از نفر دو اردiن و خوئي امامي آقايان جلسه اين در

مدافعگفت: وكيل شريعتزاده آقاي

آمد وجود به اساسي قانون زدنحكومت هم به افشارطوسبراي قتل
است شده تهيه كشور رشيد افسران عليه خواست اينكيفر و

آقاي و گرديد تشكيل افشارطوس قتل به متهمين دادرسي جلسه نهمين ديروز صبح ربع و ده ساعت

گفت: چنين و كرد صحبت به شروع گذشته جلسه مدافعات تعقيب در متهمين مدافع وك;ي از يكي امامي

دولت كه ثابتنمود انكار غيرقابل مداركي و قاطع دFيلي با و نمود آشكار روشنو را قضايا ملكي آقايدكتر

داشت اظهار شكنجه و زجر مورد در و است زده دست پروندهسازي اين به خود اطرافيان تأثير تحت سابق

فكر آن ثبوت درباره اما متهمين اعترافات مورد در آن تأثير ديگري آنو اثبات يكي دارد جنبه دو اينموضوع

باشد/ توضيح به Fزم دادند دادگاه اين در شهود كه شهادتي با نميكنم

برگرديم قبل سال هزار دو به بايستي كه عرضكنم بايد متهمين اقارير به نسبت آن تأثير مورد در ولي

اصلو پروندهايكه جهت بدين گرفتهاندو اقرار و داده شكنجه و زجر همانسيستم مطابق اينقضيه در زيرا

مورد بازپرسدر نموده ويسپساضافه نيست/ رسيدگي قابل yاص باشد شده انجام شكنجه اساسآنروي

اين جهت بدين و است نداشته را كار اين به رسيدگي ص;حيت و شده منحرف حقيقي جاده از پرونده اين

است/ كانلميكن آن مندرجات استو قضائي ارزش گونه هر فاقد پرونده

از بـلوچ كه نمود تشريح ضمن در و كرد صحبت افشارطوس كشتن چگونگي مورد در بعد امامي آقاي

كشتن براي وقت هيچ و است ماهر تيراندازي در ديگر طرف از و است شده بزرگ نظامي محيط در كودكي

كشتن هيچوجه به جهت بدين بكشد را نفر يك منعكساست پرونده در كه طريقي آن به نميآيد نفر يك

افشارطوسمانع كهوجود كسيرفت دنبال بايد اينمورد در نميكندو پيدا ارتباط بلوچ سرگرد افشارطوسبه



٣٤٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

است/ ميشده او كار پيشرفت

تشكـيل نيم و يازده ساعت در مجددا و شد تعطيل تنفس عنوان به جلسه ربع و يازده ساعت مقارن

داد/ خاتمه خود دفاع به امامي آقاي و گرديد,

گفت ضمنا و كرد دفاع به شروع مدافع وك;ي از ديگر يكي اردFن آقاي آن از پس ـ اردLن آقاي دفاع

دچار پرونده اين از دفاع مورد در مينمودم تصور كردم قبول را خود وكالتموكلين كه مرداد ٢٨ واقعه از قبل

سقوط بيمورد تبليغات و سابق حكومت جبر سير و تفاق ا حسب بر ولي شد زياديخواهم زحمات مشقتو

دفاع موكلينخود از دادستان رئيسو حضور با علني دادگاه يك در ميتوانيم ما حال و وضععوضشد و كرد

كنيم/

را راديو پيچ وقت هر سابقا گفت و صحبتنمود ميشد پرونده اين مورد در سابقا كه تبليغاتي مورد در بعد

اين عليه را عمومي اذهان جهتميخواست بدين سابق دولت و ميشنيديم آقايان از اقاريري ميكرديم باز

دهد/ حقيقتجلوه بهصورت است كرده تهيه كه را ساختگي پرونده تا كند تحريك آقايان

نيز ايران ارتش حيثيت شد لكهدار ارتش افسران از عدهاي آبروي اينكه از گذشته پروندهسازي اين در

راساين در و كرد اجرا داشت ارتشايران مورد در كه نظري سابق ترتيبدولت بدين استو گرديده پايمال

را نظرياتخود ميتوانستند كه بودند كرده پيدا مصدقنفوذ دكتر قدريدر به زعمايآن كه حزبايرانبود كار

كنند/ تحميل او به

به اشاره گفتو سخن رفته كار به راه اين در كه مخارجي ايرانو ارتشنوين پيرامون اينموقعويدر در

مـتحمل آن پـيشرفت بـراي و كرده خدمت ارتش در سال سي كه افسري گفت: و كرد بازنشسته افسران

حق حتي و شوي كنار بر كار از بايستي ميگويند او به زحمات اين مقابل در و شده زياد مشقات و زحمات

دولت با و بدهد تشكيل كانون حقخود احقاق براي بايد افسر اين البته نداري هم را ارتشي لباس پوشيدن

كند/ مخالفت

و كرد ايراد مطالبي متهمين شكنجه و زجر موضوع و پرونده تنظيم و تشكيل چگونگي مورد در سپس

اين ولي باشد عادي حالت در وي كه آيد عمل به تحقيقات موقعي در متهم از بايستي داشتمعمو� اظهار

به و است گرفته اقرار متهمين از و كرده ديكته بازپرس و شده تنظيم جمشيديه باشگاه در شبها پرونده

دادگاه جلسه بعدازظهر دقيقه چهل ساعت مقارن است/ روشن آقايان تمام به هم اعترافات گرفتن كيفيت

گرديد/ تعطيل

###

اردFن عبدالحميد آقاي گرديدو تشكيل متهمينمزبور دادرسي جلسه دهمين هم صبحامروز ١åساعت

و شده تهيه شكنجه با متهمين اقارير و پرونده اين تمام داشت اظهار خود گذشته جلسة مدافعات دنباله در

مـنظور به فقط ميباشند ارتش افسران Fيقترين از كه افسران اين كردن بازنشسته نمود اضافه سپس

ببرد/ بين از را خود مخالفين وسيله بدين است كرده سعي سابق دولت و ارتشبوده كردن مت;شي
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نمود كر ذ تهامموكلينخود ا موارد رد بر دFئلي و بياننمود را متهمينوشهود اقارير از مطالبي آقاياردFن

صدق موضوع با هيچوجه به من موكلين درباره دادستان استنادي مواد شود دقت جزا قانون در گر ا گفت و

بود دادستانوقتنوشته به دستگيريخود زمان در كه را منزه سرتيپ نامه آقاياردFن اينموقع در نميكند

�رستمي امير جاي �به زبير دستگيريهوشنگ چگونگي سپسدرباره و كرد تقديم دادگاه رئيس به قرائتو

وي است/ شده دستگير اسفند نهم تظاهرات شركتدر خاطر به منهم اينموكل كرد اضافه گفتندو مطالبي

بر آينده نسل كه دهيد راي طوري پرونده اين مورد در گفت دادگاه هيأت به خطاب خود بيانات خاتمه در

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه اينموقع در كند/ تحسين شما قضاوت

يكي شريعتزاده آقاي و يافت رسميت جلسه مجددا نيم و يازده ساعت مقارن ـ جلسه مجدد تشكيل

گفت: نطقخود مقدمه در وي صحبتنمود/ به شروع مدافع وك;ي از ديگر

زمان گذشت اثر در بعدا ميشوندو سهمگينروبرو خطيرو پيشآمدهاي با ملل كمه حا تاريخقوه سير در

ساخت/ خواهد آشكار را حقايق زمان گذشت هم پرونده اين مورد در ميشود روشن حقايق

زدن بـرهم بـراي نـاخلف فرزندان عده يك دست به افشارطوس قتل من نظر به نمود اضافه سپس

و Fيق افسران از عدهاي عليه كه است ادعانامهاي خواست كيفر اين و آمد وجود به اساسي قانون حكومت

است/ شده تهيه مملكت اين رشيد

اغـراض دسـتخوش مـملكت اين فرزندان بهترين بگذاريد نبايد گفت قضات هيأت به خطاب بعدا و

از دفاع براي كوچكترينوسيلهاي و پذيرفته را شكنجه و زجر سختترين افسران اين گيرند قرار خصوصي

رئيس دستور به كه آمد عمل به تماشاچي نفر چند طرف از تي تظاهرا موقع اين در نداشتهاند خود حقوق

ربع و دوازده ساعت مقارن كرد/ خارج جلسه از را آنها دادگاه انتظامات مأمور صمصامي سرگرد آقاي دادگاه

گرديد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و ختم جلسه

٨٢١٢ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٦ يكشنبه

بروند گردشدستهجمعي به نبايد دانشآموزان
گردش به دبيرستانهايمربوطه معلمين و رؤسا تفاق ا به تعطيل روزهاي مدارسدر دانشآموزان سابقا

اعتراض فرهنگ وزارت به مورد اين در دانشآموزان اولياي از بعضي طرف از چون و ميرفتند جمعي دسته

بود/ شده

مـدارس مديران هيچوجه به كه گرديد اب;غ دبستانها و دبيرستانهها كليه به امروز صبح جهت بدين

بازرسي اداره موافق نظر قبل يكهفته اينكه مگر ببرند گردشدستهجمعي به را دانشآموزان نيستند مجاز

حق هيچوجه به كلي طور به نيز دبستانها دانشآموزان باشند نموده جلب را فرهنگ وزارت اجتماعي امور

ندارند/ را گردشها اين در شركت
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٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

ارتش دادرسي در دهخدا استاد از

توضيحاتيكسبشد شورايسلطنتي تشكيل درباره
عملآمد به ارتشبازپرسي دادرسي در تبليغات سابق كل مدير فرهمند بشير از ديروز

شد خواهد صادر عليهسرتيپفرخندهيي دادستان ادعانامه
است ابEغنشده مقبلي سرلشكر به بدوينظامي رياستدادگاه حكم كنون تا

شود شورايسلطنتيصادر مسئله متهمين مقتضيدرباره قرار است ممكن هفتهآينده آخر تا

و شد حاضر ارتش دادرسي در دهخدا استاد ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي دعوت بنابه پريشب

قرار به شد/ كسب مرداد ٢٨ از قبل جريانات به سلطنتيمربوط شوراي تشكيل درباره ايشان از توضيحاتي

مـورد اين در بنده با است داشته اظهار و كرده تأييد را خود سابق گفتههاي جواب در دهخدا استاد اط;ع

هستم/ بياط;ع بنده نوشتند وقت آن در روزنامهها آنچه از استو نشده صحبت

به بازپرسي مهندسرضوي آقاي از سلطنتي شوراي موضوع درباره نيز ديروز ـ است تكميل شرف در

به و بود آمده عمل به بازپرسي باره اين در نريمان و شايگان, دكتر صديقي, دكتر آقايان از نيز yقب آمد عمل

عمل به كامل تسريع مزبور پرونده تكميل در دارد نظر ارتشدر دادستان است شده كسباط;ع كه طوري

امروز است/ نظر اين مؤيد نيز شد انجام گذشته هفته صديقيدر آقايدكتر از كه مكرري بازپرسيهائي و آورد

از مقتضي قرار آينده هفته تا دارد احتمال و شده تكميل مزبور پرونده اعظم قسمت كه شد حاصل اط;ع

شود/ صادر متهمينمزبور درباره بازپرس طرف

مـورد تـبليغات سـابق كل مدير بشيرفرهمند علياصغر آقاي عصر ديروز ـ بشيرفرهمند از بازپرسي

به را سپساو بود بستري بيمارستان در مدتي و گرديد مجروح مرداد ٢٨ وقايع در وي گرفت/ قرار بازپرسي

بـه خـود محافظ مأمورين با بشيرفرهمند ديروز بعدازظهر پنج ساعت مقارن كردند/ منتقل مهرآباد زندان

ادامه آزموده سرتيپ آقاي اطاق در بعدازظهر نيم هشتو ساعت تا وي از بازپرسي و رفت ارتش دادرسي

داشت/

عـهده به را تبليغات رياست كه زماني در مزبور متهم فعاليت زمينه در بازپرس سؤاFت اط;ع قرار به

فاطميدستور حسين دكتر و بودم مأمور من است داشته اظهار جواب در نيز بشيرفرهمند است/ بوده داشته,

كنم/ اطاعت كه بودم ناچار نيز من و شود خوانده راديو در مطلب ف;ن كه ميداد

تكميل ارتش ستاد ركنسوم رئيسسابق فرخندهيي آقايسرتيپ پرونده كلي طور به ـ ادعانامه صدور

گي;ن سابق استاندار مقدم آقاي از كه ميكرد ايجاب مقتضيات نهائي قرار صدور براي وليچون است شده

طوري به شد خواهد تأمل قرار, صدور در مقدم آقاي از بازپرسي انجام تا بنابراين آيد عمل به تحقيقات هم

اقدامات رشت به خود مسافرت در كه است متهم فرخندهيي سرتيپ آقاي كه است شده اط;ع كسب كه

دادرسي آئين ٣١٧ ماده استناد به بازپرسي مراحل كليه در نظامي بازپرس است آورده عمل به قانوني خ;ف



ملي دولت سياهه ٣٤٩٠

است/ دانسته مزبور ماده با منطبق را او تهام ا و كرده بازپرسي وي ارتشاز

و ارتشآمد دادرسي به محافظينخود تفاق ا به رياحي سرتيپ آقاي مجددا عصرديروز ـ پرونده قرائت

دادگاهمشغول منشي شكوهي آقايسرگرد اطاق همگيدر بودند ارتشحاضر دادرسي در نيز او وك;يمدافع

پايان تقريبا رياحي سرتيپ آقاي مدافع وك;ي از نفر دو يكي طرف از پرونده قرائت شدند/ پرونده قرائت

است/ يافته

را خـود موكل تهامي ا پرونده اعظم قسمت نيز مصدق دكتر آقاي مدافع وكيل بزرگمهر سرهنگ آقاي

كسباط;ع كه طوري به و شد متوقف جاري هفته ابتداي از نظامي بدوي دادگاه جريان است/ كرده قرائت

از نفر تعويضدو پساز استو نشده وياب;غ به رئيسدادگاه مقبلي سرلشكر آقاي حكم كنون تا است شده

شده موم مهرو نيز دادگاه اطاقمخصوصاعضاي نشدهاندو حاضر دادگاه در نيز جديد اعضاي اعضايدادگاه

است/

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

كارمندانغيرنظامي و درجهداران و افسران از نفر ٥å
بازداشتشدهاند شهرباني

گفت: ما خبرنگار به رئيسشهرباني

شد خواهند آزاد ديگر روز چند تا و انضباطيدارد جنبه مزبور افراد و افسران بازداشت

ميشود اضافه جزِء افسران و درجهداران حقوقپاسبانان,
در و بازداشت شهرباني غيرنظامي مأمورين و افسران از عدهاي كه شد حاصل اط;ع گذشته شنبه روز

شهربانيجمعا بازداشتشدگان است شده كسباط;ع بهطوريكه شدهاند زنداني شهرباني قسمتاحتياط

ميباشند/ شده بازداشت افسران جزو نيز كسرائي و صادقي سروان عطيفه, سروان آقايان و هستند نفر ٥å

كل شهرباني ديروز ولي بود شده شايع مختلفي مطالب شهرباني سويل افراد و افسران بازداشت درباره

آقـاي بـا مـا خبرنگار امروز صبح دارد/ انضباطي جنبه آنها بازداشت كه داد تذكر اع;ميهاي ضمن كشور

جواب در كلكشور شهرباني رئيس كرد سؤاFتي باره اين در م;قاتو شهرباني رئيس مقدم علوي سرلشكر

ندارد علتديگري داخليهيچ انضباط لحاظ از جز افسر چند بازداشت شايعاتمنتشره خ;ف داشتبر اظهار

افسران ديگر روز چند تا حتم طور به و ميآيد عمل به توقيفهائي چنين نيز ارتش سازمانهاي كليه در و

شد/ خواهند آزاد مزبور

اينموضوع در اقداماتي گفت شهرباني پاسبانان حقوق اضافه درباره سپس مقدم علوي سرلشكر آقاي

پس احتمالدارد استو رسيده نتيجه به اندازهايهم تا گرديده جلب نيز مقاماتمربوطه نظر گرفتهو صورت

كرد اضافه خود بيانات خاتمه در شهرباني رئيس گردد تخاذ ا تصميمي باره اين در دولت هيأت تشكيل از

حقوق پاسبانان از بعد شود اضافه نيم و برابر يك تا بايد و ميباشد كم پاسبانان حقوق است مسلم آنچه

شد/ خواهد اضافه صورتموافقتدولت در نيز جزِء افسران و درجهداران



٣٤٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

ببر ناو در حريق ايجاد عاملين اعدام حكم
ميشود گذارده اجرا مورد به توشيحملوكانه پساز

ارتشداد ستاد به را گزارشخود ببر ناو حريق واقعه بازرسي هيأت
مراجعت تهران به بود رفته خرمشهر به ببر ناو در حريق ايجاد واقعه اطراف در بازرسي براي كه هيأتي

كه كساني حريقو ايجاد گزارشچگونگي اين در ارتشداد ستاد به را گزارشرسيدگيخود هيأتمزبور كرد/

نفر سه كه شد حاصل همچنيناط;ع گرديده كر استذ آمده وارد كه تي خسارا مقدار دخالتداشتهاندو آن در

زمان فوقالعاده دادگاه در گوهربار و انوشه وظيفه سربازان و خيري دوم گروهبان يعني حريق ايجاد عاملين

به نيز نظر تجديد دادگاه شدهاند/ اعدام به محكوم نفر سه هر دادگاه اين در گرفتهو قرار كمه تحتمحا جنگ

اعـليحضرت تـوشيح بـه صـادره احكام بايد چون نمود/ ابرام را بدوي دادگاه راي و كرد رسيدگي آنها جرم

اطراف تحقيقاتدر استضمنا افتاده تعويق به مزبور احكام توشيح تا دادگاه حكم اجراي لذا برسد همايوني

دارد/ ادامه هنوز داشتهاند دست كار اين در كه باندي

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

توده منحله حزب افراد از دستگيريعدهاي
امنيت حفظ نظمو به مراجعتكرد مشهد به خراسان شهرباني رئيس اسفندياري آقايسرهنگ ـ مشهد

اين اخير روز چند ظرف نموده/ اقدام توده منحله حزب افراد و اخ;لگر عناصر دستگيري به نسبت پرداختو

با رويائي حسن زعفراني, مهدي شدند: تحويل نظامي فرمانداري به و شهربانيدستگير وسيله اشخاصبه

با بود تودهاي ك خطرنا عناصر از كه مغموني رضا امريكائي, بيمارستان پشت كوچه از مضره اوراق مقداري

غفاري عبدالغفار و ديوارها بر شعار نوشتن نام به يحييفيوضيدانشآموز اوراقكمونيستي, كتبومج;تو

ضاله كتب و اوراق با بود متواري قريه در كه درجز دارائي كارمند مخبري عبدالعظيم و گرمريزان محمود و

شدند/ نظامي فرمانداري مقامات تحويل

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

كردند غذا اعتصاب زندانيانقصر از نفر ٥
آنانخطرناكاست از نفر دو حال و

اظهار و نموده غذا اعتصاب اع;م هستند زنداني قصر زندان در كه دولت كارمندان از نفر ٥ قبل روز سه

مزبور زندانيان كرد/ خواهند خودداري غذا خوردن از نشده رسيدگي آنان تقاضاهاي به كه مادامي داشتند

قرهداغي/ عباس قريبو احمدعلي افشار, اميدعلي قدوسي, نجمالدين محجوبجوادي, آقايان: از عبارتند

زندانيان از نفر حالدو معلوم قرار از نمود معاينه را آنها رفتو زندان به پزشكقانوني ارسطا آقايدكتر امروز

است/ ك خطرنا



ملي دولت سياهه ٣٤٩٢

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

جمعآورياعEميه
نـقاط در تـوده منحله حزب به متعلق اع;ميه و اوراق مقداري انتظامي مأمورين ديشب و عصر ديروز

تحويل شهرباني اط;عات اداره به و جمعآوري بود پخششده ناشناسي اشخاص وسيله به كه مختلفشهر

دادند/

مرام داشتن تهام ا به نظامي فرمانداري مأمورين طرف از نفر ١å قريب اخير ساعت چهار و بيست در

آزاد بودند بازداشتشده اخير چندروز در كه كساني از نفر چند همينمدت درخ;ل شدندو بازداشت كي اشترا

آزاد تفاهم سوِء رفع از پس بود شده احضار نظامي فرمانداري به كه غضنفري عليرضا آقاي جمله از شدند

گرديد

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

شد داده تودهايخاتمه آموزگاران نفر خدمت٨ به
و شـهرباني رؤسـاي و دادسـتان آقـايان حضور با فرهنگ اداره در كميسيوني گذشته هفته ـ شاهرود

منحرف مشكوكو آموزگاران نفر ٢٧ پرونده به و گرديد تشكيل فرهنگ و فرمانداري معاونين ژاندارمريو

شده داده ارائه كميسيون در كه مداركي روي مطالعاتFزم و كراتمفصل مذا از پس و آمد عمل به رسيدگي

شود/ داده خاتمه بودند شده منحرف كه رسمي و پيماني آموزگاران از نفر هشت خدمت به گرديد مقرر بود

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

كشفتمبرهايجمهوريكردستان
شـاه محمدرضا دبيرستان رئيس مجدي آقاي و فرهنگ رئيس مظلومي آقاي جديت اثر بر ـ مهاباد

را كردستان جمهوري تمبرهاي دبيرستان در كه را شاه محمدرضا دبيرستان دانشآموزان از نفر چند پهلوي

دادند/ انتظامي مقامات تحويل مداركFزم با و دستگير ميكردند توزيع دانشآموزان بين

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

خدمتشدند منتظر
افراد از كه سليماني علي دامغانيو آقايانمحمدجواد نام به فرهنگ اداره كارمندان از نفر دو ـ رفسنجان

شدند/ خدمت منتظر بودند توده منحله حزب

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

كردند ياد سوگند
از نفر ٦ شد ايراد نظامي دادگاه بازپرس و فرماندار آقايان حضور در كه سخنرانيهائي طي ـ تويسركان

و بـاشند وفادار شاهنشاه و ميهن به نسبت كه كردند ياد سوگند مجيد tك;ما با سوم نيروي حزب اعضاِء

پذيرفت/ خاتمه شاه باد زنده فريادهاي با مزبور مراسم



٣٤٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

رئيسشهرباني از اهالي رضايت
و نظم ايجاد چپو افراطي عناصر ايادي برانداختن در شهرباني رئيس پرچمي چونسروان انديمشكـ

است داده قرار تعقيب تحت بازداشتو را اخ;لگران اخير وقايع در مخصوصا نموده را نهايتكوشش آرامش

كشور شهرباني كل اداره از اهالي جهت اين از مشغولند/ خود كار و كسب به بال فراغت با كسبه نتيجه در و

گيرد/ قرار تشويق مورد نامبرده دارند تقاضا

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

شاهنشاه] همايون سEمتاعليحضرت شكرانه [به
از كـه قـرشي آقـاي شـاهنشاه همايون اعليحضرت س;مت شكرانه به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

كرد/ اطعام اصفهان مسجدشاه در را نفر هزار يك ميباشد اصفهان خير بازرگانان

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

مسيحتهراني tميرزاعبدا آقايحاج tتلگرافآيتا
همايوني اعليحضرت پيشگاه به

خلداtملكه شاهنشاه همايون اعليحضرت پيشگاه

وسيله بدين توديع عرض براي دانسته Fزم هستم مقدسه اعتاب در گوئي دعا عازم كه هنگام اين در

كه اشخاصي به است توسل براي مواقع بهترين كه اربعين براي بفرمائيد امر نمايم استدعا و شده مصدع

براي شده داده دعا اجابت وعده كه عليهالس;م tابيعبدا حرم در تا شود داده گذرنامه دارند تشرف قصد

دعـاي كه باشند گو دعا ميباشد اعليحضرت آمال منتهي كه كشور استق;ل و مملكت و ملت امور اص;ح

الطهراني عبداhبنمسيح اLحقر تعالي/ tانشاءا بكند ب; صد رفع دFن خسته

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

اصفهان كارگران براي بابخانه ١åå ساختمان
اين اجراي در كار دولتاستوزارت برنامه مواد از يكي كارگران حال رفاه چون داد اط;ع امروز كار وزارت

و كار وزارت طرف از آن هزينه نصف كه را اصفهان كارگران براي خانه باب ١åå ساختمان مقدمات منظور

خانههاي نقشه عين آورد/ فراهم شد پرداختخواهد امريكا] [فني همكاري اداره طرف از آن, ديگر از نصف
در كيد ا گرفتودستور قرار موافقتذاتملوكانه مورد و رسيده شاهنشاهي اعليحضرتهمايون نظر به مزبور

فرمودند/ صادر كارگران خانههاي ساختمان تسريع

ودستور مخابره تلگرافي برنامه سازمان به همايوني اعليحضرت اجرايمنويات در نيز آقاينخستوزير

ساختمان تا كنند پرداخت فورا است ريال هزار ششصد و ششميليون بر بالغ كه را كار وزارت سهم دادند

شود/ شروع زودتر هرچه اصفهان كارگران خانههاي



ملي دولت سياهه ٣٤٩٤

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه امروز جلسه در
كردند دفاع خود موكلين از وكEيمدافع از ديگر نفر دو

افشـارطوس قـتل مـتهمين پرونده به رسيدگي براي دادرسي جلسه يازدهمين امروز صبح ده ساعت

مـقابل در ديروز داشت: اظهار چنين گذشته جلسه مدافعات تعقيب در شريعتزاده آقاي و گرديد تشكيل

شبههاي ميكنمهيچگونه تصور بنابراين و نشده گرفته آزادياقرار حالت در متهمين از كه ثابتنمودم دادگاه

نباشد/ باقي ديگر من برائتموكلين براي

ستاد رئيس به خود بازنشستگي درباره كه را هاشمزاده اعتراضدكتر نامه از قسمتهائي ناطق سپس

به و هستند آماده كاري فدا خدمتو براي دائما كه افسران گفتاينگونه و قرائتنمود بود ارتشوقتنوشته

نمايند/ سركوب را خود مخالفين وسيله بدين ميخواستهاند شدهاند قلمداد پرونده اين در متهم نام

سـوِءاسـتفاده بـر مـبني گزارشهائي من موكل هاشمزاده دكتر چون نمود اضافه شريعتزاده آقاي بعد

همان استناد به مزبور نمايندگان و بود گذارده مجلس نمايندگان اختيار در سابق دولت در ارتشي مقامات

اسفند نهم تظاهرات در شركتموكلمن بهواسطه گذشته و بودند, دولتسابقنموده عليه جرم مداركاع;م

ايـن بـا تومبيلي ا چنين اصو� و شود دستگير ك پونتيا تومبيل ا مالكيت بهانه به كه شد باعث اينها تمام

ندارد/ و نداشته مشخصاتوجود

در ميباشندو تحصي;ت عاليترين داراي كه افسراني ساير منو داشتموكلين اظهار شريعتزاده آقاي

از اينها كليه نزده سر آنها از مشروطيت اصول با ضديت به مقرون عملي هيچگونه نيز خدمت انجام ضمن

پـرونده ايـن مندرجات تمام كه دارم قطعي يقين و ميدهم تشخيص من و هستند مبرا منتسبه تهامات ا

تنفس دقيقه ده موقع اين در ميكنم تقاضا دادگاه از را آنان برائت حكم و است تهمت صرف و ساختگي

شد/ اع;م

يكي طباطبائي آقاي يافتو رسميت جلسه مجددا ربع سه و يازده ساعت مقارن ـ جلسه مجدد تشكيل

گفت: بياناتخود ضمن در و كرد صحبت مدافع وك;ي از ديگر

از و نـبود قـائل اهميتي عمومي افكار براي و داشت استبدادي تربيت كه بود مردي مصدق دكتر آقاي

بكشد/ انتقام شده كه وسيله هر به ميخواست ميكرد او از انتقادي كوچكترين كه شخصي

دقيقه بيست ساعت و كرد ايراد بياناتي نيز وي قتل علت افشارطوسو كار روش و اخ;ق درباره ناطق

گرديد/ موكول فردا ٩ ساعت به آينده جلسه و تعطيل دادرسي جلسه بعدازظهر

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

اشتباه رفع
برادرم منو با نسبتي نامبرده بود/ شده درج كاوياني حسن بازداشت به راجع خبري روزنامه آن در پريروز

كاوياني محمدرضا ٩٤٣١ ـ آ ندارد/ كاشان رئيسدارائي كاوياني حسن آقاي
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٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

آمد عمل به بازجوئي شيرازي كريمپور از
گرديد آزاد ديروز شد دستگير او خانه در كريمپور كه بازرگاني

بازداشت نظامي ازطرففرمانداري عدهاي ساعتاخير چهار بيستو در
شدند آزاد نفر چند و

شيرازي كريمپور از بازجوئي نظاميمأمور فرماندار بهدستور نظاميديروز بازپرس مرعشي سرگرد آقاي

هستم بودهو همايونيوفادار شخصاعليحضرت به داشتمن اظهار بازپرس جواب شيرازيدر كريمپور شد/

بر كه اشخاصي به خود روزنامه در ناچار كنم خدمت ايران ملي نهضت به كه بودم خورده قسم چون ولي

ميكرد/ حمله برميداشتند قدم ملي نهضت خ;ف

اطراف در لباسروضهخوان در من كه بود ماه يك قريب گفت بازپرسيخود ضمن در شيرازي كريمپور

يك وسيله به بود قرار و رفتم مباشر آقاي منزل ناشناسبه طور به قبل شب اينكه تا ميبردم سر به تهران

بروم/ شيراز به كاميون

پساز عملآورد/ به معاينه او از نظامي فرمانداري پزشك و كسالتميكرد اظهار شيرازيديروز كريمپور

شد/ آزاد مشاراليه آمد عمل به بازپرسي گرديد دستگير او خانه در كريمپور كه شخصي مباشر آقاي از اينكه

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

شهرستانها در اجتماعي كميسيونامنيت تشكيل درباره
است: شده فرستاده فرمانداريها كليه به طرفوزارتكشور از امروز زير بخشنامه

حـوزه در ١٣٣٢.٥.١١ مـصوب اجـتماعي امنيت كميسيون قانوني Fيحه طبق بر اينكه با فرمانداري

به حوزه آن اجتماعي امنيت كميسيون به مربوط امور ندارد بخشوجود دادگاه يا دادسرا كه فرمانداريهائي

بعضي از معالوصف گرديده ميباشدمحول بخش دادگاه يا دارايدادسرا كه اجتماعي نزديكترينكميسيون

ميشود: درج yذي مزبور متمم متنFيحه اين تكليفميشود كسب اينمورد در فرمانداريها از

ميشود/ اضافه اجتماعي امنيت اختياراتكميسيون و تشكيل قانوني يكFيحه ماده به ذيل <تبصره

بهكميسيون امورمربوط دارد بخشوجود دادگاه يا شهرستان دادسراي كه فرمانداري حوزه هر در ـ تبصره

يـا بـخش دادگـاه كه حوزهاي اجتماعي امنيت كميسيون نزديكترين عهده به حوزه آن اجتماعي امنيت

بود/> خواهد دارد آنوجود در شهرستان دادسراي

گردد رعايت بايد نكته اين ضمنا و آورند عمل به اقدام متمممزبور مدلولFيحه طبق بر فرمائيد قدغن

در مقرر اعضاي تمام شركت با بايد كميسيون اجتماعي امنيت كميسيون قانوني Fيحه ٢١ ماده طبق بر كه

جلسات رونوشتصورت دو و گردد تشكيل آنها معاونين حضور با غيبت صورت در و تشكيلشود يك ماده

باشد/ شده گواهي سمت و نام كر ذ با امضايكميسيون محل ميشود فرستاده مركز به كه كميسيون

كشور وزير
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٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

متهمينافشارطوس محاكمه در
مدافع ملكيوكيل دكتر دفاع

به حتي بازجويان و بازپرسان آقايان اين كه كنم عرض خدمتتان بايستي اينجا قبل> شماره از <بقيه

نشان خروس دم اصط;ح به قدر اين نه گر و نداشتهاند هم را ساختگي پرونده يك تعقيب لياقت من عقيده

ده به او تفاق ا به مزيني شوفر از تحقيق از پس كه شده گفته كيفرخواست در بفرمائيد م;حظه ـ نميدادند

را جنازه محل ب;فاصله عباسعلي و عباسعليدستگيرميشود راننده معرفي به ميروند [ناظمآباد] اسگرد
خانقاه و عباسعلي از انگشتي اثر يا امضا جنازه كشف مجلس صورت در كه نداشت جا آيا ـ ميدهد نشان

مـحل به قانوني پزشك و دادستان معيت كه دوم بار نبود مقتضي يا و گردد منعكس مجلس صورت ذيل

خود همراه را نصرت و عباسعلي Fاقل را متهمين همه دنيا جاي همه و هميشه مثل نميگويم من ميروند

خـودشان بگـويد دادگـاه سؤال جواب در امروز مثل عباسعلي اينكه از ميترسيدند چه از ميدانيد ببرند

فرياد تهران دادستان مقابل در نصرت يا رسيدند جنازه كشف محل به تا ميرفتند من جلوي متر دويست

بگويم/ را مزخرفات اين تا كردند كور برق نيروي با مرا چشمان كه بزند

پرونده اين در متهمين ساير و خطيبي آقاي دخالت بر كه مؤثرتري ظاهر صورت به شايد و ديگر دليل

يوسف و سرگذر بقال حسينزاده علي و محمدرضا آقايان افشارطوس راننده نفر دو اظهارات ميشود ديده

آنكـه از پس مـيگويد واقـعه شب در افشـارطوس راننده بفرمائيد م;حظه است/ بقال مشتري سرابندي

هدايت خيابانها در مرا بگويد را مقصد آنكه بدون داشت كه معمولي مطابق شد ماشين افشارطوسسوار

به داد دستور شديم كه خانقاه خيابان وارد طرفجنوب به سرازيري و سپهساFر سهراه واقعه از پس و كرد

فرستاد مرا شد پياده نگهدار گفت خانقاه استگفتم خياباني چه اينجا پرسيد بعد بپيچيم صفيعليشاه سمت

كنم/ تلفن تا باش آنجا گفت ك;نتريو

هدايت را راننده معمو� كه كسي بفرمائيد دقت قدري دارم استدعا ـ دارد وجود اخت7ف تحقيقات در

را خـانقاه خيابان افشارطوس گر ا كه كرد فرض نميشود و است مقصد كدام مقصودش بداند بايد ميكند

چند ايشان ديگر گفتهشوفر به كه خصوصا بنمايد هدايت خيابان آن به مستقيم را راننده بتواند نميشناخت

اينجا كه بود كرده همانشوفر از هم را همينسؤال و بود آمده خيابان همان به كيفيت همين به باز قبل شب

است/ خانقاه خيابان

خيابانها از خيابان اين ميشناخت خوبي به را خانقاه خيابان بود تهران شده افشارطوسبزرگ ع;وه به

و بود خيابان اين در بود شهرباني و دولت توجه محل كه بازنشسته افسران كانون است تهران معروف

آن در خانقاه خيابان به گر افشارطوسا كه نميكند بارو عقل ميگرفتند خيابان اين اغلبدر زاهديرا سپهبد

بكند/ راننده از سؤالي چنين بود رفته شب

جا همان هم ديگر دفعه كه فرضاينبود نه مگر بود آمده هم خانقاه خيابان افشارطوس فرضكنيم Fحا
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مضحكتر و منزلبشود جوياي بقالي دكان از كه است تصور قابل چگونه بود آمده خطيبي همين منزل به و

دليل به خطيبي آقاي با مفصل آشنائي سابقه با شهرباني رئيس جناب كه است تصور قابل چگونه اينكه

صفحه افشارطوسدر خانم اظهارات ٤و پرونده ٢٤٦ صفحه در آنمرحوم مادر سلطان فاطمه خانم اظهارات

كه دادستان خود تز دليل به و رفته افشارطوس منزل به بار دو يكي خطيبي گفتهاند كه پرونده همان ٢٤٨

راننده اظهار دليل به و ديدند آنها و رفت افشارطوس خانه در چندي افسران اغفال براي خطيبي ميگويد

آدرسرا فرضاينكه به سرگذر بقال از بود رفته جا همان افشارطوسبه شبقبلهم چند است گفته كه اولي

خانوادگي نام بدون حسين كه باشد نداشته توجه قدر اين و كجاست حسين منزل كند سؤال باشد كرده گم

نيست/ زيبنده عاقلي فرد از اينسؤال استو زياد

مشتري و بقال گفتار در مختلفه تحقيقات در كه زيادي اخت;فات به را دادگاه توجه من قسمت اين در

كه را بياساساستشرحي سراپا اينموضوع اينكه به دادگاه خاطر اطمينان براي و جلبنموده است موجود

�پس ميدارم تقديم نمودهاند تكذيب قسمت اين در را خواست كيفر مندرجات yكام و نوشتهاند نفر سه اين

/�شد تقديم مزبور سؤاليه قرائتدو از

آمده خانقاه خيابان به افشارطوس و گفته راست شوفر كنيم فرض گر ا ميآيد پيش ديگر يكسؤال باز

اين در مگر نشد گرفته است شهربانيموجود پرونده ٢ شماره پرونده در كه شهرباني تحقيقات دنباله چرا

و شمسآبادي مراقبستوان است گفته شفاها اسمعيلي ملك دكتر كه ندارد انعكاس ٥٩ صفحه در پرونده

نگفته پرونده همين ٦٤ و ٦٣ صفحه در اخوين خسرو يا دارند سكونت خيابان آن در كه باشيد هلن و تامارا

است/ ديده بهسرشت سروان منزل درب ٩.٣å ساعت افشارطوسرا كه است

خود و عرضكردم كه طور همان بفرمائيد تصديق بايستي ناچار ـ نرفته خانقاه خيابان افشارطوسبه

بـه بوده كجا بدانيد محقق نه گر و خوابانيد ايشان خانه در را شتر بايستي كه بود علني گفت هم خطيبي

ك;نتري افسر چون من ميگويد صريحا كه بفرمائيد دقت ك;نتري افسر طباطبائي يكم ستوان تحقيقات

فروردين خيابان تقاطع در را ايشان ساعت٨.٤٥ شبدر آن در ميشناسم و ديده افشارطوسرا كرارا هستم

به نظامي احترام نتوانستم كتاببود دستم چون كه ناراحتشدم و ديدم ميگشتم درسبر از وقتي شاهرضا و

دارند منصرف مطلب اين اظهار از را او كه است شده سعي قدر هر استنطاق جلسه چندين در و بياورم جا

به را ايشان رفتن افشارطوس راننده تلقيني گفته روي كه غلطي فرضيه تكاِء ا به باFخره و نشدهاند موفق

يكربع در نميتوانست تومبيل ا ك;نتريدو تا فروردين خيابان از گفتهاند دانستهاند مسجل خانقاه خيابان

گرفتهاند/ هيچ به را طباطبائي گفتار و برود ساعت

در شهرباني و ميگيرد سرچشمه جا همين از شهرباني از افشارطوس قتل پرونده گرفتن اسرار آقايان

كشته از قبل تا برود كرج سمت به شاهرضا و فروردين خيابان تقاطع از ميخواست طباطبائي گفتار دنبال

پيدا را قاتل رد نشد تشكيل آن براي پرونده كه كرج تپههاي گاهمخصوصشهربانيدر كارآ شدنذبيحيپور

شود/ سپرده ك خا سينه در هميشه براي ذبيحيپور خود با اسرار اين كه بود مايل حكومتوقت ولي نمايد
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تا ك;نتري برو است گفته خود راننده به افشارطوس ميگويند كه جمله از جرم كشف استنتاجمأمور قصد

دارند تلفن و دارند منزل خانقاه خيابان در و است حسين اسمشان اول كه كساني نام پيجوئي و كنم تلفن

نيست/ وصف قابل كه است كودكانه قدري به واقعا

دادگاه محضر در كه شرحي به خطيبي گرفتن از پس ميگيرد سرچشمه كجا از اساسا حرف اين ميدانيد

پشتدرب نظامي ديدم آمدم منزل به وقتي ميگويد ميدهدو را گرفتاريخود شرح خطيبي عرضرساند به

هستم خطيبي من گفتم بكنم توقيفش كه هستم خطيبي حسين منتظر من گفت و نميداد راه مرا كه بود

بگيرد/ مرا خواست

اين شدم خانه داخل بهانه اين به و كنم تلفن بگذار گفتم شوم مسبوق خانه داخل وضع از اينكه براي

كتابچه در او� كه ميدانيد بهتر آقايان خود آنكه حال و كرد درست را تلفن رمان بكنم تلفني بگذار جمله

دفتر اصyدو حسين خطيبي نام به بفرمائيد دقت خواهشدارم ثانيا شد/ قيد نمرهها كوچك اسم تلفنروي

دارد/ تلفن خانقاه خيابان در نام خطيبي حسين بپرسيد تلفنخانه و اط;عات از ثالثا است شده ثبت تلفن

در كه كيفيتي به آنجا در و آمد خطيبي خانه به افشارطوس مرحوم كه دانستيد مسلم آقايان Fحا خوب

تلو/ بردند و گذاشته تومبيل ا در و كردند بيهوش را او منعكساست خواست كيفر

مـعروض شـرح بـه كه متهمين خود اظهارات بر ع;وه قسمت اين در ـ است سست شواهد و قرائن

سستاست قدري به راستي به كه ميآورند خود خيال به شواهدي قرائنو كردم تشريح را آن بودن ب;تأثير

را ايندستگاه كه شدند مدعي است يكدليلديكتافون نمايم اشغال را خجالتميكشموقتدادگاه من كه

كـرديم تـقاضا مـا بـنمايند اسـتفاده آن از بعدا كه كنند ضبط افشارطوس از اسراري تا بودند نموده تهيه

بياساسروي جنجال و هو چقدر بفرمائيد م;حظه تا كنند منتشر صدايشرا دادگاه در بياورند را ديكتافون

ديكتافون در ميبايستي او صحبت بود آمده آنجا شب آن در افشارطوس گر ا قطعا است شده اينموضوع

روي سيه تا ديكتافون اين كجاست ميشد ثابت آنجا در او حضور اسرارينبود گر ا Fاقل باشد مانده محفوظ

باشد/ غش او در كه هر شود

چه به دوا اين كه ميداند دوافروشي هر است روز شبانه سه از بعد كلروفرم يا تر ا نامطبوع بوي يكدليل

ميرود/ بين از كمي مدت در و بوده قرار

بوي بردن منظور به بادبزن ميگويند گر ا است پريز به ارديبهشت ماه در برقي بادبزن تصال ا ديگر دليل

چيز مقصود گر ا ندارد روز شبانه سه در بادبزني پيچ را برق اتصال طاقت بفرمائيد تصديق كه بود روشن دوا

است كرده بازي افشارطوس بودن در رلي چه خاموشي حال با پريز اتصال نيست معلوم كه است ديگري

اختفا محل تهيه براي تلو اطراف به افشارطوس ربودن از قبل جمعه مزيني و اميرع;ئي كه شدند مدعي

اين كذب دليل چگونه ميباشند شهر اين محترمين از دادگاه در حاضر كهشهود فرموديد م;حظه بودند رفته

دادند/ ارائه را ادعا

با ميكنم تصور است كرده صادر را قتل استودستور رفته مزيني شب چهارشنبه روز كه است شده اظهار



٣٤٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

بودن خ;فواقع در ايشان براي ترديدي ريتسديگر كافه پيشخدمت و اميني سرتيپ آقاي شهادتصريح

باشد/ نمانده باقي ادعا اين

قسمت اين در متهمين تحقيقات به زده خطيبي منزل افشارطوسدر به آمپول منزه دكتر كه كردند منتشر

كرده را ادعا اين كسي آيا و ميشود چيزيديده همچنين كذائي اعترافات همان در آيا ببينيد بفرمائيد مراجعه

جلسات در يكروز در كه خطيبي آقاي نوكر شعبان از تحقيق نحوه مثل ديگر جزئيات وقسعليهذا است

از چگـونه كه كرده تعريف دادگاه براي سپهر آقاي كشيك افسر تازه و كرده اظهار نوع چند متعدد تحقيق

گرفتهاند/ شهادت شعبان

پرونده جزئيات وارد كه معذرتميخواهم محترم همكاران از من ـ مجازاتشوند بايد دهندگان شكنجه

بنمايم تقاضا يك جنابدادستان از و بگويم شكنجه به راجع را جمله اين بدهيد اجازه شدم تعهدم خ;ف بر

ميباشند/ داستان هم تقاضا اين در من با ملت اين افراد تمام دارم يقين كه

اهمالي يا مسامحه كوچكترين گر ا كه داريد سنگين بسيار وظيفه امروز جنابعالي دادستان آقاي جناب

شد/ خواهد ايران تاريخ پيشگاه در حاضر دولت و شما موجبمسئوليت بفرمائيد آن انجام در

شهادت عدهاي و كردند تأييد دادگاه محضر در شهود گفت خواهند yمفص من رفقاي گفتيم شما به ما

هنگام توحشو دوره در كه كردهاند متهمين با رفتاري ما كشور در تم ا عصر در بيستم قرن در كه دادند كتبي

وظـيفه كه آنجا تا و نموديم معرفي صريحا را آمرين و مباشرين و عاملين ميكردند مردم با انگيزيسيون

اساسي اصول حفظ نام به كه عدالتي اجراي با كه شماست نوبت Fحا كرديم رفتار خود وظيفه به داشتيم

كنيد قيام خود وظيفه به خواستيد دادگاه از دادگاه اين تشكيل بدو بشريتدر اصول متفقو ملل اصولمنشور

كنشود/ پا ايران ملت دامان از ننگ اين آثار كه نشويد راضي و

متهمين با بگوئيم صريحا دادگاه به كرديم شرم ما ننگاست بزرگترين ننگ اين ما براي بفرمائيد باور

كميتو از كرديد پيدا پرونده جريان به كه كاملي معرفت و داريد كه ك پا وجدان با شما وليخود كردهاند چه

و بفرمائيد مجازات و تعقيب و تحقيق به اقدام سريعا ما جرم اع;م دنبال به بايد شديد مسبوق آن كيفيت

نشود/ گذاشته ايران ملت حساب به جنايتكارپيشه نفر چند اقدام

ميكنم تمنا ايران محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار از دفاع مقدس تريبون اين پشت از من

يقين و شود تكرار نگذارند كردند سابق شهرباني شكنجه عاملين به نسبت شهريور از بعد كه را مسامحه

اين به خدمتگزاري در ايشان آرزوهاي امنيتو تيه آ در نشوند اشخاصمجازات اين امروز گر ا كه بفرمائيد

بود/ نخواهد كشور اين افراد براي خيالي خوابو بيشاز است كشور

بيشنيست استحساناتي شامل ارزشنبوده قضائيواجد نظر از دليلو فاقد من نظر از پرونده حال هر به

گردد/ متهمين از احدي موجبمحكوميت نميتواند كه

به انتسابي اعمال با آن تطبيق و دادستان استناد مورد اطرافموارد در مختصري آقايان اجازه با اينك و

گرفت/ خواهم نتيجه مدافعاتخود از بحثنموده موكلين



ملي دولت سياهه ٣٥٠٠

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

دiر هزار ٧åå و ميليون ٤ مبلغ به چكي امروز
شد داده دارائي وزير به همكاريفني اداره ازطرفرئيس
شد خواهد اقدام فني همكاري طرفاداره از فني لوازم برايخريد

وزارت در اداره آن رؤساي از عدهاي تفاق ا به فني همكاري اداره رئيس وارن آقاي امروز يازده ساعت

كردند/ م;قات دارائي وزير اميني دكتر آقاي با و يافتند دارائيحضور

پرداخت هزاردFر هفتصد ميليونو چهار مبلغ به را امريكا كمك از قسمتيديگر آقايوارن جلسه اين در

بانكملي اختيار در كه گرديد تسليم كل خزانهدار پيرنيا آقاي به دارائي آقايوزير طرف از چكمزبور و نمود

شود/ گذارده

ترتيب اين با ميگردد ريالمنظور ٩٦ دFر هر و شد دريافتخواهد ريال اينمبلغ, ازاي در اط;ع قرار به

تـدريج بـه و است شـده گـذار وا مـلي بـانك به اسكناس ريال ميليون هزار يك انتشار براي كافي مبلغ

رسيد/ خواهد مصارفضروري به و اخذ احتياج اسكناسهايمورد

كرد سؤال پرداختشود امريكائيها طرف از ديگر ماه يك است قرار كه قسطي مورد در ما خبرنگار امروز

ميليون پنج حدود در ولي نيست دقيقمعلوم طور به بعديهنوز اقساط ميزان كه داد پاسخ مسئول مقام يك

فنيمورد لوازم و دستگاهها خريد براي است شده داده توضيح yقب كه طور همان مبلغ اين و بود خواهد دFر

گرفت/ نخواهد قرار استفاده

دولت با احتياج مورد لوازم خريد فنيجهت همكاري اداره احتمالميرود كه داد توضيح مطلع مقام همين

دهد/ قرار دولت دسترس در كرده خريداري دFر ميليون ٤٥ محل از را ضروري كاFهاي و نمايد همكاري

به فني اداره طرف از اقداماتي دارو نفتو ملي شركت جهت فني لوازم خريد براي گذشته هفته در كه چنان

ميگردد/ وارد زودي به دارو اول قسمت و آمد عمل

٨٢١٣ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٧ دوشنبه

يافت خاتمه تهران جديد كشتارگاه ساختمان
شد خواهد تهيه مدرن وسايل كشتارگاه تجهيز و تكميل براي

ضمن است/ يافته پايان و گرديده تكميل شهرداري جديد كشتارگاه ساختمان كه شد حاصل اط;ع امروز

آمد/ عمل به كشتارگاه از چهار اصل نمايندگان وسيله به كه بازديدي

و اقدامات است Fزم مدرن وسايل به كشتارگاه اين تجهيزات براي كه داشتند اظهار مزبور نمايندگان

و تكميل براي اعتباري فني همكاري اداره كمك محل از كه شد قرار و بشود آن در ديگري ساختمانهاي

گردد/ تأمين ساختمان اين تجهيز

ضمنا شد/ خواهد ساختمان به شروع اعتبار تأمين از پس زودي به و است شده فراهم كار اين مقدمات

است/ شده خريداري امريكا از باد پمپ دستگاه چند مزبور كشتارگاه براي



٣٥٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

داشتند را ببر ناو انفجار قصد كه يكگروهبان و سرباز دو امروز سحرگاه
شدند تيرباران درخرمشهر

شد اعEم محكومين به اجرايآن از قبل ساعت اعدامدوازده حكم

نداشت تماشاچيديگريحضور خبرنگاران جز ميداناعدام در

كردند ايراد نطقهائي نظامي دادستان همچنين خليجو شاهينفرمانده تيمسار
در داشتند را ببر ناو انفجار قصد كه دريائيجنوب نيروي افراد از نفر سه امروز بامداد نيم هفتو ساعت

و خيري احمد گروهبان از بودند عبارت نفر سه اين شدند/ اعدام آبادان و خرمشهر بين واقع اميرآباد ميدان

شخصا اعدام جريان مدت تمام در كه ما اعزامي خبرنگار گهربار/ جهانگير و هوشنگانوشه وظيفه سربازان

است/ گزارشداده طور اين را مزبور افراد اعدام جريان داشته حضور

به كه بدوي نظامي دادگاه خرمشهرمحبوسبودند, دريائي نيروي زندان در مجرمين ـ اعدام حكم اب7غ

نظر تجديد دادگاه همچنين كردو صادر را اعدام حكم بود كرده كمه محا را آنان حاجبي آقايسرهنگ رياست

به حكم اجراي مقدمات و نمود تأييد را اعدام قرار پرونده مطالعه از پس اعتصام سرهنگ آقاي رياست به

تـيرباران فـردا كه شد داده اط;ع محكومين به زندان در ديروز بعدازظهر ٥ ساعت گرديد/ فراهم سرعت

و شوند ناراحت مجرمين كه شد سبب خبر اين بود نخواهند زنده ديگر ساعت دوازده از بيش و شد خواهند

گذرانند/ اضطراب در را شب تمام

و شـده آبادان وارد هواپيما با ديروز كه جرائد خبرنگاران امروز صبح ـ ژوليده موهاي و پريده رنگ با

دادگاه حكم اجراي تا رفتند دارد قرار آبادان و خرمشهر بين كه اميرآباد ميدان به بودند دريائي نيروي ميهمان

و ارتشـي مقامات از غير و بودند كرده احاطه سربازان را ميدان اطراف كنند/ مشاهده نزديك از را نظامي

خبرنگاران و شاهنشاهي ناوهاي شهرباني, ژاندارمري, افراد آبادان, و خرمشهر پادگانهاي دريائي نيروي

رنگ آوردند/ ميدان به تحتالحفظ را متهمي صبح شش ساعت نداشت/ ديگريحضور متفرقه تماشاچي

منتقلشوند اعدام ميدان به اينكه از قبل آنها ميرفتند/ راه لرزان قدمهاي با و ژوليده موهايشان پريده آنان

بودند/ كرده وصيت عسگر قاضي نزد

ببر ناو كه را خدا <شكر كرد: اظهار و كرد ايراد نطقي خليج فرمانده شاهين تيمسار ابتدا اميرآباد ميدان در

فـرماندار ابـواسـحقي سرتيپ سپس نرسيد>/ نتيجهاي به ماجراجويان خائنانه اقدامات و نگرديد منفجر

نمود/ ايراد خيانتكاران مجازات لزوم اطراف در مبسوطي نطق آبادان نظامي

متن شخصا آبادان نظامي دادستان سرهنگواليپور نزديكميشد نيم هفتو ساعتبه آتشـ فرمان

چشمهاي بستند, پشت از را دستمحكومين گاه آن و كرد قرائت مجرمين اعدام حكم بر مبني را دادگاه راي

فـرمان به سرباز گروه يك ايستاد نيم و هفت روي ساعت عقربههاي پوشانيدند/ دستمالي با نيز را آنان

محكومين سوي به لحظه يك در <آتش> زد: فرياد فرمانده كه همين و رفتند نشانه را تفنگها فرمانده



ملي دولت سياهه ٣٥٠٢

كردند/ شليك

شليك اينكه از قبل آنها شده سوراخ اجساد و شدند تيرباران ببر ناو محكومين نفر سه ترتيب اين به

سپس نمود تأييد را آنان مرگ و كرد معاينه را جنازهها قانوني پزشك ب;فاصله افتاد/ زمين به شود تكرار

سپردند/ ك خا به نموده منتقل دارد قرار اميرآباد حدود در كه گورستاني به اجساد

ناو حريق اطراف در تحقيق براي كه هيأتي اعضاي از يكي امروز ـ ميشوند محكوم نيز ديگري كسان

همكاري تهام ا به كه كساني ساير اطراف تحقيقاتدر كه داشت اظهار ما خبرنگار به بود رفته خرمشهر به ببر

دارد/ ادامه هنوز ميباشند توقيف مزبور محكوم نفر سه با

خير؟ يا دادهاند دريائي نيروي كادر در نيز تي تغييرا جنوب ارتشبه ستاد اعزامي اعضايهيأت شد سؤال

صـدد در دريائي نيروي مربوطه مقامات قبل چندي از چون و گرفت صورت Fزم مطالعات شد داده جواب

اينمنظور براي و شوند كنار بر كار از مظنونين زودتر هرچه تا بودند مشكوك و خائن عناصر اخراج و تصفيه

گرفت/ انفعاFتيصورت و فعل نيز

به آيا و شده احضار تهران به چرا دفتري دريادار كه بود اين سؤال آخرين ـ است بيكار دفتري دريادار

از چون و است بوده مربوطه فرمانده دفتري دريادار كه داد پاسخ مزبور مقام است؟ شده ارجاع كاري ايشان

شده احضار تهران به لذا داده روي واقعه ايجاد ايشان فرماندهي زمان در ارتشي قوانين ارتشو ستاد نظر

ميباشد/ بيكار yفع استو

ببر ناو حريق به امر پرونده تكميل تحقيقات ارتشفعyمشغول ستاد كه داشت اظهار مزبور سپسمقام

مستحضر قضايا چگونگي از را مردم و صادر اع;ميهاي حادثه اين اطراف در زودي به است قرار و ميباشند

كساني با همكاري به متهم كهمظنونو غيرنظامي نظاميو عدهاي خرمشهر در كرده اضافه مقام اين سازد/

yفع و تعقيبدرآمده تحت نظامي وسيلهمأمورين به كه شد تشخيصداده كردهاند حريق ايجاد ببر ناو در كه

سربازانوظيفهانوشه خيريو گروهبان پرونده شريكدر عده كيفيتاين نظر از البته هستند/ بازجوئي تحت

نظر از لذا شدهاند دستگير و شناخته عمل به ارتكاب حين در عامل نفر سه اين چون اما ميباشند گهربار و

نبود/ بين در آنها مجازات و كمه محا براي اشكالي قانون

گرمحكوم ا رسيدگيو تدريج به ميشوند يا شده اينعنواندستگير به كه كساني ساير تهامات ا به ضمنا

شد/ مرخصخواهند اينصورت غير در مجازاتو شوند شناخته

به عدهاي نيز تهران در اينكه شايعه آيا شد سؤال مزبور مقام از ـ است تهران در حريق توطئه مركز

مزبور مقام دارد؟ صحت شدهاند دستگير و داشته ارتباط ببر ناو در حريق ايجاد عاملين با همكاري عنوان

به مبادرت رسما ببر ناو در حريق ايجاد عاملين استكه شده محقق برايمأمورين تحقيقات ضمن داد پاسخ

ميكردهاند اجرا و گرفته دستور آنها از و داشتهاند دستهاي و باند با ارتباط و بستگي بلكه نكردهاند عمل اين

تعقيب تحت عدهاي yفع اينمنظور به است بوده تهران در باند اين مركز كه است شده تحقيقمعلوم ضمن

معذورم/ بيشتر جزئيات كر ذ از ميباشد تحقيق مرحله در امر جريان وليچون هستند



٣٥٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

عليافمEقاتكرد با زندان در نمايندهسفارتشورويديروز
بازداشتشدند انتظامي مأمورين طرف از ملكي خليل برادران

گرديد مأموريندستگير وسيله به ميباشد حدادزاده قتل به متهم كه شخصي
مقامات و توده منحله حزب بين رابطه تهام ا به دولتشوروي تبعه علياف نام به شخصي قبل چندي

وزارت وسيله به بار چند سفارتشوروي طرف از شد/ بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين از خارجي

سرانجام و كند م;قات علياف با زندان در شوروي سفارت نماينده كه آمد عمل به اقداماتي خارجه امور

در شـوروي سـفارت دوم نـايب آپـارايـن آقـاي بعدازظهر شش ساعت و شد موافقت تقاضا اين با ديروز

كـرد/ مـ;قات عـلياف با زندان در نظامي فرمانداري نماينده تفاق ا به و يافت حضور نظامي فرمانداري

انجاميد/ طول به ساعت نيم قريب علياف با سفارتشوروي نماينده م;قات

نيرويسوم حزب ملكيرهبر آقايخليل برادران ملكي حسين و رضا آقايان عصرديروز ـ دستگيرشدند

از نيز دندانساز معينآزاد اسكندر نام به شخصي ضمنا شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين از

است/ شده توقيف نظامي فرمانداري طرفمأمورين

مضره مقدارياوراق بازرسيو را سعد پاساژ در واقع حجار روزنامه اداره نظامي فرمانداري مأمورين ديروز

سرگرد وسيله به مردم روزنامه يكشماره با محمدي محمد فرزند امامي علي همچنين كردند كشف آنجا در

مأمورين گزارش طبق كه عارفي انور محمد شد/ تحويل نظامي دادسراي به و دستگير ارتش افسر توكل

تحويل نظامي دادسراي به و دستگير بود متواري كنون تا و بود توده منحله حزب فعال افراد از يزد شهرباني

گرديد/

قتل به حدادزاده نام به شخصي كاشاني tآيتا منزل مقابل در قبل چندي ـ حدادزاده قتل به متهم

دادسـراي مأمـورين به اينكه تا بود رسيدگي تحت نظامي فرمانداري دادسراي در قتل اين پرونده رسيد/

دارد/ دخالت قتل اين در مشايخي حسين نام به شخصي رسيد اط;ع نظامي

كند/ دستگير تعقيبو را كهشخصمزبور شد گاهانمأموريتداده كارآ از يكي به نظامي طرفدادسراي از

مأمور كند/ دستگير را او تير شليك با داشت فرار قصد متهم چنانچه گر ا بودند داده دستور مأمور به ضمنا

يكي مشايخيدر كرد پيدا اط;ع صبحامروز اينكه تا مشايخيبود تعقيبحسين قبلدر پنجروز از شهرباني

روي از و شـد حـاضر قهوهخانه آن در ب;فاصله گاهي آ مأمور ميباشد/ سيروس خيابان قهوهخانههاي از

او به كه حالي در و دستگير تهديد با را وي ب;فاصله شناختو را مشايخي جيبداشتحسين در كه عكسي

قـرباني سـرهنگ آقاي دستور به نظامي فرمانداري در داد/ تحويل نظامي فرمانداري به بود زده دستبند

آمد/ عمل به مقدماتي بازجوئي شده شخصدستگير ارتشاز دادستان

نظامي فرمانداري طرفمأمورين از كي اشترا مرام داشتن تهام ا به عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در

شدند/ آزاد سابق دستگيرشدگان از نفر چند نيز مدت اين خ;ل در بازداشتو



ملي دولت سياهه ٣٥٠٤

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

بازداشتشدند اعEميه علتچاپ به
ب;فاصله چاپميشود عرفان چاپخانه در مقدارياع;ميه كه يافتند گاهي آ انتظامي مأمورين ـ كاشان

اع;ميههاي با را چاپخانه كاركنان از نفر دو و رفته چاپخانه محل به پاسبان عدهاي و گاهي آ مأمور نفر چند

است داشته دست اع;ميه چاپ در كاشان دبيرستان ورزش دبير ميرجوادي چون نمودند/ توقيف شده چاپ

هستند/ او تعقيب در مأمورين استو نشده دستگير كنون تا ولي گرفته قرار تعقيب تحت

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

اخEلگران تبعيد
از يكي ضمنا شدند تبعيد خرمآباد به بودند شده بازداشت اخير وقايع كه اخ;لگران از نفر ١٧ ـ نهاوند

گرديد/ منتقل نهاوند به بازرسي جهت بود شده تبعيد خرمآباد به معروف چاقوكشان

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

كردهاند غذا اعتصاب زندانيان از نفر [٦] ٥ چرا
غذا اعتصاب دادگستري كاخ بازداشتگاه زندانيان از نفر سه رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز كه طوري به

[٢] جـوادي, محبوب [١] آقايان كه داد توضيح ما خبرنگار به باره اين در استان دادستان امروز كردهاند/
در كه قريب احمدعلي و [٦] افشار اميرعلي [٥] زنگنه محيطي [٤] قرهداغي عباس [٣] قدوسي نجمالدين
رسيده پايان به آنها زنداني موعد كه كنون ا بودند شده نقدي جزاي تأديه حبسو به سابقمحكوم كيفر ديوان

و باشند بازداشت يكروز بايد ريال ٥å هر براي قانون طبق نقدي جزاي پرداخت در توانائي عدم نظر از

عـمل ايـن به است ممنوع قانون طبق است نقدي جزاي از كردن صرفنظر كه آنها تقاضاي انجام چون

كردهاند/ غذا اعتصاب و اعتراضكرده

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

افشارطوس] متهمينقتل محاكمه [جلسه
آقاي حضور عدم علت به افشارطوس قتل متهمين كمه محا جلسه امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گذشت جلسه تشكيل ساعتموعود از كه لحظهاي از پس نشد تشكيل دادگاه مستشار شاهخليلي سرهنگ

ابـ;غ را جلسه تشكيل عدم آنها مدافع وك;ي و متهمين و تماشاچيان به نامهاي وسيله به دادگاه رئيس

شد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه داشت/

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

بختياري] غائله [متهمين
به yبختياريفع غائله متهمين استمطالعه شده كسباط;ع كه بهطوري ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

است/ افتاده تعويق



٣٥٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

وزارتفرهنگ راديوئي برنامه
وظـائف به دانشآموزان آشنائي و نوعپروري و همكاري روح ايجاد و ميهنپرستي حس تقويت براي

يك فرهنگ اط;عاتوزارت تبليغاتو اداره رؤسايآموزشگاهها با مساعي تشريك اجتماعيو تحصيليو

به ميشود اجرا صبحها پنجشنبه سهشنبهو يكشنبهو روزهاي و كرده تهيه برايدانشآموزان راديوئي برنامه

برنامهها اين تنظيم در ميتوانند استعداد با دانشآموزانFيقو ميدهند فرهنگاط;ع وزارت از كه طوري

نمايند/ شركت

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

شيرازي] [كريمپور ـ اشتباه رفع
مباينت قضيه حقيقت و مطلب اصل با كه بود شده درج مطالبي پايتخت جرايد از بعضي در اخيرا چون

و بـازرگانان از كثر ا كه طوري به ميدارد: اع;م را مراتب yذي عمومي اذهان شدن روشن براي لذا داشته

و ميهنضربالمثلبوده به ع;قه شاهدوستيو اوقاتدر هميشه مباشر فاميل دارند دوستاناط;ع آشنايانو

و اسـ;م مـقدس دين خدمت در بهبهاني tآيتا حضرت هدايت به شاهانه مقدس منويات از پيروي در

سزائي به سهم مرداد ٢٨ و اسفند ٩ قيام در و بوده فدائي ايران عزيز كشور و سلطنت شامخ مقام از حمايت

از را خـود شـيرازي رانـنده نـام حسينزاده معرفي به كه معممي شخص قبل روز دو معالوصف داشتهايم/

طـرفهاي از اغـلب بـه و وارد ميهماني عنوان به اينجانب منزل به ميكرد وانمود اصطهبانات روحانيون

اظـهار مـيدارنـد ارسـال ايـنجانب براي بازرگاني كاFي هميشه اصطهبانات و شيراز از كه بنده تجارتي

مـخصوصا و وFيـات تجارتي طرفهاي عموم براي بنده منزل درب كه آنجا از نمود/ آشنائي و شناسائي

بعدا ولي پذيرائي نامبرده از سوِءظني يا كراهت هيچ بدون شب دو ميباشد باز روحانيون و علماِء طبقات

انزجار و تنفر ابراز ضمن را مراتب وسيله بدين كه اينست ميباشد/ شيرازي كريمپور مشاراليه كه شد معلوم

مباشر محمدعلي حاجي ٦٥٦å ـ آ ميرساند/ عموم افكار استحضار به او ننگين عمليات از خود شديد

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

ماه آبان چهارم در زندانيان از نفر يكصد
گرفت خواهند قرار ملوكانه عفو مورد

شد تشكيل امروز بود نشده تشكيل آقايسلجوقي علتفوت به جلسه چند كه بخشودگي كميسيونعفو

تعدادي لذا نميرسيد نفر صد به پروندههايوجود ميان از بگيرند قرار عفو بايدمورد كه زندانياني عده وچون

آخرين پنجشنبه روز شوند عفو شامل نفر صد حدود در تا گرفت قرار مطالعه كميسيونمورد در پرونده ديگر

دادگستري وزير وسيله به آبان ٤ روز زندانيان سپسصورتبخشودگي و شد خواهد تشكيل كميسيون جلسه

گردند/ آزاد مزبور زندانيان ملوكانه توشيح از بعد تا شد خواهد همايوني اعليحضرت تقديم



ملي دولت سياهه ٣٥٠٦

٨٢١٤ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٨ سهشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه در
مدافع ملكيوكيل دكتر دفاع

قبل> شماره از <بقيه

زاهديو بايندر, مزيني, منزه, خطيبي, آقايان من موكلين به نسبت كه جرمي اولين ـ مواضعه و اجتماع

اضافه نيز ١٦٩ ماده خطيبي آقاي براي عموميو مجازات قانون ١٦٨ ماده ٣ بند شده داده نسبت اميرع;ئي

�شد خوانده ١٦٩ و ١٦٨ �مواد ميخوانم را ماده دو اين ابتدا دادگاه محترم رياست اجازه با من است, شده

يعني مواضعه هم است شرط اجتماع هم بنابراين مواضعه و اجتماع ١٦٨ ماده ميفرمائيد م;حظه چنانچه

گر ا yمث نميشود ماده اين مشمول هم اجتماع بدون مواضعه و است مواضعه Fزم شرط و مقدمه اجتماع

عملشانمشمول قهرا بشوند مرتكب است قيد ماده اين در كه جنايتي و بشوند جمع مواضعه بدون عدهاي

صورت اجتماع بدون جنايات همين ارتكاب براي اشخاص بين مواضعه گر ا طور همين و نيست ماده اين

نيست/ ماده اين عملمشمول باز تلفن با تبه مكا طريق از yمث بگيرد

آقـاي منزل هستيد مدعي كه جماعتي جزو آيا ميكنم سؤال من اميرع;ئي آقاي مورد در Fحا خوب

خير/ البته بوده ايشان اسم رفتهاند خطيبي

مواضعه و اجتماع عنوان آيا فرضصحت به اختفا جاي تهيه براي مزيني با اميرع;ئي كره مذا و مواضعه

خير/ البته باز دارد آزادي و ملي اساسحكومت ضد بر

امنيت ضد بر جنايت يا جنحه ارتكاب براي بايد مواضعه و اجتماع كه دارد تصريح ماده اين ديگر ركن

باشد/ مردم اموال يا نفوس يا اعراض ضد بر با آزادي ملتو اساسحكومت باشد مملكت داخلي با خارجي

اساس ضد بر جنايت ارتكاب نظر است گفته كرده استناد كه ماده دو اين به دادستان كه بفرمائيد توجه

مـتزلزل را داخلي امنيت خوشبختانه او� يعني بوده دولت سقوط تضعيف منظور به آزادي و ملي حكومت

در ضمنا دادستان استو نميدانسته مردم نفوس ضد بر جنايت ارتكاب منظور به را اجتماع ثانيا نميديده

است/ كرده اضافه نميشود نصديده در كه هم را دولت سقوط تضعيفو منظور به كرده تحريف ماده

اين قانونموجب از بياط;عي تنها كه نفرمائيد تصور نيستـ حكومتملي دولتضديتبا مخالفتبا

ربـودن ادعـا صـحت فرض به كه بوده مسلم شد عرض كه مدافعاتي شرح به چون بلكه خير شده اشتباه

بـه كـه است داشـته هم اسراري و بوده آزادي اصل عليه بر نه و ملت حكومت اساس ضد نه افشارطوس

را عمل بتواند دولت سقوط و تضعيف منظور به جمله اضافه با كرده فكر بكند چربتر را ادعانامه اصط;ح

مخالفت مفهوم با اساسحكومتملت مفهوم كه ميدانيد بهتر آقايان آنكه حال و بنمايد ماده اين با منطبق

/ دارد فاصله آسمان تا زمين دولتوقت با

هدفشان و تضعيف كارشان مخالف احزاب ميباشند/ وقت دولت مخالف مجلس در اقليتها هميشه

عمومي افكار تا ميكنند ح;جي را انتقادات ضعفدولتو نقاط yمخالفعم جرايد عمyسقوطدولتاست/



٣٥٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

به جز ماده اين در آزاديمذكور احترام است حكومتمشروطه اينFزمه و بنمايند دولتوقت ضد بر آماده را

اجـتماع دولت و حكـومت ضد بر آزادي كمال با بتوانند مردم بايد نميشود ادا ديگري نحو به طريق اين

از است كشور حال به مضر آنها عقيده به را دولتي موجباتسقوط باشند قادر بايد دولت مخالفين بنمايند/

نمايند/ فراهم قانون طرق

سقوط و تضعيف منظور همان صرفا ماده اين به استناد از مقصودش دادستان كه نيست ترديدي چون

كه صورتي به مسلم قدر و نبوده جرم عمل اين ادعا فرضصحت به كه فرمود خواهند تصديق بوده دولت

نيست/ ماده اين مشمول شده عنوان

است/ مزهتر با مطلب است خطيبي آقاي به منحصر كه ١٦٩ مورد در اما

در اشخاصمذكور از غير ١٦٩ ماده كسدر هر از مراد كه ميداند دارد قانون از اط;عي كسمختصر هر

ميباشد/ ١٦٨ ماده

به بايد شخص ١٦٩ ماده در ١٦٩ ماده هم بدانيم ١٦٨ ماده مشمول هم را خطيبي عمل نميشود يعني

١٦٨ ماده در اشخاصمنظور جزو گر ا ولي ببيند جا تهيه yقب بنمايد مساعدت ١٦٨ ماده در اشخاصمنظور

مجازات دو نميتوان دليل اين به هم و علت آن به هم خانهاشبود در را مواضعه و اجتماع محل فردا و بود

نسبت هم بلوچ آقاي آشپز احمد به حتي متهمين و من موكلين عموم به كه جرمي دومين شد قائل او براي

از بعد ماده اين استناد به دادستان آسايشعمومياستو امنيتو و ضددولتمشروطه بر عملي اقدام دادهاند

است/ كرده را آقايان اين قتل تقاضاي شكنجه و زجر همه آن

اين است مسلم آنچه زيرا معذرتميخواهم كردم اشتباه كرده را تقاضا اين دادستان عرضكردم اينكه

اين خط با حتي ميگويند رفقا نكردم مراجعه شخصا بنده ظاهرا استو نبوده دادستان استنادي وارد جز ماده

است/ شده اضافه بعدا ماده

نظامي حكومت دادگاه راي به ص;حيت احراز او� ماده اين به توسل از مراد است مسلم آنچه حال هر به

تـنهائي به نميتوانست مجازات قانون ١٧å قتل ماده نبود استنادي مواد جزو ماده اين گر ا قهرا زيرا بوده

معلوم اينكه از نظر قطع چون بشود داريم را آن در مدافعه افتخار ما كه دادگاه اين راي به موجبص;حيت

ناچار و بوده سرد اسلحه يعني طناب با قتل حسباFدعا باشد تهران نظامي حكومت حوزه در تلو نيست

نبود/ حكومتوقت يكدليلمطلوب و هزار به كه برود دادگستري به ميبايستي پرونده

خوبي به همه Fا و سازند فراهم را متهمين اعدام موجبات حتما ميخواستهاند ماده اين به استناد به ثانيا

به كه كلي جرائم و شده منتفي عموميموضوعا مجازات قانون تدوين نظامي حكومت ٤ ماده كه ميدانيم

مختلفه خصوصيات با تفضيل به يك هر بود شده قيد ماده اين در ١٢٩å در كشور سياسي انقضايموقعيت

است/ مجازات قانون ١٦٨ ماده همان مواد همان از منجمله كه است گشته پيشبيني مجازات قانون در

١٦٨ ماده به استناد در دادستان كه است اين از عبارت آن استو توجه قابل نكته يك اينجا در ع;وه به

قـانون ٤ ماده به استناد با بايد اصو� لذا و نداده قرار توجه مورد را امنيت جزو كردم عرض كه طور همان
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تصديق بايستي و امنيت نه باشد آسايشعمومي و مشروطه دولت ضد اجزاِء به توجهش نظامي حكومت

اصوليمشروطه معناي به حكومتسابقدولتمشروطه استكه شده مسلم امروز اينكه از نظر قطع كه نمود

ميگذاشتو مجلساحترام به و شاه به كه است بوده اواخر اين در حكومتخودمختاري يكنوع بلكه نبوده

عجيب آنوضع با اسفند نهم واقعه اثر بر كه شبي بهخصوصدر نطقهايخود در كرارا رئيسآندولت خود

كه كرد ثابت هم yعم نميدانمو شاه مجلسو طرف از مبعوث را منخود كه ميداشت اظهار آمد مجلس به

مخالفت دولتي چنين با مخالفت لذا استو نبوده قائل كودتا عنوان از بيش احترامي همايوني دستخط براي

ميرفت/ شمار به آن با عكسموافقت به بلكه نميشد تلقي دولتمشروطه با

مشروطه دولت ضد بر عملي اقدام صحت فرض به افشارطوس كشتن سپس و ربودن به اقدام اساسا

طرفديگر از كشتناو, نه ربودنافشارطوسبوده ادعا فرضصحت به اوليه اقدام كه خصوصا نميگردد تلقي

چنانچه بلكه نكرد مختل را آسايشعمومي تنها افشارطوسنه كشتن شاهدند مردم تمام و ديديم چنانچه

خود در كردند شاديها شده خوشحال واقعه اين از شمال وFيات از بعضي در عدهاي عرضكردم مقدمه در

فراهم افكاري اضطراب گونموجبات تبليغاتگونا با و مختلفه وسائل به كهدولتخواست قدر هر هم تهران

كشتن از بعد اخير ماه سه دو آن به تنها سابق حكومت ماهه ٢٨ تاريخ در شايد و نكرد پيدا توفيق سازد

ميافتاد/ تفاق ا ننگين صحنههاي خونينو وقايع كه افشارطوسبود

افكار و مردم شد ملتايران از روز آن در كه واقعي رفراندم و مرداد ٢٨ اوضاع آمد پيش با كه دارم يقين من

آسايش كه شد ثابت yعم و ميشناختند حكومتي چگونه را سابق حكومت كه دادند نشان خوبي به عمومي

دادسـتان آقـاي ديگر اوضاع اين مشاهده با و بود شده متزلزل حكومت آن دست به فقط و فقط عمومي

ميكنمو مادهخودداري اطرافاين بيشتريدر تحليل تجزيهو داشتاز نخواهد ادعا اين استناد به اصراري

ميمانم/ دفاع فرصتدومين تا محترم دادستان بيانات انتظار به

آقاي استثناي به من موكلين عموم به مربوط و است كر ذ قابل اهميتموضوع لحاظ از كه ماده سومين

و تـباني كـلمات كر ذ با البته و است ٢٨ ماده رعايت با عمومي مجازات قانون ١٧å ماده است اميرع;ئي

ميباشد/ ٢٨ ماده ٢ و ١ شق دادستان تحريكمراد

نحوه م;حظه با و شده تنظيم كه كيفيتي به پرونده قبول با دارم اصرار شد عرض كه طور همان بنده

آخر در گر ا لذا و بشود ماده اين با منطبق نميتواند عملموكلينم كه نمايم ثابت دادگاه بر دادستان استدFل

معذرتميخواهم/ ميكنم سابق گفتههاي به رجعتي گاهي ك;مم

به ربودن اين از قصدشان و ربودند دولت سقوط و تضعيف منظور به را افشارطوس كه است شده گفته

فرامـوش را خطيبي آقاي منزل ديكتافون قصه �Fبد بود دولت عليه بر مرحوم آن از اسراري آوردن دست

صحبتي نه افشارطوس ربودن نقشه اجراي و طرح هنگام كه بود معتقد مسلم قدر دادستان پس �نفرمودهايد

داشتهاند/ امر اين به نظري نه و بوده او كشتن از

بـاشد شـده سـابق تمريني ادعائي جلسات و جلسه اين در كه عملي يا اقدام يا كره مذا هر نتيجه در
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چهارشنبه روز صبح گفتند سپس دادستانواقعشود استناد قتلمورد تحريكبه يا تباني عنوان به نميتواند

و كردند م;قات دكتر خود با سپس خطيبيو آقاي با ابتدا بقائي دكتر آقاي منزل در تيمسارها ربودن از بعد

بزنيد/ را او كند فرار افشارطوسخواست گر ا كه است معتقد دكتر كه بود گفته صحبت ضمن خطيبي

عنوان ميماند باقي خطيبي مورد در لذا نيستو تباني است مسلم آنچه خطيبي طرف از جمله اين كر ذ

اينصحبت باشد راست اقارير اين گر ا ميكنم آقايانوجداناسؤال از حاFمن تحريكـ يعني ٢٨ ماده شق١

مستمع خطيبي ناقل جمله يك همين جمله اين باشد گفته بقائي دكتر قول از دروغ يا راست خطيبي هم را

تلقيشود تحريك كه ميآيد راست عقل به اينكشور ساله چندين ارتشسرتيپهاي تيمساران نفر چهار

تفاق ا آقايان همين وسيله به قتل هم جمله اين تأثير تحت جمله همين اثر بر كه فرضا ميشود انصافا آيا و

شناخت/ افشارطوس قتل در مؤثر متعمد محرك را خطيبي ميافتاد

قسمت٢ به استنادشقهرا تحريكو نه بوده تباني به دادستان عكسنظر به سرتيپها آقايان مورد در

تحريك آقايان اين خطيبي بقائيو دكتر گفتار اثر بر كه كرده فرضرا اين قطعا دادستان منتها است ٢٨ ماده

Fحا بكشندخوب, افشارطوسرا كه گذاشتهاند قرار كردهاندو تباني و نشستهاند هم دور و رفتهاند بعد شدهاند

است/ راست حد چه تا ادعا اين ببينيم

مـنزه, بـايندر, نفر چهار اين از ببينيم بفرمائيد مطالعه دقت با ميكنم خواهش پرونده اين و شما او�

افسران آقايان اجتماع فقط ديدهام من كه آنجا تا ـ ميشود ديده تباني اين به راجع اقراي مزيني و زاهدي

شاهدياصو�بوده نه گفتهاند آنها نه بوده, چه كراتاينجلسه مذا ـ است شده قيد پرونده در چهارشنبه عصر

بگويد/ چيزي كه

به را قتل ودستور رفته محل به تنها مزيني هستند مدعي شب, ـ حقيقت به تا است شبيهتر افسانه به

در آمـدند كـه هم شهود ـ است نكرده اقرار را مطلب اين پرونده جاي هيچ در كه مزيني ـ است داده بلوچ

ريتسبود/ كافه در شب آن مزيني كه دادند شهادت صريحا محكمه

برنميگشته هم ارتكابقتل ازدستور ساعت تطبيق عدم از نظر قطع كه بود پيدا عاديبود روحيهاشهم

فرض هم آن كنيم فرض كرد صحبت بلوچ با او نشنيديم را مزيني حرف ما ميگويند كه هم احمد و افشار ـ

گفته دروغ بلوچ كه نيست تصور قابل خوب ـ داد قتل دستور من به آمد مزيني باشد گفته بلوچ كه غيرواقع

با ـ ميكنيد تلقي صادقانه قدر اين را گفتارش كردهاند معرفي آدمكش شما به كه را بلوچ اين چطور ـ باشد

داده پيشقول شب شما قول به مزيني ـ ميرساند را عكساينموضوع شما ساختگي پرونده سراپاي آنكه

ـ برگردد تلو به بود بنا جا تعيين براي شب آن ـ كند تهيه افشارطوس براي بهتري و راحتتر امن جاي بود

افشارطوسميآورده/ براي سيگار و دوا و كي خورا روز هر مزيني

آقاي گفته روي آدمي چنين يك و نخورده سيلي او دست از سرباز يك خدمتش مدت تمام در مزيني

سمتي به يك هر و شهر برگشته راحت خيال با كشتو هم آن بكشو گفت و كرد صدا را بلوچ و آمد خطيبي

حقيقت/ به تا است شبيهتر افسانه به واقعا ـ رفتند
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عرض آخرين كه است هم دقيقديگري نكته يك قتل مورد در ـ شود توجه قانوني پزشك تصديق به

توجه تا ميدانم Fزم را اينموضوع كر ذ اينجا در است قانوني پزشك گواهي آن و است توجه قابل و من

آقايان اين عليه بر را عمومي افكار كه نبود اين تنها تبليغات همه آن از وقت دولت مراد كه باشيد داشته

يك تبليغات آن با اساسي اينمنظور از ع;وه بلكه كند تحريك ديگران عليه بر مستقيم منغير و مستقيما

را عكسالعمل ميكرد صبر و ميگفت را مطلبي كه معني اين به ميكرد اعمال هم قضائي ديپلماسي نوع

آن روزنامههاي ـ بشود عامهپسند تا ميداد تغيير تحريفميكرد نميآمد در ميل مطابق گر ا چيست بفهمد

با شدند متوجه بعد شده استافشارطوسكشته روز استدو تصديقطبيبگفته نوشتند ابتدا بخوانيد وقترا

در دفـعه ايـن نـميآمد در درست مطلب مزيني توقيف تاريخ و معاينه تاريخ يعني تاريخ دو اين تطبيق

روز چهار سه گفتند باFخره ـ ميگندد پنجروز نعش كه كرد ايراد عامه افكار است روز چهار نوشتند روزنامهها

است/

بـه مـيدانـم مـحترمي بسيار مرد و ايران مفاخر از يكي را قانوني طبيب رئيس چون من حال هر به

م;ك را ارديبهشت روزهاي صادره تصديق در مندرج روز چهار يا سه همان و ميگذارم احترام امضايش

و تعبير اصول طبق متهم نفع به ديگر دليل هر مثل را تصديق اين بايستي كه اين به توجه با و ميگيرم

نصف از بعد آنوقت روز ميگفتسه بود منجز طبيب گر ا روز فرضسه در كه عرضميكنم ميكنم تفسير

است گفته و نبود منجز روز سه در شرافتمند طبيب اين ولي ميشد روز سه معاينه هنگام تا چهارشنبه شب

تـمام فـرض اين با آنكه حال و باشد كمتر روز چهار از و بيشتر روز سه بايد حتما پس روز چهار يا سه

و خطيبي تحريك مقدمه و بقائي دكتر منزل به رفتن قصد از و ميشود متزلزل دادستان ادعائي مقدمات

ميآيد/ حقيقتاستخ;فدر كه همانطور قتل مزينيودستور رفتنشب تا افسران تباني و عصر اجتماع

محترم دادگاه متانت و صبر از كه ميخواهم معذرت من ـ باشد سربلند ايران پرچم كه بدهيد حكمي

پاي كه ميفرمائيد تصديق ولي كردم ضايع را آقايان وقت مفصلخود نسبة مدافعات با و نمودم سوِءاستفاده

مثل هم من است بوده بين در نشستهاند تهام ا ميز پشت شريفش افراد از جمعي كه ملتي شرافت حيثيتو

نظامي دادگاه در چون نميخواهم چيزي عدالت و حق اجراي جز مستشاران آقايان شما از دادستان آقاي

تا شرافتمند افسران شما كه ميدانم من نصباستو ايران خورشيد و شير پرچم آقايان سر باFي و هستيم

سنبل قضائي نظر از پرچم اين شير كه ميكنم عرض شما به ميباشيد پرچم اين حفظ به مقيد پايه چه

راي كي پا و راستي و نشانه آن خورشيد قضاتو نظر بودن قاطع و برندگي ع;مت شمشير قاضي شجاعت

پايان بماند/ سربلند ايران پرچم كه فرمائيد صادر رائي دارم استدعا است, دادگاه
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٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

حادثه جريان درباره خرمشهر به ما اعزامي گزارشخبرنگار

تيرباران حكم اجراي و مرتكبين دستگيري و ببر ناو نبرد حريق

شود دستشبسته و چشم نشد حاضر تيرباران هنگام مجرمين دسته سر
داد خاتمه ببر ناو حادثه حياتمجرمين به گلوله رگبار سي دادگاه حكم به

نمودند بازديد را ببر ناو تيرباران, حكم اجراي پساز خبرنگاران

خرمشهر و آبادان به مهمي خسارات بود شده منفجر ببر ناو مهمات انبار اگر

واردميآمد بصره حتيسواحل و

دربـاره حكم اجراي جريان مشاهده و ببر ناو حريق درباره دقيق اط;عات كسب براي كه ما خبرنگار

اطـ;عات جـنوب دريائي نيروي و انتظامي مقامات با تماس و م;قات با بود رفته خرمشهر به مرتكبين

به محترم خوانندگان استحضار براي را گزارشوي اينك كه آورده دست به حادثه آن از جديدي و مشروح

ميشود/ درج زير شرح

و انـداخـته لنگر خرمشهر كنار آبهاي در شب تاريكي در ببر ناو كه موقعي ماه مهر دهم جمعه شب

وظيفه سرباز دو و گروهبان يك كه مأمورين از نفر سه بودند كرده استراحت خود اطاقهاي در ناو مأمورين

آمدند/ ناو عرصه به تحتاني طبقه از قبلي توطئه طبق بود شب آن در ناو پاس عهدهدار

بده تحويل را فشنگهايخود كه داشت اظهار سابق پاسدار به نفر سه اين از يكي ناويهوشنگانوشه

خود همكاران نفر دو به را آنها وي و ميدهد تحويل را فشنگها هم پاسدار كنم عوض را پاس ميخواهم

شش ميشوند/ فعاليت مشغول كشتي عرشه روي در نفر سه هر و ميدهد گوهربار جهانگير و خيري احمد

در منفجره مهميمواد مقدار توپو گلوله چهارصد بيشاز كه كشتي مهمات انبار در ميدارندو بر بنزين حلب

قرار ناو فشنگبزرگ مابيندو را يكحلبديگر ميريزندو رويمهمات را آن حلب پنج است بوده آنموجود

مياندازند/ مهمات انبار در هم را آن و ميكنند بنزين به آغشته را فرشبزرگ تخته يك آن پساز ميدهند

ميسازد مملو را انبار هواي و ميشود گاز به تبديل مهمات انبار در بنزينها جا تنگي اثر در خوشبختانه

ناو زدن آتش براي باFخره و نكردند توجه امر اين به ديگر بودند خود عمل به مطمئن كه خرابكاران ولي

سرايت اثر در و مياندازند مهمات انبار داخل در و ميزنند آتش بودند كرده بنزينآلوده به كه را بزرگي پارچه

مسير در فقط و نميگيرد صورت ديگر حريق و ميدهد دست مهيب صداي با انفجاري بنزين گاز به آتش

ميكنند/ خاموش را آنها بعدا مأمورين كه ميگيرد آتش ديگري اشياِء و طنابها گاز انفجار

متصدي سروانرضوي پروانهو سروان كرد/ بيدار را كشتي را مأمورين همه ناو انبار از انفجار صدايمهيب

حريق اطفاِء به شروع و شده بيدار فورا بودند بهخوابرفته ناو عرصه در كه ناويها و مهناوها عدهاياز و رادار

نگرفتو مهميصورت حريق بود شده گاز به تبديل بنزينها شدچون گفته بهطوريكه خوشبختانه كردندو

شد/ خاموش كشتي كاركنان عمليات اثر در كوتاهي لحظه در هم مختصر آن
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به ب;فاصله دادند انجام را خود خائنانه اقدام كه اين از پس حريق مرتكبين نفر سه ـ كردند فرار چگونه

و داده تـغيير را خود لباسهاي آنجا در شدند پياده سلبوخ جزيره در و كرده فرار قايقموتوري يك وسيله

ساختند/ رها آب در هم را قايق و كردند عزيمت سمتاهواز به صورتديگري با و كردند گريم را صورتخود

در كردند حاصل فراغت حريق ساختن خاموش از كشتي كاركنان اينكه از پس ـ شدند دستگير چگونه

آنجا از كه رفتهاند اهواز به آنها كه گرديد تحقيقاتمعلوم نتيجه در و برآمدند مرتكبين ساختن دستگير صدد

مـيكنند بـرخـورد سـواري تومبيل ا يك به راه بين در و شدند رهسپار درنگ بدون كنند حركت تهران به

تغيير لباس و شكل تبديل اثر در آنها كه اين با و ساختند متوقف را آن و كرده تعقيب را تومبيل ا مأمورين

كردند/ دستگيرشان و شناخته را آنها بود انوشه انگشتهاي در كه نقصي واسطه به بودند داده قيافه

ما ميگويند و كرده اقرار خود جرم به نفر سه هر مجرمين بازپرسي مرحله اولين در ـ شد آغاز بازپرسي

طبقدستور ميشود كشف آنها از خنجر چهار هم بدني تفتيش در و ببريم بين از را ناو اين كه بوديم مأمور

دادگاه و شدند اعدام به محكوم نفر سه هر و آمد عمل به نظامي بدوي دادگاه در آنها كمه محا ارتش ستاد

كرد/ تأييد را صادره حكم هم نظر تجديد

توشيح پساز و شد فرستاده دربار بهوسيلهوزارت اعليحضرتهمايوني توشيح براي اعدام پريشبحكم

آمد/ فراهم آنها اعدام مقدمات و گرديد مخابره خرمشهر به تلگراف وسيله به

اجراي براي آن پساز و نمودند را وصيتخود عسگر قاضي حضور در محكومين صبحديروز پنج ساعت

داشتند/ اعزام را آنها است واقع خرمشهر كيلومتري سه در كه اميرآباد تيراندازي ميدان به اعدام حكم

دريادار شاهين سرتيپ تيمسار شش ساعت در و بودند كرده احاطه انتظامي مأمورين را ميدان اطراف

عـمل ايـن پيرامون در مهيجي نطقهاي خرمشهر و آبادان نظامي فرماندار صوراسرافيل سرتيپ و خليج

شد/ صادر اعدام حكم اجراي دستور دادگاه حكم قرائت از پس و ايراد خائنانه

Fا و نگرفت انجام خائنانه عمل اين خوشبختانه داشت اظهار خود نطق ضمن در شاهين سرتيپ آقاي

ميآمد/ وارد بصره حتيسواحل و آبادان و خرمشهر به زيادي خسارات

از نفري پنج دسته سه و بسته بودند كرده نصب ميدان در كه تير سه به را محكوم نفر سه اينموقع در

را محكومين چشمهاي سپس و گرفتند قرار آنها قدمي پنج در [ !] صبحبيدار سروان فرماندهي به سربازان
كـوتاهي لحـظه گرديد فراهم مقدمات اين چون ببندند را دستش و چشم كه نگذاشت انوشه ولي بستند

شليكبهسويمحكومين دو در سيگلوله ب;فاصله و شد آتشداده فرمان آن پساز و گرديد قرار بر سكوت

رسانيدند/ آخر به را حياتخود تشنجات آخرين خود خون ميان در و افتادند زمين بر آنها و شد خالي

متصدي سروانرضوي آقاي و نمودند بازديد ببر ناو از جرايد خبرنگاران صبح ديروز ـ ببر ناو از بازديد

و شده گرم مهمات انبار در كه را گلولههائي جرايد مخبرين ميداد را Fزم توضيحات قسمتها تمام در رادار

تميز مشغول متصديان yفع ناو فرمانده دستور موجب به كردند/ مشاهده نزديك از بود انفجار به نزديك

ميباشند/ مهمات انبار در گلولههايموجود و منفجره مواد كردن
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بازداشتشدگانامروز
حكـومت قانون ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از نفر شانزده اخير ساعت چهار و بيست در

كبر ا گي;ن, چاپخانه نوتاشمدير محمود عبداtوند, tفيضا آقايان آنها جمله از و شدهاند بازداشت نظامي

معيني محسن و لكوموتيو راننده تهامي tعنايتا بازرگان, ظروفچي احمد ارتش, اخراجي گروهبان تات

شدند/ آزاد اخير بازداشتشدگان از نفر چهار مدت اين خ;ل در ميباشد/ ساختمان اداره كارمند

شدهاند/ منتقل قصر زندان به نظامي فرمانداري زندانيان از عدهاي امروز و ديروز اط;ع قرار به

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

دبيران و آموزگاران درباره تصميم اتخاذ
دستچپ به منتسب

با كميسيوني هستند چپ دست احزاب به منتسب كه آموزگاراني سوابق به رسيدگي منظور به ـ رشت

اسـتانداري آقـاي دفتر در قرني سرتيپ تيمسار و شهرباني و ژاندارمري و فرهنگ ادارات رؤساي حضور

كناري بر از پس است قرار ضمنا شده تخاذ ا آموزگاران اينگونه كناري بر درباره تصميماتي و گرديد تشكيل

نمايد/ استخدام ليسانسيه و ديپلمه عدهاي فرهنگ اداره چپ دست به منتسب دبيران و آموزگاران

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

اخEلگراندستگير از نفر شانزده
شدند زنداني و

الموت رودبار زارعين بين توده منحله حزب به منتسب اخ;لگر نفر چند قبل سال چهار سه از ـ قزوين

مالكينو شكايت اثر در مرداد ملي٢٨ قيام پساز اينكه تا منحرفمينمودند را آنها افكار و ميكردند اخ;ل

قـرار ارشدي استوار و عابديني سرهنگ آقاي فرماندهي به ژاندارمري مأمورين تعقيب تحت كشاورزان

پساز اصغر اوسطيو نامهايولي به آنها سران از نفر وليدو شدند زنداني و دستگير آنها از نفر ١٦ و گرفتند

بـاعث مأمـورين سـريع و پـياپي تعقيب ولي نمودند اختيار فرار كردند انتظامي مأمورين با كه مجادلهاي

ميرسند زراعتخود كار به بال فراغت با زارعين عده دستگيرياين با كنون ا گرديد/ نيز نفر آندو دستگيري

حكمفرماست/ رودبار آرامشدر امنيتو و

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

كردند ياد سوگند نفر دوازده
طبقات اداراتو رؤساي حضور در توده منحله حزب به منتسب افراد از نفر ١٢ كوFنج مسجد در ـ همدان

وطن به ع;قه درباره صالحي آقايجواد و نظامي فرماندار نعيما سرهنگ آقاي سخنرانيهاي پساز اهالي

كردند/ ياد وفاداري سوگند شاهدوستي و
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٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

افتاد زندان به شاهدوستي گناه به سابق حكومت زمان در

آمد نائل توده منحله حزب كميته شبكه كشفچند به اكنون
بازداشت شاهدوستي گناه به مشهد رئيسك;نتري خسروي آقايسرگرد سابق زمانحكومت در ـ مشهد

يافت/ استخ;ص زندان از وي مرداد ٢٨ ملي قيام تكوين از پس ولي شد

منحله حزب افراد با مبارزه يكي شود واقع سابقمغضوب حكومت زمان در وي كه شد موجب عامل دو

مـجسمه دربـاره اخـ;لگران و مـاجراجـويان تخريبي اقدامات از ممانعت و شاهدوستي گناه ديگري توده

فعلي/ شاهنشاه همايون اعليحضرت و فقيد اعليحضرت

مبذول راه اين در كه جديتي اثر بر پرداختو اخ;لگر افراد تعقيب به كان كما زندان از رهائي پساز وي

تقاضاي مقاماتمربوطه طرف از اط;ع قرار به كشفنمود را توده منحله حزب كميته مهم شبكه داشتدو

گيرد/ قرار تشويق و تقدير استمورد شايسته استو شده خسروي آقاي براي سرهنگدومي درجه

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

است عليافبيگناه كه سفارتشورويمدعياست
شود آزاد بايد و

تـبعه عـلياف با نظامي فرمانداري زندان در عصر پريروز كه سفارتشوروي دوم نايب آپاراين آقاي

سفارت عقيده به كه داد اط;ع يافتو حضور خارجه وزارتامور در ظهر از قبل است نموده شورويم;قات

شود/ آزاد بايستي استو بيگناه علياف شوروي

همكاري از مثبت مدرك نظامي فرمانداري كه رساندند او اط;ع به خارجه امور وزارت مقاماتمسئول

طور همان قانون و دارند دست در خود منزل در جواز بدون اسلحه كردن پنهان و توده منحله حزب با علياف

به او انتقال با سفارتشوروي چنانچه و شد خواهد اجرا نيز او مورد در ميگردد اجرا مجرمين ساير درباره كه

بود/ خواهد زندان در مجازات مدت پايان تا نامبرده ننمايد كشورويموافقت خا

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

تكذيبشركتامپريال
اين در دانشگاه محترم استاد مصدق غ;محسين دكتر آقاي جناب اينكه به راجع پيش چندي از چون

ميشود/ ديده و شنيده شايعاتي بودهاند شركتذيسهم

معظمله جناب و ميباشد حقيقت شايعاتخ;ف اين كه ميرساند عموم استحضار به لزوما وسيله بدين

يا معام;تشركتمستقيم يكاز هيچ در مطلقا و نداشته شركتسهمي اين هيچوقتدر ايشان بستگان يا

امپريال شركت نبودهاند/ ذينفع غيرمستقيم

مسئوليتمحدود با ٩٥٤٣ ـ آ
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همايوني اعليحضرت مجسمه آبان چهارم روز
پهلوينصبميشود بندر ميدان در

شد خواهد ساخته مجهز يكپرورشگاه و آبرومند يكهتل
است گرديده شروع اسفالتخيابانها آتشنشانيتأسيسو پهلوياداره بندر در
آقـاي بـا خـود مـ;قات در بـود رفته شمال به شي;ت مؤسسات از بازديد براي كه ما اعزامي خبرنگار

به آن خ;صه كه آورد عمل به ايشان با كوتاهي مصاحبه پهلوي بندر جديد فرماندار مترجمپور حيدرعلي

اين فرمانداري به مرداد ٢٥ از بعد من گفت كوتاهي مقدمه ايراد از پس مترجمپور آقاي ميباشد: زير شرح

همكاري قلب صميم از زاهدي سپهبد تيمسار ملي دولت با كه ميكنم افتخار و شدم منصوب شهرستان

نمايم/ خدمت ملتخود ملكو به موفقشوم كه اميدوارم و نموده

گـرفته نظر در پهلوي بندر شهرستان آبادي و عمران براي كه اص;حاتي درباره سپس جديد فرماندار

حقيقتا و شدم آبادي و عمران لحاظ از زيبا شهر اين عقبافتادگي متوجه خود ورود بدو از داشت اظهار است

در كه عمراناتي آباديو حفظ نگهداريو به كتفا ا چنانچه گر ا زيرا ميباشد وطنپرست فرد هر تأسف مايه

ميآمد عمل به بود شده كبير رضاشاه فقيد يعنيشخصاعليحضرت ايران مرد يگانه دست به yقب شهر اين

بهصورت را شهرستان اين توجه عدم متأسفانه ولي زيبايدنيامحسوبميگردد بنادر از يكي بندر اين امروز

كوشش شهر اص;ح و ترميم در وظيفه حكم به برآمدم صدد در من لذا مينمائيد م;حظه كه درآورده فعلي

كردهام/ تنظيم زير شرح به را خود كار نقشه دقيق مطالعة با اينمنظور اجراي براي و كنم

اعليحضرت مجسمه مرداد ٢٥ گوار نا تلخو پيشآمد در اينكه به نظر ـ اسفالتخيابانها و نصبمجسمه

يكمجسمه ساختن براي فوري اقدام بود رفته بين از اخ;لگر افرادآشوبطلبو عدهاي دست به همايوني

مناسبي محل در آبان چهارم روز در و منعقد فوريت به آن قرارداد و آمد عمل به مرمرين پايههاي با برنزي

كليه اسفالت براي كلي اقدام دادهشود صورتي و سر خيابانها بهوضع اينكه براي همچنين شد/ نصبخواهد

است/ گرديده شروع و مهيا كار وسائل كنون ا هم گرفتو فرعيصورت و اصلي خيابانهاي

بـندر پرورشگاه فعلي ساختمان چون داشت اظهار بعد مترجمپور آقاي ـ پرورشگاه و هتل ساختمان

يكدستگاه ساختمان به نداشتشروع را بيسرپرست و يتيم اطفال زيادي عده نگهداري گنجايش پهلوي

ساختمان اين در گرفت/ خواهد قرار استفاده مورد و ميرسد تمام ا به عنقريب كه است گرديده مجهز عمارت

اثر در كه آبرومند هتل يك ساختمان بناي همچنين است/ شده مراعات بهداشت لحاظ از فني اصول كليه

است/ جريان در اقداماتي ميرسد نظر به جهتضروري هر از خارجي مهمانان رفت و آمد

بندر اين پ;ژهاي گفتچون عمرانات ساير مورد در پهلوي بندر فرماندار ـ تأسيسحمام و پ7ژ تكميل

به كه شد تنظيم پروژهاي لذا بودند ناراحت بسيار حيث اين از مسافرين و بود نواقصي داراي كلي طور به

گردد/// فراهم متعدد بوفههاي شيرين, آب حمامهاي قبيل از احتياج وسائلمورد تمام آن موجب
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در باشد بيستدوشخصوصي داراي كه جديد يكحمام تأسيس اهالي بهداشت به كمك نظر از ضمنا

است/ Fزم شهر اين براي فوقالعاده امر اين استو اقدام شرف

اقداماتي شهر در حريق احتمالي خطرات از برايجلوگيري آيا اينكه به راجع ـ حريق از جلوگيري براي

بنا و تهيه ازچوب اينشهر عمارات و ابنيه كليه اينكه نظر نقطه داشتاز اظهار مترجمپور آقاي گرفته صورت

خطر از برايجلوگيري برآمدم صدد در بنابراين ميكند تهديد را شهرستان اين وقت همه حريق خطر شده

آتشنشاني نام به ادارهاي همينجهت به فراهمشود شهر براياين حريق اطفاِء براي كافي احتماليوسائل

تمام با اداره اين كنون ا هم و گرديده خريداري آتشنشاني ماشين دستگاه چهار و تأسيسشد شهرداري در

ميباشد/ احتمالي خطرات از برايجلوگيري آماده و مجهز وسائل

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

زرتشتي] جوانان شاهدوستي [احساسات
پيشگاه به اختصاصي كاخ در موبد اردشير آقاي امروز صبح نيم و ساعتده ـ كشور خبرهاي خ7صه بقيه

كرد/ اب;غ ملوكانه حضور را زرتشتي جوانان شاهدوستي احساسات و گرديده شرفياب همايوني اعليحضرت

٨٢١٥ شماره ,١٣٣٢.٧.٢٩ چهارشنبه

شد صادر امروز قوام احمد امEك و اموال از مزاحمت رايرفع
امEك و اموال مورد در دارائي وزارت مأمورين اقدامات رايصادره طبق

است شده شناخته غيرقانوني آقايقوام

صادر او اموال تصرف مورد در قوام آقاي حال عرض درباره را خود راي استيناف دادگاه پنج شعبه امروز

صادر مفصلي راي شور پساز و داد قرار رسيدگي مورد را آقايقوام عرضحال گذشته هفته شعبه اين نموده

است: قرار اين از آن خ;صه كه نمود

دولتآبادي ناصر آقاي مستشاري و مصباح tاسدا آقاي رياست به دو يكو استان دادگاه پنجم شعبه

رد بر مبني تهران شهرستان دادگاه اول شعبه از صادره دادنامه از قوام احمد آقاي استينافي شكايت درباره

تـاريخ در جـلسه تشكـيل از پس وي ام;ك و اموال از دارائي وزارت مأمورين مزاحمت رفع و درخواست

كـيفيت بر كه اعتراضاتي از نظر قطع كه داد نظر چنين خ;صه طرفين وك;ي از توضيح اخذ و ٣٢.٧.٢٣

نظرواقع تناقضيمورد مالكيت عدم يا مالكيت مزاحمت اصو�دردعوايرفع شدهچون تصويبقانونمزبور

را قانونمصوبه نرسيده تصويب به مزبور آئيننامه كه شده تصريح قانون ٦å تبصره در طرفي از و نميشود

با مزاحمتاستو مصاديق از و نداشته مجوز باره اين در دارائي عملمأمورينوزارت لذا و كرد اجرا نميتوان

نمود/ محكوم قوام احمد آقاي متصرفي اموال از مزاحمت رفع به را دارائي بدويوزارت دادنامه فسخ

راي از روز ظرفدو دارد حق دارائي وزارت نماينده قانون طبق و شد اب;غ دارائي وزارت به رايامروز اين

بخواهد/ فرجام صادره



٣٥١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

تشنجيرويداد تعويضفيلم ايرانبراي سينما در ديشب
فرماندارينظامي در بازداشتشدگانامروز اسامي

بهموضوع نسبت تماشاچيان از نفر چند كه اعتراضي اثر در ايران سينماي ديشبدر ـ ايران درسينماي

و گرديد مرتفع تشنج انتظامي مأمورين دخالت واسطه به ولي داد روي تشنجي داشتند نمايش مورد فيلم

كرد/ پيدا ادامه فيلم نمايش و قرار بر دوباره نظم

حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از اخير ساعت چهار و بيست در ـ شدند بازداشت

tعـبدا آمـوزگار, نـاهيد حسـين حسـيني, سـيدكاظم دادگسـتري, وكـيل محيط tحبيبا آقايان نظامي

آجرلو قنبر نام به نفر دو ضمنا شدهاند بازداشت مرتضيآموزگار و نظام دبيرستان اخراجي آذرگشسبمحصل

دسـتور بـه بـودند قـزوين اطـراف قراِء از كلنجين در توده منحله حزب فعال اعضاي از كه آجرلو حسين و

شدند/ زنداني ٥ ماده طبق و اعزام تهران به و دستگير ژاندارمري مأمورين وسيله به نظامي فرمانداري

مـرتضي آقـاي شـدند/ آزاد ديگر نفر سه و معيني محسن آقاي و ملكي خليل برادر ملكي رضا آقاي

تبعيد فلكاFف;ك قلعه به تهران از و اعزام تهران به و دستگير اصفهان در كه اصفهاني نورسته نبوينژاد

شد/ وارد تهران به امروز و صادر استخ;صاو حكم شده تبرئه صالحه كمه محا در چون بود شده

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

كشفشد توده منحله يكشبكهسريحزب
بـودند ماجراجو عناصر تعقيب صدد در رضائيه شهرباني مأمورين كه هنگامي قبل روز چند ـ رضائيه

قبضه يك با را حزب جوانان فرقه و توده حزب مدارك و كمونيستي كتاب جلد ١٣٧ حدود در گرديدند موفق

اوراق مقداري حزبيو ريالي ١å رياليو ٥ و ريالي ٢ تمبر مقداري فشنگو تير ١٧ بلژيكيو كمري اسلحه

يوسف به متعلق ديگر مدارك مقداري و چپي روزنامههاي فروش محاسبه صورت و كردي زبان به مضره

تقيزاده tحمدا خانه در مشاراليه مادر علياري گوهر بانو وسيله كه رضائيه شعبه ملي بانك كارمند علياري

گوهر علياريو صادق و علياري ج;ل و نمايند كشف بودند كرده مخفي يهوديان كليساي ميوهفروشمقيم

تحت مقاماتمربوطه طرف از قضيه و شدند زنداني بازداشتو قرار صدور با صاحبخانه tحمدا علياريو

دادهاند/ قرار بازرسي مورد را مشكوك نقاطمظنونو برخي تمام جديت با مأمورين كنون ا گرفت قرار تعقيب

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

شدند كنار بر كار از آموزگاران و دبيران از نفر ٤å
و بودند توده منحله حزب به منتسب كه مازندران فرهنگ اداره آموزگاران و دبيران از نفر چهل ـ ساري

نظر فرهنگدر كنونوزارت ا اط;ع قرار به شدند/ كنار بر كار فرهنگاز وزارت بهدستور هستند/ فعyمتواري

دارد/ اعزام محل به آنها جاي به را ديگري آموزگاران و دبيران دارد



ملي دولت سياهه ٣٥١٨

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

بازداشتهستند در نيرويهوائي افراد و افسران از نفر ٥å
ميشود رسيدگي مخصوصي كميسيون در بازداشتشده افسران پرونده

قضيه متواري افسران پرونده اطراف در تحقيق گفت: ما خبرنگار به هوائي نيروي مطلع مقام يك امروز

و اقداماتيزد به نيرويهوائيدست ستاد چنديقبل از كه كرد اضافه مقاممزبور دارد/ ادامه مرغيهنوز قلعه

زنداني دژبان اداره و اقدسيه در و توقيفنمود بودند تشخيصشده مظنون را نيرويهوائي افسران از عدهاي

هستند/

افسـران وضع دارد/ وجود درجهدار تا سرهنگ از آنها ميان در و ميرسد نفر پنجاه به افسران اين عده

خانوادههايشان به آنها معذلكحقوق بودهاند توقيف مدت اين در اينكه با استو نشده روشن هنوز زنداني

به رسيدگي براي كميسيوني ارتش ستاد در مرتبا قبل چندي از مزبور مقام اظهار طبق است/ شده پرداخت

و ميگيرد قرار تحتمطالعه شده توقيف افسران پرونده اينكميسيون در است/ شده تشكيل افسران اين كار

مجازات كميسيون نظر طبق شوند شناخته خاطي كه افسراني است قرار و ميشود رسيدگي آنها سوابق به

برگردند/ كارشان سر به دوباره ميشود تأييد بيگناهيشان كه آنهائي و شوند

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

روزنامهنگاريندارند اجازه كشور وزارت كارمندان
كشور, وزارت از عبارتند كه را وزارتخانه آن توابع ادارات كارمندان كليه بخشنامهاي طي كشور وزارت

را آنها و منع روزنامهنگاري از را كشور كل ژاندارمري احوال, و ثبت و آمار كشور, كل شهرباني شهرداريها,

است: قرار اين از بخشنامه متن را, روزنامهنگاري يا و كنند انتخاب را اداري كار يا كه است كرده مخير

و دارد منافات اداري وظايف انجام با كه ميباشد زياد وقت صرف مستلزم مجله يا روزنامه انتشار چون

آن به مربوط امور ساير و مقاله تهيه و مطالعه صرف را خود اوقات اعظم قسمت كه شخصي است بديهي

نمايد/ صرفنظر آنها از يكي از كه مينمايد ايجاب اينموضوع و ميماند باز اداري كارهاي انجام از بنمايد

اشتغالداشته روزنامهنگاري شغل به اداره آن در كه كارمنداني به را مراتب زودتر هرچه فرمائيد قدغن لذا

يا و خدمت ادامه به را خود تمايل كه نمايند اب;غ ميباشند مجلهاي يا روزنامه سردبير يا امتياز صاحب و

گردد/ تخاذ ا مقتضي تصميم تا دهند اط;ع روزنامهنگاري امر به اشتغال

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

شهرباني] از عبور پروانه [تهيه
معشور بندر و شاهپور بندر به عزيمت ارتشي مقامات تصميم طبق چون ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مناطق به مسافرت قصد راهآهن وسيله به كه اشخاصي لذا ميباشد شهرباني از عبور پروانه تهيه مستلزم

نشوند/ مشك;ت با مواجه بعدا تا نمايند تحصيل شهربانيمربوطه از را Fزم پروانه بايد yقب دارند مزبور



٣٥١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه ديروز جلسه در
كرد دفاع خود موكل از مدافع آقايطباطبائيوكيل

باشد نداشته برايغيبت موجه غائبعذر متهم چنانچه داد دستور تنفسدادگاه از بعد

نمايند زنداني توقيفو را او

از يكي طباطبائي آقاي و گرديد تشكيل افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه ديروز صبح ده ساعت

دارد عهده به امنيتكشور براي ارتش كه نقشي درباره مطالبي سابقخود دفاعيات تعقيب در مدافع وك;ي

دادگاه اين در متهم نام به امروز كه موكلينمن گفت: و صحبتكرد اسفند نهم وقايع درباره بعد داشتو اظهار

داشتهاند/ شركت اسفند نهم واقعه در كه است اين اثر در فقط دارند حضور

مسئوليت رسيدگيو كه گرفت نتيجه گفتو شهربانيسخن اولياي مسئوليت مقرراتو درباره خاتمه در

در شهرباني رئيس شدن مسئوليتمفقود و است ك;نتريمربوطه و شهرباني عهده به بخش هر انتظامات

رئـيس كـه بدانـد مربوطه ك;نتري رئيس بايستي و ميباشد حدود آن ك;نتري رئيس عهده به ٣ بخش

است/ گرديده ناپديد چگونه رفته خانقاه خيابان به كه شهرباني

يافتو رسميت جلسه مجددا ساعت يكربع پساز و گرديد تعطيل تنفس بهعنوان جلسه يازده ساعت

خطيبي آقاي گفت ارتش دادرسي قانون ١٩١ ماده به اشاره از پس دادگاه رئيس قهرماني سرهنگ آقاي

از شده داده قانونيدستور پزشك به دادگاه طرف از و نشده حاضر دادگاه در كسالت علت به متهمين از يكي

برايغيبت موجهي عذر چنانچه و بدهد او به استراحت مريضباشددستور كه صورتي در نمايدو ويعيادت

عاديخود جريان كمه محا آيدو عمل به اقدام غائب توقيفمتهم براي تا بدهد اط;ع دادگاه به باشد نداشته

نمايد/ طي را

بايد موقعي در ماده اين گفت و اعتراضكرد دادگاه ايندستور به مدافع وك;ي از يكي شريعتزاده آقايان

نميكند/ صدق است متعدد آن متهمين كه پرونده اين مورد در ولي باشد فرد به منحصر متهم كه شود اجرا

در شريعتزاده آقاي نظر داشت اظهار شريعتزاده آقاي جواب در دادگاه رئيس قهرماني سرهنگ آقاي

پرونده يك حكم در و نشده كار اين پرونده اين در ولي باشد مجزا هم از پرونده كه ميكند صدق مواردي

است/ دانسته Fزم را متهم حضور كه هست نيز ديگر مواد ع;وه به ميباشد/ اجرا قابل فوقالذكر ماده واحد

يافت/ پايان جلسه اينموقع در شد/ قانع دادگاه رئيس توضيح اين از شريعتزاده آقاي

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

ميروند مشهد به كاشاني tآيتا
مشـهد بـه زيـارت براي آينده هفته اوايل در كاشاني tآيتا كرديم حاصل اط;ع امروز كه طوري به

مينمايند/ عزيمت

ميكنند/ مراجعت تهران به بعد و ميگذرانند مشهد در را اربعين ايام كاشاني tآيتا



ملي دولت سياهه ٣٥٢٠

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

افشارطوس قتل متهمين دادرسي امروز جلسه
نمودند دفاع خود موكلين از جلسه اين در وكEيمدافع از نفر دو

برد خواهد سر به زندان در دادرسي پايان تا و بازداشتگرديد خطيبي قراردادگاه طبق

افشارطوس قتل متهمين به رسيدگي براي دادرسي جلسه سيزدهمين امروز صبح نيم و ده ساعت مقارن

قرائت زير شرح به متهمين از يكي خطيبي آقاي مورد در دادگاه ابتدا گرديد/ تشكيل نظامي دادگاه سالن در

دادستان تقاضاي حسب بر تمارضميكردند دادگاه در ازحضور متهمين از يكي خطيبي آقاي <چون گرديد:

تـا مـيشوند بازداشت دادرسي پايان تا ايشان ارتش خواست كيفر و دادرسي قانون ٢٦٨ ماده طبق بر و

نمايد>/ طي را عاديخود جريان كمه محا

نمودم معزول را كفيلخود ملكي آقايدكتر گفتمن و اعتراضنمود دادستان قرار به خطيبي اينموقع در

بدين و نيستند حاضر دادگاه در من وك;ي ساير كنون ا و دادهام اط;ع دادگاه به را مراتب نامهاي طي در و

من وك;ي شيوا رضوي و مشاور محمود هدايتي, دكتر نصيري, آقايان به بايد و نيست رسمي جلسه جهت

دهد/ ادامه خود دادرسي به بتواند دادگاه و شوند حاضر جلسه در تا نمائيد اخطار

نميدهد/ را كاري چنين اجازه شما به دادگاه داشت اظهار جواب در دادگاه رئيس

توضيحو را نشدن حاضر و تعويضوكيلخود علت كرد تقديم دادگاه به كه نامهاي ضمن خطيبيدر آقاي

به معاينهاي من از كنون تا قانوني پزشك و بگيرم قرار معالجه تحت بايد و مريضهستم من كه داد تذكر

است/ اعتراضنموده دادگاه قرار به ضمنا و نياورده عمل

و نمود صحبت به شروع خود سابق بيانات تعقيب در مدافع وك;ي از يكي طباطبائي آقاي آن از پس

بود محظور اجرايآندر در و داد قولي او به مصدق چوندكتر قرابتداشتو مصدق دكتر با افشارطوس گفت:

ببرد/ بين از را او طريقي به كه شد ناچار

ذبيحپور, جنازه كشف روز همان در كرد اضافه گفتو افشارطوسسخن گاه كارآ قتلذبيحپور مورد در بعد

چطور نيست معلوم حال است داشته بستگي افشارطوس قتل با ذبيحپور كشتن بود داشته اظهار بازپرس

اين حال هر به نمودهاند/ پيدا تلو اطراف كوههاي در افشارطوسرا جنازه و كرج اطراف كوههاي در را او جنازه

نتيجه ترتيبميتوان بدين و دادهاند انتقال ديگري نقاط به را آنها بعدا و شدهاند كشته يكمحل در نفر دو

افشارطوس قتل اسرار از كه فرديبود به شخصمنحصر كه را او گاه كارآ افشارطوسو دولتسابق كه گرفت

و زجر وسيله به كه اقاريري گفت داشتو اظهار بياناتي شكنجه و زجر مورد در وي است/ كشته داشت اط;ع

اين درمورد پزشكقانوني نظريكه اظهار نمود اضافه استو بياثر و نبوده استمستند شده گرفته شكنجه

ندارد/ امضائي آن زير در قانوني پزشك حكمت دكتر مخدوشاستو است كرده قتل

آقاي و يافت رسميت دادگاه يازده ساعت در مجددا و گرديد تعطيل تنفس عنوان جلسه موقع اين در

رئيس جلسه آخر در داشت/ اظهار بياناتي متهمين شكنجه زجرو مورد در مدافع وك;ي از ديگر يكي كاوسي



٣٥٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي مهر اطEعات,

قانون از ٢ ماده به توجه با شما تعويضوكيل به راجع دادگاه داشت اظهار خطيبي آقاي به خطاب دادگاه

طبق جنحه محكمه مانند جنائي محكمه فرضاينكه با جنائيو كمات محا ٤å٢اصول ماده جنائيو كم محا

در صادر قرار به توجه با را تعويضوكيل نميتوان دادگاه لذا شده سلب متهم از حق اين كند رفتار ٣١å ماده

تعويض گفتحق و داد توضيح برايوي مجددا رئيسدادگاه و اعتراضنمود خطيبي آقاي بپذيرد/ دادگاه اول

است/ شده سلب شما از وكيل

جلسه تعطيل از بعد گرديد/ شنبهموكول روز به آينده جلسه و تعطيل بعدازظهر نيم ساعت مقارن دادگاه

گرديد/ منتقل زندان به دادگاه انتظامي صمصاميمأمور سرگرد توسط كه دادگاه قرار طبق خطيبي آقاي

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

ميشود تقسيم ضرابخانه بينكارگران اراضيضرابخانه
شد تهيه اقدام اين به مربوط طرحتصويبنامه

خـصوص در تـصويبنامهاي طرح دارائي وزير آقاي دستور حسب بر شده حاصل اط;ع كه طوري به

ميگردد/ مطرح هيأتوزيران آينده جلسه در و شده تهيه يوسفآباد اراضي

بـين را مـزبور اراضي دارد نظر در دارائي وزارت ميباشد ضرابخانه اراضي تقسيم به مربوط طرح اين

خـريد تـقاضاي كـارمندان از جـمعي كـه است آن تصميم اين اخذ علت نمايد, تقسيم اداره آن كارگران

شد/ خواهد اراضيخودداري آن فروش از تصويبنامه موجب به و بودند كرده را ضرابخانه اطراف زمينهاي

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

درجهدارانارتششاهنشاهي و افسران به شاهنشاه فرمان بنابه
ميشود اعطا پاداشهاينقدي

نقدي پاداش درجهداران و افسران به كه است شده مقرر شاهنشاهي همايون اعليحضرت فرمان بنابه

است: قرار اين از ميشود داده كه پاداشي مبلغ اط;ع قرار به شود/ داده

ريال/ ششصد و هزار يك سرگرد, و سروان ريال/ هشتصد و هزار يك, سرهنگ ريال/ هزار ده ارشد, امراِء

يك, گروهبان ريال/ يكهزار قرارداديها و سه ستوان و استوار ريال/ دويست و هزار يك دوم, و يكم ستوان

ريال/ ششصد سه, گروهبان ريال/ هفتصد دو, گروهبان ريال/ هشتصد

شود/ پرداخته ماه اين پرداختحقوق از بعد است ممكن و شده فراهم پاداشها اين پرداخت مقدمات

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

ملي وزارتدفاع ادارات از بعضي انحEل
نظام, پياده بازرسي, جاريادارات سال ماه مهر يكم بيستو تاريخ از همايوني تصويباعليحضرت بنابه

اداره ضميمه بود سوارهنظام جزِء كنون تا كه اسبدواني بنگاه همچنين و گرديده منحل توپخانه و سوارهنظام,

گرديد/ ارتش دواب



ملي دولت سياهه ٣٥٢٢

٨٢١٦ شماره ,١٣٣٢.٧.٣å پنجشنبه

يافت نارمكپايان اراضي قرعهكشي
ميشود شنبهشروع روز از نارمك اراضي قطعات تحويل

آمد درخواهد جديد يكشهر نارمكبهصورت ديگر سال دو تا

برايخيابان مترمربعآن ميليون نارمك٣ زمينهاي مربع متر ميليون ٥ از

است شده گرفته نظر در عمومي وميدانهاي

ميشود تقسيم متقاضيان بين فعلي تحويلقطعات نارمكپساز اراضي بقيه
خاتمه ديروز بود شده آغاز ساختماني بانك محل در ماه مهر شانزدهم از كه نارمك اراضي كشي قرعه

بـتوانـند زمـينها دارندگان تا شده گذاشته زمينها دارندگان دسترس در مزبور اراضي كلي نقشه و يافت

متقاضيان به شنبه روز از نارمك اراضي قطعات تحويل نمايند/ مجسم نقشه روي در را خود زمين موقعيت

بـه است قرار دارد Fزم وقت زيادي مدت مزبور زمينهاي تحويل تشريفات اينكه براي و ميشود شروع

اراضي چون و گردد تحويل ساختماني بانك طرف از زمينها صاحبان و دارندگان به زمين قطعات ترتيب

انجامد/ طول به ماه يك زمينهايمزبور تحويل است ممكن شده تقسيم قطعه هزار چهار به نارمك

كسب كه طوري به و است ساختماني بانك به متعلق زمينهاي مرغوبترين و بهترين نارمك اراضي

آمد/ درخواهد مدرن يكشهر بهصورت نارمك ديگر سال دو تا شده اط;ع

تأمين نيز چهار اصل كمكاداره با آن برق است نظر در و تأمينميشود شيان چاههاي از اراضي اين آب

قابل نيز شهر زيبائي طرفي از و باشد آسان نارمك شهر در نقليه وسائط آمد و رفت اينكه جهت از گردد/

و خـيابانبندي بـراي آن مربع متر ميليون ٣ حدود در نارمك اراضي مربع متر ميليون ٥ از باشد م;حظه

گرفته نظر در بيمارستانها و درمانگاهها و بزرگ مغازههاي و دولتي ساختمانهاي و عمومي ميدانگاههاي

داده زمـين صـاحبان بـه ساختماني بانك وسيله به نارمك اراضي خانههاي ساختمان نقشه است/ شده

باشد/ متحدالشكل شهر ساختمانهاي تا ميشود

اظهار ساختماني بانك در مطلع يكمقام شد خواهد تقسيم موقع نارمكچه اراضي بقيه اينكه مورد در

كه طبقشرايطي بر متقاضيان بين زمين صاحبان به فعلي قطعات تحويل پساز نارمك اراضي بقيه داشت

شد/ خواهد تقسيم است مقرر ساختماني بانك طرف از

چاههاي از آب كه شده تأمين آب چاههاي از آب اين كه شده تأمين آب سنگ ٥å نارمك اراضي براي

از استفاده براي تومان سيصدهزار يكميليونو بر بالغ كنون تا و ميگردد سرازير متر<شوت> ١٥å كه شيان

از پس اميرآبـاد اراضي نارمك اراضي تقسيم از بعد است/ رسيده حدود آن چاههاي مصرف به شيان آب

ميشود/ تقسيم قطعهبندي و كشي نقشه و تسطيح



٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

شد اعدام به محكوم توده منحله حزب افراد از يكي رشت در
گرديدند محكوم زنداني سال ده تا دو از ديگر نفر ٨ و

كردند ياد وفاداري سوگند نوشهر در شده اغفال افراد از نفر ١٢å
آنها با يا و بوده توده منحله حزب عناصر از كه زير افراد ميدهد رشتاط;ع از اداره خبرنگار كه طوري به

بـه محكوم محمدي نظر شدهاند: محكوم و كمه محا نظامي دادگاههاي در داشتهاند معاضدت و همكاري

غمگسار علي حبس, يكششسال هر مهندسپور سليمان و مختارزاده علي حبس, سال ده گلچين اعدام,

سال دو به يك هر غمخوار حسن و ارجمند تقي و آقازاده نورالدين زندان, سال پنج يك هر tاسدا حسن و

تأييد اوليه حكم مجددا و شد احاله نظر تجديد دادگاه به آنها از نفر هفت پرونده شدهاند/ حبسمحكوم

اداره نماينده تلگرافي گزارش همچنين هستند/ نظر تجديد مشغول ديگر نفر دو پرونده درباره است/ گرديده

و نظامي دادگاه رئيس حضور با اخير وقايع متهمين از نفر ١٢å سوگند مراسم ديروز كه است كي حا نوشهر از

رئيسدادگاه ابتدا آمد/ عمل چالوسبه مسجد در اهاليشهر محترمينو كثيرياز عده اداراتدولتيو رؤساي

آقايموسوي بعدحجةاFس;م نمود ايراد توده منحله شبكههايحزب كشف درباره بياناتمختصري نظامي

و قرائتنمود جمله به جمله را سوگندنامه متن اغفالشدگان به نصيحت و موعظه ايراد پساز رفتو منبر به

اعليحضرت تمثال مقابل در مجيد tك;ما بوسيدن با آنها از يك هر سپس نمودند/ تكرار را آن متهمين

بـه خـطاب نـظامي دادگـاه رئيس هوشيار سرهنگ آقاي پايان در و نمودند ياد وفاداري سوگند همايوني

فريب كه باشيد بايستيمراقب آينده در نيستيدو گناهكار جامعه و ما نزد در شما كنون داشتا اظهار متهمين

يافت/ خاتمه حضار ممتد زدن كف با ارتش باد جاويد و شاه باد زنده فريادهاي با مزبور مراسم نخوريد/

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

شدند كنار بر كار از دبير و آموزگار ٢١
آموزگاران و دبيران اعمال و اخ;قي خصوصيات روي رشت فرهنگ اداره كه گزارشاتي ضمن ـ رشت

از نفر ٤ و رشت فرهنگ اداره آموزگاران و دبيران از نفر ٩ داشت ارسال فرهنگ وزارت به خود تابعه حوزه

رودسرو از يكنفر سياهكلو از يكنفر طوالشو از نفر يك لنگرودو از يكنفر Fهيجانو از نفر سه فومنو

شدند/ كنار بر و طرد فرهنگ خدمت از سنگسر از نفر يك



ملي دولت سياهه ٣٥٢٤

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

شد داده خاتمه دبيران و آموزگاران از نفر خدمت٢٧ به
تشخيص اخ;لگر را دبيران آموزگارانو از نفر فرهنگ١٧ كارمندان وضع به رسيدگي كميسيون ـ شيراز

داد/ خاتمه آنها خدمت به و داده

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

كردند ياد وفاداري سوگند
با ارتباط به كهمظنون افرادي از نفر ٢١ ماه مهر يكم بيستو روز و نفر ١٦ ماه مهر شانزدهم روز رشتـ

تمثال و مجيد قرآن مقابل در رشت كاسهفروشان مسجد در ظهر نماز خاتمه از بعد بودند افراطي عناصر

بـه كه نمودند ياد سوگند جماعت نماز در شده حاضر طبقات وجوه و دژبان رئيس و همايوني اعليحضرت

سلطنت به ميهن شاه, خدا, گرفتن نظر در با هميشه ننموده همكاري چپ دستجات و احزاب با هيچوجه

باشند/ صميمي و وفادار همايوني اعليحضرت و مشروطه

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

ملوكانه پيشگاه به اصفهانتلگرافي جمعه امام
نمود مخابره آقاينخستوزير و

بـه تـلگرافـي اصفهان جمعه امام آقاي حجتاFس;م كه است كي حا اصفهان از ما خبرنگار گزارش

است: نموده مخابره ملوكانه پيشگاه به زير مضمون

و مـلوكانه مـراحـم و الطاف از اصفهان اهالي قاطبه شاهنشاهي, همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه

را مبارك س;متذات و بوده سپاسگزار yكام ديانت اصول و مذهبي مراسم به نسبت شاهنشاهي توجهات

خواستاريم/ متعال خالق از كشور استق;ل ضمن

است: شده مخابره نخستوزير آقاي به زير تلگراف همچنين

و مـجدانـه اقدامـات جناب, آن زيارت به موفقيت عدم از تأسف ابراز ضمن نخستوزير, آقاي جناب

انتظار مورد استان اين اهالي مستدعيات مخصوصا اص;حاتكشور و دين ترويج در معظم تيمسار عميقانه

پذيرد/ انجام سرعت با انتظارات تمام جناب آن بيشائبه نظر صائبو و فكر با اميدوارم استو عموم

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

ميشود بسته چهارطاقنصرت
طاق چهار امجديه به تشريففرمائي هنگام آبان چهارم روز براي همايوني اعليحضرت موكب مسير در

امجديه غربي شمال جلويدر در روزولت, خيابان امريكا سفارت جلو در راهآهن باشگاههاي طرف از نصرت

باشگاه طرف از كاخ خيابان در دخانياتو باشگاه طرف از طاقنصرتمزبور مابيندو شعاع, باشگاه طرف از

ميباشد/ شده كر ذ باشگاه عهده به طاقنصرت هر هزينه كه ميشود تهيه نصرتهائي طاق ببر



٣٥٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه
دفاعنمودند خود موكلين از مدافع وكEي از نفر دو امروز

فرستاد پزشكقانوني به برايمعاينه را حسينخطيبي دادستان
رياستسرهنگ به نظامي سالن افشارطوسدر قتل دادرسيمتهمين جلسه امروز بامداد ربع و ساعتده

گذشته دفاعياتجلسه دنباله در دووك;يمدافع از يكي كاوسي آقاي گرديدو تشكيل قهرماني شريفالدين

سرهنگ تفاق ا افشارطوسبه فروردينمرحوم ٣١ روز عصر گفتم yقب كه همانطور داشت: اظهار چنين خود

دستگاه ديديم همه طوريكه به آنروز فرداي نميكند مراجعت ديگر و خارجميشود شخصي خانه نادرياز

جسد شدن پيدا قضيه به اشاره سپسناطق نمود/ يافتنافشارطوساقدام براي مضحكي باوضع كشفجرم

تازه گرديدخون افشارطوسمعاينه جسد كه هنگامي گفت: و كرد قانوني پزشكي آندر معاينه افشارطوسو

كردند/ خدمت منتظر را او كند امضا را ورقه ذيل نشده حاضر معرفت دكتر چون و شد مشاهده

قرون شكنجه و زجر با اقارير كليه گفت: و صحبتنمود متهمين شكنجه و زجر مورد در كاوسي آقاي بعد

فـرا شب كـه هنگامي مترقي ممالك در كرد اضافه وي ندارد ارزشي قضائي نظر از و شده تهيه وسطائي

پرونده اين اينكه حال و ميكنند بعدموكول روز به را كمه محا و مييابد خاتمه بازجوئي و بازپرسي ميرسد

تاريكي در هم را خود اعمال ميخواستند پرونده اين بانيان كه ميرساند اينخود و شده تهيه شب در تماما

ميتواند كه است راهي استخوشبختانه پروندهموجود در كه اشتباهاتي تناقضاتو اين نمايند/ پنهان شب

مجددا يافت/ خاتمه تنفس بهعنوان جلسه ربع و يازده ساعت كند/ هدايت كشفجرم براي را قضاتمحترم

كارهايخ;فقانون قرائتو را ادعانامه از قسمتهائي كاوسي آقاي و گرديد تشكيل نيم و يازده ساعت در

برائتموكلين آخر در و كرد بيان استناديدادستان بياساسبودنمواد بر دFيلي شدو يادآور را مأمورينوقت

كرد/ تقاضا دادگاه از را متهمين ساير و خود

بدونجهت ديگران مانند را گفتموكلمن و صحبتنمود به خطيبيشروع نصير نصيريوكيل آقاي بعد

آمده وي برادر سراغ به خطيبي حسين آقاي دستگيري از بعد نيم و ماه دو پساز دخالتدادند/ پرونده اين در

سياستاط;ع از yشخصاص اين حال هر در بسوزد خود برادر آتش به تا نمودهاند زنداني و دستگير را او و

نيست معلوم ديگر آنجا از بعد و بردهاند دزاشيب به اول را افشارطوس گفت: سپس ناطق ندارد/ و نداشته

كرد/ ايراد نيز دFيلي اينمورد در استو شده برده تلو به چگونه

داده انتقال زندان به خطيبي حسين آقاي اينموقع در يافتو خاتمه بعدازظهر ساعت يك دادگاه جلسه

كند/ استراحت دهد اجازه و عملآورد به معاينه او از پزشكقانوني بايد و كسالتدارد استكه معتقد وي شد/

پزشكي اداره به را مشاراليه داد دادستاندستور آمد عمل به اينمورد در دادستان نماينده با كه تي كرا مذا با

شود/ صادر آن دستور دارد استراحت به احتياج واقعا چنانچه گيرد قرار معاينه مورد تا نمايند هدايت قانوني

شد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه



ملي دولت سياهه ٣٥٢٦

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

است شده تهيه مصدق دكتر قانوني نواقصلوايح مورد در گزارشهائي
گرفت؟ اقداماتيصورتخواهد چه نواقصمزبور رفع براي

و مـالي امـور كـارشناسان طرف از گفت ما خبرنگار به امروز دارائي وزارت رتبه عالي اعضاي از يكي

شده تهيه مصدق آقايدكتر قانوني نواقصلوايح دقيقيدرخصوصمعايبو گزارشات محققينوزارتخانهها

وزارت به مربوط مستقيم طور به قانوني لوايح عمده قسمت چون كه داد توضيح مسئول عضو همين است/

اداره بايد كه است مخارجي مستلزم قوانين اين اجراي حقيقت در استو آنوزارتخانه تابعه ادارات و دارائي

لحاظرفع از اينصورت در ميشود/ فرستاده بهوزارتدارائي گزارشها اينجهت به نمايد كلبودجهموافقت

قانوني لوايح مواد از بعضي كه كرد مجاهدتخواهد دارائي وزارت نموده ايجاد قانوني لوايح كه مالي مشك;ت

يابد/ تغيير را

تخاذ ا با yفع است مترصد دولت و ميباشد مالياتي امور به مربوط دارد كنونوجود ا كه اشكالي بيشتر

ديگـري لوايح و طرحها ملي مجلسشوراي افتتاح از بعد تا نمايد طرف بر را مشك;ت اين قانوني روش

شـد تـهيه قـانوني لوايـح پيرامون در كاملي گزارشات آنكه از بعد ميشود گفته كه طوري به گردد/ تقديم

شد/ خواهند گزارشات اين مطالعه كميسيونهائيمأمور

قانوني بهFيحه محاسبات دادستانديوان رسيدگي شده داده اط;ع ما خبرنگار به امروز كه ديگري نكته

به آن اجراي چگونگي همچنين و مزبور قانوني Fيحه متن دارائي وزير دستور به ميباشد رفراندم مخارج

است/ رسيدگي تحت كنون ا و گرديد ارسال محاسبات ديوان

٨٢١٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢ شنبه

نواقصدادگستريهايشهرستانهايشمال برايرفع
است شده وزارتدادگستريتشكيل در كميسيوني

نواقص برايرفع كه داشتكميسيوني اظهار ما خبرنگار به امروز انتظامي دادسراي دادستان عاصم آقاي

نواقصدادگستريهاي دربارهوضع اقداماتي كنون تا بود شده تشكيل شمال شهرستانهاي دادگستريهاي

است/ آورده عمل به شهرستانهايمزبور

دادگستريهاي از كه شده انتظاميمأمور دادسراي دادياران از تن چند تفاق ا به قبل چندي عاصم آقاي

گزارشمفصل قبل چندي عاصم آقاي و بدهد گزارش را آنها نواقصكار و كرده بازديد شمال شهرستانهاي

از كه شهرستان پنج و بيست دادگستريهاي كه است كي حا گزارش اين دادند/ دادگستري وزارت به را خود

طبعا دادگستريهايمزبور استو اداريموجود قضائيو كادر لحاظ از نواقصي است آمده عمل به بازديد آنها

نواقصمرتبا اين رفع براي كميسيوني yمث هستند مضيقه در دفتري كارمندان و قضات و كارمندان حيث از

خواهد خاتمه كميسيون كار زودي به و است گرفته صورت نيز چندي اقدامات كنون تا و ميشود تشكيل

يافت/



٣٥٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

كرد خواهد آغاز را خود مقدماتي رسيدگي نظامي بدوي دادگاه سهشنبه روز

نمود كارهايجاريرسيدگي به رئيسدادگاه مقبلي سرلشكر امروزآقاي

آمد عمل به ارتشبازپرسي دادرسي در شيرازي كريمپور از امروز و ديروز
كرد دعوتخواهد دادگاه به شهود نفر چند مصدق دكتر

آقايان مدافع همچنينوك;ي و گرديدهاند معين محكمه اعضاي ساير نظاميو بدوي رئيسدادگاه چون

دكـتر كـمه محا تاريخ است ممكن كردهاند حاصل فراغت پرونده قرائت از رياحي سرتيپ و مصدق دكتر

رياحي آقايسرتيپ وك;ي از يكي هم امروز شود/ اع;م قدريجلوتر مقرر موعد از رياحي سرتيپ مصدقو

دادگاه در دفاع براي را خود آمادگي فردا و امروز ظرف كه دارند نظر در وك; تمام داشت اظهار ما خبرنگار به

احتمال داشت اظهار ما خبرنگار به ارتش دادرسي در عاليرتبه مقام يك جريان اين دنبال به دارند/ اع;م

رسيدگي و دهد تشكيل را خود جلسه اولين دادگاه سهشنبه روز مدافع وك;ي آمادگي اع;م از پس ميرود

مزبور پرونده بر مقدماتي رسيدگي مدت و آغازشود رياحي سرتيپ مصدقو دكتر آقايان پرونده به مقدماتي

پرونده در نقصي چنانچه گر ا پرونده قرائت پساز دادگاه اعضاي و انجاميد نخواهد طول به روز چند بيشاز

گذاشت ما خبرنگار اختيار در را اط;عات اين كه مقامي كرد خواهند اع;م را دادرسي تاريخ نكردند مشاهده

شروع را رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقايان كمه محا ديگر روز ده تا دادگاه حتم طور به كرد اضافه ضمنا

بـه و شـد حـاضر ارتش دادرسي در نظامي بدوي دادگاه رئيس مقبلي سرلشكر آقاي نيز امروز مينمايد/

كرد/ رسيدگي دادگاه جاري آمارهاي

بازپرسان از يكي روزنامهشورش مدير شيرازي دستگيريكريمپور پساز درص7حيتدادرسيارتشـ

به رسيدگي بازپرسي پايان از پس بازپرسمزبور آورد/ عمل به مقدماتي بازپرسي او از نظامي فرمانداري

شد/ فرستاده ارتش دادرسي به او پرونده و كرد ارتشاع;م دادرسي ص;حيت در را شيرازي كريمپور تهام ا

براي گذشته روز و گرديد منتقل قصر زندان به نظامي فرمانداري زندان از قبل روز چند شيرازي كريمپور

به بازپرسي او از ارتش دادستاني اطاقهاي از يكي در و گرديد احضار ارتش دادستاني به بازپرسي انجام

را مردم كه است ميباشدوويمتهم رديفدولتسابق در نيز شيرازي كريمپور تهام ا اط;ع قرار به آمد/ عمل

من داشته اظهار شيرازي نظاميكريمپور بازپرس جوابسؤاFت در است/ كرده تحريك عاليه مقامات عليه

اين جز و ميكردم نهضتحمله مخالفين به خود روزنامه در و ميباشم وفادار همايوني اعليحضرت به نسبت

زنـدان بـه مستحفظين با را شيرازي كريمپور ديروز بعدازظهر هشت ساعت ندادهام/ انجام ديگري عمل

كريمپور از بازپرسي ارتشآورند/ دادرسي به را او نظامي بازپرس بهدستور مجددا امروز صبح و كردند منتقل

شده متوقف تقريبا اخير روز دو يكي اين در سياسي متهمين ساير از بازپرسي داشت/ ادامه ظهر تا شيرازي

بازپرسمشغول و است يافته پايان گي;ن سابق استاندار مقدم آقاي از بازپرسي كه شد گفته امروز است

ميباشد/ نهائيوي قرار صدور براي مطالعه



ملي دولت سياهه ٣٥٢٨

بزرگمهر سرهنگ آقاي كمك با مصدق دكتر آقاي بوديم داده اط;ع yقب كه طوري به ـ شهود دعوت

اختيار در كنون ا مدارك اين داد/ خواهد ارائه دادگاه در كه ميباشد مداركي مشغولجمعآوري مدافعخود وكيل

من كه طوري به كرد اضافه گذاشت ما خبرنگار اختيار در را اط;ع اين كه مقامي ميباشد مصدق دكتر آقاي

نيستكه معلوم هنوز كند/ دادگاهدعوت به بهعنوانشهود را نفر چند دارد نظر در مصدق آقايدكتر دارم اط;ع

بخواهد/ گواهي مزبور شهود از و بگذارد ميان در ميخواهد را مطالبي چه مصدق دكتر آقاي

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

خيابانهايتهران در واحدهاينظامي بعدازظهر امروز
رفتند رژه

اصفهان, رضائيه, كرمانشاه, شهرستانهاي گردانهاي يكزرهيو تيپ امروز بعدازظهر چهار ساعت از

افراد گرديد/ آغاز اسفند ٢٤ ميدان از رژه مراسم رفتند/ رژه تهران خيابانهاي هنگموتوريدر و خرمآباد

و شدند بهارستانوارد ميدان به و كرده سعديعبور خيابان فردوسي, ميدان شاهرضا, خيابانهاي در نظامي

كنار در پايتخت اهالي زيادي عده بود باراني هوا اينكه وجود با كردند مراجعت خود پادگانهاي به آنجا از

ميداشتند/ ابراز ارتش به نسبت شديدي احساسات و كرده اجتماع رژه مسير خيابانهاي

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٤١ شماره اعEميه
كارخانجات فريبخورده منحرفو كارگران از عدهاي استكه كي حا انتظامي مقامات به رسيده اط;عات

و بينظمي كار نمودن تعطيل با كه دارند خيال برنداشته خود خائنانه و مضره فعاليتهاي از دست هنوز كه

نمايند/ ايجاد كارخانجات در را اخ;ل

پـوشيده آنـان فعاليتهاي سابقه و روشن نظامي فرمانداري براي اشخاص اين يكايك اسامي چون

مصلحت خ;ف بر اعمالي ارتكاب صورت در كه ميرساند اط;ع به مجددا نظامي فرمانداري لذا نيست

بـه مربوطه كارخانه از اخراج از پس و گرديده نظامي كم محا تسليم و دستگير مرتكبين و خاطبان كشور

تهران شهرستان نظامي فرماندار شد/ نخواهند پذيرفته كار به ديگر هيچوجه

دادستان سرلشكر

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

مأموريت محل به افسران بازگشت
و منتقل نقاط ساير و اصفهان به سابق دولت دستور به شيراز شهرباني افسران از نفر ٢٣ چون ـ شيراز

است قرار كشور كل شهرباني دستور به كنون ا بودند, آمده شيراز به آنها جاي به شهرباني افسران از عدهاي

عزيمت شيراز به كه اصفهان مأمور افسران و شيراز به هستند اصفهان در كه شيراز شهرباني افسران مجددا

نمايند/ مراجعت اصفهان به بودند نموده



٣٥٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

لشكر بازگشتگروهبانان
لشكر به مجددا بودند شده شهربانيمنتقل به سابق دولت بهدستور لشكر گروهبانان از نفر ١åå ـ شيراز

يافتند/ انتقال

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

خدمتشدند منتظر ششنفر
مـنتظر استان تلگراف و پست اداره كارمندان از نفر شش تلگراف و پست وزارت دستور طبق ـ شيراز

شدند/ خدمت

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

بشناسيد را شاهدوست مأمورينوطنپرستو
خدمتگزار صديقو مأمورين كه آزمايشيبود ميدان هشتمرداد بيستو آزاديبخشملي مقدسو قيام

اقدامات به دست خائن و ماجراجو افراد عدهاي كه حساس موقع آن در و دهند نشان را خود ماهيت كشور

مأمورينFيقو از بعضي شاهدوستي وطنپرستيو كاريو فدا چنانچه بودند زده كي خطرنا و ده باد بر ايران

هم از امنيتعمومي و نظم شيرازه مسلما نميشد مبارزه شدت به مفسدهجو عناصر قبيل اين با و نبود كار فدا

نبود جبرانپذير ميپيوستكه بهوقوع غارت جنايتو هزاران بينظمي و مرج و هرج نتيجه در و شده پاشيده

چنين ازوقوع كه مأمورينمؤثريميتوانست از بعضي بينظري كوششو كاريو فدا فقط چنينموقعيتي در

در ميباشد شاهدوست مرديوطنپرستو كه ايرجهوشمند آقايسرگرد كند/ جلوگيري گوار نا پيشآمدهاي

را طاقتفرسائي و زياد زحمات شهر اين در آرامش و نظم قراري بر براي ك خطرنا و بحراني روزهاي آن

آرامش امنيتو كه توانست ماجراجويان و اخ;لگران عليه بر شديد مبارزه شخصيو ابتكار با و شد متحمل

چون نمايد اثبات را شاهدوستيخود اينعملوطنپرستيو با و نمايد حفظ Fهيجان شهر كاملدر بهنحو را

مردم قاطبه نمايندگي به اينجانبان لذا كنند قدرداني صديق خدمتگزاران از كه است مردم و دولت وظيفه

داريم/ مقاماتمربوطه از را نامبرده تشويق استدعاي و كرده امتنان اظهار شريف افسر اين از Fهيجان

اصغر شمسمحمدي, علياصغر صفاري, غ;معلي صادقي, مهدي مجتهد, تقوايمعصومي احمد شيخ

حـاج طـوافـي, جـواد مـيرمؤيد, سـيداشـرف حاج عسكري, افتخار صفاري, حسن كريم, محمد صفاري,

حـاج Fهـيجي, سيدج;ل ظريفي, عيسي حاج مجتهدي, محمود منتصري, جعفر توكلي, سيدعبدلوهاب

بـهمن, حسين مظفري, سيدج;ل رستگار, عليرضا صفاري, امام ابوالقاسم نيري, علي صفاري, حسين

مختار شاهي, جهانسور امير منوچهر صمدي, حسن اسدي, حسين كنفي, غ;محسين بزرگبشر, محمدرضا

مرتضي مدهوش, ابوالقاسم شاد, حسن نيكبخش, تقي كريم, آقاجان نظامشكن, سيدمحمود چاي, ف;ح

٩٧١٧ ـ آ موسوي/



ملي دولت سياهه ٣٥٣٠

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

تاكستان روستائيان ميان در شاهنشاه
مالكيت اسناد و كردند اجتماع كاخمرمر مقابل روستائي نفر ششصد و هزار يك

نمودند دريافت ملوكانه ذات از را خود
بود احساساتمسرتآميز از پر و شكوه با امروز مراسم

خوردند ناهار فقيد اعليحضرت آرامگاه در روستائيان
براي و شدند تهران وارد كستان تا از راهآهن وسيله به زود صبح امروز روستائي نفر ششصد و هزار يك

در ابـتدا است/ شده تقسيم پهلوي ام;ك اداره طرف از آنها بين كه باغي و زمين مالكيت اسناد دريافت

براي جايگاهي اينمحوطه وسط در و گرفتند قرار اينمحوطه طرف دو در و يافتند افسريحضور دانشكده

داشت/ قرار اسناد چمدانمحتوي آن كنار در و بود شده مهيا نيز اعليحضرت اقامت

را راديـو و فـيلمبرداري دسـتگاههاي و مـيكردند آمـاده را خـود فيلمبرداران و خارجي جرايد مخبرين

حضور تدريجا نيز بودند جرايد نمايندگان از مركب كه مدعوين ساير وزيرانو و نصبمينمودند سيمكشيو

مراسم كه دادند پيامي همايوني طرفاعليحضرت از ربع ساعت٩و مقارن همينموقع وليدر ميكردند پيدا

ميشود/ انجام مرمر كاخ در

و بارندگيبود مستعد ابريو هوا كرد حركت مرمر كاخ طرف به جمعيت و شد برچيده دستگاهها ب;فاصله

ولي بودند گرفته نظر در كار اين انجام براي افسريرا دانشكده مانژ بزرگ, جهتمحوطهسرپوشيده همين به

در بود شده سرازير باران كوچكي قطرات اينكه وجود با مراسم اين كه شد باعث همايوني اعليحضرت پيام

فراهم مزاحمتي و نشد هم بارندگي نيافت پايان اينمراسم وقتي تا خوشبختانه گردد انجام مرمر كاخ جلوي

نمود/ مساعدت طبيعت حقيقت در و نكرد

ايستاده رديف چند در و زده حلقه مرمر كاخ طرفين و بودند شعف و وجد خوشحالي در همه كه روستائيان

افـتاد هـمايوني اعليحضرت به چشمشان كه همين داشتند دست بر را ايران رنگ سه پرچمهاي و بودند

ميكشيدند/ هورا و ميزدند دست و شد بلند آنها شعف از و شادي فريادهاي بياختيار

خارج مرمر كاخ از بودند خوشحال بسيار و برداشتند در سادهاي لباس كه حالي در همايوني اعليحضرت

و شايسته احساسات كه بود همينموقع در فرمودند عبور آنها جلوي از و گرفتند قرار روستائيان ميان در شده

شـاه پـاي بـه را خـود جـمعي شـاهنشاه عـبور هنگام و ميگرديد ابراز جمعيت تمام طرف از بيآFيشي

مينمودند/ سپاسگزاري ام;ك تقسيم بزرگو عطيه اين از و ميانداختند

زاهـدي تـيمسار ايسـتادند, بـود شـده چيده آن روي اسناد كه بزرگ ميز جلوي همايوني اعليحضرت

اداره رئـيس عـلم آقاي و شاهنشاهي دربار وزير ع;ِء آقاي و گرفت قرار ايشان راست سمت نخستوزير

به و ايراد بلندگو مقابل در گزارشها اسناد توزيع از قبل و داشتند حضور ديگر سمت در نيز پهلوي ام;ك

نمود: ايراد را زير شرح دربار وزير ع;ِء آقاي ابتدا قرار: اين از رسيد شاهانه عرض



٣٥٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

معروضداشت: چنين شاهنشاهي دربار آقايوزير نخست ـ دربار وزير نطق

و مباهات بسي جاي دارد عهده بر را آن مسئوليت كر چا كه ام;ك تقسيم كميسيون براي اعليحضرتا,

به آن مرحله آخرين انجام شاهد و رسانده پايان به را كستان تا ام;ك تقسيم كار امروز كه است خرسندي

ميباشد/ شاهنشاه تواناي دست

در مجددا بود گرديده تعطيل و وقفه دچار ماهي چند متأسفانه كه زارعين به فروشام;ك تقسيمو عمل

اوامر انجام در كه است حاصل قطعي اميدواري و گرديد خواهد تعقيب جديت با و شده شروع سرعت كمال

آقاي ميخواهد اينكاجازه نصيبشود/ كامل توفيق اعليحضرتهمايوني زارعين حال رفاه و بهبود مباركو

بانكعمران عمليات از گزارشكوتاهي آقايآموزگار و عرضبرسد به آن نتايج و گذشتهها عمل طرز از علم

جـريان پهلوي مستغ;ت و ام;ك سرپرست علم tاسدا آقاي سپس دارند/// معروض ورامين حوزه در را

رسانيد: عرض به زير شرح به را كستان تا تقسيم

پدر دست از را مالكيتخود اسناد كه شدهاند مبارك پيشگاه شرفياب كستان تا زارعين امروز شاهنشاها,

هـمايوني اعـليحضرت رعاياي حال هر در كه امروز مالكين و ديروز زارعين دارند دريافت خويش تاجدار

كشور آحاد و افراد از يك هيچ براي نميرود تصور همچنين و ميدانند خوبي به را موهبت اين قدر هستند

حكيمانه چقدر عظيم تحول اين ابداع در اعليحضرتهمايوني بلند همت نظرو كه باشد مانده باقي ترديدي

قابل و عملي حد چه تا شده داده زارعين زراعتي امور جريان تنظيم براي كه ترتيباتي با حال عين در و بود

آموزگار آقاي جناب برسد مبارك پيشگاه عرض به گذشته پيشرفتهاي از مختصري كه اين براي است/ اجرا

ميخواهم اجازه نثار جان رسانيد/ عرضخواهند به و تنظيم كوتاهي بسيار گزارش عمران بانك عامل مدير

برساند/ عرض به مختصرا را كستان تا تقسيم جريان

١٦åå بين yفع كه قسمتي استو هكتار هزار ١٨ باغات و بائر و دائر اراضي از كستان تا قصبه مساحت

آبيو اراضي از هكتار سه كشاورز هر براي است/ مربع هكتار ١å٨åå مساحت به گرديده تقسيم زارعين نفر

٤åå حدود به استو شده گرفته نظر در ربح اراضي هكتار سه و باغ ايجاد براي دهكده اراضي از هكتار نيم

است/ گرديده گذار وا [ !] قرعه نيم و كناره اراضي هم خوشنشين نفر
شاهنشاه اعليحضرت بيستكه صدي از بعد استو ريال ٣٣ميليون شده ارزيابي كه كستان تا قيمتكل

است/ ريال ميليون ٢٦ ميفرمايند تخفيف

٤٥å� سال هر قسطاول بپردازندو سال مدت٢٥ در بايد كه است �ريال ١١٢åå� سهم قيمتهر بنابراين

باغ هر حدود شد/ خودداري yفع آن تقسيم از كه است هكتار هزار دو انگور باغات مساحت ميشود/ �ريال

از بهرهبرداري فصل علت به كه بود دقيق نقشهبرداري مستلزم كار اين و ميشد معلوم دقيق طور به بايد

ماه يك فاصله در بعدا البته شده خودداري عمل اين از جمعآوريمحصول با كار اين تزاحم و انگور باغات

گرديد/ خواهد باغداران تسليم و تنظيم آنها اسناد

مساوي اندازه به سهام تمام بنابراين آبرودخانهميتواندمشروبشود از كستان تا آبي اراضي تمام چون
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ترتيب به كه احداثشده محل ام;كدر اداره بهوسيله قنات همدو اخيرا شد/ آبرودخانهمشروبخواهند از

شد/ خواهد داده انگور باغات اسناد تنظيم از بعد هم آن آب از استفاده

به گرفتمختصري انجام كستان تا مباركدر كهحسباFمر اجتماعي امور مورد در ميخواهد اينكاجازه

برساند: عرض

تـحصيل مشـغول آن در سـالمندان نـفر ١٤٢ تأسيسو كستان تا در روستائي ك;س گذشته سال w١

عمل فرهنگبه طرفوزارت از كه امتحاناتي در نفر ١١å مردودو نفر ٢٧ غايب, نفر پنج عده اين از گرديدند/

كستان تا روستائي مخارج داشت/ جريانخواهد انشاِءاtاينعمل شدند گواهينامهموفق اخذ به آمدقبولو

است/ بوده ريال ١٥٧٩٣ جمعا گذشته سال در

رامسر پزشكي كنگره در گذشته سال كه تصميمي و مبارك حسباFمر اهالي بهداشت تأمين براي w٢

پهلوي ام;ك اداره طرف از اعزامي پزشكي هيأت وسيله به كستان تا كنين سا از نفر هزار ده بود شده تخاذ ا

و شدند معالجه مريضمجانا و گرديد تنظيم طبي پرونده آنها تمام براي و گرفتند قرار معالجه و معاينه تحت

است/ شده ريال ٢٣٦٨å٣.٩ بالغ عمل اين هزينه

روستائي صندوق كستان تا در عمران بانك شعبه تأسيس از قبل كشاورزي كار پيشرفت منظور به w٣

پرداخت ام;ك اداره طرف از هم همينمبلغ پرداختو سرمايه زارعين طرف از ريال ١٥åååå مبلغ و افتتاح

بگيرند/ قرضه صندوق اين از ميتوانند زارعين عنداللزوم كه گرديد

ميخواهد اجازه عرضگزارشفوق پساز خاصدارند توجه اجتماعي امور به ملوكانه خطير خاطر چون

هـم امسـال دارد نـظر در مـبارك اوامر اجراي در پهلوي ام;ك اداره كه برساند مبارك پيشگاه عرض به

مطالعه مشغول ع;وه به شدهاند/ دائر اغلبك;سها كنون ا هم و نمايد دائر جا همه در روستائي ك;سهاي

همواره استو مبارك خاطر توجه مورد مخصوصا كه ام;ك دهقانان كليه براي را طبي بيمه كه است طرحي

درآورد/ اجرا مورد به فرمودهاند صادر باره اين در كيد ا اوامر

تا آبمشروب و عمومي حمامهاي تهيه و زارعين براي سكونت قابل ساختمانهاي مورد در همچنين

خواهد عرض شرف از زودي به آن نتيجه كه است جريان در مطالعاتي بدهد اجازه ام;ك بودجه كه آنجا

كهمورد رسانيد بهعرضشاهانه جامعي گزارش آقايحبيباtآموزگار آقايعلم نطق پايان پساز گذشت/

موجبات تهيه ديگر بار و فرموده ابراز را خويش رضامندي مراتب همايوني اعليحضرت و گرفت قرار توجه

مـيان در مـراسـم و فرمودند توصيه را آنان رعيتي امور گردش به مخصوص توجه و رعايا آسايش و رفاه

پذيرفت/ خاتمه روستائيان شاهدوستي مهر از سرشار احساسات فريادهايمسرتو

رعاياي بود شده تنظيم پهلوي ام;ك اداره طرف از كه برنامهاي طبق ـ فقيد اعليحضرت آرامگاه در

به بود شده آماده آنها براي كه توبوسهائي ا وسيله به مالكيت اسناد توزيع مراسم انجام از پس كستان تا

بعدازظهر و خوردند ناهار جا همان در و نمودند نثار گلي دستههاي آنجا در و رفتند فقيد اعليحضرت آرامگاه

شدند/ كستان تا و قزوين عازم قطارهايمخصوص با و يافتند انتقال راهآهن ايستگاه به ترتيب همين به
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٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه جلسه در
كرد دفاع خود موكل از مدافع آخرينوكيل عبده حسين دكتر

از يكـي نصيري آقاي و گرديد تشكيل افشارطوس قتل متهمين دادرسي امروز صبح ربع و ده ساعت

گفت: ضمنا و نمود بياناتي گذشته جلسه مدافعات دنباله در مدافع وك;ي

سـابقه كنون تا چون است گاهي كارآ اداره دخالت پرونده اين در غرضورزي بر مبني دليل مهمترين

از را پرونده اين كه ميرساند اين و باشد دخالتنموده سياسي قتلهاي در گاهي كارآ اداره كه است نداشته

كه را مجلس ناطقصورت درآوردهاند, شكل اين به را قتل سياسي اغراض روي و كرده خارج عادي جريان

گفت: و كرد قرائت بود شده نوشته جسد شدن پيدا هنگام

و كردهاند امضاِء مجلسرا ذيلصورت نداشتهاند حضور تلو در نادري و سرهنگسررشته كه اين باوجود

داشت: اظهار خود موكل درباره و است/ مجعول پرونده اين كه است ديگري دليل هم اين

دادهاند دخالت پرونده در را او بعدا و زنداني و دستگير است آورده چاي افشارطوس براي من چونموكل

نمايند/ صادر را برائتوي حكم ميكنم تقاضا دادگاه از من مناسبت بدين

رسميت بعدازظهر ربع يكو ساعت در مجددا جلسه ساعت نيم از پس و شد داده تنفس هنگام اين در

داشت: اظهار و صحبتنمود به شروع زماني آقاي وكيل عبده حسين دكتر آقاي يافتو

وكالت مصونيت از كه من و رسيدگيشود آن به دقيقا بايد و بوده سابقه بدون ايران تاريخ در پرونده اين

اين در كه را سابق اياديدولت و مينمايم روشن را پرونده اين اسرار شبهاي بدونهيچگونه هستم برخوردار

گفت: و داد ادامه خود سخنان به مدافع وكيل ميكنم/ معرفي داشتهاند دخالت پرونده

و آمد تهران به تحصي;تخود ادامه براي كه است كردستان مالكين خرده از يكي زماني ناصر من موكل

شد شهرباني وچونافشارطوسرئيس پليسگرديد خدمت وارد سال٢٦ در و شد سياسيوارد احزاب در بعدا

ايشان براي حزب آن از را Fزم اخبار و درآمده زحمتكشان حزب عضويت به كه داد مأموريت من موكل به

دريافتمينمود/ وي از شخصا را خود حقوق و بياورد

افشارطوسدستور علتهائي به فرستاد را گزارشFزم محلمأموريتخود از زماني كه مرتبه چند از بعد

ماه دو امتحاناتخود انجام براي زماني و داد روي فروردين اوايل در واقعه اين ندهد گزارش او ديگر ميدهد

آمد/ بيرون شهرباني از گرفت مرخصي

بود شده ضعيف هم كابينه و بودند شده ناراضي مردم از عدهاي بود نشده حل نفت جريان اينموقع در

بتواند كند همكاري ارتشيخود رفقاي با روزيافشارطوس چنانچه كه ميكند فكري پيشخود مصدق دكتر

ميشود/ كره مذا وارد رياحي سرتيپ با اينمورد در ببرد بين از زودي به را او

داشت: اظهار بيانات طي در ناطق بعد

سرهنگ بايد و شد عملي بهروز سرگرد نادريو سرهنگ دست به رياحيو دستور افشارطوسبه كشتن
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نمود: اضافه سپس برود دارد باFيچوبه آقايان عوضاين به نادري

جرم اع;م آنها عليه و شده انجام نادري سرهنگ و سررشته سرهنگ دست به كار اين دارم يقين من

ميكنم/

داد/ خاتمه اظهاراتخود به افشارطوس قتل متهمين وكيل آخرين عبده حسين دكتر آقاي اينموقع در

و يـافت خاتمه بعدازظهر يك ساعت مقارن جلسه و شد احساسات ابراز او له بر تماشاچيان طرف از

گرديد/ آيندهموكول شنبه روز به دادستان اظهارات ايراد براي آينده جلسه

و نمود معاينه را خطيبي آقاي قانوني پزشك گذشته روز ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به

عمل به دادستان با استخ;صوي تيدرمورد كرا مذا نتيجه در و ندارد كسالتي كهويهيچگونه تشخيصداد

آزادي قرار رساند هم به حضور دادگاه در ساعتمقرر در روزه همه بدهد خطيبيقول چنانچه است قرار و آمد

شود/ صادر او

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

شد هديه شاهنشاه به كوچكي قرآن
عزيمت هنگام طوفان روزنامه مدير فشاركي جعفر آقاي كه است كي حا اصفهان از اداره نماينده گزارش

نمود/ هديه همايوني اعليحضرت به را كوچكي قرآن فرودگاه در شاهنشاه

دادند/ قرار تفقد مورد را ايشان و گذاردند جيبخود در و بوسيده و گرفته را مجيد tك;ما اعليحضرت

٨٢١٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٣ يكشنبه

بازگشت بادكوبه از پهلوي> <پرت كشتي

بود شده بادكوبه عازم ايران پرچم با كه كشتي نخستين
گرديد بندر آن پهلويوارد بندر اهالي احساسات ميانابراز در

از امروز صبح يازده ساعت پهلوي پرت كشتي كه داد اط;ع پهلوي بندر از ما خبرنگار امروز بعدازظهر

از احساسات ابراز ضمن و نموده اجتماع اهالي از زيادي عده اسكله در و كرد مراجعت پهلوي بندر به بادكوبه

گرديد/ قرباني نيز گوسفند و گاو چند اهالي طرف

بادكوبه به ايراني ناخداي ناصري آقاي فرماندهي به بار اولين براي گذشته هفته پهلوي پرت كشتي

كرد/ مراجعت پهلوي بندر به تخليهمحصوFتخود از پس و كرد حركت

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

شدند تبعيد نفر سه
كه كارخانجات كارگران از نفر سه پرونده به و گرديد تشكيل امنيت شوراي جلسه قبل روز چند ـ يزد

در زنداني ماه شش به آنها از يك هر نتيجه در و آمد عمل به رسيدگي بودند چپ دست احزاب به منتسب

شدند/ تبعيد و محكوم هوا آبو بد مناطق



٣٥٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

شاهنشاه ميEد مناسبت به
شدند آزاد زندانيانفرماندارينظامي از عدهاي

بازداشتشدند پخشاعEميه اتهام به توده منحله اعضايحزب از عدهاي
شدند آزاد كهبد و مهندسزنگنه غEمحسينمصدق, دكتر

زير آقايان شاهنشاه تصويب نظاميو فرمانداري پيشنهاد بنابه همايوني اعليحضرت مناسبتمي;د به

روز بودند شده بازداشت نظامي حكومت قانون ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از قبل چندي كه

شدند: آزاد گذشته

نيستند! آشنا گوش به ارمني ـ ايراني اسامي از برخي /١

عـباس جمشيدي, tعبدا شريعت, سيدضياِء ,�١� خالتهاي يعقوب بختياري, حسين سنجري, عباس

احمد درستكاري, محمدجعفر حمزهپور, كبر ا مسگري, كبر عليا شرواني, عباس مظلوم, كاظم عليدوست,

tنصرا كريمخاني, حوري حمزهزاده, قاسمعلي پورمحمد, محمد تكدي, عباس شفيعي, ابوالقاسم معيني,

مـحمدزاده, ناصر طاهري, احمد طلوعي, جعفر غيابي, محمدحسين آذري, محمد فرصت, محمد پيكان,

افضل, tعبدا مهديزاده, توكل نعمتي, عزت مهديزاده, اسمعيل حسنزاده, احمدي حسن شكرائي, قربان

فـيضي, مـهدي بـيغرض, احـمد مـرادي, مـحمدعلي مـحبوبي, رضـا عـ;ئي, رضائي ع;ئي, tوجيها

تابنده, خسرو واثقي, اسد حسيني, نورشعاع سيدمحمد امامي, احمد رضائي, حسين ميرخيري, غ;محسين

روغني, سيدجمال عبدي, كبر عليا كمونه, محمدحسن فرهمند, عباس حشمتي, هوشنگ مسمي, حسن

كياوش tعزيزا شامي, احمد مستوفي, اسماعيل ج;ليان, ابراهيم درخشيدن, رحيم احدي, سلطاني محمد

تـوسلي, مـحمد برلبس, ليم الكساندر آقايان همچنين غروي/ حسن ساماني, اصغر لطيفي, امان انوري,

نـيز تربندي عباس خشتي, ابراهيم گيتيبين, اصغر محمدعظيمي, س;متبخش, محمد عطائي, مهدي

شدهاند/ آزاد ديروز عصر

برنامه سازمان سابق عامل مدير مهندسزنگنه مصدق, آقايانغ;محسين عصر ديروز ـ نفر آزاديسه

نظامي حكومت ٥ ماده استناد به قبل چندي كه ملي مجلسشوراي سابق وكيل كهبد بهاِءالدين آقاي و

شدند/ آزاد بودند شده بازداشت

به رسيدگي تهران دادسراي در نصيري دكتر و زنگنه مهندس آقايان تهام ا به داديم اط;ع كه طوري به

آمد/ خواهد عمل

تمام در اع;ميههائي توده منحله حزب اعضاي طرف از اخير ساعت چهار و بيست در ـ پخشاع7ميه

به بود شده ممهور نيز Fستيكي مهر و شده نوشته دست با اغلب كه اع;ميهها اين شد/ پخش شهر نقاط

طرفمأمورين از پخشاع;ميهمزبور تهام ا به نيز عدهاي شدو نظاميجمعآوري فرمانداري وسيلهمأمورين

شدند/ زندان تحويل نظامي حكومت پنج ماده استناد به بازداشتو نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٣٥٣٦

اسـاطوريان, آشـوت روسـي, كازار قاراپت نيكوسيان, سيامك كشيشپور, هارطون كشيشپور, كارت

ميباشند/ بازداشتشدگان جمله از سفيان دائيك و باروسيان ميكرديچ يوسفيان, روبرت سرداريان, راساس

غربيان, آوانس چوپچيان, ابوطالب اسامي به اشخاصزير ديروز ـ نظامي فرمانداري مأمورين طرف از

شعاعراد, محمد خاني, حاجي ابوطالب هارطونيان, لوان كيوانفر, عليمحمد دانيان, راويس جان, باقرعلي

و هوشنگورزنده دكتر همچنين ربعيو اسمعيل محمدزاده, ابراهيم صفازاده, اميرحسين عربي, علي حسين

شدند/ دستگير نظامي فرمانداري طرف از دارائي وزارت كارمندان تسلي مهدي

فرزند محمد دادن, شعار تهام ا به مهدي فرزند tنصرتا ابراهيم, فرزند tمسيحا ـ ك7نتري١٣ طرف از

آسوت, و هامازاسب آرشالوس و ك سيا هارطون و گابريل شعار, نوشتن تهام ا به قنبر فرزند مهدي و علي

ديوار, به پارچهاي شعارهاي آويختن و اع;ميه پخش تهام ا به فتوحي آپارتمان فردوسي ميدان كنين سا

گرديدند/ بازداشت ١٣ ك;نتري مأمورين وسيله به مردم روزنامه مقداري با نيز نوايي محمد و مجد حسين

وسيله به بازار سقف از پخشاع;ميه تهام ا به نام كبراسمعيل ا فرزند علينقي ـ ك7نترها ساير طرف از

فرزند محمدرضا ابوالقاسمو فرزند جهانشاه و معصوم فرزند tفيضا اسمعيلو فرزند كبر عليا و ك;نتري٨

١٦ ك;نتري وسيله به بودند كرده پخش ارديبهشت مسافرخانه بالكن از كه اع;ميه زيادي مقدار با محمد

شدند/ زنداني و دستگير

عربها محله در كه عرب اميرحسن و ٢١ ك;نتري وسيله به پارچهاي شعار يك با قباد فرزند اسكندر

از دستگيري موقع در شخصاخير شدند, دستگير ١٥١٤ شماره پاسبان وسيله به بود پخشاع;ميه مشغول

داد/ تحويل ٩ ك;نتري به و آورد دست به دوباره را او تير شليكدو با مزبور پاسبان و كرد فرار پاسبان دست

عليمحمد و جاني علي و ١å ك;نتري وسيله به عاليه مقامات عليه دادن شعار تهام ا به كبر ا فرزند يحيي

فرزند اسمعيل و شاهرضا خيابان در واقع عمارتي بالكن از اع;ميه پخش جرم به واسيليان زاول و كيوان

شدند/ بازداشت و دستگير رويديوار بر شعار نوشتن موقع در ابراهيم

وسيله به بود ديوار روي بر شعار نوشتن مشغول نو حمام خزانه در كه ابوالقاسم فرزند ابراهيم همچنين

گرديد/ جلب ٨ ك;نتري به و دستگير كريان شا استوار

داده اط;ع ٣ ك;نتري به ديروز بعدازظهر ربع هشتو ساعت ـ مخصوصپخشاع7ميه دستگاه كشف

است/ شده پخش خياباناس;مبول در ژولينواقع عكاسخانه طرف از اع;ميه مقداري كه شد

دستگاه يك نتيجه در و نمودند بازرسي به شروع و رفته مزبور عكاسخانه به فورا ٣ ك;نتري مأمورين

كارت يك و بيانيه برگ هفت و توده منحله حزب به مربوط كتاب جلد يك وي اع;ميه پخش مخصوص

بـه و دسـتگير عكـاسخانه مـدير يـوسفيان ميرزا روبرت مينمايند كشف شعيب و حميد نام به عضويت

شد/ جلب نظامي فرمانداري

دست به نادري خيابان در محسنيواقع پاساژ در پخشاع;ميه مخصوص ديگر يكدستگاه همچنين

شدند/ دستگير علت همين به آوانس و يعقوب آرماني آقايان و افتاد مأمورين



٣٥٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

شدهاند بازنشسته كه افسراني
مهنا, محمد سرلشكر شقاقي, هادي سرلشكر آقايان شدهاند: بازنشسته ارتش ستاد طرف از زير افسران

مـهين, حسين سرتيپ صارم, مصطفي سرتيپ خلعتبري, tنصرتا سرتيپ بيگلري, حيدرقلي سرتيپ

بايندر, غ;محسين دريادار عباسپورسيف, سرتيپ بهرامي, مهديقلي سرتيپ رزمآرا, حسنعلي سرتيپ

آهنين/ سرتيپابوالحسن كيانوريو سرتيپمحمود [ناخوانا], علي سرتيپ نوائي, قدس حسن سرتيپ

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

تهران فرماندارينظامي ٣٩ شماره اعEميه
فريبمردمان نظامي فرمانداري صادقانه هدايتهاي با كه پيشهوراني و تجار از امتنان و تشكر اظهار با

متأسفانه پيشهوران و اصناف و تجار از عدهاي كه ميرساند اط;ع به مجددا اينك نخوردهاند را بيوطن

بر اخباري و گرفته قرار بيوطن مردمان از نفري چند عوامفريبانه وسوسههاي و خائنانه اعمال دستخوش

انتظامي مأمورين كه ميرساند اهالي كليه اط;ع به نظامي فرمانداري ميدهند/ اشاعه مصالحكشور خ;ف

و فريبخورده مردمان يكايك رفتار و اعمال كليه ناظر و شاهد باز چشماني و كامل هوشياري با هميشه

قانوني كيفر به را خاطبان وجهي بدترين به باشد خ;ف بر عمل ارتكاب صورت در و بوده بيوطن بعضا

كريمپور نمودن مخفي مرتكب كه مباشر مانند اشخاص از بعضي ميشود متذكر همچنين رسانيد خواهد

برسد/ خود خائنانه اعمال كيفر به وجهي شديدترين به تا تسليم نظامي كم محا به فورا بود شده شيرازي

ايرانـيان عاليه خصلت از نمودهاند مخفي را خود و نموده فرار كيفر از كه خائن اشخاص است ممكن چون

اين شدن پنهان صورت در كه مينمايد كيد تأ مجددا لذا نمايند مخفي را خود و نموده استفاده مهماننواز

داشته كافي اطمينان و داده اط;ع نظامي فرمانداري به را مراتب مستقيما بايستي آنها ميزبانان اشخاص

تهران نظامي فرماندار بود/ خواهد مكتوم كلي به آنها اسامي و بوده معاف كيفر از كه باشند

دادستان سرلشكر

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

تهران فرماندارينظامي ٤å شماره اعEميه
و افراطي عناصر تحريك به كه دارند تصميم حادثهجو منحرفو رانندگان از عدهاي كه ميرسد اط;ع

سازند/ فراهم شهر در را بينظمي و اخ;ل موجبات كار نمودن تعطيل با و زده اقداماتي به دست خائن

بر عملي به اقدام صورت در و شناخته فرد فرد اشخاصرا اين كليه ميرساند اط;ع به نظامي فرمانداري

و تابلو شد خواهند نظامي كم محا تسليم ب;فاصله اينكه بر ع;وه و دستگير فوري كشور مصلحت خ;ف

تهران نظامي فرماندار گرديد/ نخواهد مسترد هيچوجه به ديگر و شده گرفته آنها ماشين رانندگي كارت

دادستان سرلشكر



ملي دولت سياهه ٣٥٣٨

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

غيررسمي و رسمي كارمندان عده داد دارائيدستور وزير
شود تعيين دولت

گرديد/ صادر دولت كارمندان دقيق تعداد تعيين خصوص در بخشنامهاي دارائي آقايوزير طرف از امروز

را مزد روز قرارداديو رسمي, كارمندان اسامي حسابداريصورت ادارات كه است شده قيد بخشنامه اين در

صادر منظور اجرايدو براي ايندستور كرد اظهار مطلع يكمقام كه طوري به نمايند ارسال دارائي وزارت به

ندارند/ را آن دريافت استحقاق كه اعضائي به كار اضافه پرداخت قبيل از زائد مخارج از اولجلوگيري گرديد/

دولتي/ مؤسسات از يك هر اعضاي عده تعيين دوم

بر زائد كه كارمندان از بعضي بلكه شد خواهد تخاذ ا تصميماتي لحاظصرفهجوئي از تنها نه اقدام اين با

ميشوند گرفته نظر در دارند كارمند به احتياج كه برايمؤسساتديگري ميباشند دولتي يكمؤسسه احتياج

با سپس و كرد خواهد فراهم را امر مقدمات دارائي وزارت كه معني بدين شد/ خواهد داده بعدا ترتيبFزم و

ميشود/ داده انتقال ترتيب و ميگردد معين ادارات و دوائر از يك هر احتياج ميزان مؤسساتدولتي كليه نظر

تفكيككاملو با را كارمندان اسامي جاريصورت هفته آخر تا حسابداريها كليه بايد دارائي وزير بهدستور

بفرستند/ وزارتخانه آن به غيره و رسمي اعضاي طبقهبندي

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

آموزگاران و سوابقدبيران به رسيدگي
بر كار از اداري علتمقتضيات فرهنگبه اداريوزارت كاركنان و معلمين دبيرانو از نفر ٥å گذشته هفته

اسـامي كه ليستي فرهنگ وزارت پيش چندي ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به شدند/ كنار

و مطالعه براي بود شده قيد آن در فرهنگ وزارت اداري كاركنان و آموزگاران و دبيران از نفر ١١åå متجاوز

پس اداراتفوق ارتشارسالداشت/ ستاد ركندوم گاهيو كارآ شهربانيو ادارات به آنان بهسوابق رسيدگي

دادند/ فرهنگاط;ع وزارت به را آنها اسامي و دانسته پرونده داراي را آنان از نفر ٣٦å رسيدگي از

عده اين سوابق به مجددا تا داد تشكيل مطلع و اشخاصبصير از فرهنگكميسيوني گذشتهوزارت هفته

بر كار از ميگردد دانشآموزان گمراهي باعث فرهنگ در آنان وجود واقعا كه را اشخاصي و نمايند رسيدگي

صادر نيز آنها اب;غهاي ساختو كنار بر كار از را نفر ٥٢ رسيدگي جلسه چند پساز اينكميسيون كنند/ كنار

اينگونه آقايان اين از ديگر نفر ٥å درمورد ميرود احتمال نمود اضافه بياناتخود خاتمه در مقام اين گرديد/

١٨ الي ١٢ حداقل كه بودند دبيراني از شدند كنار بر كار از كه كساني بيشتر چون شود/ تخاذ ا تصميمات

طرف از كه دارد كم دبير ساعت ٤åå از بيش تهران مدارس كنون ا مينمودند تدريس مدارس در ساعت

قرار از و است شده تأمين ديگر دبيران وسيله به ساعات اين بيشتر و شده داده ترتيباتي فرهنگ وزارت

دبـيران و شـود استفاده دوم سيكل در مينمايند تدريس اول سيكل در كه دبيراني از است نظر در معلوم

اظهار مسئول مقام يك كه طوري به نمايند/ تدريس اول سيكل در شدهاند استخدام جديدا كه ليسانسيه



٣٥٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

از نشده اعزام دبير كنون تا كه مدارس كليه براي آينده هفته اوايل تا است صدد فرهنگدر ميداشتوزارت

كنند/ تكميل تدريسرا ساعت و بفرستند ميكنند حقالتدريسدريافت كه دبيراني

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

موزه تاiر در

بود؟ چگونه سEم آئين
خود تشكرآميز بيانات خEل در همايوني اعليحضرت

شدند خواستار را ايران ملت سعادت و ترقي
طبقات وجوه از مختلف دستجات بود/ كرده پيدا خاصي شكوه داشتو بيشتري شعف و شور ديروز س;م

تبريكمي;د شاهنشاه به ميرفتند استادان و قضات و ادارات رؤساي اصنافو و بازرگانان و رجال و اعيان

آورد بار ميرفتعواقبوخيمي و ساخته تار و تيره را اينكشور افق كه مهيبي طوفان پساز اينكه از و گويند

و عدالتخواه شاه و گرديده نايل شاياني موفقيت به كنون ا پيچد درهم را ايران تاريخي افتخارات طومار و

رسمي تمام لباس در طبقه و دسته هر معين ساعتهاي و بودند خوشوقت ميبينند خود بين را ملتدوست

ميگذاشتند/// بود شده تزئين ملي پرچمهاي با كه گلستان كاخ به قدم خود

بـه بقائي دكتر آقاي شدند/ شرفياب ملي مجلسشوراي نمايندگان آقايان صبح ٩ ساعت ـ مي7د دو

حضور به را ملوكانه مسعود مي;د كه دارم افتخار معروضداشت: چنين نمايندگان آقايان طرف از نمايندگي

و اعـليحضرت مي;د يكي است مي;د دو براي عيد اين كه بدارم عرضه بايد و كنم عرض تبريك مبارك

و گرفته عبرت گذشته جريان از همه ما و گذشته خطر از مملكت پيشآمد اين اثر در كه كشور مي;د ديگري

يابد/// بهبود روز به روز كشور اوضاع شاهانه توجهاتذات تحت اميدواريم

تهران آقايشهردار شدندو محليشرفياب انجمنهاي اصنافو نمايندگان آقايان صبح نيم و ساعتده

مسـعود مـي;د تـبريك در اشعاري گي;ني بيرياي آقاي سپس و نمود عرض تبريك تهران اهلي نام به

تشكيل درباره تهران انجمنهايمحلي طرفشوراهاي از نمايندگي به معيري آقايحسين خواندو شاهانه

همايونيدستورات اعليحضرت طرف از و رسانيد عرض به مطالبي مالياتمقطوع عمل طرز و شهر انجمن

گرديد/ صادر مربوطه متصديان به Fزم

تشريففرما مرمر كاخ به و فرمودند ترك را گلستان كاخ همايوني اعليحضرت شرفيابي مراسم از پس

موكب مسير طول در سرديهوا باوجود شاهنشاه زيارت انتظار پيشبه ساعتها از كه كثيري جمعيت شدند

باد زنده فريادهاي و زدنها كف با ملوكانه عبور هنگام بودند كشيده صف خيابانها طرف دو در همايوني

نمودند/ احساسات ابراز محبوبخود شاهنشاه به نسبت

شرفيابي مرمر كاخ در متحد ملل سازمان كارشناسان هيأتهاي رؤساي آقايان ربع و يازده ساعت در

مقارن س;م مراسم و شرفياب هوائي نيروي شهيد افسران بازماندگان و علما آقايان سپس نمودند/ حاصل

يافت/ پايان ساعتدوازده



ملي دولت سياهه ٣٥٤٠

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

شاهنشاه مسعود ميEد مناسبت به
ارتش رژه مراسم و مجالسجشن كشور درسرتاسر

بود برپا وضيافتهايفرهنگي
مـردم و گـرديده بـرپا چراغاني و جشن شكوه با مجلس كشور سرتاسر در شاهنشاه مي;د مناسبت به

گزارشهاي مورد اين در شهرستانها از ما خبرنگار كردهاند/ شادماني و احساسات ابراز جا همه شاهدوست

ميشود/ درج زير در محترم خوانندگان اط;ع براي تلفن تلگرافو وسيله به مفصلي

از ري شهر ورزشي باشگاه در همايوني اعليحضرت مسعود مناسبتمولود به جشن مجلس ـ ري شهر

در گرديد/ تشكيل آبان چهارم روز بعدازظهر ساعتسه از شهرداري فرهنگو بدنيو تربيت سازمان طرف

بودند/ كرده شركت مختلف طبقات و شهر انجمن اعضاِء ادارات, رؤساي جشن اين

اعليحضرت نامي نام به جشن مجلس ري شهر بدني تربيت سازمان رئيس و بخشدار آقاي طرف از

در گرفتو باشگاهصورت ورزشكاران عملياتورزشيمحصلينو دانشآموزانو رژه گرديدو افتتاح همايوني

يافت/ خاتمه مجلس ورزشكاران جوائز توزيع از پس بعدازظهر شش ساعت

شاهبختي سپهبد تيمسار طرف از پذيرائي مراسم همايوني اعليحضرت مسعود مناسبتمي;د به ـ تبريز

استادان قضات, مراسم اين در گرديد/ برقرار شهرداري عمارت در آبان چهارم روز صبح دوازده تا ده ساعت از

آمد/ عمل به گرمي پذيرائي و كرده شركت اصناف و بازرگانان جرايد, ارباب ارتش, افسران دانشگاه,

تيمسار حضور با آذربايجان بدني تربيت و فرهنگ اداره طرف از ورزشي جشن بعدازظهر سه ساعت

رژه و ورزشـي عـمليات از پس و شـد بـرگزار شـمال بـاغ ورزشگاه در مختلف طبقات و شاهبختي سپهبد

گرديد/ اعطا شاهبختي سپهبد تيمسار وسيله به قهرمانان مدالهاي دانشآموزان

كفيل آقايسجاد حسبدعوت بر همايوني اعليحضرت مناسبتمي;دمسعود به آبان چهارم شب ـ ك ارا

اعضاي اداراتو رؤساي و فرماندار آقاي حضور با شهرداري سالن در شكوهي با چراغاني جشنو شهرداري

داشت/ ادامه ده ساعت تا و گرديد برپا ك ارا شاهدوست ميهنپرستو طبقات عموم و شهر انجمن

و جشن لشكر طرف از آبان چهارم شب همايوني اعليحضرت مسعود مي;د جشن مناسبت به ـ سنندج

افسران اعيان, ادارات, رؤساي و لشكر فرمانده و فرماندار حضور با شكوهي با آتشبازي مراسم شبنشينيو

گرديد/ تشكيل افسران باشگاه در بانوان با اهالي وجوه و

لشكر طرف از و كرد ايراد ايرانيان شاهپرستي تاريخچه به راجع مؤثري سخنرانيمبسوطو لشكر فرمانده

شدند/ اطعام فقراِء از نفر ٣åå

سقز شهرستان سرتاسر آبان چهارم و روزهايسوم اعليحضرتهمايوني مسعود مناسبتمي;د به ـ سقز

فرمانداريو در مناسبت همين به بودند شادي غريق مردم مزينو شاهنشاه تمثال و پرچم نصب با كين دكا

شد/ برگزار شكوهي با فرهنگجشن



٣٥٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

آبان چهارم شب و باشگاه سالن در بدني تربيت طرف از آبان سوم عصر شاه مناسبتمي;د به ـ شاهرود

برپا كمنظيري مفصل جشن جمعيت هزارها و محترمين و رؤسا عموم حضور با شهرداري در شهردار طرف از

بـا مجالس و كردند ايراد مؤثري نطقهاي سردفتر علوي و واعظ ج;لي شهردار, فرماندار, آقايان گرديد/

شد/ ختم شديد احساسات ابراز ضمن شيريني و صرفميوه

عصر نمودو اطعام شهرداري در نيز را مستمند نفر ١ååå شاه س;متي به عاطفيشهردار آقاي ديروز ظهر

با مغازهها تمام يافت/ ميدانورزشانجام اهاليدر كثر ا حضور با شكوهي با فرهنگمراسم طرفاداره از هم

ميباشد/ چراغاني شهر و شده تزئين ملي پرچم

شب نيمه از بعد پاسي تا و قرار بر مفصلي جشن همايوني اعليحضرت مسعود مناسبتمي;د به ـ معشور

داشت/ ادامه

شـهردار و بخشدار آقاي طرف از پريشب همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ انديمشك

طـرف از جشـن مراسم نيم و هشت ساعت از ديروز و گرديد منعقد ملي باغ در جشن مجلس انديمشك

و دزفول دولتي ادارات رؤساي جشن دو اين در گرديد/ برگزار امامي شريف دبستان در انديمشك فرهنگ

داشتند/ شركت مردم طبقات وجوه انديمشكو

كليه و گرفتهاند جشن گرگان مردم است روز دو همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ گرگان

با مردم و بود جمعيتشده از پر خيابانها بامداد ديروز است/ شده تزئين تيپ پادگان اداراتدولتيو و مغازهها

اعـليحضرت تشـريففرمائي مسـرتبخش خـبر از اهالي كنون ا ميكردند/ احساسات ابراز شعف و شوق

ميباشند/ شعف و غرقشوق خطه اين به همايوني

به خطاب شهرداري بلندگوي وسيله به مشروحي نطق تيپ فرمانده نورزاد سرهنگ آبان چهارم شب

شكوهي با رژه سانو مراسم صبحديروز نيم ساعتهشتو در و كرد ايراد اينروزميمون به راجع شهر اهالي

ده ساعت از و گرديد انجام مردم طبقات كليه حضور با پادگان در جديد افراد به سردوشي اعطاي مناسبت به

اين در نمودند/ شركت مراسم اين در شهر طبقات وجوه و گرديد برپا فرمانداري در س;م مراسم هم ظهر تا

و تبريك اهالي به را همايوني اعليحضرت مي;د مبسوطي بيانات ضمن در فرماندار فرهمند آقاي مراسم

يافت/ خاتمه شاهنشاه باد زنده فرياد با جشن

در كه پهلوي غ;مرضا شاهپور مختلط دبستان مدير سلطانيه آقاي دعوت بنابه عصر ديروز ـ عليآباد

و حضور با جشني همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به است واقع تهران كيلومتري يك عليآباد

نماينده خطيبي آقايان مراسم اين در كردند/ منعقد دبستان محل در محل معتمدين و فرهنگيان از عدهاي

كردند/ ايراد بياناتي دبستان مدير سلطانيه ريو فرهنگشهر

و اسبدواني مراسم آبان سوم روز بعدازظهر ساعت دو همايوني اعليحضرت مي;د مناسبت به ـ شيراز

گرديد/ انجام گرزن سرلشكر حضور با و شاهنشاه تمثال مقابل در محمديه ميدان در ٦ لشكر بازي چوگان

باغ ميدان در ژاندارمري هنگ و فارس ٩ لشكر واحدهاي رژه و سان مراسم نيز آبان چهارم روز صبح



ملي دولت سياهه ٣٥٤٢

عمل به استانداري در رسمي پذيرائي مراسم ده ساعت در نيز و گرفت انجام شاهنشاه تمثال مقابل تخت

مـديران و محترمين و ادارات رؤساي بود آمده عمل به فرماندار آقاي طرف از كه قبلي طبقدعوت و آمد

اهـميت خـصوص در گـرزن تـيمسار پـذيرائـي مراسم از پس داشتند/ حضور لشكر ارشد افسران جرايد,

در گلستان روزنامه مدير گلستان آقاي سپس گفت/ تبريك را شاهنشاه مي;د و كرد ايراد نطقي شاهدوستي

نمود/ ايراد مفصلي نطق آباد چهارم روز اطراف

شده تزئين رنگ سه پرچم با آذينبنديو مغازهها و كرج ميدان شاهنشاه مناسبتمي;د به ديروز ـ كرج

اين در و اجتماع شهرداري عمارت در كارمندان و ادارات رؤساي و اهالي وجوه و شهرداري دعوت بنابه بود/

رئيس پناه سروانخسرو گنجريزو فاطميو مهندس و آقايانشهردار اينجشن در كليشركتنمودند/ جشن

كردند/ ايراد بياناتي ژاندارمري

فلكه در و بودند نموده چراغاني مغازههاياهواز و كين دكا كليه شاهنشاه تولد مناسب به پريشب ـ اهواز

استاندار آقاي طرف از اهواز باشگاه در آمد/ عمل به تي تظاهرا نيز همايوني اعليحضرت مقابلمجسمه شهر

داشتند/ جشنحضور در بانوانخود با لشكري رؤسايكشوريو كليه كه بود شده ترتيبداده مجلسضيافتي

آقاي تبريكگفتو كارمندان طرف از فرماندار آقاي گرفتو انجام استانداري در مراسمس;م نيز ديروز

كرد/ ايراد ايران ملت شاهپرستي احساسات بر مبني بياناتي بازرگاني اطاق رئيس كميلي

رؤسـاي كليه كه شد برپا جشني سربازخانه غرب ميدان در اهواز لشكر طرف از بعدازظهر پنج ساعت

اهواز لشكر و شهرداري و شهر معتمدين طرف از نيز ديشب داشتند/ شركت آن در شهر محترمين و ادارات

شدند/ اطعام فقرا از نفر ٢٥åå

سـاوه, شـوشتر, شـهرستانهاي در مـفصلي جشنهاي شاهنشاه مي;د جشن مناسبت به همچنين

بود/ برپا شهرستانها ساير و پهلوي, بندر فومن, بابلسر, شهسوار,

٨٢١٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٥ سهشنبه

كشتارگاه در جشن
بـا تـهران كشتارگاه در جشني مجلس قصابان طرف از همايوني اعليحضرت مناسبتمولود به ديروز

سياهپوش ميرفخرائي, مهندس سرهنگ آقايان تهران كشتارگاه و سيلو كارخانجات اداره سرپرست حضور

و گـرديد بـرپا كشـتارگاه رئـيس اخـبارالديـني كشتارگاه, بهداري رئيس رحيميان دكتر خواربار, كل مدير

آمد/ عمل به شاهدوستي احساسات پيرامون در ناطقين طرف از سخنرانيهائي



٣٥٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

شدند تبعيد فلكاiفEك قلعه به گروهباناننيرويهوائي و سربازان از نفر چهل
دستگير ببر آتشسوزيناو در توطئه اتهام به غيرنظامي افراد از نفر ٤

است آمده عمل به iزم اقدام محركين برايدستگيريساير و
دريائي نيروي رتبه عالي يكافسر ميدهد: تلگرافيخويشاط;ع گزارش ضمن آباداندر از ما خبرنگار

از نفر ٤å حدود در داشت اظهار آمد عمل به مهناوي ناويو نفر ٣ شدن تيرباران از پس كه اقدامي باره در

نيروي از نيز افسران از نفر ٢ و شدهاند فرستاده فلكاFف;ك قلعه به دريائي نيروي گروهبانان و سربازان

گرديدند/ منتقل ديگري نقاط به دريائي

تهام ا به هم آبادان غيرنظاميدر افراد از نفر داشت٤ اظهار و داد ادامه سخنانخود به رتبه عالي افسر اين

آمده عمل به نيز محركين ساير دستگيري براي Fزم اقدام و شدند دستگير آتشسوزي توطئه در شركت

است/

توده منحله حزب با نفت ملي شركت كارمندان از نفر ٥å از بيش ميكند اضافه تلگرافخود در خبرنگار

مـا كـه داشته اظهار چنين نفت ملي شركت مسئول مقام يك شدهاند/ كنار بر كار از ميكردهاند همكاري

هر بنابراين آيد عمل به نفت دستگاه در مخرب عناصر از كامل تصفيه يك تا هستيم اقداماتي مشغول

شد/ خواهد داده خاتمه او خدمت به ب;فاصله بزند اخ;ل به دست كه كسي

نفر ٧ و حجتي نام به شيمي دبير نفر يك فقط نگرفته كاملصورت تصفيه هنوز آبادان فرهنگ اداره در

روي گرديدهاند/ اخراج هم تن سه دو و كرده فرار نفر چند نيز ديگر ادارات در شدهاند/ خدمت منتظر آموزگار

نيست/ نگراني جاي هيچگونه و ميباشد آرام شهر وضع رفته هم

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

شهربانيكل ورياستمعظم وزارتكشور توجه قابل
حسنو از مراجعه اداره اين به راهآهن حوالي كنينجواديهو سا مخصوصا اهاليجنوبشهر از كثيري جمع

آقـاي و ٢٢ بـخش ك;نتري رياست رضوي نجفي سرهنگ آقاي جناب شبانهروزي خدمات و رفتار طرز

در و كـنندگان مراجعه كارهاي در را جديت و كوشش منتهاي مشاراليهها كه ايشان معاون تفضلي سروان

جديت تعقيبو بيم از سارقين و مينمايند مشكوكرا و مضره عناصر ماجراجويانو دستگيرياخ;لگرانو

ميدارند اظهار چنين و نمودهاند مسدود بخشرا اين فسادهاي كز مرا كلي به و شدهاند گريزان ك;نتري اين

از روز به روز شدهاند كار مشغول ك;نتريمنصوبو اين رياست به نجفيرضوي سرهنگ آقاي كه روزي از

امـور اوليـاِء از و نموده سپاسگزاري نمودهاند فراهم را بخش اين كنين سا آسايش و رفاه وسائل حيث هر

از بيش را نامبردگان شهرباني اداره تشويق كه دارند انتظار و خواستار را كدامن پا افسران تشويق تقاضاي

شهر جنوب اهالي از كثيري جمع امضاِء به سازند/ كوشا خود وظيفه انجام بيشدر

بخش٢٢ و جواديه كنين سا مخصوصا ٩٩١٨ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٥٤٤

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

پخششد اعEميه شهر نقطه چند ديشبدر
گرديدند مرتكبيندستگير و

بازداشتشد مجلسشورايملي سابق رحيمياننماينده غEمحسين

را ملي مجلسشوراي سابق نماينده آقايغ;محسينرحيميان نظامي فرمانداري مأمورين گذشته شب

شب نيز ناصرخسرو خيابان كامرانداروفروش آقاييعقوب كردند/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به

گرديد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرفمأمورين از گذشته

توقيف نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در

است: قرار اين از آنها اسامي كه شدهاند

حسـين خـردمندگو, اعـظم علي زارغدار, هاشم و زارغدار قاسم قاراپت, وازگين آريش, حسين آقايان

ابراهيم محصل, بايار محمدعلي قصاب, نوف;ح دوستعلي زعيم, اصيل علي زارغدار, tمسيحا زارغدار,

دودانگـه, كـبر ا غـفوريان, اسفنديار مرادي, اسكندر صفارزاده, اميرحسين محمدخاني, رمضان حميدزاده,

بخشي/ محمد عيسي فرخنده, tنصرا

از بود شده سپسآزاد و اعزام فلكاFف;ك قلعه به بازداشتو قبل چندي كه نبوي ايرج آقاي امروز ظهر

فـرمانداري بازداشتشدگان از نفر چند كنون تا ديروز از گرديد/ احضار نظامي فرمانداري مأمورين طرف

ميباشد آزادشدگان جزو نيز غروي علي آقاي و شدند آزاد نظامي

پخششد مقدارياع;ميه مختلفشهر نقاط در توده حزبمنحله به وابسته طرفافراد ديشباز و ديروز

از مارتيو آندرانيك و عليشاهي عباس جمله از شدند بازداشت انتظامي مأمورين وسيله به مرتكبين ولي

مأمـورين وسـيله بـه مزبور نفر دو ب;فاصله كه ميكردند پخش اع;ميه مقداري متروپل سينماي بالكن

شدند/ فرستاده نظامي دادسراي به بازداشتو ٣ ك;نتري

بازداشتو انتظامي مأمورين وسيله به بودند پخشاع;ميه جيپمشغول تومبيل ا با كه نفر دو همچنين

شدند/ اعزام نظامي دادسراي به

گاهي كارآ مأمورين بهوسيله رويديوار شعار نوشتن تهام ا به محمدمحمود شفيعيورئوفحسينيو رضا

گرديدند/ جلب نظامي دادسراي به دستگير

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

دريافتنشان به مفتخر
آقاي همايوني اعليحضرت تصويب و كشور كل شهرباني پيشنهاد بنابه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

دريافت به است جديتنموده ابراز ماه مرداد ٢٨ ملي قيام واقعه در كه گاهي آ رئيساداره معزي غ;محسين

مـفتخر پاس دو درجه نشان دريافت به ششم دايره رئيس نيكاعتقاد رضا آقاي و پاس اول درجه نشان

شدند/



٣٥٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

را خود آمادگي مدافع وكEي از نفر دو كنون تا
كردهاند اعEم دادگاه به

شد خواهد اعEم رياحي سرتيپ و مصدق دكتر تاريخدادرسي هفتهآينده

دفاع براي را آمادگيخود رياحي سرتيپ مدافع آقايانوك;ي از نفر كنوندو تا كه شد حاصل اط;ع امروز

اعضاي عدهاياز عدمحضور علت به نظامي بدوي دادگاه عادي جلسه امروز و ديروز كردهاند/ اع;م دادگاه به

نشد/ تشكيل دادگاه

و كرد رسيدگيامور به شروع و شد حاضر دادگاه بدويدر نظامي رئيسدادگاه مقبلي سرلشكر آقاي امروز

كرد/ م;قات را وي نيز دادگاه اعضاي از يكي بختيار سرتيپ آقاي هم بعد دقيقه چند

نظر در دادگاه اعضاي تمام و من داشت اظهار ما خبرنگار جوابسؤاFت در مقبلي سرلشكر آقاي امروز

جلسه تشكيل عدم علت و شود شروع زودتر هرچه رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقايان كمه محا كه داريم

چون ولي ميباشد دادگاه به مدافع وك;ي آقايان از بعضي آمادگي اع;م عدم علت به نيز دادگاه مقدماتي

وكـ;ي آقايان شنبه روز تا ميكنم تصديق است شده منقضي مدافع وك;ي طرف از پرونده قرائت مدت

حتم طور به و داد تشكيلخواهيم را دادگاه مقدماتي جلسه ب;فاصله نيز ما كنندو اع;م را آمادگيخود مدافع

اعـ;م رياحي سرتيپ و مصدق دكتر آقايان دادرسي قطعي تاريخ آينده هفته در كه دهم اط;ع ميتوانم

شد/ خواهد

كرده تهيه دادگاه به ارائه براي ليستي مصدق دكتر آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز ـ مصدق دكتر شهود

اداِء براي دادگاه در را آنها كرد خواهد تقاضا مصدق آقايدكتر استكه اساميشهودي ليستحاوي اين است/

نمايند/ حاضر شهادت

شهود نزد در دهد ارائه دادگاه به دارد نظر در مصدق آقايدكتر كه مداركي و اسناد از قسمتي ميشود گفته

ميباشد/ مزبور

م;قات خود موكل با سلطنتآباد در مصدق دكتر آقاي مدافع وكيل بزرگمهر سرهنگ آقاي صبح ديروز

yكام مصدق دكتر آقاي دفاعيه Fيحه اط;ع قرار به انجاميد طول به ساعت چهار قريب م;قات اين كرد

است/ داده آن در تغييراتي كنون تا خود مدافع وكيل با ضمنمشورت مصدق دكتر آقاي و شده تكميل

بازپرسي گي;ن سابق استاندار مقدم شيرازيو كريمپور ارتشاز دادرسي در ديروز ـ] شيرازي كريمپور ]
آورند/ عمل به

ادارات كارمندان از نفر چند از گذشته روز مقدم و فرخندهيي سرتيپ آقايان پرونده تكميل براي ضمنا

ميباشد/ نهائيخود قرار تنظيم بازپرسمشغول اينك و شد كسب توضيحاتي مطلع عنوان به گي;ن

به بازپرسي شيرازي كريمپور از ارتش دادرسي آئين ٣١٧ ماده استناد به نظامي بازپرس معلوم قرار از

دارد/ ادامه كان كما وي از بازپرسي و ميآورد عمل



ملي دولت سياهه ٣٥٤٦

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

گفت خود امروز مطبوعاتي مصاحبه در سخنگويدولت
انصاف و وعدالت اساسشرافت بر نفت قضيه دولتكوششميورزد

شود برقرار انگلستان و ايران روابط و حل

نمودند اعEم محاكمه برايشروع را خود آمادگي امروز مصدق دكتر وكEيمدافع

شد خواهد جوابداده آن به و ميباشد ايدن نطق مطالعه دولتمشغول

شد خواهد عمراني مصرفبرنامههايتوليديو به فروشنفت از حاصله درآمد

جنائي دادگاه از افسراننيرويهوائي از نفر سه پرونده
گرديد ارتشتحويل دادرسي به محاكمه جهت

و نـخستوزير آقـاي مـعاون نـوري عـميدي آقـاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر دقيقه بيست

آقاي و گرديد تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با دولت سخنگوي

داد/ قرار خبرنگاران اختيار در زير شرح به مطالبي نوري عميدي

رويه كه ميآيد عمل به انگلستان و ايران روابط دربارة پرسشهائي اينروزها انگلستانـ و ايران روابط

دولت كه است اين از كي حا يافته انعكاس خارجي مطبوعات در كه مطالبي زيرا چيست باره اين در دولت

مختار آقايوزير طرف از كمااينكه است نموده دراز روابط تجديد براي ايران بهسوي را انگلستاندستخود

تسليم نخستوزير آقاي به انگلستان خارجه امور وزير ايدن آقاي نطق متن نيز تهران در سوئيس دولت

مورد بار چندين كه همچنان فعلي سياستدولت كه شود اع;م ديگر بار براي است مقتضي بنابراين گرديد/

كه دارد عقيده دولت ميباشد و بوده استوار دولتها كليه با متقابل احترام رعايت اساس بر شد واقع تذكر

يكديگر با نيز انگلستان و ملتايران نيستو بين در انگلستان و ايران بيندولتين خاصي هيچگونهخصومت

شـركت يك بـا ايـران دولت بـين است اقـتصادي مسئله يك نفت موضوع بلكه ندارند مملكتي اخت;ف

رعايت با ميرود اميد كه درآمده فعلي بهصورت طرف دو گذشته بيتجربگيمأمورين ساس برا كه انگليسي

گردد/ حل نفت شدن ملي قانون

چيزي نه ما ميباشد/ جهان دولتهاي تمام با متقابل احترام سياست تعقيب همان ايران سياستدولت

ميپذيريم دولتي هيچ از را تحميلي هيچگونه اينكه نه و ميكنيم تحميل كسي به انصاف و عدل خ;ف بر

نمايد/ حل را بغرنج اينموضوع انصاف عدالتو اساسشرافتو بر كه كوششميورزد دولت بلكه

زيرا بدهد آن به جوابمؤدبي ميرود تصور كه ميباشد مطالعه دولتمشغول نيز ايدن آقاي نطق درباره

ملت كه اين براي ضمنا شود قرار بر نيز انگلستان و ايران نفتروابط قضيه حل با كه است اين بر دولت اميد

اينكاط;ع ميكرد عمل چگونه عظيم ميراث اين حفظ و مهم مسئله اين درباره گذشته دولت بداند ايران

ميگذاريم/ همگي دسترس در آمده دست به اخيرا كه را مهمي

تاريخ در ايران نفت شركت مديره اعضاِء رسيده دولت به كه اط;عي طبق ـ مصدق دكتر كار طرز نفتو



٣٥٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

سرويسهاي تأمين و بازرگاني و تصفيه و استخراج عمليات لحاظ از را خود كار مشك;ت ١٣٣٢ ماه تير ٢٩

عمليات ادامه براي Fزم مواد آFتو اسبابو يدكيو قطعات تهيه لزوم و كرده گزارش دولتوقت به ضروري

انجام بهموقع را وظايفخود مديره هيأت اينكه با تذكراتفوق باوجود ولي شدهاند يادآور نفترا شركتملي

از جلوگيري براي و نكرده گزارش اين به توجهي وقت دولت معهذا نمودهاند را مشك;ت رفع درخواست و

اينخطرات استوچون برنداشته قدمي نفتايران صنعتعظيم انهدام خطر مليو ثروت اين ماندن عاطل

است فعليمصمم دولت لذا بشود هم شديدتر بيشتري توجه عدم استدرصورت ممكن و همموجود هنوز

منافع اين از كه نمايد فراهم وسائلي ترتيباتو كشور سراسر در نفت صنعت شدن ملي قوانين اجراي با كه

مـصرف به جامعه رفاه راه در را حاصله درآمد و نموده بهرهبرداري جامعه و مردم نفع به ملي ثروت عظيم

برساند/ اص;حي و عمراني توليديو برنامههاي انجام و حقيقي

جهتاط;ع بود داشته ارسال سابق حكومت دوره نفتدر ملي شركت مديره هيأت كه هم اينكگزارشي

قرائتميشود: عزيز همميهنان

خورشيد و شير ع7مت

ايران نفت ملي شركت

خرمشهر

مصدق دكتر نخستوزير آقاي جناب

تأمين و بازرگاني و تصفيه استخراج عمليات ميرساند عالي عرض به ميخواهد اجازه توقير كمال با

مواد و آFت و اسباب و يدكي قطعات آوردن دست به و خارج با ارتباط بدون مربوطه ضروري سرويسهاي

نميباشد/ امكانپذير نمايد برآورده را داخلي احتياجات كه ميزاني به حتي Fزم

مبلغي خرج ع;وه به ميگذرد نفت صنعت شدن ملي قانون تاريخ از اخير ماه چند و سال دو ظرف در

سابق اجناسموجود قسمتمهم خارجه از Fزمه مواد اجناسو كردن برايوارد هشتميليوندFر از متجاوز

از بـعضي تـعويض و تـعمير در عاجل اقدام زودتر چه هر گر ا كه است نحوي به اينكوضع و مصرف نيز

نخواهد ميسر خاطر اطمينان با شركت عمليات ادامه نيايد عمل به يدكيها اسبابو كردن وارد و قسمتها

معروضميشود: زير موارد نمونه طور به مطلب شدن روشن براي بود/

تغيير بدون دواير اين در عمليات ادامه ميباشد پاFيش و استخراج شامل كه بهرهبرداري قسمت ـ ١

نميباشد/ امكانپذير غيره و شيميائي مواد و يدكي وسايل تأمين و قسمتها از بعضي اساسي

تـعميرات و بـرق و آب مـانند حسـاس قسـمتهاي شـامل استحفاظي و مهندسي سرويسهاي ـ ٢

ميباشد/ خارج از ادوات و آFت كردن وارد به محتاج باز كه آنها فساد از جلوگيري و دستگاهها

از دارد فرآوردههائي اجناسو به احتياج كشور نيازمنديهاي رفع براي كه است داخلي پخش اداره ـ ٣

صنعت نقلو و اجناسحمل اين كردن وارد و نميآيد دست به كشور داخل در كه غيره گريسو روغن قبيل

نمود/ خواهد متوقف را كشور
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براي استكه تومبيلسواري ا توبوسو كاميونوا دستگاه چندين كنونداراي ا كه نقل قسمتحملو ـ ٤

مـناطق و آبادان كارگران براي زندگاني ضروريات تأمين و كاركنان نقل و حمل دستگاهها, وظايف انجام

كشور از مهمي قسمت در نفت باركشي و شركت عمليات نواحي تمام در Fزم مواد اجناسو حمل نفتخيز

يدكي وسايل و اسباب Fستيكو به احتياج مستمر طور به اينكه بر ع;وه دستگاهها اين ميباشد مشغول

ميباشد/ تعويض يا كلي تعمير به محتاج و افتاده انتفاع حيز از آنها اعظم قسمت كنون ا دارند

آنكه شرط به ميباشد حل قابل دFر مخصوصا ارز داشتن دست در با شركت مشك;ت از مهمي قسمت

حساس عمليات از قسمتي افتادن كار از پس Fوا شود گذارده ملي اختيار در درنگ بدون احتياج مورد ارز

بود/ خواهد سهراب مرگ پساز نوشدارو مثابه به ارز حتي شركت

تعويض و تعمير آن نيستو قابلحل ارز داشتن با حتي مشك;ت از قسمتي حاضر دروضع متأسفانه ولي

عمل به آنها همدستان يا انگليسي كارخانجات وسيلهمؤسساتو به بايد كه است دستگاهها از قسمتهائي

مساعدت از موارد اغلب در بلكه گرديده مشاهده مشاراليهم طرف از نيتي حسن چنين كمتر كنون تا و آيد

ملي شركت به مساعدت كمكو از نيز را ديگران و نموده كارشكني شدت كمال با كارهايشركت در گذشته

و كند كم ارز برابر ميليوندFر اق;دو سال در ميتواند كه روغنسازي كارخانه مورد مثyدر داشتهاند باز نفت

داده بيرون تنمحصول ٨åå حدود در كمااينكه � است ميسر آن انداختن كار به كه است شده محق هم yعم

با و مؤثر طور به ضروري يدكيهاي فروش براي آن سازندگان مساعدت عدم واسطه به متأسفانه �است

گيرد/ قرار استفاده مورد نميتواند خاطر اطمينان

و شـركت مـخارج ميباشد اص;ح و مرمت به محتاج كه قسمتهائي تعويضفوري و تعمير در تعلل

مهره پيچو چند با امروز كه كاري و برد باFخواهد تصاعدي بهطور بشود راه آن ميبايستيدر كه هزينههائي

بود/ نخواهد امكانپذير دFر هزار چندين تعويضماشينو با چندي پساز ممكناست ارز دFر صد چند يا و

كه است ريالي كمبود سواي مبلغ اين و ميباشد دFر ميليون ده Fاقل منظورهايفوق براي احتياج مورد ارز

است/ مستحضر آن از خوبي به عالي خاطر

مضيقه با كه است عمدهايموجود هممشك;ت پرسنلي كارشناس لحاظ از كه مينمايد اضافه خاتمه در

مراتب به را توليدي و تي تعميرا و استحفاظي امور انجام است پيش در استخدام راه در كه موانعي و ارزي

ميسازد/ سختتر

جناب آن كه كاملي ع;قمندي استو شده گذاشته امضاِءكنندگان عهده به كه سنگيني بهمسئوليت نظر

مشك;ت از شمهاي فقط كه را مراتب دانست خود وظيفه دارند دستگاه اين حراست حفظ و اداره حسن به

شود/ قصور بر حاصل فوق مبرهن مطالب ابراز عدم مبادا تا رساند عالي عرض به است

ف7ح رضا پاLيشگاهها مدير نمائيم/ حاصل حضور بيشتر توضيحات براي بدانند Fزم چنانچه

ب7لي, عباسقلي استخراج مدير

پرخيده عباس بازرگاني مدير رضوي, حسن اداري امور مدير
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فعلي دولت بداند ايران ملت اينكه براي ضمنا ـ راه وزارت در اقداماتمثبت است, اصل برابر رونوشت

وعده آقاينخستوزير كه همانطوري ميبرد كار به اص;حاتكشور مثبتو كارهاي راه فعاليتهائيدر چه

اخير گزارش از قسمتي اينكه برسانند اط;ع به نموده تهيه را خود ماهيانه گزارش وزارتخانهها كه دادهاند

اط;ع به ميباشد اسفالتكاريها و پلها جديدو راههاي ساختمان در اقداماتمؤثر از كي حا كه را وزارتراه

ديگري و اهواز بهبهان, كازرون, راه در فهليان پل يكي شد تعمير ماه ايندو در كه پل عكسدو ميرسانيمو

ميرسانيم/ آقايان نظر به را راه همين در واقع شاهپور پل

نمود/ راه گزارشوزارت قرائت به نوريشروع عميدي آقاي اينموقع در

راجع ملي نهضت سابق كسيون فرا اعضاي از بعضي سابق وزيران از تحقيقات ارتشـ گزارشداستان

آنها دفاع آخرين آينده هفته در ميرود تصور ميباشد/ اختتام شرف در مملكت به سوءقصد تهام ا پرونده به

باشد/ قرار صدور آماده نيز آنها از عدهاي براي پرونده آمده عمل به

پس تا شوند احضار مطبوعات در گهي آ وسيله به شد داده نشدهانددستور دستگير هنوز كه هم نفري چند

بر نيز مصدق دكتر كمه محا درباره شود/ صادر Fزم قرار و تكميل نيز آنها پرونده قانوني مدت انقضاي از

مطابقمقررات افتاده عقب دادرسي جريان يا و استرداد ادعانامه استكه شده داده انتشار كه شايعاتي خ;ف

اع;م كمه محا براي را خود آمادگي مدافع وك;ي امروز و تعقيب آن عادي جريان ارتش كمه محا قانوني

ايـن انجام از پس كه است مقدماتي جلسه در دادگاه قضات مطالعه براي آماده پرونده بنابراين نمودهاند/

ميشود/ شروع كمه محا و اع;م دادرسي وقت كمه محا براي قضات آمادگي دادرسي از مرحله

تهام ا به گذشته سال كه هوائي نيروي افسران از نفر سه پرونده [ ـ هوايي نيروي افسر سه [پرونده
ارتش دادرسي اداره استدر كي اشترا مرام كه جمعيتي عضويتدر و سلطنتمشروطه با ضديت جاسوسيو

جنائي دادگاه به پرونده اين اختصاصي كم محا حذف لوايح تصويب مناسب به بود گرفته قرار پيگرد تحت

امور از خارج كه قسمت ارتشآن قوانين مورد در مصدق دكتر اختيارات كه كنون ا بود شده ارسال دادگستري

به حرب ندانستنديوان صالح واسطه به گرديده كانلميكن كه كشور عالي رايديوان اثر در بود استخدامي

كشور ديوان هشتم شعبه كشور ديوان به پرونده احاله و جنائي دادگاه با اخت;ف و مذكور جرائم در رسيدگي

نمود/ صادر حرب ص;حيتديوان بر راي

آنجا در آنها كمه زوديمحا به كه گرديد ارتشتحويل دادرسي به دادگستري از پرونده اين امروز بنابراين

يافت/ پايان مصاحبه جلسه بعدازظهر يك ساعت مقارن آيد/ عمل به

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

همايوني] اعليحضرت ميEد مناسبت [به
مناسبت به تجريش مقيم شاهدوست و خير اشخاص از عدهاي طرف از ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

از شب هر استو شده اطعام شب چهار براي تجريش صالح امامزاده صحن در همايوني اعليحضرت مي;د

ميشوند/ اطعام ايتام و فقراِء از نفر ٤åå تا ٢٥å
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٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

شاهنشاه مسعود ميEد مناسبت به
ارتش رژه مراسم و مجلسجشن شهرستانها در

بود برپا وضيافتهايفرهنگي
اداره تلگرافهاينمايندگان بقيه

پرچم با خيابانها و بازار كينو دكا تمام آبان سوم روز از همايوني اعليحضرت تولد مناسبت به ـ دامغان

گرديد قرار بر فردوسي دبيرستان مجلسجشنيدر آبان چهارم روز يافتو تزئين شاهنشاه تمثال رنگو سه

در تجار و كارمندان و ادارات رؤساي از عدهاي بدني تربيت انجمن رئيس و فرماندار آقايان طبقدعوت و

نمودند/ شركت جشن

بيبضاعت بيندانشآموزان بيستدستروپوشدختران پسرانو لباس دست نود تعداد جشن پايان در

گرفت/ صورت شاهنشاه به نسبت اهالي طرف از فراواني احساسات ابراز و گرديد توزيع

مجلس عمارتشهرداري در همايوني اعليحضرت مسعود مناسبتمي;د به شهردار اشرفي آقاي ـ ساوه

ادارات رؤساي ساير و شهرباني رئيس طباطبائي سروان و فرماندار سنگ آقايانموسي كه نمود برپا جشني

نمودند/ شركت آن در اهالي طبقات و ملي و دولتي

اينكه با و نمود ايراد شاهنشاه مي;د مناسبت به مفصلي نطق شهر انجمن رئيس صالحي امين آقاي

شركت عامل مدير صالحي حسن آقاي ميكردند/ احساسات ابراز نطق مدت تمام در اهالي ميباريد باران

تـمثال قـطعه يك مـدعوين از يك هـر بـه داد تـرتيب جشني خود منزل در مناسبت همين به نيز برق

كرد/ هديه همايوني اعليحضرت

در ميباشد كينشهر م; از كه شيرنگي سيدمحمدرضا آقاي طرف از شاهنشاه مناسبتمي;د به گرگانـ

پايان ملوكانه ذات گوئي دعا به مجلس و شدند اطعام نفر هزار شاهانه ذات س;متي جهت م;علي مسجد

پذيرفت/

شادماني مسرتو در غرق فومن شهر شاهنشاه سعادتاعليحضرتهمايون با مناسبتمي;د به ـ فومن

مغازهها صاحبان اغلب و بود شده تزئين نفيس قاليهاي رنگو پرچمهايسه با اداراتدولتي كينو دكا بود,

فقرا از نفر سيصد شاهانه جهتس;متيذاتمقدس شدو برپا آتشبازي شهرداري در بودندو كرده چراغاني

و نظامي فرماندار حضور با دبيرستان و دبستانها دانشآموزان آبان چهارم صبح و شدند اطعام شهرداري در

رفتند/ رژه شاهنشاه تمثال برابر از دولتي رؤسايدواير ساير

شـهر انجمن رئيس رضوي آقاي طبقدعوت همايون اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ بابلسر

و شـاهنشاه تـمثال بـه مـزين كه شهرداري سالن در شهر اصناف و معاريف و بازرگانان و ادارات رؤساي

رسانيدند/ هم به حضور رنگبود سه پرچمهاي

اطراف در مهيجي و شيوا نطق آقايرضوي پايان در و معراجي بزرگ آقاي سپس و بخشدار آقاي ابتدا
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ابراز با مجلس و گرفت قرار توجه مورد كه نمود ايراد همايوني اعليحضرت صادقانه خدمات و شاهدوستي

پذيرفت/ خاتمه شاهنشاه به نسبت بيشائبه احساسات

بـرپا فـرمانداري اداره در شكوهي با جشن همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ شهسوار

فرماندار آزاد آقاي ابتدا شيريني و چاي صرف از پس و نمودند شركت آن در اهالي طبقات عموم و گرديد

سپس نمود/ ايراد همايوني سلطنتاعليحضرت حوادث از پر دوران و گرانبها خدمات درباره جالبي سخنراني

و مرداد ٢٨ قيام و شاهدوستي از شوري پر و مهيج نطق شهسوار نظامي فرماندار اسدي سرهنگدوم آقاي

شديد باران اينكه با دو مسابقه بعد پذيرفت خاتمه حضار ممتد كفزدن با جشن و كرد ارتشبيان كاري فدا

يافت/ انجام ميباريد

شهرداريدر طرف از شكوهي با مجلسجشن همايوني اعليحضرت مسعود مناسبتمي;د به ـ شوشتر

انجمن نمايندگان و فرماندار آقايان گرديد/ برپا بود يافته زينت چراغانيو زيبائي بهطور كه فرمانداري محل

مـحمد آقـاي و نـمودند شركت آن در اهالي از كثيري عده و تجار و كارمندان و ادارات روساِء كليه و شهر

شاهدوستي اطراف در مفصلي سخنراني و گفت تبريك را شاهنشاه مي;د شهرداري اداره معاون ابريشمكار

نمود/ برپا مجللي جشن فرهنگهم اداره مناسبت همين به نمود/ ايراد

سخنرانـي ايراد ضمن نظامي اسپريس در همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ كردستان

عملياتسوار كردستانو لشكر واحدهاي و دبستانها و دبيرستانها دانشآموزان رژه سانو مراسم فرماندار

تـوسط كـماندو عـمليات و بـاستاني ورزش و ورزشكـاران شـيرينكاري حـركات سرنيزه, با جنگ خوبي,

لشكر افراد و دانشآموزان توسط دعا مراسم دوچرخهسواريدانشآموزان گروهباني, آموزشگاه دانشآموزان

پايان در و نمودند شركت فرخنده جشن اين در اهالي از نفر هزاران و گرديد اجرا شاهنشاه تمثال مقابل در

شدند/ اطعام شاهنشاه س;متي به فقرا از نفر ٥åå جشن

آقاي طرف از شكوهي با جشن و آمد عمل به رژه مراسم شاهنشاه مسعود مي;د مناسبت به ـ ميناب

با فرهنگ اداره نماينده كارگر آقاي و ميناب بخشدار هاشمي يوسف و ژاندارمري فرمانده اسعدي سرگرد

و گرديد منعقد حافظ دبيرستان در زائي طاهر عشاير سران و اهالي عموم و ادارات كارمندان و روساِء حضور

كارگرو آقاي اسعديو سرگرد و بخشدار آقاي توسط پرشوري مهيجو شيرينيسخنراني چايو صرف پساز

يافت/ خاتمه اهالي شديد احساسات ابراز ميان در مجلسجشن گرديدو ايراد كارگر شهين همچنيندوشيزه

نواب آقاي طرف از همايوني اعليحضرت تولد شب مناسبت به شادماني و جشن مجلس ـ خرمشهر

بود/ برپا فرمانداري محوطه در فرماندار

آهنگهائيمينواختو فرمانداري محوطه جلو در دريائي نيروي موزيك دسته بعدازظهر پنج ساعت از

ادارات روساِء آقايان مدعوين بعدازظهر شش ساعت از بود/ نموده اجتماع كثيري جمعيت خيابان طرف دو در

كستان پا اس;مي كنسوليدول نمايندگان ژاندارمري, شهرباني, دريائي, نيروي ارتش, ارشد افسران دولتي,

فـرمانداري سالن در محترمين و رجال از عدهاي از و اصناف نمايندگان بازرگانان, عشاير, روساِء عراق, و



ملي دولت سياهه ٣٥٥٢

تا جشن و قرائت اشعاري شريفي محمود آقاي آمد عمل به پذيرائي مدعوين از و رساندند هم به حضور

داشت/ ادامه شب ٩ ساعت

با مجللي شبنشيني آبان چهارم شب همايوني] [اعليحضرت مسعود مناسبتمولود به ـ پهلوي بندر
انجمن رئيس طالبپور و فرماندار مترجمپور آقاي طرف از گي;ن محترمين از نفر پنجاه و دويست حضور

بود/ برپا شهرداري سالن در شهر

ورزشدوستي مراتب و شاهنشاه ساله سيزده خدمات درباره مفصلي و مؤثر خطابه فرماندار آقاي ابتدا

اشخاصي بين جوائز تقسيم پساز و ايراد فرمودهاند تربيتمبذول پيشرفت به نسبت كه توجهي مخصوصا

يافت/ خاتمه شاهانه ذات گوئي دعا با مجلس [؟] ١٣ ساعت بودند كرده خدمت ورزش به سال طي در كه
آبان چهارم بعدازظهر آمد/ عمل به مفصلي آتشبازي چراغاني, جشن طرفوكيلمنفرد از گيو باشگاه در

تـمثال مقابل ديگر دستههاي و دريائي نيروي شهرباني, افراد گيو, باشگاه افراد دانشآموزان, رژه و سان

آمد/ عمل به همايوني

كـودكان بـين شـيريني خود هزينه به خانم تفاق ا به فرماندار مترجمپور آقاي نيز صبح هشت ساعت

نمودند/ تقسيم پرورشگاه

در و كردند چراغاني مغازهها و كين دكا تمام همايوني اعليحضرت مسعود مي;د مناسبت به ـ گرمسار

دولتيو روساِء ژاندارمريو دسته فرمانده بود ترتيبداده بخشدار خطيبي آقاي مناسبت همين به كه جشني

گفتند/ تبريك را شاه مي;د و نمودند شركت اهالي از كثيري عده كشاورزيو بانك

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

آبان چهارم سEم آئين در
بانكها طرف از بانكملي كل مدير ناصر آقاي آبان چهارم مليروزس;م بنگاههاي شرفيابيرؤساي در

همچنين دادند/ پاسخ شاهنشاه و نمودند عرض تبريك همايوني اعليحضرت حضور به ملي بنگاههاي و

ملوكانه ذات توجه مور كه معروضداشت ملوكانه عرايضيحضور بازرگانان طرف از خرازي محمدرضا آقاي

گرديد/ واقع

و تبريكعرضنمود را همايوني مي;د اقدام روزنامه مدير خليلي عباس آقاي روزنامهنگاران طرف از و

معروضداشت/ تهنيتآميزي چكامه نيز سرمد صادق آقاي

٨٢٢å شماره ,١٣٣٢.٨.٦ چهارشنبه

رسمي] [تعطيل اربعين
عليهالس;م حسينابنعلي شهادت كرب;و جانسوز فاجعه از روز چهل استو اربعين روز با مصادف فردا

ميگذرد///
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٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

شدند دستگير مختلفشهر نقاط در پخشاعEميه اتهام به عدهاي اخير روز سه در
كشفگرديد اطرافطهراننو در ميليمتري ٨١ خمپاره گلوله يك

افتاد مأمورين دست به شاهرضا خيابان در فشنگ مقداري و كمري اسلحه يكقبضه

گرديد دستگير پخشميكرد را مردم روزنامه امجديه حوالي در كه شخصي

شدهاند مأمورينفرماندارينظاميدستگير وسيله به كه اشخاصي اسامي
حوالي در ميليمتري ٨١ خمپاره يكگلوله كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به پنجشنبه روز

تفتيش پساز و حاضر محل نظاميدر فرمانداري ازمأمورين عدهاي ب;فاصله است/ شده مشاهده تهراننو

گلوله شد معلوم آمد عمل به كه تحقيقاتي در آوردند/ نظامي فرمانداري به و كرده پيدا را مزبور گلوله محل

گلوله شدهاند آن خطر متوجه چون كه است آمده دست به ناشناسي اشخاص وسيله به تهران حوالي در مزبور

و شد داده مأمورينمربوطه به دادستان سرلشكر آقاي بهدستور گلولهمزبور انداختهاند/ تهراننو جاده در را آن

كردند/ منفجر را آن

مرام داشتن تهام ا به و نظامي فرمانداري مأمورين طرف از نفر ٢٥ اخير روز سه در ـ شدند بازداشت

گفته كه كاوياني ابراهيم آقايان از عبارتند بازداشتشدگان شدهاند/ بازداشت مضره فعاليتهاي و كي اشترا

است/ بوده جهرم در توده منحله حزب رهبر ميشود

فشنگ پنج نوغانو كمري اسلحه قبضه يك كه حالي در انتظامي مأمورين وسيله به نيز همتيان شيرزاد

حامل رضائيه, بانكملي كارمند ماهراني ابوالقاسم شد/ تحويل نظامي فرمانداري به و داشتدستگير همراه

از پر چمدان دو با نيز اصفهان جواد داشتو دست در كمونيستي كتاب يكحلبمحتوي كه حالي در مختار

وسـيله بـه شريفي محمد علي همچنين شدند/ دستگير نظامي فرمانداري وسيله به مضره اوراق و كتاب

گرديد/ اعزام تهران به بازداشتو لرستان پنج لشكر مأمورين

هرانديك توده, منحله حزب سران نشاني و مرز و ع;ئم و كتاب مقداري با نيرو بهمن ك, آرمنا آلبرت

سـهراب آذربايجان, دمكرات فرقه افسر قرحهجاني, مصطفي انوري, محمدعلي رسولي, كاظم خاچاطور,

عشقي سيدرضا غياثي مسعود ابراهيمي, اميرعلي كشاورزي, محمدباقر احمدي, عبدالرحيم زبان, فارسي

شدهاند/ توقيف دندانساز

شدند/ آزاد آذرنوش و معتمدي آقايان اسامي به نظامي فرمانداري زندانيان از نفر مدتدو اين خ;ل در

دستگير زير شرح به را عدهاي روز سه اين در ك;نتريها مأمورين ـ اوراق كشف و ك7نتريها فعاليت

و محصل رحيم فرزند عباس خانيآباد پاس ١١٣١ شماره پاسبان پنجشنبه روز نيم و يازده ساعت كردند/

و دستگير بودند رويديوار شعار نوشتن كهمشغول هنگامي يكشيشهجوهر با را كارگر مهدي فرزند محسن

از عدهاي منيريه خيابان در كه خاقاني دبيرستان دانشآموز دولو رضا داد, تحويل شهرباني اط;عات اداره به

سيدعباس شد, داده تحويل نظامي دادسراي به و دستگير ميكرد تظاهرات و كرده جمع خود دور را محصلين
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مأمورين وسيله به و دستگير مضره مقدارياوراق با شفيعي tرحمتا و مضره پخشاع;ميه تهام ا به راننده

گرديد/ اعزام نظامي دادسراي به ١٢ ك;نتري

شريعتي يوسف شد/ فرستاده نظامي فرمانداري به و دستگير پخشاع;ميه حين در حسن فرزند حسين

حسن قنبريو حسن عربها پاسمحله ١٥١٤ شماره پاسبان بازداشتشد/ پخشاع;ميه تهام ا به محصل

مـتصدي رحـيمزاده مـحسن دادنـد/ تـحويل نـظامي فـرمانداري به و دستگير را حلمي منصور و اميرزاده

و ملكي غ;مرضا و جهانگير گرديد/ بازداشت مضره اوراق برگ سه با برق خيابان در اميركبير مسافرخانه

عمادپور tماشاِءا و صفيعليشاه خيابان در مضره اوراق داشتن تهام ا به اصفهاني جمشيد شفيعيو ابراهيم

سليمانينژاد حسين شدند/ تحويل نظامي دادسراي به و دستگير مأمورين وسيله به اع;ميه توزيع تهام ا به

دادسراي به و بازداشت اع;ميه برگ ٩ با سيمان كارگر رستمي محمدعلي و تودهاي مرام داشتن تهام ا به

شدند/ تحويل نظامي

غيبعلي شد/ دستگير اع;ميه برگ ٢å با بود مضره پخشاوراق مشغول كه قاضي حاج مهري دوشيزه

قـلعه در مـضره اعـ;ميه پـخش تهام ا به خسروشاهي شهرت سيدحسن فرزند tرحمتا و محمد فرزند

شـدند/ اعـزام نـظامي دادسراي به ك;نتري وسيله به و بازداشت ٢å بخش مأمورين وسيله به يوسفآباد

شد/ دستگير پخشاع;ميه تهام ا به خاچاطوريان هرازيك

سـاختمان جـلوي در كـه رسـيد اط;ع انتظامي مأمورين به گذشته روز ـ خيابانها در شعار آويختن

بـ;فاصله است/ شـده آويخته بود شده نوشته شعار آن روي كه تابلو يك خاقاني خيابان مقابل رخشائي

نـظامي فرمانداري به و دستگير را مزبور منزل كنين سا نفر ١١ و شدند حاضر محل در انتظامي مأمورين

فـرزند كناريك دوشيزه و آرشاو فرزند آرلوند حسيني, ضياِء كريمي, محمد فرزند ابوالقاسم دادند/ تحويل

ميشد برده كار به اع;ميه پخش براي كه فنردار تخته يك با آشقان دختر پوسك شدند/ توقيف اوكشن

شد/ پيدا نيز كارتويزيت و تخته مقدارياع;ميهو مهنا چهارراه در واقع آنها بازرسيمنزل در بازداشتشدو

به محمدي هوشنگ و امامي مرتضي شد/ دستگير رويديوار بر شعار نوشتن حال در ك آرشا فرزند آلبرت

گرديدند/ توقيف پخشاع;ميه تهام ا

رسيد اط;ع ١åك;نتري به ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت ـ اسلحه قبضه يك و اوراق كشفچمدان

حمل را آن ميخواهد و دستدارد در مضره اوراق كتبو از پر يكچمدان كه شخصي خراسان تهران گاراژ در

و كتب محتوي چمدان بود, كرده فرار چمدان صاحب ولي شدند حاضر محل در مأمورين ب;فاصله نمايد,

گزارش ٢ ك;نتري به ساعت همان در ضمنا شد/ فرستاده ك;نتري به گاراژ اعضاي از نفر دو وسيله به اوراق

رئيس افخمي سرهنگ آقاي است, افتاده شاهرضا خيابان پيادهرو در كمري اسلحه قبضه يك كه شد داده

كه موزر اسلحه قبضه يك فتوحي كوچه شاهرضا خيابان در رفتو محلمزبور به مأمورين با شهرباني دفتر

و شد مجلس درخشانصورت تيمسار آقاي حضور با موضوع كرد, مشاهده پيادهرو در فشنگداشت تيز ١١

گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به اسلحه
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٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

دررشت كه توده منحله سرانحزب از يكي
شد اعدام به محكوم

رشت توده منحله سرانحزب از تن چند رسيد گرامي خوانندگان اط;ع به قبل شماره چند در بهطوريكه

به محمديمحكوم نظر هادي به آنهاموسوم از يكي شدندو كمه محا نظامي دادگاه در بودند شده دستگير كه

را دادگاه حكم از تجديدنظر تقاضاي اعدام به شخصمحكوم جمله از محكومين از تن هفت و شد اعدام

نمودهاند/

عكس ميگردد/ مشاهده دادگاه در شده اعدام به كهمحكوم محمدي نظر گزارش] [ضميمه Fعكسبا در
ميدهد/ نشان دادرسي هنگام را نظامي دادگاه اعضاي گزارش] [ضميمه راست سمت

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

اطEعات روزنامه اداره
اينجانب نام حزب آن در و بود نخواهم و نيستم و نبوده تودهاي هيچوجه به صفازاده اميرحسين اينجانب

توده منحله حزب به نسبت را خود تنفر بدينوسيله و شده پيشآمد اين توجه عدم اثر در اخيرا و نبوده ثبت

به مبادرت بعدا چنانچه مينمايم تعهد ميباشمو اينجانبشاهپرست كه متذكرميشوم ضمنا داشتهو اع;م

عرض به مراتبفوق برسم/ قانوني كيفر به مقررات طبق بنمايم باشد نظرياتدولت مقرراتو اعماليخ;ف

صفازاده اميرحسين ٩٩٧٣ ـ آ است/ رسيده هم تهران نظامي فرمانداري

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

بيتقصير] [كارگران
دستور استانداريها تمام به كار وزارت پيشنهاد طبق نخستوزير آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ميشوند آزاد بعدا و بازداشت انتظامي مقامات طرف از تشنج ايجاد و اخ;ل عنوان به كه كارگراني دادهاند

كـار بـه مـجددا سـازند مكـلف را كـارفرمايان و اعزام كارشان محل به فورا بودهاند بيتقصير كه آنهائي

نمايند/ مشغولشان

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

ومرجطلبان! حزبهرج تشكيل
از حـزب افـراد نـميگذارد/ احـترام قانوني هيچ به و است حكومت گونه هر با مخالفت حزب اين مرام

است/ عـادي امري آن افراد براي بيناموسي و غارت و قتل و ندارند كي با مرگ از و بوده فدائي اشخاص

ك خطرنا رئيساينحزب تأمينميشود/ ثروتمندان غارتاموال دزديو تشكي;تاينحزباز اداره مخارج

سهشنبهها بخوانيد/ را خبر اين شرح عكسو <آسيا> در سهشنبه روز نشده/ دستگير هنوز

فراموشنكنيد را <آسيا> ٩٩٧٩ ـ آ
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٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

كنند انتخاب را شغل دو از يكي بايد هستند روزنامهنگار كه كارمنداندولت
است شده ابEغ روزنامهنگار كارمندان فرد فرد به متندستوريكه

شد خواهد لغو كنند انتخاب را كارمنديدولت كه كساني به روزنامه امتياز
كند اعEم را منفيخود يا پاسخمثبت رؤيتدستور از بعد يكروز روزنامه امتياز صاحب بايد

است/ شده اب;غ ميكنند روزنامه نشر به اقدام كه كارمنداني به و صادر طرفوزارتخانهها از زير بخشنامه

با امر اين اجراي استو كافي فراغت و مطالعه وقتو صرف مستلزم روزنامهنگاري وظيفه انجام <چون

موجب نتيجه در و مباينتدارد نمايند اداري محوله صرفامور را اوقاتخود بايد كه خدمتدولت به اشتغال

Fزم نخستوزير آقاي جناب حسباFمر لذا شد خواهد كارها جريان بطوِء و دولتي دستگاههاي در اخت;ل

دستگاههاي خدمتدر از بايد اشتغالورزند روزنامهنگاري شغل به بخواهند چنانچه كه برسد اط;ع به است

رويتاين پساز يكروز باب اين در را خود نظر ميرود انتظار دهند/ استعفا آن مزاياي از استفاده دولتيو

شغل كه روزنامهنگاراني اسامي شدصورت داده توضيح ما خبرنگار به كه طوري به نمائيد>/ اع;م بخشنامه

روزنامهنگار كارمندان تمام براي فوق دستور و شده ارسال دولتي مؤسسات به فرهنگ وزارت از دارند دولتي

دولتي/ خدمات يا روزنامهنگاري كنند انتخاب را شغل دو از يكي كه است گرديده ارسال

دستور در كه طور همان تحقيقو از بعد نمايند ارسال مقتضي پاسخ كه كارمنداني گفت مطلع مقام يك

كارها در وقفه و نيافتد تعويق به دولتي امور انجام كه ميگيرد نظرصورت آن از فقط امر اين شده اشاره فوق

خودداري روزنامهنگاري از دولت كارمندان كه صورتي در كرد سؤال مقام همين از ما خبرنگار نشود/ ايجاد

روزنامه امتياز داراي كه كارمندي نامه وصول از بعد شد داده پاسخ ميشود؟ لغو آنها روزنامه امتياز آيا نمايند

لغو را وي روزنامه امتياز كه شد خواهد داده اط;ع وزارتكشور به مربوطه اداره يا طرفوزارتخانه از ميباشد

هـمچنين بـاز ننمايد خود روزنامه نشر به مبادرت روزنامه امتياز صاحب كه صورتي در شد سؤال نمايند/

و ندارند يكديگر با تفاوت كيفيت لحاظ از ايندوموضوع مقاممسئولجوابداد: آمد؟ عملخواهد به اقدامي

گردد/ ويلغو امتيازنامه بايد هم باز نباشد روزنامهنويس و باشد دولت كارمند روزنامه امتياز صاحب چنانچه

از بعد يكروز بايد نيز بقيه و داشتهاند ارسال را بخشنامه پاسخ جرايد مديران از برخي ديروز اط;ع قرار به

است/ مثبت رسيده كنون تا كه پاسخهائي و دارند اع;م را منفيخود يا مثبت جواب وصولدستور

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

روشنفكر توقيفمجله
شـمارههاي و گـرديد تـوقيف تهران نظامي فرمانداري طرف از روشنفكر هفتگي مجله پنجشنبه روز

پس ولي گرديد بازداشت نيز آنمجله مدير رحمتمصطفوي آقايدكتر همانروز شد/ نيزجمعآوري منتشره

مـجله توقيف رفع موجبات و بشود تفاهم سوِء رفع است اميد شد/ صادر ايشان آزادي دستور ساعت سه از

گردد/ فراهم زودي به روشنفكر



٣٥٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

صادره دادستانارتشادعانامه
كرد تأييد را بختياري غائله متهمين عليه

آئين ٤å٦ ماده استناد به خود ادعانامه در دادستان كه بختياري غائله متهمين پرونده كه داديم قبyاط;ع

دادستان بعد روز چند ولي گرديد ارسال دادگاه به بود كرده مجازات تقاضاي متهمين براي ارتش دادرسي

اظهار ما خبرنگار ارتشبه دادستان سرتيپآزموده آقاي امروز بفرستند/ او نزد را پرونده كه كرد تقاضا ارتش

گرفت/ قرار اينجانب تأييد بختياريمورد غائله متهمين عليه دادستان ادعانامه پرونده مطالعه پساز داشت

بختياري غائله مخصوص دادگاه به ارتش دادستان وسيله به بختياري غائله متهمين پرونده امروز صبح

را مدافعخود كهوك;ي شد خواهد اب;غ متهمين به دادگاه طرف از هفته اين در گرديد/ ارسال رسيدگي براي

كنند/ انتخاب

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

ورامين قيمتبرايروستائيان ارزان خانه يكصد ساختمان
شد خواهد هفتهشروع اين از

شد خواهد زارعينواگذار به ساله ٢åاقساط به و پيشبينيشده تومان هزار ٧ تا ٥ از خانه بهايهر

ساختمان به اقدام عمران بانك طرف از است شده اط;ع كسب مطلع مقام يك از امروز كه طوري به

و رسيده پايان به آن مقدماتي كارهاي كليه كنون ا استهم آمده عمل به ورامين قيمتدر ارزان خانه يكصد

خانهها اين ساختمان به اقدام هفته همين از و شده امضاِء كارانمربوطه مقاطعه با خانهها اين شروع قرارداد

زده ورامين در نزديك خاور بنگاه و عمران بانك مهندسين وسيله به ساختمان كلنگ اولين و شد/ خواهد

٣٢ تا ١٥ قراِء آن از يك هر در و گرديد خواهد انجام ورامين قريه پنج در خانه يكصد ساختمان شد/ خواهد

پذيرد/ پايان نيم و ماه ظرفدو ساختماني عمليات بقيه است قرار و شد خواهد ساخته خانه

پس استو گرديده پيشبيني تومان هزار ٧ تا كثر حدا تومانو هزار ٥ خانهها يكاز هر شده تمام قيمت

شد/ خواهد گذار وا روستائيان به ساله ٢å اقساط به ساختمان تمام ا از

استو شده گرفته نظر در انبار و مدرسه و حمام مسجد, باب يك ساختمان خانهها اين اطراف در ضمنا

ميباشد/ تومان هزار ٥åå حدود در است اختصاصداده اينمنظور براي عمران بانك كه سرمايهاي

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

عليرضا] شاهپور واiحضرت دفتر در اصنافتهران [نمايندگان
دفـتر در تهران اصناف نمايندگان از عدهاي چهارشنبه روز ظهر از قبل ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

پشتيباني خصوصع;قمنديو در شمسزاده آقاي ابتدا يافتند/ پهلويحضور عليرضا شاهپور واFحضرت

نمودند/ اب;غ آنها به نسبت را ملوكانه مراحم شاهپور خاتمهواFحضرت در نمود/ ايراد مطالبي اصناف كامل



ملي دولت سياهه ٣٥٥٨

٨٢٢١ شماره ,١٣٣٢.٨.٩ شنبه

بايستي قضائي كار به مراجعت براي قضاتسلبصEحيتشده
نمايند تسليم استخدامي شكايت كشور عالي ديوان به

قضاتسلبصEحيتشده از يكي شكايت مورد در كشور ديوان كه رائي طبق

ورزند قضاوتاشتغال كار به نميتوانندمجددا مزبور قضات داده

بهموجب كه قضاتي مورد در <چون شد: گذاشته جرايد اخبار طرفوزارتدادگستريدر از امروز زير شرح

و عاليكشور رؤسايديوان قضاتو از جماعتي عقيده سلبص;حيتنموده آنها از مصدق آقايدكتر Fيحه

بنابراين تصويبشود, ص;حيتداري مرجع در بايد آقايان قضائي ص;حيت بقاِء كه است اين بر هيأتدولت

در چون و نمايند مراجعه كشور ديوان به استخدامي شكايت عنوان به ميتوانند باشند مايل كه صورتي در

نميتواند دادگستري وزارت شده صادر راي قضات از يكي شكايت به نسبت ديوانكشور از yقب اينموضوع

آورد>/ عمل به اقدامي آن مخالف yفع

يك بهموجبراي قضاتدادگستري از نفر ٢å٥ زماندولتسابق در دارند خوانندگاناط;ع كه بهطوري

به بقيه قضائي رتبه گرديدندو خدمت منتظر آنان از عدهاي شدندو خارج قضائي كادر نفرياز پنج كميسيون

شد/ تبديل اداري

سلب رفع دادگستريو به مراجعت براي اقداماتي شده سلبص;حيت قضات سابق دولت پسازسقوط

و گيرد قرار تحتمطالعه ديوانكشور در ابتدا اينموضوع شد قرار نتيجه در آوردندو عمل به آنان از ص;حيت

شود/ تخاذ ا مقتضي تصميم آن به نسبت و گردد مطرح هيأتدولت سپسدر

اين در كه مطالعاتي و Fزم بررسيهاي از پس داشت: اظهار باره اين در دادگستري وزارت در مقام يك

به رسيدگي استو استخدامي شكايت شده شكاياتقضاتسلبص;حيت كه شد معلوم آمد عمل به زمينه

از سلبص;حيت رفع براي بنابراين و ميباشد عاليكشور ديوان اختيار در منحصرا نيز استخدامي شكايات

مزبور قضات از يك هر درباره را سلبص;حيت عمل و بدهد راي باره اين در كشور ديوان بايستي قضات

لوايـح جـزو شـده صـ;حيت سـلب دادگسـتري قضات از آن موجب به كه قانوني Fيحه زيرا نمايد ملغي

باقيست/ خود اعتبار به و بوده استخدامي

سـلب قـضات از يكـي شكايت مورد در كشور ديوان است كرده اط;ع كسب ما خبرنگار كه طوري به

اع;ميه جهتدر همين به و نمايد قضائيعودت به مجددا نميتواند وي كه است داده راي چنين ص;حيت

ديوان آنكه مگر نمايد رفتار نميتواند داده راي مورد اين در كشور ديوان كه گرديده قيد دادگستري وزارت

بدهد/ رايمزبور خ;ف به رائي مجددا كشور



٣٥٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

آرامشمطلقحكمفرماست و امنيت
آقـاي و شـده قـرار بـر رشت در نظامي حكومت وزيران هيأت تصويب حسب بر كه زماني از ـ رشت

شد/ تعيين فرمانداري سمت به گي;ن تيپ فرمانده معاون سرهنگفيروزآبادي

دادگاههاي به و نموده دستگير را توده منحله حزب به منتسب افراد و اخ;لگران از زيادي عده كنون تا

حكمفرماست/ شهر در آرامشمطلق امنيتو كنون ا نتيجه در استو داشته اعزام نظامي

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

شده دانشآموزاناغفال از عدهاي
كردند ياد وفاداري سوگند

عده معاريفو و علما از عدهاي فرهنگو اداره معاون شهربانيو هنربخشرئيس آقايسروان ـ نيشابور

مجيد قرآن به آنها درحضور شده اغفال دانشآموزان و رسانيده هم به جامعحضور مسجد اهاليدر از كثيري

را ماجراجو و اشخاصاخ;لگر فريب ديگر و باشند وفادار خود ميهن و شاه به نسبت كه كردند ياد سوگند

پذيرفت/ پايان شاهانه ذات گوئي دعا به مجلس اين نخورند/

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

آتشبزند را ميخواستطاقنصرت
در كه منزلخود از نعمتاtنخودي نام به شخصي اصفهان شيخبها خيابان در ماه مهر سوم بيستو روز

ريخت/ طاقنصرت روي به بنزين و اسيد مقداري بود واقع طاقنصرتها از يكي مجاور

tنعمتا همان كه متهم ولي نمودند جلوگيري حريق ايجاد از و شده مطلع قضايا از مأمورين ب;فاصله

عمل به Fزم اقدام وي دستگيري براي مأمورين شد/ متواري و كرد استفاده جمعيت ازدحام از بود نخودي

به كنند دستگير را او خواستند چون ديدند نقرهفروشي مغازههاي از يكي در را وي روز آن فرداي و آوردند

شليك با و رسيد كمك به ديگري پاسبان اينموقع در ساخت/ مضروب را او و كرد حمله ١٧٦ شماره پاسبان

گرفته قرار معالجه تحت بيمارستان در مجروحو اصابتگلوله اثر نعمتاtدر yفع پايدرآورد/ از را او تير يك

هزار دو پاسبانها از يك هر به كشور كل شهرباني طرف از ضمنا گردد/ بازجوئي او از معالجه از بعد كه است

است/ شده داده نقدي جايزه ريال

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

ميرساند عموم اطEع به
در بود شده ايجاد بيرجند ذيص;حيت مقامات براي مغرضين سعايت نتيجه در كه تفاهمي سوِء اثر بر

حزبي و دسته هيچ به اينجانب كه ميدارد اع;م اذهان شدن روشن براي شدم/ خدمت منتظر اخير جريانات

فرزانه احمد ١åå١٢ ـ آ نيستم/ و نبوده وابسته



ملي دولت سياهه ٣٥٦٠

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

افشارطوس قتل متهمين محاكمه جلسه در
گفت پرونده از ضمندفاع دادستان نماينده

نيامده عمل به متهمين به آزارينسبت و شكنجه هيچوجه به
كرد تلقي و غيرقانوني را گواهان گواهي و داد قرار تكذيب مورد را پرونده بودن ساختگي وي

قتلافشارطوس متهمين پرونده به رسيدگي براي نظامي دادگاه جلسه شانزدهمين صبحديروز ساعتده

سـرگرد آقـاي دادگاه رسميت اع;م از پس شد// تشكيل قهرماني شريفالدين سرهنگ آقاي رياست به

تشـريح و عـدالت اجـراي پيرامون در شمهاي ابتدا وي نمود, صحبت به شروع دادستان نماينده بهمنش

دفاع زير شرح به پرونده از آن از پس داشتو اظهار عامه حفظحقوق دادخواهيو موقع در دادستان وظايف

هـرگز بـازپرس و نـيست ساختگي پرونده او� كه ميدارم اع;م و ميكنم رد را اينموضوعات بنده كرد/

مدافع وك;ي شكنجه مورد در اما است نبوده ميان در شكنجهاي yاص اينكه دوم بسازد, پرونده نميتواند

بايد گواهان گواهي مورد در متهمين, اظهارات ديگر و گواهان گواهي يكي كردند اشاره نكته دو به محترم

بـراي قـانون كـه تي اختيارا مطابق و قانون حسب بر بايد دادگاه و بازپرسي در عمل آزادي كه شود گفته

به كه گواهاني داشته مقرر قانون چون طرفي از و باشد موجود بايستي است كرده معين دادگاه و بازپرسي

قبول را آنان شهادت و باشد كرده اشاره آنها به متهم اوليه بازپرسي مراحل در حتما ميشوند معرفي دادگاه

در كردند معرفي دادگاه به مدافع وك;ي كه گواهاني و كرد احضار دادگاه به را آنها بتوان تا باشد گرفته دليل

مذكور گواهان اين از گذشته و نشده اشارهاي آنها به و نبوده متهمين از يك هيچ توجه بازپرسيمورد مرحله

پسكليه كند استناد آنان شهادت به نميتواند دادگاه بنابراين بودند/ شده كي شا خصوصي مدعي بهصورت

روي از شهادتشان اينكه بر ع;وه بودند خواسته دادگاه به گواهي اداي عنوان به مدافع وك;ي كه گواهاني

ندارد/ قضائي ارزش هيچوجه به ايشان شهادت لذا و نداشتند توجه هم شهادت شرايط به نبود حقيقت

خود صحبت به بهمنش سرگرد ,�بدهيد نشان را پرونده گفت و كرد اعتراض ملكي آقاي موقع اين �در

و بنمايد متهمين از مختصر بعضيسؤاFت كه است شده ناچار قانوني بازپرسرويوظيفه گفت و داد ادامه

آقاي yمث است شده منتقل چهار پرونده به يك پرونده از جواب و سؤال اين كه دادهاند پاسخ نيز متهمين

ميكنم/ تأييد عينا را آن تمام استو خودم به منمربوط اظهارات است خطخودشنوشته به قاسملو افشار

و ميكنند سكوت متهمين بازپرسي اين در ميشود آغاز ثانوي بازپرسي و ميگذرد مدتي بازپرسي از

متهمين دادن مواجهه از پس ديگر مرحله در باز ولي ميشود عنوان شكنجه بعدموضوع و نميدهند جواب

اين تمام در ولي ميآيد ميان به شكنجه از صحبت مجددا دفاع آخرين جريان در و ميشوند شكنجه منكر

ازوك;يمدافع �عدهاي نكردهاند شكنجه به راجع صحبتي ابدا آقاياميرع;ئي yمتهمينمث از بعضي احوال

پرونده به وقتي حال اين با ,�شكستهاند را ايشان دندان نيستسه اينطور گفتند و اعتراضكرده متهمين و

خطيبي حسين آقاي به اينكه بر مبني رسيده گاهي آ اداره به اط;عاتي ميگردد م;حظه ميشود مراجعه



٣٥٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

شده ثبت ضبطصوت نوار صدايويدر كه است آن از بعد ايندستور ولي كنند كتمان را قضايا رسيده دستور

آقاي و آشپز, احمد خطيبي, حسين نخلي, عباسعلي بلوچ, سرگرد قاسملو, افشار آقايان همچنين است/

تـيمسار حـتي و كرده اقرار بازپرسي مرحله در را عمل آزادي كمال كردهاند كه اظهارات ضمن اميرع;ئي

رعايت همچنين متهمينو بازپرسبهوضع توجه بيطرفيو به مبسوطيداير زاهديشرح تيمسار مزينيو

بازپرسي بيطرفي مراتب آن طي كه را پرونده برگهاي از قسمتي اينوقت ناطقدر داشتهاند, قانونمرقوم

ساعت يكربع ظهر به ساعت نيم مقارن و كرد قرائت بود شده تأييد متهمين زبان از شكنجه اعمال عدم و

گرديد/ تنفساع;م

به معرفيشهود داشت: اظهار و كرد صحبت به بهمنششروع سرگرد آقاي جلسه مجدد تشكيل از پس

قـضائي, جنبه نه داشت شخصي جنبه نيز آنان اظهارات و نبوده صحيح هيچوجه به قانوني نظر از دادگاه

خود كه بود شكنجه به راجع دوم موضوع است, نشده رعايت دادگاه در نيز قانون رعايتمواد و شهود شرايط

دفـاع آخـرين مـرحـله در فقط و نبردهاند شكنجه و زجر از اسمي ابدا بازپرسي بدوي مراحل در متهمين

كردهاند/ تشكر بيان آزادي رعايتاصول مورد در كرات به بازپرس از نيز متهمين كثر ا و شده صحبتهائي

تكـليف مـن به كه ميدارد اظهار عباسعلي yمث شكنجه رد بر ميبينيم دFيلي هم ديگر مراحل در

من سر به اربابم را ب; اين و ندارم گناهي من ميگويد بلوچ سرگرد نوكر احمد و كنم حاشا را مطالب كردهاند

بدنش در شكنجه آثار تا شود لخت احمد كه بود خواسته دادگاه از محترم مدافع وك;ي از يكي است آورده

در قبل سال سه پهلويمرا ميدارد اظهار احمد كه صورتي در كنند تحريك را دادگاه ميخواستند و شود ديده

شكنجه قضيه كه صورتي در ميكنم اع;م من ميآيد, چرك آن جاي از هم هنوز و شكافتهاند بيمارستان

تفاق ا كشوري در قضيهاي چنين كه است ننگ عصر اين برادران شوند/ مجازات عاملين بايد باشد صحيح

از كه ميرسد نظر به بعيد كردهاند ياد سوگند قانون و قرآن برابر در كه محترم وك;ي آقايان از ولي بيافتد/

چـنين هرگز و نداشته خارجي وجود ابدا شكنجه موضوع بشوند, آش از گرمتر كاسه شده منحرف حقيقت

مدافعموضوعات قولوك;ي بازپرسبه استو نگرفته ماصورت قضائي انتظاميو دستگاه ناحيه از اعمالي

شده كشف و واقع جرمي كه است اين حقيقت و است كرده مطالعه را پرونده بلكه نكرده انتخاب را پرونده

افسـران پـرونده بـه رسـيدگي كـميسيون رئـيس افشارطوس فقيد تيمسار اينكه است مسلم آنچه است

بعضي كردن بازنشسته در خاصي نظر افسر اين كه كردهاند تصور افسران اين از بعضي استو بوده بازنشسته

امـور بر محاط را خودش كه خطيبي حسين آقاي با ميشوند مصادف افسران اين است/ داشته افسران از

اين هست/ نيز بقائي دكتر آقاي مجلس محترم نمايندگان از يكي دوست ضمنا و ميكند معرفي سياست

تند احساسات اين از ميدانند خود تقاضاهاي در محق را خود و ميباشند ناراحت و عصباني روحا افسران

و ميدهد ترتيب[م;قات] بقائي آقاي با و ميكند جمع خود خانه در را آنها ميكند خطيبيسوِءاستفاده آقاي
اعتراف خودشان را اين و منعكسميكنند مجلس در بقائي آقايدكتر وسيله به را اعتراضاتخود آنها همگي

وقت اين در سياسي, همكاري يك به ميشود منجر و خارج حدود اين از مدتي از پس همكاري اين دارند/



ملي دولت سياهه ٣٥٦٢

را اشخاصمؤثر از عدهاي كه است تضعيفدولتخوب براي كه ميكند عقيده اظهار خطيبي حسين آقاي

براي اما ميكنند قبول نيز افسرانمزبور كنيم, آزاد نتيجه تحصيل از بعد و داريم نگاه محبوس روز چند گرفته

قليلي/ مدت هم آن كردن پنهان و كردن مخفي

خطيبي آقاي با مرحوم تيمسار كه پرونده در هست دFيلي ميافتد, افشارطوس نام به قرعه مرتبه اول

وانمود و رفته منزه تيمسار منزل به وي ميرود مادرش منزل به مرحوم تيمسار كه روزي داشتهاند, تماس

به من از كنيد/ پنهان را او باشيد داشته عرضه بايد شما بكشمو دام به افشارطوسرا منميتوانم كه ميكند

طرح وقتي البته ميشود ريخته افشارطوس ربودن طرح اينصورت به كردن/ پنهان شما از و انداختن دام

عمل صورت به ميبايست واقعه از قبل شب سه طرح اين و ميشود جلب نيز سايرين رضايت شد ريخته

اختصاص تمرين به شب آن شود حاضر خطيبي منزل در شب آن نميتواند افشارطوس چون ولي درآيد

ميكشانند/ محل به را افشارطوس و ميشود ريخته طرح اين نتيجه پسدر مييابد,

ضمن در شد, موكل امروز صبح ساعت٩ به بعد جلسه و شد اع;م جلسه ختم دادگاه طرف از اينوقت در

بعضي تأثير تحت اينكه عنوان به را عبده حسين آقايدكتر مدافعخود زمانيوكيل ناصر آقاي ديروز جلسه

مزيني تيمسار متهمينمنجمله آقايان از ديگر نفر سپسچند و عزلنمود/ است شده منحرف دفاع از عوامل

كردند/ معرفي منصوبو وكالتخود به را وي بلوچ سرگرد و اميرع;ئي آقايان و بايندر تيمسار

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

ملوكانه حضور به آذربايجان نمايندگان و عشاير
و ميراشرافي آقايان تفاق ا به آذربايجان اهالي طبقات نمايندگان و عشاير از جمعي امروز ظهر از قبل

شـاهنشاه شـدند/ شـرفياب مـلوكانه حضور به اختصاصي كاخ در ملي شوراي مجلس نمايندگان بهادري

رسـيد/ عرض به مقتضي پاسخ كه فرمودند سؤاFتي آنان وضع از و داده قرار تفقد مورد را عشاير يكايك

معروضداشتند/ آذربايجان اهالي و عشاير شاهدوستي وطنپرستيو در بهادريشرحي و ميراشرافي آقايان

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

ايران] ووطنپرست غيور [عشاير
تـيمسار ارتش ستاد در كردستان و خلخال تبريز, عشاير سران از نفر يك و نود امروز صبح ده ساعت

داشتند/ اع;م كشور استق;ل حفظ براي را مزبور عشاير افراد آمادگي و م;قات را باتمانقليچ سرلشكر

٨٢٢٢ شماره ,١٣٣٢.٨.١å يكشنبه

سپه ميدان در فقيد شاه مجسمه پردهبردارياز
برگزار سپه ميدان در فقيد پادشاه اعليحضرت مجسمه پردهبرداري مراسم فردا بعدازظهر چهار ساعت

نصب محلخود پيشدر روز چند از ارژنگ رحيمزاده آقاي كارگاه در ترميم از پس مجسمه اين شد/ خواهد

است/ شده



٣٥٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

بازداشت ازطرففرماندارينظامي عدهاي
كشفگرديد نقاطمختلفشهر در اوراقمضره مقداري و

شدند آزاد بازداشتشدگان از نفر ٣å
به نظامي حكومت ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري طرف از عدهاي امروز ظهر تا ديروز بعدازظهر از

شهبازيان, عزيز بانو مرادي, جعفرقلي , عنبري زلفعلي اماموردي, لبنياتفروش, حسني اساميضربعلي

آسيه بانو حاتمي, ناصر اسمعيلي, كريا, ذ زرگر, رسول ريحاني, حسين سيدحسنموسوي, داودزاده, ناصر دكتر

شدهاند/ بازداشت عبدالباقي محسن نبوي, توفيق حدادي, ابوالحسن ك;ئي, كبر ا مبرهن, اص;ن قانع,

است: قرار اين از آنها اسامي و تهام ا نوع كه شدهاند توقيف ك;نتريها مأمورين وسيله به نيز ديگري عده

فـيروز توده, منحله حزب نفع به مرداد ٢٦ و ٢٥ روزهاي در فعاليت و كي اشترا مرام تهام ا به شكيبا احمد

در اع;ميه پخش و نيرويسوم به متعلق حزبي دستورات حاوي دفتر جلد ١٤ داشتن تهام ا به سلطانزاده

به سيدحسين فرزند رسول است, داشته شركت مجسمهها شكستن در كه ظاهري محمود چيتساز, سراي

اوراقي داشتن تهام ا به تقي فرزند محمود اع;ميه, داشتن تهام ا به حسن فرزند علي اع;ميه, داشتن تهام ا

كارگران تحريكبين و اخ;ل تهام ا به خورشيد حمام كارگر رضائي رمضان عاليه, مقامات عليه شعار حاوي

علت به غ;ممحمد فرزند حسين خيابان, در مضره پخشاع;ميه تهام ا به باقر فرزند علي اعتصاب, براي

و سليمان فرزندان برادرشحسن و ضربعلي او, جيب در توده منحله حزب بيانيه اوراقو كشف تظاهراتو

مهدي مردم, روزنامه برگ ٢ و مضره اع;ميه برگ ٢٦ داشتن و پخشاع;ميه تهام ا به صفرعلي اصغر علي

بازداشتشدگان دانشگاه/ اعتصابدانشجويان به برگاع;ميهمربوط چند با خيابانمختاري كن سا كاشاني

شدند/ تحويل نظامي دادسراي به ك;نتريها مأمورين وسيله به فوق

ريخته خيابانها ناشناسدر اشخاص وسيله به كه مضره اوراق و اع;ميه مقداري اخير چهار بيستو در

گرديد/ تحويل اط;عات اداره به و انتظاميجمعآوري مأمورين وسيله به بود شده

آويخته شخصي ساختمان جلو در و شده نوشته شعار آن روي كه پارچه يك و اع;ميه برگ ٥ همچنين

مـورد نـيز مزبور منزل گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به و كشف ٢١٢٣ شماره پاسبان توسط بود شده

نيامد/ دست به آنجا در مدركي ولي گرفت قرار بازرسي

يوسفيان, روبرت شدند: آزاد بودند شده بازداشت yقب كه آقايان اين ساعتاخير ٢٤ خ;ل در ـ شدند آزاد

جعفر مختارزاده, القاب ناصرپور, عباسقلي لطيفاص;ني, محمدرسوبي, [ناخوانا], واهيك دستغيب, حميد
مـحمد حسـيني, مرادعـلي طباطبائي, اباذر وكيلي, عوضپور بهرامعلي, تاروردي, اباذري, عباس ايزدي,

ديـائي, عـباس ,tحـبيبا عباس صادقي, حسين جوانشير, علي پناهي, حسين ميرزائي, قدرت رياحي,

توان, نـا صـفور رجبعـلي, حسـن خوشزبان, حبيب پاس, بانكي حضرت, قربانعلي دياني, عبدالكريم

ميربها/ يوسف ميربها, محمد صفيزاده, اميرحسين سهرابي, tنصرا كرخي, احمد بشيري, كريم و ابراهيم



ملي دولت سياهه ٣٥٦٤

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

نيرويهوائي افسران اتهام به رسيدگي
گرديد ارتشاعEم دادرسي درصEحيت

شد ارتشاحاله دادرسي بهدادگاه مزبور متهمين پرونده امروز

تهام ا به قبل چندي كه پوريا و مرزوان هنريار, آقايان اسامي به هوائي نيروي افسران نفر سه پرونده

شده دادگسترياع;م كم ص;حيتمحا در آنها تهام ا به رسيدگي و بودند شده بازداشت كي اشترا داشتنمرام

گرديد/ ارجاع كشور عالي ديوان به نظريه اظهار تعيين براي بود

صـ;حيت در را مـزبور افسـران تهام ا به رسيدگي پرونده در بررسي از پس مزبور شعبه اط;ع قرار به

گـرديد/ ارسال ارتش دادرسي به رسيدگي براي مربوطه پرونده چهارشنبه روز و كرد اع;م ارتش دادرسي

هر از متهمينمزبور پرونده داشتچون اظهار ما خبرنگار ارتشبه دادستان سرتيپآزموده آقاي امروز صبح

گرديد/ احاله ارتش دادرسي دادگاه به رسيدگي براي امروز صبح بود كامل حيث

نمايند معرفي تعيينو دفاع براي را خود مدافع وك;ي كه كرد خواهد اب;غ متهمين به دادگاه هفته اين در

شود/ آماده آنها طرفوك;ي از پرونده قرائت مقدمات كه

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

شدند كنار خدمتبر از
شدند/ كنار بر خدمت از بودند توده منحله حزب با همكاري به متهم كه آموزگار و دبير نفر هفت ـ مهاباد

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

كشفشد نيرويسوم چاپروزنامه محل
مأمورين بهوسيله بود شده منتشر اخيرا كه نيرويسوم چاپروزنامه محل شده كسباط;ع طوريكه به

داشتند دخالت روزنامه توزيع و انتشار و چاپ كار در كه نفر چهار و شد كشف ٩ ك;نتري نظاميو فرمانداري

شدند/ توقيف

پليكپيدر يك چاپاستنسيلو يكماشين تهراننو خانههاي از يكي در طبقاط;عمأمورينمربوطه

با كه آوردند دست به ميشد چاپ نيرويسوم به روزنامههايمربوط مزبور ماشينهاي وسيله به كه حالي

گرديد/ ضبط متفرقه اوراق كارتعضويتو و حزبي اع;ميه مقداري

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

شدند] جنوبفرستاده به سياسي زندانيان [عدهاياز
ديشببه زندانيبودند فلكاFف;ك قلعه در كه سياسي زندانيان از عدهاي ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

در قطار نيم و ساعت يك شدند فرستاده جنوب سمت به مسافربري قطار وسيله به و اعزام دورود ايستگاه

بود/ متوقف آنها اعزام براي دورود ايستگاه



٣٥٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

شدند ايران مرز وارد خاكشوروي از نفر نه و سي
بودند كرده فرار خاكشوروي به اغفال اثر بر كه ايرانيان از عده اين
مراجعتكردند ايران خاك به باكو زندان توقفدر نيم و ماه سه پساز

شورويزندانيهستند و ايران مرز پاسگاه اشخاصدر اين اكنون

ديدهبانان از يكي قبل روز چند ميدهد اط;ع فرستاده بامداد امروز كه گزارشي طي رشت در ما خبرنگار

مرز نزديكي ناشناسيدر شخص كه داد اط;ع فرماندهيخود مركز به تلفن وسيله به آستارا منطقه مرزيدر

و رفته پاسگاه محل به سرباز عدهاي با آستارا مرزبان ناجي سرهنگدوم آقاي ب;فاصله است شده مشاهده

در را شخصي شبانه نتيجه در و نمودند پاسگاه اطراف در بازرسي به شروع بومي عشاير از تن چند تفاق ا به

كردند/ دستگير و مشاهده تاريكي

تفاق ا به من داشتكه اظهار وي آمد عمل به شده شخصدستگير از محل همان در كه تحقيقاتي ضمن

شدهاند/ جنگلمتواري اين در هم سايرين و شدهايم ايران وارد كشوروي خا از ديگر نفر ٢٥

بعد روز و نفر ٢٣ صبح تا و پرداختند جنگل اطراف تجسسدر به بدونفوتوقت شب همان در مأمورين

گرديدند/ تحويل مرزباني زندان اداره به را نفر ٢٦ هر و آوردند چنگ به كوه پايه در را ديگر نفر ٢ هم

مرزباني رياست اينموقع در كه روحي سرهنگدو, آقاي تفاق ا به ناجي سرهنگ آقايان بعد روز صبح

ايران ك خا از را آنها فرار طريق اينكه براي و رفتند زندان به زندانيان ديدن براي بود گرديده منصوب آستارا

عمل به آنها از بازجوئي يكرشته نمايند, ايرانروشن به كشوروي خا از را آنها مراجعت نحوه بهشورويو

خياطيمشغول شغل به خيابانمولوي در سابقا كه تهران بنيهاشمياهل ناصر فراري زندانيان از يكي آمد/

كشوروي خا به هم با كه كرد تشويق مرا مهاجر نيكنام حسن امسال فروردين اوائل در داشت اظهار بود

گرديد ملحق ما به بهشورويبود رفتن به مايل هم او كه ملكي ابوالفضل نام به شخصي ميان اين در و برويم

كرديم/ حركت شاهي سمت به سه هر و

ديگري عده خانه آن در اقامتكرديم نيكنام ابوالفضل به معروف قليچ نام به شخصي خانه شاهيدر در

نـفر يـازده جـمعا كه ديگر تن چند تفاق ا به نفر سه ما باFخره و داشتند را قصد همين هم آنها كه بودند

كرديم/ حركت اردبيل سمت به نام اورج هدايت با ميشديم

نفر دو توسط را ما سپس و پرداختيم را وجه آن ما و نمود مطالبه حقالزحمه ريال ١٥åå كدام هر از قليچ

آباديمذكور از كيلومتر دو كه همين هدايتنمود/ طرفمرز به بود ماسكپوشيده با را كهصورتخود تفنگدار

و دادند نشان ما به را شوروي مرز خاردار سيمهاي ماسكدار نفر دو آن رسيديم, رودخانهاي به شديم دور

و زد سيم به را كوچكخود نيكنامچوبدستي حسن رفتيم خاردار طرفسيم به ما مراجعتنمودند/ خودشان

نزديكي آن در كه كلبهاي از سبكبود مسلسل به مسلح كه سربازي خاردار سيم به اصابتچوب محض به

سرباز برديم, Fبا طرف به را دستهايخود ما كرد/ نشانه ما طرف به را مسلسلخود آمدو بيرون داشت وجود
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حالي در و برد كشوروي خا داخل به را ما آن پساز و كرد صحبت پاسگاه با جيبيخود تلفن وسيله به مزبور

به آنجا از و رسيديم پاسگاهي به كيلومتر دو طي از پس دادند/ حركت پياده بودند بسته را ما چشمان كه

شديم/ اعزام كو با به سپس و لنكران به نداشت خارج به منفذ هيچ كه توبوسي ا وسيله

مدت ظرفاين شديمو زنداني بودند آنجمع متوارياندر از نفر ١٣å كه كو با زندان در نيم و ماه مدتسه

يكسلول در كه را ما از ششنفر بيستو يكروز اينكه تا گذشت مدتي آمد عمل به بازجوئي ما از بار چند

توقيف شديم ايران مرز وارد كه لحظهاي از پس و فرستادند ايران مرز به و آوردند آستارا به بوديم زنداني

ميكند اعتراف تحقيقات ضمن در نيز اردبيل اهل حاتمي ستار نام به دستگيرشدگان از يكيديگر گرديديم/

آنجا در و كرديم حركت نمين مرز سمت به خلخال اهل شاه علي تفاق ا به عدهاي اغفال فريبو اثر در كه

كو با زندان تسليم ورود مجرد به ولي فرستاد مرز طرف آن به ريال ١٥å اخذ با را ما سرتيپزاده فخرالدين

از نفر ٣٩ جمعا كه گرديد معلوم آمده عمل به ششنفري بيستو عده اين از كه تحقيقاتي ضمن در شديم/

ايران ك خا وارد نمين مرز از نفر ١٣ و آستارا مرز در آنها از نفر ٢٦ كه كردهاند مراجعت ايران به كشوروي خا

و آمده عمل به آنها از Fزم تحقيقات yكام تا هستند زنداني مرزي پاسگاه در مزبور نفر ٣٩ yفع شدهاند/

شود/ تخاذ ا آنان درباره مقاماتمربوطه طرف از Fزم تصميم

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

درباره امروز بعدازظهر كاشانيساعتچهار tآيتا
كرد خواهد صادر اعEميه نفت قضيه و انگلستان روابطبا

نـمايندگان آقـايان از عـدهاي ديـروز قـبلي قـرار طـبق رسـيد خوانندگان اط;ع به yقب كه طوري به

زهريجلسهاي بقائيو دكتر مشار, مكي, آقايان كاشانيو tآيتا از مليمركب مجلسشوراي غيرمستعفي

از يكـي داشت ادامـه شب ده سـاعت تـا تـقريبا آن كـرات مـذا كـه دادنـد تشكـيل مشار آقاي منزل در

بيشتر و جاريروز مسائل اطراف در ما بحثديشب گفت ما خبرنگار به امروز جلسه اين در شركتكنندگان

بود/ نفت قضيه حل و انگلستان با روابط تجديد اساسي دوموضوع اين اطراف در

تصميمي هر كهدولت اينبود بر عمومي نظر كلي بهطور شدو كراتمفصلي مذا ايندوموضوع اطراف در

Fزم چون و كند تجاوز نفت شدن ملي مادهاي ٩ قانون حدود از نبايستي ميگيرد نفت قضيه حل به نسبت

كه را خودشان نظر اع;ميهاي طي امروز كاشاني tآيتا شد قرار برسد دولت و مردم اط;ع به نظر اين بود

با روابط تجديد درباره ميباشد نيز مشار آقاي منزل ديشب جلسه در شركتكنندگان عقيده و نظر متضمن

برسانند/ عموم اط;ع به نفت وموضوع انگلستان

يابد/ انتشار امروز بعدازظهر چهار ساعت كاشاني tآيتا اع;ميه است قرار كه شد شخصمتذكر همين

داشتند, را اع;ميه صدور قصد قبل روز چند از كاشاني tآيتا گفت: باره اين در tآيتا نزديكان از يكي

به مزبور اع;ميه كه شد اين بر قرار و شدند متذكر خود دوستان به را اينموضوع ديشب جلسه در منتهي

يابد/ انتشار مشار آقاي منزل ديشب جلسه كرات مذا نتيجه عنوان



٣٥٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

قضات از جمعي نامه
تفسيري وزارتدادگستريو اط;عيه پاسخ در را زير استشرح خواهشمند اط;عات, روزنامه مدير آقاي

فرمايند/ درج به امر است گرديده منتشر روز آن گذشته شماره در كه

نـفر دو يكي استثناِء به عموما كشور عالي ديوان شعبه روساِء آقايان دادگستري وزارت تذكر خ;ف بر

و نمودهاند نظر اظهار آن بط;ن به صريحا تلقيو غيرقانوني قضات كناري بر درمورد را اقداماتدولتسابق

رئيسدادگاه عبده آقاي جناب مطبوعاتيو مصاحبه ضمن و كتبا عاليكشور رئيسديوان آقايهيئت جناب

صريح طور به و كتبا دفعات به نيز است تخلفات ص;حيتو به رسيدگي مرجع تنها كه قضات انتظامي عالي

به رسيدگي به صالح را كميسيونمزبور تلقيو اساسي برخ;فقانون غيرقانونيو نفريرا عملكميسيون٥

به بايستي قبيلقضاتمحفوظو اين قضائي كهشئون نمودهاند نظر اظهار عموما و ندانسته ص;حيتقضات

شوند/ دادن قضائيعودت شغل

حكومت دوره در راي صدور او� كه ميشود يادآور كشور ديوان استخدامي شعبه صادره راي مورد در و

و اعاده سابق بهوضع اخيرا و دانسته غيرقانوني را سابق فعليديوانكشور دولت هيأتمحترم كه سابقبوده

فرمودهاند/ تثبيت

نظريه خ;ف منطقو از دور استخدامي شعبه به باطل و اقداماتلغو يكرشته از شكايت كه اين ديگر و

,٨١ ,٢٨ ,٢٧ ,١٢ ,١١ ,٩ ,٨ اصول استناد به خ;صه بهطور ميباشدو عاليكشور قضاتديوان آقايان عمومي

اقداماتدولتسابقدرمورد مدني قانون چهار ماده همگانيو كيفر قانون ٦ ,٢ اساسيومواد قانون متمم ٨٢

بود/ كشور عموميديوان هيأت نظريه و قانون خ;ف بر yك قضات كناري بر

طرفدولترا حقاز احقاق تعديو رفع انتظار است اساسي قانون احترام حفظو فعليدر دولت چونرويه

كل اسناد و ثبت و دادگستري قضات از جمعي طرف از دارند/

نمازي, محمد بنكدار, جواد زيني, شهراد سوادكوهي, مستوفي, حسن

شيرين, عباس قديمي, ابوالقاسم هروي, سبزواري, حسامي غ7معلي

غ7مي طاهري, محمد علوي, واعظزاده

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

شده] كنار كارمندانبر و [تجمعقضات
بودند شده كنار بر كار از كارمندان و قضاتدادگستري از عدهاي امروز صبح ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

كه كردند تقاضا كرده م;قات را كشور وزارت معاون جهانباني سرتيپ آقاي و يافته حضور كشور وزارت در

نمايد/ طرح هيأتدولت در آنها مستدعيات

دولت اطـ;ع بـه را اينمـوضوع فرصت اولين در كه داد وعده آنها به جهانباني سرتيپ تيمسار آقاي

برسانند/
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٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

كرد خواهد اعEم را خود رياحيآمادگي سرتيپ مدافع وكيل زند نصير دريادار امروز عصر

ميشود اعEم قطعا رياحي سرتيپ و مصدق دكتر دادرسي هفته اين در نظاميگفت: رئيسدادگاه

كرد خواهد اشخاصتقسيم بين را دادگاه به سخنگويدولتكارتهايورود

آمد عمل به ارتشبازپرسي دادرسي در ممتاز سرهنگ از
شد خواهد تكميل سرهنگدفتري و ممتاز سرهنگ پرونده آينده هفته

اع;م دادگاه به را آمادگيخود كنون تا كه رياحي سرتيپ مدافع وكيل زند نصير دريادار آقاي بامداد امروز

البته شد خواهد منقضي پرونده قرائت براي مهلت روز آخرين امروز داشت اظهار ما خبرنگار به است نكرده

و ندارم قانوني مدت تمديد به احتياجي ديگر و كردهام قرائت را پرونده مقرره مهلت روز ده اين خ;ل در من

باشد اينجانب آمادگي اع;م به احتياجي گر ا ولي دهد انجام را خود قانوني وظيفه بايد دادگاه طريق بدين

داشت: اظهار ما خبرنگار مقبليدرجوابسؤاFت سرلشكر آقاي كرد/// اع;مخواهم را آمادگيخود امروز عصر

به اينموضوع اع;م امروز دارد احتمال استولي نكرده اع;م را آمادگيخود زند نصير دريادار آقاي كنون تا

به و ميدارد اع;م را دادرسي تاريخ و داد خواهد جلسه تشكيل ب;فاصله دادگاه اينصورت در برسد دادگاه

است مسلم آنچه گفت سپس مقبلي سرلشكر آقاي گرفت/ خواهد انجام هفته اين در اينموضوع حتم طور

رعايت جز قضاوت در و داشت خواهيم نظر مد در هميشه را خويش وجدان دادگاه اعضاي كليه و اينجانب

كرد خواهم سعي دارم كشور از خارج اينجانبمأموريت كه آنجائي از و بود نخواهد بين ديگريدر نظر قوانين

شود انجام زودتر هرچه كمه محا اين كه

در رياحي سرتيپ و مصدق دكتر كمه محا جلسه به كارتهايورود است شده كسباط;ع كه طوري به

نمايد/ تقسيم تماشاچيان و جرايد مخبرين بين كه گرفت خواهد قرار نوريسخنگويدولت عميدي اختيار

منزل محافظين سرهنگدفتري و ممتاز سرهنگ آقايان پرونده كه شد كسباط;ع امروز ـ ٣١٧ ماده

ميكند/ طي را بازپرسي مراحل آخرين مصدق دكتر آقاي

نظامي بازپرس دستور به گذشته شب داشت اظهار ما خبرنگار به ارتش دادرسي رتبه عالي مقام يك

به بازپرسي شب نيمه تا وي ارتشاز دادستان اطاق در و گرديد ارتشاعزام دادرسي به سرهنگممتاز آقاي

به تيراندازي دستور درباره و مرداد ٢٨ روز عمليات زمينه در ممتاز سرهنگ از بازپرس سؤاFت آمد/ عمل

من است داشته اظهار جواب در ممتاز سرهنگ آقاي است/ بوده مصدق دكتر آقاي منزل محافظ سربازان

ارتشبودم/ ستاد رئيس و ملي دفاع وزير يعني خود فرماندهان اوامر مجري و سربازم

و مـمتاز سـرهنگ آقـايان از ارتش دادرسـي آئين ٣١٧ ماده استناد به نظامي بازپرس اط;ع قرار به

عليه شدن مسلح به مردم ترغيب تحريصو بر مبني آنها تهام ا و ميكنند بازپرسي دفتري سرهنگدريادار

قرار آينده هفته است ممكن و ميباشد تكميل شرف اينكدر مزبور آقايان پرونده ميباشد/ سلطنت مقام

شود صادر آنها عليه بازپرس نهائي
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٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

كرد دفاع پرونده از دادستان افشارطوسنماينده متهمينقتل محاكمه جلسه در
دادستان اظهاراتنماينده به وكEيمدافع و اعتراضمتهمين اثر بر ديروز جلسه در

بهشدتمتشنجشد دادگاه جلسه

تشكيل افشارطوس قتل متهمين تهام ا به رسيدگي براي دادگاه جلسه هفدهمين ديروز صبح ده ساعت

داشت اظهار خود گذشته بيانات فهرست كر ذ از پس وي داد ادامه خود صحبت به دادستان نماينده و شد

عملي چنين گر ا هرآينه و نيست ميسر ارتش قضائي دستگاههاي و كم محا در هيچوجه به پروندهسازي

شـدت بـه مدافع وكيل ملكي دكتر وقت اين در باشد دادگستري كنار و گوشه در است ممكن گيرد صورت

پرخاش دادستان نماينده طرف به بودند برخاسته جايخود از كه حالي در مدافع وك;ي ساير و اعتراضكرد

سرگرد آقاي و داشتند اعتراض شديدا منزه سرتيپ و مزيني سرتيپ آقايان نيز متهمين رديف از و نمودند

شكسته؟ كسي چه مرا دست اين كرد فرياد زده Fبا را خود آستين بلوچ

شده تفاهمي سوِء گر ا نبود دادگستري به اهانت من عرض گفت دادستان نماينده تشنج پايان از پس

گفت/ سخن پرونده مطالب مورد در سابقخود بيانات تعقيب در و معذرتميخواهم

سينه سرتيپمزيني آقاي جلسه مجدد تشكيل پساز و شد تنفساع;م دقيقه ده و يازده ساعت مقارن

منكر اينطور را جرم آثار اين نمود اظهار و نشانداد بود آنمشهود سوختگيروي زخمو آثار كه را آشپز احمد

نـماينده سـپس ميكنيد, كوشش بازپرس برائت در شما كه داده شكنجه بازپرس نگفتيم كه ما ميشويد

ربوده پساز را افشارطوس كه گرفت نتيجه و كرد اشاره پرونده مندرجات به خود سخنان تعقيب در دادستان

عمل ميشود گفته اينكه و كردهاند مخفي است اميرع;ئي آقاي به متعلق آن ملك كه تلو نزديكي در شدن

به آينده جلسه و ختم جلسه ١٢ ساعت حدود در نيست صحيح گرفته انجام دولتوقت توسط اختفا و ربوده

گرديد/ امروزموكول صبح

###

امروز صبح دقيقه بيست و ساعتده افشارطوس قتل پرونده به رسيدگي براي دادگاه جلسه هيجدهمين

نحو به اشاره از پس و داد ادامه كيفرخواست از دفاع به دادستان نماينده بهمنش سرگرد آقاي شد/ تشكيل

دست به خطيبي آقاي منزل در ميگويند كه ديكتافون دستگاه به راجع پرونده تنظيم كيفيت و جرم كشف

نوار و است گرام> <ديكتا و نبوده ديكتافون مزبور دستگاه فني كارشناس تشخيص طبق داشت اظهار آمده

ندارد/ هم ضبطصوت

تيمسار لباسهاي به آقايان گر ا گفت و كرد اشاره مدهوشكننده داروي سپسموضوع داستان نماينده

شده ريخته آن روي كه تر> <ا شديد بوي اثر نزديكشوند است دادگاهموجود دفتر صندوق در افشارطوسكه

تر ا بوي گفت و اعتراضكرد منزه سرتيپ كرد�آقاي خواهد خارج طبيعي حال از را ايشان ثانيه پنج در است

دادگاه مجدد تشكيل پساز و شد تنفساع;م بيستدقيقه و يازده ساعت /�نميماند باقي هم يكساعت
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همان ادعا مورد دستگاه اين كه كنم عرض ميخواستم شده صحبت خيلي ديكتافوني رويموضوع چون

آنچه ميباشدو است شده نصب كهرويآن يكبلندگو با تحريرFتين ماشين نوعي استكه گرام ديكتافون

بود/ سفيد كاغذ مقداري آمده دست به ماشين زير در كه هم

آقايان تهام ا مورد در نكاتي كر ذ از بعد و كرد دنبال را خود اظهارات دادستان نماينده تذكر اين از پس

نظامي و قضائي مقام شايسته كه عادFنه راي كرد تقاضا دادگاه قضات از رستمي امير و خطيبي مصطفي

از جلسه ختم و داد خاتمه صحبتخود بهمنشبه سرگرد آقاي بعدازظهر يكربع مقارن نمايند/ صادر باشد

شد/ اع;م دادگاه رياست طرف

صـداي شـده گـفته ايـنكه داشت اظـهار خبرنگاران به توضيحاتي ضمن خطيبي حسين آقاي امروز

و نيست صحيح شده تشكر اظهار بازپرس به نسبت من طرف از همچنين و شده ضبط نوار روي اينجانب

داشتهام/ تقديم و تهيه بازپرسي مراحل جريان بازپرسدر به نسبت هم جرمي اع;م حتي

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

فقيد اعليحضرترضاشاه مجسمه از امروز بعدازظهر
شد خواهد سپهپردهبرداري ميدان در

سپه ميدان در فقيد شاهنشاه اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري مراسم امروز بعدازظهر چهار ساعت

يافت/ تزئين ايران پرچمهاي با سپه ميدان امروز اينمنظور براي شد/ خواهد برگزار

خيابانهايFلهزار اصناف نمايندگان و اداراتشهرداري رؤساي تهرانو شهردار آقاي مقرر وقت از قبل

خواهد ايراد شهردار آقاي كه بياناتي از پس يافت/ خواهند ميدانحضور محل در برق و ناصرخسرو و سپه و

س;م نظامي موزيك دسته كه حالي در سپس و ميشود ايراد بياناتي نيز اصناف نمايندگان طرف از كرد

از پردهبرداري ترتيبمراسم بدين و ميدارد بر رويمجسمه از را پرده تهران شهردار مينوازد را شاهنشاهي

ميگيرد/ انجام فقيد پادشاه اعليحضرت مجسمه

٨٢٢٣ شماره ,١٣٣٢.٨.١١ دوشنبه

پيشهوران و بازرگان اتحاديه بيانيه
به زير شرح به و شد منتشر راديو وسيله به كه گرديد صادر پيشهوران و بازرگانان طرف از بيانيه ديروز

ميرسد: خوانندگان اط;ع

وشوراي سنا مجلسين غيرمترقيه تعطي;ت از مقتضي درمواقع كه تهران پيشهوران بازرگانانو تحاديه <ا

ايـنك كردهاند تأسف اظهار رشادت كمال با متعدد اع;ميههاي طبق وحشت و ارعاب محيط آن در ملي

بود خواهند و بوده كشور عاليه مصالح به ع;قمند كه ايراني برادران به را سنا مجلس جلسات مجدد تشكيل

آقايان اص;حي اقدامات مترصد قدرتعوامفريبي, شدندوره سپري از خرسندي اظهار ضمن تبريكگفته

ميباشند>/ مقدس مجلس نمايندگان
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٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

خبرنگارانگفت: به مطبوعاتي مصاحبه جلسه يك در تهران نظامي فرماندار دادستان سرلشكر

است شده خنثي امروز تا توده منحله فعاليتهايحزب گونه هر
كشفشده توده منحله حزب از شبكه ٢åكنون٨ تا

بازوكا نارنجك, سيستمهايمختلف, به اسلحه رمز, زياديكليد مقدار و

است دستآمده به آنها مراكز در خمپاره حتي و

است داشته همكاري توده منحله حزب با حزبنيرويسوم ملكيرهبر خليل
توده منحله حزب با زيركزاده و مهندسحسيبي فاطمي, دكتر سنجابي, دكتر

طرحريزيكردهاند را توطئهاي و همكاريشده مشغول
فلكاiفEك قلعه در پنجحكومتنظامي ماده استناد به نفر كنون٨١٢ تا

ميبردند سر به زندانهايتهران و
اين در شد/ تشكيل تهران نظامي فرمانداري قبليدر بنابهدعوت مطبوعاتي مصاحبه يكجلسه ديشب

داشـتند/ حـضور فيلمبرداري مؤسسات نمايندگان و خارجي و داخلي خبرنگاران از عدهاي مصاحبه جلسه

طـي و كـرد شركت مصاحبه جلسه در نظامي فرماندار دادستان سرلشكر تيمسار بعدازظهر هفت ساعت

و ميباشند مشروطيت چهارم ركن منزله به كشورهايدموكراسي در كهمطبوعات داد تذكر بياناتمبسوطي

تأمين جز هدفي كه ما با خويش قلم كمك با كه مينمايم درخواست خبرنگاران و نويسندگان آقايان از من

نمايند/ معاضدت همكاريو نداريم عمومي رفاه امنيتو

مطالب پرداختو اخير ماه دو اين در نظامي فرمانداري اقدامات شرح به سپس دادستان سرلشكر آقاي

گذارد: خبرنگاران اختيار در را زير

گرفته دست به را كشور امور زمام ايران مردم مردانه قيام همت به كه كنوني ملي دولت ـ مرداد ٢٨ روز از

گرديدهاند دولتموظف عمل و داده قرار ايران ملت همآهنگيعموم و همكاري در را خود برنامه كار آغاز از

دهند/ قرار گرامي همميهنان معرضاط;ع در را اوضاع حقايق كشور امور جريان مورد در كه

برنامه اجراي در مردم طبقات عموم معاضدت و كمك به خود خدمت روز نخستين از نظامي فرماندار

بـه كـه را خود گذشته عمليات جريان ميداند Fزم يافته توفيق حومه و تهران در امنيت استقرار به دولت

جرائد ارباب اط;ع به اختصار و خ;صه طور به شاهدوستصورتداده ميهنپرستو مردم ارشاد راهنمائيو

كاريهايگرانبهايخود فدا تهرانارزشكوششو اهاليغيور تا برساند ميباشند عمومي افكار نماينده كه

دريابند/ را صديق خدمتگزاران كاري فدا صميميتو درجه و بدانند را

شكست از كه اخ;لگران و ماجراجويان متشكله صفوف با مرداد ٢٨ قيام روز از دولت انتظامي دستگاه

ارگان تخريب براي بيگانه الهام به كه جمعيتهايخودخواه اين گرديد, مواجه بودهاند ك غضبنا گهاني نا

نقشههاي با كه برآمدند صدد در بودند شده مجهز ايران نجيب مردم زندگي شالوده زدن هم در و اجتماع
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كنند/ جبران را تاريخي شكست و برآمده انتقام مقام در تخريبيخود

كه بود كرده آماده كافي امنيتوسائل شيرازه زدن برايدرهم احتماليو حوادث با مقابله براي توده حزب

داد/ باد بر را آنها اميد همه تهران مردم موقعشناسي بيداريو فقط

و راهنمائي كه دارند اعتراف حقيقت اين به منصفانه انتظامي سازمانهاي و تهران نظامي فرمانداري

دسـتگاههاي و فسـاد Fنـههاي كشف براي را انتظامي دستگاه مردم شبانهروزي مراقبت و روزانه كمك

به كه بودند زنانوطنخواه و مردان و شاهدوست و بيدار جوانان و تهران مردم اين نمود/ راهنمائي تخريبي

مـفسدين دسـتگيري و كشـف در را انتظامي مأمورين و گرفته نظر تحت را فساد كز مرا كنجكاوي نيروي

را فساد كانون و دهد باد بر سره يك را آنان خائنانه نقشههاي توانست دولت و كردهاند كمك و راهنمائي

سازد/ مت;شي

بـه مـختلف عـناوين به دستجاتي و احزاب گذشته دوران در ـ توده منحله حزب افراد از ملكي خليل

خـود رهبري دستگاه هدايت به توده حزب افراد همان حقيقت در و يافته عنوان و موقعيت دولت حمايت

آوردند/ دام به فريبنده عناوين به و داده فريب را سادهلوح مردم بتوانند تا ساختند مختلفي جمعيت

ولي بود آورده گرد توده حزب با مبارزه عنوان به را كدلي پا جوانان ظاهر در ملكي خليل آقاي چنانچه

همچنان ميشود/ هم Fحا و ميشد خوانده ملكي رفيق عنوان به معنويخود همكاران ميان در او خود هنوز

دست به بهرهها وقت دولت نفوذ از و ميشدند متمتع سابق دستگاه از كه بودند طبقاتي بازاريان ميان در

صدد در مرتبه چند برآمدهاند/ توده حزب با همكاري مقام در شده مسدود استفاده باب چونامروز ميآوردندو

ديگر بار و آورند بهوجود آشفتهاي بازار نو از امور مصادره و كشور عاليه مقامات به اهانت و سوِءقصد با شدند

سازند/ مستعد خود نامشروع مقاصد پيشرفت براي را پايتخت و كشور محيط

و سـاخته آمـاده دهـي بـاد بـر ايـران نـقشه جاري] [سال ماه آبان چهارم و سوم روزهاي در چنانچه
و آشوب انداخته يكديگر جان به را مردم و شوند مرتكب خطيري جنايت نفر چند تحريك با ميخواستند

انتقام تهران شاهدوست و وطنپرست مردم از و بپردازند اموال نهب و غارت به ميان آن در و فراهم بلوائي

گاه آ موقع از قبل را انتظامي مقامات و يافتند خبر آنها اسرار از تهران هوش با مردم خوشبختانه ولي بگيرند

و گرفته عديدهصورت قبيلموارد اين از ريختو برهم را فساد كانون فوريت به نظامي فرمانداري و ساختند

هـمكاري و مـحبت مرهون را همه كه آمده دست به اسلحه و مهمات بيشمار مقادير با زيادي اشخاص

هستيم/ تهران مردم صميمانه

سابق دولت [ناخوانا] كه است شده حاصل اط;ع هم اخيرا ـ افتاد نخواهد اتفاقي آبان پانزدهم روز
بـا زيركزاده و حسيبي مهندس فاطمي, دكتر سنجابي, مصدق, دكتر قبيل از دولت آن نزديك همكاران

توده حزب به همكاري دستدوستيو ديگر بار سابق ماليدولت كارچاقكنهايدستگاه و طماع دFلهاي

١٥ روز از كه كردهاند اع;م و طرحريزينموده را اعتصابي ايجاد خود نامشروع مقاصد در برايموفقيت و داده

دقت مورد آنها خائنانه نقشههاي تبليغاتو تمام خوشبختانه گذارد/ عملخواهند بهموقع ماه آبان ٢å تا آبان
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قبل مفسدهجو عنصر و اخ;لگر هرعضو كه ميباشد نظاميمطمئن فرمانداري و بوده تهران اهالي نظارت و

از منظورم گرفت/ خواهد قرار انتظامي مأمورين محاصره حلقه در رشيد مردم وسيله به جنبشي و حركت از

و معنوي مساعدت به تكاِء ا خدمتگزاران موفقيت و پيشرفت عاملي منتهاي كه است اين سوابق اين بيان

ميباشد/ مردم عاليه حمايت

از حمايت مشروطيتو رژيم بناِء اساسسلطنتو حفظ به مردم كه ميرساند همآهنگي كاريو فدا اين

كه داريم افتخار ما ندارند/ معاضدتيدريغ كمكو نوع هر مساعيجميلهو بذل از و بوده وفادار دولتمليخود

مرتبه براياولين كه ايناست همه خرسندي مايه ملتهستيم/ وفاي با خدمتگزار و شاهنشاه صديق مأمور

ميروند/ پيش هم با عمومي سعادت تأمين امنيتو حفظ راه در دولتي دستگاههاي تمام و مردم

همين است دولت خدمتگزاران اميد سرمايه و تشويق مايه كه امري تنها ميرساند عرض به ضمن در

ميباشد/ ايران رشيد ملت همكاري و همآهنگي

كه اموري كليات از مختصري فهرست شد عرض چنانچه افتخار نهايت با كنون ا ـ اقدامات فهرست

مورد هر در و موقع هر در هستند آماده نظامي فرمانداري مأمورين و ميشود تقديم پيوست به گرفته صورت

برسانند/ عزيز آقايان اط;ع به باشد بيشتريFزم توضيح كه

است شده آنجا نظامي فرمانداري مقرراتدر قانونو طبق ٣٢.٨.١١ الي ماه مرداد ٢٨ روز از كه اقداماتي

است: زير شرح به

لحاظ از آنها از شبكه چند كه گرديده كشف دولت مخالفين و توده منحله حزب شبكه ٢å٨ حدود در ـ ١

ميشود: كر ذ نمونه باب من ندارد مانعي اداري اسرار حفظ

علياف/ كمونيستي و جاسوسي شبكه

علياف/ منزل از عليافمكشوفه برادر حسيناوف كمونيستي و جاسوسي شبكه

آونرسيانف/ و داستانلي عيسي كمونيستي و جاسوسي شبكه

ايران/ در توده منحله حزب با عراق كمونيستي حزب رابطين شبكه

فلسطين/ كمونيست حزب با توده منحله حزب رابطين شبكه

تهران/ در توده حزب سازمان از عدهاي قسمت به مربوط آذريه شبكه

ورامين/ در توده حزب به خاموشيمربوط tنورا شبكه

توده/ حزب مالي سازمان به هفتگليمربوط شبكه

تهران/ در توده حزب به حسنمربوط تقيو نام به شبكهاي

تهران/ در توده حزب سازمان به مفيديمربوط مهدي و محسن شبكه

توده/ حزب سازمان از قسمتي حاصلمربوطه مراد و حسنلو شبكه

تهران/ از خارج و تهران توده حزب از حوزه چند به مربوط غفاريپور و شرقي مسعود شبكه

ملكي/ خليل پاسپورت حتي حزبمزبور به مداركمربوط و اسناد تمام با نيرويسوم شبكه
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ايران/ در توده حزب سازمان از قسمتي به مربوط نظيفكنگرلو شبكه

توده/ حزب از حوزه چندين به نوروزيمربوط داود شبكه

توده/ حزبي چندينحوزه به حائريمربوط صدرالدين از مكشوفه شبكه

توده/ حزب به وابسته ايران دمكرات جوانان سازمان از شبكه

به آمده عمل به نظامي فرمانداري طرف از آبان ١١ تا مرداد ٢٨ تاريخ از قانون طبق كه اقداماتي ساير

است: ذيل قرار

منحله/ توده حزب به وابسته ميهن كبريتسازي كارخانه شبكه كشف w١

است/ گرديده ضبط كشفو مضره و كمونيستي كتاب جلد هزار ٢å٣ حدود در w٢

/ تودهاي به متمايل تودهايو روزنامههاي و مضره نشريههاي معتنابهي مقدار كشف w٣

قرار استفاده آنمورد بهرهبردارياز براي كه توده حزب به مداركمربوط و رمز كليد زيادي كشفمقدار w٤

است/ گرفته

ارتش ذخاير اداره به آنها از تعدادي فشنگكه زيادي تعداد مختلفو تفنگسيستم قبضه ٤٢ كشف w٥

است/ نظاميموجود فرمانداري در نيز تعدادي و تحويل

با مختلف سيستم كمري اسلحه تعدادي و بازوكا قبضه چندين و نارنجكدستي زيادي تعداد كشف w٦

ميليمتري/ ٨١ خمپاره و فشنگمربوطه

مـانند مربوطه اوراق و مدارك آوردن دست به و توده حزب به وابسته سنديكا چندين شبكه كشف w٧

غيره/ چايو كارگران سنديكاي و سوزنبانان و سنديكايلكوموتيورانان

بودهاند/ مضره اع;ميههاي و اوراق طبع مشغول كه چاپ ماشين چندين كشف w٨

حزب به متعلق بود شده تهيه آن وسيله كه اع;ميههائي و وسائلمربوطه با چاپ ماشين يك كشف w٩

نيرويسوم/

ميدهد/ نيرو ولت ٢٢å الي ١٢å بين كه برق مولد دستگاه كشف w١å

/�امريكايي �سيستم ارتشي گيرنده بيسيم يكدستگاه كشف w١١

دسـتگيري و دانشگـاه كوي بهجتآباد, جواديه, مفتآباد, مانند مظنون محلهائي متوالي بازديد w١٢

مضره/ مدارك و اوراق ضبط كشفو و اشخاصمظنون

غيره/ و مردم و زنان جهان مانند تودهاي روزنامههاي پخش مركز چند كشف w١٣

افتاد/ مردم دست به مرداد ٢٨ رستاخيز در كه اشيائي و ثاثيه ا از مقداري كشف w١٤

هـمچنين بـودند نموده ناراحت را مردم بود مدتها كه ماشينها سارقين باند دستگيري و كشف w١٥

هستند/ آن از حاصله نتيجه شاهد مردم خود كه شبانه متوالي سرقتهاي از جلوگيري و سارقين دستگيري

بود/ متداول مرداد ٢٨ رستاخيز از قبل كه كارگران كز مرا كارخانجاتو در اعتصاب از جلوگيري w١٦

مردم/ برايعموم آسايش ايجاد و ميتينگها تشكيل از شديد جلوگيري w١٧



٣٥٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

ادوار در كه تهران دانشگاه فرهنگو وزارت آزمايشيو حوزههاي در آرامششايسته و نظم قراري بر w١٨

است/ بوده بيسابقه گذشته

رانندگان/ اعتصاب از جلوگيري w١٩

در تشنج اغتشاشو گونه هر از جلوگيري و صفر و عزاداريمحرم روزهاي آرامشدر و نظم قراري بر w٢å

تكايا/ و مساجد

كه شهرستانها در آن به وابسته سازمانهاي با توده منحله حزب مركزي كميته رابطه گسيختن w٢١

توانست/ نخواهند هم تيه آ در و بدهند آن به صورتي و سر نتوانستهاند هم هنوز

به خود/ خائن سران از انزجار و گذشته عمليات از آنان ندامت و اغفالشدگان از زيادي عده هدايت w٢٢

شبكههايحزب از زيادي تعداد آنان از بعضي كمك اثر بر توانستهاند نظامي فرمانداري مأمورين كه طوري

نمايند/ دستگير را آن مؤثر افراد كشفو را توده

مخفيگاه امروز تا آيا كرد خبرنگارانسؤال از يكي شد تمام كه دادستان سرلشكر آقاي اظهارات از پس

است؟ نشده روشن نظامي فرمانداري براي فاطمي دكتر

شهر ايراندر استدر شده پنهان آنجا در فاطمي دكتر كه محلي جوابگفت دادستاندر سرلشكر تيمسار

نگاه اختفاِء حال به كنون تا را وي دستآورده به تهيدست مردم كيسه از كه پولي فقطميليونها است تهران

ميباشد/ تعقيبش در كامل جديت با نظامي فرمانداري ولي است داشته

سؤال هستند زنداني نظامي فرمانداري در كه غيرسياسي و سياسي زندانيان تعداد از ديگري خبرنگار

در بـقيه و فـلكاFفـ;ك قـلعه در آنـها از عدهاي كه ميباشند زنداني نفر ٨١٢ yفع شد داده جواب كرد/

ميبرند/ سر به تهران زندانهاي

چون داشت اظهار دادستان سرلشكر آقاي و آمد ميان به سخن هم مصدق دكتر آقاي زندگي وضع از

نيم ساعتهشتو ندارم/ ايشان از اط;عي من ديگر گرديده خارج نظامي فرمانداري اختيار از دكتر پرونده

يافت/ پايان مصاحبه جلسه بعدازظهر

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

كشفشد نيرويسوم روزنامه بسته ١٦
مهدي نامش كه شخصي به اميركبير خيابان پاس ٢٤٤٧ شماره پاسبان ديروز بعدازظهر هفت ساعت

ك;نتريمحتويات در جلبكرد/ ك;نتري٩ به شدوويرا ظنين بود كيسهايمحتويروزنامه حامل گنجيانو

مـقداري و سـوم نيروي روزنامه بسته ١٦ شامل كه شد معلوم نتيجه در و گرفت قرار رسيدگي مورد كيسه

ميباشد/ اع;ميه

صادقيان منوچهر كه شخصي همچنين و فرستاد نظامي فرمانداري به را آن حامل و روزنامهها ك;نتري

٩٩å شماره پاسبان و گاهي آ مأمورين از يكي توسط ميكرد پخش اع;ميه نادري خيابان در و داشت نام

گرديد/ اعزام نظامي فرمانداري به ٣ ك;نتري طرف از و دستگير



ملي دولت سياهه ٣٥٧٦

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

عدهايبازداشت چهارساعتاخير بيستو در
شدند آزاد نفر چند و

چند مدت همين خ;ل در و شده بازداشت نظامي فرمانداري توسطمأمورين عدهاي اخير ساعت ٢٤ در

ميشود/ داده اط;ع زير شرح به آنها اسامي اينك شدهاند آزاد تفاهم سوِء رفع اثر در توقيفشدگان از نفر

به قاسمي ناصر تخلفازدستورمأمورين, و يكخنجر داشتن تهام ا به برهمن اص;ن بازداشتشدگانـ

يوسفشيردل, فروتن, محمد پخشاع;ميه, تهام ا به ص;ئي كبر ا و همزه محسن كشفاوراقمضره, تهام ا

به تاجيك محمود و نعلبندان صياد مضره, اوراق داشتن نگاه تهام ا به گونيدوز محمد و آئينهپور tحبيبا

توده, منحله حزب فعال افراد از رضائي احمدعلي شيرازيو حسن وي, خانه در شيرهخانه ادوات آFتو جرم

مضره, پخشاوراق تهام ا به بيارائي باقر بيانيو ج;ل باباخانيان, اردواز آندرنيكآرتوسيان, سياوش, سعيد

اهانت جرم به تلگراف پستو وزارت كارمند غفوري محمد و حسيني م;محمد حسينعلي عليشاه, عباس

محمدحاج و سعادت ابراهيم روشنضمير, غ;محسين پخشاع;ميه, جرم به جوانعلي عاليه, مقامات به

تهام ا به علي فرزند رضا و ابراهيم احمد پخشاع;ميه, جرم به نوبنياد دبيرستان دانشآموزان كبري عليا

شدهاند/ بازداشت آنها نزد اع;ميه كشف

tضـياِءا فـراهـاني, مسعود مستوفيزاده, ابراهيم حافظ, محمد مرادي, جعفرقلي آقايان ـ آزادشدگان

اسكندر نبرد, بهمن خليلي, قربان ناصري, علي معتمد, tعزيزا معيني, محمد تقيزاده, اميرحسين ثاقب,

گرديدند/ آزاد بودند شده توقيف yقب كه غفوريان اسفنديار مرادي,

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

بودند بازداشتشده كه كساني از نفر يازده
گرديدند آزاد

انحراف اخير جريانات در كه كساني از نفر ٩ همايوني اعليحضرت تشريففرمائي جريان در ـ اصفهان

حكومت ٥ ماده طبق كه نيز سروانژي; متينو سرگرد آقايان ضمنا شدند/ واقع عفو مورد بودند حاصلنموده

گرديدند/ آزاد سوِءظن رفع از پس بودند شده بازداشت نظامي

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

آموزگاران و دبيران از نفر ٩
شدند كنار بر كار از

نفر چهار آموزگاران دبيرانو آقايان پرونده به نسبت فرمانداري رسيدگيهائيكميسيون اثر بر ـ بروجرد

كميسيون شدند/ منفصل خدمت از بودند توده منحله حزب به منتسب كه آموزگاران از نفر پنج و دبيران از

ميكند/ رسيدگي فرهنگ كارمندان وضع به كان كما مزبور



٣٥٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

داشتند اظهار پخشگرديد راديو از امروز كه اعEميهاي كاشانيطي tآيتا
پايههايآن زيرا نيست شدني سرنگون ايران ملت نهضتاستقEلطلبي

است استوارگرديده ايران ميليونمردمستمديده ٢å بردلهاي

موجباتي و علل كه است ميسر انگليسموقعي و ايران بين قراريرابطه بر

طرفگردد بر رابطهگرديده قطع سبب كه

گردد بازارهايجهانعرضه برايفروشبه ماده اين و شود نفتحل بايستيمشكل
بامداد كه نفت مسئله و انگلستان با روابط تجديد پيرامون در كاشاني tآيتا اع;ميه ديروز بعدازظهر

گرديد: پخش زير شرح به راديو از بود شده ضبط نوار در امروز

اثر در كه هنگام اين در گرامي هموطنان و عزيز برادران عموم به س;م از بعد بسماhالرحمنالرحيم,

شكاف ايجاد عموميو افكار نمودن گمراه براي تلقيناتسوِء كار به دست بيگانه ايادي سابق حكومت تغيير

و نـموده سـمپاشيها ايـران گرامـي ملت مقدس نهضت عليه زمان هر و شده ايران ملت متحد صف در

اط;ع به را مطالبي ديدم Fزم دهند بياساسجلوه يا بيارزشو را ما وطن قهرمانيمردم جنبش ميخواهند

دهم/ قرار عمومي افكار معرض در را خود تغيير غيرقابل عقيده و رسانده جهانيان

كه بدانند بايد هستند استعماري كشدستگاههاي غاشيه كه دستجاتي و بالخصوصافراد دنيا آزاد مردم

پايدار شخص باوجود كه نميباشد و نبوده شخصي يكجنبشفرديو ايران رنجديده محرومو جنبشمردم

گردد/ مضمحل فردي رفتن با يا و

بند پاي استق;لو به يكملتع;قمند محروم و رنجديده اعمالقلوب جنبشاز غليانو چونخون خير

در و بوده پايدار جهاني استعمارگران عليرغم است گرفته سرچشمه ملي مذهبيو سنتهاي افتخاراتو به

در كه مقدس آتش اين شدن خاموش آرزوي بنابراين بود خواهد قرار بر بيشتر هرچه عظمت با هم آينده

است/ خام خيالي است شعلهور ايران مردم دلهاي

فكـر ايـن تلقين صدد در جانب به حق قيافههاي و بالطائفالحيل كه عناصري آن عزيز, هموطنان

نهضت نابودي آرزوي در كه هستند اينها بلكه اشتباهند در سخت است يافته خاتمه ملي قيام كه هستند

كه آن افتخار پر نتيجه و ثمره نيست رفتني بين نهضتاز اين كه همانطور لذا ميكنند/ روزشماري ما وطن

بين سياسي روابط قراري بر و بود نخواهد رفتني بين از است ايران كشور سرتاسر در نفت صنايع شدن ملي

گردد/ طرف بر گرديده رابطه قطع سبب كه موجباتي و علل كه است ميسر انگليسموقعي و ايران

راهي دارم اع;م ايران در آنها سياست طرفداران اياديو و استعمارگران به صراحت كمال با ميدانم Fزم

بـه حـاضر و نكـرده تـرك رفـتهايـم پيش ايران قهرمان ملت كاري فدا و بزرگ خداي به تكاِء ا به ما كه

بود/ نخواهيم قدم يك عقبنشينيولو

بازارهاي به ايران ملت داده خدا بيپايان ثروت اين و حلشود نفت مشكل بايستي كه معتقدم اينجانب



ملي دولت سياهه ٣٥٧٨

ماده ٩ قانون و نفت صنعت شدن ملي قانون با منافات كه طريقي به اما گردد/ عرضه فروش براي جهان

بود/ خواهد من ياران و من و ايران ملت قبول مورد باشد داشته آن اجرائي

و پـروردگار رضاي جز نظري گرديدم استعمارگر عليه قيام به مصمم كه روزي آن من عزيز هموطنان

منحرف منصرفو خود نظر از مرا توانست نخواهد واقعهاي و حادثه هيچ و نداشتم ايران ملتمحروم نجات

او پشتيباني از بود نكرده تخاذ ا اساسي قانون ديانت و ملي نهضت راهيخ;ف سابق دولت كه چنان و سازد

را اساسي قانون دينوموجوديتوطنو گذاشتكه قدم راهي به گذشته افسوسكهدولت اما برنداشتم دست

نمود مقدسات آن حفظ براي مبارزه به وادار را استق;ل و دين به ع;قمند هر و انداخت خطر به باره يك

بود/ نخواهد و نبوده شخصي حال همه در من مخالفت موافقتو كه ميدارم اع;م صريحا

است محال دارد جريان عروقم در خون تا و داشته بدن در جان تا كه بدانند بايد استعمارگران حال هر به

نمايد/ تجديد ايران در را سابقخود بساط استعماري سياست بگذارم

هـم بـاز و گـرديد خواهـد متوجهم نام;يمات و صدمات گونه همه گذشته مانند راه اين در دارم يقين

ايران در اجنبي سياست عمال و شد خواهد اجير من به دشنام و افترا تهمتو اهانتو براي روزنامهنويساني

ملل نگهداشتن اسير ساختنو براياسير هميشه كه وسائلي و شده اجير تبليغاتومطبوعات و قدرتپول به

دولتسابقنفوذ اجنبيدر عمال كه همانطور آمدو حقيقتخواهند جنگحقو به دارند اختيار آزادمنشدر

خدمتگزاران اينجانبو عليه وطن دينو ضد جمعيتهاي حكومتيو قدرت تبليغاتيو دستگاه تمام و كرده

اجـنبي عوامل هم باز نكردند فروگذار ناسزا و تهمت و دشنام هيچگونه از و بودند شده بسيج ملت واقعي

خاست/ برخواهند مقابله به سابق از شديدتر

از استعمار گونه هر طرد كه اينمورد در بزرگ خداوند با زيرا تركگويم نميتوانم ميروم كه را راهي اما

بگذارم/ راه اين در جان اينكه ولو نمود پايداريخواهم آن سر بر كه بستهام عهدي است عزيز وطن

تصميم بوده ملي جبهه اوليه طرفداران از يكي خود كه زاهدي آقاي جناب دولت كه است مسرت جاي

را كاري فدا كثر حدا ملت واقعي ص;ح راه در و نموده دفاع ايران ملت آبروي و حيثيت از سرسختانه دارند

مسئلت متعال خداي از را خائنين نابودي و وطن و دين واقعي خدمتگزاران عموم توفيق خاتمه در بنمايند/

كاشاني سيدابوالقاسم بركاته رحمتاtو و عليكم والس;م مينمايم/

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

افشارطوس متهمينقتل از تن [چند
گرفتند] قرار پزشكي معاينه تحت قانوني پزشك در

آشـپز احمد همچنين و بلوچ سرگرد و اميرع;ئي آقايان امروز وقت آخر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

و ضرب كه ميداشتند اظهار چون ميباشند افشارطوس قتل متهمين از كه نخلي عبايعلي و بلوچ سرگرد

گرفتند/ قرار پزشكي معاينه قانونيمورد پزشكي اداره در گرفته آنانصورت به نسبت جرحي

شود/ پرونده ضميمه تا داشت خواهد ارسال دادگاه به اينمورد در را خود نظريه قانوني پزشك



٣٥٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

شد برگزار سپه ميدان در فقيد شاه اعليحضرت مجسمه از مراسمپردهبرداري
مختلفسخنرانيكردند طبقات نمايندگان از وعدهاي تهران شهردار مراسم اين در

سـپه ميدان در فقيد رضاشاه اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري مراسم ديروز بعدازظهر چهار ساعت

انجمنهاي نمايندگان و جرايد مديران عدهاياز رجالو آقايانوزيرانو از تن چند اينمراسم در شد/ برگزار

داشتند/ حضور ناصرخسرو و برق Fلهزار, خيابان اصناف رؤساي و بازرگانان از محلي

اميدواري اظهار و كرد بيان فقيد شاهنشاه اعليحضرت خدمات درباره مبسوطي شرح شهردار آقاي ابتدا

و رفاه شده شروع زاهدي دولت در كه مفيدي اقدامات شاهنشاهي همايون اعليحضرت توجهات كه نمود

در كه شهرستانها و تهران محترم كنين سا از سپس تهران شهردار گردد/ فراهم برايعموم حقيقي آسايش

طبقات نمايندگان از نفر چند سپس كرد/ تشكر كردهاند همراهي و همكاري مجسمه اين ترميم و تعمير

مجددا فقيد پادشاه مجسمه اينكه از و كرده سخنراني ايرانيان شاهپرستي احساسات پيرامون در مختلف

نمودند/ مسرت اظهار گردد نصب

شهردار نصر دكتر آقاي وسيله به عمومي شادماني و مسرت ابراز ميان در ناطقين بيانات پايان از پس

گلهائي مختلفدسته طبقات اصنافو نمايندگان از عدهاي اينوقت در شد برداشته مجسمه روي از پرده

اهـالي از كـثيري جـمعيت پردهبرداري مراسم مدت تمام در و گذاردند مجسمه پاي در بود شده تهيه كه

ميكردند/ احساسات ابراز و آمده گرد سپه ميدان اطراف در پايتخت

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

شد افتتاح شهريار در نمونه درمانگاه نخستين
اختصاصيافته زمين مربع متر ٢٥åå درمانگاه اين براي

است ساختمانشده هزينه ريال هزار يكصد مبلغ و

كـيلومتري ٤٦ در واقـع شهريار آFرد در نمونه روستائي درمانگاه اولين ديروز كشور وزارت دعوت بنابه

كشـور, وزارت صـاحبمنصبان شـاهنشاهي, سازمان عامل مدير وزرا, آقايان از تن چند حضور با تهران

شد/ افتتاح خبرنگاران از جمعي و فني همكاري اداره رئيسعمراني Fنس بهداريو اداراتوزارت رؤساي

جـهانشاه دكتر آقاي درمانگاه در كردند/// حركت شهريار جانب به صبح ١١.٥ ساعت مقارن مدعوين

آقاي از تشكر و اهالي س;متي تأمين نحوه به داير شرحي و امضا را بيمارستان دفتر بهداري وزير صالح

فاصله كشي لوله مورد در را اهالي مستدعيات پاسخ در آقاينورافشار و كرد ايراد درمانگاه مؤسس و نورافشار

كردند/ عزيمت تهران به بعدازظهر ٣ ساعت مقارن مدعوين داشت/ اظهار مصرفي محل تا آب منابع

سطح آن مربع متر ١٣٥ بر بالغ كه است مربع متر هزار دو يافته اختصاص مذكور درمانگاه براي كه زميني

نورافشار آقاي شخصي خرج به درمانگاه اين ساختمان خرج ريال هزار ١åå حدود در ميباشد/ زيربنائي

است/ شده تأمين ميباشد حدود آن كين م; از كه كشور عمراني بنگاه عامل مدير



ملي دولت سياهه ٣٥٨٠

٨٢٢٤ شماره ,١٣٣٢.٨.١٢ سهشنبه

شد خواهد احداث اصفهان كويكارگران در كه خانه ١١٢ بر عEوه
ميشود تحويل اصفهان كارگران به موجود خانه زودي٨٧ به
پرداختند را كارگران دستمزد اضافه درصد ١٥ اصفهان كارفرمايان از عدهاي

اداره نماينده به دهم استان كار توضيحاتسرپرست پرداخت, زوديخواهند به بقيه و

به شاهانه توجهات اصفهان به ملوكانه تشريففرمائيموكب از بعد چون ـ اصفهان در اداره نماينده از

رضايت ايجاد كارگران به مزايا اعطاي به داير نخستوزير آقاي طرف از اع;ميه صدور و كارگران رفاهيت

را همايوني اعليحضرت منويات اجراي در تسريع انتظار خوشوقتي ابراز ضمن و نموده كارگران بين عميق

نحوه از اط;ع براي و مراجعه دهم استان كار اداره سرپرست و كار وزارت كل مدير معتمدي آقاي به دارند

به اصفهان اهالي و كارگران افكار شدن روشن براي را زير مصاحبه دستوراتدولت و شاهانه اجرايمنويات

دارم/ را آن انتشار تقاضاي كه آورده عمل

در كه بود شده مزايائي به اشاره گرديد منتشر آقاينخستوزير اجراياع;ميه در كه را خود اع;ميه متن

اينمورد استدر ممكن شدهاند مزايا آن فاقد بعدا ولي بودهاند برخوردار آن از كارگران قبلي تشريففرمائي

شود؟ داده توضيح

آن از كـارگران كه مزيتي بزرگترين شاهانه موكب تشريففرمائي موقع قبل سال چهار در بلكه ـ ج

تا ميهنپرستياست شاهدوستيو مظهر عاليترين كه تحاد ا اين و بود آنها تفاقخود ا و تحاد ا بودند بهرهمند

ايجاد راه از زبردستي كمال با و افتاده وحشت به اينوحدت وجود از جمعي كه بوده مفيد كارگران براي آنجا

تقليلحقوقو به آمدند فايق اينمنظور به وقتي و نمودهاند مبادرت آن كردن مت;شي به دودستگي و تفرقه

كردند//// مبادرت كار تعطيل باFخره و جمعي دسته اخراج و عيدي لباسو كردن قطع

اجتماعي بيمههاي سازمان به متعلق متري ٣٦ زمين در فني همكاريهاي كمكاداره با كه نمونه خانه

تمام با اطاقي سه و دو يكو خانه ١١٢ شامل كارگري يككوي ميگردد/ ايجاد توربين كارخانه شمال در

نصف و كار طرفوزارت از آن ساختمان نصفهزينه شد/ خواهد ايجاد بهداشتي طبقاصول و مجهز وسايل

دستور و گذشته نخستوزير و ملوكانه نظر از هم ساختمانها اين زمين پرداخت/ خواهد فني اداره را ديگر

خود كه سابق كارگران كوي در كه قيمت ارزن خانههاي با نمونه خانههاي اين البته فرمودند صادر مؤكدي

اثر بر گذشته ملوكانه نظر پيشاز سال ٥ آنها ساختمان كه خانهها اين دارد فرق بودهام آن بنيانگذار اينجانب

خانههاينمونه با آنها تفاوت كه كامل وسايل با خانه ٨٧ حدود در و گرديده اينجانبمتوقف مأموريت تغيير

اعتباريموجود خانهها اين كردن تمام براي است شده ارزاني رعايت بيشتر آنها ساختمان در كه است اين

كارگران و درآمده كارگران تصرف به حال همين به خانهها اين زودتر هرچه كه است شده اقداماتي اما نيست

حيث از كه صنعتي شهر اين كارگري و كار مشك;ت كه دارم كامل اميد نمايند/// مبادرت خانه تكميل به

حلشود/ دارد قرار استانها راس در عظمت



٣٥٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

نيرويهوائي] متهم افسران نفر [سه
اسـامي به هوائي نيروي متهم افسران نفر سه پرونده به رسيدگي چون ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ ارسال ارتش دادرسي عادي دادگاه به ارتش دادرسي طريق از رسيدگي براي پوريا و هنريار مرزوان,

كمه محا براي بودند شده تبعيد فلكاFف;ك قلعه به كه افسرانمزبور شد داده تلگرافيدستور قبل روز چند

شدند/ وارد تهران به تحتالحفظ مزبور افسران ديروز عصر شوند/ اعزام تهران به

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

نائين اهالي انزجار اظهار
اوراقي ميكنند پنهان را خود نام و رنگداده تغيير همواره كه هرجائي پليد عناصر از بعضي طرف از اخيرا

گـلهمندي اظـهار طباطبائي دكتر آقاي جناب از آن در كه گرديده نشر و طبع نائين نجات جمعيت نام به

اين از نائين مردان آزاد روح و نشده تشكيل نائينيها طرف از جمعيتي چنين اصو� اينكه كر ذ با نمودهاند/

بيارزش پارههاي قبيلورق اين ناشر به نسبت را خود انزجار اهالينفرتو قاطبه است بيزار گانه بچه اعمال

ميدارند/ اع;م و اظهار

حيثداده هر از را صداقتخود وطنپرستيو لياقتو امتحان وكالتخود دوره دو در كه نائين رشيد فرزند

خدمات شرح و ندارد ما تكذيب تعريفو به احتياج گرديده همشهريهايخود افتخار سربلنديو اين استو

كه نكنند فكر او ك ناپا همدستان فاطمي حسين بازماندگان اينكه نظر از فقط است/ واضحات توضيح او

منتشر هموطنان استحضار براي اط;عيه بهصورت را مختصر اين نيستند آنها دسائس نائينمتوجه مردم

گذار وا است بيآبروئي و نتيجهاشرسوائي كه خود عمل به را آنها و جويند تبري عناصر اين از كه ساختيم

نائين اهالي طرف از ١å٢åå ـ آ نمايند/

نائيني فرجاد محمدعلي

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

شاه اربعينبرايسEمتي روز
شد خوانده دعا

سـ;متي جـهت دعائي مجلس اربعين روز مناسبت به كه است كي حا شيراز از اداره خبرنگار گزارش

گرديد/ منعقد وكيل مسجد در برادران حزب رهبر سيدنورالدين آقاي tآيتا طرف از شاهنشاه

حضور مردم طبقات ساير از كثيري جمع و برادران حزب به وابسته افراد و دستجات تمام مجلس اين در

منبر به واعظ اFس;م ناصر و ساجدي آقايان و شده وارد مسجد به ارشد فرمانده گرزن تيمسار نيز و داشتند

و شـاهنشاه سـ;متي و سلطنت بقاِء و اس;م عظمت براي سيدالشهداِء حضرت مصيبت كر ذ ضمن رفته,

شد/ خوانده دعا گرزن سرلشكر موفقيت ارتشو نيرومندي



ملي دولت سياهه ٣٥٨٢

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه جلسه در
گفت و پاسخداد دادستان اظهاراتنماينده به ملكي دكتر

آويختهاند دار به افشارطوسرا
دادگاه رسميت اع;م پساز شد/ تشكيل قتلافشارطوس متهمين كمه محا جلسه صبحديروز ساعتده

روز سه شما گفت: دادستان نماينده به خطاب و كرد صحبت به شروع متهمين مدافع وكيل ملكي دكتر آقاي

گواهي كه داشتند اظهار شهادتشهود درباره پرداختيد, ساختگي ادعانامه يك بيان به فقط و كرديد صحبت

اين با دادند گواهي مختلف اشخاص براي و بودند نيامده نفر يك براي شهود اين ندارد قضائي ارزش آنها

آنكه حال و نگفتهاند چيزي متهمين داشتند اظهار شكنجه به راجع نداشت/ تبانيوجود امكان ديگر وصف

اع;م حتي و كردهاند اعتراض كردهاند, تظلم اول روزهاي همان از متهمين كه ميدهد شهادت پرونده اوراق

دنبال در ملكي دكتر آقاي دادگاه مجدد تشكيل از پس و شد اع;مي تنفس موقع اين در دادهاند/ هم جرم

و داشت اظهار بازپرسي نقائص و تحقيقات مدار از بازپرس انحراف خصوص در بياناتي خود صحبتهاي

بـا ارتش افسـر چـند كه هستيد مدعي چطور نميكند پروندهسازي ارتش افسر ميگوئيد كه شما گفت:

گفت: و كرد پرونده به اشاره سپس ناطق كشتهاند؟ آدم باFتر درجات و بيشتر تحصي;ت

چند و حزبسومكا بازنشستهو افسران كانون كه خانقاه خيابان شبدر ساعت٩ كه هست قابلقبول آيا

هـياهو ايـن بـا است گاهي كارآ و شهرباني مأمورين كنترل تحت كثر ا و است واقع آن در ديگر مهم مركز

باور ميتوان آيا وانگهي نشود متوجه هم نفر يك حتي و بگذارند تومبيل ا در را او و بربايند را افشارطوس

خيابان و كنند استخدام پهلوان شوند, كار به دست اسب دو اضافه به غيرنظامي و نظامي نفر ١٧ كه داشت

كه صريحي شهادت با ببرند و ببندند باشد زورمند همقويو قدر هر افشارطوسرا نفر يك تا نمايند خلوت

افشارطوسرا كه نميگذارد باقي شك جاي ديگر كردند اظهار دادگاه در هتل مستخدم امينيو آقايسرتيپ

گفت و كرد استناد قانوني پزشك گواهي به آنگاه ملكي دكتر آقاي كشته/ كسديگري و كسديگريربوده

جلسه و ختم جلسه بعدازظهر ساعت يك آويختهاند/ دار به را او بلكه نشده خفه افشارطوس سند اين طبق

شد/ امروزموكول صبح به آينده

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

مييابند تغيير نظامي اعضايدادسراي و دادستان
دادستان سرلشكر آقاي يافت/ تغيير نظامي دادسراي اعضاي كليه دادستانو كه شد حاصل اط;ع امروز

شده تهيه نظامي فرمانداري جديد اعضاي ليست داشت اظهار ما خبرنگار به باره اين در نظامي فرماندار

مـزبور مـقامات مـوافـقت جـلب از پس كه است گرديده ارسال مربوطه مقامات نزد تصويب براي و است

بـراي والي عـلي سرتيپ آقاي اط;ع قرار به شوند/ كار مشغول نظامي دادسراي جديد اعضاي ب;فاصله

است/ شده گرفته نظر در نظامي فرمانداري دادسراي دادستاني



٣٥٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

قانوني پزشك معاون از دادستانفرماندارينظامي
است خواسته افشارطوستوضيحاتي مرحوم جسد معاينه مورد در

مـنظور به نظامي فرمانداري دادسراي امروز كه كرد حاصل اط;ع مطلع مقام يك از ما خبرنگار امروز

نـيست, مضبوط وضوح طور به پرونده در هنوز نكات بعضي چون افشارطوس مرحوم قتل پرونده تكميل

است/ خواسته توضيحاتي نامبرده از و نوشته قانوني پزشكي اداره معاون طباطبائي دكتر آقاي به نامهاي

ميباشد: زير موارد در شده توضيحاتخواسته اط;ع قرار به

توسط به رويزمين در اينكه يا آويختهاند دار به كهويرا معني اين به افشارطوس, مرحوم قتل چگونگي

كردهاند/ خفه طناب

مقتول/ گردن دور به آن زدن گره طنابو پيچيدن چگونگي

اداره/ از جنازه خروج تاريخ همچنين استو گرديده منتقل قانوني پزشكي اداره به جنازه كه ساعتي

فرو وي دهان به كه دستمالي و بدن آمده عمل به معاينه افشارطوس مرحوم جنازه از كه هنگامي آيا

نه؟ يا گرفته قرار تجزيه مورد آزمايشگاه در مقتول خون آيا و ميداده كلروفرم يا تر ا بوي كردهاند

را دادسرا جوابسؤاFت كه داشت اظهار مشاراليه نمود طباطبائي آقاي به ما خبرنگار كه مراجعهاي در

است/ ننموده ارسال به اقدام هنوز ولي كرده تهيه

طباطبائي آقاي از نوشته قانوني پزشك اداره به امروز كه نامه طي نظامي فرمانداري دادستان ضمنا

يابد/ افشارطوسحضور قتل متهمين دادگاه در فردا كه است كرده تقاضا

پرونده تكميل به ميتواند وي اط;عات و داشته شركت افشارطوس جسد معاينات كليه در شخصا وي

كند/ كمك زيادي اندازه به امر

فرماندار اختيار در و ممهور داشته تن بر فوت هنگام در كه افشارطوس مرحوم البسه بسته معلوم قرار از

داد/ خواهد پاسخ دادگاه بهسؤاFت البسه اين معاينه از پس قانوني پزشك استو نظامي

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

ميباشند بازداشت كه شهرباني درجهداران و افسران ممكناست
شوند آزاد ديگر روز چند تا

شهرباني غيرنظامي افراد و درجهداران و افسران از عدهاي قبل چندي شد داده اط;ع yقب كه طوري به

شدند/ زنداني كشور كل شهرباني احتياط قسمت در بازداشتو

تحقيق باره اين در وي از و كرد حاصل تماس كشور كل شهرباني در مطلع يكمقام با ما خبرنگار امروز

اداري داخلي مقررات انضباطو لحاظ از مزبور افراد و افسران بازداشت داشت اظهار پاسخ در مزبور مقام نمود/

اداري تخلفات اثر در افراد اين ندارد, لزومي مورد اين در پرونده تشكيل و تحقيقات انجام و گرفته صورت

شوند/ آزاد ديگر روز چند تا است ممكن و شدهاند بازداشت



ملي دولت سياهه ٣٥٨٤

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

است انگليساميدوار دولت كه كرد اعEم اليزابت ملكه

مناسباتدوستانه ديگر انگليسبار و بينايران روابطسياسي استقرار با
شود دولتينبرقرار بين

كرد اظهار كنفرانسمطبوعاتيخود در امريكا خارجه امور دالسوزير

شد خواهد نفتآسان قضيه انگليسحل و ايران روابطسياسي تجديد با
رضايتكرد اظهار ايران دولت با مذاكراتهوور از امريكا خارجه وزير

انگليس گفتدولت كرد ايراد آنكشور پارلمان در كه نطقي انگليسطي ملكه اليزابتدوم ـ رويتر لندن,

و روابـط هـمان ديگـر بار انگليس و ايران كشور دو بين سياسي و عادي روابط استقرار با كه است اميدوار

شود/ برقرار انگليس و ايران دولتين بين قديمي مناسبات

هربرت موفقيت از خود ديروز مطبوعاتي مصاحبه در امريكا خارجه وزير دالس فاستر جان ـ واشنگتن

در مأموريتهوور مورد در خبرنگاران پاسخ در وي كرد/ خوشوقتي اظهار ايران نفت درباره خود مشاور هوور

آورده عمل به تهران در داشته تحقيق جنبه كه خوبي كرات مذا هوور كه داشت اظهار مطبوعاتيخود جلسه

مسئله حل جهت انگليس دولت با كره مذا براي اختيار هيچگونه هوور كه ساخت نشان خاطر دالس است/

سراندولت با كراتهوور مذا حين در كه شدهام منمتوجه كه كرد اضافه امريكا خارجه وزير ندارد/ ايران نفت

گفت وي است/ رسيده ظهور به ايران انگليسو بين مودت و دوستي تجديد براي اميدبخشي قرائت ايران

گردد/ كشور دو بين ديپلماسي روابط استقرار به منجر دوستي اين كه اميدوارم من

و ايران بين نفت كرات مذا شروع شرط كشور دو بين ديپلماسي روابط استقرار آيا شد دالسسؤال آقاي از

كه آورد خواهد بهوجود شرايطي دوستي تجديد ولي ناميد شرط را آن دالسگفتنميشود انگليسميباشد؟

گرديد/ خواهد كشور دو بين ديپلماسي حسنه روابط استقرار به منجر

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

اصفهان] در ارزانقيمت خانه يكصد [ساختمان
يافتو تشكيل اعضايمربوطه آبحضور برنامه عالي جلسهشوراي امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

رسيد/ تصويب به اصفهان در قيمت ارزان خانه يكصد ساختمان به مربوط اعتبار

٨٢٢٥ شماره ,١٣٣٢.٨.١٣ چهارشنبه

زندانيانعادي] از نفر ٢٤å]
گرفته قرار عفو مورد ملوكانه ذات طرف از كه عادي زندانيان از نفر ٢٤å ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شد/ خواهد آزاد بعدازظهر امروز بودند



٣٥٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

نظامي فرمانداري و كEنتريها مأمورين وسيله به جمعي اخير روز دو در

شدند وعدهايآزاد بازداشت

كشفشد بخشچهار در شبكه ديشبدو
توقيفگرديد قهرمانوزنهبرداري نامجو محمود

عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در آوردهاند بهدست انتظامي مقامات از ما خبرنگار كه اط;عاتي طبق

فرزند ميرمحمدي ناصر گرديدهاند: توقيف زير شرح به نظامي فرمانداري مأمورين و ك;نتريها طرف از

قرائي پرويز گرديد/ جلب دو ك;نتري به و دستگير ادبيات دانشكده در مضره پخشاع;ميه تهام ا به حسن

عـلي گـرديد/ دسـتگير دو كـ;نتري توسط عاليه مقامات عليه فعاليت تهام ا به پانايرانيست حزب عضو

احمد گرديدند/ توقيف آنها نزد در توده منحله حزب اعانه قبض كشفدو تهام ا به رضاپور احمد و منوچهري

و وي نزد مردم روزنامه شماره چند كشف و مضره اع;ميه پخش علت به خيام دبستان دانشآموز حقيري

كاظم شدند/ يكدستگير ك;نتري مأمورين وسيله به پخشاع;ميه تهام ا به قهوهچي شغل سعادت احمد

لفاف جوف در وي شد دستگير ميكرد تقسيم افراد فيمابين ژيلت تيغ مقداري كه حالي در محمد فرزند

آقايان همچنين شد/ توقيف علت همين به و بود ساخته مخفي را توده منحله ژيلتدستوراتحزب تيغهاي

فرزند Fله يعقوبرضازاده, ك;نتري٢٢, بهوسيله حزبي فعاليت تهام ا به يوسفسرابي و جعفر فرزند منوچهر

شدند/ بازداشت ده ك;نتري وسيله به پخشاع;ميه جرم به اصغر ميرعلي سعيد باباقاسم,

سيدناصر شد/ بازداشت سه ك;نتري مأمورين وسيله به وزنهبرداري قهرمان نامجو آقايمحمود ديشب

پـخش جـرم شـرف دبـيرستان محصل شريفي محمدباقر عاليه, مقامات به اهانت تهام ا به بنيهاشمي

به پخشاع;ميه تهام ا به عليپور محمدحسين و ايرانكار آرد كارخانه اخراجي كارگر فرزند tعينا اع;ميه,

گرديدند/ نظامي فرمانداري تحويل و دستگير ك;نتريها مأمورين وسيله

شدند: آزاد زير شرح به تفاهم سوِء رفع از بعد نيز توقيفشدگان از عدهاي مدت همين در ـ آزادشدگان

كريم فرزند علي حمزهعلي, صادق عظيمي, tعبدا فرزند اميرسليمان كريمي, يوسفپور فرزند كريم

حسـن حمزهزاده, شاهعلي فرزند قاسمعلي نورمحمدي, ابراهيم فرزند كبر عليا فتورهچي, جواد جوانشير,

عبدالجواد فرزند هدايت خاني, شيرين آقاجان فرزند هدايت خاني, وهاب فرزند مسعود شيرازي, علي فرزند

منوچهر فرخزاد, كيومرث رضوان, احمد چالجو, علي روائي, فخراFدين افشار/ احمد فرزند اميرفضل داوري,

حسـين اسـمعيلزاده, اسـمعيل سالك, رحيم بشري, ابراهيم لطيفي, علي محمد شفيعي, يعقوب مهرپور,

پورتراب/ اميرعلي كبرزاده, ا قاسم صفاري, مهدي تاجداري,

خيابان خانههاي از بعضي بازرسي به نظامي فرمانداري مأمورين ديروز ـ مضره اوراق و شبكه كشفدو

كتب اوراقو مقداري و ظفر و مردم روزنامههاي بسته يك آنكوي خانههاي از يكي در و پرداختند فرهنگ

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به بازجوئي براي را خانه صاحب مأمورين گرديد/ كشف مضره
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چند تفاق ا به نظامي فرمانداري افسر سرهنگرستگار آقاي ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت همچنين

اوراق مقداري نتيجه در و كردند بازرسي را چهار بخش در زنجانيواقع آقاي منزل گاهي كارآ مأمورين از نفر

سعيد صدر, ناصر كبري, ا حسن محمد حاج عباس بنيصدر, سيفالدين آقايان آمد/ دست به آنجا در مضره

به و دستگير بودند مضره اوراق تنظيم خانهمشغول آن در كه شادبان منوچهر شريعتمداريو علي الحفاظي,

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري

خيابان در مضره اع;ميههاي و مردم روزنامه زيادي مقدار دانشگاه محافظ فرمانداري مأمورين ديشب

بود/ شده پخش درختها ميان در كه نمودند كشف دانشگاه باغ

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

بابا] حاجي روزنامه [مدير
ارتش دادرسي به زندان از بابا حاجي روزنامه مدير خطيبي پرويز امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آمد/ عمل به بازجوئي وي از نيم ساعتو يك حدود در و گرديد منتقل

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

آلاحمد] جEل [استعفانامه
كـناره سـوم نيروي از ١٣٣٢ فروردين تاريخ از آلاحمد ج;ل اينجانب كه ميگردد اع;م وسيله بدين

آلاحمد ج7ل ١å٢٧ ـ آ والس;م/ بوسيده را سياست اصو� و گرفتهام

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

وزارتفرهنگ به كاشاني tآيتا نامه
بر مبني است شده صادر فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي به كاشاني tآيتا جانب از نامهاي اخيرا

تعاليم اخ;قو به گذارندو مدارسنماز گرداندر شا اينكه به توجه مدارسو مذهبدر ديانتو رعايتاصول

تدريس براي كه يكرا هر آموزگاران بين كه بخشنامهشود ابتدائي مدارس به همچنين گيرند/ خو مذهبي

نمايند/ تدريس شرعيات و قرآن منحصرا شايستهاند شرعيات و قرآن

باره اين در نيز فرهنگ وزارت يافتهايم كه اط;عي طبق و ميباشد عموم تأييد كاشاني tآيتا نظريه

قطعا و سازد مذهباستوار ديانتو بر را گردان شا اعتقادات مبناي كه است آن مقام در و نموده اقداماتFزم

شد/ خواهد گذارده اجرا موقع به كاشاني tآيتا نظريات و افكار

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

گذاشت نظامي فرماندار اختيار در را خود قانونينظريه پزشك
فـرمانداري دادسـتان اختيار در را Fزم توضيحات افشارطوس قتل مورد در قانوني پزشكي اداره امروز

و نميدهد كلروفرم يا تر ا كهنگيبوي علت افشارطوسبه مرحوم پزشكالبسه نظريه طبق گذاشت/ نظامي

نياويختهاند/ دار به و كرده خفه زمين روي بر را وي



٣٥٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

نداشتند خدماتفرهنگي انجام كهصEحيت كساني از نفر ٤åå كنون تا
گرديدهاند كنار بر كار از

دارد ادامه كميسيونهايمربوطه نظر با وزارتفرهنگ در تصفيه
اينكEسها در دانشآموز نفر ١٩٧åå و تأسيسشده كEساضافه ٤٨å امسال

هستند تحصيل مشغول
شرح اين به مطبوعاتي مصاحبه جلسه فرهنگدر وزارت معاون جعفري آقاي امروز بامداد يازده ساعت

نفر ٢٥ååå جاري سال در گرديده تنظيم كل آمار اداره طرف از كه آماري طبق گذاردند: خبرنگاران اختيار در

با ما و گردد افتتاح بابدبستان ٤å ميبايستي و رسيده قانوني حد به مركز در دبستانها برايك;سهاياول

براي نمودهايم/ تحصيل مشغول را دانشآموزان كليه دبستان چندين كردن داير ك;سو ٤٨å كردن اضافه

تـحصيل مشغول دبيرستانها اول ك;سهاي در بايد و رسانده پايان به را ابتدائي دوره كه دانشآموزاني

اشكـال رفـع بـراي دبـيرستان بـاب ٨ بايستي و ميشد اضافه ميبايست متوسطه اول ك;س ٨å گردند

اضافي اعتبار به محتاج كه امر اين به سابق دولت متأسفانه تأسيسشود تهران در دانشآموزان تحصيلي

اختصاص شهرستانها برايرفعنواقصفرهنگ ريال ميليون ١٦å حاضر استوليدولت نكرده توجه است

است/ يافته اختصاص مدارس تأسيس براي شهرستانها و تهران بين متناسب طور به بقيه استو يافته

حال در يا و شد تأسيس كه دبستان چند بر ع;وه مركز در و تأسيس دبستان باب ٣å تهران حومه در

است/ گرديده تأسيس دبيرستان باب تأسيساستدو

بروز اخ;قو از هيأتوزيران تصويبنامه بهموجب مدارسگفت در انتظام رعايت مورد جعفريدر آقاي

تشنجي مدارس در ديگر مزبور تصويبنامه كامل اجراي با و شده جلوگيري مدارس در بينظمي گونه هر

امتحانات درباره وي هستند/ تحصيل مشغول خاطر فراغت آسايشخيالو با دانشآموزان استو نداده روي

آرامش و نـظم كـمال با نمودهاند شركت مختلف امتحانات در نفر هزار ١٥ اينكه با داشت اظهار شهريور

گرفت/ انجام امتحانات

تا فرهنگ وزارت گفت: چنين گرفته آموزشيصورت كادر در كه تصفيهاي درباره فرهنگ وزارت معاون

كار از نبود كشور ص;ح به فرهنگ در آنان خدمت ادامه كه را معلمين كارمندانو از نفر چهارصد قريب كنون

مـورد در دارد/ ادامـه و گـرفته انـجام مـربوطه كـميسيونهاي نظر زير نيز تصفيه اين و است كرده كنار بر

از هيأتوزيران اخير تصويبنامه بهموجب داشت: اظهار شدهاند آموزگار بدون تصفيه اثر در كه ك;سهائي

عدهاي استخدام اثر در همچنين و شد استفاده اضافي حقالتدريس پرداخت مقابل در دبيران آزاد ساعات

گرديد/ تأمين تدريسك;سهايمزبور ساعات ديپلمه و ليسانسيه دبير

فرهنگدو وزارت داشت: اظهار جعفري آقاي و آمد ميان به صبحت جديد آموزشگاههاي احداث به راجع

دبستان اراضي در يكي هم ديگر دبستان دو و كرده ساختمان به شروع باغشاه جنوبي اراضي در دبستان



ملي دولت سياهه ٣٥٨٨

خيابان در اورانوسو كوچه در كه دبستان همچنيندو شد احداثخواهد يوسفآباد كوي ديگريدر فردوسيو

شد/ خواهد افتتاح زودي به شده ساخته نشاط

بـه خـانهداري كـ;سهاي برنامه و حرفهاي و روستائي ك;سهاي تأسيس برنامه كرد اضافه سپس

كه سعيميشود برنامه ايندو با است/ درآمده اجرا مورد مدارسبه در و فرهنگرسيده عالي تصويبشوراي

كنند پيدا كامل آشنائي روستائي حرف عمليات به ابتدائي ششم پنجمو ك;سهاي تحصيلدر اطفالضمن

مجهز را خانهداريخود گرفتنامور برايفرا صحيح اصول با ميتوانند امروز دوشيزگان اقدام اين با مخصوصا

علت به دارائي وزارت ولي شده اقدام مورد اين در گفت جعفري آقاي ليسانس حق تأمين مورد در نمايند/

آقاي ليسانسموفقشوند/ اخذ به معلمين كه اميدوارم استولي نداده مثبت حالجواب به تا اعتبار نداشتن

براي اطاقي مدارس در نمازخانه تأسيس و ديني فرايض اداي براي داشت اظهار مصاحبه آخر در جعفري

استفاده دبستان مجاور مساجد از نباشد اطاقميسر اين تهيه كه درصورت و شود اختصاصداده مذهبي امور

ربع سه مقارن گردند/ هدايت سعادت راه در و شوند تربيت اس;م دين صحيح اصول با دانشآموزان تا شود

يافت/ خاتمه مصاحبه جلسه بعدازظهر

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

آمد عمل نقصبه رفع قوام پرونده از
ميشود فرستاده كشور ديوان به فردا و امروز قوامظرف پرونده

رسيد/ پايان به تهران دادسراي بازپرسي ٣å شعبه در قوام پرونده نقصاز كار كه شد حاصل اط;ع امروز

پرونده كشور عموميديوان متواليهيأت جلسات در آنكه از قبل چندي دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به

نظر از قوام پرونده كه كردند حاصل نظر تفاق ا كشور ديوان مستشاران گرفت/ قرار شور و مطالعه مورد قوام

آن از تا كردند بازپرسارجاع عالمي آقاي به تهرانو دادسراي به را آن دوباره لذا نواقصياست تحقيقداراي

به شهرباني ارتشو افسران مجلسو وك;ي از عدهاي از عالمي آقاي مدت اين در آيد/ عمل نقصبه رفع

نمودند/ ايشانسؤاFتي از و رفته آقايقوام منزل به هم بار يك و آوردند عمل به تحقيق مطلع عنوان

فرستاده كشور ديوان دفتر به فردا و امروز ظرف است قرار و گرديد تكميل نقص رفع نظر از پرونده ديروز

گردد/ مطرح كشور عموميديوان هيأت در مجددا تا شود

٨٢٢٦ شماره ,١٣٣٢.٨.١٤ پنجشنبه

هوالعزيز
سرچشمه در بعدازظهر ساعت٦ از �كرمص ا پيغمبر رحلت �روز صفر ٢٩ برادرانشبشنبه هفتگي جلسه

و رذيـلت و كفر نابودي سرحد تا برادران ايمان اشعه و غيرت سوزان شعلههاي بوده برپا محموديه مسجد

توانا ياريخداي به تهران ميباشد/ منتشر قرآن حقايق دروس محور از فضليت و حكومتاس;م تشكيل

اس7م فدائيان



٣٥٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

دستگير ببر ناو آتشسوزي در اتهامشركت به آبادان اهالي از نفر چهار
شدند زنداني و

كرد خواهد اعدام مجازات تقاضاي آنها بازپرسبراي ميشود گفته
گفت: ما خبرنگار به پاiيشگاهها كارگزيني كفيل

توده منحله حزب در عضويت اتهام به نفت كارمندانشركت از نفر ٧å كنون تا
دستگاههاينفت در افراد تصفيه براي كميسيونهائي و شدهاند كنار بر كار از

گرديدهاند كار دقتمشغول با
و جنوب دريائي نيروي در حادثه مرتكبين از نفر سه اعدام و ببر ناو زدن آتش واقعه از بعد اخيرا چون

با ما خبرنگار بود آمده عمل به مشكوك افراد نمودن كنار بر و افراد تصفيه منظور به اقدامي نفت دستگاههاي

بابكسبنموده اين در اط;عاتي نفت اداراتشركتملي دريائيجنوبو مقاماتنيروي با م;قات تماسو

در شـركت تهام ا به كه آبادان اهالي از نفر چهار شده اط;ع كسب طوري به ميدهد: گزارش زير شرح به

آنها جرم اينكه بازپرسيو نحوه از دريائي نيروي بازرسي در بودند شده زنداني و دستگير ببر ناو آتشسوزي

نظر اظهار آن درباره بتوان كه نرسيده مرحلهاي به بازپرسي هنوز چون و ندادند اط;عاتي است اندازه چه تا

آقاي ميكنند/ كتفا ا كرد خواهد تقاضا آنان براي را اعدام مجازات بازپرس اينكه كر ذ به فقط نظر اين كرد

اقداماتي مامشغول كرد اظهار باره اين در دارد عهده بر را دريائي يكم منطقه سرپرستي كه رسائي يكم ناخدا

همچنين و آوردهايم دست به زيادي موفقيت كنون تا و كنيم كشف را توطئه اين ريشه بتوانيم تا هستيم

تبعيد فلكاFف;ك قلعه به كه گروهبان و سرباز عدهاي جز به دريائي نيروي افسران و افراد كليه كرد اضافه

نيست/ نگراني هيچ جاي ديگر و بوده وفادار خود قسم به شدند

پاFيشگاههامنصوبو كارگزيني كفيل سمت به پاFيشگاهها كل مدير طرف از مهندسرمضاننيا آقاي

كه طور همان داشت: اظهار نفت ملي شركت اداري دستگاههاي در افراد تصفيه مورد در وي شد كار مشغول

تـحريك و تـوده منحله حزب در عضويت تهام ا به نفت ملي شركت كارمند نفر ٧å حدود در نوشتند yقب

تشكيل كارمندان سوابق به رسيدگي براي كميسيونهائي مرتبا شدندو كنار بر كار از كار در اخ;ل كارگرانو

مدير دفتر به وابسته مقام يك ميآوريم/ عمل به Fزم اقدام اخ;لگران تصفيه دقتدر شدتو با و ميگردد

وظايف انجام آرامشمشغول كمال با فني و اداري كارگران و كارمندان كليه كنون ا گفت پاFيشگاهها كل

است اين بزنند اخ;ل به دست نميدهند اجازه اخ;لگران و بيگانهپرستان به هيچوجه به و هستند محوله

كه م;قاتهائي در و سازند سياستدور از را نفتجنوب دستگاه تا ميكوشند نفت ملي شركت كاركنان كه

گرفت/ قرار كره مذا مورد را اينموضوع آوردند عمل به ف;ح دكتر آقاي با كارمندان و كارگران

راه از تا ميدارند مبذول سعيوافري پاFيشگاه مقامات نظر از تبعيت به كارمندان تحاديه ا ميشود گفته

شدتجلوگيريشود/ به نفت دستگاه در نامناسب اشخاص يافتن



ملي دولت سياهه ٣٥٩٠

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

شدند دستگير داشتند مرز از را فرار قصد كه نفر سه
شد تازهايخواهند وسايل به پاسگاههايمرزيمجهز

قصد كه حالي در اردبيل اهالي از ابوالفضل و ستار قهرمان, قبل روز ارتشچند ستاد گزارشواصله طبق

شدهاند نظامي مقامات تحويل و مرزيدستگير كنين سا از نفر چند توسط بهشورويداشتند ايران مرز از فرار

است/ رسيدگي تحت اردبيل نظامي دادگاه در آنان پرونده و

مرزي نقاط از پس اين از تا شد داده ترتيباتي داشت اظهار مرزباني اداره مطلع مقام يك كه طوري به

از تا شد خواهند كاملي و جديد وسايل به مجهز مرزي پاسگاههاي ضمنا آيد عمل به بيشتري مراقبت

نشود/ پيدا مأمورين كار در اشكالي مرزباني حيث

كه شده داده دستور و گرفت ارتشصورت ستاد مهندسي اداره طرف از Fزم اقدامات منظور اين براي

شود/ ساخته مرزباني براي جديدي پاسگاههاي

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

شدند آزاد نفر ١٢ بازداشتو نفر ١٧ ٤٨ساعتاخير در
از نـفر دوازده اخـير سـاعت هشت و چـهل در كـردهانـد حـاصل اطـ;ع مـا خـبرنگاران كه طوري به

گرديدهاند/ توقيف نظامي حكومت قانون ٥ ماده طبق مختلف تهام ا به هم نفر ١٧ و آزاد بازداشتشدگان

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

[استعفانامه]
ميدارم/ اع;م سومكا حزب از را استعفايخود وسيله بدين

خسروعلوي ناصر ١å٣å٦ ـ آ

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

ميدانم] ملت و كشور به خائن را [حزبكمونيست
شـيراز, ٣٦٤٤٧ شماره شناسنامه داراي توحيد عليمحمد ميرزا مرحوم فرزند توحيدي هادي اينجانب

طور به و توده منحله حزب نيستمو و نبوده توده منحله حزب جزِء شيراز كن سا كبير رضاشاه دبستان آموزگار

توحيدي هادي ١å٣٢٢ ـ آ ميدانم/ ملت و كشور به خائن را كمونيست حزب كلي

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

آگهي
ميدانم] كشور به خائن را مزبور [حزب

ميدانم, كشور به خائن را مزبور حزب و نيستم توده منحله حزب جزِء شيراز اهل همت حسين اينجانب

همت حسين ١å٣٢١ ـ آ ميهنپرست/ شاهدوستو هستم فردي



٣٥٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

هستم] و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد [دائما
منحله تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلوي اداره قسمت ٧å٦ شماره كارگر شجاعي علياصغر اينجانب

و حزب هيچ به نيز yفع و داشته اع;م حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

شجاعي علياصغر ١å٣٢٧ ـ آ هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

مملكت] به توده منحله [خيانتحزب
انحرافو ازوضعياتو كه سال٢٥ تهراندر سيلوي اداره قسمتسيلو ٢å٤ شماره كارگر بابانيان اينجانب

و عزيز خدمتبهوطن جز و استعفا برايهميشه توده حزب از شدم مملكتمطلع به توده خيانتحزبمنحله

و نداشـته بستگي حزبي و دسته هيچ به كه ميكنم اع;م رسما و نداشته آرزوئي معظم شاهنشاه عظمت

سيلو كارگر بابانيان بابا ١å٣٢٨ ـ آ ندارم/

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

افشارطوس متهمينقتل دادرسي
خطيبي نصير مدافع آقاينصيريوكيل دفاع

بنده همكارانمعظم اساتيدو مدافعات به بردباري دقتو با كه كنم تشكر دادگاه هيأتمحترم از بايد yقب

فرمايند/ توجه نيز بنده اظهارات به انجاميده طول به دادرسي مدت اينكه با اميدوارم و فرمودهاند توجه

نقطه حقيقت در و سبككرده را بنده وظيفه بار متينخود مستدلو مدافعات با كه نيز محترم همكاران از

ميكنم/ تشكر كردهاند ثابت را متهمين تمام بيگناهي و نگذاردهاند باقي پرونده در ابهامي

همين ندارد ثبوتمورد شدتوضوحو عدالتاز توصيف تعريفو كه عرضكنم بايد دفاع به شروع از قبل

نباشد قضات نظر در شخصيمؤثر اغراضسياسيو كه دارد مصداق عدالتواقعيموقعي عرضميكنم قدر

نشود/ توجه ديگري نظر هيچ به پرونده در براهينموجود و ادله جز دادگاه محضر در و

از متابعت و عمومي قوانين از اطاعت جز و نهد گردن قانون مطلقه حكومت به كه است سعادتمند ملتي

و اخـتصاصي مقتضيات و سياسي نظريات از دادگاه محيط بايد باشد نداشته وظيفه و تكليف كلي قواعد

يابد/ تحقيق قانون مطلقه حكومت تا باشد منزه مبريو اجتماعي يا فردي تعصبات

اين به يا و تنظيم شخصي غرض و نظر با يا و سياسي جهان و علل به پرونده اين گفت بايد متأسفانه

هيچ در و ندارد سياسي شم من مانندخود من خطيبيهستمموكل نصير آقاي وكيل بنده است صورتدرآمده

ندارد/ شخصي خصومت سياسيو غرض كسي با و نداشته شركت دخالتو دسته حزبو

قدر به بتواند كسي هر به اينكه براي شده خلق او است مفيدي مرد معني تمام به خطيبي نصير آقاي

بدون باشد مريض يا گرفتار او دوستان از نفر يك يا فاميل افراد از يكي كه مواقعي در كند خدمت مقدور



ملي دولت سياهه ٣٥٩٢

حسـين آقـاي برادرش گرفتاري در ـ شتافت خواهد او كمك به بهراسد زحمتي و خطر هيچگونه از اينكه

حسين ـ اسم نداشته جرئت كسي كه وحشت و رعب محيط آن در و كرده را كاري فدا نهايت هم خطيبي

در صميميت و كاري فدا نهايت با و ميبرده زندان به و تأمين را او غذاي لباسو برادر اين ببرد را خطيبي

است/ كرده اقدام برادرش خانواده كارهاي انجام

كه است بوده مقرر و شده پرداخته ساختهو ديگران خطيبيو حسين آقاي تهام ا پرونده كه وقتي طرفي از

تهامات ا اثبات براي كه تي انتشارا و تبليغات تمام با شوند محكوم ممكنه مجازات شديدترين به آنها تمام

و ميكردند نگاه ترديد نظر با را اسنادات اين دقيق متفرسو افراد عده معذالك بود آمده عمل به انتسابي

كـه دسـتگاهي جـهت اين از بپذيرند را پروندهسازان حرفهاي همه نبودند حاضر هم موقع آن در حتي

صادر متهمين درباره قهرا ميبايست كه حكمي دادن جلوه موجه براي برآمد صدد در بود كار اين متصدي

بزند/ جديدي اقدام به دست شود

نصير آقاي ٣٢.٤.١٧ روز يعني خطيبي حسين آقاي بازداشت و دستگيري از بعد روز ٧٥ جهت همين به

را ديگران محكوميت حكم او برائت اع;م با دادگاه در كه بود اين منظورشان و كردند بازداشت را خطيبي

انـجام دادرسي اين هم سابق حكومت زمان در گر ا دارم يقين بنده بنابراين دهند جلوه قانوني و عادFنه

نـصير آقـاي وكـالت برائت حكم صدور به اطمينان با بنده و نداشت بنده موكل برائت جزِء نتيجه ميشد

پذيرفتم/ ٣٢ مرداد ٢٨ از قبل را خطيبي

و است مسلم و قطعي ندارد وجود پرونده در دليلي كوچكترين او عليه بر كه بنده برائتموكل بنابراين

و مـيكنم دفـاع پـرونده طبق بر موكل از اختصار نهايت در دارم كه تكليفي و وظيفه حسب بر بنده فقط

و نكنم استناد باشد پرونده از خارج كه ديگري موضوع و مطلب هيچ به پرونده محتويات ميدهم اطمينان

غرضشخصي سياسيو شائبه گونه هر مبرياز بنده دفاع شدو نخواهم پروندهموجود جز بحثديگري وارد

با و نميشناسم را كدام هيچ بنده استو پرونده استناد به ميشود نامبرده افرادي از دفاع ضمن در گر ا است/

قصد نه من معذرتميخواهم ببرم اسم آنها از ناچارم دفاع ضمن اينكه از و ندارم نظري يكغرضو هيچ

بايد و برده اسم عدهاي از كه است پرونده اين ميكنم معرفي متهم نام به را كسي نه و دارم افترا و تهمت

تشريح را پرونده اينكه جز هم بنده شود رسيدگي ادلهموجود و پرونده محتويات طبق بر كس هر به نسبت

در اطمينان حصول و حقيقت كشف براي ندارم/ تكليفي نمايم جلب پرونده جزئيات به را دادگاه نظر كنم

ناتمام است؟ رفته كجا به و بود كجا ٣٢.١.٣١ روز در مرحوم آن ديد بايد افشارطوس قتل موضوع

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

نخستوزير با آيتاtشهرستاني مEقات
كردند م;قات ايشان با زاهدي] [سپهبد نخستوزير آقاي منزل در شهرستاني tآيتا ديروز بعدازظهر
طرف از تسهي;تي عتبات زوار امور در نمودند تقاضا نخستوزير آقاي از شهرستاني tآيتا اينم;قات در

دادند/ را مساعدتFزم وعده نخستوزير آقاي و شود گرفته نظر در دولت



٣٥٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

افشارطوس قتل به متهمين محاكمه جلسه در
داد پاسخ دادستان نماينده اظهارات به خوئي امامي آقاي

امامي آقاي شدو تشكيل قتلافشارطوس متهمين كمه محا جلسه يكمين بيستو صبحامروز ساعتده

نماينده اظهارات به امامي آقاي كرد/ صحبت دادستان نماينده پاسخ در متهمين مدافع وك;ي از يكي خوئي

از كـند دفـاع پـرونده از آنكـه جـاي به دادستان آقاي گفت: و كرد اشاره پرونده از دفاع مورد در دادستان

اين نميسازد> پرونده <افسر كه داشت اظهار فريب ظاهر يكجمله اداِء ضمن در و نمود دفاع پروندهسازان

ملبس افسر لباس به پروندهسازي كه است ممكن بسا چه ولي نميشود ساز پرونده افسر كه است صحيح

بوده آنان كردن بازنشسته سابق حكومت با آقايان اين مبارزه علت شد گفته اينكه اما كرد اضافه وي گردد/

ارتشبه كردن برايمت;شي سابق ت;شحكومت مقابل در آقايان اين كه اينست حقيقت نيستو صحيح

و شـريف افسـر يك تـا كـه مـيدانسـتند بـود ارتش تـضعيف صدر در كه عواملي زيرا برخاستند, مبارزه

كذائي كميسيونهاي آن جهت بدين استو غيرممكن مقصدي چنين به نيل است ارتش در ميهندوست

كرد/ ايجاد ارتش تخريب براي واقع در و اص;ح اسم به ظاهرا را بازنشستگي تصميم

قضاوت و سياست اينكه بر مبني دادستان نماينده آقاي نظر اظهار با نيز من كرد اضافه سپس ناطق

دست استنه ساخته دستسياست را پرونده اين كه ميكنم اع;م صريحا ولي گرددموافقم توام هم با نبايد

شد/ تنفساع;م دادگاه رئيس طرف از اينموقع در قضاوت/

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

شدند تبرئه دادگاه در دارائي وزارت اسبق مدير و معاون
و اقتصادي كل مدير ظلي احمد و دارائي وزارت اسبق معاون بهنيا عبدالحسين آقايان كمه محا امروز

خاتمه نعمتاللهي آقاي رياست به جنائي يكدادگاه شعبه در آنوزارتخانه عاليرتبه كارمند سرتيپ احمد

به پرونده مطالعه مدافعاتمتهمينو استماع پساز دادگاه و بود شده پيششروع يكهفته از كمه محا يافت/

بود مذكور پرونده متهمين از يكي كه تاجر آقايوانتي همچنين كرد/ تبرئه را نامبرده آقايان دليل فقدان علت

نمود/ حاصل برائت

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

پنجشنبه پيرامونمشاجره
به منجر كه بود مشاجرهايرويداده قهرمانانمعروفكشور رهنوردي و نامجو آقايان بين پنجشنبه شب

نامجو آقاي ميباشد مسلم آنچه است/ شده اشكال رفع پنجشنبه غروب و گرديده انتظامي مرجع در مراجعه

به راه اين از كه مقامي است نبوده حاضر و داشته محفوظ را متانتخود شخصيتو محلو هر و موقع هر در

افكـار اجـراي آلت قهرمانان و ندهد روي پيشآمدها قبيل اين اميدواريم/// نمايد/ خدشهدار آورده دست



ملي دولت سياهه ٣٥٩٤

نشوند/ حامدين مغرضانه

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

مقدس جهاد گروه بيانيه
منتشر شهر در توده منحله حزب عليه بر مقدس> جهاد گروه خلق< حزب مركزي ستاد طرف از بيانيهاي

و بوده آماده وطن و دين ضد وسيع توطئه طراحان برابر در جان پاي تا كه داشتهاند اع;م آن در و گرديده

كنون ا داد/ خواهند ادامه را خود مبارزه كان كما كردهاند مبارزه بيگانه ايادي با اخير سالهاي در كه همانطور

با حتي و كرده سپر را سينههايخود جا همه اخير سال ١٢ دوران در كه گذشتهاي جان از فدائيو سربازان نيز

ميباشند/ پيكار آماده نهراسيدهاند جان و سر دادن دست از

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

كشاورزي به برايرسيدگي كشاورزي وزير دوشنبه روز

ميكند آذربايجانعزيمت به خالصه امEك تقسيم امر در مطالعه و
كشاورزان بين خالصه ام;ك تقسيم به هيأتدولتمربوط اخير تصويبنامه صدور از بعد اط;ع قرار به

نمايد/ عزيمت آذربايجان خالصه ام;ك تقسيم امر در مطالعه براي گرديد مصمم كشاورزي آقايوزير

و كرد خواهد ديده مغان دشت و اردبيل تبريز, شهرستانهاي از كشاورزي وزير آقاي مسافرت اين در

نمود//// خواهد مطالعه آيد عمل به بايستي كه اص;حاتي و كشاورزان وضع بهبود در ضمنا

كشاورزي رئيسقسمت راسكلي آقاي كشاورزيو زراعتوزارت كل مدير آقايخديوي مسافرت اين در

و ميكشد طول يكهفته ظاهرا مدتمسافرت داشت/ شركتخواهند معاونوي فنيو همكاريهاي اداره

كرد/ خواهند عزيمت آذربايجان جانب به همراهان كشاورزيو وزير آقاي دوشنبه روز

٨٢٢٧ شماره ,١٣٣٢.٨.١٦ شنبه

دولتي امEكخالصه تقسيم به كميسيونهايمربوط برايتشكيل
است شده وزارتكشاورزيمطالعاتمقدماتيآغاز در

وزارت در مطالعاتي بدهند را دولتي خالصه ام;ك تقسيم كار ترتيب كه كميسيونهائي تشكيل براي

اخذ تا و است مقدماتي مراحل در مطالعات اين مطلع مقام يك اظهار قرار به است جريان در كشاورزي

با اينمورد در بايستي استو ام;كداراياهميتفوقالعاده تقسيم امر زيرا كشيد خواهد مدتيطول نتيجه

را ام;ك تقسيم به طرحمربوط بايد كه كميسيونهائي و نيايد پيش اشكال بعدا كه گردد عمل نهايتدقت

نـمودن فـراهـم مشغول كشاورزي وزارت yفع و شد خواهد تشكيل مقدماتي مطالعات از پس كنند تهيه

ميباشد/ كار مقدمات



٣٥٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

دادستانارتش متنكيفرخواست
١٣٣٢ مرداد ٢٨ واقعه متهمين نفر ٥ عليه

سرهنگعزتاtممتازفرمانده ارتش, سابقستاد معاون ازسرتيپعطاِءاtكياني متهمينعبارتند

ايرجداورپناهمحافظ, سروان محافظآقايدكترمصدق, افسر سروانفشاركي تيپدومكوهستاني,

ميباشد ٢٨مرداد روز اهاليدر وجرح قتل اتهام دوعلياشرفشجاعيانمتصديگروهان٩, ستوان

است نموده را متهم نفر ٥ هر اعدام دادستانتقاضايصدور
ستاد سابق معاون كياني tعطاُءا سرتيپ عليه ارتش دادستان سرتيپآزموده تيمسار كيفرخواست متن

سروان مصدق, محافظ افسر فشاركي سروان كوهستاني, دوم تيپ فرمانده ممتاز tسرهنگعزتا ارتش,

و قـتل مـتهمين نـهم, گـروهان مـتصدي شجاعيان علياشرف دوم ستوان مصدق, محافظ داورپناه ايرج

است: شرح بدين ١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز در جرحهائي

بـهزادي سـياوش پـياده سرگرد ,١٣٣٢ مرداد ٢٨ ـ ٢٥ وقايع به رسيدگي عادي دادگاه رياست تيمسار

دادستان نمايندگي به اينجانب ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٩ روز صبح ٩ ساعت در است: نموده تسليم را زير گزارش

پزشكقانونيو سپهر آقايدكتر تفاق ا به ماه مرداد ٢٨ مقتولينواقعه اجساد معاينه براي نظامي فرمانداري

سـرگرد سـركار و جـمزاده سرگرد سركار فروزين, دكتر سرگرد �سركار نظامي فرمانداري بازپرسان نفر سه

را مـقتولين از جسـد ٢٦ سالني در امر بدو در و رسانديم هم به حضور مسگرآباد گورستان در �ميرفخرائي

بود: زير شرح به سالن عمومي وضع كه نمودم مشاهده

شهيد عادي وضع به گلوله دو يا يك با كمي تعداد بود شده چيده زمين روي يكديگر موازات به جنازهها

شخصقسيالقلبي هر اجساد رقتبار بودووضع سال سي چهاردهو بين كليسنمقتولين بهطور بودند شده

ولي مينمود توجه جلب شده مت;شي جمجمههاي و ريخته بيرون رودههاي ابتداء انق;بمينمود/ دچار را

شد تشخيصداده سال بيست او سن پزشكقانوني نظريه طبق و ندارد سر اساسا جواني شد مشاهده وقتي

به ناچيزي منظره طور همان جمجمه بودن مت;شي نداشت پائين به شكم از بدن كه ساله هيجده جواني و

جسد برابر در بود, بند پوست به فقط كه مت;شي كلي به سال بيست حدود در جواني دستچپ ميآمد, نظر

اصابت ع;مت مشاهده و بود مانده باقي فقرات فقطستون مت;شيو او لگن هردو كه سالهاي هيجده جوان

زني شد مشاهده وقتي ك اسفنا مناظر اين و مينمود مجسم را كي هولنا منظره بدن باFي در گلوله چهار

مجسم خاطرم به را تلين قا بيرحمي است, شده مقتول گلوله اصابتدو وسيله به ساله پنجاه الي پنج چهلو

پا مقداريانگشتدستو و يكمرد احشاِء و امعاِء و پا مقداريدستو سالنگورستان از گوشهاي در مينمود

از زبانهاي و باز دهنهاي متورم, قيافههاي با شهدا اجساد بود, شده ريخته جوارح و اعضاِء ساير و مغز و

تـاب كسي كمتر كه مينمود رقت ايجاد حدي به لباسهايخونآلود با بينور چشمان شده, خارج دهان

داشت/ ديدن مقاومتو
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ده اجساد بود Fبا شرح به آن عمومي منظره كه جسد ٢٦ دفن جواز صدور و جلسه تدوينصورت از پس

پياده ستواندوم و بايندر سرهنگ اجساد كه آوردند گورستان ارتشبه دو شماره بيمارستان از را نظاميان نفر

آقاي وسيله به نيز اجساد اين كه ميشد مشاهده سرباز و درجهدار نفر هشت اجساد بين مظاهريدر مهدي

شد/ صادر دفن پروانه و تنظيم معاينه مجلس صورت و گرديد معاينه قانوني پزشك ميرحقاني دكتر

كـه شـهداِء اوFدهـاي و خواهران و برادران و مادران و پدران جگرخراش ضجه مسگرآباد گورستان در

خـود جگرگوشه دنبال اجساد بين در زناني ميساختند غمانگيزتر را صحنه بودند دست از را خود عزيزان

گارد سربازان از و بودند سرباز كه شهدائي بودند خود پدر جسد مشاهده جستجوي در اطفالي و ميگشتند

در را آنـها رستگاري بود بسته نقش آنان لبان بر كه لبخندي با داشت وجود آنان بين در نيز شاهنشاهي

نظر در بودند نموده ياد فرمانده ارتشتاران بزرگ برابر در كه سوگندي به را آنان وفاداري و خداوند پيشگاه

مينمود/ مجسم

صورت و نموده مشاهده گورستان در اينجانب كه است تعدادي اين Fبا شرح به مقتولين تعداد خاتمه در

وصورت نموده معاينه را اجساد ديگر مأمورين Fبا تعداد بر ع;وه كه نمودهام شخصا نيز را آنان معاينه جلسه

است/ بايگاني امر پرونده در كه كردهاند امضا و تنظيم را مربوطه جلسه

تهام ا معرفي,موضوع را متهمين رسيد استحضار به Fبا شرح به نظامي ضابطين از يكي گزارش اينككه

مينمايد/ توصيف و تشريح را تهام ا دFيل تحقيقاتو نتيجه و

متهمين مشخصات wالف

تهران اقامت محل سال پنج سنچهلو بزه زمانوقوع ارتشدر ستاد كيانيمعاون tعطاِءا سرتيپ ـ ١

قـانون پنج ماده موجب به ١٣٣٢ ماه مرداد سيام تاريخ از كه ٤ شماره منزل شهناز كوي شميران خيابان

پنجم و بيست تاريخ در را او بازداشت قرار ارتش دادستاني بازپرس بعدا و شده بازداشت نظامي حكومت

پرونده بازداشت بر اعتراضمتهم اثر در استو ارتشبوده دادستان موافقت مورد و صادر ١٣٣٢ ماه شهريور

تأييد متهممورد بازداشت آراِء تفاق ا به ١٣٣٢ ماه يكمشهريور سيو بهموجبرايمورخه و ارجاع دادگاه به

است/ بازداشت و گرفته قرار دادگاه

اقامت محل سال ٣٩ سن بزه زمانوقوع در كوهستاني تيپدو فرمانده ممتاز tعزتا سرهنگستاد ـ ٢

حكـومت قانون پنج ماده موجب به ١٣٣٢ ماه مرداد يكم و سي تاريخ از كه جمشيد تخت خيابان تهران

١٣٣٢ ماه يكمشهريور و سي تاريخ در را بازداشت قرار ارتش دادستاني بازرس بعدا و شده بازداشت نظامي

است/ بازداشت و شده تسليم صادره قرار به متهم است ارتشبوده دادستان موافقت مورد و صادر

محل سال يك و سي سن بزه زمانوقوع در مصدق محافظ افسر فشاركي موسي توپخانه سروان ـ ٣

را او بازداشت قرار ١٣٣٢ ماه آبان ١٢ تاريخ در ارتش دادستاني بازپرس كه پاريس خيابان تهران اقامت

پرونده بازداشت بر اعتراضمتهم اثر در گرفتو قرار ارتش دادستان موافقت مورد صادره قرار و نموده صادر

و شد واقع تأييد مورد متهم بازداشت آراِء تفاق ا به ماه آبان سيزدهم رايمورخه موجب به و ارجاع دادگاه به



٣٥٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

است/ بازداشت

تهران اقامت محل سال سي سن بزه زمانوقوع و مصدق محافظ افسر داورپناه ايرج سوار سروان ـ ٤

بعدا و شده بازداشت نظامي حكومت پنج ماده موجب به ١٣٣٢ ماه مرداد ٣١ تاريخ از كه مازندران خيابان

ارتش دادستان موافقت مورد و صادر ١٣٣٢ ماه آبان ١١ تاريخ در را بازداشتاو ارتشقرار دادستاني بازپرس

١٣٣٢ ماه آبان ١٢ بهموجبرايمورخه ارجاعو دادگاه به پرونده بازداشت بر اعتراضمتهم اثر در استو بوده

است/ بازداشت و گرفته قرار دادگاه تأييد مورد متهم بازداشت آراِء تفاق ا به

سال سنسي بزه زمانوقوع در پيادهها هنگ نهم گروهان متصدي شجاعيان علياشرف ستواندوم ـ ٥

حكومت قانون پنج ماده موجب به ١٣٣٢ ماه مرداد نهم بيستو تاريخ از كه ري خيابان تهران اقامت محل

١٣٣٢ ماه مهر نهم بيستو تاريخ در را او بازداشت ارتشقرار دادستاني بازپرس بعدا و شد بازداشت نظامي

بـه و ارجاع دادگاه به پرونده بازداشت بر متهم اعتراض اثر در و بوده ارتش دادستان موافقت مورد و صادر

بازداشت گرفته قرار دادگاه تأييد مورد متهم بازداشت آراِء تفاق ا به ١٣٣٢ ماه آبان دوم مورخه راي موجب

است/

اتهام موضوع ـ ب

اولين كه نظاميخود تكاليف برخ;فوظائفو تنها نه استكه اين نامبرده متهمين درباره تهام ا موضوع

كه بودهاند ملتزم و متعهد كرده ياد سلطنت تاج تختو حفظ راه در كه بوده سوگندي به وفاداري آنان وظيفه

اساس به بديننحو و كرده عمل ننمايند دريغ خود نثار از سربازي اساسي اصليو اينوظيفه انجام به نسبت

٢٨ چهارشنبه روز رستاخيز در بلكه نمودهاند خيانت ملت حقوق و فرمانده ارتشتاران بزرگ مقام و سلطنت

با ضديت تاجو تختو اساسحكومتو زدن هم به منظور به كه شدهاند اينسوِءقصد مرتكب ١٣٣٢ مرداد

سلطنت تاج تختو حفظ راه در و مينمودهاند عمل سربازيخود وظيفه به كه را نظاميان سلطنتاو� قدرت

درآوردند/ پاي از تيراندازي با را آنان وظيفه ادامه صورت در داشتو باز وظيفه انجام از ميكردهاند جانبازي

تسـليم و تـمكين عـدم صـورت در كرده خنثي را شاهدوست غيرنظاميان كاري فدا و مردانه قيام ثانيا

باد فريادهاي�زنده تسليم و تمكين عدم صورت در كرده خنثي را شاهدوست كه را �شاه باد �زنده فريادهاي

سازند/ خفه آنان سينه تفنگدر و مسلسل توپو گلوله با ميشده خارج آنان دهان كه را �شاه

در كه است همان سلطنت تاج تختو و اساسحكومت زدن هم به منظور به متهمين حاصلسوِءقصد

گزارش مؤيد رسيدو استحضار با كيفرخواست اين صدر در و گرديد/ سياوشبهزاديدرج پياده گزارشسرگرد

ادارة و تـهران نـظامي فرمانداري در متشكله ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز مجروحين و مقتولين پرونده مزبور

ميگذرد/ دادگاه نظر از و ميباشد كيفرخواست ضميمه كه است قانوني پزشكي

اتهام دLيل و تحقيقات نتيجه wج

از ارتش ستاد وقت معاون كياني tعطاِءا سرتيپ ,�١ رديف �متهم كياني tعطاِءا سرتيپ درباره ـ ١

به كه صحنهاي از است آمده عمل به او از كه تحقيقاتي و متشكله پرونده موجب به كه بود افسراني جمله
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است/ واقفبوده و گاه آ yكام بود شده ايجاد ماه مرداد پنجم بيستو شب در كودتا عنوان

به ٢٣ ساعت مقارن و آمد ارتش ستاد به ماه مرداد چهار و بيست روز ٢١ ساعت مقارن نامبرده متهم

اب;غ مأمور نصيري سرتيپ تيمسار اينكه و سابق نخستوزير عزل فرمان ازموضوع آنجا از و رفته باغشاه

و بيست روز صبح دو ساعت حدود در سپس ميشوند/ مستحضر نامبرده تيمسار وسيله به است فرمان آن

شاهنشاهيدر گارد واحدهاي فرماندهيخلعس;ح سمت به بعدا و برده بيسيم به عدهايرا ماه مرداد پنجم

ميشود/ نائل سعدآباد و باغشاه

و ميپردازد جاريه امور فتق و رتق به ارتش ستاد معاونت مقام در ننگين مأموريت اين انجام از پس

خرج به مقاومت و سرسختي ياغيان كه نمايد ت;ش امكان سرحد تا كه است بوده زمينه اين در او فعاليت

١٦.٤å ساعت �مقارن ميگويد: تحقيقات ششم صفحه در �رديفدوم �متهم ممتاز سرهنگ چنانچه دهند

معاون با فوري اينجانب ميشوند نزديك كاخ خيابان از شرمن تانك دستگاه چند كه رسيد خبر [٢٣.٤å]
به هم راديو مركز شنيدهام كه قراري از و عرضنمودم ايشان به را جريان تماسگرفتمو ارتش ستاد رياست

راديـو مركز گرفتن پي براي ضربت گروه دو نباشيد نگران فرمودند است شده اشغال مسلح عناصر وسيله

احراز و درخشان تيه آ اميد به را مرداد ٢٧ و ,٢٦ ,٢٥ روزهاي كياني tعطاِءا سرتيپ حال هر به /�فرستادم

زيـر صـورت بـه تـهران عـمومي وضع كه ماه مرداد هشتم و بيست روز صبح تا بگذراند عاليتر مقامات

بـه دست �تـوده حـزب بر مرگ شاه باد �زنده شعار دادن با اجتماعاتي صبح نه ساعت <مقارن درميآيد/

و سربازان زماني اندك از پس اينكه تا شده وسيعتر تظاهرات اين دامنه لحظه به لحظه و زده تظاهرات

ميكردند>/ تأييد را تظاهركنندگان شعارهاي نيز پاسبانان

و عزيمتنموده سلطنتآباد سپسبه نمايند حاضر را عدهها ميدهد دستور ابتداِء كياني tعطاِءا سرتيپ

تركيبات كه ميدهد تشكيلستوني عدهها پسازجمعآوري بياورندو عشرتآباد به را ارابهها ميدهد دستور

از پس كـياني tعطاِءا سرتيپ است/ بوده سرباز كاميون سه و ارابه دو داراي واحد هر جزِء واحد چهار آن

تعدادي مينمايد:<چون چنيناب;غ را متشكله ستون مأمور تشكيلستونمزبور و [نفرات] عدهها جمعآوري
شـود Fزم گـر ا و كـرد متفرق را آنها بايد ميدهند شعار شاه اسم به دولت كردن ساقط براي تودهاي افراد

روحـيه در نـامطلوبي تأثير Fبا شرح به كياني tعطاِءا سرتيپ طرف از مأموريت اب;غ نمود>/ تيراندازي

اعـتراض او گـفتار بـه افرادي و افسران تلويحا و تصريحا حتي و بخشيده سربازان و درجهداران و افسران

با كه ميكند مشاهده شهر در چون و داده حركت شهر طرف به را مزبور ستون نامبرده حال اين با مينمايند

قـرار بـر را فرار ميشود تمام جانش قيمت به مأموريت اجراِء و نبوده درنگ جاي او براي مردم احساسات

ارتشميرود/ ستاد به داده ترجيح

ميزدند فرياد <مردم ميگويد: چنين تحقيقات يازده صفحه كيانيدر tعطاِءا سرتيپ Fبا جريان درباره

به تعلق شما كردند منسؤال از همايوني اعليحضرت باد زنده ميگوئيم هم ما همايوني اعليحضرت باد زنده

و دست مردم است همايوني اعليحضرت به متعلق ارتش همه گفتم اينجانب داريد همايوني اعليحضرت



٣٥٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

برويم گفتند و شدند سوار بود ايستاده خيابان كنار در كه كاميونهائي روي و رفتند بعد ميبوسيدند مرا پاي

ارتش>/ ستاد به رفتم اينجانب تهران راديو

پاي و دست همايوني اعليحضرت نفع به كه مردمي اين ميشود سؤال كياني tعطاِءا سرتيپ از وقتي

تحقيقات دوازده صفحه در نموديد/ اقدام همايوني اعليحضرت نفع به مناسبت چه به شما بوسيدند شمار

به و كردهاند اقدام همايوني اعليحضرت نفع به افسر عده يك اينكه از اصyاط;ع <اينجانب ميدهد: جواب

به بگويم ستاد رئيس به و ستاد به بروم تشخيصدادم را حل راه بهترين نداشتم رفتهاند مصدق دكتر منزل

برآورد/>/ را مردم تقاضاي و كنند همراهي مردم با ايشان كه كن تلفن مصدق دكتر

همه زيرا است هويدا ثابتو نمودند مشاهده تهران مردم همه آنچه با خ;ف تنها نه متهم اظهارات اين

از قبل نيز كياني tعطاِءا سرتيپ كه ميكردند همكاري شاهدوست مردم با افسران كهچگونه ديدند چشم به

امـيني عباس سرهنگ اظهار از را متهم اظهارات خ;ف است ديده چشم به ارتشخود ستاد به مراجعت

است/ آشكار خوبي به داشته عهده به را دژبان وقت فرماندهي كه �فعلي �سرتيپ معيني

اينكه از <پس ميگويد: است آمده عمل به او از مطلع عنوان به كه تحقيقاتي در دژبان وقت فرمانده

سرتيپ كه ستوني همان با را بيسيم اشغال مأموريت مراجعتنمود ارتش ستاد به كياني tعطاِءا سرتيپ

نمود اظهار كياني سرتيپ بدهند كتبي امريه گفتم كياني سرتيپ به نمودم دريافت بود داده تشكيل كياني

شد>/ داده صبح كه است همان امريه

ارتش ستاد طرف از زير بخشنامه ماه مرداد ٢٨ روز صبح كه شود داده توضيح نيست بيمناسب اينجا در

دولت كردن ساقط براي كه تودهاي افراد از تعدادي چون كه ميشود داده <دستور است: شده صادر واحدها به

از كياني سرتيپ منظور كه تيراندازيشود>/ است Fزم گر ا و كرده متفرق را آنها ميدهند شعار شاه اسم به

به شخصا آن مفاد اجراِء براي كه بوده ماه مرداد ٢٨ روز ظهر از قبل در صادره بخشنامه همين كتبي امريه

موفق مينمايد مشاهده چون و داده حركت شهر به را آن داده تشكيل ستوني رفته عشرتآباد و سلطنتآباد

ارتشميرساندو ستاد به را شاهدوستيخود به تظاهر با فريبو نيرنگو با نميشود ساختنمنظور عملي به

دريـافت شفاهي دستور كه بيسيم اشغال براي دژبان وقت فرمانده كه موقعي ننشسته بيكار هم آنجا در

داده صبح كه است همان كتبي <امريه ميگويد: دژبان فرمانده به متهم ميكند كتبي امريه مطالبه مينمايد

رديف وظيفهشناسمتهم نظاميان شاهدوستو مردم طرف از بيسيم اشغال پساز كه موقعي و است>/ شاه

ميگويند: كياني tعطاِءا سرتيپ به ممتاز tعزتا ستاد سرهنگ �٢�

<نگـران ميدهد: پاسخ كياني سرتيپ است> شده اشغال مسلح عناصر وسيله به راديو مركز <شنيديم

به كه نيست اين جز اظهار اين مفهوم كه فرستادهام>/ راديو مركز گرفتن پس براي ضربت گروه دو نباش

باش مردممشغول نظاميانو بهسوي تيراندازي <نه ميگويد: او به و ميپردازد سرهنگممتاز تقويتروحيه

نده>/ راه خود به نگراني كوچكترين هيچوجه به و كن قطعه قطعه را آنها

بازپرس نزد تحقيقات در مركز دژبان وقت فرمانده اظهارات كياني, tعطاِءا سرتيپ از تحقيقاتمعمول
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گزارش ارتش, ستاد به صادر دژبان وقت فرمانده ١٣٣٢.٦.١å مورخه ٣١٤ شماره گزارش ارتش, دادستاني

هفتم گروهان ٣٢.٦.٨ ـ ٨٩٥å شماره گزارش مركز, دژبان ٥٣ هنگ ستاد رئيس ٣٢.٦.٧ ـ ٨å٧٦ شماره

بازپرس محضر در مطلعين از تحقيقاتمعمول با دژبان هنگ٥٣ هشتم گروهان گزارش و دژبان هنگ٥٣

است/ كياني tعطاِءا سرتيپ گناه و تقصير و منتسبه تهام ا تأييد بر دال كليه

داورپناه, ايرج و سوار ستوان فشاركي موسي توپخانه سروان ممتاز, tعزتا ستاد سرهنگ درباره ـ ٢

شجاعيان/ اشرف الي پياده دوم ستوان

آن شـمالي حـد كـه تـهران شهر از منطقهاي حفاظت ١٣٣٢ ماه مرداد پنجم و بيست از قبل مدتها

تيپدو عهده به بودند كرج غربي حد و شاهپور خيابان شرقي حد خيابانمولوي جنوبي حد البرز دامنههاي

بـه توجه عمده استحفاظي لحاظ از كه است بوده ممتاز tعزتا ستاد سرهنگ فرماندهي به كوهستاني

است بوده منطقه اين در مصدقواقع منزل كه است بوده مزبور منطقه داخل در منطقهاي

يك ك;نتري در دائم طور به كوهستاني تيپ از واحدهائي ١٣٣٢ ماه مرداد پنج بيستو روز وقايع از قبل

حدود در نامبرده شخص منزل حفاظت براي و بودهاند مستقر مصدق منزل اطراف و پهلوي خيابان در واقع

دارد بقيه بودهاند/ او منزل داخلي حفاظت مأمور نيز مركز دژبان از گروهان يك

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

پايانيافت سياسي زندانيان دوم دسته محاكمه
شدند محكوم زنداني به٨سال نفر دو و ١åسال به نفر يك

به و داده تشكيل طباطبائي سرهنگ آقاي رياست به را خود جلسات مرتبا نظامي دادگاه ـ كرمانشاه

٨ به ميرزادگان ج;ل سالو ١å به ايرجامريپور آقايان نتيجه در رسيدگينمود/ متهمين از نفر هشت تهام ا

و گرديدند حبسمحكوم ماه ٦ به سنندج شير روزنامه مدير شعاعي محمود سالو ٨ به جوشكار قربان سالو

و دادستان گرديدند/ تبرئه توFئي ابوالحسن و كرنديان دكتر و پهلواني tعبدا و سرمدي علياصغر آقايان

اعتراضنمودند/ صادره راي به متهمين

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

توده] منحله حزب به نسبت را خود [تنفر
و نيستم و تودهاينبوده هيچوجه به حال به تا ١٣٢٥ تاجچالوساز گرمابه كارگر حاجيزاده رضا اينجانب

بدين و شده پيشآمد اين توجه عدم اثر در اخيرا و نبوده ثبت اينجانب نام هم حزب آن در و بود نخواهم

و ميباشم شاهپرست اينجانب كه ميشوم متذكر ضمنا و اع;م توده منحله حزب نسبتبه را تنفرخود وسيله

مقررات طبق بنمايم باشد نظرياتدولت مقرراتو خ;ف كه اعمالي به مبادرت بعدا چنانچه مينمايم تعهد

حاجيزاده رضا است/ رسيده چالوسهم نظامي فرمانداري عرض به مراتبفوق برسم/ قانوني كيفر به

١å٣٥٢ ـ آ
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٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

ازطرفدانشآموزان سوگند مراسم انجام
شدند آزاد سياسي زندانيان از نفر ٤٦

مسـجد در دبيرستانها دانشآموزان از جمعي نظامي فرماندار دعوت طبق قبل روز چند ـ كرمانشاه

رجال اداراتو رؤساي و لشكر فرمانده پهلوان سرتيپ و استاندار عميد رضي آقاي يافتند/ عمادالدولهحضور

داشتند/ حضور مراسم اين در هم علماِء و

و دبيران آقايان از نفر چند سپس و ايرانيان شاهدوستي اطراف در مطالبي كامياب سرهنگ آقاي ابتدا

درباره است كرمانشاه علماء از يكي كه معاون آقاي سپس نمودند/ ايراد مطالبي زمينه همين در دانشآموزان

دانشآموزان كليه و نمود ايراد را سوگندنامه متن افصحالمتكلمين آقاي خاتمه در گفتو سخن مذهباس;م

نـام به هنگ فرمانده طرف از و داشتند اع;م را خود شاهدوستي مراتب وسيله بدين و كردند تكرار را آن

شدند/ آزاد اينموقع در سياسي زندانيان از نفر ٤٦ همايوني اعليحضرت

هـنگ فـرمانده اقـدام از سـياسي زندانـيان ساير طرف از و آمد مسجد به زندانيان از يكي ب;فاصله

داشت/ ابراز را سياسي زندانيان ساير و شاهدوستيخود مراتب و نمود سپاسگزاري

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

شد آزاد اسمعيلي ملك دكتر
انتظامي طرفمأمورين از مرداد ٢٨ جريانات از پس وي شد/ آزاد اسمعيلي ملك دكتر آقاي ديروز عصر

از اينكه از پس نظامي بازپرسي گرديد/ ارسال ارتش دادرسي به رسيدگي براي او پرونده سپس بازداشتو

ارتش دادستان بهدستور و كرد صادر را تعقيباو منع قرار گذشته روز سرانجام عملآورد به بازپرسي مشاراليه

گرديد/ آزاد زندان از

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

دادستانكل توسط قوام اتهامي پرونده
ميشود مطالعه

شـروع را قوام آقاي پرونده مطالعه كه گفت ما خبرنگار به كشور ديوان كل دادستان امامي آقاي امروز

توسط بود شده طرفديوانكشور از كه نقصي ايراد موارد كهمعلومشود ميباشم مطالعه فعyمشغول كردهامو

پايان از پس و بكشد طول ديگر روز سه يا دو شايد من مطالعه نه/ يا است شده تكميل تحقيق بازپرس

پـرونده فـرستاد/ خواهم كشور رئيسديوان هيئت آقاي نزد را آن پرونده بودن تكميل صورت در مطالعه

از پس گرديد/ كشور ديوان دفتر تحويل و شده نقض بازپرسرفع طرف از گذشته هفته قوام آقاي تهامي ا

تشكيل مزبور پرونده به رسيدگي براي عمومي هيأت جلسه يافت پايان كشور دادستانديوان مطالعه آنكه

شد/ خواهد



ملي دولت سياهه ٣٦٠٢

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

افشارطوس قتل متهمين دادرسي
خطيبي نصير مدافع آقاينصيريوكيل دفاع

قبل شماره از بقيه

است؟ رفته كجا افشارطوسبه سرتيپ

جواب در تركي تراب علي سرگرد آقاي ١٣٣٢.٣.١٩ تاريخ در چهار شمارة پروندة ٣١å صفحه در ـ ١

كه داد مناط;ع به تلفوني آنمرحوم شدن ازمفقود قبل روز <ساعت١٣ داشته: بازپرساظهار پرسشآقاي

دعـوت شام براي ما منزل خداحافظي براي است بغداد عازم ديگر روز چند رحماني مصور سرهنگ چون

شب ١å ساعت تا و رفتم ايشان منزل به ساعتهشت و دادم جوابقبول بيا هم تو ميكنم خواهش كردهام

است بوده ١٣٣٢ ارديبهشت اول روز افشارطوس مرحوم شدن مفقود روز اولين چون و بوديم>/ آنجا هم ما

داشته/ مهمان افشارطوس مرحوم ٣٢.٢.١ شب در تركي تراب سرگرد گواهي طبق بنابراين

بازپرس آقاي پرسش درجواب ٣٢. تاريخ٣.١٧ در چهار پرونده ٣٥١ صفحه نادريدر آقايسرهنگ ـ ٢

است: گفته

تركي, تراب سرگرد رحماني, سرهنگمصور جمله از ديگر عده اينجانبو عصر ٣٢.١.٣١ دوشنبه <روز

اينجانب حضور و بوديم فقيد تيمسار منزل نيستدر خاطرم درست كه ديگر نفر يكيدو و رستگار سرهنگ

اينجانب ديگريچون و بودند عراق عازم كه رحماني سرهنگمصور از خداحافظي براي يكي دليلبود دو به

ميدادند>/ كار پيشرفت حسن براي تي دستورا بودند كرده انتخاب گاهي كارآ رئيس سمت به را

طول شب ١å ساعت تا است گفته تركي تراب سرگرد آقاي كه را شام و مهماني نادري سرهنگ آقاي

معرفي عصرانه بهصورت را مهماني افشارطوسهم مرحوم نوكر استو كرده معرفي عصرانه نام به كشيده

نادريو سرهنگ دوشنبه <عصر ميگويد: ٣٢.٣.٧ تاريخ در چهار شماره پرونده ٢٥å صفحه در استو كرده

رفت/ و شد سوار تيمسار با نادري سرهنگ و رفتند ٦.٥ تا ساعت٦ حدود در و بودند مهمان ديگر افسر چند

تعيين را مهماني خاتمه دقيق ساعت مهمانان ساير احضار با داشته بازپرسوظيفه اينكه از نظر صرف

٦.٥ ساعت در مهماني آنكه فرض بر است/ گذارده مسكوت به را وموضوع نداده انجام را وظيفه اين و كند

و شده خارج خانه از متفقا نادري سرهنگ آقاي با افشارطوس مرحوم كه آنست مسلم قدر باشد يافته خاتمه

گرفتن افشارطوسبراي استمرحوم گفته حتي گرفتهو قرار نادريهم آقايسرهنگ تأييد اينقسمتمورد

است/ رفته او منزل به اوراقي

تاريخ در دو شماره پرونده ١١٣ ١١و ـ ١å صفحه شهربانيدر افسر طباطبائي محمدتقي آقايستوان ـ ٣

تلگرافخانه مقابل در را افشارطوس تيمسار ٣٢.١.٣١ روز دقيقه ٢å.٤٥ ساعت در كه داشته اظهار ٣٢.٢.٢

است/ ديده ميرفته خود منزل طرف به كه فروردين خيابان ابتداي در تهران دانشگاه

او اظهار و نمايند ترديد دچار تيمسار تشخيص در را مشاراليه كه كردهاند سعي تحقيق مأمورين چه هر و



٣٦٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

افسر كردهاند تخطئه ساعت در اشتباه يا و تيمسار تشخيص در اشتباه به را او دهند جلوه اشتباه از ناشي را

همان در هم شبمزبور در و شناخته و ديده را افشارطوس تيمسار مكرر كه است شده مدعي جدا نامبرده

سيروس گواهي به استناد دقيق ساعت در خود ادعاي صحت اثبات براي و است ديده را او ٢å.٤٥ ساعت

كرده تأييد را مراتب هم ك;لي سروان آقاي و است بوده مشاراليه منزل در ساعتمزبور تا كه نموده ك;لي

است/

تا و شام براي مهماني است گفته كه است تركي تراب آقاي گواهي مؤيد طباطبائي آقايستوان گواهي

داشت/ ادامه شب ١å ساعت

كـه: داشته اظهار ٣٢.٢.١ تاريخ در دو شماره پرونده ١٣å و ١٢ ـ ٦ صفحه در اخوين خسرو آقاي ـ ٤

خـيابان از البته ميآمدم مجلس طرف به شاهرضا خيابان از عمويم م;قات براي ٩.٣å ساعت <ديشب

لباس با آقائي يك سفيديدارد بزرگ درب كه بهمني آجر ساختمان يك جلو خيابان وسط در صفيعليشاه,

بنده هستند شهرباني رئيس آقا اين گفت و داد نشان را آقاي آن دست با كسي تا راننده بود ايستاده ارتشي

است>/ ٩.٣å ساعت ديدم كردم نگاه مجلسرا ساعت چون و آمديم مجلس طرف به و كردم نگاهي هم

كه: است گزارشداده و شده اعزام آن صاحب تعيين و تشخيصمنزل براي مأمورين

طرف از داشتو بهمني ساختمانشآجر و دارايدربكرم را منزلي صفيعليشاه خيابان در <آقاياخوين

است/ اط_عات روزنامه آن از نقطهچينها /١

دو ك;نتر رئيس اظهار طبق �١� دادند///// نشان بود خانقاه از پائينتر بهارستان ميدان به شاهرضا خيابان

ميباشد>/٣٢.٢.١/ سروان///// به بحث مورد منزل

شده: گزارشنوشته اين ذيل در

آقاي فورا رسيد كل معاونت تيمسار عرض به ديشب عصر ١١ ساعت در مراتب اول رئيسدايره <آقاي

بـه صبح فردا شد قرار رسانده ايشان اط;ع به را جريان و احضار اط;عات اداره رياست نادري سرهنگ

اط;ع را نتيجه و كرده بررسي و تحقيقات فوقالذكر افسر اطراف در نادري سرهنگ آقاي خود Fزم وسايل

گاهي> رئيسآ امضاِء دهند/٣٢.٢.٣

كه برنيامدهاند او پرسشاز مقام در حتي و نشد بازرسي آقايسروان اين منزل چرا كردم فكر چه هر بنده

شما قضاتمحترم آقايان بفهميم, نتوانستيم علترا خبر يا است رفته نامبرده منزل به شهرباني رئيس آقاي

كه خانهاي و ديده رايالعين به را شهرباني رئيس كه است داده گواهي شخصي كه شده چه ببينيد كنيد فكر

اطرافشخصافسر در بررسي و اطرافموضوع در تحقيق و تفتيشخانه جاي به لكن داده نشان شده وارد

كردهاند/ نادريمحول سرهنگ آقاي به را صاحبخانه

بودن غيرعادي به هم شما ترتيب اين به آيا است؟ صحيح تحقيق طرز اين آيا هست؟ تأمل جاي آيا

شد؟ خواهيد معتقد تحقيقات

ساعت سهشنبه شب //////> كه: داده گزارش ١åå و ٤٣ ـ ١٤ صفحه در دادفر يا رادفر حسين آقاي ـ ٥



ملي دولت سياهه ٣٦٠٤

طرف از كه مجلس چاپخانه مقابل در واقع بنزين پمپ مقابل در ميرفتم منزل طرف به كه دقيقه ١١.٢٥

كـمي نـفر يك نـفر سـه كه حالي در را تيمسار بودم حركت در كسي تا با سرچشمه طرف به ژاله خيابان

بودند/ ايشان همراه اندام متناسب نفر دو Fغراندام,

بود شميران طرفدروازه سرشبه كه تومبيلي ا در و مجلسوارد چاپخانه طرف كمالالملكبه خيابان از

كنجكاوي حس ساعت وقت آن در نمودم مشاهده نفر سه آن با را تيمسار چون و كرد حركت تومبيل ا و سوار

به ماشينرو ديديم كه ميكرد مشاهده را خود پشتسر رسيد سپهساFر مسجد به كسي تا تا و تحريكشد

دارد/ بقيه حركتنمود>/ Fبا طرف

٨٢٢٨ شماره ,١٣٣٢.٨.١٧ يكشنبه

شاهنشاه آيتاtبروجرديبه پيام
بـه اخـتصاصي كـاخ در ملي مجلسشوراي سابق نماينده حاذقي ابوالفضل آقاي امروز ظهر از پيش

بـراي ايشـان تـوسط بروجردي tآيتا حضرت كه را پيامي و شد شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه

رساند/ عرض به داشتهاند ارسال شاهنشاه

هر در شاهنشاه اينكه از آيتاtبروجردي قسمتاولحضرت در ميباشد: قسمت بردو مشتمل پيام اين

و فرموده صادر مخصوصي پيام معلم روز و خودشان تولد عيد روز در خصوص به و آمده پيش كه فرصتي

و دولت دسـتگاه و داشته ابراز مذهبي شاعر و ديني تعليمات اجراي در مراقبت به را خودشان ع;قمندي

مـدارس گـردان شا مذهبي و ديني تربيت حسن مأمور را فرهنگ وزارت مخصوصا و اجتماع مؤثر طبقات

نمودهاند/ سپاسگزاري فرمودهاند

بـراي بـيشتري اهـميت شدن قائل به را شاهانه نظر بروجردي tآيتا حضرت پيام دوم قسمت در

و مجيد tك;ما قرائت و اساسي دروس جزِء ديني مواد داشتن منظور مدارسو در اخ;قي و ديني تعليمات

براي فرهنگي حوزه هر در اع;م علماي كمك با ايمان و تقوي با معلمين انتخاب و مدارس در نماز اقامه

جـريان حسن مورد اين در نيز دادگستري وزارت به Fزم اوامر نمودهاند تقاضا و جلب مدارس در تدريس

فريضه انجام براي ايراني مستطيع افراد مسافرت مسئله در تربيت و نظم و متظلم احقاقحقوق كماتو محا

فرمايند/ صادر است رسيده عرضملوكانه به مشروحهاي طي خود موقع در كه

كـه فرمودند حاذقي آقاي به بروجردي tآيتا حضرت پيام از استحضار از پس همايوني اعليحضرت

مربوطه متصديان به آن اجراي براي Fزم دستورات و ميباشد معظمله ع;قه مورد پيام در مندرج مطالب

فرمود/ خواهند صادر

به كه بودند كرده تقاضا مخصوصا و داشته معروض را فارس اهالي مستدعيات پايان در حاذقي آقاي

فرمايند/ صادر فارسدستوراتFزم براي استاندار اعزام در تسريع منظور

گزارش دادن از پس و رسيده بروجردي tآيتا حضرت حضور گذشته هفته چهارشنبه روز حاذقي آقاي

برساند/ عرضشاهنشاه به را ايشان پيام كه بود يافته جاريمأموريت سال در حجاج وضع و حج امور درباره



٣٦٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

نفر پنج دادستانارتشعليه متنكيفرخواست
١٣٣٢ مرداد ٢٨ واقعه متهمين

پيش شماره از بقيه

اسفند نهم واقعه از پس كه بوده نظامي دانشگاه جمعي �٣ رديف �متهم فشاركي موسي توپخانه سروان

مركز دژبان جمعي �رديف٤ �متهم داورپناه ايرج سوار سروان و مصدقميشود منزل خدمتدر مأمور ٣١ ماه

است/ بوده مصدق منزل در او خدمتي محل ٣٢ ماه مرداد ٢٥ واقعه از قبل مدتها از كه بود

رئيس ماه مرداد ٢٥ <شب ميگويد: تحقيقات اول صفحه در �٢ رديف �متهم ممتاز tعزتا سرهنگ

در شخصا كه ميدهد ارتشدستور ستاد كيانيمعاون سرتيپ بهوسيله تيپبوده فرمانده كه او ارتشبه ستاد

ساعت مقارن اينكه تا مانده ك;نتري در هم او نمايد, بيشتري مراقبت و بماند يك ك;نتري در شب آن

بـراي نـامه حـامل مـيگويد او بـه نامبرده تيمسار و مينمايد برخورد نصيري سرتيپ تيمسار به ٢٣.٣å

مدتي اندك از پس و ميروند مصدق منزل درب به نامه رسيد اخذ براي ممتاز سرهنگ است نخستوزير

تلفن ارتش رئيسستاد به را جريان سرهنگممتاز ضمنا ميشود نصيريداده سرتيپ تيمسار به نامه رسيد

بفرستند>/ ارتش ستاد به و بازداشتنموده را نصيري تيمسار كه ميگيرد دستور و ميكند

تيمسار مأموريت از و پرده پشت جريانات از خوبي به ممتاز سرهنگ كه است معلوم متهم بيان اين از

عكس ماه مرداد ٢٦ تاريخ در سوم نيروي روزنامه اينكه اينموضوع مؤيد است بوده گاه آ نصيري سرتيپ

كودتاي جريان در كه ممتاز سرهنگ �آقاي مينويسد چنين عينا آن زير در و نموده گراور را ممتاز سرهنگ

كه هستند شرافتمندي افسران از يكي دهند انجام را خود وظيفه توانستند وجهي بهترين به دربار خائنانه

تحقيقات ضمن در �٣ رديف �متهم فشاركي موسي توپخانه سروان /�گيرند قرار تشويق و تقدير مورد بايد

نزديكساعت١١ بخوابم آنجا در كه داد مندستور به مصدق شخصآقايدكتر ماه مرداد <شب٢٥ ميگويد:

به بايد هست كاغذي گفتند داريد فرمايشي چه پرسيدم آمدهاند آنجا كه ديدم را نصيري سرتيپ تيمسار

تـيمسار مأموريت از فشاركي سروان كه است معلوم خوبي به متهم بيان از كه بدهم>/ مصدق دكتر آقاي

عكس ماه مرداد ٢٦ تاريخ در نيرويسوم روزنامه مطلب[ناخوانا] اين مؤيد است/ بوده گاه آ نصيري سرتيپ
مصدق, منزلدكتر محافظ فشاركي سروان با ما خبرنگار �مصاحبه عنوان زير و نموده گراور را فشاركي سروان

شرح را جريان نحوه و كودتا عامل دستگيري و نخستوزير منزل به حمله جريان تفضيل به فشاركي سروان

است/ او روحيه معرف كه كرده درج مبسوطي شرح �ميدهد

مصدق منزل در ماه مرداد پنج بيستو <شب تحقيقاتميگويد: در �رديف٤ �متهم داورپناه ايرج سروان

رسيد دريافتداشته, رسيد و مصدقداده به شخصا نموده تسليم نصيري سرتيپ تيمسار كه را نامهاي و بوده

متهمين نفر سه بيانات از حال هر به نمايد>/ تسليم نصيري سرتيپ تيمسار به كه داده ممتاز سرهنگ به را

كه است ثابت آنان به وظايفمحوله و داورپناه سروان فشاركيو موسي سروان سرهنگممتاز, Fبا نامبرده
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مقامات اين ماه مرداد ٢٥ شب در مناسبت همين به كه بوده وقت مقامات اعتماد مورد افسران از نامبردگان

رديف متهم با اخير مذكور متهمين نفر سه از يك هر كه گذاردهاند داشتهاند كه طرحي جريان در را متهمين

اجراِء منظور به زمينه شدن فراهم براي را نقشخود ماه مرداد ٢٥ شب در كياني> tعطاِءا �سرتيپ يك

دادهاند/ انجام احسن نحو به را مأموريتمحوله و نموده بازي خوبي به بعد روزهاي در مقاماتوقت نظريات

كه نظرياتخود اجراي براي رديفدو> متهم ممتاز tعزتا �سرهنگستاد كوهستاني تيپدوم فرمانده

سوگند به پايبند لزوم موقع در بتوانند درصد صد كه داشته افسراني به احتياج است تهام ا موضوع همان

علي پياده بهستواندوم را پياده هنگ نهم گروهان فرماندهي مناسبتشخصا همين به نباشند وفاداريخود

دوم تيپ از كه است گروهاني همان نهم گروهان كه مينمايد تفويض �پنج رديف �متهم شجاعيان اشرف

اختيار در كه ارابهاي با شجاعيان دوم ستوان ٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در و يكبوده ك;نتري مأمور كوهستاني

به و بوده وفادار �ممتاز �سرهنگ تيپ فرماندهي به كه است كوهستانيبوده تيپدوم از افسري تنها داشت

بود/ آشكار و هويدا افسر اين قيافه از خيانت شرارتو آثار شد مشاهده تحقيقات ضمن كه طوري

و نظاميان حشمتالدوله چهارراه جنوب در كاخ خيابان امتداد در كه است افسراني از يكي نامبرده ستوان

كه را صحنه آن و ميانداخته پاي از تيراندازي با تيپ فرمانده سرهنگممتاز همكاري با را شاهدوست مردم

است/ آورده بهوجود است نموده مشاهده گورستان در و گزارشداده بهزادي سياوش سرگرد

لياقت حقا و نبوده نهم گروهان فرمانده ارتش سازمان در اصو� شجاعيان اشرف علي پياده دوم ستوان

مـيليمتري ٨١ خـمپارهانـداز دسـته فرمانده ٣١.٩.١ تاريخ از نامبرده است نداشته را گروهان فرماندهي

دسـته فـرماندهي به كه ميشود پيشنهاد ٣٢.٤.١ تاريخ در و بود بهادر هنگ يكم گردان ادوات گروهان

فرمان در هم او سمت اين كه منصوبشود بهادر هنگ نهم گروهان بازوكاي و ميليمتري ٦å خمپارهانداز

دانشگاه افسري كه ممتاز سرهنگ شد تصريح كه طوري همان منتهي است نگرديده ارتشدرج عمومي

تماسبوده در دائما عالي مقامات با و داشته استحضار خوبي به تنظيمي طرحهاي از و بوده مجرب و ديده

فرمانده به را او شخصا كه داشته شجاعيان دوم ستوان مانند افسري وجود به احتياج خود نيات انجام براي

حتياFمكان و آورند بار به را ماه مرداد ٢٨ روز فاجعه همكارانش و خود بتواند تا نمايد نهممنصوب گروهان

ببرند/ بين از را شاهدوست مردم و نظاميان بيشتر هرچه

تنظيم yقب كه طرحهائي تكميل منظور به مصدق منزل محافظت درباره ممتاز tعزتا ستاد سرهنگ

آن در كه ميدارد ارسال ارتش ستاد به و مينمايد تنظيم طرحي ٣٢ ماه مرداد هيجدهم تاريخ در بود شده

دو يكو شماره طرحهاي تكميل منظور به صادره ودستورات اجراياوامر <در است: شده تصريح عبارت اين

و غيرمنظم و منظم دستجات حم;ت از اعم گهاني نا تفاقات ا كليه پيشبيني كه چهار شمارة طرح سه و

ميگذرد>/ عالي نظر از زير شرح به است گرديده منظور آن در جلوگيري

براي Fزم طرح ممتاز سرهنگ ماه مرداد ٢٥ روز از قبل هفته يك كه است خوبيمعلوم به Fبا عبارت از

عليه بر پيشبينيFزمي آن ضمن كه مينمايد تنظيم را ماه مرداد هشتم بيستو تظاهراتروز از جلوگيري



٣٦٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

ترديد جاي تنظيمي طرح متن مطالعه با و است آمده عمل به است مردم منظور كه غيرمستقيم دستجات

را خود سربازي وظيفه بخواهند ارتش از واحدهائي گر ا كه كرده پيشبيني ممتاز سرهنگ كه نماند باقي

ماه مرداد ٢٨ روز در كه آيد عمل به بايد او فرماندهي به كوهستاني تيپدوم طرف از اقدامي چه دهند انجام

است/ برده كار به شاهدوست مردم ارتشو عليه بر را طرح همان

ممتاز سرهنگ طرف از تنظيمي طرح در و ميگذرد دادگاه نظر از و بوده امر پرونده پيوست منظور طرح

گروهان از كه مسلح سرباز كاميون سه صبح ٥ ساعت تا روز هر ٢٤ ساعت از كه بوده شده پيشبيني چنين

نمايند/ توقف زير محلهاي در بود يكخواهد ك;نتري در نهم

شمالي/ كاخ خيابان ابتداي در توقف محل حشمتالدوله چهارراه در مسلح سرباز يككاميون �١

فخررازي/ جلويكوچه كاخ خيابان در مسلح سرباز يككاميون �٢

وسائل عبور از جلوگيري منظور به بزرگمهر كوچه جلوي پهلوي خيابان در مسلح سرباز كاميون يك �٣

مصدق/ خانه به نفوذ و پياده افراد و زرهي

فرمانده مستقيم نظر زير كوهستاني دوم تيپ واحدهاي آرايش استخوانبندي ٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در

است/ بوده قبلي و تنظيمي طرح موجب به و Fبا مذكور شرح به عينا �ممتاز �سرهنگ تيپ

ميخواهي ثبت سند من از تو و ميرود دست از كشور بيامرزد را پدرت خدا ميزند فرياد ممتاز سرهنگ

ارابهاي با افخمي سرلشكر تيمسار كه ميكند م;حظه بهرامي سروان مدتي از پس شو گم برو نيست Fزم

مينمايد مسافتيم;حظه از پس مينمايند حركت جنوب به كاخ خيابان شمال از ارابه آن با شدند نمايان

ميكنند/ تيراندازي درختان پناه در �٤ و ٣ رديف �متهمين فشاركي سروان و داورپناه سروان

آمبوFنس با لحظاتي پساز و شكممجروحميشود ناحيه به اصابتگلوله با بهرامي اينموقعسروان در

مندرج مراتب بهمضمون بهرامي اظهاراتسروان شد تصريح كه همانطوري منتقلميشود/ بيمارستان به

فرمانده ارتشتاران بزرگ مقام به ارتشنسبت افراد و درجهداران افسرانو شاهدوستي احساسات از باFنمونه

اينموقع و نموده فراهم متهمين ساير و ممتاز سرهنگ براي را غريبي عجيبو ناراحتي امر همين كه بوده

محل آن شاه> باد <زنده فرياد كه ميزنند محلي در آدمكشي به دست تحريكو را آنان غضب حسخشمو

موجب به كه است اين شود دور نظر از نبايد كه توجه جالب دقيقو بسيار نكته است/ بوده انداخته لرزه به را

مقتول كه بيگناه شاهدوستو مردم نظاميانو كثر استا بوده آنچهمشهود تحقيقاتدقيق و متشكله پرونده

مقتولو راديو وسيله به ناطقين سخنان انتشار پخشو و راديو ايستگاه تصرف پساز او� شدهاند مجروح يا

است/ مشخصبوده محل سه در آدمكشان و ياغيان ثانياموضوع گرديده مجروح

/�٥ رديف �متهم شجاعيان اشرف علي دو مأمنستوان كه حشمتالدوله چهارراه �١

/�٣ رديف �متهم فشاركي موسي توپخانه سروان مأمن مصدق غ;محسين آقاي منزل �٢

/�٤ رديف �متهم داورپناه ايرج سوار سروان مأمن مصدق احمد مهندس آقاي منزل �٣

عرض åبايد ميگويد: تحقيقات ضمن او خ;صه طور به كه بوده ممتاز سرهنگ تأييد مورد Fبا مراتب
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غـ;محسين آقاي عمارت بام پشت در ولي نبودند موضع در و بوده خيابان در دوم تيپ عدههاي كه كنم

پشت روي در فشاركيو فرماندهيسروان به سرباز عدهاي است حشمتالدوله چهارراه به مشرف كه مصدق

كوچه به مشرف مصدق مهندس آقاي عمارت روي در همچنين و مصدق آقاي منزل سردرب جنوبي بام

بودند>/ كرده مستقر مصدق منزل جنوبي عمارت بام پشت روز در ترومن چهار اصل باغ منزل شمالي

مـردم و نظاميان مقاومت ميشوند مستحضر تهران راديو تصرف از اينكه از پس متهمين حال هر به

بهصورت آنان خشم راديو ايستگاه تصرف از استحضار با بود برانگيخته را آنان غضب خشم, كه شاهدوست

از مطلع عنوان به كه تحقيقاتي ضمن سياسي تيمسار كه است نحوي به آن از گوشهاي كه درميآيد سبعيت

ميشود/ نقل زير شرح به آن خ;صه و مينمايند بيان آمده عمل به ايشان

رئيسدولت دفتر در كه ناطقين سخنراني و شاهدوست مردم و نظاميان طرف از بيسيم اشغال از پس

و شده مردممخلوط با و كرده تمرد ارتش كه كرد تلفن مصدق دكتر به پريد او روي رنگاز و ارتشبودم ستاد

از مـن نـميشد/ تسليم مصدق دكتر اينكه مثل اينجانب نظر به گذشته كار از كار ميخواهد را شاه مردم

و مـردم سپس نكرد موافقت بود مظنون من از چون برود مصدق منزل به كه كردم تقاضا رياحي سرتيپ

مـمتاز فرمودند باتمانقليچ سرلشكر تيمسار آوردند ارتش ستاد به را تمانقليچ با سرلشكر تيمسار افسران

چهارراه شوم ممتاز سرهنگ تيراندازي مانع كه رفتم كاخ خيابان به داوطلبانه من است آدمكشي مشغول

كاخخورد خيابان سيمانيوسط تير تانكبه توپ يكگلوله كه تفنگميشد تيراندازيتوپو حشمتالدوله

فرموده به كه نوشتم سرهنگممتاز به كاغذي ابتداِء من نمود تكه تكه بودند آن اطراف در كه را نفري چند و

يك وسـيله بـه را كـاغذ ايـن نمايند معرفي ستاد به را خود فورا باتمانقليچ سرلشكر ارتش ستاد رياست

شد/ گروهبان حركت مانع شديد تيراندازي متأسفانه فرستادم سفيد پرچم با هوائي نيرو گروهبان

و چپ از گلوله طور همين كه بودند من با هم عدهاي و نمودم حركت كاخ خيابان شمال طرف به خودم

حشمتالدوله چهارراه به شده تانك يك سوار اينموقع در شدند كشته من جلوي نفر چند و ميآمد راست

با و شدم پياده تانك از بودند قسمت آن در هم خزاعي سرتيپ تيمسار و افخمي سرلشكر تيمسار رفتم

ميشد مصدق دكتر پسر خانه پنجرههاي از كه زيادي تيراندازي مقاومتو كردن خنثي به اقدام آنان كمك

و ممتاز سرهنگ افراد كه دودكشهائي و پنجرهها از زير به توپ با تيراندازي تانكدستور يك به نموديم

قسمت از بود آنجا كه تانك يك ضمنا شد تيراندازي گلوله چندين دادم ميكردند تيراندازي مصدق گارد

شد/ خنثي مقاومت ٥.٥ ساعت تيراندازي انجام با باFخره كه شدند وارد مصدق پسر خانه جنوبي ديوار

سنگي بيندرب منطقه در نيم و پنج تا ساعتسه بين زخميها و كشتهها عمده اينجانبقسمت نظر به

سرلشكر تيمسار طرف از صبح تا آنجا ارتشدر ستاد به مراجعت پساز افتاد/ تفاق ا حشمتالدوله چهارراه و

ايـن كـه بـرسانم بيمارستانها به را مجروحين و كشتهشدگان اجساد كليه كه داشتم مأموريت تمانقليچ با

است باقي آن اثر كه شد رد بنده دستراست از گلوله كمانه يك مرداد ٢٨ روز در ضمنا دادم انجام را مأموريت

هم هنوز و بود سنگين ماه يك مدت حشمتالدوله چهارراه در گلوله تركيدن واسطه به هم اينجانب گوش و
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سـرود اسـتماع از پس كـه مـطلع عـنوان بـه تحقيقات در مهين دكتر سرهنگ سركار بيانات ميكند/ درد

مـؤيد مـيروند كاخ خيابان طرف به و بماند منزل در نداده اجازه كاريش فدا و غيرت راديو از شاهنشاهي

تأييد را آنان بيانات نيز كيفرخواست اين به منظم پرونده محتويات استو سياسي سرتيپ تيمسار اظهارات

همه مانند متهمين اين انداز چه تا كه ميرساند كيفرخواست اين در مصرح متهمين از تحقيقات مينمايد/

تـ;ش بـيهوده و مـيرسانند ظـهور منصه به را خود شخصيت عدم رسيدگي و دادرسي روز در بزهكاران

كه حالي در ��رديف١ متهم كياني tعطاا سرتيپ منبابنمونه بمانند خواستمصون كيفر از كه مينمايند

سلطنتآباد و عشرتآباد به بروم كه بود اين اينجانب مأموريت تحقيقاتميگويد در ارتشبوده ستاد معاون

آشوبجلوگيري از و بيايم كرده اغتشاشوآشوب تودهايها شهر در كه صورتي در و بردارم را احتياطي عدهاي

نبود معلوم �كياني سرتيپ اصط;ح �به تودهايها ماه مرداد ٢٨ روز در ميداند كس همه كه حالي در چه كنم

ابدا ماه مرداد ٢٨ روز ساعت١٦ حدود در كه > ميگويد: جايديگر اينسرتيپدر خزيدهاند كدامسوراخ به كه

ميكشند>/ آدم و ميكنند تيراندازي مصدق دكتر منزل در كه نداشتم اط;عي

بـاشند نشـنيده را تـير صـداي تهران اهالي كه نبوده موضوعي كاخ خيابان در تيراندازي كه حالي در

وسـايل گونه همه بوده سامعه قوه داراي اينكه بر ع;وه كه ارتش ستاد معاونت مقام در افسري باFخص

تصرف �درمورد ميدهد تلفندستور با سرهنگممتاز به كياني سرتيپ كمااينكه اختيارشبوده ارتباطشدر

سرهنگ ترتيب بدين و �نمايند اشغال را ايستگاه كه شده فرستاده گروه نباشدو نگران تهران راديو ايستگاه

در تلفات شدن وارد <باعث ميگويد: �٢ رديف �متهم ممتاز سرهنگ مينمايد/ درندهتر و جسورتر را ممتاز

به آن فرماندهي كه بود مصدق آقايغ;محسين پشتمنزل پاسگاه كاخ خيابان منطقه در ماه مرداد ٢٨ روز

ارابه مصدق غ;محسين منزل بام پشت در ميدانند كس همه آنكه حال استو بوده فشاركي ستوان عهده

سرهنگ كاخ خيابان صحن در و ميكردند مسلسلدرو رگبار با را مردم بام پشت از بود نگرفته جنگيموضع

عاملمؤثري روحي ماديقواي وسايل بر ع;وه كه است آشكار واضحو ع;وه به عملميشود ارابه با ممتاز

كوهستاني تيپدوم فرمانده تقويتروحيه ارتشبه ستاد معاون كه طوري همان است عملي گونه هر براي

شجاعيان وستواندوم سروانداورپناه فشاركيو روحيهسروان نيز تيپكوهستاني فرمانده است ميپرداخته

يك با يكميتوانستند خواستهر كيفر اين در مصرح متهمين كه نيست ترديد جاي و تقويتمينمودند را

شوند/ بيگناهان و شاهدوستان از عدهاي حيات قطع عدم انفراديموجب تصميم

امتياز و ترفيع اخذ منظور به را قضيه شاهدهاي مطلعينو اظهارت كليه �٣ رديف �متهم فشاركي سروان

درك ميهن و شاه راه در را كاري فدا و جانبازي افتخار زيرا نمايد عنوان را اظهاري چنين دارد حق و ميداند

روز در گلولههاياو آماج مردانه را خود سينه كه مردماني نظاميانو از دسته آن كه كند درك نميتواند و نكرده

تن كه است بوده او نظير معدودي نفر چند فشاركيو هدفسروان از غير آنها هدف دادهاند قرار ماه مرداد ٢٨

دادهاند/ ايران ملت حقوق و فرمانده ارتشتاران بزرگ مقام اساسسلطنتو به خيانت به

مينمايد معرفي آئيننامهها مقرراتو اصولو پايبند را اندازهايخود به �رديف٤ �متهم داورپناه سروان
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را سفيد يكم;فه ب;دفاعاع;مشود مهندسمصدق آقاي منزل اينكه <براي تحقيقاتميگويد: ضمن كه

تيراندازي حق هيچوجه به كه دادم دستور افراد به نمودم نصب و گرفته مهندس آقاي منزل بام پشت روي

و نگهباني به كه موقعي در شده آئيننامههايمربوطه به متوجه درجهداران و افراد مبادا اينكه براي و ندارند

تيراندازي عمل به مبادرت و نمايد اسلحه استعمال بايد نگهبان شود تجاوزي مربوطه پاسگاه پاسدار يا

ب;دفاع مصدق دكتر آقاي منزل چون ندارند تيراندازي حق هيچوجه به كه شد كيد تأ مرتبه چندين نمايد

است>/ شده اع;م

مـوجب بـه تـيرانـدازيهـا بگويد ميخواهد طرفي از مزبور سروان كه ميشود م;حظه ترتيب بدين

خـوبي بـه سروان نفر يك كه حالي در مينمايد بيان را خود خدمت حسن ديگر طرف از و بوده آئيننامه

و اشرار به مربوط دارند تيراندازي حق نگهبانان يا پاسداران كه اينمورد در آئيننامهها مقررات كه ميداند

نخواستخود و اغفالنموده را سرباز عدهاي و خزيده پناهگاهي در شرور ياغيو عدهاي هرگاه نيست ياغيان

دادند انجام احسن بهنحو شده اغفال سربازان كه عملياست همان آئيننامهها مقررات باشند, نموده رددار را

نحوي به يك هر كرده سرپيچي ياغيان اطاعت از دادهاند فريب را آنان كردند درك اينكه محض به يعني

آئيننامه و مقررات همه مافوق اينوظيفه سلطنتاستو تاج تختو حفظ كه را سربازيخود اصلي وظيفه

افتخار او نظير نفري چند داورپناه سروان شدند/ مظفر و پيروز سربازان و متواري ياغيان و داده انجام است

مـيكند مشاهده اينكه از <پس ميگويد: تحقيقات در خود زيرا نداشتهاند را سربازي اصلي وظيفه انجام

وارد مصدق] بر [مرگ شاه جاويد همايوني, اعليحضرت باد زنده شعار دادن با غيرنظامي و نظامي عدهاي
گر ا آنكه حال و ميرود> منزلخود به و خارج مصدق اندرونيمنزل عمارت طرف از او ميشوند مصدق منزل

شاه جاويد باد زنده شعار غيرنظامي و نظامي عده آن با مرداد ٢٨ روز در هم او نبود جنايت خيانتو او هدف

بگذارد/ فرار به پاي خانه اندرون از شب تاريكي در كه نميشد مجبور و ميداد

در مـن كـه است اين <موضوع ميگويد: كه تحقيقات در �٥ رديف �متهم شجاعيان دو ستوان باFخره

است اين حقيقت كه حالي در بيشنبودم> آلتي جز بوده سرهنگممتاز نظر تحت مستقيما كه نهم گروهان

يك با و كرده صميمانه همكاري ممتاز سرهنگ با نفس آخرين تا كوهستاني دوم تيپ از كه افسري تنها

دو سـتوان است زده دست مـردم عام قتل به داشته اختيار در حشمتالدوله چهارراه در كه تانك دستگاه

اينكه به توجه با حال هر به مينمايد/ ثابت را حقيقت اين مطلعين و او از تحقيقاتمعمول كه شجاعيانبوده

قانوني پزشكي بهوسيله نفر ٤٣ اجساد ميدهد نشان رسمي مدارك كه آنچه بنابه ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز در

معاينه مورد بودهاند بستري بيمارستانها در كه مجروح نفر ٨٥ تعداد و است شده معاينه نظامي ضابطين و

آنان حيات به نسبت كيفرخواست اين در نامبرده متهمين كه است اين مسلم قدر شدهاند واقع قرار پزشك

زدن هم به منظور به را نياتخود كه بدينمنظور نمودهاند مجروح و رسانيده قتل به را آنان و نموده سوِءقصد

شوند/ نائل اصلي هدف به ثابتو yعم سلطنت قدرت با ضديت اساسحكومتو

٣١٧ ماده با منطبق و بوده جنايات نوع از متهم نفر پنج هر بزه ـ مربوطه قانون با انطباق و بزه نوع ـ د



٣٦١١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

ميشود: درج yذي كه ارتشاست كيفر و دادرسي قانون

يا اساسحكومتو زدن هم به خواه آن از منظور كه شود مرتكبسوِءقصدي كه كسي هر ـ ٣١٧ <ماده

اعدام به محكوم باشد سلطنت قدرت ضد بر شدند مسلح به تحريصمردم خواه تاج تختو ترتيبوراثت

است>/

دسـتهجمعي كشـتار مرداد ٢٨ الي ٢٥ تاريخ از قبلي مقدمات تهيه با ـ بزه وقوع محل و تاريخ ـ هـ

روي كاخ خيابان تهران در ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ روز ١٧.٣å الي ١٥.٣åساعت شاهدوستبين مردم نظاميانو

بزه ناظر و شاهد كه شهودي مطلعينو از كه تحقيقاتي بر ع;وه و بوده مشهود جرم اينكه به نظر است/ داده

در شركت انتظار كه شاهدوست مردم همه است كيفرخواست پيوست كليه و آمده عمل به بودهاند شده انجام

ميباشند/ قضيه گواه و ناظر داشتهاند را ماه مرداد ٢٨ روز ملي قيام

حفظ راه در كه بوده سوگند به وفاداري آنان وظيفه اولين كه بودهاند نظامي متهمين اينكه به توجه با و

كشيده اسلحه شاهدوست مردم و همقطارانوظيفهشناسخود روي نقضبه با و كرده ياد سلطنت تاج تختو

خ;ف بر ننگينو نظامي افراد براي عملخود اين كه كردهاند مجروح مقتولو ناجوانمردانه را آنان از جمعي و

تحريك به بوده مقدورشان كه آنجا تا سرسختي با متهمين اينكه به توجه با باFخره سربازياستو شرافت

خـارج معركه از را خود لحظه آن در و گرفته قرار خطر در جانشان كه لحظهاي تا داده ادامه مردم كشتار و

آFم انـدازهاي تـا شـايد آنـان رسـانيدن كـيفر به قضيه احوال و اوضاع بنابه رفته هم روي كه ساختهاند

بـاشد آنان داغدار قلوب بر مرهمي و تسكين را ١٣٣٢ ماه مرداد هشتم و بيست روز شهيدان بازماندگان

١٣٣٢ ماه آبان هفدهم تاريخ به دارد/ را متهم نفر پنج هر اعدام راي صدور تقاضاي

آزموده ارتشسرتيپحسين دادستان

٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

جهاني قهرمان دو از رفعسوِءتفاهم
كشور جهانيو قهرمانوزنهبرداري بيندو نظر اخت;ف پيرامونوجود اخيرا كه تأسفآوري خبر تعقيب در

خـصوص بـه بـودند شـده مـتأثر ورزش به ع;قمندان و ورزشكاران همه آمد پيش اين از و يافت انتشار

تهذيب و ورزش ترقي و توسعه به شديدي ع;قه و ورزشكاران بزرگ سرپرست كه همايوني اعليحضرت

شده خاطر آزرده جريان اين به نسبت ميفرمايند مبذول ورزشكاران بين صميميت و تحاد ا ايجاد و اخ;ق

آقايان تفاق ا به ايران پيشاهنگي و بدني تربيت سازمان رئيس ايزدپناه دكتر سرتيپ تيمسار امروز بودند/

يك اثر بر كه اينواقعه از را تأسفخود مراتب يافتهو اط;عاتحضور روزنامه اداره رهنورديدر دكتر و نامجو

و بوسيده را يكديگر روي رهنوردي دكتر و نامجو آقايان و داشتند ابراز بود آمده بهوجود تفاهمات سوِء سلسله

جهاني ورزشكار دو اين گزارش] عكس[ضميمه دانستيم Fزم ما فشردند/ را يكديگر برادري دستمحبتو
رفاقتاين همكاريو دوستيو مژده و چاپنموده ميباشند شاهدوستي ميهنپرستيو منصفبه دو هر كه را

برسانيم/ ايران خصوصورزشكاران به عموم استحضار به را آنها خاطر تألمات رفع و ورزشكار دو
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٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

افشارطوس متهمينقتل محاكمه جلسه در
صحبتكردند دادستان نماينده پاسخاظهارات در وكEيمدافع از نفر سه

ابتدا شد/ تشكيل قتلافشارطوس دادرسيمتهمين جلسه دومين بيستو بيستدقيقهديروز و ساعتده

نماينده آقاي داشت: اظهار چنين دادستان نماينده بيانات پاسخ در مدافع وك;ي از يكي عبده حسين آقاي

خـود كيفرخـواستمـوهوم تفسير به فقط و نكردند اضافه پرونده اين بر چيزي خود اظهارات در دادستان

كساني دادستان نماينده آقاي اظهارات گفتبرخ;ف و كرد اشاره پرونده ساختگيبودن سپسبه و پرداختند

اظهار دادگاه رئيس مقابل در هم امروز و ساختند را پرونده اين سررشته سرهنگ و نادري سرهنگ چون

ش;قو وسيله به كه اعترافاتي نيست توضيح به Fزم اقارير, به راجع اما نميدهيم كسيجواب به ما ميكنند

است/ قضائي ارزش گونه هر فاقد شود اخذ شكنجه و زجر

شده درخواستمجازات برايمتهمين آن طبق بر كيفرخواست در هم نظامي ٤حكومت خصوصماده در

است ملي حكومت عليه قيام به مربوطه ماده اين كه نداشتهاند توجه دادستان آقاي كه استعرضكنم Fزم

حكومت و سلطنتمشروطه اساس بر مبني دمكراسي حكومت از عبارت كه ملي حكومت بين است فرق و

است/ مختار قانون حدود در آن با موافقت مخالفتو كسدر هر كه افراد

نماينده به خطاب و كرد صحبت به شروع متهمين مدافع وك;ي از ديگر يكي طباطبائي آقاي آن پساز

اين مورد در اينكه بر ع;وه ميشود خارج سياست شود وارد قاضي كه دري از شده ادعا اينك گفت: دادستان

ناطقسپسبه استنه<قضاوت> ميشود<قساوت> مشاهده پرونده اين در آنچه بلكه نيست صادق پرونده

برده تلو به و افشارطوسدستگير پرونده اوراق بنابر كه ساعاتي محاسبه از پس و كرد استناد بازجوئي اوراق

يا يك ساعت مقارن ميكنند مراجعت تهران به تلو از متهمين كه حسابوقتي اين طبق داشت: اظهار شده

نشدند/ نظامي حكومت گرفتار ايشان از نفر يك حتي اينموقع در كه عجيباست و شببوده نيمه از بعد دو

نمود/ تقاضا را متهمين براي برائت دادگاه از اظهاراتخود پايان در ناطق

آقاي محكمه مجدد تشكيل از پس و شد اع;م تنفس دقيقه ده دادگاه رياست طرف از هنگام اين در

سـاعت نيم داشت/ اظهار دادستان نماينده جواب در بياناتي متهمين مدافع وك;ي از ديگر يكي كاوسي

شد/ اع;م جلسه ختم بعدازظهر

٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

دارائي] سابق پيشكار كياستوان [حسين
دو ركـن در و احـضار نـظامي فـرمانداري طـرف از عـدهاي صبح ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

سابق پيشكار كياستوان حسين آقايان اشخاص اين بين در آمد عمل به بازجوئي آنها از نظامي فرمانداري

و مـرعشي محمدعلي و محيط tحبيبا آقايان امروز همچنين ميشوند/ ديده هوشنگمهرپور و دارائي

گرديدند/ آزاد بودند شده توقيف yقب كه مختاري حسين



٣٦١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

افشارطوس متهمينقتل دادرسي
خطيبي نصير مدافع آقاينصيريوكيل دفاع

پيش شماره از بقيه

Fزم بدوا فرمودند آقايوزيركشور كه است شده گاهينوشته رئيسآ آقاي طرف گزارشاز اين حاشيه در

است/ اط_عات روزنامه آن از نقطهچينها /١

وزير او� نفهميدم كردم دقت چه هر قسمت اين در بنده تحقيقاتشود �١� بنزين//// پمپ متصديان از است

اصو� اداري ص;حيت عدم از نظر صرف زيرا كنند دخالت اينموضوع در كه داشتهاند ص;حيتي چه كشور

كه بنزين پمپ متصديان ثانيا نداشتهاند/ جرم كشف هدايتمأمورين براي هم عملي حتيص;حيت ايشان

ماشين است نگفته كه هم كسي نداشتهاند تكليفي بنزين فروش جز و نبودهاند افراد مراقبت و كنترل مأمور

نديدهاند يا ديده را او آيا كه شود تحقيق بنزين پمپ متصديان از تا ميگرفته بنزين افشارطوس مرحوم

حمل ديگر چيز به طبيعي راه در مأمورين كردن گم و كار كردن معطل جز كشور وزير آقاي دستور بنابراين

نميشود/

تيمسار كه گفتهاند و شده تحقيق شفاها هم بنزين پمپ مأمورين از پرونده حكايت حسب بر چون و

و اظهار اين به كسي و مانده نسيان طاق در هم دادفر آقاي منجز و صريح گواهي نديدهاند را افشارطوس

جاي در كه غيره بيهوشيو عق;نينبودنموضوع دليل به و بنده نظر به آنكه حال استو نكرده اعتنا شهادت

يقينافشارطوس قطعو بهطور قاتلفرضكنيم هم را همينمتهمين فرضمحال بر گر ا اثباتميشود خود

شميران نام به را او ترتيبهم همان به برده خانه به و فريبداده را كساو هر و شده ماشين سوار پايخود با

و عقل خ;ف بر شده ادعا كه كيفيتي با كردن ادعايبيهوش نه گر استو برده خارج به شهر از جايديگر يا

است/ غيرممكن

به ٣٢.٢.٢ تاريخ در شهرباني رئيس آقاي �گاهي كارآ اداره �پرونده يك شماره پرونده ١ برگ طبق ـ ٦

مجلس بنزين پمپ ساعت١١جلوي شب٣٢.٢.١ افشارطوسدر تيمسار استكه نظامينوشته فرمانداري

ديدهاند؟ را او فرمانداري مأمورين كنند رسيدگي فرمائيد دستور ميرفته شمال طرف به كه شدهاند ديده

دادفر آقاي گواهي صحت در نه و بوده بدگمان كسي به نه ٣٢.٢.٢ روز تا جرم كشف مأمورين بنابراين

خطيبي حسين آقاي به نسبت سوِءظن از حكايت است ٣٢.٢.١ تاريخ به مورخ كه اوراقي و داشتهاند ترديد

هم باز قسمت اين در رسيدگيشود احتياط كمال با آنها به نسبت بايد استو ترديد مورد تاريخ حيث از دارد

شد/ خواهد داده بيشتري توضيحات جايخود در

ميباشد تاريخ٣٢.٢.٢ به توجهياستكهمورخ جالب برگ ٨٥ ٨و ـ رديف١٩ در دو شماره پرونده در ـ ٧

ميشود: خوانده عينا كه است ذيل شرح به و

است فوري محرمانه ٣٢.٢.٢>



ملي دولت سياهه ٣٦١٤

رفعت و بهرامي آقاي حضور با و احضار را اينجانب كل معاونت تيمسار ساعت اول دايره رئيس آقاي

معرفي را نيستخود حاضر كه خانمي يك فرمودند تلفن وسيله به اسمعيلي ملك آقايدكتر جناب فرمودند

چيده كه مقدماتي با پليس افسر ش//// دستستوان به افشارطوس تيمسار ميدارد اظهار و مراجعه و نمايد

كه اميرحسين//// خواهر ف//// بانو منزل به است ستوانش//// رفيقه كه تامارا منزل از تيمسار و شد ربوده شده

ف بـانو مـنزل چـنانچه و كردهاند مخفي بوده شميران در ف//// بانو منزل به است ش//// ستوان خانم مادر

رياستكل تيمسار عرض به آقايوزيركشور جناب حضور با مراتب آمد بهدستخواهند ايشان بازرسيشود

قـصدي و سوءنظري دهنده اط;ع است ممكن اينكه براي اطرافموضوع در Fزم كرات مذا از پس رسيد

نسـبت و دارد ارتـباط تـامارا با نامبرده آيا اينكه و ش ستوان اطراف در بدوا فرمودند مقرر امروز داشته////

دفـتري آقايان از نفر يك عليهذا شود داده دستور تا دهيد گزارش نتيجه و كرد بررسي ف بانو با مشاراليه

گزارش را نتيجه و آورده عمل به نامبرده اطرافستوان در دقيق بررسي كه كنيد مأمور را اعتماد مورد و فهميده

برسد////> عرض به تا دهد

آنها از استكه افرادي هويت شده قيد صراحت به پرونده در نيستو مخفي محترم دادگاه نظر از كه نكته

هم اميرحسين آقاي و خطيبي فروغ دوشيزه غير ف بانو كه فرمايند توجه بايد ديگران لكن شده نامبرده

شود/ اشتباه خطيبي حسين آقاي با نبايد كه است ديگري شخصمحترم

بهانه عقب مأمورينمربوطه و نبوده بين غرضدر و قصد گر ا كه فرمود خواهند توجه محترم دادگاه البته

تحقيقات دهنده گزارش خانم قصد و اطرافسوءنظر در اسمعيلي ملك دكتر آقاي از كه بود اين حق نبودند

كنند/ نامبرده ارتباطستوان اطراف در بررسي فداي را مطلب اصل اطراف در تحقيقي اينكه نه كنند

و شده ثابت ف بانو با او انتساب و تامارا با او ارتباط شده تحقيقات نامبرده اطرافستوان هرصورتدر به

در و مشـغول تجريش ك;نتري در نامبرده افسر كه دارد انعكاس دو شماره پرونده ٨٣ و ٥٨ ـ ١٩ برگ در

تعقيب و باشد شده بازرسي ستوان خانه كه ندارد دFلتي و حكايت پرونده ولي است بوده كن سا دزآشيب

است/ مانده متوقف نقطه همين در موضوع

٧ شماره برگ در كه تحقيقاتي در و گزارشداده نيكاعتقاد آقاي دو شماره پرونده ١٢٧ و ٥ ـ برگ٧ بر ـ ٨

گفتشما سرهنگشهرياري آقاي حضور با معماريان آقاي كه است گفته آمده عمل به نامبرده از ١٢å �٢٢و

از بعد و هستند محترمي شخص يك منزل ميآورند تشريف اداره به تيمسار ١٢.٣å يا ١٢ ساعت برويد

قريب فاصله به رفته بختياريها منزل طرف خانقاه خيابان شمال سمت به نامبرده شديم جدا او از ما اينكه

به باFخره ميكنيد تعقيب مرا چرا گفت كرديم تعقيب را نامبرده شهرياري سرهنگ آقاي تفاق ا به قدم صد

شهرباني اداره برويم تفاق ا به يا و دهيد اط;ع ميدانيد را محترمي شخص آدرس گر ا شد گوشزد ايشان

خدمتسرتيپ و آمده تفاق ا به طريقبود هر به بعدا و كرد شهرباني به آمدن از امتناع اول جريانروشنشود

عرضكرديم/ را جريان و رسيده بدر

علي آقاي از دو شماره پرونده ١٢٤ و ٧ ـ ٨ برگ در اعتقاد نيك آقاي توضيحات و گزارش اين قبال در



٣٦١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

كـه اعـتقاد نـيك آقـاي جواب در بنده كردهاند اشتباه <خير كه: داد جواب نامبرده شده بازجوئي معماريان

است مـحترمي شخص بختياري, جنگ امير گفتم من مينشينند كيها حسابي اشخاص اينجا پرسيدند

ميباشد>/ اول منزل گفتهام من كردهاند خيال اينها

نامبرده كه فرمود خواهند م;حظه فرمايند توجه شده معماريان علي آقاي از كه ديگري تحقيقات به گر ا

حسب بر افشارطوسو تيمسار بهدست كتي پا آخرينشخصياستكه پرونده بنابهمحتويات و بوده گاه كارآ

افشارطوس كتمرحوم پا وسيله به كه است بوده متهم گرفتهو قرار تعقيب مورد كه نيكاعتقاد آقاي گزارش

و علني افشارطوس قضيه در او دخالت و گاه كارآ قدريموضوع به و برنگشته هنوز كه فرستاده جائي به را

گـاه كـارآ نام به واقع خ;ف بر و شده فدا زماني ناصر آقاي قسمت اين جبران براي بعدا كه شده مشهود

است/ گرفته قرار تعقيب تحت شهرباني رئيس مخصوصي

توجه جالب بينهايت بنده نظر به كه دارد گاهوجود كارآ معماريان آقاي اظهارات در كه توجهي قابل نكته

به ارديبهشت اول روز صبح كه است گفته گاهي آ تحقيقات ضمن مشاراليه كه است اينموضوع ميباشد

به مشاراليه وقت چه كه است توجه قابل مطلب اين استو آبياريبوده بنگاه در ساعت٨.٥ و رفته شميران

است/ بوده آبياري بنگاه در ٨.٥ ساعت كه رفته چه براي رفته شميران

دزآشيبدارد رئيسشهربانيدر اخفاِء حكايتاز ملكاسمعيلي آقايدكتر يادداشت كه فرمائيد توجه گر ا

معماريانهمسحرخيزي آقاي و شده كندزآشيباستمتهم سا تجريشو ك;نتري كهمأمور افسرشهم و

اين تمام كه است توجه جالب بيشتر و شد خواهد كشف مطالبي البته رفتهاند شميران به زود صبح و كرده

ولي دارم كه حسباط;عي بر و شده گذارده مسكوت ب;تعقيبو عجيبي وضعوصورت با دFيل اط;عاتو

منتقل تهران از هم اسمعيلي ملك دكتر آقاي نظر شهربانيمورد افسر نميكنم تضمين را آن سقم صحتو

است/ رفته خارج به و شده

براي دليل نام به كه آنچه با دارد وجود پرونده در ديگران تهام ا براي كه تي امارا و قرائن و بيندFيل گر ا

شود مقايسه شده اقامه خطيبي آقاي منزل به افشارطوس تيمسار خصوصرفتن در دادستان ادعاي اثبات

مـرحـوم مشاهده و رؤيت با گواهان و است موجود پرونده در ديگران عليه بر كه دFيلي شد خواهد ثابت

صد دارد آنهاوجود گواهي تأييد در كه اماراتي قرائنو ديدهاندو را او شخصا و گواهينمودهاند افشارطوساداِء

است/ شده اقامه حاضر متهمين عليه بر كه است ضعيفي قرائن اماراتو از بيش برابر

عميق اط;عات داراي جزائي امور در و حقوق در دكتر وقت نخستوزير معاون اسمعيلي ملك دكتر آقاي

ميباشد فلسفه در دكتر كه وقت كشور وزير صديقي دكتر آقاي بر حيث هر از استو دانشمندي مرد استو

راهـنمائي و هدايت براي انسب و اصلح آنكه با و داشته ترجيح شغل حيث از هم تخصصو حيث از هم

هـيچوجه بـه كـه كشـور وزير آقاي و نكرده اعتنا او تذكر و يادداشت به معذلك بوده جرم كشف مأمورين

به و كرده منحرف ميشدهاند هدايت كه راهي از را مأمورين نداشته را امر اين در مداخله براي ص;حيت

مأمورين انحراف اثبات براي پرونده از قسمت اين تنها و دادهاند استسوق بوده بين در كه طرفمقصودي



ملي دولت سياهه ٣٦١٦

ميكند/ كفايت

شدهاند؟ مستحضر افشارطوس شدن مفقود از چگونگي

<صبح كه: داشته اظهار بازپرس پاسخ در چهار شماره پرونده ٣٥١ صفحه در نادري سرهنگ آقاي ـ ١

شما تيمسار كرد اظهار و آمد من منزل شهربانيمأموريدرب از صبح ساعت٧.٥ حدود در ٣٢.٢.١ سهشنبه

همايونفر تيمسار شد معلوم رسيدم اداره به كه بعد افشارطوساست تيمسار كردم تصور بنده كرده احضار را

ميكردند////>/ افشارطوس شدن مفقود از صحبت همه رياست كريدورهايحوزه در بودهاند////

نميرفته منزل به يكشب گر ا كه بوده مرتب و منظم قدر آن افشارطوس سرتيپ آقاي نميدانم بنده

تـعجبي چـندان مـرحـوم آن غيبت از برعكس با است ميكرده ناراحت را او خانواده و ميكرد توجه جلب

خانواده, و شده ناراحتي باعث ساعتاوليه همان در مرحوم آن غيبت كه فرضميكنيم بهصورت نداشتهاند/

اظهار به البته و باشد منعكسشده شهرباني اداره در زودموضوع صبح و برآمده تحقيق تجسسو مقام در و

لزوم و نظر جلب افشارطوسموجب مرحوم مادر اط;ع طرز ولي نيست مهم اينجا تا نادري سرهنگ آقاي

جلسه] [اين پايان بيشتريميشود/ دقت

٨٢٢٩ شماره ,١٣٣٢.٨.١٨ دوشنبه

شاهنشاه همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه
ملي محبوب ونخستوزير

مردم قاطبه احترام فرهنگمورد به ع;قمند و ميهنپرست و شاهدوست اشخاص همواره كه آنجائي از

امتحانخود yعم كمااينكه ميباشند و عباسيبوده چهارراه شاهدوست اهالي نفر هزار ٧åبهخصوص كشور

در نهايتكوششرا و داده نشان ملي زاهدينخستوزيرمحبوب سپهبد آقاي جناب ملي تقويتدولت در را

محترم اولياِء ك پا مقدم در همچنين و ننموده دريغ هم خود جان از حتي و مبذول معظمله دولت پشتيباني

واقعي خادمين به را ع;قمنديخود گوسفند و گاو نثار با ٣٢.٨.١٢ روز در تهران شهرداري فرهنگو وزارت

مـبارك پـيشگاه از مـيشمرند Fزم و فـرض خود بر لذا داشتند/ ابراز ميهنپرستان و شاهدوستان و كشور

حداد فرهنگو كلوزارت معاونت جعفري آقايان جناب از كنند تقاضا نخستوزيرمحبوب معظمو شاهنشاه

مدارسحوزه خاصه فرهنگ توسعه پيشرفتو در كه ابتدائي تعليمات رياست منصوري و فني كل مديريت

محترم آقايشهردار جناب همچنين و تأميننموده را اهالي نظر دخترانه دبيرستان يكباب افتتاح عباسيو

عباسي چهارراه امنيت و آبادي و عمران در كه اسمعيلي ملك سرهنگ بخشده ك;نتري رياست و تهران

خيابان و مدائن و فروردين دبستان خيابان اسفالت تهراندستور محترم شهردار ضمنا و بوده كوشا فوقالعاده

وسيله بدين را اهالي سپاسگزاري مراتب ميباشد ملوكانه نيات مجري استهمواره داده را ميرفندرسكي

عباسي شاهدوستچهارراه اهالي نفر هراز هفتاد طرف از ميداريم/ تقديم

نيك عباسعباسي حاجي پيروز, دكتر سرهنگ

نهنگ باشگاه مدير عباسعباسي



٣٦١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

بازداشت عدهاي ساعتاخير چهار بيستو در
شدهاند آزاد نفر پانزده و

آقايان آنها جمله از كه شدهاند بازداشت نظامي فرمانداري طرف از نفر چند اخير ساعت چهار بيستو در

كـارخـانه كـارمند حـبيبي tحـبيبا و مـركز دبيرستانهاي سابق دبير بيآزار مصطفي لنكراني, مرتضي

تفاهم سوِء رفع از پس بودند شده بازداشت سابقا كه نفر پانزده مدت همين خ;ل در ميباشند چيتسازي

گرديدند/ آزاد

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

شد قزويندستگير در مردم روزنامه ناشر
اوراقي توده منحله حزب به منتسب و اخ;لگر افراد عده يك هم باز مرداد ٢٨ ملي قيام از پس ـ قزوين

ميسازند/ منتشر مخفيانه و آورده قزوين به مردم روزنامه قبيل از

مجابي سيدحسن آقاي و شهرباني رئيس آلطه سرهنگ آقاي مراقبت و جديت نتيجه در قبل روز دو

او منزل بازرسي در و گرديد دستگير عمل اين مرتكب شهدوستدانشآموز رضا شهرباني رئيساط;عات

همدستان ساير معرف كه ديگري توجه قابل مدارك و تخريبي اوراق و مضره روزنامههاي زيادي مقدار نيز

شد/ كشف بود مشاراليه

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

شدند دستگير پخشميكردند اعEميه كه افرادي
شـدند اعـ;ميه پـخش مشغول توده منحله حزب به منتسب افراد از نفر چند قبل شب چند ـ ساري

دادند/ نظامي فرمانداري تحويل و نموده دستگير را آنها شهرباني مأمورين ب;فاصله

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

شدهاند واقع عفو مورد كه بازداشتشدگاني
حاج جهرمي, عبدالعلي جواهري, امين سياسي, محمد سپاهاني, محمد كريم, ناصر آقايان ـ اصفهان

شدند/ آزاد و گرديده واقع عفو رمضانخوروشمورد و دادگر نوروزي جعفر لواف, محمدجعفر

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

[٢٤٥å شماره كارگر اسEمياني [اسماعيل
تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلوي اداره سيلو قسمت ٢٤٥å شماره كارگر اس;مياني اسماعيل اينجانب

هيچ به نيز yفع و داشتم اع;م حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

اس7مياني اسماعيل هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته حزبو

١å٥٣٧ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٦١٨

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

[٦١٧å شماره كارگر بهلولي [باiاوغEن
حـزب تأسيس بدو از كه تهران سيلوي اداره سيلو قسمت ٦١٧å شماره كارگر بهلولي باFاوغ;ن اينجانب

هيچ به نيز yفع و داشتم اع;م حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

بهلولي باLاوغ7ن هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته حزبو

١å٥٣٨ ـ آ

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

شدند آزاد
شده زنداني اخير جريانات در كه باقري مجيد و نيرويسوم سرپرست هوشنگوزيري آقايان ـ ساري

شدند/ آزاد بودند

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

ميكند تكذيب رئيسي رسول
كـه هـمچنان مـينويسد, نـامهاي طـي كشور و جهان وزنهبرداري سابق قهرمان رئيسي رسول آقاي

با و زده هم به را رهنوردي دكتر و نامجو آقايان يعني جهاني قهرمان بيندو داشتند سعي خائنين و محركين

نشدند/ حمداtموفق به كه اندازند تفرقه شاهدوست ورزشكاران ميان اقدام اين

شايعات اين كه صورتي در كردهام شركت بخارست فستيوال مراسم در اينجانب كه دادهاند انتشار اينك

نظر در را ميهن و شاه خدا هميشه كه ورزشكاران خصوص به هموطنان اط;ع به و ميباشد محض دروغ

عزيزم شاه و وطن به خدمت براي و شده شناخته خائنين اين با مبارزه راه در هميشه كه ميرسانم دارند

حاضرم نمود ارائه بخارست فستيوال در اينجانب شركت از مدركي كوچكترين كس هر و بودهام پيشقدم

رئيسي] [رسول شوم/ اعدام فستيوال در شركت به رسد چه دروغگوئي جرم به حتي

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

رضائيه عشاير مEقاتسران
نخستوزير با

وزارت در رضائيه توابع از ترگور دشت محال كن سا بيكزاده عشاير رؤساي از نفر ٢٢ امروز ظهر از قبل

بـه نسـبت نـخستوزير آقـاي مـزبور عشـاير مـعرفي از پس كردند م;قات نخستوزير آقاي با خارجه

نـخستوزير آقـاي طرف از رضائيه عشاير فرهنگ و آبادي و عمران درباره همچنين و آنان مستدعيات

گرديد/ صادر مقتضي دستورهاي

ديده نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي به معرفي هنگام عشاير سران گزارش] [ضميمه Fبا عكس در
ميشوند/



٣٦١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

شرفيابميشوند فردا
فـردوسي, مـنوچهري, دبسـتانهاي نـوآموزان نـفر دويست و هـزار فـردا بعدازظـهر نيم و سه ساعت

رؤسـاي و بـدني تـربيت اوليـاِء همراهي به آرارات باشگاه پيشآهنگان و قائممقام طهوري, مزينالدوله,

و چـاي صـرف براي اختصاصي كاخ در داشتند شركت امجديه ماه آبان هشتم جشن در كه باشگاههائي

شد/ خواهند شرفياب همايوني اعليحضرت حضور به شيريني

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

متحد سازمانملل و معلم روز جشن
رؤسايلشكريو كليه گرديد تشكيل متحد سازمانملل روز معلمو مناسبتروز به كه جشني در ساريـ

فرهنگ درباره استاندار اشتري آقاي رئيسفرهنگو آقاي طرف از سخنرانيهائي و كشوريشركتنمودند

يافت/ خاتمه شاهپرستانه احساسات ابراز ميان در جشن و كرد ايراد ميهنپرستي و

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

بايد همه
باشند داشته همراه را شناسنامههايخود

احتياج دولت مأمورين موارد از بسياري در چون است: شده صادر طرفوزارتكشور از امروز اع;ميه اين

و نموده مراقبت مردم عموم است Fزم دولت تصميم طبق ميكنند پيدا اشخاص شناسنامه به مراجعه به

دهند/ ارائه مأمورين مراجعه موقع در كه باشند داشته همراه را خود شناسنامه

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

كشور ديوان تسليم قوام اتهامي پرونده
كرد خواهد رسيدگي قوام پرونده به كشور ديوان عمومي هيأت ديگر هفته سه تا
رسانيده پايان به را آقايقوام پرونده مطالعه كشور كل دادستان امامي آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

مطالعه را پرونده گفت ما خبرنگار به امامي آقاي بود/ ايشان مطالعه تحت شنبه روز از پرونده اين است/

طرف بر بود كرده كر ذ كشور عموميديوان هيأت كه نقصرا رفع موارد كليه تحقيق بازپرس ببينم كه نمودم

رئيسديوانكشور آقايهيئت مطالعه براي را پروانه نشد مشاهده پرونده در نقصي چون خيرو يا است كرده

ايشان از هيئترفتو آقاي م;قات سپسبه ما خبرنگار نمايند/ اقدام آن مورد مقرراتدر طبق تا فرستادم

است/ آمده عمل به اقدامي چه آقايقوام پرونده مورد در كرد, سؤال

ديوان عمومي هيأت جلسه در است قرار و نشده اقدامي yفع قوام پرونده درباره داد جواب هيئت آقاي

گفت كليميتوان طور به كرد اظهار پرونده به رسيدگي وقت درباره و رسيدگيشود آن به نوبتخود به كشور

كرد/ خواهد رسيدگي قوام پرونده به عموميديوان هيأت ديگر هفته سه تا



ملي دولت سياهه ٣٦٢٠

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

مينمايند تشكر اقداماتمجلسسنا از
طـالبي, مـحمد وحـدت, حسين روحاني, حسين وهابزاده, محمدعلي كنارسريع, غ;محسين آقايان

مـهدي بـاFزاده, صـمد جفرودي, عباس زاهدي, مرزبان tنصرا اسكنداني, اصغر علي مؤيدي, ابوطالب

آقايان بيانات از آن در و كرده مخابره اداره اين به تلگرافي رشت از ديگر نفر چند حشمتيو محمد جفرودي,

نموده/ تشكر كردهاند ايراد اساسي قانون حفظ درباره سنا مجلس جلسه در كه هدايت نصرالملك و فرخ

كه بود خواهد قدمي بزرگترين قوام احمد آقاي كمه محا و مصادره قانون الغاِء كه ميدهند تذكر ضمنا و

است/ برداشته اساسي قانون حفظ در سنا مجلس

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

دادگستري از تقاضاياهالي
سابق حكومت در متأسفانه ولي بود درآمده شهرستان صورت به نهاوند دادگاه كه بود مدتها ـ نهاوند

به خصوص اين در مقتضي اقدام دادگستري وزارت كه دارند تقاضا اهالي درآمد, بخش صورت به مجددا

آورد/ عمل

٨٢٣å شماره ,١٣٣٢.٨.١٩ سهشنبه

افشارطوس قتل به متهمين محاكمه
رياست به ديروز صبح ربع و ده ساعت در افشارطوس قتل متهمين دادرسي جلسه چهارمين و بيست

ضمنا و داشت ايراد بياناتي مدافع وك;ي از يكي نصيري آقاي ابتدا شد/ تشكيل قهرماني سرتيپ آقاي

و رحيمي سرگرد آقايان درباره و ندادهام قرار بحث مورد را قانوني مواد خود سابق مدافعات در كه كرد اظهار

بودم/ كرده عجله قضاوت در ندارم بدي نظر نيز قانع ستوان

تحت كه بعد ولي بوده مقاومتوي دليل قانع طرفسروان از مجرميت قرار صدور عدم گفت سپس وي

آقايان چنانچه محال فرض به داشت: اظهار ضمنا نصيري آقاي است/ كرده صادر را قرار شده واقع فشار

به محكوم كه است عادFنه آيا كردهاند باز افشارطوس روي به را در شب آن در خطيبي نصير و زماني ناصر

متهمين از يكي خطيبي نصير براي كه احضاريهاي در گفت: و داد ادامه خود سخنان به ناطق شوند/ اعدام

٥ شماره كارخانه حسابدار وي كه صورتي در شاهد روزنامه حسابدار خطيبي نصير نوشتهاند شده, فرستاده

آقاي دوستان از كه خطيبي حسين آقاي و شاهد روزنامه و او بين ارتباطي كه اينبود منظورشان و ونكبوده

گفت و كرد افشارطوسبحث قتلمرحوم چگونگي درمورد سپسوكيلمدافع آورند/ بهوجود بقائياست دكتر

تا كه صورتي در نيست, صحيح بردهاند پي امر بهرموز انتظامي ساعتمأمورين ٢٤ پساز ميشد ادعا اينكه

مقارن گرفت/ خواهد جايزه تومان هزار ٥å بدهد اينمورد در كسخبري هر ميكردند اع;ن راديو در روز ٥

يافت/ پايان جلسه ظهر



٣٦٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣١ شماره ,١٣٣٢.٨.٢å چهارشنبه

شدند دستگير ممتاز كارخانهكبريتسازي در اخEلگر كارگران از نفر هشت
باز را خود دكان بازاريان از تن چند صبح امروز رسيده تبريز از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر طبق

است/ داده روي خوردي و زد مختصر هم كارخانهها از يكي در ميشد گفته و بودند نكرده

از نـفر چند شد اظهار چنين گرفت انتظامي مقامات با ما خبرنگار تحقيقموضوع براي كه تماسي در

سر به رفتن از نيز را ديگر كارگران و تعطيلنموده را خود كار ممتاز كبريتسازي كارخانه در اخ;لگر كارگران

دستگير را اخ;لگر كارگران از نفر هشت و رفتند كارخانه به سرباز پليسو عدهاي ب;فاصله داشتهاند باز كار

شدند/ مشغول خود كار به ديگران و كردند

رئيس سرتيپدانشپور تيمسار كه بود شده دكان و مغازه چند تعطيل موجب بازار در خبر انعكاسهمين

را آنها انتظامي قواي و رفته بازار به تبريز پادگان فرمانده سرهنگامين آقاي تفاق ا به آذربايجان شهرباني

بسته را خود دكانهاي كه اشخاصي آمد پيش نوع هر بروز عدم از اطمينان حصول از پس و كردند تقويت

ميباشد/ عادي و آرام شهر وضع و قرار بر yكام انتظامات اينك شدند/ خود كار مشغول و كرده باز بودند

مخابره تلگراف وسيله به ديروز تبريز در ما خبرنگار كه خبري تعقيب در ـ تبريز در ما خبرنگار تلگراف

گرديده واصل زير شرح به تلگرافي امروز [Fبا [خبر است شده چاپ شماره همين يازدهم صفحه در و كرده
بازار از قسمتي تعطيل و ممتاز كارخانه در اخ;ل به راجع آبان هيجدهم روز جريان تعقيب در ـ تبريز از است:

در طرف اين به ديروز از شد معلوم گرفتم انتظامي مقامات با كه تماسي در دبيرستانها پارهاي و دانشگاه و

مـيان در شدهاند/ بازداشت و دستگير هستند دبير يا آموزگار و دانشجو و كارگر اغلبشان كه نفر ٥å حدود

منوچهر مستمني, احمد شاطر, اصغر و هستند توده حزب سران از كه آريا خليل آصفي, پور دستگيرشدگان

پارچهبافي از و اصفهاني منوچهر مسعود, دبيرستان از و ميباشند پزشكي دانشجوي سه هر كاِء ذ ديلمي,

و تـعطيل به دانشجويان با بازاريان ميان در تحريك هنگام در آنها و ميشود شنيده نامشان برقي حيدر

گرديدهاند/ بازداشت ملي ضد شعارهاي دادن با نيرويسوم به بيانيههايمربوط و مضره پخشاوراق

موفق شده شليكهوائي از ناچار انتظامي مأمورين كنند فرار ميخواستهاند برقيچون حيدر آصفيو پور

ضميمه گرديده كشف نيز بيانيه مقدارياوراقو بازداشتشدگان يكاز هر همراه شدهاند/ آنها دستگيري به

طـرف از مأمـور و افسـر چند از مركب كميسيون سه اخ;ل ريشه كردن پيدا براي است/ شده پروندهشان

صبحمشغول امروز از و شده تعيين مدارس و دانشگاه و بازار و ممتاز كارخانه در همينموضوع براي شهرباني

بادستور بودند شده ك;نتريها تحول اشخاصغيرمسئول پارهاي بهوسيله كهديروز عدهايهم شدهاند/ كار

واعظپور تبريز] [از شدهاند/ مرخص و آزاد امروز شهرباني رياست

دستور و اجازه كسب با تبليغات و انتشارات كل اداره طرف از امروز وقت آخر در كه اع;ميهاي موجب به

از دولت و مـيباشد قرار بر آرامش و امنيت شهرستانها كليه در كنون ا يافت انتشار ص;حيتدار مقامات

داد نخواهد اجازه مطلقا مينمايدو جلوگيري جدا آيد عمل به اذهانعمومي كردن برايمشوب كه تحريكات



ملي دولت سياهه ٣٦٢٢

شود/ برداشته آسايشمردم امنيتو عليه قدمي كه

٨٢٣١ شماره ,١٣٣٢.٨.٢å چهارشنبه

شدند آباداندستگير در پخشاعEميه اتهام به نفر هفت
عده ماه آبان ١٦ شنبه روز بعدازظهر كه است كي حا رسيده آبادان از ما خبرنگار طرف از تلگرافي خبر

دست با كه اع;ميهاي دارند همكاري توده منحله حزب با كه آبادان رازي دبيرستان دانشآموزان از قليلي

خوردي و زد دانشآموزان ساير و اخ;لگران بين نتيجه در و بودند كرده پخش دبيرستان در بود شده نوشته

شدند دستگير نظامي فرمانداري توسطمأمورين محركين از نفر هفت و داد روي

يك داشت/ خواهد ادامه تحريكات اين نگيرد آبادانصورت فرهنگ در كامل تصفيه تا ميشود گفته

هيچگونه شده پايتختدرج روزنامههاي از يكي در آنچه خ;ف بر داشت اظهار آبادان پاFيشگاه مؤثر مقام

كه نيست زياد قدر آن نيز اخ;لگران و دستگيرشدگان عده و نشده داده نفت مؤسسات در دولت عليه شعار

هستند/ كار آرامشمشغول متانتو با كارگران و باشد توجه قابل

٨٢٣١ شماره ,١٣٣٢.٨.٢å چهارشنبه

عالي] هنرسراي دبير مجدد [بازداشت
بود شده آزاد قبل چندي كه عالي هنرسراي دبير علوي پرتو آقاي امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

پخشاع;ميه تهام ا به نصري و آقائي نام به ادبيات دانشكده دانشجوي نفر دو نيز و شد بازداشت مجددا

شدند/ بازداشت

٨٢٣١ شماره ,١٣٣٢.٨.٢å چهارشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٤٢ شمار اعEميه
مستعار اسامي زير خائنين وطنفروشانو عدهاياز طرف از جعلي بيانيههائي و اع;ميه روزه چند اين در

مردم اينكه با ميدهند/ ٣٢ ماه آبان يكم و بيست پنجشنبه روز اطراف در شايعاتي و شده منتشر شهر در

به و داشته اط;ع توده منحله حزب افراد سرانو خائنانه عمليات از عموما شاهدوستاينكشور وطنپرستو

به كه ميداند موظف را نظاميخود فرمانداري معهذا دارند كامل وقوف نيرنگها و دسيسهبازيها اين كليه

مقاصدشوم و خائنانه انتشارات اغفال آلتدستو هيچوجه به كه برساند تهران شهرستان مردم كليه اط;ع

فرمانداري زيرا بپردازند خود كار كسبو تحصيلو تجارتو به روزها ساير مانند و نشده مشتيوطنفروش

در آنها يكايك و بوده اط;ع با وطنفروش اشخاصمنحرفو فرد فرد رفتار و اعمال كوچكترين از نظامي

است شده صريحداده انتظاميدستور كليهمأمورين به ضمنا رسانيد/ خواهد اعمالخود كيفر به مقتضي موقع

با ميشوند بينظمي و اخ;ل موجب و زده برهم را عمومي نظم كه آشوبطلب و ماجراجو اشخاص با كه

تهران شهرستان نظامي فرماندار نمايند/ رفتار وجهي شديدترين

دادستان سرلشكر
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٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

ما خبرنگاران امروز مشاهدات

شهر مختلف نقاط به ما خبرنگاران ميرفت حوادث بيم چون گرديد صادر نظامي فرمانداري طرف از ديشب كه اع+ميه تعقيب در

ميدهند اط+ع ميشود چاپ زير در كه شرحي به را خود گزارشات و گرفتند مراقبت تحت را امروز وقايع جريان و كرده مراجعه

خنثيگرديد انتظامي مراقبت اثر بر كه بود شده تظاهراتچيده و براياعتصاب زمينههائي

بEفاصله مأمورين كه تظاهراتمختصريصورتگرفت نقاطمختلفشهر در
ساختند دستگير را محركين و متفرق را متظاهرين

شدند كار مشغول و كردند باز را خود تهرانعدهايدكاكين نظامي فرماندار توصيه به

بازخواست مورد نبودهاند كار مشغول امروز كه كساني كرد اعEم نظامي فرماندار
گرفت خواهند قرار

گرديدند مجروح خود مقاومت واسطه به نفر چند و تيراندازي اثر بر يكنفر
وادار نيز را سايرين و بكنند عمومي تعطيل را امروز ميگرديد سعي دستههائي وسيله پيشبه روز چند از

عمل به مردم بين كه مخفيانهاي تحريكات نمودن خنثي و اقدامات اين از جلوگيري براي نمايند/ عمل به

سـعي و داشـتند معمول را مراقبت نهايت شهرباني مأمورين همچنين و تهران نظامي فرمانداري ميآمد

درآيند/ تعقيب تحت محركين و گردد كشف تحريك مركز ميشد

اعتصاب به دست است ممكن كه دستجاتي ميشد گفته چون و شد افزوده مأمورين مراقبت بر ديشب

ديشب ساعات تمام در مناسبت اين به داد خواهند تشكيل نهائي تصميم اخذ براي شبانه جلسات بزنند

فرمانداري به را اجتماعكنندگان مأمورين نقاط اغلب در و گرفت قرار نظر تحت اجتماع مختلف محلهاي

است نـبوده كـارها قـبيل ايـن و اعتصاب براي اجتماع از مقصود كه شد مسلم وقتي كردند/ جلب نظامي

ميگرفتند/ قرار تعقيب تحت اينصورت غير در و ميگرديدند آزاد ب;فاصله بازداشتشدگان

صورت در و باشند داشته نظر زير را شهر نقاط تمام بتوانند مأمورين آنكه براي ضمنا ـ اقداماتاحتياطي

روزهاي در كه مأموريني بر ع;وه دهند اط;ع نظامي فرمانداري به مراتب تظاهراتي وقوع يا حادثه بروز

به فوقالعاده طور به نيز نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين ساير هستند مشغول وظيفه انجام به عادي

فـرمانداري مـحل در كه ارتشي نفرات عده و ذخيره قواي ميزان بر ديگر طرف از پرداختند/ وظيفه انجام

فرمانداري اختيار ارتشدر ستاد طرف از بيشتري نيروي و گرديد افزوده ديشب از ميباشند مستقر نظامي

شد/ گذارده نظامي

آيد عمل به جلوگيري فورا آرامش و نظم مخل تظاهرات و عمليات گونه هر از آنكه براي ـ تظاهرات

به بودند داده دستور انتظامي مأمورين به بود شده كر ذ نظامي فرمانداري ديروز اع;ميه در كه طور همان

به اقدام تظاهرات ادامه مقاومتو صورت در و دستگير را محركين اخ;لگران و متظاهرين مشاهده محض

و چهارراهها سر در و شده متمركز مختلف نقاط در كه افرادي و مأمورين جهت همين به نمايند/ تيراندازي
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داشتند/ آماده را خود اسلحه بودند گرفته قرار عمومي معابر

و جـزئي تـظاهرات ايـن كـه دانست بايد شد/ شروع شاهرضا خيابان از امروز تظاهرات قسمت اولين

ميداد تظاهريرخ كه دفعه هر و ميشدند, متفرق تظاهركنندگان محضرسيدنمأمورين به و بود موضعي

را محلي محضاينكه به نيز تظاهركنندگان ميشدند/ نظاميمنتقل فرمانداري به شده دستگير نيز نفر چند

ميدادند/ شعار بار دو يكي و ميكردند پخش اع;ميه تعدادي مييافتند خالي مأمورين از

ساير و بازار مجاور خيابانهاي كين دكا از قسمتي و بازار استثناي به امروز بود شده شايع آنچه خ;ف بر

تظاهرات اثروقوع بر نقطهاي در گر ا و بودند مشغول خود كار و كسب به مردم و بود باز خيابانها مغازههاي

ميكردند/ باز تظاهرات خاتمه از پس ب;فاصله ببندند را مغازهها موقتا ميشدند مجبور

از خودداري يا اعتصاب از اثري كمترين و بودند كار مشغول همچنان نيز نقليه وسايل ساير و توبوسها ا

با عدهاي بازار در ميرسد شهرباني نظاميو فرمانداري به كه گزارشاتي طبق نميشد/ ديده آنان بين در كار

نظامي فرمانداري به مراتب مغازهها صاحبان طرف از چنانچه ميشدند دكانها كردن باز از مانع تهديد

ميكردند/ اقدام اخ;لگران و تهديدكنندگان دستگيري براي ب;فاصله و ميشد داده اط;ع

تهران دانشگاه حوالي بهخصوصدر شاهرضا خيابان از نقطه چند در صبح ٩ ساعت مقارن ـ تيراندازي

اقدام طرفمأمورين از نميشدند متفرق و ميدادند شعار مرتبا متظاهرين پيوستوچون بهوقوع تي تظاهرا

و شد مجروح متظاهرين از يكي آن اثر بر و گرديد متظاهرين سوي به تيراندازي بعد و هوائي تيراندازي به

گـرفت/ قـرار مـعالجه تحت و گرديد منتقل شهرباني بيمارستان به مجروح كرد اصابت او شكم به گلوله

پخشكنندگان كه كردند پخش تظاهراتاع;ميه جمعيضمن نيز شاهآباد نادريو خيابانهاي در همچنين

شدند/ دستگير ب;فاصله اع;ميه

آمدهاي پيش از ترس و محركين تهديد اثر بر بازار در عدهاي شد كر ذ Fبا در كه طوري به ـ بازار در

دادستان سرلشكر آقاي صبح نيم و ساعت٩ مقارن كنند/ باز را كينخود دكا ب;فاصله نبودند حاضر احتمالي

حـق كسـي كه داد اطمينان بازرگانان و مغازهها صاحبان به و آمد بازار به شخصا تهران نظامي فرماندار

گر ا شوند/ كار مشغول و كنند باز را مغازهها زودتر هرچه كه است بهتر و ندارد آنها كار كسبو از منع تعرضو

و بـازرگانان از نـفر چـند ابتدا اطمينان اين اثر بر گرفت خواهد قرار تعقيب تحت شد كسبه مزاحم كسي

كردند/ باز را خود كين دكا كسبه از ديگري عده بعد و جواهرفروشان

آقـاي اسـم اشتباها بازار جريان ضمن پنجشنبه روز شماره در <تصحيح: /٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه اط_عات /١
بود/> شده نوشته انتظامي و سرك_نتري ادارة رئيس قريب سرهنگ آقاي جاي به شاهخليلي سرهنگ

انتظامي سرك;نتري اداره رئيس �١� [قريب] شاهخليلي سرهنگ آقاي ده ساعت مقارن تذكر اين پيرو
هر و آمدند بازار به ميكردند حمل رنگسياه مقداري كه حالي در مأمورين از نفر چند تفاق ا به كل شهرباني

عدم علت مغازه صاحب از بعد تا ميگذاشتند ضربدر يكع;مت آن كنار در بود بسته كه مغازهاي و دكان

مرتبا مأمورين كه بودند كرده اجتماع عدهاي بازار مقابل در احوال همين در كنند/ بازخواست كار به اشتغال
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گرديدند/ دستگير آنها از نفر چند ميدادند شعارهائي گاه گاه اجتماعكنندگان چون و ميساختند متفرق را آنها

عابرين بين اع;ميههائي مخفيانه بازار ملي بانك مقابل در پسر نفر چهار همراه دختر نفر دو همچنين

كاميون ١٢ بازار در انتظامات حفظ براي كردند/ بازداشت را آنها شده مطلع مأمورين كه مينمودند پخش

وزارت و شاه مسجد مقابل ميدانو سبزه ميدان در شهرباني مأمورين از عدهاي ع;وه زرهپوشبه دو و سرباز

بودند/ شده گمارده كشور

و ميآمد عمل به زيادتري مراقبت امروز نيز تهران دبستانهاي و دبيرستانها از مدارسـ از مراقبت

عمل ترتيب همين به نيز دانشگاه در ميكردند/ جلوگيري آنها خروج از شدند مدارس وارد كه دانشآموزاني

اغلبمدارسامروز گردان شا ممانعتمينمودند/ ميشدند دانشگاه وارد كه دانشجوياني خروج از و ميكردند

كرده اجتماع مدرسه از خارج در يا و نرفته ك;سها به دانشآموزان آنها از بعضي در ولي بودند كار مشغول

بودند/ نرفته ك;س به دانشجويان و بود تعطيل ك;سها كثر ا هم دانشگاه در بودند/

دسـتههاي و كرده اجتماع دادگستري كاخ اطراف در زنان از عدهاي امروز صبح از ـ دادگستري كاخ در

آنها از يكي و شده جمع يكديگر دور به زنان اين ١١ ساعت مقارن بودند/ داده تشكيل نفري چند كوچك

اينموقعمأمورين در ميشد/ مرتبافزوده آنها عده بر نمودندو تأييد را گفتههاياو ديگران كه شعارهائيداد

دادگستري كاخ داخل به ورود قصد كه را زنها و شدند حاضر دادگستري وزارت در جريان از اط;ع اثر بر

ساختند/ متفرق داشتند

مـراقـبت اثـر بـر داشتند اخ;ل قصد كه كساني اقدامات اينكه با ـ بيگانهپرستان عليه بر تظاهرات

٢٨ ملي قيام جمعيت سومكا, حزب افراد قبيل از ديگري دستههاي ولي نرسيد جائي به انتظامي مأمورين

نمودند/ شعار دادن و خيابانها گردشدر به مخالفشروع دستههاي نمودن خنثي براي آريا حزب و مرداد

سـاير و نـاصرخسـرو و بـوذرجـمهري خيابانهاي در شده سوار جيپ تومبيل ا چند در آريا حزب افراد

و مـيكردند پخش مردم بين را همايوني اعليحضرت عكسهاي و ميكردند آمد و رفت مرتبا خيابانها

ميدادند/ شاهنشاه باد زنده شعارهاي

را اع;ميههايحزبسومكا حركتكرده خيابانها لباسهايمخصوصدر با حزبسومكا افراد همچنين

ميدادند/ بيگانهپرست عناصر با مبارزه و شاهدوستي و ميهنپرستي بر مبني شعارهائي و ميكردند پخش

مـبادرت مـلي تظاهرات به خيابانها در شده سوار تومبيلهائي ا در هم مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت افراد

بودند/ ورزيده

باز صحافها زرگرها, دوختهفروشها, بازار كين دكا از قسمتي امروز ظهر تا ـ كردنمغازهها باز به شروع

بـزرگ و كـوچك چـهارسوق بـازار و حلبيسازها كفاشها, بزازها, بازارهاي ولي بودند كار مشغول و كرده

ميدان سبزه و بازار مقابل در كه كساني بود/ بسته نيز ناصرخسرو خيابان مغازههاي بودند/ بسته همچنان

نگردند مشغول خود كسب به چنانچه شد توصيه آنها به مأمورين طرف از چون ولي ميكردند پهن بساط

بساطيهاي اما شدند كار مشغول ديگري از پس از يكي داد خواهد انتقال شهر از خارج به را آنها بساط
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نمودند/ خودداري بساطها گستردن از است آنها كار مانع باران اينكه عنوان به ناصرخسرو

متظاهرين ساختن متفرق هنگام گذشت Fبا در آن جريان و آمد عمل به كه تظاهراتي بر بازار مقابل در

كه اط;عي طبق نبود/ سخت آنان جراحات ولي شدند تفنگمجروح قنداق با سرنيزه اصابت اثر بر نفر سه

٦٥ بود: قرار بدين بازار اطراف خيابانهاي و بازار در دستگيرشدگان عده امروز ظهر تا آورد دست به خبرنگار

خـيابان بـه بـلندگو حامل نظامي فرمانداري به متعلق جيپ تومبيل ا دو ظهر مقارن زن/ نفر ٤ و مرد نفر

به را مغازهها صاحبان بلندگو وسيله به جيپمأمورين اين در گرديدند/ اعزام بازار و ميدان سبزه و ناصرخسرو

كردنخودداري باز از بستهاند كه دكانهائي چنانچه كه مينمودند اع;م ميكردندو ترغيب كين دكا كردن باز

تا دكانهايمزبور كردن باز از وسيله اين به و ميشود گذارده آنها دكانهاي بر ع;مت آنكه بر ع;وه كنند

آمد/ خواهد عمل به جلوگيري ماه يك

جمعآوري را آنها چوبي دكههاي مأمورين بودند نشده بساط گستردن به حاضر كه بساطيهائي ضمنا

گرديد/ موم و مهر مأمورين وسيله به نيز بزرگ بازار مقابل بزرگميوهفروشي دكه و كردند

صدد كهمأموريندر كردند پخشاع;ميه به اقدام سپه ميدان در نفر دو امروز ظهر از قبل ـ ميدانسپه در

گردند ايشان بازداشت از مانع ميخواستند و شدند جمع آنها دور مردم از عدهاي ولي برآمدند آنها دستگيري

را مردم آنكه از پس و كرد شليك هوا به تير چند كمري اسلحه با شهرباني افسران از يكي واقعه اين اثر بر

كرد/ جلب ك;نتري به را اع;ميه پخشكنندگان نمود متفرق

فـرمانداري بـه دستگيرشدگان عده امروز ظهر تا گرديده اط;ع كسب كه طوري به ـ دستگيرشدگان

فلفل جيبهايخود در كه عدهايبودند دستگيرشدگان بين در بودهاند/ نفر ٩å بودند شده تحويلداده نظامي

و كرده جدا يكديگر از را قيچي تيغههاي آنها از بعضي همچنين ميپاشيدند/ چشممأمورين به را آن ريختهو

داشتهاند/ دست در اسلحهاي بهصورت

بازار در و شاهرضا خيابان در اصابتسرنيزه يا تيراندازي اثر بر كه مجروحيني بر ع;وه ـ مجروحشدگان

جزئيبود همگي جراحات اين شدهاند/ نفرمجروح ٨ نيز نادريواس;مبول خيابانهاي در بودند شده مجروح

آنجا در و منتقل سينا بيمارستان به شهرباني بيمارستان از بود كرده اصابت شكمش به گلوله كه شخصي

ديگـر نـفر دو تيراندازي اثر بر وي; خيابان مقابل شاهرضا خيابان در همچنين گرفت/ قرار معالجه تحت

مجروحين از نفر سه گرديد/ مجروح او پاي به تير اصابت اثر بر شاهآباد خيابان در نفر يك و شدند مجروح

دارالفنون دبيرستان دانشآموز ساله سيمفروش١٩ از عبارتند گرديدهاند منتقل سينا بيمارستان به كه امروز

آنان پاي به تير كه آوديسارمني دانشآموزو كبر ا فرزند باقر همچنين است/ اصابتكرده شكموي به تير كه

بيمارستان در كرده اصابت شكمش به تير كه شخصي كه شد حاصل اط;ع امروز وقت آخر است/ خورده

و كـرد حـمله ارتش گروهبانان از يكي جانب به چاقو با كه بود اين او شدن مجروح علت است/ درگذشته

نمود/ تيراندازي سمتوي به نيز مزبور گروهبان

مـخفي طـور بـه بـازار در را نـفر دو نـيز بعدازظهر يك ساعت مقارن ـ فروشها روزنامه دستگيري



٣٦٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

ساختند/ دستگير ميفروختند را صرصر و مردم روزنامههاي

است مدتي گرديد: منتشر دانشگاه دانشجويان طرف از زير بيانيه ـ تهران دانشگاه دانشجويان بيانيه

و تعليم صرف دانشجويان استادانو اوقات تمام بايستي كه محلي و دانشكشور و علم مركز بزرگترين كه

فريبخورده و منحرف جوانان از قليلي عده وسيله به متأسفانه علميشود مطالب اطراف در بحث و تربيت

توده حزب به منتسب بيانيههاي و مضره پخشاوراق و نشر وسيله به اوقات از گاهي و گرديده ملوث و آلوده

اين در حتي مينمايند سياسي مضره فعاليتهاي محل را دانشگاه محيط و طينت ك پا دانشجويان ضمير

را دانشجويان فريبنده, ظاهر قالبو مبتذلدر كلمات و جعليمنتشر امضاهاي به بيانيههائي پخش روز چند

نمودهاند/ اقداماتي به دعوت

از شـاهدوست و وطـنپرست دانشجويان و استادان, كه ميرساند ايران ملت قاطبه استحضار با اينك

و انزجار وسيله بدين و نداشته خبري است روشن برايعموم آن مبدا و منشاِء كه پارهها ورق اين انتشارات

نداريم/ دانش و عمل تحصيل جز نظري داشته ابراز اقدامات اين از را خود شديد تنفر

نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به امروز كه كساني اسامي ـ امروز جريان در دستگيرشدگان اسامي

مـحمود نورپهلوان, غ;معلي بازار, سپه بانك رئيس بيجارچي آقايان است: زير شرح به شدهاند دستگير

سـياوش اديبفـر, نـاصر صدري, حسين رضوي, سيدمحسن ,[!] تيغبران علي م;يري, محمد قاسمي,
رحيمي, قربانعلي كفاش, ابراهيم افسري, حسين قويدل, محمد ستوده, نوروز سعادتي, مسلم نيكنام,

جعفري, علي شاطري, اسد م;علي, tروحا شريفي, حسين يوسفي, احمد م;علي, حميد تاريخي, كوچك

كـاشاني, محمود صحتفروش, علي سالماني, محمد ذبيحي, نورعلي سلسبيلي, كريم محمدبيگي, قدير

حسيني tحبيبا غفارمهوش, تهراني, عباس كيواني, بهمن دروديان, احمد فخرالديننوعي, كياني, حسين

سـليمان نـراقـي, عـباس واحـدي, نـاصر مـعمار, احمد مصطفي يميني, رحيم همايوني, محمود تهراني,

غ;معلي اميراللهي, عبدالحسين نصيري, احمد صمديان, احمد تاش, خليل عادل گراوري, ناصر نيكوخواه,

حسـين جـ;لي, مـحمود سودي, حسن شفقي, يونس بابائي, علي ترك, منصور رضاپور, شيرخان اميني,

هارتون ملكمحمدي, tوليا شريف, عباس آرامي, tحمدا شهابي, tمنيعا دروديان, كبر عليا عسگري,

بهزاد خرسندي, قاسم خالقي, مصطفي منعمي, صادق ميرزاده, امير ايتامي, حسين حسيني, علي قازاريان,

عـلي, يـحيي الياس مهدي انصاري, حسين جهانفر, مرتضي محمدي, حسن قرهخاني, صادق صفوي,

حـاجعلي, كـبر ا مـهربان, مـحمد حسني, سخاوت حسني, ايبيش قبادي, سيفعلي جعفري, قربانعلي

مـحمد پـيماني, وكـيل كـبر عـليا فرسيمي, پرويز شريف, فرزاد فرخ صنعتي, جمشيد انصاري, مصطفي

نوري زانخو, اصغر نيكخو, احمد دكتر منصوري, حسين بشارتي, ولي مختاري, رضا شباني, احمد رحماني,

خـوشكين, اسـرافـيل نيكونام, حسين طاهرخاني, عيسي نرمونه, tنصرا محمديان, ناصر خواربارفروش,

حـداديـان, ابراهيم نظامالعلما, امير حسينپور, tاسدا هاشمي, مرتضي فقيري, ابوالفضل كنوي, ا حسين

شهاني/ احمد محيط, مدرس, احمد قرشي, عباس شريف, محمد كرماني, كريم كزاد, پا تقي مشار, ادروان



ملي دولت سياهه ٣٦٢٨

٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

[٢٩٣ شماره كارگر حبيبي [كامل
منحله تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلوي اداره قسمتسيلو ٢٩٣ شماره كارگر حبيبي كامل اينجانب

دسته حزبو هيچ به yفع و داشته اع;م نسبتحزبمزبور هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

حبيبي كامل ١å٦٧٩ ـ آ هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي

٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

خائن] و بيگانه عناصر [تبليغاتفريبنده
ضمن لذا بودم شده منحرف حقيقت راه از خائن و بيگانه عناصر فريبنده تبليغات اثر بر گذشته در چون

و شاهدوست و متدين جواني و ندارم بستگي دسته و حزب هيچ به اينجانب كه ميدارد اع;م ندامت اظهار

فيضي غ7معلي دماوند از ١å٦٦å ـ آ ميباشم/ وطنپرست

٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

شد آزاد
آزاد ديروز بود شده توقيف نظامي حكومت قانون پنج ماده طبق قبل چندي كه معدل لطفعلي آقاي

گرديد/

٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٤٣ شمار اعEميه
فـرمانداري قـانوني مقررات به محترم اهالي خاطر توجه جلب با تهران شهرستان نظامي فرمانداري

به و ممنوع كيدا ا قانوني تي مقررا طبق تظاهري و تجمع گونه هر كه ميرساند عموم استحضار به نظامي

نمايند/ متفرق Fزمه وسايل كليه به ب;درنگ و فورا را متظاهرين كه است شده داده صريح مأموريندستور

تهران شهرستان نظامي فرماندار

دادستان سرلشكر

٨٢٣٢ شماره ,١٣٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

مEقاتكرد گرزن باسرلشكر شيراز در قشقائي محمدحسين
نظامي تشريفات پليسگمركبا گارد ميراحمديافسر سرگرد جنازه

حملگرديد تهران به هواپيما با و شد وارد شيراز به iر از

موافقت و تقاضاي به گذشته شنبه روز ميدهد اط;ع چنين تلگرافي گزارش ضمن شيراز از ما خبرنگار

سـرپرست و جـنوب نـاحيه فـرمانده گـرزن سـرلشكر آقـاي م;قات به قشقائي محمدحسين آقاي قبلي

شده گفته اينم;قات در كه مطالبي از بود كره مذا ايشانمشغول با ساعت مدتسه و فارسرفته استانداري

نيست/// دست در اط;عي كنون تا آن نتيجه از همچنين و



٣٦٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

گزارشخبرنگاراناداره پنجشنبه حوادث دنباله

در بازار تعطيل حادثه از انتظامي مأمورين و دولت كه ميشود گرفته نتيجه اين امروز وقايع مجموع از

فرماندار و ميباشد حاصل عمومي امنيت از كه اطميناني با ميگويند و مكدرند و متأثر پنجشنبه روز

نكردند/ باز را خود دكاكين كسبه از بعضي چرا ساخت نشان خاطر را نكته اين نيز نظامي

دستگيرشدگان از جمعي تبعيد بازار, سقف خرابكردن
بودند بسته پنجشنبه كه دكاكيني كردن باز از ممانعت

داد قرار نظر تحت را جريانات شخصا نخستوزير پريروز

جلوگيريشد بازار سقف خرابكردن از محترمين و روحاني مراجعاتمقامات نتيجه در

و تجزيه زير شرح رسمي كز مرا و بازار به مراجعه از پس را پنجشنبه روز حادثه ما شهري خبرنگاران

دولت به هرگز گفت: وي نمود كشور مسئول مقامات از يكي با امروز كه برخوردي اولين مينمايند/ تحليل

اين كشور هر در دولت وظيفه بزرگترين زيرا ميگيرد را اغتشاش و بلوا جلوي چرا كه گرفت ايراد نميتوان

عمل اين از غير حكومتي گر ا و شود پيدا امور در اخ;لي و ريزد برهم آرامشعمومي و نظم نگذارند كه است

است/ كرده خيانت مملكت و مردم به كند

بود ممكن كه سوئي پيشآمدهاي از جلوگيري براي پنجشنبه جريان در انتظامي مأمورين كه اقداماتي

شده عمل اين از غير گر ا و بود سريع دقيقو بسيار داد انجام بروند بين از شهر اين بيگناه نفوس زيادي عده

هر و آشوبطلب و اخ;لگر هر برابر در استو استوار عمومي نظم آسايشو حفظ بر ما كار مبناي چون بود

ممكن داد خواهيم نثار را عكسالعمل شديدترين معرفيشوند عمومي نظم زنندة برهم كه جماعتي و دسته

بار نتيجهعواقبوخيمي در و گيرد تظاهراتيصورت و آيد بهوجود اجتماعاتي مسامحهدولت تعللو استاز

گذشت/ خير به خوشبختانه كه تلفشوند زيادي عده و آيد

مغازههاي كردن باز به اصناف و آرامشودعوتكسبه برسكونو پنجشنبه انتظاميروز مأمورين رويه اما

معين مركز از كه تهديدهائي و عمومي اعتصاب بر مبني دروغ اخبار جعل تحريكاتو عليرغم چه بود خود

را ماجراجويانه افكار آن كلي به انتظامي مأمورين اقدامات ميگرفت ديگريصورت مقاصد پيشرفت براي

نظامي فرماندار دادستان سرلشكر اينكه خاصه نداشت وجود بازار بستن براي موجبي بنابراين و كرد خنثي

نگراني كمترين و شد خواهد جلوگيري اغتشاش و ناامني هر از كه داد اطمينان اصناف و كسبه به شخصا

ندارد/ وجود

و كسـبه از جـمعي وقتي نمود: ع;وه را مطلب اين كشور انتظامي رتبه عالي مأمور ـ گذاشتند ع7مت

بردارند تعطيل از دست نخواستند و ندادند مأمورينگوش نظاميو فرمانداري سفارش و توصيه به دكانداران

و قلمموئي با بودند نموده امتناع خود دكان كردن باز از كه آنهائي شد, شروع مغازهها در پشت ع;متگذاري

شد/ گذاشته ع;مت دكانشان پشت سياه رنگ



ملي دولت سياهه ٣٦٣٠

آن يافتو انتشار بازار مردم برايهمه بلندگو بهوسيله نظامي فرماندار اط;عيه نگذشتكه چيزي باز اما

تصريح بلندگو با بار چندين و دارند خودداري مغازهها كردن باز از كه كساني براي بود مجدد اخطار و تذكر

اين جرم به كه بود خواهند گزير نا نظامي و انتظامي مأمورين دهند ادامه تعطيل به همچنان گر ا كه گرديد

اين به مبادرت كه است نشده ظاهر اغتشاش ناامنيو هيچ و ندارد آنوجود براي مهملي هيچگونه كه عمل

شد/ خواهد جلوگيري مدتي براي آنها كين دكا كردن باز از كنند كار

تعطيل به همچنان جمعي ولي شدند مشغول خود كار و كسب به عدهاي مجدد اخطارهاي اين از پس

از ممانعت و بازار قسمت چند سقف كردن خراب مأموريندولتبه ديروز كه بود جريان روياين و دادند ادامه

به امروز تا پنجشنبه عصر از گزارش كنون ا كردند/ مبادرت بود شده گذاري ع;مت كه دكانهائي كردن باز

ميرسد/ محترم خوانندگان استحضار

رسيد محترم خوانندگان اط;ع به بودند شده دستگير كه اشخاصي اسامي پيش شماره در ـ شدند آزاد

پساز تا شد اقدام آنها جلب به گرفتندو قرار نظامي فرمانداري سوِءظنمأمورين كهمورد كسانيبودند اينها

آقاي از تفاهم سوِء اولين شوند آزاد نشدهاند تقصيري مرتكب و نبوده جريانات اين داخل چنانچه تحقيقات

قرار جلب و رسيدگي جريان در كه نيم ساعتو دو از پس ايشان شد/ بازار بانكسپه رئيسشعبه بيجارچي

گرديد/ آزاد و نبوده وارد هيچوجه به اينحوادث در شد معلوم آمد عمل به كه تحقيقاتي از بود گرفته

مسلم و شد تفاهم سوِء رفع جمعه و پنجشنبه روز شب و عصر نيز زير آقايان از ايشان شدن آزاد دنبال به

به نداشتهاند همكاري داشتهاند اخ;ل قصد كه كساني با و نداشتند دخالت بازار تعطيل حادثه در كه گرديد

شدند: آزاد نيز اشخاصزير جهت اين

مـ;محمدحسني, صـفي عظيمي, عباس كني, محمودزاده مرتضي عظيمي, جعفر نوري, احمد آقايان

سيدحسن فوقاني, حسن قوامي, باقر زرنده, فرمند باقرزاده, حاجي اسمعيلپور, اسمعيل معصومي, اسمعيل

باستان, احمد عابديخاني, احمد رمضاني, كرب;ئي tعزيزا باقريان, جليل نيكجوي, احمد محتشميان,

كـيهاني, كـبر ا حقپرست, محسن حسينزاده, حسن تجاوزي, جواد شاهحسيني, حسين خرازيپور, علي

tعـبدا نوري, مدبري محمود حجره, رضا عرب, حسين فوجي, سيدعباس حمزوي, علي ثقفي, فريدون

طنازا, علي معلمزاده, محمد شيمي, رحيم فاتحپور, جعفر گريگوريان, ادفريد باتمانقليچ, رضا حسينزاده,

ابراهيمزاده, مرتضي قليزاده, غ;مرضا عسگري, حسين شريفي, عباس حسينزاده, محمد گودرزي, رضا

توكلي محمد محمدحسندارائي, صلواتي, اصغر افشار, نوري رامخو, اصغر فاطمي, مجيد روانستان, ابراهيم

تقيخاني/ حاجي احمد و

مجلسو سابق نماينده نراقي عباس آقاي با انتسابي و ارتباط نراقي عباس كه شود داده توضيح �بايد

بازداشتشدگان اسامي ضمن در گذشته شماره نامشدر كه نصيري احمد آقاي نيز و ندارد دادگستري وكيل

/�است كشاورزي انتشاراتوزارت كل اداره رئيس نصيري احمد آقاي از غير بود شده كر ذ

پـخش هـنگام انتظامي مأمورين توسط عدهاي پريروز تظاهرات جريان در ـ خارك جزيره به تبعيد



٣٦٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

كه شد نفر ٢٦٨ شهر نقاط تمام در دستگيرشدگان عده گرديدند/ دستگير دولت عليه شعار دادن با اع;ميه

براي و شدند نظامي فرمانداري تحويل ك;نتريها مأمورين وسيله به پنجشنبه وقتروز آخر تا آنها همگي

گذشته جمعه شب ساعات آخرين تا نظامي فرمانداري دادسراي مأمورين آنان تكليف تعيين و رسيدگي

ميكردند/ تكميل را آنها پرونده داده قرار بازجوئي مورد را دستگيرشدگان و بودند كار مشغول

ديروز صبح چهار ساعت نتيجه در و شد معلوم بازداشتشدگان كليه تكليف مداوم رسيدگي اين اثر بر

تبعيد خارك جزيره به نظامي فرمانداري طرف از داشتند شركت پريروز تظاهرات در كه افرادي از نفر ٢١٨

شديد سوءظن مورد كه اشخاصمتفرقه و كسبه دانشآموزانو دانشجويان, از تبعيدشدگان بين در گرديدند/

مخل عناصر همچنين و ميكردند تحريك كه بيكار عدهاي آنها بين در دارند وجود شدهاند واقع مأمورين

ميشوند/ ديده نيز آرامش و نظم

كه دستههائي بر ع;وه ميشد دولت سلطنتو مقام له بر پنجشنبه روز كه تي تظاهرا در شد متذكر بايد

كسبه تقويتروحيه فعاليتدر تظاهراتوطنپرستانو نيز بخشسنگلج از جانباز جوانمردان دسته شد كر ذ

داشتند/ اصناف و

كـه تـصميمي تـعقيب در زيـرا مـيدهد تشكيل را روز مسئله مهمترين بازار امروز حوادث ـ بازار در

آن كـردن باز از داشتند تصميم و بودند كرده گذاري ع;مت را بسته كين دكا بود گرفته نظامي فرمانداري

به اقدام شد قرار كردند تخاذ ا انتظامي مقامات كه تصميمي طبق ضمنا كنند جلوگيري كين دكا و مغازهها

شروع مأمورين از عدهاي نظامي فرمانداري بهدستور ديروز اينمنظور به و گردد بازار طاقهاي كردن خراب

را حدود آن طاقهاي از طاق چهار و نمودند كوچك چهارسوق مجاور طاقهاي از قسمتي كردن خراب به

كردند/ خراب

بر بازرگانان و شد برداشته بازار طاقهاي از شيرواني طاق هفت ضربيو ديشبششطاق رفته رويهم

شود/ داده دستوري اقدام اين از برايجلوگيري كه شدند فعاليت مشغول اقدام اين اثر

بازار ولي شدند كار مشغول و باز بازار از قسمتي و ميدان سبزه و ناصرخسرو خيابان كين دكا امروز صبح

روز كه كيني دكا صاحبان زيرا ماند/ بسته همچنان ديگر بازار چند و بزازها بازار اعظم قسمت و كفاشها

و شـده مـانع انتظامي مأمورين كنند باز را خود مغازه ميخواستند امروز كه هنگامي بودند بسته پنجشنبه

كنيد/ باز را دكانها بعد و شود تكليفمعلوم اول بايد ميگفتند

دكانخود پنجشنبه روز در كه را اشخاصي تا گرديدند اعزام بازار به انتظامي مأمورين امروز صبح از ضمنا

مـيشناختند را اشـخاص ايـن اينكه محض به مزبور مأمورين و دهند قرار بازخواست مورد نكردند باز را

بازداشت ترتيب اين به نفر ٥å بيشاز امروز ظهر تا و ميفرستادند نظامي فرمانداري به ميكردندو دستگير

شدند/

خراب به شروع اثر بر ديشب كسبه بازرگانانو از جمعي يافتهايم اط;ع كه طوري به ـ شهر نقاط بازديد

از مانع و وساطتنموده امر اين ايشاندر كه نمودهاند تقاضا مراجعهو نيز كاشاني tآيتا به بازار سقف كردن
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نمودهاند/ Fزم اقدام اينمورد در هم كاشاني tآيتا و شوند بازار سقف خرابي

شهر انتظاماتدر حفظ براي و نظارتمينمودند را جريانامور شخصا آقاينخستوزير جريانديروز در

براي يافتندو شهربانيكلحضور در آقاينخستوزير نيز پنجشنبه بعدازظهر ميكردند صادر دستوراتFزم

از نخستوزير آقاي هم ديروز دادند/ مؤكد دستورهائي آنها تكليف تعيين و بازداشتشدگان كار به رسيدگي

حـفظ لحـاظ از و كردند بازديد شميران از همچنين و تهران جنوبي و غربي و شرقي نواحي مختلف نقاط

نمودند/ بررسي انتظامي مراقبتمأمورين انتظاماتو

كرو خـا كـه را شـميران تـهران جـاده طرفين دادند دستور نخستوزير آقاي شميران از بازديد ضمن

در همچنين گيرد/ صورت آسانتر مزبور جاده در آمد و رفت تا شود اسفالت شهرداري وسيله به ميباشد,

دادنـد دستور شهرداري به تهران خيابانهاي پيادهروهاي اسفالت مورد در نخستوزير آقاي شهر بازديد

پول و كند اسفالت را آنها شهرداري نكنند, اسفالت را ملكخود پيادهروهايمجاور ام;ك صاحبان چنانچه

قسـمت از عـبور بـراي نشـوند مـجبور مـردم كه شد داده جهت آن از دستور اين دارد/ دريافت بعدا را آن

شود/ كاسته حوادث و ازدحام از نتيجه در و كنند استفاده خيابانها سوارهروهاي

گزارشداد: چنين را امروز واقعه جريان رسمي اخبار اجازه كسب پساز ما خبرنگار ـ رسمي خبر آخرين

نمايد/ خيابان به تبديل را آن نموده خراب كلي به را بازار سقف بود مصمم بازار پريروز اقدامات اثر بر دولت

و عصر ديروز از كه زيادي ليكنمراجعات بود شده بهداريشهرداريواقع اداره شهرداريو تأييد نظرمورد اين

آقـاي بود شده محترمين از جمعي و كاشاني tآيتا خصوص به روحاني مقامات طرف از امروز و ديشب

شدند متذكر زاهدي سپهبد تيمسار لكن نمود صادر موقتا را بازار سقف خرابي از جلوگيري نخستوزيردستور

بسـتن به جهت بدون اصناف و كسبه كه دهد رخ پنجشنبه روز حادثه نظير اقداماتي آينده در گاه هر كه

شد/ خواهد بازار سقف كردن خراب به اقدام مسلما ورزند مبادرت خود كنين دكا

مراجعات نيز نكردند باز نظامي فرماندار اخطار با بودند بسته پنجشنبه كه كيني دكا كردن باز به راجع اما

نـمايندگان از عـدهاي هـمچنين شـد نـخستوزير آقاي شخص و دولت مقامات به صبح از امروز زيادي

آقاي تا يافتند خارجهحضور عمارتوزارت در امروز ظهر پيشاز بودند نفر ده از بيش كه اصناف بازرگانانو

بهم;قات كنندوچونموفق باز را كينخود اصنافدكا كسبهو كه بگيرند اجازه و م;قاتنموده را نخستوزير

بسته را خود كين دكا كه كساني كليه از كه گذاشتند ميان در را مراتب دادستان سرلشكر آقاي با نگرديدند

را خود كين دكا شود داده اجازه سپس و نمايند مبادرت اقدامي چنين به آينده در كه شود گرفته تعهدي بودند

نمايند/ باز

به ولي بود نشده اع;م پيشنهاد اين به نسبت نخستوزير آقاي قطعي موافقت هنوز امروز وقت آخر تا

و بازرگانان نظر اين با زاهدي سپهبد تيمسار عصر ظرفامروز استدر ممكن شده حاصل اط;ع كه قراري

استموافقتنموده شده آقايانروحانيون بهخصوص و مقاماتمؤثر ناحيه از كه بسياري مراجعات اصنافو

شود/ صادر كين دكا از قسمت آن كردن باز دستور تعهد اخذ قيد با و



٣٦٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

درگذشت امروز پنجشنبه وقايع مجروحين از يكي
مأمورينبازداشتشدند وسيله به عدهاي نيز ديروز

مسروپيان آوديس شخص اين درگذشت/ سينا بيمارستان در امروز پنجشنبه وقايع مجروحين از يكي

به و شد مجروح گرفتو قرار هدفگلوله شاه چهارراه حوالي داشتويدر سال سي حدود در و ميشد ناميده

بهوسيله دستشنيز سرو و اصابتكرده او شانه به ديگري پهلويچپو به گلوله دو گرديد/ منتقل بيمارستان

پزشكي اداره به امروز مقتول جنازه كرد/ فوت داخلي خونريزي اثر بر صبح امروز و بود شده مجروح سرنيزه

گرديد/ صادر دفن تشخيصعلتفوتدستور از پس و گرديد حمل قانوني

است/ نكرده فوت بود شده مجروح پنجشنبه روز كه سيمفروشدانشآموز صفر كه ميگردد متذكر ضمنا

حسنآباد چهارراه در عدهاي پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت ـ حسنآباد چهارراه در تيراندازي

مـتفرق اجـتماعكنندگان چون و حاضر محل در انتظامي مأمورين ب;فاصله ميدادند شعار و كرده اجتماع

شدند/ متفرق تظاهركنندگان نتيجه در و كرد شليك سمتهوا به تير دو افشار يكم ستوان آقاي نميشدند

نارنجك عدد ٢٦ كه حالي در را كبر عليا فرزند صمدي غ;معليو فرزند محمدجعفر انتظاميضمنا مأمورين

شدند/ اعزام نظامي فرمانداري به بازداشتو بود آنها جيبهاي در دستي

از كه خارجي عكاس يك و آلماني خبرنگار يك پنجشنبه روز ـ خارجي عكاس و خبرنگار بازداشت

شدند/ آزاد تفاهم سوِء رفع از پس بازداشتو انتظامي توسطمأمورين بود كرده عكسبرداري تظاهرات

تهام ا به محسني سرگرد اسامي به نظم در اخ;ل تظاهراتو تهام ا به عدهاي ديروز ـ بازداشتشدگان

تعطيلنمودن تهام ا به غفوري قدير و قناد جعفري محمود شاهابراهيميو حسين مصدق, دكتر له شعار دادن

نوروزي, سبحان جعفري, محمد جعفري, غضنفر عباسقلي, فرزند اسمعيل و زبرجد محرم خود, مغازههاي

ابوافضل ليسائيل, فرزند ك ادفا پهلواني, مسعود گرجي, كبر ا باقروثوقي, قپاني, مراد موسيخاني, حيدر علي

فـرزند محسن ,tفتحا فرزند جمشيد اصفهاني, مهدي عشقي, tفضلا عشقي, tعزتا حسين, فرزند

به شعار دادن تهام ا به نيز حاجعلي فرزند كبر عليا صفرو فرزند صادق فرزندغ;محسين, حسن غ;محسين,

شدند/ تحويل نظامي دادسراي به بازداشتو انتظامي مأمورين وسيله

٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

ميكنند اخEلجلوگيري گونه هر از اصفهان مردم
بيش كارگران و مردم حكمفرماستو آرامشنظم شهرستان آن در اصفهان از اداره نماينده اط;ع قرار به

مينمايند/ جلوگيري اخ;ل گونه هر از و بوده پايبند مقررات حفظ به پيش از

مـحضر در و شـده پشـيمان خود عمل از بودند داده شعار كه سعدي دبيرستان دانشآموزان از عدهاي

مشغول كار به اصفهان كارخانههاي كارگران نمودند/ ندامت اظهار رسما اصفهان جمعه امام حجةاFس;م

هستند/ كوشا انتظامات حفظ در و بوده
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٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

تهران فرماندارينظامي ٤٤ شماره اعEميه
روز كه بودند كرده ادعا قبل هفته چند از ايران ملت سعادت آسايشو مخالفين و خائنين اينكه وجود با

تنفر واسطه به نمود, خواهند دامنهداري تظاهرات و اعتصاب شهرستانها و تهران در ٣٢.٨.٢١ پنجشنبه

مـلي و دولتـي بنگاه هيچ در وظيفهشناس مأموريني مراقبت و وFيت و تهران ميهنپرست و رشيد مردم

بدين نظامي فرمانداري و بود قرار بر كامل آرامش و نظم جا همه نداد روي نظمي خ;ف رفتار و اعتصاب

تهران نظامي فرماندار مينمايد/ سپاسگزاري تشكر ضمن عزيز همميهنان از وسيله

دادستان سرلشكر

٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

شد داده توقيفشدهشركتنفتخاتمه كارگران و كارمندان خدمت به
علت به نفت شركت كارمندان از عدهاي توقيف به راجع آبادان در ما خبرنگار قول از كه خبري تعقيب در

خبرنگار را مطالبمزبور كه ميرسد اينكاط;ع شد درج قبل شماره چند در توده منحله حزب در عضويت

آن نـظامي مـطلع مـقام يك بلكه نكرده كسب آبادان پاFيشگاه كارگزيني كفيل رمضاننيا آقاي از اداره

از كه است داشته اظهار باره اين در ضمنا نظامي مطلع مقام يك است/ بود گذارده دسترساو در را اط;عات

ثـابت تـوده منحله حزب در را آنها عضويت كه است آمده دست به مداركي شده توقيف كارمندان منازل

كارمندانو نفت ملي مقرراتشركت طبق گفت ما خبرنگار به ملي شركت مطلع يكمقام همچنين ميكند/

كارمندانو خدمت به مقررات همين روي و ميشوند كنار بر كار از باشند داشته غيبتطوFني كه كارگراني يا

شد داده خاتمه شدهاند توقيف كه كارگراني

٨٢٣٣ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٣ شنبه

ميشود ساخته تهران] [شهر جنوب در خانه دستگاه ٥åå
زيبا خانه دستگاه ٥ååزودي به مترمربع هزار ١ååمساحت به زميني روي تهراندر شهر درجنوبشرقي

از زندگي وسايل تمام به مجهز شهر اين آمد/ خواهد بهوجود تهران بيبضاعت اشخاص براي قيمت ارزان و

ارزان خانههاي از كامل نمونه يك و شد خواهد غيره و عميق چاه و مغازه و مسجد و حمام و مدرسه قبيل

و تهران شهرداري و كشور وزارت فني و مالي كمك و همكاري با خانهها اين گرديد/ خواهد مدرن قيمت

ايران به اقتصادي كمك عنوان به دFر ميليون ٤٥ امريكا دولت كه موقعي شد خواهد بنا چهارم اصل برنامه

قيمت ارزان خانههاي اشخاصكمدرآمد براي كمك اين محل از كه بود اين شد تخاذ ا كه تصميم اولين داد

٢٨ اينمبلغ از است شده برآورد ريال هزار ٦å,٥٢٥ بر بالغ دستگاه ٥åå اين ساختمان مخارج شود/// ساخته

مدت در كين/// دكا و مسجد و مدرسه ساختمان صرف ريال ميليون ٢٥ و خانه ساختمان صرف ريال ميليون

ميرسد پايان به دستگاه ٥åå كليه ساختمان ماه هفت



٣٦٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

پخشميگردد مخفيانه دريافتپول برابر در كه قبوضي
ناشرينآنهستند دنبال به اكنون و انتظاميافتاده مأمورين بهدست

شدند عدهايآزاد بازداشتو جمعي ديروز
مقدم محمود و علي ميرزا آقايان اسامي به نفر دو نظامي فرمانداري مأمورين ديروز ـ شدند بازداشت

نسخه چند نفر دو اين جيب در كردند/ بازداشت كي اشترا مرام داشتن تهام ا به را بازار ملي بانك كارمندان

آمد/ دست به نيز مردم روزنامه

از نسخه يك شدهاند موفق انتظامي مأمورين كه شد حاضر اط;ع امروز ـ ملي مقاومت نهضت قبوض

به ميگرديد دريافت پول ازايآن در تقسيمو تجار بين جمعيتنهضتمقاومتمليدر بهوسيله كه قبوضي

آورند/ دست

است/ شده درج نيز شعر بيت دو و شده چاپ مصدق عكسدكتر آن متن در قبوضكه اين روي در

مقدار معلوم قرار از كه شده چاپ غيره و ١ååå ,٣åå ,٢åå قبيل از مختلف شمارههاي رويقبوضمزبور

اين موزعين و ناشرين تعقيب در اينك انتظامي مأمورين است/ شده پرداخت آن ازاِء در كه است وجوهي

ميباشند/ قبوض

و شدند بازداشت تهران ديگر نقاط و بازار در نظامي فرماندار طرف از نفر ٦å حدود در ديروز ـ شدند آزاد

آزاد تفاهم سوِء رفع پساز آقايان اين نتيجه در و آمد عمل به رسيدگي بازداشتشدگان تهام ا به ديروز عصر

اسـمعيل قـرباني, سـيدمحمد جواهري, محمد باقرياني, قاراپت معرفتزاده, صادق حيدري, علي شدند:

مـراد نـوروزي, سـبحان جـعفري, مـحمد جعفري, غضنفر رئوفي, محمدباقر شيرخاني, عليحيدر خليقي,

تبريزي, سيدحسن تيموري, tاسدا ستاري, كبر ا بابائي, ك ارسا دركهاي, ابوالفضل سپاهي, محمود قياسي,

بيعارض, داداش مهديزاده, كبر ا ربيع, فيروز سالك, tحبيبا نگهبان, قنبر ستاري, رحيم محمدي, علي

راحمي, هاشم عباسي, اسماعيل رحيمزاده, علي علوي, ميرحسين قهرماني, حسين ولي, احمد راهبار, علي

دلبـخش, نـاصر كـاشاني, قـاسم قـاضيزاده, حسن مهرانيان, نورالدين سپاهي, محمود ربعي, tلطفا

كمال توكل, حسين صفراtمحمدي, توكلي, كبر عليا گلشني, احمد عابديني, كبر عليا باروئيان, سيدحسن

اسفندياري/ مصطفي زريننگار, احمد ثقفي, عمادالدين زريننگار, عباس گلشني, احمد مختارزاده,

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

توده منحله حزب كشفشبكه
آنجا در و ميشوند جلفا در توده منحله حزب شبكه يك كشف به قبلمأمورينموفق روز چند ـ اصفهان

ميشود حزبمزبور به منتسب افراد از عدهاي دستگيري به منجر كه ميآورند دست به توجهي جالب مدارك

بازداشتشوند/ نيز تهران در اصفهان توده منحله حزب سران از نفر چند كه باعثميشود كشفيات همين



ملي دولت سياهه ٣٦٣٦

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

شد حينپخشاوراقدستگير در
متوجه شعاعالتوليه كوچه يكدر بخش ك;نتري مختاريمأمور غ;محسين ٢٩٥ شماره پاسبان ـ مشهد

پخش ولي ميكند اقدام آنها دستگيري براي ميباشند پخشاوراق مشغول دوچرخهسوار نفر دو كه ميشود

آنـها ولي بـرميآيد آنها دستگيري صدد در و رسانيده آنها به را خود پاسبان ميكنند فرار اوراق كنندگان

شليك هوائي تير چند گزير نا نامبرده پاسبان ميكنند/ كاردمضروب و چاقو متعدد ضربات با را پاسبانمذكور

پخشكنندگان از يكي ميرسانند/ محل به را خود تير صداي اثر يكدر بخش مأمورين نتيجه در كه ميكند

ميشود دستگير ميباشد سابقه با افراد از كه احمد به ديگريموسوم ميكند فرار كرده استفاده فرصت از

ميگيرد/ قرار درمان تحت و منتقل شاهرضا بيمارستان به بود شده شدتمجروح به كه هم پاسبان

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

توقيفشد روشنفكر مجله مدير
و شد جمعآوري و توقيف نظامي فرمانداري طرف از ميشد منتشر روشنفكر جاي به كه مرواريد مجله

گرديد/ بازداشت روشنفكر مجله مدير رحمتمصطفوي دكتر آقاي

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

بازار رفعتعطيل
پنجشنبه روز كه كيني دكا كردن باز و بازار تعطيل رفع درباره نخستوزير آقاي موافقت ديروز بعدازظهر

مراجعات نتيجه در تهران نظامي فرماندار دادستان سرلشكر وسيله به اينموافقت گرديد/ جلب بودند بسته

و بازرگانان از تن چند تفاق ا به ايشان و گرديد حاصل بود شده ايشان خود و نخستوزير آقاي به كه زيادي

تشكيل شهرباني رئيس حضور با جلسهاي آنجا در و يافتند حضور شهرباني كل اداره در اصناف نمايندگان

انتظامي سرك;نتريو رئيساداره آقايسرهنگقريب اجرايآن براي نظرمزبور تعقيبموافقت در گرديدو

دهد/ اط;ع مغازهها صاحبان و كسبه عموم به مراتب گرديد شهربانيمأمور طرف از شهرباني

و نظم ريختگي برهم موجبات و نكنند مبادرت كارها قبيل اين به آينده در بازار كسبه اينكه قيد با و

وقت همه دولت كه باشند مطمئن و كنند باز را خود كين دكا نياورند, فراهم اعتصاب و تعطيل با را آرامش

تـمام و يـافت انـجام تشريفات اين ديروز بعدازظهر نيم و ساعت يك بود/ خواهد عمومي امنيت مراقب

شدند/ مشغول خود كار كسبو به مغازهداران اصنافو و كسبه عموم و باز بازار شده بسته قسمتهاي

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

پشيماني ندامتو اظهار
تشكيل عدهايديگر فرهنگو شهرباني, رؤساي كلو فرماندار حضور با جلسهاي آبان ١٤ روز ـ سنندج

كردند/ پشتيباني ندامتو اظهار و نموده ياد سوگند باشند شده اغفال ميرفت احتمال كه اشخاصي و گرديد



٣٦٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

خداپرستياست] شاهپرستي گفته ما اجدادي [جد
كه طهران قسمتسيلو سيلو ادارة ٣٨١ شماره كارگر بختياري علي گل اينجانب معروضميدارد محترما

اعـ;م مزبور حزب به نسبت را خود انزجار هميشه بلكه نداشته بستگي توده منحله حزب تأسيس بدو از

از زيرا هستم و بوده وفادار خود ميهن و شاهنشاه به دائما و ندارم بستگي دسته و حزب به نيز yفع داشتهام

گلعليبختياري ١å٧٥å ـ آ است/ خداپرستي شاهپرستي گفته ما اجدادي جد قديم

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

ميهن] شاه خدا شعارم ملي باستاني [سنت
و تنفر نيز توده منحله حزب از و نبوده سياسي حزب و دسته هيچ به منتسب اردبيلي توفيق ناصر اينجانب

پهلوي بندر فرهنگ سابق آموزگار است/ ميهن شاه خدا شعارم ملي باستاني سنت از پيروي در

اردبيلي توفيق ناصر ١å٧٩٤ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[٣٦٣ شماره [انشاِءاtمنافنصبكارگر
حزب تأسيس بدو از كه تهران سيلو اداره سيلو قسمت ٣٦٣ شماره كارگر منافنصب tانشاِءا اينجانب

هيچ به نيز yفع و داشتم اع;ن حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

منافنصب hانشاِءا هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دستة حزبو

سيلو كارگر ١å٧٧٨ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ١٥٣٢ شماره كارگر نجفعلي [ابراهيم
حزب تأسيس بدو از كه تهران سيلو اداره سيلو قسمت ١٥٣٢ شماره كارگر نجفعلي ابراهيم اينجانب

حزب هيچ به نيز و داشتم اع;ن حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

نجفعلي ابراهيم هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دستة و

سيلو كارگر ١å٧٧٥ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ٢٤٣ شماره كارگر حاجيزاده [سردار
منحله تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلو اداره قسمتسيلو ٢٤٣ شماره كارگر حاجيزاده اينجانبسردار

هيچحزبو به نيز yفع و داشتهام اع;م حزبمزبور نسبتبه هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

حاجيزاده سردار هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته

سيلو كارگر ١å٧٧٧ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٦٣٨

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ شماره٧٤٧ كارگر [حمداtرياحي
منحله تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلو اداره قسمتسيلو ٧٤٧ شماره كارگر رياحي tحمدا اينجانب

حزبو هيچ به نيز yفع اع;نداشتهامو حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

رياحي hحمدا هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دستة

سيلو كارگر ١å٧٨٥ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ٢٥٤ شماره كارگر [علينصرتي
منحله حزب تأسيس بدو از كه تهران سيلو اداره سيلو قسمت ٢٥٤ شماره كارگر نصرتي علي اينجانب

حزبو هيچ به نيز yفع اع;نداشتهامو حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

نصرتي علي هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته

سيلو كارگر ١å٧٨٦ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ٢٥å شماره كارگر نورالهزاده [باقر
منحله تأسيسحزب بدو از كه تهران سيلو اداره سيلو قسمت ٢٥å شماره كارگر نورالهزاده باقر اينجانب

و حزب هيچ به نيز yفع و داشته اع;ن حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده

نورالهزاده باقر هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته

سيلو] كارگر ] ١å٧٨٥ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ٢٤٨ شماره كارگر [محمدحسنشرقي
حزب تأسيس بدو از كه تهران سيلو اداره سيلو قسمت ٢٤٨ شماره كارگر شرقي محمدحسن اينجانب

هيچ به نيز yفع و داشتم اع;ن حزبمزبور به نسبت هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

شرقي محمدحسن هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته حزبو

سيلو] كارگر ] ١å٧٨٣ ـ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

[ ١٥٤٣ شماره كارگر قبائيزاده [منصور
حزب تأسيس بدو از كه طهران سيلو اداره سيلو قسمت ١٥٤٣ شماره كارگر قبائيزاده منصور اينجانب

هيچحزب به yفع و اع;نداشته حزبمزبور نسبتبه هميشه را خود انزجار بلكه نداشته بستگي توده منحله

[؟] منصور ١å٧٩٦ ـ آ هستم/ و بوده ميهن و شاه به خدمت مترصد دائما و ندارم بستگي دسته و



٣٦٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

<رفعسوِءتفاهم>
دستگير پنجشنبه تظاهراتروز در كه صمديان احمد با نادر فوتبال باشگاه صمديانعضو احمد اينجانب

صمديان احمد ١å٧٢٧ ـ آ ندارم/ بستگي هيچگونه شده

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

مامش رئيسايل
مبارزات آذربايجان اخير حوادث در و شهريور ٢å وقايع در كه مامش رئيسايل عشايري عزيزامير آقاي

تشويق مورد صادره فرمان طبق و شده واقع شاهنشاه تفقدات مورد اخيرا نموده بيگانهپرستان با شديدي

است/ گرفته قرار

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

ميهنپرستي] و [مراتبشاهدوستي
ضمن را ميهنپرستيخود شاهدوستيو مراتب اميريه گمرك چهارراه كسبه ذيل كنندگان امضا اينجانبان

محترم فرماندار دادستان سرلشكر آقاي جناب زحمات و ابراز زاهدي سپهبد آقاي جناب دولت از پشتيباني

مينمايند وظيفه انجام جديت كمال با واقعي تعقيباخ;لگران امنيتعموميو و نظم در كه تهران نظامي

نيكخو احمد دكتر مينمائيم/ مسئلت خداوند از را واقعي خدمتگزاران موفقيتعموم و نموده قدرداني

قرباني حيدر فرخپور, علياصغر فرشيدپور, hسيدماشاِءا سلطاني, محمدعلي حاج كوثري, مهدي

احمد رادمنش, علي حاجي رامخو, علياصغر ك7لي, hصفتا حاج عباسي, عباسعلي نوذري, حسين

ايران اسرار روزنامه مدير عباسبهاردوست خوشكام, ١åـ٧٦٧ آ

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

صنفكفاشبازار اعEميه
از بياساسي شايعات قبل روز چند از است: شده منتشر بازار كفاش صنف طرف از امروز اع;ميه اين

با مخالفت اعتراضو عنوان به بازار بستن كه نمودهاند قلمداد چنين و يافته انتشار بيوطن عده يك طرف

هيچوجه به زير كنندگان امضا ما كه صورتي در ميباشد محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار دولت

اهـالي عموم اط;ع به و ميداريم ابراز فعلي دولت به را خود پشتيباني وسيله بدين نداشته/ نظري چنين

الهـام بـيگانگان از كـه است خائن و بيوطن افراد به مربوط ناهنجار و شوم نغمههاي اين كه ميرسانيم

ميداريم/ زاهدياع;م سپهبد آقاي جناب دولت به نسبت را كاملخود و جدي پشتيباني مجددا و ميگيرند

حاجي نكوئي, رضا افشار, اسمعيل وصال, مرتضي حاج محكم, علياصغر حاجي آذربايجاني, مسعود

الهامي محمد حاجي تهراني, hميرزااسدا حاجي مقدم, ثابتي عليآقا حاج توسلي, hعزيزا

رستگار بيوكآقا حاج



ملي دولت سياهه ٣٦٤٠

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

شد برداشته پرده شاهنشاه مجسمه از مراسمي طي
عمل به شهرداري ميدان در شاهنشاه مجسمه از پردهبرداري مراسم آبان ١٨ دوشنبه روز عصر ـ رشت

آقاي بعد نمودند اجتماع بزرگشهرداري سالن در بودند شده طرفشهرداريدعوت از كه مدعوين ابتداِء آمد

به رشت شهردار سرتيپپور آقاي و ادارات و ارتش رؤساي و نظامي فرماندار و تيپ فرماندهي و استاندار

شدند/ رهسپار شهرداري ميدان به تفاق ا

بسيار چكامه دانشگاه استاد ديهيم آقاي سپس نمود ايراد مؤثري سخنان استاندار حشمتي آقاي ابتداِء

شد/ پردهبرداري مجسمه از حضار كفزدن ميان در گرفتو قرار حضار توجه مورد فوقالعاده كه خواند جالبي

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

راهآهن كارگران و كارمندان به نخستوزير پيام
بـازرس گـي;نشاه سـرلشكر تـفاق ا بـه كشـور كـل شهرباني رئيس مقدم علوي سرلشكر امروز صبح

كه را پيامي يافته ايرانحضور راهآهندولتي بنگاه تهراندر نظامي فرماندار دادستان سرلشكر نخستوزيرو

به شرح اين به بياناتي ضمن بودند فرستاده راهآهن بنگاه كارمندان و كارگران به خطاب نخستوزير آقاي

فريب ميهنپرست و وفادار كارگران شما اينكه از آقاينخستوزير رسانيدند/ راهآهن بنگاه كارمندان اط;ع

عمل ميكند حكم شما ميهنپرستي وظيفه كه همانطور و نخورده را بيوطن و اخ;لگر اشخاصمغرضو

سپاسگزاري شما فرد فرد از دادهايد قرار وجهه را آباد و آزاد كشوري بنيانگذاري براي كار شعار و نمودهايد

احتياجاتضروري و ترميمدستور بهداشتو لحاظ از شما زندگي بهبودوضع در كه ميدهد اطمينان و كرده

و بوده نظر مورد هميشه شما شبانهروزي زحمات زيرا بنمايند را كوشش و سعي نهايت كار فدا كارگران تمام

شد/ نخواهد دريغ توجه بذل هيچگونه از شما خانواده و شما زندگي وسايل تأمين براي

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

شورويرا تبعه علياف تقاضايآزادي مجددا سفارتشوروي
نمود خارجه امور وزارت از

در كه تبعهشورويرا علياف آزادي مجددا و كرد مراجعه خارجه وزارتامور به كنسولشوروي صبحديروز

نمود/ تقاضا است زنداني توده منحله حزب با همكاري و جاسوسي تهام ا به است ماه دو حدود

قوانين طبق استو زنداني جاسوسي تهام ا به علياف كه داد پاسخ كنسولشوروي به خارجه وزارتامور

از او آزادي بنابرايندستور تعيينشود تكليفاو تا شد خواهد دادگاه تحويل متهمين ساير مانند و جاريكشور

عمل به نميتواند مورد اين در انتظامي مسئول مقامات از هم اقدامي و نيست خارجه امور وزارت وظايف

آورد/

آن چـنانچه كـه داد اطـ;ع شـوروي سفارت به شد دستگير علياف كه قبل ماه در خارجه امور وزارت



٣٦٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

سفارت ولي داشت خواهد موافقت او آزادي با هم دولت نمايد منتقل كشوروي خا به را علياف سفارتخانه

مينمايد/ نيز را استخ;صاو تقاضاي اينك نشد امر اين به حاضر اينكه بر شورويع;وه

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

سخنگويدولت امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در

شهرستان دوازده در الغايمقرراتحكومتنظامي
معامEت توسعه جهت ژاپن طرفدولت از اعتبار دiر ميليون گشايشپانزده

ايران كشور به قند فروشكارخانجات و

تهران برق نيروي به وات كيلو هزار ٣å كرج سد ساختمان با
شد خواهد افزوده كرج زراعتي اراضي به هكتار هزار ٩ و

وسخنگوي آقاينخستوزير معاون عميدينوري آقاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر ساعت نيم

عميدينوري آقاي يافتو تشكيل ابيض كاخ در خارجي داخليو جرايد خبرنگاران عدهاياز حضور با دولت

داد/ قرار خبرنگاران اختيار در زير شرح به مطالبي

عدهاي نظر شهرهايمورد و كز مرا در كه حال عين در دولت ـ شهرستان ١٢ در نظامي حكومت الغاي

دادهاند ادامه نامههايمحرمانه صدور با و اختفا حال در عملياتخود از مرداد ملي٢٨ قيام پساز كه اخ;لگر

بـراي نگرانـي هيچگونه كه شهرستانهائي در تدريج به مينمايند استفاده نظامي حكومت مقررات از و

به دست ميشود مبارزه معدودياخ;لگر افكار با مردموطنپرست طرفخود از نيستو باقي امنيت استقرار

گنبدكاووس, آمل, شاهي, ساري, گرگان, شهرستانهاي در چنانچه است زده نظامي حكومت مقررات الغاي

حاضر حال در ترتيب اين با است/ گرديده ملغي نظامي حكومت مقررات روزه چند اين نيز زابل و درگز بابل,

بـاقي نـظامي حكومت فومن و چالوس و رشت شهرهاي در جز گرگان و مازندران و گي;ن استانهاي در

نيست/

و تأسيسات حفظ لزوم مناسبت به نفتخيز كز مرا موقعيت چون اصفهان و شيراز و تهران بر ع;وه yفع

است/ باقي نقاط اين در فقط نظامي حكومت مقررات جهت بدين ميباشد حساس نفتي منابع

امنيتيدر است توانسته گرديده تشكيل كه روزي چند و ٨åمدت دولتدر كه ترتيبمسلمميشود اين با

در زيرا باشد شده بينياز حال به تا شهر ١٢ پيشاز نظاميدر بقايمقرراتحكومت از كه آورد بهوجود كشور

بود/ كرده الغا را نظامي حكومت yقب نيز جهرم و همدان مشهد, قم, شهرهاي

آلمان كارخانجات طرف از اقتصادي اعتبارات گشايش راه در كه فعاليتي ـ ژاپن از اعتبار دLر ١٥ميليون

كه آمد بهوجود فرانك ميليارد ٥ ميزان به فرانسه طرفدولت از همچنين و ميليوندFر ٢åå تا ٢å ميزان به

حسـابهاي صـورت تـنظيم مشـغول كشـاورزي و راه وزارتـخانههاي و بـرنامه سازمان در روزها اين در

به بخشيد ژاپن كشور در مخصوصي اثر هستند اعتبارات اين از استفاده براي كشور صنعتي نيازمنديهاي

گرديد/ قرائت هيأتدولت در ديشب و رسيد آقاينخستوزير جناب براي ژاپن از كه نامهاي طبق كه نحوي
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بـراي بتوانند ژاپني شركتهاي تا شود باز دFر ميليون ١٥ حدود در اعتباري است داده دستور ژاپن دولت

زودتر هرچه بيشتري تسهي;ت با برنامه قندسازي كارخانجات فروش مخصوصا ايران دولت با معام;ت

آوردند/ عمل به اقدام

خريد براي تي كرا مذا اينكه بر تهرانع;وه برق تكميل راه در تهرانـ برق براي وات كيلو افزايشهزار

هـفته در اقدامي است جريان در افزود خواهد تهران برق نيروي بر وات كيلو هزار ٢٥ جمعا كه كارخانه دو

تخصيصداده كرج سد ساختن براي آبياري بنگاه و ٤ اصل طرف از مهمي اعتبارات كه آمد عمل به گذشته

و امريكا ايرانو مشترك صندوق دFر هزار چهارصد يكميليونو آن طبق كه اجرائي يعنيموافقتنامه شد

ساختمان با كه ميدهد نشان و رسيد امضا به بپردازد بايد كار اين براي آبياري بنگاه هم ريال ميليون ١١٨

از نيز كرج اراضي هكتار هزار ٩ و شد خواهد توليد تهران مصرف براي برق وات كيلو هزار ٣å مقدار سد اين

براي كافي اعتبار تأمين راه عمليدولتدر اقدام گرديد/ آنمشروبخواهد مكعبآبذخيره متر ميليون ١٥å

است/ بخشيده كشور مختلفه محافل در مطلوبي اثر كرج سد ساختمان اجراي

بـه او� تـهران تـوبوسرانـي ا وضع اينكه به نظر ـ آن كرايه تقليل و تهران اتوبوسراني وضع اص7ح

مردم براي آن امكانورود سال چند اين در متأسفانه كه كافي توبوس نبودنا ثانيا و امر بيترتيبي مناسبت

نموده توجهمخصوصمبذول مهم امر اين به دولت بود شده تهران اهالي رضايت عدم باعث نداشتو وجود

به اقداممؤثري تهرانوزارتكشور در آن تنظيمخطوط توبوسرانيو شركتهايا تشكيل براي داشت مقرر و

آورد/ عمل

جهت از مزبور اقدام نتيجه زودي به گرديد مطرح هيأتدولت ديشبدر كه گزارشي طبق جهت همين به

از است شـده گرفته نظر در ثانيا گرديد/ خواهد مشهود تهران شهر در خط ١٨ تنظيم و شركتها تشكيل

تهران براي مينمايد تأمين را مردم مرور و عبور دنيا بزرگ شهرهاي در كه جديدي توبوسهاي ا بهترين

البته كه آيد عمل به مزبور طولخطوط در افتادن كار به و آنها ورود راه در تسهي;تي و آيد عمل به استفاده

تصويبنامه صدور كمااينكه داشت خواهد تهران مرور عبور وضع بهبود در كامل تأثير توبوسها ا اين ورود

كهنه صدي٢٥% بيشاز كه ايران به كاميونهايمستعمل و تومبيلها ا ورود اجازه هيأتدولتدر قبل جلسه

واحدهاي گراني دليل مهمترين كه كرايه نرخ پائينآورده نقلو كمكحملو كاميونو تعداد ازدياد در نباشد

مـصاحبه جلسه بعدازظهر يك ساعت مقارن است/ بخشيده مخصوصي اثر ميباشد موقع اين در زندگي

يافت/ پايان

٨٢٣٤ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٤ يكشنبه

حكومتنظامي الغاِء
گـز, بـندر گـنبدكاووس, گرگان, شهرستانهاي در نظامي حكومت تصويبنامه آخرين چون ـ گرگان

از مزبور شهرستانهاي در نظامي حكومت مقررات لذا است بوده آبان ١٥ تا بابلسر و بابل ساري, بهشهر,

است/ گرديده لغو آبادان ١٥ تاريخ
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٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

شدند دستگير توده منحله حزب فعال اعضاِء از نفر چهار
مختلفبازداشتگرديدند اتهامات به نفر چند اخير ساعت چهار بيستو در

افتاد انتظامي مأمورين دست به اسلحه و كتب و مقدارياوراق و

گرديدند آزاد ديروز بازداشتشدگان عدهاياز
شد زنداني و صبحبازداشت شعبانجعفريامروز

اسكندري, اصغر اسامي به را توده منحله حزب فعال افراد نفر چهار ٢٢ و ١٦ ك;نتري مأمورين ديشب

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به را آنها و دستگير شاهعلي الياس و جعفرقلي ,tعبدا

آقـاي نـظامي فـرمانداري مأمـورين بعدازظهر شش ساعت ديروز ـ پهلوي دبيرستان دبير بازداشت

تعطيل و آبان ٢١ روز در دانشجويان بين تحريك تهام ا به را پهلوي دبيرستان دبير دانائي tفرجا مهندس

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير نامبرده دبيرستان نمودن

بـه مسـروقه امـوال كشف براي كه انتظامي مأمورين ديروز بعدازظهر ده ساعت ـ اوراق و كتب كشف

و زياديكتبمضره كشفمقدار به عملهموفق حسن خانه تجسسدر هنگام ميرفتند گودهايكورهپزخانه

كـتب و اوراق و دسـتگير را صـاحبخانه حسن ب;فاصله مأمورين شدند, توده منحله حزب به مربوط اوراق

شدند/ فرستاده نظامي فرمانداري به نامبرده

منزل به شهرباني گاهي كارآ نظاميو فرمانداري مأمورين ديروز بعدازظهر ساعتهشت ـ كشفاسلحه

در پرداختند مزبور خانه بازرسي به دادستان اجازه با و رفتند حسابي چهارراه در واقع گرگاني منشور آقاي

كردند كشف آنجا در حاويكتبمضره يكصندوق دشنهو عدد فشنگودو عدد ٣å تفنگو قبضه نتيجهدو

به بازداشتو را مشاراليه زودتر هرچه شد داده ١٧دستور ك;نتري به و نبود منزل در آقايمنشور آنموقع در

دهند/ تحويل نظامي فرمانداري

شهرباني كل رئيس به گزارشي امروز ميدهد اداره خبرنگار كه اط;عي طبق ـ جعفري شعبان جلب

خشونت تعرضو رانندگي و راهنمائي اداره مأمورين از يكي به جعفري شعبان آقاي اينكه بر مبني رسيد

بازداشتشد شهربانيجلبو كل اداره به وي مقدم سرلشكرعلوي تيمسار طبقدستور ب;فاصله است نموده

رسيدگيشود/ بهموضوع تا

حسن گرديدند: آزاد گذشته روز عصر بودند بازداشتشده اخير روز سه دور در اشخاصكه اين ـ شدند آزاد

ربيع رفقا, tشكرا عرب, اميرحسن تهامي, tعنايتا ,[ !] پررنگي كبري حسينخاني, عبدالحسين نزيه,
نـاصر جـوادي, جعفر وزيري, tعنايتا موسيخاني, حيدر علي بابائي, ك آرمنا دانائي, tفرجا خسروي,

فانيان, سيدجواد روحاني, علي كبري, ا حسين صفرعلي, محمد كريمي, عبدالحسين كردبچه, امين رحيمي,

حسين مفاخري, احمد شجاعي, رجبعلي عباسي, حسن نوروزي, حسن برهان, صمد پورنصيري, عباس

بـهترين, جـمشيد مكـانيك, مـحمد معرفت, كريم مفاخري, رضا الياس, رحيم ناصري, ابراهيم صادقي,
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تـنورهچي, كبر ا ثقفي, علي حسنزاده, فخرالزمان حسنزاده, علياصغر عابدي, محمود بازرگان, اسمعيل

سيداحمد آرداشسنوري, رسولي, حميد رئوفي, اسمعيل سليمانخاني, معصومه مرندي, علي روشن, فاطمه

ابراهيمي/

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

نشدند اخEل به موفق آبادان در بيگانه عمل پنجشنبه روز
شدند دريائيفرستاده يكم منطقه دادسراي به و دستگير زند خيابان كسبه از نفر چهار

شدند كوششمفتخر پاسو دريافتنشان به شهرباني افسران از نفر ٢٣
دولتشاهي سرهنگ آقاي شنبه روز ميدهد: گزارش چنين خود تلگراف ضمن در آبادان از ما خبرنگار

بزنند تحريك به بيوطناندست و بيگانه عمل بود قرار پنجشنبه روز اينكه با داشت اظهار شهرباني رئيس

تحريكاتجلوگيري از نظامي فرمانداري نيروي همكاري با پليس مأمورين زيرا نشدند/ موفق خوشبختانه

مـراقـبت نتيجه در گفت آبادان شهرباني مسئول مقام يك گرديد/ پخش اع;ميه مقداري فقط و نمودند

دستگير مضره فعاليت و پخشاع;ميه حين در تودهاي عناصر از عدهاي اخير روز چند در انتظامي مأمورين

با بازجوئي از پس و دستگير نظم در اخ;ل اثر بر نيز زند خيابان مغازهداران از نفر چهار همچنين و شدند

شدند/ فرستاده دريائي يكم منطقه دادسراي به امر پرونده

كوشش پاسو نشان دريافت به شاهنشاهي تصويباعليحضرتهمايون به شهرباني افسران از نفر ٢٣

كارمندان و شهر مختلف طبقات از كثيري عده حضور با شكوهي با پارتي گاردن جمعه شب شدند/ مفتخر

شير پرورشگاه نفع به كه شبنشيني اين در بود, برپا وارده باشگاه در اداراتدولتي رؤساي نفتو ملي شركت

از عدهاي را پارتي گاردن اين نمودند/ پرورشگاه به مردم زيادي كمك بود شد برپا آبادان سرخ خورشيد و

بودند/ داده ترتيب آبادان نيكوكار و خير بانوان

جمعيت عضويت افتخار كه نصار دريسو ممسني عشاير معروف شيوخ از عدهاي ماه آبان ٢٣ جمعه روز

از مجسمهاي عشاير خرج به كه نمودند تقاضا داده جلسه تشكيل جمعيت دبير منزل در دارند را شاه فدائيان

از تلگراف طي منظور بدين گردد, نصب آبادان شهر معروف خيابانهاي از يكي در و تهيه خود شاهنشاه

مزبور عشاير نصيب منحصرا افتخار اجازه كسب با تا داشته استدعا همايوني اعليحضرت مبارك پيشگاه

گردد/

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

است] ميهن شاه خدا شعارم ملي, باستاني [سنت
پيروي در و نبوده توده حزبمنحله سياسيمنجمله دسته هيچحزبو منتسببه اينجانبج;لصبرآموز

پهلوي بندر سابق آموزگار است/ ميهن شاه خدا شعارم ملي باستاني سنت از

صبرآموز ج7ل ١å٨å٦ ـ آ



٣٦٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

[٣٥٩ شماره شهبازيانكارگر [غEم
حـزب تأسيس بدو از كه تهران سيلوي اداره سيلو قسمت ٣٥٩ شماره كارگر شهبازيان غ;م اينجانب

خدمت مترصد نيز yفع داشتهام اع;م حزبمزبور به هميشه را خود انزجار بلكه و نداشته بستگي توده منحله

شهبازيان غ7م ١å٨٣٧ آ هستم/ و بوده ميهن و شاه به

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

[٩٩٨ شماره كارگر جويبار [حيدر
توده تأسيسحزبمنحله بدو از كه تهران سيلو اداره قسمتسيلو ٩٩٨ شماره كارگر جويبار حيدر اينجانب

و ندارم وابستگي حزبي هيچ به نيز yفع و دارم اع;م حزبمزبور به هميشه را خود انزجار و نداشتم بستگي

كارگر٩٩٨ جويبار حيدر ١å٨١١ ـ آ ميدارم/ را وطن شاه به خدمت كمال

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

شد] وارد تهران به بازداشت ماه سه [پساز ورود
پس بود شده بازداشت اصفهان در ماه قريبسه كه حياتمسلمين مجله مدير رهنما مصطفي آقايشيخ

شد/ وارد تهران به آزاديوي قرار صدور و تفاهم سوِء رفع از

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

تحترسيدگياست دادگاه در بختياري غائله متهمين پرونده
معرفيكردهاند دادگاه به و تعيين را خود مدافع متهمينوكEي از عدهاي

قـرار ارتش دادسـتان آزموده سرتيپ آقاي تأييد مورد بختياري غائله دادستان ادعانامه اينكه از پس

متهمين به گذشته هفته دادگاه گرديد/ ارجاع دادگاه به رسيدگي براي بختياري غائله متهمين پرونده گرفت,

انتخابو زير شرح به را مدافعخود آقايانوك;ي اين نتيجه در و كنند تعيين را مدافعخود كهوك;ي كرد اب;غ

كردهاند/ معرفي دادگاه به

آقاي مدافع وكيل نامور سرهنگ آقاي بختيار, ابوالقاسم آقاي مدافع وكيل نرسي دكتر سرهنگ آقاي

و بـختيار عبدالرضـا بختيار, صمصام عيسيقلي آقايان مدافع وكيل الوندپور سرهنگ آقاي مسعود, اصغر

آقـاي صـمصام, اميربهمن آقاي مدافع وك;ي شاهقلي سرهنگ و رحيمي سرهنگ آقايان بختيار, مجيد

مـصطفي سروان مدافع وكيل يمني سرهنگ آقاي صمصام, احمدقلي آقاي مدافع وكيل آزمين سرهنگ

علوي/

وكـ;ي كنون تا هستند مسافرت در كه مرداني محمدعلي و ايلخان ايوب اسامي به متهمين از نفر دو

ارتشحاضر دادرسي تجديدنظر دادگاه محل در روز هر مدافع نكردهاند/وك;ي معرفي دادگاه به را مدافعخود

ميكنند/ قرائت را خود موكلين پرنده و



ملي دولت سياهه ٣٦٤٦

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

افشارطوس] [متهمينقتل
قتل متهمين نفر ١٩ تهام ا به رسيدگي دادگاهمأمور صبحهيأتقضات ديروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

مرحوم دفن محل تلو غار و جادهها از دادگاه رئيس قهرماني سرهنگ آقاي رياست به افشارطوس مرحوم

گرديد/ بازديد افشارطوس

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

تدريسمعلمينمرد درباره كاشاني tآيتا نظر
مدارسدخترانه در

در مرد تدريسمعلمين درباره سلطاني tعبدا حاجي آقاي كه سؤالي جواب در كاشاني tآيتا حضرت

نوشتهاند: طور اين است كرده دختران ك;سهاي

ديـنيات رعـايت بـاب در بـوده مقدور آنچه شرعي تكليف حسب بر اينجانب بسماhالرحمنالرحيم,

آقاي جناب فرهنگ وزارت قائممقام چون مرد, معلمين انتخاب اجازه خصوص در اما نمودهام اقدام فرهنگ

در گفتم نمود تعطيل نميشود هم را دبيرستانها و ندارد كافيوجود قدر به معلومات داشتند اظهار جعفري

شود/ استفاده ايمان با مسن مردن از جوان, معلمين جاي به تدريس براي اينصورت

و اصـ;حات به كه مغرضين بعضي كه است شرع با مباين و مغاير پيشنهاد اين كجاي نيست معلوم

را همه خداوند برآمدهاند؟ اذهان تشويق مقام در نيستند ع;قمند نواميس حفظ و مذهبي مسائل رعايت

كاشاني سيدابوالقاسم فرمايد/ هدايت

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

آذربايجان استان ساختماني و عمراني برايامور
شد گرفته نظر در ريال ميليون ٣å

بـراي تـومان مـيليون سه مبلغ امريكا دFر ميليون ٤٥ كمكهاي محل از كه شد حاصل اط;ع امروز

٤ اصل اداره نمايندگان ديروز اينمنظور براي است/ شده تخصيصداده آذربايجان استان عمراني كارهاي

كل مدير نورافشار آقاي و معاونوزارتكشور جهانباني سرتيپ آقاي حضور با و يافته حضور وزارتكشور در

آذربايجان استاندار اط;ع به تلگرافي مذكور مبلغ تصويب گرفتو كراتFزمصورت مذا عمرانكشور بنگاه

شد/ خواهد شروع شده تهيه نقشههاي طبق آذربايجان عمراني و ساختماني كارهاي آينده هفته از رسيد

٨٢٣٥ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٥ دوشنبه

تلقيحدانشآموزان
از كنون تا دبستان و كودكستان ٥٥ در كودكستانها و دبستانها دانشآموزان از نفر ٦å٣٥ اط;ع قرار به

شدهاند/ تلقيح كزاز و ديفتري بيماريهاي ضد بر بهداري بهداشتوزارت همكاري سازمان طرف



٣٦٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٦ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٦ سهشنبه

شده مختلفدستگير اتهامات به نفر چند ساعتاخير ٢٤ در
شدند آزاد شعبانجعفري جمله از ديگر نفر چند و

جمله از شدند, دستگير انتظامي مأمورين وسيله به اشخاص از نفر چند اخير ساعت چهار و بيست در

بـه وادار و اغفال را كارگران از نفر چند آبان ٢١ روز كه نفت شركت كارگر كبر عليا فرزند ابوالفضل ديروز

ديـروز كـه نـوروز فـرزند عـلي همچنين شد/ فرستاده نظامي فرمانداري به و دستگير بود نموده اعتصاب

گرديد/ توقيف بود مردم روزنامه و مضره پخشاوراق مشغول بعدازظهر

بودند بازداشتشده نظامي فرمانداري طرفمأمورين از اخير روز چند در كه اشخاصي مدت اين خ;ل در

است: قرار اين از مزبور آزادشدگان اسامي شدند/ آزاد بيگناهيشان ثبوت و آنها تهام ا به رسيدگي از پس

قـاسم شـيرمحمد, مـحمد سـعادتعلي, احسـان جـاويدان, مـعصومه بانو علوي, ابوتراب شفيعي, منصور

پيشگو/ رضا نعمتي, رضاقلي محمدي, حميد روستائي, كبر سيدعليا جهانباني,

بود شده جلب شهرباني به راهنمائي مأمور به تعرض اثر در ديروز كه جعفري شعبان آقاي اط;ع قرار به

باقي تعقيبقضيه براي موجبي چونديگر بود گرفته تعرضقرار مورد كه رضايتمأموري جلب پساز امروز

گرديد/ آزاد نبود

٨٢٣٦ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٦ سهشنبه

فرمودند اعطاِء بانكساختماني به را ارزان خانههاي يكصد شاهنشاه
رسيد خواهد امضاِء به مزبور واگذاريخانههاي رسمي اسناد پنجشنبه روز

ارزشدارد ميليونريال ٤ ارزان خانههاي
فروشميرسد به بانكبازرگاني وسيله به تكميل پساز و

فردا بعدازظهر امEكواگذاريپهلوي فروش و تقسيم عالي شوراي

داد خواهد جلسه تشكيل شاهنشاهي دربار در بار اولين براي

شد/ خواهد تشكيل شاهنشاهي دربار در سلطنتي ام;ك تقسيم عالي شوراي فردا بعدازظهر پنج ساعت

مستغ;ت ام;كو اداره سرپرست علم tاسدا شاهنشاهي, دربار وزير ع;ِء آقايان اينشورا در برايشركت

فاخر دكتر و حكيمي ابوالحسن دادگستري, وزير اخوي عمران, بانك عامل مدير آموزگار پهلوي, گذاري وا

كرد/ خواهند شركت ملي مجلسشوراي سابق نمايندگان

استكه بار شاهنشاهياولين دربار گذاريپهلويبه برگشتام;كوا پساز تقسيمام;ك عالي شوراي

از بعد مينمود وظيفه انجام آقايع;ِء رياست تحت ام;ككه تقسيم سابق شوراي ميدهد/ جلسه تشكيل

كليهامور فرماناعليحضرتهمايوني بنابه نشد تشكيل ديگر گرديد سلطنتيمتوقف تقسيمام;ك امر آنكه

انجام تقسيمام;ك عالي تحتنظرشوراي بايستي زارعين به فروشآن سلطنتيو تقسيمام;ك به مربوط

ميشود/ برگزار عالي شوراي حضور با نيز زارعين بين زمينها كشي قرعه و گيرد



ملي دولت سياهه ٣٦٤٨

٨٢٣٦ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٦ سهشنبه

اتومبيل آگهيحراج
توسطدولتسابق] [جمعآوريشده

مدلهاي٣٦ از را جيپ وانتو استيشنو سواريو باريو تومبيلهايفرسودة ا دستگاه ٣٥ وزارتدارائي

روز صبح ٩ ساعت از حراج طريق از مقرراتمربوطه طبق Fستيكفرسوده يدكيو مقداريلوازم و ٤٦ الي

ميرساند/ فروش به ٣٢ ماه آذر اول يكشنبه

براي ,�سابق لنچ سرشار كوي شاهرضا �خيابان دارائي وزارت فني كل اداره محل در تومبيلها ا م;حظه

خريداران با گيرد تعلق تومبيل ا به كه ماليات حراج, حق پرداخت ميباشد/ ب;مانع حراج زمان تا خريداران

١å٩١١ ـ آ شد/ خواهد دريافت نقد وجه ميرسد فروش به كه لوازمي و تومبيل ا بهاي ضمنا ميباشد

٨٢٣٦ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٦ سهشنبه

تكذيبنامه
آقاي امضايجناب به دستجاتاع;ميهاي از بعضي مخفي نشريات در اخيرا ميشود شنيده كه بهطوري

گونه هر كه ميرساند عموم اط;ع به بدينوسيله است/ گرديده فارسچاپ تور قشقائيسنا محمدناصرخان

كه طوري به و تكذيبميشود مفادا و مجعول باشد شده نشر چاپو ايشان به اع;ميهايمنسوب و نشريه

تهران رهسپار فرمايند حاصل فراغت ايلي كارهاي نسق و نظم از كه قريبا معزياليه شده حاصل اط;ع

قشقائي دفتر ١å٩å٦ ـ آ شد/ خواهند مليمشغول وظايف انجام به و شده

٨٢٣٦ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٦ سهشنبه

توجه قابل
پـاس بـه مراغه و آذربايجان وطنپرست و شاهدوست اهالي طرف از نمايندگي به زير امضاِءكنندگان

از ايران سال كهن بقاياستق;لكشور بهمنظور كه مبارزاتدامنهداري و انكار غيرقابل خدمات و كاريها فدا

احـمد آقـاي جناب مراغه و آذربايجان غيور ملت شرافتمند و حقيقي نماينده و برومند فرزند يگانه طرف

بـا و سـلطنت شـامخ مقام تجليل و تقويت در سياسي مجامع در چه و ملي مجلسشوراي در چه حميده

مراتب كه ميدانند واجب و Fزم خود بر داشتهاند معمول بيوطنان با مخالفت و اساسي قانون از پشتيباني

ادامه در را ايشان موفقيت معظماليهمعروضداشتهو اقداماتمجدانه از را قلبيخود تشكرات سپاسگزاريو

و شـاهنشاهي هـمايون اعـليحضرت بندگان اميدواريم و خواستار متعال خداوند از شرافتمندانه رويه اين

داده قرار توجه مورد را ملي نماينده اين گرانبهاي خدمات ايران نخستوزيرمحبوب زاهدي سپهبد تيمسار

و آذربـايجان مـردم امـتنان مـزيد موجبات ايران تاريخ در ايشان خدمات ضبط با معظمله از تشويق با و

جوانشير و حسنعليبختياري امضاي به فرمايند/ فراهم را مراغه اهاليدوست باFخص

آذربايجان اهالي از ديگري عده و ١å٨٤٢ ـ ا



٣٦٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

جاسوسي اتهام به افسراننيرويهوائي نفر سه محاكمه جلسه اولين
شد نظاميتشكيل دادگاه در اشتراكي داشتنمرام و

مرزوان, حسين يك ستوان آقايان هوائي نيروي افسران نفر سه پرونده داديم اط;ع yقب كه طوري به

بازداشت كي اشترا مرام داشتن و جاسوسي تهام ا به قبل ماه چند كه هنريار محمد ستوان و پوريا يك ستوان

ارجاع ارتش دادرسي به ارتش دادرسي دادگاههاي ص;حيت تأييد و كشور ديوان راي نتيجه در بودند شده

يكدادرسي شماره عادي دادگاه به رسيدگي ارتشبراي دادرسي طرف از مزبور پرونده قبل هفته دو گرديد/

متهمين ورود از پس گرديدند/ احضار مركز به ميبردند سر به خرمآباد در متهمين چون و گرديد احاله ارتش

كردند/ انتخاب وكالتخود به را سرهنگالوندپور و اميد بزرگ سرهنگ آقايان نامبردگان تهران به

و ملكآراِء سرهنگ آقاي رياست به ارتش دادرسي يك شماره عادي كمه محا جلسه اولين ديروز صبح

دادستاني و زماني سرهنگ و شيباني سرهنگ مدبر, سرهنگ حريري, برادران سرهنگ آقايان عضويت

وكـ;ي و مـتهمين چون شد, تشكيل بايراملو سروان همرديف آقاي منشيگري و ژيانفر سرهنگ آقاي

گرديد/ قرائت دادستان كيفرخواست نكردند اعتراض دادگاه ص;حيت به آنها مدافع

دادرسي آئين ٣١٣ ماده استناد به جاسوسي لحاظ از مرزوان يك ستوان براي خود ادعانامه در دادستان

استناد به پوريا وستوان هنريار ستوان و براياو كي اشترا داشتنمرام لحاظ از و اعدام مجازات تقاضاي ارتش

كرده حبس سال ده تا سه از مجازات تقاضاي كشور استق;ل امنيتو عليه مقدمين مجازات يكقانون بند

دفـاع خود موكلين از و داشتند اظهار مطالبي مدافع وك;ي آقايان كيفرخواست قرائت پايان از پس است/

شد/ تعطيل تنفس عنوان به جلسه بعدازظهر يك ساعت مقارن كردند/

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

گرديد ارجاع دادگاه به مصدق دكتر خانه محافظين پرونده
شدند احضار دادگاه دفتر به خود مدافع انتخابوكEي براي مزبور متهمين امروز

سـرتيپ آقـايان مصدق دكتر آقاي منزل محافظين عليه آزموده سرتيپ آقاي ادعانامه صدور از پس

سـروان كـوهستاني, دوم تـيپ فرمانده ممتاز tعزتا سرهنگ ارتش, ستاد سابق معاون كياني tعطاِءا

شـجاعيان علياشرف دوم ستوان محافظ, داورپناه ايرج سروان مصدق, دكتر آقاي محافظ افسر فشاركي

اعدام تقاضاي نفر/// ٥ براي دادستان ادعانامه �در مرداد ٢٨ روز در جرح قتلو تهام ا به نهم گروهان متصدي

گرديد/ ارسال نظامي بدوي دادگاه به رسيدگي براي گذشته هفته مزبور افسران پرونده �است شده

وك;ي تعيين براي كه گرديد اب;غ متهمين به دادگاه منشي شكوهي سرگرد آقاي طرف از قبل روز دو

در شكوهيواقع آقايسرگرد دفتر در متهمينمزبور نفر پنج امروز صبح شوند/ حاضر دادگاه دفتر در مدافعخود

از مزبور متهمين اط;ع قرار به گرديد/ مدافع وكيل تعيين پيشنهاد آنها به و شدند حاضر ارتش دادرسي

نمايند/ معرفي و تعيين را خود مدافع وك;ي تا شود داده مهلت آنها به روز چند كه كردهاند تقاضا دادگاه



ملي دولت سياهه ٣٦٥٠

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

هيچحزبودستهبندينبودم] عضو كنون [تا
بدينوسيله توقيفبودم آبادانواقعو نظامي فرمانداريمحترم موردسوِءظن كه فريدني اينجانبحسن

در هـيچوجه بـه و نـبودم دسـتهبندي و حـزب هـيچ عـضو كنون تا اينجانب كه ميرساند عموم اط;ع به

حزبي در داخل هم اين از بعد و نداشته احزاب به ع;قه هيچ كه مينمايد ع;وه و نشدهام وارد دستهبنديها

فريدني حسن ١å٩٣٨ ـ آ بود/ خواهم و بوده وفادار سلطنت شامخ مقام به ضمنا و بود نخواهم

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

مينمايد] كنارهجوئي و مستعفي توده منحله حزب [از
از وسيله بدين اينك بود/ شده حاصل اينجانب جهت تبليغات پارهاي اثر بر انحرافاتي گذشته در چون

فرهنگشهسوار آموزگار ١å٩٥٣ ـ مينمايد/آ كنارهجوئي و مستعفي توده منحله حزب

دادستان فخرالدين

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

جانباز يكجمعيتجوانمردان شماره اعEميه ـ ميهن شاه خدا
نـيرو تمام با و نگرديده قطع سرزمين اين از yكام نفاقافكنان و اخ;لگران دست هنوز كه آنجائي از

همميهنان اط;ع به است Fزم اندازند جدائي كشور اين افراد مبارزترين بين دستهائي با كه ميكوشند

جمعيت اين مبارز و سلحشور روح در تأثيري كوچكترين و بوده آب بر نقش آنها دسائس كليه كه برساند

ميرسانم/ هموطنان گوشعموم به جان از را خود شعار هم باز و نداشته

سپهبد معظم تيمسار ملي دولت از پشتيباني شاهنشاهمحبوبو عاليه نيات و كريم قرآن از پيروي به ـ ١

باستاني/ افتخارات ساله ششهزار تاريخ و ملي غرور نخستوزيرمحبوبو زاهدي

جاويد و زنده جانباز, آزاديبخشجوانمردان نهضت باد پيروز نفاقافكنان, اجنبيپرستانو بر مرگ ـ] ٢]
جعفري شعبان جانباز, جوانمردان طرفجمعيت از جوانبخت/ شاهنشاه باد

٨٢٣٧ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ چهارشنبه

مناقصه آگهي
به تهران در را درجهداران جهت خانه ٦٢ افسرانو جهت خانه ٢å تعداد ساختمان ارتش مهندسي اداره

وقت آخر تا باشند مناقصه اين شركتدر به مايل كه ساختمانيذيص;حيت شركتهاي ميگذارد مناقصه

اداره نـمايند/// دريـافت پـرسشنامه و مراجعه پارس خيابان ارتش مهندسي اداره به ٣٢.٩.٧ روز اداري

كتبا شوند تشخيصداده ذيص;حيت كه شركتهائي از پرسشنامهها به رسيدگي از پس ارتش مهندسي

ارتش مهندسي رئيساداره نمايند/ مراجعه مناقصه به مربوط اسناد دريافت براي كه كرد خواهد دعوت

سرتيپانصاري ١å٩٧٢ ـ آ



٣٦٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٨ پنجشنبه

اشخاصتبعيدي و دانشجويان از نفر ٤å]
ميشوند] داده بازگشت تهران به

در خارك جزيره به تبعيدشدگان پرونده به رسيدگي براي كه كميسيوني در ـ كشور خبرهاي خ7صه بقيه

بـيگناه كـه اشـخاصي و دانشجويان از نفر چهل شد گرفته تصميم بوده شده تشكيل نظامي فرمانداري

شوند/ داده بازگشت تهران به خارك جزيره از شدهاند تشخيصداده

دسـتور و نـموده مـوافـقت كميسيون تصميم با نظامي فرماندار دادستان سرلشكر آقاي اط;ع قرار به

كردند/ صادر را متهمين بازگشت

٨٢٣٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٨ پنجشنبه

مسابقه آگهي
اصفهان ـ دهم استان فرهنگ ازطرفاداره

اصـفهان نـيكوكار و فـرهنگدوست بـازرگانان از كه يزدي هراتي شيخزاده محمد آقاي اينكه به نظر

ده از متجاوز و است نشده بنا كشور در آن مانند كنون تا كه شكوهي با و زيبا دبستان و دبيرستان ميباشد

و [ساخته] ساختمان �رود زاينده ساحل �در اصفهان نقاط صفاترين با در استو شده آن هزينه ريال ميليون
نشان دريافت به و تقدير نيز فرهنگ طرفوزارت از فرهنگي خدمت پاساين به و كردهاند اهداِء فرهنگ به

اشعاري كه مينمايد دعوت كشور عاليقدر شعراِء از اصفهان دهم استان فرهنگ اداره شدهاند نائل سپس

زير: مشخصات طبق

/�باشد مصراع ٣٢� بيت شانزده بايد اشعار تعداد ـ ١

باشد: ذيل نكات حاوي بايد اشعار ـ ٢

شاهنشاهي/ همايون اعليحضرت نامي نام ـ الف

دانش/ و علم از توصيف تعريفو ـ ب

مشاراليه/ فرهنگي خدمت از قدرداني يزديو هراتي شيخزاده محمد آقاي نام ـ ج

براي �شمسي ١٣٣٢ �سال تاريخ ماده بهصورت يا صريح بهطور دبستان دبيرستانو ساختمان تاريخ ـ د

پست با ١٣٣٢ ماه بهمن الياول گهي آ اين نشر تاريخ از و سروده ساختمانمذكور كتيبههايداخلسرسراي

روي در �يزدي تي هرا شيخزاده محمد دبستان و دبيرستان اشعار مسابقه به �مربوط جمله كر ذ و سفارشي

دارند/ ارسال اصفهان ـ دهم استان فرهنگ اداره عنوان به كت پا

سـرايـنده بـه و قرائت معروف نويسندگان و شعراِء از كميسيوني حضور با ميشود فرستاده كه اشعاري

اهداِء يزدي هراتي شيخزاده آقاي طرف از نباشد ريال هزار ٥ از كمتر آن بهاي كه جايزهاي اشعار بهترين

دهم فرهنگاستان رئيس شد/ خواهد

معزالدينمهدوي ١١å٥å ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٦٥٢

٨٢٣٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٨ پنجشنبه

بوده] شاهدوستووطنپرست [هميشه
و بـوده وطـنپرست و شـاهدوست هـميشه و نـيستم و نبوده توده حزب عضو زانيچخواه علي اينجانب

زانيچخواه علي ١å٩٩å ـ ا ميباشم/

٨٢٣٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٨ پنجشنبه

قانوني iيحه لغو به مربوط تصويبنامه
راديو و اتومبيل ماليات

به ١٣٣٢.٨.٢٤وزارتدارائيو ـ ٤٢٥٣٧ شماره پيشنهاد بنابه ١٣٣٢.٨.٢٥ جلسهمورخ در هيأتوزيران

با ماليات به تومبيل عوارضا تبديل و راديو و سواري تومبيلهاي ا ماليات قانوني Fيحه اجراي آنكه علت

عـمرانـي عمليات از قسمتي و حاصل نقصان شهرداريها درآمد در نتيجه در و گرديده مواجه مشك;تي

راديومصوب٨ تومبيلهايسواريو مالياتا قانوني فعFyيحه كه استتصويبنمودند متوقفشده شهرها

بر ماليات قانون طبق بر مذكور Fيحه تصويب از قبل كه مالياتي شده گذارده ١٣٣١موقوفاFجراِء بهمن

مقرره عوارض و وصول دارائي ادارات وسيله به كان كما ميگرديد دريافت ١٣٢٨ ماه تير ٢٩ مصوب درآمد

مـاليات قـانوني Fيـحه از قـبل تـا كـه وزيـران هـيأت تـصويبنامههاي موجب به سواري تومبيلهاي ا

سال اول از كه هم وجوهي و جمعآوري شهرداريها وسيله به بوده عمل مورد راديو و سواري تومبيلهاي ا

مـحل هر شهرداري ادارات به عينا است گرديده عايد دارائي ادارات وسيله به بابت اين از كنون تا ١٣٣٢

براي و تنظيم را آن قانوني مليFيحه مجلسشوراي افتتاح از پس است موظف دارائي وزارت شود/ مسترد

داد/ تقديم ملي مجلسشوراي به تصويب

٨٢٣٨ شماره ,١٣٣٢.٨.٢٨ پنجشنبه

ازطرفمؤسساتخيريه امروز
توزيعگرديد خشك شير دانشآموز نفر هزار ده بين

جنوب در بازرسي و فني كل مديران تفاق ا به فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي امروز صبح ٩ ساعت

و شـير خـيريه مؤسسات طرف از خشك شير توزيع مراسم و يافتند حضور فرخي نوبنياد دبستان در شهر

آمـوزشگاههاي دانشآمـوزان نفر هزار ده بين يونيسف و اجتماعي خدمات سازمان و ايران سرخ خورشيد

شمهاياز خيريهمزبور مؤسسه دو از تشكر فرهنگضمن كلوزارت جعفريمعاون آقاي آمد/ عمل به جنوب

زمينه اين در بهداري وزارت معاون امامي سيد دكتر بعد داشت/ بيان را خيريه سازمانهاي مفيد اقدامات

و خيريه كمكهايمؤسسات ولي نيست خوب ما بهداشت وضع متأسفانه داشت اظهار ضمنا گفتو سخن

راجع نفيسي ابوالقاسم آقاي پايان در و نمايد رفع را ما حديحوائج تا است اميدواري اسباب يونيسف بنگاه

يافت/ پايان مراسممزبور و داد آموزشگاهها رؤساي به تعليماتي آن بهداشت خشكو شير از استفاده طرز به



٣٦٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

ساعتمشاوره چهار پساز نظامي جنائي دادگاه امروز بعدازظهر ساعت دو

كرد تبرئه منتسبه اتهام از افشارطوسرا متهمينقتل كليه
حقيقي برايكشفقاتلين پرونده كه تصريحشده دادگاه راي در

بود خواهد مفتوح شكنجه و زجر عاملين و
كرد تقاضايفرجام دادگاه راي به نسبت بEفاصله فرماندارينظامي دادستان

قـتل مـتهمين نـفر نـوزده وضـع بـه رسـيدگي مأمور دادگاه قضات هيأت امروز صبح ده ساعت مقارن

دادستان بيانات و آنها وك;ي متهمينو دفاع آخرين استماع دادرسيو يكجلسه سيو پساز افشارطوس

دارد/ اع;م متهمين به نسبت را نهائيخود راي تا گرديد شور وارد

ميگذرد: خوانندگان نظر از داشتهاند بيان قبل جلسات در كه متهميني مدافعات آخرين از قسمتي اينك

كه داد مناط;ع بهخود نادري سرهنگ سابقبود/ حكومت با مخالفت من علتدستگير ـ منزه سرتيپ

همين و نميرفتم زور بار زير من گفت: و كرد اشاره خود خدمت وضع به پس نمود/ خواهند دستگير را شما

من به دژبان زندان افسر پدرام داشتسرگرد اظهار ويضمنا بود/ شده من از نارضايتيها بعضي باعث عمل

در و دهند شكنجه ديگران بيشاز را خطيبي حسين و منزه سرتيپ كه داده مصدقدستور گفتشخصدكتر

افشارطوس اصو� كه نميدانستيم شديم مازندران [وارد] كه موقعي در گفت افشارطوس مرحوم قتل مورد
است/ شده كشته

دسـتگيري وي نمود/ بيان را خود دفاع آخرين متهمين از يكي خطيبي حسين آقاي ـ خطيبي حسين

بعد تكذيبنمود/ را كليمراتب به و كرد قلمداد غيرممكن منزلخود در آنوضع با را ربودنوي افشارطوسو

من به زندان در نادري سرهنگ گفت و نمود سابق كشور وزير صديقي دكتر آقاي با خود م;قات به اشاره

و برويد راستميگوئيد شما گر ا گفتم من است, تمام كار ديگر بيا, كنار مصدق دكتر با گفت و تينمود اظهارا

نميگيرم/ تماس ايشان با شخصا من و بياوريد من براي دستخطي

اسناد درباره بعد داشتو اظهار مطالبي خردسالخود فرزند توقيف شكنجهوموضوعش;قزدنو به راجع

آقايدكتر با م;قاتم به مربوط آنها از يكي است آنوقتنوشته گفت و كرد مجلسصحبت در شده بايگاني

به مصدق آقايدكتر كه است يكمادهاي قانوني تصويبFيحه شامل دومي و ميباشد كشور صديقيوزير

است/ ساخته معاف افشارطوس قتل امر در مجازات تعقيبو از مرا آن موجب

بقائي دكتر آقاي به شرافتمندي سرباز وسيله به را دومي ولي رفت بين از زندان در نامهها آن از يكي

از من و گذاشت امانت به ملي مجلسشوراي در بقائي دكتر آقاي كه است مداركي جزو نامه اين و رسانيدم

بخواهند/ ملي مجلسشوراي از را اسناد آن رسيدگي براي كردهام تقاضا دادگاه

گفت پايان در و كرد اظهار مطالبي ارتش ستاد رئيسسابق بقائيو آقايدكتر با روابطخود سپسدرباره

سلبنشود/ كسي از حقي و باشد منطبق وجدان و قانون با كه دارم را رائي صدور تقاضاي دادگاه از من



ملي دولت سياهه ٣٦٥٤

بسيار ايران ارتش به و هستم سرباز من گفت: چنين دفاعخود در مزيني سرتيپ آقاي ـ مزيني سرتيپ

ميدانم/ ارتش از را خود هميشه و ميباشم ع;قمند

ميكنمو ثانيهسكوت چند افشارطوس تيمسار روح احترام به گفتمن اينموقع در مزيني سرتيپ آقاي

طلبمغفرت برايآنمرحوم گفتمن و نمود دادگاه تسليم افشارطوسمداركي مرحوم رفتار طرز درباره آنگاه

يكي و ما براي يكي كه كيفرخواستي ايندو كرد: اظهار ضمنا و نميكنم اظهاري باره اين در ديگر مينمايم

كردهايم قيام مملكت مصالح عليه ما آيا يكدرستاست كدام اع;مشود بايد شده تنظيم مصدق برايدكتر

مصدق/ دكتر يا

مرگ ما بود ما شعار را ـ ميهن شاه خدا ـ كردهايم تن به لباسافسري كه روزي از نداريمو كي با مرگ از ما

ميكنيم/ استقبال را شرافتمندانه

افشارطوس قتل از نفعي چه پرسيد بايد دشت: بيان خود دفاع آخرين در اميرع;ئي آقاي ـ اميرع7ئي

پروندهسازي كارها اين تمام از مصدق دكتر منظور نداشتهام/ دست جريان اين در من هيچوجه به ميبردم,

پرونده اين با و ندارم خبري شب آن در اسب آوردن از من است/ كرده متهم هم مرا اصل همين روي و بوده

عليه من دنبالشود, حقيقتقضيه بايد است شده دستخوشاغراضمأموريندولتسابق حيثيتما مجعول

ميكنم/ جرم اع;م پروندهسازان

شدهاند مدعي كه تومبيلي ا اين گفت: خود دفاع ضمن هاشمزاده سرهنگ آقاي ـ هاشمزاده سرهنگ

در تاريخ آن در من تومبيل ا و نميدهد وفق من تومبيل مشخصاتا با هيچوجه به كرده حمل افشارطوسرا

است/ بوده تعمير

خوبي به پرونده اين بازپرسدر بنابراينسوِءنيت تمامشود كار تا بده تومان هزار ٣åگفت من بازپرسبه

است/ بوده پروندهسازي منظور له اعمال تمام و محسوسميشود

در و بوده سلطنت مقام پشتيبان خود عمر تمام در من داشت: اظهار افشارقاسملو آقاي ـ افشارقاسملو

ولي بـود خـوبي انـتقادكننده وكـيل وي داشت اظـهار هم مصدق دكتر مورد در كردهام/ جانفشاني راه اين

كـاخ جـلو اجتماع در روز آن در من گفت و كرده اشاره اسفند نهم وقايع به گاه آن نبود/ خوبي نخستوزير

داشتم/ شركت همايوني

همايونيشركتداشته كاخ تظاهراتجلو در منچون گفت: دفاعخود رستميدر آقايامير رستميـ امير

نوشته بازپرسان داشتهرچه اظهار بازجوئيخود مورد در كردند/ دستگير جرم اين به مرا بودم پوشيده كفن و

ميزدم/ انگشت هم من كن امضا ميگفتند و

دستور به زحمتكشان حزب در من كرد: اظهار خود دفاع آخرين ضمن زماني ناصر آقاي ـ زماني ناصر

اين در كرده ادعا دادستان اينكه نداشتهام همكاري نيز بقائي دكتر با و ميكردم نظارت افشارطوس تيمسار

است/ ضدين جمع داشتهايم داشته بقائي دكتر هم و من هم پرونده

اقرار مورد در و نداشتم دخالتي هيچ جريان اين در من گفت: دفاع آخرين ضمن آشپز احمد ـ آشپز احمد



٣٦٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

كشتهام/ را افشارطوس من ميگويد اجبار به دهند شكنجه دقيقه ده را دادستان آقاي خود گر ا گفت: خود

افشارطوس قتل پرونده به رسيدگي نظاميمأمور جنائي دادگاه امروز بعدازظهر ساعت دو [ـ] دادگاه راي
از متهمين كليه برائت بر مبني را رايدادگاه بود شده نهائيواردشور راي اع;م بهمنظور صبح ساعتده از كه

داشت/ اع;م منتسبه تهامات ا

گردش متهمينو مشخصات كر ذ پساز و صادر شاهنشاهي اعليحضرتهمايون نامي نام به دادگاه راي

زير: موارد به توجه با كيفرخواست خ;صه و كار

متهمين اظهارات ـ ١

گواهان به اظهاراتمنسوب ـ ٢

جنازه كشف صورتجلسه ـ ٣

پزشكي معاينه صورتجلسه ـ ٤

پرونده در احوالموجود و اوضاع ـ ٥

قاچاق اسلحه حمل به مربوط تهام ا ـ ٦

براي را پرونده ضمنا و اع;م منتسبه تهامات ا از متهمين كليه برائت به نسبت را خود نظر دادگاه دادرسان

شده جرم آناناع;م به نسبت كه شكنجه زجرو عاملين افشارطوسو تيمسار حقيقي تلين قا يا قاتل كشف

ميداند/ استمفتوح

ميباشد/ فرجام قابل دادستان و متهمين براي روز ده مدت تا راي اين

سرهنگ آقاي ب;فاصله و شد تماشاچيان طرف از دادگاه راي له بر تي تظاهرا دادگاه راي اع;م از پس

نمود/ تجديدنظر تقاضاي صادره راي به نسبت نظامي دادسراي دادستان قرباني

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

كرد معاينه قوام از قانوني پزشكي رئيساداره
برود اروپا به معالجه براي شود داده اجازه كرده تقاضا كشور ديوان از قوام

به معاينه براي كشور دادستانديوان دستور به قانوني پزشك اداره رئيس حكمت سعيد دكتر آقاي امروز

متذكر نوشته كشور ديوان به كه نامهاي طي قوام آقاي گذشته هفته اط;ع قرار به رفت/ قوام آقاي م;قات

رسيدگيشود امر پرونده به ممكناستزودتر گر ا كندو مسافرت اروپا به معالجه براي ميبايستي كه گرديده

نمايد/ مسافرت اروپا به معالجه براي كه شود داده اجازه اينصورت غير در و

معالج پزشكان بود آقايقوامموجود پرونده در كه گفتطبقسوابقي رئيسديوانكشور هيئت آقاي امروز

پزشكقانونيدستور به رسيد ايشان مجدد نامه كه وقتي لذا برود اروپا به معالجه براي بايد كه بودند داده نظر

آورد/ عمل به [معاينه] او از كه شد داده
به كتبا را نظريهخود فردا پاسخداد آقايقوام معاينه نتيجه به راجع ما خبرنگار پاسخ حكمتدر آقايدكتر

بكنم/ اظهاري باره اين در نميتوانم آن از قبل و ميفرستم كشور ديوان



ملي دولت سياهه ٣٦٥٦

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

آموزشگاهها در اخEل و تحريكات جلوگيرياز
است قزوين تقاضاياهالي مورد

پهلوي شاه محمدرضا دبيرستان سالن در بازرگانان طرف از مجللي مجلسجشن جمعه شب ـ قزوين

ساعتشش مدعوين بوده شده صمدي اردكانيو ساروخانيو آقايان طرف از كه طبقدعوتي و تشكيلبود

رسانيدند/ هم به جشنحضور محل در بعدازظهر

تا كه محترمين از عدهاي و اداره رؤساي و فرماندار آقاي تفاق ا به فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي

اميرشاهي آقاي yقب نمودند/ شركت نامبرده جشن در نيز بودند رفته استقبال به شهر كيلومتري ٦ شريفآباد

و نمود تشكر و مسرت ابراز حضار ممتد زدنهاي كف بين در همايوني اعليحضرت س;متي و بازگشت از

نمود/ بيان آن فعلي فرهنگ نواقصات فرهنگو اوضاع از سپسشمهاي

جعفري آقاي از اهالي نام به و كرد ايراد فرهنگ اطراف در مشروحي بيانات عزيزي دكتر آقاي سپس

راضي و برچينند دبيرستانها و دبستان از را بازي سياست و حزب ريشه نمود تقاضا فرهنگ وزارت معاون

آماده را آنها تحصيل وسائل دل خون هزار با آنها اولياي كه معصوم اطفال مشت يك اين از بيش نشوند

كنند/ تظاهر خيابانها تحصيلدر جاي به روز هر بگيرندو قرار بيوطن و اخ;لگر عدة آلتدست ميسازند

جعفري آقاي خاتمه در و نمود ايراد زمينه اين در مبسوطي نطق نوروز روزنامه مدير نوروزي آقاي بعدا

برنامه و زاهدي سرلشكر دولت ماهه سه عمليات از شمهاي و رفته خطابه ميز پشت فرهنگ وزارت معاون

تقاضا مورد كه آموزشگاه از سياست و حزب تفكيك و همايوني اعليحضرت توجه و فرهنگ وزارت آينده

و احتياجات تأمين وعدة خاتمه در و نمود ايراد مدعوين احساسات ابراز ميان در ميباشد دانشآموزان اولياِء

داد/ را قزوين فرهنگي نواقص رفع

دبيرستانها و دبستانها از فرهنگ رئيس آقاي تفاق ا به جمعه فرهنگروز وزارت معاون جعفري آقاي

بود شده فرهنگ رئيس طرف از كه دعوتي طبق شنبه شب و نمود يادداشت را آنها احتياجات و كرد بازديد

ايراد ومؤثري پرشور نطقهاي مدعوين حضور پساز كه بود گرديده تشكيل دبستانرفيع سالن در مجلسي

مراجعتنمود/ تهران به فرهنگ وزارت معاون جعفري آقاي شنبه روز صبح و شد

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

تأسيسحزبسومكا سال سومين جشن
�سوسياليسم سومكا حزب تأسيس سال سومين جشن مراسم پنجشنبه روز بعدازظهر شش ساعت از

و گرديد قرائت حزب ساله عملياتدو اقداماتو گزارش ابتدا گرديد/ برگزار محلحزب در �ايران كارگران ملي

شد/ تشريح افراد از يكي وسيله به سومكا حزب سپسمشي

سومكا حزب هدف كه داد تذكر و نمود ايراد مفصلي سخنراني حزب رهبر منشيزاده دكتر آقاي گاه آن

يافت/ پايان بعدازظهر نيم هفتو ساعت در مراسم است/ باستان ايران عظمت تجديد



٣٦٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

ماه مرداد ٢٨ تا ٢٥ وقايع به رسيدگي دادگاه پنجشنبه عصر جلسه در

مصدقصحبتكرد دكتر سياسي سوابق درباره دادستان
دوران در و واردآورد رجالصدرمشروطيتلطمه و حيثيتمملكت به داشتدكترمصدق وياظهار

امروزصبح جلسه در و نگاهميداشت انتظار و اميد حال در را مردم همواره حكومتخود ماهه ٢٨

مصدق دكتر اتهامات بيان در را تنظيميخود iيحه ارتشقسمتديگرياز نظاميدادستان دادگاه

گفت: بلژيكوسوئد اساسي قوانين در اختياراتپادشاه حدود به اشاره ضمن و قرائتكرد

ندارند را وزرا نصب و حقعزل همايوني اعليحضرت اينكه به ايراد
است مردود كلي به

مصدقو دكتر آقايان دادرسي جلسه يازدهمين دنباله پنجشنبه امروز بعدازظهر دقيقه پنجاه ساعتسهو

اظهاراتخود به آزموده تيمسار گفت رئيسدادگاه رسميتجلسه اع;م پساز شده/ تشكيل رياحي سرتيپ

دهيد/ ادامه

مـحترم ريـاست اجازه با گرديده بيان كيفرخواست ميرساند عرض به محترما ـ باشيد داشته حوصله

ايشـان اعـمال بـررسي بـه ديگري مجموعه در نيست, نمازخوان وكيل ادعاهاي افشاي قصد كردهام, كوتاهي اشاره cقب /١
سرهنگ جناب درباره تبليغاتي مستند فيلم در خودش: زبان از نمازخوان؟ وكيل چرايي, نخست مورد, دو پرداخت/ خواهم
دانشجويان بقيه افسري, دانشكده پاياننامه اخذ از <پس ميكند: تعريف سرهنگچنين جناب زراعتي, ناصر ساخته بزرگمهر,

خواندم>! نماز رفتم من ولي پرداختند عشرت و ميگساري به
در سرهنگ جناب چون و دادهام انجام نيز را زير مقايسهي سرهنگ, جناب كار, شيوه و نحوه نمودن برجسته براي ديگر, مورد
ـليل ج كـوشش بـه صـفحه ٨å٢ ايران, تاريخ نشر انتشارات ,١٣٦٣ اول چاپ دوجلدي, نظامي محكمة در <مصدق كتاب
اين گفتارهاي در دستبرد و تناقض مسئوليت لذا ننموده, كمه> محا <شرح مأخذ و منبع به اشارهاي كوچكترين بزرگمهر>,

است/ كتاب اول جلد ,٣٢١ ـ ٣٢٥ از شده مقايسه صفحات است/ ايشان شخص متوجه كمه محا

بـه توضيحات عرض از قبل برسانم �١� wاضافه ـ محترم عرضxدادگاه به بايد ديگري توضيحات دادگاه

متهمين طرف از ص;حيت ايراد روي كهموضوع دادگاه اين جلسه اولين در دارم خاطر به كه عرضميرسانم

به دائر دادگاه معظم رياست تذكر برابر در مصدق محمد دكتر آقاي جناب بود آنان مدافع محترم وك;ي و

آقـايان شـما فـرمودند مـعظمله است پـرونده ماهيت روي بياناتشان و شدند خارج چرا موضوع از اينكه

تقاضا ايشان جناب از داشتحاFمن حوصله صبرو بايد دادرسي در نداريد حوصله چرا wجانشين xنظاميانـ

كه مايلم بسيار اينجانب البته نفرمايند بيتابي باشند داشته حوصله و صبر اينجانب بيانات ضمن كه دارم

دادند تعليم ما به خودشان كه حوصلهاي و صبر آن ميكنم تقاضا فقط بخندند و باشند خندان ايشان همواره

نفرمايند/ صحبتي اينجانب عرايض بين در و باشند داشته wاضافه ـ xخودشان

بسياري كه رسانيدم عرض به روزي شايد كه wحذف ايناستـ عرضبرسانم به بايد كه ديگرxي نكته

در مرا و گذاشتند اختيارم در مداركي فرموده مدد را اينجانب مرحمت لطفو راه از غيرنظامي محترم آقايان از

انـجام اين Fيق را خود شخصا كه رسانيدم عرض به اينجانب و فرمودند ياري و استعانت وظيفهام انجام



ملي دولت سياهه ٣٦٥٨

نميدانم/ و wجانشين ـ xندانسته نميدانسته سنگين وظيفه

wحذف ـ كه xعرايضي استو غيرنظامي نظاميو از اعم من گرامي بيانهمنوعان مينمايم كه بياني هر

هموطنان كه است مساعدتي كمكو راه از نيز wحذف ـ آن عرضميرسانم به Lيحه تنظيم xضمن امروز

قرائتFيحه به دادگاه رياستمحترم اجازه با اينك منفرمودهاند به من عزيز همقطاران يا wاضافه ـ xعزيز

در ديگري wحذف ـ xاضافي توضيحات شد بيان كيفرخواست كه كنون ا محترم, دادگاه ميپردازم: تنظيمي

و ايندعوا نكاتمبهم كشف براي مصدقو آقايدكتر اظهارات از شائبه برايرفع آن در مندرج مطالب تأييد

اين جريان تا ميرساند عرض به يك رديف متهم انصاف از دور عمليات وحشتانگيز اسرار كردن م; بر

مجراي از دادرسان فكر انحراف براي مصدق آقايدكتر كه اظهاراتي و روشنشود wاضافه خوبيـ xبه پرونده

ايراد امر ماهيت در است ممكن بسا و نمودهاند بيان حقيقي قضاوت در عامه فكر اخت;ل براي و حقيقت

دادرسان محترم هيأت بردباري و حوصله از خود نوبه به بنده گيرد/ قرار دقيق بررسي و مطالعه مورد نمايند

xاو تا دادند اجازه و فرموده برخ;فمعمولمنظور برايمتهم وقتدفاع توسعه در كه ارفاقي از ميكنم/ تشكر

ـ نمايشxخود صحنه را دادگاه عرصه wحذف ـ كمه محا موضوع از xخارج و بگويد ميخواهد هرچه wحذف ـ

ندارم/ گلهاي wجانشين ـ xدهد دهند قرار wحذف

ـ xهر از متهم دارد اصرار دادگاه wحذف ـ و است منعطف حقيقت كشف براي دادگاه همت ميدانم xزيرا

نمايد/ wجانشين ـ xاستفاده تشبث خود از دفاع براي امكانات تمام از و كند استفاده كثر حدا فرصتي wحذف

wجانشين ـ xفرمودند فرمودهاند تخاذ ا wحذف ـ تاريخي كمه محا اين xدر محترم دادرسان كه روشي اين

ميباشد/ شاهنشاهي ارتش wحذف ـ قضائي دستگاه انصاف عدالتپروريxو روح از كي حا

كاري فدا و فضيلت به و داشتيد سربازي زندگي در افتخاري پر دوران موجود پروندههاي شهادت xبه

داده قرار تاريخي دادگاه يكچنين عدل ميزان استكه درخشان و روشن سوابق همين و بودهايد, ممتاز

لحاظ از كه ايراداتي تمام با و نمودند, اعتراف اينحقيقت به حاضر متهمين خرسندياستكه ماية است/

wاضافه ـ ستودند را شما ارزشاخ7قي نمودند قضايي

عمل و wاضافه xاستـ دوخته شما wحذف xسويـ به دنيا مردم چشم wاضافه ـ كه x امروز دادرسانمحترم:

نسلهاي عبرت درس wحذف ـ فردا و بيدار و آزاد دنياي قضاوت مورد xامروز شما wجانشين ـ xقضاوت

بود/ خواهد آينده

توضيحاتي و خطير اينوظيفة در بودهام/ بغضبري حبو از زندگيخود در ميگيرم شاهد را xمنخدا

هدفي و نظر ع7قه, ملت يك به خدمت و مملكت و شاه و وظيفه به خدمت جز عرضميرسانم, به كه

wحذف ـ تكميلي xمدافعات استماع wحذف عرايضـ xبيان و تحقيق و بحث با آرزومندم wاضافه ـ ندارم

و عـادFنه تصميم عدالت و حق اساس بر بتواند معظم دادگاه آن آنها wاضافه ـ xمدافع وك;ي و متهمين

آزاديو بنيان در و ايران آيندة حركاتاجتماعي مسير در خواهناخواه xتصميميكه نمايد/ تخاذ ا مطابقواقع

توضيح ضمن wاضافه ـ xدر كه طوري به /wاضافه ـ دارد سزا به اثري مردم سرنوشت در و اساسكشور
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ملت حال زبان اينجانب بيانات wجانشين ـ xرسيد عرضرسانيدم به كيفرخواست wجانشين ـ xتوضيحات

نيرنگو اسير ماه هشت بيستو مدت كه است سرزمين اين محروم كشو ب; مردم و wحذف ـ xستمديده

حقايق و ميرود Fبا پردهها كه كنون ا wجانشين ـ xشد و شده مصدق دكتر رياي سالوسو دستگاه افسون

نفوس دادن دست از xو خسارت ميلياردها wحذف ـ و ندامت و xحرف جز ميشود م; بر او سياه حكومت

نميآيد/ دست به نصيبي و بهره مملكت ات;فوقت و wحذف ـ مقدسه

مـملكت خزانـة بر متهم وعدة طبق ليره هزار سيصد روزي داشتند انتظار قبل سال سه كه xمردمي

ذخاير و اموال و پول از ميلياردها ميكنند مشاهده امروز گردد, مرتفع مردم زندگي كسري تا شود افزوده

از داشتند انتظار كه مردمي شده/ ورشكسته مملكت بيتالمال و رفته غارت به او دستاصحاب به كشور

فرو محتكرين بهجيب آنها دسترنج ميكنند مشاهده سرمايهدارانمالياتسنگينيبستاند, درآمدسنگين

به دهد, پايان كمه حا طبقات ظلم به محرومين از طرفداري مدعي دولت داشتند انتظار كه مردمي رفته/

wاضافه ـ ميشد ظالم و متعدي مقاصد اجراي آلت متهم كه دريافتند ايام مرور

دكتر آقاي مواعيد صندوق از تا بودند همآغوش تنگدستي و فقر با شام و صبح هر كه مردمي كثريت ا

و تـهي طبل جز متهم مواعيد كه فهميدند باFخره آيد بيرون مردم حال اص;ح در مؤثري برنامة مصدق

ندارد/ مناسبي آهنگ صدايدور

�حذف ـ نكبت �و بدبختي wحذف ـ xافزايش و ف;كت و فقر wحذف ـ xمزيد جز انتظار ماهها از پس

سلطه ادامه از كه xمردمي wجانشين xمملكتـ اينكشور كثريتمردم ا جهت بدين نياوردند دست به چيزي

wحذف ـ بودند فرصت انتظار در و شده ضعيفخسته و خودخواه گروهي حكومت و اراذل اوباشو

حكم به و شد برداشته او گردن از wحذف ـ فرمان حمايل طوقخدمتو قانونxو قيد شدند خبر كه همين

مرد اين و ريختند هم wجانشين ـ xبه در را او بساط ملي نيروي به يافته صدور شرف عزل فرمان شاهنشاه

آمد/ بر اختفاِء و فرار مقام در wحذف - ملت انتقاد از نگراني و عمومي افكار هجوم فشار طاغيxدر

اعـمال كـيفر به و يافته را او wجانشين ـ كه x تا آوردند رو زاويه هر به و شدند او پي در كنجكاو مردم

توصيه wجانشين ـ كه x مكرر پيش از شاهنشاه عاليه عواطف منبع از ليكن برسانند wجانشين xاعمالشـ

شود/ كاسته موئي مصدق دكتر سر از نبايد كه بود شده

نمايد مراقبت دولتموظفاست كه x w جانشين ـ او دادند xدستور فرمودند اع7م اروپا از wحذف xحتيـ

دارند/ مصون مردم wحذف ـ هجوم و آسيب تعرضxو از را wحذف ـ معزول نخستوزير مصدق دكتر كه

wاضافه ـ نمودند جلوس محضر اين در مصدق دكتر آقاي اين كنون ا كه است xاين

در را wحذف محبوبـ و گرامي x شاهنشاه wحذف ـ مقدسه اوامر تماي;تxو wحذف ـ xرعايت كه مردمي

او و wحذف ـ برگذرند اجتماعياو كيفر و عمومي مواخذه xاز شدند ميدانندمجبور wحذف ـ عبادتxخود شمار

بسپارند/ عدالتكشور دستگاه به را

تا دادند قرار انتظامي مأمورين wحذف ـ نظاميو xضابطين نظر تحت يافتند را او تا wحذف xبدينجهتـ
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قانونشود/ و قضاوت تسليم و باشد حذر بر مزاحمت و wحذف ـ زحمت xاز

بـيارزش پيشوا كه قضاوتي دستگاه همان xو ميگذاشت پا زير مصدق دكتر آقاي كه قانوني همان

انتقام تازيانه wحذف ـ عصبانيتو xفشار از را او و شده او پناهگاه wاضافه ـ xهمان امروز wحذف ميدانستـ

wحذفx فصول و xمواد به wحذف ـ عجز xو استغاثه wحذف ـ xزبان با امروز و داشته محفوظ wاضافه ـ xمردم

كرده x نموده حاجتدراز دست و wحذف ـ گرديده xمتوسل wحذف ـ اعتنايشنبود مورد گذشته در كه xقوانين

/wجانشين ـ

و داغدار مادران هزاران طرف از و wحذف ـ قهرمان اينملت نمايندگي به xو غيور مردم نام به امروز بنده

پيشگاه در wحذف ـ رنجديده xو محروم طبقات از نمايندگي به يتيم اطفال و wحذف ـ خستهدل xپدران

/wجانشين ـ xنمودم طرحدعويميكنم دادگاه

محكمه در محكوميت از پس سال مرد و تاريخي مرد يك كه است بار اولين براي مقام عالي دادرسان

شده/ نزديك كمه محا ميز به حيثيت سقوط و عمومي افكار

انتظامي مقامات wجانشين ـ كليه x و دادستانها هميشه اينكشور wجانشين درسوابققضائيxسياسيـ

ايـران مردم امروز ولي ميدادند قرار عمومي افكار قضاوت معرض در را wجانشين ـ xمجرمين بزهكاران

xعدالت معدلتميسپارد دستگاه به شدهاند محكوم wجانشين ـ xمردم ملت افكار پيشگاه در كه را كساني

ميسپارد/ wجانشين ـ سپردهاند

ـ و xنـصفت از متهم wجانشين ـ كه xچنان همچنانچه مينمايد ايجاب دادرسي اين تاريخي اهميت

بنيان به را دادگاه وقت چند ساعاتي هم بنده گفت خواست چه هر و كرد استفاده دادگاه عدالتخواهي wحذف

مشهود آنچه بيان از و جسته احتراز مطالب تكرار از ميدهم اطمينان ولي سازم مشغول دقايقي و حقايق

wحذف ـ كنم خودداري تصديع اطاله از مهماامكن xو بپرهيزم wجانشين ـ xبود بوده عام خاصو

معمول دنيا wجانشين ـ محكمة xهر كم محا همه در كنم عرض بايد بدوا ـ متهمين سوابق و شخصيت

دسترس در را خود خدمت پروندههاي ميكند/ توصيف را خود سابقه و شخصيت متهم wحذف ـ كه xاست

مورد در wاضافه ـ رساندم عرض xبه كند/ قضاوت آزادتر منتسبه تهام ا در بتواند دادگاه تا ميگذارد دادگاه

و خدمت wحذف xارزشـ و دارد كارگزيني پرونده او wحذف ـ كردهام عرض كه طور xهمان رديفدو متهم

از و ميدانند مقاماتمربوطه wجانشين ـ احيانا ارتشو را xاو اشتباهاتشرا و لغزشها ضعفروحيو نقاط

حوصله بر زائد يا بيرونرود فنيخود كارهاي حريم از افسر اين گر ا ميكرد خوبيقضاوت كسبه همه سابق

شد/ خواهد ه;كتخود مملكتو زيان موجب گردد مفتخر خدمتي به استعداد و

رفـتار و نـنگين اعـمال بر كرد سعي خود زندگي رشد آغاز از مصدق دكتر آقاي يك شماره متهم ولي

استفاده ايران ملت wحذف ـ عفو روشبزرگواريxو گذشتو روح از و كشيده استتار پرده خود wحذف xمشوبـ

محيطي و ايشان wجانشين xخدمتـ خدمتي و زندگي سوابق به توجه wاضافه ـ كه xجهتاست بدين كند/

ترك قصد سويسو در اقامت ايام و استيفاِء تصديديوان و شاه مظفرالدين دربار از يافته پرورش آن در كه
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فرمانفرمائي و وLيت دوران مسيحيتو wجانشين ـ ايمان به xميل دين به ميل و كليسا با بيعت تابعيتو

حـائز wحذف ـ دارند بسيطي اط7عات مملكت معمرين و رجال كه xفـارس wجانشين ـ در xفرمانروايي

wجانشين ـ xمزبور منظور متهم معاصر دوران در كه حوادثي آوردن خاطر به كه طور همان و است اهميت

است/ گرانبها بسيار wجانشين ـ xميكرد مينمود توليد ماجراجوئي

ميكرد/ مرمت را پيشوا عوامفريبي اسلحه حوادثي و سوانح مشروطيتهميشه صدر رجال عقيدة xبه

و شـهوت بـراي را مـرموزي نـقشة و آورده وجود به صحنهاي دوره هر ميتوانست مصدق دكتر آقاي

wاضافه ـ و ميگيرد قرار تأييد مورد بزرگواران آن عقيده كمااينكه كند/ بازي جاهطلبي

xاسـرار و خـدمت wجـانشين ـ xايـام دوران اعمال پرونده كه رسيد خواهد wحذف ـ xفرا روزي البته

قرار معرضمطالعه در او ماهه عمليات٢٨ ننگين صحنههاي wحذف ـ و اخير ساله دوازده ده تبهكاريهاي

نمايد/ احساس خود ذائقه به را ملت مصالح به خيانت نامطلوب ثمره و تلخ ميوه بماند زنده متهم گر ا و گيرد

/wجانشين ـ xميكشد بيرونميكند دريايحوادث از را چيز همه زمان موج خواهناخواه

و مـختلف اطـوار xو گـون گونا wجانشين ـ xعمليات حركات و روحي اضطراب علل دادگاه اينكه براي

سركشxو روح wحذف ـ xتاريك زواياي از گوشهاي اينجانب دريابند را او wحذف ـ ماليخوليائي آرزوهاي

ساله حوادثxچند wحذف پيدايشـ علل xو اسرار تا wاضافه ـ xداده نشانميدهم را او wحذف اخ7قخاصـ

دست به wحذف ـ را كنوني نسل اجتماع و مدنيت ارگان تخريب xدر متهم پيشرفتهاي و اخير wحذف ـ

/wجانشين ـ xآورند آوريم

در چون wحذف ـ را ملت فدائيان مشروطيتxو صدر مردان آزاد و مملكت حيثيت با رجال مصدق دكتر

و بيگانه خدمتگزار عناصر و اجتماع طفيليهاي عكس بر و مبغوضكرد و مطرود نشدند وارد او ارادت حريم

و نورديده گرفتند قرار مصدق دكتر آقاي حمايت طرفداريو مقام در چون را كشور خارجي و داخلي دشمنان

تهام ا كهموضوع كشيد آنجا به كارش بديننحو آورد شمار به جامعه خدمتگزار و ممتاز wجانشين ـ xمرد فرد

است wجانشين ـ xفكر تفاقكلمه ا طبقات تمام ميان در است/ تقديمي كيفرخواست موجب به او به منتسب

اداري دستگاه فساد و مصدقنبوده صدارتدكتر ماهه پايهدوران٢٨ به زمانوضعكشور هيچ اخير ادوار در كه

او گرد استفاده طمع به xسفلگاني نرسيده پايه بدين هيچموقع عمومي ف;كت و فقر سلطه نظمو اخت;ل و

wجانشين ـ xاو مصدق دكتر wاضافه ـ بودند دانسته را او ضعف نقطة چون مستفيضگشتند, و شدند جمع

است/ منفيباف و كار محافظه خود موقع در جهت wجانشين ـ آن xبه استبدين ترسوئي و جبون مرد

زمين را اجتماعي فرديو وظايف همه استمتهم نظير كم wحذف فرديـ دستهسازي دستهبنديxو در

و اميد حال در را همه متهم داد/ قرار ب;تكليفي حال wجانشين ـ xبه در را همه و شد همه محبوب تا گذارد

كنند/ ستايش را او اميد انتظار به تا ميداشت نگاه انتظار

از كه ميآيد بهوجود محيطي در كار ثروتو يعني اقتصاديكشور تكامل عاملمؤثر دو محترم: دادرسان

سكنه تباعو ا براي داخلكشور در تنها نه ايشان دورانحكومت ماهه اين٢٨ در باشد/ امنيتبرخوردار نعمت
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معرفي غيرامني محيط wحذف ـ مبادLتجهاني بينالملليxو روابط لحاظ از بلكه نبود امني مملكتمحيط

ميدهم تفضيل قدري مصدق دكتر آقاي تحليل در گر xا wجانشين ـ بود يافته رسوخ كشور xدر بود/ شده

كسرا همه كه مرد اين /wاضافه ـ بود آورده وجود به ابت7ئاتعجيبياستكه و بيدرمان ايندردهاي براي

دربـار در خـدمت سـابقه به ميگويند دربارهاش موثق منابع ميخواند wحذف ـ اجنبيپرست جاسوسxو

طرفشاه xاز wجانشين ـ xامضا فرمان علتجعل به و گرديد استيفاِء مقامديوان متصدي قاجاريه س;طين

عمل كيفر xبه را دستاو wجانشين ـ xبود شد قرار گرفتو قرار wجانشين غضبxتعقيبـ مورد wحذف وقتـ

وقت اجلهعلماي از كه xتفرشي كبر سيدعليا حاج وساطتمرحوم wاضافه xعلتـ به ولي كنند قطع wحذف ـ

به ديگر xتا بزنند او به ش;ق ضربه چند wاضافه ـ شد xقرار wحذف ـ كشيكخانه در كه شد كتفا ا اين به بود

/wحذف ـ نكند خيانت ولينعمتخود

wجانشين ـ بهبه! xبهبه! به به مصدق: دكتر

ـ زمـان وقت معمول طبق فرماني اخذ xبراي كـه اشرفي هزار سه داستان wاضافه ـ آزموده xسرتيپ

ـ مـبدل ط7 به را نقره xو مط; را سفيد شاهي هزار سه و پيشكششود وقت شاه به ميبايستي wحذف

در هـنوز شد, كشف حقيقت بعد كه wحذف ـ نموده تقديم خزانه به ريخته كيسهاي در �و ساخته wاضافه

است/ باقي معمرين wجانشين ـ xخاطرة خاطرات

wاضافه ـ به به مصدق xدكتر

گرديد/ منتشر wحذف ـ كتابچهاي xدر اخيرا آن تفضيل و wاضافه ـ آزموده xسرتيپ

جلب براي wحذف ـ داد پايان حقوق رشته در را خود تحصيل به رفتxو اروپا به چون ميگويند مطلعين

احكام و مقررات از بعضي رد به xتحصيليخويشرا رساله بودند مسيح آئين متعصبدر خويشكه استادان

wجانشين ـ دين/// از مذمت به را xخود اس7مي

wاضافه ـ درآمدم دينمسيح به مصدق: xدكتر

كه بود گفته رساله تحرير كيفيت در /wجانشين ـ xداده اختصاصداد wاضافه ـ اس7م آزموده:// xسرتيپ

نمودم/ مبادرت رساله اين انتشار به خارجيان جلب براي و سويسداشتم در اقامت قصد من

ايـران به رساله اين فهميد كه xبعدا شد نگران ايران به آن خبر وصول رساله اين انتشار از پس

دولترا آن تبعيت wجانشين ـ xبه و بماند سويس در كه برآمد صدد در wجانشين ـ و شده ناراحت رسيده

مانع كرشخودداريميشود ذ كه ديگري وليمحظورات گرايد مسيح آئين به و wجانشين ـ xدرآيد بپذيرد

عزيمت هندوستان به wحذف چنديxمتهمـ پساز شد/ wجانشين آنـ مانع xمحظوراتي تابعيتاو قبول از

دعوت عدليه xوزارت و گرديد احضار تهران به عدليه وزارت تصدي براي سپس wجانشين ـ xرفت نمود

شيراز در wجانشين ـ كرد x عزيمتنمود تهران wجانشين xطرفـ سمت به طرفجنوب از او wجانشين ـ شد

از جـمعي از حـمايت عـلت بـه فـرمانفرما كه بود موقعي wحذف ـ xاين شد منصرف تهران به عزيمت از

و بماند آنجا در نميتوانست ديگر و بود رفته تهران به و شده واقع جنوبمطرود عشاير wحذف ـ xمحبوسين



٣٦٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

مـوقع ايـن در wحـذف ـ كـه x بـود احـتياج مـورد wحذف ـ فارس �براي جوانتري فرمانفرماي يك وجود

طبق كه شد منطقه همان والي و شد انتخاب سمت بدين wحذف ـ فرمانفرما xخواهرزاده مصدقالسلطنه

فارس بهمأمورين خارجيميخواستند نمايندگان هرچه wحذف ـ زمان آن در آنموقعxو در متهم خود اظهار

فارس و تنگستاني آزاديخواهان تمام wحذف ـ xنيز مصدقالسلطنه و ميكردند اجرا آنها و ميكردند ديكته

در خارجي دول از يكي نماينده همينجهت به xو درآورد پا از خارجي سياست نفع به را wجانشين ـ xفارسي

توضيح و نوشته تهران دولتدر آن مختار وزير به wاضافه ـ خارجي نماينده يك نامهايxبه wحذف ـ شيراز

نـمايد پـافشاري وقت رئـيسالوزراي نـزد فـارس واليگـري بـه او ابـقاي در wجانشين ـ كه x مينمايد

wجانشين ـ نمايد توصيه xنخستوزير

�است صحيح �مصدق:

همه ميكرد/ عمل رعايتجهاتبدبيني و احتياط با خود صميميترينمحارم به حتي آزموده: xسرتيپ

ايشان نظر تحت دقايق و همانساعات در بودند/ مصدق دكتر آقاي خاطر مقبول ميپنداشتند كه آنهايي

/wاضافه ـ ميگرفتند قرار

تمام در مؤثري عامل كه دارد خاصي خصلت يك نامبرده متهم wحذف ـ بگذريم مراحل اين همه xاز

هيچ از مصدق دكتر آقاي وجدان wاضافه ـ است وجدان تاريكي از ناشي xاينخصلت بوده او زندگي ادوار

نميشود/ متأثر ديگران به زدن تهمت به درجه

wجانشين ـ xوارد اشخاصبارز فردياز wحذف xنيستـ و معاصر گذشتهو رجال از كسي wحذف xنيستـ

باشد/ نگرفته wاضافه ـ xاو قرار افترا تهمتو مورد كه wاضافه ـ xنيست مؤثر و

استكه مؤثر آنجهت به ايناسلحه بردن كار به تهمتاست/ و افترا متهم برندة xمهمتريناسلحة

و گـذارد پاي زير را بشري عواطف درجه اين تا شود راضي كسي نميدهد احتمال مردم عادي وجدان

كند/ حمله ناجوانمردانه

مطالعه مورد مختلفه ادوار در را مصدق دكتر آقاي مصاحبههاي و نطقها خطابهها, كسمجموعة هر

بوده/ كشور از خارج و داخل مردم ساختن برايمتهم نطق ايراد موقع, هر در يافتكه خواهد در دهد, قرار

زد/ تهمت خود وكيل به بتازد دادگاه اعضاي به غيرمستقيم خواست ساخت/ متهم را بنده دادگاه همين در

و عـقيده و نظريه طبق نمود/ متهم را مشروطيت صدر رجال تمام ماه هشت و سال دو در كه همچنان

كسي گر ا ملتاست/ مصالح مخالف و بيگانهپرست نكرد, ارادت اظهار او به كه هر كسو همه او, اع7مية

گرفتـ خواهد قرار تهمت تير هدف حتما كرد, اظهار او خ7فميل بر يكمورد در و كرد ارادت اظهار كمال

كه wجانشين ـ xدورهاي دورههائي هر و تقنينيه ادوار تمام wجانشين ـ xفرموديد فرمودند م;حظه /wاضافه

دوره در wجـانشين ـ كرد x نمود معرفي بيگانه عامل wاضافه ـ xآنها نبودند او نفوذ تحت ملت نمايندگان

xو ملي لقب wحذف ـ xبيمضايقه ميكردند موافقت او wحذف ـ xافكار با نمايندگان كه هنگامي شانزدهم

انتقاد به wجانشين ـ نمايندگانxمعدودي از كهعدهاي همانموقعهنگامي در و ميداد wحذف وطنپرستـ



ملي دولت سياهه ٣٦٦٤

wحذف ـ دولتي وسائل تمام xبه و گرفت پس را ملي عنوان wحذف ـ xب7فاصله پرداختند او بيرويه اعمال

اين از xنيز كه وك7ئي ساختن متهم از هفدهم دوره در wحذف ـ حتي ساختxو نثار آنها به را ناسزاها انواع

نكرد/ مضايقه بودند شده انتخاب او دست به wجانشين ـ كه وك7يي به اتهام

مخالف به را ناشايستهاي عمل هر جنايتي, هر نيست و نبوده قائل حدودي و حد افترا و اتهام ايراد xدر

/wاضافه ـ نسبتميدهد خود

متهم هم را معصوم افراد كه نكرد مضايقه كرد ايراد ١٣٣١ تير سيام از پس و قبل كه خطابههائي در

نيست/ و نبوده قائل حدودي و حد wحذف ـ xهم افترا و تهام ا ايراد در سازد/

خصوصي زندگي در حتي wاضافه ـ نسبتميدهد مخالفخود به را ناشايستهاي عمل هر جنايتي, xهر

غيرقابل گناه اين ميكرد/ متهم نامناسبي عناوين به را نزديكخود كسان و بيگناه افراد هستكه سوابقي او

هـمكاران شـدن جـدا و دوستان همه عصبانيت موجب wحذف ـ بخشش غيرقابل معصيت xاين جبران,

وقايع و خونين حوادث يا جمعي wحذف ـ كشتارهايxدسته خبر كه وقتي شد شنيده البته گرديد/ او صميمي

ديدگانايشانxديدگانش اشكاز سيل كند اقتضا هروقتمصلحت ظاهر در آنكه با ميرسيد او به گواري نا

فرمانده يك مثل و ميكرد لذت احساس wجانشين ـ xمواقع موقع آن در معهذا ميشود روانه wجانشين ـ

/wحذف ـ ميكرد تلقي بياعتنائي با xو ميداد نشان قدرت و سختي نبرد ميدان در مقام عالي

كه دارد متهمظهور اين قدريدر به wحذف ـ يكصحنه حركاتxدر تغيير wحذف ـ و خودنمائي قدرتxو

مهارتو wحذف ـ xاين به سينمائي صحنه هيچ wجانشين ـ xدر ماهر wاضافه ـ بازيگرxها wاضافه ـ xاز شايد

/wجانشين ـ نرسد xاو برنيايد عهده توانائياز

wجانشين ـ شد تنفسداده ساعت٤.٤٥ xمقارن شد تنفساع7م بعدازظهر ساعت٥

گون گونا wحذف ـ اطوار و حركات از كه x wجانشين ـ xعكسهاي عكسهائي ـ بازيگر و خودخواه روح

شد/ گرفته wحذف ـ دادرسي جلسات در xايشان

wجانشين ـ xبود محسوسبوده ايشان از دفاع بيان wجانشين ـ xمختلف مختلفه مواقع در كه حركاتي

wجانشين ـ xبا يا و رفتار تشخيصواقعيت است او بازيگر و خودخواه روح واقعي نماينده و معرف بهترين

خصائص و حادثه پر گذشته كه كساني آن مگر نيست/ آساني كار متهم اظهارات wجانشين ـ xو با عقايد

باشند/// كرده مطالعه نزديك از را او اخ;قي

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

است سرسامآور آزاد بازار در قند و بهايشكر
شكر و قند يككيلو جاي به و نميدهند قند مردم به شكر و قند اداره طرف از كه است ماه چند ـ رشت

و كارآموز مرد كه تهراني آقاي از و ناراضي فوقالعاده بابت اين از اهالي ميدهند تحويل شكر گرم ٧٥å فقط

شكر زيرا بنمايند را مردم نارضايتي رفع و بگذارند ميان در مركز با را اينموضع دارند تقاضا هستند مردمدار

است ريال ٤å كيلوئي قند و ريال ٣å كيلو هر بازار در



٣٦٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آبان اطEعات,

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

درجهداران و افسران براي خانه ١٢٥ ساختمان آغاز مراسم امروز
آمد عمل به قصر پادگان در

ارتش باتمانقليچرئيسستاد سرلشكر و ملي دفاع وزير سرلشكرهدايت

زدند زمين بر را كلنگعملياتساختماني اولين

شد خواهد افسران تحويل جاريخانهها سال آخر تا

لشكر افسران باشگاه در درجهداران و افسران براي خانه دستگاه ١٢٥ ساختمان آغاز مراسم امروز بامداد

به درجهداران افسرانو از عدهاي مليو دفاع هدايتوزير سرلشكر تيمسار حضور با قصر پادگان زرهي تيپ

آمد/ عمل

گفت: و كرد صحبت به شروع ملي دفاع هدايتوزير سرلشكر آقاي و شد آغاز مراسم صبح نه ساعت در

اولين امروز درميآورم اجرا مورد به را شاهنشاهي همايوني اعليحضرت اوامر از يكي كه دارم را افتخار نهايت

و افسران به دولت شايسته كمك ميتوانم اينرو از ميشود زده درجهداران و افسران براي خانه كلنگ١٢٥

كنم/ اب;غ را درجهداران

داشت اظهار و كرد سخنراني به شروع باره اين در ارتش ستاد رئيس باتمانقليچ سرلشكر آقاي سپس

نفر ١٦١٥١ براي تيه آ سال در و درجهدار نفر ٣٤٧٩ و افسر نفر ٨٣٧١ براي جاري سال در دارد نظر در دولت

كه است اين دولت درجهدارانمنظور آسايشافسرانو و رفاه بر ع;وه بسازد خانه درجهدار نفر ٦٤١٦ و افسر

دهند/ انجام را وظائفخود بتوانند بهتر تا كنند سكونت پادگانهايخود مجاورت در درجهداران و افسران

و كرد ايراد مطالبي ميشود ساخته كه خانههائي خصوصيات و مزايا درباره انصاري سرتيپ آقاي گاه آن

سيمكشي و آب كشي لوله و حمام با اطاق چهار داراي و متر ١٨å مساحت به افسران خانههاي گفت ضمنا

و ديگر لوازم و اطاق سه داراي درجهداران خانههاي و ميشود تمام ريال ٨٥.٣٨٤ حدود در و بود خواهد برق

شد/ خواهد بالغ ريال ٥٢.٧٥å آن بهاي و بوده متر ١٣٤ مساحت به و برق آبو كشي لوله

است پادگانواقع سمتجنوب در كه ساختمانها محل به مدعوين هدايتو سرلشكر آقاي اينموقع در

هـمايون اعـليحضرت نـام بـه را سـاختماني عـمليات كـلنگ اولين ملي دفاع وزير آقاي آنجا در و رفتند

بر را ديگري كلنگ نيز ارتش ستاد رئيس تمانقليچ با سرلشكر آقاي وي از پس و زد زمين بر شاهنشاهي

ولي نكردند ولي دادند قيمت ارزان خانههاي وعده شما به كه بود مدتها گفت افسران به خطاب و زد زمين

بدين ميدهيم تحويل را شما خانههاي جاري سال اواخر تا tانشاِءا و ميكنيم عمل وعده بدون امروز ما

يافت/ پايان درجهداران و افسران خانههاي ساختمان آغاز مراسم ترتيب



ملي دولت سياهه ٣٦٦٦

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

فرمودند بازديد كويشاه از شاهنشاه
ري شهر جاده كنار فرحآباد در واقع شاه كوي به تومبيل ا با اعليحضرتهمايوني ساعتهشتصبحديروز

ساخته گذاري ام;كوا اداره بهوسيله كه خانههايارزان ساختمان قسمتهايمختلف از و تشريففرمودند

فرمودند/ بازديد شده

گرديد/ مبادله گذشته پنجشنبه روز آن سند و نمودهاند عطا ساختماني بانك به شاهنشاه را خانهها اين

٨٢٣٩ شماره ,١٣٣٢.٨.٣å شنبه

ميكند پيشنهاد گاردين منچستر

دارد اعزام ايران به هيأتي غيررسمي طور انگليسبه دولت
سياسي روابطعادي تجديد درباره تا
بپردازد مذاكره به ايران بينانگليسو

خـود صـبح امـروز شماره در ليبرالها ارگان گاردين منچستر روزنامه لندن راديوي اظهار بنابه ـ لندن

مينويسد: آن در و كرده انگليسمنتشر و ايران خصوصروابط در مقالهاي

خود از يك هر ميباشند سياسي عادي روابط تجديد به مايل انگليس و ايران دولتين اينكه وجود <با

پيشقدمشود/> ديگر نخستدولت كه است منتظر كدام هر و ميدهند نشان ترديد و دودلي

ميكند: پيشنهاد گاردين سپسمنچستر

ناظران از بعضي كه همانطوري و پيشقدمشود انگليس استدولت بهتر اينوضع به پاياندادن <براي

در تا دارد اعزام ايران به هيأتي غيررسمي طور به انگليس دولت است شايسته كردهاند پيشنهاد سياسي

نمايد/> كره مذا ايران دولتي مقامات با انگليس و ايران دولت دو بين سياسي عادي روابط تجديد خصوص



٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

جنائيفرماندارينظامي رأيدادگاه متن
آنها تبرئه دiيل افشارطوسو قتل به متهمين درباره

افشارطوسبرايرسيدگيمجدد قتل نظاميپرونده تقاضايدادستان بنابه

شد خواهد ارجاع تجديدنظر دادگاه به

به رسيدگي نظامي فرمانداري جنائي دادگاه رسيد محترم خوانندگان اط;ع به گذشته روز كه طوري به

كرد/ صادر قتلمزبور در شركت به متهمين درباره را رايخود و داد خاتمه را افشارطوس قتل موضوع

پرونده اصلي تلين قا يا قاتل كشف براي و گرديدند تبرئه وارد تهامات ا از متهمين كليه دادگاه راي طبق

و كرد نظر تجديد تقاضاي دادگاه راي از نظامي فرمانداري دادستان ماند خواهد مفتوح همچنان تهامي ا

اسـتحضار بـراي ايـنك شـد خواهد ارجاع نظر تجديد دادگاه به پژوهشي رسيدگي براي پرونده بنابراين

تبرئه مورد در كه دFيلي افشارطوسو قتل به متهمين درباره نظامي فرمانداري دادگاه راي متن خوانندگان

اساس است: داشته ابراز طور اين را خود نظريه نظامي جنائي دادگاه ميگردد/ درج زير در گرديده اقامه آنها

از: است عبارت متهمين به كيفرخواست در مذكور تهامات ا انتساب ادعاي در دادستان استدFل

است/ شده معرفي مشاراليهم اقرار كيفرخواست در كه متهمين اظهاراتخود w١

راننده خطيبيو كلفتحسين و نوكر افشارطوسو مرحوم رانندگان قبيل از گواهان به اظهاراتمنسوب w٢

غيره/ و خانقاه خيابان بقالهاي و بقائي آقاي نوكر و مزيني بازنشسته تيمسار

جنازه/ كشف مجلس صورت w٣

قانوني/ پزشك نظر اظهار و پزشكي معاينه مجلس صورت w٤

امر/ پرونده در احوالموجوده و اوضاع ساير w٥

انتساب اثبات براي كافي مشتركا نه و تنهائي به يك هيچ مرقوم دFيل دادگاه دادرسان هيأت نظر به

زيرا: نگرديده, تلقي متهمين كيفرخواست در مذكوره جرائم

داشتهاند بيان صريحا نكردهو تأييد را اظهاراتمرقوم دادگاه محضر در متهمين اينكهخود از نظر قطع ـ ١

عده كتبي گواهيهاي حكايت به ارعاببوده و تهديد و شكنجه و زجر اعمال از ناشي و تلقيني اظهارات آن

كه است محقق دادگاه محضر در ايشان از جمعي شفاهي شهادت و پرونده در بايگاني مطلعين از بسياري

تلقينمود باشد متهمين كيفرخواستو در مذكوره جرائم انتساب در مؤثر كه اقراري را اظهارات اين نميتوان



ملي دولت سياهه ٣٦٦٨

فرصت اولين در را شكنجه پروندهوقوع حكايتمحتويات به تحقيقات خ;ل متهميندر اغلباز كه خصوصا

بودن طوFني تحقيقو ساعت حيث از تحقيقات نحوه كه باFخص و داده تذكر بازپرسمربوطه به ممكنه

كه ميرساند خوبي استبه تحقيقاتموجود شروع بيندستگيريمتهمينو كه زيادي فاصله تحقيقو مدت

و جزا قوانين و مسلمه اصول طبق اينكه به مضافا است شده منحرف خود قانوني و عادي سير از تحقيقات

گردد/ تلقي دليل تنهائي به نميتواند اقرار اصو� كشور ديوان متخذه رويه

به نسبت اينكه از نظر صرف چه نميرسد نظر به خدشه از خالي نيز گواهان به منسوب اظهارات ـ ٢

و اخت;فگوئي و ايشان گواهي نحوه آزار و شكنجه اعمال اول قسمت در مذكور دFئل به ايشان از بعضي

پـرونده در و گرديده اظهار نيز متهمين طرف از و ميشود ديده ايشان اظهارات در كه بيشماري تناقض

اظهارات كهدFئلخ;فو خصوصا گردد آنان صحت اعتبار به معتقد نميتواند دادگاه بنابراين منعكساست

عده گواهي و منعكسبوده شهرباني در متشكله پرونده خصوص به و مربوطه پروندههاي اشخاصدر اين

خانه به ميگويند كه دادستان اداي ساعتمورد حوالي در را افشارطوس سرلشكر تيمسار مرحوم كه ديگري

ايـن اظـهارت نشناختن قطعي بر كاشف نمودهاند مشاهده ديگري مح;ت در رفته خطيبي حسين آقاي

بيشاز كشيكك;نتري مأمور افشارطوسو مرحوم راننده گواهي ازمجموع اينكه به مضافا ميباشد گواهان

در خـطيبي حسين آقاي خانه حدود تا افشارطوس مرحوم ادعا فرضصحت به كه نميشود استفاده اين

افسران كانون باوجود كه ميرسد بعيد كه اين به احوالمربوط اوضاعو به توجه با كه باشد رفته خانقاه خيابان

و بـودهانـد انـتظامي مأمـورين نظر تحت ايام آن در دو هر كه خانقاه خيابان در سومكا حزب و بازنشسته

گماردنمأمور به و شده پياده خانقاه خيابان در شهرباني رياست اينكه به بخشدو ك;نتري اط;ع مخصوصا

پر خيابانهايمعروفو از يكي كه خانقاه خيابان بعدازظهر ساعت٩.٥ در اينكه به توجه با محلو مراقبدر

را مزبور مرحوم ادعايدادستان حسب بر آساني به بتوان تا خلوتنبوده مرور و عبور نظر از است جمعيتشهر

و ببرند شهر خارج به و گذاشته تومبيل ا در عدهاي تفاق ا به و پيچيده پتو در بدوي اقدامات انجام از پس

ايشان ساختن خارج و خطيبي آقاي منزل به افشارطوس مرحوم بهورود دادستان ادعاي كه نيست ترديدي

كه دFيلي نميتوان بالنتيجه نميرسد نظر به عق;ني كيفرخواست در مندرجه شرح به منزل آن از آننحو به

دانست/ قانوني ارزش واجد شده كر ذ ادعا اين اثبات براي كيفرخواست در

بـابا حاجي و نادري سرهنگ و سررشته سرهنگ امضاِء به كه جنازه كشف جلسه صورت مورد در ـ ٣

مزبور جلسه صورت در اينكه با او� ميباشد بايگاني يك پرونده ٢٨٤ برگ در و رسيده يك درجه پاسبان

از امضائي نه و گرديده معرفي اشخاص اين هويت نه شده ديگر افسر دو و سرباز نفر سه حضور به اشاره

خانقاه نصرت راهنمائي و دادستان ادعاي حسب بر اينكه با ثانيا ميشود ديده جلسه صورت در مشاراليهم

يا امضاِء شده كشف جنازه محل متهمين از احد نخلي عباسعلي هدايت و مزيني بازنشسته تيمسار راننده

غار مطلقدر تاريكي در جنازه كشف اينكه با ثالثا نميشود ديده جلسه ذيلصورت نفر ايندو از انگشتي اثر

سرهنگ و نبوده كبريتموجود جز روشنائي وسائل هيچگونه پرونده حكايتمحتويات به گرفته تلوصورت



٣٦٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

منطقا و yعق عمل اين كه برده پي مقتول مشخصات و هويت به كمر ق;ب م;حظه با منحصرا سررشته

به جنازه كشف مأمورين هدايت براي نخلي عباسعلي جز راهنمائي هيچ ع;وه به و نميباشد قبول قابل

نيمه از �بعد افشارطوس مرحوم كردن خفه شب در اينكه به توجه با و نبوده آنجا در پرونده حكاياتمحتوي

دفن محل ناظر آنجا از عباسعلي ميگويند كه محلي م;حظه با �ماه] ارديبهشت [سوم شعبان ماه ٩ شب
پست محل مشاهده اينكه به رسيد نظر به متر ٢åå حدود در مسافت محلمزبور از دادگاه معاينه در كه بوده

جنازه كشف ادعايمأمور كه است استمحقق غيرمقدور روشنائي وسائل نبودن با شب تاريكي در ارتفاع از

مسلم قدر و نميگردد تلقي حقيقت و واقع تا منطبق هدايتنموده محلدفن به را آنان عباسعلي اينكه به

نميشود/ ديده امر پرونده در كه باشد بايد ديگري عوامل دفنمرهون حمل كشف

بايگاني و قانوني پزشكي اداره در كه پزشكي معاينه جلسه صورت در پزشكي, معاينه جلسه صورت ـ ٤

شده پيچيده هم با كه طناب رشته سه با گردنمقتول > شده: قيد يك شماره پرونده ٢٩٢ و برگهاي٢٩١ در

در گرهي و كامyمشهود مزبور مقتول گردن روي طناب برجستگي و فرورفتگي آثار و فشرده سختي به بود

نمودند بيان شفاهيخود اظهارات طباطبائيدر آقايدكتر ميشود>/ پشتگوشچپديده سمتچپباFي

منتسبه اقارير اظهاراتخ;ف اين آنكه حال و شده ديده بودند كرده رد هم از كه طناب رشته سه گردن دور به

نميرسد نظر به قابلقبول و كشيدهاند را طناب طرفين نفر دو كه اين بر است دادستان ادعاي بر متهمين به

باشد طناب رشته سه به احتياج او� بوده بسته پايش دستو ادعا حسب بر كه شخصي كردن خفه براي كه

سه آثار بايستي دادستان ادعاي سهولتصحت مانع گره آنووجود شدن رد هم از يا طنابو پيچيدگي زيرا

ادعايدادستانو خ;ف بر كه ثابتاست دادگاه بر عليهذا شود ديده يكخط روي گردنمقتولدر دور در گره

دست به طناب سه فرضوجود به طنابو يك با فقط كردن خفه وسيله قانوني پزشك تصديق به توجه با

دادگاه نظر به تهام ا مباشرينمورد به عمل انتساب مورد در نيز قسمت اين در دادستان ادعاي و بوده نفر يك

به طناب بستن اثر بر خفگي �علتفوت شده قيد پزشكي معاينه جلسه درصورت كه خصوصا نبودهو صحيح

كه پزشكي معاينه مجلس صورت به توجه با اينكه به مضافا طناب طرف دو كشيدن نه �ميباشد گردن

يك كه شده معلوم نيز بعدا و شده بسته مشاراليه دهان و دماغ و چشم روي دستمال عدد سه <با مينويسد:

طرف از تاريكي شب در عمل اين كه كرد تصور نميتوان چون است> شده برده فرو دهانمقتول به دستمال

نداشتهاند نمودن خفه از پس جنازه حمل براي نظري و بوده حركتفوري عازم ادعا حسب بر كه اشخاصي

دستو كه > شده: قيد هم جسد درصورتمجلسمعاينه مدعياستو دادستان كه باشدخصوصا قابلقبول

در مندرجه كيفيت با جنازه كشف محل در قتل دادرسانوقوع نظر به بنابراين است> بوده بسته پايمقتول

نميرسد/ نظر به حقيقت با منطبق كيفرخواست

نفع به بيشتر احوال و اوضاع اين است محقق آنچه امر پرونده در احوالموجود و اوضاع مورد در اما ـ ٥

بيهوشمرحوم جسد حمل ادعاي مورد در چه زمان عامل يكي yاستمث دادستان ادعاي مخالف متهمينو

مزيني بازنشسته تيمسار طرف از او قتل ادعايدستور درمورد چه و غار به خطيبي آقاي منزل افشارطوساز
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حاضر اسب عباسعلي ميباشند مدعي كه محلي تا تهران از اينكه به توجه با تفضيل بدين قرائي بلوچ به

يك حداقل غار دهانه تا محلمزبور از و داشته Fزم راه پيمودن براي تومبيلوقت ا با ساعت چهارم سه نموده

ساعت ادعايدر حسب اينكه به توجه با و كشيد/ برگشتنطولخواهد نيم يكساعتو رفتنو نيم ساعتو

نـزاع در دخـالت و خـيابان چندين به رفتن از پس و خارج شهرباني از افشارطوس مرحوم [بعدازظهر] ٩
وسيله به تا بوده صحبت مشغول ساعت نيم Fاقل و رفته خطيبي آقاي منزل به بعدا پاسبان با شخصي

براي تلفن و پتو در شدن پيچيدن و بيهوشي از پس و گرديده دستگير شده قيد كيفرخواست در كه عواملي

مقدمات اين كه نموده حمل تلو به را بيهوشاو جسد حمل براي ماشين كردن حاضر و خيابان نمودن خلوت

كه متهمين از عدهاي كه بود نخواهد قبول قابل و كشيد خواهد طول به ساعتمجموعا يك از بيش قطعا

فرمانداري ممنوعه �ساعت [شب] ١٢ ساعت از قبل بتوانند نمودهاند مشايعت تلو تا را جسد ادعا حسب
به توجه با همچنين و باشند رسيده خود منازل به انتظامي مأمورين به برخورد بدون �بوده تهران نظامي

و رفته محل به قتل دستور صدور براي مزيني بازنشسته سرتيپ تيمسار است مدعي دادستان كه ساعتي

مشاراليهموفق كه نمود نميتوانقبول بازداشتشده رختخواب در منزلخود در كه ساعتي آن فاصله تطبيق

در و شده ذهاب و اياب اسب و تومبيل ا با كوهستاني راه در و شب در هم آن سرعت آن به طريق طي به

از خطيبي آقاي منزل محل تحقيق فرض با و باشند نكرده برخورد نظامي مأمورينحكومت به مراجعتهم

سابقه و افشارطوس مرحوم مادر شهادت و رانندگان گواهي م;حظه و مقتول طرف از خانقاه خيابان بقال

اوضاع همچنين و نميرسد نظر به منعكساستمعقول پرونده در كه مزبور فقيد با خطيبي آقاي بين ارتباط

و كـ;نتري افسر طباطبائي و دادفر مصطفي اخوين, خسرو معماريان, علي گزارش قبيل از ديگر احوال و

احوال و اوضاع منزله به دادرسان طرف از عموما كه غيره و دادگاه به تقديمي ميرسپاهي آقاي كتبي گزارش

ميرسد/ نظر به متهمين به ادعائي جرائم انتساب عدم در دادگاه نظريه مؤيد

tعبدا آقاي تهام ا قاچاقو اسلحه حمل و بايندر مزينيو بازنشسته سرتيپ آقايان تهام ا درموضوع ـ ٦

بودهاند ارتش بازنشسته افسر كه مذكور متهمين نفر دو به نسبت او از قاچاق اسلحه كشف به اميرع;ئي

به دادگاه محضر در كه ميرشكار تاباي آ آقاي گواهي آقاياميرع;ئيطبق به نسبت نيستو وارد تهام ا اساسا

دادستان ادعاي است پرونده ضبطدر و ارائه دادگاه محضر در كه ميرشكار آقاي گواهي طبق اميرع;ئي آقاي

داده نشان خوبي به جاري ماه مرداد ٢٨ وقايع اينكه به توجه با و مراتبمرقوم بنابه ميرسد نظر به مردود

عملياتي نميتواند سابق دولت عليه بر قانوني عمليات به تبليغات در متهمين از اغلب تهامات ا كه است

بنابه باشد عمومي مجازات قانون ١٦٩ و ١٦٨ مواد با و نظامي حكومت قانون ٤ ماده با منطبق كه تلقيشود

و كيفرخواستداده بر منتسبه تهامات ا جمع متهمينو كليه برائت به نظر دادگاه دادرسان Fبا مراتبمشروحه

تشـخيص و افشـارطوس مـحمود مرحـوم سرلشكر تيمسار فجيع قتل و جنازه كشف جهت پرونده ضمنا

جـلسات در ايشان به نسبت كه شكنجه و زجر عاملين تعقيب براي همچنين و حقيقي تلين قا و مسببين

و تشكـيل سـوم فـصل از ١٨ ماده استناد به و حضوري راي اين ميماند مفتوح گرديده جرم اع;م دادگاه



٣٦٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

مدت تا دادگستري كميسيون ١٣٣٢ سال خرداد نظاميمصوب٢٦ زمانحكومت نظاميموقتدر ص;حيت

قهرماني شرفالدين سرهنگسوار نظامي فرماندار جنائي رئيسدادگاه ميباشد/ تجديد قابل روز ده

غفاري/ tعزيزا پياده سرهنگ و شاهخليلي اسعد سرهنگسوار آقايان از بودند عبارت دادگاه دادرسان

پساز بهمنشبودندو كبر عليا توپخانه نمايندهويسرگرد قربانيو سرهنگمهندساحمد دادگاه دادستان

رسيدگيدارم/ تجديدو تقاضاي معترضو رايدادگاه به راينوشت: ذيلورقه دادستاندر دادگاه, رأي صدور

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

ندارد!] را قلعهمرغي فرودگاه در خرابكاري متهمين با ارتباطي نفر سه اين [محاكمه
به متهم كه هوائي نيروي افسران از نفر سه كمه محا جلسه پنجمين امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

تشكـيل ارتش دادرسـي يك شماره عادي دادگاه در ژيانفر رياست به قلعهمرغي فرودگاه در خرابكاري

گرديد/ تعطيل تنفس بهعنوان جلسه ساعت١١.٥ توضيحاتيدادو كيفرخواستخود درباره دادستان گرديد/

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

اخير] ساعت چهار بيستو [در
فرمانداري مأمورين وسيله به مختلف جرائم به نفر ٣٢ اخير ساعت ٢٤ در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديدند آزاد آنها از نفر ٢٢ آمد عمل به آنها از نظامي فرماندار يك ركن در كه بازجوئيهائي از بعد و دستگير

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

دامغان نمايندگياطEعات
١١١٤å ـ آ ندارم/ دسته حزبو هيچ به وابستگي سركرده سعيد اينجانب

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

داد خواهد نظريه قوام مورد در آزمايشهايiزم انجام قانونيپساز پزشك فردا
به قوام آقاي معاينه مورد در را خود نظريه قانوني پزشكي اداره هنوز نمود كسباط;ع ما خبرنگار امروز

طـبي آزمايشهاي از بعضي نتيجه حصول به مزبور نظريه تكميل چون است نكرده تسليم كشور ديوان

شد/ خواهد ارسال مقاماتمربوطه براي و تنظيم را گزارشمربوطه حكمت دكتر آقاي فردا دارد بستگي

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

است داشته جواز تفنگها
خانهاش در كه كتابهائي و اسلحه مورد در نوشته اداره اين به كه خود نامه ضمن در گرگاني آقايمنشور

كتاب هم كتابهايمكشوفه بين در و بوده دارايجواز شكاريوي تفنگهاي كه ميدهد تذكر شده كشف

وي ميباشد/ شوروي انگليسو عليه آنها مفاد كه است ايران> <سياستشورويدر استو مرواريد> <نفتو

نيست/ صحت به مقرون دادهاند انتظامي مقامات به كه گزارشي ميدهد تذكر نامه آخر در



ملي دولت سياهه ٣٦٧٢

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

شد خواهد بيمارستان به موقتدادگستريتبديل زندان از قسمتي
آن كـارمندان اخـتيار در و شـود ساخته بيمارستاني دادگستري كاخ محل در كه بود قرار قبل مدتي از

زندان از قسمتي است نظر در و گرديده فراهم بيمارستان اين تشكيل مقدمات كنون ا گذاشتهشود/ وزارتخانه

ناميده دادگستري> كاخ <بيمارستان نام به كه بيمارستان اين گردد/ بيمارستان به تبديل دادگستري موقت

است/ دادگستري زندان چهارم يك تقريبا شامل و بود خواهد دارا را Fزم وسائل كليه شد خواهد

بيمارستان وسائل تهيه براي تومان هزار ٨å ورشكستگي امور تصفيه اداره ميشود گفته كه طوري به

ايـن در مـيتوانـند پـزشك نـظريه داشـتن دست در با دادگستري وزارت كارمندان و كرد خواهد پرداخت

بپردازند/ خود معالجه به و شده بستري بيمارستان

٨٢٤å شماره ,١٣٣٢.٩.١ يكشنبه

مذاكراتيصورتگرفت امروز برايتشكيلشركتهاياتوبوسراني
شد خواهد كار خطوطمختلفمشغول اتوبوسدر ٨٤٥ جمعا تهران در

ميگيرد قرار استفاده اتوبوسمورد كرايه مخصوصبرايپرداخت بليطهاي

پEكنصبميشود كارگران سينه بر داشتو خطوطرنگمخصوصخواهد يكاز اتوبوسهايهر

نمايندگان حضور با رانندگي راهنمائيو رئيساداره انصاري سرهنگامير آقاي دفتر در امروز ظهر از قبل

به وابسته فرعي رشتههاي و اصلي گانه ١٨ خطوط كليه توبوسهاي ا تعداد تهران توبوسراني شركتهايا

امـر در داشت اظـهار ما خبرنگار به امروز تهران توبوسراني ا صنفي نمايندگان از يكي گرديد/ تعيين آنها

تـنظيم در را ما كل شهرباني و داريم كامل نظر توافق كل شهرباني و ما توبوسراني ا شركتهاي تشكيل

داشت/ ملحوظ را ما نظر و داد مداخله خطوط از يك هر توبوسهاي ظرفيتا و مسيرها تعيين و اع;ميهها

آينده هفته از و است شده كل شهرباني تسليم Fزم پيشنهادهاي توبوسراني مسيرهايا تمام براي ضمنا

تشكيلميشود/ فعلي مالكين تقدم گرفتنحق نظر در و آنها شرايط پيشنهادها به مطالعه براي كميسيوني

تعداد اين به است ممكن ولي شده تعيين دستگاه ٨٤٥ yفع فرعي و اصلي خط ١٨ كليه توبوسهاي ا تعداد

اجرا موقع به توبوسها ا كارگران مورد در كار قانون توبوسراني ا شركتهاي تشكيل با شود/ اضافه يا كسر

فعلي فشار كه ميگردد تعيين طوري آنها كار فشار كه ميگردد تعيين طوري آنها كار ساعات گذاشتهميشودو

كارگران و شد خواهد متحدالشكل نيز خطوط از يك هر كارگران فعلي لباس يابد, تخفيف آنها درباره كار

كه آمد خواهد رنگخاصدر به هم يكازخطوط هر توبوسهاي داشتا خواهد سينه بر رديف شماره پ;ك

تشخيصدهند/ را آنها بتوانند مسافرين

هر طرف از پست تمبر كافي<ژتون>مخصوصشبيه مقدار است توبوسقرار كرايها پرداخت براي ضمنا

بهوسيله توبوسرا كرايها آنها خريد با مسافرين كه گذاردهشود معرضفروش قبyدر چاپو شركتها يكاز

نشود/ بدل و رد توبوسها ا در پول ديگر و بپردازند ژتون دادن



٣٦٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

كشفشد سوم نيروي رهبر برادر خانه در حزبي شبكه يك ديشب

گرديد دستگير بازداشتشدگاناخاذيميكرد خانواده از كه كسي
آزاد بازداشتشدگان از عدهاي ساعتاخير چهار بيستو در

شد خاركصادر تبعيدشدگانجزيره از نفر استخEص١٥ حكم و
رهـبر ملكي خليل برادر ملكي شفيع منزل در را حزبي شبكه يك نظامي فرمانداري مأمورين ديشب

از پس و رفتند مزبور خانه به بعدازظهر ٨ ساعت دادستان اجازه با مزبور مأمورين كردند/ كشف نيرويسوم

و افتاد دستمأمورين به توده منحله حزب و نيرويسوم حزب به مداركمربوط و اسناد زيادي مقدار بازرسي

شدند/ دستگير داشتند اشتغال اسناد مرتبنمودن به آنجا در و بودند دانشآموز تماما كه حزب افراد از نفر ١٢

از نظامي فرمانداري نام به كه را شخصي نظامي فرمانداري مأمورين ديروز ـ شد دستگير ك7هبردار

كردند/ دستگير ميكرد اخاذي دستگيرشدگان خانوادههاي

و مختلفدستگير جرائم به نظامي فرمانداري طرف از عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در ـ آزادشدگان

كـميسيوني همچنين گرديدند/ آزاد تفاهم سوِء رفع از پس بود شده رسيدگي آنان پرونده به كه ديگر عده

در كرد/ رسيدگي خارك جزيره تبعيدشدگان از نفر ٦å پرونده به و شد تشكيل نظامي فرمانداري در ديشب

به تا شد فرستاده ارتش ستاد به و صادر تبعيدشدگان از نفر ١٥ آزادي حكم رسيدگي از پس كميسيون اين

گردد/ فراهم آنها استخ;ص ارتشوسائل ستاد وسيله

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

توده] منحله حزب به نسبت خود انزجار و تنفر [اظهار
انزجار و تنفر اظهار ضمن وسيله بدين شيراز, پزشكي پنجم سال منطقيدانشجوي ابوالقاسم اينجانب

اشتغال علت به كنون تا كه مينمايم اع;م ميدانم, كشور به خائن را آن كه توده منحله حزب به نسبت خود

آن مرام از كه توده منحله حزب به نسبت ويژه به ندارم و نداشته وابستگي حزبي و دسته هيچ به تحصيل به

منطقي] [ابوالقاسم دارد/ كامل منافات اينجانب فعلي و شغلي وضع با و بيزار

١å٢٢٢ آ

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

ميدانم] ايران مردم و كشور به خائن را توده منحله [حزب
و نبوده سياسي احزاب از يك هيچ داخل همدان ٥٢٥ شمارة شناسنامه دارنده تي سماوا tاسدا اينجانب

و مـيدانـم ايران مردم و كشور به خائن را توده منحله حزب و توده منحله حزب داخل خصوص به نيستم

[اسداhسماواتي] هستم/ و بوده شاه دولتو طرفدار اينجانب هميشه

١١٢٢å ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٦٧٤

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

ميباشم] ميهنپرست و شاهدوست و متدين [يكفرد
و غيرقانوني را توده منحله حزب ضمنا و نيستم و نبوده جمعيتي و حزب هيچ جزِء احراري اينجانبجواد

احراري جواد ميباشم/ ميهنپرست شاهدوستو و متدين فرد يك و دانسته كشور به خائن

١١٢٢١ ـ آ

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

مرداد وقايع٢٨ متهمين و مصدق منزلدكتر محافظين آينده هفته
كرد خواهند تعيين را خود وكEيمدافع

ارتش, ستاد سابق معاون كياني tعطاِءا سرتيپ آقايان داديم اط;ع قبل شماره چند در كه طوري به

آقاي محافظمنزل افسران شجاعيان يكم ستوان فشاركيو سروان سروانداورپناه, سرهنگعزتاtممتاز,

تعيين براي نظامي بدوي دادگاه منشي شكوهي سرگرد آقاي طرف از مرداد ٢٨ متهمينوقايع مصدقو دكتر

گرديد/ مهلت روز ده تقاضاي دادگاه از حضور پساز و گرديد احضار دادگاه دفتر به خود مدافع وكيل

بايستيوك;يمدافعخود و شد منقضيخواهد قانونيمتهمين مهلت آينده هفته اواسط در اط;ع قرار به

ميباشند/ تعيينوك;يخود براي مطالعه متهمينمشغول آقايان كنون ا هم نمايند معرفي روز آن تا را

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

تبريز رئيسدانشگاه نامة
آبان ١٨ روز تبريز دانشگاه تابعه مؤسسات مينويسد نامهاي طي تبريز دانشگاه رئيس امين دكتر آقاي

در دانشجويان و بوده آماده آزمايشگاهها و بيمارستانها و ك;سها و مرتبداير طور به روزها ساير مانند ماه

ميباشد شهردور مركز از نسبتا كه حبيبي بيمارستان جلويدرورودي فقطدر بودهاند تحصيل ك;سمشغول

مـزبور بـيمارستان در كـه پزشكي دانشجويان خود كه نمايد پخش اوراقي ميخواسته نفر يك زود صبح

نمودهاند/ معرفي انتظامي مأمورين به خودشان شخصرا آن و نموده پاره را اوراق تمام داشتهاند كارآموزي

دانشگـاه كارمندان و دانشجويان و معلمين و استادان است نموده ع;وه نامه پايان در امين دكتر آقاي

پيشرفتو براي نيرو تمام با جوانبخت شاهنشاه خاطر رضايت و عزيز ميهن سعادت به قطعي ايمان با تبريز

سياسيآلوده اغراض با كه مينمايند وافي سعي و كوششدارند تبريز نوبنياد دانشگاه و فرهنگكشور ترقي

نگاهدارند/ ادبمحفوظ و علم براي منحصرا را دانشگاه ك پا محيط و نشده

٨٢٤١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢ دوشنبه

شهرباني رئيسجديد
كار مشغول و وارد فومن به شهر شهرباني جديد رئيس سجادپور ابراهيم آقاي شهرباني سرگرد ـ فومن

شد/



٣٦٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

كشفشد ديگر شبكه چند
كسماِء و كوراب طاهر طرف به مجددا فومنات نظامي فرماندار انساندوست حسن سرگرد آقاي ـ فومن

رهبران از عدهاي و شده موفق توده منحله حزب مهم شبكه چند كشف به Fبا نقطه دو در و گرديده رهسپار

رمز/// مفتاح كتبكمونيستيو و غيره مردمو روزنامه زيادي مقدار با كسماِء كورابو طاهر در را كرده ياد حزب

است/ داشته اعزام رشت نظامي دادسراي به متشكله پرونده با و آورده فومن به

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

نمودند ياد سوگند آموزگاران از نفر ٩
و مـعاريف از جـمعي حـضور با منحرف آموزگاران از نفر ٩ آبان ششم و بيست سهشنبه روز ـ دامغان

نمودند/ ياد سوگند و ندامتنموده اظهار فرمانداري عمارت در روحانيون

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

ساعتاخير] چهار بيستو [در
بازداشت نظامي فرمانداري طرف از نفر دوازده ساعتاخير چهار بيستو در ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شدند/ آزاد بود شده تفاهم سوِء رفع آنها از كه بازداشتشدگان از نفر بيست و

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

راهآهن] شده كنار بر [كاركنان
و كنار بر خدمت از راهآهن فني مأمورين و كارمندان از نفر ١٧١ قبل چندي ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

اين از نمود اط;ع كسب راهآهن بنگاه در ما خبرنگار امروز كه قراري به شدند/ خدمت منتظر آنها از بعضي

گرديدهاند/ معرفي كار وزارت به نيز آنها از نفر ٢٩ و شدند داده خدمتعودت به اخيرا نفر ٧١ عده

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

اجدادي] و آباِء رويه از متابعت [با
سياسي دستجات و احزاب از يك هيچ به منتسب پهلوي بندر سابق آموزگار تهراني برومند پرويز اينجانب

ميهن و شاه خدا شعارم اجداديخود و آباِء رويه از متابعت با و منزجرم بينهايت توده منحله حزب از و نبوده

تهراني برومند پرويز ١١٢٣٥ ـ آ است/

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

رستاخيز نشان دريافت
نموده مرداد ٢٨ قيام در كه كاريهائي فدا مناسبت به تهران آرارات باشگاه مدير گيئيان سا ك آقايسوا

است/ شده مفتخر رستاخيز دوم درجه نشان اخذ به است



ملي دولت سياهه ٣٦٧٦

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

كرد اعEم قوامالسلطنه مزاجي وضع درباره خويشرا نظريه قانوني پزشك

ضروريست اروپا به قوامالسلطنه قانونيمسافرت پزشك نظر به
ميرود وخامت به رو تدريجا و سختاست بيمار عمومي حالت زيرا

دادستانكلارسالگرديد به قانوني پزشك اداره وسيله به امروز قوامالسلطنه نهائي معاينه نتيجه

دهند اجازه معالجه براي كه بود كرده تقاضا ديوانكشور از قوام احمد آقاي داديم قبyاط;ع كه طوري به

پزشكقانوني رئيساداره حكمت سعيد دكتر آقاي كشور كل دادستان امامي آقاي دستور به شود/ اروپا عازم

قانوني پزشكي اداره رئيس نظريه متن داشت/ تسليم كل دادستان به را خود نظر و نمود معاينه آقايقوام از

است: زير شرح به قوام احمد آقاي مزاجي وضع درباره

كل دادستان آقاي جناب

يك مشاراليه ميرساند: استحضار به قوام احمد معاينه به راجع ٣٢.٨.٢٨ ـ ٢å٤٥٣ شماره نامه پاسخ در

[نامه] ضمن معاينه نتيجه كه بودند گرفته قرار معاينه مورد اينجانب وسيله به ٣٢.٢.٢٧ تاريخ در مرتبه
بود/ شده گزارش كشور كل دادستاني به ٣٢.٢.٢٧ ـ ١å٦١ شماره

بـه توجه با ولي آوردم عمل به معاينه ايشان از مجددا ٣٢.٨.٢å ـ ٢å٥٤٣ شماره دستور طبق اينك

بيمارهايداخلي كارشناس نفر دو كارشناسجراحيو نفر دو حضور با دانستم ايشانFزم بيماريهاي سوابق

يحيي پرفسور آقايان از ٣٢.٩.٢ ـ ٩٧٩٨ شماره نامه طبق لذا آيد عمل به ايشان از مجددي پزشكي مشاوره

مورخه ظهر ١٢ ساعت در كه آمد عمل به شيخدعوت غ;مرضا دكتر و ع;ِء محمد دكتر حنجي, دكتر عدل,

yذي را مشاوره تصميم و مشاهدات نتيجه و آورند عمل به معاينه قوام آقاي از اينجانب حضور با ٣٢.٩.٢

معروضميدارد/

قفسه تحتاني انتهاي تا چپ قلب كنار كلي طور به و شده متسع جهات تمام آئورت شريان و قلب w١

است/ افتاده پائين صدري

ميباشد/ قلبمشهود جريانات مرضدر تغييرات نوع دو w٢

ميباشد/ ٢å كثر حدا و ١٢ حداقل بين خون فشار w٣

است/ باقي سابق حال همان به راست ران كشاله بزرگ فتق w٤

است/ رفته وخامت به رو قبلي معاينات به نسبت بسيار عمومي حالت w٥

است/ رفته وخامت به رو قبلي معاينات به نسبت بيمار عمومي حالت

نمودند: نظر اظهار ترتيب بدين مشاور جراحان و پزشكان آقايان بيمار حال شرح به توجه با

مؤسسات نظر تحت است ممكن و است نشده واقع مؤثر و مفيد معالجات ايشان كسالت مدت در چون

در بعدا كه گردد حاصل بيماريمشاراليه عارضه در تخفيفي است كاملتر و مجهزتر كه اروپا بهداشتي فنيو

آقايان نظريات اينجانب مراتبفوق به توجه با ميدانيم Fزم بكند نيز جراحي عمل به اقدام امكان صورت



٣٦٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

جـلسه صـورت و عكسبـرداري و آزمايشها نتايج از قبل Fزم مدارك كليه مينمايد/ تأييد را مشاورين

قانوني پزشكي رئيساداره ميباشد/ بايگاني قانوني پزشكي اداره در ٣٢.٩.٢ مورخه مشاوره

حكمت سعيد دكتر

درباره و شد خواهد مطرح كشور ديوان عمومي هيأت در قوام آقاي مورد در قانوني پزشكي اداره نظريه

شود/ گرفته تصميم خير, يا برود اروپا به معالجه براي ميتواند وي اينكه

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

اروپا مقيم دانشجويان از نفر ٦åå به
ميشود داده دولتي ارز

معاونوزارت انواري آقايان حضور با دارائي وزارت در كميسيوني آقاينخستوزير دستور به گذشته هفته

نشـواد و فـرهنگي روابط و عاليه تعليمات كل مدير عليآبادي دكتر و ارز كميسيون رئيس نراقي و دارائي

نمايند/ تخاذ ا تصميماتي اروپا مقيم دانشجويان به ارز پرداخت مورد در تا گرديد تشكيل بانكملي نماينده

خود گزارشكار و رسيدگينمود دانشجويان از نفر ٦åå بهوضع جلسه چهار تشكيل پساز اينكميسيون

تصويبشود/ و مطرح هيأتدولت امروز جلسه در است قرار و كرد تقديم نخستوزير آقاي به و تهيه را

ارز سابق كميسيون در كه دانشجوياني به گرفت تصميم كراتFزم مذا پساز اينكميسيون اط;ع قرار از

رضايتبخش آنان تحصيلي وضع كه دانشجوياني البته و پرداختشود دولتي ارز مجددا بود شده قطع آنان

باشند نداشته دولتي ارز از استفاده سابقه كه محصليني شد/ خواهد خودداري آنان به ارز پرداخت از نباشد

كميسيون در متخذه تصميم طبق ميداشت اظهار مطلع يكمقام كه طوري به نميشوند/ طرح اين مشمول

پرداختشود/ دولتي ارز ليره ٢å ماهيانه دانشجويان اين از يك هر به است شده قرار

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

شاهنشاهي دربار اعEميه
عزيمت يكم بيستو و وارد ماه آذر هيجدهم نيكسونروز بانو و آمريكا رئيسجمهوري نايب آقاي جناب

همايون اعليحضرت مهمان ايشان همراهان و بانو و نيكسون آقاي تهران در اقامت مدت در كرد/ خواهند

رسيد/ خواهد عموم اط;ع به ماه آذر هفدهم در روز سه اين برنامه جزئيات بود/ خواهند شاهنشاهي

يداhعضدي شاهنشاهي, تشريفات رئيسكل

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

وزارتفرهنگ] به عمارتي [اهداِء
شش سيو و يكصد و يكميليون ارزش به عمارتي نظاممافي زهرا بانو ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

اقدام فرهنگاز وزارت و كرد اهداء فرهنگ وزارت به رايگان به مهرآباد در ريال پنج بيستو و هفتصد و هزار

است كرده سپاسگزاري بانويمزبور نيكوكارانه



ملي دولت سياهه ٣٦٧٨

٨٢٤٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٣ سهشنبه

امEكسلطنتي فروش و تقسيم عالي شوراي ديروز جلسه در

تصويبگرديد سلطنتي قراِء تقسيم امEكبراي اداره برنامه
شد خواهد تقسيم گرگان قراِء از قريه جاريفقط٥ درسال

ميشوند اعزام گرگان قراِء و فريمان قريه به نقشهبردار مهندسين از هيأتي زودي به

است تهيه دست در آن نقشه و شده فراهم خانلق قريه تقسيم مقدمات

آقاي رياست به پهلوي گذاري وا فروشام;ك و تقسيم عالي شوراي جلسه ديروز بعدازظهر ٥ ساعت

امور سرپرست علم دادگستري, وزير اخوي آقايان شد/ تشكيل شاهنشاهي دربار وزارت در دربار وزير ع;ِء

داشتند/ حضور جلسه در فاخر دكتر و حكيمي ابوالحسن آموزگار, پهلوي, ام;ك

مطرح شمالي نقاط در ام;ك تقسيم آمدموضوع عمل به ديروز جلسه در كه مقدماتي كرات مذا از پس

بحث ومورد شد عالي تقديمشوراي بود شده تهيه ام;ك طرفاداره از كه برنامهاي اينمنظور براي گرديدو

است گرفته نظر ام;كدر اداره رسانديم خوانندگان اط;ع به yقب را آن از كلياتي برنامه اين طبق گرفت/ قرار

قراِء از قريه چند و آينده سال ماه فروردين دوم در را فريمان قريه جاريو سال ماه بهمن ١٤ در را خانلق قريه

بحث مدتي عالي شوراي در باره اين در نمايد/ تقسيم زارعين بين ماه فروردين ١٤ روز را گرگان در سلطنتي

عـالي شوراي نتيجه در و گرديد تشريح شورا اعضاِء براي علم آقاي وسيله به مزبور برنامه جزئيات و شد

كرد/ تصويب را برنامه اين فروشام;ك و تقسيم

براي ام;ك اداره طرف از كه مهندسيني و گرديد فراهم حيث هر از خانلق تقسيم مقدمات اط;ع قرار به

و نقشه ترسيم فعyمشغول و كردهاند مراجعت بودند شده اعزام مزبور قريه اصلي حدود تعيين نقشهبرداريو

هستند/ خانلق رعاياي عده نسبت به زمينها تقسيم

هكتار ١٤åå حدود خانلقدر مساحت شده/ تهرانواقع كيلومتريجنوب ٥٤ و شهريار قراِء از خانلق قريه

اسناد بهمن ١٤ روز است قرار شد/ خواهد تقسيم خانلق قريه كن سا رعاياي خانوار ١٧å بين كه ميباشد

گردد/ اعطا آنان به همايوني اعليحضرت توسط قريه اين كشاورزان مالكيت

٥ يا ٤ تقسيم مقدمات جاري سال در داشت: اظهار مطلع يكمنبع گرگان در سلطنتي قراِء تقسيم درباره

از استو كم فرصت زيرا ميگردد بعدموكول سال به آنها بقيه تقسيم و شد خواهد فراهم گرگان قراِء از قريه

هيأتي ديگر روز چند تا گردد/ اعطاِء گرگان قراُء مالكيت اسناد ماه فروردين ١٤ روز است نظر در ديگر طرف

تا رفت خواهد گرگان به نيز هيأتديگري و شد خواهد اعزام فريمان قريه به نقشهبردار مهندسين از مركب

شود/ آماده تقسيم مقدمات زودتر هرچه

روز پانزده هر شد گرفته تصميمي سلطنتي فروشام;ك و تقسيم عالي شوراي ديروز جلسه در ضمنا

روز به عالي شوراي آينده جلسه كنند/ رسيدگي ام;ك تقسيم به امورمربوط به و دهد جلسه تشكيل باز يك

گرديد/ ماهموكول آذر ١٧



٣٦٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

يافت پايان نيرويهوائي افسران نفر سه محاكمه
امنيتكشور عليه قيام جرم به و تبرئه جاسوسي اتهام از مرزوان يكم ستوان

شد حبسمحكوم سال سه به

شد حبسمحكوم سال دو به پوريا يكم ستوان و سال سه به هنريار يكم ستوان

يكم ستوان مرزوان, يكم ستوان آقايان هوائي نيرو افسران نفر سه دادرسي جلسه آخرين صبح امروز

دفاع آخرين استماع از پس و تشكيل نظامي يك شماره عادي دادگاه در پوريا خسرو يكم ستوان و هنريار

شرح به دادگاه راي بعدازظهر ساعتدو مقارن و شدند شور وارد دادگاه قضات و اع;م دادرسي ختم متهمين

شد/ صادر زير

شد تبرئه تهام ا اين از بود كرده اعدام تقاضاي جاسوسي تهام ا به او براي دادستان كه مرزوان يكم ستوان

سال سه به هنريار آقاي يعني ديگر نفر دو و شد حبسمحكوم سال سه به امنيتكشور عليه قيام جرم به ولي

از محكومينفوق نفر سه شدند/ محكوم امنيتكشور عليه قيام جرم به زندان سال دو به پوريا آقاي حبسو

ميباشند/ زنداني ١٣٣å ماه بهمن ٢٨ تاريخ از و ارتشاخراج خدمت از بعد به اين

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

شدند اعزام تهران به خارك جزيره به تبعيدشدگان
خارك جزيره به تبعيدشدگان پرونده يافتو تشكيل نظامي فرمانداري در كميسيوني ديشب پريشبو

تهران به ميباشد نفر ١å٢ آنها تعداد كه جزيره آن به تبعيدشدگان بقيه كه شد قرار و آورد عمل به رسيدگي

گرديد آنان از رفعسوِءظن چنانچه و رسيدگي آنها تهامات ا به نظامي فرمانداري دادسراي در تا شوند احضار

شوند/ آزاد

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

اخير] وهشتساعت چهل [در
دستگير نظامي فرمانداري طرف از عدهاي اخير ساعت هشت و چهل در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديدند/ آزاد است شده تفاهم سوِء رفع آنها از كه دستگيرشدگان از نفر مدتدوازده همين خ;ل در شدهاند

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

منحرف] دانشجويان مجازات جديد [طرح
تهيه جديدياخيرا طرح شد كسباط;ع نظامي فرمانداري از كه بهطوري ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

از يكي به و اخراج دانشگاه از فورا سازد منتشر اع;ميه يا نمايد اعتصاب كه دانشجوئي هر آن طبق بر كه شده

در همديگر وظيفه نظام خدمت سال تمامدو ا از بعد و شد خواهد فرستاده پرچم زير خدمت براي نقاطجنوب

شد/ نخواهد پذيرفته دانشگاه



ملي دولت سياهه ٣٦٨٠

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

شدند كنار بر كار از آموزگار نفر ٩
كائي ذ كريم مهندس آقاي و فرماندار معدلي كبر عليا آقاي حضور با فرمانداري در كميسيوني ـ نهاوند

نفر سه خدمت به نتيجه در شد رسيدگي منحرف آموزگاران نفر ٩ پرونده به و گرديد تشكيل فرهنگ كفيل

گرديدند/ خدمت منتظر ديگر نفر شش و شد داده خاتمه بودند پيماني كه آنان

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

شد ايEتلرستاندستگير سران از يكي
ايـل سـران از يكي بيرانوند اعظمي مرتضيخان آقاي نظامي فرمانداري مأمورين سهشنبه روز عصر

از نظامي قانونحكومت ٥ ماده طبق وي نمودند/ اعزام تهران به تحتالحفظ و دستگير بروجرد در را بيرانوند

شد/ بازداشت نظامي فرمانداري طرف

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

روشنفكر مجله مدير آزادي
نـظامي حكـومت ٥ مـاده استناد به گذشته هفته كه روشنفكر مجله مدير مصطفي رحمت دكتر آقاي

گرديد/ آزاد گذشته شب سوءتفاهم رفع از پس بود شده بازداشت

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

ميهن] به خدمت مترصد شاه و خدا داشتن نظر در [با
ميدارد اشعار لزوما آمده پيش انتظاميگي;ن مقامات براي تفاهمي گزارشاتخ;فواقعسوِء اثر چوندر

و كرد نخواهم و نكرده دخالت سياست در اصو� و نداشته بستگي احزاب از يك هيچ به حال به تا اينجانب

١١٣٥٨ آ ميباشم/ و بوده ميهن به خدمت مترصد شاه و خدا داشتن نظر در با هميشه

ع7قبند محمدجعفر غ7محسين

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

احضار آگهي
١٣٦.٢.٢ــــــــــــ
٣.٧٧١

و نموده تعيين تيرآهنفروشي دكان نو ترانسپورت گاراژ را خود اقامت محل كه لواساني علي غيرنظامي

شعبه اين در سلطنت مقام عليه شعار نوشتن تهام ا به شما كه ميشود اخطار ميباشد مجهولاFمكان yفع

بـازپرسي ٣ شـعبه به را خود ماه دو مدت تا گهي آ آخرين نشر تاريخ از است Fزم ميباشيد پيگرد تحت

معمول Fزم اقدام قانوني مقرر مدت گذشتن از Fنمائيدوا معرفي باغشاه در نظاميواقع فرمانداري دادسراي

نظامي فرمانداري دادسراي ٣ بازپرسشعبه گرديد/ خواهد

بهزادي سروان ٣ ـ ٣ ٨١٦٨ ـ آ



٣٦٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

شد خواهد آغاز بختياري غائله متهمين محاكمه شنبه روز
يافت پايان دادگاه مقدماتي جلسه آخرين امروز

اين به قبل روز دوازده از آنها مدافع وك;ي و بختياري غائله متهمين بوديم داده اط;ع yقب كه طوري به

غائله به رسيدگي مخصوص دادگاه كه شد حاصل اط;ع امروز بودند متشكله پرونده قرائت مشغول طرف

امروز صبح كه مقدماتي جلسه آخرين در استو رسانيده پايان به را پرونده به مقدماتي رسيدگي بختياري

شنبه روز صبح نيم هشتو ساعت شد قرار و كرد تعيين نيز را غائله [پرونده] به رسيدگي وقت شد تشكيل
دژبان اداره در ارتشواقع دادرسي نظر تجديد دادگاه محل در بختياري غائله متهمين دادرسي جلسه اولين

شود/ آغاز

خبرنگاران و تماشاچيان و است علني بختياري غائله متهمين تهام ا به رسيدگي دادگاه اط;ع قرار به

دادگاه به دفاع براي را آمادگيخود متهمين مدافع تماموك;ي امروز كنند/ شركت دادگاه جلسات در ميتوانند

داشتند/ اع;م

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

تقويتميشود فارسمرتبا لشكر
است عملآمده به شيراز نان تأمين براي مهمي اقدامات

به ميدهد: اط;ع چنين فارس عمومي وضع درباره خود تلگرافي گزارش ضمن در شيراز از ما خبرنگار

است ايران لشكرهاي نيرومندترين و مجهز تهران پساز كنون فارسا ٦ لشكر شده كسباط;ع كه طوري

فارس لشكر كه است قرار هم باز است متمركز فارس در تمام برگ و ساز با لشكر دو قريب كنون ا اينكه با

گردد/ تقويت

جمعه روز صبح نبود دسترسمردم در بايد كه طور آن و مختل شهر نان اخيروضع روزه چند اين در چون

حمل پروانه صدور از كه شد داده غلهدستور اداره به و كرد سركشي خبازي دكانهاي به شخصا گرزن تيمسار

گندم تن روزي٢٥ غله ثانوياداره دستور تا گرديد مقرر ضمنا كليخودداريشود/ طور به شهر خارج به گندم

بگذارد/ نانوا صنف اختيار در دولتي نرخ به

توابع به پادگانها تيپو به سركشي براي جنوب ناحيه فرمانده گرزن سرلشكر ديگر روز چند است قرار

به نمايد/ عزيمت آنصوب به اهواز لشكر بهوضع بررسي براي نقاط اين از بازگشت پساز فارسعزيمتو

در صبح تا شهر در شيراز شهر انتظام براي پاسبان و سرباز كيپ ا سه شب هر گرزن سرلشكر تيمسار دستور

ميباشد/ آرامش نهايت در yكام شيراز شهر انتظامي مراقبتمأمورين و اقدام اين نتيجه در استو حركت

دريافت براي اقدام و دارائي وزارت با كراتحضوري مذا براي شيراز شهرستان رئيسدارائي ك;ني آقاي

حركت تهران به دوشنبه روز بامداد دولتي تمام نيمه ساختمانهاي جهة چهار اصل اداره از تومان ميليون دو

كرد/
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٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

منقول و معقول علوم يكدانشكده و يكمسجد
ميشود ساخته البرز نزديكدبيرستان در

گـذار وا تـهران دانشگـاه به البرز دبيرستان محوطه اراضي از قسمتي وزيران هيأت تصويبنامه طبق

شود/ ساخته منقول و معقول علوم دانشكده يك و مسجد يك آنجا در تا است گرديده

ايندو ساختمان براي ريال هزار پنجاه صدو چهار يكميليونو مبلغ نيز ايران مسلمين تحاديه ا طرف از

آقاي به دانشگاه شوراي و آمده عمل به ساختمانهايمزبور براي اقداماتFزم است گرديده پرداخت محل

آورد/ جا به را Fزم اقدام اينمورد در كه است داده اختيار فروزانفر

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

مجلسجشن انعقاد
خـتمي حـضرت مسـعود مناسبتمولود به جشني مجلس خلق حزب مركزي ستاد در بعدازظهر ديروز

كردند/ شركت جشن آن در اهالي و محترمين از جمعي كه يافت تشكيل آله و عليه tصليا مرتبت

مدير حزبو كل دبير كرباسچيان آقاي سپس و يافت افتتاح مجلس مجيد tك;ما آيات ت;وت با بدوا

پيغمبر مقام عظمت و اس;م پيرامون در مطالبي مقام عظمت و اس;م پيرامون در مطالبي ملت نبرد روزنامه

آورند/ عمل به Fزم اقدامات خائنين مجازات در كه كرد درخواست امور اولياي از ضمنا و داشت بيان كرم ا

يافت/ خاتمه بعدازظهر نيم هفتو ساعت در مجلسجشن

٨٢٤٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٥ پنجشنبه

cمادرdپهلوي ملكه علياحضرت
ميشوند وارد تهران به آينده هفته

عازم زمين راه از فرانسه از پيش هفته در كه ��مادر پهلوي ملكه علياحضرت بغداد از رسيده اط;ع طبق

در روز دو دارند قصد ملكه علياحضرت شدند/ بغداد وارد ديروز خويش همراهان تفاق ا به بودند شده ايران

وارد راهآهن با و گرديده خرمشهر عازم بصره راه از سپس و بپردازند زيادت به نموده اقامت مقدسه عتبات

شوند/ تهران

از پس و فـرمودند عـزيمت امريكا به ابتدا ميباشند دور تهران از است ماه چندين ملكه علياحضرت

باز خويش ميهن به كه كنون ا و ميبرند سر به آنجا در بود ماه چند و آمدند اروپا به آنجا در اقامت چندي

گرفت/ خواهند قرار شايستهاي استقبال مورد آمده دست به كه اط;عي طبق ميگردند

قطار با ديروز بعدازظهر ٧ ساعت در راهآهن كل مدير سميعي مهندس آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

ملكه علياحضرت معلوم قرار از نمايد فراهم را علياحضرت عزيمت مقدمات تا گرديد خرمشهر عازم سلطنتي

آمد/ عملخواهد به استقبال مراسم تهران ايستگاه در و شد خواهد تهران وارد آينده هفته دوشنبه يا يكشنبه



٣٦٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

شد بختياريتشكيل غائله متهمين اتهام به برايرسيدگي جنگ زمان دادگاه
است كرده اعدام مجازات تقاضاي متهمين ارتشبراي آئيندادرسي ٤å٩ ماده استناد به داستان

تكذيبكردند را وارده اتهام متهمين كليه
برايرسيدگيصالحدانستند را مدافعآناندادگاه وكEي و متهمين

در رسيدگي براي تكميلو جهت هر بختيارياز غائله متهمين پرونده بوديم داده قبyاط;ع كه بهطوري

سرتيپ آقاي رياست به نظامي جنگ زمان فوقالعاده دادگاه امروز صبح ده ساعت مقارن است/ آماده دادگاه

امـين, جـواد سـرهنگ سرهنگمنصورپور, لشكري, سرهنگ جوداني, سرتيپ آقايان كارمندي و فرزانه

جـاويدان سـرهنگ آقـاي حـضور با عليالبدل و اصلي اعضاي رفعتيان سرهنگ و سرهنگخواجهنوري

شد/ تشكيل سلطاني سرگرد آقاي منشيگري جنگو زمان دادستانمخصوصدادگاه

جلسات نظم رعايت براي آنها مدافع وك;ي و متهمين به دادگاه رئيس تذكر و جلسه رسميت از پس

آقايان: گرديد/ استفسار شده كر ذ yقب آنها نام كه متهمين نفر ده هويت دادگاه

بختيار, ابوالقاسم �١

مسعود اصغر �٢

صمصام اميربهمن �٣

صمصام احمدقلي �٤

علوي ٥�مصطفي

بهارزاده عيسيقلي �٦

بختيار عبدالرضا �٧

بختيار مجيد �٨

ايلخان ايوب �٩

مرداني/ محمدعلي �١å

آقايان مدافع وكيل نرسي سرهنگ آقايان از عبارتند داشتند حضور جلسه در كه متهمين مدافع وك;ي

بـختيار, مـجيد مـدافـع وكيل الوندپور سرهنگ بهارزاده, عيسيقلي و بختيار عبدالرضا بختيار, ابوالقاسم

آزمين سرهنگ مسعود, اصغر مدافع وكيل نامور كبر عليا سرهنگ بهارزاده, عيسيقلي و بختيار عبدالرضا

جـهانگيري, سـرهنگ صـمصام, امـيربهمن مدافع وكيل شجره سرهنگ صمصام, احمدقلي مدافع وكيل

ايـلخان, ايـوب مدافع وكيل جهانگيري سرهنگ علوي, مصطفي مدافع وك;ي يمني بازنشسته سرهنگ

مرداني/ مصطفي مدافع سرهنگميرجهانگيريوك;ي و آذرمهر سرهنگ

نسبت چنانچه داشت اظهار متهمين و مدافع بهوك;ي خطاب رئيسداده استع;مهويتمتهمين پساز

در آنان مدافع متهمينووك;ي كليه نمائيد بيان داريد ايرادي دادگاه ص;حيت با پرونده نقص زمان, مرور به
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اين در نداريم/ ايرادي نيز ديگر دومورد به نسبت ميدانيمو صالح رسيدگي براي را دادگاه داشتند اظهار جواب

متهمين نفر ده عليه را دادستان ادعانامه دادگاه رئيس دستور به دادگاه منشي سلطاني سرگرد آقاي هنگام

است: قرار اين از دادستان ادعانامه خ;صه و كرد قرائت بختياري غائله

١٣٣١ ماه مهر در كه معني بدين داشتهاند عهده به را مسلح عدهاياشرار سردستگي متهمين ـ اتهام نوع

بهمن دو تاريخ از و ميرود پشتكوه به توقف روز چند از بعد و ميشود اصفهان عازم بختيار ابوالقاسم آقاي

ميدهد/ تشكيل جلساتي حدود آن خوانين با و رفته چهارمحال به بار يك روزي چند هر ١٣٣١

بـختيار اميربهمن و مسعود اصغر آقايان حضور با ديگري جلسه ميشود قرار جلسات آخرين پايان در

كندو عزيمت گرمسير به ميگيرد تصميمي بختيار آقايابوالقاسم كرات مذا پساز جلسه اين در تشكيلداده

ابوالقاسم براي مصطفيعلوي وسيله فشنگبه تير هزار ٣ و پارابلوم قبضه دو تفنگ, قبضه ١٢ مسعود اصغر

حال به نفر ٢åå الي ١٥å قريب اشرار از اينكه تا داشته ادامه ٣١ بهمن دوم تا جريان اين ميفرستد بختيار

فكـر در و مـيشود گـزارش ارتش مـقامات به مزبور اشرار حركت جريان مينمايند/ حركت ايذه از سواره

ميشود/ اعزامي زراس قلعه و ايذه به پادگاني ١å لشكر فرمانده طرف از ميآيند بر چارهجوئي

به نيروياعزامي بين وخوردي زد <شاهقلي> نام به محلي در مطلعو ايذه پادگان استقرار از خان ابوالقاسم

سرباز نفر هشت و وظيفه افسر يك نتيجه در كه ميدهد روي اشرار و معتمد سرهنگهوشنگ فرماندهي

كشته نيز بختياريها از عده خورد و زد اين در ميشوند/ مجروح ديگر نفر چند و معتمد سرهنگ و مقتول

ميگيرد انجام تي كرا مذا اعزامو بهاهواز رسيدگي براي فريدوني آقاي دولت بهدستور هنگام اين در ميشوند/

آقايانسرتيپ اينكه تا است داشته ادامه همچنان ده, لشكر نظامي عمليات و نميگردد منتهي نتيجه به ولي

تحت قواي و اشرار بين مجددي خورد و زد و ميشوند اعزام محل به بختيار تيمور سرتيپ و اميني محمود

ميدهد/ روي بختيار تيمور سرتيپ فرماندهي

خود آنها از عدهاي نتيجه در و ميشود توزيع اشرار بين اع;ميههائي اميني تيمسار بهدستور اينموقع در

پس ميكند/ معرفي نظامي مقامات به هم را خود بختيار ابوالقاسم و ميكنند تسليم نظامي پادگانهاي به را

و شد فرستاده جاويدان سرهنگ نزد پرونده آمد عمل به امر اين به نسب تهران در كه مقدماتي رسيدگي از

تـقاضاي آنـها براي ارتش دادرسي قانون ٤å٩ ماده استناد به و خ;صه مورد ١٢ در را متهمين تهام ا وي

مينمايد/ ابد حبس و اعدام مجازات

كليه خير؟ يا داريد اقرار منتسبه تهام ا به آيا كرد متهمينسؤال كليه از رئيسدادگاه ادعانامه, قرائت پساز

به بختيار ابوالقاسم آقاي مدافع وكيل نرسي سرهنگ آقاي سپس كردند/ تكذيب را تهام ا متهمينموضوع

سابق دولت خارجي و داخلي سياست درباره مبسوطي شرح و شد صحبت مشغول خود متهم از دفاع عنوان

نيست/ وارد او موكل به تهام ا اين كه گرفت نتيجه داشتو بيان

مقارن و كرد دفاع خود موكل از مدافع وك;ي از ديگر يكي نرسي سرهنگ آقاي مدافعات پايان از پس

شد/ موكول فردا به آينده جلسه و ختم دادگاه جلسه بعدازظهر يك ساعت



٣٦٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

كشفگرديد مركزي كافه در يكشبكه
تلگرافعضويتداشتند و وزارتپست كارمندان از ششنفر شبكه اين در

شد فرستاده دادگاه به علياوف پرونده
شدند احضار تهران فلكاiفEكبه قلعه زندانيان

مركزيواقع كافه شبكهايدر ازوجود انتظامي مأمورين ميدهند نظامياط;ع فرمانداري از كه بهطوري

دو بنابرايـن است/ موجد هم بيسيم با مخابره وسائل آنجا در كه بودند كرده پيدا اط;ع مركزي پاساژ در

شبكه اين اعضاي از نفر ١٣ كردند مشاهده و رفتند مركزي كافه به مأمورينمربوطه ديروز بعدازظهر ساعت

گرديدند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير اشخاصمزبور ب;فاصله هستند/ نقشه طرح مشغول آنجا در

مدارك و اسناد مقداري نوبان ناصر نام به آنها از يكي جيب در آمد عمل به عده اين از كه بدني بازرسي در

نيز غيره و روزنامه مداركو و اسناد زيادي مقدار و كردند بازرسي را منزلوي مأمورينفورا گرديد/ كشف رمز

نفر ٦ شبكه اين ميداشتدر اظهار فرمانداري مطلعين از نفر يك امروز كه بهطوري بهدستآوردند/ آنجا در

دولت عـليه و داشته عهده به شبكه اين در را تلگرافي مخابرات تصدي تلگراف و پست وزارت اعضاِء از

است شده توقيف ٥ ماده طبق قبل چندي كه علياف آقاي پرونده اط;ع قرار به ميكردهاند/ زيادي فعاليت

گيرد/ قرار رسيدگي تحت تا شد فرستاده جنائي عالي دادگاه به نظامي فرمانداري يك ركن طريق از امروز

شد ارتشفرستاد ستاد به نظامي فرمانداري يك ركن طريق از فلكاFف;ك قلعه زندانيان پرونده امروز

تقصير بدون كه كساني و آيد عمل به رسيدگي آنها تهام ا به دادگاه در و شوند احضار تهران به آنها تمام تا

فلكاFف;ك به مجددا بازپرس قرار طبق شود تأييد آنها مجرميت كه اشخاصي گردند, آزاد شوند شناخته

جمعي و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين طرف از نفر ٢٣ اخير ساعت هشت چهلو در ميگردند/ اعزام

گرديدند/ آزاد بود شده آنها از سوِءظن رفع كه هم

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

بازداشتشدند] توده منحله حزب به وابستگي اتهام [به
حزب به وابستگي تهام ا به گناباد اهالي از نفر هشت ديروز اط;ع قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شدند/ بازداشت گناباد ژاندارمري پاسگاه وسيله به توده منحله

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

قتلافشارطوس] متهمين نظر تجديد [دادگاه
قـتل مـتهمين بـرائت حكـم به رسيدگي براي نظر تجديد دادگاه امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

تجديد جلسه در كه شد اخطار آنها مدافع وك;ي و متهمين به پرونده قرائت از پس و تشكيل افشارطوس

يابند/ حضور نظر
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٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

نداده نظر قوام پرونده مورد در كشور ديوان كنون تا
است نوشته نخستوزير نامهايبه خود تكليفپرونده تعيين براي قوام

آقاي پرونده به مقدماتي رسيدگي پنجشنبه گفتروز ما خبرنگار به رئيسديوانكشور آقايهيئت امروز

به نامهاي قوام آقاي داشت اظهار ضمنا هيئت آقاي آمد/ عمل به كشور ديوان عمومي هيأت جلسه در قوام

بنابهدستور نيز ديوانكشور معلومشود/ زودتر او پرونده تكليف كه است كرده تقاضا و نوشته آقاينخستوزير

بدهد/ را خود نظر و آورد عمل به معاينه آقايقوام از كه داد قانونيدستور پزشك اداره به نخستوزير آقاي

برود اروپا به بايد نيستو ع;ج قابل ايران در پزشكقانوني نظر به آقايقوام كسالت آنكه با شد سؤال

از تقاضائي بايد اينمورد در كه شد داده استجواب نشده فوقالعادهموكول جلسه به او كار به رسيدگي چرا

را ايشان پرونده كارهايخود به رسيدگي ضمن ما و نرسيده چيزي چنين هنوز كه برسد آقايقوام طرفخود

ميكنيم/ رسيدگي نيز

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

انتخابشدند اتوبوسراني هيأتمديرهشركتهايجديد
تشكيلگردد نيز اتوبوسراني واحد نزديكيشركت آتيه در است اميدوار رئيسشهرباني

كشـور كـل شـهرباني سالن در توبوسراني ا جديد شركتهاي نمايندگان پريروز بعدازظهر ٤.٥ ساعت

دادند ارائه شهرباني رئيسكل مقدم علوم سرلشكر به را نمايندگيخود اسناد نمايندگانمزبور يافتند/ حضور

در و نمودند مديره انتخابهيأت به رانندگيشروع راهنمائيو رئيساداره سرهنگانصاري حضور با سپس و

اقـبال, معيري, غفاري, مجيدي, توحيدي, رازاني, شراره, لشكري, سرباز, فوFدي, نعميان, آقايان نتيجه

شدند/ انتخاب جديد توبوسراني خطوطا مديره هيأت سمت به پورهاشمي و نصيريان

توبوسراني شركتهايا جديد مديره هيأت مورد در كلكشور شهرباني رئيس مقدم علوي سرلشكر امروز

فعلي بينظميهاي از برايجلوگيري جديد تنظيمخطوط شهربانيدر اداره اصلي منظور گفت: ما خبرنگار به

شده داده رانندگيدستور راهنمائيو اداره به ع;وه به شد خواهد رفع اخت;لها اينگونه ماه آذر ١٥ تا استو

كل شهرباني رئيس سپس آورد/ عمل به مراقبت توبوسها حركتا ساعات ذهابو ايابو در دقيقا كه است

اميد و اص;حميشود كمكرانندگان رانندگانو توبوسرانيوضعيت شركتا ١٨ تشكيل با نمود اضافه كشور

دهند/ تشكيل را توبوسراني واحدا شركت و گردند خودشانموفق وظائف انجام در مديره هيأت ميرود

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

عرضتبريك] ارادتو [ابراز
مينمايم/ تبريكعرض همميهنان عموم به را شاهنشاه مادر پهلوي ملكه علياحضرت ورود

سرهنگپور بازرگاني, بانك ١٢٤٤٣ ـ آ



٣٦٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

گرديده انجام آذربايجان راهسازي قسمت در مهمي عمليات
شده ساخته آذربايجان نقاط در كه راههايجديدي بر عEوه
كمكمؤثري كه دردستساختماناست كرمانشاه و تبريز بين مهمي راه

كرد خواهد اقتصادياتآذربايجان به

آذربايجان در اخيرا كه راهسازي عمليات اعظم قسمت گرديد اط;ع كسب راه وزارت در امروز طوري به

عمل به آذربايجان مختلف نقاط راهسازي مورد در زير اقدامات كنون تا استو تمام ا دست در گرديده شروع

است/ آمده

سـاخته كـيلومتر ١٥å طـول به مغان و مشكينشهر بين كه جديدي راه ساختمان از درصد هشتاد w١

مشكينشهر بيستكيلومتري از راه اين يافت, خواهد خاتمه ماه ظرفسه نيز آن بقيه و يافته پايان ميشود

حمل منظور به راه اين ميشود/ ختم ميباشد ارس رود جديد نهر انشعاب محل كه عليرضاآباد به و شروع

است/ شده ساخته ميانه و اردبيل به مغان محصول

در اسكندرون بندر به رضائيه راه اين وسيله به ميشودچون ساخته تركيه مرز به رضائيه از ديگري راه w٢

آن كيلومتر ١٨ قريب و است كيلومتر ٥å راه اين طول شد/ خواهد ترانزيتي راه ميشود وصل مديترانه كنار

است/ اقدام دست در بقيه و شده ساخته

و غرب فاصل حد كه ميشود ساخته بيجار و زنجان فاصل حد كيلومتر ١٤å طول به نيز ديگري راه w٣

شد/ خواهد حاضر و ساخته نزديكي تيه آ در هم ديگر كيلومتر ٨å ساختمان است, ايران كز مرا

و تبريز بين كه كيلومتر ٦åå طول به است راهي ميشود, ساخته آذربايجان در كه راهي مهمترين w٤

كه بود قاف;نكوه راه همان به منحصر تبريز, راه كنون تا چون است, آذربايجان دوم راه منزله به كه كرمانشاه

قرار: اين از شده تقسيم مختلفي قسمتهاي به جديد راه ميگرديد, تعمير مرمتو به محتاج و ويران كثرا ا

شده/ تمام كلي به آن ساختمان كه آذرشهر ـ تبريز راه wالف

در نيز بقيه كيلومتر ٦å قريب و شده داده عبور و شده ساخته آن كيلومتر ٤å كه مياندوآب ـ آذرشهر راه wب

يافت/ خواهد پايان تيه آ سال تا كه است ساختمان دست

نيز بقيه قسمت در و يافته انجام آن ساختماني عمليات كيلومتر ٤å طول در كه سقز ـ مياندوآب راه wج

گرديده/ تكميل آن نقشهبرداري

پل يك ساختمان مشغول yفع و يافته انجام تقريبا راه نصف نيز قسمت اين در كه سنندج ـ سقز راه wد

است/ شده ساخته نيز قميش ساري و تيله سا پل دو و هستند قزلاوزن رودخانه روي بر بزرگ

عـمليات ولي شده نقشهبرداري فقط و ميباشد مزبور راه قسمت آخرين كه كرمانشاه ـ سنندج راه w٥

راه از كوتاهتر كيلومتر ٣åå الي ٢åå حدود در كه راه اين ساختمان تكميل با است/ نشده تمام آن ساختماني

استان آن به هزينه كسر ميليون چند ساليانه مقدار با را آذربايجان نفتي محصوFت ميتوان است سابق



ملي دولت سياهه ٣٦٨٨

و ايران غرب نقاط به آذربايجان خشكبار صدور براي راه كوتاهترين و وسيله بهترين همچنين و كرد حمل

بود/ خواهد عرب عراق

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

تصويبرسيد به بلوچستان برايعمران ديگر ريال ميليون هشت
ميشود لولهكشي زاهدان و شهرهايزابل

دركـينگر آقايان و مزبور بنگاه عامل مدير نورافشار آقاي حضور با عمران بنگاه كميسيون قبل روز دو

گرديد/ تشكيل وزارتكشور در زابل فرماندار جهانشاهي و بلوچستان ناحيه در چهار اصل اداره نماينده

بلوچستانصورتگرفتو در ديگر نقطه چند زاهدانو شهرهايزابلو عمراني امور درباره كراتي مذا ابتدا

در آشاميدني آب استفاده براي عميق چاه چهار حفر زاهدانو زابلو شهرهاي كشي برايلوله شد سپسقرار

بين راه كيلومتر چهار تكميل و تسطيح و درمانگاه پنج ايجاد منظور به همچنين و بلوچستان مختلف نقاط

تهيه پروژههائي دارد فراوان اهميت اقتصادي لحاظ از و ميشود متصل عمان بحر به كه دشتياري و زابل

شود/

ارسال تهران به و تنظيم زودي به فرمانداريمحل و چهار اصل اداره مأمورين وسيله به طرحهايمزبور

گيرد/ قرار تصويب عمرانمورد بنگاه عمومي شوراي در تا ميگردد

جلسه در ولي بود رسيده تصويب به ريال ميليون دو منطقه اين در عمراني عمليات براي اط;ع قرار به

اعتبار بر ع;وه ميليون هشت مبلغ كه شد قرار بود يافته توسعه منطقه اين عمراني نقشههاي چون اخير

پروژههاي شدن آماده مجرد به تا رسد تصويب به اعتبار اين و گردد تأمين مزبور ناحيه عمران براي سابق

شود/ داده عمراني عمليات براي اقدام دستور Fزم

٨٢٤٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٧ شنبه

امريكا سفارت اعEميه
ندارد نفت مسئله به ارتباطي ايران به نيكسون مسافرت

كرد: منتشر را اع;ميه اين امروز امريكا كبراي سفارت رسمي سخنگوي

رئيسجمهوري نايب نيكسون ريچارد مسافرت اينكه بر مبني شده منتشر خارجي جرايد در <اخباري

است ممكن كههوور اينمطلب انتشار پساز مخصوصا خبر اين دارد/ ارتباط نفت مسئله با تهران به امريكا

سفارت است/ يافته فراوان شيوع و شده توجهمخصوصواقع مورد بكند مسافرت تهران به دسامبر اوايل در

جـنبه مـنحصرا ايران به امريكا جمهوري رئيس نايب مسافرت كه ميكند كيد تأ ديگر بار امريكا كبراي

ندارد/ ارتباطي ديگر مسئله يا نفت مسئله به هيچوجهمنالوجوه به و دارد نيت حسن دوستيو

در بـاشد ايـران بـه امريكا جمهوري رئيس نايب مسافرت مقارن هوور مسافرت كه نشده معلوم هنوز

بود/ محضخواهد تصادف كند پيدا تقارن ايران به آنها مسافرت كه صورتي



٣٦٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

كشفشد توده منحله حزب مراكز از يكي
مختلفبازداشت اتهامات به جمعي اخير ساعت ٢٤ در

شدند آزاد بود عملآمده به رفعسوِءتفاهم آنها از وعدهايكه

كشف بود شاهيواقع حياط در كه را توده منحله فعاليتحزب كز مرا از يكي نظامي فرمانداري مأمورين

به معروف محمدعلي كه را صاحبخانه فقط شدند وارد مزبور خانه به مأمورين كه هنگامي ديشب كردند/

نتيجه در و گرفت قرار بازرسي مورد خانه جوانب و اطراف ابتدا كردند/ مشاهده جا آن در داشت نام مرندي

چون و كردند دستگير را خانه صاحب مأمورين آمد دست به اع;ميههايمضره و مردم روزنامه زيادي مقدار

سه برآمدند تحقيق تفحصو صدد چوندر و شنيدند صدائي اطاق راهرو در خارجشوند منزل از ميخواستند

فرمانداري به را آنها صاحبخانه با و آوردند چنگ به بودند شده مخفي كه راهرو صندوقخانه در هم را نفر

فرستادند/ نظامي

از كردند/ دستگير مختلف تهامات ا به را عدهاي گاهي كارآ و نظامي فرمانداري مأمورين امروز و ديروز

تـوزيع و چـاپ تـهام ا بـه كـه مـيباشند مجلس چاپخانه حرفچينهاي از نفر سه دستگيرشدگان جمله

در كه دستگيرشدگان از نفر چند اخير ساعت ٢٤ در گرفتهاند/ تعقيبقرار مورد توده اع;ميههايحزبمنحله

شدند/ آزاد انتظامي طرفمأمورين از بود آمده عمل به تفاهم سوِء رفع آنها تهام ا به رسيدگي موقع

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

كشور رياستشهربانيكل معظم تيمسار توجه قابل
از طهران پنج بخش معتمدين و اهالي زير امضاِءكنندگان اينجانبان ميرساند عالي عرض به محترما

و داشته رضايت نامبرده از لحاظ هر از بخشمزبور ك;نتري رياست به هاشمآور سرهنگدو انتصاب تاريخ

ليكن نگشته مشاهده فساد شرارتو سرقتو سابقه اينمحل در هيچوجه به نامبرده رياست مدت خ;ل در

را نامبرده هستند صدد در ك;نتريمحلجلوگيريميشود وسيله به آنان خائنانه اقدامات از كه ماجراجو عدة

كاردان Fيقو افسران چنين كه داريم استدعا معظم رياست مقام آن از لذا نمايند لكهدار مختلفه عناوين به

طهران بخشپنج معتمدين فائقه احترامات با فرمايند/ تشويق است كشور افتخار مايه كه را

نفيسي, عيسي سجادي, دكتر اصغري, سيدمحسن حسنمسيحي,

ديگر امضاي صد و مدرسي محسن تهرانچي, دكتر

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

نشان] صاحب چهار در آگهيعكسسه [تيتر
درجه رستاخيز نشان اخذ به مرداد ٢٨ قيام كاريدر فدا پاس به شاهانه فرمان به گزلو قرا غ;معلي آقاي

١١٤٨٨ ـ آ گرديد/ مفتخر دو



ملي دولت سياهه ٣٦٩٠

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

بختياري غائله به برايرسيدگي جنگ زمان دادگاه جلسه دومين در
گفت: آنها از يكي و مدافعصحبتكردند وكEي از نفر چهار

نفرسرباز چند با ايل جاهل افراد از نفر چند شدن روبرو بختياريجز غائله
است بزرگكرده را قضيه اين دستي نيستچه معلوم ولي نبوده ديگري چيز

پرونده به رسيدگي جنگبراي زمان دادگاه دادرسي رسميهيأت جلسه دومين امروز صبح نيم و ساعت٩

وك;ي و متهمين حضور با ارتش دادرسي در و فرزانه سرتيپ تيمسار رياست به بختياري غائله متهمين

به شروع متهمين از يكي مدافع وكيل آزمين سرهنگ آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل تماشاچي عدهاي و مدافع

داشت/ اظهار بياناتي خود موكل تهام ا رد درباره و كرد صحبت

بروز درموقع گفت و كرد ايراد بياناتي مصطفيعلوي آقاي مدافع جهانگيريوكيل سرهنگ آقاي سپس

در مطالب, اين از گذشته و ندارد بستگي بختياري ايل به yاص و بوده تهران در من موكل بختياري غائله

سـابق دولت مأمورين علت چه به نيست معلوم و ندارد ويوجود عليه مدركي هيچگونه مطروحه پرونده

زيرا كنند قضاوت عادFنه و دقيق نظر با پرونده اين دربارة نمود تقاضا دادگاه از خاتمه در و شدهاند او مزاحم

اسـم بـه بـودهانـد كشـور به خادم و شاهدوست و ميهنپرست پشت در پشت پدرانشان و خود كه عدهاي

نمودهاند/ پروندهسازي آنان عليه و شده شناخته متهم مسلح سارقين و اشرار سردستگي

در گـفت و نـمود صحبت به شروع مسعود اصغر آقاي مدافع وكيل نامور بازنشسته سرهنگ آقاي بعد

قرار رسيدگي مورد بايد اينموضوع كه است داشته قرار راسراهزنان در استكهموكلمن شده كر ذ ادعانامه

سركوبيوي استكهقوايدولتيمأمور تعرضكرده شخصي بهچه و زده دستبرد ده كدام به موكلمن آيا گيرد

و باشد داشته مرتكبي تا بشود انجام اعمالي بايد قانونميگويد استو نشده قضيهايواقع اساسا است شده

شود/ اعزام آنان قمع و قلع براي مأمور بعدا

چند و ميكند حركت يي;ق به رفتن براي طبقمعمول خود بستگان از نفر چند با بختيار ابوالقاسم آقاي

محترم دادرسان چنانچه و بودهاند مشاراليه همراه نيز بودهاند ايشان مستخدمين از كه بختياري اهالي از نفر

همه سابقا دارندو همراه تعرضراهزنان برايجلوگيرياز اسلحه قبضه چند هميشه اينخوانين مستحضرند

اينموقع در ولي نميكرده ممانعتي اشخاص اين ذهاب ايابو براي هم دولت و ميشده انجام كار اين ساله

چرا كردهاند پيدا هم با كه برخوردي اثر در و اشخاصشده اين حركت مانع خوزستان لشكر چرا نيست معلوم

كردهاند مثل به مقابله بودهاند ابوالقاسمخان آقاي همراه كه هم جاهلي اشخاص و نموده تيراندازي مأمورين

تعرض دولت به كه نداشتهاند قصدي چنين yاص ايشان كه بگويم دادگاه اين در ميتوانم اطمينان با من و

تـهيه ادعانامه وي براي او غياب در و داده قرار تهمت مورد را مسعود اصغر آقاي چرا نيست معلوم و كنند

نمودهاند/

گذاشتهاند قرارهائي و آقايابوالقاسمم;قاتنموده با مسعود اصغر آقاي استكه گرديده كر ذ ادعانامه در



٣٦٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

است بوده قبyرويداده ابوالقاسم و آقايمسعود بين كه بوده تفاهم برايرفعسوِء اينم;قات كه بگويم بايد

استدر فرستاده اسلحه ابوالقاسمخان براي من موكل كه شده گفته ادعانامه در است/ نداشته علتديگري و

موقع در بود نموده تسليم دولت به را خود اسلحه تمام ابوالقاسمخان آقاي چون كنم عرض بايد مورد اين

صداقت كمال با هم ايشان استكه اسلحهخواسته قبضه چند ايشان از تعديدزدان از برايجلوگيري حركت

است/ داشته ارسال برايوي شكاري تفنگ چند

پرونده اين به كه دارم تقاضا دادرسان هيأت از من و نبوده ديگري چيز توهمات جز تهامات ا اين واقع در

ميدانيم همه زيرا است نداشته ديگري قصد سوِءنظر جزِء ادعانامه كننده تهيه چون نمايند دقيق رسيدگي

است ظللالسلطان نوه كه من وليموكل باشد اشخاصفرومايه از كه ميدهد قرار خود پيشه كسي را راهزني

به مطالبي بعدا پرونده اين تنظيم مورد مندر باشدو كرده خود پيشه را راهزني شغل استاين ممكن چگونه

رسانيد/ خواهم عرضدادگاه

وي كرد/ سخن آغاز مدافع وك;ي از ديگر يكي سرهنگالوندپور آقاي نامور آقاي بيانات خاتمه از بعد

سربازان با آنها كه است اين من موكل تهام ا گفت بختياري ايل وطنپرستي رشادتو از شمهاي كر ذ پساز

پرونده اين در كه اسلحه قبضه دوازده با ميشود آيا دهند/ تغيير را كشور سازمان ميخواستند و شده روبرو

است؟ منطقي يكعمل كار اين آيا كرد؟ واژگون را حكومتي دارد وجود

به را بختياري ايل فرمانداري سمت و دانسته مطلع عاقلو آدم را بختيار آقايابوالقاسم سابق دولتهاي

از شرحي مجددا سرهنگالوندپور آقاي است؟ زيبنده چنينشخصيتي از عمل اين آيا كردهاند گذار وا ايشان

ميخواستند افراد از بعضي كه است اين اصلموضوع گفت سپس و داشت اظهار بختياري ايل وطنپرستي

ايل جاهل افراد از نفر چند بين كه است اين مطلب نمايند متهم مرا موكلين و كنند بزرگ را كوچكي قضيه

ابوالقاسمخان آقاي دستور به كه ميدهد روي تصادمي رودخانه از عبور اثر در جاهل سرباز چند بختياريو

است/ داده بزرگجلوه را آن دستي چه نيست وليمعلوم يابد خاتمه غائله اين ميخواستهاند همه

گرديد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و شد تعطيل دادگاه ظهر مقارن

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

دادند راي نفر ٢٩å امروز ظهر تا بازرگانان اتحاديه انتخابات در
بازرگانان انتخابات هيأتنظار اعEميه

امروز ظهر تا داشتو ادامه بازرگانان تحاديه ا انتخابات راي اخذ نيز عصر صبحو امروز و بعدازظهر ديروز

بازرگاناناع;ميهاي تحاديه ا انتخابات نظارت انجمن طرف از ضمنا شد ريخته صندوقها به راي ٢٩٥ جمعا

يافت: انتشار بدينمضمون

نمانده باقي تهران بازرگانان نمايندگان نفر ٢٥ انتخاب جهت راي اخذ مدت از بيشتر ديگر روز يك

تحاديه ا انتخابات در و كرد استفاده ازموقع باقياستميتوانند وقت تا تجارتي شركتهاي بازرگانانو است

دارد/ ادامه دوشنبه روز آخر تا راي اخذ كنند شركت بازرگانان



ملي دولت سياهه ٣٦٩٢

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

سخنگويدولت امروز مطبوعاتي مصاحبه جلسه در

فارس منطقه آرامشدر برايحفظ ماه دو مدت به شيراز در حكومتنظامي تمديد
بازرگاني و براياجرايانتخاباتصنفي اعتباراتدولت از ريال هزار ٥å مبلغ

شد وزارتكشورگذارده اختيار در

خارجه مقيم دانشجويانايراني از نفر ١å٩å ارز تأمين
آذربايجان براياجرايبرنامههايعمراني ريال هزار ٥åå و ميليون ٣٧

شد اختصاصداده
وسخنگوي آقاينخستوزير معاون عميدينوري آقاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر ساعت نيم

نوري عميدي آقاي و شد تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با دولت

دادند/ قرار خبرنگاران اختيار در زير شرح به مطالبي

ميان به انگلستان و ايران روابط درباره پرسشهائي خبرنگاران روزها اين ـ انگلستان و ايران روابط

به هستم مجاز اينجانب ميآورند ميان به سخن دولت به انگلستان خارجه امور وزير جديد پيام از و آورده

تكـميل مشـغول yفـع و نكرده تخاذ ا قطعي تصميم هنوز باره اين در دولت كه برسانم خبرنگاران اط;ع

ميباشد/ مطالعاتخود

ادامه آباديكشور عمرانو درباره فعاليتدولت ـ آذربايجان عمران براي ريال هزار پانصد و ٣٧ميليون

جلب خود به را دولت پيشتوجه بيشاز آن حساسجغرافيائي مناسبتموقعيت به آذربايجان استان و دارد

دولت طرف از آذربايجان عمراني نقشههاي اجراي براي ريال هزار پانصد و ميليون ٣٧ مبلغ و است كرده

به شده دريافت شكر و قند فروش محل از آن ريال ميليون ١٨ مبلغ قبل روز چند كه يافت اختصاص فعلي

پرداخت جاري سال آخر تا قسط سه در كه گرديد مقرر نيز بقيه و برسد آنجا آبادي نقشههاي اجراي مصرف

براي دارد نظر در دولت است/ يافته اختصاص تبريز دانشگاه تكميل به آن ريال هشتميليون مبلغ كه شود

نمايد/ تخاذ ا تصميمات قبيل اين از موقع و فصل اقتضاي به نيز استانها ساير

با ايران بيندولت كه رسيد نتيجه اين به كرج سد ساختن عملي اجراي راه در مطالعاتدولت ـ كرج سد

پـروژه بـه راجـع نامهاي موافقت دارد سدسازي كارهاي در جهاني معروفيت كه بيستون موريسن شركت

رسيد/ طرفين امضاي به ديروز و تنظيم ماده ٩ در كرج رودخانه بهرهبرداري

مسير تغيير و كرج رودخانه از بهرهبرداري آن قسمتاول كه پروژه اين براي را كار وسايل بايد شركت ـ ١

برنامه سازمان طرف از كمپانيمتروپلتين دهدو انجام ماه مدت٤٥ استدر رودخانه كنار در واقع جادهشوسه

دارد/ عهده به را پروژه اين ساختمان نظارت مهندسمشاور عنوان به

اين نرسيد نتيجه به ماه سه تا گر ا كه ميآيد عمل كراتبه مذا قرارداد برايعقد تاريخ اين از روز ٣å تا ـ ٢

ميشود/ تلقي يافته خاتمه نامه موافقت



٣٦٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

عملياتسه كه ميكند تهيه مخارج براي مقدماتي برآورد يك نامه محضاجرايموافقت به شركت ـ ٣

تسليم و نموده برآورد را ماهه شش مالي احتياجات ماه يك پساز و ميشود پيشبيني آن ضمن اوليه ماه

ميكند/

اختيار در را زير گردان اعتبارات برنامه سازمان نامه موافقت اين مفاد اجراي براي كار تأمين نظر از ـ ٤

ميگذارد: شركتموريسون

سانفرانسيسكو/ شهر در واقع امريكا بانك در دFر ميليون دو مبلغ ـ اول

طبق بعدا و بوده پرداخت پيش عنوان به فوق وجوه كه ايران ملي بانك در ريال ميليون ٣å مبلغ ـ دوم

ميشود/ اضافه مقتضي مواقع در هزينه صورتهاي

شدنموافقت عملي از بعد روز ٣å عليالحساباز طور به ميدهد انجام شركت كه خدماتي مقابل در ـ ٥

پرداختميشود/ كارمزد بابت ريال هزار ٣٦å و دFر هزار ١٢ ماهه هر نامه

ايـجاد شـد خواهـد انجام زودي به كه سازمان اين مفيد اقدامات از يكي ـ كشور صنايع فعاليتهاي

از نـوع يك بـار يك مدت هرچه آن در كه است ايران صنعتي فرآوردههاي نمايشگاه نام به نمايشگاهي

قرار رسيدگي مورد را آن قضائي فنيو بررسي هيأتهاي و ميشود عرضه عموم به صنعتيكشور محصوFت

ميدهند/ ديپلممخصوص و مدال بهترينمحصول كننده تهيه به و داده

دارد ادامه كان كما دارو قيمت آوردن پائين راه در بهداري وزارت برنامه ـ دولتي داروي ريال ميليون ٤å

وسيله به اينكه مخصوصا آمده عمل به امريكا و ايران فني همكاري اداره كمك با كه اخير اقدامات زيرا

يكشيشه yمث بخشيد داروها از بعضي نرخ آوردن پائين در محسوسي اثر گرديد حمل ايران به دارو هواپيما

يـا و ميفروشد ريال ٣åå به را آن بهداري وزارت ميشد فروخته ريال ١٢٥å الي ٧åå از كه پاس قرص

پنيسيلين و ريال ١٢.٥ به ميشد فروخته ريال ٣٦ الي ريال ٣٥ از دانهاي كه واحدي هزار ٤åå پنيسيلين

ضمنا است گذاشته مصرفكنندگان اختيار در ريال ٦ به ميرفت فروش به ريال ١٢ كه واحدي هزار ٢åå

تصويبوزارت با گرفته تصميم بهداري وزارت كه است خرمشهرموجود بندر در دارو ريال ميليون ٤å معدل

دست به زودتر كه شده پاساوان تهران به هم آن از مقداري حتي نمايد حمل تهران به فورا را آن دارائي

اقـ;م از بسياري قيمت در ديگر ماه دو تا دارد انتظار بهداري وزارت ترتيب اين با برسد/ مصرفكنندگان

و بـيمارستانها احـتياجات كـليه او� دارو پـخش طريق تأمين براي و آيد عمل به فاحشي تنزل داروها

در داروئيواقع بنگاه مركز در ثانيا كرده تأمين داروئي بنگاه وسيله به منحصرا را بنگاهها و دولتي مؤسسات

كه تدريج به و ميفروشد شده تمام كه نرخي به را داروها بنگاه, فروشگاههاي در همچنين و ناصريه خيابان

ميشود/ تهيه جديدي فروشگاههاي برسد بيشتري داروهاي

به داروها حمل خصوصا برسد/ قطعي نتيجه به گرانفروشي با دولت مبارزه ميرود انتظار ترتيب اين با

وزارت شود استفاده آن از نيز بعدا است ممكن و گرفته قرار توجه مورد امريكا همكاري اداره هواپيماي وسيله

ميآورد/ عمل به گمرك ترخيصدر و اعتبار تسهيل كمكدر گونه هر نيز دارائي



ملي دولت سياهه ٣٦٩٤

افـزوده سـاختمانها حجم بر روز به روز كه كشور امنيت به مردم توجه به نظر ـ كشور سيمان تأمين

مطالعه دولتمشغول جهت همين به و كرده پيشجلب از بيش را دولت توجه سيمان كمي مشكل ميشود

ضـمن داشـتن مـنظور وسيله به يا را آن كمبود كه بدهد كشور سيمان مضيقه رفع براي ترتيبي كه است

سيمان هم بتواند تا كند رفع خود طرف از راسا آن كردن وارد راه از يا و دارد كشورها با كه تهاتري معام;ت

باره اين در دولت مطالعات نمايد/ مبارزه آمده وجود به كه سياهي بازار با هم و كند تأمين را كشور مصرفي

گردد/ آنمشهود نتيجه زودي به ميرود انتظار و دارد ادامه

خارجـه در ايراني دانشجويان ارز به مربوط تبعيضات درباره واصله شكايات به نظر ـ دانشجويان ارز

دارائـي وزارت و فـرهنگ وزارت نـمايندگان از مركب كميسيوني گرفت تصميم وزيران هيأت قبل چندي

هيأت ديشبدر گزارشآن كه تكميلنمود را مطالعاتخود اينكميسيون آورند عمل به اقدامي شده تشكيل

ميگرفتهاند ارز سابقا كه نفر ٥٩å به گرديده تنظيم گزارش در كه طبقصورتي گرديد مقرر و شد دولتمطرح

ليره ١٥ دولتيو ارز ليره ٢å يكماهيانه هر به شده قطع آنها ارز كه نفر ٦åå و دادهشود كافي ارز قرار همان از

عهد خارجه به مسافرت هنگام كه دانشجويان از ديگر نفر هزار يك به نسبت و شود فروخته تحصيلي ارز

بعدازظهر يك ساعت مقارن نيامد/// عمل به اقدامي ندارد تعهدي چوندولت نكنند مطالبه ارزي بودند كرده

شد/ پنجشنبهموكول روز به مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه آينده جلسه يافتو پايان جلسه

٨٢٤٥ شماره ,١٣٣٢.٩.٨ يكشنبه

ميشود آغاز پيشهوران اتحاديه انتخابات
داشت مخصوصيخواهد اتحاديه صنف هر

ندارند را پيشهوران به مستقيم مراجعه وشهرداريحق دولتي مقامات
بين همكاري اصول تحكيم منظور به است شده صادر طرفهيأتدولت از كه تصويبنامهاي بهموجب

موافقت و محل شهرداري پيشنهاد با است گرديده مقرر صنفي اوضاع بهبود در آنان هدايت و پيشهوران

اساسصنوف تصويبنامه اين در گردد/ تشكيل تحاديه ا يك مختلف صنوف از يك هر براي كشور وزارت

٣å كثر حدا و نفر ده شده گرفته نظر صنفدر هر انتخاب براي كه اعضائي حداقل استو گرديده قيد مختلف

صنف هر افراد Fزم موقع در كه گرديده تصويبنامه اين اجراي مأمور شهرستان هر شهرداري ميباشد/ نفر

كنند/ انتخاب را خود مديره هيأت و شده حاضر محل شهرداري در

و ماليات مورد در شهرداري و دولتي مقامات مراجعات صنف هر تحاديه ا تعيين و انتخابات انجام از بعد

در پيشهوران با مستقيما كه ندارند حق دولتي مأمورين ديگر و بود خواهد تحاديه ا نمايندگان با امور ساير

توسط باشند داشته دولتي ادارات در كه اقدامي هر پيشهوران همچنين و بگيرند تماس دولتي كارهاي مورد

داد/ خواهند انجام خود تحاديه ا

مخصوص كارتهاي زودي به و است گرفته قرار مطالعه تحت شهرداري در مزبور تصويبنامه كنون ا

آيد/ عمل به انتخاباتدعوت براي صنوف كليه از آن از پس و گردد توزيع چاپو پيشهوران



٣٦٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

نظامي دادگاه راي از نيرويهوائي افسران نفر سه
كردند تقاضايتجديدنظر

نـيروي متهم افسران نفر سه ارتش دادرسي يك شماره نظامي دادگاه داديم اط;ع yقب كه طوري به

ساخت/ ارتشمحكوم از اخراج حبسو سال دو و سال سه به را هوائي

خواست تجديدنظر محكمه راي از مجازات قلت علت به دادستان قبل روز دو كه شد حاصل اط;ع امروز

مجازاتهائي شدت علت به محكومينمزبور پوريا ستوان و هنريار ستوان مرزوان, آقايانستوان همچنين و

به دادگاه طريق از مجدد رسيدگي براي پرونده و نمودهاند تجديدنظر تقاضاي شده تعيين آنها درباره كه

شود/ احاله تجديدنظر دادگاههاي از يكي به تا شد فرستاده ارتش دادرسي

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

آنجا زندانيان وضع فلكاiفEكو زندان
گرفت قرار رسيدگي مورد

و بـازداشـتگاه وضع به رسيدگي براي ارتش ستاد دستور به مزيني منصور سرلشكر آقاي قبل چندي

مـختلف قسـمتهاي آنجا در هفته يك مدت وي كرد عزيمت خرمآباد به فلكاFف;ك نظامي زندانيان

ستاد به را گزارشخود و نمود مراجعت تهران به قبل روز سه و كرد بازرسي را زندانيان وضع و بازداشتگاه

از مركب كميسيوني است روز داشتدو اظهار ما خبرنگار به امروز عاليرتبه مقام يك داشت/ تسليم ارتش

مينمايند/ رسيدگي ايشان گزارش به و تشكيل مزيني سرلشكر آقاي رياست به ارشد افسران

و آمد خواهد عمل به رسيدگي فلكاFف;ك قلعه در شده بازداشت افسران وضع به كميسيون اين در

درجهداران و افسران وضع به كميسيون اين در كه است نظر در ضمنا شوند آزاد آنان از عدهاي دارد احتمال

آيد/ عمل به رسيدگي شدهاند تبعيد فلكاFف;ك قلعه به بازداشتو اخيرا كه هوائيجنوب نيروي

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

مدافع انتخابوكيل افشارطوسبراي متهمينقتل
شد خواهند احضار تجديدنظر دادگاه به

به بودند شده تبرئه بدوي دادگاه در كه افشارطوس قتل متهمين پرونده داديم اط;ع yقب كه طوري به

يك از ميباشد والي سرتيپ آقاي با آن رياست كه تجديدنظر دادگاه قضات گرديد/ ارجاع تجديدنظر دادگاه

دادگـاه اعضاي وسيله به پرونده صفحات يكسوم كنون تا و كردهاند آغاز را امر پرونده قرائت قبل هفته

احتمال كه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز دادگاه اعضاي آقايان از يكي است/ گرديده قرائت تجديدنظر

متهمينمزبور آينده هفته استاوايل قرار و يابد پايان پرونده اعظم قسمت قرائت جاري هفته اواخر تا دارد

گردند/ احضار دادگاه به تجديدنظر مرحله در خود مدافع انتخابوك;ي براي



ملي دولت سياهه ٣٦٩٦

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

گرديد بختياريتشكيل غائله به رسيدگي جلسه سومين امروز
تيمسار رياست ارتشبه دادرسي بختياريدر غائله دادرسيمتهمين جلسه امروزسومين صبح ساعتنه

موكل ديگر پرونده مورد در مسعود اصغر آقاي مدافع وكيل نامور سرهنگ آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل فرزانه

آقاي از وكالت به يميني سرهنگ آقاي سپس كرد دفاع بود گرديده تنظيم مسافرين راه سد عنوان به كه خود

آقاي گفت داشتو اظهار مطالبي مشاراليه ديگر جهانگيريوكيل سرهنگ آقاي دفاعيات تعقيب در علوي

برداشتند خود ك خطرنا چهره از پرده مرداد ٢٨ تا ٢٥ روزهاي در خوشبختانه كه او همكاران و مصدق دكتر

خـود دفـاعيات خاتمه در يميني سرهنگ آقاي شدند/ متوسل پست وسائل تمام به دوباره تضعيف براي

بـراي صـ;حيتدار مـقامات اجـازه بـا و نداشـته سوئي نظر هيچگونه بختيار ابوالقاسم آقاي نمود اضافه

كرد/ پروندهسازي او عليه سابق دولت دستگاه كه بود رفته بختياري به خود جمعآوريمحصول

آذرمهر محمد سرهنگ آقاي يافت/ رسميت دادگاه مجددا تنفس دقيقه ده از پس يازده ساعت مقارن

سـابق دولت گـفت و نـمود صـحبت بـه شروع مردان محمدعلي و صمصام احمدقلي آقايان مدافع وكيل

و اسفند نهم و سيتير وقايع و نمايد نفتمنصرف درباره كردن فكر از را مردم پرونده اين ايجاد با ميخواست

بود/ شده درست زمينه اين در افشارطوسهمه مرحوم قتل

جـلسه و داشت اظـهار پرونده بودن ساختگي درباره بياناتي نيز جهانگيري سرهنگ آقاي آن از پس

داد/ خواهد پاسخ مدافع اظهاراتوك;ي به دادستان آينده جلسه در يافت/ خاتمه ظهر مقارن

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

چهارساعتاخير] بيستو [در
مختلف عناوين به اشخاص از نفر چهارده اخير ساعت چهار و بيست در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ ارجاع نظامي فرمانداري به آنها پرونده و شدند بازداشت نظامي حكومت ماده پنج ماده طبق

آقايان شدهاند/ آزاد آنها بيگناهي ثبوت علت به سابق بازداشتشدگان از نفر ١٦ مدت همين خ;ل در

ميباشد/ آزادشدگان جمله از ملكي شفيع و بقائي پرويز تقيزاده, عبدالصمد

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

پهلوي ملكه علياحضرت از استقبال
بر ع;وه آمد عمل به راهآهن ايستگاه در پهلوي ملكه علياحضرت از ديروز عصر كه استقبالي مراسم در

و خود متحدالشكل لباسهاي با سومكا حزب جمعيت افراد بودند آمده استقبال به كه مردم از كه دستجاتي

گل دسته پرچمو با جاننثار جمعيتجوانمردان همچنين بودند/ يافته حضور ايستگاه جلوي ميدان در پرچم

زنجان خوئينيها جمعيت نيز كاخ نزديك اميريه چهارراه در مينمودند/ احساسات ابراز و بودند كرده شركت

ميداشتند/ ابراز خود از شاهدوستي احساسات و ميدادند شعار



٣٦٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

كشور ديوان عمومي هيأت در نوبت به قوام پرونده
ميشود مطرح

مجلسشوراي از كه قانوني طبق آقايقوام پرونده گفت ما خبرنگار به اعضايديوانكشور از يكي امروز

آمده عمل به بازجوئي مورد اين در زيادي عده و قوام آقاي از و گرديد تشكيل كشور ديوان در گذشت ملي

گرفته قرار شور مورد كشور ديوان عمومي هيأت جلسات در و شده صادر كل دادستان ادعانامه yفع و است

دانست/ باطل را پرونده اين بتوانمحتويات است شايع كه طور آن نميرود تصور استو

پرونده اين نشد فوري رسيدگي درخواست قوام آقاي طرف از هنوز چون كرد اضافه سپس مزبور مقام

شد/ خواهد گرفته تصميم سپسرويآن هيأتعموميمطرحو نوبتدر به ميكندو سير را عاديخود جريان

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

آوردن [فراهم
برايزندانيانمسلول] آسايشگاه

از لذا دارد وجـود مسلول عدهاي شهرستانها و مركز زندانيان بين چون ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شود/ تهيه آسايشگاهي آنها براي تا گرديد تشكيل دادگستري وزارت در كميسيوني قبل چندي

باغ از قسمتي كه است شده گرفته تصميم گفت ما خبرنگار به اعضاياينكميسيون از يكي قراريكه به

بيماران معالجه براي Fزم وسايل آنجا در و بنمايند زندانيانمسلول براي آسايشگاه به مبدل را قصر زندان

ميباشند/ آن دستگاههاي تكميل فعyمشغول و آماده كنون ا آسايشگاه اين آورند فراهم مسلول

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

بازنشسته و افتاده كار از معلمين به كمك متمم آئيننامه
از معلمين كمكبه متمم آئيننامه ٣٢.٧.٢٩ مورخ جلسه در فرهنگهيأتوزيران وزارت پيشنهاد بنابه

نمودند: تصويب زير شرح به را بازنشسته و افتاده كار

در كه مادامي آن از پس سالو بيست سن به رسيدن تا مذكور وراث وظيفه آئيننامه ١١ ماده اص;ح ـ ١

شد/ خواهد پرداخت تحصيل به اشتغال گاهي ارائه با نمايند تحصيل دانشكدهها

مشغول كه متوفي پيماني معلمين و متوفي رسمي مديران و نظام و معلمين فرزندان از يك هر به ـ ٢

صورتي در ريالو دويست ماهيانه باشد تمام سال ده تا هفت بيشاز آنان خدمت چنانچه هستند تحصيل

پرداختميشود/ ريال پنجاه دويستو ماهيانه باشند داشته خدمت سابقه متناوب سال بيست تا كه

يا سل به مبت; كه پيماني و رسمي مديران و نظام و معلمين به ملوكانه عطيه صرفهجوئي محل از ـ ٣

شد/ خواهد مقتضي مالي كمك باشند جنون

است/ اعتبار بهوجود آنموكول مواد از يك هر اجراي و اجراِء قابل تصويب تاريخ از آئيننامه اين ـ ٤



ملي دولت سياهه ٣٦٩٨

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

شاه كوي در ارزان خانه يكصد تكميل براي
است كرده آغاز را iزم بانكساختمانياقدامات

به شاهنشاه طرف از ارزان خانه يكصد ساختمان تكميل براي Fزم اقدامات ساختماني بانك طرف از

كساني به آنها فروش مورد در خانههايمزبور تكميللوازم از پس است شده آغاز گرديده اهداِء بانكمزبور

يكصد گرديده تنظيم خانهها اين برايفروش كه آئيننامهاي طبق شد/ خواهد اقدام باشند شرايط واجد كه

به باشند داشته سال پنج و چهل از بيش و بوده معيل كه اشخاصي به ساختماني بانك به گذاري وا خانه

شاه> <كوي نام به شد ساخته آنجا در ارزان خانهاي يكصد كه محلي ميشود/ فروخته جزئي بسيار اقساط

يا و شود ساخته آنجا در ساختماني بانك وسيله به نيز ديگري خانه دستگاه چند است قرار و ميشود ناميده

از وسائل گونه همه شاه كوي ارزاندر خانه براي بسازند را آنها خريداران كه فروشبرسد به زمينهاياطراف

شد/ خواهد تهيه عمومي محلهاي و مسجد و مدرسه آب, كشي لوله برق, قبيل

٨٢٤٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٩ دوشنبه

ميشود خانههايارزانقيمتساخته شهرستانها كليه در
توزيعميشود مستمندان و شهرستانها بينكارمنداندولتدر خانهها اين

شهرستانهاي تمام در را قيمت ارزان خانههاي ساختمان دارد نظر در دولت كه شد حاصل اط;ع امروز

قيمتدر خانههايارزان است/ شده كار اين ساختمانيمأمور بانك اينمنظور انجام براي بدهد توسعه ايران

ميشود/ تقسيم مستمندان دولتو كارمندان بين نيز شهرستانها

سپس و ميگردد تشكيل شهرستانها در مخصوصي شعبات كشور وزارت و ساختماني بانك طرف از

بـراي را شـهرداري بـه متعلق اراضي و بائر و موات اراضي محل شهرداري و ساختماني بانك نمايندگان

بانك را منازل اين نقشههاي ميكنند/ تهيه را نقشه آن روي گرفته نظر در قيمت ارزان منازل ساختمان

شد/ خواهد تأمين محل هر شهرداري ساختمانيو بانك اعتبار محل از نيز آن هزينه و تهيه ساختماني

در قـيمت ارزان مـنازل سـاختمان بـراي مـؤثري اقدامـات زودتر هرچه كه اينست دولت منظور چون

از موات و بائر اراضي كليه كه است شده داده دستور شهرستانها شهرداريهاي به گيرد صورت شهرستانها

ميشود/ استفاده قيمت ارزان خانههاي محل براي زمينها اين از و ثبتشود دولت نام به شهرداري طرف

مالياتمستغ;ت از درصد ده محل از موظف شهرستانها مخصوصشهرداري تأمينبودجه براي ضمنا

مـخصوص حسـاب در و كسـر است Fبا به ريال هزار ٣ از ماهيانه آن اجاره و دارد وجود استان هر در كه

اطـ;ع سـاختماني بـانك بـه گـرفته انجام كه اوليهاي اقدامات ب;فاصله شهرداريها نمايند/ نگاهداري

نمايد/ اقدام دارد كه وظائفي انجام به شده جمعآوري اعتبار به توجه با زودتر هرچه تا ميدهند

درصد بابتده از كه عوايدي با تناسب بستگيو شهرستان هر در قيمت ارزان خانههاي ساختمان تعداد

دارد/ ميشود مالياتمستغ;توصول



٣٦٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

كشفشد] توده منحله حزب مراكز از ديگر [يكي
مشغول آنجا در كه عدهاي كشفو توده منحله حزب كز مرا از يكي ديشب ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

اسامي: به بودند فعاليت

منوچهري, احمد خلج, حسن زماني, آقاخان مرادي, مناف قاسمي, بيوك نعمتزاده, ياور كمانگير, عباس

شدند/ فرستاده نظامي فرمانداري به و دستگير بياباني مهرداد ضياِءطبريو فرامرز

كه تن چند و نظاميدستگير فرمانداري طرفمأمورين از عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در همچنين

گرديدند/ آزاد بود شده تفاهم سوِء رفع آنها از

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

قوام] احمد آقاي تقاضاي درباره كشور ديوان [جواب
است/ نوشته كشور ديوان به نامهاي قوام آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

يكي آقايشريعتزاده و بود شده ايشاننوشته بهعنوان طرفديوانكشور از كه نامهايبود پاسخ در نامه اين

ايشان مسافرت كه داده اط;ع آقايقوام به كشور گفتديوان ما خبرنگار به امروز آقايقوام مدافع وك;ي از

ندارد/ اشكالي اروپا به

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

يافت پايان بازرگانان اتحاديه انتخابات
شد/ گرفته راي ٨٢٤ انتخابات اين در رسيد/ پايان به بازرگان تحاديه ا انتخابات راي اخذ ديروز بعدازظهر

تهران فرماندار قياثي تهرانو استاندار ممتاز عماد آقايان انتخاباتو نظارت هيأت حضور با اولوقتامروز از

عمل به آراِء شمارش و شد باز راي صندوقهاي بازرگانان از عدهاي و ملي اقتصاد وزارت نماينده غفاري و

قرائتو آراِء شمارش پايان پساز كردند/ مهر Fكو و گذاشته عددي ٥å كتهاي پا در را آنها سپس و آمد

شد/ شروع آراِء ثبت

عاصمي, نمازي, خرازي, محمدرضا نيكپور, آقايان شده خوانده آراِء از داشتو ادامه ظهر تا آراِء قرائت

بودند/ كثريت ا حائز مهديFري, وكيلي, علي اخوان, احمد تهراني, احمد حاج مقدم, ابوحسين, حاج زوار,

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

تهران محلههايجنوبشهر در بيمارستان [تأسيسسه
بيماران] رايگان درمان و

فقرا براي مجاني بيمارستان تأسيسسه به مبادرت اخيرا تهران شهرداري ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

داراي بيمارستان اين افتتاحميشود آينده هفته تا فردوس باغ در جنوبشهر بيمارستاندر اولين است/ كرده

ميباشد/ Fزم وسايل تختخوابو پنجاه



ملي دولت سياهه ٣٧٠٠

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

عباسي] محله در كودكان بيمارستان [افتتاح
در بيمارستانكودكانواقع بهداري طرفوزارت از فردا صبح نيم و ساعتده ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ خواهد افتتاح عباسي چهارراه

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

اطEعات روزنامه محترم اداره
سرلشكر تيمسار غرضراني رامولود كليائي فرهنگيان علياشرف اينجانب بازداشت جرائد از برخي چون

اهالي افكار شدن روشن منظور به است خواهشمند لذا دانستهاند تهران نظامي محترم فرماندار دادستان

فرمايند: درج گرامي نامه آن در را زير شرح قانونمطبوعات براي فرمائيد پايتختدستور نجيب

پارة معالوصف ميباشند مردم افكار تنوير وظيفهدار و چهارممشروطيتبوده باوجوديكهمطبوعاتركن

از خدمتگزار اشخاص كردن دلسرد همچنين و مردم نمودن گمراه در و نداشته توجه اصل اين به جرائد از

از عـدة غـرضرانـي مـولود كه را اينجانب روزه چند بازداشت yمث نمينمايند خودداري اقدامي هيچگونه

و شاهدوستي در كه صورتي در نمودهاند تهران نظامي محترم فرماندار شخصي نظر بر حمل بوده مغرضين

ايـنجانب پـروندة به وقت اسرع در كه فرمودند دستور كه بس همين دادستان سرلشكر تيمسار بينظري

گردم/ آزاد فورا باشم بيگناه چنانچه و رسيدگي

به اينجانب ميباشد جرائد از برخي مندرجات خ;ف بر و تقدير خور در حيث هر از بينظري اين چون

سپهبد تيمسار و معظمله شاهنشاه منويات برابر نظامي فرمانداري تصدي مدت در كه معظمله از خود سهم

خـود جـان از اهالي رفاه و امنيت بست در و نموده صرفنظر آسايشخود از محبوب نخستوزير زاهدي

مـرد چنين موفقيت و بقا خواستار متعال ايزد از و تشكر اظهار قلب صميم از وسيله بدين ننموده مضايقه

كليائي فرهنگيان علياشرف ١١٦٥٦ آ ميباشد/ شاهدوستي

٨٢٤٧ شماره ,١٣٣٢.٩.١å سهشنبه

آگهي
نقليه] [وارداتوسايل

كارخانه ساخت مختلف تناژ به كاميونها انواع و ٥٤ مدل لينكن و مركوري و فورد سواري تومبيلهاي ا

انگلستان, فورد كارخانجات ساخت ديزل و بنزيني و باري و سواري تومبيلهاي ا همچنين و آمريكا فورد

ميباشد/ راه در و شده سفارشداده فرانسه و آلمان

ايران سهامي شركت به نامنويسي و نوبت و تقدم حق حفظ براي ميشود تقاضا محترم ع;قمندان از

فرمايند/ مراجعه سعدي خيابان موتور

٣ ـ ١ ١١٦١٢ ـ آ



٣٧٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

آموزگار نفر خدمتسه خاتمه
كـه پـيماني آموزگار نفر سه خدمت به شاهي فرمانداري در متشكله كميسيون تصميم طبق ـ شاهي

شد/ خدمت منتظر علت همين به هم رسمي آموزگار نفر يك شد/ داده خاتمه داشتند چپي فعاليتهاي

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

اخEلگر دستگيريعناصر
و شـدند دستگير نظامي فرمانداري مأمورين توسط اخ;لگر و مشكوك عناصر از نفر چند ـ گرمسار

هستند/ تعقيب تحت جرم همين به ديگر عدهاي

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

ارزانقيمتشهرداري خانههاي اول ساختمانسري
رسيد پايان به

در كه قيمتشهرداري ارزان خانههاي سرياول ساختمان داشت: اظهار شهرداري مطلع يكمقام امروز

به است قرار و ميباشد دستگاه شصت خانهها اين است/ رسيده پايان به شده ساخته ري شهر جاده ابتداي

گردد/ گذار وا شهر زاغهنشينهايجنوب كنين سا به ترتيب

بـا كه تي كرا مذا از پس نداشت وجود باشد سالم بهداشت نظر از كه آشاميدني آب محل اين در چون

اين مشروب آب تأمين براي عميق چاه حلقه دو شد قرار آمد عمل به امريكا فني همكاري اداره مقامات

بنگاه با تي كرا مذا همچنين شد/ خواهد كار به زوديشروع به و شده فراهم كار اين مقدمات حفرشود/ منطقه

يكصندوقخانه اطاقو يك داراي خانهها اين يكاز هر تأمينشود/ قسمت اين برق كه گرفته برقصورت

است/ شده پيشبيني نيز روشوئي و آشپزخانه قبيل از زندگي وسائل ساير و ميباشد

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

شد امضاِء مرسدسبنز كارخانه از اتوبوس دستگاه ٥åå خريد قرارداد
پرداختميشود ساله اقساطده در ايناتوبوسها بهاي

كشورهاي توبوسسازي ا كارخانجات نمايندگان با كه تي كرا مذا از پس كه گرديد حاصل اط;ع امروز

كارخانه نمايندگان پيشنهادات گرفتچون قرار مطالعه مورد رسيده پيشنهادي كليه و آمد عمل به خارجه

لذا بود صرفه به مقرون دولت براي دهندگان پيشنهاد ساير به نسبت آلماني بنز مرسدس تومبيلسازي ا

ايران تحويل تدريج به توبوس ا دستگاه ٥åå مزبور كارخانه كه شد قرار نتيجه در و گرفت قرار قبول مورد

دارد/ دريافت ساله] [ده اقساط در را آن بهاي و بدهد
قبيل از جنس مزبور توبوسها ا بهاي عوض در است گرده قيد خود پيشنهاد در مزبور كارخانه همچنين

دارد/ دريافت غيره پوستو حبوباتو كشمش,



ملي دولت سياهه ٣٧٠٢

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

كودكان بيمارستان افتتاح
معاونوزارت بهداري٧ آقايانوزير حضور با عباسي چهارراه در بيمارستانكودكانواقع امروز ظهر از قبل

گرديد/ افتتاح پزشكان آقايان از عدهاي فرهنگو وزارت كفيل كشور,

آقاي سپس و نمود ايراد بياناتمفصلي كودكان مادرانو بهداشت اهميت به راجع بهداري آقايوزير بدوا

داشت/ اظهار مطالبي مزبور بيمارستان تأسيسات خصوص در بيمارستان رئيس قوامي اسد دكتر

٨٢٤٨ شماره ,١٣٣٢.٩.١١ چهارشنبه

پهلوي ثريا جمعيتخيريه اعEميه
پهلويامروز ثريا خيريه جمعيت طرفهيأتمديره از

است شده صادر مضمون اعEميهايبدين
از و تنگدستي و بيچارگي و فقر معنوي ماديو گرفتاريهاي و آFم ايراني, نوعپرور و بشردوست بانوان

بـه كه داشته اين بر را تهران بانوان جامعه ما, عزيز كشور افراد از عدهاي استيصال و بيكاري باFتر همه

را پـهلوي ثـريا خـيريه جمعيت محبوب, ملكه سرپرستي و هدايت تحت و خيريهخواهانه نيات از پيروي

خود عزيز هموطنان زندگاني بهبودوضع و آFم طرفنمودن بر قويدر اراده و راسخ عزمي با و دهند تشكيل

بردارند/ قدم

به را سنگيني و خطير چهمسئوليت واقفند خوبي به پهلوي ثريا خيريه جمعيت اعضاي شرافتمند, بانوان

و پـهلوي ثـريا ملكه مخصوص توجهات و عنايات و الهي فضل و توفيق به اطمينان ولي گرفتهاند عهده

بـر زودي بـه كه ميسازد اميدوار را ما شرافتمند و رشيد بانوان شما صميمانه و بيريا همكاري و خدمت

مح;ت و برزنها قصبات, شهرها, در خيريه جمعيت امدادي حوزههاي تشكيل با و آئيم فائق مشك;ت

و فقر ريشه اجتماعي و انفرادي فعاليت و كار توليد با و گذاريم نيازمندان اختيار در را خود صادقانه خدمات

در آن زن و مرد كه آوريم بهوجود ايراني و براندازيم بن بيخو از عزيز ميهن در را مسكنت مذلتو بيچارگيو

و سعادت و خوشي با و كنند كار يكديگر دوش الهيدوشبه قوه و حول با زندگاني مشك;ت طرفنمودن بر

نمايند/ زندگي آسايش

رشيد بانوان

مينمايد طرف بر سريعتر را كارها ومعض;ت ميرساند هدف به زودتر ما شما فوري مساعدتو كمكو

به و بانوان فكر با كه پهلوي ثريا خيريه جمعيت قبولعضويت با و بپذيريد را ما كهدعوت شماست بر پس

همكاري عضويتو كه باشيد اطمينانداشته كنيدو همكاري ما با گرديده تشكيل برايبانوان دستبانوانو

خيريه جمعيت بود/ خواهد مؤثر و مفيد حصولمقصود و كار پيشرفت در فوقالعاده شما

پهلوي ثريا



٣٧٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

حكمفرماست امنيتكامل شيرازآسايشو در

دستگير توده منحله حزب از نفر چند اخير روز دو در
است كشفشده اسلحه فشنگو مقداري و

آقاي و ميباشد امنيت آسايشو قرين شيراز شهر اوضاع كنون ا شيراز از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق

افـراد سـاير و فـارس شهرباني رئيس مجاب سرهنگ آقاي از رسما جنوب ناحيه فرمانده گرزن سرلشكر

چند اخير روز دو در است/ نموده قدرداني آوردهاند عمل به Fزم مراقبت شهر انتظامات حفظ در كه شهرباني

بهوسيله شدهاند/ بازداشت نظامي فرماندار سرهنگفراهتي بهدستور و دستگير توده حزبمنحله افراد از نفر

و اسلحه قبضه چند نظامي فرمانداري بازپرس سراجيان سرگرد و نظامي فرمانداري معاون جناب سرهنگ

است/ شده تحويل نظامي فرمانداري به كشفو نقطه چند از فشنگ مقداري

بيبضاعت برايدانشآموزان دخترانه و پسرانه لباس دست ١٤åå تعداد مستمندان به كمك كميسيون

نمايد/ حركت طهران به جمعه روز افشار/// مهندس آقاي است/ داده تحويل فارس فرهنگ نماينده به

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

كشفگرديد] توده منحله حزب ديگر شبكه [چهار
به مربوط شبكه چهار نظامي فرمانداري مأمورين طرف از قبل شب دو ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

كشـف اميريه خيابان و جواديه ناصرخسرو, خيابان قزوين, دروازه شهر مختلف نقاط در توده منحله حزب

از مردم روزنامه زيادي مقدار همچنين شدند/ دستگير بودند فعاليت مشغول نقاط آن در كه عدهاي و گرديد

آمد/ دست به ميريختند خانه آبانبار در را روزنامهها خانه كنين سا كه موقعي در كيائي مهندس منزل

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

مختلفبازداشتشدند] عناوين به [عدهاي
دستگير تركيه ايرانو مرز در توده حزبمنحله افراد از نفر پنج اط;ع قرار به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

عناوين به نفر ١٧ نظامي فرمانداري مأمورين طرف از همچنين شدند/ نظامي فرمانداري تحويل ديروز و

گرديدند/ آزاد بازداشتشدگان از نفر ١٥ و شدند توقيف مختلف

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

توده] منحله اينحزب [خيانتهاي
توده منحله حزب نفع به فعاليتهائي آمل پهلوي دبيرستان پيشين دانشآموز اينجانب اينكه به نظر

با همكاري گشتديگر منمعلوم بر ايران ملي منافع به توده خيانتهاياينحزبمنحله كه كنون ا مينمودم

اسفندياري ناصر ندارم/ حزبمزبور به وابستگي هيچگونه به ميدارم اع;م وسيله بدين و ننموده آن

١١٦٨٤ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٧٠٤

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

بختياري غائله متهمين دادرسي جلسه
صحبتكردند وكEيمدافع از نفر دو و تشكيل امروز

فرزانه تيمسار رياست به ارتش دادرسي در بختياري غائله متهمين دادرسي جلسه امروز صبح ٩ ساعت

از و داشت اظهار بياناتي دادستان اظهارات جواب در مدافع وكيل نرسي سرهنگ آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل

و كرد رد بود نسبتداده او بهموكلين باب اين در دادستان كه تهاماتي ا و نمود بختياريدفاع شخصيتخوانين

اصغر آقاي مدافع وكيل سرهنگنامور آقاي وي از بعد داد/ بختياريشرح غائله وقايع از خ;صهاي خاتمه در

ديگري چيز تهمت جز من موكل تهام ا گفت: ضمنا و كرد دفاع خود موكل از و صحبتنمود به شروع مسعود

است تعرضكرده شخصي چه به زده دستبرد ده كدام به من موكل آيا كه گيرد قرار رسيدگي بايدمورد نيستو

اعمالي بايد كه شده تصريح قانون در نمود اضافه خاتمه استويدر سركوبيويشده قوايدولتيمأمور كه

جلسه است/ نداده روي قضيهاي كه صورتي در شوند قمع و قلع و سركوبي مأمور مأموريني بعد و شود انجام

گرديد/ شنبهموكول روز ٩ ساعت به آينده جلسه يافتو خاتمه ١١ ساعت مقارن دادرسي

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه
ايران, در كار اقتصادياز مؤسسات استقبال رابطه, تجديد موضوع
شد خبرنگارانگذارده اختيار در امروز كه بود مسائلي باريراهآهن قطار حريق

سخنگوي و نخستوزير آقاي معاون نوري عميدي آقاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر ربع يك

اختيار در زير شرح به مطالبي عميدينوري آقاي يافتو تشكيل جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با دولت

داد/ قرار خبرنگاران

امور وزير ايدن آقاي ارسالي پيام اساس بر انگليس و ايران خصوصروابط در انگليسـ و ايران روابط

مـطالعات دولت هيأت اخير جلسات در اينكه بر ع;وه ايران خارجه امور وزارت به انگلستان دولت خارجه

عصر هم رجالكشور معمرينو با نيز آقاينخستوزير جلساتمشورتي آمد عمل به اطرافآن مبسوطيدر

هفدهم مجلس غيرمستعفي نمايندگان آقايان و سناتورها آقايان با ديروز عصر و صبح هم و سهشنبه روز

و تجزيه آقاينخستوزير جلسات اين در داشت/ ادامه بعدازظهر ساعتهفت تا نيز ديشب گرديدو تشكيل

گرفت/ قرار كامل توجه مورد كه آوردند عمل به كشور مالي و اقتصادي و سياسي اوضاع از كاملي تحليلي

گردد/ اع;م و تخاذ ا تصميمي قريبا ميرود تصور كه داد ادامه هيأتدولت در مطالعات نيز ديشب

پيشنهاد اقتصادي برايبسطروابط آلماني يكمؤسسه اينكه پساز مؤسساتاقتصاديـ مطبوعاتو

عمراني و صنعتي نيازمنديهاي رفع براي دFر ميليون ٢åå تا ٦å از اعتباري كه داد دولت به توجهي جالب

معروفموريسون مؤسسه باFخره و ژاپني اقتصادي سپسمؤسسات و فرانسه دولت ابتدا شود گشوده كشور

يافت/ پايان مصاحبه جلسه بعدازظهر يك ساعت مقارن امريكائي/// نودسون



٣٧٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٤٩ شماره ,١٣٣٢.٩.١٢ پنجشنبه

كاشاني tآيتا اعEميه
انگليس و ايران روابط تجديد موضوع درباره

انتشار زير شرح به انگليساع;ميه و ايران روابط تجديد موضوع درباره كاشاني tآيتا طرف از امروز

بسماhالرحمنالرحيم يافت:

رنجديده ملت تشخيص حسن به كه استظهاري با و Fيزال خداي الطاف به توكل با عزيز هموطنان

و نكرده همدريغ جان بذل از راه اين در و داده قرار مصالحوطن و منافع حفظ را حياتخود ديباچه دارم ايران

هـمين نشست نـخواهـم پـاي از دمي نگردد ارجمندم هموطنان نصيب نهائي پيروزي تا و كرد نخواهم

به و ميسازد حقايقي كر ذ از گزير نا مرا و گشته من محرك كه است مملكت استق;ل حفظ به ع;قهمندي

اع;مية نشر به ملت ص;ح و خير مملكتو مصالح بنابه بار يك چند هر كه است نهائي هدف اين از تبعيت

تحريك به فرومايه وطنفروشان از برخي كه نميدانم مصلحت عمومي افكار تكاي ا به و ميورزم مبادرت

سـتم هـموطنان جانبازيهاي مزورانه حيله و دسايس به و كرده رخنه ما ملي مقدس نهضت در اجانب

سازند/ زايل و تباه را كشيدهام

نتيجه در ما همدمان از يكي كه تأسفاست بسي جاي نهضتبوده اين كاروان و خدمتگزار كه برايمن

صواب جاده از اطرافيان از بعضي وسوسه كاريو اشتباه و من خيرخواهانه و بيشائبه تذكرات به توجه عدم

نهضت كه ميكوشند متشبثگشتهو تبليغاتشوم به باز كنون ا كه آمد پديد وضعي نتيجه در گرديدو منحرف

مراد وفق <بر زمينه خود فاسده نيات اغراضو به راه اين از و دهند بيارزشجلو بياساسو را ما مقدسملي

شناختن رسميت به با و نمايند ساز را روابط تجديد نغمه بتوانند آنها تا كنند مساعد او امثال و انگلستان>

نكات حاوي كه را دولت جوابيه دهند قرار خويش منافع گروگان شناختهاند yقب كه را نفت صنعت شدن ملي

نمود را آن تأييد تصديقو آندولت رسمي نمايندگان گذشتهخود در كه را آنچه و نكرده توجه است بوده فوق

كردهاند/ فراموش را همه

كارگريو حتيدولتهاي جهان ملل كليه و يافته انجام است نفتامري صنايع شدن ملي اينكه از غافل

استعمار مكتب گان يافته پرورش ديگر كردهاندو اذهان ملي جهاد اين در را ما حقانيت انگلستان كار محافظه

روزنـامه مـدير بـا مصاحبه در را خود نظريه من كه صورتي در گردانند باز جوي به را رفته آب نميتوانند

گرديدهام/ متذكر كرارا خارجي و داخلي مخبرين ساير به و گفته گاردين منچستر

و ضررها جمله از حاصله زيانهاي رسيدگيشود گذشته حسابهاي به انصاف عدلو رويموازين از گر ا

ايران بيشك گيرد قرار دقت مورد آوردهاند جهان بازارهاي به نفت صدور راه در كه مشك;تي و معض;ت

كه اينست ميبينم آن كر ذ از گزير نا را خود بار برايدومين كه نكتهاي شد/ خواهد طلبكار معتنابهي مقدار

ملتو علل و آنسوابق مجموعه كه است پذيرفته علليصورت به و داشته سوابقي انگلستان با روابط قطع

واداشت/ امر آن بر است مردم روحيه مظهر كه را ملي مجلسشوراي



ملي دولت سياهه ٣٧٠٦

از پيش تا مجلس فعاليت دوران در كه مسائلي كليه كه شود منكر ميتواند كسي مكرر گذشته اينها از

آن دانسته مصلحتكشور به را مسائل آن نمايندگان و شده گذشته اجرا موقع به نمايندگان تمديد تقاضاي

ميباشد/ فسخ اغماضو قابل ملت نمايندگان تصويب با جز

قوم زعماي و مصلحين لذا مصلحت خ;ف است عملي ملت نمايندگان راي با جز آن تجديد بنابراين

مجلس يعني قانوني سنگر قانونو به توسل تمسكو همانا ك هولنا اينامواج از گريز راه تنها كه بدانند بايد

ميباشد/ ملي شوراي

كميتو حا حق و اعترافنموده را ملتها حقطلبانه استعماريو ضد مبارزات yعم بايد انگلستان دولت

مرجع تنها تا گردد قائل ايران ملت براي است آزاده و مستقل و زنده يكملت شأن در چنانچه را ما استق;ل

مزدور جرايد راه اين در هرچه و نمايد تخاذ ا آن درباره قاطعي نظر بتواند آينده مجلس يعني ص;حيتدار

و ت;شها همه آن با مملكت اين هوشمند مردم زيرا گرفت خواهند نتيجه كمتر كنند قلمفرسائي بيشتر

كشـور ايـن در را سابق بساط بريتانيا دولت ببينند كه شد نخواهند حاضر ديگر محروميتها و كوششها

سازد/ مسلط ناموساو و مال و جان بر را كخود ناپا ايادي و گسترده

بـقاي و مـملكت عظمت و سعادت و ديانت حفظ جز گفتهام كرارا كه طور همان من ايران عزيز ملت

بيآFيشو وضعي با نيز حيات روزه چند و است بام لب بر عمرم آفتاب ندارم آرزوئي خدمتگزار دولتهاي

گذشت/ خواهد ميدانند همه كه چنان آن تكلف گونه هر از خالي

است ديني شعائر و ملي سنن قانونو به احترام گرو در ما مسلمان عظمتملت در ايران بقاي هموطنان

اين پناه در كه ما ايستاديم پا سر بر و گذرانيديم را ك طوفانهايهولنا اينوسيله با اخير سالهاي در كه ما

شده بيگانگان اميال تسليم مقننه تعطيلقوه دوران در نبايد محفوظداشتيم را مستحكماستق;لخود سنگر

دارد ١٧ دوره پايان تا كه مجالي در دولت كه است اين بر ضعيف اين عقيده بپذيريم خويش بر را ننگي و

و ملت ص;ح به كه را آنچه ١٨ گشايشدوره از پس و نمايد فراهم را قانوني و آزاد انتخابات يك مقدمات

بخواهد/ آنها از را صواب راه و گذارده ملت نمايندگان افكار معرض در است مملكت

اوست وطن استق;ل و كشور مصلحت به كه آنچه و است هوشيار و بيدار ايران ملت كه بداند بايد دنيا

ميداند/ نفت مسئله حل به مشروط و سياسيمنوط است امري كه روابط تجديد و كرد خواهد

هرجو ايجاد ناقضامنيتو مصالحو خ;ف بر كه تظاهراتي از yفع كه باشيد متوجه بايد عزيز هموطنان

نيفتد/ دستآشوبطلبان به بهانه تا نموده خودداري باشد مرج

و بود گذشته مصاحبات در كه همانگونه ميگويم داده قرار مخاطب را آقاينخستوزير جناب خاتمه در

به كمك قانونگذاريو پانزدهم انتخاباتدوره در شما كاري فدا به نظر و دادهايد تذكر خارجه وزارتامور در

كه نهراسيد اجانب فشار از و نموده دنبال را سابقخود عقيده كه است رسيده فرا روزي ايران نهضتملت نفع

اسـتعمار ضـد مـردم كه احساساتي و ماست پشتيبان كه خدائي مقابل در باشد سهمگين و زياد قدر هر

كاشاني سيدابوالقاسم ته/ بركا رحمةاtو و عليكم والس;م بود/ خواهد ناچيز كوچكو دارند ايران مسلمان



٣٧٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

توده] منحله حزب شبكه [كشفچند
كل شهرباني گاهي كارآ و نظامي فرمانداري مأمورين اخير ساعت ٢٤ در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آن در مضره اوراق و مدارك با همراه را نفر دوازده و شدند توده منحله حزب شبكه چند كشف به موفق كشور

شدند/ آزاد بود شده سوِءظن رفع آنها از كه دستگيرشدگان از نفر هيجده ضمنا نمودند/ دستگير شبكهها

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

شدهاند خارج نهاوند از كه اخEلگراني
يكم و بيست روز در آنها نام و نمايند اختيار فرار نهاوند شهرستان از شدهاند موفق كه اخ;لگر نفر چند

بـه اقدام نهاوند شهرباني مأمورين اينكه از قبل و ميباشند تعقيب مورد هنوز بود گرديده منتشر ماه مهر

نميباشد/ صحيح زندان از فرار شايعه اين بنابراين شدهاند/ خارج شهر از نمايند آنها دستگيري

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

مظنون دستگيريعناصر
ايـالتي كميته طرف از كه مضره اوراق مقداري نظامي فرمانداري مأمورين قبل چندي ـ شاهپور بندر

از نفر چند به و نمودند جمعآوري بود شده پخش شاهپور بندر نقاط از بعضي در خوزستان توده منحله حزب

آزاد تفاهم سوِء رفع از پس ولي گرفتند قرار بازپرسي تحت بودند سوِءظن مورد راهآهن اداره در كه كساني

و بود شده شاهپور بندر وارد دريا راه غيرعادياز طريق از كه غ;مليان نام به واردين تازه از يكي ولي گرديدند

اعـزام اهـواز بـه و دسـتگير بـودند نظامي فرمانداري مأمورين شديد سوِءظن مورد كه كارگران از نفر يك

گرديدند/

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

خدمتشدند] عدمصEحيتمنتظر عنوان [به
فرهنگبهعنوان دبيرانوزارت كارمندانو از نفر ٣åآخروقت پنجشنبه روز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

به مقاماتص;حيتدار تصميم طبق عده اين از نفر سه شدند/ كنار بر كار از خدمتو ص;حيتمنتظر عدم

شدهاند/ معاف دولتي ادارات در خدمت از كلي طور

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

ميدانم] وطن به حزبخائن را توده [حزب
هيچ به هيچوجه به مينمايد اع;ن بدينوسيله مصطفيشكور فرزند آموزگار شغل كشور ايرج اينجانب

شاهپرستيو جز ميدانمو وطن به خائن حزب را توده حزب منتسبنبودهو توده حزبمنحله حزبمخصوصا

كشور ايرج ندارم/ مسلكي ميهندوستي

١١٧٦٩ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٧٠٨

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

بختياري] غائله جنگ زمان [دادگاه
رياست به جنگ زمان دادرسي جلسه امروز صبح نيم و ٩ ساعت مقارن ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مدافع وكيل نامور سرهنگ آقاي ابتدا گرديد/ تشكيل بختياري غائله به رسيدگي براي فرزانه تيمسار آقاي

خوزستان اصفهانو لشكر كه گفتبهطوري درجوابدادستان ضمنا شروعصحبتنمودو مسعود اصغر آقاي

آقايدادستان كه اينمطلب نداشتهو قصدسوئي امر اين در بختيار آقايابوالقاسم نمودهاند تصديق كتبا هم

اقدامات دولت عليه كه نمودهاند وادار را او اميربهمنخان احمدقليخانو مسعود, اصغر �آقايان ميدارد اظهار

وكـيل آزمين سرهنگ اميربهمن, آقاي مدافع وكيل شجره سرهنگ آقايان سپس نيست, صحيح �بنمايد

مقارن جلسه و داشتند اظهار بياناتي علوي آقاي مدافع وكيل جهانگيري سرهنگ و احمدقلي آقاي مدافع

گرديد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و شد تعطيل ظهر

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

افشارطوس] متهمينقتل تجديدنظر [دادگاه
تشكـيل كل دژباني در نظامي فرمانداري تجديدنظر دادگاه صبح امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آورد/ عمل به مقدماتي رسيدگي افشارطوس قتل پرونده به و گرديده

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

ايران شاهنشاهي مشتركدولت اعEميه
انگلستان ملكه دولتعلياحضرت و
گرديد: منتشر ١٣٣٢ ماه آذر ١٤ تهران بعدازظهر ساعتدو اع;ميه اين

را سياسي روابط كه گرفتهاند تصميم اينك انگلستان ملكه علياحضرت دولت و ايران شاهنشاهي دولت

كه نزديكترينموقعي سپسدر دارند/ اعزام ديگر بهكشور را خود كبير يكسفير هر زودي به سازندو قرار بر

بود شده آنها بين تيرگيروابط موجب اخيرا كه نفت به عللاخت;فمربوط باب در باشد موافقتطرفين مورد

دارند اطمينان دولتين نمايند/ تحكيم و قرار بر را خود ديرينه طريقدوستي اين به و نمايند كره مذا به شروع

طبيعي منافع خصوص در ايران مردم ملي آرزوهاي و آمال كه رسيد ميتوان حلي راه به نيت حسن با كه

طـريق اين به شود/ تأمين انصاف و عدل اساس بر طرفين منافع و مصالح و شرافت و ملحوظ كشورشان

بشود/ كمكواقعي بينالمللي همكاري و صلح ملتو سعادتمنديدو و رفاه به كه است حاصل اميدواري

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

نظاميشيراز فرمانداريمحترم
قانون طرفدار فردي و نبوده توده منحله حزب دستهايمنجمله هيچحزبو به وابسته اسرار اينجانبايرج

اسرار ايرج ١١٧٦٨ ـ آ ميباشم/ سلطنتمشروطه و اساسي



٣٧٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

كرد خواهد صادر ادعانامه حسينفاطمي دكتر عليه دادستانارتشغيابا
است كرده ايجاد وقفه مرداد ٢٨ وقايع متهمين ساير پرونده تكميل در مصدق دكتر محاكمه

آمد عمل به ارتشبازپرسي دادرسي در شيرازي كريمپور از
بازپرس گذاشت: اداره خبرنگار اختيار در زير شرح به اط;عاتي ارتشديروز دادرسي در مطلع مقام يك

دولت خارجه وزير فاطمي حسين دكتر شد چاپ روزنامهها در كه گهي آ شرح به قبل چندي مرداد ٢٨ وقايع

ماه دو تا فاطمي دكتر چنانچه بود شده تصريح گهيمزبور آ در كرد احضار تهاموي ا به رسيدگي براي را سابق

غيابا او پرونده نكند معرفي مرداد ٢٨ وقايع به رسيدگي بازپرسمأمور به را خود گهيمزبور آ انتشار تاريخ از

بازپرسطبققانونموظفاست شد خواهد منقضي مدتمزبور ديگر روز چند تا چون شدو خواهد رسيدگي

نمايد/ آغاز غيابي را فاطمي دكتر تهام ا به رسيدگي كه

را او پرونده ميباشد دست در فاطمي دكتر عليه كه اسنادي و مدارك استناد به بازپرس رسيدگي اين در

يا منطبق را فاطمي دكتر تهام ا بازپرس اط;ع قرار به ساخت/ خواهد آماده دادگاه به ارسال براي و تكميل

براي و صادر را خود نهائي قرار ماده اين استناد به و شناخت ارتشخواهد كيفر و دادرسي قانون ٣١٧ ماده

كرد/ خواهد اعدام مجازات تقاضاي غيابا فاطمي دكتر

پرونده و بازپرسصادر قرار پرونده روي از عينا را خود ادعانامه پرونده بررسي پساز نيز ارتش دادستان

ارجـاع مـرداد ٢٥ ـ ٢٨ وقـايع مـتهمين تـهام ا به رسيدگي مأمور نظامي بدوي دادگاه به رسيدگي براي را

پرونده از بعد كرد/ خواهد صادر را حكمخود رسيدگيو فاطمي حسين دكتر تهام ا به غيابا نيز دادگاه مينمايد/

كه ميباشد ارتش دادرسي بازپرسان دست در مرداد ٢٨ وقايع متهمين از پرونده چندين اينك فاطمي دكتر

ميباشند/ آنها تكميل مشغول

حضور مصدقو دكتر كمه محا انجام اينستكه ارتشاستنباطميشود مقاماتدادرسي گفتههاي از آنچه

متهمين ساير پرونده تكميل انجام در كه است شده سبب او كمه محا ارتشدر دادرسي دادياران و دادستان

ارتش دادرسي بازپرسان ساير بهوسيله كنون ا وصفهم اين با است/ گرديده حاصل وقفهاي مرداد ٢٨ واقعه

حضور مستلزم آنان عليه ادعانامه تنظيم و نهائي قرار صدور ولي ميشود انجام مزبور متهمين از بازپرسي

نيست/ ميسر امر اين مصدق دكتر كمه محا انجام با اينك كه ميباشد خدمتخود محل ارتشدر دادستان

٢٨ وقايع متهمين تهام ا به رسيدگي بازپرسمربوطه خديو كيهان سرتيپ آقاي دستور به گذشته روز

عملياتوي درباره يكساعت قريب و ارتشآورد دادرسي به روزنامهشورشرا مدير شيرازي كريمپور مرداد

آمد/ عمل به بازپرسي وي از است شورشنوشته روزنامه در عاليه مقامات عليه كه مقاFتي و

و دادرسي آئين ٣١٧ ماده با منطبق را شيرازي كريمپور تهام ا بازپرس, شده اط;ع كسب كه طوري اين

مجازات تقاضاي شيرازي, برايكريمپور ماده همان استناد به نيز دادستان دارد احتمال و ارتشدانسته كيفر

نمايد/ اعدام



ملي دولت سياهه ٣٧١٠

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

آگهي
محبوب] شاهنشاه مجسمه [مناقصه

افزاي زينت را پهلوي شاه محمدرضا محبوب شاهنشاه مجسمه دارد نظر در انديمشك شهرداري چون

سينه در كه نظام لباسانيفورم و كاسكت ك;ه با قدي تمام مجسمه عدد يك به احتياج عليهذا نمايد شهر

مجسمه جهتستون برنزي تابلو عدد يك انضمام به آرمه بتون نوع از باشد نشانها و مدالها تمام داراي

دارد/ باشد سانتيمتر ٣åعرض به و سانتيمتر ٥å طول به شهرداري در نقشهموجود طبق

به مايل كه آقاياني تا ميشود گهي آ دارند مجسمهسازي سابقه كه آقاياني اط;ع جهت مراتب اينك

كت پا در را پيشنهاداتخود شركتو مناقصه در زير اجرايمواد با ميتوانند باشند مذكور مناقصه شركتدر

تا باشد شده قيد �شاهنشاه مجسمه مناقصه به [جمله]�مربوط كلمه رويآن در كه شده مهر سربستهوFكو
دريافت رسيد و تسليم شهرداري دفتر به قبضه دو سفارشي پست وسيله ١٣٣٢ ماه آذر ٢٥ اداري روز آخر

دارند/

به ديگر شهرستانهاي يا و مركز در را خود پيشنهادي مبلغ درصد ده بايستي دهندگان پيشنهاد ـ ١

در و نمايند خود پيشنهاد ضميمه را آن قبض و تحويل ملي بانك به انديمشك شهرداري ١٧٧٩ حساب

توديعو صندوقشهرداري به نقدا را خود حسابداريوديعه شعبه به مراجعه با ميتوانند انديمشكداوطلبين

دهندگان پيشنهاد از كدام هر كه صورتي در است بديهي بكنند خود پيشنهاد ضميمه را آن قبضسپرده

به همچنين و شد خواهد ضبط شهرداري نفع به او وديعه نمايد خودداري معامله انجام از و بوده حداقل حائز

شد/ نخواهد داده اثر ترتيب سپرده فاقد پيشنهادات

و باز شهرداري هزينه نظارت هيأت حضور با ٣٢.٩.٢٦ روز صبح ده ساعت در واصله پيشنهادات ـ ٢

شد/ خواهد قرائت

كليه يا و يك قبول و رد در شهرداري و آزاد جلسه در آنان نماينده يا و دهندگان پيشنهاد حضور ـ ٣

انديمشك شهردار و بخشدار است/ مختار واصله پيشنهادات

بنيآدم ١١٦٧٧ ـ آ

٨٢٥å شماره ,١٣٣٢.٩.١٤ شنبه

معصومي علي
ارتباطي امروز مجاهد روزنامه مدير بازرسدخانياتو نيكرو عليمعصومي اينجانب با [عليمعصومي]
نيكرو] معصومي [علي ندارد/

١١٦٧٦ ـ آ



٣٧١١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

كشور] به خائن آن شعب [حزبكمونيستو
مخصوصا توده منحله حزب قوام, حاج دبيرستان دانشآموز شغل احمد فرزند س;مي جهانگير اينجانب

ميدهم/ استعفا بدينوسيله همبودهام گر ا و دانسته ملتايران و بهكشور خائن را آن شعب حزبكمونيستو

س7مي جهانگير ١١٧٦٧ ـ آ

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

برايرفعسوِءتفاهم
توده منحله حزب به خصوص به سياسي دستهاي و حزب هيچ به سيلو كارگر گلچيني اسمعيل اينجانب

از طـرف ايـن بـه ٣١ سال از كه داشتم عضويت سيلو كارگران سنديكاي در فقط ندارم و نداشته بستگي

گلچيني اسمعيل هستم/ و بوده وفادار خود ميهن و شاه به هميشه و نمودم گيري كناره نيز سنديكايمزبور

١١٨٤٣ ـ آ

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

ملي] و [مستقل آگهي
و احـزاب از يك هـيچ در كـنون تـا ايـران دولتـي راهآهـن كارمند كراني ننه بقائي ابوالفضل اينجانب

بقائي ابوالفضل ١١٧٩å ـ آ ندارم/ و نداشته عضويت توده حزبمنفور خصوصا سياسي جمعيتهاي

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

افشارطوس] متهمينقتل تجديدنظر [دادگاه
شده تبرئه بدوي دادگاه در كه افشارطوس قتل متهمين كليه گذشته روز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

به را زير آقايان و شدند حاضر مزبور دادگاه در تجديدنظر مرحله در خود مدافع وك;ي انتخاب براي بودند

آقايان مدافع ملكيوكيل آقايدكتر هاشمزاده, آقاي مدافع وكيل شريعتزاده آقاي كردند: تعيين وكالتخود

آقـاي استثناي به متهمين كليه مدافع وك;ي عبده و اردFن طباطبائي نصيري, متهمين, ساير و خطيبي

براي آنان يكاز هر به طرفدادگاه از اع;مو دادگاه به را قبوليخود گذشته روز وك;يمدافع خطيبي/ حسين

شد/ داده مهلت روز پنج پرونده قرائت

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

بختياري] غائله متهمين براي جنگ زمان [دادگاه
تشكيل بختياري غائله به رسيدگي براي جنگ زمان دادرسي جلسه امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

احمدقلي آقايان مدافع جهانگيريوكيل سرهنگ آقايايوبو مدافع وكيل آذرمهر سرهنگ آقايان يافتو

نمايد/ صادر را برائتموكلينمزبور حكم دادگاه كردند تقاضا و كرد صحبت مرداني محمدعلي و صمصام

شد/ ٩موكول ساعت صبح فردا به آينده جلسه و شد ختم دادگاه جلسه يازده ساعت



ملي دولت سياهه ٣٧١٢

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

نخستوزير پيام
انگلستان روابطبا تجديد با است گرفته نظر در دولت

نمايد شدنصنعتنفتحل ملي قانون كامل رعايت با را موجود اختEفات
از ايران ملت به خطاب را زير پيام نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار گذشته روز بعدازظهر نه ساعت

كردند: ايراد تهران راديو

با كه است مايل و نداشته جهانخصومتي ملل دولو يكاز هيچ با ايران ملت دولتو عزيز: همميهنان

به شود معلوم كه موقعي در مگر باشد داشته مودت رابطه و دوستي آنها همه با متقابل احترام گرفتن نظر در

بشود/ تجاوز ما حيثيتكشور و منافع

شـدن بسـته و انگـلستان بـا رابـطه قـطع اثـر در كـه است مسـتحضر عـزيز هـموطنان خاطر ضمنا

سابق شركت با اخت;فاتموجود رفع نفتو قضيه حل در پيشرفتي اينكه بر ع;وه سفارتخانههايمربوطه

كر ذ از و دارد كامل وقوف اينموضوع به خود ايران نجيب ملت كه گرديد ايجاد نيز مشك;تي نشد حاصل

ميشود/ صرفنظر يكايكآن

را عزيز هموطنان تمام حال رفاهيت وسائل تأمين و كشور صرفه و ص;ح پيوسته شما خدمتگزار دولت

هيچ استو داده قرار همتخود وجهه ايران ملت سعادت تأمين براي را مشك;تموجود رفع و داشته منظور

داشت/ برنخواهد و برنداشته مملكت ملتو مصالح خ;ف بر قدمي وقت هيچ و گاه

بتوان تا دهد خرج به را نيت حسن نهايت نفت قضيه حل در است داده اطمينان انگلستان كه آنجائي از

آنملحوظ در ما عزيز كشور طبيعي منابع خصوص در ايران مردم ملي آرزوهاي و آمال كمال كه را حلي راه

تصميم دولت شود تأمين انصاف و عدل اساس بر طرفين منافع و مصالح و شرافت و كرده پيدا باشد شده

كامل رعايت با بتواند بدينوسيله تا سازد قرار بر دولتمزبور با را عادي و روابطدوستانه مجددا است گرفته

yمستق را نفتخود محصول كه باشد قادر ضمنا كرده حل را نفتاخت;فاتموجوده صنعت شدن ملي قانون

و خير راه اين در چون و بدارد عرضه جهان بازارهاي به باشد شده آنملحوظ در كشور منافع كه طريقي به

سـعادت و مـنافع و رفـاه موجبات بتواند است اميدوار دولت است نظر مورد هميشه مملكت و ملت ص;ح

باشد/ كرده توجهي شايان كمك بينالمللي همكاري صلحو به حال عين در و نموده فراهم را عزيز هموطنان

٨٢٥١ شماره ,١٣٣٢.٩.١٥ يكشنبه

توضيح
در امريكا معاونكنسول نقد وجه عكاسيو سرقتدوربين درباره مطالبي هفتگي ازمج;ت يكي چوندر

چند بهدست كه را عادي سرقت مجلهمزبور و حقيقتمغايرتدارد با كلي به جريان استو شده نوشته تبريز

در را مراتب است خواهشمند لذا است داده آن به سياسي رنگ گرفته انجام سرقت منظور به صرفا دزد نفر

ارتش ستاد فرمايند/ درج روزنامه آن شماره اولين



٣٧١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

تظاهراتيصورتگرفت دانشگاه دانشجويان از تن ازطرفچند امروز
مجروحشدند دانشجويان از نفر سه انتظامي تيراندازيمأمورين اثر بر

فوتكردند بيمارستان در حادثه مجروحين از تن دو
بازداشتشدند محيطدانشگاه در علتاخEل به توده منحله حزب به دانشجويانمنتسب از نفر ٣å

تهران نظامي فرمانداري اعEميه

صورت علوم دانشكده در تي تظاهرا دانشجويان از عدهاي طرف از امروز بامداد ربع و ده ساعت مقارن

را دانشـجويان از نـفر ١٣ و ساختند متفرق را متظاهرين نظامي فرمانداري مأمورين ب;فاصله كه گرفت

چپ احزاب به منتسب دانشجويان از تن چند طرف از نيز فني دانشكده حوالي در آن از پس كردند/ دستگير

مأمورين برابر در و نشدند متفرق انتظامي مأمورين اخطار به تظاهركنندگان چون و شد انجام تي تظاهرا

به گلوله گرديدند/ دستگير هم نفر ١٧ و شدند مجروح نفر سه مأمورين تيراندازي اثر بر ميكردند مقاومت

تظاهراتمزبوروضع پساز شدند/ دستگير دانشگاه در نفر ٣å جمعا و اصابتكرده مجروحشدگان ران سينهو

شدند/ مسلط آنجا اوضاع بر انتظامي مأمورين و گرديد آرام دانشگاه

داشت: اظهار ما خبرنگار به دانشگاه در امروز تظاهرات درباره تهران نظامي فرماندار مسئول مقام يك

از عـدهاي و رفـته دانشگـاه بـه بـودند تـوده منحله حزب به منتسب كه اخ;لگر عناصر از عدهاي امروز

مـحافظ نـظامي فـرمانداري مأمورين به دستهجمعي حال در و نمودند تظاهرات به مجبور را دانشجويان

به اقدام نيز مأمورين و داشتند را آنها اسلحه ربودن قصد و كردند حمله بودند اوضاع بر مسلط كه دانشگاه

شدهاند/ بستري آنجا در و ارتشاعزام دو شماره بيمارستان به مجروحين نمودند/ تيراندازي

ارتشمراجعه دو شماره بيمارستان به ما خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت دو ـ مجروحين از نفر دو فوت

شريعترضويدر و بزرگنيا مصطفي آقايان دانشگاه امروز حادثه مجروحين نفر سه از كه يافت اط;ع و كرد

ده و دو ساعت مقارن مقتولين جنازه كردند/ فوت شديد خونريزي و سينه و ريه ناحيه به گلوله اصابت اثر

يكـي قندچي احمد آقاي كردهاند/ منتقل قانوني پزشكي اداره به مرگ علت تعيين براي بعدازظهر دقيقه

پزشكان كه طوري به و است ك خطرنا حالش ميباشد بستري بيمارستان در اينك كه مجروحين از ديگر

ميباشد/ كم نيز بهبوديوي به اميد ميدارند اظهار معالج

دانشآموزان از عدهاي بين دبيرستان حياط در گهان نا امروز صبح ده ساعت ـ دارالفنون دبيرستان در

نظامياط;ع فرمانداري به مراتب طرفاوليايدبيرستان از گرديد تظاهرات به منجر كه شد گفتگوئيشروع

محرك عنوان به را نفر چهار و نمودند قرار بر را انتظامات رفته دبيرستان محل به مأمور عدهاي و شد داده

كردند/ جلب نظامي فرمانداري به و اغتشاشدستگير

ب;فاصلهمأمورينك;نتريهشت داد اغتشاشيرخ كفاشها بازار انتهاي گهاندر نا صبحامروز ـ بازار در

اشـخاص ازدحـام و ميدود سبزهميدان طرف به بازار اواسط از روباهي كه كردند م;حظه رسيده محل به



ملي دولت سياهه ٣٧١٤

بدين استكه نظري علي به متعلق روباه كه شد تحقيقاتمعلوم پساز ميباشد روباه تماشاي براي متفرقه

به و ك;نتريهشتدستگير وسيلهمأمورين به فورا روباه صاحب سازد/ مختل را بازار نظم داشته قصد وسيله

شد/ فرستاده نظامي فرمانداري

افراطيو و اخ;لگر عناصر وسيله به تحريكاتي مجددا كه است روزي چند ـ نظامي فرمانداري اع7ميه

به و گرديده شروع نميدانند مساعد خود خائنانه و شوم مقاصد اجراي براي را آرام محيط كه اشخاصي نيز

مـقررات و قـانون خ;ف اعمال و تظاهرات به دست بيگناه دانشآموزان و دانشجويان اغفال با خصوص

است رسـانيده اهـالي عموم اط;ع به نظامي فرمانداري متعدد اع;ميههاي طي كه طور همان ميزدند/

و روشـن انـتظامي مأمورين براي بيوطن و خائن مردمان قبيل اين ننگين و خائنانه فعاليتهاي سوابق

و شاهد نميتواند نظامي فرمانداري چون دارد كامل وقوف آنها رفتار و جزئيات كليه به نظامي فرمانداري

داده انتظاميدستور مأمورين به مؤكدا لذا باشد بيوطن و اشخاصآشوبگر عده اين لجامگسيختگي ناظر

بـر عملي كوچكترين كه كسي هر و نموده رفتار قانون طبق بينظمي و اخ;ل مسببين با كه است شده

درصورت اعزامو نظامي دادسراي به قانوني كيفر جهت و دستگير فورا نظامينمود فرمانداري خ;فمقررات

دادستان سرلشكر تهران, نظامي فرماندار گردد/ تبعيد هوايجنوب آبو بد نقاط از يكي به لزوم

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

مسلح سارقين دستگيري
حامل تومبيل ا به مهاباد سردشتو راه بين كه را مسلحي سارقين تيپ انتظامي مأمورين از عده ـ مهاباد

را توده فراريانحزبمنحله از نفر همچنينمأموريندو ساختند/ دستگير بودند نموده حمله دخانيات بازرسان

و گرفته مينموده حمل چغندر مياندوآب كارخانه براي مهاباد از كه را چغندر تومبيل ا جلوي قبل چندي كه

نمودند/ دستگير بودند گرفته آنها شوفر از ريال ٣åå مبلغ

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

بازداشتشدند مجددا بودند مستخلصشده زندان از كه عدهايتودهاي
صادر بروجرد دادگستري اداره طرف از دورود توده منحله حزب افراد از عدهاي آزادي دستور اخيرا ـ دورود

سرگرد آقاي ولي بگيرند انتقام آنها از يافتند استخ;ص زندان از عده اين كه همين داشتند قصد اهالي شد/

ماده طبق زندانيان جان حفظ براي است شده وارد بهدورود است روز چند كه نظامي فرماندار ضرابي مسعود

نمود/ صادر را آنها مجدد توقيف نظاميدستور حكومت پنج

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

توقيفشدند روزنامه چند
و فاخته زلزله, آذرين, خاورميانه, سياسي, جوشن, فرمان, روزنامههاي نظامي فرمانداري طرف از امروز

گرديد/ جمعآوري شده منتشر روزنامههاي و شدند توقيف مرجان



٣٧١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

كردند ياد وفاداري منحرفسوگند دانشآموزان از نفر چند
مـظفري سـرهنگ آقايان گرفت انجام پهلوي شاه محمدرضا دبيرستان در كه مراسمي طي ـ مهاباد

خاتمه در و نمود ايراد ميهنپرستي و شاهدوستي درباره مطالبي فرهنگ رئيساداره مظلومي تيپو فرمانده

به نسبت هميشه كه نمودند ياد سوگند مجيد tك;ما مقابل در منحرف و شده اغفال دانشآموز نفر چند

باشند/ وفادار خود شاهنشاه و ميهن

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

شد خواهد منعتعقيبصادر قرار مصدق دولتدكتر وزيران از تن برايچند
ميشود شيرازيصادر كريمپور زوديعليه به دادستان ادعانامه

بـازپرسمأمـور خـديو كيهان سرتيپ آقاي تفاق ا به ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي امروز صبح

بـررسي مشـغول آزمـوده سـرتيپ آقـاي اطاق در و حاضر ارتش دادرسي در مرداد ٢٨ وقايع به رسيدگي

گرديدند/ سابق وزرايدولت و سياسي متهمين پروندههاي

از عـدهاي تـهام ا بـه رسـيدگي از پس ارتش دادرسـي بـازپرس است شده اط;ع كسب كه طوري به

وزارت كفيل مبشر كار, سابق وزير عالمي دكتر آقايان براي كه است رسيده نتيجه اين به بازداشتشدگان

سـابق كفيل عطائي مهندس و سابق مشاور وزير رجبي مهندس بهداري, سابق وزير ملكي دكتر دارائي,

داشت اظهار گذاشت ما خبرنگار اختيار در را ايناط;ع كه مقامي كند/ صادر تعقيب منع قرار كشاورزي وزارت

سـرتيپ آقاي موافقت با فردا و امروز ظرف است ممكن و است كرده صادر را مزبور قرار بازپرسمربوطه

شوند/ آزاد نامبرده آقايان ارتش دادستان آزموده

استو يافته پايان تقريبا بازپرسي است شده كسباط;ع كه طوري به شيرازي كريمپور پرونده درباره

كه طوري به ميباشد/ وي عليه بر نهائيخود قرار صدور براي پرونده بررسي نظاميمشغول بازپرس اينك

با است ممكن و ارتشدانسته دادرسي آئين ٣١٧ ماده با منطبق را او تهام ا بازپرس است شده كسباط;ع

بشود/ اعدام مجازات تقاضاي او براي ارتش دادستان موافقت

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

ميشود فراهم رسمي به روزمزد و پيماني كارمندان تبديل براي امر مقدمات
شد خواهد تقديم برايتصويب آن iيحه ملي مجلسشوراي افتتاح از بعد و

از رسـمي به غيررسمي كارمندان تبديل جهت كه طرحي داديم اط;ع گذشته شماره در كه طوري به

شد/ خواهد تقديم تصويب براي ملي مجلسشوراي افتتاح از بعد است شده تهيه دارائي طرفوزارت

كهوزارتدارائي طرحي با هيأتوزيران جلسه در كرد اظهار باره اين در دارائي وزارت عاليرتبه يكعضو

هر از امر مقدمات دارد نظر در دولت و است شده موافقت نمود تهيه غيررسمي كارمندان تثبيتوضع براي



ملي دولت سياهه ٣٧١٦

ثابت آنها وضع و تعيينشود دولت كارمندان تكليف گشايشمجلس از بعد ب;فاصله كه نمايد فراهم حيث

گردد/

آمد خواهد عمل به روزمزد قرارداديو كارمندان عده پيرامون بيشتريدر مطالعات دولت طبقدستور بر

رتبه كارمندان از يكي هر به تصويبقانون از بعد كه ميشود تهيه حسابداري ادارات طرف از صورتهائي و

شود/ داده استحقاقي

٨٢٥٢ شماره ,١٣٣٢.٩.١٦ دوشنبه

است شده درمانگاهيساخته جنوبشهر در بيمار كارگران برايمعالجه
افتتاحميشود درمانگاه اين ديگر روز چند

است شده افتتاح شهر آن در اصفهان برايكارگران درمانگاه دو
سازمان ميباشد درجنوبشهر آنها سكونت و كار محل كه آنها خانوادههاي و بيمار كارگران برايبهبودي

كارخانه محوطه در غرب جنوب درمانگاه نام به مجهز درمانگاه تأسيس به اقدام اخيرا اجتماعي بيمههاي

است/ نموده تهران چيتسازي

بينيو حلقو گوشو اطفال, پزشكي, بخشهاي داراي و نموده كار به استشروع هفته دو درمانگاه اين

ايـن در كـه مـيباشد/ داروخـانه يك و آزمايشگاه پانسمان, و تزريقات بخش سرپائي, معالجات قسمت

انبارهاي تهران, ايستگاه گمرك چاي, انبار تهران, چيتسازي سيلو, كارخانههاي بيمار كارگران درمانگاه

اوقات تمام در مينو چرمسازي كارخانه همچنين و فني قاليشوئي و برنامه سازمان سه و دو و يك شماره

وسـيله بـه دارنـد شـدن بسـتري به احتياج كه بيماراني ضمنا مينمايند/ مراجعه تعطيل بدون روز شبانه

دستمزد غراماتو كليه است شده مقرر و ميشوند داده انتقال مربوطه بيمارستان به فورا آمبوFنسدرمانگاه

مركزي درمانگاه به مراجعه و شهر در آمدن به احتياجي ديگر كه شود پرداخت درمانگاه محل در كارگران

باشند/ نداشته

تـوسعه اثر در و ميباشد نفر ٢٥å تا ٢åå حدود در روز هر و مينمايند مراجعه yفع كه بيماراني تعداد

چند مزبور درمانگاه اط;ع قرار به برسد/ روز در نفر ٥åå به است ممكن اين از بعد مراجعين تعداد درمانگاه

مختلف نقاط در ديگري درمانگاههاي است نظر در نيز و شد خواهد افتتاح كار آقايوزير وسيله به ديگر روز

كارگران براي درمانگاهي گرديده مقرر جمله از تأسيسشود/ آنها خانواده كارخانجاتو كارگران براي كارگري

تأسيسشود/ شهر جنوب در شده فراهم آنان بيمه مقدمات كه كورهپزخانهها

نخستوزير آقاي دستور بنابه همايوني اعليحضرت اجرايمنويات منظور به ـ اصفهان در درمانگاه دو

يكو شماره درمانگاههاي انداختن كار به و افتتاح براي را Fزم اهتمام كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان

افتتاح استان آن در درمانگاه ايندو استاندار آقاي حضور با آذر دهم سهشنبه روز برد كار به دهم استان در دو

از اصفهان كارگران حال رفاه موجبات تا كرد خواهد كار به شروع افتتاحو قريبا نيز سه شماره درمانگاه گرديد/

گردد/ فراهم حيث هر



٣٧١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

درگذشت دانشگاه ديروز واقعه مجروحين از ديگر يكي
شد تشكيل دانشگاه وقايع به برايرسيدگي شورايدانشگاه فوقالعاده جلسه امروز

شد خواهند تبعيد خارك جزيره به دستگيرشدگانديروز
تهرانمEقاتكردند رئيسدانشگاه با امروز نظامي فرماندار و رئيسشهرباني

علتفوتآنان و مقتولين مشخصات پزشكقانونيدرباره نظريه

مجروحين از نفر دو درگذشت/ بيمارستان در تهران دانشگاه ديروز مجروحينواقعه از ديگر يكنفر امروز

امروز كه مجروحي و شد سپرده ك خا به قانوني تشريفات انجام پساز آنان جنازههاي كه كردند فوت ديروز

از پس و كردند حمل قانوني پزشكي اداره به بيمارستان از را وي جنازه و داشت نام قندچي احمد كرد فوت

كنند/ اقدام دفن براي كه گرديد تسليم مقتول كسان به جنازه تشخيصعلتفوت, و جسد معاينه

جريانات مراقب yكام انتظامي مأمورين و بود آرام تهران دانشگاه داخل وضع امروز ـ مأمورين مراقبت

داخل در بودند نرفته ك;سها سر به اعتصاب اعتراضو عنوان به كه دانشجوياني اجتماع و توقف از بودند

ميشدند/ دانشجويان تجمع از مانع مأمورين نيز دانشگاه از خارج در و ميشد جلوگيري دانشگاه

دبـيرخـانه در تـهران نظامي فرماندار دادستان سرلشكر تيمسار امروز صبح ـ دانشگاه شوراي جلسه

تيمسار كرد/ كره مذا رئيسدانشگاه سياسي دكتر آقاي با دانشگاه ديروز وقايع درباره يافتو حضور دانشگاه

ضمنا اينخصوصم;قاتنمود/ در سياسي آقايدكتر با امروز نيز شهرباني رئيسكل مقدم علوي سرلشكر

تـا شد تشكيل دانشگاه دبيرخانه محل در دانشكدهها رؤساي شوراي فوقالعاده جلسه امروز ظهر از قبل

داشت/ ادامه بعدازظهر ساعتدو تا شورا جلسه شود گرفته تصميم دانشگاه اخير وقايع به نسبت

از بود/ تعطيل ك;س سر به دانشجويان عدمحضور اثر بر تهران دانشگاه امروز صبح از ـ دانشگاه تعطيل

مانع كه دانشگاه داخلي تشنجات اعتراضبه عنوان به دانشگاه دانشجويان از عدهاي ميشد گفته كه قراري

آرامش تا كنند خودداري ك;سها در حضور از روز سه مدت براي دارند قصد ميگردد آنان تحصيل ادامه از

حـفظ بـراي است شده تقاضا نامهاي طي دانشجويان طرف از مراتب جهت همين به شود قرار بر كامل

آيد/ عمل به مقتضي اقدامات دهند دستور دانشگاه انتظامات

در كـه دانشآمـوزانـي و دانشجويان تهران نظامي فرمانداري تصميم طبق ـ خارك جزيره به تبعيد

و دانشـجويان از نـفر ٣٢ ديـروز شـد/ خـواهـند تـبعيد خـارك جزيره به شدهاند دستگير ديروز تظاهرات

گردند/ تبعيد است قرار ديگر نفر ٢٥ و شدند آزاد آنها نفر هفت كه گرديدند دستگير دانشآموزان

است: شده تشخيصداده چنين قانوني پزشكي اداره طرف از دانشجويان نفر علتمرگسه ـ مرگ علت

زير از و شده وارد سينه قفسه طرفراست از كه گلوله اثر بر فني دانشكده دانشجوي بزرگنيا مصطفي ـ ١

خونريزي و شده خرد كلي به بازويوي استخوان گلوله اين اثر بر است/ كرده فوت گرديده خارج او چپ بغل

١٥ تا كه ميشد ديده سرنيزه زخم اثر نيز مقتول راست شانه پشت بر است/ گرديده وي مرگ باعث زياد



ملي دولت سياهه ٣٧١٨

بود/ رفته فرو پوست زير سانتيمتر

ران استخوان استسرنيزه كرده سرنيزهفوت علتزخم به فقط شريعترضويدانشجويمقتولديگر ـ ٢

وي راست دست به نيز گلوله يك و است درگذشته مجروح زياد خونريزي نتيجه در و نموده پاره را راست

باشد/ مرگ باعث نميتوانسته و بوده جلدي كه كرده اصابت

داخلي احشاِء و گرديده شكموي وارد كه اصابتگلولهاي علت به و دارد نام قندچي احمد ديگر مقتول ـ ٣

را اجساد نظامي دادسراي نماينده حضور با قانوني پزشكي اداره امروز و ديروز است/ درگذشته نموده پاره را

است/ نگرديده تهيه زمينه اين در رسمي گزارش هنوز ولي كرد معاينه

اظهار خبرنگاران به نظامي فرماندار دادستان سرلشكر تيمسار امروز ـ دانشگاه ديروز واقعه مسئولين

دانشكده معاون عابديني دكتر رئيسو خليلي مهندس آقايان آمده عمل به كه تحقيقاتي موجب به داشت

است/ شده دستگير عابديني دكتر مناسبت اين به و شدهاند شناخته مجرم فني

فنيعضو دانشكده اول سال سالهدانشجوي قندچي٢٢ tعبدا آقاي فرزند قندچي احمد ـ قندچي احمد

گرديد/ مقتول دانشگاه حوادثديروز در كه بود نيرويسوم حزب

رؤساي از نفر چند شور و كره مذا ساعت ٤ پساز دانشكدهها رؤساي اط;عشوراي قرار به ـ خبر آخرين

و نموده كره مذا دانشگاه از ديروز انتظامي مأمورين و فني دانشكده رئيس با تا كرد انتخاب را دانشكدهها

حوادثديروز كه فني دانشكده مختلف محلهاي از هيأت اين بعدازظهر ساعت٣ نمايند/ رسيدگي را قضايا

فني دانشكده شوراي امروز بعدازظهر ساعت٥ شد قرار نتيجه در و آوردند عمل به بازديد بود داده رخ آنجا در

مطلع مقام يك كه طوري به برساند/ دانشگاه شوراي اط;ع به را نتيجه و شود تشكيل دانشكده محل در

رسانيد/ خواهد عموم اط;ع به را جريان اع;ميهاي ضمن در رسيدگيموضوع از پس ميداشت اظهار

در كشاورزي بانك حسابداري رئيس بزرگنيا tفرجا آقاي فرزند بزرگنيا مصطفي ـ بزرگنيا مصطفي

به داشت/ اشتغال تحصيل به و بود نموده نام ثبت فني دانشكده پيشدر سال دو و شده متولد ١٣١١ سال

بـيشتر و نـداشت بستگي دستهاي و حزب هيچ به وي ميداشت اظهار وي منسوبين از يكي كه طوري

كه <اشتباه> فيلم پيشدر چندي كه طوري به است/ بوده سينما و تئاتر و هنر رشته در او اجتماعي فعاليت

كه داشت قصد داشتو عهده به <فرشيد> رل در را مهمي نقش شد نمايشداده تهران سينماهاي در اخيرا

مصطفي جويد/ شركت بود كرده تنظيم شخصا را آن سنايور كه <حسادت> نام به ديگري فيلم در زودي به

بود/ كرده نام ثبت هنرپيشگي هنرستان در كه پيشبود روز چند فقط بزرگنيا

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

توضيح
سؤاFتي دانشگاه واقعه در بزرگنيا مصطفي آقاي به راجع غيره و تلفن وسيله به دوستان از عدهاي چون

نبودهاند/ اينجانبان بستگان و فاميل از ايشان كه ميشود داده توضيح وسيله بدين مينمايند

بزرگنيا علي بزرگنيا, دانش ١١٩٨٧ ـ آ



٣٧١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

شدند حزبپانايرانيستدستگير افراد از ششنفر
شدند آزاد تن چند عدهايتوقيفو اخير ساعت ٢٤ در

فـرمانداري و گاهي كارآ و مأمورين وسيله به مختلف عناوين به نفر ٤٢ اخير ساعت چهار و بيست در

شش دستگيرشدگان جمله از گرديدند/ آزاد بيگناهي ثبوت اثر در آنها از نفر هشت و شدند دستگير نظامي

است: قرار اين از آنها دستگير شرح كه ميباشد پانايرانيست حزب افراد از نفر

حزب افراد از تن عباسروحبخشچند منزل در رسيد خبر نظامي فرمانداري به ديروز بعدازظهر ساعت٧

روحبخششده منزل دادستانوارد اجازه با نظامي فرمانداري مأمورين هستند فعاليت پانايرانيستمشغول

جمعآورياوراقو به كه را داداشي و هوشمند ياسيني, عباسروحبخش, پزشكپور, محسن آقايان آنجا در و

دادند/ تحويل نظامي فرمانداري به مكشوفه اوراق با و دستگير داشتند اشتغال حزبي اسناد

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

جلوگيريميشود نشده امتياز تجديد كه روزنامههائي انتشار از
در تصميماتي و گرديد تشكيل مطبوعات انتشار كار به رسيدگي براي كميسيوني كشور وزارت در ديروز

از بـعضي انـتشار از ايـنكه عـلت گفت ما خبرنگار به كشور وزارت مطلع مقام يك گرديد/ تخاذ ا باره اين

بـه رسـيد تصويب به سابق دولت در كه قانوني Fيحه طبق كه است اين است شده جلوگيري روزنامهها

از پس متأسفانه و باشد شده صادر مزبور قانون مطابق آنها امتياز كه ميشود داده انتشار اجازه روزنامههائي

اين انتشار بنابراينچون نكردهاند امتياز تجديد تقاضاي جرايد از بعضي صاحبان كنون تا قانون اين اجراي

بديهي و آمد عمل به جلوگيري آنها انتشار از نظامي فرمانداري وسيله به بود مقررات خ;ف بر روزنامهها

داشت/ نخواهد ديگروجود آنها نشر براي مانعي شود تجديد آنان امتياز و رفع اشكاFتموجود گر ا كه است

وزارت كه صورتي مطابق گفت ما خبرنگار به نظامي فرمانداري ستاد رئيس فاتح سرهنگ آقاي امروز

از مناسبت همين به و دارند انتشار اجازه مجله و روزنامه هشتاد فقط فرستاده نظامي فرمانداري به كشور

شد/ خواهد جلوگيري آن بر زايد مج;ت و جرايد انتشار

فرمانداري طرف از ديروز نيز خدنگ روزنامه خواهد/ منتشر كان كما و آزاد سياسي روزنامه اط;ع قرار به

شد/ جلوگيري آن انتشار از توقيفو تهران نظامي

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

[محكوميندادگاههايفرماندارينظامي]
در بودند شده تسليم نظامي فرمانداري دادسراي به كه متهميني از نفر ١٦ ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

حبس, سال ٢ به نفر دو شاقه, اعمال با حبس سال ١٢ به يكنفر اينشرح, به نظامي فرمانداري دادگاههاي

شدند/ حبسمحكوم سال ١ به نفر هفت حبسو ماه ١٨ به نفر پنج



ملي دولت سياهه ٣٧٢٠

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

قشقائي] [برادران
آقاي شنبه روز عصر شيراز از ما خبرنگار طرف از تلگرافي گزارش بنابه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گـرزن سـرلشكر آقـاي وي شنبه روز بامداد كرد/ اقامت ارم باغ در و شد شيراز وارد قشقائي محمدحسين

از نيست/ دست اط;عيدر گرفته آنهاصورت فيمابين كه تي كرا مذا از و م;قاتنمود را ناحيهجنوب فرمانده

نمايد/ عزيمت شيراز به ديگر روز چند است قرار قشقائي محمدناصر آقاي معلوم قرار

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك پيشگاه
سـرلوحه مـيهن و شاه حب زندگي ادوار در كه شهسوار فرهنگ كارمند مقصودي tحشمتا نثار جان

بـه تهام ا عنوان به ٣٢.٧.١٩ ـ ٧٥٢٢ شماره اب;غ موجب به فرهنگشهسوار اخيرا است بوده زندگانيام

منحله دستجاتحزب احزابو كليه از عمر تمام در كه حالي در داده خاتمه فدوي خدمت به منفي دستجات

استدعا شاهانه مبارك پيشگاه از و دارم و داشته تنفر ميباشد ايران شاهنشاهي مخالفقوانينكشور كه توده

ورزم/ اشتغال سابق شغل به تا فرمايند مقرر يافته صدور شرف ملوكانه اوامر دارم

حشمتاhمقصودي احترامات, تقديم با ١١٨٦٦ آ

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

خائن] را خصوصحزبكمونيست به توده منحله [حزب
سرباغ محله شيراز كن سا شيراز صادره ٧٣٧٣٦ شناسنامه اوجي شهرت محمد فرزند اسمعيل اينجانب

ايران ملت و كشور به خائن را خصوصحزبكمونيست به توده منحله حزب و نبوده توده منحله حزب عضو

ميدهم/ استعفا تاريخ اين از وسيله بدين بودهام هم گر ا و ميدانم

اوجي اسمعيل ١١٩٥١ ـ آ

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

دادستان] فخرالدين آقاي استعفانامه بر [تأكيد
روزنامه ٨٢٣٧ شماره در مستعفيو توده حزب از فرهنگشهسوار سابق آموزگار دادستان فخرالدين آقاي

شماره ,١٣٣٢.٨.٢٧ �چهارشنبه تاريخ در شهسوار فرهنگ اداره سابق آموزگار دادستان, فخرالدين آقاي استعفانامه متن به /١
است/ شده اشاره بدان كه �٨٢٣٧

معلوم استو بايگاني و ارتشموجود ستاد اط;عاتو در مشاراليه امضاي و خط عين yفع درج �١�اط;عات

دانشجوي و نوشته كيهان روزنامه ٣١٣٩ شماره در شرحي توضيح عنوان به غرض روي شخصي چه نيست

است/ نموده امضا حقوق دانشكده

عزيزاhامجدي ١١٩١٣ ـ آ



٣٧٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

وچيتسازي كارخانجاتسيمان كارگران به نخستوزير پيام
قرائتشد كارگران براي مخصوصنخستوزير نمايندگان وسيله به امروز

بود: شده كارگرانمتذكر به خطاب خود پيام در نخستوزير

سازد فراهم حيث هر از را كارگران رفاه درنگوسايل بدون دارد نظر در دولت
محمد آقايان از مركب ايشان نمايندگي به هيأتي امروز صبح يازده ساعت نخستوزير آقاي دستور به

سرهنگ سركار كل, شهرباني معاون سرتيپدرخشان تيمسار بازرسمخصوصنخستوزير شيرازي قوامي

شـيرازي قوامي آقاي و كردند مراجعه چيتسازي و سيمان كارخانجات به نظامي فرمانداري افسر كياني

گفت: چنين كارگران به خطاب

چرخهاي خود روزي شبانه طاقتفرساي زحمات با كه رنجبري برادران به درود عزيز, كارگران به س;م

مـقام نـمايندگي هيأت طرف از كه است مفتخر درميآورند/ حركت به را كشور اقتصادي و صنعتي عظيم

و نمايد اب;غ كارگر برادران شما به را زاهدي سپهبد تيمسار وطن كار فدا سرباز بيپايان درود نخستوزير

برساند/ شما اط;ع به مطالبزير بهصورت را زاهدي سپهبد تيمسار همايونيو اعليحضرت بندگان منويات

داخليبود مرج و هرج از ناشي كه سياسي شديد گرفتاريهاي اينكه با زمامداريخود كوتاه مدت اين در

موجب امر همين اينكه با و است داده دست عزيز كارگران حال ترفيه و خدمتگزاري فرصت و مجال كمتر

مقدور كه آنچه بيشمار گرفتاريهاي و كم فرصت و كوتاه مدت همين در هم باز ولي ميباشد تأسف كمال

است/ درآمده اجرا و عمل مرحله به ميباشد تيه آ برنامههاي حداقل و بوده

به كشور مختلف نقاط در كه كارگر خواهران و برادران ساير كه ميدانيد خوبي به شما ـ عزيز كارگران

و فريبنده وعدههاي تمام و بوده محروم مزايايFزمه تمام از حال به تا ميكنند كار جمع يا كنده پرا صورت

يا شخصي نفع به كارگري عظيم نيروهاي از اينكه جز استو بيشنبوده سرابي جز گمراهان و عوامفريبان

گرامي كارگران شما جان حتي كردو فراهم كشور اوضاع گسيختگي هم در و شود استفاده اجانب كرده نا خداي

تقسيم گرفتاريهاي تمام با مدت اين در است/ نيافته انجام ديگر عملي گيرد قرار نيستي معرضخطر در

از بعضي به ساله ده اقساط به و مناسب بسيار بهاي با گذاري وا و قيمت ارزان خانههاي ساختمان و زمين

اعمال معدودياز اجتماعي بهداشت بيمهو و كار قانون تدوين و تهيه و شما قانوني اضافه و ترفيع كارگرانو

است/ بوده كارگران حال ترفيه براي اينجانب دولت خيرخواهانه [ناخوانا] و
خير سعادتو راه جاندر مالو بذل از هرگز كه خود كار فدا و بهدولتسرباز باشيدو مطمئن عزيز كارگران

حداقـل تأمين براي كه بدانيد و باشيد داشته كامل اعتماد است نداشته دريغ عزيز ايران و ايرانيت جامعه

از فـعال و زحـمتكش طبقه شما همه براي مسكن و ك پوشا و بهداشت و نان و كار يعني زندگي وسائل

خانههاي ساختمان فوتوقت بدون كه دارد نظر در اينجانب دولت نمود/ نخواهد مضايقه كوشش هيچگونه

تخصيصدهد/ عزيز كارگران شما مسكن براي و شروع شهرستانها تمام در را قيمت ارزان



ملي دولت سياهه ٣٧٢٢

خواربار كو پوشا شركتهايمختلط تعاونيو بنگاههاي ايجاد با درنگ بدون دارد نظر اينجانبدر دولت

نظر در اينجانب دولت بگذارد/ شما دسترس در اقساط با قيمتو حداقل به را شما زندگي مايحتاج و لوازم و

و زن و شـما درمانگاهها, و بيمارستانها ايجاد و بهداشتي وسائل تأمين با تأمل هيچگونه بدون كه دارد

ايـنجانب دولت نـمايد/ دقـيقه مـعالجه و معاينه و دهد قرار پزشكي مراقبت تحت را شما دلبند فرزندان

عمليشود/ زودتر هرچه كارگران كليه اجتماعي بيمه كه كرد خواهد اقدام هم فوري به و ميخواهد

بهوسيله و بود خواهد شما فكر در هميشه شما برگزيده دولت كه بدانيد زحمتكش برادران و عزيز كارگران

كرد/ خواهد حق احقاق و رسيدگي دقيقا شما شكايات و شما دلهاي و درد به بازرسانمخصوصمرتبا

شاهنشاهي/ كشور باد جاويد آباد, ايران يك ايجاد و پيروزي سوي به پيش

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

هستند تحصيل روستائيمشغول نفر ٢٤åå پهلوي حوزههايامEك در
ميكنند بازديد رودهن در را روستائي كEسهاي روزنامهها نويسندگان و مديران

جاريك;سهاي سال پهلويدر حوزههايام;ك كليه در همايوني فرماناعليحضرت بنابه قبل چندي

نفر صد چهار و هزار دو حدود استدر رسيده مركز به امروز تا كه گزارشهائي طبق گرديد/ تشكيل روستائي

اين دوره هستند/ تحصيل ومشغول روستائيشركتكرده ك;سهاياولودوم در هفدهحوزه روستائياندر از

لوازم كليه مدت اين در و ميباشد جاري سال ماه بهمن آخر تا آبان اول از يعني ماه چهار مدت ك;سها اين

است/ شده گذاشته آنها اختيار در و تهيه ام;ك اداره طرف از وسايل ساير و آموزگاران حقوق و تحصيلي

ختم از پس كه ميباشد جريان در فرهنگ وزارت با تي كرا مذا مزبور ك;سهاي امتحانات براي كنون ا

كـارنامه قـبولي صـورت در و آيـد عمل به امتحان روستائيان از فرهنگ وزارت نمايندگان تحصيلي دوره

شود/ داده آنها به تحصيلي

نـويسندگان و مديران عدهاي از مزبور ك;سهاي وضع به جرايد ارباب آشنائي براي هم ام;ك اداره

جريان و عزيمتنموده تهران كيلومتري ٣٦ در رودهنواقع به پنجشنبه روز عصر كه است كرده جرايددعوت

سر به آبعلي در را روستائيشب ك;سهاي از بازديد پساز مدعوين نمايند/ مشاهده نزديك از را ك;سها

نمود/ خواهند مراجعت تهران به بعد روز و ميبرند

٨٢٥٣ شماره ,١٣٣٢.٩.١٧ سهشنبه

گرديد] مقرر شاهانه فرمان [به
احراز بينالمللي مقام كه ايراني قهرمانان گرديد مقرر شاهانه فرمان به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

در و گيرند قرار معالجه تحت ارتش بهداري و بهداري وزارت طرف از آنها خانوادههاي همچنين و كردهاند

يا عملياتورزشيمجروحو تمرينو حين در كه قهرمانانكشور فرمودند مقرر نيز و بستريشوند صورتلزوم

نمايند/ بستري احتياج صورت در و معالجه مجانا شوند بيمار



٣٧٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

كرد بازديد فني دانشكده از شاهنشاه نمايندگي به مزيني سرلشكر
دانشگاه واقعه درباره طرفشورايرؤسايدانشكدهها از گزارشهيأتمنتخب

شد تشكيل امروز شورايدانشگاه

بود تعطيل حال در دانشگاه هم امروز
مأمـورين كـردند/ خـودداري درس ك;سهاي به رفتن از دانشجويان ولي بود آرام دانشگاه وضع امروز

بـراي انـتظامي مأمـورين ادبيات دانشگاه در مينمودند/ مراقبت دانشگاه داخل به را رفت و آمد دانشگاه

مـتفرق را آنها و نمودند جلوگيري دانشكده محوطه به دانشجويان ورود از احتمالي وقايع بروز از جلوگيري

شنبه روز تا دادهاند اط;ع دانشگاه به نامهاي ضمن در دانشجويان مطلع مقام يك اظهار قرار به ميكردند/

نمود/ خواهند خودداري ك;سها به رفتن از آذر ٢١

از نفر چند دانشكدهها رؤساي شوراي طرف از داديم اط;ع كه طوري به ـ دانشكدهها رؤساي شوراي

گزارش را نتيجه و عملآورده به تحقيقاتFزم دانشگاه آذر ١٦ اطرافوقايع در بودند شده مأمور اعضايشورا

مطلعين از عدهاي از و آورد عمل به بازديد فني دانشكده و حادثه محلوقوع از ديروز عصر هيأت اين دهند/

امروز صبح نيم و يازده ساعت داشت/ تقديم دانشگاه رئيس به را گزارشخود صبح امروز و نمود تحقيقات

رسيدگي مزبور گزارش به تا گرديد تشكيل دانشگاه دبيرخانه محل در دانشكدهها رؤساي شوراي مجددا

برسانند/ عموم اط;ع به را نتيجه و نموده

دانشگاه رئيس به تحقيقات مأمور هيأت طرف از امروز كه گزارشي در ـ دانشگاه حادثه وقوع چگونگي

دانشجويان از عدهاي ماه آذر ١٦ روز نيم و نه ساعت مقارن است: شده كر ذ چنين حادثه شدوقوع داده تهران

از دانشجويان از نفر دو ضمن اين در بودند شنود گفتو مشغول و ايستاده دانشكده كريدور در فني دانشكده

نمودند تمسخر بودند گشت مشغول فني دانشكده بيرون در كه را انتظامي مأمورين از نفر دو پنجره پشت

و بـرآمـده دانشـجويان تعقيب صدد در خود سرگروهبان وسيله به و شده عصباني جريان اين از مأمورين

آنانوارد دنبال به هم مأمورين ك;سميروند در و كرده استفاده ك;سها تشكيل ازموقعيت نيز دانشجويان

ميشود/ آنان تحويل خواستار و شده ك;س

مأموريندو و ميشود زنگزده دانشكده طرفاولياي از شده متشنج دانشكده ك;سدر اينموقعوضع در

اول طبقه كريدور در دانشجويان كليه كه اينموقع در مينمايند/ دستگيرومضروب را نظر دانشجويمورد نفر

چـون مـيدهد شـعار دانشـجويان از يكـي ميشوند/ وارد انتظامي مأمورين بودند نموده اجتماع دانشكده

اين در ميكنند/ فرار كريدور طرفديگر به دانشجويان ميآيند بر كردندانشجويان متفرق صدد مأموريندر

دچـار كـه سـربازان و ميكنند برخورد دانشجويان با مسلسلدستي به مسلح سرباز چند سمت آن از وقت

ميشود/ عدهايمجروح و مقتول نفر سه آن نتيجه در كه مينمايند تيراندازي به شروع بودند شده وحشت

اعـليحضرت طـرف از نمايندگي به مزيني سرلشكر آقاي امروز صبح ـ همايوني اعليحضرت نماينده



ملي دولت سياهه ٣٧٢٤

روز واقعه از و م;قاتنمود دانشكده رئيس خليلي مهندس آقاي با يافتو فنيحضور دانشكده در همايوني

همايوني اعليحضرت حضور به گزارشي طي كه آورد عمل به نيز تحقيقاتي ضمنا و كرد تأسف ابراز گذشته

ستاد رئيس باتمانقليچ سرلشكر تيمسار طرف از نمايندگي به نيز پيروزان سرتيپ آقاي كرد/ خواهد تقديم

نمود/ خليليم;قات مهندس آقاي با آورد جا به كه تحقيقاتي ضمن در و شد حاضر فني دانشكده ارتشدر

ساعتچون اين در داشتو ادامه بعدازظهر ساعتدو تا دانشكدهها رؤساي جلسهشوراي ـ خبر آخرين

دانشكدهها شوراي مجددا كه گرديد مقرر و بعدموكولشود جلسه به كرات مذا بقيه شد قرار بود گذشته وقت

اع;ميهخود دانشگاه جلسه آن پايان در و دهد خاتمه را رسيدگيخود و تشكيلشود بعدازظهر پنج ساعت در

نمايد/ صادر اينمورد در را

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

قندچي احمد توضيحدرباره
حزب فنيعضو دانشكده قندچيدانشجوي احمد كه شد داده اط;ع ديروز دانشگاه اخبار جريان ضمن در

شد/ داده زير اط;عات مرحوم آن آشنايان و كسان طرف از امروز و بوده نيرويسوم

عشقو اثر در استو دستداده از پدرشرا طفوليت در و شده متولد تهران در سال١٣١١ قندچيدر احمد

ك;ساول در امسال و داده پايان را متوسطهاش و ابتدائي تحصي;ت دوره خود پشتكار و تحصيل به ع;قه

خـاتمه از پس است داشـته نـظر در قندچي احمد است/ بوده خود تحصي;ت ادامه مشغول فني دانشكده

به او و نمايد مسافرت آلمان كشور به عاليه معلومات كسب براي فني دانشكده دوره طي و خود تحصي;ت

است/ نداشته بستگي دستهاي حزبو هيچ

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

وزارتخانهها جزِء خدمتگزاران اتحاديه نمايندگان اجتماع
تبليغات اداره در

و انـتشارات كـل اداره در وزارتخانهها جزِء خدمتگزاران تحاديه ا نمايندگان كليه امروز صبح ده ساعت

نمودند/ م;قات اداره آن كل مدير بزرگمهر آقاي با و يافته تبليغاتحضور

مبني شرحي نمايندگان هيأت شوراي عضو و وزارتخانهها خدمتگزاران تحاديه ا مدير غفاري آقاي بدوا

و دولت خـدمتگزاران و كـارمندان بـه نسـبت مخصوص توجه و زاهدي سپهبد تيمسار دولت از تشكر بر

دولت از را خود پشتيباني مراتب و نموده ايراد است شده اعمال طبقه اين به نسبت گذشته در كه اجحافاتي

داشتدولت اظهار غفاري آقاي بيانات كيد تأ تبليغاتدر انتشاراتو كل مدير بزرگمهر سپسآقاي نمود/ ابراز

جزِء كارمندان حال رفاه براي اساسي قدم چندين زمامداري ماه سه ظرف در مشك;تموجود تمام با فعلي

در دولت جزِء خدمتگزاران و كارمندان پيش از بيش كه كرد خواهد را اهتمام و سعي نهايت و است برداشته

باشند/ آسايش و رفاه



٣٧٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

بازداشتشدند] پخشاعEميه و حمل جرم [به
صبح شش ساعت شده اط;ع كسب نظامي فرمانداري از كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نسـخه هزار ده محتوي بسته يك حامل كه را دوچرخهسواري اميركبير خيابان در انتظامي مأمورين امروز

نظامي فرمانداري به اع;ميهها با بود حيدري tعبدا نامش كه دوچرخهسوار كردند/ دستگير بود اع;ميه

حسين مهياري, حسن اسامي به نفر سه امروز صبح ساعتده همچنين گرفت/ تعقيبقرار تحت و شد جلب

مأمـورين وسـيله بـه بودند اع;ميه پخش مشغول كه حالي در پاستور خيابان در بهبهاني محمد و زندي

گرديدند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير يازده ك;نتري

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

مليوندموكرات] [كشفشبكه
فرمانداري ديشبمأمورين ميدهد اط;ع نظامي فرمانداري كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شهر شمالي خيابانهاي از يكي در كه را مليوندموكرات حزب جلسات و اجتماع محل گاهي كارآ و نظامي

سرانحزبمليوندموكرات از تن دو شدند وارد محلمزبور به مأمورين اينكه پساز كردند/ كشف است واقع

و اوراق زيادي مقدار و ساختند دستگير آنجا در را افراد از نفر دوازده با حيدرپور و هوتن محمود اسامي به را

ركن به پرونده با دستگيرشدگان ب;فاصله شد داده تحويل نظامي فرمانداري به كه آمد دست به هم اسناد

گرفتند قرار تعقيب تحت جلبو نظامي فرمانداري يك

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

نفت] سابقشركت معاون فاتح [بازداشتمصطفي
قانون ٥ ماده استناد به نفت سابق شركت سابق معاون فاتح مصطفي آقاي ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

است/ گرفته قرار تعقيب تحت بازداشتو نظامي حكومت

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

خدمت قضاتمنتظر كار به رسيدگي كميسيون نظر
آقاي اطاق در بودند شده خدمت منتظر قبل چندي كه قضاتدادگستري كار به رسيدگي كميسيون امروز

وثيقيرؤسايشعبديوانكشور و عبده دكتر داديان, [ناخوانا] آقاياندره حضور با و رئيسديوانكشور هيئت
اعـضاي از يكي آمد عمل به كره مذا قضاوت كار به آنها اعاده مورد در و گرديد تشكيل انتظامي دادگاه و

داشتولي اع;م قضاتمزبور به كار اعاده درباره نظرخودشرا امروز گفتكميسيون ما خبرنگار به كميسيون

اين معذورند/ كميسيون اعضاي آن اع;م از لذا برسد نخستوزير آقاي اط;ع به نظر اين گرديد مقرر چون

سپس و برسد زاهدي سپهبد آقاي اط;ع به تا شد ارسال نخستوزيري به كشور طريقديوان از امروز نظر

گردد/ اع;م



ملي دولت سياهه ٣٧٢٦

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

تهران به امريكا نايبرئيسجمهوري نيكسون ورود چگونگي
گفت: و كرد مسافرتخويشايراد بياناتيدربارة مهرآباد فرودگاه در نيكسون

آمدهام ايران به نيت حسن پيام عنوانحامل به من
همراهان و خانمخود تفاق ا به امريكا رئيسجمهوري نايب نيكسون آقاي امروز بعدازظهر بيستدقيقه

يك گرديد/ تشريفاترسميمعمول فرودگاه در شد/ وارد مهرآباد فرودگاه به تهران توقفدر نيم و روز برايدو

و ايران پرچمهاي با مستقبلين مقامات جايگاه و بود گرفته قرار فرودگاه كنار موزيكدر و احترام گارد دسته

محل در تدريج به بودند شده رسميدعوت مراسم اين در برنامه طبق كه اشخاصي و شده تزئين امريكا

ع;ِء آقاي ايشان از قبل دقيقه چند و نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار ظهر مقارن يافتند/ حضور فرودگاه

كـه هنگامي كردند/ پيدا حضور زاهدي اردشير مهندس آقاي و خارجه امور وزير و شاهنشاهي دربار وزير

رئيسمجلس تقيزاده نخستوزير, آقايان شد ظاهر فرودگاه فراز بر امريكا نظامي چهارموتوره هواپيماي

شهردار صفاري سرتيپ سلطنتي, تشريفات رئيس عضدي خارجه, امور وزير انتظام دربار, وزير ع;ِء سنا,

ساير و رفتند استقبال به ميدان جلوي عضديدر آقاي خانم و امريكا كبير سفير هندرسن آقاي خانم تهران,

خـارجـه, وزارت معاون تهران, فرماندار ژاندارمري, شهرباني, ارتش, ستاد رؤساي از مركب كه مستقبلين

سفارت اعضاي و يكسمت در بودند تبليغات اداره كل مدير سياسي, چهارم اداره رئيس گمرك, كل رئيس

مديران قسمتديگر در امريكا سفارت نظامي تاشههاي آ و چهارم اصل اعضاي از عده يك و وارن و امريكا

ميكشيدند/ بود شده نزديك هواپيمايش كه را رئيسجمهور نايب ورود انتظار خارجي خبرنگاران و جرايد

ايشان پشتسر آمد پائين پلههايهواپيما از بود گرفته را خانمخود بازوي زير كه حالي در آقاينيكسون

اولين شدند/ پياده تدريج به بودند نفر بيست از متجاوز كه همراهان ساير بعد و امريكا كبير سفير هندرسن

همايوني اعليحضرت طرف از كه بود دربار وزير ع;ِء آقاي فشرد را رئيسجمهوري نايب دست كه كسي

گفت/ تهنيت ايران به را نيكسون ورود گفتو خيرمقدم

و عـ;ِء آقـاي جواب در نيكسون و گفت تبريكورود رئيسجمهور نايب به نخستوزير آقاي سپس

معرفي ضمن رئيسمجلسسنا تقيزاده آقاي همچنين نمود ايراد تشكر اظهار بر مبني بياناتي نخستوزير

بر عكس و كرده احاطه را او بانوي و نيكسون طرف هر از عكاس خبرنگاران همينموقع در گفت/ خيرمقدم

كنند/ عكسبرداري ميداد فرصت خبرنگاران به دست اشارات و تبسم با رئيسجمهور معاون و ميداشتند

حتي هندرسن ميآيدو گرمي كراچيمنطقه از بود خوبيمعلوم به تنداشتو بر نازكي مشكي پالتو نيكسون

تقديم تهران شهر طرف از خيرمقدم ضميمه به زيبائي كوچك گل دسته تهران شهردار بود/ نپوشيده پالتو

مقيم امريكائيهاي طرف از گلي دسته نيز هندرسن خانم كه بود همينموقع در و نمود رياستجمهور معاون

بيايند مستقبلين سوي به خواستند كه همين مراسم اين انجام از پس و كرد تقديم نيكسون خانم به ايران

س;م امريكا مارشملي نواختن پساز ايستادند/ احترام حالت به همه نواختو را امريكا موزيكمارشملي



٣٧٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

نظامي تاشه آ كه حالي در زاهدي سپهبد تيمسار تفاق ا به رئيسجمهوري معاون و شد نواخته شاهنشاهي

مستقبلين طرف به نظامي احترامات گارد و موزيك صف مقابل از ميكرد حركت آنها سر پشت نيكسون

بعد و نمودند معرفي داشتند حضور كه را كشور و لشكري ادارات رؤساي نخستوزير آقاي و گرديدند متوجه

امريكا كبير سفير وسيله به و نمودند ديدن داشتند حضور كه امريكائيهائي از ايشان خانم و نيكسون آقاي

گرديد/ انجام آنها معرفي مراسم

سفارت مطبوعاتي وابسته <بروس> آقاي وسيله به و آمدند خبرنگاران و جرايد مديران طرف به آنگاه

نمودند/ ايراد بلندگو برابر در زير شرح به پيامي و شدند آشنا نمايندگانمطبوعات با امريكا

زير شرح به مهرآباد فرودگاه در رئيسجمهوري نايب نيكسون آقاي بيانات خ;صه ـ نيكسون اظهارات

تاريخي و باستاني سرزمين به پاي زمين كره سوم دو در مسافرت از پس باFخره كه خوشوقتم بسيار بود:

صميمانهترين حامل امريكا متحده كشورهاي مردم دولتو رئيسجمهوريو جانب از من ميگذارم/ ايران

ميباشم/ ايران ملت دولتو و شاهنشاه همايون اعليحضرت به دوستانه پيام

مسافرت فرمودند خود شيفته مرا هموطنان امريكا به خود مسافرت پيشدر سال چهار شما شاهنشاه

و نـيكسون بـانو رو ايـن از بخشيد/ شاياني اثرات كشور دو بين دوستي بسط و تفاهم تحكيم در شاهانه

روي از اعـليحضرتين شويم/ نايل اعليحضرتين محضر درك به هستيم شايق خاصي مسرت با اينجانب

من براي باشيم ميهمانشان ايران در خود اقامت مدت در كه فرمودهاند دعوت ما از مكرمت و لطف كمال

ماه چند ظرف در كه شما زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار با پيش دقيقه چند كه مسرتبود مايه همچنين

خود فريفته را امريكا مردم صداقتخود شهامتووطندوستيو با و شده جهاني يكشخصيتمعروف اخير

كردم/ م;قات ساختهاند

شئون در ديگر ايرانيان با همچنين و دولت اعضاي و ايشان با بار چند خود اقامت مدت در دارم انتظار

جدا يكديگر از را ما كشور دو كه پهناوري و وسيع زمينهاي و درياها وجود با كنم/ صحبت زندگي مختلف

پيوند يكديگر به ملترا دو كه رشتههائي ميدانند/ همسايگاندوستخود را ايران مردم امريكا مردم ميكند

و متقابل احترام محيط يك در ملتها همه تا است جهان آرامش و صلح به آنها مشترك ع;قه ميدهد

هردو كه پرزيدنتآيزنهاور اميدواري اين در امريكا ملت باشند/ همكاريداشته يكديگر با صميمانه دوستي

سهيم و شريك باشند داشته نزديكي همكاري به مشترك ع;قه اين تأمين براي آينده در بتوانند كشور

امريكا مردم آمدهام/ ايران به نيت حسن پيام حامل عنوان به جمهوري رئيس خواهش به من ميباشند/

بهتري زندگي تأمين براياط;عو ملتايران كه تيبودهاند مجاهدا ناظر تفاهم ع;قمنديو كمال با همواره

موجب كند ايفا جهان امور در شايستهاي نقش بتواند كه اين تا است داشته ابراز خود فرزندان و خود براي

به بكنيم اينكشور به توانستهايم كه را نظامي فنيو اقتصاديو ماليو كمك ايران كه كمالخشنودياست

ميدهد/ قرار استفاده مؤثريمورد نحو

امريكا مردم و دولت طرف از دوستانه احساسات ابراز منظور به آسيائي كشور چند به اخير هفتههاي در



ملي دولت سياهه ٣٧٢٨

به نيت حسن از سرشاري منابع مزبور كشورهاي همه در كه بود نهايتخوشوقتي من براي كردم مسافرت

ديگر نقاط مانند نيز آسيا در ميشود مشاهده كه است اميدواري مايه يافتم قارههايديگر صلحدوست مردم

ف;كت و بدبختي و مرج و هرج از و ميكند عداوت و كينه ترويج خارج و داخل در كه مخربي قواي جهان

بشر پيشرفت براي كه آبادكنندهاي قواي عقبنشينياستو عزيمتو حال در ميآيد سرور وجدو به انساني

از نظر صرف ملتها بين بيشتري اغماض و گذشت و صميمانهتر همكاري و عميقتر تفاهم حصول و

نيرومندتر و قويتر روز به روز ميكند فعاليت ميباشند كن سا كه قارهاي هر و دارند كه رنگي و نژاد مذهبو

رياستجمهوري به توانست خواهم يافتو خواهم را جريانات همان هم ايران در كه دارم اطمينان ميگردد/

اخير سال چند مدت در كه بزرگي مشك;ت بر توفيق شهامتو نهايت با ايران كه گزارشدهم امريكا مردم و

برميدارند/ گام سعادتمندتري و خوشتر روزگار سوي به ايران مردم و ميكند غلبه بوده كشور اين دامنگير

نيز دربار وزير آقايع;ِء گرفتو قرار سلطنتي تومبيل ا در خانمخود با توقف اندك پساز نيكسون آقاي

عقب و جلو در سبزرنگروباز تومبيل ا سه و سيكلتسوار يكدستهموتور كه حالي در نشستو ايشان پهلوي

آقاي دوم تومبيل ا شدند/ عازم شهر سوي به مينمودند اسكورت را رئيسجمهوري معاون حامل تومبيل ا

ديگر تومبيلهاي ا در همراهان ساير و كرد حركت عضدي آقاي تفاق ا به هندرسن بانو و امريكا كبير سفير

گفتند/ ترك را مهرآباد فرودگاه نيز مستقبلين ساير و نخستوزير آقاي دقيقه چند از پس شدند/ شهر عازم

دفترمخصوصشاهنشاه و رفته مرمر كاخ به مستقيما تهران به ورود پساز ايشان خانم نيكسونو آقاي

حـضور در اخـتصاصي كاخ در خصوصي طور به را ناهار امروز ظهر و نمودند امضاِء را ملكه علياحضرت و

كردند/ صرف ثريا ملكه علياحضرت و همايوني اعليحضرت

٨٢٥٤ شماره ,١٣٣٢.٩.١٨ چهارشنبه

شدند قرائتپرونده ارتشمشغول دادرسي در ممتاز سرهنگ مدافع وكEي امروز

شد ابEغ فشاركي سروان و داورپناه سروان به
نمايند مدافعديگريانتخاب وكEي كه

به كردند/ معرفي دادگاه به و انتخاب را خود مدافع وك;ي مرداد ٢٨ حادثه متهمين كه داديم اط;ع ديروز

اع;م را خود قبولي عدم بودند شده انتخاب فشاركي سروان و داورپناه سروان طرف از كه وك;ئي كلي طور

نمايند/ معرفي انتخابو ديگري وك;ي كه گرديد اب;غ آنها به دادگاه طرف از جهت همين به و داشتند

ارتش دادرسي در امروز صبح ممتاز سرهنگ مدافع وك;ي سرهنگامينپور سرهنگگوهريو آقايان

خود موكل پرونده قرائت مشغول نظامي بدوي دادگاه منشي شكوهي سرگرد آقاي اطاق در و شدند حاضر

سرهنگ و كياني سرتيپ طرف از شاهقلي سرهنگ آقاي است شده اط;ع كسب كه طوري به گرديدند/

آقاي ديگر مدافع وك;ي است/ كرده اع;م هم را قبوليخود مشاراليه استو گرديده انتخاب وكالت به ممتاز

مدافع وك;ي داشت/ اع;م را قبوليخود گذشته روز نيز وي كه ميباشد سرهنگخزاعي آقاي كياني سرتيپ

شد/ خواهند تهاميموكلخود ا پرونده قرائت مشغول شنبه روز از كياني سرتيپ آقاي



٣٧٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

دانشگاه حادثه درباره تهران دانشگاه و دولت اعEميه
گرديدند آزاد بودند شده دستگير دانشگاه واقعه در كه دانشجوياني

ما خبرنگار كه قراري به نشدند/ حاضر خود ك;سهاي در دانشجويان و بود تعطيل دانشگاه نيز امروز

نيز داشتند اشتغال بيمارستانها در كارورز بهعنوان كه پزشكي دانشكده دانشجويان امروز كرده كسباط;ع

گرديد: صادر وقايع/// طرفدولتدرباره از ايناع;ميه عصر ديروز خوددارينمودند/ بيمارستانها در ازحضور

متأثر متأسفو آمد پيش تهران دانشگاه در دوشنبه روز كه غيرمنتظرهاي واقعه از دولت ـ دولت اع7ميه

دهند/ قرار تعقيب تحت و معلوم را واقعه اين حقيقي محركين و مرتكبين است داده دستور و ميباشد

ايـران مـلت بـراي منزه محيطي دانشگاه كه ميدانند خوبي به هستند گرامي فرزندان كه دانشجويان

كه بيوطن معدودي عده متأسفانه ولي است/ آينده نسل تربيت مسئول كه دولت براي مخصوصا ميباشد

كرده رخنه مكان اين در نهدانشجو, بگذارند باقي دانشگاه نه ما براي و دهند باد بر ميخواهند را ما چيز همه

خود بر را چيز همه روز شبو كه شما برادران يعني سربازان به و داده قرار خيانتآميز تظاهرات سنگر را آنجا و

شما براي و استق;ل مملكت براي نتيجه در و تأمين خود جان قيمت به را شما آسايش تا نمودهاند حرام

و تـحصيل وسـائل جـديت نـهايت بـا است موظف دولت مينمايند/ حمله سازند فراهم تحصيل آزادي

دارد/ را ع;قه كمال دانشجويان و دانشگاه به نسبت مخصوصا و سازد فراهم را فرهنگ پيشرفت

و جـلوگيري آنـها مـضره اقدامات از قدرت كمال با كه ميرساند معدود عده آن اط;ع به وسيله بدين

نمود/ خواهد ايران آينده مردان تربيت و تحصيل براي آماده و آرام محيطي را دانشگاه

كرات مذا تعقيب در و يافت تشكيل مجددا دانشكدهها رؤساي شوراي ديروز عصر ـ دانشگاه اع7ميه

<دانشگاه كردند: صادر زير شرح به اع;ميهاي و/// آمد عمل به صحبت دانشگاه حادثه درباره صبح جلسه

مـحيط در آرامش و نـظم حـفظ به ع;قمندي نهايت با و سياسي امور در كامل بيطرفي عين در تهران

اميدوار و ميباشد متأسف است داده روي فني دانشكده در انتظار خ;ف بر كه آذر ١٦ روز واقعه از دانشگاه

دانشجويان همه از رسيدگيشود/ دقيقا استموضوع شده داده مقاماتمربوطه طرف از كه اطميناني با است

تكرار اينواقعه نظاير تا نمايند دقت دانشگاه احترام استق;لو حفظ براي كه دارد انتظار دانشگاه كاركنان و

تسليتميگويد>/ رفتهاند ميان از قضيه اين در كه دانشجوئي نفر سه بازماندگان به دانشگاه نگردد/

به تهران دانشگاه آذر ٢٢ يكشنبه روز ميدهند اط;ع دانشگاه دبيرخانه از كه طوري به ـ رسمي تعطيل

بود/ خواهد تعطيل رسما دوشنبه روز واقعه مقتولين روح احترام پاس

به نظامي فرمانداري و دانشگاه اولياي بين گذشته روز كه كراتي مذا نتيجه در ـ شدند آزاد دانشجويان

گرديدند/ آزاد بودند شده دستگير دوشنبه روز واقعه در كه دانشجوياني نفر ٣٣ بامداد امروز آمد عمل

جهت بدون كه است متهم وي و ميباشند بازداشت هنوز كه فني دانشكده معاون عابديني آقاي ولي

است/ گرديده تأسفآور حادثه اين بروز باعث و زده را دانشكده زنگ



ملي دولت سياهه ٣٧٣٠

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

بازداشتشدند شعار دادن و پخشاعEميه اتهام عدهايبه
گرديدند تبعيد خارك جزيره به بازداشتشدگان از نفر هشت

پخش تهام ا به عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در شده اط;ع كسب انتظامي مقامات از كه طوري به

به و بازداشت شهر مختلف نقاط در نظامي فرمانداري و ك;نتريها مأمورين وسيله به شعار دادن و اع;ميه

بودند شده بازداشت اخير هفته سه دو در كه كساني از نفر هشت گذشته روز شدند/ تحويل نظامي فرمانداري

يـحيي نـوتاش, حدادي, ابوالحسن سليمي, حسن از: عبارتند تبعيدشدگان شدند/ تبعيد خارك جزيره به

جمعيت واحديعضو آقاي ديروز يازده ساعت هفتگلي/ سالتو عماد معيني, جواد بهرامي, هوشنگ قوانلو,

گرديد/ آزاد توضيحاتي از پس و شد احضار نظامي فرمانداري به اس;م فدائيان

بازداشت شعار دادن و مضره پخشاوراق تهام ا يكبه ك;نتري اشخاصبهوسيله اين ـ بازداشتشدند

حجتيدانشجوي ج;ل زنديدانشجو, حسين مهرياريدانشجو, حسن بهبهانيدانشجو, جهانگير شدهاند:

مـحصل انـصاري مـهدي خيام, دبيرستان محصل درجي جعفر علوم, دانشجوي ميرزماني حسين حقوق,

امـير خـيام, دبـيرستان محصل موسويان مسعود خيام, دبيرستان محصل تهراني عباس خيام, دبيرستان

طرف از مسلمين حيات مجله مدير ديشب همچنين نويدي/ محمود و ابوالقاسم فرزند غ;مرضا ملكزاده,

گرديد/ آزاد امروز صبح بازداشتو مأمورين

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٤٧ شماره اعEميه
خود سوءخائنانه مقاصد اجراي براي را شهر آرام امنو اشخاصخائنووطنفروشمحيط عدهاياز چون

و مـينمايند تـحريك مشـروطه حكـومت عـليه بـر خودسري و عصيان به را مردم لذا نميبينند مساعد

فـرمانداري چون باشند/ خود كار و كسب مشغول و بوده امان و امن در محترم اهالي بگذارند نميخواهند

اطـ;ع بـه وسيله بدين لذا ميباشد پايتخت مردم آسايش و امنيت عهدهدار قوانينموجوده طبق نظامي

دادستان سرلشكر كرد/ اغماضنخواهد و ارفاق هيچوجه به اخ;لگر مردمان به نسبت كه ميرساند

تهران شهرستان نظامي فرماندار

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

ثبت] كل اداره بازنشسته [كارمندان
بر سابق دولت زمان در كه ثبت كل اداره بازنشسته كارمندان طرف از امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ديوانكشور در كه كميسيوني بود شده تقاضا آن در كه شد تقديم آقاينخستوزير به نامهاي بودند شده كنار

آقـاي كـند/ رسـيدگي نيز آنان كار به گرديده تشكيل شده تصفيه قضات كار به نسبت نظر اظهار اين بر

نمايد/ اع;م را خود نظر كرده رسيدگي امر اين به مزبور كميسيون دادند دستور نخستوزير



٣٧٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

خدنگ
شد/ خواهد منتشر چهارشنبه روزهاي كان كما و گرديد خارج توقيف از خدنگ روزنامه

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

سياسي] دسته و دار هيچ به [اينجانب
توده حزب خصوص به سياسي دسته و دار هيچ به اينجانب كه ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين

معرفي حسين ميباشم/ اساسي قانون و استق;ل طرفدار ميهندوستو فردي و نداشته بستگي

١٢åå٨ ـ آ

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

آذرآبادگان] [روز
حزب كل دبير و ملت نبرد روزنامه مدير كرباسچيان tاميرعبدا طرف از ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مركزي ستاد در بعدازظهر ٦ ساعت ماه آذر يكم بيستو روز آذرآبادگان مناسبتروز به جشني مجلس خلق

ميگردد/ برپا خلق حزب

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

تبليغات و انتشارات كل اداره
به سنديكايمستقل چهار ايران نيرومند و ارتشبرومند خاندانسلطنتو تقديساز تجليلو منظور به

جمعيت و رستورانها و كافه سنديكاي تهران, نانواهاي سنديكاي ميهن, و شاه فدائيان سازمان زير: شرح

روز جشني مجلس آذربايجان نجات روز آذر ٢١ روز مناسبت به و ائت;ف يكديگر با زنجان خوئينيهاي

و محترمين و رجال از و منعقد سنديكا سالن و بهارستان ميدان در بعدازظهر ٧ الي ٥ ساعت آذر ٢å جمعه

است: زير شرح به جشن برنامه و آمده عمل به جشندعوت در شركت براي جرايد مديران هيأتدولتو

ميگردد/ تزئين و چراغاني بهارستان ميدان ـ ١

يافت/ آرايشخواهد برق چراغ و گل با كبير رضاشاه فقيد اعليحضرت مجسمه ـ ٢

بود/ خواهند مترنم فقيد اعليحضرت مجسمه پاي موزيكدر دسته دو ـ ٣

كرد/ خواهند آرائي صف احترام حالت به بهارستان ميدان در جمعيتها و سنديكا چهار افراد ـ ٤

همايون اعليحضرت تمثال به مزين كه ساخت خواهد برپا نصرتي طاق خواجهنوري كوچه اول در ـ ٥

بود/ خواهد شاهنشاهي

شد/ خواهند پذيرائي سنديكا سالن در محترم و معزز مدعوين ـ ٦

مرادي, اسمعيل تهران نانواهاي سنديكاي شارق, احمد ميهن, فدائيان

مهدياسكندري زنجانحاج هيأتخوئينيهاي كليائي, علياشرف رستورانها و كافه سنديكاي



ملي دولت سياهه ٣٧٣٢

٨٢٥٥ شماره ,١٣٣٢.٩.١٩ پنجشنبه

مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه امروز جلسه در
انگليسمعرفيميشود دولت به و لندنانتخاب در ايران سفارت كاردار زودي به

تصويبرسيد به ريال ميليون ٣å مبلغ به هيجدهم انتخاباتدوره هزينه

و نـخستوزير آقـاي مـعاون نـوري عـميدي آقـاي مطبوعاتي مصاحبه امروز بعدازظهر دقيقه پانزده

آقاي و يافت تشكيل ابيض كاخ در خارجي و داخلي جرايد خبرنگاران از عدهاي حضور با دولت سخنگوي

داد/ قرار خبرنگاران اختيار در زير شرح به مطالبي نوري عميدي

بر مبني انگلستان و ايران دولتين مشترك اع;ميه انتشار از پس ـ تهران در انگليس سفارت كاردار

در مطالعه آمد عمل به منظور اين عملي اجراي در كه اقدامي اولين سياسي روابط قراري بر تصميم تخاذ ا

به را <رايت> آقاي خصوص اين در كه ميباشد تهران و لندن به اعزام براي دولت دو كاردارهاي انتخاب

مـيرود تـصور و كـردند مـعرفي ايران خارجه امور وزارت به رسما تهران در انگليس سفارت كاردار سمت

درباره را مطالعاتخود نيز ايران خارجه وزارت تهرانشود/ وارد �دسامبر ١٥� آذر ٢٤ سهشنبه روز تا مشاراليه

شد/ خواهد انگليساع;م دولت به و تعيين زودي به و نموده تكميل لندن در ايران سفارت كاردار انتخاب

اطرافو از كه تلگرافاتي مكاتيبو انتشار به كه نيست اين فعلي رويهدولت اينكه با دولتـ پشتيبانياز

بپردازد مطبوعات و راديو در ميگردد مخابره روشدولت از پشتيباني و اقدامات تأييد بر مبني كشور كناف ا

موافقت نخستوزير آقاي ميزنند تحريكات به دست مردم نام به مركز اشخاصدر از معدودي چون ولي

اط;ع به سياستدولترسيده از پشتيباني بر كنافمملكتمشعر ا اطرافو از كه تلگرافاتي خ;صه فرمودند

از فـقره دو مـتن ايـنكه كه نمود قرائت را تلگرافات خ;صه نوري عميدي آقاي موقع اين در برسد/ عامه

اصفهان جمعه امام آقاي تلگراف خ;صه چاپميشود/ yذي تلگرافاتمزبور

داد: روزنامه رونوشت ـ تبليغاتكشور اداره رونوشت ـ نخستوزيرمحبوب زاهدي سپهبد تيمسار ـ ١

به وسيله عدم با را جناب آن روزي شبانه خدمات و خودگذشتگي از مراتب اصفهان روحانيون و علماِء

كوتاهيموفق مدت طي در اينكه از و داده قرار تقدير سابقمورد خرابكاريهايدولت ناامنيو ماه ٢٨ دنباله

جـاي دهند نجات خائن عناصر چنگال از را مردم مال و جان كشور سراسر در امنيت قراري بر با شدهاند

تعالي باري درگاه از كشور امور اص;ح در را ايران رشيد فرزند و رادمرد يگانه آن موفقيت و داشته شكرگزاري

اصـ;حطلبانه اقدامات محبوب شاهنشاه منويات اجراي در عزيز ميهن حفظ براي داريم انتظار و خواستار

گردد/ ايران ملت عايد آن سودمند نتايج و شود گذارده اجرا مرحله به زودتر هرچه نخستوزير

بافندگي كارخانههاي مديران از ديگر عدهاي و كسائي آقاي ٣٢.٩.١٦ ـ ٧١١ شماره تلگراف خ;صه

تبليغات-رونوشت انتشارات كل اداره رونوشت ـ ايران نخستوزيرمحبوب زاهدي سپهبد تيمسار اصفهان/

مـوجب انگـلستان دولت بـا ايـران دولت حسـنه روابط برقراري مسرتبخش مژده تهران: پست روزنامه

فكر نتيجه تدبير حسن اين و گرديد شهرستان اين بازرگانان باFخص اهالي عموم شادماني و خوشنودي



٣٧٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

يكرنگي و صميميت نهايت با كه گزيرند نا ملل عموم حاضر دنياي در زيرا بوده جناب آن مدبرانه و صائب

اركانمودت تأييد سبب كه تدابيري و اصول تخاذ ا در و داشته محفوظ يكديگر با را خود اخير روابطمودت

ننمايند/// فروگذاري است

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

بازداشتشدند پخشميكردند اعEميه كه نفر چهار نادري خيابان در ديشب
حوادثديروز بازداشتشدگان اسامي

خيابان در نفر چهار ديشب نيم هفتو ساعت است شده كسباط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به

ولي برآمده آنان دستگيري صدد در انتظامي مأمورين كردند مبادرت شعار دادن و پخشاع;ميه به نادري

هوا سمت به تير دو آنها ارعاب براي انتظامي مأمورين و كردند فرار ميكردند پخش اع;ميه كه اشخاصي

آقاي نظامي فرمانداري از واصله اط;ع طبق نمايند/ دستگير را مزبور نفر چهار شدند موفق و كرده شليك

حاصل اط;ع گرديد/ بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين از فاطمي دكتر خانم پدر سرتيپسطوتي

گردد/ آزاد بود شده بازداشت اخير حادثه در كه فني دانشكده معاون عابديني امروز عصر دارد احتمال كه شد

مـختلف تـهامات ا به ك;نتريها مأمورين طرف از عدهاي اخير ساعت هشت و چهل در ـ شدند آزاد

tفرجا هوتن, محمود منير, علي آقايان مدت همين در و گرديدند/ نظامي فرمانداري تحويل و بازداشت

مسگري, علي كبري, ا اصغر جوبياري, حسين بهشتي, كريم پرنيان, اسمعيل زمرديان, tفرجا پورسرتيپ,

و رحيمي ج;ل قليخاني, عبدالحسين آذر, صادقي حسن آريا, مهين تاجريان, منوچهر حميدزاده, اسرافيل

گرديدند/ آزاد بود شده آنها از سوِءظن رفع و شده بازداشت yقب كه نقيبي ميرمشهور

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

اخEلگران درباره فرماندارينظامي نظر تجديد دادگاه راي
بـختياري سـتاد سـرهنگ ريـاست به نظامي فرمانداري نظر تجديد دادگاه گذشته هفته ـ كرمانشاه

رسيدگي بودند نموده نظر تجديد تقاضاي بدوي دادگاه راي از كه اخ;لگر نفر ١٤ تهام ا به و گرديد تشكيل

٥ به بود شده حبسمحكوم سال ١å به كه اقربي آقاي گرديد/ اب;غ متهمين به زير شرح به صادر راي و نمود

حبس سال ١å به كه صياد آقاي سال, ٣ به بود شده حبسمحكوم سال ١å به كه آقايهوشيار ماه, ٦ سالو

كه زرينقلم و جمشيدي و فيروزبخت آقايان ماه, ٦ به بود گشته محكوم سال ٣ به خزائي آقاي سال, ٣ به

شدند/ حبسمحكوم ماه ٦ به سومي و ماه ٢ به دومي ماه, ٦ به اولي بودند شده تبرئه

صديق ازلي, سنجابي, آقايان گرديد/ تأييد بود شده تبرئه كه سليمي آقاي درباره بدوي دادگاه راي ضمنا

دوشيزه پرونده شدند/ آزاد و تبرئه بودند شده محكوم سال ٦.٥ و سال ١ و سال ٦ به ترتيب به كه مرادي و

همچنان بود نيافته دادگاهحضور در بود, شده حبسمحكوم سال ٥ به بدوي دادگاه در كه هم نادرشاهي افسر

ميباشد/ مفتوح



ملي دولت سياهه ٣٧٣٤

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

اظهارداشت: خود مطبوعاتي مصاحبه در وزارتكشور معاون امروز

مجازاتميشوند شديدا باشند داشته اخEل قصد بازار در كساني اگر
ميباشد تأسفدولت باعث دانشگاه واقعه
شد خواهند مجازات حادثه اين مسببين و

بـه مـطبوعاتي مـصاحبه جـلسه در كشـور وزارت معاون جهانباني سرتيپ آقاي امروز صبح ٩ ساعت

براي و نموده تهيه قانون موجب به را انتخابات فرمان كشور وزارت داشت: اظهار چنين جرايد خبرنگاران

هم مقرر روز و شود توشيح فرمان امروز شايد است/ داشته تقديم همايوني اعليحضرت پيشگاه به توشيح

تصويبنامهاي هم انتخابات برايهزينه گرديد/ خواهد منتشر ماه هشتمدي روز فرمان وليمتن اع;نشود

به ملي مجلسشوراي ١٨ انتخاباتدوره حال هر به رسيدو تصويبهيأتوزيران به ريال ميليون ٣å مبلغ به

ميگردد/ اجرا قانوني طبقموازين خود موقع

مـقامات طـرف از كـه گزارشهائي بنابر داشت اظهار دانشگاه حادثه درباره كشور وزارت معاون آقاي

مضره تبليغات با و كرده رخنه پيش چندي از ما بيگناه جوانان افكار در اخ;لگر عدهاي رسيده انتظامي

از نفر چند و ميگيرند قرار تأثير تحت تبليغات اين نتيجه در هم آنها و ميكنند مسموم را دانشجويان افكار

شدهاند/ نيست دانشگاه احترام قابل موقعيت و منزلتدانشجو و مقام خور در تحريكاتي مرتكب آنها

طرف به بودند شده تحريك كه دانشجويان گونه اين از تن چند نظاميان مكرر اخطار با كه طوري به

به ناچار هوا سمت به تير چند شليك از پس هم نظاميان ميكنند حمله آنها اسلحه گرفتن براي سربازان

مقتول ما فرزنداندانشجوي از نفر سه تأسف كمال با واقعه اين در و گرديده طرفدانشجويان به تيراندازي

شدند/

و شد خواهند مجازات واقعه اين مسببين و دارد جريان باره اين در تحقيقات دولت اع;ميه طبق ولي

وظيفه اين ولي نميگيرند آرام لحظهاي اخ;لگران البته نشد تكرار و تجديد ديگر اينموضوع اميدواريم

بديهي باشند, دسايس تحريكاتو متوجه كه است كشور ترقيخواه و ميهنپرست جوانان و روشنفكر افراد

ميباشد/ آرامش امنيتو حفظ و اوضاع مراقب و بيدار yكام نيز استدولت

و ميشود شنيده بازار بستن درباره شايعاتي باز گفت و كرد بازار وضع به اشاره جهانباني سرتيپ آقاي

اوضاع در گذشته ادوار مانند بازار بستن امروز كه برسانم آقايان اط;ع به بايد شده داده تذكر مكرر چنانچه

براي ع;وه به مينمايند رفع خيابان مغازههاي از را خودشان احتياجات مردم و ندارد تأثيري كمترين كشور

اشكالي ابدا برايدولت گردد رعايت بهداشت اصول و برود ميان از خيابانها و بازار بين تفاوت و فرق اينكه

خواهد تعقيب شديدا كند اخ;ل قصد كس هر و شود برداشته ميان از بازار سقف yاص كه نميرسد نظر به

مجال و فرصت خودشان خدمتگزار دولت به كشور اص;حطلب عناصر و ما عزيز هموطنان اميدوارم شد/

بياورد/ فراهم تدريجا را همگي آسايش و رفاه وسايل و آمده فائق مشك;ت بر بتواند تا بدهند



٣٧٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

ضمنا داشتو اظهار مطالبي روزنامهها از بعضي انتشار از جلوگيري درباره جهانباني سرتيپ آقاي سپس

است قانون مقررات خ;ف بر امري چنين زيرا ممانعتشود جرايد انتشار كه نيست نظر در هيچوجه به گفت:

روزنامه صاحب عملي و اخ;قي ص;حيت بايد مطبوعات قانون ٣ ماده طبق كه گفت بايد هم را اين ولي

داده امتياز فاقدص;حيتبودهاند كه كساني به ماده اين برخ;ف سابق در متأسفانه و گيرد قرار رسيدگي مورد

اغـراضو از عـاري كشور مطبوعات و كند جلوگيري جرائد گونه اين انتشار از كه دارد وظيفه دولت و شده

شود/ منتشر مردم عمومي مصلحت روي خصوصي نظرهاي

تعقيبقرار تحت قانون طبقمقررات ميكنند انق;ب و بلوا تحريكبه را مردم كه روزنامههائي همچنين

ميگيرند/

داشته سربازوجود نبايد اصو� دانشگاه در گفت: و شد متوجه دانشگاه واقعه به مجددا معاونوزارتكشور

متأثر بينهايت ميباشد دانشگاه در سرباز كه اين از دولت و شود اداره سرنيزه با نبايد هم دانشجو و باشد

به است دولتوظيفهدار ميباشد رفتناخ;لگران بين از مستلزم آسايشعمومي حفظ كه آنجا از استولي

نمايد/ تأمين را ايران جمعيت آسايشميليونها كيفيتي هر

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

ندارم] و نداشته بستگي دستهاي هيچحزبو [به
معرفي �دستجاتچپ�تودهاي به وابسته را اينجانبه اغراضشخصي مغرضروي مخالفو عدهاي چون

را آنـها مـخالفتآميز و دروغ شايعات بودند داده اينجانبه عليه بر حقيقت از خارج و دروغ شايعات و نموده

ندارم/ و نداشته بستگي دستهاي حزبو هيچ به كنون تا كه ميدارم اع;م وسيله بدين تكذيبو

نظري توران ـ شهسوار ١٢å٨٢ ـ آ

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

است نبوده قضاتدادگستريصحيح از قضائي سلبصEحيت
نيست ميسر �فع قضاوت شغل به آنها اعاده ولي

بـه بود شده سلب آنها از قضائي ص;حيت كه قضات كار به رسيدگي كميسيون اعضاي از يكي امروز

شده سلب قضائي ص;حيت عده اين از كه شد قضاتمعلوم اين كار به رسيدگي جريان گفتدر ما خبرنگار

داشته وجود آنها كار به نسبت سوِءظني گر ا ولي است نبوده صحيح قضائي كار از آنها انفصال استو نشده

صورت در و گيرد قرار رسيدگي مورد آنجا در تا شكايتشود انتظامي دادگاه به آنها از بايد قانون طبق باشد

بشود/ قضائي سلبص;حيت آنها از ثبوت

نيست ميسر yقضاتفع اين به كار اعاده ولي فرستاد آقاينخستوزير براي كميسيون كه نظريبود اين

yفع كه قضاتي شود داده آنها به سابق كارهاي كه شود قرار گر ا شده داده ديگران به آنها پستهاي زيرا

شد/ خواهند بيكار هستند كار مشغول
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٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

خراسان ايEتفارسو و تلگرافرؤسايعشاير
اداره اين به عشاير سران و مختلف طبقات طرف از شهرستانها از زيادي تلگرافهاي روزه دو اين در

نمودهاند/ تمجيد اقتصادي اص;حات امنيتو و نظم استقرار باب اقداماتدولتدر از امضاِءكنندگان و رسيده

ميرسد: محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به تلگراف چند اينكخ;صه

اصـ;حطلبانه اقـدامـات از ديگـر نـفر چـند و رضـازاده حسـين اربابي, زرگر علينقي آقايان ـ آبادان

پشتيباني نخستوزيرمحبوب شاهنشاهمحبوبو از جان [ناخوانا] داشتهاند اظهار و كرده تشكر نخستوزير
احمدزاده جعفر تبريزيان, سنجابي ابراهيم آقايان رسيده آبادان از ديگري تلگراف در همچنين كرد خواهيم

قدرداني زاهدي تيمسار آقاي خدماتدولت از ديگر نفر چند قضابو مهدي رفيعيو غ;محسين شكوهيو

كردهاند/

آقـايان و حميديان احمد و سليمانجاه محمدعلي فوFدگر, احمد جاسم, فرزند محمد سليمان آقايان

دولت و شاهنشاه به نسبت كردهاند مخابره كه تلگرافي در غفاري محمدتقي و صباعي نبيشجود حسين

كردهاند/ پشتيباني وفاداريو ابراز

اداره ايـن بـه كه تلگرافي در شهبازي tوليا و شهبازي tحبيبا شهبازي, tمسيحا آقايان ـ شيراز

و رفاه موجبات نخستوزير شبانهروزي زحمات و شاهنشاه عنايات اثر در ميدارند اظهار كردهاند مخابره

اع;م را پشتيبانيخود سرخي شاهدوستكوهمره عشاير از نمايندگي به و گرديده فراهم ملت قاطبه آسايش

داشتهاند/

آرامشميرود به رو كهكشور كنون ا ميدارد اظهار فارس ايلكردشولي سرپرست اميرحسينستوده آقاي

دولت و شاهنشاه راه در را كاريخود فدا جان و مال ايثار با نفس آخرين تا يافته رهائي مخاطره از ما وطن و

داشتهاند/ ابراز

در اينكه ميدهند تذكر چنين تلگرافخود فارسدر خمسه بهارلوي طرفايل از آقايغ;محسينبهارلو

قرين كشور آشفته اوضاع كوتاه مدت در نخستوزير رشادت و اقدام به همايوني اعليحضرت توجهات طي

دولت وطنپرستانه مقاصد راه در آنها آمادگي معروضو را ايل افراد سپاسگزاري گرديده انتظام و آرامش

ميدهيم/ اط;ع

وضع بهبود و نظم اعاده درباره را خود سپاسگزاري مراتب خسروي نخريسي كارخانه كارگران ـ مشهد

حال اص;ح به نسبت كه مواعيدي انجام دولتدرباره كه كردهاند اميدواري اظهار داشتهو ابراز اقتصاديكشور

نمايد/ حاصل موفقيت دادهاند كارگران

آقاي روزي شبانه كوششهاي كردهاند مخابره مشهد از كه تلگرافي ضمن كشاورزان طرف از عدهاي

ميدارند اظهار و ستوده آمده عمل به كشور سراسر در امنيت استقرار درباره كه را نخستوزير زاهدي سپهبد

آورند/ دست به كامل توفيق امور اص;ح راه در وقت همه ايران رشيد فرزند يگانه اميدواريم



٣٧٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

آقاي خدمات كر ذ از پس ديگر تن چند و عباسعلي ج;ل و حسيني حسين برادران, ابوالقاسم آقايان

داشتهاند/ اع;م را پشتيبانيخود و شده خواستار ميهن به خدمت راه در را موفقيتدولت نخستوزير

به ديگر نفر چند تيموريو عمان عباسج;ير, عظيمي, سيدمرتضي خزائي, رفيع قرائي, محمد آقايان

از پس كـردهانـد مـخابره مشـهد از كـه تـلگرافـي در خراسـان عشاير و اي;ت قاطبه طرف از نمايندگي

پناه برايحفظاستق;لوطندر را آمادگيخود زاهدي سپهبد تيمسار اص;حطلبانه اقدامات از سپاسگزاري

داشتهاند/ خويشاع;م خون قطره آخرين تا سلطنت شامخ مقام

اين به خاش از كه تلگرافي ضمن در [ناخوانا] محمد مراد سردار و مالكي رادعلي سردار آقايان خاشـ

كشور سراسر در امنيت بسط و استقرار راه در زاهدي سپهبد تيمسار دولت موفقيت از كردهاند مخابره اداره

ملي دولت سلطنتو مقام از پشتيباني و عزيز ميهن حفظ راه در خود خون با ميدارند اظهار و كرده قدرداني

كرد/ پافشاريخواهيم

tهـدايتا سـپهري, سامنيزاده دولتشاهي, ابوالفضل اميراحتشامي, عبدالحسين آقايان ـ كرمانشاه

استقرار و آسايشعمومي امنيتو ايجاد در دولت اقدام از ديگر تن چند و زنگنه اعظم اشرف علي پاليزيو

شدهاند/ خواستار خداوند از امور اص;ح در را زاهدي سپهبد آقاي موفقيت و كرده تشكر كشور سراسر در نظم

طـاهري, tسـيديدا مـصطفي, tسـيدعبدا امـامي, سـيداحـمد جـزايـري, عيسي آقايان ـ خرمآباد

زاهدي سپهبد آقاي همت بذل و مساعي از خود تلگراف ضمن در ديگر عدهاي و الياسي سيدعبدالكريم

اصـ;حي نقشههاي تكميل در را دولت هيأت موفقيت و كرده تمجيد كشور اص;حات راه در نخستوزير

سـيدعلي آقـايان امـضاِء بـه كـه ديگري تلگراف در شدهاند خواستار همايوني اعليحضرت هدايت تحت

امضاِء رسيده ديگر نفر چند و طاهري سيدحبيب و قاضيزاده tروحا حاج گمنام, tحبيبا حاج موسوي,

شاهنشاه و عزيز ميهن حفظ براي ميدارند اظهار ماههدولت عملياتسه از سپاسگزاري ضمن در كنندگان

كرد/ خواهيم ايستادگي كاري فدا سرحد تا زاهدي سپهبد تيمسار ملي دولت و

طوFبي خانبابا طوFبي, بهادر صدري, تقي حاج محمديان, خرمآبادي, اصغر علي حاج آقايان همچنين

پشتيباني و نموده تشكر صميمانه آقاينخستوزير مجاهدت كاريو فدا فعاليتو از خرمآبادي جواد حاج و

چند صدرائيو حاج سرتيپو پور كبر, ا پور تيمور, ميراسفنديار آقايان داشتهاند/ دولتاع;م به نسبت را خود

مقام از پشتيباني و ميهن حفظ براي و كرده سپاسگزاري آقاينخستوزير روزي شبانه مراقبت از ديگر تن

داشتهاند/ ابراز را خود آمادگي دولت از طرفداري سلطنتو

ضمن باخزر و جام نوري اهالي طرف از واعظي حاج احمديو جامي حاجي شاهرخ, حاج آقايان ـ جام

داشتهاند/ اظهار حفظوطن تقويتدولتو براي جهت هر از را خود آمادگي كردهاند مخابره كه تلگرافي

اسمعيلزاده رضا مجتبيو حسين رضائي, محمدرضا رضائي, حمزه باقر مهديمح;تي, آقايان ك7تـ

اص;حات انجام راه در نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي اط;حطلبانه زحمات از ك;ت اهالي عموم طرف از

ميدارند/ اع;م ملي تقويتدولت راه در را آمادگيخود و كرده قدرداني امنيت استقرار و اقتصادي
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به اهواز از تلگرافي شادگان كعب عشاير افراد از نفر هزار ٨å طرف از كعب شيخالمشايخ آقايان ـ اهواز

كرد/ خواهيم پشتيباني دولت از داريم بدن در جان تا ميدارد اظهار و كرده مخابره زاهدي سپهبد آقاي

زاهـدي سـپهبد تـيمسار زحـمات و اقدامـات از گرگان باربري بنگاههاي متصديان طرف از ـ گرگان

است/ شده سپاسگزاري

غفرانلو ايل قوچانو اهالي طرف از ديگري زياد عده معتمديو حاجي بهادري, محمدجان تاج ـ قوچان

دادهاند/ تذكر استق;ل حفظ و شاهانه اجرايمنوياتذات راه در را پشتيبانيخود

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

آذرآبادگان مناسبتروز به جشن
طرف از مجلسجشني آذر يكم بيستو روز آذرآبادگانو مناسبتجشن به بعدازظهر پنج ساعت از ديروز

و كافه سنديكاي زنجانو خوئينيهاي جمعيت تهران, خبازان سنديكاي ميهن, و شاه فدائيان جمعيتهاي

شكوهي با طرز به كه بهارستان ميدان در ميهنواقع و شاه فدائيان سازمان محل در پايتخت رستورانهاي

اين در جرايد مديران از جمعي ارتشو ارشد افسران محترمينو رجالو از عدهاي گرديد/ برپا بود شده تزئين

و اسكندري مهدي حاج شارق, احمد نوريزاده, آقايان طرف از شوري پر نطقهاي و داشتند حضور جشن

آمد/ عمل به مدعوين از گرمي پذيرائي و شد ايراد آذر يكم بيستو روز اهميت درباره احمديان

٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

آذرآبادگان نخستينمجلسجشن
گرديد برپا تبريز در

جشـنهاي در شـركت براي ميدهد: اط;ع چنين خود تلگرافي گزارش ضمن در تبريز از ما خبرنگار

آذربايجان نجات روز از استقبال براي تبريز مختلف طبقات ميان در زيادي جوش جنبو آذر يكم بيستو

طبقاتمختلف از زيادي عده دانشآموزان دانشجويانو انتظاميو ارتشو طبقات بر ميشودع;وه مشاهده

روز مجلسعصر نخستين هستند/ سخنراني مجالسجشنو تهيه كار به دست نيز ملي مؤسساتدولتيو و

كـه فـرهنگي شكوه با جشن اين برنامه گرديد برپا پسران دانشسراي در فرهنگ اداره طرف از پنجشنبه

شاهنشاهي سرود با داشتند دعوت شهر محترمين ارشد افسران و ادارات رؤساي شاهبختي, سپهبد تيمسار

نمايش پرده يك سپس شدو خردسالنواخته دانشآموز سنتور خانلو, محمد آقاي سخنراني پساز شد, آغاز

به مدعوين از صميمانه بسيار محيط در گرمي پذيرائي آخر در شد گذارده نمايش معرض به كار فدا پيرمرد

بود: شده سروده تبريز گويندگان از يكي طرف از كه آذربايجان چكامه سپس و آمد عمل

آذربايجان> است رادمردان سرزمين آذربـايجان ايـرانست شيران <بيشة

تاFر در حضار شديد زدن كف صداي و گرديد استقبال حاضرين شور پر احساسات بروز با و گرديد قرائت

يافت/ پايان نيم ششو ساعت جشن و شد انداز طنين سخنراني
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٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

رودهن كEسهايروستائي بازديد
بـازديد بـراي خـبرنگاران از عـدهاي پـنجشنبه روز عصر پهلوي مستغ;ت و ام;ك اداره دعوت بنابه

مشغول ك;سها بازديد به محل به ورود از پس خبرنگاران كردند/ عزيمت رودهن به روستائي ك;سهاي

خبرنگاران اختيار در را زير اط;عات بازديد ضمن ام;ك اداره تبليغات رئيس نيكوخواه فرهاد آقاي و شدند

مستغ;ت و ام;ك گانه ١٧ حوزههاي در روستائي ك;سهاي ملوكانه حسباFمر جاري سال <در گذاشت:

طـبق و كردند كار به شروع و دائر ماه آبان سوم روز از گذشته سال مانند ك;سها اين گرديد/ دائر پهلوي

ميباشند/ تحصيل كنونمشغول ا رسيده مركز به تلگرافي گزارشهاي

تأسيسك;ساول بر جاريع;وه سال در ولي گرديد دائر روستائي اول ك;سهاي فقط گذشته سال در

ك;س بودند برآمده امتحان عده از و نموده شركت روستائي ك;سهاي در گذشته سال كه روستائياني براي

گرديد/ دائر نيز روستائي دوم

قبيل از ك;سها ضروري وسائل و ككن مدادپا مداد, دفتر, كتاب, قبيل از روستائيان لوازمالتحرير كليه

است/ شده گذاشته آنها اختيار در مجانا و تهيه ام;ك اداره طرف از تابلو چراغ,

ك;سهاي خدمتگزاران و آموزگاران به پرداختو طرفام;ك از نيز ك;سها گرمي روشنائيو مخارج

پرداختميشود/ حقالزحمه و فوقالعاده نيز روستائي

از باشد نداشته دبستانوجود گر ا و ميباشد قراِء دبستان محل همان نقاط غالب در ك;سها اين محل

ميشود استفاده تكايا متناسبو ساختمانهاي

كـه طـوري به و است اميدواري جاي بسيار دادهاند نشان ك;سها از روستائي سالمندان كه استقبالي

از نفر صدها و نموده استفاده خوبي به ك;سها اين از روستائيان ميدهد نشان شده حاصل پيشرفتهاي

گرفتهاند/ فرا را نوشتن و خواندن سواد اخير سال دو در آنها

اين انتخاب و مييابد خاتمه ماه اسفند اول در و شروع ماه آبان از كه است ماه چهار ك;سها اين دوره

از و يابند حضور ك;سها در بتوانند بيشتري فراغت و فرصت با روستائيان كه است جهت اين از نيز مدت

نمايند/ استفاده درسآموزگاران

فرهنگو بهداشت, درباره مفيدي سخنرانيهاي درسي كتب بر ع;وه نمود اضافه نيكوخواه فرهاد آقاي

ميسازد/ آشنا نو دنياي جديد تحوFت به را روستائيان كه ميآيد عمل به ك;سها در جديد كشاورزي

تـرتيب ايـن به و دارد ادامه سال هر و شده آغاز ام;ك تقسيم با مقارن روستائي ك;سهاي جريان

زمينهاي از صورتي بهترين به ميتوانند ميشوند يا شدهاند زمين مالكآبو پس اين از كه روستائياني

نمايند/ استفاده شاهنشاه اعطائي

روز بعدازظهر و ام;كومستغ;تپهلويبودند اداره مهمان آبعلي مهمانخانه در شبرا جرايد خبرنگاران

كردند/ مراجعت تهران به گذشته
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٨٢٥٦ شماره ,١٣٣٢.٩.٢١ شنبه

تركگفت را تهران نيكسون امروز صبح
مشايعتكردند امريكا رئيسجمهوري معاون از اعضايدولت و دربار وزير نخستوزير,

گفت مهرآباد فرودگاه در نيكسون

دارم اعتماد و اميد كشور اين آتيه به ميكنم ترك را ايران خاك كه اكنون
گرديد برپا ضيافتي مرمر كاخ در نيكسون افتخار به

با كارگران و كشاورزان نمايندگانبازرگانان, ـ نيزضيافتهائيدادند ملي دفاع وزير و نخستوزير

نمودند بازديد امريكا رئيسجمهوري معاون از دربار وزير و نخستوزير ـ نيكسونمEقاتكردند

نمود وآموزشديدن كار كانون از نيكسون خانم ـ كرد تسليم نيكسون تهرانهديهايبه شهرداري

خود خانم با خصوصي طور به را ناهار پنجشنبه روز امريكا رئيسجمهوري نايب نيكسون ريچارد آقاي

با تهران توقفدر نيم و روز دو پساز بانو و نيكسون ريچارد آقاي امروز صبح نيم و ساعتده و/// صرفنموده

گفتند/// ترك <غازي> آفريقا شمال عزم به را تهران مخصوص هواپيما

آقايان نمودند: زير شرح به تي اظهارا آنان به خطاب و رفته روزنامهنگاران جمع طرف به نيكسون آقاي

عـازم بايد اينجانب و نيكسون بانو كه است رسيده فرا آن هنگام كنون ا آقايان, و خانمها روزنامهنگاران,

كليه و ايران مأموريندولت از را امتنانخود و تشكر مراتب و كرده استفاده فرصت از مايليم ما گرديم/ امريكا

حقيقت در داريم بيان آوردهاند عمل به ما از توقفكوتاه طي كه استقبالي حسن مناسبت به اينكشور مردم

عين در است/ نيكوئينموده فوقالعاده تأثير ما در شده داده نشان ما به مدت اين در كه لطفي مهماننوازيو

ايندولت سران با كه آمد پيش فرصتي ايران از خود اثنايديدار در كه ميباشم نكته اين اظهار به مايل حال

با همچنين و داده تشكيل شاهنشاهي اعليحضرتهمايون با كنفرانس دو كه توانستم و كنم حاصل آشنائي

در نمايم/ كره مذا اعضايهيأتدولتم;قاتو ساير و دربار وزير خارجهو امور وزير آقاينخستوزير, جناب

دارم/ اعتماد و اميد كشور اين تيه آ به ميكنم ترك را ايران ك خا كه اينك كرات مذا اين نتيجه

ملت واقعي پيشرفت تأمين و كشور تثبيتوضع به موفق كه است رهبراني چنان آن داراي ايران كنون ا

كه شهامتي جرئتو مناسبت به اينكشور پيشوايان كليه به و كرده استفاده فرصت اين از مايليم شد خواهد

تهيه خود كشور آينده براي طرحهائي مناسبت به همچنين و دادهاند نشان خود از گذشته سخت دوره در

ميدانند نيز و دارد بسياريوجود مشك;ت اينكشور در كه متوجهاند ايران پيشوايان تبريكبگويم/ نمودهاند

كه برنامهاي و دارد تأثير مردم وضع در كه باشند مشك;تي حل فكر به بايد شد حل نفت مسئله كه همين

برنامهاي حقيقت در و بوده روشنفكرانه و مترقي برنامه يك بگذراند اجرا بهموقع دارند نظر در ايران رهبران

به را ايران برنامه اين كه دارم يقين بود/ خواهد برخوردار آنان پشتيباني از و شده تهيه مردم براي كه است

طرف به آفريقا شمال از فردا نيكسون آقاي آورد//// خواهد در توليدكننده يكملت بزرگو يككشور صورت

كرد/ خواهد پرواز نيويورك



٣٧٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

شد خواهد رسيدگي غيابا نيرويهوائي افسران نفر سه اتهام به
پاياناست شرف در مهندسمعظمي و شايگان آقايان از بازپرسي

شد خواهد صادر شايگان دكتر عليه بر نهائي قرار آينده هفته
كه نيرويهوائي افسران نفر داشتسه اظهار ما خبرنگار به ارتشصبحامروز دادرسي در مطلع يكمقام

اينك گرديدند سپسمتواري و بودند زده خرابكاري دستبه [قلعهمرغي] تپه دوشان فرودگاه در قبل چندي
ننمايند معرفي را خود مهلتمقرر ماه ظرفدو در چنانچه گرديدهاندو ارتشاحضار بازپرسدادرسي طرف از

مينمايند/ صادر نهائي قرار و كرد خواهد رسيدگي آنها تهام ا به غيابا بازپرس

نفر دو اين پرونده تنظيم و تهيه گفت مزبور مقام معظمي مهندس و شايگان دكتر آقايان پرونده درباره

تا شود صادر آنها عليه بر بازپرس نهائي قرار آينده هفته پايان تا دارد احتمال استو پايان شرف در كنون ا

دارد احتمال و ارتشدانسته دادرسي آئين ٣١٧ ماده با منطبق را آنها تهام ا بازپرس دارم اط;ع من كه آنجا

نمايد/ صادر مزبور ماده با منطبق تهام ا پايه بر نيز را خود نهائي قرار

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

شدند آزاد خرمآباد از نفر ١٧ و فلكاiفEك قلعه تبعيدشدگان از نفر ١٩
گرديدند احضار تهران به خارك جزيره تبعيدشدگان از نفر ١٣

قلعه به بازداشتشدگان از نفر ٢١٩ كنون تا است شده اط;ع كسب نظامي فرمانداري از كه طوري به

آمده عمل به كه تحقيقاتي اثر در است/ گرفته قرار رسيدگي مورد آنها پرونده و شدهاند تبعيد فلكاFف;ك

شدند/ وارد تهران به آنها از نفر ١٩ ديروز و صادر تبعيدشدگان از نفر ١٤٢ آزادي قرار

بعدازظهر ساعت دو امروز و گرديد صادر ديروز نيز خرمآباد به تبعيدشدگان از نفر ١٧ آزادي قرار همچنين

حبيبصفاري, تاجيك, هادي محمود است: قرار اين از آنها اسامي آمد/ عملخواهد به آنها آزادي تشريفات

مصطفي غفارزاده, مطلب سرابي, مظفر حضرتعلي, صفر كندانوار, ميكائيل عابديني, محسن تاجيك, علي

تـيمور مـحمدي, ابوالفضل عليزاده, محمد پورعابديني, ه;ل خاذفي, رزاق يارمحمدي, حسن م;يري,

قرار كه ميباشند تبعيد نفر ١٣ فقط هم خارك جزيره در چارقچي/ tاسدا و نقيبزاده, ميرجليل ابراهيمپور,

ارجاع نظامي دادسراي به آنها پرونده نظامي فرمانداري طرف از ب;فاصله و شدند تهرانوارد به آنها احضار

گيرد/ قرار رسيدگي مورد تا شد

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

توقيفاست هنوز ملل> <اتحاد روزنامه
گهي آ منتظر كرد/ نخواهند قطع خوانندگان با را خود ارتباط رشته ملي مبارز روزنامه اين نويسندگان ولي

١٢١٥å ـ آ باشيد/ بعدي



ملي دولت سياهه ٣٧٤٢

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

شدند مدارساخراج از دانشآموزان از نفر چند
و تشـنجات دانشآمـوزان از بـعضي وسـيله به تهران مدارس از پارهاي در گذشته روز چند طي چون

در ايندانشآموزان از نفر چندين ميداشت اظهار مطلع يكمنبع طوريكه به و بود گرفته تظاهراتيصورت

تشكيلشوراي با است شده داده اختيار مدارس رؤساي به بودند نموده شركت اع;ميههائي توزيع پخشو

مـدارس از بعضي در معلوم قرار به شود/ تخاذ ا تصميماتي جريانات چنين تكرار از جلوگيري براي دبيران

تهران مدارس از سال يك مدت براي بودهاند تظاهرات در شركت به متهم كه نفر چند پسرانه و دخترانه

شدهاند/ اخراج

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

آيد؟ عمل به كافي دقت بايد برايجلباخEلگران
توده منحله حزب به منتسب افراد از عدهاي اخيرا است شده حاصل اط;ع كه طوري به ـ غرب شاهآباد

ميباشد كارخانه حفاظت مأمور كه ژاندارمري مأمورين ميكنند/ پخش قند كارخانه داخل در مضرهاي اوراق

يا اشخاصمغرضو گزارش طبق نمايد دستگير اوراق پخش حين در را اخ;لگران اينگونه اينكه جاي به

افراد هم اينرويه طبق اخ;لگران مينمايندو تعقيب را ميهنپرست اشخاصشاهدوستو اط;ع عدم روي

ميدهند/ وسعت فعاليتخود دامنه بر هم و مينمايند مأيوس را كشور به ع;قمند

دقت به مأمورين و كارخانه امور اولياِء كه دارند انتظار قند كارخانه شاهدوست كارگران مخصوصا اهالي

حين در را اخ;لگران شوند موفق تا دهند قرار رسيدگي تحت را كارخانه كارگران اجتماعي و عمومي اخ;ق

مجالي هم و نشوند مأيوس شاهدوستان هم ترتيب بدين سازند/ دستگير خود سوِء عمليات و اوراق پخش

بيفكنند/ زندان به را اشخاصميهنپرست خود ناپسند رويه با كه نيايد پيش اخ;لگران براي

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

است] مانده جا تاكسي در اسلحهها [اين
كلت اسلحه قبضه چهار كسي تا راننده يك ديروز بعدازظهر هشت ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

است/ مانده جا كسي تا در اسلحهها اين كه داشت اظهار و داد تحويل رانندگي و راهنمائي اداره به

يك مبلغ و داد شهربانياط;ع رياست به كسيمراتب تا راننده از قدرداني اظهار با راهنمائي رئيساداره

شد/ داده وي به پاداش عنوان به ريال هزار

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

فني] دانشكده مقتولين احترام به دانشگاه [تعطيل
دانشـجويان از نـفر سـه احترام به دانشگاه شوراي متخذه تصميم طبق ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

بود/ تعطيل دانشگاه مؤسسات كليه امروز دانشگاه اخير حادثه مقتولين



٣٧٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

عشاير تلگرافاتسران
شهرستانها از مختلف نمايندگانطبقات و

به زاهدي سپهبد تيمسار دولت از پشتيباني و طرفداري پيرامون در كه وارده تلگرافات از قسمتي ديروز

خوانندگان اط;ع به زير شرح به را واصله تلگرافات از ديگر اينكقسمتي گرديد/ منتشر بود رسيده اداره اين

شيراز: از مطبوعات تحاديه ا تلگرافات خ;صه ميرساند/ محترم

طـبقات عموم از نمايندگي به فارس مطبوعات تحاديه ا ـ معظم نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

مـحبوب شـاهنشاه توجهات ظل در كه عالي جناب اساسي عمليات از را خود سپاسگزاري مراتب فارس

رهبري را ايران ملت عظمت ترقيو شاهراه در و آورده فراهم قطعي سقوط از را عزيز ايران احياي موجبات

فارس مطبوعات اتحاديه ميداريم/ اع;م جناب آن دولت از را خود پشتيباني معروضو ميفرمايند

مجاهد

[٣٢] ٣١.٩.١٦ ـ ٤٦١ شماره تلگراف خ;صه
آبادان: از ديگر نفر سي اربابيو حسن آقاي

شـاهنشاه پشتيباني به ملي محبوب نخستوزير اص;حطلبانه اقدامات از ـ نخستوزير آقاي جناب

نمود/ خواهيم پشتيباني جان پاي تا ايران جوانبخت

رشت: از ديگر عدهاي و امامي محمدعلي آقاي تلگراف خ;صه

حـاصل را خـود نجاتيافتگي كه رشت شهرستان اهالي ـ دامترفعته ايران نخستوزير رفيع مقام

شاهنشاه مقام و عزيز ميهن استق;ل حفظ براي ميدانند �ايران �نخستوزير توانا و دانا فرزند آن جانبازي

ميداريم/ اع;م را جناب آن اقدامات از قدرداني مراتب ريزشخون به آمادگي با محبوب

عده و رضوي سادات سلسله سرپرست و شهر انجمن رئيس قائممقامي موسي آقاي تلگراف خ;صه

مشهد: از ديگر

توانسته كمي ملت در جناب آن ملي دولت اينكه به نظر ـ تهران نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

خستگيناپذير زحمات و فعاليت با و ترميم را خرابيها داده صورتي و سر مملكت آشفته وضعيت به است

عليهذا بشود برداشته اص;حي قدمهاي امور كليه در و قرار بر كشور سراسر در امنيت ايران رشيد فرزند اين

اقـدامـات از بـيپايان سپاسگزاري با رضوي سادات سلسله نفر هزار پنج قريب نمايندگي به اينجانبان

و عزيز ميهن حفظ براي را خود آمادگي همايوني اعليحضرت عنايات و توجهات تحت جناب آن اص;حي

معروضميداريم/ وسيله بدين جناب آن پشتيباني

شيراز: از شيري عرب طايفه سرپرست شيرواني خانلر آقاي تلگراف خ;صه

سـرپرست شيرواني خانلر فدوي ـ ايران محبوب معظم نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار حضور

اجرايقانونو امنيتو اقتصاديو انتظاميو اوضاع آشفتگي شاهد فارسكه خمسه ايل عربشيري طايفه



ملي دولت سياهه ٣٧٤٤

رشادت و تدابير با شاهنشاهي اقدس ظل توجهات ظل اينكدر بوده سابق حكومت زمان كشور در عدالت

تقديم عالي بهحضور را تشكرخود مراتب آرامشكاملرفته به رو گذشته اوضاع اينمدتكوتاه جنابدر آن

راه در بـراي جـان و كاري فدا به جان و مال ايثار نفس دم آخرين تا خود ابوابجمعي ايل افراد تمام با و

حاضريم/ حضرت آن قانوني دولت از پشتيباني و ايران پايداري و افتخار و عظيمالشان شاهنشاه

خرمشهر: بازرگانان از ديگر عده افشاريو آقاي تلگراف خ;صه

با روابط تجديد درباره جناب آن تصميم اخذ محبوبـ نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار محترم مقام

جهاني صلح تأمين و اقتصادي مشك;ت حل منظور به كشور رجال اعاظم مشورت با كه انگلستان دولت

ميباشد/ خرمشهر بازرگانان پشتيباني و تأييد مورد گرفته صورت

طهران/ از سپيدان يحيي آقاي تلگراف خ;صه

اولين كه روابط مناسبت به را خود صميمانه تبريكات ـ ايران رشيد محبوب نخستوزير اشرف جناب

ميدارد/ تقديم است اساسي قدم

زاهدان/ از ديگر عده سهرابشهنوازيو آقاي تلگراف خ;صه

هزار چهارصد كيهان/ رونوشت تبليغات, رونوشت ـ ايران محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

ساقط هستي از مصدق محمد دكتر ماهه زمانحكومت٢٨ در كه بلوچستان ميهنپرست شاهدوستو اهالي

بقاي و عزيز ميهن استق;ل براي و داشته ابراز عالي جناب ملي دولت از را خود پشتيباني ديگر بار شدهاند

نمود/ كاريخواهيم فدا خود خون قطره آخرين تا زاهدي سپهبد حكومت

رشت/ دخانيات كارگران از ديگر نفر صد دستياريو اسمعيل آقاي تلگراف خ;صه

و عالي جناب خستگيناپذير كوششهاي ـ محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار آقاي جناب

وضع به گذشته سال چند ك اسفنا اوضاع برگرداندن براي معظم شاهنشاه امر از پيروي به كه دولت هيأت

به كارخانهها كارگران طرف از را خود كامل پشتيباني كه داشت اين بر را امضاِءكنندگان ما فرمودهايد عادي

برسانيم/ عرض

خرمشهر/ از نصاربخي دريسو عشاير رؤساي ديگر, نفر ٢٣ و سالمي عبدالكريم آقاي تلگراف خ;صه

شبانه مراقبتهاي و پي در پي كوششهاي با كه موقع اين در ـ نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

سازيد قرار كشور در را آسايشعموم سابق دولت ماهه خرابكاريهاي٢٨ از هيأتدولت عاليو جناب روزي

و ايسـتادگي زاهـدي سـپهبد تيمسار دولت از پشتيباني در محبوب شاهنشاه و ميهن حفظ براي حاضرم

هستيم/ نخستوزير آن اص;حانه نقشههاي و اوامر منتظر نموده جانفشاني

شيراز/ از مزيدي طايفه سرپرست عرب آقايمنوچهر تلگراف خ;صه

خمسه ايل مزيدي طايفه سرپرست فدوي ـ ايران معظم نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار حضور

زمانحكومت كشور عدالتدر قانونو اجراي امنيتو اقتصاديو انتظاميو اوضاع آشفتگي شاهد فارسكه

اوضاع كوتاه مدت اين در جناب آن رشادت و تدابير با شاهنشاهي توجهاتذات ظل در كه اينك بوده سابق



٣٧٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

و مال ايثار آخرين تا و تقديم عالي حضور به را خود سپاسگزاري مراتب رفته آرامش به رو گذشته آشفته

حاضريم/ حضرت آن قانوني دولت از پشتيباني و عظميالشان شاهنشاه راه در كاري فدا به جان

كرمانشاه/ از ديگر عده و اميراحتشامي عبدالحسين آقاي تلگراف خ;صه

روزي شبانه مراقبتهاي و پي در پي كوششهاي با ـ معظم نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي جناب

در بوده قبل دولت ماهه خرابكاريهاي٢٨ وارث كه وسيله بدونهيچگونه دولت هيأتمحترم و عالي جناب

يگانه آن موفقيت سازيد قرار بر امنيت محبوب شاهنشاه عالي توجهات تحت شدهايد موفق كوتاه مدت اين

و ميهن حفظ براي خود مال و جان نثار با و خواهانيم خداوند از امور اص;ح در را ايران رشيد فرزند رادمرد

داريم/ ايستادگي و عالي جناب ملي دولت محبوبو شاهنشاه

خرمشهر/ از [ناخوانا] آل رئيسعشيره صيقلي محسنعلي آقاي تلگراف خ;صه
و گذشته خرابيهاي ترميم براي عالي جناب اقدامات ـ محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار

ساير با تفاهم حسن ايجاد همچنين شدهو ما عزيز مدتياستدامنگيركشور كنون ا كه اقتصادي بنيه تقويت

پخش راديو از اع;ميهاي صورت به اخيرا كه انگلستان دولت با سياسي روابط قراري بر تصميم و آزاد ملل

آن دولت چون بنابراين و است كشور عالي تقويت براي جناب آن حكومت كاري فدا از كي حا تماما گرديد

تأييد بدانيدمورد مملكت ملتو ص;حوصوابديد به كه اقدامي ملتاستهر اعتماد اطمينانو جنابمورد

ميدارد/ اع;م را مربوطه عشاير و فاميل و پشتيبانيخود و ميباشد ما تام

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

ماه آذر ٢١ تاريخي مناسبتروز به
مـختلف احـزاب و جـمعيتها طـرف از ماه آذر يكم و بيست تاريخي روز مناسبت به ديشب و ديروز

غ;م پيشهوريو مجسمههاي جانباز جمعيتجوانمردان طرف از جمله از گرفت/ شهرصورت در تظاهراتي

استقبال اهاليمورد طرف از كه شد آتشزده تهران جمعيت پر خيابانهاي در و تهيه رادمنش دكتر يحييو

گرفتند/ قرار

بود/ شده چراغاني آذينبنديو محل چند در و گرديد برپا مجالسجشن نيز شهر خيابانهايجنوب در

رئيسك;نتري سرهنگرحيمي آقاي كردند/ قرباني گوسفند و گاو رژه هنگام سربازان جلوي در محل اهالي

لباس با شاه فدائيان سازمان افراد همچنين آورد/ عمل به كامل مراقبت حدود آن انتظامات حفظ ششدر

توجه مورد آنها تظاهرات و كردند گردش پايتخت خيابانهاي موتورسيكلتدر با متعدد پرچمهاي و انيفورم

گرفت/ قرار اهالي

آنجا در زيادي عده و بود شده برپا مجالسجشن دFرام و جمالالحق آبادي و عمران محلي انجمن در

زيـادي تعداد تاج باشگاه طرف از ماه آذر يكم و بيست تاريخي روز مناسبت به همچنين داشتند/ حضور

تـوزيع و پخش ورزشكاران وسيله به مردم بين كه بود شده چاپ شاهنشاهي همايون اعليحضرت تمثال

گرديد/



ملي دولت سياهه ٣٧٤٦

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

شهرستانها ارتشدر رژه و مجالسجشن انعقاد
و تزئين با تؤام سرور و جشن مجلس شهرستانها تمام در آذرآبادگان جشن مناسبت به قبل روز دو از

با خود محلهاي ارتشدر واحدهاي رژه آذر يكم و بيست روز و گرديد برپا طبقات طرفعموم از چراغاني

طرف از كه تلگراف چند اينك يافت/ انجام ترتيب و نظم با ورزشكاران و عشاير افراد و شركتدانشآموزان

ميرسد: محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به رسيده باب اين در شهرستانها از ما خبرنگاران

شكوه با ديروز صبح ده ساعت سرخ خورشيد و شير باغ در گمنام سرباز يادگاه در يادبود مراسم ـ تبريز

ژاندارمري, شهرباني, لشكر, استاندار, طرف از دستههايگل آنكه پساز اينمراسم در گرديد/ برگزار خاصي

مؤثري و كوتاه سخنراني شاهبختي سپهبد تيمسار گرديد يادگاه نثار مختلف دستههاي و اصناف بازرگان,

بياناتي نيز فرهنگ اداره عالي بازرس عديلي آقاي و بازرگانان نام به صدقياني آقاي وي از پس كرد ايراد

يافت/ پايان ملوكانه ذات به دعا با صبح نيم و ده ساعت در داشتو اظهار

در ٥ بـخش اهـالي طـرف از سـروري و جشن جمعه روز عصر آذرآبادگان جشن مناسبت به همچنين

اين در شهر محترمين از زيادي عده اداراتو رؤساي شاهبختي, سپهبد تيمسار و گرديد برپا محل ك;نتري

يافتند/ جشنحضور

اين در شد, داده افسران باشگاه در ٣ لشكر افسران طرف از شكوهي با نمايش هم آذر يكم بيستو شب

شركت خارجه سياسي نمايندگان و شهر مختلف طبقات از زيادي عده و شاهبختي سپهبد كه مجلسمجلل

دربـاره بـياناتي ٣ لشكر فرمانده فوFدوند سرتيپ تيمسار ابتدا شاهنشاهي س;م نواختن از پس داشتند

لشكر اركستر توسط كنسرت پرده يك بعد و كرد ايراد آذربايجانيان كاري فدا و آذر يكم و بيست روز اهميت

و افسـران شـركت بـا كمدي نمايش پرده يك و پرده سه در بابل فتح تاريخي نمايش سپس و شد داده

شور پر احساسات با كه شد گذاشته تماشا معرض به نظام دبيرستان افسريو پزشكي دانشكده دانشجويان

ايراد جالبي سخنراني نيز فرهنگ وزارت عالي بازرس عديلي آقاي جشن اين در گرديد مواجه تماشاچيان

اعزامي نيروهاي فرمانده هاشمي سرتيپ تيمسار از نامي ميهن خدمتگزاران از قدرداني نام به ضمنا و كرد

همچنين كرد, تسجيل و تأييد را گفتههايوي حضار شديد زدن كف كه برد ١٣٢٥ ماه آذر در آذربايجان به

احساسات ابراز ميان در بود سروده شاهنشاه مدح در كه را منظومهاي نيز كرد عشاير رؤساي از حيدري آقاي

كرد/ قرائت حاضرين

به اي;توطنپرست و عشاير ميكرد, مهيا آذر ٢١ برايروز را خود مشهد پيششهر روز چند از ـ مشهد

مناسبت همين به آذر يكم شببيستو بود/ شده تزئين پرچمهايملي با كين دكا ميشدند, شهر تدريجوارد

در بزرگ ميدان در رژه مراسم بعدازظهر ساعت دو ديروز شد/ داده افسران باشگاه در عالي بسيار نمايش

رؤساي و لشكر فرمانده نويسي تيمسار حضور با شاهنشاه تمثال برابر در فقيد اعليحضرت مجسمه مقابل

با بودند رسانيده هم به شاهنشاهحضور به احساساتنسبت ابراز براي كه تماشاچي نفر هزار هزاران اداراتو



٣٧٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

آمد/ عمل به تمامتر هرچه شكوه

عشـاير و ورزشـي بـاشگاههاي ورزشكاران و مشهد مختلف دبستانهاي و دبيرستانها دانشآموزان

و پـزشكي دانشكـده دانشآمـوزان و طـبقات ساير و شاه فدائيان و محلي لباسهاي با خراسان مختلف

واحدهاي و پياده واحدهاي و هوائي گردان و لشكر افسران دوشادوشصفوف نظام دبيرستان دانشآموزان

ميتوان يافت/ خاتمه رژه مراسم ملي سرود نواختن با بعدازظهر چهار ساعت و رفتند رژه زرهي و موتوري

آمد/ عمل به پيش سالهاي از مجللتر و شكوهتر با بيسابقه طور به رژه كه گفت

طـرف از شكـوه بـا رژه سان آذربايجان نجات روز آذر ٢١ تاريخي جشن مناسبت به ديروز ـ سنندج

و ژاندارمري افراد و كردستان ١١ لشكر مختلف رستههاي سربازان و دبستانها دبيرستانها, دانشآموزان

با ژند كوماسي گلباغي نقشبندي, سادات و مريوان اورامان عشاير مخصوصو انيفورم با پاسبان دستههاي

مـقابل در تماشاچي نفر هزار چند و اهالي وجوه و ادارات رؤساي فرمانداري, كفيل لشكر, فرمانده حضور

فريادهاي و ممتد زدن كف شاديو ميانغريو در لشكر ستاد جلوي در شاهنشاه همايون اعليحضرت تمثال

روحيه در كشيد ساعتطول سه درست كه بيسابقه و شكوه با مراسم اين گرفت/ انجام شاهنشاه باد زنده

بخشيد/ اثر حسن بينهايت كردستان منطقه مرزي عشاير شاهدوستو اهالي

دو و بود شده تزئين پرچم با شهرداري استانداري, در سر و مغازهها تمام صبح ماه آذر ٢١ روز ـ كرمانشاه

سخنراني پساز و شدند حاضر استانداري در خانمهايشان با اعيان رجالو ادارات, رؤساي بعدازظهر ساعت

ذهـاب, كلهر خاني, اللهيار سنجابي, گوران, لهوني, اورامان جوانرود, عشاير شركت با رژه فرهنگ رئيس

همايون اعليحضرت تمثال جلوي از ترتيب و نظم با ژاندارمري لشكر افراد دبيرستانها, ورزشي, باشگاه

رئـيس يكرنگيان سرتيپ و لشكر فرمانده پهلوان سرتيپ و استاندار عميد دكتر آقاي حضور با شاهنشاه

پايان شاهنشاه باد زنده فرياد احساساتو ابراز ميان در بعدازظهر چهار ساعت و شد آغاز ژاندارمري ناحيه

نمودند/ قرباني گوسفند و گاو چندين اهالي ارتش واحدهاي حركت ميسر در يافت/

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

خلق مركزيحزب ستاد در جشن
و گرديد برپا مركزيحزبخلق ستاد در مجلسجشني گذشته روز عصر آذربايجان نجات مناسبتروز به

افتتاح مجيد tك;ما ت;وت با مجلس اينكه از پس يافتند/ حضور آنجا در مختلف طبقات از زيادي عده

قيام مذهبي تاريخيو اهميت درباره ملت نبرد روزنامه مدير و خلق حزب كل دبير كرباسچيان آقاي گرديد

گفت: و كرد سخنراني ماه آذر يكم بيستو روز

كمال حائز بلكه است تاريخي و سياسي اهميت داراي تنها نه روز اين ايراني مسلمان برادران نظر در

يك تا نمود اع;م تشريحو را ايران ملت اجنبي ضد مبارزات تاريخچه ضمنا و ميباشد هم مذهبي اهميت

شوم آرزوهاي است زنده مسلمان برادر فرد يك تا و است جاري مسلمان ملت افراد عروق در خون قطره

يافت/ پايان tك;ما آيات ت;وت با مجلس شد/ خواهد آب بر نقش اجانب



ملي دولت سياهه ٣٧٤٨

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

ميهن شاه خدا
آذر مناسبت٢١ به جانباز جمعيتجوانمردان اعEميه

جمعيت مناسبت همين به و است ميهن يادگار كترين تابنا و ايران تاريخي روز درخشانترين امروز

تـقديم ايران نجيب و شرافتمند ملت به را خود شادباشهاي صادقترين و بزرگترين جانباز جوانمردان

ميدارد/

ارتشـتاران بـزرگترين شـاهنشاهي هـمايون اعليحضرت فرمان به روزي چنين در پيش سال هفت

در را ما ميهن ك خا ميخواستند كه متجاسرين و اخ;لگران سركوبي براي ايران دلير و ارتشغيور فرمانده

ميان از و كرد پايمال را بيگانهپرستان فساد Fنههاي مدتي اندك در و شد حملهور بگذارند بيگانگان گروه

برد/

مردمي آورد, بهوجود آذربايجان مردم افسرده قلوب در اميد بارقه يك ايران شجاع ارتشجوانو پيروزي

از كنده آ قلبي كه مردمي ميبردند رنج و ميخوردند صفتخون دون اهريمنان چنگال زير در سال يك كه

نثار مسرت اشكشوقو سربازان محكم و گامهاياستوار بر داشتند ميهن مهر از لبريز روحي و شاهنشاه مهر

و فرخنده روز چنين در ميساختند غرق عطوفت و مهر بوسههاي در را آنان مردانه قيافههاي و ميكردند

با ايران و شاه خدا, مهر كه دانستند جهانيان تمام ايرانو مردم شكوهآميزي درخشانو روز چنين در كي تابنا

بيگانهپرستان بر ما ارجمند پيروزيملت رفت خواهد در به جان با تنها استو شده عجين ملتما تمام خون

استق;ل دشمنان بيگانهپرستانو عليه بر ايرانهمواره غيور مردم فراموششود/ خاطرها از كه نيست چيزي

پيروزي و سرافرازيكشور مملكتو اعت;ي براي كاري فدا جانبازيو آماده هم هنوز و كردهاند قيام مملكت

روز آذر, ٢١ روز باد افتخار قرين شاهنشاه, همايون اعليحضرت باد زنده هستند/ ايران غيور و شرافتمند مردم

مـرگ از و كردند نبرد بيگانگان عليه بر كه دFوري و مردان نام باد جاويد ايران, ارتشسلحشور پيروزي

و كـاري فـدا گـونه هر براي پيوسته جانباز جوانمردان جمعيت هموطن! اجنبي/ بر مرگ نداشتند, هراسي

جانباز جوانمردان طرفجمعيت از ميباشد/ مهيا و آماده جانبازي

جعفري شعبان

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

آذر] ٢١ تاريخي روز مخصوصدر انيفورم با [شركتورزشكاران
منفرد آقاي ورود

قهرمانانو و بوده برپا شكوهي با رژه جشنو مراسم آذر يكم بيستو تاريخي پهلويروز بندر در اينكه با

وكيل آقاي ولي داشتند شركت رژه اين در نيز مخصوصخود انيفورم با پهلوي بندر گيو باشگاه ورزشكاران

طرف از امروز كه بدني تربيت مدال دريافت مراسم در شركت مناسبت به پهلوي گيو باشگاه مؤسس منفرد

شدند/ محروم رژه در شركت از و آمده تهران به گرديد اعطا ايشان به شاهنشاهي همايون اعليحضرت



٣٧٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

اصفهان احساساتمردم ابراز
آذر ٢١ تاريخي روز در

با شهرستان اين مختلف طبقات قبل ماه يك از مسرتبود شاديو غرق اصفهان آذر يكم بيستو روز

برايشركت را آمادگيخود و مراجعه لشكر محترم فرماندهي سرتيپمظهري تيمسار به ع;قهمندي كمال

ميداشتند/ ابراز ارتش جشن در

دسـتههاي و مسافربري بنگاههاي و اصفهان نقل و حمل جمعيت طرف از متعددي نصرتهاي طاق

بودند/ نموده فراواني احساسات ابراز و شده برپا جهان نقش ميدان در مختلف

وسائل فقدان وجود با تامرادي ف;روز, ميرزا, خان ازجانكي, شاهدوست ميهنپرستو عشاير نمايندگان

حفظعظمتو سلطنتو تاج تختو به نسبت را ع;قهخود عشقو و آمده اصفهان به طاقتفرسا سرماي و

ساختند/ ظاهر شهريخود برادران همكاري به كشور استق;ل

نفر صدهزار از متجاوز و آمده اصفهان به تاريخي روز اين تماشاي براي اطراف دهات از كثيري جمعيت

بودند/ نموده تجمع ميدان اين در

ميدانوارد به لشكر فرمانده سرتيپمظهري تيمسار و استاندار آقاي بعدازظهر نيم يكو ساعت مقارن

جيپ با لشكر فرماندهي طرف از مختلف قسمتهاي شد قرائت لشكر معاون توسط گزارش اينكه پساز و

قرار شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك تمثال كه مخصوصي جايگاه در وي سپس و شد ديده سان

گرديد/ ترتيبشروع بدين رژه و ايستاد بود گرديده مزين طرزي بهترين به داشتو

دست در با يك هر مختلف طبقات و پيشهوران كارخانجات, كارگران عشاير, ورزشكاران, دانشآموزان,

اين عظمت با و شكوه پر رژه در شركتخود با و گرفته دست در را ملي پرچم خود ميهنپرستانه شعار داشتن

كردند/ شركت يگانگي وحدتو لحاظ از تاريخي روز

شاهنشاه باد پاينده و باد زنده فرياد رژه اين در رفتند/ رژه شاهنشاه تمثال مقابل در لشكر واحدهاي بعد

مجسم حضار نظر در تاريخي عظمت و مجد خاطرات لحظه هر و گرديد انداز طنين مكان آن فضاي در

سـرنيزههاي بـرق و ميتپيد سربازان و افسران پاهاي صداي از ميهن مهر از كنده آ قلبهاي ميگرديد,

بود/ ساخته روشن را تماشاچيان ديدگان سربازان

اثر در كه يكنواختي صداي مهيجتر همه از و لشكر موزيك نواي تماشاچيان غوغاي و غرشهواپيماها

بود/ آورده بهوجود نشدني فراموش بس خاطره و ميرسيد گوش به موقعي سربازان مردانه پاهاي كوبيدن

و باد زنده فرياد با و نزديكشده داشت قرار مباركملوكانه تمثال كه جايگاهي به جمعيت رژه خاتمه در

كردند/ احساسات ابراز شاهنشاه باد پاينده

٥ ساعت مقارن نداشت سابقه اصفهان در كه طرزي مهيجترين و وضع منظمترين با آذر ٢١ روز رژه

پذيرفت/ پايان بعدازظهر



ملي دولت سياهه ٣٧٥٠

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

آغاز گذشته هفته از خانههايارزانقيمت دستگاه ٥åå ساختمان
شد خواهد تمام آينده تابستانسال اوايل تا و

بانك و وشهرداريتهران كشور وزارت و همكاريفني و چهار اصل كمكمالي با خانهها اين

ميشود ساخته ساختماني

ميگردد تنظيم مخصوصي آئيننامه مستمندان بين خانه اين تقسيم
سرتيپصفاريشهردار آقاي اطاق تهراندر در چهار اصل رئيسقسمتمعماري آقاي<درويس> ديروز

همان داشت: اظهار قيمت ارزان خانههاي دستگاه پانصد ساختمان درباره مطبوعاتي مصاحبه ضمن تهران

اصل اداره و بانكساختمان تهرانو كمكشهرداري با كه بود پيشقرار چندي از دارند آقاياناط;ع كه طور

و منازل اين نقشههاي چون و شود ساخته مستمندان استفاده براي قيمت ارزان خانه دستگاه پانصد چهار,

توضيحاتي ميدانم Fزم بنده لذا است گرفته چهارصورت اصل مهندسي اداره توسط آن ساختماني كارهاي

بگذارم/ آقايان اختيار در باره اين در

است شهرداري به متعلق و متر هزار يكصد مساحت به آن زمين كه ري شهر جاده كنار در منازل اين

اين ساختمان اصول شد/ خواهد مدرني و جديد كوچك شهر به تبديل نقطه اين واقع در و ميشود ساخته

و آفتابگير اطاقهاي منازلداراي معمارياين سبكجديد ايرانو قديم معماري فن از تركيبياست منازل

كوچكوجود باغچه يك نيز خانه هر حياط صحن در و ميباشد زندگي براي Fزم وسايل ساير و روشوئي

كنينمحله سا احتياجات كينبرايرفع دكا و درمانگاه دبستانو و زيبا بزرگو يكمسجد اينقسمت در دارد/

گردش و تفريح براي كه ميشود بنا خانهها اين مركز در قشنگ بزرگ پارك يك همچنين ميشود ساخته

چاه حلقه چند محل اين در كنين سا مشروب آب تأمين براي همچنين رفت خواهد كار به محل كنين سا

در آب تصفيه دستگاه كه است نظر در نميرسد قسمت اين تا شهر كشي لوله چون و ميشود حفر عميق

گيرد/ قرار آنجا كنين سا دسترس در شده تصفيه آب تا شود تعبيه محل همين

طرف از همايوني اعليحضرت امر به قيمتواقعستكه ارزان خانه دستگاه يكصد خانهها مجاورتاين در

براي نيز و كرد خواهند استفاده شده تصفيه آب از نيز خانهها اين كنين سا و ميشود ساخته كشاورزي بانك

ميشود/ ساخته فاض;ب مجراي مدرن شهرسازي اصول مطابق منازل اين

صرف ريال هزار پنج و بيست و پانصد و ميليون شصت بر بالغ خانه دستگاه پانصد ساختمان مخارج

هفتميليون و گرديد خواهد كين دكا و مسجد و مدرسه ساختمان صرف ريال ميليون ٢٥ و خانهها ساختمان

داشت/ خواهد مهندسي سرويسهاي براي ريال يكميليون فاض;بو مجاري ساختن به اختصاص ريال

كوچكو شهر اين گفت داده نشان خبرنگاران به را قيمت ارزان خانههاي كت ما درويس> آقاي سپس

ساختمان است/ امريكائي و ايراني مهندسين بين همكاري از بارزي نمونه شد خواهد تمام زودي به كه زيبا

پايانخواهد به آينده سال خرداد ١٥ تا شده طرح نقشهايكه طبق و گرديده آغاز گذشته هفته از خانهها اين



٣٧٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

در كه همانطور ميباشدو متر صد عرضآن يككيلومترو خانه اين كردطول اضافه آقاي<درويس> رسيد/

آقاي از هستند/ كار مشغول كارگران الساعه و تشكيل را جالبي و كوچك شهر ميكنيد م;حظه آن كت ما

بـراي نـيز ديگـري بـرنامه يـا خانهها اين از غير ديگري برنامه آيا خانهها اين از غير شد درويسسؤال

است؟ نظر در قيمت ارزان خانههاي ساختمان

خانههاي تعدادي نيز اصفهان در كه است نظر در دارم اط;ع من كه آنجا تا داشت اظهار پاسخ در وي

صرف مستلزم ساختمان اين توسعه گذشته آن از و ندارم اط;عي ديگر اين از غير و ساختهشود قيمت ارزان

است/ پول وقتو

انجام صحيحا بيبضاعت كارمندان و مستمندان بين خانهها اين توزيع و تقسيم كه شد گفته پايان در

آن مطابق تهران شهرداري تصويب براي و گردد تنظيم آئيننامهاي است قرار اينمنظور براي و شد خواهد

گردد/ تقسيم آئيننامهها

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

مدارس در آموزشبهداشت
انـجمن مـدرسه دوازده و دارد ادامـه مـدرسه سيزده در بهداشت آموزش برنامه تهران منطقه طرف از

بهداشت اداره توسط بهيار نفر هفده تربيت براي همك;سي كاشان است/ شده تشكيل مدارس بهداشت

ساخته بهداشتي يكحمام كاشان توابع از راوند در كه شده گرفته تصميم همچنين است/ تأسيسشده محل

بهداشتي عمليات شهر آن حومه باد [ناخوانا] قصر در شده اعزام كاشان به كه بهداشتي سيار يكواحد شود/
نفر پنج به بهع;وه شدهاند تلقيح ديفتري ضد بر نفر ١٢٤ و كرده معاينه را اهالي از نفر ٣٧٥٦ و كرده شروع را

است/ شده داده بهداشتي تعليمات محلي قابلههاي

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

پهلوي بندر اراضيساحلي خصوصاجاره در
بازرگانيشوروي كشتيراني اداره به

بهدولتشوروي پهلوي بندر ساحلي اراضي از قسمتي اجاره به راجع قبل روز چند مندرجه خبر تكميل در

از كه است تجارتي Fكا انبارهاي و بارانداز زمين قطعه يازده از عبارت اراضيمزبور كه ميشود داده توضيح

بود/ شده داده اجاره بازرگانيشوروي كشتيراني اداره به قبل سال چند

نگاهداري براي بازرگانيشوروي احتياج مورد انبارهايمزبور كان كما چون سرآمده آن اجاره كه كنون ا و

اين از قطعه سه چون معلوم قرار از و برآمده آن تجديد مقام در ميباشد پهلوي بندر به التجارههايوارده مال

آنجا انبارهاي و هشتقطعه فقط كه است صدد دولتدر ميباشد نيازمنديهايدولتي اراضيمورد و انبارها

عـادFنه نـرخ به آينده در و بوده قليل خيلي كنون تا كه مالاFجارة است طبيعي و نمايد اجاره تجديد را

يافت/ افزايشخواهد



ملي دولت سياهه ٣٧٥٢

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

تلقيحدانشآموزان
ضد بر يكدفعه در نفر ٢٣٧٥ و دفعه دو در نفر ٥٦٢٦ تعداد كودكستانها و دبستانها در گذشته هفته در

شدهاند/ تلقيح كزاز و ديفتري بيماري

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

امريكا خارجه وزارت نفت سابق مشاور <لوي> عقيده به

است بوده ايران مؤسساتنفت زيانتعطيل دiر ميليون ٤٥å
اظـهار واشـنگتن در ديروز واشنگتن در ديروز امريكا دولت نفت سابق مشاور لوي مستر ـ لندن راديو

ميليون پنجاه و چهارصد بيشاز نفت صنايع شدن تعطيل فعاليتو در وقفه نتيجه در ايران دولت كه داشت

است/ كرده زيان ليره ميليون ١٥å معادل يعني دFر

دست به مدت اين در ايران دولت بود ممكن كه خارجي ارز عوائد از دFر ميليون ششصد مبلغ همچنين

بود امريكا خارجه نفتيوزارتامور مشاورين از لوي مستر است/ دستداده از نفت شدن ملي نتيجه در بياورد

بود/ آمده ايران به وي با هريمن مسافرت هنگام و

٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ يكشنبه

اقتصادي ورشكستگي از ايرانبراينجات
اندازد كار به را آبادان عظيم پاiيشگاه زودتر هرچه بايد
كشور اين اقدامات به ايرانمشروط به امريكا كمك ادامه

ميباشد اقتصاديخود وضع اصEح براي
بين رابطه قطع از كه ماه چهارده از بعد مينويسد خود امروز شماره چاپنيويوركدر تايم مجله نيويوركـ

دو بين سياسي مناسبات تجديد به ايران نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي اخيرا ميگذرد انگلستان و ايران

دو باشد طرفين موافقت مورد كه موقعي نزديكترين در كه كرد اع;م انگليس دولت و نمود مبادرت كشور

كرد/ خواهند آغاز را كرات مذا نفت مسئله حل منظور به كشور

داشت خواهد ادامه فروردين ماه تا فقط ايران به آمريكا فعلي كمك كه نشانميشود خاطر زمينه اين در

به نيز ايران آنكه مگر شد نخواهد ايران به كمكي ديگر تاريخ آن از بعد كه دادهاند مقاماتواشنگتناط;ع و

براي ايران گردد/ خود ثروت منابع از استفاده براي اقداماتي كار به دست ديگر عبارت به و نمايد كمك خود

١٩٥١ سـال ژوئـيه مـاه از كه آبادان عظيم پاFيشگاه فعاليت تجديد به سريعا بايد كنوني وضع از نجات

نمايد/ مبادرت خاموشبوده



٣٧٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

بختياري] غائله پرونده به جنگرسيدگي زمان [دادگاه
تشكـيل بختياري غائله به رسيدگي براي كه جنگ زمان دادگاه جلسه در امروز ـ كشور خبرهاي بقيه

كه مراقببودم كامyمواظبو من گفت, ضمنا داشتو اظهار را دفاعخود آخرين بختيار ابوالقاسم آقاي يافت

نگاه هراس بيمو در را مردم چندي تا آورد فراهم سابق دولت را غائله اين و ندهد رخ سوئي حادثه گونه هيچ

رخ روزيحوادثي نخواسته خدا چنانچه و ارتشميدانم افراد از يكي را خود من كه كرده اضافه سپس و دارد

كرد/ خواهم عزيز ايران فداي را خودم بدهد

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

آذرآبادگان جشنهاي
شد برگزار پيشآمدي هيچگونه بدون و فراوان شكوه با

كه آسايشي امنيتو ايجاد و تبريز شهر انتظامي اوضاع درباره تلگرافيخود گزارش ضمن در ما خبرنگار

ميدهد: اط;ع چنين گرديده فراهم مردم براي

٢١ اخ;لهائيروز مخصوصا مييافتو بيگانهپرستشدت عناصر فعاليت روزهائي چنين در ساله همه

هم آن مخفي طور به كه چاپي بيانيههاي از غير اخير روزهاي در امسال ميآمده, عمل به اخ;لگران از آذر

مقامات از كه اط;عي ضمن نشد, ديده ديگري فعاليت بودند ريخته منازل از بعضي جلو كم خيلي تعداد به

روزي شبانه كوششهاي نتيجه در و بوده اوضاع بر حيثمسلط هر از انتظامي استقواي انتظاميكسبشده

شود گذاشته عمل مورد به اينكه از قبل ميشد كشيده پست عناصر از بعضي طرف از نيز نقشههائي گر ا

٢å حدود در و شد كشف توده منحله حزب شبكه سه اخيرا كه طوري به ميشوند, مرتكبيندستگير كشفو

نيز سلطنتي ضد شعارهاي و روزنامه آنها ميان در كه اوراق و كتاب مقداري و دستگير آن فعال اعضاي از نفر

است/ افتاده پليس دست به ميشود ديده

گذاشت آنان روي نامي نميشود بيگانه مزدوري از جز به كه معدودي عده ميشود ترتيبمعلوم اين با

شد/ برگزار اخ;لي كوچكترين با برخورد بدون امسال آذر جشنهاي گرديده آب بر yكام

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

ازدواج] وسفليسبراي مزاجسل گواهينامهصحت ـ تيتر [فاقد
تهيه درباره گرديد تشكيل سلطنتي ام;ك اداره در كه رامسر بهداشتي كنگره اجرائيه كميته جلسه در

و سل بيماري دو به فقطمربوط گواهينامهها اين كه شد گرفته تصميم ازدواج از قبل مزاج صحت گواهي

نمايند/ مطالبه را گواهيمزبور ازدواج انجام از قبل دفترخانهها و باشد سفليس

زودي به نيز اينموضوع به آئيننامهمربوط شد/ خواهد گرفته نظر مخصوصيدر گواهيمراجع تهيه براي

ميگردد/ تدوين



ملي دولت سياهه ٣٧٥٤

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

خدايتوانا نام به
دارد س;مت به را ما رهبر خدايا!

دارش/ سـ;مت بـه خــدايـا هست كــجا هــر است او هـمراه دل قـافله صـد كه كرده سفر آن

حضرتنوابصفوي فدائياناس;م مقتدر صفوف فرمانده بزرگ خدا, راه كباز پا كرم, ا دلبندرسول فرزند

در را خود وفاي با ياران قلوب فرمودهاند عزيمت سامان بدان بيتالمقدس آواره مسلمانان دعوت بنابه كه

مقدس هدف به و آمده دست به نتيجهمطلوب هجران اين از آنكه اميد نمودهاند, فراغتخويشجريحهدار

نائل است مسلمانان پهناور سرزمين از بيگانگان ايادي قطع پرچمو يك زير مسلماناندر كهجمعآوري خود

حضرتنواب شرق, و ايران ناجي س;متي براي كه است فرض ايران سراسر در برادران عموم بر كنون ا آيند

عظمترباFربابخواستار با درگاه از را ايشان عزت فتحو درونقلوبسوزانخود از فراواننموده صفويدعا

از را ايشان مزدور و فرومايه و رذل دشمنان نابودي و ايشان عزت و فتح و س;متي خود نوبه به هم من شوند/

تا جوان عظيمالشان نابغه اين رهبري به ايران برادران عموم كه اميدوارم و خواهانم ذوالج;ل ج;ل آستان

طهماسبي خليل خدا, بنده بكوشند/ اس;م احكام اجراِء راه نفسدر آخرين

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

نيكسون به كاشاني tآيةا پيام
گرديد اعEم ايشان فرزند وسيله به

شـاهپور واFحضرت كاخ در آذر ٢٤ شنبه روز صبح ٩ ساعت در كه م;قاتي در كاشاني مصطفي آقاي

پدر تأسف مراتب آورد عمل به امريكا رئيسجمهور معاون نيكسون ريچارد آقاي جناب با پهلوي عبدالرضا

به كنند نيكسونم;قات آقاي با بيماري علت به نتوانستهاند ايشان اينكه از را كاشاني tآيتا حضرت خود

جناب كوتاه اقامت طي كه كرد اميدواري اظهار خود پدر طرف از كاشاني مصطفي آقاي نمود/ اب;غ ايشان

اضافه و ببرند همراه به مسافرت اين از خوشي خاطرات و گذشته خوش ايشان به ايران در نيكسون آقاي

آزاديخواه مردم نماينده عنوان به رئيسجمهوري معاون آقاي كه اميدوارند كاشاني tآيتا حضرت كه نمود

نيكسون آقاي نمايند/ ياري ميباشد آزاديخود براي مبارزه كهمشغول ايران به بتوانند امريكا متحد اياFت

كه نمودند اميدواري اظهار و بوده ايران مردم آزادي حفظ اهميت خوبيمتوجه به امريكائيها كه كردند اع;م

برد/ خواهند كار به كشور ثباتوضع تأمين منظور به را خود روحاني معنويو نفوذ كاشاني tآيتا حضرت

٨٢٥٨ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٣ دوشنبه

چهارساعتاخير] بيستو [در
نظاميدستگير فرمانداري مأمورين وسيله به عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در ـ خبرهايكشور بقيه

مدير دمكراتو جوانان روزنامه مدير طالشو سابق فرماندار عده اين ميان در شدند/ زنداني ٥ ماده طبق و



٣٧٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

ميشود/ ديده دوشيزه سه و شمال اختر چاپخانه

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

ميرفت تهران در وقوعتظاهراتي احتمال امور
نگرفت تظاهريصورت انتظاميهيچگونه مأمورين مراقبت اثر بر ولي

مراقبتميگرديد مأمورين وسيله به مؤثر مركز و نقاطحساسشهر

شد تشكيل امروز شورايدانشگاه فوقالعاده جلسه
به آيد عمل به شهر مختلف نقاط در تظاهراتي بود شده گرفته تصميم دستهها از بعضي طرف از امروز

گرديد: منتشر اهالي اط;ع براي زير اع;ميه مناسبت اين

نام به توده منحله حزب افراد از بيوطن خائنو عدهاي است ممكن بعدازظهر و ظهر از قبل امروز <چون

و اس;مبول سيمتري, گمرك, قزوين, خيابانهايدروازه و بازار در سياه نوار با ايران ملت زحمتكشان حزب

tآيتا مـنزل به شب بازاريها و تودهايها نمايندگان از نفر دوازده و زده تظاهراتي به دست منوچهري

سازند/ همراه خود با نيز را دبيرستانها و دبستانها از عدهاي احتما� و بروند كاشاني

ايـن در خـود فـرزندان شـركت از كه ميشود داده اط;ع دانشجويان و دانشآموزان اولياِء عموم به لذا

كليه از كاملدارد عدهايمعلومالحالاط;ع نقشههايشوم چوندولتاز نمايندو خائنانهجلوگيري تظاهرات

٧ تا ساعت٥ از بعدازظهر و ظهر از قبل و بازار در امروز ١٢ تا ساعت٩ از ميشود تقاضا پايتخت نجيب اهالي

زيرا ننمايند آمد رفتو و نكرده تجمع منوچهري استامبولو سيمتري, گمرك, قزوين, خيابانهايدروازه در

نمايند>/ عمل قانونيخود وظايف به كه شده داده كيد ا انتظاميدستور قواي به

فرمانداري مأمورين با ميرفتند معيني نقاط به قبلي قرار مطابق كه تظاهركنندگان ـ اجتماع از جلوگيري

نيرويهاي و افراد كافي قدر حساسبه نقاط كليه در ميگرديدند/ متفرق و ميشدند سربازانروبرو نظاميو

مجتمعين نيز پامنار خيابان ابتداي در كنند/ جلوگيري تظاهر گونه هر از تا بودند مراقب شده مستقر انتظامي

شدند/ متفرق مأمورين وسيله به

از عـدهاي البرز دبيرستان مقابل شاهرضا خيابان در امروز صبح ٩ ساعت ـ البرز دبيرستان مقابل در

كه كنند حركت تهران دانشگاه طرف به ميخواستند دستهجمعي طور به و بودند كرده اجتماع دانشجويان

متظاهرين شد نيز گمرك چهارراه تظاهراتمختصريدر شدند, متفرق انتظامي وسيلهمأمورين به ب;فاصله

مأمـورين مـراقـبت بـا ولي بـبندند را بـازار و رفته بازار به تظاهراتكنندگان كه بود قرار گرديدند/ متفرق

مشغول خود كار و كسب به مردم و بود آرام كتو سا بازار و نيفتاد بازار در تفاقي ا [ناخوانا] نظامي فرمانداري
بودند/

با اميريه خيابان از عبور درموقع رئيسك;نتري٤ درميشيان آقاي امروز صبح ساعت٨ ـ شدند دستگير

دانشجويان چون ميدهد ايست آنها به و ميشود روبرو بودند پخشاع;ميه مشغول كه دانشجو نفر شش

دستگير را آنها از نفر چهار و كرده شليك طرفهوا به تير يك ٤ رئيسك;نتري شوند متواري داشتند قصد



ملي دولت سياهه ٣٧٥٦

هر دارد نظر در نظامي فرمانداري گفت ما خبرنگار به نظامي فرمانداري در مسئول مقام يك امروز نمود/

از يكي در و تحويل وظيفه نظام اداره به را او ب;فاصله شود دستگير كند, شركت تظاهرات در كه دانشجوئي

نميشود/ پذيرفته نيز ك;سدرس به ديگر سال دو از بعد و وظيفهمشغولشود نظام خدمت به شهرستانها

ك;س در و داده ادامه را اعتصابخود نيز عاليامروز هنرسراي تهرانو دانشگاه دانشجويان ـ دانشگاه در

افزوده دانشگاه انتظامي مأمورين عده بر ميرفت دانشگاه حوادثيدر احتمالوقوع نشدندوچونامروز حاضر

آقايدكتر و بودند شده ك;سهايدرسحاضر افسريدر دانشكده فني, دانشجويانرشته از بعضي بود/ شده

در بودند كرده بهك;سخودداري رفتن از كه دانشجوياني تدريسبود, ك;سدرسحاضرومشغول شمسدر

بنزينو پمپ حوالي در عده اين ميكردند/ حركت شده تقسيم نفري چند دستههاي به شاهرضا خيابان طول

شدند/ متفرق انتظامي توسطمأمورين ب;فاصله كه نمودند تي تظاهرا پهلوي چهارراه

بودند كرده اجتماع دانشكده محوطه در و نموده ك;سامتناع به رفتن از دانشجويان نيز عالي هنرسراي در

كه دانشجويان از نفر چند شاهرضا خيابان در امروز ضمنا شدند/ متفرق و شد جلوگيري آنان اجتماع از كه

گرديدند/ دستگير انتظامي طرفمأمورين از شدند شناخته تظاهرات محرك

به و يافته حضور بيمارستانها در نيز پزشكي دانشكده كارورز دانشجويان از بعضي امروز اط;ع قرار به

ساعت مقارن است/ نگرديده تشكيل رسمي طور به تهران دانشگاه هنوز كلي طور به ولي بودند مشغول كار

طور به دانشكدهها رؤساي شوراي تهران دانشگاه رئيس سياسي دكتر آقاي دعوت بنابه امروز صبح يازده

نمايد/ تخاذ ا تصميماتي دانشگاه يافتن رسميت براي تا گرديد تشكيل فوقالعاده

سياسي دكتر آقاي با همايوني اعليحضرت طرف از نمايندگي به مزيني سرلشكر تيمسار مجددا ديروز

كرد/ ديدن دانشگاه مختلف قسمتهاي از ايشان تفاق ا به و نمود م;قات دانشگاه رئيس

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

تهران] به شده [اعزامششتودهايدستگير
و دستگير گرگان در توده منحله حزب افراد از نفر شش ديروز اط;ع قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شدند/ زنداني ٥ ماده طبق و اعزام تهران به امروز

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

نخستوزير] پيام به كارگران [پاسخنماينده
كياني ناصر سرهنگ شيرازيو قوامي سرتيپدرخشان, آقايان صبح امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

را آقاينخستوزير پيام و يافتند قورخانهحضور اسلحهسازيو كارخانجات در آقاينخستوزير نمايندگان

نمودند/ اب;غ كارگران به رسيد خوانندگان اط;ع به ديروز شماره در كه

دولت بـه نسبت كارگران اعتماد و شاهدوستي مراتب خود بيانات ضمن كارگران نماينده فضليت آقاي

داشت/ اع;م زاهدي سپهبد تيمسار



٣٧٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

كاشاني tآيتا توضيح
عدم از تأسف اظهار هيچوجه به و است اينجانب تكذيب محل شده منتشر روزنامجات و راديو در آنچه

پيغاميهم و نميروم نرفتهو باشد بزرگ هرچه اجنبي م;قات هيچوقتبه نكردهامو مطالب ساير م;قاتو

سوئي قصد و دشمني Fا و كند تجليلي و خدمت خواسته خود خيال به نموده اظهاري فرزندم گر ا ندادهام

كاشاني سيدابوالقاسم نداشته/

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

ميشود پيشهورانفراهم انتخاب آينده هفته
و دارد بازرگانان تحاديه ا به بستگي تصويبنامه طبق كه پيشهوران تحاديه ا انتخابات بود قرار اينكه با

افتاد/ تعويق نشد عملي آذر ٢١ رژه آمدن پيش علت به لكن شود جاريشروع هفته

اين مقدمات آوردن فراهم صدد در تهران استانداري مقامات كنون ا هم از كه شد حاصل اط;ع امروز

ميشود/ عملي انتخابات مقدمات آينده هفته از و ميباشند انتخابات

تحاديه ا به معرفي براي نماينده يك كدام هر تا كرد خواهد شركت مختلف صنف ٢٥ انتخابات اين در

نمايند/ انتخاب بازرگانان

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

نفت دانشكده تشكيل درباره هيأتوزيران تصويبنامه
نمودند تصويب ملي اقتصاد وزارت پيشنهاد بنابه ١٣٣٢ ماه آذر ٢٣ ديروز عصر جلسه در هيأتوزيران

جميع نفت دانشكده در آورد/ فراهم را نفت دانشكده تأسيس مقدمات زودتر هرچه ملي اقتصاد وزارت كه

تدريسخواهد فروشنفت نقلو حملو و تصفيه استخراجو كشفو مراحلجستجوو به فنونمربوط علومو

از ميشود تربيت مذكور دانشكده در متخصص و مهندس و معلم كه قدري به ايران طريق اين به تا شد

باشد/ بينياز بيگانه استخدام

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

امEكسلطنتي] تقسيم نحوة درباره كارشناسامريكائي [كمكهايفكري
ع;ِء آقاي طرف از امريكا فورد مؤسسه نماينده ماريس مستر افتخار به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آن در كه شد داده دربند هتل در ديروز بعدازظهر هشت ساعت از شام به ضيافتي شاهنشاهي دربار وزير

تهران مقيم امريكائي مقامات و ام;ك اداره رؤساي از جمعي و [عدل] علم آقاي كشاورزي, وزير آقايان
داشتند/ حضور

بين سلطنتي ام;ك تقسيم نحوة در مطالعه ضمن تا آمده ايران به بار برايسومين ماريساخيرا مستر

بكند/ عمران بانك ام;كو اداره به فكري كمكهاي كشاورزان



ملي دولت سياهه ٣٧٥٨

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

بهداري وزارت اعEميه
باشند داشته زايماندخالت امر در فقطبايد ديپلمه ماماهاي

است: شده صادر بهداري طرفوزارت از اع;ميه اين

قوانين و رسوم و آداب خ;ف بر ما كشور در كنون تا متأسفانه كه مستحضرند خوبي به عزيز همميهنان

هيچوجه به بهداشتي شئون در مخصوصا طبقاتي اخ;قي و علمي وظائف حدود جهان مترقي كشورهاي

خ;ف بر ماماها از بعضي كه شده ارائه بهداري وزارت به نسخههائي اخيرا و است نشده منظور و مراعات

ديگر القاب هزاران با زنان بيماريهاي متخصصدر و دكتر عنوان مربوطه سرنسخههاي در مقررات اصول

زيانآور اغلب و نداشته مورد كه نمودهاند تجويز بيماران به داروهائي نسخه صدور با و شدند قائل برايخود

است/ بوده

قتل حقيقت در و جنين سقط به اقدام جسارت كمال با برخي و شده تخطيوسيعتر جراتو دايره كمكم

تأمين براي نشمردهاند محترم را كشور جاريه مقررات اينكه بر ع;وه ترتيب بدين باFخره و نموده نفس

/ گذاردهاند پا زير نيز را جامعه رسوم آدابو تمام و حرفهاي و اخ;قي شرافت و وجدان مادي استفادههاي

به بهداشت اجرايقوانين بهداشتعموميو مسائل نظارتدر براي كه لحاظوظيفهاي از بهداري وزارت

پروانه در كه طوري همان ميرساند شهرستانها و تهران ماماهاي كليه اط;ع به وسيله بدين دارد عهده

طـبيعي زايمان امر در بايد ديپلمه ماماهاي فقط نمودهاند ياد هم اخ;قي سوگند و شده كر ذ آنها قابلگي

نمايند/ خودداري مطلقا زنان بيماريهاي در مداخله و پزشكي معالجات از و دخالتنموده

نموده مأمور را بازرساني حال عين در ولي كفايتنموده يادآوري و تذكر به yفع دارد انتظار بهداري وزارت

محل بازداشتو مقرراتكشور از سرپيچي عمل حين در را متخلفين دادگستري معيتمأمورين به كه است

كرد/ خواهد تعطيل را آنها كار

٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه

كارمنداندادگستري] اختصاصي [بيمارستان
كـه مـجهزي بيمارستان كه است گرفته تصميم دادگستري وزارت اخيرا ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

بيماراني معالجه به تأسيسنموده دادگستري كاخ محل در باشد بخشهايمربوطه وسائلFزمو كليه داراي

بپردازد/ ميباشند وزارتخانه آن كارمند كه

يكدر و گرديده ايجاد قانوني پزشكي اداره در اخيرا كه است آزمايشگاهي همان بيمارستان آزمايشگاه

فراهم بيمارستان وسايل تهيه مقدمات كنون ا است/ شده باز خيام خيابان طرف به بيمارستان براي مستقل

شد/ خواهد كار به زوديشروع به و گرديده

و استراحت به احتياج قانوني پزشك تشخيص طبق كه آنان خانواده يا دادگستري كارمندان از يك هر

كنند/ استفاده بيمارستان اين از ميتوانند باشند داشته معالجه



٣٧٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

كشفشد توده منحله حزب شبكه دو
گرديدند آزاد نفر ده و دستگير نفر نه و چهل اخير ساعت ٢٤ در

توده منحله حزب افراد از عدهاي ساسان خيابان در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به ديروز

كه را خانههايمزبور ب;فاصله دادستان اجازه با مأمورين ميباشند/ فعاليت مشغول و شده مخفي محل دو در

آن در كه را توده منحله حزب افراد از نفر ٣٦ و گرفتند نظر تحت بود حسينمحمودي لياقتو بانو به متعلق

و بودند تمدن دبيرستان و آذر دبيرستان از دانشآموز نفر چند عده اين ميان در ساختند/ دستگير بودند خانه

دبـيرستانهاي از مزبور دانشآموزان كه كرد درخواست فرهنگ وزارت از نظامي فرمانداري اط;ع قرار به

مربوطه دبيرستانهاي از امروز مذكور دانشآموزان كه كرد حاصل اط;ع ما خبرنگار گردند/ اخراج مربوطه

شدند/ توقيف ٥ ماده طبق دستگيرشدگان بقيه و گرديدند اخراج

چهار در ديروز شد اط;ع كسب نظامي فرمانداري از كه طوري به اتوبوسـ ايستگاه چهار در اجتماع

از عـدهاي جعفر امامزاده ايستگاه و مجسمه ايستگاه فوزيه, ميدان ژاله, ميدان يعني توبوسراني ا ايستگاه

نمودند تظاهرات به شروع و كرده اجتماع شوند توبوس ا سوار ميخواهند اينكه عنوان به اشخاصمشكوك

ميدادند شعار جعفر امامزاده ايستگاه در كه را نفر ٣١ و ساختند متفرق را جمعيت نظامي فرمانداري مأمورين

قـانون ٥ مـاده طبق دستگيرشدگان نظامي فرمانداري در فرستادند نظامي فرمانداري به و كرده دستگير

شد/ فرستاده نظامي فرمانداري دو ركن به آنها پرونده توقيفو نظامي حكومت

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

نداشته] توده منحله حزب با بستگي گونه [هيچ
آنعضو در گاه هيچ و نداشته توده منحله حزب با بستگي هيچگونه كليددارزاده سيدمحمدرضا اينجانب

١٣٣٩٦ ـ آ هستم/ و بوده وفادار سربازي سوگند به هميشه و بود نخواهم و نيستم و نبوده

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

ميرساند عامه اطEع به
احزاب ساير و توده منحله حزب به بستگي هيچوجه فرهنگبه وزارت كارمند محلي محمدباقر اينجانب

و وطنپرستيبوده شاهدوستيو مؤيد اداريمهمواره و خانوادگي سوابق كه مينمايد تصريح و ندارم و نداشته

١٢٤å٤ ـ آ ميباشد/

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

نبوده] داخل احزابسياسي هيچيكاز [در
احزاب از يك هيچ در زندگيخود مدت تمام در افسري دانشكده دانشجوي اينجانبهوشنگهرزويلي

١٢٣٦٥ ـ آ بود/ نخواهم و نبوده داخل سياسي



ملي دولت سياهه ٣٧٦٠

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

نداشته] بستگي توده منحله منفور خصوصحزب [به
عـزيز هـموطنان اطـ;ع بـه سـمنان حـوزه آموزگاران مهدوي بهاءالدين و صفا محمدتقي اينجانبان

و نداشته بستگي توده منحله منفور خصوصحزب به سياسي احزاب از يك هيچ در كنون تا كه ميرسانيم

بهاءالدينمهدوي ١٢٣٩٧ ـ آ ميباشد/ و بوده ميهن و شاه خدا, ما شعار

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

ايران محبوب شاهنشاه همايون اعليحضرت ملوكانه پيشگاه
عدم و داده قرار هميشگيخود شعار را ميهن و شاه خدا, فرهنگشهسوار كارمند ايماني محمد نثار جان

احترامات تقديم با ميدارم/ اع;م دستهاي حزبو هر به نسبت را وابستگيخود

ايماني محمد ١٢٣٦٣ ـ آ

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

گرديد] آزاد نفت ايرانيشركتسابق معاون فاتح [آقايمصطفي
از قبل روز چند كه نفت سابق شركت ايراني معاون فاتح مصطفي آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ آزاد وي از تفاهم سوِء رفع از پس ديروز بود شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

نخستوزير] با آذربايجان تجار و علما [مEقات
روزنامهنگاران و تجار و علما نمايندگان از نفر دو بيستو امروز ظهر از قبل ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

كردند/ م;قات نخستوزير آقاي با خارجه وزارتامور در آذربايجان

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

بود تهرانداير دانشگاه امروز
يافتند كEسهايدرسحضور در دانشجويان اغلب و

يافته ك;سهايدرسحضور اغلبدانشجوياندر و آرامتر گذشته روزهاي به نسبت دانشگاه امروزوضع

آنها ك;سهاي و بودند تحصيل دانشجويانمشغول از زيادتري عده علومحقوق دانشگاه در مخصوصا بودند/

وظيفه انجام مشغول و شده حاضر بيمارستانها در نيز پزشكي دانشكده كارورزان بود/ شده دائر تمام تقريبا

از دارنـد نـظر در نشـدهانـد حاضر درس ك;سهاي در كنون تا كه دانشجوياني ساير معلوم قرار از بودند/

حضور با طبقمعمول دانشگاه شوراي امروز صبح ساعت١١ كنند/ شركت ك;سهايخود در امروز بعدازظهر

ادبـيات دانشكده در دانشگاه رئيس سياسي دكتر آقاي حضور با دانشكدهها نمايندگان و معاونين و رؤسا

كميسيون در گذشته روز كه تصميماتي جلسه اين در داشت/ ادامه بعدازظهر نيم ساعت تا و گرديد تشكيل

گرفت/ قرار تصويب مورد بود گرديده تخاذ ا تهران دانشگاه انضباطي وضع درباره دانشكدهها رؤساي شوراي



٣٧٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

آذر ١٦ اسفانگيز حادثه درباره تهران دانشگاه اعEميه
اولينجلسهشوراي گرديد چنددانشجو جرح قتلو به منجر دانشگاه در كه آذر ١٦ اسفانگيز واقعه پساز

احـترام بـه شـورا اعـضاي جـلسه ابتداي در شد/ تشكيل بعدازظهر ٢ تا ٩ ساعت از صبح امروز دانشگاه

اين نتيجه در و آمد عمل به كراتمفصلي سپسمذا كردند يكدقيقهسكوت قيام حال در دانشجويانمقتول

رسيد/ تصويب به اع;ميه

عموم گرديد دانشجويان از تن سه قتل به منجر فني دانشكده در كه ماه آذر ١٦ اسفانگيز حادثه ـ ١

اينوضع ساختو مختل روز چندين دانشگاه در را تعلم و تعليم عادي جريان و متأثر بسيار را دانشگاهيان

نميداند/ ضروري هيچوجه به غيرعادي

را بيطرفي حفظ داردو احتراز جدا سياسي امور دخالتدر استاز داشته اع;م مكرر كه چنان دانشگاه ـ ٢

اصل علمي اينمؤسسه ترقي پيشرفتو و تحقق و تتبع و تعلم و تعليم مقدس وظيفه انجام براي كان كما

ميداند/ ضروري و مسلم

قانوني مجازات تعقيبو مورد را ماه آذر ١٦ واقعه مسببين كردهاند وعده صريحا دولت اينكه به نظر ـ ٣

مـقرر بنابرايـن شود/ داده خاصي ترتيب دانشگاه موافقت با دانشگاه در انتظامات حفظ براي و دهند قرار

تعقيب را خود كار عادي جريان فورا دانشگاه مؤسساتضميمه ساير و بيمارستانها و دانشكدهها كه ميشود

تاريخ از كه غيرعادياع;مميشود بهوضع نظر ضمنا بپردازند/ تحصيلخود وظائف به دانشجويان و نمايند

بود/ خواهد دانشگاه از اخراج موجب دانشگاه از غيبت روز سه اع;ميه اين صدور

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

تهران كورهپزخانههاي كارگران كار] [وزارت اعEميه
و رفاه تأمين توجهاتمخصوصبه كه شاهنشاهي اعليحضرتهمايون خيرخواهانه منويات از پيروي به

صـادر مـؤكدي تـعليمات دولت بـه پـيوسته بـاره اين در و دارند كارگران خصوص به و افراد كليه آسايش

در و بسته همت كمر شاهانه اجرايمنويات در كه زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار بهدستور و ميفرمايند

بـدين كار وزارت كردهاند يادآوري كارگران آسايش تأمين راه در را دولت توجهات نيز خود مكرر پيامهاي

مـوضوع گـرديد مـعمول اخيرا كه مجدانهاي اقدامات با ميرساند شما اط;ع به خوشوقتي كمال با وسيله

كليه كه است شده داده ترتيبي و درآمده عمل مرحله به تهران كورهپزخانههاي كارگران اجتماعي بيمههاي

برخـوردار اجتماعي بيمههاي سازمان قانوني Fيحه مزاياي از كارگران ساير مانند نيز كارگران دسته اين

و داشـته معمول كار وزارت كه اقداماتي با كه ميسازد متوجه گرامي همميهنان ساير خاطر ضمنا كردند/

طبقه هر و دسته هر از كارگرانكشور عموم كه شد خواهد داده ترتيبي زودي به است كرده تهيه كه طرحهائي

دكتر كار وزير شوند/ بهرهمند اجتماعي بيمههاي مزاياي از نيز

ملكي مسعود



ملي دولت سياهه ٣٧٦٢

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

شد خواهد تقسيم دانشگاه كارمندان بين اميرآباد اراضي متر ١٢ååååå
است عملآمده به iزم اقدامات كويدانشگاه توسعه براي

خود مطبوعاتي مصاحبه در پيش چندي دولت سخنگوي دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به

كارمندانو بين تحتشرائطي دارد دانشگاه اختصاصبه كه را اميرآباد اراضي دارد نظر داشتدولتدر اظهار

مقام يك آورد عمل به مورد اين در امروز ما خبرنگار كه تحقيقاتي اثر بر نمايد/ تقسيم دانشگاه استادان

كـارمندان و تيد اسـا رفـاه مسايل كه داشت نظر در پيش سال چند از تهران دانشگاه داشت: اظهار مطلع

بين را اميرآباد اراضي كه شد درخواست مكرر سابق دولتهاي از اصل همين روي و نمايد فراهم را دانشگاه

آقـاي و گـرفت قـرار قبول مورد حاضر دولت زمان در فقط دانشگاه تقاضاي اين ولي نمايند/ تقسيم آنها

شود/ تهيه اينمورد در Fزم آئيننامه و طرح كه دادند تهراندستور دانشگاه به نخستوزير

ملك از مفروز نيم چهاردانگو داشت اظهار اراضي اين تقسيم چگونگي و مساحت درباره مقام همين

استو مستغ;تبوده اداره به متعلق ميباشد مربع متر دويستهزار يكميليونو حدود در تقريبا كه اميرآباد

سال در و بود شده گذار جنگمتفقينوا زمان در آن اشخاصاستقسمتاول به متعلق آن نيم يكدانگو

و نموده خريداري را آنجا تأسيسات همايوني اعليحضرت نمايند ترك را ايران ميخواستند آنها كه ١٣٢٥

نمودند/ گذار وا تهران دانشگاه به شهرستانها برايسكونتدانشجويان

است قرار شده تخصيصداده برايسكونتدانشجويان كه آن تأسيسات و اراضي اين از مقداري كنون ا

آباديكوي و ترميم براي ميآيد دست به راه اين از كه وجوهي و شود گذار وا دانشگاهيان به شرايطي طبق

كردند حاصل ما خبرنگار با كه تماسي در هم رئيسدانشگاه سياسي آقايدكتر مصرفميشود/ دانشجويان

است/ گرديده فراهم امر اين انجام مقدمات كه داشتند اظهار باره اين در

است/ داشته ارسال وزيران هيأت به و نموده تهيه مورد اين در Fزم طرح تهران دانشگاه معلوم قرار از

مورد در و شده تهيه دارند زمين دريافت استحقاق و بوده Fزم شرايط واجد كه اشخاصي صورت همچنين

احـتياج مورد زمينيهاي بايد نمود اضافه مطلع مقام يك رسيد خواهد زمين مقدار چه يك هر به اينكه

تقسيم زمينهايمورد مقدار بعد و گردد معين yكام آن مساحت و شود مفروز مزبور اراضي بقيه از دانشگاه

آيد/ عمل به كشي قرعه شرايط واجد بين معين

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

كارگران] جهت بيمارستان احداث براي زمين [اهداِء
احداث براي زمين متر هزار ١٥ååå گذاري وا مراسم دوشنبه روز بعدازظهر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ملكي مسعود دكتر آقاي حضور با هدايت مخبرالسلطنه آقاي طرف از كارگران جهت بيمارستان باب يك

اراضي و آمد عمل به كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان عامل مدير محسنخواجهنوري آقاي و كار وزير

گرفت/ قرار اجتماعي بيمههاي سازمان اختيار در مزبور
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ميكنند متهم مرا
نمودند اظهار امريكا در ايران نمايندگي هيأت مخارج به راجع توضيح ضمن مصدق دكتر آقاي پريشب

مـدير عباسمسعودي به بعد و بود سنجابي دكتر و صالح آقايان با اول امريكا به اعزامي هيأت <حساب

حسابدارينخستوزيري تسليم را آن خرج اسناد كتابو حسابو هم ايشان و شد گذار اط;عاتوا روزنامه

نمود>/

مـحترم روزنامه yمث ساختهاند منعكس ديگري طور اشتباه به عزيز همكاران از بعضي را مطلب اين

اظهارات مطابق ارقام اين كه بدهم توضيحي اينجا �بنده است: نوشته طور اين مصدق دكتر قول از كيهان

به و بگيرم آقايمسعودي از صحيح حساب نميتوانم من نبودم من هم حساب متصدي است/ مرد آن خود

/�بدهم ايشان

قرار: اين از است ساخته متهم مرا ديگر روزنامه خبر اين دنبال به است بديهي

تحتعنوان: ستاره شريفه روزنامه

اط7عات> مدير ساختن متهم و مصدق دكتر كمه <محا

كردند اقرارهائي و مدافعاتينموده ايشان داشتو ادامه مصدق آقايدكتر كمه محا هم �ديروز مينويسد:

اسناد كه كرد متهم را اط;عات مدير مسعودي آقاي و نمود جلسه در حضور عدم به تهديد را دادگاه سپس

قطعي /�نمودهاند دريافت نخستوزيري حسابداري از را آن وجه و تنظيم ايشان را امريكا در هيأت مخارج

مناع;م به نسبت قضيه اين روي كه شود پيدا ديگريهم روزنامه ممكنست و نشد گرجوابداده ا كه است

قرار: اين از شد نوشته مصدق دكتر زبان از اط;عات ديشب شماره در كه است همان مطلب اصل كند/ جرم

را آن اسناد و حساب صورت هم ايشان و شد گذار وا مسعودي عباس آقاي به سنجابي دكتر آقاي از <بعد

نمودند>/ نخستوزير حسابداري تسليم

متحد ملل سازمان امنيت شوراي به انگليس شكايتدولت از پس كه ميدانند محترم خوانندگان البته

جزو اينجانبهم كه برد خود همراه نيز را هيأتي و نمايد مسافرت امريكا به برآمد صدد در مصدق آقايدكتر

<دانشجويان رسيد: خبر تهران از روزي كه بود نگذشته بيشتر واشنگتن در توقف از روز چند بود/ هيأت آن

اسـتادان سـاعت چندين و گرفته محاصره در را دانشگاه شوراي اعضاي و نموده اعتصاب تهران دانشگاه

اعـضاي و شكسـته محاصره باFخره تا ماندهاند محبوس شورا اج;سيه تاFر در گرسنه و تشنه دانشگاه

دارد>/ ادامه هنوز تشنج اعتصابو اما شدهاند آزاد دانشگاه

تهران به اينموضوع به رسيدگي براي داد سنجابيدستور دكتر فرهنگخود وزير به مصدق دكتر آقاي

كار اين قبول از ابتدا باشم/ هيأت حسابدار سنجابي دكتر آقاي جاي به كه خواست من از و نمايد عزيمت

اشخاص بسيار هيأت اعضاي بين كردم پيشنهاد ايشان به و نبود من كار زيرا داشتم حق و ورزيدم امتناع

و نپذيرفته مرا تقاضاي ايشان ولي نگاهدارند را هيأت محاسبه ميتوانند و هستند اطمينان طرف كه هستند
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من به را كتاب و حساب تمام دادند دستور و خواست را سنجابي دكتر آقاي مجلس همان در و ورزيد اصرار

فرستاده من نزد خرج اسناد و حوالجات و ميشد مراجعه من به هيأت حسابهاي روز آن از دهد/ تحويل

مصدق دكتر آقاي امضايخود به را تمام و دادم ترتيب را هيأت محاسبه خرج اسناد و حواله طبق و ميشد

ميپرداختم/ بعد و ميرسانيدم

رئـيس نـصر آقـاي مـصدق دكـتر آقاي آمدم تهران به كه چندي از پس و شد سپري مسافرت مدت

را خرج اسناد و حوالجات و نمايد رسيدگي را جمعيت حساب كه نمودند مأمور را نخستوزيري حسابداري

به زياد دقت با نصر آقاي روز چندين آنكه از پس شد/ هم كار اين نمايد/ تكميل را آن پرونده و كند تطبيق

صحت و نمود رسيدگي جزِء به جزِء حوالجات و حسابها وصورت صادره چكهاي خرجو اسناد و گزارشات

فهرست آن و رسانيد مصدق دكتر آقاي امضاي به و نمود تنظيم را شده رسيدگي فهرست گرديد تأييد آن

نمود/ تسليم اينجانب به زير شرح به مفاصا عنوان به نامهاي ضميمه به را شده امضا

رئيسحسابداري نامه متن

خورشيد و شير

نخستوزيري

جناب امضاي به كه امنيت بهشوراي اعزامي هيأت مخارج فهرست يكنسخه ١٣٣١ مرداد ٢٢ تاريخ در

در كه محترم عباسمسعوديسناتور آقاي جناب به است ٣٩.٣٦٨.٣٣دFر بر بالغ و رسيده مصدق آقايدكتر

گرديد تحويل �١٩٥١ نوامبر ششم �از بودهاند مربوطه هزينه اسناد تنظيم عهدهدار امريكا به مسافرت موقع

بانكبوده ناسيونال بانكريگز در ايشان حساب به كه وجهي بقيه بابت دFر ١å٤٧.٦٧ مبلغ به چكي ضمنا

نمازيظهرنويسي آقايمحمد اسم به بود برگشتشده كه چك٦.٢åدFر همچنين گرديد دريافت ايشان از

نصر رضا نمودند/ اينجانب تحويل و

نسخه اينجانبو نزد نسخه يك شده امضاِء و تصديق خرجها اسناد و حسابها آنصورت تمام كنون ا

به ميتوانند ذيع;قه مقامات است, نخستوزيري حسابداري دفتر در دارد ضميمه خرج اسناد كه ديگر

اين شد ديده حساب اين در نقصاني و كسر و كم گر ا كنند مراجعه حسابها خرجوصورت اسناد و امر پرونده

مسعودي ع/ دادگاه/ اين و بنده

٨٢٦å شماره ,١٣٣٢.٩.٢٥ چهارشنبه

آيتاtكاشاني از

عموم اطEع براي
نظرياتخود و عقايد كه اينبود دستداد جنابنخستوزير اينجانبو بين كه يكساعته علتم;قات

تذكر ايشان به مستقيما باشد اجانب نفع مالش[!] است ممكن كه اوضاع وخامت و روز جريانات درباره را
رويهاي مملكتي امورات در و بيفزايند رافت و مهر به و كاهيده شدت و قهر از كه بخواهم ايشان از و بدهم

كاشاني سيدابوالقاسم ننمايند/ استفاده اجانب كه گيرد قرار مراعات مورد بيشتر مصالح كه كنند تخاذ ا
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توده منحله حزب افراد از نفر هشت و چهل
دستگيرگرديدند ايرانشدند وارد تركيه مرز از كه

شدهاند آزاد اخير ساعت ٢٤ در كه كساني اسامي
مرز از قبل روز دو بودند كرده عزيمت تركيه كشور به ايران از سابقا كه توده منحله حزب افراد از نفر ٤٨

طـرف از كـه تلگرافي دستور طبق نمودند/ دستگير را عده اين مرزباني مأمورين و شدند ايران وارد تركيه

از تبريز ارتش دادرسي در گرديد مقرر گرديد مخابره تبريز انتظامي مأمورين به دادستان سرلشكر تيمسار

دارند/ اعزام تهران به را آنها آمد دست به كافي مدارك چنانچه و آيد عمل به بازجوئي دستگيرشدگان

رفع كه آنها از نفر ١٩ و دستگير مختلف عناوين به نفر شش اخير ساعت چهار بيستو در ـ آزادشدگان

گرديدند/ آزاد است شده تفاهم سوِء

روحبـخش, عـباس مـحمدي, حسين آقائي, حسين ثنائي, احمد است: قرار اين از آزادشدگان اسامي

فضلاtزاده, بخشعلي مقدس, امير معياد, ايرج خدابخش, سليمان باسيني, مصطفي پزشكپور, محسن

tيدا مرتضيشيروان, وارتري, كيام عراقي, كيوان رحماني, علي ملك, حسين غروي, حسن اديس, مختار

رضوي/

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

محكوم اخEلگران از نفر ١٧
شد خواهند تبعيد جنوبي جزاير به و

مأمـورين طـرف از گـرديد/ تشكيل فرمانداري اداره در اجتماعي امنيت كميسيون آبان ماه در ـ ساوه

شدند/ بازداشت اخ;لگر نام به زرند بخش از نفر ٣١ و ساوه شهر از نفر ١٥ ژاندارمري و شهرباني

اظهار برخي و بيگناه آنها از عدهاي كه ديگر نفر ١٧ و گرديدند آزاد تفاهم سوِء رفع از پس آنها از نفر ١١

به شريعتمدار حاج آقاي محضر در طبقاتمختلفشهر از جمعي حضور با ميدان مسجد در ندامتمينمودند

ضمنا شدند/ آزاد ادايمراسمسوگند پساز باشندو وفادار شاه ميهنو به نسبت كه نمودند ياد ك;ماtسوگند

است/ ب;تكليف كنون تا بود شده بازداشت اخ;لگري تهام ا به كه منفي كبر ا نام به نفر يك

نمودهاند: فرجام تقاضاي كه شدهاند محكوم تبعيد حبسو به زير اسامي به بازداشتشدگان از نفر ١٧

يك نقديهر كبر عليا كشفيو سيديوسف خارك, جزيره در تبعيد يكسال به كشفي سيداشرف آقايان

جاسكو بندر در تبعيد يكسال يكبه هر حسنخواجوي نقديو tعبدا بندرعباس, در تبعيد يكسال به

خاش/ شهر در تبعيد سال يك به زرندي حسين ابوالقاسم

مختاري داداشعلي كائينيو نجفقلي ياريو عزيزعليداشعلي شهبازيو محرم باجوينو كبر ا آقايان

آقـاي شـدند/ مـحكوم زنـدان ماه شش به يكي هر آموزگار كشاورزي tاسدا و دانشگر قدرت و آموزگار

شد/ حبسمحكوم ماه ٩ به سيدمصطفي
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٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

همكارانپيشهوري] از جاويد tماEس [دستگيريدكتر
كه آذربايجان غائله در پيشهوري همكاران از يكي جاويد tس;ما دكتر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

قصر زندان به نظامي فرمانداري طرف از امروز بود شده دستگير توده منحله حزب با همدستي جرم به ديروز

بهدستمأمورين توده منحله حزب به مداركمربوط و اسناد زيادي مقدار هم مشاراليه منزل از گرديد/ منتقل

است/ افتاده

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

دانشگاه آرامشدر و برايحفظنظم
شد خواهد مستقر محوطه آن در مخصوصي گارد

بودند متمركز يكنقطه در انتظامي مأمورين امروز

دانشجويانخودداريميكردند تماسنزديكبا از و

مقامات با دانشگاه اولياي داد رخ تهران دانشگاه در اخيرا كه حوادثي پساز يافتهايم اط;ع كه طوري به

سـاير در كـه تـرتيبي بـه دانشگـاه مـحوطه در آرامش و نظم حفظ براي تا گرفتند تماس كشور انتظامي

قراري بر و نظم كه موافقتنمود اخيرا ملي دفاع وزارت بنابراين شود/ اجرا است جهانمرسوم دانشگاههاي

و انتخابميشود كرده تحصيل مأمورين و افسران از كه مخصوصي گارد يك عهده به دانشگاه در انتظامات

خواهد وظيفه انجام دانشگاه رئيس نظر تحت گارد اين شود/ گذار وا شد خواهد ناميده دانشگاه گارد نام به

اقامتگاه محل در و شده جمعآوري دانشگاه قسمتهاي از انتظامي مأمورين عصر ديروز از جهت بدين نمود/

از كه است شده داده مأموريندستور به ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به و نمودهاند اجتماع خود

ميرود احتمال استو اقدام شرف در تأسيسگاردمخصوصدانشگاه نمايند/ دانشجويانخودداري با تماس

دانشجويان تنبيه براي ميرود احتمال وصف اين با آيد/ عمل به مورد اين در Fزم اقدامات آينده هفته در

دهند/ قرار نظر تحت آنجا در را متخلف دانشجويان و نمايند تهيه آئيننامهاي نيز متخلف

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

نانوا رسته نمايندگان انتخابات
عده yقب شد/ آغاز تهران شهرداري سالن در ديروز بعدازظهر سه ساعت از تهران نانواي رسته انتخابات

آقـاي سـپس كرد/ افتتاح را جلسه عباسي عباس آقاي ابتدا و يافتند حضور شهرداري در نانواها از زيادي

خانلو احمد جليل آقايان گرديد: تعيين زير شرح به انتخابات نظار هيأت بعد داشتو اظهار سياهپوشمطالبي

منشي/ ميرلطيفي سيدكاظم و زرينفام جعفرقلي حاج آقاميري, مهدي رئيس, نايب شراره مصطفي رئيس,

بعدازظهر دو ساعت از گرديد/ اخذ راي يك و دويست و داشت ادامه بعدازظهر شش ساعت تا انتخابات

آمد/ خواهد عمل به راي اخذ مجددا امروز
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٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

عالي] هنرسراي [اعEميه
شد منتشر دانشجويان به خطاب عالياع;ميهاي هنرسراي طرف از امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

٣å دوشنبه تا ٢٨ روزهايشنبه در كه دانشجوئي هر استو دائر ك;سهايهنرسرا ماه آذر ٢٨ شنبه روز از كه

گرديد/ خواهد حذف عالي هنرسراي دفتر از نامش نشود حاضر ك;س سر در عذري هر به آذر

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

موافقتشد اروپا به برايمسافرت تقاضايقوامالسلطنه با
ماند مراجعتويبEتعقيبخواهد تا قوام اتهامي پرونده

مسافرت با موافقت بر مبني قوام احمد آقاي تقاضاي و گرديد تشكيل امروز كشور ديوان عمومي جلسه

بود كرده تقاضا كشور عالي ديوان از نامهاي طي اخيرا قوام آقاي شد/ مطرح معالجه براي اروپا به ايشان

ايران در ايشان معالجه وسايل پزشكان نظريه طبق زيرا كند مسافرت اروپا به معالجه براي شود موافقت

قابل ايران در آقايقوام بيماري اينكه علت به آمد عمل به امروز جلسه در كه كراتي مذا پساز نيست/ فراهم

از ايشان بازگشت و معالجه تا آقايقوام تهامي ا پرونده گرديد/ موافقت ايشان تقاضاي با نميباشد معالجه

شد/ نخواهد تعقيب و ماند خواهد همينوضع به اروپا

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

كارگران] از [دلجوئي
آقايان تفاق ا به دارائي وزير اميني علي دكتر آقاي امروز صبح ٧ ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

وزير آقاي آورد/ عمل به بازديد دخانيات كارخانه از فني و اداري قسمتهاي رؤساي و دخانيات كل مدير

به بيشتري كمكهاي كارگران رفاه درباره كه داد وعده و كرد دلجوئي كارگران از بازديد ضمن در دارائي

آيد/ عمل

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

وارد خارج از اتوبوس فقطشاسي نخستوزير دستور طبق
شد خواهد داخليساخته كارخانجات در آن اطاق و

برنامه سازمان و صنايعكشور سازمان توبوسبه اطاقا سازنده كارخانجات صاحبان از عدهاي اخيرا چون

شـود سـاخته تهران در آن اطاق و گردد وارد خارج از توبوس ا شاسي فقط كه بودند نموده تقاضا و مراجعه

نخستوزير آقاي تقديم گزارشي كشور صنايع سازمان طرف از باب اين در گرفتو قرار توجه مورد موضوع

به و موافقتنموده تقاضا اين با كارخانجاتمزبور تعطيل عدم و كار توليد نظر از نيز آقاينخستوزير گرديد/

خريداري توبوس ا شاسي فقط كه دادند دستور ميباشد جديد توبوسهاي ا خريد مأمور كه برنامه سازمان

شود/ ساخته داخلي كارخانجات در كشور صنايع سازمان نظارت تحت آنها اطاق و شود



ملي دولت سياهه ٣٧٦٨

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

انگليسبرايتحويل امورسفارت
ميشود آماده آندولت جديد كارمندان به

نمودن آماده براي تي دستورا و رفت انگليس سفارت به صبح امروز سوئيس مختار وزير اشر آلفرد آقاي

بـوست> <ورتـر و <هـانريدوانـو> آقـايان به انگليس سفارت جديد كاردار به تحويل جهت سفارت امور

انگليسداد/ تباع ا منافع حفظ مأمور سوئيسو خارجه وزارتامور كارمندان

سفارت در كه آنها خانواده و سوئيس خارجه وزارت كارمندان ميدهد گزارش ما خبرنگار كه طوري به

ميدهد نشان امر اين و بودند سفارت از خارج به خود لوازم و ثاثيه ا انتقال مشغول امروز دارند اقامت انگليس

شد/ خواهند وارد تهران به زودي به انگليس خارجه وزارتامور جديد كارمندان كه

٨٢٦١ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٦ پنجشنبه

نيكسون مEقات درباره كاشاني] [مصطفي توضيح
است: رسيده اط;عات اداره به امروز كاشاني مصطفي آقاي طرف از توضيح اين

مـيباشند اذهـان نـمودن مشوب صدد در هميشه كه مغرض عدهاي اينكه به نظر عموم, اط;ع براي

بزرگوارم و معظم والد اط;ع و علم با امريكا جمهوري محترم رئيس نايب نيكسون آقاي جناب با اينجانب

نمودهاند/ منتشر شايعاتي است بوده

هندرسن آقاي جناب حضور با نيكسون آقاي جناب و اينجانب بين كه تي كرا مذا عين وسيله بدين لذا

اثر در كه تعبير سوِء گونه هر رفع او� تا ميگذارم عموم افكار معرض در است گرفته صورت امريكا كبير سفير

مورد اين در من كه بدانند مردم همه ثاني در و بگردد است شده ايجاد معظم والد حضرت اع;ميه انتشار

تعارفات انجام از پس كرات مذا عين اينك گفت نخواهم و نگفته عزيز ميهن مصالح و عظمت جزِء سخني

سر به كسالت نقاهتو حال در كه بزرگوارم پدر طرف از اجازه كسب با من كه داشتم اظهار اينجانب مرسوم

به نمودهايد ما عزيز وطن به كه كوتاه مسافرت اين در اميدوارند معظمله كه ميرسانم عالي اط;ع به ميبرد

مواقع در تا باشيد داشته خود با نشدني فراموش خاطرات سفر اين از و باشد گذشته خوش همراهان و شما

و مـصائب گونه همه تحمل و نموده قيام خود سربلندي و استق;ل و آزادي براي كه را ملتي مبارزات Fزم

آورديد/ ياد به است كرده را محروميتها

خاتمه در برسد/ شما اط;ع به هست كه چنان آن حقايقامور تا نداد م;قاتيدست كه همچنينمتأسفم

نمود: اضافه كرات مذا

/�ثبتشود نيكي به ايران ملت تاريخ در شما تاريخي و كوتاه مسافرت اين كه �اميدوارم

معظمله از بزرگوارم پدر بديهياستكه آقاينيكسون جناب با م;قات اينجانبدر كرات مذا عين اينبود

گرامم والد رويه ايران به دنيا برجسته رجال مسافرتهاي در كه ميدانند ايران مردم همه زيرا نكرده ديدن

كاشاني سيدمصطفي است/ نبوده اين



٣٧٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

سنا و شورا مجلسين انحEل درباره ملوكانه فرمان متن
شـاهنشاهي هـمايون اعليحضرت قرينالشرف طرف از زير فرمان امروز بعدازظهر نيم و ساعت يك

شد/ اب;غ دولت به اجرا براي و گرديد توشيح

متعال خداوند تأييدات

ما

ايران شاهنشاه پهلوي

استعفاي با حاضر حال در طرفي از و داريم و داشته مشروطيت اصول حفظ به كه خاص ع;قه به نظر

وظيفه انجام و تعطيل عمyمشروطيت سنا مجلس كنوني وضع با مليو مجلسشوراي نمايندگان كثريت ا

كـه اسـاسي قـانون مـتمم هفتم اصل منطوق با وضع اين ادامه و است گرديده غيرمقدور مقننه قوه براي

مجلسين تصويب با را اشكاFتخود كه است محتاج دولتهم دارد/ مبانيت نيست بردار تعطيل مشروطيت

اين بهموجب اساسي قانون اص;حي ٤٨ اصل طبق دولتو پيشنهاد حسب بر بنابراين نمايد تصفيه حلو

نموده انتخابات تجديد به اقدام فورا دولت كه ميداريم مقرر و منحل را ملي شوراي و سنا مجلسين فرمان

در شركت با خود آزادي و قانوني حقوق از بتواند ما عزيز ملت تا سازد فراهم را مجلسين تشكيل موجبات

١٣٣٢ ماه آذر تاريخ٢٨ به گردد/ برخوردار شايستگي به انتخابات

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

بويراحمدي ايل بينافراد مختصري خورد و زد اختEفمحلي اثر در
يافت خاتمه نزاع مأمورينانتظامي دخالت با كه قشقائيدرگرفت و

و قشـقائي ايـل افـراد بـين مـختصري خـورد و زد قبل روز چند است شده اط;ع كسب كه طوري به

اينبوده اخت;ف بروز اط;ع قرار به گرديد/ رفع آنها نزاع انتظامي دخالتمأمورين با كه بويراحمديدرگرفت

ميبرند/ همراه را خود احشام قش;قاي;ت به يي;ق عزيمتاز درموقع ساله همه طبقمعمول چون استكه

ايل منطقه بويراحمديوارد ايل گوسفندان ميكنند ت;قي يكديگر به خود مسير در ايل ايندو كه موقعي در

و زد به نتيجه در و ميشود حاصل نظر اخت;ف و كدورت ايل دو بين آنها استرداد براي و ميشوند قشقائي

ميرود/ بين از اخت;ف انتظاميموضوع دخالتمأمورين واسطه به كه ميگردد منجر خورد

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

ندارد] دانشگاهصحت در بازداشتگاه تشكيل [موضوع
ك;سهايخود در دانشجويان از عدهاي ولي بود داير تهران دانشگاه امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

صحت دانشگاه در بازداشتگاه تشكيل ميدهندموضوع اط;ع دانشگاه دبيرخانة از طوري به نيافتند/ حضور

است/ نكرده تخاذ ا تصميمي چنين دانشگاه و ندارد



ملي دولت سياهه ٣٧٧٠

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

فوقالعاده [دادگاه
فلكاiفEك] مقيم زندانيان از دادخواهي

جرائم به رسيدگي براي شده كسب نظامي فرمانداري از كه اط;عي طبق ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

زندان محل همان در فوقالعاده يكدادگاه شده تمام آنها بازپرسي كه فلكاFف;ك مقيم زندانيان عدهاياز

آمد/ خواهد عمل به دادخواهي آنجا در متهمين از و ميشود تشكيل �فلكاFف;ك �قلعه

درباره قطعي حكم كه هستند كساني هم آنها و هستند زنداني نفر ٢٤ فقط خارك جزيره در اط;ع قرار به

برند/ سر به آنجا در بايستي حكم در مذكور مدت پايان تا و شده صادر آنان

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

توده منفور منحله [حزب
خيانت] و بيگانهپرستي جز كه

دسته حزبو هيچ در هيچعنوان به و هرگز كه ميكنم ياد سوگند كريم قرآن به زوارة محمدعلي اينجانب

و نـبوده نـدارد ديگـري منظوري خيانت و بيگانهپرستي جز كه توده منفور منحله حزب مخصوصا فرقه و

عقيده و فكر شاهپرستي و ملي مقدسات و مذهبي شعائر حفظ به جز و نداشته آنها با همفكري و همكاري

و تنفر نهايت در مزبور حزب به منتسب اعضاِء و توده حزب خائنانه افكار و عمليات از حال هر در و نداشته

زوارة سيدمحمدعلي ١٢٤٩٢ ـ آ ميباشم/ و بوده انزجار

٨٢٦٢ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٨ شنبه

كارگران درمانگاه افتتاح
جهت كار وزارت كل مدير و دهم استان كار اداره سرپرست معتمدي آقاي حسبدعوت بر ـ اصفهان

و جـرايـد مـديران و ادارات رؤسـاي و لشكر معاون و استاندار آقايان كارگران يك شماره درمانگاه افتتاح

رسانيدند/ هم به حضور كار اداره در كارگران نمايندگان كارخانجات

جـهت را اجـتماعي بـيمه سازمانهاي درمانگاههاي آمادگي خود مفصل بيانات ضمن معتمدي آقاي

افـتتاح از خـوشوقتي ابـراز ضـمن استاندار اسكندري اميرنصرت آقاي سپس نمود, اع;م كارگران مداواي

زاهدي سپهبد دولت همايونيو اعليحضرت توجه كارگرانمورد آسايش و رفاه داشتهمواره اظهار درمانگاه

بهداشتي وضع بهبود و كارگر طبقه حال رعايت جهت مؤكدي اوامر شاهنشاه اخير سفر در چنانچه ميباشد,

طـرف از صـدري آقاي خاتمه در است شده گذارده اجرا مورد به ملوكانه اوامر كنون ا و فرمودند صادر آنها

يافت/ خاتمه مجلس و كرد ايراد زمينه همين در مطالبي اصفهان كارگران



٣٧٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

ساعتاخير] چهار بيستو [در
كه نظامي فرمانداري طرفمأمورين از نفر ١٨ ساعتاخير چهار بيستو در ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

اينمدت خ;ل همچنيندر شدند/ دستگير ميرسد نظر به فلوگاهي رضا و شركتوهابپور نام آنها ميان در

رفع آنها از كه زند بيژن و طبسي سيدمحمد فرد, بهرامي سيدعلي مهرويان, سيدمحمد طرفي, كبر ا آقايان

گرديدند/ آزاد است شده تفاهم سوِء

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

پزشكي] دانشكده دانشجويان [تظاهرات
هزار بيمارستان در كه پزشكي دانشكده دانشجويان از عدهاي صبح امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

اعـ;ميه و كـرده تظاهرات به شروع بيمارستان مقابل در بودند كارورزي وظيفه انجام مشغول تختخوابي

سه نمودندو متفرق را متظاهرين و شده حاضر محل نظاميدر فرمانداري مأمورين ساعتده پخشنمودند/

كردند/ دستگير بودند تظاهرات محرك كه را آنها از نفر

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

افشارطوس متهمينقتل تجديدنظر دادگاه
ميشود تشكيل شهرباني سخنراني سالن در سهشنبه روز

شد خواهد احضار دادگاه به توضيحات براياداِء مجلسشورايملي سابق بقائينماينده دكتر

مجلس موقت رئيسهيأتمديره با نظامي فرماندار مEقات

دادسـتان گفت افشارطوس قتل پرونده درباره ما خبرنگار به نظامي فرمانداري مطلع مقام يك امروز

است شـده برده آنها از اسمي افشارطوس قتل پرونده در كه اشخاصي نام دارد نظر در نظامي فرمانداري

نامش پرونده اين در مكرر كه بقائي آقايدكتر حتي كرد اضافه مزبور مقام كند بازجوئي آنها از و نمايد احضار

داشت: اظهار همچنين وي آيد, عمل به تحقيقات وي از اينمورد در تا شد خواهد احضار است شده كر ذ

آقاي كه را مداركي و اسناد بود كرده تقاضا ملي مجلسشوراي از قبل چندي نظامي فرمانداري دادستان

تحقيق مورد تا دهد تحويل دادگاه به است سپرده امانت به ملي مجلسشوراي آهني صندوق بقائيدر دكتر

سمت آقاياورنگكه نظامي فرمانداري دادستان قرباني آقايسرهنگ بعدازظهر امروز و گيرد قرار تطبيق و

اسناد تحويل ترتيب و كرد خواهد م;قات دارد عهده به را ملي مجلسشوراي موقت مديره هيأت رياست

قـتل مـتهمين پـرونده بـه رسـيدگي مأمـور تـجديدنظر دادگاه گفت ضمنا مزبور مقام ميشود/ داده مزبور

قـرباني سـرهنگ آقـاي حـضور بـا شهرباني سخنراني سالن در صبح ٩ ساعت سهشنبه روز افشارطوس

علني دادگاه اين شد خواهد شروع متهمين از مجدد بازپرسي و ميشود تشكيل نظامي فرمانداري دادستان

است/ آزاد برايعموم دادگاه جلسات به ورود و بود خواهد



ملي دولت سياهه ٣٧٧٢

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

نشد تشكيل رياحي سرتيپ و مصدق دكتر محاكمه جلسه رئيسدادگاه كسالت اثر در امروز

شد خواهند آزاد امروز و صادر اخگر و اقبال اخوي, منعتعقيبدكتر قرار
شده كسالت عارضه دچار نظامي بدوي دادگاه رئيس مقبلي سرلشكر كه شد حاصل اط;ع صبح امروز

نگرديد/ انجام رياحي سرتيپ و مصدق دكتر كمه محا و نشد تشكيل دادگاه امروز جهت همين به استو

آقايان پرونده به رسيدگي پساز نظامي بازپرس است شده كسباط;ع كه طوري به تعقيبـ منع قرار

نتيجه اين به سرانجام ملي مجلسشوراي سابق نمايندگان اخگر اقبالو ملي, اقتصاد سابق دكتراخويوزير

آقايانمزبور نفر تعقيبسه منع قرار جهت همين به و ميباشد بياساس آنان به منتسبه تهامات ا كه رسيده

به باره اين ارتشدر دادستان است/ داده سرتيپآزموده آقاي تحويل را پرونده و صادر فقداندليل علت به را

شد/ خواهند آزاد مزبور آقايان امروز و گرفته قرار اينجانب موافقت مورد قرار اين داشت اظهار ما خبرنگار

تكـميل آيـنده هـفته آخر تا نيز شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور پرونده ـ] شيرازي كريمپور ]
شد/ خواهد صادر وي عليه بازپرس نهائي قرار ميشود/

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

سازمانهمكاريبهداشتجلوگيريشد حريقعمديدر از
شدند دستگير هشتنفر و

كه داد رخ بهداري بهداشتوزارت همكاري سازمان حريقيدر گذشته پنجشنبه روز بعدازظهر ساعت سه

يـوسف آقايان بهداشت سازمان معرفي طبق و بوده عمدي حريق كه شد معلوم و گرديد اطفاِء ب;فاصله

اداره كـارمندان خـلق خـوش و زاوش عـلي مـحمودي, حسـن عـمادي, احمد رودياني, حميد پزشكپور,

شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به بهداشت كل سابق اداره حسابداري

سازمان كل مدير فريس دكتر آقاي است/ شده دستگير داشته زدن آتش قصد شخصا كه گهي نا احمد

هيأتي بود شده تقاضا كه بودند كرده دخالتهائي حسابداري اسناد در گفت باره اين در بهداشت همكاري

مسئول كه كارمنداني و كنند رسيدگي امر اين به برنامه سازمان و بهداري دارائي, وزارت مأمورين از مركب

نگرديدند/ موفق كه ببرند بين از را مزبور اسناد آتشسوزي با داشتند قصد بودند

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

نداشته] بستگي توده منحله منفور خصوصحزب [به
عـزيز هـموطنان اطـ;ع بـه سـمنان حـوزه آموزگاران مهدوي بهاءالدين و صفا محمدتقي اينجانبان

و نداشته بستگي توده منحله منفور خصوصحزب به سياسي احزاب از يك هيچ در كنون تا كه ميرسانيم

بهاءالدينمهدوي ميباشد/ و بوده ميهن و شاه خدا, ما شعار

٣ ـ ٢ ١٢٣٩٧ ـ آ



٣٧٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

پست] توده [حزبغيرقانوني
نداشته انتسابي پستو توده حزبغيرقانوني در گاه هيچ كنون تا سيلو كارخانه كارگر كمام حيدر اينجانب

همايون اعليحضرت سلطنت و عمر بقاي داشته ابراز منفور حزب اين به نسبت را خود انزجار وسيله بدين و

شاه نثار جان مينمايم/ مسئلت متعال خداوند پيشگاه از را شاهنشاهي

كمام حيدر ٢٥٥٤ ـ آ

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

زاهدي] سپهبد آقاي با ايEت [مEقاترؤساي
يازده ساعت كو شكا رؤسايايل كو شكا عمرخان امروز صبح ساعتده ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

و نموده م;قات نخستوزير زاهدي سپهبد آقاي با و يافته خارجهحضور وزارتامور در قشقائي ايل رؤساي

بـه Fزم مسـاعدتهاي وعده نخستوزير آقاي رسانيدند/ عرض را قشقائي و ك شكا اي;ت مستدعيات

دادند/ رؤساياي;ت

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

اروپا] به آقايقوام [مقدماتمسافرت
مسافرت مقدمات گفت ما خبرنگار به قوام آقاي نزديكان از يكي ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گذرنامه برايصدور مسافرتدارد قصد سياسي گذرنامه با وچون شده فراهم اروپا به معالجه براي آقايقوام

در گر ا و سوئيسميرود به ابتدا قوام آقاي شود/ آماده گذرنامه آينده هفته ظرف است ممكن و گرديده اقدام

رفت/ خواهد ديگري كشور به نباشد فراهم ايشان معالجه وسايل آنجا

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

فرهنگيان] به نارمك [فروشاراضي
به را نارمك اراضي از قطعه ٢åå كه است كرده موافقت ساختماني بانك ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مدت در كثر حدا را تقاضايخود شرايط واجدين كرده تقاضا و فرهنگبفروشد كارمندان دبيرانو آموزگارانو

بفرستند/ ساختماني بانك به هفته يك

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

نفت دانشكده آئيننامه
وزارت عاليرتبه اعضاي از عدهاي وسيله به نفت دانشكده تأسيس آئيننامه كه شد حاصل اط;ع امروز

به مزبور تأسيسدانشكده مقدمات زودي به استو تهيه دست در نمايندگانمؤسساتذينفع مليو اقتصاد

تأسيسخواهد آبادان در نفت دانشكده كه ميشود اط;ع اظهار ميگردد/ فراهم ملي اقتصاد وزارت وسيله

ميباشد/ مناسب نقاط ساير از بيش عملي تدريس جهت از منطقه آن وضع چه گرديد



ملي دولت سياهه ٣٧٧٤

٨٢٦٣ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٩ يكشنبه

فارغالتحصيلشدهاند تبريز پزشكي ازدانشكده پزشك ٢å جاري سال در

شد كويمخصوصيتأسيسخواهد برايدانشجويانتبريز
است درشرفاتمام تبريز دانشگاه ساختمان

بدين اط;عاتي وي آورد عمل به تبريز پزشكي دانشكده رئيس با اخيرا ما خبرنگار كه مصاحبهاي در

از سـال شش از بيش چون گذاشت/ ما خبرنگار اختيار در تبريز پزشكي دانشكده خصوصوضع در شرح

اخذ به دانشكده اين از نفردانشجو ٦åجاري سال در بار براياولين ميگذرد تبريز پزشكي تأسيسدانشكده

گرديدند/ نائل دكترا درجه

صدد در فرهنگ وزارت پيش سال چهار داشت: اظهار امين دكتر آقاي تبريز دانشگاه تكميل مورد در

بود مانده مدتيمتوقف كافي نداشتنبودجه اثر بر متأسفانه كه برآمد تبريز دانشگاه براي ساختماني تأسيس

مـزبور سـاختمان تكميل براي ريال هزار ششصد و ميليون يك مبلغ برنامه سازمان پيش چندي از ولي

دانشگـاه ساختمان تكميل صدد در و آمده عمل به مورد اين در مقدماتي اقدامات كنون ا و داد اختصاص

ميباشيم/

داشت: اظهار همچنين امين شفيع دكتر آقاي

فرهنگ وزارت و بپذيرد پانصددانشجو بيشاز ساليانه ميتواند تبريز دانشگاه ساختمان يافتن خاتمه با

شهرستانهاي از كثرا ا و مينمايند تحصيل دانشكده اين در كه برايدانشجوياني كه است كرده موافقت نيز

كافي سالنهاي داراي كه شود ساخته يككويمخصوص هستند مضيقه در منزل حيث از و آمده مختلف

باشد/ دانشجويان باشگاه و كتابخانه براي

نمود: اضافه تبريز پزشكي دانشكده رئيس

نظر در تبريز دانشگاه جهت بيمارستاني تأسيس ملوكانه عطيه تومان يكميليون محل پيشاز چندي

هرچه است قرار و آمده عمل به تي كرا مذا نيز مورد اين در و نيافته خاتمه آن ساختمان هنوز كه شد گرفته

شود/ اقدام آن ساختمان تمام ا در زودتر

اقداماتي جراحي لوازم و آزمايشگاه وسايل تهيه براي گفت و داد ادامه خود سخنان به امين دكتر آقاي

نمائيم/ تهيه آلمان از را Fزم وسايل كه شده

گرديدهاند استخدام آلماني استادان از نفر ٥ از بيش كنون تا نيز متخصص استادان استخدام خصوص در

هستند/ تدريس مختلفمشغول رشتههاي در كنون ا كه

گفت: گاه آن تبريز پزشكي دانشكده رئيس

مـقتضي تصميمات وقت فوت بدون و راسا بتواند تا شود مستقل دانشكده اين بايستي وهله اولين در

گذارد/ اجرا موقع به و تخاذ ا



٣٧٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

بختياري غائله درباره جنگ زمان دادگاه راي متن
حبستأديبي ماه چهار به بختياري ابوالقاسم

شدند محكوم زنداني ماه ٢å به يك هر عزيزآباد تنگه در راهزني متهمين نفر چهار و

شدند تبرئه منتسبه اتهامات از متهمينديگر نفر ٩
علت به گرديدو صادر بعدازظهرديروز چهار ساعت بختياري غائله متهمين جنگدرباره زمان رايدادگاه

اسـتحضار بـراي دادگـاه راي مـتن ايـنك يافت/ انتشار ديروز شماره دوم چاپ در آن خ;صه وقت ضيق

ميشود: درج زير در محترم خوانندگان

پروندههاي بررسيمحتويات پساز بختياري غائله جنگ زمان دادگاه دادرسان هيأت ـ دادگاه راي متن

ساعتده در آنها مدافع يكايكمتهمينووك;ي اظهارات بياناتدادستانو كيفرخواستو استماع و مربوطه

ذيل: دFيل به پرداختند شور به ديروز نيم و

ام;كاو عوايد جمعآوريمحصولو بهمنظور دولتوقت از اجازه كسب با اصفهان به رفتنابوالقاسم ـ ١

است/ بوده

است/ گزارشداده اصفهان لشكر به را خود منظور و ورود نيز اصفهان به محضرسيدن به ـ ٢

واقـعه كـه ايـنست بـر مبني وقوع تاريخ همان در اصفهان ٩ لشكر و خوزستان ١å لشكر گزارش ـ ٣

ابوالقاسم عزيمت طرز كه است كي حا و بوده تصادفي yكام �لندر گدار به �معروف شاهقلي بند تيراندازي

كه گرديده موجب بودهاند مسلح حال به كه دستجات و افراد تمركزات به آميخته اهلي سنن و رسوم مطابق

است بـوده ديگـري عـناصري يـا و غيرمنتظره تصادف يك بلكه و بشوند مانور وارد ١å لشكر واحدهاي

دستنيست مثبتيدر مدارك زيرا كرد تلقي ياغي و متمرد نام به را نزديكاناو همراهانو و نامبرده نميتوان

يا مقاومتو قصد و باشد نموده حاصل تماسدرگيري دهنده مانور واحدهاي با ابوالقاسم كه سازد محرز كه

تلفاتو آوردن برايوارد عمل آزادي كه مورد يكيدو در نامبرده حتي باشد داده نشان خود از متقابلي تعرض

است/ جسته نظاميدوري ستونهاي به مزاحمت بدون رهائيخود براي است داشته اسلحه آوردن دست به

موارد/ تمام در نظامي نيروي با مواجهه و مقابله از بختيار ابوالقاسم احتراز ـ ٤

/�لندر گدار به �معروف شاهقلي بند تصادف محلوقوع در ابوالقاسم نبودن ـ ٥

و جلوگيري منظور به را خود منسوبين از نفر سه تصادف وقوع از محضاط;ع به بختيار ابوالقاسم ـ ٦

است/ داشته اعزام محلوقوع به حادثه اطفاِء

كردهاند استدعا و كرده مراجعه شاهقلي بند حادثه وقوع از قبل تهران از دولتوقت به بختياري سران ـ ٧

است/ نظرموافقتننموده اين با رئيسدولتوقت ولي بيايد تهران به بختيار ابوالقاسم كه دادهشود اجازه كه

كه است داده اطمينان او به و نوشته بختيار ابوالقاسم به نامهاي وقت خارجه امور وزير فاطمي دكتر ـ ٨

باشد/ نداشته عزيمت در تعجيلي و نداشته تفاهميوجود سوِء او درباره



ملي دولت سياهه ٣٧٧٦

معينو قصد با و تصادفيبوده صرفا مذكور واقعه كه گرفتهميشود نتيجه چنين Fبا دFيلمشروحه بنابه

مورد مواد با را متهمين از يك هر به منتسبه جرائم آرا تفاق ا به بنابراين است/ نبوده غائله ايجاد منظور به

ميشود: صادر راي زير شرح به متهمين از يك هر درباره و ندانسته منطبق و وارد دادستان استناد

ايران تبعه سواد با فرزند و زن داراي تهران كن سا و اهل بختيار شهرت لطفعلي فرزند ابوالقاسم w١

طرف از اينكه نظر نقطه از و تبرئه بختياري واقعه لحاظ از كفيل قيد به آزاد كيفري پيشينه بدون مسلمان

ارتش كيفر و دادرسي قانون ٤١٢ ماده استناد به است نكرده معرفي را خود و گرديده احضار دولت مأمورين

از تأديبي حبس ماه چهار به مخففه كيفيات گرفتن نظر در با عمومي مجازات قانون ١٦å ماده ب بند طبق

/�بازداشت مدت احتساب �با ميگردد بازداشتمحكوم بدو

تبعه سواد با فرزند و زن داراي تهران و اصفهان كن سا اصفهان اهل شهرتمسعود كبر ا فرزند اصغر w٢

ميگردد/ تبرئه بختياري واقعه در منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون مسلمان ايران

با مسلمان فرزند داراي تهران اهل و كن سا بختياري صمصام شهرت مرتضيقلي فرزند اميربهمن w٣

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از و آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون مسلمان ايران تبعه سواد

فـرزند و زن دو داراي تـهران اهل و كن سا بختياري صمصام شهرت مرتضيقلي فرزند احمدقلي w٤

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون ايران تبعه مسلمان

تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون تهران كن سا شهرتعلوي مرتضي فرزند مصطفي w٥

ميگردد/ تبرئه منتسبه

ايـران تـبعه اوFد و عـيال داراي سـرتشنيز اهـل بختيار بهادرزاده شهرت موسي فرزند عيسيقلي w٦

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون مسلمان

ايـران تبعه مسلمان فرزند و زن داراي اصفهان اهل بختيار شهرت محمد سلطان فرزند عبدالرضا w٧

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون

پيشينه بدون ايران تبعه مسلمان عيالواوFد اصفهانداراي اهل بختيار فتحعليشهرت فرزند مجيد w٨

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از و آزاد كفيل قيد به كيفري

بدون سواد با ايران تبعه مسلمان اوFد و عيال بدون اصفهان اهل ايلخان الياسشهرت فرزند ايوب w٩

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه

بـدون سـواد با ايران تبعه مسلمان اوFد و عيال داراي عليقلي فرزند مرداني شهرت محمدعلي w١å

ميگردد/ تبرئه منتسبه تهامات ا از آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه

يك با م;زمه كه تنگعزيزآباد راهزني پرونده متهمين به راجع دادگاه اين دادستان كيفرخواست مورد در

كماتجزائي محا قانوناصول ١٩٨ ١٩٧و استنادمواد به است بختياريداشته واقعه ��اصغرمسعود متهمين از

كيفرخواست استماع پروندهمربوطو بررسيمحتويات پساز بررسيو دادگاه اين در نيز پروندهمزبور عمومي

ندانسته وارد دادگاه اين را دادستان استنادي يكايكمتهمينمواد و مدافع مدافعاتوكيل دادستانو بيانات و



٣٧٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

مينمايد/ راي صدور به مبادرت زير شرح به آرا تفاق ا به و

اوFد و عيال داراي مسلمان اصفهان و تهران كن سا اصفهان اهل مسعود شهرت كبر ا فرزند اصغر ـ ١

ميگردد/ تبرئه دليل فقدان علت به و آزاد كفيل قيد به كيفري پيشينه بدون

تبعه بيسواد مسلمان اصفهان ميرآباد كن سا بچه و زن بدون جعفري شهرت علينقي فرزند جعفر ـ ٢

كيفر دادرسي آئين قانون در ٤١å ماده ب بند استناد به مسلحانه سرقت علت به كيفري پيشينه بدون ايران

ميگردد/ بازداشتمحكوم بدو از عادي زندان ماه ٢å به ارتش

ايران تبعه مسلمان فرزند و زن داراي اصفهان ميران اهل نادرپور شهرت محمدعلي فرزند مصطفي ـ ٣

به ارتش كيفر دادرسي آئين قانون ٤١å ماده ب بند استناد به مسلحانه سرقت علت به كيفري پيشينه بدون

ميگردد/ بازداشتمحكوم بدو از عادي زندان ماه ٢å

ايران تبعه مسلمان فرزند و دارايزن اصفهان مهرآباد اهل محسني شهرت رضاقلي فرزند كبر عليا ـ ٤

به ارتش كيفر دادرسي آئين قانون ٤١å ماده ب بند استناد به مسلحانه سرقت علت به كيفري پيشينه بدون

ميگردد/ بازداشتمحكوم بدو از عادي زندان ماه ٢å

ايران تبعه مسلمان فرزند و زن داراي اصفهان مهرآباد اهل محسني شهرت رضاقلي فرزند tيدا ـ ٥

به ارتش كيفر دادرسي آئين قانون ٤١å ماده ب بند استناد به مسلحانه سرقت علت به كيفري پيشينه بدون

ميگردد/ بازداشتمحكوم بدو از عادي زندان ماه ٢å

ميرآباد/ كن سا و اهل صابري محمدآقا ـ ٦

ميرآباد/ كن سا و اهل صابري حسينآقا ـ ٧

ميرآباد/ كن سا و اهل رضاقلي tيدا ـ ٨

بود/ خواهد مفتوح پرونده نشدهاند دستگير كنون تا كه اصفهان ميران كن سا و اهل رضا ـ ٩

و شد تشكيل دادگاه ب;فاصله يافتو خاتمه شور ��ديروز ٣٢.٩.٢٩ روز بعدازظهر ربع سه و چهار ساعت

شده تمام نيز عزيزآباد تنگه مسلحانه سرقت به متهم نفر چهار زنداني مدت چون گرديد/ قرائت حكممزبور

گرديد/ صادر آنان آزادي اجازه دادگاه رياست طرف از امروز بود

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

پرونده به رسيدگي [كميسيون
فلكاiفEك] قلعه و خارك جزيره مقيم زندانيان

وزارت در مزيني سرلشكر تيمسار رياست به كميسيوني گذشته روز عصر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

عمل به رسيدگي فلكاFف;ك قلعه و خارك جزيره مقيم زندانيان پروندههاي به و شد تشكيل ملي دفاع

آمد/

به است نظر در تشكيلميشود, بعدازظهر شش تا چهار ساعت از روزه همه اينكميسيون اط;ع قرار به

نمايد/ تخاذ ا مقتضي تصميم و نموده رسيدگي متشكله پروندههاي تمام



ملي دولت سياهه ٣٧٧٨

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

توده] منحله حزب ٢٣ [رئيسحوزه
و توده منحله حزب ٢٣ رئيسحوزه كمرهاي محمدباقر آقاي امروز صبح ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديدند/ توقيف پنج مادة طبق و دستگير تهران] ] نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به رانيا آقاي

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

توده منحله حزب يكشبكه كشف
كارمندانشركت از كه قشقائي آقاي رهبري به توده مخفيحزبمنحله يكشبكه شبقبل چند ـ اهواز

مـنزل مأمـورين آمـد دست به كه اط;عاتي طبق و گرديد كشف شهرباني مأمورين توسط بود نفت ملي

آنجا پليكپيدر ماشين عدد يك كتابو و مضره مقدارياوراق نتيجه در نمودندو بازرسي هم را نام مرعشي

گرديد/ دستگير نيز مرعشي نمودند كشف

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

توقيفشدند] بهداشت حريقسازمان در دخالت اتهام [به
به بهداري وزارت كارمندان از ديگر نفر دو ديروز بعدازظهر هفت ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مأمـورين وسـيله بـه بهداشت سازمان حريق در دخالت تهام ا به نوذري مسعود و طاولي كبر عليا اسامي

گرديدند/ توقيف و دستگير نظامي فرمانداري

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

گرديدند] اخراج هنرسرا از يكسال [برايمدت
محرك دانشگاه اخير وقايع در كه عالي هنرسراي دانشجويان از نفر شش ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

هنرسراي رسما امروز اط;ع قرار به گرديدند اخراج هنرسرا از يكسال برايمدت بودند شده تشخيصداده

بودند/ تحصيل مشغول ك;سها در دانشجويان و بود داير عالي

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

شدند] آزاد گذشته روز اخگر و اقبال [آقاياناخوي,
وزير اخوي دكتر آقايان تعقيب منع قرار داديم اط;ع ديروز كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آزموده سرتيپ آقاي تصويب مورد ملي مجلسشوراي سابق نمايندگان اخگر و اقبال ملي, اقتصاد سابق

شدند/ آزاد مزبور آقايان گذشته روز گرفتو قرار ارتش دادستان

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

گرديد آزاد فرهنگ رئيسسابق
سقز شهرباني اداره در ششروز و پنجاه كه فرهنگسقز اداره رئيسسابق محسني ناصر آقاي ـ سنندج



٣٧٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي آذر اطEعات,

دبـيرستانهاي دبـيري سمت به فرهنگ وزارت اب;غ طبق و گرديد آزاد تفاهم سوِء از پس بود, بازداشت

گرديد/ كار مشغول سنندجمنصوبو

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

شهسوار محترم اهالي و دوستان براياطEع آگهي
تكذيب دينوسيله به را جمعيتهايچپ احزابو به اينجانب وابستگي به داير عدهاي مغرضانه شايعه

نوري متقي خديجه مينمايم/

آموزگار ١٢٦١٧ ـ آ

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

ايEتجنوب] شاهدوستي و مراتبوطنپرستي [ابراز
فريدون و كشكولي زندي خان الياس شولي, دره شوكت زيارخان آقايان ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مراتب اع;م براي هستند جنوب اي;ت مهمترين كه كشكولي و شولي دره طوايف رؤساي كشكولي خان

كردند/ م;قات را زاهدينخستوزير سپهبد خارجه وزارت در امروز و تهرانوارد به شاهدوستي وطنپرستيو

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

ملوكانه] حضور به [شرفيابيعشاير
آقاي تفاق ا به رضائيه مقيم عشاير از عدهاي ديروز بعدازظهر چهار ساعت ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شدند/ شرفياب ملوكانه حضور به اختصاصي كاخ در صادقي افشار

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

انگليس اعضايسفارت و كاردار ورود
اعضاي از ديگر نفر ١٥ انگليسو سفارت كاردار دنيسرايت حامل هواپيماي امروز بعدازظهر ساعت سه

گرديد/ مهرآباد فرودگاه وارد تهران انگليسو سفارت

نوع از بحار ماورا شركت به متعلق موتوره دو هواپيماي يك وسيله به انگليسي سياسي مأمورين هيأت

مختار وزير اشر خارجه, وزارت تشريفات معاون عدل آقايان فرودگاه در و آمدند تهران به بغداد از <يورك>

روزنـامههاي خـبرنگاران به ورود از پس و نمودند استقبال را وي امريكا سفارت مستشار رانتري سويس,

داشت: اظهار خارجي و داخلي

روابـط تجديد مأمور خود متبوع دولت طرف از كه معتقدم و ميآيم ايران به كه مرتبهايست اولين اين

و ميباشد ايران نزديك كه [ناخوانا] در ولي نبودم ايران در yقب من شدم ايران دولت با دوستانه و سياسي
تعليماتدولتمتبوعخود طبق كه ميدهم اطمينان و ميكردم خدمت سال استدو ايران با تجارتي يكراه

مسـئله تا بردارم كشور دو دوستانه روابط استحكام براي را قدمها بهترين صميميت و نيت حسن روي از

حلشود/ صميمي يكمحيط در است كرده اشكال اخت;فو توليد دولت دو بين است سال دو كه مهمي



ملي دولت سياهه ٣٧٨٠

٨٢٦٤ شماره ,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه

اعادهصEحيتقضاتسلبصEحيتشده موضوع
شد خواهد گرفته تصميم آن به نسبت و هيأتدولتمطرح در
نسبت را خود نظر قضات از سلبصEحيت امر به رسيدگي كميسيون

است داشته اعEم ثبتكل كارمندان به

گرفت خواهد تصميم چگونه قضات درباره هيأتدولت
برايطرح سلبص;حيتقضاتدادگستري امر به رسيدگي گزارشكميسيون كه شد حاصل اط;ع امروز

وزيـر اخـوي آقـاي بهبودي از پس زودي به و شود آماده آن به نسبت تصميم اخذ دولت هيأت جلسه در

سـلب كـار بـه رسـيدگي كميسيون پيش روز چند را گزارش اين شد/ خواهد كره مذا آن درباره دادگستري

آقـاي بـراي دادگسـتري وزارت طـريق از بـود شـده تشكـيل كشور ديوان اعضاي از كه قضات ص;حيت

داشت/ ارسال نخستوزير

بوددستور آقاينخستوزير به دادگستري در شده قضاتسلبص;حيت طرف از كه شكاياتي بهموجب

با آيا كه دارد اع;م قضات اين مورد در را خود نظر مطالعه از پس تا گرديد تشكيل مزبور كميسيون ايشان

نظر چنين داديمكميسيون اط;ع كه طوري به خير؟ يا عودتداد كار به را آنها ميتوان قوانينموجود به توجه

قـضات انـتظامي عالي محكمه فقط و نبوده قانون با منطبق دادگستري قضات از ص;حيت سلب كه داد

بدهد/ راي و كند رسيدگي دادگستري قضات تخلفات به ميتواند

ص;حيتقضات كاروجود اين به رسيدگي كميسيون داشت: اظهار باره اين دادگستريدر آقايوزير امروز

قضات از ص;حيت سلب زيرا كند تصميم اخذ دولت هيأت بايستي گزارش اين مورد در ولي كرده تأييد را

است/ گرفته سابقصورت طرفدولت از نيز دادگستري

بـه نسبت قضات ص;حيت سلب كار به رسيدگي كميسيون نخستوزير آقاي دستور به اط;ع قرار به

تصميم جا يك مورد دو اين در و داشت ارسال دولت براي را خود نظر نيز ثبت كل اداره قضائي كارمندان

شد/ خواهد گرفته

نفر هشتاد ثبت كل اداره قضائي كارمندان و نفر پنج و دويست دادگستري شده سلبص;حيت قضات

اعـاده بـراي و گـرفت صـورت قانوني Fيحه يك موجب به دادگستري قضات ص;حيت سلب ميباشند/

بر سابق دولت تصميم اين كه كند اع;م و شود صادر تصويبنامهاي دولت بايستي قضات اين ص;حيت

است/ بوده قانون خ;ف

افراد اين اعاده با هيأتدولت آنكه پساز گفت: دادگستري آقايوزير قضاتمزبور كار به اشتغال مورد در

در زيرا شود ارجاع آنان به كار تدريج به بايستي شد گرفته تصميم آنان درباره و قضائيموافقتنمود كار به

است/ گرديده اشغال فعلي قضات وسيله به قضائي پستهاي حاضر وضع



٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

دركEسهايدرسخودداريكردند حضور از دانشجويان از بعضي امروز

تظاهراتيصورتگرفت شهناز دبيرستانهايناموسو در
شدند دستگير دبيرستانها دانشآموزان از تن چند

دانشـجويان ولي بـودند شده حاضر دانشگاه در گذشته روزهاي مانند دانشگاه دانشجويان صبح امروز

درس ك;سهاي به رفتن از علوم و فني دانشكده دانشجويان از عدهاي و پزشكي و حقوق دانشكدههاي

امـر ايـن از دانشگاه اولياي تذكر با كه بنمايند دانشگاه در تظاهراتي كه داشتند قصد و نمودند خودداري

تمام در نيز انتظامي مأمورين شدند/ متفرق اطراف خيابانهاي در و خارج دانشگاه از دسته دسته منصرفو

آوردند/ عمل به جلوگيري احتمالي حوادث بروز از تا بودند اوضاع مراقب مدت اين

دخترانه دبيرستانهاي منجمله تهران پسرانه و دخترانه دبيرستانهاي از بعضي در ـ دبيرستانها در

از دانشآمـوزان دبـيرستان اوليـاي تـذكرات اثـر در ولي داد روي مختصري تظاهرات نيز شهناز و ناموس

رفتند/ درس ك;سهاي به كشيده دست تظاهراتخود

انـتظامي مأمـورين تـوسط اع;ميه پخش حين در دبيرستانها دانشآموزان از نفر چند اط;ع قرار به

اخراج دبيرستان از مربوطه دبيرستان دبيران راي بنابه آنان از نفر چند است قرار و شدند بازداشت و دستگير

شوند/

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

شدند] محركتظاهراتدستگير جرم به نفر ١٣]
و شاهرضا خيابان حسنآباد, چهارراه در جمله از شهر نقطه چند در امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نـظامي فـرمانداري مأمورين گرفت/ صورت تظاهراتي اشخاص از بعضي وسيله به قزوين دروازه خيابان

فرمانداري به و كرده دستگير بودند تشخيصداده محرك كه را آنها نفر ١٣ و ساختند متفرق را تظاهركنندگان

كردند/ جلب نظامي

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

ايران نظامي فرماندار
شد/ انتخاب تهران شهرستان نظامي فرماندار سمت به زرهي دو لشكر فرمانده بختيار تيمور سرتيپ



ملي دولت سياهه ٣٧٨٢

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

بازپرس] قتل و [اغتشاشزنجان
١٨ شعبه در كه زنجان بازپرس فرزين قتل به پروندهمربوط اط;ع قرار به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

پـرونده مـتهمين از بـازپرس ميباشد/ نواقصي داراي هنوز است رسيدگي مورد تهران دادسراي بازپرسي

عزيمت محل به پرونده تكميل بهمنظور تحقيقات براي زودي به است ممكن و عملآورده به بازجوئيFزم

رسيد/ قتل به داد روي زنجان در كه اغتشاشي در قبل چندي و بود تهران بازپرسدادسراي فرزين كند/

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

كاويان مجله توقيفاز رفع
توقيف تهران نظامي فرمانداري طرف از بود چندي كه همداني مشفق آقاي مديريت به كاويان مجله

شد/ خواهد طالع ديگر بار تهران افقمطبوعات در پنجشنبه روزهاي آينده هفته از و گرديد آزاد امروز بود شده

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

فرماندارينظامي ٤٨ شماره اعEميه
اخEلگر دربارهدستگيريعناصر

نگرفتهاند نتيجهاي خود بيرويه و كودكانه اعمال حركاتو از كنون تا كه وآشوبطلب اخ;لگر از عدهاي

آرامشرا امنو بيارزشمحيط پارههاي پخشورقه گانهو بچه تظاهرات با ميخواهند خيالخود به مجددا

نظامي فرمانداري طرف از كه تذكراتمتوالي با كه صورتي در نمايند مساعد خائنانهخود مقاصد براياجراي

هموطنان آنكه براي عليهذا شناختهاند را آنها انتظاميعموم شدهمأمورين ناراحتداده مردمان قبيل اين به

گرديده صادر كيد ا انتظاميدستور مأمورين به شوند مشغول خود كار فعاليتو به آرام محيط در بتوانند گرامي

نمايند/ تحويل مقامات به قانوني كيفر جهت و دستگير را اخ;لگر ناراحتو عناصر مقررات طبق كه

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

افشارطوس] قتل به متهمين تجديدنظر [دادگاه
به متهمين نفر پانزده تجديدنظر كمه محا جلسه صبحامروز نيم و ساعتده ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ پرسيده دادگاههويتمتهمين رسميت اع;م پساز گرديدو تشكيل شهرباني سالن قتلافشارطوسدر

به آينده جلسه و گرديد تعطيل دادگاه بود نشده حاضر دادگاه در �متهمين از �يكي قاسملو افشار آقاي چون

گرديد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

فقيد] اعليحضرت مقبره در رضائيه عشاير [حضور
تهران به اخيرا كه رضائيه عشاير نفر پنجاه امروز بعدازظهر چهار ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نمودند/ نثار گلي دسته يافته حضور فقيد اعليحضرت مقبره در آمدهاند



٣٧٨٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

ابتEيبيماريسل نظر از دانشآموزان و فرهنگيان عموم برايمعاينه
شده شاهنشاهيگذارده سازمان اختيار در ريال هزار يكصد شاهنشاه فرمان به

شد راديوگرافيخواهند و راديوسكوپي با مجانا تهران ودانشآموزان معلمين نفر هزار ١٢٧

وزارتفرهنگميپردازد را فرهنگيان راديوگرافي مخارج
اختيار در ريال هزار يكصد پهلويمبلغ مستغ;ت ام;كو اداره همايوني اعليحضرت بنابه اط;ع قرار به

دانشآموزان و معلمين از راديوسكوپي مخارج مصرف به كه گذاشت خواهد اجتماعي شاهنشاهي سازمان

خدمتگزاران كليه كه بود شده گرفته نظر در چنين رامسر بهداشتي كنگره ششقطعنامه بهموجبماده برسد/

معاينه تحت سل بيماري ابت;ي لحاظ از دبيرستانها و كودكستانها دانشآموزان و آموزگاران و فرهنگي

با تماس از گانهاي جدا محيط در ختم تا ميباشند بيماري اين عوارض به مبت; چنانچه و گيرند قرار كامل

باشند/ دور سايرين

از راديوگرافي راديوسكوپيو براي ترتيبي گرفت تصميم رامسر پزشكي كنگره اجرائيه كميته اينمورد در

سازمان و آمد عمل به شاهنشاهي سازمان با تي كرا مذا مناسبت اين به و بدهد را دانشآموزان فرهنگيانو

ريال ده دريافت برابر در را دانشآموزان و فرهنگيان از نفر ٣åå روزانه ميتواند كه كرد اع;م شاهنشاهي

تشخيصداده مظنون سل بيماري به ابت;ي لحاظ از كه صورتي در و نمايد راديوسكوپي نفر يك هر براي

كودكستانها, محصلين و فرهنگيان و معلمين عده تهران در كند/ راديوگرافي ريال يكصد دريافت با شدند

ميباشد/ نفر هزار ١٢٧ حدود در فرهنگي جزِء مستخدمين همچنين و دبيرستانها و دبستانها

روز از است قـرار و گـرديده صـادر شـاهنشاهي سازمان به ريال هزار يكصد پرداخت به مربوط امريه

شوند/ معاينه تدريج به نفر هزار ١٢٧ كليه و كرده فرهنگيان راديوسكوپي به شروع ماه دي دوازدهم

راديوسكوپي وسايل نيز آموزشگاهها بهداري اداره شاهنشاهي سازمان بر ع;وه امر اين در تسريع براي

است/ نموده فراهم را

معرفي آموزشگاهها بهداري يا شاهنشاهي سازمان به كتبا دانشآموزان فرهنگمعلمينو طرفوزارت از

ترتيبعموم اين به و بپردازد را فرهنگيان راديوگرافي مخارج كرده تعهد فرهنگ وزارت ضمنا و شد خواهند

شد/ خواهند معاينه سل بيماري به ابت;ي لحاظ از مجانا دانشآموزان فرهنگو خدمتگزاران

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

خانههايارزانقيمت] دستگاه ٥åå ساختمان [سنگ
خانههايارزان دستگاه ٥åå سنگساختمان اولين فردا بعدازظهر ساعت٤ ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ خواهد ساخته ٤ اصل كمك محل از و شهرداري وسيله به كه قيمت

سـرتيپ وسيله به ساختمان اين بناي سنگ نخستين شد/ خواهد نصب ري شهر جاده زمينهاي در

شد/ خواهد نصب وزارتكشور معاون جهانباني



ملي دولت سياهه ٣٧٨٤

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

فقيد اعليحضرت مجسمه از
شد برداشته راهآهنپرده ميدان در

راهآهن مقابل ميدان در فقيد اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري مراسم امروز بعدازظهر نيم و ساعتسه

آمد/ عمل به خاصي تشريفات با

و شده حاضر ميدان در گل دستههاي با اصناف و محل اهالي از كثيري عده آمد عمل به كه مراسمي در

دادند/ قرار مجسمه پاي را گل دستههاي

در بياناتي ابتدا يافته ميدانحضور در تهران صفاريشهردار سرتيپ آقاي بعدازظهر چهار ساعت مقارن

هستند/ و بوده شاهدوست قديم از ايران مردم كه كرد اضافه داشتو اظهار فقيد شاهنشاه خدمات اطراف

مجسمه روي از پرده تهران شهردار آنگاه و كردند ايراد مطالبي نيز ديگر نفر چند شهردار آقاي از بعد

نواخت/ را شاهنشاهي موزيكس;م فقيد اعليحضرت مجسمه از پردهبرداري هنگام برداشت/

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

عاليعشايري اعضايشوراي
ملوكانهشرفيابشدند حضور به

از پس و شدند شرفياب ملوكانه حضور به عشايري عالي شوراي اعضاي نفر ٢å يكشنبه روز بعدازظهر

بهداشت فرهنگو تصميم و عشاير اص;حوضع مورد در را شاهنشاه فرمايشات عالي عرضگزارششوراي

نمودند/ اصغا آنان بين در

نفع به مفيد اقدامات و عشاير امور بر نظارت براي همايوني اعليحضرت امر بنابه عشاير عالي شوراي

هفتهاي عالي جلساتشوراي است/ شاهنشاهي دربار وزير آقايع;ِء با رياستشورا و گرديده تشكيل آنان

تشكـيل شاهنشاهي دربار وزارت در محوله وظائف انجام و عشاير مستدعيات به رسيدگي براي بار يك

ميگردد/

٨٢٦٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١ سهشنبه

دولت اعEميه
ملي بهاياوراققرضه خصوصپرداخت در

كه خزانه مالي مضيقه باوجود ميرسد فرا ١٣٣٢ ماه اولدي ملي قرضه بهاياوراق پرداخت تاريخ چون

مزبور قرضه مطالبه از دولت مالي وضع به كمك براي مردم كه داشت اقتضا و دارند كامل هموطنان عموم

مينمودند/ مدتيخودداري براي

و دارائي وزارت اوراقمزبور بهاي پرداخت براي كه برساند عامه استحضار به دانست معذالكدولتFزم

رسيد/ خواهد عموم اط;ع به آن پرداخت طرز هفته ظرفدو در و ميباشند مطالعه ايرانمشغول ملي بانك



٣٧٨٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

بود شده عموميطرح اعتصاب نقشه آبادان در
نكرد پيدا اوليايانتظاميوقوع پيشبيني و مراقبت اثر بر ولي

گرديد/ اص�ح كه شده جابجا سطري چند اضافه به جهرم///> <سيل ديگري خبر متن با خبر اين متن /١

�١�عملآمد به بازجوئي آنها از و دستگير نظامي طرففرمانداري از محركين از نفر چند

اع;ميههائي طبق ديروز بود قرار ميدهد آباداناط;ع از تلگرافيخود گزارش در ما خبرنگار كه بهطوري

كـارگران هشياري اثر بر ولي گردد اع;م عمومي اعتصاب آبادان در شد پخش مشكوك افراد طرف از كه

شد/ آب بر نقش اخ;لگران نقشه شهر مختلف طبقات وطنپرستو

تهران در اخ;لگران چون داشت: اظهار ما خبرنگار به آبادان در نظامي فرمانداري در مسئول مقام يك

شدند آبادانمتوجه جمله از كارگري شهرهاي نقاطو به شدند موفقيتروبرو عدم با نقشههايخود انجام در

تعطيلعمومي اعتصابو به را مردم كارگري كز مرا و بازار و آموزشگاهها در پخشاع;ميه با قبل روز چند از و

نرسيد عمل مرحله به تنها نه انتظامي كاملمأمورين مراقبت بيداريو اثر بر نقشه اين ولي نمودند دعوت

و شـدند توده منحله حزب بزرگ شبكه يك كشف به موفق نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين بلكه

گرديدند/ دستگير داشتند حزبمزبور در رهبري سمت كه عدهاي

نقشه از را بازار اهالي و كارگران نمود صادر كه اع;ميهاي ضمن يكشنبه روز نظامي فرمانداري ضمنا

بود/ قرار بر كامل آرامش آموزشگاهها و بازار و كارگاهها و پاFيشگاه در اصل اين روي نمود, اخ;لگرانمطلع

نظامي: فرمانداري اع;ميه عين اينك

انـتشار اخ;لگر عناصر طرف از شايعاتي ـ خرمشهر و آبادان نظامي فرمانداري ٤٥ شماره اع7ميه

و آبـادان شـهرستان در تشنجاتي و نموده تي تظاهرا و اعتصاب مختلف طبقات و كارگران كه است يافته

دو اين كنين سا و كسبه و محترم اهالي كارگرانو دارد يقين نظامي فرمانداري گرچه نمايند/ ايجاد خرمشهر

معذالك نمود نخواهند اراجيف و شايعات اين به توجهي هيچوجه به و برده پي خائنين هويت به شهرستان

خرمشهر و آبادان محترم اهالي و تجار كسبه, كارگران, ميان در هم باز چنانچه ميدارد اع;م اط;ع جهت

شديدترين به و گرفته قرار قانوني تعقيب تحت دهد انجام عملي عمومي نظم خ;ف بر و شده اغفال كسي

طوري همان دارد انتظار غيور كارگران و محترم اهالي كليه از نظامي فرمانداري شد/ خواهد مجازات وجهي

و ننموده شايعات قبيل اين به توجهي كمترين دادهاند نشان را خود هوشياري و لياقت كرات به كنون تا كه

عملخود سزاي به بهموقع و شناخته را اخ;لگر و مفسد عناصر انتظامي مأمورين كه باشند داشته اطمينان

خرمشهر و آبادان نظامي فرماندار رسانيد/ خواهد

سرتيپصوراسرافيل

تشويش و مردم ارعاب و تحريك علت به دولت كارمندان از تن چند و دختر و پسر عدهاي همچنين

شدند/ دستگير نظامي فرمانداري طرف از عمومي اذهان



ملي دولت سياهه ٣٧٨٦

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

داد تظاهراتيروي كفاشها بازار نادريو و خيابانهاياسEمبول در ديشب
متفرقساختند را مأمورينانتظاميمتظاهرين

شدند دستگير بازار و خيابان در تظاهراتديشب در نفر ٢٨
در مأمورين نمودند/ تظاهرات به شروع و كرده اجتماع عدهاي نادري و خيابانهاياس;مبول در ديشب

تغيير را خود اجتماع لحظه هر خيابان طول در پيوسته متظاهرين چون ولي برآمدند آنها كردن متفرق صدد

مـجتمعين نتيجه در و كردند تيراندازي هوا سمت به آنها تفرقه و ارعاب براي انتظامي مأمورين ميدادند

شدند/ جلب نظامي فرمانداري به بازداشتو آنها از نفر سيزده و گرديدند متفرق

دخـالت اثر در كه داد روي تظاهراتي نيز كفاشها بازار آخر در ديروز بعدازظهر شش ساعت همچنين

شده تشخيصداده محرك اجتماع آن در كه نفر چهارده و گرديد متفرق جمعيت نظامي فرمانداري مأمورين

شدند/ دستگير بودند

نـظامي فـرمانداري مأمورين ميدهد اط;ع نظامي فرمانداري كه طوري به ـ اديبالملك خيابان در

و زيادياع;ميه مقدار كردندو كشف را توده منحله حزب به يكشبكهمربوط اديبالملك خيابان ديشبدر

افتاد/ دستمأمورين به آنجا در مردم روزنامه شماره هزار چند

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

بود] آرام نسبتا دانشگاه وضع [امروز
حضور دانشكده در دانشجويان اغلب و بود آرام نسبتا دانشگاه وضع امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نمودند/ درسخودداري ك;سهاي در حضور از بقيه دانشجويان از قليلي عده از غير و بودند يافته

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

نمود جنوبمEقات ناحيه فرمانده با و شد شيراز وارد قشقائي محمدناصر
گرديد قرار بر ارتباطتلفني و كرد پيدا خاتمه شيراز بارندگي

بـا مشاراليـه ماه آذر سيام روز نمود/ اقامت ارم باغ در وارد شيراز به قبل روز چند قشقائي ناصر آقاي

نيست/ دست در اط;عي كرات مذا نتيجه از و كرد كره مذا م;قاتو گرزن تيمسار

بـه و بـازداشت پنج ماده طبق قبل چندي كه نظامي فرمانداري دادگاه افسر دژبخش سرهنگ آقاي

شد/ وارد شيراز به قبل روز چند و آمده عمل به بازداشت رفع وي از كنون ا بود شده اعزام خرمآباد

آفتاب دوشنبه روز از صافو فعyهوا و شد متوقف شيراز در بارندگي يكشنبه روز بعدازظهر ده ساعت از

و يافته پايان هم شيراز توابع تمام در بارندگي اط;ع قرار از استو گرديده بينهايتسرد استوليهوا شده

به لشكر وسيله به زغال كاميون چند اخير روز دو از است گرديده داير تلفني ارتباط و شده باز راههايمسدود

شد/ تقسيم اهالي بين نيم و ريال ٤ كيلو سه قرار از و وارد شهر



٣٧٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

دانشآموزانمحرك] اخراج و [تعقيب
دبـيرستانهاي جـمله از مدارس اغلب از امروز فرهنگ وزارت بازرسان ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

اخـراج و تـعقيب ولي نشـد ديـده مـدارس در تشـنجي و تظاهر نوع هيچ نمودند/ بازديد شهناز و ناموس

داشت/ ادامه نيز مدارسامروز از پارهاي در محرك دانشآموزان

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

نظاميشهرستانتهران فرماندار ٤٩ شماره اعEميه
نـو سـال آغاز جشن و مسيحي اقليت برادران مذهبي مراسم برگزاري تسهيل براي و احترام پاس به

بـود خـواهـد آزاد شب مـدت تمام در مرور و عبور ماه دي يازدهم جمعه و ماه دي چهارم جمعه شبهاي

انتظامي مأمورين با مزبور شبهاي پيشدر از بيش دارد تقاضا تهران محترم اهالي از نظامي فرمانداري

تهران شهرستان نظامي فرماندار نمايند/ همكاري و مساعي تشريك

دادستان سرلشكر

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

تهران نظامي فرماندار امور
و بيمار كنون ا تهران نظامي فرماندار بختيار تيمور سرتيپ تيمسار چون يافتهايم اط;ع كه طوري به

خواهد تهران نظامي فرمانداري امور عهدهدار دادستان سرلشكر تيمسار كسالتوي رفع تا ميباشد بستري

بود/

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

شاهنشاه فرمان به
شد خواهند تهراناطعام در نفر يكهزار روز هر

ميشود داده غذا مستمندان از نفر هزار ٩å به ماه اسفند آخر تا شنبه روز از

دارد نظر در پهلوي مستغ;ت و ام;ك اداره همايوني اعليحضرت امر بنابه كه شد حاصل اط;ع امروز

قبل روز چند شاهنشاه امريه كند/ اطعام تهران در را مستمندان از نفر هزار يك روز هر ماه سه مدت براي

تخاذ ا زمينه اين در كه تصميمي طبق است/ فراهمنموده را كار سرعتمقدمات با ام;ك اداره و گرديده صادر

شوند اطعام تهران اطراف نقاط بينوايان از نفر يكهزار روزه همه بدونوقفه ماه اسفند آخر تا است قرار شده

ابتدا كه بود خواهد روز در غذا يكوعده براي فقرا اطعام شد/ خواهد شروع ماه دي پنجم شنبه روز از كار اين و

دادهشود تغيير اطعام محل يكماه پساز ممكناست و انجامميشود تهران زاغههايجنوبشهر حوالي در

امـر به نفر هزار ٩å جاري سال زمستان مدت تمام در ترتيب اين به گردد منتقل ديگر قسمتهاي به و

پرداختميشود/ ام;ك اداره درآمد محل از كار اين مخارج و ميگردند اطعام شاهنشاه



ملي دولت سياهه ٣٧٨٨

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

فقيد شاهنشاه مراسمپردهبرداريمجسمه
مجسمه از پردهبرداري مراسم ديروز بعدازظهر سه رسيد خوانندگان اط;ع به گذشته روز كه طوري به

طبقات از نفر هزار چند حضور با اينمراسم آمد/ عمل به راهآهن ايستگاه ميدان در فقيد رضاشاه اعليحضرت

ميان در تهران آقايشهردار و شد آغاز خاص تشريفات با محلي انجمنهاي نمايندگان اصنافو مختلفو

شاهنشاهي موزيكس;م اينموقع در برداشت فقيد شاهنشاه رويمجسمه از پرده حضار احساسات و شور

صـفاري سرتيپ آقاي گزارش] [ضميمه Fبا عكس در كرد/ احساسات ابراز شدت به جمعيت و نواخت را
ميشوند/ ديده فقيد شاهنشاه مجسمه پاي در نطق ايراد هنگام تهران شهردار

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

دارالفنون تاiر در
جمال آقاي طرف از جشني مجلس پريشب مليبيستون دبيرستان تأسيس سال يازدهمين مناسبت به

و معلمين و فرهنگ وزارت اولياي از جمعي و گرديد برپا دارالفنون تاFر در خدنگ روزنامه مدير آشتياني

يافتند/ جشنحضور اين در فرهنگيان

اديب آقـاي و گـرديد افـتتاح آشتياني جمال آقاي وسيله به مجلس شاهنشاهي سرود نواختن از پس

كرد تي اظهارا آشتياني جمال آقاي مطبوعاتي فرهنگيو خدمات پيرامون فرهنگدر صدرائيخطيبوزارت

كرد/ تشكر فرهنگ امور به نسبت دولت توجه و شاهانه عناياتمخصوص از و

دانشو علمو اهميت پيرامون در كه اشعاري تهران بامداد روزنامه مدير اعتمادي آقايج;لالدين آنگاه

آقاي پايان در كرد/ بيان را دبيرستان تاريخچه دبيرستان ناظم زهره آقاي سپس خواند/ بود فرهنگسروده

بعدازظهر ٩ ساعت مجلسدر گرديد/ توزيع ورزشكاران بين جوائز گفتو فرهنگسخن اطراف در نيز حداد

يافت/ خاتمه

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

ميشود بيماريسل عليه كه مبارزاتي
و افـراد تلقيح از پس بودند نموده عزيمت آذربايجان به كه سل بيماري ضد بر تلقيح سيار واحدهاي

با مبارزه و ژ تلقيحپت براي آينده هفته در و تهرانوارد به قزوين زنجانو و ٤ و استانهاي٣ دانشآموزان

نمود/ خواهند ششم استان كاشان و قم طرف به سل

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

ريه از عكسبرداري
استان به پيش چندي از راديولوژي دستگاه ميدهند اط;ع بهداشت همكاري سازمان از كه طوري به

ميباشند/ ريههايافراد عكسبردارياز استانمتخصصينمربوطهمشغول آن كنوندر ا شدو فرستاده هفتم



٣٧٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

افشارطوس متهمينقتل تجديدنظر دادگاه در
قرائتشد رايدادگاه درباره دادستان اعتراضيه iيحه متن

پاسخداد اظهاراتدادستان به مدافع وكيل ملكي دكتر

سـالن در افشـارطوس قـتل بـه مـتهمين تجديدنظر دادگاه جلسه دومين امروز صبح نيم و نه ساعت

به محكمه منشي توسط دادگاه صادره راي درباره دادستان اعتراضيه Fيحه ابتدا گرديد/ تشكيل شهرباني

گرديد: قرائت زير شرح

دادنامه اب;غ ضمن كه تجديدنظري درخواست تعقيب در نظامي! فرمانداري تجديدنظر محترم دادگاه

به افشارطوس تيمسار مرحوم قتل متهمين كليه برائت بر مشعر نظامي فرمانداري جنائي دادگاه از صادره

تيمسار قتل متهمين نفر پانزده عليه متشكله پروندههاي فقره هشت عين تقديم با اينكه بود آمده عمل

ميدارد: معروض زير شرح به دادگاه در را نظامي فرمانداري دادستان اعتراضات وسيله بدين افشارطوس

كيفرخواست در مذكوره دFيل كليه به جنائي دادگاه متأسفانه كه برساند محترم عرضدادگاه به بايد مقدمتا

شده اشاره دادگاه در كه نكته چند كيفرخواست ادله مجموع از صرفا و نفرموده مبذول دقيقي توجه دادستان

محترم هيأت دقيق توجه به اميدواري با را دادستان كه كاملمؤثري نقص اينخود كه نمودهاند كتفا ا است

زير شرح به شده واقع جنائي دادگاه توجه مورد كه دFئلي اما مينمايد آن شكستن به مستظهر تجديدنظر

ميرساند/ عرض به ترتيب همان به را كدام هر بر اعتراضوارد كه است

اين كه است نموده نظر اظهار متهمين اظهارات بياعتباري براي بدوي دادگاه ـ متهمين اظهارات w١

ايـن اثـبات براي و داشته تلقيني صورت و بوده ارعاب و تهديد و شكنجه و زجر اعمال از ناشي اظهارات

و تحقيقات در چه و دادگاه در چه متهمين خود اظهارات و گواه عدهاي شفاهي و كتبي گواهي به استدFل

به را اقرار قضائي متخذه اصول طبق و است شده متمسك تحقيق كيفيت حيث از تحقيقات نحوه باFخره

كه شرحي به بازپرس نزد در متهمين اقارير صراحت را نظر قطع او� آنكه حال استو ندانسته تنهائيمؤثر

ضبط پرونده در داشتهاند اظهار متهمين مدافع وك;ي مدافعات پاسخ در بدوي دادگاه در دادستان نماينده

به تصميم قبلي تباني با كه مينمايند ادعائي شكنجه وقوع از شكايت به شروع متهمين موقعي فقط است

ننمودهاند صحبتي شكنجه به راجع هيچوجه به تحقيقاتاوليه در Fگرفتهاندوا سابقخود اقارير نمودن ب;اثر

اعمال متهمين عموم به نسبت ايشان خود اظهار بنابه باشند صادق هم اظهار اين در فرضا اينكه به مضافا

نشود/ قائل ارزش نيز عده آن اظهارات براي بتواند دادگاه تا است نشده شكنجه

باشد داشته انتظار دادگاه تا ننمايد انتسابي جرم به اقرار صريحا دادگاه محضر در كه است متهم كدام ثانيا

خود اقارير ساختن بياثر براي كه است بديهي و ندانند مبرا را خود منتسبه تهامات ا از فعلي متهمين كه

است/ آزار و شكنجه اساس بدون ادعاي آنها از يكي كه شوند بهانههائي به متمسك بايستي

يك هيچ او� نمودهاند گواهي اداي شفاها چه و كتبا چه متهمين آزادي از پس مدتها كه گواهان ثالثا



ملي دولت سياهه ٣٧٩٠

كه ميدهد نشان خوبي به آنان گواهي نحوه ثانيا و كردهاند نقل را مسموعاتي فقط و نداده عيني شهادت

دهد/ اثر ترتيب ايشان گواهي به بتواند دادگاه تا نبوده واقع با مطابق و صادقانه بايد چنانچه تشان اظهارا

امر آيد عمل به جرم كشف در بايستي كه سرعتي لزوم و اهميتموضوع به توجه با تحقيق كيفيت رابعا

به حاضر سؤال دو يكي با طبعا بودند ورزيده و كرده تحصيل اغلب كه متهميني چون و نبوده غيرمتناسبي

تحقيقات طبعا كه ميداشتند بيان را مطالبي بازپرس سؤال ازموضوع خارج كرارا و نميشدهاند حقايق بيان

كيفيت و نشده تلقي تحقيقات عادي سير انحرافاز تحقيق از ايننحوه هيچوجه به استولي بوده طوFنيتر

كرد/ نخواهد زائل را تحقيقات اثر باشد هرچه تحقيق

بودن ب;اثر بر نوشته خود دادنامه در بدوي دادگاه خوشبختانه كه طور همان قضائي متخذه رويه خامسا

قويه شواهد و قرائن و دFئل با تؤام اقرار است منعكس پرونده اين در چنانچه گر ا ولي است تنهائي به قرار

نشود/ داده اثر ترتيب قراري چنين به كه است نداده اجازه رويه هيچ به باشد

دادگـاه تـوجه بايستي گواهان از بعضي به نسبت شكنجه اعمال مورد در او� ـ منسوبين اظهارات w٢

از بـعضي آمرانـه سلطه تحت كه نمودهاند را شكنجه ادعايوقوع گواهاني فقط كه نمايند جلب را محترم

ادعا و تخاذ ا آقايان كه را رويه همان اشخاص اين متهمين آزادي از پس كه بود طبيعي و بودهاند متهمين

كرد/ خواهند دنبال نمودهاند

منزل متهميندر حضور ادعايدادستاندر صحت استنباطميشود گواهيگواهان ازمجموع كه آنچه ثانيا

كيفرخواستو در كيفيتمذكوره به منزل آن از خروج و آنجا افشارطوسبه فقيد تيمسار آمدن خطيبيو آقاي

اخت;فات فرضا گر ا و شده كر ذ كه است كيفيتي به ايشان قتل بعدا و تلو به فقيد تيمسار بيهوش جسد نقل

استدFل رد در مؤثر كه تناقضي اخت;فات اين باشد ايشان اظهارات بين غيرمؤثري مطالب در مختصري

نميگردد/ تلقي باشد دادستان

به توجه با مختلف محلهاي در واقعه شب افشارطوسدر مرحوم ديدن به اشخاصديگر شهادت ثالثا

واقع نميتواند گرديده مقرر آن كذب و شده نظامي فرمانداري در چه شهربانيو پرونده در چه كه تحقيقاتي

گردد/ دادهاند شهادت دادستان ادعاي صحت به كه اشخاصي صادقانه گواهي اثرات

سرباز نفر چند و جانقاه نصرت و نخلي عباسعلي امضاِء عدموجود او� ـ جنازه كشف صورتجلسه w٣

و نفر دو اين اظهارات به توجه با زيرا نيست جنازه كشف بر دليلمؤثري جنازه مجلسكشف ذيلصورت در

كه تعجيلي به توجه با و كرده هدايت دفن محل به را كاشفين و ديگرينموده پساز يكي كه راهنمائيهائي

بوده بين در قانوني تشريفات اجراي براي كسبدستور و مركز به مطلب داده اط;ع در جنازه كشف از پس

از بـعدا و نـصرت از تـحقيقات به توجه با كه خصوص به نميباشد توجه قابل ناچيز مسامحه اين است

در و باشد جنازه كشف در مؤثر شده نوشته دادنامه در چنانچه ديگري عوامل اينكه تصور نخلي عباسعلي

اينكه كما است دليل بدون و پرونده محتويات از خارج قسمت اين در دادگاه استنباط و نميشود ديده پرونده

بيشنيست استعماناتي ذلك امثال دفنو محل عباسعليو توقيف محل كيفيت با روشنائي وسائل نبودن
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از كدام هر نظر در جزئياتامر و نقشهريزيشده شركاِء مباشرينو بين قبلي تباني با قتل اينكه به التفات با و

نميرسد/ نظر به موجه نيز دادگاه استدFل از قسمت اين كه نيست ترديدي بوده روشن ايشان

مطابق yكام مجلسكه اينصورت آنكه با است متعجب دادستان ـ پزشكي صورتمجلسمعاينه w٤

بنمايد متهمين برائت بر استفاده آن از است توانسته دادگاه استچگونه دادستان ادعاي مؤيد كيفرخواستو

آثاري فرضا آمده عمل به كردن خفه طريق از طنابو وسيله به قتل اينكه مجلسبه صراحتصورت با زيرا

را طناب طرف دو نفر دو كه باشد نشده تصريح مجلس صورت در يا شود ديده چپ گوش پشت در گره از

مجلس اينصورت از نميتوان قانوني پزشك نه بوده تحقيق مأمورين وظائف از عمل اين كه كشيدهاند

نمود/ دادستان ادعاي مخدوشبودن بر استفاده

بـه مـزبور فـقيد دهان در ديگر دستمال بردن فرو و دماغ و چشم روي دستمال بستن آنكه از گذشته

همانطور بلكه باشند/ داده انجام را عملي چنين جنازه حمل بهمنظور كه ندارد اينمطلب بر هيچوجهدFلت

جان حفظ براي قطعا كه مذكور مرحوم بر تسلط منظور به احتياطات اين است شده قيد كيفرخواست در كه

را آنمرحوم قدرتمقاومت توانستهاند دستمالها گذاردن و پا بستن با و شده عملي yقب بوده دفاع آماده خود

نمايند/ عملي را خود شوم نقشه شكسته درهم

و بوده زمان عامل شده واقع دادگاه توجه مورد كه مهمي عامل احوال و اوضاع مورد در ـ احوال و اوضاع w٥

و رفتهاند غار به افشارطوس مرحوم دستگيري از پس كه اشخاصي اينكه به توجه با عامل اين آنكه حال

شـهر بـه رفتهاند تومبيل ا توقف محل تا كه عدهاي فقط و مانده غار در كيفرخواست در مندرجه حكايت

جهت اين از دادگاه نظريه تومبيل ا برگشتن و رفتن ساعت محاسبه با زيرا نميباشد توجه قابل برنگشتهاند

صرفدستگير باشند برگشته نظاميهم ساعتحكومت از بعد كه فرضمحال به و كامyمخدوشميگردد

گردد تلقي دادستان اظهارات رد بر مقتضي دليل نميتواند نظامي فرمانداري طرفمأمورين از ايشان نشدن

جلب را دادگاه توجه بايد نيز ايشان مراجعت محلو به متهمين از احد مزيني تيمسار رفتن مورد در ع;وه به

احتساب با حتما تا است نشده كيفرخواست در محل به ايشان برايعزيمت خصوصي به ساعت غير كه نمود

فرضنمود/ بتوان ساعتممنوعه از بعد در را مراجعت مسافت

و بازنشسته افسران باشگاه محل وقوع از متهمين حال به مقيد احوال و اوضاع ضمن دادگاه اينكه اما و

به خطيبي آقايحسين منزل تا محل فاصلهدو او� كه داد تذكر بايستي نمودهاند كر ذ دادنامه در حزبسومكا

به مأمورينمزبور ثانيا شد خواهند بيافتدمأمورينمتوجه آنجا تفاقيدر ا هر تصورشود نيستكه كم اندازه آن

كه است نميداده اجازه ايشان به آنوظيفه انجام و بود مراقبتمحلمأموريتخود فرضاستدFلوظيفهدار

باشند/ داشته نظارتي خيابان آن اشخاصدر و تومبيل حركتا يا توقفو كيفيت در

تلقي جرم را اسلحه كشف قانون اينكه به توجه با اميرع;ئي آقاي به نسبت ـ قاچاق اسلحه مورد در w٦

در مندرجه مجازات كشفموجب صرف باشد ديگري به متعلق اسلحه كه فرضا را آن مالكبودن نه كرده

اين در متعهد بيتقصيري موجب نميتواند تاباي آ آقاي نوشته كه ميباشد قاچاق مرتكبين مجازات قانون



ملي دولت سياهه ٣٧٩٢

گردد/ قسمت

نظر اظهار مردممتوجه عامه اينكه اهميتموضوعو به را تجديدنظر دادگاه قضاتمحترم توجه خاتمه در

اولين در كه طور همان دارم تقاضا جلبو شود صادر حاضر پرونده مورد در دادگاه اين از كه ميباشند قطعي

حقيقتو واقعو با منطبق كه فرمايند صادر رائي رساندم دادگاه عرضآن به بدوي دادگاه در اظهاراتي مرحله

و عـدالتخـواهـي مسـلمه اصـول بـه تـوجه لحـاظ از را نـظامي دادگاههاي قضائي سابقه و بوده عدالت

آقـاي مدافع وكيل ملكي دكتر آقاي دادستان اعتراضيه Fيحه قرائت از پس دارند/ حقيقتپروريمحفوظ

دادستان از گفت سپس و كرد تشكر بدوي دادگاه دادرسان هيأت از ابتدا نمود/ دفاع به شروع خطيبي حسين

كه است اين ما نظر و نمايد اعتراض دادگاه حكم به كه ميكرد ايجاب چنين وي وظيفه زيرا ندارم گله هم

نادريدر سرهنگ اظهارات درباره ملكي آقايدكتر شوند/ تبرئه ايران عموميملت افكار مقابل در ما موكلين

افشـارطوس شـدن مفقود هنگام مصدق دكتر با را خود م;قات نادري كه داشت اظهار سلطنتآباد دادگاه

ميگيرد؟ دستور و ميرود پيشنخستوزير جرم كشف مأمور آيا استو نموده اعتراف

اعتراضيه Fيحه به اشاره ملكي دكتر آقاي دادگاه مجدد تشكيل از پس و شد تنفسداده هنگام اين در

قتل مرتكب كه كسي دنياي كجاي منميگويم كند اعتراف قتل به ميآيد قاتل كدام گفت: چنين دادستان

بيايد كه نمود تلقين كسي به نميشود شدهايد دور حقيقت از شما دادستان آقاي ميكند/ اقرار آن به نشده

شد افشارطوسگم كه موقعي چرا نگفتهاند, چيزي حقيقت جز گواهان كه ميدانيد شما و بدهد شهادتدروغ

مخالفين براي بتوانند تا شود كشته او تا كردند اهمال قدر آن و ندادند خرج به عمل سرعت شما مأمورين

نمايند/ پروندهسازي دولت

داشته حقيقتوجود كشف به ع;قه گر ا نمود اضافه و داد پاسخ دادستان اعتراضات به ملكي دكتر آقاي

متوجه كه جرمي تنها داشت اظهار ملكي دكتر آقاي خاتمه در ميشود/ پيدا افشارطوس اصلي قاتل باشد

رفت احمدآباد به كه موقعي از مصدق دكتر و بودهاند شخصشاه به ع;قمند كه اينست ميباشد من موكل

كشتن و بگيرند بودهاند مملكت اين حافظاستق;ل كه جليل خاندان اين از را خود انتقام كه داشت را نظر اين

به ناطق ظهر مقارن ببرند/ بين از را خود مخالفين كه فرصتداد مصدق دكتر اطرافيان دست افشارطوسبه

شد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت به آينده جلسه و گرديد ختم دادگاه داد خاتمه خود دفاع

٨٢٦٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢ چهارشنبه

,١٣٣٢.٩.٣å دوشنبه ,٨٢٥٩ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٤ سهشنبه ,٨٢٥٧ شماره ,١٣٣٢.٩.٢٢ �يكشنبه روزهاي مزبور گهي آ /١
است/ رسيده طبع به نيز �٨٢٦٢ شماره

�١�راسخ علي مطبدكتر
راسخافشارگيوهفروش؟] محمدحسين حاج فرزند اسمي [تشابه

يافت/ انتقال امريكا سفارت روزولتروبرويدرب خيابان به

٤ ـ ٤ ١٢٢١٢ آ



٣٧٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

لرستان در توده منحله حزب شبكه كشفدو
٥ لشكـر سـتاد دو ركن مأمورين اقدامات و جديت اثر بر توده منحله حزب بزرگ شبكه دو ـ خرمآباد

دست به مكشوفه شبكههاي از مهمي مدارك و گرديد كشف خرمآباد در ديگري و بروجرد در يكي لرستان

براي بزرگي موفقيت بود چپي سازمانهاي بزرگترين از كه شبكه دو اين كشف مأمورين عقيده به و آمد

ميرود/ شمار به بروجرد استان در چپي سازمانهاي حقيقي ريشه برانداختن

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

اخير] ساعت چهار بيستو [در
نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مـهري حـجازي, كـمال نبوي, توفيق صادقي, بهمن زير: اسامي به نفر سيزده همچنين و شدند دستگير

آتشخـواه, tاسدا حسين, قاسم احدي, كبر عليا مستوفي, علي گلچين, كريم گلچين, غ;مرضا حقاني,

شدند/ آزاد نادري tاسدا نادريو اصغر

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

شدند] احضار تهران به خارك جزيره [تبعيدشدگان
تهران به خارك جزيره تبعيدشدگان بقيه تهران نظامي فرمانداري طرف از ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

آيد/ عمل به رسيدگي آنان پرونده به تا شدهاند احضار

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

خود] عزيز ميهن و شاهنشاه به [نسبت
شايعه گونه هر و ندارم و نداشته بستگي سياسي احزاب دستجاتو يكاز هيچ به اسداtدادفر اينجانب

كان كما خود عزيز ميهن و شاهنشاه به نسبت و نموده تكذيب توده منحله حزب در را خود عضويت به دائر

دادفر hاسدا ١٢٨٣٨ آ دارم/ وفا و ع;قمند

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

نارمك اراضي از قطعه ٢åå
ميشود داده كارمندانفرهنگ به

وزارت بـه سـاختماني بـانك طـرف از نارمك اراضي از قطعه دويست نخستوزير آقاي دستور طبق

بانك به تعيينو را شرايط واجد كارمندان اسامي فرهنگصورت وزارت استو شده اختصاصداده فرهنگ

كرد/ خواهد ارسال زمين تحويل جهت ساختمان

كارمندان آقايان از بنابراين ندارد مداخله هيچگونه مستحقين تعيين در ساختماني بانك چون ضمنا

نمايند/ بانكخودداري به مستقيم مراجعه از كه است شده تقاضا فرهنگ وزارت



ملي دولت سياهه ٣٧٩٤

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

گفت: ما خبرنگار با مصاحبه در نمازي آقايمحمد
داشت نخواهد نفتگردشكامل بدون ايران اقتصاد

رونقميدهد را ايران تجارت بازرگاني سهميه رفعمحدوديتدر و آزاديتجارت

است مساعد كشاورزيبيشتر با ايران چونخصوصياتجغرافيائي
خرجداد به مساعي كشاورزيبيشتر امور توسعه پسدر اين از بايد

تهران وارد اخيرا ميباشندو اقتصادي كارشناسمسائل بازرگانانمعروفو از كه نمازي محمد حاج آقاي

ايشان از ما خبرنگار كه پرسشهائي به كشور بازرگاني امور جريان و اقتصاد عمومي وضع درباره شدهاند

ميرسد: محترم خوانندگان نظر به زير در اهميت نظر از كه دادهاند پاسخهائي نمودهاند

مـفيد را اقداماتي چه است آمده پيش ساله دو اين در كه ايران اقتصادي اشكاFت رفع براي ـ سؤال

ميدانيد؟

است: قرار بدين بنده نظر به شود آورده عمل به ميبايستي زمينه اين در كه اقداماتي ـ پاسخ

غيره/ و جواز و سهميه قبيل از محدوديتها از بعضي و مضيقهها ساختن مرتفع تجارتو آزادي ـ ١

موقع در اسكناسبتواند اندوخته نظارت هيأت و ملي بانك كه طوري به اسكناس نشر قانون اص;ح ـ ٢

فـعاليت و بـازرگاني احـتياجات مـطابق را جـريان در اسكناس ميزان كند ايجاد نگراني اينكه بدون لزوم

بكاهد/ آن از يا افزايشدهد اقتصادي

از پنجاه مثyصدي گاه هر استكه شده ايجاد ذهنمردم در تصور اسكناساين پشتوانه مسئله نسبتبه

حقيقت و بيمورد تصور اين است بيمحل بقيه درصد پنجاه Fبد باشد ط; پشتوانه داراي اسكناسمنتشره

وامهـاي و بـروات و سـفتهها و تـجارتي اسـناد از است عـبارت بـقيه پنجاه صدي اين محل كه اينست

پرداختميشود/ عمراني كارهاي براي كه طويلالمدتي

توسعه نشودموجبات كار اين گر ا و ميافتد جريان ممالكبه ساير مانند اقتصاديكشور بدينوسيلهامور

شد/ نخواهد ميسر اقتصاد و عمران

داشته صرف واردكننده براي هم و صادرات تشويق موجب هم كه ميزاني به ارز رسمي نرخ تثبيت ـ ٣

باشد/

چـه افـراد زنـدگي سـطح ترقي و امريكا مخصوصا خارجه در ايران تجارت بازار ترويج براي ـ سؤال

گيرد؟ بايدصورت اقداماتي

و شود مرتفع ميسازد محدود را افراد اقتصادي فعاليت مجال كه موانعي بايد اينجانب نظر به ـ پاسخ

ثروت توليد موجب كه صنعتي و اقتصادي دستگاههاي انداختن كار به و ايجاد براي مردم تشويق وسائل

گردد/ فراهم است

ساخت/ مهيا بشود توليدي و عمراني مصارف جهت اعتبارات مولد كه Fزم تسهي;تي بايد مخصوصا



٣٧٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

اشاره آن به اول درسؤال كه اسكناساست پشتوانه همانموضوع است اعتبارات مولد كه مؤثر تدابير از يكي

افتد/ كار به توليدي و عمراني امور در و نماند كد را پشتوانه ط;ي بالنتيجه كه شد

داريد؟ عقيده چه نفت منابع از استفاده درباره ـ سؤال

ندارد موجبيهم داشتو نخواهد كامل حقيقيو نفتگردش بدون ايران اقتصاد اينجانب نظر به ـ پاسخ

ايران نفت و افتاده جريان به مجددا ملي صنعت اين كه اميدواريم و نشود استفاده ثروت مهم اينمنبع از كه

برسد/ آباديكشور و عمران و مردم رفاه مصرف به آن درآمد و وارد جهان بازارهاي به

ناسازگار هواي و آب وضع با متناسب كه ميزاني به نفت كارمندان و كارگران عموم زندگي سطح ضمنا

يابد/ ترقي است نفتخيز مناطق

ايجاد و صنايع اول درجه در كه داريد عقيده آيا باشند آسايش و رفاه در مردم عامه اينكه براي ـ سؤال

اقدام توليداتزراعتي سطح ازدياد كشاورزيو امور درباره بايستي اينكه يا كند پيشرفت كشور كارخانجاتدر

نمايئد؟ بيان قسمت دو اين در را خودتان نظريات آيد عمل به

از اعـم ثـروت توليد دستگاههاي تمام كه است ميسر وقتي كشور اقتصادي ترقي و پيشرفت ـ پاسخ

بپردازند/ فعاليت به يكديگر موازات در و باشند داشته همآهنگي و ارتباط يكديگر با كشاورزي و صنعتي

و داد خواهد تشكيل را اقتصاديكشور فعاليت از مهمي قسمت دو هر صنعت كشاورزيو اينصورت در

بيشتر نيز ايران جغرافيائي خصوصيات و دارند اشتغال ف;حت امور به ايران مردم عمده قسمت نهايتچون

امور توسعه در بعد به اين از بايد نشده ف;حت به سزائي به توجه گذشته در چون استو ف;حت با مساعد

كوشيد/ بيشتر كشاورزي

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

سنگ اولين
نصبگرديد خانههايارزانقيمت ساختمان

دسـتگاه ٥åå سـاختمان سـنگ اوليـن نـصب مراسـم بعدازظهر ديروز داديم اط;ع yقب كه طوري به

آمد/ عمل به ميشود ساخته چهار اصل اداره كمك با و تهران شهرداري وسيله به كه قيمت ارزان خانههاي

مـحل در شـهرداري ادارات رؤساي و كل مديران و تهران شهرداري صفاري سرتيپ آقاي مراسم اين در

داشتند/ ريحضور شهر جاده اول در خانهها ساختمان

قسمت رئيس وركنگر آقاي و وزارتكشور معاون جهانباني سرتيپ آقاي بعدازظهر چهار ساعت مقارن

شدند/ حاضر نيز چهار اصل همكاري اداره فني

و داد اط;ع حضار به را خانههايمزبور ساختمان جريان نطقخود طي تهران شهردار آقاي اينموقع در

كند/ نصب را خانههايمزبور بناي سنگ اولين كه كرد درخواست جهانباني سرتيپ آقاي از

و كـرد نـصب را خانه ساختمان سنگ اولين مدعوين شادماني ابراز ميان در كشور وزارت معاون آقاي

يافت/ پايان مزبور مراسم



ملي دولت سياهه ٣٧٩٦

٨٢٦٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٣ پنجشنبه

مدرسه باب ٤åå ساختمان مورد در هيأتوزيران تصويبنامه متن
نمودند: تصويب ساختماني بانك موافقت فرهنگو وزارت پيشنهاد بنابه ديروز جلسه در هيأتوزيران

تصويب به و تهيه yقب كه نامهاي مقاوله و برنامه طبق تدريج به سال ١å مدت در ساختماني بانك ـ ١

تهران فرهنگ مدارس براي محل باب ٤å حدود در سال هر رسيد خواهد ساختماني بانك فرهنگو وزارت

بدهد/ فرهنگ وزارت تحويل و ساخته ميشود پيشبيني ريال ميليون ٤å حدود در آن مخارج كه

فرهنگ وزارت كه پيشبينيميشود ريال ميليون ٤ بر بالغ مدارسمذكور محلهاي باب ٤åå اعتبار ـ ٢

و ميشود منتقل مذكور ساختمانهاي به كه مدارس خانه كرايه محل از ريال ميليون ٤å سال هر ساله ده

همين فرهنگبراي وزارت بودجه با اوقافو محل از كه اعتباراتديگري شهرداريو درآمد پنج صدي اعتبار

براياين طرفوزارتدارائي از كه ساختماني اعتبار ريال ١٥ميليون ساليانه و ميگردد پادار ساله همه منظور

و نقشه تهيه هزينه بابت يك صدي گرفتن نظر در با ساختماني بانك به ميشود/ داده تخصيص منظور

گردد/ مستهلك مذكور دين سال ده مدت در كه پرداخت خواهد ساختمان نظارت

جلب را آنان وموافقت كره مذا مجاز بانكهاي با ايران بانكملي اط;ع با است فرهنگمجاز وزارت ـ ٣

يك در كه وجهي ريال ميليون ٤å اعتبار به مدارس محل ساختمان كار انجام براي سال هر اول در كه نمايد

اختيار به باشد احتياج مورد كه ميزاني به ريال ميليون ٤å حدود در اعتباري است نموده پرداخت تعهد سال

مجاز بانكهاي از ماده اين در مندرج ترتيب به ساختماني بانك كه وجوهي سود بگذارد/ ساختماني بانك

بود/ فرهنگخواهد وزارت عهده به و ميدارد دريافت

بگيرد ميتواند خالصه يا شهرداري از طبققوانينموجود يا و دارد اختيار زميندر فرهنگآنچه وزارت ـ ٤

گذاشت/ خواهد ساختماني بانك اختيار مدارسدر ساختمان براي

اوقاف كل اداره كارشناس نظر با آن بهاي اجاره ميزان كه اوقافي اراضي از ميتواند فرهنگ وزارت ـ ٥

بگذارد/ ساختماني بانك اختيار مدارسدر محل ساختمان براي نموده استفاده شد خواهد تعيين

ساله هر كه ريالي ميليون ٤å محل از ميتواند فرهنگ نيستوزارت زمينموجود كه محلهائي در ـ ٦

و رهـني بـانك و فـرهنگ وزارت نـمايندگان از مـركب كميسيوني نظر با مناسبي خانههاي بپردازد بايد

و تعمير مزبور اعتبار محل از خريداريو قانون طبق محل همان معتمدين از نفر دو شهرداريو ساختمانيو

بناي ايجاد و نباشد استفاده قابل شده خريداري خانه كه صورتي در ـ �تبصره بدهد/ آن در را تغييراتFزم يا

/�شد خواهد گذاشته ساختماني بانك اختيار بنابه ايجاد براي نمايد ايجاب آن در را جديد

نمايد/ اقدام نيز شهرستانها مدارس ساختار براي مقرراتفوق طبق است مكلف فرهنگ وزارت ـ ٧

به مربوطه اعتبارات از و شود ساخته تهران در مدرسه باب ٦å ساله هر شد تصويب هيأتدولت در ـ ٨

وزارت و فرهنگ وزارت ميگردد/ كسر نسبت همان به امر اين انجام مدت و ميشود اضافه نسبت همين

هستند/ تصويبنامه اين اجراي ساختمانيمأمور بانك و دارائي



٣٧٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

شدند آزاد و وارد تهران به خارك جزيره زندانيان
تهران وارد بودند شده احضار قبلي طبقدستور كه خارك جزيره تبعيدشدگان از نفر ٧٢ بعدازظهر ديروز

سرتيپ مزيني, سرلشكر آقايان از مركب كميسيوني گذشته روز بعدازظهر آنها تكليف تعيين براي گرديدند/

مورد پروندههايمربوطه يافتو تشكيل ارتش ستاد در كروان پا سرهنگ قطبيو سرهنگ خديو, كيهان

گرديدند/ آزاد ب;فاصله و صادر آنان از ٦١ آزادي قرار نتيجه در گرفتو قرار رسيدگي

علي شهابي, tنبيا رضائي, مهدي پهلوان, غ;معلي تيغبران, علي است: زير قرار به آزادشدگان اسامي

احمد پدديدي, يعقوب اخوان, يحيي حسيني, يحيي غفارخاني, قدرت تهران, عباس اميرميرزاده, حسيني,

بـاقر ابراهيميان, غ;م قاسمي, يحيي سخاوت, حسين اويك, حسيني, tقدرتا وكيلي, منصور صادقي,

مسلم بهادر, همايون كنعاني, كريم احمد, مهدي مهرباني, محمد قبادي, سيفعلي فرشيد, عباس قرباني,

عـطائي, حسـين ساماني, محمد اسمي, tلطفا رضائي, غ;م مهراني, رحيم طباطبائي, ضياِء سعادتي,

جـهرمي tعـزيزا صـادقي, صـادق چاطوريان, بنگاه زاريك نوعي, جليل روستائي, ج;ل متولي, مهدي

صاحبي, ايرج مراغه, علي حاتمي, محمدعلي خرسندي, علي حيدري, رضا رحيمي, حسين ايزدي, tاسدا

طاهرخاني, عيسي وكيلي, كبر عليا تبريزي, احمد مسافربري, كاظم كزاد, پا تقي اميرتهران, توكلي رجب

حسـين ازمـل, عـلي پيروزي, محمدعلي چهره, عباس جعفري, خسرو بزمون, tنصرتا افضلي, حسين

مشهدي/ عباس خزيان, tنجاتا كيانوري,

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

قشقائيها قضايايفارسو
آقاينخستوزير از مEقات

لشكر فرمانده گرزن سرلشكر آقاي قشقائيو محمدناصر آقاي بين شيراز در اخيرا كه تعقيبم;قاتي در

گذشته هفته آخر در نمود ابراز را ايل رؤساي عموم خدمتگزاري و وفاداري قشقائي آقاي و داد روي جنوب

صبحديروز آمده بهدست كه طبقاط;عي ميبردو سر به تهران قشقائيدر ناصر كنون ا و گرديد تهران عازم

مـراتب و نـمود كـره مـذا سـاعت يك مدت و كرده م;قات ايشان با نخستوزير آقاي شخصي منزل در

گون گونا تفسيرات و تعبير تفاهماتيمورد سوِء اثر بر چندي كه كشور به را خويش خدمتگزاري ع;قمنديو

داشت/ اظهار بود گرفته قرار

راه قشقائيها رفتار و اعمال پيرامون اخير ماه چند در كه جنجالي و هياهو برخ;ف كه شد متذكر بايد

نسـبت آنـها به را تحريكاتي و ميشد داده انتشار آنها نام به باFبلندي اع;ميههاي روز هر و بود افتاده

در ناامـني ايجاد و اخ;ل و شرارت صدد در قشقائي ايل افراد از عدهاي كه ميشد گفته جمله از ميدادند

كمترين ميباشد و بوده مسلط اوضاع بر yكام كشور انتظامي نيروي اينكه بر ع;وه هستند/ فارس منطقه

است/ بوده تحريكآميز شايعات آن از زيادي قسمت استو نداده روي نيز انتظامي خ;ف و سوِء حادثه



ملي دولت سياهه ٣٧٩٨

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

[وفاداري] آگهي
خ;فواقع بر انتشاراتي مغرضين و نداشته ارتباط سياسي دسته هيچ با اميرشاهي علياصغر اينجانب

هميشه من شعار و تكذيب مراتب وسيله بدين لذا است دانسته مرتبط خاصي دسته به را اينجانب و داده

اميرشاهي علياصغر است/ محبوب شاهنشاه و عزيز ميهن به خدمت

١٢٧٧٩ ـ آ

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

دولت] عليه جهتسخنراني به رزمآرا قتل [دستگيريمجري
از نفر پنج و طهماسبي خليل آقاي مشهد از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

زنداني و انتظاميدستگير طرفمأمورين از ميكردند عليهدولتسخنراني گوهرشاد مسجد در فدائياناس;م

شدهاند/

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

مرداد] ٢٨ روز بدويمتهمين [دادگاه
ارتشكه ستاد سابق معاون كيان سرتيپ آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

است/ شده بستري و بيمار ميباشد مرداد هشت بيستو روز متهمين جزو

سروان سرهنگممتاز, كياني, سرتيپ آقايان از عبارتند كه متهمينمزبور داديم قبyاط;ع كه طوري به

وك;ي كردند معرفي دادگاه به و انتخاب را خود مدافع وك;ي شجاعيان ستوان و فشاركي سروان داورپناه,

به و شدهاند حاضر نظامي بدوي دادگاه دفتر در كه است روز چند مرداد هشت و بيست روز متهمين مدافع

گرديدهاند/ مشغول موكلينخود پرونده قرائت

متهمينمزبور تهام ا به رسيدگي براي زودي به نظامي بدوي دادگاه است شده كسباط;ع كه طوري به

داد/ خواهد جلسه تشكيل

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

نشد] افشارطوستشكيل قتل به متهمين [دادگاه
قتلافشارطوسبه متهمين تهام ا به رسيدگي براي تجديدنظر دادگاه امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ موكول فردا صبح ٩ ساعت آينده جلسه و نشد تشكيل متهمين از يكي حضور عدم علت

٨٢٦٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٥ شنبه

تهران] جديد نظامي فرماندار از [رفعكسالت
پساز تهران شهرستان جديد نظامي فرماندار بختيار تيمور سرتيپ آقاي ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

گرديد/ كار مشغول و حاضر نظامي فرمانداري در امروز كسالت رفع



٣٧٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

مرغي قلعه حادثه درباره هوائي افسرانفرارينيروي
شد خواهند محاكمه غيابا

متواري كنون ا شدهاند شناخته متهم مرغي قلعه فرودگاه حادثه در كه هوائي نيروي افسر نفر سه چون

كـه است كرده احضار را آنها گهي آ وسيله به ارتش دادرسي بازپرس خديو كيهان سرهنگ آقاي هستند/

نمايند/ معرفي ارتش دادرسي به را خود ماه ظرفدو در مرغي قلعه فرودگاه حادثه متهمين

گردد مقتضي مزبور مدت چنانچه داشت اظهار ما خبرنگار به امروز ارتش دادرسي در مطلع مقام يك

آنان عليه را نهائيخود قرار و كرد خواهد رسيدگي فراري افسران نفر سه تهام ا به غيابا قانون بازپرسطبق

غيابي رسيدگي براي پرونده و تنظيم را خود ادعانامه مزبور قرار استناد به ارتشنيز دادستان مينمايد/ صادر

شد/ خواهد نظامي دادگاه تحويل

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

اخير] ساعت چهار بيستو [در
نظاميو فرمانداري بهوسيلهمأمورين عدهاي ساعتاخير چهار بيستو در ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

يك ركن به آنها پرونده و گرديدند توقيف نظامي قانونحكومت ٥ ماده طبق و شهربانيدستگير گاهي كارآ

گرفتن با بود شده تفاهم سوِء رفع آنها از كه دستگيرشدگان از نفر ده همچنين و شد ارسال نظامي فرمانداري

شدند/ آزاد كفيل

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

وزارتكشور] معاون با قشقائي ناصر آقاي [مEقات
وزارت معاون جهانباني سرتيپ تيمسار گذشته روز قشقائي ناصر آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نمود/ م;قات را كشور

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

فرماندارينظامي رياستمحترم
شيراز از صادره ١٢٣٧ شماره شناسنامه سالكداراي فاني اينجانبمنصور ميرسانم عرض به محترما

ايـران مـلت و كشور به خائن را �كمونيست � توده منحله حزب و نبوده توده منحله حزب جزِء ١٣١å متولد

١٢٨١٥ - آ ميدهم/ استعفا بوده حزبي چنين عضو گر ا و ميدانم

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

ايران] ملت و كشور به حزبخائن را توده منحله [حزب
و نبوده توده منحله حزب جزو ١٨åå شناسنامه تهران از صادره محمدتقي فرزند رسولي حسن اينجانب

١٢٨٩٦ ـ آ ميدهم/ استعفا بودهام هم گر ا و ميدانم ايران ملت و كشور به خائن حزب را توده منحله حزب



ملي دولت سياهه ٣٨٠٠

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

اعليحضرتمحبوب] و سلطنت مقام به را وفاداريخود [اعEم
به دسته و حزب هيچ به كه صورتي در بودم توده منحله حزب جزو اينجانب كه بود شايع افواه در مدتي

حزب اين از را خود انزجار وسيله بدين داشت نخواهم و ندارم و نداشته بستگي توده منفور خصوصحزب

ميدارم/ اع;م پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرتمحبوب سلطنتو مقام به را وفاداريخود اع;م

زاهد محقق محمد ١٣å١٦ ـ آ

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

ايران ملت گوياي زبان ملل اتحاد روزنامه
شد توقيفخارج از

بـهترين و كشـور نـويسندگان ورزيدهترين و دانشگاه استادان آقايان قلمي همكاري با پيش مانند و

روزهاي هفته همه پرده/ پشت خبرهاي آخرين و اجتماعي و ادبي مطالبمتنوع و سياسي مقالههاي

ميشود منتشر يكشنبه ١٢٩٨٢ ـ آ

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

پهلوي ثريا خيريه جمعيت طرف از ١٧ديماه روز

شد خواهند اطعام تهران مستمندان از نفر هزار پنج
توانگران به پهلويخطاب ثريا جمعيتخيريه پيام

گرديدو تشكيل شاهنشاهي وزارتدربار پهلويدر ثريا جمعيتخيريه اعانات كميسيون بعدازظهرديروز

صندوق به بختيار جعفريو بانوان بهوسيله اعاناتجمعآوريشده ريال پانصد و هزار سيزده و چهارصد مبلغ

كشور بانوان روز مناسبت به ماه دي هفدهم روز دارد نظر در پهلوي ثريا خيريه جمعيت شد/ تقديم جمعيت

دهد/ ترتيب نمايشاتي اعانه جمعآوري براي همچنين و كند اطعام تهران در را مستمندان از نفر هزار پنج

بـه سـميعي بانو وسيله به پيامي جمعيت طرف از بينوايان و فقرا به نسبت اهالي كمك جلب براي ضمنا

بود: شده داده تذكر چنين مقدمهاي كر ذ از پس آن در كه گرديد منتشر تهران راديو از توانگران

آسايش براي و بيائيد ميباشيد بهرهمند دنيوي نعمتهاي بركت از كه كساني اي و توانگران اي شما

دل چشمو و شده افزون روز زمستان سخت سرماي كنون ا نمائيد همراهي را درماندگان و ضعفا وجدانخود

نـداي هـمان و مـيبينيد را آنها هم شما تعمق اندكي با ميباشد/ نگران شما سوي به بيپناه دردمندان

مينمايد/ تقويت شما نهاد در را نوعپروري و مردمداري حس كه است ضميرتان

و سرد كاشيانه گرسنگي و سرما نهيب اينكه از قبل و كنيد عجله خير امر اين در كه است خوب پسچه

عدل محكمه در هرگز شما بزرگواري اين كه دهيد نجاتشان آري بدهيد/ نجاتشان ريزد فرو را آنها ويران

ماند/ نخواهد بياجر خداوندي



٣٨٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

الكلي] قانونمشروبات اجراي آئيننامه [تدوين
مـنع قـانون اجـراي آئـيننامه تـدوين براي دارائي وزير آقاي دستور به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

تشخيص اداره كل مدير فرزاد دارائي, سابقوزارت كفيل فروزان آقايان از مركب كميسيوني الكلي مشروبات

غيرمستقيم مالياتهاي رئيساداره دكترچوبين بازرسدارائي, كاظمي ضرابخانه, رئيساداره آژير درآمدها,

شد/ خواهد تشكيل دارائي وزارت در مطلعين از تن چند و

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

كاشاني] tآيتا مبارك [فرزند توضيح
حـضرت و ايـنجانب روابط درباره حقيقت خ;ف بر مطالبي مج;ت جرايد از پارهاي در اينكه به نظر

همه در و هميشه كه برسانم عموم اط;ع به بدينوسيله دانستم Fزم گرديده درج گرامم و معظم والد tآيتا

بود/ خواهم و بوده خود معظم پدر به نسبت خدمتگزار بنده يك مانند موارد

كـه است خـصوصي اغراضسـوء لحاظ از يا و اط;ع جهة از يا شايعات گونه اين انتشار است بديهي

كاشاني سيدمصطفي بود/ قائل آن بر اثري ترتيب نميتوان

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

كورهپزخانه كارگران توزيعدفترچههايبيمه
بازرسي اداره رئيس مجد مهندس فخار صنف نماينده بهزادي آقايان از مركب كميسيوني ديروز صبح

تهران بهمن, فشاري آجر كورههاي محل در كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان نماينده حضور با كار وزارت

اين همكاري با كارگران رفاه تأمين نظر از اجتماعي بيمههاي سازمان كه گرديد مقرر و شد تشكيل ميهن و

كند/ توزيع و تهيه را كارگران بيمه دفترچههاي كورهپزخانهها محل در روزه همه كميسيون

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

ارتش] كارخانجات تأسيسات از رؤسايعشاير [بازديد
با امروز صبح نه ساعت رضائيه منطقه عشاير رؤساي از نفر يك و پنجاه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

موثقي سرگرد سرپرستي به ملي مجلسشوراي سابق نماينده صادقي افشار آقاي معيت به ارتشي وسايل

سـلطنتآباد در ارتش تسـليحات اداره كارخانجات بازديد براي ارتش ستاد عشايري مستقل دايره افسر

رسانيدند/ هم به حضور

شد/ داده نشان عشاير به تسليحات اداره افسران وسيله به كارخانجات قسمتهايمختلفه اينكه پساز

تسليحات رئيس اماني سرتيپ تيمسار خاتمه در و نمودند شيريني چايو صرف سلطنتآباد آئينه تاFر در

نيز صادقي افشار آقاي و نمودند ايراد فقيد اعليحضرت خدمات از كوچكي نمونه درباره كوتاهي نطق ارتش

يافت/ پايان بازديد جريان نيم و ساعتدوازده مقارن و داشتند اظهار مطالبي ايشان بيانات تأييد در



ملي دولت سياهه ٣٨٠٢

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

ارتش] درجهداران و [پاداشافسران
مقرر تصميمدولت بنابه داشت اظهار ارتشامروز ستاد در مطلع مقام يك ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

پاداشكه اين قسط اولين پرداختگردد/ پاداش ماه پنج ارتشمعادل درجهداران افسرانو كليه به است شده

عنوان به ديگر حقوق ماه سه معادل نيز اسفند ماه در و گرديد پرداخت ماه آبان در بود حقوق ماه دو معادل

ميشود/ تأديه ارتش درجهداران و افسران تمام به پاداش

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

گرگان] سلطنتي قراِء تقسيم [مقدمات
امـ;ك تـقسيم اداره رئيس كبر ا آقاي سرپرستي به هيأتي امروز صبح ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرگان در را سلطنتي قراِء تعيينحدود ترتيبنقشهبرداريو تا عزيمتكرد گرگان به مهندسنواب سلطنتو

چند و يافت خواهد خاتمه ماه بهمن اواسط تا گرگان سلطنتي قراِء تقسيم مقدمات و نقشهبرداري بدهد/

شد/ خواهد تقسيم آنجا رعاياي بين آينده سال ماه فروردين اواسط به مزبور قراِء از قريه

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

شاهدوستي] تقويتروح [برايترويجورزشو
و شـاهدوستي روح تـقويت و كشـور جـوانـان بـين ورزش تـرويج بـراي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

و اسـتانداريهـا كـليه بـه و صـادر بـخشنامهاي كشـور وزارت اجـتماعي امور اداره طرف از وطنپرستي

به بدني تربيت انجمن جلسات كه شده داده تذكر ضمنا بخشنامه اين در است شده فرستاده فرمانداريها

مخالف سياسي و مذهبي تبليغات ورزشي باشگاههاي در كه آيد عمل به مراقبت و تشكيلشود منظم طور

ميهنپرستي و شاهدوستي خداشناسي, تقويتروحيه براي فقط ورزش مربيان و نگيرد صورت كشور مصالح

نمايند/ مجاهدت و اهتمام كشور جوانان در

٨٢٦٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٦ يكشنبه

كودكان تأسيسخانه
تأسيس كودكان> <خانه نام به مؤسسهاي چهار اصل فني اداره كمك با تهران شهرداري اط;ع قرار به

چهارده تا چهار سن از را كودكان و پرورشگاه و شيرخوارگاه نظير است مؤسسهاي كودكان خانه مينمايد/

قسمتهاي برنامهمخصوصدر مطابق خانه اين اطفالدر پذيرفت/ تربيتخواهد و تعليم منظور به سالگي

مطالعه فعyمشغول خانه تأسيساين براي اعضايكميسيوني از يكي اظهار طبق تربيتميشوند/ مختلف

كـميسيون انـتخاب بـا كـه نـفر صـد و يافت خواهد تأسيس نمونه صورت به yفع كودكان خانه ميباشد/

آنكه پساز ميورزند/// اشتغال قسمتهايمختلف گرفتن فرا به ميشوند منتقل كودكان خانه مخصوصبه

كرد/ خواهند عزيمت خيريه مؤسسات در اطفال تربيت براي كشور نقاط به كردند طي را مختلف دورههاي



٣٨٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

گفت: جرايد خبرنگاران به نظاميجديد فرماندار

ميشوند آزاد التزام قيد با نظامي فرمانداري زندانيان
ميشود برداشته دانشگاه انتظامي گارد

است عملآمده به اقدام جدا فاطمي برايدستگيريدكتر

بـختيار سـرتيپ تـيمسار و يـافت تشكـيل نظامي فرمانداري در مطبوعاتي جلسه ظهر مقارن امروز

دو ركـن بـه امـروز داشت: اظـهار مـطالبي زيـر شرح به خبرنگاران برابر در تهران جديد نظامي فرماندار

آيد عمل به رسيدگي نظامي فرمانداري زندانيان پرونده يكصد روز هر كه شد داده نظاميدستور فرمانداري

آزاد التزام قيد به زندانيان كليه و نشود استفاده نظامي حكومت قانون پنج ماده از زندانيان ارفاق منظور به و

مجازات شديدا آنوقت شدند اشخاصدستگير اين دوم بار گر ا سپستوضيحداد بختيار آقايسرتيپ شوند/

شد/ خواهد عمل شدت نهايت با اين از بعد اخ;لگران با اساسا و آمد خواهد عمل به آنها درباره Fزم

نظاميجوابداد: فرماندار تيمسار كرد, انتظاماتدانشگاهسؤال درباره خبرنگاران از يكي ـ دانشگاه گارد

نـظارت مردم كارهاي به شهر نقاط تمام در دارد وجود تهران شهرستان در نظامي فرمانداري كه مادامي

ديگر نقطه هر در چه و دانشگاه در چه گرديد مشاهده انتظامات و مقررات خ;ف بر عملي گر ا و كرد خواهد

را موجباتاخ;ل كه داد نخواهد كساجازه هيچ به نظامي فرمانداري و شد عملخواهد آنها با قانون مطابق

مـن و باشد نداشته انتظامي گارد به احتياجي دانشگاه كه كنند اقدام طوري بايد فرهنگيان آورند/ فراهم

مينمايم/ دانشگاه مأمور عدهايرا ضرورتايجابكرد بعدا گر ا و بردارم را دانشگاه انتظامي گارد دارم تصميم

جاي و رفته دانشگاه به ميتوانند خبرنگاران كه داد توضيح نظامي فرماندار دانشگاه اخير حادثه درباره

تيراندازي خيال نظاميهيچگونه افراد كه باشند مطمئن ببينندو اصابتكرده سقفكريدور به كه گلولههائي

داد/ رخ گوار نا تفاق ا اين گرفتند دستشان از را آنها اسلحه كه موقعي فقط و نداشتهاند خود برادران به

مـيشود, داده تـي تـغييرا نظامي فرمانداري قضائي سازمان در آيا كرد سؤال خبرنگاران از ديگر يكي

البـته و مـيشود داده تـي تـغييرا ارتش نظامي دادگاههاي تمام در گفت جواب در بختيار سرتيپ تيمسار

شد/ خواهند تصميم اين شامل نيز نظامي فرمانداري دادگاههاي

سياسي احزاب از برايجلوگيري نظري اساسا داشت اظهار سياسي احزاب درباره بختيار سرتيپ تيمسار

كرد/ خواهد مبارزه جدا كنند مختل را انتظاماتكشور ميخواهند كه اخ;لگراني با ولي ندارد

داشت: اظـهار تهران نظامي فرمانداري فاطمي دكتر دستگيري درباره ـ فاطمي دكتر دستگيري براي

دادن از كنند پيدا موفقيت خود كار در بتوانند اينكه براي ولي ميباشند فاطمي دكتر تعقيب در جدا مأمورين

هستم/ معذور اينمورد در اط;عي گونه هر

كه نميدهند اجازه هرگز ايران ملت گفتدولتو خبرنگاران به خطاب بختيار تيمسار مصاحبه خاتمه در

اندرز جوانانكشور به من دهند باد بر را آنها هستي و كرده پيدا مردمرسوخ ميان در اخ;لگر عناصر عده يك
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به رسيده ما به كه را باستاني ميراث اين تا بكوشند بايد ايران ملت نخورند/ را اخ;لگران فريب كه ميدهم

بهنحو است ككشور خا آبو خدمتبه ميهنو نام اعت;ِء كه را ايرانيتخود وظيفه و تحويلدهد آينده نسل

دهد/ انجام احسن

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

افشارطوس قتل به متهمين محاكمه جلسه
شد/ تشكيل والي سرتيپ آقاي رياست به نظامي فرمانداري تجديدنظر دادگاه امروز صبح ده ساعت

نظامي فرمانداري دادستان قرباني سرهنگ آقاي قبل جلسه قرائتصورت و جلسه رسميت اع;م از پس

ايراد بياناتي نيز شكنجه درباره و كرد اظهاراتي وي به دادگاه راي به خود اعتراضيه Fيحه درباره بحث ضمن

بازداشت قتلوي تهام ا به كه كساني و شد سرتيپافشارطوسكشته است محقق آنچه گرفت نتيجه و نمود

ميباشند/ دادگاه در حاضر متهمين همين شدهاند

بياناتي دادستان اظهارات درباره متهمين مدافع وك;ي از يكي امامي آقاي دادستان بيانات پايان از بعد

خاطر به اصو� و است سياسي تهام ا اين كه گرفت نتيجه و پرداخت خود موكلين از دفاع به سپس و ايراد

برائتموكلين تقاضاي دادگاه از پايان در وي كردهاند متهم افشارطوس قتل به را متهمين سياسي مقاصد

داشت/ اظهار زمينه همين در بياناتي نيز ديگر مدافع وكيل عبده آقاي سپس نمود/ را خود

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

كرد استعفا بدوينظامي دادگاه اعضاي از يكي
كرد نخواهد ايجاد مراد ٢٨ متهمين محاكمه در وقفهاي كياني بيماريسرتيپ

شدند ارتشحاضر دادرسي در شجاعيان يكم ستوان و داورپناه سروان امروز

و فشاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ آقايان داديم اط;ع yقب كه طوري به

از عبارتند مزبور وك;ي كردند/ انتخاب را خود مدافع وك;ي مرداد ٢٨ واقعه متهمين شجاعيان يكم ستوان

سرهنگ ممتاز, سرهنگ مدافع وكيل آزمين سرهنگ كياني, سرتيپ مدافع وكيل خزاعي سرهنگ آقايان

سرگرد و داورپناه سروان مدافع وك;ي ابواسحقي سرهنگ و شاهقلي, سرهنگ خزاعي, سرهنگ اسكويي,

شجاعيان/ يكم ستوان مدافع وكيل قاسملو

به استو ارتشبستري بيمارستان در و بيمار متهمين از يكي كياني آقايسرتيپ كه داديم اط;ع ديروز

او مدافع وكيل و كرد نخواهد ايجاد دادگاه در كيانيوقفهاي سرتيپ بيماري شد كسباط;ع امروز كه طوري

سروان آقايان امروز صبح ميرساند/ وي اط;ع به بيمارستان در و تهيه پرونده روي از را يادداشتهايFزم

پرونده قرائت مشغول و ارتشحاضر دادرسي در خود مدافع تفاقوك;ي ا به شجاعيان يكم ستوان و داورپناه

از كار كثرت اثر در نظامي بدوي دادگاه اعضاي آقايان از يكي به كه شد حاصل اط;ع امروز گرديدند/ خود

نيست/ دست در اط;عي وي استعفاِء قبول عدم يا قبول از هنوز ولي كرد استعفا خود شغل
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٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

فرماندارينظامي جديد سازمان
آمد خواهد عمل به رسيدگي فرماندارينظامي در پروندههايمتشكله به ساعت ٢٤ مدت در

معينميگردد تكليفبازداشتشدگان و

جـديد سازمان درباره و نمود حاصل تماس نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك با ما خبرنگار امروز

معرفي زير شرح به را نظامي فرمانداري جديد سازمان مطلع مقام ابتدا كرد/ ويسؤال از نظامي فرمانداري

آقاي معاون, شعشعاني كبر ا سرهنگهوائي آقاي تهران, نظامي فرماندار بختيار تيمور سرتيپ تيمسار كرد:

امجدي مصطفي سرهنگدوم آقاي ,[ نظامي[! فرمانداري و [!] ستاد رئيس شعشعاني [!] محمد سرهنگ
اجرائيات/ شعبه رئيس كياني سرهنگدوم آقاي رئيسركنسوم, واثقي سرهنگدوم آقاي دو, رئيسركن

و ميشوند انتخاب قريبا انتظامي افسر و نظامي فرمانداري اول ركن رئيس كرد اضافه سپس مزبور مقام

شد/ خواهد تجديدنظر نيز نظامي فرمانداري دادسراي سازمان در همچنين

فـرمانداري جديد سازمان در داشت اظهار مطلع مقام آن نظامي فرمانداري به ارجاعي پرونده درباره

فورا تحقيق افسران وسيله به ب;فاصله آنجا در و ميشود ارجاع دو ركن به سياسي پروندههاي كليه نظامي

چنانچه و ميگردد روشن پرونده صاحبان تكليف ساعت ٢٤ مدت در و ميآيد عمل به رسيدگي پرونده به

در و ميشوند آزاد درنگ بدون شد ثابت آنها بيگناهي چنانچه توقيفو ٥ ماده طبق شدند شناخته مقصر

مـعين را بازداشتشـدگان تكليف ساعت ٢٤ خ;ل در كه است گرفته تصميم نظامي فرمانداري حقيقت

كارتهاي استكه داده نظاميدستور فرماندار بختيار تيمور سرتيپ تيمسار گفت مقاممطلع آن ضمنا نمايد/

كه اع;ميهاي طي و شد خواهد تهيه جديدي كارتهاي منظور اين براي و تعويضشود شب مرور و عبور

رسيد/ خواهد مردم اط;ع به سابق مرور و كارتهايعبور الغاِء ميشود منتشر هفته همين

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

پوiد باشگاه بازگشتكشتيگيران
از تن ده زندي و تختي, باقرآبادي, حيدري, سروري, عرب, حسين خداوردي, يعقوبي, خجسته, آقايان

مشاور معروفخاني سرگرد باشگاه, آن مدير رضيزاده آقايان همراهي به پوFد باشگاه كشتي زبده قهرمانان

بودند رفته تركيه به استانبول كشتي پيشطبقدعوتكلوپ روز ١٥ كه كمكداور پرديسمترجمو قهرمان و

آقاي كه حالي در صبح امروز شدند/ پيروز مسابقات در برد چهارده نتيجه در كه دادند انجام مسابقه سه و

از زيـادي عده و كشتي فدراسيون رئيس قطب آقاي و بدني تربيت سازمان رئيس ايزدپناه دكتر سرتيپ

شدند/ وارد بودند رفته مهرآباد فرودگاه به متعدد گلهاي دسته با ورزشكاران و باشگاهها مديران

دكتر سرتيپ تيمسار وسيله به و شد انداخته گلي حلقه قهرمانان از يك هر گردن به خيرمقدم از پس

روباز جيپهاي سوار قهرمانان شد/ نصب رستاخيز يادبود مدال يك قهرمانان از يك هر سينه به ايزدپناه

كردند/ حركت تهران سمت به و شده



ملي دولت سياهه ٣٨٠٦

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

دانشآموزان و فرهنگيان كليه معاينه دوشنبه روز از
شد خواهند معاينه نفر ٦åå روزه همه و ميشود سلآغاز ابتEيبه لحاظ از

بـهداري و اجـتماعي خـدمات شـاهنشاهي سـازمان در فـرهنگيان از نفر ٦åå روزه همه شنبه روز از

از قبل نفر ٣åå كه ترتيب اين به شد خواهند راديوسكوپي مخصوصي دستگاههاي وسيله به آموزشگاهها

كرد/ خواهند مراجعه بعدازظهر نفر ٣åå و ظهر

بيماري ابت;ي لحاظ از فرهنگ وزارت جزِء خدمتگزاران و كارمندان ابتدا شده تنظيم كه برنامهاي طبق

معاينه تحت دبيرستان و دبستانها كودكستانها, سپسدانشآموزان و معلمين بعد و ميشوند معاينه سل

زيرا كشيد خواهد طول ششماه حدود در دانشآموزان فرهنگيانو از راديوسكوپي عمل گرفت/ خواهند قرار

در فـرهنگيان راديـوسكوپي و معاينه مورد در تهران از پس ميگردد/ بالغ نفر هزار ١٢٧ به افراد اين عده

آمد/ خواهد عمل به اقداماتي نيز شهرستانها

امـر بـنابه پـهلوي امـ;ك اداره تهران در را فرهنگيان راديوسكوپي مخارج داديم اط;ع كه طوري به

ميپردازد/ را آن فرهنگمخارج وزارت باشد راديوگرافي به احتياج كه صورتي در پرداختو خواهد شاهنشاه

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

شد تأسيسخواهد محلهنرسرايعالي در نفت دانشكده
ميشود پذيرفته دانشجو نفت برايدانشكده تحصيلي ابتدايسال از

آن محل كه ملي اقتصاد وزارت به فرهنگ وزارت از عالي هنرسراي انتقال براي واصله اط;ع طبق بر

تصويبهيأتدولت براي كه شده تهيه اقتصاد طرفوزارت از طرحي شده گرفته نظر نفتدر دانشكده براي

به آن اداري كارمندان و معلمين و استادان كليه با عالي هنرسراي مزبور طرح موجب به است/ شده تقديم

ميشود/ استفاده نفت دانشكده براي آن محل از و شد خواهد منتقل اقتصاد وزارت

كه كساني و ميشود پذيرفته دانشجو نفت دانشكده براي آينده تحصيلي سال ابتداي از معلوم قرار به

از كه آئيننامه در دانشكده به ورود شرايط نمايند/ نويسي نام دانشكده در ميتوانند باشند رياضي ديپلمه

دانشكده براي كه عالي هنرسراي مساحت شد/ خواهد پيشبيني ميشود تدوين ملي اقتصاد وزارت طرف

ميباشد/ مربع متر پنجاه و ششصد و هزار پانزده شده گرفته نظر در نفت

٨٢٧å شماره ,١٣٣٢.١å.٧ دوشنبه

شد] دستگير اعEميه پخش حال [در
پزشكي دانشكده دانشجوي را خود كه اردستاني نام به شخصي ديشب ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

به ازوي كه بدني بازرسي در شدو دستگير بود پخشاع;ميه كهمشغول موقعي در بخش٦ در ميكرد معرفي

آمد/ دست به اع;ميه برگ چندين و مردم روزنامه شماره چند آمد عمل



٣٨٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

اخير] ساعت چهار بيستو [در
نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به نفر دو اخير ساعت چهار و بيست در ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ ارسال دو ركن به آنان پرونده و شدند بازداشت

گرديدند/ آزاد بود شده رسيدگي آنها پرونده به كه يكشنبه روز بازداشتشدگان از نفر ١٣ همچنين

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

فلكاiفEك قلعه زندانيان پرونده به [رسيدگي
خارك] جزيره و

بـختيار تيمور سرتيپ تيمسار دستور به شد حاصل اط;ع كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مقرر و گرديد آغاز خارك جزيره و فلكاFف;ك قلعه زندانيان پرونده به رسيدگي تهران نظامي فرماندار

گيرد/ قرار رسيدگي مورد پرونده يكصد روز هر گرديد

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

ميشود منتشر فردا عصر <كاويان>
راي پساز مصدق سرنوشت شد/ خواهد منتشر فردا توقيفعصر ماه سه پساز كاويان> هفتگي< مجله

رپرتاژهاي از قسمتي تنها تهران كريسمسدر جشن نفت, مسئله حل چگونگي انتخابات, غوغاي دادگاه,

١٣١٤٥ ـ آ بخوانيد/ حتما را كاويان> > فردا عصر بود/ خواهد كاويان> > هفته اين

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

ميشود نزديك عصر چهارشنبه
توقيف ماه سه پساز كاويان> > چهارشنبه عصر زيرا ميرسد پايان به كاويان> > ع;قمندانمجله انتظار

خواهد منتشر مغزتر پر مطالب كاملتر, رپرتاژهاي و بيشتر مزاياي با را خود جديد دوره شماره نخستين

١٣١٤å ـ آ كرد/

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

نمودند قطع را ثمر با اشجار تعدادياز رعايا
ثمر با درختان از تعدادي و رفته دهستانكورچشمه به قريه<بورزالخين> پيشرعاياي روز چند قزوينـ

دادگستري پروندهاشدر كنون ا كه يافت انجام افشاريه بلوك در هم قبل ماه چند عمل اين نمودند/ قطع را

است/ تعقيب تحت

را ثمر با اشجار اخت;في جزئي اثر بر و تحريكنموده را رعايا اخ;لگران اخير سال دو ظرف متأسفانه

گونه اين تنبيه براي اقداماتي دارند تقاضا فرمانداري و ژاندارمري اداره از مالكين كنون ا مينمايند/ قطع

نشود/ تكرار گوار نا قبيلحوادث اين تا آيد عمل به محركين



ملي دولت سياهه ٣٨٠٨

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

توده] منحله حزب با را خود وابستگي [عدم
و اعـ;م تـوده مـنحله حزب با را خود وابستگي عدم اعتمادي شهرت جمشيد فرزند منوچهر اينجانب

همكاري هيچگونه و ميدانم كشور به خائن ايرانو سلطنتمشروطه با مغاير را توده تشكي;تحزبمنفور

اعتمادي منوچهر ١٣١٥٤ ـ آ كرد/ نخواهم و نكرده حزبمزبور با

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

ميكند] تكذيب وسيله ارتشبدين [ستاد
خبري هفتگي جرايد از يكي در ميدهند ارتشاط;ع ستاد از كه طوري به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

درج خوزستان استانداري به دادستان سرلشكر تيمسار انتصاب و خوزستان كارگران اعتصاب عنوان تحت

تكذيبميشود/ وسيله بدين مراتب نيست صحيح خبر دو اين از يك هيچ چون كه بود شده

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

مEقاتكردند نخستوزير با رضائيه رؤسايعشاير
حاجي زرزا, مصطفي خاني, ابراهيم زرزا, سيروس نعمتي, طه �آقايان رضائيه منطقه عشاير از نفر نوزده

بـه و مـلي مـجلسشـوراي سـابق نماينده صادقي افشار آقاي تفاق ا به �آنها وابستگان و كن سا ممدان

به امروز صبح نيم و نه ارتشساعت ستاد عشايري مستقل دايره افسر حسينعليموثقي سرگرد سرپرستي

شدند/ معرفي و پذيرفته افسران باشگاه در نخستوزير آقاي حضور

آقاي عرض به دولت از پشتيباني و سلطنت مقام عظمت راه در را خود جانبازي و آمادگي مزبور عشاير

سكونت محل آباداني و عمران به نسبت مساعدت گونه هر وعده نخستوزير آقاي و رساندند نخستوزير

دادند/ آنان

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

محبوب زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار
سـمت بـه ميباشد شاهدوست و كار فدا و Fيق و شايسته افسران از كه بختيار تيمور تيمسار انتصاب

نخستوزير كه ميرساند اين و شده تهران شهر طبقات كليه خشنودي و امتنان باعث نظامي فرمانداري

اهالي و كسبه اينجانبان مناسبت همين به دارند خاصي توجه ملت منويات به ع;قه نهايت با ما محبوب

در كه اميدوارند و تبريكعرضكرده نخستوزيرمحبوب به را انتصاب اينحسن بخشچهار پهلوي خيابان

فروزنده, محمد عدل بنگاه مدير عباسدواچي باشند/ كامياب پيش از بيش اص;حي برنامههاي اجراي

اتـحاديه صـنف نـماينده چـيتگر hعـبدا قـناد, رضائي علي حاج توكلي, بنگاه مدير صمدي حسين

حـاج گـيتي, كفاشي آقاچي قاسم مسيحي, محمد حاج صاحبيپور, حسين حاج تهران, خواربارفروش

١٣١٥٦ ـ آ حسينمسيحي



٣٨٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

ميشود داده لباسوسوخت و غذا اصفهان مستمندان به
تحت اصفهان مستمندان به كمك كميسيون شهر بينوايان و فقراِء آسايش و رفاه منظور به ـ اصفهان

است: نموده تخاذ ا را زير تصميمات استاندار نظر

نمايند/ نگاهداري نوانخانه در شهربانيجمعآوريو وسيله به را مبت;يان و عجزه كليه ـ ١

را آنها استحقاق كه محل هر مستمندان به و گشته دائر گرمخانه و غذاخانه بخشها در گرديد مقرر ـ ٢

و نان و حبوبات ساير و برنج آش عدس, آش قبيل از مختلف كيهاي خورا باشد نموده گواهي محل معتمد

است/ گرديده يكدائر بخش در غذاخانه اين و شود داده خرما

آنـها پيراهـن براي پارچه و شده دوخته لباس دست دويست yفع باFپوش فاقد مستمندان براي ـ ٣

شد/ خواهد تقسيم مستحقين بين و تكميل آن زوديدوخت به كه شده خريداري

هزار دو چاركو يك نفري هر نان كوپن هزار سي تعداد yفع محله هر آبرومند و فقير مردمان براي ـ ٤

مستمندان كميسيون در كه محل هر معتمدين آقايان كه شده تهيه �شاهي يكمن كوپن �هر زغال كوپن

هر به بخش, هر كارشناسان مساعي تشريك با آنانو مشاهده و فقراِء خانههاي به سركشي با دارند شركت

شود/ داده استحقاق تناسب به زغال و نان كوپن عدد ده نفر

خاتمه تا دارد نظر در كميسيون ضمنا تهيهشود, بيمارستان افراد لباسبراي دست پنجاه گرديده مقرر ـ ٥

نمايد/ كمك بينوايان به دارد قدرت كه آنجائي تا و بدهد ادامه را كمكها قبيل اين زمستان

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

همايوني] اعليحضرت شخصي درآمد از مستمندان بين خواربار [توزيع
روح شـادي بـه پـهلوي ثـريا خـيريه جـمعيت طرف از دي هفدهم روز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

از استفاده با اقدام اين شد/ خواهد تقسيم مستمندان و فقرا بين خواربار و آذوقه فقيد رضاشاه اعليحضرت

پـهلوي ثـريا خـيريه انـجمن درآمد به مربوط و آمد خواهد عمل به همايوني اعليحضرت شخصي درآمد

نميباشد/

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

شد ايران وارد اتوبوسهايمرسدسبنز سرياول
كه آلمان كارخانجات ساخت �بنز �مرسدس توبوسهاي ا سري اولين كه شد حاصل اط;ع امروز صبح

خسروي مرز از گذشته شب هشت ساعت است شده خريداري پايتخت توبوسراني خطوطا در استفاده براي

و رسيد خواهد تهران به ديگر روز چند تا كه ميباشند دستگاه سي شامل توبوسها سرياولا شد/ ايران وارد

قابل كه توبوسهائي ا برسد/ تهران به دستگاه ٥åå تعداد تا شده خريداري توبوسهاي ا بقيه كه تدريج به

شد/ خواهد برچيده گانه هيجده خطوط از نيستند استفاده



ملي دولت سياهه ٣٨١٠

٨٢٧١ شماره ,١٣٣٢.١å.٨ سهشنبه

شد صادر الكلي ازمشروبات آئيننامهجلوگيري تهيه دستور
ميشوند منتقل خارجشهر به كارخانجاتمشروبات

شد خواهد تهيه برايصدور يا و فقطمشروباتطبي كشور داخل در
شد تشكيل آئيننامه تهيه براي كميسيوني

كرد شركتخواهد كميسيون اين اول جلسه چند در شخصا دارائي وزير

است شده داده دارائيدستور آقايوزير طرف از گفت ما خبرنگار به دارائي وزارت مقاممسئول يك امروز

گردد/ تدوين الكلي مشروبات استعمال منع قانون اجراي آئيننامه كه

وزارت ادارات رؤساي از تن چند و چوبين دكتر فرزد, فروزان, آقايان از مركب كميسيوني اينمنظور براي

ميباشد/ مطالعه تحت قانون اين اجراي چگونگي كنون ا و گرديد تشكيل دارائي

كـارخـانجات كـه بـودند كـرده شكـايت تـهران اهالي از عدهاي چون كه كرد اظهار مطلع عضو همين

ميزند/ لطمه آنها س;مت به استو كرده زحمت ايجاد آنها براي مشروبسازي

و گردد منتقل تهران خارج به كارخانجات قبيل اين كه دادند دستور دارائي وزارت به نخستوزير آقاي

اجراي آئيننامه آنكه از بعد جهت اين به شود, گذارده اجرا مرحله به زودتر هرچه مزبور دستور كه شده كيد تأ

فـقط مـؤسسات ايـن و پرداخت خواهد مشروبسازي مؤسسات به را خود بدهي دولت شد تدوين قانون

كرد/ خواهند طبي مشروبات تهيه به مبادرت

رسيده ملي مجلسشوراي تصويب به الكلي استعمالمشروبات از برايجلوگيري قبل چندي كه قانوني

و نشده وضع مقررات از متخلفين براي تي مجازا قانون اين در زيرا نيست اجرا قابل آئيننامه بدون است

طرف از كه آئيننامهاي جهت همين به است نگرديده تعيين شوند تخلف اين مرتكب كه كساني جرائم

بود/ خواهد اجرائي نكات كليه شامل ميشود تهيه دارائي وزارت كميسيون

استعمال فروشو و تهيه از جلوگيري به اقدام شهرستانها و مركز در آن مفاد طبق بر بايستي مأمورين و

موقع به و رسيده تصويب به وزيران هيأت طرف از تكميل از پس مزبور آئيننامه نمايند/ الكلي مشروبات

شد/ خواهد گذارده اجرا

قبل است شده كسباط;ع طوريكه به ولي تدوينشود ديگر يكماه تا مزبور آئيننامه ميرود احتمال

كه شد خواهد كارخانجاتمشروبسازيداده تخليه براي ترتيبFزم درآيد اجرا مرحله به قانون مفاد آنكه از

منتقل شهر خارج به را خود كارخانجات شهرداري و دارائي كمكوزارت با بتوانند كارخانجات اين صاحبان

نمايند/

بـه مبادرت كارخانجات اين مشروبات استعمال و فروش از جلوگيري از بعد شد اشاره كه طور همان و

نمايند/ صادر را كاFيخود بتوانند كه ميشود داده ترتيبي يا و كرد خواهند طبي الكلي مشروبات ساختن



٣٨١١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

شدند دستگير فرماندارينظامي وسيله به نفر ٤ و كEنتري مأمورين طرف از نفر ٩٨

گرديدند آزاد زندانيان از جمعي
كشفشد توده منحله حزب به مداركمربوطه و اسناد مقداري

اين از گرديدند/ دستگير تهران مختلفشهر نواحي در ك;نتري مأمورين وسيله به نفر ديشب٩٨ و ديروز

و نظامي فرمانداري دادسراي به چاقوكشي جرم به نفر ٢٢ و تهران دادسراي به منازعه علت به نفر ٦٧ عده

شدند/ تحويل شهرباني گاهي آ اداره به مختلف تهامات ا به بقيه

بازداشتشده چنديقبل كه را آقاياسمعيلخوئي خانه نظامي فرمانداري مأمورين ديروز ـ كشفاسناد

خبرنگارانـي كارت و توده منحله حزب به مربوط اسناد و اوراق زيادي مقدار و دادند قرار بازرسي مورد بود

از يكي كه حسيني سيدكاظم آقاي همچنين شد/ كشف آنجا اورنگدر شجاعتو رهبر, مردم, روزنامههاي

دو ركن در وي پرونده و شد اعزام تهران به و دستگير همدان در ديروز بود توده منحله حزب فعال اعضاي

گرفت/ قرار تعقيب تحت نظامي فرمانداري

نظامي فرمانداري طرفمأمورين از نفر سه اخير ساعت چهار بيستو در ـ نظامي فرمانداري وسيله به

گرفتند/ قرار تعقيب تحت نظامي فرمانداري دو ركن در ب;فاصله و دستگير

اسامي گرديدند/ آزاد آنها از عدهاي و آمد عمل به رسيدگي سابق زندانيان از جمعي پرونده به همچنين

عرفاني, tنصرا مرتضيموسويان, ,tلطفا اسمعيل بايار, محمدعلي آقايان است: قرار اين از آزادشدگان

اخـوان, tعـبدا حـيدري, مهدي داوري, سيدكاظم تركپور, tماشاِءا پروندي, هوشنگ رضائي, اسكندر

داود كري, شا سيفعلي لطفي, حسين كري, شا غ;مرضا قاسمي, خليل نفري, ابراهيم شهبازيان, tنعمتا

tنـبيا مـجيبي, محمد ديدار, tيدا مهرآذري, قدرت آجپيشه, علي تيو, محمد غ;م, tسيفا تقيزاده,

قنديكي/ tعينا حسني, سلطانعلي حيدري, tحمدا ندائي, tعنايتا جباري,

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

فرماندارينظامي دو يكو رؤسايركن
يكو رياستركن به سرهنگمراديان آقايان تهران نظامي فرمانداري بختيار سرتيپ تيمسار طرف از

نظامي فرمانداري دو ركن رياست به افسري دانشكده دو ركن سمت حفظ با امجدي مصطفي سرهنگدو

شدند/ كار مشغول امروز از و تهرانمنصوب

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

[شعبانجعفري] ورود
كرده عزيمت شمال صفحات به قبل روز چند كه همراهان ساير و مجتبوي بلور جعفري, شعبان آقايان

كردند/ مراجعت تهران به گذشته روز بودند



ملي دولت سياهه ٣٨١٢

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

شد صادر فاطمي دكتر عليه نهائيبازپرسغيابا قرار
است كرده تقاضاياعدام فاطمي برايدكتر ٣١٧ ماده استناد بازپرسبه

دادرسـي بازپرس خديو كيهان سرتيپ آقاي قبل ماه سه دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به

جريان از بعد كه سابق خارجه امور فاطميوزير دكتر به چاپشد جرايد در كه احضار گهي يكآ ارتشضمن

ظرف بايستي است گرفته قرار تعقيب تحت ارتش دادرسي در چون كه كرد اخطار بود شده متواري مرداد ٢٨

بازپرس اينصورت غير در و نمايد معرفي مرداد ٢٨ ـ ٢٥ بازپرسوقايع به را گهيخود آ انتشار روز از ماه دو

يافتو پايان قبل هفته دو گهي آ اين در مقرره مهلت مدت نمايد/ رسيدگي وي تهام ا به غيابا است موظف

گرديد/ مزبور پرونده تنظيم مداركو تهيه قانونمشغول بازپرسطبق

از است عبارت كرده فاطميجمعآوري دكتر عليه خديو كيهان سرتيپ آقاي كه مداركي مداركچيست؟

ميتينگ در او نطق خارجي, كشورهاي در ايران سياسي نمايندگان به مرداد ٢٨ ـ ٢٥ وقايع در تلگرافاتوي

٢٦ و روزهاي٢٥ در مطبوعاتيخود مصاحبه در وي كه مطالبي همچنين بيمارستان ميدان در مرداد ٢٥ روز

روزنامه در منتشره مقاFت ضمنا است گفته خارجه امور وزارت كاخ در خارجي و داخلي خبرنگاران با مرداد

آن استناد بازپرسبه استكه مداركي از يكي نيز است شده منتشر فاطميچاپو دكتر قلم به كه امروز باختر

است/ كرده استفاده فاطمي دكتر عليه

عبارت كه ديگري مدارك كرده بازپرسجمعآوري كه مداركفوق بر ع;وه ـ ديگران گفتههاي استناد به

كه را اشخاصي مدارك اين تهيه بازپرسبراي منعكساست/ پرونده در ميباشد مطلعين و شهادتشهود از

در آنها عين كه كرده سؤال آنها از مطالبي و احضار داشتهاند تماس فاطمي دكتر با مرداد ٢٨ و ٢٥ وقايع در

منع قرار قبل چندي كه مصدق دكتر آقاي همكاران قول از كه نيز مداركديگري است, گرديده ضبط پرونده

ميشود/ ديده فاطمي دكتر پرونده در و گرديده جمعآوري شد صادر آنها تعقيب

حيث هر از را پرونده سرانجام فوق, مدارك جمعآوري از پس ارتش دادرسي بازپرس ـ شد صادر قرار

كرد/ صادر فاطمي حسين دكتر عليه غيابي طور به را نهائيخود قرار هفته اين دوشنبه روز و كرد تكميل

چنين و ارتشدانسته دادرسي آئين ٣١٧ ماده با منطبق را فاطمي دكتر تهام ا بازپرس قرار اين بهموجب

تاج تختو ترتيبوراثت اساسحكومتو زدن هم به منظور به فاطمي اقداماتدكتر كه است گرفته نتيجه

است/ كرده فاطمي دكتر براي اعدام مجازات تقاضاي دادگاه از ٣١٧ ماده موجب به و زده سلطنت

نيز وي كه داد ارتشتحويل دادستان آقايسرتيپآزموده به را پرونده بازپرس امروز ـ دادستان ادعانامه

دادستان است/ كرده اط;ع كسب ما خبرنگار كه طوري به نمايد/ صادر فاطمي دكتر عليه را خود ادعانامه

مجازات تقاضاي فاطمي دكتر براي و صادر را خود كيفرخواست بازپرس استنادي ماده استناد به نيز ارتش

فاطمي دكتر عليه فقط پرونده اين كه است اين ميباشد توجه جالب كه ديگري موضوع كرد/ خواهد اعدام

نميرسد/ نظر به پرونده اين در ديگري متهم و شده تهيه و تنظيم



٣٨١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

ميرود اروپا به قوامالسلطنه فردا
هواپيماي با آقايقوام بعدازظهر فردا است قرار كه گفت ما خبرنگار به آقايقوام نزديكان از يكي امروز

ايشان مستخدمين از يكنفر پزشكمعالجو شيخ آقايدكتر اينمسافرت در كنند/ مسافرت اروپا به سوئدي

در و رفته ژنو به ايشان تفاق ا به نيز قوام آقاي كوچك فرزند حسين است قرار و ميباشد قوام آقاي همراه

كه دادند نظر پزشكان چنانچه و/// رفته ژنو به ابتدا قوام آقاي گردد/ تحصيل مشغول آنجا مدارس از يكي

رفت/ خواهد واشنگتن به جراحي عمل انجام براي قوام آقاي ندارد خطري و است ضروري جراحي عمل

كرد/ خواهد عزيمت مهرآباد فرودگاه از بعدازظهر پنج ساعت فردا آقايقوام

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

ايران زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار
با مبارزه راه در جدي مخصوصا و مبارز و فعال افسران از يكي كه بختيار تيمور سرتيپ تيمسار انتصاب

كسبه و اهالي كليه باعثخشنودي تهران نظامي فرمانداري به ميباشد ملت ايرانو دشمنان و اخ;لگران

مينمايد/ تبريكعرض نخستوزيرمحبوب به را انتصاب حسن اين و شده بخشده قزوين خيابان

مـحمدباقر دادبـين, حسـن جعفري, تقي عدالتي, حسين پهلوان, هاشم مسيحي, محمود

ـ آ متصدي سيدباقر سليمي, احمد مشهد, باربري متصدي مرندي, باربري بنگاه مدير جبرئيل سخائي,

صميمي/ كبرآقا ا قزوين, اتوسير باربري ١٣٢٢٢

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

مرداد ٢٨ رستاخيز قيام ملي جمعيت در جشن
آمده عمل به مرداد ٢٨ رستاخيز قيام ملي رئيسجمعيت عباسشيرازي آقاي طرف از كه دعوتي بنابه

محل در محلي انجمنهاي نمايندگان و جرايد مديران و ارشد افسران و رجال معاريفو از عدهاي ديروز بود

از تشكـر از پس جـمعيت سـخنگوي صـميمي حسين آقاي يافتند حضور مولوي خيابان در واقع جمعيت

جوانان پشتيباني و جانفشاني مراتب و كرد ايراد مرداد ٢٨ روز در ايران ملي قيام پيرامون در شرحي مدعوين

شاهدوستجنوبشهر جوانان كه داد تذكر داشتو ابراز ميهن و شاهنشاه به نسبت را شهر شاهدوستجنوب

شاهانه ذات و دادند شاهنشاه به مجيد tك;ما جلد يك شدندو شرفياب ملوكانه بهحضور پنجمشهريور روز

كشور نجات و اس;م عظمت و دين ترويج جز كه ميكنم ياد سوگند من فرمودند اظهار جوانان به خطاب

زمينه همين در ملي مجلسشوراي سابق نماينده آزاد عبدالقدير آقاي آن از بعد ندارم/ آزروئي هيچ باستاني

در نظامي فرماندار بختيار تيمسار بود بعدازظهر نيم ششو ساعت كه موقع اين در داشت/ اظهار مطالبي

٧ ساعت و شد احساسات ابراز ايشان به نسبت جمعيت افراد و طرفمدعوين از و كرد شركت مجلسجشن

يافت/ خاتمه آمد عمل به مدعوين از كه گرمي پذيرائي از بعد مجلسجشن بعدازظهر



ملي دولت سياهه ٣٨١٤

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

شد افتتاح شهناز بيمارستان
از زيادي عده شاهبختيو سپهبد تيمسار حضور با جديدالتاسيسشهناز بيمارستان قبل روز چند ـ تبريز

كل بهداري اداره طرف از خارجي سياسي نمايندگان و شهر محترمين و كشوري و لشكري ادارات رؤساي

و باردار مادران پذيرائي بر ع;وه بيمارستان اين در يافت/ افتتاح م;باشي بازارچه چاي كنار در آذربايجان

دكتر آقايان آنكه از پس است/ گرديده دائر آميزشي بيمارهاي با مبارزه براي نيز سازمان نوزادان پرورش

يكضمن هر خشكنابي دكتر و بيمارستان رئيس و بهداري معاون نورهاشمي دكتر بهداريو رئيس خانزاد

سپهبد تيمسار رساندند/ مدعوين اط;ع به بخشهايمربوطه چگونگي تشكيلو كيفيت از گزارشي بياناتي

براي و رفته كار به آن تشكيل درباره كه كوششهائي قبيلمؤسساتو اين اهميت درباره بياناتي شاهبختي

اعـليحضرت نـامي نـام بـه را بيمارستان رنگ سه نوار قطع با آمد/ خواهد عمل به نيز آن نظاير تأسيس

كردند/ افتتاح همايوني

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

دبستان و تأسيسدبيرستان
قديمي خدمتگزاران از ��توتن نان به ك;سه شش دبيرستان باب دو جاري تحصيلي سال در ـ تبريز

�دبـيرستان نـامهاي بـه حكمت باقرخان ميرزا حاج آقاي و اميرخيزي اسمعيل آقاي آذربايجان فرهنگ

و شاهدخت دخترانه ك;سه سه دبيرستانهاي ع;وه به و گرديد تأسيس �حكمت دبيرستان و اميرخيزي

ده پارچه ٥٥٦ شامل كه بخشهشترود چون استضمنا شده ك;سه پنج دبيرستانهاي به تبديل نيز رازي

جاريدفتر تحصيلي سال در داشت دبستان سه فقط امسال تا جمعيتدارد نفر هزار سه حدود در و ميباشد

عده است نظر در گرديده/ تأسيس جديد دبستان سه و بخشدائر اين مركز سراسكندر فرهنگدر نمايندگي

يابد/ افزايش متدرجا باب ٣å تا Fاقل هشترود دبيرستانهاي

٨٢٧٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٩ چهارشنبه

شد خواهند بيمه عمومي اماكن و اتوبوسها كارگران
سازمان فني مدير ماجدي تهران, كار اداره رئيس شفيعي آقايان شركت با كميسيوني صبح نه ساعت

تـهران استان كار اداره در كار وزارت اجتماعي امور اداره رئيس اسكندريپور كارگران, اجتماعي بيمههاي

و آمد عمل به تي كرا مذا كسيها تا و توبوسها ا رانندگان كمك و رانندگي بيمه به نسبت و گرديد تشكيل

اجـتماعي بـيمههاي سـازمان قانوني Fيحه مشمول مزبور رانندگان كمك و رانندگان شد گرفته تصميم

ماده به توجه با شد گرفته تصميم همچنين شود/ اجرا آنها درباره اينFيحه مقررات و شوند شناخته كارگران

كافهها و پانسيونها و مهمانخانهها و رستورانها كافه كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان قانوني Fيحه دو

شوند/ شناخته اجتماعي بيمههاي قانوني مقرراتFيحه جاريمشمول ماه دي اول از نيز



٣٨١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

شدند آزاد نفر ٢٤ و عدهايدستگير
دو ركن به آنها پرونده و شدند دستگير نظامي فرمانداري طرف از عدهاي اخير ساعت چهار بيستو در

به است آمده عمل به رسيدگي آنها پرونده به كه زندانيان از نفر ٢٤ همچنين شد فرستاده نظامي فرمانداري

گرديدند/ آزاد زير شرح

رئيسي, احمدعلي مستوري, هرمز اصغري, عبدا يدالهي, شمس ايرج رضائي, محمد آقاي ـ آزادشدگان

غ;محسين شناسا, شهريار حاتمي, حاجي رجب حاجي منطقي, محسن فرزين, نورمحمد نظردار, يوسف

احـمد پـاسبان, جاني سباسيان, مژده چارباشيان, كريم عيسايان, وازگين درودهاني, مرتضي كاظميني,

لئون نوروزي, منصور طاوني, كبر عليا زارش, علي رودباني, حميد پزشكيار, يوسف حسنمحمودي, عادي,

طـبق شـد درج ديـروز شماره در وي بازداشت خبر كه داور حسيني سيدكاظم آقاي همچنين پطروسيان/

با ارتباطي مشاراليه كه گرديد معلوم و آمد عمل به تفاهم سوِء رفع شد داده نظامي فرمانداري از كه اط;عي

ندارد/ توده منحله حزب

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

پليسهمكاريكرد با كه خردسالي دانشآموز
كه هنگامي ساله دوازده پوراعتضاديدانشآموز ساسان ميدهد اط;ع كلكشور شهرباني از كه بهطوري

وي داد/ خرج به خود از زيادي شهامت رشادتو شد تهران وارد امريكا رئيسجمهوري معاون نيكسون آقاي

مأمورين رسيدن تا و شد گ;ويز مشكوك افراد از يكي با انتظامي مأمورين با همكاري مقام در روز آن در

آورد/ عمل به ويجلوگيري اخ;ل و نقشه انجام از و كرد توقف به مجبور را او انتظامي

دريافت به تشويق عنوان به پوراعتضادي ساسان كشور وزارت تصويب و كل شهرباني پيشنهاد بنابه

طرف از نيز مخصوصمسابقه دوچرخه يكدستگاه و گرديد مفتخر آن فرمان پاسو درجه مدال يكقطعه

گرديد/ اهدا او به شهرباني

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

محبوب زاهدينخستوزير تيمسار
و بوده خدمتگزار شرافتمندو افسران از يكي كه بختيار تيمور سرتيپ تيمسار جناب آن بهدستور كه كنون ا

تهران نظامي فرمانداري به است داده ايران ملت پيشگاه در را ايراندوستيخود و شاهپرستي امتحان بارها

جنابعالي به را انتخاب حسن اين كه ميدانيم واجب خود بر عباسي خيابان اهالي و كسبه ما شدهاند انتخاب

كسبه طرف از نمائيم/ مسئلت متعال خداوند از كارها در را شما موفقيت و تبريكعرضكرده

همايون ابوالفتح نيك, عباسي سپاس, حاجي عباس, چهارراه اهالي و

نهنگ باشگاه مدير عباسعباسي و ١٣٣٢٦ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٨١٦

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

زاهدي سپهبد تيمسار محبوب نخستوزير تبريك,
و داشـته مـرداد ٢٨ قـيام در بـزرگي سهم ارتشو مفاخر از كه بختيار سرتيپ معظم تيمسار انتصاب

مـيهينپرستان عـموم و آنجناب دولت به است ضربالمثل ايشان شاهدوستي و وطنپرستي و شخصيت

جانباز جوانمردان طرفجمعيت از تبريكميگوئيم/

جعفري شعبان ١٣٣٣٥ ـ آ

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

مخالفبيگانهپرستان] حال و گذشته [در
به شهرستانشهسوار انتظامي مقامات براي توهمي غيبتفدوي گرديد مشاهده برگشتمسافرت از بعد

دوسـتدار و بوده بيگانهپرستان مخالف حال و گذشته در اينجانب ميدهد اط;ع وسيله بدين آورده/ وجود

داعي ابراهيم ـ شهسوار ١٣١٩٧ ـ آ هستم/ ايران سلطنتمشروطه

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

[استقEل] آگهي
اعم سياسي دسته و دار هيچ به كنون تا تهران چهار بخش ٤٢٨٧٦ شناسنامه به رحماني مجيد اينجانب

١٣٢٩٩ ـ آ ندارم/ و نداشته بستگي چپ راستو از

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

افشارطوس قتل متهمين تجديدنظر دادگاه در
و گرديد تشكيل افشارطوس قتل متهمين تهام ا به رسيدگي براي تجديدنظر دادگاه ظهر از قبل امروز

من درباره دادستان ادعاي داشت اظهار مدافعاتخود ضمن ويدر كرد, دفاع خود از سرهنگهاشمزاده آقاي

مطابق است دادستان ادعاي مورد كه آنچه با اينجانب تومبيل ا مشخصات چون نميدهد وفق حقيقت با

كرد/ جرم اع;م دادستان و قانع سروان عليه بياناتخود آخر در هاشمزاده سرهنگ آقاي نيست/

دادگاه مجدد تشكيل تنفسو از بعد و شد تنفسداده دقيقه ده بود ظهر از قبل ساعت نيم كه اينموقع در

آن از پس و نمود رد را منتسبه تهامات ا تمام و كرد صحبت خود دفاع آخرين عنوان به بلوچ شهريار آقاي

قرار به گرديد/ صبحموكول ساعت٩ شنبه روز به آينده جلسه يافتو خاتمه بعدازظهر يك ساعت در جلسه

كرد/ خواهد دفاع خود از مزيني تيمسار آينده جلسه در اط;ع

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

تركگفت] معالجه قصد به را كشور [آقايقوام
جهت سويسو كشور قصد به سوئدي هواپيماي با آقايقوام عصر امروز - كشور خبرهاي بقيه خ7صه

داشتند/ ايشانحضور نزديكان و آشنايان از عدهاي فرودگاه در گفت/ ترك را تهران معالجه



٣٨١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

شد خواهد ساخته برايمستمندان زمينهايموات در شهرداريو به متعلق اراضي در خانه ٤åååå

گرفت خواهد قرار شهر زاغههايجنوب ساكنين استفاده مورد خانههايفرحآباد

شهر جنوب در خانه ٥åå ساختمان براي اعتبار ريال ميليون ١٦ تأمين

گرديد اعطاِء تهران شهرداري به شاهانه طرفذات از زمين مربع متر هزار ١٢å

اعليحضرتهمايونيو نام به قيمت ارزان خانه دستگاه ٥ååساختمان بناي سنگ نخستين گذشته هفته

شهر جاده �غرب شهر جنوب در واقع فرحآباد اراضي در وزارتكشور معاون جهانباني سرتيپ آقاي دست به

اين در بيشتري كسباط;عات براي مطلعين از يكي با ما خبرنگار امروز كه تماسي در گرديد/ نصب �ري

سـال كه است همايوني اعليحضرت خيرخواهانه اقدامات دنباله عمل اين كه شد گفته كرد حاصل زمينه

ام;كو اداره توسط شهر زاغههايجنوب اطراف در قيمت ارزان خانه دستگاه يكصد فرمودند مقرر گذشته

كه مزبور خانه باب يكصد ساختمان گيرد/ قرار كنينگودالها سا استفاده مورد و ساختهشود پهلوي مستغ;ت

ام;ك اداره طرف از كه ملوكانه امر به ميباشد اطاقي بابسه ده اطاقيو بابدو هشتاد اطاقيو يك باب ده

١٦å حدود در خانه باب هر مساحت شد/ تكميلخواهد قريبا كه شد داده تحويل ساختماني بانك به پهلوي

ميباشد/// حياط جزِء بقيه و ساختمان زير آن مربع متر پنجاه كه ميباشد مربع متر

با خانهها اين داشت اظهار ارزان خانههاي دستگاه پانصد ساختمان درباره مزبور مقام ـ ملوكانه عطيه

يكصدو مساحت به ساختمان اراضيمورد و انجام ايران در امريكا اقتصادي فنيهيأتعمليات ماليو كمك

است/// گرديده اعطاِء تهران شهرداري به همايوني اعليحضرت طرف از مربع متر هزار بيست

يك باب ٣٧å اطاقيو آندو باب سي و يكصد خانههايمزبور دستگاه پانصد از ـ بابخانه ٦٦å جمعا

ووجوه شود بنا ايران در شده ساخته مصالح با كه است شده تنظيم طوري آنها ساختمان نقشه استو اطاقي

دستگاه پانصد فاض;ب و مجاري و آب كشي لوله به مربوط نقشههاي گردد/ ايراني كارگران عايد مصروفه

شصت پهلويو مستغ;ت ام;كو اداره طرف از شده ساخته خانههاي دستگاه يكصد و خانههايفوقالذكر

مـهندسين توسط ميشود دستگاه شصت و ششصد حدود در جمعا كه شهرداري به متعلق خانههاي باب

است/// شده تهيه فني همكاري اداره امريكائي و ايراني

در استو شده حفر فرحآباد اراضي عميقيدر چاه خانهها احتياج آبمورد تأمين براي ـ برق و آب تأمين

پانصد كوي در شد/ خواهد تهيه آن طرح زودي به كه است جريان در مطالعاتي كنون ا هم روشنائي مورد

مؤسسات ساير و درمانگاه دبيرستان, مسجد, احداث براي مربع متر هزار ١٥ وسعت به زميني قطعه دستگاه

است/// شده اختصاصداده عامالمنفعه

طرفدولت از كه طبقدستوري خانههايمزبور ساختمان بر ع;وه اط;ع طبق ـ ديگر خانه چهارهزار

در و شـهرداري بـه مـتعلق اراضي در ديگر خانه هزار چهار ساختمان است شده داده تهران شهرداري به

گذارده تهران شهرداري اختيار در برنامه اين اجراي براي Fزم اعتبار و شد خواهد شروع موات زمينهاي



ملي دولت سياهه ٣٨١٨

مشـغول شـهرداري سـاختمان كل اداره مهندسين كنون ا هم كار مقدمات نمودن فراهم براي شد/ خواهد

سـاختمان شروع براي مقتضي اقدام زودتر هرچه تا ميباشند شهرداري به متعلق اراضي از نقشهبرداري

آيد/ عمل به مزبور خانه هزار چهار

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

هوالحيالذيiيموت
شنبه ظهر به ساعت ٣ از يادبود و ترحيم مجلس هاشميان حسين آقاي آشيان خلد مرحوم وفات به نظر

آن فرزندان طرف از جامع مسجد چهلستون در ظهر به يكساعت تا ربيعالثاني ٢٥ با مطابق ٣٢.١å.١٢

طبقاتمحترم ساير و اس;م حجج و اع;م علماي است منعقد محمدآقا حاج و محمودآقا حاج جنابان مرحوم

فرمود/ خواهند كسبنواب و مجلسمرقوم در شركت بازماندگان تسليت و مرحوم آن روح شادي براي

كاشاني سيدابوالقاسم ١٣٣٣٣ ـ آ

٨٢٧٣ شماره ,١٣٣٢.١å.١å پنجشنبه

كميته تعطيل درباره بقائي دكتر نامه
ملي مجلسشوراي [١٣٣١ ماه تير سيام [وقايع تحقيق

موجب به ١٣٣١ سيام قيام از پس كه ملي مجلسشوراي تحقيق كميته اط;عات, روزنامه محترم اداره

امر مسئولين تعقيبمسببينو همچنين مجروحينو و شهدا بازماندگان بهوضع رسيدگي براي قانونمصوبه

نمود/ كار به شروع ١٣٣١ مرداد ١٢ تاريخ از بود شده تشكيل

وجـوه كه بود گرديده مقرر سابق وزيران هيأت ٣١.٨.١٥ ـ ٢٤٢٢٤ شماره تصويبنامه موجب به چون

بين بازرگانان از نفر دو مجلسو نمايندگان از نفر دو و كشور موافقتوزير با تبليغات اداره در شده جمعآوري

در خير اشخاصوطنپرستو كه ريالوجوهي ١٤٨٣٣٤٤.٤٥ مبلغ از لذا گردد تقسيم شرايط اشخاصواجد

مجروحينو به مداركموجوده طبقصورتجلساتو آن ريال ٦٢٨٥٩٧.٣å مبلغ بودند داده قرار كميته اختيار

و مـلي شـوراي مـجلس عملي تعطيل ٣٢ سال در ولي است گرديده پرداخت ماهيانه طور به شهدا وراث

گرديد/ تحقيق كميته كار ادامه از مانع سابق كشور توقيفوزير همچنين اينجانبو بازداشت

شده مجروحين و شهدا بازماندگان به كمك ادامه براي كه اقداماتي همچون سابق پسازسقوطدولت و

سمت ديگر اينجانب استو شده منحل هم ملي مجلسشوراي هفدهم دوره ع;وه به و نرسيده نتيجه به

ميرساند محترم مراجعين اط;ع به و اع;م را كميته تعطيل وسيله بدين ندارم را كميته رياست و نمايندگي

جـاري حساب در مجاز امضاهاي به دسترسي عدم اثر در كه كميته ريالموجودي ٧٥٤٧٤٧.١٥ مبلغ كه

محترم شخصآقاينخستوزير اختيار در اينمبلغ و مانده باقي مركزي شعبه ايران بانكملي ٥٥åå شماره

بـه مـراجـعه از ميشود تقاضا تيرماه سيام شهداي وراث و مجروحين از Fبا مراتب به توجه با ميباشد/

كرماني بقائي مظفر دكتر فرمايند/ اينجانبخودداري



٣٨١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

گرديد فرماندارينظاميدستگير ازطرفمأمورين حزبپانايرانسيم رهبر
بازداشتشدند بودند اختفايويكرده به كمك كه نيز بابائي اكبر و نظمي حسن دكتر

جـواد آقـاي كـاشاني tآيتا منزل مقابل در قبل چندي دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به

[داريوش] آقاي آمد عمل به قضيه اين در كه رسيدگيهائي ضمن در و گرديد مقتول بازرگان [حدادزاده]
بود/ شده قتلمزبور به متهم فروهر

آقاي گرفت قرار ملي دستجات و افراد تعرض مورد مزبور حزب كه موقعي مرداد, ٢٨ روز ديگر طرف از

محل از و كرد فرار بيمارستان از مشاراليه ولي بردند معالجه براي سينا بيمارستان به را او و شد زخمي فروهر

پخش اع;ميه كه ايرج نام به طفلي بازجوئي و دستگيري اثر بر اخيرا نداشت/ اط;عي كسي كنون تا وي

نظمي حسن آقايدكتر خانه به انتظامي مأمورين شبشنبه و شد معلوم آقايفروهر اختفايي محل بود كرده

بازداشت را وي آنجا در و رفتند سرخ خورشيد و شير پرورشگاه مقابل نايبالسلطنه خيابان در واقع انصاري

واسـطه بـه ولي نمايد مرعوب را مأمورين گرم اسلحه با كه داشت قصد فروهر دستگيري, هنگام نمودند/

گرديد/ فراهم را مشاراليه بازداشت وسائل متوسلشود اسلحه به او اينكه از قبل سرگردموسوي پيشدستي

كوچك تير شش يك رختخواب كنار در و كردند دستگير خود رختخواب در را فروهر مأمورين اط;ع قرار به

دسترسي آن به فروهر عملمأمورين سرعت اثر در استولي بوده كار براي آماده و پر كه داشت قرار بلژيكي

كـارتهاي و حزبي مدارك و اسناد و اوراق مقداري و گرفت قرار بازرسي مورد هم فروهر منزل نكرد/ پيدا

آمد/ دست به آنجا در عضويت

درباره فروهر رابط كه ماهراني و منزل مستخدم بابائي كبر ا و انصاري نظمي حسن دكتر و فروهر آقايان

بـه نظامي فرمانداري مطلع مقام يك امروز شدند/ بازداشت نفر چهار هر و دستگير بود اع;ميهها پخش

داده اط;ع نظامي دادسراي بازپرس به و شده شناخته حدادزاده اصلي قاتل فروهر گفت جرايد خبرنگاران

كند/ بازجوئي وي از قصر زندان در كه شد

است: شده صادر فروهر توقيف درباره نظامي فرمانداري طرف از نيز زير اع;ميه

تهران نظامي فرمانداري ٥å شماره اع7ميه

پانايرانيسم حزب رهبر فروهر نظاميداريوش فرمانداري فعاليتمأمورين جديتو اثر در گذشته شب

١٤ شماره اع;ميه طي كه طوري همان البته گرديد/ بازداشت و دستگير انصاري نظمي حسن دكتر منزل در

كه را مردماني قبيل اين شدن مخفي موجبات كه كساني است شده رسانيده تهران اهالي عموم استحضار به

تسـليم و گـرديده محسوب جرم شريك نمايند فراهم ميباشند نظامي فرمانداري مأمورين پيگرد تحت

جهت تكميل از پس را انصاري نظمي حسن دكتر پرونده كه شده داده دستور هم اينكه شد/ خواهند دادگاه

تهران نظامي فرماندار نمايند/ تسليم دادگاه به قانوني كيفر

بختيار تيمور سرتيپ



ملي دولت سياهه ٣٨٢٠

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

حزبي كشفشبكه
و گرديد كشف شهرباني مأمورين وسيله به شاهپور دروازه در خانهايواقع در حزبي شبكه يك ـ رضائيه

چاپ سربي ماشين يك حزبيو اوراق و كتاب زيادي مقدار مزبور شبكه اعضاي از نفر دستگيريدو بر ع;وه

افتاد/ دستمأمورين به اع;ميه

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

گرديدند محكوم نفر پنج و تبرئه نفر يازده
مـحرم پـاجويش, كـبر ا خاش, شهر به تبعيد سال يك به كه زرندي حسين ابوالقاسم آقايان ـ ساوه

داداشعلي كائني, نجفقلي ياري, قارداشعلي رستمي, احمد رستمي, مروت شخصي, عزيزعلي شهبازي,

امـنيت كـميسيون راي قـرار به ماه آبان در كه آموزگار كشاورزي tاسدا دانشگر, قدرت آموزگار, مختاري

مركز ٢ و ١ استان در آنها پرونده و نمودند فرجام تقاضاي بودند زندانمحكوم ششماه به يك هر اجتماعي

شدند/ آزاد قبل روز چند و گرديد اع;م فرمانداري به تلگرافي آنان آزادي قرار و شد رسيدگي

جاسك جزيره عباسو بندر به تبعيد يكسال يكبه هر كه نفر فقط٥ بازداشتشدگان نفر ٤٦ از كنون ا

در ميباشند محكوم زندان ماه شش به اخ;لگري تهام ا به منعمي كبر ا نام به نفر يك و خارك جزيره و

نمودند/ فرجام تقاضاي اعتراضو صادره قرار به نيز نامبردگان و هستند زنداني شهرباني

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

چهارساعتاخير] بيستو [در
نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به نفر چند اخير ساعت چهار بيستو در ـ خبرهايكشور خ7صه بقيه

از نـفر پـنج هـمچنين و شـدند تـحويل نـظامي فرمانداري يك ركن به و دستگير شهرباني گاهي كارآ و

كه كاشاني tامرا كاظمييو tفرجا بيات, tعزيزا مرادي, احمد مظاهري, حسن اسامي به بازداشتشدگان

گرديدند/ آزاد شدهاند شناخته بيتقصير

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

عزيمتكرد اروپا به قوام
پساز كه گرديد ژنو عازم هواپيمايسوئدي با احمدقوام آقاي پنجشنبه روز بعدازظهر نيم ساعتششو

بتواند كه نبود طوري ايشان مزاجي وضعيت چون گردد/ امريكا عازم معالجه به اقدام و آنجا در توقف چندي

چند كمك به آنجا در برود هواپيما پاي تا آقايقوام تومبيل ا كه كردند موافقت فرودگاه مأمورين كند حركت

هواپيما داخل بگيرند جاي هواپيما در مسافرين ساير اينكه از قبل رفتهو Fبا را پلههايهواپيما توانست نفر

بـدرقه را قوامالسـلطنه آقاي ايشان دوستان و مختلف طبقات از زيادي جمعيت مهرآباد فرودگاه در شوند/

ورزد/ اشتغال تحصيل به كه حركتنمود پدر معيت به نيز ايشان فرزند قوام حسين نمودند/



٣٨٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

افشارطوس قتل به متهمين تجديدنظر دادگاه جلسه آخرين در
داشت اظهار را خود مزينيآخريندفاع سرتيپ

كرد تأييد بدويرا رايدادگاه تجديدنظر دادگاه
قـتل مـتهمين پـرونده بـه رسيدگي براي تجديدنظر دادگاه جلسه آخرين امروز صبح نيم و ٩ ساعت

گرديد/ تشكيل شهرباني سالن افشارطوسدر

به توجه با گفت: چنين دادستان اعتراضيه جوابFيحه در دفاع آخرين عنوان به مزيني سرتيپ آقايان

عام خاصو بر مصدق دكتر اطرافيان اعمال اجراي درباره محترم دادگاه محضر در شهود نفر ٣å اظهارات

كردند/ رفتاري چه ايران ارتش شريف افسران از عدهاي به جمشيديه پادگان در كه گرديد مكشوف و معلوم

روشن ميباشيم ارتشايران خانواده از دادستان و قضاتمحترم با همگي كه نظاميها ما براي مسائل اين

شكنجه و زجر اعمال منكر و ساخته منحرف قضاترا ناروا توضيحات اين با نميتواند دادستان آقاي استو

ضمنا داشتو اظهار بياناتي مخالفيندولتسابق بردن بين از و پرونده ساختگيبودن ويدرباره بعد بشوند/

افتخارات از يكي كرد اضافه نمايدو متزلزل ارتشرا وحدت سلطنتو دستگاه سابقميخواست دولت گفت:

شدهايم دستگاه آن در خيانت به متهم ما بودهاند ما كشور زمامدار فاطميها دكتر كه دولتي در است اين ما

مردمان پيشقراول آزاديو پرچمدار نشستهاند تهام ا نيمكت روي در كه افسران اين كه ميداند ايران ملت

يـازده سـاعت مـقارن ميباشند/ ميهن استق;ل و ايران ارتش وحدت و سلطنت مقام حفظ در وطنخواه

شدند/ شور وارد قضات و شد ختم دادگاه جلسه يافتو خاتمه مزيني سرتيپ مدافعات

راي و شـد تشكيل دادگاه مجددا بعدازظهر دقيقه بيست و دو ساعت مقارن ـ تجديدنظر دادگاه راي

Fيحه در مشروحه موارد يكاز هيچ است: قرار اين از آن خ;صه كه گرديد قرائت دادگاه منشي توسط صادره

برائت مورد بدويدر دادگاه صادره راي فسخ نميتواندموجب و نبوده نظاميوارد فرماندار دادستان اعتراضيه

بـراي پرونده و تأييد را بدوي دادگاه راي آراِء تفاق ا به تجديدنظر دادگاه و باشد افشارطوس قتل متهمين

است/ افشارطوسمفتوح مرحوم قتل باب در حقايق كشف به رسيدگي

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

فاطمي دكتر عليه بر نهائيبازپرسغيابا قرار
است شده صادر

بوديد داده اط;ع yقب كه طوري به داشت اظهار ما خبرنگار ارتشبه دادستان سرتيپآزموده آقاي امروز

غيابا مرداد ٢٨ ـ ٢٥ متهمينوقايع تهام ا به رسيدگي ارتشمأمور بازپرسدادرسي خديو كيهان آقايسرتيپ

منطبق كه را نهائيخود قرار كرد رسيدگي سابق خارجه امور فاطميوزير حسين دكتر عليه متشكله پرونده به

امر پرونده خديو كيهان سرتيپ آقاي دارد احتمال است/ كرده صادر ميباشد ارتش دادرسي آئين ٣١٧ ماده با

بدهد/ اينجانب به ادعانامه صدور براي قرار امضاي از پس پسفردا و فردا ظرف را



ملي دولت سياهه ٣٨٢٢

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

ارتش دادرسي عمارت دوم طبقه از را شيرازيخود كريمپور
خيابانپرتكرد به

كردند دستگير را او ارتشبEفاصله گروهبانان از نفر دو

داشتهام خودكشي قصد كنم فرار نميخواستم من ميگفت كريمپور
خـيابان به ارتش دادرسي اداره دوم طبقه از را خود شيرازي كريمپور كه شد حاصل اط;ع امروز صبح

است/ كرده پرتاب مجاور

آورد: دست به را زير اط;عات يافتو حضور واقعه محل در ما خبرنگار ب;فاصله

بـازپرسي يك شـعبه مـنشي متقيان علي دوم گروهبان و فرهنگيان علي كرم ا گروهبان كه هنگامي

غيرنظامي يكنفر كه ميكنند مشاهده بودند صحبت مشغول و ايستاده دادرسي اداره در ارتشجلو دادرسي

كرد/ پرتاب خيابان به ارتش دادرسي اداره فوقاني طبقه پنجره از را خود

هـنوز وارده ضـربه عـلت به كه را شخصمزبور و دويده او سمت به ب;فاصله نامبرده مأمورين نفر دو

مدير شيرازي شخصكريمپور اين كه دريافتند ضمن در و كردند دستگير شود بلند جايخود از بود نتوانسته

بود/ شده بازداشت و دستگير نامي مباشر حاج منزل پيشدر چندي كه ميباشد شورش روزنامه

را حدود آن مراقبت كه گاهي آ ادارة مأمورين از يكي آقايبهمنپور وسيلة به ب;فاصله شيرازي كريمپور

برده ارتش دادستان سرتيپآزموده تيمسار نزد به انتظامي مأمورين از ديگر نفر چند استو داشته عهده به

او بدن به ضرباتي خيابان سطح تا پنجره زياد ارتفاع سبب به پنجره از شدن پرتاب هنگام چون و ميشود

بود/ آمده وارد

باشد Fزم چنانچه تا ببرند ارتش بيمارستانهاي از يكي به را او كه ميدهد دستور ارتشفورا دادستان

گيرد/ قرار معالجه تحت

در و ميآوردند ارتش دادرسي اداره به بازجوئي براي روزها بيشتر بازداشت از پس را شيرازي كريمپور

اينكه محض به امروز جهت بدين بود/ شده آشنا ارتش دادرسي محل جزئيات ساختمانو به مدتوي اين

از خود پرتاب با كه ميگيرد تصميم ميباشد باز خيابان به مشرف پنجرههاي از يكي كه ميكند مشاهده

گفته كه شرحي به ب;فاصله و مينمايد عمل اين به مبادرت فرصتي چنين يافتن مجرد به و كند فرار پنجره

كه ميدارد اظهار ارتش دادرسي دادگاه دستگيريدر پساز كريمپور بازداشتميشود/ مجددا و دستگير شد

است/ داشته خودكشي خيال و نبوده فرار وي قصد

شيرازي كريمپور قضيه درباره ارتش دادستان سرتيپآزموده آقاي امروز وقت آخر ـ دفاع آخرين براي

داشت: اظهار ما خبرنگار به

در دفاع آخرين ارتشبراي دادستاني بازپرس خديو كيهان سرتيپ آقاي بهدستور را كريمپور امروز صبح

آوردند/ ارتش دادرسي به بازپرسي مرحله



٣٨٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

تـحت است خديو كيهان سرتيپ آقاي كار اطاق كه اينجانب اطاق مجاور اطاق در شيرازي كريمپور

كسـالت رفـع از پس بدهيد اجازه دارم كسالت چون داشت اظهار بازپرس جواب در و گرفت قرار بازجوئي

بنمايم/ را خود دفاع آخرين

از خروجوي از بعد آمد/ اينجانب نزد اينموضوع در برايمشاوره كيهانخديو آقايسرتيپ هنگام اين در

است گرم خيلي اطاق هواي كه ميدارد اظهار كريمپور داشت اظهار نگهبان افسر كه طوري به خود اطاق

كرد باز است اسناد ثبت خيابان به مشرف كه را پنجره اطاق بودن گرم بهانه به و آورده در را پالتويخود سپس

كرد حمله طرفوي به عمل اين از برايجلوگيري افسرمزبور كرد سرازير را خيابانخود طرف به پا با و دفعتا و

ميدهد/ نجات شدن پرت از را خود مزبور افسر ولي ميكشاند پائين به خود به نيز را او كريمپور و

از نفر چند مربوطه افسر فرياد و داد اثر در و بود پرتابشده خيابان پيادهروي به كريمپور كه هنگام اين در

جريان اين در ميكنند/ دستگير را كريمپور ميگردندو جريان دادرسيبودندمتوجه اداره كهجلويدر مأمورين

يك شماره بيمارستان به را او ب;فاصله دادستان دستور طبق ولي است نيامده وارد كريمپور به صدمهاي

دادند/ قرار معاينه تحت و برده ارتش

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

دولتپرداختميشود كارمندان ١٣٣å اضافاتسال كليه
عملميآيد به مطالعاتي كارمندان اخير سال ترفيعاتدو برايدادن

ميباشد ٣å سال تا كارمندان به بدهي جمع ريال ميليون يكصد حدود در

كـه كرد حاصل اط;ع دارائي وزارت در ما خبرنگار امروز دولت كارمندان اضافات و ترفيعات اطراف در

پرداخت نزديكي تيه آ در ميباشد ١٣٣å از قبل سالهاي به كهمربوط كارمندان اضافات بقيه احتمالميرود

مطالعات اين گرفتو مطالعاتيصورت گذشته ماه در دارائي آقايوزير طبقدستور بر اينمنظور براي گردد/

ترفيعات پرداخت دوم /١٣٣å سال پايان تا اضافات و ترفيعات كليه پرداخت اول بوده: موضوع دو مورد در

است/ افتاده تعويق به كنون تا كه كارمندان استحقاقي

آن اعتبار استو ريال يكصدميليون پرداختشود بايد اضافات بقيه بابت كه مبلغي اط;عمجموع قرار به

بدهي كليه ميگردد ترتيبدولتموفق اين به شد, خواهد تأمين صورتهايمربوطه و ليستها تهيه از بعد

ميباشد/ فرهنگ اعضايوزارت به متعلق آن بيشتر مقدار و نمايد پرداخت كارمندان به را خود

حسابداري ادارات به گرفت صورت دارائي وزارت در كه مطالعاتي از بعد بودجه كل اداره اط;ع قرار به

ترتيب كه نمايند ارسال را گزارشFزم آنها سوابق و كارمندان وضع به رسيدگي از بعد كه داد خواهد دستور

شود/ داده اضافات پرداخت

دارائـي وزيـر آقـاي تـوجه مورد كه است مسائلي جمله از نيز كارمندان اخير سال دو ترفيعات موضوع

سال اوايل ميرود احتمال باشد فراهم امر مقدمات كليه بايستي اينمنظور اجراي براي ليكنچون ميباشد

كارمندانشود/ ترفيعات دادن به دولتموفق آينده



ملي دولت سياهه ٣٨٢٤

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

ميشود ساخته تهران در يتيمان براي نمونه يكپرورشگاه
گرفت خواهند مفيديفرا حرفه ذوقخود و استعداد طبق بيسرپرست كودكان و

بيسرپرست تربيتكودكان براي نمونه پرورشگاه يك رسيد امضاِء به كهديروز بهموجبموافقتنامهاي

اطـ;عات كـرد حـاصل مـطلع مقام يك با امروز ما خبرنگار كه تماسي در شد/ خواهد تأسيس تهران در

نمود/ كسب زير شرح اينخصوصبه در بيشتري

تحت كه ميباشد خيريهاي امور و اجتماعي خدمات دنباله در پروژه اين داشت اظهار ابتدا مزبور مقام

ايران خيريه انجمن وزارتدادگستري, سرخ, خورشيد و جمعيتشير بهوسيله همايوني توجهاتاعليحضرت

بيسرپرست كودك ٢٧åå حدود فعyدر ميشود/ گذارده اجراِء مورد به ديگر خيريه مؤسسات ساير و امريكا و

هنوز كه هستند ديگر يتيم كودك زيادي عده ولي ميشوند نگاهداري و تربيت تهران مختلف مؤسسات در

آينده در كه كرد نگاهداري و تربيت طوري را بيسرپرست كودكان اين اينكه براي و ندارند ملجائي و ماوا

داشتن مستلزم آنها تربيت باشند بهتريداشته و آبرومند زندگي بتوانند و آيند بار جامعه حال به مفيد افرادي

ميباشد/ كافي وسائل داشتن دست در با فني كارشناسان و متخصصين و مربي

اين از بتوانند يتيمان پرورشگاههاي و خيريه مؤسسات كليه اينكه نظر نقطه از كرد اضافه مقام همين

يك تأسيس براي مفصلي نقشههاي كه است شده گرفته تصميم نمايند استفاده مطلوبتري نحو به پروژه

شود/ گذاشته اجرا مورد به و طرح نياز وسائلمورد كليه تهيه و مربيان تربيت و نمونه پرورشگاه

كـار طرز دادن قرار سرمشق با بتوانند مشابه مؤسسات ساير كه است اين از عبارت اصلي هدف البته

و علوم و پرورشداده تربيت و تعليم جديد اصول طبق را بيسرپرست و يتيم كودكان مزبور نمونه پرورشگاه

بردروس ع;وه نمونه پرورشگاه اين كودكان كه است نظر در ضمنا بياموزند/ آنان به تدريج به مختلفرا فنون

آشپزي نقاشي, سراجي, منبتكاري, نجاري, باغباني, خانهداري, خياطي, قبيل از كارهايدستي به معمولي

بياموزند/ مفيدي حرفه خود ذوق و استعداد طبق يك هر و ورزند اشتغال ضروري امور ساير و

٨٢٧٤ شماره ,١٣٣٢.١å.١٢ شنبه

شدند اطعام امروز تهران مستمندان از نفر هزار يك
داشت خواهد ادامه روز ٩å مستمندانمدت اطعام

گرديدو آغاز امروز از ام;كومستغ;تپهلوي اداره توسط تهران مستمندان از نفر يكهزار روزانه اطعام

ميدان در تهرانواقع ادارهموتوريشهرداري محل در نفر يكهزار تدريج به صبحامروز نيم و يازده ساعت از

كردند/ دريافت غذا دوFب

ماه فروردين ١٢ روز تا و داشت خواهد ادامه روز ٩å مدت مستمندان اطعام همايوني اعليحضرت امر به

به مستمندان اطعام محل ماه يك از پس است ممكن ميگردند/ اطعام نفر هزار يك روزه همه آينده سال

ميگردد/ پرداخت پهلوي ام;ك اداره درآمد محل از اطعام هزينه منتقلشود/ اطرافشهر نقاط از ديگر يكي



٣٨٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

شد ارتشعكسبرداريخواهد بيمارستان شيرازيدر كريمپور فقرات ستون از امروز

داشتم خودكشي قصد من داشت اظهار بيمارستان در كريمپور
آخرين بيان براي كه هنگامي شورش روزنامه مدير شيرازي كريمپور داديم اط;ع ديروز كه طوري به

دستور به ب;فاصله انداختو خيابان به مزبور اداره دوم طبقه از را خود بود رفته ارتش دادرسي به خود دفاع

كمر درد از كه حالي در شد بيمارستان وارد كه هنگامي كريمپور گرديد/ منتقل بيمارستان به ارتش دادستان

به موفق ولي نداشتم را تهام ا همه اين تحمل طاقت زيرا بكشم را خود ميخواستم من زد فرياد ميناليد

ناحيه از تألم اظهار چون و گرفت قرار معاينه تحت بيمارستان در كريمپور ديروز نشدم/ خود مقصود اجراي

بدن اعضاي به صدمهاي معلومشود تا كنند عكسبرداري فقراتاو ستون ناحيه از امروز شد قرار ميكرد كمر

بـه چـنانچه است ممكن و بود بستري ارتش بيمارستان در امروز و ديشب كريمپور نه/ يا است رسيده او

بماند/ بيمارستان در مدتي باشد رسيده صدمهاي او بدن ناحيه از قسمتي

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

آمد عمل به بازپرسي حدادزاده قتل درباره فروهر از
قـتل دربـارة گـرديد دسـتگير پـريشب كه پانايرانيسم حزب رهبر فروهر آقاي از امروز اط;ع قرار به

آمد/ عمل به قصر زندان در نظامي فرمانداري بازپرسدادسراي وسيله به حدادزاده

مربوطه مقامات طرف از گفت ما خبرنگار به فروهر آقاي دربارة نظامي فرمانداري در مطلع مقام يك

بازپرس فقط و ندارند را وي با م;قات حق هم ديگر متهمين حتي و است شده منع كلي به او با م;قات

دادرسي فروهر تهاماتديگر ا به نسبت و كند بازپرسي فروهر از ميتواند حدادزاده قتل درباره هم آن دادسرا

داد/ خواهد را او كمه محا و بازپرسي ترتيب بعدا ارتش

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

تاريكيشب] در [تظاهرات
امشب دارنـد قـصد عدهاي كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

فـرمانداري مأمـورين نـمايند/ تظاهرات به شروع تاريكي در و كنند خاموش را شهر چراغهاي از قسمتي

دستگير بود شده چراغها كردن خاموش مأمور كه را گر ريخته حسين و برآمده تحقيق صدد در فورا نظامي

كردند/

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

ملل] اتحاد [توقيفروزنامه
مأمـورين وسـيله بـه امـروز و تـوقيف چاپ موقع در ملل تحاد ا روزنامه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شد/ نظاميجمعآوري فرمانداري



ملي دولت سياهه ٣٨٢٦

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

جنائيفرماندارينظامي تجديدنظر دادگاه راي متن
افشارطوس قتل مباشرين و متهمين درباره

نـظر بـه گـذشته روز شـماره در افشـارطوس قـتل متهمين درباره تجديدنظر دادگاه راي متن خ;صه

در اعتراضدادستان مورد اساسخ;صه ميشود/ درج زير شرح به دادگاه اينكراي رسيد محترم خوانندگان

ميباشد: زير شرح به نظامي فرمانداري جنائي بدوي دادگاه دادنامه بياعتباري مورد

به مقرون و شده گرفته آزادي و شكنجه هيچگونه اعمال بدون و آزادانه متهمين به اعترافاتمنسوبه w١

شده/ اشاره بدان دادستان كيفرخواست در كه است قويهاي قرائن و دFئل

ندارد/ ايشان سابق اقارير اثرات زوال در تأثيري متهمين بعدي انكار w٢

ساختن خنثي منظور به و يكديگر با متهمين تباني از ناشي دليلو فاقد ادعائي شكنجه و زجر دعوي w٣

از پس متهمين و بوده تلقين اثر بر ديگر طرف از و غيرمؤثر طرفي از گواهان گواهي و بوده صادره اقارير اثر

نمودهاند/ معرفي دادگاه به و داده قرار تأثير تحت گواه نام به را عدهاي زندان از خ;صي

و نـبوده بيش مسامحهاي جنازه كشف مجلس صورت ذيل مأمور و سرباز از نفر چند امضاِء نبودن w٤

ندارد/ مجلس آنصورت صحت در تأثيري

وقـوع عـام دليـل بهترين جنازه كشف مجلس صورت زير جانقاه نصرت و عباسعلي امضا نبودن w٥

ميباشد/ قانوني مسير جريان بودن عادي و مشاراليهم عمل آزادي و شكنجه

دادگـاه و قانوني پزشكي اداره بين متبادله نامههاي خصوص به قانوني پزشكي گواهي صراحت با w٦

نظريه صريح مخالف متهمين برائت به مرقوم گواهي از دادگاه آن استنتاج نظامي فرمانداري جنائي بدوي

است/ قانوني پزشك

ارزش كه است مكلفبوده آنكه با و نداشته توجه كيفرخواست در مندرجه دFيل كليه به بدوي اوضاع w٧

است/ نموده آن از قسمت چند به اشاره و كتفا ا فقط بگيرد نظر در را كليدFيل

گزارش كه است مكلفبوده آنكه با و نداشته توجه كيفرخواست در مندرجه دFيل كليه به بدوي دادگاه w٨

است/ نموده آن از قسمت چند به اشاره كتفاِء ا فقط بگيرد نظر در را كليدFيل

آقاي نامه متهمين اصرار اميرع;ئي آقاي نزد اسلحه كشف به توجه با قاچاق اسلحه تهام ا مورد در w٩

صدور و بدوي دادگاه راي فسخ و شكست تقاضاي بالنتيجه و نميگردد ايشان برائت موجب قانونا تاباي آ

است/ كيفرخواستنموده در دادستان استنادي طبقمواد را متهمين كليه كيفر حكم

اعتراضاتمشروحه مواد از يك هيچ نظامي فرمانداري جنائي تجديدنظر دادگاه دادرسان هيأت نظر به

باشد بدوي دادگاه دادنامه فسخ موجب نميتواند و نبوده وارد مشتركا نه و تنهائي به كه زيرين دFيل به Fبا

طـرف از كـرارا بدوي مرحله در كه است مطلبي همان تكرار اصو� اعتراضات اين اينكه از نظر قطع چه

قرار بدوي دادگاه دادرسان توجه مورد و نموده دفاع آن از آنان مدافع وك;ِء و متهمين شده عنوان دادستان



٣٨٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

است/ رسيده ثبوت به آن بياعتبار بدوي دادگاه دادنامه در مندرج دFيل به استو گرفته

و سـررشته سـرهنگ از وي با دادگاه كه تحقيقاتي و گواهان گواهي و متهمين اظهارت مجموع از ـ ١

فرصت اولين در متهمين يكاز هر كه شكايتي جوابو از ايشان استنكاف و نموده زندان نادريدر سرهنگ

بدون مأمورينمزبور كه پيداست نمودهاند مختلفه مقامات به جرم كشف مأمورين غيرعادي رفتار از ممكنه

مأمورين با و كمككرده كشفجرم مأمورين به كشفجرم نظر از مقاماتغيرمسئول قانوني وظائف به توجه

و متهمين كه است انحرافي بروجود كافي دليل احوال و اوضاع اين مجموع كه گرفتهاند آناندستور از مزبور

آقاي از تحقيقات استمنجمله گشته واقع نيز بدوي دادگاه توجه مورد در شدهاند مدعي ايشان مدافع وك;ي

مورد در طهران شهرستان دادستان به بقائي دكتر آقاي جرم اع;م پرونده در وقت كشور وزير صديقي دكتر

معافيت و تأمين وعده آن از مستفاد حداقل كه است خطيبي حسين آقاي به نسبت شكنجه و زجر اعمال

متهمفوق از زندان در كه م;قاتياست در مصدق آقايدكتر قانوني Fيحه اعتبار به مجازات از خطيبي آقاي

بنمايد/ آنان اداره و ميل بنابه مطالبي اظهار به وادار و تطميع را مشاراليه تا نموده

و زجـر اعـمال از نـاشي و تلقين متهمين اظهارات كه بدوي دادنامه در مندرجه دFيل به توجه با ـ ٢

با دادگاه در كه پرونده در بايگاني مطلعين بسيارياز عده كتبي كفايتگواهي و ارعاببوده و تهديد شكنجهو

بيان صريحا متهمين به را شكنجه و زجر اعمال دادگاه محضر در متفقا آنان از نيز عدهاي و آمده عمل به وي

دليل كه نيز را اينمورد در متشكل پرونده توضيحات اداي ضمن در دادگاه دادستان اينكه به مضافا نمودهاند

به را شكنجه و زجر نوع دادرسان و داشته تسليم دادگاه به بوده متهمين به را شكنجه و زجر اعمال بر متيقن

اعتراف متهمين به اظهاراتمنسوب اينموارد از صرفنظر ميداند تلقين را آنان اظهارات حتميو متهمين

است يكطوري هر بيان نحوه و نبوده نمايد اظهارات آن صحت به معتقد منجزا را دادگاه بتواند كه صريحي

نميگردد/ تلقي بيش غيرمؤثري گواهي يكنوع واقع در منسوبو خود رفقا به را تهام ا مورد امور از اغلب كه

توقيف در متهمين آنموقع در دادستان ادعاي خ;ف بر كه است موقعي در گواهان گواهي به استناد ـ ٣

دادگاه محضر در ايشان گواهي نحوه اينكه به مضافا نداشتهاند را خارج اشخاص با تماس اخذ مجال و بوده

را حقيقي خ;ف اظهار يا تلقينو تبانيو هيچگونه تصور مجال گواهان از اغلب موقعيت شخصيتو بدويو

نميدهد/ آنان ناحيه از

به اظهاراتمنسوب در چه متهمينو به اظهاراتمنسوب در چه كه تناقضبيشماري اخت;فگوئيو ـ ٤

گفته براي را مؤثري اعتبار جاري دادگاه دادرسان هيأت نظر از است مشهود �كيفرخواست در �مذكور گواهان

فقيد تيمسار مرحوم كه نيست ثابت دادگاه بر دادستان اظهارات مجموع از باFخره و نميگذارد باقي ايشان

در كـه كـيفيتي بـا آنـجا آز و رفته خطيبي حسين آقاي منزل به ١٣٣٢ فروردين ٣١ شب در افشارطوس

اشـخاص عـده آن گواهي مقابل در كه خصوصا باشد شده حمل تلو غار به است شده اشاره كيفرخواست

در را افشارطوس تيمسار مرحوم ادعا ساعتمورد مقارن در گاهي آ اداره در متشكل پرونده شرح به ديگري

دادستان استنادي گواهان گواهي قول قبول براي رجحاني علت هيچوجه به كه ديدهاند ديگري محلهاي



ملي دولت سياهه ٣٨٢٨

نيست/ پروندهموجود در آنان گفته به نسبت

جـز دليـلي هيچگونه دادستان كيفرخواست به توجه با افشارطوس تيمسار مرحوم قتل كيفيت در ـ ٥

منعكسنبوده كيفرخواست در و پرونده در دادهاند نسبت ديگري به را يكعمل هر كه متهمين اظهاراتخود

كيفرخواست در چنانچه نخلي عباسعلي گفته به تلو در قبر و جنازه بهوجود جنازه كشف اطمينانمأمورين و

مرحوم انتقال ديگريدر دخالتعوامل و بدويدروجود دادگاه استدFل تأملمؤيد تحقيق از قبل شده اشاره

ميباشد/ مذكور محل به فقيد

اعمال اقدام به تصميم فرض به ميرسد نظر به بعيد اينكه متهمينو بين همآهنگي تجانسو عدم ـ ٦

و مـقام و مـوقعيت بـه توجه با مصدق دكتر آقاي حكومت تضعيف منظور به نفر چند ناحيه از تهام ا مورد

قبيل از اشخاص مباشرت و دخالت با اعمال اين ارتكاب به مبادرت آنان از اغلب تجربيات و تحصي;ت

عمل بودن محرمانه با منافي هرصورت به افراد اين دخالت كه نحوي به بايد غيره و راننده و آشپز و باغبان

از عدهاي بودن نظر تحت سابقا و گردد باشد بايستي آنان ادله منظور دادستان ادعاي حسب بر و قاعدتا كه

تبليغاتي اقداماتو هكذا بودو رئيسدولتوقتنموده عليه بر ١٣٣١ اسفند نهم در كه عملياتي اثر بر ايشان

يا تعقيب به دولتوقت كه توجهي و ميآمده عمل به بازنشسته افسران كانون آناندر از بعضي بهوسيله كه

آن نميتوانستهانـد متهمين كه است معني اين مويد عموما داشته آنان از عدهاي داشتن تحتنظر Fاقل

خيابانهاي از كه خانقاه خيابان نيمدر ٢٢و و ساعتبين٢١ در نموده ادعا كيفرخواست دادستاندر كه طوري

دولت طرف از دو هر كه سومكا حزب و بازنشسته افسران كانون مجاورت در و تهران [مشخص] شخصي
كه بنمايد كيفيتي به افشارطوس مرحوم حمل بعدا ربودنو به مبادرت داشته نظامي پاس و نظر تحت وقت

مرحوم آن شدن پياده از �يك ك;نتري � دادستان ادعاي حسب بر كه منعكساستخصوصا كيفرخواست در

به بعيد شده مطلع راننده وسيله به خطيبي آقاي منزل به قبل روز چند مزبور فقيد رفتن سابقه از خيابانو در

باشند/ نكرده اعمال حوالي آن به نسبت را بيشتري مراقبت وصف اين با كه ميرسد نظر

نوارها اين در آنچه اينكه به توجه با دادگاه دادرسان هيأت متهمين منسوب اظهارت ضبط مواد در ـ ٧

توجه با اساسا شده داده نظر بياعتباريآن يكبر ماده در شرحمذكور به استكه اظهاراتي همان شده ضبط

اطـ;ع بـدون است گـفته ايـنكه و بقائي دكتر آقاي جرم اع;م و پرونده در نادري سرهنگ تحقيقات به

ضبط متهميندرموقع گفتار آزادي دادستاندر ادعاي مثبت نميتواند ضبطنموده نوار در را ايشان گفتههاي

جرم كشف مأمورين طرف از موقع غير در كه ديگري احتياطات ساير و احتياط اين صرف و كرد تلقي صوت

تحقيقات ذيل ايشاندر يكاز هر بليغه كيدات تأ با بازپرس از متهمين مكرر پياپيو تشكرات جمله از شده

مقررات با غيرمنطقي غيراصوليو رويه تخاذ ا بر كاشف آن امثال استو آنان گفته شده نوشته آنچه اينكه به

است/ مذكور طرفمأمورين از تحقيق قانوني

و اسلحه قاچاقبودن است ممنوع قانونا آنچه اميرع;ئيچون آقاي از اسلحه كشف درمورد باFخره و ـ ٨

محقق ميرشكار تاباي آ آقاي نوشته به توجه با اينمورد در و كشفشده او نزد اسلحه كياستكه به تعلقآن



٣٨٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

استدر نداشته جواز با ديگري اسلحه شخصا اميرع;ئيخود آقاي و نبوده ديگري به متعلق اسلحه كه است

فـرمانداري جنائي تجديدنظر دادگاه دادرسان هيأت بنابراين نميباشد وارد دادستان ادعاي نيز مورد اين

دادگاه دادنامه فسخ موجب كه را دادستان اعتراضي موارد از يك هيچ فوق مذكور دFئل به توجه با نظامي

لحاظ هر از متهمينفوق نفر برائت١٥ بر دائر بدويرا دادگاه رأي آرا تفاق ا به و ندانسته وارد باشد بدويبوده

و شكنجه و زجر مرتكبين تعقيب و جرم كشف نظر از را پرونده و مينمايد تأييد تشخيصو مدلل و موجه

ميداند/ مفتوح نمودهاند اع;م وي با دادگاه محضر در بالصراحه متهمين كه جرائمي ساير

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

[ ملت> <راهنماي حزب كل [آقايشرويندبير
با شروين دكتر آقاي و گرديده تأسيس ملت> <راهنماي نام به حزبي اخيرا ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

حـزب سـازمان مسـلك و مرام و داده انتشار حزب آن مرامنامه بر مشتمل بيانيهاي حزب كل دبير سمت

است/ نموده توضيح و تشريح اساسي اص;حات و مختلفكشور شئون در را ملت راهنماي

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

ايراني يكدانشآموز از نيكسون دعوت
امريكا به ماهه برايعزيمتومسافرتسه

مـهندس آقـاي فـرزند پـوراعـتضادي ساسان امريكا رئيسجمهوري معاون نيكسون آقاي دستور به

آقاي خانم تفاق ا به كه است شده ترومندعوت چهارم اصل اداره وسيله به زلزله روزنامه مدير پوراعتضادي

ساله ١٢ پوراعتضاديدانشآموز ساسان نمايد/ مسافرت امريكا به ماه سه برايمدت مهندسپوراعتضادي

قتل براي كه را شبكهاي انتظامي مأمورين همكاري با كه شد موفق تهران به نيكسون آقاي ورود روز در

مـخرب و مشكـوك عناصر از عدهاي مزبور شبكه كشف نتيجه در كه كند كشف ميكرد فعاليت نيكسون

نشان قطعه يك و دوچرخه يك دريافت به مفتخر پيش روز چند پوراعتضادي ساسان گرديدند/ دستگير

شد/ خواهد امريكا عازم خود مادر تفاق ا به ديگر روز چند تا و گرديد سپاس سوم درجه

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

توقيفشد] سنجابي عمويدكتر سنجابيپسر [محمد
محمد آقاي امروز ظهر ميدهند اط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شدند/ توقيف ٥ ماده طبق نظاميدستگيرو فرمانداري بهوسيلهمأمورين سنجابي پسرعمويدكتر سنجابي

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

شدند] آزاد رفعسوِءتفاهم از [پس
آمده عمل به آنها از تفاهم سوِء رفع كه قبل روز بازداشتشدگان از عدهاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديدند/ آزاد است



ملي دولت سياهه ٣٨٣٠

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

وچيتسازيشهر سيمان كارخانجات كارگران بين ونك قريه اراضيفرحآباد از مربع متر هزار ٤٥å

شد خواهد تقسيم كورهپزخانهها كارگران و ونك ٥ شماره كارخانه و ري

ميشوند بيمه تدريج به غيردولتي و دولتي كارگرانمؤسسات
است شده فراهم گرمابهها كارگران و رستورانها كافه كاركنان رانندگان, بيمه مقدمات

مهندس و كار وزارت بازرسي اداره رئيس مجد مهندس آقايان تفاق ا به كار وزير ملكي دكتر آقاي ديروز

كـارگاههاي مـحل در و رفته شهر جنوب به تهران در اجتماعي بيمههاي سازمان شعبه رئيس حساسيان

سازمان طرف از كنون ا كه را كارتها توزيع و كارگران معاينه طرز نزديك از تا يافتند حضور كورهپزخانهها

ضمنا و دهند قرار بررسي مورد را كارگران وضع و كنند مشاهده ميآيد عمل به كارگران اجتماعي بيمههاي

توجه مورد را اينموضوع كار وزير آقاي اضافهشود درصد بيست كارگرانكورهپزخانهها مزد به بود قرار چون

كه م;قاتي در ضمنا كرد/ صادر Fزم دستور كورهپزخانهها صاحبان طرف از آن پرداخت مورد در و داد قرار

در زير شرح به اط;عاتي كوتاهي مصاحبه ضمن آورد عمل به كار وزير ملكي دكتر آقاي با ما خبرنگار امروز

نمود/ كسب كارگران وضع بهبود مورد

هيأت تقديم تصويب براي و شده تهيه كه طرحي موجب به داشت اظهار كار وزير آقاي ـ زمين تسليم

كارگرانمؤسساتدولتيو ونكبين قريه و اراضيجنوبشهر از زمين مربع متر هزار ٤٥å شد خواهد وزيران

كـارگران بـين فـرحآباد اراضـي از مـربع مـتر هـزار ٣٣å كـه تـرتيب بدين شد/ خواهد تقسيم غيردولتي

كارگران بين ونك قريه اراضي از مربع متر هزار ١٢å مقدار چيتسازيو سيمان, كارخانجات كورهپزخانهها,

ميشود/ مزبور كارگران تسليم و توزيع مقررات طبق پنج شماره كارخانه

و/// محل ساختمان براي ايران بيمه سهامي شركت و كار وزارت بين تي كرا مذا ـ كار وزارت ساختمان

و كارگاهها كارگران ساير بيمه براي كرد اضافه خاتمه در ملكي دكتر آقاي ـ اتوبوسها رانندگان بيمه

بيمه مقدمات كنون ا هم از استو جريان اقداماتيدر غيردولتي ازمؤسساتدولتيو قسمتهايمختلفاعم

سـاير تـدريج بـه و است شده فراهم گرمابهها كارگران و رستورانها كافه توبوسها, ا كاركنان و رانندگان

كرد/ خواهند استفاده كار مزاياي از و شد خواهند بيمه نيز كارگران

٨٢٧٥ شماره ,١٣٣٢.١å.١٣ يكشنبه

كشور رياستشهربانيكل مقدم علوي تيمسارسرلشكر توجه قابل
تهران نظامي فرماندار بختيار تيمسار آقاي جناب

شخصي بودند كرده اجتماع سعادت بازارچه محل اهالي از نفر ٣å حدود در يكدعوتي قبل شب دو در

جز هدفي كه جمعيت اين جدا است/ نموده معرفي جرايد از يكي در مرداد ٢٨ قيام جمعيت رئيس را خود

جمعيت اين افراد كليه انزجار شخصمورد اين عمل و مينمايند تكذيب ندارند ميهنپرستي و شاهدوستي

شهر جنوب مرداد رستاخيز٢٨ قيام جمعيت مديره هيأت ١٣٣٢٥ ـ آ است/



٣٨٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

شدند آزاد نفر ٣٢ بازداشتو نفر ١å
دو ركـن در ب;فاصله و شدند بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به نفر ٨ اخير ساعت ٢٤ در

هاشمي مرتضي و كبودوند مرتضي نام به نفر دو ديروز همين شد/ آغاز آنها از بازپرسي نظامي فرمانداري

نظامي فرمانداري دو ركن تحويل و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به سيمان كارخانه كارگران

است: قرار اين از آنها اسامي و شدند آزاد التزام گرفتن با سابق زندانيان از نفر ٣٢ مدت اين خ;ل در شدند/

عزيز داريوشگلخواري, خليلي, مرتضي باFزاده, ايرج رحمتيان, همت كشاني, علي اسداtآتشخواري,

كريم منوچهري, احمد بياباني, مهرداد ضياِء, فرامرز خيراtاخوي, جليلFيق, رضوي, علي نورمحمدعلي,

قـائممقامي, دورخاني, مرتضي كاظمي, حسين وباري, يوسف چهارباشيان, كريم حاتمي, رجب كيانفر,

ثقفي, بهمن مبني, فريدون الكپور, اصغر ايجادي, جواد تقوي, كصرب سرپلنگي, حسين طهماسبي, ثبات

كشيشان/ ارماتيس هنگام, حسين تورجFدكوبه, عبدالرحيم, هوشنگ

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

اخEلگران از دستگيرييكي
زادون در اخ;لگران از يكي سليمانپور tفرجا كه است كي حا جهرم از اداره نماينده تلگرافي گزارش

گرديد/ دستگير ژاندارمري مأمورين كمريوسيله تير يكده با فسا

يك مسافرين ثاثيه ا قبل چندي كه را معروف سارقين از يكي نام همدم ژاندارمري مأمورين همچنين

نمودند/ فشنگدستگير تير ٦å و تفنگبرنو قبضه يك با بود برده سرقت به را تومبيل ا

گرديد/ مستقر سيمكان در ژاندارمري پاسگاه يك

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

ميباشد] سالم و شيرازينرسيده كريمپور [صدمهايبه
معاينهاي آخرين از پس ميداشتند اظهار بيمارستان مقامات كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

عمارت دوم طبقه از مشاراليه درموقعسقوط كه تشخيصدادند پزشكان آمد عمل به شيرازي كريمپور از كه

مجددا مرخصو بيمارستان از جهتديروز همين به و ميباشد سالم و نرسيده او به ارتشصدمهاي دادرسي

گرديد/ تحويل زندان به

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

داشت] نخواهم و نداشته توده منحله حزب در [عضويت
اين از داشتو نخواهم و نداشته را توده منحله حزب در عضويت گاه هيچ شاهي مهديشهرت اينجانب

اط;ع و اجازه بدون ميباشد ب;اثر باطلو yفع و اينجانببوده با كه دروگر [روزنامه] امتيازنامه و متنفر دسته
١٣٥٤٥ ـ آ است/ يافته انتشار دسته اين با منتسبين طرف از شماره يكيدو اينجانب



ملي دولت سياهه ٣٨٣٢

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

دادستان به فاطمي دكتر بازپرسعليه نهائي قرار تسليم

كرد خواهد تأييد را فاطمي برايدكتر اعدام ارتشتقاضاي دادستان
وسيله به كه فاطمي دكتر پرونده داشت اظهار ما خبرنگار به ارتش دادستان سرتيپآزموده آقاي امروز

ماده استناد به خود نهائي قرار در غيابي بازپرس كه مرداد ٢٥ ـ ٢٨ بازپرسوقايع خديو كيهان سرتيپ آقاي

گرديد/ تحويل اينجانب به امروز استصبح كرده اعدام مجازات تقاضاي ارتشبرايوي دادرسي آئين ٣١٧

دكتر عليه را خود ادعانامه اينجانب جاري هفته پايان تا دارد احتمال داشت اظهار ضمنا سرتيپآزموده آقاي

دكتر اعدام تقاضاي بر مبني را بازپرس استنادي ماده ارتش دادستان اط;ع قرار به نمايم/ صادر فاطمي

كرد/ خواهد تأييد فاطمي

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

حدادزاده] قتل درباره داريوشفروهر آقاي از [بازپرسي
حـزب رهـبر فـروهر داريـوش آقـاي از بازپرسي شده اط;ع كسب نظامي فرمانداري از كه طوري به

انجامد/ طول به هفته اين اواخر تا است ممكن و دارد ادامه حدادزاده قتل درباره پانايرانسيم

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

مصدق] منزلدكتر [محافظين
يكـم سـتوان و فشاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ آقايان ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

به ميباشد بيمار كه ديگر متهم كياني سرتيپ تفاق ا به كنون ا �مصدق دكتر منزل �محافظين شجاعيان

قـرائت آيـنده هفته است ممكن است/ گرديده خود دفاعيه Fيحه تنظيم مشغول خود مدافع وكيل وسيله

دهد/ تشكيل را مقدماتيخود جلسه دادگاه و شود تمام پرونده

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

بختيار] آقاي جناب محترم تيمسار [انتصاب
سـعادت بـازارچـه مـولوي خيابان شهر جنوب مرداد ٢٨ رستاخيز قيام جمعيت مديره هيأت اينجانبان

عـرض تـبريك قلب صميم از تهران نظامي فرمانداري به را بختيار آقاي جناب محترم تيمسار انتصاب

١٣٥٣١ آ مينمائيم/

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

تذكر توضيحو
رئيس را خود ماه دي هشتم روز جشن در كه شخصي كه است شده نوشته روزنامهها از يكي در شرحي

بازارچـه كن سا كه صورتي در نميباشد محل اين كن سا است نموده معرفي مرداد ٢٨ ملي قيام جمعيت

اهالي از امضايعدهاي به ١٣٥٣٥ ـ آ ميباشد/ محل اهالي عموم توجه مورد سعادتو



٣٨٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

كازرون] در حكومتنظامي [لغو
بيانيه طبق منطقه آن در نظامي حكومت رسيده كازرون از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر بنابه

گرديد/ تيپلغو فرمانده

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

تهران فرماندارينظاميشهرستان ٥١ شماره اعEميه
با شده كشيده شميران و تهران به سلطنتآباد و سيمان كارخانجات از كه برق سيمهاي حفاظت چون

شدن مواجهه از اجتناب منظور به كه ميرساند تهران شهرستان اهالي استحضار به است نظامي فرمانداري

سرتيپبختيار فرمايند/ خودداري برق سيمهاي به شدن نزديك از انتظامي تيراندازيمأمورين با

تهران شهرستان نظامي فرماندار

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

[شعبانجعفري] ورزشكاران از استقبال
و بهشهر به كه ورزشكاران از ديگر نفر چند جعفريومجتبويو شعبان و بلور استاد آقايان كه مسافرتي در

آقايان و نموده استقبال آنها از اهالي و ورزشكاران از كثيري عده شهرستان هر در بودند رفته شاهي ساريو

تماشاي از پس و كرده شركت ميشد برپا آنها افتخار به ورزشي باشگاههاي در كه جشنهائي در نامبرده

ميهنپرستي شاهدوستيو بر مبني نطقهائي مجتبوي جعفريو شعبان و بلور استاد آقايان ورزشي عمليات

است/ شده واقع مؤثر ورزشكاران و حضار در كه كردهاند ايراد

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

ميشود انجام چگونه فرهنگيان عمومي راديوسكوپي
خـدمات شاهنشاهي سازمان راديولوژي بخش در فرهنگيان عمومي راديوسكوپي گذشته شنبه روز از

شدند/ راديولوژي آموزشگاهها مستخدمين و آموزگاران و دبيران از نفر ٤٤٤ روز آن در و شد آغاز اجتماعي

مسـتخدمين و مـعلمين از پس و داشت خواهـد ادامه عصر و صبح روزه همه فرهنگيان راديوسكوپي

شد/ خواهند راديولوژي دبيرستانها و دبستانها كودكستانها, دانشآموزان

اع;م از پس آنها از يكي كه ميشود تهيه كارت كپيه سه ميشوند راديولوژي كه افراد از يك هر براي

ديگريدر و آموزشگاهها بهداري در يكي ديگر نسخه دو و ميشود اشخاصداده خود به راديوسكوپي نتيجه

محل از كه ميباشد ريال ده نفر هر فرهنگيان راديوسكوپي مخارج ميگردد/ ضبط بهداشتي كنگره دبيرخانه

بيماري به ابت;ي لحاظ از راديوسكوپي از پس چنانچه شد/ خواهد پرداخت ملوكانه عطيه ريال يكميليون

يكصد نفر هر براي كه نيز را راديوگرافي مخارج و ميشود راديوگرافي او از شود شناخته مظنون كسي سل

پرداخت/ فرهنگخواهد استوزارت ريال



ملي دولت سياهه ٣٨٣٤

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

دارائي وزارت اعEميه
پرداختميشود ماه دي شانزدهم روز از ملي اوراققرضه صديچهل

ميليون ٥åå مبلغ ملي قرضه اوراق فروش و انتشار با گذشته دولت كه دارند استحضار عزيز هموطنان

و است مشكلي بسيار اقتصادي و مالي وضع وارث كه فعلي دولت براي اينكه با و است داشته تعهد ريال

تعهد احترام حفظ نظر از ولي نمايد پرداخت سررسيد در را ملي قرضه اوراق بتواندوجوه كه بود نهايتدشوار

بانك به خزانه مضيقه به توجه با ننمودهاند دريغ مساعدت كمكو از خود موقع در كه مردم مقابل در دولت

از آن سررسيد كه را ملي قرضه اوراق بهاِء چهل صدي جاري ماه دي ١٦ تاريخ از كه داد دستور ايران ملي

و مـركز در �بـرگ هـر بـراي ريـال ٤٥ جمعا �يعني دوم سال جايزه ع;وه به گرديده منقضي خريد تاريخ

نمايد/ پرداخت ملي قرضه اوراق كنندگان ارائه به شهرستانها

مضيقه شاهد كه گرامي همميهنان ظن حسن تكاِء ا به دولت قرضه اوراق درصدوجوه شصت به قسمت

را آن پرداخت قطعي تاريخ و فراهم را آن پرداخت براي Fزم اعتبار ١٣٣٣ سال اوائل در ميباشند فعلي مالي

دارائي وزير رسانيد/ خواهد عمومي اط;ع به بود نخواهد آتي سال اول ماه شش از ديرتر كه

اميني علي

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

زاهدي سپهبد تيمسار آقاي جناب
افسران از يكي كه بختيار تيمور سرتيپ آقاي جناب آن دستور به كه كنون ا ملي, محبوب نخستوزير

بخش١٦ كسبه جوانانو ما انتخابفرموده تهران نظامي فرمانداري به شاهدوسترا ميهنپرستو و شجاع

محبوب نخستوزير آن به را موقع به و جا به انتصاب اين كه دانسته Fزم و واجب خود بر گلوبندك چهارراه

جوانان طرف از خواهانيم/ متعال خداوند از را ايران ناجي آن عظمت و بقاِء و تبريكعرضنموده

افشار, قاسم الحاج عباسكاووسي, گلوبندك, اهالي شاهدوست

عرب جعفر حاج حاجبي, عمو حسين حاج نكوئي, احمد حاج ١٣٥٤١ آ

٨٢٧٦ شماره ,١٣٣٢.١å.١٤ دوشنبه

معروف] مجسمهساز صديقي ابوالحسن [استاد
پـرستاري آمـوزشگاه در كـه فـقيد اعليحضرت سنگي تنه نيم مجسمه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ايراني هنرمندان از يكي دست به شديم متذكر ديروز شماره در كه طور همان است شده نصب كبير رضاشاه

است/ گرديده تهيه

تنه نيم مجسمه ظرافت كمال با كه ميباشد معروف مجسمهساز صديقي ابوالحسن استاد هنرمند اين

است/ ساخته را فقيد اعليحضرت



٣٨٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

گرديد شاهدختمنحل وزارتفرهنگدبيرستان تصميم بنابه
عملآيد به نام ثبت دبيرستان اين برايافتتاح استمجددا قرار

دبيرستانانتخابشد سمتسرپرست به وشمسآوري داد استعفا رئيسدبيرستانشاهدخت

شد تعويضخواهند دبيرستان اين دبيران عدهاياز
ك;س به رفتن از مزبور دبيرستان دانشآموزان گذشته روز شاهدخت دبيرستان مدير تغيير مناسبت به

براي زير فرهنگاع;ميه وزارت طرف از جريانات اين تعقيب در كردند اعتراض كار اين به و نموده امتناع

گرديد/ صادر اوليايدانشآموزان اط;ع

بـه توجه با و شاهدخت دبيرستان در نظم استقرار منظور به فرهنگ وزارت ـ فرهنگ وزارت اع7ميه

بهانه به دانشآموزان از تن چند متأسفانه و نمود اقدام دبيرستان رئيس تغيير به نسبت فرهنگي مصالح

فراهم دارند تحصيل به ع;قه كه را دانشآموزان ساير ارعاب و نظم اخ;ل موجبات مدرسه رئيس تغيير

فراهـم براي كه مسئوليتي نظر از فرهنگ اولياي نصايح اينكه از گرديدند ك;سها تعطيل باعث و آورده

اخـ;لگر دانشآمـوزان تـنبيه بـراي گرفت تصميم دارد عهده به دانشآموزان تحصيل و فرهنگ نمودن

به ندارند منظوري تحصيل جز كه دانشآموزان مجدد نام ثبت ترتيب و نمايد تعطيل را مزبور دبيرستان

رسانيد/ خواهد محترم اولياي اط;ع به زودي

شـاهدخت دبـيرستان دانشآمـوزان طـرف از پيش چندي از ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به

فـرمانداري مأمـورين به يكشنبه روز و بود شده داده تشخيص آنها محرك و ميگرفت صورت تظاهراتي

به امر اين نمايند/ تظاهرات دارند قصد شاهدخت دبيرستان دانشآموزان امروز عصر كه رسيد نظامياط;ع

رؤسايدبيرستان انتظاميو اينكهمأمورين با ولي كنند آنجلوگيري ازوقوع كه رسيد اوليايدبيرستان اط;ع

آوردند/ عمل به اقداماتFزم

ناچار انتظامي مأمورين و داد روي تظاهرات طرفدانشآموزان از روز همان بعدازظهر نيم و سه ساعت

عدهاي اينوقايع اثر در كنندو متفرق را دانشآموزان نمايندو شركت انتظاماتدبيرستانمزبور امور در شدند

برگشت/ عادي حال به دبيرستان وضع و شدند مجروح دانشآموزانمضروبو از

گرديد تشكيل فرهنگ وزارت كفيل جعفري آقاي حضور با فرهنگ وزارت در كميسيوني روز همان عصر

و آمد عمل شاهدختموافقتبه رئيسدبيرستان آهي خانم استعفاي با مشاوره و كره مذا ساعت دو پساز و

گرديد/ انتخاب مزبور دبيرستان سرپرست سمت به شمسآوري آقاي

ك;س به رفتن از اعتراض عنوان به شدند مطلع خود رئيس استعفاي از دانشآموزان چون گذشته روز

در انتظامي مأمورين مجددا كردند تظاهرات به شروع و نموده اجتماع دبيرستان صحن در و نمودند خودداري

را دانشآموزان و يافتند حضور دبيرستان در نيز فرهنگ وزارت رؤساي و برآمدند آنان كردن متفرق صدد

سابقالذكـر اع;ميه طبق فرهنگ وزارت باFخره و دادند ادامه خود تظاهرات به آنها ولي كردند نصيحت



ملي دولت سياهه ٣٨٣٦

تحصيل قصد كه دانشآموزاني از دبيرستان مجدد افتتاح براي داد دستور مجددا و كرد منحل را دبيرستان

آيد/ عمل به نامنويسي دارند

دانشآمـوزان از عدهاي پيش چندي از ميدارد اظهار مطلع مقام يك قول از ما خبرنگار كه طوري به

دبـيران شـوراي مـورد ايـن در بار چند و ميكردند پخش اع;ميههائي دبيرستان در شاهدخت دبيرستان

محرك عنوان به نيز دانشآموزان از نفر چند اسامي و آورد عمل به جلوگيري عمل اين از تا گرديد تشكيل

بود/ شده يادداشت

داشته اظهار و شده ترديد دچار معرفيمحركين شاهدختدرمورد دبيرستان رئيسسابق آهي خانم ولي

را دانشآموزان كه داشت عقيده و كردهاند معرفي محرك عنوان به غرض روي از را آنها است ممكن كه بود

اظهار اينمورد در آهي خانم نمود/ اخراج دبيرستان از را آنان نبايستي و كرد ارشاد را آنها اندرز و پند با بايد

تذكر باب اين در آنان به را نكاتFزم و اوليايدانشآموزاندعوتنمودم اغلب از همينمنظور به داشتمن

دادم/

اثر ميداشتدر اظهار فرهنگ بازرسيوزارت اداره در مقاممطلع كه بهطوري ـ اخراجميشوند محركين

دبيران از عدهاي و دانشآموزان از نفر ٢å حدود در رسيد شاهدخت دبيرستان وقايع درباره كه گزارشهائي

احتمال ترتيب بدين و است مطالعه مشغول آنها درباره فرهنگ وزارت كنون ا كه شدهاند شناخته محرك

شوند/ داده تغيير دبيرستان آن دبيران كثر ا ميرود

مدتي محركين تشخيص و رسيدگي چون ميداشت اظهار مقام همين كه طوري به ـ مجدد نام ثبت

از هم مجدد نام ثبت درموقع و باشد تعطيل حالت به دبيرستان آينده هفته تا ميرود احتمال دارد وقتFزم

شد/ خواهد خودداري شدهاند تشخيصداده اخ;لگر كه دانشآموزاني نام ثبت

باعث انتظامي تشخيصمأمورين به كه دانشآموزان از نفر پنج گذشته روز وقايع در ـ دستگيرشدگان

شدند/ بازداشت و دستگير انتظامي مأمورين وسيله به بودند شده دبيرستان تعطيل

شـدن نـزديك از انـتظامي مأمـورين و بـود بسـته شـاهدخت دبيرستان در امروز صبح ـ امروز صبح

دبيرستان مقابل پيادهرو, در دانشآموزان از عدهاي و مينمودند جلوگيري دبيرستان حوالي به دانشآموزان

ميكردند/ خودداري منزل به مراجعت از و كرده اجتماع

همين در و متفرقشوند كه دادند تذكر آنها به انتظامي ميشدمأمورين اضافه آنان عده بر لحظه هر چون

وزارت مقابل سپسدر و شد خوانده شعارهائي و داد روي تظاهراتي دانشآموزان از عدهاي طرف از هنگام

از نفر چهار متفرقو انتظامي مأمورين وسيله به كه داشتند تي تظاهرا قصد آنجا در و نمودند اجتماع فرهنگ

گرديدند/ آزاد كفيل قيد به بعدا اط;ع قرار به و شدند جلب نظامي فرمانداري به بازداشتو آنان

بـ;فاصله كـه داد روي تظاهراتي مختصر امروز صبح نيز ديگر پسرانه و دخترانه مدارس از بعضي در

آن ادامه از و شده حاضر محل در مدارس پليس رئيس انصاري سرهنگ آقاي و فرهنگ وزارت بازرسان

نمودند/ جلوگيري



٣٨٣٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

كشفشد توده منحله حزب به مربوط اوراق كويدانشگاه در
گرديدند آزاد نفر دوازده و بازداشت نفر پنج

ماده طبق و شدند بازداشت مختلف تهامات ا به نظامي فرمانداري مأمورين بهوسيله نفر ٥ اخير روز دو در

بـه بازداشتشدگان از نفر ١٢ مدت همين خ;ل در ضمنا گرفتند قرار تعقيب تحت نظامي فرمانداري ٥

حسـين كوهي, حسين جوادي, يحيي غفاري, حسين شيرازي, قوام منوچهر كتابچي, منوچهر زير: اسامي

مورد آنها پرونده كه مينا نبي و آزاد دشت مهدي كبودوند, غ;محسين كار, فدا احمد رنگين, خسرو وحدتي,

گرديدند/ آزاد التزام قيد با بود گرفته قرار رسيدگي

بـه مـتعلق اطـاق ٩ دانشگـاه كـوي در عصر ديروز بود رسيده نظامي فرمانداري به كه گزارشي اثر در

و تـوده مـنحله حـزب بـه مـربوط اسـناد و اوراق آنـها از بعضي در و گرفت قرار بازرسي مورد دانشجويان

شـريفپور حسن و خدابنده نام به دانشجويان از نفر دو ضمن در و گرديد كشف رزم و مردم روزنامههاي

شدند/ جلب نظامي فرمانداري دو ركن به بازداشتو مأمورين وسيله به صديقي

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

مينمايند] تنفر اظهار نامبرده تشكيEت [از
محمود فرزند هوشمند هادي و اشتراينان از صادره ٦٩ شناسنامه دارنده حسين فرزند ارس;ن نفر دو اين

هيچوجه به آن به سازمانهايوابسته و توده منحله حزب در كنون تا بروجرد از صادره ٧٤ شماره شناسنامه

١٣٦٥٥ ـ آ مــينمايند/ تــنفر اظــهار نــامبرده تشكــي;ت از وســيله بــدين و نـــداشــته شــــركت

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

ذوالفقار حزب اعEميه شاه, جاويد
سلطنتو شامخ مقام قراري بر مشروطيتو تحكيم اساسيو قانون اصول از پيروي به كه حزبذوالفقار

در كه ميكند تقاضا شاهدوستان وطنپرستانو عموم استاز آمده بيگانهپرستانكمونيستبهوجود با مبارزه

ذوالفقار حزب رهبر دهند/ ادامه بيگانهپرستان با خود افتخار پر مبارزه به و نموده نامنويسي حزب اين

اميري منصور ١٣٦٦٦ ـ آ

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

ذوالفقار آگهيحزب
ذوالفـقار حزب نام به اع;ميهاي اخيرا اميري منصور نام به شخصي است شده مشاهده كه طوري به

به شخصمزبور چون مينمايد معرفي مزبور حزب نماينده را خود دولتي ادارات در ع;وه به و نموده منتشر

ميشود/ گهي آ وسيله بدين عموم جهتاط;ع مراتب و ندارد ذوالفقار حزب در سمتي وجه هيچ

اعتضادي ملكه دولتشاهي, محمدحسين ١٣٦٦å ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٨٣٨

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

انتخابات دستورشروع صدور
به شدو صادر طرفوزارتكشور از بدينشرح بخشنامهاي انتخاباتضمن شروع دستور وقتامروز آخر

گرديد: اب;غ فرمانداريها

مـجلس انتخابات نظارت انجمن انتخابات قانون ١٤ ماده طبق فورا دستور اين وصول به فرمانداري!

فرمانداري وظيفه مهمترين چون نمايند/ معرفي كشور وزارت به را آن اعضاِء و داده تشكيل را ملي شوراي

حائز مينمايند كهدعوت اشخاصرا آيد عمل به دقت نهايت بايد است مزبور ماده اجراي حسن در مراقبت

تلگرافي فوري را دستور وصول نگردد وارد فرمانداري به اعتراض و ايراد هيچوجه به و باشند مقرر شرائط

دهيد/ اب;غ

گرديد: صادر طرفوزارتكشور از انتخابات حوزههاي انتظاماتدر امنيتو حفظ براي نيز زير بخشنامه

استانداريها مقتضياست گرديد اب;غ و صادر انتخابيه حوزههاي كليه به انتخابات شروع دستور استانداري!

و نظارت انتخابات دقيق انجام و آرامشمحل و انتظامات و امنيت حفظ در مقرره وظائف و قانون حدود در

پذيرد/ انجام مقررات كامل رعايت با آرام و امن محيط در انتخابات كه نمايند مراقبت

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

يكماه برايمدت اصفهان در مقرراتحكومتنظامي تمديد
از جلوگيري منظور به نمودند تصويب ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه عصر ديروز جلسه در هيأتوزيران

تاريخ از حومه و اصفهان شهرستان در نظامي فرمانداري مقررات و نظم حفظ و تشنج تحريكو گونه هر

گردد/ تمديد ماه يك مدت به �٣٢.١å.١٤ صبح �پنج انقضاِء

٨٢٧٧ شماره ,١٣٣٢.١å.١٥ سهشنبه

معلمين پاداشبه ريال هزار دو پرداخت دستور درباره تصويبهيأتوزيران متن
٧å٣å٧ شماره موافقتنامه و فرهنگ وزارت پيشنهاد بنابه ٣٢.١å.١٤ مورخ جلسه در وزيران هيأت

نمودند/ تصويب را زير مقررات ٣٢.٨.٢٨ مورخ ٣١١٦٦ شماره تصويبنامه تعقيب در و دارائي وزارت

شاغل معلمي عنوان به ٣٢.٨.٢٧ تاريخ در كه ميگيرد تعلق معلمين به فقط ريال هزار پاداشدو ـ ١

باشد/ كمتر ريال هزار دو از آنان دريافتي مابهالتفاوت كمكو و حقوق و بوده خدمت

است/ يكمرتبه براي فقط پاداشمربوطه ـ ٢

يكو محلصرفهجوئيمواد از را پاداشمزبور پرداخت براي Fزم اعتبار كه است مجاز دارائي وزارت ـ ٣

وزارت مصوب بودجه و ٣٢.٦.٥ مورخ ١٣٨٨å شماره تصويبنامه فرهنگموضوع وزارت اعتبار اضافه دو

ملي مجلسشوراي محضافتتاح به هستند مكلف فرهنگ دارائيو وزارتين نمايد/ پرداخت و پادار فرهنگ

نمايند/ تحصيل را تصويبنامه اين قانوني مجوز



٣٨٣٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

داشت حساسرا مراكز ساير و پلهايراهآهن انفجار قصد كه مهمي شبكه
كشفگرديد راهآهن نظامي فرماندار وسيله به امروز

است ارتباطداشته فرانسه حزبكمونيست افراد با شبكه اين

شدند دستگير تبريز و تهران در شبكه اعضاي از نفر پانزده
مأمورين از نفر دو كرد مشاهده مينمود عبور سپه خيابان از ما خبرنگار كه هنگامي امروز ظهر مقارن

تحقيق صدد در ب;فاصله ما خبرنگار مينمايند/ جلوگيري خيام پاساژ به اشخاص خروج و ورود از انتظامي

يك كشف به راهآهنموفق نظامي فرماندار ركندوم امروز صبح يازده ساعت كه رسيد نتيجه اين به و برآمد

فرماندار مأمورينركندو كه ترتيببوده بدين امر جريان است/ شده توده منحله حزب به وابسته مهم شبكه

منفجر را راهآهن پلهاي ديناميت وسيله به داشتند قصد كه بودند شبكهاي تعقيب در قبل مدتي از نظامي

از كر ذ ديناميتهايمورد كه شدند مطلع امروز باFخره مأمورينمزبور كنند/ خراب را حساس كز مرا و سازند

تهيه است واقع خيام پاساژ در واقع خيام خيابان اول در كه محمودزاده كبر عليا لولهفروشي لوازم و برنز بنگاه

بنزين حلب سه كنجكاوي تفحصو از پس و كرده محاصره را خيام پاساژ اطراف فورا مأمورين است/ شده

كز بعضيمرا كشف به كه مداركمهم و اسناد از پر يكصندوق چهلكيلو, ديناميتبهوزن عدد محتويهزار

آوردند/ دست به كرد كمكخواهد توده منحله حزب

است/ داشته ارتباط فرانسه كمونيست حزب افراد با مزبور شبكه كه شد معلوم اسناد و اوراق بازرسي در

كشف به راهآهنموفق نظامي فرماندار افخمي سرلشكر نظر زير كه راهآهن نظامي فرماندار مأمورينركندو

نـماينده پـدرام آقـاي و فـيروزي, عزيز سروان جوان, دوم سرهنگ آقايان عبارتند: گرديدهاند شبكه اين

فـرمانداري دوم ركن رئيس انوشيرواني حسين دوم ناخدا آقاي نظر تحت كه نظامي فرمانداري دادستان

گرديدند/ كشفموفق اين به نظامي

ساعت تا اط;ع قرار به و مشكوكنموده عناصر دستگيري جهت ديگر اقدامات به شروع مأمورينمزبور

از تن چند است شده حاصل اط;ع كه طوري به گرديدهاند/ دستگير را مزبور افراد از عدهاي بعدازظهر يك

ميباشند/ تعقيب تحت شده دستگير نيز ميكردهاند فعاليت تبريز در كه شبكه اين وابستگان

مـلكه علياحضرت كه هنگامي شبكه اين افراد ميكنند نظر اظهار قضيه كشف مأمورين كه طوري به

سازند منفجر را سلطنتي قطار داشتند قصد ميآمدهاند تهران به �مادر �ملكه پهلوي

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

معتاد] زندانيانبيبضاعت معالجه [هزينه
از ريال هزار سيصد مبلغ نمودند تصويب خود اخير جلسه در وزيران هيأت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شاهنشاهي سازمان اختيار در معتاد بيبضاعت زندانيان معالجه هزينه براي تهران بنزين عوارض محل

شود/ گذارده اجتماعي خدمات



ملي دولت سياهه ٣٨٤٠

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

توقيفشدند نظامي طرففرمانداري گرانفروشاز قصاب نفر چهار

شدند آزاد نفر ٢٢ بعدازظهر ديروز
به كه را نفر ٢٢ و بازداشت مختلفه تهامات ا به را نفر هفت ديشب و ديروز نظامي فرمانداري مأمورين

جراحان, هايك است: قرار اين از آزادشدگان اسامي گرديدند/ آزاد بود آمده عمل به رسيدگي آنها پرونده

حسيني, امام جعفرزاده, مجتبي محي, جواد خليلي, حسن تاجداري, tفرجا امامپناه, صادق [ناخوانا], خليل
حـقشناس, سـهراب تـفاقي, ا كبر ا دهقاني, محمد موسوي, سيدكاظم لطفالهي, قدير صفدري, اسكندر

علت به تربتي tنصرا آقاي بعدازظهر ديروز همچنين بجنوردي/ حسن زاده, كوچك علي شفيعيان, موسي

گرديد/ توقيف ٥ ماده طبق بازداشتو وي منزل از توده منحله حزب به مربوط اسناد كشف

تظاهرات كهمشغول نفر پهلويسه خيابان انتهاي تجريشو ميدان در عصر ديروز تجريشـ ميدان در

دو ركـن به مزبور دستگيرشدگان پرونده صبح امروز گرديدند/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير بودند

شدند/ تحويل نظامي فرمانداري

به كرده اط;ع كسب نظامي فرمانداري مقامات از ما خبرنگار كه طوري به ـ گرانفروش قصابهاي

را گرانفروشان و است كرده دخالت خواربار و اجناس نرخ اجراِء در ديروز از نظامي فرمانداري دولت دستور

شدند توقيف ٥ ماده طبق گرانفروشي جرم به قصاب نفر چهار هم عصر ديروز مينمايد/ توقيف ٥ ماده طبق

گردند/ تبعيد نيز فلكاFف;ك قلعه به است ممكن اط;ع قرار به و

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

كشور شهربانيكل اعEميه
پوراعتضادي] ساسان ساله دوازده دانشآموز [درباره

طبق ساله دوازده دانشآموز پوراعتضادي ساسان آقاي به پاس نشان قطعه يك اعطاي چونموضوع

شـبكه كشـف صورت به روزنامه دو از يكي در شده انجام پليس با همكاري نظر نقطه از مقرراتموجود

درج نيكسون عليه بر توطئه كشف يا حتميو يكمرگ از نيكسون نجات يا و توده منحله حزب تروريستي

است/ شده بحث امريكا به مذكور دانشآموز از نيكسون آقاي ازدعوت جرايد از پارهاي در ضمنا و شده

با همكاري براي فقط مزبور دانشآموز به پاس ٣ درجه مدال اعطاي كه ميرساند عامه اط;ع به لزوما

مسائل با ارتباطي هيچ و معرفينموده پخشاع;ميه مقام كه را اخ;لگر نفر يك كه انتظاميبوده مأمورين

است/ نداشته Fبا

بر توطئهاي هيچ كه مينمايد اضافه و تكذيب جدا را مذكور مراتب كل شهرباني وسيله بدين بنابراين

اينكه بر همع;وه امريكا به مزبور بهدعوتدانشآموز نسبت استو نبوده بين در آقاينيكسون جناب عليه

ايندعوت از سابقهاي نيز كشور شهرباني مينمايند/ بياط;عي اظهار امريكا سفارت ص;حيتدار مقامات

ندارد/



٣٨٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

شاهدخت دبيرستان آينده هفته اوايل
ميكند نام ثبت دانشآموزان از ترتيبخاصي با

دبيرستانجلوگيري به دانشآموزان ورود از انتظامي مأمورين و تعطيلبود نيز امروز شاهدخت دبيرستان

از اع;ميههائي مختلف افراد بهوسيله سابقا و بود كوتاه دبيرستان اين خيابان به مشرف چونديوار ميكردند/

گرديد ترميم فرهنگديوارمزبور مقاماتوزارت بهدستور امروز ميشد پرتاب دبيرستان صحن به رويديوار

به رسيدگي كميسيون گذشته روز بعدازظهر آيد/ عمل به جلوگيري عمل اين از ديوار ارتفاع شدن زياد با تا

در تصميماتFزم و گرديد تشكيل فرهنگ وزارت كفيل جعفري آقاي حضور با شاهدخت دبيرستان وقايع

مورد در گذشته روز كميسيون در ميداشت اظهار فرهنگ وزارت كفيل كه طوري به و گرديد تخاذ ا اينمورد

بدين شد تخاذ ا تصميماتي و كره مذا شاهدخت دبيرستان دانشآموزان مجدد افتتاح و نام ثبت چگونگي

همواره كه ميشود داده تذكر آنها به و يابند دبيرستانحضور در اوليا بايد اطفال نام ثبت موقع در كه ترتيب

باشند/ مطلع خود فرزندان تحصيلي موقعيت از اطفال اولياي

تـخاذ ا مقتضي تصميم مورد اين در هنوز داشت اظهار نام ثبت به شروع تاريخ مورد در جعفري آقاي

در فـرهنگ وزارت كفيل نمايد/ كار به شروع دبيرستان آينده هفته اوايل در ميرود احتمال ولي نگرديده

شاهدخت دبيرستان كه موقعيتي با آهي خانم چون نمود اضافه دبيرستان رئيس تغيير علت مورد در خاتمه

دبـيرستانها رؤساي وضع به رسيدگي مشغول كميسيون نمايد تخاذ ا Fزم تصميمات نميتوانست داشته

كرد/ كنار بر كار از را فرهنگوي وزارت مصالح بنابه

دولتقرار بنابهدستور ميدهند نظامياط;ع فرمانداري از كه بهطوري ـ شد محرومخواهند تحصيل از

مدارك بشود ديگر تحريكدانشآموزان باعث وسايلي به يا كندو مدارساخ;ل در كه دانشآموزي استهر

آب بد نقاط از يكي به نظامي فرمانداري ص;حديد بنابه و شد خواهد تحصيلمحروم از ضبطو او تحصيلي

شد/ خواهد تبعيد هوا و

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

است/ شده ضميمه نيز نامبرده شخص عكس گهي, آ همراه /١

�١�ايران شاهنشاهي كشور امور اولياِء كليه توجه قابل
آقاي رهبري به شب همه شب ١å الي بعدازظهر ٦ ساعت از سيروس سهراه شاه فدائيان محلي كميته

است/ دائر عقاب باشگاه مدير كريمي حسين

نشانه خودگذشتگي از هشتمرداد بيستو و اسفند نهم روز در كه است فعالترينشخصي كريمي آقاي

ميباشد/ شهر جنوب مرداد ٢٨ رستاخيز قيام جمعيت مديره هيأت گواهي مورد ايشان فعاليت استو داده

شهر جنوب مرداد رستاخيز٢٨ قيام جمعيت مديره طرفهيأت از ١٣٦٧٨ ـ آ



ملي دولت سياهه ٣٨٤٢

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

مEقاتكردند را تهراننخستوزير كارخانجات كارگران نمايندگان
كشورهستند چرخهايمولد كارگرانگردانندگان داشتند اظهار زاهدي سپهبد تيمسار

يابد بهبود جهت هر از را آنها وضع بايد و
شريف دكتر آقاي كار, وزير ملكي دكتر آقاي تفاق ا به تهران كارخانجات كارگران نمايندگان از نفر سي

نـخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار با افسران باشگاه در گذشته روز ظهر از قبل كار وزارت معاون امامي

نمودند/ م;قات

آسايش و رفاه به نسبت دولت توسعه و ع;قه درباره جامعي و مبسوط شرح زاهدي سپهبد تيمسار بدوا

فرهنگدچار بهداشتو لحاظ از كارگر طبقه كه ميدانم خوبي به من داشتند اظهار ضمنا نمودو ايراد كارگران

وضع كه معتقد و داشته معطوف اينموضوع به مخصوص توجه دولت خوشبختانه كه است محروميتهائي

بايد ميباشيد سعادتكشور چرخهايمولد گردانندگان كه كارگران شما يابد/ جهتبهبود هر از بايد كارگران

كشور به نسبت مفيد خدمات انجام در دادهايد نشانه گذشته در كه طور همان و بوده اوضاع مراقب و هوشيار

باشيد/ كوشا

پيش از بيش است كارگران احوال در مراقبت وظيفهدار كه كار وزارت كه ميدهم اطمينان شما به من

بنمايد/ كوششرا نهايتسعيو شما خواستههاي برآوردن در و كارگرانمعطوفداشته به نسبت را خود توجه

براي اقداماتمؤثري نزديك خيلي تيه آ در و دولتبوده نظر مورد همواره شما مبارزات و فعاليتها زحماتو

و اصـ;حي اقدامات با همآهنگ دارد انتظار دولت مقابل در و آمد خواهد عمل به شما خواستههاي كليه

اعليحضرت منويات انجام در و داده نشان را خود ميهنپرستي و شايستگي نيز كارگران روزمره فعاليتهاي

بنمايند/ را كاريFزم فدا نظرياتدولت و شاهنشاه همايون

كـارگران نماينده صادقيان و صدري شمس آقايان نخستوزير, زاهدي سپهبد تيمسار بيانات از پس

نماينده مژدهبخش كارگرانسيلو, نماينده سيفي سيمان, كارخانه كارگران نماينده بيژن tحبيبا ساختمان,

تـيمسار دولت از وطـنپرست كارگران عموم پشتيباني بر دائر بياناتي يك هر نفت ملي شركت كارگران

بهدولت بيشتر خدمات انجام براي بودنخود آماده كارگرانو بهبودوضع اقداماتدولتدر از تشكر زاهديو

اجراي در دولت تيه آ اقدامات به اميدواري و نيت خلوص نهايت با كارگران كه دادند اطمينان و نموده ابراز

بود/ خواهند كوشا و ساعي دستوراتدولت و ملوكانه منويات

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

انتخابشدند] صنفنانوا [هيأتمديره
آقـايان امـروز و رسـيد پايان به شنبه روز بود شده تجديد روز دو مدت براي كه نانوا صنف آراي اخذ

صنف مديره هيأت عنوان درويشبه علي آقاميري, مهدي سبحاني, علي شراره, مصطفي خانلو, جليلاحمد

شدند/ انتخاب نانوا



٣٨٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

شد خواهد كشورساخته درسراسر ازشهرستانها خارج ژاندارمريدر پاسگاه ٨åå
دستساختماناست در پاسگاه ٢٧ و يافته پايان پاسگاه ٨ ساختمان كنون تا

نظر در كشور كل ژاندارمري قبل چندي از گفت ما خبرنگار به كلكشور ژاندارمري مطلع يكمقام امروز

هستند شوارع طرق حفظ مشغول كوهها و بيابان در كشور سراسر در كه ژاندارمها خال رفاه براي كه داشت

كل ژاندارمري فرمانده به گلپيرا سرتيپ تيمسار كه موقعي از شود/ ساخته مجهزي و مدرن پاسگاههاي

محل از كه شد قرار جلبموافقتدولت پساز و آمد عمل به باب اين در مطالعاتFزم شده منصوب كشور

مقام گرفتهشود/ نظر ژاندارمريدر جديد پاسگاههاي ساختمان براي اعتبار مبلغي امريكا نظامي كمكهاي

به كه طرحي و نقشه طبق ولي دارد پاسگاه ٨åå بر بالغ كشور تمام ژاندارمريدر كه كرد سپساضافه مزبور

نظر در جديد ساختمانهاي در است/ لزوم مورد بيشتر كه ميشود ساخته پاسگاههائي ابتدا رسيده تصويب

از دور ژاندارمها اين بر سابق چون و شود تهيه ژاندارم افراد زندگي براي كافي وسائل كه است شده گرفته

داده ترتيبي كنون ا لذا بود مشكل آنها براي زندگي ترتيب اين و ميبردند سر به پاسگاهها در خود خانواده

و همسر بتوانند آنها تا ساختهشود هم ژاندارمها خانواده افراد براي محلي جديد پاسگاههاي در استكه شده

با افراد تعداد و محل تناسب گرفتن نظر در با مزبور ساختمانهاي كنند/ نگاهداري خود نزد را خود اطفال

شد/ خواهد بنا آبرومندي طرز به جديد فني اصول

قروه لشكركو ارژن, دشت كند, تازه بستانآباد, قراچه, كهك, پاسگاههايكركو, ساختمان قبل چندي از

تختجمشيد, [ناخوانا], خمين, صحنه, غرب, شاهآباد كرند, پاسگاههاي ساختمان است/ رسيده پايان به
ساخته ترتيب به نيز پاسگاههاي بقيه استو ساختمان دست در شيراز جاده مسير نصرتآباد, مشيز, باقين,

اهالي طرف از مجانا زمين مربع متر هزار حدود در نقطه هر در پاسگاههايمزبور ساختمان براي شد/ خواهد

است/ شده برآورد هزينه ريال هزار يكصد حدود در پاسگاه دو ساختمان براي استو شده داده ژاندارمري به

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

[خانههايارزانقيمت] چهار كمكهاياصل از براياستفاده موافقتنامه
چهار اصل كمكهاي محل از خوزستان در اقداماتزير انجام منظور به موافقتنامه امضاِء مراسم ـ اهواز

رئيس و معتمدينشهر اداراتو رؤساي كليه و استاندار كمال سرتيپ تيمسار حضور با شهرداريهايمحل و

آمد/ عمل به شهرداري دفتر در چهار اصل اداره

دستگاه يك و كارون شط غربي و شرقي سواحل در قيمت ارزان خانههاي دستگاه ١åå ساختمان w١

نو اهواز در اسفالتشهراهواز كمكبه بهمنظور ريال ميليون دو w٢ اهواز/ شهر در وسائلFزم با عمومي حمام

دبيرستان تمام نيمه بناي انجام w٤ شوشتر/ شهر اسفالت به كمك منظور به ريال ميليون دو w٣ /��لشكرآباد

شهرستاندزفول/ در دبيرستان و دبستان باب دو ساختمان w٥ اهواز/ در حسابي دكتر

شد/ خواهد تحويل نيز سيمان تن ٢٤٥ مقدار Fزم مخارج پرداخت بر ع;وه كارهايمزبور انجام براي



ملي دولت سياهه ٣٨٤٤

٨٢٧٨ شماره ,١٣٣٢.١å.١٦ چهارشنبه

شد خواهد اخذ ماليات خانوادهها تمامسران از آينده آغازسال از
دهند دولتاطEع به را خود درآمد و ميزانسرمايه كشور افراد تمام بايد

شد خواهد منتشر نقاطكشور تمام در بعد و تهران در ابتدا منظور براياين پرسشنامههائي

ترتيبجديدصادرميشود به پيشآگهيهايمالياتي ـ بهزوديتكميلميگردد مالياتي پرسشنامه

ميزان ازدياد و مالياتها برايوصول خاصي ترتيب است گرفته تصميم قبل چندي از درآمدها كل اداره

درآمد قطعي ميزان ابتدا كه بود خواهد ترتيب اين به مالياتها وصول جديد روش نمايد/ تخاذ ا دولت درآمد

آنها ماليات سپسميزان ميگردد تعيين طبقات ساير كارانو مقاطعه بازرگانانو از اعم كشور افراد يكاز هر

به كه است چاپ دست در اوراقي درآمدها كل اداره طرف از امر اين اجراي براي ميشود/ وصول و محاسبه

كر ذ نيز آنها خانواده اعضاي عده افراد, درآمد ممر بر ع;وه پرسشنامهها اين در شد, خواهد تكميل زودي

مبلغ چه گذشته سال در دارند, اشتغال كاري چه به كه دهند توضيح خانوادهها رؤساي بايستي و ميگردد

كه مطالبي اطراف در گرديد تكميل پرسشنامهها آنكه از بعد دادهاند/ انجام معام;تي چه و داشتهاند درآمد

مطالب افراد بعضي چنانچه و شود تأييد آن صحت كه آمد خواهد عمل به تحقيق نوشتهاند مالياتي مؤديان

باشد داده رخ اشتباهاتي چنانچه و شد خواهند جريمه مشمول باشند نوشته مزبور اوراق در حقيقت خ;ف

نمايند/ تصحيح بايستي

از يكـي كرد/ تحقيق آنها از استفاده نحوه و پرسشنامهها انتشار تاريخ خصوص در ما خبرنگار امروز

براينمونه ميشود, مهيا تكميلو ديگر هفته چند تا ايناوراق كه توضيحداد كلدرآمدها اداره مقاماتمطلع

شد عايد مثبت نتيجه دارد نظر دولتدر كه آنصورت به گر ا كه شد خواهد گذارده اجرا بهموقع تهران در yفع

هر عوايد و سرمايه دقيق ميزان به بتوانند اداراتدارائي و شود رفتار ترتيب همان به نيز شهرستانها ساير در

مردم ساير يا و تجار از بسياري كه آنست اينموضوع اجراي علل از يكي ببرند پي خانوادهها سران از يك

كليه كه صورتي در ندارد وجود زمينه آن در اسنادي و نميگردد ثبت دفاتر در كه ميدهند انجام معام;تي

اينكه يا و دهند اط;ع را خود درآمد كرده مراجعه مالياتي خصوصا دولتي مراجعه به بايستي تجار و كسبه

شدند موظف خانوادهها سران وقتي نمايند صادر گهي پيشآ آنها براي قانون مفاد رعايت با بتوانند مأمورين

كار استنوع شده آنها عايد طريق چه به درآمد آن و داشتهاند درآمد مبلغ چه گذشته سال در كه نمايند اع;م

يابدو تقليل ترتيبدرآمدهايغيرمشروع اين به شايد شدو خواهد تعيين بهدستآوردهاند كه پولي ميزان و

برود/// بين از تدريجا

به ماليات وصول و پرسشنامهها انتشار از قبل تا كه داد اط;ع ضمنا دارائي وزارت مسئول مقام يك

بعضي به نسبت بعد به اين از كه شد خواهد عملي گهيها پيشآ صدور در تجديدنظر جديدموضوع ترتيب

اجرا بهموقع پرسشنامه وسيله به ماليات جديدوصول روش آينده سال اول از ليكن اجحافنشود, مؤديان از

ميشود/ گذارده



٣٨٤٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

كشفشد خيام پاساژ در ديروز كه ديناميتهائي
است شده تهران وارد شمالي مرز از و انگليسبوده كارخانجات ساخت

كشفديناميت قضيه در اساميدستگيرشدگان
و نـموده جـلب را انتظامي مأمورين توجه شد كشف خيام پاساژ در ديروز كه شبكهاي و ديناميت انبار

گرديد/ كشف ديگر ديناميت انبار چند آن تعقيب در كه ميرود احتمال

اين جزئيات درباره و گرفت تماس راهآهن نظامي فرمانداري با شبكه كشف به راجع ما خبرنگار امروز

داشت: اظهار راهآهن نظامي فرمانداري در مطلع مقام كرد/ سؤاFتي حادثه

خرابكاري براي محترقه مواد تهيه مشغول مشكوكي كز مرا كه بود رسيده گزارشهائي قبل ماه چند از

اين كه كرديم حاصل زحمتاط;ع ماه دو از بعد گرفتو قرار انتظامي مقامات توجه امرمورد اين و برآمدهاند

مختلف نقاط به و ميشود فرستاده تهران به قطار وسيله به و حمل ميانه به شمالي مرزهاي از محترقه مواد

پخشميگردد/

كـه رسيد اط;ع راهآهن نظامي فرمانداري به پهلوي ملكه علياحضرت ورود از قبل روز سه همچنين

و برآمدند تحقيق مقام در فورا مأمورين ميشود/ حمل قطار وسيله به امروز محترقه مواد ديناميتو مقداري

مظنون كنند حمل قطار با ميخواستند كه صندوق چهار حمل به نسبت مظفري استوار تفحصات نتيجه در

دست بـه ديناميت كيلو ٥ آنها از يكي در ميگيرد قرار رسيدگي تفتيشو مورد صندوقها چون و ميشود

بازجـوئي او از و ميگردد زندان تحويل و بازداشت داشت نام مسلمي احمد كه صندوقها حامل و ميآيد

ميشود/

موفق راهآهن بنگاه گاهي كارآ رئيس جليلي سروان آقاي شخص اين از بازپرسي و تحقيقات نتيجه در

دو ركن به را مطلب اين و نمايد كشف پخشميشود افراد بين آنجا از محترقه مواد كه را مكاني ميشود

راهآهـن دوم ركـن رئـيس انوشيرواني حسين دوم ناخدا آقاي و ميدهد اط;ع راهآهن نظامي فرمانداري

ميكند/ اقدام به شروع ب;فاصله

بدون و رفتند باشد خيام پاساژ همان كه مزبور محل به راهآهن انتظامي مأمورين ديروز جهات بنابراين

مواد كترين خطرنا از كه ديناميت كيلو ٥å مقدار نتيجه در و كردند تفتيش به ب;درنگشروع قبلي اط;ع

اداره به مزبور مواد و شد كشف آنجا در بود شده شماليوارد مرز از و انگليسبوده كارخانجات ساخت محترقه

گرديد/ تحويل راهآهن نظامي فرمانداري

حسن لكپور, محمودزاده, كبر ا اسامي به نفر پنج اينمواد كشف اثر در نمود اضافه مطلع مقام سپسآن

شدهاند/ بازداشت خداوردي مسلمي احمد و سرچمن حسن لكپور,

فرمانداري مأمورين به ميباشد محترقه مواد زيادي مقدار محتوي كه ديگري انبار وجود اط;ع قرار به

مينمايند/ اقدام آن كشف به امشب و شده فاش راهآهن نظامي



ملي دولت سياهه ٣٨٤٦

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

راهآهن فرماندارينظامي اعEميه
راهآهنگردد در حادثه بروز موجب كه نمايد كسعملي هر

شد خواهد اعدام به محكوم شود كشته نفر چند و

حاصل ماه سه مدت به ماه دي تاريخ از نظامي فرمانداري تمديد از عزيز همميهنان كه استحضاري با

اخيرا كه برساند اط;ع به است گزير نا مزبور مدت تمديد مجدد اع;م ضمن نظامي فرمانداري نمودهاند

امـر مسئولين بيتوجهي از حكايت عموما و گرديده واصل نظامي فرمانداري به سانحه فقره چند پرونده

آمده/ وارد راهآهن وسائل و قطارها به خسارت مبالغي دفعه هر در نتيجه در كه داشت

كـيفر قـانون اجـراي به تصميم نظامي فرمانداري نامطلوب جريان اين به بخشيدن خاتمه منظور به

به نسبت كه همچنان گرفته بود مانده ب;اجر كنون تا كه عللي به متأسفانه كه ١٣٢å راهآهنمصوبه بزههاي

شده/ گذاشته اجراِء موقع به تصميم همين نيز رسيده پرونده فقره چند

كاركنان خاصه همميهنان عموم از نظامي فرمانداري مزبور قانون مواد از پارهاي درج ضمن yذي عليهذا

را نظامي فرمانداري كه عملي گونه هر از داده قرار مطالعه مورد دقيقا را مذكور مواد كه است متوقع راهآهن

جويند/ احتراز بنمايد قانون در مقرره مجازات از شديد استفاده از گزير نا

ريل, مهره پيچو ريل, تراورس, باFست, ابنيه, سد ديوار, تونل, پل كبر, خا كريز, كسخا هر ـ اول ماده

بهطور كندو خراب را راهآهن نقليه وسائل سيمهايآنو تلگرافو تلفنو تيرهاي خطر, ع;ئم اتصاليريل,

از شاقه اعمال حبسبا به مهمديگريشود حادثه يا تصادم يا خط از قطار كهموجبخروج نمايد عملي كلي

اعدام به مرتكبمحكوم كشتهشود نفر چند يا يك حادثه نتيجه در گر ا و ميشود سالمحكوم پانزده تا پنج

شد/ خواهد

تا سال چهار از سد و تونل پل, خرابي مورد غير در گر ا حادثههايمذكور از يكي به منتهي عملي گاه هر

ميشود محكوم شاقه اعمال با حبس سال ده تا چهار از سد و تونل و پل مورد در حبسمجرد سال هفت

خط از قطار بيمخروج كه نمايد عملي راهآهن متعلقات در ١ ماده در مذكور غيرمورد كسدر هر ـ دوم ماده

عملمذكور گاه هر و ميشود سالمحكوم پنج تا دو از حبسمجرد به مرتكب برود ديگر حادثه يا تصادمو يا

به مرتكب كند فراهم را قطار حركت اخت;ل اسباب كلي طور به و نمايد مانعي ايجاد فقط قطار حركت براي

ميشود/ محكوم سال دو تا تأديبي حبس

يابد انجام بيشتر نفر دو تباني و توطئه اثر در دو يكو ماده در مذكور ارتكاب براي گاه هر ـ سوم ماده

شد خواهد افزوده مرتكب كيفر به ميشود مرتكبمنظور هر براي تباني از نظر قطع كه كيفري از ثلث يك

ميشود/ محكوم كيفر همان به مرتكب كه اعدام مورد در جز

دهندگان تشكيل Fبا به تن سه از جمعيتي ١ ماده در بزههايمذكوره ارتكاب براي گاه هر ـ چهارم ماده

عضو كه كسي ميشوند محكوم سال سه تا ماه شش از تأديبي حبس به عمل همين براي فقط محركين و



٣٨٤٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

شد/ خواهد محكوم سال يك تا ماه سه از تأديبي حبس به عمل همين براي فقط باشد شده جمعيت اين

با حبس به يك هر دهندگان تشكيل و محركين باشند مسلح تن سه كم دست جمعيتمزبور از گاه هر

ميشوند/ محكوم سال پنج تا سال سه از شاقه اعمال

راهآهن كارمندان ساير همچنين و آتشكار يا راننده از اعم كاركنانلكوموتيو چنانچه ـ يكم بيستو ماده

كه غفلتبشوند يا بيمباFتي مرتكب ٦ ماده در مذكور مورد غير در هستند قطار شد آمدو تأمين كهمسئول

ميشوند/ يكسالمحكوم تا يكماه از تأديبي حبس به خسارت جبران بر ع;وه زياندولتبشود به منجر

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

توده حزب دستگيريرهبر
تفاق ا به بود توده منحله حزب اعضاِء از و مينمود معرفي محمدزاده كبر ا را خود كه ناظميان آقاي ـ يزد

شدند/ دستگير ديگر نفر يك

از بـازجـوئي قـبل روز چـند از و نمودند دستگير را يزد توده حزب رهبر دهشيري ضياِء مأمورين ضمنا

گرديد/ آغاز توده منحله حزب افراد از ديگر عدهاي و نامبردگان

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

اخير ساعت ٢٤ در دستگيرشدگان و آزادشدگان
به و دستگير بوعلي دبيرستان و عالي دانشسراي در نزاع علت به نفر ١٣ اخير ساعت چهار و بيست در

بازداشتشدگان سرهاي نظامي فرمانداري دستور به بازپرسي انجام از پس شدند جلب نظامي فرمانداري

آزاد امروز بود شده رسيدگي آنان پرونده به كه زندانيان از عدهايديگر همچنين و گرديدند آزاد و شد تراشيده

از: عبارتند امروز آزادشدگان شدند/

عـلي فـاطمي, فريده دوشيزه صوراسرافيل, علي احدي, منوچهر طبرسي, فرويدن شاهرخي, فريدون

خلجآبادي, علي محمدمحمدي, حسين قاسمي, محمد ف;ح, حسين ابراهيمي, علي عطائي, احمد البرز,

عـباس اسـماعيلي, تقي يوسف, احمد خوانساري, پرويز هاشمي, مرتضي طيبي, كيومرث نورائي, حبيب

خواجه محمد سيديان, اسماعيل عاقليزاده, عباس قاسمي, احمد فهيمي, رضا اسكندري, tامانا دارائي,

[ناخوانا] دستمالچي, محمد رفتگر, اسماعيل غفاري, مصطفي بهرامي, هوشنگ تهراني, مصطفي نصيري,
غ;معلي/ مصطفي مجاهد, حسين شيخ ابراهيم, حسين افطمي, الدين

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

ميهن] و شاه منخدا, هميشگي [شعار
آن بـه تمايل يا توده منحله حزب در عضويت بر دائر شايعاتي دارايي رحيم اينجانب اطراف در چون

منحله حزبمنفور سياسيمخصوصا احزاب از يك هيچ در اينجانب ميدارد اع;م وسيله بدين شده منتشر

دارايي رحيم ١٣٦٩٨ ـ آ است/ بوده ميهن و شاه خدا, من هميشگي شعار و نداشته عضويتي توده



ملي دولت سياهه ٣٨٤٨

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

عزيز] ميهن راه در [هميشه
ديگر احزاب يا و توده منحله حزب از اهم سياسي احزاب از يك هيچ عضويت عبداللهي اينجانبرسول

مخالف نغمات گونه هر از را خود انزجار و بوده كار فدا فرهنگ و عزيز ميهن راه در هميشه و ندارم و نداشته

عبداللهي رسول ١٣٨٣٥ آ ميدارم/ ابراز ايران كشور عاليه مصالح

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

نداشته] را توده منحله حزب در [عضويت
تكذيب آن به را وابستگيخود نداشتهو را توده حزبمنحله گاهعضويتدر منجميهيچ اينجانبحسين

١٣٨٧ آ مينمايم/

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

است] سالم شيرازي كريمپور پزشكان [طبقنظريه
از پزشك نفر دو تفاق ا به ارتش دادستان سرتيپآزموده آقاي گذشته روز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

عمل به معاينه بود كرده پرتاب پائين ارتشبه دادرسي طبقهدوم از را قبلخود روز چند شيرازيكه كريمپور

به استو تكميل شرف در وي پرونده بنابراين ميباشد/ سالم كريمپور كه كردند تصديق پزشكان و آوردند

اعدام مجازات تقاضاي متهم براي ٣١٧ ماده طبق قرارخود بازپرسدر كيهانخديو آقايسرتيپ اط;ع قرار

است/ كرده

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

نيويورك در قوامالسلطنه
از شد/ واردنيويورك هواپيما با ايران سابق نخستوزير قوام احمد آقاي امروز آسوشيتدپرس/ ـ نيويورك

مـيرود انتظار گرفت/ خواهد قرار معالجه تحت نيويورك بيمارستانهاي از يكي در قوام آقاي معلوم قرار

نيانجامد/ طول به ماه دو از بيش نيويورك در توقفوي

٨٢٧٩ شماره ,١٣٣٢.١å.١٧ پنجشنبه

شدند معرفي نخستوزير به منطقرضائيه رؤسايعشاير
با [ناخوانا] حاج و اسمعيلزاده شرآقا عثماننژاد, [ناخوانا] سيميتقو, طاهر آقايان امروز صبح ده ساعت
نماينده صادقي افشار آقاي تفاق ا به ميباشند رضائيه منطقه عشاير رؤساي كه خود بستگان نفر بيست

آمادگي مزبور عشاير گرديدند/ معرفي زاهدينخستوزير سپهبد به افسران باشگاه ارتشدر ستاد عشايري

و رسانيده معظمله اط;ع به ارتش بقاي و دولت پشتيباني و سلطنت مقام عظمت راه در را خود جانبازي و

مراحممخصوصذات به را آنان و دادند مساعدت گونه همه وعده آنان مستدعيات درمورد آقاينخستوزير

نمودند/ اميدوار ايشان منطقه اقتصادي و ,بهداشتي عمراني امور بهبود به نسبت دولت توجه و ملوكانه



٣٨٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

فلكاiفEك و خارك جزيره زندانيان پرونده به برايرسيدگي
ميكند جنوبعزيمت به هيأتي

شدند آزاد نفر ٢٢ و بازداشت نفر ٤ اخير وهشتساعت چهل در
پخش جرم به را زن نفر يك و تلفن كابل سرقت تهام ا به را نفر سه نظامي فرمانداري مأمورين ديروز

دادند/ نظامي فرمانداري دو ركن تحويل و كردند دستگير اع;ميه

تبعيدشدگان بهوضع راجع نظامي فرمانداري در يكمقاممطلع امروز تبعيدشدگانـ پرونده رسيدگيبه

بازپرسان از مركب كميسيوني هفته اين داشتدر اظهار ما خبرنگار به فلكاFف;ك قلعه خاركو جزيره به

جنوب به فلكاFف;ك قلعه خاركو به تبعيدشدگان پرونده با ارتش دادرسي مأمورين و نظامي فرمانداري

هـمان در عـدهاي از Fزمست چون نمايند رسيدگي زندانيان وضع به محل همان در تا ميكنند عزيمت

بيتقصير گر ا و ميكند رسيدگي آنها وضع به كميسيون اين آيد عمل به بازپرسي هستند تبعيد كه مكاني

ماند/ خواهند باقي همانجا اينصورت غير در و ميشوند آزاد شدند شناخته

بـه آنها از جمعي ديروز آمد عمل به بازداشتشدگان پرونده به كه رسيدگيهائي اثر در ـ آزادشدگان

جـهانگير جـبهدار, tحـبيبا يزدانشناس, tاسدا شرافتي, محمد يوسفي, علي ريحاني, حسين اسامي

زينالعابدين خسروي, علي صادقي, جمشيد عليزاده, tاسدا صالحي, چراغعلي تي, برا ابراهيم محمدي,

معينينژاد, اسمعيل صادقيه, منصور اسمعيلي, تقي طبرسي, فريدون مهين, عليرضا شاهرخي, فريدون فنا,

شدند/ آزاد قلينجفي و وكيلالتجار [ناخوانا] بانو و ناوك حسين

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

فلكاiفEك] قلعه به [تبعيدشدگان
شده احضار تهران به كه فلكاFف;ك قلعه به تبعيدشدگان از نفر پانزده ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

نفر هشت شدو آغاز آنان پرونده به رسيدگي ب;فاصله شدندو تهرانوارد به چهار ساعت پنجشنبه روز بودند

و درخشيدني, محمدحسن جدي, رحيم بابائي, يوسف نعمتي, بابا عليزاده, ظفر نريماني, حسن اسامي به

شـهرستان دادگـاه و نـظامي دادسراي و ارتش دادرسي به ديگر نفر هفت پرونده شدند/ آزاد علوي كريم

گردند/ آزاد هم آنها موافقتشود چنانچه تا شد فرستاده

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

شدند] زنان زندان تحويل پخشاعEميه جرم [به
پخشاع;ميه مشغول جواديه حوالي در كه لطيفه و هاجر نام به زن نفر دو ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

به و دستگير زيادياع;ميه مقداري با راهآهن نظامي فرمانداري يكسعادتمأمور گروهبان بهوسيله بودند

شدند/ بانوان زندان تحويل نامبردگان گرديدند/ تحويل نظامي فرمانداري



ملي دولت سياهه ٣٨٥٠

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

اعEم] منفور حزب آن به را خود انزجار و [تنفر
تـوده مـنحله حزب جزو بنده كه داشتهاند اظهار پدرم به مدرس دبيرستان نظام و مدير اينكه به نظر

خود انزجار و تنفر تكذيبو جدا را آنان اظهارات بدينوسيله تبليغاتيمينمودم دبيرستان آن در و ميباشم

عبرت اسمعيل ١٣٨٦å آ ميباشم/ مبرا سابق مانند تهام ا اين از تيه آ در و اع;م حزبمنفور آن به را

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

است بستري مريضو نخستوزير

امنيتكشور كميسيون امروز كسالتصبح وجود با
شد تشكيل رئيسستاد و جنگ وزير حضور با زاهدي سپهبد تيمسار رياست به

كرده استراحت افسران باشگاه در تب عارضه كسالتو علت به امروز زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار

مستقيما آنمحل از شهباز كارخانجاتصنعتي بازديد پساز پنجشنبه روز بعدازظهر يكساعت ايشان بود/

برد/// سر به همانجا در را جمعه شب و رفتند شهريخود منزل به

رياست به امنيتكشور كسالتكميسيون باوجود امروز صبح نيم ساعتهفتو ـ كميسيونامنيتكشور

باشگاه در نخستوزير خواب اطاق در ارتش ستاد رئيس و جنگ وزير آقايان شركت و نخستوزير آقاي

داشت/ ادامه جلسه اين كرات مذا ساعت يك قريب و گرديد تشكيل افسران

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

ميشود آموزگارانپاداشداده به ريال ميليون هفت
و دبـيران از يك هـر به كه شد قرار جاري سال ماه مهر ٢٨ تاريخ در وزيران هيأت تصويبنامه طبق

پـاداش عـنوان به ريال هزار دو مبلغ است كمتر ريال هزار دو از آنان مزاياي ساير و حقوق كه آموزگاراني

اشكاFت چندكميسيون تشكيل پساز بودو شده اشكال دچار پرداختاينوجود اعتبار تأمين پرداختشود/

اين پرداخت مقدمات ميداشت اظهار فرهنگ وزارت در مطلع مقام يك كه قراري به گرديد/ طرف بر مزبور

براي ليستهايمربوطه آيند هفته اوائل ميرود احتمال و شده تنظيم ليستهايFزم و گرديده تهيه پاداش

شود/ ارسال دارائي وزارت به پرداخت

آموزگار عنوان به كه كارمنداني و آموزگاران كليه به پاداش اين ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به

در ترتيب بدين ميگيرد/ تعلق هستند آموزشي يا و اداري كادر در كنون ا اينكه از اعم گرديدهاند استخدام

تاريخ از قبل كه آموزگاراني پاداشميشوند/ اين از استفاده فرهنگيانمشمول از نفر پانصد و هزار سه حدود

با نمايند/ پاداشاستفاده اين از ميتوانند نيز شدهاند كار ومشغول گرديده استخدام تصويبنامه تصويباين

سال اول در است قرار و ميشود داده پاداش فرهنگ آموزگاران به ريال ميليون هفت حدود در وصف اين

يابد/ افزايش ريال هزار دو به عده اين حداقلحقوق آينده



٣٨٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

داد: دستور دارائي وزير

شود تهيه الكلي استعمالمشروبات منع قانون اجراِء آئيننامه امروز از
شد تشكيل دارائي وزارت در منظور براياين روحانيون و علماِء شركتنماينده با كميسيوني

شد خواهد تشكيل الكلي مشروبات استعمال منع كميسيون جلسه هفتهاييكبار

دفتر در الكلي مشروبات منع قانون اجراي آئيننامه تهيه كميسيون جلسه اولين امروز صبح يازده ساعت

آژيـر درآمـدها, تشخيص كل مدير فرزد آقاي جلسه اين در گرديد/ تشكيل دارائي وزير اميني دكتر آقاي

داشتند/ حضور غيرمستقيم مالياتها كل اداره رئيس چوبين دكتر و كامكار كاظمي, ضرابخانه, اداره رئيس

مشروبات استعمال منع قانون دارند استحضار آقايان كه طوري به كردند اظهار دارائي وزير آقاي ابتدا

نحو مورد در بايستي البته و شود گذارده اجرا موقع به بايد و رسيده ملي شوراي مجلس تصويب به الكلي

اجراي ولي گردد طرف بر كلي به هستيم مواجه آن با كه مشك;تي تا آيد عمل به كافي مطالعات آن اجراي

فروش به سابق از بيشتر هم ك تريا كنون ا زيرا باشد ك تريا استعمال منع قانون بهصورت نبايد قانون اين

نظر بايد مزبور قانون اجراي با صورت اين در ميدهند قرار استعمال مورد را آن زيادي عده هم و ميرسد

الكلي مشروبات استعمال كه سازيم متوجه را مردم و بگيريم نيز را سوِءاستفاده جلوي و شود تأمين دولت

اس;م مبين دين اصول به مقيد و مسلمان آن مردم كه ما كشور در مخصوصا و ميباشد فراوان مضار داراي

آقاي دارائي وزير بيانات از بعد ندارد/ مورد آن استعمال بهداشت حيث از هم و شرعي لحاظ از هم هستند

پيشنهاد بودند كرده شركت جلسه اين در روحانيون و علماِء آقايان طرف از نمايندگي به كه بزرگابوالحسن

و شير و بهداري وزارت مانند ديگر دولتي مؤسسات از بعضي از دارد عمومي جنبة اينموضوع چون نمودند

بدهند/ نظر بحث مورد آئيننامه تنظيم و تهيه در تا نمايند كميسيونشركت در نمايندگاني نيز سرخ خورشيد

خورشيد و شير و بهداري وزارت نمايندگان از شد قرار و گرفت قرار دارائي وزير موافقت مورد پيشنهاد اين

١åساعت از كه شد گرفته تصميم ضمنا باشند/ داشته كميسيونحضور اين در كه آورند عمل به سرخدعوت

گردد/ تشكيل الكلي مشروبات استعمال منع آئيننامه تهيه جلساتكميسيون مرتبا شنبه روزهاي ١٢ تا

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

مستمندان از نفر بينيكهزار ناهار توزيع جريانراديوسكوپيعموميفرهنگيانو
گرفت قرار بازديد مورد امEك وسرپرست دربار توسطوزير امروز

در سلطنتي ام;ك سرپرستامور علم آقاي تفاق ا به شاهنشاهي دربار وزير ع;ِء امروز صبح ١åساعت

بازديد فرهنگيان عمومي راديوسكوپي جريان از يافته حضور اجتماعي خدمات شاهنشاهي سازمان محل

طرف از همايوني اعليحضرت امر بنابه شهر مستمندان از نفر هزار يك داديم اط;ع كه طوري به كردند///

اين نزديكچگونگي از سرپرستام;ك و دربار وزير امروز و ميشوند اطعام پهلوي مستغ;ت ام;كو اداره

داشت/ خواهد ادامه آينده سال ماه فروردين ١٢ روز تا مستمندان اطعام نمودند/ م;حظه را امر



ملي دولت سياهه ٣٨٥٢

٨٢٨å شماره ,١٣٣٢.١å.١٩ شنبه

اظهارداشت: مطبوعاتي يكمصاحبه در بهداري وزير امروز

مختلفتهرانتأسيسگرديده نقاط در خانوادگي زايشگاه چهار
كشيكميدهند زايشگاهها اين در روز شبانه قابلههايآزموده

است شده انجام رايگان طور به زايمان عمل ٢٤٢٧å
تأسيسميشود جنوبشهر در تختخوابي ٣åå زايشگاه يك

جهاني سازمانبهداشت بينالمللي كميته در برايشركت ديبا دكتر بهداريو وزير فردا

عزيمتكرد اروپا به

خبرنگاران حضور با مطبوعاتي مصاحبه يكجلسه بهداري صالحوزير جهانشاه دكتر دفتر در امروز صبح

تأسـيس بـراي بهداري وزارت طرف از كه اقداماتي مورد در بعد صالح دكتر آقاي گرديد/// تشكيل جرايد

بيبضاعت اشخاص براي ايران در زايمان وضعيت ساخت نشان خاطر و نمود صبحت شده زايشگاههاي

براي و دارد تختوجود ١٣٥ آنها در جمعا كه دارد وجود زايشگاه سه فقط تهران اين در استو مشكل بسيار

نشده اقدام بيمارستانها گونه افزايشاين براي كنون تا نيستو كافي هيچوجه به مستمندان كردن بستري

بنگاه عمارت گرفت تصميم امريكا و ايران اقتصادي فنيو همكاري اداره كمك با بهداري وليوزارت است

يك ايجاد براي است شده آن خرج تومان ميليون چند و شده ساخته شهر جنوب در كه را مادران حمايت

شد/// خواهد افتتاح قريبا و گرديده فراهم كار مقدمات و تخصصدهد زايشگاه

منازل زناندر حمل چنانچهوضع كه رسيد نظر پيشبه هفتسال در نمود اضافه آخر در صالح آقايدكتر

ولي ميشود تمام صرفه به حيث هر از شود رسيدگي بيماران حال به بهداري وزارت طرف از و گيرد انجام

انجام براي و نموديم خانوادگي زايشگاههاي تأسيس به اقدام اخيرا و بود شده متوقف چندي امر اين انجام

Fزم وسايل با قابلهها شبانهروز ساعات كليه در و كرديم تأسيس تهران مختلف نقاط در بنگاههائي كار اين

سه كنون تا نمايند/ عيادت بيماران از و يافته منازلحضور در موقعFزم در تا ميدهد كشيك محلها آن در

دريفوسدر زايشگاه شميرانو دروازه نوريدر خواجه زايشگاه جنوبشهر, اشرفدر زايشگاه اسامي به بنگاه

توانسته بهداري خانوادگيوزارت زايشگاههاي قليل مدت اين در و شدهاند كار افتتاحومشغول شهباز خيابان

دهد/ انجام را زايمان عمل ١٢٢٧å خود كرده تحصيل قابلههاي با است

٥å مستلزم كه زايمان عمل ٢٤٢٧å سال هفت مدت بهداريدر زايشگاههايوزارت كليه در كلي طور به

و دهد توسعه را زايشگاهها اين است صدد بهداريدر وزارت كنون ا استو گرفته انجام ميباشد عيادت هزار

نظر زير كنون ا كه گرديد افتتاح پرستار پانزده و قابله ده با عباسي چهارراه در يكزايشگاه نيز گذشته هفته در

هر از بهداري وزارت كنون ا ترتيب بدين و ميشود اداره ايران رئيسزايشگاههاي پرتوي tوليا دكتر آقاي

از و كنند مراجعه هستند وسايلFزم تمام با مجهز و تأسيسشده زايشگاهاي به بيماران تا است آماده حيث

نمايند/ استفاده مجانا بهداري وزارت پرستاران و قابله



٣٨٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

كنند نابود ديناميت با را صندوقهايانتخابات داشتند قصد
مأمـورين دست بـه تـبريز مـغازه در و خـيام پاساژ در اخيرا كه ديناميتهائي درباره ما خبرنگار امروز

ميدهد: گزارش چنين و آورده دست به جديدي اط;عات افتاد راهآهن نظامي فرمانداري

بازپرسيهائي ضمن در ميدهد اط;ع راهآهن نظامي فرمانداري مطلع مقامات از يكي كه خبري طبق

ميانه نواحي و تبريز در باند اين اصلي اعضاي كه شده معلوم آمد عمل به حادثه اين در دستگيرشدگان از كه

تحقيقات ادامه براي راهآهن نظامي فرمانداري رئيساجرائيات آقايسرهنگجوان ممكناست ميباشندو

ايـن از نـفر سـه معلوم قرار از كند/ كشف آنجا در را ديناميتها اصلي انبار و كنند مسافرت آذربايجان به

كه است اعترافنموده متهمين از يكي بازجوئي ضمن اط;ع قرار به شدهاند/ دستگير تبريز در اشخاصهم

نابود آن با را انتخابات صندوقهاي راي اخذ درموقع كه اينبوده تهران به ديناميت اين كردن وارد از منظور

تـحقيقات ضمن كه است اميدوار نظامي فرمانداري و دارد ادامه دستگيرشدگان از بازپرسي كنون ا كنند/

آيد/ دست به شبكه اين از مهمتري مطالب

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

يكم يكستوان و سروان سه ششسرهنگ, چهارسرتيپ,
ميباشند زنداني سابق دولت همكاريبا اتهام به

بازداشت سابق دولت با همكاري تهام ا به كه ارتش افسران از عدهاي دژبان زندانهاي در كنون ا هم

ستاد سابق رئيس رياحي سرتيپ آقايان نام به سرتيپ چهار از عبارتند افسران اين ميبرند/ سر به شدهاند

فرخندهيي سرتيپ شهرباني, سابق رئيس مدبر سرتيپ ارتش, ستاد سابق معاون كياني سرتيپ ارتش,

تيپ سابق فرماندار ممتاز سرهنگ آقايان: اسامي به سرهنگ شش ارتشو ستاد سوم ركن سابق رئيس

سـتاد سـابق رئـيس سررشته سرهنگ تهران, سابق نظامي فرمانداري اشرفي سرهنگ كوهستاني, دوم

آذربايجانو شهرباني رئيسسابق پورشريف سرهنگ گاهي, كارآ اداره رئيسسابق نادري سرهنگ دژبان,

يك شيردلو سروان فشاركي, سروان داورپناه, آقايانسروان نام به سروان سه غفاريو بازنشسته سرهنگ

ارتش دادرسي تعقيب تحت غفاري سرهنگ آقاي استثناي به مزبور افسران شجاعيان/ نام به يكم ستوان

منع قرار اينكه از پس ولي ارتشبود دادرسي تعقيب تحت قبل چندي تا هم غفاري سرهنگ و ميباشند

است/ داده ادامه كنون تا زندان در او توقيف به ٥ ماده استناد به نظامي فرمانداري گرديد صادر تعقيبوي

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

شد] آزاد امروز وهابزاده [اصغر
توقيف چندي نظامي فرمانداري ٥ ماده بهموجب كه وهابزاده اصغر آقاي ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

ببرد/ سر به تهران از خارج در ماه سه مدت كه است مقيد وليوي شد آزاد امروز بود



ملي دولت سياهه ٣٨٥٤

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

بازداشتشد راه سابق وزير مهندسميكده
امروز بعدازظهر ساعت نيم بود كرده استعفا قبل روز چند كه سابقراه وزير ميكده آقايمهندسغ;معلي

شد/ بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده استناد به و گرديد جلب نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به

گونه هر از انتظامي مقامات و آمد عمل به تحقيقات ما خبرنگاران وسيله به ايشان بازداشت علت درباره

كردند/ خودداري نظر اظهار

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

مينمايد نام ثبت دانشآموزان از چهارشنبه روز از شاهدخت دبيرستان
شاهدخت دبيرستان دانشآموزان از مجدد نام ثبت فرهنگبراي طرفوزارت از زير اع;ميه صبح امروز

گرديد/ صادر

بـه تـوجه بـا و شـاهدخت دبـيرستان دانشآمـوزان محترم تقاضاي به نظر ـ فرهنگ وزارت اع7ميه

از است شده گرفته تصميم دارد تحصيلدانشآموزان وسايل كردن فراهم فرهنگبراي وزارت كه مسئوليتي

دانشآموزان تحصيلي سوابق گرفتن نظر در با ١٣٣٢ ماه دي ٢٣ چهارشنبه روز صبح نيم و هشت ساعت

بايددانشآموزان چون نمايد, اقدام ميآيند دبيرستان به تحصيل بهمنظور فقط كه آنهائي نام ثبت به نسبت

خود فرزند همراه به است خواهشمند آنان محترم اولياي از كنند مراجعه نام ثبت براي اوليايخود معيت به

نمايند/ مراجعه شاهدخت دبيرستان به شده معين كه روزهائي فقط و ذيل برنامه طبق

چـهارم, و سـوم اول ك;سهاي دو ساعت از بعدازظهر دو, و يك اول ك;سهاي صبح ٢٣ چهارشنبه

صـبح ٢٦ سـهشنبه دو, كـ;سهاي دو سـاعت از بعدازظـهر دو, و يك دو ك;سهاي صبح ٢٤ پنجشنبه

ك;سهاي صبح ٢٧ يكشنبه دو, يكو چهارم ك;سهاي ساعتدو از بعدازظهر دو, يكو ك;سهايسوم

ادبـي, ششـم ك;سهاي صبح ٢٨ دوشنبه سه, پنجم ك;سهاي دو ساعت از بعدازظهر دو, و يك پنجم

مـاه دي ٢٩ سـهشنبه روز صبح از دبيرستان ك;سهاي طبيعي/ ششم ك;سهاي دو ساعت از بعدازظهر

بود/ خواهند حاضر تدريس براي دبيرستان دبيران و شد خواهد داير قبلي برنامه طبق ١٣٣٢

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

نظاميشهرستانشيراز فرمانداريمحترم
غيرقانوني توده حزب كه اينطرف به سال چند از �خياط ارس;نشه; بنده اين معروضميدارم محترما

را توده منحله حزب و نداشته حزبمزبور فعاليتيدر كوچكترين كمترينو هيچوجهمنالوجوه به شده اع;م

است تعهدنامهاي منزله به كه مشروحه اين موجب به و داشت نخواهم هم بعد به اين از و ميدانم خائن

شود/ رفتار دربارهام قانون مطابق نمودم حزبمزبور در فعاليتي ناخواسته خداي چنانچه كه متعهدم

١٣٩٣٣ آ



٣٨٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

دانسته] كشور به خائن را توده [حزب
گر ا و دانسته كشور به خائن را توده حزب نيستمو و نبوده توده منحله حزب جزِء رهنما سيداحمد اينجانب

١٣٩٣å آ مينمايم/ استعفا تاريخ همين از بودهام هم

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

خائن را خصوصحزبكمونيست به توده منحله [حزب
ميدانم] ايران ملت و كشور به

شغل شيراز كن سا زنجان از صادره ١٢٩ شناسنامه شهرتوزيريداراي محمد فرزند ناصرقلي اينجانب

حـزب خـصوص بـه تـوده مـنحله حزب نبوده, توده منحله حزب عضو شيراز پزشكي دانشكده دانشجوي

ميدهم/ استعفا وسيله بدين تاريخ اين از بودهام هم گر ا و ميدانم ايران ملت و كشور به خائن را كمونيست

١٣٩٣١ آ

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

بهداري وزارت معاون و معاوننخستوزير استعفاي
بـهداري وزارت معاون سيدامامي احمد دكتر و نخستوزير پارلماني معاون نوري عميدي آقايان چون

كنون تا كردند/ استعفا سمتهايخود از امروز ميباشند ملي مجلسشوراي هيجدهم وكالتدوره كانديداي

نشدهاند/ تعيين نامبرده آقايان جانشينان

تشكـيل امـروز دولت سـخنگوي مطبوعاتي مصاحبه جلسه نوري عميدي آقاي استعفاي مناسبت به

است/ شده وارد تبريز به انتخاباتي امور انجام براي نيز سيدامامي دكتر آقاي نگرديد/

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

كارمندان كار به رسيدگي [كميسيون
حكومتسابق] در اسناد و ثبت شده تصفيه

مشمول اسناد و ثبت كارمندان و قضات از عدهاي سابق حكومت در چون ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

است قرار كردهاند ديوانكشور به آنها كه شكايتي طبق و بود شده سلب آنها قضائي ص;حيت و شده تصفيه

قـضات كار به نسبت كه كميسيوني همان معلوم قرار از شود تعيين آنان كار به رسيدگي براي كميسيوني

داد/ خواهند جلسه تشكيل نيز اسناد ثبت كارمندان كار به رسيدگي براي زودي به داد نظر تصفيه مشمول

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

جديد كشتارگاه ساختمان
مدت ظرف و شده ساخته جديدي كشتارگاه ورامين جاده مجاورت در است ماه يك مدت ـ ري شهر

است/ گرفته انجام محلمزبور در ري شهر كشتار مذكور



ملي دولت سياهه ٣٨٥٦

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

شد تمديد براييكسالديگر ايران به امريكا كمكنظامي
تعهديندارد كمكهيچگونه اين ازايقبول در ايران دولت

ميكند اعEيقدرتدفاع حد به كشور استقEل از كه است داشته فقطاعEم و

ايران به امريكا نظامي كمك قرارداد است شده كسب امريكا سفارت مقاماتمطلع از كه اط;عي قرار به

بين �١٩٥٢ �آوريل گذشته سال فروردين در كه موافقتنامهاي طبق و است شده تمديد ١٩٥٤ سال براي

خواهد ادامه ديگر سال يك براي ايران به را نظاميخود كمك امريكا دولت شد امضا ايران و امريكا دولتين

و مهمات و اسلحه ارسال صورت به رسيد محترم خوانندگان استحضار به yقب كه طوري به كمك اين داد/

جهت امريكا نظامي مؤسسات و دانشكدهها به ايراني افسران اعزام و ايران ارتش براي جديد تجهيزات

سفارت مقامات گرفت/ خواهد انجام جديداFختراع اسلحههاي با آشنائي و نظامي جديد تعليمات كسب

رئيسهيأت مككلور ژنرال و نموده بياط;عي اظهار ١٩٥٤ سال در كمك ميزان افزايش مورد در امريكا

اين دريافت مقابل در ايران دولت ميداند/ قابل> و كافي > را كمك فعلي ميزان امريكا نظامي مستشاران

از كه آسيائي اروپائيو كشورهاي ساير مانند داشتو نخواهد عهده به رسمي قانونيو تعهد كمكهيچگونه

طابقالنعل را قانون آن در مندرجه شرايط و تعهدات نيست ملزم مينمايند استفاده اجتماعي امنيت قانون

نمايد/ اجرا بالنعل

منظور به امريكا كبير سفير هندرسن و مصدق دكتر آقايان بين مفصلي كرات مذا سابق دولت زمان در

وليچوندولت گرفت/ ايرانصورت طرفدولت از اجتماعي امنيت قانون اجراي و امريكا نظامي كمك قبول

نـاقض و سـياسي اسـتق;ل بـه منافي اينكه علت به اجتماعي امنيت قانون قبول از كه كرد اع;م ايران

كمك ادامه كه داشت اع;م yمتقاب نيز امريكا دولت نمود/ خواهد خودداري ميباشد ايران كشور بيطرفي

هـيأت كـه بـود نـزديك و گـرديد مـتوقف كمك اين مدتي براي نتيجه در و كرد خواهد متوقف را نظامي

بين مجددا كه كراتي مذا اثر بر ولي نمايند مراجعت امريكا به اقدام اين تعقيب در امريكا نظامي مستشاران

از ايران استفاده براي كه خاصي فرمول نتيجه در گرفتو صورت امريكا كبير سفير آقاي وقتو نخستوزير

ضـمن ايران نخستوزير فرمول اين طبق يابد/ ادامه كمكمزبور كه گرديد مقرر شد تهيه نظامي كمك

قدرت آخريندرجه تا ايران استق;ل از كه داد اطمينان ايندولت به نمود امريكا كبير سفير تسليم كه نامهاي

بود نامه اين تسليم از بعد شد/ جنگخواهد در وارد نمايد نقض را ايران بيطرفي كه دولتي هر با و كرده دفاع

گرچه ميدارند اظهار امريكا سفارت مقاماتمطلع كرد/ حاصل نظاميموافقت كمك ادامه با امريكا كهدولت

ويغيرمستقيم ميكند تعقيب را گذشته سياستدولت همان نظامي كمك از استفاده درمورد نيز قبلي دولت

فروش عدم و كمونيزم با شديد مبارزه قبيل از قدمهايمؤثرتري باشد گرفته گردن به تي تعهدا اينكه بدون و

است/ برداشته ايران استق;ل از دفاع راه در كمونيست كشورهاي به جنگي كاFهاي

در ژانـدارمـري نـظامي مسـتشاران و ميباشد ارتش براي فقط امريكا نظامي كمك كه دانست بايد



٣٨٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

از ميشود تهيه سازمان اين تشكي;ت بهبود براي كه تجهيزاتي و برگ و ساز و بود ايران دولت استخدام

كاپيتو=سيون> <احياي قرارداد اين با مصدق دكتر موافقت يا <مخالفت> مختصر تاريخچه آوردن خاطر به و يادآوري جهت /١
است/ شده تكرار

٧٧٦٧ شماره ,١٣٣å.١٢.٢٤ شنبه
است شده پيشبيني موقت حل راه يك امريكا نظامي مستشاران استخدام تجديد براي

امريكا نظامي مستشاران استخدام پيمان تمديد و نظامي كمك ادامه باب در نخستوزير نظريات
آقـاي بـين كراتي مذا نظامي كمكهاي ادامه و امريكا مستشاران استخدام پيمان تجديد درباره اخير روز چند در چون
گفتگوست بحثو مورد سياسي مختلف محافل خصوصبين اين در شايعاتي و گرفته صورت امريكا كبير سفير و نخستوزير

نمود/ تنظيم را زير گزارش و كرد تحقيقاتي مطلع منابع از ما خبرنگار امروز لذا
معروف كه شد امضاء قراردادي امريكا كبير سفير آلن جنگو وزارت بين قوامالسلطنه كابينه در ١٣٢٦ مهرماه سيزدهم در
دولتهاي ٣å و ٢٩ سال در و بوده ١٣٢٨ سال ماه اسفند تا آن مدت كه است ماده ٢٥ داراي قرارداد اين آلن>/ ـ <جم قرارداد به
عدم يا تجديد موضوع قبل مدتي از ميباشد اختتام شرف در ٣å سال چون كردند/ تمديد را آن تصويبنامه موجب به وقت
كبير سفير هندرسن اخير م_قاتهاي گرفتو قرار كره مذا مطرح جنگ وزارت امريكائي مستشاران خدمت قرارداد تجديد

است/ موضوع اين روي بر نيز خارجه امور وزير و نخستوزير آقاي با امريكا
از عبارتند دليل دو اين و است نگرديده صادر مورد اين در تصويبنامهاي و نشده عملي تمديد اين كنون تا دليل دو به اما
حقوق شرايط با را نظامي مستشاران عده يك امريكا دولت كه شده قيد آلن> ـ <جم قرارداد گانه ٢٥ مواد از يكي در او� اينكه
معني در نظامي مستشاران ترتيب اين به و شود استفاده ايران ارتش در وجودشان از تا ميگذارد ايران دولت اختيار به معين

دارد/ منافات ايران دولت عملي استق_ل به امر اين كه است معتقد نخستوزير آقاي و هستند امريكا مستخدم
ميباشند كار مشغول ايران ارتش در امريكا نظامي مستشاران كه موقعي تا شده كر ذ قرارداد ٢٤ ماده در اينستكه دوم نكته
نظر به نيز ماده اين باشد/ كرده توافق امريكا دولت با cقب مگر كند استخدام ارتشي متخصص ديگر دولتيان از نبايد ايران دولت
ك خا در محدوديت اين به توجه با و دستهجمعي طور به نظامي مستشاران دسته يك زيرا نيست, قبول قابل نخستوزير آقاي
دوران طي پيشو سالهاي در نخستوزير اينكه خاصه دارد مغايرت دولت آن عمل و سياسي استق_ل با باشد كه دولتي هر
ديگري روش نميتواند كنون ا و مخالفتنموده ديگر دول كارشناسان دستهجمعي استخدام با ديگر موارد يا مجلسو وكالت
سال براي را آلن> ـ <جم قرارداد كه تصويبنامهاي صدور با كنون تا نخستوزير نكته دو اين به توجه با كند/ اتخاذ باره اين در
راه آنكه براي تنها است ندانسته ص_ح باب اين در نيز را مراسلهاي نوع هر نوشتن حتي و ننموده موافقت كند تمديد ١٣٣١
از آنان استخدام پيمان تمديد درباره بعدا تا بپردازند را مستشاران فعcحقوق شد قرار مطلع مقام يك اظهار طبق شود پيدا حلي
مجلس در كار اين قطعي استتكليف ممكن و شود جستجو حلي راه نياورد وارد لطمه ايران عملي استق_ل اصل به كه طريقي

گردد/ روشن هفدهم
٧٧٩٤ åشمار ,١٣٣١.٢.٦ شنبه

امريكا/// و ايران بين متبادله نامههاي متن
كبير سفير هندرسن آقاي عنوان به شرح اين به نامهاي نخستوزير مصدق دكتر آقاي ماه ارديبهشت چهارم پنجشنبه روز

داشت: ارسال امريكا متحد كشورهاي
تهران امريكا متحده كشورهاي كبير سفير هندرسن لوي آقاي جناب

اقتصادي و مالي وضع به نظر اينجانب دولت كه برسانم جناب آن استحضار به است =زم شفاهي كرات مذا تعقيب در
عمومي اوضاع ثروتو منابع كه آنجا تا و ميكند استقبال بنمايد كشور اين استبه حاضر جناب آن متبوعه دولت كه را كمكي
آنـچه خـود دفاعي استعداد تقويت براي همچنين و مينمايد دفاع و پشتيباني متحد ملل منشور اصول از دهد اجازه ايران
تجديد براي را موقع ميكند/ دفاع خود استق_ل و آزادي از قوا تمام با گيرد قرار حمله مور كه طرفي هر از و ميكند ميتواند

ميشمارد/ مغتنم فائقه نخستوزيراحترامات
است: شده نوشته نخستوزير به امريكا كبير سفير طرف از زير شرح به جوابي نامه اين پاسخ در

ايران نخستوزير مصدق محمد دكتر آقاي
كه برسانم جناب آن استحضار به خرسندم و داد زيبوصول �١٩٥٢ آوريل ٢٤� ارديبهشت ٤ تاريخ به جناب آن نامه
فائقه احترامات ديگر بار است خواهشمند جناب آن از ميرسانم/ امريكا متحده كشورهاي دولت اط_ع به را آن مندرجات

بپذيرند/ را امريكادوستدار كبير سفير هندرسن لوي

�١� ميگردد/ خريداري مخصوص بودجه



ملي دولت سياهه ٣٨٥٨

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

شد وارد شيراز به جنوب ناحيه فرمانده
كردند وياستقبال مختلفاز وطبقات

فارسكه استاندار ناحيهجنوبو فرمانده گرزن سرلشكر تيمسار ـ شيراز از ما خبرنگار تلگرافي گزارش

به كراتحضوري مذا و نخستوزير و شاهنشاه حضور فارسبه گزارشاوضاع تقديم منظور به قبل روز چند

گرديد/ وارد شيراز به جمعه روز عصر بود رفته طهران

صبح هشت ساعت و كرد توقف آباده در را شب پنجشنبه و كرد حركت تهران از چهارشنبه روز عصر وي

سرتيپ و لشكر فرمانده عزيزي سرلشكر حضور با را ناهار مينمايد/ حركت شيراز طرف به آباده از جمعه روز

رئيس مهمان قند كارخانه در بودند رفته جمشيد تخت به استقبال براي كه فارس استانداري معاون همت

بودند/ كارخانه

ميكنند/ حركت شيراز به استراحت كمي و نهار صرف پساز قند كارخانه در

ديگر جمعي و باشگاه به محترمين و بازرگانان از نفر چند نمازيو محمد حاج آقاي جمعه روز بعدازظهر

تيمسار رفتند/ جنوب ناحيه فرمانده از استقبال براي قرآن دروازه به عدهاي و كيلومتريشهر چند كبرآباد ا به

گرديد/ وارد شيراز به بعدازظهر چهار ساعت گرزن

تشكر اظهار مستقبلين از گرزن تيمسار گفتو خيرمقدم اهاليشيراز طرف از پرهام فتاح آقاي كبرآباد ا در

آمد/ عمل به پذيرائي منزل در مستقبلين از عدهاي از و شد وارد خود منزل به و حركت شهر طرف به و كرد

گرديد/ وارد شيراز به پنجشنبه فارسروز جديد فرماندار كسروي آقاي

٨٢٨١ شماره ,١٣٣٢.١å.٢å يكشنبه

ارزانقيمت خانه باب ٢åå
ميشود شهرريساخته و اصفهان در

تصويبگرديد درمانگاه ٢å براياحداث iزم اعتبار
سازمان اخير اقدامات پيرامون بياناتي گذشته شب برنامه سازمان عالي شوراي عضو سياح كاظم آقاي

كرد/ ايراد تهران راديو از برنامه

توسعه و گذشته خرابيهاي اص;ح و ترميم مورد در فعاليتدولت خصوص در مقدمهاي كر ذ از پس وي

نمود اضافه و كرد رود سفيد سد كرجو سد ساختمان درباره برنامه سازمان اقدامات به اشاره عمراني كارهاي

نزديك در باب ١åå اصفهانو قيمتدر ارزان خانه ١åå ساختمان براي اقداماتديگري برنامه سازمان كه

است/ آورده عمل به ري شهر سيمان كارخانه

تصويب Fزم اعتبار هست درماني وسائل فاقد كه نقاطي در درمانگاه دستگاه ٢åبراياحداث همچنين و

مستقيم غير و مستقيم پيمانكار و كارگر و مهندس زيادي عده است انجام شرف در كه عملياتي با و شده

شد/ خواهند كار مشغول



٣٨٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

اعEميههايمخالفدولتميپرداخت نشر و طبع به كه يكچاپخانه
توقيفشد كشفو تقيزاده تيمچه در

دارد ادامه حدادزاده قتل درباره فروهر از بازپرسي
شدند تهران وارد خارك جزيره زندانيان از نفر ٣å

زيرزمينهاي از يكي در بودند آورده دست به yقب كه اط;عاتي طبق نظامي فرمانداري مأمورين ديروز

دولت مخالف اع;ميههاي نشر و طبع به كه را چاپخانه يك بوذرجمهري خيابان در واقع تقيزاده تيمچه

كردند/ جمعآوري را آنها مأمورين كه بود همموجود اع;ميه زيادي مقدار آنجا در كردند/ كشف ميپرداخت

جمال غياثي, باقر حريرچي, مهدي و محمد و نصراللهي, محمدعلي آقايان از عبارت كه چاپخانه مسئولين

نظامي فرمانداري در و دستگير كه بودند تقيزاده محمد و فهيمي خادم سيداسمعيل نصيري, احسن جوكار,

به پانايرانيسم حزب رهبر فروهر آقاي بازپرسي شد/ توقيف نيز مزبور چاپخانه همچنين و شدند بازداشت

بازجـوئي ضمن در اط;ع قرار به دارد/ ادامه حدادزاده قتل درباره نظامي دادسراي ٥ شعبه بازپرس وسيله

در ديروز شوند/ بازداشت نفر چند روزه دو اين در است ممكن و شده برده فروهر دوستان از عدهاي اسامي

و توده منحله حزب به مداركمربوط و اسناد ميباشد توده منحله حزب فعالين از يكي كه مساح ج;ل منزل

٣å امروز گرديد/ توقيف نظامي حكومت ٥ ماده طبق مساح ج;ل آمد/ دست به آنجا كارتهايعضويتدر

رسيدگي مورد نظامي فرمانداري دو ركن در آنها پرونده و شدند وارد تهران به خارك جزيره زندانيان از نفر

به سابق بازداشتشدگان از نفر ٥ اخير ساعت ٢٤ در كردند/ آزاد باشند نداشته تقصيري چنانچه تا گرفت قرار

شدند/ آزاد خدمتكننده رضا و خاقاني پرويز آذرمهر, مهدي آبگوئي, حسن تربتي, tنصرا اسامي

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

خودداريمينمايند بازداشتمهندسميكده علت اظهار از مأمورينانتظامي
كند ويمEقات با شد داده اجازه مهندسميكده خانم به امروز

جريان شد/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به راه سابق وزير ميكده كه داديم اط;ع ديروز

بعدازظهر نيم ساعت مقارن است: قرار اين از است كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه طوري به بازداشتوي

ميكده ميخواهد, منزل در به را ايشان و رفتند ميكده منزل به سرباز نفر چند تفاق ا به سرهنگ نفر يك

نظامي فرمانداري به من تفاق ا به بايد جنابعالي داشت اظهار سرهنگمزبور و آمد خود منزل در به شخصا

آقايسرتيپ نظاميرفت/ فرمانداري به جيپمأمورين با لحظهاي پساز و كرده مهندسقبول آقاي برويم/

كه تأسفعرضميكنم كمال با داشت اظهار داد ويدست با اينكه پساز تهران نظامي فرمانداري بختيار

گرديد/ تحويل بازداشتگاه به ميكده بعد لحظهاي و هستيد بازداشت نظامي حكومت ٥ ماده طبق جنابعالي

ميكده بازداشت علت از براياط;ع ما خبرنگاران امروز كرد/ م;قات او با بازداشتگاه خانمويدر امروز صبح

نمودند/ خودداري باره اين در اط;ع اظهار گونه هر از اوليايمربوطه لكن كرده مراجعه نظامي مقامات به
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٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

ملل] اتحاد توقيفروزنامه [رفع
نظامي فرمانداري طرف از قبل روز چند كه ملل تحاد ا روزنامه از امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

آمد/ عمل به توقيف رفع بود شده توقيف

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

مقامسلطنت] به فداكارينسبت و توده منحله حزب از [تنفر
و ابراز توده منحله حزب از را خود تنفر و نيستم و نبوده احزاب از يك هيچ عضو كزاد پا اينجانبمنصور

كزاد پا منصور ١٣٩٧١ ـ آ ميدارم/ اع;م سلطنت مقام به نسبت را كاريخود فدا

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

مراغه شرافتمند و غيور اهالي
احمد آقاي جناب انتخاب با ميگردد آغاز ملي مجلسشوراي هيجدهم دوره انتخابات كه اينموقع در

سعادت احمد نمائيد/ ثابت yعم را ميهنيخود و شاهدوستي مراتب افشار آقايمحمود جناب و حميديه

٢ ـ ٢ ١٤å٥٩ آ

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

همدان محترم اهالي
نموده شايع شهر در كه بود ياوهسراياني دهان بر محكمي مشت نخستوزير آقاي جناب اخير اع;ميه

كوفت/ فرو شد, خواهد انتخاب ليستدولت در كانديدهايمرقومه و بوده فرمايشي انتخابات بودند

آزادي به استحضار و شاهنشاه همايون اعليحضرت آزاديخواهي و آزادمنشي منويات از پيروي به حال

با مبارزه امتحان ساله چند اين در كه داريم گسيل طرفخود از ملي دارالشوراي به را مردمي بايد انتخابات

باشند/ داده منفيبافي و بيگانهپرستان

جنبش گر ا و بود بسته موئي به پيش ماه چهار در ما كشور تعالي عظمتو و استق;ل كه داريد خاطر به

ما جغرافيائي واحه از اينكه نبود مرداد ٢٨ قيام در گذشته جان از مردم مشتي شرافتمندانه و وطنپرستانه

در كه شهرستان آن رشيد فرزندان از يكي بود/ نمانده باقي ايرانستان تيك دموكرا توده جمهوري جز اسمي

گرديد نائل مرداد ٢٨ و [ناخوانا] فتح به زاهدي سپهبد ركاب در كاري فدا سرباز چون ميهن مبارزات تمام
حسباFمر كه ميباشد كرم ا سردار مرحوم برادرزاده ارفع امير مرحوم فرزند گزلو قرا غ;معلي آقاي جناب

فرض شهرستان آن مردمان بر ميباشد/ نائل رستاخيز مدال قطعه يك دريافت به نيز ملوكانه مطاع جهان

مجلسشوراي به و نموده كانديد را معظمله نظير اشخاصي خدمتگزاري چنين اين تشويق براي كه است

ايرانشناس بهبهاني افسري, مستوفي, ١٣٩٧٥ آ بفرستند/ ملي

ديگر امضاِء پنجاه نوري, يوسف اميني,



٣٨٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٢ شماره ,١٣٣٢.١å.٢١ دوشنبه

شاهدخت دبيرستان مدير توضيح
ناروائي تصورات و يافته انتشار جرايد در گوني گونا اظهارات شاهدخت دبيرستان واقعه اطراف در چون

اولين در است عينواقع كه را زير مراتب امر حقايق شدن روشن براي فرمائيد خواهشمندمدستور است شده

نمايند/ درج روزنامه آن شماره

محلي موقعيت و حساس شرايط در كه است دخترانه دولتي دبيرستان بزرگترين شاهدخت دبيرستان

متمايز كلي به روحيات گونو تربيتهايگونا داراي مختلفو طبقات از آن دانشآموزان شده/ نامناسبيواقع

از است خارج دبيرستان شأن از كه غيرمجاز فعاليتهاي تشنجو سابقه جهت همين به ميباشند يكديگر از

اين در ميشد داده نشان خوشي مدارسروي در تظاهرات به كه اخير سالهاي در مخصوصا دراز ساليان

معلمين به اهانتنسبت بيندانشآموزانو وخورد زد به تظاهرات تشنجو دامنه غالبا و بوده دبيرستانموجود

تصدي ماه سه ظرف در يعني كنون تا جاري تحصيلي سال ابتداي از است/ شده منجر دبيرستان اولياِء و

و مسـالمتآميز و مـعتدل روش بـا شـديد وسـائل بـه تـوسل جاي به كه دبيرستان اين امور به اينجانب

وزارت بازرسان و دبيرستان كاركنان كليه شهادت به كردهام ارشاد هدايتو را خود صميمانهايدانشآموزان

و جدا آرامش و نظم كمال در دبيرستان بالنتيجه و شده پيدا دانشآموزان روحيه در فاحشي فرهنگاخت;ف

نداده نشان خود از مقررات خ;ف امور بينظميو از آثاري كمترين پرداخته اختصاصيخود وظائف به صرفا

مـختصر بـه دبـيرستان از شـدن خـارج يا و تفريح ضمن در دانشآموزان بار سه دو ظرف در اخيرا است/

كردن پيدا صدد جديتدر دقتو كمال با نمانده بياعتنا امر اين به نسبت دبيرستان زدهاند/ تظاهراتيدست

و دانشآمـوزان اولياِء با مستقيم تماس و دبيران شوراي تشكيل با برآمده واقعي محركين و حقيقي علت

علت است دريافته خوبي به خود روزي شبانه اقدامات و دانشآموزان به مفيد تذكرات و بسيار وقت صرف

نميباشند/ دبيرستان دانشآموزان واقعي محركين و دبيرستان از خارج واقعه

گرفته دبيرستانصورت در بار سه ايندو در كه تشنجاتي ميرسانم عموم اط;ع به صراحت كمال در لذا

باوجود عزيز دانشآموزان البته نيست/ دبيرستان اين دخترانمعصوم يعني دانشآموزان آنمتوجه گناه است

دادهاند نشان آن امور جريان حسن به نسبت همكاري ابراز و دبيرستان مقررات حفظ به كه ع;قهاي كمال

به بچگانهاي اقدامات محركين نفع به گشته فريب غفلتو تجربهدستخوش كمي و توجه عدم روي هم باز

را دبيرستان كاركنان مساعي زحماتو كليه حقيقت در و دادهاند انجام مصالحدانشآموزي ضد بر دستخود

دانشآموز دختران نيستند/ آنها اخ;لگر محركو ليكن رنجانيدهاند خود از كلي به مرا سرانجام داده هدر به

ما وظيفه ميباشند/ خيانت اخ;لو نظر گونه هر عارياز دستدبيرستانو به امانتيسپرده منزله يكبه هر

و اص;ح به اميدواري و بردباري و خونسردي كمال در شود پيدا آنها ذهن در هم انحرافاتي چنانچه است

سه ظرف در وقتي بپردازيم دارد مغايرت تشدد و تعجيل تعصبو با كلي به و تدريجي امري كه آنها تربيت

كند/ فراموش را آن كلي به نميتواند اينجانب تصدي ماه سه ظرف در ميكند تكرار را جملهاي طفلي سال
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تعليماتي روش در سليقه اخت;ف تنها اينجانب فرهنگو محترم وزارت فيمابين دلتنگيموجود علت

خ;ف و تربيت و تعليم اصول منافي جامعه به اخ;لگر عنوان به دانشآموزان معرفي من عقيده به است

از ناشي و نشده اثبات تهام ا مورد خصوصكه به نيست كباز پا و Fيق مربي يك شأن در بوده اخ;قي رويه

را بچه كسي گر ا باشد/ ديگري اشخاصمعلومالحال متوجه yاص گناه كه آن مهمتر باشد شخصي اغراض

غرض روي ثابتنمودهام و كردهام معرفي نيز بار يك احيانا كه را آنها ايادي و بچه محركين من بداند متهم

احـتمال فـرهنگ مـحترم اوليـاِء چـرا ميدانـم متهم شدهاند ب; سپر مردم بچههاي اينجانب با شخصي

جاي به محرك كه صورتي در چگونه شاهدخت, دبيرستان در نه باشد ما وزارتخانه در محرك نميدهند

كنم/ معرفي را سوم و محركدوم و نگردم منمأيوس ميگردد تشويق تنبيه

ميباشند تفاهمات سوِء گونه هر از منزه كلي به و اول طراز معلمين از شاهدخت دبيرستان محترم دبيران

دبـيرستان سابق محترم معلمين و كاركنان نبايد نمايد ايجاب را سازماني تغيير دبيرستان رئيس تغيير از

نيز نكته اين ببيند لطمهاي كوچكترين آنها اخ;قي و علمي شخصيت و گردند ناروا نسبتهاي دستخوش

زير من دخالت بدون و دبيرستان تصدي به اينجانب انتخاب از قبل دبيرستان سازمان كه يادآوريميشود

بود/ شده تثبيت و تكميل سال ابتداي در مربوطه اداره نظر

و انرژي صرف با نبايد باشم بايد اعتماد مورد و دولت يكمأمور بوده خود محيط انتظامات مسئول من

تهامو ا مورد متحملميشوم تربيتدانشآموزانخود تعليمو راه در كه طاقتفرسائي زحمات مساعيو خرج

تا شوند اداره و هدايت و ارشاد تدريجا اداري تدبير حسن با دانشآموزان بايد شوم/ واقع ناروا اهانتهاي

محيط در هم زياد نبايد مطبوع و حكمالممنوع به است شده مبتذل كه اموري و جزئيات گيرد انجام خدمتي

و تحصيلي امور به جز ما دانشآموزان نمائيم سركوبي چنانچه را واقعي محركين شود/ واقع اعتنا مورد اطفال

بـه نسـبت شـخصي اغـراض مـعلول شاهدخت دبيرستان واقعه داشت/ نخواهند ديگري كار خود وظايف

در دبيرستان تعطيل به منجر متأسفانه و كرده پيدا وسعت و دامنه كه بوده بيمورد دخالت نتيجه و اينجانب

و نـظريات بـا كـنون تـا نـيز مـن مـتبوع محترم وزارت بدبختانه چون خاتمه در است/ شده موقعي چنين

نتوانست داشت قطعي آنفوريت انجام كه شاهدخت خصوصدبيرستان در اينجانب اص;حي پيشنهادات

به كه را تحريكاتي واقعي علت يك و بدهد اثري ترتيب هيچگونه موانعموجود و اداري اشتغاFت علت به

اط;ع با چون نيز اخير جريان در و كرد تلقي ترديد و بياعتنائي نظر با رسانيدم اط;ع به و پيوست وقوع

اينجانب احاطه و بيغرضانه و سالم تربيتي رويه و صادقانه خدمات اداريو و خانوادگي سوابق از كه موثقي

و نياورد عمل به اينجانب از پشتيباني هيچگونه داشت مدرسهداري و فني امور به خدمت سال ١٤ طي در

تخاذ ا ناروا تصميمات بود شده معرفيدانشآموزان به راجع كه پيشنهادي مورد نميتوانستمدر نيز اينجانب

دادم/ استعفا فرهنگ حقيقي مصالح خ;ف بر ناچار نمايم

آيـد نظر در چه و افتد قبول كه تا فروشد خويش مطاع صالح و طالع

آهي ماهدخت ٣٢.١å.١٧
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نوابكشفشد خيابان در توده منحله حزب به مربوط يكشبكه
تحت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به و شدند بازداشت مختلف جرائم به نفر چهار ديروز بعدازظهر

قـاسم نـيكوفطرت, حسين آقايان زير: اسامي به بازداشتشدگان از نفر ١٨ همچنين گرفتند قرار تعقيب

tيدا تاورديجوابي, حسينرضوي, تيان, قدرتكيورا جليلي, غفور نوتاش, رضا شهرياري, محمود مترصد,

كفي, وا محمد عظيمي, عبدالخاق دادگر, غ;محسين ايماني, رستم پوريان, فوجعلي ف;حي, حسين قائمي,

گرديدند/ آزاد التزام سپردن با مرادي اصغر گرامي ابوطالب شيرازي, كبرمسعود ا

نفر ٧٨ و شدند تهرانوارد به نفر ٣١ خاركديروز جزيره به تبعيدشدگان نفر ١å٩ از حاصله اط;ع طبق

خارك جزيره به هيأتي فردا مزبور نفر ٧٨ پرونده به رسيدگي براي ميباشند/ باقي خارك جزيره در ديگر

به امروز آمدهاند تهران به كه نفر ٣١ پرونده آيد/ عمل به رسيدگي آنان بهوضع محل در تا كرد حركتخواهد

شود/ تخاذ ا تصميم آنها درباره و گيرد قرار رسيدگي مورد تا شد فرستاده ارتش ستاد

مأمـورين ديشب شدهانـد/ آزاد فوقالذكر اشخاص نفر ٣١ از نفر ٣å كه شد حاصل اط;ع وقت آخر در

آمدند/ نائل شبكه يك كشف به صدري حاجي نام به شخصي خانه در نواب خيابان در نظامي فرمانداري

تعدادي آنجا در نتيجه در كردندو بازرسي صدريرا حاجي خانه دادستان اجازه با نظامي فرمانداري مأمورين

و حزب به وابسته روزنامه و اسناد مداركو و توده منحله حزب به كارتهايمربوط و كمونيستي كتابهاي

گرديد/ توقيف ٥ ماده طبق منزل صاحب صدري حاجي آقاي آمد/ دست به رمز ع;ماتو زيادي مقداري

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

گرفتند قرار اخEلگريتحتتعقيب و قتل اتهام به
خـواجـوي حسين نقدي, كبر عليا نقدي, tعبدا كشفي سيديوسف كشفي, سيداشرف آقايان ـ ساوه

بخشدر دادگاه طرف از زرند در قتل تهام ا به اجتماعي امنيت تشكيلكميسيون از قبل كه ساوه زرند كن سا

در اجـتماعي امـنيت كـميسيون كـه مـاه آبان در بود, رسيدگي تحت آنان پرونده و شده زنداني شهرباني

بندر عباسو بندر در تبعيد سال يك به يكرا هر اخ;لگري تهام ا به را نامبردگان شد تشكيل فرمانداري

متشكله پرونده دادندو فرجام تقاضاي صادر قرار به نامبردگان اينكه با نمود/ خاركمحكوم جزيره جاسكو

بخش دادگاه بودند/ قتل به متهم اخ;لگري بر نامبردگانع;وه چون گرديد ارسال مركز دو يكو استان به

فرستاد/ مركز جنائي دادگاه به را آنها و نمود تكميل را آنها پرونده ساوه

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

جواز] بدون تفنگ يكقبضه [حامل
جواز بدون تفنگ قبضه يك حامل كه همراز محمد نام به شخصي ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ توقيف ٥ ماده طبق بازداشتو نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به بود



ملي دولت سياهه ٣٨٦٤

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

جهرم از خبر چند
شب ساعتده تا مرور و عبور گرديدو قرار بر حسني رياستسرگرد به ماه برايمدتسه نظامي حكومت

چپ به متمايل كه دانشآموزان از نفر ٧ و گرديد تشكيل فرمانداري در نظامي دادگاه شوراي ميباشد/ آزاد

كردند/ ياد سوگند ميباشد روحانيون از يكي كه حقشناس سيدمحمدابراهيم آقاي حضور با بودند

بينهايت آموزگاران نتيجه در استو نشده پرداخت فرهنگ آموزگاران معلمينو ماه آبان كنونحقوق تا

هستند/ مضيقه در

و فساد كز مرا از نقطه چندين نظامي دادستان دژبخش سرگرد و نظامي فرماندار حسني سرگرد آقايان

نمودند/ تسليم صالحه دادگاه به را آنها صاحبان و كشفنموده را كشخانه شيره

شريعتمداريو احمد نام به نظامي فرمانداري طرف از جهرم فرهنگشهرستان دبيران از نفر كنونسه تا

شدهاند/ بازداشت اميني و فراروئي آقاي

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

دارم] تنفر كمال خائن افرادوطنفروشو [از
ميهن مليو شعائر به نسبت هميشه و نداشته جمعيتيعضويت يا دسته در هيچ آقازاده tنصرا اينجانب

١٤å٩٨ ـ آ دارم/ تنفر كمال خائن وطنفروشو افراد از و بودهام ع;قهمند مشروطيت اصول حفظ و خود

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

فرهنگ] و شاهنشاه و عزيز ميهن راه در [هميشه
احزاب يا و توده منفور منحله حزب از اعم سياسي احزاب از يك هيچ عبداللهيعضويت اينجانبرسول

گونه هر از را خود انزجار و بوده كار فدا فرهنگ و شاهنشاه و عزيز ميهن راه در هميشه ندارم و نداشته ديگر

عبداللهي رسول ١٤å٤٣ ـ آ ميدارم/ ابراز ايران كشور مصالح مخالف نغمات

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

تكذيب
دروغ كـلي به كردهاند درج جرايد بعضي نظامي فرمانداري در اينجانب بازداشت به راجع ديروز خبري

ارباب مهدي ١٤١٤١ ـ آ است/

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

[عملياتزيرسازيخانههايارزانقيمت]
قيمت ارزان خانههاي ساختمان مناقصه برنده كه ساختماني شركت چهار ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شـركت هر كردند/ آغاز ري جاده در شهرداري خانههاي ساختمان محل در را خود كار امروز از بودند شده

گرديد/ آغاز امروز از خانهها اين زيرسازي عمليات و كرده تقبل را خانه دستگاه ١٢٥ ساختمان



٣٨٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

شاهدخت دانشآموزاندبيرستان از نام ثبت
خواهد نام ثبت دانشآموزان از و افتتاحميشود شاهدخترسما دبيرستان صبح نيم ساعتهشتو فردا

قبول از مجدد نام ثبت در داشت اظهار ما خبرنگار به فرهنگ وزارت كفيل جعفري آقاي امروز صبح شد/

شد/ خواهد خودداري بودهاند دبيرستان در باعثاخ;ل و نداشته تحصيل قصد كه دانشآموزاني

بـه مـايل كـه شاهدخت دبيرستان سابق دانشآموزان ميدهند اط;ع فرهنگ وزارت از كه طوري به

نمايند/ مراجعه دبيرستان به نام ثبت براي گواهي داشتن دست در با بايستي دهند ادامه خود تحصيل

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

اعتراضميكنند انتخابات انجمننظارت بهصEحيت نائين مردم
است شده تهرانمخابره به نائين اهالي طرف از ٣٢.١å.تاريخ٢١ تلگرافدر اين

محبوب زاهدينخستوزير سپهبد معظم تيمسار

فاطمي مصباح تجريشجنابآقاي وزارتكشور كپيه دو

مورد شد عرضخواهد لزوم صورت در كه ديگري دFيل و زير دليل به نائين انتخابات ساختگي انجمن

نيست: اعتماد

پـرونده در شهرستانموجود شوراي مجلس موجبصورت به كه هستند كساني اعضاِء از نفر هر ـ ١

قاضي نفر يك كه دادگاه رئيس امضاِء به حتي استو اينجانبان نزد آن رسمي رونوشت كه سابق انتخابات

ندارند/ ص;حيت هيچوجه به رسيده بوده

فعلي توقيفدولت پيشدر چندي فاطمي سعيد كردن پنهان جرم به كه هستند افرادي آنها از نفر سه ـ ٢

نخواهند بار زير هيچوجه به نائين شاهدوست اهالي و بوده فاطمي حسين جدي دوستان از سايرين و بوده

رفت/

او طرفداران ساير و كانديد پيرنيا دكتر آقاي عموزاده, شهداد آقاي yمث و طرفه يك yكام انجمن ـ ٣

فراوانند نائين اشخاصذيص;حيتدر كه باوجودي باشد يكطرفه حتما اينكه براي و ميباشند آن اعضاِء

انتخاب يكخانواده از را بنيفاطمه محمد و محمدعليسيفپور برادر نداشتدو لزوم نبود كار گرمنظوريدر ا

بني سجادي, سيدمحمد داريم/ را آن انح;ل تقاضاي اعتراضو انجمن به جدا لذا كنند

tفتحا سجادي, ابوالحسن علوي, كريم معصومي, اسماعيل فاطمي, حسين شهر, انجمن رئيس فاطمي

خواجه عطائي, علينويدي, شجاعي, عطائي, tقدرتا صادقي, رضا عليع;ئي, ابوالحسنعلوي, عطائي,

ابراهيم برزائي, حسين صادقي, حسين شهدادي, عباس صفائي, قنبري جبلي, عرب محمدحسين نصيري,

ارويـان, مـحمد عاشقي, رضا برزوئي, عباسعلي رضائي, عليمحمد قاسمي, بندهعلي, حسن الفيجاني,

داودزاده, بـندهعلي, مـحمدحسين, ارويـان, tقدرتا نصيري, دهقان, حبيب فودازي, محمد چمي, قاسم

قصابي/ شجاع قصابي, ابوالفضل



ملي دولت سياهه ٣٨٦٦

٨٢٨٣ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٢ سهشنبه

ميشود داده تغييراتي چه استخدام قانون در
شد خواهد ترفيعاتتجديدنظر و بازنشستگي وضع در

افزايشيابد ترفيعات مدت فاصله و حقوقبيشتريدريافتكنند پائين رتبههاي ممكناست

بار دو هفتهاي است/ شده تشكيل استخدام جديد قانون طرح تدوين براي كميسيوني دارائي وزارت در

اعـضاي از يكـي كـه طـوري بـه مـيكنند/ مطالعه استخدام قانون تهيه اطراف در كميسيون اين اعضاي

آن گرفته قرار توجه مورد باره اين در كه نكتهاي مهمترين كرد اظهار ما خبرنگار به دارائي وزارت عاليرتبه

نسبتبه اضافاتخود و رتبهها دريافت بازنشستگيو لحاظامور از و ثابتبوده كارمنداندولت استكهوضع

باشند/ داشته اعتماد دولت

بين كه آورند عمل به اقداماتي استخدام قانون رعايت با دولتي مقاماتمسئول بايستي ديگر طرف از

دولت كارمندان از عدهاي قانون مفاد رعايت عدم واسطه به اخير سالهاي در زيرا تبعيضنشود كارمندان

مـقام هـمين نگرفتهانـد را خود ترفيعات از قسمتي هنوز ديگر عدهاي و كردهاند دريافت را خود رتبههاي

جمله از مهم كشور چند استخدامي كاملقوانين مطالعه با استخدام جديد قانون كه كرد اضافه دولتي مسئول

مقررات نيايد وجود به اشكالي بعدها و امر جريان در اينكه براي و ميشود تهيه آلمان و انگلستان فرانسه,

تطبيقميشود/ ايران وضع با مزبور

طور همان و شد خواهد داده تي تغييرا ترفيع مسئله در كه شد گفته كارمندان ترفيعات چگونگي به راجع

بيشتري حقوق عادي رتبههاي با بتوانند دولت كارمندان كه ميشود سعي بود شده گرفته نظر در yقب كه

نمايند/ دريافت

ترفيعات كه نسبت همان به و ميشود بيشتر رتبهها بين فاصله كه بود خواهد اين مزبور اقدام نتيجه

يافت/ افزايشخواهد پائين رتبههاي حقوق ميشود داده ديرتر كارمندان

مجلس در تكميل از بعد و انجامد طول به جاري سال پايان تا استخدام قانون مواد تهيه ميرود احتمال

شد/ خواهد مطرح ملي شوراي

روزمـزد و قراردادي اعضاي استخدام وضع دارائي وزارت كميسيون در بحث مورد مسائل از ديگر يكي

معلوم نيز كارمندان قبيل اين استخدام حدود ضمنا و نيستند ثابتي قانوني دارايوضع حاضر حال در كه است

انجام خوبي به را محوله وظائف باشند مشغول خود كار به اطمينان با افراد اين گر ا كه صورتي در نيست,

استوضع قرار اينصورت در نيست روزمزد و پيماني عضو زيادي عده استخدام به احتياجي و داد خواهند

شود/ محكم نيز اعضاِء اين استخدام



٣٨٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

كشفشد توده منحله حزب به مربوط ديگر شبكه دو
به گذشته روز شماره در آن خبر كه صدري حاج حسن منزل در توده منحله حزب شبكه چند كشف اثر در

خـانههاي در جواديه در را ديگر شبكه دو نظامي فرمانداري مأمورين عصر ديروز رسيد خوانندگان اط;ع

به اموالمسروقه و اع;ميه و اسناد و مقدارياوراق و كردند كشف مكاري يعقوب قصابو محسنزاده حسن

شد/ تحويل فرمانداري به و جمعآوري آنها كليه كه آمد دست

فرمانداري وسيلهمأمورين به توده حزبمنحله با همكاري جرم به نفر چهار ساعتاخير چهار بيستو در

تربتي, tسعيدا گنجي, tنصرا اسامي به سابق بازداشتشدگان از نفر پنج همچنين شدند/ بازداشت نظامي

گرديدند/ آزاد پورمحمد tسيفا بيبي, ده tنجاتا شقاقي, ايرج

نـظامي حكـومت قانون ٥ ماده طبق مركز دبيرستانهاي دبير ميرشفيعا محمدهادي بعدازظهر ديروز

گرديد/ توقيف

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

شدند دستگير پخشاعEميه هنگام
پخش هنگام رحماني عبدالجواد و ملكي احمد آرائي, علي حيدري, امير آقايان قبل شب چند ـ ساري

گرفتند/ قرار پيگرد تحت و دستگير مازندران شهرباني توسطمأموريناط;عات اوراق عين با مضره اع;ميه

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

شد عموميجمعآوريخواهد آمار اداره وسيله به نقاطكشور كليه مشخصاتكارگاههايكارگران

ميشود گذارده كشور صنايع سازمان و كار وزارت اختيار در ايناطEعات
سازمان سرپرست نفيسي مهندس كار, وزير ملكي دكتر آقايان حضور با كميسيوني ديروز ظهر از قبل

آمـار اداره رئـيس سميعي آقايان و كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان نماينده بهروز دكتر كشور, صنايع

كميسيون اين در گرديد/ تشكيل عمومي آمار اداره در آمار مشترك صندوق رئيس معاون <بروئر> و عمومي

و شد انجام كراتمفصل مذا نقاطكشور كليه كارگران و كارگاهها ازوضع اط;عاتي چگونگيجمعآوري درباره

كار, وزارت به مربوط انحصارا كه را اط;عات اين نمود تقبل عمومي آمار اداره و آمد عمل به موافقتهائي

و نـموده جمعآوري تهران در ابتدا خود هزينه با است اجتماعي بيمههاي سازمان و كشور صنايع سازمان

بگذارد/ آنها اختيار در را نتيجه

كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان و كشور صنايع سازمان كار, وزارت بين پيش چندي از مورد اين در

سازمانهايمذكور چون گرديد مقرر كميسيونديروز در آنكه تا داشت جريان عمومي آمار اداره با تي كرا مذا

اختيار در و تهيه ايناط;عاترا عمومي آمار اداره ندارند تحصيلاط;عاتمزبور كافيجهت وسايل و اعتبار

ميگردد/ آغاز ديگر نيم و ماه يك تا كارگاهها از كسباط;عات به عملياتمربوط بگذارد/ آنها



ملي دولت سياهه ٣٨٦٨

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

نمودند ياد وفاداري سوگند نفر ١٥
از عدهاي حضور در سبزوار جامع مسجد در توده منحله حزب افراد از نفر ١٥ تحليف مراسم ـ سبزوار

مخالف اقدامي بوده وفادار خود ميهن و شاه به هميشه كه نمودند ياد قسم مزبور افراد شد برگزار روحانيون

ننمايند/ مملكت مصالح

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

اتهام به برايرسيدگي تجديدنظر اعضايدادگاه هفتهآينده

شد خواهند بختياريانتخاب غائله متهمين
متهمين غائله به دادگاهمخصوصرسيدگي راي صدور پساز دارند اط;ع خوانندگانمحترم بهطوريكه

شده حبسمحكوم ماه چهار به كه بختيار آقايابوالقاسم و دادگاه دادستان جاويدان سرهنگ آقاي بختياري

تـا گرديد ارسال ارتش دادستاني به ب;فاصله مزبور پرونده كردند/ تجديدنظر تقاضاي صادره راي از بود

چون است شده اط;ع كسب امروز كه طوري به آيد/ عمل به تجديدنظر دادگاه به پرونده ارسال مقدمات

به بايستي نيز تجديدنظر دادگاه شد رسيدگي فوقالعاده يكدادگاه بختياريدر غائله متهمين تهام ا موضوع

دادگاه اعضاي انتخاب براي ارتش دادرسي طرف از اقداماتي جهت همين به گردد, تشكيل فوقالعاده طور

است/ نشده صادر تجديدنظر دادگاه اعضاي فرامين كنون تا ولي آمده عمل به مزبور تجديدنظر

شاهنشاهي دربار به گزارشFزم تهران به همايوني اعليحضرت تشريففرمائي با كنون ا اط;ع قرار به

مأمـور تـجديدنظر دادگاه اعضاي فرامين آينده هفته ميشود پيشبيني كه طوري به و شد خواهد ارسال

پـرونده مينمايند/ كار به شروع دادگاه اعضاي و ميشود صادر بختياري غائله متهمين تهام ا به رسيدگي

انتخاب فرمان صدور انتظار در نيز متهمين خود و ميباشد ارتش دادستاني اينكدر بختياري غائله متهمين

ميباشند/ تجديدنظر دادگاه اعضاي

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

زنداني] نظاميان حقوق پرداخت [نحوه
به زندان در و ارتشبوده دادستان تعقيب تحت كه افسراني اط;ع قرار به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

تـا است: قرار اين از پرداخت ترتيب ولي مينمايند دريافت مرتبا كه را خود مربوطه حقوق ميبردند سر

صـدور از پس و ميشود پرداخت آنها به درجه حقوق تمام نشده صادر آنها درباره كيفرخواست كه موقعي

شد/ خواهد داده آنان به ريال ٩åå ماهيانه فقط كيفرخواست

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

شهرستان چهار عمراني برايامور اعتبار تأمين
شده حواله عمران بنگاه فوري كمكهاي محل از زير وجوه ميدهند اط;ع عمران بنگاه از كه قراري به



٣٨٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

دو شـوش بـراي ريال, ميليون دو همدان براي برسد: زير شهرستانهاي عمراني امور مصرف به كه است

فرمانداري به اعتبارت اين ريال/ هزار ٥åå تويسركان براي و ريال ميليون هشت اهواز براي ريال, ميليون

برسد/ مصرف به شده تنظيم برنامه طبق تا است شده اب;غ شهرستانها

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

ميشود برقخريداري كارخانه يك برايخانههايارزانقيمت
ميرسد پايان به آينده هفته عميق يكچاه حفر

فني همكاري كمكاداره با قيمت ارزان خانههاي دستگاه ٥åå ساختمان داديم قبyاط;ع كه طوري به

چهارگانه شركتهاي با كه قراردادي در است/ شده آغاز تهران شهرداري و ساختماني بانك و چهار اصل

هر در شود/ داده تحويل و يابد پايان مزبور خانههاي ساختمان ماه هفت ظرف كه گرديده مقرر شده منعقد

براي ريال ميليون ٢٨ جمعا كه گرديده معين ريال ميليون ٧ مبلغ خانه دستگاه ١٢٥ ساختمان براي قرارداد

رسيد/ خواهد مصرف به خانهها ساختن

نظر در كوچهسازي و خيابان آب كشي لوله فاضلآب مجاري تهيه براي كه وجوهي مبلغ اين بر ع;وه

است/ شده آن پرداخت تعهد چهار اصل همكاري طرفاداره از كه ريالميشود ميليون است٦١ شده گرفته

ميرسد/ پايان به آن كار آينده هفته تا كه شده حفر عميق چاه يك ساختمانها اين محوطه در

همچنين ميشود/ ذخيره جا آن در اهالي براي آشاميدني آب كه شد خواهد ساخته هم بزرگآب يكبرج

و خريداري محل براي مستقل برق كارخانه يك چهار اصل فني اداره كمك با كه است ميان در كراتي مذا

گردد/ تأمين قيمت ارزان خانههاي اهالي مصرف برقمورد تا گردد نصب

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

موقوفات محل از دبستان احداثسه
سال در كه اقداماتي درباره و نمود م;قات اوقاف اداره كل مدير مشكوتي آقاي با اداره خبرنگار ديروز

است آمده عمل به ساختمان احداث و مستمندان از كمك دستگيريو براي عوايدموقوفات محل از جاري

به كه كردند تهيه زغال كيلو هزار ٦ فرهنگمقدار وزارت تصميم طبق داشت اظهار جواب در وي نمود/ سؤال

است/ گرديده تقسيم مستمندان از نفر ٤åå بين تشخيصاشخاصمطلع

محل از عبدالعظيم حضرت در دبستان يك و شهر جنوب در دبستان دو كه است قرار نمود اضافه سپس

شده فراهم كار مقدمات و گرديده انتخاب ام;كموقوفه مدارساز اين اراضي اوقافاحداثشود/ اداره بودجه

آمد/ خواهد عمل به Fزم اقدام آن ساختمان براي عنقريب و

تعمير به احتياج فرهنگ ساختمانهايوزارت از بعضي داشتچون اظهار اوقاف اداره كل مدير خاتمه در

براي تا شد فرهنگگذاشته وزارت اختيار اوقافدر اداره بودجه از ريال دويستهزار يكميليونو داشتمبلغ

مصرفشود/ ساختمانها آن تمام ا و ترميم



ملي دولت سياهه ٣٨٧٠

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

جديد برايساختندبستانهاي
است: شده صادر فرمانداريها و استانداريها به طرفوزارتكشور از بخشنامه اين

آن اهالي تربيتي فرهنگيو پيشرفتامور و تعليم به كامل بستگي كشور هر ترقي اساس كه اين به نظر

مهم وظائف از يكي فرهنگي ادارات به مساعي تشريك تربيتو و تعليم امور به توجه بنابراين دارد/ كشور

در را فرهنگعمومي اعت;يسطح معمولو فعاليترا جديتو نهايت بايد كارمندانوزارتكشورمحسوبو

پيشرفتمنظور براي جديت و مساعي تشريك هيچگونه از و دانسته مهمه امور از يكي مأموريتخود حوزه

ملي آرزوهاي تام انجام كنوني مالي ضيق از نظر صرف كه داشت توجه بايستي مخصوصا ننمايندو كوتاهي

قدر كسبه هر كه ميكند ايجاب افراد اجتماعي مسئوليتهاي و نبوده ميسر دولتي بودجه با تنهائي به مردم

بردارد/ قدمهائي فرهنگعمومي تعميم براي دارد اختيار در كه وسائلي با و توانائي

توجه مورد را اقدامات اين اهالي كردن سواد با براي فرمانداري آن مسئوليت حوزه در فرمايند قدغن لذا

آورند/ عمل به مقتضي اقدامات Fزم تدابير تخاذ ا با و داده قرار

خانه اهداِء با و جديد دبستانهاي ساختمان براي كه نمايند تشويق را محل هر مالكين متمكنينو wاول

نمايند/ كمك بنايFزم ساختمان براي زمين گذاري وا Fاقل يا و تأسيسدبستان براي

تعميم و اص;ح در شاهنشاهي همايون اعليحضرت مبارك منويات گرفتن نظر در با استدولت بديهي

كوتاهي منظور پيشرفت در اقدامي هيچگونه از وسائل ساير تأمين و آموزگار اعزام لحاظ از كشور فرهنگ

داشت/ نخواهد

براي را خود اطفال كه اهالي ترغيب و سالمندان ك;سهاي در شركت به بيسوادان تشويق براي wدوم

و تشكيل دهستان هر در امكان صورت در بخشو هر در سخنراني جلسات بسپارند/ دبستانها به تحصيل

بر و افراد مضراتبيسوادي بياناتخود ضمن كه نمايند مأمور برميآيند سخنراني ايراد عهده از كه را افرادي

نمايند/ تفهيمي و نشان خاطر آنها به ملي فرديو سرنوشت در را باسوادي معنوي ماديو تأثيرات عكس

خـود كـارگران و دهاقين براي كه نمايند وادار مقتضي وسايل به را كارفرمايان و بزرگ مالكين wسوم

سازند/ استوار را آنها شاهدوستي و وطنپرستي مباني راه اين از و فراهم مجاني تحصيل وسايل

٨٢٨٤ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٣ چهارشنبه

درختكاريشود نقاطبايد تمام در
بخشدارانو كه است شده داده تذكر فرمانداريها كليه به بخشنامهاي طي عمرانيكشور بنگاه طرف از

است مقتضي فصل تا نمايند وادار و تشويق را اهالي مالكينو سازند مكلف را كدخدايان بخشو شوراهاي

مناسب درختهاي ميگذرد آنها ام;ك حدود در كه جويهائي و راهها تمامطول در ام;كخودمخصوصا در

درختهاي تقريبي تعداد ضمنا و كنند مراقبت آنها رشد نگاهداريو در و غرسنموده منطقه هواي آبو با

دهند/ اط;ع كشور عمراني بنگاه به را آنها كاشت محل و شده كاشته



٣٨٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

شدند آزاد بازداشتوششنفر نفر هشت
بخشهاي در مختلف تهام ا به را نفر چهار نظامي فرمانداري مأمورين امروز ظهر تا بعدازظهر ديروز از

محرم افرسيابي, كبر عليا موسيزاده, محمد آقايان مدت همين خ;ل در كردند/ بازداشت تهران گانه دوازده

نظامي فرمانداري مأمورين ديروز شدند/ آزاد قدياني احمد و پرتوي علي دكتر نخلستاني, مهدي برجدي,

جهانبخش, علي اسامي به نفر سه عصرديروز توقيفنمودند/ ٥ ماده طبق بر را تولسي ابوالحسن آقايدكتر

خـيابان در بودند گرفته قرار تعقيب مورد و شده متواري نيشابور از كه مقدم مرتضي و مصريان غ;مرضا

دارند/ اعزام نيشابور به را آنها امروز شد قرار و گرديدند جلب نظامي فرمانداري به و دستگير اس;مبول

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

شد آزاد بود زنداني و اخEل به متهم آخريننفريكه
تـهام ا بـه اجـتماعي امـنيت كميسيون از صادره راي قرار به ماه آبان در كه منعمي كبر ا آقاي ـ ساوه

پروندهاش بود, نموده فرجام تقاضاي اعتراضو صادره قرار به و شده محكوم زندان ماه شش به اخ;لگري

بـه تلگرافي نامبرده آزادي قرار قبل روز چند نتيجه در و گرفت قرار رسيدگي تحت مركز ٢ و ١ استان در

شد/ آزاد ب;فاصله و اب;غ فرمانداري

كه نفر ٥ و شدند آزاد آنان از نفر ٤١ بودند تعقيب تحت اخ;لگري تهام ا به كه نفر ٤٦ از رفته هم روي

فرستاده مركز جنائي دادگاه به پروندهشان بودند/ قتل به متهم ساوه زرند در مزبور كميسيون تشكيل از قبل

شد/ آزاد بود زنداني اخ;لگري تهام ا به كه نفري آخرين ترتيب اين به شد

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

راهآهن] فرماندارينظامي [بازداشتشدگان
تهامات ا به را نفر ٢٦ راهآهن نظامي فرمانداري اخير هفته در اط;ع قرار به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

ارتباطي سيمهاي سرقت تهام ا به بقيه و سياسي علل به نفر ٩ عده اين از است/ كرده بازداشت مختلف

ميباشند/ زنداني بقيه و شدند آزاد و تبرئه بازپرسي در آنها از نفر ٦ كه شدهاند توقيف خطوط در راهآهن

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

فني] دانشكده دانشجويانمقتول چهل [مراسم
فني دانشكده مقتول دانشجويان نفر سه درگذشت روز چهلمين مناسب به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

بستگان و دانشجويان از عدهاي به نظامي فرمانداري شد/ برگزار tعبدا امامزاده در مراسمي امروز عصر

و تهران دانشگاه دانشجويان امروز مناسبت بدين كنند/ شركت مراسم اين در كه است داده اجازه مقتولين

yعم دانشگاه و نمودند درسخودداري ك;سها به رفتن از مزبور مراسم در شركت براي عالي هنرسراي

بود/ شده تعطيل



ملي دولت سياهه ٣٨٧٢

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

دادند خاتمه خود پرونده قرائت به مرداد ٢٨ واقعه متهمين
داد خواهد تشكيل را خود مقدماتي جلسه هفتهآيندهدادگاه

يكـم سـتوان و فشـاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ آقايان پرونده قرائت

مدافع وك;ي و متهمين طرف از كان كما مصدق دكتر منزل محافظين و مرداد ٢٨ واقعه متهمين شجاعيان

كه ميشود اب;غ مدافع بهوك;ي دادگاه طرف از شنبه روز اط;ع قرار به يافتو پايان امروز وقت آخر در آنها

مقدماتي جلسه آينده هفته اواخر كه شد حاصل اط;ع امروز دارند/ اع;م دادگاه در دفاع براي را خود آمادگي

تا است ممكن ضمنا شد/ خواهد تشكيل مرداد ٢٨ واقعه متهمين پرونده قرائت براي نظامي بدوي دادگاه

اشتغال براي است قرار كه دادگاه رئيس مقبلي سرلشكر آقاي جاي به دادگاه مقدماتي جلسه اولين تشكيل

گردد/ انتخاب جديد رئيس كند حركت آذربايجان به خود جديد سمت به

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

ميشود افتتاح شاهدخترسما دبيرستان آينده هفته سهشنبه روز
شد خواهد جلوگيري باشند نداشته دردست تحصيليجديد كارت كه وروددانشآموزاني از

از نفر ٢٦٥ امروز وقت آخر تا و آمد عمل به ثبتنام شاهدخت دبيرستان سابق دانشآموزان از نيز امروز

نامنويسي مراسم نيز بعدازظهر و نمودهاند ثبتنام و مراجعه دبيرستان دفتر به خود اولياي با دانشآموزان

دبيرستان از تعليماتمتوسطه سرپرست و عاليه تعليمات رئيس دانائي آقاي امروز بامداد داشت/ خواهد ادامه

نمود/ صادر مقررات اجراي و ثبتنام چگونگي براي را دستورهايFزم و كرد بازديد

رسيدگي براي آنان پرونده و شده خودداري متوسطه ك;سدوم دانشآموزان از نفر دو ثبتنام از كنون تا

كه طوري به نمايند/ ثبتنام هم آنها از رسيدگي از پس تا است گرديده ارسال فرهنگ وزارت بازرسي به

از نـفر دو و بـيست كنون تا داشت اظهار ما خبرنگار به شاهدخت دبيرستان سرپرست شمسآوري آقاي

ثبتنام كه سهشنبه وقتروز آخر تا چنانچه و ننمودهاند مراجعه ثبتنام براي دبيرستان سابق دانشآموزان

خودداري آنها ثبتنام از ننمايند مراجعه موجه عذر داشتن با افتتاحميشود رسما دبيرستان و مييابد خاتمه

شد/ خواهد

بـه دبـيرستان مـحوطه بـه ورود اجـازه و شـد خواهـد افتتاح رسما دبيرستان آينده هفته سهشنبه روز

باشند/ داشته دست در را دبيرستان جديدي تحصيلي كارت كه شد خواهد داده دانشآموزاني

٨٢٨٥ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٤ پنجشنبه

آگهي
حزبيمخصوصا هيچ به آقايوفوابسته اينجانبحسن ميرساند اط;ع به تفاهم سوِء گونه هر برايرفع

آقايوف حسن ١٤٢٥٢ آ مينمايم/ تكذيب را شايعاتمربوطه كليه و نيستم و نبوده توده منحله حزب



٣٨٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

كشفشد شيريني جعبه ميان در دستورهايحزبي
گرديدند آزاد نفر ٢å و بازداشت نفر چهار

محمدعلي آقاي خود دوست ديدن براي علوم دانشگاه دانشجوي دواچي حسين آقاي ديروز بعدازظهر

مشاراليه به مأمورين بود, آورده همراه هم شيريني جعبه يك و نمود مراجعه مركزي بازداشتگاه به گلرنگ

و افتاد زمين به مزبور جعبه بدهد رفيقش به خواست را شيريني جعبه دواچي كه همين و دادند م;قات اجازه

شـد مـعلوم رسـيدگي از پس كه كرد جلب را مأمورين جعبه ميان از اوراقي ضمنا و شد پخش شيرينيها

ميباشد/ حزبي دستورهاي

توقيف ٥ ماده طبق دواچي كردند, توقيف را دواچي داده اط;ع مقاماتمربوطه به را جريان مأمورينفورا

گرفت/ قرار تعقيب تحت نظامي فرمانداري دو ركن در وي پرونده و

حاج عباس و �ساختمان �مهندس تميمي مهندس آقايان نام به نفر دو اخير ساعت هشت و چهل در

گرديدند/ توقيف ٥ ماده طبق بازداشتو نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به Fآقابا

كـبر ا جـهقي, اسمعيل شدند/ آزاد بودند نظامي فرمانداري سابق زندانيان از كه ذيل آقايان همچنين

عـبدالعـلي عدل, وكيل طاهر درويش, حسين رضائي, حسين اميري, حسين خسرواني, حسين اسكوئي,

تقي اسحاقيان, مهدي بگلربگي, فتعلي بگلربگي, مجيد يزدانبخش, ناصر رجب, حاجي عليرضا جليلي,

و جـمشيدي tحـبيبا پـيرزاده, كـاظم پوراسـماعيل, عامل جهانگيري, tعبدا خضوعي, ناصر غ;مي,

صابري/ كبر عليا

فرمانداري مأمورين وسيله به خسروپور رضا و فتاح هوشنگ نام به كسي تا راننده نفر دو بامداد امروز

گرديدند/ زنداني ٥ ماده طبق بازداشتو بودند پخشاع;ميه مشغول كه موقعي در نظامي

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

شدند] نوشتندستگير شعار جرم [به
استوار ديروز بعدازظهر نيم و هشت ساعت كرمانشاه از تلفني خبر طبق ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديدند/ دستگير ضاربين صبح امروز كرد/ بيمارستانفوت در خيابانمضروبو در نوشيرزاد غ;مرضا

شدند/ دستگير بودند رويديوار بر شعار نوشتن خيابانمشغول در كه دانشآموز نفر چند

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

شاه] جاننثار منافي [محسن
هـيچوجه بـه ٤١٢٦٤ شـماره شـناسنامه داراي ارتش تـعلميات هنرآموز منافي سيدمحسن اينجانب

و شاهدوستي من شعار و بيزارم كلي به توده منحله منفور حزب از مخصوصا و حزبي هيچ داخل منالوجوه

منافي محسن شاه جاننثار ١٤٣٧٩ آ خداست/ ايمان به وطنپرستي



ملي دولت سياهه ٣٨٧٤

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

نداشته] را توده منحله منفور [عضويتحزب
ميهن و شاهنشاه نسبتبه نداشتهو را توده منحله هيچگاهعضويتحزبمنفور منجمي اينجانبحسين

١٤٣٧١ آ هستم/ و بوده وفادار عزيز

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

فني دانشكده دانشجوي نفر درگذشتسه روز چهلمين مراسم
بر tعبدا امامزاده در فني دانشكده نفردانشجوي درگذشتسه چهلمينروز مراسم پنجشنبه عصرديروز

ولي كنند شركت مراسم اين در همه داشتند قصد دانشگاه دانشجويان روز آن در گرديد/ برپا آنها مزار سر

اين در شركت اجازه دانشجويان از عدهاي به فقط احتمالي حوادث بروز از برايجلوگيري نظامي فرمانداري

در شركت اجازه كه را كارتهايدانشجويان انتظامي مأمورين tعبدا امامزاده مدخل در و بود داده را مراسم

مينمودند/ بازديد داشت را مراسم

درصفوفمنظم كه حالي مدارسدر دانشآموزان از بعضي مختلفو دانشكدههاي تدريجدانشجويان به

مـزار بـر بـودند آورده همراه كه را گل دستههاي و شده وارد tعبدا امامزاده محوطه به مينمودند حركت

يكدقيقهسكوت بود نصبشده محل در كه بلندگوئي بهوسيله بعدازظهر ساعت٥ مقارن گذاشتند/ مقتولين

يافت/ پايان مزبور مراسم آن از پس و شد ت;وت مجيد قرآن از آياتي سپس و گرديد اع;م

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

است شده تقسيم ناحيه چهار به تهران فرماندارينظامي حوزه
دسـتورهاي و بـرسد تهران نظامي فرماندار نظر به زودتر هرچه انتظامي گزارشمأمورين اينكه براي

شهر نظامي حكومت تهرانحوزه نظامي فرماندار بهدستور گذاشتهشود اجراِء بهمورد سريعا مقاماتمربوطه

است/ شده نصب فرماندار اطاق در و ترسيم آن نقشه و گرديده منقسم قسمت چهار به

قسمت آن در حادثه هنگاموقوع كه است شده تعبيه قرمز چراغ چهارگانه قسمتهاي يكاز هر روي در

اقدامات صدد درنگدر بدون متصديمربوطه نظامي فرماندار حسبدستور بر و ميشود روشن مزبور چراغ

[منقسم نقشه تهران نظامي فرماندار بختيار سرتيپ آقاي گزارش] [ضميمه Fبا عكس در برميآيد/ Fزم
ميكند/ مشاهده را تهران شهر شده]

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

منعمشروبات] اجرايقانون آئيننامه تهيه [كميسيون
مشروبات منع قانون اجراي آئيننامه تهيه كميسيون امروز صبح ده ساعت ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مـزبور آئـيننامه طـرح دربـاره و شـد تشكيل درآمدها تشخيص اداره كل مدير فرزد آقاي دفتر در الكلي

گيرد/ قرار شور مورد و تهيه منظور آئيننامه زودتر هرچه كه گرديد مقرر نتيجه در و آمد عمل به تي كرا مذا



٣٨٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

تهران دانشگاه دانشمند استاد آهي حميد آقايدكتر
مجلسشـوراي هيجدهم دوره انتخابات كانديداي مازندران شاهپرست و ميهندوست اهالي جانب از

انتخاب با اميدواريم و تبريكميگوئيم را مازندراني ترقيخواه اهالي به را انتخاب حسن اين ما هستند ملي

عــميد, مــوسي دكـــتر برساند/ ثبوت به پيش از بيش را شاهپرستيخود و ميهندوستي مراتب ايشان

صـدري, محمد دكتر كيهان, محمود دكتر پيرنيا, حسين دكتر ستوده, حسن دكتر اعلم, جمشيد پرفسور

اردبيلي, مهدوي دكتر رفيعي, عزيز دكتر غفاري, ابوالقاسم پرفسور صفا, hذبيحا دكتر فلسفي, hنصرا

حسين افشار, حسن دكتر كني, علي دكتر بياني, خانبابا دكتر مقدم, محسن پرفسور منجمي, محمد دكتر

١٤٤å٢ ـ ا گونيلي/

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

هوالعزيز

اسEم فدائيان صفوفمقتدر بزرگفرمانده امر به

شد انتخاباتممنوع در ازشركت برادران
ديني زعماِء اجتماع در شركت براي بيتالمقدس آواره مسلمانان دعوت بنابه كه صفوي نواب حضرت

نسبت پدرانه تفقدات اس;ميو جلساتمؤتمر برگزاري پساز آوردند تشريف سامان آن به ممالكاس;مي

مقدسه اعتاب زيارت پساز و حركتفرمودند عراق به آنجا از و بهسويسوريه فلسطين مسلمان آوارگان به

رهسـپار مصر اس;مي كشور طرف به گذشته هفته در مصر اخوانالمسلمين صميمانه و مكرر دعوت بنابه

شركت از ايران سراسر در ايشان رشيد برادران كه فرمودند انتخاباتدستور شدن نزديك مناسبت به و شدند

به نميتوان كه داد نشان گذشته تلخ تجربههاي شريعي اولي منع بر اضافه زيرا كنند اجتناب انتخابات امر در

نمود/ دخالت امور گونه اين در هم شرعي ثانوي عناوين

ادامه ايران زواياي در مقدساس;م احكام اجراي راه در خدائيخود مبارزات به همچنان جانباز, برادران

شدند/ خواستار بزرگ خداي عظمت با آستان از را خود معظم رهبر عزتو و فتح و س;متي به و داده

اس7م فدائيان توانا ياريخداي به تهران ١٤٤٣å آ

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

واiكرام ربكذوالجEل وجه يبقي و عليهافان من كل
٤.٥ الي بعدازظهر ٢.٥ ساعت از ترحيمي مجلس ايرانپور مهندسعبدالوهاب مرحوم مناسبتفوت به

ارامنه خيابان اول شاهپور خيابان �ديوان صنيع �مرحوم حاجحسن مسجد در جاري ماه دي ٢٧ يكشنبه روز

خواهند شاد را سعيد فقيد آن مجلسروح آن شركتدر با مرحوم آن آشنايان دوستانو عموم استالبته منعقد

كاشاني سيدابوالقاسم ٢ ـ ٢ ١٤٣å٨ آ نمود/



ملي دولت سياهه ٣٨٧٦

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

دارو [پزشكو
كورهپزخانهها] كارگران برايمعالجه

ميدهندموافقت كارگراناط;ع اجتماعي بيمههاي سازمان از كه بهطوري ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

موقتا كورهپزخانهها كارگران معالجه براي دارو پزشكو با يكآمبوFنس هفته اين از كه است آمده عمل به

گردد/ اعزام كورهپزخانهها به

آمبوFنسصـورت اعزام بنابراين گردد ايجاد درمانگاهي كورهپزخانهها محل در كه است نظر در چون

دارد/ موقتي

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

عمراني امور ساختمان اعتبار
تصويبشد شهرستان چند

به مراتب تلگرافي امروز و رسيد تصويب به شهرستان چند ساختماني اعتبار عمران بنگاه كميسيون در

شد/ اب;غ شهرستانهايمزبور فرمانداريهاي به زير شرح

آب مـنبع تمام ا و ثريا پرورشگاه و آموزشگاه ساختمان تمام ا و خيابانها ساختمان براي كرمانشاه, w١

همكاري اداره كمك محل از اعتبار ريال هزار يكصد و ميليون دو مبلغ رختشوخانه دو ساختمان شهرداريو

شد/ تصويب فني

محل از ريال هزار هشتصد و ميليون يك مبلغ چاهبهار بمپور, راه ساختمان تمام ا براي بلوچستان, w٢

است/ شده تأمين اعتبار كمكهايفوري

ريال/ هزار ٨٢å خيابانها و پل ساختمان براي تويسركان, w٣

ريال/ هزار ٥åå و ميليون ٨ شيراز شوسه راه نادر, خيابان اص;ح براي شيراز, w٤

شد/ برآورده هزينه ريال هزار ٥åå و يكميليون مبلغ شهر اين خيابانهاي اص;ح براي م;ير, w٥

٨٢٨٦ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٦ شنبه

اختصاصزمين
رضائيه حوزه در درمانگاه برايساختمان

كشاورزي وزارت پيشنهاد بنابه جاري ١٣٣٣ ماه دي يكم و بيست دوشنبه روز جلسه در وزيران هيأت

كردند: تصويب

ساختمان جهت رضائيه شهرستان حوزه محالمرگور خالصه [ناخوانا] قريه در زمينواقع مترمربع پانصد
شود/ گذارده بهداري وزارت اختيار در درمانگاه يكدستگاه



٣٨٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

شدند دستگير توده منحله حزب يكمركز در دوشيزه ششنفر
گرديدند آزاد سابق بازداشتشدگان از نفر يك بيستو

افـراد از عـدهاي كـه رسـيد اط;ع نظامي فرمانداري به تلفن وسيله به ديروز بعدازظهر هفت ساعت

آقاي نظامي فرمانداري گاهي آ اداره طرف از كردهاند/ اجتماع دروس در واقع بگيان داود منزل در مشكوك

هدايتو سرگرد آقايان تفاق ا به و كرد قلهكمراجعه ك;نتري به وي و گرديد كشفقضيه زمينيمأمور خاور

شدند/ بگيان منزل وارد و كردند حركت محل به عدهايمأمور و جهانآرا

و طالبزاده مهري طالبزاده, احمدي, مهري فلورا, پاسميكبگيان, اسامي به منزلششدوشيزه اين در

توقيف صاحبخانه با آنها كليه حزبيبودندو اسناد مطالعه كرهو مذا افخميمشغول علي همچنين كبريو ا بانو

محل افخمي ساختن دستگير با گفت اداره خبرنگار به نظامي فرمانداري مقامات از يكي كه طوري به شدند

گرديد/ كشف ميشد صادر آنجا از حزبي دستورات كه توده منحله حزب اصلي

آقايان و شدند بازداشت قصبهاي ج;ل ميرعبدالباقيو عباس نام به نفر اخيردو ساعت چهار بيستو در

مـدرسي, احمد كيوان, مرتضي فاروقي, حسين آقاسليماني, ميرزا محسنزادگان, tحبيبا بهمن, حسين

كـاظم تـقيزاده, احـمد خسـروپور, رضـا فـتاح, هوشنگ عالي, حمزهعلي باقر بصير, حسن جودار, جمال

گرديدهاند/ آزاد نيز هوشنگمشحون داورخواه, محمدتقي محزون, حسن صابري, علي جعفرزادگان,

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

شدند آزاد وسرتيپمدبر آذر دكتر مهندسمعظمي,
٢٨ متهمين تهام ا به رسيدگي مأمور مرداد ٢٥ ـ ٢٨ بازپرسوقايع كيهانخديو سرتيپ آقاي گذشته روز

سابق وزير آذر دكتر تلگراف, و پست سابق وزير معظمي مهندس آقايان پرونده به رسيدگي از پس مرداد

تبديل آزادي قرار به را آنها بازداشت قرار سرانجام كشور كل شهرباني سابق رئيس مدبر سرتيپ فرهنگو

آزادي دستور و موافقت قرار تبديل و تقاضا اين با ديروز عصر نيز آزموده سرتيپ آقاي كرد/ تقاضا و نمود

شدند/ آزاد ب;فاصله مزبور آقايان و نمود صادر را مدبر سرتيپ و آذر دكتر معظمي, مهندس آقايان

به اقداماتي مزبور آقايان پرونده تعقيب به نسبت بعدا اينكه درباره ارتش دادستاني در مطلع مقام يك

در البته است شده تبديل آزادي قرار به آقايان بازداشت قرار كه yفع داشت اظهار خير يا آمد خواهد عمل

ميشود/ داده آنان احضار دستور شود پيدا آقايانمزبور احضار به احتياجي رسيدگي ضمن در بعدا كه صورتي

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

ليموئي] مجيد [اينجانب
تـوده منحله حزب به را خود انتساب عدم وسيله بدين رضائيه فرهنگ كارمند ليموئي مجيد اينجانب

ليموئي مجيد ١٤٣٤å آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و اع;م



ملي دولت سياهه ٣٨٧٨

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

پانايرانيسم] بنيان بر ايران ملت [حزب
اط;ع و نوشته اداره اين به نامهاي پانايرانيسم حزب اعضاي از نفر چند ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

بـنيان بـر ايـران مـلت حـزب مسـئول و نداشته مزبور حزب با بستگي فروهر داريوش آقاي كه ميدهند

است/ بوده پانايرانيسم

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

٣ شماره [اعEميه
فتيله] و ديناميت مواد قضيه ماهيت كشفو چگونگي

و كشف چگونگي ٣ شماره اع;ميه طي راهآهن نظامي فرمانداري امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

دست به اوراقي مزبور كشفمواد ضمن در استو داده تذكر و توضيح را فتيله ديناميتو مواد قضيه ماهيت

بـراي اقدامات ادامه مشغول راهآهن نظامي فرمانداري كنون ا و داشت توده منحله حزب با ارتباط كه آمد

در آن نـتيجه و مـيباشد عـاملين قـصد بـه بـردن پـي و قـضيه ماهيت نمودن روشن و عمليات تكميل

رسيد/ خواهد عموم استحضار به بعدي اع;ميههاي

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

است قرار آرامشبر فرهنگ در
و نظم نهايت فرهنگدر رئيس تدبير حسن نتيجه در سنندج دبستانهاي و دبيرستانها امور ـ سنندج

مشاهده آموزشگاهها يكاز هيچ در اضطرابي تشنجو هيچگونه و مينمايد طي را عاديخود آرامشجريان

سـمپاشي و هستند مشغول محصلين تربيت و تعليم به ع;قمندي كمال با آموزگاران و دبيران نميشود/

نمود/ نخواهد فرهنگمشوب به نسبت را كردستان حقشناس مردم ذهن هيچوجه به گويان ياوه از بعضي

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

توده] منحله حزب پليد مرام [از
منحله مطرود منفور حزب با بستگي و ارتباط هيچگونه خالدي اينجانبمحمود كه ميآورم گواه را خدا

به yكام و ميدارم اع;م بدينوسيله را خود انزجار و تنفر مزبور حزبمنحله پليد مرام از و ندارم و نداشته توده

قرار خود شعار را ميهنخواهي و شاهدوستي و خداپرستي پيوسته و ع;قمند ميهن و شاه و حنيفاس;م دين

خالدي محمود ١٤٣٦١ آ هستم/ و بوده كوشا حتيالقوه خود شعار استق;ل و بقا و ترقي و حفظ در و داده

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

محمدعليمظلومي] [اينجانب
اع;م توده منحله حزب به را انتسابخود عدم وسيله بدين فرهنگرضائيه كارمند مظلومي محمد اينجانب

مظلومي محمد ١٤٣٣٨ آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و



٣٨٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

مؤمني] [اينجانبمصطفي
اع;م توده منحله حزب به را انتسابخود عدم بدينوسيله فرهنگرضائيه كارمند مصطفيمؤمني اينجانب

مؤمني مصطفي ١٤٣٣٩ آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

خوبهي] [اينجانبمرادعلي
اع;م توده حزبمنحله به را انتسابخود عدم بدينوسيله فرهنگرضائيه كارمند اينجانبمرادعليخوبهي

خوبهي مرادعلي ١٤٣٣٨ آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

شاهدوستي] و [مراتبميهنپرستي
توده منحله حزب منجمله سياسي دسته هيچ به رضائيه فرهنگ كارمند تمجيدزاده سيروس اينجانب

تمجيدزاده ١٤٣٤١ آ ميدارم/ اع;م را شاهدوستيخود و ميهنپرستي مراتب وسيله بدين و نبوده وابسته

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

[اينجانبغEمحسينطريق]
توده منحله حزب به را خود انتساب عدم وسيله بدين رضائيه فرهنگ كارمند طريق غ;محسين اينجانب

طريق غ7محسين ١٤٣٤å آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و اع;م

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

مؤمني] محمدعلي [اينجانب
توده منحله حزب به را انتسابخود عدم بدينوسيله فرهنگرضائيه كارمند محمدعليمؤمني اينجانب

مؤمني محمدعلي ١٤٣٤١ آ مينمايد/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود و اع;م

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

حسابي محمد آقايدكتر انتخابجناب
آقايمهندسمهديبازرگان جناب و

و مـهندسين عموم به سنا مجلس نمايندگي براي ميباشند كشور Fيق و مبرز شخصيتهاي از كه را

امـيرمعزي, مـصطفي مـهندس طالبزاده, مهندس امامي, مهندس مينمائيم/ توصيه روشنفكران

مهندسسلطاني, بلورفروشان, مهندس شمسي, دكتر انشائيان, مهندس افشار, يمين مهندسمحمد

نـوين, مـهندس جـ7لي, مهندس كرماني, مهندس سجادي, ناصر مهندس لكستاني, تيمور مهندس

٢ ـ ١ ١٤٤٨٦ آ سراجي/ مهندسمحمدعلي مهندسشيرازي, مهندسمبيني,



ملي دولت سياهه ٣٨٨٠

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

ايران زاهدينخستوزير سپهبد مقتدر محبوب تيمسار
راه وزارت در را ايران ملت قاطبه دارند سزائي به شهرت حسن كه گرزن سرلشكر تيمسار انتخاب چون

است داده قرار تشويق مورد را كشور خادمين همواره كه تهران پيشهوران و بازرگانان تحاديه ا نموده/ اميدوار

درگاه از محبوب شاهنشاه عاليه توجهات تحت در را شريف افسر آن موفقيت خالصانه تبريك ابراز ضمن در

پيشهوران و بازرگانان اتحاديه مينمايند/ مسئلت باري حضرت

١٤٣٥å آ

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

شد تعيين سخنگويدولت
تشكيلگرديد نخستوزير حضور بدون نيز هيأتدولت ديروز جلسه

خارجه امور ابيضوزارت كاخ در ديروز بعدازظهر نيم و هفت تا پنج ساعت از دولت هيأت ديروز جلسه

شد/ اداره مشاور سجاديوزير دكتر آقاي نظر تحت و گرديد تشكيل

پستو وزارت كفيل فرزانگان سرتيپ آقاي تعيين عادي جاريو امور درباره كره مذا ضمن جلسه اين در

گرفت/ قرار اعضايدولت تأييد سمتسخنگويدولتمورد به تلفن تلگرافو

اثر بر ولي بگيرد عهده بر را سخنگوئيدولت فرزانگان آقاي نيز ابتدا از بود قرار داديم اط;ع كه طوري به

نخستوزير آقاي دستور به اخيرا آنكه تا و بود افتاده تعويق به ايشان طرف از را سمت اين قبول كار كثرت

شدند/ عهدهدار فرزانگان سرتيپ آقاي هم را داخلي سخنگوئي

شد/ خواهد تشكيل بار هفتهايدو سابق مانند مطبوعاتيسخنگويدولت مصاحبه جلسه

٨٢٨٧ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٧ يكشنبه

امريكا ارتشبه افسران عدهاياز اعزام
ميشوند تحصيل مهندسيمشغول و دژباني پياده, رستههايتوپخانه, در اعزامي افسران

براي ارتش افسران از عدهاي ساله هر آمريكا و ايران نظامي قرارداد طبق يافتهايم اط;ع كه طوري به

افسران از زيادي عده كنون تا و شد خواهد اعزام آنجا به آمريكا نظامي دانشگاههاي در تحصي;ت تكميل

كردهاند/ استفاده كمكمزبور از ارتش

افسران از عدهاي ديگر روز چند تا است قرار و دارد ادامه كان كما امريكا به ارتش افسران از عدهاي اعزام

تـوپخانه, رستههاي در خود تحصي;ت تكميل براي است نشده تعيين آنان قطعي تعداد هنوز كه ارتش

شوند/ اعزام امريكا به مهندسي و دژباني

تحصيلي ممكناستدوره و دارد ميكنند تحصيل آن در رستهايكه با بستگي توقفافسرانمزبور مدت

انجامد/ طول به نيم و سال يك الي يك قريب رشته هر در



٣٨٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

بازداشتشد آنجا دوشيزهايدر كشفو كرج در يكشبكه ديشب
كرد دستگير بيابان در دزديرا بود مجروحشده كه حالي در وظيفه سرباز

ضمن در و شد كشف دروس در توده منحله حزب به شبكهمربوط يك شد داده اط;ع ديروز كه طوري به

شـبكه مسئول ايران نام به دوشيزهاي نام آمد عمل به مزبور شبكه متصدي بگيان داود از كه تحقيقاتي

نمودند/ بازرسي و رفتند وي تجريشمنزل به ب;فاصله و كرد جلب را مأمورين نظر تجريش

در مشاراليه كه كردند حاصل اط;ع خانه مستخدم وسيله به و نبود منزل در ايران دوشيزه هنگام آن در

مورد را سجادي خانه كردندو عزيمت كرج به درنگمأمورينمزبور بدون ميبرد سر به سجادي منزل كرجدر

كارتهاي و اع;ميه اوراقو تنظيم مشغول آنجا در ايران دوشيزه كردند مشاهده آنجا در و دادند قرار بازرسي

منتقل زنان زندان به تهران در و شد توقيف همانجا در مشاراليه ميباشند/ توده منحله حزب افراد عضويت

گرديد/

در ميكردند مراجعت كرج از كه هنگامي ايران دوشيزه بازداشت از پس مزبور مأمورين ـ دزد دستگيري

علي وظيفه سرباز و ميشوند ظنين او به ميكند عبور بيابان در پشتي كوله با كه ميبينند را شخصي راه

مزبور سرباز به است نامشابراهيم شد بعديمعلوم تحقيقات در كه شخصمزبور كرد, تعقيب را صادقيوي

در yفع مجروح سرباز كرد/ دستگير را او وظيفه سرباز بود طور هر ولي ساخت مجروح را او و كرد حمله كارد با

است/ بستري ارتش دو شماره بيمارستان

بازداشتو توده حزبمنحله با همكاري جرم به نفر بعدازظهردو ديروز ـ] ساعتاخير چهار بيستو [در
اسامي به نفر ٣١ اخير ساعت چهار بيستو خ;ل در و شدند تحويل نظامي فرمانداري ركندو به پرونده با

گرديدند: مرخص سابق زندانيان از ذيل

كبر ا ماهوش, غفار صفوي, بهزاد خرسندي, قاسم پورمند, فرامرز بچهزاده, tامانا فرخي, پروين آقايان

محمود نيساري, محمد رباطي, ج;ل رزاقي, حسن ك;نتري, مجد اشرفي, حسن اردواني, عبدالعلي حاجيلو,

لطـفي, tحبيبا سيدبنائي, ثابت, احدي محمد سودي, حسن باFئي, قربان نوروزي, ابراهيم محمودي,

نـيك; و جـ;لي فليپ ج;لي, محمود شاطري, tاسدا هاشمي, سيدصادق كريمي, ناصر غفارپور, احمد

مستشاري/

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

تكذيب
استنباط آنچه و است حقيقت از عاري و پوچ شده داده نسبت اينجانب به روزنامهها از يكي در مطالب

را پوچي مطالب و خورده غبطه است كار اثر در الهي فضل به كه راحتي و زندگي آرامش از عدهاي ميشود

ميخوردم/ خود كار نتيجه از نان لقمه يك استو ميهن شاه, خدا, من هميشگي شعار دادهاند/ انتشار

قصبه ج7ل ١٤٦åå آ



ملي دولت سياهه ٣٨٨٢

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

راهآهن نظامي فرماندار ٣ شماره اعEميه
به مربوط اوراق مقداري و �فتيله و �ديناميت مختلفه مواد مقاديري كشف به نسبت جرايد دوباره اخيرا

نبوده اط;عاتي مندرجه نظريات يكاز هيچ چون بودند داشته ابراز نظرياتي درج مقاFتي توده منحله حزب

عليهذا باشد شده گذارده خبرنگاران اختيار در فرمانداري اين طرف از غيرمستقيم يا مستقيم طور به كه

چون بود آنها شخصي استنباطات نويسندگانمقاFتو نظريات منحصرا مندرجه مطالب اينكه ضمناع;م

از كه آنجا تا را قضيه ماهيت كشفو ذيyچگونگي گرفته قرار عامه توجه مورد كهموضوع ميگردد م;حظه

ميرساند/ اط;ع به است مفيد عامه استحضار نظر

و تـهران بـه محترقه مواد مقاديري حمل صدد در عدهاي كه بود رسيده فرمانداري اين به اط;عاتي

كه تاريخ٣٢.٩.٨ در موادمحموله و عناصر اين كشف در مراقبتمأمورين با ميباشند شهرستانهايجنوبي

جمله آن روي كه جعبه دو فرمانداري مأمورين بود تهران ايستگاه به مادر ملكه علياحضرت ورود با مواجه

نتيجه در و داد قرار بازرسي داشتمورد را توشه انبار از ساختن خارج قصد آنها صاحب و بود شده نوشته ميوه

تـوقيف آن حـامل و ضبط عينا كه بود فتيله مقداري و ديناميت تعدادي آن محتوي كه ميگردد م;حظه

و شده دستگير متهم از كه اط;عاتي نتيجه در افزوده خود فعاليت به مأمورين واقعه اين تعقيب در ميشود/

ميگردد حمل تهران به ميانه از ديناميتهايمزبور شد معلوم آمد دست به اط;عاتي عوامل ساير همچنين

٣٢.١å.١٥ تاريخ در بود گرديده مكشوف آنها هويت كه دسته عمليات مراقبت و تعقيبموضوع نتيجه در و

كشف بود شده تعيين تجار از يكي مغازه آنها تخليه محل واصلو اخيرا كه فتيله ديناميتو بيشتري مقادير

به بوده توده منحله حزب به اوراقمربوط حاوي كه بستهاي مزبور مغازه بازرسي حين در ضمنا و شد ضبط و

به اوراق همچنين و مكشوفه محترقه مواد و بازداشت مزبور مواد حمل مأمور و مغازه صاحب كه آمد دست

نـمودن روشـن عـمليات تكميل جهت اقدامات ادامه مشغول نظامي فرمانداري گرديد/ ضبط آمده دست

همميهنان استحضار به بعدي اع;ميههاي در نتيجه و ميباشد عاملين قصد به بردن پي و قضيه ماهيت

افخمي سرلشكر راهآهن, نظامي فرماندار رسيد/ خواهد عزيز

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

حسابي محمد آقايدكتر انتخابجناب
بازرگان آقايمهندسمهدي جناب و

و مـهندسين عموم به سنا مجلس نمايندگي براي ميباشند كشور Fيق و مبرز شخصيتهاي از كه را

امـيرمعزي, مـصطفي مـهندس طالبزاده, مهندس امامي, مهندس مينمائيم/ توصيه روشنفكران

مهندسسلطاني, بلورفروشان, مهندس شمسي, دكتر انشائيان, مهندس افشار, يمين مهندسمحمد

نـوين, مـهندس جـ7لي, مهندس كرماني, مهندس سجادي, ناصر مهندس لكستاني, تيمور مهندس

٢ ـ ٢ ١٤٤٨٦ آ سراجي/ مهندسمحمدعلي مهندسشيرازي, مهندسمبيني,
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نخستوزير از بازرگانان عيادت
بازرگانگفت: نماينده زاهديبه سپهبد تيمسار

كنم فدا كشور اين برايخدمتگزاريبه را خود جان حاضرم من
زاهدي سپهبد تيمسار عيادتاز بهمنظور بازار اصناف بازرگانانو آقايان از كثيري جمع امروز ظهر مقارن

عمارت طبقهسوم بزرگ تاFر در بازرگانان آقايان اجتماع محل يافتند/ افسرانحضور باشگاه در نخستوزير

پـرويز تهران, نظامي فرماندار بختيار تيمسار نخستوزير, معاون سرابندي آقايان جلسه در و بود باشگاه

ده داشتند/ نخستوزيريحضور بازرسي كل مدير آبتين علي و مخصوصنخستوزير رئيسدفتر يارافشار

اسـتراحت اطـاق بـه بـازرگانان آقـايان طـرف از نـمايندگي بـه خرازي محمدرضا آقاي بعدازظهر دقيقه

از مدت اين در و انجاميد طول به ساعت نيم قريب زاهدي سپهبد تيمسار با او م;قات رفتو نخستوزير

عـيادت نـيز فـرصت همين در و آمد عمل به پذيرائي بازرگانان آقايان از نخستوزيري كارمندان طرف

كردند/ امضاِء مخصوصرا دفتر كنندگان

بـاشگاه تـاFر بـه نخستوزير استراحت اطاق از آنكه از پس خرازي آقاي ـ زاهدي سپهبد كاري فدا

شـخص كه هستند مستحضر آقايان همه گفت: خود همكاران و دوستان به خطاب نمود مراجعت افسران

پرتگاه به رو ايران كشور كه گرفت دست به را امور زمام كشور اين در موقعي زاهدي tفضلا سپهبد تيمسار

از مانع كاري فدا جانبازيو يك با و كارينمود فدا جانخودشگذشتو از اينمرد ميرفتو نيستيوسقوط

گفت راديو در مرداد ٢٨ روز بعدازظهر سه ساعت همان از زاهدي سپهبد تيمسار گرديد/ مملكت اين سقوط

اين در ساده يكمقايسه با و داده نشان را خصلتخود اين هم امروز تا و مملكتهستم اين خدمتگزار من

مملكت برايبهبودوضع مرد اين كاري فدا خدمتگزاريو ميزان به زاهديميتوان تيمسار زمامداري مدت

است/ شده متحمل كاريها فدا امنيتمملكتچه اعاده براي ايشان حكومت تشخيصداد ميتوان بردو پي

سـراسـر در امنيت ايجاد دانست Fزم مملكت براي كه را چيزي اولين زاهدي تيمسار ـ امنيت و تجار

زندگي نميتواند آب بدون ماهي كه طور همان تاجرها بازرگانو طبقه كه ميدانند آقايان همه بود مملكت

امنيتو كه اشخاصي از كه ماست وظيفه و دهند ادامه خود كار به نميتواند امنيت بدون هم طبقه اين كند

تبليغاتي بعضي به اشاره اينموقع خرازيدر آقاي كنيم/ حمايت طرفداريو ميكنند حفظ آرامشمملكترا

بازار محيط داشتند اغراضشخصي كه عدهاي گفت: و نمود ميكرد فراهم اخت;في زمينه و ميشد بازار در كه

است/ شده مرتفع كلي به بازار دولتو بين تفاهمات كنونسوِء ا tحمدا به ولي ميكردند سياستآلوده با را

اين وضع كه بگوئيد بازرگان آقايان به فرمودند بنده به زاهدي سپهبد تيمسار اFن ـ بگوئيد آقايان به

فرمودند مطلبي خير؟ يا است بوده خدمتگزار ايندولت ببينند و كنند مقايسه گذشته با مرا حكومت ماه چند

و كـنم فـدا مـملكت و مـلت ايـن بـراي را خود جان هستم حاضر من فرمودند شدم, متأثر خيلي من كه

نمايند/// حمايت دولت اص;حي افكار از آقايان اينكه جز ندارم تقاضائي هيچ و نمايم خدمتگزاري



ملي دولت سياهه ٣٨٨٤

به شما خدمتگزاري براي استو آقايان به متعلق انتظامي دستگاه گفت, بياناتي بختيار تيمسار سپس

منويات از پيروي براي انتظامي مقامات كه بدانند يقين و دارم همكاري انتظار آقايان عموم از و آمده وجود

فرماندار بيانات خاتمه از پس ندارد/ آسايشمردم و رفاه جز نظري نخستوزير اجرايدستورهاي و ملوكانه

يافت/ خاتمه بعدازظهر ساعت يك مقارن مزبور جلسه و نمود تي اظهارا نيز حريريطلوع آقاي نظامي

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

شاهنشاه پيشگاه به تلگرافقوامالسلطنه
براي آن متن كه نمود مخابره شاهنشاه پيشگاه به آمريكا از تلگرافي قوامالسلطنه آقاي پيش روز چند

:١٣٣٢ ماه دي ٢١ نيويورك از تلگراف ميگردد/ درج خوانندگان اط;ع

فداه روحي همايوني اعليحضرت اقدس پيشگاه

فدوي پزشكان تعجيل و تجويز به بودند فرموده اج;ل نزول مازندران به ملوكانه مبارك ذات كه موقعي

همايون پيشگاه به تشرف از نتيجه در نمايد عزيمت امريكا به جراحيفوري عمل و معالجه براي شد مجبور

بـيمارستان در است روز سـه كنون ا ماند/ بينصيب عظمي فيض اين درك از و محروم خدمت و كسب و

و دولتخواهي اينموقع در بنابراين گيرد/ جراحيصورت عمل ديگر روز چند است قرار و بستري نيويورك

كه معظم و محبوب شاهنشاه ساحت به را عبوديتخود و صدق مراتب كه ميدارد آن بر را فدوي حبوطن

١٣٣٢ ماه دي ٢٢ نيويورك نمايد/ توديع وسيله بدين معروضو هستند ايران ملت سرور و مظهر

قوام احمد دولتخواه فدوي

٨٢٨٨ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٨ دوشنبه

اسEم فدائيان نوابصفويرهبر
كرد خواهد ايرانحركت به قاهره از امروز

به مصر از هواپيما با امروز ايران اس;م> <فدائيان جمعيت رهبر نوابصفوي ـ فرانسه خبرگزاري قاهره,

شـوراي رئـيس نـايب عبدالناصر جمال سرهنگ با تهران به حركت از قبل وي مينمايد/ عزيمت ايران

جمعيت كل رهبر الهبيضي حسن دعوت بنابه گذشته هفته صفوي نواب آقاي كرد/ خواهد م;قات انق;بي

زد كردموجب ايراد مصر دانشگاه بهدانشجويان خطاب ژانويه ١٢ در نطقي رفتو مصر به <اخوانالمسلمين>

نوابصفوي به و گرديد بازداشت آن رهبر منحلو جمعيتاخوانالمسلمين بالنتيجه و اغتشاششد و خورد و

فرهنگ وزير الباقوري> انق;بي<[ناخوانا] كميته بنابهدستور بعدا ولي شد خواهد تبعيد مصر از كه شد اخطار
مشاراليه آقاينوابصفوينمود با روزنامه<الجمهورية> مخبر مصاحبهايكه در گرديد/ ازوي پذيرائي مأمور

جمعيت بيندولتو كه اخت;في از سرزمينمصر به هنگامورودم گر ا گفت و تأسفنمود اظهار اخير ازحوادث

اضافه مشاراليه نمايم/ ايجاد ايشان بين نظري توافق مينمودم سعي بودم مطلع دارد اخوانالمسلمينوجود

مينمود/ پشتيباني دولت از شرطي و قيد هيچ بدون داشت وجود قاهره در اس;م فدائيان جنبش گر ا كه كرد
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٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

خيابانعسكريكشفشد در حزبي يكمركز
گرديدند آزاد بازداشتشدگان از نفر ١١ ديروز

در ك;نتريده كمكمأمورين با نظامي فرمانداري رئيساجرائيات كياني سرهنگ آقاي طرف از ديشب

شدند مزبور خانه وارد مأمورين كه وقتي كردند/ كشف حزبي يكمركز tاسدا حاج خانه در عسگري خيابان

به و دستگير آنها ب;فاصله و ميباشند جلسات صورت كردن مرتب مشغول دوشيزه نفر ٦ كردند مشاهده

شد/ دستگير هم مزبور صاحبخانه tاسدا حاجي شدند/ جلب نظامي فرمانداري

احـمدي, فـرهاد خـورشيدي, جـعفر رستمي, گلزار آقايان زير: اشخاص اخير ساعت چهار و بيست در

مـحمود بـروجردي, مـتهش مـحمد بكـتاش, غ;محسين بربكي, حسن جعفري, قاسم كبري, ا مصطفي

گرديدند/ آزاد بوده آمده عمل به رسيدگي آنها پرونده به كه قانعي آسيه بانو آوانسو مسروپ پورشالچي,

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

شد افتتاح امروز شاهدخت دبيرستان
تحصيل دانشآموزانمشغول و گرديد افتتاح سرپرستيشمسآوري به شاهدخت دبيرستان بامداد امروز

ثبتنام از و شده ثبتنام دبيرستان اين دانشآموزان نفر ٧å٥ از جديد نامنويسي مراسم اط;ع قرار به شدند/

رسيدگي تحت فرهنگ بازرسيوزارت در آنان پرونده گرديده مقرر و گرديده دانشآموزانخودداري از نفر ٢٥

آمد/ عمل به جلوگيري دبيرستان محوطه به دانشآموزان اين ورود از صبح امروز گيرد/ قرار

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ٥٤ شماره اعEميه
و جلب به نباشد فراهم قطعي موجبات تا كه دارد كوشش همواره تهران شهرستان نظامي فرمانداري

آزادي براي توصيه و مراجعه با كه ميشود تمنا محترم آقايان از عليهذا بنمايد/ مبادرت اشخاص بازداشت

توصيهها گونه اين قبول از زيرا ننمايند فراهم را نظامي فرمانداري شرمساري اشخاصموجبات قبيل اين

تهران شهرستان نظامي فرماندار ميخواهد معذرت ميزند عمومي امنيت و انتظامات به لطمه

بختيار تيمور سرتيپ

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

نداشته] توده منحله حزب در عضويت هيچگاه [مهديشاهي
حزب اين از و داشت نخواهم و نداشته توده منحله حزب در عضويت گاه هيچ شاهي مهدي اينجانب

روزنامه همچنين و هستم و بوده وفادار اساسي قانون و مشروطه سلطنت شامخ مقام به نسبت و بوده متنفر

اينجانباز اجازه بدوناط;عو ساقطاست اعتبار درجه از باطلو yفع اينجانببوده نام امتيازشبه كه دروگر

١٤٦٣٣ آ است/ شده منتشر شماره دو گويا حزبمزبور منتسبين طرف
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٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

ندارم] شاهدوستي جز مرامي [خوشبختانه
خـوشبختانه و نموده تكذيب جدا توده منحله حزب به را خود وابستگي مصطفوي ابوالفضل اينجانب

ابوالفضلمصطفوي ١٤٦٨٥ آ ندارم/ شاهدوستي جز مرامي

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

ندارم] و نداشته بستگي توده منحله حزب به [اينجانب
تنفر و ندارم و نداشته بستگي توده منحله حزب به اينجانب ميدارم اع;م تفاهم سوِء هرگونه رفع براي

كوهپاية محمد ١٤٦٨å آ ميدارد/ اع;م حزب اين از را خود

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

محبوب زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار آقاي جناب
به است همه تأييد مورد و شاهپرست و شاهدوست افسران از يكي كه گرزن سرلشكر تيمسار انتصاب

جعفري شعبان جانباز, جوانمردان طرفجمعيت از ١٤٥١٢ آ تبريكميگويم/ راه وزارت

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

ميشود دبيرانمنتظرخدمترسيدگي و آموزگاران پرونده به
از عدهاي پيش چندي داشت اظهار ما خبرنگار به فرهنگ وزارت در مطلع مقام يك امروز كه طوري به

مأمـورين طرف از آنان اسامي و داشتند بستگي چپ دستجات به كه را فرهنگ وزارت كارمندان و دبيران

خود گذشته اعمال از آنها از عدهاي اخيرا چون شدند/ خدمت منتظر بود شده فرهنگداده وزارت به انتظامي

به يافتو تشكيل فرهنگ وزارت در كميسيوني لذا دادهاند فرهنگاط;ع وزارت به كتبا را مراتب و شده نادم

به معلوم قرار به گرديدند/ مشغول كاردعوتو به مجددا آنان از نفر هفت نتيجه در و كرد رسيدگي آنها پرونده

آمد/ خواهد عمل به رسيدگي كميسيون اين در منتظرخدمت كارمندان و دبيران و آموزگاران ساير پرونده

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

كردند تقاضا قوامالسلطنه وكEيمدافع
مزاحمتبشود رفع قوامالسلطنه اموال از كه

به نامه ضمندو آقايقوامالسلطنه مدافع وكيلوك;ي سيدهاشم و شريعتزاده احمد آقايان قبل چندي

باب در ملي مجلسشوراي از صادر رأي مجوز به اقدام گونه هر از كه كردند تقاضا بودند نوشته دارائي وزارت

نامهاي وكيل و شريعتزاده آقايان مجددا پيش روز دو اط;ع قرار به خودداريشود/ آقايقوام اموال مصادره

نسبتبه مزاحمت گونه هر منع بر مبني استان دادگاه از صادره قطعي حكم مستند به بهوزارتدارائينوشتهو

و كـنند خـودداري اقدام گونه هر از كه شود داده دستور مأمورين كليه به كه كردهاند تقاضا قوام احمد آقاي

شود/ شناخته غيرقانوني و ب;اثر آمده عمل به قوامالسلطنه آقاي اموال مورد در كنون تا كه اقداماتي



٣٨٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

كشورميگويد: وزارت معاون

است شده اتخاذ تصميماتي و عملآمده به مطالعاتي تهران در راي اخذ ايام در برايحفظانتظامات

جانب از و ندارد يافتهصحت انتشار اغتشاششهرستانها درباره شايعاتي
ميباشد تحريكمردم و اغفال براي و مخالفين

داشت اعEم رسما را پيرنيا دكتر انتخاب خبر كشور وزارت

انتخابات گفت: ما خبرنگار به مصاحبهاي ضمن وزارتكشور معاون جهانباني سرتيپ آقاي امروز صبح

پايان از پس زودي به نيز نقاط ساير در و است جرايد در كشور نقاط اغلب در همچنان ملي مجلسشوراي

كه دارد اع;م ميتواند كشور وزارت كه نمايندهاي اولين شد/ خواهد آغاز آن مقدماتي تشريفات و مراسم

آقـاي انـتخاب مـورد در شـد سـؤال ميباشد/ پيرنيا دكتر آقاي است شده انتخاب هيجدهم مجلس براي

به رسمي خبر ايشان انتخاب درباره هنوز جهانبانيجوابداد آقاي داريد اط;عي چه شاهرود قناتآباديدر

رسما برسد كشور وزارت به باره اين در رسمي خبر آينده روز دو يكي ظرف چنانچه و نرسيده كشور وزارت

بس/ و رسيده وزارتكشور به پيرنيا دكتر آقاي وكالت خبر فقط كنون تا و شد خواهد اع;م

اغتشاش بروز درباره كه شايعاتي داشت سپساظهار جهانباني آقايسرتيپ نيستـ ميان اغتشاشدر

اغفال تحريكو براي مخالفين را شايعات اين نيستو صحيح دارد انتخاباتوجود مورد در شهرستانها در

هم گر ا و نداده روي خوردي و زد نقطهاي هيچ در دارد اط;ع وزارتكشور كه طوري به ميكنند/ ايجاد مردم

اجراي مانع مقتضي وسايل به و شود جلوگيري آنها همه از yقب شده سعي است بوده ميان در تحريكاتي

شدهاند/ اخ;لگران نقشه

بـيشتر ما كشور در گذشته سنوات در كه داشت نظر در بايد كرد اضافه آنگاه جهانباني سرتيپ آقاي

به جاري سال در اميدواريم و است بوده خونريزي حتي و خورد و زد با توام كشور مختلف نقاط در انتخابات

اخذ موقع در تهران شهر انتظامات حفظ مورد در آيد/ عمل به حوادثجلوگيري اين از كه شود رفتار نحوهاي

آمده عمل به تهران انتخاباتشهر حفظ براي مطالعاتFزم كنون ا هم از گفت, جهانباني سرتيپ آقاي راي

و شـده تشكـيل نـيز كـميسيونهائي بـاره اين در ندهد روي حوادثي تهران در راي اخذ ايام در تا است

است اميد تهران وظيفهشناس و غيور مردم هوشياري بيداريو با البته و است گرديده تخاذ ا تصميماتFزم

كنند/ همكاري مأمورين با راه اين در و بوده انتظاماتكوشا حفظ در ديگر هرموقع بيشاز راي اخذ روز چند در

كه طور همان شود گفته مطلب اين بايد داشت اظهار پايان در وزارتكشور معاون ـ ندارد دخالت دولت

كمال با كه هستند مختار مردم و ندارد انتخابات در دخالت قصد ابدا دولت گفتهاند نخستوزير آقاي بارها

انتخاب مجلس وكالت براي بدانند شايسته كه را كس هر و بدهند راي هستند مايل كه كسي هر به آزادي

استاميدوار شده معين برايمردم باره اين در آزاديكه با دولت استو مردم انتخاباتاصو�حقمسلم كنند/

كنند/// استفاده آزاديخود اين از وجهي بهترين به طبقات كليه كه است



ملي دولت سياهه ٣٨٨٨

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

الكلي استعمالمشروبات منع آئيننامه تهيه در بازرگانان و روحانيون نمايندگان
ميشود تشكيل شنبه روز مزبور كميسيون جلسه اولين كرد, خواهند شركت

شد خواهد مؤسساتمشروبسازياقدام كارگران گماشتن كار به براي

ميگيرند قرار تعقيب تحت بنمايند الكلي مشروبات استعمال يا تهيه به مبادرت كه كساني

گرفت خواهد قرار استفاده برايمصارفطبيمورد كارخانجاتمشروبسازي از بعضي

حـضور عـدم علت به الكلي مشروبات استعمال منع قانون آئيننامه تهيه به مربوط كميسيون جلسات

زيـرا گـردد تشكـيل مـرتبا شـنبه روز از است قرار و نشده تشكيل كنون تا وزارتخانهها ساير نمايندگان

به مزبور كميسيون اعضاي آقايان از يكي شدهاند/ معرفي دارائي وزارت به و تعيين وزارتخانهها نمايندگان

شركت كميسيون اين در نيز بازرگانان و روحانيون نمايندگان دارائي حسبدعوتوزارت بر گفت ما خبرنگار

اجراي چگونگي به راجع گرفت/ خواهد قرار توجه مورد آئيننامه تهيه مورد در آنها نظريات و كرد خواهند

اول شد خواهد گرفته نظر مجازاتدر نوع دو آئيننامه اين در كه شد گفته الكلي استعمالمشروبات قانونمنع

ميكنند الكلي استعمالمشروبات به مبادرت كه كساني براي مسكراتدوم فروشندگان كنندگانو تهيه براي

يا طبيو مصارف براي الكلي مشروبات تهيه ميزان آئيننامه اين در بود/ خواهد بيشتر اول مجازاتدسته و

خواهند را مسكرات تهيه اجازه كه كارخانجاتي تعداد همچنين و ميگردد تعيين دقيق طور به كشور از صدور

كـارخـانجات صـاحبان حسـاب تسويه ميگيرد قرار كره مذا مورد كه ديگري نكته ميشود قيد نيز داشت

و شد خواهد پرداخت آنها مطالبات ميباشد دولت گرو اينمؤسساتدر از بعضي چون استو مشروبسازي

در اقدام اين شود, واقع استفاده مورد طبي مصارف براي كه ميگيرد قرار دولت اختيار در مزبور كارخانجات

ترتيب كه شد خواهد كره مذا وارد كارخانجات صاحبان با دارائي ادارات و ميآيد عمل به نيز شهرستانها

مورد كه ديگري مهم گفتموضوع همينعضومسئولوزارتدارائي دادهشود/ گرفتنمؤسساتمزبور تحويل

در كارگر زيادي عده كنون ا زيرا ميباشد كارخانجاتمشروبسازي كارگران براي كار تهيه دولتاست توجه

بـيكار قـانون اجراي از بعد كه شود تخاذ ا تصميمي آنها براي بايد كه هستند كار مشغول كارخانجات اين

در بايد هستند امر اين به رسيدگي مأمور كه غيرمستقيم ماليات ادارات كارمندانرسوماتو همچنين نشوند,

Fزم زياد دقت آئيننامه اين تهيه براي چون گردد/ ارجاع آنها به ديگري امور و شوند كار مشغول اداراتديگر

زياني كه گردد اجرا نحوي به ضمنا و انجامد طول به جاري سال اواخر تا آن تدوين ميرود احتمال است

تيه آ در كه دولتميشود عايد قابلم;حظهاي الكليدرآمد بابتفروشمشروبات كنون ا متوجهدولتنشود,

كرد/ جلوگيري آن تقليل از كشور خارج به صدور با ميتوان نيز

آينده شنبه بازرگانانروز نمايندگانروحانيونو حضور با الكلي آئيننامهمشروبات جلسهكميسيون اولين

مـطرح جـلسه ايـن در كردهانـد تهيه كميسيون اعضاي آقايان از بعضي كه طرحهائي و ميشود تشكيل

شد/ خواهد تشكيل تشخيصدرآمدها كل اداره رئيس فرزد آقاي اطاق در مرتبا مزبور كميسيون ميگردد/



٣٨٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

شد خواهد بيمه كورهپزخانههايتهران كارگران نفر هزار ٢å
ميشود ساخته جنوبشهر خيابانشوشبرايكارگران در يكدرمانگاه
و تاكسيها و رانندگاناتوبوسها و گرمابهها رستورانها, كافه كارگران

ميشوند بيمه نيز كمكرانندگان
ميشود ساخته برايكارگرانمسلول درسرخهحصار مجهز و مدرن آسايشگاه يك
بـراي گـفت: مـا خـبرنگار به كارگران اجتماعي بيمههاي سازمان عامل مدير آقايخواجهنوري امروز

تا نمائيم تأسيس درمانگاههائي تهران مختلف نقاط در كه برآمديم صدد در بيمهشدگان و كارگران معالجه

است قرار و آمده عمل به اقداماتFزم اينمنظور براي شود برآورده درنگ بدون كارگران درماني احتياجات

و طـبيب بـا مجهز آمبوFنس چند درمانگاهها اين ايجاد از قبل شود ساخته مزبور درمانگاههاي زودي به

احـتياجات ب;فاصله احتياج صورت در تا ميرود كارگري نقاط به روز هر و است شده تهيه Fزم داروهاي

سازد/ طرف بر طبيب و حيثدارو از را كارگران

تـا گرفت صورت مطالعاتي كورهپزخانهها كارگران بيمه مورد در داشت اظهار سپس آقايخواجهنوري

دستگاهموجود عده اين كردن بيمه با است/ كرده بيمه نفر هزار ٣å حدود اجتماعيدر بيمههاي سازمان كنون

بيمه مقدمات yفع دارد/ مدتيوقتFزم امر اين مقدمات ساختن فراهم و يابد توسعه برابر دو بايد سازمان

شوشواقع خيابان در و شهرداري به متعلق كه زميني در جمله از است شده فراهم كورهپزخانهها كارگران

شود/ ساخته كورهپزخانه كارگران براي مخصوصي درمانگاه است

مشخصات تا شدهاند كار مشغول كارگران هويت تعيين براي مخصوصي كارمند كيپ ا سه كنون ا هم از

شد تمام كار اين چون و كنند ثبت مخصوص دفاتر در و تهيه است Fزم شدن بيمه براي كه را آنها كامل

مـزايـاي از شـده بـيمه كـارگران طريق بهترين به تا شد خواهد فراهم كارگران مداواي و معالجه وسايل

شوند/ بهرهمند اجتماعي بيمههاي

مرحوم از وصايت به بهزادي عيسي آقاي كنون ا داد توضيح درمانگاه ساختمان درباره آقايخواجهنوري

را درمانگاه ساختمان اوليه مخارج مبلغ اين و است گذاشته سازمان اختيار در ريال هزار ٣åå مبلغ آستارائي

مـرحـوم نام به درمانگاه اين پرداخت/ خواهد اجتماعي بيمههاي سازمان را مخارج بقيه و ميكند تأمين

شد/ خواهد ناميده آستارائي

امر بنابه گرفت سازمانصورت طرف از ماه اين در كه ديگري اقدام كرد اضافه آنگاه آقايخواجهنوري

با كه است قرار و ميباشد سازمان به دارائي طرفوزارت از سرخهحصار باغ گذاري وا همايوني اعليحضرت

اين از كارگران تا ساختهشود مكان اين برايمسلوليندر مدرن مجهزو آسايشگاه يك بهداري كمكوزارت

كلنگ اولين ديگر ماه يك تا و شده فراهم آسايشگاه اين احداث ساختمان مقدمات باشند/ رفاه در نيز حيث

شد/ خواهد زده ساختمان



ملي دولت سياهه ٣٨٩٠

ميگذرد اجتماعي بيمههاي سازمان فعاليت از كه ماه ظرفهشت در اصو� كرد اضافه آقايخواجهنوري

كارگران ساير طرف از لذا شدهاند بهرهمند yكام كار قانون مزاياي از شدهاند بيمه حال به تا كه كارگراني چون

قـانون مـزايـاي از نـيز آنـها كه كردهاند درخواست و رسيده كار وزارت سازمان به متعددي درخواستهاي

شوند/ برخوردار اجتماعي بيمههاي

كـارگران رانـندگان, كـمك كسـيها, تـا توبوسها, ا رانندگان طرف از زيادي درخواستهاي همچنين

سازمان منظور چون و شوند بيمه سازمان اين در كه كردهاند تقاضا و رسيده رستورانها كافه و گرمابهها,

البته ميباشيمو آنها كردن بيمه براي كار مقدمات تهيه مشغول لذا است كارگران حال رفاه ايجاد و نظر تأمين

كرد/ طرف بر را مشك;ت اين بايد جديت با ولي است زياد راه اين در فني مشك;ت

كرده استفاده فرصت از كردم مسافرت مشهد به اينجانب كه قبل هفته داشتدو اظهار آقايخواجهنوري

منعقد قراردادي شاهرضا بيمارستان با ضمن در و كردم تهيه مشهد شده بيمه كارگران براي درمانگاهي و

قرار تحتمداوا بيمارستان آن يكبخشمخصوصدر شرايطمخصوصيدر با شده بيمه كارگران كه گرديد

شوند/ معالجه و گرفته

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

برايكارمندان خانه هزار ٥ حدود [در
شد] خواهد ساخته

كـارمندان بـراي خانه هزار ٥ حدود در و آمده فراهم اهواز شهر اطراف خالصه اراضي تقسيم مقدمات

داده ساختمانيدستور بانك به ساختهشود شهرسازي طبقاصول جديد اينكهكوي براي شد/ خواهد ساخته

نمايد/ فراهم را تسهي;تFزم اهواز جديد كوي ايجاد در تا دارد اعزام اهواز به مطلعي كارشناس شد

٨٢٨٩ شماره ,١٣٣٢.١å.٢٩ سهشنبه

نخستوزير از بازرگانان عيادتديروز
بازرگانان آقايان از عدهاي ديروز ظهر رسانديم گرامي خوانندگان اط;ع به گذشته شماره در كه طوري به

بـاشگاه در نـخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار از عيادت براي بازار اصناف و تجار طرف از نمايندگي به

نظامي فرماندار بختيار تيمسار خرازيو آقايان طرف از كه تي كرا مذا از پس آنجا در و نموده اجتماع افسران

را افسران باشگاه و نموده امضاء را عيادتنخستوزير دفتر آمد عمل به معاوننخستوزير سرابندي تهرانو

نمودند/ ترك

خروج هنگام را بازرگان آقايان يادگاري] عكس در شركتكنندگان تن ٤٧ گزارشـ [ضميمه Fعكسبا
ميدهد/ نشان سرسراي پلههاي در باشگاه تاFر از

رئيس افشار پرويز تهرانو نظامي فرماندار بختيار سرتيپ تيمسار و نخستوزير سرابنديمعاون آقايان

ميشوند/ عكسديده در مخصوصنخستوزير دفتر



٣٨٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي دي اطEعات,

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

شدند اخراج گوهرشاد دبيرستان از دانشآموز دختر چهار
است بوده توده منحله حزب به زندانيانمنسوب براي جمعآورياعانه مأمور بخشده شبكه

از اعـ;ميه پـخش عـلت به گوهرشاد دخترانه دبيرستان پنجم ك;س دانشآموزان از نفر ٤ قبل روز چند

از عدهاي مجددا است ممكن كه ميكند پيدا اط;ع گوهرشاد دبيرستان مدير ديروز شدند/ اخراج دبيرستان

را گردان شا كه هنگامي ظهر جهت همين به نمايند, مبادرت پخشاع;ميه به پنجم ك;س دانشآموزان

دانشآموزان از يكي كيف در اع;ميه يكدسته نتيجه در و ميكند بازديد را پنجم ك;س مينمايند مرخص

محروم تحصيل از سال يك براي و اخراج دبيرستان از فورا مزبور دانشآموز ب;فاصله مينمايد مشاهده

پخشاع;ميه به مبادرت كه دانشآموزي يا گردانشجو ا بعد به اين از شده تخاذ ا كه تصميمي طبق و گرديد

شد/ خواهد اخراج دبيرستان از ب;درنگ نمايد تشنج ايجاد يا تظاهر يا

در مطالبي و آمد عمل به بازجوئي بودند شده دستگير پخشده شبكه در كه دوشيزه نفر ٦ از عصر ديروز

و شده مزبور شبكه اعضاي بقيه كشفهويت به فرمانداريموفق مأمورين كه آمد دست به بازجوئي ضمن

اين نام نمودهاند اظهار خود اعتراف در شده دستگير دوشيزگان ضمنا نمودند/ آنها بازداشت به اقدام امروز

زيادي مبلغ امروز تا و است حزبي زندانيان براي اعانه جمعآوري فقط ما كار و ميباشد رفقا> <بانك شبكه

فرستادهايم/ زندانيان براي مختلف وسايل به و نموده جمعآوري پول

علي كاوياني, مسعود حسين, نايب حسين آقايان اسامي به سابق زندانيان از عدهاي اخير ساعت ٢٤ در

شدهاند/ آزاده قضائي بانو و نائيني امام محمود كاوياني, فرخ موذتي,

قانونحكومت پنج ماده طبق و ارتشدستگير ستاد مأمورينركندو وسيله به زاهدي آقايحسين ديروز

گرديد/ توقيف نظامي

كنون تا و كرده مختلف چاپخانههاي در اع;ميه چاپ به مبادرت yقب كه چيتساز رضا آقاي همچنين

شد/ دستگير نظامي فرمانداري ويژه مأمورين وسيله به بود شده مخفي متواريو

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

سرانحزبزحمتكشانشهرستاندزفول] از نفر [بازداشت٨
سران از نفر ٨ رسيده دزفول از ما خبرنگار طرف از كه تلگرافي خبر طبق ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شدند/ اعزام اهواز به بازداشتو زحمتكشان حزب

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

نهاوند اخبار
مأمورين با اخ;لگران دستگيري به نسبت نهاوند دبستانهاي آموزگار فتاحيان بهاِءالدين آقاي چون

شد/ تقدير وي از فرهنگ طرفوزارت از بود نموده همكاري انتظامي



ملي دولت سياهه ٣٨٩٢

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

شدند دستگير توده منحله حزب افراد از نفر دو
مأمـورين تـعقيب تـحت مدتي كه چپ دست به منتسب افراد از يكي توفيق صفت علي ـ Lهيجان

به كمك قبوض مقداري شد/ دستگير تودهاي افراد از يكي نيكجو هرمز تفاق ا به منزلش در بود شهرباني

نظامي دادگاه به پرونده با دستگيرشدگان گرديد/ منزلشكشف در حزبي تمبرهاي كتبو سياسيو زندانيان

شدند/ فرستاده رشت مستقل تيپ

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

گرديد ابEغ و بختياريصادر غائله تجديدنظر دادگاه اعضاي فرامين
شد خواهد كار مشغول تجديدنظر دادگاه آينده هفته

تـقاضاي و بختياري غائله متهمين تهام ا به رسيدگي جنگمأمور مخصوص دادگاه راي اع;م از پس

اداره طـرف از و گـرديد ارسـال ارتش دادسـتاني به رسيدگي براي امر پرونده دادگاه دادستان, تجديدنظر

دربـار بـه ارتش سـتاد وسـيله بـه و تـهيه تجديدنظر دادگاه اعضاي انتخاب براي ليستي ارتش دادرسي

تهام ا به رسيدگي مأمور تجديدنظر مخصوص دادگاه اعضاي فرامين گذشته روز گرديد/ ارسال شاهنشاهي

اصلي اعضاي گرديد/ ارتشاب;غ دادرسي اداره طريقدفترمخصوصبه از توشيحو بختياري غائله متهمين

ملك سرتيپ رئيس, نخجوان علي سرتيپ آقايان از عبارتند بختياري غائله تجديدنظر دادگاه عليالبدل و

سـرهنگ انصاري, سرهنگ اشرفي, سرهنگ خسروپناه, سرهنگ خوشنويسان, tنصرا سرتيپ نصري,

هفته از بختياري غائله تجديدنظر دادگاه اعضاي كه شد حاصل اط;ع امروز خدادادگان/ سرهنگ و كشاورز

شد/ خواهند كار مشغول و گرفته تحويل ارتش دادستاني از را پرونده آينده

٨٢٩å شماره ,١٣٣٢.١å.٣å چهارشنبه

ميهن] و شاه فدائيان سازمان كنگره كل دبير [اطEعيه
به انتساب تظاهر به عدهاياستفادهجو ميهن و شاه فدائيان سازمان كنگره اجتماعي فعاليتهاي آغاز از

ميدارد اع;م صريحا سازمان اين اينك ميسازند/ وارد مقامات و افراد به ناپسندي تحمي;ت سازمان اين

داراي نيز اجرا مأمورين و ميگيرد انجام اجرائيات كميسيون دقيق نظارت تحت مستقيما سازمان اين امور

غير در بنابراين ميباشد اينجانب امضاي اجرائياتو كميسيون مهر به ممهور و آرم به منقش رسمي كارت

سازمان اين به مربوط بنمايد تظاهري و اقدام كارتي چنين داشتن بدون كه مقام هر كسو هر اينصورت

افـراد چنين با برخورد صورت در است خواستار عزيز همميهنان و انتظامي مأمورين از وسيله اين به نبوده

گيرند/ قرار قانوني پيگرد تحت مقررات طبق تا نمايند تسليم ص;حيتدار مقامات به را آنان ب;فاصله

ميهن و شاه فدائيان سازمان كنگره كل دبير ١٤٧١٥ آ

شارق احمد



٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

شدند دستگير مردم توزيعروزنامه جرم به نفر چهار
نامشيوسف كه را شخصي پوFد سروان بيگلريو سرگرد آقايان مخبرالدوله چهارراه در بعدازظهر ديروز

مردم روزنامه آن جوف در كه سربستهاي كتهاي پا شخصمزبور اط;ع قرار به گرديد بازداشت بود بيوسي

شد/ پرتقالفروشدستگير با بين همان در كه بود پرتقالفروشداده يك به توزيع براي بود

گرديد/ بازداشت مردم روزنامه مقداري با متروپل سينما مقابل در هوائي گروهبان تجلي همچنينمنصور

گرديد/ توقيف بود مردم پخشروزنامه گلفروشيويولتمشغول در كه نيز اوليائي حسين

بازداشتو نفر ٥ شهرباني گاهي كارآ نظاميو فرمانداري طرفمأمورين از اخير ساعت چهار بيستو در

شدند/ آزاد ميرجعفري احمد رادمهر, عباس رفيعيان, اسمعيل آقايان

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

مأمورين و افسران درباره فرماندارينظامي اعEميه
نظامي فرمانداري مأمورين و افسران كليه به خطاب تهران نظامي فرمانداري طرف از امروز شرح اين

و كارمندان و افسران از يك هر گرديده كيد تأ حضوري اب;غات و دستورات در كه طور همان گرديد: صادر

برايجلوگيري كه نمايند مراقبت كوششو بايد انتظاميحسبالوظيفه قضائيو از اعم سازمان اين مأمورين

مقرر اختيارات از اينكه بدون و نموده اقدام شدت سرعتو با اجرايقانون تبهكاراندر اعمالاخ;لگرانو از

به است تفويضكرده قضائي مراجع و تابعه بهمأمورين امنيت تأمين براي قانون كه اختياراتي از كنند تجاوز

مأمورين فرد فرد عمل نتيجه كه دارد انتظار و ميشود خواسته مؤكدا و بنمايند را استفاده كثر حدا خود موقع

و ميهنپرست و صالح اهالي كثريت ا اعتماد جلب و اخ;لگر افراد قليلي عده خائنانه اعمال كردن خنثي

و نفيا نظامي فرمانداري مأمورين اينكه به توجه با ميسازد نشان خاطر پايان در باشد/ پايتخت شاهدوست

براي و مأمور مملكت مصالح حفظ براي صرفا و نداشته شخصي خاصي نظر افراد از فردي به نسبت تا ثبا ا

باFخره و فردي و طبقه هر با برخورد در مأموريت هر اجراي حسن در بايستي شدهاند برگزيده قانون اجراي

با منافاتي هيچوجه به اينرويه اجراي و ادامه است بديهي بنمايند را ادب كتو نزا رعايتاصول حال هر در

تهران شهرستان نظامي فرماندار نمايد/ وارد آن به خللي نبايستي و نداشته قانون اجراي و وظيفه انجام

بختيار تيمور سرتيپ



ملي دولت سياهه ٣٨٩٤

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

مسكورفت شورويبه كبير سفير
مسافرت از را وزارتخانه آن و فرستاد خارجه امور وزارت نامهايبه قبل روز دو وي

ساخت مستحضر مسكو به

است شده سياسي تعجبمحافل شورويمورد كبير ناگهانيسفير مسافرت
شوروي و ايران شكستمذاكرات مربوطبه شايعات خارجه امور وزارت مقامات

تكذيبميكنند iورنتيفرا بازگشت عدم يا

يكهواپيماي با خود همسر تفاق ا به غيرمترقبه بهطور امروز ايران كبيرشورويدر آقايFورنتيفسفير

آقايFورنتيف است دستآورده به ما خبرنگار كه اط;عاتي طبق كرد/ پرواز مسكو به ارتششوروي نظامي

اط;ع به مسكو به ماهه مسافرتسه به را تصميمخود داشته ارسال خارجه وزارت به كه نامهاي طي پريروز

آقاي ب;فاصله نيز فهيمي آقاي و ميرساند خارجه امور وزارت سياسي دوم اداره رئيس فهيمي باقر آقاي

مينمايد/ مستحضر امر جريان از را خارجه امور وزير

خارجهشوروي وزارتامور اولياِء از حضوري و تعليماتFزم كسب مسافرت علت آقايFورنتيف نامه در

از مزبور نامه در ولي است/ گرديده كر ذ مرزي ماليو اخت;فات حل درباره ايرانوشوروي كرات مذا به نسبت

كاردارموقتامور سمت با مستشارانسفارت يكاز كدام اينكه غيبتويو مدت آقايFورنتيفدر جانشين

است/ نشده اشارهاي بود خواهند عهدهدار را سفارت

است شده تهران وارد اخيرا كه سازاوف آقاي و ميباشد مستشار دارايسه حاضر حال سفارتشورويدر

معرفي خارجه وزارتامور به سفارت كاردار سمت به قويوي احتمال به ارشديتدارد ديگر نفر دو به نسبت

آقاي نامه در سفارت كاردار معرفي عدم علت از خارجه وزارتامور مطلع مقام يك از ما خبرنگار شد/ خواهد

تـغيير عـلت به مختاري وزير يا كبير سفير كه روزي همان در معمول طبق گفت وي كرد سؤال Fورنتيف

آنكشور خارجه وزارتامور به رسما جانشينوي مينمايد ترك را مأموريتخود حوزه عللديگر يا مأموريت

شد/ خواهد معرفي خارجه وزارتامور به امروز آقايFورنتيف جانشينموقت بنابراين ميگردد/ معرفي

و گرفته قرار تهران سياسي محافل دقيق كاملو توجه مورد مسكو به آقايFورنتيف غيرمترقبه عزيمت

به مجددا آقايFورنتيف كه ميشد گفته جمله از ميشود/ ابراز مختلفي تفسيرهاي نظرياتو آن اطراف در

خودكشي شايعه انتشار از پس كاري سال تابستان در بود قرار مسافرت اين و كرد نخواهند مراجعت تهران

احضار به موقع آن در باشد داده پايان مزبور شايعات به اينكه براي دولتشوروي ولي بگيرد انجام ايشان

ننمود/ اقدام آقايFورنتيف

در مسئلهوقفه با آقايFورنتيفبهمسكو گهاني نا عزيمت كه ميشد شنيده سياسيهمچنين محافل در

و مالي اخت;فات مسئله طرح در اصرار چون ايران نمايندگي هيأت و داشته ارتباط شوروي و ايران كرات مذا

تقاضا لذا بنمايد اظهار اينمورد در كه است نبوده مجاز وي و داشتند را ايران مطالبات ساير و دريافتط;ها



٣٨٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

وي تـقاضاي با هم شوروي خارجه امور وزارت و برود مسكو به حضوري تعليمات كسب براي است كرده

است/ كرده موافقت

و ساده امر مسكو به را آقايFورنتيف عزيمت ايران خارجه مقاماتوزارتامور شايعات اين مقابل در اما

آقايFورنتيف نيستو ميان در مسافرت اين براي خاصي علت هيچگونه ميدارند اظهار و داده عاديجلوه

تقاضاي وزارتمتبوعخود از yقب چون ضمنا و ميرود بهمسكو شفاهي تعليماتحضوريو كسب براي صرفا

عازم دستورات كسب براي كه موقع اين در لذا است شده موافقت وي مرخصي با كنون ا بود نموده مرخصي

كرد/ خواهد استفاده هم مرخصيخود از شده مسكو

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

تاج باشگاه در تصفيه
تهذيب منظور به و داده قرار خود برنامه سرلوحه را اخ;قي اصول همواره تاج ورزشي باشگاه آنجائي از

لذا سازد مبرا كو پا شائبه گونه هر از را باشگاه افتخار پر مقدسو محيط هميشه كه گزيربوده نا اخ;قجوانان

مشغول افراد مورد در مندرجا و زده باشگاه محيط در كلي تصفيه يك به دست ماه مرداد ٢٨ واقعه از پس

مشـمول را خـود و ميباشند مشكوك خود اخ;قي ص;حيت به قليلي عده كه آنجائي از ميباشد بررسي

نمايند/ تحريكاتي يا و مستعفي باشگاه از را مختلفخود عناوين به است ممكن ميبينند تصفيه

برخيزد افراد گونه اين از كه اعمالي گونه هر ميرساند عزيز مادران و پدران عموم اط;ع به وسيله بدين

تاج باشگاه ـ تهران ١٣٦٣٩ آ بود/ خواهد اص;حات اين نتيجه و منشاِء مسلما

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

ملوكانه حضور به رضائيه نمايندگانعشاير شرفيابي
بهحضور اختصاصي كاخ در رضائيه عشاير نمايندگان از نفر پنج چهلو بعدازظهرديروز نيم و ساعتسه

شاهنشاه عرض به را مستدعياتخود وطنپرستي و شاهدوستي مراتب ابراز ضمن و شدند شرفياب ملوكانه

صـادر مـزبور عشاير اقامت محل اص;حات انجام مورد در Fزم دستورهاي همايوني اعليحضرت و رساند

نمودند/ تفقد ابراز عشاير نمايندگان به نسبت و فرمودند

ديده ملوكانه حضور به ديروز شرفيابي در عشاير نمايندگان از جمعي گزارش] [ضميمه Fبا عكس در
ميشوند/

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

هوالعزيز
از يك هـيچ به كه توبهدرواري دامغاني وحيد ابراهيم اينجانب ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين

توانا ياريخداي به ميباشم/ اس;م فدائيان برادران منزه صفوف جزو و نداشته ارتباطي سياسي احزاب

توبهدرواري وحيد ١٤٧٤٧ آ



ملي دولت سياهه ٣٨٩٦

٨٢٩١ شماره ,١٣٣٢.١١.١ پنجشنبه

بودند يافته موفقيت تركيه پنجگانه مسابقات در كه پوiد باشگاه كشتي قهرمانان
اختصاصيشرفيابشدند كاخ در گذشته روز ورزشي همراهيرؤسايفدرسيوانهاي به

همايوني اعليحضرت مسابقات, در آنان موفقيت و تركيه از پوFد باشگاه كشتيگيران مراجعت از پس

روز بعدازظـهر ٤ ساعت يابند/ حضور اختصاصي كاخ در پوFد باشگاه كشتي قهرمانان كه فرمودند دستور

رئيس و فدراسيونها رؤساي باشگاه, مدير رضيزاده آقاي همراهي به پوFد باشگاه كشتيگيران گذشته

كاخ سرسراي به اعليحضرتهمايوني ساعت٤.٣٥ در يافتند/ اختصاصيحضور كاخ بدنيدر تربيت سازمان

شد معرفي شاهنشاه پيشگاه به كه كسي اولين آمد/ عمل به احساسات ابراز حضار طرف از و آوردند تشريف

هـمكاري فدراسيون با كه كساني و فعاليت جريان از اعليحضرت بود كشتي فدراسيون رئيس قطب آقاي

مـورد پوFد باشگاه مدير رضيزاده آقاي سپس شد/ معروض مقتضي جواب كه فرمودند سؤاFتي ميكنند

وي از همايوني اعليحضرت كه بود بينالمللي داور و كشتي مربي نيكخو آقاي نفر سومين گرفت/ قرار تفقد

ترك قهرمانان يا كردهاند پيشرفت ما كشتيگيران كرد استنباط ميتوان چه مسابقه اين نتيجه از پرسيدند

ايران قهرمانان ذاتي استعداد ايران, جوانان پيشرفت علتموفقيت عرضكرد نيكخو آقاي افتادهاند؟ عقب

نمود/ كشتي بينالمللي فدراسيون و خارج در انعكاسفوقالعادهاي اينموفقيت استو

سنگيندروس برنامههاي با عرضكرد جواب در كه شد خواسته نيكخو آقاي از دانشگاه ورزشدر باره در

در قـهرمانان اسـتعداد وجـود از مـعروفخاني سـرگرد آقـاي است/ كـم ورزشـي فعاليت و پيشرفت مجال

آقاي شدند معرفي ابوالملوكي پرديسو قهرمان ابهري آقايان سپس رسانيد عرض به مطالبي شهرستانها

فـرمايشان جـواب در و نمود همايوني اعليحضرت تقديم را خود كشتي فنون كتاب از جلد يك ابوالملوكي

يكيك و شد آغاز قهرمانان معرفي اينموقع در رسانيد/ عرض به كشتي به راجع توضيحاتFزم شاهانه

و فـرموده اسـتفسار آنـها زنـدگي و كـار از همايوني اعليحضرت و گرفتند قرار خاطر تفقد مورد قهرمانان

آنها سن كشتيگيران يكاز هر از فرمودند/ صادر آنها حال رفاه زندگيو برايبهبودوضع دستورهايمؤكدي

گرفت/ قرار تفقد يعقوبيمورد كه موقعي حتي و فرمودند سؤال را تركيه مسابقات در باخت و برد همچنين

باخته عللي به روسي قهرمان با مسابقه در را المپيكيعقوبي مسابقات در گر ا كه داد توضيح تختي آقاي

به تيه آ در tانشاا اميدواريم خود شاهنشاه خاص توجهات به ما ولي اول ايران تيم بودند نكرده محسوب

ببريم/ Fبا اول مقام به را ايران پرچم خود عزيز شاه تام حمايت و متعال خداوند ياري

كدام هر از همايوني اعليحضرت و گرفته قرار تفقد ميدانيمورد دو و /// فوتبال فدراسيونهاي رؤساي بعد

عرضرسيد/ به جوابFزم كه خواسته آنها فعاليت و كار برايوضع توضيحاتFزم

المپيكآقاي ديپلم بدنيو تربيت پرديسنشان نيكخو و رضيزاده تختي, يعقوبي, آقايان سپس آقايان

در دقيقه ٥.٢å ساعت و فرمودند اعطا اعليحضرت را كشتي بينالمللي كارتداوري آقايابوالملوكي و زندي

فرمودند/ ترك را كاخ سرسراي ميكردند احساسات ابراز حاضرين كه حالي



٣٨٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

ايران توده منحله تقيرضويرئيسحزب دكتر
شد دستگير استانهايكشور در كميتههايحزبي مسئول و

فرمانداريتحويلگرديد به اتومبيل دستگاه چهار با و ويكشفشد خانه در مداركزيادي

گرفت انجام دخانيات شخصدر اين دستور به كه اعتصاباتي در
است آمده دولتخسارت به ريال ميليون ١١ مبلغ حدود در

و شد دستگير فروردين چهارراه در واقع مطبخود تقيرضويدر دكتر آقاي ماه بهمن اول پنجشنبه روز

مداركو و اسناد زيادي مقدار شدو بازرسيواقع نظاميمورد فرمانداري طرفمأمورين منزلوياز ب;فاصله

تحقيق نظاميمورد فرمانداري ركندوم در آمدو بهدست كمونيستي مرام و توده منحله حزب به كتبمربوط

مـصاحبه جـلسه در تـهران نـظامي فـرماندار بـختيار سرتيپ تيمسار صبح امروز گرفت/ قرار رسيدگي و

وسيله به تقيرضوي دكتر آقاي مرداد ٢٨ واقعه از بعد گفت: چنين رضوي دستگيريدكتر درباره مطبوعاتي

از دست تاريخ اين از من كه فرستاد نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار براي پيامي محترمين از نفر چند

باز مشاراليه كه شد معلوم بعدا ولي نكنم دولت عليه تحريكاتي ميدهم قول و برداشته خود حزبي فعاليت

چهار وسيله به و شد كشف مشاراليه منزل از پنجشنبه روز كه مداركي ضمن در است/ كرده اقدامات به شروع

كارگران خصوصا افراد برايعموم كه آمد دست به مهمي اسناد گرديد/ تحويل نظامي فرمانداري به تومبيل ا

مـبارز كـارگران خـصوصا عامه استحضار براي را مكشوفه مدارك از قسمتي كنون ا ميباشد/ جالب بسيار

اين از ولي ميانداخت راه به كارگر طبقه نفع به ظاهرا اعتصاباتي شخص اين ميدهم شرح ميهنپرست

ازدياد و اقتصاديكشور دستگاه كردن فلج منظور به صرفا اعتصابات اين كه ميشود استنباط خوبي به اسناد

مقدار است: شده كر ذ چنين آمده دست به مدارك ساير ضمن كه مدارك از يكي و است بوده عمومي فقر

محصول از تنها راه اين از كه تي خسارا و شده توليد كمتر دخانيات در اعتصاب دفعه سه اثر در كه محصولي

در مشابه روزهاي به نسبت محصول توليد كمبود ميباشد, قرار اين از است شده وارده مؤسسه به سيگار

شش پنجاه و چهارصد و ميليون سه مبلغ به صندوق ٣åå اشنو و سيگار ١٣٣١ ماه آذر ششم بيستو تاريخ

يكصد ميليونو چهار جمع ريال هزار دو و هفتاد و ششصد مبلغ به صندوق ٤٣ گرگان و هما سيگار ريال, هزار

هشتصد ميليونو مبلغدو به صندوق ٢٥å اشنو سيگار ماه آذر هفتم بيستو تاريخ در ريال, هشت بيستو و

سهميليونو جمع ريال هزار دو و هفتاد ششصدو مبلغ به صندوق ٤٢ گرگان و هما سيگار ريال, هزار هشتاد و

ميليونو دو مبلغ به صندوق ٢٣å اشنو سيگار ماه آذر هشتم بيستو تاريخ در ريال/ هزار دو و پنجاه و پانصد

كل جمع ريال, هزار چهار و چهل و پانصد صندوق ٣٤ گرگان و هما ريال, ششصد و هزار نه چهلو و ششصد

اين است نوشته مدارك اين زير در ريال, ششصد و هزار هفتاد و هشتصد ميليونو ده روز سه اين خسارتدر

است/ آمده وارد ديگري ضررهاي نيز نيكوتين و چپق توتون از استو بوده سيگار بابت از فقط خسارت

منحله حزب قصد زنده مدرك اين با كه نمايند توجه تهران اهاليمحترم كرد اضافه بختيار سرتيپ آقاي



ملي دولت سياهه ٣٨٩٨

كارگران/ به كمك نه است بوده دولت به مالي خسارت آوردن وارد فقط اعتصابات گردانندگان و توده

با را ارتباطوي كه است آمده بهدست آقايدكتر اين از مداركديگري داد توضيح نظامي فرماندار سپس

و ميباشد اوراق اين بررسي مشغول نظامي فرمانداري كنون ا و ميكند ثابت بينالمللي كمونيست احزاب

مـتن بـختيار سرتيپ تيمسار ميشود/ صادر زير شرح به اع;ميهاي رضوي تقي دكتر آقاي معرفي براي

گذاشت/ خبرنگاران اختيار در زير شرح به را اع;ميه

حزب فرانسهعضو كشور در تحصيل درموقع كه است كمونيستهائي از يكي تقيرضوي دكتر ـ اع7ميه

سالهاي٢٥و در گرديدو ايران توده سازمانحزب وارد آمد ايران به كه سال١٣٢١ در بود, كمونيستفرانسه

بـه بـاFخره كه ميداد ادامه توده منحله حزب در خود فعاليت به و بود بيمه شركتهاي پزشك ٢٧ و ٢٦

كميته عضويت موقع اين در ضمنا و ميگردد انتخاب كارگران مركزي متحده شوراي مديره هيأت عضويت

و شـدند فراري توده حزب سران كه ٢٧ بهمن ١٥ وقايع از بعد داشت عهده به را تهران توده حزب ايالتي

توده حزب مركزي كميته نفري دوازده هيأت عضويت به رضوي تقي دكتر گرديدند دستگير آنها از عدهاي

انتخابميشود/ ايران

بوده وي عهده به نيز را ايران توده حزب كارگري متحده شوراي رهبري و سياسي مسئول اين بر ع;وه

از و كرد عزيمت كنفرانساقتصاديمسكو به پنهاني بهطور ٣١ سال كارگراندر طرفشوراهاي وياز است/

و عزيمت كشورهايمزبور كمونيست حزب مرام مطالعه جهت فرانسه كشور و كمونيست چين به نيز مسكو

كه آزادي نويد علني روزنامه و ظفر پنهاني روزنامه تقيرضويمسئول دكتر ميكند/ مراجعت ايران سپسبه

ميباشد/ است توده منحله حزب كارگران متحده ارگانشوراي روزنامه دو هر

حزبي ديگر مسئوليتهاي

كشور/ استان دوازده در توده حزب رهبري نفري سه هيأت عضويت wيك

ظفر/ پخشروزنامه سازمان و چاپخانه بين رابط wدو

ميآيند/ ايران به كه كمونيستي كشورهاي سياسي نمايندگان نگهداري مسئول wسه

مدتيمتواري دو سيو مرداد ٢٨ وقايع از بعد تقيرضوي گفتدكتر خود مصاحبه آخر در نظامي فرماندار

كنند/ دستگير را او توانستند پنجشنبه روز باFخره تا بودند تعقيبوي در نظامي فرمانداري وليمأمورين بود

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

بوده] وفادار عزيز ميهن و خاندانجليلسلطنت به [نسبت
سـابق �آمـوزگار مـ;ير آورنـدمان صـادره ١١٧ شـماره شـناسنامه دارنده كبين پا هوشنگ اينجانب

و احـزاب از يك هـيچ بـه كه ميرسانم گرام همميهنان عموم اط;ع به وسيله بدين �م;ير دبستانهاي

حزب به نسبت را خود تنفر و انزجار مخصوصا و ندارم و نداشته عضويت و بستگي جمعيتها و دستهجات

همه در و كان كما و ميدارم اظهار و ابراز ميدانند آن به منسوب مرا مغرضين از جمعي كه توده منحله منفور

١٤٨٧٣ ا بود/ خواهم و بوده وفادار عزيز ميهن سلطنتو جليل خاندان به نسبت حال



٣٨٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

ملل] اتحاد روزنامه [بازداشتمدير
فرمانداري پنج ماده طبق ملل تحاد ا روزنامه مدير مرعشي ابوالفضل آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ بازداشت نظامي

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

نبوده] توده منحله منفور حزب به [منتسب
مـتهم شـخصي اغراض علت به برنامه سازمان بيمارستان سابق كارمند پارسي طاهره بانو اينجانبه

بدين را مراتب تفاهم سوِء برايرفع و نبوده توده منحله حزبمنفور به منتسب هيچوجهمنالوجود به شدهام

هستم/ و بوده وفادار عزيزم ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت هميشه اينجانبه نيز و اع;م وسيله

پارسي طاهره ١٤٧٨٨ ا

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

نظامي محترم فرماندار توجه قابل
در جانا ما�و نداشته وطنم و شاه خدا, جز هدفي كه صدراFشراف خيابان كن سا نوروزي محمد جاننثار

اع;م شهر جنوب مرداد ٢٨ رستاخيز قيام جمعيت به را خود وابستگي وسيله بدين و دارم وفا خود هدف راه

نوروزي محمد ١٤٩٦٧ ا ميدارم/

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

ميباشم] شاهدوستووطنپرست [همواره
هيچ به اينجانبعموما كه ميرساند عزيز همشهريان عموم اط;ع به تفاهم سوِء گونه هر رفع منظور به

تحصيليخود دوران در كه همانطور و نداشته بستگي توده منحله حزب به خصوصا سياسيو احزاب يكاز

نصراhصفائي گرگان, ١٤٩٥٦ ا ميباشم/ وطنپرست شاهدوستو همواره دادهام نشان yعم

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

بودهام] كنار بر جرياناتسياسي از [هميشه
احزاب و انتظامي مقامات همچنين و عموم اط;ع به بدينوسيله جواد فرزند رهائي عليمحمد اينجانب

بودهام/ كنار بر سياسي جريانات از هميشه و نبوده توده منحله حزب عضو گاه هيچ كه ميرساند چپ راستو

رهائي عليمحمد ١٤٨٥٤ ا

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

سومكا حزبدلير هواخواهان
١٥å٦٣ آ ميفرستند/ سنا [مجلس] به را منشيزاده [داود] دكتر پوFدين رهبر



ملي دولت سياهه ٣٩٠٠

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

الكلي استعمالمشروبات منع اجرايقانون آئيننامه تهيه كميسيون در
فرزد آقاي دفتر در الكلي استعمالمشروبات منع قانون اجراي آئيننامه تهيه كميسيون ظهر از قبل امروز

از پس و قرائت مربوطه آئيننامه از ماده هفت و شد تشكيل دارائي وزارت تشخيصدرآمدهاي كل مدير

نتيجه در و ميشود كننده تهيه تعطيلمؤسسات اجراياينقانونموجب چون گرديد/ تصويب اص;حاتFزم

از نمايندهاي كارگران بيكاري از جلوگيري براي گرفت تصميم كميسيون ميشوند بيكار كارگران از عدهاي

و گرديد ختم بعدازظهر ساعت نيم كميسيون جلسه گردد, تخاذ ا Fزم تصميمات تا نمايد دعوت كار وزارت

گرديد/ آيندهموكول شنبه روز به بعد جلسه

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

بازرگانان اتحاديه نمايندگان انتخاب
كـارت دارنـدگان نـفر ١٣٥ از و يـافت خاتمه تبريز بازرگانان تحاديه ا انتخاب براي راي اخد ـ تبريز

به و كثريت ا حائز زير آقايان نفر ١٥ تا شده قرائت آراِء از و بودند كرده شركت راي دادن در نفر ٨٧ بازرگاني

شدند/ انتخاب تبريز بازرگانان تحاديه ا نمايندگي

حسـنزاده حـاجرضا بـوداغـيان, آوانس حريري, حسن ,tبيتا حاجتقي سيدي, ودود حاجمير آقايان

مسگـرزاده, حـاجمحمدرضا صـراف, كـاظم نخجواني, محمد حاج صدقياني, كبر عليا حاجميرزا چايچي,

حـاجحسين مـمقانيان, حـاجمحمدرضا تسـوجي, حاجمحمد خوئي, رحيمزاده حاجغفار كيانيان, حاجرضا

برقFمع/ حاججواد شكيبا,

٨٢٩٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٣ شنبه

شاهنشاه پيشگاه به كتاب<پرسپوليس> تقديم
اعليحضرت حضور به گو شيكا دانشگاه تقاضاي بنابه دي ٢٤ روز امريكا كبير سفير هندرسن لوي آقاي

پيشگاه به را تختجمشيد به مربوط كتاب از نسخه يك مزبور دانشگاه طرف از و شده شرفياب همايوني

از اشميدت> <اريكف قلم به است جامعي گزارش تختجمشيد يا كتاب<پرسپوليس> نمود/ اهدا ملوكانه

در خاوري انجمن طرف از ١٩٤å تا ١٩٣å بين سالهاي در كه باستانشناسي كاوشهاي و تحقيقات كليه

است/ آمده عمل به تختجمشيد

جامعي گزارش سال ده اين ظرف در گرديد اعزام تختجمشيد به خاوري> <انجمن طرف از كه هيأتي

گنجخانه> > ماند نبود كنونمعلوم تا كه را ساختمانهائي و كرد تهيه تختجمشيد حجاري معماريو به راجع

مانند بود شده خراب ايام مرور به كه را ساختمانها قسمتهاي از بعضي نقشه و كاوشنمود بزرگ داريوش

نمود/ تعمير است شكوهي با قصر كه را شاه خشايار سراي و كرد طرح مجددا عام> بار <تاFر

ميشود/ ديده ملوكانه حضور به كتاب تقديم هنگام هندرسن آقاي گزارش] [ضميمه Fبا عكس در



٣٩٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

شد خواهد ارتشرسيدگي دادستاني در تقيرضوي دكتر اتهام به
به توده منحله حزب نفع به و دولت عليه فعاليت تهام ا به رضوي تقي دكتر آقاي كه داديم اط;ع ديروز

سرتيپ آقاي با ما خبرنگار امروز شد/ بازداشت مربوطه اسناد مقداري با نظامي فرمانداري مأمورين وسيله

كرد/ ويسؤاFتي تهام ا به رسيدگي نحوه درباره گرفتو تماس ارتش دادستان آزموده

اين تهام ا اينجانب نظر به خواندم روزنامهها در گذشته شب كه طوري به داشت, اظهار ارتش دادستان

بـه رسيدگي براي را وي پرونده هفته اين در است ممكن و ميباشد ارتش دادرسي ص;حيت شخصدر

دارند/ ارسال ارتش دادستاني

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

اشتراكي] ميهنپرستي و [مراتبشاهدوستي
تكذيب را تهام ا گونه هر بدينوسيله نداريم و نداشته توده منحله حزب با ارتباطي هيچوجه به اينجانبان

شاهحسيني علياصغر ١٥١٤٩ آ ميداريم/ اع;م را ميهنپرستيخود و شاهدوستي مراتب و

سيدجمالسجادي

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

ميباشم] وفادار مشروطهسلطنتي رژيم [به
وفـادار سـلطنتي مشـروطه رژيم به نسبت و تكذيب توده منفور حزب به را خويش بستگي اينجانب

شريعت احمد ٦٤ ١٥å آ ميباشم/

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

مينمايد] تنفر اظهار آنتشكيEت [از
ميدارد اظهار خرمآباد از صادره ٤٨٧٥ شماره شناسنامه دارنده عبدالحسين فرزند محمدس;خوري آقاي

تشكي;ت آن از وسيله بدين و نداشته شركت آن به وابسته سازمانهاي و توده منحله حزب در كنون تا كه

١٥١٤٢ آ مينمايد/ تنفر اظهار

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

دهقان و كارگر اتحاد ـ آزاد و آباد ايران پيشبهسوي
دهقانان و كارگران يگانگي و تحاد ا از نمايشي كه رنگي تابلو يك تبليغات و انتشارات كل اداره طرف از

وسـيله بـه شـهرستانها كـليه و پـايتخت در و رسـيده چـاپ به �گزارش] [ضميمه Fبا �عكس ميباشد
طرف از رنگياستكه تابلوي چهارمين اين است/ شده توزيع برنامه سازمان و كار وزارتخانههايكشاورزي,

مختلف طبقات روحيه در خاصي تأثير تابلوها اينگونه است/ يافته انتشار و رسيده چاپ به تبليغات كل اداره

ميباشد/ تقدير درخور حيث هر از تبليغات و انتشارات كل اداره اقدام اين و داشته كشاورز و كارگر مخصوصا



ملي دولت سياهه ٣٩٠٢

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

گرديد] آزاد ملل اتحاد روزنامه [مدير
از ديروز ظهر از قبل كه ملل تحاد ا روزنامه مدير مرعشي ابوالفضل آقاي ـ كشور خبرهاي خ7صه بقيه

به ملل تحاد ا روزنامه گرديد, آزاد ديروز بعدازظهر چهار ساعت بود شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف

شد/ توقيف نظامي فرمانداري دستور

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

شد داده تجديدنظر دادگاه بختياريبه غائله پرونده
شد خواهند احضار دفتردادگاه به وكيل تعيين براي متهمين جلسه تشكيل از پس هفته اين در

دادگـاه آورمـنشي سـرهنگ آقاي به را بختياري غائله دادگاه منشي سلطاني سرگرد آقاي گذشته روز

آقايان از تجديدنظر دادگاه رئيس سرتيپنخجوان آقاي دستور به داده/ تحويل بختياري غائله تجديدنظر

سرهنگخسروپناه, سرهنگكشاورز, اشرفي, سرهنگ ملكنصري, سرتيپ نصراtخوشنويسان, سرتيپ

بختياريدعوت غائله تجديدنظر دادگاه عليالبدل و اصلي اعضاي خدادادگان سرهنگ انصاريو سرهنگ

تشكيل مقدمات تهيه براي Fزم اقدامات ضمنا شوند/ حاضر دادگاه جلسات تشكيل براي كه آمد عمل به

عمل به دادگاه تشكيل مقدمات براي را متهمين دادگاه منشي هفته اين در اط;ع قرار به آمد عمل به دادگاه

به تجديدنظر دادگاه در مدافع وكيل انتخاب براي را متهمين دادگاه منشي هفته اين در اط;ع قرار به آمد/

كرد/ خواهد احضار دادگاه دفتر

٨٢٩٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٤ يكشنبه

شهباز تأسيسباشگاه سال سيزدهمين جشن
ورزشخانه مدير ايراننژاد غ;م آقاي طرف از كه شهباز ورزشخانه افتتاح سال سيزدهمين مناسبت به

شـخصيتهاي از عدهاي و بود شده داده ترتيب باشگاه محل در جشني ماه بهمن دوم جمعه شب شهباز

به باستاني ورزشهاي يكدور بعدازظهر ساعت٧ بودند/ يافته حضور باشگاه محل ورزشكاراندر ورزشيو

اوليائي جعفريو شعبان آقاي چرخ اوليائيو كريم آقاي ميلبازي و شد آغاز جعفري شعبان آقاي مهمانداري

باستاني ورزشهاي پيشكسوتان دعا ضمن جعفري آقاي پايانورزش پساز گرفت/ قرار توجه مورد بسيار

از شـمهاي و نـمود تـمجيد ورزش امـر در جـوانـان اهتمام از و كرد مسئلت خدا از را پهلوي خاندان بقاي

كـاري فـدا بـر مـبني مطالبي طوفانيان آقاي سپس داشت/ بيان را آنها نواقص رفع و باشگاه تقاضاهاي

ورزشهاي اطراف در نيز ايشان و داد سرمد صادق به را سخن رشته و كرد ايراد مرداد ٢٨ قيام در ورزشكاران

گفتو سخن مينمايد جوانان در شاهدوستي خداپرستيو روح ايجاد كه تأثيراتآن و رسوم آدابو باستانيو

و شد واقع توجه مورد بسيار كه خواند مرداد ٢٨ قيام در جوانان ميهندوستي شاهدوستيو درباره شعر فرد چند

يافت/ پايان شهباز ورزشخانه سال سيزدهمين جشن شاه جاويد فرياد با بعدازظهر ١å ساعت



٣٩٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

تهرانبازداشتگرديد در توده منحله حزب رئيسكميته
شد دادستانارتشفرستاده به دوشيزگانبازداشتشده پرونده

حزب با همكاري تهام ا به زريننعل خيابان در واقع خود منزل در دانشراد tعطاا آقايدكتر عصر ديروز

مطلع يكمقام امروز آمد/ دست خانهاشبه در نيز حزبي مدارك و اسناد مقداري و شد بازداشت توده منحله

منحله حزب فعال عناصر شخصاز اين داشت: اظهار ما خبرنگار به بازداشتوي درباره نظامي فرمانداري

در است/ بوده شهرستاناهواز كميته طبابتمسئول شغل ضمن در اهواز در ٣å الي سال٢٦ از ميباشدو توده

داد/ ادامه حزبي فعاليت به باز و آمد تهران به گرفت قرار تعقيبوطنپرستان مورد كه ٣å سال اوايل

در توده منحله حزب كميته رياست به مشاراليه آمده دست به وي خانه از كه اسنادي و مدارك مطابق

منزل ديشبدر اينكه تا ميكردند اقدام او برايدستگيري كهمأمورين بود مدتها است/ شده انتخاب تهران

گرديد/ زنداني و شخصيخودشدستگير

نـظامي فـرمانداري در بـودند شده بازداشت كرج دروس شبكههاي در كه دوشيزه نفر دو پرونده امروز

گرديد/ تحويل ارتش دادستان به قانوني تعقيب براي و تكميل

و دارد ادامـه نظامي فرمانداري دو ركن در شد بازداشت قبل روز دو كه رضوي تقي دكتر از تحقيقاتي

شود/ تخاذ ا Fزم تصميم او دادرسي براي آن تكميل از پس تا ميباشند وي از بازجوئي مأمورينمشغول

و حـقباني مجيد حجتي, محمد دانشراد, tعطاا دكتر اسامي به نفر ٤ اخير ساعت چهار و بيست در

مرصع, محمود آقايان همچنين و شدند توقيف نظامي حكومت قانون ٥ ماده موجب به تيمورزاده ابراهيم

گرديدند/ آزاد بانو نفر ٣ شهرياريو داريوش

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

ميباشند] زنداني نفر ٤٣٥]
دست به نظامي فرمانداري مقاماتمطلع از ما خبرنگار كه اط;عي قرار به ـ خبرهايكشور خ7صه بقيه

خاركو جزيره در آنها از نفر ٦١ كه ميباشند زنداني نفر ٤٣٥ نظامي فرمانداري زندانهاي در كنون ا آورده

سر به دژبان پادگان در نفر ١٢ بيسيمو پادگان در نفر ١٧ شهربانيو زندان در نفر ٢١١ خرمآبادو در نفر ١٣٤

ميبرند/

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

ووطنپرستي] احساساتشاهدوستي حال همه [در
منحله حزب به اينجانبوابستگي كه ميرساند عموم اط;ع به تفاهم سوِء گونه هر برايرفع بدينوسيله

ماديو حيات سرلوحه وطنپرستيدر شاهدوستيو احساسات حال همه در نداشتهو توده اصط;ح به ومنفور

يزدانفر محمدحسين دزفول ١٥٢٦٦ آ است/ داشته قرار من معنوي



ملي دولت سياهه ٣٩٠٤

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

توده] منحله حزب از را خود تنفر وسيله [بدين
از را خود تنفر وسيله بدين ندارم و نداشته بستگي دسته حزبو هيچ به عباسشهرتوزينرام اينجانب

وزينرام عباس ١٥٢٧٥ آ ميدارم/ اع;م توده منحله حزب

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

پهلوي] شاه محمدرضا شامخسلطنت [مقام
مقام به نسبت و نداشته بستگي ابدا توده منحله حزبمنفور سياسيخصوصا دستههاي احزابو به اينجانب

كسمائي تراب ١٥٢٩å آ ميباشم/ وفادار پهلويهمواره شاه محمدرضا سلطنت شامخ

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

پهلوي] شاه محمدرضا شامخسلطنت [مقام
مقام به نسبت و نداشته بستگي ابدا توده منحله حزبمنفور سياسيخصوصا دستههاي احزابو به اينجانب

سماك عيسي ١٥٢٩١ آ ميباشم/ وفادار پهلويهمواره شاه محمدرضا سلطنت شامخ

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

پهلوي] شاه محمدرضا شامخسلطنت [مقام
به نسبت و نداشته بستگي ابدا توده منحله حزبمنفور خصوصا سياسي دستههاي احزابو به اينجانب

شيراوژن كبر عليا ١٥٢٩٢ آ ميباشم/ وفادار پهلويهمواره شاه محمدرضا سلطنت شامخ مقام

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

تأسيسدانشسرايكشاورزي
تأسيس بروجرد شهرستان در كشاورزي دانشسراي باب يك كه نمود فرهنگموافقت وزارت ـ بروجرد

شود/

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

شد تهيه الكلي استعمالمشروبات منع قانون آئيننامه از ماده هفت
ميباشد الكلي مشروبات استعمال منع قانون آئيننامه تهيه دارائيمأمور وزارت طرف از كه كميسيوني

است/ كرده تهيه را مزبور آئيننامه از ماده هفت و رسانيده پايان به را مقدماتي مطالعات

نيز بازرگانان نمايندگانروحانيونو جلسات تمام در كرد اظهار اعضايكميسيون آقايان از يكي بهطوري

وزير آقاي تصويب براي و تدوين آئيننامه مواد كليه ديگر جلسه چند تا ميرود احتمال و ميكنند شركت

آن مـصرفكنندگان و الكـلي مشـروبات كـنندگان تهيه براي آئيننامه اين موجب به گردد/ ارسال دارائي

شد/ خواهد گذارده اجرا موقع به آئيننامه مقررات آينده سال اط;ع قرار به ميشود/ تعيين مجازاتهائي



٣٩٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

بازداشتشدند نفر ٣٥ قريب و انتخاباتيدرگرفت بيندستجات آبادان وخورديدر زد ديروز

متوقفشد آبادان رأيدر اخذ خورد و زد اين نتيجه در
بيندستجاتمختلف كهديروز داد تلفناط;ع بهوسيله آبادان در ما خبرنگار امروز بعدازظهر يكساعت

ب;فاصله شدند/ دستگير نفر پنج و سي قريب و مجروح عدهاي نتيجه در كه درگرفت خوردي و زد انتخابي

طـرف از بـود شـده شـناخته مـقصر حادثه اين در كه ملي مجلسشوراي نمايندگي كانديدهاي از يكي

گرديد/ آزاد بازداشت ساعت چند از پس و شد توقيف نظامي فرمانداري

جريان آرامشمجددا استقرار پساز ولي شد متوقف آبادان شهر رايدر اخذ جريان خورد و زد اين اثر در

شد/ شروع آراِء قرائت امروز از و گرديد دنبال انتخابات

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

است شده فراهم رسمي به غيررسمي كارمندان مقدماتتبديل دارائيگفت: وزارت كل مدير

موافقاست رسمي به روزمزد و پيماني كارمندان تبديل با دولت
ما خبرنگار به رسمي به غيررسمي كارمندان تبديل خصوص دارائيدر وزارت كل مدير رفيعا آقاي امروز

كنون ا استو شده انجام آيد عمل به براياجراياينمنظور طرفدولت ميبايستياز كه اقداماتي كرد اظهار

مجوز بايد چون ولي است رسيده هيأتدولت تصويب به و گرديده فراهم كارمندان قبيل اين تبديل Fيحه

موجب به ميشود خودداري آن اجراي از مجلس افتتاح تا yفع كسبشود ملي مجلسشوراي از آن قانوني

بـه كارخانجات كارگران استثناي به هستند دولت خدمت در كه افرادي كليه است شده تهيه كه Fيحهاي

ثابتميشود آنها استخدامي ووضع شد خواهند رسمي به تبديل تحصي;تخود معلوماتو نسبتسوابقو

ترتيبديگري مزبور استجهتافراد قرار باشند ثابتي دارايوضع نيز كارخانجات كارگران اينكه براي ضمنا

براي اقداماتي نيز كنون ا آن تصويب و Fيحه تهيه باوجود كه كردند اظهار همچنين رفيعا آقاي گردد/ تخاذ ا

آئيننامه بايد تصويبFيحه از بعد كهچون شد كسباط;ع امروز ضمنا مقدماتامرصورتميگيرد/// تهيه

قانون تصويب از قبل تا و ميآيد عمل به قانون اجراي نحوه براي نيز مطالعاتي كنون ا گردد تصويب و تهيه

شود/ رفتار آن طبق بر قانوني كسبمجوز از بعد ب;فاصله كه ميشود تهيه آئيننامه مفاد

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

اطEع
ندارد/ حقيقت آنها كدام هيچ كه مييابد انتشار اينجانب به نسبت مطالبي جرائد از بعضي استدر چندي

نگذارند وقعي است مقاصدي بر مبني كه انتشارات قبيل اين به هيچوجه به دارم انتظار هوشيار مردم از

كذب اينجانب سناتوري به راجع اخبار ضمنا گردد/ آشكار و واضح عموم بر حقايق زودتر هرچه است اميد

كاشاني سيدابوالقاسم نمايد/ سناتوري كانديد را اينجانب كسي نيستم راضي محضاستو



ملي دولت سياهه ٣٩٠٦

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

شد واگذار آبادان اداره به دبستان باب يك
بيات, آقايان حضور با آبادان فرهنگ به طرفشهرداري از مدرن دبستان باب يك اهداِء مراسم ـ آبادان

ملي شركت را دبستان زمين آمد/ عمل به اداراتدولتي رؤساي پوزشيو مهندس خليلي, مهندس ف;ح, دكتر

را سـاختمان اين خود ساليانه درآمد درصد پنج محل از آبادان شهرداري و نموده اهداِء شهرداري به نفت

است/ كرده بنا نفت ملي شركت فني كاركنان و مهندسين توسط

شركت نمود ايراد حضار برابر در پاFيشگاهها مهندسي سر كفيل پوزشي مهندس آقاي كه گزارشي طبق

به مهمي اقدامات فرهنگ به كمك و عمراني امور در نفت سابق شركت از يد خلع از پس ايران نفت ملي

نميباشد/ گذشته با مقايسه قابل كه آورده عمل

آقاي جمله از نمودند ايراد بياناتي يك رئيسفرهنگهر و شهردار و فرماندار بيات آقايان مراسم اين در

به توجه با نفت مسئله كه اميدواريم دولت و همايوني اعليحضرت منويات از پيروي به داشت: اظهار بيات

بهداشتعموميمردم فرهنگو به بيشتر نفتبتواند شركتملي تا گردد شدنصنعتنفتحل ملي قانون

كه است مدارسي بهترين جزِء استو بينظير خود نوع در ابنسينا دبستان ساختمان نمايد/ كمك خوزستان

ميشود/ بنا دنيا متمدن كشورهاي در

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

كامياران و ديواندره بخشهايقروه, در درمانگاه و بيمارستان ساختمان
و ابـ;غ كردستان بهداري اداره ساختماني اعتبارات بود آمده عمل به كه اقداماتي نتيجه در ـ سنندج

پس گرديدو تشكيل اقتصادي بهداريدارائيو آقايانرؤساي حضور با كل فرماندار آقاي دفتر كميسيونيدر

در درمـانگاه دو و قـروه در تختخوابـي ١٥ بيمارستان يك مزبور اعتبار از شد گرفته تصميم نظر تبادل از

نيز سقز شهرستان در بيمارستان يك ساختمان براي ضمنا ساختمانشود/ ديواندره و كامياران بخشهاي

است/ شده ارسال مركز به پيشنهاداتFزم

٨٢٩٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٥ دوشنبه

شورايانجمنهايجنوب در
پياميراجع سيدمحمد بود شده تشكيل شش برزن در كه انجمنهايمحليجنوبشهر شوراي جلسه در

تأسيس حيث از تاريخ اين تا شاهنشاه طرف از كه كمكهائي و شهر جنوب مستمندان و كنين سا وضع به

و ع;ج راه يگانه كرد اظهار و نمود سپاسگزاري آمده عمل به غيره و شيرخوارگاه و درمانگاه و بيمارستان

اميدواري و نمايند اداره را خود عائله بتوانند خود روزمزد دريافت با كه ميباشد كار ايجاد دردمندان درد دواي

برآورده مطلوب نحو به را عمومي احتياجات و آيد فايق مشك;ت بر تدريج به دولت كه است حاصل كامل

يافت/ پايان حضار احساسات ابراز ميان در جلسه و دادند مساعدت گونه همه وعده شهردار خاتمه در كند/



٣٩٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

توقيفشدند شعار نوشتن اتهام به دانشجو نفر پنج
خاركعزيمتكرد جزيره به تبعيدشدگان پرونده به برايرسيدگي هيأتي

روي بر شعار نوشتن تهام ا به پزشكي دانشكده و جم دبيرستان دانشجويان از نفر پنج بعدازظهر ديروز

شدند/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به ديوار

عزيز اربابو فخرالدين احمدي, نوروز ميرسالمي, محمد اسامي به نفر چهار اخير ساعت چهار بيستو در

گفته كه كيمرام آقايمهدي وقتامروز آخر همچنيندر شدندو توقيف پنج ماده طبق بازداشتو نوائي عرف

شد/ زنداني و دستگير ميباشد توده منحله حزب سران از ميشود

نظامي, فرمانداري طرف از بديعي سرگرد آقايان از مركب هيأتي صبح امروز ـ خارك جزيره سوي به

در تا نمودند عزيمت خارك جزيرة به تبعيدشدگان پرونده با ارتش ستاد ركندو طرف نيكومنشاز سرهنگ

گردد/ تخاذ ا مقتضي تصميم و كنند رسيدگي تبعيدشدگان پرونده به نظاميمربوطه دادستان با محل

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

توقيفشد] زلزله [روزنامه
آن شـمارههاي و توقيف نظامي فرمانداري طرف از زلزله روزنامه امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شد/ جمعآوري

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

عزيز ايران استقEل راه در فداكاري گونه [برايهر
ميباشم] آماده مقدساسEم دين و شاهنشاهي همايون اعليحضرت و

را خود ميهنپرستي و شاهدوستي مراتب وسيله بدين جلفا كن سا مصطفي فرزند صبوري كبر ا اينجانب

و نفرت و نداشته توده منحله حزب در همكاري و عضويت هيچگونه كنون تا كه دارم افتخار و داشته اع;م

همواره و داشته اع;م است مسلم ايران شرافتمند مردم تمام بر آنها خيانت كه آن خائن افراد از را خود انزجار

اعليحضرت و عزيز ايران استق;ل راه كاريدر فدا گونه برايهر و بوده مبيناس;م دين شاهانهو تابعمنويات

صبوري كبر ا ١٥٣١٤ آ ميباشم/ آماده مقدساس;م دين و شاهنشاهي همايون

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

قوامالسلطنه اموال توقيف رفع
رئـيس بـا كشـور كـل شـهرباني در دادگستري وزارت نماينده آقايموسويزاده امروز صبح ده ساعت

منزل مقابل از نظامي مأمورين برداشتن و قوام احمد آقاي اموال توقيف رفع درباره و كرد م;قات شهرباني

امـوال از تـوقيف رفـع و گردند مرخص وي خانه مأمورين فردا از شد قرار و آمد عمل به كره مذا مشاراليه

بشود/ مشاراليه



ملي دولت سياهه ٣٩٠٨

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

يافت پايان آبادان آرامشدر كمال با آراِء اخذ
آبادان از ما تلگرافمخصوصخبرنگار

امروز بود شده چاپ اداره خبرنگار قول از آبادان در خورد و زد حادثه به راجع ديروز كه خبري تعقيب در

آن انتشار منبع و بود نشده تهيه آبادان در ما خبرنگار وسيله به چون مزبور حادثه خبر كه شد حاصل اط;ع

شد/ داده ديگريجلوه بهصورت و مهم حقيقت, خ;ف بر امر جريان بودهاند خارجي خبرگزاريهاي بعضي

آژانسهـاي كه طوري به را مزبور حادثه خبر خويش, تلفني گزارش ضمن آبادان در ما خبرنگار امروز

نـزاع فـقط كـه داد تـوضيح چنين و كرد تكذيب كلي به ساختهاند منتشر و داده اط;ع خارجي خبرگزاري

كـه پـيوسته وقـوع بـه داشتهاند را آراِء اخذ جريان در اغتشاش قصد كه اخ;لگر نفر چند بين مختصري

زير شرح به آبادان از خبرنگار تلگرافي گزارش نمودهاند/ بازداشت جلبو را آنان انتظامي مأمورين ب;فاصله

ميرسد: محترم خوانندگان نظر به

راي ٦٦٧٣ تعداد روز پنج مدت در جمعا يافتو پايان آبادان در آراِء اخذ بهمن چهارم يكشنبه روز عصر

شد/ فرستاده انتخابات اصلي مركز خرمشهر به آراِء قرائت براي راي صندوق شد اخذ

خـ;ف بـر راي اخذ مدت تمام در داشت اظهار ما خبرنگار به انجمن اعضاِء از يكي سلطان پور آقاي

انجمن اعضاِء تبليغاتبودند آزادانهمشغول كانديداها تمام و نداد حادثهسوئيروز هيچگونه شايعاتمنتشره

نمودند/ عمل وظايفخود به بينظري دقتو كمال با

هزار فقط٧ و فرعيبود حوزه جزِء آبادان شدند/ آزاد بازجوئي پساز شدندو توقيف اخ;لگر نفر چند فقط

روز عصر از دارد/ شانسموفقيت سايرين از بيش نقابت آقاي و بودند كانديدا نفر ده آبادان در داشت, تعرفه

راي ١٢٥١åنقابت آقاي و شد قرائت راي ١٥å٢٦ دوشنبه روز عصر تا و نمودند آراِء قرائت به شروع يكشنبه

طبقات از نفر ٢٤ بهمن ٥ دوشنبه روز صبح ٩ ساعت فرمانداري دعوت بنابه دارد ادامه آراِء قرائت داشتند/

دوره دومين نظارت انجمن انتخابات براي نفري سه كميسيون حضور با محلي معتمدين نفر ١٢ و ششگانه

دادند/ جلسه تشكيل فرمانداري در سنا مجلس انتخابات

رمـضاننيا, مـهندس آقـايان كـردند/ افتتاح همايوني اعليحضرت نام به را جلسه فرماندار ابوذر آقاي

بـه مقامس حميد و ترك حاجيرضا مطرقي, سلطاني پور, مودت آلصفر, خلف آذرينائيني, غ;محسين

رئـيس, نـايب رمـضاننيا مـهندس رياست, سمت به نائيني آقايان و شدند انتخاب اصلي اعضاِء سمت

شدند/ تعيين نظارت انجمن رئيس هيأت سمت به ترك حاجرضا مطرقي, سلطاني پور, آذري غ;محسين

شد/ وارد آبادان ششم استان استاندار كمال سرتيپ آقاي

طـبق و دارد ادامـه كـامل نـظم بـا خـوزستان شـهرهاي كليه در انتخابات كه گفت ما خبرنگار به وي

انتخابات امر در مداخله هيچگونه كشوري و لشكري از اعم دولتي مأمورين كليه شد صادر كه بخشنامهاي

اخ7قي كبر عليا ننمودند/



٣٩٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

ميشود امضا هفته اين در مالكيترعايايخانلق اسناد
از نفر سه و بيست و يكصد مالكيت اسناد ماه بهمن هشتم پنجشنبه روز از كه شد حاصل اط;ع امروز

اسناد آمده ري شهر به خانلق رعاياي و شد خواهد امضا ري شهر رسمي اسناد تر دفا خانلقدر قريه رعاياي

كرد/ خواهند امضا را خود به مربوط

و مينمايند امضا را اسنادمزبور شاهنشاه طرف از نمايندگي به ام;ك سرپرستامور آقايعلم همچنين

دريافتخواهند شاهنشاه دست از را خود اسناد خانلق رعاياي ماه بهمن چهاردهم چهارشنبه روز ظهر از قبل

كرد/

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

رسيد تهران به جديد كشتارگاه فني لوازم
ميشود افتتاح جديدي كشتارگاه زودي به و

كمكاداره با برنامه سازمان تهرانو طرفشهرداري از جديدي كشتارگاه داديم قبyاط;ع كه طوري به

و مدرن نقشه طبق كشتارگاه اين ساختمان است/ شده ساخته فعلي كشتارگاه نزديكي در چهار اصل فني

براي Fزم وسايل كليه آن در و شده بنا بود شده تهيه چهار اصل و شهرداري مهندسين توسط كه مجهزي

است/ رفته كار به بهداشت

سردخانه, باد, پمپ قبيل از آن فني وليچونلوازم رسيد پايان به قبل چندي جديد كشتارگاه ساختمان

بود/ افتاده تعويق به آن از بهرهبرداري و افتتاح بود نرسيده امريكا از آب جريان براي پمپهايقوي

استو رسيده امريكا از اخيرا مزبور گفتلوازم ما خبرنگار به شهرداريامروز مطلع يكمقام كه طوري به

ميباشند/ آنها نصب فنيمشغول متخصصين

در سالما زياديگوشترا كهميتوانمدت ميباشد بزرگسردخانه يكدستگاه به مجهز جديد كشتارگاه

پمپهايقويآب وسيله به و شود حفر نواحي آن عميقدر چاه يك كه است قرار همچنين داشت/ نگاه آنجا

خواهد افتتاح مراسمFزم با جديد كشتارگاه زودي به جارينمود/ كشتارگاه مختلف قسمتهاي در فشار با را

شد/

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

خبر آخرين

نمايندگانرشت
و شهر در مأخوذه آراِء قرائت كه داد اط;ع تلفن وسيله به رشت در ما خبرنگار امروز بعدازظهر ساعت سه

مهندسكاظم آقاي رايو ٣١å٩١ با كبريا ا آقايمهندسمحسن آراِء ازمجموع نتيجه در يافتو پايان حومه

گرديدند/ كثريت ا حائز راي ٢٩٩٣٤ با جفرودي



ملي دولت سياهه ٣٩١٠

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

جرايد مديران اعEميه
شاهدوستكردستان ميهنپرستو مردم

دوره انـتخابات در كـه است واجب كـردستان شـاهدوست ايـ;ت و عشاير و ميهنپرست مردم شما بر

شـخصيتهاي از كـه را آريـز روزنـامه مبارز مدير مشيري ميرموسي آقاي جناب نموده شركت هيجدهم

از ملي مجلسشوراي نمايندگي به ميباشد شاهدوست و ميهندوست و خداپرست و كفايت با و كدامن پا

فـراهـم را عـزيز همميهنان منافع و حقوق تأمين موجبات و ابراز را خود ذاتي نبوغ و كرده انتخاب سنندج

فرمائيد/

گلچين/ جهان, پرتو روزنامه مدير فرهمندي/ بادافر, روزنامه مدير يزدچي/ ايران, پرتو روزنامه مدير

احـمد سپهر, ستاره روزنامه مدير حكـيمي/ افخم گفتگو, روزنامه مدير لواساني/ اعتدال, روزنامه مدير

روزگار روزنامه مدير فاميلي/ شرق, بانگ روزنامه مدير محمودزاده/ آزادي, مشعل روزنامه مدير سپهر/

مدير فاميلي/ علياصغر شرق, آهنگ روزنامه مدير مهندسيوسفي/ سحرگاه, روزنامه مدير روزگار/ آينده,

مدير مرادي/ قاضي وطن, مراد روزنامه مدير رفيعپور/ پهلوان, روزنامه مدير ايرواني/ ميدان, مرد روزنامه

سعادت سردبير ساعد/ ساعد, روزنامه مدير هدايتي/ كيوان پرتو, روزنامه مدير خطيبي/ جنگل, روزنامه

١٥٤å٦ آ Fجوردي/ بشر,

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

فيروزآبادي آيةاtسيدمهدي
سنا مجلس دوم دوره انتخابات كانديداي نام به روحانيون از كثيري عدة و تهران اهالي قاطبه طرف از

١٥٤å٧ آ هستند/

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

تهران ميهنپرست و غيرتمند مردم

قشقائي آقايناصر به
رأيميدهد مجلسسنا انتخابات در

٣ ٣ ١٥٢٣å آ

٨٢٩٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٦ سهشنبه

اصEحطلبان

شيروين محمود دكتر
است ملي مجلسشوراي هيجدهم نمايندگيدوره كانديداي

٥ ١ ١٥٣٥٩ آ



٣٩١١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

بازداشتشدند فرماندارينظامي وسيله به نفر چهارده ديروز
گرديدند اخراج دانشگاه از پزشكي دانشجويان از نفر سه

كـارگر سه هر كه را لطفيان مرتضي و افراسيابي قاسم رحماني, tوليا انتظامي مأمورين عصر ديروز

حكومت پنج ماده طبق بودند دولت مخالف اع;ميههاي توزيع و طبع مشغول خفا در و ميباشند چاپخانه

كردند/ توقيف نظامي

قرار بازرسي مورد را دارائي وزارت كارمند ماهرو رحيم خانه ديروز نظامي فرمانداري مأمورين همچنين

كردند/ بازداشت را وي ب;فاصله كردند كشف آنجا در را مضره اوراق و كمونيستي كتابهاي مقداري و دادند

صفاري, اردشير نعلبنديان, يعقوب عليشيرنلو, نوگاني, احمد غ;معليسليمانلو, اسامي به ديگر نفر ده

مختلف تهامات ا به ميرقنبري جليل طينتو آزاد محمدعلي نژادي, اسمعيل ارباب, فخرالدين احمدي, نوروز

حقپرستو آقايان مدت اين خ;ل در همچنين و شدند توقيف نظامي حكومت پنج ماده طبق بازداشتو

سياح, tعطاا اسامي به پزشكي دانشكده دانشجويان از نفر سه امروز شدند/ آزاد التزام اخذ با وزيري منوچهر

پنج ماده طبق نظامي فرمانداري طرف از رويديوار بر شعار علتنوشتن به سخاوتمند مراد ج;ليو حسن

شدند/ اخراج هم دانشگاه از توقيفو

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

بندرعباسگرديد در اقامت بهششماه اخEلگري جرم به
كميسيون در عمومي نظم اخ;ل آنتريكو تهام ا به انديمشكي ماهرسولي عليمحمد آقاي انديمشكـ

عباس بندر به اهواز طريق از و گرديد محكوم عباس بندر در اجباري اقامت ماه شش به اجتماعي امنيت

گرديد/ اعزام

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

ميدانم] ميهن به خائن را توده منحله خصوصحزب [به
ميهن به خائن را توده منحله بهخصوصحزب سياسينبوده دسته حزبو هيچ گهيعضو آ اينجانبشاهپور

١٥٣٥٦ آ ميباشم/ سلطنت شامخ مقام به معتمدين ع;قمندان از شخصا و ميدانم

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

فرهنگرضائيه و وزارتفرهنگ توجه قابل
ياد سوگند نداشتهو عضويت توده حزبمنحله در كه مينمايم اظهار رضائيه كن سا پركار قاسم اينجانب

وفـادار مـذهبي و مـلي شعائر به نسبت و نپيموده خ;في راه ميهن به خدمت جز نيز آينده در كه ميكنم

خدمت منتظر آموزگار ميباشم/

پركار قاسم ١٥٥٥٢ آ



ملي دولت سياهه ٣٩١٢

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

ووطنپرستي] شاهدوستي و [خداپرستي
توده منحلهمنفور حزب هيچوجهعضو به كه ميكنم اع;م گرگان فرهنگ آموزگار صالحي احمد اينجانب

شاهدوستي خداپرستيو به را دانشآموزان پيوسته نيز مقدسآموزگاري وظيفه انجام در و نخواهمبود و نبوده

صالحي احمد ١٥٦٨٣ آ مينمايم/ و هدايتنموده وطنپرستي و

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

تهران دانشگاه رياست به دانشجويان سرگشاده نامه
نمودهاند/ را آن درج تقاضاي و رسيده اداره دفتر به دانشگاه دانشجويان از زيادي عده طرف از نامه اين

و آمـدهايـم تهران به راه فرسنگ صدها از كه تهران دانشگاه دانشجويان ما دانشگاه/ محترم رياست

آن البته نمائيم/ آنند انتظار چشم كه جامعه تقديم را آن نتيجه و تحصيلنموده تا شدهايم خساراتي متحمل

چند اين در متأسفانه ولي باشيم داشته نبايد تحصيل جز وظيفهاي كه فرمود خواهند تصديق رياست مقام

به ما عاليه مقامات و ميهن عليه بر ناروائي تبليغات و بيجا اع;ميههاي پخش با اخ;لگر عدة اخير روزه

در عرضميرسانيم به بدينوسيله اينك مينمايند/ ك;سهايدرسجلوگيري تشكيل از مختلفه عناوين

وضـع تـا نـمود خـواهـيم درخواست نخستوزير محترم مقام از نشود داده خاتمه وضع اين به كه صورتي

ما لذا نمود, تبليغ عزيز ميهن عليه يا نمائيم تحصيل بايد يا كه نمايند روشن را تهران دانشگاه تحصيلي

خاطر فراغت با تا بفرمايند اينموضوع به بيشتري توجه داريم استدعا دانشگاه محترم اولياِء از دانشجويان

فائقه احترامات تقديم با دهيم/ ادامه تحصي;تخود به تحركات نوع همه از دور بتوانيم

دانشگاه دانشجويان نفر امضاي٧٥٢ به

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

شده تنظيم پنجساله برنامه يك آباديبلوچستان و برايعمران
شد خواهد منطقه اين آباداني موجب بلوچستان به دولت توجه

استدر قرار و گرديده تهيه بلوچستان آبادي و برايعمران طرحي طرفوزارتكشاورزي از اط;ع قرار به

بـلوچستان عـمران براي ساله پنج برنامه يك طرح اين موجب به گردد/ مطرح دولت هيأت امشب جلسه

معاش وسيله گونه هر فاقد كه آن سكنه كليويرانو به كنون ا كه منطقهمزبور آن اجراي اثر بر كه شده تنظيم

شد/ خواهند خارج فعلي وضع از هستند زندگاني و

بودجه صرف مستلزم بلوچستان در عمراني برنامه اين اجرا داشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به

گردد اجرا كامل طور به مزبور برنامه و شود اختصاصداده امر اين به طرفدولت از بايستي كه ميباشد كافي

براي آن تصويب و هيأتوزيران در طرح پساز بلوچستان عمران طرح آيد/ دست به آن از قطعي نتيجه تا

شد/ خواهد فرستاده دارائي وزارت به اعتبار تأمين



٣٩١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

شد لغو دولت پاداشكارمندان ماليات
پاداش از كه مالياتي بعد به اين از كه شد پيشنهاد دارائي آقايوزير به كلدرآمدها اداره طرف از روز چند

دريافتنشود/ بعد به اين از ميشد دريافت دولت كارمندان

و گرديد پاداشلغو ماليات زير شرح به طيدستوري دارائي طرفوزارت از امروز اينموضوع اجراي براي

شد: اب;غ مالياتي و دارائي ادارات كليه به مزبور دستور

كه دارد تصريح ٢٨ تيرماه مزروعيمصوب٢٩ ام;ك و درآمد بر ماليات قانون ٣ ماده ن بند اينكه به نظر

خدمت مزاياي ساير و مالياتحقوق پرداخت از شهرداريها مليو مجلسشوراي دولتيو ادارات كارمندان

حقوق كه است بوده آن اصلي نظر گرديد معلوم آمده عمل به اينقسمت در كه مطالعاتي با و ميباشند معاف

است وجوههايي هم كارمندان پاداش و نگردد درآمد بر ماليات مشمول كلكشور بودجه از پرداختي مزاياي و

بوده همينمنوال به كنون تا قانون تصويب تاريخ از هم عمل مدار چنانچه ميشود داده خدمت ازاي در كه

بر مشمول و محسوب آنها خدمت مزاياي جزِء كان كما دولتي ادارات كارمندان به اعطائي پاداش لذا است/

نميگردد/ درآمد

متذكر شده برده اسم پاداش ماليات از ١٣٢٨ قانونمصوبه ١٥ ماده در نمودهاند اشاره نامه ضمن اينك

به ملي بنگاههاي و مؤسسات و شركتها كه است پاداشهائي درآمد بر ماليات پاداش از منظور كه ميگردد

مشمول آنهامحسوبو تفاقي ا درآمد جزِء اينوجوه اص;حي ماده طبق اينكبر و ميپردازند كارمندانخود

دارائي وزير ميشود/ درآمد بر ماليات

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

كارگران براي درمانگاه ساختمان
به گزارش تقديم جهت يكم استان كارگران بيمه سازمان و كار اداره رئيس هاتفي آقايمحمود ـ رشت

نموده/ عزيمت مركز

كارگران جهت درمانگاه يك ساختمان به اقدام يكم استان كار اداره طرف از دولت طبقدستور همچنين

است/ نموده هديه كار اداره به را درمانگاه براي زمين مربع متر يكهزار مقدار نيز كيسهبافي كارخانه و گرديد

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

عباسي] كودكان [درمانگاه
و درآمد ازدياد بخش كميسيون اعضاِء آقايان امروز صبح نيم و ده ساعت ـ كشور خبرهاي خ7صه بقيه

عمل به بازديد عباسي چهارراه در عباسيواقع كودكان درمانگاه از سرخ خورشيد و شير جمعيتمركزي عضو

آوردند/

داروي و ميگيرند قرار درمان تحت و بيبضاعتمراجعه بيمار نفر هفتاد حدود در روزانه درمانگاه اين در



ملي دولت سياهه ٣٩١٤

ميشود/ گذاشته آنان اختيار در لزوم مورد

كرد/ خواهد كار به شروع و افتتاح زودي به كه است شده اضافه خانوادگي زايشگاه يك درمانگاه اين به

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

عشاير برايافراد كEسبهداشت
بهداشـتي اصول تعليم و عشاير افراد تربيت براي ك;س شد قرار عشاير بهداشت عالي كميسيون در

گردد/ تأسيس

بهداري وزارت طرف از عشايري استانهاي كز مرا در ك;س اين است شده اط;ع كسب كه قراري به

ك;سهاي در تا شد خواهند اعزام نقاط آن به بهداري طرفوزارت از معلمينمخصوصي و ميشود تشكيل

دهند/ تعليم عشايري افراد به را بهداشت اصول مزبور

امور در را خود ايل ميان در بهداشتي وسايل دارو با فارغالتحصي;ن بهداشت ك;س دوره طي از پس

كرد خواهند وظيفه انجام بهداشت

٨٢٩٦ شماره ,١٣٣٢.١١.٧ چهارشنبه

ميشود فراهم مقدماتساختمانششدبستان
و كار وسائل شد داده فرهنگدستور ساختمان دائره به دهم استان اداره رئيس مهدوي آقاي طرف از

اول بتواندر كه بهطوري نمايند/ فراهم را نامبرده دبستانهاي ساختمانششباب مقدمات مناقصهو گهي آ

نمود/ كار به شروع ٣٢ اسفند

طرف از آن زمين كه بخشچهار سيدعليخان كوچه در زمينهايواقع دبستاندر يكباب ساختمان ـ ١

شده/ اجاره فرهنگ اداره

كه ابراهيمملك محمد مرحوم موقوفه چهار بخش چرخاب باغ زمين در دبستان باب يك ساختمان ـ ٢

شده/ ساختمان فرهنگ اداره طرف از آن زمين

يك/ بخش بهائي شيخ كوي در واقع يخچال زمينهاي در دبيرستان باب يك ساختمان ـ ٣

يككه بخش آذر خيابان در مربعواقع متر هزار چهار مساحت به زمين يكبابدبستاندر ساختمان ـ ٤

شده/ اجاره فرهنگ طرف از زمين

علمدار/ بابا به معروف قبرستان در دبستان باب يك ساختمان ـ ٥

پرورشگاه/ جنب اراضي در دبستان باب يك ساختمان ـ ٦

از نفر برايهشت كه چهارمحال بروجن كن سا رجبعليخديوي حاج آقاي از دهم استان فرهنگ اداره

كرده/ قدرداني كتبا نمودهاند تهيه لباس بروجن فرخي دبستان بيبضاعت دانشآموزان

دريـافت بدون را خود شخصي خانه باب يك تودشك دبستان مدير قاضينور سيدحسين آقاي چون

نمود/ قدرداني وي از دهم استان فرهنگ اداره است گذارده قهپايه فرهنگ اختيار در مالاFجاره



٣٩١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

كشفشد خيابانفروردين در حزبي يكمركز
شدند دستگير توده منحله حزب عمال از نفر ٩ نتيجه در و

ملكالك;مي منزل فروردين خيابان در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري مأمورين به بعدازظهر ديروز

دادهاند/ تشكيل جلسه توده منحله حزب عناصر از نفر چند

به را زير اشخاص و شدند اعزام مزبور محل به مأمورين نظامي, فرماندار [بختيار] تيمسار طبقدستور
راننده بهرامي ابراهيم فرهمند, ايرج ك;لي, غ;محسين دبيرستانجلوه, ناظم فرهمند اردشير آقايان اسامي

دست به آنجا در كه اوراقي و مدارك با جلسه تشكيل حين در را مشرفي سيدحسن احمدي, حسن كسي, تا

منازل بازرسي دستور فورا مزبور متهمين دستگيري از پس كردند/ دستگير صاحبخانه احترام بانو با آوردند

گرديد/ كشف مداركي هم آنها خانه در و شد صادر نيز آنان

ارتش فراري افسران جزو كه اسبقي برادرشحسن وليالهسروشو مشرفي, سيدحسن بازرسيمنزل در

بودند گرديده آزاد و شده ملوكانه عفو شامل سپس و زندانيمحكوم سال ١å مدت به ٢٥ سال قضيه در و بود

بعد به مرداد ٢٨ قيام روز از اسبقي حسن و بوده توده منحله حزب فعال عناصر از نفر دو اين شدند دستگير

آنها از تحقيقات و شدند بازداشت ٥ ماده طبق مزبور نفر كه ميدادند ادامه فعاليتخود به خفا در و مخفيبود

نوشتن تهام ا به كامكار كبر عليا عشقيو محمدعلي كسمائي, حسين اسامي به نفر سه همچنين دارد/ ادامه

نـظامي حكـومت قانون ٥ ماده طبق و بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به ديوار روي بر شعار

شده آنها از تهام ا رفع كه جليلميرقنبري و كامكار جمشيد عباسحيدري, يميني, كريم آقايان شدند/ زنداني

گرديدند/ آزاد بود

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

ميدارد] اعEم شامخسلطنت مقام به نسبت را [وفاداريخود
كـه تـوده مـنحله و منفور حزب با هيچوجه به قزوين ٢٥٤٤١ شناسنامه دارنده مافي tعبدا اينجانب

اع;م سلطنت شامخ مقام به نسبت را وفاداريخود و نداشته بستگي ميباشد مذهب و دين مخالفمليتو

مافي hعبدا ١٥٥٩٩ آ ميدارد/

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

ندارد] بيگانه به خدمت و كشور به خيانت جز هدفي كه [اينحزب
بـه اينجانب كه ميرسانم اط;ع به و ابراز توده خائن منفور حزب از را خود انزجار و تنفر وسيله بدين

و نداشته ارتباطي ندارد بيگانه به خدمت و كشور به خيانت جز هدفي كه حزب اين با منالوجوه هيچوجه

ميدانم/ وطنفروش و خيانتكار دارند حزب اين با ارتباط كه را آنهائي و نميباشم آن عضو

روزبه hنصرا ١٥٦٩٢ آ



ملي دولت سياهه ٣٩١٦

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

اهواز سابق فرماندار و خوزستان سابق استاندار
شدند آزاد

آقايانسرتيپمظفري تهام ا به رسيدگي پساز مرداد ٢٥ ـ ٢٨ بازپرسوقايع كه شد حاصل اط;ع امروز

آزمـوده سرتيپ آقاي و صادر را آنها آزادي قرار اهواز سابق فرماندار معصومي و خوزستان سابق استاندار

شدند/ آزاد مزبور آقايان ديشب نتيجه در و كرد موافقت آن با نيز ارتش دادستان

با همكاري تهام ا به آنها پرونده و شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف از قبل چندي مزبور آقايان

ارتشمشغول دادرسي حالدر تا آنموقع از و بود گرديده ارتشارسال دادرسي به رسيدگي براي دولتسابق

تومان هزار ٢å معادل آنها آزادي قرار گذشته روز شد كر ذ Fبا در كه طوري به و بودند آنان تهام ا به رسيدگي

گرديدند/ آزاد و صادر وجهالضمان

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

كارگران به اقساططويلالمدت به فروشزمين
ونك dابراهيمآبادc,دولتآباد, نارمك اراضي از مربع متر ميليون چهار حدود در

شد خواهد فروخته كارگران به راهآهن مجاور اراضيعليآباد از قسمتي و

رفاه فكر به همواره كه نخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار و همايوني اعليحضرت منويات از پيروي به

ساعت باشند زمين صاحب خود از كارگران اينكه براي ميباشندو آنها زندگي بهبودوضع كارگرانو كليه حال

كل مدير كار, وزارت معاون نخستوزير نمايندگان حضور با كميسيوني سهشنبه روز بعدازظهر نيم و شش

گرديد/ تشكيل افسران باشگاه در تهران ثبت اداره رئيس و ساختماني بانك عامل مدير ثبت,

٣åå �ابراهيمآباد> نارمك اراضي مربع متر ميليون سه حدود در كه شد گرفته تصميم كميسيون اين در

از مربع متر هزار ١٢å حدود در و دولتآباد اراضي از مربع متر هزار ٣åå و قيطريه اراضي از مربع متر هزار

اقسـاط بـه كـارگران سكـونت بـراي راهآهـن مـجاور عـليآباد اراضي از قسمتي همچنين و ونك اراضي

كارگران كليه اط;ع اينخصوصبه در اقداماتدولت نتيجه زودي به البته شود/ فروخته آنها به طويلالمدت

رسيد/ خواهد

٨٢٩٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٨ پنجشنبه

شميرانات و زمينهايمواتاطرافتهران [تقسيم
كارمندان] و كارگران بين

١٣ حدود در كه شميرانات و تهران اطراف زمينهايموات كليه است قرار ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گـذشته روز بـاره ايـن در كميسيوني گردد/ تقسيم كارمندان و كارگران كليه بين ميباشد مربع متر ميليون

گرديد/ تخاذ ا مقتضي تصميمات گرفتو قرار رسيدگي مورد زمينهايمزبور نقشه يافتو تشكيل



٣٩١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

شدند دستگير توده حزب عمال از نفر ١٦
تحت و شده پخشاوراقدستگير هنگام توده منحله حزب عمال از نفر شانزده اخير هفته ظرف ـ تبريز

گرفتهاند/ قرار تعقيب

مقاديري به داشت كي اشترا مرام تبليغ در ممتدي سابقه كه مهاجر منصور دختر فاطمه بانو همچنين

گرديد/ دستگير شهرباني توسطمأمورين مضره اوراق و اسناد

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

دانشآموزان براي كارت تهيه
از عبور هنگام دانشآموزان جان حفظ جهة اقداماتي فرهنگ اداره رئيس رود زاينده آقاي ـ كرمانشاه

اشخاص كه گرديده تهيه معرفي كارت Fبا به ابتدائي پنجم ك;س از جهةدانشآموزان وع;وه خياباننموده

ننمايند/ معرفي دانشآموز را خود ولگرد و اخ;لگر

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

اعEم] توده منحله حزب به را انتسابخود [عدم
اع;م توده حزبمنحله به را انتسابخود عدم بدينوسيله فرهنگرضائيه كارمند وهي محمدعلي اينجانب

وهي محمدعلي ١٤٣٤٢ آ مينمايد/ تأييد ملي شعاير به را ع;قمنديخود و

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

اعEم] توده منحله حزب به را انتسابخود [عدم
توده منحله حزب به را خود انتساب عدم وسيله بدين رضائيه فرهنگ كارمند طريقي اينجانبغ;محسين

طريقي غ7محسين ١٥٣٣٧ آ مينمايد/ تأييد ملي شعاير به را ع;قمنديخود و اع;م

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

اخير ماهه دو در دادسراينظامي محكومين آمار
و كارد توسط ضرب قتلو از عبارت كه مختلفي جرائم به را نفر ٨ تهران نظامي دادسراي اخير ماهه دو در

نمود/ محكوم ميباشد پخشاع;ميه و نظم اخ;ل همچنين و چاقو

يحيي زندان, سال ١٢ به محكوم قتل جرم به سيدجوادي حاج سيديحيي از: عبارتند مزبور محكومين

٥å زندانو ماه يك به چاقوكشي جرم به عبديزاده خليل تأديبي, زندان روز ٢٥ به نظم اخ;ل تهام ا به نيكو

تأديبي/ زندان ماه شش به پخشاع;ميه جرم به قاسمي مرتضي ش;ق, ضربه

جرم به ج;لي سيدرضا و حيدري خلف همچنين و زندان ماه دو به نظم اخ;ل جرم به مقتدري tاسدا

كه زيني حاجي نام به متهمين از يكي پرونده گرديدند/ زندانمحكوم روز پنج چهلو تا ماه دو از نظم اخ;ل

شده/ احاله تهران دادسراي به بوده نزاع و جرم ايراد به متهم



ملي دولت سياهه ٣٩١٨

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

شيرازيصادر كريمپور عليه را خود نهائي بازپرسقرار
كرد ويرا تقاضاياعدام ٣١٧ ماده استناد به و

ميشود شيرازيصادر كريمپور عليه دادستان ادعانامه هفته اين در

تهام ا به رسيدگي ارتشمأمور دادرسي بازپرس خديو كيهان سرتيپ آقاي كه شد حاصل اط;ع امروز

امروز را پرونده و كرد صادر شيرازي كريمپور عليه را نهائيخود قرار گذشته روز مرداد ٢٨ و ٢٥ متهمينوقايع

نمود/ تسليم ارتش دادستان سرتيپآزموده آقاي به ادعانامه صدور براي صبح

حيث هر از كند پرتاب ارتش دادرسي اداره پنجره از را خود وي اينكه از قبل شيرازي كريمپور پرونده

كريمپور دفاع آخرين قبل روز سه نمايدو استماع را دفاعوي آخرين داشت نظر بازپرسدر فقط و تكميلبود

آمد/ عمل به

از و كرده بحث شورش روزنامه سرمقالههاي درباره خود قرار در بازپرس شده اط;ع كسب كه طوري به

از بعد روزهاي و مرداد ٢٥ ميتينگروز در كه نطقهائي و مرداد ٢٨ و روزهاي٢٥ شيرازيدر عملياتكريمپور

اساسحكومتو زدن برهم در ٣١٧ ماده استناد به را او عمليات و يادآورينموده است كرده اجتماعات در آن

صادر را وي اعدام حكم كه است كرده تقاضا دادگاه از و دانسته منطبق سلطنت تخت و تاج وراثت ترتيب

كند/

تحويل من به امروز پرونده اين داشت اظهار ما خبرنگار به امروز ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي

كرد/ خواهم تقديم دادگاه به را پرونده و صادر وي عليه را خود ادعانامه هفته همين در و شده

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

ملي] [كميسيونامنيت
زاهـدي سـپهبد تـيمسار حـضور بـا كشـور امنيت كميسيون امروز صبح ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

صـورت كراتي مذا كشور انتظامي امور و امنيت درباره مدتي و شد تشكيل افسران باشگاه در نخستوزير

گرفت/

٨٢٩٨ شماره ,١٣٣٢.١١.١å شنبه

تهران وطنپرست و غيرتمند مردان

ايران نهضتمقدسملي وفاداريبه

قشقائي آقايناصر به

است/ آن بار يكنخستين عدد و شد خواهد چاپ گهي آ كه است نوبتهايي تعداد نشانگر چهار عدد تاخير! با توضيح /١

�١�٤ ١ ١٥٨٧٩ آ ميدهند/ رأي سنا مجلس دوم انتخاباتدوره در



٣٩١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

شد تهراندستگير و اصفهان در توده منحله حزب كميته بين رابط
دستآمد به چاپ حين در مخالفدولت اعEميه برگ هزار چند

شدند آزاد نفر ٥ و دستگير نفر ١٢
ساختمان مهندس اص;ني مهندسحميد آقاي ميدهد نظامياط;ع فرمانداري ركندو از كه طوري به

به اصفهان از آن از بعد و بود زنداني ماه چند مدت و دستگير اصفهان ايالتي كميته عضو اسناد ثبت اداره

انتخاب توده حزب طرف از يكم استان ايالتي كميته عضويت به و شد فعاليت تهرانمشغول در و آمد تهران

ساعت ماه بهمن دهم تاريخ در مشاراليه بود/ نيز تهران و اصفهان اي;تي كميته بين رابط ضمنا و گرديد

شد/ دستگير ثبت اداره به ورود موقع در صبح هشت

فورا و شد كشف جيبوي از ٣٢ بهمن ششم تاريخ به مردم روزنامه شماره چند هم بازپرسي موقع در

مسـائل جلد چند و ٣٢ بهمن ششم تاريخ به مردم روزنامه ديگر شماره چند و گرديد بازرسي نيز منزلش

از تعدادي با ٣٢.١å.٢٣ تاريخ به رزم روزنامه يكشماره و ٣٢ ماه بهمن هفتم تاريخ به توده سازمانيحزب

ميباشدو بازداشت ٥ ماده طبق مشاراليه كنون ا آمد/ بهدست كتابمضره جلد چند و توده اع;ميههايحزب

دارد/ ادامه تحقيقات

چپي دستجات طرف از بيانيهاي زرقلم ملي چاپ چاپخانه در كه بود رسيده اط;ع انتظامي مأمورين به

شده چاپ كه بيانيههايمزبور از برگ هزار چند تعداد و اعزام مزبور چاپخانه به مأمورين فورا است/ چاپ زير

نمودند دستگير چاپخانه مدير حاتمصفت پرويز رحمانيو محمد و گرديد جمعآوري پخشبود براي حاضر و

است/ رسيدگي تعقيبو تحت جريان كنون ا و

هشت بيستو قيام از بعد كه بروجرد توده منحله حزب رهبر روستائي سيدجمالشهرت فرزند كبر عليا

پنج ماده طبق و دستگير امروز نظامي فرمانداري دو ركن مأمورين وسيله به بود كرده فرار بروجرد از مرداد

گردد/ اعزام مزبور لشكر به لرستان پنج لشكر در قانوني تعقيب براي كه شد بازداشت نظامي حكومت قانون

كبر عليا ابوالقاسمشيوائي, اص;ني, حميد مهديشيوائي, اسامي به نفر ١٢ اخير ساعت چهار بيستو در

رسـول حـاتمصفت, پـرويز رحـماني, محمد ترابيان, جمشيد هاشمي, احمد رضوي, ابوالقاسم روستائي,

ج;ل آقايان مدت اين خ;ل در و شدند بازداشت مضره اوراق پخش تهام ا به بنائي حسين ريسمانچي,

گرديدند/ آزاد شاهند بانو و طاهري احمد بندري, يپرم عشقي احمد ابراهيمي,

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

نداشته] توده منحله حزب با ارتباطي گونه [هيچ
نداشته توده حزبمنحله با ارتباطي هيچگونه فرهنگرضائيه كارمند صدرمحقق برهانالدين اينجانب

مينمايم/ تأييد ملي شعاير به را ع;قمنديخود مراتب تكذيبو را تهام ا گونه هر ندارم و

برهانالدينصدرمحقق ١٦å١٩ آ



ملي دولت سياهه ٣٩٢٠

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

نداشته] توده منحله حزب با ارتباطي گونه [هيچ
ندارم و نداشته توده حزبمنحله با ارتباطي هيچگونه فرهنگرضائيه كارمند رضائي فتحي اينجانبحسين

رضائي فتحي حسين مينمايم/ تأييد ملي شعاير به را ع;قمنديخود مراتب تكذيبو را تهام ا گونه هر

١٦å١٨ آ

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

ايران] استقEل حفظ [جزعظمتو
هيچ به بوده بيطرفي فرد يك موقع هر در و همواره مهاباد فرهنگ كارمند ريحاني عبدالقادر اينجانب

و آرزو ايران استق;ل حفظ عظمتو جز نداشته بستگي توده منحله حزب جمله از دستجات احزابو از يك

ريحاني عبدالقادر ١٥٨٤٣ آ ندارم/ آمالي

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

توده] منحله [عضويتحزب
نداشته را توده منحله وقتعضويتحزب هيچ ارتشبراي مهماتسازي كارگر زيادلو اينجانبابوالقاسم

زيادلو ابوالقاسم ١٦å١٦ آ ندارم/ و

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

ساوه از
به كنون تا كه ميرسانم عموم اط;ع به وسيله بدين ساوه فرهنگ آموزگار كشاورزي tاسدا اينجانب

و بوده وفادار عزيز ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت همواره و ندارم و نداشته بستگي دستهاي حزبو هيچ

اسداhكشاورزي ١٥٩٢٤ آ بود/ خواهم

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

فرهنگسبزوار] ساله ٢٤ [آموزگار
وسيله بدين ندارم بستگي دسته و حزب هيچ به فرهنگسبزوار ساله ٢٤ آموزگار داوري احمد اينجانب

داوري احمد ميدارم/ اع;م كشور از خارج و ايران مردم عموم به را خود شاهدوستي و مراتبوطنپرستي

١٥٨٩٢ آ

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

شاهدوست] [فرديميهنپرست,
وابستگيخود عدم فرهنگرضائيه كارمند شاهدوست ميهنپرست, فردي محمدحسينوثوقي اينجانب

وثوقي محمدحسين ١٦å٢١ آ ميدارم/ اع;م توده منحله حزب به احزابمخصوصا از يك هيچ به را



٣٩٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

توده] منحله حزب با [ارتباطي
ندارم و نداشته توده منحله حزب با ارتباطي هيچگونه رضائيه فرهنگ كارمند جهانشير حسن اينجانب

جهانشير حسن مينمايم/ تأييد ملي شعائر به را ع;قمنديخود مراتب تكذيبو را تهام ا گونه هر

١٦å٢å آ

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

بوده] ميهنپرستي و شاهدوستي [هميشه
و دسـتجات و احزاب تمام به را خود بستگي عدم مهاباد فرهنگ اداره كارمند حربي ابراهيم اينجانب

هيچ و بوده ميهنپرستي و شاهدوستي هميشه اينجانب شعار و ميدارم اع;م توده منحله حزب مخصوصا

حربي ابراهيم /�ندارد من از را ميهن و شاه و �خدا را مقدس كلمه سه اين سلب قوهاي

١٥٨٤٤ آ

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

آشنائي] ارتباطو گونه [هيچ
كرمانشاه ميرعبدالباقي خانواده با آشنائي ارتباطو هيچگونه شده بازداشت اخيرا كه نام ميرعبدالباقي عباس

ميرعبدالباقي رسول ١٦å٢١ آ نفت/ ملي شركت كرمانشاه ندارد/

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

مهندسميكده از توقيف رفع
كـه راه سـابق وزير ميكده غ;معلي مهندس آقاي يافتهايم اط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به

گرديد/ آزاد تفاهم سوِء از پس امروز بود شده بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به قبل چندي

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

شيمي] سوم [اعتراضدانشجويانسال
واسطه به عالي هنرسراي شيمي مهندسي سوم سال دانشجويان ديروز از ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

كردند/ تئوريخودداري ك;سهاي در حضور از آزمايشگاه كار وسايل نبودن فراهم

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

حومه] و اصفهان در حكومتنظامي [تمديد
دفاع وزارت پيشنهاد بنابه ٣٢ ماه بهمن دهم مورخ جلسه در هيأتوزيران ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

در نظامي فرمانداري مقررات و نظم حفظ تشنجو تحريكو گونه هر جلوگيرياز بهمنظور تصويبنمود ملي

گردد/ تمديد ماه يك مدت به �٣٢.١١.١٤ صبح �پنج انقضاِء تاريخ از حومه و اصفهان شهرستان



ملي دولت سياهه ٣٩٢٢

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

استعمالمشروبات] منع اجرايقانون آئيننامه تهيه [كميسيون
استعمالمشروبات منع قانون اجراي آئيننامه تهيه كميسيون جلسه ديروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

و آژيـر خـرازي, مـحمدرضا ابـوحسين, بـزرگ شيرازي, فقيهي دكتر جزايري, دكتر آقايان حضور با الكلي

گرديد/ تشكيل فاطمي علياصغر

تصميم شدو قرائت مزبور آئيننامه تكميل و تسريع بر مبني بهبهاني tآيتا حضرت نامه جلسه اين در

گرديد تصويب مزبور آئيننامه از ماده چهار جلسه آن در تصويبشود/ Fزم آئيننامه زودتر هرچه شد گرفته

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

كارمندانپست بين نارمك اراضي از قطعه ٨åå تقسيم
شـد, كـرده كسب ساختماني بانك از نازيآباد و نارمك اراضي تقسيم به راجع كه اط;عاتي طبق بر

گرديده تقسيم كشيبوده قرعه در آنها نام كه متقاضياني نارمكبين و نازيآباد اراضي قطعات قسمتاعظم

قطعات مربوطه مهندسين توسط زمين صاحبان از نفر ٦å به روز هر ساختماني بانك دعوت بنابر كنون ا و

تسليم از پس بحث زمينهايمورد قطعات قطعي تحويل ميشود/ داده تحويل زمين روي در آنها به متعلق

تحويل را خود زمينهاي كه كساني گرفت/ خواهد انجام شده داده رسمي اسناد تر دفا به آن فرم كه اسناد

همان ساختماني بانك نمايند/ ساختمان به شروع بانكميتوانند فني مشاركتدفتر با ب;فاصله ميگيرند

از قبل تا و ميباشد نارمك اراضي درختكاري خيابانبنديو كنونمشغول ا داديم قبلاط;ع چندي كه طور

پذيرفت/ خواهد خاتمه نارمك اراضي قسمتهاي ساير به كشيمربوط نقشه و خيابانبندي جديد سال

كشي قرعه كنون تا نارمك اراضي از قطعه ٨åå حدود در داشت اظهار ساختماني بانك رؤساي از يكي

كارمندان بين قطعات اين تا گردد تقسيم بينوزارتخانهها تناسب به استقطعاتمزبور نظر در استو نشده

گردد/ تقسيم ساختماني بانك توسط وزارتخانهها[!] شرايط واجد
در آنها تمركز و وزارتخانهها طرف از شرايط واجد صورتهاي تنظيم از پس مزبور قطعات كشي قرعه

ميباشد/ سابق شرايط همان شرايط و گرديد خواهد تقسيم كارمندان بين ساختماني بانك

٨٢٩٩ شماره ,١٣٣٢.١١.١١ يكشنبه

ارزانقيمتفرحآباد] خانه [تقسيم
آقـاي دسـتور طـبق مـيدهند اطـ;ع كشـاورزي وزارت از كه طوري به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

ساختمانيمحول بانك به آنها تكميل كه فرحآباد قيمت ارزان خانه دستگاه يكصد گرديد مقرر نخستوزير

تقسيم آئيننامه از يكنسخه ارسال مراتبضمن شد قرار و تقسيمشود كارمندانوزارتخانهها بين بود شده

به نسبت تا كنند معرفي بانك به را شرايط واجد كارمندان تا شود اع;م وزارتخانه هر به مذكور خانههاي

آيد/ عمل به Fزم اقدام خانههايمزبور گذاري وا



٣٩٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

توده منحله يكحزب شماره محلي كميته اعضاي از نفر چند
توقيفشدند

گرديدند آزاد نفر ٧ و دستگير نفر ١٢ اخير ساعت ٢٤ در
نفع به فعاليت تهام ا به صبح آقايهشتروديانديروز آمده دست به نظامي فرمانداري از كه طبقاط;عي

گرديد/ توقيف نظامي حكومت پنج ماده طبق و دستگير توده منحله حزب

توده منحله حزب ١ شماره محلي كميته اعضاِء از يكي تحقيقمأمورين نتيجه در كه نام بانكي همچنين

و شد بازداشت پنج ماده طبق و دستگير نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به ديروز بود شده تشخيصداده

گرفت/ قرار بازجوئي تحت ١ شماره محلي كميته ديگر اعضاي كشف براي

ثابت توده حزب در را او عضويت كه آمد دست به اوراقي كتبو آمد عمل به وي منزل از كه بازرسي در

مينمايد/

از كه گرديد مسلم نيز قادري ايرج آباديو آقايانرحمت ١ شماره محلي كميته اعضاِء از تحقيق نتيجه در

گرديدند/ توقيف و دستگير نيز آنها و ميباشند توده منحله حزب فعالي عناصر

بازداشت ٥ ماده طبق ديروز مصالحكشور عليه اقدامات علت به نيز بانكرهني كارمند مرتاضلنگرودي

گرديد/

زير: شرح به نفر ١٢ اخير ساعت ٢٤ در رفته هم روي

مرعشي, سادات احمد حاتمصفت, پرويز رحماني, محمد دهقاني, حسين بينش[!], حسين دكتر آقايان
ابراهيم و تويسركاني جهانبخش خطيبي, مرتضي قادري, ايرج آبادي, رحمت مرتاضلنگرودي, ابوالفضل

شدهاند/ مختلفدستگير تهامات ا به بانكي

آقايان: اسامي به نفر هفت مدت اين خ;ل در همچنين ـ آزادشدگان

مطلق ارباب خوركامي, وحيد عظمي, علي جانعليسي;خوري, سهرابي, فرامرز دبيرچي, محمدحسين

شدند/ آزاد حبيبداوران و

آقاي دبيرستان آن ناظم كه ميدهند تذكر و رسيده اداره اين به نامهاي دبيرستانجلوه طرف از ـ توضيح

ندارد/ سمتي دبيرستان اين در شده دستگير كه فرهمند اردشير و ميباشد ديلمقاني حميد

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

كاشاني آيتاtزاده
گرديد آزاد ديشب

طرف از اع;ميهاي تهيه مشغول چاپخانهها از يكي در كاشاني سيدابوالمعالي آقاي كه هنگامي ديروز

آخر ديشب و شد بازداشت نظامي فرمانداري طرفمأمورين از بود انتشار و چاپ براي نهضتشرق جمعيت

گرديد/ آزاد شب



ملي دولت سياهه ٣٩٢٤

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

شاهنشاه] و ميهن به نسبت را خود [عEقه
ساير و توده منحله حزب به را وابستگيخود عدم فرهنگشاهپور كارمند اميني عباسسادات اينجانب

عباسساداتاميني مينمايم/ تأييد وسيله بدين شاهنشاه و ميهن به نسبت را خود ع;قه و اع;م احزاب

١٦١٣å آ

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

شاهدوستي] و [مراتبوطنپرستي
وابسته توده منحله حزب به منجمله سياسي دستة هيچ به سبزوار فرهنگ آموزگار داروي احمد اينجانب

ميدارم/ اع;م كشور از خارج ايرانو مردم عموم به را شاهدوستيخود مراتبوطنپرستيو بدينوسيله نبوده

داوري] [احمد ١٦١١٤ آ

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

شاهنشاه] و ميهن به نسبت را خود [عEقه
احزاب ساير و توده منحله حزب به را وابستگيخود عدم فرهنگشاهپور كارمند كرو پا ابراهيم اينجانب

كرو پا ابراهيم مينمايم/ تأييد وسيله بدين شاهنشاه و ميهن به نسبت را خود ع;قه و اع;م

١٦١٣١ آ

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

ايديهم اtفوق يد
با افراد شكستناپذير نيروي جوانبختمحبوبو شاهنشاه رهبري و متعال خداوند خواست به كه كنون ا

صـفحة سـرزمين ايـن رشـيد فرزندان خون ريختن با و گرديد, آب بر نقش خائنين دسائس كشور ايمان

در را خود مشروع حق كه كرد كوشش و سعي بايد گرديد, افزوده باستان ايران افتخار پر تاريخ بر درخشاني

آورد/ دست به ملي دولت آزاد انتخابات

امتحانات رشادتاخ;ق و ميهنپرستي و شاهدوستي در است كشور عاقلة قواي منزلة به كه سنا مجلس

تأثير تحت كرده مسئوليت قبول ميهن و شاه به خدمت خاطر به هم دوره اين در و داده اول دوره در را Fزم

گرديد/ نخواهد خشكديگرانواقع احساسات

شـخيص شـخص پشـتيباني و مـتعال قـادر خـواست بـه ما جسماني قوت و ايماني نيروي مقابل در

بايستي و برد خواهد بهگور را آرزو نميرسند خود مراد به خائن عناصر شاهنشاهيهرگز اعليحضرتهمايون

خواهد ادامه نهائي پيروزي تا بيدادگران عليه ما مبارزة باشند كه مقام هر و حال هر و كجا هر در كه بدانند

جانباز جوانمردان طرفجمعيت از متعال/ خداوند ياري به داشت

جعفري شعبان ١٦١٦٥ آ



٣٩٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

كارگران اتحاديه كانديدا
تهران سه و دو درجه گرمابهداران

فروزانفر بديعالزمان آقاي جناب

سجادي, كبر عليا دكتر آقاي جناب

تهران, جمعه امام آقاي جناب

عباسمسعودي, آقاي جناب

بهبهاني, ميرسيدعلي آقاي جناب

حكيمالملك, آقاي جناب

نجمالملك, آقاي جناب

تقيزاده, سيدحسن آقاي جناب

رياضي/ عباس دكتر آقاي جناب

شاهحسيني محمدابراهيم گرمابهداران/ كارگران تحاديه ا طرف از

شاهحسيني اسمعيل محمد ١٦١٢å آ

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

تهران دانشگاه استادان و دانشكده رؤساي بيانيه
مشكوة سيدمحمد آقاي جناب عصر آيتاtعEمه حضرت

هر ميباشند/ تهران از سنا مجلس دوره دومين نمايندگي كانديداي دانشگاهيان و دانشمندان طرف از

ميشويم متذكر را گرامي همميهنان اين وجود با است اينجانبان توصيه از مستغني معظمله معروفيت چند

نفرمايند/ خودداري ايشان انتخاب از كه

محمود دكتر �٣ حقوق/ دانشكده رئيس و استاد عميد موسي دكتر �٢ دانشگاه/ استاد متيندفتري دكتر �١

دكتر �٥ پزشكي/ دندان دانشكده رئيس و استاد سياسي دكترمحمود �٤ علوم/ رئيسدانشكده و استاد حسابي

صديق عيسي دكتر �٧ پزشكي/ دانشكده معاون و استاد سهراب دكتر �٦ علوم/ دانشكده معاون و استاد فرشاد

كـل بـازرس و استاد مجلل دكتر �٩ پزشكي/ دانشكده تشريح كرسي استاد كياني دكتر �٨ دانشگاه/ استاد

�١١ دانشگاه/ شوراي در پزشكي دانشكده نماينده و استاد رياض حسن دكتر �١å دانشگاه/ بيمارستانهاي

شيرواني دكتر �١٣ دانشگاه/ استاد كيهان دكترمحمود �١٢ دانشگاه/ شوراي عضو و استاد كبيري tعزتا دكتر

عباس دكتر �١٦ دانشگاه/ استاد وحدتي علينقي دكتر �١٥ دانشگاه/ استاد شهابي محمد �١٤ دانشگاه/ استاد

�١٩ دانشگاه/ استاد دفتري هوشنگ دكتر �١٨ دانشگاه/ استاد پارسا احمد دكتر �١٧ دانشگاه/ استاد رياضي

دانشگاه/ استاد ذوالمجدين �٢١ دانشگاه/ استاد عبده مهندس دكتر �٢å دانشگاه/ استاد افشار كشي[؟] دكتر
١٦٢٢٧ ا دانشگاه/ استاد سبزواري سيدباقر �٢٢



ملي دولت سياهه ٣٩٢٦

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

اراضيگفت: تقسيم كميسيون جلسه در دارائي وزير

بسازند خانه برايخود كه شد خواهد داده وام كارگران به
ميشود زوديتشكيل به دولت كارمندان تعاوني شركت

است شده گرفته نظر در منظور اين براي ملي ساختمانهايبانك از يكي و

شد انجام دارائي وزارت در كارگران بين زمين اسناد توزيع مراسم امروز
شد تقسيم زمين كارگران از نفر بين٣٧٤

ميشود اقدام زودي به كارمندان به وام برايپرداخت
دكتر آقاي حضور با دولتي كارگرانمؤسسات بين اراضي تقسيم كميسيون جلسه امروز صبح نه ساعت از

كميسيون عضو ضرغامپور آقاي ابتدا شد/ تشكيل دارائي وزارت در كارگران نمايندگان و دارائي وزير اميني

چندي ضرابخانه و دخانيات سيلو, كارگران بين اراضي تقسيم براي گفت كميسيون اقدامات گزارش ضمن

تشخيص شرايط واجد اول درجه در كارگران از نفر ٣٧٤ دقيق رسيدگي از پس و شد تشكيل كميسيوني قبل

كـنون ا ميباشند عائله زيادي عده داراي و است ريال دوهزار از كمتر عده اين ماهيانه حقوق شدند/ داده

آيد/ عمل به مقتضي اقدام كارگران كليه جهت مسكن تهيه به نسبت داريم استدعا

دخانيات, كارگران بين قطعه ١٤٥ كرد اظهار اراضي قطعات تعداد مورد در عاطفي مهندس آقاي آنگاه

در توضيحاتي سپس است/ شده تقسيم ضرابخانه كارگران بين قطعه ١١٨ و سيلو كارگران بين قطعه ٢١٢

دادند/ زمينهايمزبور تقسيم اطرافنحوه

ك خا آبو به آنها ع;قمندي و كشور افراد جهت آزادي ايجاد براي من عقيده به گفت دارائي آقايوزير

ع;قمند ملكخود به شود شناخته مالك كه كس هر باشند داشته ثروتي كدام هر كه كرد كوشش بايد خود

خفيف كنند آندراز بهسوياينو دست باشندو محتاج كه كساني دوستدارد/ را خود حقيقتكشور در استو

تـوجه بـا كـنون ا خـوشبختانه باشند نفسخود به متكي كه كرد تقويت را آنها بايد و شد خواهند زبون و

مـخصوصا مـيفرمايند مـبذول بيبضاعت طبقه به نسبت شاهنشاه همايون اعليحضرت كه مخصوصي

بـيبضاعت كارگران تمام براي بتواند دولت ميرود اميد شده تقسيم اختصاصي حسباFمر كه اقداماتي

كند/ تهيه مأوا و مسكن

كليه آسايش و رفاه بايد كند پيدا تقليل خانه كرايه كه خواهد موجب بيبضاعت افراد براي خانه تهيه

قدمهاي آقاينخستوزير حسبدستورات بر اخير ماه چند در تأمينشود اجتماع رفاه كه كرد تأمين را افراد

وزارت كوششهاي شود عمل زودتر هرچه مسكن كهموضوع است شده برداشته مورد اين در مؤثر و جدي

حاصل توفيق باره اين در بيشتر و بهتر بتوانيم تيه آ در كنيم سعي بايد ولي داشته فراوان تأثير نيز دارائي

كنند/ اقدام خانه ساختن براي بتوانند مربوطه متصديان كه تأمينشود جديدي اعتبارات و كنيم

آقـايان خـصوصا كـارگران نمايندگان و كميسيون اعضاِء مجاهدتهاي از دارائي وزير آقاي خاتمه در



٣٩٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

مشروحي اظهارات كارگران نمايندگان آقايان از تن چند خاتمه در كرد/ تشكر قزلباش و مهيني مهندس

توجه با گفتند آنوزارتخانه مأمورين دارائيو آقايوزير زحمات دولتو توجه از سپاسگزاري ضمن نمودندو

از يكـي بـاشند/ زمـين و خـانه داراي كـارگران كليه نزديكي تيه آ در ميرود انتظار ملوكانه ذات مراحم به

قرار اجتماعي بيمههاي سازمان اختيار در حصار سرخ طرفدولتقريه از اخيرا كرد اظهار كارگران نمايندگان

كـه كارگراني به كه ميآيد عمل به مجاهدت ضمنا شود ساخته آسايشگاه كارگران براي آن در كه گرفته

بسازند/ خانه بتوانند زمينها آن در كه گردد پرداخت وام مبلغي ميشوند زمين صاحب

و دخـانيات سيلو, كارخانجات كارگران بين را زمينها از استفاده اب;غ دارائي وزير آقاي هنگام اين در

وزير آقاي حضور با مطبوعاتي مصاحبه جلسه ختم از بعد شود/ داده كارگران به كه كرد تقسيم ضرابخانه

كارگران براي خانه ساختن چگونگي مورد در خبرنگاران از يكي ابتدا شد تشكيل جرايد خبرنگاران و دارائي

تأمين اينمنظور براي اعتباري كه آنست اقدام مهمترين من عقيده به داد پاسخ اميني دكتر آقاي كرد سؤال

كارگراني اختيار در اعتبار و مبلغيوام كه كرهشويم مذا بانكرهنيوارد يا بانكملي با كه داريم نظر در و گردد

به اقداماتي بايد تأمينشود تهران كارگران رفاه وسائل تنها نبايد و گيرد قرار ميشود داده زمين آنها به كه

كشور متمكن افراد بايد ضمنا باشند آسايش و رفاه در كشور كارگران شهرستانها تمام در كه آوريم عمل

براي هستند ثروتمند كه كساني دنيا تمام در نيست دولت به منحصر اقدامات قبيل اين كه شوند متوجه

موفقخواهيم بهتر ما كنند همكاري دولت با خيرخواه افراد گر ا نيز اينجا در ميكنند كوشش خود آباديكشور

ارزان خانههاي همين ساختن براي yمث بخشيم نجات فعلي وضع از را مملكت استطاعت كم طبقه كه شد

خواهد آنها عايد منافعي فقط نه نباشند زياد استفاده فكر در و كنند همكاري دولت با ثروتمندان گر ا قيمت

نمايد/ مسكن و خانه داراي را آنها همنوعان ميتوانند بهتر دولت بلكه شد

است گرفته صورت اقداماتي چه كارگران و كارمندان زندگي وسائل تهيه براي كه بود اين ديگر سؤال

كـه است گـرفته صـورت تعاوني بزرگ شركت يك تشكيل براي اقداماتي دادند پاسخ دارائي وزير آقاي

در اول دست و ارزان قيمت به خواربار و زندگي لوازم كليه و باشند سهيم شركت اين در نيز دولت كارمندان

و مـنظم بسيار وضع با كه است شده تأسيس ارتش طرف از فروشگاهي كنون ا شود گذارده آنها دسترس

قرار آنها دسترس در فروشگاه اين وسيله ارتشبه افراد نياز وسائلمورد تمام و ميشود اداره رضايتبخشي

عمل به بانكملي با كه تي كرا مذا ضمن نمايدو تأسيس شركتي چنين دارد نظر در نيز وزارتدارائي ميگيرد/

اين پرسنل كه شد خواهد سعي است شده گرفته نظر در اينمنظور براي بانك ساختمانهاي از يكي آمده

قرار كارمندان استفاده مورد فروشگاه اين در قيمت ارزان و اجناسخوب حتيالمقدور و باشد محدود شركت

تأسيساينشركت دهد انجام را وظائفمربوطه خارجي شركتمعام;ت استكه شده گرفته تصميم و گيرد

شد/ خواهد قيمتها كردن ارزان و زندگي هزينه آوردن پائين در زيادي تأثير آن نظير شركتهاي و

نـيز آن سـود از ميتوانـند ساله همه شوند شركتمحسوب اين سهامدار كه كارمنداني ديگر طرف از

تـمام رفاه وسائل و تشكيل تعاوني شركت اين شعبات شهرستانها تمام در ميرود اميد گردند/ بهرهمند



ملي دولت سياهه ٣٩٢٨

شود/ فراهم دولت خدمتگزاران

yكام امر اين انجام با گفتمن اميني آقايدكتر شد كارمنداندولتسؤال به اعطايوام به راجع خاتمه در

در مقروضنشوند بيمه شركت به و نگيرند قرار فشار تحت كارمندان كه شود داده ترتيبي بايد ولي موافقم

ماه هر آخر در مجبورند و مليمقروضهستند بهمؤسساتدولتيو كارمنداندولت از كثيري عده حاضر حال

حقوق از مبلغيديگر عمليشود پرداختوام گرموضوع ا و بپردازند بابتمطالباتمزبور را ازحقوقخود مبلغي

قرار فشار تحت كارمندان كه نحوي به كرد كوششخواهيم معهذا نمايند پرداخت بابت آن از بايد نيز را خود

شود/ داده وام طويلالمدت اقساط به سهلي شرايط تحت دارند وام دريافت استحقاق كه كساني به نگيرند

شد/ ختم جلسه ربع و ده ساعت مقارن

٨٣åå شماره ,١٣٣٢.١١.١٢ دوشنبه

شد صادر شكر تن هزار برايفروش٢٥ تصويبنامهاي

است موجود انبار در كشور مصرفداخله بر عEوه مقداريشكر با اولين براي
شد خواهد وارد ايران به امريكا از ديگر روز چند تا شكر تن هزار ٣å

شد خواهد زوديمنتشر به آگهيفروششكر
اين ميشود ايران وارد شكر تن هزار ٣å ديگر روز چند تا كه شد حاصل اط;ع دارائي وزارت در امروز

و گرديده منعقد فني همكاري اداره بيندولتو آن قرارداد كه است شكر تن هزار ١åå جمله از قسمتي مقدار

باقي تن هزار ٢å شد, وارد تن هزار ٣å اين آنكه از بعد است/ شده ايران وارد قبل چندي آن تن هزار ٥å

مورد ساليانه شكر ترتيب اين با و ميگردد جاريوارد سال آخر تا ميباشد منعقده قرارداد به كهمربوط مانده

ما خبرنگار شود منعقد شكر برايورود بعدا است ممكن كه قراردادهائي درباره ميگردد/ تأمين كشور احتياج

نداشته شكر به احتياج هيچوجه به ما حاضر حال در كه شد پاسخداده كرد دولتسؤال عاليرتبه يكعضو از

براي قبل روز چند برسانيم/ فروش به را آن كه است نظر در و داريم زياد مصرف بر ع;وه نيز مقداري حتي و

ترتيبفروشآنداده زودي به استو شده صادر طرفهيأتوزيران از تصويبنامه شكر تن هزار فروش٢٥

ميكنند وارد جنوب بنادر از مجاز كاFهاي كه كساني كاFخصوصا واردكنندگان از بعضي چنانچه شد/ خواهد

شد/ خواهد مبادله تي واردا مختلف كاFهاي با نظر مورد شكر نمايند رعايت را شرايطدولت

رضايتبخش بهنحوي ماههاياخير در شكر توزيع و خريد طرز كه كرد اظهار همچنين اينعضومسئول

و ميباشد انبارهاموجود در مصرفداخله بر زائد نيز مقداري بلكه گرديده تأمين دولت احتياج فقط نه كه بود

ندهد/ روي ديگر داشت شكروجود مورد در سابقا كه روشمشك;تي همين اجراي با نيز تيه آ در ميرود اميد

كنون ا و شده اب;غ دارائي وزارت به است كرده صادر شكر فروش براي وزيران هيأت كه تصويبنامهاي

آن فروش گهي آ زودي به و برسد خريداران اط;ع به كه ميباشد تدوين دست در مربوطه مقررات و شرائط

پيشنهادات به و رسيد فروشخواهد به تدريج به يا يكجا طور به مزبور شكر تن هزار ٢٥ ميگردد/ منتشر

ميشود/ خوانده خريداران حضور با رسيده



٣٩٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

اسEم ستاره روزنامه
١٦٢٤٨ آ ميدهد/ ادامه را خود نبرد مطالبسودمند با چهارشنبه روزهاي كان كما و خارج توقيف از

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

ملي] رنگ سه اعتEيپرچم و ايران حفظعظمت راه [در
و بوده بيطرفي شخص پيوسته خدمتخود مدت خ;ل در مهاباد فرهنگ كارمند رباني محمد اينجانب

و عظمتايران حفظ راه در همواره ندارمو بستگي توده حزبمنحله جمعيتيمنجمله دستهو هيچ به هستمو

رباني محمد وفادارم/ محبوب شاهنشاه به نسبت و ميباشم و بوده كوشا ملي رنگ سه پرچم اعت;ي

١٦٣٢٦ آ

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

شاهدوستي] و [مراتبوطنپرستي
توده منحله حزب به منجمله سياسي دستة هيچ به فرهنگسبزوار ساله ٢٤ داوريآموزگار احمد اينجانب

ميدارم/ اع;م ايران مردم عموم به را خود شاهدوستي و وطنپرستي مراتب وسيله بدين نبوده وابسته

داوري] [احمد ١٦٢٧١ آ

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

بوده] پرستشاينجانب مورد آن اساسي [قانون
منحله حزب به بستگي هيچگونه رجبنيا اينجانبمسعود تصور خ;ف بر كه ميدارم اع;م بدينوسيله

است/ بوده اينجانب پرستش مورد آن اساسي قانون و ايران عزيز ميهن هميشه و ندارم نداشته توده

رجبنيا مسعود ١٦٢٣٦ آ

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

شد داده ايران به ارتشامريكا از لباسنظامي يكميليوندست
اولين كه كرد اع;م امروز سخنگويدولت تلفنو تلگرافو پستو وزارت كفيل فرزانگان سرتيپ آقاي

يك بيشاز كه پارتي اين شد/ خواهد شاهپور بندر وارد ماه بهمن ١٧ تاريخ نظاميدر جديد تجهيزات پارتي

ارتش افراد كليه براي انيفورم لوازم ساير پيراهنو شلوار, فرنج, از است عبارت ميباشد ملبوس قطعه ميليون

مسلح نيروهاي وضعيت بهبود براي امريكا و ايران دولتين مشترك كوشش بر دليل لوازم اين تهيه ايران/

نظامي رئيسمستشاران سرتيپمككلور است/// آسايشافراد و رفاه به كه مخصوصي توجه طريق از ايران

دريافت امريكا از نظامي كمك كه كشورهائي به تجهيزات و لوازم قبيل اين معمو� كه است داده توضيح

داده ايران دولت ارتشبه وضعيت بهبود منظور به اضافي كمك اين ايران مورد در اما نميشود داده ميدارند

است/ شده



ملي دولت سياهه ٣٩٣٠

٨٣å١ شماره ,١٣٣٢.١١.١٣ سهشنبه

فرحآباد شرايطواگذاريخانههايارزان
كارمندان فرهنگو آموزگاران به ريرا شهر جاده كنار در فرحآبادواقع ارزان خانه يكصد ساختماني بانك

ميرساند: فروش به باشند شرايط اين واجد و سال ٤٥ از بيشتر آنها سن كه دولت معيل

باشند/ مقيم تهران در سال پنج Fاقل wب باشند/ ايران تبعه wالف داوطلبان: شرايط ـ اول ماده

كيلومتريشرق ٦ و شاهرضا شمال كيلومتري مسافت٦ تا او همسر يا و خود متاهلبوده كننده تقاضا wج

ري شهر شميراناتو در همچنين خيابانشوشو كيلومتريجنوب ٣ سيمتريو غرب كيلومتري ٦ و شهباز

باشد/ داشته دولتي خدمت سابقه سال ده مدت Fاقل كننده تقاضا wد باشند/ نداشته زمين و خانه

بانك رهن در بانك طلب استه;ك تا انتقال مورد خانه و ميباشد سال ده استه;ك مدت ـ دوم ماده

ماند/ خواهد باقي ساختماني

متبوعه وزارتخانه با و اداره حسابداري طرف از گذاري خانههايوا استه;ك پرداختاقساط ـ سوم ماده

گاه هر مينمايد راهنقبول و پرداختشود ساختماني بانك به مرتبا ماه هر آخر در كه گردد تعهد مستخدم

طبق را كهمرهونه دارد حق ساختماني بانك و شده حال اقساط بقيه مدت افتد تأخير به ماهيانه ششقسط

گذارنده تصرفرهنوا در خانه كه مدتي براي و كنند اقدام طلبخود استيفاي در و برساند فروش به مقررات

تـعيين چـهارم مـاده شرحي �به خانه بهاي پنجم و بيست يك معادل مأخذي بر مالاFجاره مانده باقي

نمايد/ احتساب داشته دريافت اقساط بابت yقب كه بابتوجوهي يا و دارد دريافت �ميگردد

ريال/ ٤å مترمربعي قرار به زمين قيمت wالف ميشود/ تعيين زير شرح به خانه هر بهاي ـ چهارم ماده

كي استه; سود å.å٦ نمودن منظور wج است/ شده تمام بانك براي كه مبلغي به ساختمان هزينه wب

اراضي/ بهاي نه ساختمان هزينه روي فقط سال ده مدت براي

از قبل كه اقساطي ميآيد دست به چهارم ماده مبناي بر كه است مبالغي ماهيانه اقساط ـ پنجم ماده

از اقساط بر همچنينوجوهيع;وه و شده پرداخت سررسيد از زودتر كه مدتي براي پرداختشود سررسيد

به فقط سود و كسر بدهي ميزان از پرداختشود خانه بهاي تصفيه در تسريع منظور به خانهها مالكين طرف

گرفت/ خواهد تعلق بدهي مانده باقي

شـد خواهـد خريداران تحويل ١٣٣٣ فروردين اول از ترتيب به آنها ساختمان تكميل از پس خانهها

و تكميل و دريافت را ساختماني بانك پرسشنامه بايد باشند فوق شده شمار شرايط واجد كه متقاضياني

متبوعه�موضوع وزارتخانه حسابداري تعهد و شناسنامه مصدق برگرونوشت دو ضميمه به را تقاضايخود

شرايط احراز به مداركمربوطه ساير تهرانو در سال اقامتمدت٥ به داير گواهيك;نتريمحل و �مادهسوم

نمايند/ دريافت رسيد و تسليم ساختماني بانك در تقاضانامهها به رسيدگي كميسيون به مذكور

طريق از شرايط حائزين به خانهها گذاري وا باشد خانه تعداد بر اضافه متقاضيان از يك هر وضعيت به

رسيد/ خواهد اط;ع به بعدا كشي قرعه تاريخ اينصورت در شد/ خواهد انجام [ناخوانا]



٣٩٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

بازداشتشدند كاوياني دكتر و سابقمجلسشورايملي نماينده اخگر
گرديد ارتشدستگير افسراناخراجي از يكي
اخير ساعت ٢٤ در اقداماتفرماندارينظامي

آقايدكتر مليو مجلسشوراي سابق نماينده اخگر آقاي ميدهد نظامياط;ع فرمانداري كه طوري به

و شدند زنداني نظامي حكومت پنج ماده استناد به بازداشتو نظامي فرمانداري طرف از گذشته كاويانيروز

گرديد/ آغاز آنها از تحقيقات

عناصر از يكي نظامي فرمانداري مأمورين اظهار طبق ارتشكه اخراجي جوديسروان احمد آقاي ديروز

وسيله به بود آمده ايران به مجددا و كرده فرار شوروي به قبل چندي و ميباشد توده منحله حزب در فعال

زندان تحويل نظامي قانونحكومت پنج ماده استناد به و شد بازداشت تهران در نظامي فرمانداري مأمورين

گرديد/

همراه تهام ا به نهضت چاپخانه كارگر ابراهيم محمد اخير ساعت چهار بيستو در مزبور آقايان بر ع;وه

وسيلهمأمورين به فعاليتمضره تهام ا به تبي كا حسينعلي همچنين شاهد روزنامه كليشه و سرمقاله داشتن

شدند/ زنداني پنج ماده استناد به جلبو نظامي فرمانداري

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

گرديد] توقيفخارج [از
از بود شده توقيف نظامي فرمانداري طرف از اخيرا كه ملل تحاد ا روزنامه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ خارج توقيف

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

بختياري] غائله به رسيدگي مأمور تجديدنظر [دادگاه
به رسيدگي مأمور تجديدنظر دادگاه مقدماتي جلسه دومين امروز صبح ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

سـرهنگ آقـايان ضـمنا گرديد/ تشكيل نخجوان سرتيپ آقاي رياست به بختياري غائله متهمين تهام ا

و صمصام احمدقلي صمصام, اميربهمن بختيار, ابوالقاسم آقايان مدافع وك;ي آزمين سرهنگ و جهانگير

داشتند/ اع;م را وكالتخود قبولي و حاضر دادگاه در مرداني محمدعلي

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

عباسي تلگرافاز
حزب از را خود تنفر و انزجار وسيله بدين ميدانند توده منحله حزب به منتخب را اينجانب عدهاي چون

است ايرانيان عموم شعار كه را ميهندوستيخود و شاهدوستي مراتب ضمنا و ميرساند اط;ع به توده منحله

بقائي hحبيبا ١٦٢٨٩ آ ميدارد/ اع;م



ملي دولت سياهه ٣٩٣٢

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

اطEعات روزنامه مدير آقاي جناب
كيهان رونوشتروزنامه

كبر عليا دستگيري و فرار و توده بودنحزب بهعضو شرحي تاريخ٣٢.١١.١١ در معروضميدارد محترما

به مرداد ٢٨ از قبل روز و حزبينبوده هيچ اينجانبعضو او� بود شده نوشته روزنامه آن روستائيبروجرديدر

فرديمورد هر سوگندنامه انصرافو اع;م درموضوع كه نخستوزير آقاي جناب نطق از پس و آمده طهران

فـرمودند ايراد راديو از مهر ٢٩ روز در كه بود خواهد اطمينان روي از دولت حمايت تحت و گذشته از عفو

فرمانداري از تعقيب منع قرار ١å.١å تاريخ در و تسليم و اع;م سوگندنامه ضمن را انصرافخود نيز اينجانب

و شده اب;غ پنج لشكر و بروجرد شهرباني به آن رونوشت كه صادر ميباشد ١.٢٤å١٧ آن شماره كه نظامي

ميباشم/ آزاد كنون ا

فرطع;قه از يا و طرفمأمورين از يا اشتباها را اينجانب فرزند احمد مغرضين از بعضي تحريك به ولي

به امر را نامه عينمتن ميشود استدعا محترم مدير آن از بازداشتشده معرفيو كبر عليا نام به فرزندي پدر

فائقه احترامات با فرمائيد/ درج

بروجردي فرشفروش روستائي كبر سيدعليا ١٩٣٥٣ آ

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

مراجعتكرد تهران نوابصفويبه
اس;مي كشورهاي به كه روزه يكمسافرت٦٥ پساز صبحامروز اس;م فدائيان آقاينوابصفويرهبر

گرفت/ قرار استقبال جمعيمورد طرف از فرودگاه در و كرد مراجعت تهران به بود نموده

كـرب;, نجفاشـرف, بغداد, شهرهاي به مدت اين طي داشت اظهار ما خبرنگار به صفوي نواب آقاي

سپسبهدعوت تماسگرفتنو نواحي اين مسلمان مردم با و كردم سفر دمشق عمانو بيتالمقدس, بيروت,

نكاح شبانالمسلمين, جمعيتهاياخوانالمسلمين, با و بودم آنجا در مدتي و رفتم كشور آن به مصر مردم

من تأسف و تأثر باعث اخوانالمسلمين جمعيت انح;ل چه گر ا كردم/ م;قات طبقات ساير و استعمار ضد

مرعي من نسبتبه را احترام فرهنگنهايتادبو وزير آندولتخصوصا ومأمورين ليكندولتمصر گرديد

دارم/ تشكر آنها از باب اين از و داشتند

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

هوالعزيز
تبريكميگوئيم/ اس;م فدائيان برادران عموم به را سيدمجتبينوابصفوي حضرت عاليقدر رهبر ورود

دامغان اس7م فدائيان طرف از

وحيد عباسي, جواد عباسي, رضا ١٦٤å٥ آ



٣٩٣٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

استخدام قانونجديد طرح موجب به

كرد خواهد تغيير سال هر در كارمنداندولت حقوق حداقل
بود عاديخواهد يكفرد ماهانه مخارج بيشاز بيستدرصد كارمندان حقوق اشل

است شده تهيه استخدام قانون طرح از پنجفصل

امـروز است شـده تخاذ ا كشوري استخدام قانون طرح تهيه كميسيون طرف از كه تصميماتي به راجع

طرف كارمندان رفاه تأمين لحاظ از كه نكتهاي نمود/ كسب زير شرح به اط;عاتي و كرد تحقيق ما خبرنگار

است حقوق اشل كردهاندموضوع صادر زمينه اين در مقتضي دستورات و گرفته قرار دارائي وزير آقاي توجه

تعيين حقوق حداقل اساس بر نمايند دريافت خود مقام و رتبه به نسبت به كارمندان بايد كه را پولي زيرا

پولي ميزان در يابد افزايش يا كند تنزل هزينهها قدر هر ثابتاستو كارمنداندولت اشلحقوق yفع گردد/

هـنگامي رسـمي كـارمند يك حقوق نميشود, داده تغييري ميگردد پرداخت مختلف رتبههاي بابت كه

بگيرد/ كار اضافه يا و اضافاتيشود دريافت به ويموفق كه مييابد افزايش

حداقل ميزان جديد تصويبقانون از بعد داد توضيح استخدام اعضايكميسيون از يكي كه طوري به ولي

مبلغ سال هر ماه مهر در و شد خواهد متغير نمايند دريافت كارمندان بايد كه پولي مبناي و پايه يعني حقوق

ميشود/ گرفته نظر در اشل براي جديدي

بانك و كار وزارت ملي, اقتصاد وزارت دارائي, نمايندگانوزارت از مركب كميسيوني رقم اين تعيين براي

قرار كارمندان اساسحقوق كه ميشود منظور جديدي رقم و تشكيل كارگران نمايندگان از تن چند و كلي

و ك خورا متوسط نرخ كه معني اين به شد خواهد تصويب زندگي هزينه دقيق محاسبه با اشل اين گيرد

مخارج باشد عائله نفر چند داراي كه متوسط كارمند يك زندگي دقتدروضع با و ميگيرند نظر در را ك پوشا

به كند خرج ماه در بايستي وي كه آنچه از بيش درصد بيست ميزان به سپس مينمايند, تعيين را او ماهانه

زنـدگي هزينه سال طي در گر ا كه شد خواهد اضافه منظور اين به درصد بيست اين ميافزايند/ اشل آن

نشوند/ مضيقه زحمتو دچار معيل كارمندان يافت افزايش

اين شد داده پاسخ قبلشود سال از كمتر سال يك در است ممكن اشلحقوق آيا كرد سؤال ما خبرنگار

بيايد پائين هزينهها سطح گر ا مسلما و ميگردد تشكيل ماه مهر در كه است كميسيوني نظر به بسته موضوع

دولتمحسوب كارمند كه را عادي فرد يك زندگي مخارج ديگر طرف از كرد, خواهد تنزل نيز اشل ميزان

باشد/ كشور افراد مخارج كلي وضع با متناسب حقوق مبلغ حداقل تا ميگيرند نظر در نيز نميشود

آن بقيه جاري سال اواخر تا ميرود احتمال استو شده تهيه فصل پنج كنون تا استخدام قانون طرح از

ارتقاِء مدت و شد خواهد تخاذ ا تصميماتي نيز كارمندان ترفيعات به نسبت قانون اين در گردد/ تكميل نيز

مجلسشوراي تصويب براي تصويبهيأتوزيران و تكميل از بعد استخدام قانون طرح ميكند/ تغيير آنان

شد/ خواهد فرستاده ملي



ملي دولت سياهه ٣٩٣٤

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

شد خريداري شهرستانها به شكر و قند برايحمل كاميون هزار يك
ميشود كاشته مEحظه قابل مبلغ شكر و قند حمل اعتبار از

ارتش از كـاميون هزار يك شكر و قند كل اداره طرف از اخيرا كشور سراسر در شكر و قند توزيع براي

قند حمل براي كاميونها اين ميكنند اظهار دارائي مقاماتمسئولوزارت كه طوري به است/ شده خريداري

ميشد شروع شكر و قند معينيحمل موعد در كه گذشته برخ;ف رفتو خواهد كار به شهرستانها به شكر و

اينك ميشد هم تأخير كشور نقاط از بعضي به مزبور كاFي ارسال براي حتي و ميگرديد انجام عجله با و

خريداري كاميونهاي وسيله به شهرستانها و استانها مصرف ميزان تأخير بدون استكه شده داده ترتيبي

شكر قندو حمل باري اعتبار ريال ميليون چهارصد بر بالغ سال هر در اينكه ديگر مهم نكته گردد/ حمل شده

با ولي ميرسيد مصرف به نمايد/ عمومي احتياج رفع به كمكي آنكه بدون عمده مبلغ اين و ميشد منظور

قابل مبلغ حيث اين از و شد خواهد داده تقليل ريال ميليون ٥å تا ٥å مزبور اعتبار كاميون هزار يك خريد

ميگردد/ م;حظهايصرفهجوئي

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

ميشود تقسيم وزارتفرهنگ معلمين از نفر ٢åå بين نارمك اراضي
وزارت اداري مـعاون شـهنائي آقـاي دفتر در كميسيوني گذشته روز نخستوزير آقاي دستور حسب بر

اجـتماعي امور اداره رئيس گرگاني و بازرسي كل مدير گرجي و فني معاون حداد آقايان حضور با فرهنگ

بـراي نـارمك اراضـي از كـه زمـينهائي تـقسيم درباره كميسيون اين در گرديد/ تشكيل فرهنگ وزارت

كه گرديد اين بر قرار مشاوره پساز آمدو عمل به كره مذا است شده تخصيصداده فرهنگ كارمندانوزارت

گردد/ تقسيم شرايط واجد معلمين بين بعدا و شده مربعمفروز متر ٦åå الي ٢ååقسمتهاي به اراضيمزبور

خدمتداشته سابقه سال پنج مدت حداقل كه متاهل دبيران از نفر ٥å و آموزگار نفر ١٥å به اط;ع قرار به

شد/ خواهد گذار وا ريال چهل متري قرار از اراضي اين باشند

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

كتابسال بهترين جايزه درباره شاهنشاهي دربار اعEميه
هـمايون اعـليحضرت زائـدالوصـف تـوجه و ع;قه به نظر ٣٢.٨.٢٦ مورخ ٥٥٣٥ شماره اع;ميه پيرو

جـايزه فرمودهاند مقرر مفيد كتب نشر و ترجمه و تأليف طريق از فرهنگ تعميم و توسعه به شاهنشاهي

بهترين كه نفري سه به تشخيصكميسيونمربوطه به كه يابد افزايش ريال هزار ٤٥å به سال كتاب بهترين

مرحمت همايوني طرفاعليحضرت از و تقسيم تساوي به نمودهاند ترجمه يا تأليف جاري سال در را كتاب

يا تأليف جاري سال در كه را كتبي نگذشته وقت تا است خواهشمند مترجمين آقايانمؤلفينو كليه از گردد/

ع7ِء حسين شاهنشاهي دربار وزير فرمايند/ تحويل پهلوي مستغ;ت ام;كو به نمودهاند ترجمه



٣٩٣٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٢ شماره ,١٣٣٢.١١.١٤ چهارشنبه

فرمودند اعطاِء را مالكيترعايايخانلق اسناد شاهنشاه
است شهريار دهات بهترين و تهران اطراف سلطنتي قريه خانلقآخرين

يكسؤالميكردند هر زندگي وضع از روستائيان به تفقد ابراز همايونيضمن اعليحضرت

نمودند تأكيد شاهنشاه دولتي خالصه امEك تقسيم در تسريع درباره
عمل به مرمر كاخ در خانلق قريه روستائيان نفر ١٢åمالكيت اسناد اعطاي مراسم امروز صبح ده ساعت

و تـهران نـظامي فرمانداري ژاندارمري, شهرباني, ارتش, ستاد رؤساي و دولت اعضاي نه ساعت از آمد/

داشتند/ حضور مرمر كاخ در مدعوين ساير و شاهنشاهي كشوري لشكريو آجودانهاي از عدهاي

در yقب كه روستائيان و شدند تشريففرما مرمر كاخ محوطه به همايوني اعليحضرت ده ساعت مقارن

پاينده ما, تاجدار پدر باد زنده فريادهاي همايوني اعليحضرت مشاهده محض به بودند ايستاده صف يك

پاسخ سر دادن تكان با روستائيان احساسات ابراز به نسبت اعليحضرت كشيدند/ پهلوي شاه محمدرضا باد

زد/ حلقه ديدگانشان در اشكشوق رعاياي شادي شعفو شدت م;حظه از و دادند

ميرسيدند/ نظر به مسرور و خرسند مراسم اين برگزاري از و داشتند تن به پالتو لباسسويلو شاهنشاه

اقـدامـات دربـاره كشاورزي وزير عدل آقاي از همايوني اعليحضرت مدعوين به نسبت تفقد ابراز از پس

قانون به محتاج امر اين كه عرضرسانيد به عدل آقاي نمودند/ دولتيسؤال خالصه تقسيمام;ك به مربوطه

و شد تقديمخواهد تصويب براي مجلسين افتتاح پساز و ميباشد تهيه دست در آن طرح كه است جديدي

هستند/ زمينه اين در مطالعه دارائيمشغول وزارت كشاورزيو وزارت كنون ا

پيشگاه از اجازه كسب با ملوكانه پيشگاه از اجازه كسب با ام;ك امور سرپرست علم tاسدا آقاي آنگاه

رسانيد/ عرض به خانلق قريه و سلطنتي قراِء تقسيم مورد در را زير گزارش ملوكانه

ام;ك اداره كه است قريهاي آخرين كه خانلق روستائيان از نفر ١٢å امروز شاهنشاها ـ علم آقاي خطابه

است آنـها افراد و آحاد به متعلق كه خانهاي يا همايوني كاخ در است مالك تهران اطراف در شاهنشاهي

خويش مهربان و تاجدار پدر دست از را خود زمينهاي مالكيت اسناد تا ميشوند مبارك پيشگاه شرفياب

كشاورز خانواده نفر ١١å١ بين هكتار ٩٧٥٧ مساحت به قريه ١٤ تهران اطراف در امروز تا دارند/ دريافت

و كـار نـتيجه در كه بيشتري درآمد و خود وضع از شاهنشاهي اعليحضرت رعاياي كه است شده تقسيم

واسطه به تپه گرگ قريه در فقط ميباشند متشكر و سپاسگزاري ميشود آنها نصيب افزون روز كوشش

بـه Fزم كـمكهاي عمران بانك طرف از كه شده پيدا محصول در مكثي مختصر آب كمي و سن هجوم

كستان تا در هكتار ١å٨åå امسال ع;وه به گردد سرعتمرمت به بايد هم آنجا قنات استو شده كشاورزان

گرديد/ خواهد تحويل آنها زمين آينده سال تابستان در كه شد تقسيم نفر ١٦åå بين

بهترينام;ك از يكي خانلق برساند/ مبارك پيشگاه عرض به را خانلق قريه ميخواهدوضع اينكاجازه

كه ميباشد قنات رشته دارايدو استو بينظير آب مقدار كو خا كيفيت حيث از كه ميباشد تهران اطراف
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بين yفع كه قسمتي ميكند/ استفاده نيز كرج رودخانه و سقا از اضافه به و است سنگ ١٥ آنها آب ميزان

مانده باقي نيز هكتار ١٥å و ميباشد هكتاري هشت سهم ١٢å يعني هكتار ٩٦å شده تقسيم كشاورزان

كمي جمعيتو كم ترا واسطه به ام;ك نقاطديگر از يا شوند شناخته شرايط واجد كه كساني به بعدا كه است

ميگردد/ تقسيم شوند مهاجرت به زمينمجبور

يك قرعه طبق مساوي طور به قسمت هر از باشد شده روستائيان سهم در عدالت رعايت اينكه براي

قطعه دارايسه كشاورز هر ميفرمائيد م;حظه نقشه در كه طوري به استو شده داده كشاورز به زمين قطعه

كه ميباشد ريال ١.٤٤åå.ååå مبلغ آمد عمل به اخيرا كه ارزيابي طبق خانلق قريه قيمت ميباشد/ زمين

اين به است/ ريال ١١٥٢٠٠٠ مبلغ ميشود بخشيده روستائيان به مبارك فرمان طبق كه %٢å كسر از پس

سـال, ٢٤ در كشـاورزان پرداختن قسط كه است ريال ٨٣٢٦٧.٧ كشاورز هر براي سهم هر قيمت ترتيب

خـاتمه در است/ شـده تعيين قيمت ريال ٣٣٤٧.٧ پنج و بيست سال در آخر قسط و ريال ٣٣٣å ساليانه

پـهلوي امـ;ك حوزههاي در مبارك حسباFمر كه را اجتماعي امور گزارش ميخواهد اجازه عرايضخود

است اميد هستيمو آمار تهيه حوزهشهسوارمشغول در طبي بيمه بهشروع راجع برساند/ عرض به جرياندارد

خواهد افتتاح پهلوي ثريا ملكه علياحضرت مبارك پيشگاه در ايران پزشكي كنگره كهسومين آينده سال تا

برسد/ ملكه عرضعلياحضرت شرف به آن گزارش و باشد پوشيده عمل جامعه مبارك امر اين به گرديد

ك;ساول نفردر ٢٨٤١ ١å٩ك;سروستائيجمعا حوزههايام;كدائرودر كليه ك;سهايروستائيدر

مزبور ك;سهاي امتحانات فرهنگ وزارت همكاري با ماه بهمن آخر در كه هستند تحصيل مشغول دوم و

گي;نغرب در آبرومند مسجد ساختمان شروع حسباFمردستور ميشود/ روستائيانداده گواهينامه انجامو

است/ شده صادر حوزه آن ام;ك به

گرگان نريمانو فروشام;ك و تقسيم عمل مقدمات كه برساند عرضمبارك به ميداند Fزم خاتمه در

فروردين دوم روز در را فريمان كشاورزان مالكيت اسناد شاهنشاهي اعليحضرت تعالي tانشاِءا دارد/ جريان

در را گرگان رفته فروش قراِء مالكيت اسناد و مشهد در ثامناFئمه حضرت توجهات تحت در ٣٣ سال ماه

فرمود/ خواهند مرحمت رعايا به بابل سلطنتي كاخ در ماه همان بيستم

آقايمهندسنواباز همايوني اعليحضرت امر به گزارشآقايعلم خاتمه پساز ـ احداثجادهمستقيم

عرضرسانيد به بود زارعينمشخصشده بين زمين تقسيمات و شده تهيه خانلق قريه از كه نقشهاي روي

است شده قسمتداده هر از يكقطعه رعايا يكاز هر به و شده تقسيم قسمت سه به خانلق اراضي كليه كه

خانلقسؤالفرمودند زراعتي آب سپسازوضع اعليحضرتهمايوني ميشود/ هكتار ٨ نفر هر سهم جمعا كه

و بوده مستقيم هم كه جديدي جاده دادند دستور ميگذرد زارعين اراضي ميان از كه شوسهاي جاده مورد در و

صـادر اوامري نيز راه وزير گرزن سرلشكر آقاي به مورد اين در گردد/ احداث نكند قطع را رعايا زمين هم

شود/ ساخته راه كمكوزارت با دارد طول كيلومتر دو كه مزبور جاده تا نمودند

بود شده داده قرار آن روي روستائيان مالكيت اسناد كه بزرگي ميز كنار به شاهنشاه آنگاه ـ اسناد اعطاي
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فراوان شوق با روستائيان از يك هر و ميخواند را زارعين اسامي مهندسنواب آقاي شدند/ تشريففرما

ميساخت/ بوسه غرق را آن و ميافتاد شاهنشاه پاي به بياختيار و ميآيد پيش

از پس روستائيان و ميفرمودند اعطا را يك هر سند و ميكردند بلند را روستائيان همايوني اعليحضرت

چـند خود مالكيت سند گرفتن هنگام زارعين از بعضي برميگشتند خود جاي به شاهنشاه دست بوسيدن

آنانبود/ خوشحاليوذوق شدت سادگيمؤيد عين در كه ميكردند ادا ذاتملوكانه از تشكر عنوان به جملهاي

هر آنها اشتياق و زارعين احساسات ابراز مشاهده بروم/ قربانت الهي ميگفتند آهسته فقط نيز ديگر بعضي

طرف از بزرگي مرحمت چه دانستهاند خوبي به روستائيان كه ميداشت معلوم ميساختو متأثر را بينندهاي

كرد/ خواهد تغيير چگونه آنان زندگاني آن اثر بر و شده آنان به نسبت شاهنشاه

شال از كه خواست اجازه همايوني اعليحضرت از خود سند گرفتن هنگام روستائيان از يكي ـ سبز نوار

تكه فرمودند اجازه اعليحضرت چون و ببندد شاه دست به تكهاي تبرك عنوان به داشت كمر بر كه سبزي

نفر هشت داد پاسخ نمود, سؤال او اعليحضرتازوضع زد/ گره شاه دست بهدور و كرد پاره را شالخود از نازكي

است كهموجود اضافي زمينهاي از فرمودند امر شاهنشاه نميدهد/ مرا زندگي كفاف فعلي زمين دارمو عائله

تا بده اجازه گفت دستور شنيدن از پس مزبور روستائي شود/ داده دارند زياد عائله كه اشخاص قبيل اين به

داد/ انجام كار اين و بگردم دورت

عرض به تشكر اظهار عنوان به مطالبي خود سند دريافت از قبل نيز روستائيان از نفر سه ـ تشكر اظهار

و ميكنيم تشكر شاهانه مرحمت اين از خانلق زارعين جاننثاران ما شاهنشاها گفت: آنان از يكي رساند/

خود پناه در ما مهربان پدر و بيفزايد شما دولت عمر بر مينمائيم درخواست متعال خداوند از و سپاسگزاريم

هرگز ماستو خوشبختي سعادتو بهمنروز چهاردهم روز اعليحضرتا گفت: ديگري نمايد/ حمايت حفظو

مـبارك دست از هـم و كرده زيارت را خود تاجدار پدر نزديك از هم زيرا كرد نخواهيم فراموش را روز اين

ما زودتر هرچه تا دارند راه به چشم خانلق در ما فرزندان زنو اFن و گرفتهايم را مالكيتخود سند شاهنشاه

قسم مالكميشويم خرده تاجدارخود پدر دست به امروز كه برزگران ما ببريم/ آنها براي را سعادت اين مژده

نكنيم/ دريغ جان بذل از محبت اين برابر در و بوده وفادار شاهنشاه و ميهن به نسبت كه ميخوريم

دل در سال سالهاي كه رسيدهايم آرزوئي به خانلق قريه روستائيان ما امروز اعليحضرتا گفت: سومي

برزگري ازصورت خود تاجدار پدر دست به ما كنون ا بردند/ گور به خود با را آن داشتو ماوجود پدران و اجداد

كاري فدا اميدواريمبتوانيموظيفه و كردهايم شروع را جديدي زندگي امروز از مالكدرميآئيم رديفخرده در

زنده شعارهاي با زارعين مطالب دهيم/ انجام yكام شاهنشاهمحبوبخود ميهنو به نسبت را جانبازيخود و

ميشد/ تمام ايران پاينده و شاهنشاه باد

مقابل به مالكيتاعليحضرتهمايوني اسناد اعطاي جريان خاتمه پساز وضعروستائيانـ پرسشاز

بـودند/ نگـرفته را خـود سـند كـه بـودند ايستاده نفر چند صف اول در شدند تشرففرما روستائيان صف

بالغ آنكه پساز ندارند قيم چون و هستند صغير اينها شد داده پاسخ كردند سؤال امر اين علت از اعليحضرت
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پـرسيدند و فرمودند سؤاFتي نيز آنان درآمد و زندگي وضع از شاهنشاه گرفت/ خواهند را خود سند شدند

ده كه داشتيم پنبهمحصول خروار ١å و گندم خروار ٦å داد پاسخ آنان از يكي بوده چقدر سال در شما عايدي

ميرسيد/ خودمان به گندم خروار دوازده تا

خواهد برابر چند كنون ا و بوده كم چقدر رعايا درآمد ميكنيد م;حظه گفتند حضار به خطاب اعليحضرت

با خيلي شده داده زمين آنها به yقب كه زارعين زندگي وضع كه رسانيد عرض به علم آقاي اينموقع در شد/

خواهند م;حظه را آن شوند تشرففرما ورامين به يكروز گر ا همايوني اعليحضرت و كرده تفاوت سابق

رفت/ خواهيم ورامين به حتما يكروز ما اسفند در فرمودند اعليحضرت فرمود/

داد جواب زياد؟ يا است كم خانلق در مريضي فرمودند سؤال روستائيان از يكي از همايوني اعليحضرت

چشمهاي معالجه براي زودتر هرچه كه دادند دستور اعليحضرت است/ زياد تراخمي ولي داريم كم مريض

شود/ اقدام خانلق از تراخم كردن طرف بر و زارعين كليه

تومان ١٥ و گندم من ٣å ماهي داد پاسخ است/ چقدر تو درآمد كردند, روستائيانسؤال از ديگر از يكي از

شد؟ خواهد چقدر ايندرآمدت از بعد پرسيدند اعليحضرت ميرسانم/ نان تهيه مصرف به فقط را گندم و پول,

خواهد چه تو درآمد ميزان اينكه پاسخ در ميدهم/ را شما طلب و برميدارم را پول و گندم داد روستائيجواب

داشت/ خواهد درآمد چقدر كه كنند حساب او براي فرمودند اعليحضرت نميدانم ندارم سواد من گفت: بود

در درآمدشميشود گندم فروش محل از تومان هزار چهار سال هر اين از بعد شد كردنمعلوم حساب پساز

داده گاو رعايا به كه فرمودند شاهنشاه ميدارد/ دريافت پول فقط تومان ١٨å سال فقطدر كنون ا كه حالي در

نفر چند به نسبت همايوني اعليحضرت روستائيان صف خاتمه در بگذارند/ آنان اختيار در هم كتور ترا و شود

از را زارعين زندگي وضع كردند سؤال و نمودند تفقد ابراز ميكنند خدمت سلطنتي ام;ك در كه كارمنداني از

مشـاهده سـابق بـه نسـبت را رعايا زندگي تفاوت نمودند سؤال آري/ دادند جواب نه؟ يا ديدهايد نزديك

است/ ديگري سالهاي از بهتر خيلي آنان امسالوضع و بلي دادند پاسخ نه؟ يا نمودهايد

بايد گفتند كشاورزي وزير عدل آقاي به زارعين صف از شدن دور هنگام شاهنشاه ـ كنيد اقدام زودتر

كشور در اساسي يكاص;حات مقدمه امر اين زيرا اقدامشود دولتي خالصه اراضي تقسيم براي زودتر هرچه

دادن ترتيب براي شخصا ديگر هفته يك كه عرضرسانيد به عدل آقاي دارد/ اهميت فوقالعاده و ميباشد

رفت/ خواهم بلوچستان و سيستان به ام;ك تقسيم

تـرتيبي بايد هم شما و ميدهيم رعايا به فقط را زمينها ما ميبينيد كه طوري به فرمودند شاهنشاه

باشد منظم و مرتب اينها مانند دولتي ام;ك تقسيم كار و نشود داده زمين گردنكلفتها به فقط كه بدهيد

رعايا ميان به آن از پس و كنند آماده عكس گرفتن براي را زارعين فرمودند امر همايوني سپساعليحضرت

سال بهمن ١٥ واقعه درباره كه را حسينيشعري آقاي آنكه پساز گرفتندو عكس آنها با و شده تشريففرما

مراسم ربع يك و يازده ساعت مقارن و نمودند مراجعت مرمر كاخ به شاهنشاه و كرد قرائت بود سروده ٢٧

يافت/ خاتمه
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٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

شد مقتول گلوله اصابت اثر در جواني داد روي ديروز كه تظاهراتي در
گرديد مجروح خارجه وزارت كارمندان از يكي و

بازداشتشدند مأمورين وسيله به جريانتظاهراتديشبعدهاي در
سعي ابتداِء محل انتظامي مأمورين آمد/ عمل به تي تظاهرا عدهاي توسط نادري خيابان در عصر ديروز

سمت به ناچار مأمورين بودند/ شعارمشغول دادن به همچنان آنان اما كنند متفرق را تظاهركنندگان كه كردند

اين در نيز عدهاي و كردند دستگير را آنها از تن چند پاسبانها درگرفت/ خوردي و زد و كردند تيراندازي هوا

بيمارستان به ١٤٥٢ شماره پاسبان توسط كبود حالشخطرنا كه مجروحين از يكي گرديدند/ جريانمجروح

هويت كه مداركي جيبمتوفي از كرد/ ديشبفوت ساعت٧.٥ در زياد خونريزي اثر در اما گرديد منتقل سينا

گرديد/ حمل قانوني پزشكي اداره به تشخيصعلتمرگ براي جنازه امروز و نيامد دست به كند معلوم را وي

دفنجوان اجازه ميباشد/ اندام Fغر تقريبا و تندارد بر سفيدي پيراهن سالهاياستكه بيست متوفيجوان

دارند/ دريافت را آن كرده مراجعه وي بستگان تا شد صادر مجهولالهويه

مجروح و شد گلولهواقع اصابت مورد نيز نيكو آقاي نام به خارجه كارمندانوزارت از يكي ديروز حادثه در

گيرد/ قرار معالجه تحت تا گرديد حمل سينا بيمارستان به توسطمأمورين

مـقابل جـمله از شهر نقطه چند در گذشته شب نادري خيابان تظاهرات بر ع;وه ـ متفرقه تظاهرات

را تظاهركنندگان و حاضر محل در ب;فاصله انتظامي مأمورين ولي گرفت صورت تظاهراتي ارگ مسجد

مراقبت و بودند شده مستقر پاسبان و سرباز حامل كاميون چند خياباناس;مبول در ديشب ساختند/ متفرق

نگيرد/ تظاهراتصورت كه ميكردند

مورد نادري خيابان در ديشب كه شخصي كرد حاصل اط;ع ما خبرنگار امروز وقت آخر ـ مقتول هويت

به را اط;ع اين كه مأموري دارد نام سيدجواد است كرده فوت بيمارستان در بعدا و گرفته قرار گلوله اصابت

اظهار را خود نام ميتوانست ميشد حمل بيمارستان به كه هنگامي مجروح داشت اظهار داده ما خبرنگار

نمائيم/ تعيين را هويتوي نتوانستيم او جيب محتويات از ولي نمايد

چند شدند بازداشت مأمورينك;نتريسه بهوسيله عدهاي تظاهراتديشب جريان در ـ بازداشتشدند

شدند تشخيصداده بيگناه آمدچون عمل به ك;نتري آناندر از كه تحقيقاتي پساز بازداشتشدگان از نفر

به پرونده با امروز صبح و بودند تظاهركنندگان محركين جزِء مأمورين نظر به آنان از نفر ٣ ولي گرديدند آزاد

ميباشد/ محمودي حميد نام به شخصي بازداشتشدگان بين در گرديدند/ تحويل نظامي دادسراي

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

استقEل] راه در را خود [آمادگي
در را خود آمادگي و نداشته را توده منفور حزب مخصوصا سياسي احزاب از يك هيچ به انتساب اينجانب

اميرخليلي سيدمرتضي ١٦٥٢٣ آ ميدارم/ اع;م عزيزم ميهن به استق;ل راه



ملي دولت سياهه ٣٩٤٠

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

ميگويم صراحت كمال با
به نسبت همواره كه گزارم شكر را خدا و نيستم و نبوده احزاب از يك هيچ به وابسته گاه هيچ اينجانب

را توفيق اين دوام خدا از و بودهام خدمتگزار و دوست است من مليت و دين كانون كه عزيزم وطن ايران

ابوالقاسمحسيني ساوه اوقاف كارمند ١٦٥٤٢ آ خواهانم/

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

[وفاداري] آگهي
حـزب عضو ع;ئي عباسقلي اينجانب ميرسانم گرگان محترم اهالي اط;ع به تفاهم سوِء رفع براي

ميدارم/ اع;م عزيز ميهن شاهنشاهمحبوبو به نسبت هميشه را وفاداريخود و نيستم و نبوده توده منحله

ع7ئي عباسقلي ١٦٣٥٩ آ

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

ميدارم] اعEم را خود مجدد [وفاداري
در توقيفو توده منحله حزب در عضويت تهام ا بنابه ٣٢.٦.٥ تاريخ در كه را ورزنده محمدتقي اينجانب

عـلت به منتسبه تهام ا از گرگان مستقل تيپ دو شماره عادي دادگاه دادرسي جلسه در ٣٢.١å.٢٢ تاريخ

از دادسـتان حـتي كـه است شـده ثابت دادگاه دادرسان و دادستان به كه بيگناهيم مثبته مدارك نداشتن

حزب نسبتبه را شديدخود انزجار بنابراين نمودهاند صادر برائتمرا آراِء تفاق ا به و كيفرخواستعدولنموده

نمودهام ياد ميهن و شاهنشاه به نسبت نامبرده دادگاه وفاداريدر سوگند كه همانطوري و اع;م توده منحله

ورزنده ١٤٦٣٥ آ ميدارم/ اع;م را خود مجدد وفاداري

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

[عليزهريمضروبگرديد]
كه هنگامي ملي شوراي مجلس سابق نماينده زهري علي آقاي ديروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مورد بود ايستاده سپهساFر مسجد شعبه مقابل دهندگان صفراي در سنا مجلس انتخابات شركتدر براي

است/ بستري شخصيخود منزل در yفع و شد مضروب گرفتو قرار عدهاي حمله

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

ذوالفقاري افراد جمعآورياسلحه
مـصطفي و مـحمود آقايان اينكه به نظر ميدهند اط;ع تبليغات و انتشارات كل اداره از كه طوري به

وسيله به اين بر ع;وه و نموده مرعوب و تهديد راي دادن براي را اهالي زنجان انتخابات موقع در ذوالفقاري

طرفدولت از لذا بودند ساخته فراهم شهرستان آن در را نظمعمومي آسايشو عدم مسلحخودموجبات افراد

ارعابصورت و تهديد با نقطهاي هيچ در انتخابوك; تا شد صادر آنها اسلحه برايجمعآوري كيد ا دستور



٣٩٤١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

باشد/ تأمين ملي امر اين ايجاد براي كامل آزادي و نگرفته

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

است داده استعفا لولهكشي كل مدير
شده واقع قبول مورد ايشان استعفاي و داد استعفا كشي لوله كل مدير بازرگان مهندس آقاي گذشته روز

كـل مـديريت سـمت به ديگري شخص تعيين براي جهانباني آقاي تفاق ا به تهران شهردار آقاي است/

هستند/ مطالعه تهرانمشغول آب كشي لوله

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

دفتررهبري<سومكا>
كارگرانايران ملي حزبسوسياليست
سومكا ايران كارگران ملي حزبسوسياليست

است/ نكرده شركت سنا انتخابي جريانات در انتخاباتو در هيچوجه به كه ميدارد اع;م رسما

رهبري دفتر سرپرست ـ [ !] قادر كبر ا شادر ـ [ !] شادآرا ١٦٥٣٢ آ

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

مجالسدعا انعقاد
شاهنشاه سEمتي و دانشگاه مناسبتسانحه به

جان از خطر رفع شكرانه به و ١٣٢٧ سال در دانشگاه در سوِءقصد تأسفانگيز سانحه مناسبتوقوع به

طبقات زيادياز عده يافتو تشكيل منازل از بعضي در مجالسدعا ديشب س;متيذاتملوكانه شاهنشاهو

خوانـندگان اط;ع به دعا مجلس چند جريان زير شرح به اينك كه داشتند مجالسحضور آن در مختلف

بود يافته انعقاد سرپولكمجلسي در واقع مشاراليه منزل در يميني سرهنگ آقا بنابهدعوت ميرسد/ محترم

دانشگاه حادثه از شاهنشاه س;متي شكرانه به ابتدا مجلس اين در يافتند/ حضور آنجا در زيادي عده كه

حضار از تن چند طرف از ملي مجلسشوراي هيجدهم انتخاباتدوره اطراف در بعد و شد برگزار دعا مراسم

يافت/ خاتمه شاهنشاه ذات به دعا كر ذ با مجلس آخر در آمد عمل به سخنراني

سال ماه بهمن پانزدهم حادثه در شاهنشاه مناسبتس;متي به مجلسدعائي آقاياسمعيلپور طرف از

و رجـال آقـايان از جـمعي مـنجمله محل اهالي و احرار از زيادي جمعيت و گرديد برپا دانشگاه در ١٣٢٧

كردند/ دعا شاهنشاه س;متي براي گرديد ايراد كه نطقهائي از پس و كردند مجلسشركت آن در بازرگانان

رجال آقايان از زيادي عده و بود شده منعقد مناسبت همين به مخملي آقايرضا خانه مجلسديگريدر

جـان از مـخاطره رفـع بـه شادماني ابراز با مجلس و داشتند حضور آنجا در مختلف طبقات و بازرگانان و

و شد خوانده دعا برايس;متيذاتملوكانه مرتبا مدت اين خ;ل در داشتو ادامه شب از پاسي تا شاهنشاه

داشتند/ شركت مراسم اين در ايمان نهايتخلوصو با مدعوين



ملي دولت سياهه ٣٩٤٢

٨٣å٣ شماره ,١٣٣٢.١١.١٥ پنجشنبه

شد برداشته پرده غEمرضا شاهپور واiحضرت وسيله به تهران دانشگاه در شاهنشاه مجسمه از

برگيرند اعليحضرت مجسمه از پرده كرد تقاضا غEمرضا شاهپور از رئيسدانشگاه

است داشته ادامه همواره تهران دانشگاه به معنويشاهنشاه و مادي مساعدتهاي
شد خواهد انجام امروز بعدازظهر تهران دانشگاه جشن و شورايدانشگاه اعضاي شرفيابي

برگزار تهران دانشگاه همايونيدر اعليحضرت مجسمه پردهبردارياز مراسم صبحامروز ساعتده مقارن

از بودند/ يافته حضور دانشگاه باشگاه سالن در دانشگاه رؤساي و استادان كليه ساعت اين از قبل گرديد/

در شاهنشاهي تشريفات كل رئيس و دربار وزارت معاون عضدي آقاي نيز شاهنشاهي دربار وزارت طرف

شدند وارد دانشگاه به تومبيل ا وسيله به غ;مرضا صبحواFحضرتشاهپور ساعتده داشت/ حضور دانشگاه

مـراسـم واFحـضرت از اجازه كسب با آنگاه آمد/ عمل به احترام گارد وسيله به نظامي احترامات مراسم و

نمود/ ايراد را زير بيانات سياسي كبر عليا دكتر آقاي ابتدا و شد آغاز پردهبرداري

دست بـه بنايش سنگ نخستين پيش سال بيست كه تهران دانشگاه ـ تهران دانشگاه رئيس نطق

ميشد/ اداره فرهنگ وزارت نظر زير ميكرد طي را خود اوليه مراحل ١٣٢١ تا شد گذاشته فقيد شاهنشاه

محمدرضا اعليحضرت ايران جوانبخت شاهنشاه پيش سال يازده درست يعني ١٣٢١ بهمن ١٥ روز در

وزارت تـصدي افتخار كه اينجانب استدعاي به بودند فرموده تكيه سلطنت اريكه بر تازه كه پهلوي شاه

عالي مؤسسه اين تفكيك و فرمودند شركت دانشگاه ساليانه جشن در بار نخستين براي داشت را فرهنگ

عنايتو و توجه تحت را پسدانشگاه آن از و داشتند اع;م را آن كامل استق;ل فرهنگو وزارت از را علمي

و مـادي مسـاعدت و مراقبت مستمرا آن پيشرفت و توسعه به نسبت و دادند قرار مخصوصخود حمايت

وضـع داشت مـعطوف خود به را معظم شاهنشاه مبارك خاطر كه چيزي نخستين فرمودند/ مبذول معنوي

شـهر ايـن در و مـيآمدند تـهران بـه تحصيل براي شهرستانها از كه بود دانشجويان از عدهاي رقتبار

از مقداري شاهانه كيسهفتوت از فرمودند مقرر كهفورا اينبود نداشتند محلسكونت نزديكو خويشاوندان

شود/ ابتياع كويمخصوصدانشجويان ايجاد براي دانشگاه مغرب در اراضيواقع

آنجا در و زده اردو اميرآباد در كه امريكا ارتش و بود پايان شرف در جهاني جنگ احوال اين خ;ل در

اسـتدعاي بـه مـعظم مـحبوب شـاهنشاه گرديد/ ايران از مراجعت عازم بود كرده احداث مهمي تأسيسات

براي را تأسيسات [ناخوانا] و اميرآباد و ابتياع را امريكائي تأسيسات دFر صدهزار چندين تأديه با خدمتگزار
آنوقت تا كه دانشجويان از تن ٤ååقريب ب;فاصله فرمودندو اعطاِء تهران دانشگاه به كويدانشگاه ايجاد

مـنتقل آنـجا بـه مـيكردند زندگي مسافرخانهها در روحي و بدني بهداشت مخالف و نامطلوب وضعي با

بر و آمده عمل به مؤسساتاميرآباد ايجاد تكميلو توسعهو براي اقداماتي ساله همه بعد به آن از و گرديدند

ترتيبدارايكويمخصوص اين به كه دانشگاه است/ شده افزوده سكونتدارند آنجا در كه دانشجوياني عدة

ايـن وصف با باشد داشته را دانشگاه مغرب اراضي آوردن دست به انتظار ديگر نميتوانست البته ميشد



٣٩٤٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

به نيز است مترمربع هزار ١٧ بر بالغ كه را اراضي آن ١٣٢٥ بهمن ١٥ جشن در شاهنشاه اعليحضرتهمايون

از قسمتي در است مستقر آنجا در دانشگاه چاپخانه yفع كه مجلل عمارت و فرمودند اعطاِء تهران دانشگاه

است/ گرديده بنا اراضي همين

هزار يك قريب گنجايش كه است پهلوي بيمارستان تهران دانشگاه به ملوكانه عطاياي از ديگر يكي

ضـميمه و گـرديده ابتياع ريال ميليون يكصد مبلغ به ملوكانه عطاياي محل از خود موقع در و دارد تخت

بهاي امروز ميرود/ شمار به خاورميانه بيمارستانهاي مجهزترين بزرگترينو از استو پزشكي دانشكده

قيمتاوليه برابر چندين است تهران دانشگاه به عطايايملوكانه مهمترين كه اراضي اينمؤسساتو واقعي

علميمحسوبميشود/ اينمؤسسه براي م;حظهاي قابل مالي سرماية استو آنها

معظم شاهنشاه معنوي مساعدتهاي كه است اين كرد خودداري آن كر ذ از نميتوان كه مهمي نكته

از كمي دست هيچوجه به ميفرمايند و فرموده اينمؤسسه از پيوسته كه حمايتي تهرانو دانشگاه به نسبت

كـه روزي از تـهران دانشگـاه كه ميدانند محترم حضار غالب ندارد/ رسيد عرض به كه مالي كمكهاي

مسدود غيردانشگاهي مقامات و ذينفوذ افراد روي به را بيخود مداخله راههاي و گرديد اع;م استق;لش

اذهان ساختن مشوب از و پرداختند زيانآور تبليغات به آن عليه كه كرد پيدا معاند مخالفو گروهي ساخت

مؤسسه اين پيكر بر شديدي ضربات برآمدند صدد در دولتها از بعضي كه آنجا تا نكردند فروگذار ذرهاي

و درآورند دبيرستانها بهصورت مجددا را دانشكده و كرده سلب را آن فني اداريو استق;ل و آورند وارد جوان

پشت از عـدهاي هـوس و هـوا دسـتخوش را دانشـجويان و استادان سرنوشت و علمي برنامههاي تدوين

هر و است بوده شاهنشاه مقدس ذات دانشگاه پناه و ملجاِء بزرگترين اينموارد تمام در سازد/ ميزنشينان

مقام عنايت دخالتو با و شرفعرضميرسانده به را مراتب ميكرده احساسخطر رئيسدانشگاه كه وقت

است/ ميساخته دور دانشگاه از را خطر آن سلطنت صنيع

بـه نسبت را شاهنشاه مبارك خاطر برآمدند صدد در شدند نكته اين متوجه چون معاندان و مخالفان

براياجراِء كه آنجا تا نكردند ناجوانمردانهخودداري هيچوسيله تشبثبه از راه اين در سازندو مكدر دانشگاه

انتخاب را دانشگاه محوطه و بهمن ١٥ روز بودند كشيده را نقشهاش قبل مدتها از كه خائنانهاي سوِءقصد

مرحـمت و لطف از و يافتند رهائي خطر اين از معجزهآسا وجهي به محبوب شاهنشاه خوشبختانه كردند/

مـبارك خـاطر كـه ميدانـيم خوبي به دانشگاهيان ما و نشد كاسته ذرهاي دانشگاه به نسبت بيكرانشان

از و وملولميشود مكدر فوقالعاده ميدهد روي دانشگاه در كه نامطلوبي حادثه هر از معظمهمواره شاهنشاه

ميگردد/ مسرور و شاد ميشود پيدا دانشگاه براي كه پيشرفتي پيشآمدمطلوبو هر

و ظهور منصه به مرحمت عنايتو همه اين قبال در را حقشناسيخود مراتب تهران دانشگاه آنكه براي

شاهنشاهمحبوب مبارك مجسمه كه كردند تصويب آراِء تفاق ا به دانشگاه پيششوراي سال پنج برساند بروز

دانشگاهيان تصميمعموم اخذ پساز نصبگردد/ دانشگاه مدخل در و شده تهيه دانشگاهيان خرج به معظم

تهيه براي اعانه پرداخت در زائدالوصف نشاط و وجد و شتاب و عجله با اداري كارمند و دانشجو و استاد از
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دانشگاه استاد صديقي ابوالحسن آقاي هنرمند استاد را مجسمه كت ما و جسته سبقت يكديگر بر مجسمه

براي است شده نصب اينجا در كه مبارك پيكر اين محترم حضار كردند/// تهيه مهارت كمال با زيبا هنرهاي

شـاهنشاه بيپايان عنايات مخصوصو توجهات قبال در دانشگاهيان حقشناسي مراتب نمودار هميشه

روي از پـرده كه ميشود استدعا پهلوي غ;مرضا شاهپور واFحضرت از اينك و بود خواهد محبوب معظم

بردارند/// مجسمه

قـرون تـمامي در كـه ايران كهنسال و باستاني كشور مردم براي محترم حضار ـ دانشجو يك خطابه

كه صبح هر كه نيست باFتر اين از مسرتي شناختهاند كشور افتخار و سربلندي عظمتو مظهر را شاهنشاه

ملتش مجاهده كوششو جنبوجوشو بر كه شاهنشاه مجسمه ديدار با ميگشايند آفرينش ديدار به چشم

كنند/ الهام و نيرو كسب ميدهد قرار خويش عنايات مشمول را آنان مهربان پدري مانند و مينگرد

دانشگـاه مـحوطه در شـاهنشاه همايون اعليحضرت مجسمه نصب تهران دانشگاه دانشجويان براي

جـوانـان روحـيه به و كشيدهاند تحصيل رنج و ديده دانشگاه خود ما شاهنشاه زيرا دارد مخصوص افتخار

به را دانشجويان گون گونا وسايل به مختلف مواقع در روي همين از و گاهاند آ آنها مشك;ت و دانشطلب

بـه بـودند فـرموده خريداري كه را آنجا تأسيسات و اميرآباد كه چنان فرمودهاند مفتخر مخصوص عنايات

وسائلموجود از و ميكنند زندگي آنجا در دانشجو نفر ٥åå از بيش امروز و فرمودند مرحمت تهران دانشگاه

ميگردند/ بهرهمند آنجا

شاهنشاه اعليحضرتهمايون مجسمه كه گرفت تصميم دانشگاه كهشورايمحترم جهتروزي همين از

بر افتخار كسب براي خاطر طيب و شعف كمال با دانشجويان شود ساخته دانشگاهيان شخصي هزينه به

شاهنشاه اعليحضرتهمايون كه كنند ثابت تا پرداختند را مجسمه هزينه از قسمتي و سبقتگرفته يكديگر

كه آرزومنديم ماها همه دارندو جاي خدمتگزار كارمندو و ودانشجو معلم و استاد از دانشگاهيان قاطبه دل در

اهل بتابدو پرعطوفت مهربانو سيماي اين اوليننورشبر برخيزند سر البرز پشت آفتاباز كه صبح هزاران

را تهران دانشگاه و بپردازند معرفت و علم اشاعه به خود دانشپرور معظم شاهنشاه سايه زير در هنر فضلو

يافتو خاتمه يازده ساعت مقارن شاهنشاه مجسمه پردهبردارياز مراسم بسازند/ دانشآسيا بزرگ كز مرا از

روي بر تهران دانشگاه بزرگ ورودي در برابر در مجسمه اين نمودند/ مراجعت غ;مرضا شاهپور واFحضرت

است/ گرديده نصب شده ساخته جالبي طرز به سفيد سنگ از كه مخصوصي پايه

نفر ٣٢ همچنين و دانشگاه شوراي اعضاي امروز بعدازظهر چهار ساعت ـ دانشگاه شوراي شرفيابي

توسط ساله يك عرضگزارش پساز و شد خواهد شرفياب ملوكانه حضور به تهران دانشگاه اول گردان شا

و اسـتادان سـپس و كـرد خـواهـند اعـطا را اول گردان شا جوايز همايوني اعليحضرت سياسي دكتر آقاي

در مجلسجشني نيز امروز بعدازظهر ساعتشش از نمود/ چايخواهند صرف ملوكانه حضور در دانشجويان

آقاي پيام دانشگاه رئيس سياسي دكتر آقاي نطق از پس آن در كه بود خواهد برپا تهران دانشگاه باشگاه

ميشود/ خوانده ماه بهمن پانزدهم روز مناسبت به نخستوزير
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بازداشتشدند پيروز صادق دكتر و مهندسنبويان
گرديد دستگير دانشجوئي دوشيزه

اخير وهشتساعت چهل در اقداماتفرماندارينظامي
فعالين اثر در اخير ساعت هشت چهلو مدت خ;ل در ميدهند نظامياط;ع فرمانداري از كه طوري به

است/ آمده عمل به زير اقدامات نظامي فرمانداري دوم ركن مأمورين

اعضاِء از واصله اط;عات طبق كه طباطبائي سيدحسن و مهمبد محمدعلي آقايان ـ شدند بازداشت

حكومت پنج ماده استناد به و بازداشت مأمورين وسيله به بودند توده منحله يكحزب شماره محلي كميته

گرديدند/ زنداني نظامي

بعد كه مهندسكياندوست آقاي كه اينبود از كي حا شده اخذ نظامي فرمانداري از كه اط;عاتديگري

و شد دستگير پنجشنبه روز بود گرفته قرار انتظامي مأمورين تعقيب مورد و شده متواري مرداد ٢٨ قيام از

ضمنا افتاد انتظامي مأمورين دست به آنجا در اسناد و اوراق مقداري و گرفت قرار بازرسي مورد نيز منزلش

اسناد ميان در نيز مهندسكياندوست امضاي به كارتهايفستيوال و توده كارتهايعضويتحزبمنحله

است/ شده مشاهده مزبور

مأمورين اظهار به كسمائي حبيب و نبويان احمد مهندس آقايان پنجشنبه روز اشخاصفوق بر ع;وه

زنداني پنج ماده استناد به و شده بازداشت ميباشند توده منحله حزب فعالين از دو هر نظامي فرمانداري

گرديدند/

به كه موقعي دوشيزگاندانشجو از يكي پنجشنبه روز بعدازظهر ساعتشش ـ زندانيان رابط دستگيري

كه اشيائي بازرسي نتيجه در گرفتو قرار انتظامي سوِءظنمأمورين ميرفتمورد زندانيان از يكي م;قات

تمبر نمودند/ كشف توده منحله حزب تمبر عدد چند دندان خمير جعبه داخل از بود آورده زندانيمزبور براي

برسد/ فروش به اعانة برايجمعآوري زندان در تا شود داده زنداني به مزبور دوشيزه وسيله به بود قرار مزبور

شد/ بازداشت مأمورين وسيله به مزبور دوشيزه

فرمانداري تعقيبمأمورين تحت مدتي كه تهران شهرستان كميته عضو صادقپور آقايدكتر صبح امروز

شد/ بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به بود نظامي

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

توده] منحله حزب فعال عناصر از يكي [دستگيري رضائيه اخبار
به كه شده داده رضائيه شهر از خارج پادگانهاي به صريحي دستورات لشكر طرف از اط;ع طبق [١]

شد/// خواهند مجازات متخلفين و ننمايند مداخله مجلسين انتخابات امور در وجه هيچ

توسطمأمورين متواريبود مرداد ٢٨ قيام پساز و توده منحله حزب فعال عناصر از كه داشچي حمزه [٧]
است/ بازداشت yفع وي گرديد/ دستگير ژاندارمري
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٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

تبريز توده منحله سردستگانحزب از يكي دستگيري
شهرباني رئيس سرتيپدانشپور تيمسار دفتر در امروز ظهر از پيش كه مطبوعاتي مصاحبه در ـ تبريز

اخ;لگران با مبارزاتمأمورين از انتظاميشهر امور به اشاره با شهرباني رئيس آقاي شد تشكيل آذربايجان

داشت: اظهار و آورده ميان به سخن توده منحله حزب وابستگان و

به نسبت چپي عناصر فعاليت كه كرد جلب مرا توجه نكته اين شدم تبريز وارد كه خود اخير مأموريت در

بيشتري دامنة اينجا اين در داشتهام, را آذربايجان شهربانيهاي رياست سمت به باز كه پيش سال چهار

گرديدهاند/ تقويت داشتهاند پيش سال دو از كه عملي آزادي نتيجه در شايد و يافته

از هست ترتيبي هر به و كنم شروع مزدور عناصر قبيل اين عليه شديدي مبارزة گرفتن تصميم بود اين

نصيبمأمورين زيادي مدتموفقيتهاي اين در ميكنيد م;حظه كه طوري به و كنم فعاليتشانجلوگيري

به و دستگير ميزدند قانون خ;ف اقدامات به دست مختلف راههاي از كه زيادي كسان و گرديده انتظامي

شدهاند/ فرستاده مقاماتفوق

توده سردستگانحزبمنحله از احتمالقوي به فعالو بسيار اعضاِء از كه نام بهنيا احمد پيشنيز روز سه

ميباشد/ شهرباني دست در است شده پيدا منزلش از كه زيادي مهم اوراق و اسناد با و دستگير ميباشد

خود خانة در غيره و روزنامه و تبليغاتي اوراق زيادي مقدار با پيش سال دو در نيز دفعه يك بهنيا احمد

از اصل چه روي را او نبود معلوم بود مجرميتويموجود بر زيادي مدارك دFيلو اينكه با و بود شده دستگير

ميداد/ ادامه همچنان فعاليتخود به نيز او و بودند گذاشته آزاد وقت آن در انتظامي مقامات طرف

در مربوطه مأمورين مدت اين در اينكه با و بود كرده مخفي را خود بهنيا احمد طرف اين به مرداد ٢٨ از

با تلفن وسيله بعضا دانشكده گزارشهاي طبق استو پزشكي دانشكده دانشجو كه هم او و تعقيبشبودند

او دستگيري به موفق بدهد تلفن با نيز را خود تجديدي امتحان ميخواست حتي يافته ارتباط دانشكده

نميشدند/

ساعت است بهنيا منزل رختشوئي روز بودند يافته اط;ع yقب مأمورين كه ماه بهمن پنجم روز اينكه تا

رختشو نام به بود پوشيده زنانه لباس كه را مأمورين از يكي بخش٥ ك;نتري و گاهي آ مأمورين ششصبح

ميخواسته كه را نامبرده حتيمأمور ميرود او سراغ به بود رختخواب در وي كه حالي در كرده بهنيا منزل وارد

كمكديگر با و نمايند راضي نميتوانند بود گرفته را تومان صد اينكه با كنند تطميع و داده تومانرشوه صد

ميباشد/ پرونده ضميمه نيز تومان صد جلبو شهرباني به را او مأمورين

وجهالضمان تومان هزار ٥å كه نظامي بازپرس قرار با كي اشترا مرام تبليغ و داشتن تهام ا به yفع بهنيا

yفع را توده منحله حزب عضو فعالترين است معتقد شهرباني و ميبرد سر به زندان در است گرده صادر

كه را ديگري عده توانست استخواهند آمده دست به او از كه رمزهائي اوراقو به رسيدگي با و كرده دستگير

دهد/ پايان آنان فعاليت به و دستگير داشتهاند فعاليتهائي
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تهران رئيسدانشگاه پاسخ در ملوكانه بيانات

نمودند تأسف اظهار فني دانشكده حادثه از همايوني اعليحضرت
موافقتفرمودند دانشگاه به تشريففرمائي تقاضاي با و

اميدوارم ايران كشور آتيه به من فرمودند: شاهنشاه
گرفت خواهد قرار ممالكدنيا رديفمترقيترين در مملكت زودياين به و

دانشگـاه رئـيس آقـاي گـزارش خـاتمه از پس دانشگـاه اسـتادان شـرفيابي مراسـم در پنجشنبه روز

ايـراد جـامعي و مشـروح بيانات دانشجويان و استادان به خطاب ساعت يك قريب همايوني اعليحضرت

بين از لزوم درباره مخصوصا و دادند توضيح كشور اقتصاد و بهداشت فرهنگو درباره را خود نظر و فرمودند

امـ;ك تـقسيم درباره را شاهانه اقدام و فرمودند كيد تأ اجتماعي عدالت اجراي و طبقاتي اخت;ف بردن

با خاتمه در و آوردند شمار به مقصود اين به حصول براي مؤثر قدمهاي از يكي زارعين ميان اختصاصي

بدهم را آن ميخواستمجواب كه بوديد كرده اشاره <چند فرمودند: چنين رئيسدانشگاه تقاضاهاي به اشاره

متأسف جهت چند از شدم/ متأسف خبر آن شنيدن كساز هر بيشاز من كه بود آذر ١٦ تأسفآور يكيواقعه

بـراي مـملكت خـدمتگزاري بـر عـ;وه بـود مـمكن كـه محصلي نفر چند جوان, چند اصو� چرا كه شدم

دارم ع;قه آنها به ميدانمو فرزندانخود مثل من را اينها بروند/ بين از باشند مفيد خانوادههايخودشانهم

كردن پيدا براي رسيدگي و هستند تحقيق امورمشغول اولياِء البته افتاد تفاقي ا چنين چرا كه اين علتديگر و

مملكت اين در ديگر كريهي منظره چنين اصو� و شوند پيدا حقيقي مسببين كه كند خدا هستند مسببين

هر در اسفانگيز واقعه اين مسببين كه قضايا ريشه به هم و كرد رسيدگي اصلواقعه به هم بايد نشود تكرار

شوند/ شناخته باشند لباسي هر در و مقام

ميل كمال با البته بيايم جشن اين در شركت براي دانشگاه محفل به پس اين از كه بوديد خواسته ديگر

تيه آ اميد مركز و علمي مركز داخل كه بود خوش خيلي روز من براي جشن اين هميشه كرد خواهم اجابت

اين هميشه من عادت ميدانيد البته نمايند مزاحمت رفع تيد اسا از كه بوديد خواسته ديگر ميشدم/ مملكت

اFن منبود عليه بر قضيه گر ا و ميگذرم فورا مرتكبشود جنايتي منخ;فيو عليه كسبر هر استكه بوده

تـصديق البته و داد خواهم فوري رسيدگي دستور قسمت اين در ولي نمايند مزاحمت رفع ميدادم دستور

باشند/ قانون و عدالت مشمول همه كه باشد حكمفرما مملكت در بايد كه است عدالت و قانون كه ميكنيد

و پشـتكار و مـيكشيد تيد اسـا شما كه زحماتي با ما نجيب ملت به كه ميكنم دعا و اميدوارم تيه آ براي

با حيث هر از مملكت اين كه كشيد نخواهد داشتطولي خواهند مملكت اين عزيز دانشجويان كه اهتمامي

عـدالت شـود سـپرده كاردان دست به كار كند برابري عالم ملل خوشبختترين و مترقيترين و باFترين

به محنت زحمتو مدتها از بعد ايران و شود حكمفرما مملكت اين در مساوات انصاف, اجتماعي, قضائي,

اين از سهمي خود نوبه به كس هر صورت هر به و سربلند باشد زنده ما از كه هر و برسد سعادتمندي تيه آ



ملي دولت سياهه ٣٩٤٨

اعقاب به عاليتر بهترو باوضع كرده گذار وا ما به تاريخ كه سپردهاي كه باشد داشته را افتخار اين خوشبختيو

ندارم/> اين از غير آرزوئي بسپاريم/ مملكت آينده نسل به و خود

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

مسكرات منع قانون اطراف در
فقيهزاده رضا آقا منزل در اس;مي ملل تحاد ا جمعيت نمايندگان و علماِء آقايان از جمعي بعدازظهر ديروز

بـعد و كرد سخنراني اس;م ديانت احكام اطراف در شهير واعظ سرابي آقاي ابتدا رسانيدند/ هم به حضور

حضار طرف از كرات مذا از پس پاريسمطرح, از الكليسم با مبارزه بينالمللي كنگره طرف از وارده مقاFت

شاهنشاه پيشگاه به عريضهاي شاهنشاهي اجتماعي خدمات سازمان عامل مدير آشتياني آقايدكتر توسط

آقايوزير از آينده جلسه در شد قرار ضمنا شد/ تقديم قانونمزبور اجراي تسريع دربارة دستور صدور بر مبني

آيد/ عمل به مسكراتدعوتي منع قانون آئيننامه تهيه مأمور اعضايكميسيون و دارائي

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

كند] دولتهمكاري [با نفت مسئله حل در تا ميآيد ايران به شاخت دكتر
بـنابه قبل چندي كه كنون ا آلمان اقتصادي كارشناس شاخت دكتر آقاي يافتهايم اط;ع كه طوري به

ايران به گذشته سال ماه مهر ويدر شد/ خواهد تهرانوارد به ظهر از قبل فردا بود آمده ايران به دعوتدولت

در اط;عاتي و كرد نظر تبادل و كره مذا مالي و پولي امور درباره وقت دارائي وزير و ملي بانك مدير با و آمد

كه داد قرار بانكملي دارائيو دسترسوزارت در بانكي امور و بودجه كسر تأمين مالياتو اخذ چگونگي مورد

اسكناس تومان ميليون ٢٢å انتشار با شاخت دكتر آقاي گرفت/ قرار استفاده مورد وي اط;عات از قسمتي

را اسكـناس انـتشار جريان, در پول با اقتصادي فعاليتهاي حجم تناسب ايجاد براي و بود موافق جديد

با نفت حلمسئله در تا ميآيد ايران به بنابهدعوتدولتمجددا كنون شاختا آقايدكتر است/ نموده توصيه

مالي اقتصاديو بهبودوضع مورد شاختدر دكتر آقاي سابق نظريات از است قرار ضمنا كند/ همكاري دولت

در شاخت دكتر آقاي سابق اط;عات و پروژه كنون ا گردد/ استفاده است كشور مصلحت به كه آنجا تا كشور

از قبل گذشته سال شاخت دكتر آقاي است/ گرفته قرار مطالعه تحت نفت اقتصادي و سياسي كميسيون

بود/ مغاير yكام نظرياتميسيونگوت با نظرياتوي و آمد ايران به بلژيكي كارشناسان ميسيون

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

يتيمان پرورشگاه افتتاح
اداراتدولتي رؤساِء كليه و استاندار كمال سرتيپ تيمسار حضور با يتيمان پرورشگاه افتتاح مراسم ـ اهواز

توجهواFحضرت و سرخ خورشيد شيرو خدماتانجمن درباره جامعي بيانات استاندار يافتو انجام معاريف و

سرپرستي يافتو افتتاح پرورشگاه طريق بدين و نمود ايراد جمعيت عاليه رياست پهلوي شمس شاهدخت

گرديد/ گذار طرازنيكوا سرهنگ آقاي به پرورشگاه



٣٩٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

فرحآباد اراضي مترمربع هزار هفتصد و يكميليون
ميشود تقسيم پاسبانهايشهرباني و راهآهن كارمندان و كارگران بين
امEكسلطنتي اداره همكاريمهندسين با كارگران وضع به رسيدگي مأمور كميسيون

امEكمزبورشدهاند تقسيم پروژه و نقشه تهيه مشغول

كار, اماميمعاونوزارت مهندسشريف آقايان كميسيونيمركباز گذشته هفته چهارشنبه روز بعدازظهر

تهران, ثبت رئيس وزيري ساختماني, بانك عامل مدير عبدالهي مهندس ثبت, كل مدير معقول tعبدا

بيمههاي سازمان نماينده ماجدي و نخستوزيري نمايندگان شيرازي قوامي آبتين, علي يارافشار, پرويز

سـلطنتي اراضي تقسيم درباره تا گرديد تشكيل افسران باشگاه در كرمي ا و سپاهي مهندس و اجتماعي

تصميمات شود تقسيم راهآهن كارمندان و كارگران بين فرمودند موافقت همايوني اعليحضرت كه فرحآباد

ايـن تقسيم چگونگي درباره مزبور كميسيون اعضاي از يكي نمايند اخذ منظور اين اجراي براي را Fزمه

داد: توضيح چنين ما خبرنگار به گرديده تخاذ ا كه تصميماتي و اراضي

پيشگاه از بودهاند شرفياب همايوني اعليحضرت حضور راه وزير گرزن سرلشكر تيمسار قبل جمعه شب

كارمندان كارگرانو بين است سلطنتي ام;ك اداره به متعلق كه فرحآباد زمينهاي ميكنند استدعا همايوني

دسـتور و مـيفرمايند مـوافـقت راه وزير تقاضاي اين با همايوني اعليحضرت شود/ تقسيم راهآهن بنگاه

منظور اين اجراي ترتيب تا گردد تقديم ايشان حضور به فرحآباد ب;معارض زمينهاي نقشه كه ميدهند

شود/ داده

وليچون ميگيرند تماس ام;ك اداره مهندسين به ثبتكل اداره و راه وزارت نخستوزيريو نمايندگان

ام;ك از ديگري نقشه ميشود قرار است شده ام;كمزبور در تصرفي و دخل حال به تا نقشههايموجود

نمايند/ تهيه فعلي موجود

از ام;ك اداره مهندسين و بنگاه اين مهندسين تفاق ا به راهآهن بنگاه كل مدير گذشته هفته دوشنبه روز

براي كه مينمايند تنظيم آن درباره گزارشي و نموده تهيه را Fزمه نقشه و نمود بازديد فرحآباد زمينهاي

ميگردد/ ارجاع شد كر ذ Fبا در آن اسامي كه كارگران وضع به رسيدگي كميسيون به مطالعه

كه دادند نظر چنين كميسيون اعضاي و گرديد مطرح چهارشنبه روز ظهر از بعد جلسه در واصله گزارش

مترمربع هزار ٥åå و يكميليون قريب كه بقيه و شهرباني پاسبانهاي بين اراضي اين مربع متر هزار ٢åå

تقسيمبنديو براي ديگري نقشه كه گرديد اين بر قرار و گردد تقسيم راهآهن كارمندان و كارگران بين است

كسب با اينام;ك تقسيم طريقه از آقاينخستوزير اط;ع به گزارشي ضمن كه تهيهشود جدولسازيآن

درآيد/ اجرا مرحله به ام;ك تقسيم نقشه همايوني اعليحضرت پيشگاه از اجازه

بين ديگر اراضي تقسيم براي تي كرا مذا ضمن در و است گزارش و نقشه تهيه مشغول كميسيون yفع

شد/ خواهد معلوم بعدا آن نتيجه كه دارد جريان چيتسازي كارگرانسيلو



ملي دولت سياهه ٣٩٥٠

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

شاهنشاه سEمتي شكرانه به
شد برپا دعا و مجالسجشن شهرستانها در

رفع و ١٣٢٧ ماه بهمن پانزدهم روز در شاهنشاه جان به نسبت سوِءقصد تأسفآور حادثه مناسبت به

طرف از دعا و مجالسجشن شهرستانها در ملوكانه ذات س;متي شكرانه به همايوني اعليحضرت از خطر

طرف از كه تلگراف چند اينك كردند/ دعا شاهنشاه مجالسبه آن در مردم ووجوه گرديد برپا مختلف طبقات

چاپميشود: محترم خوانندگان اط;ع براي رسيده باره اين در شهرستانها از ما خبرنگاران

مختلف طبقات طرف از عصر صبحو كه دعائي مجالس از بهمنع;وه پانزدهم مناسبتروز به ـ تبريز

از طرفشهرداري از نيز جشني و مجلسدعا بود, برپا غيره و مساجد در شاهنشاه مسعود برايس;متيوجود

شهرداري سالن در شهر محترمين ادارات, رؤساي شاهبختي, سپهبد تيمسار حضور با بعدازظهر سه ساعت

شد/ منعقد

تيمسار از و كرد ايراد بهمن پانزدهم روز حادثه درباره شرحي شهردار آقايموسوي ابتدا مجلس اين در

و معروضدارد همايوني پيشگاه به را آذربايجانيان شاهدوستي مراتب كه نمود درخواست شاهبختي سپهبد

روز دربـارة مفصلي شرح آن از پس و كرد ايراد بياناتي شاهنشاه وجود به گوئي دعا ضمن واعظ آقاي بعد

در شيريني و چاي صرف پساز مجلس و شد ايراد تبليغات اداره كفيل طرف از ماه بهمن پانزدهم تاريخي

يافت/ پايان نيم و چهار ساعت

علماِء, لشكر, فرمانده و فرماندار حضور با فرهنگ فوتبال ميدان در بهمن ١٥ مناسبتروز به ـ سنندج

ذات سـ;متي شكرانه به كردستان شاهدوست اهالي از نفر هزاران و ارشد افسران و ادارات رؤساي اعيان,

نصرالهي سرتيپ تيمسار مفيد و مؤثر بسيار سخنراني ضمن يافتو تشكيل مجلسي همايوني اعليحضرت

گرفت/ انجام دعا مراسم لشكر فرمانده

مـقابل در لشكر واحدهاي دبستانها, و دبيرستانها دانشآموزان رژه آرامش و نظم نهايت در سپس

و اهـالي شـاهدوستي احساسات ابراز از كي حا كه هيجان و شور اين گرديد, انجام شاهنشاه مبارك تمثال

به نيز فقرا از عدهاي داشت, ادامه شايان پذيرائيهاي ضمن بعدازظهر پنج ساعت تا است كردستان عشاير

شدند/ اطعام تاريخي روز همين مناسبت

مجلس بعدازظهر ساعت نيم چهاردهم در خاصيداشتو جلوه مهاباد امسالدر بهمن جشن١٥ ـ مهاباد

پادگان فرمانده مظفري سرهنگ سركار طرف از افسران باشگاه در شاهنشاه س;مت به شكوهي با جشن

جشـن مـجلس فرمانداري در پانزدهم روز صبح گرديد/ قرائت مهيجي اشعار و سخنرانيها و گرديد داير

شد/ برپا نوري آقاي طرف از ديگري

از بود برپا دعا مجلس طبقات عموم طرف از شاهنشاه ذات س;مت براي جامع مسجد در پانزدهم روز

فرمانده طرف از مستمندان از نفر ٢٥åå شدو سيدعبداtمدرسسخنراني مجديو آقايغ;محسين طرف



٣٩٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

جشن مجلس فرهنگ اداره طرف از نيز شاهدخت دبيرستان سالن در بهمن شانزدهم شب شدند/ اطعام

كردند/ منعقد

يكم ناخدا طرف از مجلسجشن ملوكانه ذات س;متي شكرانه به و بهمن ١٥ مناسبتروز به ـ عباسي

گرديد/ برگزار دريائي نيروي دفتر و كوفه مسجد در طبقات شركتوجوه با و پادگان فرمانده

فرماندار و شد انجام مراسمي بهمن ١٥ واقعه مناسبت به فرمانداري سالن در بهمن ١٥ شب ـ همدان

و يافته حضور آنجا در اهالي وجوه شد قرار بر دعا مجلس جامع مسجد در نيز بهمن ١٥ روز كرد/ سخنراني

كردند/ دعا ملوكانه ذات س;متي براي

لشكر فرماندهي مظهري سرتيپ تيمسار كه دعوتي طبق اعليحضرت س;متي شكرانه به ـ اصفهان

روحانيون, رؤسا, و استاندار آقاي حضور با بهمن پانزدهم روز بعدازظهر سه عمومي دعاي مراسم بود نموده

ژانـدارمـري, لشكـر, افـراد و افسـران پـيشهوران, كارگران, دانشآموزان, جرايد, و ملي بنگاههاي مديران

آمد/ عمل به جهان نقش ميدان در طبقات وجوه و شهرباني

فخر مايه حافظاستق;لو كه سلطنت مقام عظمت اهميتو در مهيجي بيانات لشكر فرماندهي تيمسار

وفـاداري و ارتش اهميت درباره شرحي علمالهله حاج آقاي بعد كرد ايراد است ايرانيان و ايران مباهات و

براي ثروتمندان به نصيحت و مؤثر بياني با قرآني آيات استناد به كشور استق;ل حفظ لحاظ از شاهنشاه

كرد ك;ماtمجيدشروع با شاهنشاه س;متي به را دعا مراسم جمعه امام آقاي و كرد ايراد مستمندان كمكبه

فرياد و شد شروع پادشاه تمثال مقابل در لشكر رژه گفتند/ آمين بلند صداي با مختلف طبقات از جمعيت و

بود/ طنينانداز كفزدن و زندهباد

كليه حضور با شاهنشاه به خائنانه سوِءقصد مانده شاديعقيم به لشكر فرماندهي طرف از مجلسجشن

بسـتههاي لشكـر افراد و درجهداران عموم به و شد تشكيل افسران باشگاه در آنها خانوادههاي و افسران

ايتام پرورشگاه بيمارستانو مستمندان و فقرا نفر هزار ٥ شخصيتهايخيرخواه طرف از شد/ اعطاِء شيريني

ميكردند/ اطعام شب پنج را

ادارات, رؤسـاي بـود آمده عمل به فرمانداري طرف از دعوتي شاهنشاه س;متي مناسبت به ـ نهاوند

قرار آقايان جلو آموزگاران از نفر دو وسيله به پرچم كردند/ پيدا فرمانداريحضور در دانشآموزان فرهنگيان,

قرباني گوسفندي ادعيه كر ذ از پس كليميها و كرد ايراد خطابهاي ورزشكاران طرف از كبودي آقاي گرفت/

رسانيده/ هم به حضور مسجد در آقايان و شد برده مسجد به پرچم سپس نمودند/

شعري چند فرهنگيان طرف از جوادي آقاي كرد افتتاح را جلسه همايوني ذات به دعا با فرماندار آقاي

به دعا و كرده سخنراني شكوهي فتاحيانو حيدري, ولي آيتاtشيخعزيزاtشيخمحمد آقايان و كرد قرائت

روز بازار يافت/ خاتمه شيريني و چاي صرف با همايوني ذات به دعا از پس مجلس نمودند/ شاهنشاه ذات

شد/ تعطيل مناسبت همين به بهمن پانزدهم

طرفشهرداري از اعليحضرتهمايوني س;متي شكرانه به بهمن ١٥ روز بعدازظهر ساعتسه ـ رودسر



ملي دولت سياهه ٣٩٥٢

آقـاي بـدوا داشـتند شـركت جشـن ايـن در طبقات عموم و شد منعقد شهرداري سالن در ختمي مجلس

به ايمان و وطنپرستي اطراف در سودمندي بيانات روحاني حاج آقاي حجتاFس;م و بخشدار طهماسبي

تأسـيس اطراف در فرهنگ رئيس و كشور وزارت بازرس دولتآبادي آقايان سپس كردند ايراد شاه و خدا

طـرف از و شـد خـوانـده آمـار رئيس آقاي توسط چكامهاي نيز و نمودند سخنراني شاهپرستي و دانشگاه

آقاي وسيله به دعا كر ذ با مجلس و گرديد بيان مطالبي ميهنپرستي و شاهدوستي اطراف در دانشآموزان

يافت/ خاتمه روحاني حاج

به و كرده اجتماع طبقات عموم شاهنشاه س;متيذات به و شد برپا مجلسدعا پنجشنبه روز ـ كرمانشاه

گرفت/ انجام رژه مراسم آن از بعد كردند/ دعا ملوكانه ذات

جعفر آقاي طرف از شاهنشاه ذات س;متي شكرانه به دعا مجلس بعدازظهر سه بهمن ١٥ روز ـ جهرم

مهدويواعظو حاج آقاي گرديد/ برقرار طبقات عموم تيپو فرمانده تيمسار حضور با جامع مسجد در پيمان

شاهنشاه س;متي منظور به كردند ايراد كشور اوضاع بهبود به شاه ع;قه درباره مبسوطي نطق حاذقي آقاي

شدند/ اطعام تيپ طرف از فقراِء

توسط حزب تابلو كرديد/ اجتماع شاه ايران فدائيان محلحزب اهاليدر از عدهاي پنجشنبه روز ـ گز بندر

كردندو سخنراني دانشگاه واقعه درباره رئيسفرهنگليواني آقايانج;لي نصبشد/ بخشدار آقايسپهري

آقاي حجتاFس;م وسيله به نطقي آنجا در و آمد عمل به مسجددعوت در اهالي از بخشدار آقاي طرف از

گرفت/ انجام گوئي دعا مراسم شاهنشاه س;متي شكرانه به و شد ايراد محقق

٨٣å٤ شماره ,١٣٣٢.١١.١٧ شنبه

آمد عمل به پادگانهايكشور كليه در دعا مراسم پنجشنبه روز
رژه شاهنشاه همايون اعليحضرت تمثال برابر از سربازان دعا مراسم انجام پساز

رفتند
بـه شـهرستانها و تـهران در ارتش پادگانهاي كليه در پنجشنبه روز داديم اط;ع yقب كه طوري به

وسيله به دعا مراسم ١٣٢٧ سال بهمن ١٥ حادثه در ملوكانه ذات از خطر رفع و شاهنشاه س;متي شكرانه

آمد/ عمل به قسمتهايمربوطه سربازان و افسران

و كرد دعا شاهنشاه س;متي براي روحانيون آقايان از يكي ابتدا گرديد اجرا طريق بدين مزبور مراسم

كردند/ تكرار سربازان

پادگانها از قسمتي سپسدر رفتند رژه شاهنشاه همايون اعليحضرت تمثال برابر از سربازان آن پساز

شد/ اجراِء نيز تفريحي برنامههاي يكمركز لشكر عشرتآباد پادگان در جمله از

شاهنشاه س;متي به مرتبا سربازان و داشت ادامه پادگانها كليه در گذشته شب از پاسي تا مراسم اين

مينمودند/ شادماني شعفو ابراز و كشيده هورا



٣٩٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

آمد عمل به بازپرسي مهندسرضوي و شايگان دكتر از ديشب
دادستانارتشميشود تحويل كيفرخواست برايصدور آنها پرونده قريبا و

را مهندسرضوي شايگانو دكتر آقايان بازپرسارتش گذشته استشب شده كسباط;ع طوريكه به

اين تهام ا بود/ بازپرسي مشغول آنها از ساعت قريبدو و كرد ارتشاحضار دادرسي به تحقيقات انجام براي

ميتينگعصر در سخنراني به اولمربوط درجه در ميدارند ارتشاظهار دادستاني مقامات كه طوري به نفر دو

تشكيل در كه است متهم رضوي مهندس آقاي اين بر ع;وه ميباشد/ بهارستان ميدان در مرداد ٢٥ روز

با ما خبرنگار صورت هر در است/ داده نشان خود از باره اين در فعاليتي و داشته دست نيز سلطنتي شوراي

آقايان تهامي ا پرونده كه ميكند اط;ع اظهار آورد عمل ارتشبه دادرسي مقاماتمطلع با امروز كه تماسي

چند از پس دارد نظر در بازپرس و ميكند طي را خود نهائي مراحل اينك مهندسرضوي و شايگان دكتر

آقاي به ادعانامه صدور براي را پرونده و كنند صادر مزبور آقايان عليه را خود نهائي قرار بازپرسي جلسه

دهد/ تحويل ارتش دادستان سرتيپآزموده

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

گرديد بختياريتشكيل غائله تجديدنظر دادگاه مقدماتي جلسه امروز
كردند تعيين را خود مدافع متهمينوكEي و

محل در سرتيپنخجوان آقاي رياست به بختياري غائله تجديدنظر دادگاه مقدماتي جلسه بامداد امروز

قرائت دادگاه اعضاي وسيله به متهمين تهامي ا پرونده اوراق از قسمتي و گرديد تشكيل مركز دژبان پادگان

امروز بودند نكرده معرفي را خود مدافع وك;ي كنون تا كه بختياري غائله متهمين ساير جلسه اين در شد/

ارتشبه رئيسكانونوك;ي آقايسرهنگنامور كردند/ معرفي دادگاه به انتخابو زير شرح به را وك;يخود

بـختيار, عـبدالرضـا بـختيار, مـجيد آقـايان وكـالت به الوندپور سرهنگ آقاي مسعود, اصغر آقاي وكالت

آقايان است شده حاصل اط;ع طوري به آقايعلوي/ وكالت به سرهنگجهانگيري و بهادرزاده عيسيقلي

منتظر فقط و نميدانند Fزم را مجدد مطالعه لذا كردهاند مطالعه را پرونده قبyمحتويات چون مدافع وك;ي

آينده هفته كه شد گفته امروز ميباشند/ بدوي دادگاه از صادره راي به نسبت دادستان اعتراضيه وصولFيحه

كرد/ خواهد اع;م علني دادرسي انجام براي را خود آمادگي دادگاه

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

ميرساند] اطEع به توده منحله حزب از را خود تنفر و [انزجار
و انزجار بدينوسيله ميدانند توده منحله حزب منتسببه را اينجانبه عدهايروياغراضشخصي چون

شعار كه را ميهنپرستيخود و شاهدوستي مراتب ضمنا ميرساند اط;ع به توده منحله حزب از را خود تنفر

متقينوري خديجه ١٦٥٧٥ آ ميدارم/ اع;م است ايرانيان عموم



ملي دولت سياهه ٣٩٥٤

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

بود] نخواهم و نبوده توده منحله حزب به [منتسب
و نبوده توده منحله حزب به منتسب كه ميرساند اط;ع به تفاهم سوِء گونه هر رفع منظور به اينجانب

مظهري جمشيد ١٦٦٥٥ آ بود/ خواهم و بوده وفادار عزيز وطن محبوبو شاهنشاه به نسبت و بود نخواهم

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

گرگان شهرباني اداره كارمندان و افسران از نفر ٩
خدمتشدند منتظر و كنار بر كار از

به شهرباني مأمورين از گرگان از كه شكايتهائي اثر در ميدهد اط;ع گرگان از ما خبرنگار كه طوري به

بهوضع رسيدگي شهربانيمأمور رياستكل بازرسويژه آصفي محمد آقاي بود رسيده شهرباني رياستكل

در و داشت ارسال مركز به گزارشي چون رسيدگيهايFزم و تحقيقات از پس گرديد گرگان شهرباني اداره

آقـايان و كرديد تعويض ب;فاصله و احضار تهران به گرگان شهرباني رئيس واثقي سرهنگ آقاي نتيجه

غضنفري اط;عاتو اداره رئيس نصيراعظم tيدا سلطانيو يكم ستوان و پناهيان سرگرد ورسانيو سرگرد

و گـاهي آ اداره كـارمند احـمدي سيداحـمد و گز بندر گاهي آ اداره رئيس تقيزاده و شهرباني دفتر رئيس

شدند/ خدمت منتظر و كنار بر كار از گاهي آ اداره بازرس محبوبي علي و بازرسي رئيس مسلمي علياصغر

بـه و مـينمايند رضـايت و خـرسندي اظـهار شهرباني كل رئيس و دولت اولياِء سريع توجه از اهالي

شدهاند/ اميدوار گرگان شهرباني در اساسي اص;حات

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

لولهكشي سازمان كل مدير
وزيـر ميكده غ;معلي مهندس آقاي تفاق ا به كشور وزارت معاون جهانباني سرتيپ آقاي امروز صبح

به كشي سازمانلوله كل مدير سمت به را ميكده مهندس آقاي و يافته كشيحضور سازمانلوله در راه سابق

شدند/ كار مشغول ميكده مهندس آقاي معرفي مراسم پايان از پس كردند معرفي اداراتمربوطه رؤساي

٨٣å٥ شماره ,١٣٣٢.١١.١٨ يكشنبه

شد وارد تهران خويشبه اتفاقهمسر پهلويبه واiحضرتشاهدختفاطمه
همسر هيلر علي آقاي تفاق ا به پهلوي فاطمه شاهدخت واFحضرت امروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت

رفتند امريكا پيشبه سال پهلويسه فاطمه واFحضرت شدند/ تهرانوارد به هواپيمايسوئيسي با خويش

و شدند ايران عازم شاهنشاه پيشگاه از اجازه كسب پساز اخيرا و داشتند اقامت كشور آن در قبل چندي تا و

م;قات پساز و رفتند سويس به آنجا از سپس و شدند كوارد كپنها به امريكا از هواپيما با گذشته هفته در

ورود هـنگام گرديدند/ ايران عازم دارند اقامت كشور آن در كنون ا كه پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت

آمد/ عمل به استقبال ايشان از شاهنشاهي دربار طرف از مهرآباد فرودگاه در پهلوي فاطمه شاهدخت



٣٩٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

شدند دستگير توده منحله حزب افراد از نفر دو
حين در كرة عليجان واثقيو ناصر نام به را توده منحله حزب افراد از نفر دو شهرباني مأمورين ـ كاشان

برگ ٥٢ با را آنها هوا به تير سه شليك با كردند اختيار فرار نامبردگان چون نمودند تعقيب اع;ميه پخش

نمودند/ دستگير اع;ميه

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

بازداشتشدند] توده حزب نفع به فعاليت جرم به ديگر نفر [سه
لوريك نهاونديو هادي لشكريو احمد مهندسنبويان, دستگيري پساز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

ميكردند فعاليت توده نفعحزبمنحله به و ميدادند تشكيل جلساتي مهندسمزبور با كه قرهداغي بخشيان

دارد/ ادامه آنها از تحقيقات و شدند بازداشت ٥ ماده طبق و شدند دستگير ٣٢.١١.٢٧ تاريخ در نيز

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

مينمايم] تكذيب جدا را اتهامي گونه [هر
حكـومت اصول به نسبت همواره و نداشته بستگي سياسي دستجات و احزاب از يك هيچ با اينجانب

ابـراز خـائنين و بيگانهپرستان عليه را خود شديد تنفر وسيله بدين و بوده وفادار سلطنت مقام و مشروطه

ممتحني حسين ١٦٧å٨ آ مينمايم/ تكذيب جدا را تهامي ا گونه هر و ميدارم

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

توده] منحله حزب از را خود شديد انزجار و [تنفر
به را خويش انتساب عدم و ابراز توده منحله حزب از را خود شديد انزجار و تنفر كريمي حسين اينجانب

كريمي حسين مهاباد ١٦٧٩١ آ ميدارم/ اع;م آن

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

نيستم] و نبوده توده منحله حزب [جزو
و اساسي قانون طرفدار پيوسته و نيستم و نبوده توده منحله حزب جزو متالمي سيدجمالالدين اينجانب

متالمي سيدجمالالدين ١٦٧٥١ آ بود/ خواهم و بوده سلطنت شامخ مقام

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

توده] منحله حزب به را خود انزجار و [تنفر
هـموطنان بـه وسيله بدين فني دانشكده دانشجوي بيات غ;محسين فرزند بيات غ;مرضا اينجانب

توده منحله حزب به را خود انزجار و تنفر بدينوسيله نيستمو و نبوده توده حزبمنحله كهعضو ميدارم اع;م

بيات غ7مرضا ١٦٧٥٨ آ ميدارم/ اع;م



ملي دولت سياهه ٣٩٥٦

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

پهلوي] شاه محمدرضا صنيعسلطنت مقام به را [وفاداريخود
حزب مخصوصا سياسي احزاب از يك هيچ در شدهام اجتماع وارد كه تاريخي از موفق پرويز اينجانب

صنيع مقام به را خود وفاداري و وطنپرستي مراتب وسيله بدين نداشتهام فعاليتي و نبوده وارد توده منفور

فومن فرهنگ آموزگار ميدارم/ اع;م توده منحله حزب از را انزجارم و پهلوي شاه محمدرضا سلطنت

موفق پرويز ١٦٧٤٩ آ

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

ميدانم] ايران ملت و كشور به خائن [حزبكمونيسترا
شيراز كن سا گر معامله كازرونشغل صادره شناسنامه داراي كدل پا حاجيشهرت فرزند اينجانبحسين

به توده منحله حزب و نيستم توده منحله حزب جزِء ٣٦٦ شماره پ;ك شخصي خانه شهري كل بخشدو

وسيله بدين تاريخ اين از بودهام هم گر ا و ميدانم ايران ملت و كشور به خائن را كمونيست خصوصحزب

كدل پا حسن ١٦٧٢٥ آ ميدهم/ استعفا

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

بختياري] غائله متهمين دادرسي تشكيل [جلسه
دژبان مركزي اداره در صبح امروز بختياري غائله متهمين دادرسي جلسه ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

داديم قبyاط;ع كه طوري به كردند/ قرائت دادگاه اعضاي آقايان را پرونده اوراق از قسمتي و گرديد تشكيل

گردد/ تشكيل متهمين علني دادرسي آينده هفته اواسط از است نظر در

٨٣å٦ شماره ,١٣٣٢.١١.١٩ دوشنبه

شد خواهد ساخته خانه ١٧åå
و هزار يك تهران شهرداري طرف از زودي به گفت ما خبرنگار به تهران شهردار صفاري سرتيپ آقاي

بيبضاعتو اشخاص براي خانهها اين ميشود/ نارمكساخته اراضي قيمتدر ارزان خانه دستگاه هفتصد

زمينهاي است/ كرده تهيه و ساختمانشهرداريطرح طرفاداره از نقشههايآن شدو خواهد بنا بيخانمان

كراتي مذا كنون ا استو ساختماني بانك به متعلق گردد بنا آن قيمتدر ارزان خانههاي است قرار نارمككه

و گذارشود شهرداريوا به ارزان قيمت به زمينها اين تا جرياندارد ساختماني بانك تهرانو شهرداري بين

كه است نظر در رسيد/// خواهد پايان به زمينهايمزبور انتقال مراسم ديگر هفته دو يكي در اط;ع قرار به

شهرداريها كليه به طرفوزارتكشور از شود/ شروع شهرستانها تمام در قيمت ارزان خانههاي ساختمان

دارند/ ارسال مركز به زودتر هرچه را آن صورت و برسانند ثبت به را شهر حومه اراضيموات كه شده اع;م

مالياتمستغ;تو صديده محل استاز قرار گرديد معين آن حدود شدو ثبت زمينهايمزبور آنكه پساز

گردد/ توزيع دولت كارمندان بين و شود ساخته شهرستانها در قيمت ارزان خانههاي شهرداريها بودجه



٣٩٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

شدند دستگير توده منحله حزب فعال افراد از نفر سه
بازداشتشدند انتظاميسوِءاستفادهميكردند مأمورين نام به كه كساني

از مرعشي محمدعلي و ملكي حسين و نوائي منوچهر ميدهد: اط;ع نظامي فرمانداري كه طوري به

ملكيو حسين مرداد ٢٨ پساز بودند نظامي فرمانداري تعقيبمأمورين مورد توده فعyحزبمنحله عناصر

برادرش و مأمورينمنوچهر ديروز اينكه تا بود نوائيمتواري وليمنوچهر شدند دستگير مرعشي محمدعلي

آقاي همچنين آمد/ دست به مدارك و اسناد مقداري نيز آنان منزل بازرسي در كردندو بازداشت را نوائي ايرج

تـهران در نـظامي مأمـورين وسيله به ديروز بود اصفهان لشكر تعقيب تحت كه معتمدي مهين مهندس

نظامي مأمورين به اخيرا شد/ صادر اصفهان به نيز او اعزام گرديدودستور زنداني ٥ ماده استناد به بازداشتو

گرفت قرار تحقيق اينموضوعمورد مينمايند/ استفادههائي مأمورينسوِء نام به عدهاي كه بود رسيده اط;ع

به كه بيمه شركت كارمند اميراحمد دولتو كارمند توپچينژاد tفيضا نام به نفر دو دقيق رسيدگي پساز و

از شهرباني اط;عات اداره ساختگيمعاون امضاي اب;غو جعل با شهرباني افسر پارسا يكم جعليستوان نام

كردند/ پاره را اوراقمزبور فورا دستگيرشدگان شدند/ بازداشت بودن اخاذي بازرگانمشغول نام ك ارشا

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

خرمآباد در تبعيد بهششماه اتهاماخEلگري به نفر پنج
شدند محكوم كاشان در تبعيد يكسال به ديگر نفر چهار و

فاروقيو tعطاا قروه, دارائي اداره كارمند غفاري قاسم آقايان ميدهد/ اط;ع سنندج قروه از ما خبرنگار

هر اخ;لگري تهام ا به كه ساله ١٦ صمديدانشآموز فيروز قصابو اللهياري رضا و آموزگار عراقي tعبدا

سال دانشآموز صمد جواد و قروه غله اداره كارمند اجاقي سيدمهدي آقايان و خرمآباد در تبعيد ماه ٦ يكبه

در تبعيد يكسال يكبه هر اخ;ل تهام ا به كه صادقي احمد كدخدا رعيتو عباسخزائلي و پنجممتوسطه

شدند/ داده حركت خود تبعيدگاه به بودند شده محكوم كاشان

و داد جلسه تشكيل سنندج شهرستان اجتماعي امنيت كميسيون مجددا محكومين دادن حركت پساز

امـنيت كـميسيون نـظر اين از شده ثابت آنها بيگناهي و محكومشدگان پروندههاي به رسيدگي از پس

نمود را استخ;صمحكومين تقاضاي بخشودگيوزارتكشور كميسيون به تلگراف مخابره ضمن اجتماعي

است/ نگرديده صادر اينمورد در وزارتكشور بخشودگي كميسيون از كنوندستور تا ولي

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

گرديد] آزاد كاويانيپسازسوِءتفاهم [آقايدكتر
بازداشت نظامي فرمانداري طرف از قبل روز چند كه كاوياني دكتر آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

گرديد/ آزاد ديروز تفاهم سوِء رفع از پس بود شده



ملي دولت سياهه ٣٩٥٨

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

دانسته] كشور به خائن را حزب [اين
كشور به خائن را حزب اين و نبوده توده منحله حزب برنامهعضو سازمان كارمند سلطاني بزرگ اينجانب

١٧٨٤å آ ميدارد/ اع;م حزب اين از را خود انزجار و تنفر و دانسته

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

گشت باز تهران به شوروي كبير سفير
وارد شوروي نظامي هواپيماي وسيله به امروز بعدازظهر ساعت سه شوروي كبير سفير Fورنتيف آقاي

روز بيست آقايFورنتيف داشتند/ كبرايشورويحضور سفارت عاليرتبه اعضاي فرودگاه در شدند/ تهران

ايشان رفت/ بهمسكو ايرانوشوروي كرات مذا درباره دولتمتبوعخود اولياِء از تعليماتFزم كسب براي قبل

را آينده كرات مذا جلسه تشكيل ترتيب تا نمود خواهد م;قات خارجه امور آقايوزير با آينده روز دو ظرف

بدهند/

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

يافت حضور تهران دادسراي در كارآگاهي اداره رئيسسابق
پرونده گرفتند/ تعقيبقرار شدهمورد متهم متعدد جرائم به گاهي كارآ اداره كارمندان عدهاياز چنديقبل

پرونده تكميل براي چون و شد ارجاع تهران دادسراي ٩ شعبه بازپرسي به قانوني مراحل طي از پس امر

رفعت آقاي مزبور شعبه بازپرس احمدي آقاي ميرسيد نظر به ضرور مربوطه قسمت رئيس از تحقيقات

بهعنوان يافتو بازپرسيحضور شعبه در مشاراليه ديروز كرد/ احضار دادسرا به را گاهي كارآ اداره رئيسسابق

گذاشت/ بازپرس اختيار در توضيحاتي مطلع

٨٣å٧ شماره ,١٣٣٢.١١.٢å سهشنبه

يكدرمانگاه شنبه روز زاغههايجنوبشهر ساكنين معالجه براي
ميشود پهلويافتتاح ثريا ازطرفجمعيتخيريه

افتتاح شهر زاغههايجنوب كنين سا معالجه براي پهلوي ثريا خيريه جمعيت درمانگاه اولين شنبه روز

شده ساخته ري شهر جاده كنار فرحآباد اراضي در كه ارزان خانه يكصد از يكي درمانگاه براياين شد/ خواهد

خواهد كار آماده عصر و صبح مرتبا شنبه روز از و است گرديده تعبيه آن در Fزم وسايل و شده گرفته نظر در

بود/

نيز امروز شد/ خواهند پزشكانمخصوصمعاينه وسيله به زنان عصرها مردانو صبحها درمانگاه اين در

دزآشيب دبستان بيبضاعت دانشآموزان بين پسرانه لباس دست ١٥å پهلوي ثريا خيريه جمعيت طرف از

آسايشگاه مسلولين به ميوه و شيريني كت پا ٩åå تعداد جمعيت طرف از پيش روز دو ضمنا گرديد/ توزيع

داشت/ رئيسجمعيتحضور نايب ظفر فروغ بانو جريان اين در شد/ داده شاهآباد



٣٩٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

مرد نفر هفت و زن و دوشيزه ششنفر
شدند دستگير تبريز توده منحله حزب افراد از

و كتاب مقداري با حكمآباد كن سا مطيعي محمد آقاي ميدهد گزارش تبريز از خبرنگار كه طوري به

گرديد/ دستگير تبريز شهرباني توسطمأمورين دمكرات فرقه كميته ُمهر و روزنامه

در حزبي جلسه كه زن و دوشيزه نفر ٦ شد, بازرسي قبل روز چند فلزتراش گرد شا خسرو منزل همچنين

شد/ كشف مضره اوراق و اسناد مقاديري و گرديدند دستگير بودند داده تشكيل مزبور منزل

جلسهاي راهآهن كارمند سامعي علي آقاي منزل در كه نمودند حاصل اط;ع شهرباني مأمورين ضمنا

سپس نموده محاصره را مزبور منزل انتظامي مأمورين است/ يافته تشكيل توده منحله حزب افراد از مركب

شليك هوا به تير چند آنها دستگيري و ارعاب براي هم مأمورين گذاشتند/ فرار به پا حاضرين شدند, وارد

و روزنامهها و اوراق با دستگيرشدگان شدند/ فرار به عدهايموفق و دستگير آنها از نفر ٦ نتيجه در و نمودند

گرديدند/ تحويل شهرباني به شد كشف كه كتابهائي

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

توقيفچاپخانه
منحله حزب فعال افراد از نفر دو ودستگيري

كه رسيد نظامياط;ع فرمانداري مأمورين به گذشته روز ميدهد نظامياط;ع فرمانداري كه طوري به

كشـور مـصالح خـ;ف بـر آن مندرجـات كه غيرمجاز روزنامه چاپ مشغول مطبوعات چاپخانه در عدهاي

مشغول چاپخانه ماشين كه حيني در و شدند حاضر محل در مأمورين از نفر چند ب;فاصله هستند/ ميباشد

در كه عدهاي شدو توقيف طرفمأمورين از چاپخانه ب;فاصله شدند ماشينخانه وارد بود مزبور چاپروزنامه

گرديدند/ آزاد تفاهم سوِء رفع از پس بازداشتشدگان از نفر چند شدند/ بازداشت داشتند شركت جريان اين

پخش حين در پورند tسيفا آقاي ديروز ميدهند اط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به همچنين

گرديد/ بازداشت انتظامي مأمورين وسيله به مضره اوراق

بـه فرمانداري مأمورين وسيله به نيز گذشته روز توده منحله حزب افراد از يكي نيكپي محمد ضمنا

شد/ بازداشت نظامي حكومت قانون ٥ ماده استناد

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

ايران] ارتششاهنشاهي به ارتشامريكا اهدايي [لباسهاي
كشتي داشت اظهار ما خبرنگار به ارتشامروز كل ستاد در مطلع مقام يك ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ شاهپور بندر وارد قبل روز است شده فرستاده امريكا از ايران ارتش افسران براي كه لباسهائي حامل

شد/ خواهد حمل تهران به راهآهن وسيله به زودي به و هستند تخليهمحصوFتمزبور كنونمشغول ا



ملي دولت سياهه ٣٩٦٠

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

دبيرستانهايتهران] در راديو [نصب
نصب راديو تهران دبيرستانهاي تهراندر طرفشهرداري از اط;ع قرار به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

كنند/ استفاده تربيتي و فرهنگي اخبار و برنامهها از دانشآموزان تا گرديد خواهد

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

قسمتي دريافت به موفق كه كارمنداني به
ميشود زمينهاينارمكداده از نشدهاند يوسفآباد اراضي از

شد صادر تهيهصورتها دستور

ايندستور در كرد/ صادر كارمنداندولت بين را نارمك اراضي بقيه تقسيم دارائيدستور آقايوزير ديروز

اراضـي خـريد بـه مـوفق دارند را زمين دريافت استحقاق كه كارمندان از عدهاي چون كه است شده قيد

ترتيب مربوطه متصديان زودتر هرچه كه شود تهيه آنها اسامي صورت جهت اين به نشدهاند يوسفآباد

ارسال ساختماني بانك به ميشود تهيه حسابداري ادارات طرف از كه صورتهائي بدهند/ را اراضي تقسيم

يكمقاممسئول كرد/ خواهد تقسيم كارمندان بين مقرر تحتشرايط بانكمزبور را زمين قطعات و ميگردد

بـه را خود تقاضانامههاي يوسفآباد زمينهاي تقسيم موقع در كه كساني گفت باره اين در دارائي وزارت

استحقاق اثبات و تحقيقFزم از بعد تقاضاها آن داشتو خواهند تقدم حق بودند كرده ارسال دارائي وزارت

ميگيرد/ قرار رسيدگي زوديمورد به كارمندان

٨٣å٨ شماره ,١٣٣٢.١١.٢١ چهارشنبه

گشايشيافت اصفهان كيلومتري ١٨ در بهداشتي يكمركز
احداث اصفهان كيلومتري هيجده در كوهپايهواقع در كه همكاري سازمان بهداشت يكمركز ـ اصفهان

استان بهداري رئيس فيلسوف آقايدكتر گرديد/ افتتاح رسما لشكر فرمانده و استاندار آقاي حضور با بود شده

بناي خراسان مانند نيز بهداشت مركز اين ساختمان داشت: اظهار چنين داد كه گزارشمشروحي طي دهم

جزو در نيز آن كه بهداشت همكاري سازمان توسط اينك و بهداريشروع توسطوزارت كه بوده تمامي نيمه

و بهدار دو و دكتر نفر يك از عبارت Fيق كارمندان و تهيه كار لوازم و وسايل و تكميل است بهداري وزارت

خواهند كار مشغول امروز از صحيحي برنامه و نقشه طبق تعيينو آن ادارة براي ششبهيار و پرستار نفر يك

مرض, يا س;مت نظر نقطه از شخصي پرونده تهيه افراد, معاينه از عبارت بهداشت مركز اين وظائف شد/

و ريه و خون از Fزم امتحانات فاميلي, امراض كردن پيدا منظور به اشخاص فاميل از Fزم اط;عات تهيه

عمومي امراض آميزشي, امراض اطفال, باردار, زنان براي مخصوص محكمه تهيه و طبي احتياجات ساير

بهيار, دختران وسيله به خانهها بازديد بهداشتي, دستورات و تعليمات امراض, ضد كسن وا تزريق گيردار, وا

آنها/// بهداشت كمكFزم و دادندستوراتFزمه و بهداشتي وضع به رسيدگي



٣٩٦١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

شدند محكوم شيراز دادگاه در توده منحله حزب عناصر از نفر چهار
وكيلآتشگرفت بازار در كفاشي مغازه دو

را رايخود لشكر عادي دادگاه ميدهد: اط;ع تلگرافيخود گزارش ضمن شيراز از خبرنگار كه طوري به

حـزب در عضويت تهام ا به رضانيا عباالرحمن نمود: صادر شرح اين به تودهاي عناصر از نفر چهار درباره

٦ به فضلي حسين سال, ٨ به نجفي مصطفي حبسمجرد, سال ١å به سلطنت مقام به اهانت و توده منحله

باب دو در مدهشي حريقي ماه بهمن شب١٩ نيمه شدند/ تأديبيمحكوم حبس ماه ٦ به عارف حسن سالو

رئيسك;نتري نافعي سروان آقاي طريق از كه اقداماتي نتيجه در كه داد روي وكيل بازار در كفاشي مغازه

گرديد/ جلوگيري مغازهها ساير به آن سرايت از خاموشو حريق آمد عمل به شهرباني مأمورين يكو

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

مقامسلطنت] ـ بيگانهپرستان به نسبت را خود انزجار و تنفر [كمال
را خود انزجار و تنفر كمال وسيله بدين و ندارم و نداشته احزابعضويت از يك هيچ به كنون تا اينجانب

اظهار ملي شعائر و مشروطه سلطنت مقام و عزيز ميهن به را خود وفاداري و ابراز بيگانهپرستان به نسبت

رجبنيا مسعود ١٧å٣٤ آ ميدارد/

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

اميرالمؤمنين مطهرحضرت حرم نقره در مشاهده براي
شدند مهديمقدمتشريففرما حاج خانه به شاهنشاه امروز

برايحرم كه [ !] ط;ئي در مشاهده براي شاهنشاه صبحموكباعليحضرتهمايون نيم و ساعتده امروز
سپه خيابان در واقع مقدم مهدي حاج آقاي منزل به بود شده تهيه عليهالس;م اميرالمؤمنين حضرت مطهر

از در اين بودند, همايوني ركاب در راهنمائي براي رفيع رضا حاجآقا آقاي شدند/ تشريففرما درگاهي كوچه

عـلي مـطهر حـرم طـ;ي ايـوان در كـه شده ساخته شريكوي توكلي و مقدم مهدي حاج آقايان طرف

ريال هزار ١٢å آن نجاري هزينه و شده ساخته ازچوبنوفل در اين نصبشود/ فعلي جايدر به عليهالس;م

كار به نيز ط; مثقال هزار ده متجاوز استو شده گذاشته كار در اين روي نقره مثقال هزار چهل است/ شده

سه در ارتفاع انجاميد, بهطول سال مدتسه اصفهاندر ماهر كارگران وسيله به در اين ساختمان است, رفته

اين شدن سائيدن از برايجلوگيري است/ متر ٢ در دهنه و شده ساخته كتيبه متر ٣ نيز رويدر ميباشد/ متر

اينموضوع از اط;عذاتملوكانه پساز شود/ كشيده درروپوشبلوري تمام استروي نظر نفيسدر شاهكار

اين فرمودهاند/ م;حظه را در صاحبخانه حضور بدون و شده تشريففرما محل به امروز قبلي اط;ع بدون

كوچه در كثيري جمع مراجعت هنگام و گرفت قرار شاهنشاه مخصوص توجه مورد صنعتي نفيس شاهكار

نمودند/ احساسات ابراز ممتد زدنهاي كف با شاهنشاه به نسبت و نموده اجتماع سپه خيابان و درگاهي



ملي دولت سياهه ٣٩٦٢

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

بيكار كارگران وضع به برايرسيدگي
نفت ملي وشركت برنامه سازمان واحدهايتابعه

سـازمان تـابعه واحـدهاي بيكار كارگران وضع به رسيدگي منظور به كميسيوني امروز صبح ده ساعت

چـالوس, حـريربافي نـوغان, شـركتهاي و برنامه سازمان نمايندگان حضور با نفت ملي شركت برنامه,

دكتر آقاي كار دفتر در كار وزارت فني كل مدير آقايفرهود و نظامي فرمانداري نماينده و تهران چيتسازي

يافت/ تشكيل كار وزارت معاون امامي شريف

به و شود تشكيل فوق هيأت طرف از كهسوكميسيون شد گرفته تصميم نظر تبادل و كرات مذا از پس و

ب;مانع اوليه كارهاي به آنها بازگشت چنانچه و كند رسيدگي كارگاهها محل در كي شا كارگران فرد فرد وضع

به رسيدگي بهمنمشغول ٢٤ شنبه روز از اينسوكميسيون شود/ داده آنها اشتغال ترتيب شد تشخيصداده

شد/ خواهد امر اين

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

درمانگاه ٢åå
تأسيسميشود كشور درسراسر

چـهار, اصـل فني اداره و بهداري وزارت و عمران بنگاه كمك با كه داديم اط;ع yقب كه طوري همان

تأسيسشود/ مختلفكشور نقاط در درمانگاه دستگاه دويست

و بهداري وزارت و برنامه سازمان و عمران بنگاه نمايندگان از مركب كميسيوني فردا منظور همين براي

مـزبور درمانگاههاي تأسيس طرح درباره تا ميشود تشكيل برنامه سازمان در چهار اصل همكاري اداره

پزشك و دارو گردد/ ساختمان به اقدام و تأمين عمران بودجه محل از آن اعتبار سپس و آيد عمل به مطالعه

شد/ خواهد داده بهداري طرفوزارت از درمانگاهها اين

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

فقيد] پادشاه مزار بر دستهگل [نثار
آرامگـاه بـه صـبح ده سـاعت امـروز مـهمانخانهها و رسـتورانهـا كافه كارگران سنديكاي نمايندگان

كردند/ نثار فقيد پادشاه مزار بر گلي دست و رفتند شاه رضا فقيد اعليحضرت

٨٣å٩ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٢ پنجشنبه

دارند تصميم تهران مقيم گيEنيان
خدمتگزار عنصر درآوردهاند, رشتسر شهرستان از كه ميهن و شاه خدا, به خائن عناصر دسائس عليرغم

نمايند/ انتخاب تهران از را تهران ١١١ دفتر سر آفتاب, روزنامه مدير فاطمي مجتبي آقاي

گي7ن كانون ٣ ـ ٢ ١٦٨٨٢ آ



٣٩٦٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

ديگر نفر سه و داروساز يكدكتر
بازداشتشدند مأمورينفرماندارينظامي وسيله به

آقاي كه كيبود حا نظامي فرمانداري به اط;عاتواصله ميدهد نظامياط;ع فرمانداري از كه بهطوري

روز جهت همين به ميباشد تهران شهرستان در توده منحله حزب كميته عضو داروساز احياِء ابوالفضل دكتر

گرديد/ زنداني ٥ ماده استناد به و شد بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به وي پنجشنبه

روز بود توده منحله حزب فعال عناصر از كه بازرگاني سيدعبدالحسينشهرت فرزند سيدمحمد همچنين

گرديد/ دستگير پنجشنبه

عبدالمحمود حاج خيابان در واقع افتخاري منزل در كه رسيد اط;ع نظامي فرمانداري به پنجشنبه روز

بعدازظهر نيم و ساعتدو مقارن تشكيلميشود/ توده منحله حزب فعال عناصر از عدهاي طرف از جلساتي

راننده قشقائي فارس رضا آقايان بازرسيمنزل, تحقيقاتو پساز شدندو حاضر محل در انتظامي مأمورين

نظاميدستگير قانونحكومت ٥ ماده استناد به آنجا در را سيروسرضاخانلو دكتر زمهريريو حميد كسي, تا

توده منحله حزب به مربوط اع;ميه و اوراق مقداري حامل كه تهرانچي حسن نام به شخصي ضمنا كردند/

گرديد/ بازداشت مأمورين وسيله به بود

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

وزارتفرهنگ كفيل به رئيسدانشگاه نامه
فـرهنگ وزارت كـفيل جـعفري آقـاي براي دانشگاه رئيس سياسي علي دكتر آقاي طرف از زير شرح

فرهنگ وزارت محترم كفيل جعفري آقاي جناب است: شده فرستاده

همكاران از تن چند نزد گويا بهمن ١٥ روز در اينجانب بيانات از قسمتي ميرساند استحضار به محترما

اسـتق;ل برآمدند صدد در دولتها از <بعضي عبارت اين از مقصود است كرده تفاهم سوِء ايجاد فرهنگي

بـه نسـبت اهـانت هـيچوجه بـه درآورنـد> دبـيرستانها صورت به را دانشكدهها و كرده سلب را دانشگاه

اين به و است كرده تدريس دبيرستان در متمادي سالهاي شخصا اينجانب زيرا است ننموده دبيرستانها

است فرهنگي اينمؤسسه رؤساي و معلمان انتخاب كيفيت به اشاره منظور ميورزد افتخار فرهنگي سابقه

است/ متفاوت دبيرستانها كاركنان انتخاب طرز با كشورها همة در داريد استحضار كه چنان كه

فرهنگقرار راسوزارت در جنابعالي مانند شايستهاي و شخصكامyوارد كه اينموقع در خوشبختانه

آنـها مقام تثبيت و دبيرستانها براي Fيق و سابقه با رؤساي انتخاب به دائر اخيرا كه اقداماتي با و دارد

را خود اينجانبكه به رسد چه تا است نمانده باقي غيرفرهنگي افراد براي حتي انتقاد مجال ديگر فرمودهايد

تا آن تحقق راه در و بوده آرزومند را آن آبروي و عظمت هميشه و ميداند بزرگ خانواده اين افراد از يكي

است/ آورده عمل به اقدام توانسته

نمايند/ اينجانباب;غ فرهنگي و دبيرستاني همكاران عموم به را توضيح اين فرمائيد استمقرر متمني



ملي دولت سياهه ٣٩٦٤

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

افتتاحسالننمايش
كارخانهچيتسازيتهران

مراسم ��پريروز پنجشنبه روز عصر تهران چيتسازي كارخانه رئيس حداد سرهنگ آقاي طبقدعوت

و محترمين و رجال از عدهاي حضور با تهران چيتسازي كارخانه كارگران نمايشمخصوص سالن افتتاح

حـداد سرهنگ آقاي گرديد/ برگزار چيتسازي كارخانه محوطه در برنامه سازمان اولياي و روزنامهنگاران

شد/ آغاز نمايش برنامه سپس و نمود ايراد چيتسازي كارخانه اهميت درباره بياناتي ابتدا

تشكر ابراز ضمن تهران چيتسازي كارخانه كارگران نماينده غديري خليل آقاي برنامه انجام از پس

شريف مهندس آقاي و شود داده وام برنامه سازمان كارگران ساير مانند كارخانه كارگران به كه كرد تقاضا

و سـپاسگزارم كارگران ك پا احساسات از نمود اظهار پاسخ در برنامه سازمان عالي رئيسشوراي امامي

پساز و خواهد اضافه كارگران استحقوق مقدور كه حدودي در و ميباشد مطالعه كارگرانمورد خواستههاي

يافت/ خاتمه مجلس آن

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

مرداد] وقايع٢٨ متهمين مقدماتي [جلسه
به رسيدگي براي نظامي بدوي دادگاه مقدماتي جلسه اولين امروز بعدازظهر ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

بـه شجاعيان يكم ستوان و فشاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ آقايان تهام ا

لشكـري سـرهنگ و البـرز سرهنگ شيباني, سرهنگ آقايان عضويت و حجازي سرلشكر آقاي رياست

شد/ خواهد تشكيل

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

ساله] دو بيستو جوان [كشفجسد
موسي نام به سالهاي ٢٢ جوان جنازه كه شد حاصل اط;ع امروز بعدازظهر ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

مقامات اط;ع به ٢٢ ك;نتري وسيله به جريان ب;فاصله است/ شده كشف راهآهن پل سر در گوداليواقع در

نمايند/ معاينه را جنازه تا شدند حاضر محل در قانوني پزشك تفاق ا به بازپرسدادسرا و رسيد ص;حيتدار

٨٣١å شماره ,١٣٣٢.١١.٢٤ شنبه

توضيح
كارآگاهي] اداره رئيسسابق احضار [درباره

عنوانمطلع به تهران دادسراي به گاهي كارآ اداره رئيسسابق رفعت آقاي حضار به خبرمربوط پيروي در

بـزرگمهر آقاي عرضحال مورد در بلكه نبوده جرائم به مزبور احضار اين شده حاصل اط;ع كه طوري به

است/ گرفته صورت



٣٩٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

شد آزاد التزام قيد به اسبقدادگستري لطفيوزير
وسيله به مرداد ٢٨ وقايع از بعد كه دادگستري سابق وزير لطفي آقاي كه شد حاصل اط;ع صبح امروز

است/ شده آزاد بود زنداني كنون تا و شده بازداشت نظامي فرمانداري

كان كما لطفي آقاي داشت اظهار ما خبرنگار به ارتشامروز دادستاني در مطلع يكمقام آزاديوي درباره

نشود/ خارج تهران قضائي حوزه از كه است شده متعهد و آزاد التزام قيد با مشاراليه استو تعقيب تحت

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

برايرسيدگي بدوينظامي دادگاه جلسه اولين عصر ديروز
گرديد مصدقتشكيل دكتر منزل محافظين و مرداد ٢٨ واقعه متهمين اتهام به

بدوي دادگاه مقدماتي جلسه اولين ديروز بعدازظهر نيم و چهار ساعت بوديم داده قبyاط;ع كه طوري به

آقايان يعني مصدق دكتر آقاي منزل محافظين و مرداد ٢٨ واقعه متهمين تهام ا به رسيدگي مأمور نظامي

آقاي رياست به شجاعيان يكم ستوان و فشاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ

سرهنگ البرز, سرهنگ شهيدي, خطيب سرهنگ شيباني, سرهنگ آقايان عضويت و حجازي سرلشكر

گرديد/ تشكيل ارتش دادرسي در لشكري سرهنگ شفقتو

سرگرد آقاي وسيله به پرونده اوراق از قسمتي سپس شد صحبت دادگاه اعضاي ص;حيت درباره ابتدا

پرونده قرائت ضمن در را Fزم يادداشتهاي دادگاه اعضاي آقايان و گرديد قرائت دادگاه منشي شكوهي

تشكيل را خود مقدماتي جلسات روز هر yفع بدوي دادگاه است شده اط;ع كسب كه طوري به برداشتند/

كند/ معين را متهمينمزبور علني دادرسي تاريخ پرونده كاملمحتويات قرائت از پس تا داد خواهد

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

كرده] بيوطنتودهايقلمداد بيايمانمرا [مغرضين
براي لذا بودند كرده قلمداد تودهاي بيوطن افراد اعداد در را اينجانب بيايمان مغرضين از عده يك چون

احـزاب از يك هـيچ بـه ايـنجانب كـه نموده كلمه چند اين عرض به مبادرت عمومي اذهان شدن روشن

مينمايم/ اظهار توده منحله حزب به نسبت را خود شديد انزجار و تنفر ويژه به و نداشته وابستگي

جمالي سيداصغر ١٧١٤٨ آ

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

بود] نخواهم و نبوده توده منفور حزب به [منتسب
و نبوده توده منفور حزب به منتسب كه ميرساند اط;ع به تفاهم سوِء گونه هر رفع منظور به اينجانب

بود/ خواهم و بوده وفادار عزيز وطن محبوبو شاهنشاه به نسبت و بود نخواهم

كاشاني عزيز ١٧٢å٨ آ



ملي دولت سياهه ٣٩٦٦

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

نيستم] و هيچحزبودستهاينبوده [وارد
ميهن به هميشه و نيستم و نبوده دستهاي و حزب هيچ وارد كنون تا بازار دFل شهيدي سعيد اينجانب

١٧١١١ آ ميگذارم/ و گذارده احترام آن اساسي قانون و عزيز

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

شد شيرازيصادر كريمپور عليه بر دادستان ادعانامه
است كرده اعدام تقاضايمجازات شيرازي برايكريمپور دادگاه از دادستان

تهام ا به رسيدگي مأمور ارتشو بازپرسدادرسي سرتيپخديو آقاي بوديم داده قبyاط;ع كه طوري به

روزنامهشورشبه مدير شيرازي كريمپور عليه بر را نهائيخود قرار قبل هفته مرداددو ٢٥ ـ ٢٨ متهمينوقايع

دادستان سرتيپآزموده آقاي به ادعانامه برايصدور را پرونده و تنظيم ارتش دادرسي آئين ٣١٧ ماه استناد

كرد/ تسليم ارتش

و پرونده مطالعه مشغول گذشته هفته دو در پرونده دريافت از پس آزموده سرتيپ آقاي اط;ع قرار به

خود ادعانامه تنظيم مشغول قبل روز سه از اينكه تا بودند شيرازي كريمپور از بازپرسي اوراق به رسيدگي

روزنامه شيرازيدر مختلفمضرهمقاFتكريمپور كرموارد ذ پساز ارتش دادستان ادعانامه اين در گرديدند/

است كرده مزبور روز ميتينگهايسه در كه نطقهائي و مرداد ٢٥ ـ روزهاي٢٨ اقداماتويدر شورشدرباره

بـود كـرده اعـدام تقاضاي ٣١٧ ماده استناد به شيرازي كريمپور براي كه بازپرس نهائي قرار به سرانجام

آورد/ عمل به موافقت

ـ روزهاي٢٨ فعاليتهايويدر تهام ا به شيرازي برايكريمپور دادگاه از خود ادعانامه ارتشدر دادستان

است/ كرده اعدام مجازات تقاضاي مرداد ٢٥

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

تهران در حكومتنظامي تمديد
مـقررات كه نمودند تصويب ملي دفاع وزارت پيشنهاد بنابه ٣٢.١١.٢٤ مورخ جلسه در وزيران هيأت

ماه برايمدتسه �٣٢.١١.٢١ روز صبح پنج �ساعت انقضاِء تاريخ از تهران شهرستان نظاميدر فرمانداري

گردد/ تمديد ديگر

٨٣١١ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٥ يكشنبه

آنان] بين زمين تقسيم و كارگران وضع به رسيدگي [كميسيون
وزارت و نخستوزير نمايندگان حضور با كارگران بهوضع رسيدگي كميسيون امروز بعدازظهر چهار ساعت

به راجع جلسه اين در اط;ع قرار به شد/ خواهد تشكيل افسران باشگاه در اجتماعي بيمههاي سازمان و كار

شد/ خواهد تخاذ ا تصميماتي سيلو چيتسازيو و سيمان كارخانجات كارگران بين دولتآباد اراضي تقسيم



٣٩٦٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

شدند شناخته مصدق> <راه روزنامه ناشرين

بازداشتشد پزشكي دانشكده دانشجويان از يكي
علتچاپروزنامه به چاپخانهمطبوعات توقيف پساز ميدهند نظامياط;ع فرمانداري از كه بهطوري

كشفهويت درباره آنان از تحقيقاتي مزبور چاپخانه كارمندان و كارگران از عدهاي بازداشت و مصدق> <راه

و كشفشد اشخاصمزبور نتيجههويت در و آمد عمل به ميشد چاپ آنجا در كه مصدق راه روزنامه ناشرين

آقاي امروز كه ميدهد اط;ع همچنين نظامي فرمانداري ميباشند/ آنان از بازجوئي اينكمشغول مأمورين

بود انتظامي مأمورين تعقيب تحت كه روزبه خسرو سروان زن برادر و توده منحله حزب عضو رستگار علي

پزشكيروز پنجم سال دانشجوي رضاخانلو آقايبهروز ضمنا گرديد/ زنداني ٥ ماده استناد به و شد بازداشت

گرديد بازداشت نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به گذشته

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

شدند اخEلگراندستگير از پنجنفر
الموت ناحيه در تنها است قرار بر قزوين توابع دهستانهاي و بلوكات كلية در آرامش امنيتو ـ قزوين

نواحي آن عمدة مالك رشوند آقاي طرف از مرتبه چند كنون تا ميكنند/ آسايش سلب اخ;لگر نفر چند

گرديدند/ مستخلص شدن زنداني هفته دو يكي گرديد اعزام محل به هيأتي و شد شكايت

آقايان اهالي شكايت از پس و شدند مجروح نفر چند اخ;لگري و شرارت نتيجه در نيز قبل هفته دو

عزيمت رودبار قصبه به دكتر شجاعي بازرس, ميرزائي و داديار فضل سرگرد و مشاور سرگرد سرهنگنوابيو

شدند/ زنداني قزوين شهرباني در اخ;لگر و مجرم نفر ٥ و گرفتند قرار درمان تحت مجروحين نمودند/

محل در مجددا كه شوند تنبيه طوري اخ;لگران و تقويتشود ژاندارمري پاسگاه كه دارند تقاضا اهالي

گردند/ تبعيد يا و نزنند شرارت به دست

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

تودهايخواه] تودهايو بر لعنت بار هراز [صد
و دليل چه نيستروي معلوم كه بهبهان شهرستان فرهنگ سابق آموزگار بهبهاني باقريه رضا اينجانب

كوچكترين بدون و نمودهاند قلمداد بهبهان فرهنگ اخ;لگرانمطرود و تودهايها اعداد در را بنده مدركي

كـه مـيرساند عامه اط;ع به وسيله بدين كردهاند/ محروم زندگاني از نفري هفت عائله داشتن با جرمي

بهترين بهبهان فرهنگ در صادقانهام خدمات و بوده ميهنپرستي و شاهدوستي به مؤمن همواره اينجانب

بدينوسيله آن به وابسته افراد و توده حزبمنحله به نسبت شديد تنفر و انزجار اظهار با لذا است گواه شاهدو

ايران/ عزيز ميهن و شاهنشاه باد پاينده و جاويد و تودهايخواه تودهايو بر لعنت بار هراز صد ميكنم اع;م

بهبهاني باقريه رضا بهبهان, فرهنگ سابق پيماني آموزگار



ملي دولت سياهه ٣٩٦٨

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

توده منحله حزب از استعفا
كنون ا توده منحله حزب ١٣١١١١ شماره فرهنگعضو كارمند رسائي داود من اط;عات! شريفه روزنامه

كنون ا ميگردد/ منتهي وطنفروشي خيانتو جاسوسيو ننگو به كنونميپيمودم تا كه را راهي بردهام پي

بـا و سـاده جـوانـان و مـيكند جاسوسي بيگانه براي توده ملعون حزب كه شده واضح خوبي به من براي

بـودم حزب در كه مدتي در مينمودهاند/ بنبست وارد بسته چشم و داده فريب حيل انواع با را احساسات

بدبختحزب اعضاِء از تهديد و جبر به كه پولهائي و ميرسيد مصرف چه به پول و اعانه همه اين نميدانم

ميشود/ خرج راهي چه در و كسي چه ميگيرند

در كه مخفيگاههايخود در دادهاند تشكيل را رهبريحزب كادر كه خائن بيوطنو عدهاي ترديد بدون

ولي مينمايند تأمين فراهمو را عياشيخود ومفلوكوسائل بيچاره عده يك جيب از دارد قرار بيگانگان پناه

براي را خود درآمد هم بايستي بيچارگان ما و جان لحاظ از هم و معيشت لحاظ از هم هستند امان در آنها

اينكه بر منع;وه كشور به خيانت راه در بلكه خدمت براي نه هم آن نمائيم فدا آنها جهنمي اطفايشهوات

بيچارگان عموم اط;ع به ميدارم ابراز توده ملعون و خائن حزب از را خود عميق انزجار و تنفر وسيله بدين

ميكشانند طريق آن در را آنها تهديد و جبر به كه را راهي و كرده باز را گوشخود چشمو كه ميرسانم تودهاي

شد خواهند همصدا من با آنوقت ببينند ميگرددخوب منتهي خيانت جهنموطنفروشيو به ترديد بدون و

عامل كه توده وطنفروشان بر نفرت ننگو توده منحله حزب بر مرگ كه داشت نخواهند اين جز شعاري و

فرهنگ كارمند ميباشند/ كشور در بيگانه جاسوسي

رسائي داود ١٧٣٤٧ آ

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

توده] منحله حزب به نسبت را خود شديد انزجار و [تنفر
براي لذا بودند كرده قلمداد توده بيوطن افراد اعداد در را اينجانب بيايمان مغرضين از عده يك چون

احـزاب از يك هـيچ بـه ايـنجانب كـه نموده كلمه چند اين عرض به مبادرت عمومي اذهان شدن روشن

مينمايم/ اظهار توده منحله حزب به نسبت را خود شديد انزجار و تنفر ويژه به و نداشته وابستگي

شيخلو محمود ١٧١٤٧ آ

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

هوالعليم
براياط;ع ديني حسبوظيفه بر بودم اس;م فدائيان جمعيت هواخواهان از كه احمدي tعبدا اينجانب

نيستم/ و نبوده دستهاي يا حزبي هيچ جزو ضمن در و اع;م را استعفايخود كمه حا هيأت و عموم

عبداhاحمدي ١٧٢٧٦ آ



٣٩٦٩ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

توده عضويتحزب از تنفر ابراز
توده حزب عضو هيچوجه به كه ميكنم اع;م وسيله بدين سيدحسن فرزند حبيبي سيدعلي اينجانب

سيدعليحبيبي ١٧٢٤٢ آ ندارم/ آرزوئي و آمال آرمان وطن به عشق و شاه مهر جز و نبوده

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

اصفهان فرماندارينظامي اعEميه
نـظامي فرماندار بيگلرپور سرهنگ آقاي ميدهد: اط;ع گزارشخود ضمن اصفهان در اداره خبرنگار

به و نخورده را اخ;لگران و بيگانهپرستان تبليغات فريب اصفهان اهالي كه است نموده صادر اع;ميهاي

قرار تعقيب تحت واقعي جاياخ;لگران به آنها خردسالدانشآموزانمعصوم اطفال ندهند اجازه هيچوجه

را اطفالخود استكه اطفال اولياِء بر بنابراين ميباشد مقررات اجراي به نظاميمجبور فرمانداري زيرا گيرند

بهدست اخ;لگرانوآشوبطلبان پليد مقاصد اجراي از مانع نمايندو هدايت راست راه به نصيحت و اندرز با

گردند/ بيگناه اطفال

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

كارگري مراكز از جمعآورياطEعات
شد خواهد شروع حومه و تهران در ماه اسفند اول از

ميگيرد قرار كشور صنايع سازمان و كار وزارت استفاده مورد ايناطEعات
كين دكا و مغازهها و تجارتخانهها و كارگاهها و بنگاهها عموم اط;ع به كشور صنايع سازمان و كار وزارت

تهران, جادههاي كنار در واقع كه كني اما و كرج تجريش, قلهك, ري, شهر تهران, شهر در كه است رسانده

شد/ خواهد كارگاهها از اط;عات اخذ به شروع ماه اسفند اول از ميباشد كرج تجريشو و قلهك, ري, شهر

كارت داراي داد خواهد انجام را عمل اين كشور صنايع سازمان و كار طرفوزارت از كه مأمورينمربوطه

ممهور كار وزارت و آمار اداره ُمهر به و شده الصاق آن روي نيز كارت عكسصاحب كه بود خواهند مخصوصي

پاسخ به بايستي حومه و تهران در واقع بنگاهها و كارگاهها و تجارتخانه مغازهها, و كين دكا صاحبان است/

و اخـذ كه اط;عاتي كه باشند مطمئن ضمنا و بدهند صحت كمال روي از كافي جواب سرشمار مأمورين

نظام و مالياتي امور نظر از شهرداري و دولتي دستگاههاي اجرائي مقررات استفاده مورد ميشود جمعآوري

ميشود/ استخراج آن از عمومي و كلي مطالب فقط و متمركز كار وزارت آمار اداره در شده تحصيل وظيفه

از بـيشتري اسـتفاده امكـان و كـارگران آمـوزش و بهداشت تأمين و بررسي منظور به اط;عات اين

مصنوعات از حمايت و تعاوني شركتهاي تشكيل كارگران نفع به اجتماعي بيمههاي Fيحه كمكهاي

اداره هزينه كمكدارندجمعآوريو به احتياج تهيهمصنوعاتخود براي كه كارگاههائي به مساعدت داخليو

ميشود/ گذارده كشور صنايع سازمان و كار وزارت اختيار در آن نتيجه و ميگيرد عموميصورت آمار



ملي دولت سياهه ٣٩٧٠

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

كارگر هفتگي مجله
و فكر ارتقايسطح كارگرانو بين محبت و ع;قه توليد كارگريو دستگاههاي بين ارتباط ايجاد بهمنظور

ابوالحسن آقاي مديريت به برنامه سازمان انتشارات اداره طرف از كارگر> > هفتگي مجله اخيرا آنها دانش

است/ گرديده پخش كارگريكشور تماممؤسسات در كارگران بين و يافته انتشار مزبور رئيساداره احتشامي

آقاي سازمانمخصوصا طرفاولياي از برنامه سازمان ماهانه شماره اولين مانند نيز مجله اين اول شماره

نـظر بـا را آن كـارگران وضع بهبود به ع;قمندان و گرفت قرار تقدير مورد مؤسسه آن عامل مدير پناهي

تهيه در ممتديدرمطبوعاتدارد سابقه ذوقو با نويسندگان از يكي كه احتشامي آقاي كردند/ تلقي تحسين

مجله شماره نخستين است/ داشته مبذول فراوان توجه دقتو مجله اين مطالب تناسب رعايت و تنظيم و

قبيل از كارگران زندگاني به قسمتهايمختلفمربوط جالبيدر مطالبمتنوعو شامل برنامه سازمان كارگر

اط;عات ازدياد و فكر تنوير براي حيث هر از و ميباشد تفريحي و ذوقي مسائل ورزشو اقتصاد, بهداشت,

سـاير و مجله اين مدير احتشامي آقاي به را كارگر مجله انتشار ما ميباشد/ مؤثر و مفيد كارگران عمومي

خواهانيم/ فرهنگي و ادبي خدمت اين انجام در را آنان موفقيت تبريكو آن نويسندگان

٨٣١٢ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٦ دوشنبه

شد تهران وارد شاخت دكتر
بانكي امور درباره و بود خواهد تهران در هفته دو ويمدت

آورد خواهد عمل به مطالعاتي اقتصادي و ارزي و

رايش رئيساسبق و آلمان دارائي سابق شاختوزير يالمار دكتر آقاي امروز ظهر از قبل نيم و نه ساعت

شد/ تهران وارد ام ال ك هواپيماي با همسرش تفاق ا به ايران بازرگاني بانك بنابهدعوت كشور آن بانك

بانك رئيس , كشاورزي بانك رئيس صادرات, توسعه بانك رئيس ملي, بانك معاون آقايان فرودگاه در

كردند/// استقبال بازرگانان از عدهاي و معاون صادراتو بانك رئيس رهني,

خواهد عمل به مطالعاتي اقتصادي وضع بهبود و ارزي و بانكي امور درباره تهران در توقف مدت در وي

انـجام مطالعاتي باره اين در خصوصي طور به كه شاخت دكتر آقاي كرد/ خواهد تنظيم پروژههائي و آورد

مسـائل دربـاره ايشـان اط;عات از كه است متحمل و بود خواهد تماس در نيز دولتي مقامات با ميدهد

طـرح مبتكر دارد جهاني معروفيت بانكي و مالي جهات از كه شاخت دكتر شود/ استفاده مالي و اقتصادي

كـليه است/ نـموده جهاني اقتصاد به توجهي شايان خدمات راه اين از و ميباشد تهاتر اساس بر تجارت

از بيشتر كنون تا اط;عاتذيقيمتوي از استو شده گذاشته اجرا بهموقع آلمان شاختدر طرحهايدكتر

كردهاند/ استفاده نيز غربي و شرقي كشورهاي

و شـد واقع وقت دولت توجه مورد من پيشنهادات از قسمتي گذشته سفر در داشت اظهار سپس وي

بشود/ استفاده ميكنم تنظيم كه پيشنهاداتي از نيز مرتبه اين كه ميرود اميدواري



٣٩٧١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

مهم يكشبكه كشف
به توده منحله حزب به مهميمنسوب شبكه گذشته شب ميدهد اط;ع نظامي فرمانداري كه طوري به

آمد/ دست به حزبي اسناد و اوراق زيادي مقدار و شد كشف گاهي كارآ اداره مأمورين وسيله

شبكه اعضاِء بين رابط و بوده دانشگاه دانشجويان از كه آن مهم اعضاي از نفر دو مزبور شبكه كننده اداره

را ومأمورين ميباشد توجه قابل مكشوفه اسناد شدند/ دستگير هستند شهرستانها حزبدر اعضاِء با تهران

است تحقيقاتاوليه مرحله در چونموضوع نمود/ هدايتخواهد ديگري مهم اسرار و شبكهها ساير كشف به

نمودند/ بيشتريخودداري اط;عات دادن از مقاماتمربوطه

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

احديتوقيفشد روزنامة
ولي گرديده توقيف نظامي فرمانداري طرفمأمورين از توزيع از قبل احدي روزنامة اخير شماره متأسفانه

اعت;ي جز نيتي هيچ كه ما خدمتگزاري ادامة و روزنامه انتشار و آزادي موجبات آينده هفتة تا ميرود اميد

احدي روزنامة دفتر ١٧٤å٣ آ گردد/ فراهم نداريم حقايق اظهار ملتو ملكو

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

آقاينخستوزير به تهران معرفيرؤسايدبيرستانهاي
آقاي تفاق ا به تهران دبيرستانهاي رؤساي كليه امروز بعدازظهر چهار ساعت قبلي تعيينوقت حسب بر

كه اقداماتي از و رفته نخستوزير آقاي حضور به فرهنگ وزارت معاونين و كفيل شهنائي و حداد جعفريو

آقاي م;قات اين در ضمنا نموده/ تشكر آمده عمل به فرهنگيان حال رفاه تأمين براي طرفدولت از اخيرا

نمود/ معرفي نخستوزير آقاي به را تهران دبيرستانهاي رؤساي جعفري

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

ايران] ملي [پرچم
جعفري آقاي موافقت فرهنگو وزارت تبليغات اداره پيشنهاد موجب به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

تهيهو را ايران ملي پرچم محلوجوهيورزشي از تا شد داده آموزشگاههادستور كليه فرهنگبه كفيلوزارت

شود/ داده قرار ميزها روي در ناظم و مدير اطاق در

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

شد خواهد آغاز ديگر ماه سه تا رود سپيد سد ساختمان
را استاندار آقاي بودند آمده گي;ن به رود سپيد سد ساختمان بازديد براي كه فرانسوي مهندسين رشتـ

خواهد سد ساختمان به شروع ديگر ماه سه تا كردند اظهار مهندسينمزبور رفتند/ منجيل به و م;قاتنموده

نمود/



ملي دولت سياهه ٣٩٧٢

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

كرد] كار به وشروع افتتاح عمومي تعاون [بيمارستان
طرشت خيابان انتهاي در ماه بهمن بيست روز از عمومي تعاون بيمارستان ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

ميشود/ داده دارو و معاينه بيبضاعت بيماران بيمارستان اين بخشهاي در كرد/ كار به شروع و افتتاح

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

مEقاتكرد نخستوزير با شاخت دكتر امروز
شد كار ومشغول يافت حضور بانكبازرگاني سپسدر و

بود ارزيخواهد مسائل به راجع شاخت اساسمطالعاتدكتر
ساعتده شد تهران وارد گذشته ارزيروز امور بانكيو بابمسائل در مطالعه براي كه شاخت يالمار دكتر

زاهدي سپهبد آقاي با يافتو خارجهحضور وزارتامور در بود شده تعيين yقب كه بهموجبوقتي امروز صبح

نمود/ نظر تبادل و كره مذا ساعت نيم مدت غيررسمي و خصوصي طور به و نخستوزير

و آمد ميان به تي كرا مذا تجاريكشور وضع توسعه و بهبود و اقتصادي مشك;ت به نسبت جلسه اين در

شاخت آقايدكتر و آقاينخستوزير بين است قرار كرد/ تشريح كلي طور به را عملي شاختطرق آقايدكتر

آيد/ عمل به زمينه اين در ديگري كرات مذا نخستوزير آقاي اقتصادي مشاورين همچنين و

اقتصاديو لحاظوضع از نفت درباره را خود نظر شاخت دكتر كه است شده كسباط;ع خصوصي طور به

پروژه وي نظريات به توجه با مزبور كميسيون تا داد خواهد سياسي و اقتصادي عالي كميسيون به آن اثرات

نمايد/ تهيه نفت مسئله حل براي را Fزم

امور وزير انتظام آقاي با فردا صبح نيم و ساعتده اقتصادي امور مقام عالي كارشناس شاخت آقايدكتر

مشك;ت حل پيرامون در كراتي مذا آشنائي مراسم بر ع;وه جلسه اين در كرد/ خواهد م;قات نيز خارجه

گرفت/ خواهد اقتصاديصورت و مالي

خصوصي دولتيو بانكها مديران همچنين دارائيو وزير مليو اقتصاد آقايانوزير با شاخت آقايدكتر

طور به مزبور منابع از كه اط;عاتي به توجه با ميكند تنظيم وي كه پروژههائي و كرد خواهد م;قات نيز

بود/ خواهد ميكند كسب غيررسمي

مسائل و بانكي امور درباره و كرد خواهد مطالعه تهران در توقف مدت در مورد سه دو شاخت دكتر آقاي

اساس آمده دست به كه موثقي اط;عات طبق بر ميكند/ تسليم و تهيه طرحهائي اقتصادي وضع و ارزي

قسمت اين در ميكند تنظيم شاخت آقاي كه پروژهاي مهمترين استو ارزي مسائل به راجع مطالعاتوي

بازرگانيحضور بانگ در نخستوزير آقاي با م;قات از فراغت پساز آلمان اقتصادي كارشناس بود/ خواهد

گرديد/ كار مشغول شده آماده برايوي كه دفتري در يافتو

طرح اولين كه دارد كلي احتمال و ميكند طرحهايFزم تهيه به شاختشروع دكتر آينده هفته ابتداي از

شود/ آماده و حاضر آينده هفته اواخر تنظيميوي



٣٩٧٣ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

آموزشگاهحرفهاي يك آن جاي به و منحل زوديزنداناطفال به
تأسيسميشود مجرم برايتربيتاطفال

اولينفرصت در و ميشود تنظيم اطفال جرم به برايرسيدگي جديد قانون
شد خواهد مجلستقديم به برايتصويب

رسيدگيميكند سالگي سنهيجده تا اطفال جرايم به قانونجديد طبق مخصوصي دادگاه

است تهيهگرديده اطفال محاكمات قانوني iيحه از ماده ده امروز تا

تا گرديد تشكيل اطفال جرائم به رسيدگي جديد قانون تدوين و تهيه براي مخصوصي كميسيوني امروز

رسيد/ تصويبكميسيون به و تهيه قانونيمزبور Fيحه از ماده ده وقت آخر

كمه عاديمحا دادگاههاي در جنايتيشوند مرتكبجرمو و نرسيده قانوني سن به كه اطفالي طبققانون

زندان اطفالدر نگهداري يعني اينرويه ميگذرانند/ اطفال زندان در را حبسخود محكوميتمدت پساز و

زندان از خروج پساز اغلب استو شده عايد اقدام اين از نيز نتايجسوئي نميشوند تنبيه آنها آنكه از گذشته

در اخ;قي مخاطرات اين كرده ثابت تجربه كه طوري به و ميگيرند قرار شرير اشخاص رديف در اطفال

است/ شده پيدا آنها براي زندانيان ساير با اطفال آميزش نتيجه

براي جديدي قانون كه گرفتهاند تصميم دادگستري وزارت مقامات قبل مدتي از محظور اين رفع براي

دادگاههاي در مجرم اطفال حاضر حال در كند/ نرسيدهاندوضع قانوني سن به كه اطفالي جرايم به رسيدگي

به رسيدگي براي مخصوصي آنكهقوانين از گذشته متمدن كشورهاي در آنكه حال ميشوندو كمه عاديمحا

ميشوند/ كمه محا اختصاصي دادگاههاي در هم مجرمين گونه اين دارد اطفالوجود جرايم

كلوزارت مدير مجلسي آقايان اطفالمركباز جرايم به رسيدگي تهيهقوانينمخصوصبراي كميسيون

و وزارتكشور بررسيهاي و آمار اداره رئيس م;يري شجاع كشور, عالي ديوان مستشار فرهت دادگستري,

تهيه براي را مطالعاتFزم و مييابد تشكيل هفتگي طور به كشور كل شهرباني نماينده درخشان سرتيپ

ميآورد/ عمل به مخصوصي قانون

ممالك قوانين مطابق اطفال جرايم رسيدگي به مربوط قوانين كه دارند سعي مزبور كميسيون اعضاي

اخيرا اط;ع طبق شود/ تهيه دارند زنداني اطفال تربيت و تأديب درباره فراواني تجربيات كه غرب مترقي

خود كار مزبور كميسيون زودتر هرچه كه است شده سبب رضايتبخشنيستو تهران در اطفال زندان وضع

بدهد/ اطفال زندان براي تازهاي ترتيب و تمام را

كشورهاي اينكميسيونقوانين داشتدر اظهار ما خبرنگار به اعضاياينكميسيون از يكي قراريكه به

براي ميشود مطالعه دارد را مفصلي مباحث اطفال جرايم به رسيدگي درباره كه انگلستان و فرانسه بلژيك,

به رسيدگي قانون از قسمتي كنون تا كه كرد اضافه مزبور عضو شد/ خواهد استفاده آن از ايران قانون تهيه

كه مجازاتهائي ساير و زدن ش;ق ديگر جديد قانون اين موجب به و گرديده تدوين و تهيه اطفال جرايم



ملي دولت سياهه ٣٩٧٤

آنجا در اطفال كه زنداني همچنين شد, پسعملينخواهد اين از و ميگردد ملغي بود شده تعيين اطفال براي

آن جـاي به روزي شبانه آموزشگاه يك عوض در و ميگردد منحل ميگذرانيدند را خود محكوميت مدت

ميكنند/ پيدا اشتغال مختلف حرفههاي به و شد خواهند نگاهداري آن در مجرم اطفال كه تأسيسميشود

با محكوميتشخص مدت پايان از پس تا ميشود داده تعليم نيز نوشتن و خواندن آموزشگاه اين در ضمنا

برود/ خود شرافتمندان زندگي دنبال و شود خارج زندان از كارآزمودهاي و سواد

مجلس تقديم شد افتتاح هيجدهم مجلس كه فرصت اولين در اطفال جرايم به رسيدگي جديد قانون

قرار رسيدگي اختصاصيمورد دادگاه در اطفال جرايم آن طبق بر رسيد تصويب به اينكه پساز و شد خواهد

تشكيل دارند اطفال جرايم به رسيدگي تخصصدر قضاتكه از عده يك توسط دادگاهها اين گرفت/ خواهد

از همچنين اطفالو اقتصادي روحيو جنبههاي روانشناسيو گرفتناصول نظر در با جرم مورد شدو خواهد

درباره Fزم تجربه و تحليل از پس سپس و ميشود مطالعه غيره سفليسو قبيل از امراضخانوادگي لحاظ

شد/ خواهد صادر مقتضي حكم جرم علت

٨٣١٣ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٧ سهشنبه

شد انجام امروز فريمان قريه قرعهكشي
مشهد به ورود امEكهنگام تقسيم اعضايكميسيون

گرفتند قرار ادارات رؤساي و لشكر فرمانده نايبالتوليه, استقبال مورد

مشهد از سلطنتي ام;ك تقسيم اعضايكميسيون صبحامروز رسيده مشهد از كه تلگرافي خبر بهموجب

دادگستري, وزير اخوي آقايان بر ع;وه شدند/ وارد قريه آن به بعد ساعتي و كردند عزيمت فريمان قريه به

همراه نيز مشهد محترمين از عدهاي اعضايهيأت استوان معقولو حكيمي, آموزگار, سرپرستام;ك, علم

قريه كنين سا و رعايا طرف از كميسيون اعضاي ورود هنگام فريمان در نمودند/ عزيمت فريمان به هيأت

از پس ب;فاصله نمودند خشنودي مسرتو اظهار هيأت ورود به نسبت اهالي و آمد عمل به استقبال مراسم

گرديد/ آغاز زارعين بين فريمان زمينهاي كشي قرعه اعضايكميسيون ورود

كه قطعه هر شماره و شده گذاري نمره و تقسيم مهندسين وسيله به نقشه طبق yقب فريمان قريه اراضي

ورقههاي از يكي رعايا از يك هر و بود شده نوشته قرعه مخصوص اوراق روي ميگردد گذار وا زارعين به

ادامه امروز عصر تا كشي قرعه مراسم مينمود/ انتخاب را خود به تعلق زمين وسيله بدين برداشته را قرعه

سند منزله به مالكيت اسناد دريافت از قبل تا كه را قرعه ورقههاي فريمان رعاياي نفر ٦٣å داشتو خواهد

خانوادههـاي بين فريمان اراضي از هكتار هزار ١١ ترتيب اين با داشت/ خواهند دست در بود خواهد آنها

تقسيم اعضايكميسيون هنگامورود كه ميدهد اط;ع همچنين خبرنگار گرديد/ تقسيم قريه آن در كن سا

فرمانده دادستان سرلشكر تيمسار قدسرضوي, آستان معتمدينايبالتوليه آقايان طرف از مشهد به ام;ك

وزير آقايان آمد/ عمل به استقبال مشهد كيلومتري چند تا شهر محترمين اداراتو رؤساي همچنين و لشكر

نمودند/ بازرسي را مشهد ثبت دادگستريو ادارات ثبتديروز كل مدير و دادگستر



٣٩٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٨ چهارشنبه

كشفگرديد توده منحله حزب از شبكهاي
آقاي شيرهپزي كارخانه در توده منحله حزب از شبكهاي كشف به موفق انتظامي مأمورين ـ شهررضا

از قتاله تعداديآFت و اسناد و اوراق ضمنا نمودند/ دستگير را آن اعضاِء از نفر شش و گرديدند كي تا حسين

گرديد/ كشف روغني رنگهاي و مو قلم باFخره و سيخ و ضامندار چاقوهاي و خنجر كارد, قبيل

اقداماتFزم كنون ا كرد/ اختيار فرار شد تيراندازي طرفمأمورين از اينكه با مزبور شبكه اعضاي از يكي

است/ گرديده معمول او دستگيري براي

٨٣١٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٨ چهارشنبه

نداشته] ايرانعضويت تودة حزب [در
تهران دانشگاه فني دانشكده دانشجوي رابط جاويد اينجانب كه ميرسانم عموم اط;ع به وسيله بدين

نامبردگان با همكاري كوچكترين و نداشته وابستگي دستهها و جمعيتها و سياسي احزاب از يك هيچ در

همكاري نامبرده حزب با هيچوجه به و نداشته عضويت ايران تودة حزب در همچنين و نياوردهام عمل به

ميكنم/ نگاه حزب اين به انزجار و تنفر نظر با و وفادارم اساسي قانون به و كرد نخواهم و نكردهام

رابط جاويد ١٧٤٧٩ آ

٨٣١٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٨ چهارشنبه

نداشته] ايرانعضويت تودة حزب [در
به و مقدساس;م مذهب به نسبت و ندارم و نداشته بستگي توده منحله حزب به هيچوجه به اينجانب

از را خود انزجار و تنفر مراتب وسيله بدين هستم و بوده وفادار و ع;قمند عزيز ميهن و محبوب شاهنشاه

رضائي hصبحتا گروس, فرهنگ آموزگار ١٧٤٩٧ آ ميدارم/ اع;م حزبمزبور

٨٣١٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٨ چهارشنبه

كنند شكايت نخستوزير به مستقيما ميتوانند دولت كارمندان
گيرد قرار رسيدگي مورد تقاضايآنها تا

شده اب;غ مؤسساتدولتي و وزارتخانهها تمام به و صادر آقاينخستوزير طرف از امروز بخشنامه اين

مختلف مقامات و افرادذينفوذ به تشبث توسلو گونه هر از كه نمايند كارمنداناب;غ به مقتضياست است:

كارمندان ارتقاِء م;ك كه باشند متذكر و سمتخوددارينموده پستو تعيين يا و اداريخود تغييروضع براي

ميباشد/ كار در فعاليت ابراز امانتو صداقتو وظيفهشناس

رعايت با yقب بايستي باشد داشته شكايتي يا ناراضيو خدمتيخود ازوضع حقا كارمندي كه صورتي در

قـبيل اين به دقت كمال با مربوطه ادارات و نموده گزارش كتبا را مراتب خود وزارتخانه به مراتب سلسله

كر ذ با را خود شكايت ماه پانزدهم يا اول در ميتوانند رسيدگي عدم صورت در فقط و نموده توجه شكايات



ملي دولت سياهه ٣٩٧٦

تذكر خاتمه در گيرد/ قرار رسيدگي مورد آنان حقه شكايت تا دارند ارسال نخستوزير دفتر به كافي دFيل

منتظرين حقوق منتظرخدمتو فورا آورند عمل به اقدامي فوق دستور به توجه بدون كه كارمنداني ميدهد

نخستوزير شد/ خواهد قطع نمايد تشبث يا و توسل اداري مقامات به مراجعه از قبل خدمت

زاهدي سپهبد

٨٣١٤ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٨ چهارشنبه

شد خواهد آيندهشروع بهار از كرج سد ساختمان
ميشود تأمين تهران برق كمبود سد اين احداث با

اراضياطرافپايتختمشروبميگردد از هكتار هزار ١å و
است شروعشده قبل مدتي از كرج سد ساختمان عملياتمقدماتي

شد خواهد تشكيل سد ساختمان در تسريع و براينظارت مستقلي نخستوزيردستگاه دستور به

آقـاي تـوجه مـورد اخـيرا تـهران شـهر روشنائي براي آن برق نيروي از استفاده و كرج سد ساختمان

و گردد تشكيل منظور اين براي مستقلي دستگاه گرديده مقرر ايشان طبقدستور و گرفته قرار نخستوزير

تصويب به و تهيه طرحي سازمان اين تشكيل براي اط;ع قرار به شود/ عهدهدار را كرج سد ساختماني امور

از قسمتي چون ضمنا و شد خواهد اداره عامل مدير نفر يك نظر زير سازمان اين و رسيد خواهد هيأتدولت

مشـغول مسئول مقامات گردد تأمين بايستي امريكا فني كمكهاي محل از كرج سد ساختمان اعتبارات

عمليشود/ زودتر هرچه كار اين يكديگر مساعي تشريك با تا هستند فني همكاري اداره با كره مذا

بـه گي;نشاه سرلشكر آقايان از مركب كرج سد ساختماني عمليات اداره براي كميتهاي حاضر حال در

نماينده بايندر سرتيپ آبياري, مستقل بنگاه عامل مدير مهندسبهنيا آقاينخستوزير, طرف از نمايندگي

فني همكاري اداره نماينده وركينگز برنامهو سازمان طرف از نمايندگي به مهندسسميعي ملي, وزارتدفاع

تهيه مشغول كنون ا هم كرج سد ساختمان كار مقاطعه نيتسون كمپانيموريسون ضمنا هستند/ كار مشغول

شده نصب محل در و وارد زودي به شده داده آن سفارش كه لزوم مورد ماشينآFت و ميباشد كار مقدمات

گرفت/ خواهد قرار استفاده مورد

عمليات كردن حاضر و مسير خشكنمودن جهت رودخانه انحرافيآب تونل عمليات از متر ٣٨å كنون تا

بهار فصل در سريع بهطور كرج سد اساسي اصليو عمليات و گرديده انجام سد پي ساختن براي كبرداري خا

سال سه مدت مزبور سد ساختمان شده تهيه كرج سد احداث براي كه طرحي موجب به شد/ خواهد شروع

شد/ خواهد ذخيره آب مكعب متر ميليون ٧åå حدود در سد آب مخزن در و كشيد خواهد طول

صورت در كه آورد دست به آب نيروي از برق كيلووات هزار ٣å ميتواند اول سالهاي در سد اين احداث

ميتواند وسيله اين به و افزايشداد كيلووات هزار ٧٥ تا را آن است ممكن آن الكتريكي تأسيسات تكميل

آنمشروب اطراف اراضي از هكتار هزار ١å ضمنا كرج سد احداث با كرد/ تأمين خوبي به را تهران برق كمبود

شد/ خواهد



٣٩٧٧ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

٨٣١٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٩ پنجشنبه

دادستانارتش كيفرخواست متن
است كرده اعدام مجازات تقاضاي شيرازي كريمپور دادستانبراي

و تكميل نظامي بازپرس خديو سرتيپ وسيله به شيرازي كريمپور پرونده شد داده اط;ع كه طوري به

اينكه از پس و شد تحويل ارتش دادستان به پرونده بود/ شده صادر مزبور متهم درباره اعدام مجازات قرار

طبق و تنظيم را خود كيفرخواست سرانجام داد قرار مطالعه مورد را آن ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي

اينك است/ نموده شيرازي كريمپور براي اعدام حكم صدور تقاضاي نظامي بدوي دادگاه از بازپرس قرار

ميرسد: محترم خوانندگان اط;ع به زير شرح به دادستان خواست كيفر متن

كيفرخواست

و سي سن روزنامهنگار شغل كريمپور شهرت قدمعلي فرزند اميرمختار غيرنظامي متهم مشخصات w١

وسيله به ١٣٣٢ ماه مهر پنج بيستو تاريخ در كه اوFد و عيال بدون تهران اقامت محل ايران تبعه سال دو

و شده بازداشت نظامي حكومت قانون ٥ ماده موجب به و دستگير نظامي فرمانداري و شهرباني مأمورين

موافقت مورد و صادر ١٣٣٢ ماه [مهر] تير سيام تاريخ در را او بازداشت قرار ارتش دادستان بازپرس بعدا
صادره موجبراي به و ارجاع دادگاه به پرونده بازداشت بر اعتراضمتهم اثر در استو ارتشبوده دادستاني

است/ شده واقع تأييد مورد متهم بازداشت آراء تفاق ا به ١٣٣٢ ماه آبان دوم مورخه

تحريص و تاج تختو ترتيبوراثت اساسحكومتو زدن هم به منظور به سوءقصد تهام ا موضوع w٢

سلطنت/ قدرت ضد بر شدن مسلح به مردم

كـر ذ بـه سـپس مينمايد/ توصيف جامعه در را متهم موقعيت yقب تهام ا دFيل و تحقيقات نتيجه w٣

ميپردازد/ تهام ا بهموضوع نسبت تهام ا دFيل تحقيقاتو

دربارهاش شيراز ميهنپرست اهالي از عدهاي كه است شخصي كريمپور اميرمختار متهم موقعيت ـ الف

نام به كه خائن <شخص ميشود/ نقل آن خ;صه yذي كه نوشته است امر پرونده پيوست كه مفصلي شرح

اين شده آشكار ايران ملت تمام به كه طوري به نموده قلمداد شيرازي را خود شهرت كه شورش كريمپور

هـدف چاپلوسي و خيانت و دزدي جز طفوليت از كه ميباشد فسا رونيز اهالي از و نبوده شيرازي شخص

شهرت نيايد وارد شيراز اهالي به ننگين لكه اين اينكه براي تكذيبو كلي به را او شيرازي و نداشته ديگري

و شـيراز اهـالي از عـدهاي قـتل باعث حال به تا كه را شخص اين و حذف شخص اين نام از را شيرازي

خون ادعاي براي كه دارند استدعا شيراز اهالي مينموده توهين و اهانت دائما و شده ديگر شهرستانهاي

در زودتر چه هر را خائن شخصوطنفروشو اين شيرازيها ما چشمروشني خوشحاليو و بيگناه عدهاي

اينشخص امثال همدستانو زودتر چه هر آرزومنديم و رهسپار جهنم به و عدالتآويخته دار بهچوبه شيراز

تخت و تاج پايداري جز كه ميخوريم قرآنسوگند به شيراز اهالي ما برسانند اعمالشان كيفر به و دستگير را

نداريم/> ديگري هدف اس;م پرچم و ايران شاهنشاه س;متي و ايران



ملي دولت سياهه ٣٩٧٨

منهيات گونه هر ارتكاب به معروف و عقيده فساد و فسق به استمشهور شخصي كريمپور اميرمختار

نمايندگي به ميدهد انجام عملي هر كه عنوان اين تحت نامبرده عمومي اخ;ق عفتو ضد عرفو و شرع

و حـق راه در و بـوده وطنخواه و تهيدست و محروم طبقه رنجبران كارگران, زحمتكش, شرافتمند, مردم

مسلم آنچه كه داشته مرموزي استوضع عمومي افكار انعكاس گفتارش و كردار و مينمايد مبارزه حقيقت

اصولي هيچ به پايبند و ميبرده سر به عشرت نهايتعيشو در و خانوادگيبوده تكاليف و قيود از فارغ است

است/ نبوده

موجبات همواره كه است كي حا �كيفرخواست �پيوست شهرباني اط;عات اداره در موصوف متهم پرونده

و مـعاشرت خيانتكاران و چاقوكشها با خود نظريات اجراي در و ميكرده فراهم را امنيت و نظم اخت;ل

گذار وا او به شميران دربند ساختمانهاي از يكي كه ١٣٣٢ سال اوايل در حال اين با است داشته مراوات

به مينمايد مراقبت نامبرده سكونت محل از دربند ك;نتري شهرباني اط;عات اداره دستور برابر ميشود

مخصوصاميرمختار مأمور ميشود/ نامبرده جان حفاظت خدمتگزاريويو مخصوصيمأمور گاه كارآ ع;وه

ارتش دادسـتاني اختيار در زير خ;صه به را خود اط;عات است شده احضار مطلع عنوان به كه كريمپور

ميگذرد: دادگاه نظر از امر پرونده پيوست آن مفصل شرح كه است گذاشته

از قبل نيم و ماه يك حدود در من مأموريت به بودم حفاظتكريمپور مأمور يكسال به نزديك <تقريبا

كار محل كه عياشديدم آدم يك را او شد حفاظتاو شخصديگريمأمور و شد داده خاتمه مرداد ٢٨ وقايع

كساني اغلب و بود عفتدرستنموده منافي اعمال اشخاصو انداختن دام به براي را خود روزنامه اداره يعني

شود فرستاده نخستوزيري به كريمپور وسيله به بود اين منظورشان كه داشتند شكايتي و ميكردند مراجعه

مينمود/> لكهدار را مردم عصمت دامن و داده فريب را آنان نامبرده وسيله بدين كه

تاريخ در كه داشته نفوذ اندازهاي به كشور كل شهرباني سازمان در كريمپور اميرمختار ١٣٣٢ ماه تير در

تعويضشود كهمأمورمخصوصاو مينمايد اب;غ شهرباني اط;عات اداره به ١٦١١ شماره طي ١٣٣٢.٤.٢٣

مينمايد/ عوض را او مأمور فورا نيز شهرباني اط;عات اداره و گردد اعزام او حفاظت براي ديگر نفر يك و

به كشور مهمه امور در مؤثر و جامعه در سرشناس اشخاص تهديد شرارت, لحاظ از كريمپور اميرمختار

اشخاصو تحقير تخفيفو آنان حيثيت و آبرو زوالشرفو هتكحرمتو ماليو شرفيو نفسيو ضررهاي

مأمورين به نسبت تمرد مردم, افراد به توهين و افتراء گونه هر ساختن وارد جاسوسيو خيانتو دادن نسبت

نشر و اخبار جعل عامه, اذهان ساختن مشوب عمومي, اخ;ق و عفت ضد بر جنايت و جنحه ارتكاب دولت

مصالح به مرديمضر را او جامعه و بوده عموميمحكوم افكار پيشگاه در تقصيراتديگر از بسياري كاذيبو ا

ميدهد/ تشخيص ك خطرنا عموميو

و نموده افراد به نسبت كه تعدياتي و مصالحعموميبوده به مضر كه اعمالي ارتكاب بر اينشخصع;وه

بر آن مبناي كه گذاشته اجرا موقع به را طرحي نگرفته قرار تعقيب مورد كشور احوال و اوضاع روز اقتضاِء به

اعتبارات كسر و بالقوه ضديت سلطنتو قدرت ضد بر انق;ب شورشو به تحريكمردم سلطنتو تضعيف
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چـون و زدند> برهم را ايران مشروطه سلطنتي حكومت <اساس كه منظور بدين است بوده استوار قوه آن

١٣٣٢ ماه مرداد ٢٥ روز در همينمنظور به ميدانست قطعي اساسحكومت زدن هم به در را موفقيتخود

نيز مورد اين در اوستو خيانت از بارزي نشانه ١٣٣٢ مرداد ٢٨ روز در فرارش كه شده مشهود جرم مرتكب

نموده ثبت كشور به خائنين رديف در را او نام كيفرخواست صدور و تحقيق و تعقيب از قبل عمومي افكار

است/

تهام/ ا بهموضوع نسبت تهام ا دFيل تحقيقاتو نتيجه ـ ب

مجلسسنا مليو مجلسشوراي كه است اينبوده ١٣٣٢ مرداد ٢٥ روز در كليكشور و عمومي وضع ـ ١

خارج به تماميتكشور استق;لو و اساسي قانون حفظ منظور به شاهنشاه اعليحضرتهمايون بوده, منحل

اساس زدن هم به منظور به عناصري و بوده مرعوب و مت;شي قضائيه قوه و بود فرموده عزيمت كشور از

و مساعد زمينه با كه بودند نموده اقدام و قيام سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم حكومتو

ميدانستند/ قطعي را موقعيتخود تمام و تام عمل آزادي

عمده نياورده حساب به را آنان قدرت نتيجه در شاهدوستو وطنپرستو مردم ايمان اساسا عناصر اين

اساس زدن هم به قهرمان و ربوده ديگري از خيانت در را سبقت گوي يك هر كه بود اين خائنين ت;ش

احراز را مقامي �نو �ايران خود اصط;ح به و نوين حكومت در تا شود شناخته سلطنت تاج تختو حكومتو

ميباشد/ خائنين اين از يكي كريمپور اميرمختار كه نمايند

سـلطنت �اساس كه نمايد اع;م داشته افتخار خود گفته به كريمپور اميرمختار ١٣٣٢ مرداد ٢٥ روز در

و ميهنپرست مردم كاري فدا و غيرت با مواجه كه ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٨ چهارشنبه روز منتهي �شد برچيده

بيمو عكسالعملي هيچگونه مرامشاز و رويه در كه عنوانمينمود همواره اينكه عليرغم شاهدوستميشود

خائنينمتواريميشود همه شيوه به مينمايد مقاومت ايستادگيو قطرهخونخود آخرين تا و هراسنداشته

حتي گوندرآمده گونا لباسهايمختلفوصور به بماند مخفي انتظامي مردمومأمورين انظار از اينكه براي و

منزليواقع در ١٣٣٢ ماه مهر ٢٥ روز ساعت٢٣ وقتيدر كمااينكه مينمايد سوِءاستفاده نيز لباسروحانيت از

بـه ظـاهرا مـينمايند مشاهده نيمكت يك زير در را او مأمورين سپهساFر كوچه مقصودبيك خيابان در

است/ بـوده كـريمپور اميرمختار شخص اين كه ميكنند برخورد روحانيت لباس در عابدي و زاهد شخص

مقننه سرسختقوه مخالفين از و تحريصميكرده انق;ب بهشورشو را مردم همواره كه كريمپور اميرمختار

خائنينو طبيعت اقتضاِء به دستگيري لحاظ از منتهي ميكند بازي مرداد ٢٥ روز در را نقشخود آخرين بوده

شخص را كمالوقاحتخود با و گذاشته انكار تهمتو روي را خود از دفاع پايه جبلياش فطرت جنايتكارانو

يابد/ رهائي كيفر از شايد تا مينمايد معرفي شاهدوستووطنخواه

طرفداران از و بيشنبوده سادهاي شكار وسيله <روزنامه كه مينمايد عنوان تحقيقات ضمن متهم ـ ٢

شـورش روزنـامه در گـاهي گاه گر <ا مينمايد: اضافه و ميباشد> سلطنتي دستگاه و سلطنت رژيم جدي

�صفحات است/> بوده ايران نگاشته اعليحضرت منافع به سلطنتي رژيم استحكام حفظو منظور به تي انتقادا
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كه مينمايد ثابت خوبي به متهم طرف از منتشره روزنامه مندرجات به توجه كه حالي در �تحقيقات ٢ و ١

با ضديت و حكومت اساس زدن هم به منظور به انق;ب و شورش به مردم تحريص براي وسيله بهترين

منظور به انتقاد را منتشره مطالب كيفر از فرار براي متهم اينك كه بود روزنامه انتشار همان سلطنت قدرت

مينمايد/ سلطنتعنوان رژيم تحكيم

دشمناني مردم بين وليچون كنم معرفي را خواستمخود مرداد ٢٨ جريان از <بعد ميدارد اظهار متهم ـ ٣

گر <ا ميگويد استو بوده او حكم به شورش روزنامه مقالههاي سر كه است معترف و شدم> متواري داشتم

از او بيم معرف متهم بيان اين كه �تحقيقات ٣ و ٢ �صفحات است/> تأسف درجه نهايت شده اشتباهاتي

بر مبني اساسحكومت زدن هم به منظور به را خود اينكهسوِءقصد ضمن اعمالشبوده سيئات اثر در جامعه

مينمايد/ تأسف ابراز و دانسته اشتباه

نظر به حقيقت به مقرون گفتارش نحوه چون ولي ميدانست اوFد و عيال داراي را خود ابتدا متهم ـ ٤

عيالش كردن اختيار چگونگي استو حقيقتبوده اظهارشخ;ف شد معلوم بازجوئيFزم پساز نميرسيد

تقويدر لباساهل به ملبسشدن درباره منعكساستمتهم تحقيقات ٤ صفحات٣و در استكه بهنحوي

وارد شيخمحمود نام به و درآمدم شيخ لباس به داشتم دشمن مردم بين در چون ميگويد بودن متواري حال

ضمن مباشر حاج و �تحقيقات ٥ �صفحات ميشود دستگير آنجا در كه منزلي يعني شدم مباشر حاج منزل

و بلند به عربي پيراهن رنگو بود قبا و سفيد عمامه داراي كه آشنايانششخصي از يكي تحقيقاتميگويد

در بود علم اهل اينكه و مهماننوازي لحاظ از هم او كه شد معرفي او به عينكبود و بلند مشكي محاسن

روضه داشت كسالت كه پيرش عمه سر باFي در هم شبي و گذاشت اختيارش در را اطاقهائي خود منزل

به راند سخن مهمانداري و شجاعت و سخاوت يعني چيز سه از كه خواند را ائمه از يكي حديث و خواند

افتادند/ گريه به اوFدش و عيال و منزل صاحب كه طوري

اين كه است بوده كريمپور اميرمختار روضهخوان و عمل اهل آقاي است شده ملتفت دستگيري از پس

اصـول رعـايت بـه yاص او كه ميرساند متهم عمل اين مينمايد ثابت تحقيقات ضمن متهم را مراتب

و تـقوي و علم اهل لباس حتي خائنانهاش اعمال پردهپوشي براي و نبوده مقيد ديني مبادي و اجتماعي

است/ داده قرار ملعبه را اظهار احاديث و ايمان ديانتو به متظاهر

�مـنظورش مـيگويد داشته ضديت سلطنت اساس با مجوزي چه به كه اع;م اين پاسخ در متهم ـ ٥

عفو را او شاهنشاه اعليحضرتهمايون دارد انتظار و نبوده استمنظورشرسا ممكن استو بوده دربار تصفيه

به را او متهمسوِءقصد مشهود بارزه اعمال و نوشتهها كه حالي در �تحقيقات ٢å �صفحه اغماضفرمايند/> و

دستآويز را دربار تصفيه اينكه كه مينمايد ثابت سلطنت تاج تختو اساسحكومتو زدن هم به منظور

ميدهد/ قرار خود دفاع

عليه كه شود نشانداده او به يككلمه روزنامهشورش در گر <ا تحقيقاتميگويد ٢٥ صفحه در متهم ـ ٦

و شـود> اجـرا دربارهاش ميكند حكم عدالت و قانون گونه هر است حاضر نوشته مشروطه سلطنتي رژيم



٣٩٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي بهمن اطEعات,

شـورش روزنـامه ٨٨ شماره در و است سلطنت شامخ مقام متوجه كه جملهاي نمونه منباب كه ب;فاصله

پرسش و ارائه او به گرديده درج صفحه باFي درشت خط با ١٣٣٢ ماه مرداد ٢٤ تاريخ به چهارم صفحه

٣١ صفحه در و نميدهد صريحي جواب است> تخت و تاج به شما ايمان نشانه مزبور <عنوان آيا ميشود

معلوم كه شدم/> متأسف بعدا است شده نوشته كسي تحريكچه به نميدانم Fبا <جمله ميگويد تحقيقات

اين كه پيشميگيرد ديگريرا تأسفرويه اظهار اين پساز متهم ارزشدارد حد چه تا متهم دفاع استاين

است مجازات از رهائي براي فرار نقشه طرح توضيحاتو ادامه از امتناع و ناخوشي كسالتو به تظاهر رويه

گرم بهانه به ميشود احضار تحقيقات انجام براي كه ١٣٣٢.١å.١٢ شنبه روز صبح ١١ ساعت در كمااينكه

خاص زيردستي با رفته پنجره كنار صندلي روي نشستن براي و خارج تن از را خود پالتو ابتدا اطاق بودن

منظور كه شده بلند زمين از كه لحظه همان در و ميكند پرتاب خيابان به را خود فرار قصد به و باز را پنجره

به آسيبي كوچكترين عملمزبور اثر در كه است اين توجه جالب نكته و ميشود دستگير نمايد عمل را خود

و سابقهدار جنايتكاران چون كه است ثابتنموده yعم كريمپور اميرمختار واقع در نحو بدين نميرسد متهم

و داشته كيفر از رهائي براي را آن اجراِء و نقشه گونه هر طرح نقشو هر كردن بازي استعداد ماهر و ورزيده

بود/ نخواهد اصلي هيچ به مقيد و پايبند مجازات از رهائي براي شخصي چنين است بديهي

صورت اين به را ملي مجلسشوراي ١٣٣٢ ماه تير ٢٢ شورشمورخه روزنامه ٨٤ شماره در متهم ـ ٧

مجلس انح;ل با مخالف و نداده نمايندگي از استعفا كه را نمايندگانمردم از عدهاي مردي, كه ميدهد نشان

است شده چنيننوشته آن روي كه دستدارد در تابلوئي و رانده مجلسبيرون از چوب با بودهاند ملي شوراي

اساس زدن هم به منظور به را متهم سوِءقصد تنهائي به خود عمل اين كه ميشود> داده اجاره خانه <اين

و اساسي قانون به نمايد گذار وا اجاره به را ملت خانه كه كسي است مسلم و ميرساند اثبات به حكومت

بود/ نخواهد مؤمن و معتقد ايران سلطنتمشروطه

نوشته قلمخود به روزنامهشورشمتهمشرحيمفصل ١٣٣٢ ماه مرداد شنبهسوم ٨٥مورخه شماره در ـ ٨

كليه در كه مينمايد اع;م ثانيا و ميداند پيروزيخود نشانه را ملي مجلسشوراي انح;ل او� آن ضمن كه

س;م او به خائنين خائنانهاشهمواره فعاليتهاي اثر در كه ميكند افتخار و شركتداشته ملي ضد تظاهرات

شده تشكيل انق;بي محكمه <يك فورا مجلس انح;ل از پس كه داشته آرزو ثالثا ميفرستادهاند درود و

اين از كه شوند/> اعدام ميكرده معرفي جاسوس خائنو را آنان كريمپور اميرمختار كه را مقاماتي اشخاصو

نتيجه كه قوه آن عليه بر انق;ب شورشو به تحريصمردم و مقننه قوه با او ضديت متهم اعمال و نوشته

ميگردد/ مسلم ثابتو است بوده اساسحكومت زدن هم به آن قهري

دهم شنبه مورخه ٨٦ شماره در تاريخي> آزمايش يك برابر <ملت تحتعنوان كه موجبشرحي به ـ ٩

بايد نيست كافي مجلس انح;ل <تنها كه مينمايد اع;م و مينويسد شورش روزنامه در ١٣٣٢ ماه مرداد

سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح به را مردم علنا ترتيب بدين كه شود/> چيده بر هم دربار بساط بيدرنگ

است/ تحريصنموده
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<مـلت عـنوان تـحت شورش روزنامه ٣٢ ماه مرداد ١٧ مورخه ٨٧ شماره در منتشره شرح طبق ـ ١å

تختو اساسحكومتو ضد بر انق;ب شورشو تحريصبه را مردم صريحا ميكند> آماده را دار چوبههاي

است/ سلطنتنموده تاج

سقطو آستانه در كشور تاريخمزبور در روزنامهشورشكه ٣٢ مرداد ٢٤ شنبه ٨٨مورخه شماره ضمن ـ ١١

ميدانسته قطعي سلطنت تاج تختو اساسحكومتو زدن هم به در را پيروزيخود متهم و بوده اضمح;ل

ايمان و نيرو من امثال و من به كه بود ايران افتخار پر و قهرمان ملت اين <آري مينويسد: چنين عينا است

در و برد را جنگ ملت بله؟ كاميابشد؟ و پيروز ملي تاريخي و عظيم نبرد اين ملتدر هم سرانجام و ميداد

متهم كه است ثابت هم سند اين از روز وضع به توجه با شد/> كامياب عجيب خونين و بيسابقه پيكار اين

ميباشد/ اساسحكومت زدن برهم قهرمانان از ميكرده فخر

و ميكرد برپا بهارستان ميدان در �شكوهي با �ميتينگ خائنين اصط;ح به كه مرداد ٢٥ روز عصر ـ ١٢

اصط;ح �به مهيجي سخنراني كريمپور اميرمختار بوده بيوطن عده يك علتوجود به آن ج;ل و شكوه

است/ نيزموجود عكساو با صوت نوار استو بايگاني امر پرونده در آن متن كه مينمايد ايراد �خائنين

آغاز شورش روزنامه تحريريه هيأت نام به روزنامهنگاران نام به كريمپور اميرمختار سخنراني اين در

مبارزه اساسحكومت ضد بر مردانه و قهرمانانه همواره كه دارد را افتخار <اين ميگويد: بدوا و كرده سخت

از پس و �مينمايد اع;م را سلطنت تاج و تخت شدن �برچيده خوشوقتي اظهار با سپس و است/> نموده

دوش روي كه حالي در سپه ميدان تا بعدا و اس;مبول خيابان تا بهارستان ميدان از متهم ميتينگ خاتمه

سلطنت تاج و تخت و مقننه قوه ضد بر شورش به تهييج را مردم شعار دادن و نطق ايراد با بوده خائن افراد

باشد شده تهيه فيلمي گر ا مينمايد عنوان و نموده انكار را مراتب امر بدو در Fبا مورد در متهم كه مينمايد

مرداد ٢٨ ,٢٥ روزهاي <در ميگويد: تحقيقات ٢٥ صفحه در و �٩ �صفحه كردهاند تقليد را او صداي قطعا

اين داراي كه اشخاصي با اصو� و نداشته باشد ايران مشروطه سلطنت رژيم مخالف كه فعاليتي هيچگونه

١٣٣٢ ماه مرداد ٢٥ ميتينگروز جريان در عكساو سپسكه است مخالفبوده هميشه باشند عقيده و فكر

<عكسخود ميگويد: بعدا و پاسخخوددارينموده دادن از كسالتدارد اينكه عنوان به ابتدا ارائهميشود او به

انكـار را سـخنرانـي وليموضوع شدم/> حاضر ميتينگ در خبر كسب جهت بودم روزنامهنگار چون اوست

/�تحقيقات ٢٩ �صفحه مينمايد

سخني چه آنان براي و رفتيد كجا مردم دوش روي ميتينگ انجام از پس كه ميشود سؤال او از وقتي

كردند احساسات ابراز من نسبتبه مردم شدمو مردم با ميتينگمصادف خاتمه <پساز ميگويد: ميگفتيد؟

/�تحقيقات ٣å �صفحه خواندم/> آنان براي بودم سروده وطنپرستي در كه شعر قطعه يك هم من

نيز مرداد ٢٥ ميتينگروز در را عكسخود تحقيقات�موضوع ٣٧ صفحه موجب به مقدمات اين از پس

<در مـينمايد: اضافه و است/> [١٣٣١] ماه تير ٣å روز به عكسمربوط <اين ميگويد: و مينمايد انكار
و است بوده ماه تير سي روز به مربوط هم آن خواندم وطنپرستي اشعار مردم براي گفتم كه قبلي اظهارات
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عكسمن روزنامهها در گر <ا ميگويد: ميباشد/>و ماه تير سيام حادثه به ازسؤالمربوط نمودممنظور تصور

ميشود/> زياد روزنامهنگاري عالم در كارها اين شده نوشته كه مطالبي يا شده گراور

ثانيا بوده مشهود جرم او� زيرا اوست مجرميت تأييد متهم اظهارات نحوه ميرسد نظر به جريان اين با

بيارزشاست/ واهيو كردهاند تقليد صدايشرا او دشمنان كه قبيل اين از عناويني استو نوارصوتموجود

پاسبان و افسران از نفر دو اينكه بر ع;وه رابعا كردهاند/ درج تهران جرايد مرداد ٢٥ روز را او فعاليت ثالثا

پخشروزنامه با مرداد ٢٥ روز صبح در را او فعاليت و بوده كاخ خيابان مأمور مرداد ٢٥ روز در كه ١٩٦ شماره

اساس شدن واژگون نتيجه در و انق;ب شورشو به مردم تحريص منظور به همه كه ديگر اوراق شورشو

در ميتينگ خاتمه از پس كريمپور كه مينمايد تأييد او مخصوص گاه كارآ نمودهاند مشاهده بود حكومت

است تحريصمينموده تحريكو سلطنت ضد بر را مردم و كرده جمع خود دور را عدهاي تهران خيابانهاي

اساس عليه بر او سوِءقصد از كي حا برجستهاي نحو به مرداد ٢٥ روز در كريمپور اميرمختار فعاليت حال هر به

است رسانيده ظهور منصه به را خود سوِءقصد علنا روزمزبور در نامبرده سلطنتاستو تاج تختو حكومتو

از رهائي براي و گرديده عمومي منظر در خائنانه مرتكبسوِءقصد كه سبببوده ماه مرداد ٢٨ روز فرارشدر و

است/ شده مجازاتمتواري تعقيبو

ارتش كيفر و دادرسي قانون ٣١٧ ماده با منطبق و بوده جنايت نوع از بزه قانون/ با انطباق و بزه نوع ـ ٤

ميشود: درج yاستذي

يا حكومت اساس زدن هم به خواه آن از منظور كه شود سوءقصدي مرتكب كه كسي هر ـ ٣١٧ ماده

اعدام به محكوم باشد سلطنت قدرت ضد بر شدن مسلح به تحريصمردم خواه تختو تاجو ترتيبوراثت

اين به موظف و دارد را كريمپور اميرمختار درباره اعدام راي تقاضاي عمومي حفظحقوق براي اينك است/>

اهالي درجه و جامعه نظم در دادگاه راي و است مخصوصي اهميت داراي بزه عمومي حيثيت كه است تذكار

داشت/ خواهد سزائي به تأثير نموده جريحهدار را آنها وجدان متهم اعمال كه كشور

١٣٣٢ ماه بهمن چهارشنبه٢٨ تاريخ به تهران

آزموده ارتشسرتيپحسين دادستان

٨٣١٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٩ پنجشنبه

ميگردد تهيه قرآن جلد هزار ده شاهنشاه امر به
ميشود اعطا ارشد افسران كليه به نو سال اول روز و

مجيد قرآن جلد هزار ده تعداد است نظر در همايوني اعليحضرت امر بنابه كه شد حاصل اط;ع امروز

گردد/ اعطا ارتش ارشد افسران به شاهنشاه طرف از نو سال اول روز و مناسبتنوروز به تا شود تهيه

كنون ا هم از آن مقدمات و خواهد تهيه مستغ;تپهلوي ام;كو طرفادارة از جيبي قطع به قرآنها اين

دريافت به شده شرفياب ملوكانه حضور به ارشد افسران كليه نو سال در اط;ع قرار به است/ گرديده فراهم

شد/ خواهند مفتخر شاهنشاه مبارك دست از قرآن جلد يك



ملي دولت سياهه ٣٩٨٤

٨٣١٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٩ پنجشنبه

شد تهران انگليسوارد سفير
مEقاتميكند خارجه امور وزير با شنبه روز وصبح

نيست نفت مسئله مورد در پيشنهادي و طرح هيچگونه ويحامل
يك از شد/ وارد تهران به خود همسر تفاق ا به انگليس كبير سفير استيونس راجر آقاي امروز بعدازظهر

از تن چند و كاردار دنيسرايت خارجه, تشريفاتوزارتامور رئيساداره ميكده آقاي تدريج به قبل ساعت

سـفارت كـارمندان امـريكا, كـبراي سفارت كاردار سوئيس, مختار وزير انگليس, كبراي سفارت كارمندان

يافتند/ حضور فرودگاه در خارجي و داخلي عكاسان و خبرنگاران از زيادي عده سوئيسو

سفير خانم ابتدا در كرد توقف مهرآباد فرودگاه عمارت مقابل در آنكه از پس كبير سفير حامل هواپيماي

انگليس سفارت كاردار دنيسرايت آقاي اينموقع در شدند, خارج آن استيونساز آقاي بعد انگليسو كبير

كرد/ معرفي آقاياستيونس به را مستقبلين ساير بعد و خارجه تشريفاتوزارتامور رئيساداره ميكده آقاي

ايرانو دولتين اولياِء كنون تا كه نيتي حسن با اميدوارم داشتمن اظهار خبرنگاران انگليسبه كبير سفير

هيچگونه yفع گفت بعد وي شود حل مشكل اين زودي به دادهاند نشان خود از نفت مسئله درباره انگليس

خواهد عمل به زودي به راه اين اقداماتمؤثريدر آينده وليدر ندارم ايراني مقامات با كره مذا جهت طرحي

دادهاند/ انجام را مقدماتي تي كرا مذا كنون تا سفارت مستشار دنيسرايت آقاي البته گفت: پايان در وي آمد

و كـرد خواهد م;قات انتظام tعبدا آقاي با فردا پس شنبه روز صبح نيم و نه ساعت استيونس آقاي

مقرر ساعت از قبل يكربع سياسيوي طبقمعمول مينمايد/ تسليم ايشان به را خود استوارنامه رونوشت

آقايوزير م;قات به ايشان تفاق ا به تا ميرود خارجه تشريفاتوزارتامور رئيساداره ميكده آقاي اطاق به

نمود: مخابره لندن از را زير خبر ديروز فرانسه خبرگزاري بروند/

شد/ تهران عازم هواپيما با تفاقهمسرش ا به ايرانديروز انگليسدر جديد كبير استيونسسفير راجر سر

لندن در ايران سفارت دوم دبير اميرتيمور آقاي و لندن در ايران سفارت كاردار افشارقاسملو اميرخسرو آقاي

كردند/ مشايعت فرودگاه در انگليسرا كبير سفير

كره مذا براي معيني طرح و نقشه حاملهيچگونه وي كه داشت اظهار لندن فرودگاه استيونسدر راجر سر

خواهد عمل به نزديك آينده در اقداماتي كه كرد وليع;وه نيست نفت مسئله به راجع ايران دولت اولياِء با

درباره مقدماتي كرات مذا تهران انگليسدر سفارت كاردار رايت مستر انگليسسپسگفت كبير سفير آورد/

است/ كرده آغاز ايران دولت اولياِء با را نفت مسئله

٨٣١٥ شماره ,١٣٣٢.١١.٢٩ پنجشنبه

اطEعات روزنامه اداره
است گرديده منتشر نخستوزير آقاي با اينجانب م;قات به راجع خبري روشنفكر مجله اخير شماره در

كاشاني سيدابوالقاسم تكذيبميشود/ وسيله بدين ندارد مطلبصحت اين چون



٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

داشتند شمال خطراهآهن خرابكاريدر قصد اخEلگران
نمودند عملياتخرابكاريدستگير هنگام را نفر ٤å ژاندارمري مأمورين

روز بـعدازظـهر شش سـاعت مـيدهد: اط;ع چنين خود تلگرافي گزارش ضمن بندرگز از ما خبرنگار

نتيجه در و كنند جدا را راهآهن ريلهاي داشتند قصد كه كساني از نفر چهل حدود عدهايدر گذشته سهشنبه

است/ شده آنانجلوگيري عمل از و گرديدهاند دستگير ژاندارمري مأمورين وسيله به نمايند ايجاد خرابكاري

مشاهده ساري ٣٦٩ كيلومتر طول در راهآهن كارگران از نفر دو كه بوده چنين افراد اين دستگيري طريقه

ميباشند/ ريل قطع مشغول نفر چهل حدود در عدهاي كه ميكنند

وسـيله بـه و مـيدهند اطـ;ع را مـوضوع ميرفتهانـد مأموريت به كه ژاندارم نفر دو به مزبور كارگران

اعزام محل به ب;فاصله ژاندارمري مأمورين ميگردد/ مطلع جريان از ساري ژاندارمري پاسگاه ژاندارمهاي

آن تا را تراورس چند و ريل قطعه يك عده اين ميآورند/ ساري به نموده دستگير را مزبور افراد و ميشوند

و شد ساريجلوگيري به محلي قطار حركت از قضيه اين از اط;ع اثر بر بودند/ آورده بيرون جايخود از موقع

شـد/ وارد بندرگز به تأخير ساعت يك با و نموده حركت قطار سپس و گرديد مرمت فورا آهن خط خرابي

ميباشد/ تعقيب تحت ساري ژاندارمري در موضوع

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

توده منحله حزب از استعفا
جدا توده غيرقانوني و منحله حزب به را انتسابخود �چاپ سهامي شركت كارگر � سليقه ناصر اينجانب

ميدهم/ استعفا وسيله بدين گرديده ثابت اينجانب به آن گردانندگان خيانت چون تكذيبو

سليقه ناصر ١٧٧١٩ آ

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

بختيار بازداشتدكتر
بازداشتو نظامي فرمانداري طرفمأمورين از بختيار شاهپور دكتر آقاي پريروز بعدازظهر چهار ساعت

گرديد/ توقيف ٥ ماده طبق



ملي دولت سياهه ٣٩٨٦

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

شيرازي كريمپور پرونده
شد ارتشتحويل دادرسي ٢ شماره عادي دادگاه به

او براي خود ادعانامه در ارتش دادستان كه كريمپور اميرمختار تهامي ا پرونده پنجشنبه روز وقت آخر

تحويل ارتش دادرسي دو شماره عادي دادگاه منشي ارتشبه دادستاني طريق از است كرده اعدام تقاضاي

گرديد/

از دفاع براي را خود مدافع وكيل كه است شده اب;غ كريمپور به دادگاه طرف از كه شد حاصل اط;ع امروز

انتشار پنجشنبه روز شماره در كه كريمپور اميرمختار عليه ارتش دادستان كيفرخواست متن در ـ تذكر و تصحيح اط_عات: /١
وسيله بدين و شده چاپ ايمان ديانتو به متظاهر اشتباها ايمان� ديانتو �مظاهر جمله بند آخر سوم ستون ٤ صفحه در يافت

ميشود/ تصحيح

�١� نمايد/ معرفي ارتش دادرسي دادگاه به و انتخاب دادگاه در خود

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

آمد] عمل به بازپرسي نريمان آقاي [از
در ملي مجلسشوراي سابق نماينده نريمان محمد آقاي از صبح امروز ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

به نريمان آقاي پرونده ميداشت اظهار مطلع مقام يك كه طوري به آمد/ عمل به بازپرسي ارتش دادرسي

كرد خواهد صادر او عليه را نهائيخود قرار بازپرس و تكميل زودي

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

شد تهرانشروع كارگاهها از اطEعات اخذ امروز
اط;عات اخذ مأمور كه صنايعكشور سازمان و كار كارمندانوزارت آقايان از عدهاي صبحديروز ساعتده

و كار وزير ملكي دكتر آقايان به عمومي آمار اداره در شدهاند حومه و تهران كن اما و كارگاهها و كارخانهها از

شدند/ معرفي عمومي آمار اداره رئيس سميعي و كشور صنايع سازمان سرپرست نفيسي مهندس

اختيارشان در عمومي آمار اداره طرف از كه نقليهاي فني وسايل با امروز صبح از اط;عات اخذ مأمورين

داشت/ خواهد ادامه روز ١٥ تا كثر حدا آمارگيري اين كردند/ شروع را استمأموريتخود شده گذاشته

٨٣١٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١ شنبه

ديني] برادران از كاشاني tآيتا [دعوت
مرجـع و علماِء محترمين از كه طابثراه عبدالحسينرشتي آشيخ آقاي tآيتا حضرت رحلت به نظر

مسجد در جماديالثانيه مطابق ماه اسفند دوم يكشنبه روز ١٢ تا ٩ ساعت از ترحيمي مجلس بودند تقليد

فرمايند/ شركت ديني برادران است مقتضي ثواب كسب و شعائرالهية تعظيم براي است/ منعقد جامع

كاشاني سيدابوالقاسم ١٧٧٢٤ آ



٣٩٨٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣١٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢ يكشنبه

پايانيافت شايگان دكتر از بازپرسي ديشب
ارتشميداند دادرسي قانونآئين ٣١٧ ماده با تطبيق را شايگان دكتر بازپرساتهام

نمايد اعدام تقاضايمجازات براياو خود قرار در است ممكن و
به بازپرسي انجام براي را شايگان دكتر آقاي مأمورين ارتش دادرسي بازپرس دستور به گذشته شب

آمد/ عمل به بازپرسي وي از ساعت قريبدو و كرده احضار ارتش دادرسي

جوابسؤاFت در شايگان آقايدكتر بود بازپرسي مرحله در متهم دفاع آخرين عنوان به كه جلسه اين در

٩ سـاعت مقارن نميدانم گناهكار را خود من كه داشت اظهار پايان در و كرد دفاع خود از بازپرس متعدد

يك بازگشت/ زندان به محافظينخود تفاق ا به مشاراليه شدو تمام شايگان آقايدكتر از بازپرسي بعدازظهر

امروز صبح از بازپرس داشت اظهار ما خبرنگار به امروز شايگان دكتر آقاي تهامي ا پرونده درباره مطلع مقام

نمايد/ صادر وي عليه را نهائيخود قرار هفته اين در دارد احتمال و شد مربوطه پرونده مطالعه مشغول

دكتر آقاي تهام ا بازپرسي ميكنم گمان داشت اظهار ما خبرنگار به بازپرس استنادي ماده درباره وي

مزبور ماده استناد به خود قرار در و است دانسته منطبق ارتش دادرسي آئين قانون ٣١٧ ماده با را شايگان

شايگان آقايدكتر تهام ا كلي طور به داشت اظهار مزبور مقام كرد/ خواهد متهم براي اعدام مجازات تقاضاي

از عبارت نيز تهام ا موارد ساير استو كرده بهارستان ميدان در مرداد ٢٥ روز در او كه است نطقي اول درجه در

ميباشد/ سلطنتي تشكيلشوراي براي مشاراليه فعاليت

قيد به نريمان آقاي وقتديروز آخر داشت اظهار گذاشت ما خبرنگار اختيار در را ايناط;عات كه مقامي

و ملي مجلسشوراي سابق نمايندگان از ديگر بعضي است ممكن كه اينسؤال جواب در و گرديد آزاد التزام

دكتر صديقي, دكتر آقايان تهام ا دارم اط;ع من كه آنجا تا گفت شوند آزاد هستند بازداشت كنون ا كه وزراِء

آيد/ عمل به موافقت آنها آزادي با نيست طوري شايگان

٨٣١٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢ يكشنبه

بوده] وفادار سلطنت مقام و حكومتمشروطه اصول [به
دسـتجات و احـزاب از يك هيچ به اقبالي حسينعلي اينجانب ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين

شديد تنفر و بوده وفادار سلطنت مقام و حكومتمشروطه اصول به نسبت همواره و نداشته بستگي سياسي

اقبالي حسينعلي ١٧٧٧٦ آ ميدارم/ ابراز وطن خائنين به نسبت را خود

٨٣١٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢ يكشنبه

توده] منفور حزب احزابخصوصا يكاز هيچ [به
عظيمالشانو شاهنشاه به نسبت و نبوده توده حزبمنفور احزابخصوصا يكاز هيچ به اينجانبوابسته

اوقاف كارمند زرندي ابوالقاسمحسيني ١٧٨å٧ آ بود/ خواهم و بوده وفادار خود ميهن



ملي دولت سياهه ٣٩٨٨

٨٣١٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢ يكشنبه

مطبوعاتيسخنگويدولت جلسه در
ميشود آغاز هفتهآينده اواخر تا حومه و تهران در راي اخذ

نفتندارد مأموريتيدرباره �فع انگليس كبير سفير

آمد خواهد تهران به نفت برايمذاكره هيأتي كنسرسيوم تشكيل پساز و

ظهر سخنگويدولت تلگرافو پستو كفيلوزارت فرزانگان سرتيپ تيمسار مطبوعاتي مصاحبه جلسه

شد/ گذاشته جرايد خبرنگاران اختيار در زير اط;عات و گرديد تشكيل فرزانگان سرتيپ آقاي دفتر در امروز

آينده هفته اواخر تا راي اخذ گفت و كرد ملي مجلسشوراي انتخابات به اشاره ابتدا فرزانگان سرتيپ تيمسار

شده وارد اخيرا كه انگليس كبير سفير استيونس سر داشت اظهار سپس شد/ خواهد شروع حومه و تهران در

آقاي مينمايد/ تقديم را خود استوارنامه و ميشود شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به پنجشنبه روز

كـه است مـنتظر و نـدارد نـفت كرات مذا براي دستوري yفع استيونس آقاي كرد اضافه فرزانگان سرتيپ

اين كراتدر مذا و ميآيند ايران به كره مذا براي نمايندگاني سپس فراهمشودو تشكيلكنسرسيوم مقدمات

شود/ آغاز باره

مطالبي كاشاني tآيتا اخيرا گفت و كرده صحبت به شروع مجلسسنا انتخابات درباره سخنگويدولت

خدمتگزار دولت بنام كه است گفته ايران امور در خارجيان دخالت و نفت و انتخابات باب در حقيقت از دور

ميپردازم/ آنها تكذيب به ملي مصالح حفظ براي و ايران ملت

و بوده ايران در خارجي جرايد انتخاباتمخبرين درموقع نيست, آزاد انتخابات كه است گفته كاشاني آقاي

انتخابات آزادي امروزهواخواه كه كاشاني آقاي عارياست/ حقيقت از حد چه تا مطالب اينگونه كه ميدانند

از متجاوز انتخاب و قتلمردم و كشتار جرياناتخ;فقانونو به اين بر سابق كه هستند كسي همان شدهاند

انـتخابات قـانون و اساسي قانون مخالفين به نكردند طرد را او همدستانش تا و نكرد اعتراض وكيل ٥å

دشمنان كه معلومشود تا بروند شهرستانها به خارجي خبرنگاران گر ا بود خواهد جا به بسيار اعتراضيننمود/

پرداختهاند/ مخالفت به چرا دولت و مردم

كسب ميخواهند اينوسيله به كه ايشان امثال كاشانيو آقايسيدابوالقاسم بديهياست نفت باب در اما

اين به و تهيهشود برايمردم كار نانو و حلشود ملتايران نفع به نفت مسئله كه نيستند مايل كنند شهرت

دولت ايـن كـنند محروم خدادادي ثروت منابع از استفاده از را مردم ميكوشند حتيالمقدور كه است علت

و ايران ملت مصالح و قانون روح موافق را نفت خداوندموضوع خواست به است گفته صريحا بارها چنانچه

كرد/ خواهد فراهم را بزرگ را ملت اين ترفيه آسايشو و رفاه وسايل و كرد خواهد حل مردم عموم منافع

امور همه و ميآورد وارد لطمه ايران ملت آبروي عظمتو به خود گفتار اين با كاشاني سيدابوالقاسم آقاي

اين ريشه دارد ايمان ايران ملي رشد و افراد وطنپرستي به كه دولت اين مينمايد/ خارجيانمنسوب به را

كرد/ خواهد قطع را يأسآور عقايد گونه



٣٩٨٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

پخشاوراقمضره
فورا ولي گرديد منتشر مضره اوراق مقداري رازي دبيرستان خارج و داخل در گذشته هفته ـ كرمانشاه

كه را اوراقمزبور بودند ساخته كه فنرهائي با نجار زينالعابدين پسران شد معلوم و جمعآوريشد اوراقمزبور

كنون ا گرديدند/ تحويل نظامي فرمانداري به پرونده با متهمين ميكردند/ پرتاب بود داده آنها به پدرشان

هنگامي ممنوعه روزنامه و مضره اع;ميههاي محتوي جعبه يك همچنين ميباشد/ رسيدگي تحت قضيه

بود آورده كرمانشاه به را اوراقمزبور كه كسي و گرديد كشف حمال برار دست در ميشد حمل كرمانشاه به كه

است/ شده اقدام انتظامي طرفمأمورين از او دستگيري براي استو متواري او كنون ا ولي شد/ شناخته

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

شد دستگير
و مضره اوراق چمدان يك با توده منحله حزب افراد از يكي حسنعلي فرزند كريم قبل روز چند ـ گرگان

گرديد/ تحويل نظامي دادسراي به پرونده با و دستگير شهرباني مأمورين وسيله به اسناد فقره نوزده

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

گرديد] آزاد و [بازداشت
٥ ماده طبق و دستگير اوراق پخش و شعار دادن تهام ا به جاويد tفرجا ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

٥ ماده طبق كه آزرمي آقاي شده/ احاله نظامي دادسراي به وي پرونده و گرديد بازداشت نظامي حكومت

گرديد/ آزاد امروز بود شده توقيف

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

عزيز] ميهن و شاهنشاه و دينمقدساسEم [به
به نسبت هميشه و نداشته بستگي توده منحله و منفور حزب مخصوصا سياسي دسته هيچ به اينجانب

فرهنگگروس سابق آموزگار ميباشم/ و بوده وفادار عزيز ميهن و شاهنشاه و مقدساس;م دين

رضائي عبدالحسين ١٧٩٥å آ

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

ميشود تقسيم بينرفتگران خانه شصتدستگاه
قيمت ارزان خانه استشصتدستگاه گرفته تصميم رفتگران زندگي كمكبه منظور به تهران شهرداري

آئيننامه بود Fزم چون ضمنا نمايد/ تقسيم شرايط واجد رفتگران بين است ساخته شميران جاده اول در كه

شهرداري امور اداره در كميسيوني زودي به گرديد مقرر شود تنظيم مزبور خانههاي توزيع براي مخصوصي

اجزا مورد به امر اين تهران صفاريشهردار آقايسرتيپ مراجعت پساز گردد/ تهيه آئيننامهFزم تشكيلو

شد/ خواهد گذارده



ملي دولت سياهه ٣٩٩٠

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

كارگاهها كارگران آمار ديگر روز ١٥ تا
ميشود منتشر و تهيه

آمارگيري پرسشنامههاي استخراج امر در نظارت براي كار وزير ملكي دكتر آقاي امروز صبح ده ساعت

آن در ميشود متمركز كار وزارت آمار اداره در و شده شروع تهران شهرستان در اسفند اول روز از كه كارگري

داد/ توضيحاتي اينموضوع اطراف در كار بينالمللي كارشناسدفتر آقايدمولنس و يافته حضور اداره

و تنظيمميشود تهران بخششهرستان ١٧ در آمارگر نفر ٩١ وسيله به روزانه پرسشنامهها كلي طور به

آقاي نظر زير بعد روز ٩ ساعت از و ميگيرد قرار مطالعه مورد كار وزارت در بعدازظهر ٩ ساعت تا روز همان

آقا وسيله به كه است جديدي علمي متد طبق پرسشنامهها اين استخراج نحوه دمولنساستخراجميشود/

و كارخانهها و است شده تنظيم ايران كارگران آمارگيري براي كار بينالمللي دفتر آمار كارشناس دمولنس

نتيجه ميدهند/ پاسخ ع;قه كمال با آمار بهسؤاFتمأمورين و كردهاند استقبال حسن اقدام اين از كارگاهها

رسيد/ خواهد عموم اط;ع به ديگر روز ١٥ تا آمار اين

٨٣١٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٣ دوشنبه

قلم اهل كانديدايجامعه جEلي علي
ملي برايمجلسشوراي

كامل مملكتضرورت حقوقملتو از برايدفاع ملي مجلسشوراي اشخاصبصيروFيقدر چونوجود

و فاضل ناطق و نويسنده انتخاب جرايد مديران و مطبوعات نويسندگان و قلم اهل جامعه رو اين از دارد

اهالي عموم به است ناميكشور نويسندگان از قديميمطبوعاتو كاركنان از كه را ج;لي علي آقاي ارجمند

مصور, تهران مدير Fمهندسوا آتش, مدير ميراشرافي مينمايد/ توصيه پايتخت محترم

دكتر اط7عات, عباسمسعوديمدير آئيناس7م, نوريانيمدير tنصرتا ملتما, شمسقناتآباديمدير

تـهران, پست سردبير پسيان نجفقلي فرمان, مدير شاهنده عباس پرند, مدير دانشگاه استاد علوي

احمد نويسنده, توسيركاني پارسا نويسنده, آلبويه ابوالفضل سياسي, مدير صابر بيوك كيهان, عظيمي

اسـمعيل نـويسنده, نامدار مرتضي نويسنده, رجا محمود نويسنده, پوروالي اسمعيل نويسنده, شهيدي

خسرو فاضلنويسنده, جواد تبليغاتنويسنده, انتشاراتو كل اداره سياسي معاون معينيان نويسنده, ناهيد

ذبيحاtمنصورينويسنده, دوامينويسنده, مجيد نويسنده, خدايار ناصر دمكرات, آسياي مدير فرهادپور

تهران, صبح مدير و راديو رئيساداره بوشهريپور نويسنده, ع;ئي محمود داد, سردبير الموتي مصطفي

پرويز نويسنده, رائين اسمعيل نويسنده, ميرعمادي صدري نويسنده, زرين ج;ل آتش, سردبير شيرزاد

نوذري ناصرقلي نويسنده, نوائي عبدالحسين نويسنده, فروتن آهن, مدير قائمي مهدي نويسنده, رائين

خـادم عـلي و نويسنده, اخباري محمدحسين نويسنده, وزيري سعيد نويسنده, ميركريم جواد نويسنده,

٢ ٢ ١٧٧٥å آ مصور/ تهران



٣٩٩١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

توده منحله حزب فعالتريناعضاِء از نفر يازده
شدند اصفهاندستگير در

از نظامي فرمانداري مأمورين كه بود اطEعاتي اثر بر دستگيرياينعده

بودند اتوبوسكشفنموده يك در نامههايارسالي

كه بود رسيده اط;ع اصفهان نظامي فرمانداري پيشبه چندي از گزارشميدهد: اصفهان از ما خبرنگار

اين از ميگردد, حمل شيراز اصفهانو مقصد به تهران نامههايمشكوكاز و مقدارياوراقمضره هفته همه

افزودند/ دقتخود و توجه بر نظامي فرمانداري جهتمأمورين

قرار بازرسي تحت را آن و شدند مشكوك بود شده اصفهان وارد شيراز قصد به كه توبوسي ا از نتيجه در

دستجات شده پنهان عناصر برخي طرف از كه نامجات مختلفو احزاب به منتسب روزنامه مقداري و دادند

سيديحيي نام به مذكور توبوس ا راننده و گرديد كشف بيانيه مقداري با بود شده فرستاده اصفهان به مزبور

شد/ زنداني و دستگير

نتيجه در نمودند بازرسي را مكتوبات و مداركمكشوفه نظامي فرمانداري دادستان بازپرسو ب;فاصله

بردند/ پي مختلف دستجات مسئول عناصر از عدهاي هويت به

كشـف به موفق آورد دست به مزبور نوشتجات و مدارك از كه كشفياتي با نظامي فرمانداري دادسراي

فعاليتخود پنهاني طور به مرداد ٢٨ رستاخيز قيام پساز كه توده منحله سرانحزب از عدهاي اختفاي محل

نمودند/ دستگير را آنها ب;فاصله نظامي فرمانداري مأمورين و گرديد ميدادند ادامه را

نشان دارنده دهم, استان صلح هواداران جمعيت رهبر شيراني غ;محسين آقايان از: عبارتند عده اين

پنهانيحزبمنحله قربانعليخرممسئول اصفهان, در توده پنهانيحزبمنحله كادر استالينيوعضو صلح

امامي علي بخش٣, در توده منحله حزب پنهاني جمعهمسئول امامي رضا اصفهان, بخش٤ كميته در توده

مصطفي طاهريو محمود دهقانان, تحاديه ا عضو و شيران قريه در توده منحله حزب پنهاني مسئول جمعه

داشتهاند, شركت فقيد شاهنشاه مجسمه تخريب در كه توده منحله حزب ضربت كادر مؤثر عضو باغمرادي

اميني حسين توده, منحله حزب به وابسته اصفهان كليميان كسيون فرا پنهاني پيرنيائيانمسئول tنجاتا

شـاهزاده در اخـيرا و مشـهد در مـخفي طـور به مدتي كو گرا مستعار به كه خواجوي حسين و حزب عضو

سمتعضو پروين هنربخشو مستعار نامهاي به كه ارچنك احمد بوده, حزبي فعاليت مشغول عبدالعظيم

بـرزگزاد كبر ا و داشته را اصفهان در توده منحله حزب ايالتي كميته مركزي متحده شوراي اجرائيه هيأت

تبليغات اثر بر اخيرا و بوده نشاط دبيرستان دانشآموز كه توده منحله حزب جوانان سازمان بخش مسئول

بود/ شده اخراج دبيرستان از كننده گمراه

و ضـاله كـتابهاي و تـمبر و مـدارك و اوراق زيادي مقدار و شد بازرسي دستگيرشدگان منازل ضمنا

گرديد/ كشف رمز دفترچههايمحتوي



ملي دولت سياهه ٣٩٩٢

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

تعالي بسمه
براي لذا دادهاند نسبت من به گوني گونا تهامات ا اينجانبروياخت;فاتمحلي مخالفينخصوصي چون

مذهبي مضله محافل سياسيو مضره مجامع احزابو يكاز هيچ در اعم نحو به كه ميدارم اع;م شبهه رفع

و حفظ و يكتاشناسي جز هدفي و نيستم و نبوده وابسته و عضو باشد بوده مملكت عاليه مصالح مخالف كه

ميطلبم/ تأييد پروردگار از و ندارم و نداشته ايران عزيزم استق;لكشور عظمتو مليو سنن و شعائر احترام

روحافزا محمدابراهيم ١٨å١٣ آ

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

سلطنتمشروطه وفاداريبه
و نيستم و نبوده توده حزب ويژه به دستة حزبو هيچ مساحعضو شهرت محمدباقر فرزند اينجانبج;ل

و پايبند استثناِء بدون آن متمم و اساسي قانون اصول تمام به و نداشتهام دخالت هم سياست در همچنين

ايران مشروطه رژيم اقتصاديو و سياسي استق;ل عليه بر كه حزبي يا مقام يا فرد هر دارم عقيده و وفادارم

را وفاداريخود و ميباشد ايران ملت انزجار و نفرت مورد آنها خائنانه اعمال استو خائن كند اقدام و توطئه

مساح ج7ل ١٧٩٧٧ آ ميدارم/ اع;م شاهنشاه و ايران سلطنتمشروطه به

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز [ضمن
تكذيب مزبور منفور منحله حزب به را بستگيخود و نيستم توده منحله حزب عضو پركار قاسم اينجانب

شاهنشاه و عزيز ميهن به را خود ع;قمندي مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم

پركار قاسم رضائيه ١٧٩٣٤ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

معظم] شاهنشاه و عزيز ميهن به را [مراتبعEقمنديخود
مزبور منفور منحله حزب به را بستگيخود و نيستم توده منحله حزب عضو تمجيدزاده اينجانبسيروس

و عزيز ميهن به را خود ع;قمندي مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم تكذيب

سيروستمجيدزاده ١٧٩٣٥ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم شاهنشاه

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

عظيمالشان] شاهنشاه به [نسبت
شـاهنشاه بـه نسـبت و نبوده توده منفور منحله حزب خصوصا احزاب از يك هيچ به وابسته اينجانب

ساوه شهرستان فرهنگ آموزگار بود/ خواهم و بوده وفادار خود عزيز ميهن و عظيمالشان

داداشعليمختاري ١٨å١٥ آ



٣٩٩٣ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

بود] خواهم وفادار شاهنشاه به [نسبت
توده منحله حزب تبريزيعضو هاجر اينجانب كه ميرسانم عموم اط;ع به تفاهم سوِء هرگونه برايرفع

بود/ خواهم وفادار شاهنشاه به نسبت و ع;قمند عزيز ميهن استق;ل به و نبوده

تبريزي هاجر ١٨å١٤ آ

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

هكتار هزار يازده مساحت به زمين قطعه دوازده و ششصد
شد تقسيم فريمان كشاورزان بين

يكدانشكدهكشاورزيتأسيسميشود و كشاورزانتشكيل برايكمكبه تعاوني زوديشركت به

است شده فراهم فريمان قريه اراضي هكتار هزار برايدو آب تهيه مقدمات

مدير آموزگار آقاي با ما خبرنگار امروز شد/ تهران وارد ديروز فريمان ام;ك تقسيم اعزاميمأمور هيأت

آموزگار آقاي نمود/ م;قات ميباشد فريمان ام;ك تقسيم هيأت اعضاي از يكي كه عمران بانك عامل

گفت: چنين فريمان ام;ك كشي قرعه و تقسيم درباره

از محل كيلومتري چند در رعايا و كردند حركت فريمان طرف به مشهد از اعزامي هيأت چهارشنبه روز

نمودند/ استقبال هيأتمزبور اعضاي

پنج و ديم هكتار ششهزار مقدار اين از استكه پهلوي ام;ك اداره به متعلق كه فريمان اراضي مجموع

كشـاورز نفر دوازده و ششصد بين مزبور اراضي هكتار هزار يازده مقدار است/ باير بقيه و آبي هكتار هزار

نيز قرعه و شده حاضر ميشدند دريافتزمين مقررات كهمشمول كشاورزاني اسامي ليست yقب شد/ تقسيم

كه ترتيب اين به گرفت انجام كميسيون دو كشيدرحضور قرعه مراسم بود/ گرديده تهيه ترتيب نمرات روي

مراسم ترتيب اين به و ميگرديد يادداشت او اسم به آن نمره و ميداشت بر را قرعه ورقه ميآمد كس هر

يافت/ پايان كشي قرعه

كه بود قرار اين از تقسيم طرز و شد داده زمين هكتار هزار هشت قرعه موجب به كشاورزان از يك هر به

بابت اين از اهالي كليه و شد تقسيم خوشنشين و گاوبند و زارع بين محلي اصط;ح به مزبور زمينهاي

بودند/ خوشحال و راضي

حفر با زمينها اين براي شد قرار و ماند باقي آب فقدان بودنو باير علت به اراضي از ديگر هكتار هزار دو

مزرعه ايجاد براي نيز اراضيمزبور از مقداري و گردد تقسيم بينخوشنشينها سپس و تهيهشود قناتآب

شود/ تخصيصداده نمونه

گرفتو مطالعاتيصورت مسافرت اين در كشاورزياستو يكدانشسراي داراي فريمان حاضر حال در

كشاورزي دانشكده يك صورت به و شود داده توسعه فريمان كشاورزي دانشسراي زودي به كه است قرار

درآيد/



ملي دولت سياهه ٣٩٩٤

اسناد كرد اصابت اراضي صاحبان به كه قرعههائي مطابق كرد اضافه بياناتخود دنباله در آموزگار آقاي

شـد, تـنظيم زمـينها اسـناد آنكـه از پس و مـيشود تـنظيم مشهد اسناد ثبت در مزبور اراضي مالكيت

اسناد رعايا آنروز در و ميشوند تشريففرما مشهد به آينده سال ماه فروردين دوم اعليحضرتهمايونيروز

مهر در نيز كشاورزان به مزبور اراضي تحويل گرفتو خواهند همايوني اعليحضرت دست از را مالكيتخود

ميگيرد/ انجام آينده سال ماه

تحويل از قبل تعاوني يكشركت زودي به دارد نظر در عمران بانك است گرفته كهصورت مطالعاتي با

و توليد مخارج براي وام دادن شركتمزبور تشكيل از منظور بدهد/ تشكيل فريمان در كشاورزان به اراضي

قبيل از را وسايلFزم بگيرند تحويل را زمينخود اينكه از قبل كشاورزانمزبور تا است كشاورزان به مصرف

پرداخت نشوند/ اشكال دچار ام;ك نسق و زراعت موقع در كه نمايند فراهم را غيره و شخم وسائل و بذر

كثر حدا قسط هر و شده قسطبندي سال ٢٥ مدت در اقساططوFني به ام;ك ساير مثل هم اراضي بهاي

سي حدود در سال در زمين هر كردهاند پيشبيني متخصصين چنانچه و بود نخواهد ريال هزار سه از بيش

داشت/ خواهد درآمد ريال هزار

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

گرديد آغاز مسلولينرشت آسايشگاه ساختمان
مستمندان سهم محموله برنجهاي عوارض بابت ريال هزار پانصد و ميليون دو بود سال چند ـ رشت

آسايشگاه نداشتن بهواسطه بانكمتمركزومسلولينگي;ن در بود شده گرفته برنج شركتسابق از كه گي;ن

حشـمتي آقاي اينكه تا ميشد/ تهديد عمومي بهداشت وسيله بدين و بودند كنده پرا شهر در اختصاصي

بـا را امر مقدمات و نمود كره مذا بهداري وزير آقاي با تهران به خود اخير مسافرت در اول استان استاندار

و آورد فراهم مديريه به معروف اراضي در رايگان زمين هكتار سه اهداِء در محمودي آقايمحمود تشويق

مسلولين آسايشگاه ساختمان افتتاح و كلنگزدن مراسم ساختمان قرارداد عقد مناقصهو گهي آ انتشار از بعد

[!] تيمسار و استاندار آقاي حضور با قبل روز چند فومنات نماينده آقايمحمودي اهدائي اراضي در گي;ن
گرديد/ برگزار شهر معتمدين و بازرگانان دولتي, ادارات رؤساي آقايان تيپو فرمانده

٨٣١٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٤ سهشنبه

تهران فرماندارينظامي ٦١ شماره اعEميه
ايـجاد مـنظور بـه جلساتي تشكيل به مبادرت كساني چنانچه ميرساند عموم اط;ع به وسيله بدين

بنمايند اجتماعي نظم مملكتو برخ;فمصالحعمومي اعمالي به اقدام يا عليهدولتو بر توطئه تحريكو

نظاميجلب فرمانداري به مرتكبين امنيتداخليبوده و زيانكشور به اعمالمسلما قبيل اين اينكه لحاظ از

قانون همان ٢ ماده اجراي در و واقع پيگرد تحت نظامي قانونحكومت ٥ و ٤ ماده بهموجب حسبمورد بر و

تهران نظامي فرماندار رسيد/ خواهد كيفر به شديدا و سريعا

بختيار تيمور سرتيپ



٣٩٩٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

شدند تهراندستگير در توده منحله حزب فعال افراد از نفر سه
در بـودند شده متواري گرگان از كه توده منحله حزب فعال افراد از نفر سه ديروز بعدازظهر پنج ساعت

در ميباشند تركمن رحمان و گرگاني آشور جرجاني, نوروز از عبارت كه نفر سه اين شدند/ دستگير تهران

اين از كه نشانيهائي و ع;ئم با نظامي فرمانداري مأمورين و بودند پرداخته حزبي فعاليتهاي به تهران

به و دستگير ميشدند خارج مشروبفروشي مغازه از كه موقعي شاهرضا خيابان در را آنها داشتند اشخاص

و شدند توقيف نظامي حكومت قانون پنج ماده طبق امروز دستگيرشدگان نمودند/ جلب نظامي فرمانداري

گرفت/ قرار تعقيب نظاميمورد فرمانداري دو ركن در آنان پرونده

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

تسليحات اداره كارگر سليماني محمد اينجانب بود ماه شانزده [قريب
بودند] ساخته بيكار و اخراج شاهپرستي جرم به

پس ارتشرا تسليحات اداره افزارمند ٧١٢٤ شماره كارگر سليماني محمد اينجانب بود ماه شانزده قريب

ساخته بيكارم عائله يكمشت با سبب جهتو بدون و اخراج شاهپرستي جرم به خدمتگزاري سال چندين از

تيمسار آقاي جناب شخص و همايوني اعليحضرت بندگان قرينالشرف ذات توجهات اثر در اخيرا بودند/

از عـدهاي كـدامـن پا و محترم رياست باتمانقليچ سرلشكر تيمسار و محبوب نخستوزير زاهدي سپهبد

طبق شدهاند منصوب مربوطه دواير تسليحاتو اداره رياست به صحيحالعمل شريفو شاهپرستو افسران

تجسس دايره محترم رياست سرهنگمبصر سركار ارتش ستاد رياست باتمانقليچ سرلشكر تيمسار امريه

تسـليحات اداره بـازرسي دو دايره رياست هنرور سرهنگ سركار خدمت به و رسيدگي فدوي وضعيت به

تسليحات اداره كدامن پا رياست امامي سرتيپ تيمسار محترم حضور را فدوي هم ايشان سركار و معرفي

با شد ثابت من بيگناهي چون و رسيدگي فدوي احوال و اوضاع به محترم تيمسار آن حسباFمر معرفيو

كارخانه در كه فرمود منصوبم كار به كارخانجات رياست قرباني سرهنگ و امامي سرتيپ تيمسار مرحمت

دارم/ اشتغال وظيفه انجام به �است ميهندوست شاهدوستو شريفو افسران از يكي كه � قنداقسازي

تـيمساران آقـايان وطنپرستانه و كريمانه الطاف بروز از را خود خالصانه تشكرات وسيله بدين اينك

بقاي و شاهنشاهي همايون اعليحضرت مقدس ذات سلطنت و عمر دوام عرضو محترم افسران و معظم

ارتش ستاد محترم رياست باتمانقليچ سرلشكر موفقيت نخستوزيرمحبوبو زاهدي سپهبد تيمسار دولت

شاهپرست نيكان به كمافيالسابق اميدوارم و خواستارم متعال خداوند ذات از را محترم افسران آقايان ساير و

و مـلتنواز و عـادل شـاهنشاه تـخت و تـاج بـقاي راه در جـانبازي از و نموده تاسي خود ايرانياFصل و

به تي افتخارا غفلتننموده انجاموظيفه در و ننموده مضايقه مليخود دولت غشبه بدونغلو خدمتگزاري

فائقه احترامات تقديم با آورم/ دست

سليماني محمد ١٧٦٨٥ آ



ملي دولت سياهه ٣٩٩٦

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

ميباشد] و بوده تأييدم مورد است شاهدوستي و [ميهنپرستي
و توده حزب يا مليو جبهه به احزابوابسته از اعم احزاب به وابستگي كميليهيچگونه طلعت كمينه ابن

ميباشد/ و بوده تأييدم استمورد شاهدوستي و ميهنپرستي كه ملي شعائر و نداشته احزاب ساير يا

طلعتكميلي ١٨å٨٢ آ

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

ميدارم] اعEم توده منحله حزب از را خود [تنفر
توده منحله حزب عضو ٣٨å شماره شناسنامة داراي رامش شهرت tرحمتا فرزند tحبيبا اينجانب

رامش] hحبيبا] ١٨å١٨ آ ميدارم/ اع;م حزبمزبور از را خود تنفر و نبوده

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

دولت از تهران پيشهوران اصنافو پشتيباني حمايتو
تهران اصناف نمايندگان اظهارات پاسخ زاهديدر سپهبد تيمسار

گفتند بودند رفته ايشان مEقات به امروز كه

كوششكنيم بايد هم با همه كشور اين صEح و برايخير
و حـمايت منظور به بازرگانان از جمعي و تهران پيشهوران و اصناف نمايندگان امروز صبح نه ساعت

باشگاه عمارت شرقي سالن در و يافته حضور افسران باشگاه در زاهدي سپهبد تيمسار دولت از پشتيباني

مـعرفي از پس و شـدند وارد بـاشگاه سـالن بـه ربع و نه ساعت مقارن نخستوزير آقاي نمودند اجتماع

از حمايت و پشتيباني بر مبني بياناتي اصناف رؤساي از نفر چند نخستوزير آقاي به اصناف نمايندگان

شد/ قرائت نيز اشعاري و داشتند اظهار تهران اصناف مستدعيات دولتو

افسرانو باشگاه در نمايندگان حضور از ابتدا ناطقين اظهارات پاسخ در زاهدينخستوزير سپهبد آقاي

گفتند و داشتند بيان مملكت جاري اوضاع درباره سپسشرحي و نمودند تشكر اظهار دولت از آنها حمايت

ترقيو براي ولي ندارد مملكت اين ص;ح و خير خدمتو جز نظري ميباشد مردم كهمبعوثخود ايندولت

بايستي باشد جهانيان انظار در ما سربلندي سعادتو متضمن كه مقصودي هدفو به نيل مملكتو تعالي

در كه مشك;تي تمام باوجود كه است اميدوار حاضر دولت كوششكنيم, ص;حكشور و خير راه در هم با همه

دهد/ انجام صميميت صداقتو كمال در گرفته عهده به كه را وظيفهاي دارد, اووجود كار

از كـي حـا مـطالبي اصناف رؤساي از يكي طرف از مجددا نخستوزير آقاي اظهارات خاتمه از پس

گرديد/ بيان دولت از تهران اصناف حمايت وفاداريو

تـرك را افسـران باشگاه اصناف نمايندگان آقايان و يافت خاتمه مزبور جلسه نيم و ده ساعت مقارن

كردند/



٣٩٩٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

ارزانقيمت] خانههاي [ساختمان
و ميشود تمام روزه چند اين در فرحآباد قيمت ارزان خانههاي ساختمان ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

شد/ خواهد تقسيم وزارتخانه جزِء كارمندان و آموزگاران بين

قيمت ارزان خانههاي طرحهاي دارد/ ادامه يوسفآباد و نازيآباد نارمكو درختكاري اراضيو تسطيح

شد/ خواهد آغاز آنها ساختمان و شده تهيه ميشود ساخته نارمك و نازيآباد در كه اطاقي چهار و سه دو,

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

آمد] عمل به ارزانقيمت خانههاي قرعهكشي [مراسم
ساختماني بانك طرف قيمتاز ارزان خانه كشيهفتدستگاه قرعه مراسم ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

وزارت كـل مـدير ظـهير مـهندس آقـاي حضور با امروز كشاورزي وزارت جزِء كارمندان به گذاري وا براي

مـاشاءاللـه عليآبادي, ابراهيم Fله, عليحسين آقايان به كشي قرعه نتيجه در و آمد عمل به كشاورزي

كرد/ اصابت يگانه خليل ژندنوشو اسفنديار عليبابا, منوچهر حسيني, غضنفر مسچي,

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

بقيهخبرهايكشور خEصه
شدند] گمارده قضاوت كار به قضائي [ليسانسيههاي

آنـها از دادگسـتري وزارت در اخيرا كه قضائي ليسانسيههاي از نفر بيست كه شد حاصل اط;ع امروز

مطلع مقام يك كه طوري به شدند گمارده قضائي كار به بودند شده قبول و آمده عمل به مسابقه امتحان

ليسانسيههاي استخدام به بيشتري احتياج دادگستري قضائي كادر براي داشتچون اظهار وزارتدادگستري

شوند/ كاردعوت به بودند كرده شركت امتحان در كه داوطلباني كليه است شده مقرر هست قضائي

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

ششمينسالتأسيسارتشسرخ سيو جشن
سفارتكبرايشوروي در

تا ٦ ساعت از جشني مجلس ارتشسرخ تأسيس سال ششمين سيو آغاز با تصادفديروز مناسبت به

رؤساي و معاونين و دولت هيأت اعضاي بود/ شده داده ترتيب كبرايشوروي سفارت در ديروز بعدازظهر ٨

دعـوت جشـن اين در مختار وزراي و كبرا سفراي و ارتش افسران و ستاد رئيس و وزارتخانهها عاليرتبه

عـمل بـه پذيرائـي مدعوين از كبرايشوروي سفارت كارمندان ساير و كبير سفير آقاي طرف از و داشتند

ميآمد/

رئيسستاد تمانقليچ با سرلشكر و خارجه معاونوزارتامور مفتاح آقايان گزارش] [ضميمه Fعكسبا در
ميشوند/ ديده جشن در شوروي كبير سفير آقايFرونتيف با صحبت هنگام ارتش



ملي دولت سياهه ٣٩٩٨

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

ميگيرد انجام چگونه تهران بيبضاعت لباسبيندانشآموزان توزيع
ميشود داده خانوادههايبيبضاعتتهران به خوراك بسته هزار پنج

مدارس بيبضاعت دانشآموزان بين لباس توزيع و تهيه براي پهلوي ثريا خيريه جمعيت بانوان فعاليت

تهيه لباسهاي جمعيت اعضاي بانوان روزه همه و دارد ادامه مرتبا گرديده آغاز پيش روز سه از كه تهران

به روز هر بانوان از دسته چهار سپس و ميكنند آماده توزيع براي پيچيده مخصوصي بستههاي در را شده

مينمايند/ توزيع را لباسها رفته دبستان چهار

چهار و هفتاد همايون دخترانه دبستان از: عبارتند شد داده لباس آنها دانشآموزان به امروز كه مدارسي

هفتدست, چهلو سادات پسرانه دبستان دست, ودو هفتاد ايرانشهر دبستاندخترانه لباسوجوراب, دست

دست/ نود دبستانخواجو

دانشآموزان به روز هر آينده هفته از كه شود داده ترتيبي است نظر در لباسها تقسيم در تسريع براي

بدهند/ لباس ششدبستان

خواهد مستمند خانوادههاي بين ك بستههايخورا هزار پنج توزيع به شروع ماه اسفند پانزدهم از ضمنا

داده ماهي عدد يك چايو گرم يكصد شكر, كيلو نيم روغن, كيلو نيم برنج, نيم و كيلو دو خانواده هر به و شد

برسانند/ عيد ايام غذاي مصرف به تا ميشود

شهرستان نه در حال به تا و ميشود تشكيل شهرستانها در مرتبا نيز پهلوي ثريا خيره جمعيت شعبات

شروع شدهو تشكيل قوچانشعباتجمعيت و نيشابور كاشان, سيرجان, بروجرد, رشت, سمنان, آبادان, اهواز,

كردهاند/ كار به

٨٣٢å شماره ,١٣٣٢.١٢.٥ چهارشنبه

جمعآورياعانه
بينوايان] و مستمندان به [برايكمك

فرمانده قرني سرتيپ تيمسار حضور با جشني مجلس پهلوي ثريا خيريه انجمن طبقدعوت ـ رشت

مجلسو ووك;ي شهر محترمين اداراتو رؤساي اولو استان رئيسفرهنگ دستغيب آقاي تيپرشتو

گرديد/ برپا شاهپور دبستان در اوليايدانشآموزان

و فقير مادر و يتيم نمايشدختر شامل كه قسمت چند در جالبي برنامه شاهنشاهي نواختنس;م پساز

گرديد/ اجراِء دي هفده دبستان دانشآموزان وسيله به بود پيشپرده بالتو ايرانو شعراي طرفداران مناظره

هـمايون اعـليحضرت تـوجهات و انـجمن تشكـي;ت پـيرامـون در بياناتي دستغيب آقاي پايان در

ايراد بينوايان و مستمندان به كمك براي انجمن عاليه رياست پهلوي ثريا ملكه علياحضرت و شاهنشاهي

با اعضايجمعيت بانوان توسط ب;فاصله جلبنمودندو اينموضوع به را نيكوكار و اشخاصخير توجه و نمود

گرديد/ اعاناتيجمعآوري حضار سينه به گل نصب



٣٩٩٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

آبادان توده منحله حزب ليدر
شدند حزبيدستگير جلسه حينتشكيل در ديگر وششنفر

حزب كميته شهيديمسئول اسماعيل دكتر آقاي آمده دست به نظامي فرمانداري از كه اط;عي طبق

گرديد/ دستگير نظامي فرمانداري دو ركن مأمورين وسيله به گذشته روز آبادان توده منحله

مـحمد مرزبان, رضا كرمي, سيدهادي كرمي, احمد بوته, تيمور اسامي به نفر شش پريشب همچنين

ماده طبق و دستگير بودند شده جمع تشكيلجلسه براي بوته تيمور خانه در كه مهدياخوانموقعي توكليو

دارد/ ادامه آنها از تحقيقات شدند/ بازداشت نظامي حكومت قانون پنج

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

آموزگاراناخراجي و دبيران از نفر وضع٧٤ به رسيدگي
فرهنگ اخراجيوزارت آموزگاران و دبيران نفر ٧٤ وضع به رسيدگي جهت تجديدنظر كميسيون ـ رشت

منع قرار صدور و نظامي دادگاههاي از برائت مدعي كه كساني تقاضاي به و گرديد تشكيل استانداري در

در آن به وابسته سازمانهاي و توده منحله حزب از تنفر و انزجار گهي آ انتشار و نظامي دادسراي از پيگرد

تشخيصداده ب;مانع كميسيون سو در آنها نفر ١١ اشتغال و شد رسيدگي بودند خورده اداريسوگند و جرايد

شوند/ مشغول كار به اوليه خدمت محل از غير نقاطي در گرديد مقرر و شد

حسـن تشـويق و تـربيت و تـعليم مـقدس وظـيفه رعـايت جـامعي, تذكرات و نصايح استاندار آقاي

حفظ به وفاداري در انفرادي تعهدنامههاي آنها از نفر ١٥ سپس شد/ متذكر را شاهدوستي و ميهنپرستي

شوند/ كار مشغول و كرده سوگند اداي مجتمعا شد قرار و دادند سلطنت شامخ مقام و كشور استق;ل

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

بوده] ميهنپرست و فرديشاهدوست كه دارم [افتخار
و شـاهدوست فـردي كـه دارم افـتخار هـمدان ٦٤٧٩٨ شـماره شـناسنامه رضويان سيدميرزا اينجانب

عضويتو هيچوجه به و ابراز وسيله بدين توده منحله حزب به نسبت را خود تنفر مراتب و بوده ميهنپرست

رضويان سيدميرزا ١٨٢٣٤ آ ندارم/ را حزبمزبور در وابستگي

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

ميشود ملحق كشور مرزبانيكل به مسلحگمرك گارد
كل اداره گمركاز مسلح گارد زودي به است شده صادر طرفهيأتوزيران از كه تصويبنامهاي بهموجب

به ميتوانند بهتر اجراياينموضوعمأموريندولت با شد/ ملحقخواهد كلكشور مرزباني به و گمركمنتزع

وجود به كامل همكاري و وحدت مرزها فرماندهي در و نمايند مبارزه قاچاقچيان با و شوند مسلط مرزها

كه ميشود تهيه مرزباني به گمرك مسلح گارد الحاق نحوه جهت طرحي دارائي وزارت طرف از آمد/ خواهد



ملي دولت سياهه ٤٠٠٠

ميگردد/ اجرا تكميل از بعد

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

پهلوي ثريا خيريه جمعيت اعEميه

دخترانه و پسرانه جوراب جفتكفشو هزار دستلباس, هزار پانزده
است شده تهيه مستمندانتهران برايعيد خوراك بسته پنجهزار و

تحت و متعال خداوند تأييدات <با يافت: انتشار پهلوي ثريا خيريه جمعيت طرف از امروز اع;ميه اين

كـه نـاقابلي نـوروزي هـديه پهلوي ثريا خيريه جمعيت پهلوي ثريا ملكه علياحضرت رهبري و توجهات

از: عبارتست

پسرانه/ و لباسدخترانه دست هزار پانزده ـ ١

پسرانه/ و كفشدخترانه جفت هزار سه ـ ٢

پسرانه/ و دخترانه جفتجوراب هزار سه ـ ٣

چايو گرم پنجاه شكر, كيلو نيم روغن, كيلو نيم برنج, كيلو يكمحتويدو هر ك خورا بسته هزار پنج ـ ٤

مستمند خانوادههاي و محصلين تقديم و تهيه تهران محترم اهالي كمكجوانمردانه همتو با ماهي يك

سازند/ فراهم را خود همميهنان از عدهاي خوشينوروز شاديو موجبات تا مينمايند

و تـعالي بـاري حضرت درگاه مقبول كار و [ناخوانا] با عدهاي بيرياي و صادقانه مساعدت اميدواريم
ديروز پهلوي ثريا خيريه جمعيت طرف از اط;ع قرار به گيرد/> قرار ايران شرافتمند و نجيب ملت پيشگاه

لباسهايدانشآموزان تا شده خريداري برنامه سازمان نساجي شركت از بهشهر پارچه متر ١٢٦٥å مقدار

شد/ پخشخواهد تدريج به كه شده آماده ديروز پسرانه لباس دست هزار يك همچنين و گردد تهيه آنها از

چهارصد كوي حجتدر دبستاندخترانه عبارتاز شده لباسداده آنها دانشآموزان به امروز كه دبستانهائي

شهباز, خيابان در قريب پسرانه دبستان دست/ ٥٢ منوچهري, دخترانه دبستان دست/ ٨٢ كارمندان, دستگاه

دست/ ٣١ بوعلي, خيابان در رضوي پسرانه دبستان كفش/ جفت ١٤٤ لباسو دست ٨٢

٨٣٢١ شماره ,١٣٣٢.١٢.٦ پنجشنبه

اسفند نهم مناسبتروز به جشن انعقاد
مختلفاز طبقات وسيله به كه گذشته سال تاريخي روز با ماه اسفند نهم يكشنبه تصادفروز مناسبت به

كاريآن فدا در كه رضائي حاج طيب آقاي فرمايند/ صرفنظر خارجكشور عزيمتبه از شد استدعا شاهنشاه

دربار رؤساي از و نموده برپا مجلسجشني گرديد زحمتفراوان مناسبتدچار همين به و مشاركتنموده روز

جرايددعوت مديران ارتشو افسران و رجال از عدهاي و سنا و ملي مجلسشوراي نمايندگان شاهنشاهي,

شـركت است شـده مـنعقد ايشـان مـنزل در ماه اسفند نهم روز كه مزبور جشن مجلس در كه است كرده

١٨٢٨٢ آ جويند/



٤٠٠١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.٨ شنبه

توده منحله حزب عناصر از نفر چند رمزهايمكشوفه وسيله به
شدند دستگير

دست بـه كـريمپور [مـخفيگاه] خانه از كه مداركي ميدهند اط;ع نظامي فرمانداري از كه طوري به
شاملسؤال كه رمزها اين وسيله به شد آنمعلوم بررسي و مطالعه پساز كه حاويرموزيبود افتاد مأمورين

جلساتي تشكيل براي هم خانه به و كرده پيدا تماس يكديگر با توده منحله حزب اعضاِء ميباشد جواب و

ميباشد: قرار اين از رمزهايمكشوفه از قسمتي ميكردند ذهاب ايابو حزبي

بوديد/ اهواز سدر ندارد/ جآب داريد/ خصوصي سنمره بلدم/ من [جواب] ج سازيد/ راديو شما س[سؤال]
بازداشت را عدهاي نظامي فرمانداري مأمورين رمزها همين وسيله به كنون ا هستم/ آذربايجان در من ج

ميباشد/ شيرزاد محمود ك;ت, محمد مرتاض, علي از عبارت آنها نفر چند اسامي كه كردهاند

منزل در �بيكارم من كفاشايد؟ �شما رمز با كه ميباشد م;عزيز نام به شخصي بازداشتشدگان از يكي

او عضويت دفترچه و رزم و مردم روزنامههاي و كتب زيادي مقدار آنجا بازرسي در و شد بازداشت خودش

گرديد/ كشف

ده است؟ راه روز چند رشت �تا رمز با ديشب كه ميباشد زربخش يوسف شد بازداشت كه نفري آخرين

گرديد/ توقيف �ميروم ديگر روز

به نظامي فرمانداري دو ركن در آنها پرونده و شدند توقيف نظامي قانونحكومت ٥ ماده طبق افراد اين

افتاد/ جريان

٨٣٢٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.٨ شنبه

ميهن ـ شاه ـ خدا
جانباز جمعيتجوانمردان اعEميه

رژيم سايه در و بوده بزرگ انق;بات ناظر و شاهد خود ساله ششهزار تاريخ طول در ما كشور هموطنان

سـال است/ كـرده حفظ را كشور استق;ل و عظمت همواره خود شاهنشاه هدايت تحت و سلطنت مقدس

اعليحضرت و بيندازد جدائي ملتميخواست و شاه بين سابق حكومت كه ماه اسفند نهم تاريخ در گذشته

اجتماع سلطنتي كاخ جلوي در شاهدوست و گذشته جان از مردمان داشتند را كشور از عزيمت قصد همايوني

شدند/ مملكت از خود تاجدار پدر مسافرت از مانع و كردند

سپس پايداريمجروحو اثر در و بود جلوصفوفمردم جعفريدر شعبان آقاي ما رئيسجمعيت آنروز در

تهديدات عليرغم الهي قوه حولو به كه اينكخرسنديم و دستداد از را كسانخود از يكي و افتاد زندان به

بقاي و تخت و تاج اساس حفظ براي خود قطره آخرين تا توده منحله حزب مردود عناصر و وطن خائنين

جانباز جوانمردان جمعيت كرد/ كاريخواهيم فدا ايران كشور ملتو عظمت

١٨٤åå ـ آ



ملي دولت سياهه ٤٠٠٢

٨٣٢٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.٨ شنبه

اسفند نهم تاريخي روز جشن
در كه كشور واقعي ميهنپرستان و محترمين و رجال عموم از ١٣٣١ سال اسفند نهم واقعه خدمتگزاران

جنوب در رضائي حاج طيب آقاي و جعفري شعبان آقاي طرف از مناسبت همين به كه شكوهي با مراسم

مشاركتفرموده/ است شده دائر شهر

حبسقرار و زجر مورد و كرد كاري فدا جريان اين در كه را ماه اسفند نهم واقعه خدمتگزاران و شاه فدائيان

١٨٣٩٩ ـ آ فرمايند/ تشويق گرفته

٨٣٢٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.٨ شنبه

خبرنگاران بازديد
ارتشايران به امريكا دولت لباسهاياهدائي از

بـراي لبـاس دست هزار پنجاه و دويست كشورها ساير و ايران به امريكا نظامي كمكهاي ضمن در

و رسيده كنون تا آن دست هزار ١٢٥ كه است شده تخصيصداده ايران دولت به ايراني افسران و سربازان

شد/ خواهد وارد آينده سال اوايل در بقيه

دو بلند, شلوار فرنج, يك شامل و شده تهيه پشمي پارچههاي بهترين از لباسهايمزبور اط;ع قرار به

قيمت رفته هم روي و ميباشد يكك;ه و كوتاه چكمه يكجفت جفتجورابو دو كراواتو يك و پيراهن

است/ شده تمام دFر يكصد حدود يكدر هر حمل هزينه با لباس

امريكا, نظامي رئيسميسيون مككلود ژنرال آقايان حضور با جرايد خبرنگاران از عدهاي پنجشنبه روز

نظامي عملياتصحرائيميسيون مستشاري گارد برايتعضو سرگرد سررشتهداريو فالكمشاور سرهنگ

كردند/ بازديد �زمستاني تابستاني, � را لباسهايمزبور مختلف نمونههاي سررشتهداري انبار در امريكا

است شده داده استثناِء طور به كه امريكا ارتش اهدائي لباسهاي گفت ما خبرنگار به مككلود ژنرال

و نمايد تهيه را خود سربازان لباس كمافيالسابق بايستي ايران ارتش و نميگيرد را ايراني لباس جاي البته

سرباز و افسر لباس بين فرقي هيچگونه پارچه و دوخت حيث از و شده تهيه پارچه بهترين از لباسها اين

نيست/

پـادگانهاي بـه تـدريج بـه است رسـيده ارتش سـررشتهداري انـبارهاي بـه كـه لباسها از قسمتي

افسران نفر پانصد ارتش سررشتهداري اداره ضمنا و ميشود/ فرستاده سربازان و افسران براي شهرستانها

آنها به را افسران و سربازان لباسهاي آمار طبق تا است نموده تهراندعوت به را شهرستانها پادگانهاي

دهند/ تحويل



٤٠٠٣ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

بختياري غائله متهمين محاكمه
ميشود تجديدنظرشروع دادگاه در چهارشنبه روز

به بختياري غائله متهمين تهام ا به رسيدگي مأمور تجديدنظر دادگاه رئيس سرتيپنخجوان آقاي امروز

منشي طرف از شوند/ حاضر دادگاه در چهارشنبه روز براي نمايد اب;غ متهمين به كه داد دادگاهدستور منشي

تا قبل هفته سه بختيارياز غائله تجديدنظر دادگاه گرديد/ ارسال متهمين براي و صادر اب;غFزم نيز دادگاه

را مقدماتيخود جلسه روز هر ميباشد ارتش دادرسي دادگاههاي محل كه اطاقهايدژبان از يكي در كنون

يافتو پايان دادگاه اعضاي طرف از پرونده قرائت گذشته روز ميكرد/ قرائت را پرونده اوراق و ميداد تشكيل

از دادگاه تشكيل مقدمات تهيه براي Fزم دستورات و گرديد تعيين چهارشنبه روز براي نيز دادرسي تاريخ

شد/ داده منشي به دادگاه رئيس سرتيپنخجوان آقاي طرف

ميبرند/ سر به تهران در بختياري غائله متهمين كليه كنون ا است شده كسباط;ع كه طوري به

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و انزجار [ابراز
مـزبور منفور منحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو مظلومي محمد اينجانب

شاهنشاه و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم تكذيب

رضائيه ١٨٤٤١ ـ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم

مظلومي محمد

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و انزجار [ابراز
مزبور منفور منحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو خوبهي مرادعلي اينجانب

شاهنشاه و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم تكذيب

رضائيه ١٨٤٤٢ ـ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم

خوبهي مرادعلي

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و انزجار [ابراز
مزبور منفور منحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو وهي محمدعلي اينجانب

شاهنشاه و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم تكذيب

رضائيه ١٨٤٤٣ ـ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم

وهي محمدعلي



ملي دولت سياهه ٤٠٠٤

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

ايران محبوب زاهدينخستوزير سپهبد تيمسار آقاي جناب
ملي اقتصاد وزير شادمان دكتر رونوشتجنابآقاي

تهران اقتصاد شورايعالي بازرگاني اطاق رئيس توسطجنابآقاينيكپور رونوشت

اطEعات رونوشت

رنجبر طبقه رفاه دستگيريو عدالتو معظم تيمسار آن مقصود هدفو عرضميرساندچون به محترما

تجاوزات تعدياتو از كه ميدانيم مسلم فرضو خود بر زير امضاِءكنندگان ما بوده, مملكت اين تهيدست و

برنداشته خود مغرضانه تشبثات از دست هم هنوز متأسفانه كه گذشته سودپرست عمال عده يك نارواي

تحتشرايطي ورودش با ممنوع اينكشور به خارجه چاي استورود سالي چند برسانيم: عرض به را حقايق

چاي بالنتيجه و داشته را آن ورود حق شمالي كارخانهچي و سرمايهدار عده يك فقط كه است گرفته قرار

بـلكه نـنموده كـتفا ا آن سنگين سودهاي به تنها نه و گذاشته فزوني به رو سرسامآوري قيمت به خارجه

دولت زمان در كه چايهائي و رسانيده فروش به ريال پنجاه الي سي كيلوئي از بازار در را چاي سهميههاي

بايستي چايها آن حقيقت در و فروخته خارجي چاي ورود قبال در ريال ٦å كيلوئي در دارائي وزارت سابق

چايهاي مخلوط و انتقال شمال به تهران از و خريداري ريال بيست كيلوئي در دوم دست از شود سوزانيده

به را غيرقابلمصرف چاي همان طرفديگر از گرفتهو خارجه چاي يكطرفجوازورود از كه نموده كارخانه

بدهند/ بينوا عده يك خورد به گزافي قيمت

و شـيادان هـمان تـنها نميرود و نرفته شمالي زارع جيب به نامشروع استفادههاي اين است بديهي

بلع كرده كر را گوشها مناFيمانشان حبالوطن نفير و زده سينه به را سنگوطنخواهي كه كارچاقكنها

خاتمه خيمهشببازيها اين به كه مطمئنيم داريم سراغ جناب آن در كه ضميري روش با البته مينمايند

تقاضا و اساسعرضه بر اجناس تنزل و ترقي چون و صادر را ضروري اينموضوع به رسيدگي دستور و داده

دارد جا نيست تن هزار ٤ بيشاز داخله محصول تنو هزار ١٦ بر بالغ كشور اين چاي ساليانه مصرف استو

هميندولت مناسبمصرفو قيمت به چايمرغوب مستمندانبتوانيم ما همين كه آزاد خارجه چاي كهورود

همان و كوتاه مينمايند مملكت وارد چاي سيل مثل كه قاچاقچيان دست و نموده را خود گمركي استفاده

اين به و تنزل م;حظهاي قابل ميزان به چاي قهرا رفت بين از آن آزادي نتيجه در شكر سياه بازار طوري

در سعي بلكه و مصون پارافين و درخت برگ و چوب شدن مخلوط از داخله چاي طرفي از و خاتمه بحران

آمد/ خواهد عمل به آن مرغوبيت

است بيچارگانموجود به نسبت جنابمخصوصا آن در كه مهرباني عطوفتو با Fبا مراتبمعروضه بنابه

بـندگان ايـن عرايض گر ا و مطالعه اقتصادي محافل در yكام موضوع فرمايند مقرر و امر است تقاضامند

فائقه احترامات تقديم با فرمايند/ صادر را خارجه چاي آزادي استدستور صحيح

حسـين انـصاري, احمد هرندي, حسن صمدانيان, محمدتقي الحاج كرباسي, محمدحسن انعافيه,



٤٠٠٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

حسين كبراف, ا محمود ايزدخواستي, رسول فودهاي, عبدالوهاب قندي, محمود مقارهاي, محمد هاشمي,

ايزدخواستي, محمود ايزدخواستي, حسن كرباسي, محمدعلي كرباسي, عباس قندي, مرتضي هرندي,

محمد قندي, اخوان حسين صادقي, سيدابراهيم فتورچي, محمود بركت, سيدرضا الحاج بركت, مرتضي

حسـام فـودهاي, محمدتقي الحاج نيلي, حسين لواف, رسول لواف, محمد اميني, محسن قندي, اخوان

وهـابزاده, روغـنيزاده, عـبدالرسـول گياهي, مصطفي فودهاي, غ7مرضا فودهاي, محمدباقر فروغي,

كـرباسي, مـيرزابـاقر الحاج Lري, علي قدرجاني, مرتضي نقيم, محمدحسين اصفهانيزاده, اسماعيل

ساوجيان, hفضلا ب7لي, رضا آدمزاده, محمود آدمزاده, hفرجا هاني, سيداسمعيل چنگيزي, غ7مرضا

سيدمحمود ميرداماديان, حسين صادقي, ميرمحمد حسن فضلاhآسايشنائيني, شعرباف, حسينعلي

محمد افضل, ج7ل مجلسكوپاتي, علياصغر كوبان, توتون محمدعلي نائيني, نژاد صادقي احمد سنائي,

نيلي, احمد توكلي, محمدرضا توكلي, عبدالجواد حاج حسيني, احمد حسيني, حسين نيلي, باقر م7صادق

[؟], مـصطفي اسـ7مي, ابوالحسن مهذب, hفرجا توتوني, hاسدا مهذب, عبدالعلي هرندي, مرتضي
فتحاhمديحي, نيلفروشان, عليمحمد حاج رمضانزاده, حسن كرباسي, حسين شكريان, حيدر الحاج

سيدابوالقاسم پروانه, مصطفي محزونيه, محمدرضا شريفيان, محمود عليفياني, علي مديحي, اسماعيل

مـحمدحسن الحاج ضيائي, حسن كاغذچي, كريم شفائي, رضا اثناعشري, hيدا كوكبي, صادق اصفا,

غـرضي, سـيدمحمدعلي غرضي, حسن ك7هيان, اسماعيل نظري, حسين ك7هدوزان, علي ك7هدوزان,

حسن طباطبائي, ناصر شيخبهائي, علي شيخبهائي, تقي مقبلي, محمود عصاچي, جواد غفاري, hاسدا

رضـا كـاوياني, مـحمدحسين فرازنـده, محمد اخوان, hيدا الحاج بركت, رحيم بركتين, علي شريف,

عـبدالوهـاب رضـوي, كـريم رياضي, مرتضي اطميناني, مصطفي الحاج صرافزاده, حسن صرافزاده,

محمدجعفر وحيدي, محمدباقر عباسقناد, توتونكوبان, حسين رسولحسيني, حسنشتاقيان, بركتين,

ابـوالقـاسم بـهشتي, غ7محسن ميرفندرسكي, رضا بهشتي, hهدايتا اللهيان, محمدحبيب نيكفر,

hفضلا نصراhشمائلزاده, الحاج قنادي, حسن سروري, سيدحسن سروري, سيدعبدالغفار سعادتي,

مـحمدباقر الحـاج جـمالي, جـواد قـندي, اسماعيل احمدزاده, جعفر الحاج رياحي, مهدي شمائلزاده,

حسن رفائي, غ7معلي مقتدائي, محمد عباسعلياوحدي, جوهري, اسماعيل دائيجواد, اخوان احمدزاده,

بـركت, احـمد رفيعيان, عبدالرحيم ايزدخواستي, يمانعلي دLل, علي مشكفروش, محمدعلي مقاره,

توانگر, رضا شرافت, ج7ل قاسمي, الحاجمحمد عليحسيني, [؟], محمدحسن ايزدخواستي, عبدالرزاق
مقارهزاده, محمدباقر مصدقي, عبدالحسن حنائي, محمد هرندي, حسن طباطبائي, رضا نراقي, عباس

hيدا قناديان, اصغر طباطبائي, مجتبي معزي, حسين طباطبائي, تقي درخشان, يحيي طباطبائي, مهدي

محمدحسن همدانيان, كاظم مقارهاي, علي فروزين, محمود زاهدي, مرتضي سرائيان, يمانعلي دودي,

احمد روحاني, محمدحسن صيفي, hفضلا طباطبائي, سيدعبدالوهاب موسوي, سيداسمعيل اصفهاني,

مـحمد زاهراتي, باقر غفاريان, hفضلا طباطبائي, ج7ل جواهري, عبدالغفور شيخزاده, علي غفاريان,



ملي دولت سياهه ٤٠٠٦

يـحيي شريفي, محمد سيدمحمدافضل, الحاج نيلي, علي كاظميان, مهدي مشايخي, محمد موحديان,

حسـين كارگري, علي صفوي, سيدمحمود گلي, سيدمحمد الحاج خرازي, رضا مرغي, بازار علي اخوان,

مـحمدرضا مولوي, عبدالحميد كرماني, حسين نيلفروشان, عباسعلي الحاج ع7قبند, مهدي بنكدار,

محمدعليمجدالحسيني, ايزدي, مرتضي صيرفيانپور, احمد مرتضيمحمدزاده, پاكتچي, احمد منتظر,

كـبر ا عـ7قبند, اصغر اديب, سيدمحمد شايچيان, حسن نيلي, عبدالرسول ايزدخواستي, محمدحسن

حسـن رضـوي, احـمد فقيه, عبدالرحيم بخشنده, hاسدا هرتمني, محمدحسن حاج ريسمانكارزاده,

١٨٤٧å ـ آ رفائي/

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

ميكنم] اعEم توده حزب از را خود [تنفر
گر ا و نداشته وابستگي يا چپعضويت يا راستو از اعم سياسي احزاب يا جمعيتو اينجانبهيچوقتدر

ميكنم/ اع;م توده حزب از را خود تنفر ميكنم تكذيب جدا باشند داده نسبتي چنين عللي به افرادي

فاطمي hنصرا نائين از ١٨٤٧٢ ـ آ

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

ميكنند ازدواج كه برايكارمنداني
ميشود گرفته نظر در مزايائي

مطالعاتي اينكميسيون در شد تشكيل وزارتدارائي در استخدام جديد قانون طرح تهيه كميسيون امروز

مطرح استخدام عالي درشوراي كه شد تهيه طرحهائي آمدو عمل به كارمندان مزاياي و اطراففوقالعاده در

شد/ خواهد

امروز جلسه در توجه گفتموضوعمورد ما خبرنگار به اعضايكميسيونامروز آقايان از يكي كه طوري به

عنوان به مبلغي ميكنند ازدواج كه اعضائي به است نظر در و ميباشد متاهل كارمندان براي مزايائي تعيين

شود/ كمكداده

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

اسفند نهم مناسبروز به
تا نمودند عزيمت آبعلي سمت به گل تاج و حزب پرچم با حزبذوالفقار افراد از عدهاي امروز ظهر از قبل

شدند>/ تشريففرما آبعلي به ملكه و <شاهنشاه اط_عات: ماه, اسفند هشتم شنبه /١

نيم و يازده ساعت همچنين /�١�گردند شرفياب همايوني اعليحضرت پيشگاه به اسفند ٩ روز مناسبت به

آقـاي بـا مـ;قات ضـمن و بافتند حضور افسران باشگاه در مزبور حزب افراد از ديگري دسته امروز صبح

قرائت حزبمزبور افراد از يكي طرف از بود شده تهيه اسفند نهم روز مناسبت به كه خطابهاي نخستوزير

گرديد/ تقديم زاهدي تيمسار به گلي سبد سپس و گرديد



٤٠٠٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

افسران باشگاه در

اسفند نهم خاطرات تجديد
گرديد ايراد كه نطقهائي مقابل در بياناتنخستوزير بازنشسته, افسران دعوت
منع گذشته سال اسفند نهم واقعه مناسبت به را تظاهري گونه هر انجام همايوني اعليحضرت اينكه با

به نسبت احساساتخود ابراز براي گذشته ماه اسفند ٩ تاريخ در ارتشكه بازنشسته افسران معهذا فرمودهاند

آن مناسبت به يادبودي مجلس نشدند راضي گرديدند زجرها و حبسها و محروميتها انواع دچار شاهنشاه

از ديشبدعوتي كه بود اين نگردد منعقد گويند ترك را ايران همايوني اعليحضرت بود مقرر كه تاريخي روز

رجال زيادياز ايندعوتجمعيت در كه بود شده افسران باشگاه به اسفند نهم مبارز بازنشسته افسران طرف

داشتند/ مشاركت ارتش ارشد افسران و جرايد مديران و ملي مجلسشوراي و سنا نمايندگان و محترمين و

پس كه وقايعيبود ١٣٣١و اسفند نهم روز واقعة پيرامون همه آمد ميان به ايندعوت در كه صحبتهائي

آمد/ پيش روز آن از

محرمانه و خصوصي طور به شاهنشاهي دربار به نزديكان از جمعي كه بود روزي چنين در گذشته سال

عـزيمت خـارج به و نموده ترك را تهران خبر بدون همايوني اعليحضرت است مقرر كه يافتند استحضار

اين ميدانستند و ميپنداشتند خيانتي و ميدانستند گناهي مطلع نفر چند آن را خبر اين كتمان چون نمايند/

تشخيصميدهند ملت ملكو مصلحت منافي كشور استق;ل و بقا به ع;قمندان و مردم تمام را آمد پيش

خبر كه بود اين رسانند مردم استحضار به را مطلب و باشند گواري نا واقعة چنين شاهد و ناظر نشدند راضي

و بستند را كينخود دكا مردم دقيقه چند فاصلة به و كرد پيدا مردمشهرت ميان در صاعقه مانند شاه مسافرت

فاصلة به مردم خود و آوردند روي بهبهاني ميرسيدمحمد tآيتا خانة سوي به بازرگانان و كسبه دستجات

انـصراف شـوري پر احساسات ابراز با و كردند احاطه را قصر دور تا دور شهر مح;ت و بازار از دقيقه چند

ميهن اعليحضرت گذاشت نخواهيم گفتند و شدند خواستار اضطراري مسافرت از را همايوني اعليحضرت

گويد/ ترك را عزيز

زاري و تضرع حال با مردم و ميشد اضافه سلطنتي كاخ اطراف خيابانهاي ساعتدر به ساعت جمعيت

yقـب لوازم و ثـاثيه ا حتي و بودند شده حركت آماده ملكه با مسافرت لباس در كه را شاه انصراف تقاضاي

مينمودند/ بود شده فرستاده

و ميافزود آنان شديد احساسات ابراز و مردم ازدحام بر ساعت هر و انجاميد طول به شام تا جريان اين

انتظامي كهقواي ويشوند خانه داخل داشتند قصد كردندو حمله مصدق دكتر خانه طرف به عدهاي سرانجام

نخستوزير همينموقع در شد پيشآمديجلوگيري گونه هر حدوث از ساختو متفرق را آنان تيراندازي با

خيابانهاي در شب نيمههاي تا مردم ولي رفت مجلس بعد ارتشو ستاد به و كرد ترك را خود خانه وقت

همه اين با و نگفتند ترك را آنجا نكردند پيدا اعليحضرت انصراف از كامل اطمينان تا و ماندند كاخ اطراف



ملي دولت سياهه ٤٠٠٨

احـترام به همايوني اعليحضرت البته ميدادند/ پاس شاه خانه اطراف و ماندند بيدار صبح تا زيادي عده

از دادند بهبهاني tآيتا به عصر آخر ساعتهاي در كه اطميناني و تهران مردم تقدير شايان احساسات

فرمودند/ حاصل قطعي انصراف مسافرت

را جـريان برآمدند آن مقام در وقت امور متصديان از جمعي و نكرد پيدا خاتمه جا اين به مطلب ولي

نبوده ايشان مسافرت از جلوگيري و همايوني اعليحضرت به نسبت احساساتي دهند نشان و سازند منقلب

ايـن روي است, بوده كار در دولت ضد بر ديگر جمعي و ارتش بازنشسته افسران طرف از توطئهاي بلكه

كـاخ داخـل روز آن در كه كساني حتي افتادند حبس به و دستگير ارتش ارشد افسران از تن چند جريان

گرفتند/ قرار كي هتا و تجاوز عتابو مورد بودند شده سلطنتي

آمده سلطنتي كاخ به شاهنشاه مسافرت استحضار از پس چرا اينكه جرم به شاهبختي تيمسار جمله از

كاخ از خارج تظاهرات در هيچوجه به بودندو آمده گرد شاه خانه در كه ديگري افسران گرديدو بازداشت است

اسفند نهم واقعه شركتدر جرم به زيادي عدة خ;صه شدندو همينسرنوشتدچار به نيز نداشتند مشاركت

كيفر با شاهنشاه به احساساتنسبت ابراز درواقع آمد بهصورتديگريدر جريان و گرفتند قرار تعقيب تحت

ديشب جلسه در كه كساني قول از خ;صه بهطور را جريان است بهتر Fحا شد, پاسخداده كمه محا تعقيبو و

بشنويد/ كردند صبحت افسران باشگاه

بـه نـخستوزير زاهدي سپهبد تيمسار بعدازظهر نيم و شش ساعت مقارن ـ وزيران و نخستوزير

بـاشگاه اول طـبقة شرقي تاFر كه مزبور جشن انعقاد محل به دولت هيأت جلسه از وزيران آقايان تفاق ا

از بايندر بازنشسته سرتيپ تيمسار به مدعوين معرفي و آشنائي مراسم انجام از پس و آمدند بود افسران

از نمايندگي به مزيني علياصغر بازنشسته تيمسار خواستكه اجازه كوتاهي بيانات ضمن آقاينخستوزير

نمايد/ اظهار مطالبي بازنشسته افسران طرف

پساز صحبتكردو به اينموقعشروع مزينيدر بازنشسته آقايسرتيپ ـ بازنشسته افسران كاري فدا

ايام از يكي از سال يك استدرست ١٣٣٢ ماه اسفند نهم روز كه فردا گفت: مدعوين حضور از تشكر اظهار

و ناروا فشارهاي بيعدالتيها, اثر بر چنينروزي در گذشته سال ميگذرد عزيزمان حساسكشور تاريخيو

همايون اعليحضرت گذشته حكومت اطرافيان جمعي تلقينات سوء اثر بر و احوال اين از ناشيه مرج و هرج

گذارند/ باز را دستدولتوقت و فرمايند ترك موقتا را ما و ايران عزيز كشور كه گرفتند تصميم شاهنشاهي

تنظيم و تهيه استتار و اختفا نهايت در روز آخرين تا تقريبا اعليحضرت مسافرت برنامه جهت همين به

حتي و انجام شاهپرست ملت افراد از احدي اط;ع بدون شاهنشاه عزيمت مقدمات كه جائي تا بود گرديده

ملكه علياحضرت معظممحبوبو شاهنشاه ساعتحركتموكب و بود شده رانده نيز ايران مرز تا كار عوامل

بود/ گرديده ماهموكول اسفند نهم يعني بعد روز بعدازظهر ساعات اولين به

به تلفنا اسفند نهم روز صبح در اثر م;لت موحشو خبر اين كه است شكرانه و خوشوقتي بسي جاي

تحت ما مبارز گروه سازمان وقت آن در كه شوم يادآور بايد اينجا در رسيد ما مبارز دوستان از نفر چند اط;ع



٤٠٠٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

آقـاي جـناب زاهدي سپهبد تيمسار وطن كار فدا سرباز فرماندهي و رهبري به مخصوصي ستاد هدايت

بـا مـقابله بـراي مـهيا و آمـاده هـميشه مـيبردند سر به وقت دولت زندان در ايام آن در كه نخستوزير

مخالفدولت گروه تنها ما كه نباشد يادآوري و تذكر به محتاج كه ميكنم تصور بود/ روز پيشآمدههايشوم

يعني موفقيت تحصيل تا را آن به مربوطه فعاليتهاي و ملي مبارزات اين افتخار منحصرا كه نبوديم وقت

افـراد از ديگـري دسـتجات بـلكه بـاشد شـده نـصيبمان وطن از عزيمت از شاهانه مقدس ذات انصراف

بودند/ همراه ما با شاهدوست وطنپرستو

از آن اع;م ب;فاصله و خطر احساس فرموديد م;حظه كه طوري به گرامي همقطاران محترم آقايان

خود رهبر مدبرانة هدايت و راهنمائي به و بود شده شوم تاريخ آن از قبل ماه چهار يعني ماه آذر از ما طرف

ملي ضد و خائنانه اعمال گونه هر با مقابله براي روز همان از آقاينخستوزير جناب زاهدي سپهبد تيمسار

بوديم/ گرديده آماده و مجهز

به فشار و سوِء تلقينات و ما عظيمالشان شاهنشاه كردن دور يعني شوم طرح اين اجراي از قبل گر ا اما

تـهام ا بـه زاهدي سپهبد تيمسار ميهن سرباز و ما وطنخواه عزيز رهبر كشور, از عزيمت به دائر معظمله

جرائـد سران و مديران تعدادي و شاهدوست و وطنخواه امراِء و افسران و رجال از جمعي با واهي كودتاي

فتوري ضعفو بردند زندان به احتمالي فعاليتهاي كردن خنثي براي و بازداشتكرده ما مبارز وطندوستو

نشد/ مشاهده وطنپرست شاهدوستو عناصر ديگر و ما سازمان صفوفو در

بـا ١٣ سـاعت حـدود تا صبح ٩ ساعت حدود از يعني ساعت چند مدت ظرف در روز آن در كه چنان

احزاب و فرهنگيان دانشجو و بازار اصناف و كسبه از ايران رشيد ملت افراد از گروهها همكاري و مساعدت

همگي ارتش, امراِء و حضراتروحانيون رجالو بزرگترين تا كاسب و فعله و كارگر از شاهدوست و وطنخواه

كردند علم شجاعت مردانگيو قد همگي همگيو ايران ملت قاطبه باFخره زنو و مرد بزرگو كوچكو از

درب به غرب شرقو از تهران شهرستان شمال جنوبو از كمي فاصله به و گفتند لبيك را سربازان ما دعوت

و شاه مهر از قلبيمملو با توصيفخود غيرقابل ازدحام با و كردند هجوم شاهنشاهمحبوبخود سلطنتي كاخ

محبوب شاهنشاه سمع به او اطرافيان و مصدق تماي;ت عليرغم را ايران ملت قيام آهنين اراده با آئينوطن

ترك به داير را شاهنشاه عزيمت فسخ ميخواست بر ملت قلب از كه فريادهائي با و رسانيدند عظيمالشان

شدند/ خواستار وطن

نگران ايران ملت و ميپرسيديم آن از ١٣٣١ ماه اسفند نهم در روز آن را آنچه كه است تأثر جايعبرتو

قريب طي پساز يعني آنبوديم ناظر و ميدانيم همه كه حوادثي تر توا تسلسلو پساز ديگر مرتبه بود آن

را عزيزمان كشور ايرانو شريف ملت گروهيجيرهخوار كه ديديم پيوستو بهوقوع مرداد ٢٥ روز در ششماه

عبرتيميشود؟ ايندرس از بزرگتر آيا دادند/ كسوق هولنا سقوط كو وحشتنا ورطه چه در انگشتي دو تا

چنين در گذشته سال در عظيمي خطر چه كه كرد استنباط بتوان بهتر و بيشتر شايد امروز كه است اين

و شـاهدوست و نجيب ملت اراده و الهي مشيت چگونه و است گشته عزيزمان ميهن و كشور متوجه روزي
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است/ نموده را عظيمي شر چنين دفع مليخود قيام با ايران وطنخواه

افراد از طبقه و دسته هر به وابسته متعلقو كه ما از فرد هر و گرفته درسعبرت گذشته از كه دارد آن جاي

در و اس;م مبين دين مقدسو شريعت از پيروي به و دهيم يكديگر به تحاد ا و تفاق ا استدست ايران ملت

مـقام تقويت در همآهنگ و همگام ايران مشروطه سلطنتي حكومت اساسي مقام مباني تشديد و تأييد

سـپهبد تيمسار دولت و ملي حكومت از كامل پشتيباني و ماست ملي وحدت معرف و سمبل كه سلطنت

عزمي با بسته همت كمر ايران رشيد ملت و عظيمالشان شاهنشاه منتخب زمامدار و نخستوزير زاهدي

هر و ساخته فراهم است ايران ملت سعادت موفقيتو راه تنها كه را تفاق ا و تحاد ا اين موجبات مردانه راسخ

باشيم/ كوشا خود سهم به يك

حضار آقايان حضور از هم باز ارتش مبارز بازنشسته افسران گروه طرف از نمايندگي به بنده خاتمه در

پروردگار جانب به دعا قلبدست صميم از شده همآواز ما با خجسته روز اين يادبود به ميكنم تمنا محترم

نجيبو ملت رستگاري و رفاه سعادتو تقويتدولت, توفيقو سلطنت, مقام جاويداني پايداريو كرده دراز

ايران/ پاينده شاه جاويد نمائيم/ مسئلت را ايران شرافتمند

ظاهرا ليالي و ايام گفت: سميعي آقايسميع مزيني سرتيپ آقاي اظهارات پايان از پس ـ ايام شباهت

روزيمظهر هر نتيجه در كه ميكند اضافه آنها بر را امتيازاتمختلفه وليحوادثروزانه يكديگرند مثل همه

است/// حادثهاي

و كرد صحبت به شروع آرام روزنامه مدير يمني بازنشسته سرهنگ آقاي سپس ـ خوشوقتياست جاي

مرداد ٢٨ و اسفند نهم وقايع به را سخن دنباله و داد قرار بحث مورد را ايران اخير سال سه حوادثدو و وقايع

در مملكترا زمامامور ك خا اينآبو فرزنداندلير از يكي كنون ا جايبسيخوشوقتياستكه گفت كشيدو

ميكند/ مملكت اوضاع اص;ح و بهبود صرف را اوقاتخود اعظم قسمت و دارد دست

آقـاي بـودند ايسـتاده زاهـدي سـپهبد تيمسار اطراف مدعوين كه هنگام اين در ـ نخستوزير نطق

و هستم خيليخوشوقت خود همقطاران و دوستان آقايان, زيارت از بنده داشتند اظهار چنين نخستوزير

برسم آقايان خدمت بتوانم كه ندارم كافي وقت زياد گرفتاريهاي واسطه به روزها اين در اينكه از متأسفم

نميرسم/ هم شخصيخودم امور از بعضي به حتي كه است حدي به من گرفتاري يعني

از ما بنده نظر به دادهايم/ انجام كه اين داشته وظيفهاي ميكنم تصور شده انجام عملي گر ا گذشته در

امروز پس دارند اط;ع آن از همه كه بود همان و گذشت بود هرچه گذشته چون كنيم صحبت نبايد گذشته

كرد/// بايد چه تيه آ در كه كرد فكر بايد آورد ميان به صحبت آينده از و بود آينده فكر به بايد

٨٣٢٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٩ يكشنبه

تبريز محترم اهالي
روزه همه و دائم به دوباره تعطيل سال چهار پساز ١٣٣٣ سال اول از آذربايجان محلي انجمنموسيقي

٣ ١ ١٨٤٧٣ ـ آ نمود/ خواهد بينظير نمايشات و كنسرت دادن به اقدام



٤٠١١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

اراضياطرافتهران تقسيم براي نخستوزير دستور
طـي نـخستوزير زاهـدي سـپهبد تـيمسار گـرديد اطـ;ع كسب نـخستوزير دفـتر از كـه طوري به

از يك هـيچ پس ايـن از كـه نـمودهانـد ابـ;غ دولتي بنگاههاي و مؤسسات و وزارتخانه به بخشنامهاي

تهران حوالي اراضي تقسيم به نسبت راسا ندارند حق دولتي بنگاههاي و آن تابعه مؤسسات و وزارتخانهها

تصويب و دولتي مؤسسات پيشنهادات بنابه صرفا مزبور اراضي تقسيم و نمايند اقدام خود كارمندان بين

بود/ خواهد ساختماني بانك نظارت و نخستوزيري اراضي تقسيم كميسيونمخصوص

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

گونهسوءتفاهم] هر [برايرفع
كنون تا كه ميداريم اع;م وسيله بدين سوءتفاهم گونه هر رفع براي عارفي صديقه و ربابه اينجانبان

نداريم/ و نداشته توده منحله حزب سياسيمخصوصا احزاب و دستجات از يك هيچ به بستگي و سابقه

عارفي صـ ـ ر ١٨٦٤٥ ـ آ

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

توده] منحله حزب احزابخصوصا [هيچيكاز
توده منحله حزب خصوصا احزاب از يك هيچ به ساوه فرهنگ آموزگار تهراني واعظ مصطفي اينجانب

١٨٥٦٢ ـ آ هستم/ وفادار عظيمالشان شاهنشاه و عزيز ميهن به نسبت و نداشته بستگي

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

كرد بازديد را باستان ايران موزه شاخت دكتر
ازموزه مهمانداروي وزارتدارائي رئيسدفتر آقايوثوق تفاق ا به شاخت دكتر بعدازظهرديروز ساعت٤

بازديد كرد/ راهنمائي مختلفموزه قسمتهاي به را ايشان موزهدار بياني خانم و نمود بازديد باستان ايران

به متعلق جعفر عليابن كاشي محراب و داريوشكبير دوره به متعلق سهستون مخصوصا ايران تاريخي آثار

دكتر توجه ميباشد صفويه فرشهايدوره بهترين از كه عباسدوم شاه مقبره قاليچه و هجري ششم قرن

نمود/ خوشوقتي اظهار است گرديده ايران باستاني آثار مشاهده به موفق اينكه از و جلبنمود را شاخت

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

بهرام دبيرستانفيروز در جشن
با بهرام دبيرستانفيروز در جشني اسفند نهم روز با تصادف مناسبت به ديروز بعدازظهر نيم و ساعتسه

حضار به دبيرستان رئيس طباطبائي آقاي ابتدا گرديد/ برپا دانشآموزان اولياِء و فرهنگيان از عدهاي حضور

سپسآقايسرهنگدوم و شد دبيرستاننواخته اركستر آهنگتوسطدسته قطعه گفتسپسچند مقدم خير

يافت/ خاتمه مجلسجشن و كرد اظهار مطالبي خسرواني



ملي دولت سياهه ٤٠١٢

٨٣٢٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.١å دوشنبه

جنوبشهر در شكوهي با جشن
گذشته اسفند نهم با تصادف مناسبت به

نمودند اهاليمحEتجنوبشهر مبارزهايكه و
حاج طيب آقاي منزل در مجللي جشن مجلس گذشته سال اسفند نهم روز حادثه مناسبت به ديشب

چراغان جشن اين مناسبت به خراسان خيابان از قسمتي بود/ شده تشكيل خراسان خيابان در رضائيواقع

بود/ شده تزئين ملي پرچمهاي با و شده

آنجا در انبوهي جمعيت اينموقع در و شد خراسان خيابان موزيكوارد دسته سه بعدازظهر چهار ساعت

حال در را خيابان موزيكطول دستههاي كردند/ ملوكانه ذات به نسبت احساسات ابراز به شروع و آمد گرد

شش سـاعت از گـرفتند قـرار خـانه حياط صحن و بالكن در و كرده طي وطني مهيج آهنگهاي نواختن

و ملي مجلسشوراي نمايندگان و سناتورها از عدهاي ارتشو ارشد افسران و رجال تدريج به بعدازظهر

يافتند/ حضور مجلسمزبور در محل معتمدين و محترمين و روزنامهنگاران

موزيكس;م اينموقع در رسانيد مدعوين اط;ع به را جشن برنامه شش برزن رئيس لساني آقاي ابتدا

بلندگو پشت در شاهنشاهي دربار رئيس نورزاد آقاي ب;فاصله و كردند قيام حضار و نواخت را شاهنشاهي

كرد/ ايراد بياناتي همايوني اعليحضرت نامي نام به گرفتو قرار

دكتر آقاي سپس كرد صحبت ايرانيان شاهدوستي احساسات اطراف در شمهاي رازاني آقاي آن از پس

اسفند نهم قيام به را مطلب مقدمه يك كر ذ از پس و گرفت دست به را سخن رشته جزايري شمسالدين

اجتماع سلطنتي كاخ مقابل در كه مختلف طبقات انبوه اجتماع بين در روز آن در گفت و كشانيد گذشته سال

فرياد و هيجان با رضائي حاج طيب و جعفري شعبان آقايان يعني پايتخت مح;ت قهرمانان بودند كرده

شود/ خارج كشور از شاه گذاشت نخواهيم داريم جان تا ما ميگفتند

كه را ماه اسفند نهم حادثه مجروحين از يكي و كرد صحبت به جعفريشروع شعبان آقاي هنگام اين در

از زنده يكنمونه اين گفت و كرد معرفي جمعيت به بود آويخته گردنش به دستش و داشت حضور آنجا در

ميباشد/ خود تاجدار پدر به نسبت ايران ملت كاري فدا حس

مـفصلي شرح يك هر رحيمي سرهنگ سركار و شوشتري شاهكار, دكتر امامي, جمال آقايان گاه آن

ايراد ملوكانه ذات به نسبت ملي احساسات ابراز و مختلف طبقات اجتماعات و اسفند نهم قيام علل درباره

گرفت/ قرار توجه مورد و كرد قرائت بود سروده اينمورد در كه غرائي قصيده سرمد صادق آقاي و كردند

هم ذبيحي سيدجواد آقاي و گفت سخن گذشته سال جريانات درباره هومن دكتر آقاي جلسه پايان در

به موزيكشروع آن پساز و كرد قرائت مردم شاهدوستي احساسات همايونيو اعليحضرت مدح اشعاريدر

اين و آمد عمل به حضار از گرمي پذيرائي و شدند شيرينيدعوت و چاي صرف براي مدعوين و كرد ترنم

داشت/ ادامه شب از پاسي تا شكوه با مجلس



٤٠١٣ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

فيروزكوه در توده منحله حزب ليدر
توقيفشد

حزب ليدر و دبير بليغ يوسف آقاي گذشته روز ميدهند اط;ع نظامي فرمانداري طرف از كه طوري به

پنجحكومت ماده طبق بهوسيلهمأموريندستگيرو بود شده چنديقبلمتواري از كه درفيروزكوه توده منحله

شد/ بازداشت نظامي

را آنجا بودند كرده پيدا نو تابان گراورسازي به كه سوءظني واسطه به ديروز نظامي فرمانداري مأمورين

كشـف بود شده ساخته جديدا كه رزم و مردم روزنامههاي كليشههاي نتيجه در و دادند قرار بازرسي مورد

گرديدند/ توقيف نيز كارمندان و كارگران از نفر سه و گرديد

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

توده منحله حزب افراد از نفر دستگيريچهار
شهرباني توسطمأمورين پخشاع;ميه حين در نفر چهار كه است كي حا آباده از اداره خبرنگار تلگراف

گرديدند/ دستگير

است/ تعقيب تحت قضيه و گرديد كشف توده منحله حزب از شبكه يك ضمنا

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

فرماندارينظامي توقيفدر
شنبه روز بودند شده بازداشت كشور كل ژاندارمري در كه ذوالفقاري مصطفي ذوالفقاريو آقايانمحمود

شدند/ توقيف پنج ماده طب و گرديده منتقل نظامي فرمانداري به

ماده طبق و توقيف زنجان سابق فرماندار جهانسوزي احمد و ذوالفقاري ناصر آقايان ديروز همچنين

شدند/ بازداشت پنج

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

ارتش ستاد اطEعيه
سررشتهداري اداره وسيله به شد خواهد توزيع درجهداران و افسران بين كه امريكائي ملبوس كليه چون

باشد كس دردستهر گيرد قرار سوءاستفاده گرملبوسمذكورمورد ا لذا است گذاريشده نمره ارتشع;متو

شد/ خواهد تعقيب مقررات طبق آن دارنده و ضبط

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

تبريز محترم اهالي
روزه همه و دائم به دوباره تعطيل سال چهار پساز ١٣٣٣ سال اول از آذربايجان محلي انجمنموسيقي

٣ ـ ٢ ١٨٤٧٣ ـ آ نمود/ خواهد بينظير نمايشات و كنسرت دادن به اقدام



ملي دولت سياهه ٤٠١٤

٨٣٢٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.١١ سهشنبه

تأسيسميشود بيمه ازطرفشركت درمانگاه يك و بزرگ بيمارستان يك
شد خواهند بيمه تهران اتوبوسراني سرويسهاي

ميگيرند قرار بيمه شركت پزشكان معالجه تحت ماه هر كارمنداندولت از نفر هزار ٦ حدود در

شد خواهند اعزام تهران به نباشد ميسر شهرستانها در آنها معالجه كه بيماراني

وسيعي و مجهز بيمارستان دارد نظر در ايران بيمه سهامي شركت است شده حاصل اط;ع كه طوري به

نمايد/ تأسيس ميباشند بيمه كه بيماراني معالجه براي داشت خواهد تختخواب ٥åå تا ٤åå حدود در كه

نيز ميباشند بيمه كه كارمنداندولت و ساختهميشود براياينمنظور پاركشهر حوالي در نيز يكدرمانگاه

گرفت/ خواهند قرار معالجه تحت بيمارستان و درمانگاه اين در

كـارمندان بـيمه اداره رئـيس امـينيان آقـاي امـروز مـيشوند بـيمار كه كارمندان معالجه نحوه درباره

شركت طرف از خاصي شرايط تحت هستند بيمه كه كارمنداني داد: ما خبرنگار به زير شرح به توضيحاتي

قرارداد بيمه شركت با پزشكان آقايان از نفر دويست از متجاوز كنون ا ميشوند/ مداوا و معاينه بيمه سهامي

٢٥ اينكه بر مشروط ميدهند قرار آنها دسترس در را نياز مورد داروي داروخانه, ده حدود در و كردهاند منعقد

و ميشوند معرفي بيمه شركت به مربوطه ادارات طرف از كارمندان بپردازند/ بيماران را دارو بهاي از درصد

داشته شدن بستري به احتياج كنندگان مراجعه چنانچه ميباشد شركت بهداري با بيماري نوع تشخيص

نسخه آنها به اينصورت غير در و ميگيرند قرار قطعي معالجه تحت و ارجاع بيمارستانها از يكي به باشند

كه كساني تعداد و ميباشد نفر هزار ٧ تا متوسط طور به ماه هر در سرپائي بيماران عده ميشود/ داده دارو

به ميدهد انجام مركز دولتدر كارمندان بيمه اداره كه را وظائفي استو نفر ٧å تا ٦å بين ميشوند بستري

در بيماران از بعضي مداواي چنانچه ضمنا ميگيرد انجام نيز شهرستان ٣å در بيمه شركت شعبات وسيله

ميكردند/ اعزام مركز به نباشد ميسر شهرستانها

و سـيستم آخرين وسايل با بيمارستان اين كه شد اظهار بيمه شركت بيمارستان تأسيس خصوص در

بـراي مـيشود ساخته شهر پارك حوالي در كه درمانگاهي ولي شد خواهد بنا يوسفآباد اراضي در كامل

ضـمنا مـيشوند مـصدوم ديگـر پيشآمدهاي يا نقليه وسائط با تصادف اثر در كه يا افراد فوري معالجه

اجراي به مربوط درمانگاه اين تأسيس حقيقت در شد/ خواهند فرستاده درمانگاه اين به نيز دولت كارمندان

مقدمات بيمه سهامي طرفشركت از نزديكي تيه آ در ميرود اميد كه ثالثاست شخص بيمه قانوني Fيحه

و تهران توبوسراني ا سرويسهاي بيمه رفته قرار شركت توجه مورد كه ديگر نكته گردد/ فراهم آن اجراي

بـه وارده خسـارت دفع ترتيب اين با ميبينند/ آسيب مزبور نقليه وسائط با تصادم اثر در كه است افرادي

بود/// خواهد بيمه شركت عهده به مصدومين معالجه و توبوسها ا

كليه و نيست مقدور بيمه شركت براي امر اين اجراي yفع كه شد گفته خارجه به بيماران اعزام مورد در

ميگيرند/ قرار معالجه مورد كشور داخله در هستند بيمه كه بيماراني



٤٠١٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

بختياري] غائله متهمين محاكمه [جلسه
نفر چند عدمحضور واسطه به بختياري غائله متهمين كمه محا جلسه امروز ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

شد/ آيندهموكول هفته چهارشنبه روز به آينده جلسه و نگرديد تشكيل بختيار ابوالقاسم منجمله متهمين از

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

شاهنشاه] به اصولمشروطيت طبق [بر
و نداشته بستگي توده حزب مخصوصا حزبي و دسته هيچ به فتحيزاده هادي و نبيلي مهدي اينجانبان

اصـول طـبق بر و ميهن به نسبت را خود وفاداري و نموده تكذيب خود دربارة را شايعه گونه هر و نداريم

١٨٧٣å آ ميداريم/ اع;م شاهنشاه به مشروطيت

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و انزجار [ابراز
مزبور منفور منحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو زمانپور قربانعلي اينجانب

و عزيز ميهن به را خود ع;قمندي مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن مينمايم تكذيب

زمانپور قربانعلي ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم شاهنشاه

ارتش موتوري اداره افزارمند ١٨٦٨٦ آ

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

ميشناسم] وطن به خائن دارند توده منحله حزب به بستگي كه را [افرادي
و منحله حزب مخصوصا دستهاي و حزب هيچ به كه مينمايم اع;م وسيله بدين آذرنک ايران اينجانبه

را زاهـدي سـپهبد آقـاي جناب دولت و وفادار سلطنت شامخ مقام به نسبت و نداشته بستگي توده منفور

ميشناسم/ وطن به خائن دارند توده حزبمنحله به بستگي كه افراديرا و كميدانم خا اينآبو خدمتگزار

آذرنک ايران ١٨٧å٤ آ

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

ناهار وصرف آقاينخستوزير با شوروي كبير مEقاتسفير
شركتداشتند جلسه اين در نيز سياح حميد و امورخارجه وزير

رئيس سياح حميد خارجهو امور انتظاموزير آقايان تفاق ا به كبيرشوروي آقايFورنتيفسفير امروز ظهر

آقاي سفارتشوروي مترجم شورويو و ايران مرزي و مالي اخت;ف حل كرات مذا در ايران نمايندگي هيأت

كه مدتي طي كردند/ صرف ايشان حضور در نيز را ناهار و نموده م;قات افسران باشگاه در را نخستوزير

ماليو حلاخت;ف نحوه هيأتو كراتدو مذا آينده جلسات تشكيل تاريخ درباره داشتطرفين م;قاتادامه

گرفت/ انجام تي كرا مذا كشور مرزيدو



ملي دولت سياهه ٤٠١٦

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

نمود تصويب خود اخير جلسه در تهران اطراف اراضي تقسيم كميسيون

ميشود تقسيم پاسبانان بين اراضياطرافتهران متر يكميليون
دريافتگردد ماهيانه اقساطمتساوي به آنششساله بهاي و

باشگاه در آنان بين تهران اطراف از اراضي تقسيم و كارگران بهوضع رسيدگي كميسيون جلسه ششمين

گرديد تشكيل ساختماني بانك اجتماعيو بيمههاي كار, وزارت نخستوزيري, نمايندگان حضور با افسران

درجهداران و پاسبانان بين تهران حوالي اراضي تقسيم چگونگي درباره قبل جلسه كرات مذا تعقيب در و

آمد/ عمل به كره مذا كشور كل شهرباني

شهربانيدر ادارات رؤساي از متشكله كميسيون داشتدر اظهار شهرباني نماينده آقايسرتيپهمايونفر

نقاط در كه نظر آن از پليس مأمورين تمركز كه گرديده نظر اظهار شهرباني مأمورين مسكوني محل مورد

اياب لحاظ از طرفي از نيستو مصلحت به يكمحلمقرون در مينمايند وظيفه انجام تهران مختلفشهر

پاسبانان بين تهران اراضيحوالي تقسيم كه است بهتر بدينجهت گرفت خواهند قرار مضيقه در نيز ذهاب و

قبلي نظر همان كميسيون پيشنهاد اين درباره كراتFزم مذا بحثو پساز باشد/ مختلف نقاط شهربانيدر

يك كه شد قرار و نمود تأييد شهرباني پاسبانهاي بين تهران اطراف اراضي تقسيم چگونگي به نسبت خود

گردد: تقسيم پاسبانان بين زير شرح به تهران اطراف زمينهاي از متر ميليون

از متر, هزار ٢åå فرحآباد اراضي از متر, هزار ٢åå ابراهيمآباد اراضي از متر, هزار ٤åå مهرآباد اراضي از

آن در كه مأموريني براي شميرانات اراضي از متر هزار ٤åå شد قرار ضمنا متر هزار ٢åå همتآباد اراضي

نماينده توضيحات از پس مزبور زمينهاي قيمت درباره شود گرفته نظر در مينمايند وظيفه انجام محل

دريافتشود/ متساوي اقساط به سال شش مدت در اراضي اين بهاي كه كرد تصويب كميسيون شهرباني

٨٣٢٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٢ چهارشنبه

ميباشد تام اختيارات و حقوقي دارايشخصيت كه كرج سد مستقل سازمانجديد

خواهدآمد وجود به چگونه

رفت خواهد آب مخصوصزير جاده از قسمتي كرج سد ساختمان با
ميشود داده مسير چالوستغيير جاده از كيلومتر ٢٥ و

كمكميكند برايساختمانكرج ميليونريال ٣٢å امريكا اقتصادي هيأتعمليات
همچنين و آن برقي تأسيسات و كرج سد ساختمان براي است گرفته نظر در دولت اخيرا اينكه به نظر

بيشتري تحقيقات صدد در ما خبرنگار نمايد مستقلي تأسيسسازمان به اقدام آبياري قسمتهاي تكميل

زير شرح به اط;عاتي كرد حاصل دولت به نزديك مقامات با امروز صبح كه تماسي در و برآمده اينمورد در

نمود/ كسب

و/// آن كار طرز و سازمان تأسيساين چگونگي به راجع ابتدا مزبور مقام ـ جديد سازمان تشكي7ت



٤٠١٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٣ پنجشنبه

بازداشتشدند
قرار بازرسي تحت را غيبي منزلمنوچهر مأمورين رسيد شهرباني اط;عات به كه گزارشي طبق ـ ساري

از قرار صدور با غيبي منوچهر و گرديد كشف مردم و رزم روزنامههاي و مضره اوراق و كتب مقداري و دادند

شد/ زنداني نظامي فرمانداري طرف

شـهرباني مأمورين وسيله ديوار به شعار نوشتن و مضره اوراق پخش موقع در شيرازي جعفر همچنين

گرديد/ زنداني و دستگير

٨٣٢٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٣ پنجشنبه

شد برگزار يكمحيطدوستانه در نخستوزير با كبيرشوروي مEقاتديروزسفير
گرفت انجام شوروي ايران روابط اطراف در شورويمذاكراتي كبير سفير و نخستوزير بين و

ايشان با ناهار صرف مخصوصا و نخستوزير آقاي با شوروي كبير سفير Fورنتيف آقاي ديروز م;قات

تلقي ايرانوشوروي بين روابطدوستانه عنوانوجود به را آن گرفتهو قرار خبري سياسيو محافل توجه مورد

نمودهاند/

بـه ديروز م;قات مورد در شوروي و ايران كرات مذا در ايران نمايندگي هيأت رئيس سياح حميد آقاي

كبير سفير Fورنتيف و نخستوزير آقايان و شد برگزار دوستانه يكمحيط در گفتم;قاتديروز ما خبرنگار

نمودند/ كره مذا كشور روابطدو اطراف در نيت حسن از كي حا و صميمانه طور به شوروي

داشت حضور هم خارجه امور وزير آقاي كه ديروز م;قات در چون داشت: اظهار همچنين سياح آقاي

من بهحضور احتياجي ديگر لذا شد صحبت آقاينخستوزير با ايرانوشوروي مرزي ماليو اخت;ف درباره

كراتگفتچون مذا آينده جلسه تشكيل تاريخ به راجع سياح آقاي نشد/ پيدا هيأتوزيران ديشبو جلسه در

نگرديد/ تعيين نيز آينده جلسه تشكيل تاريخ بنابراين است نيافته پايان من توضيحات هنوز

٨٣٢٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٣ پنجشنبه

آگهي
عـموم اطـ;ع بـه وسـيله بدين شيراز دبيرستانهاي دبير �گجرائي تاجنواب سيمين �دوشيزه اينجانبه

با كه متذكرميشوم تفاهم گونهسوِء هر برايرفع استولي كامyهويدا مشخصاتم نامو از اينكه با ميرساند

افراد جزِء شيراز چاپ گلستان روزنامه ٤٣٦٦ پارسو روزنامه ١٥٢٩ شماره در وي نام كه نواب سيمين �بانو

نبوده سياسيوارد طريق در مطلقا و ندارم بستگي ارتباطو استهيچگونه شده كر چپذ به متمايل مظنونو

وظيفه انجام راه در جز قدمي و بوده وفادار ميهنم به همواره نيستمو و نبوده دستهايوابسته حزبو هيچ به و

wدوشيزهx برنداشتهام/

گجرائي تاجنواب سيمين ١٨٧٢٣ آ



ملي دولت سياهه ٤٠١٨

٨٣٢٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٣ پنجشنبه

افزايشمييابد دونپايه كارمندان حقوق
شد خواهد داده اوiد معاش مدد خدمتگزاران به

موجب به و است شده تهيه دونپايه كارمندان حقوق ازدياد براي طرحي دارائي وزارت در اط;ع قرار به

گردد/ رفع آنها مشك;ت كه بود خواهد ميزاني به مزبور كارمندان مزاياي كمكو و حقوق طرح اين

قرار توجه مورد طرح اين در كه نكتهاي و شد خواهد داده دارائي وزير آقاي به تكميل از بعد مزبور طرح

جزِء خدمتگزاران و دونپايه كارمندان از يك هر حقوق به مبلغي بابت آن از كه است معاشاوFد مدد گرفته

ميشود/ افزوده ميباشند داراياوFد كه

٨٣٢٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٣ پنجشنبه

عرضتشكر
رئيس آقاينورزاد جناب حضور بزرگو شاهنشاه نوازانه كر چا و پرورانه ذره مراحم از ميدانم خود وظيفه

تشكر شاهدوستجنوبشهر افراد وعموم طرفخود از ناقابلم منزل در منعقد جشن به شاهنشاهي دربار كل

كنم/

مرا سرافرازي مزيد جشن اين در حضور و اينجانب اجابتدعوت با كه بزرگواري سروران عموم از نيز و

بهبهاني, جعفر حاج امامي, جمال آقايان جنابان و راه و دارائي وزراي آقايان جنابان مخصوصا كردند فراهم

مـحمدعلي نـوري, عـميدي بختيار, سرتيپ ضرابي, سرلشكر هومن, دكتر وكيلي, علي مسعودي, عباس

آزاد, عـبدالقـدير خشايار, دكتر شيخ, دكتر جزايري, دكتر دادفر, مصطفي نامدار, دكتر شوشتري, مسعودي,

سرمد, صيرفي, دكتر صفوي, دكتر غيور, مهندس سرتيپزاده, نخعي, سرتيپ عباسي, سرتيپ تيمساران

فـزوني, سـرهنگ حكـيمي, سرهنگ رحيمي, tعزيزا سرهنگ متقي, امير سرداري, دكتر سياسي, دكتر

صـديق سـرهنگ قـريب, سرهنگ صابر, بيوك نويسي, سرهنگ حميدي, سرهنگ اردوبادي, سرهنگ

خسروانـي, سرهنگ روشنفكر, پورزند, سرهنگ عقيلي, خدادادگان, سرهنگ يميني, سرهنگ مستوفي,

افسـران ساير و نظري سرهنگ فرخندي, سرهنگ شريف, سرهنگ پوريمين, سرهنگ لوزاني, سرهنگ

تشكر محلي انجمنهاي اصنافو رؤساي و مركز جرايد مديران محترمو بازرگانان عموم شهربانيو ارتشو

كنم/

كه هم مركز دژبان ژاندارمريو فرماندهان تيمساران ارتشو رئيسستاد تمانقليچ با سرلشكر تيمسار از

رحيمي سرهنگحسين سركار از و فرستادند فرخنده جشن اين در شركت براي را اختصاصي موزيك دسته

سپاسگزارم/ و ممنون كردند تأمين وجهي بهترين به را جشن اين انتظامات كه ٦ ك;نتري رئيسمحبوب

طرف از كه عزيزم رفقاي ساير و صالحون كبر ا حاج و معماريان علي و جعفري شعبان آقايان از نيز و

هستم/ ممنون بياندازه گرفتند عهده به را محترم مهمانان پذيرائي اينجانب

رضائي طيبحاج ١٨٨١٤ آ



٤٠١٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

شد آزاد
مدت به ماه آبان اول از كه سمنان ريسندگي كارخانه سابق نماينده شجاعي شعبانعلي آقاي ـ ساوه

پرونده به مركز بخشودگي و زندانيكميسيونعفو ماه چهار پساز بود شده تبعيد شهرستان اين به يكسال

شد/ آزاد و گرديد ويموافقت تبعيد مدت بقيه بخشودگي به نتيجه در و نمود رسيدگي نامبرده

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

معظم] شهريار و اسEم مبين [دين
مـيباشم او خواهان كه عزيز ايران سربلندي و معظم شهريار و اس;م مبين دين منويات از پيروي به

تكذيب جدا نكرده پيدا انتشار بدخواهان مغرضينو وسيله به جز كه را توده حزب به اينجانب انتساب شايعة

داشت/ نخواهم و نداشته بستگي غيره و سياسي دستهجات از يك هيچ به كنون تا كه ميدارد اع;م و

ناهيد محمدابراهيم دكتر ١٩å٥١ آ

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

دستهاينداشته] هيچحزبو به [وابستگي
كـه ميرسانم عزيز هموطنان اط;ع به تفاهم سوِء رفع جهت صادقيان رضا اينجانب عزيز هموطنان

صادقيان رضا نائين ايرانم/ حقيقي خدمتگزار و نداشته دستهاي حزبو هيچ به وابستگي

آموزگار ١٨٩٧٣ آ

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

نبوده] توده منحله حزب عضو بهمن٢٧ تاريخ از [بعد
از صـادره ٩١ شـناسنامه داراي كشـاورز مـحمدعلي و ٢٤١ شـناسنامه شمارة كشاورز احمد اينجانبان

و تنفر لزوما و نبوده توده منحله حزب عضو ٢٧ بهمن تاريخ از بعد كه ميداريم اع;م وسيله بدين اصفهان

ميهن خاندانسلطنتو شاهنشاهيو اعليحضرتهمايون به نسبت را وفاداريخود داشته ابراز را خود انزجار

كشاورز محمدعلي ميداريم/ اع;م اساسي قانون و عزيز

كشاورز احمدعلي ١٨٩٩٨ آ

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

برايزندانيان تأسيسآسايشگاه
مـخالف مـعمولي زندانهاي در آنها نگاهداري و هستند سل مرض به مبت; زندانيان از عدهاي چون

وضـع بـه و شـد تشكيل دوم و اول استان دادستان عاملي آقاي دفتر در كميسيوني لذا ميباشد بهداشت

بـراي آسـايشگاهي قـصر زندان محوطه در زودي به كه شد مقرر و آمد عمل به رسيدگي مزبور زندانيان

نمايند/ نگاهداري آنجا در را زندانيانمسلول پس اين از و شود ساخته زندانيانمسلول



ملي دولت سياهه ٤٠٢٠

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

فقيد اعليحضرت مزار بر دستههايگل نثار
عليرضا شاهپور واiحضرت با مEقات و

ديروز را خود مراتبشاهدوستي اصنافتهران كليه اعضايهيأتمديره
داشتند ابراز

پاركشهر محل تهراندر مختلف اصناف كليه مديره اعضايهيأت قبلي قرار طبق صبحديروز ساعت٩

آرامگاه به و كردند عزيمت ري شهر به تومبيلهايسواري ا وسيله به نيم و ٩ ساعت مقارن و نمودند اجتماع

آرامگـاه بـه نـثار براي بزرگ گل دسته سه بودند نفر سيصد بر بالغ عده اين شدند/ وارد فقيد اعليحضرت

بـر را گلها دسته اصناف ساير نمايندگي به نفر ده آرامگاه به ورود از پس و داشتند همراه فقيد شاهنشاه

ميباشد مزار بر مشرف كه آرامگاه فوقاني محوطه در عده اين بقيه و نمودند نثار فقيد اعليحضرت آرامگاه

كردند/ اجتماع

مقام خدماتو اطراف در فخار صنف تحاديه ا رئيس بهزادي عيسي آقاي ابتدا گل تاجهاي نثار از پس

پـيرنيا آقـاي ايشـان از بـعد و نـمود صحبت نوريزاده آقاي سپس كرد/ مفصل سخنراني فقيد شاهنشاه

و وطـنپرستي از شـمهاي نـيز اصناف اداره رئيس صادقي شريف آقاي خاتمه در و كرد قرائت قصيدهاي

شد/ آغاز مجيد tك;ما ت;وت داشتو اظهار اصناف شاهدوستي

نثار آمد/ عمل به پذيرائي اصناف نمايندگان از آرامگاه رئيس عشقي آقاي طرف از مزبور مراسم از پس

از تهران اصناف مديره اعضايهيأت و بود ماه اسفند سوم مناسبتروز به فقيد اعليحضرت مزار بر گل دسته

احساسات ابراز از پس و رفتند همايوني اعليحضرت اختصاصي كاخ سوي به مراجعتنموده شهر به آرامگاه

شـاهپور واFحـضرت با سايرين نمايندگي به آنان از كه عدهاي آمد عمل به اصناف طرف از كه شديدي

آنان ك پا احساسات از نيز واFحضرت و داشتند ابراز را خود شاهدوستي مراتب و نمودند م;قات عليرضا

آرامگاه بهخصوصدر مراسمفوق انجام مدت تمام در يافت/ خاتمه مراسم ساعت١٢ مقارن نمودندو تقدير

ميآمد/ عمل به احساسات ابراز و ميشد داده اصناف طرف از شور پر شعارهاي مرتبا فقيد اعليحضرت

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

قشقائي] [محمدناصر
شد/ تهران وارد امور از پارهاي انجام براي قشقائي محمدناصر آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه

٨٣٢٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٥ شنبه

تبريز محترم اهالي
همه دائمو طور به دوباره تعطيل سال چهار پساز ١٣٣٣ سال اول از آذربايجان محلي موسيقي انجمن

٣ ٣ ـ ١٨٤٧٣ آ نمود/ خواهد بينظير نمايشات و كنسرت دادن به اقدام روزه



٤٠٢١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

شدند آزاد التزام قيد به وبشيرفرهمند پارسا
بشـيرفرهمند علياصغر و ملي مجلسشوراي سابق نماينده پارسا آقايان كه شد حاصل اط;ع امروز

بودند شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف از مرداد حوادث٢٨ از بعد كه تبليغات كل اداره سابق سرپرست

گرديدند/ آزاد نشوند خارج تهران قضائي حوزه از اينكه بر مبني تعهد و التزام قيد به

داشت: اظهار ما خبرنگار به ارتش دادستاني مطلع مقام يك بشيرفرهمند و پارسا آقايان آزادي درباره

قيد با آنها آزادي با خودشان تقاضاي بنابه مزبور آقايان تهام ا به رسيدگي از پس ارتش دادستاني بازپرس

بشيرفرهمند و پارسا آقايان پرونده و نمود تأييد بازپرسرا نظر ارتشنيز دادستان آقاي و كرد موافقت التزام

دكـتر و مهندسرضـوي شايگان, دكتر آقايان اينكه درباره مزبور مقام ميباشد/ رسيدگي تحت همچنان

تهام ا چونموضوع دارم اط;ع من كه آنجا تا داشت: اظهار شد خواهند آزاد جاري سال پايان تا نيز صديقي

كند/ قبول را آنها آزادي تقاضاي بازپرس نميكنم تصور ميباشد متهمين ساير از شديدتر مزبور آقايان

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

ميدانم] ايران ملت و كشور به خائن را توده منفور منحله [حزب
دريـاچه كـارمند شغل شيراز ٧٩٤ شماره شناسنامه دارنده عزيز فرزند صداقتپور همتعلي اينجانب

و ميدانم ايران ملت و بهكشور خائن را توده منفور حزبمنحله نيستمو و نبوده توده منحله حزب عضو مهارلو

صداقتپور همتعلي ١٩å٩٦ آ مينمايم/ استعفا تاريخ اين از وسيله بدين بودهام حزب اين جزِء هم گر ا

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

نيستم] و نبوده توده منحله حزب [عضو
١٣١٦ [مـتولد] ٢å١ شماره شناسنامه داراي قلمفرسائي سيدابوالقاسم فرزند قلمفرسا بهرام اينجانب
را توده منحله منفور حزب و نيستم و نبوده توده منحله حزب عضو سلطاني دبيرستان محصل شيراز صادره

مينمايم/ استعفا تاريخ اين از بدينوسيله اينحزببودهام همجزو گر ا و ميدانم ملتايران و كشور به خائن

[قلمفرسا] بهرام ١٩å٩٤ آ

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

پهلوي] شاه محمدرضا شاهنشاه رنگوسرپرستي سه پرچم سايه [در
از پنج ماده طبق روزي چند آراسته دبستان شريعتمداريآموزگار اعظم اينجانبه داريد اط;ع كه بهطوري

اين از اينكه ضمن گرديد منتشر محترم جرايد طرف از آن خبر و توقيفبودم تهران نظامي فرمانداري طرف

و زهد خانواده در اينجانبه مينمايد مبادرت توضيح اين به ندارم گلهاي هيچ بود داده رخ كه تفاهمي سوِء

نـه بـاشم ميگويند توده منفور حزب مناديان كه قبيل آن از مرتجعي ميتوانم حقا و كرده نمو نشو تقوي

به ايمان كه مفتخريم ما نمايم/ تسليم خارجيها چكمه زير به عامدا و عالما را خود ميهن كه آزاديخواهي



ملي دولت سياهه ٤٠٢٢

ايراني براي پهلوي شاه محمدرضا شاهنشاه سرپرستي رنگو سه پرچم سايه در را مملكتمان و داريم خدا

مـحترم اوليـاِء از است Fزم مـجددا داشت/ خـواهـيم نگـاه بيوطن مزدوران چشم كوري به و ميخواهيم

عناصر ارشاد در آنها موفقيت و نموده تشكر هستند بينظيري مردمانيوظيفهشناسو كه نظامي فرمانداري

شريعتمداري اعظم ١٩å٤٥ آ نمايم/ مسئلت متعال خداوند از گمراه

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

ميدانم] كشور به خائن را مزبور [حزب
را حزبمزبور ميدهمو استعفا تاريخ اين از باشم گر ا و نبوده توده حزبمنحله عضديعضو اينجانبامير

عضدي] [امير ١٩å٩٤ آ ميدانم/ كشور به خائن

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

تكذيب
فعاليتي اينجانبكمترين كه حالي در ميدانند توده حزبمنحله به وابسته اينجانبرا مغرضين از بعضي

اع;م وطنمحبوب و شاهنشاه به نسبت را خود تعظيم مراتب و خائن را توده حزب و نداشته حزب هيچ در

محمدباطبي ١٩å٣٧ آ ميدارم/

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

كانديداينمايندگي ايران ازطرفكارگران كارگر حمزهزاده
است ملي مجلسشوراي هيجدهم دوره

كارگري عالم در كه فعال ميهنپرستو يكعنصر ايمانو با واقعي كارگر يك حمزهزاده آقايميرتوفيق

ايران كارگري تحاديههاي ا كنگره اعضاِء كليه طرف از است داده انجام را تقديري شايان خدماتذيقيمتو

١٩å٩٧ آ دهند/ راي ايشان به كه است كارگران خصوص به ميهنپرست افراد عموم وظيفه هستند كانديد

٨٣٢٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٦ يكشنبه

ايرانرفت از شاخت دكتر
ترك آلمان مقصد به را تهران هواپيما با امروز صبح ساعت٨ آلمان كارشناساقتصادي شاخت آقايدكتر

امور و ارزي مسائل درباره مدت اين ظرف و داشت اقامت تهران در هفته دو مدت شاخت دكتر آقاي گفت/

نيز ارزي معام;ت چگونگي خصوص در شاخت دكتر آقاي است/ نموده تهيه پروژهاي و كرد مطالعه مالي

كارشناس است/ نموده تي پيشنهادا ارزي معام;ت و عمليات بسط و توسعه براي و نموده تنظيم طرحي

است/ داده دولت به را خود نظريه بانكداري قانون درباره همچنين آلمان اقتصادي

و پولي خصوصمبادFت بازرگانيدر بانك با شاخت دكتر آقاي است آمده دست به كه اط;عي طبق بر

دكتر آقاي طرف از ضمنا است/ ساخته منعقد قراردادي شاخت بانك و ايران بازرگاني بانك ميان بانكي

شد/ داده بانو شاختو دكتر آقاي افتخار به ناهار به ضيافتي گذشته روز دارائي وزير اميني



٤٠٢٣ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

مرداد ٢٨ واقعه متهمين و مصدق دكتر محافظينمنزل محاكمه
شد موكول آينده سال به

شد خواهند احضار دادگاه به مرداد ٢٨ واقعه متهمين كليه

كردند بازديد مرداد ٢٨ حادثه محل از اعضايدادگاه

رئيس حجازي سرلشكر آقاي رياست به نظامي بدوي دادگاه دارند اط;ع خوانندگانمحترم كه طوري به

است/ داده تشكيل مرداد ٢٨ متهمينواقعه پرونده برايقرائت را مقدماتيخود جلسات جنگمرتبا دانشگاه

و فشـاركي سروان داورپناه, سروان ممتاز, سرهنگ كياني, سرتيپ آقايان از عبارت كه مزبور متهمين

كمه محا و دادگاه تشكيل انتظار در و ميبرند سر به دژبان زندان در كنون ا ميباشند شجاعيان يكم ستوان

ميباشند/ خود

خبرنگار به امروز متهمينمزبور كمه محا تاريخ درباره نظامي بدوي رئيسدادگاه حجازي سرلشكر آقاي

كليه قرائت كه پيشبينيميشود طريق بدين و شد قرائت پرونده نصفاوراق قريب كنون تا داشت اظهار ما

شد/ آيندهموكولخواهد سال به متهمين كمه اينصورتمحا در انجامدو بهطول جاري سال پايان تا پرونده

طـبق داشت اظـهار مـا خـبرنگار به امروز ارتش دادرسي مطلع مقام يك ـ تجديدنظر دادگاه از قبل

ولي ميگيرد انجام آينده سال در چه گر ا مرداد متهمينواقعه٢٨ كمه محا اينجانبكسبكردهام كه اط;عاتي

آقايدكتر شد/ خواهد شروع تجديدنظر دادگاه رياحيدر سرتيپ مصدقو آقاياندكتر كمه محا از قبل مسلما

تقاضا تجديدنظر دادگاه از خود تكليف تعيين به نسبت خود مدافع وكيل وسيله به بار يك كنون تا مصدق

در مصدق آقايدكتر فعلي دربارهوضع مقاممزبور نمايد/ آغاز را او كمه محا زودتر هرچه دادگاه استكه نموده

تجديدنظر دادگاه در دفاعيه عنوانFيحه به كه است اوراقي مطالعه فعyمشغول ايشان داشت اظهار زندان

ميكند/ كمك قضائي مداركFزم كتابو تهيه در نيز مدافع وكيل سرهنگبزرگمهر آقاي استو كرده تهيه

٢٨ متهمين كليه دارد نظر قضاتدر اذهان شدن روشن و اط;عاتFزم اخذ لحاظ از نظامي بدوي دادگاه

همچنين نمايد/ احضار دادگاه به توضيحات پارهاي اداي براي را مصدق دكتر آقاي منزل محافظين و مرداد

كردهاند/ بازديد مصدق دكتر آقاي منزل و كاخ خيابان يعني واقعه محل از دادگاه اعضاي

٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

رزمآرا مزار سر بر
عـصر نموده اسبق نخستوزير رزمآرا قتل سال مناسبت به رزمآرا سپهبد مرحوم پدر كه دعوتي طبق

از عـدهاي و بود شده تشكيل �عبدالعظيم �حضرت طوطي باغ در مرحوم آن مزار سر بر اجتماعاتي ديروز

و بودند شده حاضر آنجا در بازماندگان به تسليت همدرديو ابراز براي رزمآرا دوستان و آشنايان و بستگان

ارتش افسران از عدهاي وزيرانو از تن چند شركتكنندگان بين پذيرفتدر انجام خطابه ايراد با تذكر مراسم

ميشدند/ ديده مطبوعات مجلسو نمايندگان از تن چند و رجال و
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٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

عزيز] ميهن و محبوب شاهنشاه به نسبت را [مراتبوفاداريخود
ضمن و نبوده توده منحله حزب جزِء كنون تا كه ميدارم اع;م وسيله بدين علمداران محمد اينجانب

اساسي قانون و عزيز ميهن محبوبو شاهنشاه به نسبت را وفاداريخود مراتب حزبمزبور از تنفر و انزجار

علمداران محمد ١٩٢åå آ ميدارم/ اع;م

٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

اشتباه رفع
احمد كشاورز احمدعلي امضاِء توده منحله حزب از كشاورز محمدعلي و كشاورز احمد استعفانامه موضوع

بوده/ كشاورز

٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

پوريا ورزشي باشگاه در جشن
كانديداهاي از عدهاي گرديدو برپا مجلسجشني سلسبيل سهراه در واقع پوريا ورزشي باشگاه ديشبدر

داشتند/ آنحضور در محل معتمدين از جمعي و ملي مجلسشوراي هيجدهم دوره

ورزشكاران از نفر چند توسط باستاني عملياتورزش و شد آغاز بعدازظهر شش ساعت در جشن برنامه

يافت/ پايان ملوكانه ذات به دعاي با مجلس بعدازظهر نيم هشتو ساعت در و عمل به

٨٣٣å شماره ,١٣٣٢.١٢.١٧ دوشنبه

دوشيزگان و ارزانترينعيديبرايبانوان و بهترين
ماتيككريستال و وسرخاب دان پودر

ريال ٣åå يكجعبه

شود مراجعه انحصاري نماينده به عمده خريد براي

ايران در هامپدن آرايش فروشلوازم انحصاري نماينده

ابراهيميان آرامائيس

١٥٩ Lلهزار wابراهامx

�شعاع گهي آ كانون � ١٩٢å٣ آ �١� تو ديوانة



٤٠٢٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣١ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٨ سهشنبه

توده منحله حزب اعضاِء از نفر يك
شد دستگير

پرويز معيتسروان به بندرشاه شهرباني اط;عات گاهيو رئيسآ بهرامي آقاي قبل روز چند ـ بندرشاه

بـازرسي را بـندرشاه هدايت دبيرستان سوم ك;س دانشآموز يزداني [!] بروي آنه منزل نظامي فرماندار
افراد از شخصمزبور شد معلوم مكشوفه اوراق ضمن نمودند كشف مضره اوراق و مدارك مقداري و نمودند

تحويل را وي ب;فاصله دارد ارتباط گنبدكاووس در خود هممسلكان از عدهاي با و است توده منحله حزب

شد/ اقدام سايرين دستگيري جهت و شد گنبدكاووس شهرباني

٨٣٣١ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٨ سهشنبه

گرديده اغفال توده منحله منفور تحريكاتشيطانيحزب اثر [در
داشتم] عضويت توده حزب در و

مـنفور حزب شيطاني تحريكات اثر در اينكه به اعتراف و شرمندگي كمال با اط;عات, شريفه جريده

نـاميده حـزبي �١٣١١٢٣� شـماره بـه و داشتم عضويت مدتي توده حزب در و گرديده اغفال توده منحله

پي كنون ا ميرسانم عزيزم هموطنان اط;ع به بود حزبيمن ناميمسئولحوزه مهديمجتبوي ميشديمو

به و بيتجربه جوانان اغفال و كشاندن و جاسوسي و خيانت جز توده منحله حزب هدف و روش كه بردم

اعـضاي كليه است مسلم ندارد ديگري هدف بيگانگان نفع به ناموسفروشي و جاسوسي و وطنفروشي

از را خـود نحوي به كه ميباشند چارهجوئي صدد در و بردهاند پي اصل اين به حزب آن گرفتار و بدبخت

و جاسوسي به وادار و اسناد جعل وسيله �به نموده ايجاد آنها براي ارعاب و تهديد با توده حزب كه بنبستي

شوند/ پناهنده مقدسوطن دامن به كه �خيانت نوع همه به وطنفروشي

حزب اين به نسبت را خود انزجار و تنفر عميقترين وسيله بدين صفاري قاسم اينجانب دليل همين به

با مينمايم توصيه گرفتارند توده منحله حزب چنگالشوم در من مثل كه اشخاصي به و خائناع;م و منفور

باشند/ سرافراز ايرانيان و هموطنان پيش بتوانند تا بزدايند خود دامن از را ننگ اين لوث خود آهنين اراده

توده/ منحله خيانتحزب دستگاه كردن برايسرنگون ايراني پيشاي به دست به پرچمت

[قاسمصفاري] ١٩٣٤١ آ

٨٣٣١ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٨ سهشنبه

نداشتهام] هم تمايEتچپي [هيچگونه
كنون تا و نيستم و نبوده توده حزب كهعضو ميدارم اع;م وسيله بدين نيكخواه علي مهندس اينجانب

بود/ خواهم و بوده وفادار ميهنخود و شاهنشاه به نسبت هميشه و نداشتهام هم چپي تماي;ت همهيچگونه

نيكخواه] [علي ١٩٢٤٧ آ
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٨٣٣١ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٨ سهشنبه

كارخانه پنج كارگران نفر يكصد و هزار چهار به
شد خواهد داده زمين

و نخستوزيري نمايندگان حضور با تهران اطراف اراضي تقسيم كارگران وضع به رسيدگي كميسيون

جـلسه اين در گرديد/ تشكيل افسران باشگاه در اجتماعي بيمههاي سازمان و ثبت كل اداره و كار وزارت

مفصلي كراتي مذا و گرديد ارائه كميسيون به شيرازي قوامي آقاي وسيله به كارخانجات ارسالي صورتهاي

تقسيم اراضي بايستي كه شد متذكر امامي شريف دكتر آقاي آمد/ عمل به اراضي تقسيم چگونگي درباره

اراضي كارخانه پنج كارگران نفر يكصد و هزار چهار براي و باشد آنها كار محل به نزديك كارگران بين شده

اختصاص آنها به كه زمينهائي محل و كارخانههايمزبور اسامي شد قرار و شد گرفته نظر در تهران حوالي

تـقسيم براي برسد/ كارگران اط;ع به و تعيين كميسيون آينده جلسه در آن كامل مشخصات با شده داده

شد/ خواهد كره مذا آينده جلسه در نيز كارخانجات ساير كارگران بين اراضي

٨٣٣١ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٨ سهشنبه

مستهلكشد مطالباتدولتشورويازشركتشيEت كليه
گرفت چگونهصورتخواهد درآينده شوروي به محصوiتشيEت صدور

عزيمت بادكوبه به بندرپهلوي از قبل روز دو ايران حاملمحصوFتشي;ت كشتي آخرين اط;ع قرار به

ميگردد اظهار كه بهطوري شدو بهشورويحمل ماهي انواع و خاويار تن ١٥å مقدار كشتي اين با است كرده

شـي;ت سـابق شـركت امـوال حقالسـهم بابت دولتشوروي مطالبات بقيه محصول مقدار اين صدور با

چندي آن از قسمتي كه بود مانده باقي دار هزار ٢٥å حدود مطالباتدولتشورويدر از است/ مستهلكشده

گرديده/ مستهلك اخيرا نيز بقيه و شد پرداخت خاويار تن ١åå حدود در صدور با پيش

وصول به خيرموكول يا شده پرداخت كلي به مطالباتدولتشوروي اينكه درباره قطعي نظر اظهار البته

ترتيبدر اين با ميرسد/ ديگر روز چند تا هم آن كه ميباشد بادكوبه از شده حمل صورتحسابمحصوFت

سهمدولت ريال ٣٨٨ و هزار ١٣٩ و ميليون ٤٨ استمبلغ شده سهاميشي;تموفق شركت يكسال ظرف

شركت اين بر ع;وه بپردازد صدورمحصوFتشي;ت وسيله به شي;ت سابق شركت اموال بابت را شوروي

پاياپاي معامله شوروي با جاري سال بازرگاني مبادFت سهميه محل از نيز ريال ميليون ١å حدود شي;تدر

ازمحصوFت مقابل در خريداريو باركاس و قايق شورويچوبمخصوصساختن از كه معني اين به كرده

٤٧ جـاري سـال در شوروي با ايران شي;ت محل از بازرگاني مبادFت سهميه است/ داده تحويل شي;ت

بود/ خواهد سهميه اين محل از شوروي به شي;ت محصوFت صدور بعد به اين از و ميباشد ريال ميليون

نداشته جنسي واردات خود ميفرستد بهشوروي ازمحصوFتشي;ت كه ميزاني به شركتشي;ت چنانچه

شركت به بهايمحصوFتشي;ت نتيجه در و شد خواهد وارد شوروي از ديگري عوضمحصوFت در باشد

گرديد/ خواهد پرداخت



٤٠٢٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٩ چهارشنبه

انتخاباتمجلسشورايملي
گرديد رأياخذ ١٨٢٢٥ مجموعا تهران در امروز ظهر تا

صورتگرفت خيابانهايتهران در تظاهراتي امروز و ديشب
بازداشتشدند جمعي و عدهايمجروح آن طي كه

نظارتمركزي انجمن جلسات است ممكن عمارتاستانداريتهران در حريق علتوقوع به

شود منعقد پاركشهر سالن در

اخذ شعب محل در تدريجا فرعي انجمنهاي اعضاي ديروز بعدازظهر نيم و ساعتدو از قبلي قرار طبق

دادند/ ادامه آراِء اخذ و تعرفه صدور به و يافته رايحضور

حوادثي مناسبت همين به و شد دستجاتروبرو و افراد طرف از تي تظاهرا با راي اخذ جريان ديروز عصر

شدند/ بازداشت نيز تن چند و عدهايمجروح آن طي كه داد روي شهر مختلف نقاط در

طـور بـه شـيخهادي آقا مقبره مقابل از نفر سيصد قريب عدهاي بعدازظهر پنج ساعت حدود جمله از

ميدادند/ شعارهائي انتخابات جريان عليه و كرده حركت اس;مبول چهارراه طرف به دستهجمعي

را آنان مختصري خورد و زد پساز و كرده برخورد عده اين با انتظامي انگليسمأمورين سفارت مقابل در

شدند/ بازداشت نفر پنج و مجروح نفر چند حادثه اين در كردند/ متفرق

خاتمه انتظامي مقامات دخالت با كه گرفت تظاهراتيصورت نيز خياباناس;مبول در احوال اين مقارن

نمودند/ جلب ٣ ك;نتري به و دستگير اخ;لگر عنوان به را نفر چهار مأمورين يافتو

شش ساعت تا يعني داشت, ادامه شعب در راي اخذ كه مدتي تمام در ـ مركزي نظارت انجمن جلسه

نـوري tفـتحا آقـاي ريـاست بـه مـلي مجلسشوراي انتخابات مركزي نظارت انجمن جلسه بعدازظهر

از واصله گزارشات به و بود تشكيل تهران فرمانداري محل در انجمن اعضاي كليه حضور با و اسفندياري

مينمود/ رسيدگي شعب

قياسي آقاي حضور با نظارت انجمن سخنگوي فوFدوند غ;مرضا آقاي بعدازظهر نيم و شش ساعت

گرديد/ تشكيل تهران استانداري عمارت در تهران فرمانداري كفيل

به رأي اخذ گانه شعب٥٣ تمام در امروز ساعتهشتصبح از كه است كي حا انجمن به گزارشاتواصله

در كامل آرامش و نظم با و منظم صفوف در شاياني استقبال با شميرانات و تهران محترم اهالي و آمد عمل

سركشي حوزهها به مركزي انجمن اعضاي آقايان روز مدت تمام در ميجستند, سبقت يكديگر بر راي دادن

دادند/ شعب اعضاِء آقايان به را تعليماتFزم و بودند كار جريان حسن مراتب كرده

نـزديك از را آراِء اخـذ جريان و مراجعه شعبهها اغلب به خارجي و داخلي خبرنگاران آقايان همچنين

ساعت به آينده جلسه و يافت خاتمه مركزي انجمن جلسه بعدازظهر شش ساعت مقارن كردند/ مشاهده

شد/ موكول فردا صبح هشت



ملي دولت سياهه ٤٠٢٨

مأمورين مركزيو نظارت انجمن اعضاي آنكه از پس گذشته اوايلشب ـ عمارتاستانداري در حريق

كه داد رخ استانداري عمارت فوقاني مرتبه در حريقي گفتند ترك را تهران استانداري اداره محل فرمانداري

است/ شده چاپ شماره همين در گانه جدا طور به آن تفضيل

تهرانو فرماندار و استاندار اطاق از عبارت كه عمارت سقففوقاني ريختن فرو حريقو مناسبتوقوع به

آقايان مركزيو نظارت انجمن اعضاي امروز بامداد ميباشد/ مركزي نظارت انجمن تشكيل محل همچنين

يافتندو عمارتحضور تحتاني مرتبه اطاقهاي از يكي تهراندر فرماندار كفيل قياني و استاندار ممتاز عماد

خـبرنگاران بـا مصاحبهاي طي مركزي انجمن سخنگوي فوFدوند غ;مرضا آقاي صبح ده ساعت مقارن

داخـل در رطـوبت ايـجاد و بـاران رسوخ نتيجتا و شيرواني آهنهاي فرسودگي اثر بر داشت: اظهار چنين

آسيب برق سيمهاي به سقف مرمت براي تهران استانداري سرايدارهاي ذهاب ايابو سبب به و شيرواني

عمارتروي سقف ناحيه در حريقي و يافته اتصال برق سيمهاي بعدازظهر ساعتهشت نتيجه در و رسيده

تا كه تعرفه اوراق هيچوجه به لكن ساخته استانداريوارد عمارت ساختمان به صدماتي حريق ميدهدوقوع

است/ نديده آسيب انتخاباتي ديگر پروندههاي و اوراق و نگرفته قرار استفاده مورد كنون

شـهر شعبه يك و چهل در راي اخذ گفت: چنين راي اخذ جريان خصوص در انجمن سخنگوي آنگاه

جلساتانجمن ميباشند/ راي دادن ترتيبمشغول و نظم با مردم و دارد ادامه همچنان شعبحومهو تهرانو

نيز امروز صبح هشت ساعت از و داشت خواهد تشكيل آراِء اخذ مدت تمام در معمول طبق مركزي نظارت

آراِء اخذ تمام ا از بعد است بديهي است/ شده تشكيل تهران استانداري عمارت زيرين طبقه انجمندر جلسه

در مرتبا نيز انجمن جلسات و يافت خواهد انتقال سپهساFر مسجد به آراِء قرائت براي راي صندوقهاي

شد/ خواهد منعقد آراِء قرائت محل

اسـتانداري عـمارت در حريق علتوقوع به كه بود شايع چون ـ مركزي نظارت انجمن تشكيل محل

مقام يك با تماس ضمن ما خبرنگار شد خواهد تشكيل ديگري محل در مركزي نظارت انجمن تهران,

شد/ جويا را مزبور شايعه سقم يا صحت مركزي انجمن

اعضاي رفاه براي كه است شده پيشنهاد تهران فرمانداري كفيل طرف از گويا داشت: اظهار مزبور مقام

مزبورموكول پيشنهاد انجام چون و گردد منعقد شهر پارك محل در مركزي نظارت انجمن جلسات انجمن,

تخاذ ا و كره مذا انجمن انعقاد محل تغيير به نسبت انجمنمركزي امروز جلسه در ميباشد تصويبانجمن به

شد/ خواهد تصميم

مدت كه فردا عصر تا امروز بعدازظهر از مركزي نظارت انجمن جلسات كه ميرود احتمال ترتيب اين با

گردد/ تشكيل شهر پارك سالن در يافت خواهد خاتمه آرا اخذ

ظهر حدود تا و شد آغاز فرعي شعب در راي اخذ مجددا امروز صبح هشت ساعت از ـ رأي اخذ جريان

يافت/ ادامه

چند مختلفرويداد بيندستجات كه خوردهائي و زد اثر بر بود, توأم حوادثي با نيز امروز آراِء اخذ جريان



٤٠٢٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

در كه ما خبرنگاران گزارشات از قسمتي اينك شدند/ بازداشت مأمورين وسيله به نيز عدهاي مضروبو نفر

ميرسيد/ محترم خوانندگان نظر به بودهاند حاضر راي اخذ شعب

تظاهرات به شروع شهر شمال خيابانهاي در مختلفي دستجات امروز صبح از ـ خيابانها در تظاهرات

تـي تـظاهرا و كرد اجتماع اشخاصي فردوسي و نادري خيابانهاي در جمله از ميدادند شعارهائي و كرده

شدند/ دستگير آنان از عدهاي و متفرق مأمورين وسيله به كه ميكردند

مسـجد مـقابل نـظاميه خـيابان در زيـادي جمعيت امروز, ظهر از قبل ـ نظاميه خيابان در تظاهرات

بودند/ تشكيلداده دادنرايصفطويلي انجمنو محل به ورود انتظار به و كرده اجتماع �٢ �شعبه سپهساFر

نيم و دو ساعت به راي اخذ و گرديده تعطيل شعبه كه شد اع;م انجمن طرف از بعدازظهر دقيقه چند

شدندو ملحق بدانها ديگري عده مراجعتداشتند جمعيتقصد كه هنگام اين در ميگردد/ بعدازظهرموكول

دخـالت اثر بر بعد لحظه چند درگرفت/ جمعيت ميان در نفر چند بين مختصري مشاجره هنگام همين در

سختي به نفر چند آن طي كه گرديد خورد و زد به منجر و گرفته Fبا نزاع جمعيتدامنه بين از اشخاصديگر

شدند/ جلب ك;نتري به مأمورين وسيله به نفر بيست قريب مضروبو

در پذيرفتو پايان انتظامي دخالتمأمورين با ب;فاصله كه داد رخ ديگر نقطه چند در نيز حوادثديگري

شدند/ جلب ك;نتريها به بازداشتو عدهاي نتيجه

اخذ رأي ١٧٢٣٥ مجموما تهران در رأي اخذ شعبه ٤٣ امروز ظهر تا ـ آراِء تعداد و] راي اخذ [محلهاي
است: زير قرار به دادهاند گزارش ما خبرنگاران كه طوري به شعبه بيست در مأخوذه آراِء تعداد و بود شده

راي, ٥٦٨ اسكندري مسجد راي, ١å٤٣ كرج نهر راي, ٤٣٥ شهرداري كافه راي, ٢٩٨ شيخهادي مقبره

گاراژ راي, ٧٩٤ اعظم مسجد راي, ٤٩åمهدوي مسجد راي, ٢٩٤ سلسبيل مسجد راي, ٣٢٨ گر Fمسجدلو

راي, ٤å٧ حاجحسن مسجد راي, ٦٩٤ فخريه مسجد راي, ٥å٩ بيوكآقا مسجد راي, ٧٨٣ مشهد قزوين

٥å٩ لرزاده مسجد راي, ٢٦٧ گندم انبار راي, ٣٧٤ سرقبرآقا راي, باغفردوس٥١٨ راي, ٧٨١ سيدنصرالدين

راي/ ٧٩١ پاركشهر راي, سراجالملك٧٦٨ مسجد راي, ٦٢٤ حاجابوالفتح مسجد راي,

٨٣٣٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٩ چهارشنبه

مشهد در توده منحله حزب يكشبكه كشف
منصور منزل در كه نمودند حاصل اط;ع شهرباني مأمورين اخيرا كه است كي حا مشهد از واصله خبر

ميشود/ تشكيل حزبي جلسات روزه همه سرشور در فيوضيواقع

مزبور منزل داخل دادستان نماينده با انتظامي مأمورين امر جريان از كامل اطمينان و رسيدگي از پس

مشهد در مدتيبود تهرانو توده منحله حزب افراد از كه مرندي حسن دكتر بازرسيهايFزم پساز و شدند

توسط محمدي محمد و حسني محمود و فيوضي حسين و فيوضي يحيي و ميبرد سر به پنهاني طور به

دادگاه به امر پرونده كنون ا گرديده كشف مضره كتب و اوراق هم مقداري و شدند دستگير انتظامي مأمورين

است/ شده احاله لشكر



ملي دولت سياهه ٤٠٣٠

٨٣٣٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٩ چهارشنبه

ملي مبارز مطبوعات متحد جبهه
مدير آقايانصدريپور حضور با جلسهاي صبح مليديروز مبارز متحدمطبوعات جبهه تشكيل بهمنظور

صدر ابوالقاسم مازندران, روزنامه مدير فرزانه ايرج وصال, صبح روزنامه مدير عباسصبوحي آسيا, روزنامه

درباره تي كرا مذا و يافت تشكيل آژنگ روزنامه مدير مسعودي كاظم شرق, آتشبار مدير شيرازي مشرفي

جبهه گرديد مقرر و آمد عمل به ايشان حكومت از حمايت لزوم و زاهدي سپهبد تيمسار دولت مفيد خدمات

روزنامه و فوقالذكر جرايد از يكي هفته در روز هر نظر توافق با و شود تشكيل ملي مبارز مطبوعات متحد

آيد/ عمل به مبارزه شدت به اخ;لگر عوامفريبو افراد با و يابد انتشار روز هفتهايدو وصال صبح

٨٣٣٢ شماره ,١٣٣٢.١٢.١٩ چهارشنبه

ريال ميليون ده سرمايه با شركتگوشت
تأسيسميشود

شده تشكيل گوشت شركت تشكيل مورد در كشتاركنندگان تقاضاي تكليف تعيين براي كه كميسيوني

در ريال ميليون ٥ مبلغ گوشت هيأتمؤسسشركت طرف از كه شد قرار داشتو اع;م را خود نظر ديروز بود

بگذارند/ وديعه به ملي بانك در تهران شهرداري نام به برداشت غيرقابل سپرده حساب

از و ميباشد تهران تأمينگوشت براي شركتگوشت تعهدات انجام مورد در اجرا ضمانت براي مبلغ اين

نمايد تعلل تعهداتخود انجام شركتدر گاه هر كه است شده تعهد كتبا مؤسسشركتگوشت اعضاِء طرف

جبرانشود/ شهرداري خسارات آن محل از و گردد ضبط تهران شهرداري نفع به مزبور مبلغ

ثبت اداره در را اساسنامهخود كه شد داده اجازه هيأتمؤسسشركتگوشت از نفر ده به جريان اين پساز

برسانند/ تهران شهرداري اط;ع به را آن نتيجه ساعت هشت چهلو ظرف و كرده ثبت داخلي شركتهاي

حساب به ريال ميليون پنج مبلغ ساعت هشت و چهل مدت انقضاي از بعد گر ا كه است شده مقرر ضمنا

هيأت از تأسيسشركت در حقالويت پرداختنشود خسارت وديعه عنوان به ملي بانك در تهران شهرداري

نمايد/ اقدام شركت تشكيل براي دارد حق شهرداري اينصورت در و گردد مؤسسسلب

سال پنج مدت براي و سهامي شركت عنوان به تهران گوشت شركت كه داشت اظهار مطلع مقام يك

داشت/ خواهد دست در تهران شهرداري را آن عمده سهام و شد تأسيسخواهد



٤٠٣١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

شد صادر نهائيبازپرسعليهسرتيپفرخندهيي قرار
است كرده اعدام تقاضايمجازات برايسرتيپفرخندهيي خود قرار بازپرسدر
فرخندهيي سرتيپ آقاي پرونده به رسيدگي از پس ارتش دادرسي بازپرس كه شد حاصل اط;ع امروز

وي عليه را نهائيخود قرار بازپرسي مرحله در دفاعوي آخرين استماع ارتشو ستاد ركنسوم سابق رئيس

وقايع در اقداماتاو فرخندهييو سرتيپ آقاي تهامات ا به اشاره ضمن خود قرار بازپرسدر است/ كرده صادر

ارتش دادرسي آئين ٣٤٢ ماده با منطبق را او تهام ا استو كرده اشاره بود كرده مسافرت گي;ن به كه مرداد ٢٨

امروز صبح بازپرس قرار است/ كرده اعدام مجازات تقاضاي او براي دادگاه از مزبور ماده موجب به و دانسته

سرتيپ آقاي عليه را خود ادعانامه كه گرديد ارتشتحويل دادستان سرتيپآزموده آقاي به پرونده ضميمه

نمايد/ صادر فرخندهيي

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

آنان محكوميت و توده منحله اعضايحزب از نفر دستگيريچند
سـمت بـا و بود كرده شركت بخارست فستيوال در كه مستاجران غ;محسين قبل روز چند ـ اصفهان

ريش بـا كـه حـالي در مينمود فعاليت پنهاني طور به اصفهان جوانان سازمان شهرستان كميته مسئول

و تمبر قبيل از زيادي مدارك و گرديد دستگير مينمود عبور اصفهان يك بخش در مبدل لباس و مصنوعي

گرديد/ كشف مشاراليه منزل در مركزي كميته عنوان به متعدد نامهجات چكو دستههاي

داده قرار فعاليتهايخود مركز را دبيرستان محيط مضره تبليغات با كه دانشآموزان از نفر ٤٣ همچنين

tآيتا محضر در و شدند نادم خود عمل از آنها از عدهاي شدند/ اخراج دبيرستانها از موقت طور به بودند

نمودند/ انزجار اظهار توده منحله حزب از و باشند وفادار شاهنشاه به كه نمودند ياد سوگند جمعه امام

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

بيگانهپرستان] و بيگانگان تمام از را خود [انزجار
از را خود انزجار نيستم, و نبوده توده منحله حزب عضو مهاباد فرهنگ آموزگار حربي ابراهيم اينجانب

بزرگخود ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون تا داشته ابراز بيگانهپرستان و بيگانگان تمام

حربي ابراهيم ١٩٤٥٩ آ بود/ خواهم وفادار و كار فدا ايران

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

معظم] شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون [تا
از را خود انزجار نيستم, و نبوده توده منحله حزب عضو مهاباد فرهنگ آموزگار ريحاني عبدالقادر اينجانب

بزرگخود ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون تا داشته ابراز بيگانهپرستان و بيگانگان تمام

ريحاني عبدالقادر ١٩٤٦å آ بود/ خواهم وفادار و كار فدا ايران
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٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

ندارم] و نداشته بستگي توده منحله حزب [به
جدا حزبي هر به را خود انتساب و ندارم و نداشته بستگي توده منحله حزب به نصيري علي اينجانب

نصيري] [علي ١٩٥٣٨ آ مينمايم/ تكذيب

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

انتخاباتمجلسشورايملي
گرديد تهراناخذ در راي ٦١٢٨å امروز ظهر تا مييابد, خاتمه تهران در رأي اخذ امروز

انتخاباتي خورديبيندستجات و زد امينالدوله مسجد مقابل در امروز صبح
بازداشتشدند نفر چند و مجروح ششنفر آن طي كه داد رخ
ميشود آغاز سپهساiر مسجد در شمارشآراِء فردا ساعتهشتبامداد از

ايـن صـبح ده ساعت حدود در و داشت ادامه فرعي شعبه ٥٣ در نيز امروز آراِء اخذ ـ آراِء اخذ جريان

شد/// ارسال رؤسايشعب عنوان به مركزي نظارت رئيسانجمن اسفندياري آقاينوري طرف از بخشنامه

در واقع امينالدوله مسجد مقابل در خوردي و زد امروز صبح ٩ ساعت ـ فخرآباد خيابان در خورد و زد

خوانـندگان استحضار به است داده گزارش ما خبرنگار كه طوري به آن تفضيل كه داد رخ فخرآباد خيابان

مـقابل در ميباشند سوم نيروي حزب اعضاي از ميشد گفته كه نفر چند صبح ٩ ساعت ميرسد: محترم

آنها آمدندو جلويمسجد به ديگري عده اينموقع در بودند شعارهائي دادن پخشاع;ميهو مسجدمشغول

انتظامي مأمورين دخالت با كه داد روي دسته دو بين خوردي و زد نتيجه در كردند, شعار دادن به شروع نيز

شهرباني بهداري به مأمورين وسيله به كه شدند مجروح طرفين از نفر ٦ خورد و زد اين در يافت/ خاتمه

گرديدند/// دستگير نيز نفر چهار و شدند منتقل

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

تأسيسشد جنوبشهر در تختخوابي ١٢å بيمارستان يك
ساختمان اخيرا كه شهر جنوب در تهران شهرداري تختخوابي ٦åحداثFجديدا بيمارستان است نظر در

١٢å بـيمارستان يك صـورت به است شده تهيه هم آن الكتريكي جراحي وسايل و ثاثيه ا و تكميل آن

اوايل در و آمده عمل به Fزم اقدام عمل اين انجام براي تهران شهرداري حسبدستور بر درآيد/ تختخوابي

بود/ خواهد بيماران برايقبول آماده تختخواب ١٢å ظرفيت با آينده سال

٨٣٣٣ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢å پنجشنبه

پرورشگاهمظفري] به اراضي [اهداِء
بـه را دروس اراضـي از مـتر هـزار ده �مخبرالسلطنه �حاج هدايت آقاي ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

كردهاند/ قدرداني خير عمل اين از مظفري پرورشگاه اولياي و كرد اهداِء مظفري پرورشگاه
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٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

شد خانههايتجريشدستگير از يكي در امروز فاطمي دكتر
و بود مخفيشده انظار از ماه مرداد ٢٨ قيام روز از كه سابق دولت خارجه امور وزير فاطمي دكتر

ودستگيري اختفا كردنمحل برايپيدا كشور سرتاسر در انتظامي مأمورين اخير طيمدتهفتماه

فرماندارينظامي به و دستگير مأمورينفرماندارينظامي وسيله به امروز بودند ويمشغول

منتقلگرديد

نشناسند را او ابتدا مأمورين كه فاطميسببشد دكتر ريشبلند
مرتفعكرد را مأمورين ترديد او وليصداي

منتقلگرديد شهرباني به پيراهن با افسر دو وسيله به فاطمي دكتر

يافت ارتقاِء سرگردي درجه به فاطمي دكتر دستگيري مأمور جليلوند سروان

فاطمي دربارهدستگيريدكتر تهران فرماندارينظامي اعEميه
بازداشتشد فاطمي دكتر پساز ساعت دو نيز فاطمي سعيد دكتر

گرديد منتقل كل شهرباني به و
به اعEميههائي و ميكرد اداره را سوم نيروي حزب از قسمتي اختفايخود محل از فاطمي دكتر

دستآمد به آنجا از او امضاي

فرمانداري مأمورين وسيله به سابق دولت خارجه امور وزير فاطمي حسين دكتر امروز صبح ده ساعت

شد/ بازداشت فاطمي سعيد دكتر نيز بعدازظهر ساعت نيم او دنبال به و گرديد دستگير شهرباني نظاميو

ظهر از قبل ميكنيم/ درج خوانندگان براي زير در كردهاند تحقيق ما خبرنگاران كه را جريان اين جزئيات

به و شده دستگير شهرباني و نظامي فرمانداري مأمورين وسيله به فاطمي دكتر كه شد شايع گهان نا امروز

مأمورين كه هنگامي از زيرا شد تلقي احتياط و ترديد با ابتدا خبر اين است/ شده آورده نظامي فرمانداري

انتشار وي دستگيري بر مبني شايعاتي نيز دفعه چندين حال به تا بودند فاطمي دكتر تعقيب در انتظامي

بياساساست/ ميشد معلوم بعدا كه مييافت

چند تدريج به بعد دقيقه چند زيرا نيانجاميد طول به زياد فاطمي دستگيريدكتر در ترديد ـ ديگر شواهد

به ميبرند شهرباني به را فاطمي دكتر انتظامي مأمورين كه بودند كرده مشاهده نزديك از كه كساني از نفر

دكتر صبح امروز كه ميشد گفته مرتبا تلفن وسيله به همچنين و كردند تعريف را جريان و آمده روزنامه اداره

يقين اينموضوع به نسبت تقريبا كه اينموقع در ديديم/ مأمورين همراه را او ما و كردهاند دستگير را فاطمي

پساز سرانجام فاطمي دكتر كه داشت معلوم نيز نظامي فرمانداري مقاماتمسئول از سؤال بود شده حاصل

است/ آمده بيرون داشته كه مرموزي وضع از و شده دستگير ت;شمأمورين, كوششو ماه هفت

عدهاياز كه ماه مرداد ٢٨ قيام پساز دارند اط;ع خوانندگانمحترم طوريكه به ـ تعقيبميشد چگونه

سعي و نيامد دست به اثري فاطمي دكتر از گرديدند بازداشت سابق دولت تصدي زمان در امور مسئولين
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شهرباني نظاميو فرمانداري فاطميمأمورين دكتر يافتن براي نرسيد/ نتيجه به وي كردن پيدا در مأمورين

در مبدل لباسهاي با پيوسته آنها مأمورين آنكه بر ع;وه ميكردندو استفاده ممكنه راههاي وسايلو كليه از

زيرا كنترلمينمودند نيز را تلفنيمشكوك كرات مذا اغلب حتي بودند جستجو در كنار و گوشه در مردمو ميان

ديگر طرف از ميگيرد تماس مراجع اشخاصو بعضي با تلفن وسيله به اغلب فاطمي دكتر كه ميشد گفته

بـه منتسب افراد همچنين و فاطمي دكتر نزديك فاميل و آشنايان دنبال به مخصوصي مأمورين پيوسته

شوند/ گاه آ ميدهد روي فاطمي دكتر و آنان بين م;قاتي گر ا تا بودند مختلف دستههاي

از خارج به وي كه ميشد گفته جمله از و يافته فاطميشيوع دكتر اختفاي محل درباره مختلفي شايعات

بايستي استو نشده خارج اطراف تهرانو از فاطمي دكتر كه داشتند يقين انتظامي ويمأمورين رفته كشور

تهرانو دههاياطراف كليه كه حاصلبود اينجا از اطمينانمأمورين پرداخت/ بهجستجوياو محل همين در

ميگرديد/ كنترل شديدا مأمورينمخصوص وسيله به شهر از خارج به اشخاص رفتهاي و آمد

از است: قرار بدين شده شنيده فاطمي اختفايدكتر كشفمحل چگونگي درباره آنچه ـ شد پيدا چگونه

كه تهرانوحومه مختلف نقاط در كه بودند شده افسرانيمأمور و افراد كل شهرباني نظاميو فرمانداري طرف

يك وسيله به حبيباtجليلوند ازمأمورينسروان يكي تفحصبپردازند/ به بود شده گرفته نظر در آنان براي

در واقـع خانههاي از يكي در فاطمي دكتر كه ميكند پيدا اط;ع داشته سر به چادر كه فاطمه نام به زني

است/ شده مخفي شميران قاسم امامزاده

به كرده مراجعه نظامي فرمانداري به امروز صبح نه ساعت زن آن اظهارات از اطمينان پساز مزبور افسر

ميرود/ شميران به مأمور نفر چند و تومبيل ا و نظامي فرمانداري افسر مولوي كبر عليا سرگرد آقاي تفاق ا

است/ بوده باز ديگر در و قفل آن يكدر كه بوده در دارايدو داشته توقف آن در فاطمي دكتر كه خانه

يكنفر جز به كه ميكنند وم;حظه ميشوند خانه وارد جليلوند سروان سرگردمولويو ـ اطاقدربسته در

اطاق فقطدو كه ميباشد �تير �آزمايشگاه كارمند نام محسني به متعلق خانه اين نيست/ آنجا كسيدر كلفت

كلفت از اول اطاق بازرسي پساز مزبور افسر نفر دو است/ قفلبوده نيز اطاقها از يكي در و دارد آنوجود در

به آنها ولي نيست آن در چيزي استو انبار آنجا ميدهد جواب چيست؟ ديگر اطاق در ميكنند سؤال خانه

اطاقروي گوشه در ريشبلند با مردي كه مينمايند مشاهده و ميكنند باز را اطاق در نكرده اعتنا اظهاراتاو

است/ نشسته صندلي

وي پاسخ در فاطمي دكتر شاه, جاويد ميزند فرياد مولوي سرگرد مزبور مرد مشاهده به ـ شاه جاويد

او صداي شنيدن پساز بودند شناخته را فاطمي دكتر ابتدا كه دستگيري مأمور افسران شاه/ جاويد ميگويد

بيايد شهرباني به مأمورين همراه كه تكليفميشود فاطمي دكتر به فاطمياست/ كهويدكتر ميكنند يقين

ميافتد/ راه به مأمور همراه داشته تن به كه شلوار پيراهنو لباسو همان با و برخاسته مقاومت بدون هم او

در نـيز او دسـتگيركننده افسر نفر دو داده قرار نظامي فرمانداري مخصوص تومبيل ا در را فاطمي دكتر

عدهاي شهرباني به فاطمي دكتر هنگامورود ميرسند شهرباني ترتيببه اين به و ميگيرند قرار طرفينوي
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و نمودند جلوگيري شهرباني به متفرقه اشخاص ورود از مأمورين ولي كردند اجتماع او مشاهده به مردم از

ندادند/ راه داخل به را كسي

براي انتظامي مأمورين طرف از فاطمي دكتر شدن دستگير از پس ساعتي ـ نظامي فرمانداري اع7ميه

ساعت فاطمي حسين دكتر كه ميرسد عمومي اط;ع به بدينوسيله گرديد: منتشر زير اع;ميه عموم اط;ع

نظامي فرمانداري مأمورين و شهرباني انتظامي اداره افسر جليلوند tحبيبا سروان وسيله به امروز صبح ٩

گرديد/ نظامي فرمانداري تحويل و تجريشدستگير باغهاي كوچه از يكي در تجسساتطوFني از پس

تـحقيقات بـ;فاصله و بـردند نـظامي فرماندار اطاق به سر يك را فاطمي دكتر ـ مقدماتي بازجوئي

دكتر از ميشود گفته كه طوري به شد/ آغاز نظامي فرمانداري دادسراي بازپرس وسيله به وي از مقدماتي

ميكند/ معرفي مأمورين به را محلوي هم او و فاطميسؤالميشود سعيد اختفايدكتر محل درباره فاطمي

ولي رسيد مسئول مراجع ساير و نخستوزير آقاي اط;ع به بعد دقيقه چند فاطمي دكتر شدن دستگير خبر

از خارج به زرهي دوم لشكر مانور انجام براي امروز صبح كه تهران نظامي فرماندار بختيار سرتيپ تيمسار

نداشت/ اط;ع واقعه اين از امروز ظهر تا بود رفته شهر

ماه دو از نظامي فرمانداري كلو شهرباني مقامات كه است كي حا ديگر اط;ع ـ فاطمي بازداشتسعيد

ولي داشتند آناط;ع از و كشفكرده فاطميرا حسين دكتر فاطميخواهرزاده سعيد اختفايدكتر پيشمحل

سـعيد بـازداشت بـه اقدام باشند داشته دست در فاطمي دكتر نمودن دستگير جهت وسيلهاي اينكه براي

اثـر بـر كـه است شايع نيز و گرفتند نظر تحت مخصوص مأمورين وسيله به را او محل و ننمودند فاطمي

هـنوز ولي شـدهانـد فاطمي دكتر اختفاي محل كشف به موفق آوردهاند دست به راه اين از كه اط;عاتي

مأمورين امروز ظهر حال هر در است/ نشده امر طرفمسئولين از باره اين در صريح رسميو اظهار هيچگونه

به فاطمي سعيد موقعورود آوردند/ شهرباني به بازداشتنموده را او و رفتند فاطمي سعيد توقفدكتر محل به

حضور بودند رفته آنجا به فاطمي دكتر دستگيري خبر شنيدن اثر بر كه عكاسان و خبرنگاران كل شهرباني

دستش روي نيز را پالتويخود داشتو تن بر راهراه لباسقهوهاي فاطمي سعيد گرفتند/ عكس او از و داشتند

اطاق به بعد دقيقه چند بردندو �گاهي كارآ شهرباني� اط;عات اداره به ابتدا را ميخنديداو مرتبا بودو انداخته

از قبل و بودند او دنبال به خبرنگاران جا همه دادند/ انتقال شهرباني رئيسكل مقدم علوي سرلشكر تيمسار

افتاد/ كوزه در خياط گفت: خبرنگاران به خنده با شهربانيشود رئيس اطاق وارد اينكه

فاطمي دكتر بازداشت چگونگي درباره جليلوند سروان آقاي با شد موفق ما خبرنگار پيشـ يكهفته از

براي طور اين را فاطمي دكتر دستگيري جريان داشت تن بر لباسسويل كه جليلوند سروان كند/ مصاحبه

در جا همه مدت اين در و شده فاطمي دكتر كردن پيدا قبلمأمور ماه دو يكي از من كرد: تعريف ما خبرنگار

مقدمات كه اوان همان در ولي بردم پي او محل به قبل روز چند و ماه يك حدود در اينكه تا بودم او تعقيب

كه شدند موفق مأمورين رسيدن از قبل و شده مطلع جريان از او اطرافيان ميآوردم فراهم را او دستگيري

مأيوس من ولي نشد عملي ما نقشه ترتيب اين به كنند عوض را او جاي و داده تغيير را فاطمي دكتر محل
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خانههاي نواحيو آن كردم/ دنبال فاطمي اختفايدكتر محل به بردن پي براي را عملياتخود مجددا نشدمو

منزل خانه كدام در فاطمي دكتر بفهم كه شدم موفق باFخره و دادم قرار نظر تحت دقيقا را اينكوچه اطراف

كار دارد قرار تير چهارراه در واقع تير آزمايشگاه در كه محسني نام به شخصي منزل در فاطمي دكتر دارد/

به اقدام دارد اقامت آنجا در فاطمي دكتر كه كردم حاصل كامل اطمينان اينكه از پس بود/ مخفي ميكند

پيش كار در اشكالي تا نشود زياد عده كردم سعي اينمأموريت در كه گفتهشود بايد yقب نمودم/ دستگيرياو

فاطمي دكتر كه شد مسلم برايم yكام اينكه پساز دادم انجام شخصا را كارها تمام رويهمينمنظور نيايدو

نظامي فرمانداري به شوم منزل وارد نميتوانستم دادستان اجازه بدون چون دارد اقامت محسني منزل در

نمايندگيدادهشود من به نظامي فرمانداري طرفدادستان از كه كردم تقاضا و دادم اط;ع را جريان مراجعهو

طرف به شده پياده تومبيل ا از من ابتدا بود صبح نه ساعت اينموقع در فاطميشوم/ دكتر منزل وارد بتوانم تا

چند پساز و زدم در وسعتداشت/ متر چهارصد الي سيصد كه بزرگبود نسبتا خانه اين حياط رفتم/ منزل در

باز را كلفتدر پيرزن كنيد باز گفتم عادي خيلي كيست, پرسيد آمدو پشتدر بود خانه كلفت كه پيرزني دقيقه

ما ديدن از خانه كلفت و نبود منزل كسدر كلفتهيچ جز شديم/ منزل سرگردمولويوارد تفاق ا به من و كرد

بگرديم/ قدري را خانه اين ميخواهم دادم جواب داريد؟ چيكار پرسيد و كرد تعجب خيلي

اطاقها از يكي وارد كرد را ما جلبنظر جا همه از بيشتر اطاق دو و خانهوسيعبود شد گفته كه همانطور

كنيم باز را اطاق در خواستيم كه وقتي بود قفل دومي اطاق در نميشد/ ديده اطاق آن كسدر هيچ و شديم

باز را اطاق در وقتي ميگرديم/ هم را انبار ندارد اشكالي گفتم است/ انبار و نيست كسي آنجا گفت پيرزن

استدكتر اطاق استدر گذاشته ريشانبوهي و دارد تن به پيژامه كه حالي در فاطمي دكتر كه ديديم كرديم

نـماينده و نـظامي فرمانداري افسر مولوي سرگرد كرد/ تعجب و ترسيد خيلي ديد را ما كه همين فاطمي

كردند: تعريف ما خبرنگار براي طور اين را جريان نيز دادستان

باد جاويد زدم فرياد احساسات فرط از من و ترسيد ديد را ما كه همين فاطمي دكتر ـ شد تسليم چگونه

جاويد شاه جاويد زد فرياد بار چند آن متعاقب بود گرفته قرار تأثير تحت ترس شدت از كه فاطمي دكتر شاه/

شد تسليم ناخواه و خواه ميديد بيهوده را مقاومت ديگر كه هم او برويم, كه كردم تكليف فاطمي دكتر به شاه,

آورديم/ شهر به گذاشته تومبيل ا داخل به را ريشاو و پيژامه با معيني همانوضع با و

شد: منتشر نظامي فرمانداري طرف از نيز اع;ميه اين قبلي اط;عيه پيرو ـ بعدي اع7ميه

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٦٤ شماره اع7ميه

ياسمن تجريشكوچه در خانهايواقع به قبلي مراقبتهاي با كه انتظامي نيممأمورين و ساعت٩ امروز

كه حالي در را فاطمي حسين دكتر و داده قرار بازرسي مورد را مذكور خانه بودند شده محسنيمظنون منزل

نمودند/ بازداشت و دستگير نميشد شناخته نظر به و داشته ريشانبوهي

سرتيپبختيار تهران, شهرستان نظامي فرماندار

در بختيار آقايسرتيپ طرف از ٦٤ شماره اع;ميه با همراه نيز ايناط;عيه نظاميـ فرمانداري اط7عيه
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به مراقبتموفق ماه هفت پساز امروز نظامي فرمانداري ركندو مأمورين شبكه شد: داده قرار جرايد اختيار

گرديدند/ او دستگيري و فاطمي حسين دكتر اختفاي محل كشف

كه فاطمي دكتر دستگيري براي گرفتم عهده به را نظامي فرمانداري مسئوليت اينجانب كه موقعي از

فرمانداري دو ركن به موكد دستورات بود كرده توهين ملي مقدسات به و پيموده خيانت راه همه از بيشتر

از يكـي گرفتند قرار دقيق مراقبت تحت او دور و نزديك اقوام و آشنايان كليه كه طوري به صادر نظامي

تحت كه بود شبكهاي ميشد نزديكتر هدف به و داشت بيشتر فعاليت ابتداي از كه مراقبت شبكههاي

نزديكتر فاطمي اختفايدكتر بهمحل روز به روز شبكه اين ميكرد انجاموظيفه كبرمولوي عليا سرگرد نظر

خانة فاطمي محارم از عدهاي تعقيب دقتدر روزيو شبانه فعاليت اثر پيشدر روز چند در اينكه تا ميشد

يك كه شد برده پي روز چند اين در گرفت/ قرار سوءظن محسنيمورد منزل ياسمي تجريشكوچه در واقع

ديگر طرف از امروز اط;عيه اين چون ميكند زندگي خانه اين در مرموزي طور به عجيبو قيافه با شخص

مورد دارد سكونت خانه آن نزديك در اقوامش از يكي كه جليلوند tحبيبا شهرباني سروان وسيله به نيز

به تبديل ميكند زندگاني مخفي غيرعاديو طور به خانه اين در يكشخصمرموز اينكه ظن و واقع تأييد

طـور بـه كـه شـد داده مأمـوريت مـولوي تـوپخانه سـرگرد بـه نظامي فرمانداري ستاد از لذا گرديد يقين

دكتر نتيجه در دهد قرار بازرسي مورد غافلگير طور به را خانه اين و شده عمل وارد راسا و غيرمحسوسرسما

گرديد/ جلب نظامي فرمانداري به و دستگير ميبينيد كه قيافهاي با فاطمي حسين

و خبرنگاران گوش به فاطمي دكتر دستگيري خبر كه صبح ده ساعت از ـ خبرنگاران و عكاسان هجوم

فـرمانداري ستاد رئيس اطاق در خارجي و داخلي عكاس و خبرنگار پنجاه از بيش رسيد جرايد عكاسان

داشتند/ را نظامي فرماندار بختيار سرتيپ آقاي ورود انتظار بيصبري با و كرده اجتماع نظامي

مراقبويبودند/ نفرمأمور چند و بود نشسته مبل نظاميروي فرماندار اطاق در اينموقع در فاطمي دكتر

ساعت مقارن اطاقنشود/ كسيوارد كه بودند مراقب مسلح سرباز نفر چند نيز نظامي فرماندار اطاق جلويدر

عكاسان خبرنگارانو كليه هنگام اين در آمد نظامي فرمانداري به بختيار آقايسرتيپ بعدازظهر نيم يكو

مخبرين يكاز هر به شد قرار بود زياد مخبرين عده وليچون آوردند نظاميهجوم فرماندار اطاق طرف به

اطاق نظاميوارد فرماندار كه هنگامي فاطمي دكتر شوند/ نوبتوارد رعايت با ترتيبو به كه شود داده نمره

داشت/ تن رنگبر قهوهاي ربدوشامبر يك بود گذاشته توپي مشكي ريش برخاستوي جا از احترام به شد

قرار فرمانداري افسران از نفر چند و بختيار سرتيپ آقاي كنار در نظامي فرماندار ميز پشت در فاطمي دكتر

عكس او از عكـاسان كـه مـدتي تـمام در وي كردند عكسبرداري او از سرعت به نيز عكاسان و گرفت

كـه ايـن از بـعد بود شده خيره عكاسان چشمان در آرام و كت سا و نميكرد صحبت كلمه يك ميگرفتند

رفت/ فرو عميقي فكر در نشستو مبل روي شد تمام وي از عكسبرداري

احضار را جليلوند سروان شهرباني رئيسكل مقدم علوي سرلشكر امروز وقت آخر ـ سرگردي به ارتقاِء

نمود/ اعطا مشاراليه به يككوششنيز درجه نشان يكقطعه ساختو مفتخر سرگردي درجه به را او و نمود
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فاطمي حسين دستگيريدكتر به منجر كه جرياني شرح از محترم خوانندگان اينكه براي ـ قبل ماه دو از

دستگيري در كه شهرباني مطلع مقامات با ما خبرنگار گردند واقف خوبي به گرديد امروز صبح ده ساعت در

مأمورين از يكي قبل ماه دو آورد/ دست به را زير اط;عات و گرفت تماس داشتهاند [دست] فاطمي دكتر
شد شهرباني رئيس مقدم سرلشكرعلوي آقاي اطاق وارد نفسميزد نفس خستگي از كه حالي شهربانيدر

داد دستور ب;فاصله مقدم علوي سرلشكر آقاي است/ كرده پيدا را فاطمي سعيد اختفاي محل كه داد اط;ع و

دنبال به را اطمينان مخفيومورد مأمورين از نفر سپسچند نشودو خبريمنتشر كوچكترين باره اين در كه

سعيد كه كردند تلفن وي به شهرباني رئيس دستور طبق مأمورين بعد ساعت يك فرستاد/ فاطمي سعيد

كس هيچ كه كرد كيد تأ مجددا مأمورين به خبر اين شنيدن ضمن شهرباني رئيس كردهاند/ پيدا را فاطمي

رئيس طبقدستور مأمورين روز همان بعدازظهر نيم و ده ساعت مقارن كند/ پيدا اط;ع جريان اين از نبايد

رئيس بردند/ مقدم علوي سرلشكر آقاي اطاق به را وي و آورده شهرباني به خود با را فاطمي سعيد شهرباني

را فاطمي سعيد كه مأموريني به آن از بعد و صحبتكرد محرمانه فاطمي سعيد با يكساعت قريب شهرباني

شود/ خارج شهرباني از ميتواند استو آزاد وي كه داد دستور بودند آورده شهرباني به خود با

زيرا دليلنبود بدون فاطمي سعيد آزادي ولي كردند تعجب ايندستور از چهمأمورين گر ا ـ بود نظر تحت

و آمد شهرباني به مقدم علوي سرلشكر تيمسار دستور به شهرباني افسر جليلوند سروان آقاي شب همان

وي به شد خارج شهرباني رئيس اطاق از كه هنگامي جليلوند سروان كرد/ كره مذا ايشان با ساعت نيم قريب

عمل به فاطمي حسين برايدستگيريدكتر تحقيقاتدامنهدار از را كسي اينكه بدون بود شده مأموريتداده

خانه كه كرد مأمور را جليلوند سروان آقاي جمله از شهرباني زبردست مأمورين از نفر دو ب;فاصله وي آورد/

سعيد كه يافتند مأموريت مخفي مأمورين از ديگري عده ضمنا و بگيرند نظر تحت را فاطمي دكتر خواهر

باشند/ داشته نظر تحت را فاطمي

سروان آقاي دست در پروندهاي مدت اين خ;ل در گذشت جريان اين از روزي چند ـ شبانه نامههاي

ميگرديد/ ضميمه آن به مرتبا فاطمي دكتر خواهر خانه محافظ گزارشمأمورين و بود اقدام دست در جليلوند

در مرور و عبور كه هنگامي شب هر بودند داده اط;ع مأمورين كه بود اين گزارشها اين در توجه جالب نكته

وي به نامههائي و ميكنند آمد رفتو فاطمي دكتر خواهر خانه به ناشناسي اشخاص ميشود, قطع خيابان

نـظر تـحت نـامهها آورنده داشت ادامه نيز بود خلوت خيابانها كه زود صبحهاي اغلب كار اين ميدهند

كه ايناط;ع بود مفيد بسيار كه رسيد جليلوند آقايسروان به اط;عي گهان نا اينكه تا گرفتند قرار مأمورين

فـرمانفرمائيان كـوچه خانههاي از يكي در كه ميداد نشان بود شده داده او به وي اقوام از يكي وسيله به

و طب دانشـجوي مـحسني نام به شخصي به متعلق خانه اين ميشود انجام مشكوكي عمليات تجريش

نبود خانه آن در كسيديگر نفر ايندو جز نداشتو بيشتر اطاق كهدو خانه اين در تيربود/ آزمايشگاه كارمند

دنبال به و ميبرد سر به خانه اين در فاطمي دكتر كه ميداد نشان بود رسيده مأمورين به كه اط;عاتي ولي

كنند/ دستگير را فاطمي دكتر شدند موفق و شدند وارد محسني خانه به امروز صبح مأمورين جريان اين
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٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

چاقومضروبشد با و گرفت قرار عدهاي حمله مورد فاطمي دكتر
از كه همين ميبردند زندان به انتظامي مأمورين را فاطمي دكتر كه موقعي امروز بعدازظهر ساعت سه

دكـتر مراقـبين و فرمانداري مأمورين گرفت/ قرار عدهاي حمله مورد آمد پائين شهرباني عمارت پلههاي

دكتر به چاقو ضربه چند شوند جلوگيري به موفق اينكه از قبل ولي شدند او به جمعيت حمله از مانع فاطمي

بيمارستان به ببرند زندان به اينكه جاي به را فاطمي دكتر مأمورين ب;فاصله كرد/ اصابت فاطمي حسين

دادند/ قرار معالجه تحت را او و نموده منتقل

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

يافت بختياريتشكيل غائله تجديدنظر دادگاه امروز
است بختياريتفكيكشده غائله متهمين ساير از بختيار ابوالقاسم پرونده

غائله متهمين تهام ا به رسيدگي مأمور نظر تجديد دادگاه اينكه از پس شد داده اط;ع yقب كه طوري به

در متهمين از يكي بختيار ابوالقاسم آقاي حضور عدم اثر بر كرد تعيين متهمين دادرسي براي بختياريوقت

غائله متهمين ساير پرونده از بختيار ابوالقاسم پرونده كه كرد موافقت نظر تجديد دادگاه بيماري به ابت;ِء اثر

دادگاه جلسه صبح امروز لذا آيد/ عمل به رسيدگي گانه جدا طور به مشاراليه تهام ا به و تفكيكشود بختياري

آقاي رياست به �بختيار ابوالقاسم استثناي �به متهمين از ديگر نفر ٩ تهام ا به رسيدگي براي نظر تجديد

ولي نشدند حاضر دادگاه در متهمين از نفر چند گرديد/ تشكيل ارتش دادرسي سالن در نخجوان سرتيپ

و گرديد قرائت بدوي دادگاه راي ابتدا جلسه رسمت اع;م از پس يافتند حضور دادگاه در آنها مدافع وك;ي

بدوي دادگاه از صادره راي به اعتراضنسبت بر دائر را آنها مدافع ووك;ي متهمين لوايح دادگاه سپسمنشي

گرديد/ تعطيل تنفس عنوان به دادگاه ربع و يازده ساعت مقارن كرد/ قرائت

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

سوگند] ادايمراسم [پساز
به �ري �شهر چيتسازي كارخانة در قبل چندي كه اغتشاشاتي واسطه به ـ كشور خبرهاي بقيه خ7صه

كـارگران از نـفر شش پنجشنبه روز گرديدند/ اخراج كارخانه از محركين و كارگران از عدهاي پيوست وقوع

شدند/ گماشته كار به مجددا سوگند مراسم اداي از پس مخصوصي مراسمي طي مزبور كارخانة اخراجي

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

بيگانهپرستان] و بيگانگان تمام از را خود [انزجار
تمام از را خود انزجار نيستم, و نبوده توده منحله حزب عضو مهاباد فرهنگ آموزگار رباني محمد اينجانب

ايران بزرگخود ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون تا داشته ابراز بيگانهپرستان بيگانگانو

رباني محمد ١٩٥٧å آ بود/ خواهم وفادار و كار فدا
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٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

معظم] شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون [تا
از را خود انزجار نيستم, و نبوده توده منحله حزب عضو مهاباد فرهنگ آموزگار يوسفي عثمان اينجانب

بزرگخود ميهن و معظم شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون تا داشته ابراز بيگانهپرستان و بيگانگان تمام

يوسفي عثمان ١٩٥٧١ آ بود/ خواهم وفادار و كار فدا ايران

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

بودم] راستمنحرفشده راه [از
تبليغات اثر در بودم تحصيل مشغول و بوده دانشجو كه قبل سالهاي در دانشراد tعطاا دكتر اينجانب

موافق را حزبمزبور مرام اينكه علت به ولي بودم شده راستمنحرف راه از بيوطن خائنو توده عناصر شوم

گيري كناره حزبمزبور از تشخيصدادم خيانتآميز ايران عزيزم بهكشور را آنها عمليات و نديده خود افكار با

ايران سلطنتمشروطه به را وفاداريخود و حزبمزبور از را خود انزجار و تنفر ابراز ضمن بدينوسيله و نموده

دانشراد] hعطاا] ١٩٥٩٢ آ ميدارم/ اع;م شاهنشاه و

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

نيستم] توده منحله حزب جزو بيكار [شغل
Fر از صـادره ٣٥١٨ شـماره شناسنامه داراي tحبيبا مرحوم فرزند ارجمندي محمدابراهيم اينجانب

گر ا ميدانمو ملتايران و كشور به خائن را توده حزبمنحلهمنفور نيستمو توده حزبمنحله جزو بيكار شغل

ارجمندي محمدابراهيم شيراز, ١٩٦å٦ آ ميدهم/ استعفا وسيله بدين تاريخ اين از بودم هم

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

پاريسرفت نيويوركبه از قوامالسلطنه
مـاه يك از پس ايـران اسبق نخستوزير ��قوامالسلطنه قوام احمد آقاي �فرانسه �خبرگزاري نيويورك

خبرنگاران به وي كرد/ پاريسعزيمت بهصوب هواپيما با بيمارستانهاينيويوركديروز از يكي در معالجه

بـهبودي yكام وي مزاجي وضع نيويورك بيمارستان در جراحي عمل انجام از پس كه داشت اظهار جرايد

ديـدن بـراي سـپس و ماند خواهد پاريس در روز سه يا دو وي كرد اضافه قوامالسلطنه آقاي است/ يافته

رفت/ خواهد ژنو به است تحصيل سويسمشغول در كه فرزندش

٨٣٣٤ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٢ شنبه

مراجعتميكنند؟] تهران به [قوام
به معالجه براي قبل چندي كه ��قوامالسلطنه قوام احمد آقاي اط;ع قرار به ـ خبرهايكشور بقيه خ7صه

به ورود از پس قوام آقاي ميكند/ مراجعت تهران به پنجشنبه يا چهارشنبه روز بود كرده مسافرت امريكا

رفت/ خواهد Fهيجان به استراحت براي تهران
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٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

به يافت پايان نظامي فرماندار كار اطاق در فاطمي دكتر از بازپرسي كه هنگامي ديروز بعدازظهر

جمعيت ميانازدحام از ناگهان قصرانتقالدادهميشد برايتوقفبهزندان انتظامي مأمورين وسيله

نتيجه در و كرد طرفويحمله به ناشناسي

گرديد بيمارستانبستري در و مجروح كارد ضربه سه به فاطمي دكتر
عمل وسيله به بEفاصله و منتقل شهرباني بيمارستان به زندان به فاطمي دكتر

گرديد اوجلوگيري ازخونريزي جراحي
ميبرد سر به قصر پادگان زندان در اكنون و فاطميرضايتبخشاست دكتر مزاجي وضع

دستآمد به توجه مداركقابل و گيرنده و فرستنده فاطميدستگاه دكتر اقامت محل از بازرسي در

شرحميدهد را فاطمي دكتر بازداشت چگونگي و فرماندارينظاميجزئيات افسر مولوي سرگرد

محل يافتن به موفق جليلوند سروان كه سببشد كلفتخانه اظهاراتفاطمه چگونه
گردد فاطمي اختفايدكتر

زندگانيوكارهاي از اطEعاتيكه و اظهاراتهمسايگانمنزل و فاطمي ومحلاقامتدكتر وضعخانه

است مخفيبوده انتظامي مأمورين نظر از كه مدتي در فاطمي دكتر

خارجي جرايد و سياسي محافل در فاطمي انعكاسدستگيريدكتر
زندان به را فاطمي دكتر مأمورين كه هنگامي بعدازظهر ديروز رسيد خوانندگان اط;ع به كه طوري به

دكتر از عكاسان آنكه از پس ديروز شد/ مجروح و گرفت قرار عدهاي حمله مورد وي ميدادند انتقال قصر

اطاقخلوت چون و بود نشسته مبل فاطميروي دكتر نظامي فرماندار اطاق در كردند/ عكسبرداري فاطمي

آورد/ عمل به او از مختصري بازجوئي بختيار آقايسرتيپ حضور نظاميدر فرمانداري بازپرسان از يكي بود

قريب داشت: اظهار بودند پرسيده محسني خانه در را توقفاو مدت كه جواباولينسؤال در فاطمي دكتر

كسالت اينكه علت به بقيهسؤاFت به جواب از فاطمي دكتر ميكردم/ زندگي خانه آن در من كه بود ماه سه

و دادند او به آب يكليوان مأمورين قدريآبخواستو بعدازظهر نيم و ساعتدو مقارن كرد/ خودداري دارد

مأمور عدهاي نظامي فرماندار دستور به كه بود بعدازظهر سه ساعت مقارن شد/ او از ديگر سؤال چند بعد

نمايند/ منتقل قصر پادگان زندان به را او شدند

دستههاي افراد از زيادي عده كنند خارج شهرباني در از را فاطمي دكتر اينكه از قبل ـ جمعيت اجتماع

در فاطمي دكتر دستگيري خبر كه ساعتي همان از بودند/ كرده اجتماع شهرباني ورودي در مقابل مختلفدر

عده بعدازظهر سه ساعت مقارن و آمدند گرد شهرباني در مقابل در جمعيتي تدريج به شد منتشر مردم بين

نظامي فرماندار اطاق از را فاطمي دكتر مأمورين هنگام اين در بود/ رسيده نفر هزار به نزديك جمعيت اين

در پـلههاي سـر فـاطمي دكـتر كه هنگامي افتادند/ راه به شهرباني خروجي در طرف به و ساختند خارج

به فاطمي بر مرگ فرياد, كنار و گوشه از شد/ برپا غلغلهاي گهان نا افتاد جمعيتبهوي چشم رسيدو شهرباني
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هنگام اين در ولي بودند مراقب yكام احتمالي تفاقات ا از برايجلوگيري انتظامي مأمورين ميرسيد/ گوش

دستمأمورين از آن ممانعتاز كه بود زياد قدري به مردم ازدحام آوردند/ فاطميهجوم طرفدكتر جمعيتبه

كنون تا كه ناشناسي شخص هنگام همين در ولي دهد روي گواري نا تفاق ا كه ميرفت آن بيم و شد خارج

و خورد چشم به چاقوئي تيغه برق و رسانيد فاطمي دكتر به سر پشت از را خود است نشده معلوم او هويت

ضربات اثر در فاطمي دكتر شد/ نواخته فاطمي پشتدكتر و بازو قسمت سينهو به چاقو ضربه سه متعاقبآن

گرديد/ خم زمين طرف به و كشيد نعرهاي چاقو

فاطمي رويدكتر به را خود عجله با گذشتو جمعيت ميان از كنان گريه حالو آشفته زني همينموقع در

اينموقع در انتظامي مأمورين بكشيد/ مرا نزنيد را او ميزد فرياد كه بود فاطمي دكتر زنخواهر اين انداخت/

فاطميوارد دكتر خواهر بدن به مختصر ضربه چند نيز جريانات همين خ;ل در و زدند كنار را مردم شدت به

فرمانداري دستور به و دهند نجات ازدحام ميان از را فاطمي دكتر شدند موفق بعد لحظه چند مأمورين آمد/

شدند/ مداواياو معالجهو اطباءمشغول ب;فاصله دادندو انتقال بيمارستان به بود شده كهمجروح را نظامياو

تهران شهرستان نظامي فرمانداري ٦٥ شماره اع7ميه

جلوي ميگرديد اعزام قصر به بازداشت براي فاطمي حسين دكتر كه موقعي ١٥ ساعت ��ديروز امروز

هجوم او قصدمضروبنمودن به غفلتا بودند كرده ازدحام نامبرده ديدن براي ظاهرا كه زيادي عده شهرباني

كه يكنفر ولي گرديدند كردنمردم كنده پرا به ت;شزيادموفق با انتظامي زندانومأمورين مراقبين آوردند

بـه مـجروح گـرديد فـاطمي حسـين به چاقو زخم نمودن وارد به موفق نشد شناخته زياد ازدحام علت به

مـجروح جـريان ايـن در نـيز انـتظامي مأمـورين از نـفر دو مـيباشد مـداوا تـحت و اعـزام بــيمارستان

سرتيپبختيار تهران شهرستان نظامي فرماندار گرديدند/

پزشك يك و امانپور دكتر آقاي شهرباني بيمارستان به فاطمي دكتر انتقال از بعد ـ شد زده بخيه چهار

از بخيه چهار با ب;فاصله كه بود كرده اصابت او دنده راستروي ناحيه به ضربه سه شدند/ كار مشغول ديگر

را او و كردند فاطمي دكتر تن به سفيد يكروپوش عمل اين انجام از بعد آمد/ عمل به جلوگيري خونريزي

يافتو فاطميبهبودي دكتر مزاجي ديشبچونوضع نيم هفتو ساعت مقارن خوابانيدند/ تختخواب روي

امـروز كـردند/ مـنتقل قصر پادگان به بيمارستان از سفيد لباس همان با را وي نميرفت خطري احتمال

نظامي فرمانداري مأمورين به شهرباني بيمارستان مأمورين وسيله به فاطمي دكتر كفشهاي و ربدوشامبر

شود/ فرستاده زندان به برايوي كه گرديد تحويل

در را فاطمي دكتر كه سرگردمولوي آقاي با م;قات ضمن امروز ما خبرنگار ـ ميگويد مولويچه سرگرد

سرگرد نمود/ سؤال را جريان اين جزئيات است نظاميآورده فرمانداري به و كرده بازداشت اختفايخود محل

بازداشتاو فاطميو اقامتدكتر محل كردن پيدا بختيار سرتيپ تيمسار طرف پيشاز يكماه گفت: مولوي

بين در محليواقع در فاطمي دكتر كه نمودم يقين كافي تجسس تحقيقاتو از پس من و شد منمحول به

منازلو كليه مناسبت اين به ميبرد سر به فاطمي] زنحسين پدر ] منزلسرتيپسطوتي شميرانو قيطريه
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شد حاصل اط;ع كه طوري به مدت اين در البته بودن داده قرار نظر تحت را منطقه اين محلهايمشكوك

با كه آمدهايمشكوك رفتو از بيش و كم مأمورين زيرا داد تغيير را خود توقف محل بار چند فاطمي دكتر

كند/ عوض جايشرا ميگرديد مجبور او و ميشدند ميگرفتمظنون فاطميصورت دكتر اختفاي محل

صبح ديروز اينكه تا بود تحتنظر تجريش پل سر در نقطه چند اواخر اين در ـ داد اط7ع سروانجليلوند

معرفي دو ك;نتري افسر جليلوند سروان را خود و كرد مراجعه نظامي فرمانداري به لباسسويل با شخصي

است داده اجاره محسني نام به شخصي به را آن كه دارد خانهاي تجريش در من [عمه] خواهر گفت نموده
پرده كه است كرده مشاهده گلدانها دادن آب موقع دارد رفت و آمد خانه آن به كه شخصي پيش روز چند

اضافه جليلوند سروان ميكند نگاه حياط به آنجا از ريشو نفر يك و رفته پس اطاقها از يكي شيشه پشت

باشد مقاومت رهبران از يا تودهايو سران از يكي ميكنم تصور اينمردمظنونهستمو به نسبت من كه كرد

گيرد/ تفحصقرار و بازرسي محلمورد اين است Fزم استو شده پنهان آنجا در كه

خانه اين كه دانستم و گرفتم جليلوند سروان از را خانه آدرس سرگردمولويميگويد ـ شديم وارد چگونه

كسي به آنكه بدون مناسبت همين به هستيم مظنون شديدا آنجا به نسبت كه دارد قرار منطقهاي همان در

پرويز ميباشدو من اطمينان مورد كه رانندهخود فنائي علي گروهبان و تفاقسروانجليلوند ا به بدهم اط;ع

منزل جليلوند سروان رفتيم/ شميران به جيپنشسته تومبيل ا نظاميدر فرمانداري ركندوم ويژه نوائيمأمور

كه گذاشتم حياط در را فنائي گروهبان شده داخل ب;فاصله من و كرد باز را در پيرزني زدم مندر و نشانداد را

طرف در ساختمان اين رفتيم/ خانه ساختمان سپسبهسوي نشود/ خارج خانه از كسي باشد مراقب اسلحه با

لگد ضربات با من و كند باز را آن نشده حاضر بود خانه در كه پيرزني و بود داشتدرشبسته قرار خانه مغرب

از پس بود قفل ديگري و باز درش آنها از يكي كه بود اطاق دو آنجا در شديم/ داخل و درآوردم جا از را در

است/ ايستاده ريشانبوه با مردي اطاق گوشه در ديديم و شكستيم هم را دومي در اولي بازرسي

برآمدگي از و شدم خيره او قيافه به لحظهاي من و نشد شناخته شخصريشو اول وهله در ـ شد تسليم

بر و خورد تكاني فاطمي دكتر كردم صدا را او اسم وقتي است/ فاطمي دكتر كه دانستم پلكهايش پشت

گروهبان به نمود/ اطاعت چرا و چون بدون هم او و بيايد ما همراه كه كردم تكليف او به افزود/ ناراحتيش

در را او دهد/ قرار هدفگلوله را كردوي تخلفي گر ا تا باشد فاطمي مراقبدكتر اسلحه با كه دادم فنائيدستور

دكـتر دست من كه حالي در و آمديم نظامي فرمانداري به گرفته قرار رل پشت خودم و نشانديم تومبيل ا

شديم/ وارد نظامي فرماندار اطاق به بود مراقب سر پشت از اسلحه با فنائي گروهبان گرفته را فاطمي

دو ركن ويژه مأمور نوائي فاطمي دكتر بازداشت از پس ديروز اط;ع قرار به ـ آمد دست به كه اسنادي

كـند/ رفت و آمـد آنـجا در كسي نگذارد و باشد خانه مراقب تا ميشود گمارده آنجا در نظامي فرمانداري

به نظامي فرمانداري افسر ليقواني سرگرد آقاي نظامي فرمانداري به فاطمي دكتر تحويل از پي ب;فاصله

اقامت آن در فاطمي دكتر كه خانهاي و رفتند شميران به تجسس براي دوم ركن مأمورين از نفر سه تفاق ا

قابل مدارك شدند مأمورينموفق و رسيد نتيجه به خيليزود آنجا جستجوي دادند/ قرار بازرسي داشتمورد
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ضمنا گيرنده يكدستگاه قويو فرستنده يكدستگاه است عبارت مداركمزبور آورند, بهدست م;حظهاي

گفته كه افتاد انتظامي مأمورين دست به است شده نوشته سبز جوهر با كه فاطمي دكتر خود خط به اوراقي

چك يكقطعه استهمچنين مرداد ٢٨ تا روزهاي٢٤ جريانات به راجع يادداشتهايشخصوي ميشود

مأمورين افتاد انتظامي مأمورين دست به داشت سكونت آن در فاطمي دكتر كه منزلي در نيز شده امضاِء

مدارك ميكردندو وموم مهر را اطاقها در كه حالي در و كردند جمعآوري را مداركمكشوفه و اسناد ب;فاصله

آوردند/ نظامي فرمانداري به خود با و داده قرار نظامي جيپ تومبيل يكا در را

دكـتر دسـتگيري خبر چگونه اينكه درباره ـ رسيد شاهنشاه عرض به چگونه فاطمي دستگيري خبر

از كه طوري به را جريان اين چگونگي ما خبرنگار رسيد شاهنشاهي همايون عرضاعليحضرت به فاطمي

با كه حالي در نظامي جيپ يك ديروز صبح ده ساعت ميدهد/ اط;ع چنين كرده اط;ع كسب موثق منابع

شخصي شد/ پياده جيپ از سرگردي و كرد توقف اختصاصي كاخ مقابل در ميشد رانده سرعتسرسامآوري

مقابلدر نگهبان افسر به را عجلهخود با اينسرگرد كه ديدم ميگفتمن داشته حضور آنجا در آنموقع در كه

نزديكرفتم وسيلهايبود هر به شدمو جريانمشكوك اين مشاهده از گفت/ گوشاو چيزيدر و رسانيد كاخ

جيپ درون انبوه ريش با شخصي زيرا شدم حيرت غرق ديدم آنجا در آنچه از و نگريستم را جيپ درون و

از سلطنتي گارد فرمانده نصيري سرتيپ بعد لحظه چند بود/ فاطمي دكتر او شناختم, را او فورا كه بود نشسته

دكـتر وقتي و گرديد نزديك جيپ به بود صحبت مشغول مزبور سرگرد با كه حالي در و آمد بيرون كاخ در

طـرف به مزبور جيپ بعد لحظه چند شد/ روانه كاخ طرف به و كرد خندهاي ديد جيپ درون در را فاطمي

افتاد/ راه به نظامي فرمانداري

و دارد سـال پـنج و بـيست بـود مـخفي او خانه در فاطمي دكتر كه محسني محمود ـ كيست محسني

ظهرها پيشاز و ميكرد كار قسمتداروسازي دانشكده در بعدازظهرها پزشكياستكه دانشكده دانشجوي

ريالحقوق پانصد و هزار سه ماهيانه و آقايدكترمجتبويبود كارمند دولت دروازه چهارراه تير, آزمايشگاه در

حـاضر آزمـايشگاه به مرتبا چون اخيرا و است محسني احمد دكتر آقاي فرزند محسني محمد ميگرفت/

بود زير به محسنيجوانيسر ميشد گفته كه بهطوري بود/ كرده كنار بر كار از را مجتبوياو آقايدكتر نميشد

بيشتر و بود فكر در مرتبا و عوضشده او اخ;ق قبل ماه سه از ولي داشت روزنامه خواندن به زياد ع;قه و

نميكرد/ صحبت كسي با مينشستو گوشهاي در اوقات

چنين نمود مشاهده آنچه و رفت محسني منزل ديدن براي امروز ما خبرنگار ـ اختفا محل مشخصات

اينكوچه انتهاي در دارد/ تجريشقرار سابق كافهوي;ي جنب تكيه كوچه در محسني منزل ميدهد/ اط;ع

از گروهبان يك و سرباز چند دارد/ رنگيوجود سبز در كوچه اين آخر استدر شده آسفالت باريك يككوچه

آن در كه دارد قرار حياط ابتداي در بزرگي اطاق ميكنند/ محافظت آنجا از و شدهاند گمارده خانه اين در ديروز

ديگـر طرف در و موسيقيدانان از يكي عكس آن ديوار بر و ميباشد صندلي چهار و چهارگوش ميز يك

مأمورين طرف از آن در كه داشت گنجه دو اطاق اين بود آويخته شده قاب منزل صاحب محسني عكس
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Fكو آنها در كه دارد قرار اطاق آندو انتهاي قسمت در حياط داخل بود/ شده مهر نظاميFكو فرمانداري

ميكنند/ مواظبت آنها از سرباز نفر دو استو شده مهر

سروان آقاي به متعلق يكي كه است شده واقع منزل دو خانه اين جنوب طرف در ـ منزل همسايگان

انتظامي محمد سروان خانم از ما خبرنگار است/ شريفي سرگرد سركار به متعلق ديگري و انتظامي محمد

محسني كه بود ششماه خير؟جوابداد يا داشتيد اط;عي اينمنزل فاطميدر توقيفدكتر از شما كرد سؤال

مشكوكبوديم خانه آمدهاياين رفتو به نسبت ما و بود كرده اجاره آقايسروانجليلوند عمه از را خانه اين

ميشد/ دستگيرمان چيزي كمتر ميكرديم دقت بيشتر هرچه ولي

ماه سه در كه فاطمه نام به داشت كلفتي محسني گفتمحمود انتظامي سروان خانم ـ كشفشد چگونه

كلفت اين با كه ميديدم ما روز هر و بود آورده خدمت به را او كه بود روز سه مجددا ولي كرد اخراج را او قبل

و كار اينهمه با ميگويد ميكندو شكايت خانه صاحب اخ;ق از سروانجليلوند عمه به فاطمه ميكند/ دعوا

حاجي ميگويد عمهسروان ميكند روزدعوا منهر با هم باز محسني داداشآقاي حاجي بودن و زياد مهمان

شبها مگر نميشود خارج اطاق از وقت هيچ كه است چاقريشو يكمرد نميدانم ميگويد كيست داداش

ميآيند كه مهمانها نميدانم من و اطاقخودشميرود به مجددا شب آخر بعد و ميآيد بزرگ اطاق به كه

اطـ;ع خـود بـرادرزاده سـروان به را قضيه جليلوند سروان عمه ميكنند/ صحبت داداش حاجي با بيشتر

زياد خانه اين در آمد و رفت اينكه براي كنيم خالي را آن بايد و است مظنون خانه اين ميگويد و ميدهد

و جليلوند سروان كه ديدم صبح ديروز اينكه تا بود خانه اطراف متواليمواظب شب دو جليلوند سروان است/

ربع يك از بعد و رفتند حياط آخر اطاقهاي طرف به و كردند بازديد را وسط اطاق آمدند ديگر سرگرد يك

سپس است/ بوده فاطمي دكتر كه فهميديم بعدا و شد خارج درب از آنها همراه ريشو مرد كه ديدم ساعت

بوديم/ نديده اينشخصرا و حياطبوديم اين هميشهمواظب ما كه اينجاست تعجب كرد اضافه خانمسروان

جواب در است حسن نامش و بود مقابل منزل نوكر كه سالهاي هفده جوان ـ مقابل خانه نوكر اظهارات

اين در نديدهام كه است ماه شش من گفت نه يا داشتي اط;ع خانه اين وضع از تو كرد سؤال كه ما خبرنگار

و ميكرد گله منزل زياد كار از فاطمه و شدم روبرو كوچه در فاطمه با كه اوقات بعضي مكرر شود باز خانه

نميشود خارج خانه از اينمرد yاص كه يكطرف داداش حاجي كار يكطرفو اينها كارهاي ميگفتهمه

اربابمن اين بر ع;وه ميدادم اولاط;ع روز همان است فاطمي داداشدكتر حاجي اين ميدانستم من گر ا

بودند/ نشده گاه آ قضيه اين از مدت اين در چطور كه فكرند آن در هم شريفي سرگرد انتظاميو سروان

دكتر كه اطاقي استوضع كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه طوري به ـ بود آن در فاطمي دكتر كه اطاقي

دارد وسعت متر چهار در سه حدود در اطاق اين است: بوده قرار بدين بازداشتوي هنگام بوده آن در فاطمي

ع;وه به بود افتاده آن كف روي نيز زيلو قطعه يك و داشته قرار آن از گوشهاي در سفري يكتختخواب كه

دو طاقچه در و پخته سيبزميني و شيريني مقداري ميز روي بود/ ديگر طرف در صندلي دو و گرد ميز يك

ك;ه يك مأمورين با شدن روبرو هنگام فاطمي دكتر ضمنا است داشته قرار گ;بي كمپوت محتوي قوطي
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داشته/ سر به نيز پارچهاي

وسيله به فاطمي دكتر كه هنگامي داديم اط;ع ديروز كه طوري به ـ شد مطلع نظاميچگونه فرمانداري

ويدر نبود/ شهر نظاميدر فرماندار بختيار سرتيپ آقاي شد منتقل نظامي فرمانداري به و مأموريندستگير

دكتر دستگيري خبر گزارش چگونگي ما خبرنگار داشت/ شركت زرهي دو لشكر مانور جريان در ساعت آن

تـماشاي ارتشمشـغول سـتاد رئيس كه هنگامي ميدهد, اط;ع چنين نظامي فرمانداري به را فاطمي

مطلبيدر رسانيدو بختيار آقايسرتيپ به را بيسيمخود متصديدستگاه سرباز گهان نا بودند عملياتمانور

اط;ع بيسيم وسيله به آنجا در و رسانيد بيسيم دستگاه به را خود ب;فاصله نظامي فرماندار گفت/ گوشاو

سرلشكر آقاي به را خود خوشحالي با بختيار سرتيپ آقاي است/ شده دستگير فاطمي دكتر كه كرد حاصل

كلية به ب;فاصله نيز ارتش ستاد رئيس داد/ ايشان به را فاطمي دكتر دستگيري خبر و رسانيد تمانقليچ با

به ارتش امراي داد/ اط;ع را فاطمي دكتر دستگيري جريان داشتند حضور رژه مراسم در كه ارتش امراي

به بيسيم با بختيار سرتيپ آقاي ولي يافت ادامه همچنان مانور جريان زدند/ دست همه خبر اين شنيدن

ربع يكو ساعت مقارن كند/ فاطميم;قات دكتر با ندارد اجازه كسي تهران به مراجعتاو تا داد اط;ع مركز

شد/ رهسپار تهران طرف به نظامي فرماندار يافتو پايان مانور جريان بعدازظهر

علوي سرلشكر آقاي اطاق در بعدازظهر نيم و ساعتدو فاطميديروز سعيد ـ گاهي كارآ در فاطمي سعيد

ساعتسه مقارن كردند/ منتقل گاهي كارآ اداره اطاقهاي از يكي به را سپسوي شهربانيبود/ رئيس مقدم

فاطمي سعيد گوش به خبر اين ساختند مجروح شهرباني در مقابل در را فاطمي دكتر كه هنگامي بعدازظهر

از را او كه فرستاد شهرباني مقامات نزد را محافظخود مأمور بار چندين و گرديد متأثر ناراحتو او و رسيد نيز

به كردند بازجوئي فاطمي سعيد از مأمورين از نفر دو ديشب سازند/ مطلع فاطمي حسين دكتر مزاجي حال

درباره وي از ضمنا و است بوده مرداد ٢٨ تا ٢٤ جريانات در وي اقدامات به راجع بازجوئي اين اط;ع قرار

است/ آمده عمل به سؤاFتي امروز باختر روزنامه تحريكآميز مطالب ساير مقاFتو سر نويسنده هويت

حال و جراحي عمل چگونگي درباره ما خبرنگار امروز صبح ـ شهرباني بيمارستان رئيس با مصاحبه

شـهرباني بـيمارستان رئيس شهيدي خطيب دكتر سرهنگ آقاي با شهرباني بيمارستان در فاطمي دكتر

دكتر ديروز بعدازظهر نيم و پنج ساعت مقارن داشت: اظهار شهيدي خطيب سرهنگ آقاي و كرد مصاحبه

اطاقعمل به را او ب;فاصله آوردند شهرباني بيمارستان به بودند كرده مضروب مجروحو چاقو با كه را فاطمي

به ديگر ضربه دو بغلو زير به يكضربه است/ آمده فاطميوارد دكتر بدن به ضربه سه كه شد ومعلوم بردند

بود/ سطحي و نبود مهم زياد آنها جراحت كه او كتف پشتو

روي تا زير از و بود كرده پاره را <جنب> پرده گوشتو دستو به چاقو بغل زير ضربه اثر بر ـ جراحي عمل

به شروع ب;فاصله نبود زياد ريه جراحت ولي بود شده خارج ريه از قدريهوا نيز ضربه اثر بر و بود رسيده ريه

به تا شد دوخته زخممزبور زير از و ناحيهشروع آن عملدر بود بغلمهم زير زخم چون ابتدا شد/ جراحي عمل

ساعتطول نيم مدت عمل جريان شد/ زده بخيه نيز زخمها بقيه و شود جلوگيري خونريزي از طريق اين
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و بود يازده فشارخون تزريقشود/ اوخون به باشد گرFزم ا تا شد گرفته اندازه خوناو فشار ب;فاصله كشيدو

بستري و شد تزريق او به تقويت براي ويتامين آمپول چند عمل پايان از پس نداشت/ خون دادن به احتياج

و رضايتبخشبود شب در فاطمي دكتر عمومي حالت آمد/ عمل به معاينه او حال از مجددا شب گرديد/

زندان بيمارستان در كه بود Fزم و نميشد احساس خطري چون و گرديد تجويز ويتامين پنيسيلينو براياو

گرديد/ منتقل آنجا به آمبوFنس وسيله به بستريشود قصر

بازپرس اينكه از پس دارند اط;ع محترم خوانندگان كه طوري به ـ فاطمي دكتر پرونده به رسيدگي

معرفيننمود را مهلتاع;ميهخود انقضاي ويدر كردو احضار را فاطمي ارتشطياع;ميهايدكتر دادرسي

شود رسيدگي او تهام ا به غيابي طور به شد قرار و گرديد پرونده ضميمه بود دست در وي عليه بر پروندهاي

امروز صبح آمد خواهد در ديگري صورت به پرونده اين تكميل نحوه چون فاطمي دكتر دستگيري با ولي

با كلي بهطور داشت اظهار بازپرسدرجواب شد/ جويا را وي نظر تماسگرفتو بازپرسمزبور با ما خبرنگار

كه است مداركي محتوي پرونده اين زيرا شد نخواهد داده او غيابي پرونده تغييريدر فاطمي دستگيريدكتر

مزبور پرونده ضميمه آمد عمل به بازجوئي وي از اينكه از بعد استو آمده دست به فاطمي دكتر اقدامات از

چـه بـا منطبق فاطمي دكتر تهام ا اينكه جواب در وي شد/ خواهد صادر وي عليه بر نهائي قرار و ميشود

آئين ٣١٧ ماده با منطبق او اقدامات است مسلم آنچه گفت ميباشد ارتش دادرسي قانون مواد از مادهاي

شد/ خواهد اعدام مجازات تقاضاي او براي ارتشاستو دادرسي

طرف از رسما فاطمي دستگيريدكتر خبر كه گذشته روز ـ درخارج فاطمي دكتر دستگيري انعكاسخبر

اين از غيررسمي طور به yقب كه تهران مقيم خارجي خبرنگاران كليه گرديد تأييد نظامي فرمانداري مقامات

طرف سرعتبه با بودند كرده اجتماع نظامي فرمانداري آندر تأييد براي بودندو حاصلنموده موضوعاط;ع

مخابره خويش كز مرا براي همكاران از زودتر را مهيج و جالب واقعه اين جريان تا بردند هجوم تلگرافخانه

بـه نـمود مـخفي را خـود فـاطمي دكتر كه قبل ماه هفت از خارجي روزنامههاي و آژانسها باشند/ كرده

كه خبري هر و بوده انتظامي اقداماتمأمورين مراقب yكام كه بودند داده تهراندستور خويشدر خبرنگاران

بـراي فـاطمي دكتر دستگيري خبر ارزش و اهميت نمايند/ مخابره ب;فاصله بياورند دست به باره اين در

از و بوده خارجه وزارت پست عهدهدار مدتي وي كه ميباشد نظر اين از خارجي آژانسهاي و روزنامهها

كليه جهت همين به استو نموده امضاِء خارجي كشورهاي با را پيمان و قرارداد چندين و ايران جانبدولت

همين به و دارند كامل آشنائي فاطمي حسين دكتر اسم با جهان كشورهاي مطبوعاتي و سياسي محافل

و ع;قه است داشته اختفا ماه هفت مدت در كه وي اسرارآميز زندگاني جريان از اط;ع به نسبت مناسبت

امـروز كـه داشت اظهار ما خبرنگار به تهران در ديليميل روزنامه خبرنگار ميدهند/ نشان كامل اشتياق

غيبتو ماه هفت مدت در فاطمي زندگانيدكتر جريان از گزارشحاوي كه است شده داده بهدستور تلگرافي

به و تهيه كرد خواهد پيدا وضعي چه آينده در و است وضعي چه در كنون ا اينكه همچنين و او پناهگاه وضع

دارد/ ارسال فوري



ملي دولت سياهه ٤٠٤٨

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

شاه] جاويد ايران [پاينده
گرگانعضو كن عبداtسا فرزند گرگان از صادره ٤١٦٢ شماره شناسنامه دارنده كتولي علياصغر اينجانب

تاج و تخت به نسبت و ميدارم اع;م حزب آن به نسبت را خود انزجار و نيستم و نبوده توده منحله حزب

كتولي علياصغر ١٩٦١٦ آ شاه/ باد زنده ايران جاويد وفادارم/ سلطنت

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

توده] منحله [حزب
توده منحله حزب منجمله احزاب از يك هيچ در نوائي جانبمنوچهر اين كه ميدارم اع;م وسيله بدين

نوائي] [منوچهر ١٩٦٧٢ آ داشت/ نخواهم و نداشته عضويت

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

احزابسياسي] از يك هيچ [عضو
توده منحله حزب مخصوصا سياسي احزاب از يك هيچ عضو كه ميدارم اع;م شيراني حميد اينجانب

شيراني] [حميد ١٩٧٢٩ آ وفادارم/ اساسي قانون و شاهنشاه به نسبت و راسخ ديني عقايد و نيستم

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

معظم] شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون [تا
نبوده كومله و توده مطرود و توده منفور منحلهو حزب مهابادعضو فرهنگ كريميآموزگار اينجانبحسين

ميهن معظمو شاهنشاه به نسبت دارم بدن در خون تا داشته ابراز بيگانهپرستان از را خود انزجار بود نخواهم و

كريمي حسين ١٩٦١٣ آ بود/ خواهم وفادار و كار فدا بزرگ

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

نيستم] توده منحله حزب [اينجانبعضو
مينمايم تكذيب مزبور منفور و منحله حزب به را بستگيخود و نيستم توده منحله حزب اينجانبعضو

و معظم شاهنشاه و عزيز ميهن به را خود ع;قمندي مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن

وثوقي محمدحسين ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

هستم] و بوده وفادار تاجسلطنت و تخت به [نسبت
حزب به وابسته بابل از صادره ١٧٨٧ شماره شناسنامه داراي عبدالحسين فرزند مزيني جواد اينجانب

كشكور خا آبو به نسبت و ابراز توده منحله حزب به را خود تنفر و تبانزجار مرا و نيستم و نبوده توده منحله

مزيني] [جواد ١٩٦١٧ آ شاه/ جاويد ايران پاينده هستم/ و بوده وفادار سلطنت تخت و تاج و ايران



٤٠٤٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

ايران] خود خاك آبو به نسبت [و
شـناسنامه داراي گرگاني علوي فهيم شهرت سيدمرتضي آقاي مرحوم فرزند سيدمحمدعلي اينجانب

و بود نخواهم و نيستم و نبوده توده منحله حزب به گرگانوابسته كن سا اهلو شاهرود از صادره ٦å٣ شماره

بوده تختسلطنتوفادار تاجو ايرانو كخود خا آبو نسبتبه داشتهو ابراز آنحزب به را خود مراتبانزجار

علوي فهيم سيدمحمدعلي ١٩٦٨٥ آ شاه/ جاويد ايران پاينده هستم/ و

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

ابراز] توده منحله حزب به را خود تنفر و انزجار [مراتب
حزب به وابسته بابل از صادر ١٧٨٤ شماره شناسنامه داراي عبدالحسين فرزند نهريني جواد اينجانب

ككشور خا آبو به نسبت و ابراز توده منحله حزب به را خود تنفر و انزجار مراتب و نيستم و نبوده توده منحله

گرگان شاه/ جاويد ايران پاينده پاينده/ هستم و بوده وفادار سلطنت تخت و تاج و ايران خود

نهريني جواد ١٩٦٨٣ آ

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

نيستم] و نبوده توده منحله حزب به [وابسته
دامغانوابسته از صادره ٥å٤ شماره شناسنامه داراي عيسي مرحوم فرزند منصوريان اينجانبابوالحسن

آب به نسبت داشتهو ابراز حزب آن به را خود تبانزجار مرا و بود نخواهم و نيستم و نبوده توده منحله حزب به

گرگان شاه جاويد ايران پاينده هستم/ و بوده وفادار سلطنت تخت و تاج و ايران كخود خا و

منصوريان ابوالحسن ١٩٦٨٤ آ

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

ميشود داده زمين اطرافكرخه در زرتشتي كشاورز خانواده ٦åå به
مستهلكميشود اقساططوiني به اراضي بهاياين

ششصد اسكان براي زرتشتيان انجمن درخواست طبق ميدهند خبر كشاورزي وزارت از كه طوري به

جـلگه و شـاهپور سـد زيـر اراضي از هكتار هزار هفت كشاورزي وزارت كرخه اراضي در زرتشتي خانواده

از پس و برسد زمين هكتار دوازده خانوار هر به كه ترتيب اين به كرد خواهد گذار وا عده اين به را [ناخوانا]
شوند/ آب ملكو صاحب خود و پرداخته تدريج به اقساط به را آن بهاي مدتطوFني در استقرار

وزارت ع;وه به كرد/// خواهد تأمين سال يك برايمدت را خانوادهها اين مساعده و بذر كشاورزي وزارت

پيشرفت در تا نمايد تهيه عده اين براي را Fزم ماشينآFت برنامه سازمان كه كرد خواهد اقدام كشاورزي

با خوزستان در عيد ايام زرتشتياندر انجمن نماينده است قرار حاصلنشود وقفهاي كارهايكشاورزانمزبور

بدهند/ را كار اين ترتيب محل معاينه از پس و كند كشاورزيم;قات آقايوزير



ملي دولت سياهه ٤٠٥٠

٨٣٣٥ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٣ يكشنبه

است شده شاهنشاهيساخته ازطرفسازمان دانشگاه كوي در مجهز خوابگاه يك
ميشود گرمداده شير ليوان يك دبستانها ازدانشآموزان تن ٥٥åå به روزانه

شدهاند معالجه بودهاند كچلي به Eمبت كه طفل كنون١٩٦٧٤ تا
به سازمان اقدامات شده منتشر سازمان مناسبتروز به شاهنشاهي سازمان طرف از اخيرا كه گزارشي در

آمده عمل به اقداماتي شاهنشاهي سازمان طرف از فرهنگي كمكهاي مورد در است/ گرديده كر ذ زير شرح

مـبلغ است/ شـده تـهيه بـيبضاعت دانشـجويان و دانشآمـوزان بـراي ماهيانه مقرري و كتاب و لباس و

اولياي نظر با كه شده داده دانشگاه كوي در مجهز و مدرن خوابگاه يك ايجاد براي اعتبار ريال ٤٨٢åååå

سراسر بهداشتيدر امور توسعه براي شاهنشاهي سازمان است/// مصرفرسيده فرهنگبه وزارت و دانشگاه

در و دور مركز از آنها اغلب كه كشور نقطه ٦١ در حاضر حال در جمله از است نموده اقداماتسودمندي كشور

دارو و دارند پزشكيار دكترو درمانگاهها اين است/ كرده داير درمانگاههايمجهزي شده واقع مرزهايكشور

بـه كـنندگان مـراجـعه عـده بـر سال به سال و است آنها دسترس در بيماران معالجه براي Fزم وسايل و

به و كرده مراجعه درمانگاهها به بيمار نفر ميليون دو نزديكبه ١٣٣١ سال در تنها ميشود افزوده درمانگاهها

و بهداشتي امور به كمكمؤثري مختلفكشور نقاط در درمانگاهها ايجاد چون شدهاند/ معالجه رايگان طور

بر منظور اين براي و شود داده توسعه درمانگاهها سازمان زودي به كه است نظر در لذا كرده بيماران معالجه

درمانگاههايزابل, حاضر حال در و شده گذاشته تخت حال بد بيماران براي درمانگاه چند حسبضرورتدر

ايجاد سازمان مفيد اقدامات از يكي است/ شده تختخواب پنج به يكمجهز هر اسدآباد گلپايگانو شوشتر,

درمـانگاه به بيماري اين به مبت; اطفال از زيادي عده روز هر و است تهران در كچلي با مبارزه درمانگاه

داير ١٣٢٩ سال از درمانگاه اين ميشود/ طرف بر آنها مرض جلسه يك در برق وسيله به و كرده مراجعه

است/ شده درمان آنجا كچليدر به طفلمبت; ١٩٦٧٤ بر بالغ سال يعنيظرفدو سال١٣٣١ آخر تا و گرديده

تـا و است پرتوبيني و پرتونگاري كامل دستگاههاي به مجهز نيز ريه از مسلسل عكسبرداري درمانگاه

اين در استو آمده عمل به راديوسكوپي ٧٨ راديوگرافيو نفر بخش٣٢٤٨ اين جاريدر سال اول نيمه پايان

تأسيسات از يكي آسايشنيز كانون شدهاند/ راديوگرافي كارمنداندولت فرهنگيانو از زيادي عده نيز روزها

الكل كو تريا به اعتياد كه زيادي عده كنون تا و گرفته قرار مردم استفاده مورد كه است شاهنشاهي سازمان

براي را آموزشگاهي تأسيس مقدمات شاهنشاهي سازمان شدهاند/ معالجه بستريو كانون اين در داشتهاند

آنجا در كه است تأسيسشده ك;سي كنون ا استهم آورده فراهم جديد طبقاصول نابينايان تربيت تعليمو

حصيربافي برسسازيو مانند حرفههايدستي از بعضي نوشتنو الفبايمخصوصخواندنو با نابينا اطفال

و مـادران به كمك مؤسسات اختيار در خشك شير بشكه ٤٢ ماه همه شاهنشاهي سازمان ميآموزند/ را

تن ٥٥åå به روز هر آن بر ع;وه ارتشميگذاردو تسليحات اداره و شيرخوارگاه يتيمانو پرورشگاه كودكانو

ميشود/ داده شكر با گرم شير يكليوان نفر هر دبستانها كودكان از



٤٠٥١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

نشد موفق ولي گرفت فرار به تصميم قصد پادگان از شيرازي ديشبكريمپور
نفتآتشزد با را خود نشد موفق چون آتشبزند را محافظخود ميخواستسرباز

بيمارستانارتشبسترياست در اكنون كريمپور
است نيامده وارد محافظاوصدمهاي سرباز به و

در نشدو موفق اما گرفت فرار به تصميم ميبرد سر به قصر زندان در كه شيرازي كريمپور ديگر بار ديشب

كـه هـنگامي قبل چندي دارند اط;ع عزيز خوانندگان كه طوري به نمود/ خود زدن آتش به اقدام نتيجه

يك با و رسانيد بود باز كه اطاق پنجره از را گهانخود نا بودند ارتشبرده دادرسي به بازجوئي براي را كريمپور

پائين در مأمورين از نفر دو گر ا كه گرفت انجام سريع حدي به عمل اين پريد/ پائين به دوم طبق از جهش

ديده صدمه حادثه اين اثر در كه هرصورتوي در فرارشود/ به موفق كريمپور ممكنبود بودند نشده او متوجه

گرفت/ قرار معاينه تحت زندان بهداري در و شد دستگير بود

داشـتند/ نظر تحت را حركاتش كوچكترين و بودند او متوجه yكام وي مراقب مأمورين مدت اين در

هـيچگونه ولي گـرفت فرار تصميم مجددا كرد حاصل بهبودي كه همين و بود ناراحت فوقالعاده كريمپور

گذاشت/ اجرا مرحله به را خود تصميم ديشب وي باFخره نداشت/ دسترس در وسيلهاي

پادگان در ميدهد: گزارش اينطور را واقعه جريان است تماسگرفته انتظامي مأمورين با كه ما خبرنگار

ميكند/ مراقبت وي از و ميدهد پاس سرباز يك است, زنداني كريمپور كه اطاقي مقابل در قصر,

كه كرد مشاهده بود ايستاده وي زندان مقابل در كه سربازي گذشته شب نيمه از بعد نيم و چهار ساعت

شب نيمه از هميشه خ;ف بر و ميكند فكر و ميزند قدم اطاق در گاهي است, ناراحت فوقالعاده كريمپور

ميباشد/ متفكر و شده بيدار

هست نحوي هر به گرفت تصميم باFخره و بود نقشهاي طرح مشغول خود فرار براي زنداني حقيقت در

نداشت اختيار اسلحهايدر و وسيله ويهيچگونه كند/ فرار به سپسمبادرت ببردو بين از را مراقبخود سرباز

ديد/ مناسب فرار براي را وسيله همين كريمپور و بود كبريتموجود يك و نفتي چراغ يك زندانوي در

كرد گلوله و پاره را رختخوابخود م;فه از قسمتي كريمپور شد زنداندور مقابل از محافظ سرباز كه همين

تصميم نرسد نتيجه نقشهاشبه كه ميداد احتمال چون و نمود پنهان گوشهاي در ساختو نفت به آغشته و

و نفتنمود به آلوده نيز را صورتخود و سر منظور اين به و بزند آتش را موفقيتخود عدم صورت در گرفت

نشست/ فرصت منتظر

شعله به را نفت به آغشته پارچه گلوله گهان نا كريمپور رسيد زندان در مقابل به مراقب سرباز كه همين

كه شد باعث و كرد اصابت سرباز سينه به مستقيما گلوله كرد/ پرتاب سرباز طرف به را آن كرد نزديك چراغ

وچونوي كرد پرتاب طرفكريمپور به را شده گلوله كهنه سربازمزبور اما حريقشود دچار لباساو از قسمتي

گرفت/ آتش صورتش و سر بود ساخته نفتآلوده به بدنشرا yقب



ملي دولت سياهه ٤٠٥٢

اطاقخود استاز شده حريق لباسويدچار كه حالي در كهكريمپور شدند زندانمتوجه گهانمأمورين نا

دويد/ زندان كريدور طرف به و آمد بيرون

به تير يك نكرد توجه او فرمان به چونكريمپور و ايستداد ب;فاصله اينوضع مشاهده از مراقب سرباز

توسطمأموريندستگير كريدور انتهاي فراريدر زنداني باFخره دويد/ دنبالكريمپور و شليكنمود سويهوا

ساختند/ بستريش و نمودند پانسمان را صورتش و سر كرده خاموش آتشرا و شد

به آمدو طرفصورتمن به آتشين يكگلوله كه شدم گهانمتوجه <نا گفت: ما خبرنگار به محافظ سرباز

حريق دچار نيز كريمپور كه ديدم تعجب كمال با نمودم دور خود از شدت با را آن وقتي نمود برخورد گردنم

ميدود>/ بيرون طرف به فريادزنان و گرديده

تيمسار كرد/ سؤال باره اين در و آورد عمل به م;قاتي نظامي فرماندار بختيار تيمسار با ما خبرنگار امروز

به تصميم است زنداني قصر پادگان در كه شيرازي ديشبكريمپور نيم و چهار <ساعت داشت: اظهار بختيار

به موفق چون و ميكند خود محافظ سرباز زدن آتش به مبادرت خود منظور اين انجام براي و ميگيرد فرار

بيمارستانهاي از يكي به و سوخته او صورت و سر از قسمتي نتيجه در و ميزند آتش را خود نميگردد فرار

گيرد>/ قرار معالجه مورد تا گرديد ارتشمنتقل

را كريمپور هنگام آن در عكسگرفت/ شيرازي كريمپور از رفته قصر پادگان به ما عكاس سپسخبرنگار

منتقلشود/ بيمارستان به آنجا از تا ميساختند ارتشمنتقل آمبوFنسهاي از يكي به

سرباز چند طرفينوي در و بود افتاده تختي روي بر ميكرد ناله كه حالي در آمبوFنسكريمپور داخل در

چشمهايشبسته كه كريمپور توانستاز ما خبرنگار تا شدند پياده آمبوFنس از سربازان بودند نشسته مسلح

بگيرد/ عكس بود

اثر بر اما بود شده رنگ قرمز <مركوركرم> اثر بر صورتش كليه و بودند بسته باند با را مجروح پيشاني

كند/ حركت نبوده قادر سوختگي

گرديده حريق دچار بتراشند كه بود نداده اجازه دستگيريهنوز از بعد كه نيز كريمپور بلند ريش از قسمتي

بود/ كليسوخته به و

گفت: كنان ناله و آورد بيرون زير از بود مركوركرم به آغشته كه را دستخود ديد را عكاس كه همين ولي

شدم>/ سير زندگي از اي, كردم اشتباه هم <باز

كـنند اعدام را او است ممكن شنيد كه وقتي از كريمپور > ميداشت: اظهار كريمپور محافظين از يكي

فرصتي كوچكترين او به ما ولي كسيصحبتمينمود با كمتر و ميكرد فكر هميشه ناراحتبود, فوقالعاده

مراقبشبودند>/ نفر چند هميشه و كند فرار به اقدام تا نميداديم

است/ لباسويسوخته از قسمتي و ك;ه فقط و نرسيده آسيبي كريمپور محافظ سرباز به

است بدنشسوخته از كمي قسمت وليچون است بستري ارتش بيمارستان در شيرازي كريمپور كنون ا

باشد/ او خطريمتوجه كه نميرود احتمال



٤٠٥٣ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

بعدازظهرديروز از و فاطميگذشتبيماريسابقويشديدگرديد بردكتر پريروز اثرحوادثيكه بر

دستوردادستان به و فاطميوخيمشد اينترتيبوضعمزاجيدكتر به و استفراغنمود مقداريخون

فاطميتشكيلشد دكتر بالين بر كه طبي جلسهمشاوره در ارتشمنتقلگرديد, بيمارستان ارتشبه

اوست قبلي بيماري مربوطبه فاطمي دكتر ناراحتي كه شد نظرداده چنين

را انتظامي مقامات آمده دست به فاطمي اختفايدكتر محل از كه مداركي
كرد خواهد هدايت مخالفين فعاليت كشفمركز به

محل مرتبا انتظامي دسترسمأمورين از دور و وسيع شبكه يك تحتحمايت فاطمي دكتر چگونه

تا بهدستآمده او ازمحلاقامت كه ومداركي فاطمي دكتر پرونده تغييرميدادهاست, را اختفايخود

شد ارتشخواهد دادرسي تحويل ديگر روز دو

است تحتنظر اطEعاتشهرباني اداره اطاقهاي از يكي در فاطمي سعيد
نگرديده آغاز وي از بازجوئي هنوز و

استولي كرده زندانفوت در جراحاتوارده اثر بر فاطمي حسين دكتر كه شد چنينشايع وقتديروز آخر

در فاطمي دكتر حال آنكه پساز شده كسباط;ع كه طوري به كردند تكذيب مقاماتمسئول را شايعه اين

از را او ارتش دادسـتان آزمـوده سـرتيپ تـيمسار دسـتور بـه يافت بهبودي حدي تا شهرباني بيمارستان

چـندان حـالش كـه گـرديد مشـاهده آنجا در چون و ساختند منتقل قصر پادگان به شهرباني بيمارستان

شد/ بستري پادگان افسران بيمارستان در نيست رضايتبخش

هـنگام اينكه تا ميرود ناراحتي به مرتبا ديروز بعدازظهر از فاطمي دكتر حال پزشكان اظهار قرار به

ارتش دادستان اط;ع به اينموضوع مينمايد/ استفراغ كميخون و كرده پيدا خوردگي هم به شديدا غروب

ارتش يك شماره بيمارستان به قصر پادگان افسران بيمارستان از را فاطمي دكتر ايشان بهدستور و ميرسد

وي مـعالجه بـه پـزشكان از نـفر چـند و بـيمارستان رئيس ايادي دكتر تيمسار آنجا در و ميكنند منتقل

ميرود/ بهبودي رو فاطمي دكتر حال ديگر معالجات و آمپول چند تزريق از پس و ميپردازند

يك شماره بيمارستان در بار دومين براي آزموده سرتيپ تيمسار امروز صبح ـ ميماند بيمارستان در

نـيست>/ بـد <حـالم گفت: پاسخ در فاطمي دكتر شد جويا را او حال و كرد م;قات فاطمي دكتر با ارتش

سابق از كه است روده بيماري اثر بر وي كسالت و ناراحتي كه ميدارند اظهار فاطمي دكتر معالج پزشكان

است/ نگرديده حال اين مسبب شده وارد او به كه چاقو ضربات و داشته

زده فاطمي دكتر شكم بر yقب كه بخيههائي از يكي پريروز حادثه اثر در پزشكمطلع يك اظهار قرار به

شـدن بـاز اثر بر كه طوري به گرفته قرار شكم پوست پشت در ب;فاصله نيز وي روده و شده باز بود شده

بخشجراحي در فاطمي دكتر كنون ا بريزد/ بيرون شكم از كلي به او رودههاي است ممكن ديگر بخيههاي

ولي ماند خواهد آنجا در كامل بهبودي تا استو ارتشبستري دادرسي مقامات نظر تحت ارتش بيمارستان



ملي دولت سياهه ٤٠٥٤

ندارد/ جراحي عمل به احتياج

در فاطمي استدكتر كرده كسباط;ع ما خبرنگار كه طوري به ـ رضايتبخشاست فاطمي دكتر حال

او باFيسر پرستار پزشكو نفر چند بسترياستو مجرد طور به يكاطاق ارتشدر يك شماره بيمارستان

كرده صحبت سرتيپآزموده آقاي با و بزند حرف كه است قادر كنون ا فاطمي دكتر ميباشند/ حالش مراقب

صادر فاطمي دكتر حال مراقبت براي Fزم ارتشدستورهاي دادستان آزموده سرتيپ آقاي طرف از است/

نيمهشبديشبديگرخون از بعد ساعتدو از رضايتبخشاستو yكام كنون ا فاطمي حالدكتر است شده

است/ نكرده استفراغ

مزاجي وضع درباره شهرباني بهداري رئيس شهيدي خطيب دكتر سرهنگ آقاي امروز ـ طبي مشاوره

است همخورده به فاطمي دكتر حال كه دادند مناط;ع به ديشب داشتساعتده اظهار فاطمي آقايدكتر

رئـيس ايادي دكتر سرتيپ تيمسار آنجا در رساندم ارتش يك شماره بيمارستان به را خود ب;فاصله كه

حاضر فاطمي دكتر بالين در آقايان تفاق ا به بنده ب;فاصله داشتند/ حضور نجفزاده دكتر آقاي و بيمارستان

بار شش شب نيم و نه ساعت تا ديروز بعدازظهر دو ساعت از فاطمي دكتر و كرديم معاينه وي از و شديم

كه را او جديد زخمهاي ابتدا داديم تشكيل طبي مشاوره جهت همين به بود كرده خون با مخلوط استفراغ

نيستو او جديد زخمهاي به خونمربوط استفراغ كه شديم متوجه و كرديم معاينه بود چاقو ضربات از ناشي

ميباشد/ سابقش بيماري از او ناراحتي

را چگونهخود گذشته ماه هفت مدت كرديمدر فاطميسؤال دكتر از كرد اضافه شهيدي خطيب آقايدكتر

نداشتمو بودم آورده خود با آلمان از كه داروهائي به دسترسي اينمدت داشتدر اظهار است/ ميكرده معالجه

از پس اطباِء آقايان داشتم/ مرتب را درد اين جهت همين به نمايد تجويز دارو من براي كه نبود هم طبيبي

ناراحتيو همچنين گذشتهو ماه هفت در دارو طبيبو به نداشتن دسترسي كه كردند نظر اظهار چنين مشاوره

را او داخلي مزاجي حال كه گرديد سبب شده وارده وي به فاطمي دكتر به حمله هنگام شنبه روز كه فشاري

ساعت از شدو تزريقوخورانيده بهوي داروهايمقوي همينجهتديشبمقداريآمپولو به و سازد مختل

نهاد/ بهبودي به رو او حال شب نيمه از بعد يك

فاطميم;قات دكتر با بار ارتشدو دادستان حال به تا شد گفته كه طوري به ـ مدارك و پرونده تحويل

بازجوئيو براي فرصتي ايندفعات در ارتشولي بيمارستان ديگريدر شهربانيو بيمارستان در يكي كرده,

پادگان بيمارستان در ظهرديروز از قبل اط;ع قرار به است/ نيامده پيش فاطمي دكتر تهام ا به سؤاFتمربوط

مـيگويد/ جـواب آنـها بـه مختصرا او كه ميشود فاطمي دكتر از سؤاFتي نظامي بازپرس وسيله به قصر

است/ شده او بهبودي به فاطميموكول دكتر از كامل بازپرسي

و گـرديده تشكـيل فـاطمي دكـتر بـراي نظامي فرمانداري در كه پروندهاي مطلع مقامات اخبار طبق

به نظامي فرمانداري طرف از ديگر روز دو يكي تا آمده دست به او از كه يادداشتهائي و مدارك همچنين

دادستان ادعانامه و گردد تشكيل اصلي تهامي ا پرونده آنها از استفاده با تا شد ارتشتحويلخواهد دادرسي



٤٠٥٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

شود/ صادر ارتش

فـرمانداري قضائي مأمورين گذشته روز دو ظرف در داديم اط;ع كه طوري به ـ گفته چه بازجوئي در

سـؤال فاطمي دكتر از مأمورين كه موضوعي اولين نمايند تحقيقات فاطمي دكتر از شدهاند موفق نظامي

حاصل اط;ع ما خبرنگاران آنچه طبق است بوده گذشته ماه هفت مدت در او بودن مخفي جريان كردهاند

معيني محل در گذشته ماه هفت مدت در من كه است داشته اظهار جوابمأمورين در فاطمي دكتر كردهاند

آن از اينموضوع و ميدادم تغيير را خود اختفاي محل بار يك هفته دو هر كثر حدا و روز چند هر و نبودهام

نشوممجبور گرفتار اينكه براي من و ميگرديدند منمطلع اختفاي محل بيشاز و كم مأمورين كه جهتبود

است برده سر به محسني منزل در مدت چه اينكه درباره فاطمي دكتر دهم تغيير را اختفايخود محل بودم

امـنتر ديگـر مـحل هـر از خـانه اين زيرا بود بيشتر ماه دو از محسني خانه در من توقف داشته اظهار

اقامت دستگيري از بيم ترسو بدون ماه چندين شد/ خانهموفقخواهم اين در كه مطمئنبودم ميدانستمو

خانه در را او است شده حاضر محسني علت چه به و شده آشنا محسني با چگونه اينكه جواب در وي نمايم

است گـفته فقط و كرده سكوت است ميپرداخته كسي چه مدت اين در را او مخارج ضمنا و نگهدارد خود

ميشناختم/ قديم از را محسني

مأموريندر ماه هفت مدت كه فاطمي دستگيريدكتر و اختفا محل يافتن ـموضوع اسناد و كشفمدارك

مقامات كه شد سبب بود بسيار ارزش و اهميت داراي خود اينكه از گذشته ميكردند تعقيب را وي جا همه

در مدارك اين آمدن دست به كه داشت يقين ميتوان و آورند دست به توجهي قابل و مهم مدارك انتظامي

اظهارات از آنچه شد/ خواهد اخ;لگران از وسيعي شبكه خرابكاران فعاليت اصلي هسته كشف سبب آينده

پيش ماه سه دو از را وي كه ميشود معلوم ميآيد بر مخفيبوده آن در فاطمي دكتر كه خانهاي درباره مختلف

داده تغيير را اختفايخود محل نيز ديگر بار چند اينمنزل به انتقال از قبل تا مسلما و بودند آورده خانه اين به

است/

مراقب پيوسته كل شهرباني طرف از چه نظاميو فرمانداري جانب از چه انتظامي مأمورين طرفديگر از

چـنگ بـه را فاطمي دكتر محل تغيير هنگام بار يك Fاقل بايستي بنابراين و بودند كنارها و گوشه همه

و مأمورين فوقالعاده مهارت اثر بر سرانجام و نشدند كار اين به موفق ولي ميساختند دستگير و ميآوردند

دكـتر اختفاي كه نمود يقين ميتوان اينجا از يافتند/ توفيق او اختفاي محل به مأمورين تفاق ا و تصادف

حـمايت او از مـنظم شـبكه يك مسلما انتظامي مقامات نظر به و نميگرفته انجام ساده طور به فاطمي

گرديده/ روشن نيز داشته خانهوجود آن مداركدر و اسناد از آنچه آمده بهدست اثر بر اينموضوع ميكردهاندو

از انتظامي مقاماتمسئول اظهار طبق رسيد خوانندگان اط;ع به كه طوري به ـ غيرعادي فعاليتهاي

و است آمده دست به غيره و ضبطصوت و قوي گيرنده و فرستنده دستگاههاي فاطمي دكتر اختفاي محل

اعضاي يا افراد منظورهاي انجام براي و ميگرفته قرار استفاده مدتمورد اين در وسايل اين كه شكنيست

به مطالبي چه و ميشده استفادهاي چه دستگاههايمزبور از كه استاينموضوع ميرفته كار به شبكه همان
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براي شده پيدا آنجا در كه مداركي مطالعه پساز قطعا و بود توجه قابل بسيار ميگرديده بدل و رد آنها وسيله

و فعاليتبوده در انتظامي اقداماتمأمورين عليه كنون ا وسيعي شبكه كه شد خواهد كشف انتظامي مقامات

دست به فاطمي دكتر از بازجوئي وسيله به كه توضيحاتي و مدارك از استفاده با زودتر هرچه ميبايستي

يافت/ دست شبكه اين مؤثر افراد به ميآيد

فاطميبودهمعلوم دكتر خطخود به كه يادداشتهائي مطالعه ضمن كه كردهاند اظهار چنين مسئولينامور

تأييد را امر اين نيز خارجي بانك يك به متعلق چكي ووجود خارجيداشته عوامل با ارتباطي استوي شده

قطع طور به گر ا زيرا ميگردد روشن اينجا از نيز فاطمي اختفايدكتر محل از مداركمكشوفه اهميت ميكند/

بيشك داشتهاند ارتباط خارجي مقامات با گذشته ماه هفت مدت در او اطرافيان فاطميو دكتر كه ثابتشود

شد/ خواهند زمينه اين در مهمتري كشفهاي به مأمورينموفق

اظهار كردهاند ديدن خانه آن اطاقهايديگر فاطميو اختفايدكتر محل از كه كساني ـ ميشود مطالعه

بيش اينمدت در كه مخالفدولت دستههايچپو كه ميآيد بر چنين احوال و اوضاع مجموع از كه ميكنند

هر به مينمودهاند/ حمايت او اطرافيان و فاطمي دكتر از ميكردهاند طرفداري سابق دولت عمال از همه از

در ميرود احتمال و بود خواهد بينهايتسودمند انتظاميكشور برايدستگاه امر اين كشف باشد هرچه حال

شبكههاي آينده

انتظامي مأمورين دست به ميكنند اداره را فعلي حكومت مخالفين دستههاي فعاليت كه مؤثري و مهم

اداره و ارتش سـتاد دو ركـن مأمـورين وسـيله به yفع فاطمي دكتر اختفاي محل از مكشوفه اسناد بيفتد/

شد/ خواهد خودداري آنها جزئيات انتشار از و ميشود مطالعه شهرباني اط;عات

هـمراه كه شهرباني ويژه مأمورين از يكي خسروي آقاي اظهار قرار به ـ فاطمي دكتر خواب اطاق در

يك آن در كه بود يكدوFبچه فاطمي دكتر خواب اطاق در بود رفته فاطمي دكتر دستگيري براي ديگران

بطريويسكي دو پرتقالو عدد چهل شيريني, مقداري چاي, يكبسته شكسته, قند مقداري لباسو دست

بانكخارجيوجود حواله دFر هزار ٣å مبلغ چكبه يكقطعه كه بود كيفاو تختخواب كنار در داشتو وجود

وجود خودكار تلفن يك اطاق اين در رفتيم محسني اطاق به سپس گرديد مجلس صورت تماما كه داشت

صـفحه از پـر جـعبه يك و نوار حلقه چهار با ضبطصوت دستگاه يك نيز محسني خواب اطاق در داشت

و امتحانFمپراديو يكدستگاه و فرستنده و گيرنده يكدستگاه داشتو قرار آن در صفحه ٢٥ كه گرامافون

ساعت دو از بعد و آورديم نظامي فرمانداري به مجلس صورت با كه داشت تلفنوجود يك مقداريFمپو

كرديم/ پيدا بود ٨٣٢٥٤ را تلفن آن شماره

به شده بازداشت آنجا در فاطمي دكتر كه خانهاي صاحب محسني ـ شدهاند زنشمتواري و محسني

بـاره ايـن در امروز صبح ما خبرنگار نشدهاند/ بازداشت انتظامي مأمورين طرف از كنون تا خود زن تفاق ا

خانه از بامداد هفت ساعت مقارن شنبه روز صبح محسني كه نمود حاصل اط;ع نتيجه در و كرد تحقيقاتي

منميخواهم ميگويد كرده صدا را خانه كلفت خانمشنيز او رفتن از بعد يكساعت درست و خارجميشود



٤٠٥٧ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

از بعد محسني خانم ببر/ او براي چيزيخواست گر ا كنو مراقبت <حاجيداداش> از مراجعتمن تا شهر بروم

نميكند/ مراجعت ديگر و ميشود خارج خانه از سفارشات اين

دكـتر بازداشت از وسيله چه به زنش و محسني كه است اين كرده توجه جلب اينجا كه مهمي موضوع

نـفر دو ايـن دنـبال به اينك انتظامي مأمورين نكردهاند/ مراجعت خانه به ديگر كه شدهاند مطلع فاطمي

در فاطمي دكتر با كه اشخاصي اسامي نيز و كسبشود آنها از است ممكن مهمي اط;عات زيرا ميباشند

آيد/ دست به ميگرفتهاند تماس او با و داشته اقامت آنها منزل در كه مدتي

اسـامي درباره مهمي اط;ع آمده عمل به محسني منزل مستخدم فاطمه از كنون تا كه تحقيقاتي از

<حـاجي بـا كـه ميديدم را خيليها من گفته وي زيرا است نيامده دست به خارج با فاطمي دكتر رابطين

آنها از يك هيچ هويت از ولي ميكنند م;قات ميباشد خانمش دائي ميگفت من به محسني كه داداش>

ندارم/ اط;ع

رئيس آقايدرخشانفر با ما خبرنگار امروز فاطمي سعيد فعلي ازوضع براياط;ع ـ فاطمي وضعسعيد

اطاقهاي از يكي اينكدر فاطمي سعيد داشت اظهار جواب در وي گرفت/ تماس شهرباني گاهي كارآ اداره

سعيد ميدهد اط;ع ما خبرنگار كه طوري به ميباشد/ شهرباني اختيار در و است بازداشت گاهي كارآ اداره

ديروز عصر ولي ميبرد سر به ميباشد گاهي كارآ رئيس اطاق جنب كه اطاقي در ديروز بعدازظهر تا فاطمي

آن راهروي انتهاي در گاهيواقع كارآ اداره ديگر اطاقهاي از يكي به را وي و دادند تغيير را بازداشتاو محل

بازداشتگاه جنب كه گاهي كارآ رئيس تلفن مكالمات از فاطمي سعيد بود ممكن زيرا ساختند منتقل اداره

است قرار و نيامده عمل به فاطمي سعيد از اصلي بازجوئي كنون تا اط;ع قرار به مطلعشود/ دارد قرار او قبلي

نمايند/ بازجوئي وي از مأمورين فردا از

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

اشرفپهلوي بازگشتواiحضرت
با پرون ارنست آقاي تفاق ا به ديروز عصر پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت همسر شفيق احمد آقاي

پنجشنبه پهلويروز اشرف واFحضرت رسيده اداره به كه اط;عي قرار به شدند/ ژنو عازم سوئدي هواپيماي

شد/ خواهند تهران وارد شفيق احمد آقاي تفاق ا به آينده هفته يكشنبه يا هفته اين

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

شدند دستگير تندانشآموز چند
مشخصات و نمره نشدند مأمورينموفق كه تومبيلي ا داخل از مضره اوراق شبانه قبل هفتة گنبدكاووسـ

كه تحقيقاتي طبق اينكه تا بودند مرتكبين دستگيري صدد انتظاميدر مأمورين گرديد/ پخش بدانند را آن

تعقيب تحت قضيه كنون ا نمودند/ دستگير مضره اوراق پخش تهام ا به را دانشآموزان از نفر چند نمودند

است/
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٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

نيستم] و نبوده توده منفور منحله حزب [عضو
و نـيستم و نبوده توده منفور منحله حزب عضو كه ميدارم اع;م وسيله بدين ترك غ;مرضا اينجانب

بود/ خواهم و بوده وفادار خود ميهن و شاهنشاه به نسبت هميشه و ندارم هم چپي تماي;ت هيچگونه

ترك غ7مرضا ١٩٧٥٢ آ

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

نداريم] و نداشته توده منحله حزب به بستگي [ما
نداريم, و نداشته توده منحله حزب به بستگي ما ميداريم اع;م وسيله بدين زير كنندگان امضا اينجانبان

اظـهار سـوگند اخـذ بـه ايران خود كشور ك خا و آب به را خود وفاداري ابراز, مذكور حزب به را خود انزجار

ابـوالقـاسم بابلسر, از باقرزاده محمد كرمانشاهي, صمد برومند, نادر شاه/ جاويد ايران پاينده ميداريم/

١٩٧٥٥ آ /٤٧٣ شناسنامه توراني غ7م ,١٨٥ شناسنامه قاسمزاده

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

شاه] جاويد ايران پاينده ميداريم اظهار سوگند اخذ [به
و نـداشـته تـوده منحله حزب به بستگي ما ميداريم اع;م وسيله بدين زير امضاِءكنندگان اينجانبان

اظهار سوگند اخذ به ايران خود ككشور خا آبو به را وفاداريخود ابراز, مذكور حزب به را خود انزجار نداريم,

بـابايان hحـبيبا آقـاي گـرگان, ٦٦٥ شـناسنامه ولينژاد hرحمتا شاه/ جاويد ايران پاينده ميداريم/

٥٦٢å شـناسنامه زعفراني محمد گرگان, ١åå٤١ شناسنامه قلي هادي گرگان, ١٢٢١٩ شماره شناسنامه

١٩٧٥٥ آ گرگان/ ١٧٧٥ شناسنامه كمالي غ7محسين گرگان,

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

بود] نخواهم و نيستم و [نبوده
بـه وابسته گرگان صادره ٩٥١٢ شماره شناسنامه دارند قاضي محمد فرزند قاضي محمدحسين اينجانب

نسبت و ابراز توده منحله حزب به را خود تنفر و انزجار تب مرا و بود نخواهم و نيستم و نبوده توده منحله حزب

شاه/ جاويد ايران پاينده هستم/ و بوده وفادار سلطنت تخت و تاج كو خا آبو به

قاضي] [محمدحسين ١٩٧٥٦ آ

٨٣٣٦ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٤ دوشنبه

توده] منحله حزب به خود تنفر و [انزجار
توده منحله حزب به وابسته گرگان صادره ٦٥ شماره شناسنامه دارنده حسن فرزند ناصرمقصودلو اينجانب

تخت و تاج و ك خا و آب به نسبت و ابراز توده منحله حزب به خود تنفر و انزجار تب مرا و نيستم و نبوده

مقصودلو] [ناصر ١٩٧٥٨ آ شاه/ جاويد ايران پاينده هستم/ و بوده وفادار سلطنت



٤٠٥٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

فوتكرد بيمارستان در شيرازي كريمپور
مرگ علت كه تشخيصداد و نمود معاينه ويرا جنازه قانوني پزشك

است بدنويبوده اعظم قسمت سوختگي

كرد واگذار سرخ خورشيد و شير به را خود اموال كريمپور
وسـيله بـه قـصر زندان از بدنش و صورت و سر سوختگي معالجه براي را كريمپور آنكه از پس ديروز

دكتر آقايان و گرفت قرار معاينه تحت ب;فاصله كردند منتقل ارتش يك شماره بيمارستان به آمبوFنس

عميقداشت جراحاتسختو وليچون پرداختند بدنوي مختلف نقاط پانسمان به ايادي دكتر و نجفزاده

درگذشت/ بيمار بعدازظهر دقيقه پنج و چهل و پنج ساعت و نگرديد واقع مفيد وي درباره معالجات

ساعت و شد داده اط;ع نظامي فرمانداري و ارتش دادرسي به بيمارستان طرف از مراتب موقع آن در

نمود معاينه را كريمپور جنازه و شد حاضر بيمارستان در پزشكقانوني ميرحقاني دكتر آقاي بعدازظهر هفت

كريمپور اميرمختار نام به دفن جواز و تشخيصداد وصورت سر و سينه شكمو سوختگي را درگذشت علت و

حمل مسگرآباد در عمومي گورستان به آمبوFنس وسيله به بيمارستان از كريمپور جنازه امروز گرديد/ صادر

اط;ع آنها به و نمودند مراجعه بيمارستان به وي جنازه گرفتن تحويل براي نفر چند ساعت همان در شده/

سرتيپآزموده, آقايان جسد معاينه هنگام اين در است/ يافته انتقال عمومي گورستان به جنازه كه شد داده

سوخته كريمپور بدن عمده قسمت داشتند/ اياديحضور دكتر و نجفزاده سرتيپ دكتر خديو, كيهان سرتيپ

بود/ گرديده مرگ باعث سوختگي از ناشي مسموميت و

كـرد/ مراجعه بيمارستان به كريمپور درباره بيشتري اط;عات آوردن دست به براي ما خبرنگار امروز

وقتي گفت: چنين ما خبرنگار به بود حاضر آنجا در بيمارستان به كريمپور انتقال هنگام كه اشخاصي از يكي

بودم شده سير زندگي اين از ديگر من كرديويجوابداد آتشزدنخود به مبادرت چرا شد كريمپورسؤال از

وليموفق كردم پرتاب خيابان به دادرسي اطاق پنجره از را اولخود كه اينبود گرفتم خودكشي به تصميم لذا

شليكگلوله مورد اقدام اين به مبادرت با ميدانستم و كنم آتشسوزي ايجاد گرفتم تصميم باFخره و نشدم

و نكرد اصابت من به هم مأمور گلوله بدبختانه ولي شد خواهم راحت وقت آن و ميشوم واقع زندان مأمور

و مـعاينه مورد كريمپور كه ساعت چند از بعد كرد اضافه شخصمزبور شدم/ منتقل بيمارستان به مجددا

صحبت به شروع بلند صداي با مجددا بعدازظهر چهار يا سه ساعت يعني گرفت قرار بيمارستان در معالجه

به مجموعا ميباشد ثاثيه ا و تومبيل ا و پول مقداري از عبارت كه من اموال است اين من گفتوصيت كرد/

برسد/ خيريه مصرفامور به تا شود داده تحويل سرخ خورشيد و شير

مسگرآباد گورستان در كه شد داده اط;ع ٦ ك;نتري به امروز صبح نيم و نه ساعت ـ گورستان در ازدحام

بـه مزبور ك;نتري رئيس رحيمي سرهنگ فورا ميكنند/ ممانعت كريم جنازه دفن از و داده روي ازدحامي

گوركنها شدهاندو جمع آنجا در عدة كه گرديد معلوم نتيجه در و كرد عزيمت گورستان به مأمور نفر چند تفاق ا
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متقاعد را آنها و كره مذا متصديانگورستان با سرهنگرحيمي كردهاند/ خودداري كريمپور جنازه كردن دفن از

شد/ دفن جسد گرفتو انجام تشريفاتFزم وي حضور با و شود سپرده ك خا به آنجا در متوفي كه كرد

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

شد وخيم مجددا ديروز فاطمي مزاجيدكتر وضع
شد تجويز او داروهايتازهايبراي و تشكيلگرديد فاطمي دكتر بالين بر پزشكان مشورتي جلسه

است توقيف نظامي پنجحكومت ماده استناد به �فع فاطمي دكتر

ارتشتحويلكرديد ستاد دوم ركن به فاطمي اختفايدكتر محل از مداركمكشوفه امروز

مخفيبوده كه مدتي در فاطمي دكتر فعاليت چگونگي

شد ارتشكشفخواهد ستاد دوم ركن مأمورين از نفر پانزده وسيله به

شد آزاد ديروز فاطميبعدازظهر سعيد
تحتتعقيبمأمورينانتظاميهستند وهمسرشهمچنان محسني

ساعتمجددا اين از ولي بهبوديبود به رو ديروز بعدازظهر نيم يكو ساعت تا فاطمي دكتر مزاجي وضع

آقايان ب;فاصله جهت همين به نمود خون با مخلوط استفراغ ديگر بار يك و داد دست وي به تهوع حال

جـلسه و شـدند حـاضر وي بالين در نجفزاده دكتر و شهيدي خطيب دكتر سرهنگ ايادي, دكتر سرتيپ

دكتر براي جديد ديگريداروي مقدار آمد عمل به وي از كه دقيقي معاينه نتيجه در دادند تشكيل مشورتي

بخورانند/ مرتبا طبقدستور را داروها كه گرديد سفارش پرستاران به و شد تجويز فاطمي

به ب;فاصله ديروز بعدازظهر فاطمي دكتر مزاجي وخامتوضع ـ بيمارستان ارتشدر دادستان حضور

در ارتش دادسـتان آزمـوده سـرتيپ آقـاي بعدازظهر هفت ساعت مقارن و رسيد مربوطه مقامات اط;ع

ارتش دادستان جواب در فاطمي دكتر رفت فاطمي دكتر اطاق به و شد حاضر ارتش يك شماره بيمارستان

ميكند/ ناراحتم اندكي خون با توام استفراغ نيستولي بد حالم كه داشت اظهار بود شده جويا را حالوي كه

پـايان تا دارد احتمال و نشده تراشيده فاطمي دكتر ريش كنون تا است شده حاصل اط;ع كه طوري به

كه است كرده تمايل اظهار نيز فاطمي دكتر خود كه ميشود گفته نشود/ تراشيده او ريش وي از بازپرسي

نتراشند/ را ريشاو

نيامده عمل به فاطمي دكتر از اصلي بازجوئي كنون تا شد داده اط;ع كه بهطوري مقدماتيـ بازجوئي در

بازجوئي بازداشتش اوليه ساعت چند همان در فقط فاطمي دكتر از داشت اظهار امروز مطلع مقام يك است

چاقو ضربه وسيله به شهرباني در مقابل در او كه شنبه روز بعدازظهر سه ساعت تا و آمد عمل به مقدماتي

بازجوئي همان ولي است نيامده عمل به بازجوئي وي از كنون تا شد منتقل بيمارستان به و گرديد مجروح

كرد/ هدايت مهمي اسرار به را آنها و بود مفيد برايمأمورين بسيار اول ساعت چند مقدماتي

استگفته داشته رابطه ماه مدتهفت در شبكههائي اشخاصو چه با كه جواباينسؤال فاطميدر دكتر

ديگـر روز چـند تا دهيد اجازه گر ا ولي نمايم اظهار مطلبي باره اين در نميتوانم دقيق طور به من است
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اط;ع فاطمي دكتر به نظامي فرمانداري در كه هنگامي اط;ع قرار به بدهم/ توضيحاتي شما به ميتوانم

ميدانستم من ميگويد است بوده انتظامي مأمورين نظر تحت قبل ماه دو از فاطمي سعيد كه بودند داده

كرد/ خواهد گرفتار مرا سرانجام

دادستاني و ارتشي مقامات طرف از است شده كسباط;ع امروز كه طوري به ـ ارتشي مقامات دستور

كوشش نهايتسعيو فاطمي مداوايدكتر در استكه شده داده فاطميدستور دكتر معالج پزشكان ارتشبه

ميباشد/ ممنوع حاضر حال در فاطمي دكتر از بازجوئي اطباِء تجويز به تا آيد عمل به تسريع و

فـاطمي دكتر بهبودي انتظار در هم من داشت اظهار باره اين در ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي

و معالجه تحت بيمارستان در روز ده حدود در بايد وي داشتهاند اظهار او معالج اطباِء كه طوري به و ميباشم

او ديدن به كه نيز بعدازظهر هفت ساعت ديروز استو نيامده عمل به بازجوئي او از نيز كنون تا باشد/ مداوا

گردد/ تسريع او مداواي در كه دادم رفتمدستور

خـارج بـه تـهران از آسوشيتدپرس خبرگزاري خبرنگار وسيله به زير خبر ـ فاطمي دكتر معالجه براي

اعليحضرت كه داشت اظهار تهران در موثق يكمنبع امروز آسوشيتدپرس: ـ تهران است: گرديده مخابره

نمايد معالجه را فاطمي دكتر شاهنشاه پزشكمخصوص ايادي عبدالرحيم آقاي كه دادهاند همايونيدستور

دادگـاه در وي سرنوشت تا شود حفظ بايد فاطمي دكتر جان كه فرمودهاند همچنين همايوني اعليحضرت

حسين تيمسار است/ نشده دستگير بردهنوز حمله فاطمي دكتر به چاقو با كه مردي حال عين در گردد/ تعيين

بهبودي هنگام تا مقدماتي بازجوئي فاطمي دكتر وخامتوضع به نظر كه گفت خبرنگاران از يكي به آزموده

است/ شده انداخته تعويق به فاطمي دكتر كامل

و شهرباني بهداري رئيس شهيدي خطيب سرهنگدكتر آقاي امروز ساعتدوازده ـ امروز بعدازظهر تا

ميآيم فاطمي دكتر بالين از من كنون ا هم داشت: اظهار ما خبرنگار به فاطمي دكتر معالج پزشكان از يكي

به شروع بيمار كنون تا ديشب از و شده قطع نيز استفراغ و نهاده بهبودي به رو كنون تا ديروز از عمومياو حال

به استو يافته بهبودي شد معاينه امروز كه طوري به نيز كارد اصابتضربات محل است/ نموده غذا خوردن

و ندارد ضرورت فاطمي دكتر درباره جراحي عمل yفع شد گرفته تصميم اطباِء مشاوره جلسه در كه طوري

ساعت است قرار داشت سپساظهار شهيدي خطيب دكتر آقاي نكند/ پيدا نيزضرورت بعدا كه دارد احتمال

برايوي داروهايFزم و گردد تشكيل فاطمي دكتر بالين در مجددا طبي مشاورة جلسة امروز بعدازظهر سه

اط;ع من كه آنجا تا داشت اظهار نه يا هست فاطمي دكتر خطريمتوجه آيا اينكه درباره وي شود/ تجويز

مرخصگردد/ بيمارستان از ديگر روز ده تا دارد احتمال نيستو او خطريمتوجه هيچوجه به دارم

چه به فاطمي دكتر حاضر حال در اينكه ارتشدرباره دادستان سرتيپآزموده آقاي ـ پنج موجبماده به

بازداشت نظامي حكومت پنج ماده استناد به yفع فاطمي دكتر داشت: اظهار ميباشد بازداشت در مجوزي

بازپرس و گرديد ارتشارسال دادستاني به نظامي فرمانداري از او مقدماتي پرونده اينكه از پس است شده

به فاطمي دكتر چنانچه و نمود خواهد صادر را او بازداشت قرار نمايد بازجوئي وي از شد ارتشموفق داستان
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آقـاي ريـاست به كه نظامي بدوي دادگاه به نظر اظهار براي مزبور قرار نمايد اعتراض خود بازداشت قرار

اظـهار فـاطمي دكـتر غيابي پرونده درباره وي شد/ خواهد ارسال است گرديده تشكيل حجازي سرلشكر

روزهاي خ;ل در فاطمي اقداماتدكتر دليل بهترين خود كه است مداركي محتوي پرونده اين اوراق داشت:

ميباشد/ ماه مرداد ٢٨ تا ٢٥

حاضر حال فاطميدر دكتر داشت: اظهار ما خبرنگار ارتشبه قضائي يكمقاممطلع امروز ـ ديگر اتهام

و امروز باختر مقاFتروزنامه سر و ماه مرداد ٢٥ ميتينگروز جريان در نطقاو او اول تهام ا دارد: تهام ا چندين

اينكبر كه تهاماتديگري ا ولي است داده خارج در شاهنشاهي سياسيكشور نمايندگان به كه دستورهائي

مدارك و اسناد طبق زيرا ميباشد, گذشته ماه هفت در او مخفيانه اقدامات است شده افزوده او سابق تهامات ا

داشته عهده بر مخالفيندولترا سرپرستيدسته مدت اين خ;ل ويدر فاطمي, دكتر اقامتگاه از كشفشده

و ميدهد تشكيل او عليه را تهاماتديگري ا جريانات اين خود است/ داشته رابطه نيز تودهاي اخ;لگران با و

آيد/ عمل به رسيدگي يكجا تهامات ا اين تمام به دارد احتمال

اقامتگاه در شده كشف مدارك اوراقو كه شد حاصل اط;ع امروز صبح ارتشـ ركندومستاد به تحويل

دست به محسني خانه در مخصوصاو اطاق از كه گيرنده و فرستنده دستگاههاي همچنين و فاطمي دكتر

اسنادمزبورصورت تحويل هنگام شد/ ارتشگذاشته ستاد ركندوم اختيار نظاميدر فرمانداري طرف از آمده

تيمسار دستور به مدارك و اسناد اين است/ شده داده دوم ركن نمايندگان به اسناد و گرديد تنظيم مجلسي

اقداماتFزم كه گرفت قرار ركندوم تجسسات شعبه اختيار ارتشدر ستاد رئيسركندوم مجيدي سرتيپ

شود/ انجام آنها از استفاده و مطالعه براي

ب;فاصله دوم ركن تجسسات شعبه به مزبور مدارك و اسناد تحويل از پس ـ شدند مأمور نفر پانزده

داده قرار مطالعه تحت را مداركمزبور شدند ارتشمأمور ستاد ركندوم زبردستترينمأمورين از نفر پانزده

دوم ركن مأمورين اط;ع قرار به نمايند اقدام گذشته ماه هفت در فاطمي دكتر فعاليت اسرار كشف براي و

به راه اين از و دهند انجام فاطمي دكتر ماهه چند فعاليت درباره تحقيقاتFزم يكرشته كه دارند مأموريت

دست به فاطمي دكتر اقامتگاه از كه مداركي داشت اظهار باره اين در مطلع مقام يك برسند/ ديگر كشفيات

گذشته ماه هفت در كه اقداماتي تمام و داشته عهده به را مخالفيندولت سرپرستي وي كه است كي حا آمده

است/ ميگرفته هدايتويصورت و مستقيم نظر تحت آمده عمل به دولت مخالفين جانب از

طور به وسيع شبكه چند فاطمي دكتر دستگيري از قبل كه كي حا آمده دست به كنون تا كه اط;عاتي

و تـهران در عـمومي اعـتصاب و تـظاهرات نـقشههاي و بـوده فـعاليت مشغول كشور سراسر در مخفيانه

اجرا مورد به و طرح داشتهاند رابطه فاطمي دكتر با شك بدون كه مزبور شبكههاي وسيله به شهرستانها

مأمـورين است مسلم آنچه ولي ميباشند فعاليت مشغول نيز كنون ا شبكهها اين است/ ميشده گذاشته

مركزياين هسته زيرا ببرند بين از را شبكههايمزبور مقاومت فعاليتو شد زوديموفقخواهند به انتظامي

است/ رفته بين از او دستگيري با بوده فاطمي دكتر دست در كه فعاليتها
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دكتر فرار جريان است كرده را انتظامي مأمورين نظر جلب اينك كه ديگري ـموضوع كرد كمكخواهند

فاطمي دستگيريدكتر از بعد شوهر زنو اين شد داده اط;ع ديروز كه همانطور ميباشد او خانم محسنيو

مطلع يكمقام است/ نرسيده نتيجه به آنها برايدستگيري كنون تا كوششمأمورين سعيو شدهاندو پنهان

خودشان خانه در را فاطمي دكتر آنها كه جهت آن از خانمش و محسني دكتر دستگيري داشت اظهار امروز

هويت كشف است نظر مورد كه آنچه نيست مهم بودند داده داداش> <حاجي عنوان او به و كردهاند مخفي

دارند/ اط;ع اشخاصمزبور هويت از آنها مسلما كه ميباشد اخ;لگران شبكههاي با فاطمي دكتر رابطين

مأمورين بتواند محسني منزلدكتر مستخدم فاطمه ميرفت انتظار چه گر ا استـ نشده دستگير چيزي

محسني دكتر خانه در وي با شب هر كه كساني و خارج با فاطمي دكتر رابطين هويت شناسانيدن مورد در را

كساني ميديدم من كه است داشته اظهار مقابلجوابمأمورين در او ولي نمايد راهنمائي ميكردند م;قات

سـبب فـاطمه گـفتههاي همين نميشناسم را آنها هيچوجه به ولي ميكردند م;قات داداش> <حاجي با

دارند/ مبذول بيشتري جديت خانمشسعيو و محسني دكتر كردن پيدا براي مأمورين كه است گرديده

ساعت چهار و بيست در انتظامي مأمورين كه است كي حا آمده دست به باره اين در كه خبري آخرين

ولي كردهاند بازرسي باشند شده مخفي آنجا در زنوشوهر ميرفتاين احتمال كه را محلهائي كليه گذشته

زودي به ميرود اميد استكه آمده عمل به طرفمأمورين از نيز اقداماتديگري نرسيدهاند نتيجه به كنون تا

گردد/ نتيجه به منجر

عصر فاطمي حسين دكتر فاطميخواهرزاده سعيد شده حاصل اط;ع كه طوري به فاطميـ آزاديسعيد

از بعد ساعت فاطميدو سعيد دارند اط;ع خوانندگان كه طوري به است/ گرديده آزاد شهرباني طرف از ديروز

در گرديد آزاد كه هنگامي تا روز آن از و شد انتظاميدستگير مأمورين وسيله به فاطمي حسين بازداشتدكتر

آزادي علت درباره نشدند حاضر مربوطه مقامات چه گر ا ميبرد/ سر به گاهي كارآ اداره اطاقهاي از يكي

سعيد آزادي كه است اين ميشود استنباط آنچه از ولي بگذارند ما خبرنگار اختيار در اط;عي فاطمي سعيد

سعيد كه دانست بايد ديگر طرف از و نيامده دست به مداركي وي عليه كه گرفته جهتصورت آن از فاطمي

است/ داشته ارتباط و همكاري شهرباني مأمورين با قبل ماه دو از فاطمي

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

بابل خرداد ٢٩ واقعه دستگيريمسبب
توده منحله فعالحزب سران از كه تابكي ا شهرت حيدر فرزند پرويز ميدهند نظامياط;ع فرمانداري از

در نظامي فرمانداري ركندو مأمورين كه مدتيبود و ميباشد استعمار با مبارزه جمعيت مديره هيأت عضو و

تحقيقاتمعمولهعضويت در بازداشتو پنج ماده طبق دستگيرو مأمورينمربوطه بهوسيله تعقيبويبودند

است/ نموده تأييد جمعيت طرف از را مختلف شهرهاي در سخنراني و استعمار با مبارزه جمعيت در را خود

عده و مقتول تن چند آن طي كه است بوده بابل خرداد نهم و بيست واقعه اصلي مسبب شخص اين

شدهاند/ زياديمجروح
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٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

نيستم] توده منحله حزب [عضو
مزبور منفور منحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو چهرهقاني رحيم اينجانب

و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن و مينمايم تكذيب

چهرهقاني رحيم ١٩٨٨٧ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم شاهنشاه

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

توده] منحله حزب از تنفر و [انزجار
مزبور منفور منحله حزب به را بستگيخود و نيستم توده منحله حزب امينيعضو عباسسادات اينجانب

و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن و مينمايم تكذيب

عباسساداتاميني ١٩٨٨٨ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم شاهنشاه

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

مذهبي] و ملي شعائر و معظم [شاهنشاه
مـزبور مـنفور مـنحله حزب به را خود بستگي و نيستم توده منحله حزب عضو كرو پا ابراهيم اينجانب

و عزيز ميهن به را ع;قمنديخود مراتب توده منحله حزب از تنفر و انزجار ابراز ضمن و مينمايم تكذيب

كرو پا ابراهيم ١٩٨٨٩ آ ميدارم/ اظهار مذهبي و ملي شعائر و معظم شاهنشاه

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

ميداريم] اعEم وسيله بدين زير [امضاكنندگان
نداريم و نداشته توده حزبمنحله به بستگي ما ميداريم اع;م بدينوسيله زير كنندگان امضا اينجانبان

ميداريم/ اظهار سوگند اخذ به ايران خود ككشور خا آبو به را وفاداريخود ابراز, حزبمزبور به را خود انزجار

پناهپور اسمعيل پزشكي, منصور قليپور, كاظم ١٩٨٨٧ آ شاه/ جاويد ايران پاينده

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

حسينفاطمي] به زدن [چاقو تكذيبشايعات
محض كذب كه دادهاند انتشار اينجانب عليه مغرضانهاي شايعات اجنبيپرست عدهاي اخير روز چند در

عناصر با نفس آخرين تا و هستم وطن استق;ل راه در جانبازي آماده متعال خداي ياري به اينجانب است/

جانباز جوانمردان جمعيت رهبر جعفري شعبان ٢ååå٥ آ كرد/ خواهم مبارزه بيوطن و منفور

٨٣٣٧ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٥ سهشنبه

بختيار روزنامه مدير آزادي
گرديد/ آزاد سوءتفاهم رفع از پس ديروز قبل/// روز چند كه بختيار روزنامه مدير سلطانپور تراب آقاي



٤٠٦٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

شده معلوم فاطمي اختفايدكتر محل از مكشوفه مدارك اسناد بررسي نتيجه در
داده محل تغيير بار چهار ماه مدتهفت در فاطمي دكتر كه است

بهبودياست به رو ديروز از فاطمي دكتر مزاجي وضع

گذارد مأمورين اختيار در محسنياطEعاتجالبي زن پدر
ميبرد سر به زندان در بود مخفيكرده خود خانه در مدتي را فاطمي دكتر كه كساني از يكي

محسنيكردهاند كلفتمنزل بازجوئي از مأمورين كه استفادهاي

دكتر مزاجي حال ديشب شب نيمه بعداز نيم و سه ساعت از فاطمي دكتر معالج پزشكان اظهار قرار به

yكام فاطمي دكتر حال نيز ديروز بخورد غذا كه شد موفق بيمار و گذاشت بهبودي به رو تدريج به فاطمي

تشكيل بالينوي در او معالج پزشكان مشاوره جلسه مجددا ديروز بعدازظهر ساعت سه و رضايتبخشبود

دكـتر مزاجي حال كلي طور به داشت اظهار ما خبرنگار به باره اين در معالج پزشكان آقايان از يكي شد/

غذايش و كند صحبت ميتواند كنونخوب ا وي نيست/ نگراني جاي هيچگونه و ميشود بهتر مرتبا فاطمي

تحت وي كه نميدانند ص;ح او معالجه اطباِء yفع بعدي عواقب از احتراز براي ولي است شده مرتب نيز

گيرد/ قرار بازجوئي

نظامي فرمانداري گاهيو كارآ فعاليتمأمورين yداديمفع اط;ع كه بهطوري برايدستگيريمحسنيـ

مأمـورين طـرف از كـه فعاليتي كنند/ بازداشت را خانمش و محسني كه است اينموضوع متوجه بيشتر

ميكند/ پيدا وسعت روز به روز شده شروع اخير روز چند در شوهر و زن اين كردن پيدا براي انتظامي

فرمانداري مأمورين وسيله به فاطمي دستگيريدكتر از بعد يكشنبه روز كه محسني پدر محسني خداداد

مـن داشت اظـهار مأمـورين جـواب در خـداداد گرفت/ قرار بازجوئي تحت ب;فاصله شد بازداشت نظامي

دست به زمينه اين در اط;عي او از چون و ندارم و نداشته فرزندم وضع و مسكن از اط;عي كوچكترين

كسب وي كـه داد نشـان بعدي تحقيقات چون ولي كردند آزاد دوشنبه روز يعني بعد روز يك را وي نيامد

چه در ميرود احتمال كنون ا يا و ميكرد آمد رفتو كجا به اغلب محسني اينكه جمله از ديگري اط;عات

براي همينجهتديروز به آيد عمل به تحقيقات خداداد از مجددا كه ميكند ايجاب باشد شده مخفي محلي

شد/ وي از سؤاFتي و گرديد احضار نظامي فرمانداري طرفمأمورين از بار دومين

در ندارم خبري پسرم از حال به تا قبل ماه يك از من داشت اظهار انتظامي مأمورين جواب در خداداد

كوچكتريناط;عي نميتوانم پسرم فعلي محل استاز سپسگفته وي نديدم/ را او ابدا نيز اينمدت خ;ل

است/ كاريمشغول چه به نميدانستم و نميكردم دخالت او كارهاي در اصو� من زيرا باشم داشته

است ماه يك اظهارخودت طبق كه طوري به شد محسنيسؤال پدر خداداد از ـ نديدم را داداش حاجي

جواب ويدر كردهاي؟ پسرتم;قات با محلي چه در و ديده كجا در را مدتاو اين از قبل نديدهاي را پسرت

او در ناراحتي كوچكترين ولي كردم منزلشم;قات در را پسرم بار يكيدو استمن داشته اظهار اينسؤال
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اظهار فاطمي دكتر كه طوري به شد سؤال خداداد از نكردم/ مشاهده باشد تشويشدرونيوي از كي حا كه

پسرتان منزل به شما اينصورتوقتي در ميبرد سر به محسني منزل نيمدر و ماه دو بيشاز استوي داشته

در خداداد خير؟ يا ديديد آنجا در را او آيا است بوده او خانه در نيز داداش> <حاجي يا فاطمي دكتر رفتهايد

در اقامتاو از اصو� و نديدم پسرم خانه در را داداش> <حاجي هيچوجه به من داشته اظهار اينسؤال جواب

نداشتم/ اط;ع نوشتند روزنامهها و شد دستگير كه روزي تا نيز آنجا

اين كردند بازداشت نيز را ديگري شخص محسني پدر بر ع;وه انتظامي مأمورين ـ محسني زن پدر

انجام براي گذشته روز وي ميباشد/ محسني دكتر زن پدر و ك مايا سينما مدير كياني رضا آقاي شخص

به او از كه تحقيقاتي در و گرديد احضار نظامي فرمانداري طرفمأمورين فرزندشاز و داماد درباره تحقيقات

به محسني دكترمحمود شد فاطميدستگير دكتر كه روزي همان يعني شنبه روز ظهر داشت اظهار آمد عمل

خوردند/ ما منزل در را ناهار و بودند آمده من منزل به دخترم تفاق ا

در فـاطمي دكتر كه گفتم آنها به دخترم و داماد ديدن محض به رفتم خانه به من كه هنگامي روز آن

دكـتر كـه كردم مشاهده گهان نا شد خارج من دهان از حرف اين كه هنگامي است شده دستگير شميران

شدمو جريانمتعجب اين مشاهده از من رفتو بيرون اطاق از ب;فاصله و ناراحتشد خيلي دامادم محسني

شديد/ اينطور شما چرا پرسيدم او از متوحشاست نيز او ديدم ولي شوم جويا دخترم از را علت خواستم

اين بودم داشته پنهان شما از كنون تا كه را موضوعي گفت: ميلرزيد ناراحتي شدت از كه حالي در دخترم

در و كردهاند دستگير ما منزل در را او حتما استو بوده مخفي ما منزل در قبل مدتها از فاطمي دكتر كه بود

حضور از را كسي كه بود منخواسته از شوهرم نگفتيجوابداد: من به را اينموضوع كنون تا چرا اينكه پاسخ

كنم/ اطاعت ميگويد من به كه را آنچه بودم مجبور نيز من و نسازم مطلع منزلمان در فاطمي دكتر

سخنان اين گفتن از بعد دخترم داشت: اظهار مأمورين سپسبه محسني زن پدر ـ آمد دست به اثريكه

تا بعد لحظه آن از و شدند خارج ما منزل از تفاقشوهرش ا به بعد لحظه چند و پوشيد لباس برخاستو جا از

و داد انتظامي دستمأمورين به شوهر زنو اين از نشانهاي اظهارات اين ندارم خبري دامادم و دختر از كنون

دكـتر دستگيري از خانمشچگونه كه بود اين بود تاريك اندازهاي تا مأمورين براي كه موضوعي ابتدا در

دستگيري صرف را كوششخود بيشتر مأمورين اينموضوع شدن روشن از پس ولي شدند مطلع فاطمي

و تـحقيقات نـتيجه است رسيده ما خبرنگاران دست به كه اط;عاتي آخرين طبق و نمودهاند نفر دو اين

است/ رضايتبخشبوده كنون تا شوهر و زن اين كردن پيدا براي انتظامي تجسساتمأمورين

دكتر اقامتگاه از مداركمكشوفه و اسناد كليه شد داده اط;ع ديروز كه طوري به ـ فاطمي دكتر خاطرات

از و گرفت قرار ارتش ستاد دوم ركن تجسسات شعبه مأمورين اختيار در نظامي فرمانداري طرف از فاطمي

يك كه بهطوري آمد/ عمل به فاطمي دكتر ماهه فعاليتهفت و اسرار كشف براي اقداماتFزم همانديروز

قرائت از پس ارتش ستاد دوم ركن تجسسات شعبه مأمورين داشت اظهار ما خبرنگار به امروز موثق منبع

از قسمتي به است كرده تعيين دربدري> <خاطرات عنوان آنها براي او خود كه فاطمي دكتر يادداشتهاي
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دكـتر كـه شدهاند متوجه مأمورين اينكه جمله از شدهاند واقف گذشته ماه هفت در وي فعاليتهاي اسرار

اختفايخود آخرينمحل در استو داده تغيير را اختفايخود محل بار چهار گذشته ماه مدتهفت فاطميدر

اقامت محسني دكتر خانه در كه مدتي وي بوده/ مخفي روز هفت و ماه چهار محسني دكتر منزل در كه را

ميشده خارج اطاق از دقيقه چند براي شب هنگام فقط و ميبرده سر به دربستهاي اطاق در را روزها داشته

است/ ميشده انجام خارج در محسني دكتر وسيله به او خصوصي كارهاي كليه مدت اين در است

دكتر كه است كي حا افتاده انتظامي مأمورين دست به كنون تا كه اط;عاتي ـ توده منحله حزب عضو

بود شده حاضر شخص اين جهت همين به و بوده توده منحله حزب فعال اعضاي از يكي محسني محمود

نمايد/ مخفي خود منزل در را فاطمي دكتر

گفته نميشد/ حاضر تير آزمايشگاه در نيز قبل چندي از و كرده رها كارهايخود تقريبا مدت تمام ويدر

اجـراي بـراي مـحسني دكـتر و است مـيشده تأمين فاطمي دكتر وسيله به او زندگي مخارج كه ميشود

است/ ميكرده فعاليت فاطمي دكتر دستورهاي

گفته و دارد اط;ع داشتهاند تماس فاطمي دكتر با كنون تا كه كساني كليه هويت از ضمنا محسني دكتر

است/ ميكرده همكاري وي مخفيانه فعاليتهاي اين انجام در فاطمي دكتر با او شب هر كه ميشود

كـنون تـا فـاطمي دكـتر خصوصي يادداشتهاي قرائت از ـ بود كرده مخفي را فاطمي دكتر كه كسي

در اختفا اوايل همان در وي اينكه جمله از است گرفته قرار انتظامي مأمورين اختيار در نيز ديگري اط;عات

احساس او خانه در چون بعدا استولي ميبرده سر به توانگر نام به توده حزبمنحله فعال افراد از يكي خانة

مأمورين بعد روز چند زيرا است بوده نيز صحيح او حدس تفاقا ا و ميدهد تغيير را خود محل ميكند خطر

كوچكترين ولي ميدهند قرار بازرسي تحت را او منزل و ميكنند بازداشت توده فعاليت تهام ا به را توانگر

زندان در كنون تا آنوقت از توانگر نميافتد/ بهدستمأمورين باشد فاطمي دكتر با او رابطه بر مبني كه اثري

مدتيدكتر وي استكه شده روشن اينموضوع فاطمي يادداشتهايدكتر قرائت با كنون ا ولي ميبرد سر به

است/ كرده مخفي خود منزل در را فاطمي

او از دامـنهداري تـحقيقات رفته توانگر سراغ به ب;فاصله انتظامي مأمورين جريان اين كشف از پس

موثق يكمنبع ولي نيست دست در صحيحي اط;ع آمده عمل به توانگر از كه تحقيقاتي نتيجه از نمودند

او همكاران فاطميو فعاليتهايدكتر اسرار كشف در كه آمده دست به توانگر از مهمي مطالب داشت اظهار

بود/ خواهد مؤثر و مهم بسيار

تـوسط قـبل روز چند كه محسني محمود دكتر منزل كلفت فاطمه ـ شد بانوان زندان تحويل فاطمه

گفته كه بهطوري گرفتوي قرار بازجوئي تحت بار برايآخرين ديروز عصر بازداشتشده انتظامي مأمورين

ديـروز عـصر داشـته, نزديك همكاري حزب اين مؤثر افراد با و ميباشد توده منحله حزب عضو ميشود

گرديد/ منتقل بانوان زندان به نظامي فرمانداري طرف از يافتو پايان او بازجوئي

سمت به اخيرا كه ربابهشخصديگري رسيدگياست تحت نظامي فرمانداري ركندوم فعyدر او پرونده
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ميباشد/ انتظامي بازجوئيمأمورين تحت كنون ا نيز است شده كار محسنيمشغول دكتر منزل در كلفت

آمدو بيرون خانه نداشتاز رضايت خود كار از وليچون ميكرد كار محسني منزل قبلدر ماه دو از فاطمه

هـويت بـه پي مأمورين كه گرديد سبب ربابه اظهارات و گرديد خدمت مشغول خانه آن در ربابه او از بعد

فردا و امروز ظرف است قرار ربابه از بازجوئي ببرند/ ميدانست خود خانم دائي را او ربابه كه داداش> <حاجي

بسـيار آمـده دست بـه نـفر دو ايـن از تـحقيقات از كه نتايجي ميشود شنيده كه طوري به و يابد پايان

است/ رضايتبخشبوده

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

گرگانگفت: تيپمستقل فرمانده

است شده خنثي كلي به مازندران در توده منحله فعاليتحزب
ميكنند معرفي داده اعتراضقرار مورد را اخEلگر عناصر مستقيما مردم

ميشود ترميم ارتشجادههايشمال و راه وزارت همكاري با

آوردند عمل به گرگان و مازندران كشاورزي و بهداشتي تأسيسات از جرائد خبرنگاران كه بازديد ضمن

مـحل در گـرگان مسـتقل تـيپ فـرمانده نورزاد سرتيپ تيمسار حضور با مطبوعاتي مصاحبه جلسه يك

گرديد/ تشكيل گرگان شهرداري

شمال مناطق ارتشدر طرف از كه اقداماتي اطراف در توضيحاتي نورزاد سرتيپ تيمسار جلسه اين در

كرد: اظهار و داد توضيحاتي است گرفته صورت

است يافته تقليل قابلم;حظهاي طرز به توده منحله اعضايحزب فعاليت اخير ماههاي در خوشبختانه

از كه ميشوند متعهد كتبا بازپرسي ضمن افراد اين كردهاند استعفا مزبور منحله حزب از آنها از زيادي عده و

محلي جرائد در مستقيما مينويسند كه را شرحي متن و كرد نخواهند همكاري اخ;لگر عناصر با بعد به اين

مينمايند/ درج

به احتياجي شد داده پاسخ ميگردند؟ اعزام مركز به مزبور افراد مقدماتي بازجوئيهاي از بعد آيا شد سؤال

آنـها تـهام ا و مـيشوند بـازداشت مازندران شهرستانهاي در كه افرادي و نيست مركز به متهمين اعزام

متهمين چنانچه و ميگيرند قرار بازجوئي تحت محل در ميكنند اخ;ل امور در كه است كساني با همكاري

شد گفته كه همانطور ولي شد توقيفنخواهد رفع آنها از نمايند معرفي توده منحله حزب عضو رسما را خود

ميشود منتشر شبنامههائي و اع;ميهها نقاط بعضي در هنوز معهذا است يافته تقليل مخرب عناصر تعداد

ميگردند/ بازداشت تعقيبو جرم مرتكبين ميآيد عمل به طرفمأمورين از كه شديدي مراقبت با و

به مبادرت احيانا كه كساني به نسبت مستقيما مردم خود كه است آن ميباشد توجه مورد كه نكتهاي

عمل ادامه درصورت و ميدهند سرزنشقرار مورد را آنها اعتراضنموده شديدا ميكنند مضره پخشاوراق

مينمايند/ معرفي مقاماتمسئول به

آيـا كه بود آن ديگر سؤال برود/ بين از كلي به فساد ريشه نزديكي تيه آ در ميرود اميد ترتيب اين با
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و سوِءظن مورد كه كساني او� داد جواب تيمسار است؟ كافي برائت براي توده منحله حزب افراد استعفاي

بـه ولي شد خواهند تعقيب شديدا شوند جرمي مرتكب نيز استعفا از بعد چنانچه ميگيرند قرار بازجوئي

طرفديگر از كرد, نخواهند همكاري آنحزب با مجددا مستعفي افراد است كرده ثابت امر جريان كه طوري

خـائنين بـا هـمكاري صورت در كه خيانتهائي و ميكنند طي كه كي خطرنا راه به راجع بازجوئي هنگام

كار نتايج از آنكه بدون كه ميكنيم متوجه را آنها و ميشود داده جامع توضيحات آنها براي ميگردند مرتكب

رفته هم روي اجانبميشوند مزدوران مقاصد اجراي آلت كرده خيانت خود كشور به باشند داشته اط;ع خود

در توده منحله گرگانحزب مازندرانو مختلف نواحي و شهرستانها تمام كاملمأموريندر مراقبت دقتو با

و ميگردد خنثي خوديخود به شود مشاهده فعاليتي نيز بعضيموارد در گر ا استو شده مت;شي مناطق آن

نميكنند/ خودداري آنها با مبارزه از اهالي

خرابي رفع براي كه داد توضيح تيپ فرمانده شد سؤال آنها ترميم و دوم استان جادههاي وضع به راجع

نواقصراهها تا همكاريشود وزارتراه با ارتش طرف از كه است شده قرار گرفتهو كراتيصورت مذا جادهها

گردد/ طرف بر

عمليات زودي به و كرد كمكخواهند نيز ارتش افراد از عدهاي Fزم وسائل بر همكاريع;وه اين ضمن

مينمايد/ تأمين راه وزارت را جادهها ساختمان اعتبار ميشود شروع

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

شاه] جاويد ايران [پاينده
ندارم, و نداشته توده خائن منحله حزب به بستگي ميدارم اع;م وسيله بدين آهنگري علي اينجانب

ميدارم/ اظهار سوگند اخذ به ايران كشور ك خا و آب به را خود وفاداري ابراز, مذكور حزب به را خود انزجار

آهنگري علي ١٩٩٤٧ آ شاه/ جاويد ايران پاينده

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

ميداريم] اعEم وسيله بدين زير [امضاكنندگان
نداريم, نداشتهو توده حزبمنحله به بستگي ما ميداريم اع;م بدينوسيله زير كنندگان امضا اينجانبان

ميداريم/ اظهار سوگند اخذ با ايران خود ككشور خا آبو به را وفاداريخود ابراز, حزبمذكور به را خود انزجار

مختاري غفور رشيدي, مختار شاه/ جاويد ايران پاينده

محمدنائيني آراز ١٩٩٤٨ آ

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

اساسي] قانون و مقامسلطنتمشروطه [به
و متنفر حزب اين از داشت نخواهم و نداشته را توده منحله حزب در عضويت رضائي هوشنگ اينجانب

رضائي] [هوشنگ ٢åå٣١ آ هستم/ وفادار اساسي قانون و سلطنتمشروطه مقام به نسبت



ملي دولت سياهه ٤٠٧٠

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

وجهالكفاله دادن با
شد آزاد

شده بازداشت پنج ماده طبق قبل چندي كه شيراز شهرستان سابق دادستان علنقي اصغر آقاي ـ شيراز

گرديد/ آزاد وجهالكفاله دادن با گذشته چهارشنبه روز بود

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

فلكاiفEك قلعه زندانيان عدهاياز
ميشوند آزاد

خـرمآبـاد بـه فلكاFف;ك قلعه از بازديد براي قبل روز چند ارتش ستاد معاون ورهرام سرتيپ آقاي

ما خبرنگار خويشبه مسافرت درباره امروز گشتو باز تهران به مسافرت اين از گذشته ويروز كرد عزيمت

داشت: اظهار

بـراي ميباشند بازداشت �سپه �دژ فلكاFف;ك قلعه در غيرنظامي و نظامي عدهاي كنون ا هم چون

مركب كميسيوني و كردم صادر دارنددستوراتFزم شدن آزاد استحقاق كه زندانياني از عده آن آزادي ترتيب

به زندانيان پرونده به كه گرديد تشكيل قضائي افسران از نفر چند و لشكر فرمانده محلو نظامي دادستان از

نو سال از قبل دارند شدن آزاد استحقاق كه عدهاي شد داده جهت آن از ايندستور نمايند رسيدگي فوريت

شوند/ آزاد

٨٣٣٨ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٦ چهارشنبه

منعتعقيببرايبشيرفرهمند قرار
است نشده صادر

نوشته جرايد از بعضي در اينكه داشت اظهار ما خبرنگار به ارتش دادستان آزموده سرتيپ آقاي امروز

كل اداره سابق سرپرست بشيرفرهمند علياصغر آقاي تعقيب منع قرار نظامي بازپرس طرف از است شده

آقـايان براي فقط ارتش دادستاني بازپرس كنون تا و ندارد صحت هيچوجه به است شده صادر تبليغات

است/ كرده صادر تعقيب منع قرار معظمي مهندس و آذر دكتر لطفي, نريمان,
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٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

يافته بهبود او فاطميحال معالجدكتر پزشكان مراقبت اثر بر
كشفگردد فاطمي دكتر مخفي فعاليت زودياسرار به است ممكن

شد احضار نظامي فرمانداري به امروزمجددا محسني دكتر زن پدر

دارد ارتشادامه ستاد دوم ركن مأمورين نفر فعاليتپانزده

رضايتبخشبوده او معالج اطباِء اظهار طبق گذشته ساعت چهار بيستو در فاطمي دكتر مزاجي وضع

نميكند/ درد احساس و است راضي yكام خود مزاجي وضع از و خورده غذا اشتها با مدت اين در وي است

يكهفته تا دارد احتمال و بهبوديميرود رو روز به كهوضعويروز دارند عقيده فاطمي دكتر معالج پزشكان

مقداري است بوده بستري بيمارستان در كه مدتي در فاطمي دكتر چون مرخصشود/ بيمارستان از ديگر

به مقداريخون گذشته روز معالج پزشكان تجويز بنابه بود شده كم او بدن اندكيخون و كرده استفراغ خون

گرديد/ تزريق او بدن

دكتر و نجفزاده دكتر ايادي, دكتر آقايان قبل روز سه از همايوني اعليحضرت فرمان بنابه ـ مراقبتكامل

فاطمي دكتر معالج اطباي آقايان از يكي امروز صبح هستند/ فاطمي دكتر حال مراقب مرتبا شهيدي خطيب

و بود آرام خيلي آنموقع در فاطمي دكتر بودم/ او بالين بر هشتصبح ساعت من داشت اظهار ما خبرنگار به

بود آلمانآورده از كه داروهايخود به كه دادهشود ترتيبي داشت تقاضا او كرد/ منصحبت با نيز كلمهاي چند

است/ بوده مفيد بياندازه او براي داروهايمزبور استعمال زيرا كه كند پيدا دسترسي

شـعبه كـاردان مأمـورين از نـفر پانزده گذشته ساعت چهار و بيست در ـ دوم ركن مأمورين اقدامات

دكتر منزل از شده كشف اسناد اوراقو مطالعه و بررسي جديتمشغول با ارتشنيز ستاد دوم ركن تجسسات

جائي به كنون تا ارتش ستاد ركندوم تحقيقاتمأمورين نتيجه ميباشند/ فاطمي دكتر مخفيگاه محسنيو

دكتر با كه را مهم شبكه چندين آينده هفته اواسط تا ميرود انتظار مأمورين از يكي گفته طبق كه رسيده

نمايند/ كشف داشتهاند رابطه فاطمي

فاطمي دكتر يادداشتهاي مطالعه از كه اثري مهمترين داديم اط;ع كه طوري به ـ توانگر از بازجوئي

منزل در مدتي فاطمي دكتر كه توانگر نام به است شخصي نام افتاده ارتش ستاد ركندوم دستمأمورين به

پرونده و بود شده بازداشت نظامي فرمانداري طرف از كنون تا قبل نيم و ماه دو از توانگر است/ مخفيبوده او

توانگر اصلي هويت به كهمأمورين هنگامي ديروز گرديد/ ارتشارسال دادرسي به تعقيب براي چنديقبل او

تحقيقات رشته يك ب;فاصله است داشته تماس فاطمي دكتر با شخص اين كه شدند متوجه و بردند پي

تحقيق مأمورين yفع و داشته اظهار مهمي مطالب مأمورين پاسخ در توانگر كردند/ آغاز وي از را دامنهدار

زيرا بگذارند جرايد اختيار در اط;عي نميتوانند توانگر از تحقيقات نتيجه از هيچوجه به كه ميدارند اظهار

آمد/ خواهد وارد لطمه گذشته روز چند اقداماتمأموريندر به گردد منتشر باره اين مطلبيدر كوچكترين گر ا

را محسني دكتر زن پدر قبل روز سه نظامي فرمانداري مأمورين كه داديم اط;ع ديروز ـ مجدد احضار
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نظامي فرمانداري به را خود شخص اين مجددا امروز نمودند/ آزاد را وي تحقيقات از پس و كردند احضار

خود دختر كردن پيدا براي كه بود كرده تعهد گذشته روز سه دو محسني زن پدر اط;ع قرار به كرد معرفي

من داشت اظهار تحقيق مأمورين جوابسؤال در و مراجعه نظامي فرمانداري به امروز صبح وي كند/ ت;ش

كردم باشدجستجو رفته آنجا به ميرفتدخترم احتمال كه را مكانهائي منازلو كليه گذشته روز مدتسه در

كنم/ پيدا را او نشدم وليموفق

اظهار است كرده ازدواج محسني با كه است وقت چند هايده اينكه درباره وي ـ كرد غش محسني پدر

به بعدا و شد آشنا محسني با دخترم قبل ماه ٩ گرفت صورت قبل ماه نه دخترم با محسني ازدواج داشت

مـحسني بـا او ازدواج بـا كنم رفتار دخترم ميل خ;ف بر نميخواستم من چون و شدند ع;قمند يكديگر

خانه به بار سه بيشاز من كنون تا آنموقع از رفتند/ شميران به تفاق ا به و كردند ازدواج آنها و كردم موافقت

گفت محسني پدر خداداد درباره وي داشتند اسراري چه شوهرش با دخترم كه نميدانم yاص و نرفتهام آنها

و خسته كه هنگامي ديروز است/ شده پسرشدربدر دنبال به كنون تا قبل روز سه از من مثل اينشخصنيز

درغلتيد/ زمين به و كرد غش تأثر شدت از آمد ما منزل به نتيجه اخذ بدون كوفته

گذشته ساعت چهار و بيست در نيز انتظامي مأمورين جريانات اين دنبال به ـ دارند رابطه شبكهاي با

يكمقاممطلع است/ نرسيده نتيجه به كنون تا كه آوردهاند عمل به اقداماتي زنوشوهر اين كردن پيدا براي

رابطه قوي شبكه يك با خانمش و محسني كه است شده اينكروشن داشت اظهار خبرنگار به باره اين در

با ولي است/ نيامده دست به اثري آنها از ولي شده بازرسي آنها آشنايان دوستانو منازل كليه زيرا داشتهاند

محل كه شد خواهند موفق انتظامي مأمورين فاطمي دكتر مخفيگاه از شده كشف مدارك و اسناد مطالعه

كنند/ پيدا را محسني دكتر همكاران تجمع

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

است مهلتكرده مدافعتقاضاي انتخابوكيل براي سرتيپفرخندهيي
سابق رئيس فرخندهيي سرتيپ عليه خود ادعانامه در ارتش دادستان شد داده اط;ع yقب كه طوري به

بدوي دادگاه به قبل روز سه مشاراليه پرونده بود/ كرده اعدام مجازات تقاضاي دادگاه ارتشاز ستاد ركنسوم

اطـ;ع قـرار بـه گرديد احضار مدافع وكيل انتخاب براي وي دادگاه منشي طرف از و گرديد ارسال نظامي

نمايد/ تعيين را خود مدافع وكيل تا شود داده مهلت او به هفته يك كه است كرده تقاضا دادگاه از فرخندهيي

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

تهران فرماندارينظامي شماره٦٨ اعEميه
باستاني نوروز جشن مراسم در طبقات عموم شركت و تهران شهرستان اهالي آسايش و رفاه منظور به

تهران نظامي فرماندار است آزاد صبح تا ٣٣ ماه فروردين ٣ و ٢ ,١ شبهاي در مرور و عبور

سرتيپبختيار
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٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

دادگاه بختياريدر غائله متهمين
شدند تبرئه تجديدنظر

هنگام يافت/ تشكيل تجديدنظر دادگاه در بختياري غائله متهمين دادرسي جلسه آخرين صبح ديروز

در و گرديد صادر دادگاه راي بعدازظهر يك ساعت مقارن شدند/ شور قضاتوارد و دادرسياع;م پايان ظهر

شدند/ تبرئه بختيار ابوالقاسم آقاي استثناي به بختياري غائله متهمين كليه نتيجه

قرار بود شده تفكيك مشاراليه بيماري واسطه به متهمين ساير پرونده از ابوالقاسم آقاي پرونده چون

آيد/ عمل به رسيدگي وي تهام ا به بهبودي از پس است

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

شدند آزاد زندانيان از نفر ١١٨
آزادشدگاناند خطيبيوشمشيريجزو پرويز توفيق, محمدعلي

ميدهد: اط;ع تهران نظامي فرماندار

به نظامي فرمانداري ٥ ماده بازداشتشدگان به نسبت ارفاق كثر حدا بود شده مقرر ملوكانه حسباFمر

نوروز عيد شب ميباشد گذشت قابل گناهشان نادمو گذشتهخود اعمال از كه افرادي كوشششود آيدو عمل

بشود/ آنها نگراني رفع و نمايند برگزار خانوادههايخود بين در را عيد مراسم تا شوند آزاد

آنان پرونده به سريع رسيدگي مأمور كميسيونهائي نظامي فرمانداري طرف از ملوكانه اوامر امتثال در

بازداشت پنج ماده طبق كه سپه دژ خاركو تهرانو نظاميدر فرمانداري زندانيان از نفر ١١٨ نتيجه در گرديد

گرديدند/ آزاد اخ;قي تعهد قيد با بودند شده

عـده اين جزو خطيبي پرويز و مانيان محمود حاج شمشيري, حسن توفيق, محمدعلي اط;ع قرار به

ميباشند/

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

فرماندارينظاميشهرستانتهران ٦٩ اعEميه
ملي جشن برگزاري درباره ميهنپرست احزاب و دستجات و پايتخت محترم اهالي از زيادي عده چون

نظامي فرمانداري لذا نمودهاند اجازه كسب و مراجعه نظامي فرمانداري به كشور سراسر نفتدر صنعت شدن

چراغانيو و شادي و جشن گونه هر انجام وسيله بدين محترم اهالي ميهنپرستانه احساسات از استقبال با

عمل به ممانعتي و دانسته آزاد اسفند ٢٩ روز در مذكور امر مناسبت به عمومي كن اما در پرچم برافراشتن

و اجتماعات از آرامشعمومي و نظم نيز و معابر سد از جلوگيري منظور به كه دارد انتظار فقط و آورد نخواهد

تهران شهرستان نظامي فرماندار نمايند/ خودداري خيابانها در دستهجمعي تظاهرات

سرتيپبختيار



ملي دولت سياهه ٤٠٧٤

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

فقيد شاهنشاه ميEد روز
شد برداشته پرده همايوني اعليحضرت مجسمه از گرگان در

مجسمه از پردهبرداري مناسبت به اسفند چهارم و بيست روز گرگان از ما خبرنگار تلگرافي خبر طبق

با و كرده اجتماع خيابانها در مردم همه شاديبود و سرور در غرق گرگان پهلوي شاه محمدرضا اعليحضرت

معاريف محترمينو تركمنو عشاير سران شكوه پر اينمراسم در ميگفتند/ شاهنشاه باد زنده هيجان و شور

صرف شهرداري سالن در را ناهار مدعوين بودند/ نموده شركت گرگان نماينده شوشتري آقاي و مازندران

دور تا جمعيتدور انبوه اينموقع در كشيدند صف مجسمه اطراف در بعدازظهر نيم و ساعتسه در و كردند

روي از پرده بعدازظهر چهار ساعت و كردند ايراد بياناتي استاندار و فرماندار آقايان ابتدا ميزد/ مجسمهموج

كردند/ احساسات ابراز شاهنشاه به نسبت جمعيت و شد برداشته استاندار آقاي دست به مجسمه

همايوني اعليحضرت توجهات و فقيد اعليحضرت خدمات بر مبني مهيجي نطق آقايشوشتري سپس

فرمانده نورزاد سرتيپ تيمسار آن از پس و كرد ايراد ايشان بيحساب عطاياي و عمومي رفاه آسايشو به

آقاي تمجيد ومورد كرد قرائت بود سروده كه جالبي قصيده بديعي آقايمسعود پايان در تيپسخنرانينمود/

نيم و پنج ساعت و آمد عمل به مجسمه مقابل از نظامي افراد و دانشآموزان رژه آنگاه گرديد واقع استاندار

يافت/ خاتمه عمومي احساسات ابراز ميان در جشن مراسم بعدازظهر

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

هستم] و بوده وفادار شاهنشاه به [نسبت
ابراز آن به نسبت را خود انزجار و نيستم و نبوده توده منحله حزب عضو گاه هيچ شيراني, حميد اينجانب

شيراني] [حميد ٢å١٦١ آ هستم/ و بوده وفادار شاهنشاه به نسبت و داشته

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

cتوجه dشايان
دسـته و حـزب هيچ به تهران كن سا ١٦å٦å شناسنامه داراي بزرگ فرزند مستوفي منوچهر اينجانب

بيوطن جماعت اين از را خود انزجار و متنفر توده خائن منحله حزب به بهخصوصنسبت و نداشته بستگي

مستوفي] [منوچهر ٢åå٧٦ آ ميدارد/ اع;م برايعموم وسيله بدين

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

cتوجه dشايان
دسته حزبو هيچ به تهران كن سا ٥å٨ شناسنامه داراي محمود فرزند كري شا ساجدي حسن اينجانب

بيوطن جماعت اين از را خود انزجار و متنفر توده خائن منحله حزب به بهخصوصنسبت و نداشته بستگي

كري شا حسنساجدي ٢åå٧٧ آ ميدارد/ اع;م برايعموم وسيله بدين



٤٠٧٥ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

را خود ناقابل [خون
پهلوي] سلطنت بقاِء راه در

كـه توده منحله حزب با را خود انتصاب تهران كن سا محمود فرزند كري شا ساجدي حسين اينجانب

بـزرگ خداونـد از و مينمايد تكذيب ندارند هدفي عزيز ميهن استق;ل به خيانت جز كه آن كارگردانان

در را ناقابلخود ايرانخون باستاني خلفكشور يكفرزند مانند بتوانم تا فرمايد عنايت توفيق كه آرزومندم

كري] شا ساجد [حسين ٢å٢٦٢ آ نمايم/ اداِء عزيز ايران استق;ل پهلويو سلطنت بقاِء راه

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

cتوجه dشايان
بستگي دسته و حزب هيچ به تجريش كن سا ٨å٤٣ شناسنامه داراي رضا فرزند فرزانه احمد اينجانب

بدين بيوطن جماعت اين از را خود انزجار و متنفر توده خائن منحله حزب به نسبت خصوص به و نداشته

فرزانه] [احمد ٢åå٨٢ آ ميدارد/ اع;م برايعموم وسيله

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

cتوجه dشايان
حزبو هيچ به طهران كن سا ١٢٩٢١ شناسنامه داراي محمدحسن فرزند ج;لي محمدابراهيم اينجانب

جماعت اين از را خود انزجار و متنفر توده خائن منحله حزب به نسبت خصوص به و نداشته بستگي دسته

ج7لي] [محمدابراهيم ٢åå٨٣ آ ميدارد/ اع;م برايعموم وسيله بدين بيوطن

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

تا] عنايتفرمايد توفيق كه آرزومندم بزرگ خداوند [از
كه آن كارگردانان كه توده منحله حزب با را انتصابخود ٨å٤٣ شناسنامه رضا فرزند فرزانه احمد اينجانب

توفيق كه آرزومندم بزرگ خداوند از و مينمايد تكذيب ندارند هدفي عزيز ميهن استق;ل به خيانت جز

سلطنت بقاِء راه در را خود ناقابل خون ايران باستاني كشور خلف فرزند يك مانند بتوانم تا فرمايد عنايت

٢å٢٦å آ نمايم/ اداِء عزيز ايران استق;ل پهلويو

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

ايران] باستاني خلفكشور يكفرزند [مانند
حزب با را خود انتصاب ١٢٩٢١ شماره شناسنامه به محمدحسن فرزند ج;لي محمدابراهيم اينجانب

از و مـينمايد تكذيب ندارند هدفي عزيز ميهن استق;ل به خيانت جز كه آن كارگردانان كه توده منحله

خون ايران باستاني كشور خلف فرزند يك مانند بتوانم تا فرمايد عنايت توفيق كه آرزومندم بزرگ خداوند

ج7لي] [محمدابراهيم ٢å٢٦١ آ نمايم/ اداِء عزيز ايران استق;ل و پهلوي سلطنت بقاِء راه در را خود ناقابل



ملي دولت سياهه ٤٠٧٦

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

نمايم] اداِء عزيز ايران استقEل [و
خيانت جز كه آن كارگردانان كه توده منحله حزب با را انتصابخود بزرگ فرزند مستوفي اينجانبمنوچهر

فرمايد عنايت توفيق كه آرزومندم بزرگ خداوند از و مينمايد تكذيب ندارند هدفي عزيز ميهن استق;ل به

استق;ل پهلويو سلطنت بقاِء راه در را ناقابلخود ايرانخون باستاني خلفكشور فرزند يك مانند بتوانم تا

مستوفي] [منوچهر ٢å٢٦٢ آ نمايم/ اداِء عزيز ايران

٨٣٣٩ شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٧ پنجشنبه

شد افتتاح همايوني طرفاعليحضرت از سنا مليو شوراي مجلسين امروز
انتخابشدند شعبششگانه اعضاي و مجلسينصورتگرفت تحليفنمايندگان مراسم

گرديد موكول ماه فروردين ٢٦ روز مجلسبه آينده علني جلسه
تعيينگرديد نمايندگان اعتبارنامه تصويب آن دستور و

از پس ماه سه درست مجلسسنا دوره دومين و ملي مجلسشوراي دوره هيجدهمين امروز ظهر از قبل

گرديد/ افتتاح شاهنشاهي همايون اعليحضرت طرف از گذشته دوره مجلسين انح;ل فرمان صدور

برنامه در كه ترتيبي به سلطنتي كاخ از شاهانه موكب بامداد ربع سه و نه ساعت حركتموكبهمايونيـ

ملي مجلسشوراي سمت به بود رسيده گرامي خوانندگان اط;ع به yقب مجلسين افتتاح تشريفات مراسم

و پـايتخت اهـالي از كـثيري جـمع زدن كـف و احساسات ابراز ميان در همايوني اعليحضرت كرد/ حركت

شاه پهلويو خيابانهاي از عبور پساز شاه باد جاويد شاهنشاهيو اعليحضرتهمايون باد زنده فريادهاي

فرمودند/ اج;ل نزول ملي مجلسشوراي عمارت به بهارستان ميدان نادريو و اس;مبول و

كوچكو و مرد و زن از كثيري جمع همايوني اعليحضرت مسير در امروز ـ خيابانها در احساسات ابراز

كف با مختلف خيابانهاي از شاهنشاه عبور درموقع و بودند كشيده صف موكبملوكانه مسير طول بزرگدر

چـهارراه و اسـ;مبول خـيابان در و كـردند احسـاسات ابـراز شـاهنشاه باد زنده فريادهاي با و شديد زدن

موكب به نسبت و نموده شديدي تظاهرات شاه باد زنده شعارهاي با جانباز جوانمردان جمعيت مخبرالدوله

دو برزن رفتگران از يكي مخبرالدوله چهارراه در شاهانه موكب عبور هنگام نمودند/ احساسات ابراز شاهانه

به راننده همينموقع رفتدر اعليحضرتهمايوني حامل تومبيل سمتا به و شد خارج جمعيت ميان از دفعتا

توسط عريضهاي داشت نام شعبان كه شخصمزبور ساخت متوقف را تومبيل] [ا توبوس ا شاهنشاه دستور
بهارستان باغ محوطه به همايوني اعليحضرت تشريففرمائي هنگام كرد/ تقديم عميدي سرلشكر آقاي

گرديد/ افراشته پارلمان عمارت فراز بر شاهنشاهي درفش و شد نواخته ملي سرود

عـليرضا, شـاهپور واFحـضرت هـمايوني اعـليحضرت تشـريففرمائي از قـبل ـ پارلمان مدخل در

عـمارت وارد حـميدرضا شـاهپور واFحضرت عبدالرضا, شاهپور واFحضرت غ;مرضا, شاهپور واFحضرت

داشتند/// را همايوني اعليحضرت ورود انتظار پائين سرسراي در و شدند پارلمان
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٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

شد وارد تهران به اشرفپهلوي واiحضرتشاهدخت امروز
شاهپورها واiحضرت كليه شمسو واiحضرتشاهدخت

نمودند واiحضرتاستقبال از عEقمندان زيادياز عده اعضايدولتو و
ميشوند ملوكانهشرفياب حضور به اشرفامروز واiحضرتشاهدخت

شـفيق احـمد آقاي تفاق ا به پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت امروز صبح دقيقه چهل و ده ساعت

شدند/ وارد تهران به هلندي هواپيماي با خود همسر

غ;مرضا, شاهپور واFحضرت عليرضا, شاهپور واFحضرت پهلوي, شمس شاهدخت واFحضرت yقب

تشريفاتو رئيسكل خود, همسران تفاق ا به حميدرضا شاهپور واFحضرت عبدالرضا, شاهپور واFحضرت

شهرباني ارتش, ستاد رؤساي تهران, شهردار و استاندار وزراِء, آقايان از تن چند شاهنشاهي, دربار رؤساي

كانون شاهنشاهي, سازمان رؤساي مجلسينو نمايندگان از زيادي عده تهرانو نظامي فرماندار و كلكشور

بودند/ يافته حضور مهرآباد فرودگاه پهلويدر پرستارياشرف همچنيندانشجويانآموزشگاه آموزشو و كار

مهرآباد فرودگاه پهلويوارد اشرف شاهدخت شاملواFحضرت هواپيماي دقيقه چهل و ساعتده مقارن

شد/

تـقديم و بـرده هـواپـيما داخـل به گلي دسته هلندي هواپيماي شركت نمايندگي قسمت رئيس ابتدا

شاهدخت با نخست و شدند خارج هواپيما از سپسواFحضرت و نمود پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت

كردند/ لطف ابراز نيز مستقبلين به نسبت بانوانشانروبوسينمودندو و شمسپهلويوواFحضرتشاهپورها

لبـاسهاي بـا كه پرستاري آموزشگاه دانشجويان طرف به پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت آنگاه

طرف سپسبه و نمودند تفقد ابراز مربيانشان و آنها به نسبت و رفتند بودند ايستاده يكصف مخصوصدر

شد/ تقديم گلي دسته دانشآموزان از يكي طرف از اينموقع در رفتند آموزش و كار كانون صفدانشآموزان

واFحضرت به وزراِء آقايان و رفتند دولت هيأت صف برابر در پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت آنگاه

گفتند/ مقدم خيرم اشرف

پهلوي اشرف شاهدخت تقديمواFحضرت گلي دست تهران شهردار صفاري سرتيپ آقاي اينموقع در

گـلي دسته زرتشتي شاهدوست جوانان نماينده نويد اردشير آقاي وسيله به سپس گفت/ مقدم خير و نمود

رسيد/ به اشرف شاهدخت مراجعتواFحضرت از خوشوقتي ابراز بر مبني نيز مطالبي و شد تقديم

تبريكورود شاهدختاشرفپهلوي بهواFحضرت نيز ملي مجلسشوراي نماينده آقايشوشتري آنگاه

داشت اظهار مطالبي ايران كارگري سنديكاهاي سازمان نمايندگي به صابر آقايبيوك ايشان پساز گفتو

تومبيل ا وسيله به و كردند مرحمت ابراز مستقبلين كليه به مجددا نيز پهلوي اشرف شاهدخت واFحضرت و

گفتند/ ترك را مخصوصفرودگاه

شد/ خواهند شرفياب ملوكانه حضور به امروز واFحضرت



ملي دولت سياهه ٤٠٧٨

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

مركز از خارج زندانيان از نفر آزاديسي
شد آزاد كار وزارت سابق معاون

نظامي فرمانداري طرف از بودند توقيفشده پنج ماده طبق كه مركز زندانيان از نفر ١١٨ شدن آزاد پساز

شد/ صادر مركز از خارج زندانيان از نفر ٣å آزادي دستور

تلگرافيدستور امروز ميبردند/ سر به خارك جزيره در نفر ١٧ فلكاFف;كو قلعه در نفر ١٣ عده اين از

سابقوزارت معاون بختيار آقايشاهپور همچنين شد/ تهرانخواهند وارد ديگر روز دو تا و شد داده آنها آزادي

گرديد/ آزاد ديروز شده توقيف نظامي حكومت ٥ ماده طبق قبل چندي كه كار

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

ميشود آغاز فاطمي دكتر از بازجوئي عيد تعطيEت از بعد
ميرود بهبودي به رو مرتبا فاطمي مزاجيدكتر حال

كند پيدا را خود داماد است كرده تعهد محسني زن پدر

كه طوري به است/ بهبودي به رو مرتبا فاطمي دكتر مزاجي حال اخير ساعت هشت و چهل خ;ل در

بازجوئي اينكه درباره شد/ مرخصخواهد بيمارستان از ديگر يكهفته تا وي دارند عقيده او معالج پزشكان

گر ا داشت اظهار ما خبرنگار ارتشبه دادستاني در مطلع يكمقام شد خواهد شروع چهموقع فاطمي دكتر از

مرخصشدن پساز شد گرفته تصميم اخيرا ولي آيد عمل به بازجوئي بيمارستان در مشاراليه از بود قرار چه

دادستاني بازپرس وسيله به ب;فاصله عيد تعطي;ت از بعد ترتيب اين با و شود آغاز او بازجوئي بيمارستان از

ميشود/ آغاز فاطمي دكتر از بازجوئي سرتيپآزموده آقاي نظر تحت ارتشو

تجسساتركن فعاليتمأمورينشعبه اقداماتو كه شد حاصل اط;ع امروز ـ ركندوم موفقيتمأمورين

فاطمي حسين فعاليتدكتر روي از پرده كه توانستهاند ومأمورينمزبور شده موفقيتروبرو با ارتش ستاد دوم

بردارند/ است بوده گذشته ماه هفت خ;ل در عملياتي چه ويمشغول اينكه و

رضا آقاي از نظامي فرمانداري مأمورين پي در پي تحقيقات تعقيب در ـ محسني دكتر زن پدر تعهد

گرديد متعهد نظامي فرمانداري در پنجشنبه روز عصر وي كه شد حاصل محسنياط;ع دكتر زن پدر كياني

كردن پيدا به مشاراليهموفق كنون تا چه گر ا دهد/ تحويل انتظامي بهمأمورين و كرده پيدا را دخترخود و داماد

كند/ پيدا را هايده و محسني دكتر اختفاي محل زودي به بتواند است اميدوار ولي است نشده آنها

دكتر مستخدم ربابه كه است اين كردهاند كشف انتظامي مأمورين كه ديگري موضوع ـ ربابه مأموريت

جواب در وي نمايد خدمت خانه آن در كه است داشته مخفيمأموريت كميته يك طرف از محسني محمود

جديد داشتناط;عات با دارند عقيده استمأمورينمزبور داشته اظهار نظامي فرمانداري سؤاFتمأمورين

گفته كه طوري به نمايند/ كشف گذشته ماههاي در فاطمي دكتر فعاليت از زيادي اسرار شد خواهند موفق

در خود خدمت مدت خ;ل در وي كه نيست بعيد و بوده توده منحله حزب فعال افراد از يكي ربابه ميشود



٤٠٧٩ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

باشد/ بوده مخفي كميته يك افراد و فاطمي دكتر بين رابط محسني منزل

مـحمود دكـتر سابق مستخدم فاطمه پرونده كه شد حاصل اط;ع امروز ـ ارتش دادستاني اختيار در

مدارك به رسيدگي ضمن آنجا در تا است شده ارتشارسال دادرسي به نظامي فرمانداري طريق از محسني

ببرند/ پي ديگري مطالب به بتوانند پرونده ضميمه

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

خود] كشور خاك آبو به را [وفاداريخود
ندارم, و نداشته توده منحله حزب به بستگي كه ميدارم اع;م وسيله بدين پرستار هوشنگ اينجانب

ميدارم/ اظهار سوگند اخذ به ايران خود ككشور خا آبو به را وفاداريخود ابراز, حزبمذكور به را خود انزجار

پرستار هوشنگ ٢å٤٩٦ آ

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

شاه] جاويد ايران [پاينده
را خود انزجار ندارم, و نداشته توده خائن منحله حزب به بستگي وسيله بدين رامي حسينعلي اينجانب

ايران پاينده ميدارم/ اظهار اخذسوگند به ايران خود ككشور خا آبو به را وفاداريخود و ابراز, حزبمذكور به

رامي حسينعلي ٢å٣٦٦ آ شاه/ جاويد

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

شد داده دستور بانكساختماني به
زمين اول درجه در دونپايه كارمندان و خدمتگزارانجزِء به

شود واگذار
كارمندان بين اراضي تقسيم ضمن كه است شه داده ساختمانيدستور بانك به دارائي آقايوزير طرف از

داده اراضي از قسمتي كارمندان ساير به آنكه از قبل و نشود پايمال خدمتگزاران حق نمايند مراقبت دولت

به اراضي از سهمي دارند زمين دريافت تقاضاي كه دونپايه كارمندان و جزِء مستخدمين يكاز هر به شود

گردد/ گذار وا آنها

نكردهاندFزم را طبقه اين حال رعايت متصديانمربوطه, گذشته در استكهچون شده قيد ايندستور در

از بعضي چون ضمنا توجهشود بيشتر هستند دولت به خدمت مشغول كه بيبضاعت افراد به آينده استدر

داده آنها به نيز اراضي از سهمي بايد نيستند زمين و خانه داراي و هستند بيبضاعت نيز عاليرتبه اعضاي

گيرند/ قرار دوم درجه در حقيقت در و شود

ميزان تعيين به نسبت كه است شده داده حسابداري ادارات به Fزم دستورات بخشنامه, اين بر ع;وه

بـه موفق دارند بيشتري استحقاق كه كساني تا آيد عمل به بيشتري تحقيق كارمندان ثروت و تمول

گردند/ زمين دريافت



ملي دولت سياهه ٤٠٨٠

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

مركزي سرخ خورشيد و شير ١٣٣٣ سال بودجه در

گرديد منظور بلوچستان در عامالمنفعه مؤسسات برايايجاد كافي اعتبار

بينمستحفظين سرخ خورشيد و ازطرفشير زاهدان در قيمت ارزان خانههاي
گرديد مفتوح زابل در سرخ خورشيد و شير ايتام پرورشگاه شد, تقسيم

شاهدخت واFحضرت بهدستور سرخ خورشيد و جمعيتشير مديره اعضايهيأت از هيأتي گذشته هفته

تقسيم ضمن در تا نمودند عزيمت زاهدان به خطيبي دكتر سنگوثيقي, دكتر آقايان مركباز شمسپهلوي

آنمنطقه عمومي اوضاع است شده ساخته برايمستمندان زاهدان طرفجمعيتمركزيدر از كه خانههائي

پهلوي شمس شاهدخت واFحضرت تقديم و نموده تهيه باب اين در گزارشي داده قرار مطالعه مورد نيز را

خورشيد و شير ١٣٣٣ سال بودجه در و تنظيم ناحيه آن مستمند اهالي به كمك براي جمعيت عاليه رياست

شير خانههايكوي تقسيم امر انجام پساز هيأتمذكور شود/ اختصاصداده اينمنظور به كافي اعتبار سرخ

را بلوچستان مختلف نقاط سيستان و بلوچستان كل فرماندار بنيآدم آقاي تفاق ا به زاهدان سرخ خورشيد و

براي ملبوس تهيه و سراوان و ايرانشهر خاشو آسيبديدگان به جنسي و نقدي كمك ضمن كردند/ بازديد

كه علم خزيمه آقاي ملكي عمارت در زابل در ايتام پرورشگاه باب يك نقاط مستمندان و فقير دانشآموزان

نظر در و نمودند افتتاح يتيم يكصد نگاهداري براي شده گذار وا زابل سرخ خورشيد و شير به منظور اين به

نمايند/ افتتاح نيز سراوان در يكي و ايرانشهر در يكي ايتام پرورشگاه باب دو شد گرفته

اختصاصيواFحضرت كاخ در جمعيت مديره هيأت جلسه اعزامي گزارشهيأت تقديم براي قبل روز دو

ايشان اط;ع به تفضيل به مأمورين اين گزارش و شد تشكيل ايشان حضور با و پهلوي شمس شاهدخت

بودجه در گشت مقرر حسباFمر و گرفت قرار جمعيت عاليه رياست تصويب مورد تنظيمي برنامه و رسيد

نـقاط در Fزم عامالمنفعه مؤسسات ايجاد براي جمعيت توانائي حدود در كافي اعتبار جمعيت ١٣٣٣ سال

زابل زاهدانو سرخ خورشيد شيرو نظر تحت و گردد ناحيهمنظور آن فقير مردم كمكبه بلوچستانو مختلف

جـراحـي لوازم تكميل و درمانگاه و ايتام پرورشگاه چند ايجاد شامل برنامه اين برسد/ معينه مصارف به

خواهد بلوچستان فقير دانشآموزان به كمك و زاهدان در جمعيت امدادي بخش ايجاد و زاهدان بيمارستان

شد خواهد گذارده اجرا موقع به جمعيت طرف از ١٣٣٣ سال ابتداي از تدريج به كه بود

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

معذرت تبريكو
نـوروز عيد ايام جسماني كسالت و نام;يمات از ناشي فراوان خستگي اثر در كاشاني tآيتا حضرت

موفقيت و سعادت ع;قمندان و دوستان عموم به تبريك عرض از پس فرمود نخواهند جلوس را باستاني

به و بوده آرزومند همه براي هميشه را بركات وس;متو خير خواستار, متعال قادر درگاه از را ملتعزيز دائمي

كاشاني آيتاhزاده سيدمحمد ٢å٤٤٩ آ طلبيده/ معذرت وسيله اين



٤٠٨١ هشتم و بيست سال دو, و سي اسفند اطEعات,

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

پيشآهنگانبرايعرضتبريك و ورزشكاران از نفر هزار سه عصر امروز
ميشوند شاهنشاهشرفياب پيشگاه به

شركتمينمايند سين بساطهفت چيدن در هدايا تقديم از پس شهرستانها ورزشكاران نمايندگان

مرحمتميفرمايند مخصوصعيدي Eط يكسكه ورزشكاران از يكي به شاهنشاه

اعـليحضرت مـوافـقت و شاهانه پيشگاه از ايران پيشآهنگي و بدني تربيت سازمان استدعاي بنابه

ورزشي سازمانهاي لشكريو كشوريو ورزشكاران از عدهاي امروز بعدازظهر نيم و سه ساعت از همايوني

اختصاصيو كاخ در ميشوند بالغ نفر هزار سه حدود در كه نوآموزان از جمعي سرخو خورشيد و شير مدارسو

ميشوند/ شرفياب شاهنشاه پيشگاه به تبريك عرض سينو هفت مراسم اجراِء براي مرمر

كه شهرستانها ورزشكاران نماينده و تهران ورزشي باشگاههاي مديران از نفر ١٢å ابتدا مراسم اين در

بساط چيدن در و اعليحضرتهمايونيشرفيابشده بهحضور اختصاصي كاخ در هستند هدايا تحفو حامل

ميانجامد/ طول به ساعت يك مدت مراسم اين انجام مينمايند شركت سين هفت

پساز و اج;لفرموده نزول مرمر كاخ به همايوني اعليحضرت بعدازظهر نيم و چهار ساعت سپسمقارن

طـرف از ايـزدپناه دكتر سرتيپ تيمسار منوچهري دبستان دانشآموزان توسط شاهنشاهي سرود نواختن

دعـا مراسم شيرازي معتمد آقاي طرف از بعد و مينمايد عرض تبريك شاهنشاه پيشگاه به ورزشكاران

دربار بهدستور كه سكههايمخصوصي از همايوني اعليحضرت آنگاه ميآيد عمل به ملوكانه ذات به نسبت

هر به است قديم نقره تومانيهاي يك سكههاي اندازه و قطر به و گرديده تهيه ضرابخانه در شاهنشاهي

ميفرمايند/ مرحمت عيدي ورزشكاران از يك

عبارت آن ديگر سمت در و گرديده نقش ملكه و همايوني اعليحضرت تمثال سكهها اين طرف يك در

است/ شده نوشته <١٣٣٣ باستاني نوروز و ادركني صاحبالزمان <يا

كل مدير گرجي و معاونين شهنائي و حداد آقايان و فرهنگ وزارت كفيل جعفري آقاي مراسم اين در

آن ادارات رؤساي از ديگر نفر چند و متوسطه تعليمات رئيس كريمي بهمن دكتر و فرهنگ وزارت بازرسي

شد/ خواهند شرفياب نيز وزارتخانه

٨٣٤å شماره ,١٣٣٢.١٢.٢٩ شنبه

بنام
ميهن ـ شاه ـ خدا

و حـزب هيچ جزو كنون تا راهآهن كارمند گلپايگان ٣٩ شناسنامه داراي عسگري عليمحمد اينجانب

با را خود مبارزه و اع;م عزيز كشور محبوبو و بزرگ شاهنشاه راه در را كاريخود فدا مراتب و نبودهام دسته

ميدارد/ اع;م توده منفور و خائن حزب و بيگانهپرستان

عسگري] [عليمحمد ٢å٥٤٢ آ
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